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Pineapple Dryer Development with Solar Cell
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บทคัดยอ
งานวิจัยการพัฒนาโรงอบแหงสับปะรดโดยใชพลังงานจากเซลลแสงอาทิตยรวมเปนสวนหน่ึงในโครงการบูรณาการวิชาการแกสังคมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย ซ่ึงเปนการสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูในการบูรณาการบริการวิชาการแกสังคม รวมกับการวิจัย ซ่ึงงานวิจัยน้ี
ไดทําการปรับปรุงโรงอบแหงสับปะรดใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชนผูปลูกสับปะรด ตําบลนางแล จังหวัดเชียงรายใหสามารถทําการอบสับปะรดอบแหง
อยางตอเน่ืองได เน่ืองจากการอบแหงในปจจุบันสามารถทําการอบแหงไดในเวลากลางวันเทาน้ัน นอกจากน้ีวัสดุท่ีใชทําโรงอบเปนพลาสติกใสคลุม ไม
มีการระบายความชื้นท่ีดี ทําใหผลิตภัณฑอบแหงไมไดคุณภาพตามความตองการ

ในการพัฒนาโรงอบแหงสับปะรดผูวิจัยไดทําการปรับปรุงโรงอบแหงโดยการเปล่ียนพลาสติกของโรงอบเปน โพลีคารบอเนต และทําการติดต้ัง
ชุดเซลลแสงอาทิตยรวม ไดแก แผงโซลารเซลล, ตัวควบคุมในการชารจ, ตัวเก็บกระแสไฟฟา, ตัวควบคุมการจายกระแสไฟฟา, หลอดไฟท่ีใชในการให
ความรอน และพัดลมดูดความช้ืน ผลการศึกษาพบวาระยะเวลาในการอบแหงพบวาเวลาในการอบแหงหลังการปรับปรุงจากเดิม 3 วัน เหลือเพียง 1
วันครึ่ง และอุณหภูมิสูงสุดอยูท่ี 70 – 80 องศาเซลเซียส น่ันคือเวลาท่ีใชในการอบแหงลดลง เน่ืองจากอุณหภูมิท่ีใชในการอบแหงสูงขึ้น นอกจากน้ี
กระบวนการอบแหงยังสามารถทําไดตอเน่ืองท้ังในกลางวันและกลางคืน

คําสําคัญ: โรงอบแหงสับปะรด, สับปะรดอบแหง, เซลลแสงอาทิตยรวม

1. บทนํา
เน่ืองจากประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมและประชาชนสวนใหญก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และชวงท่ีผลผลิตมีปริมาณจํานวนมาก

เกินความตองการในการบริโภคหรือจําหนายทําใหราคาของผลผลิตมีราคาถูกลง ทําใหสูญเสียตนทุนทําใหตองมีการนําผลผลิตสวนเกินมาทําการแปร
รูป ซ่ึงการแปรรูปท่ีนิยมคือ กระบวนการอบแหง ซ่ึงการอบแหง (Drying) เปนกระบวนกําจัดความชื้น หรือนํ้าในผลิตภัณฑ ใหลดลงในคาท่ียอมรับได
ซ่ึงอาหารหรือผลิตภัณฑแตละชนิดจะมีคาไมเทากัน การกําจัดความชื้นในผลิตภัณฑ สามารถทําไดหลายวิธี ขึ้นอยูกับการเลือกวิธีการ และเครื่อง
อบแหง ของผูออกแบบ กระบวนการอบแหงเพ่ือลดความชื้นของผลิตภัณฑซ่ึงอยูภายใตเงื่อนไขของการอบแหงคงท่ี เชน มีอุณหภูมิ ความชื้น และ
ความเร็วลมคงท่ี [1]ตัวอยางการอบแหงผลผลิตเชนศูนยวิจัยและฝกอบรมพลังงานแสงอาทิตย มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดพัฒนาเครื่องอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยขนาดอุตสาหกรรม ท่ีสามารถใชผสมผสานกับนํ้ามันเตา ความรอนจากแหลงพลังงานนํ้ามันเตา สามารถอบผักไดครั้งละ 700 กิโลกรัม โดย
ใชเวลาอบแหง 6-10 ชั่วโมง โดยขึ้นอยูกับชนิดของผักท่ีใชอบ สามารถผลิตผักอบแหงเปนไปอยางตอเน่ือง ไมขึ้นกับสภาวะดินฟา อากาศ หรือในกรณี
ท่ีความเขมจากแสงอาทิตยมีไมเพียงพอ ใชพลังงานเสริมดวย พลังงานความรอนจากทอไอนํ้ารอน ท่ีไดจากการตมดวยการเผาไหมของนํ้ามันเตา
[2]หรือการใชพลังงานแสงอาทิตยรวมกับพลังงานชีวมวลเชนงานวิจัยของพิสิษฏ [3] และ ทนงศักด์ิ [4] ไดศึกษาเกี่ยวกับ ไดศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนา
และเผยแพรเทคโนโลยีเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย รวมกับพลังงานความรอนจากชีวมวลเพ่ือการแปรรูปผลิตผลทาง การเกษตรสามารถใช
อบแหงผลิตภัณฑไดหลายระดับอุณหภูมิและเหมาะท่ีทําการเผยแพรใหกับกลุมเกษตรกรท่ีตองการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพ่ือลดการใชพลังงาน
ในการอบแหงปจจุบันลงเชน LPG นํ้ามัน และไฟฟาได นอกจากน้ียังมีการใชพลังงานแสงอาทิตยรวมกับกาซชีวภาพเพ่ือใชในการอบแหงดังงานวิจัย
ของสุขฤดี [5] ซ่ึงไดศึกษาเกี่ยวกับ เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยรวมกับแกสชีวภาพซ่ึงในงานวิจัยน้ีเปนการศึกษาและพัฒนาเครื่องอบแหง
พลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคท่ีมีสมรรถนะทางความรอนสูงรวมกับระบบพลังงานความรอนเสริมจากระบบกาซชีวภาพทําใหระบบสามารถอบแหง
ไดตลอดท้ังกลางวันและกลางคืนเชนกัน

ซ่ึงในบริเวณพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลนางแล อ.เมือง จ.เชียงราย มีการประกอบอาชีพเกษตร อาชีพหลักของเกษตรคือ การปลูกสับปะรดนาง
แล ซ่ึงเปนท่ีรูจักกันดีในตําบลนางแลซ่ึงมีปริมาณการผลิตจํานวนมาก ปริมาณการผลิตท่ีเยอะทําใหประสบกับปญหาหลายประการ เชน ปริมาณ
สับปะรดลนตลาด  ราคาตกตํ่า โดนกดราคาจากพอคาคนกลาง เปนตน  ปญหาเหลาน้ีทําใหราคาของสับปะรดตกตํ่าลง

ดังน้ันทางชุมชนนางแลไดมีการ นําเทคโนโลยีการแปรรูปสับปะรดใหอยูในรูปของ สับปะรดอบแหง สับปะรดแชอิ่ม สับปะรดกวน และ
สามารถนํามาเปนผลิตภัณฑประจําชุมชน หรือตําบล  และจังหวัดเชียงรายเพ่ือเพ่ิมมูลคาของผลผลิตจากการสํารวจขอมูลของชุมชนพบวา มีการ
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รวมตัวกันของกลุมแมบานทําผลิตภัณฑสับปะรดอบแหงโดยใชวิธีอบแหงแบบท่ีไมเหมาะสม  โดยใชพลาสติกใสคลุม การระบายความชื้นไมดีพอ เม่ือมี
ฝนตกก็ตองใชเวลาในการทําใหแหงมากขึ้นกวาเดิมอีก 2-3 วัน ทําใหผลิตภัณฑอบแหงไมไดคุณภาพตามความตองการ สงผลใหมีตนทุนการผลิตท่ี
สูงขึ้น ในป 2556 กลุมคณะนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไดทําโรงอบสับปะรดพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือแปรรูปผลิตภัณฑของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนผูปลูกสับปะรดแมปูคา ซ่ึงสามารถลดระยะเวลาในการอบไดจาก 4 วันเหลือ 2 วัน แตเน่ืองจากความจํากัดทางดานแสงอาทิตยทําใหการอบทํา
ไดไมตอเน่ือง คือจะอบไดในตอนกลางวัน ในตอนกลางคืนจะทําการอบไมไดตองทําการเก็บสับปะรดท่ีตากแดดแลวในตอนกลางวันมาเก็บไวในตูเย็น
และในตอนเชาถึงจะนําออกมาตากแดดอีกครั้ง ดังน้ันทางคณะวิจัยมีความคิดท่ีจะพัฒนาการอบแหงสับปะรดของกลุมวิสาหกิจชุมชนน้ีใหทําการอบได
อยางตอเน่ือง โดยพัฒนาโรงอบแหงน้ีโดยใชพลังงานจากเซลลแสงอาทิตย มาเปนพลังงานความรอนจากหลอดไฟเพ่ือใหสามารถทําการอบไดในเวลา
กลางคืน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการอบแหงสับปะรด ทําใหการอบสับปะรดเปนไปอยางตอเน่ือง นอกจากน้ียังสามารถใชอบในวันท่ีฝนตก หรือไมมี
แสงแดดได และลดเวลาการอบแหงสับปะรดไดมากขึ้น เพ่ือท่ีจะเก็บรักษาผลิตภัณฑและเพ่ิมมูลคาใหกับสินคา
2. วิธีการดําเนินงานวิจัย

1. ทําการออกแบบการตออุปกรณชุดเซลลแสงอาทิตย และการวางจุดของหลอดไฟเพ่ือใหความรอนกระจายในโรงอบแหงอยางท่ัวถึงดังแสดง
ในรูปท่ี 1

2.2 หัวขอและหัวขอยอย

2.ทําการติดต้ังอุปกรณแผงโซลารเซลล, ชุดควบคุมการชารจไฟฟา, แบตเตอรี่ และหลอดไฟเพ่ือใหความรอนและทดสอบการทํางาน โดยนํา
สับปะรดท่ีทําการปอกเปลือก และฝานเปนแผนแลวจํานวน 120 กิโลกรัม นํามาทําการอบในโรงอบสับปะรด ดังแสดงในรูปท่ี 2

รูปท่ี 2 การอบสับปะรดในโรงอบแหง

การพัฒนาโรงอบแหงสับปะรดโดยใชพลังงานเซลลแสงอาทิตยรวม คณะผูทํางานไดทําการติดต้ังระบบเซลลแสงอาทิตยเพ่ือใหการ
กระบวนการอบทําไดอยางตอเน่ืองท้ังกลางวัน และกลางคืนไดแก แผงโซลารเซลล, ตัวควบคุมในการชารจ (Controller), ตัวเก็บกระแสไฟฟา

1
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4

Inverter Battery

Controller

Solar cell

1 โรงอบสบัปะรด
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(Battery), ตัวควบคุมการจายกระแสไฟฟา (Inverter) และ หลอดไฟท่ีใชในการใหความรอน โดยในตอนกลางวันจะทําการอบโดยใชพลังงานความ
รอนจากแสงอาทิตย และในเวลากลางคืนจะใหความรอนจากหลอดไฟท่ีใหความรอนซ่ึงไดกระแสไฟฟาจากแบตเตอรี่ท่ีทําการเก็บกระแสไฟฟาจากแผง
โซลารเซลลในตอนกลางวัน สภาพการติดต้ังแสดงดังรูปท่ี 3 และ สภาพกอนการปรับปรุงโรงอบแหงดังแสดงในรูปท่ี 4

ดานนอก ดานใน
รูปท่ี 3 สภาพกอนการปรับปรุง

รูปท่ี 4 สภาพหลังการปรับปรุง

3. ผลการดําเนินงาน
3.1 ผลการทดสอบเวลา และอุณหภูมิในการอบแหง

หลังจากการพัฒนาโรงอบแหงสับปะรดโดยการติดต้ังพลังงานเซลลแสงอาทิตยเพ่ือใหพลังงานไฟฟากับหลอดไฟท่ีใหความรอนทางกลุม
วิสาหกิจชุมชนผูปลูกสับปะรดแมปูคาไดทําการทดลองอบสับปะรดจากผลการตรวจสอบระยะเวลาในการอบแหงพบวาเวลาในการอบแหงหลังการ
ปรับปรุงเหลือเพียง 1.5วัน และอุณหภูมิสูงสุดอยูท่ี 70 – 80 องศาเซลเซียส ผลการเปรียบเทียบเวลา และอุณหภูมิในการอบแหงแสดงดังตารางท่ี 1
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ตารางท่ี 1 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบเวลา และอุณหภูมิในการอบแหง

รายละเอียด ผลการทดลอง

กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
เวลา(วัน)

50 – 60
2.5 วัน

70 – 80
1.5 วัน

จากตารางพบวาเวลาท่ีใชในการอบแหงลดลง เน่ืองจากอุณหภูมิท่ีใชในการอบแหงสูงขึ้น นอกจากน้ีกระบวนการอบแหงยังทําไดตอเน่ืองท้ังใน
กลางวันและกลางคืน

3.2 ผลการทดสอบการอบแหงสับปะรดโดยใชพลังงานเซลลแสงอาทิตยรวม
จากผลการทดสอบการอบแหงสับปะรดจากโรงอบสับปะรดโดยใชพลังงานแสงอาทิตยรวมพบวา สับปะรดท่ีอบไดมีลักษณะตรงตามตองการ

ของผูผลิตโดยลักษณะของสับปะรดอบแหงท่ีไดมีลักษณะดังรูปท่ี 5 และสับปะรดอบแหงท่ีอยูในบรรจุภัณฑพรอมจําหนายแสดงดังรูปท่ี 6

รูปท่ี 5 ลักษณะของสับปะรดอบแหงท่ีได รูปท่ี 6 สับปะรดอบแหงท่ีอยูในบรรจุภัณฑพรอมจําหนาย

4. สรุป
การพัฒนาการอบแหงสับปะรดของกลุมวิสาหกิจชุมชนใหสามารถทําการอบไดอยางตอเน่ือง  โดยใชพลังงานจากเซลลแสงอาทิตย มาเปน

พลังงานความรอนจากหลอดไฟเพ่ือใหควมรอนมาทําการอบไดในเวลากลางคืน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการอบแหงสับปะรด  ทําใหการอบสับปะรด
เปนไปอยางตอเน่ืองท้ังในเวลากลางวันและกลางคืน นอกจากน้ียังสามารถใชอบในวันท่ีฝนตก หรือไมมีแสงแดดได และลดเวลาการอบแหงสับปะรดได
มากขึ้น เพ่ือท่ีจะเก็บรักษาผลิตภัณฑและเพ่ิมมูลคาใหกับสินคา

จากการพัฒนาโรงอบแหงสับปะรดโดยใชพลังงานเซลลแสงอาทิตยรวม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการอบทําใหกระบวนการอบสามารถทําได
อยางตอเน่ืองท้ังกลางวัน และกลางคืน โดยทําการติดต้ังระบบเซลลแสงอาทิตยเพ่ิม โดยอุปกรณท่ีติดต้ังไดแก แผงโซลารเซลล, ตัวควบคุมในการชารจ
(Controller), ตัวเก็บกระแสไฟฟา (Battery), ตัวควบคุมการจายกระแสไฟฟา (Inverter) และ หลอดไฟท่ีใชในการใหความรอน

จากผลการตรวจสอบระยะเวลาในการอบแหงพบวาเวลาในการอบแหงหลังการปรับปรุงลดลง 50 เปอรเซ็นต คิดเปน1.5 วัน และอุณหภูมิ
สูงสุดอยูท่ี 70 - 80 องศาเซลเซียส ซ่ึงจะเห็นวาเวลาท่ีใชในการอบแหงลดลง เน่ืองจากอุณหภูมิท่ีใชในการอบแหงสูงขึ้น นอกจากน้ีกระบวนการ
อบแหงยังทําไดตอเน่ืองท้ังในกลางวันและกลางคืน
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