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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา สงเสริม และเผยแพรการอบแหงผลิตภัณฑโดยการใชเครื่องอบแหงดวยรังสีอินฟราเรดระยะไกล

(Far infrared, FIR) ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรใหกับกลุมเกษตรกร และเพ่ือเพ่ิมมูลคาของผลิตผลทางการเกษตรในพ้ืนท่ี ชวยเพ่ิมรายได
และลดรายจาย จากจํานวนผูเขารวมอบรมท้ังหมด 34 คน ไดผลสรุปจากแบบสอบถามท้ังหมด ซ่ึงผลการติดตามหลังการถายทอดเทคโนโลยีน้ัน
พบวา ผูเขาอบรมสามารถนําความรูไปใชประโยชนภายหลังการอบรมภายใน 1 เดือน รอยละ 38 ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกต
ใหเปนองคความรูใหม รอยละ 32 ใชในการประกอบอาชีพ และ นําความรูไปถายทอดใหกับบุคคลอื่น รอยละ 29 ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ ดาน
สถานท่ี/ระยะเวลา/อาหาร/ส่ือและอุปกรณ ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ในเรื่องคูมือการอบรม รอยละ 45 ดานวิทยากร ผูเขาอบรมมีความ
พึงพอใจ มากท่ีสุด ในเรื่องของความชัดเจน ภาษาในการอธิบายมีความนาสนใจและเขาใจงาย รอยละ 55 และดานความรูความเขาใจหลังการ
ฝกอบรม ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจมากท่ีสุด รอยละ 52 หลังจากท่ีสมาชิกในกลุมไดเขารับการอบรมเทคโนโลยีการอบแหงดวยรังสีอินฟราเรด
ระยะไกลแลว พบวา สามารถนําความรูไปใชประโยชนไดทันทีเน่ืองจากเปนความรูท่ีสามารถประยุกตใชกับการประกอบอาชีพไดโดยตรงอีกท้ัง เครื่อง
อบแหงสามารถเพ่ิมผลผลิตใหกับทางกลุม และชวยใหประหยัดเวลา สงผลใหกลุมมีรายไดจากการขายเพ่ิมขึ้น มีความพอใจตอเครื่องอบแหงเปน
อยางมาก เพราะเครื่องอบแหงมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสมาชิกในกลุมไดคาดหวังไวทุกประการ และเสนอใหควรมีการสงเสริมศูนยการเรียนรูการ
ประยุกตใชเครื่องอบแหงดวยรังสีอินฟราเรดระยะไกลในการแปรรูปผลผลิตดานการเกษตรและอาหารใหกับกลุมผูสนใจหรือนักเรียน นักศึกษาในพ้ืนท่ี
โดยเฉพาะในชุมชน ชนบท ตอไป
คําสําคัญ: การแผรังสีอินฟราเรดระยะไกล, การถายทอดเทคโนโลยี, เครื่องอบแหง

1. ความสําคญั และท่ีมาของปญหา
ในปจจุบันเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยไดรับการสงเสริมอยางแพรหลาย เพราะเปนเครื่องอบแหงท่ีงายตอการใชงานสามารถควบคุม

อุณหภูมิไดโดยวิธีแบบชาวบาน แตระบบท่ีใชอยูยังมีสมรรถนะไมเพียงพอกับการใชงาน คือ อบแหงผลิตภัณฑไดไมเพียงพอตอความตองการของกลุม
เกษตรกร และในบางฤดูกาลก็ไมสามารถท่ีจะอบแหงได จึงทําใหรายไดจากการอบแหงท่ีเกษตรกรควรจะไดรับลดลงไปและทําใหเสียโอกาสท่ีจะเพ่ิม
รายไดใหกับกลุมเกษตรกร วิทยาลัยพลังงานทดแทน เปนสถาบันดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานพลังงานทดแทน เพ่ือแกวิกฤตพลังงานของ
ประเทศ พัฒนาเทคโนโลยีตนแบบท่ีหลากหลาย ท้ังในดานพลังงานแสงอาทิตย พลังงานชีวมวล และพลังงานนํ้า เปนตน เพ่ือการสงเสริม และเผยแพร
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสูชุมชนเกษตรกร ทางวิทยาลัยพลังงานทดแทนจึงไดจัดทําโครงการ การศึกษาการอบแหงดวยการแผรังสีอินฟราเรดระยะไกล
(Far Infrared Radiation: FIR) โดยใชพลังงานจากชีวมวล (Biomass) เพ่ืออุตสาหกรรม จากการคนควาพบวา FIR มีศักยภาพท่ีดีมากในการ
พัฒนาสูการใชในกระบวนการการอบแหง เน่ืองจาก FIR สามารถสงผานคล่ืนเขาไปสูภายในเน้ือวัสดุอบแหงและสรางความรอนจากภายในเน้ือวัสดุ ทํา
ใหความชื้นเกิดการระเหยจากภายในสูภายนอก [1] ซ่ึงสงผลใหอัตราการอบแหงมีคาสูงมากดังแสดงในรูปท่ี 1

รูปท่ี 1 ผลกระทบของ FIR ตอความชื้นในวัสดุ
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ขออนุมตัโิครงการ

กลาวคือ เม่ือใหความรอนแกเซรามิก (Ceramic) จะทําใหเกิดกระบวนการถายเทความรอนในชวงความยาวคล่ืนท่ีเรียกวา FIR ขึ้น
ซ่ึงกระบวนการดังกลาว จะสามารถแพรรังสีอินฟราเรด ยานความถี่ 3 – 1,000 µm [2] ไปยังโมเลกุลของวัสดุท่ีตองการอบแหงได โดยจะสงผลให
ความชื้นของวัสดุน้ันระเหยออกไปอยางรวดเร็ว ซ่ึงการอบแหงดวยกระบวนดังกลาวสามารถอบแหงไดตลอดเวลาไมวาจะมีแสงแดดหรือไมก็ตาม
เน่ืองจากความรอนท่ีใหแก Ceramic ไดจากเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) แตการสรางคล่ืนความรอน FIR ในปจจุบันจะเปนหลอดเซรามิก ท่ีใชพลังงาน
ไฟฟาเทาน้ัน อีกท้ังยังหาซ้ือยากในทองตลาดและราคาก็ยังสูงมาก ดังน้ันทางคณะทีมงานวิจัยจึงมีความมุงหมายเพ่ือจะทําการวิจัยสราง FIR จากวัสดุ
ภายในประเทศ โดยใชพลังงานทดแทน ซ่ึงการใชงานจะตองงายและไมยุงยาก เหมาะสมท่ีจะสงเสริมในระดับชุมชนจนถึงระดับอุตสาหกรรม ซ่ึงผลท่ี
ไดจากการศึกษาการอบแหงผลิตภัณฑจากชีวมวล (Biomass) โดยกระบวนการ FIR จะสามารถแกปญหาวิกฤตทางดานพลังงานและสรางอาชีพเสริม
ใหกับกลุมเกษตรกรได โดยการนําวัตถุดิบภายในชุมชนมาทําการแปรรูปโดยใชเทคโนโลยีเครื่องอบแหงดวย FIR ซ่ึงเปนการเพ่ิมมูลคาของผลิตผลทาง
การเกษตรในพ้ืนท่ี ชวยเพ่ิมรายไดและลดรายจาย ชุมชนมีมาตรฐานการดํารงชีวิตท่ีดีขึ้น อีกท้ังเปนการสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงานและ
ปรับเปล่ียนมาใชพลังงานทดแทนอยางยั่งยืน

2. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
2.1 เพ่ือพัฒนา สงเสริม และเผยแพรการอบแหงผลิตภัณฑจากชีวมวล (Biomass) โดยกระบวนการ FIR ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ใหกับกลุมเกษตรกร

3. ขั้นตอนการดําเนินงาน

4. ผลการติดตามหลังการถายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การนําไปใชประโยชน
หลังจากถายทอดเทคโนโลยีการอบแหงดวยรังสีอินฟราเรดระยะไกลใหกับกลุมผลิตภัณฑแปรรูปขาวบานสรอยสุวรรณ ต.นาบอคํา อ.เมือง จ.

กําแพงเพชร ไดติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการจากแบบติดตามประเมินผล จํานวน 34 คน ดังแสดงรายละเอียดตามหัวขอ ดังตอไปน้ี
4.1 การนําความรูท่ีไดจากการฝกอบรมไปใชประโยชน

ตดิต่อประสานงานกบัหวัหน้ากลุ่มเกษตรกร

จดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารถ่ายทอดเทคโนโลยกีารอบแหง้ดว้ยการแผ่รงัสอีนิฟราเรดระยะไกล

สรุปผลการดาํเนินงาน และจดัทาํรายงานฉบบัสมบรูณ์
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ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนคนและรอยละของการประเมินความรูท่ีนําไปใชประโยชน

การนําความรูไปใชประโยชน จํานวน (คน) รอยละ
1. หลังการอบรมทันที 12 35

2. หลังการอบรมภายใน 1 เดือน 13 38

3. หลังการอบรมภายใน 3 เดือน 2 6

4. หลังการอบรมภายใน 6 เดือน 5 15

5. ไมไดนําไปใช 2 6

รวม 34 100

จากตารางท่ี 1 เก็บขอมูล 34 ชุด พบวาผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูท่ีไดไปใชประโยชนหลังการอบรมภายใน 1 เดือน, หลังการอบรม
ทันที, หลังการอบรมภายใน 6 เดือน, หลังการอบรมภายใน 3 เดือน และไมไดนําไปใชประโยชน คิดเปนรอยละ 38, 35, 15, 6 และ 6 ตามลําดับ

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนคนของการนําความรูไปขยายตอและใชประโยชน

การนําความรูไปใชงาน จํานวน (คน) รอยละ
1. ประยุกตใหเปนองคความรูใหม 18 32

2. ใหบริการ / คําปรึกษา 6 10

3. ใชในการประกอบอาชีพ 16 29

4. นําความรูไปถายทอดใหกับบุคคลอื่น 16 29

รวม 56 100

จากตารางท่ี 2 ผูเขารับการอบรมสามารถเลือกคําตอบไดมากกวา 1 คําตอบ พบวาผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตใหเปน
องคความรูใหม, ใชในการประกอบอาชีพ, นําความรูไปถายทอดใหกับบุคคลอื่น และใหบริการ / คําปรึกษา คิดเปนรอยละ 32, 29, 29 และ 10
ตามลําดับ

4.2 การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม
ผูเขาอบรมตองการใหวิทยาลัยพลังงานทดแทนดําเนินการพัฒนาหลักสูตรในเรื่องเตาเผาถาน การทําไบโอดีเซล และการหมุนเวียน

พลังงาน โดยอยากใหมีการนํางานวิจัยมาเผยแพรในพ้ืนท่ีหรือกลุมอาชีพใหมากขึ้น ชุมชนสามารถเขาถึงขอมูล ความรู ขาวสารไดงาย และสามารถ
ผลิตเครื่องมือใชไดเองในชุมชน

4.3 ความพึงพอใจของผูเขาอบรม

ตารางท่ี 3 แสดงคารอยละความพึงพอใจของผูเขาอบรม

ประเด็นความคิดเห็น
คิดเปนรอยละ

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด
ดานสถานท่ี/ระยะเวลา/อาหาร/ส่ือและอุปกรณ

1. ความพรอมของสถานท่ี 36 52 12 0 0

2. ความพรอมของส่ือและอุปกรณ 30 58 12 0 0

3. อาหาร มีความเหมาะสม 42 42 16 0 0

4. คูมือการอบรมมีความเหมาะสม 45 36 19 0 0

5. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 36 45 19 0 0

ดานวิทยากร

1. ความชัดเจนในการอธิบาย 45 42 10 3 0

2. ภาษาในการอธิบายเขาใจงาย 48 42 10 0 0

3. เน้ือหาท่ีอธิบายกะทัดรัด 42 45 10 3 0
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ประเด็นความคิดเห็น
คิดเปนรอยละ

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด
4. เน้ือหาท่ีอธิบายครบถวน 36 51 10 3 0

5. การอธิบายนาสนใจ 55 36 6 3 0

ดานความรูความเขาใจ

1. ความรู ความเขาใจในเรื่องน้ี หลังการอบรม 52 30 18 0 0

จากตารางท่ี 3 เปนการแสดงถึงความพึงพอใจของผูเขาอบรมในดานตาง ดังน้ี
- ดานสถานท่ี/ระยะเวลา/อาหาร/ส่ือและอุปกรณ ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจมากในเรื่องของความพรอมของสถานท่ี ส่ือ อุปกรณ ความ

เหมาะสมของอาหารและระยะเวลาในการอบรม และมีความพึงพอใจ มากท่ีสุด ในเรื่องคูมือการอบรม
- ดานวิทยากร ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ มากท่ีสุด ในเรื่องของความชัดเจน ภาษาในการอธิบายมีความนาสนใจและเขาใจงาย และมีความ

พึงพอใจ มาก ในเรื่องของเน้ือหาท่ีอธิบายครบถวนและกะทัดรัด
- ดานความรูความเขาใจ ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ มากท่ีสุด
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4.4 ขอเสนอแนะ ในการจัดฝกอบรม
1. ส่ิงท่ีผูเขาอบรมประทับใจ และเห็นวาเปนจุดเดนในการฝกอบรม ไดแก

- ความรูท่ีไดรับเปนความรูใหม วิทยากรตอบคําถามไดชัดเจน เขาใจงาย
- การไดลงมือปฏิบัติจริงทําใหเขาใจวิธีการใชงานเครื่องอบแหงไดงายขึ้น
- สามารถนําความรูท่ีไดมาประยุกตใชไดจริงในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ
- ทําใหมีความรูเรื่องพลังงานทดแทนเพ่ิมมากขึ้น

2. ส่ิงท่ีผูเขาอบรมคิดวาเปนปญหาหรืออุปสรรคในการจัดฝกอบรม
- ขอมูลครบถวน เวลานอย เวลาในการจัดกิจกรรมไมเหมาะสมในการแบงเวลา

3. ขอเสนอแนะของผูเขาอบรมเพ่ือการปรับปรุงหรือพัฒนาในการจัดฝกอบรม
- อยากใหมีการจัดการฝกอบรมอีก โดยเพ่ิมเวลาในการฝกอบรมใหมากขึ้น
- มีการตอยอดผลิตเครื่องมือสําหรับใชในการประกอบอาชีพ
- มีการประชาสัมพันธเชิญชวนมากกวาน้ี
- อยากใหมีงบประมาณใหกับชุมชนเกษตรกร ในการศึกษาดูงานกลุมอื่นท่ีทําสําเร็จแลว

5. สรุปผลการติดตามประเมินผลหลังการถายทอดเทคโนโลยี
จากการสัมภาษณสมาชิกกลุมผลิตภัณฑแปรรูปขาวบานสรอยสุวรรณ ต.นาบอคํา อ.เมือง จ.กําแพงเพชร พบวา
1. หลังจากท่ีสมาชิกในกลุมไดเขารับการอบรมเทคโนโลยีการอบแหงดวยรังสีอินฟราเรดระยะไกลแลว สามารถนําความรูไปใชประโยชนได

ทันทีเน่ืองจากเปนความรูท่ีสามารถประยุกตใชกับการประกอบอาชีพไดโดยตรงและยังสามารถเปนองคความรูไดอีกดวย
2. เครื่องอบแหงสามารถเพ่ิมผลผลิตใหกับทางกลุมผลิตภัณฑแปรรูปขาวบานสรอยสุวรรณ ซ่ึงผลิตภัณฑท่ีทางกลุมผลิตอยู คือ คุกกี้ขาวไรซ

เบอรี่ และขาวพองจากขาวไรซเบอรี่
3. เครื่องอบแหงสามารถตอบสนองความตองการไดเปนอยางดี เพราะเครื่องมีขนาดใหญ สามารถอบผลิตภัณฑไดปริมาณเพ่ิมมากขึ้นในแตละ

ครั้ง ทําใหมีผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น สามารถรองรับปริมาณการส่ังซ้ือผลิตภัณฑของลูกคาไดมากขึ้น เพราะปริมาณการส่ังซ้ือในแตละครั้งมีจํานวนมากกวา
1,000 ถุง

4. เครื่องอบแหงสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของผลผลิตและชวยใหประหยัดเวลา สงผลใหกลุมมีรายไดจากการขายเพ่ิมขึ้น
5. สมาชิกในกลุมมีความพอใจตอเครื่องอบแหงเปนอยางมาก เพราะเครื่องอบแหงมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสมาชิกในกลุมไดคาดหวังไวทุกอยาง
6. ถาทางมหาวิทยาลัยราชภฎักําแพงเพชร และวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร ไมไดมอบเครื่องอบแหงใหกับทางกลุม สมาชิก

ในกลุมก็มีความคิดเห็นตรงกันวาจะซ้ือไวใชเองแตเน่ืองจากกําลังทรัพยของทางกลุมยังมีไมเพียงพอจึงคิดวาจะซ้ือดวยวิธีการผอน โดยสมาชิกทุกคนจะ
แบงรายไดมาชวยกันผอน น่ันแสดงใหเห็นวาเครื่องอบแหงน้ันมีคุณสมบัติท่ีดีและตอบสนองความตองการของผูใชเปนอยางมาก ทําใหคุณภาพชีวิตของ
สมาชิกในกลุมดีขึ้นและสงเสริมการประกอบอาชีพของพวกเขาไดเปนอยางดี
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