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การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก ของกลุมวิสาหกิจชุมชน
กลุมอาชีพเพาะเห็ด บานทุงบอแปน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง

Performance Improvement of Solar Green House Dryer: Case study Thung Bo Paen Village Enterprise Group Hang Chat
District Lampung.
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บทคัดยอ
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจกท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิตชุมชนเพ่ือแกไข

ปญหาท่ีเกิดจากการใชงานเครื่องอบแหงท่ีถูกออกแบบและติดต้ัง ณ กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพเพาะเห็ด บานทุงบอแปน อําเภอหางฉัตร จังหวัด
ลําปาง ซ่ึงมีรูปรางเปนพาราโบลากวาง 1.50 เมตร ความยาว 2 เมตร สูง 0.50 เมตร พ้ืนของเครื่องอบเทดวยคอนกรีตเพ่ือปองกันไมใหมีความชื้น
ระเหยจากพ้ืนดิน โดยเครื่องอบแหงดังกลาวคลุมดวยแผนโพลีคารบอเนตซ่ึงเปนวัสดุโปรงใสเพ่ือทําใหเกิดสภาวะเรือนกระจก พรอมท้ังติดต้ังพัดลมดูด
อากาศโดยใชกําลังไฟฟาจากแผงโซลาเซลลขนาด 12 วัตต เพ่ือชวยในการระบายความชื้นซ่ึงเปนพัดลมแบบ DC FAN SLEEVE BEARING 12 V-DC
ขนาด 8x8 เซนติเมตร จํานวน 6 ตัว

ผลการวิจัยจากการทดสอบสมรรถนะของเครื่องอบแหงท่ีพัฒนาแลวน้ัน พบวาสามารถอบแหงเห็ดนางฟาสดมวล 5 กิโลกรัม ใหเหลือเพียง
0.5 กิโลกรัม ดวยระยะเวลาเพียง 6 ช่ัวโมง ซ่ึงเร็วกวาการตากแดดตามธรรมชาติโดยการตากแดดแบบธรรมชาติและการตากดวยเครื่องอบท่ียังไม
พัฒนา ซ่ึงใชเวลา 12 ชั่วโมงและ 8 ชั่วโมงตามลําดับ โดยเม่ือคํานวณประสิทธิภาพเครื่องอบมีคาเทากับ 26 % มีคาเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับเครื่องอบแหง
เดิมกอนท่ีจะทําการพัฒนาขึ้นใหม เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจกท่ีพัฒนาขึ้นมาน้ีจึงเหมาะสมตอการนําไปใชงานอบแหงของ
ผูประกอบการในการแปรรูปเห็ดตอไป

คําสําคัญ: เครื่องอบแหง, พลังงานแสงอาทิตย, เรือนกระจก

1.บทนํา
ในปจจุบันพลังงานเปนส่ิงจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษยอยางมากไมวาจะเปนพลังงานไฟฟา นํ้ามัน กาซธรรมชาติและอื่นๆ พลังงาน

เหลาน้ีไดจากวัตถุดิบจากธรรมชาติท่ีทับถมมากกวา 40 ลานปซ่ึงในอนาคตอาจจะหมดไปดังน้ัน จึงมีผูท่ีมีความรูจํานวนมากคิดคนหาพลังงานทดแทน
วัตถุดิบธรรมชาติดังกลาว เชน พลังงานลม พลังงานนํ้า และพลังงานแสงอาทิตย เปนตน ซ่ึงถือไดวาเปนแหลงพลังงานและแหลงความรอนขนาดใหญ
ของโลกมนุษย ปจจุบันมีการใชประโยชนจากพลังงานแสงอาทิตยมากมายหลายรูปแบบ ท้ังท่ีใชเทคโนโลยีขั้นสูง เชน หอรวมแสงเพ่ือผลิตไฟฟา หรือ
แมแตไมพ่ึงพาเทคโนโลยีเลย เชน การตากแหงโดยตรงจากแสงอาทิตย การอบแหงหรือการตากแหง ถือไดวาเปนการใชประโยชนจากแสงอาทิตยท่ี
เกาแกมากวิธีการหน่ึงและมักจะใชกันอยางกวางขวาง แตอดีตมนุษย มักจะไมคํานึงรูปแบบ หรือตองใชอุปกรณชวยในการเก็บความรอนจากพลังงาน
แสงอาทิตยในการอบแหง ทําใหพืชผลทางการเกษตร หรือวัตถุดิบท่ีตองการตากแหง ตองใชเวลานานกวาจะใชประโยชนได และบางครั้งอาจเกิดความ
เสียหายแกพืชผลทางการเกษตรเสียดวยซํ้า และบางฤดูกาลไมสามารถตากแหงได กอเกิดความเสียหายใหผลผลิตทางการเกษตรเปนจํานวนมาก

จากปญหาการของอาชีพการเพาะเห็ดในชุมชนบานทุงบอแปนน้ัน เกิดขึ้นต้ังแตปพุทธศักราช 2531 จากผูใหญบานถาวร มณียศ โดยผูใหญได
ผานการอบรมการสรางอาชีพเสริมดวยการเพาะเห็ด จากมหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม โดยนําความรูท่ีไดมาสรางโรงเพาะเห็ดท่ีบานของตน
ในชวงปแรกน้ันอาศัยแรงงานจากสมาชิกในครอบครัว ซ่ึงตอมาเม่ือเกิดผลกําไรจากการเพาะเห็ดจึงมีลูกบานสนใจท่ีจะเรียนรูการเพาะเห็ดจาก
ผูใหญบานถาวร มากขึ้น จนกลายเปนกลุมอาชีพเพาะเห็ดบานทุงบอแปน โดยในปจจุบันมีหัวหนากลุมวิสาหกิจเพาะเห็ด คือ นายอรุณ ปนใจ และ
สมาชิกจํานวน 21 ครัวเรือน เฉล่ียครัวเรือนละ 5 โรงเรือนท่ีการประกอบเพาะเห็ด ซ่ึงระยะเวลาและประสบการณท่ีชุมชนมีตอการเพาะเห็ดเทากับ
24 ป ดวยการเพาะเห็ด 5 ชนิด ไดแก เห็ดนางฟา เห็ดเปาฮ้ือ เห็ดขอนขาว เห็ดนางลม เปนตน
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ตารางท่ี 1 รายละเอียดผลผลิตเห็ดในชุมชน

ชนิดของเห็ด ราคาขายตํ่าสุด(บาท) ราคาขายสูงสุด(บาท) กําไรตํ่าสุด(บาท) กําไรสูงสุด(บาท)

เห็ดขอนขาว 32,000 50,000 -13,185 10,614

เห็ดขอนดํา 24,000 48,000 -13,185 10,614

เห็ดนางฟาขาว 24,000 45,000 -13,766 10,233

เห็ดนางฟาดํา 32,000 50,000 -13,766 7,233

เห็ดเปาฮ้ือ 20,000 38,500 -17,842 4,157

จากตารางท่ี 1 แสดงชนิดของเห็ดท่ีเพาะโดย กลุมอาชีพเพาะเห็ดบานทุงบอแปน ตําบลปงยางคก อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง มีจํานวน 5
ชนิด โดยมีราคาขายและกําไรท่ีแตงตางกันไปปริมาณของเห็ดท่ีผลิตไดตามฤดูกาล ท้ังน้ี กําไรจากการขายเห็ดนางฟาดํามีคาตํ่าท่ีสุด จากการขายผลผลิต

ดังน้ันจึงเกิดแนวคิดในการแปรรูปเห็ดนางฟาขาวและนางฟาเห็ดดํา ดวยเปาหมายในการเพ่ิมมูลคาและเพ่ิมความหลากหลายใหกับเห็ดซ่ึงเปน
ผลิตผลหลักของกลุมวิสาหกิจ ดวยกระบวนการเปล่ียนแปลงรูปรางและคุณลักษณะของสินคา ลดปญหาสินคาเกษตรกินเน้ือท่ีมากและเนาเสียงาย อัน
เปนการเปล่ียนแปลงสถานะในการแขงขัน และถูกนําเสนอเปนแนวทางการเพ่ิมมูลคาเห็ดโดยใชเทคโนโลยีซ่ึงเปนการหาทางออกรวมกันระหวางชุมชน
และนักวิชาการดวยการทํางานรวมกนัจนทําใหเกิดการแปรรูปเห็ดนางฟา 2 รูปแบบไดแก “เห็ดสมุนไพร” และ “เห็ดสวรรค”

จากการใชใชงานเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก ภายหลังการเปล่ียนวัสดุคลุมเครื่องอบเปนแผนโพลีคารบอนเนต และยัง
พบขอบกพรองในประเด็นของอุณหภูมิและการระบายความชื้นของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย เม่ือใชอบแหงเห็ดในกระบวนการแปรรูปเปน
เห็ดสวรรค และเห็ดสมุนไพร ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ดังกลาวเพ่ือใหสอดรับกับ
ลักษณะการใชงานของกลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมอาชีพเพาะเห็ด บานทุงบอแปน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปางตอไป

2.วัตถุประสงคของการวิจัย
ศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก ท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิตชุมชน ทดสอบสมรรถนะทางเทคนิคและ

วิเคราะหทางเศรษฐศาสตร ของระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก

3. ขอบเขตการวิจัย
ศึกษาและพัฒนากระบวนการแปรรูปเห็ดดวยระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพเพาะ

เห็ด บานทุงบอแปน ตําบลปกยางคก อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง

4. ทฤษฏี สมมุติฐาน
การอบแหง เปนการแยกนํ้าออกจากวัตถุชื้น (moist material) โดยการทําใหนํ้าเปล่ียนสถานะเปนไอนํ้าโดยอาศัยความรอน สําหรับการ

อบแหงผลิตผลทางการเกษตรมักเปนการอบแหงแบบการพาความรอน (convective drying) โดยจะเปาอากาศรอนผานผลิตผลท่ีเปนวัตถุชื้น ความ
รอนจากอากาศจะถูกถายเทไปยังวัตถุมีอุณหภูมิสูงขึ้น นํ้าในวัตถุจะเปล่ียนสถานะเปนไอนํ้าและระเหยออกมา การถายเทมวลของนํ้าจากวัตถุชื้นไปยัง
อากาศจะหยุดเม่ือความดันไอนํ้าท่ีผิววัตถุเทากับความดันไอนํ้าท่ีผิววัตถุเทากับความดันไอนํ้าในอากาศ

ดังน้ัน การพัฒนาระบบการอบแหงพลังงานแสงอาทิตยใหมีประสิทธิภาพ ใชงานงาย ลงทุนนอย หรือแมแตใชงานไดทุกฤดูกาล จึงเปนส่ิงท่ี
ตองใหความสําคัญ เพ่ือใหผูผลิต หรือเกษตรกรของไทยไดมีผลผลิตท่ีมีคุณภาพ และขายไดราคา และยังสงผลตอเศรษฐกิจโดยรวมของไทยดวย
หลักการอบแหง (Drying)
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รูปท่ี 1 การตากแหงโดยตรง (ท่ีมา:http://thailandindustry.com)

แนวกรอบแนวคิดของงานวิจัยน้ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจกท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิตชุมชน เปน
กระบวนกําจัดความชื้น หรือนํ้า ในผลิตภัณฑใหลดลง ซ่ึงอาหารหรือผลิตภัณฑแตละชนิดจะมีคาไมเทากัน การกําจัดความชื้นในผลิตภัณฑ สามารถทํา
ไดหลายวิธี ขึ้นอยูกับการเลือกวิธีการ และเครื่องอบแหง ของผูออกแบบ กระบวนการอบแหงเพ่ือลดความชื้นของผลิตภัณฑโดยท่ัวไปจะเปนไปตาม
กราฟของการอบแหง (Drying Curve) ซ่ึงอยูภายใตเงื่อนไขของการอบแหงคงท่ี เชน มีอุณหภูมิ ความชื้น และความเร็วลมคงท่ี การเปล่ียนแปลงมวล
และอุณหภูมิของอาหารหรือผลิตภัณฑท่ีใชในการอบแหงจะมีลักษณะคลายคลึงกัน และสวนใหญเปนไปตามกราฟของการอบแหง ดังแสดงในรูปท่ี 2

รูปท่ี 2 แสดงเสนกราฟของการอบแหง (ท่ีมา http://www.process-heating.com)

จากกราฟ ในรูปท่ี 2 การอบแหงสามารถแบงออกไดเปน 3 ชวง คือ ชวงการใหความรอนเบ้ืองตนแกวัสดุ (Initial Period) ชวงการอบแหง
ความเร็วคงท่ี (Constant Rate Period) และชวงการอบแหงความเร็วลดลง (Falling Rate Period)

ชวงการใหความรอนเบื้องตนแกวัสดุ (Initial Period) ของการอบแหง ชวงน้ี วัสดุท่ีใชในการอบแหงมีปริมาณความชื้นอยูมาก ผิวของวัสดุ
จะมีลักษณะเปยกชื้นมาก อุณหภูมิพ้ืนผิวของวัสดุจะมีคาใกลเคียงกับอุณหภูมิกระเปาะเปยกของกระแสลมรอน ดังน้ัน ชวงเวลาน้ี ความรอนท่ีใชใน
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สัดสวนกับเวลาในการอบแหง ดังน้ัน ชวงน้ีอัตราการระเหยจะคงท่ี (Constant Drying Rate) การคํานวณอัตราการอบแหงในชวงน้ี สามารถเขียนเปน
สมการได ดังน้ี

( สมการท่ี 1 )
เม่ือ RC คือ อัตราการอบแหงในชวงความเร็วคงท่ี
hv คือ สัมประสิทธ์ิการเทความรอน, W/m2 OC
Tv คือ อุณหภูมิของลมรอน, OC
Ti คือ อุณหภูมิท่ีผิวขิงวัสดุ เทากับ TW, OC

ชวงการอบแหงความเร็วลดลง (Falling Rate Period) ชวงน้ีความชื้นท่ีผิวของวัสดุจะเริ่มคอย ๆ หมดไป เพราะ การถายเทความชื้นจาก
ดานในของวัสดุเกิดขึ้นไมทันกับการระเหยของความชื้นท่ีผิวของวัสดุ ดังน้ัน ท่ีผิวของวัสดุจะเริ่มคอย ๆ แหงและอุณหภูมิของวัสดุจะคอย ๆ เพ่ิมขึ้น ทํา
ใหอัตราการอบแหงของชวงน้ีจะคอย ๆ ลดลงน่ันเอง การอบแหงจะส้ินสุดลงเม่ือความชื้นของวัสดุลดลงถึงคาความชื้นสมดุล ซ่ึงความชื้นของวัสดุจะไม
ลดลงอีก ถึงแมจะใชเวลาในการอบแหงนานเทาไดก็ตาม

การคํานวณประสิทธิภาพของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก

จากสูตร η = x100 (สมการท่ี 2)

เม่ือ คือ ประสิทธิภาพของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย (%)

m คือ มวลของนํ้าท่ีระเหยออกจากผลิตภัณฑ (kg)

H คือ คาพลังงานแสงอาทิตยท่ีตกกระทบบนเครื่องอบ (Kwh/m2)
L คือ ความรอนท่ีตองใชในการระเหยนํ้า (J/kg)

A คือ   พ้ืนท่ีรับรังสีดวงอาทิตย ( 2m )

N คือ   จํานวนวันท่ีตองการใชการอบแหงแตละครั้ง (day)
4.1 การอบแหงดวยแสงอาทิตย (Solar Drying)
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day และสืบเน่ืองจากประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม พืชผลทางการเกษตรมากมาย สวนหน่ึงก็จําหนายในรูปของสด และบางสวนก็ทําการ
อบแหง หรือตากแหง เพ่ือเพ่ิมมูลคา ยืดอายุการจัดเก็บ หรือความสะดวกตอการขนสง การอบแหงหรือตากแหงดวยพลังงานแสงอาทิตยก็เปน
ทางเลือกท่ีของเกษตรกรหรือผูประกอบการเลือกใช เน่ืองจาก ตนทุนตํ่า และงาย มีอุปกรณไมยุงยากซับซอน

ปจจุบันประเทศไทย หลายหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ไดใหความสําคัญกับการใชเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยมากขึ้น เน่ืองจาก
กระแสการอนุรักษพลังงาน และลดการใชพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล การพัฒนาเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยมีรูปแบบพัฒนาหลายรูปแบบ
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ตารางท่ี 2 ตารางเปรียบเทียบการใชการอบแหงดวยแสงอาทิตยและแหลงความรอนจากเชื้อเพลิงอื่น

รายการ ความรอนจากแสงอาทิตย เชื้อเพลิงน้ําเตา ไฟฟา

คาใชจายดานพลังงาน ไมมี ราคาถูก(แนวโนมเพ่ิมขึน้) ราคาแพง
เงินลงทุนเครือ่งอบแหง ราคาแพง ราคาปานกลาง ราคาต่ํา
ระยะเวลาในการคุมทุน ระยะเวลายาว แตคุมทนุ ปานกลาง ต่ํา
อายุการใชงาน ยาวนาน ปานกลาง ต่ํา

คาความรอน-หนวย ต่ํา สูง ปานกลาง
ความสะดวกในการใชงาน งายและสะดวก ปานกลาง สะดวก
การประหยัดพลังงาน ไมมีคาใชจาย ปานกลาง สิ้นเปลืองพลงังาน
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พ้ืนที่ในการติดตั้ง ใชพ้ืนที่มาก การติดตั้งยาก ปานกลาง นอย
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ไมมีผลกระทบ ปานกลาง นอย

กระบวนในการอบแหงหรือตากแหงเปนการระเหยนํ้าท่ีอยูในผลิตภัณฑออกไปใหเหลือปริมาณท่ีเหมาะสมซ่ึงผลิตภัณฑแตละชนิดจะมีคา
ความชื้นสุดทายไมเทากัน โดยอาศัยพลังงานความรอนเพ่ือทําใหนํ้าระเหย หรืออาจกลาวไดวา พลังงานจากดวงอาทิตยมีความรอนอยูในแสงอาทิตย
โดยปกติแสงอาทิตยท่ีตกกระทบบนพ้ืนโลกจะประกอบดวยรังสีตาง ๆ 3 ชวง คือ อัลตราไวโอเลต (UV) เปนชวงรังสีท่ีฆาเชื้อโรคบางชนิดได ทําใหเกิด
โรคมะเร็งได และจะทําใหสีซีดจาง อัตราไวโอเลตมีประมาณ 3% ของแสงอาทิตย การอบแหงดวยแสงอาทิตยสามารถบางไดตามลักษณะการไหลได
เปน 2 ประเภทคือ

1. อบแหงแบบพาความรอนตามธรรมชาติ (Natural-convection solar dryer) เครื่องอบแหงแบบน้ียังสามารถแบงได เปน 2 ประเภท
ก. แบบรับพลังงานแสงอาทิตยโดยตรง (direct mode)
เครื่องอบแหงแบบน้ี รังสีดวงอาทิตยจะตกลงบนผลผลิตท่ีตองการอบแหงโดยตรง ความชื้นจากผลิตผลจะถูกพาขึ้นไปดานบนโดยการ

ไหลของอากาศท่ีเกิดจากการพาความรอนตามธรรมชาติ รังสีดวงอาทิตยจะสงผานวัตถุโปรงแสง ซ่ึงอาจเปนพลาสติกหรือกระจกก็ได แผนโปรงแสง
ดังกลาวทําหนาท่ีปกปองกันสูญเสียความรอนโดยการพาความรอนและการแผรังสีความรอน ท้ังยังปองกันฝุนละออง ฝน และแมลงรบกวนตาง ๆ ดวย

รูปท่ี 3 แสดงเรื่องอบแหงแบบรับแสงอาทิตยโดยตรง (ท่ีมา: Sodha et al.,1987)

ข. แบบรับพลังงานแสงอาทิตยทางออม (Indirect mode)
เครื่องอบแหงแบบน้ีจะมีแผงรับรังสีดวงอาทิตย ซ่ึงทํางานโดยอาศัยการพาความรอน แบบธรรมชาติ (Natural Convection) อากาศ

รอนท่ีไดจะลอยตัวและไหลผานผลผลิตท่ีตองการอบแหง

รูปท่ี 4 แสดงเครื่องอบแหงแบบรับพลังงานแสงอาทิตยทางออม (ท่ีมา: Bala, 1998)
2. อบแหงแบบรอนโดยบังคับอากาศ (Forced-convection solar dryer)

ก. แบบรับพลังงานแสงอาทิตยโดยตรง
เครื่องอบแหงแบบน้ีผลผลิตท่ีตองการอบแหงจะรับรังสีดวงอาทิตยโดยตรง อากาศรอนจะถูกดูดผานผลิตผลโดยอาศัยพัดลมดัง

ตัวอยางในรูป 6.6

พ้ืนที่ในการติดตั้ง ใชพ้ืนที่มาก การติดตั้งยาก ปานกลาง นอย
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ไมมีผลกระทบ ปานกลาง นอย

กระบวนในการอบแหงหรือตากแหงเปนการระเหยนํ้าท่ีอยูในผลิตภัณฑออกไปใหเหลือปริมาณท่ีเหมาะสมซ่ึงผลิตภัณฑแตละชนิดจะมีคา
ความชื้นสุดทายไมเทากัน โดยอาศัยพลังงานความรอนเพ่ือทําใหนํ้าระเหย หรืออาจกลาวไดวา พลังงานจากดวงอาทิตยมีความรอนอยูในแสงอาทิตย
โดยปกติแสงอาทิตยท่ีตกกระทบบนพ้ืนโลกจะประกอบดวยรังสีตาง ๆ 3 ชวง คือ อัลตราไวโอเลต (UV) เปนชวงรังสีท่ีฆาเชื้อโรคบางชนิดได ทําใหเกิด
โรคมะเร็งได และจะทําใหสีซีดจาง อัตราไวโอเลตมีประมาณ 3% ของแสงอาทิตย การอบแหงดวยแสงอาทิตยสามารถบางไดตามลักษณะการไหลได
เปน 2 ประเภทคือ

1. อบแหงแบบพาความรอนตามธรรมชาติ (Natural-convection solar dryer) เครื่องอบแหงแบบน้ียังสามารถแบงได เปน 2 ประเภท
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เครื่องอบแหงแบบน้ี รังสีดวงอาทิตยจะตกลงบนผลผลิตท่ีตองการอบแหงโดยตรง ความชื้นจากผลิตผลจะถูกพาขึ้นไปดานบนโดยการ

ไหลของอากาศท่ีเกิดจากการพาความรอนตามธรรมชาติ รังสีดวงอาทิตยจะสงผานวัตถุโปรงแสง ซ่ึงอาจเปนพลาสติกหรือกระจกก็ได แผนโปรงแสง
ดังกลาวทําหนาท่ีปกปองกันสูญเสียความรอนโดยการพาความรอนและการแผรังสีความรอน ท้ังยังปองกันฝุนละออง ฝน และแมลงรบกวนตาง ๆ ดวย
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ดังกลาวทําหนาท่ีปกปองกันสูญเสียความรอนโดยการพาความรอนและการแผรังสีความรอน ท้ังยังปองกันฝุนละออง ฝน และแมลงรบกวนตาง ๆ ดวย

รูปท่ี 3 แสดงเรื่องอบแหงแบบรับแสงอาทิตยโดยตรง (ท่ีมา: Sodha et al.,1987)

ข. แบบรับพลังงานแสงอาทิตยทางออม (Indirect mode)
เครื่องอบแหงแบบน้ีจะมีแผงรับรังสีดวงอาทิตย ซ่ึงทํางานโดยอาศัยการพาความรอน แบบธรรมชาติ (Natural Convection) อากาศ

รอนท่ีไดจะลอยตัวและไหลผานผลผลิตท่ีตองการอบแหง

รูปท่ี 4 แสดงเครื่องอบแหงแบบรับพลังงานแสงอาทิตยทางออม (ท่ีมา: Bala, 1998)
2. อบแหงแบบรอนโดยบังคับอากาศ (Forced-convection solar dryer)

ก. แบบรับพลังงานแสงอาทิตยโดยตรง
เครื่องอบแหงแบบน้ีผลผลิตท่ีตองการอบแหงจะรับรังสีดวงอาทิตยโดยตรง อากาศรอนจะถูกดูดผานผลิตผลโดยอาศัยพัดลมดัง

ตัวอยางในรูป 6.6
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รูปท่ี 5 แสดงเครื่องอบแหงแบบรับพลังงานแสงอาทิตยโดยตรงและใชพัดลม (ท่ีมา: Sodha et al.,1987)

ข. แบบรับพลังงานแสงอาทิตยทางออม (indirect mode)
เครื่องอบแหงแบบน้ีจะมีแผงรับรังสีดวงอาทิตยแบบแผนราบซ่ึงทําหนาท่ีผลิตอากาศรอนแลวเปาหรือดูดผานสวนท่ีบรรจุผลิตผล ซ่ึง

อยูแยกสวนจากแผงรับรังสีดวงอาทิตย ดังตัวอยางในรูปท่ี 6

รูปท่ี 6 แสดงเครื่องอบแหงแบบรับพลังงานแสงอาทิตยทางออมและใชพัดลมดูดอากาศ
(ท่ีมา: Thongprasert et al., 1985)

5. ผลงานวิจัยและการพัฒนาเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยท่ีผานมา
อนิรุทธ์ิ ตายขาว[1] และคณะไดทําการศึกษาประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องอบแหงกระดาษสาพลังงานแสงอาทิตยโดยทําการออกแบบ

และสรางเครื่องอบแหงกระดาษสาพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคท่ีสามารถอบแหงกระดาษจากการทดลองอบแหงกระดาษสาและทําการทดสอบหา
ประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องอบแหงกระดาษสาพลังงานแสงอาทิตย พบวา อุณหภูมิภายในเครื่องอบแหงมีคาเฉล่ียประมาณ 40°C ท่ีสภาวะ
อุณหภูมิอากาศแวดลอม 32°C ความเร็วอากาศภายในเครื่องอบแหงมีคาเฉล่ียประมาณ 0.45m/s ท่ีคาความเขมรังสีอาทิตยเฉล่ีย 740 W/m2 โดยท่ี
กระดาษสามีความชื้นเริ่มตน 900% มาตรฐานแหง ลดลงเหลือความชื้นสุดทายประมาณรอยละ 6.5 มาตรฐานแหง และใชเวลาในการอบแหง 2
ชั่วโมงซ่ึงใชระยะเวลาส้ันกวาการตากแหงแบบต้ังประมาณ 2 ชั่วโมง จากการทดสอบประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องอบแหงกระดาษสาพลังงาน
แสงอาทิตยพบวามีคาเทากับ 53.14 %

รูปท่ี 7 อบแหงกระดาษสาพลังงานแสงอาทิตย

วุฒิชัย เพียรโคตร[2] ไดทําการศึกษา ออกแบบ สรางและทดสอบเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็กสําหรับอบแหงกระชายดําใน
ทองท่ีชนบทจังหวัดขอนแกน เครื่องอบแหงท่ีไดพัฒนาขึ้นมีพ้ืนท่ีแผงรับแสงอาทิตยมีขนาด 1.25 ตารางเมตร ปดทับดวยกระจกใสหนา 5
มิลลิเมตร ปดทับแผงรับแสงอาทิตย เอียงทํามุม 16 องศาเทียบกับแนวระดับ และฐานของเครื่องอบแหงใชหินกรวดขนาด 10-15 มิลลิเมตร เพ่ือท่ีจะ
ชวยปรับปรับการดูดซับความรอน ผนังท้ัง 2 ขางของเครื่องอบแหงปดดวยกระจกใสหนา 5 มิลลิเมตร เพ่ือชวยเพ่ิมพ้ืนทีรับแสงอาทิตย  โดยใชแผงรับ

รูปท่ี 5 แสดงเครื่องอบแหงแบบรับพลังงานแสงอาทิตยโดยตรงและใชพัดลม (ท่ีมา: Sodha et al.,1987)

ข. แบบรับพลังงานแสงอาทิตยทางออม (indirect mode)
เครื่องอบแหงแบบน้ีจะมีแผงรับรังสีดวงอาทิตยแบบแผนราบซ่ึงทําหนาท่ีผลิตอากาศรอนแลวเปาหรือดูดผานสวนท่ีบรรจุผลิตผล ซ่ึง

อยูแยกสวนจากแผงรับรังสีดวงอาทิตย ดังตัวอยางในรูปท่ี 6

รูปท่ี 6 แสดงเครื่องอบแหงแบบรับพลังงานแสงอาทิตยทางออมและใชพัดลมดูดอากาศ
(ท่ีมา: Thongprasert et al., 1985)

5. ผลงานวิจัยและการพัฒนาเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยท่ีผานมา
อนิรุทธ์ิ ตายขาว[1] และคณะไดทําการศึกษาประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องอบแหงกระดาษสาพลังงานแสงอาทิตยโดยทําการออกแบบ

และสรางเครื่องอบแหงกระดาษสาพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคท่ีสามารถอบแหงกระดาษจากการทดลองอบแหงกระดาษสาและทําการทดสอบหา
ประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องอบแหงกระดาษสาพลังงานแสงอาทิตย พบวา อุณหภูมิภายในเครื่องอบแหงมีคาเฉล่ียประมาณ 40°C ท่ีสภาวะ
อุณหภูมิอากาศแวดลอม 32°C ความเร็วอากาศภายในเครื่องอบแหงมีคาเฉล่ียประมาณ 0.45m/s ท่ีคาความเขมรังสีอาทิตยเฉล่ีย 740 W/m2 โดยท่ี
กระดาษสามีความชื้นเริ่มตน 900% มาตรฐานแหง ลดลงเหลือความชื้นสุดทายประมาณรอยละ 6.5 มาตรฐานแหง และใชเวลาในการอบแหง 2
ชั่วโมงซ่ึงใชระยะเวลาส้ันกวาการตากแหงแบบต้ังประมาณ 2 ชั่วโมง จากการทดสอบประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องอบแหงกระดาษสาพลังงาน
แสงอาทิตยพบวามีคาเทากับ 53.14 %

รูปท่ี 7 อบแหงกระดาษสาพลังงานแสงอาทิตย

วุฒิชัย เพียรโคตร[2] ไดทําการศึกษา ออกแบบ สรางและทดสอบเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็กสําหรับอบแหงกระชายดําใน
ทองท่ีชนบทจังหวัดขอนแกน เครื่องอบแหงท่ีไดพัฒนาขึ้นมีพ้ืนท่ีแผงรับแสงอาทิตยมีขนาด 1.25 ตารางเมตร ปดทับดวยกระจกใสหนา 5
มิลลิเมตร ปดทับแผงรับแสงอาทิตย เอียงทํามุม 16 องศาเทียบกับแนวระดับ และฐานของเครื่องอบแหงใชหินกรวดขนาด 10-15 มิลลิเมตร เพ่ือท่ีจะ
ชวยปรับปรับการดูดซับความรอน ผนังท้ัง 2 ขางของเครื่องอบแหงปดดวยกระจกใสหนา 5 มิลลิเมตร เพ่ือชวยเพ่ิมพ้ืนทีรับแสงอาทิตย  โดยใชแผงรับ

รูปท่ี 5 แสดงเครื่องอบแหงแบบรับพลังงานแสงอาทิตยโดยตรงและใชพัดลม (ท่ีมา: Sodha et al.,1987)

ข. แบบรับพลังงานแสงอาทิตยทางออม (indirect mode)
เครื่องอบแหงแบบน้ีจะมีแผงรับรังสีดวงอาทิตยแบบแผนราบซ่ึงทําหนาท่ีผลิตอากาศรอนแลวเปาหรือดูดผานสวนท่ีบรรจุผลิตผล ซ่ึง

อยูแยกสวนจากแผงรับรังสีดวงอาทิตย ดังตัวอยางในรูปท่ี 6

รูปท่ี 6 แสดงเครื่องอบแหงแบบรับพลังงานแสงอาทิตยทางออมและใชพัดลมดูดอากาศ
(ท่ีมา: Thongprasert et al., 1985)

5. ผลงานวิจัยและการพัฒนาเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยท่ีผานมา
อนิรุทธ์ิ ตายขาว[1] และคณะไดทําการศึกษาประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องอบแหงกระดาษสาพลังงานแสงอาทิตยโดยทําการออกแบบ

และสรางเครื่องอบแหงกระดาษสาพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคท่ีสามารถอบแหงกระดาษจากการทดลองอบแหงกระดาษสาและทําการทดสอบหา
ประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องอบแหงกระดาษสาพลังงานแสงอาทิตย พบวา อุณหภูมิภายในเครื่องอบแหงมีคาเฉล่ียประมาณ 40°C ท่ีสภาวะ
อุณหภูมิอากาศแวดลอม 32°C ความเร็วอากาศภายในเครื่องอบแหงมีคาเฉล่ียประมาณ 0.45m/s ท่ีคาความเขมรังสีอาทิตยเฉล่ีย 740 W/m2 โดยท่ี
กระดาษสามีความชื้นเริ่มตน 900% มาตรฐานแหง ลดลงเหลือความชื้นสุดทายประมาณรอยละ 6.5 มาตรฐานแหง และใชเวลาในการอบแหง 2
ชั่วโมงซ่ึงใชระยะเวลาส้ันกวาการตากแหงแบบต้ังประมาณ 2 ชั่วโมง จากการทดสอบประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องอบแหงกระดาษสาพลังงาน
แสงอาทิตยพบวามีคาเทากับ 53.14 %

รูปท่ี 7 อบแหงกระดาษสาพลังงานแสงอาทิตย

วุฒิชัย เพียรโคตร[2] ไดทําการศึกษา ออกแบบ สรางและทดสอบเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็กสําหรับอบแหงกระชายดําใน
ทองท่ีชนบทจังหวัดขอนแกน เครื่องอบแหงท่ีไดพัฒนาขึ้นมีพ้ืนท่ีแผงรับแสงอาทิตยมีขนาด 1.25 ตารางเมตร ปดทับดวยกระจกใสหนา 5
มิลลิเมตร ปดทับแผงรับแสงอาทิตย เอียงทํามุม 16 องศาเทียบกับแนวระดับ และฐานของเครื่องอบแหงใชหินกรวดขนาด 10-15 มิลลิเมตร เพ่ือท่ีจะ
ชวยปรับปรับการดูดซับความรอน ผนังท้ัง 2 ขางของเครื่องอบแหงปดดวยกระจกใสหนา 5 มิลลิเมตร เพ่ือชวยเพ่ิมพ้ืนทีรับแสงอาทิตย  โดยใชแผงรับ
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แสงอาทิตยแบบถาดราบและทดสอบโดยใชแผงรับแสงอาทิตยแบบถาดเอียงโดยใชหินเปนแหลงดูดซับความรอนท้ัง 2 กรณี แสดงใหเห็นวาการอบแหง
แบบถาดราบสามารถอบกระชายดํา 0.3 kg จากความชื้นเริ่มตน 65.41 % มาตรฐานเปยก ถึงความชิ้นสุดทาย 8.1% มาตรฐานเปยกภายในเวลา 8
ชั่วโมง ประสิทธิภาพเชิงความรอนสูงสุดของระบบมีคาเทากับ 20.49% สวนในกรณีการทดสอบโดยใชแผงรับแสงอาทิตยแบบถาดเอียงอบกระชายดํา
สด 0.3 kg ถูกทําใหแหงจากความชื้นเริ่มตน จากความชื้นเริ่มตน 65.83 % มาตรฐานเปยก ถึงความชิ้นสุดทาย 8.08% มาตรฐานเปยกภายในเวลา 8
ชั่วโมง ประสิทธิภาพเชิงความรอนสูงสุดของระบบมีคาเทากับ 20.43% ผลการทดสอบท้ังสองแบบมีคาใกลเคียงกัน การตากแดดแบบธรรมชาติใชเวลา
ถึง 3 วัน ดังน้ันเครื่องอบแหงท่ีไดพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพท่ีดีกวา

นางสาวกสิณา หนอไชย และ นางสาววราภรณ จันตาคํา [3] ไดพัฒนากระบวนการแปรรูปเห็ดของกลุมอาชีพเพาะเห็ดดวยเครื่องอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยแบบเรือนกระจก โดยงานวิจัยน้ีมีจุดประสงคท่ีจะศึกษาพัฒนากระบวนการแปรรูปเห็ดของกลุมอาชีพเพาะเห็ดดวยเครื่องอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยแบบเรือนกระจก เพ่ือแกปญหาผลผลิตลนตลาดเพ่ิมมูลคาผลผลิต โดยนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชในการตากเห็ดนางฟาซ่ึงเปน
กระบวนการในการแปรรูปเห็ดสวรรคและเห็ดสมุนไพรของกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพเพาะเห็ดบานทุงบอแปน ต.ปงยางคก อ.หางฉัตร จ.ลําปาง
ดวยเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก 2 ชั้น พบวาการตากเห็ดนางฟาแบบธรรมชาติใชเวลานานเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการแปรรูป
เห็ดโดยพิจารณาจากศักยภาพของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก  เปรียบเทียบระหวางตากแบบธรรมชาติและการอบดวยเครื่อง
อบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก อีกท้ังเปนแนวทางในการประยุกตใชแสงอาทิตยใหเกิดประโยชนสูงสุดในการแปรรูปเห็ดนางฟาดวย
พบวาเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจกจะใชเวลานอยกวาการตากแบบธรรมชาติจากเดิมใช 12 ชั่วโมง ลดลงเหลือ 8 ชั่วโมง สวน
การทดสอบสมรรถนะของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก พบวามีคาประมาณ 2% และไดทําการเผยแพรโดยการติดต้ังเครื่อง
อบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจกไวท่ีบานผูประกอบการ เพ่ือใหผูประกอบไดใชเครื่องอบแหงน้ี ทําผลิตภัณฑอบแหง เครื่องอบแหงดังกลาว
ไดรับการยอมรับจากผูใช โดยผูใชสามารถทําผลิตภัณฑอบแหงในเชิงพาณิชยไดและสงเสริมใหชุมชนมีรายไดเสริมจากการแปรรูปเห็ด สวนการ
วิเคราะหตนทุนการผลิตและความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของเห็ดแปรรูป พบวาเม่ือมีการลงทุนสําหรับประยุกตใชเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
แบบเรือนกระจก มียอดขายสงอยูท่ี 140 บาทหรือยอดขายปลีกอยูท่ี 40 บาท มีระยะคืนทุนในราคาสงอยูท่ี 361.35 วัน และมีระยะคืนทุนในราคา
ปลีกอยูท่ี 244.55 วัน/ตามลําดับดวยเงินลงทุน 8,000 บาท และไดรับเงินสดสุทธิรายปในราคาสงอยูท่ี 97,644 บาท/ป ในขณะท่ีราคาปลีก 145,644
บาท/ป เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจกใชระยะเวลาคืนทุนเร็วเพราะมีการลงทุนตํ่าจึงใชระยะเวลาคืนทุนเร็ว ลักษณะของเครื่อง
อบแหงแสดงไวในรูปท่ี 9

รูปท่ี 8 เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก
6. ผลการดําเนินงานวิจัย

6.1.ผลการทดลองเม่ือไมมีภาระ
ในการทดลองเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก โดยไมมีผลิตภัณฑในตูอบแหง แสดงผลการทดลอง ไดดังน้ี



ไฟ
ฟ
้าช

ุมช
น

194

รูปท่ี 9 แสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิ แตละตําแหนงตางๆ และความเขมแสงของรังสีดวงอาทิตยในแตละชวงเวลา

จากกราฟไดแสดงความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียของอุณหภูมิ แตละตําแหนงตางๆ และระหวางคาเฉล่ียของความเขมแสงของรังสีดวงอาทิตย
ในแตละชวงเวลา ต้ังแตเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม พบวาคาเฉล่ียความเขมแสงของรังสีดวงอาทิตยสงผลใหเกิดความแตกตางของอุณหภูมิ
ภายในเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก มีอุณหภูมิ 50.1°C - 74.0°C ในชวงเวลา 8.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. โดยบริเวณกึ่งกลาง
อบแหงจะมีอุณหภูมิท่ีสูงสุด 74.0°C เน่ืองจากพลังงานท่ีตกกระทบลงบนแผนโพลีคารบอเนตซ่ึงเปนวัสดุโปรงใสเพ่ือทําใหเกิดสภาวะเรือนกระจก
พรอมท้ังติดต้ังพัดลมดูดอากาศโดยใชกําลังไฟฟาจากแผงโซลาเซลลขนาด 12 วัตต เพ่ือชวยในการระบายความชื้นซ่ึงเปนพัดลมแบบ DC FAN
SLEEVE BEARING 12 V-DC ในรปูท่ี 10

รูปท่ี 10 แสดงความชื้นสัมพันธระหวางแตละตําแหนงตางๆ และความเขมแสงของรังสีดวงอาทิตยในแตละชวงเวลา

คาเฉล่ียความชื้นสัมพันธระหวางอุณหภูมิ แตละตําแหนงตางๆ และคาเฉล่ียความเขมแสงของรังสีดวงอาทิตยในแตละชวงเวลาของวัน พบวา
ความเขมแสงของรังสีดวงอาทิตยสงผลใหเกิดความแตกตางของอุณหภูมิภายในเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก มีความชื้นสัมพัทธ
ระหวาง 24..2% - 0.80% ในชวงเวลา 8.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. พบวาเม่ืออุณหภูมิเพ่ิมขึ้นในบริเวณกึ่งกลางอบแหงจะมีอุณหภูมิท่ีสูงสุด 74.0°C จะ
ทําใหความชื้นลดลงอยางรวดเร็ว

6.2. ผลการทดลองอบแหงแบบเรือนกระจกดวยเห็ดนางฟา
ผลการทดลองน้ัน พบวาสามารถอบแหงเห็ดนางฟาสดมวล 5 กิโลกรัม ใหเหลือเพียง 0.5 กิโลกรัม ดวยระยะเวลาเพียง 6 ชั่วโมง ซ่ึงเร็วกวา

การตากแดดตามธรรมชาติโดยการตากแดดแบบธรรมชาติและการตากดวยเครื่องอบท่ียังไมพัฒนา ซ่ึงใชเวลา 12 ชั่วโมงและ 8 ชั่วโมงตามลําดับ โดย
เม่ือคํานวณประสิทธิภาพเครื่องอบแหงมีคาเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับเครื่องอบแหงเดิมกอนท่ีจะทําการพัฒนาขึ้นใหม เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
แบบเรือนกระจกท่ีพัฒนาขึ้นมาน้ีจึงเหมาะสมตอการนําไปใชงานอบแหงของผูประกอบการในการแปรรูปเห็ดดังรูปท่ี 12 – 13
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รูปท่ี 12 เริ่มการอบแหง รูปท่ี 13 หลังจากการอบแหง

7. ผลการวิเคราะห
ผลการทดลองอบแหงแบบเรือนกระจกดวยเห็ดนางฟา 10 กิโลกรัม ดวยเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก โดยใหนํ้าหนัก

รวมอยูท่ี 0.50 กรัม ในชวงเวลา 1 วัน วันละ 10 ชั่วโมง ซ่ึงใชพลังงานไฟฟาในการขับเคล่ือนพัดลมดูดอากาศโดยใชกําลังไฟฟาจากแผงโซลาเซลล เพ่ือ
ชวยในการระบายความชื้นซ่ึงเปนพัดลมแบบ DC FAN SLEEVE BEARING 12 V-DC ขนาด จํานวน 6 ตัว ตัวละ 1.5 วัตต ดังน้ันในการอบแหงจะมี
การใชพลังงานท้ังหมด 0.409 กิโลวัตต – ชั่วโมง และการวิเคราะหหาประสิทธิภาพเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจกในชวงเวลา
คาเฉล่ียประมาณ 26% ดังน้ันในการอบแหงดวยเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบเรือนกระจกมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นคาเฉล่ียประมาณ 10% ตอ
การอบแหงแตละครั้ง

8. สรุปผลการวิจัย
จากการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจกท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิตชุมชน เพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดจากการ

ใชงานเครื่องอบแหงท่ีถูกออกแบบและติดต้ัง ณ กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพเพาะเห็ด บานทุงบอแปน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง ซ่ึงมีรูปรางเปน
พาราโบลากวาง 1.50 เมตร ความยาว 2 เมตร สูง 0.50 เมตร พ้ืนของเครื่องอบเทดวยคอนกรีตเพ่ือปองกันไมใหมีความชื้นระเหยจากพ้ืนดิน โดย
เครื่องอบแหงดังกลาวคลุมดวยแผนโพลีคารบอเนตซ่ึงเปนวัสดุโปรงใสเพ่ือทําใหเกิดสภาวะเรือนกระจก พรอมท้ังติดต้ังพัดลมดูดอากาศโดยใช
กําลังไฟฟาจากแผงโซลาเซลลขนาด 12 วัตต เพ่ือชวยในการระบายความชื้นซ่ึงเปนพัดลมแบบ DC FAN SLEEVE BEARING 12 V-DC ขนาด 8x8
เซนติเมตร จํานวน 6 ตัว ผลการทดสอบสมรรถนะของเครื่องอบแหงท่ีพัฒนาแลวจากการคํานวณ

พบวาสามารถอบแหงเห็ดนางฟาสดมวล 5 กิโลกรัม ใหเหลือเพียง 0.5 กิโลกรัม มีความเขมแสงอาทิตยเฉล่ีย 710 W/m2 อุณหภูมิภายใน
เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก มีอุณหภูมิ 50.1°C - 74.0°C ในชวงเวลา 8.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. โดยบริเวณกึ่งกลางอบแหงจะ
มีอุณหภูมิท่ีสูงสุด 74.0°C สงผลใหความชื้นสัมพัทธของเห็ดสดลดลงอยางรวดเร็วระหวาง 24..2% - 0.80% ดวยระยะเวลาเพียง 6 ชั่วโมง ซ่ึงเร็วกวา
การตากแดดตามธรรมชาติโดยการตากแบบธรรมชาติและการตากดวยเครื่องอบท่ียังไมพัฒนา ซ่ึงใชเวลา 12 ชั่วโมงและ 8 ชั่วโมงตามลําดับ โดยเม่ือ
คํานวณประสิทธิภาพเครื่องอบมีคาประมาณ 26% มีคาเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับเครื่องอบแหงเดิมกอนท่ีจะทําการพัฒนาขึ้นใหม เครื่องอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยแบบเรือนกระจกท่ีพัฒนาขึ้นมาน้ีจึงเหมาะสมตอการนําไปใชงานอบแหงของผูประกอบการในการแปรรูปเห็ดตอไป
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