
การใช้เทคโนโลยีการอบแห้งในการพัฒนากระบวนการแปรรูปปลาเพ่ือพัฒนาชุมชนต้นแบบ 
การเกษตรและอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

บทน า 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดยยึด

หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”โดยการ
ส่งเสริมให้แต่ละชุมชนน าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการพัฒนาสินค้า ซึ่งเป็นแนวทางประการหนึ่ง ที่จะสร้าง
ความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีข้ึน โดยการผลิตหรือจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถ่ิน ให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมในแต่ละท้องถ่ินแต่ยังขาดเทคโนโลยีการอบแห้งที่เหมาะสม และกระบวนการผลิตอาหารสะอาดที่
ถูกสุขอนามัย รวมถึงการขาดเครือข่ายและกลไกเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการ
จัดท าโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการเกษตรและอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีการ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบบูรณาการครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และ
ส่งเสริมกระบวนการผลิตอาหารที่ได้มาตรฐานสุขอนามัย ตลอดจนการส่งเสริมให้ต าบลล าคลอง อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของทุ่งกุลาร้องไห้ ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพในการเลี้ยง
ปลาและจับสัตว์น้ าน ามาจ าหน่าย ไดเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่สามารถบูรณาการเข้า
กับกิจกรรมท่องเที่ยว ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การสร้างงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการสืบ
สานมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนต่อไปตามนโยบายแผนพัฒนา เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร
คุณภาพ ศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเนื่องจากประเทศ
ไทยมีปริมาณความต้องการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนที่
สะอาดและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นพลังงานหมุนเวียนเช่นเดียวกับพลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานชีว
มวล ฯลฯ ซึ่งพลังงานเหล่าน้ีมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ โดยกลุ่ม
อุตสาหกรรมการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร มีการใช้พลังงานค่อนข้างสูง การน าพลังงานแสงอาทิตย์มา
พัฒนาเครื่องอบแห้งเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมครัวเรือนจึงจัดเป็นการช่วยพัฒนาประเทศอีกทางหนึ่ง เมือ่พจิารณา
สถานภาพของประเทศไทยพบว่ามีศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตย์สูง เนื่องจากต้ังอยู่ในบริเวณเส้นศูนย์สูตร
จึงมีแสงอาทิตย์ตลอดทั้งปี ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูงมีความเข้มรังสีอาทิตย์เฉลี่ย ประมาณ 18.2 
MJ/m2-day การอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นการให้ความร้อนกับวัสดุเพื่อลดความช้ืนสามารถแบง่ตาม
วิธีการรับรังสีอาทิตย์ได้ 3 แบบ คือ รับรังสีอาทิตย์โดยตรง, โดยอ้อมและแบบผสม โดยที่ความสามารถของ
การอบแห้งข้ึนอยู่กับอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ของอากาศ รวมถึงความเร็วลมที่น าพาความร้อน อุณหภูมิ
ของอากาศภายในตู้อบแห้งตอนกลางวันจะอยู่ในช่วง 40-70 องศาเซลเซียส ประสิทธิภาพการอบแห้งสูงกว่าวิธี
ตากแดดแบบดั้งเดิม มีจุดเด่นในเรื่องการใช้งานง่าย มีค่าใช้จ่ายน้อย ประหยัดพลังงาน  

ในการพัฒนากระบวนเทคโนโลยีการอบแห้ง โดยใช้ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เป็นทางเลือกหนึ่งที่
สามารถช่วยบรรเทาปัญหาเหล่าน้ีได้ จึงได้ท าการพัฒนาเครื่องอบแห้งที่สามารถเพิ่มอุณหภูมิความร้อนและขับ
ไล่ความช้ืนอากาศที่ผ่านเข้ามาอบแห้งภายในห้องอบที่สามารถใช้งานได้ แม้ในวันที่มีแสงแดดน้อยและสามารถ



ป้องกันฝุ่นละอองและแมลงได้ ถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะมีการพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ข้ึน
หลายแบบก็ตาม จึงได้มีการศึกษาและพัฒนากระบวนการดังกล่าวจ าเป็นต้องมีการศึกษาการอบแห้งใน
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ร่วมถึงการพัฒนาระบบเครื่องอบแห้งที่ได้มีการศึกษามาก่อนหน้านี้ เพื่อพัฒนาให้เกิดการใช้
พลังงานในการอบแห้งให้คุ้มค่ามากที่สุด เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ได้มีลักษณะ และรูปแบบที่แตกต่าง
กันตามลักษณะการใช้งาน การอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์อาศัยหลักการระบายอากาศร้อนภายในเครื่อง
อบแห้งมีการพาความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงกว่าและมีการใช้พัดลมระบายอากาศเข้ามาช่วยเพื่อเพิ่มสมรรถนะใน
การระบายความช้ืนออกจากเครื่องอบแห้ง โดยอาศัยหลักการของความแตกต่างระหว่างความหนาแน่นของ
อากาศภายในกับภายนอกของเครื่องอบแห้งส าหรับการระบายความช้ืนของอากาศภายในเครื่องอบแห้ง เพื่อ
หาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เมื่อเทียบกับการตากแดดตาม
ธรรมชาติ ทั้งนี้ข้ึนกับการจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมตามลักษณะการใช้งานเพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน (S. Soponronnarit et al., 1992) ได้ท าการทดสอบแบบจ าลองการ
อบแห้งผลไม้ด้วยแสงอาทิตย์ (R.H.B. Excell et al., 1979) การทดสอบเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกต้นทุนต่ า
ด้วยแสงอาทิตย์ (S. Joshi et al., 1997) การลดความช้ืนหัวหอมโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (A. Kolb et al., 
1999) การศึกษาทดลองตะแกรงโลหะในการท าแผ่นดูดกลืนรังสีอาทิตย์เพื่อท าอากาศร้อน (S. Puban, 2007) 
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผ่นดูดรังสีเพื่อท าตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ (S. Puban et 
al., 2012) การศึกษาตัวเก็บรังสีอาทิตย์ติดแผ่นครีบเพื่อท าอากาศร้อนในการอบแห้ง (Mohanraj et al., 
2008) การศึกษาการออกแบบเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่ออบแห้งเนื้อมะพร้าวภายใต้สภาพ
ภูมิอากาศของอินเดีย พบว่า ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ มีค่าประมาณ 
24% โดยสามารถลดความช้ืนประมาณ 51.8% เหลือ 7.8-9.7% wet-basis ภายในเวลา 82 ช่ัวโมง (Gülsah 
et al., 2011) ได้ท าการศึกษาจลนพลศาสตร์การอบแห้งเมล็ดองุ่นในเครื่องอบแห้งแสงอาทิตย์โดยใช้แคลเซียม
คลอไรด์เฮกซะไฮเดรตเป็นวัสดุเปลี่ยนเฟส ท าหน้าที่กักเก็บพลังงานความร้อนไว้ขณะที่มีแสงแดด และเมือ่พระ
อาทิตย์ตกดิน อุณหภูมิจะลดลง วัสดุเปลี่ยนเฟสจะคายความร้อนให้แก่ระบบ ดังนั้นหลังจากพระอาทิตย์ตกดิน
กระบวนการอบแห้งก็ยังสามารถท าได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้พลังงานที่เก็บสะสมไว้วัสดุเปลี่ยนเฟส (Teeradeth 
Yaibok et al., 2010) ได้ท าการศึกษาการอบแห้งปลาด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานร่วมแสงอาทิตย์-ไฟฟ้า เพื่อ
ต้องการพัฒนากระบวนการผลิตปลาแห้งอนามัย จากการทดลองอบแห้งปลา 2 ชนิดคือ ปลาช่อนและปลาดุก 
โดยให้อุณหภูมิในห้องอบแห้ง 40, 50 และ 60 oC พบว่าการอบแห้งปลาช่อนแบบใช้พลังงานร่วมแสงอาทิตย์-
ไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 60 oC มีประสิทธิภาพในการอบแห้ง 5.54% ใช้ระยะเวลาในการอบแห้ง 6 ช่ัวโมง (Samruay 
Puban et al., 2015) ได้ศึกษาการอบแห้งปลาหมึกกะตอยและเปรียบเทียบการตากแดดกลางแจ้งกับการตาก
ในตู้อบที่มีอากาศร้อนจากตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นราบไหลผ่าน พบว่าหลังการตากแดดกลางแจ้งกับการ
ตากในตู้อบที่มีอากาศร้อนจากตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นราบ ผลิตภัณฑ์มีความช้ืนเหลือ 170% และ 70% 
มาตรฐานแห้ง มีอัตราการลดความช้ืนต่อช่ัวโมง 23.4% และ 35.1% มีค่าประสิทธิภาพการอบแห้งเฉลี่ย 
31.0%  



การเลือกระบบการอบแห้งหรือชนิดของเครื่องอบแห้งให้เหมาะสมกับวัสดุหรือความต้องการในการ
อบแห้ง เพื่อตอบสนองเงื่อนไขในการผลิตไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขในเชิงก าลังการผลิต ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 
สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนและผู้ปฏิบั ติงานต้องมีความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการอบแห้งรวมทั้งข้อมูลของเครื่องอบแห้งชนิดต่างๆ เพื่อให้การเลือกชนิดเครื่องอบแห้งเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และจะต้องพิจารณาให้รอบคอบเนื่องจากการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งเป็นระบบที่มีราคาแพง
และอายุการใช้งานยาวนาน การตัดสินใจเลือกชนิดเครื่องอบแห้งหรือระบบการอบแห้งซึ่งที่ผิดพลาดอาจ
ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งในด้านของเวลา ค่าใช้จ่าย และศักยภาพในการแข่งขัน  อย่างไรก็ตามการเลือกใช้
เครื่องอบแห้งในระดับวิสาหกิจชุมชนควรเป็นระบบที่ไม่ซับซ้อน สะดวกแก่การใช้งาน ค่าลงทุนในการสร้าง
เครื่องไม่สูงเกินความสามารถ แต่มีประสิทธิภาพในการอบแห้ง การใช้พลังงาน และได้คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดี 
การน าเทคโนโลยีการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการแก้ปัญหาการตากแห้งผลิตภัณฑ์ของวิสาหกจิ
ชุมชนหรือกลุ่มเกษตรเช่น การอบแห้งปลา แผ่นยางธรรมชาติ พริก ข้าว รังไหม กล้วย ตะไคร้ ต้นกก เป็นต้น 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ของ
ต าบลล าคลอง อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ในการพัฒนาศักยภาพผลผลิตทางการเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชน
ต้นแบบการเกษตรและอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
และเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนต้นแบบนวัตกรรมเกษตรและอาหาร 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยสูชุ่มชนและท้องถ่ิน 
 2. เพื่อยกระดับและพัฒนาสินค้าทางการเกษตร  
 3. เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อโอกาสในการประกอบอาชีพ 
 4. เพื่อเพิ่มศักยภาพในกระบวนการผลิตโดยการน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ต่อยอดภูมิ
ปัญญาพื้นบ้าน 
 5. เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สาธิตและเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ขยายผลส าหรับหาจุดคุ้มทุนของโครงการ 
 
ประโยชน์ที่จะได้รับ  

1. ด้านวิชาการ นวัตกรรมเครื่องอบแห้งต้นแบบผลผลิตทางการเกษตรภายในชุมชนต้นแบบนวัตกรรม
เกษตรและอาหาร  

2. ด้านสังคม และชุมชน เกิดชุมชนต้นแบบนวัตกรรมเกษตรและอาหาร ประชาชน เกษตรกร กลุ่ม
ผู้ประกอบการชุมชนเป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตช่วยยกระดับและพัฒนาสินค้าทาง
การเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน เกิดเครือข่ายการให้บริการวิชาการองค์ความรู้และกระบวนการพัฒนา
ชุมชนแบบมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา เอกชน และชุมชน โดยการน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์



และเทคโนโลยีมาประยุกต์ต่อยอดต่อยอดภูมิปัญญาพื้นบ้านกับชุมชนเครือข่ายอื่นๆ ให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและภูมิภาคตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
        3. ด้านเศรษฐกิจ สามารถเพิ่มรายได้ส าหรับการแปรรูปตากแห้งปลา และเพิ่มมูลค่าปริมาณการตาก
แห้งผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพและเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบนวัตกรรมเกษตรและอาหาร 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน        

แผนการด าเนินงานวิจัย (ปีที่เริ่มต้น – สิ้นสุด) 

ปี
(งบประมาณ) 

กิจกรรม 1 2 3 4 
ร้อยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 
2563 ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง x    10 
2563 เตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์การวิจัย  x   10 
2563 ออกแบบและสร้างระบบอบแหง้  x x  30 
2563 ท าการทดลอง เก็บข้อมูลและวิเคราะหผ์ล   x x 30 

2563 
สรปุผลการศึกษาวิจัยและหาแนวทางการพัฒนาในการ
ท างานต่อไป 

   x 20 

 รวม     100 
 
งบประมาณด าเนินการ 

ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
งบด าเนินการ : ค่าตอบแทน 1. หัวหน้าโครงการ 1 คน และผู้ช่วยวิจัย 1 

คน (ตลอดโครงการ) 25,000 บาท x 4 เดือน        
2. นักศึกษาผู้ช่วยโครงการ 10 คน (ตลอด
โครงการ) 2,000 บาท x 10 x 4 เดือน 

100,000 
 

80,000 

รวม  180,000 
งบด าเนินการ : ค่าใช้สอย 1. ค่าออกแบบและพัฒนาตู้อบแหง้พลังงาน

แสงอาทิตย์ ราคา 10,000 บาท  
2. ค่าประกอบสร้างและติดตั้งเครื่องอบแหง้
พลังงานแสงอาทิตย์ ราคา 20,000 บาท x 

10,000 
 

100,000 
 



ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
จ านวน 5 เครื่อง  
3. ค่าจ้างเหมาส าหรบัการเกบ็ข้อมลูและการ
ทดลองหาค่าต่างๆตลอดโครงการ 
4. ค่าน้ ามันพาหนะตลอดโครงการ        
5. ค่าจ้างเหมารถตู้ไปศึกษาดูงาน 4 วันๆ ละ 
2,500 บาท x 4 วัน 

 
20,000 

 
20,000 
10,000 

รวม  160,000 
งบด าเนินการ : ค่าวัสด ุ 1. ค่าวัสดุส าหรบัชุดทดสอบการอบแห้ง เช่น 

สายเทอโมคัปเปิล้ Type K วัสดุ เกจวัด
แรงดัน สายหัววัดอุณหภูมิ อื่นๆ 
2. ค่าวัสดุสร้างตู้อบแหง้ จ านวน 5 เครื่อง 
3. ค่าจัดพิมพ์เอกสาร เอกสารการ
ประชาสมัพันธ์ ค่าสิ่งพมิพ์โปสเตอร ์อื่นๆ 
 

40,000 
 
 

100,000 
20,000 

รวม  160,000 
รวมงบประมาณท้ังหมด (ห้าแสนบาทถ้วน)          500,000  

 
 

ผลผลิต (Output) จากงานวิจัย 
 
ช่ือผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน 

เครื่องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

เครื่องอบแห้งต้นแบบแปรรปู
ปลาเพื่อพฒันาชุมชนต้นแบบ 
การเกษตรและอาหาร 

เครื่องอบแห้ง
ต้นแบบ 5 เครื่อง 

นักวิจัยมีความเช่ียวชาญ 
สถานที่ท าการวิจัย 

ผลของการแปรรูปปลา
จากตู้อบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

บทความวิชาการระดบัชาติ 
และนานาชาติ 

2 ผลงานวิชาการ 

 
 
 
 
 



ผลลัพธ์ (Outcome) 
 
ช่ือผลลัพธ์ ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดเชิงเวลา รายละเอียด 

เครื่องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

เครื่องอบแห้งต้นแบบแปรรปู
ปลาเพื่อพฒันาชุมชนต้นแบบ 
การเกษตรและอาหาร 

ปี 2563 นักวิจัยมีความเช่ียวชาญ 
สถานที่ท าการวิจัย 

ผลของการแปรรูปปลา
จากตู้อบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

ผลงานทางวิชาการ 1-2 ปีงบประมาณ ผลงานวิชาการ 

 
ผลกระทบ (Impact) 
 

ปี ผลส าเร็จท่ีคาดว่าจะได้รับ 

2563 

ต าบลล าคลอง อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของทุ่งกุลา
ร้องไห้ ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การเลี้ยงปลาและจับ
สัตว์น้ าน ามาจ าหน่าย แต่เนื่องจากยังอาศัยวิธีการตากแบบธรรมชาติท าให้เกษตรกร
ประสบปัญหา คุณภาพปลาตากแห้งที่ได้อาจปนเปื้อนและเกิดการรบกวนจากแมลง 
ดังนั้นเพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าแห้งด้วยความร้อนจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาปราศจากฝุ่นละออง เป็นการยกระรับมาตรฐาน
สินค้าทางการเกษตรกรสร้างรายได้ให้กับชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพผลผลิตทาง
การเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบการเกษตรและอาหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพและเป็นแนวทางในการพัฒนา
ชุมชนต้นแบบนวัตกรรมเกษตรและอาหาร 

 


