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โครงงาน: สิ่งประดิษฐเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยอยางงายตนทุนต่ํา
A new invention of Low-Cost Direct Passive Solar Dryer
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บทคัดยอ
เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยอยางงายตนทุนตํ่า เปนส่ิงประดิษฐทางวิทยาศาสตร (Invention) สําหรับใชในการถนอมอาหารหรือแปรรูป

อาหาร ประเภทเน้ือสัตว ผักและผลไมโดยทําใหแหงนอกจากน้ียังสามารถใชอบแหงสมุนไพรตางๆไดดวย ในการอบแหงของเครื่องอบแหงฯใชหลักการ
ไหลเวียนอากาศรอน เพ่ือระบายความชื้นโดยวิธีธรรมชาติ เม่ือรังสีดวงอาทิตยสองผานเครื่องอบแหงฯ พ้ืนวัสดุสีดําภายในเครื่องอบแหงฯจะดูดกลืน
ความรอนจากรังสีดวงอาทิตยเก็บสะสมไว เม่ืออุณหภูมิภายในเครื่องอบแหงฯสูงขึ้น ประมาณ 45-60 องศาเซลเซียส อากาศรอนในเครื่องอบแหงฯจะ
ถายเทความชื้นท่ีมีอยูในอาหารหรือสมุนไพรใหระเหยออกมา ลอยตัวสูงขึ้นออกไปทางชองลมดานบนของเครื่องอบแหงฯ อากาศเย็นท่ีอยูภายนอกจะ
ไหลเขาทางชองลมท่ีอยูสวนลางทางดานหนาของเครื่องอบแหงฯแทนท่ีอากาศรอน เปนการถายเทความชื้นภายในอาหารสูภายนอกเครื่องอบแหงฯ
ในการออกแบบเครื่องอบแหงฯดังกลาว เครื่องอบแหงฯดังกลาวน้ันออกแบบใหใชงานและบํารุงรักษาไดโดยงาย มีพ้ืนท่ีฐานในการอบแหง 45 x 57
เซนติเมตร ตัวเครื่องอบแหงฯมีขนาดกะทัดรัด นํ้าหนักเบาและเคล่ือนยายสะดวกตลอดจนตนทุนในการสรางเครื่องอบแหงฯตํ่า เครื่องอบแหงฯ
ดังกลาวจะทําใหการถนอมอาหารและสมุนไพรถูกสุขลักษณะ สามารถลดการปนเปอนจากฝุนละออง และแมลงรบกวน ไดเปนอยางดี

คําสําคัญ: เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย, แปรรูปอาหาร, อบแหงสมุนไพร

1. บทนํา
ปญหาดานอาหารท่ีพบมากท่ีสุดในประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญมาจากการท่ีไมสามารถเก็บรักษาผลผลิตอาหารในท่ีน้ีหมายถึงผลผลิตทาง

การเกษตรท่ีมีมากจนลนตลาดในระดับภูมิภาค ซ่ึงผลผลิตทางการเกษตรโดยปกติแลวน้ันเปนท่ีตองการในการบริโภค แตความตองการในการบริโภค
น้ันมีจํากัด จึงทําใหเกิดของเสียจากผลผลิตทางการเกษตรท่ีลนตลาดจํานวนมากในชวงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต วิธีการอบแหงน้ันเปนหน่ึงในวิธีการท่ีมี
ประสิทธิภาพในการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรหรือแปรรูป เพ่ือเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรไดยาวนานขึ้น ซ่ึงพบวาเทคนิคการอบแหงน้ัน
นํามาใชอยางมีประสิทธิภาพมากสําหรับผลผลิตทางการเกษตรประเภทพืชเมืองรอน

การอบแหงพลังงานแสงอาทิตยดวยวิธีการแบบด้ังเดิมน้ันรูจักกันในนาม การตากแหง(Sun drying) เปนวิธีการอยางงายโดยการวางผลิตภัณฑ
ทางการเกษตรลงบน เส่ือ หลังคาหรือพ้ืนสําหรับการตากแหง ซ่ึงปญหาหลักของวิธีการดังกลาวคือการปนเปอนของผลิตภัณฑทางการเกษตรจากฝุน
ละออง นก หนูและแมลง ซ่ึงบางสวนของผลิตภัณฑน้ันจะมีเปอรเซ็นตการเสียหายและสูญหายเกิดขึ้น นอกจากน้ีวิธีการดังกลาวน้ันยังขึ้นอยูกับสภาพ
ภูมิอากาศ เพราะการอบแหงโดยวิธีการตากแหงน้ันจําเปนตองใชพลังงานแสงอาทิตยและลม ซ่ึงขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ ท้ังน้ีการอบแหง
โดยการตากแหงใชตนทุนตํ่าในการลงทุน วิธีการอบแหงดังกลาวเปนท่ีนิยมใชกันและประสบความสําเร็จสําหรับผลผลิตทางการเกษตรในประเทศกําลัง
พัฒนา

วิธีการท่ีเปนทางเลือกท่ีปลอดภัยสําหรับผูบริโภคนอกเหนือจากวิธีการตากแหง(Open sun drying) น่ันคือเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
(Solar dryer) วิธีการดังกลาวมีประสิทธิภาพสูงกวานอกจากน้ีผลผลิตทางการเกษตรท่ีอบแหงเปนผลิตภัณฑน้ันมีคุณภาพสูงกวา แตมีตนทุนใน
เบ้ืองตน ถาเงื่อนไขท่ีสําคัญในการอบแหงคือสภาพภูมิอากาศและแหลงอาหาร น้ันถือวาเปนวิธีการท่ีนาสนใจเพราะเปนเทคโนโลยีท่ีทําใหอาหารหรือ
ผลิตภัณฑท่ีไดจากการอบแหงสะอาดและมีคุณภาพ

เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย คือเครื่องมือท่ีใชในการถนอมอาหารท่ีลดความชื้นออกจากวัตถุดับสามารถปองกันความเสียหายจาก นก
แมลงและฝนไดบางสวน อาหารท่ีผานการอบแหงดวยเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยดังกลาวใชพลังงานความรอนน้ันจะมีความชื้นตํ่า สะอาด
ถูกหลักสุขลักษณะ โดยพ้ืนฐานเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยน้ันสามารถจําแนกออกเปน 4 ชนิด ดังน้ี

1) เครื่องอบแหงแบบโดยตรง (Direct solar dryer) วัตถุดิบท่ีใชอบแหงจะอยูภายในวัสดุโปรงใส เชน แกว หรือพลาสติก พลังงานความรอน
จากรังสีดวงอาทิตยจะทําใหวัตถุดิบแหงและภายในเครื่องอบแหงจะเกิดปรากฏการณเรือนกระจก (green house effect) ภายในเครื่องอบแหงจะมีสี
ดําเพ่ือดูดซับรังสีดวงอาทิตยเพ่ือใหเกิดความรอนสะสมมากท่ีสุด
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2) เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยทางออม (Indirect solar dryer) สําหรับเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยรังสีดวงอาทิตยไมไดสงผาน
ความรอนกับวัตถุดิบโดยตรงแต จะมีอุปกรณสะสมความรอนหรือแผงรับรังสีดวงอาทิตยและถายเทอากาศไปยังหองอบแหง

3) เครื่องอบแหงแบบผสม (Mix Mode type) สําหรับเครื่องอบแหงแบบผสมเปนเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยท่ีรับรังสีดวงอาทิตย
โดยตรงไปยังวัตถุดิบรวมกับอากาศรอนจากแผงรับรังสีดวงอาทิตย หองอบแหงจะทําดวยวัสดุโปรงใส

4) เครื่องอบแหงระบบ Hybrid (Hybrid solar dryer) สําหรับเครื่องอบแหงแบบ Hybrid ถึงแมวาจะใชรังสีดวงอาทิตยในการทําใหผลผลิต
หรือวัตถุดิบแหง แตก็มีการนําเทคโนโลยีอื่นๆมาใชในการใหเกิดการไหลเวียนของอากาศในเครื่องอบ เชน การใชพัดลมซ่ึงอาศัยไฟฟาจากโซลารเซลล
(solar cell) [1]

ในปจจุบันท่ีประเทศไทยเปนแหลงวัตถุดิบอาหาร ตลอดจนสมุนไพรตางๆ ถามีการนําเทคโนโลยีการอบแหงมาใชในการถนอมอาหาร แปรรูป
อาหาร ตลอดจนวัตถุดิบตางๆ เปนวิธีการท่ีทําใหอาหาร หรือผลิตภัณฑท่ีผานการอบแหงสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีความชื้นตามมาตรฐานท่ีเหมาะสมใน
การเก็บรักษาจึงเปนท่ีมาของโครงงาน: ส่ิงประดิษฐเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยอยางงายตนทุนตํ่า ซ่ึงสามารถสรางขึ้นมาโดยงายอีกท้ังยังงายตอ
การบํารุงรักษา

2. วิธีการวิจัย
2.1กระบวนการอบแหง
กระบวนการในการทําใหแหง(Dehydration) ประกอบดวยการนําเอาความชื้นออกจากวัตถุดิบโดยอาศัยความรอน โดยควบคุมการไหลเวียนของ

อากาศ ปริมาณนํ้าในวัตถุดิบ อาหารและสมุนไพรจะมีคาอยูระหวาง 5-25 % ท้ังน้ีขึ้นอยูกับชนิดของวัตถุดิบ การอบแหงท่ีประสบความสําเร็จน้ันขึ้นอยูกับ
1) ความรอนท่ีเพียงพอในการทําใหความชื้นหรือนํ้าระหายออกจากวัตถุดิบ
2) อากาศท่ีแหง (Dry air) พอท่ีจะดูดซับความชื้นท่ีปลอยออกมาจากวัตถุดิบและ
3) การหมุนเวียนของอากาศในหองอบ
สําหรับวัตถุดิบประเภทอาหารเม่ืออาหารท่ีผานการอบแหงน้ันแหงสนิท ซ่ึงวัตถุประสงคในการอบแหงท่ีตองการนําความชื้นออกจาก

อาหารอยางรวดเร็วเทาท่ีอุณหภูมิไมมีผลตอ รสชาติ(Flavor) เน้ือสัมผัส (texture) และสี (color) ของอาหาร [1]
2.2 วัสดุและอุปกรณ
อุปกรณหลักท่ีใชในการประดิษฐเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยอยางงายตนทุนตํ่า ประกอบไปดวย แผนโพลีโพรพิลีน (Polypropylene,

PP) ชนิดใส แผนโพลีโพรพิลีน (Polypropylene, PP) สีดํา ปากกา คัตเตอร ปนยิงกาว กาวแทง ซิลิโคนซีลแลนทชนิดใสไรกรด มุงฟา เหล็กไวรเมช
(Wire Mesh) และไมบรรทัด

2.3 วิธีการ
หลักการของเครื่องอบแหงแบบโดยตรง (Direct solar dryer) ไดนํามาใชในการออกแบบสรางเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยอยางงาย

ตนทุนตํ่าโครงงาน โดยมีหลักดังน้ี
ในการออกแบบเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยฯจะออกแบบใหรังสีดวงอาทิตยสวนใหญจะสงผานความรอนวัสดุโปรงใสท่ีเขามายังวัตถุดิบ

โดยตรง ความรอนสะสมในหองอบเกิดจากปรากฏการเรือนกระจกและบางสงผานไปยังแผงรับรังสีดวงอาทิตยสีดําดานลางของวัตถุดิบเพ่ือสะสมความ
รอนมีผลทําใหอากาศภายในหองอบรอนและขยายตัวเพ่ิมขึ้นอุณหภูมิท่ีอยูภายในหองอบมีคาอยูระหวาง 45-60 องศาเซลเซียส อากาศรอนจะสงผาน
ความรอนทําใหวัตถุดิบไดรับพลังงานความรอนจนนํ้าภายในวัตถุดิบระเหยกลายเปนไอเม่ืออากาศภายในรอนจะขยายตัวซ่ึงมีชองเปดดานบนของ
หองอบใหอากาศรอนและความชื้นไหลออกและอากาศเย็นไหลเขาสูสวนลางของหองอบ ทําใหอากาศมีการหมุนเวียนจากกระบวนการพาความรอน
(Convection) และการระเหย (Evaporation)

การออกแบบเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยตนทุนต่ํา
ในการออกแบบเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยฯ โดยใชอาศัยหลักการทํางานของเครื่องเครื่องอบแหงแบบโดยตรง (Direct solar dryer)

ดังรูปในท่ีน้ีจะออกแบบใหมีการไหลของอากาศเย็นเขาหองอบโดยอยูตํ่าสุดเปนทางเขาและสวนบนเปนสวนท่ีใหอากาศท่ีรอนและขยายตัวออกโดยใช
หลักการพาความรอน ในการออกแบบเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยตองการใหเกิดปรากฏการณเรือนกระจกเกิดขึ้นสวนบนและสวนขางของ
เครื่องอบแหงจึงเปนวัสดุโปรงใสใหรังสีดวงอาทิตยสงผานเขามาในหองอบและสวนลางสุดจะเปนวัสดุสีดําเพ่ือสะสมพลังงานงานความรอนจากรังสีดวง
อาทิตย
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รูปท่ี 1: หลักการทํางานของเครื่องอบแหงแบบโดยตรง (Direct solar dryer)

การสรางเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยตนทุนต่ํา
วัสดุและอุปกรณสําหรับใชในการสรางเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยตนทุนตํ่าประกอบดวย แผนโพลีโพรพิลีน (Polypropylene, PP)

ชนิดใส แผนโพลีโพรพิลีนสีดํา ปากกา คัตเตอร ปนยิงกาว กาวแทง ซิลิโคนซีลแลนทชนิดใสไรกรด มุงฟา เหล็กไวรเมช (Wire Mesh) และไมบรรทัด
สําหรับเครื่องอบแหงท่ีนําเสนอในบทความน้ีเปนเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยออกแบบใหมีขนาดเล็กเหมาะสมกับอุตสาหกรรมระดับครัวเรือน
และเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยดังกลาวไดผานทดลองในงานวิจัยอบแหงสับปะรด กรณีศึกษาในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ในชวงเดือน
กุมภาพันธ-มีนาคม พ.ศ. 2557 ในการประดิษฐเครื่องอบแหงฯจากรูปท่ี 2 จะสรางหองอบใหมีชองเปดสําหรับใหอากาศเย็นไหลเขาและอากาศรอน
ไหลออก สวนบนของหองอบสวนบนท้ังหมด จะสรางประกอบขึ้นจากแผนโพลีโพรพิลีน (Polypropylene, PP) ชนิดใส ในท่ีน้ีขนาดในทองตลาดจะมี
ขนาด 65×80 ตารางเซนติเมตร แผนโพลีโพรพิลีนมีความหนา 3 มิลลิเมตร เครื่องอบแหงฯออกแบบใหมีวิธีการทํางานท่ีสะดวกตอการใชงานเครื่องอบ
แหงดังกลาวมีขนาดมิติ กวาง ยาว สูง เทากับ 45 57 37 เซนติเมตรตามลําดับ ท้ังน้ีไดออกแบบใหมุมเอียงสวนบนสุดของเครื่องอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยฯ ทํามุม 30 องศากับแนวระดับ มีพ้ืนท่ีฐานในการอบแหง 45 x 57 เซนติเมตร ทําดวยแผนโพลีโพรพิลีน (Polypropylene, PP) สีดํา
และวางดวยเหล็กไวรเมช (Wire Mesh) เพ่ือใชในการวางวัตถุดิบ

รูปท่ี 2: แสดงโครงสรางของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยฯ

1. แผนโพลีโพรพิลีน (Polypropylene, PP) ชนิดใส 2. เหล็กไวรเมช (Wire Mesh) และ3. ชองสําหรับอากาศรอนและความชื้นจาก
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ขั้นตอนท่ี 1 เตรียมวัสดุอุปกรณ ไดแก แผนโพลีโพรพิลีน (Polypropylene, PP) ชนิดใส แผนโพลีโพรพิลีนสีดํา ปากกา คัตเตอร ปน
ยิงกาว กาวแทง ซิลิโคนซีลแลนทชนิดใสไรกรด มุงฟา เหล็กไวรเมช (Wire Mesh) และไมบรรทัดดังรูปท่ี 3
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(Polypropylene, PP) สีดําสําหรับเปนแผงรับรังสีดวงอาทิตยตามขนาดท่ีไดออกแบบไวในเบ้ืองตนดังรูปท่ี 3
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เขามาทําใหวัตถุดิบเสียหายหรือสูญหาย จากน้ันใชซิลิโคนซีลแลนทชนิดใสไรกรด ยาแนวปองกันชองเปดโดยรอบเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
เพ่ือปองกันไมให เกิดชองวางสําหรับแมลงและปองกันฝนไดบางสวนขณะอบถามีฝนตก จะไดเครื่องอบแหงท่ีสมบูรณพรอมใชงานดังรูปท่ี 4
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รูปท่ี 3: ขั้นตอนการสรางเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย

รูปท่ี 4: เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยอยางงายตนทุนตํ่า

อางอิงจากผลงานวิจัยของ Suvarnaphaet (2014) ท่ีไดวิจัยทดสอบส่ิงประดิษฐเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยอยางงายตนทุนตํ่าระบบ
ดังกลาวในชวงเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม พ.ศ. 2557 กรณีศึกษา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรีพบวาสับปะรดท่ีอบแหงดวยเครื่องอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยอยางงายตนทุนตํ่า สําหรับการทดสอบไดนําตัวอยางสับปะรดสายพันธุปตตาเวียห่ันเปนแผน หนา 5 มิลลิเมตร(± 1.5 มิลลิเมตร) เพ่ือทํา
การทดสอบเครื่องอบแหงฯ ซ่ึงทดสอบการอบแหงสับปะรดดวยเครื่องอบแหงฯ จํานวน 500 กรัม และตากแหงดวยวิธีด้ังเดิม 500 กรัม พบวา
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รูปท่ี 5: สับปะรดอบแหงท่ีผานการอบจากเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยอยางงายตนทุนตํ่า

3. สรุปผลการวิจัย
จากโครงงาน: ส่ิงประดิษฐเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยอยางงายตนทุนตํ่า ท่ีไดสรางสรรคออกแบบและสรางไวน้ันมีประสิทธิภาพ ใชวัสดุ

ท่ีมีตนทุนตํ่าสามารถหาซ้ือวัสดุอุปกรณไดในทองถิ่นทําไดโดยงายใชไดจริง สามารถซอมบํารุงไดดวยตนเอง โดยไมตองใชเทคนิควิธีการท่ีซับซอนอีกท้ัง
เปนการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนในระดับครัวเรือนและอุตสาหกรรมครัวเรือนใหกับเกษตรกรหรือกลุมผูท่ีตองการใชพลังงานแสงอาทิตยในการ
อบแหงวัตถุดิบอื่นๆ ซ่ึงสามารถเปนชองทางหน่ึงในการแปรรูปผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิต เพ่ิมระยะเวลาในการเก็บรักษายาวนานและปองกันการ
ปนเปอนของวัตถุดิบจาก ฝุนละออง นก หนู แมลงและฝนท่ีตกลงมาในเบ้ืองตนขณะท่ีทําการอบแหง ซ่ึงตนทุนท่ีใชในการสรางเครื่องอบแหงฯมีมูลคา
เพียง 200 บาท เปนขอมูลราคาวัสดุท่ีอยูในชวงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2557 จากรานวัสดุกอสรางในชุมชนเขตพ้ืนท่ีชะอํา หัวหิน
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Performance of a low-cost direct passive solar dryer for Jerusalem 
Artichoke, Curcuma White and Sago Palm drying: case study of  

Nakhon Ratchasima province, Thailand

Bhutharit Vittayaphattananurak Raksasisi1 and Phisit Suvarnaphaet1*

ABSTRACT: In this study, a low-cost direct passive solar dryer was designed and constructed with available local 
materials. Field level experiments on solar drying of Jerusalem artichoke, Curcuma white and Sago palm using solar 
dryer was conducted at Nakhon Ratchasima Province, Thailand. The solar dryer which was direct type was tested 
with Jerusalem artichoke, Curcuma white and Sago palm, in order to evaluate the drying rate of these products. The 
moisture content of Jerusalem artichoke, Curcuma white and Sago palm was reduced to 21.07 ± 1.12, 21.72± 1.81 
and 19.88±0.72% (w.b.), respectively, in 3 days of drying while the traditional drying method reduced the moisture 
content of similar sample to 25.53±2.02, 26.22±1.78 and 24.83±1.33% (w.b.) in 3 days of drying. The Jerusalem 
artichoke, Curcuma white and Sago palm dried faster with the low-cost direct passive solar dryer than with the sun 
drying. The Jerusalem artichoke, Curcuma white and Sago palm dried in the low-cost passive solar dryer was com-
pletely protected from insects and dust.

Keywords: low-cost direct passive solar dryer, moisture contents, Jerusalem artichoke, Curcuma white and Sago palm

Introduction

 The traditional method of drying, known as 

‘sun drying’, involves simply laying the product in 

the sun on mats, roofs, or drying floors. The major 

disadvantage of this method is contamination of 

the products by dust, birds, and insects (some 

percentages will usually be lost or damaged). The 

process is labor intensive, results in nutrient loss 

(such as vitamin A), and the method totally  

depends on good weather conditions. Because 

the energy requirements (Sun and wind) are  

readily available in the ambient environment, little 

capital is required (Ogunkoya et al., 2011). In 

Thailand, a majority of the farmers is subsistence 

farmers and affording hi-tech facilities and  

equipment has been a major problem. A majority 

of substance farmers farm perishable produces 

which if not preserved can lead to wastage. This 

has forced them in the past to either sell the  

produce at give-away prices or throw away the 

produce due to spoilage. The need for a dryer 

that can function effectively and efficiently with 

minimal maintenance yet is inexpensive to  

purchase or construct, lead to this work. Small 

scale field level studies were conducted at  

Suranaree University of Technology, Nakhon 

Ratchasima, Thailand to demonstrate the  

otentiality of the solar dryer for production of high 

quality solar dried Jerusalem artichoke, Curcuma 

white and Sago palm. Some typical results for 

Low-Cost direct passive solar dryer are  

summarized below:
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 The objective of this research is to develop a 

low-cost direct passive solar dryer for drying of 

Jerusalem artichoke, Curcuma white and Sago 

palm under the metrological conditions of Nakhon 

Ratchasima Province in Thailand. The experiments  

were conducted during the period from February 

2014 to April 2014. The performance of a low-cost 

direct passive solar dryer and drying character-

istics of Jerusalem artichoke, Curcuma white and 

Sago palm are discussed in this paper.

Materials and Methods

Material

 The experiment was conducted on effect of 

drying on storage and dried quality of Jerusalem 

artichoke, Curcuma white and Sago palm. The 

Jerusalem artichoke, Curcuma white and Sago 

palm were collected from local markets during 

Feb- March. The Jerusalem artichoke, Curcuma 

white and Sago palm were thoroughly washed 

and sliced into 5 mm thickness using sharp 

sterilized knife.

Construction of low cost direct passive solar 

dryer

 A low cost direct passive solar dryer has been 

designed at Silpakorn University Phetchaburi IT 

Campus, Cha-Am District, Phetchaburi Province, 

Thailand and the pictorial view of the dryer under 

construction is shown in Fig. 1. The major  

materials used for the development of the low cost 

direct passive solar dryer include, transparent 

polypropylene sheets, a black polypropylene 

sheet, a pen, a glue gun, a silicone sealant, a 

glass cutter, a ruler, a measuring tape, mosquito 

net and a tri-square. The solar dryer used in 

present which is constructed in form of vents for 

natural air flow in dryer and also platform con-

structed as in Figure 1. It is made up of transpar-

ent polypropylene sheets of 65×80 cm size. 

Plastic of 3mm thickness is placed at about 30° 

inclined. Area of surface area of drying platform 

is about 0.3 m2, which is made up of galvanized 

wire mesh. And its inner surface is coated with 

black color. Vents are provided for natural air flow 

in dryer. 

Figure 1 Schematic Diagram of a low-cost direct 

passive Solar Dryer 

1. Transparent polypropylene sheet cover, 2.Wire 

mesh platform, and 3.Vent for air flow 

Method

 To understand and determine when the  

Jerusalem artichoke, Curcuma white and Sago 

palm slices are at the end point of the drying 

process, drying tests have been carried out at 

Nakhon Ratchasima Province, Thailand. First the 

Jerusalem artichoke, Curcuma white and Sago 

palm were cut in slices of 5 mm (±1.5 mm).These 

were kept for drying in three replications.

 The design of the Low-Cost direct passive 

solar dryer has been further improved and tested 

at Suranaree University of Technology, Nakhon 

Ratchasima, Thailand. The open sun and solar 

drying experiments were carried out during the 

periods of February-March under the clean cli-

matic conditions of Nakhon Ratchasima Province, 
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Thailand. Each experiment started at 8:00 am and 

continued till 5:00 pm. To determine the moisture 

loss of drying samples during experiments,  

Jerusalem artichoke, Curcuma white and Sago 

palm samples were taken out of the solar dryer 

and weighed at various time intervals, ranging 

from 30 min at the beginning of the drying to 1hr 

during the last stage of the process. The moisture 

loss of samples was determined with the help of 

a digital electronic balance having an accuracy 

of 0.01 g. These were again spread in the dryer 

in the next morning and the drying process was 

continued until no further changes in their mass 

were observed. Also, to compare the performance 

of the solar dryer with that of open sun drying, 

both samples were dried simultaneously under 

the same weather conditions.

Moisture content (M.C)

 The percentage moisture content was deter-

mined by using the following formula (Sengar et 

Where, W
1
= weight of sample before drying, gram

W
2
= weight of bone dried sample, gram.

Moisture ratio

where MR is the dimensionless moisture ratio, M, 

M
e
 and M

0
 are the moisture content at any time, 

the equilibrium moisture content and the initial 

moisture content in kg, respectively.

Results and Discussions

 Comparison of the moisture contents of  

Jerusalem artichoke, Curcuma white and Sago 

palm in the solar dryer with those obtained by the 

samples dried in open sun drying method for the 

Jerusalem artichoke, Curcuma white and Sago 

palm for a typical experimental run during drying. 

Dried Jerusalem artichoke is medicinal plant 

which could use as prebiotic in animal diets. 

Comparison of the moisture contents of Jerusalem 

artichoke in the solar dryer with those obtained 

by the open sun drying method for a typical  

experimental run during drying at Nakhon  

Ratchasima, Thailand. The Low-Cost direct  

passive solar dryer required 3 days to dry Jeru-

salem artichoke samples from 95.40% to 21.07 ± 

1.12% as compared to 95.40% to 25.53±2.02% 

in 3 days.

 Dried Curcuma white is medicinal plant which 

could use as prebiotic in animal diets and also 

Thai herb as Thai food. Comparison of the  

moisture contents of Curcuma white in the solar 

dryer with those obtained by the open sun drying 

method for a typical experimental run during  

drying at Nakhon Ratchasima, Thailand. The  

Low-Cost direct passive solar dryer required 3 

days to dry Curcuma white samples from 95.62% 

to 21.72± 1.81% as compared to 95.62% to 

26.22±1.78% in 3 days.

  Dried Sago palm is also medicinal plant 

which could use as prebiotic in animal diets. 

Comparison of the moisture contents of Sago 

palm in the solar dryer with those obtained by the 

open sun drying method for a typical experimental  

run during drying at Nakhon Ratchasima, Thailand.  

The Low-Cost direct passive solar dryer required 
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3 days to dry Sago palm samples from 95.92% to 

19.88±0.72% % as compared to 95.92% to 

24.83±1.33% in 3 days.

 The faster drying of Jerusalem artichoke, 

Curcuma white and Sago palm slices inside the 

solar dryer is due to the fact that the samples in 

the solar dryer received energy both from the 

collector and from incident solar radiation, while 

the control samples received energy only from 

incident radiation and lost significant amount of 

energy to the environment.

Conclusion

 The two drying methods used greatly  

affected the drying characteristics Jerusalem 

artichoke, Curcuma white and Sago palm. The 

solar dryer was found to be more efficient than the 

open sun drying. In addition, the samples of solar 

dryer were completely protected from insects, 

birds, rain and dusts. The commonly consumed 

artichoke, Curcuma white and Sago palm was 

dried under solar drying and open sun drying. 

Total cost of this dryer was 300-baht.
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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องการสร้างเครื่องอบแห้ง

พลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต�่าเพื่อการเกษตร

ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช

พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์1 และกตญ มหาชนะวงศ์ สุวรรณแพทย์2

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์	1)	เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม	เรื่องการสร้าง

เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต�่า	 เพื่อการเกษตรส�าหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช	 2)	 เพื่อทดลองและศึกษาผลการใช้หลักสูตร 

ฝึกอบรม	 เร่ืองการสร้างเคร่ืองอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต�่า	 เพื่อการเกษตร

ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช	และ	3)	เพื่อศึกษาความ

พึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม	 เรื่องการสร้างเครื่อง

อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต�่า	เพื่อการเกษตรส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช	 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	 นักศึกษาสาขา

เทคโนโลยีการผลิตพชื	คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร	มหาวทิยาลัยศลิปากร	

จ�านวน	26	คน	ได้จากการสุม่ตวัอย่างแบบง่าย	ใช้การทดลองแบบกลุ่มเดยีววดัผลทดสอบ

ก่อนและหลังฝึกอบรม	 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย	 หลักสูตรฝึกอบรม	 

เรื่องการสร้างเคร่ืองอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต�่า	 เพื่อการเกษตรส�าหรับ

นกัศกึษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยกีารผลติพชื	แบบประเมินความสอดคล้องและ

ความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม	 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตร 

ฝึกอบรม	 แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังฝึกอบรม	 วิเคราะห์ข้อมูล	 และใช้ค่าสถิติ	 

ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการทดสอบที	ผลการวิจัยพบว่า	

1)	 ผลการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมด้วยผู้เชี่ยวชาญ	พบว่าหลักสูตร								

มีความสอดคล้องและมีความเหมาะสมในระดับมาก	 2)	 ผลการทดลองใช้หลักสูตรโดย		

ผลการประเมนิความแตกต่างของคะแนนความรูห้ลังเข้ารับฝึกอบรม	สงูกว่าก่อนเข้ารับ 

ฝึกอบรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	และ	3)	ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้เข้ารับฝึกอบรมท่ีมีต่อการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม	 เร่ืองการสร้างเคร่ืองอบแห้ง

 1	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ประจ�าคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลัย
ศิลปากร	วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี	อีเมล	:	suvarnaphaet_p@silpakorn.edu	
 2	อาจารย์	ประจ�าคณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	มหาวทิยาลยัศลิปากร	วทิยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี	อีเมล	:	suvarnaphaet_k@silpakorn.edu	
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พลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต�่า	 เพื่อการเกษตรส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา

เทคโนโลยีการผลิตพืช	อยู่ในระดับมาก

ค�าส�าคัญ :	1.	การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม	2.	อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
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The development of the training course on low-cost solar dryer

 for crop production technology students

Phisit Suvarnaphaet3 and Kataya Mahachanawong Suvarnaphaet4

Abstract

	 The	objectives	of	the	research	were	to:	1)	develop	a	training	course	on	

low-cost	 solar	 dryer	 for	 crop	production	 technology	 students,	 2)	 examine	 the	

results	of	the	training	course	on	low-cost	solar	dryer	for	crop	production	technology	

students,	and	3)	 to	survey	students’	satisfaction	with	the	training	course.	The	

samples	of	 the	 research	were	26	students	 in	 the	crop	production	 technology	

program	of	the	Faculty	of	Animal	Science	and	Agricultural	Technology,	Silpakorn	

University,	derived	from	the	simple	random	sampling	technique.	This	experimental	

research	employed	a	one	group	pretest	–	posttest	design.	Research	instruments	

comprised	the	training	course	on	low-cost	solar	dryer	for	crop	production	technology	

students,	the	evaluation	form	for	the	relevancy	and	appropriateness	of	training	

course,	 the	 satisfaction	 evaluation	 form,	 the	 pre-test	 and	 the	 post-test.	 Data	

analysis	involved	the	use	of	the	following	statistical	measures:	percentage,	mean,	

standard	deviation	and	dependent	t-test.	The	results	were	as	follows:	1)	experts’	

evaluation	of	the	program’s	relevancy	and	appropriateness	ranked	at	the	high	

level,	2)	the	test	scores	after	the	training	was	statistically	significantly	higher	at	

the	0.01	significance	level,	and	3)	the	participants’	satisfaction	with	the	training	

course	on	low-cost	solar	dryer	for	crop	production	technology	students	was	at	a	

high	level.	

Keywords:	1.Training	course	2.	Solar	dryer

 3 Assistant	Professor,	Ph.D.	at	Faculty	of	Animal	Science	and	Agricultural	Technology,	

Silpakorn	 University	 Petchaburi	 IT	 Campus,	 Petchaburi,	 Thailand.	 Email	 address:	

suvarnaphaet_p@silpakorn.edu
 4	Lecturer	at	Faculty	of	Animal	Science	and	Agricultural	Technology,	Silpakorn	University	

Petchaburi	IT	Campus,	Petchaburi,	Thailand.	Email	address:	suvarnaphaet_k@silpakorn.edu
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บทน�า

 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี	อ�าเภอชะอ�า	จังหวัดเพชรบุรี	 ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	

4	 สาขาประกอบไปด้วย	 สาขาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	 สาขาเทคโนโลยี			

การผลิตสัตว์น�า้	สาขาเทคโนโลยีการผลติพชื	และสาขาธรุกิจการเกษตร	ซึง่ทกุหลักสตูร

มีพันธกิจด้านการสอน	วิจัย	บริการวิชาการ	และท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	ซึ่งมีกิจกรรม

การเรียนการสอนสอดคล้องกับบริบททางสังคม	 เศรษฐกิจ	 และชุมชนในเขตพื้นท่ี									

ภาคกลางตอนล่าง	 หรือภาคตะวันตก	 หน่ึงในหลักสูตรท่ีส�าคัญของคณะวิชาได้แก่	

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช	 ซึ่งมีแนวคิดมาจาก							

การพัฒนาหลักสูตรจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่พิจารณาในการ

วางแผนหลักสูตร	 เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 10									

(พ.ศ.	2550-2554)	ซึ่งกล่าวไว้ว่า	ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม	หรือแหล่งผลิต

อาหารของโลก	ถอืได้ว่าภาคการผลิตทีส่�าคญัทีเ่พิม่รายได้ให้กับประเทศด้วยการส่งออก

ผลิตผลทางการเกษตร	 จึงมีความต้องการก�าลังคนท่ีมีความรู ้ความสามารถใน

กระบวนการผลิตพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช	

	 จากการเปิดเสรีทางการค้าและการประกอบอาชีพ	 จึงเกิดสภาวะการแข่งขัน

กันในด้านการผลิตทางการเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ	จึงจ�าเป็นต้องพัฒนา

และผลิตบัณฑิตท่ีมีศกัยภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจบัุน	บัณฑิตต้องฐานความ

รู้ทางด้านการวิจัยและพัฒนา	 การเรียนการสอนและองค์ความรู้จากการวิจัยจากการ

ด�าเนนิงานของหลักสูตรจะเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างสรรค์นวตักรรมทีน่�ามาใช้ประโยชน์

ในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ	 บริบทที่เกิดจาก

สถานการณ์หรอืการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม	จะถกูพจิารณาในการพฒันา

หลักสูตร	ได้แก่	การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสังคมโลก	จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงทาง

ธรรมชาตใินสงัคมโลกปัจจบัุนอย่างรวดเร็ว	จงึมคีวามจ�าเป็นในการใช้ทรพัยากรธรรมชาติ

อย่างประหยดัและคุม้ค่า	อกีทัง้การทีสั่งคมมีความตืน่ตวัด้านการบริโภคอาหารปลอดภัย

และการรักษาสุขภาพ	ส่งผลต่อการก�าหนดและการก�ากับดูแล	กระบวนการผลิตพืชที่มี

คุณภาพ	และปลอดภัยจากยาและสารพิษตกค้าง	รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการ

เกษตรซึ่งเก่ียวข้องกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในรูปแบบต่างๆ	 (Faculty	 of	

Animal	Science	and	Agricultural	Technology,	2012)	

	 จากเหตกุารณ์สภาวะภมิูอากาศเปลีย่นแปลง	หรอืภาวะโลกร้อน	ส่วนหนึง่เป็น

ผลมาจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในชีวิตประจ�าวันของมนุษย์หรือรุกล�้าแหล่งชุ่มน�้า

บรเิวณผนืป่าเพือ่การผลิตไฟฟ้าเพือ่ตอบสนองความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของมนษุย์	



55

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร	 	 	 ปีที่	38	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2561

ซึ่งมีแนวโน้มไม่เพียงพอต่อการใช้งานในปัจจุบันจนเกิดสถานการณ์ขาดแคลนพลังงาน

ในอนาคต	 จนมีการกล่าวถึง	 การน�าพลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนนั้น 

เริ่มเข้ามามีบทบาทให้เห็นชัดเจนแล้วกับสถานการณ์ปัจจุบัน	เช่น	พลังงานแสงอาทิตย์	

พลงังานลม	พลงังานจากชวีมวล	เป็นต้น	เคร่ืองอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นัน้เป็นหนึง่

ในเทคโนโลยีการอบแห้งชนิดหนึ่งท่ีอาศัยแหล่งพลังงานทดแทนจากรังสีดวงอาทิตย์

ทดแทนพลังงานจากไฟฟ้าซึ่งเป ็นแหล่งพลังงานที่ได ้มาฟรีและมีใช ้ไม ่สิ้นสุด	 

เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เป็นเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีสามารถน�าผลิตภัณฑ์

ทางการเกษตรท้ังผลติภณัฑ์พชื	ได้แก่	ผกั	ผลไม้	สมุนไพร	ต่าง	เป็นต้น	รวมทัง้ผลิตภัณฑ์

จากเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆ	 เช่น	 เนื้อ	 สุกร	 และปลา	กุ้ง	 เป็นต้น	 โดยน�าผลิตภัณฑ์สด					

มาแปรรูปด้วยเคร่ืองอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในการลดความชื้นในผลิตภัณฑ	์								

เพื่อวัตถุประสงค์ในการถนอมอาหาร	หรือเพื่อการเพิ่มมูลค่า	 Suvarnaphaet	 (2014a)	

ได้ออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์	 เร่ือง	 “โครงงาน	 :	 ส่ิงประดิษฐ์เคร่ือง										

อบแห้งพลังงานแสงอาทติย์อย่างง่ายต้นทุนต�า่”	โดยใช้รงัสีดวงอาทติย์เป็นแหล่งพลังงาน	

ใช้หลักการกระบวนการถ่ายเทความร้อน	 โดยอาศัยการไหลเวียนของอากาศร้อน									

เพื่อระบายความชื้นด้วยวิธีธรรมชาติ	 เครื่องอบแห้งดังกล่าวจะดูดกลืนพลังงานความ

ร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์สะสมเป็นแหล่งความร้อนภายในเครื่องอบแห้ง	 เคร่ืองอบแห้ง

พลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวถูกออกแบบให้สามารถสร้างได้โดยง่าย	 ไม่ต้องใช้พื้นฐาน

ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ท่ีซับซ้อน	 บ�ารุงรักษาง่ายและมีน�้าหนักเบา	 มีความ								

เหมาะสมที่จะใช้กับครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมการเกษตรในระดับครัวเรือน	หรือแม้แต่

ขยายขนาดของเคร่ืองอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ให้มีขนาดสอดคล้องเหมาะสมกับ

ปริมาณวัตถุดิบทางการเกษตรที่จะน�ามาใช้อบแห้ง	 วัตถุดิบทางการเกษตรท่ีผ่านการ		

อบแห้งด้วยเคร่ืองอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์จะมีปริมาณความชื้นที่ต�่าตามมาตรฐาน	

รวมท้ังมีปริมาณการปนเป้ือนของฝุน่ละอองท่ีต�า่กว่าการตากแดดเพือ่ท�าแห้งโดยทัว่ไป	

อีกทั้งวัตถุดิบที่ใช้ตากปราศจากการปนเปื้อนจากสัตว์	 เช่น	 หนู	 นก	 แมลง	 เป็นต้น	

(Suvarnaphaet,	2014a)			

	 จากงานวิจัยของ	 Suvarnaphaet	 (2014b)	 ซึ่งได้น�าสับปะรดซึ่งเป็นผลผลิต

ทางการเกษตรท่ีมักจะเกิดวิกฤติการณ์ราคาตกต�่าจากผลผลิตที่มีล้นตลาดมาอบแห้ง

ด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต�่า	 เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทาง		

การเกษตร	 พบว่าสับปะรดท่ีอบแห้งมีความชื้นต�่าเพียง	 15.2%	 และใช้เวลาในการ										

อบแห้งเพียง	 3	 วัน	 นอกจากนี้	 Raksasisi	 and	 Suvarnaphaet	 (2014)	 ได้น�าเครื่อง							

อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต�่า	(Suvarnaphaet,	2014a)	มาทดลองอบพืชได้แก่	

แก่นตะวัน	ขมิ้นม่วง	และสาคู	พบว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการอบแห้งมีความชื้น	21.07%	
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21.72%	และ19.88%	ใช้ระยะเวลาในการอบแห้งด้วยเคร่ืองอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

เพียง	3	วัน	(Raksasisi,	&	Suvarnaphaet,	2014)	

	 จากการทีก่ล่าวมาในเบ้ืองต้น	เพือ่เป็นการน�าพลงังานทดแทนมาบูรณาการกับ

หลกัสูตรการเรียนการสอนของคณะวิชาดังนัน้	ผูว้จิยัจงึได้พฒันาการสร้างเคร่ืองอบแห้ง

พลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต�่า	 เป็นหลักสูตรฝึกอบรม	 เร่ืองการสร้างเคร่ืองอบแห้ง

พลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต�่า	 เพื่อการเกษตรส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา

เทคโนโลยีการผลิตพืช	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนน�า

การวิจัยไปใช้งานจริงของคณะวิชาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม	 เร่ืองการสร้างเคร่ืองอบแห้งพลังงาน														

แสงอาทิตย์ต้นทุนต�่า	เพื่อการเกษตรส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยี

การผลิตพืช

	 2.	เพือ่ประเมินผลการใช้หลกัสูตรฝึกอบรม	เร่ืองการสร้างเครือ่งอบแห้งพลังงาน

แสงอาทิตย์ต้นทุนต�่า	เพื่อการเกษตรส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยี

การผลิตพืช

	 3.	เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู ้เรียนที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม	 เร่ือง											

การสร้างเคร่ืองอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต�่า	 เพื่อการเกษตรส�าหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 ในงานวิจัยนี้เป็นการทดลองแบบกลุ่มเดียว	(one	group	pretest	–	posttest)	

วัดผลทดสอบก่อนและหลังฝึกอบรม	 (Saiyot,	 &	 Saiyot,1995)	 แผนการทดลองแสดง

เป็นแผนภาพดังนี้

T
1
 X T

2

แผนการทดลองมีสัญลักษณ์ที่แสดง	ประกอบไปด้วย

  T
1
	หมายถึง	การสอบก่อนการทดลอง	(pretest)

	 	 X		หมายถึง	การทดลองใช้หลักสูตร

  T
2
	หมายถึง	การสอบหลังการทดลอง	(posttest)
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ขอบเขตการวิจัย

	 1.	ขอบเขตประชากร

	 	 1.1	ประชากรคอื	นกัศกึษาระดับปริญญาตรี	สาขาเทคโนโลยกีารผลติ

พืช	 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	ภาคการศึกษา

ปลาย	ปีการศึกษา	2557

	 	 1.2	กลุ่มตัวอย่างได้แก่	นักศึกษาระดับปริญญาตรี	สาขาเทคโนโลยี

การผลิตพืช	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลัยศิลปากร	ภาคการ

ศึกษาปลาย	ปีการศึกษา	 2557	 ซ่ึงได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย	 (simple	 random	

sampling)	จ�านวน	26	คน

	 2.	ขอบเขตเวลา

	 	 ในการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม	 เร่ืองการสร้างเคร่ืองอบแห้ง

พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร	 ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยี

การผลิตพืช	ภาคการศึกษาปลาย	ปีการศึกษา	2557	จ�านวน	2	วัน	วันละ	5	ชั่วโมง	รวม	

10	ชั่วโมง

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

	 1.	หลกัสตูรฝึกอบรม	เรือ่งการสร้างเคร่ืองอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ต้นทนุต�า่	

เพือ่การเกษตรส�าหรบันกัศกึษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยกีารผลติพชื	เนือ้หาของ

หลักสูตรฝึกอบรมแบ่งออกเป็น	3	หน่วยการเรียนรู้	คือ	หน่วยที่	1	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว

กับเคร่ืองอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	 หน่วยที่	 2	 กระบวนการออกแบบเคร่ืองอบแห้ง

พลงังานแสงอาทิตย์ต้นทนุต�า่	และหน่วยท่ี	3	การสร้างเคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์

ต้นทุนต�า่	โดยให้ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบความสอดคล้องและความเหมาะสมของหลกัสตูร

ฝึกอบรม	 ได้แก่	 หลักการและเหตุผล	 วัตถุประสงค์	 เนื้อหาของหลักสูตร	 ระยะเวลา 

การอบรม	 สื่อการฝึกอบรม	 การวัดและประเมินผล	 ความสอดคล้องและเหมาะสม 

อยู่ในระดับมาก

	 2.	แบบทดสอบก่อนและหลังฝึกอบรม	 เร่ืองการสร้างเคร่ืองอบแห้งพลังงาน 

แสงอาทิตย์ต้นทุนต�่า	เพื่อการเกษตรส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยี

การผลิตพชื	ส�าหรบัใช้ในการประเมินทดสอบความรู้ความเข้าใจ	แบบทดสอบมีลักษณะ

แบบทดสอบเลือกตอบชนดิ	4	ตวัเลือก	จ�านวน	20	ข้อ	ผ่านผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคณุภาพ

ของเครื่องมือวิจัย	โดยผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา

	 3.	แบบประเมินความพึงพอใจ	 ของผู้เรียนท่ีมีต่อหลักสูตรฝึกอบรม	 เร่ือง 

การสร้างเคร่ืองอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต�่า	 เพื่อการเกษตรส�าหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช	จ�านวน	12	ข้อ	
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ผลการวิจัย

	 1.	 ผลการการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม	 เร่ืองการสร้างเคร่ืองอบแห้งพลังงาน

แสงอาทิตย์ต้นทุนต�่า	เพื่อการเกษตรส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยี

การผลิตพืช	ตามแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของ	(Utharanan,	1989)	ผู้วิจัยได้พัฒนา

หลักสูตรฝึกอบรมและน�าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	3	คน	ตรวจสอบความสอดคล้องและ

เหมาะสม	พบว่ามีความสอดคล้องและเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

	 2.	เม่ือผูว้จิยัได้น�าหลกัสตูรฝึกอบรมไปทดลองใช้	(try	out)	กับนกัศึกษาทีไ่ม่ใช่

กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	40	คน	พบว่า	นักศึกษามีความสนใจและให้ความร่วมมือในการท�า

กิจกรรมการเรียนการสอน	 ตามหลักสูตรฝึกอบรมครบถ้วนและเม่ือทดลองหา

ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	พบว่า	 แบบทดสอบก่อนและ

หลังฝึกอบรม	เร่ืองการสร้างเครือ่งอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ต้นทุนต�า่	เพือ่การเกษตร

ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช	มีค่าความเชื่อมั่น	0.83

	 3.	ผลการทดลองใช้	และศกึษาผลการใช้หลกัสูตรฝึกอบรม	เร่ืองการสร้างเคร่ือง

อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต�่า	เพื่อการเกษตรส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช	ผลการศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	26	คน	พบว่า

ตารางที่ 1	 ผลการเปรียบเทียบความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนเร่ืองการสร้างเครื่องอบแห้งพลังงาน 

																แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

คะแนน คะแนนเต็ม S.D. Df T Sig

ก่อนเรียน 20 12.19 1.470
25 11.391 .000*

หลังเรียน 20 16.38 1.299

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 จากตารางท่ี	1	พบว่า	ผลการเปรียบเทยีบความรูก่้อนเรียนเรือ่งการสร้างเคร่ือง
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา
เทคโนโลยีการผลิตพชื	ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมตามหลกัสตูรฝึกอบรมทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้
มีค่าเฉลี่ย	(X =	12.19,	S.D.	=	1.470)	และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย	(X =	16.38,	S.D.	=	
1.299)	นกัศกึษาท่ีผ่านการฝึกอบรมมีความรู้หลงัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรม
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01		
	 4.	 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม	 ท่ีมีต่อหลักสูตร					
ฝึกอบรม	 เร่ืองการสร้างเคร่ืองอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต�่า	 เพื่อการเกษตร
ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช	 มีความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรฝึกอบรมในระดับมาก

X
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อภิปรายผลการวิจัย

 ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม	 เร่ืองการสร้างเคร่ืองอบแห้งพลังงาน														

แสงอาทิตย์ต้นทุนต�่า	เพื่อการเกษตรส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยี

การผลิตพืช	ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัย	ดังนี้

	 1.	งานวิจัยน้ีผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรของ	 (Utharanan,	

1989)	 มาประยุกต์ใช้กับหลักสูตรฝึกอบรม	 เร่ืองการสร้างเคร่ืองอบแห้งพลังงาน					 

แสงอาทิตย์ต้นทุนต�่า	เพื่อการเกษตรส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยี

การผลิตพืช	 มีขั้นตอนดังน้ี	 หลักการและเหตุผล	 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร	 เนื้อหา 

ของหลักสูตร	 ระยะเวลาฝึกอบรม	 สื่อการฝึกอบรม	 การวัด	 และประเมินผล	 โดย																		

ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสม	พบว่ามีความสอดคล้องกับ

รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตร	อยู่ระหว่าง	0.67-1.00	หลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าว

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 (Paiwithayasiritham							

et	 al.,	 2013)	 ท่ีได้ศึกษาการสร้างและหาความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมด้าน

ประเมินผลการเรียนรู้ระดับสูงส�าหรับครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 ท่ีประกอบด้วย

กระบวนการ	ดังนี้	หลักการและเหตุผลของหลักสูตร	จุดหมายของหลักสูตร	โครงสร้าง

และจ�านวนเวลา	 แนวทางการฝึกอบรม	 แนวทางการวัดและประเมินผลการฝึกอบรม	

เนื้อหา	 กิจกรรมการฝึกอบรม	 สื่อและแหล่งการเรียนรู้	 และเคร่ืองมือประเมิน	 พบว่า

หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกรายการ	

	 2.	ผลการทดลองใช้	และศกึษาผลการใช้หลกัสูตรฝึกอบรม	เร่ืองการสร้างเคร่ือง

อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต�่า	เพื่อการเกษตรส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

สาขาเทคโนโลยกีารผลติพชื	กับกลุม่ตวัอย่าง	พบว่า	ผลการเปรียบเทยีบความรู้เก่ียวกับ

การอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	 โดยเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลัง											

ฝึกอบรม	พบว่า	คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม	นักศึกษามีความ

รู้หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ซึ่งมี

ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ	Koetrop	et	al.	(2016)	ที่พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง

การปลูกผักเกษตรอินทรีย์แบบไร้ดินส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 โดยน�า

หลักสูตรไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	22	คน	พบว่า	1)	ผลการเปรียบเทียบ

ความรู ้	 ระหว่างก่อนการฝึกอบรมกับหลังการฝึกอบรม	 นักเรียนมีความรู ้หลัง 

การฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

	 3.	 ผลการศึกษาความพึงพอใจ	 ของผู้เข้าฝึกอบรมท่ีมีต่อหลักสูตรฝึกอบรม	 

เรื่องการสร้างเคร่ืองอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต�่า	 เพื่อการเกษตรส�าหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช	จากการวิเคราะห์แบบสอบถาม
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ความพึงพอใจ	 พบว่า	 มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรอยู่ที่ระดับมาก	 ซึ่งสอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ	(Kositchaivat,	2013)	ได้ศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมท่ีมีต่อหลักสูตรฝึกอบรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษ	ความรู้ด้านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ	และทักษะสังคมส�าหรับนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	พบว่า	ความพึงพอใจ

ของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมทีมี่ต่อหลักสูตรฝึกอบรม	มีความพงึพอใจอยู่ในระดับทีม่ากทีส่ดุ

	 จงึสรุปได้ว่า	หลกัสูตรฝึกอบรม	เร่ืองการสร้างเคร่ืองอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

ต้นทุนต�า่	เพือ่การเกษตรส�าหรับนกัศกึษาระดับปริญญาตรสีาขาเทคโนโลยีการผลิตพชื	

มีความเหมาะสมน�าไปใช้ฝึกอบรมกับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 	 ควรเพิม่เตมิเนือ้หาเร่ืองอาหารปลอดภยั	และการตรวจสอบคณุภาพ

วัตถุดิบและการเก็บรักษาวัตถุดิบเพื่อการแปรรูป

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 1.	สามารถน�าหลักสตูรฝึกอบรม	เรือ่งการสร้างเคร่ืองอบแห้งพลังงาน

แสงอาทิตย์ต้นทุนต�่า	เพื่อการเกษตรส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยี

การผลิตพืช	ไปปรับใช้กับนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์แขนงอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

	 	 2.	สามารถน�าไปปรับใช้กับงานบรกิารวชิาการของ	หรือโครงการการ

บริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจสนองนโยบายของรัฐในการบริการวิชาการ

แก่สงัคม	บนพืน้ฐานของศกัยภาพทีมี่ในมหาวทิยาลยั	สอดรับกับความต้องการของสงัคม	

น�ามาซึง่รายได้ให้แก่มหาวทิยาลยั	และเป็นการประชาสัมพนัธ์ชือ่เสียงของมหาวทิยาลยั
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