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พาราโบล่าโดม : นวัตกรรมการอบแห้งทีเ่ ปลีย่ นโฉมหน้ากล้วยตากไทย
1. การท�ำกล้วยตากแบบดั้งเดิม
		 กล้วยน�้ำว้ามีการปลูกกันทั่วไปในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ และ
นิยมบริโภคทัง้ ในรูปผลไม้สดและผลไม้แห้งที่ เรียกว่า กล้วยตาก ทัง้ นีเ้ พราะ
กล้วยตากมีรสชาติอร่อยหอมหวาน การท�ำกล้วยตาก มีทงั้ การท�ำเพือ่ บริโภค
ภายในครัวเรือนและการผลิตเชิงพาณิชย์ วิธีที่ใช้ในการท�ำกล้วยตากแบบ
ดั้งเดิม คือ การน�ำกล้วยน�้ำว้าสุกปลอกเปลือกและน�ำไปตากแดดจนกว่าจะ
แห้ง แล้วจึงเก็บไว้รับประทาน หรือส่งไปจ�ำหน่าย
		 ถึ ง แม้ ว ่ า การผลิ ต กล้ ว ยตากจะมี อ ยู ่ ทั่ ว ประเทศ แต่ แ หล่ ง ผลิ ต
กล้วยตากเชิงพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอยู่ที่อ�ำเภอบางกระทุ่ม จังหวัด
พิษณุโลก โดยมีผู้ผลิตรายย่อยประมาณ 100 ราย และผู้ผลิตรายใหญ่ 5 ราย
มีผลผลิตรวมต่อปีประมาณ 4,000 ตัน
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รูปที่ 1 การตากกล้วยตามธรรมชาติที่อ�ำเภอบางกระทุ่ม
		 จังหวัดพิษณุโลก
2. ปัญหาการผลิตกล้วยตาก
		 ก่อนการใช้เครือ่ งอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ “พาราโบล่าโดม”
(ซึ่งจะกล่าวถึงอุปกรณ์นี้ภายหลัง) ทั้งผู้ผลิตรายใหญ่และรายย่อยต่าง
มีปัญหาเหมือนกันคือ ในแต่ละปีกล้วยจะเสียหายเป็นจ�ำนวนมากจาก
การเปียกฝน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ซึ่งคาดการณ์ลมฟ้าอากาศได้ยาก
ผูผ้ ลิตรายใหญ่รายหนึง่ บอกว่ากล้วยตากของตนเคยเสียหายแต่ละปีคดิ เป็นเงิน
5 แสนถึง 6 แสนบาท
		 ปัญหาอีกอย่างหนึง่ ของการผลิตกล้วยตากคือ การรบกวนของแมลง
และนก เนื่องจากกล้วยตากมีรสหวานจึงดึงดูดแมลงวันและผึ้ง (ชาวบ้าน
เรียกว่า ตัวมิ้ม) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฟ้าครึ้ม จะมีแมลงวันจ�ำนวนมาก
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มาตอมกล้วยตาก ท�ำให้กล้วยสกปรก และบางครัง้ มีนกมากินกล้วยทีต่ ากอยู่
ซึง่ ท�ำให้กล้วยเสียหายและสกปรก นอกจากนีก้ ล้วยทีต่ ากบนตะแกรงไม้ไผ่
กลางแจ้งยังมีปัญหาด้านความสกปรกของตะแกรงไม้ไผ่ และฝุ่นละอองที่
ปนเปื้อนกล้วย ปัญหาดังกล่าวนี้ท�ำให้กล้วยตากไม่ได้มาตรฐาน

รูปที่ 2 แมลงวันรบกวนกล้วยที่ตากแดดตามธรรมชาติ
3. ความพยายามพัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
แก้ปัญหาการผลิตกล้วยตาก
		 หลังจากวิกฤตการณ์พลังงานเมือ่ ปี พ.ศ. 2516 นักวิจยั ในประเทศต่างๆ
ได้ตื่นตัวเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ทดแทน
พลังงานจากฟอสซิลทีห่ มดเปลือง ทัง้ นีเ้ พือ่ ใช้งานในด้านต่างๆ รวมถึงด้าน
การอบแห้งผลิตภัณฑ์อาหาร จากกระแสความตืน่ ตัวดังกล่าวจึงมีนกั วิชาการ
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ของมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศไทยได้ท�ำการวิจัยและพัฒนาเครื่อง
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (solar dryer) เพื่ออบแห้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ [1-5]
รวมถึงกล้วย และผูผ้ ลิตกล้วยตากบางรายน�ำเทคโนโลยีนไี้ ปทดลองใช้งาน
		 ผู้ผลิตกล้วยรายแรกที่น�ำเทคโนโลยีการอบกล้วยด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ไปใช้งานในอ�ำเภอบางกระทุ่มคือ ก�ำนันประภาส สิงหลักษณ์
ท่านใช้เครื่องอบแห้งแบบตู้ซึ่งใช้หลักการพาความร้อนตามธรรมชาติ
(natural convection solar dryer) ไปใช้ตากกล้วย (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบตู้
		 เครื่องอบแห้งแบบนี้มีลักษณะเป็นตู้ โดยด้านบนปิดด้วยแผ่น
พลาสติกใสบางๆ (polyethylene sheet) ภายในตูม้ ตี ะแกรงส�ำหรับวางกล้วย
ผนังด้านข้างใต้ตะแกรงมีช่องอากาศเข้า โดยผนังด้านข้างเหนือตะแกรงมี
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ช่องอากาศออก ในการใช้งานผู้ใช้จะน�ำกล้วยไปตากบนตะแกรงภายในตู้
แสงอาทิตย์จะส่งผ่านแผ่นพลาสติกไปตกกระทบกล้วยท�ำให้น�้ำในกล้วย
ระเหยออกมา และลอยผ่านช่องอากาศออกไปยังอากาศแวดล้อมภายนอก
เครื่องอบแห้งนี้สามารถใช้อบแห้งกล้วยสุกได้ครั้งละ 10 กิโลกรัม ดังนั้น
ถ้าต้องการใช้งานเชิงพาณิชย์ต้องใช้ตู้จ�ำนวนมาก เครื่องอบแห้งดังกล่าว
สามารถช่วยแก้ปัญหาจากการเปียกฝนและแมลงวันตอมได้เพราะกล้วยจะ
อยู่ในตู้ที่มีหลังคาพลาสติกคลุม แต่ในช่วงฟ้าครึ้มจะใช้งานได้ไม่ดีเพราะ
การพาความร้อนตามธรรมชาติภายในเครือ่ งอบเกิดขึน้ น้อยท�ำให้กล้วยแห้ง
ช้า อีกทั้งพลาสติกที่คลุมด้านบนฉีกขาดเสียหายง่าย นอกจากนี้ต้องใช้เวลา
และแรงงานค่อนข้างมาก เพือ่ น�ำกล้วยเข้าไปตากในตูแ้ ละน�ำกล้วยแห้งออก
จากตู้ ดังนั้นจึงไม่ได้รับความนิยม
		 ต่อมามีนกั วิชาการจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งพยายามน�ำเทคโนโลยี
การอบแห้ ง พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ แ บบต่ า ง ๆ ไปใช้ อ บกล้ ว ยในอ� ำ เภอ
บางกระทุ่ม แต่ก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตกล้วยได้

12
4. ก�ำเนิดของพาราโบล่าโดม
		 ผม*ท�ำงานวิจยั ด้านเทคโนโลยีการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
มาตัง้ แต่ปพี .ศ. 2522 โดยพยายามพัฒนาเครือ่ งอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่
เหมาะสมกับประเทศไทย [6-10] และได้ทำ� งานร่วมกับนักวิจยั ต่างประเทศ
หลายคน โดยในปี พ.ศ. 2539 ผมได้ทำ� โครงการพัฒนาเครือ่ งอบแห้งตะไคร้
พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับศาสตราจารย์ ดร. มือเบาเออร์ (Mühlbauer)
จากมหาวิทยาลัยโฮเฮนไฮม์ (Hohenheim University) ประเทศเยอรมัน
ศาสตราจารย์ ดร. มือเบาเออร์ ออกแบบเครื่องอบแห้งตะไคร้ให้มีหลังคา
คลุมเพื่อไม่ให้ตะไคร้ได้รับแสงอาทิตย์โดยตรง เพราะแสงอาทิตย์จะท�ำให้
ตะไคร้มีสีน�้ำตาลคล�้ำ ไม่เหมาะสมกับการน�ำไปใช้งาน ศาสตราจารย์ ดร.
มือเบาเออร์ ได้ส่ง ดร. เอสเปอร์ (Esper) ซึ่งเป็นนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย
โฮเฮนไฮม์มาสร้างเครื่องอบแห้งดังกล่าวที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ผมกับ ดร. เอสเปอร์ได้สั่งช่างให้
ดัดโครงสร้างของหลังคาดังกล่าวเป็นรูปโค้งตรงต�ำแหน่งสูงสุดและส่วน
ปลายทั้งสองด้านเป็นแนวตรง ทั้งนี้เพื่อให้สะดวกในการสร้าง รูปร่างของ
โครงสร้างนี้จึงคล้ายกับกราฟรูปพาราโบล่า (parabola) โดยมีความกว้าง
ประมาณ 5.5 เมตร และสูงราว 3 เมตร หลังคานี้ประกอบด้วยโครงสร้าง
ดังกล่าว 5 โครง แต่ละโครงมีระยะห่างกันราว 2 เมตร จากนั้นปิดคลุม
โครงสร้างทั้งหมดด้วยผ้าใบ 1 ผืนเพื่อป้องกันแดดและฝน (รูปที่ 4) [11]
*

หมายถึง ศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาย (ผู้เขียนหนังสือนี้)
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หลังคาคลุมเครื่องอบตะไคร้

รูปที่ 4 ผมกับ ดร. เอสเปอร์และเครือ่ งอบแห้งตะไคร้ทมี่ หี ลังคาคลุม
รูปพาราโบล่าเมื่อปี พ.ศ.2539
		 หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ เครื่องอบแห้งดังกล่าวก็ถูกทิ้งร้างอยู่
หลายปี จนกระทั่งต้นปี พ.ศ. 2546 ผมเดินไปดูหลังคาคลุมเครื่องอบแห้ง
ตะไคร้หลายครั้ง และเกิดความคิดว่า หลังคาคลุมนี้ถ้าเอาแผ่นพลาสติก
ใสคลุมแทนผ้าใบ อากาศภายในคงจะร้อนมาก และน่าจะใช้เป็นเครื่อง
อบแห้งได้ ในตอนนั้นในวงการก่อสร้างมีการใช้แผ่น “โพลีคาร์บอเนต”
(polycarbonate) เพื่อท�ำกันสาดและหลังคาทางเดินระหว่างอาคาร ผมจึง
เกิดความคิดว่า แผ่นโพลีคาร์บอเนตน่าจะเหมาะสมกับการใช้คลุมหลังคา
เครือ่ งอบแห้ง ทัง้ นีเ้ พราะแสงอาทิตย์สามารถส่องผ่านแผ่นโพลีคาร์บอเนต
ได้ดี โดยทีร่ งั สีความร้อนผ่านไปออกไปได้นอ้ ยจึงท�ำให้เกิดผลเรือนกระจก
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(greenhouse effect) ภายในเครือ่ งอบแห้ง ซึง่ จะท�ำให้อณ
ุ หภูมภิ ายอากาศใน
สูงขึน้ นอกจากนีแ้ ผ่นโพลีคาร์บอเนตยังเป็นฉนวนความร้อนทีด่ ี ดัดโค้งง่าย
และทนทานต่อลมฟ้าอากาศ อีกทั้งยังราคาไม่สูงมาก
		 ในด้านของพื้นเครื่องอบแห้ง ผมมีความคิดว่าควรใช้อิฐตัวหนอน
วางบนพื้นทราย ทั้งนี้เพื่อให้สร้างได้ง่าย และประหยัดค่าใช้จ่าย จากนั้นผม
จึงให้คณ
ุ วาสนา ค�ำวงษ์สา นักศึกษาจากประเทศลาว ซึง่ ได้ทนุ จากกรมวิเทศ
สหการ มาเรียนปริญญาโทที่ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท�ำการ
ดัดแปลงหลังคาคลุมเครือ่ งอบตะไคร้ให้เป็นเครือ่ งอบแห้งตามแนวคิดของ
ผม (รูปที่ 5) หลังจากเครือ่ งอบแห้งเสร็จ ปรากฏว่าในตอนเช้ามีหยดน�ำ้ เกาะ
ภายในเครือ่ งอบแห้ง ทัง้ นีเ้ พราะในช่วงกลางวันอากาศภายในเครือ่ งอบแห้ง
ร้อนมาก ท�ำให้นำ�้ ในพืน้ ดินระเหยผ่านอิฐตัวหนอนออกมา พอช่วงกลางคืน
อุณหภูมิลดลงไอน�้ำจึงกลั่นตัวเป็นหยดน�้ำ ผมจึงแก้ปัญหาโดยเปลี่ยนพื้น
ให้เป็นคอนกรีต และฉาบด้านบนด้วยผงฝุ่นด�ำเพื่อช่วยดูดกลืนแสงอาทิตย์
นอกจากพื้นแบบนี้จะช่วยแก้ปัญหาการระเหยของน�้ำแล้วยังช่วยเก็บความ
ร้อน ท�ำให้อากาศภายในเครื่องอบแห้งร้อนในเวลากลางคืนจนถึง 2-3 ทุ่ม
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รูปที่ 5 โครงเครื่องอบแห้งที่ปูพื้นด้วยอิฐตัวหนอน
		 เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่อบแห้งในเครื่องอบจะคายความชื้นออกมา
ดังนั้นจึงต้องมีพัดลมดูดอากาศเพื่อดูดความชื้นออกจากเครื่องอบ และต้อง
มีช่องอากาศเข้าเพื่อให้อากาศไหลเข้าเครื่องอบทดแทนอากาศที่ถูกดูดออก
ผมเลือกใช้พัดลมกระแสตรงขนาด 14 วัตต์ 2 ตัว ติดบริเวณด้านหลังและ
ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 50 วัตต์ เพื่อให้ก�ำลังไฟฟ้ากับพัดลม การใช้
ไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์มขี อ้ ดีคอื เมือ่ แสงอาทิตย์มคี วามเข้มสูง อุณหภูมิ
ภายในเครื่องอบมีแนวโน้มสูงขึ้น แผงโซลาร์เซลล์ก็จะได้รับพลังงานมาก
ขึ้น ท�ำให้พัดลมหมุนเร็วขึ้น ส่งผลให้อุณหภูมิของอากาศภายในเครื่องอบ
ไม่สูงมากเกินไป ในทางกลับกัน เมื่อแสงอาทิตย์มีความเข้มต�่ำ พัดลมก็จะ
หมุนช้าท�ำให้อุณหภูมิภายในเครื่องอบไม่ลดลงมาก จึงนับเป็นการควบคุม
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อุณหภูมิอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เครื่องอบแห้ง
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นีผ้ มเรียกว่า เครือ่ งอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก
รูปทรงพาราโบล่า (parabolic greenhouse solar dryer) ซึง่ ต่อมาภายหลังเรียก
ว่า “พาราโบล่าโดม” (รูปที่ 6)

รูปที่ 6 เครื่องอบแห้งที่สร้างเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546
		 ถึงแม้ว่าหลังคาโค้งรูปทรงพาราโบล่านี้จะเกิดเพราะความบังเอิญ
ในช่วงแรก แต่รูปทรงดังกล่าวก็มีข้อดีหลายประการ ประการแรกคือ เป็น
รูปทรงทีล่ ดการต้านทานลม ท�ำให้ลดค่าใช้จา่ ยด้านโครงสร้าง ประการทีส่ อง
คือ ท�ำให้เครือ่ งอบแห้งรับแสงอาทิตย์ได้ดตี ลอดทัง้ วัน และประการสุดท้าย
คือ เป็นรูปทรงที่สวยงาม ซึ่งดึงดูดผู้พบเห็น
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		 หลังจากที่องค์ประกอบต่างๆ ของเครื่องอบใช้งานได้ดีแล้ว ผมได้
ให้คุณวาสนา ทดลองอบพริกเม็ดใหญ่ในเครื่องอบ ปรากฏว่าใช้เวลาเพียง
5 วัน พริกก็แห้ง เมื่อเทียบกับการตากแดดตามธรรมชาติซึ่งใช้เวลากว่า 10
วัน นอกจากนีพ้ ริกแห้งทีไ่ ด้จากเครือ่ งอบแห้งมีสสี ดกว่าพริกทีต่ ากแดดตาม
ธรรมชาติ ทัง้ นีเ้ พราะพริกภายในเครือ่ งอบมีแผ่นโพลีคาร์บอเนตช่วยป้องกัน
รังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ ซึ่งท�ำให้พริกมีสีแดงสด [12]

รูปที่ 7 คุณวาสนา ค�ำวงษ์สา (คนหน้า) กับพริกในเครือ่ งอบแห้ง
		 หลังจากทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการอบพริก ผมก็ให้คณ
ุ วาสนาและ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของภาควิชาฟิสกิ ส์คนหนึง่ ทดลองอบกล้วยน�ำ้ ว้า
(รูปที่ 8) ปรากฏว่าได้กล้วยตากที่รสชาติอร่อยและสีสวย นอกจากนี้ยังอบ
กล้วยน�้ำว้าสุกได้ครั้งละ 100 กิโลกรัม ซึ่งมากกว่าเครื่องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ส่วนใหญ่ที่เคยท�ำกันมา [13]
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รูปที่ 8 กล้วยน�้ำว้าที่อบในเครื่องอบแห้งที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. การเผยแพร่เครื่องอบแห้งเพื่อใช้งานนอกมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก
		 ใน พ.ศ. 2547 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
(พพ.)ได้รบั งบประมาณแผ่นดินเพือ่ สร้างเครือ่ งอบแห้งพริกให้กบั โครงการ
ในพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ผมจึงได้นำ� เรือ่ งเครือ่ งอบแห้ง
ทีผ่ มพัฒนาไปเสนอต่อเจ้าหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบของ พพ. ว่าควรสร้างเครือ่ งอบ
แห้งแบบนี้ในโครงการที่ได้รับงบประมาณ พพ. จึงได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ในลักษณะของการจ้างที่ปรึกษา) เพื่อด�ำเนินโครงการที่ได้รับงบ
ประมาณมา โดยมีผมเป็นหัวหน้าโครงการและได้เลือกด�ำเนินงานทีอ่ ทุ ยาน
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ธรรมชาติวิทยา ตามแนวพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี อ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผมได้ปรับปรุงองค์ประกอบ
ของเครือ่ งอบรุน่ แรก โดยเปลีย่ นต�ำแหน่งของพัดลมดูดอากาศจากด้านหน้า
ไปเป็นด้านหลัง เปลีย่ นช่องอากาศเข้าไปไว้ดา้ นหน้าและเพิม่ พัดลมอีก 1 ตัว
ทั้งนี้เพื่อให้การไหลเวียนของอากาศภายในเครื่องอบดีขึ้น [14]

รูปที่ 9 เครื่ อ งอบแห้ ง ที่ ป รั บ ปรุ ง แล้ ว ซึ่ ง ติ ด ตั้ ง ที่ โ ครงการ
		 อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ อ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
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รูปที่ 10 กล้วยทีอ่ บในเครือ่ งอบแห้งทีโ่ ครงการอุทยานธรรมชาติฯ
		 หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ของอุทยานธรรมชาติฯ ได้ใช้เครื่องอบแห้ง
ผลิตกล้วยตากจ�ำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในอุทยานฯ โดย
ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี (อาจารย์ก)ี้ และคณาจารย์จากภาควิชาเทคโนโลยี
อาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากรเข้าไปช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
6. ผู ้ ผ ลิ ต กล้ ว ยตากรายใหญ่ ใ นอ� ำ เภอบางกระทุ ่ ม เห็ น ศั ก ยภาพของ
เครื่องอบแห้ง
		 ต้นปี พ.ศ. 2550 คุณวุฒิชัย ชะนะมา เจ้าของกิจการ “กล้วยตาก
บุปผา” ที่อ�ำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งประสบปัญหากล้วย
เสียหายจากการเปียกฝน และพยายามหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาแก้ปัญหานี้
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ได้เดินทางไปเยี่ยมชมเครื่องอบแห้งที่อุทยานธรรมชาติฯ อ�ำเภอสวนผึ้ง
และพบว่า เครื่องอบแห้งนี้น่าจะใช้แก้ปัญหาการอบกล้วยของตนได้ จึง
ได้เดินทางพร้อมกับผู้ผลิตกล้วยตากรายใหญ่ในอ�ำเภอบางกระทุ่มอีกราย
หนึ่ง มาพบผมและ ผศ. ดร. บุศรากรณ์ มหาโยธี ที่ภาควิชาเทคโนโลยี
อาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร คุณวุฒิชัยบอกว่า ตัวเองแสวงหาเทคโนโลยี
พลังงานแสงอาทิตย์สำ� หรับใช้ตากกล้วยมานานแล้ว และเครือ่ งอบพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่สวนผึ้ง “ใช่เลย” สามารถตอบโจทย์ปัญหาการตากกล้วยได้
แน่ แต่ความจุของเครื่องอบแห้งนี้ยังน้อยเกินไปส�ำหรับการใช้งานในเชิง
พาณิชย์ และขอให้ผมพัฒนาเครื่องอบ ซึ่งสามารถอบแห้งกล้วยสดได้อย่าง
น้อยครั้งละ 1 ตัน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ผลิตกล้วย
ตากในอ�ำเภอบางกระทุ่ม
		 ผมได้รับโจทย์จากคุณวุฒิชัยก็รู้สึกหนักใจเพราะการท�ำเครื่องอบ
ขนาด 1 ตัน มีปัญหาต้องแก้ไขหลายอย่าง ที่ส�ำคัญคือ ระบบการไหลเวียน
ของอากาศ และต้องใช้ทุนในการสร้างและทดสอบเครื่องอบแห้งอีกมาก
โชคดีที่ พพ. ได้รับงบประมาณเพื่อพัฒนาและสาธิตเทคโนโลยีการอบ
แห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศลาว และพพ. ได้เชิญมหาวิทยาลัย
ศิลปากรเป็นผู้ด�ำเนินโครงการ โดยมีผมเป็นหัวหน้าโครงการ ผมจึงถือ
โอกาสสร้างเครื่องอบแห้งขนาดใหญ่ที่สามารถอบแห้งกล้วยสุกได้ครั้งละ
1 ตัน ที่วิทยาลัยเกษตรและป่าไม้ปากเซ เมืองปากเซ แขวงจ�ำปาศักดิ์ ทาง
ตอนใต้ของลาว ทั้งนี้เพื่อทดสอบความเป็นไปได้ของการใช้เครื่องอบแห้ง
ขนาดใหญ่เพื่ออบกล้วยจ�ำนวนมาก (รูปที่ 11)
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รูปที่ 11 เครื่องอบแห้งขนาดใหญ่ซึ่งสร้างที่วิทยาลัยเกษตรและ
		 ป่าไม้ปากเซ ประเทศลาว

รูปที่ 12 กล้วยทีท่ ดลองตากในเครือ่ งอบแห้งทีว่ ทิ ยาลัยเกษตรและป่าไม้
		 ปากเซและนักศึกษาลาวที่ช่วยเตรียมกล้วยส�ำหรับทดลอง
		 อบแห้ง
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		 หลั งจากสร้างเสร็จ ผมได้ใ ห้นักวิจัยของผมและนั กศึ กษาของ
วิทยาลัยช่วยท�ำการทดลองอบกล้วยจ�ำนวน 1 ตัน (รูปที่ 12) ผลทีไ่ ด้นา่ พอใจ
เพราะกล้วยแห้งมีสสี วยและรสชาติอร่อย [15] แต่เราสามารถท�ำการทดลอง
ได้จำ� กัด เพราะหาซือ้ กล้วยจ�ำนวนมากได้ยาก อีกทัง้ โครงการมีระยะเวลาสัน้
เราท�ำโครงการเสร็จราวเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550
7. การเผยแพร่เครื่องอบแห้งเข้าสู่กิจการของผู้ผลิตกล้วยรายใหญ่ใน
อ�ำเภอบางกระทุ่ม
		 หลังจากเสร็จงานทีป่ ระเทศลาว ผมได้เตรียมวัสดุอปุ กรณ์ เพือ่ สร้าง
เครื่องอบกล้วยขนาดใหญ่ ให้กับคุณวุฒิชัย ชะนะมา ที่จังหวัดพิษณุโลก
โดยคุณวุฒชิ ยั ได้เตรียมพืน้ คอนกรีตไว้แล้ว ในด้านค่าใช้จา่ ยคุณวุฒชิ ยั เป็น
ผู้ออกค่าใช้จ่ายในการท�ำพื้นคอนกรีต ส่วนผมออกค่าใช้จ่ายในการสร้าง
เครื่องอบแห้ง
		 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ผมได้ขนส่งอุปกรณ์ทจี่ ดั เตรียมไว้จาก
โรงฝึกงานของภาควิชาฟิสกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วย
รถบรรทุก 6 ล้อ ขึ้นไปยังพิษณุโลก พร้อมกับช่าง 4 คน เพื่อสร้างเครื่องอบ
แห้ง โดยช่างใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์กส็ ร้างเครือ่ งอบแห้งเสร็จ จากนัน้ จึง
ให้คณ
ุ วุฒชิ ยั ทดลองอบกล้วยน�ำ้ ว้า โดยใส่กล้วยสุกประมาณ 1000 กิโลกรัม
คุณวุฒชิ ยั โทรศัพท์มารายงานผมว่า กล้วยบางบริเวณในเครือ่ งอบไม่แห้ง ใน
ขณะที่บางบริเวณร้อนเกินไปจนกล้วยเปลี่ยนเป็นสีแดง กลายเป็นกล้วยนึ่ง
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รูปที่ 13 เครือ่ งอบกล้วยขนาดใหญ่ทผี่ มส่งช่างไปสร้างให้คณ
ุ วุฒชิ ยั
		 เมื่อปลายปี พ.ศ. 2550
		 ผมได้ใช้หลักการทางวิชาการด้านการอบแห้งที่ได้เล่าเรียนมา
วิเคราะห์ปัญหาดังกล่าว และได้ข้อสรุปว่าปัญหาเกิดจากการไหลเวียนของ
อากาศที่ไม่สม�่ำเสมอภายในเครื่องอบแห้ง เพราะเครื่องอบแห้งมีขนาด
ใหญ่ โดยมีความยาวถึง 20 เมตร และใช้พัดลมกระแสตรงเพียง 6 ตัว ซึ่งใช้
ไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 50 วัตต์เพียง 2 แผง ท�ำให้การไหลเวียน
ของอากาศภายในเครื่องอบแห้งไม่ทั่วถึง คุณวุฒิชัยได้เอาเนื้อเทปเพลงไป
ห้อยในบริเวณต่างๆ ภายในเครือ่ งอบเพื่อดูวา่ บริเวณไหนไม่มกี ารไหลของ
อากาศ และพบว่าบริเวณที่ห่างจากพัดลมดูดอากาศมากๆ อากาศไม่มีการ
เคลื่อนไหว ท�ำให้อากาศบริเวณนั้นอุณหภูมิสูง จากนั้นก็แก้ปัญหาโดยเอา
พัดลมตัวใหญ่ (พัดลมเป่าไก่) เป่าจากด้านหน้าและด้านหลังสวนกัน เพือ่ กวน
อากาศในเครื่องอบให้ไหลเวียนทั่วถึง ผมแนะน�ำคุณวุฒิชัยว่า ถ้าอุณหภูมิ
ภายในสูงเกินไปให้เปิดประตูหน้าและเพิ่มพัดลมกระแสสลับด้านหลัง
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คุณวุฒิชัยโทรศัพท์มาปรึกษาผมอยู่เนืองๆ และใช้เวลาอยู่หลายเดือนจึงแก้
ปัญหาการไหลเวียนของอากาศส�ำเร็จ ครั้งหลังสุดคุณวุฒิชัยได้ส่งรูปกล้วย
ที่ได้มาให้ผมดู (รูปที่ 14) พบว่าได้กล้วยสีสวยสม�่ำเสมอ แสดงว่าเครื่อง
อบนี้ใช้งานอบกล้วย 1 ตันได้แล้ว คุณวุฒิชัยไปไกลกว่านั้น พยายามใส่
กล้วยในเครื่องอบ 1 ตันครึ่ง และ 2 ตัน โดยวางกล้วยบนตะแกรง 2 ชั้น แต่
พบว่าการตากชั้นเดียว ครั้งละ 1 ตัน ให้ผลดีที่สุด นอกจากนี้ คุณวุฒิชัยยัง
พยายามแก้ปัญหาการอบกล้วยในช่วงฟ้าครึ้มหรือฝนตก โดยใช้เครื่องให้
ความร้อนกับลูกไก่ใส่เข้าไปในเครื่องอบ ผมได้เตือนคุณวุฒิชัยว่า ท�ำอย่าง
นั้นมีอันตรายเพราะถ้าเปลวไฟในเครื่องดังกล่าวดับและแก๊สยังคงปล่อย
ออกมาอย่างต่อเนื่อง หากเกิดมีประกายไฟในเครื่องอบจะท�ำให้เครื่องอบ
ระเบิดได้ ผมบอกคุณวุฒิชัยว่าขอให้ผมปรึกษากับ พพ. เพื่อวิจัยเรื่องระบบ
ให้ความร้อนจะดีกว่า

รูปที่ 14 กล้วยในเครือ่ งอบทีค่ ณ
ุ วุฒชิ ยั ส่งรูปทางไปรษณียม์ าให้ผมดู
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8. นั ก เทคโนโลยี อ าหารช่ ว ยพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ์ ใ ห้ กั บ
ผู้ผลิตรายใหญ่
		 ผมได้ น� ำ ข่ า วดี เ รื่ อ งเครื่ อ งอบแห้ ง ที่ ติ ด ตั้ ง ให้ คุ ณ วุ ฒิ ชั ย (กล้ ว ย
ตากบุปผา)ใช้งานได้แล้วไปบอกอาจารย์กี้ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์กี้จึงเกิดความคิดว่าต้องท�ำโครงการต่อ
เนื่องจากงานของผม กล่าวคือ ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดย
ได้ของบประมาณบริการวิชาการจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และได้รบั งบประมาณไปด�ำเนินการดังกล่าวที่ “กล้วยตากบุปผา”
ของคุณวุฒชิ ยั ซึง่ ตอนนัน้ คุณวุฒชิ ยั ได้จดั ท�ำเป็นโรงงานกล้วยตากพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยใช้เครื่องอบแห้งดังกล่าวผลิตกล้วยตากแบบอุตสาหกรรม
(รูปที่ 15) ในช่วงนั้น อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารหลายท่านได้เข้า
ร่วมโครงการกับอาจารย์กี้ และบางท่านได้รับทุนสนับสนุนจากส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สวทช.)ไปช่วยคุณวุฒิชัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากกล้วยตาก
(รูปที่ 16) เช่น กล้วยตากชุบช็อกโกแลต และกล้วยตากชุบชาเขียว เป็นต้น
คุณวุฒิชัยเป็นคนแรกที่เรียกเครื่องอบแห้งนี้ว่า “พาราโบล่าโดม” ซึ่งคน
บางกระทุม่ เรียกสัน้ ๆ ว่า “โดม” และใช้พาราโบล่าโดมเป็นจุดขาย คุณวุฒชิ ยั
ขยายกิจการและสร้างโดมเพิม่ อีกหลายหลัง (รูปที่ 17) ทัง้ จากการสนับสนุน
ของ พพ. และทุนส่วนตัว พร้อมทัง้ เปลีย่ นชือ่ ยีห่ อ้ กล้วยตากจาก “กล้วยตาก
บุปผา” มาเป็น “Banana Society” ตามข้อเสนอแนะของคณะนักวิจัยจาก
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้เพื่อให้กล้วยตากที่
จ�ำหน่ายมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ OTOP และสามารถวางจ�ำหน่าย
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ในห้างและร้านจ�ำหน่ายของฝากที่ทันสมัยได้ คุณวุฒิชัยจัดพิธีเปิดโรงงาน
“Banana Society” ในวันที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โดยรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธาน ผมพร้อมทั้งผู้แทนจากสถาบันวิจัย
และพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร สกว. และ สวทช. ก็ไปร่วมงานด้วย

รูปที่ 15 การผลิตกล้วยตากแบบอุตสาหกรรม
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รูปที่ 16 กล้วยตากของ “Banana Society” ในบรรจุภัณฑ์
		 สมัยใหม่

รูปที่ 17 พาราโบล่าโดมของ Banana Society ทีส่ ร้างเพิม่ เติม

29
9. ผูผ้ ลิตกล้วยตากรายใหญ่อนื่ ๆ ในบางกระทุม่ ตืน่ ตัวอยากใช้พาราโบล่าโดม
		 ข่าวความส�ำเร็จในการใช้งานพาราโบล่าโดมอบกล้วยของ “Banana
Society” ท�ำให้ผู้ผลิตกล้วยตากรายใหญ่ของจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัด
ใกล้เคียงมีความกระตือรือร้นอยากน�ำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในการผลิตกล้วย
ตาก เพราะเห็นหนทางที่จะผลิตกล้วยตากแบบอุตสาหกรรม เริ่มจากกล้วย
ตากจิราพรได้ตดิ ต่อผมให้ไปสร้างพาราโบล่าโดมในพืน้ ทีซ่ งึ่ เตรียมส�ำหรับ
สร้างโรงงานกล้วยตาก ผมได้ส่งช่างไปสร้างพาราโบล่าโดมให้เมื่อปลายปี
พ.ศ 2552 หลังจากนัน้ เจ้าของกล้วยตากจิราพรได้จดั สร้างพาราโบล่าโดมเอง
โดยใช้ช่างท้องถิ่นอีกหลายหลัง (รูปที่ 18) และเปิดโรงงานผลิตกล้วยตาก
พร้อมทั้งได้ท�ำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากกล้วยตาก และบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย
ต่างๆ

รูปที่ 18 พาราโบล่าโดมของโรงงาน “กล้วยตากจิราพร”
		 ในปัจจุบนั (พ.ศ.2559)
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		 รายต่อมาคือ “กล้วยตากแม่ตะเพียน” เจ้าของได้ใช้ทนุ ส่วนตัวสร้าง
พาราโบล่าโดม 1 หลัง และต่อมาได้รับการสนับสนุนพาราโบล่าโดมจาก
โครงการ “ซับซิดี้ (subsidy)” ของ พพ. อีก 1 หลัง จากนั้นได้สร้างโดมขึ้น
เองอีกหลายหลังพร้อมทั้งท�ำการผลิตกล้วยตากแบบอุตสาหกรรม โดยมี
อาจารย์จากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปช่วยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

รูปที่ 19 พาราโบล่าโดมทีโ่ รงงาน “กล้วยตากแม่ตะเพียน”
		 ผูผ้ ลิตรายใหญ่อกี รายหนึง่ คือ “กล้วยตากนิตยา” ได้สร้างพาราโบล่าโดม
เอง 1 หลัง แต่ใช้งานได้ไม่ดี ช่างของผมไปช่วยปรับแก้จนใช้งานได้ดี
หลังจากนั้นก็ได้รับการสนับสนุนพาราโบล่าโดมอีก 2 หลัง จากโครงการ
“ซับซิดี้” ของพพ. พร้อมทั้งท�ำการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เช่น
เดียวกับผู้ผลิตรายอื่นๆ
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		 “กล้วยตากอังคณา” เป็นอีกรายหนึ่งที่สร้างโรงงานผลิตกล้วย ตาก
โดยใช้พาราโบล่าโดม ซึง่ สร้างโดยช่างท้องถิน่ แต่พาราโบล่าโดม ดังกล่าว
มีรูปทรงและองค์ประกอบต่างจากพาราโบล่าโดมตามแบบมาตรฐาน และ
บางหลังใช้งานไม่ได้ดี
10. ผู้ผลิตรายย่อยขวนขวายหาพาราโบล่าโดม
		 ความส�ำเร็จของการใช้พาราโบล่าโดมที่ช่วยลดความเสียหายของ
กล้วยตากและเป็นจุดขายของผูผ้ ลิตรายใหญ่ เป็นแรงผลักดันให้ผผู้ ลิตกล้วย
ตากรายย่อยเกิดความต้องการพาราโบล่าโดมไว้ใช้ตากกล้วยบ้าง บางราย
ก็ขอรับการสนับสนุนจาก พพ. และบางรายก็จ้างช่างท้องถิ่นมาสร้าง โดย
ดัดแปลงไม่ให้เหมือนพาราโบล่าโดมตามแบบมาตรฐาน และลดคุณภาพ
วัสดุเพือ่ ลดต้นทุน แต่กป็ ระสบปัญหาด้านสมรรถนะของเครือ่ งอบซึง่ ใช้งาน
ไม่ได้ดเี ท่าพาราโบล่าโดมมาตรฐาน กล้วยตากจากพาราโบล่าโดมของผูผ้ ลิต
รายใหญ่ได้กลายเป็นสินค้าที่วางขายในห้างสรรพสินค้าและร้านจ�ำหน่าย
ขายของฝากในจังหวัดใหญ่ๆ และบางรายส่งออกไปจ�ำหน่ายยังต่างประเทศ
และกลายเป็นธุรกิจระดับร้อยล้าน
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รูปที่ 20 กล้ ว ยตากจากพาราโบล่ า โดมของผู ้ ผ ลิ ต รายใหญ่ ที่
		 วางจ�ำหน่ายในห้างสรรพสินค้า
11. การเผยแพร่และสนับสนุนพาราโบล่าโดมให้กับผู้ผลิตรายย่อย
		 ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2556 ผมเดินทางไปอ�ำเภอบางกระทุม่ หลายครัง้
ผมเห็นความรุง่ เรืองของธุรกิจกล้วยตากของผูผ้ ลิตรายใหญ่ทไี่ ด้เทคโนโลยี
การอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์จากผลงานการคิดค้นของผมและการ
สนับสนุนของ พพ. และจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ของนัก
เทคโนโลยีอาหารของมหาวิทยาลัยศิลปากร แต่เมือ่ มองผูผ้ ลิตกล้วยตากราย
ย่อยหรือชาวบ้านธรรมดาซึ่งส่วนใหญ่ยังคงตากกล้วยตามแคร่ไม้ไผ่กลาง
แจ้ง มีแมลงวันตอมเต็มไปหมด เวลาฝนตกต้องรีบเอาผ้าพลาสติกไปคลุม
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กล้วยกันจ้าละหวัน่ เห็นแล้วผมรูส้ กึ หดหูใ่ จ ผมคิดว่าต้องช่วยเหลือคนเหล่านี้
ผมจึงน�ำเรื่องนี้ไปปรึกษากับผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์
ของ พพ. ท่านบอกว่าโครงการสร้างพาราโบล่าโดมเพื่อช่วยชาวบ้านไม่ใช่
พันธกิจของ พพ. โดยตรง แต่อย่างไรก็ตามงานส่งเสริมการใช้ระบบอบแห้ง
ก็มสี ว่ นช่วยลดการใช้พลังงาน เพราะแต่เดิมผูผ้ ลิตกล้วยตากจะต้องเอากล้วย
ตากจากแคร่ไม้ไผ่ไปอบด้วยเครื่องอบลมร้อนซึ่งใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงเพื่อ
ฆ่าเชื้อก่อนบรรจุหีบห่อ การใช้พาราโบล่าโดมช่วยลดขั้นตอนนี้ได้จึงช่วย
ประหยัดพลังงาน พพ. จึงได้จดั ท�ำ “โครงการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์สำ� หรับชุมชน” ขึน้ โดยได้รบั งบประมาณให้ดำ� เนินการในปี พ.ศ.
2557 และผมเป็นหัวหน้าโครงการดังกล่าวในนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ซึง่ พพ. เชิญให้ดำ� เนินโครงการ ในโครงการนีม้ หาวิทยาลัยศิลปากรจะต้อง
จัดสร้างพาราโบล่าโดมจ�ำนวน 30 หลัง ให้กับชุมชนกล้วยตากในอ�ำเภอ
บางกระทุ่มพร้อมทั้งปรับปรุงสถานที่ส�ำหรับเตรียมกล้วยที่จะอบให้ถูก
สุขลักษณะ ผมรู้สึกหนักใจเพราะได้รับงบประมาณจ�ำกัดมาก ถึงแม้ว่า
ผู้เข้าร่วมโครงการต้องออกค่าใช้จ่ายบางส่วนก็ตาม แต่ผมและทีมงานก็
ยินดีท�ำโครงการ โดยขอให้ทุกคนในทีมงานท�ำงานด้วยความเสียสละ ใน
การด�ำเนินงาน เริ่มต้นจากที่ พพ. ได้ตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ พพ. และผม ทั้งนี้เพื่อวางหลักเกณฑ์และคัดเลือก
ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยหลักเกณฑ์ที่ส�ำคัญคือ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องออก
เงินบางส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างพาราโบล่าโดม ทั้งนี้เพราะต้องเป็นไป
ตามข้อก�ำหนดของงบประมาณที่ได้มา ผมรู้สึกหนักใจมากในข้อก�ำหนด
นี้เพราะรู้ว่าชาวบ้านที่อยากได้พาราโบล่าโดมคงไม่มีเงินพอ จากนั้น พพ.
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ก็เปิดรับสมัคร หลังจากเวลาผ่านไป 1 สัปดาห์มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
เพียง 4 ราย ทั้งที่มีผู้สนใจอยากเข้าร่วมโครงการจ�ำนวนมาก แต่มีเงินไม่
เพียงพออย่างทีค่ าดการณ์ไว้ แต่โชคดีทมี่ ผี สู้ มัครรายหนึง่ คือ คุณกัญญารัตน์
ฟักเงิน ได้ไปติดต่อธนาคารออมสิน สาขาบางกระทุ่ม เพื่อขอสินเชื่อจาก
ธนาคาร และธนาคารเห็นชอบ โดยขอให้คุณกัญญารัตน์จัดตั้งกลุ่มผู้ที่
ต้องการสินเชื่อเพื่อสร้างพาราโบล่าโดม คุณกัญญารัตน์ได้จัดตั้งกลุ่มซึ่ง
มีชื่อเรียกว่า “กลุ่มบางกระทุ่มโมเดล” และท�ำหน้าที่เป็นประธานกลุ่ม โดย
ติดต่อประสานงานระหว่างสมาชิกกลุ่มกับธนาคารฯ จนผู้ที่มีปัญหาด้าน
การเงินได้รับสินเชื่อทุกคน
		 ผมได้ส่งทีมช่างไปสร้างพาราโบล่าโดมตั้งแต่เดือนกันยายน 2557
โดยสร้างพาราโบล่าโดมแล้วเสร็จปลายเดือนธันวาคม 2557 จ�ำนวน 30 หลัง
และได้จดั ฝึกอบรมการใช้พาราโบล่าโดมกับผูท้ ไี่ ด้รบั การสนับสนุน จากนัน้
ได้ปรับปรุงสถานทีเ่ ตรียมกล้วยของสมาชิกกลุม่ ซึง่ ด�ำเนินการแล้วเสร็จใน
เดือนพฤษภาคม 2558 พร้อมทัง้ ได้ออกแบบตราผลิตภัณฑ์ให้กบั สมาชิกกลุม่
การด�ำเนินงานโครงการนี้นับว่าเป็นงานที่ยากล�ำบากเพราะทีมงานทาง
วิชาการของผมต้องเดินทางจากมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ไป
ยังอ�ำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลกเป็นระยะทาง 400 กิโลเมตรเกือบ
ทุกสัปดาห์ และทีมงานช่างต้องอยู่ท�ำงานประจ�ำในพื้นที่เป็นเวลา 10 เดือน
โดยระหว่างนั้นเกิดอุบัติเหตุ 2 ครั้ง ต้องส่งช่าง 2 คน กลับมารักษาพยาบาล
ที่จังหวัดนครปฐม อย่างไรก็ตามทุกคนในทีมงานก็ภาคภูมิใจที่ได้ช่วยชาว
บ้านสร้างพาราโบล่าโดมไว้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพ ซึ่งจะท�ำให้ชาว
บ้านเหล่านั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
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รูปที่ 21 แผนทีแ่ สดงต�ำแหน่งของพาราโบล่าโดม 30 หลัง ทีจ่ ดั สร้าง
		 ในโครงการ

36

รูปที่ 22 ตัวอย่างพาราโบล่าโดมที่จัดสร้างในโครงการ
12. ภาพรวมของผลการด�ำเนินงาน
		 การเผยแพร่พาราโบล่าโดมสู่ผู้ผลิตกล้วยตากในอ�ำเภอบางกระทุ่ม
และกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึง
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) สามารถเห็นภาพรวมของผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
		 กรณี ข องผู ้ ผ ลิ ต รายใหญ่ ซึ่ ง มี ทั้ ง หมด 5 ราย ผู ้ ผ ลิ ต เหล่ า นี้ ไ ด้
เปลีย่ นแปลงวิธกี ารผลิตกล้วยตากจากแบบพืน้ บ้านมาเป็นแบบอุตสาหกรรม
ท�ำให้สามารถขยายธุรกิจและมีการจ้างงานในท้องถิน่ ประมาณ 200 ต�ำแหน่ง
นอกจากนี้ยังสามารถส่งกล้วยตากไปจ�ำหน่ายยังต่างประเทศ ทั้งในเอเชีย
และยุโรปท�ำรายได้เข้าประเทศปีละกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท
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		 กรณีผู้ผลิตรายย่อยที่ได้รับการสนับสนุนพาราโบล่าโดม จากการ
ส�ำรวจ พบว่าการใช้พาราโบล่าโดมช่วยลดการเสียหายของกล้วยจากการ
เปียกฝน สามารถแก้ปัญหาแมลงรบกวนได้ และท�ำให้ผู้ผลิตรายย่อยมีราย
ได้เพิ่มขึ้นจนสามารถใช้การผลิตกล้วยตากเป็นอาชีพหลักได้ นอกจากนี้
บางรายได้เปลีย่ นจากการมีอาชีพเป็นลูกจ้างในโรงงานกล้วยตากของผูผ้ ลิต
รายใหญ่มาเป็นผูผ้ ลิตกล้วยตากอิสระ ผูผ้ ลิตกล้วยตากรายย่อยบางรายทีเ่ คย
เป็นลูกไร่ของผู้ผลิตรายใหญ่บอกว่า การมีพาราโบล่าโดมท�ำให้มีอิสระใน
การขายกล้วยตากมากขึ้น นอกจากนี้พาราโบล่าโดมยังส่งผลดีทางอ้อมต่อ
ชาวบางกระทุ่มและประเทศชาติหลายประการ ดังนี้ ประการแรก คือการ
ใช้พาราโบล่าโดมท�ำให้ตัดขั้นตอนการใช้เครื่องอบแห้งลมร้อนซึ่งใช้แก๊ส
แอลพีจีเป็นเชื้อเพลิง ท�ำให้ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ประการที่สอง คือ
การใช้พาราโบล่าโดม ท�ำให้สามารถผลิตกล้วยตากได้ทั้งปี ซึ่งส่งผลให้
ชาวสวนกล้วยสามารถขายกล้วยได้ตลอดทั้งปีในราคาที่ยุติธรรม โดยแต่
เดิมจะขายกล้วยได้น้อยในช่วงฤดูฝนและราคากล้วยตกต�่ำ ประการที่สาม
คือ พาราโบล่าโดมก่อให้เกิดอุตสาหกรรมในชนบท ท�ำให้ชาวบ้านมีงานท�ำ
ในกระบวนการผลิตกล้วยตากตลอดทั้งปี และประการสุดท้าย พาราโบล่า
โดมช่วยสืบสานวิถีชีวิตของชุมชนบางกระทุ่ม ซึ่งประกอบอาชีพการท�ำ
กล้วยตากมากว่า 100 ปี ให้ด�ำเนินต่อไปอย่างมั่นคง
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หลายประเทศ ได้แก่ ประเทศลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม อินโดนีเซีย อินเดีย
เซียราลีโอน และเซเนกัล นอกจากผลงานที่น�ำไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง
แล้ว ศาสตราจารย์ ดร. เสริม จันทร์ฉาย ยังมีผลงานตีพิมพ์ด้านพลังงาน
แสงอาทิ ต ย์ แ ละสาขาที่เ กี่ยวข้องกว่า 100 เรื่อ ง ซึ่ งมี ผู้ น�ำ ไปใช้ อ ้ า งอิ ง
(citation) รวมกันกว่า 1,200 ครั้ง

