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คํานํา

Preface
	 คู ่มือเล่มนี้เปนส่วนหนึ่งของกิจกรรม	 “โครงการ

สนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงาน

แสงอาทิตย์ ปี 2561”	 ซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน	 (พพ.)	 ได้เชิญมหาวิทยาลัยศิลปากร

ให้ด�าเนินการ	 โดยเน้ือหาในคู ่มือเล ่มน้ี	 ประกอบด้วย

ความเปนมาของโครงการฯ	 หลักการท�างานของระบบ

อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก	 หลักเกณฑ์

การสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบฯ	 ป	 2561	 (แบบย่อ)

ตั วอย ่ างผู ้ ประกอบการที่ ได ้ รับการสนับสนุนลงทุน

ติดตั้งระบบฯ	 ที่ผ่านมา	 เกร็ดควรรู ้ส�าหรับผู้ร่วมลงทุนฯ	

ในการตรวจรับการติดตั้งระบบฯ	 รวมถึงระยะเวลาและ

ขั้นตอนในการด�าเนินงานของโครงการฯ	(Time	line)

	 มหาวิทยาลัยศิลปากรขอขอบคุณคุณประพนธ ์

วงษ ์ท ่ า เ รือ 	 อ ธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน	 คุณยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย ์ รองอธิบดี

ก รม พัฒนาพลั ง ง านทดแทนและอนุ รั กษ ์ พลั ง ง าน	

คุณสุรีย ์ จรูญศักดิ์	 ผู ้อ�านวยการส�านักพัฒนาพลังงาน

แสงอาทิตย์	คุณวิรัช มณีขาว ผู้อ�านวยการกลุ่มออกแบบ

มาตรฐานและทดสอบ	 คุณปฐมาภรณ ์  พู ล เกษม 

ผู ้อ�านวยการกลุ ่มวิ เคราะห ์ประเมินเทคโนโลยี 	 และ

เจ ้ าหน ้าที่ ส� านักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย ์ทุกท ่าน

ที่สนับสนุนการด�าเนินโครงการอย่างดียิ่ง	 ผู ้เขียนหวังว่า

คู ่มือ เล ่มนี้ จะเป นประโยชน ์แก ่ผู ้ สนใจที่ จะเข ้าร ่วม

โครงการฯ	 หรือผู ้สนใจท่ีจะติดตั้งใช ้งานระบบอบแห้ง

พลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าโดมต่อไป
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ความเป�นมาโครงการสนับสนุน
การลงทุนติดตั้งใช�งานระบบอบแห�งพลังงานแสงอาทิตย�

	 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	 (พพ.)	 กระทรวงพลังงาน	

ได้ด�าเนินการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือน

กระจกหรือที่เรียกกันง่ายๆ	 ว่า	 “พาราโบล่าโดม”	 มาต้ังแต่ป	 พ.ศ.	 2554	 โดยนับจาก

ป	พ.ศ.	2554	-	2561	ได้สนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งฯ	แบบพาราโบล่าโดม

ไปแล้วกว่า	 250	 ระบบ	 ติดตั้งกระจายท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ	 นอกจากนี้	 พพ.	

ยังมีแผนให้การสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งฯ	ต่อเนื่องทุกๆ	ปไปจนกระทั่ง

ถึงป	 พ.ศ.	 2569	 ทั้งนี้จะให้การสนับสนุนงบลงทุนติดตั้งระบบอบแห้งฯ	 บางส่วน	 โดยใน

ป	 พ.ศ.	 2561	 ให้การสนับสนุนในอัตราร้อยละ	 30	 ซ่ึง	 พพ.	 ได้รับงบประมาณโครงการ

จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

 “พาราโบล่าโดม”	 เปนนวัตกรรมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ

เรือนกระจกที่พัฒนาขึ้นโดยศาสตราจารย ์	 ดร.เสริม	 จันทร ์ฉาย	 ภาควิชาฟิสิกส ์	

คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 ร่วมกับ	 พพ.	 โดยเปนระบบอบแห้งพลังงาน

แสงอาทิตย ์ ท่ีมีความเหมาะสมในการท�าแห้งผลิตผลทางการเกษตรในเชิงการค้า

ทั้งในระดับวิสาหกิจชุมชน	 ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมไปจนถึงผู้ประกอบการ

ขนาดใหญ่

	 โดยในการด�าเนินงานโครงการฯ	 นั้น	 พพ.	 จะประกาศรับสมัครผู ้สนใจ

เข้าร่วมโครงการฯ	ประมาณเดือนธันวาคม	ถึง	มกราคม	ของทุกป	จากนั้นจะลงพื้นที่ส�ารวจ

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ	 ทุกราย	 เพื่อให้ข้อมูลและท�าความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ	

และให้ข้อมูลการท�าแห้งด้วยพาราโบล่าโดม	 จากน้ันจะพิจารณาและประกาศรายชื่อ

ผู ้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ	 โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิพิเศษ

ในการเข้ารบัการฝกอบรมเรือ่งการตดิตัง้ระบบอบแห้งพลงังานแสงอาทติย์แบบพาราโบล่าโดม

ให้ได้มาตรฐานตามแบบ	 พพ.	 และการท�าแห้งผลิตผลทางการเกษตรด้วยระบบอบแห้ง

พลังงานแสงอาทิตย์ฟรี	 ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนสัมมนา	 นอกจากนี้ในระหว่าง

การติดตั้งระบบอบแห้งฯ	 ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค�าแนะน�าและข้อมูลในการก�ากับดูแล

ให้เกิดการติดตั้งระบบอบแห้งฯ	 อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน	 อันจะท�าให้ได้

พาราโบล่าโดมมีสมรรถนะการอบแห้งที่ดีและมีอายุการใช้งานนาน	
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โครงสร�างและองค�ประกอบของระบบอบแห�งพลังงานแสงอาทิตย�
แบบเร�อนกระจก (พาราโบล�าโดม)

	 ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	 (พาราโบล่าโดม)	 ประกอบด้วยโครงเหล็กโค้ง

เปนรูปพาราโบล่ายึดติดบนพ้ืนคอนกรีตและปิดคลุมด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต	 ด้านหน้า

มีประตูทางเข้าและช่องอากาศไหลเข้า	 ส่วนด้านหลังมีประตูทางออกและพัดลมระบาย

อากาศที่ท�างานโดยใช ้ ไฟฟ าจากแผงโซลาร ์ เซลล ์ 	 ซ่ึงภายในระบบอบแห ้งฯ	 นี้

ผลติภณัฑ์ทีจ่ะอบแห้งจะถูกวางบนตะแกรงซ่ึงอยูบ่นช้ันเหลก็ตามแนวยาวของระบบอบแห้งฯ

เฉพาะระบบขนาดใหญ่	(แบบ	พพ.	3)	จะมีท่ออากาศจากเครือ่งเผาไหม้แก๊ส	(LPG	gas	burner)	

เพือ่ให้ความร้อนเสรมิ	ซึง่ระบบความร้อนเสรมินีจ้ะตดิตัง้อยูน่อกระบบอบแห้งฯ	ทางด้านหลงั

โดยมีหลังคาคลุม	โครงสร้างและองค์ประกอบของระบบอบแห้งฯ	แสดงดังรูปที่	1

โซลาร์โซลาร์โซลารเซลล์
โรงคลโรงคลุมเครมเครื่องเผาไหมองเผาไหม้องเผาไหม้องเผาไหมแกแกส๊ส

พัดลมกระแสตรง
แผ่นโพลีนโพลีนโพลคาร์บอเนต

โครงหลัโครงหลัโครงหลงคารูปพาราโบลปพาราโบลปพาราโบล่ปพาราโบลา

ประตูทางเขทางเข้า

ท่ออากาศออากาศ

เคร่ืองเผาไหมองเผาไหม้องเผาไหม้องเผาไหมแก๊ส

ตะแกรงกับช้ันวางผลิตภตภัณฑณฑ์
พ้ืนคอนกรนคอนกรีต

ช่องอากาศเของอากาศเข้า

ประตประตูด้้านหลานหลัง

รูปที่ 1	โครงสร้างและส่วนประกอบระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าโดม	

(แบบมาตรฐาน	พพ.	3)

	 ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกที่	 พพ.	 ให้การสนับสนุน	

มี	3	ขนาดดังนี้

	 -		ขนาดเล็ก	กว้าง	 6	 เมตร	ยาว	8.2	 เมตร	สูง	 3.25	 เมตร	 	 (แบบระบบอบแห้ง	

	 	 พพ.	1)
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	 -		ขนาดกลาง	กว้าง	8	เมตร	ยาว	12.4	เมตร	สูง	3.35	เมตร	(แบบระบบอบแห้ง	

	 	 พพ.	2)

	 -		ขนาดใหญ่	กว้าง	8	เมตร	ยาว	20.8	เมตร	สูง	3.35	เมตร	(แบบระบบอบแห้ง	

	 	 พพ.	3)

	 แสดงรายละเอียดดังรูปที่	2

ก)

ค) 

ข)   

รูปที่ 2	ขนาดมาตรฐานของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่	พพ.	ให้การสนับสนุนในโครงการฯ

	 ก)		 ขนาดเล็ก	 แบบ	 พพ.	 1	 ข)	 ขนาดกลางแบบ	 พพ.	 2	 และ	 ค)	 ขนาดใหญ่

แบบ	พพ.	3	โดยแต่ละขนาดของระบบอบแห้งฯ	มีพื้นที่ในแนวราบดังนี้

	 	 	 แบบ	พพ.	1		 พื้นที่	 49.2	 ตารางเมตร	

	 	 	 แบบ	พพ.	2		 พื้นที่	 99.2	 ตารางเมตร

	 	 	 แบบ	พพ.	3		 พื้นที่	 166.4	 ตารางเมตร
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หลักการทํางานของระบบอบแห�งพลังงานแสงอาทิตย�แบบเร�อนกระจก 
(พาราโบล�าโดม)

	 การใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนตในการท�าหลังคาระบบอบแห้งฯ	 ท�าให้แสงอาทิตย์

ส่องผ่านเข้าไปในระบบอบแห้งฯ	 ได้ดีแต่รังสีความร้อนที่แผ่จากภายในระบบอบแห้งฯ	

จะผ่านออกมานอกระบบอบแห้งฯ	 ได้น้อย	 นอกจากน้ีแผ่นโพลีคาร์บอเนตยังเปนฉนวน

ความร้อนท่ีดีจึงท�าให้เกิดผลเรือนกระจก	 (Greenhouse	 effect)	 ความร้อนส่วนใหญ่

จึงถูกกักเก็บอยู่ภายในระบบอบแห้งฯ	 และเพื่อระบายความชื้นหรือน�้าที่ระเหยออกจาก

ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการอบแห้งออกจากระบบฯ	 จึงมีการติดต้ังพัดลมดูดอากาศและมีช่องอากาศเข้า

เพื่อให้อากาศไหลเข้าโรงอบแห้งทดแทนอากาศที่ถูกดูดออกจากระบบฯ	 โดยใช้พัดลม

กระแสตรงและมีแผงโซลาร์เซลล์เพื่อให้ก�าลังไฟฟากับพัดลมแสดงดังรูปที่	3

รูปที่ 3	การท�างานของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก	(พาราโบล่าโดม)	และ

ตัวอย่างค่าอุณหภูมิ	และความชื้นสัมพัทธ์ภายในระบบอบแห้งฯ	แบบ	พพ.	3

                        

	การท�างานของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก	(พาราโบล่าโดม)	และ



9คูมือโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใชงาน
ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย

หลักเกณฑ�การสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช�งานระบบอบแห�งฯ ป� 2561
(ฉบับย�อ*)

ใครขอรับการสนับสนุนได้บ้าง
	 บุคคลธรรมดา	 หรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งตามกฎหมายไทย	 ทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่มีความต้องการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	 เพื่อใช้อบแห้งผลิตภัณฑ์อบแห้ง	
(ทุกชนิด)	 ทั่วทุกภาคของประเทศไทย	 รวมถึงผู้ที่เคยได้รับการสนับสนุนการติดตั้งไปแล้ว
ในปที่ผ่านๆ	มา
หลักเกณฑ์การสนับสนุนการลงทุนฯ
	 1.	 ให้การสนับสนุนระบบอบแห้งฯ	 ตามแบบมาตรฐานของ	 พพ.	 เท่านั้น	 ซึ่งใน
ป	พ.ศ.	2561	ให้การสนับสนนุเงนิลงทุนคดิเปนร้อยละ	30	ของราคากลางที	่พพ.	ประเมิน	ดงันี้
	 	 แบบอบแห้ง	พพ.	1		 ขนาด	6	x	8.2	ตร.ม.	 ให้การสนับสนุน	119,556	บาท	
	 	 แบบอบแห้ง	พพ.	2		 ขนาด	8	x	12.4	ตร.ม.	 ให้การสนับสนุน	241,056	บาท	
	 	 แบบอบแห้ง	พพ.	3		 ขนาด	8	x	20.8	ตร.ม.	 ให้การสนับสนุน	404,352	บาท	
	 2.	 ต้องเปนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้ติดตั้งใหม่เท่านั้น	 ระบบที่ติดตั้ง
ไปแล้วไม่สามารถขอรับเงินสนับสนุนได้
	 3.	 ต้องค�านวณค่า	IRR	(อตัราผลตอบแทนภายใน)	และมค่ีามากกว่าหรอืเท่ากบั	9**
(ในแบบขอรับการสนับสนุน)
	 4.	 ระบบฯ	 ที่ขอรับการสนับสนุนจะต้องมีขนาด	 คุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์และ
การตดิตัง้ตามแบบมาตรฐานของ	พพ.	(เอกสารประกอบแบบสามารถขอรบัได้จากผูจ้�าหน่าย
และติดตั้งระบบ	ดังรายชื่อที่ปรากฏบน	www.solardryerdede.com)
	 5.	 ผู้สมัครขอรับการสนับสนุนมีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุนได้รายละไม่เกิน	 2	 ระบบ	
โดยผูใ้ห้การสนบัสนนุจะพจิารณาให้การสนบัสนนุแก่ผูท้ีม่คีณุสมบัตใินการขอรบัการสนบัสนนุ
ครบถ้วนรายละ	 1	 ระบบก่อน	 หากมีเงินท่ีจะให้การสนับสนุนคงเหลือผู้ให้การสนับสนุน
จึงจะพิจารณาให้การสนับสนุนระบบที่	2
	 6.	 ผู้ได้รับการสนับสนุนต้องมีการด�าเนินการติดตั้งระบบฯ	 ให้แล้วเสร็จภายใน	
4	เดือน	นับจากวันที่ท�าสัญญา

*	 ตามประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเร่ืองหลักเกณฑ์	 เงื่อนไข	
และวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์	ป	2561	ประกาศ	ณ	วันที่	6	ธันวาคม	2560
**	 ดูรายละเอียดการค�านวณเพิ่มเติมได้ที่	 www.solardryerdede.com	 หรือสอบถามที่
โทรศัพท์หมายเลข	09-8747-7702



10 คูมือโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใชงาน
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ตัวอย�างผู�ประกอบการที่ได�รับการสนับสนุนลงทุนติดตั้งใช�งานระบบฯ 
ที่ผ�านมา

	 ผลิตภัณฑ์ที่ผู ้ได้รับการสนับสนุนฯ	 ป	 พ.ศ.	 2554-2561	 น�าระบบอบแห้งฯ	

แบบพาราโบล่าโดม	ไปใช้งาน	สามารถแบ่งเปนกลุ่มต่างๆ	ได้ดังแสดงในรูปที่	4

รูปที่ 4 แผนภูมิแสดงกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผู้ได้รับการสนับสนุนฯ	ป	พ.ศ.	2554-2561

น�าระบบอบแห้งฯ	ไปใช้งาน	ข้อมูล	ณ	วันที่	6	สิงหาคม	2561
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	 ตัวอย่างผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งฯ	

แสดงดังต่อไปนี้

 1.  นางรัตนาวดี กระจ่างพจน์

   ผลิตภัณฑ์ 	 :		 ผลไม้อบแห้ง	เช่น	มะม่วง	แก้วมังกร	และสับปะรด	เปนต้น	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ข้าวเกรียบกล้วยตาก	กล้วยแผ่น	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ตรา	“นาย นานา หรือ Nine NaNa”

   ที่อยู่ 	 	 :	 221	ม.	4	ต.หนองบัว	อ.ภูเรือ	จ.เลย	42160

   ปีที่ได้รับการสนับสนุน	 :		 พ.ศ.	2554

   ขนาดที่ได้รับการสนับสนุน	 :		 พพ.	1		พื้นที่	49.2	ตารางเมตร

รูปที่ 5 การผลิตผลไม้อบแห้ง	ตรา	“นาย	นานา”	ด้วยพาราโบล่าโดม



12 คูมือโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใชงาน
ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย

 2.  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต�าบลดอนตูม (นายประยงค์ วงษ์สกุล)

   ผลิตภัณฑ์	 :		 มะเขือเทศราชินีแช่อิ่มอบแห้ง	ตรา	“แม่ฉุย”

   ที่อยู่ 	 	 :	 127	ม.5	ต.ดอนตูม	อ.บางเลน	จ.นครปฐม	73130

   ปีที่ได้รับการสนับสนุน	 :		 พ.ศ.	2555	

   ขนาดที่ได้รับการสนับสนุน	 :		 พพ.	3		พื้นที่	166.4	ตารางเมตร

รูปที่ 6	การผลิตมะเขือเทศราชินีแช่อิ่มอบแห้ง	ตรา	“แม่ฉุย”	ด้วยพาราโบล่าโดม



13คูมือโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใชงาน
ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย

 3.  ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดจรัสแสง 

   ผลิตภัณฑ์	 :	 มะม่วงกวน	ตรา	“mom’s mango”

   ที่อยู่	 	 	 :	 45	ม.3	ต.หนองกวาง	อ.โพธาราม	จ.ราชบุรี	70120

   ปีที่ได้รับการสนับสนุน	 :		 พ.ศ.	2556

   ขนาดที่ได้รับการสนับสนุน	 :		 พพ.	3		พื้นที่	166.4	ตารางเมตร

รูปที่ 7	การผลิตมะม่วงกวน	ตรา	“mom’s	mango”	ด้วยพาราโบล่าโดม



14 คูมือโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใชงาน
ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย

 4.  นายนิคม ศิลปศร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ�้าสิงห์

   ผลิตภัณฑ์	 :	 กาแฟ	ตรา	“ถ�้าสิงห์”

   ที่อยู่	 	 	 :	 18	ม.1	ต.ถ�้าสิงห์	อ.เมือง	จ.ชุมพร	86100

   ปีที่ได้รับการสนับสนุน	 :		 พ.ศ.	2557

   ขนาดที่ได้รับการสนับสนุน	 :		 พพ.	3		พื้นที่	166.4	ตารางเมตร

รูปที่ 8 การผลิตเมล็ดกาแฟ	ตรา	“ถ�้าสิงห์”	ด้วยพาราโบล่าโดม



15คูมือโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใชงาน
ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย

 5.  นางสาวลัดดาวัลย์ ลิ่มอรุณ 

   ผลิตภัณฑ์	 :	 กล้วยตาก	ชาใบหม่อน	ตรา	“สวนเกษตรอินทรีย์ห้วยขาแข้ง

         คันทรีโฮม”

   ที่อยู่ 	 	 :	 102	ม.8	ต.คอกควาย	อ.บ้านไร่	จ.อุทัยธานี	61140

   ปีที่ได้รับการสนับสนุน	 :		 พ.ศ.	2558

   ขนาดที่ได้รับการสนับสนุน	 :	 พพ.	1	พื้นที่	49.2	ตารางเมตร

รูปที่ 9 การผลิตกล้วยตาก	ตรา	“สวนเกษตรอินทรีย์ห้วยขาแข้งคันทรีโฮม”	ด้วยพาราโบล่าโดม



16 คูมือโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใชงาน
ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย

รูปที่ 10	การผลิตเนื้อสัตว์แดดเดียว	ตรา	“เฮียวัตร	ปงตอทอง”	ด้วยพาราโบล่าโดม

 6.  นายวิวัฒน์ กุลวิจิตรรัตน์

   ผลิตภัณฑ์	 :	 เนื้อสัตว์แดดเดียว	ตรา	“เฮียวัตร ปงตอทอง”

   ที่อยู่ 	 	 :	 88	ม.8	ต.บางแขม	อ.เมือง	จ.นครปฐม	73000

   ปีที่ได้รับการสนับสนุน	 :		 พ.ศ.	2559

   ขนาดที่ได้รับการสนับสนุน	 :		 พพ.	2		พื้นที่	99.2	ตารางเมตร



17คูมือโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใชงาน
ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย

รูปที่ 11	การผลิตผลหม่อนอบแห้ง	ตรา	“ภูดอย”	ด้วยพาราโบล่าโดม

 7.  นางเมธาพร ทองสีด�า

   ผลิตภัณฑ์	 :	 ผลหม่อนอบแห้ง	ตรา	“ภูดอย”

   ที่อยู่	 	 	 :	 618	ม.11	ต.ไชยสถาน	อ.เมือง	จ.น่าน	55000

   ปีที่ได้รับการสนับสนุน :		 พ.ศ.	2560

   ขนาดที่ได้รับการสนับสนุน	 :		 พพ.	1	พื้นที่	49.2	ตารางเมตร



18 คูมือโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใชงาน
ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย

รูปที่ 12 การผลิตหมูทุบ	หมูสวรรค์	ตรา	“เลิศรส”	ด้วยพาราโบล่าโดม

 8.  นางสาวสุกัญญา มากเพ็ง

   ผลิตภัณฑ์	 :	 หมูทุบ	หมูสวรรค์	ตรา	“เลิศรส”

   ที่อยู่	 	 	 :		 98	ม.1	ต.พรหมบุรี	อ.พรหมบุรี	จ.สิงห์บุรี	16160

   ปีที่ได้รับการสนับสนุน	 :		 พ.ศ.	2560	

   ขนาดที่ได้รับการสนับสนุน	 :		 พพ.	1	พื้นที่	49.2	ตารางเมตร



19คูมือโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใชงาน
ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย

 9.  นายวิษรุช สมศรีแสง

   ผลิตภัณฑ์	 :	 กล้วยตาก	ตรา “ไฮโซบานาน่า”

   ที่อยู่ 	 	 :	 81	ม.1	ต.ทุ่งโพธิ์	อ.ตะพานหิน	จ.พิจิตร	66150

   ปีที่ได้รับการสนับสนุน	 :		 พ.ศ.	2560	

   ขนาดที่ได้รับการสนับสนุน	 :		 พพ.	3	พื้นที่	166.4	ตารางเมตร

รูปที่ 13 การผลิตกล้วยตาก	ตรา	“ไฮโซบานาน่า”	ด้วยพาราโบล่าโดม



20 คูมือโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใชงาน
ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย

รูปที่ 14 การผลิตมะม่วงกวน	ตรา	“สวนเนรัญชลา”	ด้วยพาราโบล่าโดม

 10.  นางสาววาสิณี แจ้งสุคนธ์

    ผลิตภัณฑ์ 	 :	 มะม่วงกวน	ตรา “สวนเนรัญชลา”

    ที่อยู่ 	 	 	 :	 1/3	ม.3	ต.ปากน�้า	อ.บางคล้า	จ.ฉะเชิงเทรา	24000

    ปีที่ได้รับการสนับสนุน	 :		 พ.ศ.	2560	และ	2561

    ขนาดที่ได้รับการสนับสนุน	 :		 พพ.	3	พื้นที่	166.4	ตารางเมตร



21คูมือโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใชงาน
ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย

รูปที่ 15	การผลิตเส้นขนมจีนอบแห้ง	ตรา	“Mr.	Bob”	ด้วยพาราโบล่าโดม

 11.  นายวีระพงษ์ โสดามรรค

    ผลิตภัณฑ์	 	 :	 เส้นขนมจีนอบแห้ง	ตรา	“Mr. Bob”

    ที่อยู่ 	 	 	 :	 247/1	ม.2	ต.สมเด็จ	อ.สมเด็จ	จ.กาฬสินธุ์

    ปีที่ได้รับการสนับสนุน :		 พ.ศ.	2561

    ขนาดที่ได้รับการสนับสนุน	 :		 พพ.	1	พื้นที่	49.2	ตารางเมตร



22 คูมือโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใชงาน
ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย

รูปที่ 16 การผลิตปลาแล่	ด้วยพาราโบล่าโดม

 12.  นายปรเมศวร์ ศรส่ง

    ผลิตภัณฑ์ 	 :	 ปลาแล่	บริษัท	เนเจอรัล	ซี	โปรดักส์	จ�ากัด

    ที่อยู่  	 	 :	 49	ม.3	ต.บางหญ้าแพรก	อ.เมือง	จ.สมุทรสาคร	74000

    ปีที่ได้รับการสนับสนุน	 :		 พ.ศ.	2561

    ขนาดที่ได้รับการสนับสนุน	 :		 พพ.	3	พื้นที่	166.4	ตารางเมตร



23คูมือโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใชงาน
ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย

เกร็ดควรรู�สําหรับผู�ร�วมลงทุนฯ ในการติดตั้งระบบอบแห�งฯ

การติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก (พาราโบล่าโดม)
 รายละเอียดวัสดุและการติดต้ังตามแบบมาตรฐานของ พพ. ต้องเปนไปตาม
ข้อก�าหนดดังนี้
	 1)		 พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก	รายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบมาตรฐานของ	พพ.
	 2)		 ระบบระบายน�้าทิ้งเปนแบบท่อฝงดิน	โดยปลายท่อให้มีลิ้นปิด	เปิด	เพื่อระบาย
น�้าออก	หรือรางเซาะร่อง	หรือระบบระบายน�้าทิ้งที่เหมาะสมกับลักษณะของพื้นที่ติดตั้ง
	 3)		 โครงสร้างรับแผ่นหลังคาโพลีคาร์บอเนต	 รายละเอียดตามท่ีปรากฏในแบบ
มาตรฐานของ	พพ.
	 4)		 วัสดุหลังคาโพลีคาร์บอเนต
	 	 	 ก.		 แผ่นโพลีคาร์บอเนตเปนชนิดผนังสองชั้น	 หรือแบบลูกฟูกมีความหนา	 6±	
0.05	มิลลิเมตร	หรือมากกว่า	โดยไม่มีรอยต่อในด้านความยาว	และเปนชนิดเกรด	A
	 	 	 ข.		 มีสีใส	(clear)
	 	 	 ค.		 มีน�้าหนักไม่น้อยกว่า	1.3	กิโลกรัมต่อตารางเมตร
	 	 	 ง.		 การส่งผ่านของแสง	(Light	Transmission)	มีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ	75
	 	 	 จ.		 แผ่นโพลีคาร์บอเนตต้องสามารถดัดโค้งได้ตามแบบระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกที่	พพ.	ก�าหนด	โดยต้องไม่เกิดการแตกหรือร้าว
	 	 	 ฉ.		 ผิวด้านบนหรือด้านรับแสงของแผ่นต้องเคลือบสารปองกันรังสีอัลตรา
ไวโอเลต	(UV)	มีความหนาไม่น้อยกว่า	30	ไมโครเมตร
	 	 	 ช.		 ปลายแผ่นโพลีคาร์บอเนตต้องอัดด้วยซิลิโคนและหุ้มด้วยเทปฟอยล์
พร้อมครอบแผ่นอลูมิเนียมตัว	U	ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า	3/8	นิ้ว
	 	 	 ซ.		 ซิลิโคนที่ใช้ส�าหรับยาแนวเปนประเภทไร้กรด	
	 5)		 ชุดอลูมิเนียมจับยึดแผ่น	(Clamping)	และยางรีดน�้า
	 	 	 ก.		 รอยต่อของแผ่นต้องใช้ชุดอลูมิเนียมประกอบ	3	ชั้น
	 	 	 ข.		 อปุกรณ์อลมูเินยีมต้องมคีวามหนาไม่น้อยกว่า	1.10	มลิลเิมตร	ยกเว้นฝาปิด	
(Top	Clamping)
	 	 	 ค.		 อุปกรณ์อลูมิเนียมต้องสอดด้วยยางรีดน�้าหรือยางกันน�้า
	 	 	 ง.		 ยางรีดน�้าต้องเปนชนิด	Santoprene	ยางบริสุทธิ์ชนิดไม่จมน�้า
	 6)		 เซลล์แสงอาทิตย์และพดัลมระบายอากาศจ�านวนและขนาดให้เปนไปตามแบบ
มาตรฐานที่	พพ.	ก�าหนด
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	 7)		 ประตูให้เปนชนิดบานเลื่อนไม่มีธรณีประตู	 และมีมุ้งลวดชนิดถอดท�าความ
สะอาดได้	ติดตั้งตามแบบมาตรฐานของ	พพ.	ก�าหนด
	 8)		 ช่องระบายอากาศตามแบบมาตรฐาน	ให้เปนมุ้งลวดชนิดถอดท�าความสะอาดได้
	 9)		 งานส่วนที่เปนเหล็กท้ังหมด	 ชั้นวางผลิตภัณฑ์	 และน็อตยึด	 ให้ชุบฮอทดิป
กัลปวาไนซ์	 (Hot-Dip	 Galvanized)	 และติดตั้งล้อเล่ือนตามขนาดที่ระบุในแบบมาตรฐาน	
ตะแกรงวางผลติภณัฑ์เปนอลมูเินยีมหรอืเหมาะสมกบัผลติภัณฑ์	กรณีทีต้่องการเปล่ียนแปลง
ชั้นวางผลิตภัณฑ์และตะแกรงวางผลิตภัณฑ์สามารถท�าได้ดังนี้
	 	 	 ก.		 ชัน้วางผลติภณัฑ์สามารถเปลีย่นแปลงได้	แต่ต้องใช้วัสดตุามก�าหนดในแบบ
มาตรฐาน
	 	 	 ข.		 ตะแกรงวางผลิตภัณฑ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของ
ผลติภณัฑ์อบแห้ง	แต่ขนาดพืน้ท่ีรวมจะต้องไม่น้อยกว่าทีร่ะบตุามแบบมาตรฐาน	พพ.	ก�าหนด
	 10)	ตดิตัง้เครือ่งวดัอณุหภมูแิละวัดความชืน้สมัพทัธ์	รายละเอียดตามที	่พพ.	ก�าหนด
	 11)	ติดตั้งปายโครงการตามขนาดและแบบที่	พพ.	ก�าหนด	
	 12)	อุปกรณ์ประกอบท่ีใช้ส�าหรับระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	 ได้แก่	 ระบบ
ความร้อนเสริม	ระบบส่งกระจายความร้อนภายในระบบอบแห้ง	อุปกรณ์กระจายความร้อน	
และอุปกรณ์ตรวจวัดอื่นๆ	ให้เปนไปตามแบบมาตรฐาน	พพ.	1-3	และที่	พพ.	ก�าหนด
	 13)	 งานส่วนอื่น	ให้เปนไปตามแบบมาตรฐานที่	พพ.	ก�าหนด
 ข้อแนะน�ารายละเอียดวัสดุและการติดตั้งตามแบบมาตรฐานของ พพ.
ควรเปนไปดังนี้
	 1)		 ในการก่อสร้างผู้รับจ้างควรจะต้องท�าด้วยความประณีต	 และใช้หลักวิชาช่าง
ที่ดี	ชิ้นส่วนทุกชิ้นต้องได้ขนาด	และมาตรฐานตามแบบที่ก�าหนดไว้
	 2)		 แผ่นโพลีคาร์บอเนตท่ีมีคุณภาพท่ีดี	 ควรมีค่า	 Tensile	 load	 at	 yield	
per	width	ไม่น้อยกว่า	555	N/cm,	ค่า	Flexural	load	at	yield	per	width	ไม่น้อยกว่า	
45	 N/cm	 โดยมีใบรายงานผลการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ	 หรือจากหน่วยงาน
ทดสอบอื่นๆ		ของทางราชการในประเทศไทยที่น่าเชื่อถือ
	 3)		 ให้ยึดถือรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ในเอกสารประกอบแบบมาตรฐานเปน
หลักในการด�าเนินการติดตั้ง
 ข้อแนะน�าการเตรียมโครงสร้างของระบบอบแห้งและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต้ัง
ระบบอบแห้ง
 - พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
	 	 ในการท�าพื้นคอนกรีตส�าหรับเปนฐานติดตั้งระบบอบแห้งน้ันมีรายละเอียด
การท�าดังต่อไปนี้
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 กรณีพื้นเดิมเปนดิน	 จะต้องท�าการถมดินเพิ่มสูงขึ้น	 30	 เซนติเมตร	 พร้อมบดอัด
ให้แน่นกันดินทรุดตัว	 จากน้ันท�าการตีแบบส�าหรับเทพื้นคอนกรีต	 ในการตีแบบนั้นควรมี
การจบัระดบัน�า้เพือ่ให้แบบอยูใ่นระดบัท่ีเท่ากัน	และท�าการลงทรายหยาบพร้อมบดอดัให้แน่น
และปรับระดับพื้นท่ีให้เท่ากัน	 ท�าการฝงท่อระบายน�้าทิ้งลงในแบบ	 ก่อนวางทับด้วย
เหลก็เส้นขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง	9	มลิลเิมตร	โดยวางเหลก็เส้นทบักนัเปนรปูสีเ่หลีย่มจตัรุสั
ความห่างช่องละ	 20	 เซนติเมตร	 จากน้ันท�าการผูกเหล็กเข้าให้ยึดติดกันด้วยลวดเหล็กผูก
ควรให้ยกสูงจากทรายหยาบประมาณ	 5	 เซนติเมตร	 เสร็จแล้วจึงเทคอนกรีตให้มีความหนา	
12	 เซนติเมตร	 เพ่ือปองกันการแตกตัวของพื้นคอนกรีต	 จึงมีการแบ่งแนวรอยต่อระหว่าง
พื้นคอนกรีตดังนี้	 พื้นคอนกรีตระบบขนาดเล็กจะแบ่งแนวรอยต่อระหว่างพื้นคอนกรีตเปน	
2	 ช่วง	 โดยแนวรอยต่อระหว่างพื้นคอนกรีตจะใส่แอสฟลท์ผสมทรายและเสริมด้วยเหล็ก	
Dowel	Bar	หรือเหล็กเส้นกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง	12	มิลลิเมตร	ความยาว	30	เซนติเมตร	
ระยะวางห่างกัน	 30	 เซนติเมตร	 ส่วนพื้นคอนกรีตระบบขนาดกลางจะแบ่งแนวรอยต่อ
ระหว่างพื้นคอนกรีตเปน	 3	 ช่วง	 และระบบขนาดใหญ่แบ่งแนวรอยต่อระหว่างพื้นคอนกรีต
เปน	 5	 ช่วง	 พื้นคอนกรีตทางเดินรอบระบบอบแห้งความกว้าง	 50	 เซนติเมตร	 ต้องเท
ให้มีความลาดเอียงเพื่อปองกันน�้าไหลเข้าระบบอบแห้ง	เมื่อผิวหน้าคอนกรีตเริ่มแห้งหมาดๆ
ให้ท�าการโรยผงฝุนด�าและท�าการขัดเพื่อให้ผิวหน้าคอนกรีตมีสีด�าซึ่งจะช่วยในการดูดกลืน
รังสีอาทิตย์ได้ดี
 กรณพีืน้เดมิเปนปูน	ไม่ต้องถมดนิเพิม่	สามารถท�าการตแีบบส�าหรบัเทพืน้คอนกรตี
ได้เลย	 ท�าการจับระดับน�้าเพ่ือให้แบบอยู่ในระดับท่ีเท่ากัน	 ท�าการฝงท่อระบายน�้าทิ้งลง
ในแบบ	 ก่อนวางทับด้วยเหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	 9	 มิลลิเมตร	 โดยวางเหล็กเส้น
ทับกันเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสความห่างช่องละ	 20	 เซนติเมตร	 จากนั้นท�าการผูกเหล็ก
ให้ยึดติดกันด้วยลวดส�าหรับเหล็กผูกให้ยกสูงจากปูนเดิมประมาณ	 5	 เซนติเมตร	 เสร็จแล้ว
จึงเทคอนกรีตให้มีความหนา	 12	 เซนติเมตร	 ส�าหรับพื้นคอนกรีตระบบขนาดเล็กจะแบ่ง
แนวรอยต่อระหว่างพื้นคอนกรีตเปน	 2	 ช่วง	 โดยแนวรอยต่อระหว่างพื้นคอนกรีต
จะใส่แอสฟลท์ผสมทรายและเสริมด้วยเหลก็	Dowel	Bar	หรอืเหลก็เส้นกลมเส้นผ่านศนูย์กลาง	
12	มิลลิเมตร	ความยาว	30	เซนติเมตร	ระยะวางห่างกัน	30	เซนติเมตร	ส่วนพื้นคอนกรีต
ระบบขนาดกลางจะแบ่งแนวรอยต่อระหว่างพื้นคอนกรีตเปน	 3	 ช่วง	 และระบบขนาดใหญ่
แบ่งแนวรอยต่อระหว่างพื้นคอนกรีตเปน	 5	 ช่วง	 พื้นคอนกรีตทางเดินรอบระบบอบแห้ง
ความกว้าง	 50	 เซนติเมตร	 ต้องเทให้มีความลาดเอียงเพื่อปองกันน�้าไหลเข้าระบบอบแห้ง	
เมื่อผิวหน้าคอนกรีตเร่ิมแห้งหมาดๆ	 ให้ท�าการโรยผงฝุนด�าและท�าการขัดผิวหน้าคอนกรีต
ให้มีสีด�า
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รูปที่ 17	การถมดินปรับพื้นที่ส�าหรับท�าพื้นคอนกรีต

รูปที่ 18 การตีแบบส�าหรับเทพื้นคอนกรีตพร้อมฝงท่อระบายน�้าทิ้ง
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รูปที่ 19 การผูกเหล็กให้ยึดติดกันด้วยลวด

รูปที่ 20 การเทพื้นคอนกรีต
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รูปที่ 21 การโรยผงฝุนด�า

รูปที่ 22 การใส่แอสฟลท์ผสมทรายที่แนวรอยต่อระหว่างพื้นคอนกรีต
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รูปที่ 23 พื้นคอนกรีตที่เสร็จสมบูรณ์

รูปที่ 24 การดัดโค้งเหล็กโครงหลังคา

 - เหล็กโครงหลังคา

	 	 ในการเตรียมโครงสร้างของระบบอบแห้งนั้น	 ขั้นแรกจะท�าการเตรียมเหล็ก

โครงหลังคารูปพาราโบล่า	 โดยระบบขนาดเล็กใช้จ�านวน	 5	 โครง	 	 ระบบขนาดกลางใช้

จ�านวน	 7	 โครง	 และระบบขนาดใหญ่ใช้จ�านวน	 11	 โครง	 โดยน�าเหล็กท่อกลมเส้นผ่าน

ศูนย์กลางขนาด	2	นิ้ว	ความหนา	2.0	มิลลิเมตร	ความยาว	6	 เมตร	มาท�าการดัดโค้งเปน

รูปพาราโบล่า	 จากนั้นน�าเหล็กโครงหลังคาที่ดัดโค้งเรียบร้อยแล้วมาเชื่อมติดกับเดือยเหล็ก	

ขนาดกว้าง	45	มิลลิเมตร	x	ยาว	60	มิลลิเมตร	x	หนา	9	มิลลิเมตร		ส�าหรับไว้ประกอบกับ

โครงเหล็กด้านข้าง	
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 - เสาเหล็กโครงหลังคา
	 	 ในขั้นการเตรียมเสาเหล็กโครงหลังคาของระบบอบแห้งซึ่งเปนส่วนที่ยึดติดกับ
เหล็กโครงหลังคารูปพาราโบล่าและพื้นคอนกรีต	 โดยระบบขนาดเล็กใช้จ�านวน	 10	 เสา	
ระบบขนาดกลางใช้จ�านวน	 14	 เสา	 และระบบขนาดใหญ่ใช้จ�านวน	 22	 เสา	 โดยน�าเหล็ก
ท่อกลมเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด	 2	 นิ้ว	 ความหนา	 2.0	 มิลลิเมตร	 มาตัดให้มีความยาว	
2.23	 เมตร	 ส�าหรับระบบขนาดเล็ก	 และความยาว	 2.42	 เมตร	 ส�าหรับระบบขนาดกลาง
และระบบขนาดใหญ่	 และน�าปลายข้างหน่ึงของเสาเหล็กมาตัดปลายออกท�ามุม	 70	 องศา
กับพื้นราบส�าหรับระบบขนาดเล็ก	และท�ามุม	60	องศากับพื้นราบส�าหรับระบบขนาดกลาง
และขนาดใหญ่	 จากนั้นน�าเพลทเหล็กขนาดกว้าง	 60	 มิลลิเมตร	 x	 ยาว	 120	 มิลลิเมตร	 x	
หนา	6	มิลลิเมตร	มาเจาะรูบริเวณด้านปลาย	2	 รู	 เพื่อไว้ใส่พุกเหล็กยึดติดกับพื้นคอนกรีต
น�าเพลทเหล็กดังกล่าวมาเชื่อมติดกับปลายเสาเหล็กด้านที่ตัดท�ามุมกับพื้นราบ	 จากนั้น
น�าเดือยเหล็กขนาดกว้าง	45	มิลลิเมตร	x	ยาว	60	มิลลิเมตร	x	หนา	9	มิลลิเมตร		มาเชื่อม
ติดกับเสาเหล็กโครงหลังคาส�าหรับไว้ประกอบกับโครงเหล็กด้านข้าง

รูปที่ 25	การเตรียมเสาเหล็กโครงหลังคา

 - เหล็กโครงด้านข้าง 
	 	 การเตรียมเหล็กโครงด้านข้างหรือเหล็กแปน้ัน	 จะน�าเหล็กกล่องขนาดยาว	
2	นิ้ว	x	กว้าง	1	นิ้ว	ความหนา	2.3	มิลลิเมตร	มาตัดเปนท่อนให้ได้ความยาว	1.845	เมตร	
เรียกย่อว่า	 แปสั้น	 และ	1.945	 เมตร	 เรียกย่อว่า	 แปยาว	จากนั้นน�าเดือยเหล็กขนาดกว้าง	
45	มิลลิเมตร	x	ยาว	60	มิลลิเมตร	x	หนา	9	มิลลิเมตร		มาเชื่อมติดบริเวณด้านหัวและท้าย
ของเหล็กแป	 เดือยเหล็กน้ีมีไว้ส�าหรับเช่ือมติดกับเดือยเหล็กของเหล็กโครงหลังคาและ
เชื่อมติดกับเดือยเหล็กของเสาเหล็กโครงหลังคาในเวลาติดตั้งโครงสร้าง
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รูปที่ 26 การเตรียมเหล็กโครงด้านข้างหรือเหล็กแป

รูปที่ 27 การเตรียมขาเหล็กชั้นวางผลิตภัณฑ์ของระบบอบแห้ง

	 	 ระบบขนาดเล็กใช้แปสั้น	 18	 อัน	 แปยาว	 18	 อัน	 ระบบขนาดกลางใช้แปส้ัน	

18	อัน	แปยาว	36	อัน	ระบบขนาดใหญ่ใช้แปสั้น	18	อัน	แปยาว	72	อัน

 - ขาเหล็กชั้นวางผลิตภัณฑ์

	 	 ในการเตรียมขาเหล็กส�าหรับท�าชั้นวางผลิตภัณฑ์จะใช้เหล็กกล่องขนาด	1x1	นิ้ว	

ความหนา	 1.6	 มิลลิเมตร	 โดยระบบขนาดเล็ก	 ขาเหล็กชั้นมีความสูง	 80	 เซนติเมตร

และกว้าง	 100	 เซนติเมตร	 ส่วนระบบอบแห้งขนาดกลางและขนาดใหญ่	 ขาเหล็กชั้น

มีความสูง	80	เซนติเมตร	และกว้าง	90	เซนติเมตร
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 - โครงสร้างส่วนอื่นๆ 
	 	 ในการเตรียมโครงสร้างยังมีส่วนอื่นที่ท�าจากเหล็กอีก	 เช่น	 เสาส�าหรับต้ัง
แผงโซลาร์เซลล์	จะใช้ท่อเหลก็กลมเส้นผ่านศนูย์กลางขนาด	4	นิว้	ยาว	3.05	เมตร	เพลทเหลก็
เสาตั้งโซลาร์เซลล์	กว้าง	50	เซนติเมตร	ยาว	50	เซนติเมตร	ความหนา	5	มิลลิเมตร	ส�าหรับ
เหล็กคานนั้นจะใช้เหล็กกล่องขนาด	 2x1	 นิ้ว	 ความหนา	 2.3	 มิลลิเมตร	 ยาว	 6	 เมตร	
ส่งชุบกัลปวาไนซ์ทั้งเส้น	 รวมทั้งเหล็กรับบ่าตะแกรงใช้เหล็กฉาก	 1x1	 นิ้ว	 ความหนา	
3	มิลลิเมตร	ยาว	6	เมตร	ส่งชุบกัลปวาไนซ์ทั้งเส้น	นอกจากนี้	ระบบขนาดใหญ่จะมีโรงคลุม
ระบบความร้อนเสริม	 กว้าง	 2	 เมตร	 ยาว	 2	 เมตร	 สูง	 2.05	 เมตร	 ซ่ึงมีส่วนประกอบดังน้ี	
เสาโรงคลุมท�าจากเหล็กกล่องขนาดกว้าง	 75	 มิลลิเมตร	 x	 ยาว	 75	 มิลลิเมตร	 x	 หนา	
2.3	มิลลิเมตร	ประตูโรงคลุมท�าจากเหล็กกล่อง	กว้าง	38	มิลลิเมตร	x	ยาว	38	มิลลิเมตร	x	
หนา	 1.6	 มิลลิเมตร	 เหล็กโครงหลังคาโรงคลุมท�าจากท่อเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง	 1	¼	นิ้ว	
หนา	2.3	มิลลิเมตร	แปหลังคาท�าจากเหล็กกล่องกว้าง	25	มิลลิเมตร	x	ยาว	25	มิลลิเมตร	x	
หนา	 1.6	 มิลลิเมตร	 ต่อมาจะท�าการเตรียมท่ออากาศที่ใช้ในระบบความร้อนเสริม	 โดยใช้
แผ่นสังกะสีมาท�าการตัด	พับขึ้นรูปและท�าการเชื่อมประกอบกันเปนท่ออากาศ	มีขนาดพื้นที่
หน้าตัดตามขวางเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดกว้าง	 0.3	 ตารางเมตร	 x	 ยาว	 0.3	 ตารางเมตร	
และมีความยาว	 2	 เมตร	 โดยแต่ละท่ออากาศจะมีการท�าลิ้นไว้ที่ขอบของท่ออากาศ
ในแต่ละท่อเพ่ือให้สะดวกในการประกอบท่ออากาศเข้าด้วยกัน	ส�าหรบัประตทูางเข้า	ออกของ
ระบบอบแห้งและตะแกรงอลมิูเนียมนัน้จะใช้ตะแกรงอลูมิเนยีมหรอืตะแกรงพลาสติกด�าและ
ประตอูลมูเินยีมส�าเรจ็รูปพร้อมน�าไปตดิตัง้	ทัง้ประตดู้านหน้าและด้านหลงัของระบบอบแห้ง
	 	 เมื่อท�าการเตรียมงานโครงสร้างส่วนท่ีเปนเหล็กทั้งหมดแล้ว	 จะต้องน�าเหล็ก
โครงสร้างเหล่านี้ไปชุบกันสนิมหรือชุบกัลปวาไนซ์ท่ีโรงชุบเหล็ก	 เพื่อปองกันสนิมที่อาจ
เกิดจากความชื้นที่มาจากผลิตภัณฑ์และความชื้นจากส่ิงแวดล้อมและท�าให้โครงสร้าง
มีความทนทานในการใช้งาน	

รูปที่ 28 การขนส่งโครงสร้างที่เปนเหล็กไปชุบเหล็กกันสนิม
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รูปที่ 29 เหล็กโครงหลังคากับเสาเหล็กที่ชุบกันสนิมแล้ว

รูปที่ 30 เหล็กโครงด้านข้างที่ชุบกันสนิมแล้ว
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รูปที่ 31	ขาชั้นวางผลิตภัณฑ์ที่ชุบกันสนิมแล้ว

รูปที่ 32 การเตรียมโครงสร้างโรงเก็บเครื่องเผาไหม้แก๊ส
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รูปที่ 33 การเตรียมท่ออากาศ

รูปที่ 34	ท่ออากาศที่ใช้ในระบบความร้อนเสริม
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รูปที่ 35	ตะแกรงพลาสติกด�าที่ใช้วางผลิตภัณฑ์

รูปที่ 36 ประตูอลูมิเนียมที่ใช้ติดตั้งด้านหน้าและหลังของระบบอบแห้ง
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 - แผ่นโพลีคาร์บอเนตและชุด Aluminium Clampping

	 	 ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกจะใช้แผงรับความร้อนรวม

อยู่กับตัวระบบอบแห้ง	 กล่าวคือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระบบอบแห้งและพื้นของระบบอบแห้ง

จะดูดกลืนรังสีอาทิตย์	 และแผ่นวัสดุโปร่งแสงที่ปิดคลุมระบบอบแห้งจะท�าหน้าที่ลดการ

สูญเสียความร้อนโดยการแผ่รังสีและการพาความร้อน	 จึงใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนตซึ่งเปนวัสดุ

โปร่งแสงปิดคลุมระบบอบแห้ง	 ทั้งนี้เพราะมีความแข็งแรง	 มีน�้าหนักเบา	 ไม่แตกหักง่าย	

ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมต่างๆ	ได้ดี	สามารถดัดโค้งตามโครงสร้างของระบบอบแห้งได้ง่าย	

โดยใช้ชุด	Aluminium	Clampping	กับยางรีดน�้าเพื่อยึดแผ่นโพลีคาร์บอเนตกับโครงสร้าง	

ข้อดีอีกประการหนึ่งของแผ่นโพลีคาร์บอเนต	คือ	มีค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านรังสีอาทิตย์สูง	

และมีสัมประสิทธิ์การส่งผ่านรังสีอินฟราเรดต�่า	 ท�าให้เกิดผลเรือนกระจก	 (Greenhouse	

effect)	 ได้ดี	 นอกจากนี้แผ่นโพลีคาร์บอเนตยังเคลือบด้วยสารปองกันรังสีอัลตราไวโอเลต	

ท�าให้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระบบอบแห้งไม่ถูกรังสีอัลตราไวโอเลต	จึงมีสีสดไม่ด�าคล�้า	โดยทั่วไป

แผ่นโพลีคาร์บอเนตจะมีอายุใช้งานมากกว่า	10	ป

รูปที่ 37 แผ่นโพลีคาร์บอเนต
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รูปที่ 38 ชุด	Aluminium	Clampping	ที่ใช้ยึดแผ่นโพลีคาร์บอเนตกับโครงสร้างของระบบอบแห้ง

 - ระบบระบายอากาศ

	 	 ระบบอบแห้งจ�าเปนต้องมีระบบระบายความชื้น	 ทั้งนี้เพราะในกระบวนการ

อบแห้ง	 น�้าในผลิตภัณฑ์จะได้รับความร้อนและระเหยออกมาสู ่อากาศภายในระบบ

อบแห้งจงึต้องท�าการระบายความช้ืนจากภายในระบบอบแห้งออกสู่อากาศแวดล้อมภายนอก	

ซึ่งสามารถท�าได้โดยการพาความร้อนตามธรรมชาติ	 (natural	 convection)	 และการพา

ความร้อนแบบบังคับ	 (forced	 convection)	 กรณีของระบบอบแห้งแบบเรือนกระจก

จะใช้ระบบการพาความร้อนแบบบังคับ	 ท้ังน้ีเพราะเปนระบบอบแห้งขนาดใหญ่	 และต้อง

อบแห้งผลติภณัฑ์ครัง้ละจ�านวนมาก	การพาความร้อนตามธรรมชาตจิะไม่เพยีงพอต่อการน�า

อากาศชื้นจากภายในออกมาสู่อากาศแวดล้อมภายนอก

	 	 ระบบที่น�ามาใช้งานจะประกอบด้วยพัดลมแบบ	 axialfan	 DC	 12	 V	 1.2	 A	

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	 15	 เซนติเมตร	 ท�างานโดยใช้ก�าลังไฟฟาจากโซลาร์เซลล์	 โดยที่

ระบบขนาดเล็กใช้พัดลมจ�านวน	 3	 ตัว	 กับโซลาร์เซลล์ขนาด	 50	 วัตต์	 ระบบขนาดกลาง

ใช้พัดลม	 จ�านวน	 6	 ตัว	 กับโซลาร์เซลล์ขนาด	 100	 วัตต์	 และระบบขนาดใหญ่ใช้พัดลม

จ�านวน	10	ตัว	กับโซลาร์เซลล์ขนาด	150	วัตต์

	 	 การใช้งานโซลาร์เซลล์	มข้ีอดคีอื	โซลาร์เซลล์จะช่วยควบคมุอณุหภมูอิากาศภายใน

ระบบอบแห้งโดยอตัโนมติั	กล่าวคือขณะท่ีความเข้มรงัสอีาทติย์มค่ีาสงู	ซึง่ท�าให้อากาศภายใน
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รูปที่ 39	แผงโซลาร์เซลล์	

รูปที่ 40 พัดลมไฟฟากระแสตรง	12	โวลต์		ขนาด	14.4	วัตต์

ระบบอบแห้งมอีณุหภมูสิงู	และในขณะเดยีวกนักระแสไฟฟาทีไ่ด้จากโซลาร์เซลล์กจ็ะมค่ีาสงู	

พัดลมจึงระบายอากาศได้มาก	 อุณหภูมิภายในระบบอบแห้งจึงไม่สูงเกินไป	 ในทางกลับกัน	

ขณะทีค่วามเข้มรงัสอีาทติย์มค่ีาต�า่	พดัลมจะระบายอากาศได้น้อย	ท�าให้อณุหภมูขิองอากาศ

ไม่ลดต�่ามากเกินไป
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 - ระบบให้ความร้อนเสริม

	 	 ระบบให้ความร้อนเสริมจะประกอบด้วยเครื่องเผาไหม้แก๊ส	 (gas	 burner)	

ที่ด้านหลังของระบบอบแห้ง	 โดยมีท่ออากาศน�าอากาศร้อนกระจายไปตามบริเวณต่างๆ	

ภายในระบบอบแห้ง	 เครื่องเผาไหม้แก๊สใช้แก๊สหุงต้มเปนเชื้อเพลิง	 โดยต่อกับถังแก๊ส

ได้จ�านวน	1	ถงั	ถังละ	15	กโิลกรมั	หรอื	50	กิโลกรมั	แล้วแต่ความเหมาะสม	เครือ่งเผาไหม้แก๊ส

สามารถควบคุมอุณหภูมิได้	

รูปที่ 41 ตัวอย่างเครื่องเผาไหม้แก๊สที่น�ามาใช้ให้ก�าเนิดความร้อนเสริม

 - เครื่องวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นของอากาศ

	 	 การติดตั้งเครื่องวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นของอากาศ	โดยติดตั้งหัววัดอุณหภูมิ

และความชื้นของอากาศภายในและภายนอกของระบบอบแห้งโดยติดตั้งตู้ไว้ที่ด้านหน้า

ของระบบอบแห้ง	 เพื่อใช้ในการแสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึง

อุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสมกับการอบแห้งผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
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รูปที่ 42	เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นอากาศภายในและภายนอกระบบอบแห้ง

 - ปายโครงการ

	 	 มีลักษณะและรูปแบบเปนไปตามแบบ	และมีรายละเอียดดังนี้

	 	 1.	ขนาดปายอย่างน้อย	กว้าง	80	เซนติเมตร	x	ยาว	100	เซนติเมตร

	 	 2.	แผ่นปายท�าด้วยสเตนเลสแผ่นเรียบหนา	 1	 มม.	 กัดกรดลงสี	 ด้านหลัง

แผ่นปายใส่กล่องสเตนเลสขนาด	1X1	นิ้ว	หนา	1	มม.	วางแนวนอน	2	ท่อน	แนวตั้ง	3	ท่อน	

ตอนปลายแผ่นสเตนเลสเช่ือมติดกับเสาสเตนเลส	 รอยเชื่อมต้องเจียรแต่งรอยเชื่อมให้

เรียบร้อย

	 	 3.	เสาปายท�าด้วยท่อสเตนเลสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	 2.5	 นิ้ว	 หนา	 2	 มม.	

ยาว	 2	 เมตร	 ติดตั้งบนฐานรากคอนกรีตท่ีแข็งแรง	 หัวเสาเปนบัวสเตนเลส	 โคนเสายึด

ด้วยพุกระเบิดและปิดฝาครอบสเตนเลส
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รูปที่ 43	ปายโครงการ
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 ขั้นตอนการติดตั้งระบบอบแห้ง

	 ขั้นตอนในการติดตั้งระบบอบแห้งจะเริ่มจากการวัดระยะการตั้งเสาเหล็ก	 เมื่อได้

ระยะที่แน่นอนแล้ว	 จะท�าการติดตั้งเสาเหล็กกับโครงโค้งพาราโบล่าโดยใช้พุกเจาะยึด

ลงบนฐานพื้นคอนกรีต	 และท�าการตั้งโครงจนครบจ�านวนตามขนาดของระบบ	 จากนั้น

ให้ท�าการจับระดับเสาเหล็กกับโครงโค้งพาราโบล่า	 	 ต่อไปจะท�าการเชื่อมโครงแต่ละโครง

เข้ากันด้วยเหล็กแปที่เตรียมมา	 จากนั้นท�าการตัดและเชื่อมเหล็กบริเวณด้านหน้าและ

ด้านหลังของโครงสร้างส�าหรับติดตั้งประตู	 เมื่อท�าการติดตั้งโครงเหล็กของระบบอบแห้ง

เสร็จเรียบร้อยแล้วจะท�าการติดชุด	 Aluminium	 Clampping	 บนโครงเหล็กของ

ระบบอบแห้งแล้วปิดคลุมหลังคาด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต	 จากนั้นท�าการติดตั้งประตู

อลูมิ เนียมทั้ งด ้านหน้าและด ้านหลังของระบบอบแห้ง	 หลังจากนั้นท�าการสร ้าง

โรงเก็บเครื่องเผาไหม้แก๊ส	 ติดตั้งเครื่องเผาไหม้แก๊สพร้อมกับประกอบท่ออากาศส�าหรับ

น�าอากาศร้อน	 และประกอบช้ันวางผลิตภัณฑ์	 ในข้ันตอนสุดท้ายจะท�าการติดต้ังระบบ

ระบายอากาศ	 ตั้งเสาโซลาร์เซลล์และท�าการเดินสายไฟจากโซลาร์เซลล์ไปยังพัดลม

ดูดอากาศ

รูปที่ 44 การวัดระยะก�าหนดพื้นที่ในการสร้างระบบอบแห้ง
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รูปที่ 45 การติดตั้งโครงเหล็กของระบบอบแห้ง

รูปที่ 46 การประกอบโครงเหล็กของระบบอบแห้ง
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รูปที่ 47 การเชื่อมโครงเหล็กของระบบอบแห้ง

รูปที่ 48 การติดชุด	Aluminium	Clampping	บนโครงเหล็กของระบบอบแห้ง	
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รูปที่ 49 การน�าแผ่นโพลีคาร์บอเนตขึ้นบนโครงสร้างของระบบอบแห้ง	

รูปที่ 50 การติดตั้งแผ่นโพลีคาร์บอเนตบนโครงสร้างของระบบอบแห้ง	
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รูปที่ 51 การติดตั้งแผ่นโพลีคาร์บอเนตด้านหน้าโครงสร้างของระบบอบแห้ง	

รูปที่ 52 การติดตั้งประตูและแผ่นโพลีคาร์บอเนตด้านหลังโครงสร้างของระบบอบแห้ง	
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รูปที่ 53 การติดตั้งโรงเก็บแก๊สเบิร์นเนอร์ของระบบอบแห้ง	

รูปที่ 54 การอุดรอยต่อระหว่างแผ่นโพลีคาร์บอเนตกับพื้นด้วยซิลิโคน	
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รูปที่ 55 การติดตั้งเสาโซลาร์เซลล์และต่อไฟฟาเข้าพัดลม	DC	12	V

รูปที่ 56 การประกอบชั้นวางผลิตภัณฑ์
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รูปที่ 57 ท่ออากาศส�าหรับกระจายลมร้อนที่ติดตั้งภายในระบบอบแห้ง

รูปที่ 58 ชั้นวางผลิตภัณฑ์ภายในระบบอบแห้ง
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รูปที่ 59	เครื่องเผาไหม้แก๊สที่ติดตั้งภายในระบบอบแห้ง

รูปที่ 60 ตู้แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นของอากาศภายในและภายนอกระบบอบแห้ง
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รูปที่ 61 ปายโครงการระบบอบแห้ง

รูปที่ 62 ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าโดม
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ระยะเวลาและขั้นตอนในการดําเนินงานของโครงการฯ 
(Time line)

ขั้นตอนการด�าเนินงาน ช่วงเวลา

1)		 ประชุมเพื่อขอความคิดเห็น	หลักเกณฑ์ฯ

2)		 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนฯ													

3)		 การประชาสัมพันธ์โครงการฯ

4)		 การสมคัรขอรบัการสนบัสนนุการลงทนุตดิตัง้ใช้งานระบบฯ

5)		 ตรวจสอบคุณสมบตัแิละลงพืน้ทีส่�ารวจศักยภาพของผู้สมคัร

	 ขอรับการสนับสนุน

6)	 ประชมุกรรมการพจิารณาคัดเลือกผู้ท่ีได้รบัคัดเลือกเข้าร่วม

	 โครงการฯ	ป	2561

7)		 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้รับการสนับสนุน

8)		 ส่งเอกสารยืนยันการขอรับการสนับสนุน

9)		 ผู้ได้รับคัดเลือกด�าเนินการท�าสัญญากับกรมพัฒนาพลังงาน

	 ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	(พพ.)

10)	ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและมาท�าสัญญา	ด�าเนินการติดตั้งระบบฯ	

	 ให้เสร็จตามระยะเวลาที่ก�าหนดในสัญญา

11)	พิธีมอบสัญญา	มอบโล่	 และการฝกอบรมการติดตั้งระบบฯ	

	 ให้แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและมาท�าสัญญา

12)		ทีป่รกึษา	และ	พพ.	สุ่มลงพ้ืนท่ีตรวจติดตามการตดิต้ังระบบฯ	

	 ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและมาท�าสัญญา

13)		การอบรมเทคนิคการท�าแห้งด้วยพาราโบล่าโดม	

14)	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก	 ส่งรายงานการติดตั้งระบบฯ	ที่ติดตั้ง

	 แล้วเสร็จให้กับ	พพ.

15)	กรรมการ	 พพ.	 ตรวจสอบการติดตั้งระบบฯ	 ที่ได้รับการ

	 สนับสนุน

16)	ที่ปรึกษาจัดท�ารายงานการติดตั้งระบบฯ	

	 เสนอคณะกรรมการ	พพ.	

17)	ด�าเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน

18)	ผู้ที่ติดตั้งระบบฯ	แล้วเสร็จ	รับเงินสนับสนุนและเงินประกัน

พฤศจิกายน

พฤศจิกายน

ธันวาคม	-	พฤศจิกายน

ธันวาคม	-	กุมภาพันธ์

กุมภาพันธ์	-	มีนาคม

	มีนาคม

 

เมษายน

เมษายน

	เมษายน	-	พฤษภาคม

พฤษภาคม	-	กันยายน

พฤษภาคม

พฤษภาคม	-	กันยายน

 

กรกฎาคม	-	กันยายน

พฤษภาคม	-	กันยายน

พฤษภาคม	-	กันยายน

พฤษภาคม	-	กันยายน

กันยายน	-	พฤศจิกายน

ตุลาคม	-	ธันวาคม
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