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การน าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งานในการอบแห้งผลติผลทางการเกษตร

Directly using SOLAR THERMAL to Generate Heat



การน าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งานในการอบแห้งผลติผลทางการเกษตร

Directly using SOLAR THERMAL to Generate Heat



การน าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งานในการอบแห้งผลติผลทางการเกษตร

Directly using SOLAR THERMAL to Generate Heat



ขนาดเล็ก

สร้างครั้งแรกที่ ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 
ปี พ.ศ. 2546 โดยทีมงาน ศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาย (SOLAR LAB., SU)

Greenhouse Solar Dryer: Palabola Dome – Thailand
ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก (พาราโบลาโดม)



พัฒนาโดย ศาสตราจารย์ ดร. เสริม จันทร์ฉาย
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Greenhouse Solar Dryer: Palabola Dome – Thailand
ระบบอบแห้งพลงังานแสงอาทติย์แบบเรือนกระจก (พาราโบลาโดม)

พพ. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี



8ท่ีมา: เสรมิ จนัทรฉ์าย



ที่มา: เสริม จันทร์ฉาย 5

หลักการ กลไกการท างานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก
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ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม
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แสงอาทิตย์ส่องผ่าน
แผ่นโพลีคาร์บอเนต
ใสเข้าไปในโดม



ช่องให้อากาศเข้าระบบ

ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม
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ขนาดเล็ก ที่มา: เสริม จันทร์ฉาย

ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม
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ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม



แบบมาตรฐานระบบอบแห้งฯ ที่ พพ. ให้การสนับสนุนในโครงการฯ
ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก

แบบ พพ. 1 ขนาด 6.00 x 8.20 ตารางเมตร   พ้ืนที่ในแนวราบ 49.2 ตารางเมตร
แบบ พพ. 2 ขนาด 8.00 x 12.40 ตารางเมตร  พื้นที่ในแนวราบ 99.2 ตารางเมตร
แบบ พพ. 3 ขนาด 8.00 x 20.80 ตารางเมตร  พื้นท่ีในแนวราบ 166.4 ตารางเมตร

ก. 6 ตร.ม.

ย. 8.2 ตร.ม.

ขนาดเล็ก แบบ พพ. 1 ขนาดใหญ่ แบบ พพ. 3ขนาดกลาง แบบ พพ. 2
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แผนการสนับสนุนโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งฯ

การ
สนับสนุน
เงินลงทุน

ปริมาณพื้นที่ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ให้การสนับสนุน (ตร.ม)

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 รวม

60% 2000 4000 6000

55% 4000 4000

50% 5000 5000

45% 5000 5000

40% 5000 5000

35% 5000 5000

30% 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 45000

รวม 75000
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ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 ถึง 2562สนับสนุนฯ 
รวม 290 ระบบ  

พื้นที่ 34,350.29 ตารางเมตร 
งบประมาณ 111.68 ล้านบาท  

แผนที่แสดงการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกหรือพาราโบลาโดม

ภายใต้โครงการสนับสนุนการลงทุนติดต้ังใช้งาน
ระบบอบแห้งพลังานแสงอาทิตย์ ปี 2554 - 2562

(Solar Dryer Subsidy Program, DEDE)
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ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 ถึง 2562 สนับสนุนฯ 
รวม 471 ระบบ  

พื้นที่ 55,293.79 ตารางเมตร 

แผนที่แสดงการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
แบบเรือนกระจกหรือพาราโบลาโดม
ภายใต้โครงการสนับสนุนต่างๆ ที่ผ่าน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
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ประเภทผลิตภัณฑ์
ขนาดระบบ รวม

พพ. 1 พพ. 2 พพ. 3 (ระบบ) (%)
กล้วยตาก 16 6 58 80 27.6
สมุนไพร เครื่องเทศ 31 14 21 66 22.8
ผลไมอ้บแห้ง (ยกเว้นกล้วยตาก) 17 2 22 41 14.1

ผลิตภัณฑจ์ากข้าวและธัญพืช เช่นข้าวแต๋น 11 5 14 30 10.3

อาหารทะเล เนื้อสัตว์แปรรูป 7 4 18 29 10.0
ชา กาแฟ 2 8 7 17 5.9
อื่นๆ 4 4 8 16 5.5
ของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต 2 5 7 2.4
ผักอบแหง้ 3 1 4 1.4

93
(32.1%)

43
(14.8%)

154
(53.1%) 290

ตารางที่ 1 แสดงประเภทผลิตภัณฑ์ที่ผูไ้ด้รับการสนบัสนุนในโครงการสนับสนนุการลงทนุตดิตัง้ใช้งาน
ระบบอบแห้งพลงัานแสงอาทิตย์ ปี 2554 – 2562 น าระบบอบแหง้ฯ ไปใช้งาน
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การผลิตกล้วยตากด้วยพาราโบลาโดม
กล้วยตาก 

(ตากแดด 5-7 วัน ตากในพาราโบลาโดม 3-4วัน) 



กล้วยตากในตลาดปัจจุบัน
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http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3&source=images&cd=&cad=rja&docid=mSBaX9ePGbkMSM&tbnid=5Eo0z4llvGjkiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thaitambon.com/tambon/tcompsrc.asp?sSearch=(Food12)&FL=sProdDesc&scatcode=&showimg=1&cSmeType=9&sprovcode=&ORDER=SPRODUCT&AD=ASC&search=%A4%E9%B9%CB%D2+[Search]&ei=W4tzUamTBIunrAf07YCIDQ&bvm=bv.45512109,d.bmk&psig=AFQjCNFPr0mXt_xMXJXZIAjVN6sFUkzPgw&ust=1366613158028781
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3&source=images&cd=&cad=rja&docid=mSBaX9ePGbkMSM&tbnid=5Eo0z4llvGjkiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thaitambon.com/tambon/tcompsrc.asp?sSearch=(Food12)&FL=sProdDesc&scatcode=&showimg=1&cSmeType=9&sprovcode=&ORDER=SPRODUCT&AD=ASC&search=%A4%E9%B9%CB%D2+[Search]&ei=W4tzUamTBIunrAf07YCIDQ&bvm=bv.45512109,d.bmk&psig=AFQjCNFPr0mXt_xMXJXZIAjVN6sFUkzPgw&ust=1366613158028781


….และพาราโบล่าโดม กลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซื้อกล้วยตาก
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กล้วยตากวางจ าหน่ายที่สยามพารากอน

พาราโบลาโดม
เป็นภาพที่
ปรากฎที่
บรรจุภัณฑ์ของ
กล้วยตาก



25

กล้วยตากวางจ าหน่ายที่สนามบินสุวรรณภูมิ
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กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มสุ่ม ผู้ได้รับการสนับสนุนฯ ปี 2557
ต ำบลลุ่มสุ่ม อ ำเภอไทรโยค จังหวัดกำญจนบุรี



ฟ้าทะลายโจร (ตากแดด 3 วัน ตากโดม 2 วัน) เห็ดหลินจือ (ตากแดด 2.5 วัน ตากโดม 1 วัน)

ไพล (ตากแดด 3 วัน ตากโดม 1 วัน) กระชายด า (ตากแดด 5 วัน ตากโดม 3 วัน)

• สมุนไพร เครื่องเทศ
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์
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พริก (ตากแดด 7 วัน ตากโดม 4 วัน)ใบหญ้านาง (ตากแดด 3 วัน ตากโดม 2 วัน)

มะขามป้อม (ตากแดด 30 วัน ตากโดม 15 วัน) ขมิ้นชัน (ตากแดด 3 วัน ตากโดม 2 วัน)

• สมุนไพร เครื่องเทศ
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์
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มะเขือเทศราชินีแช่อิ่มอบแห้งตราแม่ฉุย
วิสาหกิจชุมชนต าบลดอนตูม

ผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งาน
ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2555



มะเขือเทศราชินีแช่อิ่มอบแห้ง

เทคโนโลยีเดิม  ตู้อบแบบถาดใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง
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เทคโนโลยีปัจจุบัน

ท ำแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์แบบพำรำโบล่ำโดม
โดยเข้ำร่วมโครงกำรสนับสนุนกำรลงทุนติดตั้งใช้งำนระบบฯ ปี 2555

มะเขือเทศราชินีแช่อิ่มอบแห้ง

ใช้เวลาท าแห้ง 3 วัน
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งาด า (คั่วด้วยเตาแก๊ส 60 นาที ตากโดม 1 วัน 
แล้วไปคั่วด้วยเตาแก๊ส 30 นาที)ข้าวแต๋น (ตากแดด 2 วัน ตากโดม 1 วัน)

ลูกเดือย (อบตู้อบแก๊ส 9 ชม. ตากโดม 9 ชม.)ข้าวฮาง (ตากแดด 2 วัน ตากโดม 1 วัน)

• ข้าวและธัญพืช
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์
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กุนเชียง (อบตู้อบแก๊ส 5 วัน ตากโดม 5 วัน) หมูทุบ (ตากแดด 1.5 วัน ตากโดม 1 วัน) 

หมูแดดเดียว (ตากแดด 2 ชั่วโมง ตากโดม 2 ชั่วโมง) ปลาข้างเหลือง (ตากแดด 2 วัน ตากโดม 1 วัน) 

• ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์
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บัว (ตากแดด 4 วัน ตากโดม 2.5 วัน)

ชาใบเตย (ตากแดด 2-3 วัน ตากโดม 1-2 วัน)กาแฟ (ตากแดด 15 วัน ตากโดม 10 วัน)

กระเจี๊ยบแดง (ตากแดด 6 วัน ตากโดม 4 วัน)

• กาแฟ ชาสมุนไพร
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์
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ปี 2561 นางนิตยา ทิมอินทร์ พพ.1 จังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ คือ ชาใบขลู่ 



สมรรถนะระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
นางสาวนฤมล พิมพลีชัย ขนาดระบบอบแห้งฯ แบบ พพ. 2 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2558
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สมรรถนะระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
นางสาวนฤมล พิมพลีชัย ขนาดระบบอบแห้งฯ แบบ พพ.2 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2558

 ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ (วัตต/์ตารางเมตร) 
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 อุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์ภายในและภายนอกของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

สมรรถนะระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
นางสาวนฤมล พิมพลีชัย ขนาดระบบอบแห้งฯ แบบ พพ.2 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2558
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Fig. 3. Variations of solar radiation, temperature and relative humidity inside and 

outside the greenhouse solar dryer.
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ประโยชน์ด้านการผลิต
ล าดับที่ เรื่อง ร้อยละ

(%)
จ านวน 
(แห่ง)

จ านวนส ารวจ
(แห่ง)

1 ลดเวลำในกำรท ำแห้ง 72.37 55 76

2 ลดกำรสูญเสียวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ 57.66 64 111

3 เพิ่มก ำลังกำรผลิต 53.95 41 76

4 ท ำแห้งได้ในฤดูฝน 50.00 38 76

5 ระบบมำตรฐำนกำรผลิต 47.75 53 111

6 ลดต้นทุนพลังงำน 33.33 37 111

7 ลดต้นทุนแรงงำน 27.03 30 111
41



ล าดับที่ เรื่อง ร้อยละ
(%)

จ านวน 
(แห่ง)

จ านวนส ารวจ
(แห่ง)

1 ควำมสะอำดของผลิตภัณฑ์ 80.18 89 111

2 สีของผลิตภัณฑ์ 62.16 69 111

3 ลดกำรเสื่อมเสียจำกเชื้อจุลินทรีย์ 60.53 46 76

4 เพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์ 54.55 24 44

5 เพิ่มคุณภำพทำงประสำทสัมผัส 52.63 40 76

6 เพิ่มคุณภำพทำงกำยภำพ 49.55 55 111

7 ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ 40.54 45 111

ประโยชน์ด้านผลิตภัณฑ์
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ล าดับที่ เรื่อง ร้อยละ
(%)

จ านวน 
(แห่ง)

จ านวนส ารวจ
(แห่ง)

1 เป็นแหล่งเรียนรู้ 69.74 53 76

2 ส่งเสริมกำรใช้วัตถุดิบกำรเกษตรใน
ท้องถิ่น

63.64 28 44

3 ส่งเสริมกำรกลับไปท ำงำนในบ้ำนเกิด
และจ้ำงแรงงำนในท้องถิ่น

61.84 47 76

4 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐำนรำก 52.27 23 44

5 จ้ำงแรงงำนเพิ่ม 46.05 35 76

ประโยชน์ด้านสังคม
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ล าดับที่ เรื่อง ร้อยละ
(%)

จ านวน 
(แห่ง)

จ านวนส ารวจ
(แห่ง)

1 ส่งเสริมเทคโนโลยีสะอำด 65.91 29 44

2 ลดมลภำวะทำงอำกำศ 36.84 28 76

3 ลดมลภำวะจำกขยะ 27.63 21 76

ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม
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ชื่อ(นิติบุคคล/บุคคล) บริษัท ไทยคอมมอดิตี้ จ ากัด
ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ไทยคอมมอดิตี้ จ ากัด
ที่อยู่ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ

1. ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการที่ไดร้ับการสนบัสนุน

บริษัท ไทยคอมมอดิตี้ จ ากัด

พพ. 3
ตัวอย่างผู้ได้รับการสนับสนุนฯ ปี 2562
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ชื่อ(นิติบุคคล/บุคคล) บริษัท ไทยคอมมอดิตี้ จ ากัด
ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ไทยคอมมอดิตี้ จ ากัด
ที่อยู่ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ

1. ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการที่ไดร้ับการสนบัสนุน

บริษัท ไทยคอมมอดิตี้ จ ากัด

พพ. 3
ตัวอย่างผู้ได้รับการสนับสนุนฯ ปี 2562
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ชื่อ(นิติบุคคล/บุคคล) นายคณาธิป ศรีรัตโนภาส
ชื่อสถานประกอบการ สวนสวัสดี
ที่อยู่ ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน

1. ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการที่ไดร้ับการสนบัสนุน

นายคณาธิป ศรีรัตโนภาส

พพ. 1
ตัวอย่างผู้ได้รับการสนับสนุนฯ ปี 2562
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ชื่อ(นิติบุคคล/บุค นายคณาธิป ศรีรัตโนภาส
ชื่อสถานประกอบการ สวนสวัสดี
ที่อยู่ ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน

1. ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการที่ไดร้ับการสนบัสนุน

นายคณาธิป ศรีรัตโนภาส

พพ. 1
ตัวอย่างผู้ได้รับการสนับสนุนฯ ปี 2562
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www.solardryerdede.com
เว็บไซต์โครงการฯ

http://www.solardryerdede.com/


ติดต่อ
กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์
โทรศัพท์ 02-2230021-9 ต่อ 1481, 1371
เว็บไซต:์ www.solardryerdede.com

มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ปรึกษาโครงการฯ ปี 2562
โทรศัพท์มือถือ 06-2154-5450
โทรศัพท์มือถือ 09-8747-7702
อเีมล: Parabolardrying@gmail.com
LINE ID: parabolar
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