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การพัฒนาการผลิตกล้วยตากในชุมชนกล้วยตาก
อำาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ด้วยเทคโนโลยีการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
และเทคโนโลยีอาหารสมัยใหม่

	 กล้วยนํ้าว้าตากแห้งหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า“กล้วยตาก”	 เป็นผลไม้แห้งที่คนไทยนิยมบริโภคกันอย่างกว้างขวาง

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 ถึงแม้การผลิตกล้วยตากจะมีอยู่ทั่วประเทศ	 แต่แหล่งผลิตกล้วยตากที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่อําเภอ

บางกระทุ่ม	จังหวัดพิษณุโลก	จากการประเมินของนักวิจัย	พบว่า	ปัจจุบันมีผลผลิตกล้วยตากปีละประมาณ	4,000	ตัน 

ผู้ผลิตกล้วยตากในอําเภอบางกระทุ่มจะอยู่กันเป็นชุมชนซ่ึงประกอบด้วย	 ผู้ผลิตรายใหญ่และผู้ผลิตรายย่อย 

โดยผู้ผลิตรายใหญ่จะมีผลผลิตกล้วยตากเฉลี่ยตั้งแต่	 100	 ตันต่อปี	 และผู้ผลิตรายย่อยมีผลผลิตตํ่ากว่า	 100	 ตันต่อปี 

ผู้ผลิตกล้วยดังกล่าวผลิตกล้วยทั้งที่เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม	 การผลิตกล้วยตากในอําเภอบางกระทุ่มมี

ประวัติศาสตร์การพัฒนามาเป็นเวลาประมาณ	 100	 ปี	 ทั้งนี้เพราะอําเภอบางกระทุ่มมีดินดีซึ่งเหมาะสมกับการปลูก

กล้วยคุณภาพดีและได้รับแสงแดดดีด้วย	 อย่างไรก็ตามก่อนปี	 พ.ศ.	 2550	 การผลิตกล้วยตากของชุมชนกล้วยตาก

บางกระทุ่มยังคงใช้วิธีดั้งเดิมกล่าวคือ	 ใช้วิธีตากกล้วยบนแคร่ไม้ไผ่ตามธรรมชาติ	 และกระบวนการเตรียมผลิตภัณฑ์

สด	และการจัดการผลิตภัณฑ์แห้งยังเป็นแบบดั้งเดิมซึ่งไม่ถูกสุขลักษณะ	 นักวิจัยจึงได้ดําเนินการพัฒนาการผลิตกล้วย

ตากในชุมชนผู้ผลิตกล้วยตากในอําเภอบางกระทุ่มโดยผ่านทางโครงการต่างๆ	 หลายโครงการจนปัจจุบันเกิดการ

ผลิตกล้วยตากแบบอุตสาหกรรมซ่ึงก่อให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพของกล้วยตากจากผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้

กลายเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสามารถจําหน่ายในตลาดของฝากระดับชาติและส่งออกไปจําหน่ายในต่างประเทศได้	

เสริม จันทร์ฉาย 

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

บุศรากรณ์ มหาโยธี

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
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การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อใช้งานเชิงพาณิชย์

	 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม	 ผลิตผลทางการเกษตรจํานวนมากต้องแปรรูปด้วยการตากแห้งหรืออบแห้ง	 โดย

วิธีท่ีเกษตรกรและผู้ประกอบการนิยมใช้กันในอดีตคือ	 การตากแดดตามธรรมชาติ	 วิธีดังกล่าวถึงแม้จะทําได้ง่าย 

และเสียค่าใช้จ่ายน้อย	 แต่ผลผลิตที่ตากมักเสียหายจากการเปียกฝน	 และถูกทําลายด้วยนก	 หนู	 หรือแมลง 

อีกทั้งยังถูกปนเปื้อนด้วยสิ่งสกปรกจากสภาพแวดล้อม	 ด้วยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว	 ในช่วง	 40	 ปี	 ที่ผ่านมา 

นักวิจัยด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยได้พยายามพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สําหรับอบแห้ง

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 สําหรับกรณีของศาสตราจารย์	 ดร.	 เสริม	 จันทร์ฉาย	 ก็ได้พยายามพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสง

อาทิตย์	 (solar	dryer)	แบบต่างๆ	มาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2522	เพื่อใช้อบแห้งผลิตผลการเกษตรทดแทนการตากแดดตาม

ธรรมชาติ	แต่เคร่ืองอบแห้งดังกล่าวยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ท่ีต้องการอบแห้งผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

ได้	 จนกระทั่งในปี	 พ.ศ.	 2546	 ศาสตราจารย์	 ดร.	 เสริม	 จันทร์ฉาย	 ได้พัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

แบบเรือนกระจกหรือ	 แบบ “พาราโบลาโดม” เครื่องอบแห้งดังกล่าว	 (รูปที่	 1)	 มีองค์ประกอบเป็นหลังคาโค้งรูป

พาราโบลา	ซึ่งติดตั้งบนพื้นคอนกรีตและปิดคลุมด้วยแผ่นพลาสติกที่เรียกว่า	โพลีคาร์บอเนต	(polycarbonate) ด้าน

หน้ามีพัดลมซึ่งทํางานด้วยโซลาร์เซลล์เพื่อดูดอากาศภายในเครื่องออกไปภายนอก	 และด้านหลังมีช่องอากาศเพื่อให้

อากาศไหลเข้าไปแทนที่อากาศที่ไหลออกจากเครื่องอบแห้ง	 โดยรูปทรงพาราโบลาช่วยทําให้รับแสงอาทิตย์ได้ดีตลอด

ทั้งวัน	ช่วยลดความต้านทานต่อลม	และเป็นรูปทรงที่สวยงาม
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	 การใช้พัดลมที่ใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ช่วยควบคุม

อุณหภูมิของอากาศภายในเครื่องอบแห้งอัตโนมัติ	 กล่าว

คือ	 ขณะที่แสงอาทิตย์มีความเข้มสูง	 อากาศภายใน

เครื่องอบมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น	 แต่ในขณะเดียวกัน

โซลาร์เซลล์ก็ได้พลังงานไฟฟ้าสูงขึ้นทําให้พัดลมหมุน

เร็วขึ้น	 ซึ่งช่วยดูดอากาศออกจากเครื่องอบแห้งมากขึ้น	

จึงทําให้อุณหภูมิของอากาศไม่สูงเกินไป	 ในทางกลับ

กันขณะที่แสงอาทิตย์มีความเข้มตํ่า	 พัดลมจะหมุนช้า 

จึงทําให้อุณหภูมิของอากาศภายในเครื่องอบแห้งไม่ลด

ลงมาก	 การใช้คอนกรีตเป็นพื้นจะช่วยเก็บพลังงาน

ความร้อน	 จึงทําให้อุณหภูมิอากาศภายในเครื่อง

อบแห้งไม่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลง

ของความเข้มรังสีอาทิตย์	 ในการใช้งานผู้ใช้เพียงนํา

ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการอบ	 ใส่ตะแกรงไปวางบนช้ันใน

เคร่ืองอบแห้ง	 และปล่อยทิ้งไว้จนผลิตผลแห้งแล้วจึง

นําออกจากเครื่องอบแห้ง	 จะเห็นว่า	 ใช้งานได้สะดวก	

และยังสามารถอบแห้งผลิตผลสดได้ครั้งละ	 100	 -	 300	

กิโลกรัม	 ซึ่งผู้ใช้สามารถนําไปใช้ทําผลิตภัณฑ์แห้งเชิง

พาณิชย์ได้

	 หลังจากที่ทดสอบการทํางานของเคร่ืองอบแห้ง 

ดังกล่าว	 ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจนใช้งานได้ดีในระดับ

หนึ่งแล้ว	ศาสตราจารย์	ดร.	 เสริม	จันทร์ฉาย	จึงได้ร่วม

มือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	

(พพ.)	สร้างเครื่องอบแห้งแบบพาราโบลาโดม	 ซึ่งมีพื้นที่

ฐาน	5.5	x	8.2	ตารางเมตร	ที่โครงการอุทยานธรรมชาติ

วิทยาตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี	 อําเภอสวนผึ้ง	 จังหวัดราชบุรี 

(รูปที่	2)

รูปที่ 1 เครื่องอบแห้งแบบพาราโบลาโดม ที่สร้างที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เมื่อปี พ.ศ. 2546



23

รูปที่ 2 เครื่องอบแห้งแบบพาราโบลาโดม ที่โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา

ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อำาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2547

รูปที่ 3 เเครื่องอบแห้งแบบพาราโบลาโดมที่สร้างที่ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อปี พ.ศ. 2550

	 โดยปรับปรุงระบบระบายอากาศให้มีพัดลมเพิ่ม

ขึ้น	 และเปลี่ยนตําแหน่งของพัดลมดูดอากาศจาก

ด้านหน้าไปเป็นด้านหลัง	 เปล่ียนช่องอากาศเข้าไปไว้ 

ด้านหน้า	 ทั้งนี้เพื่อสาธิตและทดลองใช้งานในภาคสนาม 

โครงการฯ	 ได้ใช้เครื่องอบแห้งดังกล่าวผลิตกล้วยตาก

เพื่อจําหน่ายให้กับผู้มาเยี่ยมชมโครงการฯ

	 ต่อมามีผู้ผลิตกล้วยตากจากอําเภอบางกระทุ่ม	

จังหวัดพิษณุโลกมาเย่ียมชมเครื่องอบแห้งดังกล่าว 

และได้แจ้งต่อนักวิจัยว่า	 เครื่องอบแห้งแบบพาราโบลา

โดมที่ ติดตั้ ง ใช้ งานในโครงการอุทยานธรรมชาติ

วิทยาตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี	 มีศักยภาพในการอบแห้งกล้วย

ที่อําเภอบางกระทุ่มได้	 แต่ต้องปรับปรุงให้สามารถ

อบแห้งกล้วยนํ้าว้าสุกได้อย่างน้อย	 1,000	 กิโลกรัม	

ศาสตราจารย์	 ดร.	 เสริม	 จันทร์ฉาย	 จึงได้ทําการ

ปรับปรุงเครื่องอบแห้งแบบพาราโบลาโดมให้มีขนาด

ใหญ่ขึ้น	 (มีพื้นที่ฐาน	 7.5	 x	 20	 ตารางเมตร)	 และ

เพ่ิมพัดลมระบายอากาศให้สามารถอบแห้งกล้วยสุก 

ได้ครั้งละ	 1,000	 กิโลกรัม	 โดยได้สร้างเครื่องอบแห้งดัง

กล่าวร่วมกับ	 พพ.	 ที่วิทยาลัยเกษตรและป่าไม้	 ปากเซ	

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 (สปป.	

ลาว)	 เมื่อ	 พ.ศ.	 2550	 (รูปที่3)	 และทําการทดลองอบ

เมล็ดกาแฟและกล้วย
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การแก้ปัญหาการอบแห้งกล้วยของชุมชนผู้ผลิตกล้วยตาก
อำาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

	 เนื่องจากในปี	พ.ศ.	2538	ศาสตราจารย์	ดร.	เสริม	จันทร์ฉาย	ได้นําเครื่องอบแห้งแบบอุโมงค์ลม	(solar	

tunnel	 dryer)	 จากประเทศเยอรมันมาทดลองติดตั้งใช้งานที่โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา	 และได้ดัดแปลงให้

เหมาะสมกับประเทศไทย	จึงเกิดความคิดที่จะนําเครื่องอบแห้งดังกล่าวไปใช้อบกล้วย	ดังนั้นเมื่อปี	พ.ศ.	2539	นักวิจัย	

ได้เดินทางไปสํารวจและศึกษาวิธีการผลิตกล้วยตากของชุมชนผู้ผลิตกล้วยตากในอําเภอบางกระทุ่ม	จังหวัดพิษณุโลก	

ซึ่งพบว่า	 ผู้ผลิตกล้วยตากจะเริ่มต้นจากการนํากล้วยนํ้าว้าสุกมาปอกเปลือกแล้วนําไปวางตากแดดบนตะแกรงไม้ไผ่

กลางแจ้ง	ในตอนเย็นจะรวบรวมกล้วยมากองสุมกันบนตะแกรงไม้ไผ่	และคลุมด้วยผ้าพลาสติกเพื่อให้ความชื้นภายใน

กล้วยกระจายออกมาที่ผิว	 จากนั้นในตอนเช้าจะแผ่กล้วยให้สมํ่าเสมอบนตะแกรงไม้ไผ่เพื่อตากแดดต่อ	 และทําเช่นนี้

จนกล้วยแห้ง	ในขั้นตอนต่อไปจะนํากล้วยมาทับด้วยมือให้แบนน่ารับประทานและนํากล้วยไปตากแดดอีก	1	วัน	หลัง

จากนั้นจะรวบรวมกล้วยบรรจุใส่ถุงพลาสติกเพื่อส่งไปจําหน่าย	 โดยใช้เวลารวมทั้งหมดในการตากประมาณ	 5-7	 วัน 

ทั้งนี้ขึ้นกับลมฟ้าอากาศ	 ในกระบวนการผลิตกล้วยตากวิธีดั้งเดิมนี้	 ปัญหาหลักคือ	 กล้วยตากสกปรก	 เนื่องจาก

แมลงวันตอม	และกล้วยตากเสียหายจากการเปียกฝน	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2550	นักวิจัยได้เดินทางไปสํารวจสภาพการผลิต

กล้วยตากในอําเภอบางกระทุ่มอีกครั้งหนึ่ง	 และพบว่ากระบวนการผลิตกล้วยตากยังคงเหมือนเดิม	 กล่าวคือยังคง

ใช้วิธีการตากแดดตามธรรมชาติ	 เนื่องจากปัญหาดังกล่าว	 ทําให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ	 ดังนั้นจึงมีนักวิชาการ

จากมหาวิทยาลัยต่างๆ	พยายามนําเทคโนโลยีการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เข้าไปแก้ไข	อีกทั้งผู้ผลิตกล้วยตากเองก็

พยายามแสวงหาเทคโนโลยีการอบแห้งต่างๆ		เพื่อทดแทนการตากแดดตามธรรมชาติ
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	 เนื่องจากเครื่องอบแห้งแบบอุโมงค์ลมและ

แบบอื่นๆ	 ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ 

ผู้ผลิตกล้วยตากได้	 ประกอบกับผู้ผลิตกล้วยตากมี

ความต้องการเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ี

สามารถใช้งานเชิงพาณิชย์ได้	ดังน้ันศาสตราจารย์	ดร.	เสริม	

จันทร์ฉาย	 จึงได้นําเครื่องอบแห้งแบบพาราโบลาโดมที่

ปรับปรุงให้มีขนาดใหญ่ไปทดสอบใช้งานอบแห้งกล้วยที่ 

“กล้วยตากบุปผา”	 ซึ่งเป็นผู้ประกอบการผลิตกล้วย

ตากรายใหญ่ในอําเภอบางกระทุ่ม	 จังหวัดพิษณุโลก	

และเคยไปเย่ียมชมเครื่องอบแห้งแบบพาราโบลาโดมที่

โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามราชกุมารี

รูปที่	4	เครื่องอบแห้งแบบพาราโบลาโดมที่	“กล้วยตากบุปผา”

เมื่อปี	พ.ศ.	2550

	 โดยผู้ประกอบการดังกล่าว ร่วมลงทุน

ประมาณคร่ึงหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการสร้างเคร่ืองอบ

แห้ง	หลังจากสร้างเสร็จ	(รูปที่	4)	ผู้ประกอบการดังกล่าว

ได้ร่วมกับศาสตราจารย์	 ดร.	 เสริม	 จันทร์ฉาย	 ทดลองใช้

งานเครื่องอบแห้งและทําการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจาก

การอบกล้วยจํานวนมาก	(ประมาณ	1	ตัน)	เช่น	 ปัญหา

การกระจายตัวของการไหลและอุณหภูมิของอากาศ

จนเครื่องอบแห้งดังกล่าวใช้งานได้ดี	 จากนั้น	 “กล้วย

ตากบุปผา”	 ก็ใช้เคร่ืองอบแห้งดังกล่าวผลิตกล้วยตาก	 ซึ่ง

สามารถช่วยแก้ปัญหาแมลงวันตอม	 และจากการเปียก

ฝนได้
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การแก้ปัญหาเชิงเทคโนโลยีอาหาร
ในกระบวนการผลิตกล้วยตาก

	 หลังจากที่แก้ไขปัญหาการตากกล้วยได้แล้ว	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.	 บุศรากรณ์	 มหาโยธี	 ได้ทําการ

สํารวจเส้นทางของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตกล้วยตาก	 (supply	 chain)	 และคุณภาพของกล้วยตากที่ตากแดดตาม

ธรรมชาติ	 ซึ่งเป็นผลผลิตจากอําเภอบางกระทุ่ม	 ผลการสํารวจพบว่า	 กล้วยที่นํามาตากส่วนใหญ่มาจากแหล่งปลูก

กล้วยนอกอําเภอบางกระทุ่ม	 และกล้วยตากที่ผลิตโดยการตากแดดตามธรรมชาติมีการปนเปื้อน	 ไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน	 นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ยังคงเป็นกล่องหรือถุงพลาสติกแบบพื้นบ้าน	 และกระบวนการเตรียมกล้วยสด

สําหรับตากและการจัดเก็บกล้วยแห้งยังไม่ถูกสุขลักษณะ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.	 บุศรากรณ์	 มหาโยธี	 จึงได้จัดฝึก

อบรมการผลิตกล้วยตากในอําเภอบางกระทุ่มโดยดําเนินการท่ี “กล้วยตากบุปผา” เพื่อนําร่อง
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	 ในด้านของบรรจุภัณฑ์	 คณะทํางานของ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.	 บุศรากรณ์	 มหาโยธี	 ได้ทําการ

สํารวจความคิดเห็นผู้บริโภคตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ	

ในกรุงเทพฯ	 เกี่ยวกับรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่ผู้บริโภค

สมัยใหม่ต้องการ	ซึ่งได้ความเห็นว่า	ผู้บริโภคต้องการให้

บรรจุกล้วยตากในซองเล็กๆ	ซองละ	1-2	ลูก	และบรรจุ

ซองในกล่องที่มีข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าทางอาหาร	 จากนั้น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	บุศรากรณ์	มหาโยธี	ได้มอบหมาย

ให้นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ทําการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

กล้วยตาก	 สําหรับ	 “กล้วยตากบุปผา”	 พร้อมทั้งได้

ขอให้เปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็น	 “banana society” 

นอกจากนี้คณะผู้ทํ างานของผู้ ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.	บุศรากรณ์	 มหาโยธี	 ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ

กล้วยตาก	เช่น	กล้วยตากชุบช็อคโกแลต	ให้กับ	“กล้วย

ตากบุปผา”

	 หลังจากที่แก้ปัญหาการตากกล้วยและ

วิธีการผลิตที่ถูกสุขอนามัยแล้ว	 “กล้วยตากบุปผา” 

ได้จัดตั้งโรงงานผลิตกล้วยตากซึ่งใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่า	

“banana society” ผู้ผลิตรายใหญ่อื่นๆ	 ในอําเภอ

บางกระทุ่มได้แก่	 กล้วยตาก	 “จิราพร”	 “นิตยา”	 “แม่

ตะเพียน”	 และ	 “อังคณา”	 ได้มองเห็นความสําเร็จ

ของ	 “กล้วยตากบุปผา” จึงดําเนินการตามแบบอย่าง	

“กล้วยตากบุปผา” กล่าวคือ	 ได้จัดสร้างเครื่องอบแห้ง

แบบพาราโบลาโดม	 และสร้างโรงงานผลิตกล้วยตากที่

ถูกสุขลักษณะ	(รูปที่	5)
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	 จากความสําเร็จของผู้ผลิตกล้วยตากรายใหญ่ 

ทําให้ผู้ผลิตกล้วยตากรายย่อยขวนขวายจัดหาเครื่องอบ 

แห้งแบบพาราโบลาโดม	ศาสตราจารย์	ดร.	เสริม	จันทร์ฉาย	

จึงได้ติดต่อประสานงานกับ	 พพ.	 เพื่อจัดสร้างเครื่อง

อบแห้งแบบพาราโบลาโดมให้กับผู้ผลิตรายย่อยผ่าน

ทางโครงการต่างๆ	 ของ	 พพ.	 โดยผู้ประสงค์ขอรับการ

สนับสนุนเครื่องอบแห้งต้องออกค่าใช้จ่ายในการสร้าง

ประมาณ	 50-70	 %	 ของค่าก่อสร้างทั้งหมด	 พร้อมทั้ง

ได้จัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตรายย่อยเพื่อดําเนินการขอสินเช่ือจาก

ธนาคารต่างๆ	 สําหรับลงทุนสร้างเคร่ืองอบแห้งแบบ

พาราโบลาโดมตามโครงการของ	 พพ.	 จนถึงปัจจุบันมี

ผู้ผลิตรายย่อยใช้เครื่องอบแห้งแบบพาราโบลาโดมเพื่อ

การผลิตกล้วยตากในอําเภอบางกระทุ่มประมาณ	 80	ราย

รูปที่	5	พาราโบลาโดมและผลิตภัณฑ์กล้วยตากของ	“จิราพร”	(บน)

และ	พาราโบลาโดม	และผลิตภัณฑ์กล้วยตากแม่ตะเพียน	(ล่าง)
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การประเมินผลการพัฒนา

	 จากผลการดําเนินงาน	10	ปี	ศาสตราจารย์	ดร.	เสริม	จันทร์ฉาย	และผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	บุศรากรณ์	

มหาโยธี	 ได้ทําการสํารวจผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานเมื่อปลายปี	 พ.ศ.	 2559	 โดยได้ทําการสํารวจผลการดําเนิน

โครงการ	พบว่า	 ในปี	พ.ศ.	2559	มีผู้ผลิตรายใหญ่ทั้งหมด	5	ราย	และผู้ผลิตรายย่อยประมาณ	100	ราย	กรณีของ

ผู้ผลิตรายใหญ่ได้เปลี่ยนการผลิตกล้วยตากจากวิธีดั้งเดิม	 (ตากแดดตามธรรมชาติ)	 มาเป็นแบบอุตสาหกรรม	 โดยใช้

เครื่องอบแห้งแบบพาราโบลาโดมและจัดการผลิตตามหลัก	GMP	(Good	Manufacturing	Practice)	ทําให้ผลิตภัณฑ์

กล้วยตากได้รับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา	 (อ.ย.)	 ทั้ง	 5	 ราย	 จากการปรับปรุงการผลิตดังกล่าวทําให้

ผลิตภัณฑ์กล้วยตากจากผู้ผลิตรายใหญ่ได้วางจําหน่ายในห้างสรรพสินค้า	 สนามบิน	 และร้านขายของฝากที่ทันสมัย	

ทําให้มียอดขายและรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตแบบดั้งเดิมปีละ	 1	 เท่าตัว	 นอกจากนี้ยังได้ส่งกล้วยตากไปจําหน่ายใน

ต่างประเทศ	โดยมีมูลค่ารวมกันประมาณปีละ	100	ล้านบาท	ในด้านของการจ้างงาน	ผู้ผลิตรายใหญ่ทั้ง	5	ราย	มีการ

จ้างงานเพิ่มจากเดิมรวมกันประมาณ	200	อัตรา	
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	 กรณีของผู้ ผลิตรายย่อย	 ซึ่ งมีทั้ งหมด

ประมาณ	 100	 ราย	 ในจํานวนนี้มีประมาณ	 80	 ราย	 ที่

เปล่ียนจากการผลิตกล้วยตากจากการตากแดดตาม

ธรรมชาติมาเป็นการตากโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบ

พาราโบลาโดม	 การตากกล้วยโดยใช้เครื่องอบแห้งดัง

กล่าวทําให้กล้วยตากไม่เสียหายจากการเปียกฝนและได้

กล้วยที่สะอาด	 จึงขายกล้วยตากจากเครื่องอบแห้งได้ใน

ราคาที่สูงกว่ากล้วยที่ตากแดดตามธรรมชาติ	 โดยแต่ละ

รายมีผลกําไรจากการผลิตกล้วยตากประมาณเดือนละ	

20,000	 –	 25,000	 บาท	 ทําให้ผู้ผลิตรายย่อยยึดการทํา

กล้วยตากเป็นอาชีพหลักได้	

	 นอกเหนือจากผลทางเศรษฐกิจท่ีชุมชนผู้

ผลิตกล้วยตากได้รับโดยตรงแล้ว	 การพัฒนาดังกล่าว

ยังส่งผลทางอ้อมอีกหลายประการ	 โดยประการแรก 

การใช้เคร่ืองอบแห้งแบบพาราโบลาโดม	 ทําให้กิจกรรมการ 

ผลิตกล้วยตากดําเนินไปได้ทั้งปี	 ซึ่งส่งผลให้ชาวสวน

กล้วยสามารถขายกล้วยได้ตลอดทั้งปีในราคาที่ยุติธรรม	

โดยแต่เดิมขายกล้วยได้น้อยในช่วงฤดูฝนและราคากล้วย

ตกตํ่า	 ประการที่สอง	 จากกระบวนการผลิตกล้วยที่ได้

มาตรฐานทําให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์ท่ีถูกสุขอนามัย 

และประการสุดท้าย	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยตาก 

ในชุมชนกล้วยตากบางกระทุ่มช่วยสืบสานอาชีพการ

ทํากล้วยตากของชาวบางกระทุ่มท่ีทํามากว่า	 100	 ปี 

ให้ดําเนินต่อไปอย่างมั่นคง
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การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาและ 
แนวทางการติดตามและธำารงรักษาการพัฒนา

	 ในปัจจุบันกล้วยตากจากชุมชนกล้วยตากบางกระทุ่มร้อยละ	 80	 อบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบ

พาราโบลาโดม	 โดยผลผลิตที่ได้สามารถจําหน่ายได้ในราคาสูงกว่ากล้วยที่ตากแดดตามธรรมชาติ	 ทําให้ผู้ผลิตที่ใช้วิธี

ตากแดดตามธรรมชาติต้องขวนขวายจัดหาเครื่องอบแห้งแบบพาราโบลาโดม	 จึงคาดการณ์ว่าผู้ผลิตกล้วยทั้งหมดใน

ชุมชนกล้วยตากบางกระทุ่มจะเปลี่ยนวิธีการผลิตกล้วยตากจากการตากแดดตามธรรมชาติมาเป็นการใช้เครื่องอบ

แห้งแบบพาราโบลาโดมทั้งหมดภายใน	5	ปี	และผู้ผลิตรายย่อยบางรายจะขยายการผลิตเป็นผู้ผลิตรายใหญ่เนื่องจาก

กิจการการผลิตกล้วยตากให้ผลตอบแทนที่ดี	 กรณีของผู้ผลิตรายใหญ่จะมีการขยายการส่งออกไปต่างประเทศมากขึ้น	

ทั้งนี้เพราะความต้องการผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้งในตลาดสากลมีการขยายตัว

รูปที่	6	แผนที่แสดงตําแหน่งระบบอบแห้ง	แบบพาราโบลาโดม

ในอําเภอบางกระทุ่ม	จังหวัดพิษณุโลก
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	 จากปัญหาความเสียหายของกล้วยตากและการผลิตที่ไม่ถูกสุขลักษณะของการผลิตกล้วยตากแบบ

ดั้งเดิมในชุมชนกล้วยตากอําเภอบางกระทุ่ม	 จังหวัดพิษณุโลก	 นักวิจัยได้ทําการแก้ปัญหาดังกล่าว	 โดยการเผยแพร่

เทคโนโลยีการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และเทคโนโลยีอาหารสมัยใหม่เข้าไปสู่ชุมชนกล้วยตาก	 ทําให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงการผลิตกล้วยตากแบบดั้งเดิมมาเป็นการผลิตแบบสมัยใหม่	 ซึ่งส่งผลให้เกิดการเพิ่มรายได้	 เกิดการจ้าง

งานในชุมชนและการส่งออก	อีกท้ังยังช่วยสืบสานการผลิตกล้วยตากของชุมชนซ่ึงดําเนินมากว่า	100	ปี	ให้ย่ังยืนต่อไป
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