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คู่มือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการเพ่ิมมูลค่าผักด้วยการท า
แห้งในระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมส าหรับ
สร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร โดยมีวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยใน
มือเราตามรอยพ่อ อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  และวิสาหกิจ
ชุมชนธรรมชาติบ าบัด ลุ่มแม่น้ าแคม อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
ผู้ผลิตผักอินทรีย์เป็นกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาของคู่มือนี้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม
และการใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมใน
การตากแห้งและแปรรูปผักเพ่ือเพ่ิมมูลค่า และลดการสูญเสียผัก 
โดยเฉพาะในช่วงที่ผักมีปริมาณมาก ไม่สามารถจ าหน่ายผักได้หมด 
หรือมีผักท่ีตกเกรดปริมาณมาก ทั้งนี้ผู้ด าเนินโครงการขอขอบคุณ 
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ที่คัดเลือกให้มหาวิทยาลัย
ศิลปากรด าเนินงานโครงการนี้ 
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วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือเราตามรอยพ่อ และ
วิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ าบัด ลุ่มแม่น  าแคม  

จังหวัดแพร ่
วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือเราตามรอยพ่อ อ าเภอร้องกวาง
เป็นกลุ่มผู้ปลูกผักสวนครัวและผักสลัดอินทรีย์ มีสมาชิก 30 คน 
โดยสมาชิกมีพ้ืนที่เพาะปลูกผักสวนครัวและผักสลัดอินทรีย์ใน
บริเวณบ้านและสวนของตนเอง ผลผลิตหลักได้แก่ผักสลัด ผักสวน
ครัว มัน สมุนไพร และเครื่องเทศ 
วิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ าบัด ลุ่มแม่น้ าแคม อ าเภอเมืองแพร่เป็น
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักสลัด ผักเชียงดา ดอกดาวเรืองและผัก
พ้ืนบ้าน มีสมาชิก 15 คน กลุ่มจะส่งเสริมให้มีการปลูกผักเชียงดา 
เนื่องจากมีการน ามาแปรรูปเป็นชาผักเชียงดา 

 

 

 

 

“แต่ผัดสดเกิดการเน่าเสียง่าย ถ้าขายไม่ทันเกษตรกรก็จะสูญเสีย
รายได้ นอกจากนี้ก็มีผักตกเกรดจากการเก็บเกี่ยวทุกครั้ง 

การแปรรูปผักด้วยการท าแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์น่าจะเป็น
ทางออกท่ีดีในการยืดอายุการเก็บรักษาผัก ลดการสูญเสีย    

เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง”
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เทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย ์
แบบพาราโบลาโดม 

ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม พัฒนาโดย 
ศ.ดร.เสริม จันทร์ฉาย ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 องค์ประกอบของระบบอบแห้งฯ แบบพาราโบลาโดม 
หลักการท างานคือเมื่อรังสีดวงอาทิตย์ตกกระทบระบบอบแห้งจะ
ส่งผ่านแผ่นโพลีคาร์บอเนตไปยังผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนชั้นวางและรังสี
อาทิตยบ์างส่วนจะตกกระทบพ้ืนคอนกรีตที่เป็นฐานภายในระบบ
อบแห้ง ท าให้อากาศภายในระบบอบแห้งมีอุณหภูมิสูงขึ้น ถ่ายเท
ความร้อนไปยังผลิตภัณฑ์ ท าให้น้ าในผลิตภัณฑ์ระเหยออกมา 
จากนั้นอากาศชื้นจะถูกพัดลมดูดอากาศด้านหลังของระบบอบแห้ง
ดูดออกไปภายนอก และอากาศแวดล้อมจะไหลผ่านช่องอากาศ
ด้านหน้าเข้ามาแทนที่ ปริมาณความชื้นของผลิตภัณฑ์จึงค่อยๆ 
ลดลง เกิดการท าแห้งผลิตภัณฑ์ได้

 

แผ่นโพลีคาร์บอเนต 

ประตู 

แผงโซลาร์เซลล ์

ช่องอากาศเขา้ 
โครงของเคร่ืองอบรูปพาราโบลา 

ช่องอากาศเขา้ 

เหล็กยดึโครง 

พดัลมดูดอากาศออก 
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การติดตั งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
แบบพาราโบลาโดมขนาดเล็ก  

ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมขนาดเล็ก มี
ความกว้าง 6 เมตร X ยาว 8.2 เมตร ในการติดตั้งระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม ประกอบด้วยการส ารวจ
พ้ืนที่ที่เหมาะสมในการติดตั้ง ซ่ึงควรเป็นพื้นที่โล่งแจ้ง ได้รับ
แสงแดดทั้งวันและน้ าท่วมไม่ถึง จากนั้นท าการปรับพ้ืนที่ให้มีระดับ
ที่สม่ าเสมอ แล้วจึงเทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 12 เซนติเมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ าส าหรับเป็นฐานของระบบอบแห้ง ดังแสดง
ในภาพที ่2 จากนั้นท าการติดตั้งโครงสร้าง โดยขั้นตอนในการติดตั้ง
โครงสร้างของระบบอบแห้งจะเริ่มจากการวัดระยะการตั้งเสาเหล็ก 
เมื่อได้ระยะที่แน่นอนแล้ว แล้วท าการติดตั้งเสาเหล็กกับโครงโค้ง
พาราโบล่าโดยใช้พุกเจาะยึดลงบนฐานพื้นคอนกรีต และท าการตั้ง
โครงจนครบจ านวนตามขนาดของระบบ จากนั้นให้ท าการจับระดับ
เสาเหล็กกับโครงโค้งพาราโบล่า  ต่อไปจะท าการเชื่อมโครงแต่ละ
โครงเข้ากันด้วยเหล็กแปที่เตรียมมา จากนั้นท าการตัดและเชื่อม
เหล็กบริเวณด้านหน้าและด้านหลังของโครงสร้างส าหรับติดตั้ง
ประตู เมื่อท าการติดตั้งโครงเหล็กของระบบอบแห้งเสร็จเรียบร้อย
แล้วจะท าการติดชุด Clamping บนโครงเหล็กของระบบอบแห้ง
แล้วปิดคลุมหลังคาด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต จากนั้นท าการติดตั้ง
ประตูอลูมิเนียมทั้งด้านหน้าและด้านหลังของระบบอบแห้ง และ
ประกอบชั้นวางผลิตภัณฑ์ ในขั้นตอนสุดท้ายจะท าการติดตั้งระบบ
ระบายอากาศ ตั้งเสาโซลาร์เซลล์และท าการเดินสายไฟจากโซลาร์
เซลล์ไปยังพัดลมดูดอากาศที่อยู่ด้านหลังของระบบ ดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 2 การเทพ้ืนคอนกรีตที่เป็นฐานของระบบอบแห้งพลังงาน 
           แสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม 
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ภาพที่ 3 การขึ้นโครงสร้างของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
           แบบพาราโบลาโดม 
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การดูแลและบ ารุงรักษาระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
แบบพาราโบลาโดม  

การดูแลรักษาภายในระบบอบแห้งฯ 
1. ผู้ใช้งานควรหมั่นท าความสะอาดระบบอบแห้งฯ หลังจากที่ใช้

งานเสร็จเรียบร้อย เช่นการท าความสะอาดตะแกรงวาง
ผลิตภัณฑ์โดยการล้างด้วยน้ ายาล้างจาน เช็ดท าความสะอาด
ชั้นวางผลิตภัณฑ์ กวาดพื้นภายในระบบอบแห้ง ถ้าพ้ืนสกปรก
มากให้ล้างพ้ืน แล้วทิ้งให้แห้งก่อนใช้งานในครั้งต่อไปเป็นต้น 

2. ผู้ใช้งานควรตรวจสอบการรั่วซึมของน้ าที่เข้ามาภายในระบบ
อบแห้งฯ เช่น ในช่วงฝนตก หลังจากฝนหยุดตกแล้วควรมา
ตรวจเช็คการรั่วซึม เพ่ือที่จะแก้ไขการรั่วซึมได้ทัน ถ้าทิ้งไว้
นาน บริเวณดังกล่าวอาจเกิดเป็นตะไคร่น้ า วิธีการแก้ไข
เบื้องต้นให้ใช้ซิลิโคนอุดรอยรั่วนั้น  

3. ผู้ใช้งานต้องท าความสะอาดบริเวณมุม และรอยต่อต่างๆ 
ภายในระบบอบแห้งฯ เพ่ือป้องกันการสะสมของเชื้อจุลินทรีย ์
อย่าให้มีน้ าขังบริเวณดังกล่าว 

การดูแลรักษาภายนอกระบบอบแห้งฯ 
1. ผู้ใช้งานควรท าความสะอาดแผ่นโพลีคาร์บอเนต ทั้งภายใน

และภายนอกอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ด้วยน้ าสะอาด โดยการ
ฉีดน้ าจากสายยาง ห้ามใช้แปรงหรือวัสดุมีคมขัดแผ่นโพลี
คาร์บอเนต 

2. ผู้ใช้งานควรท าความสะอาดแผงโซล่าร์เซลล์อย่างน้อย 2 ครัง้
ต่อเดือน โดยการใช้ผ้าสะอาดก าจัดฝุ่น จากนั้นน าผ้าไปชุบน้ า
ให้หมาดและเช็คท่ีแผงโซลาร์เซลล์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานของพัดลมระบายอากาศ 
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3. ผู้ใช้งานควรถอดประตูมุ้งลวดและมุ้งลวดกันแมลงช่องอากาศ
เข้ามาท าความสะอาดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และท าการ
ตรวจสอบรอยขาดหรือช ารุด เนื่องจากเป็นบริเวณที่ใช้ประจ า 
จึงท าให้เกิดการสะสมของเชื้อจุลินทรีย์ 

4. เมื่อมีฝุ่นเกาะที่พัดลมระบายอากาศ ผู้ใช้งานควรเช็ดท าความ
สะอาดให้เรียบร้อย 

5. ผู้ใช้งานควรระมัดระวังประตูกระจกด้านทางเข้าระบบอบแห้ง
ฯ ระวังการเดินชนหรือยกตะแกรงหรือสิ่งของต่างๆกระแทก 
หากประตูกระจกเกิดการแตก อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 

6. ผู้ใช้งานควรดูแลบริเวณรอบระบบอบแห้งฯ ให้โล่งเตียนอย่าง
สม่ าเสมอ ไม่ควรมีต้นไม้มาบังเงาระบบอบแห้งฯ และแผ่นโพลี
คาร์บอเนตอาจเสียหายได้หากมีต้นไม้หักโค่น 

7. ผู้ใช้งานไม่ควรเปิดประตูระบบอบแห้งฯ ทิ้งไว้ขณะที่มีพายุฝน
หรือลมแรง อาจท าให้เกิดความเสียหายได้ 

การใช้งานระบบอบแห้งฯ ให้มีประสิทธิภาพ 
1. ผู้ใช้ควรมีการจดบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

อากาศเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการอบแห้งของ
ผลผลิตแต่ละชนิด และการอบแห้งในแต่ละรอบการผลิต 

2. ผู้ใช้ควรบันทึกค่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในแต่ละรอบการผลิต 
และหาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการอบแห้งผลิตผลแต่ละ
ชนิด 
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การเพ่ิมมูลค่าผักด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
แบบพาราโบลาโดม 

การท าแห้งผักเชียงดาก่อนน าไปบด บรรจุซองเป็นชาผักเชียงดา 

 

 

 

 

ใบผักเชียงดา ล้างท าความสะอาด                       หั่น 
 

 

 

 

                                                                                                                                          
 
น าไปเรียงบนตะแกรง                                     คั่วในกะทะ 
ตากแห้งในพาราโบลาโดม 1 วัน 
 
จะได้ใบผักเชียงดาแห้ง ก่อนการน าไปบดหยาบ และบรรจุซองเพ่ือ
เป็นชาผักเชียงดา 
 
ภาพที่ 4 การใช้พาราโบลาโดมในการตากแห้งผักเชียงดาของ  
            กลุ่มเป้าหมาย จังหวัดแพร่ 
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การเพ่ิมมูลค่าผักด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
แบบพาราโบลาโดม 

 
การท าแห้งตะไคร้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 การใช้พาราโบลาโดมในการตากแห้งตะไคร้ ส าหรับผลิต 
           ชาตะไคร้ หรือชุดต้มย าแห้ง เป็นต้น 

ตัดขั้ว ลอกกลีบ  ล้าง  หั่น 

ตากแห้งตะไคร้ซอยในพาราโบลาโดม 1-2 วัน 
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การเพ่ิมมูลค่าผักด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
แบบพาราโบลาโดม 

การผลิตผักแผ่น 
 

วัตถุดิบ 
ผักบุ้ง ผักสลัด แครอท หรือผักชนิดอื่นๆ   
ผงโปรตีนถั่วเหลือง (soy protein isolate) 
แซนแทนกัม (xanthan gum) 
ผงวุ้น (agar) 
น้ ามันมะกอก 
ผงปรุงรส 
 
กระบวนการผลิต  
ล้างผักท่ีจะน ามาใช้เป็นวัตถุดิบ หั่นตัดแต่ง จากนั้นลวกในน้ าเดือด 
ท าให้เย็นทันที น ามาปั่นให้ละเอียด แล้วเติมผงโปรตีนถั่วเหลือง ผง
แซนแทนกัม สารละลายวุ้น จากนั้นตีให้เป็นโฟม แล้วหยอดพิมพ์
โฟมผักเป็นรูปร่างต่างๆ ตามชอบให้มีความหนา 0.5 เซนติเมตร 
แล้วท าเข้าตากแห้งในพาราโบลาโดมในวันที่แดดดีเป็นเวลา 1 วัน 
หรืออาจจะ 2 วัน ขึ้นกับความเข้มของแสงแดด จะได้ผักแผ่นกรอบ
จากนั้นสามารถปรุงรสเป็นรสต่างๆด้วยการพ่นน้ ามันมะกอกเล็ก
น้อยลงบนแผ่นผัก แล้วคลุกด้วยผงปรุงรส 
ขั้นตอนทั่วไปในการผลิตผักแผ่นด้วยพาราโบลาโดมของ
กลุ่มเป้าหมาย แสดงดังภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6 การแปรรูปผักแผ่นด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  
           แบบพาราโบลาโดมของกลุ่มเป้าหมาย จังหวัดแพร่ 
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การเพ่ิมมูลค่าผักด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
แบบพาราโบลาโดม 

 

การผลิตข้าวเกรียบมัน 

วัตถุดิบ 
 แป้งมัน 500 กรัม  น้ าตาล 100 กรัม  
 มันญี่ปุ่นสุก 500 กรัม        น้ าร้อน 1 ถ้วยตวง 

กระบวนการผลิต  
 1. นึ่งมันญี่ปุ่นให้สุกจนเนื้อเละ 
 2. ผสมแป้งมันกับน้ าตาลและมันสุกที่ร้อนเข้าด้วยกัน 
 3. ค่อยๆเติมน้ าร้อนลงไป (ประมาณ 1 ถ้วยตวง)  
    และนวดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน  
 4. บรรจุลงถุงร้อนและปั้นตามขนาดที่ต้องการ  
    จากนั้นน าไปนึ่งจนสุก 
 5. น าแป้งข้าวเกรียบแช่ตู้เย็น 1 คืน และน ามาหั่นเป็น  
    ชิ้นบางๆ และเข้าสู่กระบวนการท าแห้ง  
 6. น าแผ่นแป้งตากในพาราโบลาโดม 1 วัน  
    จนได้แผ่นข้าวเกรียบแห้ง 
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