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กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้ด ำเนินโครงกำร ขอขอบคุณ ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ที่สนับสนุนทุนอุดหนุนกำรท ำกิจกรรม
โครงกำรในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่กองประเมินผลและจัดกำรควำมรู้กำรวิจัย วช. ที่อ ำนวย
ควำมสะดวก ดูแลประสำนงำนนักวิจัยเป็นอย่ำงดี และให้ค ำชี้แนะในกำรด ำเนินโครงกำรให้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี 
 ขอขอบคุณ นำงธีรนำฏ ไหลทุ่ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัดลุ่มแม่น ้าแคม อ้าเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ และนำงกฤษณำ โกรกส ำโรง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือเราตามรอยพ่อ อ้าเภอร้องกวาง 
จังหวัดแพร่ ที่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงเข้ำพ้ืนที่ กำรประสำนงำนเกษตรกร และผู้น ำท้องถิ่น ในกำร
ติดตั้งระบบอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์แบบพำรำโบลำโดม กำรฝึกอบรมถ่ำยทอดเทคโนโลยี และกำรให้ข้อมูล
เกี่ยวกับกำรปลูกและกำรแปรรูปผักในพื้นที่เป้ำหมำย 

ขอขอบคุณ อำจำรย์ ดร.ศรำยุทธ แสนมี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร และเจ้ำหน้ำที่ 
ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร ที่อ ำนวยควำมสะดวกในด้ำนงำนเอกสำร และงำนธุรกำรต่ำงๆ 

ขอขอบคุณ นำยพรธเรศ ดวงสุวรรณ บริษัท เทคนิคอลซัน จ ำกัด ที่ให้เกียรติเป็นวิทยำกรถ่ำยทอด
ประสบกำรณ์ที่เก่ียวข้องกับกำรใช้งำนระบบอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์แบบพำรำโบลำโดมในกำรแปรรูป
สินค้ำเกษตร  

ขอขอบคุณนำงสำวรติพร เอกตำแสง ศิษย์เก่ำภำควิชำเทคโนโลยีอำหำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
ส ำหรับกำรออกแบบสติกเกอร์บรรจุภัณฑ์ และขอขอบคุณ นำงสำววันชนก ไกรงำม และนำงสำวชลิดำ พุกบ้ำน
ยำง นักศึกษำปริญญำโท ภำควิชำเทคโนโลยีอำหำร คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ส ำหรับกำรตรวจสอบคุณภำพผลิตภัณฑ์สินค้ำเกษตรอบแห้งจำกพำรำโบลำโดม 

โครงกำรนี้ได้รับทุนอุดหนุนการท้ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม จาก
ส้านักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจ้าปีงบประมาณ 2563 
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บทสรุปผู้บริหาร 
โครงการ (ภาษาไทย)  การเพ่ิมมูลค่าผักด้วยการท้าแห้งในระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ 
                            พาราโบลาโดมส้าหรับสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร 

  (ภาษาอังกฤษ)  Development of value-added vegetable products using a parabolic 
greenhouse solar dryer for increasing farmers' income 

รายนามหัวหน้าโครงการ (เดี่ยว)/โครงการย่อย และผู้ร่ วมโครงการ พร้อมทั้งหน่วยงานที่สังกัดและ
รายละเอียดการติดต่อ (ที่อยู่/โทรศัพท์/โทรสาร/e-mail)          

 - หัวหน้าโครงการ  รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ 
                           (ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร และการสกัดสารออกฤทธิ์ 
                                 ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจากผลิตผลทางการเกษตร)  
             หน่วยงาน  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
                                มหาวิทยาลัยศิลปากร อ. เมืองนครปฐม จ. นครปฐม  
        โทรศัพท์        081 587 7574 โทรสาร 0 3427 2196  
        E-mail address: khuwijitjaru_p@su.ac.th 

   
 - ผู้ร่วมโครงการ 
  (1) ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี  
                               (ผู้เชี่ยวชาญการอบแห้งผลิตผลทางการเกษตรด้วยพาราโบลาโดม)  
             หน่วยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
                               มหาวิทยาลัยศิลปากร อ. เมืองนครปฐม จ. นครปฐม  
        โทรศัพท์       089 499 6290 โทรสาร 0 3427 2196  
        E-mail address: busarakornm@yahoo.com 

  
  (2) ชื่อ – สกุล อาจารย ์ดร.อนุวฒัน์ จรัสรัตนไพบูลย์ 
                                           (ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรพืช) 
                             หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  
                                            อ. เมืองแพร่  จ. แพร่  
      โทรศัพท์   081 531 8492 
      E-mail: anuwat-j@mju.ac.th 
   

(3) ชื่อ – สกุล นายยุทธศักดิ์ บุญรอด  
   (นักวิทยาศาสตร์ด้านระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์)                     

      หน่วยงาน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ. เมืองนครปฐม   
                                            จ. นครปฐม  
      โทรศัพท์ 089 891 4651 
      E-mail: yutthasakb@gmail.com 
 
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจ าปี  2563  จ านวน  1,100,000.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 
ระยะเวลาท าการวิจัย 8 เดือน  และขอขยายเพิ่ม 1 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 ถึง กรกฎาคม 2564 
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สรุปโครงการวิจัย 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 
 วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือเราตามรอยพ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่  และวิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด 
ลุ่มแม่น ้าแคม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกผักอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษเพ่ือจ้าหน่าย โดยกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือเราตามรอยพ่อ ปัจจุบันปลูกผักสลัด ถั่วฟักยาว และมะเขือพวงเป็นต้น ซึ่งในแต่
ละวันจะมีผักที่ตกเกรด จ้าหน่ายไม่หมด ท้าให้เกิดการสูญเสีย ประมาณ 30 – 40 กิโลกรัม หรือประมาณร้อยละ 50 
ต่อรอบ ทางกลุ่มจึงมีความต้องการแปรรูปผักที่ตกเกรด หรือผักที่จ้าหน่ายไม่หมด เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการตลาดของ
กลุ่มจากการที่มีสินค้าหลากหลาย  โดยใช้เทคโนโลยีการท้าแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
พาราโบลาโดม ส้าหรับวิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด ลุ่มแม่น ้าแคม นั นปลูกผักอินทรีย์ โดยเน้นผักเชียงดา มี
ผลผลิตต่อสัปดาห์ประมาณ 100 กิโลกรัม ปัจจุบันน้าผักเชียงดามาผลิตเป็นชาใบเชียงดาโดยการตากแดด และคั่ว 
จากนั นส่งจ้าหน่ายไปที่โรงพยาบาล ซึ่งการตากแดดเป็นการท้าแห้งที่ท้าให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ไม่สะอาด ไม่ถูก
สุขลักษณะ และไม่สามารถท้าแห้งได้ในฤดูฝน ดังนั นวิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด ลุ่มแม่น ้าแคม จึงมีความ
ต้องการระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมส้าหรับการท้าแห้งผักเชียงดา ผักชนิดอ่ืนๆ สมุนไพร
หรือผลไม้ตามฤดูกาลที่ปลูกในพื นที่ เพ่ือจะสามารถช่วยในการยืดอายุการเก็บรักษาผัก ท้าให้เก็บไว้ได้นานขึ น 
นอกจากนี ยังช่วยลดการสูญเสียจากผลผลิตสดที่ตกเกรด หรือที่มีปริมาณเกินความต้องการของตลาด และต่อยอด
รายได้ให้แก่เกษตรกรเนื่องจากสินค้าเกษตรแปรรูปจะมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ น ดังนั นการสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนทั ง
สองแห่งมีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมไว้ใช้งาน จึงมีความจ้าเป็นส้าหรับการสร้างความ
เข้มแข็งของธุรกิจชุมชน ซึ่งมีเกษตรกรเป็นฐานราก โดยการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร และส่งเสริมให้เกิดการ
หมุนเวียนของเศรษฐกิจในพื นที่ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือติดตั งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมขนาดเล็ก ส้าหรับการแปรรูปผัก
อินทรีย์ในพื นที่เป้าหมายโครงการ จ้านวน 2 ระบบ  

2. เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม 
การบ้ารุงรักษา การใช้งาน ตลอดจนการท้าความสะอาดระบบอบแห้งฯ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานภาครัฐในพื นที่ พร้อมจัดท้าคู่มือการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม 
ส้าหรับอบแห้งผัก 
ระเบียบวิธีการด าเนินงาน 

ผู้ด้าเนินโครงการลงพื นที่เพ่ือส้ารวจศักยภาพสถานการณ์ปัจจุบันด้านความพร้อมด้านวัตถุดิบ ด้าน
การผลิตสินค้าเกษตรอบแห้ง ด้านการตลาด ของพื นที่เป้าหมาย 2 แห่ง ได้แก่วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือ
เราตามรอยพ่อ ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ และวิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด ลุ่มแม่น ้าแคม ต.บ้านถิ่น อ.เมือง
แพร่ จ.แพร่ และส้ารวจพื นที่ที่เหมาะสมในการติดตั งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม
ขนาดเล็ก ในพื นที่เป้าหมาย จากนั นด้าเนินการเตรียมพื นที่ให้พร้อมส้าหรับการติดตั งระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม และด้าเนินการปรับพื นและก่อสร้างพื นคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบและติดตั ง
ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมขนาดเล็ก ตามแบบมาตรฐานของกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษณ์พลังงาน แบบ พพ. 1 แต่ดัดแปลงรูปแบบตะแกรงเป็นพลาสติกเกรดอาหารที่เหมาะสม
กับการตากแห้งผัก จากนั นติดตั งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมขนาดเล็ก จ้านวน 2 
ระบบ ในพื นที่เป้าหมาย ทีว่ิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือเราตามรอยพ่อ จ้านวน 1 ระบบ และทีว่ิสาหกิจชุมชน
ธรรมชาติบ้าบัด ลุ่มแม่น ้าแคม จ้านวน 1 ระบบ ทีมงานติดตั งได้ด้าเนินการขึ นโครงสร้างจนกระทั่งเกิด
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พาราโบลาโดมที่พร้อมใช้งาน ประกอบไปด้วยโครงสร้างพาราโบลาโดม คลุมด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต มีประตู
เปิด ปิด ตะแกรงตาก ชั นวางตะแกรง แผงโซลาร์เซลล์ส้าหรับการท้างานของพัดลมดูดอากาศ พัดลมดูดอากาศ 
ตู้แสดงอุณหภูมิ และความชื นสัมพัทธ์ และป้ายโครงการเป็นต้น และเพ่ือให้สมาชิกกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้
ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจการดูแลรักษาระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ อีกทั งให้สามารถแปรรูปผักเป็นผักแผ่น ผักผง ข้าวเกรียบ ชาเชียงดา แปรรูปผลไม้เป็น
ผลไม้อบแห้งเช่นแก้วมังกรอบแห้ง และกล้วยอบแห้งเป็นต้นได้ ผู้ด้าเนินโครงการจึงได้จัดการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม ให้แก่กลุ่มเป้าหมายและ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีเนื อหาครอบคลุมการติดตั งและดูแลรักษาระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ หลักการท้างานและการใช้งานของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โดยจัดขึ นกลุ่มละ 1 
ครั ง รวมเป็น 2 ครั ง ครั งละ 1 วัน โดยมีจ้านวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 20 คน และจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้
การเพ่ิมมูลค่าผักด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับกลุ่มเป้าหมายและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องโดยเนื อหาจะคัดเลือกตามความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมาย เช่น การแปรรูป
ผัก  คุณประโยชน์และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ส้าคัญในผักและผลิตภัณฑ์ และการผลิตข้าวเกรียบผักเป็นต้น 
โดยจัดขึ นกลุ่มละ 1 ครั ง รวมเป็น 2 ครั ง ครั งละ 2 วัน โดยมีจ้านวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 20 คน นอกจากนี ผู้
ด้าเนินโครงการยังให้ค้าปรึกษา แนะน้าและติดตามการแปรรูปผัก เช่นการผลิตผักแผ่น ผักเชียงดา กล้วย
อบแห้ง และข้าวเกรียบมันญี่ปุ่น ด้วยพาราโบลาโดมของกลุ่มเป้าหมาย พร้อมท้าการตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ที่ทางกลุ่มเป้าหมายได้ผลิตขึ นมา โดยวัดค่าปริมาณความชื น และค่าวอเตอร์แอคติวิตี  เป็นต้น เพ่ือ
ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเป้าหมาย และเพ่ือให้เกิดการส่งต่อองค์ความรู้ผู้ด้าเนินโครงการได้
จัดท้าคู่มือการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมกับการอบแห้งผัก  และจัดท้า
รายงานฉบับสมบูรณ ์
 ผลการด าเนินงาน 

โครงการนี ได้ด้าเนินการติดตั งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมขนาดเล็ก กว้าง 6 
เมตร x ยาว 8.2 เมตร จ้านวน 2 ระบบ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือเราตามรอยพ่อ อ้าเภอร้อง
กวาง จังหวัดแพร่ จ้านวน 1 ระบบ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด ลุ่มแม่น ้าแคม อ้าเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ จ้านวน 1 ระบบ เพ่ือใช้ในการแปรรูปผัก โดยเฉพาะผักตกเกรด หรือผลไม้และสมุนไพรที่
กลุ่มเปา้หมายเพาะปลูก หรือสามารถหาซื อได้ในท้องถิ่น ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มที่ปลูกผักอินทรีย์หลายชนิด
ที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพของร่างกาย อาทิเช่นผักบุ้ง ผักสลัด ผักเชียงดา และมันญี่ปุ่นเป็นต้น และผัก
ดังกล่าวข้างต้นนี สามารถน้ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปด้วยการท้าแห้งโดยใช้ระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมได้ สามารถน้ามาแปรรูปเป็นผักแผ่น ข้าวเกรียบมันญี่ปุ่น ข้าวเกรียบมันม่วง 
กล้วยอบแห้ง แก้วมังกรอบแห้ง ฟ้าทะลายโจรอบแห้ง กระชายขาวอบแห้ง และชาผักเชียงดาเป็นต้น ดังนั น
โครงการนี จึงได้ท้าการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม และการ
แปรรูปผักและผลไม้ที่หาได้ในท้องถิ่นให้แก่สมาชิกกลุ่มเป้าหมาย อีกทั งให้ค้าแนะน้าด้านบรรจุภัณฑ์ การสร้าง
แบรนด์ การออกแบบสติกเกอร์เพ่ือสื่อสารกับผู้บริโภคในการจ้าหน่ายสินค้าที่แปรรูปได้จากการใช้งาน
พาราโบลาโดม จนกระทั่งปัจจุบันกลุ่มเป้าหมายทั งสองกลุ่มมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผัก เช่นข้าวเกรียบมันม่วง 
ข้าวเกรียบมันญี่ปุ่น ข้าวเกรียบฟักทอง ผักแผ่น แก้วมังกรอบแห้ง กล้วยตาก และกล้วยอบแห้งในรูปแบบต่างๆ 
เพ่ือจ้าหน่ายและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่ม นอกจากนี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
(covid-19) ตลาดมีความต้องการฟ้าทะลายโจรอบแห้ง และกระชายอบแห้งเพ่ิมสูงขึ น กลุ่มเป้าหมายจึงได้เริ่ม
ใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมในการตากแห้งฟ้าทะลายโจรและกระชายอีกด้วย  
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แต่เนื่องจากเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย มีประสบการณ์ในการปลูกพืชอินทรีย์ และขายผลิตผลสด แต่มี
ประสบการณ์ในการแปรรูปสินค้าเกษตรน้อย ปัจจุบันเมื่อถึงระยะเวลาสิ นสุดโครงการ กลุ่มเป้าหมายจึงอยู่
ในช่วงเริ่มต้นของการแปรรูปและทดลองจ้าหน่ายสินค้าอบแห้ง  โดยการไปจ้าหน่ายในงานออกร้านที่หน่วยงาน
ภาครัฐจัดขึ น หรือขายตรงแก่ผู้บริโภคท่ีเคยซื อผักสดจากกลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ตามกลุ่มเป้าหมายทั งสอง 
ควรจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ที่จะท้าให้กลุ่มเป้าหมายสามารถผลิตสินค้าอบแห้ง
เชิงพาณิชย์ได้ตามมาตรฐานที่องค์การอาหารและยาก้าหนด เช่นการสนับสนุนด้านการจัดการการผลิตอาหารที่
เหมาะสม ตามหลัก จี เอ็ม พี (GMP) หรือการบริหารจัดการกลุ่ม ต่อไปเป็นต้น เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของการ
ใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในการแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร  
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ต่างๆ 18 
ภาพที่ 2.8 ลักษณะของต้นผักเชียงดา 18 
ภาพที่ 2.9 ตัวอย่างชาผักเชียงดาที่มีวางจ้าหน่ายภายในประเทศ 19 
ภาพที่ 2.10 ตัวอย่างผักแผ่นที่มีวางจ้าหน่ายภายในประเทศ 19 
ภาพที่ 2.11 ตัวอย่างผักผงที่มีวางจ้าหน่ายภายในประเทศ 20 
ภาพที่ 4.1 ภาพการส้ารวจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือเราตามรอยพ่อ อ้าเภอร้อง

กวาง จังหวัดแพร่ 27 
ภาพที่ 4.2 ภาพการส้ารวจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด ลุ่มแม่น ้าแคม อ้าเภอเมืองแพร่ 

จังหวัดแพร่ 28 
ภาพที่ 4.3 การลงพื นที่ส้ารวจบริเวณท่ีเหมาะสมในการติดตั งระบบอบแห้งฯ ของ

กลุ่มเป้าหมายที่ 1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือเราตามรอยพ่อ อ้าเภอ
ร้องกวาง จังหวัดแพร่ 29 

ภาพที่ 4.4 การลงพื นที่ส้ารวจบริเวณท่ีเหมาะสมในการติดตั งระบบอบแห้งฯ ของ
กลุ่มเป้าหมายที่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด ลุ่มแม่น ้าแคม อ้าเภอเมือง
แพร่ จังหวัดแพร่ 30 

ภาพที่ 4.5 การปรับพื นที่ของกลุ่มเป้าหมายที่ 1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือเราตาม
รอยพ่อ อ้าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ก่อนการเทพื นคอนกรีตฐานของระบบ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 31 

ภาพที่ 4.6 การก่อสร้างพื นคอนกรีตเสริมเหล็กส้าหรับเป็นฐานของระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม ณ กลุ่มเป้าหมายที่ 1 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผัก
ปลอดภัยในมือเราตามรอยพ่อ อ้าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 32 

ภาพที่ 4.7 การปรับพื นที่ของกลุ่มเป้าหมายที่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด ลุ่มแม่น ้า
แคม อ้าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ส้าหรับเทพื นคอนกรีตฐานของระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม 33 
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สารบัญรูปภาพ 
 หน้า 
ภาพที่ 4.8 การก่อสร้างพื นคอนกรีตเสริมเหล็กส้าหรับเป็นฐานของระบบอบแห้งพลังงาน

แสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม ณ กลุ่มเป้าหมายที่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ธรรมชาติบ้าบัด ลุ่มแม่น ้าแคม อ้าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 34 

ภาพที่ 4.9 โครงสร้างเหล็กและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เตรียมส้าหรับการติดตั งระบบอบแห้งฯ ใน
พื นที่เป้าหมาย 35 

ภาพที่ 4.10 ผลการติดตั งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมขนาดเล็ก กว้าง 
6.0 เมตร ยาว 8.2 เมตร ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือเราตามรอยพ่อ 
อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 37 

ภาพที่ 4.11 ผลการติดตั งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมขนาดเล็ก กว้าง 
6.0 เมตร ยาว 8.2 เมตร ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัดลุ่มแม่น ้าแคม อ.
เมืองแพร่ จ.แพร่ 38 

ภาพที่ 4.12 รายชื่อและหน่วยงานผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรที่ 1 เรื่อง
เทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม ครั งที่ 1 ณ 
วิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัดลุ่มแม่น ้าแคม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 40 

ภาพที่ 4.13 ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรมหัวข้อหลักการท้างานระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม โดย ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี แบบออนไลน์ 
ผ่าน zoom application ครั งที่ 1 ณ วิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัดลุ่มแม่น ้าแคม 
โดยมี อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร ณ สถานที่ตั ง 41 

ภาพที่ 4.14 ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรมหัวข้อหลักการติดตั งระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม และการดูแลรักษา โดยนายยุทธศักดิ์ บุญรอด 
ผ่าน zoom application ครั งที่ 1 ณ วิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัดลุ่มแม่น ้าแคม 
โดยมี อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร ณ สถานที่ตั ง 42 

ภาพที่ 4.15 ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรมการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
แบบพาราโบลาโดม และตอบค้าถามและข้อสงสัย โดยอาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัส
รัตนไพบูลย์ ณ สถานที่ตั ง ครั งที่ 1 ณ วิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัดลุ่มแม่น ้าแคม 43 

ภาพที่ 4.16 รายชื่อและหน่วยงานผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรที่ 1 เรื่อง
เทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม ครั งที่ 2 ณ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือเราตามรอยพ่อ อ้าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 45 

ภาพที่ 4.17 ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรมหัวข้อหลักการท้างานระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม โดย ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี แบบออนไลน์ 
ผ่าน zoom application ครั งที่ 2 ณ วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือเราตาม
รอยพ่อ โดยมี อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร ณ สถาน
ที่ตั ง 46 
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 หน้า 
ภาพที่ 4.18 ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรมหัวข้อหลักการติดตั งระบบอบแห้งพลังงาน

แสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม และการดูแลรักษา โดยนายยุทธศักดิ์ บุญรอด 
ผ่าน zoom application ครั งที่ 2 ณ วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือเราตาม
รอยพ่อ โดยมี อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร ณ สถาน
ที่ตั ง 47 

ภาพที่ 4.19 ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรมการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
แบบพาราโบลาโดม ตอบค้าถามและข้อสงสัย โดยอาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตน
ไพบูลย์ ณ สถานที่ตั ง ครั งที่ 2 ณ วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือเราตามรอยพ่อ 48 

ภาพที่ 4.20 รายชื่อและหน่วยงานผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรที่ 2 เรื่อง
เทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม ครั งที่ 1 ณ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือเราตามรอยพ่อ อ้าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 52 

ภาพที่ 4.21 ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรที่ 2 ครั งที่ 1 การเพิ่มมูลค่าผักด้วย
ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม “การผลิตผักแผ่น ผักผง 
ข้าวเกรียบผัก กล้วยอบแห้ง และแก้วมังกรอบแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม” (ภาคบรรยาย) โดย ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี 
แบบออนไลน์ ผ่าน zoom application และอ.ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ (ณ 
สถานที่ตั ง) วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 53 

ภาพที่ 4.22 ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรที่ 2 ครั งที่ 1 เรื่องคุณประโยชน์และ
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ส้าคัญในผักและผลิตภัณฑ์ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ
สินค้าเกษตรอบแห้งที่ผ่านการอบแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
พาราโบลาโดม โดย รศ.ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ แบบออนไลน์ผ่าน zoom 
application วันที่ 26 ก.ค. 2564 54 

ภาพที่ 4.23 ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรที่ 2 ครั งที่ 1 เรื่องคุณภาพผลิตภัณฑ์
อบแห้ง: อันตรายในอาหาร โดย นายฉัตรชัย วัฒนไพโรจน์ แบบออนไลน์ ผ่าน 
zoom application วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 54 

ภาพที่ 4.24 ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรที่ 2 ครั งที่ 1 เรื่องหลักเกณฑ์ที่ดีในการ
ผลิตอาหาร จี เอ็ม พี โดย นายฉัตรชัย วัฒนไพโรจน์ แบบออนไลน์ ผ่าน zoom 
application วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 55 

ภาพที่ 4.25 ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรที่ 2 ครั งที่ 1 เรื่องการผลิตผักแผ่น ผัก
ผง กล้วยอบแห้ง แก้วมังกรอบแห้ง และข้าวเกรียบผักด้วยระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม (ภาคปฏิบัติ ณ สถานที่ตั ง) โดยนางกฤษณา โกรก
ส้าโรง วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 56 

ภาพที่ 4.26 ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรที่ 2 ครั งที่ 1 เรื่องบรรจุภัณฑ์และอายุ
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ โดย ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี แบบออนไลน์ ผ่าน 
zoom application วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 58 
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สารบัญรูปภาพ 
 หน้า 
ภาพที่ 4.27 ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรที่ 2 ครั งที่ 1 เรื่องกรณีตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์อบแห้งเชิงพาณิชย์จากระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลา
โดม โดย นายพรธเรศ ดวงสุวรรณ แบบออนไลน์ ผ่าน zoom application และ
การตรวจติดตามผลิตภัณฑ์ในพาราโบลาโดมที่ได้ฝึกปฏิบัติ โดย นายพรธเรศ ดวง
สุวรรณ และนางกฤษณา โกรกส้าโรง วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 59 

ภาพที่ 4.28 รายชื่อและหน่วยงานผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรที่ 2 เรื่อง
เทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม ครั งที่ 2 ณ 
วิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัดลุ่มแม่น ้าแคม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 62 

ภาพที่ 4.29 ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรที่ 2 ครั งที่ 2 การเพิ่มมูลค่าผักด้วย
ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม การผลิตผักแผ่น ข้าวเกรียบ
ผัก แป้งมัน ผักเชียงดาอบแห้ง กล้วยและแก้วมังกรอบแห้งด้วยระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ แบบพาราโบลาโดม (ภาคบรรยาย) โดย ผศ.ดร.บุศรากรณ์ 
มหาโยธี แบบออนไลน์ ผ่าน zoom application 63 

ภาพที่ 4.30 ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรที่ 2 ครั งที่ 2 เรื่องคุณประโยชน์และ
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ส้าคัญในผักและผลิตภัณฑ์ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ
สินค้าเกษตรอบแห้งที่ผ่านการอบแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
พาราโบลาโดม โดย รศ.ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ แบบออนไลน์ผ่าน zoom 
application วันที่ 28 ก.ค. 2564 64 

ภาพที่ 4.31 ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรที่ 2 ครั งที่ 2 เรื่องคุณภาพผลิตภัณฑ์
อบแห้ง: อันตรายในอาหาร โดย นายฉัตรชัย วัฒนไพโรจน์ แบบออนไลน์ ผ่าน 
zoom application วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 65 

ภาพที่ 4.32 ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรที่ 2 ครั งที่ 2 เรื่องหลักเกณฑ์ที่ดีในการ
ผลิตอาหาร จี เอ็ม พี โดย นายฉัตรชัย วัฒนไพโรจน์ แบบออนไลน์ ผ่าน zoom 
application วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 65 

ภาพที่ 4.33 ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรที่ 2 ครั งที่ 2 เรื่องการผลิตผักเชียงดา
อบแห้ง และกระชายแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลา
โดม (ภาคปฏิบัติ ณ สถานที่ตั ง) โดยนางธีรนาฎ ไหลทุ่ง วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 66 

ภาพที่ 4.34 ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรที่ 2 ครั งที่ 2 การตรวจติดตาม
ผลิตภัณฑ์ในพาราโบลาโดมที่ได้ฝึกปฏิบัติ โดย นายพรธเรศ ดวงสุวรรณ วันที่ 29 
กรกฎาคม 2564 67 

ภาพที่ 4.35 ลักษณะปรากฎของผักบุ้งผงที่ได้จากการบดผักแผ่นที่ท้าแห้งด้วยการตากในระบบ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมเปรียบเทียบกับการตากแดด 69 

ภาพที่ 4.36 ตัวอย่างภาพการให้ค้าปรึกษาด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์อบแห้ง และอ่ืนๆ แก่
กลุ่มเป้าหมายทั งสองกลุ่ม 72 
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สารบัญรูปภาพ 
 หน้า 
ภาพที่ 4.37 ตัวอย่างภาพข้าวเกรียบรสชาติต่างๆ 73 
ภาพที่ 4.38 การขึ นรูปโฟมผัก ให้เป็นแผ่นรูปร่างต่างๆ ก่อนน้าไปตากแห้ง 74 
ภาพที่ 4.39 ผักแผ่นที่คลุกผงปรุงรส 74 
ภาพที่ 4.40 กล้วยอบแห้งแบบต่างๆ 75 
ภาพที่ 4.41 ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่กลุ่มเป้าหมายทั งสองกลุ่มผลิตขึ นจากการได้รับการฝึกฝน 76 
ภาพที่ 4.42 รูปแบบโลโก้ แบรนด์ สติกเกอร์สินค้าที่ผู้ด้าเนินโครงการได้ออกแบบให้แก่กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด ลุ่มแม่น ้าแคม อ้าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 77 
ภาพที่ 4.43 รูปแบบโลโก้ แบรนด์ สติกเกอร์สินค้าที่ผู้ด้าเนินโครงการได้ออกแบบให้แก่กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือเราตามรอยพ่อ อ้าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 78 
ภาพที่ 4.44 คู่มือการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมกับการ

อบแห้งผัก      81 
ภาพที่ 4.45      ตัวอย่างที่กลุ่มเป้าหมายน้าสินค้าไปจ้าหน่ายในการออกร้านของหน่วยงานพัฒนา       

ชุมชน จังหวัดแพร่                                                                                              
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือเราตามรอยพ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่  และวิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด 

ลุ่มแม่น ้าแคม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกผักอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษเพ่ือจ้าหน่าย ซึ่งมีสมาชิก
จ้านวน 15-30 คน โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือเราตามรอยพ่อ ปัจจุบันปลูกผักสลัด ผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง 
ถั่วฟักยาว มันญี่ปุ่น และมะเขือพวงเป็นต้น ในแต่ละวันมีผักท่ีตกเกรด จ้าหน่ายไม่หมด ท้าให้เกิดการสูญเสีย 
ประมาณ 30 – 40 กิโลกรัม หรือประมาณร้อยละ 50 ต่อรอบ ประกอบกับปัจจุบันกลุ่มนี มีผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
ที่วางจ้าหน่ายแล้วได้แก่ข้าวเกรียบปลาส้ม และปลาส้มที่ใช้ข้าวกล้องงอก แทนการใช้ข้าวในการเป็นส่วนผสมหมัก
ปลาส้มเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากสารกาบ้าที่มีเฉพาะในข้าวกล้องงอก ดังนั นทางกลุ่มจึงมีความต้องการแปรรูปผักที่
ตกเกรด หรือผักท่ีจ้าหน่ายไม่หมดเป็นผลิตภัณฑ์ผักผง ผักแผ่น และข้าวเกรียบผักเป็นต้น เพ่ือเพ่ิมโอกาสทาง
การตลาดของกลุ่มจากการที่มีสินค้าแปรรูปที่หลากหลาย  โดยใช้เทคโนโลยีการท้าแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม ซึ่งทางกลุ่มก็จะสามารถใช้ระบบอบแห้งฯ นี ในการท้าแห้งกล้วย ผลไม้อ่ืนๆใน
ท้องถิ่น และข้าวกล้องงอกส้าหรับเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ปลาส้มของกลุ่มได้ด้วย  

ส้าหรับวิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด ลุ่มแม่น ้าแคม นั นปลูกผักอินทรีย์ โดยเน้นผักเชียงดา มีผลผลิตต่อ
สัปดาห์ประมาณ 100 กิโลกรัม ปัจจุบันน้าผักเชียงดามาผลิตเป็นชาใบเชียงดาโดยการตากแดด และคั่ว จากนั นส่ง
จ้าหน่ายไปที่โรงพยาบาล ซึ่งการตากแดดเป็นการท้าแห้งที่ท้าให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ไม่สะอาด ไม่ถูกสุขลักษณะ และไม่
สามารถท้าแห้งได้ในฤดูฝน ดังนั นวิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด ลุ่มแม่น ้าแคม จึงมีความต้องการระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมส้าหรับการท้าแห้งผักเชียงดา ผักชนิดอ่ืนๆ สมุนไพรหรือผลไม้ตามฤดูกาลที่
ปลูกในพื นที ่ซ่ึงการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยการท้าแห้งสามารถช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผักสด ท้าให้เก็บไว้ได้นาน
ขึ น นอกจากนี ยังช่วยลดการสูญเสียจากผักสดที่ตกเกรด หรือที่มีปริมาณเกินความต้องการของตลาด อีกทั งเป็นการ
ต่อยอดรายได้ให้แก่เกษตรกร เนื่องจากสินค้าเกษตรแปรรูปจะมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ น การสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนทั ง
สองแห่งมีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมไว้ใช้งานจึงมีความจ้าเป็นส้าหรับการเพ่ิมรายได้ให้
เกษตรกรด้วยการลดการสูญเสียผลผลิตสดในฟาร์ม สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจชุมชน ซึ่งมีเกษตรกร
เป็นฐานราก และส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในพื นที่  

ดังนั นโครงการนี จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
  1. เพ่ือติดตั งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมขนาดเล็ก ส้าหรับการแปรรูปผัก

อินทรีย์ในพื นที่เป้าหมายโครงการ จ้านวน 2 ระบบ  
2. เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม 

การบ้ารุงรักษา การใช้งาน ตลอดจนการท้าความสะอาดระบบอบแห้งฯ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานภาครัฐในพื นที่ พร้อมจัดท้าคู่มือการใช้งานระบบอบแห้งฯ ส้าหรับอบแห้งผัก 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี คือกลุ่มเป้าหมายได้รับการติดตั งระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม ขนาดเล็ก จ้านวน 1 ระบบต่อพื นที่เป้าหมาย รวมทั งโครงการจ้านวน 2 ระบบ 
กลุ่มเป้าหมายสามารถลดร้อยละการสูญเสียผักโดยน้าผักตกเกรดมาแปรรูปด้วยการท้าแห้ง ท้าให้มีผลิตภัณฑ์
แปรรูปส้าหรับจ้าหน่าย และหน่วยงานในพื นท่ี เช่นผู้แทนส่วนบริหารระดับท้องถิ่น อย่างน้อย 1 แห่ง มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมในการท้าแห้งสินค้าเกษตร
โดยเฉพาะผักและผลไม้ 

โครงการนี จึงมีขอบเขตการด้าเนินงานหลักๆ ประกอบด้วยการส้ารวจข้อมูลสภาพปัจจุบันของ
กลุ่มเป้าหมาย การส้ารวจพื นที่ส้าหรับติดตั งระบบอบแห้งฯ การติดตั งระบบอบแห้งฯ การถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีให้แก่กลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง การให้ค้าปรึกษาด้านการใช้งานระบบอบแห้งฯ การแปรรูป 
คุณภาพสินค้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถมีสินค้าจ้าหน่ายเชิงพาณิชย์ได้   
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บทท่ี 2 
องค์ความรู้และเทคโนโลยี 

2.1 ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกหรือพาราโบลาโดม  
 ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก (Greenhouse solar dryer) หรือที่ชาวบ้านทั่วไป
นิยมเรียกว่าพาราโบลาโดม เป็นระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่พัฒนาขึ นโดยหน่วยวิจัยพลังงาน
แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
ตั งแต่ ปี พ.ศ. 2546 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2552 ได้พัฒนาระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกที่มี
ความจุประมาณ 1,000 กิโลกรัม และมีอุปกรณ์ให้ความร้อนเสริมซึ่งใช้แก๊สหุงต้มเป็นเชื อเพลิง ซึ่งเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้งานและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการมากยิ่งขึ น จึงเกิดการขยายการใช้
งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกอย่างกว้างขวางกับผลิตภัณฑ์อบแห้งหลากหลายชนิด  
 ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบนี จะมีโครงสร้างแบบเรือนกระจก (greenhouse) ปิดคลุมด้วย
วัสดุโปร่งใส ได้แก่ แผ่นโพลีคาร์บอเนต ทั งนี เพ่ือให้เกิดผลเรือนกระจก (greenhouse effect) และในการ
ระบายอากาศชื นจากภายในระบบอบแห้งฯ ออกมาภายนอกใช้พัดลมดูดอากาศ ตัวอย่างระบบอบแห้งแบบ
เรือนกระจกที่พัฒนาโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร แสดงดังภาพที่ 2.1 (เสริม จันทร์ฉาย, 2554) 
 

 
ภาพที่ 2.1 ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ที่พัฒนาโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
              ที่มา: เสริม จันทร์ฉาย (2554) 

เมื่อรังสีดวงอาทิตย์ตกกระทบระบบอบแห้งจะส่งผ่านแผ่นวัสดุโปร่งใสไปยังผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในชั นวาง 
บางส่วนจะตกกระทบพื นของระบบอบแห้ง ท้าให้ภายในระบบอบแห้งมีอุณหภูมิสูงขึ น และแผ่รังสีอินฟราเรด
ออกมา แต่เนื่องจากรังสีอินฟราเรดเป็นรังสีคลื่นยาว ซึ่งส่วนมากไม่สามารถผ่ านแผ่นวัสดุโปร่งใส (แผ่นโพลี
คาร์บอเนต) ออกไปภายนอกได้จึงถูกเก็บกักอยู่ภายในระบบอบแห้ง อุณหภูมิภายในส่วนอบแห้งจึงสูงขึ น ท้า
ให้น ้าในผลิตภัณฑ์ระเหยออกมา และถูกพัดลมดูดอากาศด้านหลังของระบบอบแห้งดูดออกไปภายนอก อากาศ
แวดล้อมจะไหลผ่านช่องอากาศด้านหน้าเข้ามาแทนที่  ความชื นของผลิตภัณฑ์จึงค่อยๆลดลง เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ได้รับพลังงานทั งจากรังสีดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบโดยตรง และจากอากาศร้อนในส่วนอบแห้ง ดังนั น
จึงท้าให้ผลิตภัณฑ์แห้งเร็วกว่าการตากแดดตามธรรมชาติ นอกจากนี ผลิตภัณฑ์ภายในระบบอบแห้งยังไม่ถูก
รบกวนจากแมลงและไม่มีปัญหาจากการเปียกฝนด้วย 
2.2 เทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกหรือพาราโบลาโดม 
 ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมในปัจจุบัน มีความจุหลายระดับ ได้แก่ ระบบ
อบแห้งขนาดเล็ก มีขนาดพื นที่ฐาน 6.0  8.2 ตารางเมตร และปิดคลุมด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนตจ้านวน 4 
แผ่น ซึ่งสามารถอบแห้งผลิตภัณฑ์ได้ครั งละประมาณ 300 กิโลกรัม (ภาพที่ 2.2) ระบบอบแห้งขนาดกลาง มี

 

แผ่นโพลีคาร์บอเนต 

ประตู 

แผงโซลาร์เซลล ์

ช่องอากาศเขา้ 
โครงของเคร่ืองอบรูปพาราโบลา 

ช่องอากาศเขา้ 

เหล็กยดึโครง 

พดัลมดูดอากาศออก 
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ขนาดพื นที่ฐาน 8.0  12.4 ตารางเมตร และปิดคลุมด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนตจ้านวน 6 แผ่น ซึ่งสามารถ
อบแห้งผลิตภัณฑ์ได้ครั งละประมาณ 500 - 600 กิโลกรัม (ภาพที่ 2.3)  และระบบอบแห้งขนาดใหญ่ มีพื นที่
ฐาน 8.0  20.8 ตารางเมตร และปิดคลุมด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนตจ้านวน 12 แผ่น ซึ่งสามารถอบแห้ง
ผลิตภัณฑ์ได้ครั งละ 1,000 กิโลกรัม (ภาพที่ 2.4) (เสริม จันทร์ฉาย, 2554) ต่อมาในหลายพื นที่มีข้อจ้ากัดใน
ด้านพื นที่ส้าหรับติดตั ง ผู้ด้าเนินโครงการจึงได้พัฒนาระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมที่มี
ขนาดเล็กลง มีขนาดพื นที่ฐาน 3.0 x 6.2 ตารางเมตร และปิดคลุมด้วยแผ่นโพลี่คาร์บอเนตจ้านวน 3 แผ่น ซึ่ง
สามารถอบแห้งผลิตภัณฑ์ได้ครั งละประมาณ 200 กิโลกรัม (ภาพที่ 2.5) และในช่วงเกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื อไวรัสโควิด-19 ทีมวิจัยจึงได้พัฒนาระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้ขนาดเล็ก 
ที่มีความกว้าง 1.8 เมตร และยาว 2.1 เมตร แสดงดังภาพที่ 2.6 ซึ่งเหมาะกับการแปรรูปสินค้าเกษตรของ
เกษตรกรรายย่อยระดับครัวเรือน หรือผู้ที่ไม่มีงานท้า หรือบัณฑิตจบใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื อไวรัสโควิด-19 ให้สามารถใช้งานแปรรูปผลิตภัณฑ์อบแห้งอย่างง่ายเพ่ือจ้าหน่ายสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ได้ 
 

  
ภาพที่ 2.2 ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมขนาด 6.0  8.2 ตารางเมตร 

 
ภาพที่ 2.3 ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมขนาด 8.0  12.4 ตารางเมตร 

 
ภาพที่ 2.4 ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมขนาด 8.0  20.8 ตารางเมตร 
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ภาพที่ 2.5 ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมขนาด 3.0 X 6.2 ตารางเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.6 ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกขนาดครัวเรือนขนาด 1.8 x 2.1 ตารางเมตร 
 
2.3 การท าแห้ง 

การท้าแห้ง (Drying) เป็นการลดปริมาณความชื น หรือค่าวอเตอร์แอคติวิตี ของอาหารจนถึงระดับที่
สามารถชะลอหรือระงับการเจริญเติบโตของเชื อจุลินทรีย์ได้ ส่งผลให้อาหารสามารถเก็บรักษาได้นานขึ น 
จัดเป็นการถนอมอาหารโดยการให้ความร้อนผ่านตัวกลางเช่นอากาศ ไปสู่ชิ นอาหารเพ่ือให้อุณหภูมิของอาหาร
สูงขึ นจนกระทั่งน ้าในอาหารสามารถระเหยออกจากชิ นอาหารได ้ ในระหว่างการท้าแห้งชิ นอาหารจะเกิดการ
ถ่ายเทความร้อนและการถ่ายเทมวลขึ นเกือบพร้อมๆ กัน การถ่ายเทมวลคือการเคลื่อนย้ายความชื นจากภายใน
ชิ นอาหารออกมาที่ผิวภายนอก แล้วความชื นที่ผิวจะระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศ เพราะความแตกต่างของ
ความดันเฉพาะส่วนของไอน ้าในอากาศกับไอน ้าที่พื นผิวของอาหารที่ก้าลังอบแห้ง  

  ระยะเวลาที่ใช้ในการท้าแห้งอาหารจะแตกต่างกันไปขึ นกับปัจจัยหลายชนิด อาทิเช่นวิธีที่ใช้ในการท้า
แห้ง ชนิดของอาหาร ขนาดและรูปร่างของชิ นอาหาร และวิธีการเตรียมชิ นอาหารก่อนการท้าแห้งเป็นต้น 
โดยทั่วไปการท้าแห้งอาหารจะท้าแห้งจนกระทั่งชิ นอาหารมีค่าวอเตอร์แอคติวิตี ต่้ากว่า 0.65 ซึ่งมีผลต่อการ
ยับยั งการเจริญเติบโตของเชื อจุลินทรีย์ท้าให้สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไว้ได้นานที่อุณหภูมิห้อง ความสัมพันธ์
ของค่าวอเตอร์แอคติวิตี ต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์อาหารเนื่องจากเชื อจุลินทรีย์และปฏิกิริยาเคมี
แสดงดังภาพที่ 2.7 อาหารที่มีค่าวอเตอร์แอคติวิตี มากกว่า 0.85 เชื อแบคทีเรีย ยีสต์ และรา สามารถ
เจริญเติบโตได้ดี โดยทั่วไปค่าวอเตอร์แอคติวิตี ของอาหารสดเช่นผัก ผลไม้ เนื อสัตว์ และปลาเป็นต้น จะมีค่าวอ
เตอร์แอคติวิตี มากกว่า 0.85 ท้าให้อาหารสดมีอายุการเก็บรักษาท่ีสั นเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารแห้งที่มีค่าวอ
เตอร์แอคติวิตี ต่้ากว่า 0.65 
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ภาพที่ 2.7 แผนภาพความเสถียร (stability diagram) ของอาหารที่ค่าวอเตอร์แอคติวิตี  (aw) ต่างๆ 
             ที่มา: Labuza และคณะ (1972) 
             
2.4 คุณประโยชน์และการแปรรูปผักเชียงดา 
 ผักเชียงดา (Gymnema inodorum Decne.) หรือชื่อที่เรียกกันทั่วไปทางภาคเหนือว่า ผักเจียงดา 
ชาวบ้านให้ความส้าคัญกับผักเชียงดาว่าเป็นราชินีแห่งผักพื นบ้านทางภาคเหนือ ปลูกมากในแถบจังหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และแพร่ เป็นต้น ผักเชียงดามีลักษณะเป็นไม้เถาเลื อย ใบเดี่ยวสีเขียวเข้ม รูปกลมรี 
ปลายใบแหลม ฐานใบกลม มีลักษณะดังภาพที่ 2.8 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.8 ลักษณะของต้นผักเชียงดา 
  

ผักเชียงดาจัดเป็นพืชทางเลือกอีกชนิดหนึ่งที่มีสรรพคุณช่วยลดระดับน ้าตาลและปรับสมดุลน ้าตาลใน
เลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน จึงได้รับความนิยมน้าใบเชียงดามาปรุงอาหาร เป็นผักเครื่องเคียง และพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพรเพ่ือจ้าหน่ายเป็นสินค้าของชุมชน ผักเชียงดาที่พบมีสองกลุ่มได้แก่ แบบใบรีกว้าง และ
ใบรีแคบ ซึ่งทั งสองกลุ่มอุดมไปด้วยสารพฤกษเคมีที่มีประโยชน์ ได้แก่สารประกอบฟีนอลิกและกรดจิมนิมิกท่ีมี
ประโยชน์ต่อการควบคุมระดับน ้าตาลในเลือดให้เข้าสู่ภาวะปกติ โดยพบปริมาณฟีนอลิกในใบรีแคบ (18.18 ± 
0.04 mg GAE/g DW) และใบรีกว้าง (17.09 ± 0.77 mg GAE/g DW) มีปริมาณที่ใกล้เคียงกัน ส่วนปริมาณ
กรดจิมนิมิกในใบเชียงดาพบในกลุ่มใบรีแคบ (2.50 ± 0.11 g/100g) และกลุ่มใบรีกว้าง (2.44 ± 0.02 g/100g) 
จึงสามารถใช้เชียงดาทั งสองกลุ่มพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพได้  (ประทุมพร ยิ่งธงชัย และคณะ, 
2561) 
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 การแปรรูปผักเชียงดาที่นิยมคือการท้าแห้ง เป็นชาผักเชียงดา ซึ่งมีกรรมวิธีทั่วๆไปโดย น้ายอดอ่อน 
หรือใบอ่อนปานกลางของผักเชียงดา มาล้างท้าความสะอาด ทิ งให้สะเด็ดน ้า ลวกในน ้าเดือดประมาณ 30 วินาที 
แช่ในน ้าเย็น สะเด็ดน ้า และอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อนแบบไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 60 – 65 องศาเซลเซียสนาน 6-8 
ชั่วโมง บดผักเชียงดาแบบหยาบ แล้วบรรจุซองชา นอกจากนี ในกรณีผลิตชาเชียงดาคั่ว จะมีการหั่น และคั่วผัก
เชียงดาก่อนการน้าไปท้าแห้ง และการบรรจุ (ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์ และคณะ) ตัวอย่างชาผักเชียงดาที่มีวาง
จ้าหน่ายภายในประเทศ แสดงดังภาพท่ี 2.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.9 ตัวอย่างชาผักเชียงดาที่มีวางจ้าหน่ายภายในประเทศ 
2.5 การแปรรูปผักแผ่น  
   ผลิตภัณฑ์ผักแผ่นเป็นผลิตภัณฑ์ที่เริ่มได้รับความสนใจมากขึ นจากผู้บริโภค โดยเป็นการแปรรูปผักให้
อยู่ในรูปแผ่นแห้งกรอบคล้ายสาหร่ายแผ่นซึ่งอาจจะเป็นการทอดหรืออบแห้ง อนุวัตรและคณะ (2548) ได้
ศึกษาการพัฒนาผักแผ่นปรุงรสจากคะน้าโดยการบดและขึ นรูปเป็นแผ่นจากนั นจึงอบแห้งที่ 70 องศาเซลเซียส 
ซึ่งจากสารเติมแต่งหลายชนิดพบกว่าแป้งสาลีช่วยปรับปรุงคุณภาพด้านสีและความกรอบและมีต้นทุนต่้า 
ในขณะที่วันเพ็ญและคณะ (2558) ศึกษาการเตรียมผักแผ่นจากกระเจี๊ยบเขียวและผักบุ้งจีนโดยใช้แป้งมัน
ส้าปะหลัง แปง้ขา้วเหนียว และแป้งสาลี อัตราส่วน 6:2.5:1 ร้อยละ 25 ของน ้าหนักผักเป็นตัวประสาน และใช้
การอบแห้งที่ 70 องศาเซลเซียส นอกจากนี  อรวัลภ์ (2556) ได้น้าเสนอการแปรรูปผักแผ่นจากผักพื นบ้านเพ่ือ
เป็นแหล่งแคลเซียม เช่น ใบชะพลู ใบต้าลึง ดอกโสน และใบมะรุม โดยน้าผักมาลวกและปั่นผสมกับสารช่วยใน
การจับตัวจากนั นน้าไปท้าเป็นแผ่น อบแห้ง และทอดต่อได้เป็นผักแผ่นทอดกรอบ ตัวอย่างผักแผ่นที่มีวาง
จ้าหน่ายแสดงดังภาพที่ 2.10 

นอกจากการบริโภคในลักษณะเป็นของกินเล่น (snack) เช่นผักแผ่นอบกรอบยี่ห้อ Veggus หรือ ยี่ห้อ 
Greenday แล้วผักแผ่นยังสามารถน้ามาใช้ในการประกอบอาหารชนิดอื่นได้ เช่นผลิตภัณฑ์ VEGHEET ของ
ประเทศญี่ปุ่น (https://vegheet.com) ซึ่งผลิตโดยใช้ผักหลายชนิดผสมกันสามารถน้ามาใช้เป็นวัสดุห่อใน
ลักษณะคล้ายแผ่นปอเปี๊ย หรือน้ามาประกอบเป็น topping ได้ และยังมีการแปรรูปผักผง ดังภาพที่ 2.11 เพ่ือ
เป็นอาหารเสริมที่ให้คูรประโยชน์ต่อสุขภาพ  
  
 
                                            
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 2.10 ตัวอย่างผักแผ่นที่มีวางจ้าหน่ายภายในประเทศ 
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ภาพที่ 2.11 ตัวอย่างผักผงที่มีวางจ้าหน่ายภายในประเทศ 
 
2.6 องค์ประกอบทางโภชนาการและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในผักและผลไม้ 
2.6.1 องค์ประกอบทางโภชนาการ 
 ผักและผลไม้เป็นอาหารที่ส้าคัญที่ให้คุณค่าทางโภชนาการที่จ้าเป็นต่อมนุษย์ โดยทั่วไปผักผลไม้
ประกอบด้วยน ้าเป็นองค์ประกอบหลักมากกว่า 80% และมีคาร์โบไฮเดรตเป็นองค์ประกอบรองซึ่งพบในช่วง 2-
5%  ส้าหรับผัก และอาจจะสูงถึง 20% ในผลไม้ โดยคาร์โบไฮเดรตพบมีทั งในรูปของคาร์โบไฮเดรตที่เป็น
โครงสร้าง (เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส) สตาร์ช โอลิโกแซคคาไรด์ และน ้าตาลที่ให้ความหวาน เช่น ซูโครส ฟรุคโตส 
เป็นต้น โดยผักและผลไม้ส่วนใหญ่มีปริมาณโปรตีนและไขมันในปริมาณน้อย ตารางที่ 2.1 แสดงองค์ประกอบ
หลักท่ีพบในผักและบางชนิดซึ่งจะเห็นได้ว่าผักจะมีน ้าเป็นองค์ประกอบที่สูงตั งแต่ประมาณ 90% ไปจนถึง 
97.5%  
 
ตารางท่ี 2.1 องค์ประกอบที่ส้าคัญของผักบางชนิด (ใน 100 กรัม) 

ผัก น้ า (กรัม) โปรตีน (กรัม) ไขมัน (กรัม) 
ผักสลัด, บัตเตอร์เฮด, ไฮโดรโปนิกส์, สด 97.5 1.06 0.06 
สายบัว, ดิบ 96.6 0.33 0.11 
ผักสลัด, กรีนโอ๊ค, ไฮโดรโปนิกส์, สด 96.4 1.19 0 
ผักกาดขาวใบเขียว, ดิบ 96 1.3 0.2 
ผักบุ้ง, ต้นอ่อน, ดิบ 95.9 1.49 0.63 
ผักกาดขาว, ดิบ 95.9 1.72 0.1 
ผักกวางตุ้ง, ไต้หวัน, ดิบ 95 1.3 0.3 
หัวผักกาด (ไชเท้า), ดิบ 94.8 0.69 0.2 
ฟักทอง, ดอก, ดิบ 94.8 1.52 0.2 
ทานตะวัน, ต้นอ่อน, ดิบ 94.8 1.83 1.58 
ฟักเขียว, ดิบ 94.8 0.42 0.08 
พริกยักษ์/พริกหวาน, สีเขียว, ดิบ 94.6 0.82 0.29 
แตงกวา, ดิบ 94.2 0.78 0.1 
ที่มา: Judprasong และคณะ (2015) 
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 ส้าหรับผลไม้นั นจะมีปริมาณความชื นต่้ากว่าผักคือในช่วงประมาณ 80 – 90% และมีคาร์โบไฮเดรตที่
พบมากคือน ้าตาลซึ่งให้ความหวานของผลไม้ซึ่งอาจสูงถึง 18% ดังแสดงในตารางที่ 2.2 
 นอกจากนี ผักผลไม้ยังเป็นแหล่งของวิตามินและเกลือแร่ที่ส้าคัญหลายชนิด ได้แก่ วิตามินซี วิตามินเอ 
เหล็ก ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม และแคลเซียม เป็นต้น  
 
ตารางท่ี 2.2 องค์ประกอบที่ส้าคัญของผลไม้บางชนิด (ใน 100 กรัม) 

ผลไม้ น้ า (กรัม) โปรตีน (กรัม) น้ าตาล  (กรัม) 
เมลอน, เนื อเขียว, สายพันธุ์ญี่ปุ่น 91.1 0.79 7.31 
แตงโม, เนื อแดง 90.5 0.81 8.15 
สตรอเบอร์รี่ 90.1 0.7 4.03 
มะละกอ, สุก, สายพันธุ์ฮอลแลนด์ 89.7 0.83 9.13 
มะเฟือง 89.4 0.55 8.53 
ส้ม, เขียวหวาน 88.7 0.84 11 
ส้มโอ, พันธุ์ต่างๆ 88.5 0.92 10.2 
ฝรั่ง รวมสายพันธุ์ 88.2 0.55 6.23 
องุ่นด้า, ไทย 88 0.5 12 
ส้ม, สายน ้าผึ ง 86.7 0.7 10.67 
มะปราง 86.6 0.4 17 
สับปะรด, พันธุ์ต่างๆ 86.1 0.5 12.83 
องุ่นแดง 85.7 0.49 11.17 
แก้วมังกร, เนื อ, สีขาว 85 1.3 9.3 
องุ่นเขียว 84.4 0.51 13.82 
ลิ นจี่ 83.1 0.96 17.95 
ที่มา: Judprasong และคณะ (2015)  
 
2.6.2 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (bioactive compounds) 
 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหมายถึงสารที่มีอยู่ตามธรรมชาติ (เช่น วิตามิน สารประกอบฟีนอลิก) ที่มีผล
ต่อกระบวนการใสร่างกายและน้าไปสู่สุขภาพที่ดีขึ นได้ (Biesalski และคณะ, 2009) เช่นมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง เป็นต้น  มีผลการศึกษาพบความสัมพันธ์ของการบริโภคผัก ผลไม้ ถั่ว 
ธัญพืชที่ไม่ขัดสี และเนื อปลากับการป้องกันมะเร็งและโรคหัวใจและหลอดเลือด (Kris-Etherton และคณะ, 
2002) สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่พบได้ในผักและผลไม้มีหลายชนิด Leitzmann (2016) ได้จ้าแนกสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพที่พบในพืชพร้อมกับฤทธิ์ทางชีวภาพต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 2.3  
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ตารางท่ี 2.3 การจ้าแนกสารส้าคัญที่พบในพืชและฤทธิ์ทางชีวภาพ 
สาร ฤทธิ์ทางชีวภาพ 

 A B C D E F G H I 
แคโรทีนอยด์ X  X  X   X  
ไฟโตสเตอรอล X       X  
ซาโปนิน X X   X   X  
กลูโคซิโนเลท X X      X  
โพลีฟีนอล X X X X X X X  X 
สารยับยั งโปรตีเอส X  X      X 
โมโนเทอปีน X X       X  
ไฟโตเอสโตรเจน X  X  X     
ซัลไฟด์ X X X X X X X X  

A = anticarcinogenic; B = antimicrobial; C = antioxidative; D = antithrombotic; E = 
immunomodulatory properties; F = anti-inflammatory; G = influence on blood pressure; H = 
cholesterol-lowering effect; I = modulate blood glucose levels 
ที่มา: Leitzmann (2016) 

 
แคโรทีนอยด์ (carotenoids) เป็นสารที่ละลายได้ในไขมันที่มีหลากหลายชนิด โดยทั่วไปเป็นสารที่ให้สี

เหลือง ส้ม แดงแก่ผักและผลไม้ เช่น เบต้าแคโรทีน (beta-carotene) ซึ่งพบมากในผลไม้ที่มีเนื อสีเหลือง เช่น 
มะม่วง มะละกอ แครอท ฟักทอง มันเทศ และในผักใบเขียวต่างๆ แคโรทีนอยด์ เช่น เบต้าแคโรทีนเป็นสาร
ประเภทโปรวิตามินเอ (pro-vitamin A) ซ่ึงจะถูกเปลี่ยนเป็นวิตามินเอเมื่อบริโภคเข้าสู่ร่างกาย นอกจากนี ยังมี
แคโรทีนอยด์ที่ไม่ให้วิตามินเอแต่มีฤทธิ์ทางชีวภาพอ่ืนๆ เช่น การเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น ไลโคปีน 
(lycopene) ที่พบมากในมะเขือเทศ หรือสารกลุ่มลูทีน (luteine) และ ซีแซนทีน (zeaxanthin) ซึ่งมีการ
รายงานว่ามีฤทธิ์ในการป้องกันเซลล์ของจอประสาทตาได้ ซึ่งพบได้มากในผักท่ีบริโภคกันทั่วไป เช่นคะน้า 
ผักปวยเล้ง  ผักกาดแก้ว บล็อคโคลี่ ข้าวโพด ถั่วลันเตา เป็นต้น 

สารประกอบฟีนอลิกหรือสารโพลีฟีนอล เป็นสารอีกกลุ่มท่ีพบมากและมีความหลากหลายในพืช 
สารประกอบฟีนอลิกแบ่งได้เป็นหลายกลุ่ม เช่น กรดฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ เป็นต้น สารประกอบฟีนอลิกกลุ่ม
หนึ่งที่มีความน่าสนใจคือสารกลุ่มแอนโทไซยานินส์ (anthocyanins) ซึ่งเป็นสารประกอบในกลุ่มฟลาโวนอยด์
ประเภทหนึ่งที่เป็นสารให้สีน ้าเงิน หรือสีแดงในพืชและผลไม้หลายชนิด เช่น สีน ้าเงินในดอกอัญชัญ ในลูกหว้า 
หรือสีแดงในดอกกระเจี๊ยบแดง ในองุ่นสีแดง ในกะหล่้าปลีแดง ในมันเทศสีม่วง เป็นต้น    
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีด าเนินงาน 

3.1 พื้นที่เป้าหมาย 
ส้าหรับด้าเนินงานโครงการนี  มีพื นที่เป้าหมาย 2 กลุ่ม ในจังหวัดแพร่ ได้แก ่1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผัก

ปลอดภัยในมือเราตามรอยพ่อ อ้าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และ 2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัดลุ่ม
แม่น ้าแคม อ้าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  
3.2 วิธีการด าเนินงาน 

โครงการนี มีระเบียบวิธีการด้าเนินงาน แสดงดังต่อไปนี  
 1. ลงพื นที่เพ่ือส้ารวจศักยภาพสถานการณ์ปัจจุบันด้านความพร้อมด้านวัตถุดิบ ด้านการผลิตสินค้า
เกษตรอบแห้ง ด้านการตลาด ของพื นที่เป้าหมาย 2 แห่ง ได้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ 1 วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัย
ในมือเราตามรอยพ่อ ตั งอยู่ที่ 75 หมู่ 5 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ และกลุ่มเป้าหมายที่ 2 วิสาหกิจชุมชน
ธรรมชาติบ้าบัด ลุ่มแม่น ้าแคม เลขที่ 89 หมู่ 6 ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยการลงพื นที่พบปะ พูดคุย 
เยี่ยมชมแปลงปลูก สถานที่ผลิต ส้ารวจข้อมูลกลุ่มเกษตรกรโดยการสอบถาม เพ่ือสืบทราบถึงศักยภาพของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อม และส้ารวจสถานที่ที่เหมาะสมในการติดตั งระบบอบแห้งฯ เพ่ือด้าเนินการใน
ขั นตอนต่อไป  
 2. การเตรียมพื นที่ให้พร้อมส้าหรับการติดตั งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม 
โดยด้าเนินการปรับพื นที่ ก่อสร้างพื นคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบ และติดตั งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
แบบพาราโบลาโดมขนาดเล็ก ตามแบบมาตรฐาน พพ. 1 แต่ดัดแปลงตะแกรงให้เหมาะสมกับการตากแห้งผัก 
หรือสินค้าเกษตรอื่นๆ เช่นใบเชียงดา กล้วย แก้วมังกร และสมุนไพรให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยด้าเนินการเตรียม
พื นทีจ่้านวน 2 แห่ง ที่ ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 1 แห่ง และ ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 1 แห่ง 
     3. เตรียมโครงสร้างส่วนประกอบต่างๆ ของระบบอบแห้งฯ อาทิเช่นโครงสร้างรับแผ่นหลังคาได้แก่
การเตรียมเหล็กโครงหลังคา เหล็ก LG โครงข้าง เดือยเหล็ก เพลทเหล็ก เหล็กดั ง LG เหล็กคาน LG กรอบบาน
อลูมิเนียมกันแมลง และประตูเป็นต้น การเตรียมระบบวัดอุณหภูมิ และความชื นสัมพัทธ์ เป็นต้น 
   4. ลงพื นที่เพ่ือติดตั งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม ในพื นที่เป้าหมาย ขนาด
หน้ากว้าง 6.0 เมตร ยาว 8.2 เมตร  จ้านวน 2 ระบบ โดยผู้เสนอโครงการจะส่งทีมงานติดตั งระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม และวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ไปยังสถานที่ประกอบการของกลุ่มเป้าหมาย 
จากนั นทีมงานติดตั งจะด้าเนินการขึ นโครงสร้างจนกระทั่งเกิดพาราโบลาโดมที่ได้มาตรฐานพร้อมใช้งาน โดย
ประกอบไปด้วยโครงสร้างพาราโบลาโดม คลุมด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต มีประตูเปิด ปิด พัดลมดูดอากาศ แผง
โซลาร์เซลล์ส้าหรับการท้างานของพัดลมดูดอากาศ ตะแกรงตาก ชั นวางตะแกรงตาก ตู้แสดงอุณหภูมิ และ
ความชื นสัมพัทธ์ และป้ายโครงการเป็นต้น  
  5. จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม 
ให้แก่กลุ่มเป้าหมายและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีเนื อหาครอบคลุมการติดตั งและ
ดูแลรักษาระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ หลักการท้างานและการใช้งานของระบบอบแห้งฯ โดยจัดขึ นกลุ่ม
ละ 1 ครั ง รวมเป็น 2 ครั ง ครั งละ 1 วัน โดยมีจ้านวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 20 คน มีรายละเอียดหัวข้อการ
อบรม และก้าหนดการดังนี  
หลักการท างานและการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม 
09.30-10.30 น. หลักการท้างานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม 
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45-11.45 น. หลักการติดตั งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมและดูแลรักษา 
11.45-12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
12.30-13.30 น. การใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม 
13.30–13.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง                 
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13.45-15.00 น.  การใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมและตอบค้าถามและข้อสงสัย 
 6. การจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การเพ่ิมมูลค่าผักด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
พาราโบลาโดมให้กับกลุ่มเป้าหมายและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยเนื อหาจะคัดเลือกตาม
ความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมาย เช่นวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือเราตามรอยพ่อ จะ
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการเพ่ิมมูลค่าผักด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมด้วยการผลิต
ผักแผ่น ผักผง และข้าวเกรียบผัก ทั งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ ในขณะที่วิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด ลุ่ม
แม่น ้าแคม จะถ่ายทอดความรู้เรื่องการท้าแห้งผักเชียงดาด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ สารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพที่ส้าคัญในชาผักเชียงดาเป็นต้น โดยในแต่ละกลุ่มจะมีการบรรยายเพ่ิมเติมในหัวข้อคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์อบแห้ง  หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร บรรจุภัณฑ์และอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ โดยจัดขึ น
กลุ่มละ 1 ครั ง รวมเป็น 2 ครั ง ครั งละ 2 วัน โดยมีจ้านวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 20 คน มีรายละเอียดหัวข้อการ
อบรม และก้าหนดการดังนี  
การเพ่ิมมูลค่าผักด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม 
ก้าหนดการ 
วันที่ 1 
09.30-10.30 น. การเพ่ิมมูลค่าผักด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม การผลิตผักแผ่น 

ผักผง และข้าวเกรียบผักด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม  (ภาค
บรรยาย) 

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45-11.45 น. คุณประโยชน์และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ส้าคัญในผักและผลิตภัณฑ์ 
                     ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพสินค้าเกษตรอบแห้งที่ผ่านการอบแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงาน  
                     แสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม 
11.45-12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
12.30-13.30 น. คุณภาพผลิตภัณฑ์อบแห้ง: อันตรายในอาหาร 
13.30-13.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
13.45-15.15 น. หลักเกณฑ์ท่ีดีในการผลิตอาหาร จี เอ็ม พี 
 
วันที่ 2 
07.00-09.00 น. การผลิตผักแผ่น ผักผง และข้าวเกรียบผักด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพารา       

โบลาโดม  (ภาคปฏิบัติ) 
10.30-11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
11.00-12.00 น. บรรจุภัณฑ์และอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. กรณีตัวอย่างผลิตภัณฑ์อบแห้งเชิงพาณิชย์จากระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ   
                     พาราโบลาโดม 
14.30-15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
15.00-16.00 น. การตรวจติดตามผลิตภัณฑ์ในพาราโบลาโดมที่ได้ฝึกปฏิบัติในภาคเช้า 
 7. ติดตามการผลิตสินค้าเกษตรอบแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยการตรวจสอบคุณภาพในด้านต่างๆ เช่น ปริมาณความชื น วอเตอร์แอคติวิตี  การปนเปื้อน
ของจุลินทรีย์ และค่าความสามารถในการต้านออกซิเดชั่นเป็นต้น เพ่ือควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ทาง
กลุ่มเป้าหมายได้ผลิตขึ นมาหลังจากที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านต่างๆ จากผู้ด้าเนินโครงการ 
 8. ให้ค้าปรึกษาและค้าแนะน้าในด้านต่างๆของการผลิต เช่นการจัดการวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การ
บรรจุ การเก็บรักษา เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต  
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 9. จัดท้าคู่มือการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมกับการอบแห้งผัก 
จ้านวน 30 เล่ม        
 10. จัดท้ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
 
3.3 ตารางแสดงกิจกรรมการด าเนินงานตลอดโครงการ 
ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงกิจกรรมการด้าเนินงานตลอดโครงการ 

กิจกรรม เดือน 
1 2 3 4 5 6 7 8-9 

1. ลงพื นที่เพ่ือส้ารวจศักยภาพสถานการณ์ปัจจุบันของ
พื นที่เป้าหมาย 2 แห่ง 

        

2. ลงพื นที่ส้ารวจพื นที่ท่ีเหมาะสมในการติดตั งระบบ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมขนาดเล็ก
ที ่ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จ้านวน 2 แห่ง 

        

3. การเตรียมพื นที่ให้พร้อมส้าหรับการติดตั งระบบอบแห้ง
ด้าเนินการปรับพื นที่ ก่อสร้างพื นคอนกรีตเสริมเหล็กตาม
แบบเพ่ือติดตั งระบบอบแห้งฯ ขนาดเล็ก  

        

4. ลงพื นที่เพ่ือติดตั งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
แบบพาราโบลาโดมขนาดเล็ก จ้านวน 2 ระบบ ในพื นที่
เป้าหมาย 

        

5. จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม โดยมีเนื อหา
ครอบคลุมการติดตั งและดูแลรักษาระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ หลักการท้างานและการใช้งานของระบบ
อบแห้งฯ โดยจัดขึ นกลุ่มละ 1 ครั ง รวมเป็น 2 ครั ง  
ครั งละ 1 วัน โดยมีจ้านวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 20 คน 

        

6. การจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การเพ่ิมมูลค่าผักด้วย
ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม
ให้กับกลุ่มเป้าหมายและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการ
ที่เก่ียวข้อง โดยจัดขึ นกลุ่มละ 1 ครั ง รวมเป็น 2 ครั ง  
ครั งละ 2 วัน โดยมีจ้านวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 20 คน 

        

7. ติดตามการผลิตสินค้าเกษตรอบแห้งด้วยระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมของกลุ่มเป้าหมาย 
โดยการตรวจสอบคุณภาพในด้านต่างๆ และให้ค้าแนะน้า 

        

8. ให้ค้าปรึกษาและค้าแนะน้าในด้านต่างๆของการผลิต 
เช่น การจัดการวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การบรรจุ การ
เก็บรักษา เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต โดยการลงพื นที่และ
ติดต่อผ่านช่องทางการสื่อสาร  

        

9. จัดท้าคู่มือการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
แบบพาราโบลาโดมกับการอบแห้งผัก จ้านวน 30 เล่ม 

        

10. จัดท้ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
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บทท่ี 4 
ผลการด าเนินงาน 

ผู้ด้าเนินโครงการฯ ได้ด้าเนินงานตามแผนงานและมีผลการด้าเนินงานดังนี  
4.1 ผลการด าเนินงานลงพ้ืนที่เพื่อส ารวจศักยภาพสถานการณ์ปัจจุบันด้านความพร้อมด้านวัตถุดิบ ด้าน

การผลิตสินค้าเกษตรอบแห้ง และด้านการตลาดของพ้ืนที่เป้าหมาย 
การส้ารวจกลุ่มเป้าหมายในด้านของชนิดของวัตถุดิบในกลุ่ม ปริมาณวัตถุดิบ สินค้าท่ีผลิต ความพร้อม

ด้านการผลิตสินค้าอบแห้งและการตลาด ผู้ด้าเนินโครงการได้ประสานงานกับประธานกลุ่มเป้าหมายที่ 1 กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือเราตามรอยพ่อ (นางกฤษณา โกรกส้าโรง เบอร์โทรศัพท์ 084-545-1677) 
และประธานกลุ่มเป้าหมายที่ 2 วิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด ลุ่มแม่น ้าแคม (นางธีรนาฎ ไหลทุ่ง เบอร์
โทรศัพท์ 086-400-9503) โดยนัดหมายวัน-เวลา และลงพื นที่เพ่ือส้ารวจศักยภาพในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 
2563 โดยอาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ ผู้ร่วมโครงการ เป็นผู้ลงพื นที่ส้ารวจ ดังแสดงการลงพื นที่
ส้ารวจศักยภาพสถานการณ์ปัจจุบันของกลุ่มเป้าหมายดังภาพที่ 4.1 และ 4.2   

จากการลงพื นที่ส้ารวจพบว่ากลุ่มเป้าหมายที่ 1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือเราตามรอยพ่อ
นั นเป็นกลุ่มผู้ปลูกผักสวนครัวและผักสลัดอินทรีย์ มีสมาชิกประมาณ 30 คน โดยสมาชิกจะมีพื นที่เพาะปลูกผัก
สวนครัวและผักสลัดอินทรีย์ในบริเวณบ้านและสวนของตนเอง โดยมีพื นที่เพาะปลูกรวมกันมากกว่า 30 ไร่ มี
ผลผลิตหลักๆ ได้แก่ผักสลัด ผักกวางตุ้ง ผักสวนครัว มันหวานญี่ปุ่น สมุนไพร และเครื่องเทศ โดยทาง
กลุ่มเป้าหมายที่ 1 นี มีเครือข่ายผักสลัดอินทรีย์ใน 8 อ้าเภอในจังหวัดแพร่เป็นแหล่งตลาดที่ส้าคัญของกลุ่ม 
กลุ่มมีการผลักดันให้มีการขอรับรองแปลงปลูกผักอินทรีย์ให้กับสมาชิกในกลุ่มและขยายพื นที่เพาะปลูก 
เนื่องจากตลาดมีความต้องการผลผลิตมันหวานญี่ปุ่น สมุนไพร และเครื่องเทศต้มย้าเช่น ข่า ตะไคร้ และใบ
มะกรูดที่แปรรูปเป็นเครื่องต้มย้าแห้ง ผลผลิตหลักของทางกลุ่มเป็นผักสวนครัวผักบุ้ง และผักสลัด โดยส่งขาย
ในหมู่บ้านและเครือข่ายในจังหวัดโดยมีผลผลิตประมาณ 1,500 กิโลกรัมต่อเดือน ขายในราคากิโลกรัมละ 20-
50 บาทขึ นกับชนิดของผัก ผักบุ้งราคา กิโลกรัมละ 20 บาท ผักสลัดกิโลกรัมละ 50 บาท โดยการขายผักเป็น
ทั งรายได้หลักและรายได้เสริมให้แก่สมาชิกในกลุ่ม อย่างไรก็ตามในแต่ละรอบของการเก็บเกี่ยวผักแต่ละรอบ 
จะมีผักตกเกรดประมาณร้อยละ 40-50 โดยกลุ่มนี ยังไม่ได้น้าผักไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใดๆ แต่เคยแปรรูป
ข้าวกล้องงอก และปลาส้มสอดไส้ข้าวกล้องงอกเพ่ิมกาบา   

กลุ่มเป้าหมายที่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด ลุ่มแม่น ้าแคม เป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักสลัด 
ผักเชียงดา ดอกดาวเรืองและผักพื นบ้าน โดยกลุ่มมีสมาชิก 15 คน มีพื นที่เพาะปลูกทั งหมดประมาณ 50 ไร่ 
กลุ่มจะส่งเสริมให้มีการปลูกผักเชียงดาเป็นหลักเนื่องจากผักเชียงดาสามารถแปรรูปเป็นชาผักเชียงดา ซึ่งกลุ่มมี
การแปรรูปโดยใช้ใบเชียงดาแก่มาท้าแห้งและคั่วให้หอมแล้วน้าไปบดเป็นชาผง ส่วนยอดอ่อนของผักเชียงดา
นั นสามารถเก็บขายสดในตลาดของหมู่บ้านได้ กลุ่มจะน้าใบแก่ของผักเชียงดาบางส่วนมาแปรรูปเป็นชาผัก
เชียงดาเอง และอีกส่วนหนึ่งจะขายเป็นใบสดให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่เพ่ือการแปรรูป โดยจะ
ขายใบเชียงดาสดในราคากิโลกรัมละ 20-30 บาท มีผลผลิตสัปดาห์ละประมาณ 150 กิโลกรัม ชาผักเชียงดาที่
ทางกลุ่มผลิตขึ นได้นั นจะบดเป็นชาชงบรรจุซองๆ ละ 200 กรัม ขายในราคาซองละ 100 บาท เป็นรายได้เสริม
จากการท้านา และกลุ่มนี ยังปลูกผักเพ่ือขายสดเช่นเดียวกับกลุ่มเป้าหมายที่ 1 



27 
 

 
 
ภาพที่ 4.1 ภาพการส้ารวจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือเราตามรอยพ่อ อ้าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
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ภาพที่ 4.2 ภาพการส้ารวจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด ลุ่มแม่น ้าแคม อ้าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

จากการส้ารวจทั งสองกลุ่มเป้าหมายพบว่าเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมในด้านวัตถุดิบทาง
การเกษตรโดยเฉพาะผัก มันญี่ปุ่น เป็นต้น แต่สินค้าเกษตรสดเกิดการเน่าเสียได้ง่าย หรือบางครั งจ้าหน่ายไม่
หมด และมีสินค้าตกเกรด ท้าให้ต้องการการแปรรูป และทั งสองกลุ่มมีพื นฐานเล็กน้อยด้านการแปรรูปสินค้า
เกษตรโดยเฉพาะผักด้วยการท้าแห้ง จึงจ้าเป็นที่จะต้องผ่านการอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตรด้วยการท้าแห้ง ที่ผู้ด้าเนินโครงการฯ จะได้จัดให้มีขึ นภายหลังการติดตั งระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทติย์แล้วเสร็จ  
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4.2 ผลการด าเนินงานเตรียมพื้นที่ให้พร้อมส าหรับการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
พาราโบลาโดม 

ผู้ด้าเนินโครงการได้ท้าการส้ารวจพื นที่ที่เหมาะสมส้าหรับการติดตั งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
แบบพาราโบลาโดมในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดย ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี และอาจารย์ ดร.
อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ เป็นผู้ลงประเมินพื นที่ โดยพิจารณาจากการเป็นที่โล่งแจ้ง แสงแดดส่องถึง พื นที่ไม่
เสี่ยงต่อการที่น ้าท่วมขัง ดินแน่น และใกล้กับบริเวณที่กลุ่มจะใช้ในการเตรียมวัตถุดิบก่อนการท้าแห้ง ภาพที่ 
4.3 แสดงการลงพื นทีส่้ารวจบริเวณท่ีเหมาะสมในการติดตั งระบบอบแห้งฯ ของกลุ่มเป้าหมายที่ 1 และ ภาพที่ 
4.4 แสดงการลงพื นที่ส้ารวจบริเวณที่เหมาะสมในการติดตั งระบบอบแห้งฯ ของกลุ่มเป้าหมายที่ 2 โดยทั งสอง
แห่งมีพื นที่เหมาะสมในการติดตั งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แต่ต้องมีการถมดินให้สูงขึ น และปรับพื นที่
ให้เรียบ มีระดับสม่้าเสมอ ส้าหรับการเทพื นคอนกรีตต่อไป 
 
 
     

   
 
 
 
 
 
 
 
การส้ารวจพื นที่ท่ีเป็นไปได้ในการติดตั งระบบอบแห้งฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การสอบถามข้อมูล ท้าความเข้าใจกับประธานกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับพื นที่ที่จะควรใช้ในการติดตั ง
ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม 

 

ภาพที่ 4.3 การลงพื นที่ส้ารวจบริเวณท่ีเหมาะสมในการติดตั งระบบอบแห้งฯ ของกลุ่มเป้าหมายที่ 1  
              กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือเราตามรอยพ่อ อ้าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
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การส้ารวจพื นที่ท่ีเป็นไปได้ในการติดตั งระบบอบแห้งฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสอบถามข้อมูล ท้าความเข้าใจกับประธานกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับพื นที่ที่จะควรใช้ในการติดตั ง
ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม 

 
ภาพที่ 4.4 การลงพื นที่ส้ารวจบริเวณท่ีเหมาะสมในการติดตั งระบบอบแห้งฯ ของกลุ่มเป้าหมายที่ 2  
              กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด ลุ่มแม่น ้าแคม อ้าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 

ส้าหรับผลของการปรับพื นที่และการก่อสร้างพื นคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือเป็นฐานของระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมแสดงดังนี  
 
พื นที่ของกลุ่มเป้าหมายที่ 1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือเราตามรอยพ่อ อ้าเภอร้องกวาง ที่คัดเลือก
ส้าหรับเป็นสถานที่ติดตั งระบบอบแห้งฯ เดิมเป็นพื นที่ซึ่งใช้เก็บของ ต้องท้าการรื อสิ่งของที่ตั งอยู่บริเวณนั น 
และถมดินเพ่ิมเพ่ือให้ได้ระดับเดียวกับพื นของบริเวณบ้าน ป้องกันน ้าท่วมขัง และปรับพื นให้เรียบสม่้าเสมอ ดัง
ภาพที่ 4.5 
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ภาพที่ 4.5 การปรับพื นที่ของกลุ่มเป้าหมายที่ 1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือเราตามรอยพ่อ  
              อ้าเภอร้องกวาง จงัหวัดแพร่ ก่อนการเทพื นคอนกรีตฐานของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

เมื่อพื นที่ปรับพร้อมแล้วผู้ด้าเนินโครงการได้เริ่มการก่อสร้างพื นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 7.0 
เมตร ยาว 9.2 เมตร หนา 12 เซนติเมตร โดยเริ่มต้นจากการก้าหนดขอบเขตของขอบพื นคอนกรีตโดยการวาง
แบบเหล็กก้าหนดขอบและความสูง จากนั นท้าการปักหลักเพ่ือปรับระดับความความสูงของคอนกรีตที่จะเทลง
ไป ปรับผิวหน้าพื นให้สม่้าเสมอด้วยทรายอีกครั ง จากนั นจึงวางเหล็กเส้น 9 มิลลิเมตร เป็นโครงสร้าง วางเป็น
ตารางขนาด 20 x 20 ตารางเซนติเมตร ผูกด้วยลวด วางท่อระบายน ้าพร้อมเทคอนกรีต โดยคอนกรีตที่ใช้จะมี
ความแข็งอยู่ที่ 240 KSG เมื่อเทคอนกรีตแล้ว จะโรยผงปูนผสมผงฝุ่นด้าเพ่ือขัดมันผิวหน้า เพ่ือช่วยในการดูด
ซับรังสีอาทิตย์ เมื่อขัดมันผิวหน้าเสร็จแล้วปล่อยให้พื นแข็งตัวและท้าการตัดรอยต่อต่างๆ ดังแสดงในภาพที่ 
4.6 
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การวางแบบเหล็กก้าหนดขอบและความสูง และการวางเหล็กเส้น 9 มิลลิเมตร 

 
การวางท่อระบายน ้า 

 

 

 
การเทพื นคอนกรีตเสริมเหล็ก และการขัดมันผิวหน้า 

ภาพที่ 4.6 การก่อสร้างพื นคอนกรีตเสริมเหล็กส้าหรับเป็นฐานของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ 
              พาราโบลาโดม  ณ กลุ่มเป้าหมายที่ 1 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือเราตามรอยพ่อ  
               อ้าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
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พื นที่ของกลุ่มเป้าหมายที่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด ลุ่มแม่น ้าแคม อ้าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ที่
คัดเลือกไว้ส้าหรับติดตั งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม เป็นพื นที่โล่ง มีหญ้าปกคลุม มี
ระดับใกล้เคียงกับพื นที่เพาะปลูกผักในบริเวณรอบๆ จึงด้าเนินการให้มีการปรับพื นที่ด้วยการถมดินสูงขึ น
ประมาณ 20 เซนติเมตร และบดอัดให้แน่น ก่อนการเทพื นคอนกรีต ดังแสดงในภาพที่ 4.7 
 

    
 
ภาพที่ 4.7 การปรับพื นที่ของกลุ่มเป้าหมายที่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด ลุ่มแม่น ้าแคม อ้าเภอ    
              เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ส้าหรับเทพื นคอนกรีตฐานของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ  
              พาราโบลาโดม 
 

เมื่อพื นทีป่รับพร้อมแล้วผู้ด้าเนินโครงการได้เริ่มการก่อสร้างพื นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 7.0 
เมตร ยาว 9.2 เมตร หนา 12 เซนติเมตร โดยเริ่มต้นจากการก้าหนดขอบเขตของขอบพื นคอนกรีตโดยการวาง
แบบเหล็กก้าหนดขอบและความสูง จากนั นท้าการปักหลักเพ่ือปรับระดับความความสูงของคอนกรีตที่จะเทลง
ไป ปรับผิวหน้าพื นให้สม่้าเสมอด้วยทรายอีกครั ง จากนั นจึงวางเหล็กเส้น 9 มิลิลเมตร เป็นโครงสร้าง วางเป็น
ตาราง ขนาด 20 x 20 ตารางเซนติเมตร ผูกด้วยลวด วางท่อระบายน ้าพร้อมเทคอนกรีต โดยคอนกรีตที่ใช้จะมี
ความแข็งอยู่ที่ 240 KSG เมื่อเทคอนกรีตแล้ว โรยผงปูนผสมผงฝุ่นด้าเพื่อขัดมันผิวหน้า เมื่อขัดมันผิวหน้าเสร็จ
แล้วปล่อยให้พื นแข็งตัวและท้าการตัดรอยต่อต่างๆ ดังแสดงในภาพที ่4.8 
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การวางแบบเหล็กก้าหนดขอบและความสูง การวางเหล็กเส้น 9 มิลลิเมตรและการวางท่อระบายน ้า 

 

 
การเทพื นคอนกรีตเสริมเหล็ก และการขัดมันผิวหน้า 

 
ภาพที่ 4.8 การก่อสร้างพื นคอนกรีตเสริมเหล็กส้าหรับเป็นฐานของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ 
              พาราโบลาโดม  ณ กลุ่มเป้าหมายที่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด ลุ่มแม่น ้าแคม  
              อ้าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
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4.3 ผลการด าเนินงานเตรียมโครงสร้างส่วนประกอบต่างๆ ของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
พาราโบลาโดม  
 

ผู้ด้าเนินโครงการได้เตรียมโครงสร้างส่วนประกอบต่างๆ ของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
พาราโบลาโดม ส้าหรับการติดตั งระบบอบแห้งฯ ขนาดเล็ก กว้าง 6 เมตร x ยาว 8.2 เมตร จ้านวน 2 ระบบ 
โดยท้าการดัดโครงสร้างโครงโค้ง และด้านประกอบของโค้งพาราโบลา ส่งเหล็กโครงสร้างไปชุบกัล วาไนซ์กัน
สนิม จากนั นน้ามาตัดให้ได้ขนาดพร้อมใช้งานในการติดตั งระบบอบแห้งฯ เตรียมขาตั งชั นวางตะแกรงพร้อม
ประกอบ ท้าประตู และเตรียมแผ่นโพลีคาร์บอเนตพร้อมชุดอลูมิเนียมจับยึด เตรียมระบบวัดอุณหภูมิ และ
ความชื นสัมพัทธ์ เป็นต้น แสดงดังภาพที่ 4.9 

 

    
 

 
 

   
 
ภาพที่ 4.9 โครงสร้างเหล็กและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เตรียมส้าหรับการติดตั งระบบอบแห้งฯ ในพื นที่เป้าหมาย 
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4.4 ผลการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
ภายหลังการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ผู้ด้าเนินโครงการจัดส่งทีมช่างติดตั งระบบอบแห้งฯ และขนส่ง

อุปกรณ์ต่างๆ จากอ้าเภอเมืองจังหวัดนครปฐมไปยังอ้าเภอร้องกวาง และอ้าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
โดยใช้รถ 6 ล้อขนาดบรรทุกยาว 6 เมตร ในโครงการนี ได้ท้าการติดตั งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
พาราโบลาโดม ขนาดเล็ก หน้ากว้าง 6.0 เมตร ยาว 8.2 เมตร จ้านวน 2 ระบบ ติดตั งในพื นที่ 2 แห่ง โดยผู้
ด้าเนินโครงการติดตั งระบบอบแห้งฯ ตามขั นตอนในการติดตั ง เริ่มจากการวัดระยะการตั งเสาเหล็ก เมื่อได้
ระยะที่แน่นอนแล้วท้าการติดตั งเสาเหล็กกับโครงโค้งพาราโบล่าโดยใช้พุกเจาะยึดลงบนฐานพื นคอนกรีต และ
ท้าการตั งโครงจนครบจ้านวนตามขนาดของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม จากนั นให้
ท้าการจับระดับเสาเหล็กกับโครงโค้งพาราโบล่า  ต่อไปท้าการเชื่อมโครงแต่ละโครงเข้ากันด้วยเหล็กแปที่
จัดเตรียมไว้ และท้าการตัดและเชื่อมเหล็กบริเวณด้านหน้าและด้านหลังของโครงสร้างส้าหรับติดตั งประตู เมื่อ
ท้าการติดตั งโครงเหล็กของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมเสร็จเรียบร้อยแล้วท้าการ
ติดตั งชุดอุปกรณ์จับยึด หรือ aluminium clamping บนโครงเหล็กของระบบอบแห้งฯ แล้วปิดคลุมหลังคา
ด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต จากนั นท้าการติดตั งประตูอลูมิเนียมทั งด้านหน้าและด้านหลังของระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม อุดรอยต่อระหว่างแผ่นโพลีคาร์บอเนตกับพื นคอนกรีตด้วยซิลิโคน
แบบใส ไม่มีสี ชนิดไร้กรด และประกอบชั นวางผลิตภัณฑ์ ในขั นตอนสุดท้ายจะท้าการติดตั งระบบระบาย
อากาศ โดยตั งเสาแผงโซลาร์เซลล์และท้าการเดินสายไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ไปยังพัดลมดูดอากาศ จากนั น
ติดตั งตู้แสดงอุณหภูมิและความชื นสัมพัทธ์ และด้าเนินการเก็บรายละเอียด เช่น สายไฟ การทาสีบริเวณ
รอยต่อของโครงเหล็ก จนกระท่ังได้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่เสร็จสมบูรณ์  

ภาพการติดตั งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมขนาดเล็ก หน้ากว้าง 6.0 เมตร 
ยาว 8.2 เมตร จนเสร็จสมบูรณ์ส้าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือเราตามรอยพ่อ อ้าเภอร้องกวาง 
จ้านวน 1 ระบบ แสดงดังภาพที่ 4.10 และภาพการติดตั งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม
ขนาดเล็ก หน้ากว้าง 6.0 เมตร ยาว 8.2 เมตร จนเสร็จสมบูรณ์ส้าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัดลุ่ม
แม่น ้าแคม อ้าเภอเมืองแพร่ จ้านวน 1 ระบบ แสดงดังภาพที่ 4.11 
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ภาพที่ 4.10 ผลการติดตั งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมขนาดเล็ก กว้าง 6.0 เมตร  

     ยาว 8.2 เมตร ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือเราตามรอยพ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 
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ภาพที่ 4.11 ผลการติดตั งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมขนาดเล็ก กว้าง 6.0 เมตร  
                ยาว 8.2 เมตร ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัดลุ่มแม่น ้าแคม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 
 



39 
 

 4.5 ผลการด าเนินงานการจัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ 
พาราโบลาโดม 

เมื่อการติดตั งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมด้าเนินการเสร็จสิ น เพ่ือให้เกิดการ
ใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมให้มผีลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ จึงจ้าเป็นต้องมี
การจัดการถ่ายทอดเทคโนโลยี และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
ภายในประเทศที่รุนแรงขึ น ผู้ด้าเนินโครงการจึงได้จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรที่ 1 เรื่องเทคโนโลยี
ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม ในรูปแบบผสมผสานระหว่างการจัดอบรมในพื นที่
เป้าหมายร่วมกับการอบรมออนไลน์ โดยปฏิบัติตามเกณฑ์การจัดอบรมตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศ
ฯ ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของรัฐบาล และของจังหวัด
แพร่ โดยได้ด้าเนินการจัดอบรมขึ นจ้านวน 2 ครั ง ครั งละ 1 วัน ได้แก่ครั งที่ 1 จัดขึ นในวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 
2564 ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด ลุ่มแม่น ้าแคม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่  และครั งที่ 2 จัดขึ นในวัน
อาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือเราตามรอยพ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 
โดยการอบรมทั งสองครั งมีเนื อหาสาระ และวิทยากรบรรยาย ดังแสดงในรายละเอียดต่อไปนี  
 
หลักสูตร หลักการท างานและการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม 
09.30-10.30 น. หลักการท้างานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม 
                     (ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี) แบบออนไลน์ ผ่าน zoom application  
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45-11.45 น. หลักการติดตั งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมและดูแลรักษา 
                     (นายยุทธศักดิ์ บุญรอด) แบบออนไลน์ ผ่าน zoom application 
11.45-12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
12.30-13.30 น. การใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม 
                     (ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี) แบบออนไลน์ ผ่าน zoom application 
13.30–13.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง                 
13.45-15.00 น.  การใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมและตอบค้าถามและข้อสงสัย 
                     (ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี และ อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์) แบบผสมผสาน                
                      ออนไลน์ และ ณ ที่ตั้ง) 
 

ผลการด้าเนินงานการจัดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลา
โดมครั งที่ 1 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด ลุ่มแม่น ้าแคม อ.เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีจ้านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมทั งสิ น 20 คน เป็นชาย 8 คน หญิง 12 คน ดังแสดงรายชื่อการลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรม 
ดังภาพที่ 4.12 และภาพตัวอย่างบรรยากาศการอบรมแบบผสมผสานออนไลน์ และ จัด ณ ที่ตั ง แสดงดังภาพ
ที่ 4.13 – 4.15 
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ภาพที่ 4.12 รายชื่อและหน่วยงานผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรที่ 1 เรื่องเทคโนโลยีระบบอบแห้ง 
                พลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม ครั งที่ 1 ณ วิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัดลุ่มแม่น ้าแคม   
                อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 
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ภาพที่ 4.13 ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรมหัวข้อหลักการท้างานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ 
                พาราโบลาโดม โดย ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี แบบออนไลน์ ผ่าน zoom application  
                ครั งที่ 1 ณ วิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัดลุ่มแม่น ้าแคม โดยมี อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัส   
                รัตนไพบูลย์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร ณ สถานที่ตั ง 
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ภาพที่ 4.14 ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรมหัวข้อหลักการติดตั งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ 
                พาราโบลาโดม และการดูแลรักษา โดยนายยุทธศักดิ์ บุญรอด ผ่าน zoom application  
                ครั งที่ 1 ณ วิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัดลุ่มแม่น ้าแคม โดยมี อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัส   
                รัตนไพบูลย์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร ณ สถานที่ตั ง 
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ภาพที่ 4.15 ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรมการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลา   
                โดม และตอบค้าถามและข้อสงสัย โดยอาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ ณ สถานที่ตั ง 
                ครั งที่ 1 ณ วิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัดลุ่มแม่น ้าแคม   
             

ผลการประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ 5 ด้าน ได้แกด่้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื อหาที่
บรรยาย ด้านวิทยากร ด้านการน้าความรู้ไปใช้ ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร และด้านความพึงพอใจโดยรวม 
ของการฝึกอบรมหลักสูตรที่ 1 ครั งที่ 1 ในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ วิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด 
ลุ่มแม่น ้าแคม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ มีผู้ตอบแบบประเมินจ้านวน 10 คน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี  

มีคะแนน น้อยกว่า หรือเท่ากับ 2.99 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ น้อยที่สุด 
มีคะแนน ตั งแต่ 3.00 ถึง 3.49 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ น้อย 
มีคะแนน ตั งแต่ 3.50 ถึง 3.99 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 
มีคะแนน ตั งแต่ 4.00 ถึง 4.49 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ มาก 
มีคะแนน มากกว่า หรือเท่ากับ 4.50 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด  

ผลการประเมินแสดงดังนี  
ด้านความรู้ความเข้าใจด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื อหาที่บรรยาย มีรายละเอียดดังนี  

 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท้างานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม มี
คะแนน 4.50 อยู่ในช่วงมากท่ีสุด  

 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการติดตั งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมและ
ดูแลรักษา มีคะแนน 4.30 อยู่ในช่วงมาก  

 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม มีคะแนน 
4.60 อยู่ในช่วงมากท่ีสุด  
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ด้านวิทยากร 
 วิทยากรมีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสม มีคะแนน 4.60 อยู่ในช่วงมากที่สุด  
 วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ มีคะแนน 4.50 วงมากที่สุดอยู่ในช่  
 เนื อหามีความน่าสนใจ มีคะแนน อยู่ในช่วงมากที่สุด 4.50 
 วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้ชัดเจน มีคะแนน 4.40 อยู่ในช่วงมาก  

ด้านการน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ท่านสามารถน้าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต มีคะแนน 4.70 อยู่ในช่วงมากท่ีสุด  

ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร 
 สถานที่จัดสัมมนา มีคะแนน อยู่ในช่วงมากที่สุด 4.50 
 ระยะเวลาในการสัมมนา มีคะแนน อยู่ในช่วงมาก .304  
 การอ้านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีคะแนน 4.60 อยู่ในช่วงมากที่สุด  
 การจัดอาหารว่าง มีคะแนน อยู่ในช่วงมากที่สุด 4.70 
 การจัดอาหารกลางวัน มีคะแนน 4.80 อยู่ในช่วงมากที่สุด  
 เอกสารประกอบการสัมมนามีความเหมาะสม มีคะแนน 4.60 อยู่ในช่วงมากที่สุด  

ด้านความพึงพอใจโดยรวม 
 ความพึงพอใจของท่านโดยรวมต่อการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีในครั งนี  มีคะแนน อยู่ในช่วงมาก

ที่สุด 4.80  
ข้อเสนอแนะ 

 ผลิตภัณฑ์ง่ายดี 
 ควรจัดอบรมต่อเนื่องในการท้าผลิตภัณฑ์ 

 
ส้าหรับผลการด้าเนินงานการจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรที่ 1 เรื่องเทคโนโลยีระบบอบแห้ง

พลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม ครั งที่ 2 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือเราตามรอยพ่อ 
อ้าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ้านวน 25 คน โดยมีก้านัน และเจ้าหน้าที่เทศบาลต้าบล
ร้องกวาง รวมทั ง อสม.บ้านวังโป่ง เข้าร่วมอบรมด้วย  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นชาย 1 คน หญิง 24 คน ดัง
รายชื่อการลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรม แสดงดังภาพที่ 4.16 และตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรมใน
หัวข้อต่างๆ แสดงดังภาพที่ 4.17 – 4.19 
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ภาพที่ 4.16  รายชื่อและหน่วยงานผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรที่ 1 เรื่องเทคโนโลยีระบบ  
                อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม ครั งที่ 2 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัย 
                 ในมือเราตามรอยพ่อ อ้าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
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ภาพที่ 4.17 ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรมหัวข้อหลักการท้างานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ 
                พาราโบลาโดม โดย ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี แบบออนไลน์ ผ่าน zoom application  
                ครั งที่ 2 ณ วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือเราตามรอยพ่อ โดยมี อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัส   
                รัตนไพบูลย์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร ณ สถานที่ตั ง 
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ภาพที่ 4.18 ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรมหัวข้อหลักการติดตั งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ 
                พาราโบลาโดม และการดูแลรักษา โดยนายยุทธศักดิ์ บุญรอด ผ่าน zoom application  
                ครั งที่ 2 ณ วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือเราตามรอยพ่อ โดยมี อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัส   
                รัตนไพบูลย์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร ณ สถานที่ตั ง 
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ภาพที่ 4.19 ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรมการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลา   
                โดม ตอบค้าถามและข้อสงสัย โดยอาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ ณ สถานที่ตั ง 
                ครั งที่ 2 ณ วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือเราตามรอยพ่อ   
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ผลการประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ 5 ด้าน ได้แกด่้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื อหาที่
บรรยาย ด้านวิทยากร ด้านการน้าความรู้ไปใช้ ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร และด้านความพึงพอใจโดยรวม 
ของการฝึกอบรมหลักสูตรที่ 1 ครั งที่ 2 ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือ
เราตามรอยพ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ มีผู้ตอบแบบประเมินจ้านวน 11 คน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี  

มีคะแนน น้อยกว่า หรือเท่ากับ 2.99 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ น้อยที่สุด 
มีคะแนน ตั งแต่ 3.00 ถึง 3.49 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ น้อย 
มีคะแนน ตั งแต่ 3.50 ถึง 3.99 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 
มีคะแนน ตั งแต่ 4.00 ถึง 4.49 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ มาก 
มีคะแนน มากกว่า หรือเท่ากับ 4.50 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด  

ผลการประเมินแสดงดังนี  
ด้านความรู้ความเข้าใจด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื อหาที่บรรยาย มีรายละเอียดดังนี  

 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท้างานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม มี
คะแนน 4.45 อยู่ในช่วงมาก  

 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการติดตั งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมและ
ดูแลรักษา มีคะแนน 4.45 อยู่ในช่วงมาก  

 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม มีคะแนน 
4.45 อยู่ในช่วงมาก  

ด้านวิทยากร 
 วิทยากรมีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสม มีคะแนน 4.45 อยู่ในช่วงมาก  
 วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ มีคะแนน 4.54 อยู่ในช่วงมากที่สุด  
 เนื อหามีความน่าสนใจ มีคะแนน อยู่ในช่วงมากที่สุด 4.54 
 วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้ชัดเจน มีคะแนน 4.54 อยู่ในช่วงมากที่สุด  

ด้านการน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ท่านสามารถน้าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต มีคะแนน 4.45 อยู่ในช่วงมาก  

ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร 
 สถานที่จัดสัมมนา มีคะแนน 4.36 อยู่ในช่วงมาก  
 ระยะเวลาในการสัมมนา มีคะแนน  4.36 อยู่ในช่วงมาก  
 การอ้านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีคะแนน 4.36 อยู่ในช่วงมาก  
 การจัดอาหารว่าง มีคะแนน 4.36 อยู่ในช่วงมาก  
 การจัดอาหารกลางวัน มีคะแนน 4.36 อยู่ในช่วงมาก  
 เอกสารประกอบการสัมมนามีความเหมาะสม มีคะแนน 4.27 อยู่ในช่วงมาก  

ด้านความพึงพอใจโดยรวม 
 ความพึงพอใจของท่านโดยรวมต่อการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีในครั งนี  มีคะแนน อยู่ในช่วงมาก 

4.45  
ข้อเสนอแนะ 

 ขอบคุณท่ีมอบองค์ความรู้และสิ่งดีๆให้กลุ่มวิสาหกิจค่ะ 
 ดีมากค่ะ 
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4.6 ผลการด าเนินงานการจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้การเพิ่มมูลค่าผักด้วยระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม 

เมื่อการติดตั งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมด้าเนินการเสร็จสิ น เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์อบแห้งจากสินค้าเกษตรที่มีการปลูกในพื นที่ได้  โดยเฉพาะการแปรรูป
จากผัก และเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในด้านคุณภาพและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ 
ตลอดจนการผลิตอาหารตามมาตรฐาน จี เอ็ม พี บรรจุภัณฑ์และอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ จึงจ้าเป็นต้องมี
การจัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรที่ 2  เรื่องการเพ่ิมมูลค่าผักด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
พาราโบลาโดม และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19) 
ภายในประเทศมีความรุนแรงขึ น ผู้ด้าเนินโครงการจึงได้จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรที่ 2 ในรูปแบบ
ผสมผสานแบบออนไลน์ ร่วมกับการจัดอบรม ณ สถานที่ตั งของกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดจ้านวน 2 ครั ง ครั งละ 2 
วัน ดังนี  
ครั งที่ 1  ณ วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือเราตามรอยพ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่   
            วันที่ 1 คือวันจันทร์ที ่26 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 2 คือวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 
ครั งที่ 2  ณ วิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด ลุ่มแม่น ้าแคม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่  
            วันที่ 1 คือวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 2 คือวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 
และมีรายละเอียดก้าหนดการ พร้อมหัวข้อการอบรมดังต่อไปนี  
 
การเพ่ิมมูลค่าผักด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม 
วันที่ 1 
09.30-10.30 น. การเพ่ิมมูลค่าผักด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม การผลิตผักแผ่น 

ผักผง และข้าวเกรียบผักด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม  (ภาค
บรรยาย) 

                     (ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี) แบบออนไลน์ ผ่าน zoom application 
                     และ อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ (ณ สถานที่ตั้ง) 
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45-11.45 น. คุณประโยชน์และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ส้าคัญในผักและผลิตภัณฑ์ 
                     ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพสินค้าเกษตรอบแห้งที่ผ่านการอบแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงาน  
                     แสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม 
                     (รศ.ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ) แบบออนไลน์ ผ่าน zoom application 
11.45-12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
12.30-13.30 น. คุณภาพผลิตภัณฑ์อบแห้ง: อันตรายในอาหาร 
                     นายฉัตรชัย วัฒนไพโรจน์ แบบออนไลน์ ผ่าน zoom application 
13.30-13.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
13.45-15.15 น. หลักเกณฑ์ท่ีดีในการผลิตอาหาร จี เอ็ม พี 
                     นายฉัตรชัย วัฒนไพโรจน์ แบบออนไลน์ ผ่าน zoom application 
วันที่ 2 
07.00-09.00 น. การผลิตผักแผ่น ผักผง และข้าวเกรียบผักด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพารา       

โบลาโดม  (ภาคปฏิบัติ) 
                    คุณกฤษณา โกรกส้าโรง ส้าหรับครั งที่ 1 และคุณธีรนาฎ ไหลทุ่ง ส้าหรับครั งที่ 2  
                    (ณ สถานที่ตั ง) 
10.30-11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
11.00-12.00 น. บรรจุภัณฑ์และอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 
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                     (ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี) แบบออนไลน์ ผ่าน zoom application 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. กรณีตัวอย่างผลิตภัณฑ์อบแห้งเชิงพาณิชย์จากระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ   
                     พาราโบลาโดม 
                     (นายพรธเรศ ดวงสุวรรณ) แบบออนไลน์ ผ่าน zoom หรือ line application 
14.30-15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
15.00-16.00 น. การตรวจติดตามผลิตภัณฑ์ในพาราโบลาโดมที่ได้ฝึกปฏิบัติในภาคเช้า 
                     นางกฤษณา โกรกส้าโรง ส้าหรับครั งที่ 1 และนางธีรนาฎ ไหลทุ่ง ส้าหรับครั งที่ 2  
                     (ณ สถานที่ตั ง) 
                     (นายพรธเรศ ดวงสุวรรณ) แบบออนไลน์ ผ่าน zoom หรือ line application 
   

ผลการด้าเนินการฝึกอบรมหลักสูตรที่ 2 ครั งที่ 1 ณ วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือเราตามรอยพ่อ 
อ.ร้องกวาง จ.แพร่ มีจ้านวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 25 คน ในจ้านวนนี มีตัวแทนจากเครือข่ายต้าบลทุ่งศรี 1 
คน และเจ้าหน้าที่เทศบาลต้าบลร้อยกวาง 1 คน ดังรายชื่อการลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรม แสดงดังภาพที่ 
4.20 และตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรมในหัวข้อต่างๆ แสดงดังภาพที่ 4.21 – 4.27 
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ภาพที่ 4.20  รายชื่อและหน่วยงานผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรที่ 2 เรื่องเทคโนโลยีระบบ  
                อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม ครั งที่ 1 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัย 
                 ในมือเราตามรอยพ่อ อ้าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
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ภาพที่ 4.21 ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรที่ 2 ครั งที่ 1 การเพ่ิมมูลค่าผักด้วยระบบอบแห้ง  
                พลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม “การผลิตผักแผ่น ผักผง ข้าวเกรียบผัก กล้วยอบแห้ง   
                และแก้วมังกรอบแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม” (ภาคบรรยาย) 
                โดย ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี แบบออนไลน์ ผ่าน zoom application 
                และอ.ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ (ณ สถานที่ตั ง) วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 
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ภาพที่ 4.22 ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรที่ 2 ครั งที่ 1 เรื่องคุณประโยชน์และสารออกฤทธิ์ทาง  
                ชีวภาพที่ส้าคัญในผักและผลิตภัณฑ์ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพสินค้าเกษตรอบแห้งที่ผ่านการ  
                อบแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม  
                โดย รศ.ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ แบบออนไลน์ผ่าน zoom application วันที่ 26 ก.ค. 2564 
 
 

  
 
ภาพที่ 4.23 ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรที่ 2 ครั งที่ 1 เรื่องคุณภาพผลิตภัณฑ์อบแห้ง:   
                อันตรายในอาหาร โดย นายฉัตรชัย วัฒนไพโรจน์ แบบออนไลน์ ผ่าน zoom application  
                วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 
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ภาพที่ 4.24 ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรที่ 2 ครั งที่ 1 เรื่องหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร  
                จี เอ็ม พี โดย นายฉัตรชัย วัฒนไพโรจน์ แบบออนไลน์ ผ่าน zoom application  
                วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 
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การล้าง และการตัดแต่งผัก 

   
การลวกผัก 

   
การท้าให้เย็น การปั่นผักผสมกับส่วนผสมอื่นๆ เพ่ือผลิตโฟมผัก 

  
การขึ นรูปโฟมผักบนตะแกรงตากแห้งก่อนน้าไปอบแห้งในระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

ภาพที่ 4.25 ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรที่ 2 ครั งที่ 1 เรื่องการผลิตผักแผ่น ผักผง กล้วย 
                อบแห้ง แก้วมังกรอบแห้ง และข้าวเกรียบผักด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
                แบบพาราโบลาโดม (ภาคปฏิบัติ ณ สถานที่ตั ง) โดยนางกฤษณา โกรกส้าโรง  
                วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 



57 
 

   
 

   
การปอก การตัดแต่งแก้วมังกรเนื อสีแดงส้าหรับการตากแห้ง 

   
 

   
การน้าแผ่นผัก และแก้วมังกรเนื อสีแดงเข้าตากแห้งในระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

ภาพที่ 4.25 (ต่อ) ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรที่ 2 ครั งที่ 1 เรื่องการผลิตผักแผ่น ผักผง  
                กล้วยอบแห้ง แก้วมังกรอบแห้ง และข้าวเกรียบผักด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
                แบบพาราโบลาโดม (ภาคปฏิบัติ ณ สถานที่ตั ง) โดยนางกฤษณา โกรกส้าโรง  
                วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 
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ภาพที่ 4.26 ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรที่ 2 ครั งที่ 1 เรื่องบรรจุภัณฑ์และอายุการเก็บรักษา  
                ผลิตภัณฑ์ โดย ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี แบบออนไลน์ ผ่าน zoom application                   
                วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 
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ภาพที่ 4.27 ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรที่ 2 ครั งที่ 1 เรื่องกรณีตัวอย่างผลิตภัณฑ์อบแห้งเชิง  
                พาณิชย์จากระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม โดย นายพรธเรศ ดวงสุวรรณ   
                แบบออนไลน์ ผ่าน zoom application และการตรวจติดตามผลิตภัณฑ์ในพาราโบลาโดมที่ได้ 
                ฝึกปฏิบัติ โดย นายพรธเรศ ดวงสุวรรณ และนางกฤษณา โกรกส้าโรง วันที่ 27 กรกฎาคม 2564    
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ภาพผลิตภัณฑ์ในระหว่างการตากแห้งในระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

 

      
 

     
                                                     ผลิตภัณฑ์ผักแผ่นอบกรอบ แก้วมังกรเนื อสีแดงแห้ง กล้วยตาก 
 
ภาพที่ 4.27 (ต่อ) ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรที่ 2 ครั งที่ 1 เรื่องกรณีตัวอย่างผลิตภัณฑ์  
                    อบแห้งเชิงพาณิชย์จากระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม  
                    โดย นายพรธเรศ ดวงสุวรรณ แบบออนไลน์ ผ่าน zoom application และการตรวจติดตาม     
                    ผลิตภัณฑ์ในพาราโบลาโดมที่ได้ฝึกปฏิบัติ โดย นายพรธเรศ ดวงสุวรรณ และนางกฤษณา   
                    โกรกส้าโรง วันที่ 27 กรกฎาคม 2564    
           

ผลการประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ ของการฝึกอบรมหลักสูตรที่ 2 ครั งที่ 1 ในวันที่ 26 – 27 
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือเราตามรอยพ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ มีผู้ตอบแบบ
ประเมินจ้านวน 13 คน พบว่ามีรายละเอียดในแต่ละด้านดังนี  
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ด้านความรู้ความเข้าใจ  
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปผักด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม 

การผลิตผักแผ่น ผักผงด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม เพื่อเพ่ิมมูลค่าผัก มี
คะแนน 4.38 อยู่ในช่วงมาก  

 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณประโยชน์ที่ส้าคัญในผักและผลิตภัณฑ์ มีคะแนน 4.38 อยู่ในช่วงมาก  
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายในอาหาร และหลักเกณฑ์ท่ีดีในการผลิตอาหาร จี เอ็ม พี มี

คะแนน 4.38 อยู่ในช่วงมาก  
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่อบแห้งโดยใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลา

โดม บรรจุภัณฑ์ และอายุการเก็บรักษา มีคะแนน 4.38 อยู่ในช่วงมาก  
ด้านวิทยากร 

 วิทยากรมีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสม มีคะแนน 4.38 อยู่ในช่วงมาก  
 วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ มีคะแนน 4.46 อยู่ในช่วงมาก  
 เนื อหามีความน่าสนใจ มีคะแนน 4.46 อยู่ในช่วงมาก  
 วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้ชัดเจน มีคะแนน 4.46 อยู่ในช่วงมาก  

ด้านการน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ท่านสามารถน้าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต มีคะแนน 4.46 อยู่ในช่วงมาก  

ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร 
 สถานที่จัดสัมมนา มีคะแนน 4.23 อยู่ในช่วงมาก  
 ระยะเวลาในการสัมมนา มีคะแนน 4.30 อยู่ในช่วงมาก  
 การอ้านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีคะแนน 4.30 อยู่ในช่วงมาก  
 การจัดอาหารว่าง มีคะแนน 4.30 อยู่ในช่วงมาก  
 การจัดอาหารกลางวัน มีคะแนน 04.3 อยู่ในช่วงมาก  
 เอกสารประกอบการสัมมนามีความเหมาะสม มีคะแนน 4.30 อยู่ในช่วงมาก  

ด้านความพึงพอใจโดยรวม 
 ความพึงพอใจของท่านโดยรวมต่อการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีในครั งนี  มีคะแนน อยู่ในช่วงมาก 

4.38  
ข้อเสนอแนะ 

 อยากให้มีสอนแบบนี อีก 
 อยากอบรมแบบนี อีก 
 ได้รับความรู้เพ่ิมดีมาก 

 
ส้าหรับผลการด้าเนินการฝึกอบรมหลักสูตรที่ 2 ครั งที่ 2 ณ วิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด ลุ่มแม่น ้า

แคม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ มีจ้านวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 20 คน ดังรายชื่อการลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรม 
แสดงดังภาพที่ 4.28 และตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรมในหัวข้อต่างๆ แสดงดังภาพที่ 4.29 – 4.34 
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ภาพที่ 4.28  รายชื่อและหน่วยงานผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรที่ 2 เรื่องเทคโนโลยีระบบ  
                อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม ครั งที่ 2 ณ วิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด  
                 ลุ่มแม่น ้าแคม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 
 
 



63 
 

  

 

     

 
 
ภาพที่ 4.29 ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรที่ 2 ครั งที่ 2 การเพ่ิมมูลค่าผักด้วยระบบอบแห้ง  
                พลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม การผลิตผักแผ่น ข้าวเกรียบผัก แป้งมัน  
                ผักเชียงดาอบแห้ง กล้วยและแก้วมังกรอบแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
                แบบพาราโบลาโดม (ภาคบรรยาย) โดย ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี แบบออนไลน์  
                ผ่าน zoom application 
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ภาพที่ 4.30 ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรที่ 2 ครั งที่ 2 เรื่องคุณประโยชน์และสารออกฤทธิ์ทาง  
                ชีวภาพที่ส้าคัญในผักและผลิตภัณฑ์ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพสินค้าเกษตรอบแห้งที่ผ่านการ  
                อบแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม  
                โดย รศ.ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ แบบออนไลน์ผ่าน zoom application วันที่ 28 ก.ค. 2564 
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ภาพที่ 4.31 ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรที่ 2 ครั งที่ 2 เรื่องคุณภาพผลิตภัณฑ์อบแห้ง:   
                อันตรายในอาหาร โดย นายฉัตรชัย วัฒนไพโรจน์ แบบออนไลน์ ผ่าน zoom application  
                วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 
 

 

 
ภาพที่ 4.32 ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรที่ 2 ครั งที่ 2 เรื่องหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร  
                จี เอ็ม พี โดย นายฉัตรชัย วัฒนไพโรจน์ แบบออนไลน์ ผ่าน zoom application  
                วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 
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                    การให้ค้าแนะน้าจากหัวหน้าโครงการ                         การเลือกใบผักเชียงดา การล้าง 

   
การหั่นผัก และหั่นกระชายขาว 

   
การค่ัวใบผักเชียงดา 

   
 

การตากแห้งผักเชียงดา และกระชายขาวในระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
 
ภาพที่ 4.33 ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรที่ 2 ครั งที่ 2 เรื่องการผลิตผักเชียงดาอบแห้ง และ 
                กระชายแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม  
                (ภาคปฏิบัติ ณ สถานที่ตั ง) โดยนางธีรนาฎ ไหลทุ่ง วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 
 



67 
 

          
 
ภาพที่ 4.34 ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรที่ 2 ครั งที่ 2 การตรวจติดตามผลิตภัณฑ์ในพาราโบลา  
                โดมเช่นกระชายแห้งที่ได้ฝึกปฏิบัติ โดย นายพรธเรศ ดวงสุวรรณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 
    

ผลการประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ ของการฝึกอบรมหลักสูตรที่ 2 ครั งที่ 2 ในวันที่ 28 – 29 
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ วิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด ลุ่มแม่น ้าแคม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ มีผู้ตอบแบบ
ประเมินจ้านวน 11 คน พบว่ามีรายละเอียดดังนี  
ด้านความรู้ความเข้าใจ  

 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปผักด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม 
การผลิตผักแผ่น ผักผงด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม เพื่อเพ่ิมมูลค่าผัก มี
คะแนน 4.27 อยู่ในช่วงมาก  

 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณประโยชน์ที่ส้าคัญในผักและผลิตภัณฑ์ มีคะแนน 4.27 อยู่ในช่วงมาก  
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายในอาหาร และหลักเกณฑ์ท่ีดีในการผลิตอาหาร จี เอ็ม พี มี

คะแนน 3.91 อยู่ในช่วงปานกลาง  
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่อบแห้งโดยใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลา

โดม บรรจุภัณฑ์ และอายุการเก็บรักษา มีคะแนน 3.91 อยู่ในช่วงปานกลาง  
ด้านวิทยากร 

 วิทยากรมีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสม มีคะแนน 4.73 อยู่ในช่วงมากที่สุด  
 วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ มีคะแนน 4.73 อยู่ในช่วงมากที่สุด  
 เนื อหามีความน่าสนใจ มีคะแนน 4.73 อยู่ในช่วงมากที่สุด  
 วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้ชัดเจน มีคะแนน 4.73 อยู่ในช่วงมากที่สุด  

ด้านการน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ท่านสามารถน้าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต มีคะแนน 4.73 อยู่ในช่วงมากท่ีสุด  

ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร 
 สถานที่จัดสัมมนา มีคะแนน  อยู่ในช่วงมาก  4.34 
 ระยะเวลาในการสัมมนา มีคะแนน 4.18 อยู่ในช่วงมาก  
 การอ้านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีคะแนน 4.73 อยู่ในช่วงมากที่สุด  
 การจัดอาหารว่าง มีคะแนน 4.82 อยู่ในช่วงมากที่สุด  
 การจัดอาหารกลางวัน มีคะแนน 4.82 อยู่ในช่วงมากที่สุด  
 เอกสารประกอบการสัมมนามีความเหมาะสม มีคะแนน 4.36 อยู่ในช่วงมาก  

ด้านความพึงพอใจโดยรวม 
 ความพึงพอใจของท่านโดยรวมต่อการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีในครั งนี  มีคะแนน อยู่ในช่วงมาก

ที่สุด 4.73 
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4.7 ผลการด าเนินงานติดตามการผลิตสินค้าเกษตรอบแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
พาราโบลาโดมของกลุ่มเป้าหมายโดยการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มเป้าหมายผลิตขึ้น 

 ผู้ด้าเนินโครงการได้ติดตามคุณภาพผักแผ่นทีผ่ลิตจากผักบุ้งทีก่ลุ่มเป้าหมายผลิตขึ นโดยใช้สูตรที่มีการ
เติม soy protein isolate (SPI) ต่างกันที่ความเข้มข้นร้อยละ 1 และ 5 น้ามาบดเป็นผักบุ้งผง แล้วตรวจสอบ
คุณภาพ โดยเปรียบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์ที่การตากแห้งในระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลา
โดมกับการตากแดด ในวันที่แดดดี ให้ผลด้านคุณภาพปริมาณความชื น ค่าวอเตอร์แอคติวิตี  และปริมาณลูทีน 
แสดงดังตารางที่ 4.1 จะเห็นว่า ค่าปริมาณความชื น มีค่าต่้ากว่า 10% และค่าวอเตอร์แอคติวิตี ต่้ากว่า 0.65 
ดังนั นผักแผ่นหรือผักผงสามารถเก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์ท่ีกันความชื นได้โดยปลอดภัยต่อการเจริญเติบโตของ
เชื อจุลินทรีย์ และการตากแดดจะใช้เวลานานในการท้าแห้งเมื่อเปรียบเทียบกับการตากในพาราโบลาโดม 
ส้าหรับปริมาณลูทีน ที่เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพพบว่าผักบุ้งผงที่ได้จากการตากในพาราโบลาโดมและตาก
แดดมีค่าไม่แตกต่างกัน 
  
ตารางท่ี 4.1 คุณภาพของผักแผ่นจากผักบุ้งที่ได้จากระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม 
                 เปรียบเทียบกับการตากแดด 
 

สภาวะการท าแห้ง 

ความ
เข้มข้นของ 

soy 
protein 
isolate 
(SPI) 

(% w/w) 

เวลาที่
ใช้ท า
แห้ง 

ปริมาณ
ความชื้น  

(%) 

ค่าวอเตอร์ 
แอคติวิตี้ 

(aw) 

ปริมาณลูทีน 
(มิลลิกรัมต่อ 

กรัมน้ าหนักแห้ง) 

ท้าแห้งด้วย 
การตากแดด 

1% 6 ชั่วโมง 9.68±0.07 0.395±0.06 0.11±0.01 
5% 6 ชั่วโมง  8.13±0.11 0.368±0.02 0.07±0.01 

ท้าแห้งด้วย 
ระบบอบแห้งแบบ

พาราโบลาโดม 

1% 5 ชั่วโมง 
15 นาที 8.16±0.24 0.341±0.02 0.09±0.01 

5% 4 ชั่วโมง 
45 นาที 8.69±0.79 0.351±0.00 0.07±0.01 

 
ส้าหรับคุณภาพด้านสีของผักบุ้งผงที่ได้จากการบดผักแผ่นที่ท้าแห้งด้วยการตากในพาราโบลาโดม

เปรียบเทียบกับการตากแดดแสดงดังภาพที่ 4.35 พบว่าผักบุ้งผง ที่ได้จากสูตรที่เติม Soy protein isolate 
ความเข้มข้นร้อยละ 1 และผ่านการท้าแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมให้สีเขียว
ที่มีคุณภาพด้านสีที่ดีที่สุด 
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การตากแดด 
                                       SPI 1%            SPI 5%   

 
 

การตากในระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม 
 

   SPI 1%               SPI 5%               

 
 

ภาพที่ 4.35 ลักษณะปรากฎของผักบุ้งผงที่ได้จากการบดผักแผ่นที่ท้าแห้งด้วยการตากในระบบอบแห้ง  
               พลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมเปรียบเทียบกับการตากแดด  
               (SPI คือ soy protein isolate) 

 
นอกจากนี ยังได้ท้าการตรวจสอบคุณภาพด้านปริมาณความชื น และค่าวอเตอร์แอคติวิตี ของกล้ วย

หนึบแท่ง และกล้วยตากที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด ลุ่มแม่น ้าแคม ผลิตขึ นมาในรุ่นแรกหลังได้รับ
การ coaching ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพแสดงดังตารางที่ 4.2 โดยกล้วยหนึบแท่ง มีค่าวอเตอร์แอคติวิตี  ต่้า
กว่า 0.65 ผลิตภัณฑ์สามารถบรรจุ และวางจ้าหน่ายได้โดยไม่เสี่ยงต่อการเจริญเติบโตของเชื อจุลินทรีย์ แต่
กล้วยตากมีค่าวอเตอร์แอคติวิตี  สูงกว่า 0.65 โดยมีค่าประมาณ 0.75 ซึ่งยังเป็นไปตามมาตรฐาน มผช. กล้วย
ตาก แต่ผลิตภัณฑ์ยังมีความเสี่ยงต่อการเจริญของเชื อราในระหว่างการเก็บรักษา ดังนั นผู้ด้าเนินโครงการจึง
แนะน้าให้กลุ่มเป้าหมายท้าการลดความชื นลงอีก โดยแนะน้าให้ท้าการตากต่อในพาราโบลาโดมอีกประมาณ
ครึ่งวันหรือ 5 ชั่วโมง ซึ่งจะท้าให้กล้วยตากมีค่าวอเตอร์แอคติวิตี ลดลงใกล้เคียงกับ 0.65 ผลิตภัณฑ์จะปลอดภัย
จากการเจริญเติบโตของเชื อจุลินทรีย์ 
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ตารางท่ี 4.2 คุณภาพของกล้วยอบแห้งที่ได้จากระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม 
 

ผลิตภัณฑ์ ภาพผลิตภัณฑ์ ค่า Water 
activity 

ปริมาณความชื้น  
(%) 

กล้วยหนึบ
แท่ง 

 

0.6192 ± 0.0005 24.18 ± 0.38 

กล้วยตาก 

 

0.7498 ± 0.0042 33.28 ± 0.90 

กล้วยตากที่
ไดห้ลังจาก
น้ามาตาก

ใน
พาราโบลา
โดมต่ออีก 
 5 ชั่วโมง     

0.6652 ± 0.0014 31.62 ± 0.49 

 
4.8 ผลการด าเนินงานการให้ค าปรึกษาการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม          
    ผู้ด้าเนินโครงการให้ค้าปรึกษาและค้าแนะน้าในด้านต่างๆ ของการผลิต เช่นการจัดการวัตถุดิบ 
กระบวนการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต โดยการลงพื นที่และติดต่อผ่านช่อง
ทางการสื่อสารออนไลน์ โดยได้จัดตารางให้ค้าปรึกษาเน้นการฝึกแปรรูปผักและผลไม้ภาคปฏิบัติให้แก่
กลุ่มเปา้หมายทั งสองกลุ่ม โดยได้ส่งวิทยากรไปให้ค้าแนะน้าและก้ากับการผลิตอย่างใกล้ชิด ในระหว่างวันที่ 5 
มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2564 โดยจัดแผนการฝึกปฏิบัติของกลุ่มเป้ามาย ดังตารางที่ 4.3 และ
ภาพบรรยากาศการให้ค้าแนะน้าการผลิต แสดงดังภาพที่ 4.36 
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ตารางท่ี 4.3 แผนการฝึกปฏิบัติของกลุ่มเป้าหมาย 
วันที่ ช่วงเวลา กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม 

5 มิ.ย.64 ครึ่งเช้า 1 
- ปอกกล้วยเตรียมเป็นรูปแบบกล้วยซีกและกล้วยทับแบบ 

กล้วยแว่น และกล้วยตากทั งผลเข้าตาก 
- ผลิตผักแผ่นครั งที่ 1 

6 มิ.ย.64 ครึ่งเช้า 2 
- ปอกกล้วยเตรียมเป็นรูปแบบกล้วยซีกและกล้วยทับแบบ 

กล้วยแว่น และกล้วยตากทั งผลเข้าตาก 
- ผลิตผักแผ่นครั งที่ 1 

เย็น 1 - ติดตามคุณภาพกล้วยตากและผักแผ่น 

7 มิ.ย.64 ครึ่งเช้า 2 - ผลิตข้าวเกรียบแท่ง นึ่งให้สุก 
- ติดตามคุณภาพผักแผ่นครั งที่ 1 

เย็น 1 - ติดตามคุณภาพกล้วยตากและผักแผ่น 

8 มิ.ย.64 ครึ่งเช้า 1 - ผลิตข้าวเกรียบแท่ง นึ่งให้สุก 
เย็น 2 - ติดตามคุณภาพกล้วยตากและผักแผ่น 

9 มิ.ย.64 ครึ่งเช้า 1, 2 - หั่นข้าวเกรียบเข้าตากในพาราโบลาโดม 
- ปอกกล้วยเข้าตากในพาราโบลาโดม 

10 มิ.ย.64 ครึ่งเช้า 1 - ฝึกท้าการผลิตผักแผ่นครั งที่ 2 
ครึ่งบ่าย 1, 2  - ติดตามผลคุณภาพข้าวเกรียบและกล้วยตาก 

11 มิ.ย.64 ครึ่งเช้า 2 - ฝึกท้าการผลิตผักแผ่นครั งที่ 2 
เย็น 1, 2 - ติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ในพาราโบลาโดม 

12 มิ.ย.64 
ครึ่งเช้า 1 - ทดลองทอดข้าวเกรียบ 

- ติดตามคุณภาพผลิตภัณฑ์ในพาราโบลาโดม 

ครึ่งบ่าย 2 - ทดลองทอดข้าวเกรียบ 
- ติดตามคุณภาพผลิตภัณฑ์ในพาราโบลาโดม 

13 มิ.ย.64 
ครึ่งเช้า 1 - ทดลองปรุงรสผักแผ่น 

- ทดลองบรรจุผลิตภัณฑ์ 

ครึ่งบ่าย 2 - ทดลองปรุงรสผักแผ่น 
- ทดลองบรรจุผลิตภัณฑ์ 

 
 ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตในครั งนี เน้นผลิตภัณฑ์หลัก 3 ชนิด 
ได้แก่ ผักแผ่น กล้วยตากหรือกล้วยอบแห้ง และข้าวเกรียบผัก ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์ได้มีการเลือกส่วนผสม และ
รูปแบบการผลิตให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายโดยค้านึงถึงศักยภาพด้านวัตถุดิบในท้องถิ่น และแรงงานผลิต
ของกลุ่มเป้าหมาย 
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ภาพที่ 4.36 ตัวอย่างภาพการให้ค้าปรึกษาด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์อบแห้ง และอ่ืนๆ แก่กลุ่มเป้าหมายทั ง 
                สองกลุ่ม 
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โดยผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างได้มีการเลือกส่วนผสมและรูปแบบการผลิตดังนี  
- ข้าวเกรียบ  วัตถุดิบที่เลือกมาเป็นส่วนผสมของข้าวเกรียบได้แก่ มันม่วง มันญี่ปุ่น กล้วยและฟักทอง 
ซึ่งมีการน้าแต่ละรสชาติมารวมให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน ดังแสดงในภาพที่ 4.37      

 

 

 
 
ภาพที่ 4.37 ตัวอย่างภาพข้าวเกรียบรสชาติต่างๆ  
 
- ผักแผ่น ผักที่เลือกน้ามาเป็นหลักในสูตรคือผักบุ้งจีน ที่มีสีเขียวเข้ม ไม่มีกากใยแข็ง รสชาติดี หาได้ง่าย
ราคาไม่สูง บางสูตรผักที่น้ามาผสมได้แก่บล็อกโคลี่และแครอท ซึ่งมีรสชาติดี สีสันสวยงาม มีคุณค่าทางอาหาร 
ไม่มีเส้นใยเหนียวมาก มีการเติม soy protein isolate ซึ่งเป็นสารกอ่ให้เกิดโฟม และ xanthan gum ซึ่งเป็น
สารท้าให้โฟมคงตัว ลงในสูตรการผลิตซึ่งใช้การท้าแห้งแบบ foam-mat drying ร่วมกับการตากแห้งด้วย
ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม โดยตีปั่นให้เกิดโฟมผัก ก่อนน้าโฟมไปตากแห้ง รูปแบบ
พิมพ์ที่จะใช้ท้ารูปร่างของผักแผ่นนั นได้มีการทดลองท้าแผ่นใหญ่โดยใช้พิมพ์สี่เหลี่ยมที่ต้องปาดก้าหนดความ
หนาเอง การใช้แม่พิมพ์คุกกี  และหัวบีบครีมรูปแบบต่าง ๆ มาทดลองใช้ โดยการเลือกรูปร่างและวิธีการนั น
ค้านึงถึง ลักษณะของชิ นผักแผ่นเมื่อแห้ง ความง่ายในการท้าให้รูปร่างสม่้าเสมอกัน ความง่ายในการท้า ในการ
ทดลองท้ารูปแบบต่าง ๆ พบว่า การใช้พิมพ์คุกกี และหัวบีบครีมนั นมีความเหมาะสมในการท้างานมาก ได้
รูปร่างสวย ค่อนข้างสม่้าเสมอกัน ง่ายต่อการใช้แรงงานท้า โดยรูปร่างผักแผ่นแบบต่างๆ แสดงดังภาพที ่4.38 
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ภาพที่ 4.38 การขึ นรูปโฟมผัก ให้เป็นแผ่นรูปร่างต่างๆ ก่อนน้าไปตากแห้ง 
 
หลังจากผักแผ่นแห้งกรอบแล้ว สามารถน้ามาท้าการปรุงรสผักแผ่นให้มีรสชาติที่หลากหลาย ด้วยการ

พ่นฝอยน ้ามันลงไปบนตัวผักแผ่นเพ่ือเป็นตัวจับผงปรุงรส จากนั นคลุกผงปรุงรสให้ทั่ว แสดงดังภาพที ่4.39 
หรือสูตรดั งเดิมสามารถน้าไปบดต่อ เป็นผักผง ได้ 
 

   
 
ภาพที่ 4.39 ผักแผ่นที่คลุกผงปรุงรส 
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- กล้วยอบแห้ง การผลิตกล้วยอบแห้ง มีการดัดแปลงในรูปแบบต่างๆ เช่นการหั่นเป็นสี่ส่วนตามแนว
ยาวของผล การหั่นแว่น การผ่าครึ่งลูกแล้วทับแบน การตากทั งผล ทั งนี เพ่ือการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์กล้วยอบแห้ง
ที่มีความแปลกใหม่ทั งในทางรูปร่าง รสชาติและเนื อสัมผัส และยังมีข้อดีในด้านของการจัดการการผลิตใน
พาราโบลาโดม เนื่องจากกล้วยที่ผ่านการเตรียมด้วยรูปร่างที่แตกต่างกัน จะใช้ระยะเวลาในการท้าแห้งไม่
เท่ากัน กล้วยที่ผ่านการหั่น จะใช้เวลาในการท้าแห้งในพาราโบลาโดมสั นลงเมื่อเปรียบเทียบกับกล้วยที่ตากทั ง
ผล โดยกล้วยอบแห้งรูปแบบต่างๆที่ฝึกสอนให้แกก่ลุ่มเป้าหมายแสดงดังภาพที่ 4.40 

   

  

      
 
ภาพที่ 4.40 กล้วยอบแห้งแบบต่างๆ 
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เมือ่ได้ผลิตภัณฑ์อบแห้งที่กลุ่มเป้าหมายผลิตจากระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลา
โดม จึงไดท้้าการให้ค้าแนะน้าในด้านบรรจุภัณฑ์ และการบรรจุ ดังภาพที ่ 4.41 

 

 
 
ภาพที่ 4.41 ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่กลุ่มเป้าหมายทั งสองกลุ่มผลิตขึ นจากการได้รับการฝึกฝน 
  

นอกจากนี  ผู้ด้าเนินโครงการยังได้ให้ค้าปรึกษา แนะน้าด้านการสร้างแบรนด์ และการออกแบบโลโก้
สติกเกอร์ส้าหรับใช้ในการจ้าหน่ายสินค้าท่ีกลุ่มเป้าหมายทั งสองกลุ่มจะผลิตขึ นต่อไป โดยได้ท้าการหารือกับ
กลุ่มในการออกแบบต่างๆ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด ลุ่มแม่น ้าแคม อ้าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
ตกลงใช้แบรนด์ พลนคร และมีรูปแบบสติกเกอร์ดังภาพที่ 4.42 ส้าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือ
เราตามรอยพ่อ อ้าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ใช้แบรนด์ KORNGREEN ORGANIC และมีรูปแบบสติกเกอร์ดัง
ภาพที่ 4.43 
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ภาพที่ 4.42 รูปแบบโลโก้ แบรนด์ สติกเกอร์สินค้าท่ีผู้ด้าเนินโครงการได้ออกแบบให้แก่ 
                กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด ลุ่มแม่น ้าแคม อ้าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
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ภาพที่ 4.43 รูปแบบโลโก้ แบรนด์ สติกเกอร์สินค้าท่ีผู้ด้าเนินโครงการได้ออกแบบให้แก่ 
                กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือเราตามรอยพ่อ อ้าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
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 ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายได้มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตามวิธีการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
มีการประยุกต์ตามความเหมาะสมของผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มเป้าหมายได้มีการน้ามันเทศ ฟักทอง และ
เผือก ที่หาได้ในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบ โดยผลิตข้าวเกรียบ 3 ชนิด แบ่งบรรจุขายถุงละ 30 กรัม ได้ 
100 ถุง ราคาขายถุงละ 10 บาท โดยข้าวเกรียบ 3 ชนิด มีต้นทุนการผลิตดังนี  
 
ค่าวัตถุดิบการท าข้าวเกรียบแผ่นดิบ 
รายการ จ านวน ราคา/หน่วย 

(บาท) 
รวม  

(บาท) 
แป้งมัน 3 กิโลกรัม 23 69 
มันเทศ 0.8 กิโลกรัม 18 14.4 
ฟักทอง 0.8 กิโลกรัม 25 20 
เผือก 0.8 กิโลกรัม 30 24 
น ้าตาล   0.3 กิโลกรัม 21 7 
ส่วนผสมอื่นๆ เกลือ พริกไทย งาด้า 3 ชุด 10 30 
รวมค่าวัตถุดิบส าหรับข้าวเกรียบ 3 ชนิด   175.4 บาท 

 
ค่าวัตถุดิบในการทอดข้าวเกรียบ และบรรจุ 
รายการ จ านวน ราคา/หน่วย 

(บาท) 
รวม 

(บาท) 
น ้ามันพืช 1 กิโลกรัม 32.00 32.00 
ถุงบรรจุ 100 ถุง 0.20 20.00 
สติ๊กเกอร์ 100 ดวง 0.40 40.00 
รวม   92.00 บาท 

 
ค่าแรง 
รายการ จ านวนแรง ราคา/หน่วย 

(บาท) 
รวม 

(บาท) 
ขั นตอนการท้าแท่งข้าวเกรียบ 6 43.75 262.50 
ขั นตอนการหั่น 2 43.75 87.50 
ขั นตอนการทอด บรรจุ 4 43.75 175.00 
รวม   525.00 บาท 

*** จ้านวนแรงคิดจาก   จ้านวนคนงานXชั่วโมงท้างาน เช่น คนงาน 2 คนท้างาน 3 ชั่วโมงคิด 6 แรง 
 
ค่าแรงคิดตามแรง แรงงานละ 43.75 (คิดตามค่าแรงรายวัน 350 บาท ท้างาน 8 ชั่วโมง) ดังนั นต้นทุนค่า
วัตถุดิบและค่าแรงงานรวม 792.4 บาท ต่อการผลิตข้าวเกรียบ 3 สูตรที่สามารถแบ่งขายได้ 100 ถุง ราคาถุง
ละ 10 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท จึงเกิดมูลค่าก้าไรเพ่ิมประมาณ 208 บาท 
  
 
 
 
 



80 
 

กล้วยในพื นท่ีกลุ่มเป้าหมายน้ามาแปรรูปเป็นกล้วยตาก บรรจุแพ็คละ 200 กรัม ขายในราคา 20 บาท 
หรือกิโลกรัมละ 100 บาท โดยมีต้นทุนในการผลิตดังนี  
 
รายการ จ านวน ราคา/หน่วย 

(บาท) 
รวม 

(บาท) 
กล้วยน ้าว้า 50 กิโลกรัม 15 750 
ถุงบรรจุ 150 ถุง 0.3 50 
สติ๊กเกอร์ 100 ดวง 0.4 40 
ค่าแรง 8 43.75 350 
รวม   1,190บาท 

 
 กล้วยน ้าว้าดิบ 50 กิโลกรัมจะผลิตกล้วยตากได้ประมาณ 15 กิโลกรัม  มีต้นทุน 1,190 บาท ขายได้ 
1,500 บาท เกิดก้าไร 310 บาท 
  

ผลผลิตผักสลัดที่ไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์น้ามาแปรรูปเป็น ผักแผ่นกรอบ โดยมีต้นทุนการผลิตดังนี  
 

รายการ จ านวน ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผักบุ้ง 6 กิโลกรัม 20 120 
ผักสลัด 3 กิโลกรัม 25 75 
โปรตีนถั่วเหลือง 0.45 กิโลกรัม 250 112.5 
แซนแทนกัม 0.09 กิโลกรัม 550 49.5 
ผงปรุงรส 0.12 กิโลกรัม 500 60 
ถุงบรรจุ 40 ถุง 1 40 
สติกเกอร์ 40 ดวง 0.5 20 
ค่าแรง 8 43.75 350 
รวม   827 บาท 

 
จากต้นทุน 827 บาท ที่ค้านวณการผลิตผักแผ่นข้างต้น จะสามารถผลิตผักแผ่นกรอบได้ ประมาณ 1,500 กรัม 
บรรจุถุงขายถุงละ 25 กรัม ได้ประมาณ 60 ถุง ขายราคาถุงละ 25 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท เกิดก้าไร 673 
บาท 

 
 
4.9 ผลการด าเนินงานการจัดท าคู่มือการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมกับ 
     การอบแห้งผัก 

ผู้ด้าเนินโครงการได้จัดท้าคู่มือการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมกับการ
อบแห้งผัก โดยมีเนื อหาประกอบด้วย 

- หลักการท้างานของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม  
- การติดตั งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม 
- การดูเลบ้ารุงรักษาระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม และข้อควรระวัง  
- การแปรรูปผัก ผลไม้ด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม 

 
ตัวอย่าง คู่มือแสดงดังภาพที่ 4.44 
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  ภาพที่ 4.44 คู่มือการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมกับการอบแห้งผัก 

 
4.10 ผลลัพธ์ที่เกิดจากโครงการ 
 จากการด้าเนินงานนอกจากจะเกิดการติดตั งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม
ขนาดเล็กจ้านวน 2 ระบบ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื นที่จังหวัดแพร่ และเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักการ
ท้างานของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ การดูแลรักษา และการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ในการแปรรูปผักและผลไม้แล้ว ยังเกิดผลิตภัณฑ์แปรรูปที่กลุ่มเป้าหมายสามารถจ้าหน่ายเชิงพาณิชย์ได้ ได้แก่
ข้าวเกรียบมันญี่ปุ่น ข้าวเกรียบมันม่วง กล้วยอบแห้ง และผักแผ่น ดังภาพที่ 4.45 ตัวอย่างที่กลุ่มเป้าหมายน้า
สินค้าไปจ้าหน่ายในการออกร้านของหน่วยงานพัฒนาชุมชน จังหวัดแพร่  
 

  
 
ภาพที่ 4.45 ตัวอย่างที่กลุ่มเป้าหมายน้าสินค้าไปจ้าหน่ายในการออกร้านของหน่วยงานพัฒนาชุมชน  
               จังหวัดแพร่ 
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ผู้ด้าเนินโครงการได้น้าสินค้าที่กลุ่มเป้าหมายผลิตขึ นหลังผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลิตสินค้า
เองเพ่ือน้าไปจ้าหน่ายพบว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพพื นฐานในด้านปริมาณความชื นและค่าวอเตอร์แอคติวิตี เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ปลอดภัยต่อการเจริญเติบโตของเชื อจุลินทรีย์ แสดงค่าดังต่อไปนี  

 
ตัวอย่าง ปริมาณความชื้นฐานเปียก

(%) 
ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ 

 
กล้วยสติ๊กขนาดเล็ก 

27.21±0.10 0.6162±0.02 

 
กล้วยสติ๊กขนาดใหญ่ 

26.64±0.05 0.6073±0.01 

 
ผักแผ่นอบกรอบไม่ปรุงรส 

9.42±0.07 0.5464±0.03 

 
ผักแผ่นอบกรอบปรุงรส 

11.91±0.01 0.5111±0.04 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 

 
โครงกำรนี้ได้ด ำเนินกำรติดตั งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมขนาดเล็ก กว้าง 6 

เมตร x ยาว 8.2 เมตร จ้านวน 2 ระบบ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือเราตามรอยพ่อ อ้าเภอร้อง
กวาง จังหวัดแพร่ จ้านวน 1 ระบบ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด ลุ่มแม่น ้าแคม อ้าเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ จ้านวน 1 ระบบ เพ่ือใช้ในการแปรรูปผัก โดยเฉพาะผักตกเกรด หรือผลไม้และสมุนไพรที่
กลุ่มเป้าหมายเพาะปลูก หรือสามารถหาซื อได้ในท้องถิ่น ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มที่ปลูกผักอินทรีย์หลายชนิด
ที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพของร่างกาย อาทิเช่นผักบุ้ง ผักสลัด ผักเชียงดา และมันญี่ปุ่น เป็นต้น และผัก
ดังกล่าวข้างต้นนี สามารถน้ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปด้วยการท้าแห้งโดยระบบอบแห้งพลังงานแสง 
อาทิตย์แบบพาราโบลาโดมได้ สามารถน้ามาแปรรูปเป็นผักแผ่น ผักผง ข้าวเกรียบผัก และชาผักเชียงดา เป็นต้น 
ดังนั นโครงการนี จึงได้ท้าการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม และ
การแปรรูปผักและผลไม้ที่หาได้ในท้องถิ่นให้แก่สมาชิกกลุ่มเป้าหมาย อีกทั งให้ค้าแนะน้าด้านคุณภาพสินค้า 
ด้านบรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ การออกแบบสติกเกอร์เพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคส้าหรับใช้ในการจ้าหน่าย
ผลิตภัณฑ์อบแห้งทีก่ลุ่มแปรรูปได้จากการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์พาราโบลาโดม จนกระท่ัง
ปัจจุบันกลุ่มเป้าหมายทั งสองกลุ่มมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผัก เช่นข้าวเกรียบมันม่วง ข้าวเกรียบมันญี่ปุ่น ข้าว
เกรียบฟักทอง ผักแผ่น กล้วยตาก และกล้วยอบแห้งในรูปแบบต่างๆ เพ่ือจ้าหน่ายและสร้างรายได้ นอกจากนี 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ตลาดมีความต้องการฟ้าทะลายโจร
อบแห้ง และกระชายอบแห้งเพ่ิมสูงขึ น กลุ่มเป้าหมายจึงได้เริ่มใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
พาราโบลาโดมในการตากแห้งฟ้าทะลายโจรและกระชายอีกด้วย และกลุ่มเป้าหมายยังได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานของจังหวัดอาทิเช่นพัฒนาชุมชนเป็นต้น ในการส่งเสริมด้านการจ้าหน่ายสินค้าซึ่งจะช่วยให้การใช้
งานระบบอบแห้งฯ จากโครงการนี ยั่งยืนยิ่งขึ น 
 แตเ่นื่องจำกเกษตรกรกลุ่มเป้ำหมำย มีประสบกำรณ์ในกำรปลูกพืชอินทรีย์ และขำยผลิตผลสด แต่มี
ประสบกำรณ์ในกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรน้อย ปัจจุบันจึงอยู่ในช่วงเริ่มต้นของกำรเรียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปและ
เริ่มจ ำหน่ำยสินค้ำอบแห้ง เป็นกำรปรับตัวจำกกำรเป็นผู้ผลิตผลิตผลทำงกำรเกษตรและเก็บเก่ียวสินค้ำเกษตร 
ซึ่งเป็นต้นน้ ำของหน่วยธุรกิจในโซ่อุปทำนด้ำนกำรเกษตร มำเป็นผู้รวบรวมวัตถุดิบและแปรรูปหรือระดับกลำง
น้ ำ อย่ำงไรก็ตำมเพ่ือเสริมศักยภำพในกำรเป็นผู้แปรรูป ผู้ด ำเนินโครงกำรเสนอแนะให้กลุ่มเป้ำหมำยทั้งสอง
กลุ่มควรได้รับกำรสนับสนุนเพ่ิมเติมในด้ำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องที่จะท ำให้กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถผลิตสินค้ำอบแห้ง
ได้ตำมมำตรฐำนกำรผลิตอำหำรตำมประกำศขององค์กำรอำหำรและยำ เช่นสนับสนุนให้เกิดกำรผลิตอำหำรที่
เหมำะสม ตำมหลัก จี เอ็ม พี ต่อไป และส่งเสริมด้ำนกำรตลำดอย่ำงต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีในโครงการนี้ที่ให้ข้อมูลเบอร์โทรติดต่อ 
 

ล าดับที่  ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน-ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

1 นางธีรนาฎ ไหลทุ่ง (ประธานกลุ่ม) วิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด 
ลุ่มแม่น ้าแคม 

0871926022 

2 ด.ช.เจนพิพัช ปานเหล่ วิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด 
ลุ่มแม่น ้าแคม 

0642672688 

3 น.ส.สุคนธ์ทิพย์ ขนงาม วิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด 
ลุ่มแม่น ้าแคม 

0870717730 

4 น.ส.วรากรณ์ แช่กว้าน วิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด 
ลุ่มแม่น ้าแคม 

0948269575 

5 นายอนันต์ ชาโป่ง วิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด 
ลุ่มแม่น ้าแคม 

0819603636 

6 นางสุพรรณ ป่งสม วิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด 
ลุ่มแม่น ้าแคม 

0554497271 

7 นายกายค้า ลาลิต วิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด 
ลุ่มแม่น ้าแคม 

0805029337 

8 น.ส.พีรนาฎ ไหลทุ่ง วิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด 
ลุ่มแม่น ้าแคม 

0875435577 

9 น.ส.ขวัญเรือน คงชุ่ม วิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด 
ลุ่มแม่น ้าแคม 

0623878494 

10 นายนพดล เหมืองหม้อ วิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด 
ลุ่มแม่น ้าแคม 

0813623882 

11 น.ส.อัญธิดา นันตาสิม วิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด 
ลุ่มแม่น ้าแคม 

0804426741 

12 น.ส.วิดารัตน์ ป่งสม วิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด 
ลุ่มแม่น ้าแคม 

0882691121 

13 นายรัชพล ผัดผ่ง วิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด 
ลุ่มแม่น ้าแคม 

0864260060 

14 นายจักกฤษณ์ ป่งสม วิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด 
ลุ่มแม่น ้าแคม  

0972124924 

15 นายภานุพงษ์ ป่งสม วิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด 
ลุ่มแม่น ้าแคม 

0979186457 

16 นายกันติพงส์ ชาโป่ง วิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด 
ลุ่มแม่น ้าแคม 

0932358330 
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17 นางบุญสนธา อภัยการี วิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด 
ลุ่มแม่น ้าแคม 

0811237685 

18 น.ส. ลลิตา อภัยการี วิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด 
ลุ่มแม่น ้าแคม 

0819456240 

19 นายกิตตินันท์ ชาโป่ง วิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด 
ลุ่มแม่น ้าแคม 

0875467612 

20 นางดรรชนี ไหล่ทุ่ง วิสาหกิจชุมชนธรรมชาติบ้าบัด 
ลุ่มแม่น ้าแคม 

0819024671 

21 นางกฤษณา โกรกส้าโรง (ประธานกลุ่ม) วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยในมือ
เราตามรอยพ่อ ต.ร้องกวาง 

0845451677 

22 นางอัญชลี ประกาศ อสม. บ้านวังโป่ง 38 ม.5 ต.ร้องกวาง 0882637449 

23 บัน บุญค้า 82/2 ต.ร้องกวาง 0833233769 

24 ล้าดวล อิศริ 65 ม.5 ต.ร้องกวาง 0641303621 

25 บัวสร้อย ลางค้า 93 ม.5 ต.ร้องกวาง 0914715413 

26 ศลศรี แกว้กอง 2/7 ม.5 ต.ร้องกวาง 0871639355 

27 มาลัย ถินชนนาง 94 ม.5 ต.ร้องกวาง 0937150610 

28 นางภรชนา เป็นดี (ก้านันต้าบลร้องกวาง) 68/2 ม.5 ต.ร้องกวาง 0899513116 

29 วรรณนี เค้าเงื่อน 70/1 ม.5 ต.ร้องกวาง 0931707055 

30 นางจ้าเนียร สีนาคม 34/1 ม.5 ต.ร้องกวาง 0950696486 

31 กัลยา อัฐวงศ์ 36/1 ม.5 ต.ร้องกวาง 0848107245 

32 นางสุขขี เทพยศ 115 ม.5 ต.ร้องกวาง 0639298537 

33 คนึงนิตย์ ช่างไม้จีน 100 ม.5 ต.ร้องกวาง 0628985673 

34 นางชินารักษ์ ทิศป้อง (เจ้าหน้าที่เทศบาล
ต้าบลร้องกวาง) 

140 ม.1 ต.ร้องกวาง 0812890344 

35 นางสาวสุพัตรา ไร่สอ 16 ม.3 ต.ทุ่งศรี  0644587618 
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รายนามหัวหน้าโครงการ (เดี่ยว)/โครงการย่อย และผู้ร่วมโครงการ พร้อมทั้งหน่วยงานที่สังกัดและ
รายละเอียดการติดต่อ (ที่อยู่/โทรศัพท์/โทรสาร/e-mail)          

 - หัวหน้าโครงการ  รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ 
                           (ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร และการสกัดสารออกฤทธิ์ 
                                 ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจากผลิตผลทางการเกษตร)  
             หน่วยงาน  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
                                มหาวิทยาลัยศิลปากร อ. เมืองนครปฐม จ. นครปฐม  
        โทรศัพท์        081 587 7574 โทรสาร 0 3427 2196  
        E-mail address: khuwijitjaru_p@su.ac.th 

   
 - ผู้ร่วมโครงการ 
  (1) ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี  
                               (ผู้เชี่ยวชาญการอบแห้งผลิตผลทางการเกษตรด้วยพาราโบลาโดม)  
             หน่วยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
                               มหาวิทยาลัยศิลปากร อ. เมืองนครปฐม จ. นครปฐม  
        โทรศัพท์       089 499 6290 โทรสาร 0 3427 2196  
        E-mail address: busarakornm@yahoo.com 

  
  (2) ชื่อ – สกุล อาจารย ์ดร.อนุวฒัน์ จรัสรัตนไพบูลย์ 
                                           (ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรพืช) 
                             หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  
                                            อ. เมืองแพร่  จ. แพร่  
      โทรศัพท์   081 531 8492 
      E-mail: anuwat-j@mju.ac.th 
   

(3) ชื่อ – สกุล นายยุทธศักดิ์ บุญรอด  
   (นักวิทยาศาสตร์ด้านระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์)                     

      หน่วยงาน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ. เมืองนครปฐม   
                                            จ. นครปฐม  
      โทรศัพท์ 089 891 4651 
      E-mail: yutthasakb@gmail.com 
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