
                                         
 

โครงการการฝึกอบรมการใช้งานระบบอบแห้งพลงังานแสงอาทติย์ และการผลติ 
ผลติภณัฑ์อบแห้งทีไ่ด้มาตรฐาน 

ภายใตโ้ครงการสนบัสนุนการลงทุนติดตั้งใชง้านระบบอบแหง้พลงังานแสงอาทิตย ์ปี 2560 
วนัที่ 16 - 18 สิงหาคม 2560 

ณ หอ้งประชุม 1 ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล  
มหาวทิยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม  

 
หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้ด าเนินการ
ส่งเสริมให้เกิดการใชเ้ทคโนโลยรีะบบอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย ์ดว้ยการสนบัสนุนเงินลงทุนบางส่วนใน
การติดตั้งระบบฯ แก่ชุมชนหรือผูป้ระกอบการที่มีการอบแห้งผลิตภณัฑ์ต่างๆ เพื่อลดการใชพ้ลังงานจาก
น ้ ามนัในกระบวนการท าแห้ง และเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ ์ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 เป็นตน้มา โดยในปี พ.ศ. 2560 
ภาควิชาเทคโนโลยอีาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร ไดรั้บ
คดัเลือกใหเ้ป็นที่ปรึกษาต่อเน่ืองเป็นปีที่ 2 โดยในการด าเนินโครงการสนบัสนุนการลงทุนติดตั้งใชง้านระบบ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย ์ในระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึง 2559 พพ. ได้สนับสนุนการติดตั้ งระบบอบแห้ง
พลงังานแสงอาทิตยจ์  านวนทั้งส้ิน 171 ระบบ คิดเป็นพื้นที่สนบัสนุนการติดตั้ง 21,182.30 ตารางเมตร และเป็น
งบประมาณสนบัสนุนทั้งส้ินกว่า 79,154,903.00 ลา้นบาท ส าหรับปี พ.ศ. 2560 ไดมี้ผูท้ี่ผ่านการคดัเลือกใหเ้ขา้
ร่วมโครงการสนบัสนุนการลงทุนติดตั้งใชง้านระบบฯ จ านวน 47 ราย คิดเป็นพื้นที่สนบัสนุนการติดตั้ง 4,872 
ตารางเมตร 
 ในการน้ีเพือ่ใหเ้กิดการส่งเสริมการใชง้านระบบอบแหง้พลงังานแสงอาทิตยแ์บบเตม็ประสิทธิภาพแก่
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ และผูท้ี่สนใจจะร่วมลงทุนในโครงการในอนาคต ทางโครงการสนบัสนุนการลงทุนติดตั้ง
ใชง้านระบบอบแหง้พลงังานแสงอาทิตย ์ปี 2560 จะไดจ้ดัใหมี้โครงการการฝึกอบรมการใชง้านระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย ์และการผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้งที่ได้มาตรฐาน  อีกทั้ งยงัจะมีการฝึกอบรมในเร่ือง 
มาตรฐานหลกัเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร “จี เอ็ม พี” การคิดตน้ทุนกระบวนการผลิต ความคุม้ค่าในการ
ลงทุนติดตั้งระบบอบแหง้พลงังานแสงอาทิตย ์และเคล็ดลบัการพฒันาผลิตภณัฑใ์หป้ระสบความส าเร็จในเชิง
ธุรกิจ และการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการท าธุรกิจอบแห้งดว้ยระบบอบแห้ง
พลงังานแสงอาทิตย ์ 
 
 



วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมอบรมได้รับความรู้เร่ือง การผลิตผลิตภณัฑอ์บแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย ์หลกัการท างานของระบบอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย ์มาตรฐานการผลิตอาหาร จีเอ็มพี การน า
สินคา้สู่ตลาดให้ประสบความส าเร็จด้วยการใช้นวตักรรม การสร้างแบรนด์ การสร้างอัตลักษณ์ และการ
ออกแบบบรรจุภณัฑ์ รวมไปถึงการคิดตน้ทุนกระบวนการผลิต และความคุม้ค่าในการลงทุนติดตั้งระบบ
อบแหง้พลงังานแสงอาทิตย ์ 

2. เพือ่ใหเ้กิดการสร้างเครือข่าย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูรั้บการสนบัสนุนการลงทุนติดตั้ง  ระบบฯ 
ผูส้นใจทัว่ไป ผูแ้ทนจาก พพ. และนกัวชิาการดา้นต่างๆของมหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. ผูรั้บการสนบัสนุนการลงทุนติดตั้งใชง้านระบบฯ ปี 2554-2560  
2. ผูป้ระกอบการดา้นการท าแหง้ ที่สนใจรับการสนบัสนุนการลงทุนติดตั้งใชง้านระบบฯ ปีต่อไป 
3. ผูแ้ทนจาก พพ. และ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน  

1. ภาควชิาเทคโนโลยอีาหาร คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัศิลปากร ที่ปรึกษาโครงการสนบัสนุนการลงทุนติดตั้งใชง้านระบบฯ ปี 2560 

2. ส านกัพฒันาพลงังานแสงอาทิตย ์พพ. 
 

ระยะเวลาและสถานที่จัดงาน 
วนัพธุที่ 16 สิงหาคม ถึงวนัศุกร์ที่  18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

- ภาคทฤษฎี ณ หอ้งประชุม 1 ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล 
มหาวทิยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม  

- ภาคปฏิบตัิ ณ โรงประลอง คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
 และลานทดลองพลงังานแสงอาทิตย ์คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผูเ้ขา้อบรมไดเ้พิ่มพูนความรู้ที่เก่ียวกับการผลิตผลิตภณัฑ์อบแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงาน

แสงอาทิตย ์หลกัการท างานของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย ์มาตรฐานการผลิตอาหาร 
จีเอ็มพี การน าสินคา้สู่ตลาดให้ประสบความส าเร็จดว้ยการใชน้วตักรรม การสร้างแบรนด์ การ
สร้างอตัลกัษณ์ และการออกแบบบรรจุภณัฑ ์รวมไปถึงการคิดตน้ทุนกระบวนการผลิต และ
ความคุม้ค่าในการลงทุนติดตั้งระบบอบแหง้พลงังานแสงอาทิตย ์

2. เกิดการสร้างเครือข่ายระหวา่งผูท้ี่มีส่วนไดส่้วนเสียในการอบแหง้ผลิตภณัฑด์ว้ยระบบอบแหง้
พลงังานแสงอาทิตย ์



 

        
 

โครงการการฝึกอบรมการใช้งานระบบอบแห้งพลงังานแสงอาทติย์ และการผลติ 
ผลติภณัฑ์อบแห้งทีไ่ด้มาตรฐาน 

ภายใตโ้ครงการสนบัสนุนการลงทุนติดตั้งใชง้านระบบอบแหง้พลงังานแสงอาทิตย ์ปี 2560 
วนัที่ 16 - 18 สิงหาคม 2560 

ณ หอ้งประชุม 1 ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล 
มหาวทิยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม  

 
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 
08.30 - 9.00 น.    ลงทะเบียน 
09.00 - 9.15 น.    พธีิเปิด  
09.15 - 9.30 น.   การแนะน าโครงการสนบัสนุนการลงทุนติดตั้งใชง้านระบบอบแหง้พลงังานแสงอาทิตย ์

และภาพรวมของโครงการการฝึกอบรม – ภาคทฤษฎี 
    วิทยากร ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี  ภาควิชาเทคโนโลยอีาหาร 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร 
09.30 - 10.30 น. การอบแหง้กลว้ยตาก สมุนไพรและเคร่ืองเทศดว้ยระบบอบแหง้พลงังานแสงอาทิตย ์ 
    “พาราโบล่าโดม” - ภาคปฏิบตัิ 
    ณ โรงประลอง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
    วิทยากร ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี และทีมผู้ช่วยวิทยากร ดงันี ้
    1. นางสาวอินทิรา คุ้มญาติ  6. นางสาวจริยา เกวยีนวงษ์ 
    2. นางสาวนิมมิตรา ไชยรัตนโชติ 7. นางสาวทิพารัตน์ ธรรมสละ 
    3. นางสาวนิโลบล โกมลสิงห์  8. นายพรธเรศ ดวงสุวรรณ 
    4. นางสาวหทัยชนก พวงจันทร์  9. นายพศวร์ี อุปถมัภ์กุลดิลก 
    5. นางสาวรติพร เอกตาแสง  
10.30 – 10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 – 12.00 น. การผลิตผลไมแ้ช่อ่ิมอบแหง้แบบหวานนอ้ยดว้ยพาราโบล่าโดม - ภาคปฏิบตัิ 
    วิทยากร ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี และทีมผู้ช่วยวิทยากร 
    ณ โรงประลอง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 



12.00 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 14.30 น.  หลกัการท างานของพาราโบล่าโดม และการผลิตกลว้ยตาก สมุนไพร เคร่ืองเทศ และผลไม้

แช่อ่ิมอบแหง้แบบหวานนอ้ยดว้ยพาราโบล่าโดม – ภาคทฤษฎี ตอนที่ 1 
    วิทยากร ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี 
14.30 - 14.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
14.45 - 17.00 น. การผลิตผลไมแ้ช่อ่ิมอบแหง้แบบหวานนอ้ยดว้ยพาราโบล่าโดม - ภาคปฏิบตัิ  
    วิทยากร ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี และทีมผู้ช่วยวิทยากร 
    ณ โรงประลอง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
17.00 - 17.30 น. ติดตามการอบแหง้กลว้ยตาก สมุนไพรและเคร่ืองเทศดว้ยพาราโบล่าโดม - ภาคปฏิบตัิ  
    วิทยากร ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี และทีมผู้ช่วยวิทยากร 
    ฌ ลานทดลองพลงังานแสงอาทิตย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
 

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 
07.30 - 08.00 น.  การผลิตผลไมแ้ช่อ่ิมอบแหง้แบบหวานนอ้ยดว้ยพาราโบล่าโดม - ภาคปฏิบติั (ต่อ) 
    วิทยากร ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี และทีมผู้ช่วยวิทยากร 
    ณ โรงประลอง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
08.00 - 08.30 น. ติดตามการอบแหง้กลว้ยตาก สมุนไพรและเคร่ืองเทศดว้ยพาราโบล่าโดม - ภาคปฏิบตัิ  
    วิทยากร ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี และทีมผู้ช่วยวิทยากร 
    ฌ ลานทดลองพลงังานแสงอาทิตย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
09.30 - 10.30 น.  หลกัการท างานของพาราโบล่าโดม และการผลิตกลว้ยตาก สมุนไพร เคร่ืองเทศ และผลไม้

แช่อ่ิมอบแหง้แบบหวานนอ้ยดว้ยพาราโบล่าโดม - ภาคทฤษฎี ตอนที่ 2 
    วิทยากร ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี 
10.30 - 11.00 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 
11.00 - 12.00 น. การก าหนดอายกุารเก็บรักษาผลิตภณัฑ ์
    วิทยากร ผศ.ดร.เอกพนัธ์ แก้วมณีชัย ภาควิชาเทคโนโลยอีาหาร 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร 
12.00 - 13.00 น.    พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 14.30 น.    แนะน าโปรแกรมสนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม (ITAP) และมาตรฐาน  

   หลกัเกณฑท์ี่ดีในการผลิตอาหาร “จี เอ็ม พ”ี 
     วิทยากร ผศ.ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ ภาควิชาเทคโนโลยอีาหาร 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร 
14.30 – 15.00 น. สมรรถนะของพาราโบล่าโดม 
    วิทยากร อ.ดร.ศราวธุ ภู่ไพจิตร์กุล ภาควิชาวิทยาการ และวิศวกรรมวสัดุ 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร 



15.00 - 15.30 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
15.30 - 16.00 น.    การคิดตน้ทุนกระบวนการผลิต 

  วิทยากร อ. ดร. วรฤทัย ชูเทียร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และการจัดการ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร 

16.00 - 16.30 น.   ความคุม้ค่าในการลงทุนติดตั้งใชง้านระบบอบแหง้พลงังานแสงอาทิตย ์“พาราโบล่าโดม” 
        วิทยากร ผศ.ดร.กนกวรรณ ก่ิงผดงุ ภาควิชาเทคโนโลยอีาหาร 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร 
16.30 - 17.30 น.  ติดตามการอบแหง้กลว้ยตาก สมุนไพร เคร่ืองเทศ และผลไมแ้ช่อ่ิมอบแหง้แบบหวานนอ้ย 
    ดว้ยพาราโบล่าโดม - ภาคปฏิบตัิ  
    วิทยากร ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี และทีมผู้ช่วยวิทยากร 
    ฌ ลานทดลองพลงังานแสงอาทิตย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
 

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 
07.30 – 08.00 น. ติดตามการอบแหง้กลว้ยตาก สมุนไพร เคร่ืองเทศ และผลไมแ้ช่อ่ิมอบแหง้แบบหวานนอ้ย 
    ดว้ยพาราโบล่าโดม - ภาคปฏิบตัิ  
    วิทยากร ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี และทีมผู้ช่วยวิทยากร 
    ฌ ลานทดลองพลงังานแสงอาทิตย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
08.30 - 10.00 น.    การน าสินคา้สู่ตลาดใหป้ระสบความส าเร็จ: การใชน้วตักรรม 
      วิทยากร ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ ภาควิชาเทคโนโลยอีาหาร 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร 
10.00 - 10.15 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.15 - 12.15 น.    การน าสินคา้สู่ตลาดใหป้ระสบความส าเร็จ: การสร้างแบรนด ์การสร้างอตัลกัษณ์  

   และการออกแบบบรรจุภณัฑ ์        
   วิทยากร ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ 

12.15 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 15.00 น.   เคล็ดลบัการประสบความส าเร็จในการท าธุรกิจดา้นอาหาร และการเกษตร 
15.00 - 15.30 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
15.30 - 16.30 น. กิจกรรมถามตอบ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ เก่ียวกบัการน าสินคา้สู่ตลาดใหป้ระสบ 
    ความส าเร็จ 

   วิทยากร ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ 
16.30 – 17.00 น.    กิจกรรมถามตอบ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ เก่ียวกบัการผลิตกลว้ยตาก สมุนไพร เคร่ืองเทศ 

และผลไมแ้ช่อ่ิมอบแหง้แบบหวานนอ้ยดว้ยพาราโบล่าโดม 
     วิทยากร ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี  
* ทั้งน้ี ก าหนดการสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 


