
การฝึกอบรมการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และ
การผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้งที่ได้มาตรฐาน

โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 – วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ณ ห้อง 511 ชั้น 5 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 15 ชั้น

ณ โรงประลอง  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และ ณ ลานทดลองพลังงานแสงอาทิตย์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
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การผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้ง
ด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกหรอืพาราโบลาโดม

ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
อีเมล busarakornm@yahoo.com
น าเสนอ 18 กุมภาพันธ์ 2563

mailto:busarakornm@yahoo.com
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- ผลิตผลสดมีอายุการเก็บรักษาที่สั้น

การเกษตร กับ การแปรรูป
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- ผลิตผลสดมีปริมาณมากกว่าความต้องการของตลาดบริโภคสด

การเกษตร กับ การแปรรูป
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- เกิดการแปรรูปด้วยเทคโนโลยีที่ง่ายๆ

การเกษตร กับ การแปรรูป
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- เกิดการแปรรูปด้วยเทคโนโลยีที่ง่ายๆ

การเกษตร กับ การแปรรูป

การตากแห้ง
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การเกษตร กับ การแปรรูป

- ผลิตผลสดมีปริมาณมากกว่าความต้องการของตลาดบริโภคสด
- ผลิตผลสดมีอายุการเก็บรักษาที่สั้น
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- เกิดการแปรรูปด้วยเทคโนโลยีที่ง่ายๆ

การเกษตร กับ การแปรรูป
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- เกิดการแปรรูปด้วยเทคโนโลยีที่ง่ายๆ

การเกษตร กับ การแปรรูป
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การตากแดดท าให้ผลิตภัณฑ์เกิดการปนเปื้อน และไม่ได้มาตรฐาน
ตามหลักเกณฑ์การผลิตอาหารดีที่เหมาะสม

การเกษตร กับ การแปรรูป
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ปัญหาจากการตากแดด
เกิดการสูญเสียของ
ผลิตภัณฑ์เมื่อฝนตก

การเกษตร กับ การแปรรูป
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การตากแดดท าให้ผลิตภัณฑ์เกิดการปนเปื้อน และไม่ได้มาตรฐาน
ตามหลักเกณฑ์การผลิตอาหารดีที่เหมาะสม

การเกษตร กับ การแปรรูป



ระบบอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกหรือพาราโบลาโดม



พฒันาโดย ศาสตราจารย์ ดร. เสริม จันทร์ฉาย
ภาควชิาฟิสิกส์ คณะวทิยาศาสตร์

มหาวิทยาลยัศิลปากรขนาดเลก็

พาราโบล่าโดมแรก 
ภาพถ่ายปี พ.ศ. 2561

14

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



ขนาดเลก็

สร้างคร้ังแรกที่ ภาควชิาฟิสิกส์ มหาวทิยาลยัศิลปากร จังหวดันครปฐม
ปี พ.ศ. 2546 โดยทมีงาน ศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาย (SOLAR LAB., SU)

15

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



องค์ความรู้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
แบบพาราโบลาโดม 
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พพ.ด าเนินโครงการฯ น าร่องส่งเสริมการใช้งานระบบ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ +
โครงการบางกระทุ่มโมเดล + โครงการ solar subsidy
มศก. สกว. สวทช. Transfer technology ด้านต่างๆ 



Current Product

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


Current Products
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กล้วยตากวางจ าหน่ายที่สยามพารากอน

พาราโบลาโดม
เป็นภาพที่
ปรากฎที่
บรรจุภัณฑ์ของ
กล้วยตาก
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กล้วยตากวางจ าหน่ายที่สนามบินสุวรรณภูมิ

เพ่ิม
มูลค่า
สินค้า
เกษตร
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โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มด าเนินโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554
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ภาคกลาง 45% (115 ระบบ)
ภาคเหนือ 20% (49 ระบบ)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16% (41 ระบบ)
ภาคตะวันตก 10% (26 ระบบ)
ภาคตะวันออก 7% (18 ระบบ)
ภาคใต้ 2% (5 ระบบ)

แผนที่แสดงสถานที่ติดต้ังระบบอบแห้งฯ 
จากการด าเนินโครงการฯ ปี พ.ศ. 2554-2561 
(254 ระบบ)
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กล้วยตาก จ านวน 72 ระบบ
28%

ของเสียจากกระบวนการผลิต 
หรือเหลือใช้ จ านวน 4 ระบบ

2%

เครื่องดื่ม ชา กาแฟ 
จ านวน 14 ระบบ

5%

ผลไม้อบแห้ง (ยกเว้นกล้วยตาก) 
จ านวน 37 ระบบ 15%

ผลิตภัณฑ์จากข้าวและธัญพืช เช่น ข้าว
แต๋น ข้าวเกรียบ ลูกเดือย 
จ านวน 30 ระบบ  12%

ผักอบแห้ง จ านวน 4 ระบบ
2%

สมุนไพร เครื่องเทศ 
จ านวน  54 ระบบ

21%

อาหารทะเล เนื้อสัตว์แปรรูป
จ านวน 24 ระบบ 

9%

อื่นๆ เช่น ชุดของเล่นฟอสซิล กากมันโปรตีนสูง แป้งกรองเบียร์ 
อาหารขบเค้ียวส าหรับสุนัข  ถ่านอัดแท่ง ยางพารา ต้นปรือ ข้าว

เกียบแผ่นดิบ มะพร้าวขูด แผ่นใบเมี่ยง ดอกไม้กวาด 
จ านวน 15 ระบบ 6%

กลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้งที่ผลิตโดยผู้ที่ได้รับการสนับสนุน
ติดตั้งระบบฯ ที่ผ่านมา (254 ระบบ) พ.ศ. 2554 - 2561



แบบมาตรฐานระบบอบแห้งฯ ที่ พพ. ให้การสนับสนุนในโครงการฯ

ระบบอบแหง้พลงังานแสงอาทิตยแ์บบเรือนกระจก

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

ก. 6 ตร.ม.

ย. 8.2 ตร.ม.

ขนาดเลก็ แบบ พพ. 1 ขนาดใหญ่ แบบ พพ. 3ขนาดกลาง แบบ พพ. 2

16
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ระบบอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก พาราโบล่าโดม
แบบ พพ. 1

6.0 m8.2 mด้านหน้า

ด้านหลงั

แบบ พพ.1
หนา้กวา้ง 6 เมตร ความยาว 8.2 เมตร
สูง 3.25 เมตร
พื้นท่ีแนวราบ 49.2 ตารางเมตร
จ านวน 24 ตะแกรง
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ระบบอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก พาราโบล่าโดม
แบบ พพ. 2

8.0 m12.4 m
ด้านหน้า

ด้านหลงั

แบบ พพ.2
หนา้กวา้ง 8 เมตร ความยาว 12.4 เมตร
สูง 3.35 เมตร
พื้นท่ีแนวราบ 99.2 ตารางเมตร
จ านวน 60 ตะแกรง
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ระบบอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก พาราโบล่าโดม
แบบ พพ. 3

ด้านหน้า

ด้านหลงั

แบบ พพ. 3
หนา้กวา้ง 8 เมตร ความยาว 20.8 เมตร
สูง 3.35 เมตร
พื้นท่ีแนวราบ 166.4 ตารางเมตร
จ านวน 108 ตะแกรง

8.0 m

20.8 m



ช่องใหอ้ากาศเขา้ระบบ
21

หลกัการ กลไกการท างานระบบอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก



หลกัการ กลไกการท างานระบบอบแห้งพาราโบล่าโดม

22ทีม่า: เสริม จันทร์ฉาย



ขนาดเลก็ 23ท่ีมา: เสริม จนัทร์ฉาย

หลกัการ กลไกการท างานระบบอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก
หรือพาราโบล่าโดม
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ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกหรือพาราโบลาโดม
เหมาะส าหรับการตากแห้งแบบชั้นเดียว (single layer)
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ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก
หรือพาราโบล่าโดม

ผนวกกบั ระบบ จี เอม็ พี
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ผลไม้อบแห้งที่สนามบินสุวรรณภูมิ
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ผลไม้อบแห้งที่สนามบินสุวรรณภูมิ
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ผลไม้อบแห้งที่เซ็นทรัลศาลายา
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ผลไม้อบแห้งที่เซ็นทรัลศาลายา
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ผลไม้อบแห้งที่สยามพารากอน
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ผลไม้อบแห้งที่สยามพารากอน
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ผลไม้อบแห้งที่สยามพารากอน
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ผลไม้อบแห้งที่สยามพารากอน
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ผลไม้อบแห้งที่สยามพารากอน
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ผลไม้อบแห้งที่สยามพารากอน
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ผลไม้อบแห้งวางขายในประเทศฝรั่งเศส
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ผลไม้อบแห้งวางขายในประเทศฝรั่งเศส
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ผลไม้อบแห้งวางขายในประเทศฝรั่งเศส
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ผลไม้อบแห้งวางขายใน
ประเทศเยอรมนี
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ผลไม้อบแห้งวางขายในประเทศญี่ปุ่น



สับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง
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แบบธรรมชาติ แบบหวานน้อย แบบหวานมาก

สับปะรดอบแห้ง

ผลไม้อบแห้ง (Dried Fruit)

ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี และทีมงาน ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร  



ผลไม้อบแห้ง หรือ Dried fruits



ผลไม้อบแห้ง Dried Fruits 
(แบบธรรมชาติ Natural)
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ผลไม้อบแห้งแบบธรรมชาติ







ผลไมแ้ช่อิ่มอบแหง้สตูรน า้ตาลลดลง



ผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง (osmotic dehydrated fruit)
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ขั้นตอนทั่วไปของกระบวนการผลิตผลไม้อบแห้ง

ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ

ขั้นตอนการอบแห้ง

ผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนการเลือกวัตถุดิบ

ขั้นตอนการบรรจุ และการเก็บรักษา
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ขั้นตอนทั่วไปของกระบวนการผลิตผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง

ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ

ขั้นตอนการท าแห้ง

ผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนการเลือกวัตถุดิบ

ขั้นตอนการบรรจุ และการเก็บรักษา

ขั้นตอนการแช่อิ่ม

การท าแห้งมะเขือเทศราชินีที่
ผ่านการแช่อิ่มด้วยพาราโบล่า

โดม แบบ พพ. 3

การแช่อิ่ม



หลักการท าแห้งด้วยวิธีออสโมติก  (Osmotic dehydration )

ตัวถูกละลาย
เช่น น้ าตาล

น้ าในอาหาร



cantaloupe
pineapple

strawberry

mango

Products from Osmotic dehydration

http://www.nutsonline.com/images/items/01014l173.jpg
http://www.nutsonline.com/images/items/01014l173.jpg
http://www.nutsonline.com/images/items/01064l45.jpg
http://www.nutsonline.com/images/items/01064l45.jpg


บ้านผลไม้  ผู้รับการสนับสนุนการลงทุนติดตั้ง
ระบบอบแห้งฯ ปี 2555  



ไร่ภูผาสัก (ผลไม้อบแห้ง นาย นานา ผู้รับการ
สนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบอบแห้งฯ ปี 
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การผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้งด้วยพาราโบลาโดม

กล้วยตาก

โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562
www.solardryerdede.com หรือ parabolardrying@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

อีเมล busarakornm@yahoo.com



70

การผลิตกล้วยตากด้วยพาราโบล่าโดม



การผลิตกล้วยตากด้วยพาราโบลาโดม

กล้วยสด ตากแดด 1 วัน ตากแดด 2 วัน ตากแดด 3 วัน

ตากแดด 4 วัน ตากแดด 5 วัน ทับแบน 71



กระบวนการผลิตกล้วยตาก
ขั้นที่ 1 การบ่มกล้วย

72



น ากล้วยน้ าว้าดิบแก่ พันธุ์มะลิอ่อง 
มาบ่มให้สุกจนระดับความสุกพอเหมาะ

ขั้นที่ 1 การบ่มกล้วย

กระบวนการผลิตกล้วยตาก

73



ขั้นที่ 2 การคัดเลือกกล้วยสุกงอม ล้าง
และตัดออกจากหวี

ขั้นที่ 3 ปอกกล้วยและลอกเส้นข้าง
บางส่วนออก

กระบวนการผลิตกล้วยตาก

74



กระบวนการผลิตกล้วยตาก
การลอกเส้นข้างกับคุณภาพกล้วยตาก

ลอกเส้นข้างไม่เรียบร้อย

75



76



กระบวนการผลิตกล้วยตาก

ขั้นที่ 4 เรียงกล้วยตากบนตะแกรง โดยมีระยะห่างอย่างสม่ าเสมอ
กล้วยตาก แดดวันที่ 1

เรียงกล้วยตากบนตะแกรง โดยมีระยะห่างอย่างสม่ าเสมอ 77



กระบวนการผลิตกล้วยตาก

แดด 4

แดด 1

แดด 3

แดด 2

78



การเก็บกล้วยในแต่ละวัน
ท าแห้งกล้วยตากเป็นเวลาประมาณ 3-4 วัน ด้วยพาราโบลาโดม

79



การเก็บกล้วยในแต่ละวัน

80



81

ทับกล้วยด้วยฝ่ามือ และมีการล้างมือด้วยน้ าเกลือ 3% 
จากนั้นเก็บกล้วยใส่กล่องเป็นวันที่ 4

ขั้นที่ 5 การทับกล้วย

กระบวนการผลิตกล้วยตาก



• ขั้นที่ 6 ตากกล้วยแดดสุดท้าย

กระบวนการผลิตกล้วยตาก

82



83



84

การผลิตกล้วยแผ่นด้วยพาราโบลาโดม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
อีเมล busarakornm@yahoo.com



85

กระบวนการผลิตกล้วยแผ่น

ขั้นที่ 1 การบ่มกล้วย



86

กระบวนการผลิตกล้วยแผ่น
ขั้นที่ 2 การคัดเลือกกล้วยสุกพอดีทาน 

และตัดออกจากหวี
ขั้นที่ 3 ปอกกล้วย



87

กระบวนการผลิตกล้วยแผ่น
ขั้นที่ 4 ทับกล้วย

วางกล้วยตากบนแผ่นพลาสติกใส แล้วทับกล้วยด้วยที่ทับกล้วย



88

กระบวนการผลิตกล้วยแผ่น

ขั้นที่ 5 ตากกล้วย

ตากกล้วยแผ่นบนตะแกรง ทิ้งไว้ครึ่งวันแล้วกลับด้านตากต่อจนแห้ง
ใช้เวลาตาก 1 วันครึ่ง ถึง 2 วัน



89

การผลิตกล้วยสไลด์อบแห้งด้วยพาราโบล่าโดม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
อีเมล busarakornm@yahoo.com



90

กระบวนการผลิตกล้วยสไลด์อบแห้ง

ขั้นที่ 1 การบ่มกล้วย



91

ขั้นที่ 2 การคัดเลือกกล้วยสุกงอม 

และตัดออกจากหวี
ขั้นที่ 3 ปอกกล้วยและลอกเส้นข้าง

บางส่วนออก

กระบวนการผลิตกล้วยสไลด์อบแห้ง



ขั้นที่ 4 หั่นกล้วยเป็นชิ้นตามยาว 4-6 ชิ้น ตามความเหมาะสมของขนาดของกล้วย

92

กระบวนการผลิตกล้วยสไลด์อบแห้ง



ท าแห้งกล้วยตากชิ้นเป็นเวลาประมาณ 1 วันครึ่ง - 2 วัน ด้วยพาราโบล่าโดม

เรียงกล้วยตากบนตะแกรง โดยมีระยะห่างอย่างสม่ าเสมอ 93

กระบวนการผลิตกล้วยสไลด์อบแห้ง



94

การผลิตผลไม้ด้วยพาราโบล่าโดม

สับปะรดอบแห้งแบบธรรมชาติ

โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562
www.solardryerdede.com หรือ parabolardrying@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
อีเมล busarakornm@yahoo.com



สับปะรดอบแห้งแบบธรรมชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

อีเมล busarakornm@yahoo.com
www.foodtech.eng.su.ac.th95

การผลิตผลไม้อบแห้งแบบธรรมชาติ
ด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

แบบพาราโบล่าโดม



 การเตรียมชิ้นสับปะรดให้มีขนาดหนา 0.8 เซนติเมตร
วัตถุดิบ

สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย เนื้อ 1 (พร้อมรับประทาน)
สับปะรดพันธุ์ภูแล (พร้อมรับประทาน)

การเตรียมวัตถุดิบ
ล้างท าความสะอาด  ตัดจุกและใบออก  หั่นสับปะรดหนา 0.8 เซนติเมตร

96

กระบวนการผลิตสับปะรดอบแห้ง



 น าเข้าตากในพาราโบล่าโดม เป็นเวลาหนึ่งวันครึ่งถึงสองวันขึ้นกับแดด

97

กระบวนการผลิตสับปะรดอบแห้ง

พันธุ์ภูแล ไม่
เจาะแกนออก

พันธุ์ปัตตาเวีย 
เจาะแกนออก



การผลิตสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง

โดย ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี

98

การฝึกอบรมการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และการผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้งที่ได้มาตรฐาน
โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 – วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ณ ห้อง 511 ชั้น 5 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 15 ชั้น
ณ โรงประลอง  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

และ ณ ลานทดลองพลังงานแสงอาทิตย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม



การเตรียมสารละลายแคลเซียมและกรดซิตริก (สารละลายที่ 1)

(อัตราส่วน สับปะรด 1 กิโลกรัม : สารละลาย 3 ลิตร)

ส่วนประกอบ

1. น้ าเปล่า 3 ลิตร2. แคลเซียมคลอไรด์ (CaCl2) 30 กรัม

3. กรดซติริก 30 กรัม 4. โปแตสเซียมเมตะไบซัลไฟต์ 1 กรัม (กรณีต้องการฟอกส)ี

ผสมส่วนประกอบให้เป็นเนื้อเดียวกัน

สารละลายที่ 1 
99

กระบวนการผลิตสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง

ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี และทีมงาน ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร  



การเตรียมสับปะรดให้มีขนาด 0.7-1.0 เซนติเมตร

วัตถุดิบ

สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย เนื้อ 2 (พร้อมรับประทาน)

การเตรียมวัตถุดิบ

ล้างท าความสะอาด  ตัดจุกและใบออก  หั่นสับปะรดหนา 0.7-1.0 cm

เจาะแกนออก

กระบวนการผลิตสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง

ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี และทีมงาน ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร  100



การแช่สับปะรดในสารละลายที่ 1 เป็นเวลา 3 ชั่วโมง

แช่ในสารละลายที่ 1 เป็นเวลา 3 ชั่วโมง
จากนั้นน าช้ินสับปะรดไปลวกน้ าร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที

ชิ้นสับปะรด

101

กระบวนการผลิตสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง

ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี และทีมงาน ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร  



การเตรียมสารละลายออสโมติกหรือสารละลายน้ าเชื่อม (สารละลายที่ 2)

ส่วนประกอบ

1. น้ าเปล่า 1.95 ลิตร 2. กรดแอสคอร์บิก 5 กรัม 

3. กรดซิตริก 7 กรัม 4. เกลือ 10 กรัม 5. น้ าตาลทราย 1,050 กรัม

6. โปแตสเซียมเมตะไบซัลไฟต์ 1 กรัม

7. กลีเซอรอล 30 กรัม

ผสมส่วนประกอบข้อ 1-4 ให้เป็นเนื้อเดียวกัน

สารละลายที่ 2 

ต้มที่ 60 องศาเซลเซียส 5 นาที

เติมส่วนประกอบข้อ 6-7 เมื่อน้ าเชื่อมอุ่น

ส าหรับสูตรที่ต้องการฟอกสี
และเพิ่มความนุ่ม

102

กระบวนการผลิตสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง

ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี และทีมงาน ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร  



การแช่สับปะรดในสารละลายที่ 2 เป็นเวลา 1 คืน

แช่ในสารละลายที่ 2 เป็นเวลา 1 คืน

หลังจากลวกช้ินสับปะรด

สะเด็ดน้ า และน าเข้าตากในพาราโบล่าโดม
เป็นเวลาสองวันหรือจนกระทั่งแห้ง

“สับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง”

103

กระบวนการผลิตสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง

ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี และทีมงาน ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร  



29

ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ ประมาณ 0.6

สับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง

ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี และทีมงาน ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร  



การผลิตฝรั่งแช่อิ่มอบแห้ง

โดย ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี

105

การฝึกอบรมการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และการผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้งที่ได้มาตรฐาน
โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 – วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ณ ห้อง 511 ชั้น 5 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 15 ชั้น
ณ โรงประลอง  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

และ ณ ลานทดลองพลังงานแสงอาทิตย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม



กระบวนการผลิตฝรั่งแช่อิ่มอบแห้ง
 วัตถุดิบ: ฝรั่ง เนื้อสัมผัสแน่น กรอบ

น้ าหนักผลอยู่ในช่วง 300-400 กรัมต่อผล

 การเตรียมวัตถุดิบ: ล้างท าความสะอาด คว้านเมล็ด ตัดขั้ว และหั่นชิ้นหนา 0.5 ซม.

106



กระบวนการผลิตฝรั่งแช่อิ่มอบแห้ง
 การเตรียมสารละลายแคลเซียมและกรด (สารละลายที่ 1): (ส าหรับฝรั่ง 1 Kg :
สารละลาย 2 L)
1. น้ าเปล่า 2 ลิตร
2. แคลเซียมคลอไรด์ (CaCl2) 40 กรัม
3. กรดวิตามินซี 20 กรัม
4. กรดซติริก 20 กรัม
5. โพแทสเซียมเมตะไบซัลไฟต์ 500 ppm

สารละลายที่ 1

107



กระบวนการผลิตฝรั่งแช่อิ่มอบแห้ง
 การเตรียมสารละลายออสโมติก (สารละลายที่ 2): (ส าหรับฝรั่ง 1 Kg :สารละลาย 2 L)
1. น้ าเปล่า 1.4 ลิตร
2. น้ าตาลทราย 600 กรัม
3. กรดวิตามินซี 10 กรัม
4. กรดมาลิก 10 กรัม
5. กลีเซอรอล 100 กรัม ต้มส่วนผสมทั้งหมดที่ 60 องศาเซลเซียส 5 นาที

ลดอุณหภูมิเหลือ 30 องศาเซลเซียส และเติม โพแทสเซียมเมตะไบซัลไฟต์

สารละลายที่ 2

108



กระบวนการผลิตฝรั่งแช่อิ่มอบแห้ง
 กระบวนการแช่อิ่มฝรั่ง

เตรียมวัตถุดิบชิ้นฝรั่ง

แช่สารละลายที่ 1 นาน 1 ชั่วโมง

ลวกที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 2 นาที

แช่ในน้ าอุณหภูมิห้อง 5 นาที

แช่สารละลายที่ 2 นาน 3 ชั่วโมง

ชิ้นฝรั่งแช่อิ่ม
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กระบวนการผลิตฝรั่งแช่อิ่มอบแห้ง
 กระบวนการท าแห้งฝรั่งแช่อิ่ม

ชิ้นฝรั่งแช่อิ่ม

จัดเรียงฝรั่งแบบชั้นเดียว (single-layer) บนตะแกรง
อะลูมิเนียมให้มีระยะห่างเท่ากัน 

ท าแห้งชิ้นฝรั่งแช่อิ่มในพาราโบล่าโดม

จนกระทั่งค่าวอเตอร์แอคติวิตีต่ ากว่า 0.6

เก็บตัวอย่างฝรั่งแช่อิ่มอบแห้งใส่ถุงกันความชื้น
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การผลิตแอปเปิ้ลแช่อิ่มอบแห้ง

โดย ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี

111

การฝึกอบรมการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และการผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้งที่ได้มาตรฐาน
โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 – วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ณ ห้อง 511 ชั้น 5 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 15 ชั้น
ณ โรงประลอง  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

และ ณ ลานทดลองพลังงานแสงอาทิตย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม



การผลิตแอปเปิ้ลเขียวแช่อิ่มอบแห้ง

ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี และทีมงาน ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร  112



1. น าแอปเปิ้ลมาล้างน้ าท าความสะอาด ตัดก้านทิ้ง ผ่าครึ่ง หั่นเป็นช้ิน
ตามความยาวผล (8 ชิ้น: 1 ผล) และปอกเปลือก

ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี และทีมงาน ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร  113

การผลิตแอปเปิ้ลเขียวแช่อิ่มอบแห้ง



2. เตรียมสารละลายแช่แอปเป้ิลเขียว (ส าหรับแอปเป้ิลเขียว 1 กิโลกรัม)

ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี และทีมงาน ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร  114

การผลิตแอปเปิ้ลเขียวแช่อิ่มอบแห้ง



3. แช่แอปเปิ้ลเขียวใน สารละลายแคลเซียมคลอไรด์ 1.0% + กรดแอสคอบิก 0.5%
+ โพแทสเซียมเมตะไบซัลไฟต์ (กรณีถ้าเติม) 400 ppm

แช่แอปเปิ้ลเขียวเป็นเวลา 1 ชั่วโมง

ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี และทีมงาน ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร  115

การผลิตแอปเปิ้ลเขียวแช่อิ่มอบแห้ง



 จากนั้นน าแอปเปิ้ลเขียวไปลวกในน้ าที่อุณหภูมิ 85oC นาน 2 นาที  
(ช่วยลดการเกิดสีน้ าตาล) แล้วทิ้งให้สะเด็ดน้ า

ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี และทีมงาน ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร  116

การผลิตแอปเปิ้ลเขียวแช่อิ่มอบแห้ง



4.เตรียมน้ าเชื่อมปรุงรส  30 oBrix

ต้มส่วนผสมทั้งหมดให้ได้อุณหภูมิ 70ºC นาน 5 นาที

(ส าหรับแอปเปิ้ลเขียว 1 กิโลกรัม)

ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี และทีมงาน ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร  117

ส่วนประกอบ
1. น้ าเปล่า 1.5 ลิตร
2. น้ าตาลทราย 500  กรัม
3. กรดแอสคอร์บิก 10 กรัม
4. กรดมาลิก 6 กรัม
5. โพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟต์ 0.8 กรัม

การผลิตแอปเปิ้ลเขียวแช่อิ่มอบแห้ง



5. แชอ่ิ่มแอปเป้ิลเขียวในน้ าเชื่อมปรุงรสนาน 3 ชั่วโมง หรือข้ามคืน

ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี และทีมงาน ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร  118

การผลิตแอปเปิ้ลเขียวแช่อิ่มอบแห้ง



6. เรียงแอปเปิ้ลเขียวบนตะแกรงอบ จากนั้นอบด้วยตู้อบลมร้อนแบบถาดที่
อุณหภูมิ 60OC หรือในพาราโบลาโดม จนกระทั่งค่าวอเตอร์แอคติวิต้ีของ
ผลิตภัณฑ์สุดท้ายต่ ากว่า 0.6

ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี และทีมงาน ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร  119

การผลิตแอปเปิ้ลเขียวแช่อิ่มอบแห้ง



แอปเปิล้เขียวแช่อิ่มอบแห้ง

ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี และทีมงาน ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร  120



การผลิตขนุนแช่อิ่มอบแห้ง

โดย ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี
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การฝึกอบรมการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และการผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้งที่ได้มาตรฐาน
โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 – วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ณ ห้อง 511 ชั้น 5 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 15 ชั้น
ณ โรงประลอง  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

และ ณ ลานทดลองพลังงานแสงอาทิตย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม



กระบวนการผลิตขนุนแช่อิ่มอบแห้ง

 วัตถุดิบ: ขนุน (ระยะเริ่มสุก)

 การเตรียมวัตถุดิบ: ล้างท าความสะอาดผลขนุน แกะเนื้อขนุน คว้านเมล็ด 
หั่นเป็นชิ้นขนาด 2 เซนติเมตร
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กระบวนการผลิตขนุนแชอ่ิ่มอบแห้ง
 การเตรียมสารละลายแคลเซียมและกรด (สารละลายที่ 1): 

(ส าหรับขนุน 1 Kg :สารละลาย 2 L)
1. น้ าเปล่า 2 ลิตร
2. แคลเซียมคลอไรด์ (CaCl2) 20 กรัม (1.0 %)
3. กรดแอสคอร์บิก 10 กรัม (0.5 %)
4. โพแทสเซียมเมตะไบซัลไฟต์ 0.8 กรัม

สารละลายแคลเซียมและกรด

น าแคลเซียมคลอไรด์ กรดแอสคอร์บิก และโพแทสเซียมเมตะไบซัลไฟต์
ผสมในน้ าเปล่า 2 ลิตร
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กระบวนการผลิตขนุนแช่อิ่มอบแห้ง
 การเตรียมสารละลายออสโมติก (สารละลายที่ 2): (ส าหรับขนุน 1 Kg :สารละลาย 2 L)

1. น้ าเปล่า 1.4 ลิตร
2. น้ าตาลทราย 600 กรัม
3. กรดแอสคอร์บิค 5 กรัม
4. กรดมาลิก 10 กรัม
5. กลีเซอรอล 100 กรัม
6. โซเดียมซิเตรท 7.4 กรัม

สารละลายออสโมติก

น าน้ าตาลทราย กรดแอสคอร์บิก กรดมาลิกที่
เตรียมไว้ผสมให้เข้ากันในน้ าเปล่า ท าการปรับ
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของสารละลายให้

ได้ pH 3.6 โดยผสมโซเดียมซิเตรทลงไป 
หลังจากนั้นผสมกลีเซอรอลลงไป จะได้น้ าเชื่อม

ส าหรับแช่เนื้อขนุน
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ต้มส่วนผสมทั้งหมดให้ได้อุณหภูมิ 70ºC นาน 5 นาที



กระบวนการผลติขนุนแช่อิ่มอบแห้ง
 กระบวนการแช่ขนุน แช่ขนุนที่หั่นแล้วในสารละลายที่ 1 นาน 1 ชั่วโมง

ลวกขนุนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที

แช่ในน้ าอุณหภูมิห้อง 5 นาที

แช่สารละลายที่ 2 นาน 3 ชั่วโมง

ขนุนที่ผ่านการแช่สารละลายออสโมติก
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กระบวนการผลติขนุนแช่อิ่มอบแห้ง
 กระบวนการท าแห้งขนุนแช่อิ่ม

ขนุนที่ผ่านการแช่สารละลายออสโมติกหรือน้ าเชื่อมตามสูตร

จัดเรียงขนุนแบบชั้นเดียว (single-layer) บนถาดตะแกรง

ท าแห้งชิ้นขนุนที่ผ่านการแช่อิ่มในระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
หรือ พาราโบล่าโดม จนกระทั่งผลิตภัณฑ์
มีค่าวอเตอร์แอคติวิตีต่ ากว่า 0.65
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ขนุนแช่อิ่มอบแห้ง
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การผลติผลไม้แช่อิม่อบแห้งแบบหวานน้อยด้วยพาราโบล่าโดม

มะนาวแช่อิม่อบแห้ง

โครงการสนบัสนุนการลงทุนติดตั้งใชง้านระบบอบแหง้พลงังานแสงอาทิตย ์ปี 2562
www.solardryerdede.com หรือ parabolardrying@gmail.com

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี
ภาควชิาเทคโนโลยอีาหาร คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

มหาวทิยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ จ.นครปฐม
อีเมล busarakornm@yahoo.com
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ข้อที ่1 การเตรียมมะนาว

วตัถุดบิ

มะนาว 

การเตรียมวตัถุดบิ

ลา้งมะนาวใหส้ะอาด            น ามะนาวทั้งผลคลึงบนเกลือเพื่อให้

น ้ ามนัในเปลือกมะนาวออกมา             น ามะนาวไปลา้งดว้นน ้าสะอาด

กระบวนการผลติมะนาวแช่อิม่อบแห้ง
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ข้อที ่2 การดองมะนาว

เตรียมน ้าเกลือส าหรับดองมะนาว

องค์ประกอบ

-น ้า 100 มิลลิลิตร    - เกลือ 30 กรัม

ตม้น ้าใหเ้ดือด

จากนั้นแช่มะนาวในน ้าเกลือเป็นเวลา 30 วนั

มะนาวดอง

กระบวนการผลติมะนาวแช่อิม่อบแห้ง
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ข้อที ่3 การเตรียมมะนาวดอง

มะนาวดอง

ลา้งใหส้ะอาด

ตม้มะนาวทั้งผลในน ้าเดือดเป็นเวลา 20 นาที

หัน่เป็นช้ินตามตอ้งการ

ช้ินมะนาวดองส าหรับแช่อ่ิม

กระบวนการผลติมะนาวแช่อิม่อบแห้ง
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ข้อที ่4 การเตรียมสารละลายออสโมติกหรือสารละลายน า้เช่ือม
- อตัราส่วน มะนาวดอง 1 กิโลกรัม ต่อน ้ าเช่ือม 1.5 ลิตร

ส่วนประกอบ 
1. น ้าตาล 700 กรัม
2. น ้าเปล่า 1500 มิลลิลิตร
3. กรดซิตริก 5 กรัม
4. กรดแอสคอบิก 2.5 กรัม
5. กรีเซอร์รีน 20 กรัม
6. เกลือป่น 6 กรัม
7. ฟรุกโตสไซรัป 20 กรัม

กระบวนการผลติมะนาวแช่อิม่อบแห้ง

ผสมส่วนประกอบทั้งหมดใส่หม้อตั้งไฟจนเดือด

สารละลายน้ าเชื่อมท่ี 1
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กระบวนการผลติมะนาวแช่อิม่อบแห้ง

ใส่ชิ้นมะนาวดองในน้ าเชื่อมเดือดตั้งไฟต่อนาน 20 นาที ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 1 คืน

อุ่นชิ้นมะนาวดองในน้ าเชื่อมโดยตั้งไฟจนเดือด นาน 10 นาที จนครบเวลา 3 วัน

ข้อที ่4 การเตรียมสารละลายออสโมติกหรือสารละลายน า้เช่ือม(ต่อ)

เปลี่ยนน้ าเชื่อมที่ 2โดยมีส่วนประกอบเหมือนน้ าเชื่อมที่ 1

อุ่นชิ้นมะนาวดองในน้ าเชื่อมโดยตั้งไฟจนเดือด นาน 10 นาที อีก 2 วัน

ผสมส่วนประกอบทั้งหมดใส่หม้อตั้งไฟจนเดือด



ข้อที ่5 ขั้นตอนการท าแห้ง
กระบวนการผลิตมะนาวแช่อิ่มอบแห้ง

น าไปผ่านน้ าสะอาดเพ่ือล้างน้ าตาลที่เคลือบบริเวณผิวออกเล็กน้อย

น าเข้าตากในพาราโบลาโดมเป็นเวลา 1-2 วัน หรือเข้าตู้อบลม
ร้อนแบบถาด  จนกระทั่งแห้ง และมีค่าวอเตอร์แอคติวิต้ี

ของผลิตภัณฑ์สุดท้ายต่ ากว่า 0.6 

ผลิตภัณฑ์ “มะนาวแช่อิ่มอบแห้ง”
133

น าชิ้นมะนาวออกจากน้ าเชื่อม สะเด็ดน้ า
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การผลติผลไม้แช่อิม่อบแห้งแบบหวานน้อยด้วยพาราโบลาโดม

มะเฟืองแช่อิม่อบแห้ง

โครงการสนบัสนุนการลงทุนติดตั้งใชง้านระบบอบแหง้พลงังานแสงอาทิตย ์ปี 2562
www.solardryerdede.com หรือ parabolardrying@gmail.com

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี
ภาควชิาเทคโนโลยอีาหาร คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

มหาวทิยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ จ.นครปฐม
อีเมล busarakornm@yahoo.com
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ข้อที่ 1 การเตรียมสารละลายแคลเซียมและกรด (สารละลายที่ 1)

(อัตราส่วน มะเฟือง 1 กิโลกรัม : สารละลาย 3 ลิตร)

ส่วนประกอบ

1. น้ าเปล่า 3 ลิตร 2. แคลเซียมคลอไรด์ (CaCl2) 30 กรัม 

3. กรดซิตริก 30 กรัม 4. โปแตสเซียมเมตะไบซัลไฟต1์ กรัม 

(กรณีต้องการฟอกสี)

กระบวนการผลิตมะเฟืองแช่อิ่มอบแห้ง

ผสมส่วนประกอบให้เป็นเนื้อเดียวกัน

สารละลายท่ี 1 
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ข้อที่ 2 การเตรียมมะเฟือง

วัตถุดิบ

มะเฟือง

การเตรียมวัตถุดิบ

ล้างท าความสะอาด  ตัดหัวและท้ายออก กรีดเส้นข้างของมะเฟืองออก หั่นมะเฟือง
หนา 0.8-1.0 เซนติเมตร

กระบวนการผลิตมะเฟืองแช่อิ่มอบแห้ง
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ข้อที่ 3 การแช่มะเฟืองในสารละลายที่ 1 เป็นเวลา 3 ชั่วโมง

แช่ในสารละลายท่ี 1 เป็นเวลา 3 ชั่วโมง

ชิ้นมะเฟือง

น าไปลวกน้ าร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที

กระบวนการผลิตมะเฟืองแช่อิ่มอบแห้ง
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ข้อที่ 4 การเตรียมสารละลายออสโมติกหรือสารละลายน้ าเชื่อม (สารละลายที่ 2)

ส่วนประกอบ

1. น้ าเปล่า 1.95 ลิตร 2. กรดแอสคอร์บิก 5 กรัม 3. กรดซิตริก 7 กรัม 

4. เกลือ 10 กรัม 5. น้ าตาลทราย 1,050 กรัม

6. โปแตสเซียมเมตะไบซัลไฟต์1 กรัม 7. กลีเซอรอล 30 กรัม

เทส่วนผสมในข้อที่ 1 – 4 ให้เป็นเนื้อเดียวกัน

ต้มที่ 60 องศาเซลเซียส 5 นาที

สารละลายน้ าเชื่อมเติมส่วนประกอบข้อ 6-7 เมื่อน้ าเชื่อมเย็น

ส าหรับสูตรที่
ต้องการฟอกสี

และเพิ่มความนุ่ม

กระบวนการผลิตมะเฟืองแช่อิ่มอบแห้ง



ข้อที่ 5 การแช่มะเฟืองในสารละลายที่ 2 เป็นเวลา 1 คืน

แช่ชิ้นมะเฟืองที่ผ่านการลวกในสารละลายที่ 2 เป็นเวลา 1 คืน

หลังจากลวกชิ้น มะเฟืองข้อที่ 3

สะเด็ดน้ า และน าเข้าตากในพาราโบล่าโดมเป็นเวลาสองวัน จนกระทั่งแห้ง
จนกระทั่งค่าวอเตอรแ์อคตวิิตีข้องผลิตภัณฑ์สุดท้ายต่ ากว่า 0.6 

ผลิตภัณฑ์ “มะเฟืองแช่อ่ิมอบแห้ง”
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กระบวนการผลิตมะเฟืองแช่อิ่มอบแห้ง



การผลิตมะม่วงหาวมะนาวโห่แช่อิ่มอบแห้ง

140

การผลติผลไม้แช่อิม่อบแห้งแบบหวานน้อยด้วยพาราโบลาโดม

โครงการสนบัสนุนการลงทุนติดตั้งใชง้านระบบอบแหง้พลงังานแสงอาทิตย ์ปี 2562
www.solardryerdede.com หรือ parabolardrying@gmail.com

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี
ภาควชิาเทคโนโลยอีาหาร คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

มหาวทิยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ จ.นครปฐม
อีเมล busarakornm@yahoo.com



กระบวนการผลิตมะม่วงหาวมะนาวโห่แชอ่ิ่มอบแห้ง
 วัตถุดิบ: มะม่วงหาวมะนาวโห่ดิบ (สีขาวปนชมพู) 2 กิโลกรัม
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ล้างน้ าให้สะอาด

แช่น้ าแคลเซียมคลอไรด์ เป็นเวลา 1 คืน
ส่วนผสม น้ าแคลเซียมคลอไรด์ 

น้ าเปล่า   2 ลิตร
แคลเซียมคลอไรด์    20 กรัม
โพแทสเซียมเมตะไบซัลไฟต์ 1 กรัม

หั่นครึ่งลูก ล้างน้ าจนยางหมด

แคะเมล็ดออก



 การลวก
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ตั้งน้ าร้อนอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส

ลวกมะม่วงหาวมะนาวโห่เป็นเวลา 5 นาที

สะเด็ดน้ า

กระบวนการผลิตมะม่วงหาวมะนาวโห่แชอ่ิ่มอบแห้ง



 การเตรียมน้ าเชื่อมที่ 1

143แช่น้ าเชื่อมที่ 1 เป็นเวลา 8 ชั่วโมง

ส่วนผสม น้ าแคลเซียมคลอไรด์ 
น้ าดื่ม   1.3 ลิตร
น้ าตาลทราย 700 กรัม
เกลือ 20 กรัม
โพแทสเซียมเมตะไบซัลไฟต์ 0.8 กรัม

ผสมน้ า น้ าตาลทราย และเกลือ ตั้งไฟ 60 องศาเซลเซียส 

ยกลงจากเตา เติมโพแทสเซียมเมตะไบซัลไฟต์

กระบวนการผลิตมะม่วงหาวมะนาวโห่แชอ่ิ่มอบแห้ง



 การเตรียมน้ าเชื่อมที่ 2
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แช่น้ าเชื่อมท่ี 2 เป็นเวลา 1 คืน

ส่วนผสม น้ าแคลเซียมคลอไรด์ 
น้ าเชื่อมที่ 1 หลังแช่ 1.2 ลิตร
น้ าตาลทราย 800 กรัม

ผสมน้ าเชื่อมเก่าและ น้ าตาลทราย ตั้งไฟจนน้ าตาลละลายหมด

ตักชิ้นมะม่วงหาวมะนาวโห่ขึ้นจากน้ าเชื่อม

กระบวนการผลิตมะม่วงหาวมะนาวโห่แชอ่ิ่มอบแห้ง



 การเตรียมน้ าเชื่อมที่ 2
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แช่น้ าเชื่อมท่ี 2 เป็นเวลา 1 คืน

ส่วนผสม น้ าแคลเซียมคลอไรด์ 
น้ าเชื่อมที่ 1 หลังแช่ 1.2 ลิตร
น้ าตาลทราย 800 กรัม

ผสมน้ าเชื่อมเก่าและ น้ าตาลทราย ตั้งไฟจนน้ าตาลละลายหมด

ตักชิ้นมะม่วงหาวมะนาวโห่ขึ้นจากน้ าเชื่อม

กระบวนการผลิตมะม่วงหาวมะนาวโห่แชอ่ิ่มอบแห้ง



 การอบแห้ง
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น าขึ้นตากบนตะแกรง เป็นเวลา 1-2 วัน

ตักชิ้นมะม่วงหาวมะนาวโห่ขึ้นจากน้ าเชื่อม

กระบวนการผลิตมะม่วงหาวมะนาวโห่แชอ่ิ่มอบแห้ง



การผลิตมะพร้าวอบกรอบ

โดย ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี

147

การฝึกอบรมการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และการผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้งที่ได้มาตรฐาน
โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 – วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ณ ห้อง 511 ชั้น 5 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 15 ชั้น
ณ โรงประลอง  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

และ ณ ลานทดลองพลังงานแสงอาทิตย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม



กระบวนการผลิตมะพร้าวอบกรอบ
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1. เตรียมสารละลายแคลเซียมคลอไรดส์ าหรับแช่เน้ือมะพร้าวขูด



กระบวนการผลิตมะพร้าวอบกรอบ
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2. สไลด์เนื้อมะพร้าวแบบบางๆ โดยก าจัดส่วนเปลือกออกแล้ว
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3. แช่เนื้อมะพร้าวที่สไลด์ไว้ในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

กระบวนการผลิตมะพร้าวอบกรอบ
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4. เตรียมสารละลายออสโมติก (น้ าตาล) ส าหรับเตรียมแช่มะพร้าว
กระบวนการผลิตมะพร้าวอบกรอบ
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5. ลวกชิ้นมะพร้าวในน้ าเดือด เป็นเวลา 1 นาที จากนั้นน าช้ินมะพร้าวขึ้นจากน้ าร้อน 
และพักในน้ าเย็นหรือน้ าอุณหภูมิห้อง เพื่อลดความร้อนในชิ้นผลไม้

กระบวนการผลิตมะพร้าวอบกรอบ
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6. แช่ชิ้นมะพร้าวในสารละลายออสโมติก
เป็นเวลา 3 ชั่วโมง

7. น าช้ินมะพร้าวแช่อ่ิมขึ้นเรียงใส่ถาด 
แบบชั้นเดียว

กระบวนการผลิตมะพร้าวอบกรอบ
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8. น าเข้าอบที่ตู้อบลมร้อนที่ 70 องศา
เซลเซียส นาน 5 ชั่วโมง

9. น าเข้าอบที่ตู้อบลมร้อนที่ 180 องศา
เซลเซียส นาน 5 นาที

กระบวนการผลิตมะพร้าวอบกรอบ
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มะพร้าวอบกรอบ



การผลิตผลหม่อนแช่อิ่มอบแห้ง
โดย ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี
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การฝึกอบรมการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และการผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้งที่ได้มาตรฐาน
โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 – วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ณ ห้อง 511 ชั้น 5 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 15 ชั้น
ณ โรงประลอง  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

และ ณ ลานทดลองพลังงานแสงอาทิตย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม



ผลิตภัณฑ์ผลหม่อนอบแห้งที่มีวางจ าหน่ายภายในประเทศ
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ระบบอบแห้งฯ ที่สามารถใช้ในการท าแห้งผลิตภัณฑ์ผลหม่อน

ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
แบบพาราโบลาโดมตู้อบแห้งไฟฟ้าแบบถาด 158

กระบวนการผลิตผลหม่อนแช่อิ่มอบแห้ง



ผลิตภัณฑ์ผลหม่อนอบแห้งที่อบแห้งในพาราโบล่าโดม

159

กระบวนการผลิตผลหม่อนแช่อิ่มอบแห้ง



การแปรรูปผลหม่อนแช่อิ่มอบแห้งแบบหวานน้อย

Water activity = 0.65
160

กระบวนการผลิตผลหม่อนแช่อิ่มอบแห้ง
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สารละลายที่ 1
น าน้ าผลหม่อน ผสมกับน้ าเชื่อมมิตรผล และ
น้ าตาลทราย แล้วให้ความร้อนจนอุณหภูมิ 60C

สารละลายที่ 2
น้ าผลหม่อน ผสมกับคาร์ราจีแนน และน้ าตาล
ทราย ให้ความร้อนจนอุณหภูมิ 60C

การผลิตผลหม่อนแช่อิ่มอบแห้ง

น้ าผลหม่อน

น าผลหม่อนที่ตกเกรด (1.5 ก.ก.) มาเด็ดขั้วออก 
แล้วบดด้วยเครื่องปั่นน้ าผลไม้ กรองผ่านผ้าขาวบาง
เพื่อแยกกากออก (สามารถสกัดผ่านเครื่องสกัดน้ า
ผลไม้แบบแยกกากได้)



อุปกรณ์
1. ตะแกรงพลาสติก
2. กะละมังสแตนเลส
3. ผ้าขาวบาง  
4. ทัพพ,ี ทัพพีโปร่ง  
5. ช้อน
6. หม้อนึ่ง 
7. เครื่องปั่นน้ าผลไม้
8. เตาไฟ  
9. กล่องพลาสติกพร้อมฝาปิด

วัตถุดิบ
ผลหม่อน
วิธีการสังเกต
ระดับความสุก 80% ขึ้นไป 
ผลหม่อนสุกเป็นสีด าเกินครึ่งผล-ทั้งผล

ส่วนผสม
1. น้ าตาลทราย
2. น้ าเชื่อมผสม ตรามิตรผล
(กลูโคส 25%+ฟรุกโตส 25% +ซูโครส 50%) 
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สูตรหวานน้อย

น้ าผลหม่อน (อัตราส่วน 75:25)
1. ผลหม่อน 375 กรัม
2. น้ าเปล่า 125 กรัม
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สารละลายที่ 1 (อัตราส่วน 65:7:28)
1. น้ าผลหม่อน 325 มิลลิลิตร
2. น้ าเชื่อมมิตรผล 50 กรัม
3. น้ าตาลทราย 125 กรัม

กระบวนการผลิตผลหม่อนแช่อิ่มอบแห้ง
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ผลหม่อน 
(เด็ดขั้วออกแล้ว)

นึ่ง เป็นเวลา 5 นาที

อบแห้งด้วยตู้อบลมร้อน
ทีอุ่ณหภูมิ 50C เวลา 8 ชั่วโมง
หรือตากในพาราโบล่าโดม 2 วัน

แช่อิ่ม
เป็นเวลา 3-6 ชม.

ต้มให้ความร้อน (60C)

การผลิตผลหม่อนแช่อิ่มอบแห้งแบบหวานน้อย

สารละลายแช่อิ่ม

ผลหม่อน ตกเกรด
(เด็ดขั้วออกแล้ว)

ปั่นละเอียด กรองแยก
กาก เอาแต่น้ า

เติมน้ าเชื่อมและน้ าตาล
ทราย



ผลหม่อนแช่อิ่มอบแห้งแบบหวานน้อย
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การผลิตผลหม่อนแช่อ่ิมอบแหง้
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เครื่องเทศอบแห้งที่สยามพารากอน
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ชาสมุนไพร ชาตะไคร้ที่สยามพารากอน



พริก

โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562
www.solardryerdede.com หรือ parabolardrying@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
อีเมล busarakornm@yahoo.com
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การผลิตสมุนไพรอบแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก (พาราโบลาโดม)
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กระบวนการผลิตพริกอบแห้ง
 วัตถุดิบ: พริกขี้หนูพันธุ์จินดา (สีแดง) (1 กิโลกรัม)
น าพริกสดสีแดงที่ไม่มีแผลและรอยเน่า มาล้างท าความสะอาด จากนั้นสะเด็ดน้ า 

และเด็ดขั้วออก น าเข้าตากในพาราโบล่าโดมเป็นเวลา 4 วันหรือค่าวอเตอรแ์อคติวติี้
(aw) ต่ ากว่า 0.6



ใบเตย

โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562
www.solardryerdede.com หรือ parabolardrying@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
อีเมล busarakornm@yahoo.com
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การผลิตสมุนไพรอบแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก (พาราโบลาโดม)
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กระบวนการผลิตใบเตยอบแห้ง
 วัตถุดิบ: ใบเตย (1 กิโลกรัม)
น าใบเตยมาล้างท าความสะอาด จากนั้นสะเด็ดน้ า และหั่นให้มีความหนา 1 

เซนติเมตร น าเข้าตากในพาราโบล่าโดมเป็นเวลา 1 วันหรือค่าวอเตอรแ์อคติวิตี้ (aw) 
ต่ ากว่า 0.6



ตะไคร้

โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562
www.solardryerdede.com หรือ parabolardrying@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
อีเมล busarakornm@yahoo.com

172

การผลิตสมุนไพรอบแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก (พาราโบลาโดม)
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กระบวนการผลิตตะไคร้อบแห้ง
 วัตถุดิบ: ตะไคร้ (1 กิโลกรัม)
น าตะไคร้มาตัดราก ลอกกาบใบ จากนั้นน าไปล้างท าความสะอาด และหั่นให้มี

ความหนา 0.5 เซนติเมตร น าเข้าตากในพาราโบล่าโดมเป็นเวลา 2 วันหรือค่าวอเตอร์
แอคติวิตี้ (aw) ต่ ากว่า 0.6



อัญชัน

โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2561
www.solardryerdede.com หรือ parabolardrying@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
อีเมล busarakornm@yahoo.com
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การผลิตสมุนไพรอบแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก (พาราโบลาโดม)
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กระบวนการผลิตอัญชันอบแห้ง
 วัตถุดิบ: อัญชัน (1 กิโลกรัม)
น าอัญชันมาผ่านน้ า และท าการสะเด็ดน้ า จากนั้นน าเข้าตากในพาราโบล่าโดม   
เป็นเวลาครึ่งวันหรือจนกระทั่งค่าวอเตอรแ์อคติวิตี้ (aw) ต่ ากว่า 0.6



ขมิ้นชัน

โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562
www.solardryerdede.com หรือ parabolardrying@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
อีเมล busarakornm@yahoo.com
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การผลิตสมุนไพรอบแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก (พาราโบลาโดม)



ขั้นตอนการผลิตขมิ้นชันอบแห้ง
กระบวนการผลิตขมิ้นชันอบแห้ง
 วัตถุดิบ: เหง้าขมิ้นชัน (1 กิโลกรัม)
มาล้างน้ าให้ดินออกจนหมด ผึ่งแห้ง ตัดแง่งเล็กๆออก น ามาหั่นหนา 0.2 เซนติเมตร



ขั้นตอนการผลิตขมิ้นชันอบแห้ง
กระบวนการผลิตขมิ้นชันอบแห้ง
 น าไปตากด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ใช้ระยะเวลาอบแห้ง 

2 วัน หรือจนกระทั่งค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ต่ ากว่า 0.4



กระเจี๊ยบแดง

โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562
www.solardryerdede.com หรือ parabolardrying@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
อีเมล busarakornm@yahoo.com

179

การผลิตสมุนไพรอบแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก (พาราโบลาโดม)



น ากระเจี๊ยบแดงมาล้างท าความสะอาด

น าไปผึ่งแห้ง

คว้านเมล็ดกระเจี๊ยบแดงออก

กระบวนการผลิตกระเจี๊ยบแดงอบแห้ง



ขั้นตอนการผลิตกระเจี๊ยบแดงอบแห้ง
กระบวนการตากกระเจี๊ยบแดง
 น าไปตากด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก 

ใช้ระยะเวลาอบแห้ง 1-2 วัน



182

การควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อบแห้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
อีเมล busarakornm@yahoo.com



การตรวจสอบคุณภาพผลไม้ เครื่องเทศและสมุนไพรแห้ง

- ปริมาณความชื้น

- ค่าวอเตอร์แอคติวิต้ี

- ปริมาณเช้ือจุลินทรีย์ ยีสต์ และรา

- ค่าสี

- สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพที่ส าคัญ
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เว็บไซต์โครงการฯ www.solardryerdede.com
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เว็บไซต์ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
www.foodtech.eng.su.ac.th
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Facebook
โครงการฯ



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

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


