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ประวัติและวิวัฒนาการของงานวิจัยตูอบแหง 

ประวัติและวิวัฒนาการของงานวิจัยตูอบแหงของคณะวิจัย เริ ่มจาก เครื่อง

อบแหง รุนที ่ 1 ที่ใชพลาสติกหุมโรงเรือนเพาะเห็ด ดวยตนทุนการผลิตไมเกิน 

5,000 บาท แตเนื่องจากวัสดุคลุมเครื่องอบแหงเปนพลาสติกทำใหใชงานไดไมนาน 

นำมาสูการปรับปรุงเปนเครื่องอบแหง รุนที่ 2 ดวยการปรับเปลี่ยนวัสดุหอหุมเปน

แผนโพลีคารบอนเนตแบบใส ซึ่งสามารถเพิ่มคาประสิทธิภาพ เมื่อติดตั้งอุปกรณ

เพิ่มความเร็วอากาศที่ไหลผานวัตถุชื้นดวยพลังงานไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย 

แตเครื่องอบรุนนี้เคลื่อนยายลำบาก นำมาสูการพัฒนาเปนรุนที่ 3 ที่มีการเพิ ่มลอ

เข็นใหสามารถเคลื่อนที่ได ทั้งในสวนตัวเครื่องอบแหงและระบบไฟฟาจากเซลล

แสงอาทิตย สำหรับการสรางเครื่องอบแหงรุนที่ 4 และ 5 นั้น เปนการออกแบบ

เพื่อตอบสนองความตองการของกลุมวิสาหกิจชุมชนที่ตองการกำลังการผลิตเห็ด

แหงจากเห็ดสดวันละ 10 - 30 กิโลกรัม  
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หลักการทำงานของนวัตกรรมตูอบแหงสองระบบ 

นวัตกรรมตูอบแหงสองระบบพลังงานความรอนเพื่อลดความชื้น (น้ำ) ใน

ผลิตภัณฑ ซึ่งสงผลใหจุลินทรียที่ทำใหผลิตภัณฑเนาเสียไมสามารถเจริญเติบโตได

จึงสามารถยึดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ นวัตกรรมนี้จัดเปน เครื่องอบแหงแบบ

ใหความรอนโดยตรง (Direct Dryer) หรือ เคร ื ่องอบแหงแบบพาความร อน 

(Convection Dryer) เนื ่องจากใชอากาศรอนเปนตัวกลางในการอบแหง โดย

นวัตกรรมดังกลาวใชแหลงพลังงานความรอนไดสองแหลง ไดแก  พลังงาน

แสงอาทิตย และ พลังงานจากการเผาไหมของแกสหุงตม (LPG) ซึ่งการใชพลังงาน

รวมกันนี ้จะทำใหยิ ่งประหยัดพลังงานมากยิ ่งขึ ้น หลักการทำงาน คือ การ

แลกเปลี่ยนความรอนระหวางทอเหล็กกับลมรอน โดยใหความรอนกับทอเหล็กดวย

แกส LPG และใช โบลเวอรไฟฟา (Blower) เพื่อเปาใหอากาศพัดผานเขาไปสัมผัส

ทอกับเหล็กจนกลายเปนลมรอน และปลอยเขาหองอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นวัตกรรมตูอบแหงสองระบบ 



3 
 

 
 

แบบวาดนวัตกรรมตูอบแหงสองระบบ 
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แบบวาดตูอบแหงสองระบบเฉพาะตัวตู 
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แบบวาดตูอบแหงเฉพาะระบบความรอนเสริม 
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แบบวาด(ดานบน)ตูอบแหงเฉพาะระบบความรอนเสริม 
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องคประกอบของนวัตกรรมตูอบแหงสองระบบ 

1.องคประกอบของตูอบแหงโดยแหลงความรอนจากพลังงานแสงอาทิตย 

ใชหลักการทำงานตามปรากฏการณเรือนกระจก (Greenhouse Effect) 

กลาวคือ เมื่อพลังงานแสงดวงอาทิตยสงผานกระจกหรือพลาสติกใสเขาไปภายใน 

จะถูกผลิตภัณฑและองคประกอบตางๆ ภายในเรือนกระจกดูดกลืนรังสีแลว

เปลี ่ยนเปนความรอน วัสดุภายในโรงเรือนจะแผรังสีอินฟราเรดออกมา แตไม

สามารถผานกระจกออกมาภายนอกได ทำใหอุณหภูมิในเรือนกระจกสูงขึ้นและ

ถายเทความรอนใหกับผลิตภัณฑ โดยนวัตกรรมตูอบแหงนี้ ประกอบดวย  

  
 

1. โครงเหล็กหุมดวยแผนโพลีคารบอเนตสีใส หนา 1 มิลลิเมตร  ขนาด 1.2x2.4 

เมตรหรือ 2.88 ตารางเมตร จำนวน 4 แผน สาเหตุของการใชแผนโพลีคารบอเนต

แทนกระจกเนื่องจาก สามารถดัดโคงไดงาย น้ำหนักเบา และแสงอาทิตยผานไดดี  

2. โครงสรางตัวตูบรรจุตะแกรงสำหรับอบแหงผลิตภัณฑ จำนวน 2 ชิ้น ซึ่งในการ

อบแหงผลิตภัณฑ 1 ครั้ง สามารถจุไดครั้งละ 5 – 10 กิโลกรัม  
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3. ตัวตูอบแหงมีความสูงจากพื้น มากกวา 50 เซนติเมตร ซึ่งปลายขาของตูติด

ลอเลื่อน โดยพื้นของตูอบแหงถูกปดดวยสังกะสีแผนเรียบ จำนวน 2 แผนทาสีดำ

ดานเพ่ือดูดกลืนความรอนจากรังสีอินฟราเรดไดดีขึ้น  

 

2.องคประกอบของตูอบแหงโดยแหลงความรอนจากพลังงานจากการเผาไหม 

ใชหลักการแลกเปลี่ยนความรอน ที ่เกิดขึ ้นภายในเตาหัวเผากาซหุงตม 

ภายในถูกออกแบบใหมีทอเหล็กวางสลับกับแผนก้ันแบงเปนชองอากาศเขาและชอง

อากาศออกอยางชัดเจน โดยการแลกเปลี่ยนความรอนนี้เกิดขึ้นระหวางทอเหล็กที่

กับลมรอน โดยใหความรอนกับทอเหล็กดวยแกส LPG และใช โบลเวอรไฟฟา 

(Blower) เพื่อเปาใหอากาศพัดผานเขาไปสัมผัสทอกับเหล็กจนกลายเปนลมรอน 

และปลอยเขาหองอบ ประกอบดวย 

1. เตาหัวเผากาซหุงตมมีลักษณะเปนสี ่เหลี ่ยม กวาง 25 เซนติเมตร สูง 40 

เซนติเมตรตอกับแหลงความรอนเสริมจากกาซหุงตม โดยกาซหุงตมที่เผาไหมจะวิ่ง

ผานภายในทอเหล็กไปแลกเปลี่ยนความรอนกับอากาศท่ีถูกอัดเขาเตานี้ 

2. เครื่องเปาลมหอยโขง กำลัง 150 วัตต กระแสไฟฟาเขา 220 โวลต กำลังมอเตอร 

150 วัตต จนเกิดอากาศที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นออกจากเตาเผาเขาสู เครื ่องอบแหง

โดยตรง สวนความรอนที่เหลือจากการเผาไหมก็จะถูกระบายออกทางปลองอากาศ

ดานบน 

3. ทอเหล็กสำหรับระบายอากาศรอนเขาสูหองอบ เสนผานศูนยกลาง 2 นิ้ว จำนวน 

3 ทอเชื่อมตอกัน พรอมเจาะรูเพื่อระบายอากาศรอน วางอยูบนแผนสังกะสีทาสีดำ

ที่ปดพ้ืนของตอูบ 
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3.การใชงานแหลงความรอนเสริมของตูอบแหง 

1. ทำการเชื่อมตอเตาหัวเผากาซหุงตมเขากับทอเหล็กบริเวณดานลางของตูอบแหง 

กอนการเชื่อมตอถังแกสหุงตมเขาสูระบบความรอนเสริม ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอดี 1.ไดผลิตภัณฑสีสวย และสม่ำเสมอ 2.สะอาดเพราะสามารถควบคุมไมใหฝุนละอองหรือ

แมลงเขาไปได 3.ใชเวลานอยกวาการตากแดดตามธรรมชาติ ทำใหประหยัดเวลาในการตาก

ไดประมาณหนึ่งในสาม 4.ประหยัดพื้นท่ีในการตาก เพราะในตูอบสามารถถาดที่จะใสผลิตผล

ไดหลายถาดหรือหลายชั้น 
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2. เปดชองอากาศเขา แลวจึงเปดสวิทซเครื่องเปาลมหอยโขงเพื่อเปาอากาศเขา 

พรอมเปดวาลวถังแกสหุงตม ดังรูป 

   
 

3.จุดไฟดวยแกสกระปองนำมาจอบริเวณหัวเผา จนเกิดการลุกติดไฟของเปลวไฟสี

ฟาอยูภายในหัวเผา สังเกตการลุกไหมของหัวเผาใหคงที่ หากเกิดการดับของเปลว

ไฟ ใหจุดไฟโดยใชแกสกระปองอีกครั้งหนึ่ง ดังรูป 

    
 

4. หากตองการปดระบบทำความรอนเสริมของเครื่องอบแหง ใหเริ่มจาก ปดแกส

หุงตม  ปดสวิทซพัดลม  ปดชองอากาศเขาของพัดลม  
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ข้ันตอนและวิธีการอบผลิตภัณฑดวยนวัตกรรมตูอบแหงสองระบบ 
 

สำหรับเปาหมายของการประยุกตใชงานนวัตกรรมตูอบแหงสองระบบ

สำหรับกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของอำเภองาว จังหวัด

ลำปาง ก็เพื ่อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหมีคุณคาทางโภชนาการ ความ

ปลอดภัย และไดมาตรฐานสาหรับผูบริโภค และนำไปสูการผลิตเชิงพาณิชย ของ

กลุมวิสาหกิจ/กลุมOTOP/เครือขายวิสาหกิจชุมชน ไมนอยกวา 4 ผลิตภัณฑ ซึ่ง

อางอิงมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. การผลิตหนอไมกิมซุงอบแหงของสวนภูมิคำ 

2. การผลิตจิ้งหรีดไขอบแหงของขุนงาวฟารม 

3. การผลิตขาวเกรียบของสุธีราฟารมเห็ด 

4. การผลิตกลวยผงชงดื่มศูนยฝกอาชีพบานรอง 
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1. การผลิตหนอไมกิมซุงอบแหงของสวนภูมิคำ 

1.นำหนอไมกิมซุงมาลางดินออก ลางน้ำใหสะอาด 

2.นำหนอไมกิมซุงมาปอกเปลือกออก ตัดแตงใหสวยงาม ฝานตามยาว 

3.นำหนอไมที่ฝานแลวเขาตอูบแหง ชั้นละ 5 กิโลกรัม  

4.ควบคุมอุณหภูมิภายในตอูบแหง ไมเกิน 75 องศาเซลเซยีส โดยอาจเลือกใชแหลงความรอน

จากพลังงานแสงอาทิตย หรือ แหลงความรอนจากพลังงานจากการเผาไหมแกสหุงตมเพียง

อยางเดียว หรือใชควบคกัูน เปนเวลา 7 ชั่วโมง 

5.หนอไมกิมซุงแหง มวล 1 กิโลกรัม จากเริ่มตน 5 กิโลกรัม ตามความช้ืนสุดทายในผลิตภัณฑ

หนอไมอบแหงไมเกิน 14% (น้ำหนักเปยก) ซึ่งอางอิงจากงานวิจัยของ จันทิมา ภูงามเงิน และ 

เกตินันท กิตติพงศพิทยา. 2549 
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รายละเอียดตนทุนการผลติและรายไดจากการขายหนอไมอบแหง ตอ 1 ครั้งการผลิต 

รายการ จำนวนเงิน 

ตนทุนการผลิต  

     หนอไมสดไมแกะเปลือก 15 กิโลกรมั 225 บาท 

     คาไฟฟา 7 บาท 

     คาLPG (7 ชั่วโมงๆละ 5 บาท)  35 บาท 

     คาจางแรงงาน 200 บาท 

     คาสติกเกอร 20 บาท 

     คาบรรจุภัณฑ 20 ชิ้น  100 บาท 

     คาเสื่อมราคาตอูบแหง/วัน 19.66 บาท 

                                       รวมทั้งสิ้น 606.66 บาท 

รายไดจากการขาย 

ใน 1 ครั้งการผลิต ไดหนอไมอบแหง 2 กิโลกรัม 

บรรจุถุงๆละ 100 กรัม และจำหนายถุงละ 50 บาท 

        1000 บาท 

**คาเสื่อมราคาตูอบแหงสองระบบ/เดือน คำนวณจากราคาตูอบแหงสองระบบ 35,000 บาท ตออายุการใช

งาน 5 ป คิดเปนเงนิ 7,000 บาทตอป และคิดเปน 7,000/356 = 19.66 บาทตอวัน 
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2. การผลิตจิ้งหรีดไขอบแหงของขุนงาวฟารม 

1.งดหัวอาหารจิ้งหรดีไขที่โตเตม็วัย 24 ช่ัวโมง หรือ เปลี่ยนอาหารเปน ฟกทองและผัก 2-3 วัน 

กอนนำมาเขากระบวนการอบแหง  

2. นำจิ้งหรีดที่ผานกระบวนการข้ันที่ 1 ไปลางน้ำธรรมดา อยางนอย 2 ครั้ง เพ่ือกำจัดสิ่งสกปรก  

3. นำจิ้งหรีดลงตมในน้ำเดือดนาน 5 นาที หรือ นึ่งไอน้ำอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 40 

นาที  

4. นำจิ้งหรีดขึ้นสลัดน้ำ กอนนำเขาสูตูอบแหง  
5. ควบคุมอุณหภมูิภายในตูอบแหง ดังนี้  

 อุณหภูมไิมเกิน 60 องศาเซลเซียส โดยอาจเลือกใชแหลงความรอนจากพลังงาน

แสงอาทิตย จะใชเวลาในการตากแหง 3 วัน 

 อุณหภูม ิ75-80 องศาเซลเซยีส โดยอาจเลือกใชแหลงความรอนจากพลังงาน

แสงอาทิตย หรือ แหลงความรอนจากพลังงานจากการเผาไหมแกสหุงตมเพียงอยาง

เดียว หรือใชควบคกัูน เปนเวลา 5 ชั่วโมง 

6.จิ้งหรีดไขอบแหง มวล 0.5 กิโลกรัม จากเริ่มตน 5 กิโลกรัม ตามความช้ืนสุดทายในผลิตภัณฑ

จิ้งหรีดไขอบแหงไมเกิน 10% (น้ำหนักเปยก) ซึ่งอางอิงจากงานวิจัยของ สุภกาญจน พรหมขันธ 

และ คณะ. 2563 
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รายละเอียดคาใชจายของกระบวนการผลิตจ้ิงหรีดปรับปรุง ตอ 1 ต ู

รายการ ขั้นตอนการ

เพาะเลี้ยง 

ขั้นตอนการเตรยีม

จิ้งหรีดกอนแปรรปู 

รวม 

คาวัสดุ/อุปกรณ/วัตถุดิบ ไดแก 

 -จิ้งหรีด (อาหารสำเร็จรูป)  

 -เครื่องปรุง  

 

1,000 บาท 

- 

 

- 

100 บาท 

 

1,000 บาท 

  100 บาท 

คาไฟฟา 100 บาท    5 บาท   105 บาท 

คาLPG -  25 บาท    25 บาท 

คาน้ำ ใชแหลงน้ำธรรมชาติของชุมชน  

คาจางแรงงาน 2,400 บาท 900 บาท   3,300 บาท 

คาสิ่งปลูกสราง ดัดแปลงจากโรงเรือนเพาะเห็ดหอมเดิมที่ไมใชแลว 

คาเชาที่ดิน เปนที่ของตวัเองจึงไมมีคาเชา 

คาเสื่อมราคาตอูบแหง/เดือน - 583.33 บาท   583.33 บาท 

คาขนสงผลผลิต - 500 บาท (สงเคอรี่)         500 บาท 

รวมทั้งสิ้น 3,500 บาท 2,113.33 บาท 5,613.33 บาท 

**คาเสื่อมราคาตูอบแหงสองระบบ/เดือน คำนวณจากราคาตูอบแหงสองระบบ 35,000 บาท ตออายุการใช

งาน 5 ป คิดเปนเงนิ 7,000 บาทตอป และคิดเปน 7,000/12 = 583.33 บาทตอเดือน  
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3. การผลิตขาวเกรียบเห็ดอบแหงของสุธีราฟารมเห็ด  

1.นำเห็ดนึ่งสุก 1 กิโลกรัม มาปนใหละเอียด เติมเกลือ 2 ชอนโตะ น้ำตาลทราย 200 กรัม 

พริกไทยปน 2 ชอนชา และกระเทียมโขกละเอียด 2 ชอนโตะ ผสมใหเขากัน 

2.นำน้ำ 110 กรัม มาตมใหเดือด กอนนำมาผสมกับสวนผสมขอที่ 1 กับ แปงมันสำปะหลงั 2.5 

กิโลกรัม    

3. คอยๆผสมสวนผสมในขอ 2 ใหเขากัน และคอยๆกวนแลวนวดใหเขากันจนเปนเนื้อเดียว 

จากนั้นปนและคลึงกอนแปงเปนแทงกลม เสนผาศูนยกลางประมาณ 1.5 นิ้ว  

4. นำกอนแปงที่ปนเปนแทงกลมมาหอดวยใบตอง เรียงลงในหมอซึ้งนึ่ง ตั้งไฟแรงเพื่อนึ่งกอน

แปง นาน 45 นาที  

5.นำกอนแปงแชเย็นนาน 1 คืน จากนั้นนำกอนแปงที่ผสมแลวออกมาหั่นเปนชิ้นบาง หนา

ประมาณ 2 – 3 มิลลิเมตร  

6.นำชิ้นกอนแปงเขาตูอบแหง ชั้นละ 5 กิโลกรัม โดยควบคุมอุณหภูมิใหอยูระหวาง 60-65 

องศาเซลเซียส โดยอาจเลือกใชแหลงความรอนจากพลังงานแสงอาทิตย หรือ แหลงความรอน

จากพลังงานจากการเผาไหมแกสหุงตมเพียงอยางเดียว หรือใชควบคกัูน เปนเวลา 4 ชั่วโมง 

7.ขาวเกรียบเห็ดอบแหง มวล 6 ขีด จากเริ่มตน 5 กิโลกรัม ตามมาตรฐานของผลิตภัณฑชุมชน 

(มผช.) ขาวเกรียบ ที่ตองมีคุณลักษณะตองแหง ไมเกาะติดกัน อาจแตกหักไดเล็กนอย และตอง
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มีสีท่ีดีตามธรรมชาติของขาวเกรียบ สม่ำเสมอ ไมไหมเกรียม ตลอดจนคาความช้ืนของชนิดขาว

เกรียบดิบ ตองไมเกินรอยละ 12 โดยน้ำหนัก 
 

รายละเอียดคาใชจายของกระบวนการผลิตขาวเกรียบดบิพรอมบริโภคตอ 1 ครัง้การผลิต 

 

**คาเสื่อมราคาตูอบแหงสองระบบ/เดือน คำนวณจากราคาตูอบแหงสองระบบ 35,000 บาท ตออายุการใช

งาน 5 ป คิดเปนเงนิ 7,000 บาทตอป และคิดเปน 7,000/356 = 19.66 บาทตอวัน 

 

 

 

 

 

รายการ ขั้นตอนการ

เตรียมวัตถุดบิ 

ขั้นตอนการแปรรูปขาว

เกรียบดิบพรอมบริโภค 

รวม 

คาวัสดุ/อุปกรณ/วัตถุดิบ ไดแก 

 -แปงมันสำปะหลังและเห็ดนางฟา 

 -เครื่องปรุง  

 

2,500 บาท 

  300 บาท 

 

- 

- 

 

2,500 บาท 

  300 บาท 

คาไฟฟา  200 บาท    100 บาท  300 บาท 

คา LPG                                                60 บาท   60 บาท 

คาน้ำ ใชแหลงน้ำธรรมชาติของชุมชน  

คาจางแรงงาน 2,300 บาท 100 บาท 2,400 บาท 

คาขนสงผลผลิต -    500 บาท (สงเชียงใหม)   500 บาท 

คาเสื่อมราคาตอูบแหง/วัน  19.66 บาท 19.66 บาท 

รวมทั้งสิ้น 5,300 บาท 760 บาท  6,079.66 บาท 
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4. การผลิตกลวยผงชงดื่มศูนยฝกอาชีพบานรอง  

1. นำกลวยน้ำวาดิบน้ำหนักประมาณ 4 กิโลกรัม มาปอกเปลือก  

2. นำมาหั่นใหเปนช้ินๆ ตามขวาง ความหนาไมเกิน 1 เซนติเมตร 

3. ลางทำความสะอาดและนำไปผึ่งใหสะเด็ดน้ำ 

4. นำกลวยน้ำวาดิบเรียงในตะแกรงทั้งสองชั้น โดยควบคุมอุณหภูมิใหอยูระหวาง 60-65 องศา

เซลเซียส โดยอาจเลือกใชแหลงความรอนจากพลังงานแสงอาทิตย หรือ แหลงความรอนจาก

พลังงานจากการเผาไหมแกสหุงตมเพียงอยางเดียว หรือใชควบคกัูน เปนเวลา 4 ชั่วโมง 

5. กลวยน้ำวาดิบแหง 240 กรัม  จากเริ่มตน 4 กิโลกรมั ตามมาตรฐานของผลิตภณัฑชุมชน 

(มผช.) กลวยผงชงดื่ม ตองมีคาวอเตอรแอกทีวิตี้ไมเกิน 0.6 เพ่ือปองกันเจริญเติบโตของเชื้อรา 
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รายละเอียดตนทุนการผลิตและรายไดจากการขายกลวยดิบผงชงดื่ม ตอ 1 ครั้งการผลติ 

รายการ จำนวนเงิน 

ตนทุนการผลิต  

     กลวยน้ำวาดิบแกะเปลือก (3.8 กิโลกรัม)     35.00 บาท 

     คาLPG (4 ชั่วโมงๆละ 5 บาท)      20.00 บาท 

     คาจางแรงงาน   400.00 บาท 

     คาสติกเกอร    34.56 บาท 

     คาบรรจุภัณฑ 32 ชิ้น   160.00 บาท 

     คาเสื่อมราคาตอูบแหง/วัน   19.66 บาท 

                                                     รวมทั้งสิ้น 664.22 บาท 

รายไดจากการขาย 

ใน 1 ครั้งการผลิต ไดกลวยดบิผงประมาณ 2 กิโลกรัม 

บรรจุถุงๆละ 70 กรัม และจำหนายถุงละ 35 บาท 

980 บาท 

**คาเสื่อมราคาตูอบแหงสองระบบ/เดือน คำนวณจากราคาตูอบแหงสองระบบ 35,000 บาท ตออายุการใช

งาน 5 ป คิดเปนเงนิ 7,000 บาทตอป และคิดเปน 7,000/356 = 19.66 บาทตอวัน 
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การบำรุงดูแลรักษาระบบอบแหงสองระบบ 

 
ผูใชตองดูแลและบำรุงรักษาระบบอบแหงดังนี้ 

1.หมั่นทำความสะอาดแผนโพลีคารบอเนตอยูเสมอโดยฉีดพนน้ำ 1-2ครั้ง/เดือน ถา

หากมีฝนุเกาะที่แผนโพลีคารบอเนต จะสงผลตอปริมาณความเขมของพลังงาน

แสงอาทิตยที่ผานเขามา สงผลตอความสามารถในการดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย 

และสุขอนามัยขณะใชงาน 

2.หากตรวจพบรอยรั่วที่แผนโพลีคารบอเนตใหใชซิลิโคนใสอุดที่รอยรั่วนั้น 

3.หมั่นตรวจการทำงานของระบบแลกเปลี่ยนความรอนอยูเสมอ วาทำงานเปนปกติ

หรือไม เนื่องจากทอแลกเปลี่ยนความรอนมีปญหาจะสงผลกระทบตอการอบแหง

ผลิตภัณฑ 

4.หมั่นรักษาความสะอาดภายในหองอบแหงโดยการลางน้ำ เพ่ือปองกันการสะสม

ของเชื้อราและจุลินทรียภายในระบบ 

5.หมั่นทำความสะอาดตะแกรงท่ีใชวางผลิตภัณฑทุกครั้ง หลังจากเสร็จสิ้นการ

อบแหงแลว เพ่ือลดการสะสมของเชื้อราและจุลินทรีย 
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