


ระบบอบแหง้พลงังานแสงอาทิตย์

“ ระบบอบแหง้พลงังานแสงอาทิตย ์มีลกัษณะเป็นเรือนกระจก (greenhouse) ซึง่ปิดคลุมดว้ย

วัสดุโปร่งแสง เช่น กระจก หรือพลาสติกชนิดตา่งๆ ผลิตภณัฑท์ี่ตอ้งการอบแหง้จะวางบนชัน้

ภายในเรือนกระจก โดยมีพดัลมดูดอากาศเพือ่ระบายความชื้นทีร่ะเหยจากผลิตภณัฑอ์อกมาสู่

อากาศแวดลอ้มภายนอก ผลิตภณัฑไ์มเ่ปียกฝน และไมถู่กแมลงรบกวน เป็นการใชพ้ลงังาน

สะอาดไดแ้ก่พลงังานแสงอาทิตยร์่วมกบัความรอ้นเหลือทิ้ ง ซึง่ช่วยลดค่าใชจ้่ายดา้นพลงังาน
สิ้นเปลอืงและเป็นการรกัษาสิง่แวดลอ้ม ”



หลกัการทาํงาน

แผงโซลารเ์ซลล์

ประตทูางเขา้ออก โครงสรา้งรูปทรง

พาราโบลา

พดัลม

แผน่โพลีคารบ์อเนต
เครือ่งอบแหง้พลงังานแสงอาทติยแ์บบเรอืนกระจกจะใช ้

หลกัการของเรอืนกระจก  กลา่วคอื เมือ่รงัสดีวงอาทติย์

สง่ผา่นกระจกหรอืพลาสตกิใสเขา้ไปภายในจะถูกพืชและ

องคป์ระกอบตา่งๆ ภายในโรงเรอืนกระจกดดูกลนืแลว้

เปลีย่นเป็นความรอ้น  วสัดุภายในโรงเรอืนจะแผร่งัสอีนิ

ฟาเรดออกมา แตไ่มส่ามารถผา่นกระจกออกมาภายนอกได ้

ทาํใหอ้ากาศในเรอืนกระจกรอ้นขึ้นและถ่ายเทความรอ้นใหก้บั

ผลติภณัฑ ์เครือ่งอบแหง้แบบเรอืนกระจกทีพ่ฒันาขึ้นนี้จะใช ้

แผน่โพลคีารบ์อเนตแทนกระจกเนื่องจากสามารถดดัโคง้ได ้

ง่าย นํา้หนกัเบา และแสงอาทติยผ์า่นไดด้ ี มพีดัลมระบาย

อากาศซึง่ทาํงานดว้ยโซลารเ์ซลล์



ขนาด

     ระบบอบแหง้พลงังานแสงอาทติยแ์บบเรอืนกระจก เป็นไปตามแบบมาตรฐานและคณุสมบตัวิสัดุและ

อุปกรณเ์พื่อการตดิตัง้ระบบอบแหง้พลงังานแสงอาทติย ์ซึง่มขีนาดมาตรฐานดงันี้ 

1  ระบบขนาดเล็ก   พื้นที ่(6 x 8.2) = 49.2 ตารางเมตร (พพ.1)

2  ระบบขนาดกลาง พื้นที ่(8 x 12.4) = 99.2 ตารางเมตร (พพ.2)

3  ระบบขนาดใหญ ่ พื้นที ่(8 × 20.8) = 166.4 ตารางเมตร (พพ.3) มคีวามรอ้นเสรมิ

              * หมายเหต ุเป็นขนาดพื้นทีใ่นแนวราบ



แบบ พพ.1

    พื้นที่  49.2  ตารางเมตร (6 x 8.2)



 ตวัอยา่งแบบระบบอบแหง้พลงังานแสงอาทติย ์แบบเรอืนกระจกขนาดเล็ก (พพ.1) 

พื้นที ่49.2 ตาราง

เมตร



แบบ พพ.2

พื้นที่  99.2  ตารางเมตร (8 x 12.4)



 ตวัอยา่งแบบระบบอบแหง้พลงังานแสงอาทติย ์แบบเรอืนกระจกขนาดกลาง (พพ.2) 

พื้นที ่99.2 ตารางเมตร



แบบ พพ.3

พื้นที่ 166.4  ตารางเมตร (8 × 20.8)



 ตวัอยา่งแบบระบบอบแหง้พลงังานแสงอาทติย ์แบบเรอืนกระจกขนาดใหญ ่(พพ.3) + มหีอ้ง

แกส๊เบอรน์เนอร ์166.4 ตารางเมตร



ขนาดและคณุสมบตัมิาตรฐานตามที ่พพ.กาํหนดโดยมี

สว่นประกอบดงันี้

1 พืน้คอนกรตีเสรมิเหลก็

รายละเอยีดตามทีป่รากฏในแบบมาตรฐาน

2. โครงสรา้งรบัแผน่หลงัคาโพลคีารบ์อเนต

รายละเอยีดตามทีป่รากฏในแบบมาตรฐาน



ขนาดและคณุสมบตัมิาตรฐานมสีว่นประกอบดงันี้

วสัดหุลงัคาโพลคีาร์บอเนต

 แผน่โพลคีาร์บอเนตเป็นชนิดผนงัสองชัน้ หรือแบบลกูฟกูมีความหนา 6 ± 

0.05 มิลลเิมตร หรือมากกวา่  และเป็นชนิดเกรด A

 มีสใีส (clear)

 มีนํา้หนกัไมน่้อยกวา่ 1.3 กิโลกรัมตอ่ตารางเมตร

 การสง่ผา่นของแสง (Light Transmission) มีคา่ไมน่้อยกวา่ร้อยละแปด

สบิ โดยมีใบรับรองผลการทดสอบจากสถาบนัที่เชื่อถือได้  ตามมาตรฐาน 

ASTM D 1003 หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเทา่ 

 ผิวด้านบนหรือด้านรับแสงของแผน่ต้องเคลอืบสารปอ้งกนัรังสี

อลัตราไวโอเลต (UV) มีความหนาไมน่้อยกวา่ 30 ไมโครเมตร โดยมี

ใบรับรองจากโรงงานผู้ผลติ



ขนาดและคณุสมบตัมิสีว่นประกอบดงันี้

ชดุอลมูเินียมจบัยดึแผน่ (Clamping) และยางรดีนํ้า

 รอยต่อของแผน่ตอ้งใชชุ้ดอลมูเินียมประกอบ 3 ชัน้

 อุปกรณ์อลมูเินียมตอ้งมคีวามหนาไมน่้อยกวา่ 1.10 มลิลเิมตร ยกเวน้

ฝาปิด (Top Clamping)

 อุปกรณ์อลมูเินียมตอ้งสอดดว้ยยางรดีนํ้าหรอืยางกนันํ้า

 ยางรดีนํ้าตอ้งเป็นชนิด Santoprene ยางบรสิทุธิช์นิดไมจ่มนํ้า



ขนาดและคณุสมบตัมิาตรฐานมสีว่นประกอบดงันี้

 เซลลแ์สงอาทติยแ์ละพดัลมระบายอากาศ จาํนวนและขนาดใหเ้ป็นไปตามแบบ

มาตรฐานทีก่าํหนด

 งานสว่นทีเ่ป็นเหลก็ทัง้หมด ชัน้วางผลติภณัฑ ์และน็อตยดึ ใหช้บุกลัวาไนซ ์และ

ตะแกรงชัน้วางผลติภณัฑเ์ป็นอลมูเินียม  

 งานสว่นอืน่ ใหเ้ป็นไปตามแบบมาตรฐานทีก่าํหนด



ขนาดและคณุสมบตัมิาตรฐานมสีว่นประกอบดงันี้

ลําดบั
รายการท ี่ต้องตดิตัง้ ระบบอบแห้ง 

พพ.3 พพ.2 พพ.1

1 ระบบความร้อนเสริม 1 - -

2 ระบบสง่กระจายความร้อนภายใน 1 - -

3 อปุกรณ์กระจายความร้อน 2 1 -

4 อปุกรณ์ตรวจสอบอณุหภมูิภายใน 3 2 1

5 อปุกรณ์ตรวจสอบอณุหภมูิภายนอก 1 1 1

6 อปุกรณ์ตรวจสอบความชืน้ภายใน 3 2 1

7 อปุกรณ์ตรวจสอบความชืน้ภายนอก 1 1 1

รายละเอียดของระบบความร้อนเสริม

1.ใช้ LPG เป็นเชือ้เพลง

2.มีระบบตดัการทํางานอตัโนมตัิ เช่น กรณีไฟดบั สายขาด มอเตอร์ชํารุด

3.สามารถตัง้อณุหภมูิตามที่ต้องการได้

4.มีมอเตอร์โบลวเวอร์ ขนาดอยา่งน้อย 1 HP



ประโยชนก์ารใชร้ะบบอบแหง้พลงังานแสงอาทิตย์
ผลประโยชน์ – เวลาการอบแหง้สั้นลง, เพิ่มปริมาณผลผลิต,ใชพ้ลงังานฟรีจากธรรมชาติ 100%, ลด

ปัญหาการปนเปื้อน

แนวคิด

มีความประสงคท์ี่จะใช้

พลงังานแสงอาทิตยใ์น

กระบวนการอบแห้ง

การปรบัปรงุ

ติดต ัง้ระบบอบแห้ง

พลงังานแสงอาทิตยเ์ดิม

ผลที่ได้

สามารถลดขนาดหม้อ

แปลงไฟฟ้าลงได้

ลดค่าใช้จ่ายพลงังาน

ใช้ระบบอบแห้งพลงังาน

แสงอาทิตยท์ดแทนระบบ

เดิมทัง้หมดหรอืบางส่วน

ระบบอบแห้ง

สามารถลดปริมาณ

การใช้เชื้อเพลิง



ข้อดีสาํหรบัการใช้ต ู้อบที่ใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์

1) ไดผ้ลติภณัฑส์สีวย และสมํ่าเสมอ

2) สะอาดเพราะสามารถควบคมุไมใ่หฝุ้่ นละอองหรอืแมลงเขา้ไปได้

3) ใชเ้วลาน้อยกวา่การตากแดดตามธรรมชาต ิทาํใหป้ระหยดัเวลาในการตากได ้

        ประมาณหนึ่งในสาม

4) ประหยดัพืน้ทีใ่นการตาก เพราะในตูอ้บสามารถวางถาดทีจ่ะใสผ่ลผลติไดห้ลายถาด

    5) ประหยดัแรงงาน เพราะไมต่อ้งเกบ็อาหารทีก่าํลงัตากเขา้ทีร่ม่ในตอนเยน็ และเอา 

        ออกตากในตอนเชา้เหมอืนสมยัก่อน ซึง่มผีลทาํใหต้น้ทุนในการผลติอาหารแหง้ลดลง



ตวัอย่างงานติดต ัง้



 ตวัอย่าง

ผลงานการตดิต ัง้



ตวัอย่างงานติดต ัง้

บรษิทั เจรญิอตุสาหกรรม จาํกดั (แบบ พพ.3)
ตาํบลท่าฉลอม อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร

ผลผลิตจากกระบวนการอบแหง้ : เนื้อปลา

วตัถุประสงคใ์นการใชร้ะบบอบแหง้แสงอาทติย ์: 

 ทดแทนพลงังานความรอ้นจากกา๊ซปิโตรเลี่ยมเหลวในกระบวนการอบแหง้

 ขจดัการปนเปื้อน

ผลการใชร้ะบบอบแหง้แสงอาทติย ์:  

 อบแหง้เนื้อปลาทีม่ีนํา้หนกักอ่นอบเริม่ตน้ 360 กก. จะถกูอบแหง้จนกระทัง่นํา้หนกัสุดทา้ยลดลงเหลือ 
150 – 180 กก.โดยใชเ้วลาในการอบ 8 ช ัว่โมง



ตวัอย่างงานติดต ัง้
บรษิทั ส. ร่วมไทย จาํกดั (แบบ พพ.3)
ตาํบลบางนํา้จดื อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร

ผลผลิตจากกระบวนการอบแหง้ : ผลไมอ้บแหง้ เห็ดหอม

วตัถุประสงคใ์นการใชร้ะบบอบแหง้แสงอาทติย ์: 

 ทดแทนพลงังานความรอ้นจาก LPG ไฟฟ้า ในกระบวนการอบแหง้

 ทดแทนการตากแดดในสถานทีโ่ลง่กลางแจง้

ผลการใชร้ะบบอบแหง้แสงอาทติย ์: 

ลดการใช ้LPG และไฟฟ้า ลง หนึ่งในสาม

ลดการปนเปื้อนจากฝุ่นละออง



ตวัอย่างงานติดต ัง้
โรงงานผลติยาสมุนไพร โรงพยาบาลพยาบาลกุดชมุ  

จงัหวดัยโสธร (แบบ พพ.1)

ผลติภณัฑท์ีใ่ชอ้บแหง้ : สมุนไพร ไดแ้ก ่ขมิ้นชนั ตะไคร ้ ฯลฯ 

วตัถุประสงคใ์นการใชร้ะบบอบแหง้แสงอาทติย ์: 

 ทดแทน  โรงอบแบบเดมิที่มีประสทิธิภาพตํา่ และ

ไฟฟ้า ในกระบวนการอบแหง้

ผลการใชร้ะบบอบแหง้แสงอาทติย ์: 

 มีความสะอาด ขจดัการปนเปื้อน

 ลดค่าไฟฟ้า ลงมา มากกว่า 50 % 



ตวัอย่างงานติดต ัง้

โรงงานผลติยาสมุนไพร บรษิทั อทุยัประสทิธิ์ จาํกดั
จงัหวดัปราจนีบรุ ี(แบบ พพ.1)

ผลิตภณัฑท์ี่ใชอ้บแหง้ : สมุนไพร ไดแ้ก่ ขมิ้นชนั 

ตะไคร้ หญา้หวาน ฯลฯ 

วตัถุประสงคใ์นการใชร้ะบบอบแหง้แสงอาทิตย ์: 

ทดแทน  ระบบไฟฟ้า ในกระบวนการอบแห้ง

ผลการใชร้ะบบอบแหง้แสงอาทิตย ์: 

มคีวามสะอาด ขจดัการปนเปื้อน

ลดค่าไฟฟ้า ลงมา มากกว่า 50 % 



ตวัอย่างงานติดต ัง้
บรษิทั ขอนแก่นบรเิวอรี ่จาํกดั
ตาํบลท่าพระ อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น

ผลติภณัฑท์ีใ่ชอ้บแหง้ : แป้งกรองเบยีร์

วตัถุประสงคใ์นการใชร้ะบบอบแหง้แสงอาทติย ์: 

 ทดแทนการใช ้LPG ในกระบวนการอบแหง้

ผลการใชร้ะบบอบแหง้แสงอาทติย ์:  

 แป้งกรองเบยีรท์ีม่คีวามชื้นเริม่ตน้กอ่นตาก 59.06 % ลดลงเหลอืความชื้น 10% ในเวลา 3 วนั 

เป็นไปตามความตอ้งการ



ตวัอย่างงานติดต ัง้
วิทยาลยัการแพทยแ์ผนไทยอภยัภเูบศร
จงัหวดัปราจนีบรุ ี(แบบ พพ.1)

ผลติภณัฑท์ีใ่ชอ้บแหง้ : สมุนไพร ไดแ้ก ่ขมิ้นชนั 

ตะไคร ้ หญา้หวาน ฯลฯ 

วตัถุประสงคใ์นการใชร้ะบบอบแหง้แสงอาทติย ์: 

 ทดแทน  การตากตามธรรมชาติ

    ในกระบวนการอบแหง้

 ผลการใชร้ะบบอบแหง้แสงอาทติย ์: 

 มีความสะอาด ขจดัการปนเปื้อน

 แหง้ไว และสสีด



ตวัอย่างงานติดต ัง้

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั โรงงานอาหารเซยีงเฮง
ตาํบลบา้นใหม่  อาํเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม

ผลติภณัฑท์ีใ่ชอ้บแหง้ : เม็ดบว๊ยพทุรา

วตัถุประสงคใ์นการใชร้ะบบอบแหง้แสงอาทติย ์: 

 ทดแทนการตาก ทีต่ากกบัพื้น

ผลการใชร้ะบบอบแหง้แสงอาทติย ์: 

 มคีวามสะอาด ขจดัการปนเปื้อน

 ใชเ้วลานอ้ยกวา่การตากแดดตามธรรมชาต ิทาํใหป้ระหยดัเวลาในการตากได ้

    ประมาณหนึ่งในสาม

 



ผลติภณัฑท์ีใ่ชอ้บแหง้ : ผลไมต้ามฤดกูาล เช่น สตรอเบอรี ่มลัเบอรร์ี ่มะขาม มะม่วง

วตัถุประสงคใ์นการใชร้ะบบอบแหง้แสงอาทติย ์: 

 ทดแทนการใช ้LPG

ผลการใชร้ะบบอบแหง้แสงอาทติย ์: 

 มคีวามสะอาด ขจดัการปนเปื้อน สไีมเ่ปลีย่นแปลง

 ลดการใช ้LPG ประมาณหนึ่งในสาม

ตวัอย่างงานติดต ัง้

บรษิทั บา้นผลไม ้(ประเทศไทย) จาํกดั
ตาํบลรอบเวียง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัเชยีงราย



ตวัอย่างงานติดต ัง้
บรษิทั ณฐักจิ อนิเตอร ์โปรดกัส ์จาํกดั (แบบ พพ.3)
ตาํบลโป่งผา  อาํเภอแม่สาย  จงัหวดัเชยีงราย

ผลติภณัฑท์ีใ่ชอ้บแหง้ : สตรอเบอรี่

วตัถุประสงคใ์นการใชร้ะบบอบแหง้แสงอาทติย ์: 

 ทดแทนการตาก ทีต่ากกบัพื้น

ผลการใชร้ะบบอบแหง้แสงอาทติย ์: 

 มคีวามสะอาด ขจดัการปนเปื้อน สสีด เป็นธรรมชาติ

 ใชเ้วลานอ้ยกวา่การตากแดดตามธรรมชาต ิ

ทาํใหป้ระหยดัเวลาในการตากไดป้ระมาณหนึ่งในสาม



ตวัอย่างงานติดต ัง้
บรษิทั ผลไมแ้ปรรปูวรพร จาํกดั (แบบ พพ.3)

ตาํบลรอบวงัเยน็  อาํเภอแปลงยาว  จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ผลติภณัฑท์ีใ่ชอ้บแหง้ : มะม่วง มะม่วงกวนอบแหง้

วตัถุประสงคใ์นการใชร้ะบบอบแหง้แสงอาทติย ์: 

 ทดแทนการใช ้LPG และไฟฟ้า ในกระบวนการอบแหง้

ผลการใชร้ะบบอบแหง้แสงอาทติย ์:  

 ลดการใช ้LPG และไฟฟ้า ลงไดป้ระมาณหนึ่งในสาม



ตวัอย่างงานติดต ัง้
บรษิทั อดุมกจิไพศาล จาํกดั
ตาํบลออ้มนอ้ย อาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร

ผลติภณัฑท์ีใ่ชอ้บแหง้ : เครือ่งเทศ ไดแ้ก่ พรกิ ใบมะกรดู ขงิ ข่า 

                           ตะไคร ้และกุง้ฝอย

วตัถุประสงคใ์นการใชร้ะบบอบแหง้แสงอาทติย ์: 

 ทดแทนการใช ้ไฟฟ้า ในกระบวนการอบแหง้

ผลการใชร้ะบบอบแหง้แสงอาทติย ์:  

 ลดการใช ้ไฟฟ้า ลงไดป้ระมาณสองในสาม

 ลดการปนเปื้อน



ตวัอย่างงานติดต ัง้

หจก. ศริเิรอืงอาํไพ
ตาํบลตลาดขวญั อาํเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่

ผลติภณัฑท์ีใ่ชอ้บแหง้ : เครือ่งเทศ ไดแ้ก่ ใบมะกรดู ขงิ ข่า 

ตะไคร ้

วตัถุประสงคใ์นการใชร้ะบบอบแหง้แสงอาทติย ์: 

 ทดแทนการใช ้LPG ในกระบวนการอบแหง้

ผลการใชร้ะบบอบแหง้แสงอาทติย ์:  

 ลดการใช ้LPG ลงไดป้ระมาณสองในสาม

 ลดการปนเปื้อน



ตวัอย่างงานติดต ัง้
บรษิทั พรเีมี่ยมฟู้ ดส ์จาํกดั
ตาํบลแม่แฝก อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่

ผลติภณัฑท์ีใ่ชอ้บแหง้ : เครือ่งเทศ ไดแ้ก่ ใบมะกรดู ขงิ 

วตัถุประสงคใ์นการใชร้ะบบอบแหง้แสงอาทติย ์: 

 ทดแทนการใช ้LPG ในกระบวนการอบแหง้

ผลการใชร้ะบบอบแหง้แสงอาทติย ์:  

 ลดการใช ้LPG ลงไดป้ระมาณสองในสาม



ตวัอย่างงานติดต ัง้

คุณสมชาย อตัถจรยิกุล
อาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร (แบบ พพ.1)

ผลติภณัฑท์ีใ่ชอ้บแหง้ : ถ่าน



ตวัอย่างงานติดต ัง้
บรษิทั เอน็ พ ีบ ีอนิเตอรฟ์ู้ ดส ์จาํกดั (แบบ พพ.1)
อาํเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่
ผลติภณัฑท์ีใ่ชอ้บแหง้ : ขา้วกลอ้งงอก ขา้วไรซเ์บอรร์ี ่

                           ผลไมอ้บแหง้ตามฤดกูาล

วตัถุประสงคใ์นการใชร้ะบบอบแหง้แสงอาทติย ์: 

 ทดแทนการตากธรรมชาติ

ผลการใชร้ะบบอบแหง้แสงอาทติย ์:  

 ลดการปนเปื้อน

 ระยะเวลาในการตากสัน้ลง



ตวัอย่างงานติดต ัง้
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เมธากจิเกษตร (แบบ พพ.3) 
ตาํบลมะเขอืแจ ้อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพนู

ผลติภณัฑท์ีใ่ชอ้บแหง้ : พรกิแหง้ เมลด็พรกิไทย

วตัถุประสงคใ์นการใชร้ะบบอบแหง้แสงอาทติย ์: 

 ทดแทนการใชแ้กส๊ LPG ในกระบวนการอบแหง้

ผลการใชร้ะบบอบแหง้แสงอาทติย ์:  

 ลดการใชแ้กส๊ LPG ลงไดป้ระมาณ 90%



ตวัอย่างงานติดต ัง้
บรษิทั บางกอก ดไีฮเดรท มารนี โปรดกั จาํกดั
ตาํบลคูบางหลวง อาํเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทุมธานี

ผลติภณัฑท์ีใ่ชอ้บแหง้ : มะขาม

วตัถุประสงคใ์นการใชร้ะบบอบแหง้แสงอาทติย ์: 

 ทดแทนการตาก ทีต่ากกบัพื้น และใช ้LPG

ผลการใชร้ะบบอบแหง้แสงอาทติย ์: 

 มคีวามสะอาด ขจดัการปนเปื้อน

 ใชเ้วลานอ้ยกวา่การตากแดดตามธรรมชาต ิ

 ลดการใช ้LPG ประมาณหนึ่งในสาม



ตวัอย่างงานติดต ัง้
บรษิทั ซองเดอร ์ไทยออรก์านคิฟู้ ดส ์จาํกดั
ตาํบลหนองโอ่ง อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสพุรรณบรุ ี(แบบ พพ.3)

ผลติภณัฑท์ีใ่ชอ้บแหง้ : ธญัพชื

วตัถุประสงคใ์นการใชร้ะบบอบแหง้แสงอาทติย ์: 

 ทดแทนการตากแบบตากธรรมชาต ิและใช ้LPG

ผลการใชร้ะบบอบแหง้แสงอาทติย ์: 

 มคีวามสะอาด ขจดัการปนเปื้อน

 ใชเ้วลานอ้ยกวา่การตากแดดตามธรรมชาต ิ

 ลดการใช ้LPG ประมาณสองในสาม



ผลประโยชน์ที่ได้รบั

 ทดแทนการใชพ้ลงังานเชื้อเพลงิ

 ปลอดภยัตอ่ผูบ้รโิภค
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