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บทคดัย่อ 
บทความน้ีรายงานผลการศึกษาเคร่ืองอบแห้งกลีบกุหลาบ 

โดยใช้ลมร้อนจากการระบายทิ้งของคอนเดนเซอร์เคร่ืองปรับอากาศ ซ่ึง
จากงานวิจยัท่ีผ่านมาพบ ว่ากลีบกุหลาบสามารถอบแห้งไดเ้ร็วเม่ือไดรั้บ
อุณหภูมิและความเร็วลมท่ีเหมาะสม ดงันั้นในงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์
จึงตอ้งการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองอบแห้ง โดยเคร่ืองอบแห้งท าเป็น
รูปทรงกระบอกขนาด 500 ×  500 mm ท  าจาก สแตนเลสแบบ Plain weave 
พ้ืนท่ีเปิดรับลม 65.9 % มวลรวมของถัง 13.77 kg ปริมาตรบรรจุกลีบ
กุหลาบส าหรับอบแห้งคร้ังละไม่เกิน 1 kg ใช้กุหลาบพันธ์ุฟูซีเลีย 
(Fusilier) หรือกุหลาบร้อยพวงมาลยั 500 g/รอบการทดสอบ ใชล้มระบาย
ทิ้งจากคอนเดนเซอร์เคร่ืองปรับอากาศ ท่ีความเร็วลมเฉล่ีย 1 และ 1.5 m/s 
อุณหภูมิ 50, 60 และ 70oC  ผลการทดสอบพบว่าสภาวะท่ีเหมาะสมการ
อบแห้งกลีบกุหลาบจากลมร้อนของคอนเดนเซอร์เคร่ืองปรับอากาศท่ี
ความเร็ว 1 m/s อุณหภูมิ 70oC สามารถลดความช้ืนไดเ้ร็วท่ีสุดโดยไม่ท  า
ให้ดอกกุหลาบเสียหาย 

 

ค าส าคัญ : เค ร่ืองอบแห้ง ,  การอบแห้งกลีบกุหลาบ , ลมร้อนจาก
เคร่ืองปรับอากาศ, กุหลาบแห้ง 
 

Abstract 
 This article reports a study of a rose petal dryer using hot air 
from a condenser of an air conditioning unit. Literature reviews showed 
that the rose petals can be dried quickly when receiving an appropriate 
hot air temperature and speed. The purpose of this research is to find 
efficiency of the dryer. The dryer has a cylindrical shape of 500 ×  500 
mm and made of stainless steel, plain weave type with 65.9% passage 
area. Mass of the tank is 13.77 kg. The tank can contain up to 1 kg fresh 
rose petals. Tests used 500 g of Fusilier rose or Phuang malai rose per 
cycle.  Hot air from a condenser of an air conditioning entered the dryer 
with 1 and 1.5 m/s average speed and 50, 60 and 70°C temperature. It 
was found that the optimum condition to dry rose petals was 1 m/s 

average speed and temperature of 70°C. At this condition, it could reduce 
moisture contents fastest and did not damage the rose petals. 
Keywords:  Drying machine, rose petals drying, waste air from air 

conditioners, dried roses 

1. บทน า 
 ประเทศไทยเป็นเมืองร้อน สภาพอากาศโดยเฉล่ียทั้ งปี
ค่อนขา้งร้อน ประชาชนจึงนิยมติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศเพ่ือใช้กบัท่ีพกั
อาศยั ส านักงานต่างๆ  การอบแห้งในประเทศไทยก็เช่นเดียวกนั มีการ
พฒันาเคร่ืองอบแห้งโดยความร้อนจากแสงแดดหรือใช้ลมร้อนจาก
เคร่ืองปรับอากาศ อย่างต่อเ น่ือง  จากการศึกษาความเป็นมาและ
ความส าคัญในการสร้างเคร่ืองอบกลีบกุหลาบโดยใช้ความร้อนจาก

เคร่ืองปรับอากาศ [1-5] ผูวิ้จยัมีความสนใจแนวคิดท่ีเกิดจากความตอ้งการ
ท่ีจะน าความร้อนของเคร่ืองปรับอากาศท่ีระบายทิ้งออกจากคอนเดนเซอร์
มาใช้ให้เกิดประโยชน์แทนท่ีจะปล่อยสูญเปล่าไปในอากาศ ซ่ึงเป็น
แนวคิดสร้างสรรคใ์นการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้มและช่วยลดลม
ร้อนก่อนปล่อยสู่บรรยากาศ เคร่ืองอบแหง้ ของ กอ้งภพ โนนสืบเผา่ และ
คณะ [1]  สามารถใช้งานได้ง่าย ใช้เน้ือท่ีในการติดตั้งไม่มาก และไม่
จ  าเป็นตอ้งใชแ้สงอาทิตยใ์นการช่วยอบแห้ง เหมาะกบัธุรกิจขนาดเล็ก ซ่ึง
กลีบกุหลาบท่ีท าการอบแห้งสามารถน าไปใช้ในการสร้างสรรค์
ผลิตภณัฑไ์ดห้ลายอยา่ง เช่น บุหงา ของช าร่วยงานต่าง ๆ  

จากงานวิจัยเ ร่ืองจลนพลศาสตร์และการลดเวลาในการ
อบแห้งกลีบกุหลาบด้วยเทคนิค สเปาเต็ดเบดโดยใช้ดราฟท์ทิวบ์และ
อนุภาคเฉ่ือย [4] และวิธีการอบแห้งท่ีเหมาะสมส าหรับกลีบดอกกุหลาบสี
แดง [5] พบวา่ปัจจยัหลกัท่ีท าให้กลีบกุหลาบแห้งเร็วคือ ความเร็วลมและ
อุณหภูมิของอากาศร้อน ดังนั้ น ผู ้วิจัยเห็นว่า เพ่ือให้ได้อุณหภูมิและ
ความเร็วลมท่ีเพียงพอต่อการอบแห้ง จึงได้คิดท่ีจะพฒันางานวิจยัของ
กอ้งภพ โนนสืบเผา่ และคณะ [1] ในส่วนท่ีบรรจุกลีบกุหลาบสามารถท า
การปรับเปล่ียนขนาด วสัดุ และปรับความเร็วของลมได ้ซ่ึงน่าจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพของเคร่ืองอบแห้งและลดเวลาการอบแห้งกลีบกุหลาบได้ 
นอกจากน้ีจะท าการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมการอบแห้งกลีบกุหลาบจาก
ลมร้อนของคอนเด็นเซอร์ของเคร่ืองปรับอากาศ 
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2. ทฤษฎแีละเคร่ืองมือทีใ่ช้ทดสอบ 
2.1 กหุลาบ [6] 
 กุหลาบ เ ป็นพืชอยู่ในสกุล  Rosa วงศ์ Rosaceae ซ่ึ งมีอยู่
ประมาณ 125 ชนิด มีถ่ินก าเนิดในเอเชียประมาณ 95 ชนิด ในอเมริกา 18 
ชนิด ส่วนท่ีเหลือมีถ่ินก าเนิดในยุโรปหรือตะวนัตกเฉียงเหนือของ
แอฟริกา ส่วนใหญ่มีการ กระจายพนัธุ์อยู่มากทางซีกโลกเหนือตั้งแต่อ
ลาสกา้ ไซบีเรีย เมก็ซิโก อินเดียตอนใต ้และเอธิโอเปีย พฤกษศาสตร์ของ
กุหลาบ เป็นไมพุ้่มขนาดเล็ก แต่บางชนิดมีขนาดใหญ่หรือเป็นไมเ้ล้ือย 
เป็นไมผ้ลดัใบ ล าตน้และก่ิงกา้นมีหนามแหลม พฤกษศาสตร์ของกุหลาบ
แบ่งออกเป็นส่วน ๆ  

2.1.1 ใบ (leaves)  
 2.1.2 กลีบดอก (petals)  

2.1.3 ผลกุหลาบ (hip)  
 การเลือกกุหลาบเพ่ืออบแห้ง ดอกกุหลาบ เป็นดอกไมท่ี้เม่ือ
น ามาอบแห้งแล้ว สวยท่ีสุดจึงเป็นท่ีนิยมทั้งแบบอบแห้งทั้ งดอกและ
อบแห้งเฉพาะกลีบกุหลาบ ซ่ึงสามารถน ามาท าผลิตภณัฑไ์ดห้ลากหลาย 
เช่น บุหงาแห้ง ชากุหลาบ แยมกุหลาบ น ้ าหอม สบู่ เป็นตน้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัการเลือกสี พนัธุ์ และลกัษณะของดอกให้เหมาะสมกบัผลิตภณัฑด์ว้ย 
หลกัการเลือกดอกกุหลาบ ควรเลือกกุหลาบท่ีมีความสด ไม่ควรใช้ดอก
กุหลาบท่ีเด็ดไวน้านเกินหน่ึงวนัเพราะกลีบจะเร่ิมเห่ียว กลีบดอกอยูใ่น
สภาพสมบูรณ์ แข็งแรงไม่มีรอยช ้ า หรือเน่าเสีย ไม่เป็นโรค หรือถูก
หนอนกัดกินกลีบดอก  สีของกลีบกุหลาบเม่ือผ่านการอบแห้งแล้วจะ
เปล่ียนไปจากเดิม เป็นส่ิงท่ีต้องค  านึงถึงหลังจากการอบ ส าหรับใน
งานวิจยัน้ีจะใชกุ้หลาบพนัธ์ุฟซีูเลีย (Fusilier) หรือกุหลาบร้อยพวงมาลยั 

2.2 การอบแห้ง [7] 
การอบแห้ง คือ กระบวนการท่ีความร้อนถูกถ่ายเทด้วยวิธีใด

วิธีหน่ึงไปยงัผลิตภณัฑเ์พ่ือไล่ความช้ืนออกจากวสัดุโดยการระเหยซ่ึงใน 
ทางปฏิบติัจะใชอ้ากาศเป็นตวักลาง  การถ่ายเทความร้อนส่วนใหญ่จะเกิด
จากการพาความร้อนระหว่างอากาศร้อนและความช้ืนท่ีผิวของวสัดุโดย
ความร้อนจะถูกใช้ไปในการระเหยน ้ าจากผิววสัดุ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การอบแห้ง ได้แก่ อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพทัธ์ และอตัราการไหลของ
อากาศ 

 

   2.2.1 การค านวณหาความช้ืนมาตรฐานแห้ง  เพ่ือการบอกค่า
ความช้ืนซ่ึงก็คือ การบอกปริมาณของน ้าท่ีมีอยูใ่นผลผลิต สามารถบอก
ไดเ้ป็นความช้ืนมาตรฐานแห้ง 

   
 
 
 

m - mw dM = ×100d md
                                 (1) 

 

      เม่ือ      Md คือ ความช้ืนมาตรฐานแห้ง (% dry basis) 

     mW คือ มวลของวตัถุดิบช้ืน (kg) 
     md คือ มวลของวตัถุดิบแห้ง (kg) 
 

 2.2.2 การค านวณหาอตัราส่วนความช้ืน (Moisture ratio) ค่า
อตัราส่วนความช้ืนเป็นค่าท่ีนิยมน ามาใชใ้นการเขียนกราฟผลการทดลอง
เพ่ือแสดงผลการทดลองท่ีมีค่าสูงสุดเท่ากนัทุกชนิดท่ีทดสอบ จึงเหมาะ
กบัการเปรียบเทียบผลการทดลอง 

 

MR =
Mt

Ms

  
                                                            (2) 

 

       เม่ือ    MR คือ อตัราส่วนความช้ืน 
   Mt  คือ ความช้ืนท่ีเวลาใดๆ  (% dry basis) 
   Ms  คือ ความช้ืนเร่ิมตน้ของวตัถุดิบ (% dry basis) 
 

 2.3 อุปกรณ์การทดสอบ 
                 เคร่ืองอบแห้งกลีบกุหลาบแบบทรงกระบอกขนาด 98.2 ลิตร 
ท าจากสแตนเลสยึดติดกับตัวถัง ล็อคฝาเปิดถังแบบตะกอเก่ียว และ
เน่ืองจากความโปร่งของตะแกรงลวด จึงสามารถมองเห็นความ
เปล่ียนแปลงของกลีบกุหลาบได้จากด้านบนของช่องระบายลงออกจาก
เคร่ือง สามารถบรรจุกลีบกุหลาบได ้500 g ต่อ 1 คร้ังการอบ มีระบบปรับ
ความเร็วลมภายในเคร่ืองทดสอบ เคร่ืองปรับอากาศท่ีใช้ทดสอบขนาด 
18,000 BTU  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 1 เคร่ืองอบแห้งติดตั้งกบัคอนเดนเซอร์ 
 

2.4 สภาวะการทดสอบ 
กุหลาบท่ีใช้ทดสอบขนาดดอกกลาง จ านวน 2 kg โดยท าการ

เด็ดเอาเฉพาะดอก ท่ีแกะกลีบแล้ว ท าการทดสอบคร้ังละ 500 g ท  าการ
ทดสอบ ความเร็วลมท่ีออกจากคอนเดนเซอร์ 1 m/s และ 1.5 m/s อุณหภูมิ
ใช้ในการอบแห้ ง  50, 60 และ  70oC อุณหภูมิ  ภายในห้อง ท่ี เ ปิด
เคร่ืองปรับอากาศ 24 oC ความช้ืนสัมพทัธ์ 44.3 % ท าการชัง่น ้ าหนกัทุกๆ 
15 นาที ท าการทดสอบซ ้า 3 คร้ัง 

ถงัอบแห้ง ชุดควบคุม
ความเร็ว
ลม 

คอนเดนเซอร์
ความเร็วลม 
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2.5 ผลการทดสอบและวจิารณ์ผล 
 ผลจากการทดสอบแสดงดงัรูปท่ี 2 ท่ีความเร็วลมร้อน  1 m/s 
อุณหภูมิการทดสอบ 50, 60 และ 70oC พบว่าท่ีอุณหภูมิ 70oC ใช้เวลาใน
การอบแห้งสั้นท่ีสุด คือ 26 ชั่วโมง ความช้ืนสุดทา้ย (Md) 10.56 % (dry 
basis), MR เท่ากบั0.074  และท่ีอุณหภูมิ 60oC ใช้เวลาในการอบแห้ง 32 
ชั่วโมง ความช้ืนสุดท้าย (Md) 11.34 % (dry basis), MR เท่ากับ 0.098   
และท่ีอุณหภูมิ 50oC ใช้เวลาในการอบแห้ง 36 ชั่วโมง ความช้ืนสุดทา้ย 
(Md) 14.3 1 % (dry basis), MR เท่ากบั 0.084    รูปท่ี 3 ท่ีความเร็วลมร้อน 
1.5 m/s อุณหภูมิการทดสอบ 50, 60 และ 70oC พบว่าท่ีอุณหภูมิ 70oC ใช้
เวลาในการอบแห้งสั้นท่ีสุด คือ 27 ชัว่โมง ความช้ืนสุดทา้ย (Md) 12.13 % 
(dry basis), MR เท่ากบั 0.081   และท่ีอุณหภูมิ 600C ใชเ้วลาในการอบแหง้ 
29 ชัว่โมง ความช้ืนสุดทา้ย (Md) 12.91 % (dry basis), MR เท่ากบั 0.098   
และท่ีอุณหภูมิ 50oC ใช้เวลาในการอบแห้ง 32 ชั่วโมง ความช้ืนสุดทา้ย 
(Md) 14.31 %  (dry basis), MR เท่ากบั 0.090   

จากผลการทดสอบทั้งสองระดบัความเร็วลมเขา้เคร่ืองพบว่าท่ี
ความเร็ว 1 m/s อุณหภูมิ 70oC สามารถลดความช้ืนไดเ้ร็วท่ีสุด (รูปท่ี 4)
โดยไม่ท  าให้ดอกกุหลาบเสียหาย ขณะท่ี อุณหภูมิ 50oC และ 60oC ไม่พบ
ความแตกต่างของความสามารถในการลดความช้ืนออกจากดอกกุหลาบ 
อย่างไรก็ตามทั้งสองกรณีและทุกระดับความร้อนของอุณภูมิของการ
ทดลองเคร่ืองอบแห้งชนิดน้ีสามารถใช้ลดความช้ืนได้ดีโดยให้ดอก
กุหลาบเสียหาย และยงัรักษาสีของดอกกุหลาบไว้ได้ในระดับท่ีดี
เหมาะสมท่ีจะน าใชท้  าเป็นผลิตภณัฑอ่ื์นๆต่อไป 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งเวลาท่ีใชอ้บแห้งกบัอตัราส่วน
ความช่ืน ท่ี T= 50oC, 60oC, 70oC, Vair =1.5 m/s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 ความสมัพนัธ์ระหวา่งเวลาท่ีใชอ้บแห้งกบัอตัราส่วน
ความช่ืน ท่ี T= 70oC,  Vair =1 m/s และ 1.5 m/s 

 

3 สรุป 
 งานวิจยัน้ีมุ่งศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมการอบแห้งกลีบกุหลาบ
จากลมร้อนของคอยล์ของเคร่ืองปรับอากาศ ซ่ึงผลการศึกษาพบว่าท่ี
ความเร็วลม 1 m/s อุณหภูมิ 70oC สามารถลดความช้ืนไดเ้ร็วท่ีสุด ใชเ้วลา

รูปท่ี 2  ความสมัพนัธ์ระหวา่งเวลาท่ีใชอ้บแห้งกบัอตัราส่วนความ
ช่ืน ท่ี T= 50oC, 60oC, 70oC, Vair=1 m/s 
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ในการอบแห้งน้อยท่ีสุด 26 ชัง่โมง โดยไม่ท  าให้ดอกกุหลาบเสียหาย ถือ
ว่าเป็นสภาวะท่ีเหมาะสมกบัการอบแห้งกลีบกุหลาบ  เม่ือเพ่ิมความเร็ว
ของลมร้อนเป็น 1.5 m/s ไม่พบความแตกต่างของความสามารถในการลด
ความช้ืนของเคร่ืองอบชนิดน้ี โดยท่ีเวลาของการอบแห้งจะแปรผนัตาม
อุณหภูมิของการอบแห้งท่ีเพ่ิมข้ึน 
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