
บทท่ี 3 

วัสดุ อุปกรณและวิธีการทดลอง 
3.1 วัสดุและอุปกรณ 
 

3.1.1 วัสดุเกษตร 
  1. โรสแมร่ี ชวงเดือน ธ.ค.- ก.พ. 2550 (จากโครงการหลวง) 
  2. ลาเวนเดอร ชวงเดือน ม.ค.-มี.ค.  2550 (จากโครงการหลวง) 
  3. กุหลาบ ชวงเดือน มี.ค.-มิ.ย. (จากสวนกหุลาบ อําเภอแมริม จังหวดัเชียงใหม) 

 
3.1.2 สารเคมี 

 1. น้ํากล่ัน (Distillation Water) 

 2. เจลาติน (Gelatin) 

 3. กลูโคส (Glucose) 

 4. ดินขาว (Kaolin) 
 5. Indigro carmine 
 6. สารละลายคลอรีนในรูปของโซเดียมไฮโปคลอไรท  
 7. เกลือ (Sodium Chloride: NaCl, Merck, Germany) 

 8. เอทานอล (Ethanol: C2H5OH, AR grade, Merck, England) 

 9. โซเดียมไฮดรอกไซด (Sodium hydroxide: NaOH, AR grade, Merck,                  
England) 
 10. กรดซัลฟูริก (Sulfuric acid: H2SO4, AR grade, Merck, England) 

 11. ดางทับทิม (Potassium permanganate: KMnO4, AR grade, Merck,             
England) 
 12. Methyl orange  
 13. Foin-Ciocalteu reagent 
 14. Sodium carbonate  
 15. สารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก (gallic acid) 
 

3.1.3 อุปกรณ 
 1. เคร่ืองอบพลังงานแสงอาทิตย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 2. เตาอบไมโครเวฟสุญญากาศแบบถังหมุน (Microwave-vacuum dryer: March 
Cool,Thailand) 
 3. เตาอบลมรอนแบบถาด (Tray dryer, Armfield Limited Ringwood Hampshire,  
England) 
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 4. โถดูดความชื้น (Desiccator) 

 5. เคร่ืองวัดคา water activity (Aqualab : Model CX3TE, USA ) 

 6. เคร่ืองช่ังละเอียดแบบทศนิยม 2 ตําแหนง รุน BA 3100 P ของบริษัท Sartorius      
ประเทศเยอรมันและแบบทศนิยม 4 ตําแหนง รุน AB 204-S ของบริษัท Mettler Toledo 

ประเทศสวิทเซอรแลนด 
 7. เคร่ืองวัดอุณหภูมิและคาความช้ืนสัมพัทธ Data Logger ยี่หอ Digicon รุน DM-700 

 8. เคร่ืองวัดความเร็วลม Thermoanemometer รุน 445 ยี่หอ Testo 

 9. เคร่ืองวัดอุณหภูมิและคาความช้ืนสัมพทัธ Data Logger (Testo USB 
interface,175-H) 
 10. เคร่ืองวัดสี (Minolta chroma meter CR-300, Japan) 
 11. เตาเผาเถา (Muffle Furnace) รุน CWF 11/13/20 ยี่หอ Carbolite ประเทศ
อังกฤษ  

 12. ตูอบหาความช้ืน (Hot air oven, Termarks, England) 
 13. heat reflux extraction 
 14. กระปองหาความช้ืน (Moisture can) 

 15. ถวยกระเบ้ือง (Crucible) 

 16. เคร่ืองปน (Blender, Imarflex: IF-308, Thailand) 
 
3.1.4 เคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 

 
เคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตยท่ีใชในการทดลอง พัฒนาข้ึนโดยภาควิชาวิศวกรรม

อาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ภาพ 3.1) มีขนาดของตูอบ 79x72x132 

เซนติเมตรตามลําดับ ซ่ึงแผงรับพลังงานความรอนทําจากแผนสังกะสีลูกฟูกสีดํานําพลังงาน
แสงอาทิตยมาใชแบบ indirect ภายในเคร่ืองประกอบดวยพัดลม 2 ตัว เพื่อชวยในการดูดลมรอน
เขาและนําความช้ืนออก ไปโดยมีชองลมเขาและออกตะแกรง 2 ช้ันขนาด 62x54 เซนติเมตร 
สําหรับบรรจุวัตถุดิบ 
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ภาพ 3.1 เคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตย (solar dryer) ท่ีพัฒนาข้ึนโดย ภาควิชาวิศวกรรม 

อาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ท่ีมา : ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

3.1.5 เคร่ืองอบแหงไฟฟาแบบถาด (Tray Dryer) 
 

ใชเคร่ืองอบแหงไฟฟาแบบถาดระดับหองทดลอง (lab scale) สามารถอบแหงไดคร้ังละ 3 

ถาด ถาดท่ีใชเปนถาดสแตนเลสตัน มีขนาด 18.4x28.3x1.4 เซนติเมตร ลักษณะการไหลของ
อากาศภายในหองอบแหงเปนแบบทางขวาง คือ ไหลจากซายไปขวา การปรับระดับอุณหภูมิของลม
รอนและความเร็วลม สามารถปรับต้ังไดดวยปุมปรับระดับอุณหภูมิและปุมปรับระดับความเร็วลม 

ซ่ึงอยูดานหนาเครื่องอบแหง การอบแหงดวยเคร่ืองอบแหงไฟฟาแบบถาดเปนการอบแหงท่ีอาศัย
ลมรอนจากฮีทเตอร (heater) โดยลมรอนจะไหลผานช้ันของถาดท่ีมีผลิตภัณฑบรรจุอยูเปนช้ัน
บางๆ เพื่อใหสัมผัสกับอากาศรอน แหลงกําเนิดความรอนติดต้ังอยูทางดานขาง ตําแหนงของใบพัด
ติดต้ังใกลเคียงกับแหลงกําเนิดความรอน เพื่อกระจายความรอนสูผลิตภัณฑไดอยางท่ัวถึง 
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ภาพ 3.2 เคร่ืองอบแหงแบบถาด (tray dryer) 

ท่ีมา :  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

3.1.6 เคร่ืองอบแหงไมโครเวฟสุญญากาศแบบถังหมุน 
 

ใชเคร่ืองอบแหงระบบไมโครเวฟสุญญากาศแบบถังหมุน แบงออกเปน 2 สวน สวนแรก 

คือ สวนแรกเปนสวนของหองอบจะเปนถังรับความดันสูง ขนาดความจุ 200 ลิตรทําจากสแตนเลส  

ซ่ึงใชสําหรับอุตสาหกรรมอาหารโดยจะมีถังพลาสติกขนาดความจุ 125 ลิตร หมุนอยูภายใน จะ
เปนสวนท่ีใชใสผลิตภัณฑท่ีจะทําการอบ ชุดถังอบจะมีชุดยิงพลังงานไมโครเวฟ 6 ชุด พลังงาน
ไมโครเวฟท้ังหมด 4,800 วัตต (ชุดละ 800 วัตต ) ซ่ึงมีชุดควบคุมการจายพลังงานอยูดานหนาของ
เคร่ืองสวนท่ี 2 เปนสวนชุดปมสุญญากาศและตัวดักไอนํ้า โดยท่ีตัวดักไอนํ้าจะเปนตัวทําให
ประสิทธิภาพของปมไมลดลงตามปริมาณของไอนํ้าท่ีขยายตัว ดังนั้นปมสุญญากาศและตัวดักไอนํ้า
จึงทํางานไปพรอมๆกัน เคร่ืองอบแหงไมโครเวฟสุญญากาศแบบถังหมุน เปนการอบแหงท่ีสภาวะ
สุญญากาศประมาณ [(-600)–(-760)] mmHg เพื่อใหนํ้าในผลิตภัณฑเกิดการระเหยท่ีอุณหภูมิ 

45–65 องศาเซลเซียส โดยใชพลังงานจากคล่ืนไมโครเวฟ หองอบแหงเปนทรงกระบอก และมีทอ
นําคล่ืนไมโครเวฟตออยูดานขางของผนังถัง เพื่อนําคล่ืนไมโครเวฟจากแหลงกําเนิด (แมกนิตรอน) 

มาสูบริเวณภายในหองอบมีถังหมุน (ถังพลาสติก) ซ่ึงมีใบกวาดเปนครีบอยูภายใน ทําหนาท่ีพา
ผลิตภัณฑข้ึนไปแลวปลอยใหตกอยางอิสระ ทําใหผลิตภัณฑไดรับพลังงานไมโครเวฟอยางท่ัวถึง
และไอนํ้าท่ีระเหยออกมาจากผลิตภัณฑ สามารถเคล่ือนท่ีออกไปไดสะดวก  
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ภาพ 3.3 เคร่ืองอบแหงไมโครเวฟแบบสุญญากาศแบบถังหมุน 

ท่ีมา : ภาควิชาพัฒนาผลิตภณัฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
3.2 วิธีดําเนินงานวิจัย 
 

ดําเนินงานวจิยัในชวงเดือนกุมภาพนัธ ถึงเดือนกรกฎาคม พืชสมุนไพรท่ีนํามาศึกษามี 3 

ชนิดคือ โรสแมร่ี ลาเวนเดอร และกุหลาบ โดยทําการอบแหงจนมีความชื้นต่ํากวาหรือเทากับ 7 

เปอรเซ็นต (wb) ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) โดยการทดลองแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี ้
 

3.2.1 วางแผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบบล็อกสุมสมบูรณ (Randomized Complete Block 

Design) โดยจัดใหกรรมวิธีการอบท้ังสามวิธีเปนทรีตเมนต และจัดการรับผลิตผลแตละคร้ัง (รับมา
ท้ังหมด 3 คร้ังคร้ังละ 10 กิโลกรัม) เปนบล็อก ทําการอบแหงแตละครั้ง 3 ซํ้าทุกกรรมวิธีการอบ  
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ตาราง 3.1 แผนการทดลอง 
 
 

 
 
 
 

 
 

              ตรวจวัดคุณภาพโดยทําการวดั 3 ซํ้า 
     - วัดคาสี L*, Hue Angle และ Chroma 

     - วัดคาaw และ ความช้ืน 

     - หาปริมาณเถา 
     - หาปริมาณเถาท่ีละลายในน้าํ 
     - หาปริมาณเถาท่ีไมละลายในกรด 

     - หาปริมาณสารท่ีสกัดไดดวยน้ํา 
     - หาปริมาณแทนนิน 

     - หาปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมด 
     - ปริมาณเช้ือจลิุนทรียท้ังหมด 
     
 
 

โรสแมรี่ ลาเวนเดอร และกุหลาบสด 

Solar Dryer 
 

Tray Dryer 
 

Microwave Vacuum Dryer 
 

ตรวจวดัคุณภาพ 
ทําการวัด 3 ซํ้า 

อบแหง 

ทําความสะอาด ทางดานกายภาพ 

ทางดานเคมี 

ทางดานจุลชีววิทยา 

ผลิตภัณฑมีความช้ืน ≤7 เปอรเซ็นต 
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3.2.2 ทดลองเก็บขอมูลของเคร่ืองอบพลังงานแสงอาทิตยในสภาวะที่ไมมีวัตถุดิบ 
 

วิธีการทดลอง 
 1. ตรวจเช็คความพรอมของเคร่ืองอบพลังงานแสงอาทิตย 
 2. ทําความสะอาดเคร่ืองอบพลังงานแสงอาทิตย  
 3. เปดเคร่ืองอบพลังงานแสงอาทิตยและวัดความเร็วลมของเคร่ืองอบพลังงาน

แสงอาทิตย 
 4. วัดคา เปอรเซ็นต RH และอุณหภูมิของสภาวะแวดลอมท้ังภายนอกตูอบ และ 

ภายในตูอบ โดยใชเคร่ือง Data Logger ทําการเก็บขอมูล 2 วัน ต้ังแตเวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น.  
 5. นําขอมูลท่ีไดมาสรางกราฟระหวาง อุณหภูมิกับเวลา และ เปอรเซ็นต RH กับ

เวลา 
 
3.2.3 กระบวนการอบแหง 
ตอนท่ี 1 ศึกษาหาอัตราการอบแหง เวลาการทําแหง ในการอบแหงพชืสมุนไพรโดยใชตูอบ

พลังงานแสงอาทิตยความเรว็ลมท่ีใชคือ 0.5 เมตรตอวินาที 

 
 วิธีการทดลอง 

1. นําสมุนไพรมาคัดแยกส่ิงปลอมปนออก 

2. ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ 

3. นําไปลางทําความสะอาดแลวนําไปแชสารละลายคลอรีนในรูปของโซเดียมไฮโปคลอ-
ไรทความเขมขน 10 เปอรเซ็นต เปนเวลา 15 นาที ทําใหสะเด็ดนํ้า (ธีรศักดิ,์ 2545) 

4. ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบหลังการลางทําความสะอาด 

 5. เก็บขอมูลเบ้ืองตนของโรสแมร่ีสด ไดแก คาความช้ืนเร่ิมตน คาสี ปริมาณนํ้าอิสระ และ
ปริมาณเช้ือจุลินทรียของพืชสมุนไพร กอนนําเขาเคร่ืองอบพลังงานแสงอาทิตย  
 6. ช่ังน้ําหนกัของถาดท้ังช้ันบนและช้ันลาง ผาขาวบาง และตัวอยาง  
 7. นําพืชสมุนไพร เรียงใสถาดช้ันบนและช้ันลางของตูอบพลังงานแสงอาทิตยโดยเกล่ีย
เปนช้ันบางๆ ใหเต็มบนผาขาวบาง แลวทําการช่ังน้ําหนักเร่ิมตนรวมของผาและตัวอยาง  
 8. เปดเคร่ืองวัดอุณหภูมิ-ความช้ืนสัมพัทธ และ Thermocouple Data Logger ท้ัง 2 

เคร่ืองใหทํางานพรอมกับเปดสวิตซตูอบพลังงานแสงอาทิตย เพื่อทําการเก็บขอมูลความช้ืนสัมพัทธ
และอุณหภูมิของอากาศภายในและภายนอกตูอบแหง  
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 9. ทําการช่ังน้ําหนักรวมของผาและตัวอยางทุก 1 ช่ัวโมงต้ังแตเร่ิมอบจนมีความช้ืนตํ่ากวา
หรือประมาณ 7 เปอรเซ็นต นําขอมูลคํานวณการเปล่ียนแปลงปริมาณความชื้นตอเวลาในการ
อบแหงใบโรสแมร่ี, ดอกลาเวนเดอร และกลีบดอกกุหลาบ 

 10. นําขอมูลการเปล่ียนแปลงปริมาณความช้ืนมาคํานวณหาคาคงท่ี k, a และ n ดวย
แบบจําลองทางคณิตศาสตรของ Page, Henderson & Pabis และ Newton ในการอบแหงใบโรส
แมร่ี, ดอกลาเวนเดอร และกลีบดอกกุหลาบ โดยวิธีการถดถอยแบบไมเปนเชิงเสน (non-linear 

regression) 
 
 

ตอนท่ี 2 ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพหลังการอบ โดยใชเคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
เปรียบเทียบกับเคร่ืองอบแหง 2 ชนิดไดแก 

 
1 เคร่ืองอบแหงไฟฟาแบบถาด 

 ความเร็วลมที่ใชในการอบคือ 0.5 เมตรตอวินาที และอุณหภูมิท่ีใชในการอบ
เทากับ 50 องศาเซลเซียส   

 
วิธีการทดลอง 
1. นําสมุนไพรมาคัดแยกส่ิงปลอมปนออก 

2. ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ 

3. นําไปลางทําความสะอาดแลวนําไปแชสารละลายคลอรีนในรูปของโซเดียมไฮ-

โปคลอไรทความเขมขน 10 เปอรเซ็นต เปนเวลา 15 นาที แลวทําใหสะเด็ดนํ้า  
  4. ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบหลังการลางทําความสะอาด 

  5. บันทึกขอมูลทางคุณภาพเบ้ืองตนของโรสแมร่ีสด ไดแก คาความช้ืนเร่ิมตน คา
สี ปริมาณนํ้าอิสระ และปริมาณเช้ือจุลินทรียของพืชสมุนไพรกอนเขาเคร่ืองอบ  

  6. เปดสวิตซตูอบลมรอนแบบถาดใหทํางานพรอมท้ังต้ังคาอุณหภูมิและความเร็ว
ลมใหอยูในสภาวะใกลเคียงกับตูอบพลังงานแสงอาทิตย คือ 50 องศาเซลเซียส 0.5 เมตรตอวินาที  

  7. นําโรสแมร่ี เรียงใสถาดท้ัง 4 ช้ันของตูอบลมรอนแบบถาดจนเต็ม และบันทึก
น้ําหนักเร่ิมตนกอนทําการอบไว  
  8. บันทึกน้ําหนักทุก 5 นาที ตลอดระยะเวลาการอบและอบจนกระท่ังผลิตภัณฑมี
ความช้ืนตํ่ากวาหรือประมาณ 7 เปอรเซ็นต 
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  2 เคร่ืองอบแหงไมโครเวฟสุญญากาศแบบถังหมุน 
 
  การอบแหงโดยใชเคร่ืองอบแหงระบบโครเวฟสุญญากาศแบบถังหมุนนั้น ใช
ปริมาณโรสแมร่ีในการอบคร้ังละ 1000 กรัม ใชชุดยิงพลังงานไมโครเวฟ 6 ชุด ท่ีกําลัง 100

เปอรเซ็นต โดยใหอุณหภูมิสุดทายในการอบเทากับ 50 องศาเซลเซียส เคร่ืองอบประเภทนี้ไม
สามารถควบคุมอุณหภูมิและความดันใหคงท่ีได ตลอดระยะเวลาการอบแหง  
 
  วิธีการทดลอง 
  1. นําสมุนไพรมาคัดแยกส่ิงปลอมปนออก 

  2. ตรวจสอบคุณภาพของวตัถุดิบ 

  3. นําไปลางทําความสะอาดแลวนําไปแชสารละลายคลอรีนในรูปของโซเดียมไฮ
โปคลอไรทความเขมขน 10 เปอรเซ็นต เปนเวลา 5 นาที แลวทําใหสะเด็ดนํ้า   

  4. ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบหลังการทําความสะอาด 

  5. นําเขาเคร่ืองอบโดยนําพืชสมุนไพรใสในถัง นํ้าหนักท่ีใชในการอบแหงคร้ังละ 

1,000 กรัม 

  6. ทําการบันทึกเวลาท่ีใชในการอบแหงเม่ือส้ินสุดการอบ 

  7. ตรวจสอบคุณภาพหลังการอบทดลองอบแหงสมุนไพร โดยใชเคร่ืองอบแหง
พลังงานแสงอาทิตยเปรียบเทียบกับเคร่ืองอบแหงระบบไมโครเวฟสุญญากาศแบบถังหมุน และ
เปรียบเทียบกับเคร่ืองอบแหงไฟฟาแบบถาด ในแงของคุณภาพของสมุนไพรหลังการอบและเก็บ
ขอมูลตางๆ ดังนี้การตรวจสอบคุณภาพโดยทําการวิเคราะหทางดานตาง ๆ ดังนี้ คือ 
  

1. ทางดานกายภาพ 
 

1.1 ตรวจวดัสี ของสมุนไพรโดยใชเคร่ืองวดัสี 

 เปนการวดัคาสีดวยเคร่ืองวดัสี Minolta chroma meter : Model CR-300 ซ่ึงวัดคาสีใน
ระบบ CIE LAB Color Space CIE กําหนดข้ึน คือ L*, a*, b* color space โดยท่ีแกน L* จะบง
บอกถึง lightness ของสี โดยมีคาต้ังแต 0 (สีดํา) ถึง 100 (สีขาว) คา a* มีคาอยูในชวง–60 ถึง+60

เม่ือ a* มีคาเปนบวกจะแสดงถึงสีแดง และมีคาเปนลบจะแสดงถึงสีเขียว สวนแกน b* จะบงถึงสี
เหลืองและสีนํา้เงิน โดยคาเปนบวกก็จะมีความเปนสีเหลือง และถาคาเปนลบก็จะมีความเปนสีน้ํา
เงินมากข้ึน  สวนคา Chroma มีคาเทากับศูนย หมายถึง วัตถุมีสีเทา หากมีคาเพิ่มมากข้ึน สีของ
วัตถุมีความเขมมากข้ึนและทํา การคํานวณหาคา hue angle ซ่ึงมีคาอยูระหวาง 0-60 องศา 
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2. ทางดานเคมี 
 
 2.1   ตรวจวดัคา Water Activity (aw) 

 2.2   การวิเคราะหหาปริมาณความช้ืนกอนอบและหลังอบ ตามวิธีของ AOAC (2000) 

 2.3   การวิเคราะหปริมาณเถารวม ตามวิธีของ AOAC (2000) 

 2.4   การวิเคราะหหาปริมาณเถาท่ีละลายในนํ้า  

 2.5   การวิเคราะหหาความเปนดางของเถาท่ีละลายในน้าํ 
 2.6   การวิเคราะหหาปริมาณเถาท่ีไมละลายในกรด 

 2.7   การหาปริมาณสารท่ีสกัดไดดวยน้ํา 
 2.8   การวิเคราะหหาปริมาณแทนนินตามวิธีของ AOAC (1984) 

 2.9   ปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมด (total phenolic compound) ในรูปของกรด
แกลลิค โดยวิธี Folin Ciocalteu (Zoecklein et al., 1995)  
 

3. ทางจุลชีววิทยา 
 
 3.1 การหาปริมาณเช้ือจุลินทรียท้ังหมด ตามวิธีของ AOAC (1984)  

 3.2 การหาปริมาณยีสตและรา ตามวิธีของ AOAC (2000) 
 3.3 การหาปริมาณโคลิฟอรมและอี.โคไล (Coliform and Ecsherichia coli) โดยวิธี 

MPN (Most Probable Number Method) ตามวิธีของ AOAC (2000) 
  

ตอนท่ี 3 ศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผสั 
 
 ศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสของชาลาเวนเดอร ชาโรสแมร่ี และชากุหลาบ ท่ีผานการ
อบแหงดวยเคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตย  เคร่ืองอบแหงไฟฟาแบบถาด  และเคร่ืองอบแหง
ไมโครเวฟสุญญากาศแบบถังหมุน 

 ทําการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยใชผูทดสอบชิมจํานวน 50 คน ประเมินคุณภาพดาน
สี กล่ิน รสชาติ และความชอบรวม โดยใช 9-Point Hedonic Scale 
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ตอนท่ี 4 ศึกษาคํานวณคาพลังงานการใชไฟฟาของเคร่ืองอบแหงแตละชนิด 
 

คํานวณคาพลังงานไฟฟา ของการอบแหง 
 
1. เคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 
 

คํานวณการใชพลังงานจากขนาดกําลังไฟฟาของพัดลมตัวละ 0.05 กิโลวัตต โดยใชพดัลม 2 ตัว คา
พลังงานไฟฟาตอยูนิต เทากับ 2.4649 บาท ปริมาณพืชสมุนไพรท่ีใชคือ 1,000 กรัม คาพลังงาน
ไฟฟาหาไดจากสูตร 
 

คาพลังงานไฟฟา  =   ขนาดกําลังไฟฟาของพัดลม (กิโลวัตต) x ช่ัวโมงการทํางาน x ราคา 
           ตอหนวย (บาท) x จํานวนพดัลม (ตัว) 
 

2. เคร่ืองอบแหงไฟฟาแบบถาด 

วัดคาพลังงานไฟฟาโดยวัดกระแสของเคร่ืองอบแหงไฟฟาแบบถาด โดยใชเคร่ือง Digital 

Clamp Meter คาพลังงานไฟฟาตอยนูิต เทากับ 2.4649 บาท ปริมาณพืชสมุนไพรท่ีใชคือ 135 

กรัม คาพลังงานไฟฟาหาไดจากสูตร 
 
คาพลังงานไฟฟา = การใชไฟฟาเฉล่ียตอช่ัวโมง x ช่ัวโมงการทํางาน x ราคาตอหนวย     

                            (บาท) x จํานวนเทาของนํ้าหนัก (เทียบกับเคร่ืองอบแหงพลังงาน 
       แสงอาทิตย) 

 
3. เคร่ืองอบแหงไมโครเวฟสุญญากาศแบบถังหมุน 

วัดคาพลังงานไฟฟาโดยวัดกระแสของเคร่ืองอบแหงไมโครเวฟสุญญากาศแบบถังหมุน โดยใช
เคร่ือง Digital Clamp Meter คาพลังงานไฟฟาตอยนูิต เทากับ 2.4649 บาท ปริมาณพืชสมุนไพร
ท่ีใชคือ 1,000 กรัม คาพลังงานไฟฟาหาไดจากสูตร 
 
 คาพลังงานไฟฟา = การใชไฟฟาเฉล่ียตอช่ัวโมง x ช่ัวโมงการทํางาน x ราคาตอหนวย 

       (บาท) 
 


