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 บทคัดย่อ  
 
 งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาผลอิทธิพลของอุณหภูมิและความเร็วลมร้อน ท่ีมีต่ออตัราการ
อบแหง้เกสรผึ้ง โดยไดท้  าการพฒันาสมการจลนพลศาสตร์ของการอบแห้งเป็นฟังก์ชนักบัอุณหภูมิ 
และความเร็วของลมร้อน นอกจากน้ียงัศึกษาคุณภาพในดา้นสีของเกสรผึ้งหลงัการอบแห้ง ท าการ
อบแห้งแบบชั้นบางดว้ยลมร้อนท่ี อุณหภูมิ 40-70 ºC และความเร็วลมคงท่ี 0.5-2 m/s  อบแห้งจน
เหลือค่าความช้ืน 11 % มาตรฐานแห้ง  พบวา่ การอบแห้งเกสรผึ้งสดจะปรากฏอยูใ่นช่วงอตัราการ
อบแหง้ลดลง ทั้งอุณหภูมิและความเร็วลมท่ีเพิ่มข้ึนมีผลท าให้อตัราการอบแห้งเพิ่มข้ึน จากลกัษณะ
กราฟการลดลงของความช้ืนเทียบกบัเวลาของทุกการทดลอง สามารถแบ่งการอบแห้งเป็น 2 ช่วง 
คือ ช่วงแรกอบแห้งความช้ืนเร่ิมตน้จนเหลือความช้ืนประมาณ 26 % มาตรฐานแห้งซ่ึงอตัราการ
อบแห้งลดลงอย่างรวดเร็ว และในช่วงสองเป็นการอบต่อจากช่วงแรกจนตวัอย่างแห้งอตัราการ
อบแหง้จะลดลงอยา่งชา้ ๆ  
 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการแพร่ความช้ืนโดยรวม(D) ของสมการการอบแห้งทาง
ทฤษฎี ค่าคงท่ีของการอบแห้ง(k)ของสมการการอบแห้งก่ึงทฤษฎี และค่าคงท่ีของสมการการ
อบแห้งเอมไพริคัลในรูปแบบสมการของเพจ (C)  กับเฮนเดอร์สัน-พาบิส(B)  โดยได้ท าการ
วิเคราะห์แบ่งการอบแห้งออกเป็นสองช่วงดงักล่าว  ในการพฒันาสมการจะใชค้่าสัมประสิทธ์ิการ
ตดัสินใจ (R2) และค่าความคลาดเคล่ือน (MRS) ในการพิจารณาความเหมาะสมของสมการ
เปรียบเทียบกบัผลการทดลอง 
 
 
 
 



 จ 

 ส าหรับสีของเกสรผึ้งหลงัการอบแหง้ พบวา่ ความเร็วลมไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงสีของ
ผลิตภณัฑ์ การอบแห้งท่ี 40 และ 45 ºC  จะไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีสีใกลเ้คียงกบัเกสรสดมากท่ีสุด แต่ใช้
เวลาอบแห้งนาน หากน าวิธีการอบแห้งดว้ยอุณหภูมิล าดบัขั้นเร่ิมจากการอบเกสรผึ้งสดท่ีอุณหภูมิ 
50 ºC เป็นเวลา 2 ½   h แลว้อบต่อดว้ยอุณหภูมิ 45 ºC  จนแห้งตามตอ้งการ สีของผลิตภณัฑ์ท่ีไดย้งั
คงท่ีมีค่าใกลเ้คียงกบัเกสรผึ้งสดและผลิตภณัฑท่ี์มีขายในทอ้งตลาด แต่ลดเวลาอบแหง้ลง 
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ABSTRACT 

 
The aim of this research was to study the effects of air temperature and air velocity on the 

drying characteristic of bee pollen and to develop a drying kinetic model. The effect of 
temperature and air velocity on color change of dried bee pollens was also investigated. In 
experiments; samples were dried in the thin layer dryer at air temperature of 40-70 ºC and air 
velocity of 0.5-2 m/s. The samples were dried until final moisture content 11 % dry basis. The 
drying behavior of bee pollen appeared to falling drying rate period. The drying rate increased 
with increasing of air temperature  and air velocity. From plotting the graph for the drying curve, 
it could be divided into two intervals from the slope of the curve. The first interval began at 
sample with an initial moisture content reduced to 26 % dry basis, the slope decrease rapidly. The 
second interval began from 26 % dry basis until finish drying, the slope decrease slowly. 
 The parameters of the theoretical drying model, semi-theoretical model and empirical 
model were determined and developed based on an Arrhenius type equation, polynomial and 
exponential as a function of air temperature and air velocity by fitting experimental results to 
various models. The moisture ratios calculated from each model were compared with 
experimental results. The coefficient of determination (R2) and the value of mean residual square 
(MRS) were used for selecting the appropriate model. It was found that the empirical model 
(using Page type equation) was in good agreement with the experiment. 
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 It was found that the air velocity did not effect significantly on the color change. Drying 
with constant temperature of 40-45 ºC resulted in good color as bee pollens before drying. In 
order to reduce the drying time and to receive the good quality ; drying should begin with 50 ºC 
for 2 ½   h and then drying with 45 ºC until to final moisture content 11 % dry basis. 

 


