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1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 หนึ่งในบรรดาอาหารแนวใหมท่ีกําลังไดรับความนิยมและกลาวถึงมากข้ึน คือ 
Functional Food ซ่ึงเปนอาหารท่ัวๆ ไปท่ีใหผลดีตอสุขภาพรางกายและจิตใจนอกเหนือไปจาก
คุณคาทางโภชนาการ และปจจุบันคานยิมของการบริโภคเคร่ืองดื่มมีแนวโนมเพิม่ข้ึน ผูผลิต
เคร่ืองดื่มหันมาผลิตเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ (healthy refreshment) เพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคท่ีมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมดังกลาว ทําใหชาสมุนไพรเปนเคร่ืองดื่มอีกประเภทหนึ่งท่ี
กลับเขามาไดรับความนิยมอีกคร้ังหลังจากตลาดเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพในป พ.ศ. 2547 มีมูลคา
ประมาณ 4,000 ลานบาท อัตราการขยายตัว 10-15 เปอรเซ็นตของประเภทเคร่ืองดืม่สุขภาพยอด
นิยม คือ ชาเขียวท่ีกําลังเปนท่ีนยิมอยางมากในปจจุบันสวนเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพท่ีเปนท่ีนิยม
รองลงมาคือ เก็กฮวย น้ําขิง น้ําใบบัวบก ชาท่ีทํามาจากดอกคําฝอย ชุมเห็ด กระเจี๊ยบ มะตูม และชา
จากดอกไมไทยๆ เชน กุหลาบ สารภี บุนนาค พิกุล ดอกบัวขาว มะลิ เปนตน เดิมตลาดจํากดัอยูใน
กลุมผูสูงอายุ ตลอดจนในหมูของผูท่ีรูถึงสรรพคุณทางดานสมุนไพร ดังนั้นเคร่ืองดื่มประเภทนีจ้ึง
ทําใหไดรับความนิยมในการเลือกซ้ือเปนของฝากในโอกาสตางๆ แตในปจจุบันตลาดในประเทศ
เร่ิมเปดรับเคร่ืองดื่มสมุนไพรมากข้ึน จึงขยายตัวอยางตอเนื่องสําหรับตลาดสงออกนับวาเปนตลาด
ท่ีนาสนใจอยางมากของชาสมุนไพร แตการท่ีผลักดันตลาดชาสมุนไพรไทย ใหแทรกเขาไปแขงขัน
ในตลาดชาสมนุไพรในตลาดโลกไดนัน้ ตองอาศัยจุดเดนท่ีแตกตางเปนการสรางโอกาส โดยตอง
เปนจุดเดนท่ีผูบริโภคในตางประเทศรับรูและยอมรับ ซ่ึงก็คือสรรพคุณของสมุนไพรไทย ปจจุบันมี
การสงออกเคร่ืองดื่มสมุนไพรไปจําหนายท่ีสหรัฐอเมริกาแลว แมวายงัอยูในระยะเร่ิมตนและมูลคา
ในการสงออกยังไมสูงมากนกั แตก็ถือวาเปนความสําเร็จอีกกาวหนึ่งของคนไทยท่ีพฒันาสินคาท่ีมี
อยูแลวใหสอดรับกับกระแสความตองการของตลาดโลก (ธนาคารไทยพาณิชย, 2547)  

ผูศึกษามีความสนใจท่ีจะนําเอาพืชสมุนไพร ไดแก ใบโรสแมร่ี ดอกลาเวนเดอร และกลีบ
ดอกกหุลาบ มาผลิตเปนเคร่ืองดื่มสมุนไพร ท้ังนี้เพราะนักวิทยาศาสตรไดทําการตรวจสอบและได
ศึกษาวจิัยพบวา สารสกัดท่ีไดจากสวนใบของโรสแมร่ี (rosemary extract) เปนสารเคมีในกลุม
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ของฟนอลลิกไดเทอรปน (phenolic diterpine) สารเหลานี้จะใหผลในการกําจดัสารพิษในรางกาย 
โดยเฉพาะอนมูุลอิสระ (free radicals) ท่ีมีผลในการทําลายเซลลและลดความเส่ียงตอการเกิดมะเร็ง 
สารสําคัญจากโรสแมร่ีท่ีมีการวิจัยกันอยางกวาง และพบวาใหผลดังกลาวอยางชัดเจน คือกรดโรส-
มารินิก (rosmarinic acid) กรดคารโนซิก (carnosic acid) และคารนาโซล (carnasol)  

โดย Aruoma et al. (1996) ไดแสดงไวอยางชัดเจนวาสารสกัดท่ีมีกรดคารโนซิกและคารนา
โซล ใหผลชวยลดการทําลาย เยื่อหุมเซลลและสารพันธุกรรม DNA จากความเปนพิษของอนมูุล
อิสระ และยังใหผลในการลดฤทธ์ิการทําลายเซลลของอนุมูลอิสระหลายชนิด เชน lipid peroxide, 
peroxyl radicals และ hydroxyl radicals เปนตน และจากผลการวิจยัของ Singletary and Rokusek 
(1997) ไดแสดงใหเห็นวาสารสกัดคารนาโซล และกรดเออรโซลิก (ursolic acid) จากสวนใบของ
โรสแมร่ีมีสวนท่ีสามารถใหผลในการตอตานการเกดิเนือ้งอก (antitumerigenic activity) ไดใน
สัตวทดลองโดยเฉพาะในสัตวเล้ียงลูกดวยนม สวนลาเวนเดอร นั้นกพ็บวา น้ํามันหอมระเหยในใบ 
มีคุณสมบัติในการชวยผอนคลาย ทําใหนอนหลับพักผอนไดอยางเต็มท่ี ท้ังยังสามารถกระตุนระบบ
ภูมิคุมกันของรางกายใหดีข้ึนอยางเปนธรรมชาติอีกดวย คุณสมบัติพิเศษของลาเวนเดอร คือสามารถ
บรรเทาอาการปวดศีรษะ เปนยาฆาเช้ือแบคทีเรีย ลดอาการบวมค่ัง และกลีบดอกกุหลาบมีสรรพคุณ 
คือบํารุงกําลังหัวใจ (แกลม) ขับน้ําดี ทําใหใจเบิกบาน เปนยาสมาน การออกฤทธ์ิ ลดอาการซึมเศรา 
ลดการอักเสบ ระงับเช้ือ คลายการหดเกร็งของกลามเนื้อ กระตุนกําหนดั ฆาแบคทีเรีย ขับน้ําดี ฟอก
เลือด ขับปสสาวะ ขับระดู หามเลือด บํารุงตับ กระตุนการหมุนเวยีนของโลหิต ตามวัฒนธรรมการ
รักษาโรคของชาวจีนนั้น จะใหผูหญิงท่ีกาํลังมีประจําเดอืนรับประทานชาดอกกุหลาบ เพื่อบรรเทา
อาการเจ็บปวดระดูและอาการฉุนเฉียว  

การที่พืชสมุนไพรมีสรรพคุณดังกลาว ทําใหผูศึกษาเลือกท่ีจะนําเอาสมุนไพรท้ังสามชนิดนี้
มาอบแหงและแปรรูปเปนเคร่ืองดื่มสมุนไพร ซ่ึงเปนการสนับสนุนเกษตรกรในเขตภาคเหนือและ
ในเขตพ้ืนท่ีสงเสริมของโครงการหลวงใหเปล่ียนจากการปลูกพืชเสพติดมาเปนพืชสมุนไพร แต
ขอจํากัดของการใชพืชสมุนไพร คือ พืชสมุนไพรจะมีผลผลิตใหเก็บเกี่ยวตามฤดูกาล จึงทําใหการ
หาซ้ือพืชสมุนไพรในชวงนอกฤดูกาลเปนไปดวยความยากลําบาก โดยเฉพาะพืชสมุนไพร
ตางประเทศจะตองมีการนําเขาในรูปท่ีแหงแลวและมีราคาคอนขางสูง ทําใหผูประกอบการตางๆ ท่ี
ใชพืชสมุนไพรเปนวัตถุดิบในการผลิตประสบปญหาในเร่ืองตนทุนการผลิต จึงมีความจําเปนตอง
หาทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยการหาทางยืดอายุการเก็บรักษาพืชสมุนไพรไวใชนอกฤดูกาล โดย
การนําเอาพืชสมุนไพรท้ังสามชนิดมาทําการอบแหงดวยเคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตย โดย
ศึกษาเปรียบเทียบกับเคร่ืองอบแหงแบบถาด และเคร่ืองอบไมโครเวฟสุญญากาศ หากการศึกษา
คุณภาพของสมุนไพรท่ีไดจากเคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตยมีคุณภาพใกลเคียงกับเคร่ืองอบท้ัง
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สองชนิดแลว เคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตยก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งในกระบวนการอบแหง
สมุนไพร เพื่อนําไปใชเปนวัตถุดิบของการผลิตชาสมุนไพร การผลิตเคร่ืองสําอาง ผลิตภัณฑ
ทางดานสปา เปนตน ท่ีชวยใหตนทุนการผลิตไมสูง ประหยัดพลังงานซ่ึงเหมาะตอการอบแหง
สมุนไพรในสภาวะการปจจุบัน  

การตากแหงดวยแสงแดด เปนวิธีท่ีเสียคาใชจายนอยท่ีสุด แตผลิตภัณฑท่ีไดจากการตาก 
ดวยแสงแดดนั้นมักจะไมถูกสุขลักษณะนัก เพราะมีการปนเปอนจากแมลง ฝุน และจุลินทรีย 
รวมท้ังคุณคาทางอาหารบางอยาง เชน สี กล่ิน รส อาจสูญเสียไป (จรรยา และพิพัฒน, 2523) และ
ไมสามารถควบคุมกระบวนการผลิตได ซ่ึงทําใหผลิตภัณฑท่ีไดมีคุณภาพตํ่า ไมไดมาตรฐานตามท่ี
ตลาดตองการ นอกจากนี้ปญหาในการตากแหงยังข้ึนอยูกับฤดูกาล จากปญหาเหลานี้จึงตองใช
เคร่ืองมือตากแหงท่ีมีประสิทธิภาพมาทดแทนวิธีการตากแบบพื้นบาน (Shirmer et al, 1995) มีการ
ปรับปรุงวิธีการตากแหงโดยใชแสงแดด โดยอาศัยหลักการเกี่ยวกับวัตถุท่ีมีสี ซ่ึงสามารถสะสม
ความรอนโดยเฉพาะอยางยิ่งวัตถุท่ีมีสีดําสามารถดูด และเก็บความรอนไดดีมาก สวนการตากแหง
ในตูอบแสงอาทิตยจะใชเวลานอย และอุณหภูมิภายในตูเปนการปองกันการเจริญเติบโตของพวก
จุลินทรียไดดี คือ ไมเกิดการเนาเสียในระหวางการตาก ไมมีการปนเปอนจากฝุน แมลง นก แมวาจะ
มีไขแมลงหรือแมลงเล็ดรอดเขาไปก็ไมสามารถมีชีวิตอยูได จึงสะอาดและสะดวกกวาโดยไม
จําเปนตองเก็บเม่ือฝนตกจึงเปนการประหยัดแรงงาน และยังเปนการประหยัดเช้ือเพลิงหรือไฟฟา
ดวย (จรรยา และพิพัฒน, 2523) 

กระบวนการอบแหงเปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญ  และมีความจําเปนข้ันตอนหนึ่งของ
กระบวนการผลิตสมุนไพรอบแหง เนื่องจากพืชสมุนไพรท่ีนํามาใชประโยชนเปนสวนของพืชท่ีมี
ความช้ืนสูงถึง 85 เปอรเซ็นต (wet basis;wb) การทําแหงสามารถลดปริมาณนํ้าท่ีเปนประโยชน (aw) 
ตอจุลินทรียและเอนไซมลง ซ่ึงมีผลโดยตรงตอการรักษาคุณภาพชวยลดการสูญเสีย และยืด
ระยะเวลาการเก็บรักษา กอนท่ีจะนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑอ่ืนๆ ตอไป (กุลยา, 2541) แตเนื่องจาก
กระบวนการอบแหงเปนกระบวนการท่ีตองใชพลังงานท่ีคอนขางสูง เม่ือเปรียบเทียบกับเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยวอ่ืนๆ ดังนั้นการนําพลังงานแสงอาทิตยซ่ึงเปนพลังงานท่ีไดเปลา สะอาด ปราศจาก
มลภาวะมาใชเปนแหลงกําเนิดความรอนใหแกการทําแหงสมุนไพร จึงเปนวิธีการท่ีมีประโยชน
อยางยิ่ง เพราะนอกจากจะเปนการประหยัดพลังงานแลว ยังเปนการชวยลดตนทุนในการแปรรูปพืช
สมุนไพรดวย โดยท่ัวไปแลวเคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตยจะมีอุณหภูมิในการอบประมาณ 40 
ถึง 50 องศาเซลเซียส ซ่ึงเปนอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการอบสมุนไพร (จรรยาและพิพัฒน, 2523) 
เนื่องจากพืชสมุนไพรเปนผลิตผลท่ีไวตอการสูญเสียสารท่ีใหฤทธ์ิทางยา และนํ้ามันหอมระเหย 
และไมทําใหสารสําคัญในพืช เชน ไกลโคไซด และอัลคาลอยดในพืชสลายตัวไป ดังนั้นการทดลอง
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ศึกษาหาสภาวะท่ีเหมาะสม ท้ังในดานประสิทธิภาพของการอบแหงและคุณภาพของผลิตภัณฑจึงมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการผลิตชาจากพืชสมุนไพร ขอมูลท่ีไดจากการศึกษานอกจากจะสามารถ
นําไปใชในการผลิตชาสมุนไพรอบ เพื่อใหไดคุณภาพท่ีเหมาะสมแลว ยังสามารถนําขอมูลท่ีไดไป
ใชในการพัฒนาเคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตย เพื่อใชในการอบแหงสมุนไพรในระดับ
อุตสาหกรรม การศึกษาในครั้งนี้ประกอบดวยการอบแหงสมุนไพรโดยใชเคร่ืองอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตย และทําการตรวจสอบคุณภาพหลังการอบ นอกจากนั้นยังทําการอบสมุนไพรโดยใช
เคร่ืองอบแหงไฟฟาแบบถาดและเคร่ืองอบแหงไมโครเวฟสุญญากาศแบบถังหมุน หากคุณภาพท่ีได
จากการอบมีคุณภาพใกลเคียงกัน เคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตยก็จะเปนทางเลือกหนึ่งสําหรับ
เกษตรกร สามารถนําไประยุกตใชใหเกิดประโยชนได 
 
 
1.2  วัตถุประสงค 

 1.  เพื่อหาอัตราการอบแหง ระยะเวลาการอบแหง และคุณภาพของกลีบดอกกุหลาบ  
    ใบโรสแมร่ี และดอกลาเวนเดอร ดวยเคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตย เคร่ืองอบแหง 
     แบบถาด และเคร่ืองอบแหงไมโครเวฟสุญญากาศแบบถังหมุน 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของ กลีบดอกกุหลาบ ใบโรสแมร่ี และดอกลาเวนเดอร  หลัง 
    การอบแหงดวยเคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตยท่ีพฒันาข้ึนกับเคร่ืองอบแหงไฟฟา 
    แบบถาด และเคร่ืองอบแหงไมโครเวฟสุญญากาศแบบถังหมุน 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ กลีบดอกกุหลาบ ใบโรสแมร่ี และดอก
   ลาเวนเดอร ท่ีผานการอบแหงดวยเคร่ืองอบแหงท้ังสามแบบ 
 4.  เพื่อเปรียบเทียบคาการใชพลังงานไฟฟาของเคร่ืองอบแหงท้ัง 3 ชนิด 
  
 
1.3  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ทําใหทราบถึงความเปนไปไดในการอบแหงดอกลาเวนเดอร ใบโรสแมร่ี และกลีบดอก   
                  กุหลาบ ดวยเคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 
 2. ทําใหทราบถึงคุณภาพของดอกลาเวนเดอร ใบโรสแมร่ี และกลีบดอกกุหลาบ หลังการ 
                  อบแหงดวยเคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตยท่ีพัฒนา โดยภาควิชาวิศวกรรมอาหาร     
                  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพท่ีอบดวย  
                  เคร่ืองอบแหงไฟฟาแบบถาด และเคร่ืองอบแหงไมโครเวฟสุญญากาศแบบถังหมุน 
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 3.  สามารถนําขอมูลไปใชในการพัฒนากระบวนการผลิตสมุนไพรอบแหงท่ีมี  
                  ประสิทธิภาพ ดวยเคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตยในระดบัอุตสาหกรรมตอไปได 
 
1.4  ขอบเขตการศึกษา 
   การศึกษาแบงออกเปน 4 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1  ศึกษาหาอัตราการอบแหง เวลาการทําแหง ในการอบแหงพืชสมุนไพรโดยใชตูอบ 
  พลังงานแสงอาทิตย และเคร่ืองอบแหงไฟฟาแบบถาด  
ตอนท่ี 2   ศึกษาคุณภาพทางกายภาพ ทางเคมี  และทางจุลชีววิทยา ของพืชสมุนไพร ท่ีผานการ
 อบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตย แลวนําผลท่ีไดมาเปรียบเทียบกับพืชสมุนไพร ท่ีผานการ
 ทําแหงดวยเคร่ืองอบแหงไฟฟาแบบถาด และเคร่ืองอบแหงไมโครเวฟสุญญากาศแบบถัง
 หมุน  
ตอนท่ี 3   ศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสของดอกลาเวนเดอร ใบโรสแมร่ี และกลีบดอกกุหลาบ  
  ท่ีผานการอบแหงดวยเคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตย  เคร่ืองอบแหงไฟฟาแบบถาด   
  และเคร่ืองอบแหงไมโครเวฟสุญญากาศแบบถังหมุน 
ตอนท่ี 4 ศึกษาและคํานวณคาพลังงานการใชไฟฟาของเคร่ืองอบแหงแตละชนิด 
ตอนท่ี 5  ศึกษาแบบจําลองทางคณิตศาสตรท่ีใชทํานายจลนศาสตรของการอบแหง (Drying  

   Kinetics) ใบโรสแมร่ี ดอกลาเวนเดอร และกลีบดอกกุหลาบท่ีผานการอบแหงดวยเคร่ือง 
   อบแหงแบบถาด 

 


