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การอบแหงพริกดวยเครื่องอบแหงแบบถงัหมนุ 
Peppers drying process using rotary drum dryer  
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้ทําการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการอบแหงพริกดวยเคร่ืองอบแหงแบบถังหมุน ทําการศึกษาโดย

การทดลองอบแหงพริกสดจํานวน 10 kg เคร่ืองอบแหงท่ีใชในการทดสอบเปนแบบถังหมุนดวยมอเตอรขับดวยความเร็วรอบ 10 

rpm และใช Finned Heater สําหรับผลิตลมรอน ที่อุณหภูมิลมรอน 80, 90, 100, 110 และ 120 °C ท่ีความเร็วลมภายในถัง

อบแหง 0.4 และ 0.8 m/s จากการอบแหง พบวาการอบแหงพริกใหเหลือความชื้น 13 % ท่ีความเร็วลมที่ 0.4 m/s และอุณหภูมิ 

120 oC จะมีคาใชจายสําหรับการอบแหงตํ่าสุด และที่ความเร็วลมท่ี 0.8 m/s และอุณหภูมิ 120 oC จะใชเวลาในการอบแหงพริก

นอยท่ีสุด ในขณะท่ีความเร็วลม 0.8 m/s และอุณหภูมิ 80 °C สงผลใหสีของพริกแหงมีลักษณะใกลเคียงกับสีของพริกกอนการ

อบแหงมากที่สุด 

คําสําคัญ: เคร่ืองอบแหง, พริก 

 

Abstract 
 This research was conducted to find the optimal conditions for Peppers drying process using rotary 

drum dryer. Conducted an experiment with 10 kilograms of dried chili dryers used in the experiment is a 

rotating cylinder motors with speeds around 10 rpm and Finned Heater for producing hot air. The air 

temperature 80, 90, 100, 110 and 120 °C at a wind speed inside the drum drying, 0.4 and 0.8 m / s from 

drying the dried peppers to a moisture content of 13% at a wind speed of 0.4 m/s and a temperature of 120 
o
C to pay for drying minimum. And a wind speed of 0.8 m / s, temperature of 120 

o
C and takes on drying 

peppers minimum. While wind speed 0.8 m/s, and temperatures of 80 ° C, resulting in a color similar to the 

color of dried chili pepper, fresh as possible 

Keywords: dryer, chili pepper 
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1. บทนํา 
 1.1 ท่ีมาและความสําคัญ 

  ในปจจุบันเกษตรกรในประเทศไทยใหความนิยมตอ

การปลูกพริกเปนจํานวนมากข้ึน เพราะพริกเปนปจจัยสําคัญ

ในการประกอบอาหารถือเปน เค ร่ืองปรุงรสท่ีขาดไมได

สําหรับการทําอาหารท้ังไทยและตางประเทศ ความตองการ

ของตลาดจึงมีเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ แตเนื่องจากเหตุท่ีวาพริก

สามารถปลูกไดทุกภูมิภาค และทุกฤดูกาล แตจะมีบางชวงท่ี

พริกลนตลาดในชวงเดือนเมษายน [1] จึงทําใหราคาพริกชวง

นี้มีราคาตํ่า การถนอมอาหารจึงเปนตัวเลือกท่ีเกษตรเลือกใช

เพ่ือยืดอายุของพริกและนอกจากนี้ยังเปนการเพิ่มมูลคาของ

พริกได โดยเม่ือเปรียบเทียบราคาพริกแหงและพริกสดใน

ทองตลาด พบวาราคาพริกแหงสูงกวาพริกสดเกือบเทาตัว 

นอกจากนี้พริกที่ผานการถนอมอาหารแลว ยังสามารถ

สงออกจําหนายภายนอกภูมิภาคหรือตางประเทศ เพิ่ม

ชองทางการคาขายไดอีกหลายทางซึ่งการถนอมอาหารหรือ

การแปรรูปอาหารทําไดหลายวิธี ยกตัวอยางเชน การถนอม

อาหารโดยใชความรอน (Thermal Processing),  การใช

ความเย็น (Freezing), การฉายรังสีความรอน (Irradiation) 

และ การทําใหแหง (drying) [2] ซึ่งการทําใหแหงหรือการ

อบแหงเปนการถนอมอาหารท่ีได รับความนิยมสูงสุด 

กรรมวิธีการอบแหงสามารถทําไดโดย 2 วิธีการ คือ การทํา

ใหแหงโดยธรรมชาติ โดยใชความรอนจากแสงอาทิตย อาจ

กลาวใหเขาใจไดงายคือ การตากแดด นั่นเอง การทําใหแหง

โดยการตากแดดนั้นมีขอดีท่ี ไมมีคาใชจายจากแหลงความ

รอนเพราะแสงอาทิตยเปนแหลงพลังงานท่ีไดเปลา แต

ปญหาที่ตามมาจากการตากแดดคือ ระยะเวลาในการตาก

แหงใชระยะเวลานาน หากสภาพอากาศไมดี มีฝนตกหรือฟา

คร้ึมมีเมฆปกคลุมก็จะทําใหการไลความช้ืนไดไมดีและพริก

แหงที่ไดจะมีลักษณะเม็ดเหี่ยวยน สีแดงคลํ้า และอาจมีฝุน

ละอองหรือเศษดินปนเปอนไดงาย ซึ่งเปนสาเหตุหลักท่ีทําให

พริกแหงเสียราคา จากการศึกษาวิจัยพลังงานไฟฟาเปน

แหลงพลังงานกําเนิดความรอน (heater) สําหรับอบพริก

แหงท่ีได รับความนิยมในอุตสาหกรรม แตจะใชในการ

อบแหงแบบตูอบเปนสวนใหญ ดังนั้นจึงไดมีการศึกษา

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังนี้  

  จิรวัฒน กันตเกรียงวงศและคณะ [3] การผลิตพริก

แหง โดยเคร่ืองอบไฟฟาแบบถังหมุน พบวา กําลังไฟฟา 

1.18 kW ความดันสุญญากาศ 60 mm-Hg และเวลาในการ

ทําแหง 44 min เปนสภาวะท่ีเหมาะสมทําใหไดพริกแหงที่มี

ลักษณะเฉพาะท่ีไมเหมือนกับพริกแหงในทองตลาด คือ มีสี

แดงสดใสเม็ดปองผิวเรียบแข็งเลื่อมมัน ซึ่งตํ่ากวาพริกแหง

ทองตลาด ทางดานประสาทสัมผัสพบวาพริกแหงที่ผลิตจาก

เคร่ืองไมโครเวฟสุญญากาศแบบถังหมุน มีสีแดงกลิ่นหอม 

ความปองความกรอบ และรสเผ็ดมากกวาพริกแหงใน

ทองตลาด 

  สุชาดา ไชยสวัสด์ิและสุรชัย แกวบุญเรือง [4] ได

ทําการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการอบแหงเคร่ืองตมยําแหงดวย

เคร่ืองอบแหงแบบลมรอนและเคร่ืองอบแหงแบบสุญญากาศ

โดยเปรียบเทียบวิธีการอบ 2 วิธี คือ การใชเคร่ืองอบแหงแบบ

สุญญากาศและเคร่ืองอบแหงแบบลมรอน ผลิตภัณฑเคร่ืองตม

ยําท่ีนํามาอบแหงนํามาทดสอบหาปริมาณเชื้อจุลินทรียพบวา

ปริมาณจุลินทรียลดลงจาก106 colony forming unit per 

gram เหลือ 102colony forming unit per gram ท้ังสอง

สภาวะทดสอบวิธีการอบแหงเคร่ืองตมยําโดยวิธีอบแหงดวย

ตูอบแบบสุญญากาศจะมีประสิทธิภาพท่ีดีกวาวิธีการอบแหง

แบบลมรอน เนื่องจากใชระยะเวลาในการอบแหงนอยแตยังมี

ตนทุนสูงกวา 

  คํานึง วาทโยธา [5] ไดทําการศึกษาการอบแหงยาง

แทงดวยเตาไมโครเวฟรวมกับลมรอนระดับขยาย ใชความสูง

ช้ันยาง 10 และ 15 cm ใชอุณหภูมิลมรอน 100 oC ใหคา

ความส้ินเปลืองพลังงานจําเพาะท่ีตํ่า คือ 11.67 และ 11.96 

MJ/kg น้ําระเหยตามลําดับ 

 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนําพลังงานไฟฟามาผลิต

ความรอน (heater) สําหรับการอบแหงพริก โดยออกแบบ

ใหหองอบเปนทอทรงกระบอกและสามารถหมุนไดรอบ 360 

องศา เพ่ือใหพริกภายในถังอบได รับความรอนไดอยาง

สม่ําเสมอ งานวิจัยนี้จะทําการศึกษาหาสภาวะทางกายภาพ

ท่ีเหมาะสมในกระบวนการอบแหงพริกโดยใชลมรอนจาก
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พลังงานไฟฟา เพื่อใหไดพริกแหงท่ีมีคุณภาพ รวมถึงการ

วิเคราะหการใชพลังงานและตนทุนท่ีใชในการผลิตพริกแหง 

เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาเคร่ืองอบแหงตนแบบในเชิง

พาณิชยตอไป 

 

2. ทฤษฏีที่เกี่ยวของ 
 2.1 ความช้ืน 

  ในการทดสอบอบแหงพริกจะใชตัวอยางอบแหง

ปริมาณ 10 kg พริกท่ีผานการอบแหงดวยเคร่ืองอบแหง

แบบถังหมุนจะถูกนําไปหาความชื้น สามารถคํานวณไดดังนี ้

 

                 M = x100                               (1) 

 

เมื่อ  M คือ ความช้ืนพริก (%Wb)  

           Wi คือ น้ําหนักของพริกกอนอบแหง (g)  

           Wf คือ น้ําหนักของพริกหลังอบแหง (g) 

 

 2.2 การคํานวณการทําความรอนดวยไฟฟา  

  2.2.1 ปริมาณความรอน 

              			Q = m ∙ C ∙ (T − T )                      (2) 

 เมื่อ      

       QH คือ ปริมาณความรอน, kJ 

       mp คือ ปริมาณการผลิต, kg 

     Cp คือ ความรอนจําเพาะผลผลิต, kg/kJ 

       To คือ อุณหภูมิผลผลิตท่ีตองการ, ◦C 

          Ti คือ อุณหภูมิผลผลิต, ◦C 

  2.2.2 ขนาดฮีตเตอร 

			W = Q /(hr	 ∙ 3600)                             (3) 

 เมื่อ       

          WH คือ ขนาดฮีตเตอร, kJ 

         QH คือ ปริมาณความรอน, kJ 

        hr คือ =ช่ัวโมงการทํางานของฮีตเตอรตอวัน 

 2.2.3 พลังงานไฟฟา 

퐸 = W ∙ hr	 ∙ d                                 (4) 

 เมื่อ       

           Es คือ พลังงานไฟฟา, kWh 

      WH คือ ขนาดฮีตเตอร, kJ                

       hr คือ =ช่ัวโมงการทํางานของฮีตเตอรตอวัน 

 

3. เครื่องทดสอบและอุปกรณทดลอง 
 3.1 เคร่ืองทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 เคร่ืองอบแหงแบบลูกถังหมุน 
 

 เคร่ืองอบแหงแบบถังหมุนอาศัยหลักการพาความรอน

จากฮีตเตอรชนิดครีบนําความรอน (Finned Heater) ท่ี

สามารถสรางความรอ นได ถึง 150 ºC และใช พัดลม 

(Blower) เปาเพ่ือพาความรอนเขาสูถังอบแหงเขาถังอบท่ี

ความเร็วลมสูงสุด 0.8 m/s จึงทําใหสามารถอบลดความชื้น

ในวัตถุดิบไดในชวงที่กําหนด และสามารถปรับมุมเทเคร่ือง

ใหมีมุมไหลไดถึง 11º โดยถังหมุนจะหมุนท่ีความเร็วรอบ 10 

rpm 

  3.1.1 พัดลม (Blower) 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 พัดลม Blower 
 

 พัดลม Blower กําลังไฟฟา 1 HP ที่ความเร็วรอบ 

2950 rpm ทําหนาท่ีเปาลมเย็นไปแลกเปลี่ยนความรอนกับฮีต

เตอรชนิดครีบเพื่อใหไดลมรอนเขาสูถังอบแหงท่ีความเร็วลม

สูงสุดท่ี 0.8 m/s 
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  3.1.2 อุปกรณผลิตลมรอน (Heater) 

 
รูปท่ี 3 ฮีตเตอรครีบ (Finned Heater) 

 

 ฮีตเตอรครีบมีกําลังไฟฟา 4000 W ใชเปนแหลงความรอน

เพ่ือใชในการอบพริกสามารถใหความรอนไดสูงถึง 150 ºC 

  3.1.3 ถังอบแหง 

 
รูปท่ี 4 ถังอบแหง 

 

 ถังอบแหงเปนสวนท่ีบรรจุพริก โดยสามารถบรรจุพริกได

สูงสุด 30 kg ถังอบแหงสามารถหมุนความเร็วรอบคงท่ีที่ 10 

rpm ทําหนาท่ีในการลําเลียงวัตถุดิบหมุนใหวัตถุดิบท่ีอยู

ภายในมีการโรยตัวเพื่อการอบท่ีสมํ่าเสมอ 

  3.1.4 มอเตอรเกียร  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 ชุดมอเตอรเกียร 
 

มอเตอรเกียร กําลังไฟ 0.5 HP เปนสวนท่ีใชเปนชุดสง

กําลังใหกับถังอบแหง 

 

 

 3.2 อุปกรณและวิธีการ 

อุปกรณ 

1. เคร่ืองอบแหงแบบถังหมุน 
2. เคร่ืองช่ังน้ําหนัก 
3. ถุงใสพริก 
4. เคร่ืองวัดอุณหภูมิ 

วัตถุดิบทดสอบ 

1. พริกสด 
วิธีการ 

1. นําพริกใสบริเวณดานหนาเคร่ืองอบพริก 
2. ยกสวิตตมอเตอรเกียร (ถังอบแหงหมุน) 
3. ยกสวิตตมอเตอรพัดลม 
4. ปรับความเร็วลมตามเง่ือนไขการทดสอบ 
5. ยกสวิตตฮีตเตอร 
6. ตั้งอุณหภูมิตามเง่ือนไขการทดสอบ 

หมายเหตุ: การอบพริกจะใชเวลาประมาณ 3-8 hr/พริก 10 kg 

 

4. ผลการทดลอง 
 4.1 ผลการทดลองอบแหงพริกท่ีความเร็วลมและอุณหภูมิ

ตางๆ 

 

ตารางที่ 1 ผลการอบแหงพริกปริมาณ 10 kg ท่ีความเร็วลม

ภายในถังอบ V = 0.4 m/s (ความชื้น 13%) 

V 

(m/s) 

T 

(
o
C) 

เวลา

อบแหง(hr) 

ผลการอบแหงพริก  

(ท่ีความช้ืน 13%) 

0.4  

120 4 
 

110 5 
 

100 6 
 

90 7 
 

80 8 
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ตารางที่ 2 ผลการอบแหงพริกปริมาณ 10 kg ท่ีความเร็วลม

ภายในถังอบ V = 0.8 m/s (ความชื้น 13%) 

V 

(m/s) 

T 

(
o
C) 

เวลา

อบแหง(hr) 

ผลการอบแหงพริก  

(ท่ีความช้ืน 13%) 

0.8 

120 3 
 

110 4 
 

100 5 
 

90 6 
 

80 7 
 

 

 จากการทดสอบอบแหงพริกท่ีปริมาณ 10 kg (ความชื้น 

13%) ที่ความเร็วลมภายในถังอบ (V) 0.4 m/s พบวา การ

อบแหงพริกที่อุณหภูมิ 120
 o
C จะใชเวลาในการอบแหงพริก

นอยท่ีสุด อยูท่ี 4 hr และเพ่ิมข้ึนที่อุณหภูมิ 110, 100, 90 

และ 80
 o
C ตามลําดับ  และยังพบวาพริกที่ผานการอบแหง

ท่ีอุณหภูมิ 120 
o
C จะเปนสีแดงสดท่ีใกลเคียงกับสีของพริก

สด และเมื่อทดสอบท่ีอุณหภูมิลดลงจะสงผลใหสีของพริกมี

จะเขมขึ้นตามลําดับ ดังตารางที่ 1 

 จากการทดสอบอบแหงพริกท่ีปริมาณ 10 kg (ความชื้น 

13%) ความเร็วลมภายในถังอบ V=0.8 m/s พบวา การ

อบแหงพริกที่อุณหภูมิ 120
 o
C จะใชเวลาในการอบแหงพริก

นอยท่ีสุด อยูท่ี 3 hr และเพ่ิมข้ึนที่อุณหภูมิ 110, 100, 90 

และ 80
 o
C ตามลําดับ และยังพบวาพริกท่ีผานการอบแหงท่ี

อุณหภูมิ 80 oC จะเปนสีแดงสดท่ีใกลเคียงกับสีของพริกสด 

และเม่ือทดสอบท่ีอุณหภูมิเพิ่มจะสงผลใหสีของพริกมีจะเขม

ข้ึนตามลําดับ ดังตารางท่ี 2 

 จากเง่ือนไขทดสอบท้ัง 2 กลุม คือท่ีความเร็วลม 0.4 

และ 0.8 m/s เม่ือนํามาเปรียบเทียบกัน จะพบวาที่ความเร็ว

ลม 0.8 m/s จะใชเวลาในการอบแหงพริกนอยกวาความเร็ว

ลม 0.4 m/s ทุกคาอุณหภูมิ เนื่องจากที่ความเร็วลม 0.8 

m/s จะมีคาสัมประสิทธิ์การพาความรอนสูงกวาที่ความเร็ว

ลม 0.4 m/s สงผลใหท่ีความเร็วลม 0.8 m/s มีการ

แลกเปล่ียนความรอนระหวางลมรอนกับพริกสูงกวา ท่ี

ความเร็วลม 0.4 m/s ทําใหอัตราการลดความช้ืนของพริกท่ี

ความเร็วลม 0.8 m/s ลดลงมากกวากรณีที่ความเร็วลม 0.4 

m/s 

 4.2 คาใชจายการอบแหงพริกท่ีความเร็วลมและอุณหภูมิ

ตางๆ 

 

ตารางท่ี 3 ผลการอบแหงพริกปริมาณ 10 kg (ความชื้น 

13%) 

T คาใชจาย (บาท) 

 V=0.4 m/s V=0.8 m/s 

120 48 B. 64 B. 

110 52 B. 67 B. 

100 54 B. 69 B. 

90 56 B. 74 B. 

80 60 B. 77 B. 

 

จากผลการทดลอง การอบแหงพริกท่ีปริมาณ 10 kg 

(ความช้ืน 13%) พบวาการอบแหงพริกท่ีความเร็วลมภายใน

ถังอบแหง 0.4 m/s และอุณหภูมิ 120 oC จะมีคาใชจายการ

อบแหงถูกท่ีสุด โดยคิดจากคาไฟฟาหนวยละ 4 บาท เปน 

48 บาทและเพิ่มขึ้นท่ีอุณหภูมิ 110, 100, 90 และ 80
 o

C 

ตามลําดับ ในขณะท่ีความเร็วลมในถังอบแหง 0.8 m/s จะมี

คาใชจายมากกวาความเร็วลม 0.4 m/s ทุกคาอุณหภูมิ

อบแหง ดังตารางที่ 3 

 

5. สรุปผลการทดลอง 
จากการศึกษาคุณลักษณะการอบแหงพริก ท่ีเง่ือนไข

ขอบเขตท่ีความเร็วลม 0.4 และ 0.8 m/s ที่อุณหภูมิอบแหง 

80, 90, 100, 110 และ 120 oC พบวาการอบแหงที่ดี 

สังเกตไดจากสีของพริกแหงท่ีมีคาความช้ืนไมเกิน 13 % 

ตองมีสีที่สวยไมตางจากพริกสด ซึ่งเง่ือนไขขอบเขตท่ีทดสอบ

ท่ีคาความเร็วลม 0.8 m/s ที่อุณหภูมิ 80 oC จะทําใหสีของ
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พริกแหงมีคุณลักษณะใกลเคียงกับพริกสด แตถามาดูในเร่ือง

ของตนทุนการอบแหงพบวาการอบแหงท่ีความเร็วลม 0.4 

m/s ที่อุณหภูมิ 120 
o
C จะมีคาใชจายตํ่าสุดทุกเง่ือนไข

ขอบเขต และสีของพริกยังอยูในเกณฑท่ีดี ในขณะท่ีตองการ

เวลาในการอบแหงท่ีดีสุด พบวาการอบแหงท่ีความเร็วลม 

0.8 m/s ที่อุณหภูมิ 120 
o
C จะใชเวลาในการอบแหงเพียง 

3 hr/พริก 10 kg 

ดังนั้นถาดูจาก 3 ปจจัย ประกอบดวย เวลาอบแหง 

คาใชจายในการอบแหงและสีของพริกแหงท่ีความช้ืน 13% 

นํามาเปรียบเทียบเพ่ือหาเง่ือนไขขอบเขตท่ีเหมาะสม พบวา

เง่ือนไขขอบเขตที่ความเร็วลม 0.4 m/s ที่อุณหภูมิอบแหง 

120 oC มีความเหมาะท่ีจะนํามาใชในอุตสาหกรรมการ

อบแหงมากที่สุด  

 

6. กิตกรรมประกาศ 

 งานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความอนุเคราะหจาก

สํานักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี และสวนงานราชการจังหวัด

ลพบุรีที่ไดใหการสนับสนุนดานงบประมาณในการทําวิจัย 

และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ

สตรีที่ไดใหการสนับสนุนดานอาคารสถานที่ในการทํางาน

วิจัยที่ชวยใหงานวิจัยดังกลาวนี้สําเร็จลงไดดวยดี 
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