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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการทํางานชุดควบแน่นของเคร่ืองกลั่นน้ํามันหอมแบบท่อขด โดยได้ออกแบบ และสร้างชุด

แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อขดโดยใช้ท่อสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 12.7 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) ความยาว 1000 มิลลิเมตร กระบอก
แลกเปล่ียนความร้อนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มิลลิเมตร และสูง 300 มิลลิเมตร โดยทําการทดสอบอัตราการไหลของน้ําหล่อเย็น 3 
ระดับ คือ 300, 400 และ 500 ลิตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิภายในถังกลั่นโดยเฉลี่ย 98 องศาเซลเซียส ใช้ใบตะไคร้บ้านเป็นวัสดุทดสอบ พบว่าอัตรา
การไหลของน้ําหล่อเย็นท่ีเหมาะสมในการแลกเปลี่ยนความร้อน คือ 300 ลิตรต่อชั่วโมง โดยมีอัตราการถ่ายโอนความร้อน 3.34 กิโลวัตต์ 
ปริมาณนํ้ามันท่ีได้โดยเฉล่ียร้อยละ 5.7 โดยปริมาตรต่อมวลของวัตถุดิบ สามารถคืนทุนได้ภายใน 246 ครั้งของการกลั่น 
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Abstract 
   The objectives of the study were to study how the condensation of the coil tube distillatory, by using 12.7 

millimeters of stainless tube’s diameter (1/2 inch) with 1,000 millimeters length, the diameter exchanged heat tube was 
200 millimeters, the height was 300 millimeters. The flow rate used for cooling water of the condensation were three 
rates; 300, 400 and 500 liters per hour. The temperature was set up at 98 degree Celsius. The Tested the capacity of 
exchanging the heat was found that the suitable of water flowing of heat exchanged was 300 liters per hour. The heat 
transfer was up to 3.34 kilowatt. The quantity of oil was 5.7 % by volume per mass of raw material, it would be paid back 
within 246 time extraction. 
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1. บทนํา 
ปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากน้ํามันหอมระเหยเป็นไปอย่าง

แพร่หลาย ท้ังในและต่างประเทศ  ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความ
หลากหลายทางพืชสมุนไพรท่ีสามารถสกัดน้ํามันหอมระเหยมาใช้
ประโยชน์ได้  อีกท้ังปัจจุบันกระแสสปาและการดูแลความงามแบบ
ธรรมชาติเป็นท่ีสนใจไปท่ัวโลก(คมสัน, 2549)  รวมถึงการใช้บําบัด
โรคบางชนิดท่ีเรียกกันว่า  สุคนธบําบัด(Aroma therapy)  กําลัง
ได้รับความนิยมและเป็นท่ีต้องการเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ การสกัดน้ํามันหอม
ระเหยโดยใช้ไอน้ําก็เป็นวิธีหนึ่งท่ีได้ผลดี(เบญจศักด์ิ, 2549)  หลักการ
เบื้องต้นของการสกัดน้ํามันหอมระเหยโดยใช้ไอน้ํา  คือ การใช้ไอน้ํา
ผ่านเข้าไปยังวัตถุดิบท่ีในการสกัด เพ่ือกระตุ้นต่อมน้ํามันในพืชให้
แตกออก  ความร้อนจะทําให้น้ํามันหอมระเหยกลายเป็นไอปนออกมา

กับไอน้ํา สําหรับเคร่ืองกลั่นแบบนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนท่ีสําคัญ คือ 
ส่วนของหม้อต้ม(boiler) และส่วนของเคร่ืองควบแน่น(condenser)  
โดยทั่วไปเคร่ืองควบแน่นมักนิยมทําเป็นรูปทรงกระบอก  มีลักษณะ
ท่อไอน้ําขดเป็นรูปสปริงผ่านจากด้านบนลงด้านล่างของถังน้ําท่ีเข้าไป
แลกเปลี่ยนความร้อน(นฤเบศร์และคณะ, 2555) เท่าท่ีพบเห็นยังไม่มี
ขนาดและรูปแบบท่ีชัดเจน  และยังไม่พบเอกสารทางวิชาการหรือ
งานวิจัยท่ีมีการศึกษาในเรื่องของการออกแบบหรือปัจจัยท่ีมีผลใน
อุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนดังกล่าว แต่เม่ือสืบค้นเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องอ่ืนๆ พบว่า อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนของเคร่ือง
ควบแน่นมีผลอย่างมากต่อการกล่ันหรือการควบแน่น เช่น พ้ืนท่ี
แลกเปลี่ยนความร้อนและลักษณะการไหลของของไหลมีผลอย่างมาก
ต่อการแลกเปลี่ยนความร้อนในอุปกรณ์แบบท่อคู่(ธนาพล, 2554) 
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ขณะเดียวกันการกลั่นน้ํามันหอมระเหยในต่างประเทศอย่างเช่น
นิวซีแลนด์ ก็นิยมกลั่นแบบใช้ท่อขดเช่นเดียวกัน โดยใช้เครื่องท่ี
สําเร็จแล้วไปศึกษาในเรื่องของชนิดวัตถุดิบ(Jill Mulvaey, 2012)  
ส่วนในประเทศอินเดีย ได้มีผู้ทําการศึกชุดแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ
ท่อวงกลม (Kondhalkar G.E et al.,2012)  ซ่ึงมีลักษณะใกล้เคียงกับ
แบบท่อขด(coil tube) ท่ีนิยมใช้ในประเทศไทย จากข้อมูลและ
เอกสารท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าวจึงมีประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษาวิจัย
จึงได้นําแนวทางมาทําการศึกษาวิจัยในเรื่องของชุดแลกเปลี่ยนความ
ร้อนสําหรับเคร่ืองกลั่นน้ํามันหอมระเหยแบบท่อขด 

2. อุปกรณ์และวิธีการ 
เครื่องกลั่นน้ํามันหอมระเหยขนาดเล็กแบบท่อขด(Figure1)  มี

ปริมาตรบรรจุ 20 ลิตร สามารถบรรจุวัตถุดิบได้ต้ังแต่ 2 ถึง 5 
กิโลกรัม ข้ึนอยู่กับความหนาแน่นของพืชวัตถุดิบแต่ละชนิด ถังกลั่น
ถูกออกแบบให้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ท้ังนี้เนื่องจากบางคร้ัง
อาจต้องนําเคร่ืองกลั่นไปใช้ในพ้ืนท่ีแปลงปลูกเพ่ือประหยัดค่าขนส่ง
วัตถุดิบ โดยใช้แก๊สหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน เคร่ืองกลั่นมี
อุปกรณ์หลักดังนี้ 

 ชุดหม้อต้ม 
 ตะแกรงบรรจุวัตถุดิบ 
 ท่อไอน้ํา 
 ชุดกลั่นแลกเปลี่ยนความร้อน 
 หลอดกรวยแก้วแยกสาร 

 
Figure 1 The coil tube essential oil distiller. 

3. ผลและวิจารณ์ 
จากการทดสอบท่ีอัตราการไหลของน้ําเย็น 3 ระดับ คือ 500400  

และ 300 ลิตรต่อชั่วโมง ใช้ค่าชี้ผลในการทดสอบ คือ ปริมาณของ
น้ํามันหอมระเหยโดยปริมาตรของน้ํามันหอมระเหยต่อหน่วยมวลของ
วัตถุดิบท่ีทําการกลั่น (Figure 2) โดยมีการควบคุมอุณหภูมิภายในถัง
กลั่นให้มีค่าเฉลี่ย 98 องศาเซลเซียส  ตลอดระยะเวลาการกลั่น และ
อุณหภูมิของนํ้าเย็นท่ีทางเข้าไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส จากการ
ทดสอบพบว่า เม่ืออัตราการไหลของน้ําหล่อเย็นลดลง จาก 500 
จนกระท่ังถึง 300 ลิตรต่อชั่วโมง ปริมาณของน้ํามันหอมระเหยมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ เนื่องจากระยะเวลาในการ
แลกเปลี่ยนควมร้อนของไอน้ําในท่อกับน้ําเย็นในกระบอกมีระยะเวลา

ยาวนานข้ึนส่งผลให้การควบแน่นของไอระเหยมีผลดีตามไปด้วย 
อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถท่ีจะลดปริมาณของน้ําเย็นให้ลดลงมากๆ 
ได้  ท้ังด้วยการทํางานของปั๊มเอง  และความต้องการปริมาณนํ้าท่ี
ต้องไหลเต็มท่อในการแลกเปล่ียนความร้อน  จึงมีข้อจํากัดอยู่
ค่อนข้างมากเช่นกัน จากการทดสอบนี้พบว่าจุดท่ีเหมาะสมที่สุด  คือ  
อัตราการไหลของนํ้าเย็นท่ี 300 ลิตรต่อชั่วโมงมีความเหมาะสมมาก
ท่ีสุด โดยให้ปริมาณนํ้ามันหอมระเหยโดยเฉลี่ย 7.8 มิลลิลิตรโดยท่ีปั๊ม
น้ํายังทํางานได้ดีไม่มีภาระเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการไปปิดกั้นตรงทางออก
ของปั๊มมากเกินไป และให้ปริมาณนํ้ามันหอมระเหยค่อนข้างดี เม่ือ
เทียบกับการกลั่นโดยวิธีอ่ืน 

 
Figure 2 Yield of essential oil at different flow rate. 

จุดคุ้มทุนของเครื่องกลั่น 
ราคาเคร่ืองกลั่น 13,430 บาท 
ราคาเชื้อเพลิงแก๊สต่อครั้ง 13 บาท  
ค่าไฟฟ้าต่อครั้ง 0.6 บาท 
กลั่นน้ํามันหอมระเหยได้ครั้งละ 7.8 มิลลิลิตร 
ราคามิลลิลิตรละ 7 บาท 
ดังนั้นเม่ือคิดจุดคุ้มทุน (13,430+13.6)/(7X7.8) = 246 
ต้องทําการกลั่น 246 ครั้ง หรือถ้าทําการกลั่นวันละ 5 ครั้ง ใช้เวลา 
2 เดือน ถึงจะคุ้มทุน อย่างไรก็ตามในการกล่ันครั้งนี้ ไม่ได้คิด
ค่าแรงงาน และค่าวัตถุดิบเข้าไปด้วย เนื่องจากวัตถุดิบเป็นวัสดุ
เหลือท้ิงจากการเกษตร 

4. สรุป 
เครื่องกลั่นน้ํามันหอมระเหยแบบใช้ชุดควบแน่นแบบท่อขดท่ี

แลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ําเย็นในกระบอกท่ีไหลสวนทางกัน  
สามารถทํางานได้ดีโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก คือ อัตราการไหลของน้ํา
เย็น ในการทดสอบคร้ังนี้ได้ทําการควบคุมปัจจัยอ่ืนๆ เช่น  อุณหภูมิ
ของนํ้าเย็น อุณหภูมิภายในถังกลั่น โดยเน้นทําการศึกษาท่ีชุด
แลกเปล่ียนความร้อนแต่เพียงอย่างเดียว ซ่ึงพบว่าถังกลั่นขนาดบรรจุ 
20 ลิตร เม่ือทําการทดสอบกลั่นน้ํามันหอมระเหยจากใบตะไคร้บ้าน
ครั้งละ 2 กิโลกรัม พบว่า อัตราการไหลของนํ้าเย็นท่ีเหมาะสม คือ 
300 ลิตรต่อชั่วโมง โดยให้ปริมาณน้ํามันหอมระเหย  7.8  มิลลิลิตร 
โดยท่ีควบคุมอุณหภูมิภายในถังกลั่นไว้ท่ี 98 องศาเซลเซียส โดยเฉลี่ย 
และเม่ือคิดจุดคุ้มทุนพบว่าสามารถคืนทุนภายใน 2 เดือน  เม่ือกลั่น
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วันละ 5 ครั้ง อย่างไรก็ตามเคร่ืองท่ีทําการทดสอบเป็นเคร่ืองต้นแบบ
ขนาดเล็กมาก หากสามารถขยายเครื่องให้มีขนาดใหญ่ข้ึนสามารถคืน
ทุนในระยะเวลาอันสั้น 
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