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บทคัดยอ 

สมุนไพรทองถ่ินในประเทศไทยสามารถทําใหเปนพืชเศรษฐกิจ
และอาศัยภูมิปญญาพื้นบานเพื่อคงคุณคาทางสรรพคุณยาไว ใบ
บัวบกเปนพืชสมุนไพรพื้นบานไทยที่หาไดงายในทุกทองถ่ินและ
สามารถเพิ่มมูลคาได อยางไรก็ดีใบบัวบกสดไมสามารถเก็บรักษาไว
ไดนาน ส่ิงน้ีจึงเปนปญหานาสนใจและเปนวัตถุประสงคของโครงงาน
น้ี การทําใบบัวบกอบแหงเพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑชาสมุนไพรจึง
ถูกดําเนินการ  โครงการวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการ
อบแหงของใบบัวบก โดยใชพลังงานความรอนจากรังสีอินฟราเรด ที่
มีผลตอคุณภาพและการเปลี่ยนแปลงปริมาณความชื้นในใบบัวบก 
ทําการทดลองที่อุณหภูมิอบแหง คือ 50°C 60°Cและ 70°C ที่กําลัง 
500W 1000W และ1500Wใบบัวบกอบแหงมีความชื้นสุดทายที่ 
60.0 % มาตรฐานแหง สรุปไดวา การอบแหงดวยรังสีอินฟราเรดที่
อุณหภูมิ 70°C กําลัง 1500W ใชระยะเวลาในการอบแหงที่นอยที่สุด 
30 นาที และสรุปไดวาการอบแหงดวยรังสีอินฟราเรดที่อุณหภูมิ 
70°C ที่กําลัง 1500W    มีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานที่นอยที่สุด 
0.31 MJ/kg water evap. 

 
คําสําคัญ; การอบแหง / ความชื้น / รังสีอินฟราเรด / คาความ
ส้ินเปลืองพลังงาน / คุณภาพ 
 
Abstract 

Local herbal plant in Thailand can be one of good 
economy product. In the present, gotu kola is easy to plant in 
everywhere and can make value added. However , the fresh 
gotu kola can not be storage . This is interesting problem for 
our purpose. Dehydration of gotu kola leaf for producing herbal 
tea was carried out. Thus the objective of this work is to study 
effect of infrared drying temperature on quality and change of 
moisture content of gotu kola. Drying strategy  was run at 
drying temperature of 50°C 60°C and 70°C corresponding to 
infrared radiation ranging of 500 – 1500 W and desired final 
moisture content was fixed  at 60.0 % dry-basis. The result 
showed that drying of gotu kola by infrared of 1,500 W has the 
lowest drying time(30 min.) and every consumption compared 
to the other drying temperature. 
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1. บทนํา 
ใบบัวบก หรือ Gotu Kola ชื่อสามัญ Asiatic Pennywork   มี

ชื่อวิทยาศาสตรวา Centella asiatica (Linn.) Urban  วงค  
Umbelliferae (Apiaceae)   มีประวัติการใชประโยชนในทางยาวมา
นาน พบวาสวนสําคัญที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ สวนของใบและรากมี
สรรพคุณ บํารุงกําลัง บํารุงหัวใจ ชวยลดอาการออนเพลีย เม่ือยลา 
ขับปสสาวะ โดยเฉพาะแกช้ําในอันเน่ืองมาจากโดนกระแทก หรือตก
จากที่สูง มีอาการเจ็บภายในลําตัว เชื่อวาใบบัวบกชวยบรรเทา
อาการเหลานี้ไดทําใหเลือดมีการไหลเวียนไดมากข้ึน เปนพืชที่ปลูก
งายกับทุกสภาพผิวดิน มีราคาต่ํา ซ่ึงในใบบัวบกมีสรรพคุณมากแต
ชาวบานในชุมชนไมรูจักนําใบบัวบกมาแปรรูปใหเกิดประโยชนใน
ดานของการกอใหเกิดรายได จึงมีการแปรรูปใบบัวบกเพื่อเก็บรักษา
ไวไดนานเปนเคร่ืองดื่มชาสมุนไพรและเปนการเพิ่มมูลคาใหกับ
สมุนไพรไทย   

การอบแหงเปนกระบวนการหนึ่งที่สามารถนํามาใชถนอม 
และเก็บรักษาผลิตภัณฑทางการเกษตรโดยผลิตภัณฑที่ผาน
กระบวนการอบแหงจะมีความชื้นลดลง ทําใหจุลินทรียที่อยูใน
ผลิตภัณฑมีอัตราการเจริญเติบโตชาลงผลิตภัณฑไมเนางาย การลด
ความชื้นของผลิตภัณฑสามารถนําเอาเทคนิคการอบแหงดวย
พลังงานจากแหลงตางๆ เชนพลังงานความรอนจากชีวมวล คลื่น
ไมโครเวฟ รังสีอินฟราเรดและพลังงานลมรอนเปนตน การใชรังสี
อินฟราเรดในการอบแหงไมเปนอันตรายตอผูบริโภค ไมทําใหสมบัติ
ทางกายภาพของผลิตภัณฑเสียไป สามารถลดระยะเวลาในการ
อบแหงไดเร็วข้ึน  

ในการศึกษาครั้งน้ีเปนการทดลองการอบแหงใบบัวบกจากรังสี
อินฟราเรด รวมทั้งศึกษาปจจัยที่มีผลตอการอบแหงไดแก อุณหภูมิ
อบแหง กําลังของการแผ รังสีอินฟราเรด เวลาในการอบแหง 
ความชื้นที่ลดลงในการอบแหง ความสิ้นเปลืองพลังงานที่ใชในการ
อบแหงและคุณภาพของผลิตภัณฑ 

 
2. วัตถุดิบ อุปกรณ และวิธีการทดลอง 

2.1 วัตถุดิบ 
ใบบัวบกจากตลาดสดในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ที่ตัดให

เหลือสวนกานและใบ แลวนํามาหาความชื้นตามมาตรฐาน AOAC 
(1995) 

2.2 อุปกรณ 
2.2.1 เครื่องอบแหงผลิตภัณฑ โดยใชพลังงานความรอนรวม

จากรังสีอินฟราเรดและพลังงานไฟฟา เปนแหลงพลังงาน บริเวณ
ตูอบเปนรูปทรงสี่เหลี่ยมทําดวยเหล็ก มีการควบคุมอุณหภูมิแบบ 
PID ซ้ึงมีคาความถูกตอง ±1°C โดยมีเทอรมิสเตอรเปนตัว sensor 



ตอกับกลองควบคุมอุณหภูมิ โดยมีรายละเอียดของเครื่องอบแหง
ดังน้ี 

(1) ตูเครื่องอบแหงมีขนาด 48x61x53 cm³  ภายในบุดวย
กระดาษฟรอยดอลูมิเนียม 
(2) ถาดที่ใชในตูอบมีขนาด 41.5x4.7x2 cm³  จํานวน 1 
ถาด  
(3) ดานในตูอบมีหลอดอินฟราเรดขนาดหลอดละ 500 W 
จํานวน 3 หลอด แขวนไวดานบนหางจากเนื้อวัสดุประมาณ 15 
เซนติเมตร 
2.2.2 เครื่องชังนํ้าหนัก ยี่หอ  Sartorius (B342025) คาความ

ละเอียด ±0.1 g. 
 2.2.3 เครื่องวัดยี่หอ Supcon ความละเอียด ±0.01 °C ตอกับ
เทอรโมคับเปลชนิด K ใชในการวัดอุณหภูมิภายในหองอบ อุณหภูมิ
แวดลอม และอุณหภูมิกระเปาะเปยก 
 2.2.4  นาฬิกาจับเวลา  เทอรโมมิเตอร    กรรไกร มีด      กา
ละมังและตะกรา 

2.2.5 เดซิเคเตอร (desiccator) ภาชนะดูดความชื้น 
2.2.6 ตูอบหาความชื้น ยี่หอ MEMMERT 
 

 
 
รูปท่ี 1 เครื่องอบแหงที่ใชพลังงานความรอนรวมจากรังสีอินฟราเรด 
และพลังงานไฟฟาเปนแหลงพลังงาน 

2.3 วิธีการทดลอง แบงเปน 5 สวน 
2.3.1 การเตรียมใบบัวบก 

 นําใบบัวบกมาลางใหสะอาด ทิ้งไวใหสะเด็ดนํ้า ตัดให
เหลือสวนกานและใบ นําไปใสถาดขนาด 41.5x4.7x2 cm³  จํานวน 
1000 g เกลี่ยใหทั่วถาด 

2.3.2 การอบแหง 
นําใบบัวบกสวนหน่ึงไปหาความชื้นเร่ิมตนโดยชั่งนํ้าหนักใบ

บัวบกถวยละ 6 g จํานวน 3 ถวย อบในตูอบไฟฟาที่อุณหภูมิ103°C 
เปนเวลา 72 ชั่วโมง ซ่ึงมีความชื้นเร่ิมตน 600 % dry basis 
(มาตรฐานแหง) ซ่ึงหาไดดวยวิธี AOAC (1995)    นําถาดใบบัวบก
ที่เตรียมไวเขาตูอบ เตรียมการจดบันทึกคาตาง ๆ  จับเวลาโดยแบง
เวลาการบันทึกคาตั้งแต 0 นาที 5 นาที 6 คร้ัง และหลังจากนั้น
บันทึกคาทุก 10 นาที จนกวาเปอรเซ็นตความชื้นของใบบัวบกมีคา
ใกลเคียงกับคาเปอรเซ็นตความชื้นที่ไดคํานวณไวของแตละการ
ทดลอง โดยแบงสภาวะการทดลองดังน้ี 
 สภาวะที่    1    อบแหงใบบัวบกโดยใชพลังงานแสงอาทิตย   

สภาวะที่ 2 อบแหงใบบัวบกโดยใชรังสีอินฟราเรด ที่อุณหภูมิ 
50°C   60°C และ70°C ที่กําลัง 500 W 
 สภาวะที่ 3 อบแหงใบบัวบกโดยใชรังสีอินฟราเรด ที่อุณหภูมิ 
50°C   60°C และ70°C ที่กําลัง 1000 W 

 สภาวะที่ 4 อบแหงใบบัวบกโดยใชรังสีอินฟราเรด ที่อุณหภูมิ 
50°C  60°C และ70°C ที่กําลัง 1500 W 
 

2.3.3 การหาคาจลนพลศาสตรการเปลี่ยนแปลง
ความชื้น 

 การคํานวณหาคาจลนพลศาสตรการเปลี่ยนแปลความชื้น 
ของใบบัวบก สามารถคํานวณหาไดจากสมการดังน้ี  
อัตราสวนความชื้น (Moisture ratio, MR) 

in

t

M
MMR =          (2) 

เม่ือ  MR      คือ อัตราสวนความชื้น 

               tM      คือ ความชื้นที่ขณะใดๆ, % dry-basis 

       inM  คือ ความชื้นเร่ิมตน, % dry-basis 

      
2.3.4 การคํานวณหาคาความสิ้นเปลืองพลังงาน

จําเพาะที่ใชในการอบแหง 
 ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ SEC (MJ/kg water evap.) ที่
ใชในการอบแหงใบบัวบก นําขอมูลที่ไดจากทดลองคือ ความชื้น
เร่ิมตนและความชื้นสุดทาย และปริมาณการใชพลังงานตลอด
กระบวนการทดลอง เพื่อนํามาคํานวณหาความสิ้นเปลืองพลังงาน
จําเพาะที่ใชในการอบแหงใบบัวบกตามสมการขางตน 

fminm
P

3.6E
SEC

−
=  

เม่ือ  min คือ มวลของวัสดุกอนอบแหง (กิโลกรัม),  
mf คือ มวลของวัสดุหลังอบแหง (กิโลกรัม)  
EP คือ ปริมาณพลังงานที่ใช (กิโลวัตต-ชั่วโมง) 
2.3.5 การทดสอบคุณภาพของใบบัวบก 

 พิจารณาจากสมบัติทางกายภาพของใบบัวบกโดยใชประสาท
สัมผัส สังเกต สี กลิ่น  รสชาติ ลักษณะรูปราง เปรียบเทียบกับใบ
บัวบกที่ตากแหงโดยธรรมชาติ โดยใชโดยใชแบบทดสอบการยอมรับ
ในการบริโภคชาใบบัวบก 
 
3. ผลการทดลองและวิจารณผล 
3.1 จลนพลศาสตรการอบแหงใบบัวบก 

การอบแหงดวยรังสีอินฟราเรด 
 1.อบแหงดวยรังสีอินฟราเรดทีอุณหภูมิ 50°C  60°C และ70°C 
ใชรังสีอินฟราเรด 500W มีแนวโนมของการลดลงของความชื้นที่
เวลาตาง ๆ ดังแสดงในรูปที่ 2 
 ในภาพที่ 2 แสดงถึงความสัมพันธกันระหวางอัตราสวน
ความชื้นของใบบัวบกกับเวลาการอบแหงดวยรังสีอินฟราเรดขนาด 
500W สามอุณหภูมิ พบวา ใบบัวบกที่อบแหงดวยอุณหภูมิ 70°C มี
การใชเวลาในการอบแหงนอยที่สุดคือ 80 นาที และที่อุณหภูมิ 60°C 
ใชระยะเวลาในการอบแหง  100 นาที   สวนที่อุณหภูมิ 50°C ใช
ระยะเวลาในการอบแหงมากที่สุดคือ 120 นาที  
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รูปท่ี 2 ความสัมพันธระหวางอัตราสวนความชื้นของใบบัวบกกับ
เวลาการอบแหงดวยรังสีอินฟราเรดขนาด 500  W 
 
 2.อบแหงดวยรังสีอินฟราเรดรวมกับลมรอนที่อุณหภูมิ 50°C 
60°C และ70°C ใชรังสีอินฟราเรด 1000W มีแนวโนมของการลดลง
ของความชื้นที่เวลาตาง ๆ ดังแสดงในรูปที่ 3   
 ในภาพที่ 3 แสดงถึงความสัมพันธกันระหวางอัตราสวน
ความชื้นของใบบัวบกกับเวลาการอบแหงดวยรังสีอินฟราเรดขนาด 
1000W สามอุณหภูมิ พบวาใบบัวบกที่อบแหงดวย  อุณหภูมิ 70°C 
มีการใชเวลาในการอบแหงนอยที่สุดคือ 30 นาที และท่ีอุณหภูมิ 
60°C ใชระยะเวลาในการอบแหง  60 นาที   สวนที่อุณหภูมิ 50°C 
ใชระยะเวลาในการอบแหงมากที่สุดคือ 110  นาที   
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รูปท่ี 3 ความสัมพันธระหวางอัตราสวนความชื้นของใบบัวบกกับ
เวลาการอบแหงดวยรังสีอินฟราเรดขนาด 1000  W 
 
3.อบแหงดวยรังสีอินฟราเรดรวมกับลมรอนที่อุณหภูมิ 50°C, 60°C 
และ70°C ใชรังสีอินฟราเรด 15000W มีแนวโนมของการลดลงของ
ความชื้นที่เวลาตาง ๆ ดังแสดงในรูปที่ 4 

ในภาพที่ 4 แสดงถึงความสัมพันธกันระหวางอัตราสวน
ความชื้นของใบบัวบกกับเวลาการอบแหงดวยรังสีอินฟราเรดขนาด 
1500W สามอุณหภูมิ พบวาใบบัวบกที่อบแหงดวยอุณหภูมิ 70°C มี
การใชเวลาในการอบแหงนอยที่สุดคือ 30 นาที และที่อุณหภูมิ 60°C 
ใชระยะเวลาในการอบแหงนอยเปนลําดับที่สองคือ 50 นาที   สวนที่
อุณหภูมิ 50°C ใชระยะเวลาในการอบแหงมากที่สุดคือ 60 นาที   

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.3

0 30 60 90 120

Drying time min)

M
ol

st
ur

e 
ra

tio

IR1500W 50°C

IR1500W 60°C

IR 1500W 70°C

solor

 
 รูปท่ี 4 ความสัมพันธระหวางอัตราสวนความชื้นของใบบัวบก
กับเวลาการอบแหงดวยรังสีอินฟราเรดขนาด 1500  W 

ในภาพที่ 5 แสดงถึงความสัมพันธกันระหวางอัตราสวน
ความชื้นของใบบัวบกกับเวลาการอบแหงดวยรังสีอินฟราเรดขนาด 
500W 1000W  1500W  ที่อุณหภูมิ  60°C  พบวา 
ใบบัวบกที่อบแหงดวยรังสีอินฟราเรดขนาด1500W  มีการใชเวลาใน
การอบแหงนอยที่สุด และที่อุณหภูมิ  50°C    70°C  มีแนวโนมไป
ในทางเดียวกัน    
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      รูปท่ี 5 ความสัมพันธระหวางอัตราสวนความชื้นของใบบัวบกกับ
เวลาการอบแหงดวยรังสีอินฟราเรดขนาด 500  W 
   1000  W  1500  W  ที่อุณหภูมิ  60°C 
 
3.2 ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ใชในการอบแหง 
3.2.1 การอบแหงดวยรังสีอินฟราเรด 
 ในภาพที่ 6 แสดงคาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะของการ
อบแหงใบบัวบกดวยรังสีอินฟราเรดขนาด 500W  สามอุณหภูมิ 
พบวาใบบัวบกที่อบแหงดวยอุณหภูมิ 70°C  มีคาความสิ้นเปลือง
พลังงานจําเพาะที่ 0.61    MJ/kg water evap. ซ่ึงเปนคาความ
ส้ินเปลืองพลังงานจําเพาะที่นอยที่สุดในการอบแหงใบบัวบกดวยรังสี
อินฟราเรด และที่อุณหภูมิ 60°Cและ50°C มีคาความสิ้นเปลือง
พลังงานจําเพาะที่ 1.13 MJ/kg water evap. และ 3.77 MJ/kg water 
evap. ตามลําดับ 
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รูปท่ี 6 แสดงคาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะของการอบแหงใบ
บัวบกดวยรังสีอินฟราเรด 500W 
 

ในภาพที่ 7 แสดงคาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะของการ
อบแหงใบบัวบกดวยรังสีอินฟราเรดขนาด 1000W  สามอุณหภูมิ 
พบวาใบบัวบกที่อบแหงดวยดวยอุณหภูมิ 70°C  มีคาความ
ส้ินเปลืองพลังงานจําเพาะที่ 0.42 MJ/kg water evap. ซ่ึงเปนคา
ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่นอยที่สุดในการอบแหงใบบัวบก
ดวยรังสีอินฟราเรด และที่อุณหภูมิ 60°Cและ50°C มีคาความ



ส้ินเปลืองพลังงานจําเพาะที่ 0.74 MJ/kg water evap. และ 1.44 
MJ/kg water evap. 
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รูปท่ี 7 แสดงคาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะของการอบแหงใบ
บัวบก ดวยรังสีอินฟราเรด 1000W 

ในภาพที่ 8 แสดงคาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะของการ
อบแหงใบบัวบกดวยรังสีอินฟราเรดขนาด 1500W  สามอุณหภูมิ 
พบวาที่อุณหภูมิ 70°C  มีคาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ 0.31 
MJ/kg water evap. ซ่ึงเปนคาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่นอย
ที่สุดในการอบแหงใบบัวบกดวยรังสีอินฟราเรด และท่ีอุณหภูมิ 60°C
และ50°C มีคาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ 0.42 MJ/kg water 
evap. และ 0.81 MJ/kg water evap.  
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รูปท่ี 8 แสดงคาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะของการ

อบแหงใบบัวบก ดวยรังสีอินฟราเรด 1500W 
ในภาพที่ 9 ใบบัวบก ดวยรังสีอินฟราเรด 500W 1000W 1500W ที่
อุณหภูมิ  50°C  พบวาที่รังสีอินฟราเรด1500W อุณหภูมิ 50°C  มี
คาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่นอยที่สุดและที่อุณหภูมิ  60°C    
70°C  มีแนวโนมไปในทางเดียวกัน    
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รูปท่ี 9 แสดงคาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะของการอบแหง 
ใบบัวบก ดวยรังสีอินฟราเรด 500W 1000W 1500W ที่อุณหภูมิ  
50°C 
 
4.1  การทดสอบทางประสาทสัมผัสของชาใบบัวบก 
 พิจารณาจากสมบัติทางกายภาพของชาใบบัวบกโดยใช
ประสาทสัมผัส สังเกต สี กลิ่น  รสชาติ ลักษณะรูปราง เปรียบเทียบ
กับใบบัวบกที่ตากแหงโดยธรรมชาติ โดยใชแบบทดสอบการยอมรับ
ในการบริโภคชาใบบัวบก 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของชาใบบัวบกที่
สภาวะตางๆ  

คุณลักษณะ ส ภ า ว ะ
ใ น ก า ร
อบแหง 

สี กลิ่น รสชาติ รูปลักษณ ก า ร
ย อ ม รั บ
โดยรวม 

การอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตย (43°C) 
    - 6.72 6.87 7.61 5.41 7.19 
การอบแหงดวยรังสีอินฟราเรด  500 W 
50°C 8.12 8.53 7.23 5.76 7.56 
60°C 7.23 7.16 7.37 5.16 7.12 
70°C 7.29 7.24 7.31 5.19 7.31 
 การอบแหงดวยรังสีอินฟราเรด  1000 W 
50°C 7.46 6.25 7.44 5.37 7.42 
60°C 7.69 6.17 7.26 5.21 7.29 
70°C 7.48 6.32 7.37 5.40 7.34 
การอบแหงดวยรังสีอินฟราเรด 1500 W 
50°C 7.23 6.74 7.92 5.31 7.51 
60°C 7.45 6.12 7.18 5.62 7.14 
70°C 6.81 5.98 7.82 5.74 7.21 
หมายเหตุ 1 ไมชอบมากที่สุด    2 ไมชอบมาก    
3 ไมชอบปานกลาง  4 ไมชอบเล็กนอย   5 เฉยๆ     6 ชอบนอย  7 
ชอบปานกลาง    8 ชอบมาก   9 ชอบมากที่สุด                                                      
 
4. สรุปผลการทดลอง 
 1. การทดลองวิจัยอบแหงใบบัวบกดวยรังสีอินฟราเรด 
ที่กําลังมาก ใชระยะเวลาในการอบนอยกวาการอบแหงดวยรังสี
อินฟราเรดที่กําลังนอย ที่อุณหภูมิใกลเคียงกัน 
 2. คาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ใชในการอบแหงใบ
บัวบกดวยรังสีอินฟราเรดที่มีกําลังสูงมีการสิ้นเปลืองพลังงานที่นอย
กวาการอบแหงใบบัวบกดวยรังสีอินฟราเรดที่กําลังต่ํา ซ่ึงมีคาความ
แตกตางถึง 78.51% 
 3. ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยทดสอบการบริโภคชา
ใบบัวบก พบวา ไดคาคะแนนการยอมรับโดยรวมอยูในระดับชอบ
ปานกลาง (6.8 – 7.5) และเม่ือเปรียบเทียบกับการอบแหง โดยใช
พลังงานแสงอาทิตย(7.1) ทุกสภาวะมีแนวโนมการยอมรับที่สูงกวา 
ทั้งน้ีเน่ืองจากการเลือกใชรังสีอินฟราเรดในการอบแหงจะชวยลด
ระยะเวลาในการอบแหงลง  ทําใหเกิดการเสื่อมสภาพไดชา เม่ือ
เทียบกับการอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตย รวมทั้งเปนการชวย
ถนอมคุณภาพในดานของสี รสชาติ ของชาใบบัวบก  ไดดีกวา 
สําหรับกลิ่น พบวา การเลือกใชรังสีอินฟราเรด 500 W ทุกอุณหภูมิ
ใหกลิ่นดีกวาสภาวะอื่นๆ ทั้งหมด 
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