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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นการอบแห้งดอกบัวอุบลชาติยนื ต้น (พิง้ บิวตี้) ด้วยเทคนิคสุญญากาศแบบพัลส์และ
อินฟราเรดร่วมกับการฝั งดอกบัวในซิลกิ าทราย ทีอ่ ุณหภูมอิ บแห้ง 40 °C ความดันสัมบูรณ์ 5 และ
15 kPa และอัตราส่วนพัลส์ 12:2 และ 15:4 เพื่อศึกษาจลนพลศาสตร์การอบแห้ง ความสิน้ เปลือง
พลังงานจาเพาะ และความแตกต่างของสีดอกบัวก่อนและหลังอบแห้ง จากการศึกษาพบว่า เมื่อ
ความดันสัมบูรณ์ในห้องอบแห้งลดลงจาก 15 kPa เป็ น 5 kPa และอัตราส่วนพัลส์ลดลงจาก 12:2
เป็ น 15:4 ส่งผลให้ความชื้นของดอกบัวลดลงได้เร็วขึ้น ทาให้ใช้เวลาในการอบแห้งน้อยลง และ
การลดความดันสมบูรณ์ ในห้องอบแห้งจาก 15 kPa เป็ น 5 kPa มีแนวโน้มทาให้ความสิ้นเปลือง
พลังงานจาเพาะและความแตกต่างของสีดอกบัวก่อนและหลังอบแห้งลดลง นอกจากนี้การอบแห้ง
ด้วยเทคนิคสุญญากาศแบบพัลส์ ท่คี วามดันสัมบูรณ์ 5 kPa อัตราส่วนพัลส์ 15:4 ใช้เวลาในการ
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อบแห้งน้อยทีส่ ุด 8 ชัวโมง
่
ความสิน้ เปลืองพลังงานจาเพาะต่าทีส่ ุด 0.74 MJ/gwater evap. และมีความ
แตกต่างของสีดอกบัวก่อนและหลังอบแห้งน้อยทีส่ ุด (E=2.68)
คาสาคัญ: ความสิน้ เปลืองพลังงานจาเพาะ, ดอกบัว, สุญญากาศแบบพัลส์, อินฟาเรด
ABSTRACT
This research was to study drying of hardy waterlily (Pink Beauty) by vacuum pulse and
infrared combined with embed by silica sand. This research was conducted by drying
temperature at 40°C, absolute pressure at 5 kPa and 15 kPa and vacuum pulse ratio at 12:2
and 15:4. Objectives of this research were to study of drying kinetic, specific energy
consumption and change of color of Pink Beauty. The results revealed drying time was
decreased and reduction rate of moisture of Pink Beauty was increased by reduce absolute
pressure from 15 kPa to 5 kPa and decrease vacuum pulse ratio from 12:2 to 15:4. Moreover,
reduction of absolute pressure from 15 kPa to 5 kPa affected to decrease of specific energy
consumption and total color difference (E) of Pink Beauty. However, drying of Pink Beauty
by vacuum pulse ratio of 15:4 at absolute pressure 5 kPa effected to shortest drying time at
8 hour, lowest specific energy consumption at 0.74 MJ/gwater evap. and minimal total color
difference (E=2.68).
KEYWORDS: Specific energy consumption, Water lily, Pulsed vacuum, Infrared
1. บทนา
ดอกบัวพิง้ บิวตี้ (Pink beauty) เป็ นบัวฝรังหรื
่ ออุบลชาติยนื ต้น (Hardy waterlily) จัดอยูใ่ นวงศ์
Nymphaeaceae สกุ ล (Nymphaea) และสกุ ล ย่ อ ย Nymphaea มี ถิ่ น ก าเนิ ด ในเขตอบอุ่ น และ
เขตหนาว เช่น ยุโรปและอเมริกา มีลกั ษณะปลายกลีบดอกแหลมกว้างและสีขาวอมชมพู มีจานวน
ดอกต่อต้นสูงคือ 6 ดอก การปลูกพันธุบ์ วั ฝรังในประเทศไทยจะเป็
่
นการทดแทนการเข้าพันธุม์ าจาก
ต่างประเทศ และเพื่อนามาประดับตกแต่งสวนหรืออาคารสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าของบัวฝรังใน
่
ตลาดโลกจะขึน้ อยู่กบั สีสนั ของกลีบดอกและรูปทรงดอก ซึ่งจัดเป็ นสินค้าเพื่อส่งออกทีม่ อี นาคตดี
ตลาดต่างประเทศต้องการสูง [1] แต่การเก็บรักษาดอกบัวโดยการนาโคนแช่น้าในแจกันจะมีอายุใน
การบานของดอกไม่เกิน 3 วัน กลีบจะเกิดการเหีย่ วเฉาและก้านทีน่ ิ่มอ่อน ดังนัน้ การศึกษาวิธกี าร
ยืดอายุหรือคงสภาพสวยงามของดอกบัวได้ยาวนานขึน้ เหมือนดอกบัวสด ซึ่งวิธกี ารลดความชื้น
หรือการอบแห้งดอกบัวเป็ นทางเลือกหนึ่งที่นิ ยมใช้ในการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรได้
ยาวนานขึน้ การทาให้แห้งมีหลายวิธี เช่น การฝั งกลบดอกไม้ดว้ ยทรายแห้ง [2] หรือการนาซิลกิ า
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ทรายซึ่ง เป็ น สารดูด ความชื้น ชนิ ด หนึ่ ง ที่มี ส ารประกอบทางเคมีแ ละมีป ระสิท ธิภ าพในการดู ด
ความชื้นออกจากดอกไม้ เช่น การฝั งกลบดอกบัวพันธุ์ฉลองขวัญพบว่าการใช้เวลาการทาแห้ง
ภายในระยะเวลา 7 วัน [3] วิธกี ารนี้สามารถรักษารูปทรงและสีสนั ได้ใกล้เคียงกับดอกบัวสด และ
เป็ นวิธที ง่ี า่ ยและค่าใช้จ่ายไม่สงู มาก [2, 3]
การใช้ เ ทคนิ ค การอบแห้ ง สุ ญ ญากาศ (Vacuum drying, VD) เป็ นวิธี ก ารหนึ่ ง ที่ ท าให้ มี
อัตราการอบแห้งสูง เพราะในกระบวนอบแห้งทีค่ วามดันต่ากว่าความดันบรรยากาศ ส่งผลให้ความ
ดันไอน้ าในอากาศลดลง ผลต่างระหว่างความดันไอน้ าทีเ่ กิดกับผลิตภัณฑ์และอากาศมีมากขึน้ จึง
ทาให้อตั ราการถ่ายเทน้ าภายในมายังผิวของผลิตภัณฑ์เกิดขึน้ ได้ง่าย วิธกี ารทาแห้งด้วยเทคนิค
สุญญากาศแบบพัลส์ (Pulsed vacuum drying, PVD) เป็ นการเปลีย่ นแปลงสภาวะของความดัน ใน
ห้อ งอบแห้ง แบบเป็ น จัง หวะระหว่างความดัน สุ ญญากาศ (Vacuum pressure, Pv) กับ ความดัน
บรรยากาศ (Atmospheric pressure, Pa) ท าให้ ช่ อ งว่ า งหรือ รู พ รุ น ขนาดเล็ก ในวัส ดุ (Porous
media) ขยายตัวส่งผลให้น้ าภายในวัสดุแพร่ออกไปยังผิวของวัสดุได้งา่ ยขึน้ ทาให้อตั ราการอบแห้ง
เพิม่ ขึน้ และเป็ นวิธกี ารทีเ่ หมาะสมสาหรับการอบแห้งวัสดุทม่ี คี วามไวต่อความร้อนสูง [4] นอกจากนี้
การอบแห้งด้วยรังสีอินฟราเรด ซึ่งรังสีอินฟราเรดสามารถทะลุทะลวงผ่านเข้าไปยังโครงสร้าง
ภายในเนื้อของวัสดุ ทาให้โมเลกุลของวัสดุนัน้ เกิดการสันสะเทื
่
อ นมากกว่าปกติ ทาให้น้ าเปลี่ยน
สถานะจากของเหลวกลายเป็ นไอน้ าและแพร่ออกไปยังผิวของวัสดุ [5] ความร้อนทีเ่ กิดขึน้ ภายใน
เนื้อวัสดุมอี ุณหภูมสิ งู กว่าผิวของวัสดุ ทาให้ผวิ ภายนอกไม่ถูกทาลายจากความร้อน รังสีอนิ ฟาเรด
ยัง ให้ค วามร้อ นได้อ ย่ า งรวดเร็ว และแผ่ ร ัง สีก ระจายอย่ า งสม่ า เสมอท าให้ อ ัต ราการอบแห้ง ที่
เพิม่ ขึน้ [6-7] ดัง้ นัน้ งานวิจยั นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาจลนพลศาสตร์การอบแห้งดอกบัวด้วย
เทคนิคสุญญากาศแบบพัลส์และอินฟราเรดร่วมกับการฝั งดอกบัวในซิลกิ าทราย คุณภาพด้านสี และ
ความสิน้ เปลืองพลังงานจาเพาะในการอบแห้งดอกบัว
2. อุปกรณ์และวิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
2.1 เครอ่ งอบแห้งสุญญากาศแบบพัลส์
เครื่องอบแห้งสุญญากาศร่วมกับอินฟราเรดระดับห้องปฏิบตั ดิ งั รูปที่ 1 การประกอบไปด้วย
1) ปั ม๊ สุญญากาศ (Busch-PB 0008 B) ขนาดมอเตอร์ 0.35 kW ทาความดันสุญญากาศได้ถงึ 0.2
kPa 2) ห้องอบแห้งทรงกระบอก วัสดุทาด้วย Stainless steel ขนาด 40 cm สูง 60 cm หุ้มด้วย
ฉนวนหนา 2 cm 3) วาล์ว ปรับ ความดัน Pneumatic pressure รุ่ น ADK11-15A-02C-AC200V
ทางานความดันช่วง 0.02 ถึง 1.0 MPa 4) ถาดวางผลิตภัณฑ์ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (30 x 30 x
2 cm) 5) หลอดอินฟราเรด Infrapara รุ่น A-1-220 ขนาด 250 W จานวน 4 หลอด โดยกาหนด
ระยะห่างระหว่างอินฟราเรดกับผลิตภัณฑ์อบแห้ง ประมาณ 20 cm 6) มาตรวัดความดันสุญญากาศ
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แบบ Digital ยีห่ อ้ Panasonic รุ่น DP-100 อ่านค่าได้ละเอียด -100 ถึง 100 kPa และใช้ร่วมกันกับ
ปั ม๊ สุ ญ ญากาศและชุ ด ควบคุ ม PLC Controller เพื่อ สร้า งความดัน แบบพัล ส์ 7) เครื่อ งบัน ทึก
อุณหภูมิ (Data logger, Graphtec midi logger รุ่น GL220) ซึง่ รับสัญญาณจากสายเทอร์โมคัปเปิ ล
ชนิด K ช่วงอุณหภูมิ -200 ถึง 1250 °C 8) อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (PID temperature controller,
Omron รุ่น E5CC) สามารถตรวจจับอุณหภูมขิ องอินฟาเรดช่วง 10 ถึง 260 °C รองรับกระแสตรง
4 อินพุต 0 ถึง 20 mA เชื่อมต่อกับสายสัญญาณจากสายเทอร์โมคัปเปิ ลชนิด K ที่มาจากหลอด
อินฟาเรดและชุดอุปกรณ์ควบคุม PLC 9) ชุดอุปกรณ์ควบคุม PLC (Mitsubishi รุ่น FX1s-20MT)
ความละเอีย ด ± 0.01 °C รับ สัญ ญาณอนาล๊ อ ก 12 อิน พุ ต สามารถเขีย นค าสัง่ ผ่ า นเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ ซึง่ เป็ นชุดควบคุมการทางานหลักของความดันแบบพัลส์และอุณหภูมใิ นห้องอบแห้ง
10) Killowatt hour meter วัดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ในการอบแห้ง ซึ่งอ่านค่าละเอียด
0.01 kWh

รูปที่ 1 เคร่องอบแห้งสุญญากาศแบบพัลส์ร่วมกับอิ นฟราเรด
2.2 การทางานของระบบสุญญากาศแบบพัลส์
กระบวนการทางานของสุญญากาศแบบพัลส์ (PVD) แบ่งออกเป็ น 4 ขัน้ ตอน คือ 1) จุด a-b
เป็ น การสร้า งความดัน สุ ญ ญากาศในระหว่ า งนั น้ ความดัน ในห้อ งอบแห้ง ลดลงจากความดัน
บทความวิจัย
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บรรยากาศ (Pa = 101.325 kPa) ไปทีค่ วามดันสัมบูรณ์ทต่ี อ้ งการ (Pv) โดยวาล์วปรับความดันอยูใ่ น
ตาแหน่งปิ ด 2) จุด b-c เป็ นการรักษาความดันสัมบูรณ์ในห้องอบแห้งที่ Pv 3) จุด c-d เป็ นการเพิม่
ความดัน สัม บู ร ณ์ จ าก Pv เป็ น 101.325 kPa อย่ า งรวดเร็ว โดยการเปิ ด วาล์ว ความดัน และปั ม๊
สุญญากาศหยุดทางาน 4) จุด d-e เป็ นการรักษาความดันบรรยากาศที่ 101.325 kPa ซึ่งระบบ
PVD จะทางานจากจุด a-e หลายรอบจนกว่าวัสดุจะได้ความชืน้ ทีต่ อ้ งการ [8] โดย tv คือ ช่วงเวลา
ทีเ่ ป็ นความดันสุญญากาศเริม่ จากจุด b-c และ ta คือ ช่วงเวลาทีเ่ ป็ นความดันบรรยากาศเริม่ จากจุด
d-e (min) และก าหนดให้ ส ัด ส่ ว นระหว่ า งช่ ว งเวลาที่เ ป็ นความดัน สุ ญ ญากาศและความดัน
บรรยากาศว่าอัตราส่วนพัลส์ (tv:ta) ดังรูปที่ 2

- จุด a-b และ c-d คอ ช่วงเวลาที่เปลี่ยนความดันจาก Pa เป็ น Pv และ Pv เป็ น Pa ตามลาดับ

รูปที่ 2 คาบเวลาความดันสุญญากาศและบรรยากาศจากจุด a ึง e
2.3 วิ ธีการทดลอง
เตรียมซิลกิ าทรายประมาณ 1 kg ใส่ภาชนะแล้วนาไปอบแห้งไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ 103 °C
เป็ นเวลา 24 ชัวโมง
่
แล้วทิง้ ไว้ให้มอี ุณหภูมปิ ระมาณ 33 °C ส่วนดอกบัวทีจ่ ะนามาอบแห้ง จะเก็บ
ดอกบัวทีบ่ านวันแรกในช่วงเวลา 9:00 น. โดยเลือกดอกบัวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8-10 cm แล้ว
ตัดก้านดอกบัวในแนวระนาบให้เหลือ ความยาวก้าน 2.5 cm นาดอกบัวไปชังน
่ ้ าหนักโดยใช้เครื่อง
ชัง่ แบบดิ จิ ต อล (ความละเอี ย ด 0.01 g) จากนั ้น น าเทซิ ลิ ก าทรายใส่ ใ นภาชนะขนาดเส้ น
ผ่านศูนย์กลาง 20 cm ให้สูงประมาณ 2 cm นาดอกบัวมาวางหงายแล้วค่อยเทซิลกิ าทรายกลบ
ดอกบัวให้มดิ แสดงดังรูปที่ 3 โดยมีการอบแห้ง 3 วิธี ดังนี้
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รูปที่ 3 การฝังกลบดอกบัวในภาชนะ
1) การฝั งกลบดอกบัวด้วยซิลกิ าทรายโดยปิ ดฝาภาชนะที่ฝังกลบดอกบัวด้วยซิลกิ าทรายให้
สนิท เมื่อครบระยะเวลา 4 8 12 และ 18 ชัวโมง
่
และทุก ๆ 1 วัน จนครบ 7 วัน นาดอกบัวออกจาก
ซิลกิ าโดยใช้พ่กู นั ขนอ่อนปั ดซิลกิ าทรายออกให้หมด แล้วชังน
่ ้ าหนักดอกบัว จากนัน้ นาดอกบัวไป
หาความชืน้
2) การอบแห้งด้วยเทคนิคสุญญากาศ (VD) ร่วมกับอินฟาเรดและซิลกิ าทราย โดยวางภาชนะ
ทีฝ่ ั งกลบดอกบัวด้วยซิลกิ าทรายในห้องอบแห้ง (ไม่ต้องปิ ดฝาภาชนะ) ตัง้ ค่าอุณหภูมใิ นห้องอบที่
40 °C และความดันสัมบูรณ์ ท่ตี ้องการ (5 และ 15 kPa) บันทึกการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมทิ ่เี หนือ
ระดับผิวทราย 1.5 cm และบันทึกน้ าหนักของดอกบัวทุก 1 ชัวโมง
่
โดยนาดอกบัวออกจากซิลกิ า
ทรายแล้วใช้พ่กู นั ขนอ่อนปั ดซิลกิ าทรายออกให้หมด จากนัน้ นาดอกบัวไปหาความชื้น และบันทึก
ค่าพลังงานไฟฟ้ าทีใ่ ช้ในการอบแห้งด้วย Killowatt hour meter และทาการทดลองซ้าจานวน 3 ครัง้
3) การอบแห้งด้วยเทคนิคสุญญากาศแบบพัลส์ (PVD) ร่วมกับอินฟาเรดและซิลกิ าทราย โดย
ตัง้ ค่าการควบคุมความดันในห้องอบแห้งเป็ นแบบพัลส์ท่อี ตั ราส่วนพัลส์ (tv:ta) 12:2 และ15:4 [8]
และทาการทดลอง บันทึกค่าน้าหนักของดอกบัวและการใช้พลังงานไฟฟ้ าเหมือนกับวิธใี นข้อที่ 2
2.4 การหาความชนของดอกบัว
นาดอกบัวที่ต้องการหาความชื้น ไปชังน
่ ้ าหนัก (w) แล้วนาไปอบแห้ง ในตู้อบลมร้อนและที่
อุณหภูมิ 103 °C เป็ นเวลา 72 ชัวโมง
่
[9] เพื่อหาน้ าหนักแห้ง (d) แล้วนาค่าที่ได้มาคานวณหา
ความชืน้ มาตรฐานแห้ง ดังสมการที่ (1)

Md =

w-d
× 100
d

(1)

เมือ่ Md คือ ความชืน้ มาตรฐานแห้ง (%d.b.) w คือ น้าหนักของวัสดุสด (g) และ d คือ น้าหนัก
ของวัสดุแห้ง (g)
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2.5 ความสิ นเปลองพลังงานจาเพาะ
ความสิ้นเปลืองพลังงานจาเพาะ (Specific energy consumption, SEC) ที่ใช้ในการอบแห้ง
ดอกบัว สามารถหาได้โดยใช้ค่าน้ าหนักดอกบัวก่อนและหลังอบแห้งและปริมาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ ารวม มาคานวณดังสมการที่ 2 [10]

SEC =

3.6Ep
min - m f

(2)

เมื่อ SEC คือ ความสิน้ เปลืองพลังงานจาเพาะ (MJ/gwater evap.) Ep คือ ปริมาณพลังงานทีใ่ ช้ใน
การอบแห้ง (kWh) และ min และ mf คือ น้าหนักของวัสดุก่อนและหลังอบแห้ง (g) ตามลาดับ
2.6 การทดสอบคุณภาพสีของดอกบัว
การทดสอบคุ ณ ภาพด้า นสีข องดอกบัว ด้ว ยเครื่อ ง 3HN รุ่ น Portable colorimeter NH310
ระบบสีทว่ี ดั ได้ คือ CIE L*a*b* ใช้แสงสว่างที่ 6500 K ค่าความคลาดเคลื่อนของเครือ่ งวัดสีน้อยกว่า
0.04 (E *ab) ค่าความแม่นยาในการวัดซ้าน้อยกว่า 0.07 (E *ab) ของค่าเฉลีย่ 30 ครัง้ ของการ
วัด ช่วงอุณหภูมกิ ารวัด -10 ถึง 40 °C ช่วงความชืน้ สัมพัทธ์น้อยกว่า 85% โดยจะวัดค่าสี L a b ที่
กลีบดอกบัว ชัน้ ใน ชัน้ กลาง และชัน้ นอก ทีต่ าแหน่งโคน กลาง และปลายกลีบดอกบัว ซึง่ แต่ละการ
ทดลองใช้ 18 ตัวอย่าง แล้วนาค่าสีท่วี ดั ได้มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ และคานวณหาความแตกต่าง
โดยรวมระหว่างสีของดอกบัวก่อนและหลังอบแห้ง (E) ดังสมการที่ (3) [5] ซึง่ ดอกบัวหลังอบแห้ง
ทีม่ คี า่ E น้อยทีส่ ุด คือ เงือ่ นไขการอบแห้งนัน้ ให้คา่ สีดอกบัวใกล้เคียงกับสีดอกบัวสดมากทีส่ ุด
E

=

2
L

+ a 2 + b 2

(3)

เมื่อ ∆E คือ ความแตกต่างโดยรวมของสี ∆L คือ ความแตกต่างของความสว่าง ∆a คือ ความ
แตกต่างของความเป็ นสีแดงถึงสีเขียว ∆b คือ ความแตกต่างของความเป็ นสีเหลืองถึงสีน้าเงิน
3. ลการวิ จยั
3.1 การอบแห้งดอกบัวแบบการฝังกลบด้วยซิ ลิกาทราย
การเปลี่ยนแปลงความชื้นของดอกบัวที่ถูกฝั งกลบด้วยซิลกิ าทราย แสดงดังรูปที่ 4 ผลการ
ทดลองพบว่า ความชืน้ เริม่ ต้นของดอกบัวมีค่า 874.07 %d.b. หลังจากถูกฝั งกลบด้วยซิลกิ าทราย
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Moisture content (%d.b.)

ความชืน้ ของดอกบัวลดลงอย่างรวดเร็วในช่วง 1-2 วันแรก เนื่องจากแรงดันไอน้ าทีผ่ วิ ของดอกบัว
และซิลกิ าทรายมีค่าแตกต่างกันมาก [3] และซิลกิ าทรายมีโครงสร้างทีเ่ ป็ นรูพรุนทาให้สามารถดูด
ซับความชืน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถกักน้ าได้มากกว่าร้อยละ 30 ของน้ าหนักตัวเอง แต่
หลังจากวันที่ 2-6 ความชืน้ ของดอกบัวจะลดลงอย่างช้าๆ เนื่องจากซิลกิ าทรายรอบๆ ดอกบัวเริม่
อิ่ม ตัว ด้ว ยไอน้ า ทาให้ก ารดูดซับ ความชื้นที่ระเหยออกจากดอกบัวช้าลง หลัง จากการฝั งกลบ
ดอกบัวด้วยซิลกิ าทรายถึงวันที่ 7 ซึ่งดอกบัวจะมีความชื้นสุดท้ายตามทีต่ ้องการ [2] ความชื้นของ
ดอกบัวจะลดลงเหลือ 13.11 %d.b
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รูปที่ 4 การเปลี่ยนแปลงความชนของดอกบัวที่อบแห้ง ดยการฝังกลบด้วยซิ ลิกาทราย
3.2 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความดันในห้องอบแห้งในการอบแห้งแบบ PVD ร่วมกับ
อิ นฟาเรดและซิ ลิกาทราย
การเปลี่ย นแปลงอุณ หภูม ิแ ละความดัน ในห้อ งอบแห้ง ที่ก ารอบแห้ง ดอกบัว ด้ว ยเทคนิค
สุญ ญากาศแบบพัล ส์แ ละอุณ หภูม ิอ บแห้ง 40˚C แสดงดัง รูป ที่ 5 ผลการทดลองพบว่า การ
อบแห้งแบบ PVD ที่อตั ราส่วนพัลส์ 12:2 ดังรูปที่ 5(ก) ใน 1 รอบการทางาน อุณหภูมิในห้อง
อบแห้ง เพิม่ ขึ้น อย่า งรวดเร็ว และคงที่ท่ี 40 ˚C ขณะเดีย วกัน ความดัน ในห้อ งอบแห้ง จะลดลง
อย่า งรวดเร็ว จนความดัน สัม บูร ณ์ ใ นห้อ งอบแห้ง มีค ่า คงที่ที่ 5 kPa เมื่อ ครบช่ว งเวลา tv
(12 min) ความดัน ในห้อ งอบแห้ง จะเพิม่ ขึ้น อย่า งรวดเร็ว จนเท่า กับ ความดัน บรรยากาศ
ขณะเดีย วกัน อุณ หภูม ิใ นห้อ งอบแห้ง จะลดลงใกล้เ คีย งกับ สิง่ แวดล้อ มที่ 33 ˚C เนื่ อ งจาก
อากาศแวดล้อมถ่ายเทเข้าสู่ห้องอบแห้ง และเมื่อครบช่วงเวลา ta (2 min) ซึ่งครบ 1 รอบการ
ท างานสุญ ญากาศแบบพ ลั ส์ ระบบ PVD จะท างานซ้ า ขั น้ ตอนเดิม จนกว่า จะสิ ้น สุด
กระบวนการอบแห้ง [8] ส่ว นรูป ที่ 5(ข) ที่อ ตั ราส่ว นพัล ส์ 15:4 ก็ม ีล กั ษณะการเปลี่ย นแปลง
อุณหภูมิและความดันในห้องอบแห้งเหมื อนกับรูปที่ 5(ก)
บทความวิจัย
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(ก) อัตราส่วนพัลส์ 12:2

(ข) อัตราส่วนพัลส์ 15:4

รูปที่ 5 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความดันในห้องอบแห้ง ที่ ความดันสัมบูรณ์ 5 kPa
และอัตราส่วนพัลส์ 12:2 และ 15:4
3.3 การอบแห้ ง ดอกบัว ด้ ว ยเทคนิ คสุ ญ ญากาศ (VD) และสุ ญ ญากาศแบบพัล ส์ (PVD)
ร่วมกับอิ นฟราเรดและซิ ลิกาทราย
การเปลี่ย นแปลงความชื้น ของดอกบัว ที่อ บแห้ง ด้ว ยเทคนิค สุญ ญากาศ (VD) อุณ หภูมิ
อบแห้ง 40 ˚C และความดัน สัม บูร ณ์ 5 และ 15 kPa ดัง รูป ที่ 6(ก) ซึ่ง แสดงเป็ น ค่า ความชื้น
เฉลี่ย จากการทดลอง 3 ครัง้ ผลการทดลองพบว่า ช่ว ง 1-2 ชั ่วโมงแรกของการอบแห้ง
ความชื้น จะลดลงอย่า งรวดเร็ว เนื่ อ งจากภายในดอกบัว มีค วามชื้น ที่สูง หลัง จากนั น้ จะลดลง
อย่า งต่อ เนื่ อ งจนถึง ความชื้น สุด ท้า ยประมาณ 13 %d.b. เมื่อ เปรีย บเทีย บการเปลี่ย นแปลง
ความดัน สัม บูร ณ์ จ าก 15 เป็ น 5 kPa ความชื้น ของดอกบัว จะลดลงได้อ ย่า งรวดเร็ว กว่า และ
ใช้เ วลาในการอบแห้ง สัน้ ลง เนื่ อ งจากความดัน สุญ ญากาศมีผ ลต่อ การเปลี่ย นแปลงจุด เดือ ด
ของน้ า ซึ่ง ที่ค วามดัน สัม บูร ณ์ 5 และ 15 kPa จุด เดือ ดของน้ า คือ 32.88 และ 53.97 °C
ตามลาดับ [5-7] นอกจากนี้ ก ารอบแห้ง ด้ว ยเทคนิค สุญ ญากาศแบบพัล ส์ (PVD) ที่อ ตั ราส่ว น
พัล ส์ 12:2 และ 15:4 ดัง รูป ที่ 6(ข) และ 6(ค) ตามลาดับ ซึ่ง แสดงเป็ น ค่า ความชื้น เฉลี่ย จาก
การทดลอง 3 ครัง้ มีล กั ษณะการเปลี่ย นแปลงความชื้น ของดอกบัว เหมือ นรูปที่ 6(ก) และยัง
พบว่า การอบแห้ง ที่ค วามดัน สมบูร ณ์ 5 kPa แบบ PVD อัต ราส่วนพัล ส์ 15:4 ใช้เ วลาอบแห้ง
น้ อ ยที่สุด 8 ชั ่วโมง เนื่ อ งจากเป็ นการเปลี่ยนแปลงสภาวะของความดัน ในห้องอบแห้งแบบเป็ น
จังหวะระหว่างความดันสุญญากาศ (Pv) กับความดันบรรยากาศ (Pa) และการเพิม่ ช่วงเวลา (tv:ta)
ให้มากขึน้ เป็ น 15:4 ทาให้ช่องว่างหรือรูพรุนขนาดเล็กในวัสดุ ขยายตัว ส่งผลให้น้ าภายในดอกบัว
แพร่ออกไปยังผิวของวัสดุได้งา่ ยขึน้ ทาให้อตั ราการอบแห้งเพิม่ ขึน้ [8] และเมื่อเปรียบเทียบกับการ
อบแห้งดอกบัวแบบเดิม คือ การฝั งกลบดอกบัวด้วยซิลกิ าทราย 7 วัน พบว่าการอบแห้งดอกบัว
ด้วยเทคนิคสุญญากาศแบบพัลส์ สามารถลดเวลาในการอบแห้งได้ถงึ ร้อยละ 95.24
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รูปที่ 6 การเปลี่ยนแปลงความชนของดอกบัวที่ อบแห้ งด้วยเทคนิ คสุญญากาศแบบ VD
และ PVD อัตราส่วนพัลส์ 12:2 และ 15:4
การเปลี่ย นแปลงความชื้น ของดอกบัว ที่อุณ หภูม ิอ บแห้ง 40 ˚C และความดัน สัม บูร ณ์
5 kPa แสดงดัง รูป ที่ 7(ก) ผลการทดลองพบว่า การอบแห้ง แบบ PVD อัต ราส่ว นพัล ส์ 15:4
ปริม าณความชื้นของดอกบัวลดลงได้เ ร็วที่สุดและใช้เ วลาอบแห้งสัน้ ที่สุด เมื่อ เปรียบเทียบกับ
การอบแห้ง แบบ VD และการอบแห้ง แบบ PVD อัต ราส่ว นพัล ส์ 12:2 เนื่ อ งจากที่ค วามดัน
สุญ ญากาศจะเกิด การถ่ายเทความชื้น จากวัส ดุสู่ห้อ งอบแห้ง อย่า งรวดเร็ว และถูก ดูด ออกด้วย
ปั ม๊ สุญ ญากาศ และการเปลี่ย นสภาวะความดัน ในห้อ งอบแห้ง เป็ น ความดัน บรรยากาศทาให้
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อากาศที่แห้งและเย็นกว่าจากภายนอกถูก ดูด เข้ามาในห้องอบแห้ง อย่างรวดเร็ว ส่ง ผลให้น้าที่
ผิวของดอกบัวระเหยสู่อากาศแห้งเนื่องจากความดันไอน้าของดอกบัว ต่ากว่าอากาศแห้ง และ
ที่อ ตั ราส่ว นพัล ส์ 15:4 เป็ น การเปลี่ย นแปลงสภาวะที่ม ีช่ว งเวลา (ta) มากพอจนอากาศจาก
ภายนอกซึ่ง แห้ง กว่า เข้า มาแทนที่ส ภาวะภายในห้อ งอบแห้ง ซึ่ง มีค วามชื้น มากกว่า ส่ง ผลให้
การขจัด น้ า ในว้ส ดุเ พิม่ ขึ้น [8] และจากรูป ที่ 7(ข) ที่ค วามดัน สัม บูร ณ์ 15 kPa พบว่า การ
อบแห้งทัง้ 3 วิธี มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณความชื้นที่ใกล้เคียงกัน
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รูปที่ 7 การเปลี่ยนแปลงความชนของดอกบัวภายใต้ความดันสัมบูรณ์ 5 และ 15 kPa
3.4 ลของคุณภาพด้านสีของดอกบัว
คุณภาพด้านสีของดอกบัวหลังการอบแห้ง ทีอ่ ุณหภูมิ 40˚C ด้วยเทคนิคสุญญากาศแบบ VD
และ PVD แสดงดังตารางที่ 1 ผลการทดลองพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสีของดอกบัวสด ค่าความ
สว่างของดอกบัวหลังอบแห้งที่ความดันสัมบูรณ์ 5 kPa มีค่าความสว่าง (L) ในช่วง 79.08-79.64
ซึ่งไม่มคี วามแตกต่างกับค่าความสว่างของดอกบัวสดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่ค่าความสว่าง
ของดอกบัวหลังอบแห้งทีค่ วามดันสัมบูรณ์ 15 kPa และการฝั งกลบดอกบัวด้วยซิลกิ าทราย 7 วัน มี
ค่าลดลง ส่วนค่าสีแดง (a) และสีน้ าเงิน (-b) ของดอกบัวหลังอบแห้งมีแนวโน้มลดลงทุกการทดลอง
โดยเฉพาะสีน้ าเงินจะแตกต่างกับดอกบัวสดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ นอกจากนี้การอบแห้งด้วย
เทคนิคสุญญากาศทุกการทดลองมีค่าความแตกต่างโดยรวมของสีดอกบัวน้อยกว่าการฝั งกลบด้วย
ซิลกิ าทราย 7 วัน และการอบแห้งดอกบัวทีค่ วามดันสัมบูรณ์ 5 kPa (น้ าเดือดทีอ่ ุณหภูมิ 32.88˚C)
[5] แบบ PVD อัตราส่วนพัลส์ 15:4 ใช้เวลาในการอบแห้งสัน้ ทีส่ ุด 8 ชัวโมง
่
ส่งผลให้ความแตกต่าง
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โดยรวมของสีดอกบัวมีค่า 2.68 ซึง่ น้อยทีส่ ุด แสดงว่าดอกบัวหลังอบแห้งด้วยเงือ่ นไขนี้มสี ใี กล้เคียง
กับสีของดอกบัวสดมากทีส่ ุด
ตารางที่ 1 คุณภาพสีของดอกบัวก่อนและหลังอบแห้ง
ความชืน้ สุดท้าย
L
a
b
∆E
(%d.b.)
ดอกบัวสด
874.07
79.59±1.9c 14.07±1.14c -6.47±0.40a
N/A
b
a
f
ฝั งซิลกิ า้ ทราย 7 วัน
13.11
76.91±1.66 10.27±1.42 -3.03±0.61
5.77
VD
12.57
79.64±1.68c 11.13±1.38a -3.23±1.29ef 4.26
5 kPa PVD 12:2
13.65
75.17±3.27a 14.56±5.22c -4.79±0.80c 4.75
PVD 15:4
12.67
79.08±1.31c 12.94±1.50bc -4.10±0.75d 2.68
VD
13.97
76.19±1.67ab 11.63±1.32ab -5.52±0.62b 4.28
15 kPa PVD 12:2
13.52
79.17±1.54c 11.68±1.34ab -3.76±0.93de 3.64
PVD 15:4
13.71
78.61±1.44c 11.58±1.06ab -3.64±0.13def 3.89
หมายเหตุ: ค่าเฉลีย่ ตามหลังด้วยตัวอักษรทีเ่ หมือนกันภายในคอลัมน์เดียวกันไม่แตกต่างทางสถิติ
อย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05)
วิธกี ารอบแห้ง

3.5 ความสิ นเปลองพลังงานจาเพาะ
ความสิน้ เปลืองพลังงานจาเพาะ (SEC) ของการอบแห้งดอกบัวทีอ่ ุณหภูมิ 40˚C ภายใต้ความ
ดันสุญญากาศและความดันสุญญากาศแบบพัลส์ ดังรูปที่ 8 ผลการทดลองพบว่า การลดความดัน
สัมบูรณ์ ให้ต่ าลงจาก 15 เป็ น 5 kPa ทาให้ความสิ้นเปลืองพลังงานจาเพาะมีค่า ลดลง เนื่องจากที่
สภาวะความดันสัมบูรณ์ต่ า น้ าจะเดือดที่อุณหภูมติ ่ าลงด้วย ส่งผลต่อ ความสามารถในการระเหย
ของน้าของดอกบัวทีเ่ พิม่ ขึน้ ทาให้ใช้เวลาในการอบแห้งน้อยลง [5-7] นอกจากนี้การอบแห้งดอกบัว
ทีค่ วามดันสัมบูรณ์ 15 kPa ทัง้ แบบ VD และ PVD มีคา่ ความสิน้ เปลืองพลังงานจาเพาะไม่แตกต่าง
กัน มากนั ก แต่ ก ารอบแห้ง ดอกบัว ที่ค วามดัน สัม บู ร ณ์ 5 kPa อัต ราส่ว นพัล ส์ 15:4 มีค่ า ความ
สิ้นเปลืองพลังงานจาเพาะ 0.74 MJ/gwater evap. ซึ่ง ต่ าที่สุดอย่างชัดเจน โดยมีค่าความสิ้นเปลือง
พลังงานจาเพาะต่ ากว่าการอบแห้งแบบ VD และ PVD อัตราส่วนพัลส์ 12:2 ร้อยละ 30.84-32.04
เนื่องจากทีอ่ ตั ราส่วนพัลส์ 15:4 ส่งผลต่อการระเหยน้ าของดอกบัวได้ดกี ว่า ใช้เวลาในการอบแห้ง
น้อยลง ทาให้ความสิน้ เปลืองพลังงานจาเพาะน้อยลงตามไปด้วย
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รูปที่ 8 ความสิ นเปลองพลังงานจาเพาะของการอบแห้งดอกบัว
4. สรุป
การอบแห้งดอกบัว สายพันธุ์พ้งิ บิวตี้โดยการฝั งกลบด้วยซิลกิ าทรายแล้วนาไปอบแห้ง ด้วย
เทคนิคสุญญากาศแบบพัลส์และอินฟราเรด ภายใต้ความดันสัมบูรณ์ 5 และ 15 kPa และอุณหภูมิ
อบแห้ง 40 ˚C จากความชื้น เริ่ม ต้น ของดอกบัวประมาณ 874.07 %d.b จนได้ค วามชื้น สุดท้าย
ประมาณ 12.57-13.97 %d.b. จากผลการทดลองพบว่า เมื่อความดันสัมบูรณ์ในห้องอบแห้งลดลง
จาก 15 เป็ น 5 kPa ทาให้สามารถลดความชื้นของดอกบัวได้เร็วขึ้นและใช้เ วลาในการอบแห้ง
น้อยลง การอบแห้งดอกบัวแบบ PVD ทีค่ วามดันสัมบูรณ์ 5 kPa และอัตราส่วนพัลส์ 15:4 สามารถ
อบแห้งได้เร็วกว่าการอบแห้งแบบ VD และการฝั งกลบดอกบัวด้วยซิลกิ าทราย 7 วัน ร้อยละ 11.11
และ 95.24 ตามลาดับ โดยใช้เวลาในการอบแห้ง 8 ชัวโมง
่
และความสิน้ เปลืองพลังงานจาเพาะต่า
ทีส่ ุด 0.74 MJ/gwater evap. นอกจากนี้คุณภาพด้านสีของดอกบัวทีอ่ บแห้งด้วย VD และ PVD มีคา่ การ
เปลี่ยนแปลงสีโดยรวมของดอกบัว น้อยกว่าการฝั งกลบดอกบัวด้วยซิลกิ าทราย 7 วัน โดยเฉพาะ
การอบแห้งดอกบัวทีค่ วามดันสัมบูรณ์ 5 kPa แบบ PVD อัตราส่วนพัลส์ 15:4 มีคา่ การเปลีย่ นแปลง
สีโดยรวมของดอกบัวน้อยทีส่ ุด
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