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บทคัดย่อ: ใบกะเพราเป็ นส่วนประกอบทีส่ าคัญของอาหารไทย แต่อย่างไรก็ตามใบกระเพราเก็บรักษาได้ไม่นาน
ด้วยเหตุน้ีการใช้กระบวนการอบแห้งที่เหมาะสมจึงเป็ นสิง่ จาเป็ นในการยืดระยะเวลาในการเก็บรักษาใบกะเพรา
วัต ถุป ระสงค์ข องงานวิจ ยั นี้ค อื เพื่อ ศึก ษาจลนพลศาสตร์ก ารอบแห้ง ความสิน้ เปลือ งพลัง งานจาเพาะและ
คุณภาพในด้านสีของใบกะเพราอบแห้งโดยใช้เครื่องอบแห้งไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนแบบสายพานลาเลียง ใบกะเพรา
จะถูกอบแห้งทีช่ ่วงอุณหภูมิ 60 ถึง 80 องศาเซลเซียส และกาลังไมโครเวฟช่วงกาลัง 300 ถึง 500 วัตต์ ความเร็วลม
ตัง้ ไว้ที่ 0.3 เมตรต่อวินาที และมีการนาอากาศกลับมาใช้ใหม่ 80% ในขณะทีใ่ ช้ความเร็วสายพาน (ไป-กลับ )
0.02 เมตรต่อวินาที จากการทดลองพบว่า อัต ราการลดลงของความชื้นในใบกะเพราจะเพิม่ ขึ้นเมื่ออุณหภูมิ
อบแห้ง และกาลังไมโครเวฟเพิม่ ขึ้น สาหรับการอบแห้งด้วยลมร้อน ค่าความสว่าง (L*) และสีเหลือง (b*) จะเพิม่ ขึ้น
เมื่ออุณหภูมอิ บแห้งเพิม่ ขึน้ สาหรับการอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน ค่าความสว่าง และสีเหลือง จะเพิม่ ขึน้
เมื่อกาลังไมโครเวฟเพิม่ ขึน้ ค่าความสิน้ เปลืองพลังงานจาเพาะจะลดลงเมื่อกาลังไมโครเวฟเพิม่ ขึน้ สภาวะทีเ่ หมาะสม
ในการอบแห้งใบกะเพราด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนในการทดลองนี้คอื ใช้ความเร็วลม 0.3 เมตรต่อวินาที
อุณหภูมอิ บแห้ง 80 องศาเซลเซียส และกาลังไมโครเวฟ 500 วัตต์ (2x250 W)
คาสาคัญ: ใบกะเพรา; ลมร้อน; ลมร้อนร่วมกับไมโครเวฟ; ปริมาณการใช้พลังงานจาเพาะ
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Abstract: Holy basil is an important ingredient of Thai food. However, it cannot preserve for a long time
since the use of a suitable drying process is necessary to prolong the shelf-life of holy basil. This
research aimed to investigate the drying kinetics, specific energy consumption and quality (in term of
color) of dried holy basil leaves using a microwave-hot air conveyer belt dryer. The holy basil leaves
was dried at temperature range 60 to 80°C and microwave powers range 300 to 500 watt. Air velocity
was set at 0.3 m/s with 80% of recycled air while the belt conveyor velocity (forward-backward) was
0.02 m/s. The results showed that the rate of moisture reduction increased with an increase in drying
temperature and microwave power. For hot air drying, it was found that the lightness (L*) and
yellowness (b*) decreased with an increase in temperature. For microwave-hot air drying, the L* and b*
value increased with and increased in microwave power. The specific energy consumption decreased
with an increase in the microwave power. Based on this experiment, the optimum condition for holy basil
drying using microwave-hot air drying was the use of an air velocity 0.3 m/s, temperature of 80 oC and
microwave power of 500 watt (2x250 W).
Keywords: Holy basil leaves; Hot air drying; Microwave-hot air drying; Specific energy consumption
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1. บทนา
กะเพราเป็ นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยที่นิยม
บริโภคกันอย่างแพร่หลายทัง้ ในไทยและต่างประเทศ
โดยเอกลักษณ์ของใบกะเพราจะมีกลิน่ หอมและมีรสเผ็ด
เหมาะสาหรับ นามาประกอบอาหารโดยเฉพาะเมนู
ผัดกะเพราและอาหารจาพวกต้มยา รวมถึงเป็ นสรรพคุณ
ทางยาเพื่อช่วยในการบรรเทาอาการหรือโรคต่าง ๆ
ทีเ่ ป็ นอยู่ซ่งึ สามารถใช้เป็ นยาขับลมแก้อาการท้องอืด
ท้องเฟ้ อและช่วยทาให้เลือดลมไหลเวียนดีขน้ึ [1] เป็ นต้น
แต่ปัจจุบนั ใบกะเพราที่จาหน่ ายในตลาดต่างประเทศ
หาซื้ อ ได้ย ากและมีร าคาสูง เนื่ อ งจากมีค่ า ใช้จ่ า ย
ในการดู แ ลและเก็ บ รัก ษาใบกะเพราเพื่ อ ไม่ ใ ห้
ใบกะเพราเกิดการเหี่ ย วเฉาและเน่ า เสีย อี ก ทั ง้
ก ารข น ส่ ง ยัง ต้ อ งใช้ ร ะยะเวลานานกว่ า จะถึ ง มือ
ผูบ้ ริโภคซึ่งการทีจ่ ะนาใบกะเพราไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดนัน้ ใบกะเพราควรมีคุณภาพที่ดแี ละมีคุณสมบัติ
ใกล้เคีย งกับ ใบกะเพราสดมากที่สุด ด้ว ยเหตุนี้จ งึ มี
ความจ าเป็ น ในการน าใบกะเพราไปผ่ านกระบวนการ
ถนอมอาหารในวิธกี ารต่าง ๆ โดยกระบวนการอบแห้ง
เป็ นวิธีหนึ่ งที่สามารถยืดระยะเวลาในการเก็บรักษา
คุณภาพ [2] และสามารถเพิม่ มูลค่าของใบกะเพราได้
ซึ่งกระบวนการอบแห้งนัน้ มีหลากหลายวิธเี ช่น การ
อบแห้งด้วยรังสีอนิ ฟราเรด [3] การอบแห้งด้วยลมร้อน
[4] การอบแห้งด้วยไมโครเวฟ [5] การอบแห้งด้วยรังสี
อาทิ ต ย์ [6] การอบแห้ ง ด้ ว ยลมร้ อ นร่ ว มกั บ รัง สี
อินฟราเรดคลื่นไกล [7] เป็ นต้น
โดยทั ่วไปจะนิย มใช้ว ิธ ีก ารอบแห้ง ด้ว ยลมร้อ น
ซึ่งเป็ น เทคนิคหนึ่งทีม่ กี ารใช้อย่างแพร่หลายเนื่องจาก
มีต้นทุนในการสร้างเครื่องที่ไม่สูงมากนัก การใช้งาน
ไม่ซบั ซ้อน แต่การอบแห้งด้วยวิธนี ้ใี ช้เวลาค่อนข้างนาน

เป็ น สาเหตุทีน่ าไปสู่ก ารเสื่อ มคุณ ภาพทัง้ ในแง่ข อง
ทางกายภาพและทางโภชนาการ อีกทัง้ มีการสูญเสีย
ความร้ อ นระหว่ า งกระบวนการอบแห้ ง ท าให้ ใ ช้
พลั ง งานมาก ส่ ง ผลให้ ก ระบวนการอบแห้ ง ไม่ มี
ประสิทธิภาพ [8-10] จากงานวิจยั การอบแห้งผลิตผล
ทางการเกษตรพบว่า การอบแห้งใบมะกรูดด้วยลมร้อน
เพียงอย่างเดียวทีอ่ ุณหภูมิ 50°C ความเร็วลม 0.3 m/s
มีอตั ราส่วนความชืน้ ต่าทีส่ ุด โดยใช้เวลาในการอบแห้ง
420 min และใช้พลังงานรวมทัง้ หมด 411.48 MJ/kg (น้าระเหย)
ซึง่ ใช้เวลาและพลังงานมากทีส่ ุด [11] ปั จจุบนั จึงมีการนา
คลื่นไมโครเวฟมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการอบแห้ง
เพิ่ม มากขึ้น เนื่ อ งจากคลื่น ไมโครเวฟมีคุณ สมบัติ
ในการกาจัดความชื้นภายในเนื้อวัสดุได้โดยไม่ทาให้
ผิว ด้า นบนของวัส ดุเ กิด ความเสีย หายและท าให้
เกิ ด การแตกตั ว ของโมเลกุ ล ของน้ า ซึ่ ง จะช่ ว ย
ในการเร่งการระเหยของน้ าภายในวัสดุ การอบแห้ง
ด้วยไมโครเวฟในระดับพลังงานทีแ่ ตกต่างกันคือ 100,
300 และ 450 W จะท าให้เวลาในการอบแห้ง ลดลง
ตามการเพิ่ ม ขึ้น ของก าลัง ไมโครเวฟ [10,12] แต่
เนื่องจากการอบแห้งด้วยไมโครเวฟเพียงอย่างเดียว
เป็ นระยะเวลานาน จะท าให้ เกิ ด ความร้ อ นสะสม
ภายในวัสดุจนผลิตภัณฑ์เกิด ความเสียหายระหว่าง
กระบวนการอบแห้ง ซึ่ง ส่ง ผลโดยตรงต่อ คุณ ภาพ
ของผลิต ภัณ ฑ์ที ่ไ ด้ นอกจากนี ้ ย ัง พบว่ า การน า
พริกชี้ฟ้าไปอบแห้งด้วยไมโครเวฟเพียงอย่างเดีย ว
จะมีอ ตั ราส่ ว นความชื้ น ลดลงเมื่ อ ระดั บ พลัง งาน
เพิ ่ม ขึ้น และที่ค ลื่ น ไมโครเวฟสูง กว่ า 106.93 W
จะส่ ง ผลให้พริกเกิดความเสียหายเป็ นอย่างมากและ
ก่อ ให้เ กิด การติด ไฟภายในห้อ งอบได้ [13] ดัง นั น้
เพื่อลดความเสียหายในการอบแห้ง สามารถนาเทคนิค
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การอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนมาใช้ โดย
การให้ความร้อนจากคลื่น ไมโครเวฟร่วมกับลมร้อ น
เป็ นช่วง ๆ จะช่วยลดพลังงานในการอบแห้งลง ส่งผลให้
ค่ า อั ต ราการอบแห้ ง สู ง ขึ้ น และเกิ ด การกระจาย
ความชื้ น ที่ ส ม่ า เสมอ [13-14] อี ก ทั ้ง มี สี แ ละกลิ่ น
ใกล้เ คีย งกับ ผลิต ภัณ ฑ์ส ด ตลอดจนได้ค ุณ สมบัติ
ของเนื้อ สัมผัสทีด่ ใี นเวลาทีร่ วดเร็วและประหยัดพลังงาน
กว่าวิธอี ่นื [15]
ดัง นั ้น ในงานวิ จ ัย นี้ จึ ง มี ค วามสนใจในการน า
ไมโครเวฟมาท างานร่ ว มกับ ลมร้อ น เพื่ อ ใช้ ศึก ษา
กระบวนการอบแห้งของใบกะเพราในกรณีต่าง ๆ ทีจ่ ะ
ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์อบแห้งมีคุณภาพ โดยไม่ทาให้เกิด
ความเสียหายและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ
อบแห้ง ให้ดียิ่งขึ้น สามารถเป็ น แนวทางที่จ ะน าไป
ประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรมต่อไปได้

เครื่อ งก าเนิด คลื่น ไมโครเวฟทัง้ หมด 2 ตัว ขนาด
2x150, 2x200 และ 2x250 W ที่ย่านความถี่ 2.45 GHz
ปรับความเร็วลมเฉลี่ยภายในห้องอบแห้ง 0.3 m/s โดย
ใช้ ล มร้อ นหมุ น เวีย นที่ 80% เพื่ อ ลดการสิ้น เปลือ ง
พลังงานจากการสูญเสียความร้อน และปรับความเร็ว
สายพาน (ไป-กลับ) ไว้ท่ี 0.02 m/s

2. วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั

รูปที่ 1 เครื่องอบแห้งแบบลมร้อนร่วมกับไมโครเวฟ [16]

2.1 วัสดุและอุปกรณ์
ในงานวิจ ัย นี้ ใ ช้ ใ บกะเพราสดที่ ผ่ า นมาตรฐาน
GAP จากผู้ ป ระกอบการ โดยใช้ เครื่ อ งชั ง่ ดิ จิ ต อล
ค่ าความละเอี ยด 0.01 g (Sartorius BSA3202S-CW)
ค่าความคลาดเคลื่อน 0.05 g ในการชังน
่ ้ าหนักรวมไป
ถึงการหาความชื้นเริม่ ต้นและความชื้นสุดท้ายของใบ
กะเพราก่อ นและหลัง จากการอบแห้ง ซึ ่ง เครื่อ ง
อบแห้ง แบบลมร้อ นร่ ว มกับ ไมโครเวฟที่ใ ช้ใ นการ
ทดลองในงานวิจยั นี้ เป็ นเครื่องอบแห้งแบบสายพาน
ลาเลียง ดังรูปที่ 1
หลัก การท างานของเครื่อ งอบแห้ ง แบบลมร้อ น
ร่ วมกับ ไมโครเวฟแสดงดังรูป ที่ 2 โดยใช้ ขดลวดให้
ความร้ อ นที ่อ ุณ หภูม ิ 60 70 และ 80°C ร่ว มกับ

เครื่องทดสอบคุณภาพด้านสี Spectrophotometer
(Hunter Lab, Color Flex, UK) ที่ ส าม ารถ วิ เ คราะห์
Reflectance graph ได้ ซึ่ ง มี ก ารก าหนดมาตรฐาน
ทางการวิจยั โดยใช้ระบบ CIE Lab scale สาหรับวัด
ค่าคุณภาพสีของใบกะเพราก่อนและหลังการอบแห้ง
โดยที่ L* คือ ค่ าความสว่ าง (100), มืด (0) ค่ า a* คือ
ค่าสีเขียว (-a*), ค่า สีแ ดง (+a*) และค่า b* คือ ค่า สี
น้าเงิน (-b*), ค่าสีเหลือง (+b*)
2.2 วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั
การดาเนิ น งานวิจยั แบ่ ง ออกเป็ น 3 ขัน้ ตอน คือ
การเตรียมวัตถุดบิ ก่อนการทดลอง การอบแห้ง และ
การทดสอบคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รูปที่ 2 หลักการทางานของเครือ่ งอบแห้งแบบลมร้อนร่วมกับไมโครเวฟ
2.2.1 ขัน้ ตอนเตรียมวัตถุดิบก่อนการทดลอง
การหาค่าความชื้นเริม่ ต้นโดยการนาใบกะเพราสด
มาล้า งทาความสะอาดและซับ น้ า ออกให้แ ห้ง แล้ ว
ทาการชังน
่ ้าหนักด้วยตาชังดิ
่ จติ อลให้ได้ใบกะเพราสด
ประมาณ 2 g ตัดแบ่งเป็ นชิน้ เล็ก ๆ เพื่อทาการอบแห้ง
หาค่ า ความชื้น เริ่ม ต้ น ด้ว ยตู้ อ บลมร้อ นที่อุ ณ หภู มิ
103±2°C เป็ นเวลา 3 ชัวโมง
่ ตามวิธกี าร AOAC (1990)
การเตรียมใบกะเพราเพื่อใช้ในการอบแห้ง โดย
การน าใบกะเพราสดมาทาการชัง่ น้ าหนัก ด้วยตาชัง่
ดิจติ อลให้ได้ 20 g แล้วล้างทาความสะอาดและซับน้ า
ก่อนทาการอบแห้ง
2.2.2 ขัน้ ตอนการอบแห้ง
ในขัน้ ตอนนี้การทดลองจะแบ่งออกเป็ นสองส่วน
คือ อบแห้งด้วยลมร้อนและลมร้อนร่วมกับไมโครเวฟ
ในส่ว นแรกน าใบกะเพราสดน้ า หนัก 20 g ที่
เตรียมไว้มาทาการอบแห้งด้วยลมร้อนทีอ่ ุณหภูมิ 60
70 และ 80°C ความเร็วลม 0.3 m/s โดยบันทึกค่ าที่

จาเป็ นทุก 3 min จนได้ค่าความชื้นสุดท้าย 6-8% (d.b.)
จากนัน้ ทาการจดบันทึกค่าพลังงานของเครื่องเป่ าลม
ขดลวดความร้อน และไมโครเวฟ จากมิเตอร์ไฟฟ้ า
เพื่อนาไปใช้ในการคานวณหาค่าพลังงานจาเพาะ
ในส่ว นที่ส องนาใบกะเพราสดน้ า หนัก 20 g ที่
เตรีย มไว้มาทาการอบแห้งด้วยลมร้อนที่อุณหภูมิ 60
70 และ 80°C ร่วมกับไมโครเวฟ 2x250, 2x200 และ
2x250 W ความเร็ว ลม 0.3 m/s ความเร็ว สายพาน
0.02 m/s โดยบัน ทึก ค่า ที่จาเป็ น ทุก 3 min จนได้
ค่าความชื้นสุดท้าย 6-8% (d.b.) โดยปริมาณความชื้น
หาได้จากสมการที่ (1)
(w-d)
(1)
MCd =
d
โดยที่ MCd คือ ความชืน้ ฐานแห้ง (d.b.), เศษส่วน
w คือ มวลของใบกะเพราสด, kg
d คือ มวลของใบกะเพราอบแห้ง, kg
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3. ผลการวิ จยั /ทดลองและการอภิ ปรายผล
3.1 จลนพลศาสตร์การอบแห้งใบกะเพรา
การทดลองนี้เพื่อหาปริมาณความชื้นทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
เทียบกับเวลา โดยมีรายละเอียดดังนี้
กรณี อุ ณ หภู มิล มร้อ น 60°C ร่ ว มกับ ไมโครเวฟ
ก าลั ง 2x150, 2x200 และ 2x250 W วั ด ความชื้ น
เริ่ม ต้ น ได้ 506.75% (d.b.) จากรูป ที่ 3 จะเห็น ได้ว่ า
เมื่อทาการอบแห้งด้วยลมร้อนเพียงอย่างเดียว จะทาให้
ปริม าณความชื้น (Moisture Content) ลดลงช้า กว่ า
การอบแห้งด้วยลมร้อนร่วมกับไมโครเวฟในทุกกรณี
โดยใช้เวลาในการอบแห้งทัง้ หมด 120 min และเมื่อ
อบลมร้อ นร่ ว มกับ ไมโครเวฟที่ 2x150, 2x200 และ
2x250 W พบว่า ปริมาณความชืน้ (Moisture Content)
ลดลงเร็วขึน้ ตามกาลังไมโครเวฟทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยใช้เวลา
ในการอบแห้ง 42 30 และ 19 min ตามลาดับ จะเห็น
ได้ ช ัด ว่ า กรณี อ บแห้ ง ด้ ว ยลมร้อ น 60°C ร่ ว มกั บ
ไมโครเวฟ 2x250 W ใช้ เ วลาน้ อ ยที่ สุ ด เนื่ อ งจาก
ไมโครเวฟจะท าให้ โ มเลกุ ล ของน้ า ในวัส ดุ เ กิ ด
การสั ่นสะเทือนก่อให้เกิดความร้อนขึน้ ทาให้น้ าระเหย
ออกมาจากวัสดุได้เร็วขึน้

จากนัน้ ทาการจดบันทึกค่าพลังงานของเครื่องเป่ าลม
ขดลวดความร้อน และไมโครเวฟ เพื่อนาไปใช้ในการ
ค านวณหาค่ า พลัง งานจ าเพาะของการอบแห้ ง ใบ
กะเพราดังสมการที่ (2)
SECdry solid =

Eblower + Eheater + Emicrowave, MJ
Mass, kg

(2)

โดยที่ SECdry solid คือ พลังงานจาเพาะสาหรับอบใบกะเพรา
แห้งหนึ่งกิโลกรัม, MJ/kg
Eblower คือ พลังงานทีใ่ ช้ในเครื่องเป่ าลม, MJ
Eheater คือ พลังงานทีใ่ ช้ในขดลวดความร้อน, MJ
Emicrowaveคือ พลังงานทีใ่ ช้ในไมโครเวฟ, MJ
Mass คือ น้าหนักใบกะเพราอบแห้ง, kg(dry solid)
2.2.3 ขัน้ ตอนทดสอบคุณภาพ
ท าก ารท ด สอ บ คุ ณ ภ าพ ด้ า น สี ด้ ว ย เค รื่ อ ง
Spectrophotometer (Hunter Lab, Color Flex, UK)
โดยพิจารณาจากค่ า L* a* และ b* ในแต่ ละเงื่อนไข
การทดลองใช้ตวั อย่างจานวน 3 ใบ ทาการวัดสีของ
ใบกะเพราทัง้ 2 ด้าน และนามาวิเคราะห์ผลทางสถิติ
ด้วยวิธี ANOVA

รูปที่ 3 ปริมาณความชืน้ (Moisture Content) เทียบกับเวลากรณีอุณหภูมลิ มร้อน 60°C ร่วมกับไมโครเวฟกาลัง
2x150, 2x200 และ 2x250 W
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กรณี อุ ณ หภู มิล มร้อ น 70°C ร่ ว มกับ ไมโครเวฟ
ก าลั ง 2x150, 2x200 และ 2x250 W วั ด ความชื้ น
เริ่ม ต้ น ได้ 506.75% (d.b.) จากรูป ที่ 4 จะเห็น ได้ว่ า
เมื่อทาการอบแห้งด้วยลมร้อนเพียงอย่างเดียว จะทาให้
ปริมาณความชื้น (Moisture Content) ลดลงช้ากว่า
การอบแห้ง ด้วยลมร้อนร่วมกับไมโครเวฟในทุกกรณี
โดยใช้เวลาในการอบแห้งทัง้ หมด 51 min และเมื่อ
อบลมร้อ นร่ว มกับ ไมโครเวฟที่ 2x150, 2x200 และ
2x250 W พบว่า ปริมาณความชืน้ (Moisture Content)
ลดลงเร็วขึน้ ตามกาลังไมโครเวฟทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยใช้เวลา
ในการอบแห้ง 21 17 และ 12.30 min ตามลาดับ จะเห็น
ได้ ช ัด ว่ า กรณี อ บแห้ ง ด้ ว ยลมร้อ น 70°C ร่ ว มกั บ
ไมโครเวฟ 2x250 W ใช้เวลาน้อยที่สุด กรณีอุณหภูมิ
ลม ร้ อ น 80°C ร่ ว ม กั บ ไม โค รเวฟ ก าลั ง 2x150,
2x200 แ ล ะ 2x250 W วั ด ค ว า ม ชื้ น เริ่ ม ต้ น ไ ด้
506.75% (d.b.) จากรูป ที่ 5 จะเห็น ได้ว่ า เมื่อท าการ
อบแห้งด้วยลมร้อนเพียงอย่างเดียว จะทาให้ป ริม าณ
ความชื ้น (Moisture Content) ลดลงช้า กว่า การ
อบแห้งด้วยลมร้อนร่วมกับไมโครเวฟในทุกกรณี โดย
ใช้เวลาในการอบแห้งทัง้ หมด 21 min และเมื่ออบลม
ร้อ นร่ว มกับ ไมโครเวฟที่ 2x150, 2x200 และ 2x250
W พบว่า ปริมาณความชื้น (Moisture Content) ลดลง
เร็วขึ้น ตามกาลังไมโครเวฟที่เพิ่มขึ้น โดยใช้เวลาใน
การอบแห้ง 12.30 10 และ 8.15 min ตามลาดับ จะเห็นได้
ชั ด ว่ า กรณี อบ แห้ ง ด้ ว ย ลม ร้ อ น 80°C ร่ ว ม กั บ
ไมโครเวฟ 2x250 W ใช้เวลาน้อยทีส่ ุด
ความเร็ ว ของลมร้ อ นส่ ง ผลต่ อ การอบแห้ ง ใบ
กะเพรา โดยเมื่อความเร็วของลมร้อนเพิม่ ขึน้ จะทาให้
อัตราการอบแห้งเพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย แต่อย่างไรก็ตาม
ผลของการเพิม่ อุณหภูมทิ ใ่ี ช้ในการอบแห้งจะส่งผลต่อ

การอบแห้ ง มากกว่ า ผลจากการเพิ่ ม ความเร็ว ลม
ดังกล่าว ซึ่งในการทดลองครัง้ นี้ใช้ความเร็วลมเพียง
0.3 m/s เนื่องจากถ้าใช้ความเร็วลมทีม่ คี ่าสูงกว่านี้ จะ
ส่งผลให้ใบกะเพราปลิวภายในห้องอบได้
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รูปที่ 4 ปริมาณความชืน้ (Moisture Content) เทียบ
กับเวลากรณีอุณหภูมลิ มร้อน 70°C ร่วมกับไมโครเวฟ
กาลัง 2x150, 2x200 และ 2x250 W

รูปที่ 5 ปริมาณความชืน้ (Moisture Content) เทียบ
กับเวลากรณีอุณหภูมลิ มร้อน 80°C ร่วมกับไมโครเวฟ
กาลัง 2x150, 2x200 และ 2x250 W
นอกจากนี้ผลของการเพิ่ม อุณหภูมิและกาลังของ
ไมโครเวฟให้ สู ง ขึ้ น หากมี ค่ า สู ง เกิ น ไปจะท าให้
เกิดปฏิกิรยิ าสีน้ าตาลขึน้ ที่ใบกะเพราและส่งผลให้เกิด
รอยไหม้ห รือจุดดาทีใ่ บกะเพราอบแห้ง รวมทัง้ มีผ ล
ทาให้ใบกะเพราสูญเสียคุณภาพตามมาอีกด้วย
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3.2 คุณภาพของใบกะเพราอบแห้ง
ใบกะเพราอบแห้งทีไ่ ด้จากการทดลองด้วยลมร้อน
เทียบกับลมร้อนร่วมกับไมโครเวฟในทุกเงื่อนไข จะ
ถูกนาไปทดสอบคุณภาพด้านสีดว้ ยการวัดค่าสี L* a*
และ b* ของใบกะเพราอบแห้งเปรียบเทียบกับใบกะเพราสด
โดยผลการทดสอบด้ านสี ของใบกะเพราด้ านหน้ าและ
ด้านหลังแสดงดังตารางที่ 1 ทัง้ นี้ค่าสีจะทาการวิเคราะห์
ด้วยวิธที างสถิติ ANOVA
เมื่อ พิจ ารณาใบกะเพราอบแห้ง ด้วยลมร้อนทัง้
ทางด้านหน้ า และด้านหลังพบว่ าค่ า L* และ b* จะมี
แนวโน้ มลดลงเมื่ออุณหภู มิอบแห้งสูงขึ้น สาหรับการ
อบแห้ งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนของใบกะเพรา
พบว่าเมื่อกาลังไมโครเวฟเพิม่ ขึ้นค่า L* และ b* จะมี
ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ ท าการอบแห้ ง ใบกะเพราโดยใช้

ไมโครเวฟก าลัง 2x250 W ที่ล มร้อ นอุ ณ หภู มิ 70°C
แ ล ะ 80°C จ ะมี ค่ าค ว าม สว่ าง(L*) ดี ท่ี สุ ด คื อ
27.51±0.26 และ 27.53±0.36 ตามลาดับ ในขณะที่
เงื่ อ นไขที่ ใช้ ไ มโครเวฟก าลั ง 2x200 W ที่ ล มร้ อ น
อุ ณ หภู มิ เดี ย วกั น จะมี ค่ า สี แ ดง (a*) ดี ท่ี สุ ด คื อ
0.40±0.62 และ 0.37±0.48 ตามลาดับ สาหรับค่าสีเหลือง
(b*) ของการอบแห้ งด้วยไมโครเวฟร่ วมกับลมร้อนที่
อุณ หภูมิ 70°C และ 80°C พบว่า ที่กาลัง ไมโครเวฟ
2 x 250 W อุณหภูมลิ มร้อน 80°C ค่าสีเหลืองมีค่าน้อย
ที่สุ ด เมื่อพิ จารณาสีของใบกะเพราทัง้ L* a* และ b*
พบว่าการอบแห้งด้วยไมโครเวฟก าลัง 2x250 W และ
ลมร้อ นอุ ณ หภู มิ 80°C ให้ค่ าสีของใบกะเพรามีค่ าดี
ทีส่ ุดเมื่อเปรียบเทียบกับใบกะเพราสด

ตารางที่ 1 ค่าสี L* a* b* ของด้านหน้าและด้านหลังของใบกะเพราอบแห้งเปรียบเทียบกับใบกะเพราสด
Condition

L*

a*

b*

Front
Back
Front
Back
Front
Back
b
a
d
f
a
Fresh Basil
24.82±0.58
28.49±1.18 -6.97±0.34
-6.71±0.19
19.13±1.18
19.34±0.37a
HA 60°C
20.13±0.65ef 20.49±1.66f 1.74±0.26b 1.73±1.14abc 15.00±2.88bcd 13.53±1.93de
HA-MW 60°C, 2x150 W 20.68±2.47de 22.98±1.53de 2.15±0.34ab 1.82±0.51ab 12.06±1.48ef 13.96±1.76cd
HA-MW 60°C, 2x200 W 20.25±2.87def 21.77±0.63def 2.56±0.67a 2.23±0.52a 12.57±0.89ef 12.62±1.09de
HA-MW 60°C, 2x250 W 22.06±0.35cde 22.28±1.85def 1.60±0.23b 1.72±0.37abc 11.90±0.34ef 12.86±1.13de
HA 70°C
20.43±1.93def 20.87±1.44ef 0.62±0.25c 1.17±0.56abcde 12.80±1.19def 12.17±0.96de
HA-MW 70°C, 2x150 W 23.64±1.16bc 23.76±1.05cd 1.71±0.77b 1.46±1.21abcd 13.29±1.47cde 13.25±0.89de
HA-MW 70°C, 2x200 W 24.47±1.66bc 26.19±0.42ab 0.40±0.62c 0.85±0.78bcde 15.38±0.57bc 16.41±2.76bc
HA-MW 70°C, 2x250 W 27.51±0.26a 27.34±1.17ab 0.51±0.34c -0.02±0.18e 16.82±0.39b 16.61±1.90b
HA 80°C
17.78±1.41f 20.41±1.91f 0.73±0.66c 0.98±0.17bcde 10.69±0.19f 12.46±0.53de
HA-MW 80°C, 2x150 W 20.93±1.25de 21.31±1.03ef 0.69±0.26c 0.78±0.43bcde 11.28±0.48ef 11.21±1.24e
HA-MW 80°C, 2x200 W 22.99±1.25bcd 25.62±1.41bc 0.37±0.48c 0.59±0.38cde 15.57±0.47bc 14.60±1.31bcd
HA-MW 80°C, 2x250 W 27.53±0.36a 28.25±0.29a 0.72±0.27c 0.41±0.62de 15.48±1.95bc 16.63±1.31b
ตัวอักษรยกที่แตกต่างกันในคอลัมน์ เดียวกันแสดงถึงความแตกต่างกันอย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความชื่อมัน่ 95% (p < 0.05)
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3.3 ความสิ้ นเปลื อ งพลั ง งานจ าเพาะของใบ
กะเพราอบแห้ง
การทดลองนี้ จะใช้พลังงานในกระบวนการอบแห้ง
ทัง้ หมด 3 ส่วนคือ เครื่องเป่ าลม ขดลวดความร้อน และ
พลังงานที่ใช้กับ แมกนีต รอนของไมโครเวฟ ซึ่ง จะมี
การน าลมร้อ นกลับมาใช้ใหม่ ท่ี 80% เพื่อ ลดการใช้
พลังงานในการอบแห้ง
ตารางที่ 2 แสดงการแจกแจงความสิ้น เปลื อ ง
พลังงานจาเพาะของเครื่องเป่ าลม ขดลวดความร้อน
ไมโครเวฟ และความสิน้ เปลืองพลังงานจาเพาะรวม จะ
เห็น ได้ช ดั ว่า ความสิ้น เปลือ งพลัง งานจาเพาะของ
การอบแห้งจะลดลงเมื่อกาลังไมโครเวฟเพิม่ ขึ้นในทุก
อุณหภูมอิ บแห้งทัง้ นี้เนื่องจากระยะเวลาในการอบแห้ง
จะลดลงเมื่อกาลังไมโครเวฟเพิม่ ขึน้ เมื่อ เปรีย บเทีย บ

ความสิ้น เปลือ งพลัง งานจาเพาะของการอบแห้ง
ใบกะเพราด้วยลมร้อนกับ ไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน
พบว่า ความสิน้ เปลืองพลังงานจาเพาะของการอบแห้ง
ด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนมีค่าน้อยกว่าการอบแห้ง
ด้ว ยลมร้อ นอย่ างเดียวในทุ ก อุ ณ หภู มิอบแห้ง กรณี
อบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนทีอ่ ุณหภูมิ 60°C
ก าลัง ไมโครเวฟ 2x250 W จะมีค ่า ความสิ้น เปลือ ง
พลังงานจาเพาะรวมน้อยที่สุดคือ 515.76 MJ/kg เมื่อ
เปรียบเทียบกับกรณีการอบแห้งด้วยลมร้อนอุณหภูมิ
60°C เพียงอย่างเดียว ซึ่งจะมีค่าความสิ้นเปลืองพลังงาน
จ าเพาะ 1,503.19 MJ/kg ซึ่ ง พบว่ า การอบแห้ ง ด้ ว ย
ไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนสามารถลดความสิ้นเปลือง
พลังงานจาเพาะได้ 987.43 MJ/kg

ตารางที่ 2 ค่าพลังงานจาเพาะและเวลาทีใ่ ช้ในการอบแห้งใบกะเพรา
Time
Blower
Heater
Condition
(min)
(MJ/kg)
(MJ/kg)
HA 60°C
120
76.60
1426.60
HA-MW 60°C, 2x150 W
42
52.79
504.58
HA-MW 60°C, 2x200 W
30
48.52
390.62
HA-MW 60°C, 2x250 W
19
20.63
237.25
HA 70°C
51
60.67
889.89
HA-MW 70°C, 2x150 W
21
20.23
394.38
HA-MW 70°C, 2x200 W
17
20.23
313.48
HA-MW 70°C, 2x250 W
12
20.11
261.45
HA 80°C
21
20.40
530.00
HA-MW 80°C, 2x150 W
12
20.23
293.26
HA-MW 80°C, 2x200 W
10
20.06
260.72
HA-MW 80°C, 2x250 W
8
20.00
234.56
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MW
(MJ/kg)
232.88
316.72
257.88
121.35
161.80
170.95
70.79
90.25
101.98

SEC
(MJ/kg)
1503.19
790.25
755.85
515.76
950.56
535.96
495.51
452.51
550.40
384.27
371.03
356.55
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4. บทสรุป
เมื่อ ทาการอบแห้งใบกะเพราด้ว ยลมร้อ นและ
ลมร้อนร่วมกับไมโครเวฟในทุกกรณี จะเห็นได้ว่า
เมื่อ ทาการอบแห้ง ด้ว ยลมร้อ นที่อุณ หภูม ติ ่า ง ๆ
(60 70 และ 80°C) ร่วมกับไมโครเวฟทีก่ าลังต่าง ๆ
(2x150, 2x200 และ 2x250 W) โดยตัง้ ความเร็วลม
0.3 m/s และมีก ารน าอากาศกลับ มาใช้ใหม่ 80%
ในขณะที่ใช้ความเร็วสายพาน (ไป-กลับ ) 0.02 m/s
ส า ม า รถ ล ด ค ว า ม ชื ้น ใน ใบ ก ะ เพ รา ส ด ล ด
ระยะเวลาอบแห้ง และลดค่าความสิน้ เปลืองพลังงาน
จาเพาะในการอบแห้งได้มากขึน้ ตามอุณหภูมอิ บแห้ง
และกาลังไมโครเวฟทีเ่ พิม่ ขึน้
จากผลการทดลองเป็ นไปตามหลักการของการ
ถ่ ายเทความร้อ นคือ เมื่อ ก าลังไมโครเวฟเพิ่ม ขึ้น
ส่งผลให้อุณหภูมภิ ายในของใบกะเพราเพิม่ ขึน้ ทาให้
เกิดความแตกต่างของอุณหภูมภิ ายในและภายนอก
ของใบกะเพรามากยิง่ ขึ้น เป็ นผลโดยตรงต่อการเพิ่ม
Drying Force ของการถ่า ยเทความร้อ นและการ
ถ่า ยเทมวล ดัง นั น้ จึง ส่ง เสริม ให้ก ารอบแห้ง ดีข ึน้
ตามไปด้วย
การทดสอบคุณ ภาพด้า นสีด ้ว ยการวัด ค่ า
ความสว่าง (L*) ค่าสีแดง (a*) และและสีเหลือง (b*)
ของใบกะเพราอบแห้งเปรียบเทียบกับใบกะเพราสด
พบว่า สาหรับการอบแห้งด้วยลมร้อน ค่าความสว่า ง
(L*) และค่า สีเหลือ ง (b*) จะเพิม่ ขึ้น เมื่อ อุณ หภูมิ
อบแห้ง เพิ ม่ ขึ ้น และส าหรับ การอบแห้ง ด้ว ย
ไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน ค่าความสว่าง (L*) และ
สีเหลือง (b*) จะเพิม่ ขึน้ เมื่อกาลังไมโครเวฟเพิม่ ขึน้
ดังนัน้ กรณีทเ่ี หมาะสมในการอบแห้งคือ การอบแห้ง
ด้วยลมร้อนอุณหภูมิ 80°C ร่วมกับไมโครเวฟกาลัง

สาหรับกรณี อบแห้งด้วยลมร้อนอุณหภู มิ 70°C
ร่วมกับไมโครเวฟกาลัง 2x250 W พบว่า มีค่าความ
สิ้ น เปลื อ งพลั งงานจ าเพาะรวมน้ อ ยที่ สุ ด 452.51
MJ/kg เมื่อเปรียบเทียบกับกรณี การอบแห้งด้วยลม
ร้อนอุณหภู มิ 70°C อย่างเดียวมีค่ าความสิ้นเปลือง
พลังงานจาเพาะเท่ากับ 950.56 MJ/kg ซึ่งพบว่า การ
อบแห้ งด้วยไมโครเวฟร่ วมกับ ลมร้อนสามารถลด
ความสิน้ เปลืองพลังงานจาเพาะได้ 498.05 MJ/kg
กรณี อบแห้งด้วยลมร้อนอุณหภูมิ 80°C ร่วมกับ
ไม โค รเวฟ ก าลั ง 2x250 W พ บ ว่ า มี ค่ าความ
สิ้นเปลืองพลังงานจาเพาะรวมน้ อยที่สุดคือ 356.55
MJ/kg เมื่อเปรียบเทียบกับกรณี การอบแห้งด้วยลม
ร้ อ นอุ ณ หภู มิ 80°C เพี ย งอย่ า งเดี ย ว ซึ่ ง จะมี ค่ า
พลังงานจาเพาะเท่ากับ 550.40 MJ/kg ซึ่งพบว่าการ
อบแห้ งด้วยไมโครเวฟร่ วมกับ ลมร้อ นสามารถลด
ความสิ้น เปลืองพลังงานจ าเพาะได้ 193.85 MJ/kg
เป็ นที่น่าสังเกตว่า กรณีอบแห้งด้วยลมร้อนอุณหภูมิ
80°C ร่ ว มกั บ ไมโครเวฟก าลัง 2x250 W มี ก ารใช้
พลังงานจ าเพาะที่น้ อยที่สุ ดเท่ ากับ 356.55 MJ/kg
โดยใช้พลังงานของเครื่องเป่ าลม 5.61% พลังงานของ
ขดลวดค วาม ร้ อ น 65.79% และพ ลั ง งาน ข อง
ไมโครเวฟ 28.60% ทาให้สามารถลดพลังงานของขด
ลวดความร้อนได้ถงึ 55.74% เมื่อเปรียบเทียบกับการ
อบแห้งด้วยลมร้อนเพียงอย่างเดียว
ดังนั ้น การอบแห้ งด้ ว ยเทคนิ ค ลมร้ อ นร่ ว มกั บ
ไมโครเวฟ จะช่ วยลดพ ลั ง งานในส่ วนของขด
ลวดความร้อนได้อย่ างมีนั ยสาคัญ โดยใช้พลังงาน
จากไมโครเวฟเพิ่ ม ขึ้น ในปริม าณที่ น้ อ ยมาก ซึ่ ง
สอดคล้องกับระยะเวลาในการอบแห้งที่ลดลงอย่างมี
นัยสาคัญเช่นกัน
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ลดลง 61.19% ค่ าพลังงานจ าเพาะต่ าที่สุ ด ลดลง
35.22% และมีคุณภาพสีท่ใี กล้เคียงกับใบกะเพราสด
มากทีส่ ุด
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