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Abstract
This research aimed to study a drying of Houttuynia cordata Thunb. sludge, Sludge from fermentation,
Heat pump technique was chosen for the drying process as it is a closed system and ensures the clean of the
process. Tests were carried out on Houttuynia cordata Thunb. sludge at temperatures of 40, 45, 50 and 55 OC
and wind speed of 1.03 metres per second. The initial moisture content was in the range of 74-79 percent wet
basis. Tests on 10-kg samples showed optimum temperature was 45o C which provided, good colours and good
smell. The drying process took 12 hours to achieve 5.0 percent(wet basis). The average cost was 32.40 baht per
10 kg batch of petals and the return on the cost of the dryer can be achieved after 25 batches. coefficient of
performance (COP) of heat pump was 3.91
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการอบแหงกากผักพลูคาว ที่เหลือจากการนําน้ําหมักไปใชประโยชนแลว ในการ
วิจัยครั้งนี้ไดเลือกเทคนิคการอบแหงแบบปมความรอนซึ่งเปนการอบแหงในระบบปดที่มีความสะอาด
จากการทดสอบที่
อุณหภูมิ 40 45 50 และ 55 องศาเซลเซียส ความเร็วลมเฉลี่ย 1.03 เมตรตอวินาที โดยใชวัตถุดิบเปนกากพลูคาวที่
เหลือจากการหมัก ที่มีความชื้นเริ่มแรกอยูในชวงระหวาง 74-79 เปอรเซ็นตมาตรฐานเปยก ทําการอบทดสอบครั้งละ 10
กิโลกรัม พบวา ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส ใหผลในการอบแหงที่เหมาะสม เนื่องจากใหสีและกลิ่นที่ดีที่สุด ใชเวลาในการ
อบแหงโดยเฉลี่ย 12 ชั่วโมง โดยความชื้นสุดทายของผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ย 5.0 เปอรเซ็นตมาตรฐานเปยก เมื่อคิดตนทุนใน
การอบแตละครั้งเฉลี่ยที่ 32.40 บาท สามารถคืนทุนไดภายใน 25 ครั้ง โดยปมความรอนมีสัมประสิทธิ์สมรรถนะเฉลี่ย 3.91
คําสําคัญ : อบแหง, พลูคาว, ปมความรอน
คํานํา
ผักพลูคาวหรือผักคาวตอง มีชื่อวิทยาศาสตรวา Houttuynia cordata Thunb. เปนพืชพื้นบานที่ปลูกกันโดยทั่วไป
โดยเฉพาะในแถบภาคเหนือของประเทศไทย นิยมนํามาบริโภคเปนอาหารเปนประเภทเครื่องเคียง มีรสชาติฝาดอมเปรี้ยว และ
มีกลิ่นคาวจึงเปนที่มาของคําวาพลูคาว พลูคาวเปนพืชลมลุก ใบเดี่ยว เชนเดียวกับพลู(สถาบันวิจัยสมุนไพร, 2546)
นอกจากนี้พลูคาวยังเปนพืชสมุนไพรที่นิยมหมักเพื่อนําน้ํามาดื่มเปนเครื่องดื่มในรูปแบบของน้ําหมักหรือไวน
จากการนิยม
บริโภคในรูปแบบดังกลาว ทําใหมีการผลิตในปริมาณมากในระดับชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จึงมีกากที่เหลือจากการ
หมักจํานวนมากทิ้งไปโดยไมไดใชประโยชนใดๆ ในระยะหลังไดมีผูประกอบการบางรายเล็งเห็นวาในกากที่ทิ้งไปอาจมีสารที่
เปนประโยชนเหลืออยู จึงนําไปอบแหง เพื่อที่จะนํามาใชประโยชนไดอีกทางหนึ่ง จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาการ
อบแหงที่อุณหภูมิไมเกิน 50 องศาเซลเซียส(นักสิทธิ์, 2554) สมุนไพรพลูคาวมีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระไดดีกวาการ
อบแหงที่อุณหภูมิสูงขึ้น ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดเลือกเทคนิคการอบแหงโดยวิธีปมความรอนซึ่งเปนวิธีหนึ่งที่มีความเหมาะสม
ในการอบแหงพืชสมุนไพร(ศิวะ และคณะ, 2548) อีกทั้งเปนการรักษาสีและกลิ่นของสมุนไพรไดดี(เรวัฒ, 2551)
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ว. วิทยาศาสตรเกษตร

อุปกรณและวิธีการ
โดยเครื่องอบแหงที่ไดออกแบบสรางขึ้น(Figure 1) ซึ่งไดดัดแปลงมาจากเครื่องปรับอากาศรถยนต ใชสารความเย็น
R-134a เปนสารทํางาน โดยใชมอเตอรไฟฟาขนาด 1 แรงมา เปนตนกําลัง มีการควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ

Figure 1 Heat Pump Dryer

Figure 2 Houttuynia cordata Thunb. Sludge

ตูอบแหงมีขนาด กวางxยาวxสูง = 130 x 50 x 200 เซนติเมตร สามารถบรรจุถาดสําหรับการอบแหงขนาด 32 x 32
เซนติเมตร ได 6 ชั้น โดยมีพัดลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 10 นิ้ว 2 ตัว เปนตัวเปาลมรอนไปยังวัตถุดิบเพื่อไลความชื้น

Figure 3 Product by Houttuynia cordata Thunb. Sludge Drying
ผลและวิจารณผล
จากการทดสอบที่ปจจัยตางๆ ไดแบงชวงอุณหภูมิในการทดสอบออกเปน 4 ระดับ คือ อุณหภูมิ 40 45 50 และ
55 องศาเซลเซียส โดยใชความเร็วลมเฉลี่ย 1.03 เมตรตอวินาที ตลอดการทดสอบ เนื่องจากเปนความเร็วลมที่มีความ
เหมาะสมจากการทดสอบเบื้องตน เปนความเร็วลมที่ไมมากจนเกินไป อัตราการลดลงของความชื้นเปนไปอยางตอเนื่อง และ
ไมมีการฟุงกระจายของวัตถุดิบ
และใชอัตราการไหลผานของลมผานเครื่องทําระเหยที่ 60 เปอรเซ็นตตลอดการทดสอบ
เนื่องจากในชวงนี้เปนชวงที่อัตราการทําระเหยคอนขางดี ซึ่งสอดกับงานวิจัยของ Somchart(1998) และลดภาระการทํางาน
ของเครื่องอัดไดอีกดวย โดยแตละตัวอยางทําการทดสอบ 3 ซ้ํา ในการทดสอบแตละซ้ําไดใชวัตถุดิบครั้งละ 10 กิโลกรัม และ
รักษาความชื้นเริ่มแรกใหอยูในคาเฉลี่ยที่ใกลเคียงกัน โดยการนําไปผึ่งลมกอนทําการทดสอบ เพื่อความแมนยําในการ
ทดสอบ

ว. วิทยาศาสตรเกษตร

ปที่ 47 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม 2559

การศึกษา

427

Figure 4 Result of a Houttuynia cordata Thunb Sludge Drying Using Heat Pump
จากผลการทดสอบพบวา ในชวงเริ่มตนของการทํางานของเครื่องฯ จนถึง 3 ชั่วโมงแรก ความชื้นจะคอยๆ ลดลง
อยางตอเนื่อง หลังจากนั้นจนถึงชั่วโมงที่ 5 ความชื้นจะลดลงอยางรวดเร็ว และจะคอยๆลดลงอยางชาๆ จนกระทั่งถึงชวง
ความชื้นของผลิตภัณฑที่ตองการ
สัมประสิทธิ์สมรรถนะของเครื่องปมความรอน, COPHP
จากแผนภูมิความดันและเอนทาลปของสารทําความเย็น 134a ไดคาตาง ๆ ของเอนทาลปที่ทําการตรวจวัด โดยที่ h1
หมายถึง คาเอนทาลปที่ทางเขาของคอมเพรสเซอร, h2 หมายถึง คาเอลทาลปที่ทางเขาของคอนเดนเซอร, h3 หมายถึง คาเอน
ทาลปที่ทางออกของคอนเดนเซอร และ h4 หมายถึง คาเอนทาลปที่ทางเขาของอีวาปอเรเตอร โดยไดคาตางๆ ดังนี้
h1 = 407.90 กิโลจูลตอกิโลกรัม
h2 = 443.25 กิโลจูลตอกิโลกรัม
h3 = 305.20 กิโลจูลตอกิโลกรัม
h4 = 305.20 กิโลจูลตอกิโลกรัม
ก. ความสามารถในการทําความรอนตอมวลของสารทําความเย็น
qc = h2 - h3
qc = 443.25 - 305.20
qc = 138.05 กิโลจูลตอกิโลกรัม
ข.พลังงานที่ปอนใหกับเครื่องอัดไอทางอุดมคติ
qw = h2 - h1
qw = 443.25 - 407.90
qw = 35.35 กิโลจูลตอกิโลกรัม
โดยที่ qw = พลังงานที่ปอนใหแกเครื่องอัดไอ และ qc= ความสามารถในการทําความรอนตอมวลของสารทําความ
เย็น
COPHP =

qc
qw

COPHP =

138.05
35.35

COPHP = 3.91
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จุดคุมทุน
- ตนทุนราคาเครื่องอบ 30,000 บาท วัตถุดิบ ไมมีคาใชจายเนื่องจากเปนของเสียในกระบวนการผลิต
- คาไฟฟาในการอบที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส คาไฟฟาหนวยละ 3 บาท เวลาที่ใชในการอบ 12 ชั่วโมง
- กําลังมอเตอร 700 วัตต (จากการตรวจวัด), พัดลม 50 วัตต 4 ตัว เทากับ 200 วัตต
- รวมกําลังไฟฟาที่ใชท้งั หมด (700+200) วัตต X 12 ชั่วโมง เทากับ 10.8 กิโลวัตต-ชั่วโมง
- คาไฟฟาในการอบแตละครั้ง 10.8 x 3 บาท เทากับ 32.4 บาท
- ราคาขาย 2,500 บาท ตอกิโลกรัม ในการอบแตละครั้งจะได 0.5 กิโลกรัม จึงคิดเปนเงินเทากับ 1,250 บาท
ดังนั้นการอบแตละครั้งจึงคิดเปนผลกําไร = 1,250 - 32.4 = 1217.60 บาท
เมื่อคิดเปนจํานวนครั้งในการอบ = 30000/1217.60 = 24.63 ครั้ง หรือประมาณ 25 ครั้ง จึงคืนทุน
สรุปผล
การอบแหงกากพลูคาวที่เหลือจากการหมัก ดวยวิธีอบแหงแบบปมความรอน พบวาที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส
ความเร็วลมเฉลี่ย 1.03 เมตรตอวินาที ที่มีความชื้นเริ่มแรกของวัตถุดิบอยูในชวงระหวาง 74-79 เปอรเซ็นตมาตรฐานเปยก
ใหผลในการอบแหงเหมาะสมที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก ใหสีและกลิ่นที่ตองการ และเมื่อนําไปบดเพื่อบรรจุภัณฑในขั้นตอนถัดไป
สามารถทําไดสะดวกกวาที่ชวงอุณภูมิอื่นๆ ใชเวลาในการอบแหงโดยเฉลี่ย 12 ชั่วโมง โดยความชื้นสุดทายของผลิตภัณฑ มี
คาเฉลี่ย 5 เปอรเซ็นตมาตรฐานเปยก เมื่อคิดตนทุนคาไฟฟาในการอบแตละครั้งเฉลี่ยที่ 32.40 บาท และเมื่อคิดตนทุนการ
ผลิตรวมทั้งหมดสามารถคืนทุนไดภายในการอบ 25 ครั้ง อยางไรก็ตามในการคิดจุดคืนทุนนี้ไมไดรวมคาแรงงานเขาไปดวย
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณบริษัท เฮอรบอรควิชั่น จํากัด ที่สนับสนุนทุนวิจัย และมหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหมที่สนับสนุนเครื่องมือ
ในการทดสอบสรางเครื่องฯ
เอกสารอางอิง
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