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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาจลนพลศาสตรการอบแหงวานหางจระเขดวยสนามไฟฟาแรงดันสูง

รวมกับลมรอนโดยอบแหงวานหางจระเขที่มีขนาดกวาง3cmยาว 3cm และหนา 1cmที่ความเร็วลม 0.15 m/s 

อุณหภูมิที่ใชในการอบแหง 60, 70 และ 80ºCและสนามไฟฟาแรงดันสูงที่ 0, 7.5 และ 15 kVจากการทดลองพบวา

อัตราการอบแหงเพิ่มขึ้นเมื่อสนามไฟฟาแรงดันสูงเพิ่มขึ้นแตอยางไรก็ตามอิทธิพลของสนามไฟฟาที่แรงดันสูงไมมี

ผลเดนชัดตออัตราการอบแหงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นสําหรับผลของอุณหภูมิที่แรงดันไฟฟาเดียวกันตอการอบแหงพบวา

อัตราการอบแหงเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิการอบแหงที่สูงขึ้น สําหรับความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะพบวาความ

ส้ินเปลืองพลังงานจําเพาะจะลดลงเมื่อสนามไฟฟาแรงดันสูงเพิ่มขึ้นที่อุณหภูมิอบแหงที่ต่ําแตเมื่ออุณหภูมิอบแหง

สูงความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะจะเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขี้นของสนามไฟฟาแรงดันสูง 

 

ABSTRACT 
 The objective of this work was to investigate drying kinetic of Aloe Vera drying using combined 

electrohydrodynamic and air. The dimension of samples used in this work were 3×3×1 cm. Aloe vera 

samples were dried at hot air velocity of 0.15 m/s at various temperatures (60 70 and 80oC) and high 

voltage (0 7.5 and 15 kV). It was found that the drying rate increased with an increase in high voltage. 

However, the high voltage was not significant effect to drying rate at high temperature. In addition, the 

drying rate also increased with an increase in temperature at the same high voltage. For specific energy 

consumption, it was found that the specific energy consumption decreased with an increased in high 

voltage at low drying temperature whereas the specific energy consumption increased with increasing 

of high voltage at higher temperature. 
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คํานํา 
 วานหางจระเขเปนสมุนไพรไทยที่ใชกันอยางแพรหลาย ปลูกไดงายทั่วประเทศไทย(โครงการสงเสริมการ

ผลิตสินคาเกษตรที่ไดมาตรฐานและปลอดภัย, 2549) นิยมใชในทางการแพทยอยางแพรหลายตั้งแตระดับชุมชนไป

จนถึงอุตสาหกรรมยาและเครื่องสําอาง โดยใชวุนสดของวานหางจระเขเปนสวนประกอบ วุนสดและเจลของวาน

หางจระเขมีสารออกฤทธิ์ทางยา แตสารดังกลาวสลายตัวไดงายเมื่อถูกความรอนสูงเปนเวลานาน นอกจากนั้นวุน

สดยังยากตอการเก็บรักษา ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการใชงาน จึงไดมผูีคิดคนวิธีการอบแหงวานหางจระเข เพื่อ

ทําใหสามารถเก็บรักษาไดงาย โดยที่สารออกฤทธิ์ทางยาไมสลายตัว โดยทั่วไปการอบแหงวานหางจระเขใชวิธีการ

อบแหงแบบแชแข็ง (Freeze Drying)และการอบแหงแบบพนฝอย (Spray Drying) วิธีดังกลาวมีขอดีและขอเสียที่

แตกตางกันไป การอบแหงแบบแชแข็งจะใหคุณภาพของผลิตภัณฑดีเปนที่ตองการของผูบริโภค แตมีขอเสียคือ มี

ระบบที่ซบัซอน ใชเวลาในการอบแหงนาน และใชพลังงานสูง สงผลใหใชตนทุนในการอบแหงที่สูง สวนการอบแหง

แบบพนฝอยมขีอดีคือ ใชเวลาในการอบแหงส้ัน ผลิตภัณฑมีความสม่าํเสมอ แตใชอุณหภูมิคอนขางสูง (Bozzi et 

al., 2007)จึงทําใหสารสําคัญในวานหางจระเขบางอยางอาจสลายไป ดวยเหตุนี้จึงควรหาวิธีการอบแหงที่เหมาะสม

ที่สามารถอบแหงวานหางจระเขไดอยางมีประสิทธิภาพโดยสามารถรักษาสารสําคัญในวานหางจระเขใหคงอยู การ

ใชสนามไฟฟาแรงดันสูงรวมกับลมรอนสําหรับอบแหงวานหางจระเข เปนวธิีการหนึ่งที่นาสนใจเนื่องจากสนามไฟฟา

แรงดันสูง(Electrohydrodynamic, EHD) สามารถชวยอบแหงไดเร็วขึ้น เนื่องจาก EHD จะทําใหเกิดโคโลนาวินขึ้น 

ซึ่งจะเพิ่มความปนปวนของกระแสอากาศสงผลใหสัมประสิทธิ์การพาความรอนเพิ่มขึ้น กลไกการเกิดโคโลนาวิน 

เกิดจากแรงเคลื่อนไฟฟาแรงดันสูงผานเขาไปใน Discharge Gap ที่มีออกซิเจนอยูทําใหโมเลกุลของออกซิเจนแตก

ตัวและเกิดการชนกันทําใหเกิดการปนปวนของกระแสอากาศ (พูลพงษ,2530; สํารวย,2528)การอบแหงดวยวิธีนี้

เหมาะกับวัตถดุิบที่มีความเปนรูพรุนและความชื้นสูง นอกจากนั้นยังสามารถชวยลดเวลา และลดพลังงานที่ใชใน

การอบแหงได(Kasayapanand et al., 2003)การอบแหงแบบนี้ยังเหมาะกับการอบวัสดุหรือสารที่ไวตอความรอน 

Lai and Wong (2003)ไดทดลองใช EHD เพิ่มประสิทธิภาพการอบแหงลูกแกว ขนาด 3 และ 6 mm ดวย อีเลคโท

รดแบบเข็ม โดยเปรียบเทียบผลระหวางการอบแหงที่สภาวะปกติกับสภาวะที่มี EHD ที่แรงดันไฟฟา 20 kV เปน

เวลา 5 ชั่วโมง ผลที่ไดพบวาการอบแหงดวย EHD สามารถอบแหงไดเร็วกวาแบบไมมสีนามไฟฟา 2 เทา Lai and 

Sharma (2005)ไดทดลองตอโดยการใช EHD เพิ่มประสิทธิภาพการอบแหงดวย อีเลคโทรดแบบหลายเข็ม

เปรียบเทียบกับอีเลคโทรดแบบเข็มเดียว อบแหงลูกแกว ขนาด 3 mm และ 6 mm ที่แรงดันไฟฟาเดียวกัน จากการ

ทดลองพบวาอเีลคโทรดแบบหลายเข็มชวยทําใหอัตราการอบแหงที่สูงกวาการใชอีเลคโทรดแบบเข็มเดียว Cao et 

al. (2004)ไดทําการศึกษาลักษณะของขาวสาลีที่ผานการอบแหงดวยวิธี EHD ที่อุณหภูม ิ20 35 และ 50ºC โดยใช

แรงดันไฟฟาที่ 10 20 และ 30 kV และระยะหางระหวางปลายเข็มอีเลคโทรดกับขาวสาลีเปน 30 40 50 และ 60 cm 

จากการทดลองพบวา แรงดันไฟฟาและความสูงของขัว้อีเลคโทรดที่แตกตางกันมีผลทําใหเสนกราฟการอบแหง

ตางกันอยางมนีัยสําคัญ Lai et al. (2006) ไดทําการอบแหง Okara Cake ดวย EHD ที่ระยะปลายเข็มอีเลคโทรด

กับผิวหนาของ Okara Cake 35 50 และ 65 mm แรงดันไฟฟา 20 kV โดยใชจาํนวนเข็มอีเลคโทรดที่แตกตางกัน 1 

และ 3 เข็ม ผลที่ไดคือที่ระยะหาง 50 mm จาํนวนอีเลคโทรด 3 เข็ม จะไดอัตราการอบแหงที่สูงสุด ไชยณรงค จักร

ธรานนท และคณะ (ม.ป.ป.)ทําการศึกษาการเพิ่มประสิทธภิาพการถายเทมวลสารและการถายเทความรอนในวัสดุ

พรุนแบบไมอิ่มตัวดวยสนามไฟฟาแรงดันสูง โดยอบแหงลูกแกวขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.125-0.38 mm ที่วาง



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

  163 

แบบตั้งฉากกับแพคเบดดวยกระแสไฟฟา 0-15 kV จากผลการทดลองพบวา อิทธิพลของโคโรนาวินตที่เกิดในกระแส

ลมรอนเหนือแพคเบดทําใหอตัราการอบแหงมีคาเพิ่มขึ้นและการเพิ่มความเขมของสนามไฟฟามีผลทําใหอุณหภูมิ

ภายในแพคเบดเพิ่มขึ้นไดเร็วขึ้น  

จากงานวิจัยทีผ่านมาพบวาสนามไฟฟาแรงดันสูงสามารถนํามาประยุกตใชในการอบแหงไดเปนอยางดี

ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการอบแหงวานหางจระเขดวยกระแสไฟฟาแรงดันสูงรวมกับลมรอนรวมทั้ง 

ศึกษาถึงความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ใชในการอบแหง 
 

อุปกรณและวิธีการ 
วัสดุที่ใชในการทดลอง 

วัสดุที่ใชทดลองคือใบวานหางจระเขสดพันธุ Aloe barbadensis Mill. ซึ่งปลูกมากที่จังหวดัสุพรรณบุรีวาน

หางจระเขชนิดนี้มีลําตนใหญมีใบยาว 30-50 เซนติเมตร หาซื้อไดที่ตลาดนัดจตุจักรกรุงเทพฯ 

อุปกรณการทดลอง 
ชุดทดลอง (Figure 1) ประกอบดวยแหลงกําเนิดลมซึ่งใชพดัลมขนาด 1 แรงมา ใบพัดเปนแบบไปขางหนาควบคุม

ความเร็วลมดวยเครื่องควบคุมความเร็วรอบขนาด 2 แรงมาความเร็วของลมรอนที่ตองการวัดโดยใช Hot Wire 

Anemometer แหลงใหความรอนของหองอบแหงไดจากขดลวดความรอนแบบตัวยจูํานวน 9 ตัว แตละตัวมีขนาด 1 

kW และควบคมุอุณหภูมิลมรอนดวยตัวควบคุมแบบ PID รวมกับ Magnetic Contactor อุณหภูมอิากาศกอนเขา

หองอบแหงสามารถวัดไดโดยใชเทอรโมคปัเปลชนิด Kลมรอนที่ออกจากแหลงใหความรอนจะไหลผานทอสแตนเล

สซึ่งหุมดวยฉนวนใยแกวขนาด 20 x 360 x 30 เซนติเมตร (กวาง x ยาว x สูง) โดยภายในทอสแตนเลสมีทอรังผึ้งที่มี

เสนผานศูนยกลางภายใน 7mm และยาว 5cm จํานวน 1,247 ทอ ทอรังผ้ึงนี้ใชสําหรับปรับความเร็วลมใหสม่ําเสมอ

ตลอดหนาตัดทอ ไฟฟาแรงดันสูงสรางขึ้นโดยเครื่องกําเนิดไฟฟาแรงดันสูงซึ่งตอกับเข็มอีเลคโทรดจํานวน 5 เข็ม ทีม่ี

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2mm ติดตั้งกอนเขาหองอบแหงโดยมีระยะหางจากหองอบแหง 4 cm และเขม็อีเลคโทรด

จะอยูสูงจากวานหางจระเข 4 cm โหลดเซลนํามาใชวัดน้ําหนักที่เปล่ียนแปลงไปของวานหางจระเข และตอเขากับ

คอมพิวเตอรเพือ่ใชบันทึกคาน้ําหนักของวานหางจระเข อณุหภูมิที่จุดตาง ๆ สามารถบันทึกคาโดยใช Data Logger 

ตอผานสายเทอรโมคับเปลชนิด K 
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Figure 1 Schematic diagram of the experimental EHD drying system;1 – centrifugal blower, 2 – 

Heater U type, 3 – thermocouple,4 – hot wire anemometer,5 – corona electrode, 6 – load cell,7 –PID 

control 8 – high voltage, 9 – weight indicator, 10 – personalcomputer 

วิธีการทดลอง 
 นําใบวานหางจระเขมาปอกเปลือกและสไลดดวยเครื่องสไลดจนไดความหนา 1 cmและหั่นใหมีขนาด

กวาง 3cmยาว 3 cm นําวานหางจระเขที่ไดไปหาคาความชื้นเริ่มตนดวยวิธีอบแหงแบบสุญญากาศที่อุณหภูม ิ 70 

องศาเซลเซียส ความดัน 138kPaจากนั้นนํามาเรียงบนถาดใหไดน้ําหนักโดยประมาณ 200g โดยวานหางจระเขมี

ความชื้นเริ่มตนประมาณ 6,900–8,800 % d.b. ทําการอบแหงจนกระทั่งเหลือความชืน้สุดทาย5% d.b.บันทึกคา

น้ําหนักและอุณหภูมิทุก ๆ 1minโดยมีเงื่อนไขที่ใชในการอบแหงดังตอไปน้ีความเร็วลมรอน 0.15 เมตรตอวินาที 

อุณหภูมิลมรอน 60, 70 และ 80ºC แรงดันไฟฟา0 7.5 และ 15kV 

อัตราสวนความชื้น และอตัราการอบแหง(สมชาต,ิ 2540) 
เนื่องจากความชื้นเริ่มตนของวานหางจระเขมีคาที่ไมคงที่ดังนั้นจึงใชอัตราสวนความชื้น (Moisture Ratio) ในการ

อธิบายการอบแหงในงานวิจัยนี้ โดยอัตราสวนความชื้นสามารถหาไดจาก 

      (1) 

เมื่อ MR คือ อตัราสวนความชื้น (Moisture Ratio)  X คือ ความชื้นของวานหางจระเข ณ เวลาใด ๆ (kg/kg(d.b.)) 

Xeคือ ความชื้นของวานหางจระเขที่จุดสมดุล (kg/kg(d.b.)) Xiคือ ความชื้นของวานหางจระเขที่จุดเริ่มตน 

(kg/kg(d.b.)) และอัตราการอบแหงสามารถหาไดดังนี้ 

DR = -       (2) 

1 2 3 4 

7 8 9 

6 5 

10 
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เมื่อDRคือ การเปลี่ยนแปลงความชื้นตอหนวยเวลา (kg/kg·min)dXคือ ความแตกตางของความชื้นที่เวลาใด ๆ (kg 

water/kg dry solid) dtคือ ความแตกตางของเวลาที่ใชในการอบแหง (min) 

 

ประสิทธิภาพในการใชพลังงานในระหวางการอบแหงสามารถหาไดจากความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ โดยความ

ส้ินเปลืองพลังงานจําเพาะ(Specific Energy Consumption, SEC)(อําไพศักดิ์ และ ประทีป,2553)คือพลังงานที่

ตองใชในการอบแหงเพื่อนําน้ําจํานวน 1 kg ออกจากวัสดุ สามารถหาไดจาก 

SEC =       (3) 

เมื่อ SECคือ ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ,kWh/kgwater, Eheaterคือ พลังงานที่ใชในขดลวดความรอน, kWh, 

Efanคือ พลังงานที่ใชในพัดลม, kWh, EEHDคือ พลังงานที่ใชใน High Voltage, kWh, Mwคือ ปริมาณน้ําที่ระเหยออก

จากเนื้อวัสดุ, kgในการวิเคราะหความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะพลังงานไฟฟาที่ใช และปรมิาณน้ําที่ระเหยจาก

ผลิตภัณฑจะพิจารณาตั้งแตเร่ิมการอบแหงจนกระทั่งความชื้นสุดทายลดลงเหลือ 5% d.b. 

 

ผลและวจิารณผลการทดลอง 

ผลของสนามไฟฟาแรงดันสูงตอการอบแหง 
อัตราสวนความชื้นเทียบกับเวลาเมื่ออบแหงที่อุณหภูมิ 60ºC และใชสนามไฟฟาแรงดันสูงที่ 0-15 kV(Figure 2) จะ

เห็นไดวาการลดลงของความชื้นจะเพิ่มขึ้นเมือ่แรงดันไฟฟาสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากเมื่อใชแรงดันสนามไฟฟาสูงขึ้น

จะทําใหเกิดความปนปวนที่บริเวณผิวมากขึ้นทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรอนที่ผิววัสดุไดดีขึ้นจึงทําใหความชื้น

ลดลงไดเร็วขึ้น อัตราการอบแหงกับความชื้นที่อุณหภูมิ 60ºC ที่สนามไฟฟาแรงดันสูง 0-15 kV(Figure 3) เห็นไดวา

เมื่อเพิ่มแรงดันสนามไฟฟาจะทําใหอัตราการอบแหงเพิ่มขึ้นในชวงแรกของการอบแหง แตอยางไรก็ตามในชวงทาย

ของการอบแหงจะเห็นไดวาสนามไฟฟาแรงดันสูงมีผลคอนขางนอยตอการอบแหง เนื่องจากน้ําในบริเวณผิววัสดุได

ระเหยออกไปหมดแลว ดังนั้นความปนปวนของกระแสอากาศจึงสงผลคอนขางนอยตออัตราการอบแหง อัตราสวน

ความชื้นเทียบกับเวลาเมื่ออบแหงที่อุณหภูมิ 80ºC และใชสนามไฟฟาแรงดันสูง 0-15 kV(Figure 4) พบวาการ

ลดลงของความชื้นจะมีคาใกลเคียงกันเมื่อใชสนามไฟฟาแรงดันสูง 7.5 kV และ 15 kV ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก

สัมประสิทธิ์การพาความรอนเมื่อความแตกตางของอุณหภูมมิีคาสูงขึ้น จะมีคานอยลงจึงทําใหการลดลงของ

ความชื้นมีคาใกลเคียงกัน และเมื่อสังเกตุจากอัตราการอบแหงและความชื้นที่อุณหภูมิ 80ºC และใชสนามไฟฟา 0-

15 kV(Figure 5) จะพบวาอัตราการอบแหงที่ 7.5 kV และ 15 kV มีคาใกลเคียงกันมากซึ่งสอดคลองกับการลดลง

ของความชื้น(Figure 4) 
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Figure 2 Moisture ratio and drying time at temperature60oC 

 

Figure 3 Drying rate and moisture content at various electric fields for drying temperature of 60ºC 
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Figure 4 Moisture ratio and drying time at temperatureof 80oC 

 

Figure 5 Drying rate and moisture content at various electric fields for drying temperature of 80ºC 
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ผลของอุณหภูมิ 

 

Figure 6 Drying rate and moisture content at various temperatures for electric field of 15 kV 

ผลของอุณหภูมิตอการอบแหงซึ่งพบวาที่สนามไฟฟาแรงดันสูงเทากัน (Figure 6) อัตราการอบแหงจะเพิ่มขึ้นเมื่อ

อุณหภูมิสูงขึ้นทั้งนี้เนื่องจากเมื่ออุณหภมูิสูงขึ้นแรงขับ (driving force) ที่จะทําใหน้ําทีผิ่วของวัสดุระเหยเพิ่มขึ้นจึง

ทําใหอัตราการอบแหงสูงขึ้น 

การใชพลังงานในการอบแหง 
ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะของการอบแหงวานหางจระเขดวยสนามไฟฟาแรงดันสูง (Table 1) สําหรับความ

ส้ินเปลืองพลังงานจําเพาะที่อณุหภูมิ 60ºC พบวาที่แรงดนัไฟฟา 15 kV มีคาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะนอย

ที่สุดเนื่องจากใชระยะเวลาในการอบแหงที่รวดเร็วกวาการอบแหงที่แรงดันไฟฟา 0 kV และ 7.5 kV แตที่ 0 kV กับ 

7.5 kV มีคาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ใกลเคียงกันทั้งนี้เนื่องมาจากความชื้นเริ่มตนของวานหางจระเขที่ 7.5 

kV มีคาคอนขางสูง สําหรับความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะในการอบแหงที่อุณหภูม ิ70ºC พบวาที่แรงดันไฟฟา 15 

kV ใชพลังงานนอยที่สุดเนื่องจากระยะเวลาที่ใชในการอบแหงที่ส้ัน สําหรบัความสิน้เปลืองพลังงานจําเพาะที่

อุณหภูมิ 80ºC พบวาที่แรงดันไฟฟา 7.5 kV ใชพลังงานนอยที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากระยะเวลาที่ใชในการอบแหงของ

แรงดันไฟฟาที่ 7.5 kV และ 15 kV ใกลเคียงกัน แตที่แรงดันไฟฟา 15 kV มีการใชพลังงานจากเครื่องกําเนิดไฟฟา

แรงดันสูงที่สูงกวา จึงทําใหมคีวามสิ้นเปลืองพลังงานที่สูงกวา  
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Table 1 Specific energy consumption for Aloe vera drying using combined EHD and hot air  

Temperature Voltage 
(kV) 

Blower 
(kW) 

Heater 
(kW) 

High voltage 
(kW) 

Time 
 (min) 

SEC 
(kWh/kg) 

0 0 965 117.3 

7.5 0.02 930 118 

60ºC 

15 

1.2 

0.04 840 103.6 

0 0 850 146 

7.5 0.02 778 138.1 

70ºC 

15 

1.8 

0.04 750 134 

0 0 710 156.7 

7.5 0.02 610 134.8 

80ºC 

15 

0.27 

2.4 

0.04 615 144.1 

สรุปผลและเสนอแนะ 
 งานวิจัยนี้ไดศึกษาจลนพลศาสตรของการอบแหงวานหางจระเขดวยไฟฟาแรงดันสูง ซึ่งผลจากการศึกษา

พบวาอุณหภูมแิละแรงดันไฟฟามีผลตอจลนพลศาสตรการอบแหงวานหางจระเข โดยอัตราการอบแหงจะเพิ่มขึ้น

เมื่อแรงดันไฟฟาเพิ่มขึ้น และอตัราการอบแหงเพิ่มขึ้นตามอณุหภูมิที่เพิ่มขึ้น แตอยางไรก็ตามที่อุณหภูมอิบแหงที่สูง

สนามไฟฟาแรงดันสูงจะสงผลคอนขางนอยตออัตราการอบแหง 
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