
 
บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1  ลําไย  

 

ลําไย (Longan) มีช่ือทางวิทยาศาสตรวา Dimocarpus longan Lour. วงศ 
SAPINDECEAE จัดเปนผลไมชนิดบมไมสุก (non-climacteric fruit) เปนผลไมที่มีรสหวาน
มีกล่ินหอมและไมมีรสเปรี้ยว  โดยทัว่ไปมีความหวาน 16-20 องศาบริกส  pH 6.7-6.9  เนื้อลําไย
สดมีน้ําตาลอยู 3 ชนิด คือ กลูโคส ฟรุคโตส ซูโครส และมีกรดอินทรยีหลายชนิด เชน กรดกลูโค
นิค กรดมาลิค และกรดซิตริก เปนตน  รวมทั้งยังมีกรดอะมิโนอีก 9 ชนิด  สวนเนื้อลําไยอบแหงยงั
ประกอบดวยเกลือแรที่เปนประโยชนตอรางกาย เชน ทองแดง สังกะสี และแมงกานีส เปนตน  

 

  เนื่องจากลําไยเปนผลไมที่มีรสชาติหวาน หอม และมีประโยชนทางโภชนาการหลาย
อยางดังตารางที่ 2.1 จึงเปนที่นิยมบริโภคของชาวไทยและชาวตางประเทศ สามารถบริโภคไดทั้ง
ในรูปผลสด และในรูปเปนผลิตภัณฑ เชน ลําไยทั้งเปลือกอบแหง เนื้อลําไยอบแหง ลําไยดอง 
ลําไยกวนปรุงรส ลําไยแชอ่ิม น้ําลําไยผง น้ําลําไยสดหวานเขมขน น้ําลําไยแหงหวานเขมขน ลําไย
กวน ลําไยกระปองหรือบรรจุขวดในน้ําเชื่อม และลําไยแชแข็ง เปนตน นอกจากนีลํ้าไยผลสด และ
เนื้อลําไยอบแหงสามารถนํามาประกอบเปนอาหารคาว หวานชนิดตางๆ ได เชน ขาวตมลําไย ขาว
เหนยีวเปยกลําไย บัวลอยผลไม คุกกี้ลําไย เคกลําไย ขนมปงลําไย พายลําไย มัฟฟนลําไย เปนตน  

 

2.2  ผลไมแผน  
 
  ผลไมแผน (Fruit leather) คือ ผลิตภัณฑที่ทําจากเนื้อผลไมตีปนแลวนํามาทําเปน
แผนบางกอนนําไปผานกระบวนการทําแหง  สําหรับผลไมที่สามารถนํามาผลิตเปนผลไมแผนได  
เชน แอปเปล กลวย เชอรร่ี สม สับปะรด และสตรอเบอรร่ี ผลไมบางชนิดอาจจาํเปนตองผสม
น้ําตาลหรือน้ําผ้ึงเพื่อเพิ่มความหวาน (Raab and Oehler, 1999)  
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ตาราง 2.1   สวนประกอบของลําไยสดและลําไยอบแหง 

สวนประกอบ เนื้อลําไยสด เนื้อลําไยอบแหง 
ความชื้น                 รอยละ 81.10 17.80 
ไขมัน                     รอยละ                    0.11 0.48 
เสนใย                     รอยละ 0.28 1.60 
โปรตีน                    รอยละ 0.97 4.60 
เถา                           รอยละ 0.56 2.86 
คารโบไฮเดรต         รอยละ 16.98 72.70 
พลังงานความรอน   กิโลแคลอรี/100 กรัม 72.79 311.80 
แคลเซียม                 มิลลิกรัม/100 กรัม 5.70 27.70 
เหล็ก                        มิลลิกรัม/100 กรัม 0.35 2.39 
ฟอสฟอรัส               มิลลิกรัม/100 กรัม 35.50 159.50 
โซเดียม                    มิลลิกรัม/100 กรัม - 4.50 
โปตัสเซียม               มิลลิกรัม/100 กรัม - 2,012.00 
ไนอาซีน                   มิลลิกรัม/100 กรัม - 3.03 
กรดแพนโทเทอนิค  มิลลิกรัม/100 กรัม - 0.57 
วิตามินบีสอง           มิลลิกรัม/100 กรัม - 0.37 
วิตามินซี                  มิลลิกรัม/100 กรัม 69.20 137.80 
ที่มา : รัตนา และอัจฉรา, 2542 

 
 ลําไยเปนผลไมอีกชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาแปรรูปเปนผลไมแผนได จากการสํารวจ
ผูบริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑผลไมแผนของผุสดี (2547) พบวา ผูทดสอบตองการภาพลักษณของ
ผลไมแผนที่สะอาด มีความปลอดภัย สะดวกในการรับประทาน มีคุณคาทางโภชนาการ ผลิตจาก
ผลิตภัณฑธรรมชาติ ปราศจากวัตถุกนัเสีย เก็บรักษาไดนาน  ในดานลักษณะปรากฏ ผูทดสอบ
ตองการผลไมแผนที่มีสม่ําเสมอ เปนสีเนือ้ผลไมโดยธรรมชาติ มีความชุมชื้น ไมมรีอยแตก ไมมี
ผลึกน้ําตาล  ดานกลิ่น ผูทดสอบตองการกลิ่นผลไมที่ชัดเจน  ในดานลกัษณะเนื้อสัมผัส จะตองไม
เหนยีวตดิมือ พบเนื้อผลไมในขณะเคี้ยว สามารถที่จะละลายได ไมติดฟน  สวนในดานรสชาติ ผู
ทดสอบตองการใหมีรสเปรี้ยว หวาน เคม็ที่เหมาะสม  และปจจยัที่สําคัญปจจัยแรกที่ผูทดสอบ
สวนใหญใหการยอมรับ คือ ลักษณะปรากฏดานสีของผลิตภัณฑทีม่ีสีคลายเนื้อผลไมสด แต
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ผลิตภัณฑที่ผานการอบแหงแลวสวนใหญจะมีสีเขมขึ้น อันเนื่องจากเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลซึ่งเปน
ผลจากไดรับความรอนสูงในระหวางการอบแหง โดยเฉพาะผลไมที่มีน้ําตาลเปนองคประกอบสูง 
เชน ลําไย ซ่ึงพบวาถาใชอุณหภูมิสูงและระยะเวลาอบแหงนาน จะไดเนื้อลําไยทีม่ีสีน้ําตาลเขม
หรือดํา แตถาใชอุณหภมูิและระยะเวลาในการอบแหงที่เหมาะสมก็จะไดเนื้อลําไยอบแหงที่มสีี
เหลืองทอง ซ่ึงจะมีคุณภาพและมีราคาขายสูงกวาเนื้อลําไยอบแหงที่มสีีดํา ดังตาราง 2.2 ดังนั้นใน
กระบวนการอบแหงลําไยแผนควรใชสภาวะการอบแหงทีเ่หมาะสมเพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีสี
ใกลเคียงกับเนือ้ลําไยอบแหงที่มีสีเหลืองทอง ซ่ึงเปนผลิตภัณฑที่มีคณุภาพและมีคณุลักษณะตรง
กับความตองการของผูบริโภค  
 

ตาราง 2.2  ราคาเนื้อลําไยอบแหงแตละเกรด 

รูปผลิตภัณฑ ช่ือผลิตภัณฑ ราคาขายสง (บาทตอกิโลกรัม) 

 

เนื้อลําไยอบแหง 

รหัส : 510303-A02 

 

200 

 

เนื้อลําไยอบแหง 

เนื้อสีทอง 

รหัส : 510303-A02 

 

350 

 

เนื้อลําไยอบแหง 

เนื้อสีทอง เกรด 2 

รหัส : 510303-A02 

 

300 

ที่มา : รายการสินคาที่นาสนใจของชุมชน หรือ SMEs : กลุมแมบานเกษตรกรเหลายาว  
อําเภอบานโฮง จังหวดัลําพนู, 2550 
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2.3  น้ําในอาหาร 

 

  น้ําเปนสวนประกอบหลักของอาหารทุกชนิดโดยอยูในรูปอิสระ (Free water) และ
เกาะเกี่ยวกับสารอื่น (Bound water) น้ําอิสระเปนน้ําทีแ่ทรกอยูในชองวางของอาหาร อาจมีการ
เกาะตวักับองคประกอบของอาหารบางดวยพนัธะที่ไมแข็งแรงมากนกั มีคุณสมบตัิเหมือนน้ําปกต ิ
สามารถเปนตัวทําละลายได มีสวนเกี่ยวของกับปฏิกิริยาเคมีและจุลินทรียสามารถนําไปใชในการ
ดํารงชีวิตได แตน้ําสวนนี้ก็ยังมีคณุสมบัติไมเหมือนกับน้ําอิสระในธรรมชาติอยางแทจริง จึงมัก
เรียกน้ําอสิระนี้วา “ แอคทีฟวอเตอร ” (active water) ซ่ึงหมายถึงน้ําที่ยังคงรักษาคุณสมบัติของ
น้ําอิสระไวได   
 

  สวนน้ําที่เกาะเกี่ยวกับสารอื่นเปนน้ําทีเ่กาะติดกับอาหารดวยพันธะทีแ่ข็งแรงมาก อาจ
เปนพันธะโควาเลนตหรือพันธะอื่นๆ ไมมคีุณสมบัติเปนตัวทําละลาย ไมมีสวนในปฏิกิริยาเคมีและ
จุลินทรียไมสามารถนําไปใชประโยชนได  การแสดงปรมิาณน้ําในผลิตภัณฑอาหารสามารถอธิบาย
ในรูปของเปอรเซ็นตไดดังนี ้

 % ความชื้น   =     น้ําหนักกอนอบแหง – น้ําหนกัหลังอบแหง     x    100 

                             น้ําหนกักอนอบแหง 

การแสดงปริมาณความชืน้ของอาหารแบบฐานเปยก (wet weight basis) คิดจาก 

  m =            มวลของน้ํา     x     100 

             มวลของตัวอยาง 

  m =            มวลของน้ํา      x     100 

        มวลของน้ํา + ของแข็ง 

หรือคิดแบบฐานแหง (dry weight basis)  

  M =          มวลของน้ํา         x     100 

            มวลของของแข็ง 

 

  นิยมใชปริมาณความชืน้แบบฐานแหงในการคํานวณ  สวนปริมาณความชื้นฐานเปยก
ใชบอกองคประกอบของน้ําในอาหาร (กุลยา, 2540)   
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2.4  คาวอเตอรแอคติวิตี ้

  

  คาวอเตอรแอคติวิตี้ (Water activity; Aw) หมายถึง ปริมาณน้ําที่มอียูในอาหาร เปน
น้ําที่ไมไดเปนองคประกอบของโมเลกุลทางเคมีของอาหาร (Bound water) และยังเปนอิสระ 
(Free water) อยูในอาหาร  ถามีมากจะทําใหอาหารเก็บไวไดไมนาน หรือเรียกวาอายุการเก็บรักษา 
(Shelf-life) ส้ัน  การหาความชื้นในอาหารหาไดจากการนําอาหารไปอบแหงแลวช่ังหาน้ําหนัก
ของแข็งที่เหลือ ทําใหทราบความชื้นหรือปริมาณน้ําทีห่ายไป  แลวคํานวณออกมาเปนรอยละ
ความชื้นหรือรอยละน้ําที่อยูในอาหารนัน้  อยางไรก็ตามถาความชื้นของอาหารนอยกวารอยละ  50  
หรือในอาหารแหงโดยทั่วไปควรหาคาวอเตอรแอคติวิตีห้รือ Aw จะทําใหเหน็ความแตกตางของ
การเปลี่ยนแปลงปริมาณความชื้นของอาหารไดชัดเจนกวา เพราะถาคาความชื้นในอาหาร
เปลี่ยนแปลงไปเล็กนอยก็จะเห็นความแตกตางของคา Aw ไดทันท ีดงัแสดงในภาพ 2.1a แสดงถึง
ความสัมพันธของการหาคาความชื้นกับคาวอเตอรแอคติวิตี้ในอาหารที่มีน้ํามาก คอืมีน้ํา 0 กรัมตอ
น้ําหนกัแหงอาหาร 1 กรัม จนถึงอาหารทีม่ีน้ํา 10 กรัมตอน้ําหนกัแหงอาหาร 1 กรัม สําหรับภาพ 
2.1b เปนการแสดงความสมัพันธของอาหารที่มีความชืน้นอย คือมีน้ํา 0 กรัมตอน้ําหนักแหง 1 กรัม 
จนถึงอาหารทีม่ีน้ํา 0.6 กรัมตอน้ําหนกัแหง 1 กรัม  ในภาพ 2.1a พบวาตัวอยางอาหารที่มีปริมาณน้ํา
มากตั้งแต 0.5 กรัมตอน้ําหนักแหง 1 กรัม ขึ้นไปจึงจะเห็นการเปลีย่นแปลงปริมาณน้ําในอาหารได
ชัดเจน และทีป่ริมาณน้ําต่ํากวา 0.5 กรัมตอน้ําหนกัแหง 1 กรัม การเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นจะสามารถ
อธิบายไดดวยคา Aw ไดดีกวา  สวนในภาพ 2.1b สําหรับอาหารที่มีความชื้นนอย เมื่อมีความชื้นใน
อาหารเปลี่ยนแปลงไปเล็กนอย จะเห็นคาความแตกตางของคา Aw ไดอยางชัดเจน เพราะเสนกราฟ
ความสัมพันธของปริมาณน้าํในอาหารกับความสัมพันธของคา Aw ซ่ึงจะขยายไปตามแนวแกน
ของคา Aw มากขึ้น 

 

 อาหารที่มีปริมาณวอเตอรแอคติวิตี้ต่ําจะทาํใหจุลินทรยีเจริญไดชาลง  ลดปฏิกิริยาของ
เอนไซมจึงลดการเกิดสีน้ําตาลและลดการเหม็นหนื  ดังนั้นอาหารที่มคีาวอเตอรแอคติวิตี้ต่ําจึงมีอายุ
การเก็บรักษาไดนานกวาอาหารที่มีคาวอเตอรแอคติวิตีสู้ง อาหารที่สามารถเก็บรักษาไดนานที่สุด 
คือ มีคาวอเตอรแอคติวิตี้อยูในชวง 0.2-0.4 ดังภาพ 2.2 
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ภาพ 2.1  การดูดและคายน้ําของอาหาร (moisture isotherm)  

ภาพ a. เปนกราฟของอาหารที่มีความชื้นสงู  ภาพ b. เปนกราฟของอาหารที่มีความชื้นต่ํา 

ที่มา : ไพโรจนและคณะ, 2544 

  

 
ภาพ 2.2  อายกุารเก็บรักษาอาหาร เปนผลจากคาวอเตอรแอคติวิตีใ้นอาหารนั้น 

ที่มา : ไพโรจนและคณะ, 2544 
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 อยางไรก็ตาม สามารถลดปริมาณน้ําที่เปนประโยชนของอาหารเพื่อทําใหอาหารเก็บ
รักษาไดนานขึน้  โดยการเติมสารที่ดูดน้าํไดดี (Humectants) ลงในอาหารนั้น ซ่ึงไดแก เกลอื     
กลีเซอรอล ซอรบิทอล และแซคคาโรส เปนสารที่มีแนวโนมจะใชเปนสารดูดน้ําได  แตสารบาง
ชนิดมีรสหวานหรือเค็ม การใชสารเหลานีจ้ํานวนมากพอเพื่อดูดน้ําและควบคุมคาน้ําที่เปน
ประโยชนอาจทําใหรสชาติของอาหารเปลี่ยนแปลงได 

 

ตาราง 2.3  ระดับคาวอเตอรแอคติวิตีแ้ละความสําคัญ 

Aw ความสําคัญ 

1.00 

0.95           

 

0.90 

 

0.85 

0.80 

 

0.75 

0.70 

0.65 

0.60 

 

0.55 

0.40 

0.25 

 

Pseudomonas, Bacillus, Clostridium perfringens และยีสตบางชนิดไมสามารถ 

เจริญเติบโตได 

ขีดต่ําสุดสําหรับการเจริญเตบิโตของเชื้อแบคทีเรียทั่วๆไป Salmonella, Vibrio 

parahaemolyticus, Lactobacillus และยีสตบางชนิดไมสามารถเจริญเติบโตได 

ยีสตหลายชนดิไมสามารถเจริญเติบโตได 

ขีดต่ําสุดสําหรับปฏิกิริยาของเอนไซม และการเจริญเติบโตของเชื้อราสวนใหญ 

Staphylococcus aureus ไมสามารถเจริญได 

ขีดต่ําสุดสําหรับ Halophillic bacteria 

ขีดต่ําสุดสําหรับการเจริญเตบิโตของ Xerophillic fungi สวนใหญ 

อัตราเร็วสูงสุดสําหรับปฏิกิริยาการเกดิสีน้ําตาล (Maillard reaction) 

ขีดต่ําสุดสําหรับการเจริญเตบิโตของ Osmophillic bacteria และ Xerophillic yeast 

 และ Fungi 

ขีดต่ําสุดสําหรับการดํารงชีวิตของเชื้อจุลินทรีย 

อัตราเร็วต่ําสุดของปฏิกิริยาออกซิเดชัน 

ความตานทานสูงสุดของแบคทีเรียสรางสปอร 

ที่มา : ไพโรจนและคณะ, 2544  
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2.5  การอบแหง 
 
  การอบแหง เปนการใหความรอนแกอาหารระดับหนึ่ง เพื่อไลเอาน้ําออกจากอาหารให
เหลืออยูปริมาณนอยที่สุด การอบแหงทําไดหลายวิธี เชน การตากแดด (sun drying) การอบแหง
โดยใชพลังงานแสงอาทิตย (solar drying) ตูอบแหงแบบใชลมรอน (hot air drier) ตูอบแหงแบบ
สุญญากาศ (vacuum shelf drier) การทําแหงแบบแชเยือกแข็ง (freeze drying หรือ 
sublimation) และการอบ (baking) เปนตน ซ่ึงอาหารแหงทีไ่ดจะมีปริมาณน้าํหรือความชื้น
ประมาณ 2-3% ทําใหลดคาวอเตอรแอคติวิตี้ในอาหารใหนอยลงดวย จึงทําใหยืดอายุการเก็บรักษา
ไดนานขึน้ เพราะเมื่ออาหารมีน้ําลดลงจะยับยั้งการเจรญิของจุลินทรียและการทํางานของเอนไซม
ได นอกจากนี้การอบแหงยังชวยลดน้ําหนัก ทําใหลดคาใชจายระหวางการเก็บรักษาและขนสง 
อาหารอบแหงบางชนิดยังสามารถเก็บรักษาไดที่อุณหภูมหิอง ซ่ึงวิธีการอบแหงจึงเหมาะสมเปน
อยางยิ่งสําหรับประเทศที่กําลังพัฒนา อยางไรก็ตาม การอบแหงทําใหสูญเสียทั้งคุณภาพการบริโภค
และคุณคาทางโภชนาการ  

 

 2.5.1  กลไกการอบแหง 

 

  เมื่ออากาศรอนถูกเปาลงบนชิ้นอาหารที่เปยกชื้น ความรอนจะถายเทไปที่ผิวนอกของ
อาหาร ความรอนแฝงของการกลายเปนไอน้ํา (latent heat of vaporization) จะทําใหน้ําระเหย
กลายเปนไอน้าํ และแพรกระจายผาน boundary film ของอากาศ และพาไอน้ําระเหยออกไปโดยมี
อากาศแหงเขามาแทนที่ ดังภาพ 2.3 ทําใหบริเวณที่ผิวนอกของอาหารจะมีความดันไอของไอน้ํา
ลดลง เกิดความแตกตางของความดันไอของน้ําระหางอากาศภายนอกกับความชื้นภายในชิน้อาหาร 
จึงเปนแรงขับใหน้ําจากภายในจะเคลื่อนยายออกมาที่ผิวนอกของอาหารไดดวยกลไกดังนี ้ 

1. เคลื่อนที่โดย capillary force 

2. เคลื่อนที่โดยการแพรกระจายของน้ํา เนื่องจากตัวถูกละลายมีความเขมขนแตกตางกนัที่
บริเวณตางๆกนัในชิ้นอาหาร 

3. น้ําจะถูกดูดซบัดวยช้ันของตัวถูกละลายออกมาอยูที่ผิวนอกของอาหาร 

4. ไอน้ําที่ระเหยออกไปในอากาศจะทําใหเกดิความแตกตางของความดันไอ 

 



 13 

 
ภาพ 2.3  การเคลื่อนที่ของความชื้นออกจากชิ้นอาหารระหวางการอบแหง 

ที่มา : นิธิยา,  2544 

 
2.5.2  กราฟอัตราการอบแหง  

 
กราฟอัตราการอบแหง (Drying Rate Curve) เปนกราฟที่ไดจากการสราง

ความสัมพันธระหวางปริมาณความชืน้และเวลาที่เปลีย่นแปลงระหวางกระบวนการอบแหง ดังภาพ 
2.4 ซ่ึงสามารถใชหาเวลาในการอบแหงทีส่ภาวะเดยีวกนัได  อยางไรก็ตามเมื่อสรางกราฟระหวาง
อัตราการอบแหง (lb moisture evaporated / hr ft2) กับปริมาณความชืน้จะไดกราฟทีแ่สดง
กระบวนการอบแหงที่ดกีวา ซ่ึงจากภาพ 2.4 พบวา สามารถแบงอัตราการอบแหงไดเปนสองชวง 
คือ ชวงอัตราการอบแหงคงที่ (constant-rate period) และชวงอัตราการอบแหงลดลง (Falling-

rate period) ซ่ึงเริ่มตนการอบแหงอาหารมีปริมาณน้ํามาก  ที่ผิวของอาหารและมีช้ันน้ําอิสระบางๆ
ปกคลุมอยู อัตราการอบแหงเริ่มตนในผลติภัณฑอาหารเกิดจากโมเลกลุของน้ําเคลื่อนที่หรือระเหย
จากผิวหนาสูอากาศรอนที่เปนตัวกลาง ในขั้นแรกนี้ปริมาณน้ําที่ผิวหนาจะคงที่ตลอด เพราะน้ําที่อยู
ภายในอาหารเคลื่อนที่มาแทนที่น้ําที่ผิวหนาที่ระเหยไปอยางเพยีงพอทีจ่ะทําใหปริมาณน้ํายังคงที่
ตลอดเวลา  อาจกลาวไดวาอัตราการเคลื่อนที่ของน้ําจากภายในมาที่ผิวหนาอาหารมีคามากกวาหรือ
เทากับอัตราการเคลื่อนที่ของน้ําจากผิวหนาอาหาร ชวงนี้เรียกวาชวงอัตราการอบแหงคงที่ หรือ 
Constant-rate period หรือชวง BC ดังภาพ และจะดาํเนินตอไปจนกระทั่งอัตราการเคลื่อนที่ของ
น้ําภายในมาสูผิวหนาอาหารยังคงรวดเรว็เพียงพอตอการระเหยที่เกดิตอเนื่องตลอดเวลาจากการ
ไหลอยางคงทีข่องอากาศรอน เมื่อถึงจุดทีก่ารเคลื่อนยายของน้ําภายในอาหารชาลง เปนการสิ้นสุด
ชวงอัตราการอบแหงคงที่ เนื่องจากความชื้นโดยเฉลี่ยของอาหารลดลงมีคาเทากับ Xc  อาหารที่มี
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ความชื้นต่ํา เชน พวกเมล็ดพืช จะมีระยะอัตราการอบแหงคงที่ส้ันมากหรือไมมีเลย  อยางไรก็ตาม
ในชวงเริ่มตนหรือชวง AB ถาผิวหนาของอาหารมีอุณหภูมิต่ํากวาอากาศรอน อัตราการระเหยจะ
เพิ่มขึ้นในขณะที่มีการปรับอุณหภูมิของอาหารใหสูงขึ้นจนกระทั่งเขาสูสมดุล  ในทางตรงขามหาก
อุณหภูมิของอาหารสูงกวาอากาศรอน อัตราการอบแหงเมื่อเร่ิมตนจะลดลงในขณะที่มกีารปรับ
อุณหภูมิของอาหารใหลดลงเทากับอุณหภูมอิากาศ หรือแสดงดังภาพ 2.4 ในชวง A’B  แตโดยปกติ
ชวงการปรับอณุหภูมิจะสั้นมาก จึงมักถูกตัดทิ้งไปในขั้นตอนการอบแหงและไมนํามาพิจารณาเวลา
ในการอบแหง 
 

เมื่อความชื้นเฉลี่ยของอาหารมีคาเทากับจดุ Xc ซ่ึงเปนความชื้นวกิฤต (Critical 

moisture content) ปริมาณน้ําที่ผิวหนาอาหารจะระเหยและลดลงไปอยางมาก อัตราการอบแหง
ชวงนี้จะขึ้นอยูกับอัตราการเคลื่อนยายของน้ําจากภายในมาที่ผิวอาหาร ชวงนี้เรียกชวงอัตราการ
อบแหงลดลง หรือ Falling-rate period หรือชวง CD รูปแบบของความชื้นของอาหารจะแตกตาง
กันขึ้นอยูกับสภาวะการอบแหง  ความชื้นจะมีคาสูงสุดที่กึ่งกลางของชิ้นอาหารและต่ําสุดที่ผิวหนา
อาหารระหวางชวงอัตราการอบแหงลดลง 

 
เมื่อทําการอบแหงตอไปจะสามารถกําจัดน้ําอิสระที่อยูภายในอาหารจนหมด คือ 

ความชื้นลดลงจากจุด D ไปยังจุด E  การระเหยจะเกิดขึน้เนื่องจากความแตกตางของความเขมขนที่
ผิวหนาอาหารและภายในอาหาร  และอัตราการกําจัดน้ําจะลดลงเนื่องจากความเขมขนของน้ําลดลง
ไปอยางมากจากการอบแหง และเมื่อถึงจุด E กระบวนการอบแหงจะสิ้นสุดลง 
  

 
ภาพ 2.4  การลดความชื้นของอาหารในชวงอัตราการอบแหงคงที่และอัตราการอบแหงลดลง 
ที่มา : Treybal, 1980 
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กลไกของการถายเทมวลภายในอาหารมีผลตออัตราการอบแหง โดยการเคลื่อนทีข่อง
น้ําภายในจะเกดิขึ้นไดหลายแบบ ดังนี ้
 
 1.  Liquid diffusion  ความชื้นที่ผิวหนาลดลงต่ํากวาความชื้นที่เหลืออยูภายในอาหาร 
จะทําใหเกดิแรงขับใหการเคลื่อนที่จากภายในมาสูผิวหนาอาหารโดยการแพรของน้าํ  อัตราการแพร
ขึ้นอยูกับธรรมชาติของอาหาร อุณหภูมิ ความแตกตางของความเขมขนภายในและผวิหนาอาหาร 
 2.  Vapor diffusion  ระหวางการอบแหงอาจเกิดการระเหยใตผิวหนาอาหาร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการอบแหงที่ใชเวลานาน  โมเลกุลของน้ําจะแพรผานอาหารออกมาสูอากาศรอน  
การแพรของไอนี้เกิดจากความแตกตางของความดันไอของอาหารและความดันไอเหนืออาหาร 
 3.  Capillary flow  แรงตึงผิวมีผลตอการเคลื่อนที่ของน้ําในโครงสรางอาหาร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารที่มรูีพรุน  น้ําอิสระจะเคลื่อนที่ผานคะปลลารีหรือชองวางเล็กๆระหวาง
ของแข็งดวยกลไกของแรงตงึผิว เชนเดยีวกับการเคลื่อนที่ของน้ํามันในไสตะเกียง โดยคะปลลารีจะ
เปนรูเปดที่เชือ่มระหวางน้ําภายในอาหารและผิวหนาอาหาร 
 4.  Pressure flow  ความแตกตางระหวางความดนัของอากาศรอนและโครงสราง
ภายในอาหาร ทําใหเกิดการเคลื่อนของน้ําได 
 5.  Thermal flow  ความแตกตางของอุณหภูมิระหวางผิวหนาอาหารและภายใน
อาหารอาจจะมีความสําคัญตอการอบแหงอาหารในชวงหลัง ซ่ึงทําใหเกิดการเคลื่อนที่ของน้ํามาสู
ผิวอาหาร 
 

อยางไรก็ตามระหวางการอบแหง อาจเกิดการเคลื่อนที่ของน้ําโดยหนึ่งหรือมากกวา
หนึ่งกลไก และรายละเอียดของกลไกตางๆ อาจเปลีย่นแปลงไปไดในระหวางการอบแหง 
(Treybal, 1968) 
 

  2.5.3  ปจจัยท่ีมีผลตอการอบแหง 

 

                   การอบแหงคือ การเคลื่อนยายน้ําออกจากอาหาร ปจจยัใดๆที่มีผลตอการเคลื่อนยายนีจ้ึง
มีผลตออัตราเร็วการอบแหง (สุคนธช่ืนและคณะ, 2546) ไดแก 
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1.  ธรรมชาติของอาหาร 

       อาหารเนื้อโปรงมีการเคลื่อนที่ของน้ําภายในอาหารแบบผานชองแคบซึ่งเร็วกวาการ
แพรในอาหารเนื้อแนน ดังนัน้อาหารเนื้อโปรงจึงแหงไดเร็วกวาอาหารเนื้อแนน  อาหารที่มีน้ําตาล
สูงจะเหนียวเหนอะหนะกีดขวางการเคลื่อนที่ของน้ําจึงแหงชา  อาหารที่มีการลวก นวดคลึง ทําให
เซลลแตกจึงแหงไดเร็วขึ้น 

2.  ขนาดและรูปราง 

  ขนาดและรูปรางมีผลตอพื้นที่ผิวตอน้ําหนกัเชน รูปรางเหมอืนกนั ขนาดเล็กจะมีพืน้ที่
ผิวตอน้ําหนักมากกวาขนาดใหญจึงแหงไดเร็วกวา  แตทั้งนี้ตองคํานึงถึงพื้นที่ผิวที่สัมผัสกับอากาศ
ที่จะเกิดการเคลื่อนยายไอน้ําออกไปได  ถาชิ้นเล็กมากทบัถมกันการระเหยเกดิไดเฉพาะที่ผิวสัมผัส
กับอากาศจึงเกดิไดชาทั้งๆทีพ่ื้นที่ตอหนวยน้ําหนกัมาก 

3.  ตําแหนงของอาหารในเตา 

  น้ําในอาหารที่สัมผัสกับลมรอนไดดกีวา หรือสัมผัสกับลมรอนที่มีความชื้นต่าํยอม
ระเหยไดดีกวา 

4.  ปริมาณอาหารตอถาด 

  ถาปริมาณอาหารตอถาดมากเกินไป อาหารสวนลางไมไดสัมผัสกับอากาศรอน หรือ
ไดรับความรอนจากถาดแลวแตไอน้ําไมสามารถแพรกระจายผานชั้นอาหารตอนบนออกมาไดจึง
แหงชา 

5.  ความสามารถในการรับไอน้ําของอากาศรอน  

  อากาศรอนที่มไีอน้ําอยูมากจะรับไอน้ําเพิ่มไดนอยจึงมีผลในชวงอัตราการอบแหงคงที ่

6.  อุณหภูมิของอากาศรอน 

  ถาอากาศมีความชื้นคงที่ การเพิ่มอุณหภูมิเปนการเพิ่มความสามารถในการรับไอน้ําจงึมี
ผลตอการอบแหงในชวงอัตราการอบแหงคงที่ และอุณหภูมิที่สูงขึ้นทําใหการแพรกระจายของน้ําดี
ขึ้น จึงมีผลตอการอบในชวงอัตราการอบแหงลดลงดวย 

7.  ความเร็วของลมรอน 

  ลมรอนทําหนาที่ในการเคลือ่นยายไอน้ําออกไปดวย เมื่อความเร็วลมเพิม่ขึ้นจึง
เคลื่อนยายไดดีขึ้น การเคลื่อนยายเกิดขึน้เต็มที่ที่ความเร็วลม 244 เมตรตอนาที นอกจากนั้น
ความเร็วลมทาํใหเกิดกระแสปนปวนของอากาศในเตา อากาศจึงสัมผัสอาหารไดดีขึน้ 
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  2.5.4  ผลของการอบแหงท่ีมีตออาหารอบแหงในดานตางๆ 
 
   1.  ผลของการอบแหงท่ีมีตอคุณคาอาหาร 
 
          การอบแหงจะระเหยไลความชื้นหรือน้ําออกจากอาหารและเพิ่มความเขมขนของ
องคประกอบของอาหาร เชน แปง ไขมัน โปรตีน การถนอมอาหารโดยวิธีการอบแหงจะทําให
คุณภาพของอาหารลดลง โดยเฉพาะวิตามนิที่ละลายน้ําจะสูญเสียไปกบัน้ํา และถามกีารลวกหรือแช
สารเคมีกอนการอบแหงเพื่อหยุดปฏิกิริยาของเอนไซม วิตามินจะลดลงอีกโดยเฉพาะอยางยิ่งการ
อบแหงโดยการตากแดด จะสงผลใหวติามินลดลงไปมากกวาการอบแหงโดยใชเครื่องมืออบแหง 
เนื่องจากการอบแหงโดยการตากแดดไมสามารถควบคุมปจจัยตางๆระหวางกระบวนการอบแหง 
เชน ความชื้น อากาศ แสงแดด อุณหภูมิ สวนการอบแหงโดยใชเครื่องอบแหงสามารถควบคุมปจจัย
ดังกลาวได 
 
   2.  การอบแหงท่ีมีตอโปรตนี 
 
  โปรตีนในอาหารจะสูญเสียคุณคาไปมากนอยเพยีงไรนัน้ขึ้นอยูกับวิธีการอบอาหารให
แหงถาใชเวลานานเกนิไปและอุณหภูมิสูงโปรตีนจะเปลีย่นสภาพและคุณคาทางโภชนาการจะลดลง 
แตถาใชอุณหภูมิต่ําเพื่อทําใหอาหารแหงจะสามารถใชประโยชนจากโปรตีนไดมากกวา แตขึน้กบั
ชนิดของโปรตีนดวย 
 
   3.  ผลของการอบแหงท่ีมีตอคารโบไฮเดรต 
 
  การทําใหอาหารแหงมีผลตออาหารที่เปนคารโบไฮเดรต เนื่องจากเกิดปญหาเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสขีองผลไมตากแหง ซ่ึงเกดิจาก Non-enzymatic browning หรือ Maillard 

Reaction ซ่ึงปฏิกิริยานี้เกดิจากปฏิกิริยาของกรดอะมิโนในอาหารกบัน้ําตาลรีดิวซ่ิง (reducing 

sugar) ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนสีน้ําตาล ซ่ึงปองกันโดยใชสารเคมี เชน ซัลเฟอรไดออกไซด 
หรือโซเดียมไบซัลไฟต การรมควันจะสามารถควบคุมปฏิกิริยาการเกดิสีน้ําตาลในอาหารไดใน
อาหารที่มีความชื้นต่ํามากๆ แตอาหารแหงจะเกิดสีน้ําตาลถาอาหารนั้นมีความชื้นประมาณ 30% 
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   4.  ผลของการอบแหงตอปริมาณไขมนั 
 
    ถาใชอุณหภมูิการอบแหงสูงจะทําใหอาหารที่อบแหงเกิดการเหม็นหนื ดังนั้นจึงควรใช
อุณหภูมิต่ําหรือใชสารเคมีบางชนิดปองกนัปฏิกิริยาออกซิเดชัน โดยใชสารกันหนื เชน BHA 
(Butylated hydroxyl acetone) 
 
   5.  ผลของการอบแหงตอเอนไซม 
 
  เอนไซมจะหยดุกิจกรรมเมื่อใชความรอนชืน้อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เวลา 1 นาที 
แตถาใชความรอนในกระบวนการอบแหง (Dehydration) หรือ Drying ปฏิกิริยาของเอนไซมจะ
ทนทานถึง 204 องศาเซลเซียส ดังนั้นในกระบวนการอบแหง จึงตองลวกน้ํารอนกอนหรือใช
สารเคมีเพื่อยบัยั้งปฏิกิริยาของเอนไซม นอกจากนี้ปฏิกิริยาของเอนไซมขึ้นอยูกับปริมาณความชื้น
ของอาหาร ถาความชื้นในอาหารลดลงปฏิกิริยาก็ลดลงดวย แตอัตราเรว็ของปฏิกิริยาขึ้นอยูกับความ
เขมขนของเอนไซมและอาหาร ถาความชื้นลดต่ํากวารอยละ 1 ปฏิกิริยาของเอนไซมก็จะไมเกดิขึ้น 
 
   6.  ผลของการอบแหงตอเม็ดสีในอาหาร 
 
  อาหารอบแหงจะมีคุณสมบัตทิั้งทางเคมีและกายภาพทีเ่ปลี่ยนแปลงไป สีของอาหารจะ
เปลี่ยนไป เม็ดสีพวกแคโรทีนอยดและแอนโธไซยานินจะซดีจางลงถาใชอุณหภูมิสูงและระยะ
เวลานาน หรือใชสารอาหารบางชนิดในการอบแหงเพื่อยบัยั้งปฏิกิริยาของเอนไซม เชน รมควันดวย
กํามะถันจะทําใหสีของอาหารจาง ดังนัน้พวกผักและผลไมจึงมีการตรึง (fix) สีเสียกอนอบแหง 
โดยการลวกน้าํรอนหรือแชสารเคมี เชน สารละลายดางออน จะไมทาํใหผักผลไมมสีีจางลงหรือมีสี
น้ําตาล แตอาหารจะแข็งกระดางขึ้น การอบแหงยังสามารถเกิดสีน้ําตาลจากปฏิกิริยาที่ไมเกี่ยวของ
กับเอนไซม หรือ Maillard Reaction ซ่ึงเปนปฏิกิริยาทางอินทรียสาร เกิดจากกรดอะมิโนทํา
ปฏิกิริยากับน้ําตาลรีดิวซ่ิง ซ่ึงจะทําใหเกดิสีน้ําตาลและทําใหกล่ินรสของอาหารเปลี่ยนไป 
 
   7.  ผลของการอบแหงตอลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหาร 
 
  การจัดการเบื้องตน เชน การเติมแคลเซียมคลอไรดในน้ําลวก การลดขนาดและการ
ปอกเปลือก ลวนมีผลตอลักษณะเนื้อสัมผัสของผักและผลไมอบแหง     โดยอาหารที่ผานการลวก
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อาจเกิดการสูญเสียลักษณะเนื้อสัมผัส เนื่องจากการเกิดเจลของแปง การตกผลึกของเซลลูโลส การ
เปลี่ยนแปลงความชื้นระหวางการอบแหงสวนตางๆของอาหาร ทําใหอาหารมีลักษณะเหี่ยวยน และ
เมื่อนําอาหารแหงมาคืนรูป อาหารจะดดูคืนความชื้นอีกครั้งหนึ่งในระหวางการดูดคืนน้ําอยางชาๆ 
ทําใหลักษณะเนื้อสัมผัสไมแนนเหมือนวัตถุดิบเดิม 
 
   อุณหภูมิและอัตราการอบแหงมีผลตอลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหารมากโดยทัว่ไปการ
อบแหงโดยรวดเร็วที่อุณหภมูิสูงจะทาํใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ตัวละลายจะเคลื่อนที่จากภายในของ
อาหารไปที่ผิวมากกวาการอบแหงที่อุณหภูมิและอัตราการอบแหงที่ต่ํากวา การระเหยน้ําทําใหตัว
ทําละลายที่ผิวอาหารมีความเขมขนมากขึ้น อุณหภูมิที่สูงของอากาศทําใหอาหารโดยเฉพาะผกัและ
ผลไมเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางกายภาพอยางซับซอนที่ผิวหนาของอาหาร และทําใหผิว
อาหารแหงแขง็แตภายในชื้น หรือที่เรียกวา Case hardening การควบคุมสภาวะการอบแหงเพื่อ
ปองกันไมใหเกิดความแตกตางระหวางความเขมขนภายในและที่ผิวของอาหารจะชวยลดเหตกุารณ
ดังกลาวได 
 
   8.  ผลของการอบแหงตอกล่ินและรส 
 
  ความรอนนอกจากจะทําใหน้ําระเหยแลว ยังทําใหสารหอมระเหยบางชนิดสูญเสียไป 
ปริมาณการสูญเสียสารหอมระเหยขึ้นอยูกบัอุณหภูมิและความเขมขนของของแข็งในอาหาร ความ
ดันไอ และความสามารถในการละลายในไอน้ําของสารระเหย  สารหอมระเหยที่มีความสามารถใน
การระเหยและการแทนที่สูงจะเกิดการสูญเสียในชวงแรกของการอบแหง มีสารระเหยปริมาณนอย
ที่เกิดการสูญเสยีชวงหลังของการอบแหง  การควบคมุสภาวะการอบแหงในแตละขั้นตอนจะชวย
ลดการสูญเสียใหนอยที่สุด อาหารใหกล่ินรสที่มีมูลคาสูง เชน สมุนไพร และเครื่องเทศ ควรใช
อุณหภูมิในการกําจัดน้ําต่ํา นอกจากนี้ ปฏิกิริยาออกซิเดชันของรงควตัถุ วิตามิน และไขมันใน
อาหารระหวางการเก็บรักษาก็เปนสาเหตุสําคัญของการสูญเสียกล่ิน และอาหารแหงทีม่ีลักษณะเนื้อ
สัมผัสเปนรูพรุนจะทําใหมกีาซออกซิเจนแทรกอยูมากดวย อุณหภูมใินการเก็บรักษาและคาวอเตอร
แอคติวิตี้จะเปนตัวกําหนดอตัราการเสื่อมเสียของอาหาร  
 
 
 
 



 20 

   9.  ผลของการอบแหงตอการคืนรูป 
 
    การคืนรูป การเปลี่ยนแปลงดานลักษณะเนื้อสัมผัส การเคลื่อนที่ของตัวละลายและการ
สูญเสียสารระเหยไมสามารถเกิดแบบยอนกลับไปมาเหมอืนเดิมได ความรอนลดความสามารถใน
การคืนรูปของแปงและความยืดหยุนของผนังเซลลทําใหโปรตีนจับตัวกันและลดความสามารถใน
การอุมน้ํา อัตราเร็วและความสามารถของการคืนรูปอาจใชเปนดัชนีช้ีวัดคณุภาพของอาหารได 
อาหารที่อบแหงภายใตสภาวะที่เหมาะสมจะเกิดความเสียหาย และสามารถคืนรูปไดดีกวาอาหารที่
อบแหงในสภาวะที่ไมเหมาะสม 
 
   10.  ผลของการอบแหงตอจุลินทรีย 
 

  โดยทั่วไปแลวการอบแหงไมมีผลตอการทําลายเชื้อจุลินทรีย และการเสียของ
อาหารแหงมกัมีจุลินทรียเปนสาเหตุสําคัญ เนื่องจากแบคทีเรียตองการปริมาณคาวอเตอรแอคตวิิตี้ 
หรือ Aw มากกวา 0.90 ดังนั้นแบคทเีรียจึงไมมีบทบาทในการเสยีของอาหารแหง ยีสตและรา
เทานั้นที่มีบทบาทสําคัญตอการเสียของอาหารแหง อาหารที่ม ี Aw 0.80-0.85 จะเสียภายใน 1-2 
อาทิตย โดยมรีาเปนสาเหตุ ถาอาหารม ีAw ต่ํากวา 0.75 การเสียจะเกดิชา และมีจุลินทรียเพยีงไมกี่
ชนิดที่ขึ้นได ถาอาหารมี Aw 0.70 การเสียจะเกิดชามาก และหากอาหารมี Aw 0.65 การเสียแทบจะ
ไมเกิดขึน้เลย และสามารถเก็บอาหารนี้ไดนานมากกวา 2 ป ดังนัน้ถาตองการเกบ็อาหารแหงไว
นานๆ ควรทําแหงอาหารจนมี Aw อยูระหวาง 0.65-0.70  

 

2.6  เคร่ืองอบลมรอนแบบถาด 

  
เปนเครื่องอบแหงแบบชัน้มลัีกษณะเปนตูสูง ทรงสี่เหล่ียมผืนผา  ภายในอาจวางถาด

ไดหลายชัน้  มีสวนประกอบดังนี ้

1. ตูเหล็กฉนวนทรงสูง รูปรางสี่เหล่ียมผืนผา ภายในวางถาดอาหารที่จะอบแหงได 5-8 ช้ัน 
(ในอุตสาหกรรมอาจใชตูใหญมีจํานวนชั้นเปนสิบๆชั้น) 

2.  ถาดที่ใชวางอาหารควรทาํดวยสแตนเลส 

3.  มอเตอร (เพื่อทําหนาทีห่มุนเวยีนลมรอน) 



 21 

4. ขดลวดรอนที่ใหความรอนสูงเกิน 100 องศาเซลเซียส (อาจใชไอน้ําหรือแกสเปนแหลงของ
ความรอนก็ได) 

5.  เครื่องควบคุมอุณหภูมิภายในตู 

 
2.6.1  ระบบการทํางาน 

 
                    เครื่องอบลมรอนแบบถาด เปนเครื่องมืออบแหงลมรอนแบบไมตอเนื่อง ซ่ึงทํางานที่
บรรยากาศปกติลักษณะของเครื่องมือจะเปนตูบุฉนวน มถีาดสําหรับใสอาหารเรียงเปนชั้นอยูภายใน 
ลมรอนจะถูกบังคับใหหมนุเวียนโดยพัดลม  การหมนุเวยีนของอากาศจะเปนแนวนอนขนานกับ
ถาดใสอาหารหรือในแนวดิง่ผานทะลุถาดใสอาหาร ความเรว็ของลมรอนที่นิยมใชสําหรับการ
เคลื่อนที่ในแนวนอนคือ 2-5 เมตรตอวินาที  สวนการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนิยมใชปริมาณอากาศรอน 
0.5-1.25 ลูกบาศกเมตรตอวนิาทีตอตารางเมตรของพื้นที่หนาตัดของถาด  แหลงความรอนที่ใชอาจ
เปนการเผาไมของกาซ  ไอน้ํา  หรือจากขดลวดใหความรอน 

 
เนื่องจากการอบแหงดวยเครื่องอบแหงแบบถาดเปนการอบที่ความดันบรรยากาศ  

อุณหภูมิของลมรอนที่ใชสําหรับพาความชื้นออกจากวตัถุดิบคอนขางสูง ขึ้นอยูกบัชนิดของอาหาร
ที่จะอบ  ดังนั้นวัตถุดิบควรเปนประเภทที่ไมไวตอความรอนและเปนวัตถุดิบที่หางาย ราคาไมแพง 
เพื่อการเพิ่มมลูคาการตลาด สําหรับขอดีของตูอบแหงแบบถาดคือ เสียคาใชจายในการสรางและการ
บํารุงรักษาต่ําและมีความยืดหยุนของการใชงานสูง และนิยมใชในการอบแหงผักและผลไม  
นอกจากนั้นยงันิยมใชในกระบวนการผลิตขนาดเล็กหรือในโรงงานขนาดเล็ก  แตเนื่องจากเปนวธีิ
ดั้งเดิมในการอบแหงผลิตภณัฑ ซ่ึงมีการใหความรอนสูงและใชเวลานาน จึงทําใหเกิดขอเสยีตอ
ผลิตภัณฑที่ไดคือ ทําใหผลิตภัณฑมีลักษณะเนื้อสัมผัส สี กล่ิน รสชาติ และคุณคาทางโภชนาการ
เสียไป 

 
2.7  เคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 
 

 เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย เปนเครื่องอบแหงที่ไดมกีารพัฒนาโดยอาศัย
หลักการทํางานของเครื่องอบแหงแบบตู โดยการใชแสงแดดเปนพลังงานความรอนใหกับเครื่องอบ 
ซ่ึงมีความเหมาะสมกับประเทศไทย ทําใหไมเสียตนทนุดานพลังงาน  
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 เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยโดยทัว่ไปประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ สวน
ที่ใชอบแหงซึง่ใสตัวอยางทีต่องการอบแหง และสวนที่เปนตัวรับรังสีแสงอาทิตยเพื่อทําใหอากาศ
รอน ทําหนาที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยใหเปนความรอน เพื่อนํามาใชอุนอากาศกอนที่จะไหลเขา
หองอบแหง นอกจากนีย้ังอาจมีสวนประกอบอื่นๆ เชน แหลงความรอนเสริม และพดัลม เปนตน 
 
 แผงรับแสงอาทิตยเปนอุปกรณรับความรอนจากแสงอาทิตยมีลักษณะเปนแผนแบน
ราบ (Flat plate collector)  ทําหนาที่เปนตัวดดูพลังงาน (Absorber plate) โดยรับพลังงานจาก
แสงอาทิตยและแปลงพลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานความรอนใหกบัอากาศ และเพื่อ
ประสิทธิภาพในการดดูกลนืพลังงานแสงอาทิตยจึงทาแผนดูดพลังงานดวยสีดําดาน ซ่ึงทําใหมีคา
การดูดรังสีสูงที่ความยาวคลื่นของรังสีต่ํา แตใหการสงออก (Emissivity) ต่ําที่ความยาวคลื่นของ
รังสีสูง และมีแผนปดกัน้ดานบน (top cover) เปนพลาสติกใส เพื่อชวยปองกันการสูญเสียพลังงาน
ความรอนจากแสงอาทิตย และเพื่อใหความรอนกระจายภายในทัว่ถึง 
 
 พลังงานแสงอาทิตยที่นํามาใช เปนสวนที่สามารถผานชั้นบรรยากาศเขามาในโลกได
ประมาณรอยละ 70 ซ่ึงถูกดูดซับโดยแผงความรอน ดังตารางที่ 2.4 
 
ตาราง 2.4 พลังงานแสงอาทติยที่ถูกสะทอนและดดูซับ 

  การสะทอนกระจายและดดูซับ   รอยละ 

พลังงานจากดวงอาทิตยท่ีโลกไดรับ    100 
 คล่ืนสั้นที่รับแลวสะทอนกลับสูอวกาศทันที (อัลเบโด)    30 
 คล่ืนยาวที่ถูกดูดเก็บโดยบรรยากาศใกลผิวโลก    20 
 แสงสวนที่ตกมาถึงผิวโลก      50 
พลังงานที่ระบายออกสูบรรยากาศ    100 
 คล่ืนสั้นที่ถูกสะทอนกลับโดยทันท ี     30 
 คล่ืนยาวที่โลกแผรังสีกลับออกไป     70 

ที่มา : วิจิตร, 2524 
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 2.7.1  ประเภทเคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตย  
 
  1. เคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบบังคับ (Force convection solar dryer)  
 
 เครื่องอบแหงแบบนี้จะใชพดัลมเปนตัวขับอากาศใหไหลภายในเครื่องอบแหง 
เนื่องจากเปนการสรางความดันใหเทากับความแตกตางของความดันรวมระหวางที่ทางเขาและ
ทางออก เหมาะกับการอบแหงขนาดเล็กและใหญ ลงทนุมากและสรางยากกวา แตสามารถออกแบบ
ใหการทํางานมีประสิทธิภาพและมีความนาเชื่อถือคอนขางมาก ถาตองมีการอบแหงจํานวนมากๆ 
ควรมีพัดลมชวยในการขับอากาศ ทําใหการหมุนเวยีนอากาศเปนไปดวยด ี ซ่ึงทําใหประสิทธิภาพ
เชิงความรอนของตัวรับรังสีสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับแบบที่ไมใชพัดลม หรือ Free convection 
dryer 
 
  2. เคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบธรรมชาติ (Free convection solar 

dryer)  
 
 เครื่องอบแหงชนิดนี้อาศยัหลักการการขยายตัวของอากาศรอนภายในเครื่องอบแหง 
และอากาศภายนอก ซ่ึงมีความหนาแนนแตกตางกัน ทําใหเกิดการหมุนเวียนเพื่อชวยถายเทอากาศ
ช้ืน ซ่ึงเหมาะกับการอบแหงขนาดเล็กที่ตองการการลงทุนต่ํา สรางงาย ประสิทธิภาพเชิงความรอน
ของตัวรับรังสีมีคาต่ํา เนื่องจากอัตราการไหลของอากาศขึ้นกับปริมาณรังสีแสงอาทิตย 
 
 ลักษณะการออกแบบเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย แบงเปน 3 ประเภท คือ 
 
  1.  แบบรับพลงังานแสงอาทติยโดยตรง (Direct mode solar dryer)  
 
 เครื่องอบแหงประเภทนี้จะใชวัสดุใสทําเปนหลังคา รังสีดวงอาทิตยจะทะลุผานไปยัง
วัสดุโดยตรง การระเหยน้าํออกจากตวัวสัดุเกิดขึ้นเพราะความรอน เชน เครื่องอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยแบบกลอง 
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  2.  แบบรับพลงังานแสงอาทติยทางออม (Indirect mode solar dryer) 
 
 เครื่องอบแหงประเภทนี้ประกอบดวย ตวัทําความรอนดวยรังสีดวงอาทิตย (Solar air 

heater) พัดลม (Fan) หรือโบลวเวอร (Blower) และหองอบแหง (Drying chamber) รังสีดวง
อาทิตยจะเปลี่ยนไปเปนพลังงานความรอนโดยตวัทําอากาศรอนกอนแลวจึงสงไปยงัวัสดุ โดยมี
อากาศเปนตวักลาง เชน เครือ่งอบแหงพลังงานแสงอาทติยแบบถังเก็บ 
 
  3.  แบบรับพลงังานแสงอาทติยแบบผสม (Mixed mode solar dryer)  
 
 เครื่องอบแหงประเภทนี้เกดิจากการพัฒนาเอาสองแบบแรกมารวมกัน วัสดุจะไดรับ
ความรอนสองสวน คือ ไดรับความรอนจากการถูกแสงแดดโดยตรง และไดจากอากาศรอนที่มาจาก
ตัวทําอากาศรอน เชน เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงค 
 
 2.7.2  เคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทติยแบบอุโมงค (Solar tunnel dryer) ท่ีพัฒนา
โดย Institute for Agricultural Engineering in the Tropics and Subtropics, 
มหาวิทยาลัย Hohenheim, ประเทศเยอรมัน 
 
 เปนเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบผสม คือ สามารถรับพลังงานแสงอาทิตยทั้ง
แบบทางตรงและทางออม ผลิตเพื่อใชในครัวเรือน พลังงานที่ใชเปนการพาความรอนแบบบังคบั
โดยใชพดัลมขนาด 70 วัตต ความเร็วรอบสูงสุดเทากับ 1,400 รอบตอนาที อัตราการไหลโดยมวล
ของอากาศอยูในชวง 0-1,360 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง ความยาวของเครื่องเทากับ 18 เมตร และมี
ความกวาง 2 เมตร เหมาะกบัพื้นที่เขตรอนและรอนชื้นที่หางไกลไฟฟาและพลังงานไฟฟารูปแบบ
อ่ืนที่ตองการเพื่อใชในการขับเคลื่อนพัดลมเทานั้น แตเครื่องนี้ออกแบบใหใชพลังงานจากแผง 
Solar cell จึงไมตองการพลังงานที่ส้ินเปลืองรูปแบบอื่น  เมื่อเปรยีบเทียบกับการตากแดดจะลด
เวลาการอบแหงไดถึงรอยละ 50 และผลิตภัณฑที่ไดจะมีคุณภาพทีด่ีกวาทั้งทางดานสี รสชาติ เนื้อ
สัมผัส และอายุการเก็บรักษานานกวา (Schirme r et al., 1995) 
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 เครื่องอบแหงจะมีลักษณะเปนหลังคาพลาสติคลุมสวนตัวรับรังสีแสงอาทิตยและสวน
อุโมงคอบแหง อากาศเยน็จะถูกดดูเขาเครื่องโดยพัดลมผานสวนสะสมความรอนหรือ Heating 

area จากนั้นสงตอไปยังอุโมงคอบแหงหรือ Drying area การไหลของอากาศรอนจะผานชิน้
ตัวอยางอาหารทั้งดานบนและดานลาง จากนั้นอากาศชืน้จะออกทางดานปลายเครื่อง 
 
Heating area สวนพื้นที่ที่ทาสีดํา คลุมดวยพลาสติกชนดิโพลีเอทธีลีน ความหนา 0.2 

มิลลิเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 14 ตารางเมตร 
 
Drying area ปูดวยตาขายเพื่อใหอากาศไหลผานดานลางของตัวอยาง คลุมดวย

พลาสติกชนิดโพลีเอทธีลีน ความหนา 0.2 มิลลิเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 14 
ตารางเมตร (Schirmer et al., 1995) 

 
เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงค มีสวนประกอบดังนี ้
 

1. Fan คือ พัดลมดูดอากาศเขาสูเครื่องอบแหงมี 3 ตัว 
2. Air inlet คือ ชองที่อากาศถูกดูดเขาเครื่องโดยพัดลมดดูอากาศ 
3. Solar generator คือ แผง solar cell ที่ใหพลังงานขับเคลื่อนแกพัดลม 
4. Metal frame คือ โครงโลหะ 
5. Gas burner คือ สวนของพลังงานเสริมจากกาซกรณีทีพ่ลังงานแสงอาทิตยไมเพยีงพอ 
6. Solar air heater คือ สวนที่ทาสีดําใชเก็บพลังงานแสงอาทิตยและใหความรอนแก

อากาศที่ผานไปยังอุโมงคอบแหง 
7. Drying tunnel หรือ Drying area คือ สวนอุโมงคอบแหง ใชวางอาหารที่ตองการ

อบแหง 
8. Air outlet คือ ทางออกของอากาศชื้น 
9. Rolling bar คือ ไมหมุนโลหะ ใชเปดปดสวนอุโมงคอบแหง โดยการหมนุแผน

พลาสติกที่คลุมเครื่องขึ้นลง 
10. Block structure คือ สวนฐานที่กอดวยอิฐ ใชวางเครือ่งเหนือพื้นดนิเพื่อปองกันการ

นําความรอนจากเครื่องไปสูพื้นดิน 
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ภาพ 2.5  Solar tunnel dryer 
ที่มา :  Schirmer et al., 1995 

 
2.8  คล่ืนไมโครเวฟ 
 
  ไมโครเวฟเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่สูงและความถี่ของคลื่นไมโครเวฟจะมี
ความยาวคลื่นอยูในชวงระหวาง 75 เซนติเมตร ถึง 3 มิลลิเมตร มีความถี่ของชวงคลื่นระหวาง 300 
เมกะเฮิรซ (megahertz ; MHz) ถึง 300 จิกะเฮิรซ (gigahertz ; GHz หรือ cycles/sec) ความถี่
ชวงคลื่นดังกลาวใกลเคยีงกับคลื่นวิทยแุละบางสวนจะเขาไปคาบเกี่ยวกับในคลื่นความถี่ของเรดาร 
คล่ืนไมโครเวฟมีลักษณะเหมือนลําแสงเดนิทางเปนเสนตรงเมื่อกระทบโลหะจะสะทอนกลับมา แต
สามารถทะลุอากาศ แกว กระดาษและพลาสติกได ถูกดดูซับไวไดดีในสารประกอบที่มีสมบัติเปน
ไดอิเล็กทริก (dielectric) เมื่อคล่ืนไมโครเวฟสะทอนกลับมาจะไมกอใหเกิดความรอนกับวัสดนุั้น 
แตถาสารใดสามารถดูดซับคลื่นไมโครเวฟไวไดจะกอใหเกิดพลังงานความรอนขึ้นภายในสารนัน้
โดยเปลี่ยนรูปจากพลังงานคลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนพลังงานความรอน สารใดที่ดูดซับพลังงาน
ไมโครเวฟไวไดสูงจะเรยีกสารนั้นวามี lossy หรือ lossiness สูง ซ่ึงสารประเภทนี้จะทําใหรอนได
รวดเร็วเมื่อกระทบคลื่นไมโครเวฟ (สายสนมและคณะ, 2546) 
 
  2.8.1  สมบัติไดอิเล็กทริกของอาหาร 
 
  องคประกอบของอาหารเปนปจจยัสําคัญที่ทําใหอาหารแทบทุกชนดิมสีมบัติเปนได 
อิเล็กทริกแตจะดูดซับไมโครเวฟไดแตกตางกันไปขึ้นกบัปจจัยที่เกี่ยวของตอไปนี้ คือ องคประกอบ
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ทางเคมีของอาหาร พบวา ปริมาณน้ําและเกลือแรรวมถึงรูปแบบของน้ําที่เปนสวนประกอบใน
อาหารนั้นจะมคีวามสําคัญตอการดูดซับคลื่นไมโครเวฟ น้ําที่อยูในรูปอิสระ (free water) จะทําให
ดูดซับไมโครเวฟไดดีกวาน้ําที่เกาะอยูกับสารประกอบอื่น เชน โปรตีน หรือคารโบไฮเดรต 
เชนเดยีวกับเกลือแร ถาอยูในรูปที่แตกตวั (dissociated) จะทําใหอาหารนั้นดดูซับไมโครเวฟได
ดีกวาเกลือแรที่อยูในรูปรวมตัวกับสารอืน่ (associated) สวนปจจัยอ่ืนทีม่ีผลตอการดูดซับ
ไมโครเวฟ ไดแก ลักษณะทางกายภาพของอาหาร อุณหภูมิของอาหารและระดับความถี่ของคลื่น
ไมโครเวฟ สําหรับอาหารแหง อาหารทีม่ีไขมันและน้าํมันเปนองคประกอบอยูสูงจะดูดซับ
ไมโครเวฟไดต่ํา และจะไมมีผลตออุณหภูมิของอาหารรวมทั้งความถี่ของคลื่นไมโครเวฟดวย 
สมบัติไดอิเล็กทริกของอาหารตางๆ สามารถแสดงเปนคาตัวเลขที่มีความเกี่ยวของกับคาตางๆ อยู 3 
คา คือ 
 

   1.  คาคงทีไ่ดอิเล็กทริก (Dielectric Constant, ε’)  
  

  คาคงที่ไดอิเล็กทริก (Dielectric Constant, ε’) คือ คาที่แสดงถึงความสามารถของ
สารประกอบที่กักเก็บพลังงานไฟฟาไวได เมื่อนําสารประกอบนั้นไปวางไวในสนามไฟฟากระแส 
สลับ สารใดที่มีคาสูงจะสามารถกักเกบ็พลังงานไดสูง คานี้จะเปลี่ยนไปไดตามอุณหภูมิ และ
ปริมาณความชื้นของอาหารนั้นๆ (สายสนมและคณะ, 2546) จํานวนขัว้และการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นโดยสนามไฟฟาจะเปนตัวกําหนดคา ε’ ของอาหาร ซ่ึงเปนอัตราสวนระหวางความจุไฟฟา
ของอาหารตอความจุไฟฟาของอากาศ ซ่ึงบางครั้งอาจเปนสุญญากาศ  นอกจากนี้คาความหนดืของ

อาหารและอุณหภูมิมีผลตอคานี้เชนกนั เชน เมื่อน้ําเปลี่ยนเปนน้ําแข็ง คา ε’ จะลดลงและลดลงอีก
เมื่อน้ําแข็งถูกทําใหเย็นลงอกี  คล่ืนไมโครเวฟจึงสามารถเคลื่อนที่ผานน้ําแข็งไดดีกวาน้ํา  อาหารแช
เยือกแข็งที่มีความชื้นสูงจึงดดูซับพลังงานไดมากกวาตอนที่ละลายแลว  ความถี่ของคลื่นที่ 915 และ 
2,450 เมกะเฮิรต จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตางๆของโครงสรางโมเลกุลที่เกิดจากการ

เรียงตัวใหมของขั้วไฟฟา จะใหพลังงานในรูปของความรอนและมีผลตอคา ε’ และ ε” (วิไล, 2543)  
คุณสมบัติดานไดอิเล็กทริกของอาหารบางชนิดแสดงดังตาราง 2.5 
 

   2.  แฟกเตอรการสูญเสียไดอิเล็กทริก (Dielectric Loss Factor, ε”) 
 

  แฟกเตอรการสูญเสียไดอิเล็กทริก (Dielectric Loss Factor, ε”) คือ คาของพลังงาน
ที่สูญเสียไปหรือที่แพรกระจายไปในสารไดอิเล็กทริก เมื่อนําไปวางไวในสนามไฟฟากระแสสลับ 
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ซ่ึงพลังงานไฟฟาจะสูญเสียไปเพื่อเปลี่ยนเปนพลังงานความรอนขึ้นในชิ้นอาหารนัน้ๆ       ถาคานี้
สูงแสดงวาจะเกิดความรอนขึ้นสูง แตพลังงานก็จะถูกดดูซับไปอยางรวดเร็วเมื่อคล่ืนไมโครเวฟผาน
เขาไปในชิน้อาหารนั้นเพยีงระยะสั้นๆ แลวความรอนนั้นจะลดลงโดยกระบวนการนําและการพา
ความรอนเขาสูภายในชิ้นอาหารดวย ดังนัน้ถาอาหารที่มีความหนาและขนาดใหญมากๆ การดูดซบั
ไมโครเวฟจะเกิดไดเฉพาะผวิหนาและความรอนจะเขาสูช้ินอาหารไดทัว่ถึงก็จะเปนไปดวยการนํา
หรือการพาซึ่งตองใชเวลานานกวาอาหารทีม่ีขนาดเล็กและบาง (สายสนมและคณะ, 2546) 
ไมโครเวฟเดนิทางเปนเสนตรงเหมือนแสง ถูกสะทอนกลับเมื่อกระทบกับโลหะ เคลื่อนที่ผาน
อากาศ สามารถทะลุผานภาชนะที่ทําดวยแกว พลาสติก กระดาษ หรือไมหรือถูกดูดซับใน
สวนประกอบของอาหารที่มีน้ําเปนองคประกอบสวนใหญ  ถาคลื่นไมโครเวฟถูกสะทอนกลับหมด
หรือทะลุผานวัตถุไดโดยไมมีการดูดซับ วตัถุหรืออาหารนั้นจะไมรอน  อาหารจะรอนขึ้นเมื่อมีการ
ดูดซับพลังงานไว  ในการใหความรอนแกอาหารจะทําใหคล่ืนสูญเสียพลังงานแมเหล็กไฟฟาไป 
เรียกวา loss factor ซ่ึงเปนตัวช้ีบอกการสูญเสียพลังงานไมโครเวฟในการเคลื่อนที่ผานเขาไปใน

อากาศหรือบอกวาคลื่นถูกดดูซับไวทั้งหมด  คา ε” ของอาหาร ความยาวคลื่น และความถี่ของคลื่น
ไมโครเวฟเปนตัวกําหนดความลึกของการแทรกผานโดยคลื่นไมโครเวฟ  ทั้งนี้เนื่องจากไมโครเวฟ

สูญเสียพลังงานในรูปของความรอนขณะที่แทรกเขาไปในอาหาร ยิ่งคา ε” ของอาหารสูง จะเกิด
ความรอนมากขึ้นดวย หมายความวา คล่ืนจะแทรกเขาไปในอาหารไดส้ันลงกอนที่พลังงานทั้งหมด

จะถูกใชไป ถาตองการใหคล่ืนแทรกเขาไปในอาหารไดลึกๆ ก็ควรเลอืกคลื่นความถี่ที่มีคา ε” ของ
อาหารต่ํา และพบวาไมโครเวฟที่ความถี่ 900 เมกะเฮิรต จะเกิดการสูญเสียพลังงานมากกวาที่คล่ืน

ความถี่ 2,450 เมกะเฮิรต (วิไล, 2543) คา ε” ของอาหารแสดงดังตาราง 2.6 
 
ตาราง 2.5  คุณสมบัติดานไดอิเล็กทริกของอาหาร 

อาหาร อุณหภูม ิ
(องศาเซลเซียส) 

ความถี่ 
(เมกะเฮิรต) 

คา ε’ คา ε” 

เนื้อหม ู 25 915 59 26 
  2,415 58 16 

มันฝรั่ง 25 915 65 19 
  2,415 64 14 

แครอท 25 915 73 20 
  2,415 72 15 

ที่มา : วิไล, 2543 
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ตาราง 2.6  คา ε” ของอาหารที่ความถี่ของคลื่นไมโครเวฟ 2,450 เมกะเฮริต 
วัตถุดิบ คา ε” 

น้ํากลั่น (25 องศาเซลเซียส) 12 
น้ําผสม NaCl 0.5 นอรมัล (25 องศาเซลเซียส) 32 
น้ําแข็ง (-12 องศาเซลเซียส) 0.003 
เนื้อววัสุก (30 องศาเซลเซียส) 12 
แฮมรอน (20 องศาเซลเซียส) 23 
มันฝรั่งดิบ (25 องศาเซลเซียส) 16 
มันฝรั่งสุกบด (30 องศาเซลเซียส) 24 
ที่มา :  วิไล, 2543 
 
   3.  คาลอสแทนเจน (Loss Tangent (tan δ) หรือ Dissipation Factor)  
 

  คาลอสแทนเจน (Loss Tangent (tan δ) หรือ Dissipation Factor) หมายถึง 
ลักษณะของการสูญเสียพลังงานของสารนั้น ซ่ึงคิดออกมาในรูปของมุมที่ตางไปจาก 90 องศา ใน

สภาพปกติทัว่ไปของกระแสไฟฟา (สายสนม, 2546)  คานี้จะมีสวนสัมพันธกับคา ε’ และ ε”  คือ 
 
    tan δ      =     ε” 
          ε’ 
    เมื่อ tan δ          =   loss tangent 

         ε’        =   คาคงที่ไดอิเล็กทริก 

         ε”        =    แฟกเตอรการสูญเสียไดอิเล็กทริก 
 
  2.8.2  การเกิดความรอนดวยไมโครเวฟ 
 
  เมื่อคล่ืนไมโครเวฟถูกดดูซับเขาสูช้ินอาหารจะเกดิความรอนไดในสองแบบรวมกนั 
ไดแก 
 
  1.  Ionic Polarization เปนการเกดิความรอน เนื่องจากผลของการเคลื่อนที่ของ
ไอออนในสารละลายเมื่อเขาไปอยูในสนามไฟฟา แตละไอออนซึ่งมีประจุไฟฟาประจําตัวจะถูก
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กระตุนและเรงใหมีการเคลือ่นที่ จึงทําใหเกิดการเสียดสีกันขึ้นกับไอออนอื่นๆ และมีการเปลี่ยน
พลังงานจลนมาเปนพลังงานความรอน แลวจึงกระจายความรอนไปสูสวนอื่นๆ ตอไป การเกดิความ
รอนแบบนี้เกดิไดในของเหลวภายในเซลลซ่ึงอยูในรูปของสารละลาย 
 
  2.  Dipole Rotation เปนการเกดิความรอนกับสารประกอบมีขั้ว (polar) ไดแก น้ํา 
ซ่ึงในสภาพปกติสารประกอบนั้นจะเรียงตวัประจุบวกและลบอยางไมเปนระเบียบ (random 

oriented) เมื่อเขาไปอยูในสนามไฟฟาประจบุวกและประจลุบของสารนั้นจะเคลื่อนทีเ่ปลี่ยน
ทิศทางเพื่อเรียงตัวอยางมีระเบียบ การเคลื่อนที่ดวยการหมุนตวักลับไปกลับมาจะเกิดขึ้นอยาง
รวดเร็วตามระดับความถี่ของคลื่นไมโครเวฟคือ 915–2,450 ลานครั้งตอ 1 วินาที ซ่ึงผลของความเร็ว
ในการหมนุตวัและการเสียดสีกันทําใหเกดิความรอนขึน้ การหมุนตัวของสารประกอบมีประจุ
เนื่องจากคลื่นไมโครเวฟแสดงดังภาพ 2.6 
 

 
ภาพ 2.6  การหมุนตวัของสารประกอบมปีระจุเนื่องจากคลื่นไมโครเวฟ 
ที่มา : สายสนมและคณะ, 2546 
 
  ความรอนที่เกดิจากทั้งสองรปูแบบดังกลาวที่จุดซึ่งอาหารสัมผัสกับไมโครเวฟแลวจงึ
คอยกระจายตวัออกไปยังสวนอื่นเนื่องจากผลของการเดือดของน้ําโดยการนําความรอนดวย และ
เปนไปอยางตอเนื่อง ซ่ึงการเกิดความรอนจากสาเหตุตางๆ ดังกลาวนี้ ทําใหเกิดไดอยางรวดเร็วเมือ่
เทียบกับวิธีการหุงตมโดยความรอนแบบดัง้เดิม 
 
  2.8.3  ปจจัยท่ีมีผลตอการแปรรูปอาหารโดยคลื่นไมโครเวฟ 
 
  ปจจัยที่มีผลตอการแปรรูปอาหารโดยคลื่นไมโครเวฟมี 11 ปจจัย ดังนี ้
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   1.  คาความถี ่
 
  ความถี่ที่ใชในระบบไมโครเวฟมีอยู 2 ความถี่ ไดแก 915 หรือ 2,450 เมกะเฮริต  
ความถี่ใชจะมผีลตอระดับความลึกในการเจาะเขาไปในเนื้ออาหารของระบบไมโครเวฟ เพื่อ ใหเกดิ
ความรอนอยางทั่วถึง โดยปกติคาความถีต่่ํา (915 เมกะเฮิรต) จะสามารถใหความรอนไดลึกกวา  
นอกจากนี้คาความถี่ยังมีผลตอสัมประสิทธิ์ของการเปลี่ยนพลังงานของอาหารแตละชนิดดวย ซ่ึงจะ
มีรูปแบบที่แตกตางกนัไปแลวแตชนิดของอาหาร 
 
   2.  คาความเขมของสนามไฟฟา (กําลงัไฟฟาของระบบไมโครเวฟ) 
 
  กําลังไฟฟาที่ใชจะอยูในชวง 5-100 กิโลวตัต  คากําลังไฟฟาที่สูงขึ้นจะชวยเรงการให
ความรอนกับอาหาร  ดงันั้นจึงนยิมปรับกําลังไฟฟาของระบบเพื่อควบคุมความเร็วในการทําให
อาหารรอน  อยางไรก็ตามการเรงความเร็วมากเกินไปอาจมีผลเสีย เชน น้ําในอาหารไมสามารถ
ระบายออกไดทันทําใหเกิดการเดือดขึ้นในเนื้ออาหาร และเมื่อมีปริมาณมากจนระเบิดออกมา ทําให
เกิดความเสียหายตอผลิตภณัฑ (วัชรินทร, 2531) 
 
   3.  คาความชืน้ในอาหาร 
 
  น้ําเปนตวัแปรสําคัญที่ทําใหเกิดการดดูซับพลังงาน ทําใหสามารถใหความรอนแก
ผลิตภัณฑ อาหารที่มีปริมาณความชื้นสูงจะดดูซึมพลังงานไมโครเวฟไดดกีวาอาหารที่มปีริมาณ
ความชื้นต่ํากวา  ดังนั้นอาหารที่มีปริมาณความชืน้สูงจะรอนไดเร็วกวาอาหารที่มปีริมาณความชื้น
ต่ํา (วัชรินทร, 2531) 
 
   4.  ความหนาแนนของอาหาร 
 
   โดยปกติอากาศเปนฉนวนความรอนที่ด ี ดังนั้นอาหารที่โปรงหรือพองซึ่งมีอากาศ
แทรกอยูมาก จะทําใหรอนชา แตสําหรับระบบไมโครเวฟอากาศไมมีผลกระทบตอการทําใหเนื้อ
อาหารรอน ดงันั้นในการอบขนมปงดวยไมโครเวฟจะใชเวลาเพยีง 1 ใน 3 ของเวลาในการอบดวย
เตาอบแบบลมรอน (วัชรินทร, 2531) 
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 5.  อุณหภูมิของอาหาร 
 

อุณหภูมิมีผลตอระบบไมโครเวฟคือ คาสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนพลังงานอาจเพิ่มขึ้น
หรือลดลงแลวแตชนิดของอาหาร เนื่องจากอณุหภูมิและความชืน้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใน
ระหวางการทาํใหอาหารรอน พบวาน้ําแขง็ในการแชแขง็มีผลอยางมากตอการเปลี่ยนแปลงพลังงาน 
เนื่องจากความโปรงในของน้าํแข็งทําใหการดูดซึมความรอนไมดีพอ  เพื่องายตอการควบคุมจึงนยิม
ละลายน้ําแข็งใหอุณหภมูิที่ไดต่ํากวาจดุหลอมละลายเทานั้น สวนอณุหภูมิเร่ิมตนของอาหารควร
ทราบหรือถูกกําหนดไว เพือ่งายตอการปรับกําลังไฟฟาใหเหมาะสม          สําหรับการระบุอุณหภูมิ
สุดทายที่ตองการเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ (วัชรินทร, 2531) พบวา ถาอุณหภูมิเร่ิมตนของอาหารสูง
อาหารจะสุกไดเร็วกวาปกตหิรือเร็วกวาอาหารที่มีอุณหภมูิเร่ิมตนต่ํากวา 

 
 6.  รูปทรงของอาหาร 
 

ลักษณะรูปทรงของอาหารที่นํามาผานระบบไมโครเวฟมคีวามสําคัญคือ ถาขนาดของ
ช้ินอาหารนั้นใหญมากโดยเฉพาะความหนา จะทําใหคล่ืนไมโครเวฟเขาไมถึงจุดกึ่งกลาง ยังผลให
เกิดความรอนไมทั่วทั้งชิ้นอาหาร  ถาความหนาของชิ้นใกลเคียงกับความสามารถของคลื่น
ไมโครเวฟที่จะทะลุผานได ทําใหอุณหภมูิที่จุดกึ่งกลางความหนาของชิ้นมีอุณหภูมสูิงที่สุด  การ
เลือกขนาดความถี่ที่เหมาะสมจะชวยได โดยถาเปนอาหารที่มีลักษณะชิ้นหนาควรใชความถี่ 915   
เมกะเฮิรต กําลังไฟฟาของระบบก็มีผลดวย แตถาเปนไปไดควรเลอืกขนาดของอาหารที่เหมาะสม
กับความถี่ที่ใช  อาหารที่มีรูปรางขนาดกวางยาวเทากันทัง้ชิ้น จะถูกทําใหรอนไดสม่ําเสมอกวา ควร
หลีกเลี่ยงรูปรางที่มีขอบแหลมหรือมีมุม ซ่ึงจะไหมได  อาหารทรงกลมจะดีกวาสี่เหล่ียม  ในกรณีที่
อาหารมีรูปรางไมเทากันทั้งชิ้น เชน นองไก อาจชวยไดบางโดยการลดกําลังไฟฟาและยดืเวลาการ
อบออกไป (วชัรินทร, 2531) 
 

 7.  คาการนําไฟฟา 
 

ในการเกดิความรอนดวยระบบไมโครเวฟ เชื่อวาเกิดจาก dipole rotation ของ
โมเลกุลในอาหาร ซ่ึงสัมพันธกันกับคาการนําไฟฟาของอาหารนั้นๆ  ดังนั้นถาเราเพิ่มการนําไฟฟา 
เชน การเติมเกลือใหกับอาหาร อาจชวยเรงการใหความรอนแกอาหารนั้นได แตก็อาจมีผลตอ
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ความสามารถในการเจาะลึกเขาในเนื้ออาหารของคลื่นไมโครเวฟ และทําใหการใหความรอนไม
สม่ําเสมอได  
 

 8.  คาการนําความรอน 
 

คาการนําความรอนจะมีผลกับอาหารชิ้นใหญ โดยที่คล่ืนไมโครเวฟไมสามารถเจาะลึก
พอที่จะทําใหจุดกึ่งกลางของอาหารรอนสม่ําเสมอได หรือเมื่อตองการใชระยะเวลาในการทําให
อาหารรอนนาน ในกรณีที่ใชเวลานอย คาการนําความรอนจะไมคอยมผีลมากนัก (วชัรินทร, 2531) 
 

 9.  คาความรอนจําเพาะ 
 

กรณีที่อาหารนั้นๆ มคีาสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนพลังงานต่ํา คาความรอนจําเพาะจะมี
สวนชวยใหการใหความรอนดวยไมโครเวฟเปนไปดวยด ี  การควบคุมคาความรอนจําเพาะเปน
เทคนิคหนึ่งในการใหความรอนกับอาหารที่มีหลายองคประกอบโดยจดัสัดสวนขององคประกอบ
ใหมีคาความรอนจําเพาะใกลเคียงกัน (วัชรินทร, 2531) 

 
 10.  ปริมาณของอาหาร 
 

ปริมาณของอาหารมีผลตอเวลาในการแปรรูปอาหารโดยไมโครเวฟ  ถาอาหารมี
ปริมาณมากจะตองใชเวลาในการแปรรูปมาก เพราะอาหารจะรอนชากวาปริมาณอาหารนอย ซ่ึงตาง
จากวิธีดั้งเดิมคือ การใชเตาอบแบบลมรอนในการแปรรูปอาหารจะไมขึ้นกับปริมาณของอาหาร 

 
 11.  องคประกอบของอาหาร 
 

  อาหารตางๆ มีสวนประกอบที่แตกตางกนัมากรวมทั้งสวนประกอบที่จําเปนตองใชใน
การปรุงแตงรสอาหาร เชน เกลือ น้ําตาล หรือแปง เปนตน ลวนแตมีผลที่แตกตางกันออกไปเมื่อ
นํามาแปรรูปดวยไมโครเวฟ  ในกรณีอาหารที่มีปริมาณโปรตีนจากเนื้อสัตวที่มีเนือ้เยื่อเกีย่วพันอยู
เปนปริมาณสงูจะมคีวามเหนียวมากเมื่อนาํมาแปรรูปดวยไมโครเวฟ เพราะเปนการใหความรอน
อยางรวดเรว็เกินไปจนเนื้อเยื่อเกีย่วพนัไมมีโอกาสที่จะสลายตัวไดเลย จึงมักเหนียวกวาวิธีการให
ความรอนโดยวิธีปกติแบบดัง้เดิม  อาหารประเภทไขที่กะเทาะเปลือกออกแลวจะสามารถนํามา  
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แปรรูปดวยไมโครเวฟอยางรวดเรว็ เชน การทําไขตุน หรือสังขยาจะใชไมโครเวฟไดดี แตถาเปนไข
ทั้งฟองไมควร เพราะจะทําใหเกิดการระเบดิขึ้น  น้ําตาลที่ใชในการปรุงแตงรสอาหาร  การเคี่ยว
น้ําเชื่อม หรือการทําลูกกวาดลูกอมจะไมมีปญหา จะทาํใหเกิดความรอนไดรวดเร็วดวยไมโครเวฟ  
แตสําหรับเกลอืแกงและเกลอืรูปแบบอื่นๆ เชน แคลเซียมคารบอเนตและแมกนีเซียมคารบอเนตที่
อยูในน้ําและในอาหาร จะทาํใหการดูดซับคลื่นไมโครเวฟไดต่ํา มีผลทําใหเกิดความรอนไดชาลง 
 
  2.8.4 การประยุกตใชไมโครเวฟในการแปรรูปอาหาร 
 
  การใหความรอนกับอาหารโดยไมโครเวฟไดมีการนํามาปรับใชกับอาหารชนิดอื่นๆ 
และใชในกระบวนการอื่นๆ อีกมากมาย ดังตาราง 2.7 
 
ตาราง 2.7  การประยุกตใชระบบไมโครเวฟกับอาหาร 

  กรรมวิธี     ผลิตภัณฑ 

ละลายน้ําแข็ง   เนื้อสัตว ปลา หมู 
ทําใหสุก   เบคอน พายเนือ้ ไสกรอก มันฝรั่ง ปลาซารดีน ไก 
อบแหง    พาสตา หอมหวัใหญ ไขแดง ขนมขบเคี้ยว สาหรายทะเล 
อบแหงภายใตระบบสุญญากาศ น้ําสมคั้น เมล็ดพันธุพืช 
อบแหงภายใตสภาพเยือกแขง็ เนื้อ ผัก ผลไม  
ฆาเชื้อบางสวน   ขนมปง โยเกิรต 
อบ     ขนมปง โดนทั 
คั่ว     ถ่ัว กาแฟ โกโก 
ลวก    ขาวโพด มันฝร่ัง ผลไม 
เคี่ยว    มันหมู ไขมัน 

ที่มา : วัชรินทร, 2531 
 
  2.8.5  ขอดีของการใหความรอนดวยระบบไมโครเวฟ 
 
  1. เพิ่มความสะดวก และเปนแหลงของความรอนทีส่ามารถนําไปใชประโยชนได
หลายอยาง มีความยืดหยุนและควบคุมไดงาย เปนการทําความรอนที่รวดเรว็กวาวิธีการทําความ
รอนแบบดั้งเดมิ 
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  2.  อาหารมีความสะอาด 
  3.  สามารถทําความรอนใหแกอาหารที่บรรจุในภาชนะบรรจุชนิดที่แยกการทําความ
รอนได 
  4.  เปนการทําความรอนที่มปีระสิทธิภาพ เนื่องจากอากาศที่อยูรอบๆ และเตา
ไมโครเวฟไมถูกทําใหรอน  อัตราสวนของการใชพลังงานไฟฟาใชไดมากถึง 40-50% ในเตา
ไมโครเวฟที่ใชคล่ืนความถี่ 2,450 เมกะเฮริต 
  5. การทําความรอนโดยไมโครเวฟมีลักษณะเฉพาะที่สามารถใชรวมกบัวิธีการทําความ
รอนแบบอื่นๆ เพื่อที่จะทําใหไดอุณหภูมสูิงตามตองการ เชน การทําใหผลิตภณัฑเกิดสีน้ําตาลที่
ผิวหนา 
   6.  ชวยลดขั้นตอนการผลิตและลดความเสียหาย 
  7.  เนื่องจากไมโครเวฟทําใหเกิดความรอนขึ้นจากภายในอาหาร        ทําใหการกระจาย
ของอุณหภูมิมคีวามสม่ําเสมอกวา และไมทําใหเกดิความรอนทีสู่งเกินไปที่บริเวณผวิหนาของ
ผลิตภัณฑ  ในทางตรงกนัขามการดูดซับพลังงานไมโครเวฟซึ่งขึ้นอยูกับคุณสมบัตแิมเหล็กไฟฟา 
ทําใหองคประกอบของอาหารบางอยางรอนขึ้นไดเร็วกวาองคประกอบอื่นๆ ซ่ึงการที่อุณหภูมิของ
อาหารมีความสูงต่ําไมเทากนั ทําใหสามารถใชคุณสมบัตินี้ในการทําความรอนแกอาหารที่มีความ
แตกตางกันไดในเวลาเดียวกนัได 
 
  2.8.6  ขอเสียของการใหความรอนดวยระบบไมโครเวฟ 
 
  1. เนื่องจากการดูดซับพลังงานไมโครเวฟของอาหาร   ขึ้นอยูกับคุณสมบัตทิาง
แมเหล็กไฟฟา อาหารที่มีองคประกอบแตกตางกันมากจะมีรูปแบบของอุณหภูมิที่แตกตางกันมาก
เมื่อทําความรอนโดยไมโครเวฟ  อาหารที่เกิดความรอนไมสม่ําเสมอมีสาเหตุมาจากลักษณะ
เฉพาะตวัของอาหาร ขนาด และรูปราง  ดงันั้นโอกาสในการเกดิความรอนที่สูงเกินไปจึงมักเกิดขึ้น
ที่บริเวณมุมหรือขอบ ในขณะที่อาจจะเกดิความรอนนอยกวาที่ตองการในบริเวณใจกลางอาหารที่มี
ขนาดชิ้นใหญ 
  2. เปนการลงทุนที่สูง เนื่องจากแมกนีตรอนเปนอุปกรณที่มีราคาแพงกวาอุปกรณที่ทาํ
ความรอนวิธีดัง้เดิม 
  3. ตองการมาตรการรักษาความปลอดภยัที่แตกตางไปจากการทําความรอนโดยวิธี
ดั้งเดิม 
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2.9  เคร่ืองอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศ 
 
  การอบแหงโดยใชเครื่องอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศ เปนกระบวนการทําแหงทีใ่ช
ระบบไมโครเวฟรวมกับระบบการทําแหงภายใตสุญญากาศ (สายสนมและคณะ, 2546) ใชหลักการ
ลดจุดเดือดของน้ําในผลิตภณัฑลงโดยใชสภาวะสุญญากาศ ซ่ึงสามารถทําใหน้ําเดือดที่อุณหภมูิต่ํา 
เพื่อรักษาสี รูปทรง รส กล่ิน และสารอาหารใหไดใกลเคียงกับของสด การใหความรอนโดยคลื่น
ไมโครเวฟแตกตางจากการใหความรอนโดยวิธีปกติ ที่ความรอนจะเคลื่อนที่จากผวิดานนอกเขาสู 
ใจกลางของผลิตผล แลวทําใหไอน้ําระเหยออกมา ผลผลิตจะคอยๆแหงจากผิวนอกเขาไปสู
แกนกลาง ผิวซ่ึงแหงแลวก็จะเปนฉนวนความรอน ทําใหการนําความรอนลดลงจึงตองใชเวลา
อบแหงนาน แลวยังมีผลใหผิวนอกแข็งและมีสีคลํ้า สวนวิธีการใหความรอนโดยคลื่นไมโครเวฟ
นั้น ทุกสวนของผลิตผลที่นํามาอบแหงจะไดรับพลังงานพรอมกัน   ทําใหไอน้าํที่เกิดขึ้นภายใน
ผลิตภัณฑเคลือ่นที่จากภายในออกสูผิวนอก ทําใหผลิตภัณฑที่ไดมีรูปทรงคลายรูปเดิม และการ
อบแหงดวยวิธีนี้จะใชเวลานอยกวาวิธีอ่ืนมาก ทําใหประหยัดพลังงานในการอบแหง และทําให
ผลิตภัณฑที่ไดมีสีใกลเคียงกับของเดิม เพราะไดรับความรอนเปนเวลาสั้นๆเทานั้น (วีระชัย, 2544) 
นอกจากนั้นการอบแหงโดยวิธีนี้ยังสามารถทําไดตลอดเวลาไมวาสภาวะอากาศจะเปนอยางไร 
 
  2.9.1  ระบบการทํางาน 
   
  เครื่องอบแหงไมโครเวฟสุญญากาศแบบถังหมุน เปนการอบแหงทีส่ภาวะสุญญากาศ 
ซ่ึงมีสวนประกอบของเครื่องที่สําคัญ 3 สวน คือ 
 
   1.  ถังอบไมโครเวฟ 
 
  ถังอบไมโครเวฟ มีลักษณะเปนหองอบแหงทรงกระบอก และมีทอนาํคลื่นไมโครเวฟ
ตออยูดานขางของผนังถัง เพื่อนําคลื่นไมโครเวฟจากแหลงกําเนิด (แมกนีตรอน) มาสูบริเวณภายใน
หองอบที่มีถังหมุน ซ่ึงเปนสวนที่ใสวัตถุดิบที่ตองการอบแหง โดยไดมีการออกแบบใหมีใบกวาด
เปนครีบอยูภายในทําหนาทีพ่าผลติภัณฑขึน้ไปแลวปลอยใหตกลงมาอยางอิสระ ทําใหผลิตภณัฑ
ไดรับพลังงานไมโครเวฟอยางทั่วถึง และไอน้ําที่ระเหยออกมาจากผลิตภณัฑสามารถเคลื่อนที่
ออกไปไดสะดวก ทําใหการอบแหงใชเวลานอย 
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   2.  เคร่ืองจับไอน้ํา 
 
  เปนอุปกรณทีช่วยลดปริมาตรของไอน้ํากอนเขาปมสุญญากาศ เนื่องจากคุณสมบัติของ
น้ําเมื่อปริมาตรของน้ําที่กลายเปนไอจะมีปริมาตรเพิ่มขึ้นหลายเทา ทําใหปมสุญญากาศไมสามารถที่
จะดดูอากาศออกไดทันกับปริมาตรไอน้ําที่ขยายตวัในถังอบ จึงทําใหความสามารถในการดูดอากาศ 
ลดลงมา สงผลใหความดนัที่เปนสุญญากาศลดลง นอกจากนั้นยังทําใหไอน้ําเกิดการกลั่นตัวภายใน
ถังอบและการอบแหงไมสามารถทํางานตอได หรือทําใหผลิตภณัฑที่อบแหงเปลี่ยนสภาพไป 
ดังนั้นจึงจําเปนตองมีเครื่องจับไอน้ํา เพื่อใหปมสุญญากาศทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพตลอด
ชวงเวลาการอบแหง 
 
   3.  ปมสุญญากาศ 
 
  เครื่องปมสุญญากาศเปนสวนประกอบที่สําคัญสวนหนึ่ง ซ่ึงทําหนาที่เปนอุปกรณดูด
อากาศทําใหเกดิสภาพสุญญากาศภายในถังอบ 
 
  อยางไรก็ตาม การอบแหงโดยใชเครื่องอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศก็ยังมีขอจํากดั
อยางหนึ่งคือ มีการใชกระแสไฟฟา ซ่ึงทําใหตนทนุการผลิตสูง หากมกีารใชระบบทีผ่สมผสานกัน
ระหวางการอบแหงวิธีดั้งเดมิที่ใชระบบลมรอนสําหรับใชในการกําจดัความชื้นที่ระเหยไดงาย
ออกไป ตามดวยการอบแหงดวยระบบไมโครเวฟแบบสญุญากาศสําหรับกําจัดความชื้นที่ระเหยได
ยากออกไปในขั้นตอนสุดทายของการอบแหง อาจชวยลดตนทุนไดมากกวาการอบแหงโดยใช
ระบบไมโครเวฟแบบสุญญากาศเพียงอยางเดียว ซ่ึงผลิตภัณฑและตนทุนของแหลงพลังงาน ก็เปน
ส่ิงจําเปนที่ตองพิจารณา เนื่องจากมีผลตอการเลือกกระบวนการในการทําแหง และตองมีการ
พิจารณาถึงคณุภาพของผลติภัณฑที่ได ซ่ึงตองมีคุณภาพสูงและเปนที่ตองการในทองตลาด 
 
2.10  วิธีการแสดงผลตอบสนองแบบโครงรางพื้นผิว (Response Surface Methodology ; 

RSM) 
 
  วิธีการแสดงผลตอบสนองแบบโครงรางพื้นผิวหรือ RSM เปนวิธีการคณิตศาสตรและ
สถิติที่เปนประโยชนในการสรางแบบหุนและวเิคราะหปญหา ซ่ึงแสดงผลตอบสนองตอผลจากตัว
แปรตางๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาจุดหรือความเหมาะสมตอผลนั้น  อยางไรก็ตามในการศึกษา
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โดยใชวิธีการแสดงผลตอบสนองแบบโครงรางพื้นผิวนัน้จําเปนตองคนหาฟงกชันทีแ่ทจริงระหวาง
ตัวแปรตามหรือคาตอบ สนองตอตัวแปรอสิระตางๆ เปนลําดับแรก  การคนหาฟงกชันตางๆ เหลานี้
มักใชความสมัพันธแบบโพลิโนเมียล (Polynomial) ลําดับตนๆ เชน ลําดับหนึ่งหรือกําลังหนึ่ง 
(First order)  ลําดับสองหรือกําลังสอง (Second order) เปนตน 
 
2.11  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 2.11.1  งานวิจัยการทําผลไมแผน 
 
 Che Man and Taufik (1995) ศึกษาการทําขนุนแผนโดยนําเนือ้ขนุนมาลวกที่
อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 3 นาที  หรือนํามาแชในโซเดียมเมตาไบซัลไฟตที่มีความ
เขมขน 0.1% เปนเวลา 30 นาที แลวนํามาปนใหละเอียด  จากนั้นเติมน้าํตาล 10%  กรดซอรบิก 200 
สวนในลานสวน และซัลเฟอรไดออกไซดในรูปโซเดยีมเมตาไบซัลไฟต 500 สวนในลานสวน ผสม
ใหเขากนัและมาทําแหงในอางควบคุมอุณหภูมิที่อุณหภมูิ 45 องศาเซลเซียส จนกระทั่งสามารถมวน
เปนแผนได  จากการวดัคาสีของผลิตภัณฑที่ลวกจะมีความสวางและมีสีเหลืองกวาผลิตภัณฑที่แชใน
โซเดียมเมตาไบซัลไฟต 
 
 Irwandi and Che Man (1995) พัฒนาสูตรทุเรียนแผนโดยเตรยีมทุเรียนแผนขึ้น 3 
สูตร คือ สูตรที่หนึ่งใชเนื้อทุเรียน 250 กรัม นึ่งดวยไอน้ําที่อุณหภูมิ 85-100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
5 นาที กอนนาํมาปนผสม เติมน้ําตาลซูโครส 7%  น้ํา 10%  และกรดซอรบิก 200 สวนในลานสวน  
สูตรที่สอง เพิ่มมอลโตเดกซตริน 10%  และน้ํามันปาลมที่ผานการไฮโดรจีเนต 2%  และเลซิติน 
0.1% ในสูตรที่หนึ่ง  สวนสตูรที่สาม เพิ่มสีเหลืองไข 100 สวนในลานสวนลงในสูตรที่สอง  ทุเรียน
แผนทั้งสามสูตรใหพลังงานโดยเฉลี่ย 431-473 กิโลแคลอรีตอ 100 กรัม  จากการวิเคราะหคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัสดวยวิธี 9-Point Hedonic Scale พบวา ทุเรียนแผนสูตรที่สองและสามมีการ
ยอมรับไมแตกตางกัน ซ่ึงทุเรียนแผนทั้งสามสูตรมีการยอมรับในระดบัคะแนนสูง 
 
 อนุวัตร และคณะ (2543) ศกึษาชนดิและปริมาณสารปรับปรุงเนื้อสัมผัสที่เหมาะสมกับ
ทุเรียนแผน (ชะนี และหมอนทอง) โดยคัดเลือกจากสารปรับปรุงเนื้อสัมผัส 3 ชนดิ ไดแก มอลโต
เดกซตริน  กลูโคสไซรัป และน้ําผ้ึง  พบวา สารปรับปรุงเนื้อสัมผัสที่เหมาะสมกับทุเรียนแผนที่ผลิต
จากทุเรียนพันธุชะนี คือ มอลโตเดกซตริน 5% สวนทุเรียนแผนที่ผลิตจากทุเรียนพันธุหมอนทองไม
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จําเปนตองใชสารปรับปรุงเนื้อสัมผัส  และการเพิม่ปริมาณน้ําตาลจะทําใหทุเรียนแผนที่ผลิตจาก
ทุเรียนทั้งสองพันธุมีความสามารถในการตานทานแรงดงึและมีความเหนียวลดลง 
 
 ผุสดี (2547) ศึกษาผลิตภัณฑผลไมแผนผสมโดยทําการคัดเลือกชนิดของผลไมที่
เหมาะสมซึ่งจะแบงออกเปน 2 ผลิตภัณฑ  ในผลิตภัณฑที่หนึ่งทําการคัดเลือกผลไม 3 ชนิด คอื 
มะมวง  มะละกอ  และสับปะรด  พบวา ผูบริโภคใหคะแนนความชอบแกผลิตภณัฑผลไมแผนผสม
ระหวางมะมวงและมะละกอเปนคะแนน 5.77 สวนผลิตภัณฑผลไมแผนกลุมที่สองเปนการคัดเลือก
ชนิดของมะมวง สับปะรด และสม พบวา ผูบริโภคใหคะแนนความชอบแกผลิตภณัฑที่
ประกอบดวยมะมวงและสบัปะรดเปนคะแนน 5.11 
 
 2.11.2  งานวิจัยการใชเคร่ืองอบลมรอน   
 

Irwandi and Che Man (1995) พัฒนาผลิตภัณฑทุเรียนแผน โดยทําเปนแผนหนา 1.2 
มิลลิเมตร แลวนํามาอบแหงดวยตูอบแบบถาดดวยอุณหภูมิ 47 องศาเซลเซียส เปนเวลา 8 ช่ัวโมง 
พบวา ทุเรียนแผนที่ไดมีคาวอเตอรแอคตวิิตี้ (Water Activity; Aw) อยูในชวง 0.57-0.62   

 
  Che Man et al. (1997) ศึกษาผลของชนิดเครื่องอบแหงและสภาวะในการอบแหงตอ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑทเุรียนแผน พบวา การอบแหงดวยตูอบแบบ Cabinet Dryer ใช
ระยะเวลาอบแหงสั้นกวาการอบแหงดวยตูอบแบบ Oven Dryer การอบแหงที่อุณหภูมิ 75 องศา
เซลเซียส ดวยตูอบ Cabinet Dryer เปนเวลา 7 ช่ัวโมง ทําใหทเุรียนแผนมีสีเหมอืนทุเรียนไหม 
ขณะที่อบดวย Oven Dryer สีของทุเรียนแผนยังไดรับการยอมรับ และพบวาการใชอุณหภูมิสูงเปน
เวลานานทําใหทุเรียนแผนมีคาวอเตอรแอคติวิตี้ต่ํากวา แตเสีย่งตอการเกดิสีน้ําตาลที่ไมอาศัย
เอนไซม และการสูญเสียของวิตามินซี จากการทดลองอุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับ
เครื่องอบแหงทั้งสองชนิด คือ อุณหภูม ิ 47-55 องศาเซลเซียส และใชระยะเวลาในการอบ 10-14 
ช่ัวโมง 
 
  Cano-Chauca et al. (2002) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสีและลักษณะเนื้อสัมผัสของ
กลวยในระหวางการอบแหงโดยใชเครื่องอบลมรอนที่ความเร็วลม 1.5 เมตรตอวินาที อุณหภูมใิน
การอบแหง 50, 60 และ 70 องศาเซลเซียส พบวา การอบแหงกลวยที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส จะ
ทําใหคาสีของกลวยมกีารเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากกวาที่อุณหภูมิ 50 และ 60 องศาเซลเซียส และ
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จากการวิเคราะหลักษณะเนือ้สัมผัสของกลวยที่ผานการอบแหงที่อุณหภูมิ 3 ระดับ พบวา คาแรงตัด 
(cutting force) มีคาอยูระหวาง 1.37-1.48 กิโลกรัม (kgf) 
 

 Lee et al. (2004) ศึกษาการอบแหงสตรอเบอรร่ีแผน โดยใชเครื่องอบลมรอน และ
ตรวจสอบผลของพารามิเตอรในกระบวนการ ไดแก อุณหภูมิทีใ่ชในการอบแหง และความหนา
ของตัวอยาง พบวา ทั้งอุณหภมูิที่ใชในการอบแหง และความหนาของตัวอยางมีผลตอคา
สัมประสิทธิ์การแพรของความชื้นที่ปรากฏ (apparent moisture diffusion coefficient; Deff) 
และคาพลังงานกระตุน (activation energy; Ea) ซ่ึงมีคาเทากับ 35.57 (r2=0.98), 33.14 (r2=0.98) 
และ 30.46 (r2=1.00) กิโลจูลตอโมล สําหรับตัวอยางสตรอเบอรร่ีแผนที่มีความหนา 1.8, 2.7 และ 
3.6 มิลลิเมตร ตามลําดับ 
 
  Lewicki and Jakbczyk (2004) ศึกษาผลของอุณหภมูิลมรอนและปริมาณน้ําตอการ
ทดสอบ compression-relaxation ของ apple slices ที่ผานการอบแหงดวยเครื่องอบ  ลมรอนที่
อุณหภูมิในชวง 50-80 องศาเซลเซียส พบวา การลดลงของปริมาณความชื้นและ Aw จะทําให
คาแรงกด (compression) เพิ่มขึ้น และยังพบวา ความคงตัวตอแรงกดของ apple slices ที่ผานการ
อบแหงมีความสัมพันธกับปริมาตรการหดตัว (volumetric shrinkage) โดยปรมิาตรการหดตวัที่
ลดลงเกิดจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิจาก 50 เปน 70 องศาเซลเซียส ซ่ึงจะเพิ่ม compression 

stress มากกวา 30% และการเพิ่มอุณหภูมจิาก 70 เปน 80 องศาเซลเซียส ทําใหปริมาตรการหดตวั
ลดลง 12% และคา compression stress เพิ่มขึ้นมากกวา 2.5 เทา 
 
  Doymaz (2005) ศึกษาการอบแหงถ่ัวเขยีวแบบ thin layer โดยใชเครื่องอบลมรอนที่
อุณหภูมิในชวง 50-70 องศาเซลเซียส ในการลดความชื้นถ่ัวเขียวจาก 90.53±0.55% ใหเหลือ 
14±0.3% ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิลมรอนในการอบแหง เปนสาเหตุ
ใหระยะเวลาในการทําแหงลดลง 
 
  Doymaz et al. (2006) ศึกษาการอบแหง dill และ parsley leaves โดยใชเครื่องอบ
ลมรอนที่ความเร็วลม 1.1 เมตรตอวินาท ี อุณหภูมใินการทําแหง 50, 60 และ 70 องศาเซลเซียส 
พบวา เมื่ออุณหภูมิในการอบแหงเพิ่มขึน้จะทําใหระยะเวลาในการอบแหงลดลง และในระหวาง
กระบวนการอบแหงพบเพียงชวงอัตราการอบแหงลดลงเทานั้น จากการวิเคราะหคุณภาพดานสี 
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พบวา อุณหภมูิที่เหมาะสมในการทําแหง dill และ parsley leaves คือ ที่อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส 
 
  Mwithiga and Olwal (2005) ศึกษาจลนศาสตรการอบแหงคะนา (kale)โดยใช
เครื่องอบลมรอนที่ความเร็วลม 1 เมตรตอวินาที อุณหภมูิในการอบแหงที่ 30, 40, 50 และ 60 องศา
เซลเซียส และความหนาของชั้นคะนาที ่ 10, 20, 40 และ 50 มิลลิเมตร พบวา อัตราการอบแหงจะ
เพิ่มขึ้นเมื่อเพิม่อุณหภูมิในการอบแหงและลดความหนาของชั้นคะนาลง ซ่ึงมีผลใหระยะเวลาใน
การอบแหงลดลงดวย การเพิ่มอุณหภูมิในการอบแหงจาก 30 เปน 40 องศาเซลเซียส จะชวยลด
ระยะเวลาในการอบแหงลงครึ่งหนึ่งของระยะเวลาทั้งหมด และยังพบวา ผลของอุณหภูมใินการ
อบแหงตอการแพร (diffusivity) ของน้ําในผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับสมการ Arrhenius สูง 
(R2 = 0.9989) 
 
  Karabulut et al. (2006) ศึกษาผลของการอบแหงแอปริคอท (apricot) โดยใช
เครื่องอบลมรอนที่อุณหภูม ิ 50, 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส และการตากแดด ตอคาสีและ
ปริมาณเบตาแคโรทีน (β-carotene) พบวา เวลาที่ใชในการอบแหงโดยใชลมรอนมคีานอยกวาการ
ตากแดด ปริมาณเบตาแคโรทีนมีแนวโนมลดลงเมื่อเวลาในการอบแหงเพิม่ขึ้น เนือ่งจาก
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน การอบแหงแอปริคอทโดยใชลมรอนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ใหคาสี
เปนที่นาพอใจและมีการสูญเสียองคประกอบทางโภชนาการลดลง สวนการอบแหงที่อุณหภูมิ 80 
องศาเซลเซียส จะทําใหเกดิรอยไหมบนผวิผลิตภัณฑ และการเติมสารประกอบซัลไฟตจะชวยลด
การเกิดสีน้ําตาลบนผิวผลิตภัณฑและชวยลดเวลาในการอบแหงได 

 
 Kotwaliwale et al. (2007) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะเนื้อสัมผัส และคุณสมบัติ

ที่ปรากฏของเห็ดในระหวางการอบแหงโดยใชลมรอน พบวา ในระหวางการอบแหงคา hardness 
และ chewiness ของเห็ดมคีาเพิ่มขึ้น ขณะที่คา cohesiveness และ springiness เพิ่มขึ้นในชวง
แรก และลดลงในชวงทายของการอบแหง  คา hardness ของเหด็ทีผ่านการอบแหงที่อุณหภูมสูิง 
จะมีคาสูง  สวนคา cohesiveness จะลดลงเมื่ออุณหภูมิในการอบแหงเพิ่มขึ้น  คาความสวาง (L*) 
ของเห็ดจะลดลงขณะที่คาสีเหลือง (b*) มีคาเพิ่มขึ้นในระหวางการอบแหง  และพบวา เมื่ออุณหภมูิ
ในการอบแหงเพิ่มขึ้นจะทําใหผลิตภัณฑมสีีคลํ้าขึ้น  
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  ทัศวรรณ (2546) ศึกษาอิทธิพลของอัตราการไหลและอณุหภูมิลมรอนที่มีผลตอความ
ส้ินเปลืองพลังงานและคณุภาพผลิตภัณฑหลังการอบแหง โดยทดลองหาอัตราการอบแหงที่
อุณหภูมิ 50-90 องศาเซลเซียส ที่ความเร็วลม 0.7 เมตรตอวินาที และอตัราการไหลของอากาศที่ 86 
และ 130 กิโลกรัมอากาศแหงตอช่ัวโมง พบวา ที่อุณหภมูิ 70 องศาเซลเซียส และอัตราการไหล 130 
กิโลกรัมอากาศแหงตอช่ัวโมง ประหยัดพลังงานที่สุด สําหรับผลการวิเคราะหคณุภาพผลิตภัณฑ
ของลําไยหลังการอบแหงโดยใชคาสีเปนบรรทัดฐาน พบวา อุณหภูมลิมรอนไมมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงคาสีของเปลือกลําไย แตมีผลตอการเปลี่ยนแปลงคาสีของเนื้อลําไย และที่อุณหภูมิ   
ลมรอนเดียวกนัอัตราการไหลของอากาศไมมีผลตอคาสีของผลิตภัณฑ 
 
  พัชรกานต (2546) ศึกษาคุณภาพของกลวยน้ําวาอบแหง ดวยเครื่องอบลมรอนแบบถาด
หมุนที่อุณหภมูิ 65 องศาเซลเซียส และเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอโุมงค  โดย
กําหนดเวลาทีใ่ชในการอบแหงคงที่ คือ 18 ช่ัวโมงตอเครื่อง พบวา หลังอบแหงกลวยจะมีปริมาณ
น้ําตาลรีดิวซ น้ําตาลทั้งหมด  คา   Aw   และคาสี   L  C*  Ho   ลดลง   เนื่องจากเกดิปฏิกิริยา
เมลลารด    สวนคา   pH    และคาแรงเฉือนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (P≤0.05) กลวยอบแหงดวย
เครื่องอบลมรอนแบบถาดหมุนมีคุณภาพดกีวากลวยอบแหงดวยเครื่องอบ แหงพลังงานแสงอาทิตย
แบบอุโมงค เนื่องจากสภาวะของการอบดวยลมรอนจะสม่ําเสมอกวา 
 
  2.11.3  งานวิจัยการใชเคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทติย 
 
  Schirmer et al. (1995) ศึกษาการอบแหงกลวยโดยใชเครื่องอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยแบบอุโมงคภายใตสภาวะความรอนและความชื้นของประเทศไทย เครื่องอบแหงชนดินี้
ประกอบดวยตัวรับแสงอาทติย พลาสติก สวนอุโมงคในการอบแหง ใชความรอนและพัดลม 3 ตัว 
และแผงรับแสงอาทิตยขนาด 53 วัตต โดยนํากลวยมาปอกเปลือก ไมเติมสารเคมีใดๆ เร่ิมอบแหง
ตั้งแตเวลา 8.00 น.-17.00 น. ในแตละชดุสามารถใชกลวยปริมาณ 300 กิโลกรัม มีการเลอืกใชกลวย
ที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร มีความชืน้ 69% และมปีริมาณน้ําตาล 
27 องศาบริกซ  อุณหภูมิในการอบแหง 40-65 องศาเซลเซียส เมื่อถึงเวลา 17.00 น. จะเก็บกลวยลง
กลองพลาสติก และนํามาอบตอในชวงเชาใชเวลาอบแหงประมาณ 3-5 วัน ซ่ึงถาเปนการตากแดด
ปกติจะใชเวลา 5-7 วัน และกลวยที่ไดจะมคีวามชื้นประมาณ 30% มีปริมาณน้ําตาล 55 องศาบริกซ 
น้ําหนกักลวยทั้งหมดหลังการอบแหงจะเหลือประมาณ 50-100 กิโลกรัมขึ้นกับความสกุและ
คุณภาพของผลิตภัณฑ 
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  Balladin and Headley (1999) ศึกษาองคประกอบของกะเพราภายหลังการอบแหง
โดยใชเครื่องแหงอบพลังงานแสงอาทิตยแบบตะแกรงลวดและเครื่องอบแหงแบบธรรมดา (Oven 

drying) ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส จนมีปริมาณความชื้นถึงจุดสมดุลซ่ึงใชเวลา 12 ช่ัวโมง และ 
9.5 ช่ัวโมง ตามลําดับ พบวา กะเพราอบแหงโดยใชเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทติยแบบตะแกรง
ลวดและเครื่องอบแหงแบบธรรมดามีคาเปอรเซ็นตของ essential oils ที่สกัดได คาเปอรเซ็นตของ 
oleoresin และปริมาณเถา เทากับ 0.6%, 27%, 2.25% และ 0.5%, 27%, 2.03% ตามลําดับ 
 
  Lahsasni et al. (2004) ศึกษาจลนศาสตรการอบแหงลูกแพรโดยใชเครื่องอบแหง
พลังงานแสงอาทิตยที่อุณหภมูิ 50-60 องศาเซลเซียส  ความชื้นสัมพัทธ 23-34%  อัตราการไหลของ
อากาศ 0.0277-0.0833 ลูกบาศกเมตรตอวนิาที  และความเขมของพลังงานแสงอาทิตย 200-950 วัตต
ตอตารางเมตร พบวา กราฟการอบแหงลูกแพรแสดงเพียงชวงอัตราการอบแหงลดลงเทานั้น และ
อุณหภูมิอากาศในการอบแหงเปนปจจัยหลักที่มีอิทธิพลตอการทําแหงลูกแพร  อัตราการอบแหง
สามารถเพิ่มขึ้นไดดวยอุณหภมูิอากาศ   และอัตราการไหลของอากาศที่เพิ่มขึ้น  และรูปแบบการ
อบแหงแบบ   two-term    ที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (correlation coefficient, r = 0.9999) 
สามารถอธิบายกราฟของการอบแหงลูกแพรดวยเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยไดอยางนาพอใจ  
 
  Chen et al. (2005) ศึกษาผลของการอบแหงมะนาวแผน (lemon slices) โดยใช
เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบปด (ที่ใชกระจกที่มีการสงถายพลังงานไดสูง เพื่อลดการ
สะทอนของแสงอาทิตย และเพื่อใหความรอนจากพลังงานแสงอาทิตยสงตอโดยตรงถึงวัตถุดิบใน
ระหวางการอบแหง) รวมกับการใชไฟฟาในการขับเคลื่อนพัดลมในการหมุนเวยีนอากาศ 
เปรียบเทียบกบัการอบแหงโดยใชเครื่องอบลมรอนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส พบวา มะนาวแผน
ที่อบแหงโดยใชเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบปดมีคุณภาพทางประสาทสัมผัสดีกวา
มะนาวแผนทีผ่านการอบแหงโดยใชเครื่องอบลมรอน และยังประหยดัพลังงานมากกวา 
 
  Hossain and Bala (2007) ศึกษาการอบแหงพริกสีแดงและสีเขียวที่ผานการลวก โดย
ใชเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคที่มีลักษณะเปนหลังคาพลาสติกคลุมสวนตัวรับ 
รังสีแสงอาทิตยแผนเรยีบ (flat-plat collector) และลมรอนภายในอุโมงคจะถูกขบัออกไปโดย  
พัดลม เครื่องอบแหงมีความจุพริกสดได 80 กิโลกรัม พบวา พริกแหงที่ไดมีคุณภาพดานสี และ
รสชาติเผ็ดรอนดีกวาผลิตภณัฑที่ผานการอบแหงโดยการตากแดด และประหยัดเวลาในการทําแหง
ดวย 
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 ไพโรจน และคณะ (2544) พัฒนากระบวนการอบแหงมะมวงแกวโดยใชเครื่องอบแหง
พลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงค และเครื่องอบแหงแบบสุญญากาศ โดยนํามะมวงสุกไปแชใน
สารละลายผสมของน้ําตาลซูโครส กลีเซอรอล โซเดียมคลอไรดและแคลเซียมคลอไรดกอนอบแหง 
เพื่อชวยปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ พบวา อุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับเครื่องอบแหงแบบ
สุญญากาศ คือ 45 องศาเซลเซียส ความดัน 20 มิลลิบาร ใชเวลาในการทําแหง 4.78 ช่ัวโมง  สวน
เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยใชเวลาสั้นกวาคือ 2.95 ช่ัวโมง นอกจากนีก้ารใชเครื่องอบแหง
พลังงานแสงอาทิตยยังชวยประหยดัพลังงาน และสามารถลดตนทุนการผลิตได 

  
  พิชญา และคณะ (2547) ศึกษาการอบแหงเปปเปอรมิ้นท ยูเอสเอมิ้นท และเลมอนไทม 
โดยใชเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย เครื่องอบแหงไฟฟาแบบถาดและเครื่องอบแหงไมโครเวฟ
สุญญากาศแบบถังหมุน พบวา การอบแหงสมุนไพรทั้งสามชนิดโดยใชเครื่องอบแหงไฟฟาแบบ
ถาดและเครื่องอบแหงไมโครเวฟสุญญากาศแบบถังหมุน จะใชเวลาในการอบแหงเรว็กวาการใช
เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย    และคุณภาพของพชืสมุนไพรทั้งสามชนิดภายหลังการอบแหง    
พบวา     คุณภาพหลังการอบแหงโดยใชเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยมีคุณภาพไมดอยไปกวา
คุณภาพหลังการอบแหงไฟฟาแบบถาดและการอบแหงโดยใชเครื่องอบแหงไมโครเวฟแบบ
สุญญากาศ คาพลังงานไฟฟาเฉลีย่ที่ใชในการอบแหงโดยใชเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 
เครื่องอบแหงไฟฟาแบบถาด และเครื่องอบแหงไมโครเวฟสุญญากาศแบบถังหมุน เปน 2.35, 83.48 
และ 15.54 บาทตอ 1,800 กรัม ตามลําดับ 
 
  2.11.4  งานวิจัยการใชเคร่ืองอบไมโครเวฟและเครื่องอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศ 
   

 Drouzas and Schubert (1995) ศึกษาการอบแหงผลไมโดยใชเครื่องอบไมโครเวฟ
แบบสุญญากาศในระบบ pulsed พบวา สภาวะในการอบแหงที่เหมาะสมที่สุด คือ การใชระบบ
สุญญากาศที่มีความดันต่ํากวา 25 มิลลิบาร และใชกําลังไมโครเวฟ 150 วัตต การอบแหงจะเสร็จสิ้น
ภายในเวลา 30 นาที ที่อุณหภมูิไมเกิน 70 องศาเซลเซียส จะทําใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีเยี่ยม 

 
  Sousa et al.  (2004) ศึกษาการอบแหงกลวยสุกโดยใชตูอบไมโครเวฟที่พัฒนาขึน้
สําหรับการอบแหงในระดบั bench scale โดยแปรผันปจจยัคือ อัตราการไหลของอากาศ (0.8-1.8 
ลูกบาศกเมตรตอนาที) อุณหภูมิ (25-55 องศาเซลเซียส) และคงกําลังไมโครเวฟที่ 350±50 วัตตตอ
กิโลกรัมกลวยสุก พบวา คาคงที่ในการอบแหงมีคาอยูในชวง 0.00861-0.01156 ตอนาที และ
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ระยะเวลาในการอบแหงอยูในชวง 200-290 นาที มีอัตราเร็วในการอบแหงลดลงเนื่องจากผลิตภัณฑ
มีปริมาณความชื้นลดลง จากการทดสอบการยอมรับของผูบริโภคดวยวิธี 9-Point Hedonic Scale 

พบวา ผลิตภณัฑอยูในชวงคะแนนที่ดี คอื 5.46-7.23 

 
        Yongsawatdigul and Gunasekaran (1996a) ศึกษาการอบแหงแครนเบอรร่ีโดยใช
เครื่องอบไมโครเวฟแบบสญุญากาศในระบบ continuous และ pulsed โดยแครนเบอรร่ีที่ผานการ
ทํา pretreatment ดวยสารละลาย fructose corn syrup เปนเวลา 24 ช่ัวโมง นําไปอบแหงจนมี
ความชื้นเหลือ 15% โดยใชเครื่องอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศทั้งสองระบบ ซ่ึงในระบบ 
continuous มีการแปรผันปจจัย คือ กําลังไมโครเวฟ (250 และ 500 วัตต) และความดัน (5.33 และ 
10.67 กิโลพาสคาล) สวนระบบ pulsed ใชกําลังไมโครเวฟคงที่ที่ 250 วัตต และแปรผันปจจยัคือ 
ความดัน (5.33 และ 10.67 กิโลพาสคาล) ระยะเวลาเปดเครื่อง (30 และ 60 วินาท)ี และระยะเวลาปด
เครื่อง (60, 90 และ 120 วนิาที) พบวา ระบบ pulsed มีประสิทธิภาพมากกวาระบบ continuous 

และทั้งสองระบบการอบแหงจะมีประสิทธิภาพเมื่อใชความดันที ่ 5.33 กิโลพาสคาล ในระบบ 
pulsed ยังพบวา การใชระยะเวลาในการเปดและปดเครื่องนาน 30 และ 150 วินาท ีตามลําดับ จะ 
ทําใหการอบแหงมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 

 Yongsawatdigul and Gunasekaran (1996b) ศึกษาคณุภาพดานส/ีเนื้อสัมผัส และ
คา Aw ของแครนเบอรร่ีที่ผานการอบแหงโดยใชเครื่องอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศ เปรียบเทยีบ
กับเครื่องอบลมรอน พบวา แครนเบอรร่ีที่ผานการอบแหงโดยใชไมโครเวฟแบบสญุญากาศใหสี
แดงกวา และมีลักษณะเนื้อสัมผัสนุมกวาแครนเบอรร่ีที่ผานการอบแหงโดยใชลมรอน และยังพบวา 
สีแดงของแครนเบอรร่ีจะลดลงตามระยะเวลาในการเก็บรักษา 
 
  Drouzas et al. (1999) ศึกษาการอบแหงเพคตินเจล (pectin gel) ซ่ึงใชเปนตนแบบ
ของน้ําสมเขมขนโดยใชเครื่องอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศที่ระดับกาํลังไมโครเวฟ 640-710 วัตต 
และระดับความดันสุญญากาศ 30-50 มิลลิบาร พบวา อัตราการอบแหงผลิตภณัฑมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อ
เพิ่มระดับกําลังไมโครเวฟและลดระดับความดันสุญญากาศลง และผลิตภัณฑที่ผานการอบแหงโดย
ใชเครื่องอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศรวมกับเครื่องอบลมรอนจะใหคาสีแดงมากกวา คาความ
สวางและสีเหลืองนอยกวาผลิตภัณฑที่ผานการอบแหงโดยใชเครื่องอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศ
เพียงอยางเดยีว เนื่องจากผลิตภัณฑมนี้ําตาลเปนองคประกอบสูงไดรับความรอนสูงจึงเกิดปฏิกิริยา
การเกิดสีน้ําตาลขึ้น 
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  Sunjka et al. (2004) ศึกษาการอบแหงแครนเบอรี่โดยใชเครื่องอบไมโครเวฟ และ
เครื่องอบไมโครเวฟแบบสญุญากาศ แลวประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑที่ไดจากการอบแหงทั้งสอง
วิธี พบวา การอบแหงโดยใชเครื่องอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศใหผลิตภัณฑทีม่ีคุณภาพ และ
ประหยดัพลังงานมากกวาการอบแหงโดยใชเครื่องอบไมโครเวฟแบบธรรมดา แตผลิตภัณฑทีไ่ด
จากการอบแหงโดยใชเครื่องอบไมโครเวฟแบบธรรมดาไดรับความชอบมากกวาผลิตภัณฑที่ไดจาก
การอบแหงโดยใชเครื่องอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศเล็กนอย 
 
  Lin et al. (1998) ศึกษาผลของการอบแหงโดยใชเครื่องอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศ 
ตอการคืนรูป (rehydration) สี ความหนาแนน คณุคาทางโภชนาการ และคุณสมบัติทางดานเนือ้
สัมผัสของแครอทแผนเปรียบเทียบกับการอบแหงโดยใชเครื่องอบลมรอนและเครื่อง freeze-dry 

พบวา แครอทแผนที่ผานการอบแหงโดยใชเครื่องอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศมีการคืนรูป 
ปริมาณแอลฟาแคโรทีน (α-carotene) และวิตามินซีสูงกวา แตมีความหนาแนนต่ํากวา และมี
ลักษณะเนื้อสัมผัสที่นุมกวาแครอทแผนทีผ่านการอบแหงโดยใชเครื่องอบลมรอน และใหสี เนื้อ
สัมผัส และกลิ่นรสที่เทากับหรือดีกวาการทําแหงโดยใชเครื่อง freeze-dry 

 
  Erle and Schubert (2001) ศึกษาผลการทํา osmotic pretreatment รวมกับการ
อบแหงแอปเปลและสตรอเบอรร่ีโดยใชเครื่องอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศ โดยทั้งแอปเปลและ
สตรอเบอรร่ีจะผานการทํา pretreatment ดวยการแชในสารละลายซูโครส แลวนําไปอบแหง 
พบวา ผลิตภณัฑสุดทายมีคุณภาพสูงทั้งดานสี รสชาติ ปริมาณวิตามนิซี โครงสราง และปริมาตร  
โดยปริมาณวติามินซียังคงเหลืออยูประมาณ 60% ทั้งในแอปเปลและสตรอเบอรร่ี  และพบวา
ปริมาตรของแอปเปลและสตรอเบอรร่ีที่ผานกระบวนการแลวยังคงอยูสูงถึง 60% และ 50% ของ
แอปเปลสดและสตรอเบอรร่ีสด ตามลําดับ 
 
  Krulis et al. (2005) ศึกษาปริมาณพลังงานที่ให (2.4-10.5 กิโลวัตตตอกิโลกรัมสาร
แหง) และปรมิาณความชืน้เริ่มตน (0.17-0.73 กิโลกรัมตอกิโลกรัมน้ําหนักแหง) ตอคุณสมบัติทาง
กายภาพของสตรอเบอรร่ีที่ผานการอบแหงโดยใชเครื่องอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศ พบวา 
ภายหลังการอบแหง องคประกอบของกลิน่ (aroma) กล่ินรส (flavor) และสีของสตรอเบอรร่ีจะ
ยังคงอยู  ผลิตภัณฑมีความกรอบและมีการพองตัว (puffing) เกิดขึน้ การใชวัตถุดิบที่มีปริมาณ
ความชื้นเริ่มตนสูงและการใชกําลังไมโครเวฟที่สูง จะทําใหประสิทธิภาพการอบแหงโดยใช
เครื่องอบไมโครเวฟแบบสญุญากาศมีคาสูงสุด 
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  Soysal (2004) ศึกษาการอบแหงผักชีฝร่ัง (parsley) โดยใชเครื่องอบไมโครเวฟทีม่ี
กําลังไมโครเวฟในชวง 390-900 วัตต พบวา ในการอบแหงมีการสูญเสียความชื้นออกจาก
ผลิตภัณฑ    ทําใหการดูดซบัพลังงานไมโครเวฟลดลงเปนผลใหอัตราเร็วในการอบแหงลดลง  การ
เพิ่มกําลังไมโครเวฟจะทําใหระยะเวลาในการอบแหงลดลง  จากการประเมินคาสี พบวา ไมมีความ
แตกตางระหวางผลิตภัณฑสดและผลิตภณัฑที่ผานการอบแหง  การเปลี่ยนแปลงคาสีไมขึ้นกับกําลัง
ไมโครเวฟ  และถึงแมวาผลิตภัณฑที่ผานการอบแหงโดยไมโครเวฟจะเกดิสดีําขึ้นเปนบางแหง แตก็
ยังสามารถรักษาสีเขียวใหใกลเคียงกับผลิตภัณฑสดไวได  การอบแหงโดยใชกําลังไมโครเวฟ 900 
วัตต แทน 360 วัตต จะทําใหผลิตภัณฑที่ไดมีคุณภาพดี เนื่องจากลดเวลาในการทําแหงไดถึง 64% 
 

 Scott et al. (2005) ศึกษาหาอุณหภูมแิละเวลาที่เหมาะสมในการอบแหงมันฝรั่งโดย
ใชเครื่องอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศ โดยมันฝรั่ง (Russet Burbank) ผานการลวกเปนเวลา 2 
นาทีในน้ํารอน กอนนําไปอบแหงที่อุณหภูมิ 50, 60 และ 70 องศาเซลเซียส โดยใชเวลาตั้งแต 0-150 
นาที ที่กําลังไมโครเวฟ 1 กโิลวัตต แลววดัปริมาณความชื้นและสี พบวา สภาวะที่เหมาะสมในการ
อบแหงมันฝรัง่โดยใชเครื่องอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศ คือ ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ซ่ึง
สามารถรักษาสีของผลิตภัณฑไวได 
 
  Sharma and Prasad (2006) ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแหงกลีบกระเทยีม
โดยใชเครื่องอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศ โดยนํากลีบกระเทยีมที่มีขนาดเทากนัไปอบแหงที่
อุณหภูมิ 40, 50, 60 และ 70 องศาเซลเซียส ความเร็วลม 1.0, 2.0 เมตรตอวินาที และกาํลังไมโครเวฟ 
10, 20, 30 และ 40 วัตต พบวา การใชกําลังไมโครเวฟ 40 วัตต อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส และ
ความเร็วลม 1.0 เมตรตอวินาที ทําใหไดผลิตภัณฑทีม่ีคุณภาพดีทั้งในดานสี กล่ิน และปริมาณ
วิตามินซี และยังเปนกระบวนการอบแหงที่ใชพลังงานต่าํ 

 
 Ozkan et al. (2007) ศึกษาการอบแหงผักโขม (spinach) โดยใชเครือ่งอบไมโครเวฟ

ที่ระดับกําลังไมโครเวฟ 90-1,000 วัตต จนกระทั่งเหลือปริมาณความชื้นในผลิตภณัฑ 0.1 กิโลกรัม
น้ําตอกิโลกรัมน้ําหนกัสารแหง พบวา ระยะเวลาในการอบแหงอยูระหวาง 290-4,005 วินาที ขึ้นอยู
กับระดับกําลังไมโครเวฟ  คาสีของผลิตภัณฑที่ผานการอบแหงที่กําลังไมโครเวฟ 500 และ 800 
วัตต จะใหคาความสวาง คาสีแดง และคาสีเหลืองดีที่สุด และทีก่ําลังไมโครเวฟ 750 วัตต เปนระดับ
กําลังไมโครเวฟที่เหมาะสมที่สุดในการอบแหงผักโขม เนื่องจากใชระยะเวลาในการอบแหงต่ํา 
ประหยดัพลังงาน และคงปริมาณกรดแอสคอรบิกและคาสีของผลิตภัณฑไวไดมากที่สุด 
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  2.11.5 งานวิจัยการใชเคร่ืองอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศรวมกับเคร่ืองอบแหงอื่นๆ 
 
  Funebo and Ohlsson (1998) ศึกษาการอบแหงแอปเปลและเหด็โดยใชเครื่องอบ   
ลมรอนและเครื่อง microwave-assisted air พบวา การอบแหงแอปเปลโดยใชเครือ่ง 
microwave-assisted air ที่กําลังไมโครเวฟ 0.1 วัตตตอกรัม อุณหภูมิลมรอน 60 องศาเซลเซียส 
ความเร็วลม 1 เมตรตอวินาท ีใหคาสี L* a* b* ใกลเคียงกับแอปเปลสด และใชเวลาในการอบแหง
นอยกวาการทาํแหงโดยใชเครื่องอบลมรอน และการอบแหงเห็ดโดยใชเครื่อง microwave-

assisted air ที่กําลังไมโครเวฟ 0.1 วัตตตอกรัม อุณหภมูิลมรอน 80 องศาเซลเซียส ความเรว็ลม 1.5 
เมตรตอวินาท ี จะใชเวลาในการอบแหงเพียง 1/4 ของการอบแหงโดยใชเครื่องอบลมรอน การ
อบแหงโดยใชความเร็วลมระดับต่ําจะทําใหอัตราการอบแหงลดลง ระยะเวลาในการอบแหงเพิ่มขึน้ 
และมีผลใหผลิตภัณฑเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลเพิ่มขึ้น เมื่ออุณหภูมิและกาํลังไมโครเวฟในการอบแหง
เพิ่มขึ้นจะทําใหผลิตภัณฑมคีวามสวาง (L*) ลดลงและสีแดง (a*) เพิ่มขึ้น  
 

 Giri and Prasad (2007) ศึกษาจลนศาสตรการอบแหงและการคืนรูปของเห็ดกระดมุ
ที่ผานการอบแหงโดยใชเครื่องอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศและเครื่องอบลมรอน การอบแหงโดย
ใชเครื่องอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศมีการแปรผันปจจยั ไดแก กาํลังไมโครเวฟ (115-285 วัตต)  
ความดัน (6.5-23.5 กิโลพาสคาล)  และความหนาของเหด็ (6-14 มิลลิเมตร) สวนการทําแหงโดยใช
เครื่องอบลมรอนแปรผันปจจัย คือ อุณหภูมิของลมรอน (50, 60 และ 70 องศาเซลเซียส) จากการ
เปรียบเทียบอตัราการอบแหงและคณุสมบตัิในการคืนรูปของเห็ดกระดุมที่ผานการอบแหงทั้งสอง
วิธี พบวา การอบแหงโดยใชเครื่องอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศลดเวลาการอบแหงได 70-90% 
และผลิตภัณฑที่ไดมีลักษณะการคืนรูปดีขึน้เมื่อเทียบกับการอบแหงโดยใชเครื่องอบลมรอน จาก
การวิเคราะหการถดถอย (Regression analysis) พบวา ปจจยัที่สําคัญที่สุดในการทดลอง คือ 
กําลังไมโครเวฟ ตามดวยความหนาของตัวอยาง ในขณะที่ระบบความดันมีผลตออัตราการอบแหง
เพียงเล็กนอย แตจะมีผลตออัตราสวนการคืนรูปของผลิตภัณฑ 

 
  Maskan (2000) ศึกษาการอบแหงกลวยโดยใชเครื่องอบลมรอน เครื่องอบไมโครเวฟ 
และเครื่องอบลมรอนรวมกบัเครื่องอบไมโครเวฟขั้นสุดทาย  การอบแหงโดยใชลมรอนทําที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ความเร็วลม 1.45 เมตรตอวินาที  การใชไมโครเวฟแปรผันกําลัง
ไมโครเวฟที่ 350, 490 และ 700 วัตต และการใชลมรอนรวมกบัไมโครเวฟจะอบแหงทีก่ําลัง
ไมโครเวฟ 350 วัตต โดยตวัอยางมีความหนา 4.3 มิลลิเมตร  พบวา การอบแหงโดยใชลมรอนใช
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เวลาในการอบแหงนานที่สุด  สวนการอบแหงโดยใชไมโครเวฟ พบวา อัตราเร็วในการอบแหงจะ
เพิ่มสูงขึ้นเมื่อใชกําลังไมโครเวฟสูงขึ้น  และการอบแหงโดยใชไมโครเวฟขั้นสุดทายจะชวยลด
ระยะเวลาในการอบแหงโดยใชลมรอนไดประมาณ 64.3% และยังทําใหผลิตภัณฑทีไ่ดมีสีสวางกวา
และมีการคืนรูปมากที่สุด 
 
  Sharma and Prasad (2001) ศึกษาการอบแหงกลีบกระเทียมโดยใชเครื่องอบลมรอน
และเครื่องอบไมโครเวฟรวมกับเครื่องอบลมรอน ซ่ึงใชกระเทยีมกลีบ 100 กรัม ในการอบแหงดวย
เครื่องอบไมโครเวฟรวมกับเครื่องอบลมรอนมีการแปรผันปจจัย คือ อุณหภูมิ (40, 50, 60 และ 70 
องศาเซลเซียส) และความเร็วลม (1.0 และ 2.0 เมตรตอวนิาที) ใชกําลังไมโครเวฟแบบตอเนื่องที่ 40 
วัตต สําหรับการอบแหงดวยเครื่องอบลมรอนมีการแปรผันปจจัย คือ อุณหภูมิ (60 และ 70 องศา
เซลเซียส) และใชความเร็วลมคงที่ที่  2.0  เมตรตอวินาที    พบวา   การอบแหงโดยใชเครื่องอบ
ไมโครเวฟรวมกับเครื่องอบลมรอนชวยลดเวลาในการอบแหงได 80-90% และผลติภัณฑสุดทายที่
ไดมีคุณภาพสงูกวาผลิตภณัฑที่ผานการอบแหงดวยลมรอนเพียงอยางเดียว 
  
  Cui et al. (2003) ศึกษาการอบแหงกระเทียมแผน (garlic slices)โดยใชเครื่องอบ
ไมโครเวฟแบบสุญญากาศรวมกับเครื่องอบลมรอน เครื่องอบลมรอน และเครื่อง freeze-dry  โดย
นําตัวอยางกระเทียมแผนมาอบแหงโดยใชเครื่องอบไมโครเวฟแบบสญุญากาศจนมคีวามชื้นเหลือ 
อยู 10% จากนัน้นําไปทําแหงตอโดยใชเครือ่งอบลมรอนที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส จนมีความชื้น
สุดทายนอยกวา 5% แลวประเมินกลิ่น สี เนื้อสัมผัส และการคืนรูป เปรียบเทียบกบัการอบแหงโดย
ใชเครื่องอบลมรอนและเครือ่ง freeze-dry พบวา ผลิตภัณฑที่ผานการอบแหงโดยใชเครื่องอบ
ไมโครเวฟแบบสุญญากาศรวมกับเครื่องอบลมรอน ใหผลิตภณัฑที่มีคุณภาพใกลเคียงกับการทํา
แหงโดยใชเครื่อง freeze-dry และใหคณุภาพดกีวาการอบแหงโดยใชเครื่องอบลมรอน 
 
  Yousif et al. (1999) ศึกษาการอบแหงใบโหระพาโดยใชเครือ่งอบลมรอนและ
เครื่องอบไมโครเวฟแบบสญุญากาศ จากการวิเคราะหสารระเหยที่ปรากฏในตวัอยางสดและ
ตัวอยางแหง พบวา มีสารระเหยสองชนิดที่เปนองคประกอบหลัก คือ linalool และ 
methylchavicol (estragole) โดยตัวอยางที่ผานการอบแหงโดยใชเครื่องอบไมโครเวฟแบบ
สุญญากาศมีปริมาณ linalool เปน 2.5 เทา และ methylchavicol เปน 1.5 เทา ของตัวอยางที่ผาน
การอบแหงโดยใชเครื่องอบลมรอน และพบวา ตัวอยางที่ผานการอบแหงดวยเครื่องอบไมโครเวฟ
แบบสุญญากาศใหผลผลิตที่เปนสารระเหยมากกวาตัวอยางสด เนื่องจากการเกดิปฏิกริิยาทางเคมีใน
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ระหวางการอบแหง และมอัีตราเร็วในการคืนรูปมากกวา ขณะที่ตวัอยางที่ผานการอบแหงโดยใช
เครื่องอบลมรอนไมสามารถคืนรูปได แตมีสีเขมกวาและมีสีเขียวนอยกวาตวัอยางทีผ่านการอบแหง
โดยใชเครื่องอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศ   
 
  Xu et al. (2003) ศึกษาการอบแหงกะหล่ําปลีโดยใชเครื่องอบลมรอนรวมกบั
เครื่องอบไมโครเวฟแบบสญุญากาศ เพื่อลดระยะเวลาในการอบแหงและปรับปรุงคุณภาพ
ผลิตภัณฑใหดขีึ้น พบวา การใชเครือ่งอบแหงทั้งสองแบบรวมกันจะชวยลดระยะเวลาในการ
อบแหงไดถึง 48.33% และยังชวยรักษาองคประกอบของสารอาหารและปริมาณคลอโรฟลลไวได
มากขึ้น  
   

 Cui et al. (2004) ศึกษาการอบแหงใบตนหอมจีน (Chinese chive leaves) และ   
แครอทแผนโดยใชเครื่องอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศ และเครื่องอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศ
รวมกับเครื่องอบลมรอนหรือเครื่องอบสุญญากาศ    โดยนําตวัอยางไปอบแหงโดยใชเครื่องอบ
ไมโครเวฟแบบสุญญากาศจนกระทั่งมีปริมาณความชืน้เหลืออยูประมาณ 20% จากนั้นนาํไป
อบแหงตอโดยใชเครื่องอบลมรอนที่อุณหภูมิ 45-50 องศาเซลเซียส หรือเครื่องอบสุญญากาศที่
อุณหภูมิ 55-60 องศาเซลเซียส  หรือเครื่องอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศแบบตอเนือ่งที่ระดับกําลัง
ไมโครเวฟระดับต่ําจนเหลือความชื้นสุดทายประมาณ 6% แลววดัปริมาณแคโรทีนอยดในแครอท
แผน และคลอโรฟลดในใบตนหอมจนีที่เหลืออยูจากการอบแหงโดยใชเครื่องอบตางๆ เปรียบเทียบ
กับตัวอยางที่ผานการทําแหงโดยใชเครื่อง freeze-dry และเครื่องอบลมรอน พบวา ปริมาณ         
แคโรทีนอยดในแครอทแผน และปริมาณคลอโรฟลดในใบตนหอมจีนที่เหลืออยูจากการอบแหง
โดยใชเครื่องอบที่กลาวขางตนมีปริมาณใกลเคียงกับตัวอยางที่ผานการทําแหงโดยใชเครื่อง freeze-

dry และมีปริมาณมากกวาตวัอยางที่ผานการอบแหงโดยใชเครื่องอบลมรอน และยังพบวา การลวก
ไมมีความจําเปนเมื่ออบแหงโดยใชเครื่องอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศ หรือใชเครื่องอบไมโครเวฟ
แบบสุญญากาศรวมกับเครื่องอบลมรอนหรือเครื่องอบสุญญากาศ เนื่องจากการทํางานของเอนไซม
ที่สามารถตอบสนองตอการสลายตัวของสีลดลงอยางมากเมื่อปริมาณความชื้นลดลงอยางรวดเรว็ 
และเนื่องจากการปราศจากออกซิเจนในการทําแหงดวยเครื่องอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศ 

 
 Hu et al. (2006) ศึกษาลักษณะของถั่วเหลืองที่ผานการอบแหงโดยใชเครื่องอบลม

รอนรวมกับเครื่องอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศ และทําการหาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแหง 
เพื่อเพิ่มอัตราการอบแหงและเพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ พบวา การอบแหงโดยใชเครื่องอบ 
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ลมรอนมีอัตราเร็วในการอบแหงอยางรวดเร็วในขั้นเริ่มตนแตจะลดลงในขั้นสุดทาย สวนการ
อบแหงโดยใชเครื่องอบไมโครเวฟแบบสญุญากาศ พบวา อัตราการอบแหงจะเพิ่มขึ้นเมื่อใชกําลัง
ไมโครเวฟเพิม่ขึ้น ระดับความดันตดิลบและใชปริมาณตัวอยางในการอบแหงลดลง สําหรับการ
อบแหงโดยใชเครื่องอบลมรอนรวมกับเครือ่งอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศ จะใหผลิตภัณฑทีม่ี
คุณภาพ และใชเวลาในการอบแหงใกลเคียงกับการอบแหงโดยใชเครื่องอบไมโครเวฟแบบ
สุญญากาศเพียงอยางเดยีว แตจะเหนือกวาในดานของปริมาณตัวอยางในการอบแหง กําลัง
ไมโครเวฟที่ใช  และเงินลงทุนเกี่ยวกับเครื่องมือ และการใชเครื่องอบลมรอนรวมกับเครื่องอบ
ไมโครเวฟแบบสุญญากาศจะใหผลดกีวาการใชเครื่องอบลมรอนเพียงอยางเดยีวในทุกๆดาน ยกเวน
ดานเงินลงทุนเกี่ยวกับเครื่องมือ จากการหาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแหงถ่ัวเหลือง พบวา 
สภาวะทีเ่หมาะสม คือ การใชเครื่องอบลมรอนที่อุณหภมูิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที ตาม
ดวยการอบแหงโดยใชเครื่องอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศที่กําลังไมโครเวฟ 9.33 วัตตตอกรัม เปน
เวลา 15 นาท ี ภายใตความดัน -95 กิโลพาสคาล จะทําใหระยะเวลาที่ใชในการอบแหงสั้นลงเมื่อ
เทียบกับการอบแหงโดยใชเครื่องอบลมรอนทั่วไป  
 

 สุชีรา (2547) ศึกษาการแปรรูปฟกทองแผนอบกรอบโดยใชเครื่องอบไมโครเวฟแบบ
สุญญากาศ โดยนําฟกทองทีผ่านการนึ่งจนมีอุณหภูมิใจกลางเทากับ 60 องศาเซลเซียส   มาอบแหง 
โดยแปรผันกําลังเครื่องไมโครเวฟที่ระดับ 50% และ 60% และคงความดันที่ 680 มิลลิบาร อบจนมี
อุณหภูมิสุดทายเทากับ 37 องศาเซลเซียส จากผลการทดลองพบวา กําลังไมโครเวฟระดับ 50% มี
ความเหมาะสมตอการอบฟกทอง จากนั้นนําฟกทองที่ผานการอบดวยเครื่องอบไมโครเวฟแบบ
สุญญากาศไปอบในตูอบลมรอนที่อุณหภมูิ 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ช่ัวโมง 30 นาที เพื่อไล
ความชื้นบางสวนออก แลวทําการทดสอบคุณลักษณะทางดานประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ พบวา 
คะแนนคุณลักษณะของผลิตภัณฑอยูในระดับความเขมพอดี และมีคะแนนความชอบโดยรวมใน
ระดับปานกลาง 
  
 


