
 
บทที่ 3 

วัสดุ อุปกรณและวิธกีารทดลอง 
 
 
3.1  วัสดุและอุปกรณ 
 
  3.1.1  วัสดุ 
 
  ลําไยพันธุอีดอ (จากสวนลําไย ตําบลทาสบเสา  อําเภอแมทา  จังหวดัลําพูน) 

  โพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟต (Potassium metabisulfite ; K2S2O5, Food grade, Lab 
P&P, Thailand) 

  กรดซิตริก (Citric acid ;  C6H10O8, Food grade, Lab P&P, Thailand) 
  น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (ตรามิตรผล) 
  ฟรุคโตสไซรัป (Fructose syrup ; บริษัท เจาคุณเกษตรพืชผล จํากัด, ประเทศไทย) 
  คาราจีแนน (Carrageenan ; Food grade, O.V. Chemical & supply, Thailand) 
  กลูโคสไซรัป (Glucose syrup ; บริษัท นครหลวงกลูโคส จํากัด, ประเทศไทย) 
 
  3.1.2  อุปกรณ 
 
  เครื่องปนผสม (Blender, Imarflex : Model IF-308, Thailand) 

  เครื่องวัดคา water activity (Aqualab : Model CX3TE, USA ) 
  เครื่องวัดสี (Minolta chroma meter CR-300, Japan) 

  เครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัส (Texture Analyser : Model TA.XT.plus, England) 
  ตูอบหาความชื้น (Hot air oven, Termarks, England) 

  เตาอบพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงค (Solar tunnel dryer : Hohenheim University, 
Germany) 
  เตาอบลมรอนแบบถาด (Tray dryer, Armfield Limited Ringwood Hampshire, 
England) 
  เตาอบไมโครเวฟสุญญากาศแบบถังหมุน (Microwave-vacuum dryer : March Cool, 
Thailand) 
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3.2  วิธีการทดลอง 

3.2.1.  การเตรียมลําไยปน  

ลําไยพันธุอีดอ 

ลาง ควานเมล็ดออก แกะเปลือก ลาง 

ช่ังเนื้อลําไย 5 กิโลกรัม 

                        กรดซิตริก (8 กรัม)                โพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟต (2 กรัม) 

ปนละเอียดใหเขากัน 

 บรรจุลงในถุง  high density polyethylene (HDPE)  

นําไปเก็บรักษาไวในตูแชแขง็อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 

 ภาพ 3.1  ขั้นตอนการเตรียมลําไยปน 

ที่มา : รัตนาและคณะ, 2549 

 

3.2.2.  กรรมวิธีการผลิตลําไยแผน 

     นําลําไยปนแชแข็งมาละลายโดยแชในน้าํที่อุณหภูมิหองจนละลาย จากนั้นนําไปเขาสู
การผลิต ซ่ึงสูตรการผลิตลําไยแผนประกอบดวยสวนผสม ไดแก น้าํตาลทราย, ฟรุคโตสไซรัป,    
คาราจีแนน และแบะแซ (รัตนาและคณะ, 2549) โดยมีกรรมวิธีการผลิตแสดงดังภาพ 3.2 

นําเนื้อลําไยปนเทใสกระทะ 

เรงไฟใหความรอนจนถึง 90 องศาเซลเซียส ลดไฟใหเหลือ 2 ระดับ 

เติมน้ําตาลทราย ใหความรอนจนเดือด 

ภาพ 3.2  กรรมวิธีการผลิตลําไยแผน 
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เติมฟรุคโตสไซรัป  คนใหเขากัน 

เติมคาราจีแนน  

ใหความรอน (80-90 องศาเซลเซียส ) นาน 5 นาที 

เติมแบะแซ 

ลดไฟเหลือ 1 ระดับ (70-80 องศาเซลเซียส) ตมนาน 5 นาที 

ตักสวนผสมจาํนวน 300±5 กรัมใสถาดสแตนเลสสี่เหล่ียมขนาด 0.184x0.270 เมตร                               
ที่ปูรองพลาสติกทนความรอนใหมีความหนาของลําไยแผน 2.80 มิลลิเมตรทันที 

นําไปอบแหงจนมีความชืน้เหลือนอยกวาหรือเทากับ 14%wb 

ภาพ 3.2 (ตอ)  กรรมวิธีการผลิตลําไยแผน 

ที่มา : รัตนาและคณะ, 2549 

 

3.2.3.  กระบวนการอบแหง 

       กระบวนการอบแหงลําไยแผน แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 ศึกษาการอบแหงลาํไยแผนโดยใชเทคนิคผสมระหวางเตาอบพลังงานแสงอาทิตยกับเตาอบ
ลมรอน ประกอบดวย 

1.1  การศึกษาเพื่อหาระยะเวลาการอบแหงลําไยแผนโดยใชเตาอบพลงังานแสงอาทติย 

       นําตัวอยางลําไยแผนที่มคีวามหนา 2.80 มิลลิเมตร ที่บรรจุในถาดสแตนเลสขนาด 
0.184x0.270 เมตร จํานวน 4 ถาด มาอบแหงโดยใชเตาอบพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงค ตั้งแต
เวลา 9.00 น. จนถึง 17.00 น. หลังจากนัน้จะนําตัวอยางออกจากเตาอบ รอใหเยน็ แลวจึงบรรจุในถุง
โพลีเอทธิลีน ปดผนึกถุงใหสนิท นําไปเกบ็ไวในตูเย็นอณุหภูมิ 8-10 องศาเซลเซียส เพื่อปองกันการ
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ดูดความชืน้กลับ และในการอบแหงตวัอยางวันตอไปจะนําตวัอยางออกจากตูเย็น แกะถุงโพลี       
เอทธิลีนออก รอใหตวัอยางมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นใกลเคยีงกับอุณหภูมิอากาศภายนอก แลวนําไป
อบแหงตอโดยใชเตาอบพลงังานแสงอาทติยแบบอุโมงค ตั้งแตเวลา 9.00 น. จนถึง 17.00 น. ทําการ
อบเชนนี้จนกระทั่งตัวอยางมีน้ําหนกัคงที ่ โดยในระหวางการอบแหงจะทําการบันทึกอุณหภูมิ
ภายในเตาอบทุกๆ ช่ัวโมง และบันทึกน้ําหนักตวัอยางทุกๆ 2 ช่ัวโมง จนกระทั่งน้าํหนักตวัอยางเริ่ม
คงที่  นําขอมูลที่ไดมาคํานวณหาปริมาณความชื้นและอตัราการอบแหงของตัวอยาง และสรางกราฟ
การอบแหง (Drying curve) กราฟการเปลี่ยนแปลงอณุหภูมิภายในเตาอบระหวางการอบแหง และ
กราฟอัตราการอบแหง (Drying rate curve) ของตัวอยางในระหวางการอบแหง 

1.2  การศึกษาเพื่อหาระยะเวลาการอบแหงลําไยแผนโดยใชเตาอบลมรอน 

       นําตัวอยางลําไยแผนที่มคีวามหนา 2.80 มิลลิเมตร ที่บรรจุในถาดสแตนเลสขนาด 
0.184x0.270 เมตร จํานวน 4 ถาด มาอบแหงโดยใชเตาอบลมรอนแบบถาดที่อุณหภูมิเร่ิมตน 80 
องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 ช่ัวโมง แลวลดอุณหภูมิเหลือ 70 องศาเซลเซียส (รัตนาและคณะ, 2549) 
อบตอจนกระทั่งน้ําหนกัตัวอยางคงที่ โดยในระหวางการอบแหงจะทําการบันทกึน้ําหนกัตัวอยาง
ทุกๆ 30 นาที ไปเรื่อยๆ จนชวงระยะหางของน้ําหนักมคีาตางกันไมมากนัก จึงเปลี่ยนเปนเวลาทุกๆ 
ช่ัวโมง และ 3 ช่ัวโมง จนกระทั่งน้ําหนกัเริ่มคงที่ นําขอมูลที่ไดมาคํานวณหาปรมิาณความชืน้และ
อัตราการอบแหงของตัวอยาง ทําการสรางกราฟการอบแหง และกราฟอัตราการอบแหงของตัวอยาง
ระหวางการอบแหง 

1.3  การศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระหวางการอบแหงลําไยแผนโดยใชเทคนคิผสมระหวาง
เตาอบพลงังานแสงอาทติยกับเตาอบลมรอน 

       นําตัวอยางลําไยแผนมาอบแหงโดยใชเตาอบพลังงานแสงอาทิตยในขั้นตอนแรก
รวมกับเตาอบลมรอนในขั้นตอนสุดทาย 

     1.3.1  การอบแหงลําไยแผนโดยใชเทคนิคเตาอบพลงังานแสงอาทิตยในขั้นตอนแรก 

       นําตัวอยางลําไยแผนที่มคีวามหนา 2.80 มิลลิเมตร ที่บรรจุในถาดสแตนเลสขนาด 
0.184x0.270 เมตร จํานวน 4 ถาด มาอบแหงโดยใชเตาอบพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงค เปน
ระยะเวลา 1 วนั ชวงเวลาตั้งแต 9.00 น. ถึง 17.00 น.  
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      1.3.2 การอบแหงลําไยแผนโดยใชเทคนิคเตาอบลมรอนในขั้นตอนสุดทาย 

       นําตัวอยางลําไยแผนที่ผานการอบแหงโดยใชเตาอบพลังงานแสงอาทิตยมาอบแหงตอ
โดยใชเตาอบลมรอน  เพื่อหาตัวอยางลําไยแผนที่มีความชื้นเหลือ  14%wb  หรือนอยกวา โดยแปร
ผันปจจัยในการอบแหง ไดแก อุณหภูมิ 3 ระดับ คือ 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส และระยะเวลาที่
ใชในการอบแหง 3 ระดับ คอื 5, 7 และ 9 ช่ัวโมง วางแผนการทดลองแบบ 3x3 factorial in CRD 

ทําการทดลองจํานวน 2 ซํ้า  

     ตัวอยางลาํไยแผนที่ผานการอบแหงโดยใชเทคนิคผสมระหวางเตาอบพลังงานแสง 
อาทิตยและเตาอบลมรอนในแตละสิ่งทดลอง (treatment) จะนํามาวเิคราะหคุณภาพดังนี ้

   -      ปริมาณความชื้น    (AOAC, 1998) 
- คาวอเตอรแอคติวิตี้    (Aqualab : Model CX3TE,   
                                                            USA) 
- คาสี     (Minolta chroma meter : 

Model CR-300, Japan) 
- ลักษณะเนื้อสัมผัส   (Texture Analyser : Model  
     TA.XT.plus, England) 
 

  จากนั้นนําขอมูลที่ไดในแตละสิ่งทดลองมาวิเคราะหสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS 11.0 และหาสภาวะในการอบแหงที่เหมาะสมโดยใช Response Surface Methodology 
 

ตอนที่ 2  ศึกษาการอบแหงลาํไยแผนโดยใชเทคนิคผสมระหวางเตาอบพลังงานแสงอาทิตยกับเตา
อบไมโครเวฟแบบสุญญากาศ 

       นําตัวอยางลําไยแผนมาอบแหงโดยใชเตาอบพลังงานแสงอาทิตยในขั้นตอนแรก
รวมกับเตาอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศในขั้นตอนสุดทาย 
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2.1  การอบแหงลําไยแผนโดยใชเทคนิคเตาอบพลังงานแสงอาทิตยในขัน้ตอนแรก 

       นําตัวอยางลําไยแผนที่มคีวามหนา 2.80 มิลลิเมตร ที่บรรจุในถาดสแตนเลสขนาด 
0.184x0.270 เมตร จํานวน 4 ถาด มาอบแหงโดยใชเตาอบพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงค เปน
ระยะเวลา 1 วนั ชวงเวลาตั้งแต 9.00 น. ถึง 17.00 น. 

2.2  การอบแหงลําไยแผนโดยใชเทคนิคเตาอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศในขั้นตอนสดุทาย 

     ทําการลอกตัวอยางลําไยแผนที่ผานการอบแหงโดยใชเตาอบพลังงานแสงอาทิตยออก
จากถาดสแตนเลส แลวนําเฉพาะตวัอยางลําไยแผนมาทําแหงตอโดยใชเตาอบไมโครเวฟแบบ
สุญญากาศ เพื่อหาตัวอยางลําไยแผนที่มีความชื้นเหลือ 14%wb หรือนอยกวา โดยแปรผันปจจัยใน
การอบแหง คอื กําลังไมโครเวฟ 3 ระดับ ไดแก 10% (480 วัตต), 20% (960 วัตต) และ 30% (1440 
วัตต) และอุณหภูมิสุดทายในการอบแหง 3 ระดับ ไดแก 30, 32 และ 34 องศาเซลเซียส  โดยคง
ความดันของระบบไวที่ 28 กิโลพาสคาล และเปดแมกนตีรอนจํานวน 6 ตัว วางแผนการทดลอง
แบบ 3x3 factorial in CRD ทําการทดลองจํานวน 2 ซํ้า  

 นําตัวอยางลําไยแผนที่ผานการอบแหงโดยใชเทคนิคผสมระหวางเตาอบพลังงานแสง 
อาทิตยและเตาอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศในแตละสิง่ทดลองมาวิเคราะหคุณภาพเชนเดยีวกันกับ
ตอนที่ 1.3 การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 11.0 และหาสภาวะในการอบแหงที่
เหมาะสมโดยใช Response Surface Methodology 

 
ตอนที่ 3 การคัดเลือกสภาวะและเทคนิคท่ีเหมาะสมที่สุดในการอบแหงลําไยแผน 
 
                    ทําการอบแหงลําไยแผนตามสภาวะที่เหมาะสมที่ไดจากกระบวนการอบแหงในตอนที่ 
1 และ 2 แลวนําตัวอยางมาวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ ทางเคมี ไดแก ปริมาณความชื้น คา Aw 
คาสี L* a* b* และลักษณะเนื้อสัมผัส (Texture analysis) ดานแรงฉีกและแรงกด และทําการ
ทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยใชผูทดสอบชิมจํานวน 50 คน ประเมนิคุณภาพดานสี กล่ิน รสชาติ 
ลักษณะเนื้อสัมผัสดานความเหนยีวและความแข็ง  ความชอบรวม โดยใช 9-Point Hedonic Scale 
 
                   การพิจารณาคัดเลือกพิจารณาจากผลการวิเคราะหคณุภาพทางกายภาพ ทางเคมี ผลการ
ทดสอบทางประสาทสัมผัส    ระยะเวลาและคาใชจายในการอบแหง  
 


