
 
บทที่ 5 

สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 
 
 

5.1  สรุปผลการทดลอง 
 

1. ผลการศึกษาเพื่อหาระยะเวลาในการอบแหงโดยใชเตาอบพลังงานแสงอาทิตยแบบ
อุโมงค โดยนาํลําไยแผนที่มคีวามหนา 2.80 มิลลิเมตร ออกตากแดดในวนัที่มีแดดจัด ตั้งแตเวลา 
9.00 น. ถึง 17.00 น. หลังจากนั้นนําออกจากเตาอบ รอใหเยน็ บรรจุถุงโพลีเอทธิลีน ปดปากถุง เกบ็
ในตูเย็นอณุหภูมิ 8-10 องศาเซลเซียส วันรุงขึ้นนําออกตากใหม พบวา จะตองใชระยะเวลาในการ
ตากแดดอยางนอย 18 ช่ัวโมงจึงจะไดผลิตภัณฑทีม่ีปริมาณความชื้นเฉลี่ยเทากับ 11.74%db 
(10.51%wb) ลักษณะกราฟอัตราการอบแหงพบเฉพาะชวงอัตราการอบแหงลดลง 

 
2. ผลการศึกษาเพื่อหาระยะเวลาในการอบแหงโดยใชเตาอบลมรอน โดยนําลําไยแผน

ที่มีความหนา 2.80 มิลลิเมตร อบที่อุณหภมูิ 80 องศาเซลเซียส นาน 4 ช่ัวโมง และลดอุณหภูมิเปน 
70 องศาเซลเซียส อบตอไปจนแหงที่ความเร็วลมคงที่เทากับ 0.2 เมตรตอวินาท ี พบวา ตองใช
ระยะเวลาในการอบแหงทั้งหมด 15 ช่ัวโมงติดตอกนัจึงจะไดผลิตภัณฑที่มีปริมาณความชืน้เฉลี่ย
เทากับ 12.87%db (11.40%wb) ลักษณะกราฟอัตราการอบแหงพบเฉพาะชวงอัตราการอบแหง
ลดลง 

 
3. การอบแหงลําไยแผนโดยใชเทคนิคผสมระหวางเตาอบพลังงานแสงอาทิตยกับเตา

อบลมรอน โดยนําลําไยแผนมาอบแหงโดยใชเตาอบพลังงานแสงอาทิตยเปนเวลา 8 ช่ัวโมง      
(9.00 น. - 17.00 น.) นําไปอบแหงตอโดยใชเตาอบลมรอน โดยแปรผันปจจัย คือ อุณหภูมิและ
ระยะเวลาในการอบแหง พบวา ปจจัยรวมระหวางอณุหภูมิและระยะเวลาในการอบแหงมีผลตอ
ปริมาณความชื้น คา Aw คาสี L* a* b* แรงฉีกและแรงกด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
โดยเมื่ออุณหภูมิและระยะเวลาในการอบแหงเพิ่มขึน้ จะทําใหปริมาณความชืน้ คา Aw คาสี L* b* 
มีคาลดลง สวนคาสี a* แรงฉีก แรงกด มีคาเพิ่มขึ้น และสภาวะที่เหมาะสมของการอบแหงลําไย
แผนโดยใชเตาอบพลังงานแสงอาทิตยกับเตาอบลมรอน คือ นําลําไยแผนมาอบแหงโดยใชเตาอบ
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พลังงานแสงอาทิตยเปนระยะเวลา 1 วัน ตัง้แต 9.00 น. ถึง 17.00 น. แลวนําไปอบตอโดยใชเตาอบ
ลมรอนที่อุณหภูมิ 73 องศาเซลเซียส เปนเวลา 8 ช่ัวโมง ทําใหไดปริมาณความชืน้ คา Aw คาสี L* 

a* b*   แรงฉกีและแรงกด เทากับ 13.96%db (12.25%wb), 0.441, 53.78, 12.29, 21.22, 2.952 นิว
ตัน และ 1.573 นิวตัน ตามลําดับ  
 

4. การอบแหงลําไยแผนโดยใชเทคนิคผสมระหวางเตาอบพลังงานแสงอาทิตยกับเตา
อบไมโครเวฟแบบสุญญากาศ โดยนําลําไยแผนมาอบแหงโดยใชเตาอบพลังงานแสงอาทิตยเปน
เวลา 8 ช่ัวโมง (9.00 น. - 17.00 น.) นําไปอบแหงตอโดยใชเตาอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศ โดย
แปรผันปจจยัคือ กําลังไมโครเวฟและอณุหภูมิสุดทายในการอบแหง พบวา ปจจยัรวมระหวางกาํลัง
ไมโครเวฟและอุณหภูมิสุดทายในการอบแหงมีผลตอปริมาณความชืน้ คา Aw คาสี L* a* b*     
แรงฉีกและแรงกด อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) โดยกําลังไมโครเวฟและอณุหภูมิสุดทายใน
การอบแหงทีสู่งขึ้น จะทําใหปริมาณความชื้น คา Aw คาสี L* b* มคีาลดลง สวนคาสี a* แรงฉีก 
แรงกด มีคาเพิ่มขึ้น สภาวะที่เหมาะสมของการอบแหงลําไยแผนโดยใชเตาอบพลังงานแสงอาทิตย
กับเตาอบไมโครเวฟแบบสญุญากาศ คือ นําลําไยแผนมาอบแหงโดยใชเตาอบพลังงานแสงอาทิตย
เปนเวลา 1 วนั ตั้งแต 9.00 น. ถึง 17.00 น. แลวนาํไปอบแหงตอโดยใชเตาอบไมโครเวฟแบบ
สุญญากาศที่กําลังไมโครเวฟ 20% (960 วัตต) อุณหภูมสุิดทายในการอบแหง 34 องศาเซลเซียส คง
ความดันของระบบไวที่ 28 กิโลพาสคาล ทําใหไดปริมาณความชืน้ คา Aw คาสี L* a* b* แรงฉีก
และแรงกด เทากับ 13.98%db (12.27%wb), 0.453, 53.59, 9.62, 19.03, 2.831 นิวตัน และ 1.490 นิว
ตัน ตามลําดับ 
  
       5. ผลการคัดเลือกเทคนิคการอบแหงผลิตภัณฑลําไยแผนทีด่ีที่สุด พบวา ผลิตภัณฑ
ลําไยแผนที่ผานการอบแหงทั้งสองเทคนิคมีคาปริมาณความชื้น คา Aw คาสี b* คาแรงฉีกและแรง
กดไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) แตพบวา มีคาส ีL* และ a* ที่ใหคาแตกตาง
กันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) และผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสในดานความพอใจที่
มีตอกล่ิน รสชาติ ความเหนียว ความแขง็ และความชอบรวมไมมีความแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญ
ทางสถิติ (P>0.05) แตในดานความพอใจที่มีตอสีมีความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ 
(P≤0.05) และผูทดสอบชิมมีความพอใจตอผลิตภัณฑลําไยแผนในแตละคุณลักษณะในระดับชอบ
เล็กนอยถึงชอบปานกลาง ผลการพิจารณาระยะเวลาและคาใชไฟฟารวมของการอบแหงลําไยแผน
โดยใชเทคนิคผสมระหวางเตาอบพลังงานแสงอาทิตยกบัเตาอบลมรอน และเตาอบพลังงาน
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แสงอาทิตยกบัเตาอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศ พบวา มีคาเทากับ 16.75 และ 9.21 ช่ัวโมง 
ตามลําดับ และ 33.16 และ 31.58 บาทตอน้ําหนักลําไยแผน 1,200 กรัม ตามลําดับ 
 

ดังนั้น การใชเทคนิคผสมระหวางเตาอบพลังงานแสงอาทิตยกับเตาอบไมโครเวฟแบบ
สุญญากาศจึงเปนเทคนิคที่ดทีี่สุดในการอบแหงลําไยแผน     ซ่ึงจะทําใหไดผลิตภัณฑลําไยแผนที่
ไดมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ และมีคาใชจายในการอบแหงต่ําสุด   อยางไรก็ตามเทคนิคดังกลาวมี
ขอจํากัด คือ การใชเตาอบพลังงานแสงอาทิตยสามารถใชไดดีเฉพาะในวันที่มแีสงแดดจัดเทานัน้ 
และเตาอบไมโครเวฟแบบสญุญากาศมีราคาสูงหากผลิตนอยจะไมคุมทุน 
 
5.2  ขอเสนอแนะ 
 

1. เนื่องจากในการทดลองนี้ไดทดลองผลิตลําไยแผนในปริมาณนอย ซ่ึงหากนําไปใช
ในระดบัอุตสาหกรรมอาจตองเพิ่มปริมาณการผลิตมากขึ้นเพื่อใหคุมคากบัตนทุนการผลิต 
 
        2. เนื่องจากเตาอบไมโครเวฟแบบสญุญากาศที่ใชในการทดลองครั้งนี้เปนแบบหมุน 
(rotary) มีขอจํากัดคือ ใชไดกับผลิตภณัฑที่เปนของแข็งหรือกึ่งแขง็เทานั้น ดังนั้นหากตองการ
อบแหงผลิตภณัฑที่มีลักษณะเปนของเหลวหรือกึ่งเหลว ควรเลือกใชเตาอบไมโครเวฟแบบ
สุญญากาศแบบถาด (tray) แทน นอกจากนั้นยังพบวา หากนําสวนผสมลําไยแผนเขาอบโดยตรงใน
เตาอบไมโครเวฟ ลักษณะผลิตภัณฑทีไ่ดจะไมเปนทีย่อมรับ เพราะผิวหนาอาหารไมเรียบเปนรูพรุน 
 
        3. ในการผลิตลําไยแผนเพื่อใหไดคณุคาทางโภชนาการมากขึ้น อาจทําการพัฒนา
ผลิตภัณฑโดยการเติมสวนผสมอื่นเพิ่มลงไปดวย เชน งาขาว หรืองาดาํ ที่เปนแหลงของแคลเซียม 
ซ่ึงจะชวยดึงดดูผูที่รักษสุขภาพหันมาสนใจรับประทานผลิตภัณฑลําไยแผนเพิ่มมากขึ้น หรืออาจทาํ
ผลิตภัณฑใหมีรูปรางตางๆ โดยการใชแมพิมพในการตดัซึ่งจะทําใหเดก็ๆหันมาสนใจการ
รับประทานผลิตภัณฑที่ทํามาจากผลไมแทนการรับประทานขนมขบเคี้ยวที่ทํามาจากแปง 
 
        4. เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศที่ตั้งอยูในเขตรอนชื้น จึงทําใหมีผลไม
หลากหลายชนิดตลอดป และยังใหผลผลิตในปริมาณมากจนเกินความตองการของตลาด  ซ่ึง
นอกจากลําไยแลวยังพบวา ผลไมชนิดอื่นๆ เชน ล้ินจี่ มะมวง สับปะรด สมเขียวหวาน ก็ประสบกับ
ปญหาเชนเดยีวกับลําไย ดงันั้นจึงอาจทดลองนําผลไมเหลานี้มาทําเปนผลไมแผน หรืออาจนํามา
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ผลิตรวมกันเปนผลไมแผนผสม เพื่อเพิ่มความหลากหลายของรสชาติและผลิตภัณฑ ซ่ึงจะทําให
ผูบริโภคสามารถเลือกรับประทานไดตามความชอบ 
 
       5. การผลิตลําไยแผนสามารถผลิตไดทั้งในระดับครัวเรือนและระดบัอุตสาหกรรม ใน
การผลิตระดับครัวเรือนควรใชเตาอบพลังงานแสงอาทิตยหรือเตาอบพลังงานแสงอาทิตยกับเตาอบ
ลมรอน เนือ่งจากราคาเตาอบลมรอนถูกกวาเตาอบไมโครเวฟมาก และสามารถอบแหงไดทลีะ
ปริมาณมาก สวนในระดับอุตสาหกรรมการผลิตลําไยแผนเพื่อใหมีระยะเวลาและคาใชจายในการ
อบแหงต่ํา ควรเลือกใชการอบแหงโดยใชเทคนคิผสมระหวางเตาอบพลังงานแสงอาทิตยกับเตาอบ
ไมโครเวฟแบบสุญญากาศ แตเตาอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศที่ใชควรเปนระดับอุตสาหกรรม 
(pilot scale) ที่สามารถอบแหงผลิตภัณฑไดคร้ังละปริมาณมากจึงจะคุมคาการลงทุน 
 

       6. เนื่องจากเตาอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศมีราคาสูง หากมีการพัฒนาเตาอบแบบอื่น
ที่มีราคาถูกกวาแตสามารถทํางานไดใกลเคยีงเตาอบไมโครเวฟแบบสญุญากาศจะเปนประโยชน
อยางมาก 
 


