
 

 

 
บทท่ี 2 

 เอกสารอางอิง และงานวิจัยท่ืเก่ียวของ 
 
 

2.1   พลังงานแสงอาทิตย 
 
 ดวงอาทิตยเปนแหลงกําเนิดพลังงาน ซ่ึงพลังงานท่ีสงออกมาสูโลกอยูในรูปของคล่ืน
แมเหล็กไฟฟาท่ีมีความยาวคล่ืนตางๆ กัน ท่ีความยาวคล่ืนชวง 0.3-3.0 ไมโครเมตร จะเปนชวงท่ีให
พลังงานมากท่ีสุด ดวงอาทิตยประกอบดวยกลุมกาซรอนกลมมีเสนผานศูนยกลาง 1.39 x 106 

กิโลเมตร และมีระยะหางจากโลกโดยประมาณ 1.5 x 108 กิโลเมตร แหลงกําเนิดจะอยูในบริเวณ 
0.23 เทาของรัศมี กําเนิดพลังงานของดวงอาทิตย วัดจากจุดศูนยกลาง มีมวล 40 เปอรเซ็นต ของ
มวลทั้งหมดของดวงอาทิตย 15 เปอรเซ็นตของปริมาตร และ 90 เปอรเซ็นตของพลังงานท่ีเกิดข้ึน 
พลังงานนี้ไดจากการท่ีไฮโดรเจน (4 โปรตรอน) ทําปฏิกิริยากันเองกลายเปนธาตุฮีเลียม ซ่ึงมีมวล
นอยกวาไฮโดรเจน มวลของไฮโดรเจนท่ีหายไปก็จะเปล่ียนเปนพลังงานความรอนซ่ึงถายเทออกสูท่ี
ผิวภายนอกโดยการกระจาย การนํา การพา และกระจายรังสีในรูปของรังสี X-ray และ Gamma 

(ชัชวาล, 2530) 
 

ดวงอาทิตยเปนกลุมกาซรูปทรงกลมมีความหนาแนนสูงประมาณ 100 เทาของความ
หนาแนนของน้ํา ดวงอาทิตยเปรียบเทียบไดเทากับเตาปฏิกรณท่ีเกิดปฏิกิริยาฟวชันของกาซท่ีเปน
สวนประกอบตอเนื่อง ปฏิกิริยาท่ีสําคัญคือ การรวมตัวของกาซไฮโรเจนกลายเปนกาซฮีเลียม ซ่ึง
มวลของนิวเคลียสของกาซฮีเลียมนั้นมีคานอยกวามวลของกาซไฮโดรเจนดังนั้นมวลของไฮโดรเจน
ท่ีหายไปจากกระบวนการฟวชันนั้น จะเปล่ียนอยูในรูปของพลังงานความรอน พลังงานความรอนท่ี
เกิดข้ึนเองนี้ จะเกิดภายในดวงอาทิตย ซ่ึงมีอุณหภูมิหลายลานองศาเคลวิน จึงเกิดการถายเทความ
รอนมาท่ีผิวของดวงอาทิตย และแผออกสูอวกาศจนถึงโลก (จงจิตร, 2541) 

 
ในปจจุบันไดนําความรูเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตยมาใชประโยชนโดยใชเทคโนโลยีและ

ออกแบบเคร่ืองมือในการนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชประโยชนใหไดมากท่ีสุด สําหรับประเทศ
ไทยมีพื้นท่ีประมาณ 500,000 ตารางกิโลเมตร ต้ังอยูในเขตใกลเคียงเสนศูนยสูตร หรืออยูในแถบ
รอน มีคาพลังงานแสงอาทิตยเฉล่ียคอนขางสูงประมาณวันละ 4.7 กิโลวัตต-ช่ัวโมงตอตารางเมตร 

หากสามารถใชพลังงานแสงอาทิตยท่ีตกลงบนประเทศไทยเพียง 1 เปอรเซ็นตของพ้ืนท่ีท้ังหมดตอ
ป จะไดพลังงานเทียบเทาน้ํามันดิบประมาณ 700 ลานตัน การคนควาเพื่อนําพลังงานแสงอาทิตยมา
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ใชแทนพลังงานเช้ือเพลิงอ่ืนซ่ึงเปนพลังงานท่ีหมดไปจากโลกไดจึงมีความจําเปนตองวิจัยและ
พัฒนา เพื่อใหสามารถนํามาใชงานใหไดตอไป การนําพลังงานแสงอาทิตยมาใช โดยการประดิษฐ
เคร่ืองมือตางๆ เชน การกล่ันน้ําดวยแสงอาทิตย การอบแหงดวยแสงอาทิตย และการแปรรูป
พลังงานแสงอาทิตยมาเปนพลังงานไฟฟาโดยตรงหรือท่ีเรียกวาโซลาเซลล 

 

 
ภาพ 2.1   ศักยภาพแสงสวางธรรมชาติจากภาพถายดาวเทียมของประเทศไทย 

ท่ีมา : กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน 
 
 จากแผนท่ีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย (พ.ศ. 2542)โดยกรมพัฒนา และ
สงเสริมพลังงาน และคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวาการกระจายความเขมของรังสี
ดวงอาทิตยตามบริเวณตางๆ ในแตละเดือนของประเทศ ไดรับอิทธิพลสําคัญจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และพ้ืนท่ีสวนใหญของประเทศไดรับรังสีดวง
อาทิตยสูงสุดระหวางเดือน (เมษายน และพฤษภาคม) โดยมีคาอยูในชวง 20 ถึง 24 MJ/m2-day 

เม่ือพิจารณาแผนท่ีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยรายวันเฉล่ียตอป พบวาบริเวณท่ีไดรับรังสีดวง
อาทิตยสูงสุดเฉล่ียท้ังปอยูท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยครอบคลุมบางสวนของจังหวัด
นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ รอยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี และอุดรธานี และบางสวน
ของภาคกลางที่จังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท อยุธยา และลพบุรี โดยไดรับรังสีดวงอาทิตยเล่ียนท้ังป 
19 ถึง 20 MJ/m2-day พื้นท่ีดังกลาวคิดเปน 14.3 เปอรเซ็นต ของพื้นท่ีท้ังหมดของประเทศ 



8 
 

 

นอกจากนี้ยังพบวา 50.2 เปอรเซ็นต ของพ้ืนท่ีท้ังหมดไดรับรังสีดวงอาทิตยเฉล่ียท้ังป ในชวง 18-

19 MJ/m2-day จากการคํานวณรังสีรวมของดวงอาทิตยรายวันเฉล่ียตอปของพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ
พบวามีคาเทากับ 18.2 MJ/m2-day จากผลที่ไดนี้แสดงใหเห็นวาประเทศไทยมีศักยภาพพลังงาน
แสงอาทิตยคอนขางสูง 
 
ตารางท่ี 2.1   ศักยภาพแสงสวางธรรมชาติจากภาพถายดาวเทียมของ จ. เชียงใหม 
                      ละติจูด : 18°  47° 49°, ลองติจูด : 98° 59° 07° 

เดือน 
ศักยภาพแสงสวาง (กิโลลักซ) 

9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 

มกราคม 34.0 50.7 64.8 74.2 68.2 56.5 40.6 
กุมภาพนัธ 34.0 51.4 66.1 76.5 70.4 58.5 42.3 
มีนาคม 44.6 64.4 79.4 82.8 82.7 70.2 51.2 
เมษายน 63.8 83.8 88.4 95.9 94.6 76.6 58.2 
พฤษภาคม 70.8 86.0 87.1 106.9 104.9 92.2 61.8 
มิถุนายน 78.2 91.7 92.3 105.6 94.2 85.9 77.1 
กรกฎาคม 70.0 86.3 84.8 94.9 87.0 87.3 63.9 
สิงหาคม 67.6 78.9 82.8 96.6 86.7 96.5 57.5 
กันยายน 62.1 81.2 80.6 92.4 83.7 72.8 54.2 
ตุลาคม 56.0 70.3 74.7 86.1 83.1 67.0 52.1 
พฤศจิกายน 54.8 71.1 81.3 90.8 80.1 66.2 47.6 
ธันวาคม 41.5 58.3 71.1 84.0 72.6 59.2 40.6 

ท่ีมา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน  
 
2.2   การแผรังสีความรอนของดวงอาทิตย (วิจิตร, 2524) 
 
 พลังงานจากดวงอาทิตยมีหลายรูปแบบ แตท่ีเปนท่ีรูจักกันมาก ไดแก แสงและ ความรอน 
รังสีแสงอาทิตยมีคาคงท่ีตลอดป เปนคาความเขมในรูปของพลังงานตอพื้นท่ี มีหนวยเปนวัตตตอ
ตารางเมตร รังสีแสงอาทิตยมีคา 380 ลานลานเมกะวัตต เม่ือผานช้ันบรรยากาศมาถึงโลกจะ
เหลืออยูเพียง 170 ลานเมกะวัตต  
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การแผรังสีความรอนของดวงอาทิตย จะแผรังสีผานช้ันบรรยากาศของโลก และแผรังสีลง
สูพื้นโลกอีกคร้ังหนึ่ง การแผรังสีนั้นสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท คือ 

1.   การแผรังสีตรง (beam or direct radiation) คือ รังสีท่ีมาจากดวงอาทิตยโดยตรง และ
ตกลงผิวรับแสงมีทิศทางแนนอนท่ีเวลาใดเวลาหนึ่ง ซ่ึงทิศทางของรังสีตรงอยูในแนวลําแสงอาทิตย 

 
 2.  รังสีกระจาย (diffuse radiation) คือ รังสีดวงอาทิตยสวนท่ีถูกสะทอนจากบรรยากาศ
ของโลกและวัตถุตางๆ ท่ีอยูในแนวทางเดนิของแสงกอนตกกระทบพืน้ผิวรับแสง รังสีกระจายนี้มา
จากทุกทิศทางของทองฟา 
 
 3.   รังสีรวม (total or global radiation) คือ ผลรวมของรังสีกระจายท่ีตกกระทบผิวรับ
แสง ในกรณีท่ีผิวรับแสงเปนพื้นเอียง รังสีจะประกอบดวยรังสีตรงจากทองฟา รังสีกระจายจาก
ทองฟาและผิวโลกเรียกรังสีรวมนี้วา total radiation (จงจิตร, 2541) 
 
 บรรยากาศของโลกประกอบดวย กาซหลายชนิด หยดนํ้า และอนุภาคของของแข็ง ซ่ึงกั้น
แสงแดดท่ีแผเขามายังพื้นผิวโลก สวนหน่ึงของแสงแดดประมาณรอยละ 30 จะถูกสะทอนกลับสู
อวกาศนอกโลกในทันที เรียกพลังงานสวนท่ีสะทอนกลับนี้วา อัลเบโด (albedo) ซ่ึงเปนพลังงาน
สวนท่ีไมมีประโยชนในโลก ขณะท่ีสวนท่ีสามารถผานช้ันบรรยากาศเขามาภายในโลกไดประมาณ
รอยละ 70 ก็จะถูกดูดซับ แพร หรือสะทอนกกลับโดยช้ินวัตถุ ดังแสดงในตารางท่ี 2.2 
 
 พลังงานท่ีตกกระทบถึงผิวโลกจะกระจายมากนอยตางกันออกไป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับปจจัย
หลายอยาง เชน ชวงเวลาของป ระยะหางจากเสนศูนยสูตร และอ่ืนๆ ไดแก 

- องคประกอบของบรรยากาศ เชน ปริมาณเมฆ หรืออนุภาคของของแข็ง 
- ความหนาของช้ันบรรยากาศ ซ่ึงข้ึนอยูกับตําแหนงของพื้นผิวบนโลก มุมรับรังสีท่ี

สงผานเขามาในช้ันบรรยากาศ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับชวงเวลา และชวงป 
- มุมตกกระทบของรังสีกับพื้นผิวโลกท่ีตองการวัดปริมาณพลังงาน ยิ่งมุมใหญหรือยิ่ง

รังสีแสงอาทิตยทํามุมเอียงมากเทาใด ความเขมแสงยิ่งนอย (วิจิตร, 2524) 
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ตารางท่ี 2.2 พลังงานแสงอาทิตยท่ีถูกสะทอนและดูดซับ 

การสะทอน กระจาย และการดูดซับ รอยละ 

พลังงานจากดวงอาทิตยท่ีโลกไดรับ 100 

        คล่ืนส้ันทีรับแลวสะทอนกลับสูอวกาศทันที (อัลเบโด) 30 

        คล่ืนยาวท่ีถูกดูดเก็บโดยบรรยากาศใกลผิวโลก 20 

        แสงสวนท่ีตกมาถึงผิวโลก 50 

พลังงานท่ีระบายออกสูบรรยากาศ 100 
 

        คล่ืนส้ันท่ีถูกสะทอนกลับโดยทันที 30 

        คล่ืนยาวท่ีโลกแผรังสีกลับออกไป 70 

ท่ีมา : วิจิตร (2524) 
 
2.3   การทําแหง 
 
 การทําแหงวัสดุโดยท่ัวไปนั้น ใชอากาศแหงเปนตัวกลางในการอบแหง ความรอนจะถายเท
จากกระแสอากาศไปยังผิววัสดุพรอมๆ กับการถายเทมวลจากวัสดุไปยังอากาศ ความรอนจาก
อากาศท่ีวัสดุไดรับนั้น จะเปนตัวทําใหน้ําในวัสดุระเหยซ่ึงวัสดุท่ีเปนส่ิงมีชีวิตสวนใหญมี
โครงสราง ภายในเปนรูพรุน ถาผิววัสดุมีปริมาณน้ําอยูเปนจํานวนมาก อุณหภูมิและความเขมขน
ของไอนํ้าท่ีผิววัสดุจะคงท่ี ถาอุณหภูมิ ความช้ืน และความเร็วของกระแสอากาศมีคาคงที่ จะสงผล
ใหอัตราการถายเทความรอนและอัตราการอบแหงคงท่ี เม่ือผิววัสดุมีปริมาณนํ้าลดลงมาก อุณหภูมิ
และความเขมขนของไอนํ้าท่ีผิววัสดุยอมเปล่ียนแปลง โดยอุณหภูมิของวัสดุจะเร่ิมสูงข้ึนและความ
เขมขนของไอน้ําท่ีผิววัสดุจะลดลง สงผลใหอัตราการถายเทความรอนและอัตราการอบแหงลดลง 
ความช้ืนของวัสดุในขณะท่ีอัตราการอบแหงเร่ิมเปล่ียนแปลงจากอัตราการอบแหงคงท่ีไปเปนอัตรา
การอบแหงลดลงเรียกวา ความช้ืนวิกฤต (Hall, 1980) ในการทําแหงจะตองมีการใหพลังงานแก
อาหารเพื่อทําใหน้ําในอาหารเปล่ียนสถานะเปนไอแลวระเหยออกจากอาหาร ถาใชพลังงานจาก
แสงแดดจะเรียกวา การตากแหง ถาใชพลังงานจากไฟฟา กาซ หรือไอน้ําในเคร่ืองอบแหงจะเรียกวา 
การอบแหง เรียกท้ังสองวิธีวา การทําแหง (สุคนธช่ืน, 2539) วัตถุประสงคท่ีสําคัญในการอบแหง 
คือ เพื่อเก็บรักษา ถนอมผลิตภัณฑระหวางการยืดอายุการเก็บรักษา โดยการลดปริมาณความช้ืนของ
ผลิตภัณฑจนถึงระดับท่ีสามารถปองกันการเจริญเติบโตของจุลินทรียหรือปฎิกิริยาอ่ืนๆ นอกจากนี้
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การลดปริมาณความช้ืนยังมีผลตอการเก็บรักษา กล่ินรส และคุณคาทางอาหารอีกดวย วัตถุประสงค
อีกประการหนึ่ง คือ การลดปริมาตรของผลิตภัณฑ ซ่ึงชวยในการขนสง และการเก็บรักษา
องคประกอบท่ีสําคัญของผลิตภัณฑอาหารสามารถกระทําไดอยางมีประสิทธิภาพและวัตถุประสงค
สุดทายของการอบแหงเพื่อผลิตผลิตภัณฑท่ีสะดวกตอการใชของผูบริโภค 
 
 ในการเก็บรักษาผักและผลไมดวยวิธีการทําแหง จําเปนตองคํานึงถึงรูปรางโครงสรางของ
ผลิตภัณฑนั้นๆ เพื่อใหการกําจัดความช้ืนเกิดข้ึนในลักษณะท่ีทําลายคุณภาพของผลิตภัณภัณฑนอย
ท่ีสุด โดยผลิตภัณฑแหงท่ีไดจากกระบวนการทําแหง สามารถกลับมีคุณภาพใกลเคียงกับสภาพ
เร่ิมตนหลังการเติมน้ํา (rehydration) แลวกระบวนการทําแหงนี้ตองมีการถายเทความรอนและ
มวลที่เหมาะสมภายในผลิตภัณฑ เพื่อใหผักและผลไมแหงมีคุณภาพเปนไปตามท่ีตองการ ดังนั้นใน
การออกแบบกระบวนการดังกลาว จําเปนตองวิเคราะหการถายเทความรอนและมวลท่ีเกิดข้ึน
ภายในโครงสรางผลิตภัณฑ (รุงนภา, 2531) 
 

2.3.1   หลักการพื้นฐานของการอบแหง (basic principles of dehydration) 
 ส่ิงท่ีมีบทบาทสําคัญตอการอบแหงผลิตภัณฑ คือน้ําท่ีมีอยูในอาหาร เม่ือกลาวถึงคุณสมบัติ
ทางเคมี ภายภาพ  และเทอรโมไดนามิกสของนํ้าท่ียึดเกาะอาหาร Rockland (1969) ไดช้ีใหเห็นวา
มีน้ําอยู 3 ประเภทคือ (1) โมเลกุลน้ําท่ียึดกับอิออนิกกรุป (ionic group) ไดแก กลุมคารบอกซิล 
(carboxyl group) และอมิโน (amino group) (2) โมเลกุลน้ําท่ียึดกับกลุมไฮดรอกซิล (hydroxyl 

group) และเอไมด (amide) (3) น้ําอิสระพบในชองวางอินเตอรสทิเชียล (interstitial pores) ซ่ึง
แรงคาพิลลาร่ีและองคประกอบท่ีละลายอยูทําใหความดันไอลดลงระหวางกระบวนการอบแหง 
ระดับความยากในการกําจัดความช้ืนออกไปจะลดลงตามลําดับ และโอกาสท่ีน้ําจะถูกกําจัดออกไป
เปนปริมาณความช้ืนเพิ่มข้ึนตามลําดับ กลาวคือน้ําอิสระจะระเหยและกําจัดออกไปในตอนแรก 
จากนั้นจะเปนโมเลกุลท่ียึดดวยพันธะไฮโดรเจน สุดทายจะเปนน้ําท่ียึดเกาะดวยพันธะอิออนิก 
ดังนั้นพลังงานท่ีตองใชในการกําจัดความชื้นจากน้ําแตละชนิด จะใชปริมาณพลังงานท่ีแตกตางกัน
ในการกําจัดออกไป เนื่องจากความตองการพลังงานในการกําจัดความช้ืนแตกตางกันข้ึนอยูกับ
ผลิตภัณฑและชนิดของน้ํา ดังนั้นการออกแบบเคร่ืองทําความแหงจะตองพิจารณาปจจัยตางๆ ให
มาก ประสิทธิภาพของเคร่ืองท่ีออกแบบข้ึนอยูกับวาสามารถกําจัดความช้ืนตามท่ีตองการไดหรือไม 
(รุงนภา, 2535)  
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 เม่ืออากาศหรือลมรอนพัดผานผิวหนาอาหารท่ีเปยก ความรอนจะถูกถายเทไปยังผิวของ
อาหาร และน้าํในอาหารจะระเหยออกมาดวยความรอนแฝงของการกลายเปนไอ ไอน้ําจะแพรผาน
ฟลมอากาศและถูกพัดพาไปโดยลมรอนท่ีเคล่ือนท่ี (Fellow , 1990)  ดังแสดงในภาพ 2.2 
 

 
 

ภาพ 2.2   การเคล่ือนท่ีของความช้ืนออกจากช้ินอาหารระหวางการอบแหง 
ท่ีมา : Fellow (1990) 
  
 2.3.2   กราฟอัตราการทําแหง (drying rate curve) 
  ลักษณะการทําแหงอาหารท่ัวไป มักใชอากาศรอนเปนตัวกลางในการทําแหง ทําใหเกิด
การถายเทความรอนและมวล ไดแก การถายเทความรอนของอากาศไปยังผิวของผลิตภัณฑ ทําให
ผลิตภัณฑมีอุณหภูมิสูงข้ึน พรอมท้ังเกิดการระเหยของของเหลวท่ีผิว และใตผิวของผลิตภัณฑ ซ่ึง
ปริมาณการถายเทข้ึนอยูกับความเขมขนหรือปริมาณของสารวามีมากนอยเพียงใด จากลักษณะ
ดังกลาว ทําใหน้ําหนักของผลิตภัณฑมีการเปล่ียนแปลงไปในระหวางการทําแหงท่ีอุณหภูมิ 
ความชื้น ความเร็วลม และทิศทางการไหลของอากาศท่ีผานผลิตภัณฑคงท่ี เม่ือเขียนกราฟระหวาง
น้ําหนักของผลิตภัณฑท่ีเปล่ียนแปลงไปกับเวลาในการทําแหงจะไดกราฟ ดังแสดงในภาพ 2.3 
 

 
ภาพ 2.3   น้ําหนักท่ีเปล่ียนแปลงระหวางกระบวนการอบแหง 
ท่ีมา : Barbosa-Canovas and Vega-Mercado (1996) 
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 จากภาพ 2.3 แสดงใหเห็นวาในชวงแรกของการทําแหง น้ําหนักของผลิตภัณฑจะมีการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว แตเม่ือเวลาผานไปการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักจะลดลงเพียงเล็กนอย 
เม่ือนําน้ําหนักท่ีเวลาตางๆ มาหาปริมาณความชื้นตอน้ําท่ีเปล่ียนแปลงไปในช้ินผลิตภัณฑโดยใช
สูตร ดังนี ้

tX = 
s

st

F
FW −   ………  สมการท่ี 1 

 
  tX    คือ ปริมาณความช้ืนตอน้าํท่ีเวลาใดๆ ของผลิตภัณฑ 
  tW    คือ น้ําหนักของผลิตภัณฑท่ีเวลาใดๆ 

  sF    คือ น้ําหนักของของแข็งของผลิตภัณฑ 
 

X = eqt XX −            ………  สมการท่ี 2 
 

  X    คือ ปริมาณความช้ืนตอน้าํอิสระในผลิตภัณฑ 
  eqX  คือ ปริมาณความช้ืนสมดุลในผลิตภัณฑ 
 
 จากคาในสมการท่ี 2 เม่ือนํามาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางความช้ืนตอน้ําอิสระ 
กับเวลาท่ีใชในการทําแหง จะไดลักษณะกราฟดังแสดงในภาพ 2.3 
 
  

 
ภาพ 2.4   ปริมาณความช้ืนท่ีเปล่ียนแปลงตามเวลาการอบแหง 
ท่ีมา : Barbosa-Canovas and Vega-Mercado (1996) 

 
จากกราฟภาพที่ 2.3 นํามาหาคาอัตราการทําแหง (R; Drying Rate Curve) จะไดวา อัตรา

การทําแหง เปนปริมาณความช้ืนตอน้ําท่ีเปล่ียนแปลงไปในผลิตภัณฑท่ีข้ึนกับเวลา 
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dt
dxRα             ………  สมการท่ี 3 

เพราะฉะนั้น  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

dt
dx

A
FR s           ………  สมการท่ี 4 

 
A = คือ พื้นท่ีผิวสัมผัสของผลิตภัณฑ 

 เม่ือนําคาท่ีไดจากสมการท่ี 4 มาเขียนกราฟระหวางอัตราการทําแหงกบัปริมาณความช้ืนตอ
น้ําอิสระ (X) จะไดกราฟดังแสดงในภาพท่ี 2.4 (Barbosa-Canovas and Vega-Mercado,1996) 

 
 

ภาพ 2.5   กราฟอัตราการแหงสําหรับอาหารชนิดหนึ่งๆ 

ท่ีมา : Barbosa-Canovas and Vega-Mercado (1996) 
 

กราฟอัตราการอบแหง เปนกราฟท่ีไดจากการสรางความสัมพันธระหวางปริมาณความช้ืน 
และเวลาท่ีเปล่ียนแปลงระหวางกระบวนการอบแหง ซ่ึงสามารถใชหาเวลาในการอบแหงท่ีสภาวะ
เดียวกันได ในกระบวนการอบแหง จะมีการถายเทมวลและการถายเทความรอนเกิดข้ึน จะใช
หลักการทั้งสองอยางนี้เปนพื้นฐานในการศึกษาการเปล่ียนแปลงความช้ืนและอุณหภมิูของวัตถุ การ
เปล่ียนแปลงความช้ืนในวัตถุ นิยมแสดงในรูปของกราฟอัตราการแหง (drying rate) ดังภาพ 2.5 

และสามารถแบงออกเปน 4 ชวงท่ีแตกกันดังนี้  
 

 ชวง AB = ชวงเร่ิมแรกเกิดข้ึนบริเวณผิวหนาของของแข็ง ซ่ึงมีอุณหภูมิตํ่ากวา อุณหภูมิท่ี
จะเร่ิมเกิดการระเหย จึงทําการปรับอุณหภูมิโดยรับความรอนจากอากาศ จนกระท่ังเกิดการระเหย
ข้ึนและจะคอยๆ เพิ่มจนกระท่ังถึงชวงอัตราการแหงคงท่ี 
 
 ชวง A’B = ชวงเร่ิมแรกซ่ึงเปนกรณีท่ีบริเวณผิวหนาของแข็ง มีอุณหภมิูสูงกวาท่ีจะเร่ิมเกิด
การระเหยซ่ึงการระเหยในตอนแรกจะสูง และคอยๆ ลดลงจนคงท่ี  
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 ชวง BC = ชวงอัตราการอบแหงคงท่ี (constant rate period) เปนชวงท่ีน้ําในสารชื้น 
ระเหยเปนไออยางตอเนื่อง คลายกับการระเหยโดยท่ัวไป ซ่ึงการเคล่ือนท่ีของน้ําเกิดข้ึนเปนพวก 
unbound water เปนน้ําท่ีบริเวณของผลิตภัณฑท่ีเกิดการระเหยกลายเปนไอ และเคล่ือนท่ีไปกบั
อากาศรอน การเคล่ือนท่ีของน้ําในผลิตภณัฑนอยกวาอุณหภูมิกระเปาะเปยกของอากาศ ซ่ึงอัตรา
การเคล่ือนท่ีของน้ําท่ีผิวจะเทากับอัตราการระเหยท่ีผิวของผลิตภัณฑ และสามารถใชเปนอัตราการ
ทําแหงได ปจจัยท่ีเปนตัวควบคุมการทําแหงในชวงนี้คือ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ และอัตราเร็ว
อากาศ ดังนัน้การระเหยในชวงนี้จึงไมข้ึนอยูกับชนดิของสาร แตชนิดของสารจะเปนตัวกําหนดจดุ
สุดทายของชวงอัตราการแหงคงท่ีนี้ ซ่ึงเปนจุดท่ีอัตราการแหงเร่ิมลดลง เรียกวา จุดวิกฤต (critical 

point) คือจุด C ในกราฟ โดยความช้ืนเฉล่ียของอาหารมีคาเทากับจดุ XC ซ่ึงเปนความช้ืนวกิฤต 

เกิดเนื่องจากในตอนแรกผลิตภัณฑมีความช้ืนสูง เม่ือทําแหงไปเร่ือยๆ ปริมาณความช้ืนท่ีผิวลดลง
จนกระท่ังน้ําท่ีบริเวณผิวระเหยไปหมด และความช้ืนในผลิตภณัฑตํ่าลงจนทําใหอัตราการทําแหง
เปล่ียนไป ซ่ึงสามารถพบการเปล่ียนแปลงเชนนี ้ ในการทําแหงผลิตภณัฑทางการเกษตรที่มี
โครงสรางภายในเปนรูพรุน 

 
 ชวง CD = ชวงอัตราการอบแหงลดลง (falling rate period) เปนชวงท่ีความช้ืนเหลือ
นอยจนแพรไปยังผิวหนาของของแข็งอยางไมตอเนื่อง ทําใหช้ันของของเหลวท่ีปกคลุมอยูมีไม
สมํ่าเสมอ อัตราการอบแหงจึงลดลง ซ่ึงการถายเทความรอน และมวลไมไดเกิดท่ีผิวของผลิตภัณฑ
แตเกดิท่ีภายในเน้ือของผลิตภัณฑ การเคล่ือนท่ีเปนลักษณะของการแพร (diffusion) ของน้ําหรือ
ไอน้ําท่ีอยูใน pore หรือ capillary ภายในเนื้อผลิตภณัฑไปท่ีผิวของผลิตภัณฑแลวจึงเคล่ือนท่ีไป
กับอากาศรอนซ่ึงเปนการเคล่ือนท่ีท่ีชากวาแบบการพา ทําใหอัตราการทําแหงชวงนีล้ดลง ปจจัยท่ี
ควบคุมการทําแหงชวงนี้ คือ ความตานทานการเคล่ือนท่ีของโมเลกุลน้ําในผลิตภณัฑและในชวงนี้
อุณหภูมิในผลิตภัณฑจะสูงกวาอุณหภูมิกระเปาะเปยกของเทอรโมมิเตอร จากกราฟจะพบวา มีชวง
อัตราการทําแหงลดลง 2 ชวง เนื่องจากชวง C ถึง D ยังคงมีความช้ืนหลงเหลืออยูบางเล็กนอย แตท่ี
จุด D ความช้ืนท่ีผิวระเหยไปหมดทําใหผิวแหงสนิท อัตราการระเหยจึงชาลงไปอีก 

 
และเม่ือทําการอบแหงตอไปจะสามารถกําจัดน้ําอิสระท่ีอยูภายในอาหารจนหมด คือ 

ความช้ืนลดลงจากจุด D ไปยังจุด E (ความช้ืนสมดุล) การระเหยจะเกิดตอเนื่องจากความแตกตาง
ของความเขมขนท่ีผิวหนาอาหารและภายในอาหารอัตราการกําจัดน้ําจะลดลงเนื่องจากความเขมขน
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ของน้ําลดลงไปอยางมากจากการอบแหง และเม่ือถึงจุด E กระบวนการอบแหงจะส้ินสุดลง 
(Treybal, 1968) 

 
หรือกระบวนการอบแหงสามารถแบงออกเปน 2 ชวง คือ ชวงอัตราการอบแหงคงท่ี และ

ชวงอัตราการอบแหงลดลง 
 1. ชวงอัตราการอบแหงคงท่ี (constant rate period) 
 ในการทําแหงโดยใชอากาศรอนเปนตัวกลางทําใหแหง (drying medium) ท่ีสภาวะ
อุณหภูมิและความช้ืนคงท่ี เม่ือวัตถุท่ีเปยกช้ืนสัมผัสกับอากาศรอน วัตถุจะปรับอุณหภูมิของวัตถุจน
เขาสูสภาวะสมํ่าเสมอ (steady state) แลวผิวหนาของวัตถุจะชุมดวยของเหลว เม่ืออุณหภูมิท่ี
ผิวหนาของวัตถุเทากับอุณหภูมิกระเปาะเปยก (wet bulb) ของอากาศรอน จึงเร่ิมเกิดการระเหยของ
น้ําเปนไอ และถายเทไปยังกระแสตัวกลางทําใหแหง ถาน้ํายังมีพอเพียงท่ีจะคลุมผิวหนาของ
ของแข็งเปนฟลมบางๆ อัตราการอบแหงในชวงเวลานี้จะมีคาคงที่ และการระเหยของน้ําจะเกิดข้ึน
ไดเสมือนกับวาไมมีของแข็งอยูเลย ปรากฏการณนี้จะทําใหอัตราการอบแหงมีคาคงท่ี เรียกชวงเวลา
นี้วา ชวงอัตราการอบแหงคงท่ี (constant rate) ในชวงนี้โครงสรางของวัตถุจะไมมีผลตออัตราการ
ระเหยของของเหลวท่ีอยูบนผิวหนาของวัตถุเลย ความช้ืนจะลดลงเร่ือยๆ ไอน้ําจะระเหยออกจาก
เนื้อของวัตถุ ตอมาเม่ือน้ําไมพอเพียงท่ีจะปกคลุมผิวหนาของของแข็ง พื้นท่ีท่ีเกิดการระเหยลดลง
ทําใหอัตราการแหงไมคงท่ีอีกตอไป ความรอนจะถูกถายเทโดยตรงใหแกผิวของของแข็ง นอกจาก
ผิวของของแข็งแหงแลวอุณหภูมิท่ีผิวของของแข็งจะเร่ิมเพิ่มสูงข้ึนดวย นั่นคือชวงท่ีอัตราการ
อบแหงคงท่ีส้ินสุดลง ความช้ืนในชวงสุดทายของ constant rate period เรียกวา ความช้ืนวิกฤต 
(critical moisture content) ในวัตถุชนิดเดียวกันท่ีถูกทําภายใตภาวะของระบบเดียวกัน อนุภาคที่
มีขนาดใหญจะมีคาความช้ืนวิกฤตสูงกวาสารท่ีมีอนุภาคขนาดเล็ก 
 
 2. ชวงอัตราการอบแหงลดลง (falling rate period) 
 เม่ือชวง constant rate period ส้ินสุดลง อุณหภูมิของวัตถุจะเริ่มสูงข้ึน ของเหลวท่ีอยู
ผิวหนาของวัตถุจะหมดไป ทําใหอัตราการแหงลดลงอยางรวดเร็ว และสัมพันธกับการลดลงของ
ความช้ืน เรียกวา อัตราการอบแหงลดลง (falling rate period) การอบแหงในชวงนี้พบวา ข้ึนอยู
กับลักษณะโครงสรางของสารเปนอยางมาก จนกระท่ังไมอาจทํานายไดดวยวิธีทางทฤษฎี ท้ังนี้
เนื่องจากระนาบท่ีเกิดการระเหยเปนไอจะเคล่ือนท่ีถอยลึกเขาไปในชั้นของของแข็ง ไอน้ําท่ีระเหย
จะแพรซึมผานช้ันของแข็งไปยังผิวหนากอนแพรซึมเขาไปในกระแสตัวกลาง อุณหภูมิของชั้นของ
ของแข็งแหงจะเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ และอุณหภูมิจะลดลงจากผิวนอกท่ีสัมผัสกับตัวกลางทําความรอน 
ไปจนถึงตําแหนงท่ีเปนระนาบท่ีเกิดการระเหยของนํ้า การถายเทของน้ําในของแข็งนี้มีผูพยายาม
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อธิบายโดยอาศัย ทฤษฎี 2 ทฤษฎี คือ การแพรซึม (diffusion) ซ่ึงน้ําจะแพรซึมมายังระนาบท่ีเกิด
การระเหย และแคปลลารี (capillary) ซ่ึงน้ําจะเกิดการถายเทภายใตภาวะของแรงแคปลลารี 
(capillary force) อยางไรก็ตามก็พบวา ท้ัง 2 ทฤษฎียังไมอาจทํานายการแหงตัวไดอยางถูกตอง 
(Mark, 1979; Van Arsdel, 1973) 
  
 2.3.3   กลไกของการถายเทมวลในอาหาร 
 

กลไกของการถายเทมวลในอาหารมีผลตออัตราการอบแหง โดยการเคล่ือนท่ีของนํ้าภายใน
จะเกิดข้ึนไดหลายแบบ ดังนี้ 

 
1. Liquid diffusion ความช้ืนท่ีผิวหนาลดลงตํ่ากวาความช้ืนท่ีเหลืออยูภายในอาหาร 

จะทําใหเกดิแรงขับใหการเคล่ือนท่ีจากภายในมาสูผิวหนาอาหารโดยการแพรของน้าํ อัตราการแพร
ข้ึนอยูกับธรรมชาติของอาหาร อุณหภูมิ ความแตกตางของความเขมขนภายใน และผิวหนาอาหาร 
 

2. Vapor diffusion ระหวางการอบแหงอาจเกิดการระเหยใตผิวหนาอาหาร
โดยเฉพาะอยางยิ่งการอบแหงท่ีใชเวลานาน โมเลกุลของน้ําจะแพรผานอาหารออกมาสูอากาศรอน 
การแพรของไอนี้เกิดจากความแตกตางของความดันไอของอาหาร และความดันไอเหนืออาหาร 
 
 3. Capillary flow แรงตึงผิวมีผลตอการเคล่ือนท่ีของนํ้าในโครงสรางอาหารโดย 
เฉพาะอยางยิ่งอาหารท่ีมีรูพรุน น้ําอิสระจะเคล่ือนท่ีผานแคปลลารี หรือชองวางเล็กๆ ระหวาง
ของแข็งดวยกลไกของแรงตึงผิว เชนเดียวกับการเคล่ือนท่ีของนํ้ามันในไสตะเกียง โดยแคปลลารี 
จะเปนรูเปดท่ีเช่ือมระหวางน้ําภายในอาหาร และผิวหนาอาหาร 
 

 4. Pressure flow ความแตกตางระหวางความดันของอากาศรอน และโครงสราง
ภายในอาหาร ทําใหเกิดการเคล่ือนท่ีของน้ําได 

 
 5. Thermal flow ความแตกตางของอุณหภูมิระหวางผิวหนาอาหาร และภายใน
อาหารอาจจะมีความสําคัญตอการอบแหงอาหารในชวงหลัง ซ่ึงชวยใหเกิดการเคล่ือนท่ีของน้ํามาสู
ผิวอาหาร 

 อยางไรก็ตามระหวางการอบแหง อาจเกิดการเคล่ือนท่ีของน้ําต้ังแตหนึ่งกลไกหรือมากกวา
หนึ่งกลไก และรายละเอียดของกลไกตางๆ อาจเปล่ียนไดระหวางการอบแหง (Heldman และ
Hartel, 1997 ; Treybal, 1968) 
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2.4   การอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตย 
 

การอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตยเปนวิธีการถนอมอาหารท่ีเกาแกวิธีหนึ่ง เปนวิธีการ
ถนอมอาหารที่มีตนทุนตํ่า ใชพลังงานนอยและเปนวิธีท่ีใชอยูจนทุกวันนี้แมวาวิธีนี้จะใชมาเปน
พันๆ ปแลวก็ตาม แตการศึกษาอยางจริงจังถึงปรากฏการณอยางแทจริงท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ ได
เร่ิมข้ึนเพียงทศวรรษท่ีแลวมานี่เอง (Thisyamondol, 1965) การศึกษานี้ไดรับแรงกระตุนจาก
วิกฤตการณทางนํ้ามันของโลก ผลิตผลทางการเกษตรโดยเฉพาะธัญพืช ผักและผลไม สัตวน้ําชนิด
ตางๆ จะทําแหงโดยการตากแดด ซ่ึงผลิตภัณฑท่ีไดนอกจากการบริโภคภายในประเทศแลว ยัง
สามารถสงไปจําหนายยังตางประเทศได การทําแหงโดยการตากแดดนอกจากจะมีความสําคัญตอ
ประเทศไทยแลว ประเทศออสเตรเลียและประเทศอ่ืนๆ ในแถบเอเชีย อาฟริกา ยังใชวิธีนี้ในการ
ถนอมอาหารอยู (Yaciuk, 1982) แมวาการตากแหงดวยแสงแดดจะเปนวิธีท่ีเสียคาใชจายนอยท่ีสุด 
แตผลิตภัณฑท่ีไดจะไมถูกสุขลักษณะนัก เพราะมีการปนเปอนจากแมลง ฝุน และจุลินทรีย รวมท้ัง
คุณคาทางอาหารบางอยาง เชน สี กล่ิน รส อาจสูญเสียไป (จรรยาและพิพัฒน, 2523) และไม
สามารถควบคุมกระบวนการผลิตได ซ่ึงทําใหผลิตภัณฑท่ีไดมีคุณภาพตํ่า ไมไดมาตรฐานตามท่ี
ตลาดตองการ นอกจากนี้ปญหาในการตากยังข้ึนอยูกับฤดูกาล จากปญหาเหลานี้จึงตองใชเคร่ืองมือ
ตากแหงท่ีมีประสิทธิภาพมาทดแทนวิธีการตากแบบพ้ืนบาน (Shirmer et al, 1995) มีการ
ปรับปรุงวิธีการตากแหงโดยใชแสงแดด โดยอาศัยหลักการเกี่ยวกับวัตถุท่ีมีสี ซ่ึงสามารถสะสม
ความรอนโดยเฉพาะอยางยิ่งวัตถุท่ีมีสีดําสามารถดูดและเก็บความรอนไดดีมาก สวนการตากแหง
ในตูอบพลังงานแสงอาทิตยจะใชเวลานอย เพราะอุณหภูมิภายในตูเปนการปองกันการเจริญเติบโต
ของพวกจุลินทรียไดดี คือ ไมเกิดการเนาเสียในระหวางการตาก ไมมีการปนเปอนจากฝุน แมลง นก 
แมวาจะมีไขแมลงหรือแมลงเล็ดรอดเขาไปก็ไมสามารถมีชีวิตอยูไดจึงสะอาดและสะดวกกวา โดย
ไมจําเปนตองเก็บเม่ือฝนตกจึงเปนการประหยัดแรงงาน และยังเปนการประหยัดเช้ือเพลิงหรือไฟฟา
ดวย (จรรยาและพิพัฒน, 2523) 

 
 การอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตย เปนกระบวนการท่ีอาศัยหลักการของปรากฏการณ
เรือนกระจก ซ่ึงเปนรูปแบบการเก็บกักความรอนแบบหนึ่ง โดยมีการจัดการใหความรอนจากดวง
อาทิตยผานช้ันบรรยากาศมาใหความอบอุนยังพื้นโลก แตจะไมใหความรอนสะทอนจากพ้ืนผิวโลก
กลับไปยังช้ันบรรยากาศได เนื่องจากความรอนท่ีผานมายังพื้นผิวโลกจะแตกตางกับความรอนท่ี
กลับออกไปจากพื้นผิวโลก เคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตยก็จะนําพลังงานแสงอาทิตยมาใช
ประโยชนในการอบแหงในลักษณะดังกลาว (วิจิตร, 2524) และ Szulmayer (1971) ไดใหนิยาม
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การอบแหงดวยการใชพลังงานแสงอาทิตยวา เปนกระบวนการผสมผสานระหวางการตากแหงดวย
พลังงานแสงอาทิตยกับการควบคุมอุณหภูมิ และควบคุมการไหลของกระแสลมซ่ึงการทําเชนนี้จะ
เปนการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑท่ีตากแหงดวยแสงอาทิตยแลว ยังเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการการทําแหงอีกดวย 
 
2.5   เคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 
 
 เปนเคร่ืองอบแหงท่ีมีการพฒันาโดยอาศัยหลักการการทํางานของเคร่ืองอบแหงแบบตู โดย
การใชแสงแดดเปนพลังงานความรอนใหกบัตูอบ ซ่ึงมีความเหมาะสมกบัประเทศไทย ทําใหไมตอง
เสียตนทุนพลังงาน ปจจบัุนไดมีการพฒันาการใชแผงพลังงานแสงอาทิตยมาประยุกตใชกับตูอบ
แสงอาทิตย สามารถอบแหงผลิตภัณฑไดมากและรวดเร็วข้ึน เชน เคร่ืองอบแหงระบบ Active 

เคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบผสม เคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงค และ
เคร่ืองอบแหงระบบ Hybrid เปนตน (สมบัติ, 2544) 
 

2.5.1   หลักการทํางาน 

 พลังงานท่ีตองการสําหรับการอบแหงผลิตภัณฑตางๆ สามารถตรวจสอบไดจากปริมาณ
ความช้ืนเร่ิมตน และความช้ืนสุดทายของผลิตภัณฑแตละชนิด อัตราการอบแหงและการใชอุณหภมิู
แตกตางกันในแตละผลิตภัณฑ พลังงานท่ีเหมาะสมตอการอบแหงเพื่องายตอการคํานวณพื้นท่ีของ 
solar panel ท่ีตองการเพื่อผลิตความรอนอยางเพยีงพอ เพื่อทดแทนพลังงานจากเช้ือเพลิงดวย
พลังงานแสงอาทิตย 
 
 เคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบงออกเปน 2 สวน ไดแก สวนท่ีใชอบแหง ซ่ึงใส
ตัวอยางท่ีตองการอบแหง และสวนท่ีเปนตัวรับรังสีดวงอาทิตยเพื่อทําใหอากาศรอน นอกจากนี้อาจ
มีสวนประกอบอ่ืน ๆ เชน พดัลม  
 
 แผงรับรังสีเปนอุปกรณรับความรอนจากแสงอาทิตย โดยดูดพลังงานแสงอาทิตย และ
แปลงพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานความรอน และแผงรับแสงอาทิตยเปนแผนแบนราบ (flat 

plate collector) ทําหนาท่ีเปนตัวดูดพลังงาน (absorber plate) โดยรับพลังงานจากแสงอาทิตย 
และแปลงพลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานความรอนใหกับอากาศ เพื่อประสิทธิภาพในการ
ดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตยจึงทาแผนดูดพลังงานดวยสีดําดาน ทําใหมีคาการดูดรังสีสูงท่ีความยาว
คล่ืนของรังสีตํ่า แตใหการสงออก (emissivity) ตํ่าท่ีความยาวคล่ืนรังสีสูง และเพื่อเปนการปองกัน
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การสูญเสียพลังงานความรอนจากแสงอาทิตย เพื่อใหความรอนกระจายภายในจึงตองมีแผนกั้น
ดานบน (top cover) เปนแผนพลาสติกใส  (ธีระชัยและคณะ, 2532) 
 
 การอบแหงดวยแสงอาทิตยสามารถแบงออกเปน 2 แบบ คือ แบบการไหลของอากาศเปน
แบบธรรมชาติ ซ่ึงเกิดจากความแตกตางของระดับท่ีจดุเขา ออกของเคร่ืองอบแหง ความแตกตาง
ของความหนาแนนของอากาศภายนอกและภายในเคร่ืองอบแหง การอบแหงดวยแสงอาทิตยแบบท่ี 
2 คือ แบบการไหลของอากาศเปนแบบบังคับ ซ่ึงโดยท่ัวไปใชพัดลมเปนตัวสรางความแตกตางของ
ความดันรวมระหวางทางเขา และทางออกของเคร่ืองอบแหง 
 
 การอบแหงแบบการไหลของอากาศเปนแบบธรรมชาติ เหมาะกับงานขนาดเล็กในไรนา 
หรืออุตสาหกรรมขนาดเล็กท้ังนี้เพราะเคร่ืองอบแหงแบบนี้มีราคาถูก สรางไดงาย สวนการอบแหง
แบบการไหลของอากาศเปนแบบบังคับเหมาะกับงานท้ังขนาดเล็ก และขนาดใหญ ตองลงทุนมาก
ข้ึน (วนีัส, 2542) 
  

2.5.2   ประเภทของเคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตย (สมชาติ, 2540) 
ในปจจุบันเคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตย สามารถแบงออกไดหลากหลายประเภท แต

จากการสํารวจ สามารถสรุปการแบงประเภทของเคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ไดดังนี ้
 
 2.5.2.1 แบบรับรังสีดวงอาทิตยโดยตรง (direct type) มีสวน ประกอบหลัก 3 สวน

คือ ชองอากาศเขา ใชวัสดุทําเปนหลังคาและชองระบายอากาศ รังสีดวงอาทิตยจะทะลุผานหลังคา
ไปสัมผัสกับวัสดุท่ีนํามาอบแหงโดยตรง การระเหยนํ้าออกจากวัสดุเกิดข้ึน จากความรอนท่ีไดรับ
จากแสงอาทิตย และอากาศภายในสามารถระบายออกไปทางชองระบายอากาศ และเคร่ืองอบแหง
พลังงานแสงอาทิตยแบบรับรังสีดวงอาทิตยโดยตรงยังสามารถแบงประเภทตามรูปแบบการไหล
ของอากาศ ไดดังนี้ 
   ก. การไหลของอากาศแบบธรรมชาติ การเคล่ือนท่ีของอากาศตามธรรมชาติ
แบบนี้ สามารถเกิดข้ึนไดเนื่องจากความแตกตางของอุณหภูมิ กลาวคือ อากาศท่ีมีอุณหภูมิสูงจะมี
ความหนาแนนตํ่ากวาอากาศท่ีมีอุณหภูมิตํ่า ทําใหเกิดการไหลเวียนของอากาศ เคร่ืองอบแหงแบบนี้
มีตนทุนตํ่า ดูแลรักษางาย แตมีขอจํากัดคือ สัมประสิทธ์ิการถายเทความรอนและการถายเทมวลของ
สารมีคานอย ทําใหมีประสิทธิภาพในการอบแหงตํ่า 
  ข. การไหลของอากาศแบบบังคับ เคร่ืองอบแหงชนิดนี้ จะใชพัดลมชวยใน
การไหลเวียนของอากาศ ทําใหอากาศมีสัมประสิทธิการถายเทความรอนและการถายเทมวลสูง ซ่ึง
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เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการอบแหงแตมีขอจํากัดคือ ตองเสียคาใชจายเพิ่มข้ึนในสวนของพัด
ลมและเร่ืองของการดูแลรักษาพัดลม  
 
  2.5.2.2 แบบรับรังสีดวงอาทิตยโดยออม (indirect type) เคร่ืองอบประเภทนี้
ประกอบดวย สวนรับรังสีแสงอาทิตย พัดลมและหองอบแหง สวนของหองอบแหงนั้นจะปองกันมิ
ใหแสงอาทิตยผานเขามาสัมผัสกับวัสดุท่ีนํามาอบโดยตรง การอบแหงจะอาศัยความรอนจากพื้นท่ี
รับแสงเปนหลักคือ สวนรับแสงจะถายเทความรอนใหกับอากาศ จากนั้นจึงไหลผานไปยังวัสดุใน
หองอบแหง 
   ก. การไหลของอากาศแบบธรรมชาติ ลักษณะการไหลของอากาศจะเปนไป
โดยธรรมชาติ เคร่ืองอบประเภทนี้ ประกอบดวย 3 สวนหลัก คือ พื้นท่ีรับแสง หองอบแหง ชอง
ระบายอากาศ จุดเดนของเคร่ืองอบแหงนี้ ท่ีหองอบแหงจะทําดวยวัสดุทึบแสงท่ีปองกันแสงอาทิตย
ผานทะลุได 
   ข. การไหลของอากาศแบบบังคับ การบังคับอากาศทําไดโดยการใชพัดลม คือ 
การใชพัดลมชวยใหอากาศเคล่ือนท่ี ทําใหอากาศมีสัมประสิทธิการถายเทความรอนและถายเทมวล
ของสารสูง ซ่ึงเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการอบแหงแตมีขอเสียคือ ตองเสียคาใชจายเพิ่มข้ึนใน
สวนของพัดลมและเร่ืองของการดูแลรักษา 
 
  2.5.2.3 แบบรับรังสีดวงอาทิตยโดยผสม (mixed type) เปนการนําหลักการของ
เคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตย แบบรับรังสีดวงอาทิตยโดยตรง และแบบรับรังสีดวงอาทิตยโดย
ออมมาใชรวมกันคือ ไดรับความรอนจากแสงอาทิตยโดยตรงและไดจากอากาศรอนท่ีไหลผานสวน
ท่ีรับรังสี 

   ก. การไหลของอากาศรอนเปนแบบธรรมชาติ จะมีท้ังแบบมีปลองระบาย
อากาศ แบบไมมีปลองระบายอากาศ จะใชชองระบายอากาศซ่ึงเปนสวนประกอบหลักของ
เคร่ืองอบทําหนาท่ีระบายอากาศภายในเคร่ืองอบสูภายนอก 
 
   ข. การไหลของอากาศรอนเปนแบบถูกบังคับ เพื่อทําใหการไหลของอากาศมี
สัมประสิทธ์ิของการถายเทความรอนและการถายเทมวลของสารสูง ทําใหประสิทธิภาพในการ
อบแหงนั้นดียิ่งข้ึน 

  2.5.2.4 แบบ green house เคร่ืองอบแหงประเภทนี้มีลักษณะคลายบานหรือ
โรงเรือน มีจุดเดนคือ หลังคาจะปดดวยวัสดุโปรงแสงเชน กระจกหรือพลาสติกใส เพื่อให
แสงอาทิตยผานเขามาในเคร่ืองอบ และมีชองใหอากาศไดระบายออกได เพื่อใหเกิดการเคล่ือนท่ี
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และถายเทอากาศภายในโรงเรือนดีข้ึน เคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบ green house ยัง
สามารถแบงออกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี ้
 
   i. แบบรับรังสีดวงอาทิตยโดยตรง คือ ไดรับความรอนจากแสงอาทิตยโดยตรง 
เคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบ green house นี้บางชนิดจะปดดวยกระจกหรือพลาสติกใส 
เพื่อเพิ่มปริมาณแสงอาทิตยใหเขามายังภายในไดมากข้ึน จึงทําใหปริมาณความรอนท่ีไดรับเพิ่มมาก
ข้ึน เคร่ืองอบแหงประเภทนี้ยังสามารถแบงตามการไหลของอากาศไดดังนี้ 
 
    ก. การไหลของอากาศเปนแบบธรรมชาติ 

      - แบบมีปลองระบายอากาศ เคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบ 
green house แบบนี้จะเพ่ิมปลองระบายอากาศ เพื่อทําใหการไหลของอากาศภายในโรงเรือนดีข้ึน 
ซ่ึงเปนสวนประกอบแทนในสวนของชองระบายอากาศภายในโรงเรือน ลักษณะปลองระบายจะทํา
ใหมีความตองการไหลไปท่ีท่ีมีความหนาแนนสูงกวาจึงลอยตัวสูงข้ึน ปลองระบายอากาศจึงตองติด
ต้ังอยูเหนือสุดของโรงเรือน 

    - แบบไมมีปลองระบายอากาศ จะใชชองระบายอากาศซ่ึงเปนสวน 
ประกอบหลักของเคร่ืองอบแหง จะติดต้ังอยูบริเวณบนสุดของโรงเรือนโดยทําเปนชองขนาด
พอเหมาะตามขนาดของโรงเรือนทําหนาท่ีเชนเดียวกับปลองระบายอากาศ เคร่ืองอบแบบนี้อาจ
สรางไดงายในแบบลักษณะเต็นทท่ัวไป ซ่ึงอาจเปนทรงกลมหรือทรงเหล่ียมก็ได 
 
     ข. การไหลของอากาศรอนเปนแบบบังคับ อาศัยหลักการการใชพัดลม
สรางแรงดันใหอากาศภายในเกิดการเคล่ือนท่ี สามารถออกแบบการบังคับใหอากาศไหลของอากาศ
ไดโดยสามารถติดต้ังพัดลมไดหลายแบบ เชน ในแบบลักษณะดูดอากาศรอนภายในเคร่ืองอบให
ผานวัสดุท่ีนํามาอบแหง หรือใชอากาศรอนภายในเคร่ืองอบเปาผานวัสดุอบแหง 
 
   ii. แบบรับรังสีดวงอาทิตยโดยทางออม (indirect type) เคร่ืองอบแบบน้ี
ประกอบดวย สวนรับรังสีแสงอาทิตย พัดลม และหองอบแหง หองอบแหงนี้จะปองกันไมให
แสงอาทิตยผานเขามาสัมผัสกับวัสดุท่ีนํามาอบไดโดยตรง การอบแหงจะอาศัยความรอนจากพ้ืนท่ี
รับแสงเปนหลักคือ สวนรับแสงจะถายเทความรอนใหกับอากาศแลวจึงไหลผานไปยังวัสดุในหอง
อบแหง 
    ก. การไหลของอากาศรอนเปนแบบธรรมชาติ ลักษณะการไหลของ
อากาศเปนไปโดยธรรมชาติ การเคล่ือนท่ีของอากาศสามารถเกิดข้ึนเองได เนื่องจากความแตกตาง
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ของอุณหภูมิ ซ่ึงอากาศท่ีมีอุณหภูมิสูงจะมีความหนาแนนตํ่ากวาอากาศท่ีมีอุณหภูมิตํ่า ทําใหเกิดการ
ไหลเวียนของอากาศ 
   ข. การไหลของอากาศเปนแบบบังคับ มีหลังคาเปนพื้นท่ีรับแสงจะทาสีดํา 
และปดดวยกระจก พัดลมจะดูดอากาศรอนจากพ้ืนท่ีรับแสงเขาสูหองอบแหง วัสดุท่ีนํามาอบแหง
จะไดรับอากาศรอนจากพ้ืนท่ีรับแสงเพียงอยางเดียว 
 
   iii. แบบรับรังสีดวงอาทิตยโดยผสม (mixed type) เคร่ืองอบชนิดนี้ใช
พลังงานความรอนจากแสงอาทิตยท้ังโดยตรงและโดยออมรวมกัน 

   ก. การไหลของอาการแบบธรรมชาติ  
   ข. การไหลของอากาศแบบบังคับ ใชพัดลมดูดอากาศรอนภายในโรงเรือน 
ใหไหลผานวัสดุท่ีนํามาอบแหงและไหลออกสูภายนอกโรงเรือน โดยไดรับความรอนจาก
แสงอาทิตยและพ้ืนท่ีรับแสง 
 
 2.5.3 ตัวรับรังสีทําอากาศรอน  
 ตัวรับรังสีท่ีตองการผลิตอากาศรอนสามารถแบงไดหลายประเภท ดังนี้ 
 
  2.5.3.1 ตัวรับรังสีแบบอัดลม ตัวรับรังสีแบบนี้ทําดวยพลาสติก ซ่ึงอาจมีเพียงช้ัน
เดียวหรือหลายช้ันก็ได ช้ันนอกมักทําดวยพลาสติกใส สวนช้ันในทําดวยพลาสติกสีดําซ่ึงทําหนาท่ี
ดูดกลืนรังสีดวงอาทิตย และเปล่ียนเปนความรอน พลาสติกใสมีคุณสมบัติท่ียอมใหรังสีดวงอาทิตย
ซ่ึงเปนคล่ืนแมเหล็กไฟฟาคล่ืนส้ันสงผาน แตใหผลตรงขามสําหรับความรอนซ่ึงเปนคล่ืน
แมเหล็กไฟฟาคล่ืนยาว หรืออาจยอมใหผานเปนบางสวน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับชนิดของพลาสติก ดังนั้น
พลาสติกใสจึงทําใหการสูญเสียความรอนลดนอยลง ตัวรับรังสีแบบอัดลมจะแฟบเม่ือไมมีอากาศ
ไหลและจะพองตัวเม่ือเปาลมเขาในตัวรับรังสี ตัวรับรังสีแบบนี้ราคาถูก สามารถพับมวนเก็บไดเม่ือ
ไมตองการใชงาน แตมีอายุการใชงานส้ัน 
 
  2.5.3.2 ตัวรับรังสีแบบรูปทรงสามเหลี่ยม ตัวรับรังสีแบบนี้ทําดวยฟลมพลาสติกใส
ยึดติดบนโครงเหล็ก ท่ีมีหนาตัดเปนรูปสามเหล่ียมภายในมีพลาสติกสีดําทําหนาท่ีดูดกลืนรังสี การ
ทํางานคลายกับตัวรับรังสีแบบอัดลม 

 
  2.5.3.3 ตัวรับรังสีแบบแผนเรียบ นิยมใชมากกวาแบบอ่ืนๆ ใชในการรับรังสี
แสงอาทิตยเพื่อเปล่ียนเปนพลังงานความรอนแลวถายเทใหกับของไหลซ่ึงของไหลไดแก น้ําหรือ
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อากาศ ตัวรับรังสีแบบแผนเรียบนิยมใชอยางแพรหลาย มีความเหมาะสมกับงานท่ีไมตองการ
อุณหภูมิสูงคือ 50-60 องศาเซลเซียส หรืออาจทําใหสูงถึง 80–90 องศาเซลเซียส ถาเปนตัวรับรังสี
แบบแผนเรียบท่ีมีแผนปดดานบน (cover plate) ของตัวรับรังสีมากกวาหนึ่งช้ัน 
 
 ตัวรับรังสีแบบนี้ประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ 

  1. แผนดูดรังสี (absorber) ซ่ึงทําหนาท่ีดูดกลืนรังสีดวงอาทิตย และเปล่ียนเปน
พลังงานความรอน แลวถายเทความรอนใหกับอากาศท่ีไหลผานไปยังสวนของเคร่ืองอบแหง 
  2. แผนปดใสดานบน (cover plate) ซ่ึงอยูช้ันบนสุด ทําหนาท่ีลดการสูญเสียความ
รอน โดยจะไมยอมใหรังสีความรอนสงผานแผนปดใสแตมีขอจํากดัคือ ไมเหมาะสมในการใชงาน
ท่ีอุณหภูมิสูงขอดีคือ สามารถรับไดท้ังรังสีตรง และรังสีกระจาย ไมตองมีกลไกในการบังคับให
ตัวรับรังสีหันเขาหาดวงอาทิตย บํารุงรักษานอย คุมคาการใชงาน 

   3. ฉนวนความรอน อยูสวนลางสุดของตัวรับรังสี ทําหนาท่ีปองกันการสูญเสียความ
รอนทางดานลางของตัวรับรังสี   
 
 2.5.4 ตัวรับรังสีแบบแผนเรียบ 
 
  1. แบบเปลือย ราคาถูกและสรางงาย แตมีขอเสีย คือ มีประสิทธิภาพตํ่าเม่ือความเร็ว
ลมเหนือตัวรับรังสีมาก 

  2. แบบมีแผนใสปด นิยมใชมากใชปดดานบนของแผงรับแสงอาทิตย โดยยอมรับ
ใหรังสีจากดวงอาทิตยผานเขาไปถึงแผนดูดไดโดยตรง มีประสิทธิภาพสูง มีการสูญเสียความรอน
จากแผนดูดสูบรรยากาศภายนอกลดลง เพราะมีแผนใสปดและแผนใสยังปองกันความเสียหายท่ีจะ
เกิดกับแผนดูดอีกดวย 

  3. แบบมีแผนใสปดและมีช้ันอากาศนิ่ง มีประสิทธิภาพสูงมาก แตมีความยุงยากใน
การกอสรางกวาแบบอ่ืน 

  4. แบบติดต้ังบนเคร่ืองอบแหง มีพื้นท่ีติดต้ังประมาณ 2 ใน 3 สวนของพื้นท่ีท้ังหมด 
สามารถลดตนทุนโดยใชผนังเปนตัวดูดรังสี แลวปดดวยแผนปดใส 

  5. แบบติดต้ังบนหลังคาและผนังโรงเรือน สามารถลดตนทุนได 
  6. แบบตัวรับรังสีและตัวเก็บความรอน ตัวเก็บความรอนสรางจากกอนหิน ซ่ึงทาสี
ดําดานท่ีรังสีตกกะรทบ ดานบนสุดปดดวยแผนปดใส อากาศจะไหลผานช้ันกอนหินกอนเขา
เคร่ืองอบแหง ตัวเก็บความรอนจะทําหนาท่ีคอยปรับการเปล่ียนแปลงเนื่องจากรังสีดวงอาทิตยท่ีทํา
ใหอุณหภูมิของอากาศท่ีอบแหงลดลง  
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 2.5.5 เคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงค (solar tunnel dryer) 
 
 เคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตยเคร่ืองนีพ้ัฒนาโดย Institute for Agricultural 

Engineering in the Tropics and Subtropics มหาวิทยาลัย  Hohenheim  ประเทศเยอรมัน 

 ผลิตเพื่อใชในครัวเรือน เปนเคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบผสม คือ สามารถรับ
พลังงานแสงอาทิตยท้ังแบบทางตรง และทางออม พลังงานท่ีใชเปนการพาความรอนแบบบังคับ 
โดยใชพดัลมขนาด 70 วัตต ความเร็วรอบสูงสุดเทากับ 1,400 รอบตอนาที อัตราการไหลโดยมวล
ของอากาศอยูในชวง 0–1,360 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง ความยาวของเคร่ืองเทากับ 18 เมตร และมี
ความกวาง 2 เมตร เหมาะกับพืน้ท่ีเขตรอนและรอนช้ืนท่ีหางไกลไฟฟา และพลังงานรูปแบบอ่ืน 
ไฟฟาท่ีตองการเพื่อใชในการขับเคล่ือนพัดลมเทานั้น เม่ือเปรียบเทียบกับการตากแดดจะลดเวลา
การอบแหงไดถึงรอยละ 50 และผลิตภัณฑท่ีไดจะมีคุณภาพท่ีดีกวาท้ังทางดานสี รสชาติ เนื้อสัมผัส 
และอายกุารเกบ็รักษานานกวา  
 
 เคร่ืองอบแหงจะมีลักษณะเปนหลังคาพลาสติกคลุม สวนตัวรับรังสีแสงอาทิตยแผนเรียบ
และสวนอุโมงคอบแหง อากาศเยน็จะถูกดูดเขาเคร่ืองโดยพัดลมผาน heating area จากนั้นสงไป
ยัง drying area การไหลของอากาศรอนจะผานช้ินตัวอยางอาหารท้ังดานบนและดานลาง จากนั้น
อากาศช้ืนจะออกทางดานปลายเคร่ือง และวางอาหารท่ีอบแหงใหเต็มตาขายในอุโมงค เพื่อใหไดรับ
พลังงานจากน้ันอากาศรอนจากตัวรับรังสี และจากการตกกระทบของรังสีแสงอาทิตยท่ีตกกระทบ
พื้นท่ีผิวสีดําของแผนดูดในสวนของ collector แลวทําใหอากาศผานสวนสีดํารอนข้ึน ดังแสดงใน
ภาพ 2.6 
 

 
ภาพ 2.6   เคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงค 
ท่ีมา : Schirmer et al (1995) 
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 2.5.5.1 สวนประกอบของเคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงค  
  1. Heating area คือ สวนของพื้นท่ีท่ีทาสีดํา คลุมดวยพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีน 
ความหนา 0.2 มิลลิเมตร มีพื้นท่ีท้ังหมด 14 ตารางเมตร 

  2. Drying area คือ สวนของอุโมงคอบแหง หรือสวนของพื้นท่ีท่ีใชวางอาหารท่ีจะ
อบแหง ปูดวยตาขายเพื่อใหอากาศไหลผานดานลางของตัวอยางคลุมดวยพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีน 
ความหนา  0.2 มิลลิเมตร มีพื้นท่ีท้ังหมด 20 ตารางเมตร 

  3.  Fan คือ พัดลมดูดอากาศเขาสูเคร่ืองอบแหงมีท้ังหมด 3 ตัว 

  4. Air inlet คือ ชองท่ีอากาศถูกดูดเขาเครื่อง โดยพัดลมดูดอากาศ 

  5. Solar generator คือ แผง solar cell ท่ีใหพลังงานขับเคล่ือนแกพัดลม 

  6. Metal frame คือ โครงโลหะ  

  7. Gas burner คือ สวนของพลังงานเสริมจากกาซ กรณีท่ีพลังงานแสงอาทิตยไม
เพียงพอ 

  8. Solar air heater คือ สวนท่ีทาสีดํา ใชเก็บพลังงานแสงอาทิตย และใหความรอน
แกอากาศท่ีผานไปยังอุโมงคอบแหง 
  9. Air outlet คือ ทางออกของอากาศช้ืน 

         10. Rolling bar คือ ไมหมุนโลหะ ใชเปดปดสวนอุโมงคอบแหง โดยการหมุนแผน
พลาสติกท่ีคลุมเคร่ืองข้ึนลง 
         11. Block structure คือ สวนฐานที่กอดวยอิฐใชวางเคร่ืองเหนอืพื้นดินปองกนัการ
นําความรอนจากเคร่ืองไปสูพื้น (Schirmer et al, 1995) 
 
 การสรางเคร่ืองอบแหงอยางงาย และลดตนทุนทําไดโดยเช่ือมแผนรวมแสงโดยตรงกับ
อุโมงคอบแหง โดยไมใหอากาศเขาพื้นผิวช้ันบนของแผนรวมแสงสีดํา และแผนพลาสติกนี้จะยึด
กับเฟรมเพื่อทําใหพลาสติกท่ีหนีบแข็งแรง ตัวอุโมงคอบแหงประกอบดวยลวดท่ีเปนตะแกรง จะนํา
อาหารที่ตองการอบแหงมาวางบนน้ี เพื่อใหอากาศไหลผานพื้นท่ีผิวดานลางของวัตถุได อุโมงค
อบแหงทําดวยหลังคาท่ีเปนพลาสติก เพื่อใหรังสีผานอยางสมํ่าเสมอ พลาสติกดานหน่ึงยดึกับโครง
ของอุโมงค และอีกดานหน่ึงยึดกับทอโลหะเพื่อใชมวนแผนพลาสติกข้ึนลงได เพื่อท่ีจะบรรจุอาหาร
เขาและนําอาหารออกไดงาย 
 
 การขึงพลาสติกท่ีใชยึดแผนพลาสติกกับทอ และการยึดพลาสติกกับโครงของอุโมงค 
วิธีการยึดติดแบบนี้ไดถูกออกแบบมา เพื่อท่ีจะทําใหการเปล่ียนแผนพลาสติกทําไดสะดวก 
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โดยท่ัวไปแผนพลาสติกมีอายุการใชงานนาน 1–2 ป พัดลมแสงอาทิตยถูกติดไวดานหลังของแผน
รวมรังสี เพื่อดูดอากาศรอบๆ ใหเขามาในแผนรวมแสง สวนอุโมงคต้ังอยูบนบล็อกคอนกรีต พื้นท่ี
ของการดูดซับพลังงานแสงอาทิตย จะมีขนาดท่ีเทากับพื้นท่ีในการตากแหงภายในอุโมงค  
(วัฒนพงษ และสังวาลย, 2535) 
  
 2.5.5.2   คุณสมบัติของอุปกรณท่ีใชกับเคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงค 
  1. Absorber (แผนดดูรังสี) 

   - สามารดูดกลืนรังสีไดสูง 
   - ทนตอความรอนสูง 
   - มีการกระจายท่ีตํ่า 
   - สามารถนําความรอนไดสูง 
   - สามารถทนตอการกัดกรอนไดด ี

   - จับฝุนนอย 

   - มีอายุการใชงานไดนาน 

  2. ฉนวนความรอน 
   - สามารถนําความรอนไดตํ่า 
   - สามารถทนความรอนไดด ี

   - ดูดน้าํไดนอย 

   - สามารถปองกันแมลงและสัตวได 
   - ทนไฟ 

  3. Cover (แผนปดใสดานบน) 

   - สามารถทนความรอนและสามารถลดการสูญเสียความรอนไดด ี

   - ยอมใหรังสีแสงอาทิตยผานไดสูง 
   - ทนตอการเส่ือมเสียจากรังสีอัลตราไวโอเลต หรือฝุนละออง 
   - ทนตอแรงฉีกขาดจากลม หิมะ ลูกเห็บ 

   - ทนน้ําและอากาศ 

   - งายและปลอดภัยในการติดต้ัง 
   - ทําความสะอาดงาย 

   - น้ําหนักเบา 
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 2.5.5.3 ความตานทานการไหลของอากาศ 

 เนื่องจากใชพดัลมเปนตัวขับอากาศซ่ึงอาจมีความตานทานการไหลขึ้นอยูกับ 

1. รูปรางของ solar air heater  

2. ชนิดของ solar air heater 

3. ความเร็วลม 

4. อัตราการไหล 

5. ความขรุขระของ collector และ drying chamber  
 
2.6   เคร่ืองอบแหงลมรอนแบบถาด (tray dryers) 
 
 เคร่ืองอบแหงลมรอนแบบถาดประกอบดวยถาดเตี้ยๆ ท่ีมีชองตาขายอยูดานลางและบุ
เคร่ืองดวยฉนวนในแตละถาดจะบรรจุอาหารช้ินบางๆ ขนาด 2-6 เซนติเมตร อากาศรอนจะไหล
หมุนเวียนอยูในตูท่ีความเร็วลม 0.5-5 เมตร/วินาที/เมตร2 ของพ้ืนท่ีผิวของถาด มีระบบทอเพื่อนํา
ลมรอนข้ึนไปดานบนผานแตละถาดเพื่อใหลมรอนกระจายอยางสม่ําเสมอ อาจมีการติดต้ังเคร่ืองทํา
ความรอนเพิ่มดานบนหรือดานขางของถาดเพื่อเพิ่มอัตราการทําแหง นิยมใชสําหรับการผลิตอาหาร
ในปริมาณตํ่า หรือสําหรับใชในโรงงานตนแบบ เคร่ืองอบชนิดนี้ใชเงินลงทุนและคาดูรักษาตํ่าแต
ควบคุมดูแลยาก และคุณภาพของผลิตภัณฑท่ีไดไมสมํ่าเสมอ ดังภาพ 2.7 แสดงการทํางานของ
เคร่ืองอบแหงลมรอนแบบถาดท่ัวไป 
 

 
 
ภาพ 2.7   การทํางานของเคร่ืองอบแหงลมรอนแบบถาดท่ัวไป (Karel,1975) 
 



29 
 

 

 เคร่ืองอบแหงลมรอนแบบถาด เปนเคร่ืองอบแหงแบบช้ันมีลักษณะเปนตูสูง ทรง
ส่ีเหล่ียมผืนผา ภายในอาจวางถาดไดต้ังแต 5-8 ช้ัน มีสวนประกอบดังนี ้
 1.  ตูเหล็กฉนวนสูงรูปส่ีเหล่ียม ภายในวางถาดอาหารท่ีจะอบแหงได 5-8 ช้ัน (ใน
อุตสาหกรรมอาจใชตูใหญมีจํานวนเปนสิบๆ ช้ัน) 
 2.  ถาดท่ีใชวางอาหารควรทาํจากเหล็กปลอดสนิม 

 3.  มอเตอร (เพื่อทําหนาท่ีหมุนเวยีนลมรอน) 
 4.  ขดลวดรอนท่ีใหความรอนสูงเกิน 100 องศาเซลเซียส  
 5.  เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิภายในตู (โดยทั่วไปควบคุมอุณหภูมิใหอยูในชวง 50-70 องศา
เซลเซียส) หากอุณหภูมิสูงเกิน 70 องศาเซลเซียส อาหารจะแหงเร็วเกนิไป โปรตีนตกตะกอนและ
อาหารจะมีสีคลํ้า (ภูธร, 2541) 
 
  2.6.1  ระบบการทํางาน 
 
  เปนเคร่ืองมือทําแหงลมรอนแบบไมตอเนื่อง ซ่ึงทํางานท่ีความดนับรรยากาศ ลักษณะ
ของเคร่ืองจะเปนตูบุฉนวน มีถาดสําหรับใสอาหารเรียงเปนช้ันอยูภายใน ลมรอนจะถูกบังคับให
หมุนเวียนโดยพัดลม การหมุนเวียนของอากาศจะเปนในแนวนอนขนานกับถาดใสอาหารหรือใน
แนวดิ่งผานทะลุถาดใสอาหาร ความเร็วของลมรอนท่ีนิยมใชสําหรับการเคลื่อนท่ีในแนวนอน คือ 
2-5 เมตร/วินาที สวนการเคล่ือนท่ีในแนวด่ิงนยิมใชปริมาณอากาศรอน 0.5-1.25 ลูกบาศกเมตร/
วินาทีตอตารางเมตรของพ้ืนท่ีหนาตัดของถาด แหลงความรอนท่ีใชอาจเปนการเผาไหมของกาซ ไอ
น้ํา หรือจากขดลวดใหความรอน (ภูธร, 2541)  
 
 การอบแหงดวยเคร่ืองอบแหงลมรอนแบบถาดเปนการอบท่ีความดันบรรยากาศ  อุณหภูมิ
ของลมรอนท่ีใชสําหรับพาความช้ืนออกจากวัตถุดิบคอนขางสูง ข้ึนอยูกับชนิดของอาหารท่ีจะอบ  
ดังนั้นวัตถุดิบควรเปนประเภทท่ีไมไวตอความรอนและเปนวัตถุดิบท่ีหางาย ราคาไมแพง เพื่อการ
เพิ่มมูลคาการตลาด สําหรับขอดีของตูอบแหงแบบถาดคือ เสียคาใชจายในการสรางและการ
บํารุงรักษาตํ่า มีความยืดหยุนของการใชงานสูง นิยมใชในการอบแหงผักและผลไม  นอกจากนั้นยงั
นิยมใชในกระบวนการผลิตขนาดเล็กหรือในโรงงานขนาดเล็ก  แตเนื่องจากเปนวธีิดั้งเดิมในการ
อบแหงผลิตภณัฑ ซ่ึงมีการใหความรอนสูงและใชเวลานาน จึงทําใหเกดิขอเสียตอผลิตภัณฑท่ีไดคือ 
ทําใหผลิตภณัฑมีลักษณะเนือ้สัมผัส สี กล่ิน รสชาติ และคุณคาทางโภชนาการเสียไป 
 
2.7   เคร่ืองอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศ 
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  การอบแหงโดยใชเคร่ืองอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศ เปนกระบวนการทําแหงท่ีใช
ระบบไมโครเวฟรวมกับระบบการทําแหงภายใตสุญญากาศ (สายสนมและคณะ, 2546) ใช
หลักการลดจุดเดือดของน้ําในผลิตภัณฑลงโดยใชสภาวะสุญญากาศ ซ่ึงสามารถทําใหน้ําเดือดท่ี
อุณหภูมิตํ่า เพื่อรักษาสี รูปทรง รส กล่ิน และสารอาหารใหไดใกลเคียงกับของสด การใหความรอน
โดยคล่ืนไมโครเวฟแตกตางจากการใหความรอนโดยวิธีปกติ ท่ีความรอนจะเคล่ือนท่ีจากผิวดาน
นอกเขาสู ใจกลางของผลิตผลแลวทําใหไอน้ําระเหยออกมาผลผลิตจะคอยๆ แหง จากผิวนอกเขา
ไปสูแกนกลาง ผิวซ่ึงแหงแลวก็จะเปนฉนวนความรอน ทําใหการนําความรอนลดลงจึงตองใชเวลา
อบแหงนานแลวยังมีผลใหผิวนอกแข็งและมีสีคลํ้า สวนวิธีการใหความรอนโดยคล่ืนไมโครเวฟนั้น 
ทุกสวนของผลิตผลท่ีนํามาอบแหงจะไดรับพลังงานพรอมกัน ทําใหไอน้ําท่ีเกิดข้ึนภายในผลิตภัณฑ
เคล่ือนท่ีจากภายในออกสูผิวนอก ทําใหผลิตภัณฑท่ีไดมีรูปทรงคลายรูปเดิม และการอบแหงดวยวิธี
นี้จะใชเวลานอยกวาวิธีอ่ืนมาก ทําใหประหยัดพลังงานในการอบแหง และทําใหผลิตภัณฑท่ีไดมีสี
ใกลเคียงกับของเดิม เพราะไดรับความรอนเปนเวลาส้ันๆ เทานั้น (วีระชัย, 2544) นอกจากนั้นการ
อบแหงโดยวิธีนี้ยังสามารถทําไดตลอดเวลาไมวาสภาวะอากาศจะเปนอยางไร 
 
  2.7.1   ระบบการทํางาน 
 
   เคร่ืองอบแหงไมโครเวฟสุญญากาศแบบถังหมุน เปนการอบแหงท่ีสภาวะ
สุญญากาศ ซ่ึงมีสวนประกอบของเคร่ืองท่ีสําคัญ 3 สวน คือ 
 
   1. ถังอบไมโครเวฟ ถังอบไมโครเวฟ มีลักษณะเปนหองอบแหงทรงกระบอก 
และมีทอนําคล่ืนไมโครเวฟตออยูดานขางของผนังถัง เพื่อนําคล่ืนไมโครเวฟจากแหลงกําเนิด 
(แมกนีตรอน) มาสูบริเวณภายในหองอบท่ีมีถังหมุน ซ่ึงเปนสวนท่ีใสวัตถุดิบท่ีตองการอบแหง โดย
ไดมีการออกแบบใหมีใบกวาดเปนครีบอยูภายใน ทําหนาท่ีพาผลิตภัณฑข้ึนไปแลวปลอยใหตกลง
มาอยางอิสระ ทําใหผลิตภัณฑไดรับพลังงานไมโครเวฟอยางท่ัวถึง และไอน้ําท่ีระเหยออกมาจาก
ผลิตภัณฑสามารถเคล่ือนท่ีออกไปไดสะดวก ทําใหการอบแหงใชเวลานอย 
 
    2. เคร่ืองดักจับไอนํ้า เปนอุปกรณท่ีชวยลดปริมาตรของไอนํ้ากอนเขาปม
สุญญากาศ เนื่องจากคุณสมบัติของน้ําเม่ือปริมาตรของนํ้าท่ีกลายเปนไอจะมีปริมาตรเพ่ิมข้ึนหลาย
เทา ทําใหปมสุญญากาศไมสามารถท่ีจะดูดอากาศออกไดทันกับปริมาตรไอน้ําท่ีขยายตัวในถังอบ 
จึงทําใหความสามารถในการดูดอากาศ ลดลงมา สงผลใหความดันท่ีเปนสุญญากาศลดลง 
นอกจากนั้นยังทําใหไอน้ําเกิดการกล่ันตัวภายในถังอบและการอบแหงไมสามารถทํางานตอได 
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หรือทําใหผลิตภัณฑท่ีอบแหงเปล่ียนสภาพไป ดังนั้นจึงจําเปนตองมีเคร่ืองดักจับไอน้ํา เพื่อใหปม
สุญญากาศทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพตลอดชวงเวลาการอบแหง 
 
   3. ปมสุญญากาศ เคร่ืองปมสุญญากาศเปนสวนประกอบท่ีสําคัญสวนหนึ่ง ซ่ึง
ทําหนาท่ีเปนอุปกรณดูดอากาศทําใหเกิดสภาพสุญญากาศภายในถังอบ 
  อยางไรก็ตาม การอบแหงโดยใชเคร่ืองอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศก็ยังมีขอจํากัด
อยางหนึ่งคือ มีการใชกระแสไฟฟาซ่ึงทําใหตนทุนการผลิตสูง หากมีการใชระบบท่ีผสมผสานกัน
ระหวางการอบแหงวิธีดั้งเดิมท่ีใชระบบลมรอน สําหรับใชในการกําจัดความช้ืนท่ีระเหยไดงาย
ออกไป ตามดวยการอบแหงดวยระบบไมโครเวฟแบบสุญญากาศสําหรับกําจัดความช้ืนท่ีระเหยได
ยากออกไปในข้ันตอนสุดทายของการอบแหง อาจชวยลดตนทุนไดมากกวาการอบแหงโดยใช
ระบบไมโครเวฟแบบสุญญากาศเพียงอยางเดียว ซ่ึงผลิตภัณฑและตนทุนของแหลงพลังงาน ก็เปน
ส่ิงจําเปนท่ีตองพิจารณา เนื่องจากมีผลตอการเลือกกระบวนการในการทําแหง และตองมีการ
พิจารณาถึงคุณภาพของผลิตภัณฑท่ีได ซ่ึงตองมีคุณภาพสูงและเปนท่ีตองการในทองตลาด 
  
2.8   ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออัตราการอบแหง 
 
 ในการทําแหงอาหารท่ัวๆ ไป มีปจจัยหลายประการที่ทําใหการอบแหงนั้นเกดิไดเร็ว และ
ชา ซ่ึงพอสรุปไดดังนี ้
 
 2.8.1 ลักษณะธรรมชาติของอาหาร อาหารท่ีมีลักษณะเปนรูพรุนมากๆ จะมีอัตราการ
อบแหงเร็ว นอกจากน้ันพื้นท่ีผิวของอาหารก็จะมีผลตออัตราการอบแหงมาก อาหารที่มีพื้นท่ีผิว
มากๆ การอบแหงก็จะทําไดเร็ว 
 
 2.8.2 ขนาดและรูปรางของอาหาร สวนใหญจะคํานึงถึงเฉพาะความหนาของอาหารเนื่อง 
จากอัตราการอบแหงจะเปนสัดสวนผกผันกับความหนาของอาหาร ยิ่งอาหารมีความหนามากข้ึน
การอบแหงจะเกิดไดชาลง 
 
 2.8.3 ปริมาณอาหาร อาหารที่ใสในเคร่ืองอบแหงและการจัดเรียงเปนปจจัยท่ีสําคัญอยาง
หนึ่งการใสปริมาณอาหารมากเกินไปในเคร่ืองอบแหงจะทําใหการอบแหงทําไดไมท่ัวถึงโดยเฉพาะ
บริเวณชวงกลางๆ น้ําจะระเหยออกไดไมดี ความรอนเขาไปไมคอยถึง ยิ่งถาจัดเรียงไมดีแลว จะทํา
ใหอัตราการอบแหงเกิดไดชามาก 
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 2.8.4 ปริมาณความชื้นสมดุล (equilibrium moisture content) เม่ือทําการอบแหงโดย
ใชอากาศที่สภาวะคงที่ ความชื้นของผลผลิตจะลดต่ําลงจนถึงจุดๆ หนึ่ง ซ่ึงผลผลิตมีคาความช้ืน
คงท่ีหรือความชื้นในผลผลิตมีความดันไอของอากาศท่ีอยูรอบๆ เรียกความช้ืนนี้วา “ปริมาณ
ความชื้นสมดุล” คาปริมาณความช้ืนสมดุลจะข้ึนอยูกับชนิดของผลผลิต อุณหภูมิ และความช้ืน
สัมพัทธของอากาศ 
 
 2.8.5 คุณสมบัติอากาศชื้น อากาศช้ืนประกอบดวย อากาศแหงและไอน้ํา โดยปกติจะใช
เปนตัวกลางในกระบวนการอบแหง สวนอากาศท่ีไมมีไอน้ําอยู เรียกวา  “อากาศแหง”   
 
 2.8.6 ความสัมพันธของอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ และความเร็วลม ความช้ืนของอากาศ
เปนส่ิงสําคัญ การระเหยนํ้าออกจะทําไดดีหรือไมข้ึนอยูกับความช้ืนของอากาศ และความเร็วลม 
 
 2.8.7 ความดันท่ีเก่ียวเน่ืองกับการระเหยของน้ํา เนื่องจากท่ีความดันตํ่าๆ น้ําจะเดือดไดท่ี
อุณหภูมิตํ่าลง ดังนั้นการทําแหงภายใตความดันจะทําใหอัตราการทําแหงเร็วข้ึน (นิธิยา, 2543) 
 
2.9   ผลของการอบแหงท่ีมีตอคุณภาพของอาหารอบแหงในดานตางๆ 
 

2.9.1 ผลการอบแหงท่ีมีตอคุณคาอาหาร 
 

 การอบแหงจะระเหยไลความช้ืนหรือน้ําออกจากอาหาร และเพิ่มความเขมขนขององคประ-

กอบของอาหาร เชน แปง ไขมัน โปรตีน การถนอมอาหารโดยวธีิการอบแหงจะทําใหคุณภาพ
อาหารลดลง โดยเฉพาะวิตามินท่ีละลายนํ้าจะสูญเสียไปกับน้ํา และถามีการลวกหรือการแชสารเคมี
กอนการอบแหงเพื่อหยุดปฏิกิริยาของเอนไซม วิตามินก็จะลดลงอีกโดยเฉพาะอยางยิ่งการอบแหง
โดยการตากแดด จะสงผลใหวิตามินลดลงไปมากกวาการอบแหงโดยใชเคร่ืองมืออบแหง เนื่องจาก
การอบแหงโดยการตากแดดไมสามารถควบคุมปจจัยตางๆ ระหวางกระบวนการอบแหง เชน 
ความช้ืน อากาศ แสงแดด อุณหภูมิ สวนการอบแหงโดยใชเคร่ืองอบแหงสามารถควบคุมปจจัย
ดังกลาวได 
 

2.9.2 ผลการอบแหงท่ีมีตอโปรตีน 
 

 อาหารที่มีโปรตีนจะสูญเสียคุณคาไปมากนอยเพยีงใด ข้ึนอยูกับวธีิการอบอาหารใหแหง 
ถาใชเวลานานเกินไป และใชอุณหภูมิสูงโปรตีนจะเปล่ียนสภาพและคุณคาทางโภชนาการจะลดลง 
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แตถาใชอุณหภูมิตํ่าเพื่อทําใหอาหารแหงจะสามารถใชประโยชนจากโปรตีนไดมากกวา แตข้ึนอยู
กับชนิดของโปรตีนดวย 
 

2.9.3 ผลของการอบแหงท่ีมีตอคารโบไฮเดรต 
 

 การทําใหอาหารแหงมีผลตออาหารที่เปนคารโบไฮเดรต เนื่องจากจะเกิดปญหาเร่ือง การ
เปล่ียนแปลงสีของผลไมตากแหงซ่ึงเกดิจาก non-enzymatic browning หรือ caramelization 

ซ่ึงปฏิกิริยานี้เกิดจากปฏิกิริยาของกรดอะมิโนในอาหารกบัน้ําตาลรีดิวซิง (reducing sugar) ทําให
เกิดการเปล่ียนเปนสีน้ําตาล ซ่ึงปองกันโดยใชสารเคมี เชน ซัลเฟอรไดออกไซด หรือ โซเดียมเม-

ตาไบซัลไฟต การรมควันจะสามารถควบคุมปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลในอาหารได แตอาหารนั้น
ตองมีความช้ืนตํ่ามากๆ อาหารแหงจะเกดิสีน้ําตาลถาอาหารนั้นมีความชื้นประมาณรอยละ 30 
 
 2.9.4 ผลของการอบแหงตอปริมาณไขมัน 
 
 ถาใชอุณหภูมิการอบแหงสูงจะทําใหอาหารท่ีอบแหงเกดิการเหม็นหืน ดังนั้นจึงควรใช
อุณหภูมิตํ่าหรือใชสารเคมีบางชนิดปองกนัการเกดิปฏิกริิยาออกซิเดชันโดยใชพวกสารกันหืน เชน 
BHT (butylated hydroxyl toluene) 
 
 2.9.5   ผลของการอบแหงตอเอนไซม 
 
 เอนไซมจะหยุดกิจกรรมเม่ือใชความรอนถึงอุณหภูมิ 100 องศาเซสเซียส เปนเวลา 1 นาที 
แตถาใชความรอนในกระบวนการอบแหง (dehydration) ปฏิกิริยาของเอนไซมจะทนทานถึง 204 

องศาเซลเซียส ดังนั้นในกระบวนการอบแหง จึงตองลวกน้ํารอนกอนหรือใชสารเคมีเพื่อยับยั้ง
ปฏิกิริยาของเอนไซมในอาหารที่จะนําไปอบแหง นอกจากนี้ปฏิกิริยาของเอนไซมข้ึนอยูกับปริมาณ
ความช้ืนของอาหาร ถาความช้ืนในอาหารลดลงปฏิกิริยาก็ลดลงดวย แตอัตราเร็วของปฏิกิริยาข้ึนอยู
กับความเขนขนของเอนไซมและอาหาร ถาความช้ืนลดลงตํ่ากวารอยละ 1 ปฏิกิริยาของเอนไซมจะ
ไมเกิดข้ึน 
 
 2.9.6   ผลของการอบแหงตอเม็ดสีในอาหาร 
 
 อาหารอบแหงจะมีคุณสมบัติท้ังทางเคมีและกายภาพท่ีเปล่ียนแปลงไป สีของอาหารจะ
เปล่ียนไป เม็ดสีพวกแคโรทีนอยด และแอนโทไซยานินจะซีดจางลง ถาใชอุณหภูมิสูงและระยะ
เวลานาน หรือใชสารอาหารบางชนิดในการอบแหง เพื่อยับยั้งปฏิกิริยาของเอนไซม เชน รมควัน



34 
 

 

ดวยกํามะถัน จะทําใหสีของอาหารจางลง ดังนั้นพวกผักและผลไมจึงมีการตรึงสีกอนอบแหง โดย
การลวกน้ํารอนหรือแชสารเคมี เชน สารละลายดางออน จะไมทําใหผักผลไมมีสีจางลงหรือมีสี
น้ําตาล แตอาหารจะแข็งกระดางข้ึน การอบแหงยังสามารถเกิดสีน้ําตาลจากปฏิกิริยาท่ีไมเกี่ยวของ
กับเอนไซม นั่นคือ Maillard reaction ซ่ึงเปนปฏิกิริยาทางอินทรียท่ีเกิดจากกรดอะมิโนทํา
ปฏิกิริยากับน้ําตาลรีดิวซิงซ่ึงจะทําใหเกิดสีน้ําตาล และทําใหกล่ินรสของอาหารเปลี่ยนไป (กุลยา, 
2540) 
 
 2.9.7   ผลของการอบแหงตอลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหาร 
 
 การเปล่ียนแปลงลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหารท่ีแข็ง เปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดการเส่ือม
คุณภาพ ลักษณะและการจัดการเบ้ืองตน เชน การเติมแคลเซียมคลอไรดในน้ําท่ีใชลวก ชนิดและ
ลักษณะการลดขนาดและการปอกเปอก ลวนมีผลตอลักษณะเนื้อสัมผัสของผักและผลไมท่ีนํามาดูด
คืนน้ําใหมในอาหารที่ผานการลวกอาจเกิดการสูญเสียลักษณะเนื้อสัมผัส เนื่องจากการเกิดเจลของ
แปง การตกผลึกของเซลลูโลส การเปล่ียนแปลงความช้ืนระหวางการทําแหง สวนตางๆ ของอาหาร
ทําใหเกิดความเครียดภายใน ปจจัยเหลานี้จะอัดและเปล่ียนแปลงรูปรางของอาหารท่ีคอนขางแข็ง 
ทําใหอาหารมีลักษณะเหี่ยวยน อาหารจะดูดกลืนความชื้นอีกคร้ังในระหวางการดูดคืนน้ําอยางชาๆ 
แตจะไมมีลักษณะเนื้อสัมผัสท่ีแนนเหมือนวัตถุดิบเดิม 
 
 อุณหภูมิและอัตราการทําแหงมีผลมากตอลักษณะเน้ือสัมผัสของอาหาร โดยท่ัวไปการทํา
แหงโดยรวดเร็วท่ีอุณหภูมิสูง จะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงมากกวาการทําแหงท่ีอุณหภูมิและอัตรา
การทําแหงท่ีตํ่ากวา ตัวทําละลายจะเคล่ือนท่ีจากภายในของอาหารไปท่ีผิว ระหวางท่ีน้ําจะถูกกําจัด
ออกระหวางการทําแหง กลไกและอัตราการเคล่ือนท่ีมีความจําเพาะสําหรับตัวทําละลายแตละชนิด
และข้ึนอยูกับชนิดของอาหารและสภาวะการทําแหง การระเหยนํ้าทําใหตัวทําละลายท่ีผิวอาหารมี
ความเขมขนมากข้ึน อุณหภูมิท่ีสูงของอากาศทําใหอาหารโดยเฉพาะผลไม ปลา และเนื้อ เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางเคมีและทางกายภาพอยางซับซอนท่ีผิวหนาอาหาร ทําใหผิวอาหารแหงแข็งหรือท่ี
เรียกวา การเกิดผิวแหงแข็ง (case hardening) ซ่ึงเปนปจจัยท่ีจะไปลดอัตราการทําแหง และทําให
อาหารมีผิวหนาแหงแตภายในช้ืน การควบคุมสภาวะการอบแหงเพื่อปองกันไมใหเกิดความ
แตกตางระหวางความเขมขนภายในและท่ีผิวของอาหาร จะชวยลดเหตุการณดังกลาวได 
 
 2.9.8   ผลของการอบแหงตอกล่ินรส 
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 ความรอนนอกจากจะทําใหน้ําระเหยแลว ยังทําใหสารหอมระเหยบางชนิดสูญเสียไป
ปริมาณการสูญเสียสารหอมระเหยขึ้นอยูกับอุณหภูมิ และความเขมขนของของแข็งในอาหาร ความ
ดันไอ  และความสามารถในการละลายในไอนํ้าของสารหอมระเหย  สารหอมระเหยท่ีมี
ความสามารถในการระเหย และการแทนท่ีสูงจะเกิดการสูญเสียในชวงแรกของการอบแหง มีสาร
ระเหยปริมาณนอยท่ีเกิดการสูญเสียชวงหลังของการทําแหง การควบคุมสภาวะการทําแหงในแตละ
ข้ันตอนจะชวยลดการสูญเสียใหนอยท่ีสุด อาหารใหกล่ินรสที่มีมูลคาสูง เชน สมุนไพร และ
เคร่ืองเทศ จะใชอุณหภูมิในการกําจัดน้ําตํ่า ปฏิกิริยาออกซิเดชันของรงควัตถุ วิตามิน และไขมันใน
อาหารระหวางการเก็บรักษาก็เปนสาเหตุสําคัญของการสูญเสียกล่ิน อาหารแหงซ่ึงมีรูอยูมากจะทํา
ใหมีกาซออกซิเจนอยูมากดวย อุณหูมิในการเก็บรักษาและคาน้ําท่ีเปนประโยชน (water activity; 

aw) จะเปนตัวกําหนดอัตราการเส่ือมเสียของอาหาร ปฏิกิริยาออกซิเดชันของนมผงแหงทําใหเกิด
กล่ินเหม็นหืน สวนผักและผลไมเกิดข้ึนเพียงเล็กนอย แตปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดไขมันจะทํา
ใหเกิดไฮโดรเจนเปอรออกไซดซ่ึงจะเกิดปฏิกิริยาโพลีเมอไรเซซัน ดีไฮเดรชัน หรือออกซิเดชันและ
กลายเปนแอลดีไฮด คีโตน และกรดซ่ึงทําใหเกิดการเหม็นหืน สามารถลดปฏิกิริยาเหลานี้ไดโดย
การบรรจุผลิตภัณฑในสุญญากาศ หรือเก็บรักษาผลิตภัณฑท่ีอุณหภูมิตํ่า การกําจัดแสงอุลตราไวเลต
การรักษาความช้ืนใหตํ่า และเติมสารท่ีสามารถปองกันปฏิกิริยาออกซิเดชัน อัตราการเกิดสีน้ําตาล
ในนมหรือผลิตภัณฑผลไมในระหวางการเก็บรักษานั้น ข้ึนอยูกับคาน้ําท่ีเปนประโยชนของอาหาร
และอุณหภูมิการเก็บรักษา อัตราการเกิดสีน้ําตาลเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วท่ีอุณหภูมิการทําแหงสูง เม่ือ
ความช้ืนของผลิตภัณฑสูงกวารอยละ 4-5 และอุณหภูมิการเก็บรักษาเกิน 38 องศาเซลเซียส 
 
 2.9.9   ผลของการอบแหงตอการดูดคืนน้ํา  
 
 การดูดคืนน้ําไมใชปฏิกิริยายอนกลับของการทําแหง การเปล่ียนแปลงดานลักษณะเน้ือ
สัมผัส การเคล่ือนท่ีของตัวละลายและการสูญเสียสารระเหยไมสามารถเกิดการยอนกลับไป
เหมือนเดิมได ความรอนลดระดับการดูดคืนน้ําของแปงและความยืดหยุนของผนังเซลล ทําให
โปรตีนจับตัวกัน และลดความสามารถในการอุมน้ํา อัตราเร็วและระดับของการดูดคืนน้ําอาจใช
เปนตัวช้ีวัดคุณภาพของอาหารได อาหารท่ีทําแหงภายใตสภาวะท่ีเหมาะสมมากกวาจะเกิดความ
เสียหายนอยกวา และดูดคืนน้ําไดเร็วกวาอาหารท่ีทําแหงท่ีสภาวะท่ีเหมาะสมนอยกวา (วิไล, 2543) 
 
 2.9.10   ผลของการอบแหงตอจุลินทรีย 
 
 แมวาจุลินทรียบางชนิดจะตายระหวางการทําแหง แตโดยท่ัวไปแลวการทําแหงไมมีผลตอ
การทําลายเช้ือจุลินทรีย และการสูญเสียของอาหารแหงมักมีจุลินทรียเปนสาเหตุสําคัญ เนื่องจาก
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แบคทีเรียตองการปริมาณคาน้ําท่ีเปนประโยชน หรือ aw มากกวา 0.90 ดังนั้นแบคทีเรียจึงไมมี
บทบาทในการเสียของอาหารแหง ยีสต และราเทานั้นท่ีมีบทบาทสําคัญตอการเสียของอาหารแหง 
อาหารที่มี aw ชวง 0.80-0.85 จะเสียภายใน 1-2 อาทิตย โดยมีราเปนสาเหตุ ถาอาหารมี aw ตํ่ากวา 
0.75 การเสียจะเกิดชา และมีจุลินทรียเพยีงไมกี่ชนิดท่ีทําลายได ถาอาหารมี aw 0.7 การเสียจะเกดิ
ชามาก และหากอาหารม ี aw 0.65 การเสียแทบจะไมเกดิข้ึนเลย สามารถเก็บอาหารนี้ไดนาน
มากกวา 2 ป ดังนั้นถาตองการเก็บอาหารแหงไวนานๆ ควรทําแหงอาหารจนมี aw อยูระหวาง 
0.65-0.70 (อรัญ, 2530) 
 
2.10   น้ําในอาหาร 
 
 น้ําเปนสารประกอบท่ีมีอยูในอาหารธรรมชาติท่ัวไป คือมีอยูระหวางรอยละ 70-95 น้ําท่ีมี
อยูในอาหารมักเรียกวา “ความช้ืน” น้ําเปนสวนประกอบหลักของอาหารทุกชนิดโดยอยูในรูปอิสระ 
(free water) และเกาะเก่ียวกับสารอ่ืน (bound water) น้ําอิสระเปนน้าํท่ีแทรกอยูในชองวางอาหาร 
อาจมีการเกาะตัวกับองคประกอบของอาหารบาง ดวยแรงท่ีไมแข็งแรงมากนัก มีคุณสมบัติเหมือน
น้ําปกติ สามารถเปนตัวทําละลายได มีสวนเกี่ยวของกับปฏิกิริยาเคมี และจุลินทรียสามารถนําน้ําไป
ใชในการดํารงชีวิตได แตน้ําสวนนีก้็ยังมีคุณสมบัติไมเหมือนกับน้ําอิสระในธรรมชาติอยางแทจริง 
จึงนิยมเรียกน้าํอิสระน้ีวา “แอกทีฟวอเตอร” (active water) ซ่ึงหมายถึงน้ําท่ียังคงรักษาคุณสมบัติ
ของน้ําอิสระไวได (ณรงค, 2538) สวนน้ําท่ีเกาะเกี่ยวกับสารอ่ืนเปนน้ําท่ีเกาะติดกับอาหารดวย
พันธะท่ีแข็งแรงมาก อาจเปนพันธะโควาเลนตหรือพันธะอ่ืนๆ ไมมีคุณสมบัติเปนตัวทําละลาย ไมมี
สวนในปฏิกิริยาเคมีและจุลินทรีย ไมสามารถนําไปใชประโยชนได (Duckworth, 1972) 
 
 ในอาหารมีองคประกอบท่ีละลายนํ้า หรือเกิดคอลลอยกับน้ําไดหลายชนิด องคประกอบ
เหลานี้จะสรางพันธะกับน้ํา น้ําซ่ึงอยูในสถานะเกาะเกีย่วกับพนัธะอ่ืน สวนท่ีเหลือเปนน้ําอิสระ น้ํา
อาจถูกดูดซับดวยสารคอลลอย และอยูในสภาพของเจลท่ีพองตัวเนื่องจากคุณสมบัติการมีข้ัวของน้าํ 
น้ําชนิดนีเ้รียกวา น้ําของไฮเดชัน นอกจากนั้นน้ําอาจจบัตัวกับเกลือบางชนิดซ่ึงสามารถไลออกไป
ไดดวยวิธีการแปรรูปธรรมดา ถาองคประกอบของอาหารหรืออุณหภูมิเปล่ียนแปลงไปจะมีผลตอ
น้ําอิสระโดยทางออม จึงทําใหปริมาณนํ้าอิสระไมคงท่ี อาหารตางชนิดกันซ่ึงมีความช้ืนเทากันจึงไม
จําเปนตองมีน้าํอิสระเทากัน ถาอาหารมีน้ําอิสระมากจะเนาเสียงาย เนื่องจากจุลินทรียสามารถ
เจริญเติบโตได การทราบปริมาณนํ้าอิสระในอาหารจงึสําคัญมากในการคาดคะเนวา อาหารจะเกิด
การเส่ือมเสียโดยจุลินทรียหรือไม (ณรงค, 2538) 
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 การวัดปริมาณน้ําอิสระโดยตรงทําไดยาก อยางไรก็ตามนํ้าอิสระมีความสัมพันธกบัความ
ดันไอตามกฎของเราท (Raoult’s low) กลาวคือ ความดันไอเปนปฏิภาคโดยตรงกับปริมาณนํ้า
อิสระ ดวยเหตุนี้จึงมีการใชคาความดันไอเปนตัววัดความเปนอิสระของน้ํา โดยท่ีความเปนอิสระ
ของน้ําหรือวอเตอรแอกติวิต้ีจะมีคาเทากบั อัตราสวนน้ําอิสระตอน้ําท่ีมีอยูท้ังหมดในอาหาร (วิไล, 
2543) 
 
 
 
 
2.11   ปริมาณนํ้าท่ีเปนประโยชน (วอเตอรแอกติวิตี้) 
 
 คาน้ําท่ีเปนประโยชน หรือ วอเตอรแอกติวิต้ี (water activity : aw) หมายถึง ปริมาณนํ้าท่ี
มีอยูในอาหาร เปนน้ําท่ีไมไดเปนองคประกอบของโมเลกุลทางเคมีของอาหาร (bound water) 
และยังเปนอิสระ (free water) อยูในอาหาร ถามีมากจะทําใหอาหารเก็บไวนานไมได หรือเรียกวา 
อายุการเก็บรักษา (shelf-life) ส้ัน การหาความช้ืนในอาหาร หาไดจากการนําอาหารไปอบแลวช่ัง
หาน้ําหนักของของแข็งท่ีเหลือ ทําใหทราบความช้ืนหรือปริมาณนํ้าท่ีหายไป แลวคํานวณออกมา
เปนรอยละของความช้ืนหรือรอยละของน้าํท่ีอยูในอาหาร อยางไรก็ตามถาความช้ืนของอาหารนอย
กวารอยละ 50 หรือในอาหารแหงโดยท่ัวไปควรหาคาน้ําท่ีเปนประโยชน หรือ aw จะทําใหเหน็
ความแตกตางของการเปล่ียนแปลงปริมาณความช้ืนของอาหารไดชัดเจนกวา เพราะถาคาความชื้น
ในอาหารเปล่ียนแปลงไปเล็กนอยก็จะเหน็ความแตกตางของคา aw ไดทันที ดังแสดงในภาพ 2.8 a 

แสดงถึงความสัมพันธของการหาคาความชื้นกับคาน้ําท่ีเปนประโยชนในอาหารที่มีน้ํามาก คือมีน้ํา 
0 กรัมตอน้ําหนักแหงอาหาร 1 กรัม จนถึงอาหารท่ีมีน้ํา 10 กรัมตอน้ําหนกัแหง 1 กรัม สําหรับ
ภาพ 2.8 b  เปนรูปแสดงความสัมพันธของอาหารท่ีมีความช้ืนนอย คือ มีน้ํา 0 กรัมตอน้ําหนกัแหง 
1 กรัม จนถึงมีน้ํา 0.6 กรัมตอน้ําหนกัแหง 1 กรัม ในภาพ 2.8a พบวาตัวอยางอาหารที่มีปริมาณนํ้า
มากต้ังแต 0.5 กรัมตอน้ําหนักแหง 1 กรัม ข้ึนไปจึงจะเห็นการเปล่ียนแปลงปริมาณนํ้าในอาหารได
ชัดเจน และที่ปริมาณนํ้าตํ่ากวา 0.5 กรัมตอน้ําหนักแหง 1 กรัม การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจะ
สามารถอธิบายดวยคา aw ไดดีกวา สวนในภาพ 2.8b สําหรับอาหารท่ีมีความช้ืนนอย เม่ือมี
ความช้ืนในอาหารเปล่ียนแปลงไปเล็กนอย จะเหน็เปนคาความแตกตางของคา aw ไดอยางชัดเจน 
เพราะเสนกราฟความสัมพันธของปริมาณนํ้าในอาหารกบัความสัมพันธของคา aw ซ่ึงจะขยายไป
ตามแนวแกนของคา aw มากข้ึน 
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ภาพ 2.8   การดูดและคายนํ้าของอาหาร (moisture isotherm) ภาพ a. เปนกราฟของอาหารที่มี 

                  ความช้ืนสูง ภาพ b. เปนกราฟของอาหารที่มีความช้ืนตํ่า  
ท่ีมา : Fennema (1996) 
 
 เม่ืออาหารมีความช้ืนลดลงประมาณรอยละ 50 ของท้ังหมด จะทําใหคา aw ลดลงอยาง
รวดเร็ว ความสัมพันธระหวางปริมาณความชื้น และ aw ยังข้ึนกับอุณหภูมิดวย ดังนั้นเม่ือนําคา aw 
มาเขียนกราฟกับปริมาณความช้ืนสัมพัทธของอากาศ หรือกับ aw กราฟนี้เรียกวา sorption 

isotherm ซ่ึงมีกระบวนการลดความช้ืน (desorption) และการเพ่ิมความช้ืน (absorption) เกิดข้ึน
ไดเม่ือมีการเปล่ียนแปลงความช้ืนสัมพัทธของอากาศ และจะมีผลตอ aw ดวย 
 
 กระบวนการ absortion และ desorption ไมไดเกิดข้ึนพรอมกันหรือเปนการเปล่ียน
กลับไปมา แตมีความแตกตางกันระหวาง absorption และ desorption isotherm ณ ท่ีความช้ืน
หนึ่งๆ ของอาหาร คา aw ของ desorption จะตํ่ากวา absorption หรือ ณ ท่ีคา aw หนึ่งๆ ปริมาณ
ความช้ืนของ desorption จะมากกวา absorption เสมอ ดังแสดงในภาพ 2.8 b 
 
 กราฟ desorption isotherm เปนการวิเคราะหระดับความแหงของอาหารที่คอยๆ เพิ่มข้ึน
หรือความช้ืนของอาหารที่คอยๆ ลดตํ่าลงจนถึงจุดสมดุลกับสภาวะแวดลอม หรือความช้ืนของ
อากาศขณะนัน้ ดังนั้น desorption isotherm จึงเปนกราฟสําหรับกระบวนการอบแหง (process 

drying) 
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 สําหรับกราฟ absorption หรือ resorption isotherm เปนการวเิคราะหความช้ืนของ
อาหารที่คอยๆ เพิ่มข้ึน เนือ่งจากอาหารนั้นมีความสามารถในการดดูความช้ืนจากอากาศได หาก
ความช้ืนสัมพทัธของอากาศเพ่ิมข้ึนเพยีงเล็กนอย และอาหารมีความสามารถในการดูดความช้ืนได
มาก เสนกราฟ absorption isotherm จะมีความชันมาก อาหารประเภทนี้เรียกวา hygroscopic 

product และถาอาหารไมมีความไวตอความช้ืนสัมพัทธของอากาศเพ่ิมข้ึน เสนกราฟจะมีความชนั
นอย อาหารประเภทนี้เรียกวา non-hygroscopic product (ณัฐยา, 2544) 
 
 อาหารท่ีมีปริมาณน้ําท่ีเปนประโยชนตํ่าจะทําใหจุลินทรียเจริญไดชาลง ลดปฏิกิริยาของ
เอนไซมจึงลดการเกิดสีน้ําตาล และลดการเหม็นหืน ดังนั้นอาหารท่ีมีคา aw ตํ่าจึงมีอายุการเก็บรักษา
ไดนานกวาอาหารท่ีมีคา aw สูง อาหารที่สามารถเก็บรักษาไดนานท่ีสุดคือ มีคา aw อยูในชวง 0.2-

0.4 ดังภาพ 2.9  
 
 การทํางานรวมกันระหวาง aW กับอุณหภูมิ pH ออกซิเจน และคารบอนไดออกไซด หรือ
สารเคมีท่ีชวยในการเก็บรักษาอาหาร มีผลสําคัญตอการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียท่ีสภาวะ
แวดลอมซ่ึงไมเหมาะสมตอการเจริญของจุลินทรีย การลด aW  จะมีผลตอการเจริญยิ่งข้ึน เปนผลให
มีการใชกลไกการควบคุมการเจริญซ่ึงไมรุนแรงนักหลายๆ กลไกมารวมกัน ทําใหสามารถเก็บรักษา
อาหารไดนานข้ึน โดยรักษาคุณคาทางโภชนาการหรือคุณสมบัติดานประสาทสัมผัสใหมากที่สุด 
อยางไรก็ตามแมวาจะปรับหรือควบคุมคา aw ใหตํ่าแลวก็ตาม อาหารก็เส่ือมไดเนื่องจากกิจกรรม
ของเอนไซมท่ีเปนไปอยางชาๆ ในอาหาร 

 
 

ภาพ 2.9   ผลของวอเตอรแอคติวิต้ี ตอการเปล่ียนแปลงเนื่องจากจุลิทรีย  เอนไซม 
                  และเคมีในอาหาร 

ท่ีมา : Marcrae, et al (1993) 

Water activity (aw) 
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2.12   คุณสมบัติทางความรอนของวัสดุอบแหง (สมชาติ, 2540) 
 
 คุณสมบัติทางความรอนของวัสดุอบแหง มีความเกีย่วของกับกระบวนการอบแหง ซ่ึงใน
การวิเคราะหการอบแหงจําเปนตองใชคาคุณสมบัติทางความรอนมาเปนสวนหนึ่งในการคํานวณ 
แตคุณสมบัติบางอยางมีผลกระทบนอยจงึไมสามารถนํามาพิจารณาได คุณสมบัติทางความรอนท่ีจะ
กลาวถึงในท่ีนีไ้ดแก ความรอนจําเพาะ และความรอนแฝงท่ีใชในการระเหยนํ้าภายในวัสด ุ
 
 2.12.1   ความรอนจําเพาะ 
 
  ความรอนจําเพาะ หมายถึง ปริมาณความรอนท่ีใชในการทําใหวัสดุหนึ่งหนวย
มวลมีอุณหภูมิสูงข้ึนหนึ่งองศา ท่ีความดันหรือปริมาตรคงท่ี โดยสวนใหญแลวในกระบวนการ
อบแหงมักเกี่ยวของกับความดันคงที่มากกวาปริมาตรคงท่ี วิธีการหาคาความรอนจําเพาะมีหลาย
แบบแตวิธีท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุดคือ วิธีผสม โดยการใชอุปกรณท่ีเรียกวา แคลอรีมิเตอร ซ่ึงอุปกรณ
ดังกลาวทําดวยโลหะหุมฉนวนอยางดี และมีแทงกวนของผสมใหเขากันระหวางวัสดุท่ีตองการหา
คาความรอนจําเพาะกับของเหลวซ่ึงโดยมากใชน้ํา สวนวิธีท่ีใชการคํานวณหานั้นจะพิจารณาใหตัว
แคลอรีมิเตอรและของผสมอยูภายในนั้นเปนระบบทางเทอรโมไดนามิกส สามารถเขียนสมดุล
ความรอนไดดังนี้ 
 

( ) ( ) ( ) 0=−++++ mwwwmpppmccc TTCmTTCmTTCm  

 เม่ือ 

 pC  คือ ความรอนจําเพาะของวัสดุ (kJ/kg.C°)  
 cC  คือ ความรอนจําเพาะของแคลอรีมิเตอร (kJ/kg. C°) 
 wC  คือ ความรอนจําเพาะของน้ํา (kJ/kg. C°) 
 wm  คือ มวลของน้ํา (kg) 
 cm  คือ มวลของแคลอรีมิเตอร (kg) 
 pm  คือ มวลของวัสดุ (kg) 
 wT  คือ อุณหภูมิของน้าํ (C°) 
 cT  คือ อุณหภูมิของแคลอรีมิเตอร (C°) 
 mT  คือ อุณหภูมิของของผสมท่ีสภาวะสุดทาย (C°) 
 pT  คือ อุณหภูมิของวสัดุ (C°) 
ซ่ึงสามารถจัดรูปใหมเพื่อใชหาคาความรอนจําเพาะของวสัดุไดดังสมการตอไปนี ้
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 คาความรอนจาํเพาะในผลิตภัณฑทางการเกษตร หรืออาหารมักข้ึนอยูกับความช้ืน
ของวัสดุ หรือมีสัดสวนของสวนประกอบอื่นๆ ในวัสด ุ โดยท่ัวไปจะไมข้ึนกับอุณหภูมิถามีการนํา
คาดังกลาวไปใชในชวงอุณหภูมิท่ีไมกวางมากนัก และจากความรอนจําเพาะของวัสดุตามท่ี Siebel 

(1892) ไดเสนอวา ความรอนจําเพาะของวัสดุมีคาเทากับผลรวมความรอนจําเพาะของน้ําและวัสดุ
แหงจะไดดังนี ้

pdwp

pdpdwwp
pw mm

CmCm
C

+

+
=  

 เม่ือ 
 pwC  คือ ความรอนจําเพาะของวัสดุช้ืน (kJ/kg. C°) 
 pdC  คือ ความรอนจําเพาะของวัสดแุหง (kJ/kg. C°) 
 wpm  คือ มวลของน้ําในวัสดุ (kg) 
 pdm  คือ มวลของวัสดแุหง (kg) 
 
 ซ่ึงจากหลักการดังกลาว Mohsenin (1980) ไดนําสมการมาจัดรูปใหม โดยจะพบวาคา
ความรอนจําเพาะของวัสดุข้ึนอยูกับความชื้นในวัสดุในลักษณะเชิงเสนดังสมการตอไปนี ้
  

( ) pdwpdwpw CMCCC +−=  

 
  

2.12.2   ความรอนแฝงของการระเหยน้ําในวัสดุ  
 
 ความรอนแฝงของการระเหยนํ้า หมายถึง ความรอนท่ีใชในการเปล่ียนสถานะของ

สารจากของเหลวใหเปนไอที่อุณหภูมิและความดันคงท่ี ในกระบวนการอบแหงจะมีการระเหยน้ํา
จากภายในวัสดุ และความรอนแฝงในการระเหยนํ้าในวัสดุนี้มีคาสูงกวาน้ําท่ีอยูอยางอิสระ 
โดยเฉพาะเม่ือความช้ืนในวัสดุยิ่งมีคาตํ่าลง การระเหยนํ้าก็จะเปนไปไดยากข้ึนและตองใชพลังงาน
มากข้ึนนั้น คือความรอนแฝงของน้ําในวัสดุจะมีคาใกลเคียงกับท่ีอยูอยางอิสระดวย 
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2.13   โรสแมร่ี 
 
 โรสแมร่ี (rosemary) มาจากภาษาละติน “los marinus” หมายถึง sea dew มีช่ือทาง
วิทยาศาสตร คือ Rosemrinus officinalis Linn. จัดอยูในวงศ Labinatae มีช่ือภาษาตางประเทศ
คือ Rosemarin (Fr.) Ronero (Sp.) Rosemarino (It.) โรสแมร่ี มีถ่ินกําเนิดแถบทะเลเมดิเตอรเร
เนียน และไดนํามาปลูกกันโดยท่ัวไปในประเทศสเปน ฝร่ังเศส ตูนีเซีย โมร็อกโค ยูโกสลาเวีย และ
อิตาลี โรสแมร่ีจัดเปนไมพุมขนาดกลาง มีความสูงถึง 1.50 เมตร มีอายุยืน ใบมีลักษณะยาวรี 2-4 

เซนติเมตร  ปลายแหลม มีลักษณะโคงเล็กนอย สีเขียวอมเทา  กานแข็ง ผิวใบหยาบมีตอมน้ํามันมาก 
เม่ือสัมผัสจะรูสึกเหนียว ดอกขนาดเล็กออกตามซอกใบ มีสีชมพูอมมวง เปนดอกชอ 5-10 ดอกตอ
ชอ โรสแมร่ีสามารถขยายพันธไดดวยเมล็ด ทําใหไดลักษณะตนท่ีแตกตางกันไป ใบมีกล่ินคลาย
การบูรและมีสารประเภทแทนนิน และสารใหรสขมอยูดวย ใบแหงหรือใบสดใชแตงกล่ินและ
รสชาติ ปรุงอาหารประเภทเน้ือแกะ ปลา ไก กุง หอย บารบีคิว ใบ และดอกใชทําชา น้ํามันหอม
ระเหยจากใบใชทําเครื่องสําอางและน้ําหอมในผาเย็น และใชสูดดม เพื่อบรรเทาอาการปวดศีรษะ 
กระตุนการไหลเวียนของโลหิตและชวยในระบบยอยอาหาร เปนตน มีผลผลิตมากในชวงเดือน 
พฤษภาคม–กันยายน 
 

   
     ก.          ข. 
ภาพ 2.10   ลักษณะของใบและดอกโรสแมร่ี 
 

องคประกอบหลักของน้ํามันหอมระเหยจากโรสแมร่ี พบวามีสารประกอบทางเคมีดงันี้ 
- α-pinene 20  เปอรเซ็นต    

- 1,8-cineole 20  เปอรเซ็นต    

- camphor 18  เปอรเซ็นต    

- camphene 7  เปอรเซ็นต   
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- borneol 5  เปอรเซ็นต   

- myrcene 5  เปอรเซ็นต   
- bornyl acetate 3  เปอรเซ็นต    

- α-terpineol 2  เปอรเซ็นต   
 

โรสแมร่ีเปนสมุนไพรเกาแก พบวามีการใชมาต้ังแตยุคอียิปตโบราณ โดยพบในสุสานและ
มัมม่ี ชาวกรีกและโรมันก็ถือวาโรสแมร่ีเปนสัญลักษณของการเกิดใหม เปนพืชศักดิ์สิทธ์ิ เดิมทีเปน
พืชท่ีข้ึนอยูในแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียน แตปจจุบันพบมากในแถบอเมริกาเหนือ ซ่ึงผูคนในแถบ
ดังกลาวนิยมนําโรสแมร่ี มาใชประโยชนในการบํารุงสุขภาพกันมาตั้งแตคร้ังโบราณ และสวนท่ี
นิยมนํามาใชประโยชนในสรรพคุณดังกลาว  ก็คือ สวนของใบ (leaf) จากผลการวิจัยของ 
Dr.Singletary K จากภาควิชาวิทยาศาสตรการอาหารและสารอาหารสําหรับมนุษย (department 

of Food Science and Human Nutrition) มหาวิทยาลัยแหงอิลินอยด ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึง
ตีพิมพในวารสาร Cancer letter ป 1996 ก็ไดแสดงใหเห็นวา สารสกัดคารนาโซล และ กรดเออร
โซลิก (ursolic acid) จาก โรสแมรี่ มีสวนท่ีสามารถใหผลในการตานภาวะมะเร็ง หรือ ทูเมอร 
(antitumerigenic activity) ไดในสัตวทดลอง โดยเฉพาะในสัตวเล้ียงลูกดวยนม และจาก
บทความทางวิชาการและการศึกษาของ Dr. al-Seriti et al. คณะวิทยาศาสตรการแพทย เมือง
ตริโปลี ประเทศลิเบีย ท่ีไดตีพิมพในวารสาร Indian Journal Experimental Biology ป 1999 ก็
แสดงใหเห็นวา สารสกัด กรดโรสมารินิก จากโรสแมร่ี ยังใหผลในการปองกันภาวะหอบหืด 
ภาวะการเกร็งของทางเดินอาหาร โรคแผลในกระเพาะอาหาร ภาวะการอักเสบ ภาวะหลอดเลือด
แข็งตัว ภาวะหัวใจขาดเลือด ภาวะตอกระจก ภาวะมะเร็ง และภาวะท่ีตัวอสุจิในเพศชายมีความ
บกพรอง ซ่ึงในความเปนจริงแลวผลตางๆ ท่ีกลาวถึงนี้พบวาเปนผลจากฤทธ์ิในการตานความเปน
พิษจากอนุมูลอิสระ (free radicals) นั่นเอง 

 
โรสแมร่ีมีประโยชนหลายดาน ดังนี ้
 
ดานผิวพรรณ - สามารถใชแกสิว ผิวหมนหมองและโลหิตคล่ัง ตุมพุพองน้ํารอนลวก ผิว

แพงาย โดยผสมเปน น้ํามันนวดตัว เบสครีม ประคบดวยผา ในอัตราสวน 0.5-2 เปอรเซ็นต ควรใช
ดวยความระมัดระวัง กระตุนการงอกของเสนผม ปองกันและแกรังแค ผิวมันหรือหนังศีรษะมัน 
แผลสะเก็ด ไลเหา ไลหมัด ไร โลน โดยผสมแชมพูสระ หรือผสมน้ํามันในอัตราสวน 0.5–2 

เปอรเซ็นต  
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ดานอารมณและปรับสมดุลของรางกาย-ใชสูดดมโดยการหยดใสผา จุดเตาน้ํามันหอม หรือ
ใสในน้ํารอนใหไอระเหย หรือ หยดในอางน้ําอุนแชตัว จะชวยเรื่องปวดศีรษะ เหนื่อยและกังวล 
ออนเพลีย จิตใจออนแอ กังวลตึงเครียด โรคปวดประสาท  

 
 ดานระบบหมุนเวียนโลหิตและไขขอ - ใชผสมนํ้ามันพื้นฐาน หรือเบสครีม แลวนวดจะ
ชวย รักษาอาการปวดเม่ือย เจ็บกลามเน้ือ โรคขออักเสบ ลดเซลลูไลทหรือผิวเปลือกสม กลามเนื้อ
ออนเพลีย กลามเนื้อลา อาการบวมน้ํา โรคเกาต กลามเนื้อปวดเกร็งเคล็ดขัดยอก เลือดลมไมดี 
อาการปวดประจําเดือน ฮอรโมนผิดปกติกอนมีประจําเดือน 
 
2.14   ลาเวนเดอร 
 
 ลาเวนเดอร (lavender) มีช่ือทางวิทยาศาสตรคือ Lavendura angustifolia อยูในวงศ 
Laminceae. ลาเวนเดอรเปนไมพุมขนาดเล็กมีอายุยืน ลําตนเปนไมเนื้อแข็ง มีกล่ินหอม สูง
ประมาณ 1.5-4 ฟุต แตกกอเปนพุม แตกกิ่งได ใบมีสีเขียวเหลืองอมเทา มีขนละเอียด ลักษณะใบ
แคบเรียวยาว มีกล่ินหอมท้ังตน ใบ และดอก โดยปกติ ชอดอกมีสีน้ําเงินเขมหรืออมมวงออน  
   

    
  
 
ภาพ 2.11   ลักษณะของตนและดอกลาเวนเดอร 
ท่ีมา : http://www.doikham.com 
 
 ลาเวนเดอรสามารถนํามาใชประโยชนไดหลายดาน ไดแก การนําน้ํามันของลาเวนเดอรมา
ใชรักษาบาดแผล แผลเปอยและรักษาอาการเจ็บระบม ดอกแหงสามารถนํามาใชไลแมลง ใชทําเปน
ถุงหอม ใชเปนสวนผสมทําสบูหมอ น้ํายาดับกล่ิน นํามาผสมน้ําอาบและในทางการแพทยนํามาใช
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แกอาการวิงเวียนศรีษะ (Edinger, 1975) ใชผสมกับสมุนไพรชนิดอ่ืนๆ โดยมีฤทธ์ิเปน antiseptic 

ใสในยา ชวยชะลอโรคอัมพาต 

 
2.15  กุหลาบมอญ 
 
 กุหลาบมอญ (Damask Rose) มีช่ือวิทยาศาสตรคือ  Rosa damascena Mill. อยูในวงศ 
rosaceae ตนกุหลาบมอญเปนไมพุม สูง 1-2 เมตร ลําตนและกิ่งกานมีหนามแหลม ใบประกอบ
แบบขนนก เรียงสลับ ใบยอยรูปไข กวาง 2-4 เซนติเมตร ยาว 3-6 เซนติเมตร ขอบใบหยกัฟนเล่ือย 
ดอกชอออกท่ีปลายกิ่ง ดอกสีชมพูออน ชมพูเขมหรือแดง กล่ินหอมแรง ออกเปนชอท่ีปลายกิ่ง 
ฐานรองดอก เปนรูปถวย กลีบเล้ียง 5 กลีบ ยาวเรียว กลีบดอกซอนกันหลายช้ัน รูปกลีบเกือบกลม 

กวาง 1.5-2 เซนติเมตร เม่ือบานเสนผาศูนยกลาง 4.5-7 เซนติเมตร กลีบดอกสด มีน้ํามันหอม
ระเหย ประกอบดวยสารหลายชนิด เชน geraniol, I-citronellol ฯลฯ ซ่ึงใชแตงกล่ินเคร่ืองสําอาง 
น้ํากุหลาบเปนสวนผสมของน้ําดอกไมเทศ ใชบรรเทาอาการออนเพลีย และกระวนกระวาย บํารุง
กําลังหัวใจ (แกลม) ขับน้ําดทํีาใหใจเบิกบานสวนกลีบเปนยาสมาน น้าํมันหอมจากดอกกหุลาบ เปน
ผลิตผลท่ีมีความสําคัญทางการคามาก เปนสารหอมท่ีเกาแกท่ีสุด และมีราคาแพงท่ีสุดชนิดหนึ่ง  
 

 
 
ภาพ 2.12   กุหลาบมอญ 
 
2.16   งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 2.16.1   งานวิจัยการอบแหงดวยเคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 
 
 Balladin and Headley (1999) ไดทําการทดลองอบแหงกลีบดอกกุหลาบเปนเวลา 2 

วันท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส หรือใชเคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตยอบเปนเวลา 16 ช่ัวโมง 
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เพื่อใหถึงความชื้นสมดุล ผลการทดลองพบวา กลีบดอกกุหลาบมีความช้ืนเร่ิมตนและความช้ืน
สุดทายเทากับ 65.7 เปอรเซ็นต และ 25.2 เปอรเซ็นตตามลําดับ การทดสอบหาคุณสมบัติทาง
ชีวเคมีของกลีบดอกกุหลาบ  คือ  การหาปริมาณรงควัตถุสีแดงที่อยูภายในกลีบกุหลาบ 
(pelargonidin) ซ่ึงพบวาปริมาณรงควัตถุนี้จะลดลงเปน 2.5 เทาของกลีบดอกกุหลาบท่ีผานการ
อบแหง โดยสาร pelargonidin ethanoic ท่ีสกัดไดนั้นจะเปนตัวท่ีแสดงคาความเปนกรดเบส โดย
มีคา Ka เทากับ 1x10-4 mol-1 และคา pH ณ จุดสุดทายมีคาเทากับ 4 และเม่ือซับดวยกระดาษกรอง 
แลวท้ิงไวใหแหงภายในเวลา 5 นาทีจะมีคุณสมบัติในการเปนอินดิเคเตอรดวย 

  Janjai and Tung (2005) ทําการศึกษาการใชเคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ในการ
อบสมุนไพรและเคร่ืองเทศพบวา อุณหภูมิ และความช้ืนสัมพัทธของอากาศท่ีเขาไปในเคร่ืองอบ
แหงพลังงานแสงอาทิตยนั้นมีประสิทธิภาพในการอบแหงสูง เหมาะสําหรับการอบแหงสมุนไพร
และเคร่ืองเทศ เม่ือเปรียบเทียบกับอากาศธรรมดา ในสภาพอากาศท่ีโปรงใส ความช้ืนของ rosella 

flower ในเคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ลดลงจากคาเร่ิมตน 92 เปอรเซ็นต (wb) ไปจนเหลือ
ความช้ืนสุดทายเทากับ 16 เปอรเซ็นต (wb) ภายในเวลา 4 และ 30 ช่ัวโมง การตรวจสอบคุณภาพ
พบวา สีของ rosella flower ท่ีอบแหงดวยเคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตยนี้มีคาเทียบเทากับ 
rosella flower แหงคุณภาพสูงท่ีขายตามทองตลาด  
 
 Bala et al. (2003) ทําการศึกษาการอบแหงสับปะรดดวยเคร่ืองอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยแบบอุโมงค พบวา การเปล่ียนแปลงของความเร็วลม มีผลตอการควบคุมอุณหภูมิในการ
อบแหง ในชวงระหวางการอบแหงเม่ือไดรับพลังงานแสงอาทิตยมากทําให การสะสมความรอนมี
มากข้ึน และสงผลใหอุณหภูมิในการอบแหงเพิ่มมากข้ึน จากการทดลองเม่ือใชความเร็วลมท่ีสูงข้ึน
ความสามารถในการไหลผานจากดานหนึ่งไปสูอีกดานหนึ่งจะดีกวา นอกจากนั้นความเร็วลมท่ี
สูงข้ึนจะทําใหเกิดกระแสลมท่ีปนปวนภายในตูอบ ทําใหการพาความรอนจากพืชสมุนไพรสูอากาศ
เปนไปไดดีกวา และอุณหภูมิภายในตูอบจะมีความสม่ําเสมอมากกวาท่ีความเร็วลมตํ่าซ่ึงสงผลตอ
อัตราการอบแหงท่ีเพิ่มข้ึนดวย  
 
 Balladin and Headley (1999) ศึกษาองคประกอบของกระเพราภายหลังการอบแหงโดย
ใชเคร่ืองแหงอบพลังงานแสงอาทิตยแบบตะแกรงลวดและเคร่ืองอบแหงแบบธรรมดา (Oven 

drying) ท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส จนมีปริมาณความช้ืนถึงจุดสมดุลซ่ึงใชเวลา 12 ช่ัวโมง และ 
9.5 ช่ัวโมง ตามลําดับ พบวาใบกระเพราที่ผานการอบแหงดวยเคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
แบบตะแกรงลวดและเคร่ืองอบแหงแบบธรรมดามีคาเปอรเซ็นตของ essential oils ท่ีสกัดได คา
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เปอรเซ็นตของ oleoresin และปริมาณเถา เทากับ 0.6, 27, 2.25 เปอรเซ็นต และ 0.5, 27, 2.03 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
 
 Diaz–Maroto et al. (2002) ศึกษาการใชวิธีการอบแหงท่ีแตกตางกันท่ีมีผลตอ
สารประกอบพวกน้ํามันหอมระเหยใน parsley พบวา การอบแหง parsley ดวยตูอบท่ีอุณหภูมิ 45 

องศาเซลเซียส มีผลทําใหลดความเขมขนขององคประกอบหลักของน้ํามันหอมระเหยของ parsley 

ลงรวมถึง Ablanco et al. (2002) ท่ีใหความเห็นวาการใชอุณหภูมิสูงอบใบเปปเปอรม้ินทท่ี
อุณหภูมิ 40, 60 และ 80 องศาเซลเซียส นั้นจะมีผลทําใหปริมาณนํ้ามันหอมระเหยลดลงจาก 1.0 

เปอรเซ็นต (40 องศาเซลเซียส), 0.14 เปอรเซ็นต (60 องศาเซลเซียส) และ 0.12 เปอรเซ็นต (80 

องศาเซลเซียส) รวมถึงองคประกอบทางเคมีของนํ้ามันหอมระเหยก็จะลดลงดวย 
 
 2.16.2   งานวิจัยการอบแหงดวยเคร่ืองอบแหงลมรอนแบบถาด 
 
 Doymaz et al. (2006) ศึกษาการอบแหง dill และ parsley leaves โดยใชเคร่ืองอบลม
รอนท่ีความเร็วลม 1.1 เมตรตอวินาที อุณหภูมิในการทําแหง 50, 60 และ 70 องศาเซลเซียส พบวา 
เม่ืออุณหภูมิในการอบแหงเพิ่มข้ึนจะทําใหระยะเวลาในการอบแหงลดลง และในระหวาง
กระบวนการอบแหงพบเพียงชวงอัตราการอบแหงลดลงเทานั้น จากการวิเคราะหคุณภาพดานสี 
พบวา อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการทําแหง dill และ parsley leaves คือ ท่ีอุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส 
 
  Karabulut et al. (2006) ศึกษาผลของการอบแหงแอปริคอท (apricot) โดยใชเคร่ืองอบ
ลมรอนท่ีอุณหภูมิ 50, 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส และการตากแหงดวยพลังงานแสงอาทิตย ตอ
คาสีและปริมาณเบตา-แคโรทีน (β-carotene) พบวา เวลาท่ีใชในการอบแหงโดยใชลมรอนมีคา
นอยกวาการตากแหงดวยพลังงานแสงอาทิตย ปริมาณเบตา-แคโรทีนมีแนวโนมลดลงเม่ือเวลาใน
การอบแหงเพิ่มข้ึน เนื่องจากเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน การอบแหงแอปริคอทโดยใชลมรอนท่ี
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ใหคาสีเปนท่ีนาพอใจและมีการสูญเสียองคประกอบทางโภชนาการ
ลดลง สวนการอบแหงท่ีอุณหภูมิ 80 องศา-เซลเซียส จะทําใหเกิดรอยไหมบนผิวผลิตภัณฑ และการ
เติมสารประกอบซัลไฟตจะชวยลดการเกิดสีน้ําตาลบนผิวผลิตภัณฑและชวยลดเวลาในการอบแหง
ได 
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 2.16.3   งานวิจัยการอบแหงดวยเคร่ืองอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศ 
 
  Soysal (2004) ศึกษาการอบแหง parsley leaves โดยใชเคร่ืองอบไมโครเวฟท่ีมีกําลัง
ไมโครเวฟในชวง 390-900 วัตต พบวา ในการอบแหงมีการสูญเสียความชื้นออกจากผลิตภัณฑ    
ทําใหการดูดซับพลังงานไมโครเวฟลดลงเปนผลใหอัตราเร็วในการอบแหงลดลง การเพิ่มกําลัง
ไมโครเวฟจะทําใหระยะเวลาในการอบแหงลดลง จากการประเมินคาสี พบวา ไมมีความแตกตาง
ระหวางผลิตภัณฑสดและผลิตภัณฑท่ีผานการอบแหง การเปล่ียนแปลงคาสีไมข้ึนกับกําลัง
ไมโครเวฟ  และถึงแมวาผลิตภัณฑท่ีผานการอบแหงโดยไมโครเวฟจะเกิดสีดําข้ึนเปนบางแหง แตก็
ยังสามารถรักษาสีเขียวใหใกลเคียงกับผลิตภัณฑสดไวได การอบแหงโดยใชกําลังไมโครเวฟ 900 

วัตต แทน 360 วัตต จะทําใหผลิตภัณฑท่ีไดมีคุณภาพดี เนื่องจากลดเวลาในการทําแหงไดถึง 64

เปอรเซ็นต 
Ozkan et al. (2007) ศึกษาการอบแหงผักโขม (spinach) โดยใชเคร่ืองอบไมโครเวฟท่ี

ระดับกําลังไมโครเวฟ 90-1,000 วัตต จนกระท่ังเหลือปริมาณความช้ืนในผลิตภณัฑ 0.1 กิโลกรัม
น้ําตอกิโลกรัมน้ําหนกัสารแหงพบวา ระยะเวลาในการอบแหงอยูระหวาง 290-4,005 วินาที ข้ึนอยู
กับระดับกําลังไมโครเวฟ คาสีของผลิตภัณฑท่ีผานการอบแหงท่ีกําลังไมโครเวฟ 500 และ 800 

วัตต จะใหคาความสวาง คาสีแดง และคาสีเหลืองดีท่ีสุด และท่ีกําลังไมโครเวฟ 750 วัตต เปน
ระดับกําลังไมโครเวฟท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการอบแหงผักโขม เนื่องจากใชระยะเวลาในการอบแหง
ตํ่า ประหยดัพลังงาน และคงปริมาณกรดแอสคอรบิกและคาสีของผลิตภัณฑไวไดมากท่ีสุด 

 
 Lin et al. (1998) ศึกษาผลของการอบแหงโดยใชเคร่ืองอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศ ตอ
การคืนรูป (rehydration) สี ความหนาแนน คุณคาทางโภชนาการ และคุณสมบัติทางดานเนื้อ
สัมผัสของแครอทแผนเปรียบเทียบกับการอบแหงโดยใชเคร่ืองอบลมรอน และเคร่ือง freeze-dry 

พบวา แครอทแผนท่ีผานการอบแหงโดยใชเคร่ืองอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศมีการคืนรูป ปริมาณ
แอลฟา-แคโรทีน (α-carotene) และวิตามินซีสูงกวา แตมีความหนาแนนตํ่ากวา และมีลักษณะเนื้อ
สัมผัสท่ีนุมกวาแครอทแผนท่ีผานการอบแหงโดยใชเคร่ืองอบลมรอน ใหสี เนื้อสัมผัส และกล่ินรส
ท่ีเทากับหรือดีกวาการทําแหงโดยใชเคร่ือง freeze-dry 
 
 Yousif et al. (1999) ศึกษาการอบแหงใบโหระพาโดยใชเคร่ืองอบลมรอนและเคร่ืองอบ
ไมโครเวฟแบบสุญญากาศ จากการวิเคราะหสารระเหยท่ีปรากฏในตัวอยางสดและตัวอยางแหง 
พบวา มีสารระเหยสองชนิดท่ีเปนองคประกอบหลัก คือ linalool และ methylchavicol 

(estragole) โดยตัวอยางท่ีผานการอบแหงโดยใชเคร่ืองอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศมีปริมาณ 
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linalool เปน 2.5 เทา และmethylchavicol เปน 1.5 เทา ของตัวอยางท่ีผานการอบแหงโดยใช
เคร่ืองอบลมรอน และพบวา ตัวอยางท่ีผานการอบแหงดวยเคร่ืองอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศให
ผลผลิตท่ีเปนสารระเหยมากกวาตัวอยางสด เนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีในระหวางการอบแหง 
และมีอัตราเร็วในการคืนรูปมากกวา ขณะท่ีตัวอยางท่ีผานการอบแหงโดยใชเคร่ืองอบลมรอนไม
สามารถคืนรูปได แตมีสีเขมกวา และมีสีเขียวนอยกวาตัวอยางท่ีผานการอบแหงโดยใชเคร่ืองอบ
ไมโครเวฟแบบสุญญากาศ 


