
 ง

 
ชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ การอบแหงเสนอุดงญี่ปุนโดยใชเครื่องอบแหงแบบ 

ไอน้ํารอนยวดยิ่ง 
 

ชื่อผูเขียน นาย ศรัณย  ฉายากุล 
 

ปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน) 
 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ผศ. ดร. อารีย  อัจฉริยวิริยะ 
 

บทคัดยอ 
 
 

  งานวิจยันี้มวีตัถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมแิละความเรว็ของไอน้ํารอนยวด
ยิ่งที่มีผลตอจลนพลศาสตรของการอบแหง คุณภาพของเสนอุดงญี่ปุน และคาความสิ้นเปลือง
พลังงาน  ซ่ึงไดดําเนนิการทดลองการอบแหงเสนอดุงญี่ปุนดวยไอน้ํารอนยวดยิง่ในชวงอณุหภูม ิ
110 ถึง 140 oC และความเรว็ของไอน้ํารอนยวดยิ่งในชวง 2 ถึง 4 m/s ภายใตความดันบรรยากาศ 
ทั้งนี้ในการทดลองใชอุปกรณทดสอบอัตราการอบแหงในหองปฎิบัติการซึ่งสามารถควบคุม
อุณหภูมิของไอน้ํารอนยวดยิง่ที่มีคาความคลาดเคลื่อนนอยกวา 2 oC จากขอมูลการทดลองคาสัม
ประสิทธการแพรความชื้นโดยรวมและคาคงที่ของการอบแหงของสมการการอบแหงทั้ง 3 สมการ
จะมีคาเพิ่มขึน้ตามอุณหภูมิของไอน้ํารอนยวดยิง่เพยีงอยางเดียว หลังจากนั้นไดทําการพัฒนาสมการ
คาสัมประสิทธิ์การแพรความชื้นโดยรวมและคาคงที่ของการอบแหงเปนฟงกช่ันกับอุณหภูมิ เมื่อนํา
ขอมูลมาวิเคราะหดวยสมการถดถอยกําลังสองนอยที่สุดพบวารูปแบบสมการโพลิโนเมียลดกีรี 2 
ของสมการคาสัมประสิทธิ์การแพรความชืน้โดยรวม และสมการโพลิโนเมียลดีกรี 2 ของสมการ
การอบแหงกึ่งทฤษฎีใหคาสมัประสิทธิ์การตัดสินใจสูงที่สุด และคา MRS ต่ําที่สุด ในสวนของ
คุณภาพสีพบวาที่อุณหภูมิ 120 oC เสนอุดงญี่ปุนจะมีความสวางมากทีสุ่ด และที่อุณหภูมิ 140oCจะ
เหลืองนอยที่สุด สวนคณุภาพดานเนื้อสัมผัสที่อุณหภูม ิ 140 oC เสนอุดงญี่ปุนจะนุมที่สุด สวนที่
อุณหภูมิ 110 oC เสนอุดงญี่ปุนจะยืดหยุนดทีี่สุด และอัตราการคืนตัวของเสนอุดงญี่ปุนจะมากที่สุดที่
อุณหภูมิ 110 oC และเสนอุดงญี่ปุนอบแหงทุกสภาวะมีคาปริมาณน้ําอิสระที่ปลอดภัยตอการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย การจําลองสภาพการอบแหงพบวาที่อุณหภมูิไอน้ํารอนยวดยิ่ง 140 oC 
และความเรว็ของไอน้ํารอนยวดยิ่ง 2  m/s จะประหยดัพลังงานที่สุด 
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ABSTRACT 
 

 This work was aimed at studying the effects of superheated steam temperature and 
superheated steam velocity on drying kinetics, quality of Japanese Udon and energy consumption. 
Japanese Udon was dried by using laboratory superheated steam dryer at temperature of 110-140 

oC and velocity of 2-4 m/s under atmospheric pressure.  The results shows that the effective 
diffusion coefficient and drying constants from 3 drying equations increased as the drying 
temperature increased. After that the models of effective diffusion coefficient and drying 
constants were developed to be a function of superheated steam temperature.  From regression 
analysis, R2 from fitting effective diffusion coefficients and drying constants calculated from 
semi-theorical equation was highest while MRS was lowest.  It was found that Japanese Udon 
dried at 120 oC and 140oC of superheated steam temperature had the highest brightness and lowest 
yellowness respectively. From texture analysis, it was found that  Japanese Udon dried at 110 oC 
and 140oC of superheated steam temperature had the highest softness and springiness 
respectively.  The result of rehydration process showed that the Japanese Udon dried at 110 oC of 
superheated steam temperature had the best rehydration rate and the water activity  of dried 
Japanese Udon  from experiment were safe from the growth of microorganism.  From the 
simulation results showed that  superheated steam  at temperature 140oC and velocity 2 m/s  used  
the lowest energy consumption. 
 
 


