
                                                                           

บทท่ี 4 
ผลการทดลองและวิจารณ 

 
4.1 สวนประกอบทางกายภาพ และเคมีของลําไยสดพันธดอ 
     จากการวิเคราะหสวนประกอบทางกายภาพ และเคมีของเนื้อลําไยสดพันธุดอไดผลดังแสดงใน
ตารางท่ี 4.1  
 
ตาราง 4.1 สวนประกอบทางกายภาพ และเคมีของเนื้อลําไยสดพันธุดอท่ีไดจากการทดลอง
เปรียบเทียบกบังานวิจยัอ่ืนๆ 

ปริมาณ  
สวนประกอบ เนื้อลําไยสด

พันธุดอ 
Rangkadilok 
et al.(2006) 

รัตนา และ
อัจฉรา (2542) 

ทางกายภาพ 
ความเหนียว  (Hardness: N) 

 
0.633+0.038* 

 
- 

 
6.91 

คา L (Ligthness) 48.54+0.52* - 41.5 
คา a* (redness/greenness) 1.50+0.04* - 2.6 
คา b* (yellowness/blueness) 5.83+0.16* - 4.2 

ทางเคมี 
ความช้ืน (รอยละโดยนํ้าหนกัแหง) 

 
416.8+0.5* 

 
- 

 
429.1 

น้ําตาลรีดิวซ (รอยละโดยน้ําหนักเปยก) 4.91+0.03* - 5.26 
น้ําตาลท้ังหมด (รอยละโดยนํ้าหนักเปยก) 12.66+0.21* - - 

Water activity ( aw) 0.870+0.010* - - 
ปริมาณกรดแกลลิค 

(ไมโครกรัมตอกรัมน้ําหนกัแหง) 
39.49+0.43* 290 - 

ปริมาณกรดเอลลาจิค 
(ไมโครกรัมตอกรัมน้ําหนกัแหง) 

257.45+5.72* 200 - 

หมายเหตุ: *คาท่ีแสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 3 ซํ้า + สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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จากตาราง 4.1 สมบัติทางกายภาพเนื้อลําไยสดมีความเหนียว 0.633 นิวตัน และสีของเนื้อ
ลําไยสดมีคา L  เทากับ 48.54  คา a* เทากับ  1.50 คา  b* เทากับ  5.83 ซ่ึงเนื้อลําไยมีสีขาวออก
เหลือง เม่ือเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ รัตนา และอัจฉรา (2543) ท่ีมีคาความเหนียว เทากับ 6.91 
นิวตัน L  เทากับ 41.5  คา a* เทากับ  2.6 คา  b* เทากับ  4.2  พบวามีคาตางกันเล็กนอยท้ังนี้อาจจะ
เนื่องมาจากแหลงท่ีปลูกตางกัน สมบัติทางเคมี พบวา เนื้อลําไยสดพันธุดอมีปริมาณความช้ืน 416.8 
(รอยละโดยนํ้าหนักแหง) เม่ือเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ รัตนา และอัจฉรา (2543) พบวามีความช้ืน 
429.1 ซ่ึงมีคาใกลเคียงกัน น้ําตาลรีดิวซมีปริมาณรอยละ  4.91 โดยนํ้าหนักเปยกซ่ึงมีคาคอนขางสูง 
ดังนั้นจึงมีโอกาสเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลได และพบกรดแกลลิค และกรดเอลลาจิค 39 และ 257 
ไมโครกรัมตอกรัมน้ําหนักแหง ซ่ึงสารท้ังสองชนิดนี้มีประโยชนคลายกันดังนี้ คือ  มีคุณสมบัติเปน
สารปองกันการเกิดเนื้องอก  ตานการเกิดมะเร็ง ลดการอักเสบของบาดแผล เปนสารตานเช้ือไวรัส  
และเปนสารตานการเกิดปฏิกิริยาแอนตี้ออกซิแดนซในเซลลรางกาย (Soong and Barlow, 2006) 
เม่ือเปรียบเทียบกับรายงานการศึกษาของ Rangkadilok et al. (2006) ท่ีพบวามีปริมาณแตกตางกัน 
คือมีปริมาณกรดแกลลิค และกรดเอลลาจิค  290 และ 200 ไมโครกรัมตอกรัมน้ําหนักแหง 
ตามลําดับ ท้ังนี้อาจเปนเพราะมีแหลงท่ีปลูกตางกัน    
 
4.2  การอบแหงเนื้อลําไยพันธุดอดวยเคร่ืองไมโครเวฟรวมกับลมรอน 
 4.2.1 การอบแหงเนื้อลําไยพนัธุดอดวยเคร่ืองไมโครเวฟรวมกับลมรอน 
            การหาเวลาการอบแหงท่ีเหมาะสม เพื่อใหเนื้อลําไยหลังอบแหงมีปริมาณความช้ืน
ไมเกินรอยละ 18 ตามมาตรฐานเกรดสินคาของคุณลักษณะทางเคมีลําไยอบแหงสีทอง (สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2548) โดยการหาความช้ืนของเนื้อลําไยทุกๆ 20 นาที เปนเวลา 300 นาที  
ไดผล ดังตารางภาคผนวก ค-1  เม่ือนําความช้ืนในแตละชวงเวลาของการอบ กับเวลาในการอบแหง 
ของหนวยทดลองท้ัง 8 หนวย มาเขียนกราฟการทําแหง  จะไดกราฟรูป 4.1 ดังนี้ 
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รูป 4.1 กราฟความสัมพันธระหวางความชื้นท่ีเหลือ (รอยละ) กับเวลาอบแหงเนื้อลําไย (นาที) ของ 
8 หนวยทดลองของเน้ือลําไยอบแหงดวยเคร่ืองไมโครเวฟรวมกับลมรอน 
  
         จากรูป 4.1 พบวาลักษณะกราฟการทําแหงของทุกสภาวะการอบแหงมีลักษณะคลายกันคือ 
ในชวงแรกเสนกราฟจะมีลักษณะเอียงลาดลงโดยมีความชันมาก สวนชวงท่ีสองเสนกราฟมีลักษณะ
เอียงลาดลงเหมือนกันแตมีความชันนอยกวาในชวงแรกอยางเห็นไดชัด ในระหวางการอบแหงเนื้อ
ลําไยดวยไมโครเวฟรวมกับลมรอน ลมรอนท่ีพัดผานผิวหนาเนื้อลําไยท่ีเปยก ความรอนจะถูก
ถายเทไปยังผิวของเน้ือลําไย ไอน้ําจะแพรผานฟลมอากาศจะถูกพัดพาไปโดยลมรอนท่ีเคล่ือนท่ี 
สภาวะดังกลาวจะทําใหความดันไอน้ําท่ีผิวหนาของเน้ือลําไยตํ่ากวาความดันไอดานในของเนื้อ
ลําไยเปนผลใหเกิดความแตกตางของความดันไอข้ึน เนื้อลําไยชั้นดานในซ่ึงไดรับความรอนจาก
ไมโครเวฟและจากลมรอนจะมีความดันไอสูง และคอยๆลดตํ่าลงเม่ือช้ันเนื้อลําไยเขาใกลอากาศ
แหงความแตกตางนี้ทําใหเกิดแรงดันไอน้ําออกจากเนื้อลําไย น้ําจะเคล่ือนท่ีจากดานในของเนื้อ
ลําไยออกมาดวยความเร็วเทากับน้ําท่ีระเหยออกจากผิวหนา ผิวหนาจึงเปยกอยู เรียกชวงนี้วาเปน
ชวงอัตราเร็วคงท่ี (constant rate period) ซ่ึงเปนชวงท่ีความช้ืนของเนื้อลําไยลดตํ่าลดอยางรวดเร็ว 
ลักษณะเสนกราฟการอบแหงในชวงนี้จะมีลักษณะเอียงลาดลงโดยมีความชันมาก (วิไล, 2543)  
ในชวงท่ีสองอัตราการทําแหงโดยรวมจะคอยๆลดลง  เสนกราฟการอบแหงเนื้อลําไยจากการทดลอง
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จะมีความชันลดลง เนื่องจากเม่ือใชเวลาในการอบแหงเนื้อลําไยมากข้ึนเนื้อลําไยจะหดตัวทําให
ชองวางระหวางเซลของเน้ือลําไยแคบลงทําใหไอน้ําจากเนื้อลําไยจะแพรผานออกมาจากเนื้อลําไย
ไดยากกวาชวงแรก ประกอบกับน้ําอิสระในเนื้อลําไยมีนอยลง ทําใหอัตราการเคล่ือนท่ีของน้ําจาก
ภายในเนื้อลําไยมายงัผิวหนาจะตํ่ากวาอัตราการระเหยของน้ําไปยังอากาศโดยรอบผิวหนา จึงทําให
การระเหยของไอน้ําตํ่าลงสงผลใหความชันของเสนกราฟการทําแหงลดลงจากชวงแรก เรียกวาเปน
ชวงอัตราลดลง (falling-rate period) (วิไล, 2543)   

สภาวะ ซ่ึงใชระดับกําลังงานของไมโครเวฟ คือ 300 วัตต อุณหภูมิลมรอน 60 องศา
เซลเซียส และความเร็วของลมรอน 10 เมตรตอวินาที มีเสนกราฟการอบแหงระหวางความช้ืนกับ
เวลาชันมากท่ีสุด แสดงวามีอัตราการอบแหงมากท่ีสุด และเม่ือมีอัตราการทําแหงสูงจะใชเวลาใน
การอบแหงใหไดความช้ืนตํ่ากวารอยละ 18 นอยท่ีสุด เชนกัน สภาวะที่ใชระดับกําลังงานของ
ไมโครเวฟ คือ 100 วัตต อุณหภูมิลมรอน 40 องศาเซลเซียส และความเร็วของลมรอน 5 เมตรตอ
วินาที มีเสนกราฟการอบแหงระหวางความช้ืนกับเวลาชันนอยท่ีสุด แสดงวา สถาวะนี้มีอัตราการ
อบแหงท่ีตํ่าท่ีสุด ทําใหใชเวลาในการอบแหงใหไดตํ่ากวารอยละ18  ชาท่ีสุด และเม่ือใชกําลังงาน
ของเคร่ืองไมโครเวฟเพ่ิมข้ึนจาก 100 วัตต เปน 300 วัตต คือหนวยทดลองท่ี 5, 6, 7 และ 8  ซ่ึงใช
กําลังงานของเคร่ืองไมโครเวฟท่ีระดับ 300 วัตต มีอัตราการอบแหงสูงกวาหนวยทดลองท่ี 1, 2, 3 และ 
4  ซ่ึงใชกําลังงานไมโครเวฟ 100 วัตต สวนการใชอุณหภูมิของลมรอนท่ี 40 องศาเซลเซียสจะมี
แนวโนมทําใหอัตราการอบแหงเนื้อลําไยตํ่าและใชเวลาในการอบแหงเพื่อใหไดความช้ืนท่ีตํ่ากวา
รอยละ 18 สูง กวาการใชอุณหภูมิของลมรอนท่ี 60 องศาเซลเซียส สวนความเร็วของลมรอนอาจจะ
ไมมีผลหรือมีผลเล็กนอยตออัตราการอบแหง 

เม่ือไดกราฟการทําแหงแลว นําความช้ืนจากตารางภาคผนวก ค-1 และอัตราการอบแหงใน
ตารางภาคผนวก ค-2 มาเขียนกราฟอัตราการอบแหงโดยใหความช้ืนของแตละหนวยทดลองเปน
แกนนอน และอัตราการอบแหง (dx/dt) ของแตละหนวยเปนแกนต้ัง ไดกราฟอัตราการอบแหงของ
หนวยทดลองท้ัง 8 หนวย ดังนี้ 
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รูป 4.2 กราฟอัตราการอบแหงท่ีกําลังงานไมโครเวฟ 100 วัตต อุณหภูมิลมรอน 40 องศาเซลเซียส 

ความเร็วลมรอน 5 เมตรตอวินาที 
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รูป 4.3 กราฟอัตราการอบแหงทีกําลังงานไมโครเวฟ 100 วัตต อุณหภูมิลมรอน 40 องศาเซลเซียส 

ความเร็วลมรอน 10  เมตรตอวินาที 
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รูป 4.4 กราฟอัตราการอบแหงทีกําลังงานไมโครเวฟ 100 วัตต อุณหภูมิลมรอน 60 องศาเซลเซียส 

ความเร็วลมรอน 5  เมตรตอวินาที 
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รูป 4.5 กราฟอัตราการอบแหงทีกําลังงานไมโครเวฟ 100 วัตต อุณหภูมิลมรอน 60 องศาเซลเซียส 

ความเร็วลมรอน 10  เมตรตอวินาที 
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รูป 4.6 กราฟอัตราการอบแหงทีกําลังงานไมโครเวฟ 300 วัตต อุณหภูมิลมรอน 40 องศาเซลเซียส 

ความเร็วลมรอน 5  เมตรตอวินาที 
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รูป 4.7 กราฟอัตราการอบแหงทีกําลังงานไมโครเวฟ 300 วัตต อุณหภูมิลมรอน 40 องศาเซลเซียส 

ความเร็วลมรอน 10  เมตรตอวินาที 
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รูป 4.8 กราฟอัตราการอบแหงทีกําลังงานไมโครเวฟ 300 วัตต อุณหภูมิลมรอน 60 องศาเซลเซียส 

ความเร็วลมรอน 5  เมตรตอวินาที 
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รูป 4.9 กราฟอัตราการอบแหงทีกําลังงานไมโครเวฟ 300 วัตต อุณหภูมิลมรอน 60 องศาเซลเซียส 

ความเร็วลมรอน 10  เมตรตอวินาที 
 

จากรูป 4.2  กราฟอัตราการอบแหง สภาวะท่ีใชกําลังงานไมโครเวฟ 100 วัตตอุณหภูมิลม
รอน 40 องศาเซลเซียส และความเร็วลมรอน 5 เมตรตอวินาที มีลักษณะลาดเอียงลง หมายถึง อัตรา
การอบแหงของเนื้อลําไยจะลดลง โดยมีแนวโนม ไมมีชวงอัตราการอบแหงคงท่ี  ท้ังนี้เนื่องจาก
อุณหภูมิลมรอนมีอิทธิพลตอการอบแหงนอยกวาอิทธิพลท่ีเกิดจากกําลังงานไมโครเวฟดังนั้นเม่ือทํา
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การอบแหงจะเกิดการระเหยของน้ําออกจากเนื้อลําไยไดเร็วกวาการระเหยท่ีผิวหนาของเนื้อลําไย ทํา
ใหอัตราการเคล่ือนท่ีของน้ําออกมาท่ีผิวเนื้อลําไยจะมากกวาอัตราการระเหยท่ีผิวของผลิตภัณฑ เม่ือ
มีความช้ืนประมาณรอยละ 50 ความช้ืนจะลดลงอยางรวดเร็วและมีการระเหยของน้ําในอัตราท่ีตํ่ามาก 
และจากรูป 4.3 กราฟอัตราการอบแหง ในสภาวะท่ีมีกําลังงานไมโครเวฟและอุณหภูมิลมรอนเทากัน
แตเพิ่มความเร็วลมรอนจาก 5 เปน 10 เมตรตอวินาที จะมีลักษณะเสนกราฟเหมือนกัน คือ จะไมมี
ชวงอัตราการอบแหงคงท่ี อัตราการอบแหงมีแนวโนมลดลงและท่ีความช้ืนประมาณรอยละ 60 อัตรา
การอบแหงจะตํ่ามาก 

จากรูป 4.4 และ 4.5 เปนกราฟอัตราการอบแหงของสภาวะท่ีใชกําลังงานไมโครเวฟ 100 
วัตต อุณหภูมิลมรอน 60 องศาเซลเซียสเทากัน แตใชความเร็วลมรอน 5 และ 10  เมตรตอวินาที 
ลักษณะเสนกราฟจะมีแนวโนมจะมีชวงอัตราการอบแหงคงที่ ความเร็วลมรอน 5 เมตรตอวินาที ท่ี
ชวงความช้ืนรอยละ 140  ถึง 270  ความเร็วลมรอน 10 เมตรตอวินาที ชวงอัตราการอบแหงคงท่ี ท่ี
ชวงความช้ืนรอยละ 90 ถึง 320 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากกําลังงานไมโครเวฟมีผลกระทบตออัตราการ
อบแหงนอยกวาผลกระทบท่ีเกิดจากอุณหภูมิลมรอนทําใหลักษณะการอบแหงเปนกลไกการอบแหง
โดยการพาความรอนซ่ึงอัตราการเคล่ือนท่ีของน้ําออกมาท่ีผิวเนื้อลําไยจะเทากับอัตราการระเหยท่ี
ผิวของผลิตภัณฑ (Barbosa-Canovas and Vega-Mercado, 1996) ทําใหมีชวงท่ีมีอัตราการอบแหง
คงท่ี  

จากรูป 4.6 ถึง 4.9 กราฟอัตราการอบแหงของสภาวะท่ีใชกําลังงานของไมโครเวฟเพิ่มข้ึน
จาก 100 วัตต เปน 300 วัตต โดยลักษณะกราฟอัตราการอบแหงมีแนวโนมท่ีจะไมมีชวงอัตราการ
อบแหงคงท่ีท้ังนี้เนื่องจากอิทธิพลของกําลังงานไมโครเวฟท่ีทําใหน้ําในเนื้อลําไยมีความรอนเพิ่มข้ึน
ทําใหกลายเปนไอน้ําระเหยออกมาจากเนื้อลําไยมาที่ผิวไดเร็วกวาการระเหยท่ีผิวหนาเนื้อลําไยทําให
มีอัตราการอบแหงในชวงแรกสูงมากและจะลดลงเม่ือทําการอบแหงตอไปและเม่ือมีความช้ืน
ประมาณรอยละ 40- 60 อัตราการอบแหงจะลดลงอยางรวดเร็วจนเหลืออัตราการอบแหงท่ีตํ่ามาก  
และจากการอบแหงดวยกําลังงานไมโครเวฟ300 วัตต อัตราการอบแหงสูงสุดจะสูงกวาการอบแหง
ดวยกําลังงานไมโครเวฟท่ี 100 วัตต 
 เม่ือพิจารณาระยะเวลาในการอบแหง เม่ือตองการความชื้นของเนื้อลําไยตํ่ากวารอยละ 18 
โดยอาศัยขอมูลจากตารางภาคผนวก ค-1 พบวา ระยะเวลาในการอบแหงท่ีสภาวะตางๆ ดังแสดงใน
ตาราง 4.2 
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 ตาราง 4.2  เวลาในการอบแหงเนื้อลําไยดวยเคร่ืองไมโครเวฟรวมกับลมรอนท่ีมีปริมาณความช้ืนท่ี
ตํ่ากวารอยละ 18  

สภาวะ เวลาในการอบแหง 
(นาที) 

กําลังงานไมโครเวฟ 100 วัตต อุณหภูมิลมรอน 40 องศาเซลเซียส 
ความเร็วลมรอน 5 เมตรตอวินาที  

260 

กําลังงานไมโครเวฟ 100 วัตต อุณหภูมิลมรอน 40 องศาเซลเซียส 
ความเร็วลมรอน 10 เมตรตอวินาที 

260 

กําลังงานไมโครเวฟ 100 วัตต อุณหภูมิลมรอน 60 องศาเซลเซียส 
ความเร็วลมรอน 5 เมตรตอวินาที 

200 

กําลังงานไมโครเวฟ 100 วัตต อุณหภูมิลมรอน 60 องศาเซลเซียส 
ความเร็วลมรอน 10 เมตรตอวินาที 

200 

กําลังงานไมโครเวฟ 300 วัตต อุณหภูมิลมรอน 40 องศาเซลเซียส 
ความเร็วลมรอน 5 เมตรตอวินาที 

140 

กําลังงานไมโครเวฟ 300 วัตต อุณหภูมิลมรอน 40 องศาเซลเซียส 
ความเร็วลมรอน 10 เมตรตอวินาที 

120 

กําลังงานไมโครเวฟ 300 วัตต อุณหภูมิลมรอน 60 องศาเซลเซียส 
ความเร็วลมรอน 5 เมตรตอวินาที 

100 

กําลังงานไมโครเวฟ 300 วัตต อุณหภูมิลมรอน 60 องศาเซลเซียส 
ความเร็วลมรอน 10 เมตรตอวินาที 

100 

 
  จากตาราง 4.2 พบวา ท่ีระดับกําลังงานของไมโครเวฟ อุณหภูมิและความเร็วของลมรอน
สูงข้ึน ทําใหใชเวลาในการอบแหงใหไดความช้ืนนอยกวารอยละ 18  นอยลง  
 ดังนั้นระดับกําลังงานของไมโครเวฟท่ี 300 วัตต  และอุณหภูมิของลมรอนท่ี 60 องศา
เซลเซียส ใชเวลาในการอบแหงนอยกวาระดับกําลังงานของไมโครเวฟท่ี 100 วัตต  และอุณหภูมิ
ของลมรอนท่ี 40 องศาเซลเซียส สวนความเร็วลมรอนท่ี 5 เมตรตอวินาทีมีแนวโนมท่ีจะใชเวลาใน
การอบแหงมากกวาความเร็วลมรอน 10 เมตรตอวินาที 
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4.3 การ วิเคราะห คุณภาพทางเคมี กายภาพ และประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑเนื้อลําไยอบแหงดวย
ไมโครเวฟรวมกับลมรอน 

4.3.1 การวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ 
          ความเหนียว และคาสีของผลิตภัณฑเนื้อลําไยอบแหง จากตารางภาคผนวก ค-3 

นํามาวิเคราะหขอมูลทางสถิติแบบ Factorial จะไดผลดังตาราง 4.3 
ตาราง 4.3  ผลของปจจัยตางๆท่ีศึกษาตอคุณภาพทางกายภาพของเนื้อลําไยอบแหง 

คาสี ปจจัย ความเหนียว 
(นิวตัน) L a* b* 

ปจจัยเดี่ยว     
กําลังงานไมโครเวฟ (A)     

100 วัตต (a1) 1.07a+0.35 45.63b+2.09 4.83a+0.95 14.85b+0.38 
300 วัตต (a2) 2.01b+0.38 39.82a+1.90 8.77b+0.53 11.07a+1.13 

อุณหภูมิลมรอน (B)     
40 องศาเซลเซียส (b1) 1.33a+0.50 43.24b+2.74 6.37a+2.43 12.74a+2.24 
60 องศาเซลเซียส (b2) 1.75b+0.63 42.21a+4.29 7.23b+1.825 13.19b+2.01 

ความเร็วลมรอน (C) ns ns  ns 
5 เมตรตอวินาที (c1) 1.58+0.30 42.39+3.04 6.64a+1.93 13.07+2.25 
10 เมตรตอวินาที (c2) 1.49+0.80 43.06+4.12 6.97b+2.42 12.85+2.03 

ปจจัยรวม     
A x B     

a1b1 0.89a+0.28 45.11c+2.79 4.07a+0.54 14.78b+0.26 
a1b2 1.25a+0.35 46.16c+1.10 5.60b+0.54 14.92b+0.48 
a2b1 1.77b+0.09 41.37b+0.61 8.67c+0.13 10.70a+1.02 
a2b2 2.25b+0.40 38.26a+1.34 8.87c+0.77 11.44a+1.19 

A x C     
a1c1 1.35b+0.24 44.63b+2.29 4.82a+0.38 14.99b+0.44 
a1c2 0.79a+0.17 46.63b+1.41 4.84a+1.36 14.71b+0.26 
a2c1 1.81c+0.13 40.14a+1.73 8.45b+0.33 11.16a+1.47 
a2c2 2.20d+0.45 39.49a+2.17 9.08b+0.53 10.99a+0.79 
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ตาราง 4.3  ผลของปจจัยตางๆท่ีศึกษาตอคุณภาพทางกายภาพของเนื้อลําไยอบแหง (ตอ) 
คาสี ปจจัย ความเหนียว 

(นิวตัน) L a* b* 

B x C ns ns ns ns 
b1c1 1.42+0.31 42.02+0.91 6.63+2.33 12.26+2.66 
b1c2 1.23+0.65 44.46+3.48 6.12+2.73 13.22+1.86 
b2c1 1.74+0.20 42.76+4.38 6.65+1.67 13.89+1.58 
b2c2 1.76+0.91 41.66+4.53 7.82+1.92 12.48+2.29 

A x B x C     
a1b1c1 1.14b+0.07 42.62b+0.65 4.51b+0.26 14.67de+0.35 
a1b1c2 0.64a+0.04 47.60d+0.60 3.62a+0.27 14.88de+0.13 
a1b2c1 1.57c+0.05 46.65cd+0.67 5.12c+0.09 15.30e+0.28 
a1b2c2 0.94b+0.07 45.66c+1.36 6.07d+0.23 14.55d+0.27 
a2b1c1 1.70cd+0.05 41.41b+0.77 8.74f+0.15 9.84a+0.16 
a2b1c2 1.83de+0.08 41.33b+0.59 8.61f+0.10 11.56b+0.63 
a2b2c1 1.92f+0.07 38.87a+1.43 8.17e+0.08 12.48c+0.43 
a2b2c2 2.57g+0.29 37.65a+1.14 9.56g+0.12 10.41a+0.43 

หมายเหตุ:  -   เปรียบเทียบคาเฉล่ียตามแนวต้ังในแตละกลุมปจจัย ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีแตกตาง
กัน  แสดงความแตกตางกันทางสถิติท่ี  p ≤ 0.05 

     ns  ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ p > 0.05 
 
จากตาราง 4.9 พบวา กําลังงานไมโครเวฟมีผลตอ ความเหนียว คาสี L a* b*ของ

ผลิตภัณฑเนื้อลําไยอบแหงดวยไมโครเวฟรวมกับลมรอน โดยเม่ือเพิ่มกําลังงานไมโครเวฟจาก 
100 วัตต เปน 300 วัตต ทําใหความเหนียว และคาสี  a* เพิ่มข้ึน สวน คาสี  L และ b*   มีคาลดลง 
ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการอบแหงท่ีกําลังงานไมโครเวฟสูงกวา น้ําอิสระในเนื้อลําไยจะเปล่ียนเปนไอ
น้ําระเหยออกมาจากเนื้อลําไยอยางรวดเร็ว ทําใหเหลือน้ําอิสระในเนื้อลําไยแหงนอยลง และเนื้อ
ลําไยจะหดตัวลงอยางรวดเร็ว ทําใหผลิตภัณฑเนื้อลําไยท่ีไดมีความเหนียวมากกวา สวนคาสี a*  ท่ี
เพิ่มข้ึน และคาสี  L และ b* ท่ีลดลง แสดงวาผลิตภัณฑท่ีไดจะมีสีเขมข้ึน สีแดงเพิ่มมากข้ึน มีสีเหลือง
ลดลง ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาในกระบวนการอบแหงอาจเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลท่ีไมใชเอนไซมข้ึน จึง
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ทําใหสีของผลิตภัณฑเขมข้ึน ดังจะไดกลาวในสวนของการวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีในตอน
ตอไป 

อุณหภูมิของลมรอนมีผลตอ ความเหนียว คาสี L  a* b* ของผลิตภัณฑเนื้อลําไยอบแหง
ดวยไมโครเวฟรวมกับลมรอน โดยเม่ือเพิ่มอุณหภูมิลมรอนจาก 40 องศาเซลเซียส เปน 60 องศา
เซลเซียส ทําใหความเหนียว และคาสี  a* b* เพิ่มข้ึน สวน คาสี  L  มีคาลดลง ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก
การอบแหงท่ีอุณหภูมิสูงกวา น้ําอิสระในเนื้อลําไยจะเปลี่ยนเปนไอน้ําระเหยออกมาจากเนื้อลําไย
อยางรวดเร็ว ทําใหเหลือน้ําอิสระในเนื้อลําไยแหงนอยลง และเนื้อลําไยจะหดตัวลงอยางรวดเร็ว ทํา
ใหผลิตภัณฑเนื้อลําไยท่ีไดมีความเหนียวมากกวา สวนคาสี a* b* ท่ีเพิ่มข้ึน และคาสี  L และ b* ท่ี
ลดลง แสดงวาผลิตภัณฑท่ีไดจะมีสีเขมข้ึน สีแดงเพิ่มมากข้ึน มีสีเหลืองเพ่ิมข้ึน 

 ความเร็วของลมรอน ไมมีผลตอ ความเหนียว แตมีผลตอคาสี a* ของผลิตภัณฑเนื้อลําไย
อบแหง โดยเม่ือเพิ่มความเร็วลมรอนผลิตภัณฑจะมีสีแดงเพิ่มข้ึน 

ปฏิสัมพันธระหวางกําลังงานไมโครเวฟกับอุณหภูมิของลมรอน พบวา ความเหนียวของ
ผลิตภัณฑเนื้อลําไยอบแหงจะข้ึนอยูกับกําลังงานของไมโครเวฟเทานั้นโดยท่ี ระดับกําลังงาน
ไมโครเวฟ 300 วัตต จะมีความเหนียวมากกวาท่ีระดับกําลังงานไมโครเวฟ 100 วัตต โดยไมมีความ
แตกตางกันเม่ือใชอุณหภูมิลมรอน 40 หรือ 60 องศาเซลเซียส  คาสี L ท่ีระดับกําลังงานไมโครเวฟ 
100 วัตตไมมีความแตกตางกันท่ีอุณหภูมิลมรอน 40 และ 60 องศาเซลเซียส  ท่ีระดับกําลังงาน
ไมโครเวฟ 100 วัตต อุณหภูมิลมรอน 40 จะมีคาสี a*  นอยกวาท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส  แตท่ี
ระดับกําลังงานไมโครเวฟ 300 วัตต คาสี a* จะไมแตกตางกันท่ีอุณหภูมิของลมรอน 40 และ 60 
องศาเซลเซียส  สวนคาสี  b* จะลดลงเม่ือใชกําลังงานไมโครเวฟเพิ่มข้ึนโดยจะไมแตกตางกันท่ี
อุณหภูมิของลมรอน 40 และ 60 องศาเซลเซียส   

ปฏิสัมพันธระหวางกําลังงานไมโครเวฟกับความเร็วของลมรอน พบวา ความเหนียวของ
ผลิตภัณฑเนื้อลําไยอบแหงจะข้ึนอยูกับกําลังงานของไมโครเวฟเทานั้นโดยท่ี ระดับกําลังงาน
ไมโครเวฟ 300 วัตต จะมีความเหนียวมากกวาท่ีระดับกําลังงานไมโครเวฟ 100 วัตต โดยไมมีความ
แตกตางกันเม่ือใชความเร็วลมรอนท่ี 5 หรือ 10 เมตรตอวินาที  เม่ือเพิ่มระดับกําลังงานไมโครเวฟ
ข้ึนคาสี L และ b* ลดลงตามกําลังงานไมโครเวฟท่ีเพิ่มข้ึน และมีคาเทากันท่ีความเร็วลมรอน 5 หรือ 
10 เมตรตอวินาที คาสี a* ท่ีระดับกําลังงานไมโครเวฟ 100 วัตต จะมากกวาท่ี 300 วัตต และท่ีระดับ
กําลังงานเดียวกันจะไมมีความแตกตางกันท่ีความเร็วลมรอน 5 และ 10 เมตรตอวินาที   

ปฏิสัมพันธระหวางอุณหภูมิของลมรอนกับความเร็วลมรอน พบวา จะไมมีผลตอ ความ
เหนียว และคาสี 
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ปฏิสัมพันธระหวางกําลังงานไมโครเวฟกับอุณหภูมิของลมรอนกับความเร็วลมรอน เม่ือ
พิจารณาปจจัยรวมท้ัง 3 ปจจัย พบวา การใชกําลังงานไมโครเวฟ 100 วัตต อุณหภูมิลมรอน 40 
องศาเซลเซียส และความเร็วลมรอน 10 เมตรตอวินาที จะใหเนื้อลําไยอบแหงท่ีมีคุณภาพทาง
กายภาพท่ีดี โดยท่ีมีความเหนียว และคาสี a* นอยท่ีสุด คาสี L และ b* มากท่ีสุด 

 ดังนั้นคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑเนื้อลําไยอบแหงท่ีไดจาการอบแหงดวย
ไมโครเวฟรวมกับลมรอนท่ีระดับกําลังงานไมโครเวฟ 100 วัตต ไดผลิตภัณฑท่ีดีกวาโดยมีคาความ
เหนียวตํ่า ความสวาง (L*) สูง มีสีแดง (a*) นอย และมีสีเหลือง (b*) สูง ไดผลิตภัณฑเปนเนื้อลําไย
อบแหงสีเหลืองทอง 

 
4.3.2 การวิเคราะหคุณภาพทางเคมี 
          คา aw น้ําตาลรีดิวซ น้ําตาลท้ังหมด ปริมาณสารประกอบ 5-ไฮดรอกซีเมทธิล-2-เฟอร

ฟูรัลดีไฮด (HMF) รอยละของกรดแกลลิคท่ีเหลืออยู และรอยละของกรดแกลลิคท่ีเหลืออยู ของ
ผลิตภัณฑเนื้อลําไยอบแหง จากตารางภาคผนวก ค-3 นํามาวิเคราะหขอมูลทางสถิติแบบ Factorial จะ
ไดผลดังตาราง 4.4 
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ตาราง 4.4  ผลของปจจัยตางๆที่ศึกษาตอคุณภาพทางเคมีของเนื้อลําไยอบแหง  
ปริมาณของกรดที่เหลืออยูเมื่อเทียบ

กับลําไยสด (รอยละ) 
 

ปจจัย 
 

aw 
น้ําตาลรีดิวซ 
(รอยละโดย
น้ําหนกัเปยก) 

น้ําตาลทั้งหมด 
(รอยละโดย 
น้ําหนกัเปยก) 

HMF 
(ไมโครกรัมตอกรัม) 

กรดแกลลิค กรดเอลาจิค 
ปจจัยเดี่ยว       
กําลังงานไมโครเวฟ (A) ns      

100 วัตต (a1) 0.55+0.02 15.31b+1.47 44.91b+1.90 0.00a+0.00 36.30b+2.83 34.43b+3.99 
300 วัตต (a2) 0.54+0.02 11.35a+0.94 30.37a+6.20 5.68b+6.57 23.58a+3.86 24.89a+6.01 

อุณหภูมิลมรอน (B) ns ns     
40 องศาเซลเซียส (b1) 0.54+0.02 13.14+1.15 40.96b+6.15 0.55a+0.63 30.27b+8.04 32.88b+4.89 
60 องศาเซลเซียส (b2) 0.55+0.02 13.53+3.19 34.32a+9.76 5.14b+6.99 29.61a+6.80 26.44a+7.43 

ความเร็วลมรอน (C) ns ns ns   ns 
5 เมตรตอวินาที (c1) 0.54+0.02 13.70+2.53 39.21+8.20 1.27a+1.86 31.42b+7.26 30.05+8.84 
10 เมตรตอวินาที (c2) 0.55+0.02 12.96+2.21 36.07+9.19 4.42b+7.20 28.46a+7.32 29.27+4.81 
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ตาราง 4.4 ผลของปจจัยตางๆที่ศึกษาตอคุณภาพทางเคมีของเนื้อลําไยอบแหง (ตอ) 
ปริมาณของกรดที่เหลืออยูเมื่อเทียบ

กับลําไยสด (รอยละ) 
ปจจัย aw น้ําตาลรีดิวซ 

(รอยละโดย
น้ําหนกัเปยก) 

น้ําตาลทั้งหมด 
(รอยละโดย
น้ําหนกัเปยก) 

HMF 
(ไมโครกรัมตอกรัม) 

กรดแกลลิค กรดเอลาจิค 
ปจจัยรวม       
A x B ns      

a1b1 0.54+0.02 14.14c+0.46 46.32c+1.60 0.00a+0.00 36.65b+3.94 35.72c+4.73 
a1b2 0.55+0.02 16.48d+1.12 43.50c+0.78 0.00a+0.00 35.95b+1.33 33.15bc+2.94 
a2b1 0.53+0.01 12.13b+0.54 35.60b+3.41 1.10a+0.37 23.90a+5.41 30.05b+3.32 
a2b2 0.55+0.02 10.57a+0.44 25.14a+2.68 10.28b+6.65 23.26a+1.80 19.73a+2.17 

A x C ns      
a1c1 0.54+0.02 15.73b+0.98 45.67b+2.25 0.00a+0.00 37.62b+2.88 37.65c+2.78 
a1c2 0.55+0.02 14.89b+0.99 44.15b+1.22 0.00a+0.00 34.98b+2.26 31.21b+1.51 
a2c1 0.53+0.01 11.68a+0.94 32.76a+6.55 2.54a+1.93 25.22a+3.96 22.45a+5.07 
a2c2 0.55+0.02 11.03a+0.90 27.99a+5.28 8.84b+8.20 21.93a+3.26 27.33ab+6.30 

B x C ns ns ns  ns ns 
b1c1 0.54+0.02 13.32+0.98 43.09+4.98 0.39a+0.44 34.53+6.25 33.50+7.11 
b1c2 0.54+0.01 12.95+1.37 38.83+6.90 0.71a+0.78 26.02+7.74 32.27+1.07 
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ตาราง 4.4 ผลของปจจัยตางๆที่ศึกษาตอคุณภาพทางเคมีของเนื้อลําไยอบแหง (ตอ) 
ปริมาณของกรดที่เหลืออยูเมื่อเทียบ

กับลําไยสด (รอยละ) 
 

ปจจัย 
 

aw 
น้ําตาลรีดิวซ 
(รอยละโดย
น้ําหนกัเปยก) 

น้ําตาลทั้งหมด 
(รอยละโดย
น้ําหนกัเปยก) 

HMF 
(ไมโครกรัมตอกรัม) 

กรดแกลลิค กรดเอลาจิค 
b2c1 0.54+0.02 14.09+3.58 35.33+9.33 2.14a+2.36 28.32+7.34 26.61+9.64 
b2c2 0.56+0.02 12.97+2.98 33.31+10.97 8.13b+8.97 30.90+6.61 26.27+5.31 

A x B x C ns      
a1b1c1 0.55+0.03 14.16d+0.43 47.59f+1.03 0.00a+0.00 40.22h+0.57 39.93f+1.46 
a1b1c2 0.54+0.02 14.12d+0.60 45.05e+0.74 0.00a+0.00 33.07e+0.41 31.50d+0.59 
a1b2c1 0.54+0.02 17.30f+0.90 43.75e+0.78 0.00a+0.00 35.01f+0.35 35.37e+1.28 
a1b2c2 0.56+0.02 15.67e+0.57 43.25e+0.86 0.00a+0.00 36.90g+1.29 30.92d+2.25 
a2b1c1 0.53+0.01 12.48c+0.33 38.59d+0.39 0.79ab+0.17 28.83d+0.19 27.06c+0.12 
a2b1c2 0.53+0.01 11.78bc+0.50 32.61c+1.51 1.42b+0.11 18.96a+0.28 33.04d+0.85 
a2b2c1 0.53+0.01 10.87ab+0.41 26.92b+2.24 4.29c+0.35 21.62b+0.10 17.85a+0.77 
a2b2c2 0.56+0.01 10.26a+0.18 23.37a+1.86 16.26d+1.72 24.91c+0.10 21.61b+0.75 

หมายเหตุ:  -     เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตางกัน  แสดงความแตกตางกันทางสถิติที่  p ≤ 0.05 
     ns  ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ p > 0.05
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จากตาราง 4.4  พบวา กําลังงานไมโครเวฟ ไมมีผลตอคา aw แตจะมีผลตอปริมาณน้ําตาล
รีดิวซ น้ําตาลท้ังหมด ปริมาณสารประกอบ 5-ไฮดรอกซีเมทธิล-2-เฟอรฟูรัลดีไฮด (HMF) รอยละ
ของกรดแกลลิคและกรดเอลลาจิคท่ีเหลือ โดย เม่ือเพิ่มกําลังงานไมโครเวฟจาก 100 วัตตเปน 300 
วัตต ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซ น้ําตาลท้ังหมด รอยละของกรดแกลลิคและกรดเอลลาจิคท่ีเหลือ จะลดลง 
สวนปริมาณสารประกอบ 5-ไฮดรอกซีเมทธิล-2-เฟอรฟูรัลดีไฮด (HMF) จะเพิ่มข้ึน             

อุณหภูมิลมรอน ไมมีผลตอคา aw ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซ แตจะมีผลตอปริมาณนํ้าตาล
ท้ังหมด  สารประกอบ 5-ไฮดรอกซีเมทธิล-2-เฟอรฟูรัลดีไฮด (HMF) รอยละของกรดแกลลิคและ
กรดเอลลาจิคท่ีเหลือ คือ เม่ือเพิ่มอุณหภูมิลมรอนจาก 40 เปน 60 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําตาล
ท้ังหมด และรอยละของกรดแกลลิคและกรดเอลลาจิคที่เหลือจากการอบแหงจะลดลง สารประกอบ 
5-ไฮดรอกซีเมทธิล-2-เฟอรฟูรัลดีไฮด (HMF) จะเพิ่มข้ึน  

ความเร็วของลมรอน ไมมีผลตอคา awและปริมาณกรดเอลลาจิคท่ีเหลือ ปริมาณนํ้าตาล
รีดิวซ ปริมาณนํ้าตาลท้ังหมด  และปริมาณกรดเอลาจิคท่ีเหลือ แตจะมีผลตอสารประกอบ 5-ไฮด
รอกซีเมทธิล-2-เฟอรฟูรัลดีไฮด (HMF) รอยละของกรดแกลลิคท่ีเหลือ คือ เม่ือเพิ่มความเร็วลมรอน
จาก 5 เปน 10 เมตรตอวินาที ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซ และท้ังหมดจะลดลง สารประกอบ 5-ไฮดรอกซี
เมทธิล-2-เฟอรฟูรัลดีไฮด (HMF) จะเพิ่มข้ึน รอยละของกรดแกลลิคท่ีเหลือจากการอบแหงจะลดลง 

ปฏิสัมพันธระหวางกําลังงานไมโครเวฟกับอุณหภูมิของลมรอน พบวา ไมมีผลตอคา aw 
แตจะทําใหน้ําตาลรีดิวซ น้ําตาลท้ังหมด ปริมาณของกรดแกลลิค และปริมาณกรดเอลลาจิคท่ี
เหลืออยู  ลดลงเม่ือใชกําลังงานไมโครเวฟและอุณหภูมิเพิ่มข้ึน สวนปริมาณสารประกอบ 5-ไฮด
รอกซีเมทธิล-2-เฟอรฟูรัลดีไฮด (HMF) พบท่ีกําลังงานไมโครเวฟ 300 วัตตเทานั้น และจะมีปริมาณ
เพิ่มข้ึนเม่ือเพิ่มอุณหภูมิจาก 40 เปน 60 องศาเซลเซียส 

ปฏิสัมพันธระหวางกําลังงานไมโครเวฟกับความเร็วของลมรอน พบวา ไมมีผลตอคา aw  
แตจะทําใหน้ําตาลรีดิวซ น้ําตาลท้ังหมด ปริมาณของกรดแกลลิค และปริมาณกรดเอลลาจิคท่ี
เหลืออยู  ลดลงเม่ือใชกําลังงานไมโครเวฟเพิ่มข้ึนจาก 100 วัตต เปน 300 วัตต แตจะมีปริมาณ
เทากันท่ีความเร็วลมรอน 5 และ 10 เมตรตอวินาที ปริมาณสารประกอบ 5-ไฮดรอกซีเมทธิล-2-
เฟอรฟูรัลดีไฮด (HMF) พบท่ีกําลังงานไมโครเวฟ 300 วัตตเทานั้น และจะมีปริมาณเพิ่มข้ึนเม่ือเพิ่ม
ความเร็วลมรอนจาก 5  เปน 10 เมตรตอวินาที 

ปฏิสัมพันธระหวางอุณหภูมิลมรอนกับความเร็วของลมรอน พบวา ไมมีผลตอ คา aw  
น้ําตาลรีดิวซ น้ําตาลท้ังหมด และปริมาณของกรดแกลลิคและกรดเอลลาจิคท่ีเหลืออยู แตจะผลตอ
ปริมาณสารประกอบ 5-ไฮดรอกซีเมทธิล-2-เฟอรฟูรัลดีไฮด (HMF) โดยในสภาวะท่ีมีอุณหภูมิลม
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รอน 60 องศาเซลเซียส จะมีปริมาณเพ่ิมข้ึนตามความเร็วลมรอนท่ีเพิ่มข้ึนจาก 5 เมตรตอวินาทีเปน 
10 เมตรตอวินาที   

ปฏิสัมพันธระหวางระดับกําลังงานไมโครเวฟกับอุณหภูมิลมรอนกับความเร็วของลม
รอน พบวา ไมมีผลตอ คา aw แตจะมีผลตอ น้ําตาลรีดิวซ น้ําตาลท้ังหมด ปริมาณสารประกอบ 5-
ไฮดรอกซีเมทธิล-2-เฟอรฟูรัลดีไฮด (HMF) และปริมาณของกรดแกลลิคและกรดเอลลาจิคท่ี
เหลืออยู โดยหนวยทดลองท่ีมีกําลังงานไมโครเวฟ 100 วัตต จะมีน้ําตาลรีดิวซ น้ําตาลท้ังหมด 
ปริมาณกรดแกลลิค และกรดเอลลาจิคท่ีเหลืออยู มากกวาสภาวะท่ีมีกําลังงานไมโครเวฟ 300 วัตต 
และท่ีหนวยทดลอง 300 วัตตจะพบสารประกอบ  5-ไฮดรอกซีเมทธิล-2-เฟอรฟูรัลดีไฮด (HMF) 
ท้ังนี้อาจเกิดจากการที่น้ําตาลรีดิวซของเนื้อลําไย อาจเกิดจากการเปล่ียนไปเปนสารประกอบ  5-ไฮด
รอกซีเมทธิล-2-เฟอรฟูรัลดีไฮด (HMF) ซ่ึงอาจเปนผลมาจากปฏิกิริยา Maillard reaction ท่ีเปน
ปฏิกิริยาท่ีเกิดระหวางน้ําตาลรีดิวซกับกรดอะมิโนโดยเฉพาะ lysine ซ่ึงจากการหาปริมาณคา lysine 
ในเน้ือลําไยสดพบในปริมาณ 597 -620 ไมโครกรัมตอกรัมน้ําหนักแหง (อรุณี, 2551) ดังนั้นการ
เกิดปฏิกิริยา Maillard reaction อาจเปนสาเหตุที่พบสารประกอบ HMF (Fennema, 1996)  และท่ี
หนวยทดลองท่ีมีกําลังงานไมโครเวฟ 300 วัตต มีปริมาณสารประกอบ HMF เพิ่มข้ึนเม่ือเพิ่ม
อุณหภูมิและความเร็วของลมรอน แสดงวาอุณหภูมิและความเร็วลมรอนสูงจะชวยเรงการ
เกิดปฏิกิริยา Maillard reaction  ปริมาณกรดแกลลิค และกรดเอลลาจิคท่ีเหลืออยู จะลดลงเม่ือใช
กําลังงานไมโครเวฟและอุณหภูมิเพิ่มข้ึน เนื่องจากเม่ือทําการอบแหงเนื้อลําไยดวยไมโครเวฟ ปจจัย
ท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําใหสูญเสียกรดแกลลิคและกรดเอลลาจิค คือ อุณหภูมิในการอบแหง ซ่ึงกําลัง
งานไมโครเวฟ และอุณหภูมิของลมรอนในการอบแหงจะทําใหอุณหภูมิของเนื้อลําไยเพิ่มข้ึนและ
เม่ือถึงอุณหภูมิประมาณ 100 องศาเซลเซียส โมเลกุลของกรดท้ังสองจะสูญเสียน้ําผลึกในโมเลกุล 
ทําใหโมเลกุลของกรดท้ังสองเสียสภาพไป (Henriette’s Herbal Homepage, 2008) บางสวนทําใหมี
ปริมาณลดลง สวนการเพิ่มความเร็วลมรอนจะมีผลทําใหปริมาณกรดแกลลิคลดลงเทานั้น ท้ังนี้
เนื่องจากกรดแกลลิคมีมวลโมเลกุลตํ่ากวากรดเอลลาจิคทําใหมีความเสถียรนอยกวา 

ดังนั้นคุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑเนื้อลําไยอบแหงท่ีไดจากการอบแหงดวยไมโครเวฟ
รวมกับลมรอนท่ีระดับกําลังงานไมโครเวฟ 100 วัตต ไดผลิตภัณฑท่ีดีกวา ระดับกําลังงานไมโครเวฟ
300 วัตตโดยมีปริมาณกรดแอลลาจิค และกรดเอลลาจิคเหลืออยูเหลืออยูรอยละ 33.07-40.22 และ 
30.92-39.93 ตามลําดับ และไมพบสารประกอบ 5-ไฮดรอกซีเมทธิล-2-เฟอรฟูรัลดีไฮด (HMF) 

เม่ือพิจารณาผลของสภาวะการอบแหงเนื้อลําไยดวยไมโครเวฟรวมกับลมรอนคุณภาพทาง
กายภาพ และเคมีท่ีตองการคือ ผลิตภัณฑท่ีมีความเหนียวนอย มีสีออกเหลืองทอง มีปริมาณสาร
แอนต้ีออกซิแดนซ คือกรดแกลลิค และกรดเอลลาจิคเหลืออยูมาก ไมพบสารประกอบ 5-ไฮดรอกซีเม
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ทธิล-2-เฟอรฟูรัลดีไฮด (HMF) สภาวะในการอบแหงดังกลาว ไดแก สภาวะท่ีใชกําลังงาน
ไมโครเวฟ 100 วัตต ท่ีอุณหภูมิลมรอน 40 และ 60 องศาเซลเซียส และความเร็วลมรอน ท่ี 5 และ 10 
เมตรตอวินาที ซ่ึงสภาวะนี้จะใชในการทดลองตอนตอไป 
 

4.3.3 การทดสอบทางประสาทสัมผัส 
จากสภาวะในการอบแหงท่ีเลือกมาคือ สภาวะท่ีใชกําลังงานไมโครเวฟ 100 วัตต ท่ี

อุณหภูมิลมรอน 40 และ 60 องศาเซลเซียส และความเร็วลมรอน ท่ี 5 และ 10 เมตรตอวินาที เม่ือนํา
ผลิตภัณฑท่ีอบแหงไดมาทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยใชผูทดสอบชิมจํานวน 50 คน ไดผลดัง
ตาราง 4.5  

 
ตาราง 4.5  การทดสอบทางประสาทสัมผัส  

สภาวะ สีns กล่ินns รสชาติns เนื้อ
สัมผัสns 

ความชอบ 
โดยรวมns 

100W, 40oC, 5 m/s 6.52+1.16 6.44+1.36 6.72+1.07 6.46+1.16 6.58+0.91 

100W, 40oC, 10 m/s 6.56+1.42 6.44+1.37 6.68+1.38 6.60+1.56 6.79+1.22 

100W, 60oC, 5 m/s 6.68+1.15 6.50+1.15 6.88+0.98 6.46+1.09 6.82+0.77 

100W, 40oC, 10 m/s 6.74+1.21 6.18+1.38 6.54+1.43 6.54+1.36 6.58+1.25 

หมายดหตุ:  ns  ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ p > 0.05  
        เปรียบเทียบคาเฉล่ียตามแนวตั้ง 
 
 จากตาราง 4.5 พบวา ผูทดสอบชิมใหคะแนน สี กล่ิน รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบ
โดยรวม ทุกหนวยการทดลองไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  
 เม่ือพิจารณาเวลาท่ีใชในการอบแหง รวมกับคุณภาพทางกายภาพ และเคมีของผลิตภัณฑเนื้อ
ลําไยอบแหงสภาวะการอบแหงดวยไมโครเวฟรวมกับลมรอนท่ีดีท่ีสุด ไดแก สภาวะท่ีใชกําลังงาน
ไมโครเวฟ 100 วัตต อุณหภูมิลมรอน 60 องศาเซลเซียส และความเร็วลมรอน 5  เมตรตอวินาที  
เนื่องจากใชเวลาในการอบแหงส้ันท่ีสุด 200 นาที (3 ช่ัวโมง 20 นาที) ไดผลิตภัณฑเนื้อลําไยอบแหง 
ท่ีมีสีเหลืองทอง มีความเหนียวนอย มีความช้ืนรอยละ 17.42+0.31 (โดยน้ําหนักแหง) กรดแกลลิค 
13.83+0.11 ไมโครกรัมตอกรัม กรดเอลลาจิค  91.07+2.70 ไมโครกรัมตอกรัม น้ําตาลรีดิวซรอยละ 
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15.67+0.40 ไมพบสารประกอบ5- ไฮดรอกซีเมทธิล-2-เฟอรฟูรัลดีไฮด (HMF) และไดรับการ
ยอมรับจากผูทดสอบชิมในเกณฑท่ีชอบเล็กนอยถึงชอบ  


