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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของวิธีการควบคุมอุณหภูมิในการทําแหง 2 วิธี คือการทําแหง
แบบอุณหภูมิตัวอยางคงที่ กับอุณหภูมิลมรอนคงที่ ที่อุณหภูมิ 50, 60 และ 70˚C และความเร็วลม 2 m/s ตอ
จลนพลศาสตรของการทําแหงการหดตัวและการคืนกลับความชื้น (Rehydration) จากการศึกษาพบวาคา
สัมประสิทธิ์การแพรความชื้น (Effective moisture diffusivity: Deff) จากการควบคุมอุณหภูมิในการทําแหง
ทั้ง 2 วิธไี มแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยการทําแหงที่อุณหภูมิสูงมีคา Deff สูง
กวาการทําแหงที่อุณหภูมิต่ําโดยคา Deff จากการทําแหงแบบอุณหภูมิตัวอยางคงที่ และอุณหภูมิลมรอนคงที่ ที่
50 60 และ 70 ๐C มีคา (1.49, 1.85, 2.20, 1.38, 1.79, 2.15)10-9m2/s ตามลําดับผลิตภัณฑจากการทํา
แหงทั้ง 2 วิธีมีการหดตัวเทากัน แตกลไกการหดตัวแตกตางกันโดยการหดตัวที่อุณหภูมิตัวอยางคงที่เกิดขึ้น
อยางชาๆตลอดกระบวนการทําแหงในขณะที่การหดตัวที่อุณหภูมิลมรอนคงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในชวงแรก
ของการทําแหงและเกิดเล็กนอยในชวงทาย มีผลทําใหโครงสรางผลิตภัณฑมีความแตกตางกันพิจารณาไดจาก
การคืนกลับความชื้นของตัวอยางจากการทําแหงแบบอุณหภูมิตัวอยางคงที่มีคาสูงกวาตัวอยางจากการทําแหง
แบบอุณหภูมิลมรอนคงที่โดยคาการคืนกลับความชื้นของตัวอยางจากการทําแหงแบบอุณหภูมิตัวอยางคงที่
และอุณหภูมิลมรอนคงที่ ที่ 50, 60 และ 70 ๐C มีคา 3.26, 4.70, 5.21 และ 2.74, 3.24, 3.80ตามลําดับ
แสดงใหเห็นไดวาตัวอยางจากการทําแหงดวยอุณหภูมิตัวอยางคงที่จะมีโครงสรางเปนรูพรุนมากกวาจึงมีผลทํา
ใหมีคาการคืนกลับความชื้นทีส่ ูงกวา
คําสําคัญ: การทําแหงดวยลมรอน, การหดตัว, การคืนกลับความชื้น
Abstract
This study aimed to investigate the effect of drying temperature control on drying
kinetics, shrinkage and rehydration. The drying temperature control consisted of two
methods; constant sample temperature and constant hot air temperature which performed
at 50, 60 and 70˚C and 2 m/s air velocity. The results found that the effective moisture
diffusivity (Deff) from this two methods was not significant differences (P<0.05). However, the
Deff at high temperature drying was higher than that of low temperature drying. The Deff of
sample temperature and constant hot air temperature at 50, 60 and 70˚C and 2 m/s air
velocity was (1.49, 1.85, 2.20, 1.38, 1.79, 2.15)10-9m2/s, respectively. The products of both
drying methods possessed the same shrinkage. Conversely, the shrinkage mechanism was
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different which the shrinkage at constant sample temperature occurred slowly throughout
the drying process whereas the shrinkage at constant hot air temperature occurred rapidly in
first stage and slightly shrunk at the end of the process. This results affected to material
structure that determined by the rehydration of the sample. The rehydration of constant
sample temperature was higher than that of constant hot air temperature. The rehydration
of constant sample temperature and constant hot air temperature at 50, 60 and 70˚C and 2
m/s air velocity was 3.26, 4.70, 5.21 and 2.74, 3.24, 3.80, respectively. The result revealed
that the sample structure of constant sample temperature was more porous, resulting in a
higher rehydration.
Keywords: Hot air drying, Shrinkage, Rehydration
บทนํา
ประเทศไทยเปนประเทศแหงเกษตรกรรม เนื่องจากประเทศไทยมีภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ เหมาะ
แกการเพาะปลูก การปลูกผักและผลไมของไทยจึงมีอยูทั่วทุกภูมิภาค ทําใหประเทศไทยมีผลไมตามฤดูกาล
รับประทานและขายภายในประเทศ นอกจากจะปลูกผักผลไมไวขายภายในประเทศแลว ยังมีการนําผักผลไม
เปนสินคาสงออกของไทยอีกดวย แตเนื่องจากหลายๆครั้งที่สินคาสงออกของไทยอยางผลไมหรือผักสดมักจะ
พบปญหาในเรื่องของสินคาลนตลาด รวมทั้งผลิตผลเหลานั้นมีอายุสั้นหากขายไมหมดก็ตองทิ้งทําใหเกิดการ
ขาดทุน เพราะเหตุนี้จึงทําใหมีสินคาสงออกของไทยที่เปนผักและผลไมอบแหง เนื่องจากมีสารอาหารสูง กลิ่น
รสดี และที่สําคัญคือ มีอายุการเก็บรัก ษานานขึ้นเนื่องจากการลดความชื้นและคาแอกติวิตีของน้ํา (water
activity: aw) ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียและการทํางานของเอนไซมใหอยูในระดับที่ทําใหอาหาร
ปลอดภัย เพื่อใหสามารถเก็บรักษาคุณภาพของอาหารไวไดนานขึ้น (Zotarelli, 2012) โดยอาหารแหงนั้นยัง
ช ว ยลดต น ทุ น ในการขนส ง และถื อ เป น อี ก ทางเลื อ กให กั บ ผู บ ริ โ ภค โดยมะม ว งมี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร คื อ
Mangiferaindica L. การปลูกมะมวงพบกระจายอยูตามประเทศในเขตรอนและแพรหลายไปทั่วโลก มะมวง
ถือเปนผลไมเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยสงออกเปนอันดับ 3 ของโลกรองจากฟลิปปนสและแม็กซิโก จัดเปน
ผลไมที่มีเนื้อที่ปลูกมากที่สุดในประเทศป 2559 จึงกลายเปนผลไมหลักที่สรางรายไดใหกับเกษตรกรไทยจาก
การสง ออกไปตลาดโลกทั้งจากผลดิบ และผานการแปรรูป โดยเฉพาะมะมวงอบแหงเนื่องจากในปจจุบัน
ตลาดโลกมีความตองการอยางมาก วิธกี ารทํามะมวงอบแหงที่นิยมคือการทําแหงดวยลมรอนเนื่องจากเปนวิธีที่
ใชงานงายและมีตนทุนในการดําเนินงานต่ําแตการทําแหงดวยวิธีนี้สงผลใหคุณภาพของผลิตภัณฑหลังการทํา
แหงไมดีเทาที่ควร เนื่องจากการใชอุณหภูมิสูงและชิ้นอาหารไดรับความรอนเปนเวลานานแตหากตองการให
ผลิตภัณฑมีคุณภาพสูง ทั้งในดานของลักษณะปรากฏ รสชาติและคุณคาทางโภชนาการ การทําแหงแบบแช
เยือกแข็งถือเปนกระบวนการทําแหงที่ดีที่สุดแตเนื่องดวยวิธีการทําแหงแบบระเหิดเปนวิธีที่มีตนทุนในการแปร
รูปสูง จึงไมเหมาะกับการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งสวนใหญมีมูลคาไมสูงมากผูวิจัยจึงตองการศึกษา
สภาวะที่เหมาะสมในการทําแหงมะมวงดวยลมรอนซึ่งถือเปนวิธีที่นิยมมากที่สุดในปจจุบัน โดยการทําแหงดวย
ลมรอนแบบควบคุมอุณหภูมิตัวอยางเพื่อศึกษาจลนพลศาสตรการทําแหง คุณภาพดานการหดตัวและการคืน
กลับ ความชื้นของมะมวงน้ําดอกไมสุก ในระหวางการทําแหง เพื่อใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ระหวางการทําแหงเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการใหมีใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาขอมูลทางจลนพลศาสตรการทําแหงดวยลมรอนแบบควบคุมอุณหภูมิตัวอยางคงที่และ
การทําแหงดวยลมรอนแบบควบคุมอุณหภูมลิ มรอนคงที่
2. เพื่อศึ ก ษาและเปรียบเทียบสมบัติ ท างกายภาพดานการหดตัวและการคืนกลับ ความชื้น ของ
ผลิตภัณฑอาหารที่ทําแหงดวยลมรอนแบบควบคุมอุณหภูมิตัวอยางคงที่กับแบบควบคุมอุณหภูมิลมรอนคงที่
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร
ประชากร คือ มะมวงสายพันธุน้ําดอกไมสีทอง เลือกซื้อจากตลาดปฐมมงคล จังหวัดนครปฐม ที่มี
ระดับความแก-ออนเทากันโดยพิจารณาจาก ขนาด สีมีความสม่ําเสมอ และปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได
(Total soluble solid) ที่เปนองคประกอบมีคาเทากัน คือ 18 ˚Brix
2. ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรตน คือ การทําแหงดวยลมรอน 2 วิธคี ือ ควบคุมอุณหภูมิตัวอยางที่กับแบบควบคุมอุณหภูมิลม
รอนคงที่ที่อุณหภูมิ 50, 60 และ 70˚ C ความเร็วลม 2 m/sตัวแปรตาม คือ คาสัมประสิทธิ์การแพรความชื้น
อัตราสวนการหดตัวและอัตราสวนการคืนกลับความชื้นของมะมวง
3. ขอบเขตเวลา
ทําการวิ จัยภายในระยะเวลา 12 เดื อน คือ ระหว างวันที่ 15 สิง หาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 14
สิงหาคม พ.ศ. 2561
การทบทวนวรรณกรรม
การทําแหงอาหาร (food dehydration) หรือการดึงน้ําออก อาจเรียกวา drying มีจุดประสงคเพื่อ
ลดคาแอกติวีของน้ํา ที่เปนองคประกอบในอาหารเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียทุกชนิดที่เปนสาเหตุ
ใหอาหารเสื่อมเสีย (microbial spoilage) ยับยั้งการทํางานของเอ็นไซม หรือชะลอปฏิกิริยาตางๆ ทั้งทางเคมี
และทางชีวเคมีซึ่งมีน้ําเปนสวนรวมและเปนเหตุใหอาหารเสื่อมอีกทั้งการทําแหงยังเปนการทําเพื่อใหอาหารมี
น้ําหนักเบา ลดปริมาตร ทําใหสะดวกตอการขนสง การบริโภค หรือการนําไปเปนวัตถุดิบในกระบวนการแปร
รูปกระบวนการอื่น รวมทั้งยังเปนการสรางผลิตภัณฑใหมที่เปนทางเลือกของผูบริโภคไดมากขึ้น
กระบวนการทําแหงอาหารเปนกระบวนการที่มีความซับซอนเนื่องจากปรากฏการณถายโอนมวลและ
ความรอน ซึ่งจะเกิดควบคูกันตลอดเวลาในระหวางการทําแหงอาหาร (Passos, 2000) โดยการแหงของ
อาหารเกิดขึ้นจากการที่ความชื้นภายในของอาหารเคลื่อนที่มาที่ผิวหนาของวัตถุ จากนั้นจะระเหยออกไปสู
บรรยากาศที่ลอมรอบชิ้นอาหารในรูปของไอ จนความชื้นทั้งชิ้นอาหารมีคาคงที่
การพัฒนากระบวนการทําแหงเปนสิ่งที่ผูวิจัยสนใจอยางตอเนื่อง เนื่องจากการทํา แหง อาหารนั้น
นอกจากวัตถุประสงคหลักคือเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาแลวนั้น ยังคงตองคํานึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑหลัง
การทําแหงและตนทุนในการผลิตที่ต่ําเพื่อใหผูบริโภคสามารถยอมรับได โดยในปจจุบันการทําแหงทีไ่ ดรบั ความ
นิยมมากที่สุดคือการทําแหงดวยลมรอน เนื่องจากเปนวิธที ี่ใชงานไดงายและมีคาใชจายต่ําแตผลิตภัณฑที่ไดมัก
มีคุณภาพที่ไมดีนัก เนื่องจากการใชอากาศรอนเปนตัวกลางในการอบแหงจะใชเวลาในการทําแหงนาน และมี
ประสิทธิภาพในการทําแหงต่ําจึงสงผลตอการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมี-กายภาพดานตางๆของอาหารทําใหมี
คุณภาพต่ําลง เชน อาหารมีสีคล้ําขึ้น เนื้อสัมผัสแข็งขึ้น การหดตัวมากขึ้น และมีการสูญเสียสารอาหารใน
ระหวางการทําแหงสูง (Unal, 2011; An, 2016; Dehghannya, 2018). Sturm (2012) จึงสนใจศึกษา
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พารามิเตอรพื้นฐานที่มีอิทธิพลตอการทําแหง โดยพบวาอุณหภูมิเปนปจจัยที่ส งผลตอคุณภาพของชิ้นอาหาร
หลังการทําแหงมากที่สุด Sturm (2014) จึงพัฒนากระบวนการทําแหงดวยลมรอน โดยการควบคุมอุณหภูมิ
ของตัวอยางแทนการควบคุมอุณหภูมิของอากาศ พบวา การควบคุมอุณหภูมิของตัวอยางสงผลใหมีอัตราการ
ทําแหงที่สูงกวา ใชเวลาในการทําแหงที่สั้นกวาการควบคุมอุณหภูมิของอากาศและเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑทางดานสีและการหดตัวนอยกวาแตอยางไรก็ตามการศึกษาการทําแหงโดยการควบคุมอุณหภูมิของ
ตัวอยางยัง มีขอมูลไมเ พียงพอ ผูวิจัยจึง ตองการศึก ษาเพิ่มเติม ในดานของจลนพลศาสตรการทําแหง และ
คุณภาพดานการหดตัวในการทําแหง โดยการควบคุมอุณหภูมิของตัวอยาง โดยการติดตามคาการหดตัวที่
เปลี่ยนแปลงไปจากระบบ Computer Vision System (CVS) ซึ่งเปนการติดตามการเปลี่ยนแปลงตัวอยาง
ดวยภาพถาย โดยอาศัยวิธีก ารประมวลผลภาพ (Image processing) ซึ่ง สามารถวิเคราะหคาหดตัวที่
เปลี่ยนแปลงไปในระหวางกระบวนการทําแหงไดอยางตอเนื่อง
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนีศ้ ึกษาจลนพลศาสตรของการทําแหง คุณภาพดานการหดตัวและการคืนกลับความชื้นของ
มะมวงสุกสายพันธุน้ําดอกไมสีทอง ในการทําแหงดวยเครื่องทําแหงลมรอนแบบควบคุมอุณหภูมิตัวอยางคงที่
เปรียบเทียบกับแบบควบคุมอุณหภูมิลมรอนคงที่ที่อุณหภูมิ 50, 60 และ 70˚ C และความเร็วลม 2 m/s
2. ขั้นตอนการวิจัย
2.1 การคัดเลือกมะมวงสุก
ทําการคัดเลือกมะมวงสุกจากคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของมะมวงสุกใหมีความใกลเคียง
กันทางดานปริมาณความชื้น , ความแนนเนื้อ, คาแอกติวีของน้ํา , ปริมาณของแข็ง ที่ละลายไดทั้งหมดและ
ปริมาณกรดทั้งหมดที่ไทเทรตได
2.2 การเตรียมตัวอยางมะมวงสุกสําหรับการทําแหง
นํามะมวงสุกมาลางผลมะมวงดวยน้ําสะอาดเพื่อกําจัดสิ่งสกปรกผึ่ง ใหแหง จากนั้นจึงปอก
เปลือก และหั่นชิ้นมะมวงใหมีขนาดความกวาง 1.5 เซนติเมตร ยาว 1.5 เซนติเมตร และหนา 1.0 เซนติเมตร
2.3 การทําแหงชิ้นมะมวง
นําตัวอยางมะมวงสุกไปวางบนตะแกรงสําหรับอบแหง และชั่งน้ําหนักกอนอบดวยเครื่องชั่ง
ดิจิตอลจากนั้นนําไปวางในเครื่องทําแหงดวยลมรอนที่มีสภาวะคงที่ตามที่ตองการ (อุณหภูมิและความเร็วลม)
โดยเครื่องทําแหงสามารถควบคุมอุณหภูมิได 2 รูปแบบคือ ควบคุมอุณหภูมิตัวอยางและการควบคุมอุณหภูมิ
ลมรอนในระหวางการทําแหงได โดยสวนประกอบของเครื่องทําแหงดวยลมรอนในงานวิจัย แสดงดังภาพที่ 1
เมื่อวางตัวอยางเรียบรอยจะเริ่มบันทึกคาทันที โดยน้ําหนักของตัวอยาง, ภาพถายของชิ้นตัวอยาง, ความเร็วลม
และอุณหภูมิจะถูกบันทึกอยางตอเนื่องทุกๆ 30 วินาที จนกระทั่งน้ําหนักของตัวอยางคงที่ จึงนําตะแกรงที่มีชิ้น
ตัวอยางออกจากเครื่องทําแหงแลวนําชั่งน้ําหนักของชิ้นตัวอยางหลังอบทันที จากนั้นจึงนําขอมูลไปวิเคราะห
จลนพลศาสตรการทําแหงและคุณภาพตอไป
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9

ภาพที่ 1: สวนประกอบของเครื่องทําแหงดวยลมรอน (1) เครื่องกําเนิดลม (2) วาลวควบคุมความเร็วลม
(3) ชองวางตัวอยาง (4) เครื่องทําความรอนดวยไฟฟา (5-1) เซนเซอรวัดอุณหภูมิ
ตัวอยางชนิดอินฟราเรด (5-2) เซนเซอรวัดอุณหภูมอิ ากาศ (6) โหลดเซลล (7) ระบบควบคุม
อุณหภูมิ (PID) (8) หนวยแสดงคาน้ําหนักและอุณหภูมิ (9) กลองถายภาพ
2.4 การวิเคราะห
2.4.1 สัมประสิทธิ์การแพรความชื้น (Deff)
สัมประสิทธิ์การแพรความชื้นของกระบวนการทําแหงนีส้ ามารถอธิบายไดจากกฎขอที่
สองของ Fick ซึ่งแสดงในสมการที่ 1
=

(

(1)

)

จากสมการที่ 1 สามารถเขียนใหอยูภายใตเงื่อนไขในการศึกษาครั้งนี้ไดดังสมการที่ 2
=

∑

(

)

exp (−

(

)

) (2)

เมื่อ MR คืออัตราสวนความชื้น, M คือปริมาณความชื้นของชิ้นมะมวงที่เวลา tkg·kg–
1
(d.b.), Me คือ ปริม าณความชื้นสมดุล ของชิ้ นมะมวง, Mo คือ ปริม าณความชื้นเริ่ ม ตน ของชิ้นมะมว ง
Lo คือความหนา และ Deff คือสัมประสิทธิ์การแพรความชื้น
2.4.2 อัตราสวนการหดตัว
ในการวิเคราะหคาการหดตัว จะใชระบบการติดตามดวยภาพถายตลอดการทดลอง
และนําไปวิเคราะหคาดวยโปรแกรมประมวลผลภาพ (Image Processing) โดยโปรแกรมประมวลผลภาพใช
หลัก การในการเปลี่ยนสีรูปภาพจากภาพสีป กติเ ปนสีเทา เพื่อใหรูป ภาพมีความตางกันอยางชัดเจน ทําให
สามารถตัดพื้นหลังออกได จึงไดพื้นที่เราสนใจ แลวนําคาจํานวนพิกเซลไปคํานวณเพื่อเปลี่ยนมาเปนคาพื้น ที่
โดยมีกราฟเทียบมาตรฐานไวสําหรับคํานวณคา จากนั้นนําไปหาคาอัตราสวนการหดตัว ดังสมการ (3)
อัตราสวนการหดตัว(S) =

พื้นผิวตัวอยางในระหวางการทําแหง
พื้นผิวตัวอยางกอนการทําแหง
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2.4.3 อัตราสวนการคืนกลับความชื้น
วิเคราะหการคืนกลับความชื้นของมะมวงสุกอบแหงศึกษาจากอัตราสวนการคืนกลับ
ความชื้น ดวยเครื่องวิเคราะหการคืนตัวดังภาพที่ 2โดยการใสตัวอยางลงในตะแกรง ณ ตําแหนงที่ 3 ซึ่งจะแช
อยูในน้ํากลั่นที่ใสไวภายในกระบอกอลูมิเนียม ที่มีการควบคุมอุณหภูมิน้ําภายในใหเทากับ 30 องศาเซลเซียส
โดยการหลอดวยน้ําที่คุมอุณหภูมิโดยอางน้ําควบคุมอุณหภูมิในตําแหนงที่ 1 และมีการชั่งน้ําหนักตัวอยางอยาง
ตอเนื่องโดยเครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอล ทศนิยม 4 ตําแหนง บันทึกคาน้ําหนักที่เปลี่ยนแปลงไปจากนั้นนํามาหา
อัตราสวนการคืนกลับความชื้น ดังแสดงในสมการที่ 4
น้ําหนักตัวอยางในระหวางการคืนตัว

อัตราสวนการคืนกลับความชื้น =

น้ําหนักตัวอยางแหงเริ่มตน

(4)

ภาพที่ 2: เครื่องวิเคราะหการคืนกลับความชื้น (1) อางน้ําควบคุมอุณหภูมิ (2) เครื่องชั่งน้ําหนักชั่งน้ําหนัก
ดิจิตอลทศนิยม 4 ตําแหนง (3) ตะแกรงใสตัวอยาง (4) กระบอกอลูมเิ นียม
3. สถานที่ทําวิจัย/เก็บรวบรวมขอมูล
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ถนนราชมรรคาใน อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท 034 219361
4. การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาเรื่องผลของสภาวะในการทําแหงตอจลนพลศาสตรในการทําแหง และการ
เปลี่ยนแปลงสมบัติท างกายภาพด านตางๆของผลิตภัณฑจ ะถูก นํามาวิเ คราะหความแปรปรวนทางสถิ ติ
(ANOVA) ตามแผนการทดลองแบบสุ มสมบูร ณ (Complete Randomized Design) หรือ CRD และ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่ศึกษาโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test โดยใชโปรแกรม SPSS
version 18.0
ผลการวิจัย
ในการศึกษานี้ สัมประสิทธิ์การแพรความชื้น (Deff) เปนคาพารามิเตอรการทําแหงที่สําคัญเพื่อใชใน
การอธิบายลักษณะการทําแหง ของชิ้นมะมวงที่เกิดขึ้น จากตารางที่ 1พบวา การทําแหง ดวยลมรอนแบบ
ควบคุมอุณหภูมิในการทําแหงทั้ง 2 วิธี มีคา Deff ไมแตกตางกันแตการทําแหงทั้งสองรูปแบบที่อุณหภูมิตางกัน
มีคา Deff แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
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ตารางที่ 1 คา Deff ในการทําแหงทั้งสองรูปแบบ ภายใตอุณหภูมิการทําแหงที่ 50, 60, 70 องศาเซลเซียส
รูปแบบการทําแหง
1. การควบคุมอุณหภูมิลมรอน

2. การควบคุมอุณหภูมิตัวอยาง

abc

หมายเหตุ:

อุณหภูมิ (๐C)
50
60
70
50
60
70

สัมประสิทธิ์การแพรความชื้น (Deff) x10-9
1.38 ± 0.05c
1.74 ± 0.04b
2.18 ± 0.11a
1.49 ± 0.02c
1.84 ± 0.06b
2.20 ± 0.18a

แสดงคาเฉลี่ยของขอมูลที่อยูในแถวแนวตั้งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ (P<0.05)

โดยการทําแหงที่อุณหภูมิสูงมีคา Deff มากกวาการทําแหงที่อุณหภูมิต่ํา ดังภาพที่ 3 อัตราการทําแหง
ดวยลมรอนที่อุณหภูมิ 50, 60 และ 70˚C แบบการควบคุมอุณหภูมิลมรอน (A) แบบการควบคุมอุณหภูมิ
ตัวอยาง (B) จะเห็นไดวา เมื่อใชอุณหภูมิที่สูงขึ้นสงผลใหมีอัตราการทําแหงที่สูงขึ้นในการทําแหงทั้ง 2 รูปแบบ

(A)

(B)

ภาพที่ 3: อัตราการทําแหงดวยลมรอนที่อุณหภูมิ 50, 60 และ 70˚C แบบการควบคุมอุณหภูมิลมรอน (A)
แบบการควบคุมอุณหภูมิตัวอยาง (B)
โดยเมื่อสังเกตคาการหดตัวของการอบแหงมะมวงน้ําดอกไมสีทอง แสดงเปนกราฟเชิงเสนที่แสดง
ความสัม พันธระหวางเวลากับอัตราสวนการหดตัวที่อุณหภูมิตางๆ ในการทําแหงดวยลมรอนแบบควบคุม
อุณหภูมิลมรอน (A) และการทําแหงดวยลมรอนแบบควบคุมอุณหภูมิตัวอยาง (B) ดังภาพที่ 4 พบวาลักษณะ
ของกราฟมีลักษณะลดลงอยางตอเนื่องจนกระทั่งคงที่ ซึ่งคลายกับจลนพลศาสตรของการทําแหงในรูปแบบ
ของสมการเอ็กโพเนนเชียล เมื่อเวลาผานไปการหดตัวจะคอยๆลดนอยลงจนกระทั่งคงที่และจะเห็นไดวาการ
ทําแหงดวยลมรอนทั้ง 2 วิธีมีแนวโนมในลักษณะเดียวกันคือ ที่อัตราสวนความชื้นเดียวกัน เมื่ออุณหภูมิในการ
ทําแหงเพิ่มสูงขึ้นการหดตัวจะลดนอยลง
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(B)

(A)

ภาพที่ 4: ความสัมพันธระหวางเวลาและอัตราสวนการหดตัวในระหวางกระบวนการการทําแหงตัวอยางดวย
ลมรอนแบบควบคุมอุณหภูมลิ มรอนอากาศ (A) และแบบควบคุมอุณหภูมิตัวอยาง (B)
และเมื่อศึกษาสมบัติการคืนกลับความชื้นซึ่งคาดวาจะมีความสัมพันธกับการหดตัว พบวาการทําแหงที่
อุณหภูมิสูงสงผลใหมะมวงสุกอบแหงมีอัตราสวนการคืนกลับความชื้นที่ดีกวาการทําแหงที่อุณหภูมิต่ํา และเมื่อ
สังเกตจะพบวาการทําแหงดวยลมรอนแบบควบคุมอุณหภูมิตัวอยางสงผลใหมะมวงสุกอบแหงมีอัตราสวนการ
คืนกลับความชื้นทีส่ ูงกวาการทําแหงดวยลมรอนแบบควบคุมอุณหภูมิลมรอนในทุกอุณหภูมิ ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5: ความสัมพันธระหวางอัตราสวนการคืนกลับความชื้นและเวลา ในการทําแหงดวยลมรอนแบบควบคุม
อุณหภูมิลมรอนเทียบกับแบบควบคุมอุณหภูมิตัวอยางที่อุณหภูมิ 50˚C(A)60˚C(B)70˚C(C)
สรุป และอภิปรายผลการวิจัย
การทําแหงดวยลมรอนแบบควบคุมอุณหภูมิในการทําแหงทั้ง 2 วิธี คือแบบควบคุมอุณหภูมิตัวอยาง
คงที่ กับแบบควบคุมอุณหภูมิลมรอนคงที่อุณหภูมิ 50, 60 และ 70˚ C และความเร็วลม 2 m/sอัตราการทํา
แหงดวยลมรอนทั้ง 2 วิธี ที่แสดงในภาพที่ 3 พบวาในชวงแรกของการอบแหง อัตราสวนความชื้นจะลดลงเร็ว
กวาชวงทายๆของการอบแหงเนื่องจากในชวงแรกของกระบวนการนั้น น้ําที่ผิวนอกและภายในของชิ้นมะมวงมี
มาก เมื่อไดรับความรอนจากอากาศรอนสงผลใหการถายเทมวลเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว แตเมื่อเวลาผานไปน้ําทีผ่ วิ
นอกและภายในของชิ้นมะมวงมีปริม าณลดลง สงผลใหการถายเทมวลของน้ําในชิ้นมะมวงเกิดขึ้นชาลง ซึ่ง
สอดคลองกับผลของ (จารุวรรณ, 2550)
คา Deff ของการทําแหงดวยลมรอนทั้ง 2 วิธี ไมแตกตางกันแตการทําแหงทั้ง 2 วิธี ที่อุณหภูมิตางกัน
มีคา Deff ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยการทําแหงที่อุณหภูมิสูงมีคา Deff สูง
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กวาการทําแหงที่อุณหภูมิต่ําเนื่องจากในสภาวะที่ชิ้นอาหารไดรับความรอนสูง จะกอใหเกิดแรงขับระหวาง
อุณหภูมิของอากาศรอนกับน้ําในชิ้นอาหารมาก สงผลใหอัตราสวนความชื้นลดลงอยางรวดเร็ว จึงสามารถลด
เวลาในการทําแหงไดมากกวาที่อุณหภูมิต่ําซึ่งสอดคลองกับคาสัมประสิทธิ์การแพรความชื้นที่เพิ่มมากขึ้น และ
สอดคลองกับผลของ (Velic, 2004)
การหดตัวมีลักษณะคลายกับจลนพลศาสตรของการทําแหงในรูปแบบเอ็กโพเนนเชียล โดยเมื่อเวลา
ผานไปการหดตัวจะคอยๆลดนอยลงจนกระทั่งคงที่ เนื่องจากปริมาตรลดลงจนถึงจุดที่น้ําภายในชิ้นอาหารไม
สามารถออกจากชิ้นอาหารไดหรือออกไดนอยมาก จึงทําใหชวงทายของการทําแหงอัตราสวนการหดตัวเกิด
การเปลี่ยนแปลงนอยมาก และจะเห็นไดวาการทําแหงดวยลมรอนทั้ง 2 วิธมี ีการหดตัวเทากัน แตกลไกการหด
ตัวแตกตางกันโดยการหดตัวที่อุณหภูมิตัวอยางคงที่เกิดขึ้นอยางชาๆตลอดกระบวนการทําแหง ในขณะที่การ
หดตัวที่อุณหภูมิลมรอนคงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในชวงแรกของการทําแหงและเกิดเล็กนอยในชวงทาย มีผลทํา
ใหโ ครงสรางผลิตภัณฑมีความแตกตางกันพิจารณาไดจ ากสมบัติก ารคืนกลับ ความชื้น พบวาการทําแหง ที่
อุณหภูมิสูง สงผลใหมะมวงสุก อบแหงมีอัตราสวนการคืนกลับความชื้นที่ดีกวาการทําแหงที่อุณหภูมิต่ํา ซึ่ง มี
ความสัมพันธกับการหดตัว และอัตราสวนการคืนกลับความชื้นในการทําแหงแบบควบคุมอุณหภูมิตัวอยาง มี
คาสูงกวาการทําแหงแบบควบคุมอุณหภูมิลมรอนอยางเห็นไดชัด เนื่องจากหากควบคุมอุณหภูมิตัวอยางคงที่ ที่
70˚Cตัวอยางจะมีอุณหภูมิเทากับ 70˚C อยางรวดเร็วในชวงเริ่มตนการทดลองตางจากการควบคุมอุณหภูมลิ ม
รอนคงที่ ตัวอยางจะมีอุณหภูมิต่ํากวา 70˚C ในชวงแรกของการทดลองและคอยๆเพิ่มขึ้น สงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางภายใน เกิดการหดตัว ทําใหมีรูพรุนนอยกวา เนื่องจากโครงสรางถูกทําลายมากกวาใน
ชวงแรกจึงมีผลทําใหมีคาการคืนกลับความชื้นต่ํากวาการทําแหงดวยลมรอนแบบควบคุมอุณหภูมิตัวอยางคงที่
ขอเสนอแนะ
งานวิจัยนี้ทําใหทราบขอมูลทางจลนพลศาสตรการทําแหงและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางดานการ
หดตัวในระหวางการทําแหง เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชเ ปนแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการทําแหง
อาหารดวยลมรอนใหดยี ิ่งขึ้นอยางไรก็ตามการทําแหงอาหารยังคงตองคํานึงถึงคุณภาพในหลายๆดาน เชนการ
เปลี่ยนแปลงดานสีหรือการเสื่อมสลายสารอาหาร จึงยังตองมีการวิจัยเพิ่มเติมในขั้นตอไป
เอกสารอางอิง
จารุวรรณ กุลวิศว, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร และสมชาติ โสภณรณฤทธิ.์ (2550). ผลของอุณหภูมิอบแหงทีม่ ี
ตอสารระเหยงายและคุณภาพทางกายภาพของกลวยแผน. วิจัยและพัฒนา มจธ. 30(4), 611-621.
สวนิตอิชยาวณิชย. (2013). ความสัมพันธระหวางการเกิดกลาสทรานชิชันระหวางการอบแหงกับคุณภาพ
ของอาหารแหงที่ผลิตได. วิชาการพระจอมเกลาพระนครเหนือ. 23(1), 241-249.
สุภวรรณฏิระวณิชยกุล, สากีนา ลาแมปะ และยุทธนา ฏิระวณิชยกุล. (2012). การอบแหงขนุนดวยพลังงาน
ความรอนรวมของรังสีอินฟราเรด/ไมโครเวฟและลมรอน : จลนพลศาสตรคุณภาพและการทดสอบ
ประสาทสัมผัส. วิทยาศาสตรบรู พา. 17(1), 117-129.
An, K., Zhao, D., Wang, Z., Wu, J., Xu, Y. and Xiao, G. (2016). Comparison of different drying
method on Chinese ginner (Zingiberofficinaleroscoe): changes in volatiles, chemical
profile, antioxidant properties, and microstructure. Food chem. 197, 1292-1300.

~ 25 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

Aprajeeta, J. and Gopirajah, R. (2015). Shrinkage and Porosity onHeat and Mass Transfer
During Potato Drying. Journal of Food Engineering. 144, 119-128.
Chen, X.D. andMujumdar, M.S. (2008). Drying Technologies in Food Processing. Blackwell
Publishing. 118-120.
Dehghannya, J., Hosseinlar, S-H. andHeshmati, M.K. (2018). Multi-stage continuous and
intermittent microwave drying of quincefruit couple with osmotic dehydration and
low temperature hot air drying. Food sci. 45, 132-151.
Passos, M.L. and Mujumdar, A.S. (2000). Effect of Cohesive Forces on Fluidized and Spouted
Beds of Wet Particles. Powder Technol. 110, 222-238.
Sturm, B., Werner, C., Hensel, H. and Hensel, O. (2012). Optimizing the Drying Parameters for
Hot Air Dried Apples. Drying Technology. 30(14), 1570-1582.
Sturm, B., Vega, A.M.N. and Hofacker, W.C. (2014). Influence of Process Control Strategies on
Drying Kinetics, Colour and Shrinkage of Air Dried Apples. Applied Thermal
Engineering. 62, 455-460.
Unal, H.G. and Sacilik, K. (2011). Drying characterristics of hawthorn fruit in convective hot air
dryer. Food process. Preserv. 35, 272-279.
del Valle, J.M. and Aguilera, J.M. (1998). Glass transitions and shrinkage during drying and
storage of osmosed applePieces. Food research International. 3, 191- 204.
Velić, D.,Tomas, M.P. and Bilić, M. (2004). Influence of airflow velocity on kinetics of
convection apple drying. Journalof Food Engineering. 64(1): 97-102.
Zotarelli, M.F., Porciuncula, B.D.A. and Laurindo, J.B. (2012). A convective multi-flash drying
process for producing dehydrated crispy fruits. Food Eng. 8, 523-531.

~ 26 ~

