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บทคัดยอ 

  ขนุนเปนผลไมที่ออกไดตลอดป จัดเปนผลไมที่มีปริมาณน้ําตาล
และซัลเฟอรสูง อยางไรก็ดีขนุนสุกไมสามารถเก็บไดเปนระยะ
เวลานานและตองมีวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตทั้ง น้ีเพื่อลดการเ ส่ือมสภาพ จึงเปนที่สนใจในการทํา
โครงการวิจัยระดับทองถ่ินน้ี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ เปนแนวทางใน
การพัฒนาส่ือการสอนแบบประสบการณจริง และการฝกปฏิบัติการ
อบแหงภาคสนามตลอดจนการวิเคราะหขอมูลเชิงวิชาการจากองค
ความรูพื้นฐาน โดยการอบแหงขนุนสดดวยพลังงานความรอนหลาย
รูปแบบ (พลังงานแสงอาทิตย รังสีอินฟราเรด และรังสีอินฟราเรด
รวมกันลมรอน) และศึกษาผลของพลังงานความรอนแบบตาง ๆ ที่มี
ตอจลนพลศาสตรของความชื้นในขนุน ทําการอบแหงโดยเลือกใช
อุณหภูมิอบแหง ในชวง 50°C-70°C ที่กําลังรังสีอินฟราเรดคงที่ 

1,000W เทียบกับการอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตยและทดสอบ
การชิม ผลจากการทดลองพบวา อัตราสวนความชื้นมีคาลดลงเปน

ฟงกชันไมเชิงเสนกับเวลา และพบวาอุณหภูมิอบแหงที่ 70°C จะให
สีของขนุนมีความสวางต่ํากวาขนุนที่อบแหงดวยอุณหภูมิต่ํากวา  
และการทดสอบการชิมพบวา รสชาติของเน้ือขนุนไมมีความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญกับอุณหภูมิที่ ใชอบแหง 50-70°C และแหลง
พลังงานความรอน  ขณะที่กรณีการอบแหงดวยรังสีอินฟราเรด
รวมกับลมรอนใชระยะเวลาการอบแหง นอยกวาการอบดวยรังสี
อินฟราเรดหรือพลังงานแสงอาทิตยอยางเดียว และสรุปไดวา การ
อบแหงดวยรังสีอินฟราเรดเพียงอยางเดียวมีอัตราการสิ้นเปลือง
พลังงานที่นอยกวาการอบแหงดวยรังสีอินฟราเรดรวมกับลมรอน แต
สูงกวาการอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตย และแมวาการอบแหง
ดวยการตากแดดจะสิ้นเปลืองต่ําแตคุณภาพของผลิตภัณฑก็จะต่ํา
ดวย ทั้งน้ีเพราะใชเวลาในการอบแหงยาวนานและอุณหภูมิอบแหง
ไมสมํ่าเสมอ 

 
คําสําคัญ; การอบแหงขนุน / พลังงานแบบผสมผสม / พลังงาน
แสงอาทิตย / พลังงานความรอนจากไฟฟา / รังสีอินฟราเรด 
 
Abstract 

Jackfruit is all-seasons fruit which has high sugar and 
sulfur content. However the ripe jackfruit cannot be stored and 
it must have a suitable post-harvesting arrangement to reduce 
degradation. This is the local interesting work so the objectives 
of this work are to develop the learning media from direct 
experience and to practice in field experiment on drying 
technology including to evaluation experimental results by 
academic basic principles. The drying of jackfruit was carried 
out using various heat sources (Sun drying, electric Infrared 

(IR) radiation and hybrid IR and hot air (HA) convection) and 
study effect of various heat sources on drying kinetics with 

drying temperature of 50-70°C and sensory test. The 
experimental results concluded that evolution of moisture ratio 
was non-linear function of drying time while drying using high 

temperature of 70°C had low brightness compare to each 
other drying temperatures. In addition, the sensory test of 
dried jack fruit had insignificant affected by drying temperature 

ranging of 50-70°C and heat sources while drying using only 
IR combine with HA had low energy consumption comparing 
to the drying by only IR source. However, even sun drying for 
jack fruit has the lowest value energy consumption but the 
quality of sample is slightly low compared to the other heat 
sources. This is because it takes long drying period due to 
temperature fluctuation.  

 
Keyword; Jackfruit Drying, Hybrid Energy, Solar, Hot air, 
Infrared radiation 
 
1. บทนํา 

ขนุน มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา  Artocarpus heterophyllus 
Lamk.  วงศ MORACEAE ชื่อพื้นเมืองจะแตกตางกันไปตามทองถ่ิน
น้ัน ๆ ซ่ึงแตละสวนของขนุนมีสรรพคุณ เชน ใบ รสฝาดมัน รักษา
หนองเร้ือรัง และใบสดนํามาตําใหละเอียดอุนพอกแผล ราก รสหวาน
อมขม แกทองรวง แกไข แกธาตุนํ้ากําเริบ โลหิตพิการ ฝาดสมาน
บํารุงกําลัง และบํารุงโลหิต เน้ือหุมเมล็ด รสหวานมันหอม บํารุง
กําลัง และชูหัวใจใหชุมชื่น และสามารถแปรรูปเปนผลิตภัณฑชนิด
ตาง ๆ ได เชน ขนุนอบแหง ขนุนในนํ้าเชื่อม บรรจุกระปอง 
นอกจากนี้ยังสงไปจําหนายยังตางประเทศได การอบแหงเปนกรรม
วิธีที่สามารถนํามาใชถนอมและเก็บรักษาผลิตภัณฑทางการเกษตร
และเน้ือสัตว โดยผลิตภัณฑที่ผานกระบวนการอบแหงแลวจะมี
ความชื้นลดลง ทําใหจุลินทรียที่อยูภายในผลิตภัณฑมีอัตราการ
เจริญเติบโตชาลง และผลิตภัณฑไมเนาเสียงาย ปจจัยที่สงเสริมให
เกิดการเนาเสียไดเร็วข้ึนกับปริมาณความชื้นเปนองคประกอบหลัก 
จากการศึกษาผลิตภัณฑขนุนอบกรอบตามทองตลาดพบวา สวน
ใหญจะใชวิธีการอบแหงแลวนํามาทอด ปญหาที่ตามมาก็คือ มี
ปริมาณนํ้ามันที่ตกคางอยูในเน้ือขนุน ทําใหอาจมีกลิ่นเหม็นหืน และ
นอกจากนี้ยังเปนการสิ้นเปลืองนํ้ามันที่ใชในการทอด ซ่ึงจะเปน
อันตรายตอผูบริโภค และระยะเวลาในการตากแดดตองใชเวลานาน
ซ่ึงไมทันตอความตองการของผูบริโภค และอีกปญหาก็คือ ดาน
ภูมิอากาศที่ไมคงที่ ทําใหไมสามารถทําการตากแหงไดตลอดเวลา 



 

วิธีการอบแหงระบบผสมผสาน เปนระบบอบแหงที่ใชพลังงาน
แสงอาทิตยและอาศัยพลังงานในรูปแบบอื่น ๆ ชวย ในเวลาที่มี
แสงอาทิตยไมสมํ่าเสมอ หรือตองการใหผลิตผลทางการเกษตรแหง
เร็วข้ึน เชน ใชรวมกับพลังงานเชื้อเพลิงจากชีวมวล พลังงานไฟฟา 
วัสดุอบแหงจะไดรับความรอนจากอากาศรอนที่ผานเขาแผงรับ
แสงอาทิตย และการหมุนเวียนของอากาศจะอาศัยพัดลมหรือ
เครื่องดูดอากาศชวย โดยอาศัยพลังงานจากแสงอาทิตยและลมรอน
รวมกัน  และพลังงานจากรังสีอินฟราเรด รวมทั้งทําการศึกษาปจจัย
ที่มีผลตอการอบแหง ไดแก อุณหภูมิอบแหง เวลาในการอบแหง 
และความชื้นที่ลดลงในการอบแหง ดังน้ันวัตถุประสงคของงานวิจัย
น้ี เปนการศึกษาผลของการอบแหงขนุนดวยระบบอบแหงแบบ
ผสมผสาน โดยเลือกใชพลังงานแสงอาทิตย พลังงานความรอนจาก
ไฟฟ า  และพลั ง งานความร อนจากรั ง สีอินฟรา เรด  ที่ มีต อ
จลนพลศาสตรการอบแหง ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ใชใน
การอบแหง และคุณภาพของผลิตภัณฑขนุน 
 
2.  วัสดุ อุปกรณ และวิธีการทดลอง 

2.1 วัสดุ 
เน้ือขนุนซ้ือจากหางสรรพสินคา TESCO LOTUS อําเภอ

หาดใหญ จังหวัดสงขลา แลวนํามาหาความชื้นตามมาตรฐาน AOAC 
(1995) 

 
2.2 อุปกรณ แบงเปน 2 ชุดการทดลอง คือ 
2.2.1 การอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตยรวมกับลมรอน 

และลมรอนเพียงอยางเดียว 
1) ตัวเคร่ืองอบแหงมีขนาด 50x100x25 cm³ บริเวณหองอบ

เปนรูปทรงสี่เหลี่ยมทําดวยเหล็ก  ตอกับเครื่องวัดอุณหภูมิ (Data  
Locker) ความละเอียด ±1°C โดยมีเทอรมิสเตอรเปนตัวเซนเซอร 

2) พัดลม ยี่หอ DAICHI ขนาด 200 W. 
3) เครื่องทําความรอน (Heater) 
4) เครื่องชั่งนํ้าหนัก ยี่หอ ACU ชั่งได 0–150 kg. คาความ

ละเอียด ±0.1 g. 
 5) ถาดที่ใชในการอบแหง ขนาด 46x94 cm² จํานวน 1 ถาด 
 6) เวอรเนีย  นาฬิกาจับเวลา มีดและเขียง 
 

2.2.2 การอบดวยรังสีอินฟราเรด 
1) ตัวเคร่ืองอบแหงมีขนาด 61x48x53 cm³ บริเวณหองอบเปน

รูปทรงสี่เหลี่ยมทําดวยเหล็ก มีการควบคุมอุณหภูมิแบบ PID ซ่ึงมี
คาความถูกตอง ±1°C โดยมีเทอรมิสเตอรเปนตัวเซนเซอรตอกับ
กลองควบคุมอุณหภูมิ ภายใตตูมีหลอดรังสีอินฟราเรดขนาด 500  
W  จํานวน 2 หลอด แขวนไวดานบนหางจากเนื้อวัสดุประมาณ 15 
เซนติเมตร 

2) เครื่องวัดอุณหภูมิ ยี่หอ YOKOGAWA 
3) เครื่องชังนํ้าหนัก ยี่หอ Sartorius B3420S 

 4) ถาดที่ใชในการอบแหง ขนาด 41.5x47.5 cm² จํานวน 1 
ถาด 

5) ตูอบหาความชื้น ยี่หอ MEMMERT  
 

 
 

 รูปที่ 1 เครื่องอบแหงที่ใชพลังงานความรอนแสงอาทิตย  
และพลังงานแสงอาทิตยรวมกับลมรอน 
 

 
 
รูปที่ 2 เครื่องอบแหงที่ใชพลังงานความรอนจากรังสีอินฟราเรด 
 
2.3 วิธีการทดลอง แบงเปน 4 สวน 
2.3.1 การเตรียมขนุน 
 นําขนุนจาก 2.1 หั่นตามขวาง ขนาดประมาณ 2.5+0.05 
มิลลิเมตร แลวนํามาจัดเรียงในถาดอบ 
2.3.2 การอบแหง 

จัดเรียงขนุนลงบนถาดอบขนาด 46*94 cm²  เตรียมการจด
บันทึกคาตาง ๆ ไดแกนํ้าหนักของขนุนกอนอบแหง อุณหภูมิที่
ตําแหนงตาง ๆ ในตูอบแหง อุณหภูมิกระเปาะแหงและกระเปาะ
เปยก บันทึกคาน้ําหนักอุณหภูมิ ทุก ๆ 20 นาที จนขนุนมีความชื้น 
ประมาณ 308.08 + 5 % มาตรฐานแหง โดยแบงการอบแหงเปน 4 
สภาวะ คือ 
 สภาวะที่ 1 อบแหงขนุนโดยใชพลังงานจากแสงอาทิตย 

สภาวะที่ 2 อบแหงขนุนโดยใชพลังงานผสมผสาน (พลังงาน
แสงอาทิตยรวมกับลมรอน) อุณหภูมิ 50-70°C ที่ความเร็วลม 0.5 + 
0.1 m/s 

สภาวะที่ 3 อบแหงขนุนโดยใชพลังงานความรอนจากไฟฟา
อุณหภูมิ 50-70°C  ที่ความเร็วลม 0.5 + 0.1 m/s 

สภาวะที่ 4 อบแหงขนุนโดยใชรังสีอินฟราเรดเพียงอยางเดียวที่
อุณหภูมิ 50-70°C ที่กําลังของรังสีอินฟราเรด 1000 W 
 
2.3.3 การหาคาจลนพลศาสตรการเปลี่ยนแปลงความชื้น 
 การคํานวณหาคาจลนพลศาสตรการเปลี่ยนแปลงความชื้นของ
ขนุน สามารถคํานวณหาไดจากแบบจําลองดังน้ี 
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2.3.4 การคํานวณหาคาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ใชใน
การอบแหง 
 ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ SEC (MJ/kg water evap.) ที่
ใชในการอบแหงขนุน คํานวณตามสมการที่  

fMinM
P

3.6E
SEC

−
=  

เม่ือ 
 Min คือ มวลของวัสดุกอนอบแหง (กิโลกรัม),  

Mf คือ มวลของวัสดุหลังอบแหง (กิโลกรัม)  
EP คือ ปริมาณพลังงานที่ใช (กิโลวัตต-ชั่วโมง) 

2.3.5 การทดสอบทางประสาทสัมผัส 
ทําการทดสอบโดยใชผูทดสอบ 20-30 คน ทําการทดสอบ โดย

ใชมาตรฐานของ Hedonic scale 1-9 
 

3. ผลการทดลองและวิจารณผล 
3.1 จลนพลศาสตรการอบแหงขนุน 
3.1.1 การอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตยรวมกับลมรอนจาก
ไฟฟา 
 อบแหงดวยแสงอาทิตยรวมกับลมรอนที่อุณหภูมิ 58.7°C, 
66.7°C และ 75.2°C มีแนวโนมของการลดลงของความชื้นที่เวลา
ตาง ๆ ดังแสดงในรูปที่ 3 
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รูปที่ 3 อัตราสวนความชื้นของขนุนกับเวลาการอบแหง ดวย
พลังงานแสงอาทิตยรวมกับลมรอนที่อุณหภูมิตาง ๆ ที่ 308.08 + 
5 % มาตรฐานแหง 
 
 รูปที่ 3 แสดงถึงความสัมพันธกันระหวางอัตราสวนความชื้น
ของขนุนกับเวลาการอบแหงดวยแสงอาทิตยรวมกับลมรอน 3 
อุณหภูมิ พบวาในการอบแหงขนุนที่อุณหภูมิ 75.2°C มีการใชเวลา
ในการอบแหงนอยที่สุดคือ 2 ชั่วโมง และที่อุณหภูมิ 66.7°C ใช
ระยะเวลาในการอบแหงนอยเปนลําดับที่สองคือ 3 ชั่วโมง สวนที่
อุณหภูมิ 58.7°C ใชระยะเวลาในการอบแหงมากที่สุดคือ 4 ชั่วโมง 
40 นาที 
 
 
3.1.2 การอบแหงดวยพลังงานลมรอนเพียงอยางเดียว 

 อบแหงดวยพลังงานลมรอนเพียงอยางเดียวที่อุณหภูมิ 58.3°C, 
61.5°C และ72.1°C มีแนวโนมของการลดลงของความชื้นที่เวลาตาง 
ๆ ดังแสดงในรูปที่ 4 
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รูปที่ 4 อัตราสวนความชื้นของขนุนกับเวลาการอบแหงดวยลมรอน            
ที่อุณหภูมิตาง ๆ ที่ 308.08 + 5 % มาตรฐานแหง 
 
 รูปที่ 4 แสดงถึงความสัมพันธกันระหวางอัตราสวนความชื้น
ของขนุนกับเวลาการอบแหงดวยพลังงานลมรอนเพียงอยางเดียว 
พบวา ในการอบแหงขนุนที่อุณหภูมิ 72.1°C มีการใชเวลาในการ
อบแหงนอยที่สุดคือ 3 ชั่วโมง 20 นาที และที่อุณหภูมิ 61.5°C ใช
ระยะเวลาในการอบแหงเปนอันดับที่สองคือ 4 ชั่วโมง สวนอุณหภูมิ 
58.3°C ใชระยะเวลาในการอบแหงมากที่สุดคือ 5 ชั่วโมง  
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3.1.3 การอบแหงดวยรังสีอินฟราเรดเพียงอยางเดียว 
 อบแหงดวยรังสีอินฟราเรดที่กําลัง 1000 W อุณหภูมิอบแหง 
49.8°C, 56.7°C และ 67.9°C มีแนวโนมของการลดลงของความชื้น
ที่เวลาตาง ๆ ดังแสดงในรูปที่ 5 

 
รูปที่ 5 ความสัมพันธระหวางอัตราสวนความชื้นของขนุนกับเวลา 
การอบแหงดวยรังสีอินฟราเรดที่อุณหภูมิตาง ๆ ที่ 308.08 + 5 % 
มาตรฐานแหง 
 

 รูปที่ 5 แสดงถึงความสัมพันธกันระหวางอัตราสวนความชื้น
ของขนุนกับเวลาการอบแหงดวยรังสีอินฟราเรดเพียงอยางเดียว 
พบวาขนุนที่อบแหงที่อุณหภูมิ 67.9°C มีการใชเวลาในการอบแหง
นอยที่สุดคือ 1 ชั่วโมง 50 นาที และที่อุณหภูมิ 56.7°C ใชระยะเวลา
ในการอบแหงเปนอันดับที่สองคือ 2 ชั่วโมง 20 นาที  สวนอุณหภูมิ 
49.3°C ใชระยะเวลาในการอบแหงมากที่สุดคือ 3 ชั่วโมง 40 นาที  
 

เม่ือเปรียบเทียบแหลงพลังงานที่แตกตางกัน พบวาการอบแหง
โดยใชรังสีอินฟราเรดเพียงอยางเดียวจะใชเวลาในการอบแหงนอย
ที่สุด ที่ทุกอุณหภูมิอบแหง ดังแสดงในรูปที่ 6 

 

 
 

รูปที่ 6 ความสัมพันธระหวางอัตราสวนความชื้นของขนุน 
กับแหลงพลังงาน ที่อุณหภูมิ 60°C  ที่ 308.08 + 5 % มาตรฐาน
แหง 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ใชในการอบแหง 
3.2.1 การอบแหงดวยแสงอาทิตยรวมกับลมรอน  
จากรูปที่  7 พบวาที่อุณหภู มิ 70°C มีคาความสิ้นเปลือง

พลังงานจําเพาะที่ 9.85 MJ/kg water evap. ซ่ึงเปนคาความ
ส้ินเปลืองพลังงานจําเพาะที่นอยที่ สุดในการอบแหงขนุนดวย
แสงอาทิตยรวมกับลมรอน และอุณหภูมิ 60°C และ 50°C มีคาความ
ส้ินเปลืองพลังงานจําเพาะที่ 12.22, 15.66 MJ/kg water evap. 
ตามลําดับ  
รูปที่ 7 ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะของการอบแหงขนุน 
ดวยแสงอาทิตยรวมกับลมรอนที่อุณหภูมิตาง ๆ 
 

3.2.2 การอบแหงดวยพลังงานลมรอนเพียงอยางเดียว 
จากรูปที่ 10 พบวาที่อุณหภูมิ 70°C มีคาความสิ้นเปลือง

พลังงานจําเพาะที่ 17.18 MJ/kg water evap. ซ่ึงเปนคาความ
ส้ินเปลืองพลังงานจําเพาะที่นอยที่ สุดในการอบแหงขนุนดวย
พลังงานลมรอนเพียงอยางเดียว และอุณหภูมิ 60°C และ 50°C มีคา
ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ 18.22, 27.87 MJ/kg water evap. 
ตามลําดับ  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
รูปที่ 8 ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะของการอบแหงขนุน 
ดวยลมรอนเพียงอยางเดียวที่อุณหภูมิตางๆ 
 

3.2.3 การอบแหงดวยรังสีอินฟราเรด 
จากรูปที่ 9 พบวาที่อุณหภูมิอบแหง 70°C มีคาความสิ้นเปลือง

พลังงานจําเพาะเทากับ 0.51 MJ/kg water evap. ซ่ึงเปนคาความ
ส้ินเปลืองพลังงานจําเพาะที่นอยที่ สุดในการอบแหงขนุน ดวย
พลังงานลมรอนเพียงอยางเดียว และที่อุณหภูมิ 60°C และ 50°C มี
คาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ 1.04, 1.98 MJ/kg water 
evap. ตามลําดับ 

 
 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0 50 100 150 200 250 300

M
ois

tu
re

  R
at

io

Drying  time( min. )

Solar (46.8°C)
S+HA(66.7°C)
HA(61.5°C)
IR(56.7°C)

 

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28

H.A (50°C) H.A (60°C) H.A (70°C)

SE
C

. (
M

j/k
g 

w
at

er
 e

va
p.

)



 

 

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0

IR. 1000 w. 
(50°C)

IR. 1000 w. 
(60°C)

IR. 1000 w. 
(70°C)

SE
C

. (
M

J/
kg

 w
at

er
 e

va
p.

)

 
 
รูปที่ 9 ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะของการอบแหงขนุน 
ดวยรังสีอินฟราเรดเพียงอยางเดียวที่อุณหภูมิตางๆ 
 

 เม่ือเปรียบเทียบการอบแหงจากแหลงพลังงานตาง ๆ พบวา 
คาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะมีแนวโนมลดลง เม่ืออุณหภูมิ
อบแหงเพิ่มข้ึน เน่ืองจากที่อุณหภูมิอบแหงสูงจะใชระยะเวลาในการ
อบแหงนอยกวาที่อุณหภูมิอบแหงต่ํากวา 
 

3.3  การทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑขนุน 
         ตารางที่ 1  ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของ
ผลิตภัณฑขนุนท่ีมีสภาวะตางๆ  

คุณลักษณะ สภาวะใน
ก า ร
อบแหง 
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การอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตย (46.8°C) 

46.8°C 6.64 4.79 6.07 4.71 6.57 
การอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตยรวมกับลมรอนจาก
ไฟฟา 

58.7°C 7.00 7.57 7.00 4.86 7.07 
66.7°C 6.87 7.36 7.07 4.86 6.86 
75.2°C 7.00 8.00 7.21 4.86 7.14 
การอบแหงดวยลมรอนจากไฟฟา 

58.3°C 7.29 7.86 7.36 4.79 7.29 
61.5°C 7.07 6.50 6.79 4.57 7.00 
72.1°C 7.07 7.43 7.36 4.57 6.93 
การอบแหงดวยรังสีอินฟราเรด 1000 W 

59.3°C 7.07 7.64 7.21 4.86 7.00 
56.7°C 7.00 7.79 7.29 4.86 6.93 
67.9°C 7.14 7.36 7.36 4.93 7.21 
 

หมายเหต ุ 1  ไมชอบมากที่สุด   2  ไมชอบมาก  3  ไมชอบปาน
กลาง  4  ไมชอบเล็กนอย     5  เฉยๆ   6  ชอบนอย 

7  ชอบปานกลาง 8  ชอบมาก   9  ชอบมากที่สุด 
 

 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส ในเรื่อง กลิ่น สี ความหวาน 
ความเหนียว การยอมรับในการบริโภคของขนุน แสดงดังตารางที่ 1 
พบวา ผลิตภัณฑขนุนเปนที่ยอมรับในการบริโภคทุกสภาวะการ

ทดลอง และมีแนวโนมการชอบในระดับปานกลาง โดยการอบแหง
ดวยพลังงานแสงอาทิตยมีแนวโนมการชอบในระดับนอยถึงปาน
กลาง ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการใชระยะเวลาในการอบแหงที่ยาวนาน
กวาวิธีการอบแหงแบบอื่นๆ จึงทําใหเกิดการสูญเสียกลิ่นและรส 
รวมทั้ ง เกิดการเสื่อมสภาพของสีทํ าใหผลิตภัณฑ มี สี ซีดจาง 
คุณลักษณะเนื้อสัมผัสมีคาต่ํา(นอยกวา 5) เ น่ืองจากการวาง
ผลิตภัณฑภายหลังการอบแหงไวในสภาพแวดลอมปกติ  ไมไดใสใน
ถุงที่ปองกันการซึมผาน  ความชื้นจากอากาศแวดลอมทําให
ผลิตภัณฑเกิดการดูดคืนความชื้นกลับ ทําใหผลิตภัณฑเดิมแหง
กรอบ กลายเปนชื้นและเหนียวข้ึน 
 
4. สรุปผลการทดลอง 

1) การทดลองวิจัยอบแหงขนุนดวยรังสีอินฟราเรดเพียงอยาง
เดียว ที่กําลังของรังสีอินฟราเรด 1000 W อุณหภูมิอบแหง 

50-70°C ใชระยะเวลาในการอบแหงนอยกวาการอบแหง

ดวยแสงอาทิตยรวมกับลมรอน และลมรอนเพียงอยางเดียว 
2) คาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ใชในการอบแหงขนุน

ดวยรังสีอินฟราเรดเพียงอยางเดียว มีความสิ้นเปลือง
พลังงานที่ ใชในการอบแหงนอยกวาการอบแหงดวย
แสงอาทิตยรวมกับลมรอน และลมรอนเพียงอยางเดียว 

3) การทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑขนุน พบวา 
ผลิตภัณฑขนุนเปนที่ยอมรับในการบริโภคทุกสภาวะการ
ทดลอง และมีแนวโนมการชอบในระดับปานกลาง 
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