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บทคัดยอ 
ปลากระบอก พบมีอยูทั่วไปในเขตรอนและเหนือหรือใต

เขตรอน (Sub-trophical) สําหรับในไทยมีรายงานวาพบที่จังหวัด
สงขลา ปตตานี และนราธิวาส  มีการนําปลากระบอกมาทําการตาก
แหงเพื่อถนอมอาหาร แตผลิตภัณฑที่ไดประสบปญหามีการเจือปน
ของฝุนละออง  ระยะเวลาการตาก  และสภาพอากาศ  ดัง น้ัน
โครงการวิ จัย น้ี จึง มีวัต ถุประสงค เพื่ อศึกษาผลการอบแห ง
ปลากระบอกโดยใชพลังงานความรอนจากรังสีอินฟราเรด ลมรอน
และรังสีอินฟราเรดรวมกันลมรอน ที่มีผลตอปริมาณความชื้นในตัว
ปลากระบอก โดยการอบดวยรังสีอินฟราเรดอยางเดียวทําการ
ทดลอง 3 อุณหภูมิคือ 70°C, 80°Cและ 90°C ที่กําลัง 1000W สรุป
ไดวา กรณีการอบแหงดวยรังสีอินฟราเรดรวมกับลมรอน ใช
ระยะเวลาการอบแหงที่นอยกวาการอบดวยรังสีอินฟราเรดและลม
รอน และสรุปไดวาการอบแหงดวยรังสีอินฟราเรดเพียงอยางเดียวมี
อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานที่นอยกวาการอบแหงดวย ลมรอน และ
รังสีอินฟราเรดรวมกับลมรอน  ที่ 7.62 – 11.84 MJ/kg water evap. 
คําสําคัญ; การอบแหงดวยรังสีอินฟราเรด /ปลากระบอก/ความ
ส้ินเปลืองพลังงาน 

Abstract 

Mullet  fish  is  marine  product   which  is  
generally  found  around  tropical  and  sac – tropical  gone.  
In  Thailand  the  repost  showed  that  those  are  a  lot  of  
mullet fish   at  songkhla,  Pattani  and  Naratiwas.  Mullet 
fish is open oun dried for a long shelf – life.  However,  the  
major  problem  of  this  solar  drying  due  to  impunity,  
long  drying  paned  and  fluctuation  of  air  surrounding.  
Thus  the  main  objectives  of  this  work  are  to  study  
effect  of  drying  strategy  on  drying  kinetics  and  quality  
of  dried  mullet  fish  such  as  drying  with  infrared  (IR)  
source,  hot  air  (HA)  convoker  some  and  hybrid  IR – 
HA  sources.  Drying  temperance  was  run  at  70,  80  and  
90 °C  while  the  power  of  IR  was  fired  at  1,000  W.  
The  experimental  result  showed  that  drying  for  mullet  
fist  using  Hybrid  IR – HA  took  a  shunt  drying  period  
comparing  to  the  too  other  drying  sources.  However,  a  

low  energy  consumption  was  gotten  by  drying  with  
solely  IT  source.   
Keyword Infrared; drying, mullet fish, specific endrgy 
consumption.   

1. บทนํา 
ปลากระบอก เปนชื่อของปลาชนิดหน่ึงที่อยู ในวงศ 

Mugilidae โดยมีชื่อสามัญวา The mullet fish ปลากระบอกนั้นมีอยู
ทั่วไปในทะเลและน้ํากรอย  ปลากระบอก ชนิดที่รูจักกันดีและมีการ
ศึกษาวิจัยกันอยางกวางขวาง รวมทั้งนิยมใชในการเพาะเลี้ยงคือ 
Mugil cephalus limmaeus เปนปลาที่มีลําตัวยาวปอมหัวแหลม ที่
ตามีเยื่อไขมันคลุม ปากเล็ก ครีบหลังมีสองอัน สวนหลังเปนสีเทา
หรือนํ้าตาล ดานขางเปนสีเงินวาวทองขาว ขาลําตัวมีแถบสีดําบางๆ
พบมีอยูทั่วไปในเขตรอนและเหนือหรือใตเขตรอน (Sub-trophical) 
ในมหาสมุทรแปรซิฟค มหาสมุทรแอทแลนติกและมหาสมุทรอินเดีย
รวมท้ังในทะเลเมดิเตอรเรเนียนสําหรับในไทยมีรายงานวาพบที่
จังหวัดสงขลา   

 การอบแหงเปนกระบวนการหนึ่งที่สามารถนํามาใช
ถนอมและเก็บรักษาผลิตภัณฑทางการเกษตรและเนื้อสัตว   โดย
ผลิตภัณฑที่ผานกระบวนการอบแหงแลวจะมีความชื้นลดลง ทําใหจุ
ลินทรียที่อยูภายในผลิตภัณฑมีอัตราการเจริญเติบโตชาลง และ
ผลิตภัณฑไมเนาเสียงาย   เน่ืองจากปจจัยที่สงเสริมใหเกิดการเนา
เสียไดเร็วหรือชานั้นอยูกับปริมาณความชื้นเปนองคประกอบหลัก  

สําหรับการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดใช 3 วิธี วิธีที่ 1 การ
อบแหงใชรังสีอินฟราเรด วิธีที่ 2 การอบแหงใชลมรอน  วิธีที่ 3 การ
อบแหงใชรังสีอินฟราเรดรวมกับลมรอน ซ่ึงเปนระบบอบแหงที่ใช
พลังงานรังสีอินฟราเรดและอาศัยพลังงานในรูปแบบอื่นๆชวย   ใน
เวลาที่มีแสงอาทิตยไมสมํ่าเสมอ หรือ ตองการใหผลิตผลทางการ
เกษตรแหงเร็วข้ึน  เชน   ใชรวมกับพลังงานเชื้อเพลิงจากชีวมวล 
พลังงานไฟฟา     รวมทั้งทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการอบแหง  
ไดแก อุณหภูมิอบแหง   เวลาในการอบแหง  และความชื้นที่ลดลง
ในการอบแหง 

 

2. วัสดุ อุปกรณ และวิธีการทดลอง 
2.1 วัสดุ 

ปลากระบอกขนาดเล็กเล็ก(20-25 ตัว/กิโลกรัม) ซ้ือจากทาเรือ
ในหมูบานตะโละสะมีแล หมู 2 บานตะโละสะมีแล ตําบลแหลมโพธิ์ 
อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี ที่ผานการทําความสะอาดตามหลัก



ศาสนาอิสลาม (ผานน้ํา สะอาด 3 คร้ัง) แลวนํามาหาความชื้นตาม
มาตรฐาน AOAC (1995) 
2.2 อุปกรณ 

2.2.1 เครื่องอบแหงผลิตภัณฑ โดยใชพลังงานความรอนรวม
จากรังสีอินฟราเรดและพลังงานไฟฟา เปนแหลงพลังงาน ตัวเครื่อง
อบแหงมีขนาด 60x80x158.5 cm³ ภายในบุฉนวนใยแกว หนา 5 
cm มีการควบคุมอุณหภูมิแบบ PID ซ้ึงมีคาความถูกตอง ±1°C โดย
มีเทอรมิสเตอรเปนตัว sensor ตอกับกลองควบคุมอุณหภูมิ  

- ถาดอบแหงสแตนเลสมีขนาด 44x70x5 cm² จํานวน 3ถาด  
- หองอบแหงมีหลอดอินฟราเรดขนาดหลอดละ 500 W จํานวน 

10 หลอด 
-  เครื่องทําความรอนขนาดตัวละ 1000 W จํานวน 6 ตัว 

 2.2.2 เครื่องชังนํ้าหนัก ยี่หอ Sartorius (B342025) คาความ
ละเอียด ±0.1 g. 
 2.2.3 เครื่องวัดอุณหภูมิ ความละเอียด ±0.1 °C ตอกับเทอรโม
คับเปลชนิด K ใชในการวัดอุณหภูมิภายในหองอบ อุณหภูมิ
แวดลอม  
 2.2.4 นาฬิกาจับเวลา มีดและเขียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 เครื่องอบแหงที่ใชพลังงานความรอนรวมจากรังสีอินฟราเรด 
และพลังงานไฟฟาเปนแหลงพลังงาน 

2.3 วิธีการทดลอง แบงเปน 4 สวน 
2.3.1 การเตรียมปลากระบอก 
 ปลากระบอกขนาดเล็กเล็ก(20-25 ตัว/กิโลกรัม) ซ้ือจากทาเรือ
ในหมูบานตะโละสะมีแล หมู 2 บานตะโละสะมีแล ตําบลแหลมโพธิ์ 
อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี แลวมาการทําความสะอาดตามหลัก
ศาสนาอิสลาม (ผานน้ํา สะอาด 3 คร้ัง) พรอมกับนําไปหมักกับเกลือ
ในอัตรา ปลา 1 กิโลกรัมตอเกลือ 100 กรัม เปนเวลา 12-15 ชั่วโมง 
หลังจากนั้นมาหาความชื้นเร่ิมตน 282.16 – 361.80 % dry basis 
(มาตรฐานแหง) ซ่ึงหาไดดวยวิธี AOAC (1995) 
2.3.2 การอบแหง 

ภายหลังการจัดเรียงปลากระบอกลงบนถาดอบเรียบรอยแลว 
จึงนําถาดปลากระบอกเขาหองอบ เตรียมการจดบันทึกคาตาง ๆ 
เตรียมจับเวลาโดยแบงเวลาการบันทึกคาตั้งแต 0 นาที 10 นาที 6 
คร้ัง หลังจากนั้น บันทึกทุกๆ 20 นาที จนกวาเปอรเซ็นตความชื้น
ของปลากระบอกมีคาใกลเคียงกับคาเปอรเซ็นตความชื้นที่ได
คํานวณไวของแตละการทดลอง โดยแบงการอบแหงเปน 3 สภาวะ 
คือ 
 สภาวะที่ 1 อบแหงปลากระบอกโดยใชรังสีอินฟราเรดเพียง
อยางเดียวที่อุณหภูมิ 70°C, 80°C และ 90°C ที่กําลัง 1000 W 

 สภาวะที่ 2 อบแหงปลากระบอกโดยใชลมรอนที่อุณหภูมิ 
70°C, 80°C และ 90°C และความเร็วลมเฉลี่ยประมาณ 1.0-1.2 m/s 
ที่กําลัง 1000 W 
สภาวะที่ 3 อบแหงปลากระบอกโดยใชรังสีอินฟราเรดรวมกับลมรอน
ที่อุณหภูมิ 70°C, 80°C และ 90°C และความเร็วลมเฉลี่ยประมาณ 
1.0-1.2 m/s ที่กําลัง 1000 W 
2.3.3 การหาคาจลนพลศาสตรการเปลี่ยนแปลงความชื้น 
 การคํานวณหาคาจลนพลศาสตรการเปลี่ยนแปลความชื้น 
ของปลากระบอก สามารถคํานวณหาไดจากแบบจําลองดังน้ี 
อัตราสวนความชื้น (Moisture ratio) 
 

inM
MMR =  

 
2.3.4 การคํานวณหาคาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ใชใน
การอบแหง 
 ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ SEC (MJ/kg water evap.) ที่
ใชในการอบแหงปลากระบอก นําขอมูลที่ไดจากทดลองคือ ความชื้น
เร่ิมตมและความชื้นสุดทาย และปริมาณการใชพลังงานตลอด
กระบวนการทดลอง เพื่อนํามาคํานวณหาความสิ้นเปลืองพลังงาน
จําเพาะที่ใชในการอบแหงปลากระบอกตามสมการขางตน 

 
 
 
เม่ือ 
 Min คือ มวลของวัสดุกอนอบแหง (กิโลกรัม),  

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

3. ผลการทดลองและวิจารณผล 
3.1 จลนพลศาสตรการอบแหงปลาหมึก 

3.1.1 การอบแหงดวยรังสีอินฟราเรด 
 อบแหงดวยรังสีอินฟราเรดที่อุณหภูมิ 70°C, 80°C และ 
90°C ใชรังสีอินฟราเรด 1000W มีแนวโนมของการลดลงของ
ความชื้นที่เวลาตาง ๆ ดังแสดงในรูปที่ 2 
 ในภาพที่ 2 แสดงถึงความสัมพันธกันระหวางอัตราสวน
ความชื้นของปลากระบอกกับเวลาการอบแหงดวยรังสีอินฟราเรด
ขนาด 500 W 2 หลอด สามอุณหภูมิ พบวาในการอบแหง
ปลากระบอกที่อุณหภูมิ 90°C มีการใชเวลาในการอบแหงนอยที่สุด
คือ 150 นาที และที่อุณหภูมิ 80°C ,70°C ใชระยะเวลาในการ
อบแหง 200 นาที 
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รูปที่ 2 อัตราสวนความชื้นของปลากระบอกกับเวลาการอบแหงดวย
รังสีอินฟราเรด 
 

3.1.2 การอบแหงดวยลมรอน 
 อบแหงดวยลมรอนทีอุณหภูมิ 70°C, 80°C และ 90°C ใชกําลัง
ของพัดลมเปาลมความเร็วลมที่ 1.0–1.2 m/s และใชเครื่องทําความ
รอนกําลัง 1000W จํานวน 6 ตัว มีแนวโนมของการลดลงของ
ความชื้นที่เวลาตาง ๆ ดังแสดงในรูปที่ 3 
 ในรูปที่ 3 แสดงถึงความสัมพันธกันระหวางอัตราสวนความชื้น
ของปลากระบอกกับเวลาการอบแหงดวยลมรอน โดย ใชพัดลมเปา
ลมความเร็วลมที่ 1.0–1.2 m/s และใชเครื่องทําความรอนกําลัง 
1000W จํานวน 6 ตัว ทําการทดลองสองอุณหภูมิ พบวาในการ
อบแหงปลากระบอกที่อุณหภูมิ 90°C มีการใชเวลาในการอบแหง
นอยที่สุดคือ 220 นาที สวนที่อุณหภูมิ 80°C ใชระยะเวลาในการ
อบแหง  240 นาที สวนที่อุณหภูมิ 70°C ใชระยะเวลาในการอบแหง  
300 นาที ตามลําดับ 
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รูปที่ 3 ความสัมพันธระหวางอัตราสวนความชื้นของปลากระบอกกับ
เวลาการอบแหงดวยลมรอน 
 
3.1.3 การอบแหงดวยรังสีอินฟราเรดรวมกับลมรอน 
 อบแหงดวยรังสีอินฟราเรดรวมกับลมรอนทีอุณหภูมิ 70°C, 
80°C และ 90°C ใชกําลังของรังสีอินฟราเรด 1000 W มีแนวโนม
ของการลดลงของความชื้นที่เวลาตาง ๆ ดังแสดงในรูปที่ 3 

 ในรูปที่ 3 แสดงถึงความสัมพันธกันระหวางอัตราสวนความชื้น
ของปลากระบอกกับเวลาการอบแหงดวยรังสีอินฟราเรดรวมกับลม
รอน โดยใชหลอดรังสีอินฟราเรดขนาด 500 W 2 หลอด ใชพัดลม
เปาลมความเร็วลมที่ 1.0–1.2 m/s และใชเครื่องทําความรอนกําลัง 
1000W จํานวน 6 ตัว ทําการทดลองสองอุณหภูมิ พบวาในการ
อบแหงปลากระบอกที่อุณหภูมิ 90°C มีการใชเวลาในการอบแหง
นอยที่สุดคือ 120 นาที สวนที่อุณหภูมิ 80°C ใชระยะเวลาในการ
อบแหง 160 นาทีสวนที่อุณหภูมิ 70°C ใชระยะเวลาในการอบแหง 
160 นาที เชนกัน 
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รูปที่ 4 ความสัมพันธระหวางอัตราสวนความชื้นของปลากระบอกกับ
เวลาการอบแหงดวยรังสีอินฟราเรดรวมกับลมรอน 
 
3.2 ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ใชในการอบแหง 
3.2.1 การอบแหงดวยรังสีอินฟราเรด 
 ในภาพที่ 5 แสดงคาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะของการ
อบแหงปลากระบอกดวยรังสีอินฟราเรดขนาด 500 W 10 หลอด 
สามอุณหภูมิ  
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รูปที่ 5 ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะของการอบแหงปลากระบอก
ดวยรังสีอินฟราเรด 1000W 
 
 
 
 
 



พบวาที่อุณหภูมิ 90°C มีคาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ 
11.84 MJ/kg water evap. ซ่ึงเปนคาความสิ้นเปลืองพลังงาน
จําเพาะที่มากที่สุดในการอบแหงปลากระบอกดวยรังสีอินฟราเรด 
และท่ีอุณหภูมิ 80°C มีคาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ 8.41 
MJ/kg water evap. และที่อุณหภูมิ 70°C มีคาความสิ้นเปลือง
พลังงานจําเพาะที่ 7.6241 MJ/kg water evap. 
 
3.2.2 การอบแหงดวยลมรอน 

ในรูปที่ 6 แสดงคาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะของการ
อบแหงดวยลมรอน พัดลมเปาลมความเร็วลมที่ 1.0-1.2 m/s และใช
เครื่องทําความรอนกําลัง 1000 W จํานวน 6 ตัว ทําการทดลองสอง
อุณหภูมิ พบวาที่อุณหภูมิ 90°C มีคาความสิ้นเปลืองพลังงาน
จําเพาะที่ 187.74 MJ/kg water evap. ซ่ึงเปนคาความสิ้นเปลือง
พลังงานจําเพาะที่มากที่สุดในการอบแหงปลากระบอกดวยลมรอน 
สวนที่อุณหภูมิ 80°C มีคาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ 164.62 
MJ/kg water evap.ที่อุณหภูมิ 70°C มีคาความสิ้นเปลืองพลังงาน
จําเพาะที่ 134.82 MJ/kg water evap. 
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รูปที่ 6 ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะของการอบแหงปลากระบอก
ดวยลมรอน 
 
3.2.3 การอบแหงดวยรังสีอินฟราเรดรวมกับลมรอน 

ในรูปที่ 7 แสดงคาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะของการ
อบแหงดวยรังสีอินฟราเรดรวมกับลมรอน โดยหลอดรังสีอินฟราเรด
ขนาด 500 W 10 หลอด พัดลมเปาลมความเร็วลมที่ 1.0-1.2 m/s 
และใชเคร่ืองทําความรอนกําลัง 1000 W จํานวน 6 ตัว ทําการ
ทดลองสองอุณหภูมิ พบวาที่อุณหภูมิ 90°C มีคาความสิ้นเปลือง
พลังงานจําเพาะที่ 134.82 MJ/kg water evap. ซ่ึงเปนคาความ
ส้ินเปลืองพลังงานจําเพาะที่มากที่สุดในการอบแหงปลากระบอกดวย
รังสีอินฟราเรดรวมกับลมรอน สวนที่อุณหภูมิ 80°C มีคาความ
ส้ินเปลืองพลังงานจําเพาะที่ 137.51 MJ/kg water evap. และที่
อุณหภูมิ 70°C มีคาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ 113.11 
MJ/kg water evap. 
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รูปที่ 7 ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะของการอบแหงปลากระบอก
ดวยรังสีอินฟราเรดรวมกับลมรอน 
 
3.2.4 เปรียบเทียบคาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะของการ
อบแหงปลากระบอกดวยรังสีอินฟราเรด การอบแหงปลาหมึก
ดวยลมรอนกับการอบแหงปลาหมึกดวยรังสีอินฟราเรดรวมกับ
ลมรอน 
 ในรูปที่ 8 พบวาการอบแหงปลากระบอกดวยรังสีอินฟราเรด
เพียงอยางเดียว มีคาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะนอยกวาการ
อบแหงปลากระบอกดวยลมรอนและการอบแหงปลากระบอกดวย
รังสีอินฟราเรดรวมกับลมรอน 
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รูปที่ 8 คาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะของการอบแหง
ปลากระบอกดวยรังสีอินฟราเรด การอบแหงดวยลมรอนและการ
อบแหงดวยรังสีอินฟราเรดรวมกับลมรอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.3 คุณภาพของผลิตภัณฑ 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของปลากระบอก 
 

 
 
หมายเหตุ  1 ไมชอบมากที่สุด                    2 ไมชอบมาก 
   3 ไมชอบปานกลาง             4 ไมชอบ
เล็กนอย 

5 เฉยๆ               6 ชอบนอย 
7 ชอบปานกลาง             8 ชอบมาก 

                   9 ชอบมากที่สุด 
ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส ในเรื่อง กลิ่น สี ความแหง 

ลักษณะปรากฏ  ความเค็ม  การยอมรับในการบริ โภคของ
ปลากระบอก แสดงดังตารางที่ 1 พบวา ผลิตภัณฑปลากระบอกเปน
ที่ยอมรับในการบริโภคทุกสภาวะการทดลอง และมีแนวโนมการชอบ
ในระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก โดยการอบแหงดวยพลังงานลม
รอนมีแนวโนมการชอบในระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก ซ่ึงมี
สาเหตุมาจากการอบแหงที่ผสมผสานระหวางลมและความรอน ที่จะ
ทําใหปลาคอยแหงอยางชาๆอยางเปนธรรมชาติ และจากการ
ทดสอบทางประสาทสัมผัสทางดานกลิ่นหลังการทอดพบวาอยูใน
ระดับมีแนวโนมการชอบในระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก สวนสี
ของปลากระบอกกอนทอดและหลังการทอดพบวาอยูในระดับมี
แนวโนมการชอบในระดับชอบปานกลางถึงชอบมากทางดานความ
แหงของปลากระบอกหลังการทอดพบวาอยูในระดับมีแนวโนมการ
ชอบในระดับชอบนอยถึงชอบปานกลาง ทางดานลักษณะปรากฏ
พบวาอยูในระดับมีแนวโนมการชอบในระดับชอบปานกลางถึงชอบ
มาก ทางดานความเค็มพบวาอยูในระดับมีแนวโนมการชอบในระดับ
ชอบนอยถึงชอบปานกลาง อาจจะมาจากกลุมผูบริโภคไมชอบของ
เค็ม สรุปโดยการยอมรับแลวผูบริโภคมีความชอบอยูในระดับที่ชอบ
ปานกลางถึงชอบมาก 
 
 

4. สรุปผลการทดลอง 
1) การทดลองวิจัยอบแหงปลากระบอกดวยรังสีอินฟราเรด

รวมกับลมรอน ใชระยะเวลาในการอบนอยกวาการอบแหง
ดวยรังสีอินฟราเรดและการอบแหงดวยลมรอน 

2) คาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ใชในการอบแหง
ปลากระบอกดวยรังสีอินฟราเรดเพียงอยางเดียว มีความ
ส้ินเปลืองพลังงานที่ใชในการอบแหงนอยกวา การอบแหง
ปลากระบอกลมรอนการอบแหงปลากระบอกดวยรังสี
อินฟราเรดรวมกับลมรอน 
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การยอมรับ สภาวะใน
ก า ร
อบแหง ก อ น

ทอด 
ห ลั ง
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ทอด 

ห ลั ง
ทอด 
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ก อ น
ทอด 
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เค็ม 

ก อ น
ทอด 

ห ลั ง
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การตากแดด 

 6.9 8.1 7.7 8.3 7.1 7.9 8.3 6.0 7.6 8.3 

การอบแหงดวยรังสีอินฟราเรด 1000 W 
70°C 6.6 7.7 7.3 7.9 6.9 7.1 7.7 6.2 7.2 7.8 
80°C 6.6 7.8 7.4 8.0 6.9 7.3 7.8 6.2 7.2 7.8 
90°C 6.7 7.7 7.6 8.0 6.9 7.3 7.7 6.3 7.3 7.9 
การอบแหงดวยลมรอนจากไฟฟา 
70°C 6.8 7.6 7.6 8.1 7.2 7.5 8.0 6.6 7.4 8.2 
80°C 6.8 7.8 7.6 8.2 7.1 7.5 7.9 6.9 7.4 8.3 
90°C 6.8 8.0 7.6 8.2 7.1 7.4 7.9 6.7 7.5 8.1 
การอบแหงดวยพลังงานอินฟราเรดรวมกับลมรอนจากไฟฟา 
70°C 7.0 8.0 7.6 8.1 7.1 7.3 8.1 6.6 7.4 8.1 
80°C 7.0 7.9 7.6 8.0 7.1 7.5 8.0 6.8 7.4 8.3 
90°C 6.6 7.7 7.3 7.3 6.8 7.1 7.6 6.8 7.2 8.0 


