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บทคัดยอ 
  การวิจัยครั้งนี้ เปนการทดลองอบแหงมะมวง
ดวยตูอบพลังงานแสงอาทิตย  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
อัตราการแหงตัวของมะมวงโดยการอบแหงดวยตูอบดวย
พลังงานแสงอาทิตย และประสิทธิภาพของตูอบดวย
พลังงานแสงอาทิตยในการอบมะมวง  โดยเปรียบเทียบ
กับการตากแหงดวยวิธีธรรมชาติ  ใชเวลาในการอบแหง  
9  ชั่วโมง  ผลการทดลองพบวา  ความเขมแสงมีคา
เทากับ 19890.2 kJ/m2    อุณหภูมิภายในตูอบพลังงาน
แสงอาทิตยเฉล่ีย 42.91 oC และอุณหภูมิภายนอกตูอบ
เฉล่ีย  36.4 oC  มะมวงที่อบดวยตูอบพลังงาน
แสงอาทิตยมีอัตราการแหงตัวเร็วกวามะมวง ที่ตากแหง
ดวยวิธีธรรมชาติโดยมวลเริ่มคงที่เร็วกวาประมาณ  3  
ชั่วโมง  และคาเปอรเซ็นตความชื้นสุดทายของมะมวงที่
อบภายในตู อบพลังงานแสงอาทิตย   มีค า เท ากับ  
10.52% ฐานแหง  มะมวงที่ตากแหงดวยวิธีธรรมชาติ  มี
คาเปอรเซ็นตความชื้นสุดทาย  เทากับ  9.62%  ฐานแหง    
ซึ่งภายในตูอบแหงมีคามากกวาภายนอกตูอบแหง 1.0 %   
ทั้งนี้เนื่องจากตูอบแหงมีชองระบายความชื้นไมพียงพอ
เมื่อความชื้นจากมะมวงออกสูอากาศภายในตูจนถึงระยะ
การอบแหงระยะที่ 3  อากาศภายในตูอบจึงสามารถรับไอ
น้ําจากมะมวงไดนอยลง 
 

คําสําคัญ  การอบแหง  ประสิทธิภาพเชิงความรอน  
ตูอบพลังงานแสงอาทิตย   
 

 

 
 
 
 
 
 

Abstract 
  This  research  is  and  a  experiment  with  
dried  mango  solar  oven.  Aims  to  study  the  
rate  of  drying  of  mangoes  by  drying  with  a  
solar  oven.  And  performance  of  a  solar  oven  
for  baking  mango  By  comparison  with  the  
natural  drying  method.  Drying  time  of  9  
hours. The  results  showed  that  Light  intersity  
is  equal  to  19890.2  kJ/m2.  Temperature  
inside  the  solar  oven  42.91 oC  and  the  
average  temperature  outside  the  oven  
averaged  36.4  oC.  Mange  oven  baked  with  
solar  drying  rate  faster  than  the  dried  mango  
natural  way.  The  mass  will  begin  at  
approximately  3  hours  ahead.  And  the  
percentage  of  moisture  last  mango  oven  
baked  in  solar  were  10.52% db.  Dried  mango  
with  a  natural  way.  The  final  moisture  
percentage  was  9.62%db.  Within  a  drying  
cabinet  is  greater  than  1.0%  outside  the  
drying  cabinet.  Because  the  oven  dry  
moisture  drainage  channels  are  not  enough 
P.Yong, when  moisture  from  the  air  within  
cabinet  mango.  Drying  period  until  the  third  
stage  air  oven  so  I  can  get  less  water  from  
the  mango. 
 
1.  บทนํา 
  มะมวงเปนพืชเศรษฐกิจ ที่มีจํานวนมากชนิด
หนึ่งมีทุกจังหวัดของไทย มะมวงเขียวเสวยในฤดูที่
ผลิตออกมาและมีจํานวนมาก ทําใหเกินความตองการ
ของผูบริโภค  ราคาต่ํา   ทําใหเกิดสภาวะลนตลาด  
เมื่อบริโภคไมหมดทําใหเกิดการสูญเสีย  การนําไปแปร
รูปสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณใหม  
เปนการเพิ่มมูลคาใหกับผลผลิต   จึงไดมีการศึกษา



และนําพลังงานที่ไดจากธรรมชาติมาใช   เพ่ือตอบสนอง
กับความตองการของสภาวะในปจจุบัน  และเปนการลด
รายจายจากการจัดการผลผลิตของคน   
 การอบแหงโดยใชพลังงานแสงอาทิตย เปนทาง 
เลือกหน่ึงเพ่ือเปนการเพิ่มคุณคาของอาหาร  เนื่องจาก 
แสงอาทิตยเปนพลังงานหมุนเวียนที่ไมตองเสียคาใชจาย  
จึงไดนําเตาอบพลังงานแสงอาทิตยมาประยุกต ใช
ในการอบแหงมะมวง  ซึ่งจะเปนผลิตภัณฑใหม  โดยมี
การศึกษาปจจัยในการอบ   เชน   อุณหภูมิ   เวลา  
ตอการแหงตัวของมะมวง  รวมท้ังประสิทธิภาพของตูอบ
แหงพลังงานแสงอาทิตย 
 การนําพลังงานจากแสงอาทิตย มาใชในการ
ถนอมอาหาร  จะเปนการเพิ่มมูลคาอาหาร  และเปนการ
ประหยัดพลังงาน รวมท้ังประหยัดเวลาดวย 
 ในการทําการวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาการแหง
ตัวของมะมวงและศึกษาประสิทธิภาพของตูอบดวย
พลังงานแสงอาทิตยกับการตากแหงดวยวิธีธรรมชาติ  
และนําผลการวิจัยไปปรับใชในการเรียนการสอนในชั้น
เรียน 

ทฤษฎีการอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตย  
การอบแหง คือ กระบวนการลดความชื้น โดย

สวนใหญใชการถายเทความรอนไปยังวัสดุที่ชื้น เพ่ือไล
ความชื้นออกโดยการระเหย อาศัยความรอนที่ไดรับเปน
ความรอนแฝงของการระเหย  ปกติจะใชความชื้นเปนตัว
บงบอกปริมาณของนํ้าที่อยูในวัสดุ  โดยทั่วไป  ขั้นตอน
การลดลงของความชื้นสามารถแบงไดเปน 3 ระยะ คือ  
 ระยะเร่ิมตนของการอบแหง (Initial period) 
ระยะชวงนี้ อุณหภูมิที่ พ้ืนผิวของวัสดุอบแหงจะเขาสู
สภาวะสมดุลทางความรอน (dynamic equilibrium) และ
มีการระเหยของความชื้นเกิดขึ้นที่บริเวณพ้ืนผิวของวัสดุ 
อัตราการแหงตัวของวัสดุจะมีคาเพ่ิมสูงขึ้น เมื่ออุณหภูมิ
สูงขึ้น 
 ระยะอัตราการระเหยของไอน้ําคงที่ (Constant-
rate period) ระยะนี้อุณหภูมิพ้ืนผิวของวัสดุอบแหงจะมี
คาคงที่ และความชื้นที่บริเวณพ้ืนผิวของวัสดุจะอยูใน
สภาวะอิ่มตัว การกระจายความชื้นที่พ้ืนผิวของวัสดุมีคา
สม่ําเสมอ โดยท่ีอัตราการเคลื่อนที่ของความชื้นจาก
ภายในวัสดุอบแหงมายังพ้ืนผิววัสดุ มีคาเทากับอัตราการ
ระเหยของน้ําที่ผิววัสดุ อัตราการอบแหงในระยะนี้จะมี
คาคงที่และขึ้นอยูกับอัตราการถายเทความรอนที่พ้ืนผิว
ของวัสดุ 

ระยะอัตราการระเหยของไอลดลง (Falling-
rate period) ระยะนี้จะเริ่มจากเมื่อความชื้นบนพ้ืนผิว
ไมอ่ิมตัว อัตราการเคลื่อนที่ของความชื้นจากภายใน
ของวัสดุอบแหง ไปยังบริเวณพื้นผิวมีคานอยกวาอัตรา
การระเหยของความชื้นที่พ้ืนผิวของวัสดุอบแหง จุดที่
เริ่มมีการเปล่ียนแปลงอัตราการระเหยที่คงที่มาเปนชวง
ที่มีอัตราการระเหยลดลงเรียกวา จุดความชื้นวิกฤต 
(Critical moisture content) การระเหยของไอน้ําจะ
ส้ิน สุดลง  เมื่ อ ถึ ง จุ ดที่ เ รี ยกว า  ความชื้ นสมดุ ล 
(Equilibrium moisture content ) ซึ่งเปนจุดที่ความชื้น
ของวัสดุที่ยังคงมีอยูภายในเนื้อวัสดุแตไมมีการสูญเสีย
ใหกับอากาศภายนอกภายนอก (พีระพงศ ทีฆสกุล,  
2549)   

พลังงานแสงอาทิตยมีใหใชมากมายไมหมด
ส้ิน ทั้งโดยการใชพลังงานแสงอาทิตยทางตรงและการ
ใชพลังงานแสงอาทิตยโดยออม  เครื่องอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยโดยสวนใหญใชในการอบแหงผลิตภัณฑ
ทางการเกษตร 
 การวั ดความชื้ น ของผลผ ลิต   คิ ด เป น
เปอรเซ็นต  มีวิธีวัด  2  วิธี  คือ   
     เปอรเซ็นตฐานเปยก  MC( %W.B.)        
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โดยที่ 
W w    =   น้ําหนักของน้ําที่อยูภายในเนื้อของวัสดุ  ,    
W d    =   น้ําหนักของเนื้อวัสดุแหง 

 
ประสิทธิภาพของตูอบพลังงานแสงอาทิตย  

ใชสูตรดังนี้ 
การคํานวณประสิทธิภาพเครื่ องอบแหง

พลังงานแสงอาทิตยสามารถคํานวณได จาก 
 

s
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โดยที่ 



solarη  =   ประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องอบแหง
โดยใชพลังงานแสงอาทิตย 

Lm      =   ปริมาณน้ําที่ระเหยออกจากตัวผลิตภัณฑ 
(kg) 
L       =   ความรอนแฝงการกลายเปนไอของน้ํา 
(kJ/kg) 
I        =   ปริมาณรังสีแสงอาทิตยที่ตกกระทบตัวรับรังสี 
(kJ/m2) 

sA       =   พ้ืนที่แผงรับรังสีแสงอาทิตย (m2)  
 
2.  วัสดุอุปกรณและวิธีการทดลอง 
 วัสดุอุปกรณ 

1. มะมวง 
2. มีด   ชอน   ถุงมือ   ถุงพลาสติกใส   ถาด

อลูมิเนียมใบใหญ  จํานวน  2  ถาด  ใบเล็ก  
2 ถาด 

3. เ ค รื่ อ ง ชั่ ง น้ํ า ห นั ก ดิ จิ ต อ ล   (Electronic  
balance)  ย่ีหอ UWE  รุน  DB-600  

4. เครื่ อง วัดความชื้น สัมพัทธและ อุณหภูมิ  
(Thermocople)    

5. เครื่ องมือ วัดความเร็ วลม  (Anemometer)  
ย่ีหอ  Testo  รุน  405-VI    

6. เครื่องวัดความเขมของแสง  (Pyranomete)  
ย่ีหอ  Kipp $ zonen  รุน  CM3    

7. เครื่องอบไฟฟา  (Electronic  oven)  ย่ีหอ  
memment  รุน  400 

 วิธีการทดลอง 

  ศึกษาตัวแปร  ไดแก  อุณหภูมิ  อุณหภูมิหลัง
ผานแผงรับความรอน  อุณหภูมิกลางตู  ความเขม
แสงอาทิตย  คาความชื้นสัมพัทธ  ความเร็วลม 
 วางตัวอยาง   2  จุด  คือ  ต้ังถาดมะมวงตัวอยาง 1  
ไวกลางตูอบแสงอาทิตย   ต้ังถาดมะมวงตัวอยาง 2  
ไวขางนอกตูอบ  วัดอุณหภูมิ 3 บริเวณ คือ  อุณหภูมิ
ทั่วไป อุณหภูมิกลางตูอบและอุณหภูมิหลังผานแผงรับ
ความรอน    วัดความชื้นสัมพัทธ  2  จุด  คือ วัด
บริเวณทั่วไป  และวัดบริเวณชองระบายอากาศ   วัด
ความเร็วลมบริเวณชองทางเขาของลมดานหนาแผงรับ
ความรอน  เก็บขอมูลทุกชั่วโมง  เปนเวลา  9  ชั่วโมง 
(ต้ังแตเวลา  08.00 -17.00 น.)  แลวนําไปอบดวย
เครื่องอบไฟฟาที่อุณหภูมิ  103 oC  เพ่ือหามวลของ
มะมวง  คํานวณหาความชื้นฐานแหงของผลิตภัณฑ 
จากสมการ (2)  คํานวณหาประสิทธิภาพของตูอบ
พลังงานแสงอาทิตย  จากสมการ  (3) 
 
3.  ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

1.  อัตราการแหงตัวของมะมวงเขียวเสวย 
   ผลการศึกษาพบวา  ความเร็วลมโดยเฉลี่ย
มีคาเทากับ  0.18  m/s   ความเขมแสงที่ผลิตภัณฑ
ไดรับ  มีคา 19890.2 kJ/m2   ดังแสดงในรูปที่  1 
   อุณหภูมิเฉล่ียภายในตูอบแหง  และนอก
ตูอบแหง  มีคาเทากับ   42.91 oC และ  36.4 oC 
ตามลําดับ และอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงดังแสดงใน
รูปที่  2  

 

 
รูปท่ี  1  ความเขมแสง ณ เวลาตางๆ 
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รูปที่  2  เปรียบเทียบอุณหภมิภายในตูอบพลังงานแสงอาทิตยและนอกตูอบ ณ เวลาใด ๆ 
 
   เมื่อเวลาผานไป 9  ชั่วโมง  จะเห็นไดวามวล
ตัวอยางที่อบในตูอบพลังงานแสงอาทิตยมี    อัตราการ
แหงตัวเร็วกวามวลตัวอยางที่ตากแดดตามธรรมชาติ  
โดยมะมวงที่อบในตูอบมีมวลเริ่มคงที่เร็วกวาตากแดด
ตามธรรมชาติประมาณ  3  ชั่วโมง  เนื่องจากอุณหภูมิ
ภายในตูอบพลังงานแสงอาทิตยสูงกวาอุณหภูมิภายนอก
ตูทําใหความชื้นสัมพัทธภายในตูตํ่ากวาภายนอกตูจึงทํา
ใหความชื้นจากมะมวง ออกสูอากาศไดดีกวา   แต
เปอรเซ็นตความชื้นสุดทายของมะมวงที่อบภายในตูอบ
นอยกวามะมวงที่ตากแดดธรรมชาติ 1 % (เปอรเซ็นต
ความชื้นสุดทาย มีคาเทากับ 10.52 % ฐานแหง  และ

9.60 % ฐานแหงตามลําดับ)  ทั้งนี้เนื่องจากตูอบแหงมี
ชองระบายความชื้นไมพียงพอเมื่อความชื้นจากมะมวง
ออกสูอากาศภายในตูจนถึงระยะการอบแหงระยะที่ 3  
จะพบวาความชื้นสัมพัทธภายในตู เริ่มสูงขึ้นอยาง
รวดเร็วในชั่วโมงที่ 6-7  ดังนั้นเมื่อความชื้นสัมพัทธ
ของอากาศภายในตูมีคาสูง  อากาศภายในตูอบจึง
สามารถรับไอน้ํา            จากมะมวงไดนอยลง ซึ่ง
ความชื้นสัมพัทธแสดงถึงความสามารถของอากาศที่จะ
รับจํานวนไอน้ําไวได ณ อุณหภูมิที่เปน อยูขณะน้ัน ( 
http://www.kroobannok.com , 27  เมษายน  2553)  
ดังแสดงในรูปที่ 3 และ 4 
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รูปที่ 3  ความสัมพันธระหวางความชื้นของมะมวงกับเวลา 
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รูปที่  4  ความสัมพันธรหวางะอุณหภูมิกับความชื้นสัมพัทธ ภายในตูอบพลังงานแสงอาทิตยและ 
    ภายนอกตู  กับเวลา 
 
   
 2.  ประสิทธิภาพของตูอบดวยพลังงานแสงอาทิตย 
  จ า ก ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ประสิทธิภาพของตูอบดวยพลังงานแสงอาทิตยมีคา
เทากับ 9.99 % ซึ่งจากการศึกษาอบกลวยเล็บมือนาง
ของสําราญ(2552) พบวาเครื่องอบมีประสิทธิภาพเชิง
ความรอนเทากับ 3.69% และธีระศักดิ์ (2552) ไดศึกษา
การอบมะเขือเทศราชินีแชอ่ิมพบวาประสิทธิภาพเชิง
ความรอนของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยสูงสุด
เทากับ 16.90 %  ศรัล (2552) ศึกษาประสิทธิภาพของ
ตูอบพลังงานแสงอาทิตยแบบผสมผสานพบวามีคา
เทากับ19.9% จะเห็นวาประสิทธิภาพของตูอบพลังงาน
แสงอาทิตยที่ศึกษาโดยการอบมะมวงยังคงมีคาอยูในชวง
ที่นอยทั้งนี้เนื่องจากตูอบพลังงานแสงอาทิตยที่ใชไม
สามารถกักเก็บความรอนไวไดนาน 
 
4.  สรุปผลและเสนอะแนะ 
  ผลการทดลองอบมะมวง ดวยตูอบพลังงาน
แสงอาทิตย    มีอัตราการแหงตัวที่เร็วกวาการตากดวย
วิธีธรรมชาติโดยมวลเริ่มคงที่เร็วกวาประมาณ 3 ชั่วโมง  
และเปอรเซ็นตความชื้นสุดทายการตากแที่ตางกัน  1.0 
%(wb) 
  การทดลองครั้งนี้มีตัวแปรตางๆ คือ  ความเร็วลม  
อุณหภูมิ  สภาพอากาศ  และตูอบพลังงานแสงอาทิตย  
ทําใหผลการทดลองใกลเคียงกัน  ทั้งนี้ลักษณะของตูอบ
พลังงานแสงอาทิตยมีตัวกักเก็บความรอนไมดี  เมื่อมี
พลังงานแสงของดวงอาทิตยมากตูอบจะรอนเร็ว  และเมื่อ

พลังงานแสงของดวงอาทิตยนอย  มีเมฆมากทําให
ตูอบเย็นตัวเร็ว  ทําใหผลการทดลองใกลเคียงกัน ณ 
จุดเวลาที่  9  ชั่วโมง   
คาน้ําหนักคงที่ของตัวอยางที่หนึ่งคงที่ที่ชั่วโมงที่  5  
เปนตนไป  จากการสํารวจความพึงพอใจของผูบริโภค  
ผลปรากฏวาไดรับการตอบรับที่ดี  สีของมะมวงนา
รับประทาน  รสชาติอาหารดีมีความหวานอมเปรี้ยว  
กรอบอรอย  
 
กิตติกรรมประกาศ  
  ผูวิจัยขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย  (สกว.)  โดยฝายสวัสดิภาพสาธารณะ  (ฝาย  
3 )  ที่ ไ ด ให ทุ นสนั บสนุ น ในการทํ า โค ร งกา รนี้ 
ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.พีระพงศ  ทีฆสกุล  อาจารยที่
ปรึกษาซึ่งกรุณาสละเวลาใหความรูและนะนําในการทํา
โครงการ  ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ  ที่
เอื้อเฟอสถานที่วัสดุอุปกรณตางๆ  สําหรับทําโครงการ  
ขอขอบคุณนางสาวณัฐฌา   แปนแกว  นายอรรถ  อา
คาสุวรรณ  ที่ชวยอํานวยความสะดวกตางๆ  ในการ
ดําเนินงานโครงการ 
  ขอขอบคุณ เ พ่ื อนๆ   น อ งๆ   ที่ ใ ห ค ว าม
ชวยเหลือ  และเปนกําลังใจในการทําโครงการใหสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี 

8.00 น.   9.00 น.  10.00 น.  11.00 น.  12.00 น. 13.00 น. 14.00 น. 15.00 น. 16.00 น.  17.00 น. 
0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Time(hr)

%
R

H

0

10

20

30

40

50

60 %RH inside

%RH  outside

Tem. outside

Tem. inside



  ทายสุดขอขอบพระคุณคุณพอคุณแมที่เปนที่รัก
และเคารพ  ผูใหกําลังใจและใหโอกาสในการศึกษาอันมี
คายิ่ง 
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