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บทคัดยอ 
  การทดลองอบมะมวงโดยเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยชนิด
อุโมงค มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาทฤษฎีการทํางานของการอบแหงดวย
พลังงานแสงอาทิตย ซ่ึงปจจัยตางๆที่ มีผลตอการอบแหงและการ
เปรียบเทียบระยะเวลาของการอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตยและการ
ตากแหงดวยวิธีธรรมชาติ จากผลการทดลองอบมะมวงพบวา การใช
พลังงานความรอนจากแสงอาทิตย อุณหภูมิเฉลี่ยอยูที่ 37.08 องศา
เซลเซียส ทําใหมะมวงแหงไดในระยะเวลา 6 ชั่วโมง ทําใหการอบแหง
มะมวงดีกวาและเร็วกวาการตากแหงแบบธรรมชาติ 8 ชั่วโมง 
 
คําสําคัญ 
  การอบแหง หมายถึง การไลนํ้าหรือความชื้นที่มีอยูในมะมวงออกไป 
โดยใชเครื่องอบแหงพลงังานแสงอาทิตยชนิดอุโมงค 
  เคร่ืองอบพลังงานแสงอาทิตยชนิดอุโมงค  หมายถึง เครื่อง
อบแหงพลังงานแสงอาทิตยใชหลักการเปลี่ยนรังสีแสงอาทิตยใหเปน
พลังงานความรอนโดยใชแผงรังสีรับแสงอาทิตย ทาสีดําเพื่อใหการดูดซับ
พลังงานแสงอาทิตยมีประสิทธิภาพสูงสุด ความรอนถูกถายเทใหแก
ผลิตภัณฑ และความชื้นจากผลิตภัณฑจะถูกดูดออกไปทางปลองระบาย
ความชื้นหลังตูอบ 
  มะมวง หมายถึง เน้ือมะมวงพันธุเขียวเสวยที่ควานเอาเมล็ดออก
แลวสไลดเปนแผนบางๆ 
 
1. บทนํา 
  แพรเปนจังหวัดหน่ึงในภาคเหนือของประเทศไทยที่ประชากรสวน
ใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลิตผลทางการเกษตรมีมากมาย เชน 
ผักและผลไมตางๆ มะมวงเปนไมผลเศรษฐกิจหลักชนิดหน่ึงของจังหวัด
แพร ผลผลิตที่ไดเปนการบริโภคมะมวงสดในประเทศ ผลผลิตที่เหลือจะ
นําไปแปรรูปเปนมะมวงกวนโดยเกษตรกรสวนใหญจะใชกาซหุงตมเปน
เชื้อเพลิงในการกวนมะมวง ทําใหตนทุนการผลิตสูงและทําใหเกิดการ
ส้ินเปลืองพลังงานที่นับวันจะมีปริมาณลดลง การทํามะมวงอบจึงเปนอีก
หน่ึงทางเลือกในการถนอมอาหารและแปรรูปผลิตภัณฑที่ลดการใช
พลังงานสิ้นเปลือง การใชเคร่ืองอบแหงในการอบมะมวงจึงเปนแนวทาง
หน่ึงในการแปรรูปผลผลิตมะมวงสดเพื่อเก็บรักษาและรอการจําหนาย
ตอไป  
ดังน้ันวัตถุประสงคของงานวิจัยน้ี เปนการศึกษาทฤษฎีการทํางานของการ
อบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตยชนิดอุโมงคดวยปจจัยตางๆที่มีผลตอการ
อบแหง และการเปรียบเทียบระยะเวลาของการอบแหงดวยพลังงาน
แสงอาทิตยและการตากแหงดวยวิธีการทางธรรมชาติ 
 
2. ทฤษฎี 
 

ทฤษฎีการแหงตัว 
การแหงตัวของวัสดุประกอบไปดวย 3 ข้ันตอนดังน้ี 
1.ระยะเร่ิมตนของการอบแหง ในระยะนี้อุณหภูมิของผลิตภัณฑ
จะเพ่ิมข้ึนจนกระทั่งเทาอุณหภูมิกระเปาะเปยกที่ใชทําแหงนํ้าที่
ระเหยในระยะนี้ จะเปนนํ้าอิสระ คือไมจับกับโมเลกุลของสารอื่น 
2. ระยะอัตราการระเหยของไอน้ําคงที่ เปนระยะที่ความชื้นของ
ผลิตภัณฑลดลงแบบเสนตรง เทียบกับเวลา นํ้าที่ระเหในชวงน้ี
เปนนํ้าอิสระเชนเดียวกับในระยะเริ่มตน ในระยะนี้นํ้าจะเคลื่อนตัว
จากภายในผลิตภัณฑสูผิวเพื่อทดแทนน้ําที่ระเหยจากผิวสูอากาศ
ภายนอกพอดี ตลอดเวลาผิวของผลิตภัณฑจึงชุมดวยนํ้าอยูเสมอ
ระยะน้ีอัตราเร็วการแหงจะมีคาคงที่และสูงสุด 
 
3. ระยะอัตราการระเหยของไอลดลง เม่ือคาความชื้นของ
ผลิตภัณฑถึงจุด 
หน่ึงซ่ึงเรียกวา คาความชื้นวิกฤต การเคลื่อนตัวของน้ําจาก
ภายใน  ออกมาสูผิวเปนไปไดยากขึ้นจึงไมสามารถทดแทนน้ําที่
ระเหยจากผิวได ดังน้ันในระยะนี้อัตราเร็วของการทําแหงจึงลดลง 
ตัวแปรที่ควบคุมอัตราเร็วในการแหงไมใชลักษณะของอากาศ
ภายนอกอีกตอไป แตจะข้ึนอยูกับลักษณะผลิตภัณฑเอง การวัด
ความชื้นของผลผลิตสวนใหญจะคิดเปนเปอรเซ็นต คือ 
 การวัดความชื้นของผลผลิตโดยคิดเปนเปอรเซ็นต 
  ความชื้นฐานแหง ( Dry Basis )หรือ MC(d.b.)  เปน
คาความชื้นเทียบกับมวลของวัสดุแหง 

  MC(%d.b.)  = 100×
− dw
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  โดยที่     W w     = นํ้าหนักของน้ําที่อยูในเน้ือวัสดุ 
(kg )  
    Wd      = นํ้าหนักของเน้ือวัสดุแหง (kg ) 

 
ประสิทธิภาพแผงรับรังสีแสงอาทิตย 
 

       ประสิทธิภาพของแผงรับรังสีแสงอาทิตย 
การคํานวณประสิทธิภาพของแผงรับรังสีแสงอาทิตย

ของเคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตยสามารถคํานวณได จาก 

s
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q          η =  

  
โดยที่ 
             q         =   พลังงานความรอนที่ตูอบไดรับ (kJ) 

             I         =   ปริมาณรังสีแสงอาทิตยที่ตกกระทบ
ตัวรับรังสี (kJ/m2) 



 

            sA         =   พื้นที่แผงรับรังสีแสงอาทิตย (m2) 
      พลังงานความรอนที่ตูอบไดรับสามารถหาไดจากการเพิ่มอุณหภูมิ
ของอากาศที่ไหลผานแผงรับรังสีแสงอาทิตย ดังสมการ 

 
)(           oipa TTCmq −=  

  
โดยที่ 
             am     =   ปริมาณอากาศที่เขาสูแผงรับรังสีแสงอาทิตย (kg) 
             pC      =   ความรอนจําเพาะของอากาศ (kJ/Kg๐C) 
             iT       =   อุณหภูมิอากาศที่ไหลเขา (๐C) 
             oT       =   อุณหภูมิอากาศที่ไหลออก (๐C) 
       
และคา ma หาไดจากสูตร 

 
VAt          m ρa =  

  
โดยที ่
               ρ        =   ความหนาแนนของอากาศ (kg/m3) 

                V        =   ความเร็วของอากาศเฉลี่ยที่ทางเขาแผงรับรังสี 
(m/s) 
               A        =   พื้นที่หนาตัดของชองทางไหลเขาอากาศของแผง
รับรังสีแสงอาทิตย 
                 t          =   เวลา (s) 

 
ประสิทธิภาพเชิงความรอน 

การคํานวณหาประสิทธิภาพของเครื่องอบแหงโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตยเพียงอยางเดียวสามารถหาไดจากสัดสวนของพลังงานที่ใชใน
การอบแหงผลิตภัณฑ กับพลังงานแสงอาทิตยที่เขาสูระบบ โดยประเภท
ของเคร่ืองอบแหงแบบธรรมชาติใชสมการ ดังตอไปน้ี 

s
solar

IA
Lm           Lη =  

 
โดยที ่
                 solarη  =   ประสิทธิภาพเชิงความรอนของเคร่ืองอบแหง

โดยใชพลังงานแสงอาทิตย 
                  Lm      =   ปริมาณนํ้าที่ระเหยออกจากตัวผลิตภัณฑ (kg) 
                  L       =   ความรอนแฝงการกลายเปนไอของนํ้า (kJ/kg) 
                  I        =   ปริมาณรังสีแสงอาทิตยที่ตกกระทบตัวรับรังสี 
(kJ/m2) 
                 sA       =   พื้นที่แผงรับรังสีแสงอาทิตย (m2) 

 
 

3. วัสดุอุปกรณและวิธีการทดลอง 
การทดลองในครั้งน้ีเปนการทดลองการอบแหงมะมวงดวย

เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตยชนิดอุโมงค โดยมีวัสดุอุปกรณในการ
อบแหง ดังน้ี 

 
3.1วัสดุ 

3.1.1มะมวง 
3.2 อุปกรณ 
 เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตยชนิดอุโมงค ขนาด
แผงรับแสงอาทิตย 2x2 เมตร ตูอบขนาด 2x4 

ถาดอลูมิเนียมใบใหญ จํานวน 2 ถาด ใบ
เล็ก จํานวน 2 ถาด 
 มีด ถุงมือ ถุงพลาสติกใส 
3.3 เครื่องมือ 
 เครื่องมือวัดความเร็วลม (Anemometer) 
ยี่หอ Testo รุน 405-VI 
 เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธและอุณหภูมิ ( 
Thermocuple ) 
 เครื่องชั่งนํ้าหนักดจิิตอล ( Electronic 
balance ) ยีหอ UWE  รุน DB-600 

 เครื่องอบไฟฟา ( Electronic oven ) ยี่หอ memmert รุน 
400 
 เครื่องวัดความเขมแสงอาทิตย ( 
Pyranomete ) ยีหอ Kipp&Zonen รุน CM3 
 
3.4 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่จะศึกษา ไดแก อุณหภูมิบรรยากาศ อุณหภูมิหลัง
ผานแผงรับความรอน อุณหภูมิกลางตู ความเขมแสงอาทิตย คา
ความชื้น ความชื้นสัมพัทธ
ของบรรยากาศและอากาศที่ออกจากตูอบ และความเร็วลม 
บริเวณชองทางเขาของลมดานหนาแผงรับความรอน 
 
3.5 ข้ันตอนการทดลอง 
 คัดเลือกมะมวงคุณภาพดี ใชไดทุกชนิด ทีเหมาะสมที่สุดคือ 
มะมวงเขียวเสวย ควานเมล็ดมะมวงออก ลางน้ําใหสะอาด ใส
ตะกราพักใหสะเด็ดนํ้าแลวหั่นสไลดตามยาวของมะมวง ชั่งเน้ือ
มะมวงทั้งหมด ชั่งถาดเปลาทั้งหมดไดแกถาดใบใหญ 2 ใบ ถาด
ใบเล็ก 2 ใบ นํามะมวงที่ไดใสถาดใบใหญ 2 ใบ ถาดใบเล็ก 2 ใบ 
(ถาดตัวอยาง) เกลี่ยใหทั่วถาด 
             นํามะมวงในถาดนําไปตากในตูอบ 2 ถาด และนอก
ตูอบ2 ถาด บันทึกตัวแปรตางๆทุก 1 ชั่วโมง รอจนเน้ือมะมวง
แหง   
             แลวนําไปอบ  
             กับเคร่ืองอบไฟฟาดวยอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ใช
เวลาในการอบ 24 ชั่วโมงจนแหงสนิท ชั่งผลิตภัณฑตัวอยางที่
แหงแลว  
             ทั้งหมด คํานวณหาความชื้นฐานแหงของผลติภัณฑ ณ 
เวลาตางๆ  

3.6 ผลการทดลอง 
การทดลองเพื่อศึกษาการอบมะมวงพันธเขียวเสวย

ดวยเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงค ทดลองวันที่ 7 
เมษาย2553 ผลการทดลองดังน้ี 

 
ความเขมแสงอาทิตย 



 

ความสัมพันธระหวางความเขมแสงอาทิตยกับเวลาแสดงในรูปที่ 1 จะ
เห็นไดวาความเขมของแสงจะมีแนวโนมข้ึนๆลงๆในชวงระหวาง 10:00 – 
13:00 น เพราะมีเมฆครึ้มมาบดบังแสงอาทิตยเปนบางครั้ง ทําใหความ
เขมของแสงลดลง ความเขมแสงเฉลี่ย 613 W/m2 รวมพลังงานสะสม
แสงอาทิตยทั้งหมดเทากับ 19.89 MJ/m2 
อุณหภูมิ 

ความสัมพันธ ระหว า งอุณหภู มิที่ ตํ าแหน งต าง  ๆ  กับ เวลา
แสดงในรูปที่ 1  จะเห็นไดวาอุณหภูมบรรยากาศภายนอกคอนขางคงที่ทั้ง
วันโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 37.1 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิภายในเพิ่มสูงตาม
อุณหภูมิหลังผานแผงรับรังสีแสงอาทิตยซ่ึงมีผลมาจากความเขมของ
แสงอาทิตยโดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยเทากับ 53.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิหลัง
ผานแผงรับรังสีแสงอาทิตยจะมีอุณหภูมิสูงข้ึนตามความเขมแสง โดยมี

อุณหภูมิเฉลี่ยเทากับ 49.1 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิหลังผาน
เครื่องมีอุณหภูมิเฉลี่ย 41.5 องศาเซลเซียส 
 
ความชื้นสัมพัทธ 

ความสัมพันธระหวางความชื้นสัมพัทธกับเวลาแสดงในรูปที่ 
2  พบวาชวงที่อากาศมีความชื้นสัมพัทธสูง ความสามารถของ
การระเหยตัวของนํ้าในมะมวงจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ความชื้นสัมพัทธที่ชองระบายความชื้นมีคาต่ํากวาความชื้น
สัมพัทธอากาศภายนอกตูอบ 
 
 
 

 

 
รูปที่ 1  ความสัมพันธระหวางความเขมแสงอาทิตยกับเวลา 
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T1 คือ อุณหภูมิในเครื่อง 
T2 คือ อุณหภูมิหลังผานแผง
T3 คือ อุณหภูมิหลังผานเครื่อง
Tamb คือ อุณหภูมินอกเครื่อง

 
รูปที่ 2  ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับเวลา 
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RH คือ ความช้ืนสัมพันธท่ีชองระบายความช้ืน

RHamb คือ ความช้ืนสัมพันธนอกหองอบแหง

 
รูปที่ 3  ความสัมพันธระหวางความชื้นสัมพัทธกับเวลา 

 

 
รูปที่ 4  ความสัมพันธระหวางคาความชื้นของมะมวงกับเวลา 

 
 
ความชื้นฐานแหงของผลิตภัณฑ 

การอบแหงมะมวงโดยใชเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตยชนิดอุโมงค มี
แนวโนมลดลงของความชื้นที่เวลาตางๆ  ความสัมพันธระหวางความชื้น
กับเวลา มีแนวโนมลดลงของความชื้นที่เวลาตางๆ โดยใชเวลาในการ
อบแหงจํานวน 1 วัน เม่ือทําการอบมะมวงในเครื่องอบแหงชนิดอุโมงคจะ
ทําใหมะมวงแหงเร็วกวาการอบแบบธรรมชาติและไดผลิตภัณฑมะมวง
อบแหงที่มีรสชาติอรอยกวาเพราะภายในเครื่องอบแหงชนิดอุโมงคมีความ
รอนที่สูงกวาโดยความรอนที่มีอยูมีการระบายออกสูภายนอกนอยกวาการ
อบแบบธรรมชาติและในการอบแหงมะมวงโดยใชเครื่องอบแหงชนิด
อุโมงคใชเวลาในการอบเปนเวลา 6 ชั่วโมงจะไดคาความชื้นอยูในชวง
มาตรฐานซึ่งไดระยะเวลาดีกวาการอบแบบธรรมชาติคือใชเวลา 8 ชั่วโมง 

ประสิทธิภาพแผงรับความรอนและประสิทธิภาพเชิงความรอนไดผล
ดังน้ี 
                   ประสิทธิภาพเชิงความรอน = 0.018% 
         ประสิทธิภาพของแผงรับรังสีแสงอาทิตย = 23.9%     

 
เน่ืองจากแผงรับรังสีของตูอบแบบอุโมงค มีการ

ออกแบบเพื่อบรรจุผลิตภัณฑที่จะทําการอบจํานวน 8 ถาดแตใน
การทําการทดลองในครั้งน้ีไดทําการอบมะมวงในเครื่องจํานวน
เพียง 1 ถาดเทานั้น จึงทําใหพลังงานที่ไดจากการอบที่นํ้ามีการ
ระเหยออกมามีคานอยกวาปกติจึงทําใหไดพลังงานนอย 

จากผลการสํารวจความพึงพอใจของการชิมมะมวง
อบแหงโดยการออกแบบสอบถามปรากฏวาผูชิมไดชิมแลวบอก
วาอรอย มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวและไดเสนอแนะแนวทางในการ
อบมะมวงครั้งตอไปวาควรมีการปอกเปลือกมะมวงดวยอีกทั้งยัง
ตองรักษาความสะอาดของมะมวงอบแหงเพราะมะมวงอบแหง
บางชิ้นยังไมคอยสะอาดมีฝุนเกาะตามเนื้อมะมวงอบแหง 
 
 
 
4. สรุปและอภิปรายผล 
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จากการทดลองการอบแหงมะมวงดวยเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย
ชนิดอุโมงค โดยการใชพลังงานความรอนจากแสงอาทิตยเพียงอยางเดียว
ในเวลากลางวัน มีประสิทธิภาพเชิงความรอนของเคร่ืองอบแหงเทากับ  
0.59 เปอรเซ็นต ประสิทธิภาพแผงรับรังสีแสงอาทิตยมีคาเทากับ 23.9 
เปอรเซ็นต อุณหภูมิเฉลี่ยภายในตูอบแหงจะอยูประมาณ 53.6 องศา
เซลเซียส ปจจัยที่มีผลตอการอบแหงจะตองอาศัยแสงแดดที่มีความเขม
ของแสงในแตละวันคอนขางสูงจึงจะทําใหอุณหภูมิภายในตูสูงไปดวย สวน
การเปรียบเทียบระยะเวลาระหวางการอบแหงใชตูอบใชระยะเวลา
ประมาณคร่ึงวัน แตกตางจากการตากแหงแบบธรรมชาติที่ตองใชเวลา
ประมาณ 1 วัน จนถึงความชื้นที่ 24.9 และการอบแหงในตูอบสามารถ
รักษาความสะอาดและคุณภาพไดดีกวาการตากแหง 
 
5. วิจารณผลและขอเสนอแนะ 
การเปรียบเทียบระหวางการอบดวยตูอบ และการตากแหงดวยวิธี
ธรรมชาติ จะพบวา การตากแหงดวยวิธีธรรมชาติจะใชเวลาในการตาก
มากกวาการอบดวยตูอบความรอนพลังงานแสงอาทิตย ซ่ึงจะใชเวลาแค
วันเดียว โดยข้ึนอยูกับความเขมของแสงแตละวันดวย ถาหากแตละวันมี
ความเขมแสงมากจะใชเวลาประมาณ 1 วัน ก็สามารถเก็บผลิตภัณฑ
อบแหงมะมวงไดเลย 
 
6. การนําผลงานวิจยัไปใชประโยชน 

สามารถนําองคความรูที่คนพบในครั้งน้ีไปใชพัฒนาการเรียนการสอน
แกนักเรียน และเชื่อมโยงไปสูการประกอบอาชีพของชุมชนหรือในทองถ่ิน
ได 
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