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บทคัดยอ  
เพื่อศึกษาผลกระบทและการเปลี่ยนแปลงของเห็ดเม่ืออบ

ดวยตูอบลมรอน อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาเพื่อยืดเวลา
การเก็บรักษาเห็ดในสภาพของเห็ดแหง ไดนําเห็ดมาอบดวยตูอบลม
รอนที่อุณหภูมิ 60๐c โดยแบงขนาดเห็ดออกเปน 2 ขนาด เปนดอก
เล็กและดอกใหญ และปรับสภาพผิวเห็ดโดยผานการอบไมโครเวฟ
และแชสารละลายซิตริก จากการทดลองอบเห็ดในเวลา 6 ชั่วโมง 
เห็ดในชุดควบคุมที่ไมไดผานการปรับสภาพผิวจะมีการสูญเสีย
ความชื้นหรือมีอัตราการทําแหงที่สูงกวาเห็ดที่ปรับสภาพผิว และเห็ด
ที่มีขนาดเล็กจะมีอัตราการทําแหงที่ดีกวาเห็ดขนาดใหญ คาวอเตอร
แอคติวิตี้ เห็ดที่ไมผานการปรับสภาพผิว อยูระหวาง 0.5 – 0.6 % 
ซ่ึงสภาวะที่เหมาะสมในการเก็บรักษาไดเปนเวลานาน  สวนเห็ดที่
ผานการอบไมโครเวฟและแชสารละลายกรดซิตริก คาวอเตอรแอคติ
วิตี้ อยุระหวาง 0.75 – 0.95 % ซ่ึงเปนสภาวะที่เส่ียงตอการเกิด
แบคทีเรีย เชื้อรา และยีส ซ่ึงเปนสภาวะที่ไมเหมาะสมในการเก็บ
รักษาเห็ด ดังน้ันในการอบแหงดวยตูอบลมรอนเพื่อยืดเวลาการเก็บ
รักษาเห็ดไมจําเปนตองปรับสภาพผิวของเห็ดกอนทําการอบเพราะ
เห็ดที่สภาพผิวปรกติเม่ือทําการอบดวยเครื่องอบลมรอนแลวมี
สภาวะที่เหมาะสมในการเก็บรักษาไดเปนระยะเวลานานขึ้น 

 
งมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.05) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
คําสําคัญ:   เห็ดนางฟา / การทําแหงดวยลมรอน /  
                สารละลายซิตริก / การคืนตัว 
 

1. บทนํา  
        เห็ดนางฟา เปนพืชที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของชุมชน 
เน่ืองจากสามารถเกษตรกรสามารถดําเนินการผลิตเพื่อเปนอาชีพ
หลักและอาชีพรองเพื่อสรางรายไดเสริม ประกอบกับการเพาะเห็ดทํา
ไดงายและตองการลงทุนเร่ิมตนที่ไมสูงมากนัก ทําใหมีผลผลิตออกสู
ตลาดตลอดทั้งป อยางไรก็ตามเนื่องจากเห็ดสดมีอายุเก็บรักษาสั้น 
ประกอบกับการใชประโยชนสวนใหญเปนการใชในการประกอบ
อาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือน ทําใหในบางชวงของปที่มีผลผลิต
จํานวนมากเห็ดสดจะมีราคาลดลง  ดังน้ันถาสามารถนําเห็ดสดที่มี
อยู มาแปรรูปดวยการอบใหแหงเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา ก็จะทําให

เราสามารถลดผลผลิตเห็ดที่ เขาสูตลาดอีกทั้ งจะนําไปสูการ
พัฒนาการใชประโยชนในลักษณะอื่นๆตอไป  
 การทําใหแหงโดยทั่วไปมีหลายวิธีข้ึนอยูกับการเลือกใช
และความเหมาะสมหรือความพรอมของแตละสถานที่  ถาจะทําแหง
ใหงายโดยสวนใหญก็อาจใชวิธีตากแหงตามธรรมชาติหรือผ่ึงลม แต
ปญหาที่เกิดข้ึนก็จะมี คือการตากแหงแบบธรรมชาติก็จะมีปญหา
เกี่ยวกับฝุนละออง การรบกวนของแมลงตางๆ ทําใหเกิดเชื้อโรคใน
กระบวนการผลิต  อีกทั้งยังถูกจํากัดในเรื่องของฤดูการอีกดวย  การ
ทําแหงดวยลมรอน จึงเปนทางเลือกหน่ึงที่สามารถแกปญหาขางตน
ได นอกจากนี้การแปรรูปเห็ดเปนเห็ดอบแหงยังสามารถนําไปแปร
รูปเปนอาหารขบเคี้ยว และขนมชิ้นตางๆที่สามารถเปนทางเลือก
ใหแกผูปกครอง ที่บุตรหลานไมชอบรับประทานอาหารประเภทผัก 
อยางไรก็ตามยังไมพบวามีรายงานการศึกษาการทําแหงเห็ดนางฟา
ดวยเครื่องอบแหงลมรอนมากอน 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ    
  

2.1 สมการอบแหงทางทฤษฎี (Theoretical Drying Equation) [3] 
ไดมีผูศึกษานําหลักการทางทฤษฎีหลายทฤษฎีมาเพื่ออธิบายการ
เคลื่อนที่ของนํ้าในวัสดุที่มีโครงสรางภายในเปนรูพรุนในชวงอัตรา
การอบแหงลดลง Luikov (1996) ไดเสนอกลไกเคลื่อนที่ของนํ้า
ภายในวัสดุซ่ึงอาจเกิดแบบตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
1. การเคลื่อนที่ในรูปของเหลวเน่ืองจาก capillary flow ซ่ึงเปนผลมา
จากแรงตึงผิว (surfaceforce) 
2. การเคลื่อนที่ของนํ้าในรูปของเหลวอันเน่ืองมาจากความแตกตาง
ของความเขมขนของความชื้น  (liquid diffusion) 
3. การเคลื่อนที่ของนํ้าในรูปของเหลว เน่ืองจากการแพรของความชื้น
บนผิวของรูพรุนเล็ก ๆ (surface diffusion) 
4. การเคลื่อนที่ของนํ้าในรูปของไอ เน่ืองจากความแตกตางของความ
เขมขนของความชื้น (vapordiffusion) 
5. การเคลื่อนที่ของนํ้าในรูปของไอ เน่ืองจากความแตกตางของ
อุณหภูมิ (thermal diffusion) 
6. การเคลื่อนที่ของนํ้าในรูปของเหลว และไอนํ้า เน่ืองจากความ
แตกตางของความดันรวม(hydrodynamic flow) 
2.1.1 ความชื้นในวัสดุ  
ความชื้นเปนตัวบอกปริมาณของน้ําที่มีอยูในวัสดุเม่ือเทียบกับมวลของ
วัสดุชื้นหรือแหง ความชื้นในวัสดุสามารถแสดงไดเปน 2 แบบ คือ 
 
 
 
 



    

2.1.1.1 ความชื้นมาตรฐานเปยก 
   Mw  =  (w-d)/w 
เม่ือ  Mw  คือ  ความชื้นมาตราฐานเปยก, เศษสวน 
 w  คือ   มวลของวัสดุ, kg 
 d  คือ   มวลของวัสดุแหง (ไมมีความชื้น), kg 
 
ความชื้นแบบนี้นิยมใชกันในวงการคา โดยทั่ว ๆ ไป จะอางถึงในรูป
ของเปอรเซนต (100 Mw ) 
 
2..1.1.2 ความชื้นมาตรฐานเเหง 

Md  = (w-d)/d 
เม่ือ   Md  คือ ความชื้นมาตราฐานแหง, เศษสวน 

w   คือ   มวลของวัสดุ, kg 
d   คือ มวลของวัสดุแหง (ไมมีความชื้น), kg 

ความชื้นแบบน้ีนิยมใชกันในการวิเคราะหกระบวนการอบแหงทาง
ทฤษฎี เพราะชวยใหการคํานวณสะดวกขึ้น ซ่ึงเปนเพราะมวลของ
วัสดุแหงจะมีคาคงที่หรือเกือบคงที่ระหวางการอบแหงที่เรียกวาเกือบ
คงที่ เพราะผลผลิตทางการเกษตรเปนส่ิงมีชีวิต มีการหายใจ ดังน้ัน
จึงมีการเผาผลาญอาหาร ทําใหมวลแหงลดลง สวนใหญแลวมวลแหง
จะลดลงเพียงเล็กนอย 
 
2.1.2  สารละลายซิตริก 

กรดซิตริมีชื่อทางเคมีวา ...-hydroxy  tricarboxylic  acid 
(2- hydroxyl -1,2,3- propanetricarboxylic acid) มีลักษณะเปนผลึกใส
ไมมีสี  อาจเปงผงหยาบหรือละเอียดก็ได ไมมีกลิ่น มีรสเปรี้ยว  
ละลายในน้ําและแอลกอฮอลไดดี  มีความเปนพิษต่ํา และใหกลิ่นรสที่
ดีในผลิตภัณฑ(อาภรณ, 2529) กรดซิตริกถูกใชเปนสวนผสมใน
กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมหลายชนิดอยางกวาง เชน 
อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มทั้งที่อัดและไมอัดคารบอนไดออกไซด 
นํ้าผลไม ลูกกวาด ยาและเครื่องสําอางตางๆ ปริมาณการใชกรดซิ
ตริกประมาณรอยละ 70 จะใชในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
(food and beverage industry) เพื่อปรับสภาพความเปน กรด-ดาง 
(acidulant) ชวยเพิ่มกลิ่นรสและปองกันการเปลี่ยนสี รอยละ 12 ใชใน
อุตสาหกรรมผลิตยาและเครื่องสําอางค  (pharmaceutical industry) 
เพื่อปรับความเปน กรด-ดาง และรอยละ 18 ใชในอุตสาหกรรมอื่นๆ 
เชน ปองกันการเหม็นหืนในไขและน้ํามัน เปนตน (Goldberg และ 
Williams, 1991) 
 
2.1.3 คลื่นไมโครเวฟ 
 ไมโครเวฟเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่สูง และ
ความถี่ของคลื่นไมโครเวฟจะมีความยาวคลื่นอยูในชวงระหวาง 75 
เซนติเมตร ถึง 3 มิลลิเมตร มีความถี่ของชวงคลื่นระหวาง 300เม
กะเฮิรซ (megahertz ; MHz) ถึง 300 จิกะเฮิรซ (gigahertz ; GHz 
หรือ cycles/sec) ความถี่ชวงคลื่นดังกลาวใกลเคียงกับคลื่นวิทยุและ
บางสวนจะเขาไปคาบเกี่ยวกับในคลื่นความถี่ของเรดารคลื่น
ไมโครเวฟ มีลักษณะเหมือนลําแสงเดินทางเปนเสนตรงเม่ือกระทบ
โลหะจะสะทอนกลับมา แตสามารถทะลุอากาศ แกว กระดาษและ

พลาสติกได ถูกดูดซับไวไดดีในสารประกอบที่มีสมบัติเปนไดอิเล็กท
ริก (dielectric) เม่ือคลื่นไมโครเวฟสะทอนกลับมาจะไมกอใหเกิด
ความรอนกับวัสดุน้ัน แตถาสารใดสามารถดูดซับคลื่นไมโครเวฟไว
ไดจะกอใหเกิดพลังงานความรอนข้ึนภายในสารนั้นโดยเปลี่ยนรูป
จากพลังงานคลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนพลังงานความรอน สารใดที่ดูด
ซับพลังงานไมโครเวฟไวไดสูงจะเรียกสารนั้นวามี lossy หรือ 
lossiness สูง ซ่ึงสารประเภทนี้จะทําใหรอนไดรวดเร็วเม่ือกระทบ
คลื่นไมโครเวฟ (สายสนมและคณะ, 2546) 
 
 

2.2  วัสดุอุปกรณ 
 -  เห็ดนางฟา 
 -  กรดซิตริก 
 -  ตูอบลมรอน 
 -  ตูอบไมโครเวฟ 
 -  เครื่องวัดความชื้นระบบอินฟาเรด 
2.2  วิธีทดลอง 
ตอนที่ 1 ผลของขนาดและชิ้นสวนของเห็ดตอการทําแหงและ
คุณภาพของเห็ดแหง 
1. แบงเห็ดออกเปน 2 ขนาด คือ ขนาด 5-20 กรัม ซ่ึงจะเรียกวาดอก
เล็ก และ 20-40 กรัม เรียกวาดอกใหญ นําเห็ดทั้ง 2 ขนาด มาตัด
แบงสวนของดอกและกานออกจากกัน ซ่ึงจะไดชุดทดลอง 6 ชุด คือ 
1) ชุดที่ 1  ดอกและกานดอกเล็ก  (ไมตัดแยกดอกและกาน) 
     2) ชุดที่ 2  ดอกและกานดอกใหญ  (ไมตัดแยกดอกและกาน) 
     3) ชุดที่ 3  ดอกเล็ก   
     4) ชุดที่ 4  กานดอกเล็ก   
     5) ชุดที่ 5  ดอกใหญ 
     6) ชุดที่ 6  กานดอกใหญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. สุมตัวอยางเห็ดทั้ง 6 ชุด มาทําการหาคาความชื้นโดยเครื่องหา
ความชื้นแบบอินฟาเรด 
3. อบเห็ดทั้ง 6 ชุด ในตูอบลมรอนที่ อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 
บันทึกความชื้นของเห็ดในระหวางการอบแหง  โดยใน 2 ชั่วโมงแรก
จะวัดทุก 20 นาที และวัดทุก 30 นาที ตั้งแตชั่วโมงที่ 3 เปนตนไป 
กระทั้งความชื้นลดเหลือประมาณรอยละ 10 
 
 
 

 



    

ตอนที่ 2 ผลของการปฏิบัติข้ันตนในการปรับสภาพผิวของเห็ดตอ
คุณภาพของเห็ดแหง  
1. แบงเห็ดออกเปน 2 ชุด ที่มีขนาดตางกัน คือ ขนาด 5-20 กรัม 
และขนาด 20-40 กรัม แบงเห็ดแตละขนาดออกเปน 3 ชุด เพื่อ
ดําเนินการดังน้ี 
 ชุดทดลองที่ 1 ชุดควบคุม  
 ชุดทดลองที่ 2 ใหความรอนในตูอบไมโครเวฟโดยใช
พลังงาน medium นาน 1 นาที ทิ้งไวใหเย็นแลว ตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงความชื้น และการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ  
 ชุดทดลองที่ 3 แชในสารละลายกรดซิตริกเขมขนรอยละ 
0.5 เปนเวลา 10 นาที แลววางใหสะเด็ดนํ้า  
2.  สุมตัวอยางเหด็ทั้ง 6 ชุด มาทําการหาคาความชื้นโดยใชเครื่อง
หาความชื้นแบบอินฟาเรด3.. อบเห็ดทั้ง 6 ชุด ในตูอบลมรอนที่
อุณหภูมิ  60  °C บันทึกความชื้นของเห็ดในระหวางอบแหงโดยใน 2 
ชั่วโมงแรก จะวัดทุก 20 นาที  และวัดทุก 30 นาที ตั้งแตชั่วโมงที่ 3 
เปนตนไป กระทั่งความชื้นลดเหลือประมาณรอยละ 10  
 
 

          
 
3. ผลการทดลอง (และอภิปรายผล)   

ความชื้นในเห็ดมีความแตกตางไปตามชิ้นสวนและขนาด
ของเห็ด โดยสวนของดอกเห็ดมีคาความชื้นระหวางรอยละ 80 – 90  
และสวนของกานดอกมีความชื้นระหวางรอยละ 75-85  โดยเห็ด
ขนาดใหญมีความชื้นสูงกวาเห็ดที่มีขนาดเล็กประมาณรอยละ 3 ใน
ระหวางการอบแหงดวยลมรอนปริมาณความชื้นในเห็ดและชิ้นสวน
ของเห็ดแสดงในรูปที่ 1 พบวาความชื้นของเห็ดและชิ้นสวนของเห็ด
จะลดลงอยางตอเน่ืองเม่ือระยะเวลาการทําแหงเพิ่มข้ึน โดยใน
ระยะแรกความชื้นในทุกตัวอยางจะลดลงอยางชา เม่ือเวลาการทํา
แหงเทากับ 100 นาที ความชื้นในเห็ดจะลดอยางรวดเร็ว การลด
ความชื้นของเห็ดและชิ้นสวนของเห็ดจากคาเร่ิมตนจนมีคาสุดทาย
ประมาณรอยละ 10 จะใชเวลา 400 นาที โดยพบวาสวนของดอกเห็ด
จะสูญเสียความชื้นหรือมีอัตราการทําแหงต่ํากวาสวนของกานดอก
ทั้งในเห็ดขนาดเล็กและขนาดใหญ โดย ณ เวลาการอบแหงเดียวกัน
พบวาดอกเห็ดจะมีความชื้นสูงกวาในสวนกานดอกประมาณรอยละ 
5  
 คาวอเตอรแอคติวิตี้ของช้ินสวนและขนาดของเห็ดเม่ือ
ผานการอบแหงในสวนของกานเห็ดจะมีคาวอเตอรแอคติวิตี้ที่นอย
กวาดอกเห็ด และเห็ดที่มีขนาดเล็กก็จะมีคาวอเตอรแอคติวิตี้ที่นอย
กวาเห็ดที่มีขนาดใหญ  แสดงในรูปที่ 2 
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รูปที่ 1 ความชื้นของขนาดและชิ้นสวนของเห็ดตอการทําแหงดวย
เครื่องอบลมรอน 
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     รูปที่ 2 คา aw ของขนาดและชิ้นสวนของเห็ดที่ผานการทําแหง
ดวยเครื่องอบลมรอน 
 

ความชื้นในเห็ดชุดควบคุมและเห็ดที่ผานกระบวนการ
ปรับสภาพผิวโดยการอบไมโครเวฟและแชสารละลายกรดซิตริกมี
ความแตกตางกันไปตามสภาพผิว  โดยสวนของเห็ดทั้ง 3 ชุดมีคา
ความชื้นระหวางรอยละ 80 – 90    โดยเห็ดขนาดใหญมีความชื้นสูง
กวาเห็ดที่มีขนาดเล็กประมาณรอยละ 3 ในระหวางการอบแหงดวย
ลมรอนปริมาณความชื้นในเห็ดที่ไมผานและผานการปรับสภาพผิว
แสดงในรูปที่ 3 พบวาความชื้นของเห็ดทั้งหมดจะลดลงอยางตอเน่ือง
เม่ือระยะเวลาการทําแหงเพิ่มข้ึน โดยในระยะแรกความชื้นในทุก
ตัวอยางจะลดลงอยางชา เม่ือเวลาการทําแหงเทากับ 100 นาที 
ความชื้นในเห็ดจะลดอยางรวดเร็ว การลดความชื้นของเห็ดและ
ชิ้นสวนของเห็ดจากคาเริ่มตนจนมีคาสุดทายประมาณรอยละ 10 จะ
ใชเวลา 400 นาที โดยพบวาดอกเห็ดที่ผานการปรับสภาพผิวอบ
ไมโครเวฟและแชสารละลายซิตริกจะสูญเสียความชื้นหรือมีอัตราการ
ทําแหงต่ํากวาเห็ดที่ไมไดผานการปรับสภาพผิว  โดย ณ เวลาการ
อบแหงเดียวกันพบวาดอกเห็ดที่มีขนาดใหญจะมีความชื้นสูงกวาเห็ด
ขนาดเล็กประมาณรอยละ 10 
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รูปที่ 3  ความชื้นเห็ดที่ผานการปรับสภาพผิวอบไมโครเวฟและแช
สารละลายซิตริกตอคุณภาพของเห็ดอบแหง 
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รูปที่  4 คา aw ตอขนาดเห็ดที่ผานกระบวนการอบไมโครเวฟและแช
สารละลายซิตริกตอการอบแหงเห็ด 
 
4. สรุป และอภิปรายผล    
 

                          
 
        ขนาดและชิ้นสวนของเห็ดนางฟามีผลตออัตราการทําแหง 
เห็ดขนาดเล็กและสวนกานเห็ดจะสูญเสียความชื้นหรือมีอัตราการทํา
แหงที่ดีกวาเห็ดขนาดใหญ  หรือสวนของดอกเห็ด   การใหความ
รอนดวยคลื่นไมโครเวฟและการแชในสารละลายกรดซิตริกทําใหการ
ทําแหงเห็ดชากวาเห็ดที่ไมไดทําการปรับสภาพใดเลย    
 
 
 
 
 
 
 

                     
 
 
5. ขอเสนอแนะ  

1. ควรใชกับผลผลิตเห็ดที่ออกในฤดูกาลที่ปริมาณมาก
เพื่อเปนทางเลือกของเกษตรกรและเปนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ 

2. พัฒนาเห็ดอบแหงในการนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
อื่นๆ เชน ขนมเห็ดอบกรอบ 
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