
ว.วิทย. มข. 46(4) 789-799- (2561)  KKU Sci. J. 46(4) 789-799 (2018) 

 

 

 

 
 

การผลิตทุเรียนแผนโดยการอบแหงดวยไมโครเวฟรวมกับการยางและลมรอน 

Production of durian chips using combined microwave – grilling 

and hot air drying 
 

สุวิทย แพงกันยา1*  อดิศักดิ์ นาถกรณกุล2  และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์2 

1สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร 10800 
2สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10140 

*Corresponding Author, E-mail: suwit.p@rmutp.ac.th 
 

Received: 5 June 2017  Revised: 6 February 2018  Accepted: 19 July 2018 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของวิธีการอบแหงทุเรียนหมอนทองแผนดวยไมโครเวฟรวมกับลมรอน (MWHA)  

การอบแหงดวยไมโครเวฟรวมกับอากาศรอนแลวตามดวยอากาศรอน (MWHA+HA) การอบแหงดวยไมโครเวฟรวมกับการยาง (MWG) 

และการอบแหงดวยไมโครเวฟรวมกับการยางตามดวยการยาง (MWG+G) ตอคุณภาพของทุเรียนแผนอบแหงทางดานสี เนื้อสัมผัส และ

ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑทางดานประสาทสัมผัสเปรียบเทียบกับทุเรียนทอดจากการคา โดยใชกําลังไมโครเวฟในชวง 250-600 W 

อุณหภูมิลมรอนที่ 65 และ 100 oC และกําลังไฟฟาของขดลวดสําหรับการยางท่ี 1,050 W จากผลการทดลองพบวา ทุเรยีนแผนอบแหง

ดวย MWHA มีคาความสวางมากกวาทุเรียนแผนที่อบแหงดวยวิธอีื่นและทุเรียนทอดกรอบจากการคา แตมีคาสีเขียวและคาสีเหลืองต่ํา

กวาทุเรียนทอดกรอบการคา ในขณะที่การเพิ่มระดับกําลังไมโครเวฟในการอบแหงแบบ MWG ทําใหทุเรียนแผนอบแหงมีคาความสวาง

ลดลง แตมีคาสีแดงและคาสีเหลืองเพ่ิมขึ้น ในสวนของคุณภาพดานเนื้อสัมผัส พบวาทุเรียนแผนอบแหงทุกเงื่อนไขและทุเรียนทอดกรอบ

จากการคา มีคาความแข็งไมแตกตางกัน ในขณะที่ทุเรียนอบแหงดวย MWG ทุกเงื่อนไขและทุเรียนอบแหงดวย MWHA+HA มีคาความ

กรอบมากกวาทุเรียนอบแหงดวย MWHA และทุเรียนทอดกรอบทางการคา แตคาความแข็งไมแตกตางกัน อยางไรก็ตามทุเรียนแผน

อบแหงดวย MWHA และทุเรียนทอดกรอบทางการคา มีคาความแข็งและความกรอบไมแตกตางกัน ผลการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ

ทางดานประสาทสัมผัส พบวา ทุเรียนแผนอบแหงดวย MWHA มีคะแนนความชอบต่ํากวาทุเรียนทอดกรอบทางการคา ในดานสี ความ

พอง ความบิดเบี้ยว ความแข็ง และความชอบโดยรวม แตผลิตภัณฑทั้งสองไดรับคะแนนความชอบทางดานกลิ่นรสทุเรียน กลิ่นหืน และ

ความกรอบไมแตกตางกัน  
 

ABSTRACT 

The objective of this work is, therefore, to study the effect of drying methods of Mon Thong durian chips 

including combined microwave-hot air (MWHA) drying, combined microwave-hot air drying followed by hot air (HA) 

drying (MWHA+HA), combined microwave-grill (MWG) drying and combined microwave-grill drying followed by grill 

drying (MWG+G) on the qualities of dried durian chips in terms of color, textures and sensory evaluation compared 

with commercial fried durian chips.  Microwave power was set between 250- 600 W powers for grill heater was at 
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1,050 W and hot air temperature was set at 65 and 100 oC. The results showed that dried durian chips obtained by 

using MWHA provided higher lightness values but lower in greenness and yellowness values than those different 

drying methods and commercial fried durian chips.  Increasing in microwave power of MWG drying will decreased 

lightness value but increased redness and yellowness values of dried durian chips.  Dried products from all drying 

cases were not significantly different in the hardness as compared with commercial fried durian chips. Dried product 

from MWG and MWHA had crispiness than those from MWHA and commercial fried durian chips, while the hardness 

was not significantly different. Hardness and crispness of dried durian chips from MWHA and the commercial product 

were similar.  The results of sensory evaluation showed that dried durian chips from MWHA had lower preference 

score in terms of color, shape ( puffiness and wryness) , hardness and overall preference than the commercial 

product but not significantly different in durian flavor, rancid and crispness.  
 

คําสําคัญ: การอบแหงดวยไมโครเวฟรวมกับลมรอน  ทุเรียนแผน  สี  ความแข็ง  ความกรอบ 

Keywords: Combined microwave-hot air drying, Durian chips, Color, Hardness, Crispness 
 

บทนํา 

ทุเรียนเปนผลไมสงออกท่ีสําคัญชนิดหนึ่งของประเทศ

ไทย จากขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบวา มีมูลคา

การสงออกทุเรียนในป พ.ศ. 2559 ทั้งหมดประมาณ 20,013 ลาน

บาท เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2558 ประมาณ 4,450 ลานบาท 

(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) ทุเรียนสวนใหญนิยมปลูก

ทางภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคใตของประเทศไทย 

นอกจากนี้ทุเรียนยังไดรับการยกยองใหเปนราชาแหงผลไม 

เนื่องจากมีรสชาติดีเลิศและนิยมบริโภค อยางไรก็ตามในชวง

ฤดูกาลเก็บเกี่ยวทุเรียนมักมีผลผลิตมากเกินความตองการของ

ผูบริโภค ทําใหประสบปญหาทุเรียนลนตลาดและมีราคาตกต่ํา 

นอกจากนี้ทุเรียนยังมีอายุการเก็บรักษาสั้นทําใหเนาเสียงาย 

ดัง น้ันการนําทุเรียนมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ จึงเปน

แนวทางหนึ่งที่นาสนใจเพื่อเพ่ิมมูลคาใหกับทุเรียนและยืดอายุใน

การเก็บรักษา ผลิตภัณฑท่ีไดการแปรรูปทุเรยีน ไดแก ทุเรียนกวน 

ทุเรียนไอศกรีม ทุเรียนแชแข็ง และทุเรียนแผนทอดกรอบ 

โดยเฉพาะทุเรียนแผนทอดกรอบถือไดวาเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับ

ความนิยมจากผูบริโภคทั่วไป เนื่องจากผลิตภัณฑมีเนื้อสัมผัส

กรอบ ความพรุนตัวสูง และสีเหลืองทอง ซึ่งเปนท่ีตองการของ

ผูบริโภค อยางไรก็ตามผลิตภัณฑที่ผานการทอดดวยนํ้ามันมักมี

น้ํามันตกคางในผลิตภัณฑมาก ดวยเหตุนี้จึงทําใหผูบริโภคที่ใสใจ

ในสุขภาพไมนิยมบริโภค นอกจากนี้การตกคางของนํ้ามันพืชใน

ผลิตภัณฑยังทําใหผลิตภัณฑดังกลาวมีอายุการเก็บรักษาสั้นและ

เกิดกลิ่นหืนหากเก็บรักษาไว ในบรรจุภัณฑที่ ไม เหมาะสม 

(Jamradloedluk et al., 2007; Bai-Ngew et al., 2011) 

ดังนั้นจากปญหาดังกลาว การผลิตทุเรียนแผนกรอบ

จากทุเรียนดิบโดยใชกระบวนการที่ปราศจากน้ํามันพืช เชน 

กระบวนการอบแหงดวยลมรอนจึงเปนวิธีทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจ 

เนื่องจากการผลิตทุเรียนแผนกรอบดวยวิธีนี้ไมมีขั้นตอนใดท่ีใช

สวนประกอบของน้ํามันพืช ผลิตภัณฑที่ไดจึงไมมีการเพ่ิมไขมันใน

ผลิตภัณฑแตอยางใด แตขอเสียของวิธนีี้คือใชเวลาในการอบแหง

นานทําใหสิ้นเปลืองพลังงานมาก ประสิทธิภาพพลังงานต่ํา และ

ผลิตภัณฑหลังผานการอบแหงมีคุณภาพดอยลง (Alibas, 2007; 

Reyes et al. , 2007; Vadivambal and Jayas, 2007; 

Nathakaranakule et al., 2010) เชน ผลิตภัณฑมีสีคล้ํา เนื่องจาก

วัสดุอบแหงสัมผัสกับลมรอนเปนเวลานานจึงทําใหเกิดปฏิกิริยาสี

น้ําตาลที่ไมมีเอนไซนมากข้ึน ผลิตภัณฑมีเนื้อสัมผัสแข็ง การหด

ตัวสูง และความพรุนตัวต่ํา เปนตน 

กระบวนการอบแหงดวยไมโครเวฟรวมกับลมรอนเปน

วิธีหน่ึงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการแปรรูปทุเรียนดิบเปน

ทุเรียนแผนกรอบเพื่อสุขภาพได ดังนั้นการผลิตทุเรียนแผนกรอบ

จากทุเรียนดิบโดยใชวิธีการอบดวยไมโครเวฟรวมกับลมรอนจึง

เปนอีกแนวทางหนึ่งที่นาสนใจสําหรับพัฒนาผลิตภัณฑขนมขบ

เคี้ยวไขมันต่ําเ พ่ือสุขภาพ ผลิตภัณฑที่ ไดมีเนื้อสัมผัสกรอบ 

เนื่องจากโครงสรางภายในของผลิตภัณฑเกิดเปนรูพรุนทั่วไปใน

เนื้อของวัสดุ เนื่องจากคลื่นไมโครเวฟสามารถทะลุผานเขาไป

ภายในเนื้อวัสดุ ไดอิเล็กทริกไดโดยตรงและถูกดูดซับโดยโมเลกุล
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ของน้ําภายในวัสดุ แลวทําใหเกิดการเหน่ียวนําและเกิดอันตร-

กิริยาระหวางคลื่นไมโครเวฟและวัสดุไดอิเล็กทริกทําใหโมเลกุลของ

น้ําเกิดการเสียดสีกันไปมาซึ่งเกิดขึ้นพรอมกับการชนกันของ

ไอออนตามการเปลี่ยนทิศทางของสนามไฟฟา ทําใหเกิดความ

รอนขึ้นภายในเนื้อของวัสดุ (Alibas, 2007; Orsat et al., 2007) 

ดวยเหตุนี้น้ําภายในวัสดุจึงเดือดกลายเปนไอและระเหยออกจาก

ภายในเน้ือวัสดุไปสูผิวของวัสดุอยางรวดเร็ว (Bai-Ngew et al., 

2011) ทําใหใชเวลาในการอบแหงสั้น ประสิทธิภาพพลังงานสูง 

และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการ

อบแห งดวยลมรอน (Askari et al. , 2009; Chandrasekaran  

et al., 2013) กลาวคือ ผลิตภัณฑมีความแข็งต่ําแตมีความกรอบ

และความพรุนตัวสูง และการหดตัวต่ํา เนื่องจากเนื้อของวสัดุเกิด

การขยายตัวและทําใหโครงสรางภายในเนื้อวัสดุเกิดเปนรูพรุน 

ดังนั้นผลิตภัณฑท่ีไดจึงเหมาะสําหรับการนํามาบริโภคเปนอาหาร

ขบเคี้ยวไขมันต่ําเพ่ือสุขภาพ 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการ

อบแหงทุเรียนแผนดิบดวยไมโครเวฟรวมกับลมรอนและเตาอบ

ไมโครเวฟโดยใชเทคนิคตางๆ ที่สงผลตอคุณภาพทางดานสีและ

เนื้อสัมผัสของทุเรียนแผน และเปรียบเทียบคุณภาพทางดาน

ประสาทสัมผัสกับทุเรียนแผนทอดกรอบทางการคา เพื่อใชเปน

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวไขมันต่ําตอไป 

วัสดุ อุปกรณ และวิธีการทดลอง 

วัสด ุ

นําเนื้อทุเรียนดิบพันธุหมอนทองที่มีระดับปริมาณ

ของแข็งทั้งหมดท่ีละลายน้ําไดอยูในชวง 14-16 oBrix และมี

ความชื้นเริ่มตนประมาณ 200-250 %d.b. มาหั่นเปนแผนบาง

ตามแนวยาวของพูทุเรียนดวยเครื่องห่ันใหไดขนาดความหนา

ประมาณ 1.5 mm วิเคราะหหาความชื้นของทุเรียนตามวิธี 

AOAC (1995) ขอที่ 934.06 จากนั้นนําแผนทุเรียนแผนดิบอบ

ดวยเครื่องอบแหงแบบตางๆ โดยกําหนดใหน้ําหนักของตัวอยาง

เริ่มตนประมาณ 61 กรัมในการทดลองทุกกรณี 

อุปกรณการทดลอง 

เครื่องอบแหงที่ใชในงานวิจัยประกอบดวยเครื่องอบ

แหงแบบไมโครเวฟรวมกับลมรอนมีลักษณะดังรูปที่ 1 ซึ่งไดจาก

การดัดแปลงเตาอบไมโครเวฟ ยี่หอ LG รุน MS2427BM ความจุ 

24 ลิตร ความถี่คลื่น 2,450 MHz และกําลังไมโครเวฟเอาทพุต

สูงสุด 800 W โดยจุดท่ี 1 คือ ตําแหนงวัดอุณหภูมิอากาศทางเขา

หองอบแหง, จุดท่ี 2 คือ ตําแหนงวดัอุณหภูมิอากาศทางออกหอง

อบแหง และจุดที่ 3 คือ ตะแกรงเหล็กปองกันคลื่นไมโครเวฟ

รั่วไหลออกสูภายนอก 

 
 

รูปที่ 1 เครื่องอบแหงแบบใชไมโครเวฟรวมกับลมรอน 
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เตาอบไมโครเวฟ ยี่หอ LG รุน MP-9482SR ความจุ 34 

ลิตร ความถี่คลื่น 2,450 MHz และมีกําลังไมโครเวฟเอาทพุต

สูงสุด 900 W มีลักษณะดังรูปที่ 2 (a) และเตาอบไมโครเวฟ ยี่หอ 

Samsung รุน MG23F301EAS ความจุ 23 ลิตร ความถี่คลื่น 

2,450 MHz และมีกําลังไมโครเวฟเอาทพุตสูงสุด 800 W มี

ลักษณะดังรูปที่ 2 (b) 
 

   
(a)                                       (b) 

รูปที่ 2 (a) เตาอบไมโครเวฟ ยี่หอ LG รุน MP-9482SR (b) เตาอบไมโครเวฟ ยี่หอ Samsung รุน MG23F301EAS 
 

ประสิทธิภาพของเตาไมโครเวฟ 

เตาไมโครเวฟที่ใชในงานวิจัยนี้มีท้ังหมด 3 เครื่อง ซึ่ง

เตาไมโครเวฟแตละเครื่องมีประสิทธิภาพแตกตางกัน โดย

ประสิทธิภาพของเตาไมโครเวฟแสดงถึงความสามารถในเปลี่ยน

พลังงานไฟฟาเปนพลังงานความรอน ประสิทธิภาพของเตา

ไมโครเวฟหาไดจากสมการ (1)   

abs

in

 
=

P  

Q
Efficiency(%) x100   (1) 

อัตราความรอนที่น้ําไดรับจากเตาไมโครเวฟหาไดโดยใช

วิธีตามมาตรฐาน IMPI 2-L Test (Soysal et al. , 2009; Bai-

Ngew et al., 2011) โดยใชน้ํากลั่นขนาด 2 ลิตร อุณหภูมขิองน้ํา

เริ่มตน 20±2 oC บรรจุในภาชนะ 2 อันๆ ละ 1 ลิตร แลวนํา

ภาชนะที่บรรจุน้ําทั้งสองอันวางภายในเตาไมโครเวฟที่ตําแหนง

ตรงกลางของเตา แลวเปดเตาไมโครเวฟทํางานประมาณ 2 นาที 

2 วินาที จากนั้นวัดอุณหภูมิของน้ําหลังการทดลองโดยใช Fibre 

optic thermometer (OMGA, FOB104, Canada)  โ ด ยก อน

เริ่มตนการทดลองควรอุนเตาไมโครเวฟในขณะที่มีโหลดประมาณ 

5 นาที กําลังไมโครเวฟท่ีปลดปลอยออกจากเตาไมโครเวฟ

คํานวณไดจากสมการ (2) 

 1
abs

( T T  
Q = 70x

2 

2+ )
   (2) 

เมื่อ absQ  คือ อัตราความรอนที่น้ําไดรับจากเตาไมโครเวฟ, W 

  1T  คือ อุณหภมูิของน้ําที่เพ่ิมข้ึนจากภาชนะที ่1, oC 

  2T  คือ อุณหภูมิของนํ้าที่เพ่ิมขึ้นจากภาชนะที ่2, oC 

กําลังไฟฟาปอนเขาเตาอบไมโครเวฟ ( inP )มีหนวยเปน 

W หาไดจากการวัดดวยเครื่อง Power meter (Yokogawa, 

243312, Tokyo, Japan) ประสิทธิภาพของเตาไมโครเวฟแตละ

เครื่องที่ระดับกําลังไมโครเวฟตางๆ แสดงในตารางท่ี 1 ผลจาก

การวัดพบวา เตาไมโครเวฟยี่หอ Samsung รุน MG23F301EAS 

มีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดประมาณ  90% รองลงมาคือเตาไมโครเวฟ

ยี่ ห อ  LG รุ น  MP- 9482SR แ ล ะ  LG รุ น  MS2427BM ซึ่ ง มี

ประสิทธภิาพเทากับ 85.7% และ78.4% ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 1 ประสิทธภิาพของเตาไมโครเวฟที่ระดับกําลังไมโครเวฟตางๆ 

 

  

เตาไมโครเวฟ Microwave Power (W)  1T  (oC)  2T (oC) absQ  (W) Microwave Efficiency (%) 

Samsung รุน MG23F301EAS 

300 2.4 5.5 276.5 92.2 

450 3.7 7.9 406.0 90.2 

600 4.7 10.8 542.5 90.4 

LG รุน MP-9482SR 380 3.4 5.9 325.5 85.7 

LG รุน MS2427BM 250 2.0 3.6 196.0 78.4 
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วิธีการทดลอง 

การผลิตผลิตภัณฑทุเรียนแผนอบแหงใชวิธีการอบแหง

ดังตอไปนี้ 

1. การอบแหงดวยเตาอบไมโครเวฟ ยี่หอ Samsung 

รุน MG23F301EAS โดยใชวิธีการอบแบบผสม คือ ใชกําลัง

ไมโครเวฟ 3 ระดับ ไดแก 300, 450 และ 600 W ตามลําดับ 

รวมกับการยางจากขดลวด 1,050 W 

2. การอบแหงดวยเตาอบไมโครเวฟ ยี่หอ LG รุน MP-

9482SR โดยใชระบบการอบแบบผสมท่ีระดับกําลังไมโครเวฟ 

380 W รวมกับการอบ-อากาศรอน 100 oC แลวอบตอดวย

อากาศรอน 100 oC ซึ่งปรับตั้งอุณหภูมิอากาศภายในเตาอบ

ไมโครเวฟได 

3. การอบแหงดวยไมโครเวฟรวมกับลมรอนที่ระดับ

กําลังไมโครเวฟ 250 W รวมกับลมรอนท่ีมีอุณหภูมิ 65 oC 

ความเร็วลมรอน 0.3 m/s และอากาศหมุนเวียนกลับมาใชใหม 

80%  

การทดลองแบงออกเปน 7 เงื่อนไข ดังแสดงในตารางที่ 

2 ที่ทุกเงื่อนไขตัวอยางทุเรียนถูกอบจนกระท่ังมีความชื้นสุดทาย

ไมเกิน 3.5 %d.b. 

 

ตารางที่ 2 เงื่อนไขและวิธีการอบแหง 

วิธีการอบแหง ความหมาย เคร่ืองอบแหง 

MW300+Grill1,050 
การอบแหงดวยไมโครเวฟ 300 W รวมกับการยางจาก

ขดลวด 1,050 W เปนเวลา 9 นาท ี

เตาอบไมโครเวฟ ยีห่อ Samsung รุน 

MG23F301EAS (รูปที่ 2 (b)) 

MW450+Grill1,050 
การอบแหงดวยไมโครเวฟ 450 W รวมกับการยางจาก

ขดลวด 1,050 W เปนเวลา 7 นาท ี

MW600+Grill1,050 
การอบแหงดวยไมโครเวฟ 600 W รวมกับการยางจาก

ขดลวด 1,050 W เปนเวลา 6 นาท ี

MW300+Grill1,050 7 min followed 

by Grill1,050 4 min 

การอบแหงดวยไมโครเวฟ 300 W รวมกับการยางจาก

ขดลวด 1,050 W เปนเวลา 7 นาท ีตามดวยการยางจาก

ขดลวด 1,050 W เปนเวลา 4 นาท ี

MW380+HA100 6 min followed by 

HA100 25 min 

การอบแหงดวยไมโครเวฟ 380 W รวมกับอากาศรอนที่

อุณหภูมิ 100 oC เปนเวลา 6 นาที ตามดวยอากาศรอน 

100 oC เปนเวลา 25 นาท ี

เตาอบไมโครเวฟ ยีห่อ LG รุน MP-9482SR 

(รูปที่ 2 (a)) 

MW250+HA65  
การอบแหงดวยไมโครเวฟ 250 W รวมกับลมรอนที่

อุณหภูมิ 65 oC เปนเวลา 40 นาท ี

เคร่ืองอบแหงแบบใชไมโครเวฟรวมกับลม

รอน (รูปที่ 1) 

Commercial fried durian chip ทุเรียนทอดกรอบจากทางการคา - 
 

การวัดคุณภาพดานสีของทุเรียนแผนอบแหง 

การวัดคุณภาพสีของผลิตภัณฑทุเรียนแผนอบแหงโดย

ใช เครื่อง Colorimeter (HunterLab, ColorFlex, UK) และใช

ระบบสีเปนแบบ CIE L*, a* and b* โดยคา L* แสดงถึงความ

สวางของวัตถุ (0 ดํา, 100 ขาว) a* คือ คาสีแดง/เขียว (+ แดง, - 

เขียว) และคา b* คือ คาสีเหลือง/น้ําเงนิ (+ เหลือง, - น้ําเงิน) โดย

สอบเทียบกับแผนสีมาตรฐานทั้งแผนสีดําและแผนสีขาวทุกครั้ง

กอนการวัด ทุกเงื่อนไขการทดลองทดสอบ 3 ซ้ํา แลวนํามาหา

คาเฉลี่ย 

 

 

การถายภาพทุเรียนแผนอบแหง 

 การถายภาพทุเรียนแผนอบแหงใชกลองดิจิตอล (ยี่หอ 

Canon, รุน IXUS 870 IS, Japan) ท่ีมีความละเอียด 8 เมกะ

พิกเซล วิธีการถายภาพโดยการวางตัวอยางตรงบริเวณก่ึงกลาง

ภายในกลองสําหรับการถายภาพ (ยี่หอMEDALight Digital 

Imaging Box, รุน DIB-0806, ประเทศไทย) ซึ่งกลองน้ีสามารถ

ควบคุมแสงไมใหแสงจากแหลงอ่ืนมารบกวนในขณะถายภาพ 

การถายภาพใชโหมดมาโคร ไมเปดแสงและไมปรับกําลังขยาย  
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การทดสอบคณุภาพดานเนื้อสัมผัสของทุเรียนแผนอบแหง 

การทดสอบคุณภาพดานเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ

ทุเรียนแผนอบแหงทําโดยการใชเครื่อง Texture Analyzer 

( Stable Micro System, model TA. XT.  Plus, Surrey, UK) 

โดยใชหัวกดชนิด Ball probe ขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 mm 

ความเร็ วกอนกด 10 mm/min และความเร็ วหั วกด 30 

mm/min คาจํานวนยอดของกราฟที่เกิดขึ้นเริ่มนับเมื่อมีคาแรง

มากกวา 10 g ข้ึนไป ทุกเงื่อนไขการทดลองทดสอบหาคุณภาพ

จํานวน 10 ชิ้น และทดสอบท้ังหมด 3 ซ้ํา แลวหาคาเฉลี่ย  

การทดสอบคาวอเตอรแอคทิวิตขีองทุเรียนแผนอบแหง 

การทดสอบคุณภาพของตัวอยางเพ่ือหาคาวอเตอร

แอคทิวิตีทําโดยการใชเครื่องวอเตอรแอคทิวิตี (Novasina, model 

LabMaster-aw, Switzerland) โดยควบคุมสภาวะที่ ใ ช ในการ

ทดสอบที่อุณหภูมิ 25 oC สําหรับการทดลองนี้ทดสอบ 3 ซ้ํา แลว

นํามาหาคาเฉลี่ย 

การทดสอบคณุภาพผลิตภัณฑทางดานประสาทสัมผัส 

การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑทางดานประสาท

สัมผัสใชวิธีการกําหนดคะแนนแบบ 9-Point hedonic scale 

โดยใชผูทดสอบทั้งหมด 30 คน โดยเปนผูทดสอบทีไ่มผานการ

ฝกฝนในการใหคะแนนการชิมมากอน 

การวิเคราะหทางสถิต ิ

ขอมูลที่ ไดจากการทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ

ทางดานสีและเนื้อสัมผัสนํามาวิ เคราะหความแปรปรวน 

(ANOVA) ดวยวิธี Duncan’s multiple range test ในขณะที่

ขอมูลที่ไดรับจากการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑทางดานประสาท

สัมผัสใชการวิเคราะหดวยวิธี Independent-sample T-Test 

โดยใชโปรแกรม SPSS (SPSS, Version 13, Inc., Chicago, IL) 

เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยจากขอมูลการทดลอง 3 ซ้ํา ที่ระดับ

ความเช่ือมั่น 95% (p < 0.05)  
 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

คุณภาพดานสีของทุเรียนแผนอบแหง 

สีของทุเรียนแผนที่ผานการอบแหงดวยวิธีการอบแหง

แบบตางๆ แสดงในตารางที่ 3 จากผลการทดลองพบวา ทุเรียน

แผนที่ผานการอบแหงดวย MW250+HA65 มีคาความสวาง (L*) 

มากกวาทุเรียนแผนท่ีผานการอบแหงดวย MW380+HA100 เปน

เวลา 6 นาที ตามดวย HA100 เปนเวลา 25 นาที และการอบแหง

ดวยไมโครเวฟรวมกับการยางทุกเงื่อนไข (MW300+Grill1,050, 

MW450+Grill1,050 และ MW600+Grill1,050) รวมทั้งทุเรียน

แผนทอดกรอบจากทางการคา ในขณะที่คาสี a* พบวา ทุเรียน

ทอดกรอบจากทางการคามีคา –a* (สีเขียว) มากกวาทุเรียนแผน

อบแหงที่เงื่อนไข MW250+HA65, MW380+HA100 เปนเวลา 6 

นาที ตามดวย HA100 เปนเวลา 25 นาที ตามลําดับ ในขณะที่

ทุเรียนแผนที่ผานการอบแหงดวยไมโครเวฟรวมกับการยางทุก

เงื่อนไขการทดลองมีคา +a* (สีแดง) สวนในกรณีคาสี b* พบวา 

ทุเรียนแผนทอดกรอบจากจากการคามีคา +b* (สีเหลือง) 

มากกวาทุเรียนแผนอบแหงดวยไมโครเวฟรวมกับการยางทุก

เงื่ อนไขการทดลอง MW250+HA65 และการอบแหงด วย 

MW380+HA100 เปนเวลา 6 นาที ตามดวย HA100 25 นาท ี

อยางไรก็ตามจะเห็นไดวาสีของผลิตภัณฑทุเรียนแผนท่ี

ผานการอบแหงดวยไมโครเวฟรวมกับลมรอนมีคาความสวางสูง

ที่สุดและไมทําใหผลิตภัณฑเกิดรอยไหมเมื่อเปรียบเทียบกับการ

อบแหงดวยไมโครเวฟรวมกับการยางในทุกกรณี เนื่องจากการ

อบแหงดวย MWHA ใชกําลังไมโครเวฟต่ํากวาการอบแหงในกรณี

อ่ืน ในขณะที่การอบแหงดวยไมโครเวฟรวมกับการยางนั้นใช

กําลังไมโครเวฟสูงกวา (300-600 W) และการยางเปนความรอน

ที่ไดจากขดลวดที่มีคาสูงและไมมีระบบควบคุมอุณหภูมิอากาศ

อบแหงทําใหอุณหภูมิอากาศในหองอบแหงสูงข้ึนเรื่อยๆ จนทําให

วัสดบุางช้ินไหมเกรียม 

เมื่อพิจารณาผลของระดับกําลังไมโครเวฟที่มีตอคาสี

ของทุเรียนแผนที่ผานการอบแหงดวยไมโครเวฟรวมกับการยาง 

พบวา การเพ่ิมกําลังไมโครเวฟจาก 300 เปน 450 และ 600 W 

สงผลทําใหทุเรียนอบแหงมีคาความสวาง (L*) ลดลง ในขณะที่คา 

+a* (สีแดง) และ +b* (เหลือง) มีคาเพ่ิมข้ึนดังแสดงในตารางที่ 3 

และรูปที่ 3 เนื่องจากเนื้อทุเรียนแผนอบแหงดวยไมโครเวฟ

รวมกับการยางที่ระดับกําลังไมโครเวฟสูง (600 W) ไดรับพลังงาน

ไมโครเวฟมากกวาการอบแหงที่กําลังไมโครเวฟที่ต่ํากวา (450 

และ 300 W) ทําใหเนื้อทุเรียนมีอุณหภูมิสูงกวา สงผลใหเนื้อ

ทุเรียนแผนเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลที่ไมมีเอนไซนมาเกี่ยวของ 

(Non-enzymatic browning reaction) เพิ่มข้ึน สงผลใหเนื้อ

ทุเรียนแผนมีสีเขมขึ้นและผลิตภัณฑมีรอยไหมมากขึ้น ดังแสดงใน

รู ป ที่  3  ใ น ขณ ะ ที่ ทุ เ รี ย น แผ น ที่ ผ า น ก า ร อ บแ ห ง ด ว ย 

MW300+Grill1,050 เปนเวลา 7 นาที ตามดวย MW300 เปน
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เวลา 4 นาที มีคุณภาพสี (L*, a* และ b*) ไมแตกตางกับกรณี

ของทุเรียนแผนท่ีผานการอบแหงดวย MW300+Grill1,050 

คุณภาพดานเนื้อสัมผัสและคาวอเตอรแอคทิวิตขีองทุเรียนแผน

อบแหง 

เนื้อสัมผัสของทุเรียนแผนอบแหงพิจารณาไดจากคา

ความแข็งและคาความกรอบของผลิตภัณฑ โดยคาความกรอบ

ของผลิตภัณฑนั้นพิจารณาไดจากคาจํานวนยอด (Number of 

peaks) และคาความชันเริ่มตน (Initial slope) ซึ่งเกิดข้ึนใน

ขณะที่แรงจากหัวกดกระทํากับชิ้นวัสดุ ถาคาดังกลาวมีคามาก

แสดงวาผลิตภัณฑนั้นมีความกรอบมาก คาความแข็งและคาความ

กรอบของทุเรียนแผนที่ผานการอบแหงดวยวิธีการอบแหงแบบ

ตางๆ แสดงในตารางท่ี 4 จากผลการทดลอง พบวาทุเรียนแผน

อบแหงดวยไมโครเวฟรวมกับการยางทุกเงื่อนไขการทดลองมีคา

ความแข็งไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับทุเรียนแผนอบแหงดวย 

MW380+HA100 เปนเวลา 6 นาที แลวตามดวย HA100 25 

m i n  ใ น ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น ทุ เ รี ย น แ ผ น อ บ แ ห ง ด ว ย 

MW600+Grill1,050 มีคาความแข็งต่ํากวาทุเรียนแผนอบแหง

ดวย MW250+HA65 และผลิตภัณฑทุเรียนทอดกรอบจากการคา 

อยางไรก็ตามคาความแข็งและคาความกรอบของทุเรียนแผน

อบแหงดวย MW250+HA65 และผลิตภัณฑทุเรียนทอดกรอบ

จากการคามีคาความแข็งและคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  

เมื่อพิจารณาคาความกรอบของผลิตภัณฑท่ีผานการ

อบแหงดวยวิธีตางๆ พบวาทุเรียนแผนอบแหงดวยไมโครเวฟ

รวมกับการยางในทุกเงื่อนไขการทดลองและทุเรียนอบแหงดวย 

MW380+HA100 เปนเวลา 6 นาที แลวตามดวย HA100 25 

นา ที  มีค าจํ านวนยอดมากกว าทุ เ รี ยนแผนอบแห งด วย 

MW250+HA65 และทุเรียนทอดกรอบจากการคา ขณะท่ีทุเรียน

แผนอบแหงดวย MW600+Grill1,050, ทุเรียนแผนอบแหงดวย 

MW250+HA65 และทุเรียนทอดกรอบทางการคามีคาความชัน

เริ่มตนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ทุเรียนแผน

อบแหงที่เงื่อนไขดังกลาวยังมีคาความชันเริ่มตนมากกวาทุเรียน

แผ น อบแห ง ด ว ย ไ ม โ ค ร เ วฟร ว มกั บก า รย า งที่ เ งื่ อน ไข 

MW300+Grill1,050, MW450+Grill1,050, เทคนิคการอบแหง

ดวย MW300+Grill1,050 เปนเวลา 7 นาที ตามดวย Grill1,050 

เปนเวลา 4 นาที และการอบแหงดวย MW380+HA100 เปน

เวลา 6 นาที ตามดวย HA100 เปนเวลา 25 นาที ทั้งนี้เนื่องจาก 

MW600+Grill1,050 ใชกําลังไมโครเวฟสูงกวากรณีอ่ืน เนื้อ

ทุเรียนไดรับพลังงานไมโครเวฟมากกวา ทําใหอุณหภูมิของวัสดุ

สูงขึ้นและสงผลตออัตราการถายเทมวลที่ดีขึ้น ซึ่งทําใหโครงสราง

ภายในของวสัดุเกิดเปนรูพรุนที่มีขนาดใหญขึ้น (Paengkanya et 

al., 2015) 

อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาผลของระดับกําลังไมโครเวฟ

ในการอบแหงทุเรียนแผนโดยใชไมโครเวฟรวมกับการยางตอ

คุณภาพเนื้อสัมผัสของทุเรียนแผนอบแหง พบวา การเพ่ิมกําลัง

ไมโครเวฟจาก 300 เปน 450 และ 600 W ตามลําดับ ไมสงผล

ทําใหคาความแข็งของผลิตภัณฑทุเรียนแผนอบแหงแตกตางอยาง

มีนัยสําคัญ อาจเปนเพราะเวลาที่ใชในการอบแหงไมแตกตางกัน

มาก แตคาความแข็งของผลิตภัณฑมีแนวโนมลดลง อยางไรก็ตาม

ระดับกําลังไมโครเวฟสงผลตอคาความกรอบของทุเรียนแผน

อบแหงอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ การเพ่ิมขึ้นของกําลังไมโครเวฟ

ในการอบแหงดวยไมโครเวฟรวมกับการยาง สงผลใหคาจํานวน

ยอดและคาความชันเริ่มตนของทุเรียนแผนอบแหงเพิ่มข้ึน 

เนื่องจากเมื่อวัสดุอบแหงไดรับพลังงานไมโครเวฟที่ระดับกําลังที่

สูงกวา (600 W) ทําใหอุณหภูมิของวัสดุสูงกวาและทําใหเกิดผล

ตางระหวางความดันไอภายในวัสดุกับบริเวณผิวของวัสดุแตกตาง

กันมากกวาที่ระดับกําลังที่ต่ํากวา (450 และ 300 W) ทําให

ความชื้นระเหยออกจากวัสดุอยางรวดเร็ว (Maskan, 2001; 

Alibas, 2006) และสงผลใหเนื้อเยื่อของวัสดุอบแหงเกิดการ

ขยายตัว โครงสรางภายในของวัสดุมีลักษณะเปนรูพรุนมีขนาด

ใหญข้ึน 

สําหรับคาวอเตอรแอคทิวิตีของทุเรียนแผนอบแหงและ

ผลิตภัณฑทุเรียนทอดกรอบจากการคา พบวา คาวอเตอรแอคทิวิ

ตีของทุเรียนแผนอบแหงในทุกเงื่อนไขการทดลองและผลิตภัณฑ

ทุเรียนทอดกรอบจากทางการคามีคาต่ํากวา 0.4 ดังแสดงใน

ตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวาผลิตภัณฑดังกลาวมีความปลอดภัยจาก

จุลินทรียและเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก. 

2317-2549) (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 2549) 
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ตารางที่ 3 สีของทุเรียนแผนหลังผานการอบแหงดวยวิธีตางๆ1 

Drying method L* a* b* Drying time (min) 

MW300+Grill1,050 74.69±1.52d 2.71±2.49de 26.27±1.90a 9 

MW450+Grill1,050 72.76±2.04c 4.32±2.76e 28.00±1.35b 7 

MW600+Grill1,050 70.56±2.82b 8.25±1.68f 30.00±1.66c 6 

MW300+Grill1,050 7 min followed by Grill1,050 4 min 76.46±1.98d 1.27±2.61cd 26.68±1.36ab 11 

MW380+HA100 6 min followed by HA100 25 min 78.93±1.77e -0.27±2.18c 26.66±1.61ab 31 

MW250+HA65 80.94±1.49f -2.57±0.44b 26.35±1.66ab 40 

Commercial fried durian chip 62.74±1.52a -6.42±0.97a 40.25±1.83d - 
1อักษรยกทีอ่ยูในคอลมันเดยีวกันทีแ่ตกตางกันแสดงวามีความแตกตางอยางมนีัยสําคัญที่ระดับความเชือ่มัน่ 95% (p<0.05) 

 

   
(a) MW300+Grill1,050 (b) MW450+Grill1,050 (c) MW600+Grill1,050 

   
(d) MW300+Grill1,050 7 min 

followed by Grill1,050 4 min 

(e) MW380+HA100 6 min 

followed by HA100 25 min 

(f) MW250+HA65 

 

 

 

 (g) Commercial fried durian chip  
 

รูปที่ 3 สีของทุเรียนแผนหลังผานการอบแหงดวยวิธีตางๆ 

 

 

 

 

 



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 46 เลมที่ 4 797 

 

ตารางที่ 4 คาความแข็ง ความกรอบ และวอเตอรแอคทวิิตีของทุเรียนแผนอบแหง 

Drying method 
Hardness  

(N) 

Number  

of peaks 

Initial slope 

(N/mm) 

Water activity 

(aw*) 

MW300+Grill1,050  5.53±1.26abc  13.23±1.64b  25.16±2.88a  0.339±0.002bc 

MW450+Grill1,050 5.11±1.67ab  14.58±2.81b  27.13±2.47ab 0.306±0.019a 

MW600+Grill1,050 4.82±1.44a  16.33±3.23c  30.97±3.55c  0.328±0.007bc 

MW300+Grill1,050 7 min followed by Grill1,050 4 min 5.41±1.76abc  13.06±1.73b 24.79±2.16a  0.320±0.005ab 

MW380+HA100 6 min followed by HA100 25 min 5.31±0.93ab 14.47±2.45b 25.26±3.03a 0.328±0.007bc 

MW250+HA65 5.77±1.68bc  5.90±1.55a 28.50±2.93bc  0.337±0.014bc 

Commercial fried durian chip 6.25±1.27c  7.20±1.32a  28.40±2.95bc  0.343±0.006c 
1อักษรยกทีอ่ยูในคอลมันเดยีวกันทีแ่ตกตางกันแสดงวามีความแตกตางอยางมนีัยสําคัญที่ระดับความเชือ่มัน่ 95% (p<0.05)  

*ผลิตภัณฑทุเรียนแผนอบแหงในทุกเงื่อนไขการทดลองมีความชื้นสุดทายไมเกิน 3.5% d.b. 
 

การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑทางดานประสาทสัมผัส 

การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑทางดานประสาท

สัมผัสกําหนดสเกลระดับคะแนนเปนแบบ 9-point hedonic 

scale และการแปลผลทางสถิติใชโปรแกรม SPSS ที่ระดับความ

เช่ือมั่น 95% โดยใชการทดสอบคาเฉลี่ยกรณีกลุมตวัอยาง 2 กลุม

เปนอิสระจากกัน (Independent- sample T-Test) คาเฉลี่ย

จากการประเมินคุณภาพทางดานประสาทสัมผัสของตัวอยาง

ทุ เรียนแผนอบแหงโดยใช  MW250+HA65 (เลือกใชกรณีนี้

เน่ืองจากผลิตภัณฑอบแหงมีคาความสวางมากกวาและผลิตภัณฑ

ไมมีรอยไหมเกิดขึ้นเมื่อเทียบกับกรณีอ่ืน ในขณะที่คาความความ

แข็งและคาความกรอบไมแตกตางกับกรณีอื่น) เปรียบเทียบกับ

ตัวอยางทุเรียนทอดกรอบจากการคาแสดงในตารางที่ 5 จากผล

การทดสอบพบวาผูทดสอบใหคะแนนความชอบผลิตภัณฑทุเรียน

แผนอบแหงโดยใช MW250+HA65 ในดานสี (Color) ความพอง 

(Puffiness) ความบิดเบี้ยว (Wryness) ความแข็ง (Hardness) 

และความชอบโดยรวม  (Overall preference)  น อยกว า

ผลิตภัณฑทุเรียนทอดกรอบจากทางการคาอยางมีนัยสําคัญทาง

ส ถิ ติ  ( p<0. 05)  อ ย า ง ไ ร ก็ ต า ม ผ ลิ ต ภั ณ ฑ อ บ แ ห ง จ าก 

MW250+HA65 ไดรับคะแนนความชอบไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับทุเรียนทอดกรอบจากทางการคา

ในดานกลิ่นรสทุเรียน (Durian flavor) กลิ่นหืน (Rancid flavor) 

และความกรอบ (Crispness)  
 

ตารางที ่5 การประเมินคุณภาพทางดานประสาทสัมผสัของผลิตภัณฑทุเรียนแผนอบแหง 

Drying method 
Color Shape Flavor Texture Overall 

preference Yellow Puffiness Wryness Durian Rancid Hardness Crispness 

MW250+HA65 4.78+1.88b 5.25+1.98b 5.28+2.03b 5.25+2.15a 5.47+1.83a 5.56+2.24b 6.59+2.37a 6.19+1.65b 

Commercial fried 

durian chips 
7.15+2.0a 7.09+1.23a 6.34+1.52a 5.91+2.70a 4.94+2.31a 

7.16 

+1.82a 
7.41+1.90a 7.41+1.41a 

1อักษรยกทีอ่ยูในคอลมันเดยีวกันทีแ่ตกตางกันแสดงวามีความแตกตางอยางมนีัยสําคัญที่ระดับความเชือ่มัน่ 95% (p<0.05) 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาผลของการอบแหงทุเรียนแผนโดยใช

ไมโครเวฟรวมกับลมรอนและอบแหงโดยใชเตาอบไมโครเวฟที่

จําหนายตามตลาดทั่วไปท่ีเงื่อนไขการอบแหงตางๆ ตอคุณภาพ

ดานสีและเนื้อสัมผัสของทุเรียนแผนอบแหง และเปรียบเทียบกับ

ผลิตภัณฑทุเรียนทอดกรอบจากทางการคาทางดานประสาท

สัมผัส พบวา ทุเรียนแผนอบแหงดวย MW250+HA65 มีคาความ

สวางของสีทุเรียนแผนอบแหงมากกวาทุเรียนแผนอบแหงดวย

เงื่อนไขอื่นแตมีคาสีเขียว (-a*) และสีเหลือง (+b*) นอยกวา

ทุเรียนทอดกรอบจากการคา การเพ่ิมกําลังไมโครเวฟมากข้ึนใน

การอบแหงดวยไมโครเวฟรวมกับการยาง ทําใหทุเรียนแผน

อบแหงมีคาความสวางลดลงแตคาสีแดงและสีเหลืองเพิ่มข้ึน 

ทุเรียนแผนอบแหงทุกเงื่อนไขและทุเรียนทอดกรอบทางการคามี

คาความแข็งไมแตกตางกัน ในขณะท่ีทุเรียนแผนอบแหงดวย

ไมโครเวฟรวมกับการยางทุกเงื่อนไขมีคาความกรอบมากกวา
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ทุเรียนแผนอบแหงดวย MW250+HA65 และทุเรียนทอดกรอบ

ทางการคา ทุเรียนแผนอบแหงดวย MW250+HA65 และทุเรียน

ทอดกรอบทางการคามีคาความแข็งและความกรอบไมแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญ  

ผลิตภัณฑทุเรียนแผนอบแหงดวย MW250+HA65 

ไดรับคะแนนความชอบต่ํากวาทุเรียนทอดกรอบทางดานสี ความ

พอง ความบิดเบ้ียว ความแข็ง และความชอบโดยรวม อยางไรก็

ตามผลิตภัณฑจากทั้งสองวิธีมีคะแนนความชอบไมแตกตางกัน

ทางดานกลิ่นรสทุเรียน กลิ่นหืน และความกรอบ จากการทดสอบ

คุณภาพผลิตภัณฑทางดานประสาทสัมผัส 

ทุเรียนแผนอบแหงดวยไมโครเวฟรวมกับการยางทุก

เงื่อนไขการทดลองยังไมเหมาะสําหรับนํามาผลิตทุเรียนแผน

อบแหงเพ่ือจําหนายในเชิงพาณิชยไมวาจะใชเทคนิคใด เพราะวา

รูปแบบการอบแหงดังกลาวทําใหผลิตภัณฑยังมีคุณภาพสีไมดี 

ผลิตภัณฑมีรอยไหม เน่ืองจากไมสามารถปรับอุณหภูมิอากาศให

คงท่ีได จึงทําใหผลิตภัณฑอบแหงที่ไดมีสีเขมและไหมบางสวน 

ดังนั้นเงื่อนไขที่เหมาะสมสําหรับการผลิตทุเรียนแผนอบแหงคือ 

ควรใชกําลังไมโครเวฟไมเกิน 250 วัตต รวมกับลมรอนที่อุณหภูมิ 

65 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนอุณหภูมิที่อยูในชวงที่เหมาะสมสําหรับ

การอบแหงวัสดุประเภทผักและผลไม และควรควบคุมอุณหภูมิ

ของลมรอนใหคงที่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังสามารถสรุปไดวา

กระบวนการอบแหงที่มีอัตราการถายเทความรอนสูง เชน ระบบ

ที่มีการเปาลมรอน จะเหมาะสมกับการอบแหงวัสดุมากกวา

กระบวนการอบแหงที่มีการถายเทความรอนต่ํา เชน ระบบ 

การยาง 
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