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การอบแหงคือการดึงน้ําจากวัตถุดิบโดยการใชความรอนทําใหน้ําในวัตถุดิบกลายเปนไอ อังกฤษ
อเมริกา แคนาดา และฝรั่งเศสใชพลังงานในการอบแหง 10-15% ของพลังงานที่ใชในงานอุตสาหกรรม  
เดนมารกและเยอรมันใชพลังงานสําหรับการอบแหงในอุตสาหกรรม 20-25% ประเทศไทยยังไมมีขอมูลการ
ใชพลังงานในการอบแหงเปนทางการ แตถาใชพลังงานสําหรับการอบแหง 15%  จะเปนเงนิถึง 44,550 ลาน
บาท/ป (ขอมูลการใชพลังงาน 2548 ) 

นอกจากงานอตุสาหกรรมแลว การอบแหงยังมคีวามจาํเปนตอผลิตภัณฑทางการเกษตร เพื่อมิให
เกิดความเสียหายแกผลผลิตสําหรับการจดัเก็บ เปนการเพิ่มคุณภาพและเพิ่มชองทางการจําหนายอีกดวยใน 
การเพิ่มประสทิธิภาพการอบแหงดวยตูอบฮีทปมจึงเปนสิ่งที่สําคัญมาก 

ทฤษฎีการอบแหง 

การอบแหงเปนกระบวนการที่ซับซอน ประกอบดวยกระบวนการถายเทความรอน กระบวนการ
ถายเทมวลของน้ํา ซ่ึงทําใหเกิด การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวเคมีซ่ึงจะมีผลตอคุณภาพ
การอบแหง ไดแก การเปลี่ยนสี การหดตวั การเกิดผลึก ผิวยน มกีล่ิน และอื่นๆ 

การอบแหงเกดิขึ้นโดยการใหความรอนแกวัตถุดิบในกรณีที่ใชอากาศรอน ความรอนจะถายเท
ใหกับวัตถุดิบดวยการพาความรอนจากอากาศรอนมาที่ผิว และการนําความรอนผานผวิเขาไปในเนื้อ  น้ําใน
วัตถุดิบไดรับความรอนทําใหมีระดับพลังงานสูงขึ้นและกลายเปนไอเกดิความดนัและผลักตัวผานผวิออกมา
ภายนอก  เมื่อระยะเวลาการอบแหงผานไประยะหนึ่ง คณุสมบัติทางกายภาพของวัตถุดิบเปลี่ยนไป ก็จะทํา
ใหการคายน้ําเปลี่ยนไปดวย 

อากาศแหงทีใ่ชในการอบแหงหมายถึงอากาศที่มีความชืน้สัมพัทธนอย อากาศภายนอกเมื่อไดรับ
ความรอนก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น และขณะเดยีวกันก็ทําใหความชื้นสัมพทัธต่ําลงโดยธรรมชาติ คุณสมบัติ
ตางๆของอากาศเกี่ยวกับอณุหภูมิ ความชื้น คาพลังงาน และอ่ืนๆ แสดงไวใน แผนภูมไิซโครเมตริก อากาศ



รอนจะคายความรอนใหกับน้ําในวัตถุดิบทําใหอากาศมอุีณหภูมิลดลงและรับความชืน้จากวัตถุดิบทําให
อากาศมีความชื้นสัมพัทธสูงขึ้น 

 

 สมดุลความชื้น(Equilibrium Moisture Content) 

สมดุลความชื้นคือการที่อากาศและวัสดุทีม่ีความชื้นอยูในสภาวะสมดลุกันที่อุณหภมูิหนึ่งๆ  
ดานลางนี้เปนแผนภูมแิสดงความสัมพันธของความชื้นในวัสดุกับความชื้นสัมพัทธของอากาศ เมื่อเพิ่ม
ความชื้นสัมพทัธในอากาศขึน้เรื่อยๆ วัสดจุะรับความชืน้จากอากาศ(Adsorption)ทําใหวัสดุมีความชื้นสูงขึ้น 
และเมื่อลดวามชื้นสัมพัทธของอากาศลง วสัดุก็จะคายความชื้นใหกับอากาศ(Desorption) ซ่ึงเปน
ปรากฏการณที่นํามาใชในการอบแหง จะเห็นวาเสนทั้งสองไมซํ้าแนวกัน สวนแรก(A)นั้นน้ําในวสัดุเสถียร
จับตัวกนัแนน  สวนที่สอง(B)น้ําในวัสดุจบัตัวหลวมขึน้ ความดันไอน้าํในวัสดตุ่ํากวาความดันไอน้าํสมดุล
ในอากาศที่อุณหภูมิเดยีวกนัเนื่องจากแรงคาปรารี่ในวสัดุขนาดเล็ก ในสวนCน้ําจับตัวกันหลวมมากขึ้น
เนื่องจากคาปรารี่ในวัสดุขนาดใหญ 

 



รูปดานลางแสดงเสนความชืน้สมดุลของวสัดุแบบตางๆ จากวัสคุที่ไมดูดน้ํา ไปจนถงึวัสดุที่บวมน้าํ 

 

 

รูปตอไปนี้แสดงสมดุลความชื้นของวัสดุ ความชื้นในวัสดุ (bound moisture) จะมีความดันไอนอยกวาความ
ดันไอของน้ําในอากาศที่อุณหภูมิเดียวกนั  เมื่อความดันไอในวัสดเุทากบัความดันไอในอากาศที่อุณหภูมิ
เดียวกัน ความชื้นก็จะออกจากวัสด ุ

 

ความชื้นสมดลุของวัสดุมีผลจากอุณหภูมติามสมการตอไปนี ้

    



เมื่อ คือ ความชื้นสมดุลของวสัดุเทียบจากวสัดุแหง 

         คือ อุณหภูม ิ

       คือ ความชื้นสัมพัทธของอากาศ 

         คือ คาตัวแปรระหวาง 0.005 – 0.01 K-1 

วัสดุที่ไมดดูน้าํจะมีน้ําอยูนอยกวาน้ํานอกวสัดุที่มีพลังงานเทากับพลังงานที่ดึงน้ําไวนี ้ 

 

เมื่อ  คือคาพลังงานที่ดึงน้ําไวในวัสดุ เปนสิ่งที่ลดความดันไอในวัสด ุ

 

พลังงานที่ใชไลน้ําออกจากวสัดุเทากับ คาความรอนที่ใชเปลี่ยนสถานะของน้ํารวมกับพลังงานที่ใช
ดึงน้ํานี้ ซ่ึงมีคาเกือบเทากนัทุกๆประเภทวสัดุ การดึงน้ําออกจากวัสดุจงึขึ้นกับอุณหภมูิ โครงสรางของวัสดุ
ทางกายภาพ(รู) และการเปลี่ยนแปลงทางเคมีระหวางการอบแหง ซ่ึงจะทําใหการคึงน้ําในวัสดุเปลีย่นไป
ระหวางการดงึน้ํา 

อาหาร ผลไม และอื่นๆ อาจมีการเจริญเตบิโตของจุลินทรยี และปฏิกริิยาทางเคมีเนือ่งจากน้ําในวสัดุ
ทําใหเกิดการเปลี่ยนสภาพทางกายภาพหรอืเสื่อมสภาพไปดวย  จึงไดตัง้นิยามใหม Water Activity ,  , 
เปนอัตราสวนของความดันไอน้ําตอความดนัไอสมดุลที่อุณหภูมิเดยีวกนัตามสมการขางลางนี้ 

    

การปองการการเสื่อมสภาพของวัสดุทําดวยการดึงน้าํที่เปนตนเหตุออกหรือการเติมสารไดแกน้ําตาล(แชอ่ิม) 
เกลือ(การดอง) เพื่อลดคา   คาในตารางตอไปนี้เปนคา  ต่ําสุดที่จะทําใหเกิดการเจริญเติบโตของ
จุลินทรีย 



 

 

รูปตอไปนี้แสดงความสัมพนัธระหวาง กับความชื้นในวสัดุประเภทตางๆ 

 



รูปตอไปนี้แสดงธรรมชาติของอัตราการเสื่อมสภาพของอาหารประเภทตางๆกับคา  การ
เสื่อมสภาพนอกจากจะเกิดจากจุลชีพที ่ >0.7 แลว ยังสามารถเกิดจาก ออกซิเจน non-enzymatic 
browning และ enzymatic reaction ที่  ต่ําไดอีกดวย   

 

 

การอบแหงโดยทั่วไปเมื่อเริม่ตนจะเปนชวงที่ปรับตัวซ่ึงความชื้นในวสัดุจะลดลงเปนสัดสวน
เสนตรงกับเวลา หลังจากนัน้จะมีความสมัพันธไมเปนเสนตรงซึ่งตองใชเวลานานมากจึงจะถึงจุดความชื้น
สมดุลซ่ึงไมสามารถดึงน้ําไดอีก 

 

เมื่อ N คืออัตราการดึงน้ําออกจากวัสดุ  

Ms คือน้ําหนกัของวัสดุแหง ไมมีน้ําอยูเลย 

Xf  คือความชืน้อิสระ   

รูปตอไปนี้แสดงการอบแหง ชวงที่อัตราการดึงน้ําคงที่คื่อชวงที่มีน้ําอิสระอยูที่ผิววัสด ุชวงนี้ไม
ขึ้นกับโครงสรางของวัสดุ จนมาถึงจุดความชื้นวิกฤต Xc ชวงตอมาความชื้นในวัสดุเคลื่อนที่ไปที่ผิวได
สะดวกเนื่องจากโครงสรางวัสดุและขบวนการอบแหงจนถึงจุดความชืน้สมดุล 



 

ตารางตอไปนีแ้สดงคาความชื้นวิกฤคโดยประมาณของวัสดุตางๆ 

 

ตูอบฮีทปม 

 ตูอบฮีทปมเหมาะสําหรับอบแหงผลิตภณัฑอาหาร ไดแก ผลไม ผัก สมุนไพร และปลา  ขอดีของ
ตูอบฮีทปมเทียบกับตูอบแหงอากาศรอน (Hot Air Dryer) ไดแก ประสิทธิภาพสูงกวา คุณภาพผลผลิตดีกวา  
สามารถทํางานไดโดยไมมผีลกระทบจากสภาพอากาศภายนอกตู  ไมมกีารเผาไหมทําใหเกิดมลภาวะ 
สามารถเก็บน้ําจากการอบแหงไดซ่ึงอาจเอาไปใชหรือทิง้ หรือนําไปสกัดสารระเหยไดตามความตองการ 

ตูอบแหงอากาศรอนใชความรอนจากการเผาไหมเชื้อเพลิงทําใหอากาศภายนอกตูอบมอุีณหภูมิสูง
และความชืน้สัมพัทธลดลงเพื่อสงเขาตูอบเมื่ออากาศรับความชื้นจากผลิตภัณฑ แลวจึงทิ้งไปจึงสญูเสียความ
รอนมากและมีผลกระทบจากสภาพอากาศภายนอกโดยตรง 



ตูอบฮีทปมประกอบดวยเอ็กแปนดช่ันวาวล คอยลเย็น คอมเพรสเซอรและคอยลรอน(คอนเดนเซอร) 
และพัดลมเพื่อหมุนเวียนอากาศภายในตูอบ  ฮีทปมใหความรอนแกอากาศหมุนเวียนภายในตูอบดวยคอยล
รอน ทําใหอากาศมีอุณหภูมสูิงขึ้น และความชื้นสัมพัทธลดลงเพื่อรับความชื้นจากผลิตภัณฑ จากนัน้อากาศ
บางสวนจะผานคอยลเย็นเพือ่ดึงความรอนและน้ําออก และเปนการควบคุมความชื้นสัมพัทธภายในตูอบ  
จากนั้นอากาศหมุนเวียนทั้งหมดจึงกลับมารับความรอนที่คอยลรอน วนเวยีนตลอดการอบแหง   

ความรอนจากการดึงน้ําออกที่คอยลเย็นจะเทากับความรอนที่ใหอากาศที่คอยลรอนหรืออีกนัยหนึ่ง
คือตูอบฮีทปมพสามารถใชความรอนวนเวยีนไดทําใหเปนการอบแหงที่มีประสิทธิภาพสูงมาก ความรอนที่
สูญเสียคือความรอนที่ทิ้งมากับน้ําและความรอนสวนเกนิซึ่งประมาณเทากับพลังงานของคอมเพรสเซอรที่
ใชหมุนเวยีนสารทําความเย็นในระบบเทานัน้ 

 

สัมประสิทธิการดึงน้ํา ( Specific Moisture Extraction Rate, SMER ) คือความสามารถของตูอบที่
สามารถดึงน้ําออกได/หนวยพลังงาน มีหนวยเปน กก.น้ํา/กิโลวัตต,ช่ัวโมง  

สัมประสิทธิการใชพลังงาน ( Specific Power Consumption, SPC ) คือพลังงานที่ใช/หนวยน้ําหนกั
น้ําที่ดึงออก มหีนวยเปน กิโลวัตตช่ัวโมง/กก.น้ํา ) 

ประสิทธิภาพการอบแหง ( Drying Efficiency ) คืออัตราสวนพลังงานที่ใชในการเปลี่ยนสถานะ
ของน้ําที่ดึงออก/พลังงานที่ใชทั้งหมด มีหนวยเปน % 



จากตารางขางตนจะเห็นวาตูอบฮีทปมดีกวาตูอบทุกแบบ แตราคาจะสูงกวาตูอบแหงอากาศรอน
เทานั้น 

 

จากกราฟจะเห็นวาตูอบฮีทปมมีคาสัมประสิทธิการดึงน้าํสูงขึ้นเมื่อความชื้นสัมพัทธในตูอบสูงขึ้น 
การอบแหงควรใชอุณหภูมิไมเกิน 60 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 30% ขึ้นไปเพือ่ไมใหดึงน้ําเร็วเกินไป 
ซ่ึงจะทําให เกดิผิวแข็ง เกิดน้าํตาลทําใหผิวผลิตภัณฑเหนยีว 

การอบแหงทีอุ่ณหภูมิต่ํา 10-45 องศาเซลเซียสก็สามารถทําไดโดยไมมผีลกระทบจากสภาวะอากาศ
และความชืน้ภายนอก 

คุณภาพของผลติภัณฑ ไดแก ปริมาณสารระเหย วิตามนิที่ไวตออุณหภมูิการอบ  และกลิ่นใน
ผลิตภัณฑสูญเสียนอยกวาตูอบแหงแบบอืน่ๆ  เพราะสารระเหยอยูในตูปดจึงมีความดันไอภายนอกตาน ทํา
ใหสารระเหยเปนไอออกจากผลิตภัณฑไดนอยลง ยกตัวอยางการอบแหงขิงพบวามสีาร Gingerol 26%  
ในขณะที่การอบแหงแบบเดิมมีเพียง 20% 

แกนของแมกคาดาเมียนัทจะเปลี่ยนสีเมื่อใชอุณหภูมิอบสูง แตเมื่อใชตูอบฮีทปมจะไมเปลี่ยนสีแม
อุณหภูมิที่ใชจะสูงถึง 50 องศาเซลเซียส เพราะสามารถอบแหงไดเร็วกวาและควบคมุความชื้นในตูได 



การเกิดสีน้ําตาลจากปฏิกริยาที่ไมใชเอนไซม จะเกดิขึ้นมากเมื่อความชื้นใกลจดุที่ตองการ เมื่ออัตรา
การอบแหงแบบชาๆ และอุณหภูมิผลิตภณัฑเขาใกลอุณหภูมิอากาศที่ใชอบ ซ่ึงจะไมเกิดขึน้เมื่อใชตูอบฮีท
ปม 

สําหรับตูอบแหงอากาศรอน เชื้อตางๆสวนใหญจะถูกทําลายที่อุณหภูม ิ60-80 องศาเซลเซียส ตู
อบฮีทปมถึงจะใชอุณหภูมิต่าํกวาแตก็สามารถควบคุมให Water activity ที่ผิวของผลิตภัณฑมีคาต่ํากวา 0.6 
ทําใหเชื้อตางๆไมมีการเจรญิเติบโต (จากตาราง Water activity ของเชื้อตางๆ) 

บทสงทาย 

 ตูอบฮีทปมประหยัดพลังงานไดมากจึงชวยลดตนทุนการอบแหงโดยตรง และชวยลดปญหาโลก
รอนดวยการประหยดัพลังงานไดอีกสวนหนึ่งดวย  ผลิตภณัฑที่ไดจากการอบแหงดวยตูอบฮีทปมจะมี
คุณภาพสูงกวาการอบแหงดวยวิธีอ่ืน จึงเปนเทกโนโลยีทีน่าสนใจเปนอยางยิ่ง 

 นอกเหนือจากการใชอบแหงผลิตภัณฑอาหารแลวยังสามารถที่จะใชในกระบวนการใน
อุตสาหกรรมไดอีกหลายประเภทไดแกการการอบไม การกลั่นสุรา หรือเบียร เปนตน ซ่ึงจะนํามาลงในฉบับ
ตอไป 
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