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นอกจากวตัถปุระสงค์ในแง่ของการถนอมอาหารแล้ว ปัจจบุนั
ยังได้มีการประยุกต์ใช้กระบวนการอบแห้งต่าง ๆ ในการผลิต
ผลติภณัฑ์ท่ีมมีลูค่าสงูขึน้ (เช่น การผลติอาหารเสรมิสขุภาพ) เป็นการ
เพิ่มคุณค่าให้กับอาหารและผลิตผลทางการเกษตรของประเทศและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตผลทางการเกษตร 
ดังกล่าวในระดับนานาชาติไดเ้ป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม กระบวนการ
อบแห้งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันยังมีประสิทธิภาพต�่า ทั้งใน
แง่ของความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพสูงและในแง่
ของการใช้พลังงาน ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องพัฒนากระบวน-
การอบแห้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาหรือลดข้อจ�ากัดต่าง ๆ 

ในอดีต การอบแห้ง คือ การน�าวัตถุดิบไปผึ่งหรือตากใน
บรเิวณทีแ่สงแดดส่องถงึและมอีากาศถ่ายเทสะดวก เพือ่ให้ความร้อน
จากดวงอาทิตย์ระเหยน�้าออกจากวัตถุดิบที่ต้องการ แต่ในปัจจุบัน
กระบวนการอบแห้งถูกพัฒนาขึ้นหลายวิธี เพื่อเพิ่มอัตราการอบแห้ง
และเพิม่คณุภาพของผลติภัณฑ์ เช่น กระบวนการอบแห้งแบบแช่เยอืก
แข็ง (freeze drying) กระบวนการอบแห้งแบบถาด (tray drying) 
กระบวนการอบแห้งแบบสุญญากาศ (vacuum drying) กระบวนการ

อบแห้งทีใ่ช้วิธกีารพา (convective drying) กระบวนการอบแห้งแบบ
เสปาร์เตดเบด (spouted bed drying) กระบวนการอบแห้งแบบฟลู-
อิไดซ์เบด (fluidized bed drying) และกระบวนการอบแห้งแบบพ่น
ฝอย (spray drying) เป็นต้น ทัง้นีก้ารเลอืกใช้กระบวนการอบแห้ง ขึน้
อยู่กับประเภทและสมบัติของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีผลิตผลทางการเกษตรที่

หลากหลายและมีการส่งออกสินค้าทางการเกษตรและอาหาร

เป็นจ�านวนมากในแต่ละปี การอบแห้งเป็นกระบวนการการแปรรปูอาหารและ

วัสดุชีวภาพท่ีมีความส�าคัญมากที่สุดกระบวนการหนึ่ง อาหารและวัสดุ

ชีวภาพที่ผ่านการอบแห้งด้วยวิธีการและสภาวะที่เหมาะสมจะสามารถเก็บ

รักษาไว้ได้นาน และยังคงสมบัติต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคต้องการไว้ได้

อาทิตยา พัฒนิบูลย์ และ ดร.อมรชัย อาภรณ์วิชานพ

หน่วยปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมกระบวนการเชิงค�านวณ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีการอบแห้ง

ที่มา http://www.excaliburdehydrator.com/blog/what-is-dehydration/
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การท�าแห้ง (dehydration) เป็นวิธีการถนอมอาหาร (food 
preservation) ท่ีนยิมใช้มานาน โดยลดความชืน้ (moisture content) 
ของอาหารด้วยการระเหยน�้า ด้วยการอบแห้ง (dehydration) การทอด 
(frying) หรือการระเหิดน�้าส่วนใหญ่ในอาหารออก ท�าให้ช่วยลดการ
เติบโตของจุลินทรีย์ที่มีในอาหาร ส่วนน�้าที่เหลือจากการท�าแห้งเป็น
น�้าที่ถูกยึดไว้กับองค์ประกอบของอาหาร (bound water) อยู่ใน
โครงสร้างหรือในเซลล์ที่ประกอบเป็นกล้ามเนื้อสัตว์ โดยทั่วไป เนื้อ
สัตว์เป็นแหล่งอาหารท่ีดีส�าหรับจุลินทรีย์ เน่ืองจากมีสารอาหารครบ
ถ้วน และมีน�้าอยู่ในเน้ือเย่ือปริมาณสูง โดยในเน้ือสัตว์มีน�้าเป็นส่วน
ประกอบอยูถ่งึประมาณร้อยละ 70 จลุนิทรย์ีในเนือ้สตัว์สามารถเจรญิ
เติบโตได้และเอ็นไซม์ในเน้ือจะท�างานได้ดี เม่ือมีน�้าเพียงพอ ดังนั้น
การลดความชื้นหรือการท�าให้อาหารแห้งก็จะช่วยป้องกันการเจริญ
เตบิโตของจลุนิทรย์ี ชะลอการท�างานของเอน็ไซม์ หรอืชะลอปฏกิริยิา
ต่าง ๆ  ทัง้ทางเคมแีละทางชวีเคม ีซึง่มนี�า้เป็นส่วนร่วมและเป็นสาเหตุ
ให้อาหารเสื่อมเสีย (food spoilage) ช่วยให้เก็บได้นานขึ้น 

การลดปรมิาณน�า้ในอาหารโดยการท�าแห้ง ท�าให้อาหารมค่ีา
วอเตอร์แอคทิวิตี้ (water activity) น้อยกว่า 0.6 ซึ่งเป็นระดับที่
ปลอดภยัจากจลุนิทรย์ีก่อโรค (pathogen) รวมท้ังยับยัง้การสร้างสาร
พิษของเชื้อรา (mycotoxin) เช่น Aflatoxin นอกจากนี้การท�าแห้งยัง
ท�าให้อาหารมนี�า้หนกัเบา ลดปรมิาตร ท�าให้สะดวกต่อการขนส่ง การ
บริโภค หรือการน�าไปเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปต่อเนื่องด้วยวิธีอื่น ๆ 
และยังเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นทางเลือกของผู้บริโภคมาก
ขึ้นอีกด้วย

อาหารทีน่�ามาท�าแห้งมหีลากหลาย วตัถดุบิเริม่ต้นทีน่�ามาท�า
แห้งอาจมีสถานะเป็นของเหลว ของก่ึงแข็งหรือของแข็ง ผลิตภัณฑ์
สดุท้ายทีไ่ด้จะมสีถานะเป็นของแขง็ ซึง่อาจเป็นชิน้ เป็นแผ่น หรอืเป็น
ผง ท่ีมลีกัษณะและคณุภาพแตกต่างกัน ขึน้อยู่กบักระบวนการท�าแห้ง
ท่ีเลอืกใช้ ตวัอย่างอาหารแห้งทีพ่บทัว่ไป ได้แก่ ผกัผลไม้ ถัว่เมลด็แห้ง 
นมผง ชา กาแฟโกโก้ น�้าตาล เนื้อสัตว์ สัตว์น�้า อาหารทะเล เห็ด 
ก๋วยเตี๋ยวพาสต้า สมุนไพร เครื่องเทศ วัตถุเจือปนอาหาร (food ad-

ditive) เป็นต้น เนื่องจากกระบวนการอบแห้งอาหารเกี่ยวข้องกับทั้ง
การถ่ายเทมวลและการถ่ายเทความร้อน มวลสารทีถ่่ายเทระหว่างการ
ท�าแห้งอาหารส่วนใหญ่ คอื น�า้ทีม่อียูใ่นอาหาร ในระหว่างการอบแห้ง 
อาหารจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ขึ้นมากมาย ทั้งที่ต้องการและ 
ที่ไม่ต้องการ การท�าแห้งอาหารที่มีประสิทธิภาพสูง ต้องค�านึงถึง
คุณภาพของอาหารที่ได้หลังจากการท�าแห้ง เช่น การน�ามาคืนตัว 
(rehydration) ด้วยการดูดน�้ากลับเข้าไปใหม่ คุณค่าทางโภชนาการ 
สี กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส รูปทรง ทั้งยังต้องค�านึงถึงการประหยัด
พลังงาน มีการน�าพลังงานกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

     >> การทำาแห้งสามารถทำาได้ 3 วิธี คือ

1.  การท�าแห้งด้วยแสงแดด (sun drying) เป็นวธิเีก่าแก่ทีใ่ช้
กันมาแต่โบราณ โดยน�าเนือ้สตัว์มาหัน่เป็นชิน้บาง ๆ  ล้างด้วยน�้าทะเล
หรอืล้างด้วยน�้าธรรมดาแล้วคลกุเคล้าเกลอื หลงัจากนัน้จงึน�าไปตาก
ให้แห้งโดยใช้แสงแดด วิธีการนี้ประหยัดพลังงานความร้อน แต่เนื้อ
ตากแห้งที่ได้มักมีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์สูง หากตากไม่แห้งพอ 
เมื่อเก็บไว้นานวันอาจเสียได้ง่าย

2.  การท�าแห้งด้วยความร้อน  (hot  air  drying) วิธีการนี้
เป็นการน�าวธิกีารท�าแห้งด้วยแสงแดด มาปรบัปรงุโดยใช้อปุกรณ์เข้า
ช่วยเพื่อท�าให้ผลิตภัณฑ์จ�านวนมากแห้งตามที่ต้องการ และมี
ความชื้นสม�่าเสมอ ผลิตภัณฑ์ที่ตากแห้งโดยวิธีนี้จะสะอาด ลดการ
ปนเป้ือนของจลุนิทรย์ีได้ดกีว่าการตากแดด การท�าแห้งในผลติภณัฑ์
เนือ้ทีต่ดัเป็นชิน้เลก็ ๆ  หรอืผลติภณัฑ์เนือ้ทีส่กุแล้ว มกัใช้วธิกีารท�าให้
แห้งด้วยความร้อนโดยใช้ตูอ้บขนาดใหญ่ทีม่ลีมร้อนเป่าผ่าน ท�าให้น�า้
ระเหยไปกับลมร้อนทางช่องระบายลมภายในตู ้อบ ใช้อุณหภูมิ
ประมาณ 50-70 องศาเซลเซยีส ผลิตภณัฑ์ทีไ่ด้จากวธินีีจ้ะมคีวามชืน้ 
ประมาณร้อยละ 5.6-8.5 แต่จะมปีรมิาณไขมนัสงูขึน้ถงึร้อยละ 20.4-
24.2 กรณทีีเ่ป็นเนือ้สุกรตากแห้งอาจเกิดการเหมน็หนืได้ง่าย เมือ่เกบ็
ไว้ 3-5 วัน อย่างไรก็ตาม สามารถป้องกันการเหม็นหืนได้โดยการเติม
สารกันหืน เช่น BHA หรือ BHT ประมาณร้อยละ 0.01 ผสมเนื้อหมัก
เกลือก่อนตากแห้ง

ที่มา http://www.ic.kmutnb.ac.th/webpage/subject/handout/Unit%202/

chapter%202%20dry.pdf

ที่มา http://www.l3nr.org/posts/395534
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3.  การท�าแห้งด้วยความเย็น (freeze  drying) หรือการแช่
แข็งแล้ว ท�าให้แห้งในสุญญากาศ เป็นวิธีการท�าให้เนื้อสัตว์แห้งโดย
การระเหิด (sublimation) น�้าออกจากชิ้นเนื้อในสภาวะที่เป็นน�้าแข็ง
ในสภาพสญุญากาศ ชิน้เนือ้จะถกูท�าให้เยน็ลงจนถงึจดุเยอืกแขง็โดย
เร็ว จนน�้าภายในชิ้นเนื้อกลายเป็นน�้าแข็ง น�้าแข็งเหล่าน้ีเมื่อได้รับ
ความร้อนเพิ่มขึ้น และควบคุมความดันสุญญากาศให้เหมาะสมหรือ
ควบคุมความดันให้เท่ากับหรือต�่ากว่าความดัน ณ จุดเปลี่ยนสภาวะ
ของน�้า (triple point of water) น�้าแข็งจะสามารถระเหิดกลายเป็นไอ
น�้าได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวก่อน ผลิตภัณฑ์แห้งที่
ได้จะมีลักษณะเป็นรูพรุน โปร่ง คงรูปร่างเดิมได้ดี มีความชื้นต�่ากว่า
ร้อยละ 2.0 และสามารถดูดน�้ากลับคืนสู่สภาพเดิมได้ง่าย ดังนั้นจึง
ควรเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ท่ีได้ในภาชนะท่ีบรรจุในสภาพสุญญากาศ 
(vacuum packaging) การท�าแห้งด้วยความเย็นนิยมใช้กับเนื้อสัตว์
ที่น�าไปใส่ในซุป และผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพง

   >> ข้อดีของการทำาแห้งด้วยความเย็นในสุญญากาศ

1. เนื้อสัตว์มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโภชนาการ กลิ่นรส 
และรูปร่างต�่า

2. เน้ือสัตว์มีออกซิเจนตกค้างน้อยเพราะใช้สุญญากาศ 
ท�าให้ผลิตภัณฑ์ไม่มีปัญหาเรื่องการเหม็นหืน

3. ผลิตภัณฑ์สามารถเก็บได้นานในภาชนะบรรจุที่เป็น
สุญญากาศ

4. ผลิตภัณฑ์มีน�้าหนักเบา สีสดใส น่ารับประทาน

   >> เคร่ืองทำาแห้งท่ีใช้ในอุตสาหกรรม

1.   เครือ่งอบแห้งธรรมดา (cabinet drier) เป็นห้องหรอืตู้อบ 
ภายในมีถาดหรือชั้นใส่อาหาร และมีพัดลมเป่าอากาศร้อนลงไปบน
อาหาร เป็นเครื่องที่มีราคาถูก มีท้ังขนาดเล็กและใหญ่ตามความจุที่
ต้องการ

2.  เครื่องอบแห้งแบบอุโมงค์  (tunnel  drier) มีลักษณะ  
ท่อยาวประมาณ 35 - 50 ฟุต และมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3-5 
ฟตุ ภายในมล้ีอเลือ่นหรอืสายพานส�าหรบัใส่ถาดบรรจอุาหาร ขณะที่
อาหารเลื่อนไปก็จะมีลมร้อนเป่าไปบนอาหาร

3.  เครือ่งอบแห้งสองช้ันแบบเตาเผา (kiln drier)  เป็นเครือ่ง-
อบสองชั้น ชั้นบนมีตะแกรงใส่อาหาร ชั้นล่างมีลมร้อนเป่าขึ้นไป 
อาหารถูกท�าให้เคลื่อนไหวตลอดเวลา วิธีนี้มักใช้กับอาหารที่มีขนาด
ค่อนข้างใหญ่จึงต้องใช้เวลานาน

4.  เครื่องอบแห้งสุญญากาศ (vacuum shelf drier) คล้ายกับ
เครื่องอบแห้งแบบธรรมดาทั่วไป แต่ชิ้นโลหะที่วางอาหารเป็นตัวน�า
ความร้อน ขณะท�างานอากาศภายในเครื่องอบแห้งจะถูกดูดออกไป
จนภายในเครื่องกลายเป็นสุญญากาศ เครื่องนี้มีราคาค่อนข้างสูง ใช้
หลกัการลดจดุระเหยของน�า้ให้ต�า่ลง เพือ่ช่วยรกัษาคุณค่าทางอาหาร
และสารระเหยบางชนิดในอาหารให้คงไว้

ที่มา http://www.wildbackpacker.com/backpacking-food/articles/

freezedrying-dehydration/
ที่มา http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=19&chap=3 

&page=t19-3-infodetail08.html

ที่มา  http://www.binder-trockner.de

ที่มา http://theflowerfactory.com.au/what-is-freeze-drying/
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5.  เครื่องอบแห้งด้วยความเย็น (freeze  drier) เป็นเครื่อง 
ท�าให้อาหารเย็นจนแข็งก่อน แล้วจึงท�าให้น�้าท่ีอยู่ในสถานะของแข็ง
ระเหิดหรือกลายเป็นไอโดยไม่ได้ผ่านการกลายสภาพเป็นน�้าก่อน 
ระหว่างการอบแห้งมกีารลดความดนั และใช้ความร้อนเข้าช่วยท�าให้
เกิดการระเหิด อาหารท่ีผ่านการท�าให้แห้งด้วยวิธีนี้จะคงลักษณะ
โครงสร้างและคุณภาพได้เหมือนเดิม โดยที่ขนาดของผลิตภัณฑ์ก่อน
และหลังการอบแห้งจะเท่าเดิมแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะเบาและกลวง 
อาหารที่ผ่านการอบแห้งด้วยวิธีการนี้จะมีราคาค่อนข้างสูง

อัตราเร็วของการท�าให้แห้ง (drying rate) หมายถึง ปริมาณ
น�า้ทีถ่กูก�าจดัออกจากอาหารภายในช่วงเวลาหน่ึง ตามปกติมกัจะบอก
เป็นปริมาณน�้าที่หายไป (ปอนด์) ต่ออาหารหนึ่งปอนด์ต่อชั่วโมง

กระบวนการท�าแห้งอาจแบ่งออกเป็นสองขัน้ตอน โดยเริม่จาก
การเคลื่อนที่ของน�้าภายในอาหารออกมายังผิวหน้า ท�าให้พื้นผิวของ
อาหารชุม่ชืน้อยูเ่สมอ หลงัจากนัน้จะเป็นการระเหยของน�า้จากบรเิวณ
ผิวหน้าของอาหารเป็นส่วนใหญ่ ในตอนต้นของการท�าให้แห้ง การ
เคลื่อนท่ีของน�้าจากภายในจะเกิดรวดเร็วกว่าการระเหยน�้าที่พื้นผิว
อาหาร ท�าให้ผวิหน้าของอาหารยงัชุม่ ต่อมาเมือ่การระเหยน�า้ทีผ่วิหน้า
เกดิขึน้เร็วกว่าการเคลือ่นทีข่องน�า้ จงึท�าให้ผวิหน้าของอาหารเริม่แห้ง
และอัตราความเร็วของการท�าให้แห้งจะลดลง

อาหารจะแห้งเร็วหรือช้า โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก
หลายอย่าง ได้แก่ อณุหภมู ิความชืน้ ความเรว็ของอากาศหรอืลมร้อน
ภายนอก และพืน้ทีผ่วิอาหารทีส่มัผสักบัอากาศ อาหารจะแห้งเรว็เมือ่
อากาศรอบ ๆ อาหารมีอุณหภูมิสูงและมีความชื้นน้อยที่สุด อย่างไร
ก็ตามถ้าอุณหภูมิในระยะเริ่มต้นสูง จะท�าให้ผิวหน้าของอาหารแห้ง
เร็วจนเกินไป ท�าให้ความชื้นภายในอาหารระเหยออกมาได้ยากขึ้น 
นอกจากนี้อาหารจะแห้งช้าลงถ้าวิธีการระบายความชื้นที่ออกจาก
อาหารไม่มีประสิทธิภาพ สังเกตได้จากอาหารที่อบในเตาอบที่มีการ
ใช้ในครัวเรือนซึ่งไม่มีที่ระบายความรอ้น จะแห้งได้ชา้กว่าเครื่องอบที่
ใช้ในอุตสาหกรรม โดยทั่วไปอุณหภูมิที่เหมาะส�าหรับอบอาหารอยู่
ระหว่าง 51.60-60.00 องศาเซลเซียส 

    >> ผลของการทำาแห้งต่ออาหาร

1.  จุลนิทรย์ี การท�าแห้งยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของจลุนิทรย์ี
บางชนดิได้ เนือ้สตัว์ท่ีอบแห้งแล้วมคีวามชืน้ไม่เกินร้อยละ 10 ในขณะ
ทีร่าเจรญิเตบิโตได้ในอาหารทีม่นี�า้ร้อยละ 12 แบคทเีรยีและยสีต์ปกติ
ต้องการความชื้นกว่าร้อยละ 30 อย่างไรก็ตาม ราบางชนิดอาจเจริญ
ได้ในอาหารทีม่คีวามชืน้ต�า่ถึงร้อยละ 2 และแบคทเีรยีทีท่�าให้เกดิโรค
ทางเดนิอาหาร  และท�าให้เกิดอาหารเป็นพษิบางชนิด กส็ามารถเจรญิ
ได้ในอาหารแห้ง

2.  เอ็นไซม์  การท�าแห้งท�าให้ปฏิกิริยาของเอ็นไซม์ลดลง 
ปฏิกิริยาของเอ็นไซม์ที่ลดลงจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณน�้าที่

ลดลง และเมื่อความชื้นลดเหลือน้อยกว่าร้อยละ 1 ปฏิกิริยาของ 
เอ็นไซม์จะเกิดน้อยมาก 

3.  คุณค่าทางโภชนาการ
วติามนิ หากเป็นการตากแห้งทีใ่ช้ความร้อน วติามนิทีไ่ม่คงตวั

ต่อความร้อนอาจสูญเสียได้ง่าย เช่น วิตามินบี 1 ในเนื้อสัตว์ จะเกิด
การสูญเสียตลอดเวลาของการท�าแห้ง วิตามินบี 2 ก็อาจสูญเสียมาก
หากท�าแห้งด้วยการตากแดด ทั้งนี้เนื่องจากวิตามินบี 2 ถูกท�าลายได้
ด้วยแสง

โปรตีน การตากแห้งหรืออบแห้งโดยใช้ความร้อนเป็นเวลา
นาน ท�าให้โปรตีนเสียสภาพธรรมชาติ ท�าให้ย่อยยาก ร่างกายจึงใช้
ประโยชน์ได้น้อยลง

ไขมัน การท�าแห้งอาจท�าให้ไขมันในอาหารเกิดการเหม็นหืน
ซึง่เกดิจากการเตมิออกซเิจน มกัเกดิทีอ่ณุหภมูสิงูได้มากกว่าอณุหภมูิ
ต�่า อาจป้องกันได้โดยการเติมสารกันหืน

   >>  การเก็บอาหารแห้ง

อาหารแห้งจะเกบ็ได้นาน หากเกบ็ไว้ในภาชนะทีปิ่ดมดิชดิแต่
ไม่อับชืน้ ทัง้นีก่้อนเก็บต้องแน่ใจว่าอาหารแห้งแล้ว นอกจากนีย้งัต้อง
หมั่นน�าเอาอาหารแห้งมาตากแดดเสมอ เพื่อป้องกันการเกิดรา การ
เก็บไว้ในที่เย็นจะช่วยยืดอายุการเก็บให้ยาวนานขึ้น

การบรรจหุบีห่ออาหารแห้งเป็นเรือ่งส�าคญัมาก ภาชนะบรรจุ
ที่อากาศและน�้าเข้าไม่ได้จะช่วยรักษาคุณภาพของอาหาร อาหารที่
บรรจุถุงพลาสติกสามารถเก็บไว้ได้ชั่วคราวเท่านั้น ถ้าถุงพลาสติกที่
ใช้โปร่งแสง จะท�าให้อาหารเสื่อมคุณภาพได้อีกด้วย
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