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การเปรียบเทียบการใชเช้ือเพลิงกาซแอลพีจีของตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกลกับเตาอบเดิม 

Comparison between a dryer integrated with Far Infrared Radiation and a conventional ovenin LPG consumption 
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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบการใชเชื้อเพลิงแอลพีจี (LPG) ของตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกลกับเตาอบแบบเดิม ใน

การอบผลิตภัณฑแปรรูปอาหารของวิสาหกิจชุมชนบานสรอยสุวรรณ ตําบลนาบอคํา อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรผลิตภัณฑท่ีนํามาทดลองอบ

ไดแก ขนมคุกกี้แปรรูปจากขาวไรซเบอร่ี ในการทดลองไดอบขนมคุกกี้แบบตอเนื่องจํานวน 5 คร้ัง ในแตละคร้ังปริมาณของคุกกี้ท่ีใชอบจํานวน 500 

กรัม ในการอบขนมคุกกี้นอกจากอบใหสุกแลวสีของขนมตองเปนสีน้ําตาลออนดูนารับประทาน จากการทดลองพบวา การใชเตาอบแบบเดิมอบขนม

คุกกี้ใชระยะเวลาในการอบแตละคร้ังเฉลี่ย20.8นาที อบขนมท่ีอุณหภูมิเฉลี่ย 159องศาเซลเซียส ใชปริมาณเชื้อเพลิง LPG ท้ังสิ้นจํานวน 457กรัม สวน

ตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกลใชระยะเวลาในการอบแตละคร้ังเฉลี่ย 18นาทีอบขนมท่ีอุณหภูมิเฉลี่ย156.8องศาเซลเซียส ใชเชื้อเพลิง LPG ใน

การอบท้ังสิ้นจํานวน 240กรัมหลังจากการทดลองพบวาตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกลสามารถลดปริมาณการใชเชื้อเพลิง LPG รอยละ 47.48

ท้ังนี้จากการสอบถามความพึงพอใจคุณลักษณะของขนมคุกกี้ท่ีอบดวยตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกล จากสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ จํานวน 

14 คน พบวา มีความพึงพอใจทางดานรสชาติมากท่ีสุดรอยละ 100 ถัดมามีความพึงพอใจทางดานกลิ่นหอม ความกรอบและสีสวยนารับประทานรอย

ละ 92.86, 85.71, 87.14 ตามลําดับ  

คําสําคัญ: ตูอบแหง, เชื้อเพลิงแอลพีจี, การแปรรูปผลิตภัณฑ, รังสีอินฟาเรดระยะไกล 

ที่มาและความสําคัญ 

พลังงานเปนปจจัยท่ีสําคัญสําหรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและนํามาซึ่งความเจริญของประเทศโดยสวนรวม การใชพลังงานทุกรูปแบบใหได

ประโยชนสูงสุดเปนการลดคาใชจาย ลดตนทุนในการผลิต ลดการนําเขาพลังงาน ลดการขาดดุลการคาของประเทศ และเปนการสงวน

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอยางจํากัดใหมีใชไดนานท่ีสุด  

คณะกรรมการนโยบายพลั งงานแห งชาติ  มีม ติเมื่ อ วัน ท่ี  16  กรกฎาคม  2556 เ ห็นชอบใหทยอยปรับ ข้ึนราคากาซแอลพีจี 

(LiquefiedPetroleumGas: LPG) ภาคครัวเรือนเดือนละ 0.50 บาท/กิโลกรัม ต้ังแต 1 กันยายนเปนตนไป เพ่ือใหราคากาซแอลพีจีภาคครัวเรือน 

จากเดิมซึ่งอยูท่ี 18.13 บาท/กิโลกรัม ปรับเพ่ิมข้ึนไปอยูท่ีราคา 24.82 บาท/กิโลกรัม เพ่ิมข้ึน 6.69 บาท/กิโลกรัม หรือประมาณ 100 บาท/ถังขนาด 

15 กิโลกรัม ซึ่งเปนระดับราคาเทียบเทาตนทุนราคา ณ โรงแยกกาซ (550 ดอลลารสหรัฐฯ/ตัน) โดยคาดวาหากเปนไปตามแผนการปรับราคาจะ

เปนไปโดยสมบูรณในชวงประมาณเดือนตุลาคม 2557 ซึ่งมาตรการดังกลาวจะทําใหกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ลดเงินอุดหนุนราคากาซ LPG ท่ีตองใชสูง

ถึงปละหลายหมื่นลานบาท ในขณะเดียวกัน ก็ชวยลดปญหาการลักลอบสงออกกาซ LPG ไปยังประเทศเพ่ือนบาน ท่ีมีราคาจําหนายสูงกวาไทยกวา

เทาตัว การปรับราคาดังกลาวมีผลกระทบตอภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะผูประกอบการท่ีตองใชกาซ LPG ในกิจกรรมธุรกิจ ท้ังรานอาหารและ

ภาคอุตสาหกรรมท่ีใช LPG เปนเชื้อเพลิง อาทิ อุตสาหกรรมเซรามิก และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร [1] กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑขาว

บานสรอยสุวรรณ ตําบลนาบอคํา อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ไดแปรรูปขนมคุกกี้จากขาวไรซเบอร่ี ซึ่งใชกาซแอลพีจีในกระบวนการอบขนม ทํา

ใหไดรับผลกระทบจากการข้ึนราคาของกาซอยางมาก ท้ังนี้ยังประสบปญหาการผลิตขนมคุกกี้ไมเพียงพอตอการจําหนาย เนื่องจากเตาอบสามารถอบ

ขนมคุกกี้ไดเพียงคร้ังละ 2 ถาด และหลังจากการอบขนมบางสวนมีรอยไหมเกรียมเกิดความเสียหายเนื่องจากเตาอบไมสามารถควบคุมอุณหภูมิได 

จากปญหาดังกลาว คณะผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการเปรียบเทียบการใชเชื้อเพลิงแอลพีจีของตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกลกับเตาอบเดิม 

เพ่ือชวยลดตนทุนในการผลิตขนมคุกกี้ และเพ่ิมปริมาณการผลิตใหเพียงพอตอการจําหนาย 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 

การวิจัยนี้ไดมุงเนนการประหยัดการใชพลังงานแอลพีจีในกระบวนการอบคุกกี้ท่ีแปรรูปจากขาวไรซเบอร่ีและเพ่ิมผลผลิตใหเพียงพอตอการ

จําหนายจากการคนควาพบวาการอบแหงดวยการแผรังสีอินฟราเรดระยะไกล (FarInfraredRadiation : FIR) มีศักยภาพท่ีดีมากในการพัฒนาสูการใช
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ในกระบวนการการอบแหง เนื่องจาก FIR สามารถสงผานคลื่นเขาไปสูภายในเนื้อวัสดุอบแหงและสรางความรอนจากภายในเนื้อวัสดุ ทําใหความชื้น

เกิดการระเหยจากภายในสูภายนอก ซึ่งสงผลใหอัตราการอบแหงมีคาสูงมากดังแสดงในรูปท่ี 1 

 
รูปที่ 1:ผลกระทบของ FIR ตอความชื้นในวัสดุ 

กลาวคือ เมื่อใหความรอนแกเซรามิก จะทําใหเกิดกระบวนการถายเทความรอนในชวงความยาวคลื่นท่ีเรียกวา FIR ข้ึน ซึ่งกระบวนการ

ดังกลาว จะสามารถแพรรังสีอินฟราเรด ยานความถ่ี 3 – 1,000 µm. [2] ไปยังโมเลกุลของวัสดุท่ีตองการอบแหงได โดยจะสงผลใหความชื้นของวัสดุ

นั้นระเหยออกไปอยางรวดเร็ว ซึ่งการอบแหงดวยกระบวนดังกลาวสามารถอบแหงไดตลอดเวลาไมวาจะมีแสงแดดหรือไมก็ตาม เนื่องจากความรอนท่ี

ใหแกเซรามิก ไดจากเชื้อเพลิงกาซแอลพีจี 

แผนเซรามิกท่ีนํามาใชในงานวิจัยนี้ เปนสารประกอบในสถานะของแข็งท่ีประกอบไปดวยคารบอนรอยละ 50 และซิลิกอนรอยละ 50 วัสดุ

ชนิดนี้เปนท้ังเซรามิกและสารกึ่งตัวนําซึ่งมีคุณสมบัติท่ีดีเย่ียม เชน ความแข็งซึ่งเกือบเทียบเทาเพชร มีความทนทานตออุณหภูมิสูงมากกวา 1000 องศา

เซลเซียส นอกจากนี้ ยังมีคาสภาพนําความรอนท่ีสูง ซึ่งทําใหสามารถถายเทความรอนไดเชนเดียวกับโลหะ[3]  

กิ่งกานต พันธุวาณิชย การศึกษาการแผรังสีอินฟาเรดระยะไกลของเซรามิกโดยใชแกสชีวมวลเพ่ือใชในการอบแหงจากการศึกษางานวิจัยนี้

พบวา พลังงานความรอนจากการแผรังสีท่ีสงออกมาจากแผนเซรามิกจะเพ่ิมข้ึนตามอุณหภูมิ และเมื่อเปรียบเทียบการอบแหงแบบมีแผนเซรามิกกับไม

มีแผนเซรามิกเปนตัวกําเนิดคลื่นความรอน โดยพิจารณาระยะเวลาท่ีใชในการอบแหง ความสิ้นเปลืองพลังงานท่ีใชในการอบแหง และสีของผลิตภัณฑ 

พบวา การอบแหงแบบมีแผนเซรามิกสามารถลดความชื้นผลิตภัณฑใหถึงระดับท่ีตองการ ใชระยะเวลาในการอบและความสิ้นเปลืองพลังงานนอยกวา

การอบแหงแบบไมมีแผนเซรามิก[4] 

วิธีวิจัย 

อุปกรณที่ใชในการทดลอง 

1. เตาอบแบบเดิม  

เตาอบแกสท่ีใชในการทดลอง เปนเตาอบตัวเดิมท่ีทางกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑขาวบานสรอยสุวรรณ ใชในการอบขนมคุกกี้ 

ใชเชื้อเพลิงกาซแอลพีจี มีลักษณะทางกายภาพ คือ มีความกวางขนาด 80 เซนติเมตร ความยาว 50 เซนติเมตรและความสูง 120 เซนติเมตร มีประตู

อยูดานหนา ภายในเตาอบมี 2 ชั้น สามารถวางถาดท่ีมีความกวางขนาด 40 เซนติเมตรและความยาว 60 เซนติเมตร ไดชั้นละ 1 ถาด หลักการทํางาน 

คือ เมื่อทําการจุดเตา เปลวไฟท่ีทําหนาท่ีใหความรอนภายในเตาอบจะอยูบริเวณรอบๆ เตาท้ังสามดาน ยกเวนดานหนา และมีมิเตอรวัดอุณหภูมิ

ภายในเตา แตไมสามารถควบคุมอุณหภูมิไดดังรูปท่ี 2  

 
รูปที่ 2:เตาอบแบบเดิมท่ีใชในการทดลอง 
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2. ตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกล 

ตูอบแหงฯ ใชเชื้อเพลิงแอลพีจีเชนเดียวกันกับเตาอบแบบเดิม หลักการทํางาน คือ เมื่อใหความรอนแกแผนเซรามิกจะทําใหเกิด

กระบวนการถายเทความรอนในชวงความยาวคลื่นท่ีเรียกวา FIR ข้ึน ซึ่งกระบวนการดังกลาวจะสามารถแพรรังสีอินฟราเรดไปยังโมเลกุลของวัสดุท่ี

ตองการอบแหงได โดยจะสงผลใหความชื้นของวัสดุนั้นระเหยออกไปอยางรวดเร็ว มีลักษณะทางกายภาพ คือ มีความกวางขนาด 90 เซนติเมตร ความ

ยาว 70 เซนติเมตรและความสูง 150 เซนติเมตร มีประตูอยูดานหนา ภายในเตาอบมี 4ชั้น สามารถวางถาดท่ีมีความกวางขนาด 40 เซนติเมตรและ

ความยาว 60 เซนติเมตร ไดชั้นละ 2ถาด ดังรูปท่ี 3 

 
 

 

 

รูปที่ 3:ตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกล 

เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล  

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลการทดลองงานวิจัยคร้ังนี้ มีรายละเอียดดังตารางท่ี 1  

 

ตารางที่ 1:เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลการทดลอง 

ที่ ช่ือเครื่องมือ หนาที่ ลักษณะ 

1 เคร่ืองบันทึกขอมูล ใชในการบันทึกอุณหภูมิภายในของเตาอบแบบเดิม

กับตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกล  
2 สายเทอรโมคัพเปล ใชรวมกับเคร่ืองบันทึกขอมูลในการเก็บขอมูล

อุณหภูมิ  
3 เคร่ืองชั่งน้ําหนัก ใชในการชั่งน้ําหนักของขนมคุกกี้ในทําการทดลอง

กับเตาอบแบบเดิมและตูอบฯ 
 

4 เคร่ืองชั่งน้ําหนักดิจิตอล 

 

ใชในการชั่งน้ําหนักของถังกาซแอลพีจีในทําการ

ทดลองกับเตาอบแบบเดิมและตูอบ 

 
 

 

1 = ช่องระบายอากาศ 2 = พดัลมดูดอากาศ 3 = ชั �นวางถาดบรรจุผลิตภณัฑ ์ 4 = กล่องควบคุม 

5 = แผน่เซรามกิ 6 = หวัแก๊ส 7 = ปลั �กไฟ 8 = ถาดวางผลิตภณัฑ ์ 9 = แหล่งเชื�อเพลงิ(แก๊สแอลพจี)ี 
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วิธีการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

ในงานวิจัยนี้มุงเนนการเปรียบเทียบการใชเชื้อเพลิงแอลพีจีของตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกลกับเตาอบเดิม และความพึงพอใจ

คุณลักษณะของขนมคุกกี้ท่ีอบดวยตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกล ซึ่งมีข้ันตอนการทดลองดังตอไปนี้ 

1.การเปรียบเทียบการใชเช้ือเพลิงแอลพีจีของตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกลกับเตาอบเดิม 

ในการทดลองไดทําการอบขนมคุกกี้แบบตอเนื่องจํานวน 5 คร้ัง มีข้ันตอนการทดลองดังตอไปนี้ 

1.1.เตรียมเตาอบแบบเดิมและตูอบฯ ใหพรอมใชงาน จากนั้นทําการติดต้ังสายเทอรโมคัพเปล กับเตาอบแบบเดิมและตูอบฯ เขากับเคร่ือง

บันทึกขอมูล และบันทึกคา ดังรูปท่ี 4 

 
รูปที่ 4: แสดงแผนผังการวางตําแหนงการทดสอบอุณหภูมิภายในเตาอบแบบเดิมและตูอบฯ 

จากรูป A1 กับ A2 เปนการวัดอุณหภูมิภายในเตาอบแบบเดิม สวน B1, B2 และ B3 เปนการวัดอุณหภูมิภายในตูอบฯเทียบกับอุณหภูมิ

โดยรอบ 

1.2.นําแปงคุกกี้ท่ีผานการนวดพรอมอบมาชั่งน้ําหนักจํานวน 10 ตัวอยางๆ ละ 500 กรัม บันทึกคาการชางน้ําหนัก แลวนํามาบีบดวยแมพิมพ

ใสถาดท่ีเตรียมไว ดังรูปท่ี 5 

 
รูปที่ 5: แสดงการชางน้ําหนักและการบีบขนมคุกกี้กอนอบในเตาแบบเดิมและตูอบฯ 

 

1.3. ชางน้ําหนักกาซแอลพีจี กอนอบและหลังอบท้ังสองถัง บันทึกคาท้ัง 5 คร้ัง 

1.4. นําผลท่ีไดมาวิเคราะหการลดปริมาณการใชเชื้อเพลิงแอลพีจี โดยใชสูตรการคํานวณเทียบรอยละ ดังนี้ 

 

               X 100 

 

 

 

ปริมาณการใช้ก๊าซน้อย 

ปริมาณการใช้ก๊าซมาก 
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2. การวิเคราะหความพึงพอใจคุณลักษณะของขนมคุกก้ี 

นอกจากไดทําการทดลองเปรียบเทียบปริมาณการใชเชื้อเพลิงของเตาอบแบบเดิมและตูอบฯ แลวนั้น คณะผูวิจัยไดวิเคราะหความพึงพอใจ

ของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ จํานวน 14 คน ท่ีใชตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกลในการอบขนมคุกกี้ ดวยแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ

ทางดานรสชาติ กลิ่นหอม ความกรอบและสีสวยนารับประทาน บันทึกคาและวิเคราะหความพึงพอใจ 

ผลการทดลอง 

ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือศึกษาศักยภาพการลดปริมาณการใชเชื้อเพลิงกาซแอลพีจี ระหวางเตาอบแบบเดิมและตูอบฯ 

รวมถึงวิเคราะหความพึงพอใจคุณลักษณะทางกายภาพของขนมคุกกี้ท่ีอบดวยตูอบฯ คณะผูวิจัยนําผลการทดลองมาวิเคราะหดังตอไปนี้ 

1.การเปรียบเทียบการใชเช้ือเพลิงแอลพีจีของตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกลกับเตาอบเดิม 

จากการทดลองอบขนมคุกกี้ดวยเตาอบแบบเดิมและตูอบฯ ในปริมาณ 500 กรัมท่ีเทากันอบแบบตอเนื่องจํานวน 5 คร้ัง พบวาเวลาท่ีใชใน

การอบมีความแตกตางกัน ดังตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2: แสดงเวลาท่ีใชในการอบขนมคุกกี้ดวยเตาอบแบบเดิมและตูอบฯ 

ครั้งที่ 
เตาอบแบบเดิม ตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกล 

ทดสอบในชวงเวลา จํานวน(นาที) ทดสอบในชวงเวลา จํานวน(นาที) 

1 14.14-14.50 น. 36 14.14-14.42 น. 28 

2 14.54-15.10 น. 16 14.44-15.00 น. 16 

3 15.14-15.30 น. 16 15.08-15.22 น. 14 

4 15.34-15.54 น. 20 15.24-15.40 น. 16 

5 15.58-16.14 น. 16 15.42-16.58 น. 16 

1.1. อุณหภูมิภายในเตาอบแบบเดิม 

จากการทดลองวัดอุณหภูมิภายในเตาอบแบบเดิม พบวา อุณหภูมิภายในไมคงท่ี เนื่องจากลักษณะของเปลวไฟท่ีอยูรอบๆ ติดไมสม่ําเสมอ 

ขณะอบจึงตองเปดเตาอบบอยๆ เพ่ือสังเกต ท้ังนี้ใชเวลาในการอบขนมคุกกี้แบบตอเนื่อง จํานวน 104 นาที แสดงดังรูปท่ี 6 

 

 
รูปที่ 6: แสดงอุณหภูมิภายในเตาอบแบบเดิมในการทดสอบอบขนมคุกกี้แบบตอเนื่องจํานวน 5 คร้ัง 

1.2. อุณหภูมิภายในตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกล 

จากการทดลองวัดอุณหภูมิภายในตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกล พบวาอุณหภูมิภายในเตาคงท่ี เนื่องจากมีระบบควบคุมอุณหภูมิ 

และระบบควบคุมการเปดปดแกส ท้ังนี้ใชเวลาในการอบขนมคุกกี้แบบตอเนื่องจํานวน 90นาที แสดงดังรูปท่ี 7 
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รูปที่ 7: แสดงอุณหภูมิภายในตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกล ในการทดสอบอบขนมคุกกี้แบบตอเนื่องจํานวน 5 คร้ัง 

 

1.3. ปริมาณการใชเช้ือเพลิงของเตาอบแบบเดิมและตูอบฯ 

จากการทดลองไดนํากาซแอลพีจี ชางน้ําหนักกอนอบและหลังอบท้ังสองถัง พบวาเตาอบแบบเดิมใชกาซแอลพีจีจํานวน 457กรัม และตู

อบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกลใชกาซแอลพีจีจํานวน 240กรัม ดังตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3 แสดงปริมาณการใชเชื้อเพลิงแอลพีจีของเตาอบแบบเดิมกับตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกล 

ครั้งที่ ชนิดของเตาอบ(kg) นํ้าหนักกาซกอนอบ (kg) นํ้าหนักกาซหลังอบ (kg) นํ้าหนักกาซที่ใชไป (kg) 

1 ตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดฯ 31.240 31.100 0.140 

ตูอบเดิม 29.600 29.428 0.172 

2 ตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดฯ 31.100 31.075 0.025 

ตูอบเดิม 29.428 29.357 0.071 

3 ตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดฯ 31.075 31.050 0.025 

ตูอบเดิม 29.357 29.286 0.071 

4 ตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดฯ 31.050 31.025 0.025 

ตูอบเดิม 29.286 29.214 0.072 

5 ตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดฯ 31.025 31.00 0.025 

ตูอบเดิม 29.214 29.143 0.071 

จากตารางพบวา ตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกลใชเชื้อเพลิงกาซแอลพีจีในการอบขนมคุกกี้นอยกวาเตาอบแบบเดิมรอยละ 47.48 

2. การวิเคราะหความพึงพอใจคุณลักษณะของขนมคุกก้ี 

จากการใชแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจทางดานรสชาติ กลิ่นหอม ความกรอบและสีสวยนารับประทานของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 

จํานวน 14 คนพบวา มีความพึงพอใจทางดานรสชาติมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 100 มีความพึงพอใจทางดานกลิ่นหอมรอยละ 92.86 มีความพึงพอใจ

ทางดานความกรอบรอยละ 85.71 และมีความพึงพอใจทางดานสีสวยนารับประทานรอยละ 87.14 ดังรูปท่ี 8 

 

      
(ก) แสดงการอบดวยตูอบแหงรังสีอินฟาเรดระยะไกล(ข) แสดงการอบดวยเตาอบเดิม 

รูปที่ 8: แสดงขนมคุกกี้ท่ีผานการอบ 
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จากรูปจะเห็นไดวาขนมคุกกี้ท่ีผานการอบดวยเตาอบเดิมจะมีลักษณะเปนสีน้ําตาลเขมไหม สวนขนมคุกกี้ท่ีผานการอบดวยตูอบแหงรังสีอิน

ฟาเรดระยะไกลจะมีลักษณะเปนสีน้ําตาลออนนารับประทาน 

สรุปผลการทดลอง 

จากการเปรียบเทียบการใชเชื้อเพลิง LPG ของตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกลกับเตาอบเดิม สามารถสรุปไดดังนี้ 

5.1. เมื่อทําการทดสอบอุณหภูมิภายในหองอบ พบวาตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกล สามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงท่ีกวาเตาอบแบบเดิม 

5.2. การใชตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกลในการอบคุกกี้เทียบกับเตาอบเดิม สามารถลดปริมาณการใชเชื้อเพลิงแอลพีจีรอยละ 47.48 

5.3. ตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกลมีปริมาณพ้ืนท่ีในการอบขนมคุกกี้มากกวาเตาอบเดิม ทําใหลดตนทุนในการผลิต และเพ่ิมรายไดมากข้ึน 

5.4. สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑขาวบานสรอยสุวรรณมีความพึงพอใจตูตูอบแหงดวยรังสีอินฟาเรดระยะไกลโดยเฉลี่ยรอยละ 91.43 
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