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บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์งานวิจยั นี้เพื่อศึก ษาเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดของการอบแห้งมะม่วงน้ าดอกไม้ สุกด้วย
เทคนิครังสีอินฟราเรดไกลร่วมกับอากาศร้อน และประเมินคุณภาพด้านสีและความแข็งของมะม่วงน้ าดอกไม้สุก
หลังการอบแห้ง โดยอบแห้งมะม่วงน้ าดอกไม้สุกที่มคี วามชื้นเริม่ ต้น 332% Dry Basic และมีปริมาณของแข็งที่
ละลายน้ าได้ 16-20oBrix ด้วยเทคนิครังสีอนิ ฟราเรดไกลร่วมกับอากาศร้อนทีอ่ ุณหภูมิ 50, 60 และ 70๐C และใช้
ความเร็วอากาศร้อน 0.3 m/s จนกระทังมะม่
่ วงน้าดอกไม้สุกมีความชืน้ สุดท้ายที่ 16% Dry Basic ผลการทดลอง
พบว่า ระยะเวลาอบแห้งที่ใช้มคี ่าลดลงเมื่ออุณหภูมอิ บแห้งสูงขึน้ โดยเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดของการอบแห้ง นี้
คือ การแช่มะม่วงน้ าดอกไม้สุกในสารยับยัง้ การเกิดปฏิกิริยาสีน้ าตาล และการอบแห้งมะม่วงน้ าดอกไม้สุก ที่
อุณ หภู มิ 70oC เป็ น ระยะเวลา 350 นาที จะได้ค่าความสิ้น เปลืองพลังงานจาเพาะ 68.84 MJ/kgevap ส่ วนการ
ทดสอบคุณภาพด้านสีและความแข็งของมะม่วงน้าดอกไม้สุกอบแห้ง พบว่า มะม่วงน้าดอกไม้สุกอบแห้งมีค่าความ
สว่าง และค่าสีเหลืองเพิม่ ขึน้ แต่มคี ่าสีแดงลดลง เมื่ออุณหภูมอิ บแห้งสูงขึน้ และมะม่วงน้าดอกไม้สุกอบแห้งมีค่า
ความแข็งเฉลี่ย 3.46 N นอกจากนี้ ยงั พบว่า สมการอบแห้งชัน้ บางของ Modilli สามารถทานายผลการอบแห้ง
มะม่วงน้ าดอกไม้สุกด้วยเทคนิครังสีอนิ ฟราเรดไกลร่วมกับอากาศร้อนได้ดที ส่ี ุด โดยมีค่าสัมประสิทธิการตั
์ ดสินใจ,
-5
ค่ารากทีส่ องของความคลาดเคลื่อนเฉลีย่ และค่าไคสแควร์เท่ากับ 0.9995, 0.0061 และ 4.15x10 ตามลาดับ
คาสาคัญ: การอบแห้ง; มะม่วงน้าดอกไม้; การแผ่รงั สีอนิ ฟราเรดไกล

The Journal of Industrial Technology (2021) volume.17, issue 3.

http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/joindtech

169

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (The Journal of Industrial Technology)
ISSN (Print): 1686-9869, ISSN (online): 2697-5548
DOI: 10.14416/j.ind.tech.2021.12.004
บทความวิจัย

Drying of Nam Dok Mai Mango Using Far-Infrared Radiation in
Combination with Hot-Air
Weera Sriariyakul*
Division of Refrigeration and Air Conditioning Engineering Technology,
Department of Power Engineering Technology, College of Industrial Technology, King Mongkut’s
University of Technology North Bangkok
* Corresponding author, E-mail: weera.s@cit.kmutnb.ac.th
Received: 7 August 2021; Revised 5 October 2021; Accepted: 20 October 2021
Online Published: 13 December 2021

Abstract: This research aimed to study the optimal condition of ripe Nam Dok Mai mangoes drying
using far-infrared radiation combined with hot air technique and evaluate the qualities in terms of color
and hardness of dried ripe Nam Dok Mai mangoes. Ripe Nam Dok Mai mangoes were dried with an
initial moisture content of 332% dry basis, and the total soluble solid of 16-20oBrix using far-infrared
radiation combined with hot air technique at temperatures of 50, 60 and 70 oC and a hot air velocity of
0.3 m/s until the ripe Nam Dok Mai mangoes had the final moisture content at 16% dry basis. From the
experimental results, it was found that the drying time decreased when the drying temperature
increased. The optimum condition for this drying was soaking the ripe Nam Dok Mai mangoes in a
browning inhibitor and drying the ripe Nam Dok Mai mangoes at 70 oC for 350 min to obtain a specific
energy consumption of 68.84 MJ/kgevap. From the color and hardness evaluation of dried ripe Nam Dok
Mai mangoes, it was found that dried ripe Nam Dok Mai mangoes had higher lightness (L*-value) and
yellowness (b*-value) but had lower redness (a*-value) when the drying temperature increased. In
addition, the thin-layer drying equation of Modilli provided the best prediction of drying of ripe Nam Dok
Mai mangoes using far-infrared radiation combined with hot air technique with the decision coefficient,
the square root of the mean square error and the chi-squared of 0.9995, 0.0061 and 4.15x10-5,
respectively.
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1. บทนา
มะม่ ว งน้ าดอกไม้ (Mangifera indica L. ‘Nam
Dork Mai’) เป็ น ผลไม้ เมือ งร้อ นที่มีป ระวัติก ารผลิต
การเพาะปลู ก และการค้ามายาวนานโดยส่ วนใหญ่
มีแหล่งเพาะปลูกในพื้นที่เขตร้อนแถบประเทศเอเชีย
เช่น ไทย เมียนมาร์ เวียดนาม อินเดีย และฟิ ลปิ ปิ นส์
เป็ นต้ น จากสถิ ติ ข้ อ มู ล ขององค์ ก ารอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture
Organization of the United Nations : FAO) ปั จจุบนั
ทั ว่ โลกมี จ านวน 103 ประเทศ ที่ มี ก ารเพาะปลู ก
ม ะม่ วง ซึ่ งม ะม่ วงน้ าดอกไม้ ถื อ เป็ นผ ลไม้ ท่ี มี
คุณประโยชน์และสรรพคุณทีห่ ลากหลายเช่น สามารถ
ช่วยสร้างภูมคิ ุม้ กันให้กบั ร่างกาย ดีต่อตับและไต และ
ยังสามารถช่วยลดอาการคลื่นไส้ วิงเวียนศีรษะได้อีก
ด้วยตลาดส่งออกทีส่ าคัญได้แก่ จีน เกาหลี ไต้หวัน ใน
ปี 2564 เดือ นมกราคม-มีน าคม ประเทศไทยส่ ง มี
ปริมาณกรส่งออกให้กบั ประเทศจีน 917 ตัน เพิ่มขึ้น
ร้อ ยละ 78.92 มีมู ล ค่ าการน าเข้า 2.02 ล้ า นเหรีย ญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.22 เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันปี 2563 [1]
การอบแห้งหรือกระบวนการลดความชืน้ ส่วนมาก
ใช้ ห ลั ก การถ่ า ยเทความร้ อ นไปยั ง วั ส ดุ เพื่ อ ไล่
ความชื้นออกโดยการระเหย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ท่ผี ่าน
กระบวนการอบแห้ง เก็ บ รัก ษายาวนาน โดยทัว่ ไป
สามารถท าได้หลายวิธี เช่น การอบแห้งด้วยอากาศ
ร้อน การอบแห้งด้วยไอน้ าร้อนยวดยิ่ง การอบแห้ง
ด้วยไมโครเวฟ การอบแห้งด้วยรังสีอินฟราเรด การ
อบแห้งด้วยสุญญากาศ และการอบแห้งด้วยปั ม๊ ความ
ร้อน ซึง่ การอบแห้งในแต่ละวิธมี ขี อ้ ดีขอ้ เสียทีแ่ ตกต่าง
กันไป [2] การอบแห้งด้วยการแผ่รงั สีอินฟราเรดไกล

(Far-infrared radiation: FIR) เป็ น อีก วิธีห นึ่ งที่ได้ร ับ
ความนิยมอย่างมาก เนื่องจากประหยัดพลังงาน โดย
พลังงานจากการแผ่รงั สีอินฟราเรดจะท าให้โมเลกุ ล
ของน้ าที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เกิดการสั ่นสะเทือน ซึ่งการ
สั ่นสะเทือนดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วง 25-100 m [3]
ทัง้ นี้ ผ ลิต ภัณ ฑ์ ส่ ว นใหญ่ จ ะมีน้ า เป็ นส่ ว นประกอบ
จานวนมาก ดังนัน้ การที่น้ าดูดกลืนรังสีอินฟราเรดไว้
จึงเป็ นปั จจัยสาคัญในการอบแห้งด้วยรังสีอินฟราเรด
และหากพิจารณา กลไกลการสั ่นสะเทือนของน้ าใน
ผลิต ภัณ ฑ์ท่ีก่อ ให้เกิด พลังงานความร้อ นก็จะพบว่ า
มัก เกิ ด ที่ค วามยาวคลื่น ของการแผ่ ร ัง สีท่ีม ากกว่ า
25 m ซึ่ง อยู่ ใ นช่ ว งรัง สีอิน ฟราเรดไกล เนื่ อ งจาก
ความยาวคลื่น สู ง ท าให้ ส ามารถทะลุ ผ่ า นเข้า ไปใน
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ได้ ม า ก ที่ สุ ด แ ล ะผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ะ มี
ส่ ว นประกอบหลั ก คื อ น้ า แป้ ง และโปรตี น ซึ่ ง
ส่วนประกอบเหล่านี้มกั จะดูดซับพลังงานการแผ่รงั สี
ของรังสีอนิ ฟราเรดไกลได้ดี [4] ด้วยเหตุน้จี งึ ทาให้การ
ใช้รงั สีอิน ฟราเรดไกลหรือ FIR มีค วามเหมาะสมใน
ก ารอ บ แ ห้ งผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง นั ้ น ใน งาน วิ จ ั ย นี้ มี
วัต ถุประสงค์ศึกษาเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดของการ
อบแห้งมะม่วงน้าดอกไม้สุกด้วยเทคนิครังสีอนิ ฟราเรด
ไกลร่ วมกับ อากาศร้อ น เพื่อ ประหยัด พลัง งาน โดย
อบแห้งมะม่วงน้าดอกไม้สุกทีม่ คี วามชื้นเริม่ ต้น 332%
Dry Basic และมี ป ริ ม าณ ของแข็ ง ที่ ล ะลายน้ าได้
16-20oBrix ด้ ว ยเทคนิ ค รัง สีอิน ฟราเรดไกลร่ ว มกับ
อากาศร้ อ นที่ อุ ณ หภู มิ 50, 60 และ 70๐ C และใช้
ความเร็ ว อากาศร้ อ น 0.3 m/s จนกระทั ง่ มะม่ ว ง
น้ า ดอกไม้ สุ ก มีค วามชื้น สุ ด ท้ า ยที่ 16% Dry Basic
และประเมินคุณภาพหลังการอบแห้ง ได้แก่ ค่าสีและ
ความแข็งของมะม่ ว งน้ า ดอกไม้สุก หลังการอบแห้ง
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2.2 วิ ธีการทดลอง
วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการทดลองคือ มะม่วงน้าดอกไม้สุก
ท าการเลื อ กมะม่ ว งน้ าดอกไม้ สุ ก ที่ มี ค วามยาว
ประมาณ 15-18 cm น้ า หนั ก ของผลประมาณ 350500 g หลังจากนัน้ นามะม่วงน้ าดอกไม้มาล้างน้ า เพื่อ
ทาความสะอาดในเบื้องต้น และปลอกเปลือกด้วยมีด
ปลอกผลไม้โดยจะปลอกลึกลงไปพอประมาณ เพื่อลด
ความต้านทานการสูญ เสีย น้ าบริเวณผิวของมะม่ ว ง
ซึง่ จะส่งผลต่อระยะเวลาการอบแห้ง มะม่วงน้ าดอกไม้
สุ ก ที่น ามาทดลองจะวัด ปริม าณของแข็ง ทัง้ หมดที่
ละลายน้ าโดยใช้ เ ครื่ อ ง Refractometer (TLEAD,
RHB-32ATC, Shenzhen, China) ค่ า ความถู ก ต้ อ ง
± 0.2% ได้ค่าอยู่ในช่วง 16-20๐Brix [5] หลังจากนั น้
นามะม่วงน้ าดอกไม้ทเ่ี ตรียมไว้มาหั ่นให้มขี นาดความ
กว้าง 3 cm ยาว 3 cm และความหนา 1 cm และ
น ามาแช่ ด้ว ยสารยับ ยัง้ การเกิ ด ปฏิกิริย าการเกิด สี
น้ าตาลโดยจะทาการเตรียมน้ ากลัน่ 1 ลิตร ผสมด้วย
กรดซิตริก กรดแอสคอร์บกิ และแคลเซียมคลอไรด์ท่ี
ความเข้ม ข้ น (1%CA+1%AA+1%CC) ใช้ เ วลาแช่
ทัง้ หมด 5 นาที เช่นเดียวกันกับวิธีของ Raikham et.
al. [6] หลัง จากนั ้น น ามะม่ ว งที่แ ช่ น าขึ้น มาวางบน
ตะแกรงเพื่อให้น้ าที่เกาะบริเวณชิ้นมะม่วงลดลงเป็ น
เวลา 10 นาที แล้ ว น าชิ้ น มะม่ ว งบางส่ ว นมาหา
ความชื้น เริ่ม ต้ น ก่ อ นการอบแห้งโดยการอบแห้งใน
ตาม ม าตรฐาน AOAC [7] ส าห รั บ ผลไม้ แ ห้ ง ที่
อุณหภูมิอบแห้ง ±70๐C เป็ นเวลา 6 ชัวโมง
่
อบแห้ง
ภายใต้ความดันสุญญากาศที่ 13.3 kPa โดยใช้ตวั อย่าง
5 g Raikham et. al., [6] หลังจากนั ้น น าชิ้ น มะม่ วงใส่
ถาด เพื่ออบแห้งปริมาณ 70 g ที่มคี วามชื้นเริม่ ต้นของ
มะม่ วง 332 % Dry Basic ท าการอบแห้ ง จนกระทัง่

ค่าความสิ้น เปลืองพลังงานจาเพาะ และแบบจาลอง
ทางคณิตศาสตร์
2. วิ ธีการดาเนิ นงานทดลอง
2.1 อุปกรณ์การทดลอง
รู ป ที่ 1 แ ส ด ง รา ย ล ะเอี ย ด ชุ ด ท ด ล อ ง ซึ่ ง
ประกอบด้วย 1.พัดลมแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง
ใบพัด ชนิ ด โค้ ง หลัง โดยใช้ ม อเตอร์ ข นาด 1.5 kW
ความเร็วลมถู ก ควบคุ มด้วยเครื่องควบคุ ม ความเร็ว
รอบ(Fuji, FRN1.5E1S-4A, Tokyo, Japan) ที่ต่ อกับ
มอเตอร์ แหล่ งให้ค วามร้อ นของห้อ งอบแห้งได้จาก
ฮีตเตอร์ไฟฟ้ า 5 ชุด (ชุดละ 2 kW) โดยมีท่อรังผึ้งใช้
สาหรับปรับความเร็วลมให้สม่าเสมอตลอดหน้าตัด ท่อ
ติ ด ตั ง้ ด้ า นหลัง ฮีต เตอร์ ไ ฟฟ้ าเครื่อ งท าความร้อ น
ห ลอ ดรั ง สี อิ น ฟ ราเรด ไกล (Infrapara, A-2-400,
Selangor, Malaysia) ขนาด 0.4 kW จานวน 2 หลอด
ติ ด ตั ง้ ไว้ ด้ า นบนของห้ อ งอบแห้ ง เครื่อ งควบคุ ม
อุณ หภู มิแ บบ PID (Shinko, JCS-33A-A/M, Osaka,
Japan) ค่าความถู กต้อง ± 1oC เครื่องบันทึกอุณภู มิ
(Yokogawa, FX-100, Tokyo, Japan) ใ ช้ ส า ห รั บ
บัน ทึก ผลของอุ ณ หภู มิข องอากาศทางเข้าทางออก
ห้องอบแห้งและอุณหภูมขิ องวัสดุ ถูกวัดอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้ เ ทอร์ โ มคั ป เปิ ลชนิ ด K ค่ า ความถู ก ต้ อ ง
± 0.2oC เครื่อ งวัด ความเร็ว ลมแบบ hot-wire (TSI,
8388-M-GB, Shoreview, MN).ค่ า ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง
± 0.02 m/s ใช้ในการวัดความเร็วของอากาศก่อนเข้า
ห้องอบแห้ง การเปลีย่ นแปลงมวลของวัสดุถูกวัดอย่าง
ต่อ เนื่ อ งโดยใช้โหลดเซลล์ (Tedea-Huntleigh, 1022,
Taipei, Taiwan) ค่าความถูกต้อง ± 0.2 g
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รูปที่ 1 แผนภูมชิ ุดทดสอบการอบแห้งแบบรังสีอนิ ฟราเรดไกลร่วมกับอากาศร้อนประกอบด้วย (1) พัดลม
(2) ฮีตเตอร์ไฟฟ้ า (3) ท่อรังผึง้ (4) ชุดควบคุมอุณหภูมิ (5) เครือ่ งบันทึกอุณหภูมิ (6) หลอดรังสีอนิ ฟราเรดไกล
(7) วัสดุ (8) อุปกรณ์วดั น้าหนัก และ (9) คอมพิวเตอร์
ความชื้น สุ ด ท้า ย 16 % Dry Basic โดยเงื่อ นไขการ
ทดลองคือ แบบไม่ แ ช่ ส ารยับ ยัง้ ปฏิกิริย าการเกิด สี
น้ าตาล (Untreated) และแบบแช่ สารยับ ยัง้ ปฏิกิรยิ า
การเกิดสีน้าตาล (Treated) และอุณหภูมอิ บแห้งที่ 50,
60 และ 70oC ในระหว่ า งการทดลองมี ก ารบัน ทึ ก
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงน้ าหนัก และอุณ หภู มิอบแห้ง
ทุกๆ 10 นาที

MC =

Ww -Wd
100%
Wd

(1)

เมื่อ MC คือ ความชืน้ มาตรฐานแห้งของวัสดุ
(% Dry Basic)
Ww คือ มวลของวัสดุชน้ื (g)
Wd คือ มวลของวัสดุแห้ง (g)

2.3 จลนพลศาสตร์การอบแห้ง
การศึก ษาจลนพลศาสตร์ ก ารอบแห้ ง แบบรัง สี
อิ น ฟ ราเรดไกลร่ ว มกั บ อากาศร้ อ นของมะม่ ว ง
น้ า ดอกไม้ สุ ก ที่ ค วามชื้น เริ่ ม ต้ น 332 % Dry Basic
จนกระทั ง่ ความชื้ น สุ ด ท้ า ย 16 % Dry Basic โดย
ความชืน้ ของผลิตภัณฑ์คานวณได้จากสมการที่ (1)
การวิเ คราะห์ ก ระบวนการอบแห้ ง นอกจากค่ า
ความชื้น ยังมีค่าที่บอกถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงมวล
ของน้ าในวัสดุเทียบกับความชื้นเริม่ ต้น เมื่อเวลาการ
อบแห้งดาเนินไปที่เวลาใดๆ คือ อัตราส่วนความชื้น
(Moisture Ratio, MR) โด ย อั ต ร า ส่ ว น ค ว า ม ชื้ น
สามารถคานวณได้จากสมการที่ (2)

MR =

M i -M eq
M 0 -M eq

100%

(2)

เมื่อ MR คือ อัตราส่วนความชืน้
Mi คือ ความชืน้ ฐานแห้งทีเ่ วลาใดๆ
(% Dry Basic)
M0 คือ ความชืน้ ฐานแห้งทีเ่ วลาเริม่ ต้น
(% Dry Basic)
Meqคือ ความชืน้ สมดุลของวัสดุ
(% Dry Basic)

The Journal of Industrial Technology (2021) volume.17, issue 3.

http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/joindtech

173

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (The Journal of Industrial Technology)
ISSN (Print): 1686-9869, ISSN (online): 2697-5548
DOI: 10.14416/j.ind.tech.2021.12.004
บทความวิจัย

2.5 ค่าความสิ้ นเปลืองพลังงานจาเพาะ (Specific
Energy Consumption, SEC)
คือ อัตราส่วนระหว่างปริมาณพลังงานที่ใช้ในการ
อบแห้งต่อปริมาณน้ าทีร่ ะเหยออกจากวัสดุอบแห้ง [9]
โดยสามารถคานวณได้จากสมการ (3)

2.4 การวิ เคราะห์คณ
ุ ภาพหลังการอบแห้ง
ค่าสีของมะม่วงน้ าดอกไม้หลังการอบแห้งสามารถ
ตรวจได้ จ ากเค รื่ อ งวั ด สี อ าห าร Hunter Lab รุ่ น
ColorFlex การวั ด จะใช้ ร ะบ บ การวั ด สี ข อง CIE
(Commission International de l’Eclairage) โดยค่ า
ของสีจ ะแสดงในรูป แบบของตัว แปร L*, a* และ b*
โดยค่ า ตัว แปร L* มีค่ า เป็ น หนึ่ ง ร้อ ยแสดงถึ ง สีข าว
ค่าตัวแปร a* แสดงค่าสีแดง (+a*) หรือสีเขียว (-a*)
และค่าตัวแปร b* แสดงค่าสีเหลือง (+b*)หรือสีน้ าเงิน
(-b*) ดัง แสดงในรู ป ที่ 2 ส่ ว นค่ า คุ ณ ภาพด้ า นเนื้ อ
สั ม ผั ส ค วาม แ ข็ ง ท าได้ โด ย ใช้ เ ค รื่ อ ง Texture
Analyser รุ่ น TA.XT.Plus (Stable Microsystems
Texture Technologies Inc., UK)

SEC =

E heater + E FIR
MW

(3)

เมื่อ SEC คือ ค่าพลังงานจาเพาะทีใ่ ช้ระเหยน้า (MJ/kgevap)
Eheater คือ พลังงานทีใ่ ช้กบั ฮีตเตอร์ (MJ)
EFIR คือ พลังงานทีใ่ ช้กบั หลอดรังสีอนิ ฟราเรดไกล (MJ)
MW คือ ปริมาณน้าทีร่ ะเหยออกจากวัสดุ (kgevap)

รูปที่ 2 ระบบการวัดสีของ CIE [8]
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2.6 แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์
การศึกษาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์การอบแห้ง
เป็ นการจ าลองการถ่ า ยเทความร้ อ นและมวลใน
ระห ว่ า งการอบ แ ห้ ง ข องวั ส ดุ จากการส ารวจ
เอกสารรายงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง พบว่าแบบจาลองทาง
คณิ ต ศาสตร์ท่ีนิ ย มใช้ใ นการศึก ษาอาหารหรือ วัส ดุ
ชี ว ภ าพ จ าพ วกผั ก และผลไม้ คื อ แบ บ จ าลอง
คณิตศาสตร์ในรูปเอมไพริคอล (Empirical Model) ซึ่ง
ในการศึกษานี้จะคัดเลือกมาทาการศึกษาจานวน 10
แบบจ าลอง ดั ง นี้ แบบจ าลองคณิ ตศาสตร์ ข อง
Newton, Page, Modified Page, Henderson and
Pabis, Modilli, Logarithmic, Wang and Singh,
Verma et al., Modified Henderson and Pabis, และ
Jena and Das [10-16]
การวิเคราะห์หาสมการอบแห้งชัน้ บางทีเ่ หมาะสม
สามารถทาได้โดยนาค่าอัตราส่วนความชื้นทีเ่ วลาใดๆ
ทานายค่าความชื้น ซึ่งอยู่ในรูปสมการแบบกึ่งทฤษฎี
(Semi Theoretical Drying Equation) ซึ่ ง ก า ร
วิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของสมการอบแห้ง
ชัน้ บางใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยแบบไม่
เ ชิ ง เ ส้ น (Non-linear regression) มี ดั ช นี บ่ ง ชี้
ความสามารถในการท านายของสมการ คื อ ค่ า
สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ ์ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ (Coefficient of
determination, R2) และค่ารากทีส่ องของความเคลื่อน
เฉลีย่ (Root mean square error, RMSE) และค่าไคส
แควร์ (Chi-square, 2) [10-16] ดัง สมการที่ (4)-(5)
โดยสมการทีใ่ ห้ค่า R2 สูงทีส่ ุด และค่า RMSE และ 2
ต่ า ที่ สุ ด จะเป็ นสมการที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ส าหรั บ
จลนพลศาสตร์การอบแห้ง

1 N
 (MR exp,i -MR pre,i )2 
N  i=1

RMSE =

χ =
2



N
i=1

(MR exp,i -MR pre,i ) 2
N-p

(4)
(5)

เมื่อ MRexp,i คือ อัตราส่วนความชืน้ ทีไ่ ด้จากการทดลอง
MRpre,i คือ อัตราส่วนความชืน้ ทีไ่ ด้จากการคานวณ
N คือ จานวนข้อมูลในการทดลอง
p คือ จานวนพารามิเตอร์ในแต่ละสมการ

3 ผลการทดลองและการอภิ ปรายผล
3.1 จลนศาสตร์การอบแห้ง
รู ป ที่ 3 แสดงความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งอัต ราส่ ว น
ความชื้นและอุณ หภูมิของมะม่วงน้ าดอกไม้กับ เวลา
กรณีไม่แช่สารยับยัง้ ปฏิกริ ยิ าการเกิดสีน้ าตาล โดยใช้
อุณหภูมิการอบแห้ง 50, 60 และ 70oC ความเร็วลม
0.3 m/s พบว่ า เมื่อ อุ ณ หภู มิก ารอบแห้ง ที่อุ ณ หภู มิ
70oC จะท าให้ อ ัต ราส่ ว นความชื้น ลดลงเร็ว และใช้
ระย ะเวลาก ารอบ แ ห้ งสั ้น สุ ดที่ 350 น าที เมื่ อ
เปรียบเทียบกับ ที่อุณ หภู มิ 50oC และ 60oC ใช้เวลา
การอบแห้ ง 850 นาที และ 650 นาที ตามล าดั บ
เนื่องจากอุณหภูมกิ ารอบแห้งที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิด
ความแตกต่างของอุณหภูมผิ วิ ของวัสดุและภายในเนื้อ
วัส ดุ ม ากขึ้ น ท าให้ ก ารถ่ า ยเท ความร้ อ นเพิ่ ม ขึ้ น
สอดคล้ อ งกั บ งานวิจ ัย ของ Sriariyakul et. al., [17]
และ Srithai [18] สาหรับ กรณี แช่สารยับ ยัง้ ปฏิกิริย า
การเกิดสีน้าตาล ดังรูปที่ 4 เปรียบเทียบกับกรณีไม่แช่
สารยับยัง้ ปฏิกริ ยิ าการเกิดสีน้าตาลทีอ่ ุณหภูมเิ ดียวกัน
ไม่ มี ผ ลต่ อ อัต ราส่ ว นความชื้ น และระยะเวลาการ
อบแห้ง
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รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนความชืน้ และอุณหภูมขิ องมะม่วงน้าดอกไม้กบั เวลา
กรณีไม่แช่สารยับยัง้ ปฏิกริ ยิ าการเกิดสีน้าตาล

รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนความชืน้ และอุณหภูมขิ องมะม่วงน้าดอกไม้กบั เวลา
กรณีแช่สารยับยัง้ ปฏิกริ ยิ าการเกิดสีน้าตาล
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3.2 คุณภาพหลังการอบแห้ง
ตารางที่ 1 แสดงค่ าสีของมะม่ วงหลังการอบแห้ง
แบบรังสีอินฟราเรดไกลร่วมกับอากาศร้อนด้วยการไม่
แช่ สารยับ ยัง้ การเกิ ด ปฏิ กิ ริย าสีน้ าตาล (Untreated)
และแช่สารยับยัง้ การเกิดปฏิกริ ยิ าสีน้ าตาล (Treated) ที่
อุ ณ หภู มิ อ บแห้ ง 50, 60 และ 70oC พบว่ า มะม่ ว ง
อบแห้ ง ที่ อุ ณ หภู มิ 70oC ผ่ านแช่ สารยั บ ยั ้ง การ
เกิ ด ป ฏิ กิ ริ ย า สี น้ า ต า ล (Treated) เงื่ อ น ไ ข
(1%CA+1%AA+1%CC) แนวโน้ มค่าให้ค่าความสว่าง
(L*) และสี เหลื อ ง (b*) เพิ่ ม ขึ้ น ค่ า สี แ ดง (a*) ลดลง
สอดคล้ องกับ งานวิจ ัยของ Srithai [18] เนื่ องจากการ
อบแห้งทีอ่ ุณหภูมสิ ูงทาให้ช่วยลดระยะเวลาการอบแห้ง
และกรดซิตริกและกรดแอสคอร์บกิ สามารถช่วยลดการ
เกิดปฏิกิรยิ าการเกิดสีน้ าตาลที่ไม่มีเอนไซม์เกี่ยวข้อง
บริเวณที่ผิวของมะม่วงจึงส่งผลให้ช้นิ มะม่วงหลังจาก
การอบแห้งมีค่าความสว่างเพิม่ ขึน้

ตารางที่ 2 แสดงค่ าคุ ณภาพด้านเนื้ อสัมผัสความ
แข็ ง ของมะม่ ว งน้ าดอกไม้ ห ลั ง อบแห้ ง แบบ รั ง สี
อินฟราเรดไกลร่วมกับ อากาศร้อนด้วยการไม่ แช่ สาร
ยับยัง้ การเกิดปฏิกิริยาสีน้ าตาล (Untreated) และแช่
สารยั บ ยั ้ง การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าสี น้ าตาล (Treated) ที่
อุณหภูมอิ บแห้ง 50, 60 และ 70oC จะเห็นได้ว่ากรณีแช่
สารยับยัง้ การเกิดปฏิกริ ยิ าสีน้ าตาล (Treated) อบแห้ง
ที่อุณหภูมิ 70oC มีแนวโน้ มทาให้ค่าความแข็ง 3.46 N
ซึ่ งน้ อ ยกว่ าการอบแห้ ง ที่ อุ ณ หภู มิ 50 และ 60oC ที่
ค วาม แ ข็ ง 10.64 แ ละ 7.51 N ต าม ล าดั บ ทั ้ ง นี้
เนื่ องมาจากการใช้ ร ะยะเวลาการอบแห้ ง สัน้ ท าให้
ตัวอย่างหดตัวน้อยลง ซึ่งส่งผลให้ตวั อย่างมีความแข็ง
น้ อยลง ส าหรับ การแช่ สารยับ ยัง้ การเกิ ดปฏิ กิ ริยาสี
น้าตาล (Treated) มีผลต่อความแข็งของมะม่วงเล็กน้อย

ตารางที่ 1 ค่าสีของมะม่วงน้าดอกไม้หลังอบแห้ง ทีอ่ ุณหภูมกิ ารอบแห้งแบบต่างๆ
Condition

Untreated

Treated

Hot-air Temp FIR Temp
(oC)
(oC)
50
50
60
60
70
70
50
50
60
60
70
70

Drying Time
(min)
850
650
350
850
650
350
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L*

a*

b*

37.44
36.14
42.15
59.81
55.81
60.26

9.54
7.17
7.51
14.45
13.36
11.75

22.03
23.17
25.65
47.84
47.52
54.80
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ตารางที่ 2 ค่าคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสความแข็งของมะม่วงน้าดอกไม้หลังอบแห้ง ทีอ่ ุณหภูมกิ ารอบแห้งแบบต่างๆ

Untreated

Treated

Condition
Hot-air Temp FIR Temp
(oC)
(oC)
50
50
60
60
70
70
50
50
60
60
70
70

Drying Time
(min)
850
650
350
850
650
350

Hardness
(N)
12.89
8.69
4.57
10.64
7.51
3.46

3.3 ค่าความสิ้ นเปลืองพลังงานจาเพาะ (Specific
Energy Consumption, SEC)
ตารางที่ 3 แสดงค่ า ความสิ้น เปลือ งพลัง งาน
จ าเพาะของมะม่ ว งน้ า ดอกไม้ห ลัง อบแห้ง แบบรัง สี
อินฟราเรดไกลร่วมกับ อากาศร้อนด้วยการไม่แช่สาร
ยับยัง้ การเกิดปฏิกิรยิ าสีน้ าตาล (Untreated) และแช่
สารยับ ยั ง้ การเกิ ด ปฏิ กิ ริย าสี น้ า ตาล (Treated) ที่
อุณหภูมอิ บแห้ง 50, 60 และ 70oC พบว่ากรณีแช่สาร
ยับยัง้ การเกิดปฏิกิรยิ าสีน้ าตาล (Treated) อบแห้งที่
อุณหภูมิ 70oC มีค่าความสิ้นเปลืองพลังงานจาเพาะ
(SEC) เท่ากับ 68.84 MJ/kgevap ซึง่ ต่ากว่าการอบแห้ง
ทีอ่ ุณหภูมิ 50 และ 60oC ทีค่ ่าความสิน้ เปลืองพลังงาน
จ า เพ า ะ (SEC) เท่ า กั บ 201.59 แ ล ะ 131.14
MJ/kgevap ตามล าดั บ สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของ
Sriariyakul et. al., [17] และ Srithai [18] เนื่ องจาก
การอบแห้งทีอ่ ุณหภูมสิ งู ทาให้อตั ราการอบแห้ง

เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ระยะเวลาในการอบแห้งลดลง เมื่อ
น ามาค านวณค่ า ความสิ้น เปลือ งพลัง งานจ าเพาะ
(SEC) จึงทาให้ค่าลดลง
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3.4 แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์
จากการศึกษาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์แบบต่างๆ
จะได้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนความชื้น
กั บ เวลาการอบ แห้ ง จากการท ดลองเที ย บ กั บ
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์แบบต่างๆ ดังตารางที่ 4
พบว่าแบบจาลอง Modilli มีค่า R2 สูงทีส่ ุด คือ 0.9995
ซึง่ แสดงให้ว่ามีความแม่นยาและสามารถใช้ทานายผล
การอบแห้ง ค่า RMSE มีค่าเท่ากับ 0.0061 และค่า 2
มีค่าเท่ากับ 4.15x10-5 น้อยทีส่ ุด เมื่อนาแบบจาลองมา
สร้างกราฟดังแสดงในรูปที่ 5 จะเห็นได้ว่าแบบจาลอง
Modilli มีช่วงการกระจายข้อมูลน้อยมาก แสดงให้เห็น
ว่าแบบจาลอง Modilli มีความคลาดเคลื่อนน้ อยที่สุด
และสามารถใช้ทานายผลการอบแห้งได้ดที ส่ี ุด
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ตารางที่ 3 ค่าความสิน้ เปลืองพลังงานจาเพาะของมะม่วงน้าดอกไม้หลังอบแห้ง ทีอ่ ุณหภูมกิ ารอบแห้งแบบต่างๆ
Condition
Hot-air Temp
FIR Temp
Drying Time
SEC (MJ/kgevap)
o
o
( C)
( C)
(min)
50
50
850
203.82
Untreated
60
60
650
133.26
70
70
350
76.31
50
50
850
201.59
Treated
60
60
650
131.14
70
70
350
68.84

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนความชืน้ กับเวลาการอบแห้งจาก
ผลการทดลองเทียบกับแบบจาลอง Modilli
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความแม่นยาทางสถิตขิ องแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
Model

k

n

a

b

c

g

h

R2

RMSE

2

0.0130

-

-

-

-

-

-

0.9972

0.0162

2.68x10-4

0.0148

0.9713

-

-

-

-

-

0.9969

0.0157

2.59x10-4

0.0173

0.7520

-

-

-

-

-

0.9972

0.0162

2.76x10-4

0.0130

-

0.9978

-

-

-

-

0.9972

0.0161

2.76x10-4

0.0102

1.0649

0.9945

0.0001

-

-

-

0.9995

0.0061

4.15x10-5

0.0143

-

0.9893

-

0.0259

-

-

0.9987

0.0094

9.61x10-5

-

-

-0.0064

0.0000

-

-

-

0.9214

0.1176

1.46x10-2

0.0140

-

0.9761

-

-

0.00001

-

0.9986

0.0101

1.11x10-4

0.0143

-

0.9893

0.0000

0.0259

0.0060

0.0001

0.9987

0.0095

1.07x10-4

0.0130

-

0.5975

0.0000

0.5128

-

-

0.9972

0.0161

2.93x10-4

1. Newton
MR=exp(-kt)
2. Page
MR=exp(-ktn)
3. Modified Page
MR=exp((-kt)n)
4. Henderson and Pabis
MR=aexp(-kt)
5. Modilli
MR=aexp(-ktn)+bt
6. Logarithmic
MR=aexp(-kt)+c
7. Wang and Singh
MR=1+at+bt2
8. Verma et al.
MR=aexp(-kt)+(1-a)exp(-gt)
9. Modified Henderson and Pabis
MR=aexp(-kt)+bexp(-gt)+cexp(-ht)
10. Jena and Das
MR=aexp(-kt+bt1/2+c)
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4. สรุปผลการทดลอง
จากการศึก ษาเงื่อ นไขที่เหมาะสมที่สุด ของการ
อบแห้งมะม่วงน้าดอกไม้สุกด้วยเทคนิครังสีอนิ ฟราเรด
ไกลร่วมกับอากาศร้อนและประเมินคุณภาพด้านสีและ
ความแข็งของมะม่ ว งน้ า ดอกไม้สุก หลังการอบแห้ง
พบว่า การแช่ม ะม่ วงน้ าดอกไม้สุก ในสารยับ ยัง้ การ
เกิ ด ป ฏิ กิ ริ ย าสี น้ าตาล และการอบ แห้ ง มะม่ ว ง
น้ าดอกไม้ สุ ก ที่ อุ ณ ห ภู มิ 70oC เป็ น ระย ะเวลา
350 นาที จะได้ค่ า ความสิ้น เปลือ งพลัง งานจ าเพาะ
68.84 MJ/kgevap ส่วนการทดสอบคุณภาพด้านสีและ
ความแข็ง ของมะม่ ว งน้ า ดอกไม้สุ ก อบแห้ ง พบว่ า
มะม่วงน้ าดอกไม้สุกอบแห้งมีค่า ความสว่าง และค่าสี
เหลื อ งเพิ่ ม ขึ้ น แต่ มี ค่ า สี แ ดงลดลง เมื่ อ อุ ณ หภู มิ
อบแห้งสูงขึ้น และมะม่ ว งน้ าดอกไม้สุก อบแห้งมีค่ า
ความแข็ ง เฉลี่ ย 3.46 N และนอกจากนี้ ย ั ง พบว่ า
สมการอบแห้งชัน้ บางของ Modilli สามารถทานายผล
การอบแห้ ง มะม่ ว งน้ า ดอกไม้ สุ ก ด้ ว ยการแผ่ ร ัง สี
อินฟราเรดระยะไกลร่วมกับอากาศร้อนได้ดที ส่ี ุด โดย
มีค่ า R2 สูงที่สุด คือ 0.9995 ค่า RMSE มีค่าเท่ ากับ
0.0061 และค่า 2 มีค่าเท่ากับ 4.15x10-5 น้อยทีส่ ุด

6. เอกสารอ้างอิ ง
[1] www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.ph
p?filename=contents_attach/732720/732720.p
df&title=732720&cate=414&d=0. (Accessed on
6 July 2021)
[2] A.S. Mujumdar, Handbook of industrial drying,
3rd Ed., Marcel Dekker., NY, 1995, 567-588.
[3] N. Sakai and T. Hanzawa, Applications and
advances in far-Infrared heating in Japan,
Trends in Food Science & Technology, 1994,
5(11), 357-362.
[4] C. Sandu, Infrared radiative drying in food
engineering a process analysis, Biotechnology
Progress, 1986, 2(3),109-119.
[5] N. Harnkarnsujarit and C. Sanguansri,
Influence of collapsed structure on stability of
-carotene in freeze-dried mangoes, Food
Research International, 2011, 44(10), 31883194.
[6] C. Raikham, S. Prachayawarakorn, A.
Nathakaranakule and S. Soponronnarit,
Influences of pretreatment and drying process
including fluidized bed puffing on quality
attributes and microstructural changes of
banana slices, Drying Technology, 2015,
33(8), 915-925.
[7] AOAC, Official methods of analysis, 16th ed,
Association of Official Agricultural Chemists,
Washington, DC, 1995.

5. กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิ จ ั ย นี้ ได้ ร ั บ ทุ นสนั บ สนุ นจากวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีอุ ต สาหกรรม มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ ตามสั ญ ญ าเล ขที่
Res-CIT0335/2021

The Journal of Industrial Technology (2021) volume.17, issue 3.

http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/joindtech

181

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (The Journal of Industrial Technology)
ISSN (Print): 1686-9869, ISSN (online): 2697-5548
DOI: 10.14416/j.ind.tech.2021.12.004
บทความวิจัย

[8] www.ptallinstrument.com/article/5/%E0%B8%8
1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%
E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0
%B8%B5-color-measurement (Accessed on 6
July 2021)
[9] S. Jaturonglumlert, J. Varith and T. Kiatsiriroat,
Influence of drying method on drying kinetics
and qualities of longan fruit leather, Maejo
International Journal of Science and
Technology, 2015, 9(1), 54-63. (in Thai)
[10] M. Younis, D. Abdelkarim and AZ. El-Abdein,
Kinetics and mathematical modeling of infrared
thin-layer drying of garlic slices, Saudi Journal
of Biological Sciences, 2018, 25(2), 332-338.
[11] U. Teeboonma and S. Jongjam, Ginger drying
using infrared-vacuum technique, Burapha
Science Journal, 2010, 15, 76-86. (In Thai)
[12] S.J. Babalis, E. Papanicolaou, N. Kyriakis and
VG. Belessiotis, Evaluation of thin-layer drying
models for describing drying kinetics of figs
(Ficus carica), Journal of Food Engineering,
2006, 75, 205-214.
[13] V. Demir, T. Gunhan and A.K. Yagcioglu,
Mathematical modelling of convection drying of
green table olives, Biosystems Engineering,
2007, 98(1), 47-53.
[14] K. Witinaatakit and S. Jaekhom, Mathematical
modeling of combined infrared and vacuum
drying of galangals, Kasem Bundit Engineering
Journal, 2019, 9(3), 29-44. (In Thai)

[15] K. Mugodo and TS. Workneh, The kinetics of
thin-layer drying and modelling for mango
slices and the influence of differing hot-air
drying methods on quality, Heliyon, 2021, 7,
1-14.
[16] T. Sarkar, SK. Saha, M. Saluddin, and R.
Chakraborty, Drying kinetics, fourier-transform
infrared spectroscopy analysis and sensory
evaluation of sun, hot-air, microwave and
freeze dried mango leather, Journal of
Microbiology, Biotechnology and Food
Sciences, 2021, 10, 1-7.
[17] W. Sriariyakul, T. Swasdisevi, S. Devahastin,
and S. Soponronnarit, Drying of aloe vera
puree using hot air in combination with farinfrared radiation and high-voltage electric
field: Drying kinetics, energy consumption and
product quality evaluation, Food and
Bioproducts Processing, 2016, 100, 391-400.
[18] S. Srithai, The Development of Natural Dried
Mango Products without Sugar Added Solvent
Using Step-Down Temperature Technique in
Conjunction with Microwave and Hot Air Belt
Conveyor Drying, Thesis, King Mongkut’s
University of Technology Thonburi, Thailand.
2016. (in Thai)

The Journal of Industrial Technology (2021) volume.17, issue 3.

http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/joindtech

182

