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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของลักษณะการไหล และอุณหภูมิของลมรอนตอจลนพลศาสตร
และสี ข องมะม ว งสุ ก ตลอดกระบวนการอบแห ง โดยลั ก ษณะการไหลของลมร อ นที่ ใ ช ใ นการอบแห ง
ประกอบดวยการไหลแบบลมตรง และลมหมุน สวนอุณหภูมิลมรอนเปน 50 60 และ 70 ๐C ใชความเร็วลม
คงที่ 2 m/s การติดตามการเปลี่ยนแปลงสีของตัวอยางในระหวางกระบวนการอบแหงจะใชระบบ Computer
Vision System (CVS) และประมวลผลภาพ (Image processing) เพื่อวิเคราะหสีของตัวอยางเปนคา L*, a*,
b* และ ΔE* จากการศึกษาพบวาคาสัมประสิทธิ์การแพรความชื้น (Effective moisture diffusivity: Deff )
จากการการอบแหง ดวยลมหมุนมีคาสูงกวาแบบลมตรง โดยการอบแหงที่อุณหภูมิสูงมีคา Deff สูงกวาการ
อบแหงที่อุณหภูมิต่ํา โดยคา Deff จากการอบแหงแบบลมตรง และลมหมุนที่อุณหภูมิลมรอนเปน 50 60 และ
70 ๐C มีคา (1.24, 1.45, 1.95, 1.30, 1.96, 2.30)10-9 m2/s ตามลําดับ ในระหวางกระบวนการอบแหง
ΔE* มีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นแสดงถึงสีของตัวอยางโดยรวมมีการเปลียนแปลงไปจากเดิมมากขึ้นตลอดกระบวนการ
ΔE* ของตัวอยางจากการอบแหงแบบลมตรง และลมหมุนที่อุณหภูมิลมรอนเปน 50 60 และ 70 ๐C มีคา
0.215, 0.409, 0.301 และ 0.238, 0.317, 0.253 ตามลําดับ จากแนวโนมของคา ΔE* จะเห็นไดวา การ
เปลี่ยนแปลงสีของตัวอยางจากการอบแหงแบบลมหมุนเกิดขึ้นนอยกวาแบบลมตรง
คําสําคัญ : มะมวงน้ําดอกไมสีทองสุก, การอบแหง, ลมหมุน
Abstract
The effect of air flow characteristics and air temperature in hot air drying on kinetics
and total color difference (ΔE*) during the drying process was investigated. The experiment
was performed by two types air flow characteristics: swirling and non swirling air flow using
hot air temperature at 50, 60 and 70๐C with 2 m/s air velocity. Computer Vision System (CVS)
was used for monitoring color changes of sample and Image processing was used for color
analysis in system of L* a* and b* and ΔE*. The results indicated that Effective moisture
diffusivity (Deff) of swirling air flow was higher than that of non swirling air flow. The Deff of
swirling and non swirling air flow at 50, 60 และ 70๐C was (1.24, 1.45, 1.95) 10-9 and (1.30,
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1.96, 2.30)10-9 m2/s, respectively. The ΔE* tended to increase. This result showed that the
color was more changes throughout the drying period. The ΔE* of swirling and non swirling
air flow at 50, 60 และ 70๐C was 0.215, 0.409, 0.301 and 0.238, 0.317, 0.253, respectively.
Accordingly, the color changes of the sample from swirling air flow was less than that from
non swirling air flow.
Keywords: Mango, drying, swirling-air flow
บทนํา
มะมวง (Mangifera indica L.) เปนพืชเศรษฐกิจของไทย โดยมะมวงมียอดสงออกถึง 3 ลานตันตอป
ทั้งในรูปการสงออกมะมวงสด และมะมวงแปรรูป (Chomchalow และ Songkhla, 2008) มะมวงน้ําดอกไมสี
ทองเปนอีกหนึ่งสายพันธุที่ไดรับความนิยมทั้งในและนอกประเทศ เนื่องจากมีรสชาติดีเปนเอกลักษณ มีกลิ่น
หอม ทนตอโรคและแมลงไดดีอีกทั้งยังสามารถออกผลไดตลอดทั้งป แตเมื่ออยูในชวงฤดูกาลออกผลกลับพบ
ปญหามะมวงน้ําดอกไมสีทองมีมากจนลนตลาดสงผลใหราคามะมวงน้ําดอกไมสีทองตกต่ํา จึงมีการนํามะมวง
น้ําดอกไมสีทองมาแปรรูปดวยวิธีตางๆ เพื่อเปนการเพิ่มมูลคา และยืดอายุการเก็บรักษา การอบแหง (Drying)
เปนหนึ่งในวิธีที่นิยมนํามาแปรรูป ผัก และผลไม โดยมีห ลัก การคือ การลดหรือการกําจัดความชื้นที่มีอยูใน
อาหารใหลดลงจนถึงจุดที่จุลินทรียไมสามารถเจริญเติบโตได และสามารถปองกันการเกิดปฏิกิริยาตางๆ ที่จะ
นํามาซึ่งการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ โดยพบวาการอบแหงมะมวงที่นิยม คือ การอบแหงดวยลมรอน (Hot air
drying) (Pu และ Sun, 2017) เนื่องจากเปนวิธีที่งายและสะดวก แตกลับมีลัก ษณะปรากฏที่ผูบ ริโภคไม
ยอมรับ เชน ดานการเปลี่ยนแปลงของสี การหดตัว และคุณคาทางสารอาหารลดลง เนื่องมาจากการอบแหง
ดวยลมรอนมีอัตราการถายโอนมวลและความรอนที่คอนขางต่ํา (Zielinska และคณะ, 2018) ตอมาจึงไดมี
การศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพของการถายเทมวลในการอบแหงแบบหอสเปรยโดยใชการไหลของลม
แบบหมุน พบวา การไหลของลมแบบหมุนสามารถแทรกผานชิ้นตัวอยางไดมากขึ้น ทําใหความสามารถในการ
เพิ่มอัตราการถายโอนมวลและความรอนยิ่งขึ้น สงผลใหลมสามารถผานน้ําออกจากชิ้นตัวอยางไดอยางรวดเร็ว
จึงชวยลดระยะเวลาในการอบแหงลงเมื่อเทียบกับการอบแหงแบบลมตรง (Javed, 2006) จึงเปนวิธีที่นาสนใจ
วาจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการอบแหงแบบลมรอนได ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงสี ของมะมวงน้ําดอกไมสีทองระหวางกระบวนการอบแหง จากอิทธิพลการไหลของลม และ
อุณหภูมิของลมรอนที่แตกตางกัน
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการไหลของลมตอประสิทธิภาพในการอบแหงดวยมะมวงน้ําดอกไมสีทอง
2. เพื่อศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงสีของมะมวงน้ําดอกไมสที องสุกในกระบวนการอบแหง
การทบทวนวรรณกรรม
1. การอบแหงแบบลมรอน
1.1 การอบแหงแบบลมตรง
การอบแหงดวยลมรอน (Hot air drying) ทําไดโดยใชตูอบขนาดใหญที่มีลมรอนที่ผานการให
ความรอนจากเครื่องทําความรอน (heater) เปาผานอาหารทาใหน้ําระเหยไปกับลมรอนโดยทางชองระบายลม
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ภายในตูอบ โดยนิยมใชอุณหภูมิอบแหงประมาณ 45 - 65 ๐C (Ahmed และคณะ, 2001) โดยปจจัยที่มี
อิทธิพลตออัตราการอบแหง มีดังนี้
1.1.1. ลักษณะธรรมชาติของอาหาร อาหารที่มีลักษณะเปนรูพรุน มีความพรุน (porosity)
มาก จะมีอั ตราการอบแหง เร็ว เนื่องจากน้ําในอาหารสามารถเคลื่อนจากภายในออกมาภายนอกไดงา ย
นอกจากนี้ อาหารที่มีพื้นที่ผิวมากอัตราการอบแหงสามารถเกิดไดเร็วเชนกัน ทั้งนี้ก็เ นื่องจากพื้นที่การระเหย
ของน้ําในวัสดุเพิ่มขึ้นมากนั่นเอง
1.1.2. ขนาด รูปราง ปริมาตร และพื้นที่ผิวของอาหาร เปนสมบัติทางกายภาพของอาหาร ที่มี
ผลตอการทาแหง อาหารที่มีอัตราสวนระหวางพื้นที่ผิวตอปริมาตรมาก จะมีพื้นที่ระเหยน้ํามาก จะมีอัตราการ
ทาแหงเร็วขึ้น ดังนั้นการอาหารที่มีความหนามากอัตราการอบแหงจะชากวาอาหารที่หนานอยกวาเนื่องจาก
อัตราการอบแหงจะเปนสัดสวนผกผันกับความหนาของอาหาร
1.1.3. ปริมาณของอาหารที่นํามาอบแหง อาหารที่นํามาอบแหงในปริมาณมากๆ จะมีอัตรา
การอบแหงที่ชาเนื่องจาก อากาศรอนไมสามารถสัมผัสกับอาหารที่นํามาอบแหงไดอยางทั่วถึงจึงไมสามารถ
ถายเทความรอนใหกับอาหารได จึงทาใหอัตราการอบแหงชาลง
1.2 การอบแหงแบบลมหมุน
จากงานวิจัยของ Javed และคณะ (2006) เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพของการถายโดยมวล
ในหอสเปรยที่ใชการไหลของลมแบบหมุน พบวา ความเร็วลมของการหมุนเปนลักษณะโดยทั่วไปในแงของ
พารามิเตอรไมมีขนาด (dimensionless) เรียกวา จํานวนการหมุน โดยความรุนแรงเริ่มตนของการหมุนขึ้นอยู
กับ ความเร็วลมเฉลี่ยในการในเขา และกระแสลมหมุนที่ผานทอวงกลมจะแสดงความรุนแรงของลมแบบ
Turbulence และ Reynoid ความเครียดจึงเพิ่มขึ้นดวยความรุนแรงในการหมุน เมื่อเทียบกับกระแสลมแบบ
ตรง ดังนั้นความรุนแรงของลมหมุนจะเพิ่มประสิทธิภาพของการถายโอนมวล เมื่อเทียบกับกระแสลมตรง
2. การวิเคราะหดานสี
2.1 ระบบการประมวลผลภาพ Computer Vision System (CVS)
จากการงานวิจัยของ León และคณะ (2006) เรื่อง การวัดคาสีในรูปแบบ L* a* b* โดยการ
แปลงจาก RGB ภาพดิจิตอล โดยเปนภาพที่ถูกแปลงมาจากอนาลอก ใหอยูในรูปของตัวเลขโดยภาพอนาลอก
ถูกบางเปนพื้นที่สี่เหลียมเล็ก ๆ ที่เรียกวาพิกเซล ในแตละพิกเซลจะถูกระบุตําแหนงดวยคูโคออติเนต x,y และ
คาระดับความเขมของแสงของพิกเซลนั้น ๆ
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร
ทําวิจัยโดยใชตัวอยางเปนมะมวงสุกพันธุน้ําดอกไมสีทองขนาด 1.5 × 1.5 × 1.0 เซนติเมตร
2. ขอบเขตตัวแปร
2.1 ตัวแปรตน
2.1.1 การศึกษาการอบแหงดวยการไหลของลม 2 รูปแบบ คือ การอบแหงแบบลมตรง และ
การอบแหงแบบลมหมุน
2.1.2 การศึกษาสภาวะในการอบแหงของ 3 อุณหภูมิ คือ ที่อุณหภูมิ 50 60 และ70 ๐C โดย
ทุกสภาวะควบคุมความเร็วลมที่ 2 m/s
2.2 ตัวแปรตาม
2.2.1 อัตราการอบแหง (Drying rate)
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2.2.2 คาสัมประสิทธิ์การแพรความชื้น (Deff)
2.2.3 การเปลี่ยนแปลงของสีมะมวงน้ําดอกไมสที องสุกระหวางกระบวนการอบแหง
3. ขอบเขตเวลา
ทํางานวิจัยภายในระยะเวลา 12 เดือน คือ ระหวางวันที่ 4 สิ ง หาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 3
สิงหาคม พ.ศ. 2561
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
1.1 การคัดเลือกตัวอยางมะมวงน้ําดอกไมสีทอง
มะมวงน้ําดอกไมสีท องสุก ซื้อจากรานผลไมทั่วไปในตลาด (อําเภอเมือง, นครปฐม) โดย
คัดเลือกจากสีใหมีสีเหลืองเสมอกันทั้งลูก มีน้ําหนักตอผลประมาณ 300-350 กรัม ผิวเรียบเนียนและไมช้ํา
นํามาวัดความชื้นเฉลี่ยเริ่มตน 82.36 ± 1.06 % (wet bulb) ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดวัดโดยใชเครื่องวัด
มือ Hand Refractometer (รุน HR-130, 0-32 ๐Brix, ประเทศอิตาลี) อยูในชวง 18.32±1.03 ๐Brix คาความ
แนนเนื้อวัดโดยใชเครื่องมือ Fruit Pressure Tester (ยี่หอ Pamalyne, รุน FT-327, ประเทศอิตาลี) อยู
ในชวง 12.765±2.521 N วัดปริมาณกรดที่มีในมะมวงดวยวิธีการไทเทรตอยูในชวง 0.3201±0.0581 g Citric
acid/100 g ตัวอยางที่ผานการคัดเลือกแลวนํามาปอกเปลือกและหั่นเปนชิ้น (ขนาด 1.5×1.5×1.0 cm.) และ
วางบนถาดเชฟรอน เรียงกัน 4×4 แถว (ทั้งหมด 16 ชิ้น) ทําแหงที่สภาวะตางๆ
2. ขั้นตอนการวิจัย
2.1 เครื่องทําแหงแบบลมรอน (Hot air drying)
ในการวิจัยออกแบบเครื่องทําแหงแบบลมรอนโดยสามารถเปลี่ยนรูปแบบการไหลของลมได
2 รูปแบบ คือ การไหลแบบลมตรง และแบบลมหมุน สวนประกอบของเครื่องทําแหงแบบลมรอนในงานวิจัย
แสดงในภาพที่ 3 ดังนี้

ภาพที่ 1 แสดงสวนประกอบของเครื่องทําแหงแบบลมรอน (1 คือ ถาดใสตัวอยางมะมวงน้ําดอกไมสที อง เรียง
กัน 4×4 แถว (ทั้งหมด 16 ชิ้น), 2 คือ สวนทอลมที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบไดเปน 2 รูปแบบ คือ การไหลของ
ลมแบบลมตรงและแบบลมหมุน, 3 คือ IR ใชในการควบคุมอุณหภูมิในเครื่องทําแหงตลอดการอบแหง โดยจะ
สงขอมูลอุณหภูมิไปยัง Heater, 4 คือ Heater ไวตั้งคาสภาวะอุณหภูมิในการอบแหง, 5 คือ พัดลมระบาย
ความรอน, 6 คือพัดลมระบายความรอน, 7 คือ Load cell ใชในการชั่งน้ําหนักติดตามตัวอยางตลอดการ
อบแหง, 8 คือ กลองถายภาพติดตามคาสีตลอดการอบแหง โดยถายภาพตัวอยางทุก 60 วินาที, 9 คือ จะมีการ
ประมวลผลขอมูลทัง้ หมด ไดแก ภาพถาย คาสี น้ําหนักตัวอยาง และการควบคุมอุณหภูมิในการอบแหง บันทึก
ไวแสดงเปนกราฟในคอมพิวเตอร)
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3. การวิเคราะหขอมูล
3.1 การวัดคาสี
ใชวิธีการประมวลผลจากภาพถายจากกลอง โดยมีการติดตามภาพถายดวยระบบ Computer
Vision System (CVS) เสมือนการมองเห็น เปนรูปแบบรายละเอียดของภาพ (พิกเซล) ซึ่งมีการประมวลผล
ภาพดวยวิธี Image processing ที่มีการประมวลคาสีดวยระบบสี RGB โดยการใชแหลงกําเนิดแสดงจํานวน
สามสี ไดแก สีแดง (Red) สีเขียว (Green) และสีน้ําเงิน (Blue) เปนรูปแบบความเขมสี หลังจานนั้นแปลงคา
ความเขมสีของระบบสี RGB แปลงเปนคาสี L* a* b* และนําคามาคํานวณ (∆E) โดยมีการถายภาพทุก 60
วินาที ตลอดการอบแหง โดยคา L* แสดงถึงคาความสวาง (0-100), a* คือ สีแดง และสีเขียว (+a* = แดง,-a*
= เขียว) และ b* คือ สีเหลือง และน้ําเงิน (+b*= เหลือง,-b*= น้ําเงิน) และคาการเปลี่ยนแปลงสีโดยรวม
(total color differences, ∆E* ) สามารถคํานวนไดจากสมการที่ 1 (Malaikritsanachalee et al, 2015)
∆E ∗ =

(

∗

−

∗

) +(

∗

−

∗

) +(

∗

−

∗

)

(1)

3.2 การวิเคราะหการอบแหง
3.2.1 การวิเคราะหความชื้น
สามารถวิเคราะหหาความชื้นฐานแหง (dry basis, Md) ของตัวอยางไดตามวิธีของ
AOAC ดังสมการที่ 2
(%) =

(

)

(2)

100

เมื่อ
คื อ ความชื้น มาตรฐานแห ง (%d.b.), w คือ มวลเป ยกของตั วอยา ง
(กิโลกรัม) และ d คือ มวลแหงของตัวอยาง (กิโลกรัม)
3.2.2 การวิเคราะหอัตราการอบแหง
นําคาน้ําหนัก และความชื้นที่บันทึกไดมาสรางเสนโคง การอบแหง และสรางเสนโคง
อัตราการอบแหง จากนั้นนํามาวิเคราะหหาคาคงที่ที่แสดงประสิทธิภาพการอบแหงของกระบวนการอบแหง
จากขอมูลเสนโคงดวยสมการของ lewis model ดังสมการที่ 3 และ 4
=

(3)

(− )

(4)

=

และคํานวนหาคาสัมประสิทธิ์การแพรความชื้น (effective diffusion coefficient,
Deff) ของกระบวนการอบแหงไดจากสมการที่ 5
=

∑∞

(

)

exp (−
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เมื่อ MR คือ อัตราสวนความชื้น (Moisture ratio) ของตัวอยาง, K คือ คาคงที่ของ
สมการ Lewis, X,Xo,Xeq คือ ความชื้นฐานแหง (dry bais) ของตัวอยาง ณ เวลาใดๆ, วัตถุดิบ และตัวอยาง
เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ, t คือเวลา และ L คือ ความหนาของชิ้นตัวอยาง
3.3 การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาเรื่องผลของสภาวะในการอบแหงตอจลนพลศาสตรในการอบแหง
และการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพดานตางๆของผลิตภัณฑจะถูกนํามาวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติ
(ANOVA) ตามแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Complete Randomized Design) หรือ CRD และ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่ศึกษาโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test โดยใชโปรแกรม SPSS
version 18.0
ผลการวิจัย
1. ศึกษาผลของรูปแบบการไหลของลม และอุณหภูมิที่มีผลตอคาสัมประสิทธิ์การแพรความชื้น
ตารางที่ 1 คาสัมประสิทธิ์การแพรความชื้น (Deff) ในการอบแหงแบบลมตรง และลมหมุน
รูปแบบการอบแหง อุณหภูมิ (๐C) สัมประสิทธิ์การแพรความชื้น (Deff) x10-9 ความเร็วลม(m/s)
1. การอบแหงแบบ
50
1.24
2
ลมตรง
60
1.45
2
70
1.95
2
2. การอบแหงแบบ
50
1.30
2
ลมหมุน
60
1.96
2
70
2.30
2
จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาการอบแหงที่อุณหภูมิสูงมีคาสัมประสิทธิ์การแพรความชื้นมากกวาการ
อบแหงที่อุณหภูมิต่ํา ซึ่งสอดคลองเปนไปตามทฤษฎีเมื่อการเพิ่มการถายโอนมวล และความรอนไดดียิ่งขึ้น
เวลาที่ใชในการอบแหงก็จะสั้นลง สงผลใหการอบแหงมีประสิทธิภาพในการแพรความชื้นไดดียิ่งขึ้น
2. ผลของอุณหภูมิตอสีระหวางกระบวนการอบแหงมะมวงน้ําดอกไมสีทอง
2.1 ศึกษาปจจัยที่มีผลตอคาสี L* ระหวางกระบวนการอบแหง

ภาพที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางอัตราการเปลี่ยนแปลงสี L*/L0* กับระยะเวลาในการอบแหง
(วินาที) ของทําแหงดวยการไหลของลม 2 รูปแบบ
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ภาพที่ 2 แสดงคาสี L*/L0* เมื่อเปรียบเทียบการอบแหงดวยรูปแบบการไหลของลม 2 รูปแบบ คือ
แบบลมตรงและแบบลมหมุน ที่อุณหภูมิ 50 60 และ 70 ๐C ทําการควบคุมความเร็วลมที่ 2 m/s ทุกอุณหภูมิ
พบวา จากการอบแหงแบบลมหมุนทุกอุณหภูมิมีแนวโนมที่ไมแตกตางกันและที่อุณหภูมิ 60 ๐C แบบลมตรงมี
การเปลี่ยนแปลงคาสี L*/L0* มากที่สุด
2.2 ศึกษาปจจัยที่มีผลตอคาสี a* ระหวางกระบวนการอบแหง

ภาพที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางอัตราการเปลี่ยนแปลงสี a*/a0* กับระยะเวลาในการอบแหง
(วินาที) ของทําแหงดวยการไหลของลม 2 รูปแบบ
ภาพที่ 3 แสดงคาสี a*/a0* เมื่อเปรียบเทียบการอบแหงดวยรูปแบบการไหลของลม 2 รูปแบบ คือ
แบบลมตรงและแบบลมหมุน ทําการทดลองที่อุณหภูมิ 50 60 และ 70 ๐C ที่ทําการควบคุมความเร็วลมที่ 2
m/s ทุกอุณหภูมิ พบวา จากการอบแหงแบบลมตรงและลมหมุนที่อุณหภูมิ 50 และ 70 ๐ Cแนวโนมที่ไม
แตกตางกัน และที่อุณหภูมิ 60 ๐C แบบลมตรงมีการเปลี่ยนแปลงคาสี a*/a0* มากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับคาสี
L*/L0* เชนกัน
2.3 ศึกษาปจจัยที่มีผลตอคาสี b* ระหวางกระบวนการอบแหง

ภาพที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางอัตราการเปลี่ยนแปลงสี b*/b0* กับระยะเวลาในการอบแหง
(วินาที) ของทําแหงดวยการไหลของลม 2 รูปแบบ
ในการติดตามผลคาสี b* บงชี้ถึงคาสีแดง คือ คาเปนลบ (สีน้ําเงิน) ถึง คาเปนบวก (คาสีเหลือง) โดย
จะแสดงผลความสัมพันธของคา b*/b0* กับระยะเวลาในการอบแหงเปนวินาที ซึ่งคา b*/b0* ในระยะแรกที่
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เริ่มตนกระบวนการอบแหงคา b*/b0 เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อผานกระบวนการอบแหงเปนระยะเวลานานคา
b*/b0 จะมีแนวโนมที่ลดลงเล็กนอย เปนจากในมะมวงมีองคประกอบของสาร β – carotene ซึ่งเปนสีเหลือง
เมื่อระยะเวลาในการอบแหงผานไป ความชื้นในชิ้นตัวอยางลดลงทําใหปริมาณน้ําที่ทําใหเกิดการกระเจิงแสง
ลดลง เม็ดสีของ β – carotene มีความอัดแนนมากขึ้น สีเหลืองของ β – carotene จึงเขมขึ้น
2.4 ศึกษาปจจัยที่มีผลตอคาความแตกตางโดยรวมของสี (∆E) ระหวางกระบวนการอบแหง
ตารางที่ 2 คาการเปลี่ยนแปลงของสี (∆E*) ในการอบแหงแบบลมตรง และลมหมุน
รูปแบบการทําแหง
อุณหภูมิ (๐C)
∆E*
ความเร็วลม(m/s)
1. การทําแหงแบบลมตรง
50
0.215
2
60
0.409
2
70
0.301
2
2. การทําแหงแบบลมหมุน
50
0.238
2
60
0.317
2
70
0.253
2
จากตารางที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบการอบแหงดวยรูปแบบการไหลของลม 2 รูปแบบ คือ แบบลมตรง
และแบบลมหมุน ทําการทดลองที่อุณหภูมิ 50 60 และ 70 ๐C ที่ทําการควบคุมความเร็วลมที่ 2 m/s ทุก
อุณหภูมิ พบวา จากการอบแหงแบบลมตรงและลมหมุนที่อุณหภูมิ 50 และ 70 ๐C มีแนวโนมที่ไมแตกตางกัน
และที่อุณหภูมิ 60 ๐C แบบลมตรงมีการเปลี่ยนแปลงคาความตางของสีโดยรวม (∆E*) มากที่สุด ซึ่งสอดคลอง
กับคาสี L*/L0* และคาสี a*/a0* เชนกัน
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาผลของอุณหภูมิ และรูปแบบการไหลของลมที่มีผลตออัตราความชื้นที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ระหวางการอบแหง พบวาอุณหภูมิเปนปจจัยหลักมีผลตออัตราความชื้นที่เปลี่ยนแปลงไป โดยยิ่งอุณหภูมิสูง
อัตราความชื้นจะเปลี่ยนแปลงมากขึ้นซึ่งจะสอดคลองกันทั้ง การอบแหงแบบลมตรง และลมหมุน เนื่องจาก
ความรอนจะกระตุนใหเกิดการระเหยน้ําไดรวดเร็วยิ่งขึ้นในระยะเริ่มตนของกระบวนการ และเมื่อเปรียบเทียบ
รูปแบบการไหลของลม พบวาที่อุณหภูมิ 70 ๐C แบบลมหมุนมีคาสัมประสิทธิการแพรความชื้นมากที่สุด คือ
2.3010-9 m2/s เนื่องจากรูปแบบการไหลแบบลมหมุนที่สามารถแทรกเขาไปในชิ้นตัวอยางไดมากกวา จึง
เพิ่มการถายโอนมวล และความรอนไดมากขึ้น
จากแนวโนมของคาสี L* ลดลง คา a* เพิ่มขึ้น และคา b* เพิ่มขึ้น โดยที่อุณหภูมิ 50 และ 70 ๐C คา
L* และ b* มีแนวโนมที่ไมแตกตางกัน เมื่อเปรียบเทียบคาสีในกระบวนการอบแหงแบบลมตรงและแบบลม
หมุนจากคา ∆E* นั้น แสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงของสีโดยรวมไมมีความแตกตางกัน แตที่อุณหภูมิ 60 ๐C
จากการอบแหงแบบลมตรง มีคา ∆E* มากที่สุด เนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาล

~ 759 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

เอกสารอางอิง
Chomchalow, N. and Songkhla, P.N. 2008. Thai Mango Export: A Slow-but-Sustainable
Development. Office of the President, Assumption University. 12(1):1-8.
Javed, K.H., Mahmud, T. and Purba, E. 2006. Enhancement of mass transfer in a spray tower
using swirling gas flow. Chemical Engineering Research and Design. 84(A6): 465-471
León, K., Mery, D., Pedreschi, F. and León, J. 2005. Color measurement in L*a*b* units from
RGB digital images. Food Research International. 39: 1084–1091.
Malaikritsanachalee, P., Choosri, W., Pookthamai, P. and Choosri, T. (2015). Optimization of
convective hot air drying for ripe banana. In food Innovation asia conference.
Innovative asean food food research towards the world. Bangkok, Thailand.
Mizobutsi, G.P., Finger, F.L., Ribeiro, R.A., Puschmann, R., Melo Neves, L.L. and Mota, W.F.
2010. Effect of pH and temperature on peroxidase and polyphenoloxidase activities
of litchi pericarp. 67: 213-217.
Pu, Y.Y. and Sun, D.A. 2017. Combined hot-air and microwave-vacuum drying for improving
drying uniformity of mango slices based on hyperspectral imaging visualisation of
moisture content distribution. Biosystems engineering.
156:108-109.
Zielinska, M., Ropelewska, E. and Zapotoczny, P. 2018. Effects of freezing and hot air drying
on the physical, morphological and thermal properties of cranberries (Vaccinium
macrocarpon). Food and Bioproducts Processing. 110:40-49.

~ 760 ~

