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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของระดับอุณหภูมิอบแห้งต่อการเปลี่ยนแปลงความชื้นของแผ่นโฟมมะขามเปรี้ยวระหว่าง
การอบแห้งด้วยรังสีอินฟราเรดไกล หาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ใช้ในการอบแห้ง และหาสมบัติทางกายภาพด้านสีของแผ่นโฟมมะขาม
เปรี้ยวหลังการอบแห้ง โดยอบแห้งแผ่นโฟมมะขามเปรี้ยวด้วยรังสีอินฟราเรดไกลที่อุณหภูมิ 60, 70 และ 80oC จนความชื้นสุดท้ายของโฟม
มะขามเปรี้ยวต่ํากว่า 13%w.b. จากผลการทดลองพบว่า ระดับอุณหภูมิอบแห้งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความชื้นของแผ่นโฟมมะขามเปรี้ยว
ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ใช้การอบแห้ง และสีของแผ่นโฟมมะขามเปรี้ยวอบแห้ง โดยแผ่นโฟมมะขามเปรี้ยวอบแห้งที่อุณหภูมิ 60oC ใช้
เวลาอบแห้งนานที่สุด ส่วนแผ่นโฟมมะขามเปรี้ยวอบแห้งที่อุณหภูมิ 80oC ใช้เวลาอบแห้งสั้นที่สุด แผ่นโฟมมะขามเปรี้ยวอบแห้งที่อุณหภูมิต่ํามี
ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ใช้ในการอบแห้งน้อยกว่าแผ่นโฟมมะขามเปรี้ยวอบแห้งที่อุณหภูมิสูง และยังพบว่า แผ่นโฟมมะขามเปรี้ยว
อบแห้งที่อุณหภูมิต่ํามีค่าความสว่าง (ค่า L) และค่าสีเหลือง (ค่า b) มากกว่า แต่มีค่าสีแดง (ค่า a) น้อยกว่าแผ่นโฟมมะขามเปรี้ยวอบแห้งที่
อุณหภูมิสูง
คําสําคัญ: การอบแห้ง, โฟมแมท, มะขามเปรี้ยว, รังสีอินฟราเรดไกล
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Abstract
The objective of this research was to study the effect of drying temperature on the changes of the moisture
content of foam-mat tamarind undergoing far-infrared radiation drying. Specific energy consumption and color of dried
foam-mat tamarind were investigated. The foam-mat tamarind were dried at drying temperature of 60, 70 and 80oC, until
its moisture content was lower than 13% wet basis. The experimental results showed that the drying temperature had
effect on the changes of the moisture content of foam-mat tamarind, specific energy consumption, and color of dried
foam-mat tamarind. The foam-mat tamarind dried at 60oC had the longest drying time, while the foam-mat tamarind
dried at 80oC had the shortest drying time. The foam-mat tamarind dried at low temperature had lower specific energy
consumption than those dried at high temperature. Moreover, the foam-mat tamarind dried at low temperature had
higher lightness (L value) and yellowness (b value), but lower redness (a value) than those dried at high temperature.
Keywords: Drying, Far-infrared radiation, Foam-mat, Tamarind.

1. บทนํา
มะขาม (Tamarind หรือ Indian date) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Tamarindus indicac L. อยู่ในตระกูล Leguminosae) มะขามใน
ประเทศไทยแบ่งกลุ่มได้เป็น 2 กลุ่ม คือ มะขามหวาน และมะขาม
เปรี้ยว (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และนิธิยา รัตนาปนนท์ (1), 2560)
โดยมะขามเปรี้ยวเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย ในปี
พ.ศ. 2554 มะขามเปรี้ยวในรูปแบบมะขามเปียกมีปริมาณส่งออก

จํานวน 3,150 ตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 76.03 ล้านบาท (สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2560) ตลาดส่งออกมะขามเปียกที่สําคัญใน
ต่างประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ประเทศตะวันออก
กลาง และสหรัฐอเมริกา (สมพงษ์ สุขเขตต์, 2558) มะขามเปรี้ยวจัด
ว่าเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงซึ่งอุดมไปด้วยวิตามินและแร่
ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น วิตามินซี วิตามินบี 1 วิตามินบี 2
วิตามินเอ แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก โปรตีน และคาร์โบไฮเดรต
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เป็นต้น มะขามเปรี้ยวมีสรรพคุณทางยา เช่น ทําให้ชุ่มคอ ลดความ
ร้อนของร่างกาย แก้ไอขับเสมหะ และแก้อาการท้องผูก (สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2560)
อย่างไรก็ตามเมื่อเก็บรักษามะขามเปรี้ยวในรูปแบบมะขามเปียกเป็น
ระยะเวลานาน สีของมะขามเปียกจะเปลี่ยนเป็นสีดําคล้ําเนื่องจาก
ปฏิ กิ ริ ยาสี น้ํ าตาล (Browning
reaction) ดั งนั้ นการแปรรู ป
มะขามเปียกเป็นมะขามผงจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยยืดอายุการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์ และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้
การผลิตมะขามผงทําได้โดยการอบแห้ งมะขามเปียกแบบโฟม
แมทแล้วจึงนํามาบดให้เป็นผง หลักการของการอบแห้งแบบโฟม แม
ทคือ การทําให้วัตถุดิบเกิดลักษณะเป็นโฟมที่คงตัวในระหว่างการ
อบแห้ง โดยการตีปั่นเติมอากาศเข้าไปและเติมสารที่ช่วยให้โฟมคงตัว
จากนั้ น นํ า โฟมที่ ไ ด้ เ กลี่ ย เป็ น ชั้ น บางๆ แล้ ว อบแห้ ง ด้ ว ยลมร้ อ น
ผลิตภัณฑ์อบแห้งที่ได้มีโครงสร้างที่เป็นรูพรุน เมื่อนําไปบดเป็นผงจะ
ทํ า ให้ กลั บ คื น รู ป เดิ มได้ เร็ วมาก และสามารถรั กษาคุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์ไว้ได้เนื่องจากใช้เวลาอบแห้งที่สั้น (สมชาติ โสภณรณฤทธิ์,
2540) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอบแห้งแผ่นโฟมมะขามด้วยอากาศ
ร้อน ได้แก่ งานวิจัยของ วิริยา พรมกอง และคณะ (2551) ได้ศึกษา
ผลของระดับปริมาณสารมอลโทเด็กซ์ทริน (Maltodextrin) ที่ใช้ต่อ
คุณภาพของแผ่นโฟมมะขามอบแห้ง และหาอุณหภูมิที่เหมาะสมที่ใช้
ในการอบแห้ง ผลการทดลองพบว่า การเติมสารมอลโทเด็กซ์ทริน
10-15% ช่วยทําให้มะขามผงละลายน้ําได้เร็วขึ้น เกิดการกระจายตัว
ได้ ดี ขึ้ น ลดการดู ดน้ํ ากลั บและการเกาะตั วของมะขามผงได้ โดย
อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการอบแห้งมะขามแบบโฟมแมท คือ 70oC
จากงานวิ จั ยข้ า งต้ น พบว่ า การผลิ ต มะขามแบบโฟมแมทใช้
กระบวนการอบแห้งด้วยอากาศร้อน ซึ่งการอบแห้งด้วยอากาศร้อนมี
ปั ญหาที่ พ บคื อ การใช้ พลั ง งานที่ สู งในระหว่ า งการอบแห้ ง และ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์อบแห้งที่ได้ไม่ค่อยดี (วันชลี เพ็งพงศา, 2549)
ด้ วยเหตุ นี้ จึ งมี การอบแห้ งด้ วยรั งสี อิ นฟราเรดไกล เนื่ องจากรั งสี
อินฟราเรดไกลสามารถถ่ายโอนความร้อนให้กับผิวผลิตภัณฑ์โดยตรง
และสามารถทะลุผ่านเข้าไปในเนื้อผลิตภัณฑ์ได้ระดับหนึ่ง โดยไม่ต้อง
อาศัยตัวกลางส่งผ่านความร้อนจึงทําให้ความชื้นในผลิตภัณฑ์ลดลงได้
อย่างรวดเร็ว (ภูมิใจ สอาดโฉม และธนิต สวัสดิ์เสวี, 2557) งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการอบแห้งผลิตภัณฑ์แบบโฟมแมทด้วยรังสีอินฟราเรด
ไกล ได้แก่ งานวิจัยของ พัตสลา ใจดํารงค์ (2552) ได้ศึกษาผลของ
สภาวะอบแห้ งที่ มี ต่ อคุ ณภาพของโฟมน้ํ าส้ มหลั งการอบแห้ งด้ วย
เครื่องอบแห้งสุญญากาศแบบอินฟราเรด โดยใช้อุณหภูมิอบแห้งที่ 40
และ 60oC และความดันที่ 0.1, 0.5 และ 1.0 bar ผลการทดลอง
พบว่า ที่อุณหภูมิอบแห้ง 60oC และความดัน 0.1 bar เป็นสภาวะ
อบแห้งซึ่งทําให้ได้น้ําส้มผงที่มีค่า aw ต่ําที่สุด คือ 0.411 และมีค่าสี
L*, a* และ b* เท่ากับ 87.67, -0.16 และ 48.41 ตามลําดับ ทั้งนี้
จากงานวิจัยดังกล่าวข้างต้นพบว่า ไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
อบแห้งมะขามเปรี้ยวแบบโฟมแมทด้วยรังสีอินฟราเรดไกล

ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของระดับอุณหภูมิ
อบแห้ งต่ อการเปลี่ ยนแปลงความชื้ นของแผ่ นโฟมมะขามเปรี้ ยว
ระหว่ า งการอบแห้ ง ด้ วยรั ง สี อิ น ฟราเรดไกล หาความสิ้ น เปลื อ ง
พลังงานจําเพาะที่ใช้ในการอบแห้ง และหาสมบัติทางกายภาพด้านสี
ของแผ่ นโฟมมะขามเปรี้ ยวหลั งการอบแห้ ง โดยอบแห้ งแผ่ นโฟม
มะขามเปรี้ยวด้วยรังสีอินฟราเรดไกลที่อุณหภูมิ 60, 70 และ 80oC
จนความชื้นสุดท้ายของโฟมมะขามเปรี้ยวต่ํากว่า 13%w.b.
2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 วัตถุดิบ และสารเคมี
 มะขามเปียก จากตลาดสดเทศบาล อ.เมือง จ.ตาก
 มอลโทเด็กซ์ทริน DE 10%
 เมทโทเซล E4M Premium
2.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
 เครื่องอบแห้งด้วยรังสีอินฟราเรดไกล
 เครื่องปั่นผสมอาหาร (Blender)
 เครื่องปิดผนึกถุงด้วยความร้อน
 ตู้อบลมร้อน
 เวอร์เนียคาลิเปอร์
 บีกเกอร์ขนาด 200 และ 500 ml
2.3 เครื่องอบแห้งด้วยรังสีอินฟราเรดไกล
ลักษณะและส่วนประกอบของเครื่องอบแห้งด้วยรังสีอินฟราเรด
ไกลแสดงดัง Figure 1 และ 2 ตามลําดับ หลักการทํางานของ
เครื่องอบแห้งนี้เริ่มจากหลอดรังสีอินฟราเรดไกลยี่ห้อ Infrapara รุ่น
AW-2-250 ขนาด 250 W จํานวน 2 หลอด (หมายเลข 1) ซึ่งถูก
ติดตั้งไว้ที่ผนังด้านบนของห้องอบแห้งได้ถ่ายเทความร้อนโดยการแผ่
รังสีความร้อนไปยังผลิตภัณฑ์ (หมายเลข 2) โดยควบคุมอุณหภูมิ ณ
ตําแหน่งกลางห้องอบแห้งและเหนือผลิตภัณฑ์ 5 cm ไว้ที่ 60, 70
และ 80oC ด้วยเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบพีไอดียี่ห้อ Toho รุ่น
TTM-004-PA (หมายเลข 3) มีความถูกต้อง 1oC และใช้เทอร์
โมคั ปเปิ ลชนิ ด K
(หมายเลข 4) เป็ นตัววั ดอุณหภูมิ เมื่อผ่ าน
กระบวนการอบแห้งแล้วอากาศร้อนจะไหลตามท่อวนกลับ (หมายเลข
5) เพื่อนําอากาศร้อนมาใช้อีกครั้ง อากาศร้อนบางส่วนจะถูกปล่อย
ผ่านวาล์วปีกผีเสื้อ (หมายเลข 6) สู่สิ่งแวดล้อมเพื่อระบายความชื้น
ออกจากเครื่องอบแห้ง ทั้งนี้ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในการอบแห้งถูกวัด
ด้วยมิเตอร์ไฟฟ้ายี่ห้อ Dai-ichi (หมายเลข 7)

Figure 1 Characteristic of far-infrared radiation dryer.
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ควบคุมอุณหภูมิอบแห้งอยู่กลางห้องอบแห้งและเหนือผลิตภัณฑ์ 5
cm
2.4.5 การหาความชื้นของแผ่นโฟมมะขาม
ความชื้นของแผ่นโฟมมะขามที่เวลาใดๆ หาจากสมการ (AOAC,
2012)
(1) Infrared lamp (2) Foam-mat tamarind (3) Temperature controller
(4) Thermocouple (5) Duct (6) Butterfly valve and (7) Energy meter

Figure 2 Schematic diagram of far-infrared radiation dryer.
2.4 วิธีการทดลอง
2.4.1 การเตรียมเนื้อมะขามเปียก
โดยใช้มะขามเปียก 1 ส่วน ผสมกับน้ํา 2 ส่วน จากนั้นคัดแยกเนื้อ
มะขามออกจากเยื่อหุ้มเมล็ดออกด้วยมือ

M(

W D
W

)  100%

(1)

โดยที่ M คือ ความชื้นของแผ่นโฟมมะขามที่เวลาใดๆ (%w.b.) W
คือ มวลของแผ่นโฟมมะขามที่เวลาใดๆ (g) และ D คือ มวลแห้ง
ของแผ่นโฟมมะขาม (g) ทั้งนี้มวลแห้งของแผ่นโฟมมะขามหาโดย
นําแผ่นโฟมมะขามไปอบในตู้อบไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 105oC จนมวล
คงที่ และในแต่ละการทดลองจะชั่งมวลของแผ่นโฟมมะขามทุกๆ
10 min และทําซ้ํารวม 3 ครั้ง แล้วจึงคํานวณหาค่าความชื้นเฉลี่ย

2.4.2 การเตรียมปริมาณส่วนผสมของเนื้อมะขามเปียก มอลโท
เด็กซ์ทริน และเจลเมทโทเซล
การเตรียมปริมาณส่วนผสมเพื่อผลิตแผ่นโฟมมะขามนี้ได้ใช้สูตร
ดัดแปลงจากสูตรของ วิริยา พรมกอง และคณะ (2551) โดยใช้เนื้อ
มะขามเปียก 340 g มอลโทเด็กซ์ทริน 17 g และเจลเมทโทเซล
104.25 g (การเตรียมเจลเมทโทโซล 104.25 g ทําโดยนําเมทโทเซล
ผง 4.25 g เทลงในน้ํากลั่นร้อน (อุณหภูมิ 90oC) 100 g ในบีกเกอร์
250 ml แล้วใช้แท่งแก้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเกิดเป็นเจล เรียบ
ใส และไม่ขุ่น)

2.4.6 การหาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ใช้ในการอบแห้ง
ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ใช้ในการอบแห้ง คือ อัตราส่วน
ระหว่างปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในการอบแห้งต่อปริมาณน้ําที่ระเหยออก
จากวัสดุอบแห้ง ซึ่งหาจากสมการ (อําไพศักดิ์ ทีบุญมา และศักชัย จง
จํา, 2553)

2.4.3 การเตรียมโฟมมะขามที่ใช้สําหรับอบแห้ง

โดยที่ SEC คือ ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ใช้ในการอบแห้ง
(kWhkg-1) Eelec คือ ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในการอบแห้ง (kWh) และ
Mw คือ ปริมาณน้ําที่ระเหยออกจากวัสดุอบแห้ง (kg) ทั้งนี้ในแต่ละ
การทดลองจะหาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ใช้ในการอบแห้ง
จํานวน 3 ครั้ง และวิเคราะห์ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ใช้
ในการอบแห้งทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS

 นําเนื้อมะขามเปียก 340 g และมอลโทเด็กซ์ทริน 17 g มา
ผสมกันในเครื่องผสมอาหาร ใช้หัวตีรูปตระกร้อตีที่ความเร็วสูงสุดจน
ส่วนผสมที่ได้เป็นเนื้อเดียวกัน
 เติมเจลเมทโทเซล 104.25 g ลงในส่วนผสมแล้วตีปั่นผสมกัน
ด้วยเครื่องผสมอาหาร ใช้หัวตีรูปตะกร้อตีที่ความเร็วสูงสุดเป็นเวลา
10 min จะได้โฟมมะขามที่ใช้สําหรับอบแห้ง นอกจากนี้ความคงตัว
ของโฟมมะขามหาตามวิธีของ Ekpong et al. (2016) (นําโฟมมะขาม
10 ml ใส่ในกระบอกตวง 10 ml แล้วตั้งโฟมมะขามทิ้งไว้เป็นเวลา 1
hr สังเกตการแยกตัวของของเหลวโดยดูปริมาณน้ําจากตัวเลขใน
กระบอกตวง)
2.4.4 การอบแห้งแผ่นโฟมมะขาม
นํ าโฟมมะขามใส่ ใ นแบบอะลู มิ เนี ยมฟอยล์ ซึ่ ง มี ลั กษณะเป็ น
ทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 cm สูง 5 mm แล้วนําไป
อบแห้งแผ่นโฟมมะขามด้วยรังสีอินฟราเรดไกลที่อุณหภูมิ 60, 70
และ 80oC จนความชื้นสุดท้ายของแผ่นโฟมมะขามต่ํากว่า 13%w.b.
(อ้างอิงคุณลักษณะความชื้นของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการตามมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนของพื ช สมุ น ไพรผงปรุ ง รส (มผช.1380/2550)
(สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2550)) ทั้งนี้ตําแหน่งที่

SEC



E elec
Mw

(2)

2.4.7 การทดสอบคุณภาพด้านสีของผลิตภัณฑ์อบแห้ง
 คุณภาพด้านสีของแผ่นโฟมมะขามอบแห้งวัดด้วยเครื่องวัดสี
อาหารยี่ห้อ Minolta รุ่น CR-231 โดยวัดค่าสีของแผ่นโฟมมะขาม
อบแห้งตามระบบฮันเตอร์ (Hunter system) ซึ่งแสดงในเทอมของตัว
แปร L a และ b โดยค่า L แสดงค่าความสว่าง a แสดงค่าสีแดงและสี
เขียว และ b แสดงค่าสีเหลืองและน้ําเงิน
 คุ ณ ภาพด้ า นสี ข องมะขามผงหาโดยนํ า แผ่ น โฟมมะขาม
อบแห้ง 100 g เข้าเครื่องบดอาหารยี่ห้อ Haopeng มีความจุ 500 g
เป็ นเวลา 5 min และนํ าไปร่ อนผ่ านตะแกรงร่ อนขนาด 60 เมช
(Mesh) แล้ ว นํ า มะขามผงที่ ไ ด้ ไ ปวั ด ด้ ว ยเครื่ อ งวั ด สี อ าหารยี่ ห้ อ
Minolta รุ่น CR-23
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ในแต่ ละการทดลองจะทดสอบคุ ณภาพด้ านสี ของผลิ ตภั ณ ฑ์
อบแห้งจํานวน 3 ชิ้น และวิเคราะห์ค่าสีของผลิตภัณฑ์อบแห้งทาง
สถิติด้วยโปรแกรม SPSS
3. ผลและวิจารณ์

Moisture content, %w.b.

3.1 ผลของระดับอุณหภูมิอบแห้งต่อการเปลี่ยนแปลงความชื้นของ
แผ่นโฟมมะขาม
การเปลี่ยนแปลงความชื้นของแผ่นโฟมมะขามระหว่างการอบแห้ง
ที่อุณหภูมิ 60, 70 และ 80oC แสดงดัง Figure 3 พบว่า แผ่นโฟม
มะขามอบแห้งที่อุณหภูมิ 80oC สามารถลดความชื้นได้เร็วกว่าแผ่น
โฟมมะขามอบแห้งที่อุณหภูมิ 70 และ 60oC ตามลําดับ เนื่องจากการ
อบแห้งที่อุณหภูมิสูงทําให้อัตราการถ่ายเทความร้อนมากขึ้น ส่งผลให้
อัตราการระเหยน้ําออกจากผลิตภัณฑ์สูงขึ้น ทั้งนี้แผ่นโฟมมะขาม
อบแห้งที่อุณหภูมิ 60, 70 และ 80oC ใช้เวลาอบแห้ง 120, 100 และ
80 min ตามลําดับ
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3.2 ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ใช้ในการอบแห้ง
ความสิ้ น เปลื อ งพลั ง งานจํ า เพาะที่ ใช้ ใ นการอบแห้ ง แสดงดั ง
Table 1 พบว่า แผ่นโฟมมะขามอบแห้งที่อุณหภูมิ 60oC มีความ
สิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะเฉลี่ยน้อยกว่าแผ่นโฟมมะขามอบแห้งที่
อุณหภูมิ 80oC อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P0.05 เนื่องจากการ
อบแห้งที่อุณหภูมิ 60oC ใช้ปริมาณไฟฟ้าน้อยกว่าการอบแห้งที่
อุณหภูมิ 80oC อย่างเห็นได้ชัดเจน และยังพบว่า ความสิ้นเปลือง
พลังงานจําเพาะเฉลี่ยของแผ่นโฟมมะขามอบแห้งที่อุณหภูมิ 70oC ไม่
มีความแตกต่างกับแผ่นโฟมมะขามอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 และ 80oC
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P>0.05 เนื่องจากการอบแห้งที่อุณหภูมิ
70oC ใช้ปริมาณไฟฟ้าใกล้เคียงกับการอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 และ
80oC
3.3 ผลการทดสอบคุณภาพด้านสีของแผ่นโฟมมะขามอบแห้ง
Table 2 แสดงผลการทดสอบคุณภาพด้านสีของแผ่นโฟมมะขาม
อบแห้ง พบว่า แผ่นโฟมมะขามอบแห้งที่อุณหภูมิต่ํามีค่าความสว่าง
(ค่า L) และค่าสีเหลือง (ค่า b) มากกว่า แต่มีค่าสีแดง (ค่า a) น้อย
กว่าแผ่นโฟมมะขามอบแห้งที่อุณหภูมิสูงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
P0.05 เนื่ อ งจากการอบแห้ ง ที่ อุ ณ หภู มิ ต่ํ า ทํ า ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ด (Maillard reaction) น้อยกว่าการอบแห้งที่
อุณหภูมิสูง (ฤทธิชัย อัศวราชันย์ และคณะ, 2559)

3.4 ผลการทดสอบคุณภาพด้านสีของมะขามผง
ผลการทดสอบคุณภาพด้านสีของมะขามผงแสดงดัง Table 3
พบว่า มะขามผงอบแห้งที่อุณหภูมิ 60oC มีค่าความสว่าง (ค่า L) และ
ค่าสีเหลือง (ค่า b) มากกว่า แต่มีค่าสีแดง (ค่า a) น้อยกว่ามะขามผง
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อบแห้ ง ที่ อุ ณ หภู มิ 80 oC อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ P0.05
Figure 3 Changes of moisture content of foam-mat tama- เนื่องจากปฏิกิริยาเมลลาร์ดเกิดขึ้นได้ดีที่อุณหภูมิสูง (วิศณีย์ โพธิ์หล้า
rind undergoing far-infrared radiation drying at 60, 70 and และทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, 2556) อย่างไรก็ตามค่าสี (ค่า L, a และ
80oC.
b) ของมะขามผงอบแห้ งที่ อุ ณหภู มิ 70oC ไม่ มี ความแตกต่ างกั บ
มะขามผงอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 และ 80oC อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ P>0.05 เนื่ องจากการอบแห้ งที่ อุณหภู มิ 70oC ใช้ เวลาอบแห้ ง
ใกล้เคียงกับการอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 และ 80oC
Table 1 Specific energy consumption of foam-mat tamarind drying using far-infrared radiation.
Electrical energy consumed
Water evaporated during
Drying
during drying process (kWh)
drying process (g)
time
(min)
1st
2nd
3rd
1st
2nd
3rd
120
0.44
0.44
0.45
60
33.48 32.05
31.18
100
0.49
0.48
0.48
70
32.29 33.73
31.28
80
0.52
0.51
0.52
80
31.34 33.58
31.98
Values with the same superscript letters within columns are not significantly different (P>0.05).
Drying
temp.
(oC)
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Specific energy consumption
(kWhkg-1)
1st
2nd
3rd
Average
13.14 13.73
14.43
13.770.65b
15.17 14.23
15.35
14.920.60ab
16.26
16.010.73a
16.59 15.19

Table 2 Color of dried foam-mat tamarind after far-infrared radiation drying.
Color of dried foam-mat tamarind
L-value
a-value
a
60
120
25.850.87
3.360.31c
70
100
22.090.73b
4.040.28b
80
80
19.420.78c
4.870.37a
Values with the same superscript letters within columns are not significantly different (P>0.05).
Drying temp. (oC)

Drying time (min)

b-value
43.890.95a
41.500.90b
39.350.81c

Table 3 Color of tamarind powder after far-infrared radiation drying.
Color of tamarind powder
L-value
a-value
a
60
120
26.230.86
3.140.30b
ab
70
100
24.590.91
3.610.37ab
80
80
22.960.82b
4.150.31a
Values with the same superscript letters within columns are not significantly different (P>0.05).
Drying temp. (oC)

Drying time (min)

4. สรุป
ระดับอุณหภูมิอบแห้งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความชื้นของแผ่น
โฟมมะขามอบแห้ ง โดยแผ่ นโฟมมะขามอบแห้ งที่ อุ ณหภู มิ 80oC
สามารถลดความชื้นได้เร็วกว่าแผ่นโฟมมะขามอบแห้งที่อุณหภูมิ 70
และ 60oC ตามลําดับ แผ่นโฟมมะขามอบแห้งที่อุณหภูมิต่ํามีความ
สิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะน้อยกว่าแผ่นโฟมมะขามอบแห้งที่อุณหภูมิ
สูง แผ่นโฟมมะขามอบแห้งที่อุณหภูมิต่ํามีค่าความสว่าง (ค่า L) และ
ค่าสีเหลือง (ค่า b) มากกว่า แต่มีค่าสีแดง (ค่า a) น้อยกว่าแผ่นโฟม
มะขามอบแห้งที่อุณหภูมิสูง ทั้งนี้งานวิจัยต่อไปควรประเมินคุณภาพ
มะขามผงอบแห้งทางด้านประสาทสัมผัส และประเมินอายุการเก็บ
รักษาของมะขามผง

b-value
46.110.94a
44.331.08ab
42.460.91b
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