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บทคัดย่อ 
การผลิตข้าวนึ่งด้วยวิธีแบบดังเดิมประกอบด้วยข้ันตอนการแช่น้ํา การนึ่งและการอบแห้ง ข้ันตอนการนึ่งจําเป็นต้องมีระบบท่อและ

หม้อนึ่งไอน้ํา ท้ังนี้เพ่ือลดระบบการนึ่งในการผลิตข้าวนึ่งดังกล่าวการวิจัยนี้จึงรวมข้ันตอนการนึ่งและการอบแห้งให้เป็นข้ันตอนเดียวด้วยเทคนิค
การอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบดอากาศร้อน (FB) และฟลูอิไดซ์เบดอากาศร้อนร่วมกับการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ (FBMW) ท่ีอุณหภูมิอากาศ
ร้อนสูงเท่ากับ 150 และ 170oC ความชื้นเริ่มต้นของข้าวเปลือก 47±1% d.b. ความสูงเบด 5 และ 10 cm ความเร็วลมและกําลังไมโครเวฟคงท่ี
เท่ากับ 4.6 ms-1 และ 4.0 kW ตามลําดับ พบว่า ท่ีความชื้นสุดท้าย 20±2% d.b. การอบแห้งแบบ FBMW สามารถลดเวลาการอบแห้งได้ 14–
20% เทียบกับการอบแห้งแบบ FB อย่างเดียว โดยท่ีอุณหภูมิ 170oC ความสูงเบด 10 cm การอบแห้งแบบ FB อย่างเดียวมีผลให้สตาร์ซมี
ระดับการเจลาทิไนซ์ 66% แต่การอบแห้งแบบ FBMW สตาร์ซมีระดับการเจลาทิไนซ์ท่ีสมบูรณ์  ในขณะที่ความสูงเบด 5 cm สามารถผลิตข้าว
นึ่งท่ีสมบูรณ์ได้ท้ังการอบแห้งแบบ FB และ FBMW ท้ังนี้ ข้าวนึ่งท่ีผลิตด้วยการอบแห้งแบบ FB และ FBMW ท่ีความหนาเบด 5 และ 10 cm มี
ข้าวหักเพียง 1–2% เท่านั้น ส่วนความขาวจะลดลงตามระยะเวลาและอุณหภูมิการอบแห้งท่ีเพ่ิมข้ึน และการอบแห้งแบบ FBMW มีความ
สิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะสูงกว่าการอบแห้งแบบ FB อย่างเดียวประมาณ 55% 
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Abstract 
Traditional method for parboiled rice production consists of soaking, steaming and drying, with the steaming 

process requiring a piping system and a boiler. In this work, the steps of steaming and drying were combined as one step. 
Drying kinetics and quality of parboiled rice produced by hot air fluidized bed (FB) and hot air fluidized bed – microwave 
(FBMW) drying were investigated. Paddy samples with an initial moisture content of 47±1% d.b. were dried in FB and 
FBMW dryers at the drying air temperatures of 150 and 170°C with microwave power fixed at 4.0 kW, superficial air 
velocity 4.6 ms-1, and bed depths of 5 and 10 cm. Results showed that the drying time to reach an intermediate moisture 
content of 20±2% d.b. for FBMW was 14–20% shorter than for FB. At a drying air temperature of 170°C and bed depth of 
10 cm, soaked paddy dried by FB had starch gelatinization of 66% but FBMW drying produced parboiled rice with 100% 
starch gelatinization. At bed depth of 5 cm both FB and FBMW drying techniques could produce complete starch 
gelatinization. Parboiled rice produced by FB and FBMW drying at bed depth of 5 and 10 cm contains only 1-2% broken 
rice. Whiteness value decreased with increasing drying time and drying air temperature, while FBMW drying required 55% 
higher specific energy consumption than the FB technique. 

Keywords: Parboiled rice, Drying, Fluidization, Microwave. 

1. บทนํา 
ข้าวนึ่ง (Parboiled rice) คือ ข้าวเปลือกท่ีผ่านการแช่น้ํา  

(Soaking or steeping) เพ่ือเพ่ิมความชื้น ซ่ึงมีวิตามินและเกลือแร่
บางส่วนท่ีละลายน้ําสามารถแทรกเข้าไปในเมล็ดและคงอยู่ในเมล็ด
ถึงแม้ผิวนอกถูกขัดออกไปแล้ว จากนั้นนําไปน่ึง (Steaming) ให้สุก
แล้วจึงลดความชื้น (Dehydration) หรืออบแห้ง (Drying) ก่อนขัดสี
เอาเปลือกและรําออก ข้าวนึ่งสามารถแบ่งตามสีได้ 2 ลักษณะ คือ 
ข้าวนึ่งสีเข้ม (Dark parboiled rice) และข้าวนึ่งสีอ่อน (Light 
parboiled rice) ท้ังนี้ข้าวนึ่งสีเข้มเป็นท่ีต้องการของตลาดและมีราคา
อยู่ในเกณฑ์สูงกว่าข้าวนึ่งสีอ่อน ประเทศไทยส่งออกข้าวไปยังตลาด
แอฟริกามากท่ีสุดคิดเป็น 44% และส่วนใหญ่เป็นข้าวนึ่ง (อิทธิพงศ์ 
มหาธนเศรษฐ์, 2557) นอกจากน้ีประเทศไทยยังส่งออกข้าวนึ่งไปยัง
ประเทศต่างๆ ในตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกา และยุโรป 

การผลิตข้าวนึ่งด้วยวิธีด้ังเดิม (Traditional parboiled rice 
method) ประกอบด้วย 3 ข้ันตอนหลัก คือ การแช่น้ํา การนึ่ง และ
การอบแห้ง (Adhikaritanayake and Noomhorm, 1998; Bhatta-
charya, 1985; Itoh et al., 1985) ท้ังนี้ การแช่น้ําข้าวเปลือกนั้น
เพ่ือให้แป้งอ่อนตัวท่ีช่วงอุณหภูมิตํ่ากว่าอุณหภูมิท่ีทําให้สตาร์ช 
(Starch) เกิดการเจลาติไนซ์ (Gelatinization) ส่วนการนึ่งข้าวเปลือก
ท่ีผ่านการแช่น้ําด้วยไอน้ําร้อนเพื่อให้สตาร์ซในเมล็ดข้าวเกิดการเจลา
ติไนซ์ (Starch gelatinization) ท่ีสมบูรณ์ และการอบแห้ง
ข้าวเปลือกท่ีผ่านการนึ่งให้เหลือความชื้น 14-16% d.b. เพ่ือให้เก็บ
ได้นาน ป้องกันการทําลายโดยเชื้อราและคงคุณภาพให้เป็นท่ียอมรับ
ในระดับอุตสาหกรรม 

ท้ังนี้ Taweerattanapanish et al.(1999) ได้รายงานว่า การ
อบแห้งข้าวเปลือกด้วยเทคนิคฟลอิูไดเซชันจะได้ข้าวท่ีมีลักษณะคลา้ย
ข้าวกึ่งนึ่ง ซ่ึงมีจุดขาวทึบแสง (White belly) อยู่ภายในเมล็ด
เนื่องจากสตาร์ซเกิดการเจลาติไนซ์ไม่สมบูรณ์ (สตาร์ซเกิดการเจลาติ
ไนซ์ 13.1-34.7%) ในขณะที่ Rattanamechaiskul et al. (2013) 

และ Rattanamechaiskul et al. (2011) ได้อบแห้งข้าวกล้องกึ่งนึ่ง
ด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชันท่ีใช้อากาศร้อนชื้น (Humidified hot air 
drying, HHD) เป็นตัวกลางอบแห้ง เพ่ือให้สตาร์ซเกิดการเจลาติไนซ์
สมสมบูรณ์ข้ึน พบว่า ท่ีอุณหภูมิเดียวกันข้าวกล้องท่ีอบแห้งด้วย
เทคนิคฟลูอิไดเซชันซ่ึงใช้อากาศร้อนชื้นให้ค่าเจลาติไนซ์สูงกว่าการ
อบแห้งด้วยอากาศร้อนอย่างเดียว โดยการอบแห้งแบบ HHD สตาร์ช
เกิดเจลาติไนซ์ 15.4-70.5% เพ่ือให้สตาร์ซเกิดเจลาติไนซ์และเป็นข้าว
นึ่งท่ีสมบูรณ์ จงึมีการอบแห้งข้าวเปลือกท่ีแช่น้ําด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซ
ชันท่ีใช้ไอน้ําร้อนยวดย่ิง (Superheated Steam drying, SSD) เป็น
ตัวกลางการอบแห้ง ซ่ึงพบว่า สตาร์ซเกิดเจลาติไนซ์อย่างสมบูรณ์ 
กล่าวคือ สตาร์ชมีระดับการเกิดเจลาติไนซ์เท่ากับ 100% (Rattana-
mechaiskul et al., 2011; Rordprapat et al., 2005)  

อย่างไรก็ตาม การอบแห้งเพ่ือผลิตข้าวนึ่งด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซ
ชันท่ีใช้ไอน้ําร้อนยวดย่ิงจําเป็นต้องใช้หม้อนึ่ง (Boiler) ซ่ึงต้องวางท่อ
และติดต้ังระบบควบคุมหม้อนึ่งท่ีซับซ้อน รวมท้ังยังต้องมีเจ้าหน้าท่ี
คอยควบคุมและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา ดังนั้น การผลิต
ข้าวนึ่งท่ีไม่ต้องใช้ไอน้ําซ่ึงรวมข้ันตอนการน่ึงและอบแห้งไว้ในเครื่อง
ดียวกันด้วยเทคนิคการอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบดอากาศร้อนร่วมกับ
การให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟท่ีอุณหภูมิสูงจึงเป็นทางเลือกหนึ่งซ่ึง
จะช่วยให้การผลิตข้าวนึ่งทําได้ง่ายข้ึนและโรงงานผลิตมีขนาดลดลง 
เนื่องจากการอบแห้งด้วยเทคนิคการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ 
(Microwave, MW) เป็นการอบแห้งท่ีมีประสิทธิภาพสูง ซึงให้ความ
ร้อนโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic wave) ช่วง
ความถ่ีไมโครเวฟส่งผ่านเข้าไปในวัสดุ ทําให้โมเลกุลของน้ําซ่ึงเป็น
โมเลกุลมีข้ัวเคลื่อนท่ีไปมาเพื่อจัดเรียงตัวในทิศทางตามทิศของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าท่ีส่งผ่านและสะท้อนกลับไปกลับมาในห้องอบแห้ง 
ส่งผลให้โมเลกุลของน้ําในวัสดุเกิดการหมุนและเสียดสีกันจนเกิด
ความร้อนและอุณหภูมิภายในวัสดุสูงข้ึนทําให้น้ําในวัสดุระเหย
ออกมาได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงมีการประยุกต์ใช้ในการอบแห้งข้าวเปลือก 
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(Sangdao et al., 2011; Sangdao and Krairiksh, 2008) และถั่ว
เหลือง (Zare and Ranjbaran, 2012) เป็นต้น โดยการอบแห้งด้วย
ไมโครเวฟร่วมกับอากาศร้อนสามารถทําให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสี 
(Alibas, 2007; Alibas, 2006) และการคืนตัว (Dev et al., 2011; 
Askari et al., 2009) ท่ีดี รวมท้ังมีผลให้การหดตัวของผลิตภัณฑ์หลัง
การอบแห้งลดลงอีกด้วย (Maskan, 2000) 

ในขณะท่ี การอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน (Fluidization) 
เป็นการอบแห้งท่ีทําให้วัสดุลอยตัวอย่างอิสระในอากาศร้อนส่งผลให้
การสัมผัสกันระหว่างอากาศร้อนและวัสดุเกิดข้ึนอย่างท่ัวถึง ทําให้
อุณหภูมิภายในเบดสม่ําเสมอเท่ากันทุกตําแหน่ง สามารถใช้อุณหภูมิ
อบแห้งท่ีสูงกว่าวิธีการอบแห้งอ่ืนทําให้ระยะเวลาการอบแห้งลดลง 
รวมท้ังสามารถควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติและทํางานแบบต่อเนื่องได้ 
ซ่ึงมีการประยุกต์ใช้ในการอบแห้งข้าวเปลือก (Golmohammadi et 
al., 2012; Khanali et al., 2012) ข้าวกล้องนึ่ง (Poomsa-ad and 
Wiset, 2012) เมล็ดข้าวโพด (Janas et al., 2010) แอปเปิ้ล (Kaleta 
et al., 2013) และถั่วเหลือง (Soponronnarit et al., 2001) เป็นต้น 

การวิจัยนี้จึงทดลองผลิตข้าวนึ่งด้วยเทคนิคการอบแห้งแบบฟลูอิ
ไดซ์เบดอากาศร้อนและฟลูอิไดซ์เบดอากาศร้อนร่วมกับการให้ความ
ร้อนด้วยไมโครเวฟ เพ่ือศึกษาจลนพลศาสตร์การอบแห้ง ความ
สิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ และคุณภาพของข้าวนึ่ง ได้แก่ ระดับการ
เจลาทิไนซ์ของสตาร์ช ร้อยละข้าวต้น และความขาว 

2. อุปกรณ์และวิธีการ 

2.1 ตัวอย่างทดลอง 
การทดลองนี้ใช้ข้าวเปลือกพันธ์ุสุพรรณบุรี 1 (Suphan Buri 1) 

ซ่ึงเป็นข้าวเจ้าชนิดเมล็ดยาว (ข้าวเปลือกมีความยาว x ความกว้าง x 
ความหนา เท่ากับ 10.0 x 2.4 x 2.0 mm3) มีปริมาณอะไมโลสสูง 
(27–29%) ท่ีมีอายุการเก็บรักษาประมาณ 6 เดือน  มาเพิ่มความชื้น
โดยแช่ในน้ําร้อนท่ีอุณหภูมิ 70°C เป็นเวลา 5 h เพ่ือให้ได้ความชื้น 
46–48% d.b. 

2.2 เครื่องอบแห้ง 
เคร่ืองอบแห้งท่ีใช้ทดลองเป็นแบบฟลูอิไดช์เบดอากาศร้อน

ร่วมกับการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟชนิดอบแห้งเป็นงวด (Batch) 
ดัง Figure 1 ซ่ึงมีห้องอบแห้ง (Drying chamber) เป็นสแตนเลสทรง
กระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 21 cm สูง 80 cm มี
แมกนีตรอน (Magnetrons) สําหรับกําเนิดคลื่นไมโครเวฟติดต้ัง
โดยรอบแบบบันไดวนจํานวน 5 ตัว ขนาดกําลังตัวละ 800 W ความถี่ 
2.45 GHz 

 
Figure 1 A schematic diagram of a MWFB dryer. 

นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ให้ความร้อน (Heater) ขนาด 19 kW ซ่ึง
ควบคุมอุณหภูมิโดย PID controller ความแม่นยํา ±1°C มีพัดลม
แบบเหวี่ยงใบพัดโค้งหลัง (Backward-curved blade centrifugal 
fan) ทํางานด้วยมอเตอร์ขนาด 2.2 kW (3 HP) โดยมีตัวปรับความเร็ว
รอบของพัดลมควบคุมให้อัตราการไหลของอากาศเป็นไปตามท่ี
กําหนด โดยอากาศถูกส่งผ่านอุปกรณ์ให้ความร้อนเพื่อเพ่ิมอุณหภูมิ
จนถึงอุณหภูมิท่ีต้องการและถูกหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ 80% 

2.3 วิธีทดลอง 
นําข้าวเปลือกพันธ์ุสุพรรบุรี 1 ท่ีผ่านการแช่น้ําความชื้นเริ่มต้น 

47±1% d.b. มาอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบดอากาศร้อน (FB) และฟลูอิ
ไดซ์เบดอากาศร้อนร่วมกับการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ (FBMW) 
ท่ีอุณหภูมิ 150 และ 170°C กําลังไมโครเวฟคงที่ 4 kW (โดยจ่ายคลื่น
ไมโครเวฟอย่างต่อเนื่องต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงนาทีท่ี 3 ของการอบแห้ง) 
ความเร็วอากาศร้อน 4.6 ms-1 ความสูงเบด 5 cm (≈1 kg wet 
paddy) และ 10 cm (≈2 kg wet paddy) จากนั้นนําตัวอย่าง
ข้าวเปลือกหลังการอบแห้งท่ีเวลาต่างๆ ไปหาความชื้นและเก็บในท่ี
อับอากาศ (Tempering) ท่ีอุณหภูมิเมล็ดเป็นเวลา 30 min แล้ว
นํามาพักไว้ท่ีอุณหภูมิแวดล้อมซ่ึงมีอากาศถ่ายเทตลอดเวลาท่ีความสูง
เบด 0.5–1 cm เป็นเวลา 24–72 h จนกระทั่งเหลือความชื้นสุดท้าย 
14–16% d.b. จึงนําไปเก็บในตู้เย็นซ่ึงควบคุมอุณหภูมิในช่วง 4–6°C 
เป็นเวลา 14 วัน จึงวิเคราะห์คุณภาพของข้าวนึ่ง ได้แก่ ระดับการเจ
ลาทิไนซ์ขอลสตาร์ช ร้อยละข้าวต้น และความขาว 
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2.4 การวิเคราะห์คุณภาพของข้าวนึ่ง 

2.4.1 ระดับการเจลาทิไนซ์ของสตาร์ช 
การเจลาทิไนซ์ของสตาร์ช (Starch gelatinization) วิเคราะห์โดย

ใช้เครื่อง Differential Scanning Calorimeter (Perkin Elmer, 
model DSC-7, Norwalk, USA) แล้วคํานวณระดับการเจลาทิไนซ์
ของสตาร์ช (Degree of starch gelatinization, DSG) ดังสมการ (1) 

DSG       1001 











CH

H  (1)	

เม่ือ DSG คือ ระดับการเจลาทิไนซ์ของสตาร์ช (%), ∆H คือ เอน
ทาลปีท่ีเปลี่ยนแปลงของสตาร์ชท่ีเจลาทิไนซ์ (J/g dry matter) 
และ ∆Hc คือ เอนทาลปีท่ีเปลี่ยนแปลงของสตาร์ชท่ีไม่เจลาทิไนซ์ 
(J/g dry matter) 

2.4.2 ร้อยละข้าวต้น 
ร้อยละข้าวต้น (Head rice yield, HRY) คํานวณจากสัดส่วนของ

น้ําหนักข้าวเต็มเมล็ด (รวมเมล็ดข้าวหักท่ีมีความยาวประมาณ 3 ใน 4 
ของข้าวเต็มเมล็ด) กับน้ําหนักข้าวเปลือก 

2.4.3 ความขาว 
ค่าความขาว (Whiteness value) วัดโดยใช้เครื่อง Kett digital 

whiteness tester (Model C-300, Japan) ซ่ึงปรับเทียบค่าสีขาว
มาตรฐานเท่ากับ 86.3 

2.4.4 ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ 
ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ(Specific energy consump-

tion, SEC) คือ พลังงานที่ใช้ในการระเหยน้ํา (ความชื้น) ออกจาก
ข้าวเปลือกระหว่างอบแห้ง ซ่ึงคํานวณจากพลังงานท่ีให้กับพัดลม 
อุปกรณ์ให้ความร้อนและแม็กนีตอน ดังสมการ (2) 

SEC       
.evapWater

thermalelectric

m

EE   (2) 

เม่ือ SEC คือ ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ (MJ/kgwater evap.), 
Eelectric คือ พลังงานท่ีให้กับพัดลมและแม็กนีตอน (MJ), Ethermal 
คือ พลังงานท่ีให้กับอุปกรณ์ให้ความร้อน (MJ) และ mwater evap. 
คือ มวลน้ํา (ความชื้น) ท่ีถูกระเหยออกจากข้าวเปลือก (kg) 

3. ผลและวิจารณ์ 

3.1 จลนพลศาสตร์การอบแห้ง 

 
Figure 2 Moisture content of soaked paddy dried by FB 
and MWFB at drying air temperatures of 150 and 170°C and 
bed depths of 5 and 10 cm. 

Figure 2 แสดงการเปล่ียนแปลงความชื้นของข้าวเปลือกท่ี
อบแห้งแบบ FB และ FBMW ท่ีอุณหภูมิ 150 และ 170ºC ความ
หนาเบด 5 และ 10 cm พบว่า การลดลงของความชื้นมีลักษณะเอ็ก
โปแนนเชียล (Exponential) ตามระยะเวลาการอบแห้ง โดยความชื้น
ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วง 2 นาทีแรก จากนั้นการลดลงของความชื้น
จะช้าลง ท้ังนี้ท่ีความหนาเบดเดียวกันการอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 170ºC 
สามารถลดความชื้นได้รวดเร็วกว่าการอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 150ºC 
ส่งผลให้การอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 170ºC ใช้เวลาอบแห้งให้ได้ความชื้น
เดียวกันน้อยกว่าการอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 150ºC 

โดยที่ความชื้นสุดท้าย 20.5±0.5% d.b. การอบแห้งแบบ FB  
ท่ีอุณหภูมิ 170ºC ความหนาเบด 5 และ 10 cm สามารถลดเวลาการ
อบแห้งได้ 20.7% และ 26.0% ตามลําดับ เทียบกับการอบแห้ง 
ท่ีอุณหภูมิ 150ºC ในทํานองเดียวกันการอบแห้งแบบ FBMW  
ท่ีอุณหภูมิ 170ºC ความหนาเบด 5 และ 10 cm สามารถลดเวลาการ
อบแห้งได้ 26.9% และ 20.6% ตามลําดับ เทียบกับการอบแห้ง 
ท่ีอุณหภูมิ 150ºC เนื่องจากการอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 170ºC มีผลให้
อุณหภูมิของเมล็ดมีค่าสูงกว่าการอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 150ºC ประมาณ 
10-15ºC ดัง Figure 3 มีผลทําให้น้ําระเหยไปยังอากาศอบแห้งได้ 
เร็วข้ึน 
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Figure 3 Grain temperatures of soaked paddy dried by FB 
and MWFB at drying air temperatures of 150 and 170°C and 
bed depths of 5 and 10 cm. 

 
Figure 4 Moisture content of soaked paddy dried by FB 
and MWFB at drying air temperature of 150°C and bed 
depths of 5 and 10 cm. 

เม่ือเปรียบเทียบการอบแห้งท่ีความหนาเบดต่างกัน พบว่า ท่ีเวลา
อบแห้งเดียวกันการลดลงของความชื้นท่ีความหนาเบด 5 cm มีค่า
มากกว่าการอบแห้งท่ีความหนาเบด 10 cm ท้ังการอบแห้งแบบ FB 
และ FBMW ดัง Figure 4 เนื่องจากปริมาณข้าวเปลือกท่ีความ
หนาเบด 5 cm มีปริมาณน้อยกว่า (≈1 kg wet paddy) ท่ีความ
หนาเบด 10 cm (≈2 kg wet paddy) จึงส่งผลให้การถ่ายโอนความ
ร้อนระหว่างเมล็ดข้าวกับอากาศร้อนเกิดข้ึนเร็วและสม่ําเสมอกว่าท่ี
ความหนาเบด 10 cm ทําให้อุณหภูมิเมล็ดท่ีความหนาเบด 5 cm 
เพ่ิมข้ึนเร็วกว่าท่ีความหนาเบด 10 cm ดัง Figure 5 ส่งผลให้การ
แพร่ความชื้นภายในเมล็ดท่ีความหนาเบด 5 cm สูงกว่าท่ีความ
หนาเบด 10 cm ทําให้ความชื้นเคลื่อนท่ีมาท่ีผิวเมล็ดได้เร็วความชื้น
จึงระเหยออกจากเมล็ดข้าวได้เร็วข้ึน 

 
Figure 4 Moisture content of soaked paddy dried by FB 
and MWFB at drying air temperature of 150°C and bed 
depths of 5 and 10 cm. 

เม่ือเปรียบเทียบการอบแห้งแบบ FB และ FBMW พบว่า ท่ีความ
หนาเบดและอุณหภูมิอบแห้งเดียวกัน การอบแห้งแบบ FBMW 
สามารถลดความชื้นได้มากกว่าการอบแห้งแบบ FB อย่างเดียว
ประมาณ 2-5% d.b. ดัง Figure 4 เนื่องจากเม่ือเมล็ดข้าวได้รับคลื่น
ไมโครเวฟ โมเลกุลของน้ํา (ความชื้น) ในเมล็ดข้าวจะเกิดการหมุน
เนื่องจากการเปล่ียนแปลงข้ัวไฟฟ้าอย่างรวดเร็วตามความถ่ีของคลื่น
ไมโครเวฟ (2.45 GHz) ผลของการหมุนนี้ทําให้เกิดการเสียดสีของ
โมเลกุลของนํ้าภายในเมล็ดข้าวจนเกิดเป็นพลังงานความร้อนอย่าง
รวดเร็วโดยเฉพาะอย่างย่ิงท่ีบริเวณกลางเมล็ด (Sangdao et al., 
2011; Zare and Ranjbaran, 2012) ส่งผลให้เมล็ดข้าวมีอุณหภูมิสูง
กว่าการอบแห้งแบบ FB อย่างเดียวประมาณ 5–10°C ดัง Figure 5 
ความร้อนจึงไปเร่งมวลน้ํา (ความชื้น) ให้เปลี่ยนสถานะเป็นไอและ
ระเหยออกมาเติมเต็มท่ีผิวหน้าของเมล็ดข้าวเร็วกว่าการอบแห้งแบบ 
FB เพียงอย่างเดียว ดังนั้น การอบแห้งแบบ FBMW จึงสามารถลด
ความชื้นได้เร็วกว่าการอบแห้งแบบ FB เพียงอย่างเดียว 

 
Figure 5 Grain temperatures of soaked paddy dried by FB 
and MWFB at drying air temperature of 150°C and bed 
depth of 5 and 10 cm. 
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3.2 ระดับการเจลาทิไนซ์ของสตาร์ช (DSG) 
Table 1 DSG of soaked paddy dried by FB and FBMW 
with tempering at drying air temperatures of 150 and 
170°C and bed depths of 5 and 10 cm (MCf=18–22% 
d.b.). 

Drying conditions DSG (%) 

Be
d 

10
 cm

 FB150oC 55.6±2.3a 
FB150oC+MW4.0kW 85.3±1.1b 
FB170oC 65.5±2.5c 
FB170oC+MW4.0kW 100f 

Be
d 

5 
cm

 FB150oC 80.4±3.6d 
FB150oC+MW4.0kW 91.2±0.7e 
FB170oC 100f 
FB170oC+MW4.0kW 100f 

Soaked rice 7.8±1.9 
Values in the same column with different superscripts mean that the 
values are significantly different (p < 0.05), MCf=final moisture 
content. 

Table 1 แสดง DSG ของสตาร์ชจากข้าวเปลือกท่ีอบแห้งแบบ 
FB และ FBMW ท่ีอุณหภูมิ 150 และ 170ºC ความหนาเบด 5 และ 
10 cm ซ่ึงพบว่า ท่ีความชื้นสุดท้าย 21±1% d.b. การอบแห้งแบบ 
FB อย่างเดียว สตาร์ชมี DSG ตํ่ากว่าการอบแห้งแบบ FBMW โดยท่ี
ความหนาเบด 10 cm การอบแห้งแบบ FBMW ท่ีอุณหภูมิ 150 และ 
170ºC มี DSG สูงกว่าการอบแห้งแบบ FB เพียงอย่างเดียว 29.7 
และ 34.5% ตามลําดับ ในขณะที่ความหนาเบด 5 cm การอบแห้ง
แบบ FBMW ท่ีอุณหภูมิ 150 มี DSG สูงกว่าการอบแห้งแบบ FB 
เพียงอย่างเดียว 10.8% ส่วนท่ีอุณหภูมิ 170ºC การอบแห้งแบบ FB 
และ FBMW ได้ค่า DSG ไม่แตกต่างกันเนื่องจากสตาร์ชเกิดเจลาทิ
ไนซ์ท่ีสมบูรณ์ คอื มีค่า DSG เท่ากับ 100% 

การที่ค่า DSG ของข้าวเปลือกท่ีอบแห้งแบบ FBMW มีค่าสูงกว่า
การอบแห้งแบบ FB นั้น เนื่องจากระหว่างการอบแห้งเมล็ดข้าวซ่ึงมี
ความชื้นสูง (47±1% d.b.) ดูดซับพลังงานจากคลื่นไมโครเวฟแล้ว
แปลงเป็นความร้อน (Sangdao et al., 2011; Sangdao and 
Krairiksh, 2008; Zare and Ranjbaran, 2012) ข้ึนภายในเมล็ด
อย่างรวดเร็ว มีผลให้เมล็ดข้าวมีอุณหภูมิสูงกว่าการอบแห้งแบบ FB 
อย่างเดียวประมาณ 5–10°C ดัง Figure 5 ดังนั้น การอบแห้งแบบ 
FBMW จึงช่วยเร่งให้สตาร์ชเกิดเจลาทิไนซ์ได้ดีกว่าการอบแห้งแบบ 
FB เพียงอย่างเดียว ท้ังนี้ ข้าวหลังการอบแห้งท่ีมีค่า DSG เท่ากับ 
100% นั้น สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ว่าการอบแห้งนั้นสามารถผลิตข้าว
นึ่งท่ีสมบูรณ์ 

3.3 ร้อยละข้าวต้น (HRY) 

 
Figure 6 HRY of soaked paddy dried by FB and FBMW at 
drying air temperatures of 150 and 170°C and bed depth of 
5 and 10 cm (T = tempered and NT = no tempered). 

Figure 6 แสดง HRY ของข้าวท่ีอบแห้งแบบ FB และ FBMW ท่ี
อุณหภูมิ 150 และ 170ºC ความหนาเบด 5 และ 10 cm ซ่ึงพบว่า 
HRY มีค่าเพ่ิมข้ึนเม่ืออุณหภูมิอบแห้งเพ่ิมข้ึนและความชื้นลดลง 
(เวลาการอบแห้งเพ่ิมข้ึน) ท้ังกรณีท่ีเก็บและไม่เก็บในท่ีอับอากาศ 
(Tempered and no tempered) เพราะการอบแห้งท่ีอุณหภูมิสูง 
ความร้อนจะมีผลให้สตาร์ซท่ีมีความชื้นพียงพอไม่น้อยกว่า 28% d.b. 
(Tirawanichakul et al., 2004; Day et al., 2013; Lund and 
Lorenz, 1984) เกิดพองตัวและเกิดการเจลาทิไนซ์ของสตาร์ซ แป้งท่ี
เกิดเจลาทิไนซ์จะช่วยในการประสานรอยร้าวหรือรอยแตกภายใน
เมล็ดเกิดทําให้เมล็ดข้าวมีความแข็งแรงทนต่อการขัดสีได้เพ่ิมข้ึน 
จนถึงท่ีความชื้นสุดท้าย 18–22% d.b. ค่า HRY จะลดลงอย่าง
รวดเร็วเนื่องจากความแตกต่างของความชื้นท่ีบริ เวณผิวและ
แกนกลางของเมล็ดข้าว (Moisture gradient) เพ่ิมข้ึนเทียบกับการ
อบแห้งท่ีความชื้น 47–20% d.b. ทําให้เกิดความเค้น (Stress) 
ภายในเมล็ดนําไปสู่การเกิดรอยแตกร้าวและหัก (Alizadeh et al., 
2011; Abud-Archila et al., 2000) เม่ือนําไปขัดสีจึงได้ HRY 
น้อยลง 

   
Figure 7 Soaked paddy dried by FBMW at drying air tem-
perature of 170°C and bed depth of 5 cm (MCf = 19% d.b.). 

ท้ังนี้ ยกเว้นการอบแห้งแบบ FBMW ท่ีอุณหภูมิ 170ºC ความ
หนาเบด 5 cm ซ่ึงพบว่า HRY สําหรับข้าวท่ีเก็บและไม่เก็บในที่อับ
อากาศมีค่าตํ่าสุดเท่ากับ 65.6 และ 59.4% ตามลําดับ ดัง Table 2 
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โดยข้าวเปลือกท่ีได้หลังการอบแห้งมีการพองและแตกออก (Puffing) 
ดัง Figure 7 เนื่องจากเมล็ดข้าวได้รับความร้องสูงถึง 150ºC เม่ือขัดสี
จึงได้ HRY ตํ่ากว่ากรณีอ่ืนๆ 

Table 2 HRY of soaked paddy dried by FB and FBMW at 
drying air temperature of 150 and 170°C and bed depth 
of 5 and 10 cm (MCf = 18–22% d.b.). 

Drying  
conditions 

HRY (%)
T NT

Be
d 

10
 cm

 FB150oC 69.4±0.8b 65.4±1.3b

FB150oC+MW4.0kW 69.2±1.1b 67.3±0.7c

FB170oC 71.3±0.4c 70.0±0.4d

FB170oC+MW4.0kW 71.9±0.5c 70.5±0.6d

Be
d 

5 
cm

 FB150oC 71.5±0.7c 69.6±0.6d

FB150oC+MW4.0kW 70.6±1.0bc 69.8±1.1d

FB170oC 69.2±1.1b 64.0±1.3b

FB170oC+MW4.0kW 65.6±0.9a 59.4±0.8a

Raw rice 50.3±1.1
Soaked rice 52.8±1.4

Values in the same column with different superscripts mean that the 
values are significantly different (p < 0.05), MCf=final moisture 
content, T=tempered and NT=no temepered. 

Table 2 แสดง HRY ของข้าวท่ีอบแห้งแบบ FB และ FBMW ท่ี
อุณหภูมิ 150 และ 170ºC ความหนาเบด 5 และ 10 cm ซ่ึงพบว่า 
กรณีท่ีเก็บในท่ีอับอากาศ HRY ของข้าวท่ีอบแห้งแบบ FB และ 
FBMW ท่ีความชื้นสุดท้าย 18–22% d.b. มีค่าใกล้เคียงกัน คือ 
69.4–71.9% และมีข้าวหักเพียง 1–2% เท่านั้น ส่วนข้าวท่ีไม่เก็บใน
ท่ีอับอากาศ HRY จะมีค่าตํ่ากว่าตัวอย่างข้าวท่ีเก็บในท่ีอับอากาศ
ประมาณ 2–5% เนื่องจากการเก็บในท่ีอับอากาศช่วยลดความ
แตกต่างของความชื้น (Moisture gradient) ภายในเมล็ดข้าวทําให้
ความเค้นในเมล็ดลดลงส่งผลให้การแตกร้าวและหักของเมล็ดข้าว
เกิดข้ึนน้อยลง (Cnossen et al., 2002; Cnossen and Sieben-
morgen, 2000) เมล็ดข้าวท่ีผ่านการเก็บในท่ีอับอากาศจึงทนต่อการ
ขัดสีได้มากขึ้นมีผลให้ข้าวแตกหักน้อยลงจึงทําให้ได้ HRY สูงกว่ากรณี
ท่ีไม่เก็บในท่ีอับอากาศ 

3.4 ความขาว (Whiteness) 
Table 3 แสดงค่าความขาวของข้าวท่ีอบแห้งแบบ FB และ 

FBMW ท่ีความชื้นสุดท้าย 18–22% d.b. อุณหภูมิ 150 และ 170ºC 
ความหนาเบด 5 และ 10 cm ซ่ึงพบว่า การอบแห้งแบบ FBMW ข้าว
มีความขาวลดลลงเช่นเดียวกับการเพ่ิมอุณหภูมิอบแห้งให้สูงข้ึนจาก 
150 ºC ไปเป็น 170 ºC นอกจากนี้ข้าวท่ีเก็บในท่ีอับอากาศมีค่าความ
ขาวลดลงอย่างเด่นชัดเทียบกับท่ีไม่เก็บในท่ีอับอากาศเนื่องจากการ
เก็บในท่ีอับอากาศเมล็ดข้าวสัมผ้สกับความร้อนสูงเป็นเวลานาน (30 
นาที) กว่าท่ีไม่เก็บในท่ีอับอากาศ (เฉพาะเวลาท่ีใช้อบแห้ง 2–4 นาที)  

Table 3 Whiteness value of soaked paddy dried by FB 
and FBMW at drying air temperature of 150 and 170°C 
and bed depth of 5 and 10 cm (MCf = 18–22% d.b.). 

Drying 
conditions

Whiteness value
T NT

Be
d 

10
 cm

 FB150oC 25.1±0.7f 29.5±0.3d

FB150oC+MW4.0kW 21.9±0.5d 25.7±0.5c

FB170oC 25.8±0.6f 31.0±0.7e

FB170oC+MW4.0kW 23.3±0.5e 26.7±0.8c

Be
d 

5 
cm

 FB150oC 22.3±0.7de 26.5±0.4c

FB150oC+MW4.0kW 17.8±0.7c 23.5±0.6b

FB170oC 16.4±0.6b 22.9±0.6b

FB170oC+MW4.0kW 12.5±0.6a 17.8±0.5a

Raw rice 45.2±0.6
Soaked rice 37.0±0.6

Values in the same column with different superscripts mean that the 
values are significantly different (p < 0.05), MCf=final moisture 
content, T=tempered and NT=no temepered. 

การที่ความขาวของข้าวท่ีอบแห้งแบบ FB และ FBMW ท้ังท่ีเก็บ
และไม่เก็บในท่ีอับอากาศมีค่าลดลงเม่ือเทียบกับข้าวหลังแช่น้ํานั้น 
เนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ดหรือปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลท่ีไม่
อาศัยเอนไซม์โดยมีความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (Lamberts et al. 
2008; Elbert et al. 2001) 

ท้ังนี้ เฉพาะการอบแห้งแบบ FBMW ท่ีอุณหภูมิ 170ºC ความ
หนาเบด 10 cm ร่วมกับการเก็บในท่ีอับอากาศ และการอบแห้งแบบ 
FB ท่ีอุณหภูมิ 170ºC ความหนาเบด 5 cm โดยไม่เก็บในท่ีอับอากาศ 
ข้าวท่ีได้เป็นข้าวนึ่งสมบูรณ์ (DSG=100%) มีสีเหลือง อมน้ําตาลหรือ
เรียกว่าข้าวนึ่งสีเข้มซ่ึงมีค่าความขาวอยู่ระหว่าง 22–24 (Bootkote 
et al., 2016) และเป็นท่ีต้องการของตลาดส่งออกข้าวนึ่งคุณภาพสูง 
นอกจากน้ี การอบแห้งแบบ FBMW ท่ีอุณหภูมิ 170ºC ความ
หนาเบด 5 cm ข้าวท่ีได้เป็นข้าวนึ่งสมบูรณ์เช่นเดียวกัน แต่ข้าวมีสี
น้ําตาลแดงท้ังท่ีเก็บและไม่เก็บในท่ีอับอากาศซ่ึงเป็นสีท่ีไม่เป็นท่ี
ต้องการของตลาดส่งออกข้าวนึ่งโดยถือเป็นข้าวนึ่งท่ีได้รับความร้อน
มากเกินไป (Over heated) 

3.5 ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ (SEC) 
Table 4 แสดงค่า SEC ท่ีใช้สําหรับอบแห้งแบบ FB และ FBMW 

ท่ีความชื้นสุดท้าย 18–22% d.b. อุณหภูมิ 150 และ 170ºC ความ
หนาเบด 5 และ 10 cm ซ่ึงพบว่า SEC มีค่าอยู่ในช่วง 3.9–6.6 และ 
7.6–17.1 MJ/kgwater evap. สําหรับการอบแห้งแบบ FB และ FBMW 
ตามลําดับ โดยการอบแห้งแบบ FBMW มี SEC มากกว่าการอบแห้ง
แบบ FB อย่างเดียวโดยเฉล่ีย 55% และการอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 150ºC 
มี SEC มากกว่าการอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 170ºC โดยเฉลี่ย 30% 
เนื่องจากการอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 170ºC ใช้เวลาอบแห้งเพียง 2 นาที 
ซ่ึงน้อยกว่าท่ีอุณหภูมิ 150ºC ท่ีใช้เวลาอบแห้งถึง 4 นาที จึงได้
ความชื้นสุดท้าย 18–22% d.b. 
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Table 4 SEC of soaked paddy dried by FB and FBMW at 
drying air temperature of 150 and 170°C and bed depth 
of 5 and 10 cm (MCf = 18–22% d.b.). 

Drying conditions SEC (MJ/kg water evap.) 

Be
d 

10
 cm

 FB150oC 5.0 
FB150oC+MW4.0kW 10.1 
FB170oC 3.9 
FB170oC+MW4.0kW 7.6 

Be
d 

5 
cm

 FB150oC 6.6 
FB150oC+MW4.0kW 17.1 
FB170oC 4.6 
FB170oC+MW4.0kW 10.8 

Traditional method 6.4–7.5 

ท้ังนี้ เม่ือเปรียบเทียบค่า SEC จากการอบแห้งแบบ FB และ 
FBMW ท่ีสามารถผลิตข้าวนึ่งได้สมบูณ ์(FB170oC+MW4.0kW ความ
หนาเบด 10 cm และ FB170oC ความหนาเบด 5 cm) กับการผลิต
ข้าวนึ่งด้วยวิธีด้ังเดิม (Traditional methode) ซ่ึงนึ่งข้าวเปลือกท่ี
อุณหภูมิ 103–120 oC ตามด้วยการอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 150–170oC 
ซ่ึงมีค่า SEC ในช่วง 6.4–7.5 MJ/kgwater evap. (ประมาณ 36% เป็น
พลังงานที่ใช้สําหรับนึ่งข้าวก่อนการอบแห้ง) พบว่า การผลิตข้าวนึ่งท่ี
สมบูรณ์ด้วยการอบแห้งแบบ FBMW ท่ีอุณหภูมิ 170oC ความ
หนาเบด 10 cm มีค่า SEC เท่ากับ 7.6 MJ/kgwater evap. (ประมาณ 
42% เป็นพลังงานที่ป้อนให้กับแมกนีตรอนเพื่อกําเนิดคลื่นไมโครเวฟ) 
ซ่ึงใกล้เคียงกับการผลิตข้าวนึ่งด้วยวิธีด้ังเดิม 

ในขณะเดียวกันการผลิตข้าวนึ่งท่ีสมบูรณด้์วยการอบแห้งแบบ FB 
อย่างเดียวท่ีอุณหภูมิ 170oC ความหนาเบด 5 cm มีค่า SEC เท่ากับ 
4.6 MJ/kgwater evap. ซ่ึงตํ่ากว่าการผลิตข้าวนึ่งด้วยวิธีด้ังเดิมประมาณ 
32% เนื่องจากการผลิตข้าวนึ่งท่ีสมบูรณ์ (DSG=100%) ด้วยการ
อบแห้งแบบ FB อย่างเดียวไม่มีพลังงานที่ป้อนให้กับแมกนีตรอนเพื่อ
กําเนิดคลื่นไมโครเวฟ 

4. สรุป 
การอบแห้งแบบ FB และ FBMW สามารถผลิตข้าวนึ่งท่ีไม่มีการ

นึ่งข้าวเปลือกชื้นด้วยไอนํ้าร้อนจึงมีเพียงข้ันตอนการแช่น้ําและการ
อบแห้งเท่านั้น จึงลดความซับซ้อนและขนาดของโรงงานลงช่วยให้
การผลิตข้าวนึ่งทําได้ง่ายข้ึน โดยการอบแห้งแบบ FBMW ท่ีอุณหภูมิ 
170ºC ความหนาเบด 10 cm ร่วมกับการเก็บในท่ีอับอากาศสามารถ
ผลิตข้าวนึ่งได้สมบูรณ์และมีสีเข้ม นอกจากนี้ การผลิตข้าวนึ่งท่ี
สมบูรณ์ยังทําได้ด้วยการอบแห้งแบบ FB อย่างเดียวท่ีอุณหภูมิ 
170ºC แต่ต้องลดความหนาเบดลงเป็น 5 cm 

การอบแห้งแบบ FB และ FBMW ท่ีเก็บในท่ีอับอากาศมีผลให้
ข้าวหักเพียง 1–2% โดยการผลิตข้าวนึ่งท่ีสมบูรณ์ด้วยการอบแห้ง
แบบ FB อย่างเดียวท่ีอุณหภูมิ 170ºC ความหนาเบด 5 cm มีค่า 
SEC ตํ่ากว่าการผลิตข้าวนึ่งด้วยวิธีด้ังเดิม 32% 

5. กิตติกรรมประกาศ 
ผู้วิจัยขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใต้

โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขต
พัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสํานักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย (Grant no. DPG5980004) ท่ีใด้สนับสนุน
งบประมาณการวิจัย 

6. เอกสารอ้างอิง 
อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์. 2557. การวัดระดับการแข่งขันในตลาด

ส่งออกข้าวไทย. กรุงเทพมหานคร: สถาบันคลังสมองของชาติ และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 

Abud-Archila, M., Courtois, F., Bonazzi, C., Bimbenet, J.J. 
2000. Processing quality of rough rice during drying - 
modelling of head rice yield versus moisture gradients 
and kernel temperature. Journal of Food Engineering 45, 
161-169. 

Adhikaritanayake, T.B., Noomhorm, A. 1998. Effect of 
continuous steaming on parboiled rice quality. Journal of 
Food Engineering 36, 135-143. 

Alibas, I. 2006. Characteristics of chard leaves during micro-
wave, convective, and combined microwave-convective 
drying. Drying Technology: An International Journal 
24(11), 1425-1435.  

Alibas, I. 2007. Microwave, air and combined microwave air 
drying parameters of pumpkin slices. LWT - Food Science 
and Technology 40(8), 1445-1451.  

Alizadeh, M.R., Dabbaghi, A., Rahimi-Ajdadi, F. 2011. Effect of 
final paddy moisture content on breaking force and 
milling properties of rice varieties. Elixir Agriculture 36, 
3186-3189. 

Askari, G.R., Emam-Djomeh, Z., Mousavi, S.M. 2009. An inves-
tigation of the effects of drying methods and conditions 
on drying characteristics and quality attributes of agricul-
tural products during hot air and hot air/microwave-
assisted dehydration. Drying Technology: An International 
Journal 27(7-8), 831-841. 

Bhattacharya, K.R. 1985. Parboiling of rice in rice. In: Juliano, 
B.O. (Ed.), Rice: Chemistry and Technology (pp. 289-348). 
American Association of Cereal Chemists, St. Paul, MN, 
USA. 

Bootkote, P., Soponronnarit, S., Prachayawarakorn, S. 2016. 
Process of producing parboiled rice with different colors 
by fluidized bed drying technique including tempering. 
Food and Bioprocess Technology 9(9), 1574-1586. 



 

 307

Cnossen, A.G., Siebenmorgen, T.J. 2000. The glass transition 
temperature concept in rice drying and tempering: effect 
on milling quality. Transactions of the ASAE 43(6), 1661-
1667. 

Cnossen, A.G., Siebenmorgen, T.J., Yang, W. 2002. The glass 
transition temperature concept in rice drying and 
tempering: effect on drying rate. Transactions of the 
ASAE 45(3), 759-766. 

Dev, S.R.S., Geetha, P., Orsat, V., Gariépy, Y., Raghavan, G.S.V. 
2011. Effects of microwave-assisted hot air drying and 
conventional hot air drying on the drying kinetics, color, 
rehydration, and volatiles of moringa oleifera. Drying 
Technology: An International Journal 29(12), 1452-1458.  

Elbert, G., Tolaba, M.P., Suarez, C. 2001. Effects of drying 
conditions on head rice yield and browning index of 
parboiled rice. Journal of Food Engineering 47, 37-41. 

Golmohammadi, M., Assar, M., Rajabi-Hamane, M. 2012. 
Experimental and theoretical investigation of moisture 
dynamics in intermittent drying of rough rice. Journal of 
Chemical and Petroleum Engineering 46(2), 87-96.   

Itoh, K., Kawamura, S., Ikeuchi, Y. 1985. Processing and milling 
of parboiled rice. J. Fac. Agr. Hokkaido Univ. 62(3), 312-
324.  

Janas, S., Boutry, S., Malumba, P., Elstb, L.V., Bera, F. 2010. 
Modelling dehydration and quality degradation of maize 
during fluidized bed drying. Journal of Food Engineering 
100(3), 527-534. 

Kaleta, A., Gornicki, K., Winiczenko, R., Chojnacka, A. 2013. 
Evalution of drying models of apple (var. Ligol) dried in a 
fluidized bed dryer. Energy Conversion and Management 
67, 179-185. 

Khanali, M., Rafiee, S., Jafari, A., Banisharif, A. 2012. Study of 
residence time distribution of rough rice in a plug flow 
fluid bed dryer. International Journal of Advanced 
Science and Technology 48, 103-14. 

Lamberts, L., Rombouts, I., Brijs, K., Gebruers, K., Delcour, J.A. 
2008. Impact of parboiling conditions on Maillard 
precursors and indicators in long-grain rice cultivars. Food 
Chemistry 110, 916-922. 

Maskan, M. 2000. Microwave/air and microwave finish drying 
of banana. Journal of Food Engineering 44(2), 71-78.  

Poomsa-ad, N., Wiset, L. 2012. Pre-germinated parboiled 
brown rice drying using fluidization technique. World 

Academy of Science, Engineering and Technology 6, 10-
26. 

Rattanamechaiskul, C., Prachayawarakorn, S., Soponronnarit, 
S. 2011. Effect of humidified hot air fluidized bed techni-
que on healthy partially parboiled brown rice quality. 
Agricultural Sci. J. 42(3) (Suppl.), 561-564.  

Rattanamechaiskul, C., Soponronnarit, S., Prachayawarakorn, 
S., Tungtrakul, P. 2013. Optimal operating conditions to 
produce nutritious partially parboiled brown rice in a 
humidified hot air fluidized bed dryer. Drying Technology: 
An International Journal 31(4), 368-377. 

Rordprapat, W., Nathakaranakule, A., Tia, W., Soponronnarit, 
S. 2005. Comparative study of fluidized bed paddy drying 
using hot air and superheated steam. Journal of Food 
Engineering 71(1), 28-36. 

Sangdao, C., Krairiksh, M. 2008. Analysis of a continuous 
fluidised bed microwave rice kernel drying system. Mj. 
Int. J. Sci. Tech. 1(Special Issue), 61-71.  

Sangdao, C., Songsermpong, S., Krairiksh, M. 2011. A conti-
nuous fluidized bed microwave paddy drying system 
using applicators with perpendicular slots on a concen-
tric cylindrical cavity. Drying Technology: An International 
Journal 29(1) 35-46.  



 

 308

Soponronnarit, S., Swasdisevi, T., Wetchacama, S., Wutiwi-
watchai, W. 2001. Fluidised bed drying of soybeans. 
Journal of Stored Products Research 37(2), 133-151. 

Taweerattanapanish, A., Soponronnarit, S., Wetchakama, S., 
Kongseri, N., Wongpiyachon, S. 1999. Effects of drying on 
head rice yield using fluidization technique. Drying 
Technology: An International Journal 17(1-2), 346-353. 

Zare, D., Ranjbaran, M. 2012. Simulation and validation of 
microwave-assisted fluidized bed drying of soybeans. 
Drying Technology: An International Journal 30(3), 236-
247. 

 
 


