TPT005
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บทคัดย่อ
การผลิตข้าวนึ่งด้วยวิธีแบบดังเดิมประกอบด้วยขั้นตอนการแช่น้ํา การนึ่งและการอบแห้ง ขั้นตอนการนึ่งจําเป็นต้องมีระบบท่อและ
หม้อนึ่งไอน้ํา ทั้งนี้เพื่อลดระบบการนึ่งในการผลิตข้าวนึ่งดังกล่าวการวิจัยนี้จึงรวมขั้นตอนการนึ่งและการอบแห้งให้เป็นขั้นตอนเดียวด้วยเทคนิค
การอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบดอากาศร้อน (FB) และฟลูอิไดซ์เบดอากาศร้อนร่วมกับการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ (FBMW) ที่อุณหภูมิอากาศ
ร้อนสูงเท่ากับ 150 และ 170oC ความชื้นเริ่มต้นของข้าวเปลือก 47±1% d.b. ความสูงเบด 5 และ 10 cm ความเร็วลมและกําลังไมโครเวฟคงที่
เท่ากับ 4.6 ms-1 และ 4.0 kW ตามลําดับ พบว่า ที่ความชื้นสุดท้าย 20±2% d.b. การอบแห้งแบบ FBMW สามารถลดเวลาการอบแห้งได้ 14–
20% เทียบกับการอบแห้งแบบ FB อย่างเดียว โดยที่อุณหภูมิ 170oC ความสูงเบด 10 cm การอบแห้งแบบ FB อย่างเดียวมีผลให้สตาร์ซมี
ระดับการเจลาทิไนซ์ 66% แต่การอบแห้งแบบ FBMW สตาร์ซมีระดับการเจลาทิไนซ์ที่สมบูรณ์ ในขณะที่ความสูงเบด 5 cm สามารถผลิตข้าว
นึ่งที่สมบูรณ์ได้ทั้งการอบแห้งแบบ FB และ FBMW ทั้งนี้ ข้าวนึ่งที่ผลิตด้วยการอบแห้งแบบ FB และ FBMW ที่ความหนาเบด 5 และ 10 cm มี
ข้าวหักเพียง 1–2% เท่านั้น ส่วนความขาวจะลดลงตามระยะเวลาและอุณหภูมิการอบแห้งที่เพิ่มขึ้น และการอบแห้งแบบ FBMW มีความ
สิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะสูงกว่าการอบแห้งแบบ FB อย่างเดียวประมาณ 55%
คําสําคัญ: ข้าวนึ่ง, การอบแห้ง, ฟลูอิไดเซชัน, ไมโครเวฟ
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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 ข้าวเปลือกที่ผ่านการแช่น้ํ า
(Soaking or steeping) เพื่อเพิ่มความชื้น ซึ่งมีวิตามินและเกลือแร่
บางส่วนที่ละลายน้ําสามารถแทรกเข้าไปในเมล็ดและคงอยู่ในเมล็ด
ถึงแม้ผิวนอกถูกขัดออกไปแล้ว จากนั้นนําไปนึ่ง (Steaming) ให้สุก
แล้วจึงลดความชื้น (Dehydration) หรืออบแห้ง (Drying) ก่อนขัดสี
เอาเปลือกและรําออก ข้าวนึ่งสามารถแบ่งตามสีได้ 2 ลักษณะ คือ
ข้าวนึ่งสีเข้ม (Dark parboiled rice) และข้าวนึ่งสีอ่อน (Light
parboiled rice) ทั้งนี้ข้าวนึ่งสีเข้มเป็นที่ต้องการของตลาดและมีราคา
อยู่ในเกณฑ์สูงกว่าข้าวนึ่งสีอ่อน ประเทศไทยส่งออกข้าวไปยังตลาด
แอฟริกามากที่สุดคิดเป็น 44% และส่วนใหญ่เป็นข้าวนึ่ง (อิทธิพงศ์
มหาธนเศรษฐ์, 2557) นอกจากนี้ประเทศไทยยังส่งออกข้าวนึ่งไปยัง
ประเทศต่างๆ ในตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกา และยุโรป
การผลิตข้าวนึ่งด้วยวิธีดั้งเดิม (Traditional parboiled rice
method) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ การแช่น้ํา การนึ่ง และ
การอบแห้ง (Adhikaritanayake and Noomhorm, 1998; Bhattacharya, 1985; Itoh et al., 1985) ทั้งนี้ การแช่น้ําข้าวเปลือกนั้น
เพื่ อให้ แป้ งอ่ อนตั วที่ ช่ วงอุ ณ หภู มิ ต่ํ ากว่ าอุ ณหภู มิ ที่ ทํ าให้ สตาร์ ช
(Starch) เกิดการเจลาติไนซ์ (Gelatinization) ส่วนการนึ่งข้าวเปลือก
ที่ผ่านการแช่น้ําด้วยไอน้ําร้อนเพื่อให้สตาร์ซในเมล็ดข้าวเกิดการเจลา
ติ ไนซ์ (Starch
gelatinization) ที่ สมบู รณ์ และการอบแห้ ง
ข้าวเปลือกที่ผ่านการนึ่งให้เหลือความชื้น 14-16% d.b. เพื่อให้เก็บ
ได้นาน ป้องกันการทําลายโดยเชื้อราและคงคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ Taweerattanapanish et al.(1999) ได้รายงานว่า การ
อบแห้งข้าวเปลือกด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชันจะได้ข้าวที่มีลักษณะคล้าย
ข้าวกึ่งนึ่ง ซึ่งมีจุดขาวทึบแสง (White belly) อยู่ภายในเมล็ ด
เนื่องจากสตาร์ซเกิดการเจลาติไนซ์ไม่สมบูรณ์ (สตาร์ซเกิดการเจลาติ
ไนซ์ 13.1-34.7%) ในขณะที่ Rattanamechaiskul et al. (2013)

และ Rattanamechaiskul et al. (2011) ได้อบแห้งข้าวกล้องกึ่งนึ่ง
ด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชันที่ใช้อากาศร้อนชื้น (Humidified hot air
drying, HHD) เป็นตัวกลางอบแห้ง เพื่อให้สตาร์ซเกิดการเจลาติไนซ์
สมสมบู รณ์ ขึ้น พบว่ า ที่ อุ ณหภู มิ เดี ยวกั นข้ าวกล้ องที่ อบแห้ งด้ วย
เทคนิคฟลูอิไดเซชันซึ่งใช้อากาศร้อนชื้นให้ค่าเจลาติไนซ์สูงกว่าการ
อบแห้งด้วยอากาศร้อนอย่างเดียว โดยการอบแห้งแบบ HHD สตาร์ช
เกิดเจลาติไนซ์ 15.4-70.5% เพื่อให้สตาร์ซเกิดเจลาติไนซ์และเป็นข้าว
นึ่งที่สมบูรณ์ จึงมีการอบแห้งข้าวเปลือกที่แช่น้ําด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซ
ชันที่ใช้ไอน้ําร้อนยวดยิ่ง (Superheated Steam drying, SSD) เป็น
ตัวกลางการอบแห้ง ซึ่งพบว่า สตาร์ซเกิดเจลาติไนซ์อย่างสมบูรณ์
กล่าวคือ สตาร์ชมีระดับการเกิดเจลาติไนซ์เท่ากับ 100% (Rattanamechaiskul et al., 2011; Rordprapat et al., 2005)
อย่างไรก็ตาม การอบแห้งเพื่อผลิตข้าวนึ่งด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซ
ชันที่ใช้ไอน้ําร้อนยวดยิ่งจําเป็นต้องใช้หม้อนึ่ง (Boiler) ซึ่งต้องวางท่อ
และติดตั้งระบบควบคุมหม้อนึ่งที่ซับซ้อน รวมทั้งยังต้องมีเจ้าหน้าที่
คอยควบคุมและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา ดังนั้น การผลิต
ข้าวนึ่งที่ไม่ต้องใช้ไอน้ําซึ่งรวมขั้นตอนการนึ่งและอบแห้งไว้ในเครื่อง
ดียวกันด้วยเทคนิคการอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบดอากาศร้อนร่วมกับ
การให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟที่อุณหภูมิสูงจึงเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่ง
จะช่วยให้การผลิตข้าวนึ่งทําได้ง่ายขึ้นและโรงงานผลิตมีขนาดลดลง
เนื่ องจากการอบแห้ งด้ วยเทคนิ คการให้ ความร้ อนด้ วยไมโครเวฟ
(Microwave, MW) เป็นการอบแห้งที่มีประสิทธิภาพสูง ซึงให้ความ
ร้อนโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic wave) ช่วง
ความถี่ไมโครเวฟส่งผ่านเข้าไปในวัสดุ ทําให้โมเลกุลของน้ําซึ่งเป็น
โมเลกุลมีขั้วเคลื่อนที่ไปมาเพื่อจัดเรียงตัวในทิศทางตามทิศของคลื่น
แม่ เหล็ กไฟฟ้ าที่ ส่งผ่ านและสะท้ อนกลั บไปกลั บมาในห้ องอบแห้ ง
ส่งผลให้ โมเลกุ ลของน้ําในวั สดุ เกิ ดการหมุ นและเสี ยดสี กั นจนเกิ ด
ความร้ อ นและอุ ณ หภู มิ ภ ายในวั ส ดุ สู ง ขึ้ น ทํ าให้ น้ํ า ในวั ส ดุ ระเหย
ออกมาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีการประยุกต์ใช้ในการอบแห้งข้าวเปลือก
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(Sangdao et al., 2011; Sangdao and Krairiksh, 2008) และถั่ว
เหลือง (Zare and Ranjbaran, 2012) เป็นต้น โดยการอบแห้งด้วย
ไมโครเวฟร่ วมกั บอากาศร้ อนสามารถทํ าให้ ผลิ ตภั ณฑ์ มีคุณภาพสี
(Alibas, 2007; Alibas, 2006) และการคืนตัว (Dev et al., 2011;
Askari et al., 2009) ที่ดี รวมทั้งมีผลให้การหดตัวของผลิตภัณฑ์หลัง
การอบแห้งลดลงอีกด้วย (Maskan, 2000)
ในขณะที่ การอบแห้งด้ วยเทคนิ คฟลู อิไดเซชัน (Fluidization)
เป็นการอบแห้งที่ทําให้วัสดุลอยตัวอย่างอิสระในอากาศร้อนส่งผลให้
การสัมผัสกันระหว่างอากาศร้อนและวัสดุเกิดขึ้นอย่างทั่วถึง ทําให้
อุณหภูมิภายในเบดสม่ําเสมอเท่ากันทุกตําแหน่ง สามารถใช้อุณหภูมิ
อบแห้งที่สูงกว่าวิธีการอบแห้งอื่นทําให้ระยะเวลาการอบแห้งลดลง
รวมทั้งสามารถควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติและทํางานแบบต่อเนื่องได้
ซึ่งมีการประยุกต์ใช้ในการอบแห้งข้าวเปลือก (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
ร้ อนด้ วยไมโครเวฟ เพื่ อศึ กษาจลนพลศาสตร์ การอบแห้ ง ความ
สิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ และคุณภาพของข้าวนึ่ง ได้แก่ ระดับการ
เจลาทิไนซ์ของสตาร์ช ร้อยละข้าวต้น และความขาว
2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 ตัวอย่างทดลอง
การทดลองนี้ใช้ข้าวเปลือกพันธุ์สุพรรณบุรี 1 (Suphan Buri 1)
ซึ่งเป็นข้าวเจ้าชนิดเมล็ดยาว (ข้าวเปลือกมีความยาว x ความกว้าง x
ความหนา เท่ากับ 10.0 x 2.4 x 2.0 mm3) มีปริมาณอะไมโลสสูง
(27–29%) ที่มีอายุการเก็บรักษาประมาณ 6 เดือน มาเพิ่มความชื้น
โดยแช่ในน้ําร้อนที่อุณหภูมิ 70°C เป็นเวลา 5 h เพื่อให้ได้ความชื้น
46–48% d.b.
2.2 เครื่องอบแห้ง
เครื่ อ งอบแห้ ง ที่ ใช้ ทดลองเป็ น แบบฟลู อิ ไ ดช์ เ บดอากาศร้ อน
ร่วมกับการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟชนิดอบแห้งเป็นงวด (Batch)
ดัง Figure 1 ซึ่งมีห้องอบแห้ง (Drying chamber) เป็นสแตนเลสทรง
กระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 21 cm สูง 80 cm มี
แมกนี ตรอน (Magnetrons) สํ าหรั บ กํ าเนิ ดคลื่ นไมโครเวฟติ ดตั้ ง
โดยรอบแบบบันไดวนจํานวน 5 ตัว ขนาดกําลังตัวละ 800 W ความถี่
2.45 GHz

Figure 1 A schematic diagram of a MWFB dryer.
นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ให้ความร้อน (Heater) ขนาด 19 kW ซึ่ง
ควบคุมอุณหภูมิโดย PID controller ความแม่นยํา ±1°C มีพัดลม
แบบเหวี่ยงใบพัดโค้งหลัง (Backward-curved blade centrifugal
fan) ทํางานด้วยมอเตอร์ขนาด 2.2 kW (3 HP) โดยมีตัวปรับความเร็ว
รอบของพั ดลมควบคุ มให้ อั ตราการไหลของอากาศเป็ นไปตามที่
กําหนด โดยอากาศถูกส่งผ่านอุปกรณ์ให้ความร้อนเพื่อเพิ่มอุณหภูมิ
จนถึงอุณหภูมิที่ต้องการและถูกหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ 80%
2.3 วิธีทดลอง
นําข้าวเปลือกพันธุ์สุพรรบุรี 1 ที่ผ่านการแช่น้ําความชื้นเริ่มต้น
47±1% d.b. มาอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบดอากาศร้อน (FB) และฟลูอิ
ไดซ์เบดอากาศร้อนร่วมกับการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ (FBMW)
ที่อุณหภูมิ 150 และ 170°C กําลังไมโครเวฟคงที่ 4 kW (โดยจ่ายคลื่น
ไมโครเวฟอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงนาทีที่ 3 ของการอบแห้ง)
ความเร็วอากาศร้อน 4.6 ms-1 ความสูงเบด 5 cm (≈1 kg wet
paddy) และ 10 cm (≈2 kg wet paddy) จากนั้นนําตัวอย่าง
ข้าวเปลือกหลังการอบแห้งที่เวลาต่างๆ ไปหาความชื้นและเก็บในที่
อับอากาศ (Tempering) ที่อุณหภูมิเมล็ดเป็นเวลา 30 min แล้ว
นํามาพักไว้ที่อุณหภูมิแวดล้อมซึ่งมีอากาศถ่ายเทตลอดเวลาที่ความสูง
เบด 0.5–1 cm เป็นเวลา 24–72 h จนกระทั่งเหลือความชื้นสุดท้าย
14–16% d.b. จึงนําไปเก็บในตู้เย็นซึ่งควบคุมอุณหภูมิในช่วง 4–6°C
เป็นเวลา 14 วัน จึงวิเคราะห์คุณภาพของข้าวนึ่ง ได้แก่ ระดับการเจ
ลาทิไนซ์ขอลสตาร์ช ร้อยละข้าวต้น และความขาว
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2.4 การวิเคราะห์คุณภาพของข้าวนึ่ง

3. ผลและวิจารณ์

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)

3.1 จลนพลศาสตร์การอบแห้ง

DSG




H 
1 
  100
 H C 

(1)

เมื่อ DSG คือ ระดับการเจลาทิไนซ์ของสตาร์ช (%), ∆H คือ เอน
ทาลปีที่เปลี่ยนแปลงของสตาร์ชที่เจลาทิไนซ์ (J/g dry matter)
และ ∆Hc คือ เอนทาลปีที่เปลี่ยนแปลงของสตาร์ชที่ไม่เจลาทิไนซ์
(J/g dry matter)
2.4.2 ร้อยละข้าวต้น
ร้อยละข้าวต้น (Head rice yield, HRY) คํานวณจากสัดส่วนของ
น้ําหนักข้าวเต็มเมล็ด (รวมเมล็ดข้าวหักที่มีความยาวประมาณ 3 ใน 4
ของข้าวเต็มเมล็ด) กับน้ําหนักข้าวเปลือก

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 แสดงการเปลี่ยนแปลงความชื้นของข้าวเปลือกที่
อบแห้งแบบ FB และ FBMW ที่อุณหภูมิ 150 และ 170ºC ความ
2.4.3 ความขาว
ค่าความขาว (Whiteness value) วัดโดยใช้เครื่อง Kett digital หนาเบด 5 และ 10 cm พบว่า การลดลงของความชื้นมีลักษณะเอ็ก
whiteness tester (Model C-300, Japan) ซึ่งปรับเทียบค่าสีขาว โปแนนเชียล (Exponential) ตามระยะเวลาการอบแห้ง โดยความชื้น
ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วง 2 นาทีแรก จากนั้นการลดลงของความชื้น
มาตรฐานเท่ากับ 86.3
จะช้าลง ทั้งนี้ที่ความหนาเบดเดียวกันการอบแห้งที่อุณหภูมิ 170ºC
2.4.4 ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ
สามารถลดความชื้ นได้ รวดเร็ วกว่ าการอบแห้ งที่ อุ ณหภู มิ 150ºC
ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ(Specific energy consump- ส่งผลให้การอบแห้งที่อุณหภูมิ 170ºC ใช้เวลาอบแห้งให้ได้ความชื้น
tion, SEC) คือ พลังงานที่ใช้ในการระเหยนํ้า (ความชื้น) ออกจาก เดียวกันน้อยกว่าการอบแห้งที่อุณหภูมิ 150ºC
ข้าวเปลือกระหว่างอบแห้ง ซึ่ งคํานวณจากพลั งงานที่ให้กั บพั ดลม
โดยที่ ความชื้ นสุ ดท้ าย 20.5±0.5% d.b. การอบแห้ งแบบ FB
อุปกรณ์ให้ความร้อนและแม็กนีตอน ดังสมการ (2)
ที่อุณหภูมิ 170ºC ความหนาเบด 5 และ 10 cm สามารถลดเวลาการ
อบแห้ งได้ 20.7% และ 26.0% ตามลํ าดั บ เที ยบกั บการอบแห้ ง
Eelectric  Ethermal
(2)
SEC 
mWater evap.
ที่อุณหภูมิ 150ºC ในทํานองเดียวกันการอบแห้งแบบ FBMW
ที่อุณหภูมิ 170ºC ความหนาเบด 5 และ 10 cm สามารถลดเวลาการ
เมื่อ SEC คือ ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ (MJ/kgwater evap.), อบแห้ งได้ 26.9% และ 20.6% ตามลํ าดั บ เที ยบกั บการอบแห้ ง
Eelectric คือ พลังงานที่ให้กับพัดลมและแม็กนีตอน (MJ), Ethermal ที่อุณหภูมิ 150ºC เนื่องจากการอบแห้งที่อุณหภูมิ 170ºC มีผลให้
คือ พลังงานที่ให้กับอุปกรณ์ให้ความร้อน (MJ) และ mwater evap. อุณหภูมิของเมล็ดมีค่าสูงกว่าการอบแห้งที่อุณหภูมิ 150ºC ประมาณ
คือ มวลนํ้า (ความชื้น) ที่ถูกระเหยออกจากข้าวเปลือก (kg)
10-15ºC ดัง Figure 3 มีผลทําให้น้ําระเหยไปยังอากาศอบแห้งได้
เร็วขึ้น
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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.
เมื่อเปรียบเทียบการอบแห้งที่ความหนาเบดต่างกัน พบว่า ที่เวลา
อบแห้งเดียวกันการลดลงของความชื้นที่ความหนาเบด 5 cm มีค่า
มากกว่าการอบแห้งที่ความหนาเบด 10 cm ทั้งการอบแห้งแบบ FB
และ FBMW ดัง Figure 4 เนื่องจากปริมาณข้าวเปลือกที่ความ
หนาเบด 5 cm มีปริมาณน้อยกว่า (≈1 kg wet paddy) ที่ความ
หนาเบด 10 cm (≈2 kg wet paddy) จึงส่งผลให้การถ่ายโอนความ
ร้อนระหว่างเมล็ดข้าวกับอากาศร้อนเกิดขึ้นเร็วและสม่ําเสมอกว่าที่
ความหนาเบด 10 cm ทําให้อุณหภูมิเมล็ดที่ความหนาเบด 5 cm
เพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่ความหนาเบด 10 cm ดัง Figure 5 ส่งผลให้การ
แพร่ความชื้นภายในเมล็ดที่ความหนาเบด 5 cm สูงกว่าที่ความ
หนาเบด 10 cm ทําให้ความชื้นเคลื่อนที่มาที่ผิวเมล็ดได้เร็วความชื้น
จึงระเหยออกจากเมล็ดข้าวได้เร็วขึ้น

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.
เมื่อเปรียบเทียบการอบแห้งแบบ FB และ FBMW พบว่า ที่ความ
หนาเบดและอุ ณ หภู มิ อ บแห้ ง เดี ย วกั น การอบแห้ ง แบบ FBMW
สามารถลดความชื้นได้มากกว่าการอบแห้งแบบ FB อย่างเดียว
ประมาณ 2-5% d.b. ดัง Figure 4 เนื่องจากเมื่อเมล็ดข้าวได้รับคลื่น
ไมโครเวฟ โมเลกุลของน้ํา (ความชื้น) ในเมล็ดข้าวจะเกิดการหมุน
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขั้วไฟฟ้าอย่างรวดเร็วตามความถี่ของคลื่น
ไมโครเวฟ (2.45 GHz) ผลของการหมุนนี้ทําให้เกิดการเสียดสีของ
โมเลกุลของนํ้าภายในเมล็ดข้าวจนเกิดเป็นพลังงานความร้อนอย่าง
รวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณกลางเมล็ด (Sangdao et al.,
2011; Zare and Ranjbaran, 2012) ส่งผลให้เมล็ดข้าวมีอุณหภูมิสูง
กว่าการอบแห้งแบบ FB อย่างเดียวประมาณ 5–10°C ดัง Figure 5
ความร้อนจึงไปเร่งมวลน้ํา (ความชื้น) ให้เปลี่ยนสถานะเป็นไอและ
ระเหยออกมาเติมเต็มที่ผิวหน้าของเมล็ดข้าวเร็วกว่าการอบแห้งแบบ
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.).

3.3 ร้อยละข้าวต้น (HRY)

Bed 5 cm

Bed 10 cm

Drying conditions
DSG (%)
o
FB150 C
55.6±2.3a
FB150oC+MW4.0kW
85.3±1.1b
o
65.5±2.5c
FB170 C
FB170oC+MW4.0kW
100f
o
FB150 C
80.4±3.6d
FB150oC+MW4.0kW
91.2±0.7e
o
100f
FB170 C
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 ของสตาร์ชจากข้าวเปลือกที่อบแห้งแบบ
FB และ FBMW ที่อุณหภูมิ 150 และ 170ºC ความหนาเบด 5 และ
10 cm ซึ่งพบว่า ที่ความชื้นสุดท้าย 21±1% d.b. การอบแห้งแบบ
FB อย่างเดียว สตาร์ชมี DSG ต่ํากว่าการอบแห้งแบบ FBMW โดยที่
ความหนาเบด 10 cm การอบแห้งแบบ FBMW ที่อุณหภูมิ 150 และ
170ºC มี DSG สูงกว่าการอบแห้งแบบ FB เพียงอย่างเดียว 29.7
และ 34.5% ตามลําดับ ในขณะที่ความหนาเบด 5 cm การอบแห้ง
แบบ FBMW ที่อุณหภูมิ 150 มี DSG สูงกว่าการอบแห้งแบบ FB
เพียงอย่างเดียว 10.8% ส่วนที่อุณหภูมิ 170ºC การอบแห้งแบบ FB
และ FBMW ได้ค่า DSG ไม่แตกต่างกันเนื่องจากสตาร์ชเกิดเจลาทิ
ไนซ์ที่สมบูรณ์ คือ มีค่า DSG เท่ากับ 100%
การที่ค่า DSG ของข้าวเปลือกที่อบแห้งแบบ FBMW มีค่าสูงกว่า
การอบแห้งแบบ FB นั้น เนื่องจากระหว่างการอบแห้งเมล็ดข้าวซึ่งมี
ความชื้นสูง (47±1% d.b.) ดูดซับพลังงานจากคลื่นไมโครเวฟแล้ว
แปลงเป็นความร้อน (Sangdao et al., 2011; Sangdao and
Krairiksh, 2008; Zare and Ranjbaran, 2012) ขึ้นภายในเมล็ด
อย่างรวดเร็ว มีผลให้เมล็ดข้าวมีอุณหภูมิสูงกว่าการอบแห้งแบบ FB
อย่างเดียวประมาณ 5–10°C ดัง Figure 5 ดังนั้น การอบแห้งแบบ
FBMW จึงช่วยเร่งให้สตาร์ชเกิดเจลาทิไนซ์ได้ดีกว่าการอบแห้งแบบ
FB เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ข้าวหลังการอบแห้งที่มีค่า DSG เท่ากับ
100% นั้น สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ว่าการอบแห้งนั้นสามารถผลิตข้าว
นึ่งที่สมบูรณ์

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 ของข้าวที่อบแห้งแบบ FB และ FBMW ที่
อุณหภูมิ 150 และ 170ºC ความหนาเบด 5 และ 10 cm ซึ่งพบว่า
HRY มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิอบแห้งเพิ่มขึ้นและความชื้นลดลง
(เวลาการอบแห้งเพิ่มขึ้น) ทั้งกรณีที่เก็บและไม่เก็บในที่อับอากาศ
(Tempered and no tempered) เพราะการอบแห้งที่อุณหภูมิสูง
ความร้อนจะมีผลให้สตาร์ซที่มีความชื้นพียงพอไม่น้อยกว่า 28% d.b.
(Tirawanichakul et al., 2004; Day et al., 2013; Lund and
Lorenz, 1984) เกิดพองตัวและเกิดการเจลาทิไนซ์ของสตาร์ซ แป้งที่
เกิดเจลาทิไนซ์จะช่วยในการประสานรอยร้าวหรือรอยแตกภายใน
เมล็ ดเกิ ดทําให้ เมล็ ดข้าวมีความแข็ งแรงทนต่ อการขั ดสี ได้ เพิ่ มขึ้ น
จนถึงที่ความชื้นสุดท้าย 18–22% d.b. ค่า HRY จะลดลงอย่าง
รวดเร็ ว เนื่ อ งจากความแตกต่ า งของความชื้ น ที่ บ ริ เ วณผิ ว และ
แกนกลางของเมล็ดข้าว (Moisture gradient) เพิ่มขึ้นเทียบกับการ
อบแห้ ง ที่ ค วามชื้ น 47–20% d.b. ทํ า ให้ เ กิ ด ความเค้ น (Stress)
ภายในเมล็ดนําไปสู่การเกิดรอยแตกร้าวและหัก (Alizadeh et al.,
2011; Abud-Archila et al., 2000) เมื่อนําไปขัดสีจึงได้ HRY
น้อยลง

Figure 7 Soaked paddy dried by FBMW at drying air temperature of 170°C and bed depth of 5 cm (MCf = 19% d.b.).
ทั้งนี้ ยกเว้นการอบแห้งแบบ FBMW ที่อุณหภูมิ 170ºC ความ
หนาเบด 5 cm ซึ่งพบว่า HRY สําหรับข้าวที่เก็บและไม่เก็บในที่อับ
อากาศมีค่าต่ําสุดเท่ากับ 65.6 และ 59.4% ตามลําดับ ดัง Table 2
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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.).

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.).

Whiteness value
Drying
conditions
T
NT
FB150oC
25.1±0.7f
29.5±0.3d
FB150oC+MW4.0kW
21.9±0.5d
25.7±0.5c
o
f
FB170 C
25.8±0.6
31.0±0.7e
o
e
FB170 C+MW4.0kW
23.3±0.5
26.7±0.8c
o
de
FB150 C
22.3±0.7
26.5±0.4c
o
c
FB150 C+MW4.0kW
17.8±0.7
23.5±0.6b
o
b
FB170 C
16.4±0.6
22.9±0.6b
o
a
FB170 C+MW4.0kW
12.5±0.6
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.

Bed 5 cm Bed 10 cm

HRY (%)
Drying
conditions
T
NT
FB150oC
69.4±0.8b
65.4±1.3b
FB150oC+MW4.0kW
69.2±1.1b
67.3±0.7c
o
c
FB170 C
71.3±0.4
70.0±0.4d
o
c
FB170 C+MW4.0kW
71.9±0.5
70.5±0.6d
o
c
FB150 C
71.5±0.7
69.6±0.6d
o
bc
FB150 C+MW4.0kW
70.6±1.0
69.8±1.1d
o
b
FB170 C
69.2±1.1
64.0±1.3b
o
a
FB170 C+MW4.0kW
65.6±0.9
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 ของข้าวที่อบแห้งแบบ FB และ FBMW ที่
อุณหภูมิ 150 และ 170ºC ความหนาเบด 5 และ 10 cm ซึ่งพบว่า
กรณีที่เก็บในที่อับอากาศ HRY ของข้าวที่อบแห้งแบบ FB และ
FBMW ที่ความชื้นสุดท้าย 18–22% d.b. มีค่าใกล้เคียงกัน คือ
69.4–71.9% และมีข้าวหักเพียง 1–2% เท่านั้น ส่วนข้าวที่ไม่เก็บใน
ที่อับอากาศ HRY จะมีค่าต่ํากว่าตัวอย่างข้าวที่เก็บในที่อับอากาศ
ประมาณ 2–5% เนื่ อ งจากการเก็ บ ในที่ อั บ อากาศช่ ว ยลดความ
แตกต่างของความชื้น (Moisture gradient) ภายในเมล็ดข้าวทําให้
ความเค้นในเมล็ดลดลงส่งผลให้การแตกร้าวและหักของเมล็ดข้าว
เกิดขึ้นน้อยลง (Cnossen et al., 2002; Cnossen and Siebenmorgen, 2000) เมล็ดข้าวที่ผ่านการเก็บในที่อับอากาศจึงทนต่อการ
ขัดสีได้มากขึ้นมีผลให้ข้าวแตกหักน้อยลงจึงทําให้ได้ HRY สูงกว่ากรณี
ที่ไม่เก็บในที่อับอากาศ
3.4 ความขาว (Whiteness)
Table 3 แสดงค่าความขาวของข้าวที่อบแห้งแบบ FB และ
FBMW ที่ความชื้นสุดท้าย 18–22% d.b. อุณหภูมิ 150 และ 170ºC
ความหนาเบด 5 และ 10 cm ซึ่งพบว่า การอบแห้งแบบ FBMW ข้าว
มีความขาวลดลลงเช่นเดียวกับการเพิ่มอุณหภูมิอบแห้งให้สูงขึ้นจาก
150 ºC ไปเป็น 170 ºC นอกจากนี้ข้าวที่เก็บในที่อับอากาศมีค่าความ
ขาวลดลงอย่างเด่นชัดเทียบกับที่ไม่เก็บในที่อับอากาศเนื่องจากการ
เก็บในที่อับอากาศเมล็ดข้าวสัมผ้สกับความร้อนสูงเป็นเวลานาน (30
นาที) กว่าที่ไม่เก็บในที่อับอากาศ (เฉพาะเวลาที่ใช้อบแห้ง 2–4 นาที)

Bed 5 cm Bed 10 cm

โดยข้าวเปลือกที่ได้หลังการอบแห้งมีการพองและแตกออก (Puffing)
ดัง Figure 7 เนื่องจากเมล็ดข้าวได้รับความร้องสูงถึง 150ºC เมื่อขัดสี
จึงได้ HRY ต่ํากว่ากรณีอื่นๆ

การที่ความขาวของข้าวที่อบแห้งแบบ FB และ FBMW ทั้งที่เก็บ
และไม่เก็บในที่อับอากาศมีค่าลดลงเมื่อเทียบกับข้าวหลังแช่น้ํานั้น
เนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ดหรือปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลที่ไม่
อาศัยเอนไซม์โดยมีความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (Lamberts et al.
2008; Elbert et al. 2001)
ทั้งนี้ เฉพาะการอบแห้งแบบ FBMW ที่อุณหภูมิ 170ºC ความ
หนาเบด 10 cm ร่วมกับการเก็บในที่อับอากาศ และการอบแห้งแบบ
FB ที่อุณหภูมิ 170ºC ความหนาเบด 5 cm โดยไม่เก็บในที่อับอากาศ
ข้าวที่ได้เป็นข้าวนึ่งสมบูรณ์ (DSG=100%) มีสีเหลือง อมน้ําตาลหรือ
เรียกว่าข้าวนึ่งสีเข้มซึ่งมีค่าความขาวอยู่ระหว่าง 22–24 (Bootkote
et al., 2016) และเป็นที่ต้องการของตลาดส่งออกข้าวนึ่งคุณภาพสูง
นอกจากนี้ การอบแห้งแบบ FBMW ที่อุณหภูมิ 170ºC ความ
หนาเบด 5 cm ข้าวที่ได้เป็นข้าวนึ่งสมบูรณ์เช่นเดียวกัน แต่ข้าวมีสี
น้ํ าตาลแดงทั้ งที่ เก็ บและไม่ เก็ บในที่ อั บอากาศซึ่ งเป็ นสี ที่ไม่ เป็ นที่
ต้องการของตลาดส่งออกข้าวนึ่งโดยถือเป็นข้าวนึ่งที่ได้รับความร้อน
มากเกินไป (Over heated)
3.5 ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ (SEC)
Table 4 แสดงค่า SEC ที่ใช้สําหรับอบแห้งแบบ FB และ FBMW
ที่ความชื้นสุดท้าย 18–22% d.b. อุณหภูมิ 150 และ 170ºC ความ
หนาเบด 5 และ 10 cm ซึ่งพบว่า 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 อย่างเดียวโดยเฉลี่ย 55% และการอบแห้งที่อุณหภูมิ 150ºC
มี SEC มากกว่าการอบแห้งที่อุณหภูมิ 170ºC โดยเฉลี่ย 30%
เนื่องจากการอบแห้งที่อุณหภูมิ 170ºC ใช้เวลาอบแห้งเพียง 2 นาที
ซึ่งน้อยกว่าที่อุณหภูมิ 150ºC ที่ใช้เวลาอบแห้งถึง 4 นาที จึงได้
ความชื้นสุดท้าย 18–22% d.b.
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Bed 5 cm

Bed 10 cm

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
FB150oC
FB150oC+MW4.0kW
FB170oC
FB170oC+MW4.0kW
FB150oC
FB150oC+MW4.0kW
FB170oC
FB170oC+MW4.0kW
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พัฒนาเฉพาะกิจจังหวั ดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ งสํ านั กงานกองทุ น
สนั บสนุ นงานวิ จัย (Grant
no. DPG5980004) ที่ใด้สนั บสนุ น
งบประมาณการวิจัย

SEC (MJ/kg water evap.)
5.0
10.1
3.9
7.6
6.6
17.1
4.6
10.8
6.4–7.5

Traditional method
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบค่า SEC จากการอบแห้งแบบ FB และ
FBMW ที่สามารถผลิตข้าวนึ่งได้สมบูณ์ (FB170oC+MW4.0kW ความ
หนาเบด 10 cm และ FB170oC ความหนาเบด 5 cm) กับการผลิต
ข้าวนึ่งด้วยวิธีดั้งเดิม (Traditional methode) ซึ่งนึ่งข้าวเปลือกที่
อุณหภูมิ 103–120 oC ตามด้วยการอบแห้งที่อุณหภูมิ 150–170oC
ซึ่งมีค่า SEC ในช่วง 6.4–7.5 MJ/kgwater evap. (ประมาณ 36% เป็น
พลังงานที่ใช้สําหรับนึ่งข้าวก่อนการอบแห้ง) พบว่า การผลิตข้าวนึ่งที่
สมบูรณ์ด้วยการอบแห้งแบบ FBMW ที่อุณหภูมิ 170oC ความ
หนาเบด 10 cm มีค่า SEC เท่ากับ 7.6 MJ/kgwater evap. (ประมาณ
42% เป็นพลังงานที่ป้อนให้กับแมกนีตรอนเพื่อกําเนิดคลื่นไมโครเวฟ)
ซึ่งใกล้เคียงกับการผลิตข้าวนึ่งด้วยวิธีดั้งเดิม
ในขณะเดียวกันการผลิตข้าวนึ่งที่สมบูรณ์ด้วยการอบแห้งแบบ FB
อย่างเดียวที่อุณหภูมิ 170oC ความหนาเบด 5 cm มีค่า SEC เท่ากับ
4.6 MJ/kgwater evap. ซึ่งต่ํากว่าการผลิตข้าวนึ่งด้วยวิธีดั้งเดิมประมาณ
32% เนื่ องจากการผลิ ตข้ าวนึ่ งที่ สมบู รณ์ (DSG=100%) ด้ วยการ
อบแห้งแบบ FB อย่างเดียวไม่มีพลังงานที่ป้อนให้กับแมกนีตรอนเพื่อ
กําเนิดคลื่นไมโครเวฟ
4. สรุป
การอบแห้งแบบ FB และ FBMW สามารถผลิตข้าวนึ่งที่ไม่มีการ
นึ่งข้าวเปลือกชื้นด้วยไอน้ําร้อนจึงมีเพียงขั้นตอนการแช่น้ําและการ
อบแห้งเท่านั้น จึงลดความซับซ้อนและขนาดของโรงงานลงช่วยให้
การผลิตข้าวนึ่งทําได้ง่ายขึ้น โดยการอบแห้งแบบ FBMW ที่อุณหภูมิ
170ºC ความหนาเบด 10 cm ร่วมกับการเก็บในที่อับอากาศสามารถ
ผลิ ตข้ าวนึ่ งได้ สมบู รณ์ และมี สี เข้ ม นอกจากนี้ การผลิ ตข้ าวนึ่ งที่
สมบูรณ์ยังทําได้ด้วยการอบแห้งแบบ FB อย่างเดียวที่อุณหภูมิ
170ºC แต่ต้องลดความหนาเบดลงเป็น 5 cm
การอบแห้งแบบ FB และ FBMW ที่เก็บในที่อับอากาศมีผลให้
ข้าวหักเพียง 1–2% โดยการผลิตข้าวนึ่งที่สมบูรณ์ด้วยการอบแห้ง
แบบ FB อย่างเดียวที่อุณหภูมิ 170ºC ความหนาเบด 5 cm มีค่า
SEC ต่ํากว่าการผลิตข้าวนึ่งด้วยวิธีดั้งเดิม 32%
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