Agricultural Sci. J. 40(3)(Suppl.): 85-88 (2009)

ว. วิทย. กษ. 40(3)(พิเศษ): 85-88 (2552)

การเปลี่ยนแปลงความชื้นและเนื้อสัมผัสของเมล็ดมะมวงหิมพานต
ในระหวางการคั่วอบดวยรังสีอินฟราเรด
Changes in Moisture Content and Texture of Cashew Kernels during Roasting by Infrared Heating
อภินันท วัลภา1 และ โศรดา วัลภา2
Wanlapa, A.1 and Wanlapa, S.2

Abstract
The changes in moisture and texture of cashew kernels during roasting by infrared heating were investigated.
The experiments were conducted using three levels of distance between emitters and the heat-irradiated surface
(15, 20 and 25 cm) and three levels of radiation intensity (0.2, 0.4 and 0.6 W/ cm2). Moisture content of cashew
kernels decreased with increasing distance between the kernels and emitters. The higher levels of radiation
intensity resulted in the increase in the moisture loss rate. The changes occurred in the moisture content and
maximum shear force of cashew kernels during roasting were simulated using mathematical models. The changes
in maximum shear force displayed a strong linear correlation (R2 = 0.978).
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงความชื้นและเนื้อสัมผัสของเมล็ดมะมวงหิมพานตในระหวางการคั่วอบ
ดวยรังสีอินฟราเรด เมล็ดมะมวงหิมพานตไดผานการคั่วอบดวยรังสีอินฟราเรดโดยมีระยะหางระหวางเมล็ดมะมวงหิมพานตกับ
แหลงจายรังสีที่แตกตางกัน 3 ระดับคือ 15, 20 และ 25 เซนติเมตร โดยแตละระยะจะมีการจายพลังงานใหกับหลอดอินฟราเรด
3 ระดับคือ 0.2 วัตต/ตารางเซนติเมตร 0.4 วัตต/ตารางเซนติเมตร และ 0.6 วัตต/ตารางเซนติเมตร ผลการทดลองพบวาอัตรา
การลดลงของความชื้นภายในเมล็ดมะมวงหิมพานตจะลดลงตามระยะหางจากแหลงจายรังสีที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่การจาย
พลังงานใหกับหลอดอินฟราเรดที่เพิ่มขึ้นสงผลใหอัตราการระเหยน้ําเพิ่มสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงของคาความชื้นและ maximum
shear force ในระหวางการคั่วอบดวยรังสีอินฟราเรดสามารถทํานายไดดวยสมการทางคณิตศาสตร การเปลี่ยนแปลงของคา
maximum shear force พบวาเปนไปในทิศทางเดียวกันกับความชื้นโดยมีความสัมพันธกันในลักษณะที่เปนเสนตรง (R2 =
0.978)
คําสําคัญ: เมล็ดมะมวงหิมพานต คั่วอบ อินฟราเรด ความชื้น
คํานํา
เมล็ดมะมวงหิมพานตเปนหนึ่งในบรรดาถั่วเปลือกแข็งที่ไดรับความนิยมจากผูบริโภคสูงเปนอันดับตนๆ ของโลก การบริโภค
เมล็ดมะมวงหิมพานตสวนใหญนิยมบริโภคในรูปของขนมขบเคี้ยวดวยการทอดในน้ํามัน เนื่องจากการปรุงในลักษณะนี้ทําให
เมล็ดมะมวงหิมพานตมีกลิ่นรสเฉพาะตัว สีสม่ําเสมอสวยงาม อยางไรก็ตามปจจุบันผูบริโภคใหความใสใจตอสุขภาพมากขึ้น
จึงหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่ผานการทําใหสุกดวยน้ํามัน ผลิตภัณฑเมล็ดมะมวงหิมพานตที่ผานการคั่วอบดวยลมรอน จึง
ไดรับความสนใจเพิ่มมากขึ้น แตการคั่วอบดวยลมรอนจําเปนตองใชพลังงานสูง ทําใหตนทุนของกระบวนการผลิตสูงตามไป
ดวย อินฟราเรดจึงเปนทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจ เนื่องจากเปนระบบที่ใหความรอนอยางมีประสิทธิภาพสูง และประหยัดพลังงาน
มากกวาการใชลมรอน อีกทั้งยังมีความเหมาะสมในการใชงานกับวัสดุที่มีความชื้นไมสูงมากอีกดวย (Sandu, 1986; Ratti และ
Mujumdar, 1995; Afzal และคณะ, 1999; Tan และคณะ, 2001) ปจจุบันไดมีศึกษาความเปนไปไดในการนํารังสีอินฟราเรดมา
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ประยุกตใชในกระบวนการตางๆ โดยเฉพาะการอบแหงผลิตผลทางการเกษตรหลากหลายชนิดเชน ขาวเปลือก (Abe และ
Afzal, 1997) ถั่ว (Cenkowski และคณะ, 2003) และเมล็ดมะมวงหิมพานต (Umesh และ Rastogi, 2001) อยางไรก็ตามการ
นํารังสีอินฟราเรดมาใชในกระบวนการคั่วอบ ซึ่งมีวัตถุประสงคในการสรางสี กลิ่นรสและเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑซึ่งแตกตาง
จากกระบวนการอบแหง ที่ตองการลดปริมาณความชื้น โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติอื่นๆ ของผลิตภัณฑยังมีอยูอยาง
จํากัด โดยพบวา มีการศึกษาการคั่วอบดวยรังสีอินฟราเรดในถั่วลิสง (Davidson และคณะ, 1999) และเมล็ดธัญพืช (Brown
และคณะ, 2001) แตยังไมพบรายงานในเมล็ดมะมวงหิมพานต งานวิจัยนี้จึงไดศึกษาผลของการใชรังสีอินฟราเรดที่มีตอการ
เปลี่ยนแปลงของความชื้นและเนื้อสัมผัสของเมล็ดมะมวงหิมพานต
อุปกรณและวิธีการ
เมล็ดมะมวงหิมพานตที่ใชในการทดลองเปนมะมวงหิมพานตเกรดบี ขนาด 1.2-1.5 กรัมตอเมล็ด มีความชื้นเฉลี่ย 4.02
เปอรเซ็นตน้ําหนักเปยก วางตัวอยางเมล็ดมะมวงหิมพานตดิบ 200 กรัมบนตะแกรงที่สามารถปรับระยะหางระหวางแหลงจาย
รังสีกับตะแกรงได 3 ระยะ คือ 15, 20 และ 25 ซม. (Figure 1) แตละระยะมีการจายพลังงานใหกับหลอดอินฟราเรด 3 ระดับ
คือ 0.2, 0.4 และ 0.6 วัตต/ตารางเซนติเมตร ในแตละสภาวะของการทดลองจะใชระยะเวลาในการคั่วอบ 10, 20, 30, 40, 50
และ 60 นาที ตัวอยางที่ผานการคั่วอบแลวจะนํามาทําใหเย็นลงที่อุณหภูมิหองในโถดูดความชื้นกอนนํามาตรวจวัดการ
เปลี่ยนแปลงของเนื้อสัมผัสและความชื้นตามวิธี AACC (2000) การตรวจวัดเนื้อสัมผัสไดใชเครื่อง Lloyd Instrument Material
Testing Machine ติดตั้งหัววัดแบบ Kramer shear ที่มีใบกด 10 ใบ ใช load cell ขนาด 5,000 นิวตัน โดยใชตัวอยางจํานวน
30 กรัมใสลงใน Kramer shear test cell ขนาด 70×80×55 มม. ทดสอบที่ความเร็วของใบกด 100 มม./นาที บันทึกคา
maximum shear force ทดลองซ้ํา 3 ครั้งในแตละตัวอยาง

Figure 1 Infrared heating unit.
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ผลและวิจารณผลการทดลอง
จากการทดลองพบวา ความชื้นของเมล็ดมะมวงหิมพานตมีแนวโนมลดลงตามเวลาที่ใชในการคั่วอบดวยรังสีอินฟราเรด ดัง
แสดงใน Figure 2 เมื่อมีการจายพลังงานตอหนึ่งหนวยพื้นที่ใหกับหลอดอินฟราเรดเพิ่มสูงขึ้นสงผลใหอัตราการลดลงของ
ความชื้นในเมล็ดมะมวงหิมพานตในระหวางการคั่วอบเพิ่มสูงขึ้น จากการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของความชื้นที่ระยะหาง
ระหวางแหลงจายรังสีกับวัตถุดิบตางๆ พบวา ระยะหางที่เพิ่มมากขึ้นมีผลทําใหอัตราการลดลงของความชื้นลดต่ําลง ในทุกๆ
ระดับการจายพลังงานใหกับหลอดอินฟราเรด
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Figure 2 Changes in moisture content (%) of roasted cashew kernel during infrared heating at different levels of
radiation intensity and distances between emitters and the heat-irradiated surface (A) 15 cm (B) 20 cm and
(C) 25 cm.
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การเปลี่ยนแปลงของความชื้นของเมล็ดมะมวงหิมพานตเมื่อทําการคั่วอบที่ระดับการจายพลังงานใหกับหลอดอินฟราเรด
และระยะหางระหวางแหลงจายรังสีกับวัตถุดิบที่เวลาตางๆ สามารถอธิบายไดดวยสมการทางคณิตศาสตรตอไปนี้
M = M0exp (0.005L – 0.153) Pt
(1)
เมื่อ
M = ความชื้นของเมล็ดมะมวงหิมพานตคั่วอบ (เปอรเซ็นต มาตรฐานเปยก)
M0 =ความชื้นของเมล็ดมะมวงหิมพานตเริ่มตนกอนนําไปคั่วอบ (เปอรเซ็นต มาตรฐานเปยก)
L = ระยะหางระหวางแหลงจายรังสีกับเมล็ดมะมวงหิมพานต (ซม.)
P = อัตราการปอนพลังงานใหกับแหลงจายรังสีตอหนึ่งหนวยพื้นที่ (วัตตตอตารางเซนติเมตร)
t = เวลา (นาที)
เมื่อทําการเปรียบเทียบคาที่ทํานายไดจากสมการที่ (1) กับคาที่ตรวจวัดไดจากการทดลองจริงพบวา ความสัมพันธที่ไดมี
ลักษณะเสนตรง ซึ่งมีคา R2 = 0.961 โดยมีคา standard error of estimation (SEE) เทากับ 0.218 ดังแสดงใน Figure 3 แสดง
ใหเห็นวา สมการดังกลาวสามารถนํามาใชในการทํานายการเปลี่ยนแปลงความชื้นของเมล็ดมะมวงหิมพานตที่คั่วอบโดยใชรังสี
อินฟราเรดในสภาวะตางๆ ได

Figure 3 Comparison of actual and predicted value (A) maximum shear force (B) moisture content.
สําหรับการเปลี่ยนแปลงเนื้อสัมผัส ซึ่งบงชี้ดวยคา maximum shear force (F) ของเมล็ดมะมวงหิมพานตระหวางการคั่วอบ
ดวยรังสีอินฟราเรดนั้น พบวา การใชระยะเวลาในการคั่วอบมากขึ้นมีผลทําใหคา F ลดลง (Figure 4) เนื่องจากเมล็ดมะมวงหิม
พานตมีความกรอบเพิ่มขึ้น เกิดการแตกหักไดงาย แรงที่ใชในการกดจึงมีคาต่ํากวาเดิม การเพิ่มพลังงานตอหนึ่งหนวยพื้นที่
ใหกับหลอดอินฟราเรดมีผลทําใหอัตราการลดลงของคา F เพิ่มสูงขึ้น และการเพิ่มระยะหางระหวางแหลงจายรังสีกับวัตถุดิบมี
ผลทําใหอัตราการลดลงของคา F ลดต่ําลง การเปลี่ยนแปลงของคา F ของเมล็ดมะมวงหิมพานตเมื่อทําการคั่วอบที่ระดับการ
จายพลังงานใหกับหลอดอินฟราเรดและระยะหางระหวางแหลงจายรังสีกับวัตถุดิบที่เวลาตางๆ สามารถอธิบายไดดวยสมการ
ทางคณิตศาสตรดังตอไปนี้
F = F0exp (0.002L – 0.07P-0.051)t 0.545
(2)
เมื่อ
F = คา maximum shear force ของเมล็ดมะมวงหิมพานตคั่วอบ (kN)
F0 = คา maximum shear force ของเมล็ดมะมวงหิมพานตเริ่มตนที่ยังไมผานการคั่วอบ (kN)
เมื่อทําการเปรียบเทียบคา F ที่ทํานายไดจากสมการที่ (2) กับคา F ที่ตรวจวัดไดจากการทดลองจริง พบวา ความสัมพันธที่
ไดมีลักษณะเสนตรง ซึ่งมีคา R2 = 0.975 โดยมีคา SEE เทากับ 0.047 ดังแสดงใน Figure 3 แสดงใหเห็นวา สมการดังกลาว
สามารถนํามาใชในการทํานายการเปลี่ยนแปลงของคา F ของเมล็ดมะมวงหิมพานตทคี่ ั่วอบโดยใชรังสีอินฟราเรดในสภาวะ
ตางๆ ได
เมื่อพิจารณาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของคาความชื้นและ F ในระหวางการคั่วอบดวยรังสีอินฟราเรดจะเห็นไดวา มี
ลักษณะเปนไปในทิศทางเดียวกัน จึงนําคาตัวแปรทั้งสองมาหาความสัมพันธที่มีตอกัน พบวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกัน
ในรูปแบบของสมการเสนตรง M = 0.272F+1.265 ที่มีคา R2 เทากับ 0.977 และคา SEE เทากับ 0.158 แสดงใหเห็นวา การ
ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของคา F สามารถใชในการทํานายการเปลี่ยนแปลงของคาความชื้นของเมล็ดมะมวงหิมพานตใน
ระหวางการคั่วอบได

88
86

ว. วิทยาศาสตรเกษตร

maximum shear force (kN)

ปที่ 40 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม 2552

moisture content (%)

Figure 4 Relationship between moisture content and maximum shear of roasted cashew kernels.
สรุปผล
คาความชื้นภายในเมล็ดมะมวงหิมพานตและ maximum shear force ลดลงตามเวลาที่ใชในการคั่วอบ อัตราการลดลงของ
ความชื้นภายในเมล็ดและ maximum shear force ลดลงตามระยะหางจากแหลงจายรังสีที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่การจายพลังงาน
ใหกับหลอดอินฟราเรดที่เพิ่มขึ้นสงผลใหอัตราการลดลงของคาความชื้นและ maximum shear force เพิ่มขึ้น โดยคาความชื้น
และ maximum shear force มีความสัมพันธกันในลักษณะที่เปนเสนตรง
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