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Abstract
The objective of this research was to reduce the water content of fish organs sour soup (Kaeng Tai
Pla) to prevent spoilage. Kaeng Tai Pla was dried by using far-infrared radiation from ceramic. The capacity
of the dryer was 5,454 cm3. The drying was done at a temperature of 50oC, 60oC and 70oC with a drying layer
thickness of 0.5 cm with the initial moisture content in the range of 180-190% dry basis. This was conducted
until the final moisture content remained in the range of 3.6-6.1% dry basis. After that, the suitable drying
temperature and drying rate of the dried Kaeng Tai Pla was analyzed. From the results, Kaeng Tai Pla dried
at a drying temperature of 70oC required 5 hours for the drying time, and the final moisture content was
3.6% dry basis. While, at the drying temperature of 50oC, the drying time was equal to 10 hours for the
reduction of the final moisture content of up to 5.4% dry basis. Finally, it was found that Kaeng Tai Pla had
a medium yellow color, good aroma, and a salty and spicy taste.
Keywords: Drying, Kaeng Tai Pla Infrared radiation, Ceramic
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อลดปริมาณน้ำในแกงไตปลาเพื่อปองกันการเนาเสียและสะดวกในการพกพา โดยใช
เครื่องอบแหงที่อาศัยการแผรังสีอินฟราเรดระยะไกลจากเซรามิก ขนาดความจุ 5,454 cm3 ทำการอบแหงแกงไตปลาซึ่งมี
ความชื้นเริ่มตนในชวง 180-190% dry basis ที่อุณหภูมิ 50oC 60oC และ 70oC จนเหลือความชื้นสุดทายในชวง 3.6-6.1%
dry basis โดยใชความหนาของเนื้อแกงไตปลาเทากับ 0.5 cm แลววิเคราะหหาอุณหภูมิและอัตราการอบแหงที่เหมาะสมของ
การอบแหงแกงไตปลา จากผลการทดลองพบวา การอบแหงแกงไตปลาที่อุณหภูมิ 70oC ใชระยะเวลาอบแหงนอยที่สุดเทากับ
5 ชั่วโมง และไดความชื้นสุดทายเทากับ 3.6% dry basis ในขณะที่การอบแหงที่อุณหภูมิ 50oC ใชระยะเวลาอบแหงมากที่สุด
เทากับ 10 ชั่วโมง จึงจะเหลือความชื้นสุดทายเทากับ 5.4% dry basis โดยแกงไตปลาแหงที่ไดมีสีเหลืองปานกลาง มีกลิ่นของ
แกงไตปลา มีรสชาติเค็มและเผ็ด
คำสำคัญ: การอบแหง แกงไตปลา รังสีอินฟราเรด เซรามิก

บทนำ
การอบแหง (Drying) คือ การใหพลังงานความรอนแกวัสดุอบแหงเพื่อระเหยน้ำในวัสดุหรือลดปริมาณความชื้น
ในที่นี่จะกลาวถึงการอบแหงผลิตภัณฑอาหารเทานั้น ซึ่งผลิตภัณฑอาหารสวนมากเชน ผัก ผลไม และเนื้อสัตวตางๆ จะไมใช
วัสดุที่สามารถทำใหแหงจนความชื้นมีคาเปนศูนยได อยางเชน ทราย หรือผา [1] แตเปนวัสดุที่ไมสามารถทำใหแหงจนความชื้น
มีคาเปนศูนย จึงจะมีความชื้นจำนวนหนึ่งแฝงอยูภายใน และความชื้นนี้สามารถใชในการเก็บรักษาผลิตภัณฑทางการเกษตร
และทำใหผลิตภัณฑไมเนาเสียไดงาย การอบแหงเปนกระบวนการสำคัญในการลดความชื้ นของวัตถุดิบจากผลิตภัณฑการเกษตร
วัสดุอาหารและการผลิตสินคาชุมชนเพื่อเปนการสรางมูลคาใหกับสินคานั้น ๆ เชน อาหารแหง เครื่องดื่มชนิดผง การผลิต
สมุน ไพร การยอมผา ของใชและของตกแตงจากไม ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑของชุมชนในปจจุบัน จะใชก ารตากแดดตาม
ธรรมชาติหรือการอบแหงดวยลมรอน ซึ่งผลิตภัณฑที่ไดมีคุณภาพไมคงที่ โดยเฉพาะผลิตภัณฑอาหารจะมีการปนเปอนจาก
สภาวะแวดลอม เชน ฝุนละออง เชื้อรา การรบกวนจากแมลงวัน หรือสัตวตาง ๆ จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีการอบแหงที่
เหมาะสมกับผลิตภัณฑในชุมชนทั้งดานการลงทุน การบำรุงรักษาและความคุมคาดานพลังงาน [2] ดังที่ วรรณิตา ทองพัด และ
คณะ [2] ไดอบกลวยน้ำวาดิบเพื่อแปรรูปเปนผงกลวยและดอกอัญชันเพื่อแปรรูปเปนชา ดวยระบบอบแหงชนิดการแผรังสีความ
รอนของเซรามิกที่อุณหภูมิ 70oC และ 60oC เปนเวลา 3 ช่วั โมง และ 1 ชั่วโมง ตามลำดับ พบวา ผงกลวยและดอกอัญชันที่ไดมี
รสชาติและสีตรงตามที่ตองการ กลาวคือ มีสี กลิ่น และรสชาติคงเดิม จึงเปนการยกระดับคุณภาพและสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
ผลิตภัณฑชุมชนไดอีกทางหนึ่ง
แกงไตปลาหรือแกงพุงปลา (Fish organs sour soup) เปนอาหารที่ขึ้นชื่อของภาคใตดวยรสชาติทเ่ี ปนเอกลักษณ ทั้ง
เผ็ดและรอนแรง รสชาติเขมขนดวยสวนผสมที่ลงตัว สามารถเลือกรับประทานรวมกับขาวหรือขนมจีนก็อรอยไมแพกัน แกงไต
ปลามีทั้งชนิดไมใสกะทิและใสกะทิ สำหรับแกงไตปลาไมใสกะทิจะไดรบั ความนิยมมากกวาแกงไตปลาแบบใสกะทิ ซึ่งแกงไตปลา
แบบใสกะทิจะนิยมในบางทองถิ่น เชน จังหวัดยะลา เปนตน โดยการทำแกงไตปลาจะเริ่มจาการตมกะทิพอสุกไมแตกมัน แลว
พริกแกงซึ่งประกอบดวย พริกขี้หนูแหง เกลือ พริกไทยเม็ด ตะไคร ผิวมะกรูด กระเทียม ขมิ้น หอมแดง และกะป เปนตน ทั้งนี้
แกงไตปลาแบบชุมพรจะไมใสขา กระชาย และหอมแดง เปนตน [3] แตปจจุบันไมวาจะเดินทางไปภาคไหนของประเทศไทยก็
สามารถชิมรสแกงไตปลากันไดทั่วไป และนิยมนำมารับประทานกับขาวสวยหรือขนมจีน เปนตน [4] ปจจุบันมีการบริโภคแกงไต
ปลากันอยางแพรหลาย ไมใชเพียงคนภาคใตเทานั้นแตเปนที่นิยมบริโภคกันทั่วประเทศ อย า งไรก็ ดี แกงไตปลานั้น ไมสามารถ
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พกพาและเก็บรักษาไวไดนานเนื่องจากมีปญ หาเรื่องกลิ่น และงายตอ การเนาเสีย จากปญหาที่ก ลา วมานี้ จึงเปน ที่มาของ
การอบแหง แกงไตปลา เพื่ อ ลดปริมาณน้ำอัน มีผลใหส ามารถปองกัน การเนา เสียและสะดวกในการพกพา รวมทั้ งยังเปน
การเพิ่มมูลคา ของแกงไตปลาอีกดวย
การอบแหงดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา เชน รังสีอินฟราเรดจะมีผลใหความชื้นของวัสดุลดลงไดเร็วกวาการอบแหงดวย
อากาศรอนอยางเดียว เนื่องจากรังสีอินฟราเรดสามารถทะลุเขาไปยังเนื้อในวัสดุที่อบแหงแลวเกิดความรอนเชิงปริมาตรในวัสดุ
สงผลใหสัมประสิทธิ์การแพรความชื้นประสิทธิผลเกิดขึ้นที่ภายในวัสดุแลวถายโอนสูผิววัสดุแลวจึงระเหยน้ำออกไปจากวัสดุ [5]
ทั้งนี้ การอบแหงที่อุณหภูมิสูงอาจมีผลใหสารอาหาร สี และรสชาติของวัสดุเปลี่ยนแปลงได โดย อีลีหยะ สนิโซ และคณะ [5]
ไดทดลองอบแหงเห็ดนางฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยรวมรังสีอินฟราเรดที่อุณหภูมิ 40-70oC พบวา ที่อุณหภูมิ 70oC เปน
สภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการอบแหงเห็ดนางฟา โดยมีอัตราสวนความชื้นลดลงจาก ในเวลา 06.0 เฉลี่ยเทากับ 00.1180 min
ในขณะเดียวกัน วรรณิตา ทองพัด และคณะ [2] ไดระบุวา ระบบอบแหงชนิดการแผรังสีความรอนของเซรามิก เปนเทคโนโลยีที่
อาศัยการแผพลังงานความรอนจากเซรามิกชนิดพิเศษที่รับความรอนจากหัวเผา เพื่อปลดปลอยคลื่นความรอนในชวงอินฟราเรด
ระยะไกล (far infrared, FIR) ซึ่งจะสรางความรอนที่ภายนอกจากอินฟราเรดโดยมีพลังงานสวนหนึ่งแทรกเขาไปในชั้นผิวของ
วัสดุที่อบแหง สงผลใหเกิดการสงผานความชื้นจากดานในของวัสดุสูดานนอกอยางตอเน่อื งโดยไมทำลายโครงสรางของวัสดุ ทั้ง
ยังสามารถลดระยะเวลาการอบแหงและประหยัดพลังงาน วัตถุดิบมีรสชาติ สี กลิ่นและรสคงเดิม
งานวิจัยนี้จึงศึกษาการอบแหงแกงไตปลาดวยเครื่องอบแหงที่อาศัยการแผรังสีอินฟราเรดระยะไกลจากเซรามิก เพื่อ
หาเง่อื นไขที่เหมาะสมและประเมินอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานในการอบแหงโดยการแผรังสีอินฟราเรดระยะไกลจากเซรามิก ที่
สามารถใหความรอนที่รวดเร็วและกระจายความรอนไดอยางสม่ำเสมออีกทั้งใชเวลาในการอบแหงไมนานและยังทำใหแกงไตปลามี
มูลคาเพิ่มขึ้นสำหรับทำเปนผลิตภัณฑทองถิ่นของภาคใต โดยการทดลองและวิเคราะหคาการเปลี่ยนแปลงคาความชื้น อัตราการ
อบแหงและความสิ้นเปลืองพลังงาน

วิธีการวิจัย
1. การเตรียมวัตถุดิบ
นำแกงไตปลามาบดใหละเอียด ดวยเครื่องบดขนาดกำลังไฟฟา 1.1 kW ที่ความเร็วรอบ 190rpm ดังภาพที่ 1(ก)
ซึ่งมีความชื้นเริ่มตนของแกงไตปลาอยูที่ประมาณ 180-190% dry basis บรรจุในถาดอลูมิเนียมขนาด 16x24 cm2 ซึ่งมีความ
หนาของเนื้อ แกงไตปลาเทากับ 0.5 cm โดยความหนาที่เลือ กใชน ี้สอดคลองกับ ความลึกการทะลุผานของรังสีอินฟราเรด
(penetration depth, Dp) [6, 7] เชน แครอท เนย แอปเปลสด มันฝรั่งสด มันฝรั่งแหงและขนมปง ที่มีคาอยูในชวง 0.15-1.2
cm
2. อุปกรณการทดลอง
เครื่องอบแหง ใชแผนเซรามิกเปนตัวนำในการสงผานความรอนใหกับหองอบแหง ทำใหเกิดการแผรังสีอินฟราเรด
ระยะไกลจากเซรามิก โดยแผนเซรามิกจะไดรับความรอนมาจากแกสหุงตม โดยภายในหองอบแหงมีขนาดความจุของเครื่อง
เทากับ 5,454 cm3 ซึ่งประกอบดวยชั้นวางถาดสำหรับบรรจุวัสดุอบแหง โดยมีระยะหางระหวางแผนเซรามิกเทากับ 10 cm มี
ชองระบายอากาศที่มีลักษณะทรงกลม ใชพัดลมในการดูดอากาศออกจากหองอบแหง ในขณะที่กลองควบคุมประกอบดวย
อุปกรณควบคุมการจายแกส อุปกรณควบคุมการทำงานของเครื่องอบแหง อุปกรณควบคุมเวลา และอุณหภูมิที่ใชในการอบแหง
ดังภาพที่ 1(ข)
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(ก)
(ข)
ภาพที่ 1 (ก) แกงไตปลาที่ผานการบด และ (ข) เครื่องอบแหงที่ใชในอบแกงไตปลา

ภาพที่ 2 ภายในเครื่องอบแหง (ตำแหนงถาด) ที่ใชในการอบแหงแกงไตปลา

3. การอบแหงแกงไตปลา
การอบแหง ทำไดโดยนำแกงไตปลาเขาเครื่องอบแหง ดังภาพที่ 2 แลวใชความรอนจากเซรามิกในการแผรังสี
อินฟราเรดระยะไกล ซึ่งกำหนดเงื่อนไขในการอบแหง คือ ความหนาของแกงไตปลาเทากับ 0.5 cm อุณหภูมิอบแหง เทากับ
50oC, 60oC และ 70oC ใชระยะหางจากแผนเซรามิกเทากับ 10 cm และทำการชั่งการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักแกงไตปลาทุกๆ 30
นาที ทำการอบแหงจนแกงไตปลาเหลือความชื้นสุดทายนอยกวา 10% dry basis
4. การหาคาความชื้นของแกงไตปลา
ความชื้นเริ่มตนคำนวณได โดยการนำตัวอยางแกงไตปลาเขาตูอบลมรอน ที่อุณหภูมิ 103±2oC เปนเวลา 72 ชั่วโมง
โดยทำการชั่งน้ำหนักกอนอบและหลังอบ แลวคำนวณหาคาความชื้นของแกงไตปลาตามมาตรฐาน AOAC 2005 [8]
5. การวิเคราะหผลการทดลอง
การวิเคราะหผลการทดลอง ไดเลือกวิเคราะหคาความชื้นของแกงไตปลากอนและหลังอบแหง โดยปริมาณความชื้น
ในวัสดุสามารถแสดงได 2 ลักษณะ [9] คือ ปริมาณความชื้นมาตรฐานเปยก (wet basis) และปริมาณความชื้นมาตรฐานแหง (dry
basis) ซึ่งคำนวณไดจากสมการ ดังตอไปนี้
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w d
 100
w
w d
 100
Md 
d

(1)

Mw 

(2)

เมื่อ M w คือ ความชื้นมาตรฐานเปยก (% wet basis) M d คือ ความชื้นมาตรฐานแหง (% dry basis) w คือ น้ำหนักเริ่มตน
ของวัสดุชื้น (kg) และ d คือ น้ำหนักของวัสดุแหง (kg)
อัตราการอบแหง (drying rate) คือ การเปลี่ยนแปลงความชื้นตอเวลาในการอบแหง ซึ่งคำนวณไดจากสมการ
ดังตอไปนี้
Mi  Mf
 100
t

DR 

(3)

เมื่อ DR คือ อัตราการอบแหง (kg/h) M i คือ ปริมาณความชื้นเริ่มตน (kg-water) M f คือ ปริมาณความชื้นสุดทาย (kgwater) และ t คือ เวลาในการอบแหง (h)
ความสิ้นเปลืองพลังงาน (energy consumption) คือ พลังงานที่ใชตอปริมาณน้ำที่ระเหยเปนสวนกลับของอัตรา
การระเหยน้ำจำเพาะ ซึ่งคำนวณไดจากสมการ ดังตอไปนี้
EC 

เมื่อ

mw

คือ ปริมาณน้ำที่ตองระเหย (kg)

m fuel  h fg

m fuel

(4)

mw

คือ มวลของเชื้อเพลิง (kg)

h fg คือ คาความรอนแฝงในการระเหยน้ำ (kJ/kg)

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย

1. การเปลี่ยนแปลงคาความชื้น
ผลการทดลองของการอบแหงแกงไตปลาที่อุณหภูมิ 50oC 60oC และ 70oC เมื่อระยะหางจากเซรามิกเทากับ 10
cm ความหนาของชั้นแกงไตปลาที่อบแหงเทากับ 0.5 cm สามารถอธิบายไดโดยพิจารณาภาพที่ 3 ซึ่งแสดงการเปลี่ยนแปลง
ความชื้นของแกงไตปลาที่อุณหภูมิอบแหงแตกตางกัน พบวา การอบแหงที่อุณหภูมิ 50oC ใชระยะเวลาในการอบแหงมากที่สุด
เทากับ 10 ชั่วโมง จนเหลือความชื้นสุดทาย 5.4% dry basis แกงไตปลาที่ไดหลังการอบแหงมีลักษณะสีเหลืองปานกลาง มีกลิ่น
ของแกงไตปลา มีรสชาติเค็มและเผ็ด ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน แกงไตปลาแหง (มผช.๓๒๓/๒๕๕๖) [10] ท่ตี องมี
คุณลักษณะโดยทั่วไป คือ คอนขางแหง มีสีและกลิ่นดีตามธรรมชาติของแกงไตปลาแหงและมีคาวอเตอรแอกทิวิตี (เปนปจจัย
สำคัญสำหรับควบคุมและปองกันการเสียของผลิตภัณฑอาหาร) ไมเกิน 0.85
ในขณะท่กี ารอบแหงที่อุณหภูมิ 60oC ตองใชระยะเวลาในการอบแหงเทากับ 8 ชั่วโมง จึงจะเหลือความชื้นสุดทาย
เทากับ 6.1% dry basis โดยแกงไตปลาหลังการอบแหงมีลักษณะสีเหลืองคล้ำ มีกลิ่นของแกงไตปลานอย มีรสชาติเค็มและเผ็ด
สวนการอบแหงที่อุณหภูมิ 70oC ใชระยะเวลาในการอบแหงนอยที่สุดเทากับ 5 ชั่วโมง จึงเหลือความชื้นสุดทาย 3.6% dry
basis โดยแกงไตปลาที่ไดหลังการอบแหงมีลักษณะสีเหลืองไหม รสชาติขม มีกลิ่นไหมของแกงไตปลา ทั้งนี้ระหวางการอบแหง
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พบวา ในชวงแรกความชื้นของแกงไตปลาจะมีคาลดลงอยางรวดเร็วเพราะเปนชวงที่วัสดุยังมีความชื้นสูง จึงเกิดการถายเท
ความชื้นจากเนื้อวัสดุสูอากาศในหองอบแหงอยางรวดเร็ว แตหลังจากนั้นความชื้นจะคอยลดลงอย างชาๆ จนสิ้นสุดกระบวนการ
อบแหง

ภาพที่ 3 การเปลี่ยนแปลงความชื้นของแกงไตปลาเมื่ออบแหงที่อุณหภูมิแตกตางกัน

ภาพที่ 4 การเปลี่ยนแปลงอัตราการอบแหงแกงไตปลาที่อุณหภูมิอบแหงแตกตางกัน
2. อัตราการอบแหง
พิจารณาภาพที่ 4 ซึ่งแสดงการเปลี่ยนแปลงอัตราการอบแหงที่อุณหภูมิแตกตางกัน พบวา การอบแหงที่อุณหภูมิ
50oC 60oC และ 70oC ในชวง 1-3 ชั่วโมงแรก อัตราการอบแหงจะลดลงอยางรวดเร็วเนื่องจากชวงแรกนี้วัสดุมีความชื้นสูง จึง
เกิดการระเหยของความชื้นในแกงไตปลาออกมาอยางรวดเร็ว และอัตราการอบแหงของแกงไตปลาที่อุณหภูมิ 70oC ซึ่งเปน
อุณหภูมิอบแหงที่สูงที่สุด จะพบการเปลี่ยนแปลงของอัตราการอบแหงมากที่สุดในชวงแรกของการอบแหงจนถึงประมาณนาทีที่
50 จากนั้นอัตราการอบแหงจะคอยลดลงจนเกิดการเปลี่ยนแปลงนอยมากในชวง 4-5 ชั่วโมงสุดทายของการอบแหง ซึ่งแสดง
แกงไตปลาสด แกงไตปลาหลังอบแหงและผลิตภัณฑแกงไตปลา ดังภาพที่ 5 (ก)-(ค)
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(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 5 (ก) แกงไตปลาสด (ข) แกงไตปลาหลังอบแหง และ (ค) ผลิตภัณฑแกงไตปลา
ทั้งนี้ วัชรินทร ดงบัง [6] และ Krishnamurthy et al. [7] ไดกลาววา การประยุกตใชรังสีอินฟราเรดในอุตสาหกรรม
อาหารจะอยูในรูปของตัวทำความรอนในกระบวนการตาง ๆ เชน การอบ การคั่วและการอบแหง ซึ่งพบวารังสีอินฟราเรดมี
ลักษณะเดน คือ สามารถถายโอนความรอนสูอาหารไดอยางมีประสิทธิภาพกวาอากาศรอน จึงสามารถลดเวลาของกระบวนการ
และคาใชจายดานพลังงาน นอกจากนี้ผลผลิตที่ไดหลังผานกระบวนการทางความรอนดวยรังสีอินฟราเรดยังมีคุณภาพดีกวาอีก
ดวย เนื่องจากรังสีอินฟราเรดสามารถทะลุผานอาหารแตละชนิดได (ความลึกประมาณ 0.1-1.8 cm) ตางจากการใหความรอน
ดวยอากาศรอนที่วัสดุจะรอนบริเวณผิวนอกกอนแลวจึงถายโอนไปยังภายในวัสดุซึ่งตองใชเวลานานและวัสดุอาจไหมหรือมี
คุณภาพลดลงได
3. ความสิ้นเปลืองพลังงาน
คาความสิ้นเปลืองพลังงานของการอบแหงแกงไตปลาที่อุณหภูมิตาง ๆ มีคาแตกตางกัน เนื่องจากคาความสิ้นเปลือง
พลังงานขึ้นอยูกับระยะเวลา อุณหภูมิ และปริมาณเชื้อเพลิงของการอบแหง ซึ่งอุณหภูมิการอบแหงที่ 50oC ใชเวลาในการ
อบแหง 10 ชั่วโมง มีความสิ้นเปลืองพลังงานมากที่สุดและยังใชพลังงานมากที่สุดเทากับ 1.525 MJ/g H2Oevap ในขณะที่
อุณหภูมิที่ 70oC ใชพลังงานนอยที่สุดเทากับ 0.813 MJ/g H2Oevap ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความสิ้นเปลืองพลังงานของการอบแหงแกงไตปลาที่อุณหภูมิตาง ๆ
อุณหภูมิการอบแหง
มวลสุทธิของแกส (LPG)
ความสิ้นเปลืองพลังงาน
o
( C)
(g)
(MJ/g.H2Oevap)
25.17
1.525
50 องศาเซลเซียส
60 องศาเซลเซียส
24.21
1.239
70 องศาเซลเซียส
24.40
0.813
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สรุปผลการวิจัย
การวิจัยนี้ไดวิเคราะหหาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และอัตราการอบแหงแกงไตปลา ดวยการแผรังสีอินฟราเรด
ระยะไกลจากเซรามิก โดยการอบแหงที่อุณหภูมิต่ำจะเหมาะสำหรับการอบแหงแกงไตปลากวาการอบแหงที่อุณหภูมิสูง
กลาวคือ การอบแหงแกงไตปลาดวยการแผรังสีอินฟราเรดระยะไกลจากเซรามิกที่อุณหภูมิ 50oC เปนเวลา 10 ชั่วโมง จนเหลือ
ความชื้นสุดทาย 5.4% dry basis ไดแกงไตปลาที่มีลักษณะสีเหลืองปานกลาง มีกลิ่นของแกงไตปลา มีรสชาติเค็มและเผ็ด ทั้งนี้
อัตราการอบแหงจะลดลงเมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการอบแหง เนื่องจากอัตราการระเหยน้ำที่สูงขึ้นจากการไดรับพลังงานจากรังสี
อินฟราเรดเขาไปในเนื้อแกงไตปลา จึงสงผลใหแกงไตปลาที่ไดมีลักษณะสีเหลืองปานกลาง มีรสชาติและกลิ่นของแกงไตปลาอยู
ครบถวน
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