
 

บทที่ 2 
สรุปสาระสําคัญจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.1 แครอท 

Carrot : (Daucus carota L.var.sativa (Hoffm.) Thell) เปนผักใน ตระกูล Apiaceae 
(Umbelliferae) มีถ่ินกําเนิดอยูแถบเอเซียกลางจนถึงทางตะวันออก จากน้ันจะเผยแพรเขาไปใน
ยุโรป และประเทศจีน แครอทท่ีปลูกในระยะแรก ๆ จะมีหัวสีแดง ปจจุบันนิยมหัวสีเหลือง-สม 
พันธุปาท่ีเจริญอยูท่ัวไปใน อาฟกานิสถาน อาจจะมีสีหัวสีมวง สีขาว หรือเหลืองในศตวรรษท่ี 16 
ไดมีการปรับปรุงพันธุ โดยคัดเลือกสี ขนาดและลักษณะของหัว ในระยะแรกแครอทถูกนํามาใชเป
นพืชสมุนไพร เร่ิมนํามาประกอบอาหารในศตวรรษท่ี 20 แครอทเปนแหลงสารโภชนาการท่ีสําคัญ 
เชน เบตา-แคโรทีนซ่ึงจะเปล่ียนเปนวิตามิน เอ ทําใหแครอทมีวิตามิน เอ สูง (11,000 IU) (Lorenz 
and Maynard, 1980)  มีวิตามิน B1, B2 และ C สวนของเปลือกท่ีแก จะมีแคโรทีนสูง โดยจะเพ่ิม
ปริมาณตามอายุของพืช   วิตามิน เอ ทําใหรางกายมีความตานทานตอไขหวัด นอกจากนี้ยังมีสาร
โภชนาการอ่ืนๆท่ีสําคัญ ดังแสดง ในตารางท่ี 2.1 

 
2.2 การผลิตแครอทในประเทศไทย 

แครอทนั้นมีมากมายหลากหลายสายพันธ ซ่ึงแตละสายพันธนั้นก็มีเอกลักษณและมี
ความเหมาะสมในการแปรรูปแตกตางกัน นอกจากน้ียังมีหลากสีสันอีกดวยโดยในประเทศไทยเอง
นั้นมีสายพันธท่ีไดรับความนิยมปลูกดังนี้  หงษแดง, New kuruda, Imperater และ Nante  (นิพนธ, 
2545) แครอทนั้นปลูกไดดีในชวงฤดูฝน ในฤดูรอนมีการปลูกลดลงเน่ืองจากตองใชการดูแลสูง 
แมวาแครอทจะผลิตไดเปนปริมาณมากในฤดูฝน แตคุณภาพของแครอทกลับไมไดคุณภาพเทากับ
ในชวงฤดูรอนหรือฤดูหนาว  คุณภาพไมตรงตามความตองการของโรงงานแปรรูป จึงมี     แครอท
เหลือและตกเกรดเปนจํานวนมาก นอกจากน้ียังไดมีการนําเขา แครอทมาจากประเทศจีนซ่ึงมีสีและ
รูปรางท่ีสวยงามกวาแครอทท่ีผลิตไดในประเทศไทย ทําใหแครอทท่ีผลิตไดในประเทศมีปริมาณ
มากเกินความตองการและราคาตํ่า (โครงการหลวง, 2548) 
 
 
 
 



  
4 

ตารางท่ี 2.1 คุณคาทางโภชนาการ จากสวนท่ีเปนอาหารได 100 กรัม 
สารโภชนาการ ปริมาณ 

น้ํา 88 % 
พลังงาน 42 cal 
โปรตีน 1.1 g 
ไขมัน 0.2 g 

คารโบไฮเดรต 9.7 g 
แคลเซียม 37 mg 
ฟอสฟอรัส 36 mg 

เหล็ก 0.7 mg 
โซเดียม 47 mg 

โปแตสเซียม 341 mg 
วิตามิน เอ 11,000 IU 
ไทอะมีน 0.06 mg 

ไรโบฟลาวิน 0.05 mg 
ไนอะซิน 0.6 mg 

แอสคอรบิค แอซิด 8.0 mg 
ท่ีมา : Lorenz and Maynard (1980) 

 
2.3 การแปรรูปแครอทในประเทศไทย 

แครอทสดเปนสวนประกอบอาหารไดหลายอยาง เชน ทําสลัด สมตํา ตมจืด ผัดกับ
เนื้อสัตว หรือตกแตงอาหารหรือขนมใหสวยงาม นอกจากนี้ยังสามารถนํามาแปรรูปเปน น้ําแครอท 
แครอทอบแหง  แยมแครอท แครอท 3 รส   และเปนสวนประกอบในเคร่ืองสําอางค เชน สบู เปน
ตน ซ่ึงงานวิจัยวิทยานิพนธนี้ไดใหความสนใจกับการแปรรูปดวยวิธีแชอ่ิมอบแหง ซ่ึงเปนวิธีท่ี
เกษตรกรหรือผูประกอบการแปรรูปสามารถกระทําไดโดยงายในตนทุนตํ่า และผลิตภัณฑท่ีได
สามารถเก็บรักษาไวไดท่ีสภาวะปกติ ซ่ึงจะไดกลาวถึงหลักการตางๆที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
แปรรูปนี้ พรอมท้ังไดรวบรวมงานวิจัยท่ีเกี่ยวของไวในบทนี้ดวย  
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2.3.1 การแปรรูปดวยวิธีการทําแหง 
การทําผักผลไมอบแหงคือ การระเหยนํ้าออกจากเนื้อเยื่อของผักและผลไมจนกระท่ังลดลง

อยูในระดับท่ีไมเกิดการเนาเสีย ซ่ึงการกระทําดังกลาวจะมีผลตอการลดคา water activity (aw) ของ
อาหาร ซ่ึงหมายถึงปริมาณนํ้าอิสระท่ีจุลินทรียสามารถนําไปใชในการเจริญ และการเกิดปฎิกิริยา
ทางเคมีตางๆ โดยท่ีน้ําในอาหารมี 2 ชนิด คือน้ําอิสระ (free water) ท่ีไมถูกเนื้ออาหารตรึงไว และ
น้ําไมอิสระท่ีถูกเนื้ออาหารตรึงไว (bound water) ซ่ึงน้ําไมอิสระน้ีจุลินทรียไมสามารถนําไปใชใน
การเจริญได การลดคา aw ในอาหารมีหลัก 3 ประการ ไดแก การเอาน้ําออก โดยการระเหย การตก
ผลึกของน้ําท่ีกลายเปนน้ําแข็ง และการเติมสารละลาย โดยท่ัวไปวิธีการกําจัดน้ําในกรณีนี้นิยมใช
ความรอนเปนสวนใหญ ซ่ึงถาไมควบคุมอยางเหมาะสมจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงรูปรางและ
โครงสรางของผักหรือผลไมไดมาก เชนการมีผิวหนาท่ีแหงแข็ง การเสียโครงสรางของโปรตีน การ
เกิดสีน้ําตาล การเกิดปฎิกิริยาออกซิเดช่ันของสารประกอบบางชนิด ตลอดจนการเนาเสียเนื่องจากจุ
ลินทรีย ดังนั้น จึงจําเปนตองทําความเขาใจเกี่ยวกับปรากฏการณทางกายภาพท่ีเกิดข้ึนในระหวาง
การอบแหงท่ีมีผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑ ซ่ึงท่ีสําคัญนั้นมี 2 ประการ คือ การถายเทความรอน
และการถายเทมวลน้ําในอาหาร (บุษกร, 2547; สินธนา, 2542) 

 การทําแหงนั้นมีผลตอการควบคุม aw ในอาหาร ซ่ึงเปนปจจัยท่ีสําคัญมากตออายุการเก็บ
ของอาหาร ในขณะท่ีอุณหภูมิ ความเปนกรด-ดาง (pH) และปจจัยอ่ืน ๆ มีผลกระทบตอความเร็วใน
การเจริญของจุลินทรียในอาหาร aw จะเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการควบคุมการเสียของอาหาร 
ตัวอยางเชน แบคทีเรียเกือบทุกชนิดไมสามารถเจริญไดท่ี aw ต่ํากวา 0.91 ในขณะท่ีราสวนมากหยุด
การเจริญเม่ือ aw ต่ํากวา 0.80 ซ่ึง aw เปนปจจัยควบคุมการเจริญของจุลินทรีย  ดังแสดงในตารางท่ี 
2.2 นอกจากนั้น aw ยังมีผลกระทบตอการทํางานของเอ็นไซม และวิตามินในอาหารซ่ึงเปนสาเหตุ
ของการเปล่ียนแปลงสี รส และกล่ินของอาหาร อยางชัดเจน (บุษกร, 2547) 

สามารถจัดกลุมอาหารตามคา aw ดังนี้ 
- อาหารที่มีความช้ืนสูง เปนอาหารท่ีมีความช้ืนมากกวา 50 % หรือมี aw มากกวาหรือ

เทากับ 0.95 เชนอาหารสดทุกชนิด 
 - อาหารที่มีความช้ืนปานกลาง เปนอาหารท่ีมีความช้ืน 15-50 % หรือมี aw ระหวาง 0.65-
0.85 เชน ปลาหมึกปรุงรสมีความช้ืนไมเกิน 28 % 

  - อาหารที่มีความช้ืนตํ่า เปนอาหารท่ีมีความช้ืนไมมากกวา 25 % หรือมี aw นอยกวาหรือ
เทากับ 0.65 เชน นมผง แปงมัน ไขผง และกาแฟผงสําเร็จรูป เปนตน มาตราฐานอุตสาหกรรมของ
ไทยกําหนดใหกาแฟผงสําเร็จรูปมีความช้ืนไมเกิน 4.5 % (บุษกร, 2547) 
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ตารางท่ี  2.2   คา Water Activity นอยท่ีสุดท่ีจุลินทรียชนิดสําคัญ ๆ จะเจริญเติบโตได 
ชนิดของจุลินทรีย Water Activity นอยท่ีสุดท่ีจลิุนทรียสามารถเจริญได 

Normal Bacteria 
Normal Yeasts 
Normal Molds 
Xerophilic Molds 
Osmophilic Yeasts 

0.91 
0.88 
0.80 
0.65 

                                          0.60 
ท่ีมา : เข็มทอง (2538)  
          
 เข็มทอง (2538), สินธนา 2542) และ นิธิยา (2543) ไดอธิบายผลของ aw ตอการเสียของ
อาหารและการเกิดปฏิกิริยาเคมีในอาหารดังตอไปนี้  
 

2.3.1.2 ผลของ Water Activity ตอการเสียของอาหาร 
เนื่องจาก ยีสต รา และแบคทีเรียจําเปนตองใชน้ําอิสระในการเจริญ การผลิตอาหารให

มีคา aw ต่ํากวา 0.6 จะชวยควบคุมการเนาเสียเนื่องจากจุลินทรียเหลานี้ได ตัวอยางของจุลินทรียท่ีทํา
ใหเกิดการเส่ือมเสียของอาหารและระดับของ aw ท่ีจุลินทรียเหลานี้สามารถเจริญเติบโตไดแสดงใน   
ตารางท่ี 2.2 วิธีท่ีงายท่ีสุดในการลด aw ในอาหารคือการกําจัดน้ําในอาหารเชน การทําใหสุก การอบ 
หรือการทําใหแหง การใชอุณหภูมิสูง 

 
2.3.1.3 ผลของ Water Activity ตอปฏิกิริยาเคมีในอาหาร 
อาหารมักจะมีโปรตีนและคารโบไฮเดรทซ่ึงมีแนวโนมท่ีจะเกิดปฏิกิริยา Millard ซ่ึงทํา

ใหเกิดสีน้ําตาล ซ่ึงเปนปฏิกิริยาท่ีเกิดจากเอ็นไซม การเกิดสีน้ําตาล เนื่องจาก Millard Reaction มี
แนวโนมสูงข้ึนเม่ือคา aw สูงข้ึน โดยจะเกิดไดสูงสุดท่ีชวง aw เทากับ 0.6 ถึง 0.7 (นิธิยา, 2543) แตใน
ผลิตภัณฑบางชนิดเม่ือเพิ่มคา aw ก็จะขัดขวางการเกิด Millard Reaction ได ดังนั้นการตรวจวัด และ
ควบคุมคา aw ในผลิตภัณฑ จึงเปนวิธีท่ีดีในการควบคุมปญหาการเกิดสีน้ําตาลจาก Millard 
Reaction 

   aw มีผลกระทบตอความคงตัวในดานคุณสมบัติตามธรรมชาติของโปรตีนและเอ็นไซม 
เอ็นไซมและโปรตีนเกือบทุกชนิดตองรักษาสภาพตามธรรมชาติไวเพื่อใหสามารถทําหนาท่ีได
ตามปกติ ดังนั้นการรักษาระดับของ aw เพ่ือปองกันและการเปล่ียนแปลงสภาพของสารเหลานี้จึงมี
ความสําคัญตอคุณภาพของอาหารอยางมาก ปฏิกิริยาจากเอ็นไซม สวนมากจะชาลงท่ีระดับ aw 
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2.3.1.4 Water Activity และความชื้น 
อาหารแตละชนิดจะมีการดูดซับ (adsorption) และคาย (desorption) ความช้ืนแตกตาง

กัน ซ่ึงคุณสมบัติดังกลาวจะทําใหอาหารมีคา aw แตกตางกันท่ีระดับความช้ืนเดียวกันสงผลให
ความสามารถในการเก็บรักษานั้นแตกตางกันไปดวย ความสัมพันธระหวาง awและ ความช้ืน นั้น
สามารถแสดงไดในรูปกราฟ Moisture sorption Isotherm ดังรูปท่ี 2.1 รูปทรงของกราฟนี้จะเปน
แบบ Sigmoildol สําหรับผลิตภัณฑอาหารสวนใหญ แตอาหารที่มีปริมาณนํ้าตาลมากหรือมีโมเลกุล
ท่ีละลายไดนอยเสนกราฟจะมีรูปรางคลายตัว J  

 

รูปท่ี 2.1 กราฟ Moisture Sorption Isotherm 

ท่ีมา:นิธิยา (2543) 
 

Moisture Sorption Isotherm แสดงความสามารถในการดูดซึม (Adsorption) และ 
คายความช้ืน (Desorption) ของอาหารท่ีอุณหภูมิและในเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงพฤติกรรมการดูดซึมและ
คายความช้ืนนี้ไมจําเปนตองเปนเสนเดียวกัน ความแตกตางของเสนกราฟแสดงการดูดและการคาย
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ความช้ืนสัมพทัธสมดุล (%) =         ความดันไอของน้ําในบรรยากาศ                      x 100   (2.1) 
         ความดันไอของน้ําบริสุทธ์ิท่ีอุณหภูมิเดียวกัน 
  

สามารถใช Moisture Sorption Isotherm ในการทํานายการเปล่ียนแปลงความช้ืนและ
กําหนดสภาวะการอบแหง คัดเลือกบรรจุภัณฑ ทํานายอายุระหวางการเก็บรักษาอาหารแหงทําให
ผลิตภัณฑมีโครงสรางเนื้อสัมผัสท่ีดี ลดการเปล่ียนแปลงจากปฎิกิริยาเคมีและปลอดภัยจากการ
เจริญเติบโตของจุลินทรียมากท่ีสุด (นักสิทธ, 2546) 
 
 2.3.2 การทําแหงดวยวิธีออสโมซิส (Osmotic Dehydration) 

หลักการ 2.3.2.1 
การทําแหงดวยวิธีออสโมซิส เรียกอีกอยางหน่ึงวา การแชอ่ิม เข็มทอง (2538) ได

อธิบาย  หลักการตางๆเก่ียวกับการแชอ่ิมผักและผลไมไวมีตอไปนี้ การแชอ่ิมผักและผลไม คือ  การ
ทําใหน้ําตาลแพรเขาในเนื้อเยื่อของผักและผลไมจนกระท่ังมีความเขมขนสูงพอท่ีจะปองกันการ
เจริญของจุลินทรีย  สวนมากการแชอ่ิมจะใชกับผลไม  ลักษณะท่ีดีของผักและผลไมแชอ่ิม คือ การ
มีสีสรรที่สดใสไมดําคลํ้า  คงรูปรางไดดี  ไมนิ่มและเห่ียวยน มีความหวานสม่ําเสมอกันท้ังช้ิน      
ผลไมและผักแชอ่ิมท่ีมีจําหนายในทองตลาดนั้นแบงออกไดเปน 3 สภาพคือ  ผลไมแชอ่ิมเปยก  
ผลไมแชอ่ิมแหง  และผลไมแชอ่ิมแบบมีน้ําตาลเคลือบ 

วิธีการทําผักหรือผลไมแชอ่ิม  สามารถแบงออกไดเปน 2 วิธีการหลัก คือ  การแชอ่ิม
แบบเร็ว และการแชอ่ิมแบบชา  ผลไมท่ีจะนํามาแชอ่ิมควรเลือกชนิดท่ีมีกล่ินรสจัด มีสภาพแกจัดถึง
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วิธีการแชอ่ิมแบบเร็ว หรือ การเช่ือมผักและผลไม  เปนวิธีการใชความรอนเพื่อเรงให
น้ําตาลหรือน้ําเช่ือมความเขมขนประมาณ 55-70% แพรเขาสูเนื้อเยื่อของผักและผลไม  เม่ือใชการ
แชอ่ิมเชนนี้ กับผักหรือผลไมท่ีมีเนื้อแนนแข็ง เชน มันเทศ  มะละกอดิบ  ฟกทอง  นิยมเตรียม
น้ําเช่ือมต้ังตนใหมีความเขมขนปานกลางประมาณ  35 – 50 ๐Brix แลวใสผักหรือผลไม  แลวจึง
นําไปเค่ียว  สวนในกรณีท่ีผักหรือผลไมมีเนื้อนุมและมีน้ํามาก  จะใชน้ําตาลประมาณ 0.8–1.0 เทา
ของนํ้าหนักเนื้อผักหรือผลไมคลุกรวมกับเนื้อผลไม  ตั้งท้ิงไวใหน้ําบางสวนแพรออกมาจากผักหรือ
ผลไม  แลวจึงนําไปเค่ียวโดยใชความรอนตอไป การเค่ียวเพื่อเรงใหน้ําตาลแพรเขาสูเนื้อเยื่อของผัก
และผลไมรวดเร็วข้ึนนี้ไมควรใชอุณหภูมิสูงมาก  เพราะทําใหผักหรือผลไมแชอ่ิมมีสีคลํ้าหดตัวและ
เหี่ยวยนมากและเกิดการนิ่มเละไดงายอุณหภูมิของน้ําเช่ือมควรอยูท่ี 80 – 90 องศาเซลเซียส หรือ
เค่ียวภายใตระบบความดันตํ่า   

เม่ือความเขมขนของน้ําตาลในเน้ือเยื่อของผักผลไมสูงเทาท่ีตองการแลว  อาจแชผัก
หรือผลไมนั้นท้ิงไวในน้ําเช่ือมอีกประมาณ 24 ช่ัวโมง ท่ีอุณหภูมิหอง  เพื่อชวยใหการกระจายตัว
ของน้ําเช่ือมในเนื้อเยื่อของผักและผลไมสมํ่าเสมอมากยิ่งข้ึน  ในกรณีท่ีตองการเก็บรักษาไวเปน
เวลานาน ๆ ควรบรรจุผักหรือผลไมเช่ือมท่ีไดลงในขวดท่ีสะอาดทันทีหลังจากเช่ือมเสร็จแลว  ปดฝา
ใหสนิทเชนเดียวกับการทําเยลล่ี  ผักหรือผลไมเช่ือมเชนนี้นิยมจําหนายหรือบริโภคโดยตรง  ใน
สภาพที่มีน้ําเช่ือมติดอยูตามผิวหนังโดยตรง  จึงมีช่ือเรียกอีกอยางหนึ่งวา  ผักหรือผลไมแชอ่ิมเปยก  

หรือผักผลไมแชอ่ิมช้ืน 
การแชอ่ิมแบบชา  เปนวิธีท่ีไมมีการเรงใหน้ําเช่ือมหรือน้ําตาลเขาสูเนื้อเยื่อผักผลไม

ดวยความรอน  การแพรของน้ําเช่ือมจะคอยๆเกิดข้ึน  ความเขมขนของน้ําเช่ือมจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 

จนกระท่ังความเขมขนของน้ําตาล ในเนื้อเยื่อของผักหรือผลไมนั้นสูงเทาท่ีตองการ  การแชอ่ิมเชนนี้
ทําใหไดผลิตภัณฑท่ีมีความเสียหายจากความรอนนอยมากจึงมีสีท่ีดีกวา  ไมเละหรือเหี่ยวยน  มีการ
หดตัวและความหวานในเนื้อเยื่อสมํ่าเสมอกวาผลิตภัณฑท่ีไดจากการแชอ่ิมแบบเร็ว 
     การแชอ่ิมแบบชา  เร่ิมดวยการเตรียมน้ําเช่ือมท่ีมีความเขมขนประมาณ  30 – 35 ๐Brix 
แลวแชผักหรือผลไมใหทวมแชท้ิงไวใหเกิดการแพรของน้ําเช่ือมเขาสูเนื้อเยื่อของผักและผลไม  ใน
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ผักและผลไมแชอ่ิมท่ีไดเม่ือนํามาลางคราบน้ําตาลตามผิวออก ดวยน้ําอุนหรือน้ํารอน  
แลวนําไปอบท่ีอุณหภูมิ 48-71 องศาเซลเซียส  หรือผ่ึงแดดพอใหผิวนอกแหง  ก็จะไดผักหรือผลไม
แชอ่ิมแหง (Fruit Candy) และถานําผักหรือผลไมแชอ่ิมนี้มาเคลือบดวยน้ําเช่ือมอ่ิมตัว  แลวนําไป
อบท่ีอุณหภูมิ 48 องศาเซลเซียส  พอแหงจะไดผักหรือผลไมแชอ่ิมเคลือบ (Glace fruit)  ท่ีมีผิวเปน
ประกายใสเนื่องจากการมีน้ําเช่ือมเคลือบอยู (เข็มทอง, 2538) 
 

2.3.2.2 ความสําคัญและการประยุกตใช 
การทําแหงดวยวิธีการแช ช้ินอาหารในสารละลายความเขมขนสูง (Hypertonic 

Solution) หรือสารละลายท่ีมีคา aw ต่ํากวาอาหาร จะทําใหเกิดการแพรของน้ําและสารถูกละลายข้ึน
ทันทีเพราะความแตกตางของแรงดันออสโมติก (Osmotic Pressure) ระหวางภายในและภายนอก
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ในระหวางการออสโมซิสเปนการแพรซึมของโมเลกุล (Molecular Diffusion) ของน้ํา
และตัวถูกละลายจัดเปนการแพรซึมในสภาวะ Unsteady State คือมีอัตราการแพรในแตละจุด
เปล่ียนแปลงตามเวลา อาหารมีความช้ืนเร่ิมตนท่ีผิวหนาคงท่ี การกระจายความช้ืนภายในช้ินอาหาร
สมํ่าเสมอ ความช้ืนเคล่ือนท่ีจากภายในอาหารออกมา ความช้ืนท่ีบริเวณตางๆในอาหารจะ
เปล่ียนแปลงตามเวลา ซ่ึงกลไกถายเทมวลในอาหารระหวางการออสโมซิสนั้นเปนไปตามกฎขอท่ี 2 
ของ ฟกส (Fick’s Second Law of Unsteady state Diffusion) ดังสมการท่ี (2.2) โดยมีขอกําหนดวา
สารละลายออสโมติกมีความเขมขนคงท่ีและไมพิจารณาความตานทานท่ีผิวสัมผัสระหวางช้ิน
อาหารและสารละลายออสโมติก 

 

∂c            =      D ∂2c    (2.2) 

                             ∂t                       ∂x2 

เม่ือ  

 c   คือ ความเขมขน 
 D  คือ สัมประสิทธ์ิการแพร (Diffusion Coefficient) 
 x   คือ ระยะทางในการแพรในแนวแกน x 

 t    คือ เวลา 
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2.3.2.3. ชนิดและคุณสมบัติของสารละลายออสโมติก 
น้ําตาล  (Sugar) น้ําตาลเปนหนึ่งในสารท่ีนิยมใชในการแชอ่ิมเนื่องจากใหรสหวาน

และเพ่ิมรสชาติใหกับอาหารในท่ีนี้จะกลาวถึงน้ําตาลท่ีนิยมใชในการแชอ่ิมอาหาร คือน้ําตาลทราย
ซ่ึง หมายถึง  ผลึกซูโครส (Sucrose) ท่ีมีความบริสุทธ์ิสูงสุด  มีลักษณะเปนเกล็ดใสที่มีสีขาว
ปราศจากน้ําตาล (Molasses) เกือบไมมีความช้ืนเลย น้ําตาลทรายน้ันมีความสามารถในการละลาย
น้ําไดดีจึงทําใหสารละลายน้ําตาลเปนสารละลายออสโมติกท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงความสามารถใน
การละลายสูงสุดของน้ําตาลท่ีอุณหภูมิตางๆแสดงไวในตารางท่ี 2.3 

กลูโคสซีรัป  (Glucose syrup) (สุวรรณา, 2543) หรือเรียกอีกอยางวา คอรนซีรัป (corn 
syrup) เนื่องจากวัตถุดิบท่ีใชเตรียมในระยะแรกๆ คือ ขาวโพด ปจจุบันผลิตไดจากการไฮโดรไลซ
แปงท่ีบริโภคได เชน แปงมันสําปะหลัง แปงขาวโพด แปงมันฝร่ังเพียงบางสวน โดยผานการ
ควบคุม ทําใหบริสุทธ์ิ และทําใหเขมขน กลูโคสซีรัปท่ีไดจะเปนสารละลายเนื้อเดียวของ ดี(+)-
กลูโคส มอลโตส และโพลิเมอรอ่ืนๆ ของกลูโคส จัดเปนวัตถุดิบท่ีสําคัญตอการผลิตลูกกวาดทุก
ชนิดรองลงมาจากนํ้าตาล จึงถูกเปรียบเทียบวาทําหนาท่ีเสมือนเปนเนื้อของลูกกวาดกลูโคสซีรัป 
ปจจุบันคนไทยนิยมเรียกกลูโคสซีรัปวาแบะแซ มีลักษณะเปนของเหลวขนหนืด สีขาว ใสสะอาด 
รสหวานเล็กนอย แบะแซท่ีขายกันท่ัวไปจะมีความเขมขนประมาณ 80-85 oBrix หากมากกวานี้จะ
หนืดมาก ราคาแพง คุณสมบัติบางประการของแบะแซคือ สามารถปองกันการดูดความช้ืนและการ
เกิดสีน้ําตาล สามารถควบคุมการเกิดผลึกของน้ําตาล ความหวาน ความหนืดและการเหนียวติดกัน 
และใหคุณคาทางอาหาร  

กลีเซอรอล (ไพโรจน, 2544) ลักษณะเปนของเหลวใส หนืด มีมวลโมเลกุลเทากับ  
92 จุดหลอมเหลว 18.17 องศาเซลเซียส มีจุดเดือดท่ี 290 องศาเซลเซียส เม่ือผสมกับน้ํามีจุดเยือก
แข็งท่ี      -46.5 องศาเซลเซียส เปนสารท่ีไดมาจากการหมักน้ําตาล ไมมีพิษ ไมทําใหเกิดการระคาย
เคือง มีความหวาน 65% ของน้ําตาลซูโครส ละลายในน้ํามันไดเล็กนอยแตสามารถละลายไดในสาร
หลายๆชนิด ใหพลังงาน 4.32 แคลลอร่ีตอกรัม FDA จัดใหเปนสารเจือปนในอาหาร (Generally 
Recognized as Safe, GRAS) มีคาความถวงจําเพาะ 96 กรัม/100มิลลิลิตร 
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ตารางท่ี 2.3 อัตราการละลายสูงสุดของน้ําตาลซูโครสท่ีอุณหภูมิตาง ๆ กัน 

อุณหภูมิ  
(๐C) 

ความเขมขน
ของ

สารละลาย
ซูโครส 

(๐Brix) 

ปริมาณนํ้าตาล
ละลายในน้ํา 

100 มล. 
(กรัม) 

อุณหภูมิ  
(๐C) 

ความเขมขน
ของ

สารละลาย
ซูโครส 

(๐Brix) 

ปริมาณนํ้าตาล
ละลายในน้ํา 

100 มล. 
(กรัม) 

0 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 

64.40 
64.81 
65.32 
65.92 
66.60 
67.35 
68.18 
69.07 
70.01 
71.00 

180.9 
184.2 
188.4 
193.4 
193.4 
206.3 
214.3 
223.3 
233.4 
244.8 

50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 

72.04 
73.10 
74.20 
75.32 
76.45 
77.59 
78.74 
79.87 
81.00 

257.6 
271.8 
287.6 
305.2 
324.7 
346.3 
370.3 
396.8 
426.2 

ท่ีมา : เข็มทอง (2538) 
 

ในผลิตภัณฑอาหาร มีการใชกลีเซอรอลเปนตัวทําละลาย เปนสารใหความชุมช้ืน
(Humectant) และ สารหลอล่ืน (Plasticizer)  กลีเซอรอลชวยในการยับยั้งการเกิดผลึกน้ําตาลใน
ผลิตภัณฑลูกกวาด ทําใหลูกกวาดที่ไดมีเนื้อสัมผัสนุมเนียนและเปนครีมหรือในบางคร้ังอาจใชซอร
บิทอลแทนกลีเซอรอล หรือโพรพีลีนไกลคอลรอยละ 4 โดยนํ้าหนักเพื่อทําหนาท่ีเปน สารใหความ
ชุมช้ืน และ สารปรับความนุมของเน้ือสัมผัส (Softener) ในเนื้อมะพราวท่ีหั่นเปนช้ินเพื่อให
ผลิตภัณฑท่ีไดมีลักษณะเนื้อสัมผัสนุมและชุมช้ืน ในบางคร้ังยังมีกลีเซอรอลเปนสารหลอล่ืน
เคร่ืองจักรในโรงงานเนื่องจากกลีเซอรอลมีจุดเยือกแข็งคอนขางต่ํา นอกจากนี้กลีเซอรอลไมระเหย
ท่ีอุณหภูมิหองจึงทําใหไมเกิดการสูญเสียเนื่องจากการระเหย  

 
 
 



  
14 

2.3.2.4 ชนิดของสารละลายออสโมติกและการเลือกใช  
รัตนาและพิไลรัก (2541) ไดสรุปชนิดและวิธีการเลือกใชของสารละลายออสโมติกไว

ดังนี้ 
สารออสโมติกท่ีใชตองมีคาปริมาณนํ้าอิสระตํ่า (aw) ต่ํา เปนสารท่ีไมเปนอันตรายตอ

ผูบริโภค และมีรสชาติเปนท่ียอมรับ ในการพิจารณาเลือกใชสารออสโมติกควรพิจารณาคุณสมบัติ
เพิ่มเติมอีก 3 ขอ คือ 

- สารออสโมติกท่ีใช ตองไมสงผลทําใหคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ 
อันไดแก สี กล่ิน รสชาติ และลักษณะเนื้อสัมผัสท่ีเปล่ียนไป 

- ราคาของสารออสโมติก ตองมีราคาตอหนวยถูก ไมสงผลใหตนทุนการผลิตสูงมาก 
- สารออสโมติกท่ีใชควรมีน้ําหนักโมเลกุลสูง เพราะถามีน้ําหนักโมเลกุลต่ํา เชน 

น้ําตาลกลูโคส จะทําใหปริมาณนํ้าตาลซึมเขาไปอยูในเนื้อผลไมเพิ่มมากกวาการสูญเสียน้ํา 
ชนิดของสารออสโมติก ท่ีนิยมใชกับผลไม ไดแก น้ําตาลทรายขาว (ซูโครส)  น้ําผลไม

เขมขน น้ําตาลแลคโตวผสมนํ้าตาลทรายขาว น้ําตาลแลคโตสผสมกับมอลโตเด็กซตริน กลีเซอรอล 
แบะแซเหลว เปนตน สารออสโมติกท่ีนิยมใชกับผักไดแก เกลือ เกลือผสมน้ําตาลทราย กลีเซอรอล 
โพพิวรีนไกลเคอ เปนตน ในสารละลายออสโมติก ยังอาจมีการเติมสารอ่ืนๆ ท่ีใชในการผลิตลงไป
ดวยก็ได เชน การเติมกรดซิตริก เกลือซัลไฟด แคลเซียมคลอไรด เปนตน 

 
2.2.2.5 ปจจัยท่ีมีผลตอกระบวนการออสโมติกดีไฮเดรชัน  
รัตนา และพิไลรัก (2541) ไดสรุปปจจัยที่มีผลตอกระบวนการออสโมซิสไวดังนี้ 
- อุณหภูมิ ในระหวางการทําออสโมติกดีไฮเดรชัน ถาเพิ่มอุณหภูมิของสารละลาย

ออสโมติกใหสูงข้ึนประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส พบวา อัตราการออสโมซิสเพิ่มข้ึนตามอุณหภูมิ
ท่ีสูงข้ึน เปนผลใหอัตราการสูญเสียน้ําของช้ินผักผลไมเพิ่มข้ึนแตเพียงอยางเดียว แตถาเพิ่มอุณหภูมิ
ของสารละลายใหสูงเกิน 70 องศาเซลเซียส พบวา อัตราการสูญเสียน้ําและการซึมผานของตัวถูก
ละลายเขาไปในเนื้อผักผลไมเพิ่มข้ึนดวย ท้ังนี้เปนพราะความรอนขนาด 70 องศาเซลเซียส มีผลตอ
ลักษณะเนื้อสัมผัสของผลไม 

- การกวนหรือการคน สารละลายที่ระหวางกระบวนการออสโมซิส เพื่อรักษาความ
เขมขนของสารละลายท่ีใชแชใหมีความสม่ําเสมอ เทากันท้ังหมดโดยเฉพาะบริเวณรอบๆ ช้ินผัก
ผลไมอัตราการออสโมซิสของสารละลายท่ีมีการคนตลอดเวลาจะเร็วกวาของสารละลายท่ีไมไดคน 
เพราะจะทําลายช้ันฟลมของตัวถูกละลายรอบๆผิวของช้ินอาหาร 
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- อัตราสวนของผักผลไมกับสารละลายออสโมติก มีผลตออัตราการ  ออสโมซิส เพราะ
ถาอัตราสวนของผัก : สารละลายออสโมติกนอยเกินไปมีผลทําใหความเขมขนของสารละลายเจือ
จางลงสงผลใหแรงดันออสโมซิสลดลงดวย 

- ชนิดและความเขมขนของสารละลายออสโมติก  สารละลายออสโมติกควรมีความ
เขมขนสูงเพราะความเขมขนของสารละลายออสโมติกยิ่งสูง อัตราการสูญเสียน้ํายิ่งเพิ่มข้ึนและ
อัตราการแพรเขาของตัวถูกละลายย่ิงลดลง นอกจากความเขมขนแลวยังพบวา สารท่ีมีน้ําหนัก
โมเลกุลสูงจะลดการแพรเขาของตัวถูกละลาย และเพิ่มการสูญเสียน้ําเปนผลใหน้ําหนักลดลงดวย 
 

2.3.2.6. ดัชนีช้ีวัดกระบวนการออสโมซิส (รัตนา และพิไลรัก, 2541) 
ดัชนีช้ีวัดกระบวนการออสโมซิสไดแกปริมาณตัวถูกละลายท่ีเพิ่มข้ึน (solute gain), 

ปริมาณนํ้าท่ีสูญเสีย (water loss) และนํ้าหนักลดลง (weight reduction) 
 

% ตัวถูกละลายท่ีเพิ่มข้ึน (SG) =    ปริมาณของแข็งท้ังหมด - ปริมาณของแข็งเร่ิมตน x 100  (2.3) 
     น้ําหนักเร่ิมตน 
 

% ปริมาณนํ้าท่ีสูญเสีย (WL) =    ปริมาณนํ้าเร่ิมตน – ปริมาณนํ้าท่ีเวลาวัด  x 100  (2.4) 
    น้ําหนักเร่ิมตน 
 
% ปริมาณนํ้าหนักลดลง (WR) =     น้ําหนักเร่ิมตน – น้ําหนักท่ีเวลาวัด   x 100  (2.5) 
         น้ําหนักเร่ิมตน  
 

2.3.2.7.ขอดีของกระบวนการแชอ่ิมอบแหง  
รัตนา และพิไลรัก (2541) ไดอธิบายขอดีของการแชอ่ิมอบแหงดังนี้ 
- ผักผลไมเม่ือนํามาผานกระบวนการออสโมติกดีไฮเดรชันกอนนําไปอบแหงดวย วิธี

แชเยือกแข็ง อบแหงแบบสุญญากาศ และอบแหงแบบลมรอนจะชวยลดระยเวลาในการอบ และ
ประหยัดพลังงาน 

- ผักผลไมเม่ือนํามาผานกระบวนการออสโมซิส เม่ือนําไปอบแหง จะทําใหไดผัก
ผลไมท่ีมีรสชาติดีข้ึน อันเนื่องจากระหวางการทําออสโมติก ตัวถูกละลายบางสวน (กรด เกลือ 
น้ําตาล) ท่ีมีอยูในผักผลไมจะออสโมซิสออกไปกับน้ําดวย 
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- ความเขมขนของสารละลายท่ีใชแชผักผลไมในระหวางการทําแหงแบบออสโมซิส
สูงมากจนทําใหเอนไซมท่ีทําใหเกิดสีน้ําตาลในผักผลไมทํางานชาลง เปนผลใหสีของผักผลไม ไม
เปล่ียนเปนสีน้ําตาล 

- ผักผลไมท่ีผานกรทําแหงแบบออสโมซิส ไมตองใชอุณหภูมิสูงในการอบแหงเปนผล
ใหกล่ินของผักผลไมคงอยูไดมากกวา 
 
       2.3.3 การทําแหง (เข็มทอง, 2538; สินธนา, 2542) 

2.3.3.1 ปรากฏการณทางกายภาพท่ีเกิดข้ึนระหวางการอบแหง 

ปรากฏการณสําคัญท่ีเกิดข้ึนในระหวางการอบแหงไดแก การถายเทความรอนและ
มวลสารวิธีการกําจัดน้ําออกจากอาหารนั้นนิยมใชความรอน  ซ่ึงการถายเทความรอนจะเกิดข้ึน ณ 
จุดท่ีมีความแตกตางของอุณหภูมิเทานั้น  การถายเท      ความรอนท่ีเกิดข้ึนอาจเปนแบบ  การนํา
ความรอน  การพาความรอนหรือการแผรังสีความรอนอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันก็ได  ถาความ
แตกตางของอุณหภูมิระหวางอาหารและตัวกลางในการถายเทความรอนเพิ่มข้ึนการระเหยนํ้าออก
จากอาหารก็จะรวดเร็วยิ่งข้ึน เม่ืออาหารไดรับความรอน  น้ําบริเวณผิวนอกของอาหารจะระเหย
ออกไปกอน  ทําใหความเขมขนบริเวณผิวนอกของอาหารเพ่ิมสูงข้ึน  จึงเกิดการเคล่ือนยายของน้ํา
ออกจากเซลลท่ีอยูขางในไปยังเซลลท่ีอยูผิวนอก  เพ่ือเปนการปรับคา  ความดันออสโมติกระหวาง
เซลลอาหารของเน้ืออาหารใหสมดุลยกัน  แตทวาน้ําเม่ือเคล่ือนท่ีออกมาภายนอกก็จะระเหย
กลายเปนไอ  ไปสูบรรยากาศของตูอบตอไป  จึงทําใหการเคล่ือนยายของนํ้าในอาหารเกิดข้ึนอยาง
ตอเนื่อง  การเคล่ือนยายนี้จะหยุดลงก็ตอเม่ือน้ําในเซลลผิวนอกไมสามารถระเหยออกไปไดอีกแลว
เทานั้นดังนั้นจึงสรุปไดวา  ปจจัยท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการถายเทความรอน  และการเคล่ือนยาย
ของน้ําในอาหารนั้น  ไดแก  อุณหภูมิ  ความชื้นบรรยากาศ  ความเร็วของกระแสลม  พื้นท่ีผิวของ
อาหาร  ตลอดจนความดันบรรยากาศ  ความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ ขางตนกับอัตราการระเหย
น้ําเปนดังนี้ คือ 

- ความแตกตางระหวางอุณหภูมิกระเปาะแหงและกระเปาะเปยก (Dry Bulb and Wet 
Bulb Temperature)  ในระหวางการอบแหงอาหาร  อุณหภูมิของอากาศท่ีใชในการอบแหง คือ  
อุณหภูมิกระเปาะแหง  ในขณะท่ีอุณหภูมิของอากาศท่ีผานออกจากอาหารหรืออุณหภูมิกระเปาะ
เปยก  พบวา  ถาความแตกตางระหวางอุณหภูมิท้ังสองนี้สูง  จะทําใหการระเหยน้ําออกจากผักและ
ผลไมรวดเร็วข้ึน  แตทวาการใชอุณหภูมิกระเปาะแหงควรระวังไมใหสูงเกินควร  เพราะสามารถทํา
ใหเกิดความเสียหายไดหลายประการ  เชน  การเกิดผิวหนาแหงแข็ง  การหดตัวของผลิตภัณฑไม
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- ความช้ืนของอากาศ ถาอากาศในระบบการอบแหงมีความช้ืนตํ่า   จะทําใหการระเหย
น้ําออกจากผักและผลไม เขาสูบรรยากาศเกิดข้ึนไดงาย  ดังนั้นอัตราการระเหยนํ้าของผักและผลไม
จะรวดเร็วข้ึน 

- การเคล่ือนท่ีของอากาศ พบวาถาอากาศท่ีมีในระบบการอบแหงมีการเคล่ือนท่ีใน
ทิศทางและความเร็วท่ีเหมาะสม  จะชวยใหน้ําระเหยออกจากอาหารรวดเร็วข้ึน  เพราะการเคล่ือนท่ี
ของอากาศจะชวยพาอากาศช้ืนออกจากอาหารและนําเอาอากาศแหงเขามาแทนท่ี  จึงทําใหน้ําใน
อาหารระเหยเขาสูบรรยากาศไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 

- พื้นท่ีผิวของอาหาร ถาพื้นท่ีผิวของอาหารสูง เชน ผักท่ีมีใบกวาง รูพรุน  ขนาดเล็ก  
อัตราการระเหยนํ้าจะรวดเร็วกวาผักหรือผลไมท่ีมีพื้นท่ีต่ํา  เนื่องจากพ้ืนท่ีผิวท่ีจะสัมผัสกับตัวกลาง
ความรอนเพื่อทําใหน้ําระเหยออกไปมีมากกวานั่นเอง 

- ความดันอากาศในตูอบ  พบวา ถาความดันของอากาศในเคร่ืองอบแหงตํ่า  การระเหย
ของนํ้าจะเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว  อุณหภูมิท่ีเทากัน 

2.3.3.1 การเปล่ียนแปลงเนื้อเยื่อในอาหารระหวางการทําแหง (เข็มทอง, 2538) 

การเปล่ียนแปลงของเนื้อเยื่อในอาหารเกิดข้ึนเนื่องจากการยายท่ีของสารท่ีละลายได 
(Changes due to Migration of Soluble Constituents) การเปล่ียนแปลงแบบนี้เกิดข้ึนเนื่องจาก  ใน
เซลลอาหารมักมีของแข็งท่ีละลายไดอยู เชน น้ําตาล กรด เมื่อถูกระเหยออกไปก็จะนําเอาพวก
ของแข็งท่ีละลายไดตามไปดวย นอกจากนี้ยังเกิด การจับตัวกันเปนกอนแข็งบริเวณผิวของอาหาร
โดยเฉพาะลักษณะของอาหารประเภทแปง  และโปรตีนหรืออาหารท่ีสามารถเกิดเจลไดสูงเม่ือทํา        
การอบไปนาน ๆ ความรอนทําใหน้ําในเซลลลดลงเกิดการจับตัวเปนเจลแหงแข็งบริเวณผิวหนา 
(Case hardening) สงผลใหน้ําซึมผานออกมาไดยาก  การระเหยน้ําออกจากอาหารตํ่า  น้ําจะเหลืออยู
ในอาหารสูง  ถาใชความรอนสูงๆ ก็จะทําใหเกิดปญหาอ่ืน ๆ ตามมา สารอาหารเกิดการสูญเสียได
โดยเฉพาะการสูญเสียวิตามิน  เนื่องจากปฏิกิริยาออกซิเดช่ันหรือการสูญเสียของสารที่ระเหยได 
เนื่องจากความรอน สวนการสูญเสียลักษณะของเซลลนั้นสามารถนํากลับมาไดบางสวน โดย
ธรรมชาติในเซลลของอาหารจะอยูในลักษณะของเซลลท่ีเตงตึงเสมอและผนังของเซลลจะมีสมบัติ
ในการยืดหยุนได  ซ่ึงเปนลักษณะของผนังเซลลท่ีมีความตานทานตอแรงหรือการยืดตัวขนาดหน่ึง  
ถาเกินความสามารถที่จะรับไวไดผนังเซลลก็จะแตกปริ  ทําใหลักษณะเซลลผิดรูปไปในการทําแหง
อาหารเมื่อน้ําถูกระเหยออกไป  จะทําใหเกิดชองวางข้ึนซ่ึงผิวของอาหารจะพยายามเขาไปแทนท่ี
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รูปท่ี 2.2  รูปรางของช้ินอาหารกอนการอบแหงและหลังการอบแหง 
ท่ีมา : (เข็มทอง, 2538) 
 

Incompressible part 
รูปท่ี 2.3 ลักษณะการหดตัวระหวางการอบแหง ของช้ินอาหาร 
ท่ีมา : (เข็มทอง, 2538) 
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รูปท่ี  2.4  อัตราการลดลงของปริมาตรอาหารหลังจากอบแหงเทียบกับความช้ืนของอาหาร 
ท่ีมา : สมบัติ (2529)  
 

2.3.2 อิทธิพลของการทําแหงตอคุณคาทางอาหาร 

การทําแหงนั้นมีผลตอคุณภาพดานตางๆของอาหาร โดยเฉพาะการสูญเสียคุณคาทาง
โภชนาการ เชน โปรตีน คารโบไฮเดรต เอนไซม เม็ดสี และแคโรทีนอยดคุณคาทางอาหารของ
โปรตีน  จะมากนอย ยอมข้ึนอยูกับวิธีการทําใหแหง  หากใชอุณหภูมิสูงเปนเวลานาน  โปรตีนนั้น
จะเปล่ียนสภาพไปและไมสามารถละลายนํ้าไดรางกายจึงใชประโยชนไดนอยลง นอกจากนั้น
ปญหาสําคัญของอาหารแหง  คือ  การเกิดกล่ินเหม็นหืน  ซ่ึงจะมากข้ึนถาอุณหภูมิสูงข้ึนดังนั้น  การ
ทําแหงควรใชอุณหภูมิต่ํา ๆ หรืออาจใชสารเคมีบางอยางสามารถปองกันปฏิกิริยาออกซิเดช่ัน  โดย
ใชสารตอตานอนุมูลอิสระ (Antioxidants) เชน Butylated Hydroxy Tutuene (BHT) ในระหวางการ
อบแหงจะเกิดการเปล่ียนสีของผลไมซ่ึงเกิดขึ้นเนื่องจากปฏิกิริยาท่ีมีเอนไซมเปนตัวเรงปฏิกิริยาของ
กรดอินทรียและน้ําตาลจะเกิดสีดํา  จึงควบคุมไดโดยการใชสารจําพวก Antibrowning เชน       
โปตัสเซียมเมตตาไบซัลไฟด  กรดแอสคอบิค โดยท่ัวไปเอนไซมจะหยุดการทํางานอยางส้ินเชิง  ถา
ใหความรอนข้ึนใกล     จุดเดือดของน้ํา  แตอาจมีเอนไซมบางชนิดสามารถทนทานไดบางแตโดย
ท่ัว ๆ ไปการใชความรอนช้ืน 100 องศาเซลเซียส เวลา 1 นาที  จะมีผลทําใหเอนไซมหยุดการทํางาน
ลงอยางส้ินเชิง อยางไรก็ตามการใชความรอนสูงจะมีผลตอ เม็ดสีพวกแคโรทีนอยด และแอนโทไซ
ยานินส  ซ่ึงจะเปล่ียนเปนสีซีดจาง  ถาหากใชอุณหภูมิสูง  และเวลานาน  ในขณะท่ีทําใหแหง  และ
พรอมกันนั้นถาหากใชสารเคมีบางอยางเพื่อหยุดยั้งปฏิกิริยาของเอนไซม  บางคร้ังอาจจะมีอิทธิพล

ณคาทาง
โภชนาการ เชน โปรตีน คารโบไฮเดรต เอนไซม เม็ดสี และแคโรทีนอยดคุณคาทางอาหารของ
โปรตีน  จะมากนอย ยอมข้ึนอยูกับวิธีการทําใหแหง  หากใชอุณหภูมิสูงเปนเวลานาน  โปรตีนนั้น
จะเปล่ียนสภาพไปและไมสามารถละลายนํ้าไดรางกายจึงใชประโยชนไดนอยลง นอกจากนั้น
ปญหาสําคัญของอาหารแหง  คือ  การเกิดกล่ินเหม็นหืน  ซ่ึงจะมากข้ึนถาอุณหภูมิสูงข้ึนดังนั้น  การ
ทําแหงควรใชอุณหภูมิต่ํา ๆ หรืออาจใชสารเคมีบางอยางสามารถปองกันปฏิกิริยาออกซิเดช่ัน  โดย
ใชสารตอตานอนุมูลอิสระ (Antioxidants) เชน Butylated Hydroxy Tutuene (BHT) ในระหวางการ
อบแหงจะเกิดการเปล่ียนสีของผลไมซ่ึงเกิดขึ้นเนื่องจากปฏิกิริยาท่ีมีเอนไซมเปนตัวเรงปฏิกิริยาของ
กรดอินทรียและน้ําตาลจะเกิดสีดํา  จึงควบคุมไดโดยการใชสารจําพวก Antibrowning เชน       
โปตัสเซียมเมตตาไบซัลไฟด  กรดแอสคอบิค โดยท่ัวไปเอนไซมจะหยุดการทํางานอยางส้ินเชิง  ถา
ใหความรอนข้ึนใกล     จุดเดือดของน้ํา  แตอาจมีเอนไซมบางชนิดสามารถทนทานไดบางแตโดย
ท่ัว ๆ ไปการใชความรอนช้ืน 100 องศาเซลเซียส เวลา 1 นาที  จะมีผลทําใหเอนไซมหยุดการทํางาน
ลงอยางส้ินเชิง อยางไรก็ตามการใชความรอนสูงจะมีผลตอ เม็ดสีพวกแคโรทีนอยด และแอนโทไซ
ยานินส  ซ่ึงจะเปล่ียนเปนสีซีดจาง  ถาหากใชอุณหภูมิสูง  และเวลานาน  ในขณะท่ีทําใหแหง  และ
พรอมกันนั้นถาหากใชสารเคมีบางอยางเพื่อหยุดยั้งปฏิกิริยาของเอนไซม  บางคร้ังอาจจะมีอิทธิพล
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เนื่องจากแคโรทีนอยดนั้นเปนสารสําคัญในแครอทท่ีนํามาศึกษาในงานวิจัยนี้จึงได
รวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของไดแกโครงสราง ปจจัยท่ีมีตอการสลายตัว และการวิเคราะหไวดังตอไปนี้
โครงสรางโมเลกุลของแคโรทีนอยดประกอบดวยหนวยไอโซพรีน (isoprene unit) จํานวน 8 หนวย 
ท่ีเกิดพันธะโควาเลนตกัน และทําใหเกิดคอนจูเกชันของพันธะคูเปนสายยาว (extensive conjugated 
double bond) ซ่ึงระบบคอนจูเกชันนี่เองที่ทําใหแคโรทีนอยดสามารถดูดกลืนพลังงานแสง
อัลตราไวโอเลต และแสงสีขาว และทําใหแคโรทีนอยดเปนสารท่ีมีสีและมีคุณสมบัติในการตาน
ปฏิกิริยาออกซิเดชันโมเลกุลของแคโรทีนอยดอาจเปนเสนตรง ดังท่ีพบในไลโคพีน (lycopene) 
หรือเปนวงแหวน (ring) ท่ีปลายโซของโมเลกุล ดังท่ีพบในเบตาแคโรทีน (beta-carotene) สามารถ
จําแนกแคโรทีนอยดเปน 2 กลุม คือ hydrogenated และoxygenated carotenoid derivatives โดยกลุม 
hydrogenatedcarotenoid derivatives หรือกลุมแคโรทีน (carotene) เปนโมเลกุลท่ีประกอบดวยสาย
ไฮโดรคารบอน (hydrocarbon) ทําใหเปนสารไมมีข้ัวและละลายไดในไขมัน ตัวอยางแคโรทีนอยด
ในกลุมนี้ ไดแก เบตาแคโรทีน และ ไลโคพีน เปนตน  สวนกลุมท่ี 2 คือกลุม oxygenated 
carotenoid derivativesหรือกลุมแซนโทฟล (xanthophyll) นั้น มีอะตอมของออกซิเจนอยูในโมเลกุล 
จึงมีข้ัวมากกวาและละลายในไขมันไดนอยกวาแคโรทีนอยดกลุมแรก ตัวอยางแคโรทีนอยดในกลุม
นี้ไดแกลูทีน (lutein)         ซีแซนทิน (zeaxanthin) และแอสตาแซนทิน(astaxanthin) เปนตน  

 

 
รูปท่ี  2.5 โครงสรางของ β-carotene 
ท่ีมา : นิธิยา (2543) 
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แคโรทีนอยดตั้งช่ือมาจากช่ือของแครอท เนื่องจากพบแคโรทีนอยดมากในแครอท สีของ
แคโรทีนอยดจะผันแปรไปตามจํานวนของพันธะในโมเลกุล ถามีจํานวนพันธะคูมากจะทําใหมีสี
แดงขึ้น จํานวนพันธะคูในโมเลกุลของแคโรทีนอยดท่ีนอยท่ีสุดมี 7 อัน ซ่ึงจะใหสีเหลือง พันธะคู
อาจอยูในรูป cis หรือ trans ก็ได แตแคโรทีนอยดท่ีพบในอาหารสวนใหญอยูในรูป all-trans อาจ
พบ cis บางเปน mono-cis หรือ di-cis แตนอยมากแคโรทีนอยดท่ีมีโครงสรางอยูในรูป all-tran จะมี
สีเขม ถามีพันธะคูท่ีอยูในรูป cis เพิ่มมากข้ึนสีจะจางลง (นิธิยา, 2543) 

รุจิภรณ (2546) ไดอธิบายปจจัยท่ีมีผลตอการสลายตัวของแคโรทีนอยดในอาหารดังนี้ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนโครงสรางของแคโรทีนอยดจาก tran เปน cis คือแสง ความรอน และกรด 
เม่ืออาหารไดรับอุณหภูมิสูงจะเกิด tran-cis isomerization ได หากอยูในรูป cis มากข้ึนจะทําให 
vitamin A activity ลดลง แคโรทีนอยดยังสลายตัวไดงายเนื่องจากปฎิกิริยาออกซิเดช่ัน โดยเฉพาะ
เม่ือละลายอยูในน้ํามัน จึงถูกทําลายไดงายเม่ือน้ํามันถูกออกซิไดซ  

ปฏิกิริยาไอโซเมอไรเซชัน (Isomerization) เกิดข้ึนเนื่องจากปจจัยตางๆดังนี้ 
- ความรอน แคโรทีนอยดท่ีพบในธรรมชาติสวนใหญเปนรูป tran หากไดรับแสงและมี

ความรอนหรือรังสี จะทําใหโครงสรางเกิดการบิดตัวไป 180 องศา เปล่ียนเปนรูป cis ซ่ึงรูป cis จะ
ไมคอยเสถียร มีการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืนส้ันลง และมี molecular extinction coefficient ต่ํา สี
ท่ีปรากฏจะออนกวารูป tran form การเกิด thermal isomerization เปนการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน
ระหวางกระบวนการผลิต โดยอุณหภูมิสูงจะทําใหเกิดการสูญเสียแคโรทีนอยดมากกวาระยะเวลาท่ี
ใชในการใหความรอน  ดังนั้นในกระบวนการผลิตจึงไมควรใหความรอนแบบ high temperature 
short time และควรเก็บรักษาตัวอยางอาหารท่ีมีสารแคโรทีนอยดท่ีอุณหภูมิต่ําเพื่อลดการสูญเสียแค
โรทีนอยด 

- ความเปนกรด ในสภาพเปนกรดทําให β-carotene เปล่ียนเปน epoxide isomer ซ่ึงเกิดการ
จับตัวของออกซิเจนท่ีพันธะคูของวงแหวนในโครงสราง เกิดเปน 5,6-epoxide ซ่ึงมีสีจางกวา        
β-carotene 
 - ปฎิกิริยาออกซิเดชัน เม่ือแคโรทีนอยดสัมผัสกับอากาศ ท่ีตําแหนงพันธะคูในโครงสราง
ของโมเลกุล จะไปจับกับออกซิเจนเกิดเปนสีน้ําตาลของของไฮโดรเปอรออกไซด (hydroperoxide) 
สารประกอบคารบอนิล และสารระเหยอ่ืนๆ ปฎิกิริยานี้เปน direct oxidation อัตราการสูญเสียแคโร
ทีนอยดจากปฏิกิริยาออกซิเดช่ัน ไมไดข้ึนอยูกับออกซิเจนเพียงอยางเดียว แตข้ึนอยูกับอุณหภูมิ 
ความเขมของแสง และความรอนเปนตัวเรงการเกิดปฏิกิริยาดวย หากเก็บรักษาแคโรทีนอยดใน
สภาวะที่มีออกซิเจนจะเกิดการสูญเสีย β-carotene เปนอันดับแรก แคนตาแซนทีนไวตอการ
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การปองกันการเกิดออกซิเดชันสามารถกระทําไดโดยการเติมสารตานอนุมูลอิสระ 
(antioxidants) เชน กรดแอสคอรบิก และบิวทิวเลทไฮดรอกซีเทอลูอีน (Butylated hydroxytoluen; 
BHT) เปนตน หรือไมใหอาหารสัมผัสกับอากาศขณะเก็บรักษา เชน บรรจุกาซเฉ่ือยในภาชนะบรรจุ 
หรือบรรจุแบบสุญญากาศ 

- แสงสวาง ปฎิกิริยาออกซิเดชันท่ีถูกเรงดวยแสงสวาง ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของสี 
กล่ิน และรสชาติ การเกิดออกซิเดชันในสภาวะท่ีมีแสงสวางจะรุนแรงมากหรือนอย ข้ึนอยูกับ
ปริมาณของออกซิเจนในอากาศดวย 

- เอนไซม การเส่ือมสลายของแคโรทีนอยดท่ีเกิดข้ึนภายในเซลล จะเกิดข้ึนไดเนื่องจาก
แคโรทีนอยดท่ีอยูภายในเซลลในรูปของ pigment-protein complex ซ่ึงมีความเสถียรมาก ถูกทําลาย
ดวยเอนไซม หากแคโรทีนอยดอยูในรูปอิสระ ก็จะเกิดการเส่ือมสลายไดงาย  
 ชนิดและปริมาณของสารในกลุมแคโรทีนอยดท่ีเปนสวนประกอบทางเคมีในอาหาร 
สามารถวิเคราะหไดดวยวิธีการตางๆ (รุจิภรณ, 2546) วิธีท่ีนิยมใชกันสวนใหญ คือ วิธี liquid 
chromatography โดยจะสกัดสารในกลุมของแคโรทีนอยดออกมาดวยตัวทําละลายอินทรีย ซ่ึงตัวทํา
ละลายท่ีใชในการสกัดมักเปนตัวทําละลายผสม 2 ชนิดท่ีมีข้ัว มาก-นอยแตกตางกันตัวทําละลายบาง
ชนิดเม่ือผสมแลวอาจไดสารอ่ืนเกิดข้ึนได  เชน หากใชคลอโรฟอรมผสมกับเมทานอลในการสกัด
จะเกิดเปนกรดไฮโดรคลอริกข้ึน ดังนั้นจึงไมใชตัวทําละลาย 2 ชนิดนี้ผสมกันในการสกัด               
แคโรทีนอยด 

หลักการพ้ืนฐานของวิธี liquid chromatography คือ การทําใหสารท่ีตองการแยกอยูในรูป
ของสารละลาย โดยนําตัวอยางมาผานการสกัดดวยตัวทําละลาย จากน้ันนําสารละลายท่ีไดไปผาน
สารดูดซับ (stationary phase) ซ่ึงสารดูดซับจะอยูในรูปใดข้ึนกับชนิดของสารดูดซับและวิธี 
chromatography ท่ีใช สารละลายตัวอยางจะเคล่ือนท่ีผานสารดูดซับ โดยมีตัวทําละลายพาเคล่ือนท่ี
ไป (mobile phase) สารท่ีเปนสวนประกอบในสารละลายตัวอยางชนิดใดท่ีติดอยูกับตัวดูดซับไดดี 
จะเคล่ือนท่ีไปบนสารดูดซับไดชากวาสารท่ีติดอยูกับสารดูดซับไดไมดี ดังนั้นสารประกอบท่ี
ละลายอยูในสารละลายตัวอยางจะแยกออกจากกันได ตามความสามารถในการจับอยูกับสารดูดซับ 
วิธี liquid chromatography สามารถแบงออกไดหลายแบบ ไดแก 

- Open Column Chromatography (OCC) เปนการบรรจุสารท่ีสามารถแยกสารในกลุม
ของแคโรทีนอยดท่ีผานการสกัดดวยตัวทําละลายมาแลว ตัวอยางของสารดูดซับท่ีใชในการบรรจุ
ในคอลัมน เชน ซิลิกาเจล (silica gel) แมกนีเซียมคลอไรด (MgO) และ MgO-Hyflo Supercel ซ่ึงกา
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- Thin Layer Chromatography (TLC) เปนการนําสารดูดซับท่ีตองการแยกไปเคลือบบน
แผนกระจก แลวใหสารละลายตัวอยางท่ีสกัดมาเคล่ือนท่ีไปบนแผนเคลือบ วิธีนี้สามารถจําแนกสาร
ในกลุมแคโรทีนอยดไดถึงไอโซเมอรของมัน วาเปนชนิด α, β และ γ แตยังไมสามารถบอกไดวา
อยูในรูปของ trans หรือ cis  
 - High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ใชหลักการในการแยกเหมือนกับ 
open chromatography แตวิธีนี้จะสามารถจําแนกชนิดของสารแคโรทีนอยดไดละเอียดถึงระดับท่ี
สามารถแยกรูป trans และ cis  ได 
 วิ ธีการแยกท้ัง  2  วิ ธีจะตองนํ าสาร ท่ีแยกไดไปวัดค าดูดกลืนแสง  ดวย เค ร่ือง 
Spectrophotometer  เพ่ือวิเคราะหชนิดและปริมาณของแคโรทีนอยดท่ีแยกได  โดยสารในกลุม    
แคโรทีนอยดแตละชนิด จะสามารถดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืนสูงสุดแตกตางกัน และตัวทําละลาย
ตางชนิดกันก็จะทําใหสารชนิดเดียวกันดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืนสูงสุดไดแตกตางกัน นอกจากนี้
ยังสามารถใชวิธีทางเคมีกายภาพ (Physico-chemical method) ตัวอยางเชน Mass spectrometry และ 
Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy 

 

2.3.3.3 อัตราเร็วของการทําใหแหง (drying rate) 

อัตราเร็วของการทําแหงหมายถึง ปริมาณน้ําท่ีถูกกําจัดออกจากอาหารภายในชวงเวลา
หนึ่งตามปกติมักจะบอกเปนปริมาณนํ้าท่ีหายไป (กิโลกรัม) ตออาหารหนึ่งกิโลกรัมตอช่ัวโมง
กระบวนการทําแหงอาจแบงออกเปนสองตอน ตอนหนึ่งเปนการเคล่ือนท่ีของนํ้าจากสวนในของ
อาหารออกมายังผิวหนา จึงทําใหพื้นผิวของอาหารชุมชื้นอยูเสมอ อีกสวนหนึ่งเปนการระเหยของ
น้ําจากบริเวณผิวหนาของอาหารเปนสวนใหญ ในตอนตนของการทําใหแหงการเคล่ือนท่ีของน้ํา
จากภายในจะรวดเร็วกวาการระเหยและผิวหนาของอาหารยังชุม ตอมาการระเหยจะเกิดรวดเร็วกวา
การเคล่ือนท่ีของนํ้าจึงทําใหผิวหนาของอาหารเร่ิมแหงและอัตราความเร็วของการทําใหแหงจะ
ลดลงอาหารจะแหงเร็วหรือชา ข้ึนอยูกับปจจัยภายนอกหลายอยางคืออุณหภูมิ ความช้ืน ความเร็ว
ของอากาศ หรือลมรอนภายนอก และพ้ืนท่ีผิวที่สัมผัสกับอากาศ อาหารจะแหงเร็วเม่ืออากาศรอบ ๆ 
อาหารมีอุณหภูมิสูงและมีความชื้นนอยท่ีสุด อยางไรก็ตามถาอุณหภูมิในระยะเร่ิมตนสูง จะทําให
ผิวหนาของอาหารแหงเร็วจนเกินไป ทําใหความช้ืนภายในอาหารระเหยออกมาไดยากข้ึน 
นอกจากนี้อาหารจะแหงชาลงถาวิธีการระบายความชื้นท่ีออกจากอาหารไมมีประสิทธิภาพ อาหารที่
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2.3.3.4 วิธีการอบแหง 
วิธีการอบแหงสําหรับการแปรรูปอาหารนั้นมีหลายวิธี แตในท่ีนี้จะกลาวถึงเฉพาะวิธีท่ีใช

ในการศึกษาวจิัยคร้ังนี้ ซ่ึงไดแก การอบแหงแบบลมรอน การอบแหงแบบแชเยือกแข็ง และการ
อบแหงดวยไมโครเวฟ  

 
การอบแหงแบบลมรอน (Air drying) คือ การทําแหงดวยอากาศรอน เม่ืออากาศสัมผัส

กับอาหาร ความรอนจากอากาศจะถูกถายเทไปยังผิวของอาหาร และทําใหน้ําเปล่ียนสถานะเปนไอ 
ไอน้ํานี้จะแพรผานช้ันของอากาศรอบๆ อาหารและถูกพาไปพรอมกบัการเคล่ือนท่ีของอากาศรอน 
ทําใหความดันไอของอากาศท่ีผิวลดลง เกิดความแตกตางของความดันไอนํ้าของความช้ืนในอาหาร
กับอากาศรอน ความแตกตางนี้จะเปนแรงผลักดันใหน้ําจากอาหารระเหยออกมาน้ําจะเคล่ือนท่ีจาก
ดานในของช้ินอาหารออกมาสูท่ีผิวดวยกลไกเหลานี้คือ  

 
 (1) น้ําท่ีเปนของเหลวจะเคล่ือนท่ีดวยแรงแคปลาร่ี (capillary force) 
 (2) น้ําท่ีเปนของเหลวจะเคล่ือนท่ีโดยการแพร เนื่องจากในแตละสวนของช้ินอาหารมี

ความเขมขนของตัวทําละลายตางกัน 
 (3) การแพรของของเหลวซ่ึงถูกดูดซับท่ีผิวขององคประกอบท่ีเปนของแข็งในอาหาร 
 (4) การแพรของไอน้ําในโพรงอากาศในช้ินอาหารเนื่องจากความแตกตางของความดัน

ไอ 
คุณสมบัติของอาหารท่ีผานการอบแหงแบบลมรอน 
เกิดลักษณะเปลือกแข็ง (case hardening) เกิดข้ึนเนื่องจากในชวงแรกของการอบแหง

อาหารความช้ืนจะเกิดการระเหยเร็ว และใชความเร็วอากาศรอนสูง ความช้ืนสัมพัทธในอากาศตํ่า
มากและอาหารมีช้ันบาง ความช้ืนจากภายในอาหารเคล่ือนท่ีมาไมเทากับความช้ืนท่ีระเหยออกจาก
ผิวหนาอาหาร เกิดการหดตัว (Shrinkage) ระหวางการอบแหงความช้ืนในเซลลผักระเหยออกไปทาํ
ใหเกดิชองวางภายใน เซลลและเกิดการหดตัวจากผิวนอก การหดตัวไมสามารถเกิดไดเทากนัทุก
สวน สวนท่ีไมสามารถหดตัวไดก็จะยดืออก การยืดตัวของเซลลจะทนแรงไดขนาดหนึ่งหาก
มากกวานั้นผนังเซลลตรงบริเวณนั้นจะขาด การเกิดสีน้าํตาล (Browning) ในระหวางการอบแหง
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การทําแหงแบบแชเยือกแข็ง (Freeze drying) คือการกําจัดน้ําออกจากอาหารในสภาวะท่ี

น้ําเปนของแข็งใหกลายสภาพเปนไอหรือเรียกวาการระเหิด   การรระเหดิจะเกิดไดเม่ือความดันไอ
และอุณหภูมิต่าํ สําหรับน้ําบริสุทธ์ิการระเหิดจะเกดิข้ึนท่ีจุดอุณหภูมิและความดันไอที่ผิวหนาของ
น้ําแข็งมีคาตํ่ากวาจดุวัฏภาคของกาซ ของเหลวและของแข็ง ดังรูปท่ี 2.6 

 

 
รูปท่ี 2.6 กราฟแสดง Phase diagram ของนํ้าบริสุทธ 
ท่ีมา: ไพโรจน (2542) 
  

จากรูปท่ี 2.6 จะเห็นวา น้ําบริสุทธ์ิมี 3 สถานะ คือ ของแข็ง (น้ําแข็ง) ของเหลว (น้ํา) และ
กาซ (ไอน้ํา) ซ่ึงอยูในภาวะสมดุลกัน และ ณ ท่ีจุด Triple Point (0 องศาเซลเซียส, 4.579 ทอร) ถาน้ํา
อยูในสภาวะท่ีมีความดันตํ่าและอุณหภูมิต่ํากวา 0 องศาเซลเซียสจะเปล่ียนสถานะจากของแข็งเปน
ไอน้ํา ดวยการระเหิด 
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 จากหลักการดังกลาวสามารถนํามาทําอาหารแหงได โดยนําอาหารมาแชแข็งท่ีอุณหภูมิต่ํา
กวาจุดเยือกแข็งของสารละลายในอาหารนั้นๆ จากน้ันนําอาหารไปไวในสภาวะท่ีมีความดันตํ่า 
น้ําแข็งในเน้ืออาหารจะเกิดการระเหิดอยางตอเนื่อง จนกระท่ังน้ําท่ีเปนของแข็งในอาหารถูกถายเท
ออกไปทําใหอาหารแหง การระเหิดของนํ้าแข็งจะตองใชความรอนจํานวนหน่ึงท่ีเรียกวา ความรอน
ในการระเหิด (Heat of sublimation) ซ่ึงมีคาเทากับ 675.6 cal/g น้ําในผลิตภัณฑจะระเหิดออกไป
โดยไมกลายเปนของเหลวทําใหการเคล่ือนท่ีของสารละลายตางๆในผลิตภัณฑเกิดนอย โครงสราง
ของผลิตภัณฑจะยังคงอยูรูปเดิมโดยไมมีการหดตัว ในกระบวนการทําแหงอุณหภูมิท่ีใชจะต่ําทําให
สามารถรักษาสี กล่ิน รสชาติและคุณคาทางอาหารไดดี 

กระบวนการทําแหงแบบแชเยือกแข็งเกิดข้ึนใน 3 ข้ันตอนคือ 
ข้ันตอนการแชเยือกแข็ง (Freezing stage) คือการทําใหน้ําในผลิตภัณฑแข็งตัวโดยการนํา

อาหารมาแชแข็งท่ีอุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็งของสารละลายในอาหารนั้น จนทําใหองคประกอบ
ทุกอยางท่ีสามารถแข็งตัวได ในอาหารเกิดการแข็งตัวอยางสมบูรณ 

ขั้นตอนการระเหิด (Primary drying stage) การระเหิดเอาสวนของสารละลายท่ีแข็งตัว
ออกจากผลิตภัณฑโดยการลดความดันรอบๆชิ้นอาหารใหต่ําลง จนน้ําแข็งเกิดการระเหิดอยาง
ตอเนื่อง 

ข้ันตอนการระเหย  (Secondary drying stage) คือการระเหยเอาสารละลายเขมขนท่ีไม
แข็งตัวในผลิตภัณฑออก ซ่ึงตองมีการใหความรอนแกผลิตภัณฑเพิ่มข้ึนเล็กนอย 

อาหารแหงท่ีไดจากการทําแหงโดยกระบวนการทําแหงแบบแชเยือกแข็งนั้นมีคุณสมบัติ
ท่ีดีกวาอาหารท่ีไดจากการทําแหงวิธีอ่ืนๆ ดังนี้  (ไพโรจน และจิตพัต, 2542) 

- ลักษณะทางกายภาพ  อาหารแหงจากกระบวนการทําแหงแบบแชเยือกแข็งมีลักษณะ
แหงเปนรูพรุน ผลิตภัณฑมีความช้ืนตํ่า รอยละของของแข็งท่ีละลายได (% Soluble solid) มีคาสูง มี
น้ําหนักเบากวาอาหารสดมาก เปราะแตกหักไดงายมีขนาดเทากับอาหารสดกอนการทําแหง 

  - สี (Pigment) ของอาหารท่ีผานกระบวนการทําแหงแบบแชเยือกแข็งมีการเปล่ียนแปลง
นอย เนื่องจากทําแหงท่ีอุณหภูมิต่ํา ตัวอยางเชน การเปล่ียน คลอโรฟล เปน ฟโอไฟติน ซ่ึงมีสี       
น้ําตาล จะเกิดเม่ืออุณหภูมิของการทําแหงสูง การเปล่ียนแปลงของ แคโรทีน เกิดการลดความเขม
ของสีจะเกิดไดเม่ือใชอุณหภูมิสูงและใชเวลาอบแหงนาน สีของอาหารทีผานกระบวนการทําแหง
แบบแชเยือกแข็งมีสีออนกวากระบวนการอื่น เพราะกระบวนการอื่นมีการหดตัวซ่ึงจะเปนการเพิ่ม
ความเขมสี 

- การหดตัว อาหารแหงท่ีไดจากการทําแหงแบบแชเยือกแข็งจะมีการหดตัวนอย เนือ่งจาก
โครงสรางท่ีเปนน้ําแข็งขณะทําแหง ทําใหเกิดรูพรุนเม่ือน้ําออกไปและสามารถเกิดการดูดซับได
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- การคืนรูป อาหารเม่ือผานกระบวนการทําแหงแบบแชเยือกแข็งกอนนํามาบริโภคตอง
ทําการคืนรูปกอน อาจใชวิธีแชในน้ํารอนหรือ เติมน้ํารอนลงไปใชเวลาในการคืนรูป 2-3นาที คา
รอยละของการคืนรูปของผลิตภัณฑท่ีผานกระบวนการทําแหงแบบแชเยือกแข็งจะมีคาสูง 
นอกจากนี้ผลิตภัณฑหลังการคืนรูปจะมีเนื้อสัมผัสใกลเคียงกับอาหารท่ีปรุงตามปกติไมเหนียว หรือ 
แข็ง กระดาง เนื่องจากนํ้าสามารถแทรกไปตามรูพรุนของอาหารไดอยางท่ัวถึง ทําใหการกลับคืนสู
สภาพเดิมเกิดไดคอนขางสมบูรณ 

- กล่ินและรสชาติ กระบวนการทําแหงแบบแชเยือกแข็งมีผลตอการเปล่ียนแปลงปริมาณ
สารระเหยงาย สี กล่ิน ของอาหารนอยท่ีสุด การสูญเสียกล่ินรสเนื่องจากเอนไซม จะเกิดไดนอยลง
ถาอาหารผานการตมหรือลวก เนื่องจากความรอนจะไปทําลายหรือยับยั้งการทํางานของเอนไซม 

 
 การทําแหงดวยไมโครเวฟ คือ การทําใหอาหารแหงดวยคล่ืนแมเหล็กไฟฟาในชวงคล่ืน
ของไมโครเวฟท่ีมีความถ่ีชวง 915 - 2,450 เมกะเฮิรต ความรอนจะถายเทใหกับผิวกอนท่ีจะถายเท
เขาไปในช้ินอาหารโดยการนําความรอนซ่ึงจะเกิดการถายเทท่ัวท้ังช้ินอาหารในเวลาเดียวกัน ทําให
ช้ินอาหารท่ีไดมีความโปรง เนื่องจากน้ําจะระเหยอยางรวดเร็วพรอมกันท้ังช้ิน และนอกจากน้ียังลด
การเกิดเปลือกแข็ง (case hardening) ในผลิตภัณฑได แตเนื่องจากคาใชจายในการทําคอนขางแพง
จึงนิยมใชในชวงสุดทาย หรือในระหวางกลางกระบวนการทําแหงจะทําใหไดผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะ
โปรง (วิจิตรา, 2546; กิตติพงษ, มปพ) 

ปจจัยท่ีมีผลตอการแปรรูปอาหารดวยคล่ืนไมโครเวฟ ไดแก (วิจิตรา, 2546) 
 - คาความถ่ี ความถ่ีท่ีใชจะมีผลตอระดับการทะลุทะลวงของคล่ืนไมโครเวฟเขาไปในเนื้อ
อาหารโดยปกติท่ีคาความถ่ีต่ํา (915 เมกะเฮิรต) จะสามารถใหความรอนไดลึกกวา นอกจากนี้
คาความถ่ียังมีผลตอสัมประสิทธ์ิของการเปล่ียนพลังงานของอาหารแตละชนิดดวยซ่ึงจะมีรูปแบบ
แตกตางกันไปตามชนิดของอาหาร 

- คาความเขมของสนามไฟฟา (กําลังไฟฟาของระบบไมโครเวฟ) กําลังไฟฟาท่ีใชจะอยู
ในชวง 5-100 กิโลวัตต คากําลังไฟฟาท่ีสูงข้ึนจะชวยเรงการใหความรอนกับอาหาร ดังนั้นจึงนิยม
ปรับกําลังไฟฟาของระบบเพ่ือควบคุมความเร็วในการทําใหอาหารรอน อยางไรก็ตามการเรง



  
28 

 - คาความช้ืนในอาหาร น้ําเปนตัวแปรสําคัญท่ีทําใหเกิดการดูดซึมพลังงานทําใหสามารถ
ใหความรอนแกผลิตภัณฑ อาหารที่มีปริมาณความชื้นสูงจะดูดซึมพลังงานไมโครเวฟไดดีกวา
อาหารท่ีมีปริมาณความช้ืนตํ่ากวา ดังนั้นอาหารท่ีมีปริมาณความช้ืนสูงจะรอนไดเร็วกวาอาหารท่ีมี
ปริมาณความช้ืนตํ่า 
 - ความหนาแนนของอาหาร โดยปกติอากาศเปนฉนวนกันความรอน ดังนั้นอาหารท่ีโปง
หรือพองซ่ึงมีอากาศแทรกอยูมากจะทําใหรอนชา แตสําหรับระบบไมโครเวฟอากาศไมมีผลตอการ
ทําใหเนื้ออาหารรอน ดังนั้นในการอบขนมปงจะใชเวลาเพียง 1 ใน 3 ของเวลาที่ใชในการอบดวย
เตาอบแบบลมรอน 
 - อุณหภูมิของอาหาร มีผลตอระบบไมโครเวฟคือ คาสัมประสิทธ์ิการเปล่ียนพลังงานอาจ
เพิ่มข้ึนหรือลดลงแลวแตชนิดของอาหารเนื่องจากอุณหภูมิและความช้ืนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใน
ระหวางการทําใหอากาศรอนพบวาน้ําแข็งในการแชแข็ง มีผลอยางมากตอการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
เนื่องจากความโปรงใสของน้ําแข็งทําใหการดูดซึมความรอนไมดีพอ เพื่องายตอการควบคุมจึงนิยม
ละลายน้ําแข็งใหอุณหภูมิท่ีไดต่ํากวาจุดหลอมละลายเทานั้น สวนอุณหภูมิเร่ิมตนของอาหารควร
ทราบหรือถูกกําหนดไว เพื่องายตอการปรับกําลังไฟฟาใหเหมาะสมสําหรับการระบุอุณหภูมิ
สุดทายท่ีตองการเม่ือเสร็จส้ินกระบวนการ พบวาถาอุณหภูมิเร่ิมตนของอาหารสูงอาหารจะสุกได
เร็วกวาปกติหรือเร็วกวาอาหารท่ีมีอุณหภูมิเริ่มตนต่ํากวา 

- รูปทรงของอาหาร มีความสําคัญคือ ถาขนาดช้ินอาหารน้ันใหญมากโดยเฉพาะความ
หนาจะทําใหคล่ืนไมโครเวฟเขาไมถึงจุดกึ่งกลาง ยังผลใหเกิดความรอนไมท่ัวท้ังช้ินอาหาร ถา
ความหนาของช้ินใกลเคียงกับความสามารถของคล่ืนไมโครเวฟที่จะทะลุผานได ทําใหอุณหภูมิท่ี
จุดกึ่งกลางความหนาของช้ินมีอุณหภูมิสูงท่ีสุด จึงควรเลือกขนาดความถ่ีท่ีเหมาะสมโดยถาเปน
อาหารที่มีลักษณะช้ินหนาควรใชความถ่ี 915 เมกะเฮิรตอยางไรก็ตามการเลือกขนาดของอาหารให
เหมาะสมกับความถ่ีจะทําไดงายกวาอาหารมีรูปรางขนาดกวางยาวท้ังช้ิน จะถูกทําใหรอนได
สมํ่าเสมอกวา จึงควรหลีกเล่ียงรูปรางท่ีมีขอบแหลมหรือมีมุม ซ่ึงจะไหมได  

- คาการนําไฟฟา ในการเกิดความรอนดวยระบบไมโครเวฟ เชื่อวาเกิดจาก dipolar 
rotation ของโมเลกุลในอาหาร ซ่ึงสัมพันธกันกับคาการนําไฟฟาของอาหารนั้นๆ ดังนั้นถาเราเพ่ิม
การนําไฟฟา เชนเติมเกลือใหกับอาหาร จะชวยเรงการใหความรอนกับอาหารนั้นได แตก็อาจมีผล
ตอความสามารถในการเจาะลึกเขาไปในเนื้ออาหารของคล่ืนไมโครเวฟและทําใหการใหความรอน
ไมสมํ่าเสมอ 
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- คาการนําความรอน คาการนําความรอนจะมีผลกับอาหารช้ินใหญ โดยท่ีคล่ืนไมโครเวฟ
ไมสามารถเจาะลึกพอท่ีจะทําใหจุดกึ่งกลางของอาหารรอนสมํ่าเสมอไดหรือเม่ือตองการใช
ระยะเวลาในการทําใหอาหารรอนนาน ในกรณีท่ีใชเวลานอย คาการนําความรอนจะมีอิทธิพลตอ
การใหความรอนนอย 

- ปริมาณของอาหาร มีผลตอเวลาในการแปรรูปอาหารโดยไมโครเวฟ ถาอาหารมีปริมาณ
มาก จะตองใชเวลาในการแปรรูปมาก เพราะอาหารจะรอนชากวาปริมาณอาหารนอย ซ่ึงตางจากวิธี
ดั้งเดิมคือ การใชเตาอบแบบลมรอนในการแปรรูปอาหารจะไมข้ึนกับปริมาณของอาหาร 

- องคประกอบของอาหาร อาหารตางๆมีสวนประกอบท่ีแตกตางกันมากรวมท้ัง
สวนประกอบท่ีจําเปนตองใชในการปรุงรสอาหาร เชนเกลือ น้ําตาล หรือแปง เปนตน ลวนแตมีผล
ท่ีแตกตางกันออกไปเม่ือนํามาแปรรูปดวยไมโครเวฟ ในกรณีอาหารที่มีปริมาณโปรตีนจากเนื้อสัตว
ท่ีมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันอยูเปนปริมาณสูง จะมีความเหนียวมากเม่ือนํามาแปรรูปดวยไมโครเวฟ เพราะ
เปนการใหความรอนอยางรวดเร็วเกินไปจนเนื้อเยื่อเกี่ยวพันไมมีโอกาสที่จะสลายตัวไดเลยจึงมัก
เหนียวกวาวีธีการใหความรอนแบบดั้งเดิม  

 
 2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.4.1. กระบวนการออสโมซิส 
Gornicki (2007) ไดศึกษาอิทธิพลของชนิดของสารละลายออสโมติกและเวลาในการ

ลวกตอลักษณะเนื้อแครอทและอัตราการทําแหงโดยพบวา จากการลวกในสารละลายเกลือ 5% เปน
เวลา 3 นาที  และในน้ําเดือด เปนเวลา 3 และ 6 นาที ตามลําดับพบวาท่ีอุณหภูมิน้ําเดือด 6 นาทีทํา
ใหเนื้อสัมผัสแข็ง จากผลการอบแหงสามารถสรางสมการคณิตศาสตรเพ่ือทํานายอัตราการอบแหง
ได 2 แบบ คือ สมการเสนตรงในการอบแหงชวงแรก (first drying period) และสมการไมเปน
เสนตรง (non-linear model) ในการอบแหงชวงท่ีสอง (second drying period)  

จากการทดลองของ Escobar et al. (2006) ซ่ึงไดศึกษาผลของเวลาในการเก็บแครอท
และเวลาในการลวกแครอทตอ จลศาสตรของการดึงน้ําออกจากแครอทโดยใชเวลาในการเก็บเปน
เวลา 12 สัปดาห และใชอุณหภูมิในการลวก 4 อุณหภูมิ คือ  0 10 20 และ 30 วินาที พบวาเม่ือเพิ่ม
เวลาในการเก็บและอุณหภูมิในการลวกแครอทจะสงผลตอคา diffusion coefficients เนื่องจาก หาก
มีการเพิ่มเวลาในการลวกมากข้ึน จะทําใหเซลลของแครอทเกิดความเสียหายทําใหมีการสูญเสียสาร
ออกนอกเซลลไดงายข้ึนแตในขณะท่ีหากทําการเก็บแครอทไวนานมากเกินไปจะทําใหโครงสราง 
metabolic บางสวนเสียหายทําใหลดการสูญเสียสารออกนอกเซลล 
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ปวีณา และพิชญา (2549)  ไดทําการศึกษาเวลาและอุณหภูมิในการแชช้ินมะมวงแกว
ในสารละลายออสโมติก ท่ีประกอบดวย โซเดียมคลอไรด น้ําตาล กลีเซอรอล น้ํา  แคลเซียมคลอ
ไรด โพแทสเซียมซอเบท โพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟด  ใชเวลา  3 และ 4 ช่ัวโมง ท่ีอุณหภูมิ 40 
และ50 องศาเซลเซียส และอบแหงโดยวิธีสเปาเด็ดเบด ท่ีอุณหภูมิลมรอนเทากับ 60 และ 70 องศา
เซลเซียส ความเร็วลมสูงสุดเทากับ 3.65 เมตร/วินาที ใชเวลาในการอบ เทากับ 75 ละ 60 นาที พบวา
การแชอ่ิมท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสใหคาสัมประสิทธิการแพรสูงสุด โดยปริมาณความช้ืนในช้ิน
มะมวงจะลดลงอยางรวดเร็วในชวง 30 นาทีแรกหลังจากนั้นจะลดลงอยางชาๆ และจากการทดสอบ
ทางประสาทสัมผัสพบวา ท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสใหคาการยอมรับรสชาติโดยรวมดีกวาท่ี
อุณหภูมิอ่ืน อยางมีนัยสําคัญ อุณหภูมิในการอบไมมีผลตอคุณสมบัติทางดานประสาทสัมผัส 

Amami et al. (2006) ไดศึกษาการใชเทคนิค Centrifugal osmotic dehydration กับการ
ทํา rehydration รวมกับการใช   pre-treated  pulsed electric field (PEF) พบวาหากมีการเติมเกลือ
และ ใชวิธี PEF กอนการหมุนเหวี่ยงจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเคล่ือนยายของน้ําในแครอท 
แตแรงในการหมุนเหวี่ยงจะลดการรับของแข็งเขาสูแครอท และความสามารถในการคืนรูปเพิ่มข้ึน
ในขณะท่ีความแนน ของผลิตภัณฑลดลง 

Sauza et al. (2007) ไดทําการศึกษาการทําแหงแบบแชอ่ิมรวมกับการทําแหงแบบลม
รอนโดยใช น้ําตาลซูโครส น้ํา และเกลือโดยปจจัยที่ทําการศึกษาคือ อุณหภูมิ เพื่อหาวิธีการลด
ระยะเวลาในการทําแหงใหรวดเร็วท่ีสุด โดยไดสูตรสารละลายท่ีเหมาะสมคือ น้ําตาลซูโครส 35 % 
เกลือ 5% อุณหภูมิท่ีใชในการอบแหงคือ 60 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังพบวาเปลือกของมะเขือ
เทศมีผลตอระยะเวลาในการอบแหงอีกดวย ถาหากใชการอบแหงเพียงอยางเดียวมะเขือเทศท่ีไมมี
เปลือกจะสามารถอบแหงไดเร็วกวาท่ีมีเปลือก แตหากผานกระบวนการออสโมซิสพบวามะเขือเทศ
ท่ีมีเปลือกจะใชเวลาในการอบแหงรวดเร็วกวา 

Aroldo and Murr (2006) ศึกษาผลของการลวกรวมกับการแชแข็งแครอทและฝกทอง 
กอนการทําแหงแบบสูญญากาศ โดยเลือกใชอุณหภูมิในการทําแหงคือ 50-70 องศาเซลเซียส ความ
ดัน 5 และ 15 KPa นํามาสรางกราฟอัตราการทําแหงและใชกฏขอท่ีสอง Fick พบวาการลวกรวมกับ
การแชแข็งมีผลตอการถายเทความชื้นในระหวางกระบวนการอบแหง โดยพบวาคา สัมประสิทธ์ิ
การถายเท (D) ของฝกทองอยูในชวง 2.01 x 10-9 -5.70 x 10-9 m2/s ซ่ึงมากกวาแครอทคือมีคา D 
ในชวง 1.654 x 10-9 -4.844   x 10-9 m2/s 

Tregunno and Goff (1996) ไดศึกษาการใช กระบวนการออสโมซิสรวมกับวิธีการแช
แข็ง แอปเปล เพื่อชวยในการดึงน้ําออกในชวงแรกโดยพบวาการออสโมซิสและการแชเยือกแข็ง 
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Giraldo et al. (2003) ไดศึกษาความเขนขนของสารละลายซูโครสในระดับตางๆ คือ 
35, 45, 55 และ 65๐Brix รวมกับอุณหภูมิท่ีใชในการแชอ่ิมท่ี 30 องศาเซลเซียส ในสภาวะบรรยากาศ 
และสภาวะสูญญากาศ ท่ี 50 mbar เปนเวลา 10 นาที  พบวาคาสัมประสิทธ์ิการแพร(diffusion 
coefficient) จะมีคาเพิ่มมากข้ึนเม่ือลดความเขนขนของสารละลาย และจะย่ิงสูงมากข้ึนเม่ือใช
สภาวะสูญญากาศ  

Sablani and Rahman (2002) ไดศึกษาผลของความเขมขนของน้ําตาลซูโครส 30-70% 
อุณหภูมิในการออสโมซิสในชวง 22-90 องศาเซลเซียส และลักษณะของช้ินมะมวง คือ ลูกเตา 
สไลด และล่ิม ตอคา Equilibrium distribution coefficient โดยคา Equilibrium distribution 
coefficient ของน้ํา ในมะมวงแบบลูกเตา เทากับ 0.908 x 10-6 -2.12 x 10-6 m2 แบบสไลด              
0.919 x 10-6 -1.74 x 10-6 m2 และแบบล่ิม คือ 0.915 x 10-6 -1.95 x 10-6 m2 ในขณะท่ีคา Equilibrium 
distribution coefficient ของของแข็ง ในมะมวงแบบลูกเตา สไลดและแบบเหล่ียมคือ 0.520 x 10-6   
-1.183 x 10-6 m2 0.683 x 10-6 -1.13 x 10-6 m2 และ0.592 x 10-6 -1.17 x 10-6 m2ตามลําดับ นอกจากนี้
ยังพบวาคา distribution coefficient ของน้ํา จะลดลงเม่ือเพิ่มอุณหภูมิในการแช และพื้นท่ีผิวแตคา 
distribution coefficient ของนํ้า จะเพ่ิมข้ึนเม่ือเพิ่มความเขมขนของสารละลายและเพิ่มความหนา
ของช้ินมะมวง สวนคา distribution coefficient ของของแข็งจะเปนสวนกลับกันคือ จะมีคาเพิ่มมาก
ข้ึนเมื่อมีการเพิ่มอุณหภูมิและเพิ่มพื้นท่ีผิวของมะมวง และจะลดลงเม่ือเพิ่มความเขมขนของ
สารละลายและความหนาของช้ินมะมวง  

Aleksander et al. (2005) ไดใชเทคนิคการหาพื้นท่ีตอบสนองในการวิเคราะหคา
สัมประสิทธ์ิการถายเทน้ําและของแข็ง ใน sugar beet cossettes โดยใชน้ําตาลซูโครสรวมกับ NaCl 
เวลาในการแช 30-240 นาที  ความเขมขนของซูโครส  30-70% (w/w) ความเขมขนของ NaCl 0-8% 
(w/w) และอุณหภูมิในการออสโมซิส 30-50 องศาเซลเซียส โดยพบวาความสัมพันธระหวางตัวแปร
ตนและตัวแปรตามเปนแบบ Quardratic  เวลาในการแชและความเขมขนของสารละลายซูโครส มี
ผลตอคา water loss สวนคา solid gain เวลาในการแชและความเขมขนของ NaCl มีผลมากท่ีสุด 
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นิษณาและบุศราภรณ (2549) ไดศึกษาหาสูตรในการผลิตสัปปะรดแชอ่ิมอบแหงท่ี
เหมาะสม พบวา สูตรท่ีเหมาะสมคือ หั่นช้ินสัปปะรดใหมีความหนา 1.5 เซนติเมตร ในสารละลายท่ี
มีความเขมขนของ CaCl2 รอยละ 1  และกรดซิตริก รอยละ 1.5 เปนเวลา 3 ช่ัวโมง จากน้ันนํามาลวก
ท่ีอุณหภูมิ 85 องสาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที และทําการแชในสารละลายน้ําตาลกับน้ําสัปปะรด ท่ี
มีคาของแข็งท่ีละลายได 25 ๐Brix มีคาความเปนกรดดาง 3.8 และมีการเติมกลีเซอรอล 10% โดยแช
เปนเวลา 2 ช่ัวโมง แลวนําไปอบแหงดวยลมรอนท่ีอุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส จนกระท่ังผลิตภัณฑ
มีคา aw เทากับ 0.55  

Mujica-Paz et al. (2002) ศึกษาการใชการออสโมซิสรวมกับการควบคุมความดัน ใน
มะมวง แอปเปลและแตงโม โดยใชความดันในชวง 135-674 mbar และความเขมขนของสารละลาย
ซูโครสในชวง 41-60๐Brix โดยพบวาเม่ือใชความดันท่ี 674 mbar รวมกับความเขมขนของ
สารละลายน้ําตาลซูโครส 50๐Brix จะทําใหแอปเปลและมะมวงมีคา aw ท่ีต่ําท่ีสุดแตแตงโมจะตอง
ใชความดัน 593 mbar รวมกับความเขมขนของสารละลายน้ําตาลซูโครส 57๐Brix  คา solid gain ใน 
แอปเปล มีคาสูงกวา แตงโมและมะมวง มะมวงและแตงโมมีคา weight loss 8.9% แตในแอปเปลมี
คาสูงกวา 

Rastogi and Raghavarao (1997) ไดศึกษาการถายเทมวลในระหวางกระบวนการแชอ่ิม 
แครอท โดยเลือกใชความเขมขนของน้ําตาลซูโครส 40-70 ๐Brix และอุณหภูมิท่ีใชในการแชอ่ิมคือ 
30-50 องศาเซลเซียส จากการคํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิการแพร โดยใชกฏของ Fick ในสภาวะ 
unsteady state พบวาอัตราการแพรของน้ําและสารถูกละลายน้ันข้ึนอยูกับความเขมขนของ
สารละลาย กลาวคือสัมประสิทธ์ิการแพรจะเพิ่มข้ึนเม่ืออุณหภูมิของสารละลายออสโมติกเพิ่มขึ้น  
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2.4.2. การอบแหง   
Zielinska and Markowski (2007) ไดศึกษาผลของการลวกและอุณหภูมิในการทําแหง

ตอจลศาสตรหรือคุณภาพของแครอทแหง โดยดูจากคาสัมประสิทธ์ิการถายเทมวลและพลังงาน        
คาการหดตัว โดยพบวาเวลาในการลวกน้ันมีความสัมพันธเชิงเสนกับจลนศาสตรการทําแหง แต
อุณหภูมิไมมีผลตอจลนศาสตรการทําแหง เนื่องจากการลวกจะสงผลใหเซลลเสียหาย และมีอิทธิพล
มากวา  

Litvin et al. (1997) ไดศึกษาการทําแหงแครอทดวยวิธี อบแหงเยือกแข็ง  ไมโครเวฟ  
และ อบแหงลมรอน โดยไดหาเวลาท่ีเหมาะสมในการทําแหงแตละวิธีเปรียบเทียบกันพบวาเม่ือใช
วิธีอบแหงแชเยือกแข็ง เพียงอยางเดียว  ใชเวลา 9.5 ช่ัวโมง มีความช้ืนเหลือ 40 % และเม่ือใชวิธี
อบแหงเยือกแข็งเปนเวลา 3.5 ช่ัวโมงรวมกับ การใชไมโครเวฟเปนเวลา 50 วินาที สามารถลด
ความช้ืนใหลดลงเหลือ 5% แตถาใชการอบแหงเยือกแข็งเปนเวลา 3.5 ช่ัวโมง รวมกับการอบแหง
ดวยลมรอนท่ีอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3.75 ช่ัวโมงทําใหแครอทมีความช้ืนสุดทาย 
เทากับ 5%  

Mulet et al. (1987) ไดศึกษาความเร็วลมในการทําแหงแครอทโดยใชความเร็วลม 
ตั้งแต 1000 – 9000 kg/m2 h โดยพบวาเม่ือเพ่ิมความเร็วลมมากข้ึนเร่ือยๆจะมีผลตออัตราการทําแหง
ของแครอทแตเม่ือเพ่ิมข้ึนมากกวา 6000 kg/m2  h อัตราการอบแหงจะไมแตกตางกัน 
     Frederic et al. (2000) ไดศึกษาผลของการออสโมซิสตอการทําแหงแบบ ไมโครเวฟ-
ลมรอน พบวาหากทําการออสโมซิสกอนการทําแหงจะทําใหผลิตภัณฑสุดทายท่ีไดมีลักษณะท่ีดีแต 
จะลดอัตราการทําแหงลง และ ทําใหผนังเซลลมีความหนามากข้ึนทําใหเกิดการสูญเสียน้ําใน
ระหวางการอบแหงไดชากวาตัวอยางท่ีไมผานการออสโมซิส 

Inci (2004) ไดศึกษาการสกัดแคโรทีนอยดจากเปลือกสม มันฝร่ังและแครอทหลังจาก
นั้นนําไปทําใหดวยวิธีการอบแหงแบบแชเยือกแข็ง แลวเก็บในสภาวะท่ีมีแสงและท่ีอุณหภูมิ 4 และ 
40 องศาเซลเซียส พบวาแคโรทีนอยดมีการสูญเสียมากท่ีสุดท่ีเก็บท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส มัน
ฝร่ังเก็บท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสมีการสูญเสียแคโรทีนอยดนอยท่ีสุด และพบวาการมีแสงหรือไม
มีแสงในระหวางการเก็บไมมีผลตอปริมาณการสูญเสียแคโรทีนอยด นอกจากนี้ยังพบอีกดวยวา      
แคโรทีนอยดท่ีผานการอบแหงแบบแชเยือกแข็งจะลดการสูญเสียลงได 
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Lin et al. (1998) ไดเปรียบเทียบการอบแหงแครอทสไลด 3 วิธี ประกอบดวย การ
อบแหงแบบลมรอน การอบแหงแบบไมโครเวฟ และ การอบแหงแบบแชเยือกแข็ง พบวาการ
อบแหงแบบไมโครเวฟ ทําใหตัวอยางแครอทมีคาการคืนตัวดีท่ีสุดและปริมาณของ  beta-carotene 
และปริมาณวิตามิน ซี สูงท่ีสุด ผลิตภัณฑมีความหนาแนนตํ่า และมีเนื้อสัมผัสนุมกวา ตัวอยางจาก
การอบแหงแบบลมรอน แตเม่ือเทียบกับวิธีการอบแหงแบบแชเยือกแข็งพบวาไมตางกัน  
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