
 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1  ลําไย  
 

ลําไย (longan) เปนไมผลตระกูล Sapindaceae จําแนกออกไดเปน 2 สายพันธุ ข้ึนอยูกับ
ลักษณะของลําตน ผล และเมล็ด การใชประโยชน คือ ลําไยตน Euphoria longana Lamk. หรือ 
Euphoria longana Lour. (Subhadrabandhu, 1990) หรือ Dimocarpus longan Lour. เปนลําไยท่ีปลูก
ในภาคเหนือของประเทศไทยท่ีจังหวัด  เชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง แพร นาน  พะเยา และใน
ภาคอีสานท่ีจังหวัดนครราชสีมา เลย หนองคาย อีกสายพันธุหนึ่ง คือ ลําไยเถา Euphoria scandens 
Winit. Kerr. หรือ Dimocarpus longan var. obtusus ใชเปนไมประดับ  โดยจะตัดเปนพุมเต้ียหรือ
ปลูกเปนไมกันลม (พงษศักดิ์, 2542)  
 ลําไยเปนผลไมชนิดบมไมสุก (non-climacteric fruit) (Subhadrabandhu, 1990) มีขนาดลํา
ตนสูงปานกลางจนถึงขนาดใหญ สามารถขยายพันธุไดดวยเมล็ดและตอนกิ่ง มีผลทรงกลม  หรือ
เบี้ยวเปลือกสีน้ําตาลปนเหลือง  หรือปนเขียวผลสุกมีเปลือกสีเหลืองหรือสีน้ําตาลอมแดง (พงษ
ศักดิ์, 2542) เนื้อลําไยมีรสหวาน มีกล่ินหอม ไมมีรสเปร้ียว มีความหวานประมาณ 16-20o Brix คาความ
เปนกรด-ดาง ประมาณ 6.7-6.9 (ชนันท, 2545) เนื้อลําไยสดประกอบดวยน้ําตาลหลัก 3 ชนิด  คือ น้ําตาล
กลูโคส น้ําตาลฟรุกโตส และนํ้าตาลซูโครส มีกรดอินทรียท่ีสําคัญ ไดแก กรดกลูโคนิก กรดมาลิก กรดซิ
ตริก และมีกรดอะมิโน 9 ชนิด ทําใหลําไยมีสรรพคุณทางยาคือ ใชเปนยาบํารุงในคนที่เปนโรค
ประสาทออนๆและนอนไมหลับ บํารุงมาม และบํารุงหัวใจ (วีระชัย, 2538) 
 ลําไยพันธุดอหรืออีดอ  เปนลําไยพันธุเบา  คือ  ออกดอกและเก็บผลกอนพันธุอ่ืน  ชาวสวน
จึงนิยมปลูกมากสุดเพราะเก็บเกี่ยวไดกอน  ทําใหไดราคาดี  ตลาดตางประเทศนิยมสามารถจําหนาย
ท้ังผลสดและแปรรูปทําลําไยกระปองและอบแหง ลําไยพันธุนี้เจริญเติบโตดีเฉพาะในดินอุดม
สมบูรณและมีน้ําพอเพียง  ทนแลงและทนน้ําไดดีปานกลาง  ลําไยพันธุดอ  แบงตามสีของยอดออน
ได 2 ชนิด(ศูนยวิจัยและพัฒนาลําไยและล้ินจี่ มหาวิทยาลัยแมโจ, 2543) คือดอยอดแดงและดอยอด
เขียว โดยดอยอดแดงจะเจริญเติบโตเร็วมากเม่ือเปรียบเทียบกับดอยอดเขียว   ลําตนแข็งแรงไมฉีก
หักงาย  เปลือกลําตนมีสีน้ําตาลปนแดง  ใบออนมีสีแดง  ปจจุบันไมนิยมปลูกเนื่องจากออกดอกติด
ผลไมดี  และเม่ือผลเร่ิมสุกถาเก็บไมทันผลจะรวงเสียหายมาก สวนดอยอดเขียวจะมีลักษณะตน
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คลายดอยอดแดง  ใบออนเปนสีเขียว  ออกดอกติดผลงายแตอาจไมสมํ่าเสมอ  นอกจากนี้ลําไยพันธุ
ดอยังแบงตามลักษณะของกานชอผลไดอีก 2 ชนิด  คือ  ดอกานออน  จะมีเปลือกของผลบาง  และ
ดอกานแข็ง  มีเปลือกของผลหนาขนาดผลคอนขางใหญเฉล่ีย  กวาง 2.7  เซนติเมตร  หนา  2.4  
เซนติเมตร  ยาว  2.5  เซนติเมตร  ทรงผลกลมแปน  เบ้ียว  ยกบาขางเดียว  ผิวสีน้ําตาล  มีกระหรือตา
หาง  สีน้ําตาลเขม  เนื้อคอนขางเหนียว  สีขาวขุน  ปริมาณนํ้าตาลรอยละ 20 เมล็ดขนาดใหญปาน
กลาง  รูปรางแบนเล็กนอย 
 
 2.1.1  สวนประกอบทางเคมีของลําไยสดและลําไยอบแหง 
 สวนประกอบทางเคมีของเนื้อลําไยสดท่ีทําการศึกษาในปพ.ศ. 2526-2527 และ ลําไย
อบแหงพบวามีสวนประกอบดังตาราง 2.1 และ 2.2 ตามลําดับ 
 
ตาราง 2.1 สวนประกอบทางเคมีของเนื้อลําไยในระยะเกบ็เกี่ยวผล 
 

ปท่ีศึกษา 
สวนประกอบ 

2526 2527 
เนื้อผล (รอยละ น้ําหนักแหง) 
เปลือกผล (รอยละ น้ําหนักแหง) 
ปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้า (รอยละ) 
ปริมาณนํ้าตาลท้ังหมด (มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 
ซูโครส (มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 
กลูโคส (มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 
ฟรุกโตส มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 
ปริมาณกรดท่ีไตเตรทได (มิลลิกรัมสมมูล/กรัม) 
พีเอช 
กรดซิตริก (มิลลิกรัมสมมูล/กรัม) 
กรดมาลิค (มิลลิกรัมสมมูล/กรัม) 
กรดซัคซินิค(มิลลิกรัมสมมูล/กรัม) 
กรดแอสคอรบิก (มิลลิกรัม/กรัม) 
ปริมาณของฟนอลทั้งหมด (มิลลิกรัม/กรัม) 

19.80±0.20 
35.70±0.60 
20.10±0.10 
184.00±7.00 
27.00±15.00 
22.00±17.00 
28.00±17.00 
2.30±0.10 
6.20±0.10 
0.13±0.01 
0.89±0.16 
1.85±0.198 
2.00±0.20 
0.80±0.10 

16.50±0.70 
35.60±0.40 
18.30±0.20 

154.00±11.00 
29.00±3.00 
17.00±1.00 
23.00±1.00 
2.10±0.10 
6.40±0.10 
0.12±0.01 
0.35±0.07 
1.15±0.11 
1.40±0.20 
0.50±0.10 

ท่ีมา: Paull and Chen (1987) 
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ตาราง 2.2  สวนประกอบทางเคมีของลําไยอบแหงตอ 100 กรัม  ของน้ําหนักแหง 
 

องคประกอบ หนวย ตอ 100 กรัมน้ําหนักเนื้อ 

Proximates 
Water 
Energy 
Energy 
Protein 

Total lipid (fat) 
Ash 

Carbohydrate, by difference 
Minerals 

Calcium, Ca 
Iron, Fe 

Magnesium, Mg 
phosphorus, P 
Potassium, K 
Sodium, Na 

Zinc, Zn 
Copper,Cu 

Manganese, Mn 
Vitamins 

Vitamin C, Total ascorbic acid 
Thiamin 

Riboflavin 
Niacin 

Vitamin B-12 
Vitamin A, IU 

Retinol 

 
กรัม 

กิโลแคลอรี 
กิโลจูล 
กรัม 
กรัม 
กรัม 
กรัม 

 
มิลลิกรัม 
มิลลิกรัม 
มิลลิกรัม 
มิลลิกรัม 
มิลลิกรัม 
มิลลิกรัม 
มิลลิกรัม 
มิลลิกรัม 
มิลลิกรัม 

 
มิลลิกรัม 
มิลลิกรัม 
มิลลิกรัม 
มิลลิกรัม 
ไมโครกรัม 

IU 
ไมโครกรัม 

 
17.6 
286 
1197 
4.90 
0.40 
3.10 
74.0 

 
45 

5.40 
46 
196 
658 
48 

0.22 
0.807 
0.248 

 
28 

0.040 
0.500 
1.000 
0.00 

0 
0 
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ตาราง 2.2  สวนประกอบทางเคมีของลําไยอบแหงตอ 100 กรัม  ของน้ําหนักแหง (ตอ) 

องคประกอบ หนวย ตอ 100 กรัมน้ําหนักเนื้อ 

Lipids 
Cholesterol 
Amino acids 
Threonine 
Isoleucine 
Leucine 
Lysine 
Methionine 
phenylalanine 
Tyrosine 
Valine 
Arginine 
Histidine 
Alanine 
Aspatic acid 
Glutamic acid 
Glycine 
Proline 
Serine 

 
มิลลิกรัม 

 
กรัม 
กรัม 
กรัม 
กรัม 
กรัม 
กรัม 
กรัม 
กรัม 
กรัม 
กรัม 
กรัม 
กรัม 
กรัม 
กรัม 
กรัม 
กรัม 

 
0 
 

0.128 
0.097 
0.202 
0.172 
0.049 
0.112 
0.094 
0.217 
0.131 
0.045 
0.585 
0.469 
0.780 
0.158 
0.158 
0.180 

ท่ีมา: USDA national nutrient database for standard reference (2003) 
 

2.1.2 กรดแกลลิค และกรดเอลลาจิคในลําไย 
1)  ลักษณะท่ัวไป กรดแกลลิค และกรดเอลลาจิค เปนสารประกอบโพลิฟนอล ท่ี

เกิดจาการสลายตัวของ สารประกอบTannins ซ่ึงเปนสารประกอบจําพวกฟนอลที่ละลายนํ้า (water 
soluber phenolics) ท่ีมีหมู hydroxyl เปนจํานวนมากและมีโมเลกุลมีโครงสรางซับซอน   

2) แหลงท่ีพบ จะพบในสวนของเนื้อไม เปลือกไม เปลือกผล และสวนท่ีเปน
โครงสรางพิเศษ เชน gall นอกจากน้ีอาจพบในสวนของใบ ผล และฝก  สวนในลําไยจะพบกรด
แกลลิค และกรดเอลลาจิค ในสวนของเมล็ด เปลือก และเนื้อลําไย โดยพบในเมล็ดปริมาณมากท่ีสุด 
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ซ่ึงกรดแกลลิค และกรดเอลาจิคมีคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และมีประโยชนดังนี้ (ชวลิต, 
2539) 

3) คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมีและประโยชน 
3.1) กรดแกลลิค (Gallic acid, C7H6O5) หรือ 3, 4 , 5-Trihydroxybenzoic acid  มี

มวลโมเลกุล 170.12  กรัมตอโมล  มีจุดหลอมเหลว 250 องศาเซลเซียส  มีสูตรโครงสรางดังรูป 2.1 
กรดแกลลิคสามารถพบไดในพืชเกือบทุกชนิด พืชท่ีพบวามีกรดแกลลิคเปนสวนประกอบจํานวน
มาก ไดแก gallnuts องุน ชา ฮอป และเปลือกไมโอก เปนตน (Wikipedia1, 2008) กรดแกลลิคมี
คุณสมบัติเปนสารตานการเกิดมะเร็ง ยับยั้งการกลายพันธุ ลดการอักเสบของบาดแผล และเปนสาร
ตานการเกิดปฏิกิริยาแอนต้ีออกซิแดนซในเซลลรางกาย (Soong and Barlow, 2006)  

 

                                
 
รูป 2.1  สูตรโครงสรางของกรดแกลลิค 
ท่ีมา: (Wikipedia1, 2008) 
 

3.2) กรดเอลลาจิค  (Ellagic acid, C14H6O8) หรือ 2,3,7,8-Tetrahydroxy-chromeno 
มีมวลโมเลกุล 302.197 กรัมตอโมล มีจุดหลอมเหลว 360 องศาเซลเซียส (Chemblink, 2008) มีสูตร
โครงสรางดังรูป 2.2 กรดเอลลาจิค พบในพืช ผักเกือบทุกชนิดชนิด เชน สตรอเบอรี ลาสเบอรี แคน
เบอรี เปนตน (Wikipedia2, 2008) มีคุณสมบัติเปนสารยับยั้งการกลายพันธุ ตานเช้ือไวรัส ตานการ
เกิดมะเร็ง ปองกันการเกิดเนื้องอก และเปนสารตานการเกิดปฏิกิริยาแอนต้ีออกซิแดนซในเซลล
รางกาย (Soong and Barlow, 2006) 
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รูป 2.2  สูตรโครงสรางของกรดเอลลาจิค 
ท่ีมา: (Wikipedia2, 2008)  
 

4) การสกัดและการทําใหบริสุทธ์ิ  ในการสกัดและทําใหบริสุทธ์ิโดยท่ัวไปมักใช
สารผสมระหวางน้ํากับอะซิโตน ควรหลีกเล่ียงการใชเมธานอล เนื่องจากจะทําใหเกิด methanolysis 
ของ galloyl depsides การสกัดมักทําไดดีในพืชสด เนื่องจากพืชแหงสารประกอบกลุมนี้อาจรวมตัว
อยูกับโพลีเมอรอ่ืน ๆ จากน้ันกําจัดอะซิโตนออกโดยการกล่ัน แลวแยก pigments และลิพิด โดย 
partition ดวย dichloromethane เปนตน ตอมาสกัดแยก dimeric proanthocyanidins และ 
gallotannins ออก โดย partition กับ ethyl acetate สวน polymeric proanthocyanidins และ high 
molecular weight gallotannins จะยังคงอยูใน aqueous phase แลวทําใหบริสุทธิ์ตอโดย gel 
filtration chromatograพีเอชy และตามดวย reverse phase chromatography ใน water-alcohol หรือ 
water-alcohol acetone mixtures 
  5) การตรวจสอบ  

5.1) การตรวจสอบโดยใชวิธีทางเคมี (Chemical screening) การทดสอบหา 
Hydrolyzable tannins เม่ือทดสอบสารสกัดดวย ferric salts สารประกอบกลุม Hydrolyzable tannins 
จะใหสีน้ําเงินเขมถึงดํา (bluish–black colors)ในขณะท่ี Condensed tannins จะใหสีตะกอนสีเขียวถึง
สีเขียวอมน้ําตาล (greenish-brown precipitates) สารประกอบกลุม Hydrolyzable tannins ท้ังหมด 
สามารถทดสอบโดยใชน้ําปูนใส (Lime water) ผลบวกใหตะกอนเหลือบสีน้ําเงินเทา นอกจากนี้
สามารถแยกประเภทของ hydrolyzable tannins ไดโดยการทดสอบตอไปนี้ 

5.1.1) การทดสอบหา Gallotannins ซ่ึงเปนสารกลุม Hydrolyzable tannins โดยใช 
potassium iodate ผลบวกจะใหสีชมพู (pink color) สวนกรดแกลลิคอิสระจะเกิดสีสมกับ สารนี้ 
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5.1.2) ทดสอบหา Ellagitannins ซ่ึงเปนสารกลุม Hydrolyzable tannins โดยใช 
กรดไนตรัสท่ีมีกรดอะซิติกผสมอยูดวย ผลบวกใหสีชมพูในตอนแรก ตอมาจะเปล่ียนเปนสีมวงและ
สุดทายจะเปล่ียนเปนสีฟา 

5.1.3) การทดสอบหา Condensed tannins โดยใช สารละลาย vanillin/hydrochloric 
acid ผลบวกใหสีแดง และ bromine water ผลบวกไดตะกอนสีเหลือง ในขณะท่ี Hydrolyzable tannins 
ไมเกิดปฏิกิริยานี้ 

5.2) การตรวจสอบโดยใช TLC การตรวจสารสกัดท่ัวไปใชเทคนิค TLC บนซิลิกา
เจล หรือเซลลูโลส และดูการเรืองแสงภายใตแสงอุลตราไวโอเลตและใชสารท่ีใชทําปฏิกิริยาตางๆ 
ท่ีไดกลาวแลวขางตน ชวยในการตรวจสอบผล หรือใชเทคนิค HPLC reverse phase และใช solvent 
ท่ีเปน slightly acidic alcoholic solvents เปนวัฏภาคเคล่ือนท่ี 
 

2.1.3  ลําไยอบแหง 
 ลําไยอบแหง หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีไดจากการนําลําไยมาผานกรรมวิธีตามความเหมาะสม
(ไมรวมหมักดอง)  แลวนํามาลดความช้ืนตามตองการโดยกรรมวิธีตามธรรมชาติหรือใชอุปกรณท่ี
เหมาะสม โดยจะมีการปรุงแตงรสหวานดวยน้ําตาลหรือไมก็ได   ความช้ืนตองไมเกินรอยละ 18  
(สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม,  2532)   

ลําไยอบแหงสามารถแบงได 2 ชนิด  ดังนี้ (พงษศักดิ์ และคณะ, 2542) 
 1.  การอบท้ังเปลือก  เปนการอบผลลําไยสด  มีความนิยมสูง  เพราะดําเนินการไดงาย  
รวดเร็ว  และจํานวนมาก  ทําโดยการคัดเกรดลําไยเขาเตาอบ  ใชเวลาอบ 40-50 ช่ัวโมง  จากนั้น
บรรจุถุงพลาสติกและกลอง  เก็บรักษาไวไดนาน  สามารถสงออกหรือเก็บไวบริโภคไดตลอดปมี
แนวโนมในการผลิตและสงออกท่ีสูงมาก    โดยเฉพาะประเทศจีนและประเทศในแถบเอเชีย 
 2.  การอบเนื้อ  เปนการอบลําไยเฉพาะเนื้อลวน  ทําโดยควานเนื้อออกจากเปลือกและเมล็ด  
การดําเนินการใชแรงงานในการดําเนินการมาก  คาใชจายสูง  แตผลิตภัณฑท่ีไดมีลักษณะดีมาก นา
รับประทาน และตลาดภายในประเทศตองการ 

 
2.2  การทําแหงอาหาร 
 
 2.2.1 ความหมาย   

        การทําแหง คือ การกําจัดน้ําออกจากอาหารเพ่ือระงับหรือชะลอการเจริญเติบโตของ
เช้ือจุลินทรีย ชะลอการเกิดปฏิกิริยาตางๆ ท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมีของอาหาร (Barbosa-
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Canovas and Vega-Mercado, 1996) เพื่อเก็บรักษาถนอมผลิตภัณฑ  ยืดอายุการเก็บรักษาโดยการลด
ความช้ืนของอาหารลงจนถึงระดับท่ีสามารถปองกันการเจริญเติบโตของจุลินทรียหรือปฏิกิริยาอ่ืนๆ 
ได  นอกจากนี้ยังมีผลตอการเก็บรักษากล่ินรสและคุณคาทางอาหาร (รุงนภา, 2535)  กลไกการทําแหง
ของอาหารคือ เม่ืออากาศหรือลมรอนพัดผานผิวหนาอาหารท่ีเปยก ความรอนจะถูกถายเทไปยังผิว
ของอาหาร และน้ําในอาหารจะระเหยออกมาดวยความรอนแฝงของการเกิดไอ ไอน้ําจะแพรผาน
ฟลมอากาศจะถูกพัดพาไปโดยลมรอนท่ีเคล่ือนท่ี ดังรูป 2.3 
 

 
รูป 2.3 การเคล่ือนท่ีของความช้ืนออกจากชิ้นอาหารระหวางการทําแหง 
ท่ีมา: วิไล (2543) 
 
 สภาวะดังกลาวจะทําใหความดันไอน้ําท่ีผิวหนาของอาหารตํ่ากวาความดันไอดานในของ
อาหารเปนผลใหเกิดความแตกตางของความดันไอข้ึน อาหารช้ันดานในจะมีความดันไอสูง และ
คอยๆลดตํ่าลงเม่ือช้ันอาหารเขาใกลอากาศแหง ความแตกตางนี้ทําใหเกิดแรงดันไอน้ําออกจาก
อาหาร น้ําจะเคล่ือนท่ีไปยังผิวหนาดวยกลไกดังตอไปนี้  

1) การเคล่ือนท่ีของของเหลวโดยแรงแคปลารี 
2) การแพรของของเหลวซ่ึงเกิดจากความแตกตางของความเขมขนของตัวละลายใน

อาหารสวนตางๆ 
3) การแพรของของเหลวซ่ึงถูกดูดซับโดยผิวหนาของของแข็งในอาหาร 
4) การแพรของไอน้ําในชองอากาศของอาหารซ่ึงเกิดจากความแตกตางของความดันไอ 
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การทําแหงจะตองมีการใหพลังงานแกอาหารเพื่อทําใหน้ําในอาหารเปล่ียนสถานะเปนไอ
แลวระเหยออกจากอาหาร การใชเคร่ืองอบแหงจะทําใหเกิดการถายเทความรอนและมวลสารของ
อาหารไดอยางรวดเร็ว  โดยการใหกระแส  ลมรอนเคล่ือนท่ีผานอาหาร   การถายเทความรอนแบบ
นี้เรียกวา   การพาความรอน  ถาใชกําลังงานจากแสงแดงจะเรียกวา  การตากแหง  แตถาใชพลังงาน
ไฟฟา  กาซหรือไอน้ําจะเรียกวา  การอบแหง การทําแหงมีประโยชนหลายดาน  เชน  ปองกันการ
เนาเสียเนื่องจากเช้ือจุลินทรีย  ปฏิกิริยาเคมีและเอนไซม   เก็บไวไดนานโดยไมตองใชตูเย็น  ทําใหมี
ใชในยามขาดแคลน  นอกฤดูกาลหรือแหลงหางไกล  ลดขนาดและนํ้าหนักอาหาร  ทําใหสะดวกใน
การบรรจุ  เก็บรักษาและขนสงได  ผลิตภัณฑใหม  และความสะดวกใชการใช (สุคนธช่ืน, 2539) 

 
2.2.2 กราฟการทําแหง  

                       เม่ือนําปริมาณความช้ืนของเน้ือลําไยสดพันธุดอกับระยะเวลาที่ใชในการอบแหง
โดยใชไมโครเวฟรวมกับลมรอนมาเขียนกราฟโดยใหแกนนอนเปนเวลาในการอบแหง 
ปริมาณความช้ืนเปนแกนต้ังจะไดกราฟดังรูป 2.4 เรียกวา  กราฟการทําแหง  

 
        A   B        
 
 
    Moisture                  
    content                     
                                                                    
     C             D 
     Drying time   . 
รูป 2.4  เสนกราฟการทําแหง 
ท่ีมา: วิไล (2543) 
 

เม่ือนําอาหารมาใสในเคร่ืองทําแหง ชวงเวลาส้ันๆ ตอนเร่ิมการอบแหงจะเปนเวลาที่ใชใน
การทําใหผิวหนาของอาหารมีอุณหภูมิสูงข้ึนถึงอุณหภูมิกระเปาะเปยก(AB ในรูปท่ี 2.4) แลวจึงเร่ิม
การทําใหแหงโดยน้ําจะเคลื่อนท่ีจากดานในของอาหารออกมาดวยความเร็วเทากับน้ําท่ีระเหยออก
จากผิวหนา ผิวหนาจึงเปยกอยูเรียกชวงนี้วาเปนชวงอัตราเร็วของการอบแหงคงท่ี (constant rate period) 
เม่ือทําการอบแหงตอไปน้ําอิสระในอาหารจะเหลือนอยลงทําใหเคล่ือนท่ีออกมาที่ผิวหนาของ
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อาหารไดนอยลง ทําใหอัตราการระเหยของน้ําตํ่าลง และอัตราการระเหยก็จะลดลงจนใกลศูนยซ่ึง
เปนชวงอัตราลดลง (falling-rate period)  ชวงนี้จะเปนชวงท่ีนานท่ีสุดของกระบวนการทําแหง 
(วิไล, 2543) 
 

2.2.3 กราฟอัตราการทําแหง 
 กราฟอัตราการทําแหง ไดจากการสรางความสัมพันธระหวางปริมาณความช้ืนและเวลาท่ี
เปล่ียนแปลงระหวางกระบวนการทําแหง  มีลักษณะโดยท่ัวไปดังรูป 2.3 ซ่ึงสามารถใชหาเวลาใน
การอบแหงท่ีสภาวะเดียวกันได 

 
 

 
 Falling Rate      Constant Rate 
       C    B  

Drying Rate         A’ 
(kg water/h)         A 

 
 D 
 
       E 
        Xc  
  Free Moisture X (kg of water/kg of dry solids) 
 

รูป 2.5 กราฟอัตราการทําแหง 
ท่ีมา: Barbosa-Canovas and Vega-Mercado. (1996) 
 

จากรูป 2.6  เสนกราฟแบงออกเปน 4 ชวง ดังนี้ชวง A → B หรือ A’ → B เปนชวงของ

การ warm up ของอุณหภูมิในช้ินผลิตภัณฑ ชวง B → C เรียกวา  ชวงอัตราการทําแหงคงท่ี 
(constant rate period) มีลักษณะการถายเทความรอนและมวลระหวางผลิตภัณฑและอากาศกับการ
ถายเทความรอนและมวลท่ีเกิดข้ึนท่ีกระเปาะเปยกของเทอรโมมิเตอร ซ่ึงการเคล่ือนท่ีของนํ้าท่ี
เกิดข้ึนเปนน้ําอิสระ น้ําท่ีบริเวณผิวของผลิตภัณฑท่ีเกิดจากการระเหยกลายเปนไอและเคล่ือนท่ีไป
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กับอากาศรอน การเคล่ือนท่ีของน้ําในผลิตภัณฑเกิดข้ึนเนื่องจาก hydraulic gradient และอุณหภูมิ
ของผลิตภัณฑนอยกวาอุณหภูมิกระเปาะเปยกของอากาศ ซ่ึงอัตราการเคล่ือนท่ีของน้ําท่ีผิวจะเทากบั
อัตราการระเหยท่ีผิวของผลิตภัณฑ และสามารถใชเปนคาอัตราการทําแหงได  ปจจัยท่ีเปนตัว
ควบคุมการทําแหงในชวงนี้คืออุณหภูมิ ความช้ืนสัมพันธ และอัตราเร็วของอากาศ จุด C  เกิดการ
เปล่ียนแปลงคาความชื้น จุดนี้เรียกวา ความช้ืนวิกฤต (critical moisture content) เกิดจากชวงแรก
ผลิตภัณฑมีความช้ืนสูงเม่ือทําแหงไปเร่ือยๆ ปริมาณความช้ืนท่ีผิวลดลงจนกระท่ังนําที่บริเวณผิว
ระเหยไปหมดและความช้ืนในผลิตภัณฑตํ่าลงทําใหอัตราการทําแหงเปล่ียนไป ซ่ึงสามารถพบการ

เปล่ียนแปลงเชนนี้ในการทําแหงผลิตภัณฑทางการเกษตรที่มีโครงสรางในเปนรูพรุน ชวง C → D  

และ D → E เรียกวา ชวงท่ีอัตราการทําแหงลดลง (falling rate period) การถายเทความรอนและ
มวลไมไดเกิดท่ีผิวของผลิตภัณฑ แตเกิดท่ีภายในเนื้อของผลิตภัณฑการเคล่ือนท่ีเปนลักษณะของ
การแพร (diffusion) ของน้ํา หรือไอน้ําท่ีอยูใน pore หรือ capillary ภายในเนื้อผลิตภัณฑไปท่ีผิวของ
ผลิตภัณฑจึงเคล่ือนท่ีไปกับอากาศรอนซ่ึงเปนการเคล่ือนท่ีท่ีชากวาแบบการพา ทําใหอัตราการทํา
แหงชวงนี้ลดลง ปจจัยท่ีควบคุมการทําแหงในชวงนี้  คือ  ความตานทานการเคล่ือนท่ีของโมเลกุล
น้ําในผลิตภัณฑ และในชวงนี้อุณหภูมิในของผลิตภัณฑจะสูงกวาอุณหภูมิกระเปาะเปยกของ

เทอรโมมิเตอร จากกราฟเห็นวามีชวงอัตราการทําแหงลดลง  2 ชวง  เนื่องจากชวง C → D ยังคงมี
ความช้ืนอยูท่ีผิวหลงเหลืออยูบางเล็กนอย แตท่ีจุด D ความช้ืนท่ีผิวระเหยไปหมดทําใหผิวหนาแหง
สนิท อัตราการระเหยจึงชาลงไปอีก (Barbosa-Canovas and Vega-Mercado, 1996) 
 
2.3  ปจจัยท่ีมีผลตอการทําแหง 
 
 ปจจัยท่ีมีผลตอการทําแหงอาหาร มีดังนี้ (สุคนธชื่น, 2539) 
 1) ธรรมชาติของอาหาร อาหารท่ีมีลักษณะเนื้อโปรงมีการเคล่ือนท่ีของน้ําภายในอาหาร
แบบผานชองแคบเร็วกวาการแพรในอาหารที่มีลักษณะเน้ือแนน จึงแหงเร็วกวา อาหารที่มีน้ําตาล
สูงจะกีดขวางการเคล่ือนท่ีของนํ้าทําใหการทําแหงชา และอาหารท่ีมีการลวก นวด คลึง จะทําให
เซลลแตกและแหงไดเร็วข้ึน 
 2) ขนาดและรูปราง มีผลตอพื้นท่ีผิวตอน้ําหนัก เชน อาหารที่มีรูปรางเหมือนกันถามีขนาด
เล็กจะมีพื้นท่ีผิวตอน้ําหนักมากกวาขนาดใหญจึงแหงไดเร็วกวา ท้ังนี้ตองคํานึงถึงพื้นท่ีผิวท่ีสัมผัส
กับอากาศท่ีจะเกิดการเคล่ือนยายไอน้ําออกไปไดดวย ถาช้ินเล็กมากทับถมกันการระเหยเกิดได
เฉพาะท่ีผิวสัมผัสกับอากาศจึงเกิดไดชาท้ังๆ  ท่ีพื้นท่ีผิวตอหนวยน้ําหนักมีมาก 
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 3) ตําแหนงของอาหารในเครื่องอบแหง อาหารที่สัมผัสกับลมรอนไดดีหรือสัมผัสกับลม
รอนท่ีมีความช้ืนตํ่ายอมระเหยไดดีกวา 
 4) ปริมาณอาหารตอถาดมากเกินไป  อาหารสวนลางจะไมไดสัมผัสกับอากาศรอนหรืออาจ
ไดรับความรอนจากถาดแลวแตไอน้ําไมสามารถแพรกระจายผานช้ินอาหารตอนบนออกมาไดจึง
แหงชา 
 5) ความสามารถในการรับไอน้ําของอากาศรอน  อากาศรอนท่ีมีไอน้ําอยูมากจะรับไอน้ําได
นอยกวาอากาศรอนท่ีมีไอน้ําอยูนอย 
 6) อุณหภูมิของอากาศรอน  ถาอากาศมีความช้ืนคงท่ี  การเพิ่มอุณหภูมิของอากาศรอนเปน
การเพิ่มความสามารถในการรับไอน้ํา  และอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนทําใหกระจายของน้ําในอาหารดีข้ึนดวย 
 7) ความเร็วของอากาศรอน  อากาศรอนทําหนาท่ีในการเคล่ือนยายไอน้ําออกดังนั้น  เม่ือ
ความเร็วอากาศรอนเพิ่มข้ึนการเคล่ือนยายไอน้ําก็จะเกิดข้ึนเนื่องจากเกิดกระแสปนปวนของอากาศ
ในเคร่ืองอบแหงอากาศจึงสัมผัสอาหารไดดี  การเคล่ือนยายไอน้ําเกิดข้ึนเต็มท่ีท่ีความเร็วลม 244  
เมตร/นาที 
 
2.4  ผลของการอบแหงท่ีมีตออาหารอบแหงในดานตางๆ  
 
 การอบแหงมีผลตออาหารอบแหงในดานตางๆ ดังนี้ (กุลยา, 2540) 
 1) คุณคาอาหาร การอบแหงจะระเหยความชื้นหรือน้ําออกจากอาหาร และเพิ่มความ
เขมขนขององคประกอบของอาหาร  เชน  แปง  ไขมันโปรตีน  การถนอมอาหารโดยวิธี
อบแหงจะทําใหคุณภาพลดลงโดยเฉพาะวิตามินที่ละลายนํ้าจะสูญเสียไปกับน้ําจากปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน (Oxidation) และถามีการการอบแหงโดยวิธีการตากแดดตางจากการใชเคร่ืองอบแหง
คือ ไมสามารถควบคุมความช้ืนอากาศ  แสงแดด  อุณหภูมิได 
 2) โปรตีน จะเสียคุณคาไปมากหรือนอยเพียงข้ึนกับวิธีการอบแหงอาหาร  ถาใชเวลานาน
เกินไปและอุณหภูมิโปรตีนจะเปล่ียนสภาพและคุณคาทางโภชนาการจะลดลง แตถาใชอุณหภูมิตํ่า
ทําใหอาหารแหงโปรตีนจะใชทําประโยชนมากกวาแตจะข้ึนอยูกับชนดิของโปรตีนดวย 
 3) คารโบไฮเดรต การเปล่ียนสีของผลไมตากแหงเกดิจากปฏิกิริยาสีน้ําตาลท่ีไมมีเอนไซม (non-
enzymatic browning reaction) เกิดโดยกรดอะมิโนในผลไมรวมกับน้าํตาลรีดิวซ (reducing sugar) ทําใหเกดิ
สีน้ําตาลปองกันโดยการใชสารเคมีกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) หรือโซเดียมเมตาไบซัลไฟต 
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 4) ไขมัน อุณหภูมิในการอบแหงสูงจะทําใหอาหารท่ีอบแหงเหม็นหืน ดังนั้นจึงควรใช
อุณหภูมิตํ่าหรือใชสารกันหืน(antioxidants) ปองกันปฏิกิริยาออกซิเดชัน เชน BHT (Butylated 
hydroxyl toluene)  
 5) เอนไซมจะหยุดกิจกรรมเม่ือใชความรอนถึง 100 องศาเซลเซียส เวลา 1 นาที  แตถาใช
ความรอนในการอบแหงปฏิกิริยาของเอนไซมจะทนทานดังนั้นการอบแหงจึงตองลวกน้ํารอนหรือ
ใชสารเคมีเพื่อหยุดยั้งปฏิกิริยาของเอนไซมกอนท่ีจะนําไปอบ 
 6) จุลินทรีย  เปนสาเหตุของการทําใหอาหารเสียหายหรือเนา การลดความช้ืนในอาหารให
เหลือนอยท่ีสุดก็จะทําใหอาหารไมเสียหายและเก็บไวไดนาน ถาความช้ืนต่ํากวารอยละ 12 เช้ือราจะ
เจริญได  สวนแบคทีเรียและยีสตจะเจริญเติบโตไดดีถาความช้ืนสูงกวารอยละ 30 การอบแหงนิยม
ใสเกลือแกงลงในอาหารที่จะอบแหงเพื่อควบคุมจุลินทรียเม่ืออบแหงแลวตองเก็บใสหีบหอใหดี   
ไมเก็บในท่ีท่ีมีความช้ืนสัมพัทธสูงเพราะเช้ือจุลินทรียจะเจริญเติบโตเร็ว 
 7) เม็ดสีในอาหาร อาหารอบแหงจะมีคุณสมบัติท้ังทางกายภาพและทางเคมีเปล่ียนไปสี
ของอาหารจะเปล่ียนไปเม็ดสีพวกแคโรทีนอยดและแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) จะซีดจางลงถา
ใชอุณหภูมิสูงและระยะเวลานาน หรือใชสารเคมีบางชนิดในการอบแหงเพื่อยับยั้งปฏิกิริยาของ
เอนไซม  เชน รมควันดวยกํามะถันจะฟอกสีอาหารใหจางลง  ดังนั้นพวกผักและผลไมจึงมีการ 
fixed สีกอนอบแหงโดยการลวกน้ํารอนหรือแชสารเคมี เชน สารละลายดางออนจะทําใหสีผักผลไม
ไมซีดจางลงหรือเปนสีน้ําตาล  แตอาจจะทําใหอาหารแข็งกระดางข้ึน 

 
2.5 คาวอเตอรแอคติวิตี (aw)   
 
 คาวอเตอรแอคติวิตี (aw) หมายถึง  อัตราสวนของความดันไอของน้ําในอาหาร (p) ตอความ
ดันไอของน้ําบริสุทธ์ิท่ีจุดอ่ิมตัวท่ีอุณหภูมิเดียวกัน (po) 
   aw    =   p/ po   
 Raoult’s law  กลาววา ตัวถูกละลายจะลดความดันไอของน้ําในอาหาร มีผลทําใหคา aw 
ลดลงดวย อาหารทุกชนิดมีน้ําเปนสวนประกอบ สถานภาพของน้ําในอาหารอธิบายโดยอาศัย
ความสัมพันธระหวางความช้ืนในอาหารกับความชื้นสัมพัทธของอากาศท่ีอยูรอบๆอาหารนั้น
อัตราสวนของตัวเลขท้ังสองนี้เปนคา aw น้ําในอาหารทําใหเกิดความดันไอซ่ึงความดันไอที่เกิดข้ึน
จะมากหรือนอยข้ึนอยูกับ 

1)  ปริมาณนํ้าท่ีมีอยูในอาหาร 
2)  อุณหภูมิ 
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3)  ความเขมขนของตัวถูกละลายท่ีละลายอยูในน้ํา เชน เกลือและน้ําตาล (นิธิยา, 2549) 
ปริมาณนํ้าท่ีมีอยูในอาหารเปนน้ําท่ีไมไดเปนองคประกอบของโมเลกุลทางเคมีของอาหาร 

(bound water) และยังเปนอิสระ (free water) อยูในอาหาร  ถามีมากจะทําใหอาหารเก็บไวไดไมนาน
หรือายุการเก็บรักษา (shelf–life) ส้ัน  ถาความช้ืนของอาหารนอยกวารอยละ 50  หรือในอาหารแหง  
โดยท่ัวไปควรหาคา aw เพื่อใหเห็นความแตกตางของการเปล่ียนแปลงปริมาณความช้ืนของอาหาร
ไดชัดเจนวาโดยถาคาความช้ืนในอาหารเปล่ียนแปลงไปเล็กนอยก็จะเห็นความแตกตางของคา aw 
ทันที  อาหารที่มีความช้ืนสูงหรือมีปริมาณนํ้ามากกวาสวนท่ีเปนของแข็ง จะมีคา aw เทากับ  1.0 
และเม่ืออาหารมีความช้ืนตํ่าลงหรือมีปริมาณนํ้านอยกวาสวนท่ีเปนของแข็ง คา aw จะลดลงตํ่ากวา 
1.0  ดังนั้นคา aw มีความสําคัญตออาหาร โดยคา aw ตางจะมีผลตออาหาร ดังแสดงในตาราง 2.3  
 
ตาราง 2.3  ความสําคัญของคา aw  ตออาหาร 

aw ปรากฏการณ 
0.95 
0.90 
 
0.85 
0.80 
 
0.75 
0.70 
0.65 
0.60 
0.55 
0.40 
0.25 

ยับยั้งการเจรญิของ Pseudomonas,Bacillus,Clostridium perfringens และยีสตบางชนิด 
ขีดจํากัดตํ่าสุดสําหรับการเจริญของแบคทีเรียท่ัวไป เชน Salmonella, Lactobacillus Vibrio 
paraheamolyticus, Clostridium botulinum รวมท้ังยีสตและราบางชนิด 
ยีสตสวนใหญถูกยับยั้งการเจริญเติบโต 
ขีดจํากัดตํ่าสุดสําหรับกิจกรรมของเอนไซมสวนใหญและการเจริญของเช้ือราสวนใหญ 
Staphylococcus aureus ถูกยบัยั้งการเจริญเติบโต 
ขีดจํากัดตํ่าสุดสําหรับแบคทีเรียฮาโลไฟต (Halophile)  
ขีดจํากัดตํ่าสุดสําหรับเช้ือรา Xerophile สวนใหญ 
อัตราเร็วสูงสุดในการเกิดปฏิกิริยาเมลลารด 
ขีดจํากัดตํ่าสุดสําหรับการเจริญของยีสตและราประเภท Osmophile หรือ Xerophile 
เกิดความผิดปกติกับกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (ขีดจํากดัตํ่าสุดสําหรับส่ิงมีชีวิต) 
อัตราเร็วตํ่าสุดในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
ความตานทานสูงสุดของสปอรแบคทีเรีย 

ท่ีมา: วิไล  (2543) 
 
 
 
 



 18

2.6 ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลในอาหาร  
 
 อาหารและผลิตภัณฑอาหารหลายชนิดมีปฏิกิริยาการเกดิสีน้ําตาลท่ีเรงดวยเอนไซม 
(Enzymatic browning reaction) และปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลท่ีไมมีเอนไซม (Non-enzymatic 
browning reaction) ท่ีเกิดจากการแปรรูปและเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหาร ปฏิกิริยาสีน้ําตาลมี
ท้ังผลดีและผลเสียตอคุณภาพของอาหาร (นิธิยา, 2549) 
 ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลในอาหารเปนปฏิกิริยาทางเคมีท่ีสลับซับซอน เพราะไมไดเปน
ปฏิกิริยาปฐมภูมิ (Primary reaction) แตเปนปฏิกิริยาทุติยภูมิ (secondary reaction) หลายๆปฏิกิริยา
ท่ีเกิดรวมกันและใหสารสีน้ําตาลท่ีผันแปรไปตามชนิดของอาหาร ถึงแมจะเปนอาหารชนิดเดียวกัน
ก็ตาม ปฏิกิริยาการเปล่ียนเปนสีน้ําตาลนี้ยังอาจเกิดข้ึนไดในวัตถุดิบท่ีมีการเติมวิตามินซีหรือกรด
แอสคอบิก ซ่ึงจะถูกออกซิไดซเปนกรดดีไฮโดรแอสคอรบิก แลวทําปฏิกิริยาตอกับกรดอะมิโน ทําให
เกิดสีน้ําตาลได โดยอาศัยปฏิกิริยาท่ีไมมีเอนไซมเปนตัวเรง เรียกวาปฏิกิริยาเมลลารด (Maillard 
reaction) 
 

2.6.1 ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลท่ีเรงดวยเอนไซม  
         ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลท่ีเรงดวยเอนไซม จะเกิดข้ึนกับเนื้อเยื่อพืชเม่ือเซลลถูกทําลาย
ทางกล เชน การปอกเปลือก หรือการหั่นช้ิน ทําใหเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบโมโนฟนอลที่อยู
ในเซลลพืชสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศและมีเอนไซมพอลิฟนอลออกซิเดส (PPO) ทําให
เกิดปฏิกิริยาไฮดรอกซิเลช่ันไดเปนออรโท-ไดฟนอล (o-diphenol) สารนี้จะถูกออกซิไดสตอใหเปน
ออรโท-คิวโนน (o-quinone) เอนไซม PPO อาจมีชื่อเรียกวา พอลิฟนอลเลส ฟนอเลส ไทโร
ซิเนส ออรโท-ไดฟนอลออกซิเดส (o-diphenol oxidase) คิวโนนท่ีเกิดข้ึนจากปฏิกิริยาท่ีเรงดวย
เอนไซม PPO นี้ จะรวมตัวกันและเกิดปฏิกิริยาเมลลารดกับสารประกอบฟนอลอื่นๆหรือกับกรดอะ
มิโนไดเปนสารประกอบเชิงซอนสีน้ําตาล ดังรูป 2.6 
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รูป 2.6  ปฏิกิริยาการเกดิสีน้ําตาลท่ีเรงดวยเอนไซม PPO 
ท่ีมา: Mcevily et al. (1992) 
  
 สับสเตรทท่ีถูกออกซิไดสดวยเอนไซม PPO ไดแก สารประกอบฟนอลที่มีอยูในพืชซ่ึงเปน
สารฟลาโวนอยด (flavonoids) เชน แอนโทไซยานิดิน ลูโคแอนโทไซยานิดิน ฟลาโวนอล แคทีคอล 
กรดคาเฟอิก กรดคลอโรจินิก แคตีซิน เอสเทอรของกรดซินนามิก 3,4-ไดไฮดรอกซีฟนิลอะลานีน 
และไทโรซีน พีเอชท่ีเหมาะสมสําหรับการทํางานของเอนไซม PPO อยูในชวง 5-7  เอนไซมนี้ไม
คอยคงตัว ถูกทําลายไดดวยความรอน และถูกยับยั้งไดดวยกรดแฮไลด กรดฟนอล ซัลไฟต คีเลติงเอเจนต 
และรีดิวซิงเอเจนต เชน กรดแอสคอรบิก และซีสเตอีน เปนตน 

ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลท่ีเรงดวย เอนไซมเปนปญหาท่ีสําคัญในการแปรรูปผลไมและผัก
หลายชนิดไดแก แอปเปล ทอ สาล่ี กลวย องุน มันฝร่ัง เห็ด มะเขือ ใบชา และเมล็ดกาแฟ รวมท้ัง
อาหารทะเลบางชนิด เชน กุง ปู และกุงมังกร เม่ืออาหารเกิดสีน้ําตาลจะทําใหอายุการวางจําหนาย
สั้นลง และปฏิกิริยานี้ยังอาจทําใหเกิดปญหากับผักและผลไมที่ผานกระบวนการอบแหงและ
แชเยือกแข็งอีกดวย 
 ขอดีของปฏิกิริยานี้คือ ทําใหผลิตภัณฑบางชนิดมีสี กล่ิน และรสชาติดีข้ึน เชนการอบแหง
ลูกเกด ลูกพรุน และอินทผลัม การค่ัวเมล็ดกาแฟ และการหมักใบชา ซ่ึงตองการใหเกิดสีน้ําตาล 
ชวยใหมีกล่ินและรสชาติดี การควบคุมปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลท่ีเรงดวยเอนไซม ไมใหเกิดข้ึนใน
ผักและผลไมบางชนิดทําไดโดยการลวก เพื่อยับยั้งเอนไซม PPO แตวัตถุดิบบางชนิดหากนําไปลวก
จะมีผลกระทบตอกล่ิน รสชาติ และลักษณะเนื้อสัมผัส เชน ผลไมและหัวหอม 
 เอนไซมท่ีเรงปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาล บางทีเรียกวา ฟนอเลส ซึ่งหมายถึงกลุมของ
เอนไซมท่ีเรงปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารประกอบโมฟนอลและออรโท-ไดฟนอล ดัง นั ้น
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เอนไซมฟนอเลสจึงรวมท้ังเอนไซมท่ีมีช่ือวา ฟนอลออกซิเดส ไทโรซิเนส พอลิฟนอลออกซิเดส 
แดทีคอเลส ครีโซเลส โดปาออกซิเดส และ ออกซิเดสจากมันเทศและมันฝร่ัง 
 สารละลายเอนไซมฟนอเลสมีความคงตัวมากท่ีสุดท่ีพีเอชใกลเปนกลาง สารละลายท่ี
เขมขนจะมีความคงตัวมากกวาสารละลายท่ีเจือจาง เม่ือไดรับความรอนท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 
เพียงระยะเวลาส้ันๆ หรือเขยาสารละลายเอนไซมอยางรุนแรงในอากาศ จะทําใหเสียสภาพ
ธรรมชาติได แตสารละลายเอนไซมฟนอเลสเขมขนในฟอสเฟตบัฟเฟอรท่ีพีเอชใกลเปนกลาง 
สามารถเก็บรักษาไดท่ีอุณหภูมิ 1 หรือ -25 องศาเซลเซียส นานหลายเดือน โดยไมสูญเสีย
ความสามารถในการทํางาน แตการแชเยือกแข็งนานๆจะทําใหความสามารถในการทํางานของ
เอนไซมลดนอยลง และการสูญเสียนี้ทําใหกลับคืนไมได 

 
2.6.2  การควบคุมปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลท่ีเรงดวยเอนไซมในอาหาร 
         ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลท่ีเรงดวยเอนไซมเม่ือเกิดข้ึนในอาหารจะทําใหอาหารมีสี

เปล่ียนไปและยังทําใหรสชาติของอาหารบางชนิดเปล่ียนแปลงไปดวย อาหารจึงมีคุณภาพลดลงไม
เปนท่ียอมรับของผูบริโภค การควบคุมไมใหเกิดปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลท่ีเรงดวยเอนไซมนี้ทําได
หลายวิธี จะตองเลือกใชใหเหมาะสมกับอาหารแตละชนิด ตัวอยางเชน 

1)  ใชความรอนทําลายเอนไซม PPO หรือ ฟนอเลส 
2)  ใชสารเคมียับยั้งการทํางานของเอนไซม PPO หรือ ฟนอเลส 
3)  เติมสารรีดิวซิงเอเจนต เชน กรดแอสคอรบิก ความเขมขนประมาณรอยละ 0.1-0.3  
4)  กําจัดออกซิเจน โดยใชภาชนะท่ีอากาศผานเขาไมได หรือลดความดันของ

อากาศใหตํ่ากวา 380 ทอร (torr) หรือเก็บรักษาในบรรยากาศท่ีมีออกซิเจนตํ่ามากๆ 
5)  ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของสับสเตรทท่ีมีอยูในธรรมชาติ 

การยับยั้งเอนไซมอาจใช 2-3 วิธีรวมกันได แตการลวกดวยไอน้ําใชกับผลไมไมไดเพราะ
จะทําใหผลไมบางชนิดมีกล่ินผิดปกติ และทําใหลักษณะเนื้อสัมผัสนิ่มลง อยางไรก็ตามสามารถใช
ความรอนยับยั้งเอนไซมในน้ําผลไมและเนื้อผลไมตีปน (puree) หรือใชเติมกรดแอสคอรบิกลงไป
ทําใหทําปฏิกิริยากับ ออรโท-คิวโนน เพื่อเปล่ียนกลับใหเปนออรโท-ไดฟนอล ดังสมการ 

 
   4-เมทิล-ออรโท-เบนโซควโินน + กรดแอสคอรบิก          4-เมทิลแคทีคอล + กรดดีไฮโดรแอสคอบิก 
 
 เอนไซม PPO จะถูกทําลายอยางสมบรูณท่ีอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียสข้ึนไป ดังนั้นจึงไม
จําเปนตองใชอุณหภูมิสูงถึง 100 องศาเซลเซียส ในการทําลายเอนไซม PPO และควรมีการศึกษาหา
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อุณหภูมิและระยะเวลาท่ีเหมาะสม ในการทําลายเอนไซม PPO หรือฟนอเลสในผักหรือผลไมแตละ
ชนิด และภายหลังการลวกแลวตองทําใหผักผลไมเย็นลงอยางรวดเร็ว เพื่อรักษาคุณภาพของอาหาร
ไวใหดีท่ีสุด 
 กาซซัลเฟอรไดออกไซดเปนสารเคมีท่ียับยั้งเอนไซม PPO หรือฟนอเลสไดดีท่ีสุด และเปน
การยับยั้งแบบถาวรไมกลับคืนนิยมใชกับผลไมอบแหง เชน ลูกเกด แตมีขอเสียคือ ทําใหเกิดกล่ิน 
ถาใชมากเกินไปอาจเปนอันตรายตอสุขภาพและทําใหผูบริโภคบางคนเกิดอาการแพได เชน ทําให
เกิดอาการหอบหืด เปนตน 
  
 2.6.3  ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลท่ีไมอาศัยเอนไซม 
          ปฏิกิริยาสีน้ําตาลท่ีไมอาศัยเอนไซมหรือปฏิกิริยาเมลลารด เปนปฏิกิริยาท่ีถูกคนพบ
คร้ังแรก เม่ือป ค.ศ. 1912 โดย Louis Maillard เม่ืออาหารทุกชนิดไดรับความรอนจะมีการสูญเสียน้ํา 
(dehydration) มีการสลายตัว (degradation) และมีการรวมตัวกัน (condensation) ของหมูอะมิโนกับ
สารประกอบรีดิวซ พัฒนาเปนสารประกอบเชิงซอนมีสีเหลืองจนถึงน้ําตาลและนํ้าตาลแดง ทําให
อาหารมีกล่ินและรสชาติเฉพาะ 
 การเกิดปฏิกิริยาเมลลารดของอาหารแตละชนิดเม่ือไดรับความรอนจะทําใหมีท้ังสี กล่ิน
และรสชาติเกิดข้ึนแตกตางกัน และปฏิกิริยานี้จะเกิดข้ึนท่ีอุณหภูมิสูง และจะแปรผันตามระยะเวลา
และอุณหภูมิท่ีใช เชน เกิดข้ึนระหวางการค่ัวเมล็ดกาแฟ ถ่ัวลิสง และโกโก การไหมของนํ้าตาล 
(sugar caramel) การทอด การอบเนื้อสัตวและผลิตภัณฑขนมอบ และการปง ยาง เผา อาหาร เปนตน 
อาหารบางชนิดเม่ือเกิดปฏิกิริยาเมลลารด แลวจะทําใหอาหารมีคุณภาพสี กล่ิน และรสชาติดีข้ึน แต
มีอาหารบางชนิดก็ไมพึงประสงคจะใหเกิดปฏิกิริยาเมลลารดนี้ 
 
 2.6.4  การจําแนกชนิดของปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลท่ีไมอาศัยเอนไซม 
          ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลท่ีไมอาศัยเอนไซม สามารถจําแนกยอยออกไดเปน 2 แบบ 
คือ การเกิดปฏิกิริยาคาราเมไลเซซัน (caramellization) และการเกิดปฏิกิริยาเมลลารด เปนปฏิกิริยา
ระหวางหมูคารบอนิลจากโมเลกุลของน้ําตาลรีดิวซิงกับหมูเอมีนท่ีอยูในโมเลกุลของแอมโมเนีย 
กรดอะมิโน หรือโปรตีน เปน carbonyl-amine reaction อยางไรก็ตาม ท้ังสองปฏิกิริยามีอินเทอรมี
เดียดและผลิตภัณฑสุดทายเหมือนกัน 
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 2.6.5  คาราเมไลเซซัน 
          คาราเมไลเซซัน เปนการใชความรอนสูงสลายโมเลกุลของน้ําตาลใหแยกออก 
(thermolysis) และเกิดพอลิเมอไรเซซันของสารประกอบคารบอนไดเปนสารสีน้ําตาล ปฏิกิริยานี้
สารเร่ิมตนจะเปนน้ําตาลเทานั้น เชน การเผาน้ําตาลซูโครสท่ีอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส น้ําจะถูก
กําจัดออกไปจากโมเลกุลของน้ําตาลซุโครสโดยปฏิกริิยาดีไฮเดรชัน สารประกอบท่ีเกิดข้ึนใหมจะมี
พันธะคู และเปนวงแหวน (anhydro ring) มีความขนหนืด มีรสขม และมีสีน้ําเงินเขม ซ่ึงจะผันแปร
ตามระยะเวลาและระดับอุณหภูมิท่ีใช  
  
 2.6.6  ปฏิกิริยาเมลลารด 
           เม่ือน้ําตาลแอลโดสหรือคีโตส ซ่ึงเปนน้ําตาลรีดิวซิงไดรับความรอนในภาวะท่ีมีน้ํา (aw > 
0.2) กับเอมีนจะทําใหเกิดสารประกอบตางๆมากมายหลายชนิด ซ่ึงมีผลตอสี กล่ินและรสชาติของ
อาหาร และอาจเปนส่ิงท่ีพึงประสงคหรือไมพึงประสงคก็ได ปฏิกิริยาเหลานี้จะเกิดข้ึนขณะทอด อบ 
ปง ยาง หรือระหวางการเก็บรักษาอาหารน้ําตาลรีดิวซิงจะทําปฏิกิริยากับหมูอะมิโนในโมเลกุลของ
แอมโมเนีย กรดอะมิโน และโปรตีนไดเปนไกลโคซิลเอมีน (N-substituted glycosylamine) และจะ
เกิดปฏิกิริยาตอเนื่องจนไดสารสีน้ําตาล เรียกวา ปฏิกิริยาเมลลารด หรือ nonenzymatic browning ซ่ึง
ตางจากปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลท่ีเรงดวยเอนไซม 
 ข้ันตอนการเกิดปฏิกิริยาเมลลารด มีดังนี้ 

1)   น้ําตาลรีดิวซิงท้ังคีโตสและแอลโดส จะรวมตัวกับหมูอมิโนไดเปนไกลโคซิลเอมีน 
2) เกิดปฏิกิริยาดีไฮเดรชันไดเปนเอมีน และมีการเรียงตัวใหมซ่ึงมีช่ือเรียกวา Amadori 

rearrangement ไดเปนแอลโดสเอมีน (aldoseamine) หรือคีโตสเอมีน (ketoseamine) เรียกวา 
Amadori products เชน 1-อะมิโน-1-ดีออกซี-คีโตส ซ่ึงจะเกิดปฏิกิริยาตอเนื่องได เม่ือมีพีเอช 5 หรือ
ตํ่ากวา 

3)  เกิดปฏิกิริยา enolization ของ Amadori products ไดเปนไดคีโตสเอมีน หรือไดอะมิโนชูการ เชน 
3-ดีออกซีเฮกโซซูโลส 

4) เกิดปฏิกิริยาดีไฮเดรชันตไดเปนอนุพันธของฟูแรน (furan) ถาเปนน้ําตาลเฮกโซสอนุพันธฟู
แรน คือ 5-ไฮครอกซีทิล-2-เฟอรัลดีไฮด (5-hydroxymethyl-2-furaldehyde หรือ HMF) 

5)  อนุพันธฟูแรนวงแหวน เชน HMF จะเกิดพอลิเมอไรซอยางรวดเร็วไดเปนสารสีน้ําตาล
ท่ีมีไนโตรเจนเปนองคประกอบอยูดวยและไมละลายนํ้า ซ่ึงตางจากการเกิดคาราเมไลเซซันซ่ึงมี
น้ําตาลเพียงอยางเดียว สารสีน้ําตาลท่ีเกิดข้ึนนี้จึงเรียกวา เมลานอยดิน (melanoidins) ปฏิกิริยาท่ี
เกิดข้ึนเปนปฏิกิริยาโมลตอโมล (mole per mole reaction) ดังรูป 2.8 ดังนั้น ผลิตภัณฑจากการ
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เกิดปฏิกิริยาเมลลารดจึงมีท้ังพอลิเมอรท่ีละลายและไมละลายในนํ้าและพบไดในอาหารที่มีน้ําตาล
รีดิวซิง กรดอมิโน โปรตีน หรือสารประกอบไนโตรเจนอ่ืนๆอยูรวมกันและไดรับความรอน เชน 
การเกิดสีน้ําตาลของผลิตภัณฑขนมอบ ปฏิกิริยานี้ยังมีความสําคัญตอการทําคาราเมล ทอฟฟ และ
ช็อกโกแลตนม เปนตน 

ขอเสียของปฏิกิริยาเมลลารด คือทําใหกรดอะมิโนไลซีน ซ่ึงเปนกรดอะมิโนจําเปนท้ังท่ีอยู
ในรูปอิสระและท่ีเปนองคประกอบในโมเลกุลของโปรตีนลดนอยลง ดังนั้นปฏิกิริยาการเกิดสี
น้ําตาลแบบนี้จะทําใหคุณคาทางโภชนาการของอาหารลดลง นอกจากนั้นหากเปนอาหารท่ีมี
โปรตีนสูงและไดรับความรอนสูงดวย ผลิตภัณฑท่ีเกิดข้ึนจะเปนสาร heterocyclic amine ซ่ึงเปน
สารกอมะเร็ง 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเกิดปฏิกิริยาเมลลารด คือ อุณหภูมิ พีเอช ความช้ืน ออกซิเจน 
โลหะ ฟอสเฟต และซัลเฟอรไดออกไซด 

 
 
รูป 2.7 ข้ันตอนการเกิดปฏิกิริยาเมลลารด 
ท่ีมา: นิธิยา (2549) 



 24

 อัตราเร็วของปฏิกิริยาเมลลารดจะเพิ่มข้ึนเม่ืออุณหภูมิเพิ่มข้ึน ดังนั้นภาวะท่ีมีสารมีความ
เขมขนสูง และอุณหภูมิสูงจะเกิดปฏิกิริยาเร็วท่ีสุด เนื่องจากเกิด autocatalytic อัตราเร็วของปฏิกิริยา
นี้จะเพิ่มเปน 2-3 เทา เม่ืออุณหภูมิเพิ่มข้ึนทุกๆ 10 องศาเซลเซียส ถาในอาหารมีน้ําตาลฟรุกโตสจะทําให
อัตราเร็วข้ึนเม่ือมีปริมาณนํ้าตาลมากข้ึน ความเขมของสีน้ําตาลจะเพ่ิมข้ึนเม่ืออุณหภูมิเพิ่มข้ึนดวย 
ดังนั้นการเก็บรักษาอาหารที่อุณหภูมิตํ่าจะชะลอปฏิกิริยาเมลลารดใหชาลงได 
 นอกจากนี้ปฏิกิริยาระหวางคารบอนิลกับเอมีนยังสามารถยับยั้งไดเม่ือลดคาพีเอชใหตํ่าลง 
เชน ท่ีพีเอช 3 น้ําตาลจะมีความคงตัวมากท่ีสุดในรูป pyranose hemiacetal ring เม่ือพีเอชสูงข้ึน 
น้ําตาลจะเปล่ียนรูป reactive acyclic aldehyde ซ่ึงจะทําใหเกิดปฏิกิริยารวมตัวกันระหวางน้ําตาลกับ
เอมีนไดอยางรวดเร็ว การที่พีเอชลดลงทําใหอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมลลารดชาลง ดังนั้นการสูญเสีย
กรดอะมิโนซ่ึงมีสมบัติเปนดางในปฏิกิริยาเมลลารดจะเปนปฏิกิริยาท่ียับยั้งตัวเองได 
 น้ํา หรือ aw ก็เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีมีผลตอปฏิกิริยาเมลลารด เชน ในภาวะแหงน้ําตาลกลูโคส
กับกรดอะมิโนไกลซีนจะคงตัวและไมเกิดปฏิกิริยาเมลลารดถึงแมจะมีอุณหภูมิสูงถึง 50 องศา
เซลเซียสก็ตาม แตเม่ือมีน้ําเพียงเล็กนอยปฏิกิริยาเมลลารดก็จะเกิดข้ึนไดทันที ดังนั้นท่ีอุณหภูมิตํ่า 
การเกิดปฏิกิริยานี้จึงข้ึนอยูกับการเปล่ียนรูปของน้ําตาลเปนรูป reactive aldehyde แตท่ีอุณหภูมิสูง
การสูญเสียน้ําออกจาโมเลกุลของน้ําตาลจะเปนตัวเรงใหเกิดปฏิกิริยาเมลลารด เพราะทําใหมีน้ํา
เกิดข้ึน อัตราเร็วของปฏิกิริยาจะชาลงอีกคร้ังเม่ือมีปริมาณนํ้ามากจนทําใหสับสเตรทเจือจางลง ซ่ึง
ปริมาณนํ้าสูงสุดสําหรับปฏิกิริยาสีน้ําตาล คือประมาณรอยละ 30 
 ออกซิเจนไมมีผลตอปฏิกิริยาเมลลารด นอกจากออกซิเจนจะชวยออกซิไดสสารอ่ืนใหเปน
รูปท่ีไวตอการเกิดปฏิกิริยา ดังนั้นปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลนี้จึงเกิดข้ึนไดในภาวะท่ีไมมีออกซิเจน 
สวนแรธาตุท่ีมีผลตอปฏิกิริยาเมลลารด ไดแก ไอออนทองแดง เหล็ก และสังกะสี 
 ข้ันตอนของปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลท่ีไมอาศัยเอนไซม สรุปไดดังแผนภูมิรูป 2.9 
  
 2.6.7  การวัดปฏิกิริยาเมลลารด 
          การวัดปฏิกิริยาเมลลารดของสับสเตรทแตละชนิดจะแตกตางกัน  และยังแปรผัน
ตามข้ันตอนของปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนในผลิตภัณฑแตละชนิดอีกดวย ซ่ึงจะทําใหเกิดสี กล่ิน และ
รสชาติ ของผลิตภัณฑอาหารแตกตางกันออกไป 
 ปฏิกิริยาแรกท่ีเกิดข้ึน คือ ปฏิกิริยาของน้ําตาลกับกรดอะมิโน ซ่ึงสามารถติดตามการ
เปล่ียนแปลงของ optical rotatory power ของสารละลายนํ้าตาลไดหรือติดตามการเปล่ียนพีเอช ของ
สารละลายเมื่อหมูอะมิโนท่ีมีสมบัติเปนดางถูกทําปฏิกิริยา ทําใหมีปริมาณลดนอยลงนอกจากนั้นยังอาจ
ใชวิธี potentiometeric titration, cryscopy และ polarography ก็ได 
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 สําหรับปฏิกิริยาในข้ันตอนตอไป อาจเปนการวัดอัตราการหายไปของน้ําตาล หรือกรดอะมิโน
แตละชนิด ติดตามการเกิดสารใหม ไดแก 5-ไฮดรอกซีเมทิล-2-เฟอฟูรัลดีไฮด หรืออาจวัดปฏิกิริยา
ข้ันตอนสุดทายคือ วัดความเขมของน้ําตาลท่ีเกิดข้ึน คา optical density ของสารละลายนิยมวัดท่ีชวง
ความยาวคล่ืนที่ทําใหคาดูดกลืนแสงสูงสุดสําหรับผลิตภัณฑอาหารแตละชนิด นอกจากนี้ยังอาจวัด
ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงปริมาณจะผันแปรตามความเขมของสี 

 
 

รูป 2.8 แผนภมิูแสดงข้ันตอนของปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลท่ีไมอาศัยเอนไซม 
 ท่ีมา:  นิธิยา (2549) 

 
2.6.8  การควบคุมปฏิกิริยาเมลลารด 

          ปฏิกิริยาเมลลารดสามารถยับยั้งไดโดยใชวิธีการตางๆ ดังนี้ 
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 1)  การควบคุมปฏิกิริยาเมลลารดท่ีดีท่ีสุด คือ การกําจัดสารเร่ิมท่ีเปนสับสเตรทของ
ปฏิกิริยา ซ่ึงน้ําตาลกลูโคสเกิดปฏิกิริยาเมลลารดไดคอนขางเร็วกวาน้ําตาลฟรักโตส และสามารถ
กําจัดน้ําตาลกลูโคสไดโดยออกซิไดสใหเปนกรดกลูโคนิกดวยเอนไซมกลูโคสออกซิเดส 
 2)  การลางเปนวิธีการงายๆที่ชวยลดปริมาณน้ําตาลและกรดอะมิโนออกจากผิวนอกได 
เพราะสารเหลานี้ละลายไดดีในน้ํา สําหรับอาหารบางชนิด เชน มันฝร่ัง การเก็บรักษาไวระยะหนึ่ง 
จะทําใหปริมาณน้ําตาลเปล่ียนเปนสตารซ จะชวยลดปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลใหนอยลงระหวาง
การแปรรูป หรือระหวางการเก็บรักษาผลิตภัณฑได 
 3)  ภาวะท่ีใชในการแปรรูปอาหาร ควรใชอุณหภูมิตํ่าสุด เพื่อใหเกิดปฏิกิริยาเมลลารดนอยท่ีสุด 
 4)  ควบคุมปริมาณนํ้าในอาหารใหนอยลง หรือเพิ่มปริมาณนํ้าใหมากข้ึนจนทําให
สับสเตรทเจือจางลง 
 5)  การลดพีเอชก็ชวยปองกันการเกิดปฏิกิริยาเมลลารดได และอาจเพิ่มพีเอชของผลิตภัณฑ
อาหารใหสูงข้ึนตามท่ีตองการในภายหลัง 
 6) ใชกาชซัลเฟอรไดออกไซด ซ่ึงจะไปทําปฏิกิริยากับ degradation product ของอะมิโนชูการ 
ปองกันไมใหเกิดการรวมตัวกันเกิดพอลิเมอไรเซซันเปนเมลานอยดิน ขอเสียของการใชกาซ
ซัลเฟอรไดออกไซด คือ จะไปทําปฏิกิริยากับวิตามินบีหนึ่งและโปรตีนดวย ทําใหคุณคาทาง
โภชนาการของอาหารลดลง จึงไมอนุญาตใหใชซัลเฟอรไดออกไซดกับอาหารท่ีเปนแหลงวิตามินบี
หนึ่งหรือไทอะมิน 
 7)  การใชสารเคมียับยั้งการทพหนาท่ีของหมูคารบอนิลอิสระ หรือสารประกอบคารบอนิล
อ่ืนๆก็ชวยปองกันปฏิกิริยาเมลลารดได เชน ใชสารประกอบซัลไฟต คือ โซเดียมและโพแทสเซียม
เมตาไบซัลไฟตจะยับยั้งปฏิกิริยาการรวมตัวของสารประกอบที่มีหมูคารบอนิลกับเอมีน โดยหมูซัลไฟต
จะไปรวมตัวกับหมูคารบอนิลของน้ําตาลแอลโตส และทําใหเกิดสารประกอบ ดังสมการ 

 
NaHSO3  + RCHO   RCHOHSO3Na   

  
ปจจุบันยังไมพบวามีสารเคมีใดท่ีมีประสิทธิภาพในการยับยั้งปฏิกิริยาสีน้ําตาลไดดี

เทียบเทากับกาซซัลเฟอรไดออกไซด การใชเกลือโซเดียมและโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตใหผล
ยับยั้งไดไมดีเทากับกาซซัลเฟอรไดออกไซด 

8)  หากสารประกอบคารบอนิลเกิดจาปฏิกิริยาออกซิเดชันของลิพิด การยับยั้งอาจทําได
โดยใชสารตานออกซิเดชัน สําหรับปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลท่ีมีเอนไซมเปนตัวเรง อาจใชกรด
แอสคอบิกได แตการใชปริมาณกรดแอสคอบิกสูงในปฏิกิริยาเมลลารด อาจทําใหเกิดปฏิกิริยาไดเร็ว
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ข้ึน เนื่องจากเกิด oxidative degradation ของกรดแอสคอบิก และทําปฏิกิริยาตอกับสารประกอบคารบอนิล 
ผานทางแอลดอลคอนเดนเซซัน หรือทําปฏิกิริยากับหมูอะมิโนเกิดเปนสารสีน้ําตาลได 

อยางไรก็ตามถึงแมปฏิกิริยาเมลลารดนี้ไมพึงประสงคใหเกิดข้ึนในผลิตภัณฑอาหารบาง
ชนิด เพราะทําใหคุณภาพของอาหารลดต่ําลง แตก็มีผลิตภัณฑอาหารอีกหลายชนิดท่ีตองการให
เกิดปฏิกิริยาเมลลารด เพื่อทําใหอาหารนั้นมีสี กล่ิน และรสชาติดี เชน ผลิตภัณฑขนมอบตางๆ
อาหารขบเค้ียว เนื้ออบ และบารบีคิว 
 การปรุงอาหารโดยใชไมโครเวฟจะไมเกิดปฏิกิริยาเมลลารด ดังนั้นอาจตองใช browning 
precursor เติมลงในผลิตภัณฑอาหาร เพื่อใหเกิดสีน้ําตาลข้ึนระหวางการทําใหอาหารรอนดวยเตา
ไมโครเวฟ นอกจากนี้สารใหกล่ินท่ีระเหยไดหลายชนิดจะเกิดข้ึนจากปฏิกิริยาเมลลารดระหวางการ
ปรุงอาหาร เพื่อทําใหอาหารมีกล่ินและรสชาติดี ดังนั้น ปจจัยตางท่ีเกี่ยวของกับการเกิดปฏิกิริยา
เมลลารดนี้จะข้ึนอยูกับองคประกอบของอาหาร (เชน Maillard precursor หรือ กรดแอสคอบิก) คา 
aw การไดรับออกซิเจน อุณหภูมิ และระยะเวลาท่ีเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหาร 
 
2.7  เคร่ืองอบแหงแบบลมรอน 
 
 เคร่ืองอบแหงถูกพัฒนาข้ึนมาใชเนื่องจากการตากแหงมีขอดอยหลายดาน เชน กําลังงาน
ความรอนจากแสงอาทิตยใหอุณหภูมิท่ีไมสูงนักและกระแสลมธรรมชาติไมแรงพอ ทําใหใช
เวลานาน ใชพื้นท่ีมากและมักทําในท่ีเปดโลง  ซ่ึงทําใหมีโอกาสปนเปอน (Potter and Hotchkiss, 
1995)  
 เคร่ืองอบแหงแบบลมรอนเปนวิธีการอบแหงแบบดั้งเดิมสําหรับการเก็บรักษาอาหารและมี
ความสําคัญมากในกระบวนการผลิตอาหาร การอบแหงแบบลมรอนเปนกระบวนการท่ีเกิดการ
ถายเทความรอนแลมวลสารในเวลาเดียวกันรวมท้ังเปนการดําเนินการทําใหคากัมมันตภาพน้ําตํ่าลง
โดยการกําจัดน้ําโดยการระเหยไปยังไอน้ําท่ีไมอ่ิมตัว (Khraisheh et al., 1997) วัตถุประสงคหลัก
ของการอบแหงของผลิตภัณฑอาหาร คือการกําจัดน้ําออกจากของแข็งเพื่อใหถึงระดับท่ีไมใหเกิด
สปอรของจุลินทรีย ดังนั้นเหตุผลหลักท่ีเปนท่ีนิยมของการอบแหงอาหารการเก็บรักษาอาหารท่ี
ยาวนานข้ึนรวมถึงปริมาตรท่ีลดลงของผลิตภัณฑ (Prabhanjan et al., 1995)  การอบแหงแบบลม
รอนผลิตภัณฑจะแหงท่ีอุณหภูมิสูงและเวลาในการอบแหงนาน 
 ขอเสียของการอบแหงแบบลมรอน คือ ความเสียหายของผลิตภัณฑท่ีไดจากการอบแหงท่ี
เกิดจากการอบแหงแบบลมรอน คืออุณหภูมิและเวลาในการอบแหง การอบแหงแบบลมรอนใช
อุณหภูมิและระยะเวลาท่ียาวนานเปนสาเหตุท่ีสําคัญท่ีทําใหคุณภาพของผลิตภัณฑลดลงซ่ึงไดแก สี 
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กล่ิน คุณคาทางอาหาร ความหนาแนน และการคืนรูป (Lin et al., 1998; Drouzas et al., 1999) การ
แข็งตัวของเปลือกก็เปนปญหาพื้นฐานของการอบแหงผักและผลไมซ่ึงเกิดจากการอบแหงอยาง
รวดเร็วซ่ึงเกิดข้ึนเพราะในกระบวนการอบแหงอัตราการระเหยของน้ํามีสูงกวาการเคล่ือนท่ีของน้ํา
บริเวณผิวหนาของผลิตภัณฑทําใหผิวหนาของผลิตภัณฑแหง (case hardening) (Yongsawatdigul and 
Gunasekaran, 1996) ขอเสียอื่นๆของการอบแหงแบบลมรอนคือ ประสิทธิภาพในการใชกําลังงาน
ตํ่าทําให ส้ินเปลืองกําลังงาน  ดังนั้นจึงมีการคนควาหาวิ ธีการอบแหงแบบอ่ืนๆเพื่อใหได
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพท่ีดีกวาการอบแหงแบบลมรอนซ่ึงการอบแหงแบบลม
รอนสามารถแกไขปญหาของการอบแหงแบบลมรอนได 

 
2.8  เคร่ืองอบแหงไมโครเวฟ 
  
 การใหความรอนโดยใชเคร่ืองไมโครเวฟเกิดจากการเปล่ียนรูปของกําลังงานคล่ืน
แมเหล็กไฟฟาเปนกําลังงานความรอนโดยอาศัยโมเลกุลท่ีมีข้ัวของวัตถุดิบนั้น มีลักษณะพิเศษท่ี
สําคัญ คือเปนการใหความรอนแบบ volumetric heating (Mullin, 1995) คือ การที่วัตถุดิบสามารถ
ดูดซับกําลังงานไมโครเวฟไดโดยตรงและเขาสูภายในวัตถุดิบและเปล่ียนเปนความรอนได ซ่ึง
แตกตางจากการอบแหงแบบลมรอนท่ีอาศัยการพาความรอนตอดวยการนําความรอนโดยความรอนจะ
แพรจากผิวหนาของวัตถุดิบเขาไปในวัตถุ ในการใหความรอนแบบไมโครเวฟ ความรอนจะเกิดข้ึนใน
วัตถุดิบตลอดเวลาทําใหมีอัตราการอบแหงท่ีเร็วกวาเม่ือเปรียบเทียบกับการอบแหงแบบลมรอนท่ีความ
รอนจะแพรจากผิวหนาเขาสูวัตถุดิบ (Gowen  et  al., 2006)  การอบแหงดวยไมโครเวฟเกิดจากความดัน
ท่ีแตกตางกันระหวางภายในกับบริเวณผิวหนาของวัตถุดิบทําใหเปนแรงผลักดันทําใหเกิดการ
เคล่ือนท่ีของน้ําออกจากวัตถุดิบ 

ขอดีของการอบแหงดวยไมโครเวฟ คือ การอบแหงดวยไมโครเวฟใชกําลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพสูง ใชเวลาในการอบแหงนอยกวาและไดผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพสูงกวาการอบแหง
แบบลมรอน การอบแหงดวยไมโครเวฟชวยในการกําจัดความชื้นของผลิตภัณฑโดยไมเกิดปญหา
ผิวหนาของผลิตภัณฑแหง  (Prabhajan et al., 1995)  การอบแหงดวยไมโครเวฟรวมกับลมรอนลด
เวลาในการอบแหงของวัตถุดิบท่ีเปนพืชลงอยางมากเม่ือเปรียบเทียบกับการอบแหงแบบลมรอน
โดยคงคุณภาพของผลิตภัณฑสุดทายไวไดดี (Ren and Chen, 1998) การอบแหงดวยไมโครเวฟใช
พื้นท่ีในกระบวนการผลิตนอยเม่ือเปรียบเทียบกับการอบแหงแบบลมรอนเนื่องจากการเพิ่มอัตรา
การผลิตสามารถทําไดโดยการออกแบบเคร่ืองมือใหใชวัตถุดิบท่ีมากและหนาแนนข้ึนในพื้นท่ีนอย
ไดโดยไมตองเพิ่มพื้นท่ีในการอบใหมากข้ึนได ในการอบแหงดวยไมโครเวฟตนทุนการผลิตจะตํ่า
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เพราะในการอบแหงจะไมมีการสูญเสียกําลังงานความรอนใหแกผนังของเคร่ืองไมโครเวฟและ
ส่ิงแวดลอม (Mullin, 1995; Thuery, 1992) ความรอนท่ีเกิดจากไมโครเวฟเกิดข้ึนในผลิตภัณฑ 
ไมไดเกิดข้ึนจากผนังหรือเกิดจากอากาศรอบผลิตภัณฑ ดังนั้นจึงมีการสูญเสียกําลังงานตํ่ามาก 
สงผลใหกระบวนการอบแหงดวยไมโครเวฟมีอุณหภูมิรอบๆผลิตภัณฑไมสูง อีกท้ังยังสามารถ
ควบคุมการเปดและปดไดอยางรวดเร็วและมีความแมนยําในการใหความรอน (Mullin, 1995)  ขอดี
อ่ืนๆของการอบแหงดวยไมโครเวฟคือการยับยั้งอุณหภูมิบริเวณผิวหนาของผลิตภัณฑไมใหสูง 
ยับยั้งการหายใจของผลิตภัณฑ มีอุณหภูมิของผลิตภัณฑตํ่าเม่ือใชรวมกับเทคนิคสุญญากาศลดการ
สูญเสียความสามรถในการละลายน้ําของสารประกอบและประหยัดกําลังงานการอบแหงดวย
ไมโครเวฟมีประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือผลิตภัณฑมีความช้ืนตํ่ากวารอยละ 20 จึงควรใชการอบแหงดวย
ไมโครเวฟในชวง falling rate หรือในผลิตภัณฑท่ีมีความชื้นตํ่าจนเสร็จส้ินการอบแหง (Maskan, 
2000)   

การเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของการอบแหงดวยไมโครเวฟกับการอบแหงดวยวิธีอ่ืน 
เชน Freeze drying, radio frequency drying  การอบแหงดวยไมโครเวฟมีอัตราการอบแหงท่ีเร็วกวา  
ผลิตภัณฑมีความยืดหยุนสูง  มีสี กล่ินท่ีดี คงคุณคาทางอาหาร มีความคงทนตอเช้ือจุลินทรีย มีการ
ยับยั้งเอนไซมตางๆ  มีการคืนรูปท่ีดี ผลิตภัณฑท่ีไดกรอบและดูสดมากกวาการอบแหงแบบอ่ืนๆ 
(Vadivambal R. and Jayas D.S, 2007)   
 
2.9  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

2.8.1 ในการศึกษาการพัฒนาการอบแหงดวยไมโครเวฟของผลไมชนิดตางๆ มีรายงาน
การศึกษา ดังนี้ 

 
การอบแหงเนื้อลําไยดวยเทคนิคไมโครเวฟรวมกับลมรอน โดยทดลองใชเนื้อลําไยพันธุดอ 

500 กรัม ท่ีมีความช้ืนเร่ิมตนรอยละ 495 (ฐานแหง) อบแหงจนมีความช้ืนสุดทายรอยละ 18  ปรับ
อุณหภูมิลมรอน 3 ระดับ คือ 40, 50 และ 60  องศาเซลเซียส ควบคูกับการปรับระดับกําลังงาน
ไมโครเวฟ 4  ระดับ คือ 100, 180,  300 และ 450 วัตต ผลการทดลองพบวา การอบแหงแบบลําดับข้ัน 
ซ่ึงใชลมรอนอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส  ท่ีระดับกําลังงานไมโครเวฟ 450 วัตต เปนเวลา 1.7 ช่ัวโมง 
ตามดวยลมรอนอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส  ระดับกําลังงานไมโครเวฟ 300 วัตต เปนเวลา 3.3 ช่ัวโมง 
ใหประสิทธิภาพการอบแหงสูงสุด โดยมีอัตราการอบแหงเฉล่ียท่ี 0.96  กิโลกรัมน้ําตอช่ัวโมง-กิโลกรัมของแข็ง 
เม่ือเปรียบเทียบกับการอบแหงเนื้อลําไยดวยลมรอนท่ีอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส  การใชไมโครเวฟ
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รวมกับลมรอนแบบลําดับข้ันสามารถลดเวลาในการอบแหงไดรอยละ 64.2  และลดอัตราการ
ส้ินเปลืองกําลังงานจําเพาะไดรอยละ 45.6   เนื้อลําไยอบแหงท่ีไดมีลักษณะเปนสีเหลืองทอง มีคา 
L* = 53.89, a* = 4.70 และ b* =14.74  (Varith et  al., 2007)     

การอบแหงแผนแอบเปลดวยวิธีไมโครเวฟแบบการใชและไมใชลมรอน (ลมรอนมี
อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส)  กอนการอบแหงแบบไมโครเวฟ ในการอบแหงโดยไมโครเวฟใช
กําลังงานเทากับ 150, 300, 450 และ 600 วัตต พบวา การอบแหงโดยใชลมรอนกอนการอบแหง
แบบไมโครเวฟมีอัตราการอบแหงเร็วกวาการอบแหงโดยไมใชลมรอนกอนการอบแหงประมาณ 3 
เทา  (Wang et al., 2007)  

การอบแหงกากแอบเปลดวยวิธีไมโครเวฟแบบการใชและไมใชลมรอนกอนการอบแหง
แบบไมโครเวฟ โดยเคร่ืองอบไมโครเวฟ โดยในการทดลองใชกําลังงานของเคร่ืองอบไมโครเวฟ
เทากับ 150, 300, 450 และ 600 วัตต ใชลมรอนกอนการอบดวยไมโครเวฟท่ี  105 องศาเซลเซียส 
พบวา การอบแหงโดยใชลมรอนกอนการอบแหงแบบไมโครเวฟมีอัตราการอบแหงเร็วกวาการ
อบแหงโดยไมใชลมรอนกอนการอบแหงประมาณ 3 เทา  ดังรูป 2.10 (Wang et al., 2007) 

การศึกษาการคืนรูปและการทดสอบทางประสาทสัมผัสของการอบแหงลูกพีช โดยใช
เคร่ืองอบแหงไมโครเวฟและเคร่ืองอบแหง Far-Infrared ท่ีระดับกําลังงานตางๆ  พบวา 

1) เม่ือใชกําลังงานของเคร่ืองอบแหงไมโครเวฟและเคร่ืองอบแหง Far-Infrared เพิ่มข้ึน 
อัตราการคืนรูปจะเพิ่มข้ึนและการใชกําลังงานในการอบแหงลดลง 

2)  ชวง Falling Rate ของเคร่ืองอบแหงไมโครเวฟและเคร่ืองอบแหง Far-Infrared จะมี 2 
ชวงคือ ชวงกอนความช้ืนมากกวารอยละ 1.7 ของน้ําหนักแหง และชวงความช้ืนนอยกวารอยละ 1.7 
ของน้ําหนักแหง 

3)  ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของการอบแหงดวยเคร่ืองไมโครเวฟไมแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  

4)  ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของการอบแหงดวยเคร่ือง Far-Infrared พบวาผู
ทดสอบมีความชอบลดลงเม่ือมีความช้ืนเพิ่มข้ึนและอัตราการใชกําลังงานตํ่าสุดเม่ือการแลกเปล่ียน
ความช้ืน 1.730 กิโลกรัมวัตตตอกิโลกรัม ผูทดสอบชิมมีความชอบมากท่ีสุดและการใชกําลังงาน
ตํ่าสุดของกําลังงาน คือ 2.891 และ 2.860 กิโลกรัมวัตตตอกิโลกรัม ตามลําดับ อัตราการใชกําลังงาน
ลดลงเม่ือเพิ่มกําลังงาน กําลังงานท่ีผูทดสอบชิมมีความชอบมากท่ีสุดคือ 1.231 กิโลกรัมวัตตตอกิโลกรัม 
(Wang J. and Sheng K., 2006) 
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2.8.2  ผลการศึกษาการอบแหงดวยไมโครเวฟของอาหารประเภทผักชนิดตางๆ  มีรายงาน
การศึกษาดังนี้ 

การศึกษาการอบแหงกลีบกระเทียมโดยใชไมโครเวฟรวมกับลมรอนท่ีสภาวะตางๆ คือ ใช
กําลังงานของไมโครเวฟท่ี 10, 20, 30 และ 40 วัตต ใชลมรอนอุณหภูมิ 40, 50, 60 และ 70 องศาเซลเซียส 
ใชความเร็วลมรอน 1.0 และ 2.0 เมตรตอวินาที  โดยศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ  การคงทนของ
กล่ิน และวิตามินซี  เปรียบเทียบกับการอบแหงแบบลมรอน ซ่ึงจากการศึกษา พบวา สภาวะการ
อบแหงดวยไมโครเวฟรวมกับลมรอน ท่ี สภาวะกําลังงานไมโครเวฟ  40 วัตตรวมกับลมรอน
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ความเร็วลมรอน 1.0 เมตรตอวินาที ใหกลีบกระเทียมอบแหงท่ีมีคุณภาพ
ดีท่ีสุดท้ังในดานสี กล่ิน และปริมาณวิตามินซีท่ีเหลืออยู รวมท้ังมีการใชกําลังงานนอยท่ีสุด  
(Sharma  and Prasad, 2006) 

การอบแหงแผนฟกทองดวยวิธีไมโครเวฟ ลมรอนและแบบการใชไมโครเวฟรวมกับลมรอน 
โดยใชกําลังงานของไมโครเวฟ 160 และ 350 วัตต ใชอุณหภูมิลมรอนในการอบแหง 50 และ 75 
องศาเซลเซียส ท่ีความเร็วลม 1 เมตรตอวินาที และการใชไมโครเวฟรวมกับลมรอนท่ีสภาวะของ
กําลังงานไมโครเวฟและอุณหภูมิลมรอน 4 การทดลอง คือ 160 วัตต 50 องศาเซลเซียส, 160 
วัตต 75 องศาเซลเซียส, 350 วัตต 50 องศาเซลเซียส และ350 วัตต 75 องศาเซลเซียส ตามลําดับ 
พบวา อัตราการอบแหงของการอบแหงโดยใชไมโครเวฟรวมกับลมรอนสูงกวาการใชไมโครเวฟ
หรือลมรอนเพียงอยางเดียวโดยท่ีสภาวะกําลังงานไมโครเวฟ  350 วัตตรวมกับลมรอน 75 องศา
เซลเซียส ใหอัตราการอบแหงสูงท่ีสุดรองลงมาคือสภาวะกําลังงานไมโครเวฟ  350 วัตตรวมกับลมรอน 50 
องศาเซลเซียสและการอบแหงโดยใชลมรอนเพียงอยางเดียวท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสมีอัตราการ
อบแหงตํ่าสุด สวนคาสีท่ีดีท่ีสุด (คา L สูงท่ีสุด) คือสภาวะกําลังงานไมโครเวฟ  350 วัตตรวมกับลมรอน 
75 องศาเซลเซียสใหคาสีท่ีดีท่ีสุดรองลงมาคือสภาวะกําลังงานไมโครเวฟ  350 วัตตรวมกับลมรอน 50 
องศาเซลเซียส  และการอบแหงโดยใชลมรอนเพียงอยางเดียวท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสมีคาสีท่ีไม
ดีท่ีสุด และในแงของการใชกําลังงานไดผลในทํานองเดียวกับอัตราการอบแหง และคาสี คือ ท่ี
สภาวะกําลังงานไมโครเวฟ  350 วัตตรวมกับลมรอน 75 องศาเซลเซียสใชกําลังงานตํ่าท่ีสุด
รองลงมาคือสภาวะกําลังงานไมโครเวฟ  350 วัตตรวมกับลมรอน 50 องศาเซลเซียส และการ
อบแหงโดยใชลมรอนเพียงอยางเดียวท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสใชกําลังงานมากท่ีสุด (Alibas. 2007) 

การอบแหงมันฝร่ังดวยเคร่ืองไมโครเวฟสุญญากาศเปรียบเทียบกับการอบแหงแบบลมรอน
ท่ีสภาวะกําลังงานของไมโครเวฟท่ี 480 วัตตและแปรผันความดันของสุญญากาศท่ี 6, 12, 18 และ 
24 กิโลปาสกาล  พบวา เวลาในการอบแหงของเคร่ืองไมโครเวฟสุญญากาศเร็วกวาการอบแหงแบบลม
รอนท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสประมาณ  6 เทาและจากการศึกษาคุณภาพของมันฝร่ังอบแหงใน
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ดานสวนประกอบ คาสี คุณสมบัติดานกายภาพ และโครงสรางพบวาข้ึนอยูกับความเปนสุญญากาศ
ของเคร่ืองไมโครเวฟ และท่ีสภาวะความดันสุญญากาศของเคร่ืองไมโครเวฟสุญญากาศเปน 24 กิโลปาส
กาล จะใชเวลาในการอบแหงนอยที่สุดและใหคุณภาพของผลิตภัณฑในดานตางๆดีที่สุด 
(Bonddaruk et al ., 2007) 

การอบแหงแครอทแผนบางโดยใชเคร่ืองไมโครเวฟ, ไมโครเวฟรวมกับแสงจากหลอด
ฮาโลเจนและการอบแหงแบบลมรอนซ่ึงการอบแหงแบบไมโครเวฟรวมกับแสงจากหลอดฮาโลเจน
จะทําหลังจากการอบแหงแครอทใหไดความช้ืนท่ี 0.47 กิโลกรัมน้ําตอกิโลกรัมของน้ําหนักแหง 
โดยเปรียบเทียบเวลาในการอบแหง การคืนรูปและสีของผลิตภัณฑ พบวา การอบแหงแบบ
ไมโครเวฟรวมกับแสงจากหลอดฮาโลเจนท่ีสภาวะกําลังงานไมโครเวฟสูงสุดรวมกับแสงจาก
หลอดฮาโลเจนใชเวลาในการอบแหงนอยกวาการอบแหงแบบลมรอนรอยละ 98 และมีผลิตภัณฑท่ี
มีคุณภาพดีกวาการอบแหงแบบลมรอน สวนคาสีการอบแหงแบบไมโครเวฟรวมกับแสงจากหลอด
ฮาโลเจนจะมีคา L (Lightness) นอยท่ีสุด คา a* และ b* มากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับการอบแหง
แบบอ่ืนๆ และมีรอยละการคืนรูปมากกวาการอบแหงแบบลมรอน  (Sumnu et al., 2005) 

 


