
บทที่ 2 
 เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
2.1 หมอนผลสด  

หมอน (mulberry) มีช่ือวิทยาศาสตรวา Morus spp. เปนไมยืนตนจําพวกไมพุม อยูในวงศ 
Maraceae เชนเดียวกับปอสา ขนุนและโพธ์ิ  ปลูกมากทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย ผลหมอนจัดอยูในกลุมของผลรวมซ่ึงเปนผลท่ีเกิดจากชอดอกท้ังชอรวมกันเปน
ผลเดียวกันแตสามารถมองเห็นเปนผลเล็กๆ แยกกันอยูบนแกนของชอผล การพัฒนาการของผล
หมอนเร่ิมจากดอกหมอนจะแตกออกมาพรอมกับใบ จะบานหลังจากแตกชอใบพรอมชอดอก
ประมาณ 8-12 วัน ดอกท่ีบานเต็มท่ียอดเกสรตัวเมียจะมีลักษณะสีขาวใส เม่ือไดรับการผสมเกสรจะ
เปล่ียนเปนสีเทาภายใน 3 วัน จากน้ันจะมีการพัฒนาการของผลโดยสีของผลจะเร่ิมจากสีเขียว ขาว 
ชมพู แดง และดํา  รวมระยะเวลาหลังจากดอกบานประมาณ   40-45 วัน    ผลจะเร่ิมสุกและแก 
ลักษณะผลหมอนจะอวบน้ํา และประกอบไปดวยน้ําหวานเม่ือผลแกเต็มท่ี   จากนั้นผลจะเร่ิมนิ่มลง
มีปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าไดและนํ้าตาลรีดิวซเพิ่มข้ึนถึงระยะประมาณ 56 วัน หลังจากดอกบาน
โดยจะมีน้ําตาลรีดิวซสูง ถึง 65 กรัมตอลิตร แตปริมาณกรดจะลดลงเร่ือยๆ  ผลหมอนเปนผลไมท่ีมี
สัดสวนความหวาน (sweetness) กับความเปร้ียว (tartness) ท่ีสมดุลกัน ซ่ึงรสชาติความเปรี้ยวของ
ผลหมอนจัดไดวามีระดับใกลเคียงกับผลขององุน จากการทดสอบชิมพบวาผลหมอนสุกและสุกจัด
ไดรับการยอมรับจากผูทดสอบมากท่ีสุดโดยท่ัวไปตนหมอนจะใหผลผลิตปลายฤดูหนาว  แต
สามารถออกผลนอกฤดูไดหากมีการลิดใบ เด็ดยอด และโนมกิ่งนิยมขยายพันธุหมอนดวยการใช
ทอนพันธุปกชํา  

พันธุหมอนรับประทานผลหรือหมอนผลสดท่ีปลูกในประเทศไทย (วสันต, 2546) 
1) พันธุเชียงใหม พบวามีปลูกในภาคเหนือ ปลูกกระจายท่ัวไปทางภาคเหนือตอนบนและ

ในหมูบานชาวไทยภูเขา เขตภูเขาสูงของภาคเหนือ  ตนหมอนท่ีมีอายุ 3  ป ใหผลผลิตผลหมอน  
ประมาณ  600 – 700  กิโลกรัม /ไร /ป  และเม่ือตนหมอนมีอายุมากข้ึนจะใหผลผลิตผลหมอนสูงข้ึน
ตามลําดับ  นอกจากนั้นในชวงฤดูฝนจะใหผลผลิตผลหมอนไมตํ่ากวา  1,000  กิโลกรัม /ไร /ป ผล
หมอนพันธุเชียงใหมจะมีลักษณะเดน คือ มีผลขนาดใหญ อวบน้ํา รสชาติหวานกลมกลอม เหมาะ
สําหรับบริโภคสด และการแปรรูป ขยายพันธุไดงาย และสามารถกําหนดเวลาในการใหผลผลิตได 
ดวยวิธีการบังคับใหออกดอกติดผลนอกฤดูกาล 
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2) พันธุบุรีรัมย  60  เปนพันธุหมอนท่ีปรับปรุงพันธุ  โดยใชหมอนพื้นเมืองของไทยผสม
กับหมอนพันธุท่ีนําเขามาจากตางประเทศ  คือพันธุจีนเบอร 44 ใหผลผลิตใบหมอนประมาณ 3,500 
กิโลกรัม /ไร /ป และใหผลผลิตผลหมอนไมตํ่ากวา 500 กิโลกรัม /ไร /ป ใบหมอนมีลักษณะนุม 
หนาปานกลาง เหี่ยวชา และทนทานตอโรคราแปง 

3) พันธุศรีสะเกษ  33  เปนหมอนลูกผสมเปดของหมอนพันธุ  Jing Mulberry  จากประเทศ
จีน        มีคุณลักษณะตานทานตอโรคใบดางไดดีกวาหมอนพันธุอ่ืน ๆ  มีผลคอนขางใหญสามารถ
นําผลมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตาง ๆ  ไดดี  และใหผลผลิตใบหมอนประมาณ  ปละ  1,500  
กิโลกรัม/ไร  

ดัชนีการเก็บเกี่ยวของหมอนผลสดพันธุเชียงใหม ในและนอกฤดูการเก็บเกี่ยว พบวา ดัชนี
การเก็บเกี่ยวท่ีเหมาะสมของผลหมอนสําหรับรับประทานผลสดคือ ตนหมอนท่ีติดผลในฤดู 
(กุมภาพันธ - เมษายน) จะมีดัชนีการเก็บเกี่ยวท่ีเหมาะสมสําหรับเก็บผลหมอนเพ่ือบริโภคสดคือ
หลังจากดอกบาน 29 – 32 วัน สวนตนหมอนท่ีติดผลนอกฤดู (ตุลาคม - ธันวาคม) จะมีดัชนีการเก็บ
เกี่ยวผลหมอนเพื่อบริโภคสดคือหลังจากดอกบาน 50 – 56 วัน ตนหมอนท่ีติดผลในฤดูจะสุกเร็วกวา 
และมีชวงระยะเวลาการเก็บเกี่ยวท่ีส้ันกวาตนหมอนท่ีติดผลนอกฤดู และผลหมอนในฤดูมีลักษณะ
คุณภาพดีกวาผลหมอนนอกฤดู เนื่องจากมีผลขนาดใหญ มีลักษณะเนื้อสัมผัสท่ีดีไมเละงายจึง
เหมาะสมในการบริโภคสด (ปทมาภรณ, 2546) หมอนผลสดพันธุเชียงใหมท่ีสุกเต็มท่ีสามารถเก็บ
ไวท่ีอุณหภูมิหองเพ่ือบริโภคสดไดไมเกิน 2 วัน (ธิติพันธ, 2549) 

2.1.1 คุณคาทางโภชนาการ 
ในหมอนผลสด ยังมีสารอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการท่ีสําคัญ เชน คารโบไฮเดรต 

วิตามินบีหนึ่ง  และวิตามินบีหก (วสันต, 2546) ในทางการแพทยโบราณของจีนถือวาผลหมอนเปน
ยาบํารุงกําลัง บํารุงประสาท แกไอขับเสมหะ และลดอาการอักเสบลําคอ (พจชนัน, 2545) 
นอกจากนี้ผลหมอนยังมีสรรพคุณรักษาโรคทองผูก บํารุงโลหิต ขับลม บํารุงสายตา ทําใหดวงตา
สวางมีประโยชนตอโรคไขขอ บํารุงผมใหผมดกดําแกพิษสุรา เปนตน (อํานวยและวิโรจน, 2548) 
ไดมีงานวิจัยท่ีไดศึกษาสวนประกอบทางเคมีของผลหมอนซ่ึงมีสวนประกอบท่ีแตกตางกันไปตาม
แหลงเพาะปลูกท่ีตางกัน แสดงในตารางท่ี 2.1 
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ตารางท่ี 2.1  สวนประกอบทางเคมีของผลหมอนสุกจากแหลงเพาะปลูกท่ีตางกัน (ตอน้ําหนักสด  
100 กรัม) 

สวนประกอบ ผลหมอนสุก (เชียงใหม)1/ ผลหมอนสุก (ตุรกี)2/ 
โปรตีน (กรัม) 
คารโบไฮเดรต (กรัม) 
ไขมัน (กรัม) 
เสนใย (กรัม) 
แคลเซียม (มิลลิกรัม) 
ฟอสฟอรัส  (มิลลิกรัม) 
เหล็ก (มิลลิกรัม) 
วิตามินซี (มิลลิกรัม) 
วิตามินเอ  (มิลลิกรัม) 
วิตามินบีหนึ่ง  (มิลลิกรัม) 
วิตามินบีสอง  (มิลลิกรัม) 
วิตามินบีหก  (มิลลิกรัม) 
กรดโฟลิก (มิลลิกรัม) 
ความเปนกรด-ดาง (pH) 
ความช้ืน 

1.68 
21.35 
0.47 
2.03 
0.21 
0.07 
43.48 

25 
50.65 
3.66 

930.10 
6.87 
3.42 
5.90 
72.91 

  - 3/ 
- 

1.10 
- 

1.52 
24.7 
4.2 
22.4 

- 
- 
- 
- 
- 

5.60 
71.5 

ท่ีมา: 1/ วสันต, 2546 
         2/ Ercisli  and  Orhan , 2007 
         3/  - หมายถึง ไมมีการรายงาน 
 

การศึกษาคุณภาพของผลหมอนสุกไดมีการศึกษาท้ังในและตางประเทศ  ในประเทศไทย
ไดมีรายงานวาผลหมอนสุกพันธุบุรีรัมย  60  มีปริมาณนํ้าตาลรีดิวซ  ปริมาณของแข็งท่ีละลายได
ท้ังหมด  ปริมาณสารแอนโทไซยานิน  และปริมารสารแอนติออกซิแดนต  สูงกวาผลหมอนสุกพันธุ
เชียงใหม  และผลหมอนสุก (สีมวงดําท้ังผล)  มีปริมาณสารตาง ๆ  ดังกลาวสูงกวาผลหมอนหาม (สี
แดงรอยละ 50 และสีมวงดํารอยละ 50) (สุรินทร, 2548)  นอกจากนี้ยังพบวาผลหมอนสุกพันธุ
เชียงใหม  มีสารประกอบฟนอลท้ังหมด  สารแอนโทไซยานินท้ังหมด  สารเคอรซีทิน  และดัชนี
สารตานอนุมูลอิสระ  เพิ่มสูงข้ึนตามระยะความสุกท่ีเพิ่มข้ึน  ผลหมอนสุก (สีมวงดําท้ังผล)  พบสาร
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กลุมนี้มีปริมาณสูงสุด (3,654.97+7.59; 2,512.40+11.32; 1.81+1.00  ไมโครกรัมตอกรัม  และ 
6.89+0.53 ตามลําดับ) (สมชาย และคณะ, 2550)   

จินตนาภรณ และคณะ (2551) ไดศึกษาฤทธ์ิของผลหมอนตอการเรียนรูและความจํา
ตลอดจนการตายของเซลลประสาทในสมองสวนฮิปโปแคมปสในภาวะปกติและในแบบจําลอง
ของโรคสมองเส่ือม หนูขาวเพศผูจะไดรับการปอนผงผลหมอนแหงในขนาด 2, 10 และ 50 
มิลลิกรัมตอกิโลกรัมน้ําหนักตัว วันละคร้ัง ท้ังในภาวะปกติและภาวะความจําบกพรองที่จําลองโรค
สมองเส่ือมพบวา ผลหมอนมีศักยภาพในการเพ่ิมการเรียนรูและความจําท้ังในภาวะปกติและใน
ภาวะท่ีมีความจําบกพรอง โดยผลหมอนขนาด 2 และ 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมน้ําหนักตัวจะมีฤทธ์ิ
เพิ่มการทํางานของ Scavenger Enzymes ทําใหปริมาณอนุมูลอิสระลดลงและทําใหความหนาแนน
ของเซลลประสาทในสมองสวน Hippocampus เพิ่มขึ้น ในขณะท่ีผลหมอนขนาด 50 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัมน้ําหนักตัว จะมีฤทธ์ิลดการทํางานของเอนไซม Acetylcholinesterasee ทําใหปริมาณ 
Acetylcholine เพิ่มข้ึนและเพิ่มการเรียนรู 

สุภาพร และคณะ (2551) ไดศึกษาฤทธ์ิของผลหมอนตอความบกพรองการเรียนรูและ
ความจําตลอดจนการการตายของเซลลประสาทในสมองสวนฮิปโปแคมปสในหนูท่ีถูกเหนี่ยวนํา
ภาวะพิษสุราเร้ือรัง แลวปอนผงผลหมอนแหงในขนาด 2  10 และ 50 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมน้ําหนัก
ตัววันละคร้ังเปนระยะเวลา 2 สัปดาห พบวาผลหมอนทุกขนาดท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้สามารถลด
ความบกพรองในเร่ืองการเรียนรูและความจํา และลดการตายของเซลลในฮิปโปแคมปสท่ีเกิดจาก
พิษสุราได  

สําหรับในตางประเทศ   ได มีการศึกษาองคประกอบทางเคมีของผลหมอนขาว            
(Morus  alba L.)    ผลหมอนแดง  (Morus  rubra L.)  และผลหมอนดํา  (Morus  nigra L.)  ท่ีปลูก
ในบริเวณทางตะวันออกของประเทศตุรกี  พบวาสารประกอบฟนอลและสารเคอรซีทินเพิ่มสูงข้ึน
ตามระยะความสุก  โดยมีในผลหมอนดําสูงสุด  (14.22  และ  2.76  มิลลิกรัมตอกรัม  ตามลําดับ)  
สวนผลหมอนขาวมีไขมันท้ังหมดมากท่ีสุด (รอยละ 1.10)  รองลงมาเปนผลหมอนสีดํา (รอยละ
0.95)  และผลหมอนแดง (รอยละ 0.85)  ตามลําดับ  สําหรับกรดไขมันท่ีพบมากในผลหมอน  คือ  
กรดลิโนเลอิก (รอยละ 54.20)  กรดปาลมมิติก (รอยละ 19.80)  และกรดโอเลอิก (รอยละ 8.41)  
ตามลําดับ  ของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดมีอยูในชวง 15.90-20.40 องศาบริกซ  ปริมาณกรดท้ังหมดมี
อยูในชวงรอยละ 0.25-1.40  คาความเปนกรด-ดางมีอยูในชวงรอยละ 3.52-5.60  และปริมาณวิตามิน
ซีมีอยูในชวง 0.19-0.22  มิลลิกรัมตอกรัม  (Ercisli and Orhan, 2007)   
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2.2  อนุมูลอิสระ และสารตานอนุมูลอิสระในอาหาร 
 2.2.1  อนุมูลอิสระ  

อนุมูลอิสระ (free radical) คือ อะตอมหรือโมเลกุลท่ีมีอิเล็กตรอนท่ีไมไดจับคู  มากกวา
หรือเทากับหนึ่งอิเลคตรอนในวงโคจรของโมเลกุล  ทําใหโมเลกุลนั้นไมเสถียร จึงพยายามจับ
อิเล็กตรอนจากโมเลกุลขางเคียงใหมีอิเล็กตรอนครบคูเพื่อความเสถียร      เม่ือโมเลกุลท่ีอยูขางเคียง
ถูกดึงอิเล็กตรอนออกไป  ตองไปจับเอาอิเล็กตรอนจากอะตอมหรือโมเลกุลขางเคียงตัวอ่ืนตอๆ  ไป  
เปนอยางนี้ตอเนื่องไปไมมีท่ีส้ินสุด  และถาหากอิเล็กตรอนท่ีไมมีคู  2  ตัวจับคูกันพอดี  เชน  อนุมูล
ไฮโดรเจน  (hydrogen radical; H•)  อนุมูลไฮดรอกซิล  (hydroxyl radical; HO•)  และอนุมูล
ซุปเปอรออกไซดแอนไอออน  (superoxideanion radical; O2

-•)  เปนตน  จะเปล่ียนเปนโมเลกุลท่ี
เสถียร  

อนุมูลอิสระแบงไดเปน 4 ชนิด (สุวลี, 2549) ไดแก  
1. ซูเปอรออกไซด (super oxide) อนุมูลอิสระชนิดนี้เกิดข้ึนเม่ือไมโตคอนเดรียในเซลลนํา

ออกซิเจนมาใชเปนพลังงาน  
2. ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (hydrogen peroxide) เปนสารท่ีมีความเสถียรพอประมาณ คือ 

มากกวาซิงเลทออกซิเจน และไฮดรอซีล เรดิคัล จึงปลอยอิเล็คตรอนออกมาเปนสารพิษตอเซลล 
3. ซิงเลทออกซิเจน (singlet oxygen) เปนอนุมูลอิสระท่ีสามารถกอปฏิกิริยาออกซิเดช่ัน

รุนแรง เกิดข้ึนไดในรางกายเม่ือไดรับรังสีเอ็กซ และรังสีอัลตราไวโอเลต แลวจะเกิดซิงเลท
ออกซิเจน จํานวนมาก 

4. ไฮดรอซีล เรดิคัล (hydroxyl radical) เปนอนุมูลอิสระท่ีมีฤทธ์ิกอปฏิกิริยาออกซิเดช่ัน
รุนแรงท่ีสุด ทําใหรางกายแกเร็ว เกิดโรคมะเร็ง 

เนื่องจากอนุมูลอิสระมีอิเล็กตรอนท่ีไมไดจับคูอยูในโมเลกุล  จึงมีความไวสูงในการเขาทํา
ปฏิกิริยากับสารชีวโมเลกุลในรางกาย อนุมูลอิสระมีผลมากในการทําใหเกิดสภาวะเส่ือม  ทําให
ระดับเซลลเสียหายไดหลายรูปแบบ  เชน  อาจชวยกระตุนใหสารกอมะเร็งมีฤทธ์ิเพิ่มมากข้ึน 
เนื่องจากเกิดการเส่ือมสภาพของเนื้อเยื่อ  ทําลายโครงสรางทางเคมีของ  DNA  หรือ โครโมโซม ทํา
ใหเกิดการกลายพันธุ  (mutation)  และการแบงเซลลผิดปกติ  เปนสาเหตุของโรคหัวใจ  โรคหลอด
เลือดหัวใจอุดตัน  โรคความจําเส่ือม  โรคมะเร็ง  ตอกระจก  และเกิดร้ิวรอยเหี่ยวยนบนใบหนา 
รอบดวงตา ผิวพรรณ อนุมูลอิสระมีท่ีมาท้ังแหลงภายนอกรางกาย  ไดแก  มลพิษในอากาศ  โอโซน  
ไนตรัสออกไซด  ไนโตรเจนไดออกไซด  ฝุน  ควันบุหร่ี  อาหารที่มีกรดไขมันไมอ่ิมตัว  แสงแดด  
ความรอน  รังสีแกมมา  คล่ืนแมเหล็กไฟฟา  ยาบางชนิด  สารปรุงแตงอาหาร  เปนตน (Gutteridge, 
1993) 
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ปฏิกิริยาออกซิเดชัน  เปนปฏิกิริยาการเกิดอนุมูลอิสระ  ซ่ึงจัดเปนปฏิกิริยาลูกโซ  (free 
radical chain reaction)  ระหวางไขมันชนิดไมอ่ิมตัวและออกซิเจน  การเกิดปฏิกิริยาดังกลาวถูกเรง
ใหเร็วข้ึนไดโดยตัวกระตุน  (initiator)  ไดแก  ไอออนของโลหะ  (metal ion)  สารที่ไวตอแสง  
(photosensitizers)  แสงอัลตราไวโอเลต  (ultraviolet light)  และเอนไซมจําเพาะ  กลไกท้ังหมดของ
ปฏิกิริยาออกซิเดชันมี  3 ข้ันตอน  (Chaiyasit et al., 2007)  คือ 

1.  ข้ันการเกิดอนุมูลอิสระ  (Initiation) 
   In• + LH → InH + L• 

ข้ันตอนนี้เปนการเกิดอนุมูลอิสระของกรดไขมันหรืออนุมูลแอลคิล  (alkyl radical; L•)  ซ่ึง
เกิดจากการที่ไฮโดรเจนแตกออกจากกรดไขมัน  (LH)  ในสภาวะท่ีมีตัวกระตุน  (In•)     

2.  ข้ันการเกิดปฏิกิริยาตอเนื่องของอนุมูลอิสระ  (Propagation)  
    L• + O2 → LOO•  

   LOO• + LH → LOOH + L• 
ข้ันตอนนี้เกิดจากการรวมตัวของออกซิเจนกับอนุมูลอัลคิล  เกิดเปนอนุมูลเปอรออกซิล  

(peroxyl radical; LOO•)  ซ่ึงมีพลังงานสูงกวาอนุมูลอัลคิล  ดังนั้นอนุมูลเปอรออกซิลจึงสามารถดึง
เอาไฮโดรเจนมาจากกรดไขมันไมอ่ิมตัวอ่ืนมาเกิดเปนไฮโดรเจนเปอรออกไซด (hydrogenperoxide; 
LOOH)  และเกิดอนุมูลอัลคิลใหม  

3.  ข้ันการเกิดผลิตภัณฑท่ีไมไดเปนอนุมูลอิสระ  (Termination) 
    LOO• + LOO• → LOOL + O2  
    L• + LOO• → LOOL  
    L• + L• → LL  

ข้ันตอนนี้เกิดจากการที่อนุมูลอิสระ  2  ตัวทําปฏิกิริยากันเอง  เกิดเปนสารท่ีไมเปนอนุมูล
อิสระ  ปฏิกิริยาก็จะหยุดลง 

2.2.2  สารตานอนุมูลอิสระ   
สารตานอนุมูลอิสระ  (antioxidants)    คือ สารท่ียับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ซ่ึงเปน

กระบวนการท่ีทําใหเกิดอนุมูลอิสระ (มลศิริ, 2540) และจะไปหยุดยั้งปฏิกิริยาลูกโซของอนุมูล
อิสระทําใหคงตัว  และหยุดการกอตัวใหม  มีกลไกการทํางานดังนี้ 

     LOO•    +    AH    →     LOOH  +    A• 
        LO•     +    AH    →     LOH     +    A•  
        L•          +    AH    →     LH         +    A• 
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สารตานอนุมูลอิสระ  (AH)  จะแตกตัวใหอนุมูลอิสระไฮโดรเจนแกอนุมูลอิสระท่ีเกิดข้ึน
ในปฏิกิริยาออกซิเดชัน  เกิดเปนสารท่ีไมเปนอนุมูลอิสระ  และอนุมูลสารตานอนุมูลอิสระท่ีเสถียร  
(A•)  ซ่ึงไมกอใหเกิดปฏิกิริยาการเกิดอนุมูลอิสระหรือปฏิกิริยาตอเนื่องของอนุมูลอิสระ   

สารตานอนุมูลอิสระท่ีเปนสารจากธรรมชาติ (natural  antioxidants)  มักพบในอาหาร
จําพวกผักและผลไม  ไดแก  phenolic compounds, amino acid,  ascorbic acid, carotenoids, 
flavonoids, melanoidin,  organic acids,  reductions, peptides, tannins,  quercetin  และ  tocopherols 
เปนตน (Huang et al., 1992) และสารสังเคราะห  (synthetic  antioxidant)  ไดแก   tert-butyl-4-
hydroxyanisol (BHA),  tert-butyl-4-hydroxytoluene  (BHT)  และ  tert-butyhydroquinone (TBHQ)  
เปนตน มีรายงานการวิจัยวาสารตานอนุมูลอิสระมีศักยภาพในการทําใหการเรียนรูและความจําใน
ภาวะสมองเส่ือม ดีข้ึน (Auddy et al., 2003)  สารตานอนุมูลอิสระแบงเปน  5  ประเภทใหญ ๆ  ดังนี้ 
 1) primary antioxidant  ทําหนาท่ีเปนตัวใหอิเล็กตรอน ไดแก  สารประกอบฟนอล  
(phenolic substance)  ทําหนาท่ีหยุดปฏิกิริยาลูกโซของการเกิดอนุมูลอิสระในปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ของไขมัน  นอกจากนี้ยังรวมถึงสารโทโคฟรอลจากธรรมชาติ  และจากการสังเคราะห   
 2)  oxygen  scavenger   สารกลุมนี้จะเขาไปทําปฏิกิริยากับออกซิเจน  จึงเปนการชวยกําจัด
ออกซิเจนในระบบปดได   ไดแก  กรดแอสคอรบิค  หรือวิตามินซี,  ascorbyl  palmitate,  erythorbic  
acid  (isoascorbic  acid)  และ sodium  erythorbate  เปนตน                                
 3) secondary  antioxidant  ทําหนาท่ีสลายโมเลกุลของ  lipid  hydroperoxide  ใหเปนสารท่ี
มีความเสถียร ไดแก  dilauryl  thiopropionate  และ  thiopropionic  acid 
 4)  enzymic  antioxidant   ทําหนาท่ีกําจัดออกซิเจน หรืออนุพันธของออกซิเจน  โดยเฉพาะ
ไฮโดรเจนเปอรออกไซด  (H2O2) ไดแก  เอนไซมตาง ๆ  ซ่ึงแบงเปน  primary  antioxidant  enzyme  
และ  ancillary  antioxidant  enzyme  

5)  chelating  agent  หรือ  sequestrant  ทําหนาท่ีไปจับกับไอออนของโลหะ  เชน  เหล็ก  
และทองแดง  ซ่ึงไอออนเหลานี้เปนไอออนท่ีสงเสริม  และเรงปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมัน  ทํา
ให เ กิ ด เ ป นส ารประกอบ เชิ งซ อน ท่ี เ ส ถี ย ร  ได แก   กรด ซิต ริ ก   กรดอะ มิ โน   และ  
ethylenediaminetetra-acetic  acid  (EDTA)  เปนตน 
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2.3  สารตานอนุมูลอิสระในผลหมอน 
ในผลหมอนมีสารประกอบฟนอลซ่ึงมีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระ มีฤทธ์ิตอตาน

อาการอักเสบ และอาการเสนเลือดโปงพอง  ชวยยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียและไวรัส (Duthie 
et  al., 2000)       มีการวิจัยพบวาในผลหมอนมีสารเคอรซีทิน (quercetin) ซ่ึงปนสารประกอบ
กลุมฟลาโวนอยด  โดยมีในผลหมอนสุกท่ีเปนผลสด 34.20 ไมโครกรัมตอกรัม และมีในผล
หมอนสุกท่ีเปนผลแหง 176.40 ไมโครกรัมตอกรัม ซ่ึงสารนี้ก็มีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูล
อิสระดวยเชนกัน มีคุณสมบัติลดความเส่ียงในการเกิดโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และปองกัน
การเกิดล่ิมเลือดในหลอดเลือด (Manach, 2005) ผลหมอนสุกจะมีสารสี (pigment) ในกลุมของ
แอนโทไซยานิน (anthocyanins) ซ่ึงมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ โดยมีในผลหมอนสุกท่ีเปนผลสดอยู
ในชวง 258.41- 2,512.40 ไมโครกรัมตอกรัม (สมชาย และคณะ, 2550) ชวยลดความเส่ียงตอการ
เกิด โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน  และโรคมะเร็ง (Lazze et  al., 2004)   

สารตานอนุมูลอิสระท่ีมีความสําคัญ และพบในผลหมอน คือ    สารประกอบฟนอล  สาร
เคอรซีทิน  และสารแอนโทไซยานิน  

1) สารประกอบฟนอล (phenolic compounds) เปนสารท่ีพบไดในผักและผลไมท่ัวไปมี
โครงสรางทางเคมีเปนวงแหวนอะโรมาติก (aromatic ring) ท่ีมีจํานวน hydroxyl  group  อยางนอย
หนึ่ง  หรือมากกวาหนึ่งหมูในโมเลกุล (ภาพท่ี  2.1) สวนมากสารประกอบฟนอลมักเช่ือมอยูกับ  
mono-  และ  polysaccharides  เกิดเปนโครงสรางท่ีหลากหลาย  สารประกอบฟนอลในธรรมชาติจึง
มีอยูหลายชนิด  สามารถละลายไดในน้ํา  สวนใหญสารประกอบฟนอลมักพบอยูรวมกับน้ําตาลใน
รูปของสารประกอบไกลโคไซด (glycoside) นอกจากนี้สารประกอบฟนอลยังอาจรวมกับ
สารประกอบอ่ืนอีกหลายชนิด เชน hydroxycinnamic acid อาจพบรวมกับ organic acids, amino 
groups, lipids, terpenoids, phenolics และกลุมอ่ืนๆ นอกเหนือจากน้ําตาล สารประกอบฟนอลหลาย
ชนิดมีสมบัติเปนสารแอนติออกซิแดนต  เชน  ฟลาโวนอยด  กรดฟนอลิค  และลิกนิน  เปนตน 
นอกจากนั้นปริมาณสารประกอบฟนอลของพืชยังข้ึนอยูกับปจจัยภายใน  เชน  สกุล  ชนิด  และ
พันธุ  และปจจัยภายนอก  เชน  สภาพแวดลอม  วิธีการเก็บเกี่ยว  และการเก็บรักษา  ประโยชนของ
สารประกอบฟนอลในการรักษาโรค  เชน  มีฤทธ์ิตอตานอาการอักเสบ และอาการเสนเลือดโปง
พอง  ชวยยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียและไวรัส (Duthie et  al., 2000)  
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Phenol 

      

 

 
 
 

 
 
 

 
ภาพท่ี  2.1  โครงสรางของสารประกอบฟนอลบางชนดิ 

ท่ีมา:  Dzyubak, 2007 
 
 

A: flavone/ flavonol 
 quercetin = OH : 3, 5, 7, 3', 4' 
 kaempferol = OH : 3, 5, 7, 4' 
 

B: flavanone/ flavanonol 
 taxifolin = OH : 3, 5, 7, 3', 4' 
 naringenin = OH : 5, 7, 4' 
 

C: flavanol 
 catechin = OH : 3, 5, 7, 3', 4' 
  

D: anthocyanidin 
 cyanidin = OH : 3, 5, 7, 3', 4' 
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 2)  สารเคอรซีทิน (quercetin) เปนสารประกอบกลุมฟลาโวนอยด  ในกลุมของฟลาโว
นอล (flavonol) เกิดจากการท่ีสารประกอบฟลาโวนมีการแทนท่ีของหมูไฮดรอกซิลเพิ่มข้ึนท่ี
ตําแหนง 3 (ภาพท่ี 2.2)  มีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระท่ีพบในหัวหอม แอปเปล  ใบชา และ
ผลไมตระกูลเบอรร่ี  

 
ภาพท่ี 2.2  โครงสรางของเคอรซีทิน 
ท่ีมา: Castaeda-Ovando et  al., 2009 

 
รายงานการวิจัยพบวาสารเคอรซีทิน  สามารถชวยลดความเส่ียงของการเกิดโรคหัวใจ  และ

เสนเลือดสมองตีบ  การเสริมสารเคอรซีทินชวยลดความดันโลหิตในสัตวท่ีมีความดันโลหิตสูง
(Manach, 2005)  และไดมีการศึกษาการเสริมสารเคอรซีทินในผูปวยท้ังชายและหญิงท่ีเร่ิมมีความ
ดันโลหิตสูง และเปนความดันโลหิตสูงข้ันท่ีหนึ่ง โดยเสริมสารเคอรซีทินวันละ 730 มิลลิกรัม เปน
เวลา 28 วัน พบวาหลังการเสริมสารเคอรซีทิน ความดันโลหิตในกลุมท่ีเร่ิมมีความดันโลหิตสูงไม
เปล่ียนแปลง ซ่ึงตรงขามกับกลุมท่ีมีความดันโลหิตสูงข้ันท่ีหนึ่งท่ีมีความดันโลหิตจะลดลง 
(Nutrition update, 2007) ไดมีการศึกษาปริมาณการดูดซึมของสารเคอรซีทินในอาสาสมัครท่ี
ทําศัลยกรรมสรางทางผานเขาไปในลําไสเล็กทอนปลาย  โดยทางผนังชองทอง (ileostomy)  เพื่อ
ปองกันการสูญเสียสารประกอบฟลาโวนอยด  เนื่องจากแบคทีเรียในลําไสใหญ  และไดรับสาร
เคอรซีทินจากหัวหอมทอด  ซ่ึงมีสารเคอรซีทินไกลโคไซดในปริมาณสูง  (เทียบเทากับอะไกลโคน  
89  มิลลิกรัม)  สารเคอรซีทินรูติโนไซดบริสุทธ์ิ  ซ่ึงเปนสารเคอรซีทินหลักในชาเทียบเทากับอะ
ไกลโคน  10  มิลลิกรัม  หรือสารเคอรซีทินอะไกลโคนบริสุทธ์ิ  100  มิลลิกรัม  พบวาภายใน  13  
ช่ัวโมง  สารเคอรซีทิน  หรือไกลโคไซดของสารเคอรซีทินในของเหลวจากทางเดินอาหารมีการ
สลายตัวนอยมาก  มีการดูดซึมของสารเคอรซีทินไกลโคไซดจากหัวหอมทอดรอยละ  52  สารเคอร
ซีทินรูติโนไซด  รอยละ  17  และสารเคอรซีทินอะไกลโคนบริสุทธ์ิรอยละ  24  การขับออกของสาร
เคอรซีทิน  หรือไกลโคไซดของสารเคอรซีทินเปนรอยละ  5  ของปริมาณท่ีถูกดูดซึม  แสดงวาสาร
เคอรซีทินไกลโคไซดจากหัวหอมถูกดูดซึมไดในลําไสเล็ก  (Pietta and Simonetti, 1999) 
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3)  สารแอนโทไซยานิน (anthocyanins) เปนรงควัตถุท่ีพบในผัก  ผลไม  และดอกไม  
ละลายอยูใน vacuole sap ในเซลลของพืช  เชน  มะเขือมวง  กะหลํ่าปลี สีมวง  แอปเปล  กระเจี๊ยบ    
องุน  และผลไมประเภทเบอรร่ี  เปนตน  สามารถละลายนํ้าไดแตไมละลายในตัวทําละลายประเภท 
non-hydroxyl เชน acetone, chloroform และ ether จะมีสีแดงท่ีความเปนกรด-ดาง (pH)  ตํ่า  และมี
สีมวงหรือสีน้ําเงินท่ีพีเอชเปนกลางหรือเปนดาง โมเลกุลประกอบดวยแอนโทไซยานิดิน ท่ี
เรียกวาอะไกลโคนจับตัวกับน้ําตาลดวยพันธะ ß-glycosidic และจับท่ีคารบอนตําแหนงท่ีสาม (ภาพ
ท่ี 2.3) น้ําตาลท่ีจับกับแอนโทไซยานินเปน monosaccharide ไดแก glucose, rhamnose, galactose 
หรือ arabinose หรือพวก disaccharide หรือ trisaccharide โมเลกุลน้ําตาลมักถูก esterified มี ท่ี
คารบอนตําแหนงท่ีสามดวยกรดอินทรียบางชนิด เชน p-coumaric, caffeic และ ferulic ซ่ึงน้ําตาลใน
โมเลกุลของสารแอนโทไซยานินนั้นมีสวนชวยใหสารแอนโทไซยานินสามารถคงตัวไดดี (เกียรติ
ศักดิ์, 2535)  

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.3 โครงสรางของแอนโทไซยานิน 
ท่ีมา:  Dzyubak, 2007 

 
 ปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอความคงตัวของแอนโทไซยานิน เชน เกิดจากการเปล่ียนแปลง
โครงสรางของแอนโทไซยานิน  ความเปนกรด-ดาง  อุณหภูมิ  ออกซิเจน และแสง โครงสรางใน
สวนของวงแหวนฟนิลมีจํานวนหมูไฮดรอกซิล หรือหมูเมธอกซิลเพิ่มข้ึนจะมีผลตอสีของแอนโท
ไซยานิน เชน การเพิ่มหมูไฮดรอกซิลใหมากข้ึนจะทําใหมีสีเขมข้ึนโดยสีจะเปล่ียนเปนสีน้ําเงินมาก
ข้ึนดวยและการเพ่ิมหมูเมธอกซิลแทนท่ีหมูไฮดรอกซิลท่ีตําแหนง 3' และ 5' จะทําใหสีแดงเพิ่มมาก
ข้ึน การใชประโยชนของแอนโทไซยานิน เชน อุตสาหกรรมผลไมกระปอง นมเปร้ียว และไวนแดง 
เปนตน ซ่ึงสีของแอนโทไซยานินจะคงสภาพไดดีท่ีความช้ืนไมเกิน รอยละ 3  และการนําไปใชใน
ผลิตภัณฑท่ีมีความเปนกรดจะใหสีคงทน (สันติ, 2534) 
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2.4 การใชเอนไซมเพคติเนสในการสกัดน้ําผลไม 
กระบวนการสกัดน้ําผลไมสามารถทําได 2 วิธี คือ วิธีทางกล ( mechanical extraction ) โดย 

ใช แรงไปทําใหเซลลเนื้อผลไมฉีกขาด เพื่อบีบของเหลวออกจากผลไม  และวิธีทางชีวภาพ 
(biological extraction) ซ่ึงจะใชสารชีวภาพ เชน เอนไซมไปยอยสลายเซลลเนื้อผักผลไมใหมีขนาด
เล็กเพียงพอท่ีจะปลดปลอยของเหลวในผลไมออกมา การสกัดน้ําผลไมสวนใหญจะแบงออกเปน 2 
ข้ันตอน คือ การตีปน และการค้ันน้ําผลไม แตผลไมบางชนิดอาจนําไปคั้นน้ําไดเลยโดยไมตองผาน
การตีปน เชน องุน และสม การตีปน (pulping) เปนข้ันตอนการเพิ่มพืน้ท่ีผิวของผลไมใหมากข้ึน
เพื่องายตอการค้ันน้ําผลไม โดยจะทําใหเนื้อผลไมมีขนาดเล็กลงมีสภาพเปนของเหลวกึ่งแข็ง การ
ค้ันน้ําผลไม (pressing) เปนการสกัดของเหลวออกจากสวนของผลไมโดยการค้ัน 
 เอนไซมท่ีใชในกระบวนการแปรรูปอาหาร แบงไดเปน 2 ประเภท คือ เอนไซมในอาหาร 
(endogenous enzymes) และเอนไซมนอกอาหาร (exogenous enzymes) เอนไซมในอาหาร หมายถึง 
เอนไซมท่ีปรากฏอยูในเน้ือเยื่อพืช และสัตวโดยธรรมชาติ สวนเอนไซมนอกอาหาร หมายถึง 
เอนไซมท่ีเติมลงไปในกระบวนการแปรรูปอาหารเพ่ือใหเกิดปฏิกิริยาตางๆ โดยท่ัวไปการนํา
เอนไซมมาใชในอุตสาหกรรมอาหารจะเปนแบบเอ็กโซจนีัสท้ังส้ิน เชน เอนไซมเพคติเนส ชวยทํา
ใหน้ําผลไมใส ลดความหนดืของน้ําผลไม เปนตน ผลไมประกอบดวยเนื้อเยื่อและของเหลว ผลไม
เนื้อนิ่มจะมีปริมาณนํ้าไมตํ่ากวารอยละ 70 สวนท่ีเหลือพบวาเปนสารประกอบท่ีรวมเปนเนื้อเยื่อ ซ่ึง
เปนสวนประกอบของสารคารโบไฮเดรตในรูปตางๆ เชน แปง น้ําตาล ใยอาหาร ซ่ึงสวนของใย
อาหารนี้ ไดแก เพคติน และเซลลูโลส เปนหลัก ปริมาณเพคตินท่ีพบในผลไมมีประมาณรอยละ 7-
20 โดยนํ้าหนกั ดังนั้นบทบาทของเอนไซมเพคติเนสจึงมีสวนท่ีเกีย่วของกับการสกัดน้ําผลไม และ
กล่ินรสที่ละลายในน้ําผลไม (ปราณ,ี 2547)  

เพคติเนสพบท่ัวไปในพืชช้ันสูง เชนเดียวกับท่ีพบสารเพคติน แตอยูคนละช้ันของเซลล แต
เม่ือเซลลพืชฉีกขาดหรือไดรับการกระทบกระเทือน เอนไซมและเพคตินจะเคล่ือนเขาใกลกัน ทําให
เกิดการยอยสลาย ลักษณะการคงตัวของเนื้อสัมผัสของผักผลไมเสียไป ผักผลไมจะนิ่มลง ปจจุบัน
ไดมีการผลิตเพคติเนสเพื่อการคาจากการสกัดจากจุลินทรีย มี 2 รูปแบบ คือ เปนผงและของเหลว 
(ปราณี, 2535) เอนไซมเพคติเนสเปนกลุมของเอนไซมท่ียอยสลายพวกเพคติน โดยสับเสตรทของ
เพคติเนส คือ สารประกอบเพคตินและอนุพันธของโพลิเมอร  α – 1,4 – D-galacturonopyranose 
units เพคติเนสสามารถจําแนกออกเปน 2 กลุมใหญ คือ depolymerase และ esterases โดย 
depolymerase จะแยกพันธะระหวาง galacturonic acid ซ่ึงเปนองคประกอบหลักของเพคตินใน
ขณะท่ี esterases จะแยกหมูเมธอกซิลออกจากโมโนเมอรท่ีถูกเอสเทอร  
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เอนไซมหลักท่ีใชในการยอยสลายเพคติน ไดแก  
 1)  เพคตินเอสเทอรเรส เอนไซมนี้มีช่ือตามระบบวา Pectin pectylhydrolase, EC 3.1.1.11 
เอนไซมจะเรงปฏิกิริยาการแยกหมูเมทิลจากสารประเภทเพคตินท่ีมีการเติมหมูเมทิลท่ีหมูคารบอก
ซิล ท้ังนี้ไมยอยสลายพันธะไกลโคซิล และยังคงจัดอยูในกลุมการยอยของไฮโดรเลสท่ียอยสลาย
พันธะเอสเทอร 
 2) พอลิกาแลคทูโรเนส  เอนไซมนี้มีช่ือตามระบบวา poly – α – 1,4 galacturonide 
glyconohydrolase, EC 3.2.1.15 ทําหนาท่ีไฮโดรไลซพันธะไกลโคซิลในสารประกอบเพคติน 
แบงเปน 2 กลุมยอย ตามชนิดสับสเตรต คือ พอลิเมทิล กาแลคทูโรเนส (polymethyl galacturonase) 
และแบงการยอยไปตามลักษณะการยอยสลาย คือ แบบสุม และแบบเปนระเบียบ  
 - การยอยสลายแบบสุม จําเพาะตอสับสเตรทที่มีเมทิลเอสเทอร จะไฮโดรไลซสับสเตรทท่ี
เปนเพคตินไดดีกวากรดเพคติค และมีการยอยแบบไมเปนระเบียบในสายพอลิเมอร  
 - การยอยสลายแบบเปนระเบียบ จําเพาะตอสับสเตรทท่ีมีเมทิลเอสเทอร จะไฮโดรไลซ
สับสเตรทท่ีเปนเพคตินไดดีกวากรดเพคติน และมีการยอยแบบเปนระเบียบจากปลายสายพอลิเมอร 
 3) เพคเทตไลเอส เอนไซมนี้มีช่ือตามระบบวา poly – α – 1,4 – D-galacturonide  lyase 
(EC 4.2.2.2) มีลักษณะปฏิกิริยาการยอยสลายพันธะไกลโคซิลในเพคติน หรือกรดเพคติค แลวได
สายพอลิเมอรสายส้ันท่ีปลายหน่ึงมีปลายรีดิวซ และอีกสายพอลิเมอรมีพันธะคู 

การใชเอนไซมในกระบวนการสกัดน้ําผลไม ในอดีตกระบวนการผลิตน้ําผลไม โดยเฉพาะ
การสกัดน้ําจะไดน้ําในปริมาณนอย จึงตองมีการพัฒนาวิธีในการเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดน้ํา 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  ในป 1930 จึงเร่ิมนําเอนไซมเซลลูเลส      และเพคติเนสเขามาใชเพื่อ
แกปญหาผลผลิตตํ่า และลดการอุดตันของแผนกรอง (Uhlig, 1998)  ในกระบวนการผลิตหลังจาก
การบีบค้ันน้ําแลวอาจยังมีน้ําหลงเหลืออยู โดยแทรกตัวอยูกับกากท่ีค้ันแลว เอนไซมจะทําปฏิกิริยา
ทําใหเนื้อผลไมมีขนาดเล็กลง และทําใหมีของเหลวเกิดข้ึน ชวยเพิ่มผลผลิต สามารถลดระยะเวลา
ในการบีบค้ันน้ําไดอีกดวย (Pilnik and Vorragen, 1993) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ รุจิรา (2542) 
ไดศึกษาเร่ืองการทําน้ําสาล่ีใสอัดกาซ พบวา เม่ือเติมเอนไซมเพคติเนส ปริมาณ 50 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม บมท่ีอุณหภูมิหองนาน 90 นาที ค้ันดวยเคร่ืองไฮดรอลิค ปริมาณผลผลิตของน้ําสาล่ี
ภายหลังการค้ันเม่ือไมเติมและเติมเอนไซมเพคติเนสเทากับรอยละ 50.08 และ 60.72 ตามลําดับ ใน
ปจจุบันการใชประโยชนของเอนไซมเพคติเนสและเอนไซมอ่ืนๆ มีความสําคัญอยางมากใน
เทคโนโลยีการผลิตน้ําผลไม  เชน การใชเอนไซมเพคติเนสในการสกัดน้ําผลไม  ทําใหน้ําผลไมใส  
ปองกันการเกิดเจล และลดปริมาณของเสีย 
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ปจจัยท่ีมีผลตอการสกัดโดยใชเอนไซมเพคติเนส  คือ ความเขมขนของเอนไซม อุณหภูมิ 
และเวลา พบวา  การใชเอนไซม Pectinex TM Ultra SP-L ท่ีระดับความเขมขนรอยละ 0.02  0.04  
0.06  0.08  0.10 และ 0.12 เปนเวลา 0  15  30  45 และ 60 นาที ท่ีอุณหภูมิชวง 45-60 องศาเซลเซียส 
พบวาความเขมขนของเอนไซมไมมีผลตอการลดลงของความหนืด แตเวลาในการสกัดมีผลทําให
ความหนืดเพิ่มข้ึน สวนผลการเปรียบเทียบเคร่ืองมือใชแยกนํ้ามะมวงหลังการใชเอนไซมสกัด 
พบวาเคร่ืองกรองภายใตความดันสามารถแยกนํ้ามะมวงท่ีมีลักษณะใส (อรัญญา และคณะ, 2545) 
งานวิจัยของ กัลยา (2536) ไดศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมของเอนไซมเพคติเนสในการสกัดน้ําละมุด
โดยใชความเขมขนของเอนไซมท่ี 5 ระดับ คือรอยละ 0.01  0.02  0.03  0.04 และ 0.05 อุณหภูมิใน
การทําปฏิกิริยาท่ีอุณหภูมิหอง 40  50 และ 60 องศาเซลเซียส เวลาในการทําปฏิกิริยาท่ี 15   30   45 
และ 60 นาที สภาวะท่ีเหมาะสม คือ ท่ีความเขมขนเอนไซมรอยละ 0.01 อุณหภูมิในการทําปฏิกิริยา 
50 องศาเซลเซียส และเวลาในการทําปฏิกิริยา 30 นาที จะทําใหความหนืดของเนื้อละมุดตีปนลดลง
และใหผลผลิตน้ําละมุดรอยละ 71 เม่ือศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงทางเคมีของน้ําละมุดท่ีใชเอนไซม
ในการสกัดท่ีระดับความเขมขนตางๆ พบวา เม่ือความเขมขนของเอนไซมเพิ่มขึ้นจะทําใหคาความ
เปนกรดดาง (pH) ลดลง ในขณะท่ีปริมาณกรด คาการเกิดสีน้ําตาล (browning index) และปริมาณ
ของของแข็งท้ังหมดท่ีละลายไดเพิ่มข้ึน และ อมรรัตน (2545) ไดศึกษาวิธีท่ีเหมาะสมสําหรับการ
ผลิตน้ําฝร่ังแทชนิดใสดวยวิธีทางชีวเคมี โดยใชเอนไซมเพคติเนสปริมาณ รอยละ 0.10  0.12 และ 
0.14  เวลาในการทําปฏิกิริยานาน 1 3 และ 5 ช่ัวโมง พบวาการใชเอนไซมเพคติเนสปริมาณ รอยละ 
0.14  เปนเวลา 5 ช่ัวโมง ผลิตภัณฑท่ีไดมีเปอรเซ็นตการยอมใหแสงผานสูง และไดรับคะแนนการ
ยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงสุด 
  
2.5 การทําใหเขมขนโดยเทคนิคการทําใหเขมขนแบบแชเยือกแข็ง 

2.5.1 ขั้นตอนการทําใหเขมขนโดยเทคนิคการทําใหเขมขนแบบแชเยือกแข็ง 
 โดยท่ัวไปการทําใหเขมขนในอาหารเหลวมีอยู 3 วิธี คือการระเหยโดยใชความรอน 
(evaporation)  เมมเบรนเทคโนโลยี (reverse osmosis) และการทําใหเขมขนโดยการแชแข็ง (freeze 
concentration)  (Miyawaki et  al., 2005) การทําใหเขมขนโดยการแชแข็งเปนการทําใหอาหารท่ี
เปนของเหลวมีความเขมขนเพิ่มข้ึน ซ่ึงมีหลักการ คือการลดอุณหภูมิของอาหารเหลวใหตํ่าลง
จนกระท่ังอาหารบางสวนแข็งตัว อาหารในชวงนี้มีลักษณะเปนกึ่งของเหลวกึ่งของแข็ง (slurry) 
เพราะในอาหารเหลวประกอบดวยผลึกน้ําแข็ง (ice crystal) อยูรวมกับสวนท่ีเปนของเหลว ทําให
อาหารมีความเขมขนมากข้ึนเนื่องจากนํ้าในอาหารเหลว บางสวนเปล่ียนสถานะเปนน้ําแข็ง ถาผลึก
น้ําแข็งเกิดข้ึนในสภาวะท่ีเหมาะสมผลึกน้ําแข็งท่ีไดจะมีความบริสุทธ์ิมากแทบจะไมมีองคประกอบ



 18

อ่ืน ๆ ของอาหารเขาไปอยูในผลึกน้ําแข็ง เม่ืออาหารเหลวมีลักษณะเปน slurry แลวผลึกน้ําแข็งจะ
ถูกแยกออกจากของเหลว โดยมีของเหลวติดไปกับผลึกน้ําแข็งนอยท่ีสุด ดังนั้นผลิตภัณฑ ท่ีไดคือ
อาหารเหลวท่ีมีความเขมขนเพิ่มข้ึน ดังแสดงในภาพที่ 2.4 ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนการเกิด
นิวเคลียสของผลึกน้ําแข็ง (ice crystal nucleation)  และตอดวยข้ันตอนการเพิ่มขนาดของนิวเคลียส
ของผลึกน้ําแข็ง (crystal growth) เพื่อใหไดผลึกน้ําแข็งท่ีมีขนาดเหมาะสม จากนั้นจะเปนข้ันตอน
การแยกผลึกน้ําแข็ง (separation) ออกจากอาหารเหลวท่ีเขมขนเพิ่มข้ึน (วสันต, 2550)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.4  กระบวนการพื้นฐานของการทําใหเขมขนโดยการแชเยือกแข็ง 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก วสันต, 2550 

 
การทําใหเขมขนโดยการแชเยือกแข็งประกอบดวย 2 ข้ันตอน ไดแก ข้ันตอนของการเกิด

ผลึกน้ําแข็ง (crystallization) และข้ันตอนการแยกผลึกน้ําแข็ง (separation unit)  
ขั้นตอนท่ี 1  การเกิดผลึกน้ําแข็ง (crystallization) 
การเกิดผลึกน้าํแข็งในอาหารเหลว มี 2 ข้ันตอน คือ การเกิดนวิเคลียสของผลึกน้ําแข็ง   และ 

การเพิ่มขนาดของผลึกน้ําแข็ง ในข้ันตอนนี้ตองมีการควบคุมใหเกิดผลึกน้ําแข็งอยางสมํ่าเสมอท่ัว
ท้ังอาหารเหลว และเปนผลึกน้ําแข็งท่ีเหมาะสมแกข้ันตอนการแยก นัน่คือ ผลึกน้ําแข็งควรมีรูปราง 

ของเหลว 

การเกิดนิวเคลียสของผลึกน้ําแข็ง 

การเพิ่มขนาดของผลึกน้ําแข็ง 

การแยกผลึกน้าํแข็ง 

ของผสมผลึกน้ําแข็งและของเหลว 

น้ําแข็ง 

ของเหลวเขมขน 
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กลม มีขนาดใหญและมีขนาดใกลเคียงกันมากท่ีสุด ซ่ึงจะทําใหสามารถแยกผลึกน้ําแข็งออกจาก
อาหารเหลวเขมขนไดงาย และลดปริมาณอาหารเหลวเขมขนท่ีติดไปกับผลึกน้ําแข็ง (รุงนภา, 2544)
โดยกระบวนการเกิดผลึกจะเกิดข้ึนได 2 ข้ันตอนคือ 

(1) การเกิดผลึกน้ําแข็ง (Crystal formation) หรือท่ีเรียกวา นิวคลีเอชัน (nucleation) เปน
จุดเร่ิมตนของการแชแข็ง ท่ีกอใหเกิดนิวคลีไอ (nuclei) ขนาดเล็ก ๆ ซ่ึงจะเปนจุดศูนยกลางของผลึก
ตอไป ท่ีสามารถเกิดข้ึนไดเอง โดยท่ัวไปแลวนิวคลีเอชันจะเกิดข้ึนได 2 ลักษณะคือ โฮโมจีเนียส 
(homogeneous) และเฮทเทอรโรจีเนียส (heterogeneous) ซ่ึงแบบแรกนั้นจะเกิดข้ึนคอนขางนอย
เฉพาะในระบบท่ีน้ําถูกทําใหบริสุทธ์ิอยางมาก โดยนิวคลีไอจะเปนกลุมของโมเลกุลน้ําท่ีรวมตัวกัน 
สวนการเกิดแบบเฮทเทอรโรจีเนียสนั้นอนุภาคเล็ก ๆ ท่ีมีอยูในสารละลายจะทําตัวเปนนิวคลีไอแลว
เกิดเปนผลึกข้ึน อนุภาคเหลานี้ตองมีโครงสรางผลึกคลายกับท่ีเกิดจากน้ําแข็ง  

(2) การเพิ่มขนาดของผลึกน้ําแข็ง (Crystal growth ) การเพิ่มขนาดของผลึกน้ําแข็งเปน
ข้ันตอนท่ีสองของการเกิดผลึกน้ําแข็ง เกิดข้ึนหลังจากเกิดนิวคลีไอเกิดข้ึนในจํานวนท่ีมากพอ เม่ือ
ส้ินสุดกระบวนการแชเยือกแข็ง ขนาดของผลึกน้ําแข็งนี้จะข้ึนกับจํานวนของนิวคลีไอท่ีเกิดข้ึน 
ระหวางการแชแข็งคือ ถาเกิดนิวคลีไอจํานวนเล็กนอยจะไดผลึกขนาดใหญ แตถาเกิดนิวคลีไอ
จํานวนมาก ก็จะไดผลึกขนาดเล็กจํานวนมากดวย เนื่องจากการเกิดนิวคลีไอจะข้ึนกับระดับการทํา
ใหเย็นยิ่งยวด (super cooling) ดังนั้นขนาดของผลึกท่ีไดจึงข้ึนกับอัตราการแชแข็งดวย ถาอัตราการ
กําจัดความรอนชา (อัตราการแชแข็งชา) นิวคลีไอท่ีเกิดข้ึนจะเพิ่มข้ึนอยางมาก แตถาความรอนถูก
กําจัดออกไปอยางรวดเร็ว ทําใหอุณหภูมิของผลิตภัณฑลดลงอยางรวดเร็ว จะเกิดนิวคลีไอจํานวน
มากและมีการเพิ่มขนาดท่ีจํากัด ขนาดของผลึกน้ําแข็งจะข้ึนอยูกับเคร่ืองแชเยือกแข็ง  
 เคร่ืองมือท่ีใชในการสรางผลึกน้ําแข็ง ทําหนาท่ีดึงความรอนแฝงของการกลายเปนน้ําแข็ง 
(heat of crystallization) ออกจากของเหลว ซ่ึงสามารถทําได 2 วิธีใหญ ๆ คือ การดึงความรอนออก
จากสารละลายโดยตรง คือ การใชการระเหยน้ําแบบสุญญากาศ และการดึงความรอนออกโดยผาน
ผนังเย็นจากระบบทําความเย็นดังนี้ 

1) เคร่ืองแชแข็งท่ีสารใหความเย็นสัมผัสกับอาหารเหลวโดยตรง เคร่ืองแชแข็งแบบนี้สาร
ใหความเย็นจะสัมผัสกับอาหารเหลวโดยตรง สารใหความเย็นท่ีใชกันไดแก Freon และ butane เปน
ตน ท่ีความดันสูงสารใหความเย็นจะมีสถานะเปนของเหลวสวนท่ีความดันตํ่าสารใหความเย็นจะมี
สถานะเปนกาซ สารใหความเย็นจะถูกฉีดออกมาดวยความดันสูง สารใหความเย็นจึงมีสถานะเปน
ของเหลว เม่ือสารใหความเย็นสัมผัสกับอาหารเหลวความดันจะตํ่าลงสารใหความเย็นจึงเปล่ียน
สถานะเปนไอ ในขณะเดียวกันก็จะเกิดการแลกเปล่ียนความรอนกับอาหารเหลวทําใหเกิดผลึก
น้ําแข็งข้ึนในอาหารเหลว เรียกเคร่ืองแชแข็งแบบนี้วาเปนแบบ  bubbling  of  expanding refrigerant 
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อีกรูปแบบหนึ่งคือแบบ vacuum vaporization of solvent วิธีนี้นิยมใชในการเพิ่มความเขมขนของ
สารเคมีและในการเปล่ียนน้ําทะเลใหกลายเปนน้ําจืด แตไมนิยมใชในการเพิ่มความเขมขนอาหาร
เหลว โดยเปนเคร่ืองแชแข็งท่ีภายในเปนสุญญากาศสูงมากจนน้ําในสารละลายกลายเปนไอน้ํา ไอ
น้ําจะสัมผัสกับสารใหความเย็นแลวไอน้ําจะควบแนนเปนผลึกน้ําแข็ง เนื่องจากใน เคร่ืองแชแข็ง
แบบนี้จะมีไอน้ําอยูรวมกับน้ําท่ีมีสถานะเปนของเหลว หากใชวิธีนี้กับอาหารเหลวจะทําใหเกิดการ
สูญเสียกล่ินรสที่ระเหยไดของอาหารเหลวไปกับไอน้ํา ทําใหคุณภาพของอาหารเหลวเขมขนท่ีได
ไมดีไปกวาการทําใหเขมขนโดยการระเหยเลย นี่คือเหตุผลสําคัญท่ีไมนิยมใชวิธีนี้ในการทําให
อาหารเหลวเขมขน 
  2) เคร่ืองแชแข็งท่ีสารใหความเย็นไมสัมผัสกับอาหารโดยตรง จะมีการถายเทความรอน
ระหวางสารใหความเย็นกับอาหารเหลวผานผนังของเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน  เคร่ืองแชเยือก
แข็งท่ีการเย็นลงของอาหารเหลวและการเกิดผลึกน้ําแข็งเกิดข้ึนในบริเวณเดียวกัน แบงยอยไดเปน 
 (2.1) แบบผลิตพรอมกับเล้ียงผลึก  โดยท่ัวไปของอุปกรณชนิดนี้ คือ จะมีสวนของการ
สรางผลึก และสวนของการเล้ียงผลึกอยูในตัวเดียวกัน โดยมีการทํางานของเคร่ือง คือเม่ือผิวเย็นทํา
หนาท่ีของการสรางผลึกเล็ก  (nucleation zone) แลวผลึกเล็ก ๆ เหลานั้นจะถูกใบมีดทําการขูดผลึก
เหลานั้นออกมาใหอยูในสวนของการเล้ียงผลึก (growth zone) (ภาพท่ี 2.5) ใบมีดของอุปกรณชนิด
นี้ ทําหนาท่ีในการกวนสารละลายเพื่อเพิ่มความเปนเทอรบูเลนทใหกับสารละลายดวย ขอดีของการ
ผลิตผลึกแบบนี้ คือ อุปกรณที่ใช มีราคาถูกกวา จึงเหมาะสําหรับการผลิตแบบแบทซ และสามารถ
ควบคุมกระบวนการผลิตไดงาย สวนขอเสียของอุปกรณนี้ คือ มีประสิทธิภาพตํ่ากวาแบบตกผลึก
ภายนอก เนื่องจากไมสามารถควบคุมพลังงานของการกวนไดเพราะใบกวน และใบขูดติดอยูในชุด
เดียวกัน 
 

 
ภาพท่ี 2.5  ลักษณะของการเกิดผลึกพรอมกับการขูดผลึกของใบมีด 

ท่ีมา : Hartel, 1996 
 

 

Vaporizing ammonia 
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 (2.2) แบบตกผลึกภายนอกระบบ (External cooled crystallizer) หลักการผลิตดวยเคร่ือง
ผลิตผลึกดวยวิธีนี้คือ การแยกอุปกรณท่ีทําหนาท่ีกําเนิดผลึกออกจากถังกวน เนื่องจากสามารถ
ควบคุมสภาวะไดดีกวาแบบแรก  เหมาะสําหรับระบบการผลิตท่ีเปนแบบตอเนื่อง (continuous 
type) แตมีการลงทุนท่ีสูง และตองการการควบคุมสภาวะท่ีซับซอนกวาแบบแรก โดยวิธีผลิตผลึก
แบบนี้มีอุปกรณท่ีสําคัญ 3 ชนิด คือ เคร่ือง scrap surface heat exchanger อัตราทําความเย็นสูง  ถัง
บมผลึก (ripening tank) และปม (pump) ท่ีทําหนาท่ีสงสารละลายท่ีเปนของเหลวกลับมาทําความ
เย็นไดอีก ในกระบวนการผลิตผลึก ความรอนจะถายเทผานผนังของ scrap surface heat exchanger 
ในอัตราท่ีสูง ทําใหเกิดผลึกน้ําแข็งในปริมาณท่ีสูงมาก ซ่ึงผลึกท่ีเกิดข้ึนนี้ อยูในรูปของ subcritical 
crystal จากน้ันผลึกน้ําแข็งเหลานั้นจะถูกสงอยางตอเนื่องไปสูเคร่ืองผลิตผลึก (crystallizer) ผลึกท่ี
ถูกสงมาจะเกิดการละลายไปรวมกับผลึกท่ีมีขนาดใหญกวาท่ีมีแลวอยูในระบบ โดยในสวนของการ
ผลิตผลึกนี้จะใชเวลาไมตํ่ากวาคร่ึงช่ัวโมง (ภาพท่ี 2.6) 
 

 
ภาพท่ี 2.6 ระบบของเคร่ืองผลิตผลึกแบบเล้ียงผลึกภายนอก 

ท่ีมา : Hartel, 1996 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดผลึกน้ําแข็ง 
1) การลดลงของจุดเยือกแข็งและการเกิดจุด Eutectic กราฟสถานะของสารละลายท่ีมีองค  

ประกอบสองอยางแสดงไวในภาพท่ี 2.7 จากภาพจะเห็นวาเม่ือของเหลวถูกทําใหเย็นลงต่ํากวา
อุณหภูมิจุดเยือกแข็ง (จากจุด TA – TA’)  ของของเหลว น้ําจะแยกตัวออกมาเปนผลึกน้ําแข็งใน
ปริมาณเทากับ WA เม่ือของเหลวถูกทําใหเย็นลงกวานี้ ความเขมขนของของเหลวจะเพ่ิมข้ึนจากจุด 
(WA – TA’) ถึงจุด (WA – TB) จนถึงจุดสมมูล ความเขมขน WE องคประกอบในผลึกของแข็งและ
ในสวนท่ียังเปนของเหลวจะเทากัน เนื่องจากเม่ือของเหลวมีความเขมขนมากข้ึนจะมีความหนืดมาก
และทําใหการแยกผลึกน้ําแข็งออกเปนไปไดยาก กระบวนการแชเยือกแข็งจึงมักจะหยุดกอนท่ีจะถึง
จุดสมมูล คือ จุด Eutectic (Marcus, 2003)  
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2) วิธีการเตรียมอาหารเหลวกอนนําอาหารเหลวไปแชแข็ง ประสิทธิภาพของการทําให

เขมขนโดยการแชเยือกแข็งจะสูงข้ึนไดหากมีการเตรียมอาหารเหลวใหมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม โดย
การเปล่ียนแปลงโครงสรางทางเคมีของอาหารเหลว เชน ยับยั้งการทํางานของเอนไซม หรือโดยใช
วิธีการแยกทางกายภาพ เชน การหมุนเหวี่ยง และการกรอง เพื่อแยกองคประกอบบางอยางออกไป
จากอาหารเหลว เชน การแยกองคประกอบพวกเศษเนื้อ และเพคตินออกไป การยับยั้งการทํางาน
ของเอนไซมในน้ําผลไมทําไดโดยนําน้ําผลไมไปใหความรอน ซ่ึงจะเปนการพาสเจอรไรสน้ําผลไม
และทําลายเอนไซมเพคติเนส ซ่ึงเปนเอนไซมท่ีทําใหน้ําผลไมขุน การใชความรอนทําใหผลิตภัณฑ
มีคุณภาพดานจุลชีววิทยาและมีความใส โดยไมทําใหคุณภาพดานอ่ืน ๆ ของผลิตภัณฑสูญเสียไป 
ตัวอยางเชน น้ําองุน pH 3.0 3.5 และ 3.8 ถาถูกทําใหความรอน 0.8 วินาที ท่ีอุณหภูมิ 88 93 และ 96 
องศาเซลเซียส ตามลําดับ จะยับยั้งการทํางานของเอนไซมเพคติเนสไดอยางสมบูรณ การแยกเศษ
เนื้อออกไปแลวมาทําใหเขมขนโดยการแชเยือกแข็ง พบวาประสิทธิภาพของกระบวนการแยกจะ
สูงข้ึน อีกท้ังยังชวยลดการสูญเสียตัวถูกละลายไปในข้ันตอนการแยกดวยเคร่ืองแยกแบบคอลัมน  

3) ความหนืดของอาหารเหลวโดยทัว่ไปแลวเม่ือความเขมขนของอาหารเหลวเพิ่มข้ึน ความ
หนืดของอาหารเหลวจะเพ่ิมข้ึนดวย ตัวอยางเชน น้ําเช่ือมท่ีมีอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ถามีความ
เขมขนรอยละ 20 และรอยละ 50 จะมีความหนืด 3.8  และ 93.9 เซนติพอยส ตามลําดับ ความหนืดท่ี 

ภาพท่ี 2.7  กราฟแสดงการเปล่ียนแปลงสถานะของระบบของแข็งและของเหลวผสม 
ท่ีมา: Marcus, 2003 
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เพิ่มข้ึนระหวางการทําใหเขมขนโดยการแชเยือกแข็งจะเปนตัวกําหนดความเขมขนสูงสุดของ
อาหารเหลวท่ีจะทําได เพราะประสิทธิภาพในการแยกผลึกน้ําแข็งออกจากอาหารเหลวเขมขนจะ
ลดลงหากความหนืดของอาหารเหลวสูงข้ึน ความหนืดยังมีผลตอข้ันตอนการเพ่ิมขนาดของผลึก
น้ําแข็งดวย โดยอัตราการเพ่ิมขนาดผลึกน้ําแข็งจะชาลงหากความหนืดของอาหารเหลวสูงข้ึน 
ตัวอยางเชน ในสารละลายท่ีมีองคประกอบพวกน้ําตาล โปรตีน และสตารซ ซ่ึงองคประกอบพวกนี้
ทําใหสารละลายมีความหนืดมากกวาน้ํา พบวาสารละลายท่ีมีองคประกอบเหลานี้จะมีอัตราการเพ่ิม
ขนาดของผลึกน้ําแข็งชากวาอัตราการเพ่ิมขนาดของผลึกน้ําแข็งในน้ําบริสุทธ์ิ ความหนืดท่ีเพิ่มข้ึน
ในอาหารเหลวบางชนิดจะสามารถปองกันการเกิดนิวเคลียสของผลึกของตัวถูกละลายได ซ่ึงก็จะ
ชวยใหการแชเยือกแข็งดําเนินตอไปไดแมวาอุณหภูมิจะตํ่ากวาจุดยูเทคติก แลวก็ตาม  

ขั้นตอนท่ี 2 การแยกผลึกน้ําแข็ง 
 เม่ือน้ําผลไมผานกระบวนการเพ่ิมความเขมขนโดยใชเทคนิคแบบแชเยือกแข็งแลว จะได
สารละลายที่อยูในรูปของสารละลายเขมขนผสมกับผลึกน้ําแข็ง แตเนื่องจากตองการสารละลาย
เขมขนเพียงอยางเดียว จึงตองมีการเหว่ียงแยกผลึกน้ําแข็งออกจากของเหลว ซ่ึงกระบวนการเหวี่ยง
แยกผลึกน้ําแข็งนี้  สามารถแบงเคร่ืองมือท่ีใชในการแยกออกเปน 3 รูปแบบ คือ 

1) เคร่ืองหมุนเหวี่ยง สามารถกรองผลึกน้ําแข็งไดในตัว (filtering centrifuges) โดยอาศัย
หลักการที่วาความหนาแนนของผลึกน้ําแข็งกับสวนของเหลวเขมขนมีคาไมเทากัน สวนของเหลว
เขมขนมีความหนาแนนมากกวาผลึกน้ําแข็ง ดังนั้นจะถูกหมุนเหวี่ยงไปไดไกลกวา สวนของเหลว
เขมขนจึงเปนสวนท่ีอยูติดผนังของเคร่ืองหมุนเหวี่ยงซ่ึงท่ีผนังของเคร่ืองหมุนเหวี่ยงจะเปนตัวกรอง
โดยรอบ ของเหลวเขมขนสามารถไหลผานตัวกรองออกไปได นอกจากน้ันยังพบวามีการสูญเสีย
กล่ินรสของอาหารไปบางสวน ท้ังนี้เพราะในระหวางการหมุนเหวี่ยงจะเกิดชองวางอากาศบริเวณ
ตรงกลางของเคร่ืองเหวี่ยง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการแยกของเคร่ืองหมุนเหวี่ยง
ไดแกความเร็วรอบในการหมุน ขนาดของผลึก การกระจายขนาดของผลึก รูปรางของผลึก และ
ความหนืดของของเหลวเขมขน 
              2) Wash column  เปนเคร่ืองท่ีใชกันมากในโรงงานท่ีผลิตอาหารเหลวเขมขน เพราะไดมี
การพัฒนาเคร่ืองใหมีประสิทธิภาพในการแยกสูง wash column มีลักษณะเปนคอลัมนในแนวต้ัง 
เคร่ืองจะแยกใหผลึกน้ําแข็งเคล่ือนท่ีข้ึนดานบน ในขณะท่ีของเหลวเขมขนจะเคล่ือนท่ีลงสูดานลาง
ของคอลัมน ท่ีบริเวณดานลางสุดของคอลัมนจะมีตัวกรองทําใหเฉพาะสวนของเหลวเขมขนเทานั้น
ท่ีไหลผานไปได wash column ถูกแบงออกเปนสามชนิดโดยจําแนกตามลักษณะของแรงท่ีใชใน
การแยก ดังนี้ buoyancy bed columns, screw conveyor columns และ piston bed columns 



 24

3) เคร่ืองแยกผลึกน้ําแข็งแบบกด (Hydraulic piston) จะใชกับเครื่องแชเยือกแข็งแบบ 
progressive crystallizers โดยใชแรงกดในการแยกสวนของเหลวเขมขนออกจากผลึกน้ําแข็ง 
อุปกรณท่ีใชกดอาจจะเปนลูกสูบไฮโดรลิกหรือสกรู การใชเคร่ืองกดเปนวิธีท่ีคาใชจายไมสูง แตไม
นิยมใชในอุตสาหกรรมอาหาร เพาะสวนของเหลวเขมขนท่ีจะติดไปกับผลึกน้ําแข็งคอนขางมาก  

การทําใหอาหารเขมขนโดยการแชเยือกแข็งกระทําในสภาวะท่ีมีอุณหภูมิตํ่า ไมมีการใช
ความรอน จึงมีขอดีกวาการระเหย และ reverse osmosis ดังนั้นคุณภาพของอาหารจึงไมถูกทําลาย
เหมาะกับอาหารท่ีไมควรใหความรอน ไมมีการสูญเสียสารใหกล่ินรสของอาหาร สามารถเพ่ิมความ
เขมขนของเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลไดโดยไมมีการสูญเสียแอลกอฮอลแตอยางใด อาหารเขมขนท่ี
ไดมีอุณหภูมิตํ่าจึงสะดวกในการนําไปผานกระบวนการอ่ืน ๆ ท่ีตองกระทําท่ีอุณหภูมิตํ่าตอไปได
ทันที เชน นําเขาสูกระบวนการทําแหงแบบแชเยือกแข็ง (Marcus, 2003) 

2.5.2  ขอดี และขอดอยของกระบวนการทําใหเขมขน โดยเทคนิคแบบแชเยือกแข็ง 
ขอดี  

    1) เปนวิธีท่ีใชอุณหภูมิตํ่า ลดการสูญเสียสารท่ีไวตอความรอน และยังคงคุณคาสารอาหาร
ท่ีสําคัญ เชน วิตามิน สารตานอนุมูลอิสระในนํ้าผลไม 
                2) เปนวิธีท่ีสามารถเก็บรักษากล่ินหอมระเหยไดมากกวาวิธีการทําใหเขมขนโดยวิธีอ่ืน ๆ  

ขอดอย 
1) ความเขมขนของอาหารที่ไดตํ่ากวาอาหารท่ีไดจากวิธีการระเหย ถาใชวิธีการระเหยจะทํา

ใหไดอาหารท่ีมีความเขมขนรอยละ 70-90 แตถาใชการทําใหเขมขนโดยการแชเยือกแข็งจะได
อาหารที่มีความเขมขนรอยละ 40-50 เนื่องมาจากความหนืดของสวนเหลวเพิ่มข้ึน 
 2) คาใชจายสูงกวาวิธีระเหย และวิธีการ reverse osmosis ท้ังการลงทุน (capital cost) 
คาใชจายระหวางการปฏิบัติงาน และคาใชจายจากการสูญเสียสวนของเหลวเขมขนไปกับผลึก
น้ําแข็งในระหวางกระบวนการแยกผลึกน้ําแข็ง 
     3) ถาอาหารเหลวเร่ิมตนมีคุณภาพต่ําจะมีกล่ินรสที่ไมดี หากนํามาทําใหเขมขนโดยการแช
เยือกแข็ง กล่ินรสท่ีไมพึงประสงคจะยังคงมีในอาหารเหลวเขมขนท่ีได เชน ถานําน้ําผลไมจาก
ผลไมท่ีสุกเกินไปมาทําใหเขมขนโดยการแชเยือกแข็ง จะมีกล่ินผลไมท่ีสุกเกินไปหลงเหลืออยูใน
อาหารเหลวเขมขนท่ีได ซ่ึงถาหากนําน้ําผลไมจากผลไมท่ีสุกเกินไปไปทําใหเขมขนโดนการระเหย 
กล่ินท่ีไมพึงประสงคนี้จะหายไป 

4) การกําจัดผลึกน้ําแข็งออก  โดยท่ีไมมีการสูญเสียของสารถูกละลายเลยน้ัน ทําไดยาก คือ  
เม่ือทําใหน้ําบริสุทธ์ิในน้ําผลไมเกิดการแข็งตัวอยางรวดเร็ว  ของแข็งบางสวนในน้ําผลไม     จะติด
ไปกับน้ําแข็งท่ีแยกออกไป เชน  สี  กล่ิน  และสารอาหารที่สําคัญ 
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2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

Liu (1998)  ศึกษาการทําน้ํามะเขือเทศเขมขนโดยการทําใหเขมขนแบบแชแข็งแบบ 
progressive พบวา ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดเพิ่มข้ึนจาก 2.8 องศาบริกซ เปน 4.8    
องศาบริกซ  ปริมาณวิตามินซี และสี ยังคงรักษาไวไดใกลเคียงกับน้ํามะเขือเทศค้ันสดมากท่ีสุด 

Bradock and Marcy (1998) ศึกษาการผลิตน้ําสับปะรดเขมขนดวยวิธีการแชเยือกแข็ง โดย
การนําน้ําสับปะรดไปแชเยือกแข็งดวยเคร่ืองแชเยือกแข็งแบบขูดผิว และบมในถังบมผลึก จนมี
ขนาดของผลึกน้ําแข็งใหญกวา 200-250 ไมโครเมตร ทําการแยกผลึกออกจากนํ้าสับปะรดเขมขน
ดวยเคร่ืองแยกแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย พบวา จากน้ําสับปะรดสด 44.9 กิโลกรัม ท่ีมีปริมาณของแข็ง 

14.4 °Brix  จนไดน้ําสับปะรดเขมขน 31.3 กิโลกรัม และปริมาณของแข็งหลังจากเพ่ิมความเขมขน 

18.2 °Brix   ผลึกน้ําแข็ง 10.3 กิโลกรัม และมีสวนตกคางในระบบ 3.3 กิโลกรัม สําหรับดาน
พลังงานไดมีการคํานวณพลังงานไฟฟาท่ีใชในการผลิต  พบวา ใชพลังงานไฟฟา 1.85 กิโลวัตต-
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แบบแชเยือกแข็ง (freeze drying)  ในข้ันตอนแรกไดมีการทําใหสารละลายกาแฟมีความเขมขนข้ึน
จากรอยละ 20 เปนรอยละ 40 โดยใชวิธีการเพิ่มความเขมขนแบบแชเยือกแข็งกอน แลวจึงนําไปทํา
แหงแบบแชเยือกแข็ง สามารถชวยรักษากล่ินของกาแฟไวได 

Ramos (2005) ศึกษาการทําน้ําเบอรร่ีเขมขนโดยการทําใหเขมขนแบบแชเยือกแข็ง พบวา 
ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดเพิ่มข้ึนจากรอยละ 6.0 เปนรอยละ 8.9  คาความเปนกรด-ดาง 
เพิ่มข้ึนจาก 2.98 เปน 3.02  เม่ือนําไปวิเคราะหคุณภาพดานกล่ินโดยการใชเคร่ือง GC พบวาสารท่ี
ใหกล่ินในเบอรร่ี คือ Geraniol  ไมเปล่ียนแปลงและยังทําใหมีกล่ินท่ีดีข้ึน  

     Siddharth (2005) ศึกษาการทําใหน้ําออยเขมขนโดยเทคนิคแบบแชเยือกแข็งจาก 20 ถึง40
องศาบริกซ  กอนนําไปตมใหเดือด  พบวาสามารถชวยลดการเกิดคาราเมล (caramelisation)  ใน
น้ําออยได    ลดการเกิดสีน้ําตาลในน้ําออย และยังชวยลดปริมาณของชานออยลงไดดวย ถา
เปรียบเทียบกับวิธีการทําใหเขมขนแบบใชความรอนเพียงอยางเดียว  
 

 


