
บทท่ี 2 
 

ทฤษฎีพื้นฐานและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
 
 
2.1 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับใบเตย 
 

ใบเตย หรือเตยหอม จดัอยูในวงศ  Pandanaceae และชนิด P. amaryllifolius Roxb. เปนพืช
ใบเล้ียงเดีย่วลักษณะแตกกอเปนพุมขนาดเล็ก ใบเรียวยาว ขอบใบเรียบ ผิวใบบนเปนมันมีสีเขมกวา
ผิวใบลาง ใบสดมีกล่ินหอมเหมือนขาวใหม โดยปกติมักนําใบเตยมาประกอบอาหารเปนสารใหสี
และกล่ินท่ีใชไดอยางปลอดภัย (Lechat et al., 1996) 

 

 
 

ภาพ 2.1 ใบเตย 
 

 
2.1.1 สารหอมหลักจากใบเตย 

Buttery et al. (1983) ไดคนพบวาสารท่ีใหกล่ินหอมหลักในใบเตยคือสารประกอบ 2-
Acetyl-1-Pyrroline (ACPY) ซ่ึงสกัดไดจากใบเตยท่ีผานการทําแหงแบบแชเยือกแข็ง (freeze 
drying) ดวยชุดสกัดไอน้ําและตัวทําละลายอินทรียแบบตอเนื่อง (simultaneous steam 
distillation/solvent extraction apparatus) ซ่ึงสารประกอบ ACPY ดังกลาวเปนสารประกอบ 
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ประเภท heterocyclic มีโครงสรางและลักษณะเปนสารประกอบในกลุม pyrrole ซ่ึงเปนวงขนาด 5 
เหล่ียมท่ีมีอะตอมไนโตรเจนอยูในวง มีพนัธะคูระหวางคารบอนกับไนโตรเจน (C=N) และมีหมู 
acetyl เกาะกับคารบอนท่ีเกิดพันธะดังภาพที่ 2.2 สารประกอบ ACPY จะมีลักษณะทางกายภาพเปน
ของเหลวใสไมมีสี มีสมบัติเปนดางเล็กนอยสามารถระเหยไดงาย และไมเสถียรเมื่ออยูในรูปสาร
บริสุทธ์ิ (จริยาพร, 2544) สาร ACPY นอกจากจะเปนสารประกอบหลักท่ีพบไดในใบเตยแลวยัง
สามารถพบไดในขาวโพดค่ัว ขาวโพดหวานสด ขาวโพดหวานแชแข็ง ขาวโพดหวานบรรจุ
กระปอง ขาวหอมมะลิ ขนมปงจากแปงสาลี แปงขาวไรนท่ีผานการอบใหม และในดอกชมนาด 
(Schieberle and Grosch, 1985; Buterry et al., 1994; Buterry and Ling, 1995; สุกัญญา, 2540)  
นอกจากนั้นยงัพบสาร ACPY ในกระบวนการผลิตตางๆโดยเฉพาะในกระบวนการทําอาหารใหสุก
ดวยความรอน เชน ใน Baguette crusts (Zehentbauer and Grosch, 1998) กุงนางสายพันธุ 
Procambarus clarkill (Cadwallader and Baek, 1998) มันฝร่ังตม (Mutti and Grosch, 1999) เมล็ด
มะมวงหิมพานตอบ สายพันธุ Irvingia gabonensis (Tairu et al., 2000) ไสกรอกกระเทียมสไตล
อิตาลีและแฮมที่ผานความรอน (Blank et al., 2001) และกุงกามกราม (Homarus americans) (Lee et 
al., 2001) เปนตน 

Apintanapong and Noomhorm (2003) ไดตรวจสอบสารประกอบ ACPY ท่ีสกัดไดจาก
ใบเตยดวยวิธีการกล่ันดวยไอน้ํา และใชเทคนิค Gas chromatography - Mass spectrometry (GC-
MS) วิเคราะหพบวามีเวลารีเทนชันเทากับ 5.33 นาทีดังภาพท่ี 2.3 

 

 
 

ภาพ 2.2 โครงสรางของสารประกอบ 2-Acetyl-1-Pyrroline  
ท่ีมา : Buttery et al. (1982) 
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ภาพ 2.3 โครมาโตแกรมท่ีไดจากสารสกัดจากใบเตยดวยวธีิการกล่ันดวยไอน้ํา  
ท่ีมา : Apintanapong and Noomhorm (2003) 

 
2.1.2 การสังเคราะหสาร 2-Acetyl-1-Pyrroline 

Buttery et al. (1982) ไดทําการสังเคราะหสาร ACPY โดยใชสาร 2-acetyl-pyrrole เปนสาร
ต้ังตนทําปฏิกริิยา reduction โดยมี rhodium-on-alumina เปนตัวเรงปฏิกิริยาไดผลิตภัณฑคือ 2-(1-
hydroxyethyl)-pyrrolidine และสารดังกลาวจะเกดิปฏิกริิยา oxidation กับ silver carbonate (on 
celite) ในสารละลายเบนซีนภายใตบรรยากาศท่ีมีไนโตรเจน และจะไดผลิตภณัฑสุดทายคือสาร 
ACPY ดังภาพท่ี 2.4 

มีงานวิจยัจํานวนมากท่ีนําสาร ACPY ท้ังท่ีสกัดไดจากใบเตย และจากการสังเคราะหมาใช
ประโยชน โดยมักนําสารดงักลาวมาเพ่ิมความหอมใหกับผลิตภัณฑ เชน ขาวขาวกลุมท่ีไมใชขาว
สายพันธุหอม เจลน้ํายาปรับอากาศ และการพัฒนาสารตรึงกล่ินในบุหงา (ณัฏฐา และคณะ, 2546; 
ปานทิพย และคณะ 2550; Laohakunjit and Kerdchoechuen, 2007) 
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ภาพ 2.4 การสังเคราะหสาร 2-Acetyl-1-Pyrroline 
 
2.2 ขาว 
 

ขาวจัดเปนพืชใบเลี้ยงเดีย่ว วงศหญา (Family: Grammineae หรือ Poaceae) สกุลออริซา 
(Genus: Oryza) เจริญเติบโตไดดีในเขตรอนและอบอุน ขาวเปนพชือาหารท่ีสําคัญชนิดหนึ่งของ
โลกโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย โดยขาวท่ีนํามาปลูกเปนอาหารนั้นแบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ ขาว
ท่ีปลูกในแถบเอเชียสายพนัธุ Oryza sativa Linn. และ ขาวท่ีปลูกในแถบแอฟริกาสายพันธุ Oryza 
glaberrima Steud. มีจํานวนพันธุมากกวา 120,000 พันธุ ท่ีมีช่ือและลักษณะท่ีแตกตางกัน  

เมล็ดขาวประกอบดวย เปลือกหุมเมล็ด (Hull) ซ่ึงจะหุมขาวกลอง ในเมล็ดขาวกลอง
ประกอบดวยจมูกขาว (Germ) รําขาว (bran) และเมล็ดขาวขาวหรือเมล็ดขาวสาร (Endosperm) 
แสดงดังภาพที่ 2.5 และ 2.6  
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ภาพ 2.5 a) ขาวเปลือก b) ขาวกลอง c) ขาวขาว 

 
 

 
ภาพ 2.6 องคประกอบของเมล็ดขาว 

ท่ีมา : www.teksengricemill.com/knowled/structure.htm 
 
เมล็ดขาวมีองคประกอบตางๆดังนี้ (อรอนงค, 2547) 

ก. แกลบ ประกอบไปดวย โปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต เถา สารซิลิกา แคลเซียม ฟอสฟอรัส 
ลิกนิน เซลลูโลส เพนโตแซน เฮมิเซลลูโลส และอ่ืนๆสามารถนําแกลบไปใชประโยชนได

a b c 
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หลายอยาง เชน ทําปุย นําไปเผาใชเปนพลังงานความรอนได หรือใสในนาขาวเพื่อปรับ
สภาพดิน  

ข. ขาวกลอง เม่ือนําขาวกลองมาขัดเอาผิวออกจะไดรําหยาบและจมูกขาว (5 – 8%) รําละเอียด
และจมูกขาว (2–3%) และขาวสาร (60-73%) องคประกอบหลักของเมล็ดขาวคือ 
คารโบไฮเดรตหรือแปงขาว (Starch)  

ค. คารโบไฮเดรตหรือแปงขาว ขาวจะมีแปงอยู 90% ของน้ําหนกัแหง แปงขาวสามารถแยก
ออกเปนองคประกอบยอย 2 ชนดิ ไดแก อมิโลเพคติน (amylopectin) และอมิโลส 
(amylose) อมิโลเพคตินประกอบดวยโมเลกุลของกลูโคสจัดเรียงตัวเปนพอลิเมอรท่ีมีแขนง 
96% ตอกันดวยพันธะ α-1,4 อีก 4% ตอกันดวยพันธะ α-1,6 สําหรับอมิโลส ประกอบดวย
โมเลกุลของกลูโคสจัดเรียงตัวเปนพอลิเมอรเชิงเสน (linear chains) ดวยพนัธะ α-1,4 มีโซ
กิ่ง (branched chain) 3-4 กิ่งดวยพันธะ α-1,6      

ง. โปรตีน เมล็ดขาวมีสวนประกอบของโปรตีนอยูประมาณ  4.3 – 18.2  %  หรือเฉล่ีย 9.5 % 
เปนอันดับสองรองจากแปง โดยปริมาณโปรตีนท่ีพบในเมล็ดขาวจะข้ึนอยูกับสถานท่ีปลูก
และสภาพแวดลอม 

จ. ไขมัน ไขมันท่ีอยูในเมล็ดขาวมักจะอยูในสภาพเปนหยดไขมันเล็กๆ ขนาดเล็กกวา 1.5 
ไมครอนอยูบริเวณเยื่อหุมผิวเมล็ด และจมูกขาว เมล็ดขาวมีไขมัน 1.6 – 2.8 % สวนใหญอยู
ในรําขาว ไขมันท่ีไดจากขาวเปนไขมนัท่ีมีคุณภาพดี โดยมีปริมาณกรดไขมันไมอ่ิมตัวสูง 
ไดแก Linoleic acid, Oleic acid และ Palmitoleic acid มีสารแกมมา ออไรซานอล (Gamma 
Oryzanol) ท่ีชวยในการควบคุมระดับโคเลสเตอรอลในเสนเลือด และชวยในการ
เจริญเติบโตของทารกในครรภ เด็กแรกเกดิ และเด็กเล็ก 
 
ขาวสารที่มีอายุมากจะมีความแข็งแรงมากกวาขาวสารใหม เม่ือเก็บขาวเปนระยะเวลานาน

ข้ึนอมิโลสและกรดไขมันในขาวจะจับตัวกันเปนสารประกอบข้ึน ทําใหเม็ดแปงสามารถพองตัวใน
น้ําไดลดลง และกรดไขมันไมอ่ิมตัวในแปงจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเปนสารประกอบคารบอนิล 
ซ่ึงจะไปทําปฏิกิริยากับโปรตีนทําใหความสามารถในการละลายของโปรตีนลดลง สงผลให
ขาวสารเกาใชระยะเวลาในการหุงนานข้ึน 

ขาวท่ีคาขายกนัในตลาดโลกเกือบท้ังหมดเปนขาวท่ีปลูกจากแถบเอเชีย  ซ่ึงสามารถแบงได
ตามแหลงปลูก คือขาวอินดิกา (Indica) มีลักษณะเมล็ดยาวรี ตนสูง เปนขาวท่ีปลูกในเอเชียเขต
มรสุม ต้ังแต จีน เวียดนาม ฟลิปปนส ไทย อินโดนีเซีย อินเดีย และศรีลังกา ขาวพนัธุนี้คนพบคร้ัง
แรกในอินเดยีและตอมาไดพฒันาไปปลูกท่ีทวีปอเมริกา ขาวจาปอนกิา (Japonica) เปนขาวท่ีปลูก
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ในเขตอบอุน เชน จีน ญ่ีปุน เกาหลี มีลักษณะเมล็ดปอมกลมรี ตนเต้ีย และขาวจาวานิกา (Javanica) 
ปลูกในอินโดนีเซียและฟลิปปนส มีเมล็ดปอมใหญแตไมไดรับความนิยมเพราะใหผลผลิตตํ่า  
สําหรับขาวท่ีปลูกในไทยเปนพันธุขาวเมล็ดยาวคือ ขาวอินดิกา แตประกอบดวยหลายพันธุท้ังท่ีมี
การพัฒนาข้ึนใหม และขาวพันธุพื้นเมืองซ่ึงมีอยูประมาณ 3,500 พันธุ ซ่ึงมีขาวปา ขาวพื้นเมือง และ
ขาวพันธุท่ีผสมโดยมนษุยข้ึนมาใหม แตขาวพันธุท่ีสรางช่ือเสียงใหกบัไทยมากท่ีสุด คือ ขาวหอม
มะลิ (อรอนงค, 2547; Thai FTA, 2551) 
 
2.2.1 ขาวหอมมะลิ 

ขาวหอมมะลิ (Thai jasmine rice) มีช่ือทางวิทยาศาสตรวา Oryza sativa Linn. เปนสาย
พันธุขาวท่ีมีถ่ินกําเนดิในประเทศไทย เปนขาวท่ีมีความไวตอชวงแสงโดยออกดอกในวันท่ีกลางคืน
ยาวกวากลางวนัเทานั้นคือในชวงฤดูหนาวทําใหสามารถปลูกไดเฉพาะนาปเทานั้น สําหรับช่ือ
เรียกวาขาวหอมมะลินั้น มีท่ีมาจากสีของขาวท่ีขาวเหมือนดอกมะลิแตมีกล่ินหอมเหมือนใบเตย
ไมไดหมายความวาขาวนั้นหอมเหมือนมะลิ โดยมีลักษณะท่ีสําคัญคือเม่ือหุงหรือนึง่สุกแลวเมล็ด
ขาวสุกจะออนนิ่มมากกวาขาวเจาท่ัวไปแตรวนนอยกวา และมีกล่ินหอมตามธรรมชาติ สายพันธุท่ี
สําคัญ ไดแก พันธุขาวดอกมะลิ 105 (Kao Dawk Mali 105) เปนขาวท่ีไดจากการคัดเลือกพันธุจาก
ขาวพื้นเมือง และพันธุกข 15 ไดจากการนําขาวขาวดอกมะลิ 105 มาอาบรังสีแกมมา ใหมีผลผลิต
ใกลเคียงกับขาวขาวดอกมะลิ 105 และมีอายุเก็บเกี่ยวท่ีส้ันลง (กรมการขาวกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ, 2551; Buttery et al., 1983; Laksanalamai and Ilangantileke, 1993; อรอนงค, 2547; Thai 
FTA, 2551) 
 
2.2.2 สารหอมหลักในขาวหอมมะลิ 

สารหอมหลักท่ีพบในขาวหอมมะลิคือสาร ACPY คนพบคร้ังแรกโดย Buttery et al. 
(1982) โดยสาร ACPY นี้จะไมพบในขาวท่ีไมใชสายพันธุหอม มีความไวตอแสง และอุณหภูมิ ซ่ึง
จะสงผลใหมีปริมาณสารหอมลดลง จนใกลเคียงกับขาวพันธุไมหอมหากเก็บรักษาไวนานเกนิไป   

 
2.3 การสกัดสารใหกล่ิน 
 

การสกัดสารใหกล่ินมีอยูหลายวิธี ซ่ึงแตละวิธียอมมีความเหมาะสมตอสารท่ีจะทําการสกัด
แตกตางกัน โดยตองคํานึงถึงความสามารถในการระเหย และจุดเดือดของสารใหกล่ินนั้น 
วัตถุประสงคท่ีจะทําการสกดัวาตองการสกัดเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ ความเสถียรของสารให
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กล่ิน ความซับซอนโครงสราง และความเขมขนของสารใหกล่ินจากวัตถุดิบ ในการสกัดสารใหกล่ิน
จากวัตถุดิบโดยตรงมีดวยกนัหลายวิธี เชน การหีบหรืออัด (pressing) การกล่ัน (distillation) การ
สกัด (extraction) และการสกัดดวยตัวทําละลายอยางตอเนื่อง (simultaneous steam distillation and 
extraction: SDE)   
 
2.3.1 การหีบหรืออัด (pressing) 

การหีบหรือบีบ เปนวิธีการแยกสารใหกล่ินท่ีใชกับพืชชนิดท่ีมีน้ํามันหอมระเหยอยูใน
เปลือก เชนผลไมตระกูลสม (สม มะนาว และมะกรูด) ทําได 3 วิธี คือ Sponge process, Ecuelle 
method และ Machine process (นองนุชและคณะ, 2545) 

Sponge process จะใชเคร่ืองมือท่ีประกอบดวยไม 2 แผน มีบานพับติดอยูดานหนึง่ ดาน
ตรงขามมีดานสําหรับกดยกขึ้นลง บริเวณตรงกลางของไมจะบุดวยฟองน้ํา ซ่ึงเปนบริเวณท่ีจะนํา
ผลไมท่ีตองการบีบอัดมาวางจากน้ันใชแรงกด น้ํามันจะถูกบีบออกจากเปลือกและฟองน้ําจะดูดซับ
ไว เม่ือไดน้าํมันมากพอน้าํมันจะไหลออกมาสูภาชนะรองรับ น้ํามันท่ีไดจะตองต้ังท้ิงไวเพื่อแยก
น้ํามันออกจากนํ้าของผลไม จากนั้นตองไปผานข้ันตอนการทําใหบริสุทธ์ิตอไป 

Ecuelle method ใชถังกลมท่ีมีเข็มเล็กๆอยูบริเวณดานในของถัง วิธีใชจะนําผลไมมาใสใน
ถังแลวหมุนใหรอบ เพื่อใหเข็มท่ิมแทงเซลลตอมน้ํามันของผลไมท่ีกล้ิงอยูในถัง น้ํามันจะซึม
ออกมาทางชองท่ีจัดไว วิธีการนี้จะไดปริมาณนํ้ามันนอยกวาวิธีการบีบอัด 

Machine process คือจะใชเคร่ืองมือท่ีมีกําลังสูงเพื่อค้ันท้ังลูก จะไดท้ังน้ําผลไมและน้ํามัน
ออกมา จากนัน้กรองน้ํามันท่ีไดแลวนําไปกล่ันภายใตสุญญากาศ จะไดน้ํามันท่ีบริสุทธ์ิ 

 
2.3.2 การกล่ัน (distillation) 

การกล่ันเปนกระบวนการแยกสารท่ีสามารถระเหยออกจากสารตัวอยางไดนอย โดยใหสาร
ตัวอยางนั้นๆเดือดจนกลายเปนไอแลวทําใหไอควบแนนกลับมาเปนของเหลวอีกคร้ังหนึ่งของเหลว
ท่ีไดเรียกวา distillate สําหรับของเหลวท่ีเหลือ เรียกวา residue ซ่ึงเปนสารท่ีไมระเหยหรือมีความ
ดันสูงกวา distillate การกล่ันมีขอดีกวาการสกัดคือ จะไมมีสารท่ีไมระเหยปนออกมา  แตหากสาร
ระเหยท่ีไดจะมีความเขมขนนอยมากและจะตองมีกระบวนการทําใหเขมขนตอไปอีก ซ่ึงสามารถ
แบงการกล่ันออกได 3 วิธีไดแก วิธีการกล่ันดวยน้ํา (water distillation) การกล่ันดวยไอน้ํา (steam 
distillation) และการกล่ันภายใตสุญญากาศ (vacuum steam distillation)  
 การกล่ันดวยน้าํ (water distillation) เปนวธีิท่ีงายท่ีสุดของการกล่ันน้ํามันหอมระเหย โดย
การใหความรอนโดยตรงตอตัวอยางซ่ึงจุมอยูในน้ําเดือด การกล่ันน้ํามันหอมระเหยดวยวิธีนี้ใชกบั
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ของท่ีติดกันไดงายเชน ใบไมบางๆ หรือกลีบดอกไมออนๆ สําหรับการเลือกใชวิธีการกล่ันนี้ตองดู
ชนิดของพืชท่ีจะนํามากล่ันดวย  (จุไรรัตน, 2545; นองนุชและคณะ, 2545) 

การกล่ันดวยไอน้ํา (steam distillation) ตัวอยางจะวางอยูบนตะแกรงในหมอกล่ัน โดยจะ
ผานใหไอน้ําสัมผัสกับตัวอยางบนตะแกรงและแยกสารใหกล่ินออกมากับไอน้ํา การกล่ันดวยไอน้ํา
ในหองปฏิบัติการ ทําได 2 วิธีคือ กล่ันโดยผานไอน้ําจากภายนอกเขาสูขวดบรรจุสาร (external 
steam source) นยิมใชกันมาก เชน ใชแยกสารท่ีความดันไอต่ําๆ เพราะตองใชน้ําในปริมาณมาก 
หรือใชกล่ันแยกของผสมท่ีเปนตะกอนหรือเปนยางเหนียวซ่ึงถานําไปกล่ันดวยไอน้ําแบบวิธีท่ี 2 
โดยผสมน้ําและสารในขวดเดียวกัน แลวจะทําใหเกดิการเดือดอยางรุนแรงหรือทําใหสารไหมได 
การกล่ันดวยไอน้ําอีกวิธี คือ กล่ันโดยผสมน้ํากับสารท่ีตองการแยกในขวดเดียวกนั (internal steam 
source) เปนวิธีการที่สามารถใชกับสารท่ีมีปริมาณนอยๆ โดยท่ัวไปการกล่ันแยกดวยไอน้ําวิธีนี้ 
ปริมาณนํ้าท่ีใชตองบรรจุลงไปในขวดกล่ันในระดับท่ีเหมาะสม การกล่ันดวยไอน้ํามีขอดีคือ สารท่ี
ตองการกล่ันจะออกมาท่ีอุณหภูมิตํ่ากวา 100oC จึงเหมาะกับการแยกสารอินทรียท่ีไมเสถียร มีจดุ
เดือดสูง หรือสลายไดท่ีอุณหภูมิสูงๆ ในทางอุตสาหกรรมนิยมใชการกล่ันดวยไอน้ําแยกสารจาก
ผลิตภัณฑธรรมชาติ เชน แยกนํ้ามันหอมระเหยจากดอกไม ใบไม ผล หรือรากของตนไมบางชนิด  

การกล่ันภายไตความดันหรือสุญญากาศ (vacuum steam distillation)  การกล่ันวิธีนี้คลาย
กับการกล่ันดวยไอน้ํา แตจะมีการลดความดันดวยการทําใหเปนสภาวะสุญญากาศ เพื่อปองกันการ
สูญเสียกล่ินและลดการเกิดสารแปลกปลอมในระหวางกระบวนการกล่ัน (ขวัญชัย และคณะ, 2523) 

 
2.3.3 การสกัด (extraction)  

การสกัดจะใชประสิทธิภาพของการละลายในตัวทําละลายของสารใหกล่ิน ซ่ึงจะตองใชตัว
ทําละลายท่ีจําเพาะตอสารใหกล่ินท่ีตองการสกัด ใหการแยกสารที่ด ี และไมมีสารอ่ืนเจือปนขณะ
แยกสาร ตัวทําละลายท่ีมักใชในการสกัดคือ diethyl ether สารผสมระหวาง diethyl ether และ 
pentane, hydrocarbon, methylene chloride การสกัดของเหลวดวยของเหลว อาศัยหลักการใชตัวทํา
ละลายของเหลวชนิดหนึ่งสกัดตัวถูกละลายออกจากของเหลวอีกชนดิหนึ่ง มีดวยกนั 2 วิธีคือ การ
สกัดแบบกะ และการสกัดอยางตอเนื่อง สวนการสกดัของแข็งดวยของเหลว อาศัยหลักการใชตัวทํา
ละลายสกัดตัวถูกละลายออกจากของแข็ง การสกัดวิธีนีข้ึ้นอยูกับการละลายของตัวถูกละลายในตัว
ทําละลายและเวลาท่ีใชในการสกัด เวลาท่ีใชจะชาหรือเร็วข้ึนอยูกับลักษณะของตัวถูกละลายท่ีอยู
ในตัวอยางของแข็ง ถาตัวถูกละลายเพียงดูดซับท่ีผิวของแข็งการสกดัก็จะใชเวลาส้ัน แตถาตัวถูก
ละลายอยูในโครงรางผลึกของของแข็งก็ตองใชเวลามากกวา (นองนุชและคณะ, 2545)  
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2.3.4 การสกัดดวยไอน้ําและตัวทําละลายอินทรียอยางตอเนื่อง (simultaneous steam distillation 
and extraction: SDE)  
การสกัดดวยไอน้ําและตัวทําละลายอินทรียในเวลาเดียวกนัไดตนแบบจาก Likens-

Nickerson (1964) ซ่ึงวิธีการนี้จะใชในการสกัดกล่ินรส และตองใชเคร่ืองแกวชุดสกัดท่ีออกแบบ
พิเศษ ซ่ึงใชหลักการของการกล่ันดวยไอน้ําของตัวอยางพรอมกับการสกัดดวยไอของตัวทําละลาย
อินทรีย เชน methylene chloride หรือ diethyl ether และระบบการสกัดสามารถทําภายใตการลด
ความดันเพื่อปองกันการสูญเสียกล่ินจากความรอน สําหรับขอดีของวิธีการนี้คือไดสารประกอบท่ี
ใหกล่ินในระดับสูงและใชตัวทําละลายปริมาณนอย แตมีขอเสียคือตองการเคร่ืองแกวชุดสกัดท่ี
เฉพาะซ่ึงราคาคอนขางแพง (นองนุชและคณะ, 2545) 

 
2.4  กระบวนการหอหุม (Encapsulation) 
 

กระบวนการหอหุมเปนเทคนิคในการนําสารชนิดหนึ่ง หรือ หลายชนดิ นํามาทําการหอหุม
ดวยวัสดุอีกชนิดหนึ่ง โดยสารท่ีเปนวัสดแุกนและตองการถูกหอหุมนั้นเรียกวา active หรือ core 
material สําหรับวัสดุท่ีใชเปนตัวหอหุมนัน้จะเรียกวา shell, wall material, carrier หรือ encapsulant 
ซ่ึงปจจุบันเทคนิคนี้ไดรับการพัฒนา และไดรับการยอมรับอยางกวางขวางทางเภสัชกรรม 
อุตสาหกรรมเคมี เคร่ืองสําอาง และ อุตสาหกรรมอาหาร โดยผลิตภัณฑอาหารที่นิยมใชเทคนิคเอน
แคปซูลเลชันไดแก สารประกอบใหกล่ิน วิตามิน เกลือแร สารใหสี และเอนไซม  หลักการของ
กระบวนการ เอนแคปซูเลชัน ประกอบดวยสองข้ันตอนท่ีสําคัญดงันี้ ข้ันแรก นําอนภุาคสารใหกล่ิน
ท่ีตองการหอหุม มาทําการหอหุมดวยสารที่มีความสามารถในการหอหุม เชน โพลิแซคคาไรด 
(polysaccharide) หรือโปรตีน (protein) ข้ันตอนท่ีสอง คือ การทําแหง โดยเทคนคินี้จะชวยรักษา
ความหอมใหกับอาหารในระหวางการเก็บรักษา และปองกันการเกิดปฏิกิริยาระหวางกล่ินหอมกบั
ส่ิงท่ีไมพึงประสงค เชน ลดการเหน่ียวนําการเกิดปฏิกิริยากับสภาวะแวดลอม (น้ํา  แสง  ออกซิเจน) 
ลดการเกิดออกซิเดชัน (oxidation) ชวยยดือายุของกล่ินรส ควบคุมอัตราการระเหย หรืออัตราการ
สงผานสูส่ิงแวดลอม และชวยใหทําการขนสงไดงายข้ึน (Reineccius, 1991; Ribeiro et al., 2004) 
ความสามารถในการกกัเก็บกล่ินไดนัน้ข้ึนอยูกับความสัมพันธระหวางสมบัติทางเคมีของ core 
material ซ่ึงไดแก น้าํหนกัโมเลกุล ความพรุน และคาการระเหยสัมพัทธ ท่ีมีตอคุณลักษณะของ 
wall material  ซ่ึงความคงทนของสารประกอบท่ีผานกระบวนการหอหุมนัน้ถือเปนสวนสําคัญใน
การทําเอนแคปซูเลชัน และการคงความหอมของผลิตภัณฑนั้นก็ข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ ไดแก ชนิด 
และสัดสวนของ core material ตอ wall material วิธีการในการทําเอนแคปซูเลชัน สภาวะในการเก็บ
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รักษาผลิตภัณฑ รวมถึงกระบวนการทําแหงซ่ึงอาจใชเทคนิค spray drying, spray chilling, 
extrusion หรือ fluidization เปนวิธีในการเคลือบผิวและทําแหง ซ่ึงการเลือกใชกระบวนการเอน-
แคปซูเลชันแบบตางๆนั้นข้ึนอยูกับสภาวะของกระบวนการผลิต และลักษณะของผลิตภัณฑสุดทาย
ท่ีตองการ (Madene  et al., 2006)  

 
2.4.1 วิธีการที่ใชในการทํา เอนแคปซูเลชัน 

เทคนิคเอนแคปซูเลชันสามารถทําไดหลายวิธี เชน coacervation, Molecular inclusion, 
spray-drying, fluid bed coating, absorption และ freeze drying (Madene et al., 2006)  

Coacervation มักเปนปรากฎการณท่ีเกดิข้ึนในสารละลายคอลลอยด และเปนเทคนิคแรกท่ี
ใชศึกษากระบวนการ เอนแคปซูเลชัน วิธีการนี้จะประกอบดวยสองสวน สวนแรกคือสวนท่ี
ประกอบดวยพอลิเมอร อีกสวนคือตัวทําละลายท่ีเปนวัสดุหอหุม โดยท่ัวไปแลววัสดุหอหุมท่ีใช
จะตองใชวัสดท่ีุสามารถรวมเขากับ วัสดแุกนไดแตไมละลายเขาดวยกนั หรือละลายไดนอยมาก ซ่ึง
สารท่ีเปนตัวทําละลายจะถูกดูดซับไวท่ีผิวของวัสดุแกน และเม่ือเพิ่มอุณหภูมิหรือ pH ก็จะทําให
สารหอหุมดังกลาวจะถูกตรึงไวท่ีผิวของวสัดุแกนเหมือนตาขาย โดยกระบวนการ coacervation นั้น
มีท้ังแบบงายและแบบซับซอน กระบวนการแบบงายนัน้จะประกอบไปดวยพอลิเมอร หนึ่งชนิด
ผสมกับสารท่ีมีความเปน hydrophilic อยางแรง กลายเปนสารละลายคอลลอยด สวนกระบวนการ
แบบซับซอนนั้นก็จะประกอบไปดวย พอลิเมอรสองชนิด หรือมากกวา   เทคนิคนี้ไมคอยนิยมใชใน
อุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากเปนกระบวนการท่ียุงยากและมีราคาแพง อีกท้ังยังหาความเขมขนของ
สารหอหุมท่ีเหมาะสมในการทําอิมัลชันยาก  
 Molecular inclusion หรือ Inclusion complexation เปนกระบวนการท่ีใชความสามารถใน
การเปนสารท่ีชอบน้ํา (hydrophilic) และไมชอบน้ํา (hydrophobic) ของสารเบตา-ไซโคลเดกซตริน 
( β -cyclodextrin) มาใชเพื่อเปนวัสดุหอหุม  โดยไซโคลเดกซตรินเปนแปงดดัแปรที่เกิดจากการ
ไฮโดรไลซีสแปงโดยเอนไซม หลังจากนัน้ปลายท้ังสองดานของโครงสรางจะเช่ือมเขาดวยกันจนมี
ลักษณะเปนวงกลมทําใหเกดิโครงสรางภายในเปนสวนท่ีไมชอบน้ํา และสวนนอกของโมเลกุลเปน
สวนท่ีชอบน้ํา ทําใหสารท่ีไมมีข้ัวถูกเกบ็กักไวภายในโครงสรางของไซโคลเดกซตรินได  แต
อยางไรก็ตามการใชวิธีการดังกลาวกมี็ขอจํากัดเนื่องจากไซโคลเดกซตรินเปนสารท่ีมีราคาคอนขาง
แพง (Madene et al., 2006) 
 Spray drying เปนวิธีการที่นยิมใชกนัอยางกวางขวางในการทําเอนแคปซูเลชัน สารใหกล่ิน
รสในอุตสาหกรรมอาหาร มีขอดีคือ ตนทุนกระบวนการผลิตตํ่าสามารถเลือกใชวัสดหุอหุมได
หลายชนิด ผลิตภัณฑท่ีไดมีความคงตัวท่ีด ีและสามารถใชผลิตในอุตสาหกรรมขนาดใหญได  แตมี
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ขอจํากัดคือ ผลิตภัณฑมีขนาดอนภุาคท่ีคอนขางละเอียดมาก เปนวิธีการท่ีใชความรอนสูงใน
กระบวนการผลิต จึงอาจมีการสูญเสียสารใหกล่ินท่ีมีจดุเดือดตํ่าไปในระหวางกระบวนการผลิตได 
และวัสดหุอหุมนั้นอาจเพียงแคเกาะตัวอยูบนผิวของสารใหกล่ินเทานัน้ ซ่ึงอาจเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของสารใหกล่ินและสามารถทําใหเกิดกล่ินท่ีไมพึงประสงคได (Reineccius,1989; 
Dziezak, 1988; Desobry et al., 1997) 

Fluidized bed coating เปนกระบวนการทําเอนแคปซูเลชัน ท่ีหลีกเล่ียงขอจํากัดของวิธีการ 
spray drying โดยจะมีกระบวนการอยู 3 ข้ันตอน ข้ันแรกอนุภาคทีจ่ะทําการเคลือบนั้นจะถูกฉีดพน
ในโถท่ีมีอุณหภูมิสูง หลังจากนั้นอนภุาคท่ีถูกฉีดพนจะกอตัวเปนฟลม ซ่ึงจะเกาะติดอยูกับวัตถุท่ี
ตองการนํามาเคลือบผิว จากน้ันจะถูกทําใหแหงดวยลมรอน ซ่ึงจะทําใหวัสดุเคลือบผิวนั้นเกาะติด
กับวัตถุท่ีตองการนํามาเคลือบผิว (Jacquot and Pernetti, 2003) โดยผลิตภัณฑท่ีไดจะมีขนาดอนภุาค
อยูท่ี 0.3 ถึง 10 mm มีอัตราการทําแหงสูง ใชพื้นท่ีในการกระจายตัวนอย ตนทุนการผลิตและคา
บํารุงรักษาตํ่า งายตอการควบคุมและเปนท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมเคมี และ
เคร่ืองสําอาง  (Chua & Chou, 2003) โดยเฉพาะประเทศท่ีกําลังพัฒนาเพราะเปนวิธีการท่ีใชตนทุน
การผลิตตํ่ามากเม่ือเปรียบเทียบกับการใชอุปกรณการทําแหงชนดิอ่ืนๆ เชน spray-dryer 

 

 
ภาพ 2.7 Top-spray fluidized bed  

ท่ีมา: Dewettinck and Huyghebaert (1999) 

  
Absorption และ Adsorption เปนเทคนิคท่ีอาศัยการดูดซึมและดูดซับ เทคนิคเอนแคปซูเล-

ชันท่ีอาศัยการดูดซึมสารใหกล่ินจะถูกดูดซึมเขาสูวัสดุหอหุม แตสําหรับเทคนิคท่ีอาศัยการดูดซับ
นั้น สารใหกล่ินจะถูกดดูซับไวบริเวณผิวของสารหอหุมเทานั้น ดังนัน้วิธีการที่ใชเทคนิคการดูดซับ
นั้น สารหอหุมควรจะตองมีอนุภาคขนาดใหญหรือมีรูพรุนเพื่อใหมีพื้นท่ีผิวมากพอสําหรับดูดซับ
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สารใหกล่ินท่ีตองการเก็บกกัไว โดยสารหอหุมจะสามารถกักเก็บสารใหกล่ินและใชประโยชนจาก
โครงสรางท่ีเปนรูพรุนนี้ในการควบคุมการปลดปลอยสารใหกล่ินดวย (Zeller et al., 1999)  
 
2.4.2 วัสดุหอหุม (wall material) 

สําหรับคุณสมบัติของวัสดุหอหุมท่ีเหมาะสมในการหอหุมสารใหกล่ินท่ีสําคัญคือ ตองไม
ทําปฏิกิริยากับสารใหกล่ินท่ีตองการหอหุมมีความหนืดตํ่าท่ีความเขมขนสูง และใหประสิทธิภาพ
ในการปกปองสูง ซ่ึงคุณสมบัติตางๆเหลานี้จะพบไดในสารกลุม ลิพิด โพลีแซคคาไรด และโปรตีน  
(Madene, et al., 2006) 

 
2.4.2.1   มอลโตเดกซตริน (Maltodextrin) 
มอลโตเดกซตรินเปนสารประกอบคารโบไฮเดรต ซ่ึงไดจากการไฮโดรไลสแปงขาวโพด

ดวยกรด หรือ เอนไซม (Kenyon and Anderson, 1988; Shahidi and Han, 1993) มีโครงสราง ดัง
ภาพท่ี 2.8 มอลโตเดกซตรินมักถูกเลือกใชเปนวัสดใุนการใชทําเอนแคปซูเลชันเพราะ ตนทุนตํ่า ไม
มีรส และมีความหนืดตํ่า (Apintanapong  and  Noomhorm, 2003) ท้ังนี้ Yoshii et al. (2001) ระบุวา
มอลโตเดกซตรินท่ีมีคา Dextrose equivalent (DEs) ท่ีสูงข้ึนจะมีความสามารถในการรักษากล่ิน
หอมท่ีลดลง ซ่ึงจากการทดลองใชมอลโตเดกซตรินท่ีมีคา DE 10, 20, 25 และ 36.5 พบวามอลโต
เดกซตรินท่ี DE 10 จะมีประสิทธิภาพในการรักษาความหอมไดดีท่ีสุด Duangmal et al. (2008) ได
ศึกษาความคงตัวของสีและสารแอนโทไซยานิน (anthocyanin) ในกระเจีย๊บท่ีผานการทําแหงแบบ
แชเยือกแข็งโดยเติมมอลโตเดกซตริน และทรีฮาโลส (trehalose) เปนสารเพ่ิมความคงตัวพบวา การ
เติมมอลโตเดกซตริน และทรีฮาโลสจะชวยใหสารแอนโทไซยานินสลายตัวไดชาลง ซ่ึงเปนผลมา
จากการที่มีปริมาณนํ้าอิสระ (aw) ตํ่าในผลิตภัณฑท่ีผานการทําแหงแบบแชเยือกแข็งและจากการถูก
หอหุมดวยสารเพิ่มความคงตัว    
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ภาพ 2.8 แสดงโครงสรางมอลโตเดกซตริน 
ท่ีมา: molecular structure maltodextrin  

http://www.lookchem.com/cas-905/9050-36-6.html 
 

2.4.2.2   กัมอคาเซีย (Gum Acacia) หรือกัมอาราบิค (Gum Arabic) 
กัมอคาเซียเปนสารประกอบเชิงซอนของแซคาไรดไดแก D-glucuronic acid, L-rhamnose, D-

galactose และ L-arabinose และประกอบดวย glycoprotein ประมาณ 2% ซ่ึงเปนสารประกอบท่ี
นิยมใชมากท่ีสุดในการทําเอนแคปซูเลชันสารใหกล่ิน เพราะมีคุณสมบัติท่ีสําคัญคือ ไมมีกล่ินรส 
สามารถละลายไดงาย ใหอิมัลชันท่ีคอนขางเสถียร มีความหนดืตํ่า และใหการปกปองท่ีดตีอสารมี
กล่ิน แตมีราคาท่ีสูงเม่ือเปรียบเทียบกับ มอลโตเดกซตริน (Kenyon, 1995; Shiga et al., 2001)  

การใชสารผสมระหวางมอลโตเดกซตริน และ กัมอคาเซียนั้นจะใหคาความหนดืท่ีเหมาะสม
มากกวาการใชสารตัวใดตัวหนึ่งโดย Apintanapong  and  Noomhorm (2003) ไดทําการทดลองใช
สารผสมระหวาง กัมอคาเซีย : มอลโตเดกซตริน ท่ีสัดสวนตางๆและพบวาสัดสวน กัมอคาเซีย : 
มอลโตเดกซตริน ท่ี 70 : 30 ในการหอหุมสารหอม ACPY และใชวธีิ spray drying ในการทําให
แหงจะสามารถเก็บกักสารหอมไดมากท่ีสุดในระยะเวลา 72 วัน  Yoshii et al.  (2001) ไดทําการ
ทดลองใช กมัอคาเซีย : มอลโตเดกซตริน ในการเกบ็รักษากล่ินหอม พบวาสารหอมจะมีการ
ปลดปลอยสาร ethyl butyrate ท่ีลดลงเม่ือเพิ่มความเขมขนของ มอลโตเดกซตริน  
 

2.4.2.3   สตารช (Starch) 
แปงเปนสารอีกชนิดท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีตอการใชเปนวัสดหุอหุม เชน แปงจากขาว แปงมันฝร่ัง 

แปงมันสําปะหลัง แปงขาวโพด ซ่ึงจะมีคุณสมบัติท่ีสําคัญคือ สามารถข้ึนรูปเปนฟลมได มี
คุณสมบัติแข็ง เหนียว ยดืหยุน มีคุณสมบัติทางกลที่ดี สามารถปองกันการแพรผานของออกซิเจน 
ใหลักษณะผิวท่ีเรียบ และยังเปนตัวปองกันการระเหยของสารหอมได หรือปองกันการเกิด
ออกซิเดชันได ซ่ึงปจจัยท่ีสําคัญตอการเก็บกักกล่ินสารหอมไวไดนั้นข้ึนอยูกับปริมาณอมิโลส หาก
มีปริมาณอมิโลสท่ีมากข้ึนการกักเก็บกล่ินก็จะดีข้ึน แปงสามารถเกิดพันธะกับสารใหกล่ินสอง
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ลักษณะ ไดแก การเกิด hydrophobic bonding ของสารหอมกับอมิโลสเฮลิค (amylose helix) และ
การพันธะไฮโดรเจนระหวางหมูไฮดรอกซิล (hydroxyl) กับสารใหกล่ิน (Hau et al., 1996 ; Madene  
et al., 2006)  โดยงานวิจยัของ ปานทิพย และคณะ (2550) ไดศึกษาการพัฒนาการตรึงกล่ินในบุหงา 
และดอกไมแหงโดยใชฟลมแปงมันสําปะหลังรวมกับน้ํามันหอมระเหยจาก ใบเตย กระวาน 
กานพลู อบเชย และ ขิง และพบวาฟลมมันสําปะหลังท่ีมีการเติมซอรบิทอล (sorbitol) 35% (w/v) 
นั้นจะมีความยืดหยุนสูง มีคาการซึมผานของไอน้ํา และออกซิเจนต่ําและสามารถทําการตรึงสาร
ระเหยไดดีกวาฟลมแปงมันสําหลังท่ีไมไดเติมซอรบิทอล Laohakunjit and Kerdchoechuen (2007) 
ไดทําการสกัดสารหอมจากใบเตยดวย supercritical carbon dioxide  และนํามาทําการหอหุมดวย
แปงขาวท่ีมีการเติมซอรบิทอล 30% โดยใชวิธีการเคลือบผิว และนําสารท่ีไดมาทําการเคลือบลงบน
ขาวขาวท่ีไมมีกล่ิน ดวย modified spouted bed และทําการบรรจใุนถุงพลาสติกชนิด 
nylon15/PE20/LLDPE 75 เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 25oC เปนระยะเวลา 6 เดือน พบวาทําใหขาวขาวมี
กล่ินหอมใกลเคียงกับขาวสายพันธุหอม พนัธุปทุมธานี 1 (PTT1) และ พันธุ KDML และยังชวยลด
ระดับการเกิดกล่ินหืนในขาวระหวางระยะเวลาการเก็บรักษาไดอีกดวย   

 
2.4.2.4   Protein 

สารประกอบประเภทโปรตีน เปนวัสดอีุกชนิดท่ีเหมาะตอการใชเปนวัสดุหอหุม
เนื่องจากมีคุณสมบัติท่ีดีในดานการละลาย ความหนืด และคุณสมบัติการเกิดฟลม โปรตีนท่ีนิยมใช
มากในการทําเอนแคปซูเลชัน ไดแก whey protein isolates และ whey protein concentrate (Madene 
et al., 2006)    

Weinbreck et al.(2004) ศึกษาการใชเวยโปรตีนไอโซเลท (whey protein isolates) 
และ กัมอราบิคในการทําเอนแคปซูเลชันน้ํามันหอมระเหยจากผิวมะนาว และพบวาสัดสวนของเวย
โปรตีนไอโซเลทตอกัมอราบิคท่ี 2 : 1 และท่ีสภาวะการเตรียมสารละลายที่ pH = 4 จะทําให
ผลิตภัณฑมีผิวท่ีเรียบ และมปีริมาณนํ้ามันภายในแคปซูลถึง 80%  และยังไดมีการนาํ whey protein 
isolates มาใชรวมกับมอลโตเดกซตรินในการทําเอนแคปซูเลชัน น้ํามันจากผลอโวกาโดโดยใช 
spray drying และพบวาเม่ือใช เวยโปรตีนไอโซเลท : มอลโตเดกซตริน ท่ีสัดสวน 10 : 0 และ 9 : 1 
ผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะเปนทรงกลมท่ีผิวเรียบ เปรียบเทียบกับสัดสวนอ่ืนๆท่ีจะมีลักษณะผิวท่ี
แตกราว มีประสิทธิภาพในการผลิตอยูในชวง 45 – 66% และยังสามารถตานทานการเกดิ
ออกซิเดชันไดเม่ือเก็บรักษาในอุณหภูมิตํ่า และท่ีอุณหภูมิหอง (Bae and Lee, 2008) 
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นักวิทยาศาสตรหลายทานไดใชกระบวนการเอนแคปซูเลชัน ในการปรับปรุงและพัฒนา
ผลิตภัณฑตางๆ เชน Apintanapong  and Noomhorm (2003) ไดศึกษาการใชกัมอคาเซีย และมอลโต
เดกซตรินเพื่อใชเปนวัสดุหอหุมในการทําเอนแคปซูลเลชันของสาร ACPY ดวยวธีิ spray drying 
พบวา การทําเอนแคปซูลเลชันโดยใชสัดสวน กัมอคาเซีย : มอลโตเดกซตริน (70 : 30) จะใหผลใน
การเก็บรักษาสาร ACPY ท่ีดีท่ีสุดคือ มีการสลายตัวเพียง 27.7% จากเร่ิมตน Fuchs et al. (2006) ได
ผลิตผลิตภัณฑน้ํามันพืชชนิดผงดวยวิธีการ spray drying โดยใชกัมอคาเซียและ มอลโตเดกซตริน
เปนวัสดหุอหุมในการทําเอนแคปซูเลชันน้ํามันพืช และพบวาผลิตภัณฑสามารถตานทานการเกิด
ออกซิเดชันของนํ้ามันไดดีเม่ือเปรียบเทียบกับน้ํามันท่ีไมไดทําเอนแคปซูลเลชัน และผงน้ํามันท่ีได
จากการทํา agglomerate ยังมีคาความสามารถในการไหล (flowability) และคาความสามารถในการ
ดูดซับน้ําบนพ้ืนผิวของอนุภาค (wettability) ท่ีดี Laohakunjit and Kerdchoechuen (2007) ไดศึกษา
การสกัดสารจากใบเตยดวย supercritical carbon dioxide และนําสารท่ีสกัดไดมาเคลือบผิวขาวพันธุ
ท่ีไมมีกล่ิน 3 ชนิด คือ กข 23 สุพรรณบุรี 1 และสุพรรณบุรี 90 โดยสารผสมท่ีนํามาเคลือบขาว
ประกอบดวยแปงขาว 5 % ซอบิทอล 30 % และ สารสกัดใบเตย 25 % เคลือบโดยวิธีการใช 
modified spouted bed และบรรจุในถุงพลาสติกท่ีมีโครงสราง 3 ช้ัน ประกอบดวย nylon15, PE20 
และ LLDPE75 ทําการเก็บท่ีอุณหภูมิ 25 ๐C เปนเวลา 6 เดือน แลววดัหาปริมาณสาร ACPY ท่ี
เปล่ียนแปลงไปเปรียบเทียบกับขาวพนัธุมีกล่ินหอมไดแก ขาวขาวดอกมะลิ 105 และขาวพนัธุ
ปทุมธานี 1 พบวาขาวพนัธุไมมีกล่ินและผานการเคลือบดวยสารหอมจะมีปริมาณสาร ACPY นอย
กวาขาวพันธุท่ีมีกล่ิน และปริมาณสาร ACPY จะลดลงตามระยะเวลาในการเก็บรักษา โดยขาวพนัธุ
ไมหอมและผานการเคลือบผิวจะมีปริมาณสาร ACPY ท่ีเหลืออยูมากกวาขาวพันธุปทุมธาน1ี 

Melina et al. (2007) ไดใชเทคนิคเอนแคปซูเลชันในการหอหุมสารแอลฟาโทโคเฟอรอล 
(α -tocopherol) โดยใชสารละลายผสมระหวางมอลโตเดกซตริน (DE 20) และเจลาตนิ (gelatin) 
แลวนําไปทําแหงดวยวิธี quick freeze และ freeze-drying เพื่อปองกันการสูญสลายจากการทํา
ปฏิกิริยากับออกซิเจน และเพื่อใหเปนวติามินท่ีสามารถละลายในน้ําได Nunes and Mercadante  
(2007) ไดใชเทคนิคเอนแคปซูเลชันเพื่อผลิตไลโคพีน (lycopene) ในรูปแบบผงโดยใชเบตา-ไซโคล
เดกซตรินเปนสารหอหุมดวยวิธีการ spray-drying และ inclusion-freeze-drying โดยพบวาไลโคพนี 
มีความบริสุทธ์ิเพิ่มข้ึนจาก 96.4 เปน 98.1% หลังจากการทํา spray-drying ในขณะท่ีปริมาณ          
ไลโคพีนมีความบริสุทธ์ิลดลงจาก 97.7% เปน 91.3% หลังจากการทาํ freeze-drying และพบวาจาก
ท้ังสองกระบวนการทําแหงจะไดผลผลิตไลโคพีนในรูปแบบผงท่ีมีสีชมพูซีด แหง และมีอนภุาค
การไหลท่ีเปนอิสระ 
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2.5 บรรจุภัณฑ 
 

สารหอม ACPY สามารถสลายตัวไดงาย มีความไวตอแสง และอุณหภมิู จากผลการทดลอง
เก็บขาวเปลือกท่ีอุณหภูมิ 10oC, 15oC และอุณหภูมิหอง (ประมาณ 30oC) พบวาการเก็บรักษาท่ี 15oC 
เปนเวลา 4 เดือน จะไดขาวสารท่ีรักษาความหอมไวไดคอนขางคงท่ี (เมธินี  และ คณะ, 2548) จึง
ควรเก็บรักษาขาวไวในบรรจุภณัฑและสภาวะท่ีเหมาะสมเพ่ือชะลอการสูญเสียดังกลาว 

อลูมินัมฟอลย (Aluminum foil) เปนวสัดุท่ีมีคุณสมบัติในการปองกันการแพรผานของ
ความช้ืน ออกซิเจน สารหอมระเหย กาซชนิดอ่ืนๆ รวมไปถึงสารมีกล่ินท่ีสามารถระเหยได และยงั
มีคุณสมบัติท่ีดีในการปองกนัแสงอีกดวย ดังนั้นจึงมักใช อลูมินัมฟอลย และ ลามิเนทอลูมินัมฟอลย 
(laminate aluminum foil) เม่ือตองการใหอาหารมีอายุการเก็บรักษาท่ีนานข้ึน  (Manuela and Felix, 
2007)  พรชัย และ วิรงรอง (2550) พบวาการใชบรรจุภัณฑแบบ aluminum foil และ PVDC รวมกับ
การใชสารดูดซับออกซิเจน (oxygen absorber) สามารถยืดอายุการเก็บรักษาของขาวซอมมือได
มากกวา 180 วนั  
 โพลีเอทิลีน (polyethylene: PE) เปนพลาสติกท่ีมีความยืดหยุนดี  มีท้ังแบบออนและแบบ
แข็งไดแก โพลีเอทิลีนความหนาแนนตํ่า (low density polyethylene: LDPE) และโพลีเอทิลีนความ
หนาแนนสูง (high density polyethylene: HDPE) โพลีเอทิลีนท่ีมีความหนาแนนตํ่าจะมีความ
ตานทานการกดักรอนด ี กันความช้ืนไดด ี ความแข็งแรงต่ํา และมีความยืดหยุนสูง นิยมใชในการ
ผลิตกระเปา หรือขวดน้ํา สําหรับโพลีเอทิลีนความหนาแนนสูงเปนกลุมท่ีนิยมใชมากท่ีสุดเพราะรับ
แรงกระแทกไดด ีน้ําหนักเบา ดูดซับความชื้นนอย มีความแข็งแรงสูง ไมเปนพษิ สามารถใชบรรจุ
อาหารได   

โพลีโพรพิลีน (polypropylene: PP) มีคุณสมบัติคลายกับโพลิเอทิลีน ทนความรอนไดสูง
กวาแตมีความเปราะท่ีอุณหภูมิตํ่า ใชในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ ช้ินสวนรถยนตไดจาก
กระบวนการ โพลิเมอไรเซชัน (polymerization) ของโพลีโพรพิลีน สําหรับโพลิเอไมด (polyamide: 
PA หรือ nylon) นั้นจะมีความโปรงใส ทนตอการขีดขวน สามารถทนอุณหภูมิท่ีเยน็จดั หรือรอนจัด
ไดดี แตนิยมใชประกบรวมกับพลาสติกชนิดอ่ืนดวยเนื่องจากน้ําสามารถซึมผานไดดี สวนโอเรียนท
โพลีโพรพิลีน (oriented polypropylene: OPP) เปนฟลมโพลีโพรพิลีนชนิดท่ีผานการจัดเรียงตัวของ
โมเลกุลโพลีเมอรใหเปนระเบียบกอนท่ีจะเย็นตัวคงรูป ซ่ึงจากการเรียงตัวของโมเลกุลทําใหฟลม 
OPP มีคุณสมบัติดีข้ึน คือมีลักษณะใส สวางมากข้ึน บางข้ึน สามารถใชงานท่ีอุณหภูมิตํ่าลงกวาเดมิ
ได ปองกันความช้ืนไดดีข้ึน มีความคงรูป ทนทานความรอนและไขมนัไดดี (สืบศักดิ์, 2547) 



 

 

21

 

ประไพพกัตร และคณะ (2545) ศึกษาขาวเมาออนท่ีบรรจุในบรรจภุัณฑแบบถุง 4 side seal 
แบบฟลมประกบหลายช้ัน (PET/PE/Al/LLDPE) และทําการเก็บรักษาที่ -18oC จะมีความเหมาะสม
ท่ีสุดตอการบรรจุขาวเมาออนท่ีระยะเวลาการเก็บรักษา 90 วัน จากเดมิท่ีทําการเก็บรักษาไดเพียง 2-
3 วัน ท่ีอุณหภูมิหอง นนทวัชร (2544) ไดศึกษาการเปล่ียนแปลงสารระเหยในเมล็ดกาแฟค่ัวใน
บรรจุภัณฑแบบตางๆ และที่สภาวะการเก็บรักษาแบบตางกัน พบวาสารระเหยในกาแฟมีแนวโนม
การเปล่ียนแปลงท่ีนอยท่ีสุดเม่ือเก็บรักษาในบรรจุภณัฑแบบ PET/PE/Al/LLDPE รวมกับการเก็บ
รักษาท่ีสภาวะสุญญากาศและอุณหภูมิ 8oC    

Tulyathan et al. (2007) ศึกษาปริมาณสาร ACPY ของขาวกลองหอมมะลิท่ีบรรจุแบบ
สุญญากาศในบรรจุภัณฑประกบชนดิ OPP/Al/LLDPE พบวาสามารถรักษาความหอม (ปริมาณสาร
ACPY) ไดดกีวาการใชบรรจุภัณฑชนิด PP โดยจะมีปริมาณสาร ACPY เหลืออยูในผลิตภณัฑท่ี
บรรจุในบรรจภุัณฑประกบชนิด OPP/Al/LLDPE 57% และในบรรจุภณัฑชนดิ PP 41% หลังจาก
ทําการเก็บรักษาไวหกเดือน Laohakunjit and Kerdchoechuen (2007) กลาววา ไมเพยีงแต
กระบวนการเคลือบผิวขาวเทานั้นท่ีจะสงผลในการลดระดับการเกิดกล่ินหนืของขาว (สาร n-hexanal) 
ท่ีทําการเก็บรักษาไวเปนระยะเวลานาน แตสภาวะการเก็บรักษาก็ยังมีผลตอคุณภาพของขาวดวย 
เพราะสภาวะการเก็บรักษาที่สามารถปองกันการซึมผานออกซิเจนได จะชวยลดกระบวนการเกิด
ลิพิดออกซิเดชัน (lipid oxidation) ในขาวได ดังนัน้จึงควรนําขาวขาวท่ีผานกระบวนการเคลือบสาร
หอมแลวมาเกบ็รักษาในสภาวะท่ีเหมาะสม เพื่อปองกันการสลายตัวของสารหอม และชะลอการเกดิ
กล่ินหืนท่ีอาจเกิดในขาวท่ีผานการเก็บรักษาไวนาน   

 
2.6 ฟลูอิดไดซเซชัน (Fluidization) 
 

ฟลูอิดไดซเซชันเปนวิธีการที่นํามาประยกุตใชในการทําแหง โดยจะมีลักษณะเปนการพน
ลมรอนผานหอ ซ่ึงภายในบรรจุดวยอนุภาคหรือเม็ดของแข็ง ท่ีพื้นของหอจะมีแผนรองรับ ซ่ึงเจาะ
เปนรูพรุนไวเพื่อใหลมรอนสามารถเปาผานช้ันของเม็ดของของแข็งท่ีบรรจุอยูขางบนได เม่ือปลอย
ลมท่ีมีความเร็วตํ่าผานเบดท่ีบรรจุดวยอนภุาคของแข็ง ลมจะไหลผานชองวางของของแข็งโดย
ของแข็งจะไมมีการเคล่ือนไหว ดังภาพท่ี 2.9 a) เรียกวาเบดนิ่ง (fixed bed) ถาเพิ่มความเร็วของของ
ไหลใหมากข้ึนทีละนอย จนกระท่ังคาความดนัลดครอมเบดมีคาเทากับแรงโนมถวงเนื่องจาก
น้ําหนกัของอนุภาค ซ่ึงจะทําใหอนภุาคของของแข็งท่ีบรรจุในเบดเร่ิมมีการเคล่ือนท่ีจนถึงความเร็ว
ระดับหนึ่ง เม็ดของแข็งจะเร่ิมขยับตัว และจัดตัวอยางเปนระเบียบเรียกวาฟลูอิดไดซเซชันตํ่าสุด 
(minimum fluidization) ฟลูอิดไดซเบดท่ีของไหลเปนของเหลว เม่ือเพิ่มความเร็วจนกระท่ังการ
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ขยายตัวของเบดเปนไปอยางสมํ่าเสมอ การลอยตัวและหมุนรอบตัวเองของของแข็งเปนไปอยาง
ชาๆจะเรียกวาเบดสม่ําเสมอ (smooth fluidized bed) และหากยังเพิ่มความเร็วของของไหลอีก
จนกระท่ังถึงคาหนึ่ง อนุภาคของของแข็งจะเกิดลักษณะท่ีเรียกวาเกิดการฟลูอิดไดซเซซันอยาง
สมบูรณ คืออนุภาคมีการเคล่ือนท่ีอยางไมมีทิศทางแนนอน (random direction) อนุภาคจะสามารถ
เคล่ือนท่ีไดอยางอิสระ ระหวางอนภุาค (mean free distance) และคงรูปอยูไดดวย drag force ดัง
ภาพท่ี 2.9 c) ซ่ึงอนุภาคของของแข็งนี้จะยังคงมีลักษณะดังนี้อีกหากความเร็วของของไหลยังคง
เพิ่มข้ึน แตเม่ือของไหลมีความเร็วมากข้ึนถึงคาคาหนึ่งจะทําใหอนุภาคของของแข็งมีลักษณะดัง
ภาพท่ี 2.9 b) คือ อนุภาคจะเคล่ือนท่ีดวยแรงลมและอาจหลุดออกไปจากภาชนะ ซ่ึงการเคล่ือนท่ีใน
ลักษณะน้ีเราใชเปนการขนสงของแข็งจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งได เรียกวาการขนสงดวยของเหลว 

(hydraulic transport) ปรากฏการณฟลูอิดไดซเซชันข้ึนกับปจจยัหลายอยาง ตัวแปรท่ีสําคัญไดแก 
ความเร็วของของไหลขณะท่ีเบดเร่ิมเกิดเปนฟลูอิดไดซเบด เม็ดของแข็งกเ็ร่ิมขยับตัวจดัระเบียบของ

ตัวเองใหอยูในแนวเดยีวกันหรือจัดเรียงเม็ดตอเม็ดอยางสวยงาม จากน้ันแตละเม็ดก็คอยๆแยกหาง
กันออกไปเปนอิสระตามความเร็วของของไหลท่ีเพิ่มข้ึน (ประเสริฐศักดิ,์ 2545)   

งานวิจยัฉบับนี้จึงไดมีการนาํเอาเทคนิคฟลูอิดไดซเซชันนี้มาประยุกตใชในการเคลือบผิว
ขาวขาวดวยสารสกัดจากใบเตยท่ีถูกหอหุมดวยวัสดหุอหุมท่ีเหมาะสม และทําแหงไปพรอมๆกัน  

 
 

 
ภาพ 2.9 ลักษณะของเคล่ือนท่ีของของแข็งภายในเบดดวยวิธีการฟลูอิดไดซเซชัน 

 
 
 
 

a b c 
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2.7 การวิเคราะหสีระบบ CIE L*a*b* (CIELAB) 
 

สีแสดงถึงคุณภาพของอาหารและผลิตผลทางการเกษตร เปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอ
คุณภาพการยอมรับหรือไมยอมรับของผูบริโภค หากมีสีท่ีผิดปกติผูบริโภคสวนใหญอาจไมยอมรับ
และอาจไมคํานึงตอคุณภาพดานอ่ืนตอไป เชน กล่ิน รสชาติ และเนื้อสัมผัส  ในธรรมชาติแสงเปน
พลังงานท่ีมีสมบัติของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา โดยมีความยาวคล่ืนท่ีตามองเห็นอยูในชวง 380-780 nm 
โดยท่ัวไปมนษุยจะระบุลักษณะสีของวตัถุท่ีมองเห็นเปน 3 ลักษณะคือ Hue, Value และ Chroma  

- Hue  หมายถึง สีท่ีปรากฏใหเหน็(เฉดสี) เปนช่ือของสีหลักท่ีแตกตางกัน ในระบบ 
munsell จะแบงออกเปน 5 สี คือ แดง เหลือง เขียว น้ําเงิน มวง  

- Value (Lightness) หมายถึง ความสวางของสี หรือปริมาณแสงท่ีสะทอนออกมาจาก
วัตถุหากมีปริมาณแสงท่ีสะทอนออกมามากจะทําใหเหน็สีสวาง ถาปริมาณแสง
สะทอนนอยจะทําใหเหน็สีเขม หรือมืดมีคาต้ังแต 0 = black (หมายถึงวัตถุดําสมบูรณ) 
ถึง 10 = white (หมายถึง วัตถุขาวสมบูรณ) 

- Chroma (Saturation) หมายถึง คือคาท่ีแสดงความบริสุทธ์ิ (purity) ของสี สีท่ีบริสุทธ์ิ
มากท่ีสุด คือสีท่ีไมมีแสงสีเทามาผสมเลย ซ่ึงไดแกสีหลัก (Hue) ท้ัง 100 สี แบงสเกล
เปน 0 ถึง 18 เปนการวดัความแตกตางของสีหลักจากสีเทาท่ี lightness เดียวกัน  

 
ภาพ 2.10 แผนภาพสีแสดง value chroma และ hue 

ท่ีมา: Kanthamoon (no date) 
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ระบบสี CIE L*a*b* เปนระบบสีท่ีนิยมใชกันอยางกวางขวาง โดย กําหนดคาตางๆดงันี้ 
- L*  ใชกําหนดคาความสวาง (Lightness) 

L = 0  =  perfect black sample 
L = 100 =  perfect white sample 

- a*  ใชกําหนดสีแดง หรือสีเขียว 
a  เปน  + วัตถุมีสีออกแดง 
a  เปน - วัตถุมีสีออกเขียว 

- b*  ใชกําหนดสีเหลือง หรือสีน้ําเงิน   
b  เปน  + วัตถุมีสีออกเหลือง 
b  เปน - วัตถุมีสีออกน้าํเงิน 

 

 
ภาพ 2.11 CIE Lab แสดง L*, a*, b* color space 

ท่ีมา: Kanthamoon (no date) 
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นอกจากนี้ในระบบ CIE LAB ยังมีการปรับปรุงตอไป โดยการเช่ือมคา “a” และ “b” เขากับ 
“hue” และ “chroma” โดยกาํหนด color term อีก 2 ตัว คือ hue angle (h*) และ chroma (C*) hue 
angle เปนตัวเลขท่ีระบุวาสีมีตําแหนงอยูท่ีใดในกราฟ มีหนวยเปนองศาดังสมการท่ี 2.1 และ 2.2 
 

 โดย       ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= −

*
*tan* 1

a
bh                สมการ (2.1) 

 
22 *** baC +=      สมการ (2.2) 

 
คา hue angel เปนคามุมท่ีทํากับแกน + a* โดยคา 0° เทากับ +a* (red), คา 90° เทากบั +b* 

(yellow), คา 180° เทากับ –a* (green) และคา 270° เทากบั –b* (blue) สําหรับ chroma เร่ิมจาก 0 ซ่ึง
เปนคาท่ีศูนยกลางและเพ่ิมมากข้ึนตามระยะท่ีหางจากศูนยกลางมากข้ึน C* จะใชบอกคาความ
สดใสของสีท่ีคาความสวางหน่ึงๆ (Kanthamoon, no date) 
 
2.8 การวัดความหนืดของแปงขาวโดยใชเคร่ืองวิเคราะหความหนืดอยางรวดเร็ว (Rapid Visco 

Analyser, RVA) 
 

การวัดความหนืดของแปงขาวโดยใชเคร่ืองวิเคราะหความหนืดอยางรวดเร็ว (ภาพท่ี 2.12) 
หรือ RVA นั้นสามารถใชวเิคราะหความหนืดไดอยางรวดเร็วกวาเคร่ืองวัดความหนืดแบบบราเบน
เดอร ใชตัวอยางนอย โดยคิดคํานวณน้ําหนักแปงท่ีเปอรเซ็นตความช้ืนคงท่ี (14%) และเวลาส้ัน (13 
นาที) โดยใสตัวอยางแปง (ขนาด 100 mesh) ลงในถวยอลูมิเนียมท่ีมีน้ํา (25 มล.) และใสใบพายเพื่อ
กวนตัวอยางแปงกับน้ํา เร่ิมใหความรอนท่ีถวยรอนจาก 50oC คงอุณหภมิูไว 1 นาที ไปถึง 95oC และ 
คงอุณหภูมิไวระยะหน่ึง แลวลดอุณหภูมิลงถึง 50oC อีกคร้ังโดยคงอุณหภูมิไวท่ี 50oC ประมาณ 2 
นาที โดยระยะแรกใบพัดจะหมุนเร็ว 960 รอบตอนาทีเปนเวลา 10 นาที แลวหมุนดวยความเร็ว 160 
รอบตอนาทีตอไปจนจบการทํางาน คาความหนดืท่ีเปล่ียนแปลงบันทึกเปนกราฟลงเคร่ือง
คอมพิวเตอรดงัภาพท่ี 2.13 และอานคาไดดงันี้  
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เม่ือ pasting temperature  หมายถึง คาอุณหภูมิเร่ิมตนของความหนืด วัดท่ีความหนืดเร่ิมตน 
เปน 2 RVU (Rapid Visco Unit) ในเวลา 20 นาที มีหนวยเปน oC 
peak viscosity  หมายถึงคาความหนืดสูงสุด มีหนวยเปน RVU 
peak time  หมายถึงเวลาท่ีเกิดความหนดืสูงสุดมีหนวยเปน นาที 
break down  หมายถึงความหนืดลดลงหลังจากท่ีคงอุณหภูมิไว 95oC มีหนวยเปน RVU 
holding strength หมายถึง ความคงทนตอการกวน มีหนวยเปน RVU 
set back  หมายถึง ความหนืดเพิ่มข้ึนอีกคร้ัง มีหนวยเปน RVU 
final viscosity  หมายถึง ความหนืดสุดทาย มี หนวยเปน RVU 
 

 
 

ภาพ 2.12 เคร่ืองวิเคราะหความหนืดอยางรวดเร็ว 
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ภาพ 2.13 ลักษณะเสนกราฟท่ีอานไดจากเคร่ืองวิเคราะหความหนืดอยางรวดเร็ว 
 

เม่ือผสมแปงขาวกับน้ํา เม็ดสตารชจะเร่ิมเปล่ียนแปลงตามอุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนจนถึงจดุท่ีเม็ด
สตารชพองตัวเต็มท่ีซ่ึงเปนจดุท่ีสวนผสมมีความหนืดสูงสุด (pasting temperature) แสดงถึงการเกดิ
เจลาทิไนเซชัน (gelatinization) ซ่ึงเม็ดสตารชพองเต็มท่ีผันกลับไมได และเม่ือเคร่ืองยังคงกวนอยู
ทําใหเคร่ืองกวนทําลายโครงสรางของเม็ดสตารชทําใหเม็ดสตารชแตกออก ซ่ึงจะปลดปลอย       
อมิโลส      และอมิโลเพคตินออกมาสงผลทําใหความหนืดในเคร่ืองกวนลดลง แตเม่ือลดอุณหภมิู
ลงจะทําใหโมเลกุลของสตารชท่ีกระจายตวัอยูในสวนผสมที่มีท้ังอมิโลส (amylose) และอมิโลเพค- 
ติน (amylopectin) จัดเรียงตัวกันใหมทําใหสวนผสมเกดิความหนืดข้ึนอีกคร้ัง และเกิดความขุนของ
การตกตะกอน หรือเจลเรียกปรากฏการณนี้วา รีโทรเกรเดชัน (retrogradation) หรือการคืนตัวมา
เปนผลึกอีกคร้ัง (recrystallization) ซ่ึงการเกิดรีโทรเกรเดชันนัน้จะมีมากหรือนอยข้ึนอยูกับ ชนดิ
หรือแหลงของสตารช ความเขมขนของสวนผสม ปริมาณอมิโลส อุณหภูมิท่ีลดลง ระยะเวลาการ
เก็บรักษา และสวนประกอบอื่นท่ีผสมอยูในแปงหรือสตารชนั้น โดยผลที่เกิดข้ึนทําใหลักษณะเน้ือ
สัมผัสของผลิตภัณฑเปล่ียนแปลงไป เชน คุณภาพของขาวหุงสุกมีผลโดยตรงจากคุณสมบัติของ
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สตารช สังเกตไดจากการท้ิงขาวหุงสุกใหเย็นตัวลง ขาวจะแข็งข้ึนซ่ึงเปนผลจากการเกิดรีโทรเกรเด-
ชันของสตารชในขาว (อรอนงค, 2547) 

 
2.9 Adsorption Isotherms 
 

น้ําเปนองคประกอบหลักในอาหาร ซ่ึงมีอิทธิพลตอคุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมี  
ของอาหาร โดยนํ้าจะสามารถรวมกับสวนประกอบอาหารอื่นๆดวยพันธะทางเคมี เชนพันธะไอออ-
นิก พันธะโควาเลนท และพันธะไฮโดรเจนซ่ึงมีผลตอความสามารถในการละลายของอาหาร 
นอกจากนั้น น้ํายังมีผลตอการเปล่ียนแปลงทางคุณภาพในระหวางกระบวนการผลิต การเก็บรักษา 
กระบวนการขนสงและการกระจายสินคาสูผูบริโภค ท้ังนี้เพราะน้ํามีบทบาทสําคัญตอกระบวนการ
ถายเทมวล (mass transfer) ปฏิกิริยาทางเคมี (chemical reactivity) และกิจกรรมของเช้ือจุลินทรีย 
โมเลกุลของน้ําประกอบไปดวยอะตอมของไฮโดรเจน และออกซิเจนเกิดพันธะโควาเลนท  หรือ
พันธะไฮโดรเจนกับองคประกอบของอาหาร เชน หมูไฮดรอกซิลของโพลีแซคคาไรด หมูคารบอ-
นิลและอมิโนของโปรตีน และกลุมมีข้ัวขององคประกอบอ่ืนๆ โมเลกุลของน้ําสามารถแบง
ออกเปน 2 ชนิด ไดแก น้ําเกาะเกี่ยว (bound water) และนํ้าอิสระ (free water) โดยน้ําเกาะเกีย่วนัน้
จะมีพลังงานยดึเหนีย่วพันธะระหวางน้ําและองคประกอบของอาหารสูง เชนเกิดพันธะไอออนคิ 
หรือ พันธะไฮโดรเจน สวนน้ําอิสระน้ันจะเกดิพันธะอยางหลวมๆ หรือมีพลังงานยึดเหน่ียวระหวาง
พันธะตํ่ากวาน้ําเกาะเกีย่วซ่ึงปริมาณของ free water นัน้สามารถใชเปนเคร่ืองมือสําหรับการทํานาย
การเนาเสียของอาหารได (Rockland and Beuchat, 1987)  
 
2.9.1  กิจกรรมของน้ํา (Water activity, aw) 
 
 กิจกรรมของน้าํ คือปริมาณทางเทอรโมไดนามิกสท่ีเปนตัวช้ีถึงศักยภาพท่ีน้ําจะถูกนาํไปใช
เพื่อการเจริญของเช้ือจุลินทรียในอาหารและปฏิกิริยาเคมีตางๆ และมีนิยามวาเปนความช้ืนสัมพัทธ
สมดุล (Equilibrium Relative Humidity, ERH) ณ จุดท่ีอาหารไมมีการดูดซับหรือสูญเสียน้ํา 
สามารถหาไดจากอัตราสวนระหวางความดันไอของน้ําในอาหาร (P) ตอความดันไอน้ําบริสุทธ์ิ (Po) 
ท่ีอุณหภูมิเดยีวกัน (Labuza et al., 1985) ดงัสมการท่ี 2.3  
 

100
(%)ERH

P
Pa

o
w ==        สมการ (2.3) 
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น้ําท่ีมีอยูในอาหารประกอบดวย 2 สวนไดแก น้ําท่ีเกาะเกีย่วกับองคประกอบของอาหาร 
ดวยพันธะตาง ๆ เชน พันธะไอออนิก พันธะไฮโดรเจน และนํ้าอิสระท่ีไมไดเกิดพนัธะใด ๆโดยจะ
ถูกนําไปใชในการเกิดปฏิกิริยาตางๆ รวมทั้งการเจริญของเช้ือจุลินทรียและจะอยูภายในชองวางของ
อาหาร ปริมาณความช้ืน (moisture content) เปนปริมาณน้ําท้ังหมดท่ีมีอยูในอาหาร คือ รวมท้ังสอง
สวนดังกลาวโดยสามารถหาปริมาณความชื้นของวัตถุไดสองแบบ คือความช้ืนฐานเปยกและ
ความช้ืนฐานแหง ซ่ึงมีนิยามดังนี้  

 
ความช้ืนฐานเปยก (wet basis) 

100×
−

=
w

dw
w W

WW
M        สมการ (2.4) 

 
ความช้ืนฐานแหง (dry basis) 

 100×
−

=
d

dw
d W

WW
M        สมการ (2.5) 

 
เม่ือ  Mw  คือ ความช้ืนฐานเปยก 
 Md  คือ ความช้ืนฐานแหง 
 WW  คือ มวลผลิตภัณฑเปยก (kg) 
 Wd  คือ  มวลผลิตภัณฑแหง (kg) 
 

น้ําอิสระเปนโมเลกุลของน้ําท่ีพรอมจะเปล่ียนสภาวะจากของเหลวไปเปนไอ ซ่ึงในการทํา
ใหอาหารขนหรือแหงเปนการระเหยน้ําอิสระออกไป สวนการเติมเกลือ น้ําตาล หรือสวนผสม 
(Ingredient) อ่ืน ๆ ลงไป โมเลกุลของสารเหลานั้นจะกอพันธะกับน้ําอิสระทําใหคากจิกรรมของน้ํา
ลดลงไปดวย สามารถหาความสัมพันธระหวางปริมาณความชื้นและคากจิกรรมของน้ําของ
ผลิตภัณฑหนึง่ ๆ ไดจากการทดลองวัดคาท้ังสองของผลิตภัณฑแตละชนิด ณ อุณหภมิูท่ีคงท่ีคาหนึง่ 
เรียกกราฟความสัมพันธท่ีไดวา sorption isotherms ดังภาพท่ี 2.14 ซอรพชันไอโซเทิรมโดยท่ัวไป
จะมีลักษณะเปนรูปซิกมอยด (sigmoidal shape) สามารถแบงเปน 2 แบบคือ adsorption และ 
desorption ซ่ึงกระบวนการท้ังสองมีความสําคัญตอผลิตภัณฑอาหาร กระบวนการ adsorption คือ
กระบวนการเพิ่มความช้ืนเปนท่ีตองการสําหรับอาหารแหง โดยในการศึกษาจะตองทําตัวอยาง
อาหารใหแหงกอน แลวจึงนําไปปรับความช้ืนในภาชนะปดสนทิท่ีมีสารละลายเกลืออ่ิมตัวท่ี
เหมาะสม ในขณะท่ี desorption เปนกระบวนการลดความช้ืนและมีความสําคัญตออาหารที่มี
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ความช้ืนสูง ในการศึกษาจะใหความชื้นกับตัวอยางท่ีระดับปริมาณน้าํอิสระสูงๆ จากนั้นจึงกําจดั
ความช้ืนในภาชนะปดสนิทท่ีมีสารละลายเกลืออ่ิมตัวท่ีเหมาะสม (Bell and Labuza, 2000)  จาก
ภาพท่ี 2.14 จะสังเกตไดวาท่ีคา aw หนึ่งๆ ปริมาณความช้ืนของ desorption จะมากกวา adsorption 
เสมอ ซ่ึงโดยปกติแลวจะเปนเปนกระบวนการท่ีไมสามารถผันกลับไดจึงเกิดปรากฏการณดังภาพ 
เรียกปรากฏการณนี้วาฮีสเทอเรซีส (hysteresis) ขนาดของฮีสเทอเรซีสนั้นข้ึนอยูกับชนดิของอาหาร 
อุณหภูมิการเกบ็รักษา ซ่ึงจะมีคาเพิ่มข้ึนเม่ืออุณหภูมิเพิม่ข้ึน โดยขนาดของฮีสเทอเรซีสสามารถ
นํามาคาดคะเนการเส่ือมสลายของอาหารจากปฏิกิริยาเคมีของเช้ือจุลินทรียได  

โดยท่ัวไป sorption isotherms จะแบงออกได 3 สวนแตกตางกันตามปริมาณความสัมพันธ
ระหวางน้ําและการเปล่ียนแปลงทางเคมีกายภาพ (physiochemical) สวนท่ี 1 สวนท่ีมีปริมาณ
ความช้ืนตํ่า (low moisture zone) มีคา aw 0-0.25 เสนกราฟจะมีลักษณะคอนขางชัน บริเวณน้ีจะ
เกิดปฏิกิริยาระหวางน้ําและอาหารโดยตรง และมีพลังงานจากการเกดิปฏิกิริยามากที่สุดเกิดเปนน้าํ
ช้ันเดี่ยวบนผิวอาหาร (monolayer) ดังภาพท่ี 2.15 โดยท่ีโมเลกุลของน้ําจะไมมีการเคล่ือนท่ีจึงไมมี
ปริมาณนํ้าอิสระเพียงพอตอการเจริญของเช้ือจุลินทรีย สวนท่ี 2 สวนท่ีมีปริมาณนํ้าปานกลาง 
(intermediate moisture zone) มีคา aw 0.25-0.75 เสนกราฟจะมีลักษณะคอนขางราบ ในสวนนี้จะ
ประกอบดวยน้ําจากสวนท่ี 1 รวมกับน้ําท่ีกอพันธะกับน้าํเอง (water-water interaction)  และนํ้าท่ีกอ
พันธะกับอาหาร(water-solid interaction) เกิดเปนมัลติเลเยอร (multilayer) บนผิวของอาหาร  และ
จะมีพลังงานระหวางพันธะนอยกวาสวนท่ี 1 สําหรับสวนท่ี 3 เปนสวนท่ีมีความช้ืนสูง (high 
moisture zone) มีคา aw>0.75 จะประกอบดวยน้าํอิสระจํานวนมากเพราะในสวนนี้ความแข็งแรงของ
พันธะระหวางน้ําและอาหารนอยท่ีสุด สามารถกําจัดออกไดงายซ่ึงจะทําหนาท่ีเปนตัวทําละลาย ใช
สําหรับการเกดิปฏิกิริยาเคมีและการเจริญของเช้ือจุลินทรีย 
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ภาพ 2.14 sorption isotherms  
ท่ีมา: Chaplin (2009) 

 
 

 
ภาพ 2.15 monolayer และ multilayer adsorption 

 
วิธีการหาซอรพชันไอโซเทิรม สามารถทําไดโดยนําอาหารใสลงในภาชนะท่ีทราบคา

ความช้ืนสัมพทัธ ซ่ึงควบคุมความช้ืนสัมพัทธโดยใชสารละลายเกลืออ่ิมตัวชนิดตาง ๆ ใสลงไปใน
ภาชนะแตละใบ ภาชนะท่ีใชตองสามารถควบคุมความชื้นสัมพัทธไดเปนอยางด ี เพื่อใหมีความชื้น
สัมพัทธ ณ จดุตาง ๆ จากนั้น ต้ังอาหารท้ิงไวจนเขาสูสภาวะสมดุล ซ่ึง ณ จุดสมดลุนี้จะทราบคา
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กิจกรรมของน้าํ จากนัน้วดัคาปริมาณความชื้น (moisture content) แลวนําคาท้ังสองไปสรางกราฟ
ความสัมพันธ จากกราฟจะพบวาเม่ือคาปริมาณความชื้นเพิ่มข้ึนคากิจกรรมของน้าํมักเพิ่มข้ึนดวย 
แตจะเพ่ิมแบบไมเปนเสนตรง นอกจากนี้กราฟ moisture sorption isotherms ของผลิตภัณฑแตละ
ชนิดจะมีลักษณะท่ีแตกตางกัน Brunauer et al. (1938) ไดแบงประเภทไอโซเทิรมออกเปน 5 
ประเภทดังภาพท่ี 2.16 โดยอาหารสวนมากจะมีคุณลักษณะแบบไอโซเทิรมประเภทที่ 2 ท่ีมีรูปราง
แบบ sigmoid 

 
 

 
 

ภาพ 2.16 isotherms ประเภทตางๆของอาหาร 
ท่ีมา: ปยภรณ, (2550) 

 
2.9.2  แบบจําลองทางคณิตศาสตรของ moisture sorption isotherms 
 มีสมการทางคณิตศาสตรหลายสมการท่ีใชในการอธิบายซอรพชันไอโซเทิรมในอาหารดัง
ตารางท่ี 1 เชน สมการของ BET พัฒนาโดย Brunauer, Emmett & Teller (BET) model หรือ 
Guggenheim-Anderson-de Boer (GAB) model โดย Lomauro et al. (1985) กลาววา moisture 
adsorption isotherm ของอาหารชนิดหนึง่สามารถอธิบายดวยสมการซอรพชันมากกวาหนึ่งสมการ 
โดยสมการท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือสมการท่ีสามารถใหการทํานายขอมูลไดแมนยําท่ีสุด  
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ตาราง 2.1 สมการรูปแบบจําลองทางคณิตศาสตรของซอรพชันไอโซเทิรม (sorption isotherms) 
Model Equation 

BET (Brunauer, Emmett & Teller, 
1938) ( ) ( )( )www

wo

Caaa
CaM

M
+−−

=
11

   สมการ (2.6) 

GAB 
(Guggenheim-Anderson-de Boer) 

(Van den Berg, 1984) 

)]1()1[( www

wo

CKaKaKa
CKaMM

+−+−
=   สมการ (2.7) 

)exp(0 RT
HCC cΔ

=             สมการ (2.8) 

)exp(0 RT
HKK kΔ

=             สมการ (2.9) 

Modified Chung-Pfost 
(Chung & Pfost 1967) 
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Modified Halsey (Iglesias and 
Chirife, 1976) 
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Modified Henderson 
(Henderson, 1952) 
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Modified Oswin (Oswin, 1946) 
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เม่ือ A, B, C, M0 คือคาคงท่ี M คือ ปริมาณความช้ืนฐานแหง aw คือคากิจกรรมของน้ํา และ T คือ
อุณหภูมิสัมบูรณ 
ท่ีมา: Kaymak-Ertekin et al. (2004) 

 
แบบจําลองสมการทางคณิตศาสตรดังกลาวจะนํามาใชในการทํานายความสัมพันธระหวาง

คาความช้ืนของตัวอยางท่ีระดับแอคทิวิต้ีของนํ้าตางๆกัน ผลการทํานายแตละสมการจะนํามา
คํานวณหาคาความเหมาะสมของสมการ เปรียบเทียบโดยใชพารามิเตอรทางสถิติไดแก คา
ความคลาดเคล่ือนสัมพัทธเฉล่ียเปนรอยละ (mean relative error, MRE)  สัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ 
(coefficient of determination, R2)  และคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard error of estimate, 
SEE) ดังสมการท่ี 2.14 ถึง 2.16  
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               สมการ  (2.16) 

 
 เม่ือ        Me  =  ปริมาณความช้ืนจากการทดลอง (moisture content : experiment) 
        Mp  = ปริมาณความช้ืนจากการทํานาย (moisture content : predicted value) 
        df    = Degree of freedom 
        N    = จํานวนชุดขอมูล (number of experimental data) 
 
 คุณภาพของขาวข้ึนอยูกับปริมาณความช้ืนขณะเก็บเกี่ยว สภาวะแวดลอมในการขนสง 
กระบวนการเก็บรักษา และข้ึนอยูกับพฤตกิรรมการดูดซับความช้ืนของขาว (moisture sorption) น้ํา
เปนตัวแปรสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอความคงตัวของผลิตภัณฑเกษตรในระหวางกระบวนการเก็บรักษา 
เพราะนํ้าจะมีผลตอองคประกอบทางเคมี และโครงสรางทางกายภาพของผลิตภัณฑ เม่ือขาวเกิดการ
ดูดซับน้ํา หรือความช้ืนจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงองคประกอบ ขนาด ลักษณะของสภาวะใน
กระบวนการผลิต และสภาวะการเก็บรักษา ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเหลานีมี้ความสําคัญมากตอสภาวะ
การเก็บรักษา และอายกุารเกบ็รักษา เนื่องจากสถานท่ีเกบ็รักษาแตละท่ียอมมีปริมาณความช้ืน และ
อุณหภูมิท่ีแตกตางกัน ดังนั้นการทราบถึงพฤติกรรมการดูดซับความช้ืนของขาวจงึเปนส่ิงท่ีสําคัญ
ตอการออกแบบกระบวนการทําแหง การเลือกใชอุปกรณในกระบวนการผลิต การคาดคะเนอายุ
การเก็บรักษาของผลิตภัณฑ และการเลือกใชบรรจุภณัฑท่ีเหมาะสม (Gal, 1987; Ajisegiri and 
Chukwu, 2004) 
 
2.9.3 ความสําคัญของซอรพชันไอโซเทอรมตอเสถียรภาพของอาหาร  
 

ก. ปฏิกิริยาทางเคมีและกิจกรรมของเอนไซมในอาหาร 
ปฏิกิริยาทางเคมีของอาหารเชน การเกดิสีน้ําตาลเน่ืองมาจากปฏิกิริยาท่ีไมใชเอนไซม การ

เกิดออกซิเดชันของไขมัน การเส่ือมสลายของวิตามิน กิจกรรมของเอนไซม การเสียสภาพของ
โปรตีน การเกิดเจลาทิไนเซชัน และการเกิดรีโทรแกรเดชันของแปง โดยท่ัวไปมักใชสมการ BET 
ไอโซเทอรมในการทํานายคาโมโนเลเยอร ซ่ึงความช้ืนท่ีตํ่ากวาระดับ BET โมโนเลเยอร ปฏิกิริยา
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เคมีของเอนไซมจะลดลงอยางมากหรือแทบจะหยุดกิจกรรมลง เนื่องจากสารต้ังตนหรือซับสเตรท
สามารถเคล่ือนท่ีไดนอยลง จึงไมสามารถแพรผานไปยังตําแหนงท่ีไวตอการเกิดปฏิกิริยาของ
เอนไซม (active site) ได Labuza (1984) กลาววาคาโมโนเลเยอรของน้ําท่ีทํานายไดจากสมการของ 
BET ไอโซเทอรมจะมีคากจิกรรมของน้ําอยูระหวาง 0.2-0.4 ซ่ึงการเส่ือมสลายทางคุณภาพของ
อาหารแหง และปฏิกิริยาเคมีสวนมากจะเพ่ิมมากข้ึนเม่ือมีคากิจกรรมของน้ํามากกวา 0.3 และคา
กิจกรรมของน้าํท่ีเพิ่มข้ึน 0.1 จะทําใหอายกุารเกบ็รักษาของอาหารลดลง 2-3 เทา (Salwin, 1959; 
Labuza 1984) Leung (1987) กลาววาน้ํามีอิทธิพลตอการเกิดปฏิกิริยาเคมีไดหลายทาง คือ (1) เปน
สารต้ังตนการเกิดปฏิกิริยา เชน ปฏิกิริยาไฮโดรไลซีสของซูโครส (2) เปนตัวทําละลาย เชน reaction 
rate retardation (3) น้ําทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงการเคล่ือนไหวของสารที่เขาทําปฏิกิริยาโดยมีผล
ตอคาความหนืดของอาหาร (4) น้ําทําใหเกิดพันธะไฮโดรเจน หรือเกดิสารประกอบเชิงซอนกับสาร
ชนิดอ่ืนๆ เชน สงผลตออัตราการเกิดออกซิเดชันของไขมันโดยการเขาลอมรอบโลหะท่ีเปนตัวเรง
ปฏิกิริยา หรือเกิดพนัธะไฮโดรเจนกับไฮโดรเจนเปอรออกไซด (hydrogenperoxide) (5) ทําใหเกดิ
การเปล่ียนแปลงทางโครงสรางของของแข็ง เชน การรวมตัวของโปรตีน (protein conformation) 
และการเปล่ียนแปลงสภาพของนํ้าตาลและแปงจาก amorphous เปน crystalline  

ปฏิกิริยาเมลลารด หรือปฏิกิริยาสีน้ําตาล และปฏิกริิยาออกซิเดชันของไขมันเปน
ปฏิกิริยาท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีเกิดข้ึนในอาหารท่ีมีคา aw ตํ่า ซ่ึงการเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลจะข้ึนอยูกับน้ํา
และมีจะอัตราการเกิดปฏิกิริยาสูงสุดท่ีระดบัความช้ืนปานกลาง เนื่องจากนํ้ามีบทบาทท้ังเปนตัวทํา
ละลายและเปนสารยับยั้งปฏิกิริยาดวย โดยขีดจาํกัดของปฏิกิริยาท่ีคา aw ตํ่าคือ การไมสามารถ
เคล่ือนท่ีไดของสาร และหากมีปริมาณน้ําท่ีมากเกนิไปจะทําใหสารมีความเขมขนตํ่าลง การ
เกิดปฏิกิริยาจงึลดตํ่าลง (วิไล, 2546)   

คากิจกรรมของน้ําท่ีเพิ่มข้ึนจะสงผลใหมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีเพิ่มข้ึนเนื่องจาก
สารท่ีเขาทําปฏิกิริยามีการเคล่ือนท่ีมากข้ึน ยกเวนการเกิดออกซิเดชันของไขมัน (ภาพ 2.17) โดยจะ
มีอัตราการเกิดออกซิเดชันท่ีตํ่าท่ีสุดในอาหารท่ีมีคากิจกรรมของน้ําในชวง 0.2-0.4 เนื่องจากเม่ือ
อาหารมีคากิจกรรมของน้ําตํ่า น้ําจะกอพันธะไฮโดรเจนกับไฮโดรเจนเปอรออกไซด หรือเขา
ลอมรอบโลหะท่ีเปนตัวเรงปฏิกิริยา สําหรับในสวนของ intermediate moisture zone และ high 
moisture zone อัตราการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีจะลดลงเม่ือคากิจกรรมของน้ําเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจาก
ผลของการเปนตัวทําละลายจากการมีน้ํามากเกินพอตอการเกิดปฏิกิริยา  
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ภาพ 2.17 กราฟความสัมพันธระหวางคากจิกรรมของน้ํา ปริมาณความชื้น และอัตราการ

เกิดปฏิกิริยาทางเคมีของอาหาร 
ท่ีมา: Rockland (1987) 

 
ข. ความเสถียรของรงควัตถุในอาหาร  

ความเสถียรของรงควัตถุในอาหารนั้นไดรับอิทธิพลจากปริมาณออกซิเจน การสัมผัส
กับแสง ปริมาณสารออกซิไดสซิง (oxidizing) หรือรีดิวสซิง (reducing) ปริมาณโลหะหนกั คา
กิจกรรมของน้าํ ความเปนกรดดาง และอุณหภูมิ Von Elbe (1987) กลาววาคากิจกรรมของน้ําจัดเปน
ปจจัยลําดับตนๆท่ีสงผลตอความเสถียรของรงควัตถุ และสีของผลิตภัณฑอาหาร 

 
ค. คุณลักษณะดานเน้ือสัมผัสของอาหาร 

Rockland (1969) ไดอธิบายความสัมพันธระหวางเน้ือสัมผัสของอาหารกับคากิจกรรม
ของน้ําดังภาพท่ี 2.18 ในสวนท่ี 1 คากิจกรรมของน้ําตํ่า (low water activity) ไดแก อาหารแหง แข็ง 
กรอบ และหดตัว สวนท่ี 2 คากิจกรรมของน้ําปานกลาง (intermediate water activity) ไดแก อาหาร
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แนนเนื้อและยดืหยุน และสวนท่ี 3 คากิจกรรมของน้ําสูง (high water activity) อาหารจะคอนขาง
ช้ืน ออนตัว ฉํ่าน้ํา (juicy) บวมน้ํา (swollen) และคอนขางเกาะตัวกนั โดยการเกาะตัวของอาหารเกดิ
จากการเปล่ียนแปลงสภาพจากกลาส (amorphous glass) ไปเปนของเหลวหนืด (amorphous rubber) 
ปริมาณความชื้นมีผลตอการเกาะติดกันของอนุภาค ถาอาหารมีน้ําตาลสูงจะเห็นไดถึงการ
เปล่ียนแปลงของวัฎภาคท่ีชัดเจนท่ีอุณหภูมิหอง  

 

 
ภาพ 2.18 ลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหารท่ีคากิจกรรมของน้ําตางๆ 

ท่ีมา: Bourne et al. (1987) 
 

ง. อัตราการเจริญของเช้ือจุลินทรียและการผลิตสารพิษในอาหาร 
Labuza (1984) ศึกษาถึงชนดิของเช้ือจุลินทรียท่ีสามารถเจริญเติบโต และสามารถผลิต

สารพิษไดเม่ืออาหารมีคากิจกรรมของน้ําตํ่า และพบวาท่ีระดับกจิกรรมของน้ําตํ่ามากๆจะไมมี
เช้ือจุลินทรียชนิดใดสามารถเจริญได โดยอาหารสวนมากจะมีคากิจกรรมของน้ําอยูในชวง 0.6-0.7 
ซ่ึงเช้ือแบคทีเรียจะสามารถเจริญไดเม่ือมีคากิจกรรมของน้ํามากกวา 0.90 สําหรับยีสตและราจะ
สามารถเจริญไดเม่ือมีคากิจกรรมของน้ํามากกวา 0.80 (Okos et al., 1992) ดังนั้นจากความรูเร่ือง
ซอรพชันไอโซเทิรม จะสามารถใชทํานายปริมาณความช้ืนในอาหารมากท่ีสุดท่ีสามารถจะมีอยูใน
อาหารไดในระหวางกระบวนการเก็บรักษา โดยท่ีอาหารสามารถมีคากิจกรรมของน้ําสูงไดแตตอง
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ใชปจจยัอ่ืนๆรวมในการเก็บรักษาดวย เชน เกลือ ความเปนกรดดาง อุณหภูมิ หรือสารปองกันการ
เจริญของเช้ือจุลินทรีย 

 
จ. อัตราการตายของเช้ือจุลินทรียในอาหาร 

อัตราการมีชีวติรอดและอัตราการตายของเชื้อจุลินทรียข้ึนอยูกับคากิจกรรมของน้ําของ
อาหาร โดยท่ัวไปอัตราการทําลายเช้ือจุลินทรียจะลดลงเม่ือคากิจกรรมของน้ําลดลง เนื่องจากไมมี
ปริมาณนํ้าท่ีเพียงพอตอการเจริญของเช้ือจุลินทรีย  ซ่ึงกิจกรรมของเช้ือจุลินทรียสวนใหญจะถูก
ยับยั้งท่ี aw ตํ่ากวา 0.6 เช้ือราสวนใหญถูกยับยั้งการเจรญิท่ี aw ตํ่ากวา 0.7 สวนยีสตและแบคทีเรีย
สวนใหญถูกยบัยั้งการเจริญท่ี aw ตํ่ากวา 0.8 และ 0.9 ตามลําดับ ในขณะท่ีอาหารสด เชน ผักผลไม 
เนื้อสัตวรวมท้ังสัตวปกและปลา มีคา aw อยูระหวาง 0.97-1.00 ซ่ึงเปนสภาพท่ีเหมาะตอการเจริญ
ของเช้ือจุลินทรียสวนใหญ (Banwart, 1983) การลดคา aw เพื่อไมใหเช้ือจุลินทรียสามารถนําน้ําไป
ใชในการเจริญไดมีหลายวธีิ เชน 

 
1. การกําจัดน้ําในหนวยปฏิบัติการตางๆ เชน การทําแหง การระเหย และการทําแหงแบบระเหิด 
2. การทําใหน้ําในอาหารตกผลึกกลายเปนน้ําแข็ง คา aw ของน้ําและน้ําแข็งจะตํ่าลงถาอุณหภูมิลด

ตํ่าลงกวา 0oC โดยนํ้าบริสุทธ์ิท่ีอุณหภูมิ 0oC จะมีคา aw เทากับ 1.00 และมีคา 0.953 ท่ี -5oC  
0.907 ท่ี -10oC และ 0.823 ท่ี -20oC ตามลําดับ และจะลดลงไปเร่ือยๆในอาหาร ถาเกิดน้ําแข็ง
มากข้ึนความเขมขนของตัวถูกละลายในน้าํสวนท่ีเหลือกจ็ะเพิ่มมากข้ึนเปนผลทําใหคา aw ลด
ตํ่าลงไปอีก 

3. การตรึงน้ําในอาหาร การใชสารคอลลอยดท่ีชอบรวมกบัน้ํา เชน วุน ทําใหจุลินทรียหรือ
ปฏิกิริยาทางเคมีตางๆ ไมสามารถนําน้ําไปใชได ดังนั้นการใสวุนในอาหารเพียง 3 หรือ 4% จะ
สามารถปองกันการเจริญของเช้ือแบคทีเรียได การตรึงน้าํดวยวิธีอ่ืนๆ ไดแก การใชอิออนหรือ
ตัวถูกละลายเปนตัวดึงน้ําในสารละลายไมใหเปนอิสระ การเพิ่มความเขมขนของสารละลาย 
เชน เกลือ หรือน้ําตาล มีผลทําใหอาหารนัน้แหงลง ซ่ึงนอกจากจะดึงน้าํจากสารละลายแลว น้ํา
ท่ีอยูในเซลลจะถูกดึงออกมาดวยวิธีออสโมซิสเนื่องจากความเขมขนของตัวถูกละลายขางนอก
สูงกวาภายในเซลล  


