
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

2.1 บัวบก 

บัวบกมีช่ือวิทยาศาสตรวา Centella asiatica (Linn.) Uran  มีช่ือสามัญวา Asiatic 

Pennywory, Indian pennywort, tiger herbal , Gotu Kola, Antanal, Pegaga, Kula kud, Tia Kum 

Chao,  magic herbal   และ Bua Bok (บัวบก)  บัวบกเปนพืชในสกุล Centella จัดอยูในวงศ 

Apiaceae    ซ่ึงพืชในสกุลนี้มีอยูประมาณ  40  ชนิด  โดยมีความหลากหลายของชนิดอยูมาก  โดยมี

การกระจายพันธุอยูท่ัวไปในเขตรอนรวมทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และย่ืนลํ้าเขาไปในบาง

พ้ืนที่ในเขตกึ่งรอน เชนในประเทศศรีลังกา  มาเลเซีย และประเทศไทย  บัวบกสามารถพบไดในทุก

ภาคของไทย โดย มีช่ือเรียกทีแ่ตกตางกันออกไป เชน ผักหนอก (เหนือ), ผักแวน (ใต), บัวบก (ภาค

กลาง), จําปาเครือกะบังนอก (ลําปาง),   ปะหนะ  เอขาเดาะ (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน) (sapkoet, 2007) 

บัวบกมีการเจริญเติบโตออกดอกทั้งป ขึ้นบริเวณโลงแจงหรือมีรมเงาเล็กนอย ท่ีช้ืนแฉะ  ดินมีความ

อุดมสมบูรณ (ขึ้นไดดีในสภาพดินรวนทรายที่มีอินทรียวัตถุสูง) บริเวณชายน้ําสองขางทางริม  

กําแพง รวมทั้งในบริเวณทุงหญาท่ีมีสภาพชื้นแฉะ ในระดับความสูงของพื้นที่ระดับน้ําทะเลไป

จนถึง  2,500  เมตร  จัดเปนพันธุไมชนิดแรกๆ  ท่ีขึ้นอยูในพื้นท่ีท่ีเพิ่งทําการผาถางรวมไปถึงพ้ืนที่ท่ี

มีสถาพดั้งเดิม  อาจขึ้นปกคลุมพ้ืนที่หนาแนน แตในบริเวณที่มีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมจะขึ้น

งอกงามเฉพาะในชวงฤดูฝนเทานั้น            

     

2.1.1  ลักษณะทางพฤษศาสตรของบัวบก 

 

ลําตนของบัวบกมีลักษณะเปนเถาเล้ือยไหลยาวประมาณ 2.5 เมตร  ชอบเล้ือยไปตามพื้นดิน

ท่ีช้ืนแฉะออกรากตามขอ สวนออนของตนมีขนปกคลุมประปราย ใบของบัวบกเปนใบเดี่ยว

ออกเปนกระจุกที่ขอขอละ 2-10 ใบ มีลักษณะคลายรูปไต ใบกลม ริมขอบใบจะหยักเล็กนอย  ขนาด

เสนผานศูนยกลาง 1-7  เซนติเมตร  เสนใบมีลักษณะคลายรูปนิ้วมือกึ่งเกล้ียง กานใบยาว  1-50 

เซนติเมตร ผิวเกล้ียงหรือมีขนประปราย ใบบานแผออกไปสูกานใบ ไมมีหูใบ ดอกออกเปนชอ

คลายรมเดี่ยวๆ  หรือมีประมาณ  2-5  ชอ  ชอหนึ่งมักจะมีประมาณ  3-4  ดอกดอกตรงกลางไมมีกาน

ดอก  และดอกดานขางมีกานดอกส้ัน  ใบวงประดับยอยมีใบประดับรูปไข 2 ใบ กานชอดอก
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จะมีความยาวประมาณ  0.5-5  เซนติเมตร  มีใบลักษณะคลายเกล็ดในสวนฐานของกานชอ  ยาว

ประมาณ  3 มิลลิเมตร ดอกสมบูรณเพศแตละสวนของดอกมี  5  อัน  กลีบเล้ียวผอ  กลีบดอกกลม

ไปจนถึงรูปไข  กลีบดอกกวางและยาว  1-1.5  มิลลิเมตร  ของกลีบเรียบ  สีออกเขียว  ชมพูหรือแดง  

เกสรตัวผูเรียงสลับกับกลีบดอกจากฐานดอกเปน 2  พูเรียบและสวนขอบยกขึ้น  รังไขใตวงกลีบ  มี  

2  ชอง  กานเกสรตัวเมีย  2  อัน  เกสรตัวผูส้ันกวาเกสรตัวเมีย  ผลเปนซีกผล เชื่อมติดกันเปนรอยตอ

แคบๆ  แยกออกจากกันเมื่อแก  รูปกลมแปนแบนดานขางชัดเจน  ผลมี  7-9  สันชัดเจน  สวนสัน

เช่ือมตอกันดวยเสนใบ  ผลออนมีขนส้ันนุมปกคลุมแตมักเกือบเกล้ียง  เมล็ดมีลักษณะแบน  มีเสน

ผานศูนยกลางยาวประมาณ  3-4  มิลลิเมตร  การงอกของเม็ดชูใบเล้ียงเหนือดิน  คอรากยาว  2-4  

มิลลิเมตร ผิวเกล้ียงไมมีลําตนเหนือใบเล้ียงดังแสดงในรูป 2.1 

 
 

รูป 2.1   สวนประกอบของบัวบก 

ท่ีมา:  ณัฐกรณ (2550) 
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2.1.2 องคประกอบทางเคมีที่สําคัญของบัวบก  ดังตาราง 2.1 

 

ตาราง  2.1  องคประกอบทางเคมท่ีีสําคัญของบัวบก 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย 

 สารกลุม Triterpene asiaticoside,  medecassoside, asiatic acid  และ  medecassic acid   

สารกลุม  volatile  oils   camphor,  cineole และ ally mustard oil   

สารกลุม  flavonols   kaempferol  และ  quercetin   

สารกลุม  sterols   β-sitosterol, stigmasterol  และ campesterol   

สารกลุม  sugars   glucose, fructose, sucrose, rhamnose, arabinose และ centellose   

สารกลุม  alkaloid   hydrocotyline 

สารกลุม  fatty acid   oleic acid, linoleic acid, lignoceric acid  และ palmitic acid   

สารกลุมอ่ืนๆ   vallarin (สารใหรสขม), resin, polyphenol, pectin, tannin, 

polyacetylene, chlorophyll, carotenenoid และ  myoinositol 

ท่ีมา : Pramongkit (1995) 

 

 Terpenoid compounds 

 1) Mono-and sesquiterpene compounds 

    ประกอบดวย  α-pinene, β-pinene, myrcene, γ-terpinene, bornyl acetate, α-copaene, β-

elemene, β-caryophyllene, trans-β-farnesene, germacrene-D และ bicycloelemene. 

  2) Triterpene compounds 

  triterpenes  เปนกลุมยอยของ terpenes  ในโครงสรางโมเลกุลจะประกอบดวย  isoprene  6  

หนวย  ซ่ึงแบงออกเปน glycosides และ triterpene acids  โดย  triterpenes ท่ีพบมากในบัวบก  

ไดแก  asiaticoside, madecassoside, asiatic acid และ madecassic acid (Pichitchatri and 

Suntornkitjaraksa, 1999; Schaneberg et  al., 2003)  

 (1) Asiaticoside 

       สูตรโมเลกุล  :  C48H78O19 

       น้ําหนักโมเลกุล : 958 

       ช่ือทางเคมี : 2α, 3β, 23α-trihydroxy-urs-12-ene-28-oate O-α-L-rhamnopyranosyl-                        

                              (1→4)-O- β-D-glucopyranosyl-(1→6)-O- β-D-glucopyranose 

       จุดหลอมเหลว : 230-232°ซ 
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รูป 2.2  โครงสรางพื้นฐานของ asiaticoside 

              ท่ีมา : http://jadzuka.files.wordpress.com/2009/08/asiaticoside.jpg&imgrefurl 

 

(2) Madecassoside 

       สูตรโมเลกุล  :  C48H78O20 

       น้ําหนักโมเลกุล : 978 

       ช่ือทางเคมี : 2α, 3β, 6β, 23-trihydroxy-urs-12-ene-28-oate O- α –rhamnopyranosyl-      

                 (1→4)-O- β-D-glucopyranosyl-(1→6)-O- β-D-glucopyranose 

       จุดหลอมเหลว : 213-217°ซ 

 

 
 

รูป 2.3  โครงสรางพื้นฐานของ madecassoside 

            ท่ีมา : http://impag.en.chemnet.com/suppliers/product/976281/Madecassoside.html&usg 
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(3) Asiatic acid 

 สูตรโมเลกุล  :  C30H78O5 

 น้ําหนักโมเลกุล : 488 

 ช่ือทางเคมี : 2α, 3β, 23α-trihydroxy-urs-12-ene-28-oic acid                   

 จุดหลอมเหลว : 300-306°ซ 

 
 

รูป 2.4  โครงสรางพื้นฐานของ madecassoside 

              ท่ีมา : http://jadzuka.files.wordpress.com/2009/08/asiatic-acid1.jpg&imgrefurl 

 

 (4)  Madecassic acid 

 สูตรโมเลกุล  :  C30H48O6 

 น้ําหนักโมเลกุล : 504 

 ช่ือทางเคมี : 2α, 3β, 6β, 23-trihydroxy-urs-12-ene-28-oic acid                   

 จุดหลอมเหลว : 262-268°ซ 

 
 

รูป 2.5 โครงสรางพื้นฐานของ madecassosic acid 

              ท่ีมา : http://images.google.co.th/imglanding?q=madecassic%20acid&imgurl 
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สารประกอบฟนอล (Phenolic compounds) 

สารประกอบฟนอลหรือโพลีฟนอลเปนสารประกอบหลักที่มีมากกวา 8,000  โครงสราง 

สามารถพบไดในพืชหลากหลายชนิด  เชน ผลไม  ผัก  ธัญชาติ  พืชท่ีมีฝก  รวมไปถึงเครื่องดื่ม เชน 

ชา  โกโก และกาแฟ  สารประกอบฟนอลในธรรมชาตินั้นสามารถจําแนกไดไมนอยกวา 10  

ประเภท ซ่ึงโดยสวนใหญพบในอาหาร  ไดแก ฟลาโวนอยด (flavonoids) ลิกแนน (lignans)             

สติลเบน (stilbenes) คูวมาริน (coumains) และแทนนิน (tannins) โดยกลุมฟลาโวนอยดเปน

สารประกอบฟนอลที่สําคัญท่ีสุด โครงสรางหลักของสารประกอบฟนอลจะมีหมูฟนอลเปน

องคประกอบสําคัญและอาจมีหมู อ่ืนๆ เขามาเกาะที่ตําแหนงตางๆ    มีสมบัติเปนสารอินทรีย  

สามารถละลายไดในน้ํา   ท่ีพบในพืชมักจะรวมอยูกับโมเลกุลของน้ําตาล เชน น้ําตาลกลูโคส                

กาแลคโตส  แรมโนส และไซโลส ในรูปของสารประกอบไกลโคไซด (glycoside) (Sapkoet, 2007) 

สารประกอบฟนอลนอกจากมีสมบัติใหสี และรสฝาดในผักผลไมแลว ยังมีสมบัติในการเปนสาร

ตานทานโรคดวย  โดยสารประกอบฟนอลบางชนิดสามารถปองกันและยับยั้งการเจริญของเชื้อรา

ได  (จริงแท, 2542)  

สารประกอบฟนอลชนิดตางๆ อาจทําใหเกิดสีน้ําตาลขึ้นเมื่อเซลลของผักและผลไมถูก

กระทบกระเทือนหรือมีบาดแผล  เชน  เมื่อปอกเปลือกผลไมแลวปลอยใหสัมผัสกับอากาศ  เนื้อ

ของผลไมจะเปล่ียนเปนสีน้ําตาล  ซ่ึงเกิดจากการทํางานของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส 

(polyphenol oxidase; PPO) ซ่ึงเปล่ียนโมเลกุลของสารประกอบฟนอลเปนควิโนน (quinone) แลว

รวมตัวกันเปนโมเลกุลใหญขึ้น (polymerization) และมีสีน้ําตาล (จริงแท, 2542) 

 

คลอโรฟลล (chlorophylls) (Gross, 1987) 

 คลอโรฟลลเปนกลุมของรงควัตถุท่ีมีสีเขียวในผักและผลไม สาหรายและแบคทีเรียกลุมที่

สังเคราะหแสงได   ทําหนาท่ี เกี่ยวของกับการสังเคราะหแสงของพืช   กระจายตัวอยู ใน                        

คลอโรพลาสต (chloroplast) ซ่ึงพบในสวนไซโตพลาสซึม (cytoplasm) ของเซลล ทําหนาท่ีในการ

สังเคราะหแสง  โครงสรางคลอโรฟลลประกอบดวยพอรไฟริน (porphyrin) ซ่ึงประกอบดวยวง

แหวนไพโรล (pyrrole ring) 4 วง เรียงตัวเปนวง (รูป 2.6) และไฟทอล (phytol) ซ่ึงประกอบดวย

คารบอน 20  อะตอม  มีลักษณะโครงสรางแบบไอโซพรีนนอยด (isoprenoid) สวนตรงกลาง

โมเลกุลคลอโรฟลลมีธาตุแมกนีเซียมอยู  ในธรรมชาติจะพบคลอโรฟลลอยู 2 ชนิด คือ คลอโรฟลล

เอ และคลอโรฟลล บี 

 คลอโรฟลล เอ (chlorophyll a) จัดเปนรงควัตถุกลุมแรก (primary pigment) ทําหนาท่ี

สังเคราะหแสงโดยตรง  สวนรงควัตถุชนิดอ่ืนตองรับแสงแลวสงตอใหคลอโรฟลลเอ  เรียกวาเปน            
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รงควัตถุเสริม (accessory pigment) ในพืชช้ันสูงท่ัวๆ ไป จะมีคลอโรฟลลเอมากกวาคลอโรฟลลบี

ประมาณ 2-3  เทา  คลอโรฟลลเอมีการดูดกลืนแสงมากในชวง  420-660  นาโนเมตร   พบ                   

รงควัตถุชนิดนี้ในพืชช้ันสูงทุกชนิด และสาหรายบางชนิด 

 คลอโรฟลล บี (chlorophyll b) เปนคลอโรฟลลท่ีมีสีเหลืองอมเขียว  ชวงในการดูดกลืน

แสง 435-643 นาโนเมตร พบโดยทั่วไปในพืชช้ันสูงทุกชนิดและสาหรายสีเขียว โดยทั่วไปปริมาณ

คลอโรฟลลเอ และคลอโรฟลลบีจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับชนิดและระยะของการพัฒนาของพืช 

 
                      Pyrrole                                                 Porphyrin 

 

รูป 2.6  โครงสรางโมเลกุลของไพโรล (pyrrole) และพอรไฟริน (porphyrin)  

ท่ีมา: Gross (1987) 

  

โมเลกุลของคลอโรฟลลจะถูกสรางขึ้นและสลายตัวอยูตัวตลอดเวลา  โดยในระหวางการ

เส่ือมสภาพของพืช  การสลายตัวจะเกิดขึ้นมากกวาทําใหคลอโรฟลลหมดไปในที่สุด  ซ่ึงการ

สลายตัวของคลอโรฟลลเกิดขึ้นเนื่องจาก (1) สภาพที่เปนกรดทําใหอะตอมของแมกนีเซียมหลุด

ออกไปจากสวนหัวของโมเลกุลคลอโรฟลลเกิดเปนสารฟโอไฟติน (phepyltin) ซ่ึงยังมีสีเขียวอยู (2) 

การทํางานของเอนไซมคลอโรฟลลเลส (chlorophyllase) ซ่ึงพบมากในขณะที่ผลกําลังสุก (Gross, 

1987)  (3) พันธะคู (double bond) ในวงแหวนพอรไฟรินถูกทําลายลง (รูป 2.7) ในผลไมสวนใหญ

การเปล่ียนแปลงสีจะเริ่มจากการสลายตัวของคลอโรฟลลทําใหสีเขียวหายไป  ตามปกติจะเกิด

รวมกับการเกิดรงควัตถุชนิดอ่ืนๆ เชน แคโรทีนอยด และแอนโทไซยานิน  ซ่ึงในเนื้อเยื่อท่ัวไป

มักจะมี แคโรทีนอยด  และแอนโทไซยานินปะปนอยู  แตสีของแคโรทีนอยด และแอนโทไซยานิน

จะถูกสีเขียวของคลอโรฟลลบังไว  เมื่อคลอโรฟลลสลายตัวไปสีของแคโรทีนอยด และแอนโทไซ-

ยานิน  จึงปรากฎเดนชัดออกมาได (Kays, 1991) 
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รูป  2.7  การสลายตัวของวัตถุคลอโรฟลล 

ท่ีมา:  Wills et al. (1981) 

 

 แคโรทีนอยด (carotenoids) 

 

แคโรทีนอยด มีสมบัติละลายไดดีในน้ํามัน เปนสารประกอบประเภทไฮโดรคารบอนชนิด

ไมอ่ิมตัว  (unsaturated hydrocarbon) ใหสีเหลืองอมสมหรือสีแดงที่ผิวและเนื้อของผลไม                       

แคโรทีนอยดแบงออกเปนกลุมใหญๆ ได  3 กลุม  คือแคโรทีน  ซ่ึงเปนไฮโดรคารบอนที่ไมมี

ออกซิเจน (oxygen free hydrocarbon)  แซนโทฟลล  (xanthophyll)  ซ่ึงมีออกซิเจนอยูในโมเลกุล

ดวย  และไลโคพีน  ซ่ึงแคโรทีนอยดจะมีอยูในผลไมตั้งแตแรก  แตจะไมปรากฏใหเห็นเนื่องจากถูก

สารสีคลอโรฟลลบดบังไว  และสีของแคโรทีนอยดจะปรากฏใหเห็นเมื่อสีเขียวของคลอโรฟลล

สลายตัวไป  ถึงแมวา แคโรทีนอยดจะเปนสารประกอบไฮโดรคารบอนชนิดไมอ่ิมตัว  แตแคโรที-

นอยด  มีสมบัติเปนสารสีท่ีคอนขางเสถียรเมื่ออยูภายในเซลล  รงควัตถุแคโรทีนอยดจะอยูภายใน

เม็ดโครโมพลาสต (chromoplast) ในเซลลพืช   ซ่ึงเปนรงควัตถุเสริมในกระบวนการสังเคราะหแสง  

โดยตองถายทอดพลังงานจากแสงที่ไดรับไปใหกับคลอโรฟลลเอ   เพื่อนําไปใชในปฏิกิริยาการ

สังเคราะหแสงตอไป  (Gross, 1987)  แคโรทีนอยดจัดอยูในกลุมสารอาหารที่มีความสําคัญมาก ซ่ึง

กิจกรรมของแคโรทีนอยดบางชนิด สงผลท่ีดีตอสุขภาพ เชน ยับยั้งสารกอมะเร็ง  ยับยั้งการเกิด                

เนื้องอก  ชลอความแก  มีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระ และชวยเพิ่มภูมิคุมกันโรค โดย                   
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แคโรทีนอยดมีการสลายตัวไดงาย  เนื่องจากมีโครงสรางที่ไมอ่ิมตัวสูง (unsaturated structure)              

ทําใหไวตอความรอน   ออกซิเจน  และแสง (Rodriguez-Amaya, 1993) 

   

2.1.3 ผลตอสุขภาพของบัวบก 

 

บัวบกเปนพืชท่ีมีการใชเปนยารักษาโรคตางๆ  อยางกวางขวางในเอเชียใต ในตํารา

อายุรเวทของประเทศอินเดียและจีนมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร  สรรพคุณทางเภสัชวิทยาของ

บัวบก มีดังตอไปนี ้ 

1)   ฤทธ์ิลดการอักเสบ  

เมื่อปอนสารสกัดน้ําจากทั้งตน ขนาด 0.1 และ 0.25  กรัมตอกิโลกรัม และ asiaticoside 

ขนาด 5  และ 10  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ใหกับหนูขาว  พบวามีผลลดการอักเสบในหนูขาวที่ถูก

เหนี่ยวนําใหเกิดแผลในกระเพาะอาหารดวยกรดอะซีติก  โดยจะยับยั้งการทํางานของเอนไซม 

inducible nitric oxide synthase (iNOS) สาร madecassoside จากบัวบก มีฤทธ์ิลดการอักเสบที่เกิด

จากการที่ผิวหนังแบงตัวผิดปกติ และขี้ผ้ึง Madecassol ซ่ึงประกอบดวยสาร asiatic acid, 

madecassic acid และ asiaticoside สามารถลดการอักเสบ เมื่อใชทาที่ผิวหนังหนูซ่ึงเกิดการอักเสบ

จากการฉายรังสี (Chen et al., 1999)  

ผงแหงจากสวนท่ีเหนือดินของบัวบก ใหคนรับประทาน  สามารถลดอาการอักเสบได  อีก

ท้ังมีการจดสิทธิบัตรสารสกัดบัวบกซ่ึงประกอบดวยสาร madecassoside และ terminoloside ในการ

นํามาใชในเครื่องสําอางและยาเพื่อลดการอักเสบ  และตํารับยาซ่ึงมีบัวบกเปนสวนประกอบ เพื่อใช

ในการรักษาการอักเสบของไตและกรวยไต กระเพาะปสสาวะ และทางเดินปสสาวะ (Zhao et al., 

2006) 

2)   ฤทธ์ิตานฮีสตามีน  

สารสกัดใบบัวบกดวยแอลกอฮอลผสมน้ํา (1:1) สามารถตานอาการแพได   จึงชวยบรรเทา

อาการเจ็บปวด หรืออักเสบเนื่องจากแมลงกัดตอย (Mokkhasmit et al., 1971) 

3)   ฤทธ์ิแกปวด 

สารสกัดจากใบบัวบก ดวยเอทานอลเขมขนรอยละ 60 ขนาด 20 มิลลิกรัมตอกรัม  และสาร

สกัดจากทั้งตนของบัวบก  ดวยเอทานอลเขมขนรอยละ 95  ขนาด 100 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  มีฤทธ์ิ

แกปวดในหนูขาวและหนูถีบจักร แตสารสกัดจากทั้งตนบัวบก ดวยเอทานอลเขมขนรอยละ 50  ใน

ขนาด 125 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ไมมีฤทธ์ิแกปวด เมื่อฉีดเขาชองทองหนูถีบจักร (Dhar et al., 1968) 
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4)  ฤทธ์ิสมานแผล  

เมื่อทดลองใหหนูขาวกินสารสกัดจากใบดวยเอทานอลรอยละ  95 ขนาด 1 มิลลิลิตรตอ

กิโลกรัม  และทาที่แผลของหนูขาว  พบวามีผลเพ่ิมการเจริญเติบโตของเซลลเยื่อบุผิว เพิ่มการสราง

คอลลาเจน ซ่ึงสารสกัดจากบัวบก (titrated extract) ประกอบดวยสาร asiatic acid, madecassic acid 

และ asiaticoside  มีฤทธ์ิสมานแผล โดยจะเรงการสราง connective tissue เพิ่มปริมาณคอลลาเจน 

และกรด uronic ในหนูขาว และกระตุนการแสดงออกของยีนในเซลล human fibroblast ท่ีเกี่ยวของ

กับการสรางหลอดเลือดและเนื้อเยื่อประสานในบริเวณที่เนื้อเยื่อถูกทําลาย (Maquart et al., 

1999)  เมื่อนําสารสกัดมาใชทาภายนอกเพื่อรักษาแผลในหนูขาว พบวาทําใหแผลหายเร็วขึ้น และ

แผลมีขนาดเล็กลง แตถาใชรับประทานจะไมไดผล  ขณะที่รายงานของ Poizot et al. (1978)  พบวา

เม่ือใหหนูขาวกินสารสกัดในขนาดวันละ 100 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  มีผลในการรักษาแผลโดยทํา

ใหการสรางผิวหนังช้ันนอกเร็วขึ้น และบาดแผลมีขนาดเล็กลง  

ครีม ขี้ผ้ึง  และเจลที่มีสารสกัดน้ําจากบัวบกรอยละ  5  เมื่อใชทาที่แผลของหนูขาว 3 ครั้ง            

ตอวัน นาน 24 วัน สามารถเพิ่มการเจริญของเยื่อบุผิว  การสรางคอลลาเจน  และ tensile strength ซ่ึง

สูตรท่ีอยูในรูปเจลจะใหผลดีกวาขี้ผ้ึงและครีม (Sunikumar and Shivakumar, 1998) เจลที่ละลายน้ํา

ได (hydrogel) ท่ีมีสารสกัดจากบัวบก (titrated extract) ซ่ึงประกอบดวย asiaticoside, asiatic acid 

และ madecassic acid  มีฤทธ์ิสมานแผลได โดยจะลดขนาดของแผลที่ผิวหนังของหนูขาวใน 9 วัน 

และเจลที่มีสารสกัดบัวบกอยูรอยละ 0.5, 1 และ 2  มีฤทธ์ิสมานแผลในเยื่อบุผิวในปากได 

(Prasertvithykarn et al., 1998) 

สาร asiaticoside มีฤทธ์ิสมานแผล เรงการหายของแผล เมื่อทดลองในหนูขาว หนูถีบจักร 

และในคน  เมื่อใหสาร asiaticoside ขนาด 1 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  ทางปากแกหนูตะเภา และใชทา

ท่ีผิวหนังในหนูตะเภาปกติ  และหนูขาวที่เปนเบาหวานซ่ึงแผลหายชา ท่ีความเขมขนรอยละ 0.2  

และ 0.4  ตามลําดับ พบวามีผลเพ่ิมความแข็งแรงของเนื้อเยื่อ (tensile strength) เพิ่มปริมาณของ

คอลลาเจน และลดขนาดของแผล (Shukla et al., 1999)  ยาทิงคเจอร (tincture) ท่ีมี asiaticoside เปน

สวนประกอบรอยละ 89.5 จะเรงการหายของแผล เมื่อใชทาที่แผลของหนูตะเภา  สาร ethoxymethyl 

2-oxo-3,23-isopropylidene-asiatate ซ่ึงเปนอนุพันธของ asiatic acid มีฤทธ์ิในการสมานแผลและลด

การเกิดแผลเปนหลังแผลหาย (Jeong, 1999) 

สําหรับการทดลองในคน  มีรายงานวาครีมท่ีมีสารสกัดอัลกอฮอลจากบัวบกเปน

สวนประกอบ รอยละ  0.25-1  สามารถชวยรักษา และสรางผิวหนังขึ้นมาใหม ครีมท่ีมีสารสกัดจาก

บัวบก  รอยละ 1  สามารถรักษาแผลอักเสบ และแผลแยกหลังผาตัดในผูปวย ภายใน 2-8 สัปดาห 

(Anon, 1966) และรักษาแผลเรื้อรังท่ีเกิดจากอุบัติเหตไุดภายใน 21 วัน  นอกจากสารสกัดบัวบกใน
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รูปแบบครีมแลว ยังมีรายงานการใชทิงคเจอรท่ีมีสวนผสมของ asiaticoside ฉีดรักษาแผลของผูปวย  

และการรับประทานสารสกัด  triterpenoid  ในขนาด 90 มิลลิกรัมตอวัน ทานติดตอกัน 3 สัปดาห 

ชวยลดการเจริญของเซลล เยื่อบุหลอดเลือดในผูปวย postphlebitic syndrome ไดอีกดวย 

(Montecchio et al., 1991) 

ตํารับยาซ่ึงมีสวนสกัดท่ีละลายน้ําไดจากบัวบกที่มี asiaticoside อยูรอยละ 60 นํามาใชใน

การรักษาแผลบาดเจ็บ แผลผาตัด ไฟไหม แผลเปน ผิวหนังหนา รวมทั้งลดการสรางเนื้อเยื่อเสนใย                      

ท่ีผิดปกติของตับและไต  ยาเม็ดซ่ึงมีสารซาโปนินจากบัวบกเปนสวนผสม มีผลในการเรงการหาย

ของแผล กระตุนการสราง granulation และหนังกําพราท่ีแผล (Song et al., 2005) 

5)  ทําใหเลือดหยุดเร็ว 

สารสกัดบัวบกดวยน้ําทําใหเลือดหยุดเร็ว activated partial thromboplastin time และ 

prothrombin time ลดลง (Songsriphiphat et al., 1968) 

6)  รักษาแผลในกระเพาะอาหาร 

สารสกัดเอทานอลจากทั้งตน  ขนาด 21.8  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม   และจากราก ขนาด 100 

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม   สารสกัดน้ําจากทั้งตน  และจากใบ  ขนาด 250 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม   มีฤทธ์ิ

รักษาแผลในกระเพาะอาหารในหนูขาวที่เหนี่ยวนําใหเกิดแผลในกระเพาะอาหารดวยความเครียด

และกรดเกลือในเอทานอล (Tan et al., 1997) เม่ือปอนสารสกัดจากทั้งตน ขนาด 0.05, 0.1 

และ  0.25 กรัมตอกิโลกรัม   และสาร asiaticoside ขนาด 1, 5 และ 10  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม   แกหนู

ขาวที่ถูกเหนี่ยวนําใหเกิดแผลในกระเพาะอาหารดวยกรดอะซีติก  พบวามีฤทธ์ิรักษาแผลใน

กระเพาะอาหาร โดยจะลดขนาดของแผล  เพิ่มจํานวนของหลอดเลือดขนาดเล็กในเนื้อเยื่อ เพิ่ม

จํานวนและการแพรกระจายของเซลลท่ีแผล นอกจากนี้ยังเพิ่มการแสดงออกของ basic fibroblast 

growth factor และกดการทํางานของเอนไซม myeloperoxidase (Cheng et al., 2004) 

น้ําคั้นขนาด 200 และ 600  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม   เมื่อปอนใหหนูขาว วันละ 2 ครั้ง นาน                  

5 วัน  มีผลรักษาแผลในกระเพาะอาหารหนูท่ีถูกเหนี่ยวนําดวยเอทานอล แอสไพริน และความเย็น 

ได  น้ําคั้นที่ขนาด 600  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม   จะเพิ่มการหล่ัง gastric juice mucin และเพิ่ม 

mucosal cell glycoproteins   เมื่อใหน้ําคั้นขนาด 1, 2, 4 และ 8  กรัมตอกิโลกรัม โดยการฉีดเขา

ลําไสเล็กหนูขาวที่ถูกกระตุนใหเกิดการหล่ังสารในกระเพาะอาหารดวย  histamine และ 

carbachol  พบวาไมมีผลตอการหล่ังกรด เอนไซมเปปซิน เมือกที่ละลายในน้ํายอย และเมือกที่

เคลือบเยื่อบุกระเพาะอาหารที่ถูกกระตุนดวย histamine  แตท่ีขนาด 4 และ 8  กรัมตอกิโลกรัม   มี

แนวโนมท่ีจะเพิ่มการหล่ังเมือกที่ละลายในน้ํายอยท่ีกระตุนดวย carbachol  น้ําคั้นขนาด 4  กรัมตอ

กิโลกรัม มีฤทธ์ิกระตุนการไหลเวียนโลหิตบริเวณเยื่อบุกระเพาะอาหาร ขณะที่ขนาด 8  กรัมตอ
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กิโลกรัม  จะลดการกระตุนการไหลเวียนโลหิตบริเวณเยื่อบุกระเพาะอาหารที่ถูกกระตุนดวย 

histamine (Chuangcham, 2003) การทดลองในคนพบวา สารสกัดจากบัวบก (Madecassol) มีฤทธ์ิ

ในการรักษาแผลในกระเพาะอาหารและลําไสไดเชนกัน (Cho et al., 1981) 
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2.2 เยลลี 

 

เยลลีเปนผลิตภัณฑลูกกวาดชนิดเคี้ยว (confectionery products) ท่ีมีน้ําตาลเปนสวนผสม

หลัก (sugar confectionery) (สุวรรณา, 2543)  ลักษณะสําคัญของผลิตภัณฑประเภทนี้คือ  มีความ

ยืดหยุน  นิ่มเหนียว มีเนื้อสัมผัสท่ีแตกตางกันไปตั้งแตออนนุมแตมีความยืดหยุนสูง ไปจนถึงเหนียว

แข็งกัดขาดไดยาก  ผลิตภัณฑเหลานี้มีความชื้นคอนขางสูง  อยูระหวางรอยละ 10-25 เนื่องจาก

ไฮโดรคอลลอยดท่ีใชมีความสามารถในการจับตัวกับน้ําสูง (water-binding) ซ่ึงมีสวนทําใหเนื้อ

สัมผัสของผลิตภัณฑแตกตางกันไป  (สุวรรณา, 2543)  

จากสมบัติการจับตัวกับน้ํา (water binding) ของไฮโดรคอลลอยด  ซ่ึงมีสวนทําให                        

เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑแตกตางกันไปดวย  จึงสามารถใชปริมาณความชื้นเปนตัวช้ีบงชนิดของ

ผลิตภัณฑได  ดังนี้ (สุวรรณา, 2543) 

1)  ผลิตภัณฑเยลลี  จะมีความชื้นรอยละ  18- 25 มีเนื้อสัมผัสนุม  กัดขาดไดงาย  ใชมีด

ตัดได  โดยไมเหนียวติดใบมีด 

2)  ผลิตภัณฑกัม  ชนิดแข็ง (hard gum) มีความชื้นรอยละ 10-13 ลักษณะเนื้อแข็งและ

เหนียว  กัดขาดไดยาก  หนึบมาก เคี้ยวไดนาน  ชนิดนุม (soft gum) มีความชื้นอยูในชวงรอยละ         

16-20 เนื้อจะนุมเหนียวมีความยืดหยุนสูง  

3)  พาสติลล (pastilles) เปนผลิตภัณฑท่ีอยูกึ่งกลางระหวางกัมและเยลลี  ท่ีพบในตลาด 

มักจะทําเปนยาอม 

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2547) ไดแบงผลิตภัณฑเยลลี

เปน 3 ประเภท  และไดนิยามของเยลลีแตละประเภทดังนี ้

     1)  เยลลีเหลว  หมายถึง  ผลิตภัณฑท่ีไดจากการนําผลไม  ผัก  ธัญชาติ หรือสมุนไพร มา

คั้น หรือสกัดแลวผสมกับสารใหความหวานและสารที่ทําใหเกิดเจล  เชน  เจลาติน คารราจีแนน  วุน 

ในปริมาณที่เหมาะสมที่จะทําใหผลิตภัณฑอยูในลักษณะเหลว  อาจผสมกับกรดผลไม และ

สวนประกอบอื่นๆ เชน  ผลไม  ผัก ธัญชาติ หรือสมุนไพร เคี่ยวใหมีความขนเหนียวพอเหมาะที่

อุณหภูมิท่ีเหมาะสม อาจแตงสี และกล่ินรสดวยก็ได  บรรจุในภาชนะที่ปดไดสนิท 

 2)  เยลลีออน  หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีไดจากการนําผลไม  ผัก  ธัญชาติ  หรือสมุนไพร มา

คั้นหรือสกัดแลวผสมกับสารใหความหวาน และสารที่ทําใหเกิดเจล  เชน  เจลาติน  คารราจีแนน วุน 

ในปริมาณที่ เหมาะสมที่จะทําใหผลิตภัณฑอยูในลักษณะกึ่งแข็ง  อาจผสมกรดผลไม  และ

สวนประกอบอ่ืนๆ เชน  ผลไม  ผัก  ธัญชาติ หรือสมุนไพร  เคี่ยวใหมีความขนเหนียวพอเหมาะที่

อุณหภูมิท่ีเหมาะสม  อาจแตงสีและกล่ินรสดวยก็ได  บรรจใุนภาชนะที่ปดไดสนิท 
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     3)  เยลลีแหง  หมายถึง  ผลิตภัณฑท่ีไดจากการน้ําผลไม  ผัก  ธัญชาติ  หรือสมุนไพร                 

มาคั้นหรือสกัดแลวผสมกับสารใหความหวาน และสารที่ทําใหเกิดเจล  เชน  เจลาติน  คารราจีแนน  

วุน ในปริมาณท่ีเหมาะสมที่จะทําใหผลิตภัณฑอยูในลักษณะแหงและเหนียว  อาจผสมกรดผลไม                  

และสวนประกอบอ่ืนๆ เชน  ผลไม  ผัก ธัญชาติ หรือสมุนไพร  เคี่ยว  ใหมีความขนเหนียว

พอเหมาะ ท่ีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม  อาจแตงสีและกล่ินรสดวยก็ได  อาจเทใสพิมพหรือตัดเปนชิ้น

หลังจากทิ้งไวใหเย็นแลวอาจคลุกดวยน้ําตาลหรือแปงบริโภค 

 

2.2.1  สวนประกอบที่สําคัญในการผลิตเยลลี 

 

 1 ) น้ําตาลซูโครส (sucrose) 

 น้ําตาลซูโครสหรือน้ําตาลทรายที่ผลิตเปนอุตสาหกรรมนั้นจะผลิตจากออย (sugar cane) 

ซ่ึงเปนพืชท่ีปลูกในเขตรอน  ประมาณรอยละ  60  และผลิตจากหัวบีท (beet root) ซ่ึงปลูกในเขต

อบอุน ประมาณรอยละ 40 (Yudkin, 1971) กรรมวิธีการผลิตน้ําตาลทรายจากออยและหัวบีท  มี

หลักการคลายกัน  คือสกัดเอาสารละลายน้ําตาลออกมา (ในกรณีท่ีเปนออย  ใชวิธีบีบคั้นเอาน้ําออย 

สวนหัวบีทจะตองใชน้ําสกัด)  นํามากรองใหสะอาด  แลวตมระเหยเอาน้ําออกจนถึงระดับที่น้ําตาล

สามารถตกผลึกแยกตัวออกมาได 

1.1 ชนิดของน้ําตาลซูโครส (สุวรรณา, 2543) 

   น้ําตาลที่ผลิตจากโรงงานผลิตจากโรงงานแบงออกเปน  3 ชนิด  ไดแก  

  (1) น้ําตาลดิบ  เปนน้ําตาลที่ไมผานการฟอกสี  ผลิตเพื่อเปนวัตถุดิบสําหรับโรงงานผลิต

น้ําตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ  ความบริสุทธ์ิของน้ําตาลดิบที่วัดโดยวิธีโพลาไรเซชัน (polarization) คิด

เปนน้ําตาลซูโครสรอยละ  97.5  และมีคาสีประมาณ 3,000 หนวย (วัดท่ีความยาวคล่ืน 420 นาโน

เมตร ) 

 (2) น้ําตาลทรายขาวธรรมดา  น้ําตาลชนิดนี้ถูกผานขั้นตอนการใชสารจับรงควัตถุท่ีทํา

ใหเกิดสี  แลวตกตะกอนสารดูดซับออกไป ทําใหผลึกน้ําตาลมีสีขาวขึ้น ความบริสุทธ์ิรอยละ  99.5  

มีคาสีมากกวา  45-100  หนวย 

 (3) น้ําตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ  (refined sugar) มีความบริสุทธ์ิถึงรอยละ  99.9  และคาสี

นอยกวาหรือเทากับ 45  หนวย 

น้ําตาลทรายมีหลายรูปแบบ  เชน  น้ําตาลทรายเม็ด น้ําตาลไอซ่ิง  หรือน้ําตาลทรายปน

น้ําตาลทรายผงปนละเอียด  นอกจากนั้นยังอาจใชในรูปของน้ําตาลไซรัป  ซ่ึงมีปริมาณของแข็ง
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ท้ังหมดที่ละลายน้ําไดอยูประมาณรอยละ  66 ในทางอุตสาหกรรมสวนใหญจะเลือกใชในรูปน้ําตาล

ทรายเม็ด 

1.2 สมบัติของน้ําตาลซูโครส 

                             (1) ใหรสหวาน  เปนลักษณะที่เดนมากของผลิตภัณฑในกลุมท่ีมีน้ําตาลเปน

สวนผสมหลัก  โดยเฉพาะอยางยิ่งน้ําตาลละลายในน้ําไดงาย  ทําใหขณะที่บริโภคผลิตภัณฑอยูใน

ปาก  จะรูสึกหวานเร็วกวาการบริโภคผลิตภัณฑกลุมท่ีมีไขมันเปนสวนผสมหลัก  ในเฟสตอเนื่องท่ี

มีปริมาณน้ําตาลเทากัน  ในผลิตภัณฑบางชนิดอาจไมตองการรสหวานมากเกินไป  สามารถใชสาร

อ่ืนๆ เชน  ไขมัน  และสารกอเจลเติมแตงลงไปได 

                            (2) ใหเนื้อและน้ําหนักแกผลิตภัณฑ   เนื่องจากในสูตรสวนผสมของผลิตภัณฑ

ลูกกวาดโดยทั่วไปจะมีการใชน้ําตาลถึงรอยละ  70  ของน้ําหนักทั้งหมด แตคิดเปนราคาตนทุนเพียง

รอยละ  30  เทานั้น  จึงถือวาเปนวัตถุดิบที่มีราคาถูก  แตการผลิตเปนผลิตภัณฑลูกกวาดที่ปราศจาก

น้ําตาล  (sugar-free confectionery) โดยใชสารใหรสหวานชนิดอ่ืนทดแทนน้ําตาล  ซ่ึงสวนมากจะ

ใหรสหวานมากกวาน้ําตาล  อาจเปนรอยหรือพันเทาดังนั้นจําเปนตองพิจารณาถึงการใชสารที่ให

เนื้อ (bulking agent) แทนน้ําตาลดวย  

            (3) การเกิดอินเวอรชัน  เนื่องจากน้ําตาลซูโครสเปนไดแซกคาไรดท่ีโมเลกุล

ประกอบดวยน้ําตาลกลูโคส และฟรักโทสเชื่อมตอกันดวยพันธะทางเคมีชนิดท่ีไมแข็งแรงมาก                      

จึงสามารถถูกแยกใหเปนน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวไดเปนน้ําตาลกลูโคส และฟรักโทสในปริมาณที่เทาๆ 

กัน  ซ่ึงเรียกรวมวา  น้ําตาลอินเวิรต  ปจจัยท่ีมีผลตอปริมาณการเกิดน้ําตาลอินเวิรต  คือ  อัตราการ

ใหความรอน  ระยะเวลาการใหความรอน  ปริมาณกรดหรือคาพีเอชของสารละลาย  และเอนไซม                    

อินเวอรเทส  โดยในระบบที่มีคาพีเอชต่ําและอุณหภูมิสูง  จะทําใหเกิดน้ําตาลอินเวิรต ในปริมาณที่

สูง (ศิริลักษณ, 2525a)  ตัวอยางเชน  เมื่อเก็บรักษาสารละลายน้ําตาลความเขมขนรอยละ  65  พีเอช  

3.2  ไวท่ีอุณหภูมิ   20°ซ  เปนเวลา  3  เดือน  พบวาเกิดอินเวอรชันขึ้นประมาณรอยละ  10  แตท่ี    

พีเอช  5.5  จะเกิดเพียงรอยละ  0.1  เทานั้น  ซ่ึงหากตองการเรงปฎิกิริยาท่ีพีเอช  5.5  นี้  จะตองเพิ่ม

อุณหภูมิใหสูงขึ้น  และแมวาจะเพิ่มสูงถึง  130°ซ   ก็ยังเกิดอินเวอรชันไดต่ํา  แตเมื่อนําสารละลาย

น้ําตาลไปตมท่ีพีเอชต่ํากวา  4  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ถาคาพีเอชต่ํากวา  3.5  จะเกิดน้ําตาลอินเวิรตถึง

รอยละ  50  หรือมากกวานั้น นอกจากนั้นการใหความรอนแกสารละลายของน้ําตาลซูโครสยัง

สามารถทําใหเกิดสภาพเปนกรดไดเชนกัน  ซ่ึงน้ําตาลซูโครสบางสวนจะถูกเปล่ียนไปเปนน้ําตาล

กลูโคสและฟรักโทส (Brook, 1971) 
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            (4) น้ําตาลอินเวิรตท่ีเกิดขึ้นจะมีผลตอการยับยั้งการตกผลึกของน้ําตาลซูโครส  

โดยเฉพาะในอาหารที่มีความเขมขนของน้ําตาลสูง Howell and Hartel (2001)  ไดศึกษาผลของ

น้ําตาลอินเวิรตท่ีมีตออัตราการเพิ่มขนาดของผลึก  พบวาการเก็บสารละลายน้ําตาลที่มีความเขมขน

รอยละ  75  ในลักษณะเปนฟลมบางที่อุณหภูมิ  50°ซ  ปริมาณของน้ําตาลอินเวิรตรอยละ  0.5  และ 

1.0  ไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงอัตราการเพิ่มขนาดของผลึกน้ําตาล  แตมีปริมาณน้ําตาลอินเวิรต

รอยละ  5  ทําใหอัตราการเพิ่มขนาดของผลึกลดลงจาก  15  ไมโครเมตรตอนาที  เปน  3.5-6.0  

ไมโครเมตรตอนาที  อยางไรก็ตาม  หากมีน้ําตาลอินเวิรตมากเกินไป  อาจสงผลใหเกิดการตกผลึก

ของน้ําตาลเดกซโทรสได  และเนื่องจากน้ําตาลอินเวิรตมีสัมบัติในการดูดความชื้นไดงาย ซ่ึงอาจทํา

ใหลูกกวาดเยิ้มและเหนียวติดวัสดุท่ีหอ  ดังนั้นในการทําผลิตภัณฑลูกกวาด  เยลลี  หรือผลิตภัณฑ

อ่ืนๆ  ท่ีมีน้ําตาลสูง  จึงตองมีการควบคุมสภาพกรด  พีเอช  และการใหความรอนอยางเหมาะสม  

ท้ังนี้เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาดังกลาว  

             การละลาย (solubility) น้ําตาลละลายไดดีท่ีอุณหภูมิหอง  โดยสามารถละลายได

จนมีความเขมขนสูงสุดถึงรอยละ 66.4  ท่ีอุณหภูมิ  20°ซ  และรอยละ 76.4 ท่ีอุณหภูมิ  70°ซ  

(Brook, 1971)   หากเพิ่มอุณหภูมิสูงขึ้นเปน  100°ซ  จะละลายไดถึงรอยละ 82  อัตราเร็วของการ

ละลายของน้ําตาลจะลดลงขณะที่ความเขมขนของน้ําตาลเพิ่มขึ้น (สายสนมและสิร,ี 2539)  

                      (5) จุดเดือดของสารละลายน้ําตาล  ถาเพิ่มอุณหภูมิใหกับสารละลายน้ําตาลที่อ่ิมตัว

แลวน้ําตาลจะละลายไดเพิ่มขึ้น  และจุดเดือดของสารละลายจะสูงขึ้นจากเดิม กลาวไดวาสารละลาย

น้ําตาลซ่ึงมีความเขมขนคงที่  จะมีจุดเดือดคงที่ท่ีจุดหนึ่งเสมอ  ซ่ึงกฎขอนี้เปนประโยชนอยางยิ่งตอ

กระบวนการผลิตลูกกวาดใหไดลักษณะตามตองการ   

                      (6) ความเขมขนของสารละลายน้ําตาล  ความเขมขนของสารละลายน้ําตาลมี

หนวยเปน บริกซ (Brix  หรือ Balling, °Bx)  หมายถึง  เปอรเซ็นตน้ําหนักของน้ําตาลซูโครสใน

สารละลายน้ําตาล  ท่ีวัดดวยเครื่องแฮนดรีแฟรกโตมิเตอร (hand refractometer) 

                   โบเม (Baume, °Be′ )  มีคาเทากับ  M-M/S 

                    เมื่อ   M  =  145  (ใชในสหรัฐอเมริกาและบางประเทศในยุโรป) 

                                M  =  144.3  (ใชเฉพาะในสหราชอาณาจักร) 

                                      S   =   ความถวงจําเพาะของสารละลายน้ําตาล 

   การวัดคา  จะวัดท่ีอุณหภูมิมาตรฐาน  คือ  20°ซ ดังนั้นในการวัดคาจึงตองทําให

สารละลายเย็นลงถึงอุณหภูมิดังกลาวกอน  หรือวัดท่ีอุณหภูมิอ่ืน  แลวปรับคาใหเปนคาท่ี  20°ซ 
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          การเปนสารละลายอ่ิมตัวยวดยิ่ง  จากสมบัติการละลายของน้ําตาลที่ละลายไดมาก

ขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น  ทําใหน้ําตาลสามารถอยูในรูปของสารละลายอ่ิมตัวยวดยิ่ง  โดยน้ําตาลใน

สภาวะนี้จะอยูในรูปอสัณฐาน (amorphous) และเปนสารละลายที่มีความหนืดสูง  โมเลกุลของ

น้ําตาลเคลื่อนที่มาจับเรียงตัวกันไดยาก ทําใหยังไมมีการเกิดผลึกขึ้นการเติม co-solute  ท่ีมีน้ําหนัก

โมเลกุลสูงกวาน้ําตาลซูโครส  เชน  สตารช  มอลโตเดกซทริน  และผลิตภัณฑท่ีไดจากการยอย

สลายสตารชดวยกรดที่เปนพอลิเมอรของกลูโคสเปนองคประกอบเปนการเพิ่มคา Tg (glass 

transition temperature) ของสารละลายน้ําตาล (Slade and Levine, 1991) สารที่มีน้ําหนักโมเลกุลสูง

ดังกลาว  รวมทั้งน้ําตาลฟรักโทส  น้ําตาลแลกโทส  น้ําตาลเทรฮาโลส  หรือน้ําตาลราฟโนส  จะจับ

ลอมรอบน้ําตาลซูโครสในรูปของอสัณฐานของสารผสม  ซ่ึงชวยชะลอการเกิดผลึกของน้ําตาล

ซูโครส  ทําใหสารละลายอ่ิมตัวยวดยิ่งของน้ําตาลมีความคงตัวมากขึ้น (Roos and Karel, 1991)  

       (7)  การตกผลึกจากสารละลายอิ่มตัวยวดยิ่ง ในสภาวะที่สารละลายมีความเขมขน

ต่ํา  ซ่ึงอยูในสภาวะที่ไมอ่ิมตัว  ผลึกของน้ําตาลซูโครสยังคงละลายไดดี  เมื่อเพิ่มความเขมขนของ

น้ําตาลจนถึงคาสูงสุด  ซ่ึงขึ้นอยูกับอุณหภูมิของสารละลาย  จะเกิดความสมดุลระหวางเฟสของแข็ง  

และเฟสของเหลวของน้ําตาลซูโครส  หากมีการเพิ่มความเขมขนอีกเพียงเล็กนอย  สารละลายจะอยู

ในชวงสภาวะอ่ิมตัวยวดยิ่งในระดับต่ําท่ีมีความคงตัวและมีการเกิดผลึกในชวงเวลาหนึ่ง  อาจนาน

เปนสัปดาหหรือเปนเดือน แตผลึกที่มีอยูในสารละลายจะคอยๆ เพิ่มขนาดขึ้น  และเมื่อเพิ่มความ

เขมขนสูงขึ้นอีก  สารละลายจะอยูในสภาวะอ่ิมตัวยวดยิ่ง  ในชวงนี้นิวเคลียสผลึกเกิดขึ้นอยาง

ตอเนื่อง  และเพิ่มขนาดอยางรวดเร็ว  และหากยังคงเพิ่มความเขมขนตอไป  สารละลายจะมีความ

หนืดเพิ่มมากขึ้นทันที  อัตราการถายเทมวลสารลดลง  ทําใหอัตราการเกิดผลึกชาลงดวย (Shastry 

and Hartel, 1996) เมื่อความหนืดมีคาเทากับ 1012  Pa.s  หรือ 1015 centipoise  น้ําตาลซูโครสจะ

เปล่ียนสภาวะเปนกลาส (glass transition)  ซ่ึงการทําใหสารละลายมีความเขมขนสูงขึ้นกวาจุดนี้  จะ

เกิดสภาวะกลาสไดโดยไมผานขั้นตอนการเกิดผลึก (Roos and Karel, 1991) 

    การตกผลึกนี้สามารถควบคุมใหอยูในปริมาณท่ีเหมาะสมไดโดยใชรวมกับน้ําตาล

อินเวิรตซ่ึงเปนแนวทางที่ใชในกระบวนการการผลิตฟองดองต  ครีม และฟจด (ศิริลักษณ, 2525a) 

ผลิตภัณฑท่ีไดจะมีพฤติกรรมเปนแบบ  non-Newtonian  มีลักษณะขุนทึบเนื่องจากแสงที่หักเหออก

จากผลึกเล็กๆ จํานวนมาก อุณหภูมิท่ีใชในการตกผลึกจะมีผลตอขนาดของผลึก  การตกผลึกที่

อุณหภูมิสูง  ผลึกที่ไดจะมีลักษณะหยาบ  สวนการตกผลึกที่อุณหภูมิต่ํา  เชน  ท่ีอุณหภูมิ  40°ซ 

ผลึกที่ไดจะมีความละเอียด  นอกจากนั้น  การคนสวนผสมจะชวยใหเกิดผลึกที่ละเอียดกวาการ

ปลอยตั้งท้ิงไวใหเกิดผลึกเอง  (ศิริลักษณ, 2525b) 
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       (8) การเกิดโครงสรางแบบเจล  น้ําตาลเปนสวนผสมสําคัญที่ทําใหเกิดเจลใน

ผลิตภัณฑท่ีมีการใชเพกทินที่มีหมูเมทอกซีสูง (high methoxyl pectin)  เปนสารกอเจล  โดยทํา

หนาท่ีเปน 

     ผลการศึกษาอิทธิพลของน้ําตาลตอสมบัติทางรีโอโลยีของอะกาโรส (agarose) 

และคารราจีแนน  พบวาการเติมน้ําตาลซูโครสจะชวยเพิ่มความยืดหยุนในอะการโรสเจล                          

และแคปปา-คารราจีแนนเจล  โดยน้ําตาลจะไปชวยเพิ่มจังกชันโซนโดยเกิดพันธะไฮโดรเจน

ระหวางโพลีเมอรกับกลุมไฮดรอกซิลของน้ําตาล และทําใหจังกชันโซนคงตัว  (Nisginari et al., 

1995) 

 

2)  ไฮโดรคอลลอยด (hydrocolloids) 

ไฮโดรคอลลอยดหรือไฮโดรฟลิคอลลอยด  หมายถึง  สารประกอบประเภทพอลิแซ็กคา

ไรดกัม (polysaccharide gums) ซ่ึงเปนพอลิเมอรท่ีมีสายยาวและมีน้ําหนักโมเลกุลสูง  ในโมเลกุล

อาจประกอบดวยโมโนแซ็กคาไรดชนิดเดียวกันทั้งหมด  เปนโฮโมพอลิแซ็กคาไรด  เชน  เดกซ-   

แทรน (dextran) และฟอสโฟแมนแนน (phosphomannan) หรือประกอบดวยโมโนแซ็กคาไรด

หลายชนิด  เปนเฮเตอโรพอลิแซ็กคาไรด  เชน  กัมอะราบิก (gum arabic) กัมแกตติ (gum ghatti) 

และกัมคารายา (gum karaya) เปนตน (นิธิยา, 2549) 

คําวา  กัม (gums) เปนภาษาอียิปต  หมายถึง สารที่มีลักษณะเหนียว (sticky substance) 

ดังนั้นเมื่อพอลิแซ็กคาไรดกัมละลายหรือกระจายอยูในน้ําจะทําใหสารละลายที่ไดมีความหนืดสูง 

หรือมีลักษณะเปนเจล  ในอุตสาหกรรมอาหารจึงไดนําเอาพอลิแซ็กคาไรดกัมไปใชประโยชนเปน

เพิ่มความคงตัว (stabilizer) สารเพิ่มความหนืด (thickener) สารที่ทําหนาท่ีลดลงตึงผิว (emulsifier), 

สารที่ใชใหเกิดแขวนลอย (suspending agent), สารที่ทําใหเกิดเจล (gelling agent), สารที่ทําใหเกิด

โฟม (film-forming agent)  สารที่ทําหนาท่ีกักเก็บ(encapsulating agent) และหนาท่ีอ่ืนๆ ใน

ผลิตภัณฑอาหาร  ซ่ึงจะชวยทําใหผลิตภัณฑอาหารมีคุณภาพดีขึ้น  เชน  มีลักษณะสัมผัสและ

ลักษณะปรากฎที่ดีและมีอายุการวางขายไดนาน (นิธิยา, 2549) 

 

2.1  สมบัติท่ัวไปของไฮโดรคอลลอยด (นิธิยา, 2549) 

 

1)    การกระจายตัวในน้ํา (dispersibility in water) 

        ไฮโดรคอลลอยดสวนใหญละลายไดดีในน้ํารอน  มีเพียงบางชนิดเทานั้นที่สามารถ

ละลายไดในน้ําเย็น  เชน กัมอะราบิก  และกัมบางชนิดละลายไดในตัวทําละลายอินทรีย  การที่
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ไฮโดรคอลลอยด  มีความสามารถในการละลาย  หรือการกระจายตัวไดในน้ําแตกตางกัน เรียกวา 

degree of solubility ซ่ึงปจจัยสําคัญท่ีเกี่ยวของ  คือ  อุณหภูมิและความเขมขน พอลิแซ็กคาไรดกัม

สวนใหญละลายไดดีท่ีความเขมขนประมาณรอยละ 1-2 อนุพันธเซลลูโลสบางชนิดสามารถละลาย

ไดท่ีความเขมสูงๆ เนื่องจากมีความหนืดต่ํา  สวนกัมอะราบกิ และสตารชกัมละลายไดสูงถึงรอยละ 

50 และ 40 ตามลําดับ  การละลายของไฮโดรคอลลอยดสวนใหญตองใชความรอน  จึงจะทําใหเกิด

การไฮเดรชันมากที่สุด  เชน  โลคัสตบีนกัม และทรากาแคนต  แตอะการตองตมจนเดือดจึงจะเกิด

การละลาย  หรือกระจายตัวไดอยางสมบูรณ  อยางไรก็ตาม  ในทางตรงกันขาม เมทิลเซลลูโลสไม

ละลายในน้ํารอน แตละลายไดดีในน้ําเย็น 

         การละลายหรือการทําใหพอลิแซ็กคาไรดกัมกระจายตัวในน้ํา  ตองทําดวยความ

ระมัดระวัง เพื่อไมใหกัมเกาะตัวกันเปนกอน  การที่กัมเกาะตัวกันไดเนือ่งจากกัมเหลานี้มีสมบัติเปน

ไฮโดรฟลิก   จึงดูดน้ําไดอยางรวดเร็ว  และเกาะตัวกันเปนกอน  ขอควรปฏิบัติเพ่ือไมให                          

พอลิแซ็กคาไรดกัมเกาะตัวกันเปนกอน  มีหลายวิธีดังนี้   

- ทําใหกัมกระจายตัวในแอลกอฮอลหรือแอซีโตน  หรือน้ําเชื่อม หรือกลีเซอรีน 

จํานวนเล็กนอยแลวจึงเติมน้ําลงไป 

-    -   ผสมกับสวนผสมอ่ืนๆ  ท่ีเปนของแข็ง  เชน น้ําตาล  หรือน้ําตาลไอซิงเสียกอน

แลวจึงเติมน้ําลงไป หรือนําไปเติมลงในสวนผสมที่เปนของเหลวอื่นๆ  

  -   คอยๆ เติมกัมลงในน้ําอยางชาๆ  โดยการรอนผานตะแกรงลงบนผิวน้ํา 

-   เติมน้ําเย็นลงไปในกัมเพียงเล็กนอยพอใหกัมเปยกทั่วกัน  แลวคนใหเขากันดี   

หลังจากนั้นจึงคอยๆ เติมน้ํารอนลงไปเพื่อใหกัมละลายไดดีขึ้น 

2) ความหนืด (viscosity) 

        พอลิแซ็กคาไรดกัมเมื่อละลายในน้ํา  จะไดสารละลายที่มีความหนืดเพิ่มขึ้น  และ

สารละลายของกัมแตละชนิดจะมีความหนืดแตกตางกัน  ปจจยัท่ีมีผลตอความหนืดของสารละลาย

กัม  ไดแก 

- ธรรมชาติของพอลิแซ็กคาไรดกัม 

- อุณหภูมิของน้ําท่ีใชละลาย 

- ความเขมขนของสารละลาย  สารละลายกัมแตละชนิดจะใหความหนืดสูงท่ีสุดท่ี 

ความเขมขนแตกตางกัน  เชน  ลารชกัม  และกัมอะราบิก  จะใหความหนืดสูงสุดเมื่อมีความเขมขน

รอยละ 10-20  แตทรากาแคนต  โลคัสตบีนกัม  และกัวรกัมจะใหความหนืดสูงสุดเมื่อมีความ

เขมขนเพียงรอยละ 1 เทานั้น 
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          ระยะเวลาที่ใชในการละลายก็เปนปจจัยสําคัญที่ มีผลตอความหนืดของ

สารละลายกัม ตัวอยางเชน  คารบอกซีเมทิลเซลลูโลสและกัวรกัม  เมื่อละลายในน้ําจะไดสารละลาย

ท่ีมีความหนืดสูงสุดอยางรวดเร็ว  ตรงกันขามกับทรากาแคนตจะละลายน้ําไดอยางชาๆ จึงตองใช

เวลานานในการละลาย  เพื่อใหสารละลายที่ไดมีความหนืดสูงสุด   

3) การเกิดเจล (gel formation)  

 พอลิแซ็กคาไรดกัมบางชนิด  เชน เพกทิน  อะการ สตารช แอลจิเนต  และคารรา-

จีแนน สามารถเกิดเจลไดภายใตสภาวะที่เหมาะสม  ตัวอยางเชน  เพกทินจะเกิดเจลไดดีในน้ํารอนที่

มีน้ําตาล  และกรด  จึงนําไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมผลิตแยมและเยลลี  จึงจะทําใหได

ผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะเนื้อเรียบ และเปนเจลที่แผออกได (spreadable gel) สําหรับเพกทินที่มีหมู   

เมทอกซิลนอยจะเกิดเจลไดดีเมื่อมีแคลเซียมและไมมีน้ําตาล 

 เมื่อนําสตารชละลายในน้ํารอนหรือตมกับน้ํานมจะไดเจลที่มีเนื้อเนียนและขุน 

(smooth cloudy gel) แตถาใชน้ํานมที่เย็นและมีฟอสเฟตอยูดวย สตารชจะเกิดเจลไดโดยไมตองผาน

ความรอน  หรือเกิดเจลาติไนเซชัน 

 อาการเกิดเจลไดดีเชนเดียวกัน  และจะลายไดดีเมื่อตมจนเกือบเดือด สามารถเกิดเจล

ไดตั้งแตอุณหภูมิระหวาง 40-50°ซ และเจลที่เกิดขึ้นจะไมหลอมเหลวจนกวาจะไดรับความรอนสูง

ถึงอุณหภูมิ 80-85°ซ 

 คารราจีแนนและเฟอเซลลาแรนเมื่อละลายในน้ํารอนและปลอยใหเย็นลงจนถึง

อุณหภูมิหอง  จะเกิดเจลชนิดเปล่ียนกลับไปมาไดดวยความรอน  (irreversible gel) เมื่อละลายท้ังใน

น้ํารอนหรือในน้ําเย็น  การเกิดเจลของไฮโดรคอลลอยดบางชนิดยังตองใชสภาวะพิเศษ เชน  

ตองการโพแทสเซียมไอออน  หรือแคลเซียมไอออน  ซ่ึงภาวะที่เหมาะสมในการเกิดเจลของ          

ไฮโดรคอลลอยดแตละชนิด 

 

 2.2  ไฮโดรคอลลอยดธรรมชาต ิ

 

1)  คารราจีแนน  (carrageenan) 

                          คารราจีแนน (carrageenan) เปนโพลีแซคคาไรดซัลเฟตท่ีสกัดจากสาหรายสีแดง                    

คือ Chrodrus crispus และ Gigartina stellata ดวยสารละลายดางเจือจาง  คารราจีแนนแบงออกได

เปน 3 ชนิด คือ แคปปา-คารราจีแนน ไดโอตา-คารราจีแนน และแลมปดา-คารราจีแนน ซ่ึง                 

คารราจีแนนทั้ง  3 ชนิด มีองคประกอบเปนน้ําตาลแล็กโทส (galactose) ท่ีถูกเอสเทอริไฟดดวยกรด

ซัลฟวริกที่ตําแหนงและระดับตางๆ กัน เชน แคปปา-คารราจีแนนเปน 1→ 4 3, 6-แอน-ไฮโดร-          
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ดี- กาแล็กโทส- 2- ซัลเฟตสลับกัน  สําหรับแลมปดา-คารราจีแนน ประกอบดวย 1→3 ดี-กา-

แล็กโทส- 2- ซัลเฟต และ 1 → 4  กาแล็กโทส-2,6-ไดซัลเฟต สลับกัน หนวยโครงสรางยอยใน

โมเลกุลของแคปปา- แลมบดา- และไอโอตา-คารราจีแนน  ดังแสดงในรูป 2.8  (อรุณี, 2547)  

                                       
แคปปา-คารราจีแนน 

 

 
แลมบดา-คารราจีแนน 

 
ไอโอตา-คารราจีแนน 

รูป 2.8  หนวยโครงสรางยอยในโมเลกุลของแคปปา-   แลมบดา-    และไอโอตา-คารราจีแนน 

ท่ีมา:  Imeson (1997) 

   สมบัติของคารราจีแนนจะขึ้นอยูกับประจุลบของหมูซัลเฟตท่ีอยูในโมเลกุลเปนสําคัญ

และยังแตกตางกันในแตละชนิดของคารราจีแนนดวย  ทําใหมีสมบัติเดนในการเกิดปฏิกิริยากับ

โปรตีน  ทําใหคารราจีแนนสามารถนําไปใชประโยชนกับอาหารที่มีน้ํานมเปนสวนผสมได               

คารราจีแนนละลายไดดีและมีความคงตัวท่ีพีเอชสูงกวา 7  ถาพีเอชต่ํากวา 7  ความคงตัวจะลดลง

โดยเฉพาะเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นในภาวะที่มีน้ําตาลความเขมขนสูงปนอยูในสารละลายดวย  ท้ัง            

แคปปา-  และแลมบดา-คารราจีแนน  จะยังคงละลายไดดีเมื่อไดรับความรอนเพียงพอ  แตไอโอตา

จะละลายหรือกระจายตัวไดนอยกวาสองชนิดแรก  คารราจีแนนแตละชนิดมีสมบัติในการเกิด            

เจลแตกตางกัน  สําหรับแคปปา-  และไอโอตา-คารราจีแนน  จะเกิดเจลเปนแบบ thermo-reversible 

โดยมีกลไกการเกิดเปน double-helix carrageenan polymers  แคปปา- และไอโอตา-คารราจีแนน  
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ไมละลายในน้ําเย็น  (ยกเวนที่เปนเกลือโซเดียม) แตจะละลายไดอยางสมบูรณท่ีอุณหภูมิ  70°ซ                

คารราจีแนนที่อยูในรูปสารละลายในน้ําจะมีโครงสรางเปน random coil  เมื่อทําใหเย็นลงจะเกิด

เปนตาขายพอลิเมอร  3  มิติ  แตละสายของพอลิเมอรจะรวมตัวกันเขามาใกลกันและเกิด junction 

point เมื่อปลอยใหเย็นลงอีกจะมีการเกาะตัวกันของ junction point  มากขึ้น  ทําใหเกิดการแข็งตัว

ของเจลแคปปา-คารราจีแนน   จะเกิดเจลที่ เปราะแตกงายและมีซินเนอรีซิสเกิดขึ้น  สวน                 

ไอโอตา-คารราจีแนนจะเกิดเจลที่มีความยืดหยุนและไม เกิดซินเนอรีซิส  สําหรับแลมบดา-                 

คารราจีแนนละลายไดในน้ําเย็นและมีสมบัติไมเกิดเปนเจล  แคปปา-คารราจีแนนละลายไดดีใน

น้ําอุน อุณหภูมิ  60-70°ซ เจลที่ไดจะมีความเปราะ  และเกิดการแยกตัวจากน้ําไดงาย  จึงมักใช

รวมกับกัมชนิดอ่ืน เชน โลคัสตบีนกัม เพื่อแกปญหาสวนนี้  สําหรับไอโอตา-คารราจีแนนจะละลาย

ในน้ําอุน 55°ซ  เจลที่ไดจะมีความยืดหยุน (elastic gel) โดยไมมีการแยกตัวของน้ํา  สวนแลมปดา-

คารราจีแนนนั้นสามารถละลายไดในน้ําเย็น และใชเปนสารใหความขนหนืดเทานั้นเนื่องจากมี

สมบัติไมเกิดเจล  (สุวรรณา, 2543) 

   การใชโลคัสตบีนกัมผสมกับแคปปา-คารราจีแนน  จะชวยเสริมใหเจลมีความแข็งแรง

เพิ่มขึ้น  เปล่ียนเนื้อเจลจากที่เปราะและแตกงายเปนเจลที่มีความยืดหยุนดีขึ้น  และเกิดซินเนอรีซิส   

ลดลง  อัตราสวนที่เหมาะสมของแคปปา-คารราจีแนนตอโลคัสตบีนกัม  คือ 2 : 1  จะทําใหเกิดเจลที่

มีความแข็งแรงสูงท่ีสุด  และท่ีอัตราสวน 1 : 4  จะทําใหเกิดซินเนอรีซิสนอยท่ีสุด  ในการนําไป

ใหกับผลิตภัณฑอาหารตองทําใหท้ังคารราจีแนนและโลคัสตบีนกัมละลายใหหมดเสียกอนที่จะเกิด

เจล  นิยมใชกับผลิตภัณฑอาหาร เชน fish gels และ dessert gels  การผสมโลคัสตบีนกัมกับ                 

ไอโอตา-คารราจีแนน  จะมีผลตอความแข็งแรงของเจลแตจะมีผลตออุณหภูมิท่ีจะเกิดเปนเจลและ

ความหนืดของเจล  เพราะเจลที่เกิดจากไอโอตา-คารราจีแนน  จะเกิดท่ีอุณหภูมิต่ําและมี thixotropic 

flow  ถาผสมโลคัสตบีนกัม  1  สวนกับไอโอตา-คารราจีนแนน  10  สวน จะชวยใหเกิดเจลที่

อุณหภูมิสูงขึ้น  และเจลที่ไดมีสมบัติเปนซูโดพลาสติก (pseudoplastic) 

           ผลการศึกษาการใชแปงบุกรวมกับคารราจีแนนในผลิตภัณฑเยลลี  พบวาเยลลีท่ีใช

แปงบุกผสมคารราจีแนนในอัตราสวน  60 ตอ 40  ปริมาณน้ําตาล ซูโครส รอยละ  30  และใชน้ํา

ฝรั่งทดแทนน้ําท่ีเติม  จะใหลักษณะเนื้อสัมผัสท่ีดี และไดรับคะแนนเฉล่ียทางประสาทสัมผัสสูงสุด 

(สุธาสิน,ี 2543) 
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    2)  โลคัสตบีนกัม (locusbean gum) 

          เปนโพลีแซคคาไรดท่ีไดจากเอนโดสเปรมของเมล็ดพืชตระกูลถ่ัว  มีช่ือสามัญวา 

Carob (Ceratonia siliqua L.) มีโครงสรางหลักเปนโพลีแมนแนน (polymannan) ประกอบดวย

น้ําตาล   แมนโนส (mannose) ตอกันดวยพันธะ β-1,4 และมีแขนง แยกเปนน้ําตาลกาแล็กโทส 

โมเลกุลเดี่ยวตอกันดวยพันธะ 1, 6 โครงสรางโมเลกุลของโลคัสตบีนกัมมีอัตราสวนของน้ําตาล

แมนโนส  ตอน้ําตาลกาแล็กโทสเปน 4  ตอ  1 มีน้ําหนักโมเลกุล 310,000 ดาลตัน  

         โลคัสตบีนกัมมีคุณสมบัติไมละลายน้ําเย็นแตละลายในน้ํารอนอุณหภูมิ 80-85°ซ           

จะใหสารละลายที่มีความหนืดสูงท่ีสุด เมื่อไดรับความรอนสูงถึง 95°ซ แลวทําใหเย็นลงโดยทั่วไป

ไมสามารถเกิดเจลไดเอง ตองนํามาผสมกับแซนแทนกัมจึงจะเกิดเจลได และเมื่อรวมกับแคปปา-

คารราจีแนนจะเพิ่มความแข็งแรงของเจล ทําใหลักษณะเนื้อสัมผัสเปล่ียนไป และลดการเกิด          

ซินเนอรีซีส ขณะที่ความยืดหยุนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ขอดีของการใชคารราจีแนนรวมกับ            

โลคัสตบีนกัม คือ ทําใหสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑไดตามความตองการ

ของผูบริโภค  คือตั้งแตเจลเปราะ (brittle gel) จนถึงเจลเหนียวยืด (elastic gel) โลคัสตบีนกัม

สามารถ กอเจลรวมกับแคปปา-คารราจีแนนไดเจลมีลักษณะคลายเจลที่เกิดจากเจลาติน คือ มีความ

ยืดหยุนและคอนขางเสถียรในขณะเก็บรักษา (อรุณี, 2547) ซ่ึงจากการศึกษาสมบัติทางกายภาพ  เคมี  

และทางประสาทสัมผัสของเยลลีชนิดปราศจากน้ําตาลที่ใชแซนแทนกัมรวมกับ โลคัสตบีนกัม  

พบวาการใชแซนแทนกัมรวมกับโลคัสตบีนกัมในอัตราสวน 1 ตอ 1  นอกจากจะชวยเพิ่มความ     

คงตัว และความยืดหยุนแลวยังสามารถลดการเกิดการแยกน้ํา (syneresis) ไดอีกดวย (Khouryieh et 

al., 2005) การใชคารราจีแนนรวมกับโลคัสตบีนกัมถูกศึกษามานานแลว  ตั้งแตมีการพบวา                     

โลคัสตบีนกัมสามารถทําใหสารละลายคารราจีแนนที่มีความเขมขนต่ํามากๆ เกินที่จะเกิดเจลได 

สามารถเกิดเปนเจลได (Dea and Morrison, 1975) เชนเดียวกับการศึกษาของ  Murayama et al. 

(1995) โดยรายงานวาการเติมโลคัสตบีนกัมสัดสวนนอยๆ ลงในคารราจีแนน จะสามารถดัดแปลง

พฤติกรรมทางรีโอโลยี และได เจลที่ มีความคงตัวและมีความยืดหยุนสูง  หนาท่ีหลักของ                  

โลคัสตบีนกัม คือ เพิ่มความหนืดและความคงตัวใหกับอิมัลชัน  และชวยยับยั้งการเกิดซินเนอรีซิส  

ผลิตภัณฑอาหารหลายชนิดท่ีใชโลคัสตบีนกัม  ไดแก  อาหารกระปอง  ซอส   ขนมหวาน                    

ซอสบารบีคิว  เครื่องดื่ม เนยแข็ง  ไอศกรีม  และผลิตภัณฑเนื้อ  ในเนยแข็งโลคัสตบีนกมัจะชวยเรง

ใหเกิด coagulation เร็วขึ้น  และทําใหไดเนื้อตะกอนของโปรตีนนมเพิ่มมากขึ้นประมาณรอยละ 10  

ในไอศกรีมโลคัสตบีนกัมจะทําหนาท่ีเปนสารเพิ่มความคงตัวและชวยอุมน้ํา  ทําใหไอศกรีมมี

ลักษณะเนื้อเนียน  (Turquois et  al., 1992)   
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  รูป 2.9  หนวยโครงสรางยอยในโมเลกุลของโลคัสตบีนกัม 

  ท่ีมา:  Imeson (1997) 

 

2.3  การอบแหง 

การอบแหง  คือกระบวนการลดความชื้นของผลิตภัณฑ  จนถึงระดับที่จุลินทรียไม

สามารถเจรญิได เพื่อใหวัสดุมีรูปทรงที่เหมาะสม  และยืดอายุการเก็บรักษา  การอบแหงท่ัวไปมัก

ใชลมรอน ซ่ึงความรอนสวนใหญจะถายเทไปยังวัสดุเพื่อใชในการระเหยน้ํา (สมชาติ, 2540) โดย

ของเหลวที่อยูภายในวัสดุจะเคล่ือนที่ออกมายังผิวดวย 2 ลักษณะ คือการเคล่ือนที่ดวยแรงคาพิลลารี 

(capillary flow)  ซ่ึงเปนผลมาจากแรงตึงผิว (surface force) จะเกิดกับวัสดุท่ีมีเซลลโปรง  ความ

พรุนสูง และมีความตอเนื่องระหวางเซลล โดยมักจะเกิดขึ้นในชวงตนของการอบแหง  และการ

เคล่ือนที่ดวยการแพร (diffusion) ผานเซลล จะเกิดกับวัสดุท่ีมีเนื้อแนนไมมีชองวางระหวางเซลล 

หรือเกิดกับวัสดุท่ีผานการอบแหงไประยะหนึ่ง เซลลเกิดการหดตัวทําใหแรงคาพิลลารีหมดไป           

น้ําจึงตองเคล่ือนที่ดวยการแพร ถาวัสดุมีเนื้อโปรงการเคลื่อนที่ดวยการไหลแบบคาพิลลารี่  น้ําจะ

เคล่ือนที่มาที่ผิวไดเร็วกวาการระเหยกลายเปนไอ  ทําใหผิววัสดุเปยกชุมไปดวยน้ํา  น้ําระเหยได

อยางอิสระดวยอัตราเร็วคงที่  จึงเรียกชวงนี้วา  ชวงอัตราการอบแหงคงที่  ตอมาเมื่อการไหลแบบ

คาพิลลารีหมดไป  น้ําตองเคล่ือนที่ดวยการแพรจากภายในวัสดุมายังผิวหนา ซ่ึงจะชากวาการพา

ความชื้นจากผิวไปยังอากาศ  จึงทําใหผิวของวัสดุแหง  การระเหยน้ําเกิดขึ้นไดชาลงมีอัตราการ

อบแหงลดลง  จึงเรียกการอบแหงชวงนี้วา  การอบแหงลดลง  สําหรับวัสดุท่ีมีเนื้อแนน  น้ําในวัสดุ

นั้นจะเคล่ือนที่มาสูผิวหนาไดชา  ซ่ึงจะทําใหมีเฉพาะชวงอัตราการอบแหงลดลงเทานั้น  และเมื่อ

อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธอากาศคงที่  ความชื้นของวัสดุจะลดต่ําลงจนถึงจุดหนึ่งๆ  ซ่ึงไม

เปล่ียนแปลง  ท่ีจุดนี้ความดันไอของน้ําในวัสดุมีคาเทากับความดันไอของอากาศที่อยูรอบๆ  และ

อุณหภูมิของวัสดุก็เทากับอุณหภูมิของอากาศรอบๆ  ทําใหน้ําไมสามารถระเหยออกจากวัสดุได  
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เรียกความชื้นในขณะนั้นวา  ความชื้นสมดุล และจุดเปล่ียนแปลงจากชวงอัตราการอบแหงคงที่ไป

ยังอัตราการอบแหงลดลงเรียกวา  ความชื้นวิกฤต  (วิไล, 2546) 

 

2.3.1  การทําแหงในชวงอัตราการอบแหงคงที่ (constant rate) 

  ท่ีชวงอัตราการอบแหงคงที่  การถายเทความรอนและมวลระหวางวัสดุและอากาศ

เหมือนกับการถายเทความรอนและมวลที่เกิดขึ้นที่กระเปราะเปยกของเทอรโมมิเตอร  คือการ

เกิดขึ้นเฉพาะที่รอบๆ  ผิววัสดุเทานั้น  ตัวแปรสําคัญที่มีผลตออัตราการอบแหงคงที่คือ  อุณหภูมิ  

ความชื้นสัมพัทธ  และความเร็วลม (สมชาต,ิ 2540) 

 

2.3.2 การทําแหงในชวงอัตราการการอบแหงลดลง (falling rate) 

ภายหลังจากที่ความชื้นลดลงถึงปริมาณความชื้นวิกฤต  กระบวนการอบแหงจะดําเนินไป

ในอัตราลดลง  เนื่องจากการระเหยเกดิขึ้นดวยอัตราลดลง  หลังจากถึงท่ีจุดปริมาณความชื้นวิกฤต  

อัตราการอบแหงจะลดลงดวยความสัมพันธเปนเสนตรงกับปริมาณความชื้นที่ลดลง  ในบาง

ผลิตภัณฑอาจจะมีชวงอัตราลดลงมากกวาหนึ่ง (สมชาต,ิ 2540)  ในชวงอัตราการอบแหงลดลงพื้นที่

ผิวอ่ิมตัวจะลดลง  เนื่องจากการเคลื่อนที่ของความชื้นภายในของแข็งไมเพียงพอตอการระเหย  

อัตราการอบแหงจึงลดลงขณะที่พ้ืนที่ผิวไมอ่ิมตัวเพ่ิมขึ้น ปจจัยท่ีมีผลตออัตราการอบแหง รวมถึง

ปจจัยท่ีมีผลตอการเคล่ือนที่ของความชื้นออกจากของแข็ง  นอกจากอัตราการเคลื่อนที่ของความชื้น

ภายใน  จนกระทั่งเมื่อพ้ืนที่ผิวท้ังหมดถึงสภาวะไมอ่ิมตัว  การเคล่ือนที่ของความชื้นภายในจะ

กลายเปนปจจัยหลัก  กลไกที่ทําใหความชื้นเคล่ือนที่ภายในผลิตภัณฑ  ไดแก  การเคล่ือนที่

ของเหลวดวยแรงคาพิลลาร ี การแพรของของเหลว  หรือการแพรของไอน้ํา  

 

2.3.3 การถายเทความรอนและมวล  (heat and mass transfer) 

ดังท่ีไดกลาวมาแลวในตอนตน  การกําจัดความชื้นออกจากผลิตภัณฑ จะมีการถายเท               

ความรอน  และเกี่ยวของกับความแตกตางของอุณหภูมิระหวางผิวของผลิตภัณฑ  และผิวบางจุด

ภายในผลิตภัณฑขณะที่ใหปริมาณความรอนจํานวนหนึ่ง  ซ่ึงเพียงพอตอการทําใหน้ําระเหย  ไอที่

เกิดขึ้นจะถูกสงออกจากน้ําภายในผลิตภัณฑ  ความแตกตางที่กอใหเกิดการแพรกระจายของไอน้ํา

คือ ความดันไอที่ผิวน้ําเปรียบเทียบกับความดันไอของอากาศที่ผิวผลิตภัณฑ  การถายเทความรอน  

และมวลภายในโครงสรางผลิตภัณฑจะเกิดในระดับโมเลกุลโดยท่ีการถายเทความรอนจะถูกจํากัด

ดวยสัมประสิทธ์ิการนําความรอนของโครงสรางผลิตภัณฑ  และการถายเทมวลเปนสัดสวนกับการ

แพรกระจายโมเลกุลของไอน้ําในอากาศ  ท่ีผิวของผลิตภัณฑการถายเทความรอน   และมวลจะ
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เกิดขึ้นพรอมกันและควบคุมดวยกระบวนการพา    การขนถายไอน้ําจากผิวผลิตภัณฑไปยังอากาศ 

และการถายเทความรอนจากอากาศไปยังผลิตภัณฑจะขึ้นกับความดันไอน้ําท่ีมีอยู  และความ

แตกตางของอุณหภูมิ  ตามลําดับ  ในผลิตภัณฑสวนใหญ  การถายเทความรอนและมวลภายใน

โครงสรางผลิตภัณฑ  จะเปนกระบวนการที่ขึ้นอยูกับระยะเวลา 

การแบงประเภทของเครื่องอบแหงตามวิธีการใหความรอน  สามารถแบงไดดังตอไปนี้ 

(สมบัต,ิ 2540) 

1)  การใชลมรอนเปนตัวกลางในการเคล่ือนยายไอน้ําออกจากวัสดุ เปนวิธีการอบแหงแบบ

อากาศพาความรอน (convection drying) เครื่องอบแหงสวนมากจะใชวิธีนี้   เนื่องจากมี

ประสิทธิภาพสูง  ใชงานงาย และคาใชจายไมสูงเกินไป 

2)  การกระจายวัสดุออกเปนช้ันบางบนพื้นผิวท่ีใหความรอน  เปนวิธีการอบแหงแบบการ

นําความรอน (conduction)  ไอน้ําจะกระจายตัวสูบรรยากาศแวดลอมไดดี  วัสดุจะแหงในระยะเวลา

ส้ัน  แตการสัมผัสความรอนโดยตรงอาจทําใหวัสดุเกิดความเสียได 

3)  การใหความรอนบริเวณรอบๆ หองอบแหง  โดยวัสดุไมสัมผัสกับแหลงความรอนเปน

วิธีการอบแหงแบบการแผรังสี  (radiation drying) บางครั้งอาจใชระบบดูดไอน้ําออกชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพหรือใชสุญญากาศลดความดัน  เพื่อประหยัดพลังงานความรอนได 

4)  การปรับสภาพความดันและอุณหภูมิ  เมื่อใหน้ําในวัสดุเปล่ียนเปนของแข็งท่ีระดับต่ํา

กวาจุดรวมสามสถานะ (triple point) แลวใหพลังงานความรอนหรือลดความดันจนกระทั่งเกิดการ

ระเหิด  น้ําเปล่ียนสถานะจากของแข็งกลายเปนไอโดยตรง เรียกวาการอบแหงแบบเยือกแข็ง (freeze 

drying) วิธีการนี้จะชวยรักษาคุณภาพ  และการคืนตัวของวัสดุไดดีมาก  แตคาใชจายจะสูงตามไป

ดวย 

5)  การใชความดันออสโมซิสลดปริมาณน้ําภายในวัสดุ (osmotic dehydration) โดยการแช

วัสดุลงในสารละลายที่มีความเขมขนสูงกวา  น้ําจะซึมผานผนังเมมเบรน (membrane) ออกมาจน

ความเขมขนของสารละลายเจอืจางลง จนกระทั่งท้ังสองดานเทากัน 

 

2.3.4  ปจจัยที่มีผลตอการอบแหงอาหาร  

ปจจัยท่ีมีผลตอการเคล่ือนยายความชื้นมีผลตออัตราการอบแหงพิจารณาจาก (สุคนชื่น, 

2543)  

1)  ธรรมชาติของอาหาร และขนาดรูปราง 

     อาหารเนื้อโปรงมีรูพรุนมากอบแหงไดเร็วกวาอาหารเนื้อแนนเพราะความชื้นเคล่ือนที่

จากภายในอาหารเนื้อโปรงผานชองแคบเร็วกวาในอาหารเนื้อแนน  คาพ้ืนที่ผิวสัมผัสอาหารกับ
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อากาศที่เกิดการเคล่ือนยายไอน้ําออกไปไดตอน้ําหนักมีผลตอการอบแหง  อาหารชิ้นเล็กมีพ้ืนที่ผิว

ตอน้ําหนักมากกวาอาหารชิ้นใหญจึงอบแหงไดเร็ว  ช้ันความหนาของอาหารที่มากทําใหอัตราการ

อบแหงลดลง 

2)  ปริมาณอาหารตอถาด  และตําแหนงของอาหารในเครื่องอบแหง 

      ปริมาณอาหารตอถาดท่ีมากทําใหอาหารสวนลางสัมผัสกับอากาศรอนไดไมท่ัวถึงหรือ

ไดรับความรอนจากถาดแลวแตไอน้ําไมสามารถแพรกระจายผานชั้นอาหารตอนบนออกมาไดจึง

แหงชาโดยเฉพาะบริเวณตรงกลางถาดที่ความรอนเขาไปไมถึงความชื้นจึงระเหยออกไดยาก 

3)  อุณหภูมิ  ความเร็ว  ความสามารถรับไอน้ํา  และความชื้นสัมพันธของอากาศรอน 

                      การเพิ่มความสามารถรับไอน้ํา  มีผลตอชวงอัตราการอบแหงคงที ่ และอุณหภูมิสูงทํา

ใหการแพรกระจายของความชื้นด ี จึงมีผลตอชวงอัตราการอบแหงลดลง  ถาอุณหภูมิอบแหงลดลง

ทําใหความชื้นสัมพัทธเพิ่มขึ้น  อัตราการระเหยความชื้นลดลง  อัตราการอบแหงลดลงและชา                

ถาความเร็วของอากาศเพิ่มขึ้นจะเคล่ือนยายความชื้นไดเร็ว  แตถาความเร็วอากาศต่ํา  การเคล่ือนยาย

ความชื้นเกิดขึ้นชา  ทําใหอัตราการอบแหงลดลง 

 

2.3.5  การเปลี่ยนแปลงระหวางการอบแหงอาหาร 

 ระหวางการอบแหง  อาหารจะเกิดการเปล่ียนแปลงโครงสราง  สี  กล่ิน  และคุณคาทาง

โภชนาการ (Adam et al., 2000) 

1)   การเกิดเปลือกแข็งท่ีผิวหนาอาหาร (case hardening) 

       ลักษณะผิวอาหารแข็งเปนเปลือกหุมสวนที่ยังไมแหงไวเพราะในชวงแรกของการ

อบแหงใหความชื้นระเหยเร็วและใชความเร็วอากาศรอนสูง  ความชื้นสัมพัทธของอากาศต่ํามาก

และอาหารมีช้ันบาง  ความชื้นจากภายในอาหารเคลื่อนที่มาไมเทากับความชื้นที่ระเหยออกจาก

ผิวหนาอาหาร    การอบแหงท่ีใชอุณหภูมิสูงทําใหสารประกอบแปง  โปรตีน  เพกทิน  ในผักจับตัว

เปนเปลือกแข็งท่ีผิวหนาอาหาร  ความชื้นในผักซึมผานออกไดยากจึงมีความชื้นเหลืออยูในผักสูง  

คุณภาพของอาหารอบแหงไมดี  ไมเปนที่ยอมรับ  อายุการเก็บรักษาส้ันและมีโอกาสที่ราเจริญได  

สามารถหลีกเล่ียงไดโดยใชอุณหภูมิอบแหงไมสูงหรือใชอากาศที่มีความชื้นสัมพัทธเพื่อไมให

อาหารแหงกอนเวลา และอากาศที่ออกจากเครื่องอบแหงควรมีความชื้นสัมพัทธในชวงรอยละ              

60-80  จึงไมเส่ียงตอการเกิดเปลือกแข็ง  หากอุณหภูมิเริ่มตนอบแหงต่ําเกิดไป  จุลินทรียอาจเจริญ

ไดกอนที่อาหารแหงถึงระดับที่ตองการ  และใชเวลาอบแหงนาน  ทําใหอัตราการผลิตต่ํา 
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 2)  การหดตัว (shrinkage) 

      ระหวางการอบแหงความชื้นในเซลลอาหารระเหยออกไปทําใหเกิดชองวาง  และเซลล

เกิดการหดตัวจากผิวนอก  การหดตัวของผนังเซลลไมสามารถหดตัวเขาไปโดยเทากันทุกสวนได   

สวนที่ไมสามารถหดตัวเขาไดเกิดการยืดตัวออก  การยืดตัวของผนังเซลลสามารถทนตอแรงได

ขนาดหนึ่งถาเกินขนาดทําใหผนังเซลลตรงบริเวณนั้นขาด  การหดตัวทําใหพ้ืนที่ระเหยความชื้น

ออกจากอาหารลดลง  ทําใหอาหารแหงชา และสูญเสียความสามารถในการคืนรูป   อาหารที่มีน้ํา

มากจะหดตัวและบิดเบี้ยวมาก   

3)  การเกิดสีน้ําตาล (browning) 

      ระหวางการอบแหง  ความชื้นภายในเนื้ออาหารเคล่ือนที่ออกมาสูผิวหนาและพาเอา

ของแข็งท่ีละลายได  เชน   น้ําตาล  กรดอะมิโน  ออกมาสูผิวหนา  เมื่อการอบแหงดําเนินไปความ

เขมขนของสารดังกลาวท่ีผิวหนาอาหารเพิ่มขึ้นกอใหเกิดปฎิกริิยา non-enzymatic browning ใหสาร

สีน้ําตาล ปฏิกิริยานี้เกิดเร็วท่ีอุณหภูมิสูง  อาหารอบแหงท่ีอุณหภูมิสูงจะเกิดสีน้ําตาลหรือสีเหลือง

เขม  เมื่อชวงอัตราการอบแหงลดลงใหลดระดับอุณหภูมิเพื่อปองกันปฏิกิริยานี้   

 

2.4 การอบแหงดวยระบบปมความรอน  

 

2.4.1   หลักการทํางานของปมความรอนแบบอัดไอ  

เครื่องอบแหงโดยใชปมความรอนประกอบดวยสองสวนหลักๆ คือสวนของหองอบแหง

ซ่ึงตองออกแบบใหมีการกระจายลมรอนที่ดี  และระบบปมความรอน  ซ่ึงก็คือระบบทําความเย็น

นั่นเอง  เพียงแตนําความรอนมาใชงานแทนที่จะเปนความเย็น รูปแบบของเครื่องอบแหงโดยใช           

ปมความรอนสามารแบงออกเปน 1) เครื่องอบแหงท่ีมีการดึงความชื้นออกจากอากาศกอนการ

อบแหง (dehumidifying dryer) ซ่ึงลักษณะเปนระบบปด (closed system) หรือเปดบางสวน 

(partially open system) 2) เครื่องอบแหงท่ีมีการปรับคืนความชื้นออกจากอากาศกอนอบแหงซ่ึงมี

ลักษณะเปนระบบเปด (open system) โดยอากาศที่ออกจากหองอบแหงจะผานเครื่องทําระเหย กอน

ท้ิงสูบรรยากาศ (Pendyata et al., 1990)  ระบบปมความรอนโดยทั่วไปเปนแบบอัดไอ ประกอบดวย 

เครื่องอัดไอ (compressor) เครื่องควบแนน  (condenser)  เครื่องทําระเหย (evaporator)  และวาลว

ขยายตัว  (expansion valve) ดังแสดงในรูป 2.10  การทํางานของปมความรอนแบบอัดไอเปนแบบ 

วัฏจักรดังแสดงในแผนภูมิความดันและเอนทัลป (รูป 2.11)  วัฏจักรการทํางานของปมความรอนซ่ึง

แสดงดวยเสนประเปนวัฏจักรทางอุดมคติ  ประกอบดวย 4 กระบวนการ คือ (1) กระบวนการอัดไอ 

(compression process) สารทําความเย็นที่ไหลออกจากเครื่องทําระเหยในสถานะไออิ่มตัวท่ีความ
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ดันและอุณหภูมิต่ํ า  (สภาวะที่  1)  ถูกเพิ่มความดันโดยการอัดตัวแบบไอเซนโทรปคใน

คอมเพรสเซอรไปสูสภาวะที่ 2  ซ่ึงเปนไอรอนยวดยิ่ง  สารทําความเย็นที่สภาวะนี้จะถูกทําใหเย็นลง

ในคอนเดนเซอรโดย (2) กระบวนการควบแนน (condensation process) ซ่ึงความรอนจากสารทํา

ความเย็นจะถายเทไปสูอากาศที่ใชระบายความรอนจากคอนเดนเซอร  เมื่อสารทําความเย็นผาน

คอนเดนเซอรจะอยูในสภาวะของเหลวอิ่มตัว (สภาวะที่ 3)  และถูกลดความดันขณะผาน (3)  

กระบวนการลดความดันในวาลวขยายตัว (throttling process) ไปสูสภาวะที่ 4  ซ่ึงเปนของผสม

ระหวางสารทําความเย็นและไอของสารทําความเย็น  สารทําความเย็นที่สภาวะนี้มีความดันและ

อุณหภูมิต่ํา  และไหลเขาสูเครื่องทําระเหยเพื่อรับความรอนจากบริเวณที่ตองการทําความเย็นทําให

เกิด (4) กระบวนการระเหยสารทําความเย็น (evaporation process) ซ่ึงจะเปลี่ยนสถานะของสารทํา

ความเย็นไปเปนไออ่ิมตัวท่ีสภาวะที่ 1 วัฎจักรจริงของปมความรอน (1′-2′-3′-4′) จะแตกตาง

จากวัฎจักรทางอุดมคติเนื่องจากการสูญเสียความดันในระบบ  และขอจํากัดทางเทคนิคในการ

ทํางานของคอมเพรสเซอรและวาลวขยายตัว 

 

 

 
 

รูป  2.10  สวนประกอบของวัฎจักรปมความรอนแบบอัดไอ 

ท่ีมา:  ศรีมา (2546) 
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รูป 2.11  แผนภูมิความดันและวัฎจักรเอนทัลปของวัฎจักรปมความรอนแบบอัดไอ 

ท่ีมา:  ศรีมา (2546) 

 

2.4.2  ลักษณะของระบบปมความรอน  

ระบบอบแหงแบบปมความรอนแบงออกเปน 2 ระบบ  คือ ระบบปมความรอน และถัง

อบแหง (drying chamber) ปมความรอนสามารถสงผานความรอนจากแหลงใหพลังงานความรอน

รอบๆ เชน อากาศ พ้ืนดิน น้ํา พลังงานความรอนที่ถูกปลอยจากอุตสาหกรรมตางๆ (industrial 

waste) ตัวถัง เชน แบบถาด (tray) แบบ fluid bed rotary (แบบหมุน) หรือแบบสายพาน 

องคประกอบหลักของปมความรอนคือ evaporator, condenser, compressor และ expansion valve 

ซ่ึงแสดงในรูป 2.12 

 
 

รูป 2.12 แผนผังระบบวงจรของเครื่องอบแหงแบบปมความรอน 

ท่ีมา:  Colak and Hepbasli (2009) 
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ในระบบทําแหงแบบปมความรอน จะมีตัวกลางแลกเปลี่ยนความรอน (working fluid 

หรือ refrigerant) ซ่ึงมีความดันต่ําจะเกิดการระเหยใน evaporator โดยความรอนจากอากาศที่ออก

เครื่องอบแหง จากนั้น  refrigerant ซ่ึงมีสถานะเปนไอจะผานไปยัง compressor ทําใหไอของ 

refrigerant  มีคา enthalpy สูงขึ้น และเพิ่มความดันทําให refrigerant  จากนั้นจะผานเขาไปยัง 

condenser  ทําใหปลดปลอยความรอนสูงออกมา  ความรอนจะถูกกําจัดออกจาก refrigerant และ

กลับเขาไปในอากาศที่ใชในการผลิตท่ีผาน condenser  แลวผานไปยังถังอบแหงทําใหผลิตภัณฑ

แหง และมีการลดความดันของ refrigerant โดยใช expansion valve และวนกลับสู evaporator อีก

ครั้ง สวนอากาศชื้นที่ออกจากหองอบแหงจะเคล่ือนที่ผาน evaporator ทําใหน้ําควบแนนออกไป จึง

สามารถนําอากาศกลับไปใชใหม (Colak and Hepbasli, 2009) 

    ขอดีของการอบแหงดวยเครื่องอบแหงแบบปมความรอนในดานคุณภาพของผลิตภัณฑ

หลังการอบแหง  ไดแก  สมบัติทางกายภาพดานสีของผลิตภัณฑอยูในเกณฑท่ีดีมากเนื่องจาก

อบแหงท่ีอุณหภูมิต่ําและปานกลาง  สมบัติทางกายภาพ  ดานกล่ิน ยังคงสภาพกล่ินเดิมไดมาก  

เนื่องจากอบแหงระบบปด  และสมบัติทางกายภาพดานโครงสรางจะยังคงสภาพใกลเคียงสภาพเดิม

อยูเพราะวาน้ําท่ีอยูในผลิตภัณฑคอยๆ ถูกดึงออก  สวนในดานพลังงาน มีจุดเดนคือสามารถใช

พลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูง  เนื่องจากแทนที่อากาศรอนชื้นหลังการอบแหงจะถูกปลอยท้ิงสู

บรรยากาศเหมือนเครือ่งอบแหงท่ัวไป แตปมความรอนสามารถดึงอากาศรอนชื้นกลับเขาสูระบบที่

เครื่องทําระเหย  ขณะเดียวกันก็ดึงน้ําออกจากอากาศรอนช้ืน  ทําใหไดอากาศที่มีความชื้นสัมพัทธ

ต่ํา จึงไมตองใชอุณหภูมิในการอบแหงสูงมากนัก  ทําใหรักษากล่ินรสของอาหาร  และสารอาหารที่

ไวตอความรอนไวไดมาก  (ศิวะ และสมชาต,ิ 1998)    

     ถึงแมการใชปมความรอนในการอบแหงเปนกรรมวิ ธี ท่ีใชพลังงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการนําความรอนหมุนเวียนกลับมาใชใหมดังท่ีกลาวมากแลวขางตน  แต

อยางไรก็ตาม ทางดานตนทุนของเครื่องอบแหงชนิดปมความรอนยังมีขอโตแยงอยู เนื่องจากวา

เครื่องอบแหงชนิดนี้ใชไฟฟา ซ่ึงถือวาเปนพลังงานที่มีเกรดสูง และมีราคาแพง จากการศึกษา การ

อบแหงไมยางพาราและกลวยโดยใชเครื่องอบแหงชนิดปมความรอน พบวาอัตราการสกัดความชื้น 

(moisture extraction rates; MER) และอัตราการการสกัดความชื้นจําเพาะ (specific moisture 

extraction rates; SMER) ของไมยางพารา และกลวยลดลงอยางรวดเร็ว  ปริมาณความชื้นสุดทาย

ของไมยางพารามีคาต่ํากวารอยละ 10   คา moisture extraction rates มีคาเทากับ 2.854 กิโลกรัมตอ

ช่ัวโมง และมีคา specific moisture extraction rates เทากับ 0.572 กิโลกรัมตอกิโลวัตตตอช่ัวโมง  

กลวยมีคา moisture extraction rates เทากับ 2.710 กิโลกรัมตอช่ัวโมง และมีคา Specific moisture 
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extraction rates เทากับ 0.540 กิโลกรัมตอกิโลวัตตตอช่ัวโมง จากการเปรียบเทียบการอบแหงโดย

ใชเครื่องอบแหงชนิดปมความรอนโดยคิดจากพลังงานไฟฟาท่ีใชพบวา เครื่องอบแหงชนิดปมความ

รอนมีตนทุนทางดานไฟฟาต่ํากวาเครื่องอบแหงชนิดใชลมรอน และเครื่องอบแหงชนิดใชความ

รอนโดยตรง  (Prasertsan et al., 1998)    

 

2.4.3  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอบแหงแบบปมความรอน 

รูป 2.13 แสดงการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการระเหยน้ําออกจากผลิตภัณฑ 

(moisture removal efficiency)  เพื่อใชเลือกเครื่องอบแหงท่ีเหมาะสม  พบวาปมความรอนมีคา

ประสิทธิภาพในการระเหยน้ําออกจากผลิตภัณฑ (SMER) ประมาณ 10 เทาของระบบอบแหงแบบ

ดั้งเดิม ซ่ึงคานี้ใชทํานายสมรรถนะของปมความรอน (Kudra and Mujumdar, 2002)  Meyer and 

Greyvenstein (1992) ศึกษาความเปนไปไดในทางเศรษฐศาสตรของการประยุกตใชปมความรอน

ในการอบแหง  พบวาใชเวลาในการดําเนินการต่ํากวาการอบแหงโดยวิธีอ่ืน Strommen and 

Jonassen (1996)  รายงานวาการพัฒนานวัตกรรมปมความรอนแบบ fluidized-bed ท่ีมีคา SMERs 

สูง   เหมาะสําหรับการอบแหงผลิตภัณฑท่ีมีความไวตอความรอน  นอกจากนี้ Strommen et al. 

(2005)  รายงานวา ตัวอยางคา SMER ของการอบแหงแบบแชเยือกแข็งภายใตอากาศปกติ กับเครื่อง

อบแหงแบบปมความรอน พบวาอยูในชวง 4.6–1.5 kg/kW.h   หรือต่ํากวา และคา SMER ของการ

อบแหงแบบแชเยือกแข็งภายใตสุญญากาศอยูในชวง  0.4 kg/kW.h   Adapa and Schoenau (2005) 

ศึกษาการวิเคราะหดานพลังงานของปมความรอนแบบ continuous bed  พบวา  คาประสิทธิภาพการ

ใชพลังงานมีคาเทากับรอยละ 22  และสามารถลดเวลาในการอบแหงลงรอยละ 65 เมื่อเปรียบเทียบ

กับเครื่องอบแหงแบบธรรมดา (conventional dryers) ท่ีใชไฟฟาเปนแหลงพลังงานความรอน และ 

Fatouh et al. (2006)  ศึกษาการอบแหงสมุนไพรโดยใชปมความรอน พบวา สมุนไพรที่มีขนาดเล็ก

ใชพลังงานต่ําและเวลานอย  
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รูป 2.13 ประสิทธิภาพของวิธีการอบแหงท่ีแตกตางกัน 

ท่ีมา:   Kudra  and Mujumdar (2002) 

 

โดยท่ัวไปสภาวะที่ใชในการอบแหงผลิตภัณฑอาหาร  มีผลใหผลิตภัณฑอาหารเกิด                    

สีน้ําตาล  เกิดการหดตัว  สูญเสียคุณคาทางโภชนาการ เปนตน (Hawlader et al., 2006)  ซ่ึงผักและ

ผลไมสวนประกอบของน้ํา   คารโบไฮเดรท โปรตีน และไขมัน  ซ่ึงองคประกอบเหลานี้สามารถ

เปล่ียนแปลงไดงายที่อุณหภูมิสูง  ทําใหคุณภาพของผลิตภัณฑเปล่ียนไป  (Sokhansanj and  Jayas, 

1987)  ในระหวางการอบแหงจะเกิดการเปล่ียนแปลงของโครงสรางของอาหารเนื่องจากการระเหย

ของน้ําในอาหาร  ทําใหเกิดการหดตัวขององคประกอบที่เปนโพลิเมอร เพราะไมสามารถรองรับ

น้ําหนักได  ทําใหโครงสรางแตกหัก (Achanta and Okos, 2000)  ขอดีหลักของเครื่องอบแหงแบบ           

ปมลมรอนในการอบแหงอาหาร คือ มีศักยภาพในการผลิตอาหารอบแหง (Erera and Rahman, 

1997) Van Blarcom and Mason (1998) รายงานวาถ่ัวแมคคาดิเมียท่ีผานการอบแหงโดยใชปมความ

รอนที่อุณหภูมิ 50°ซ  ไมพบการเกิดสีน้ําตาล  Hawlader et al. (2006) พบวาการใชปมความรอนใน

การอบแหงหัวหอมสามารถลดการใชพลังงานลงรอยละ  30 และผลิตภัณฑมีคุณภาพดีมาก                           

เม่ือเปรียบเทียบกับเครื่องอบแหงแบบธรรมดา Chua et al. (2001) พบวา การใชปมความรอน

สามารถลดเวลาในการอบแหง และชวยปรับปรุงสีของกลวยแผนได  และ Perera (2001) ศึกษาการ

อบแหงแบบปมความรอนที่มีการดัดแปลงบรรยากาศ  ในการอบแหงแอปเปล  พบวา ผลิตภัณฑ

แอปเปลมีคุณภาพสูง  คือ มีสีท่ีดี  และคงปริมาณวิตามินไวไดสูงเมื่อเทียบกับของสด  
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Britnell et al. (1994) ไดทําการวิเคราะหทางดานจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑท่ีอบแหงโดย

ใชปมความรอนที่อุณหภูมิต่ํากวา 55°ซ  พบวา สามารถควบคุมปริมาณเชื้อท่ีกอโรคได นอกจากนี้ 

Namsanguan et al. (2004) ไดทําการอบแหงโดยใชการอบแหงดวยไอน้ํารอนยิ่งยวดรวมกับ              

ปมความรอน โดยศึกษาอุณหภูมิตอการลดลงของเวลาในการอบแหง เมื่อพิจารณาลักษณะการ

อบแหง และคุณภาพของกุงแหง พบวา การใชปมความรอนรวมเปนเทคนิคท่ีมีขอดีในการปรับปรุง

คุณภาพของผลิตภัณฑ  Alves-Filho et al. (2007) ไดศึกษาผลของอุณหภูมิตอกลไกการอบแหง  

และคุณภาพของผลิตภัณฑของพริกแดง โดยใชปมความรอน  พบวา การใชอุณหภูมิในการอบแหง 

20°ซ ผลิตภัณฑสามารถคงสีเหลืองและแดงไวได  รวมทั้งลดเวลาในการอบแหงลง และลด

คาใชจายลงเมื่อเปรียบเทียบกับการอบแหงแบบแชเยือกแข็ง  Sunthonvit et al. (2007) พบวา                 

ปมความรอนเปนระบบที่ดีเยี่ยมในการักษากล่ินในลูกพีชอบแหง (lactones และ terpenoids)  

Jangam et al. (2008)  กลาววา ปมความรอนเหมาะสมกับการทําแหงพืชท่ีมีประโยชนทาง

การแพทย  นอกจากนี้ Coogan and Wills (2008) พบวา กล่ินของหัวไชทาวขาวเมื่ออบแหงดวย               

ปมความรอนมีการเปล่ียนแปลงนอยกวาการอบแหงโดยใชลมรอน นอกจากนี้ Hawlader et al. 

(2006)  ศึกษาการอบแหง แอปเปล ฝรั่ง และ มันฝรั่งโดยใชปมความรอนภายใตสภาพแวดลอม

เฉื่อย  โดยใชกาซไนโตรเจน หรือคารบอนไดออกไซด  ซ่ึงศึกษาผลของการอบแหงตอสี   ลักษณะ

รูพรุนของผิวหนา และการคืนรูปของ แอปเปล ฝรั่ง และ มันฝรั่งอบแหงโดยใชน้ํามะนาวเปนตัว

ยับยั้งตามธรรมชาติในการปองกันปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลของแอปเปล  เปรียบเทียบการทําใหแหง

ระหวางการใชปมความรอนและการทําแหงแบบแชเยือกแข็งสุญญากาศ  ผลการทดลองพบวาการ

ใชอุณหภูมิต่ําประมาณ 45°ซ  และมีความชื้นสัมพัทธ ประมาณรอยละ 10 ใหคุณลักษณะทาง

กายภาพของ แอปเปล ฝรั่ง และ มันฝรั่งอบแหงดีท่ีสุด เชน  ลดการหดตัว  เพ่ิมความยืดหยุน                  

มีโครงสรางของรูพรุนจํานวนมาก และสามารถคืนรูปไดอยางรวดเร็ว  เมื่อใชปมความรอนรวมกับ

การปรับปรุงบรรยากาศโดยใชกาซเฉื่อย พบวา สีของแอปเปล ฝรั่ง และมันฝรั่งอบแหง ไมมีความ

แตกตางกับการอบแหงแบบแชเยือกแข็งสุญญากาศ  

 

2.5  รังสีอัลตราไวโอเลต 

รังสีอัลตราไวโอเลตเปนคล่ืนแมเหล็กไฟฟาท่ีมีความยาวคล่ืนตั้งแต  1.0 × 10-7 ถึง                  

3.8 × 10-7 เมตร หรือมีความยาวคล่ืนตั้งแต  100  นาโนเมตร  คล่ืนนี้เกิดจากการที่กระแสไฟฟาเดิน

ทางผานตัวนําไฟฟา ดวงอาทิตยเปนตนกําเนิดของรังสีอัลตราไวโอเลต   ท่ี สําคัญเมื่อรังสี

อัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตยมากระทบกับอะตอมของชั้นบรรยากาศ  จะเกิดการแตกตัวเปน

ไอออนขึ้นจํานวนมาก  รังสีอัลตราไวโอเลตเปนประโยชนในการฆาจุลชีพ  และใชในทาง
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การแพทย  การจัดกลุมของรังสีอัลตราไวโอเลตตามความยาวคลื่น  แบงไดเปน 3 กลุมคือ กลุมท่ี

หนึ่ง UV-A  (320-380 นาโนเมตร)  กลุมท่ีสอง  UV-B (280-320 นาโนเมตร)  และกลุมท่ีสาม             

UV-C  (200-320 นาโนเมตร)  การใชรังสีอัลตราไวโอเลตชวงความยาวคลื่น  250 - 270  นาโนเมตร   

(UV-C)  มีประสิทธิภาพในการทําลายแบคทีเรีย  และสปอรของแบคทีเรีย  สําหรับเชื้อ E. coli   

ความยาวคล่ืนที่มีประสิทธิภาพมากทีท่ีสุดคือ  265  นาโนเมตร  สวนกลไกของความเสื่อมเสียทาง

ชีววิทยาจาก   รังสีอัลตราไวโอเลตนั้น  ขึ้นอยูกบัการดูดคล่ืนพลังงาน  ซ่ึงกอใหเกิดอุณหภูมิสูงขึ้น  

และปฎิกิริยาเคมีท่ีเกิดจากแสง (photochemical reactions)  นอกจากนี้ขึ้นอยูกับความยาวคล่ืนของ

แสง และเนื้อเยื่อท่ีถูกฉายแสง สําหรับในมนุษยรังสีอัลตราไวโอเลตในชวงความยาวคล่ืน 290-320              

นาโนเมตร  เปนสาเหตุทําใหเกิดมะเร็งผิวหนัง  (Jagger, 1967)   

 

2.5.1  ประโยชนและขอจํากัดของการฉายรังสี 

 1. ทําใหสามารถเก็บรักษาอาหารไดนานยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งรังสีอัลตราไวโอเลต                            

มีประสิทธิภาพในการทําลายจุลินทรียท่ีเปนสาเหตุทําใหอาหารเกิดการเส่ือมเสีย 

 2.  รังสีทําลายจุลินทรีย  แมลง  ท่ีเปนสาเหตุใหเกิดโรคได  ทําใหอาหารมีคุณภาพดีและลด

ปญหาจากการเกิดโรคที่เกี่ยวของกับสุขภาพของมนุษย 

 3.   สามารถควบคุมและปองกันการเส่ือมเสียของอาหารเนื่องจากสามารถชะลอ               

การเปล่ียนแปลงระยะบริบูรณ (mayuration)  การชราภาพ (senescence) รวมทั้งการงอก (sprouting) 

ของผักและผลไมสด 

 4.  ทําใหองคประกอบทางเคมีบางอยางของอาหารเปลี่ยนแปลง  และชวยปรับปรุงคุณภาพ

อาหารใหดียิ่งขึ้น 

5.  ไมกอใหเกิดสารพิษตกคางในอาหาร 

6.  ชวยรักษาคุณคาทางโภชนาการของอาหาร 

 7.  ชวยรักษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร   หรือทําใหคุณภาพทางประสาท

สัมผัสดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการถนอมอาหารโดยวิธีอ่ืนๆ 

 

2.5.2  ผลของการฉายรังสีอัลตราไวโอเลตตอเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย 

 จากกรณีการเกิดโรคที่เกิดจากจุลินทรียท่ีมีในอาหารมีเพิ่มมากขึ้นในประเทศตางๆ  ท่ัวโลก  

ทําใหมีการศึกษาการฉายรังสีอาหารซ่ึงสามารถทําลายเชื้อโรคเพิ่มมากขึ้น โดยสวนใหญจุลินทรียท่ี

เปนสาเหตุนั้นไมทนตอการฉายรังสีหรืออาจทนไดไมเกินกวา 10 kGy  อยางไรก็ตามจุลินทรียท่ีทน

ตอการฉายรังสีปริมาณสูงจะลดปริมาณลง  ซ่ึงปริมาณจุลินทรียท่ีเหลืออยู  อาจจะทนตอปจจัยอ่ืนๆ 
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ไดนอยลง  เชน  ความรอน  การเปล่ียนแปลงคาความเปนกรดดาง (pH)  ความเขมขนของเกลือ  

และยาปฏิชีวนะ  เปนตน  ดังนั้นการถนอมรักษาอาหารโดยการฉายรังสีจะมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นถา

ใชวิ ธีการถนอมอาหารอ่ืนๆ   ร วมดวยในการทํ าลายหรือยั งยั้ งการ เจริญของจุ ลินทรีย                            

ท่ีกอใหเกิดโรค 

 Adam และ Moss (1995)  รายงานวาการฉายรังสีมีผลในการทําลายเชื้อแบคทีเรียซ่ึงโดย

สวนใหญปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นที่โครโมโซม (chromosome)  ซ่ึงมี DNA ท่ีมีลักษณะโมเลกุลวงแหวน

ประกอบดวยคูเบส (base pairs) หลายลานคู จากการศึกษาพบวารังสีทําให DNA เกิดการ

เปล่ียนแปลง  และไมสามารถเพิ่มจํานวนไดซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหจุลินทรียถูกทําลาย  อยางไร

ก็ตามรังสียังมีผลตอโมเลกุลอ่ืนๆ  ท่ีไมทนตอรังสี  (เชนในเมมเบรน)  ซ่ึงอาจเปนผลใหจุลินทรียถูก

ทําลายไดเชนกัน ปจจัยท่ีมีผลตอปริมาณจุลินทรียท่ีรอดชีวิตจากการฉายรังสี ขึ้นอยูกับองคประกอบ

ภายในตัวจุลินทรีย ระยะการเจริญปริมาณของรังสี รวมทั้งความสามารถในการซอมแซมตนเอง 

การทนตอรังสีของจุลินทรียแตกตางไปตามสปชีส (species)  หรือสายพันธุ (strain)  แบคทีเรียชนิด

แกรมลบ  รวมทั้งพวกที่ทําใหอาหารเกิดการเส่ือมเสีย  พวกที่อยูภายในชองทางเดินอาหาร และ

แบคทีเรียท่ีทําใหเกิดโรค  จะทนตอการฉายรังสีนอยกวาแบคทีเรียแกรมบวก  การทนตอการฉาย

รังสีสามารถเรียงลําดับไดดังนี ้

 ในสวนของสปอรแบคทีเรียจะทนตอรังสีมากกวาเซลลปกติ  (vegetative cells)  ประมาณ  

5-15  เทา  และโดยทั่วไปการทนตอการฉายรังสีของเชื้อราจะใกลเคียงกับเซลลแบคทีเรียปกติ  สวน

ยีสตจะทนมากกวาเชื้อราและแบคทีเรีย  และไวรัสจะทนตอการฉายรังสีมากที่สุดซ่ึงรังสีปริมาณท่ี

ใชทําลายแบคทีเรียจะไมสามารถทําลายไวรัสได ประสิทธิภาพของรังสีในการทําลายแบคทีเรียชนิด  

และสปชีสของแบคทีเรีย ปริมาณเริ่มตนของเซลล (หรือสปอร)  สภาวะของเชื้อ  สภาวะแวดลอม

ของแบคทีเรีย  เชน  คา pH อุณหภูมิและองคประกอบทางเคมีของอาหาร  ปริมาณของออกซิเจน  

และสภาวะทางกายภาพ (physical state)  ของอาหารฉายรังสี  

 ในสวนเชื้อรานั้น   การฉายรังสีจะชวยลดปริมาณเชื้อราในอาหาร แตมีรายงานที่ยังไมสรุป

ชัดเจนเกี่ยวกับผลจากการฉายรังสีท่ีทําใหเช้ือราบางสวนถูกทําลายแตในเชื้อราท่ีรอดชีวิตนั้น

สามารถผลิตสารพิษขึ้นไดภายหลัง  ซ่ึงการฉายรังสีอาจไปกระตุนหรือไมมีผล  หรือมีผล                         

ในการลดปริมาณสารพิษลง  และการทําลายเชื้อจุลินทรียคูแขงชนิดอ่ืนจะทําใหเชื้อราสามารถ              

ผลิตสารพิษไดในปริมาณมากกวาในขณะที่มีเชื้ออ่ืนปะปนอยูในชวงท่ียังไมฉายรังสี  การรอดชีวิต

ของราหลังจากการฉายรังสีอาจทําใหเชื้อราเจริญไดรวดเร็ว กวาในอาหารที่มีเชื้อราคูแขงชนิดอ่ืนๆ  

อยูดวย  
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2.6  การอบแหงดวยอินฟราเรด  

การทําแหงดวยรังสีอินฟราเรด  จัดเปนกระบวนการทําแหงทางเลือกใหมวิธีหนึ่งท่ีเริ่ม

ไดรับความสนใจ  และนํามาประยุกตใชในอุตสาหกรรมอาหารมากขึ้น (Ratti and Mujumdar, 

1999) อาศัยหลักการถายเทความรอนดวยการแผรังสีไปยังอาหาร  แลวเปล่ียนเปนพลังงานความ

รอนภายในตัวอาหารโดยการส่ังสะเทือนของโมเลกุลน้ําจนเกิดความรอนถึงจุดท่ีน้ําระเหยกลายเปน

ไอ (Meeso et al., 2006) แลวไอจะถูกกําจัดออกจากระบบ จัดเปนระบบการใหความรอนที่สะอาด  

สามารถควบคุมไดงาย  วัตถุไดรับพลังงานโดยตรง  ทําใหมีประสิทธิภาพการใหความรอนสูง  และ

ถาเปนระบบที่ใชพลังงานไฟฟาแลวยังสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานจากรังสี

อินฟราเรดไดมากกวารอยละ 88 (Infrared Heating Technologies LLC, 2008) 

การทําแหงผลิตผลทางการเกษตรเปนส่ิงจําเปนในการยืดอายุการเก็บรักษา  การนํา

กระบวนการแผรังสีอินฟราเรดไกลมาประยุกตใช จึงเปนวิธีท่ีนาสนใจในการลดเวลาในการทําแหง

ใหนอยลง  เพื่อลดการส้ินเปลืองพลังงาน  โดยยังคงรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑใหอยูในเกณฑดี  

ภาคอุตสาหกรรมจึงจําเปนตองมีการพัฒนาเครื่องตนแบบในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  

โดยเฉพาะอยางยิ่งการลดเวลาทําแหงใหไดมากที่สุด  จึงไดนํารังสีอินฟราเรดมาประยุกตใชรวมกับ

ปมความรอน  หรือการใชรังสีอินฟราเรดรวมกับสุญญากาศ  โดยคาดวาจะชวยลดเวลา  และลดการ

ใชพลังงาน  รวมทั้งชวยในการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑหลังการทําแหงใหอยูในเกณฑดี (ศรีมา 

และคณะ, 2547) อุปกรณการทําแหงดวยรังสีอินฟราเรดมีตนทุนในการสรางเครื่องท่ีต่ําเชนเดียวกับ

อุปกรณการทําแหงดวยลมรอน (อําไพศักดิ์ และ ธนภัทร, 2550) 

เนื่องจากผลิตภัณฑอาหารสวนใหญมักไดรับความเสียหาย  หรือสูญเสียคุณภาพเมื่อไดรับ

ความรอนสูง  ในการทําแหงโดยรังสีอินฟราเรด  พลังงานในรูปของคล่ืนแมเหล็กไฟฟาจะถูกวัสดุท่ี

ตองการทําแหงดูดกลืนไวโดยตรง  มีอัตราการทําแหงสูง  ใชเวลาในการทําแหงส้ันลง  และทําให

ใชพลังงานในกระบวนการทําแหงนอย  และมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังมีวิธีการทําแหงภายใต

สภาวะสุญญากาศ  หรือใชความดันต่ํา  การทําแหงวิธีนี้จะทําใหน้ําในอาหารสามารถระเหยเปนไอ

ไดท่ีอุณหภูมิต่ํา  การทําใหผลิตภัณฑอาหารผานกระบวนการที่ใชอุณหภูมิต่ําจึงสงผลตอการ           

คงคุณลักษณะที่ดี  และคุณคาโภชนาการไวไดมากที่สุด (สักกมน, 2551) ดังนั้นจึงสามารถนํา

ขอเดนของการทําแหงดวยรังสีอินฟราเรด  และการทําแหงภายใตสภาวะสุญญากาศมารวมเขากัน

เพื่อพัฒนาเปนเครื่องมือท่ีใชทําแหงอาหารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2.6.1  การแผรังสีอินฟราเรด  (ศรีมา, 2546) 

 รังสีอินฟราเรด  หมายถึงรังสีใตแดง หรือรังสีอยูใตแถบสีแดง  เปนรังสีท่ีมองไมเห็น 

(invisible radiation) จัดเปนคล่ืนแมเหล็กไฟฟา มีชวงความยาวคลื่นที่กวางมาก  คือมีชวงความยาว

คล่ืนส้ันกวาคล่ืนไมโครเวฟ  และมีชวงความยาวคล่ืนยาวกวาคล่ืนแสง  โดยมีชวงความยาวคล่ืน

ตั้งแต 0.75 ไมโครเมตร  (หรือ 0.000075 เซนติเมตร) ถึง 1000 ไมโครเมตร(หรือ 0.1 เซนติเมตร) 

โดยที่ชวงคล่ืนส้ันอยูใตคล่ืนแสงสีแดง  และชวงคล่ืนยาวมีสวนความยาวคลื่นชวงสุดทายที่ทับซอน

กับคล่ืนไมโครเวฟ (Simon, 1966) ในทางปฎิบัติมีการแบงชวงความยาวคล่ืนที่เหมาะสมของรังสี

อินฟราเรดใหอยูในชวง 0.8 ไมโครเมตร ถึง 10 ไมโครเมตร  ความยาวคล่ืนในชวงนี้สามารถ

แบงยอยไดเปน 3  ระดับ ตามความยาวคลื่น คือ 

1)  รังสีอินฟราเรดใกล (Near infrared, NIR)  

2)  รังสีอินฟราเรดกลาง (Middle infrared, mid-IR) 

3)  รังสีอินฟราเรดไกล (Far infrared, FIR) 

 

โดยรังสีอินฟราเรดใกลจะมีความยาวคล่ืนส้ัน อินฟราเรดกลางมีความยาวคล่ืนปานกลาง  

และอินฟราเรดไกลมีความยาวชวงคล่ืนมากที่สุด  ความยาวชวงคล่ืนในแตละระดับมีการกําหนด

แตกตางกันไป Sandhu (1986) ไดกําหนดชวง 0.75 ไมโครเมตร  mid-IR อยูในชวง 3-25 

ไมโครเมตร  และ FIR  อยูในชวง 25-100 ไมโครเมตร   กําหนดความยาวคลื่นของ NIR, mid-IR  

และ FIR อยูในชวง 0.78-1.4  ไมโครเมตร, 1.4-3 ไมโครเมตร  และ  3-1000 ไมโครเมตร  ตามลําดับ 

รังสีอินฟราเรดแตละชวงความยาวคลื่น จะเหมาะสมกับวัสดุแตละประเภทที่จะใชดูดซับพลังงาน

แตกตางกันไป (Bartley, 1999)  

 

2.6.2 กลไกการแผรังสีอินฟราเรด (ศรีมา, 2546) 

 เมื่อรังสีคล่ืนแมเหล็กไฟฟาตกกระทบและแพรกระจาย (propagate)  ผานวัสดุ  ทําใหเกิด

การสูญหายของรังสี (extinction of radiation) เนื่องจากรังสีบางสวนจะถูกวัสดดุูดกลืน (absorption) 

และเปล่ียนแปลงไปเปนพลังงานความรอนภายในตัววัสดุ  บางสวนเกิดการกระเจิง  (scattering) ทํา

ใหรังสีมีทิศทางแตกตางจากทิศทางของรังสีจากแหลงกําเนิด  และสวนที่เหลือจะเกิดการสงผาน

วัสดุ (transmission)  

 Sandhu (1986)  รายงานวากลไกการเปลี่ยนแปลงรังสีคล่ืนแมเหล็กไฟฟาไปเปนพลังงาน

ความรอนภายในตัววัสดุ  โดยจําลองการแผรังสีอินฟราเรดที่อุณหภูมิหองเพื่ออบแหงแผนของแข็ง

ช้ืน (moist solid plate) ดังแสดงในรูป 2.14  รังสีอินฟราเรดแบบโพลีโครเมติกจะแผออกมาตก
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กระทบบนพื้นผิวของแผนของของแข็งดานหนึ่ง  ขณะที่พ้ืนผิวดานตรงขามจะสมมติวาเปนฉนวน

แบบแอเดียเบติก (adiabatic) มีกระบวนการถายเทความรอนเปนแบบ 1 มิติ  และเปนกระบวนการ

แบบไมคงตัว (transient process) รังสีอินฟราเรดที่แผออกมาจะถูกแผนของแข็งช้ืนดูดกลืน  ทําให

ออนกําลังลงตามความลึก ซ่ึงความลึกดังกลาวนี้เรียกวา  ความลึกของการออนกําลังลง (depth of 

attenuation ) มีลักษณะเปนชั้นตื้นๆ  (superficial layer) และเปนบริเวณที่เกิดความรอนเกือบจะคงที่ 

ซ่ึงโปรไฟลอุณหภูมิ  จะมีคาสูงท่ีสุดในชวงความลึกของการออนกําลังลงนี้  ขณะเดียวกันจะเกิด

การถายเทความรอนภายในแผนของแข็งช้ืน โดยพ้ืนผิว 1  จะสูญเสียพลังงานความรอนใหกับ

อากาศโดยการพาความรอนซ่ึงมีคานอยมาก  สวนพื้นผิวท่ี  2′  จะเกิดการถายเทพลังงานความรอน
เขาสูภายในแผนของแข็งช้ืนโดยการนําความรอน 

 

 
 

รูป 2.14  การอบแหงดวยการแผรังสีของแผนของแข็งช้ืน 

ท่ีมา:   Sandhu (1986)   

 

พิจารณารูป 2.15 ในสภาวะเริ่มตน (หมายเลข  1) จะพิจารณาวาแผนของแข็งมีปริมาณความชื้น

สมํ่าเสมอ  น้ําจะเกิดการระเหยในชวงความลึกของการออนกําลังลง (หมายเลข  2  และ  3) การ

ถายเทความชื้นเกิดขึ้นภายในแผนของแข็งและดานหนาของบริเวณการระเหย  น้ําในสถานะ

ของเหลว  และไอน้ํา  เคล่ือนที่สูดานหนาของการระเหยเนื่องจากแรงผลักดัน (driving force) ตางๆ 

เชน  การแพรโมเลกุล (molecular diffusion)  การแพรความรอน (thermal diffusion) การแพร             

คาพิลลารี (capillary diffusion) ท่ีกระทําพรอมกัน  สวนการเพิ่มของความชื้นที่ผิวท่ี 2  (หมายเลข  2  

และ 3) ซ่ึงจะสูงกวาความชื้นเริ่มตนของแผนของแข็ง (หมายเลข 1) จะเกิดขึ้นระหวางชวงเริ่มตน

ของการอบแหง  เนื่องจากการแพรของน้ําในสถานะของเหลวเขาสูภายในแผนของแข็ง  ทําให
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ความชื้นที่พ้ืนผิวท่ี 2 เพิ่มขึ้นมากกวาความชื้นเริ่มตน  จึงสงผลใหความชื้นที่อยูลึกกวาความลึก

ประสิทธิผล (effective depth) แพรออกมายังพ้ืนผิวท่ี 1 ไดชา  ดังแสดงในรูปที่ 2.14  (พ้ืนผิวท่ี 2″) 

ซ่ึงลักษณะดังกลาวนี้จะเรียกวา  ขอจํากัดของการถายเทมวลเนื่องมาจากกระบวนการแผรังสี

อินฟราเรด  ดังนั้นวัสดุท่ีอยูในทิศทางของการแผรังสีตกกระทบนั้นจะตองไมมีความหนามากกวา

ความลึก  ประสิทธิผล ซ่ึงเปนชั้นท่ีลึกที่สุดภายในวัสดุท่ีมีการเคล่ือนที่ของน้ําออกไปไดดีท่ีสุด  

สวนน้ําท่ีอยูลึกประสิทธิผลจะเคล่ือนที่ออกมาเนื่องจากการถายเทความรอนโดยการนําความรอน  

ถาวัสดุมีความหนามากกวาความลึกประสิทธิผล  จะตองใชเทคนิคอยางอ่ืนเขามาชวย  เชน  วิธีการ

แผรังสีเปนชวงๆ (intermittent irradiation method) ซ่ึงวิธีการดังกลาวนี้จะชวยทําใหความชื้นที่อยู

ในชั้นความหนาที่ลึกกวาความลึกประสิทธิผลแพรออกมายังความลึกประสิทธิผลและสงผลให

สามารถอบแหงไดเร็วขึ้น หรืออาจจะใชวิธีการแผรังสีอินฟราเรดมากกวา  1  ทิศทางเปนตน 

(Sandhu, 1986)   

 

 
 

รูป  2.15 โปรไฟลอุณหภูมิ (a) และโปรไฟลความชื้น  (b) ระหวางการอบแหงดวยการแผรังสีของ    

                 แผนของแข็งช้ืนในรปู 2.13 

                 เมื่อ 1  คือเงื่อนไขเริ่มตน  และ 2-5  คือสภาวะไมสมํ่าเสมอ  

ท่ีมา:   Sandhu (1986)   
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2.6.3   การลดความชื้นโดยใชรังสีอินฟราเรด 

   หลักการระเหยน้ําของระบบอินฟราเรด คือ รังสีจะผานทะลุเนื้ออาหาร  ทําใหโมเลกุล

ของน้ําในอาหารรอนขึ้นอยางรวดเร็วและทั่วถึงมากกวารังสีไมโครเวฟ  ดังนั้นน้ําจึงถูกเปล่ียนเปน

ไอน้ําไดดวยอัตราเร็วสูงทําใหใชเวลาในการระเหยน้ําจากอาหารนอย  แตไอน้ําสวนนี้จะตองระบาย

ออกจากตูระเหยน้ําอยางรวดเร็วเชนกันแสดงวาจะตองมีระบบระเหยน้ําออกจากตูควบคูกับการให

ความรอนโดยพลังงานอินฟราเรด  เพื่อใหการระเหยน้ําออกจากอาหารอยางมีประสิทธิภาพสูง 

ระบบการระเหยน้ําออกนี้อาจกระทําโดยใชลมรอน (Sandu, 1986)  การทําใหวัสดุท่ีนํามาทําแหงมี

ความชื้นลดลง  โดยใชรังสีอินฟราเรดที่เหมาะสมนั้นวัสดุจะตองมีคาการสะทอนรังสีต่ํา  และมีการ

ดูดซับสูง  นอกจากนี้อัตราการถายเทความรอนของวัสดุยังขึ้นกับปจจัยอ่ืน  ไดแก  อุณหภูมิของ

ผิวหนาวัสดุให  และ/หรือ วัสดุรับความรอน  คุณสมบัติของผิวหนาวัสดุให  และ/หรือ วัสดุรับ

ความรอน  รูปรางของวัสดุท่ีแผรับ  และสงรังสี  

การลดความชื้นของวัสดุท่ีมีช้ันหนาและความชื้นสูง  เชน  อาหาร มีความจําเปนตองมีคา

การสงผานของรังสีสูงเพื่อท่ีผิวหนาจะไมถูกทําลายโดยรังสี  สําหรับวัสดุช้ืน (moist materials) 

นอกจากคุณสมบัติการดูดซับ  และสงผานพลังงานของวัสดุแลวตองศึกษาคุณสมบัติ  ในแงของ

ความยาวคล่ืน  และความหนาแนนของวสัดุท่ีรับพลังงานซ่ึงจะเกี่ยวของกับปริมาณน้ําในวัสดุดวย                     

แตโดยท่ัวไปวัสดุช้ืนสวนมากจะมีคาการดูดซับพลังงานต่ํา  แตมีคาการสงผานพลังงานมีคาสูง   

โดยความสัมพันธของการดูดซับคล่ืนอินฟราเรดของน้ําในวัสดุมักจะมีคาการสงผานพลังงานสูง           

ท่ีความยาวคล่ืนส้ัน  (ประพัฒน, 2545; สุพรรณ, 2546)  ปจจัยสําคัญที่จะสงผลตอการใหความรอน

ดวยรังสีอินฟราเรด  ไดแก ระดับความเขมขนของการแผรังสี  ปริมาณน้ําของวัสดุกอนการทําแหง  

ระดับความลึก หรือความหนาของวัสดุท่ีนํามาทําแหง  ระยะหางระหวางแหลงกําเนิดรังสีกับวัสดุท่ี

ทําแหง  รวมทั้งระยะเวลาที่ใชในการใหความรอน  รังสีความรอนที่แผไปตกกระทบกับวัสดุนั้นทํา

ใหเกิดผล  ไดแกการดูดซับพลังงานความรอน (absorptivity) การสงผาน (transmissivity) และการ

สะทอนกลับ (reflectivity) ซ่ึงจะขึ้นอยูกับคุณสมบัติของวัสด ุ(จักรมาส, 2551)  

 

2.6.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอบแหงดวยรังสีอินฟราเรด 

 การระเหยน้ําดวยระบบอินฟราเรดภายใตสภาวะสุญญากาศ  น้ําในอาหารสามารถระเหย

ออกที่อุณหภูมิต่ํากวา 100°ซ  ดังนั้นจึงสามารถอบแหงอาหารไดท่ีอุณหภูมิต่ํา ซ่ึงสามารถรักษา

คุณคาทางโภชนาการ  กล่ิน  รสชาติ  และสีของผลิตภัณฑไวไดดี  ลักษณะของเครื่องมือจะมี

สวนประกอบสําคัญ คือตูระเหยน้ํา (vacuum chamber) ปมสุญญากาศ (vacuum pump) เครื่องกําเนิด

รั ง สี อิน ฟร า เ ร ด  (infrared power supply)  แ ละ ถา ด ใส ตั ว อย า ง  (tray)   ซ่ึ ง                            
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ปมจะทําใหตูระเหยน้ํา มีความดันต่ําลงประมาณ  10 มิลลิปรอท  และพลังงานอินฟราเรดจะทําให

ตัวอยางมีอุณหภูมิสูงขึ้นไมเกิน 55-65°ซ (Afzal, 1999) 

 ผลการศึกษาการอบแหงมันเทศขนาด 10 x 10 x 10  มิลลิเมตรดวยวิธีแชเยือกแข็งรวมกับ

การใชรังสีอินฟราเรด (Far-Infrared Freeze-drying) พบวา วิธีนี้สามารถลดเวลาในการระเหยน้ํา  

รอยละ 58 เมื่อเทียบกับการอบแหงแบบแชเยือกแข็ง (freeze drying) ปกติ และรอยละ 48 เมื่อเทียบ

กับการอบแหงโดยใชลมรอน (Lin et al., 2005) จะเห็นวาวิธีการระเหยน้ําหรืออบแหงโดยใชรังสี

อินฟราเรดควบคูกับวิธีใชลมรอนเพื่อชวยพาน้ําออกจากอาหารตองใชอุณหภูมิสูงกวา 40°ซ  ซ่ึงจะ

ทําใหผลิตภัณฑท่ีไดมีคุณภาพต่ํา เพราะองคประกอบทางเคมีของอาหารถูกทําลายดวยความรอน 

แตงานวิจัยนี้จะใชวิธีใหความรอนดวยรังสีอินฟราเรดควบคูกับการดูดไอน้ําออกจากอาหารดวย

ระบบสุญญากาศดังนั้นจึงสามารถระบายไอน้ําออกจากระบบไดเร็วและนอกจากนั้นน้ําในอาหารจะ

กลายเปนไอที่อุณหภูมิต่ํา (40°ซ) ทําใหผลิตภัณฑท่ีไดไมสูญเสียคุณภาพทางโภชนาการรวมทั้ง 

กล่ิน  รส  สี  ของอาหาร   แตจุลินทรียบางสวนถูกทําลายไป  จึงทําใหผลิตภัณฑท่ีไดสามารถเก็บได

นานโดยไมเส่ือมคุณภาพ   นอกจากนั้นอาหารผงที่ไดจะมีลักษณะคลายอาหารผงที่แปรรูปดวยวิธี

ทําแหงดวยการแชเยือกแข็ง  (freeze dry)   และที่สําคัญรังสีนี้ไมเปนอันตรายตอมนุษย (Fu, 1998) 

ขอดีของระบบนี้คือไมทําใหผิวของอาหารไหมและอุณหภูมิภายนอกเครื่องไมสูงขึ้น   การระเหยน้ํา

ออกดวยระบบอินฟราเรดในสภาวะสุญญากาศ   (infrared vacuum drying)  เปนวิธีท่ีสามารถรักษา

สภาพของผลิตภัณฑเดิมไวเมื่อทําการคืนรูป  ท้ังกล่ิน  สี   รสชาติ  และคุณคาทางโภชนาการ

ใกลเคียงกับของสดมากที่สุดเพราะใชอุณหภูมิต่ําประมาณ 40°ซ  (Afzal, 1999) เปนเครื่องแปรรูป

อาหารที่มีราคาไมสูงเกินกวาท่ีผูประกอบการขนาดกลางหรือขนาดยอมจะลงทุนได   เพราะเปน

เครื่องที่สรางในประเทศและเปนลิขสิทธ์ิของคนไทย   

 ฉัตรชัย และคณะ (2549) ศึกษาการอบแหงแครอทโดยอาศัยการแผรังสีอินฟราเรดไกล

ภายใตสภาวะสุญญากาศ  ทําการควบคุมอุณหภูมิอบแหงแครอทดวยอุณหภูมิผิวแครอท 3  ระดับ 

ไดแก 60, 70  หรือ 80°ซ ท่ีความดันภายในหองอบแหง 7  หรือ 10 กิโลปาสคาล (kPa) ทําการ

อบแหงจนแครอทมีความชื้นสุดทายรอยละ 7 (โดยน้ําหนัก) พบวาเมื่อเพิ่มอุณหภูมิควบคุมท่ีผิว            

แครอท และลดความดันภายในหองอบแหงนั้น  ทําใหสามารถลดระยะเวลาที่ใชอบแหงได  สวน

ผลิตภัณฑแครอทที่ผานการอบแหงดวยสภาวะตางๆ ท่ีใชในการทดลองนั้น  มีคุณลักษณะดานสีไม

แตกตางกัน  ในขณะที่ถาใชเวลาอบแหงนาน  แครอทจะมีการหดตัวเพิ่มขึ้น  และมีความสามารถใน

การดูดน้ํากลับคืนสูง  นอกจากนี้ยังพบวาการอบแหงแครอทดวยรังสีอินฟราเรดไกลภายใตสภาวะ

สุญญากาศใชเวลานอยกวาการอบแหงแครอทดวยไอน้ํารอนยิ่งยวดภายใตสภาวะความดันต่ํา  และ

พบขอจํากัดของการใชรงัสีอินฟราเรดในการอบแหงช้ินแครอทที่มีความหนาคอนขางมาก  ทําให
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รังสีอินฟราเรดไมสามารถทะลุทะลวงเนื้อแครอทไดมากนัก และจากการใชปมความรอนรวมกับ

รังสีอินฟราเรดในการอบแหงผลไม  และสมุนไพร  พบวา  รังสีอินฟราเรดไกลจะชวยลดระยะเวลา

ในการอบแหงผลิตภัณฑท่ีมีความชื้นกอนอบแหงสูงไดมากที่สุด  โดยมะละกอเสนซ่ึงมีความชื้น

เริ่มตนรอยละ 2,300 (โดยน้ําหนักแหง) สามารถอบแหงดวยระยะเวลาที่ลดลงไดถึง รอยละ 30             

ในระหวางการอบแหงดวยปมความรอนรวมกับรังสีอินฟราเรดมีการสูญเสียความรอนจากการพา

ความรอนในหองอบแหง  สงผลใหเกิดการสูญเสียความรอนผิวของหลอดอินฟราเรดได  อยางไรก็

ตามกระบวนการยังสามารถลดความสิ้นเปลืองพลังงานได  มากกวาการใชปมความรอนเพียงอยาง

เดียว  และทําใหผลิตภัณฑในหองอบแหงมีความชื้นกระจายอยางสม่ําเสมอ  ผลิตภัณฑท่ีไดมีสีและ

กล่ินอยูในเกณฑดี  อีกทั้งการใชเครื่องอบแหงแบบปมความรอนรวมกับรังสีอินฟราเรดไกลมี

ระยะเวลาคืนทุนเร็วกวาเครื่องอบแหงแบบปมความรอนประมาณ 2 เดือน (ศรีมา และคณะ, 2547) 

 ในการใชรังสีอินฟราเรดไกลอบแหงเห็ดขาวที่ความหนา  1-3, 3-5  และ 5-7  มิลลิเมตร 

พบวา ท่ีความหนาของผลิตภัณฑ  1-3 มิลลิเมตร สามารถลดเวลาในการอบแหงไดมากที่สุด 

เนื่องจากรังสีอินฟราเรด  สามารถทะลุทะลวงเขาไปไดถึงใจกลางเนื้อผลิตภัณฑท่ีบางไดดีกวา

ผลิตภัณฑท่ีหนา  Fu และ Lien (1998) ไดศึกษาการอบแหงกุงดวยอินฟราเรดรวมกับอากาศรอน  

พบวา  ท่ีอุณหภูมิผิวแทงอินฟราเรด  357°ซ  อุณหภูมิอากาศรอน 43°ซ  และระยะหางแทง

อินฟราเรดกับวัสดุ 12.5  เซนติเมตร  จุดท่ีใชเวลาในการอบแหงนอย  คุณภาพกุงอยูในเกณฑท่ีดี  

สําหรับการอบแหงขาวบารเลยของ Afzal และคณะ (1999) ท่ีระดับความเขมขนของรังสีอินฟราเรด 

0.167,  0.333 และ 0.5 วัตตตอลูกบาศกเซนติเมตร  พบวา การเพิ่มความเขมขนรังสีอินฟราเรดชวย

ลดเวลาในการอบแหง  แตจะส้ินเปลืองพลังงานและสงผลใหเปอรเซนตการงอกของขาวบารเลย

ลดลง  จุดท่ีเหมาะสมที่สุดจากการทดลองคือท่ีความเขมของรังสี  0.333 วัตตตอลูกบาศกเซนติเมตร   

 

 

   

 

 

 

 

 

 


