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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1 ลําไย 
 
 ลําไย (longan) เปนไมผลตระกูล Sapindaceae จําแนกไดเปน 2 สายพันธุ ตามลักษณะของ
ลําตน ผล เมล็ด และการใชประโยชน ดังนี้คือ ลําไยตน ไดแก Euphoria longana Lamk. หรือ Euphoria- 
longaan Lour. หรือ Dimocarpus longan Lour. (Subhadrabandhu, 1990) เปนลําไยท่ีปลูกในภาค 
เหนือของประเทศไทยท่ีจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง แพร นาน พะเยา และในภาคอีสาน
ท่ีจังหวัดนครราชสีมา เลย หนองคาย อีกสายพันธหนึ่งคือ ลําไยเถา ไดแก Euphoria scandens 
Winit. Kerr. หรือ Dimocarpus longan var. obtusus ใชเปนไมประดับ โดยจะตัดเปนพุมเต้ียหรือ
ปลูกเปนไมกันลม (พงษศักดิ์, 2542) 
 ลําไยพันธุดอหรืออีดอ เปนลําไยพันธุเบา คือ ออกดอกและเก็บผลกอนพันธุอ่ืน ชาวสวนจึง
นิยมปลูกมากท่ีสุดเพราะเก็บเกี่ยวไดกอน ทําใหไดราคาดี  ตลาดตางประเทศนิยม สามารถจําหนาย
ท้ังผลสดและแปรรูป ซ่ึงลําไยพันธุนี้เจริญเติบโตดีเฉพาะในดินอุดมสมบูรณและมีน้ําพอเพียง ทน
แลงและทนน้ําไดดีปานกลาง ลําไยพันธุดอแบงตามสีของยอดออนได 2 ชนิด คือ ดอยอดแดงและ
ดอยอดเขียว โดยดอยอดแดงจะเจริญเติบโตเร็วมากเม่ือเปรียบเทียบกับดอยอดเขียว ลําตนแข็งแรง 
เปลือกลําตนมีสีน้ําตาลปนแดง และใบออนมีสีแดง สําหรับดอยอดเขียวจะมีลักษณะตนคลายดอย
อดแดง ใบออนเปนสีเขียว ออกดอกติดผลงายแตอาจไมสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ลําไยพันธุดอยังแบง
ตามลักษณะของกานชอผลไดอีก 2 ชนิด คือ ดอกานออนมีเปลือกของผลบาง และดอกานแข็งมี
เปลือกผลหนา ทรงผลกลมแปนและเบ้ียว ผิวสีน้ําตาล มีกระหรือตาหางสีน้ําตาลเขม เนื้อคอนขางนุม 
สีขาวขุน ปริมาณน้ําตาลรอยละ 20 เมล็ดขนาดใหญปานกลาง รูปรางแบนเล็กนอย (ศูนยวิจัยและ
พัฒนาลําไยและล้ินจี่ มหาวิทยาลัยแมโจ, 2543)  
 ลําไยเปนผลไมชนิดท่ีตองเก็บเกี่ยวเม่ือผลสุกพรอมบริโภค (Subhadrabandhu, 1990) มีลําตน
สูงปานกลางจนถึงขนาดใหญ สามารถขยายพันธุไดดวยเมล็ดและตอนกิ่ง มีผลทรงกลมหรือเบ้ียว  
เปลือกสีน้ําตาลปนเหลือง (พงษศักดิ์, 2542)  เนื้อขาวหรือสีชมพู มีเมล็ดกลมสีน้ําตาลแกมดํา มีรส
หวาน กล่ินหอม และไมมีรสเปร้ียว โดยท่ัวไปมีความหวานประมาณ 16-20 องศาบริกส คาความ
เปนกรด-ดาง ประมาณ 6.7-6.9 (ชนันท, 2545) เนื้อลําไยสดมีน้ําตาลอยู 3 ชนิด คือกลูโคส ฟรุกโทส  
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และซูโครส มีกรดอินทรีย ไดแก กรดกลูโคนิค กรดมาลิค และกรดซิตริก และมีกรดอะมิโน
ประมาณ 9 ชนิด ลําไยมีสรรพคุณทางยาคือ ใชเปนยาบํารุงสําหรับคนท่ีเปนโรคประสาทออนๆ 
นอนไมหลับ บํารุงรางกาย ชวยซอมแซมสวนท่ีสึกหรอ ชวยยอยอาหาร บํารุงโลหิต และชวยบํารุง
กําลังของสตรีภายหลังจากการคลอดบุตร (วีรชัย, 2538) ลําไยแหงจะใหคุณคาทางโภชนาการสูง
กวาลําไยสด 5 เทา (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2549) 
  
 2.1.1  ประโยชนของลําไย (วรีชัย, 2538) 
 ลําไยเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญเปนท่ีนิยมรับประทานทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ 
นอกจากจะนิยมรับประทานเปนผลไมสดแลว สวนตางๆ ของลําไยยังมีสรรพคุณในการแกความ
เหนื่อยลา ออนเพลีย ชวยใหหลับสบายและเจริญอาหาร สวนตางๆ ของลําไยมีสรรพคุณ ดังนี้ 
 ก. เนื้อลําไย: เปนยาบํารุงในคนท่ีเปนโรคประสาทออนๆ นอนไมหลับ หากรับประทาน 
10-15 กรัม จะชวยบํารุงมามและบํารุงหัวใจ อีกท้ังชวยใหเจริญอาหารอีกดวย เนื้อลําไยสดมีน้ําตาล
อยู 3 ชนิด คือ กลูโคส ฟรุคโตส และซูโครส มีกรดอินทรียหลายชนิด เชน gluconic acid, malic 
acid, citric acid และ amino acid ประมาณ 9 ชนิด เนื้อลําไยแหงจะมีเกลือแรท่ีมีประโยชนท่ีรางกาย
ตองการในปริมาณนอย เชน ทองแดง สังกะสี และแมงกานีส เปนตน 
 ข. เมล็ด: นํามาตากแหง แลวบดขยี้เปนผงใชเปนยาทาภายนอก แกกลาก เกล้ือน แผลฝ
หนอง เนื่องจากมีสาร saponin ท่ีชวยในการหามเลือด และชาวจีนนิยมใชสระผม 
 ค. ใบ: ใชตมกับน้ํารับประทานแกไขมาลาเรีย ริดสีดวงทวาร และไขหวัด 
 ง. ดอก: ใชแกแผลหนองตางๆ 
 จ. ราก: รากสด นํามาตมกับน้ําตาลกรวด ดื่มแตน้ํา แกอาการช้ํา สวนรากแหง นํามาตมกับ
น้ํา รับประทานแกวิงเวียนศีรษะ ออนเพลีย แกอาการตกขาว ขับพยาธิเสนดาย 
 การแพทยจีนจัดลําไยใหอยูในกลุมสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณบํารุงเลือด บํารุงสมอง บํารุงหัวใจ 
และชวยเจริญอาหาร การใชทางตําราจีนจึงใชกับผูท่ีมีอาการออนเพลีย ไมเจริญอาหาร เลือดจาง
ความจําส้ัน รวมท้ังสตรีท่ีมีอาการออนเพลียเนื่องจากเสียประจําเดือนมากเกินไป และอาการ
ออนเพลียหลังคลอด เปนตน  
 อุษณีย (2548) ไดวิจัยพบวา สารสกัดจากลําไยอบแหงจะทําปฏิกิริยาลดอนุมูลอิสระในเม็ด
เลือดขาว มีคุณสมบัติในการเปล่ียนแปลงเอนไซมในรางกาย ถามีการนําไปใชควบคูกับการใชยา
ตานมะเร็งจะมีประโยชนในการรักษารวมกับการรักษามะเร็งดวยเคมีบําบัด ซ่ึงจะชวยลดขนาดการ
ใชยาและลดผลขางเคียงได และพบวาลําไยมีสารออกฤทธ์ิทําลายเซลลมะเร็งลําไสใหญ และ
เซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาว สารสกัดจากลําไยแหงมีฤทธ์ิในการทําลายและตานอนุมูลอิสระไดอยางมี
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ประสิทธิภาพ และสามารถยับยั้งกระบวนการสรางเม็ดสีผิวเมลานินไดดีกวาสารเคมีท่ีใชใน
เคร่ืองสําอาง 
 จากการศึกษาหาสารสําคัญในสารสกัดลําไยโดย Rangkadilok et al. (2005) พบวาสารท่ี
สกัดไดจากเปลือก เนื้อ และเมล็ดลําไย มีสารกลุมโพลีฟนอล คือ gallic acid, corilagin และ ellagic 
acid ซ่ึงสารท้ัง 3 ชนิดนี้ผันแปรตามองคประกอบของผลลําไยและสายพันธุ โดยเมล็ดลําไยมีสารท้ัง 
3 ชนิดมากท่ีสุด และเนื้อลําไยมีนอยสุด เม่ือนําสารสกัดลําไยน้ีไปทดสอบการออกฤทธิ์ตอระบบ
หัวใจและหลอดเลือดของหนู พบวา สารสกัดจากเมล็ดและเน้ือลําไยชวยลดการหดตัวของหลอด
เลือดท่ีถูกกระตุนดวยนอรอีพิเนฟริน (norepinephrine) และสารสกัดเมล็ดลําไยยังสามารถยับยั้งเช้ือ
มาลาเรียได จึงมีความเปนไปไดในการพัฒนาสารสกัดลําไยเปนยาลดความดันเลือดหรืออาหาร
เสริมเพื่อบํารุงสุขภาพ 
 
 2.1.2  การแปรรูปลําไยโดยวิธีการอบแหง 
 ลําไยอบแหง หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีไดจากการนําลําไยมาผานกรรมวิธีตามความเหมาะสม 
(ไมรวมหมักดอง) แลวนํามาลดความช้ืนตามตองการโดยกรรมวิธีตามธรรมชาติหรือใชอุปกรณท่ี
เหมาะสม โดยจะมีการปรับปรุงแตงรสหวานดวยน้ําตาลหรือไมก็ได ความช้ืนตองไมเกินรอยละ 18 
(สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 2550) 
 การอบแหงลําไยสามารถแบงได 2 วิธีดังนี้ (พงษศักดิ์, 2542) 
 1.  การอบแหงท้ังเปลือก เปนวิธีท่ีนิยมใชในการอบผลลําไยสด เพราะมีข้ันตอนการท่ีผลิต
งาย รวดเร็ว และไดผลผลิตจํานวนมาก ทําโดยคัดเกรดลําไยเขาเตาอบ ใชเวลาอบ 40-50 ช่ัวโมง 
จากน้ันบรรจุถุงพลาสติกและกลอง เก็บรักษาไวไดนาน สามารถสงออกและเก็บบริโภคไดตลอดป
มีแนวโนมในการผลิตและสงออกสูงมาก โดยเฉพาะประเทศจีนและประเทศในแถบเอเชีย 
 2.  การอบแหงเนื้อ เปนการอบลําไยท่ีใชเฉพาะเนื้อ ทําโดยการแกะเปลือกและควานเมล็ด
ออก แลวนําลําไยเขาเตาอบ การดําเนินงานใชแรงงานคอนขางมาก คาใชจายสูง แตผลิตภัณฑท่ีไดมี
ลักษณะดีมาก และเปนท่ีนิยมของผูบริโภค  
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 2.1.3 สวนประกอบทางเคมีของลําไยอบแหง 
 สวนประกอบของลําไยอบแหงแสดงดังตารางท่ี 2.1 
 

ตารางท่ี 2.1 สวนประกอบของลําไยอบแหง 
สวนประกอบ (หนวย) ตอเนื้อลําไย 100 กรัมน้ําหนกัแหง 

องคประกอบ  
น้ํา (g) 17.6 
โปรตีน (g) 4.90 
ไขมัน (g) 0.40 
เถา (g) 3.10 
คารโบไฮเดรต (g) 74.0 
พลังงาน (kJ) 1197 
แรธาต ุ  
แคลเซียม, Ca (mg) 45 
เหล็ก, Fe (mg) 5.40 
แมกนีเซียม, Mg (mg) 46 
ฟอสฟอรัส, P (mg) 196 
โปรตัสเซียม, K (mg) 658 
โซเดียม, Na (mg) 48 
สังกะสี, Zn (mg) 0.22 
ทองแดง, Cu (mg) 0.807 
แมงกานีส, Mn (mg) 0.248 
วิตามิน  
กรดแอสคอรบิก (mg) 28 
ไทอามีน (mg) 0.040 
ไรโบเฟลวิน (mg) 0.500 
วิตามีนเอ, IU 0 
ไนอาซีน (mg) 1.000 
วิตามีนบี 12 (μg) 0.00 
เรตินอล (μg) 0 
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ตารางท่ี 2.1 (ตอ) 
องคประกอบ ตอเนื้อลําไย 100 กรัมน้ําหนกัแหง 

ลิพิด  
คอเลสเตอรอล (mg) 0 
กรดอะมิโน  
ทรีโอนีน (g) 0.128 
ไอโซลิวซีน (g) 0.097 
ลิวซีน (g) 0.202 
ไลซีน (g) 0.172 
เมตไทโอนีน (g) 0.049 
ฟนิลอะลานีน (g) 0.112 
ไทโรซีน (g) 0.094 
วาลีน (g) 0.217 
อารจินีน (g) 0.131 
อิสทีดีน (g) 0.045 
อะลานีน (g) 0.585 
กรดแอสฟาติก (g) 0.469 
กรดกลูตามิก (g) 0.780 
ไกลซีน (g) 0.158 
โพรลีน (g) 0.158 
เซอรีน (g) 0.180 
ท่ีมา : USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 23 (2010)  
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2.2. การทําแหง 
 
 การทําแหง คือ การลดความช้ืนของอาหารจนถึงระดับท่ีสามารถระงับการเจริญของ
จุลินทรียได ปริมาณความช้ืนท่ีลดลงสงผลใหมีคาวอเตอรแอกทิวิตี (water activity ; aw) ลดลง คา 
aw  เปนดัชนีบงช้ีความสามารถในการเจริญของจุลินทรีย หากอาหารมีคา aw ต่ํากวา 0.60  ทําใหเก็บ
อาหารไวไดนาน (วิไล, 2546) ตารางท่ี 2.2 แสดงความสามารถในการเจริญของจุลินทรียและการ
เกิดปฏิกิริยาทางเคมีในอาหารท่ีระดับ aw ตางๆ 
 
ตารางท่ี  2.2   ความสําคัญของคา aw ตออาหาร 

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

ยับยั้งการเจรญิของ Pseudomonas, Bacillus, Clostridium perfringens และยีสตบางชนิด 
ขีดจํากัดตํ่าสุดสําหรับการเจริญของแบคทีเรียท่ัวไป เชน Salmonella, Lactobacillus, 
Vibrio paraheamolyticus, Clostridium botulinum รวมท้ังยีสตและราบางชนิด  
ยีสตสวนใหญถูกยับยั้งการเจริญเติบโต 
ขีดจํากัดตํ่าสุดสําหรับกิจกรรมของเอนไซมสวนใหญและการเจริญของเช้ือราสวนใหญ 
Staphylococcus aureus ถูกยับยั้งการเจรญิเติบโต 
ขีดจํากัดตํ่าสุดสําหรับแบคทีเรียท่ีทนความเขมขนของเกลือสูง (halophilic bacteria) 
ขีดจํากัดตํ่าสุดสําหรับเช้ือราท่ีทนสภาพแหงแลงไดดี (xerophilic molds) 
อัตราเร็วสูงสุดในการเกิดปฏิกิริยาเมลลารด 
ขีดจํากัดตํ่าสุดสําหรับการเจริญของยีสตท่ีทนความเขมขนของน้ําตาลสูง (osmophilic 
yeasts)และเช้ือราท่ีทนสภาพแหงแลงไดดี (xerophilic molds) 
เกิดความผิดปกติกับกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (ขีดจํากดัตํ่าสุดสําหรับส่ิงมีชีวิต) 
อัตราเร็วต่ําสุดในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
ความตานทานสูงสุดของสปอรแบคทีเรีย 

ท่ีมา : วิไล (2546) 
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 การทําแหงมีผลตอการควบคุมคา aw ในอาหาร ซ่ึงเปนปจจัยท่ีมีผลตออายุการเก็บของ
ผลิตภัณฑอาหารแหง (บุษกร, 2547) โดยอาหารท่ีมีความช้ืนสูงหรือมีปริมาณนํ้ามากกวาสวนท่ีเปน
ของแข็งจะมีคา aw เทากับ 1.0 และเม่ืออาหารมีความชื้นตํ่าลงหรือมีปริมาณนํ้านอยกวาสวนท่ีเปน
ของแข็ง คา aw จะลดลงตํ่ากวา 1.0 (นิธิยา, 2549) ซ่ึงวิไล (2546), สินธนา (2542) และ นิธิยา (2549) 
ไดอธิบายผลของคา aw ตอการเล่ือมเสียของอาหารและการเกิดปฏิกิริยาเคมีในอาหารดังตอไปนี้ 
 -  ผลของคา aw ตอการเส่ือมเสียของอาหาร 
 ยีสต รา และแบคทีเรียจําเปนตองใชน้ําอิสระ (free water) ในการเจริญ น้ําอิสระในอาหาร
ทําให aw  มีคาสูง การผลิตอาหารใหมีคา aw ต่ํากวา 0.6 จะชวยควบคุมการเส่ือมเสียเนื่องจากจุลินทรีย 
เหลานี้ได ตัวอยางของจุลินทรียท่ีทําใหเกิดการเส่ือมเสียของอาหารและระดับของคา aw ท่ีจุลินทรีย
เหลานี้สามารถเจริญเติบโตไดแสดงในตารางท่ี 2.2 วิธีท่ีงายท่ีสุดในการลดคา aw ในอาหารคือการกําจัด 
น้ําในอาหาร เชน การอบหรือการทําใหแหง การใชอุณหภูมิสูงเพื่อระเหยน้ําออก การใหความเขมขน
ของเกลือหรือน้ําตาลท่ีสูงเพื่อใหเกิดการออสโมซีสของน้ําออกจากอาหาร 
 -  ผลของคา aw ตอการเกิดปฏิกิริยาเคมีในอาหาร 
 อาหารมักจะมีโปรตีนและคารโบไฮเดรตซึ่งมีแนวโนมที่จะเกิดปฏิกิริยาเมลลารด 
(maillard reaction) ซึ่งทําใหเกิดสีน้ําตาล การเกิดสีน้ําตาลเนื่องจากปฏิกิริยาเมลลารดมีแนวโนม
สูงข้ึนเม่ือคา aw สูงข้ึน โดยจะเกิดไดสูงสุดท่ีชวง aw เทากับ 0.6 ถึง 0.7 แตผลิตภัณฑบางชนิดเม่ือเพิ่ม
คา aw ก็สามารถขัดขวางการเกิดปฏิกิริยาเมลลารดได ดังนั้นการตรวจวัดและควบคุมคา aw ใน
ผลิตภัณฑจึงเปนวิธีท่ีดีในการควบคุมปญหาการเกิดสีน้ําตาลจากปฏิกิริยานี้ 
 คา aw มีผลตอความคงตัวตามธรรมชาติของโปรตีนและเอ็นไซม ซ่ึงเอ็นไซมและโปรตีน
เกือบทุกชนิดตองรักษาสภาพตามธรรมชาติไวเพื่อใหสามารถทําหนาท่ีไดตามปกติ ดังนั้นการรักษา
ระดับของ aw จึงมีความสําคัญตอการควบคุมการเปล่ียนแปลงคุณภาพของอาหาร ปฏิกิริยาทางเคมีท่ี
เกิดข้ึนเนื่องจากเอ็นไซมถูกยับยั้งท่ีระดับคา aw ต่ํากวา 0.8 การเส่ือมเสียของอาหารเน่ืองจากปฏิกิริยา
ของเอนไซมมีผลทําใหเกิดกล่ินท่ีรุนแรงและการเปล่ียนแปลงรสชาติในผลิตภัณฑอาหารแหงทําให
ผูบริโภคไมยอมรับ โดยท่ัวไปการเส่ือมเสียเนื่องจากปฏิกิริยาของเอนไซมมักไมเกิดกับผลิตภัณฑ
ลําไยที่ผานกระบวนการอบแหง เนื่องจากเอนไซมท่ีเรงการเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลในลําไยเปน
สารประกอบฟนอลเลส (phenolase) เชน phenoloxidase, polyphenoloxidase เปนตน (รัชนี, 2537) 
ซ่ึงเอนไซมกลุมนี้เม่ือไดรับความรอนท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เพียงเวลาส้ันๆ จะถูกทําลายหรือ
ทําใหเสียสภาพธรรมชาติได  
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 2.2.1  กลไกการอบแหงโดยใชลมรอน 
 การทําแหงโดยใชลมรอนเปนการใหพลังงานแกอาหารเพื่อทําใหน้ําในอาหารเปล่ียน
สถานะเปนไอแลวระเหยออกจากอาหาร การใชเคร่ืองอบแหงแบบลมรอนจะทําใหเกิดการถายเท
ความรอนและมวลสารของอาหารไดอยางรวดเร็ว โดยการใหกระแสลมรอนเคล่ือนท่ีผานอาหาร  
ซ่ึงการถายเทความรอนแบบนี้เรียกวา การพาความรอน ถาใชพลังงานความรอนจากแสงแดดจะ
เรียกวา การตากแหง และถาใชพลังงานไฟฟา กาซหรือไอน้ําเรียกวา การอบแหง การทําแหงอาหาร
มีประโยชน เชน ชวยปองกันการเนาเสียเนื่องจากจุลินทรีย  ปองกันการเส่ือมเสียเนื่องจากปฏิกิริยา
เคมีและเอนไซม  สามารถเก็บรักษาอาหารไวไดนานท่ีอุณหภูมิหอง ลดขนาดของอาหารใหเล็กลง 
ซ่ึงจะชวยประหยัดพื้นท่ีในการจัดเก็บและมีน้ําหนักเบา ทําใหสะดวกในการบรรจุ การเก็บรักษา 
และการขนสง ทําใหไดผลิตภัณฑใหม และเปนการเพิ่มมูลคาใหแกผลิตผลทางการเกษตร  
(สุคนธช่ืน, 2539) 
 กลไกการทําแหงของอาหารโดยใชลมรอนเกิดข้ึนเม่ือลมรอนพัดผานผิวหนาอาหารท่ีเปยก 
ซ่ึงความรอนจะถูกถายเทไปยังผิวของอาหาร และน้ําในอาหารจะระเหยออกมาดวยความรอนแฝง
ของการเกิดไอ ไอน้ําจะแพรออกมาจากเนื้อเยื่อของอาหารและถูกพัดพาไปโดยลมรอนท่ีเคล่ือนท่ี 
ดังรูปท่ี 2.1 
 

       
 

รูปท่ี 2.1 การเคล่ือนท่ีของความช้ืนออกจากช้ินอาหารระหวางการทําแหง 
ท่ีมา : วิไล (2546) 

 
 เม่ือผิวของอาหารเร่ิมแหงทําใหความดันไอน้ําท่ีผิวหนาของอาหารต่ํากวาความดันไอ
ภายในผิวของอาหาร เปนผลใหเกิดความแตกตางของความดันไอข้ึน ซ่ึงเหตุการณนี้จะเกิดข้ึนเม่ือ
น้ําในอาหารเร่ิมตํ่าลง โดยอาหารช้ันในจะมีความดันไอสูง และจะคอยๆ ลดต่ําลงเม่ือช้ันอาหารเขา
ใกลอากาศแหง ความแตกตางนี้ทําใหเกิดแรงดันขึ้นและดันไอน้ําออกจากอาหาร 
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 2.2.2  กราฟการทําแหง 
 กราฟการทําแหงหรือการลดลงของความชื้นใชบงช้ีลักษณะการอบแหงของอาหาร เปน
กราฟแสดงการเปล่ียนแปลงของความช้ืนในอาหารในแตละชวงเวลาระหวางการอบแหง ดังรูปท่ี 
2.2 ในชวงเร่ิมตนของการอบแหงเม่ือลมรอนสัมผัสกับผิวหนาของอาหารทําใหมีอุณหภูมิสูงข้ึนถึง
อุณหภูมิกระเปาะเปยก (AB ในรูปท่ี 2.2) น้ําท่ีผิวของอาหารเร่ิมระเหยออกไปทําใหน้ําท่ีผิวหนามี
ปริมาณนอยลง จึงเกิดการเคล่ือนท่ีของน้ําจากดานในของอาหารมาท่ีผิวเพื่อรักษาสมดุลของน้ําท่ีผิว
ของอาหาร อัตราการเคล่ือนท่ีของน้ําจากดานในออกมาท่ีผิวของอาหารจะเร็วกวาอัตราการระเหยท่ี
ผิวหนาของอาหาร ชวงนี้เปนชวงการอบแหงคงท่ีซ่ึงเกิดข้ึนในชวงเวลาส้ันๆ เม่ือทําการอบแหง
ตอไปน้ําอิสระในอาหารจะเหลือนอยลงทําใหการเคล่ือนท่ีของน้ําออกมาท่ีผิวหนาของอาหารชาลง 
สงผลใหอัตราการระเหยของน้ําตํ่าลง และอัตราการระเหยก็จะลดลงจนเขาใกลศูนย เปนชวงการ
อบแหงลดลง ชวงนี้เปนชวงท่ีนานท่ีสุดของกระบวนการทําแหง (วิไล, 2546) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.2 เสนกราฟการทําแหง 
ท่ีมา : วิไล (2546) 

 

 2.2.3 อัตราการทําแหง (drying rate) 
 อัตราการทําแหง หมายถึง ปริมาณน้ําท่ีถูกกําจัดออกจากอาหารภายในชวงเวลาหน่ึงตาม 
ปกติมักจะบอกเปนปริมาณนํ้าท่ีหายไป (กิโลกรัม) ตออาหารหนึ่งกิโลกรัมตอช่ัวโมง กลไกการทํา
แหงอาจแบงออกเปนสองชวงหลัก ชวงท่ี 1 เปนการเคล่ือนท่ีของน้ําจากสวนในของอาหารออกมา
ยังผิวหนา ในตอนตนของการทําใหแหงการเคล่ือนท่ีของน้ําจากภายในจะรวดเร็วกวาการระเหย
และผิวหนาของอาหารยังอยูในสภาวะท่ีอ่ิมตัวดวยน้ํา ตอมาการระเหยจะเกิดรวดเร็วกวาการ
เคล่ือนท่ีของน้ําจึงทําใหผิวหนาของอาหารเร่ิมแหงและอัตราการทําแหงจะลดลง อาหารจะแหงเร็ว
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หรือชาข้ึนอยูกับปจจัยภายนอกหลายอยาง ไดแก อุณหภูมิ ความช้ืน ความเร็วของลมรอน และพ้ืนท่ี
ผิวท่ีสัมผัสกับลมรอน อาหารจะแหงเร็วเม่ือลมรอนมีอุณหภูมิสูงและมีความช้ืนนอย อยางไรก็ตาม
ถาอุณหภูมิในระยะเร่ิมตนสูง จะทําใหผิวหนาของอาหารแหงเร็วเกินไป ทําใหความช้ืนภายในอาหาร 
ระเหยออกมาไดยากข้ึน นอกจากนี้อาหารจะแหงชาลงถาวิธีการระบายลมรอนไมมีประสิทธิภาพ  
 การเปล่ียนแปลงอัตราการทําแหงของอาหารสามารถแสดงในรูปของกราฟอัตราการทําแหง 
ซ่ึงเปนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางอัตราการระเหยของน้ําและปริมาณความช้ืนในอาหาร  
 

 
 

รูปท่ี 2.3 กราฟอัตราการทําแหง  
ท่ีมา : Barbosa-Canovas and Vega-Mercado (1996) 

 
 จากรูปท่ี 2.3 สามารถแบงยอยเปน 4 ชวงดังนี้ ชวง A–B หรือ A’–B เปนชวงท่ีอุณหภูมิใน
ช้ินผลิตภัณฑเพิ่มข้ึนเม่ือสัมผัสกับลมรอน ชวง B–C เรียกวา ชวงอัตราการทําแหงคงท่ี (constant rate 
period) เปนการอบแหงในสภาวะท่ีผิวของอาหารยังอ่ิมตัวดวยน้ํา ซ่ึงสภาวะการอิ่มตัวนี้จะถูก
ควบคุมไวไดโดยการเคล่ือนท่ีของน้ําจากดานในผลิตภัณฑ เนื่องจาก hydraulic gradient โดยอัตรา
การเคล่ือนที่ของนํ้ามาที่ผิวจะเทากับอัตราการระเหยของน้ําท่ีผิวของอาหาร ปจจัยควบคุมการทํา
แหงในชวงนี้ ไดแก อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ และความเร็วของลมรอน จุด C เปนจุดท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอัตราการทําแหง ความช้ืน ณ จุดนี้เรียกวา ความชื้นวิกฤต (critical moisture content)  
อัตราการทําแหงจะเร่ิมลดลงเม่ือผิวของอาหารเร่ิมแหง เนื่องจากอัตราการระเหยของน้ําสูงกวาอัตรา
การเคล่ือนท่ีของน้ําจากดานในของอาหารมาที่ผิว ชวง C–D และ D–E เปนชวงอัตราการทําแหง
ลดลง (falling rate period) ผิวหนาการระเหย (drying front) ในชวงนี้จะเคล่ือนท่ีเขาไปภายในช้ัน
อาหารทําใหน้ําเกิดการระเหยจากภายใน แลวไอน้ําจึงเคล่ือนท่ีผานช้ันอาหารท่ีแหงแลวออกไปภาย 
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นอกโดยการแพร และนํ้าท่ีอยูภายในอาหารสวนท่ียังช้ืนอยูจะแพรออกมาท่ีผิวหนาการระเหย 
(drying front) ในอัตราท่ีต่ํากวาอัตราการระเหย ซ่ึงการเคล่ือนท่ีในลักษณะนี้จะเปนไปอยางชาๆ จึง
ทําใหอัตราการทําแหงในชวงนี้ลดลง ปจจัยท่ีควบคุมการทําแหงในชวงนี้ คือ ความตานทานการ
เคล่ือนท่ีของน้ําในผลิตภัณฑ และชวงนี้อุณหภูมิของผลิตภัณฑจะสูงกวาอุณหภูมิกระเปาะเปยกของ
ลมรอน จากกราฟเห็นวามีชวงอัตราการทําแหงลดลง 2 ชวง เนื่องจากชวง C–D ยังคงมีความชื้นท่ี
ผิวหลงเหลืออยูเล็กนอย แตท่ีจุด D ความช้ืนท่ีผิวระเหยไปหมดทําใหผิวหนาแหงสนิท อัตราการทํา
แหงจึงชาลงไปอีก (Barbosa-Canovas and Vega-Mercado, 1996) 
 
2.3 ปจจัยท่ีมีผลตอการทําแหง (สุคนธชื่น, 2539) 
 
 1. ธรรมชาติของอาหาร อาหารที่มีลักษณะเนื้อโปรงจะมีการเคล่ือนท่ีของน้ําภายในอาหาร
เร็วกวาอาหารท่ีมีลักษณะเนื้อแนน และอาหารท่ีมีน้ําตาลนอยจะแหงเร็วกวาอาหารท่ีมีน้ําตาลสูง ซ่ึง
น้ําตาลเม่ือไดรับความรอนจะทําใหเกิดการเปล่ียนสถานะเปนของเหลวหนืดและกีดขวางการ
เคล่ือนท่ีของนํ้าทําใหอาหารแหงชา และอาหารท่ีมีการลวก การนวด หรือการคลึง จะทําใหเซลล
แตกและแหงเร็วข้ึน 
 2. ขนาดและรูปราง มีผลตอพื้นท่ีผิวตอน้ําหนัก เชน อาหารที่มีรูปรางเหมือนกัน ถามีขนาด
เล็กจะมีพื้นท่ีผิวตอน้ําหนักมากกวาขนาดใหญจึงแหงไดเร็วกวา ท้ังนี้ตองคํานึงถึงพ้ืนท่ีผิวท่ีสัมผัส
กับอากาศท่ีจะเกิดการเคล่ือนยายไอน้ําออกไปไดดวย ซ่ึงถาช้ินเล็กมาทับถมกันการระเหยเกิดได
เฉพาะท่ีผิวสัมผัสกับอากาศ และเกิดไดชาท้ังๆ ท่ีมีพื้นที่ผิวตอหนวยน้ําหนักมาก 
 3. ตําแหนงของอาหารในเคร่ืองอบแหง อาหารท่ีสัมผัสกับลมรอนไดดีหรือสัมผัสกับลม
รอนท่ีมีความช้ืนตํ่ายอมระเหยไดดีกวา 
 4. ปริมาณอาหารตอถาดมากเกินไป อาหารสวนลางจะไมไดสัมผัสกับอากาศรอนหรืออาจ
ไดรับความรอนจากถาดแลวแตไอน้ําไมสามารถแพรกระจายผานผิวหนาของช้ินอาหารออกมาได
จงึแหงชา 
 5. ความสามารถในการรับไอน้ําของอากาศรอน อากาศรอนท่ีมีไอน้ําอยูมากจะรับไอน้ําได
นอยกวาอากาศรอนท่ีมีไอน้ําอยูนอย 
 6. อุณหภูมิของอากาศรอน ถาอากาศมีความช้ืนคงท่ี การเพิ่มอุณหภูมิของอากาศรอนเปน
การเพิ่มความสามารถในการรับไอน้ํา และอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนทําใหการกระจายของน้ําในอาหารดีข้ึน
ดวย สงผลใหมีอัตราการอบแหงเร็ว ชวยใหเวลาในการอบแหงลดลง  
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 7. ความเร็วของลมรอน ลมรอนทําหนาท่ีในการเคล่ือนยายไอน้ําออกจากอาหาร ดังนั้นเม่ือ
ความเร็วของลมรอนเพิ่มข้ึนการเคล่ือนยายไอน้ําเกิดไดเร็วข้ึน หากความเร็วของลมรอนสูงจะทําให
เกิดการไหลแบบปนปวนจะทําใหความตานทานในการถายเทความรอนและมวลลดลง สงผลให
การทําแหงเกิดข้ึนไดดี  
 
2.4   แบบจําลองจลนพลศาสตรของการอบแหง 
 
 จลนพลศาสตรการอบแหงเปนลักษณะการอบแหงในเชิงคณิตศาสตร ซ่ึงสามารถวิเคราะห
ไดจากขอมูลการเปล่ียนแปลงสัดสวนของความช้ืน (moisture ratio) การคํานวณหาสัดสวนความช้ืน
สามารถคํานวณไดดังสมการท่ี (1) (Ganesapillai et al., 2008) การเปล่ียนแปลงสัดสวนความช้ืนใน
ระหวางการอบแหงสามารถทํานายไดโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรตางๆ เชน แบบจําลองของ 
Lewis, Henderson and Pabis และ Wang and Singh ดังแสดงในสมการท่ี (2)-(4) ความแมนยําใน
การทํานายจลนพลศาสตรการอบแหงโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรสามารถประเมินไดจากคา
R2 ท่ีสูงท่ีสุด และ RMSE (Root mean square error) ท่ีต่ําท่ีสุด 
 
Moisture ratio: 
    
 
 
Lewis equation: 
 
 
 
Henderson and Pabis equation: 
 
 
 
Wang and Singh equation: 
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 เม่ือ M0, M, Me และ MR คือ ปริมาณความช้ืน (โดยนํ้าหนักแหง) ณ จุดเร่ิมตน, ท่ีเวลาใดๆ, 
ณ จุดสมดุล และอัตราสวนความช้ืนท่ีเวลาใดๆ ตามลําดับ t คือ เวลาในการอบแหง k, a และ b คือ 
คาคงท่ีของแบบจําลองทางคณิตศาสตร   
 
2.5 การอบแหงโดยเทคนิคสเปาเต็ดเบด (Mathur, 1972; Arun, 2000) 
 
 สเปาเต็ดเบดคือเทคนิคในการทําใหของไหลและอนุภาคสัมผัสกัน ซ่ึงถูกพัฒนาโดย 
Mathur and Gishler ในป 1955 (Takeuchi, 2008) มีหลักการคลายคลึงกับฟลูอิดไดซเบด แตตางกัน
ตรงท่ีสเปาเต็ดเบดของไหลจะไหลเขาไปในหอทดลองเปนลําตรงกลาง ในขณะท่ีฟลูอิดไดซเบดจะ
ปอนผานแผนท่ีชวยกระจายของไหล ซ่ึงจะทําใหของไหลเกือบเต็มพื้นท่ีหนาตัดของหอทดลองและ
สวนลางของหอทดลอง ซ่ึงฟลูอิดไดซเบดจะมีหนาตัดเรียบ สวนในกรณีของสเปาเต็ดเบดจะเปนรูป
กรวยหรือโคน ซ่ึงอนุภาคท่ีอยูภายในหอทดลองจะถูกเปาข้ึนไปในแนวแกน และกระจายตัวออก
เหมือนน้ําพุ และตกลงมาในแนวแกนรัศมีโดยอนุภาคจะอัดกันแลวไหลลงไปขางลางหอทดลอง
และถูกของไหลเปาข้ึนไปอีก ซ่ึงขอดีของสเปาเต็ดเบดเม่ือเปรียบเทียบกับฟลูอิดไดซเบดคือ การ
สัมผัสกันอยางท่ัวถึงระหวางของไหลกับอนุภาคท่ีความเร็วตํ่ากวาความเร็วตํ่าสุดในการเกิดฟลูอิด
ไดเซช่ัน ซ่ึงเปนความเร็วท่ีทําใหเกิดการสัมผัสกันไดดีในกรณีฟลูอิดไดซเบด ท่ีความเร็วตํ่ากวานั้น
การสัมผัสจะไมดีเทาท่ีควร หรืออีกนัยหนึ่งคือท่ีความเร็วของของไหลเดียวกันสเปาเต็ดเบดจะเกิด
การสัมผัสระหวางของไหลและอนุภาคไดดีกวาฟลูอิดไดซเบด นอกจากนี้การท่ีสเปาเต็ดเบดมี
สวนลางของหอทดลองเปนรูปกรวยนั้นจะทําใหกําจัดการเกิดจุดอับหรือจุดท่ีอนุภาคเกิดการสะสม
และไมมีการไหลเวียน ซ่ึงจะพบมากในกรณีของฟลูอิดไดซเบดท่ีมีสวนลางของหอทดลองแบบ
แบน (Takeuchi, 2008) 
 
 2.5.1 ลักษณะของสเปาเตด็เบด 
 สเปาเต็ดเบดกอตัวจากกระแสของไหลผานเขามาในเบด กระแสของไหลนี้มีความเร็วสูง
และโมเมนตันมาก ซ่ึงจะดันอนุภาคของแข็งใหลอยข้ึนเปนแนวตามแกนของหอทดลอง เม่ือพนเบด
แลวของแข็งก็ตกกลับลงมาใหมดังรูปท่ี 2.4 ของไหลเปนไดท้ังกาซและของเหลว 
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รูปท่ี 2.4 แสดงลักษณะการเกิดสเปาเต็ดเบด 
ท่ีมา :  Rami et al. (1995) 

 
 สเปาเต็ดเบดแบงออกเปน 2 โซน คือ โซนท่ีเปนเบดเบาบางเรียกวา spout บริเวณนี้อนุภาค
ของแข็งจะเคล่ือนท่ีข้ึน และอีกโซนหนึ่งเปนเบดหนาแนน บริเวณนี้อยูรอบผนังของหออบแหงโดย
อนุภาคของแข็งบริเวณนี้จะเคล่ือนท่ีลงดานลาง ตรงดานลางของเบดจะมีลักษณะเปนรูปกรวย
เพื่อใหอนุภาคของแข็งเคล่ือนท่ีเขาหากระแสของไหลไดงายโดยของแข็งมิไดขยับเคล่ือนท่ีเลย ซ่ึง
ของไหลหลังจากผานพนทอข้ึนมาแลวสวนใหญก็จะอยูตรงบริเวณแกนมีบางสวนไหลซึมผานไป
ทางรอบๆ ของเบด อัตราการไหลของของไหลยิ่งสูงการซึมผานของกาซยิ่งมากข้ึน ท้ังนี้เกิดจากแรง
ขับเคล่ือนท่ีมาก ผลตางของปริมาณของไหลตรงกลางมากกวาดานขาง โดยส่ิงท่ีแตกตางอยาง
ชัดเจนท่ีบริเวณผิวหนาของเบดคือความเร็วของอนุภาคของแข็งท่ีบริเวณ spout มีการเคล่ือนท่ี
มากกวาบริเวณเบดหนาแนน อนุภาคของแข็งท่ีลอยมาตามกระแสของไหลจะเกิดการชนกับอนุภาค
ของแข็งท่ีเคล่ือนท่ีลงมาตรงบริเวณใกลแกน ดังนั้นบริเวณท่ีใกลกับทอทางเขาของของไหลจะมี
ปริมาณของอนุภาคของแข็งนอยกวาท่ีระดับสูงๆ ข้ึนไป 
 นอกจากนั้นสเปาเต็ดเบดยังมีคุณสมบัติท่ีไมเหมือนกับฟลูอิดไดเซชันธรรมดาคือความดัน
ตางภายในเบดจะไมเทากันตลอดท้ังหมด โดยจะมีความแตกตางนอยตรงบริเวณกระแสของไหล
และคอยๆ เพิ่มมากข้ึนจนมีความดันสูงสุดอยูท่ีผิวหนาของเบด สวนความดันตกครอมมีสองสวนท่ี
ขนานกันคือ สวนแรกเปนสวนของ spout เปนบริเวณท่ีมีของแข็งอยูนอยและบริเวณเบดหนาแนนท่ี
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อนุภาคของแข็งเคล่ือนท่ีลงสวนทางกับของไหล ความดันตกครอมท่ีระดับตางๆ ของเบดมักจะอยู
ในสมดุล ยกเวนตรงบริเวณทางเขาของของไหลซ่ึงจะมีความดันตกครอมอยูมาก กรณีท่ีกาซออก
จากบริเวณ spout แลวเขาไปในบริเวณวงแหวนรอบๆ spout มากพอที่จะเกิดเปนฟลูอิดไดเซชันได 
สเปาเต็ดลักษณะนี้จะเปนเบดท่ีมีความเสถียรมากท่ีสุด ความสูงของเบดท่ีวัดไดในขณะน้ีเราเรียกวา 
maximum spoutable bed depth เพราะถาความเร็วของของไหลมากกวานี้จะทําใหอนุภาคหลุดลอย
ออกไปจากระบบ 
 

 2.5.2 ขอดีและขอจํากัดของสเปาเต็ดเบด 
 สเปาเต็ดเบดมีขอดีและขอจํากัดบางอยางท่ีเกี่ยวกับพลศาสตรของอากาศและพลังงานท่ี
ตองใช ดังตารางท่ี 2.3  
 

ตารางท่ี 2.3 ขอดีและขอจํากัดของสเปาเต็ดเบด 
ขอด ี ขอจํากัด 

1.  สามารถใชกับอนุภาคหยาบ (Dp > 1 mm) 1.  มีอัตราการไหลของกาซมากกวาการถายเทความ
รอนหรือมวลหรือจลนศาสตรทางเคมี 

2.  สามารถพยากรณลักษณะการยอนกลับ
ของของแข็งและการไหลของกาซได 

2.  อัตราการถายเทความรอนระหวางเบดกับผนัง 
หรือเบดกับพืน้ผิวต่ํา 

3.  อนุภาคของแข็งเคล่ือนท่ีเปนวงกลมมีการ
ไหลเวยีนอยางสมํ่าเสมอ ทําใหไมเกิดการ
ซอนทับกัน 

3.  กอนการพนของไหลมีความดันตกครอมสูง 
4.  ภายในหองอบแหงมีอากาศไหลเวยีนตํ่า 
5.  มีขอจํากัดของขนาดทอและความสูงของเบด 

6.  มีความดันตกครอมและ gas residence 
time ต่ําเม่ือเทียบกับฟลูอิดไดซเบด 

6.  มีขอจํากัดทางเรขาคณิตท่ีสงผลตอเสถียรภาพ
ของการผลิต 

7.  ลดการแยกของอนุภาค 7.  การปรับระดับหรือการเพิม่ขนาดทําไดยาก 
9.  ทําความสะอาดและดูแลรักษางาย 8.  การหมุนเวยีนของของแข็งเปนไปไดชา 
10.  คาใชจายการลงทุนตํ่า  
11.  ใชพื้นที่นอยในการติดตัง้  
  
 2.5.3 การอบแหงอาหารโดยวิธีสเปาเต็ดเบด 
 เคร่ืองอบแหงแบบสเปาเต็ดเบดสามารถใชผลิตผลิตภัณฑท่ีมีขนาดอนุภาคที่ใหญ ท้ังท่ีเปน
อนุภาคทรงกลมและไมเปนทรงกลมและมีปริมาณความชื้นสูง และสามารถใชในการอบแหงสาร
แขวนลอย สารขนหนืด และสารละลายได โดยใชรวมกับอนุภาคเฉ่ือย (เชน ทราย ลูกปด เม็ด-
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พลาสติกเทปลอน เปนตน) เคร่ืองอบแหงแบบสเปาเต็ดเบดสามารถเทียบไดกับเคร่ืองอบแบบหมุน 
(rotary dryer) แบบสายพาน (conveyor dryer) แบบถาด (continuous tray dryer) ฟลูอิดเบดแบบ
เขยา (vibrated bed dryer) และฟลูอิดเบด (fluid bed dryer) เคร่ืองอบแหงแบบสเปาเต็ดเบดเปน
เคร่ืองอบแหงท่ีมีตนทุนการผลิตตํ่า ทนทาน แตในระหวางการผลิตทําใหเกิดการขัดสีและเกิดความ
เสียหายเชิงกลกับอนุภาค (การแตกของอนุภาค) เนื่องจากการเคล่ือนท่ีของอนุภาคอยางตอเนื่อง แต
ก็เปนเคร่ืองอบแหงท่ีสามารถใหความรอนไดอยางมีประสิทธิภาพมากและสามารถทํางานไดอยาง
ตอเนื่องเชนเดียวกับเคร่ืองอบแหงแบบฟลูอิดเบด 

Wachiraphansakul et al. (2007) ศึกษาจลนศาสตรการอบแหงและคุณภาพของกากถ่ัวเหลือง
อบแหงโดยเทคนิคสเปาเต็ดเบดรวมกับอนุภาคเฉ่ือยคือ ซิลิกาเจล ซ่ึงกากถ่ัวเหลืองมีความช้ืนเร่ิมตน
550 g water/100 g solid หลังการอบแหงพบวา กากถ่ัวเหลืองมีความช้ืนเทากับ 10 g water/100 g 
solid มีพฤติกรรมการอบแหงคลายกับผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ กากถ่ัวเหลืองอบแหงท่ีไดเปนน้ําตาลออน
โดยคาสีแดงมีคาสูงกวาคาความสวางและคาสีเหลือง และเทคนิคนี้สามารถชวยปรับปรุงจลนพลศาสตร
ในการทําแหงและคุณภาพของกากถ่ัวเหลืองอบแหงได เชน ความสามารถในการคืนรูป และความ 
สามารถในการละลาย เปนตน 
 Almeida et al. (2010)  ไดศึกษาการเคล่ือนท่ีของของไหล ความรอนและพฤติกรรมการ
ถายเทมวลในระหวางกระบวนการอบแหง pasty material โดยเทคนิคสเปาเต็ดเบดรวมกับอนุภาค
เฉ่ือยคือ ลูกปดแกว มีเสนผานศูนยกลางขนาด 2.18 mm มีความหนาแนน 2,512.70 kg/m3 ใช
ความเร็วลมรอนแตกตางกัน 2 ระดับคือ รอยละ 15 และ 30 สูงกวาความเร็วการพนลมรอนตํ่าสุด  
ท่ีอุณหภูมิ 80 และ100 องศาเซลเซียส พบวา เวลาท่ีใชในการอบแหงมีความจําเปนมากตอสภาวะ
การคงท่ีของเคร่ืองสเปาเต็ดเบด ท้ังนี้ก็ข้ึนอยูกับอุณหภูมิ ความเร็วลมขาเขา และอัตราการปอน ซ่ึง
พฤติกรรมการเคล่ือนท่ีของของไหลและพฤติกรรมการถายเทมวลขึ้นอยูกับชนิด ความเขมขน และ
อัตราการปอน paste  เปนตน 

Benali et al. (2006) ศึกษาเทคนิคสเปาเต็ดเบดรวมกับอนุภาคเฉ่ือยคือ เม็ดพลาสติกเทฟลอน 
ในการอบแหงสารละลายแปงผักโดยวิเคราะหประสิทธิภาพการทําแหงและคุณภาพของผลิตภัณฑ 
พบวา สามารถควบคุมความช้ืนสุดทายของผงได ซ่ึงอุณหภูมิขาออกเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอคุณภาพ
ของผลิตภัณฑและประสิทธิภาพการทําแหง สําหรับการศึกษาน้ีสภาวะท่ีเหมาะสมคือ อุณหภูมิขาเขา
180 องศาเซลเซียส มีปริมาณของแข็งเร่ิมตนเทากับรอยละ 36 โดยน้ําหนัก มีคา starch damage index 
ต่ํากวารอยละ 2.5 มีคาความสวางอยูในชวง 94.1–96.1 ซ่ึงคาความสวางท่ีแตกตางกันข้ึนอยูกับ
ปริมาณความช้ืนเร่ิมตน และมีประสิทธิภาพการทําแหงเทากับรอยละ 90  
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 Shuhama et al. (2003) ไดการศึกษาการผลิตแอนแนตโตผง การอบแหงโดยใชเทคนิค 
สเปาเต็ดเบด วิเคราะหผลของสภาวะในการอบแหง เชน อุณหภูมิอากาศขาเขาและอัตราการปอน
สารสกัดท่ีมีตอสมบัติของผง ซ่ึงสมบัติของผงเปนปจจัยบงช้ีในดานคุณภาพคือ ปริมาณบิซิน 
ปริมาณความชื้น และการกระจายตัวของขนาดอนุภาค พบวา ผลิตภัณฑมีปริมาณบิซินสูงเม่ือ
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑทางการคา ปริมาณบิชินท่ีไดสามารถบงบอกไดวาการอบแหงโดย
เทคนิคสเปาเต็ดเบดประสบผลสําเร็จและยังมีความสามารถในการผลิตสูง และผลิตภัณฑท่ีไดมี
ขนาดอนุภาคเล็กกวา 60 ไมโครเมตร อีกท้ังยังพบวาอุณหภูมิการอบแหงท่ีสูงกวา 80 องศาเซลเซียส 
ทําใหปริมาณบิซินลดลงอยางมาก บงช้ีไดวาสารสกัดนี้ไมสามารถทําใหแหงไดท่ีอุณหภูมิสูงกวา 80 
องศาเซลเซียส   
 
2.6 ซอรปชันไอโซเทอรม (Sorption isotherm) 
 
 ซอรปชันไอโซเทอรม คือ กราฟแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณนํ้าสมดุลในอาหาร
และคา aw  (นิธิยา, 2549) ซอรปชันไอโซเทอรมเปนขอมูลท่ีสําคัญสําหรับอาหารท่ีมีความช้ืนตํ่า ซ่ึง
สามารถนําไปประยุกตเพื่อหาปริมาณความช้ืนท่ีเหมาะสมในการทําแหงหรือการดูดน้ํากลับ 
(rehydration) ใชในการประเมินเสถียรภาพของอาหารระหวางการเก็บรักษา (Goula et al., 2008) 
ซอรปชันไอโซเทอรมโดยท่ัวไปจะมีลักษณะเปนรูปซิกมอยด (sigmoidal shape) สามารถแบงเปน  
2 แบบคือ desorption isotherm และ adsorption isotherm โดยกระบวนการ desorption คือกระบวน 
การลดความช้ืนในขณะท่ีกระบวนการ adsorption คือกระบวนการเพิ่มความชื้น ซ่ึงกระบวนการท้ัง
สองจะเกิดข้ึนไดเม่ือมีการเปล่ียนแปลงความช้ืนสัมพัทธของอากาศและจะมีผลตอคา aw ดวย 
การศึกษา desorption isotherm ทําโดยการใหความช้ืนแกอาหารที่ระดับความชื้นสัมพัทธสูงและ
หลังจากนั้นกําจัดความช้ืนในภาชนะปดท่ีมีสารละลายเกลืออ่ิมตัวอยู ซ่ึงกราฟ desorption isotherm 
ใชแสดงระดับความแหงของอาหารที่คอยๆเพิ่มข้ึนหรือความช้ืนของอาหารท่ีคอยๆ ลดตํ่าลงจนถึง
จุดสมดุลกับสภาวะแวดลอมหรือความชื้นของอากาศขณะน้ัน ดังนั้นจึงใช desorption isotherm 
สําหรับกระบวนการทําแหง สําหรับการศึกษา adsorption isotherm จะตองทําใหตัวอยางอาหารแหง
กอน หลังจากนั้นนําไปปรับความช้ืนในภาชนะปดท่ีมีสารละลายเกลืออ่ิมตัวท่ีเหมาะสม (Bell and 
Labuza, 2000) ซ่ึงกราฟ adsorption หรือ resorption isotherm ใชแสดงความช้ืนของอาหารท่ีคอยๆ
เพิ่มข้ึนเนื่องจากอาหารนั้นมีความสามารถในการดูดความช้ืนจากอากาศได หากความช้ืนสัมพัทธ
ของอากาศเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนอย หากอาหารมีความสามารถในการดูดความชื้นไดมาก เสนกราฟ 
adsorption isotherm จะมีความชันมาก อาหารประเภทนี้เรียกวา hygroscopic product และถาอาหาร
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ไมไวในการดูดซับความช้ืน เสนกราฟจะมีความชันนอย อาหารประเภทนี้เรียกวา non-hygroscopic 
product ดังแสดงในรูปท่ี 2.5 ความแตกตางระหวาง adsorption และ desorption isotherm คือ ท่ี
ความช้ืนหนึ่งๆ ของอาหารคา aw ของ desorption isotherm จะต่ํากวา adsorption isotherm หรือท่ีคา 
aw หนึ่งๆ ปริมาณความช้ืนของ desorption จะมากกวา adsorption เสมอ ซ่ึงกระบวนการท้ังสองจะ
ไมสามารถยอนกลับได (irreversible process) จึงทําใหเกิดปรากฏการณฮิสเตอรริซิส (hyteresis) ซ่ึง
แสดงความแตกตางระหวาง isotherm 2 ชนิดนี้ ดังรูปท่ี 2.6 

 

 
 รูปท่ี 2.5 adsorption isotherm ของสารประเภท hygroscopic product (A)  
                            และ non-hygroscopic product (B) 
 ท่ีมา: นิธิยา (2549) 
 
 
 

 
 

 รูปท่ี 2.6  ซอรปชันไอโซเทอรม 
 ท่ีมา: Chaplin (2009) 

Hysteresis 

(a) (b) (c) 
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 จากรูปท่ี 2.6 สามารถแบงซอรปชันไอโซเทอรมออกไดเปน 3 สวนซ่ึงจะแตกตางกันตาม
ปริมาณความช้ืนท่ีมีอยูในอาหารหรือคา aw (นิธิยา, 2549) 
 สวนท่ี 1 (a) เสนกราฟจะคอนขางชัน ปริมาณความช้ืนสวนใหญเปนน้ําช้ันเดี่ยว (mono- 
molecular layer) ซ่ึงเปนน้ําท่ีเกาะอยูกับสารประกอบในอาหารอยางเหนียวแนน และมีคา aw อยู
ในชวง 0-0.25 หรือ 0.3 
 สวนท่ี 2 (b) เสนกราฟคอนขางราบ สอดคลองกับ capillary water ท่ีมีอยูในอาหารซ่ึงเปน
น้ําท่ีกําจัดออกไดแตคอนขางยาก ถาปริมาณนํ้าสวนนี้ลดลงจะทําใหคา aw ลดลงและยับยั้งการเจริญ
ของจุลินทรียและปฏิกิริยาทางเคมีสวนใหญท่ีเกิดข้ึนในอาหารได ปริมาณความช้ืนจะลดลงเหลือ
ประมาณรอยละ 3-7 ข้ึนอยูกับชนิดของอาหารและอุณหภูมิ โดยมีคา aw อยูในชวง 0.3-0.8 
 สวนท่ี 3 (c) เปนน้ําอิสระท่ีมีอยูในเนื้อเยื่ออาหารทั้งจากพืชและสัตว สามารถกําจัดออกได
โดยงาย น้ําเหลานี้จะทําหนาท่ีเปนตัวทําละลาย ถูกใชสําหรับการเจริญของจุลินทรียและการเกิด 
ปฏิกิริยาทางเคมี อาหารจะมีความช้ืนประมาณรอยละ 12-25 และมีคา aw อยูในชวง 0.8-1.0 
 อาหารหลายชนิดมีลักษณะ adsorption isotherm ตางจากรูปท่ี 2.6 คือเสนกราฟจะคอยๆ 
เพิ่มข้ึนอยางชาๆในชวงแรก เม่ือคา aw เพ่ิมข้ึนเปนพวก low hygroscopicity และเสนกราฟจะชันข้ึน
อยางรวดเร็วในชวงปลายเปนพวก high hygroscopicity ดังแสดงในรูปท่ี 2.7 ซ่ึงลักษณะ adsorption 
isotherm เชนนี้เปนสมบัติของอาหารท่ีมีปริมาณนํ้าตาลหรือเกลือสูงเนื่องจากมี capillary adsorption ต่ํา 
ดังนั้นอาหารใดท่ีมีสมบัติเปน hygroscopic เม่ือมีความช้ืนสัมพัทธของอากาศเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนอย 
จะทําใหปริมาณความช้ืนในอาหารเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว (นิธิยา, 2549) 

 
 รูปท่ี 2.7 ซอรปชันไอโซเทอรมของอาหารท่ีมีปริมาณนํ้าตาลหรือเกลือสูงและมี  
                            Capillary adsorption ต่ํา 
 ท่ีมา: นิธิยา (2549) 



23 
 

 การวิเคราะหหาซอรปชันไอโซเทอรมของอาหารมักทําท่ีอุณหภูมิหอง อยางไรก็ตามผล
ของอุณหภูมิตอซอรปชันไอโซเทอรมจะใหขอมูลท่ีสําคัญ โดยแสดงใหเห็นชวงอุณหภูมิระหวาง
การเก็บรักษารวมถึงในชวงกระบวนการผลิต อีกท้ังยังทราบการเปล่ียนแปลงของปริมาณน้ําอิสระ
กับอุณหภูมิ ณ ปริมาณความช้ืนท่ีเทากัน อุณหภูมิสงผลตอการเคล่ือนท่ีของโมเลกุลน้ําในอาหาร
และสมดุลไดนามิกสระหวางไอน้ําและวัฏภาคท่ีดูดซับ (adsorbed phase) สมดุลของน้ําจะลดลงเม่ือ
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นท่ีคา aw คงท่ี จากการวิจัยพบวาการเพิ่มอุณหภูมิเปนผลใหโมเลกุลน้ําไดรับการกระตุน 
ไปสูระดับพลังงานท่ีสูงกวาและแตกพันธะออกจากสวนท่ีน้ํายึดกับอาหารเปนผลทําใหสมดุลของ
ความช้ืนลดลง อยางไรก็ตามมีรายงานวิจัยพบวาน้ําตาลท่ีตกผลึกเชนน้ําตาลกลูโคสในอาหารแหง
เปนสาเหตุใหสมดุลของปริมาณความช้ืน ณ อุณหภูมิตางๆ แตกตางกันท่ีระดับคา aw สูงๆ Myhara 
and Sablani (2001) รายงานวาปริมาณความช้ืนสมดุลของลูกเกดท่ีมีน้ําตาลกลูโคสสูงหรือผลอินธ
ผาลัมท่ีระดับ aw ต่ําจนถึง 0.55 จะลดลงเม่ืออุณหภูมิการเกิดซอรปชันเพิ่มข้ึนและท่ีระดับคา aw สูงๆ 
ปริมาณความช้ืนจะเพิ่มข้ึนเม่ืออุณหภูมิเพิ่มข้ึน 
 การศึกษาซอรปชันไอโซเทอรมจะทําในระบบปดซ่ึงมีการควบคุมสภาวะบรรยากาศใหมี
ความช้ืนสัมพัทธคงท่ี ซ่ึงสภาวะความช้ืนสัมพัทธถูกสรางโดยการใชสารละลายเกลืออ่ิมตัวตางๆ ดัง
ตารางท่ี 2.4 ตัวอยางอาหารท่ีทราบน้ําหนักเร่ิมตนจะถูกเก็บไวในระบบนี้ความช้ืนของอาหารปรับ 
ตัวจนกวาจะสมดุลกับความช้ืนสัมพัทธของบรรยากาศท่ีเก็บรักษา โดยอาหารจะไมมีน้ําหนักเพิ่ม 
ข้ึนหรือลดลงภายใตการเก็บรักษาในสภาวะดังกลาว (Ramaswamy and Marcotte, 2006) 
 

 ตารางท่ี 2.4 คา aw ของสารละลายเกลือท่ีแตกตางกันท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
 

สารละลายเกลืออ่ิมตัว aw 
LiCl 0.11-0.15 

KC2H3O2 0.20-0.23 
MgCl2 6H2O 0.33 

K2CO3 0.44 
Mg (NO3)2 6H2O 0.52-0.55 

NaCl 0.75 
CdCl2 0.82 

K2CrO4 0.88 
KNO3 0.93-0.94 

       ท่ีมา : Barbosa-Cánovas and Vega-Mercado (1996) 
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 โดยซอรปชันไอโซเทอรมจะใชทํานายการเปล่ียนแปลงความช้ืน การกําหนดสภาวะการ
อบแหง การคัดเลือกบรรจุภัณฑ เพื่อลดการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและเคมี และใหปลอดภัยจาก
การเจริญของจุลินทรีย (นักสิทธ์ิ, 2546)  
 อาหารท่ีถูกลดปริมาณความชื้นจะถูกเปล่ียนแปลงโครงสรางทําใหมีรูปรางท่ีไมแนนอน
หรืออยูในรูปอสัญฐาน (amorphous) หรือกลาส (glass) ซ่ึงการเปล่ียนสภาพจากกลาส (glassy state) 
ไปเปนของเหลวหนืดคลายยาง (rubbery state) เกิดข้ึนท่ีอุณหภูมิกลาสทรานซิชัน (Tg) ซ่ึงคา Tg นี้จะ
เปนคาเฉพาะสําหรับอาหารแตละชนิด โดย Tg จะเปนดัชนีบงช้ีการเปล่ียนแปลงทางเคมีและกายภาพ
ของอาหารระหวางการแปรรูปและระหวางการเก็บรักษา เม่ืออุณหภูมิเพ่ิมข้ึนเหนือ Tg จะมีการ
เปล่ียนแปลงหลายอยาง เชน ปริมาตร (free volume) เพิ่มข้ึน ความหนืดลดลง ความรอนจําเพาะ
เพิ่มข้ึน การขยายตัวเนื่องจากความรอนเพ่ิมข้ึน (thermal expansion) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ
เหลานี้มีผลตอพฤติกรรมของอาหารซ่ึงเกี่ยวของกับการเคล่ือนท่ีของโมเลกุลอาหารท่ีเพิ่มข้ึนและ
การลดลงของความหนืด ซ่ึงปจจัยเหลานี้เกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงของโครงสราง เชน เกิดความ
เหนียว การยุบตัว (collapse) และการตกผลึกระหวางกระบวนการผลิตอาหารและการเก็บรักษา 
นอกจากนี้ปฏิกิริยาทางเคมีสามารถเกิดไดงายข้ึน เนื่องจากโมเลกุลของสสารในอาหารสามารถ
เคล่ือนท่ีไดมากข้ึน ซ่ึงสงผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมีของอาหาร มักจะใชคา aw และ
อุณหภูมิกลาสทรานซิชันเพื่อพิจารณาเสถียรภาพของอาหารในระหวางการเก็บรักษา ผลิตภัณฑ
อาหารจะเสถียรมากท่ีสุดเม่ือความช้ืนอยูในระดับความช้ืนช้ันเดี่ยว มีคา aw 0.1-0.3 หรือตํ่ากวา
อุณหภูมิกลาสทรานซิชัน (Goula et al., 2008) อุณหภูมิกลาสทรานซิชันของคารโบไฮเดรตมักจะมี
สัดสวนผกผันกับน้ําหนักโมเลกุล โดย Tg ของกลูโคส กาแลคโตส ฟรัคโตส มอลโทส และซูโครส
มีคาเทากับ 31, 32, 14, 87 และ 62 องศาเซลเซียส ตามลําดับ (Bhandari, 1998) 
  
 2.6.1 ความสําคัญของซอรปชันไอโซเทอรมตอเสถียรภาพของอาหาร 
 ซอรปชันไอโซเทอรมเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการทํานายความคงตัวของอาหาร โดยซอรปชัน
ไอโซเทอรมจะเกี่ยวของกับความคงตัวของอาหารดังนี้ 
 ก. ปฏิกิริยาทางเคมีและเอนไซมในอาหาร 
 ปฏิกิริยาทางเคมีของอาหาร เชน การเกิดสีน้ําตาลจากปฏิกิริยาท่ีไมใชเอนไซม การเกิด
ออกซิเดชันของไขมัน การเส่ือมสลายของวิตามิน กิจกรรมของเอนไซม การเสียสภาพของโปรตีน 
การเกิดเจลาติไนเซชัน (gelatinization) ของแปง และการเกิดรีโทรกราเดชัน (retrogradation) ของ
แปง ความช้ืนช้ันเดี่ยวในอาหารสามารถทํานายไดจากขอมูล Brunauer Emmett Teller isotherm 
(BET isotherm) ซ่ึงนิยมใชในการพิจารณาเสถียรภาพของอาหารแหงท่ีระดับความช้ืนดังกลาว 
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อัตราการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี เชน การเกิดออกซิเดชันของไขมัน การเกิดสีน้ําตาลเน่ืองมาจากปฏิกิริยา 
ท่ีไมใชเอนไซมจะเกิดข้ึนนอยมาก ตัวอยางปริมาณความช้ืนช้ันเดี่ยวของอาหารท่ีวิเคราะหจาก BET 
adsorption isotherm ณ อุณหภูมิตางๆ แสดงในตารางท่ี 2.5  
 
 ตารางท่ี 2.5 ปริมาณความช้ืนช้ันเดี่ยวของอาหารบางชนิด 
 

ชนิดอาหาร M0  T (  C) 
องุน 0.019 60 

ซูโครส 0.057 47 
บีทรูท 0.055 20 
บีทรูท 0.045 35 

   

 ท่ีมา: Rahman (1995) 
 
 ความช้ืนช้ันเดี่ยวในอาหารจะทําใหมีคา aw อยูในชวง 0.2-0.4 ถาความช้ืนช้ันเดี่ยวสูงกวานี้ 
ผลิตภัณฑอาหารจะสูญเสียคุณภาพได เนื่องจากปฏิกิริยาทางเคมีสวนใหญจะเกิดข้ึนเม่ือ aw มากกวา 
0.3 โดยน้ําจะมีอิทธิพลตอการเกิดปฏิกิริยาเคมีดังตอไปนี้ 
 1. เปนสารท่ีเขารวมทําปฏิกิริยา (reactant) เชน การไฮโดรไลซีส (hydrolysis) ของซูโครส 
 2. น้ําทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีของสารท่ีเขารวมทําปฏิกิริยา โดยสงผลตอ
ความหนืดของอาหาร 
 3. น้ําทําใหเกิดพันธะไฮโดรเจนหรืออาจเกิดสารประกอบเชิงซอนกับสารตัวอ่ืนๆ เชน 
สงผลใหเกิดการออกซิเดชันของไขมันโดยการเขาลอมรอบโลหะท่ีเปนตัวเรงปฏิกิริยาหรือเกิด
พันธะไฮโดรเจนของ ไฮโดรเปอรออกไซด (hydroperoxides) กับน้ํา 
 4. อาจกอใหเกิดการรวมตัวของโปรตีน และการเปล่ียนแปลงสภาพของน้ําตาลและแปง
จาก amorphous ไปเปน crystalline ปฏิกิริยาทางเคมีเกี่ยวของกับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณน้ําอิสระ 
เนื่องจากจะเพิ่มการเคล่ือนท่ีของสารต้ังตนท่ีเขาทําปฏิกิริยา ยกเวนปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมัน 
อัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันท่ีต่ําท่ีสุดในอาหารจะมีคา aw ในชวง 0.2-0.4 (Rahman, 1995) 
 
 ข. เสถียรภาพของรงควัตถุในอาหาร 
 เสถียรภาพของรงควัตถุในอาหารขึ้นอยูกับปริมาณออกซิเจน แสง ปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
ปริมาณโลหะหนัก คา aw ความเปนกรด-ดาง และอุณหภูมิ เปนตน โดยรงควัตถุท่ีมีผลตอสีของอาหาร 
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เชน คลอโรฟลล แคโรทีนอยด แอนโทไซยานิน และบีตาเลน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงสีหรือการเกิดสี
น้ําตาลของอาหารแหงในระหวางการเก็บรักษาจะข้ึนอยูคา aw และอุณหภูมิในการเก็บรักษา โดย
อัตราการเกิดสีน้ําตาลเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วเม่ือมีคา aw เพิ่มข้ึนหรือความชื้นสูง และอุณหภูมิในการ
เก็บรักษาเกิน 38 องศาเซลเซียส (Rahman, 1995) การควบคุมคา aw ในอาหารและอุณหภูมิการเก็บ
รักษาจึงเปนวิธีท่ีดีในการควบคุมปญหาการเปล่ียนแปลงของรงควัตถุและการเกิดสีน้ําตาลเน่ืองจาก
ปฏิกิริยาเมลลารด (maillard reaction) (วิไล, 2546) 
 
 ค. ลักษณะดานเนื้อสัมผัสของอาหาร 
 เนื้อสัมผัสของอาหารสัมพันธกับซอรปชันไอโซเทอรม ดังรูปท่ี 2.8 โดยสวนท่ี 1 มีคา aw ต่ํา
อาหารจะมีลักษณะแหง แข็ง กรอบและหดตัว สวนท่ี 2 มีคา aw ปานกลาง อาหารจะมีลักษณะแหง
แนนเนื้อ และยืดหยุน สวนท่ี 3 มีคา aw สูง อาหารจะมีลักษณะคอนขางช้ืน ออนตัว ฉํ่าน้ํา (juicy) 
บวมน้ํา (swollen) และเกาะตัวกัน (Rahman, 1995) 
 

 
 

รูปท่ี 2.8  ลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหารท่ีระดับวอเตอรแอกทิวิต ี(aw) ตางๆ 
                   ท่ีมา: Rahman (1995) 

 
 การเกาะตัวกันของอาหารเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพจากกลาส (amorphous glass) ไป
เปนของเหลวหนืด (amorphous rubber) ปริมาณความช้ืนหรือคา aw มีผลตอการเกาะติดกันของอนุภาค 
โดยทั่วไปอาหารที่มีปริมาณนํ้าตาลสูงหากมีความช้ืนเพิ่มข้ึนจนกระท่ังมีคา aw มากกวา 0.4 การ
เช่ือมโยงระหวางอนุภาคจะเกิดข้ึนเปนผลทําใหเกิดการเกาะตัวกันของอนุภาค ดังนั้นเพื่อปองกัน
ปญหาการเกาะตัวกันจึงตองมีการศึกษาซอรปชันไอโซเทอรมของสวนผสมอาหาร (Bell and 
Labuza, 2000) และควบคุมคา aw ของอาหารใหต่ํากวาระดับท่ีมีการเกาะติดของอนุภาคของอาหาร 
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 ง. การเจริญของจุลินทรียและการผลิตสารพิษในอาหาร 
 อาหารโดยสวนใหญจะมีคา aw อยูในชวง 0.6-0.7 โดยแบคทีเรียสวนใหญ ยีสตและราจะ
เจริญเม่ือคา aw ของอาหารอยูในชวง 0.9 (ตารางท่ี 2.5) ดังนั้นซอรปชันไอโซเทอรมสามารถทํานาย
ปริมาณความชื้นระดับสูงสุดของอาหารท่ีสามารถเก็บรักษาไดโดยไมเกิดการเส่ือมเสียเนื่องจาก
จุลินทรีย โดยคา aw ของอาหารควรจะตํ่าพอท่ีจะยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย ดังตารางท่ี 2.6 
(Rahman, 1995)  
 
ตารางท่ี 2.6 ระดับของคา aw ท่ีสามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย 

aw aw ท่ีสามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรียในอาหาร 
0.95 Bacillus, Clostridium perfringens, Escherichia, Klebsiella, Proteus, 

Pseudomonas, Shigella, ยีสตบางชนิด 
0.91 Clostridium botulinum, Lactobacillus, Pediococcus, Salmonella, Serratia, 

Vibrio parahaemolyticus ราและยีสตบางชนิด 
0.87 Micrococcus, ยีสตทุกชนิด 
0.80 Debaryomyces, Saccharomyces, Staphylococcus aureus 
0.75 แบคทีเรีย halophilic สวนใหญ 
0.65 ราจําพวก Xerophilic 
0.60 ยีสตจําพวก osmophilic ราบางชนิด 

นอยกวา 0.5 ไมมีจุลินทรียชนิดใดเจริญได 
ท่ีมา: Bell and Labuza (2000) 
 

 2.6.2  แบบจําลองทางคณติศาสตรของซอรปชันไอโซเทอรม 
 อาหารแตละชนิดจะมีซอรปชันไอโซเทอรมแตกตางกันไปขึ้นอยูกับโครงสรางทาง
กายภาพ องคประกอบทางเคมี และปริมาณนํ้าท่ียึดอยูภายในอาหาร (วิไล, 2546) การศึกษาซอรป
ชันไอโซเทอรมนั้นเปนกระบวนการที่คอนขางซับซอนและใชเวลานาน ดังนั้นจึงมีนักวิจัยคิดคน
แบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อใชในการทํานายซอรปชันไอโซเทอรม ซ่ึงจะทําใหมีการ
ประหยัดเวลา และนําไปใชในการทํานายและควบคุมการเก็บรักษาของอาหารไดอยางเหมาะสม 
แบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับทํานายซอรปชันไอโซเทอรม สามารถจําแนกไดตามจํานวนตัว
แปรที่มีในสมการ ดังตอไปนี้ (Rahman, 1995) 

 



28 
 

2.6.2.1. Isotherms ประเภท 2 ตัวแปร ไดแก 
ก. แบบจําลองของ Smith  
Smith (1947) เปนแบบจําลองอยางงายท่ีใชอธิบาย water sorption isotherm ของพอลิเมอร

ชีวภาพ (bio-polymers) ท่ีมีน้ําหนักโมเลกุลสูง ซ่ึง Becker and Sallans (1956) พบวาสมการนี้ใชได
ดี ในกรณี desorption ของขาวสาลี ท่ีมีคา aw อยูระหวาง 0.5-0.95 อยางไรก็ตาม Young (1976) 
แนะนําวาสมการนี้มีขอจํากัดท่ีวาคา aw ตองมากกวา 0.3l หรือเหมาะสําหรับ aw ชวง 0.3-0.9 (Kumar 
and Siddaramaiah, 2007) สมการของ Smith ดังสมการ (5) 

 

   )1ln( ww aBAM                   (5) 
 

เม่ือ Mw    = ความช้ืน (g น้ํา/g ของแข็งแหง) 
     A, B = คาคงท่ี 

 
ข. แบบจําลองของ Oswin 
Oswin (1946) ไดพัฒนาสมการอยางงาย เปนสมการ polynomial ดังสมการ (6) 
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เม่ือ Mw    = ความช้ืน (g น้ํา/g ของแข็งแหง) 
     A, B = คาคงท่ี 

 

Boquet et al. (1978) กลาววา สมการของ Oswin ใชไดดีท่ีสุดสําหรับการอธิบายไอโซเทอรม
ของอาหารท่ีมีโปรตีน และคารโบไฮเดรตเปนองคประกอบ และใชไดดีสําหรับอาหารประเภทเน้ือ
และผักตางๆ 

 
ค. แบบจําลองของ Henderson  
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เม่ือ Mw    = ความช้ืน (g น้ํา/g ของแข็งแหง) 
     A, B = คาคงท่ี 
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 ง.   แบบจําลองของ Brunauer-Emmett-Teller (BET) 
แบบจําลอง BET ถูกคนพบโดย Brunauer et al. (1938) ไอโซเทอรมของ BET สวนใหญจะ

ใชท่ีคา aw อยูระหวาง 0.05-0.45 หรือเปนชวงซอรปชันไอโซเทอรมท่ีเปนเสนตรง ดังสมการ (8) 
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                 (8) 

 
M0 = ปริมาณความช้ืนช้ันเดี่ยว (monolayer moisture) 
k   = คาคงท่ีท่ีสัมพันธกับความรอนสุทธิท้ังหมดของ sorption 

 
จ. แบบจําลองของ Halsey  
Halsey (1948) ไดพัฒนาสมการนี้เพื่อใชทํานายในชวงท่ี BET ทํานายไมได โดยสามารถ

ใชไดกับอาหารหลายชนิด ซ่ึงองคประกอบของอาหารมีคา aw อยูในชวง 0.1-0.8 ซ่ึงสมการของ 
Halsey (1948) ดังสมการ (9) หรือ (10) 
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                                 )ln(lnln ww aBAM                   (10) 
 
เม่ือ Mw    = ความช้ืน (g น้ํา/g ของแข็งแหง) 
     A, B = คาคงท่ี 

 
ฉ. แบบจําลองของ Chung and Pfost  
Chung and Pfost (1967) เปนแบบจําลองท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงพลังงานอิสระสําหรับ 

sorption isotherms ท่ีสัมพันธกับปริมาณความช้ืน ดังสมการ (11) 
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เม่ือ Mw    = ความช้ืน (g น้ํา/g ของแข็งแหง) 
     A, B = คาคงท่ี 
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ช. แบบจําลองของ Iglesias and Chirife  
Iglesias and Chirife (1978) เปนแบบจําลองท่ีออกแบบมาเพื่อใชอธิบายลักษณะอาหารท่ีมี

น้ําตาลสูง ดังสมการ (12) 
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 M0.5w = ปริมาณความช้ืนท่ี aw เทากับ 0.5 
 
ซ. แบบจําลองของ Caurie  ดังสมการ (13) 
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เม่ือ Cc = คาคงท่ีของ Caurie 
     M0 = ปริมาณความช้ืนช้ันเดี่ยว (monolayer moisture) 
 

 2.6.2.2.  Isotherms ประเภท 3 ตัวแปร ไดแก 
ก. แบบจําลองของ Cubic  
สมการโพลิโนเมียลกําลังสาม ใชสําหรับอธิบาย กราฟซอรปชันไอโซเทอรมรูปโคงกลับ

อยางงาย ดังสมการท่ี 14 
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 กําหนดให Pi = คาคงท่ีของ sorption isotherms 
 
ข. แบบจําลองของ Guggenheim-Anderson-de Boer (GAB) เปนสมการท่ีใชสําหรับวัตถุ

อาหารหลากหลายชนิดท่ีมีคา aw อยูในชวงกวาง ดังสมการ (15) 
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             (15) 

 

 เม่ือ Mgm            = GAB monolayer moisture (kg water/kg dry solid) 
        Y และ K    =  คาคงท่ีซ่ึงเปนผลเนื่องจากอุณหภูมิ 
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2.4.2.3.  Isotherms ประเภท 4 ตัวแปร ไดแก 
ก. แบบจําลองของ Peleg เปนสมการ 4 ตัวแปรอยางงายท่ีสุด ดังสมการ (16) 
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เม่ือ A, B, C และ D คือคาคงท่ี โดย C < 1 และ D > 1 สมการนี้ใชไดท้ังกราฟ isotherm ท่ี
เปน polynomial และไมเปน polynomial เปนสมการท่ีดีกวาสมการ GAB 

 

 ดังนั้นการศึกษาซอรปชันไอโซเทอรมของผลิตภัณฑเนื้อลําไยบดอบแหงเพื่อใชทํานายการ
เปล่ียนแปลงความช้ืนของผลิตภัณฑเนื้อลําไยบดอบแหงเม่ืออยูในระดับความชื้นสัมพัทธหรือคา aw 

และอุณหภูมิตางๆ จึงมีความสําคัญในการประเมินความคงตัวหรือแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพของอาหารในระหวางการเก็บรักษา และสามารถนําขอมูลไปวิเคราะหหาแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรท่ีเหมาะสมเพ่ือใชในการทํานายลักษณะซอรปชันไอโซเทอรมของผลิตภัณฑ ซ่ึงจะ
สามารถนําไปประยุกตในการควบคุมคุณภาพระหวางการผลิตและการเก็บรักษาตอไป 
 

2.7  อุณหภูมิกลาสทรานซิชันและสมบัติการเกาะติดของอาหารแหง 
 

อุณหภูมิกลาสทรานซิชัน (Glass transition temperature; Tg) หมายถึง อุณหภูมิท่ีทําใหเกิด
การเปล่ียนแปลงทางกายภาพของอาหารจากท่ีมีโครงสรางอสัณฐาน (amorphous) หรือมีสถานะ
คลายแกว (glassy state) ไปเปนสถานะของเหลวหนืดคลายยาง (rubbery state) ซ่ึงความสามารถใน
การเคล่ือนท่ีของโมเลกุลในสถานะคลายแกวนั้นต่ํา เนื่องจากของผสมมีความหนืดสูง (ประมาณ 
1012 Pa) (Silva et al., 2006) โดยสามารถวิเคราะหอุณหภูมิดังกลาวไดดวยเคร่ืองมือวิเคราะหสมบัติ
เชิงความรอน เชน เคร่ืองสแกนนิ่ง แคลอรีมิเตอร เปนตน ซ่ึงการเปล่ียนรูปแบบโครงสรางท่ี
สัมพันธกับความหนืด เชน การเกาะติด (stickiness), การยืดหยุน (elasticity), การยุบตัว (collapse), 
การหดตัว (shrinkage) และการตกผลึก (crystallization) ข้ึนอยูกับอุณหภูมิกลาสทรานซิชัน 
(Sopade et al., 2007)  

ระดับอุณหภูมิกลาสทรานซิชันข้ึนอยูกับน้ําหนักโมเลกุล และโครงสรางเฉพาะของตัวถูก
ละลายและยังข้ึนอยูกับปริมาณของตัวทําละลายท่ีปรากฏ (Rahman, 1995) คา Tg ถูกใชเปนดัชนี
คุณภาพทางเคมีกายภาพท่ีสามารถวิเคราะหความสามารถของกระบวนการผลิต คุณภาพ ความคงตัว 
และความปลอดภัยของอาหาร (Barbosa-Cánovas and Vega-Mercado, 1996) อุณหภูมิกลาสทรานซิชัน
ของอาหารที่ผานการทําใหแหง เปนตัวแปรสําคัญในการอธิบายกลไกของกระบวนการเปล่ียนรูป
ในอาหาร และการควบคุมอายุการเก็บรักษาของอาหารนั้น (Omar and Roos, 2007) 


