
   

 
บทที่  2 

เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

2.1  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับหมอน เสาวรส และสับปะรด 
         2.1.1 หมอน (Mulberry)  เปนพืชท่ีอยูในวงศ Maraceae มีช่ือทางวิทยาศาสตรวา  Morus spp. 
ผลของหมอนมีลักษณะเปนผลขนาดเล็ก  เม่ือผลแกจะเปล่ียนจากสีเขียวเปนสีแดง และมีสีแดงเขม  
หรือแดงดําเม่ือสุกงอม เนื่องจากมีสารสี (pigment) ในกลุมของแอนโทไซยานิน (anthocyanins)   
อยูสูง และเปนสารตานออกซิเดชัน (antioxidant) น้ําจากผลหมอนมีลักษณะเปนสีแดงเขมมีสัดสวน
ของความเปร้ียว  (tartness)  กับความหวาน  (sweetness)  ท่ีสมดุลกัน ใกลเคียงกับผลองุน มีปริมาณ
ของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด 8-10%  ผลหมอนมีสรรพคุณทางยา เชน ใชรักษาโรคไขขออักเสบ  
โรคโลหิตจาง โรคเบาหวาน อาการทองผูก  อาการขาดประจําเดือน จากการที่ผลหมอน มีสรรพคุณ
เปนยารักษาโรค จึงมีการศึกษาวจิัย พบวามีสารประกอบเควอซิตินท่ีเปนสารในกลุมฟลาวานอยด 
(flavanoid) ซ่ึงมีฤทธ์ิเปนสารตานออกซีเดชัน (antioxidant) จากผลหมอนแหงสุก   17.63 mg/100 g 
และในผลหมอนสุกมีสารอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการท่ีสําคัญ เชน  คารโบไฮเดรตรวมน้ําตาล  
21.35 g/100 g   เหล็ก  43.48 mg/100 g   วิตามินบีหนึ่ง  50.65 mg/100 g   และวิตามินบีหก        
930.10 mg/100 g (วสันต, 2546)   
                  โดยท่ัวไปตนหมอนจะใหผลในชวงเดอืนธันวาคมถึงมีนาคมของทุกป  และใหผลผลิต  
เปนระยะเวลาส้ัน คือ ประมาณ 30-40 วันเทานั้น หมอนสายพันธุเชียงใหม ใหผลผลิตผลหมอนสด
ประมาณ 600-700 kg/ไร/ป และเม่ือหมอนมีอายุมากข้ึนจะใหผลผลิตผลหมอนมากข้ึนตามลําดบั 
จากการวิจัยการเก็บรักษาผลหมอนสดพันธุเชียงใหมท่ีระยะความสุกแตกตางกัน โดยการเก็บรักษา
ผลหมอนสุกงอมท่ีอุณหภูมิหอง (31+4๐C)  พบวาสามารถเก็บรักษาไดนานเพียง 2 วันเทานั้นก็เกดิ
การเนาเสียแลว  (ธิติพันธ, 2549)  ผลหมอนสดเปนผลไมท่ีเนาเสียงาย  มีเนื้อท่ีออนนุม ผลบอบชํ้า
ไดงายมาก จงึมีการนําผลหมอนไปใชประโยชนในดานตาง ๆ ท้ังในดานการบริโภคในรูปผลสด  
และการนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ  เชน ไวน น้ําหมอน ลูกอมผลหมอน แยมผลหมอน  เยลล่ี
ผลหมอน ผลหมอนแชอ่ิม และผลหมอนอบแหง เปนตน  ซ่ึงจะชวยลดปญหาเร่ืองการเนาเสียของ
ผลหมอนสุกลงได (ธิติพันธ, 2549)    
     2.1.2 เสาวรส (Passion fruit) เปนไมผลประเภทเถาเล้ือยอยูในตระกูล Passifloraceae โดย
มีลักษณะลําตนเปนเถา  มีมือเกาะออกตามซอกใบ และเม่ือผลสุกจะมีสีท่ีแตกตางกนั ข้ึนอยูกับชนิด
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ของพันธุ  โดยพันธุท่ีนิยมปลูกกันมี 3 พันธุ คือ    พันธุผลสีมวง  พนัธุผลสีเหลือง  และพันธุลูกผสม  
เสาวรสสามารถเจริญเติบโตไดดีในสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ไมวาจะเปนเขตอากาศเย็นทาง
ภาคเหนือหรือเขตอากาศรอนช้ืนทางภาคกลาง และภาคตะวนัออก ซ่ึงเปนพืชท่ีปลูกไดงาย การดแูล
รักษาไมยุงยากใหผลผลิตตอไรสูง จึงเปนพืชท่ีสามารถทํารายไดใหแกเกษตรกรไดดี ประกอบกับ
ตลาดตางประเทศมีความตองการสูง สวนประกอบทางเคมีของน้ําเสาวรสประกอบดวย น้ํา  76-85% 
ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด 17.4% คารโบไฮเดรต 12.4% ปริมาณกรดอินทรีย 3.4% 
นอกจากนั้นยงัมีพวกสารแคโรทีนอยด สารประกอบไนโตรเจน สารประกอบท่ีใหกล่ิน วิตามิน 
และแรธาตุตาง ๆ  รวมท้ังเอนไซมดวย  (วภิาพรรณ,  2547) 

  2.1.3 สับปะรด (Pineapple)  เปนพืชท่ีมีช่ือ วิทยาศาสตรวา  Ananus comosus Merr. มีช่ือ
ทองถ่ินวา มะขะนัด มะนัด (ภาคเหนือ) ขนุนทอง ยานัด (ภาคใต) หมากนัด (ภาคอีสาน และลาว) 
สับปะรดเปนพืชลมลุกหลายป ลําตนส้ัน และแข็ง ใบออกสลับโดยรอบตน ใบเรียวยาว ปลายแหลม 
ดอกออกเปนชอ ชอดอกมีกานยาว ผลมีรูปรางเปนรูปไข หรือทรงกระบอก การปลูกนิยมใชหนอ
ปลูก สามารถข้ึนไดในดินแทบทุกชนิด ชอบดินรวนปนทรายไมชอบน้ําขัง  สับปะรดมีคุณคาทาง
โภชนาการสูงเชน มีเกลือแร วิตามินตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอรางกาย การนําน้ําสับปะรดไปแชเนื้อ
สามารถทําใหเนื้อนุมไดดวย (สาลิกา, 2545) ในเนื้อสับปะรด 100 g  มีสวนประกอบทางเคมี และ
คุณคาทางโภชนาการคือ มีความช้ืน 84.90 g พลังงาน 54.0 แคลอรี ไขมัน 0.30 g  คารโบไฮเดรต  
14.0 g  โปรตีน  0.40 g ฟอสฟอรัส 8.0 mg  เหล็ก 0.40 mg  แคลเซียม 22.0 mg  เสนใยมี             
0.50 g  และวติามินอ่ืน ๆ (กองโภชนาการ, 2548)    
2.2 เทคโนโลยีการทําใหน้ําผลไมเขมขน 

 น้ําผลไมเปนอุตสาหกรรมเกษตรประเภทหนึ่ง ท่ีมีความสําคัญตอประเทศลุมแมน้ําโขง
ในแถบเอเชียตาวันออก โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงท่ีมีผลไมออกในฤดูกาล และมีปริมาณมากเกนิ
ความตองการของตลาด ซ่ึงทําใหราคาตกตํ่า และเกิดความสูญเปลาจากการเนาเสีย ดังนั้นการนํา
ผลไมมาสกัดเพื่อแปรรูปเปนน้ําผลไม จะทําใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตทางการเกษตร
ใหสูงข้ึน ลดคาใชจายในการขนสง และลดความเสียหายท่ีเกิดจากขอจาํกัดของอายุการเก็บรักษาลง  
 2.2.1 ประเภทของน้ําผลไม  
            น้ําผลไมสามารถแบงออกไดตามกรรมวิธีการผลิต และความนิยมของตลาดไดดังนี ้
 1) น้ําผลไมพรอมดื่ม เปนชนิดท่ีสามารถดื่มไดทันที ซ่ึงมีสวนผสมของน้ําผลไม          
ท่ีแตกตางกนัไป ข้ึนอยูกับชนิดของผลไมท่ีใชเปนวัตถุดบิ และวิธีการผลิตของโรงงาน โดยสามารถ
แบงออกไดเปนอีก 2 ประเภทยอย คือ น้ําผลไม 100% (น้ําสม น้าํสับปะรด น้าํหมอน และ           
น้ําเสาวรส) และนํ้าผลไม 25 - 50% (น้ําฝร่ัง และนํ้ามะมวง) ซ่ึงไมสามารถผลิตเปนน้ําผลไมพรอม
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ดื่ม 100% ได เนื่องจากเปนผลไมท่ีมีปริมาณนํ้าอยูนอย ทําใหสกดัเอาน้ําออกมาไดยาก แตตอง
นํามาเจือจาง และปรุงแตงรสชาติกอนการบริโภค (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2547)  
 2) น้ําผลไมปรุงแตงกล่ิน    ผลิตจากการนาํผลไม หรือเนื้อผลไมประมาณ 25% ข้ึนไป
เจือสีสังเคราะห แลวทําใหเขมขนดวยน้ําตาล  โดยตองนําไปผสมน้ําตามอัตราสวนท่ีระบุ     เพื่อลด
ความเขมขนลงกอนการบริโภค ท้ังนี้น้ําผลไมประเภทปรุงแตงกล่ินของแตละผูผลิต จะมีอัตราสวน
ของการเจือจางท่ีแตกตางกนั 
                   3) น้ําผลไมสําเร็จรูปชนดิผง   ผลิตโดยการนําน้ําผลไมมาค้ันระเหยน้ําออก ทําใหแหง
เปนผง แลวนาํไปบรรจุในถุงชง เพื่อความสะดวกในการเก็บรักษา และบริโภค น้ําผลไมสําเร็จรูป
ชนิดผงท่ีเห็นกันมากท่ีสุด ไดแก สม มะตูม ขิง เปนตน (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2547)                              

 4) น้ําผลไมเขมขน   เปนน้ําผลไมท่ีผลิตไดจากการนําผลไมแท ไปผานกระบวนการทํา
เขมขนโดยใชวิธีตาง ๆ เชน การทําเขมขนแบบใชอุณหภูมิสูง การทําเขมขนแบบระเหยภายใต
สุญญากาศ และวิธีการทําเขมขนแบบแชเยือกแข็ง เพื่อกําจัดน้ําบางสวนออก จนไดเปนน้ําผลไม     
ท่ีเขมขน ซ่ึงมีสารท่ีละลายไดท้ังหมดไมเกนิ 40% โดยน้าํหนัก (มาตระฐานผลิตภัณฑชุมชน, 2549)      

เม่ือนําไปบริโภคตองมีการเจือจางดวยน้ําตามสัดสวน เพื่อใหไดรสชาติตามท่ีตองการ    น้ําผลไม
ประเภทนี้นิยมผลิตเพื่อสงออกเปนหลัก เนื่องจากสะดวกตอการนําไปใชประโยชน และประหยดั
คาใชจายในการขนสง ท้ังนี้น้ําผลไมเขมขนสวนใหญจะถูกนําไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
อาหาร และเคร่ืองดื่มประเภทตาง ๆ (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2547) 

 เนื่องจากการเกบ็รักษาผลไมชนิดตาง ๆ มักเกดิการเนาเสียเนื่องจากจุลินทรีย มีการ
เปล่ียนแปลงทางเคมี และเกดิการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากเอนไซมท่ีมีอยูตามธรรมชาติ ทําใหผลผลิต
ไดรับความเสียหาย นอกจากนี้การเก็บรักษาผลไมในรูปแบบผลสด ยังเปนวิธีท่ีใชพืน้ท่ีมาก และไม
สะดวกตอการนํามาใชประโยชน การนําผลไมมาผลิตเปนน้ําผลไมเขมขนนั้น เปนวิธีท่ีทําไดงาย
โดยไมตองผานหลายข้ันตอน แตสามารถแยกเอาน้ําบางสวนในน้ําผลไมออกไป ซ่ึงน้ําผลไมท่ีได
จะอยูในรูปของของเหลวท่ีเขมขนข้ึน สามารถเก็บรักษาไดนาน และยังคงรักษากล่ินและรสของ
ผลไมชนิดนั้น ๆ ได โดยท่ีไมตองมีการเติมกล่ินลงไป  

2.2.2 กรรมวิธีการผลิตน้าํผลไมเขมขน 
  กรรมวิธีการผลิตน้ําผลไมเขมขน ซ่ึงสามารถทําได 2 วิธีหลักดังนี ้ 
  1) การทําใหเขมขนโดยการใชความรอน 

     1.1) การทําใหเขมขนแบบการระเหยโดยใชอุณหภูมิสูง  เปนวิธีการท่ีทําใหน้ําผลไมมี
ความเขมขนมากข้ึน   โดยการใชความรอนไประเหยน้ําออกจากนํ้าผลไม ผานกระบวนการท่ีเรียกวา     
การระเหย (evaporation) ทําใหไดผลิตภัณฑท่ีมีความเขมขนมากข้ึน เชน น้ําผลไมเขมขน การระเหย
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เปนวิธีการทําใหน้ําในน้ําผลไมรอนข้ึน จนถึงจุดเดือดของนํ้า ทําใหน้ําในน้ําผลไมระเหยกลาย    
เปนไอ แลวแยกออกจากนํ้าผลไม  การระเหยน้ําออกโดยใชอุณหภูมิสูงนั้นมีขอดี คือ สามารถทําได
งาย ไดผลไมท่ีมีความเขมขนตามตองการ และตนทุนท่ีใชในการผลิตตํ่า เปนตน สวนขอเสียนั้นจะมี
ผลตอสารหอมระเหยหลายชนิดท่ีมีการระเหยงายในน้ําผลไม เกิดการสูญเสียระหวางการผลิต       
ทําใหผลไมเขมขนท่ีได มีคุณภาพดาน สี กล่ิน รสชาติตํ่า และมีการสูญเสียคุณคาทางโภชนาการของ
อาหารเหลวอีกดวย (รุงนภา, 2549) 
          1.2)  การทําใหเขมขนแบบการระเหยภายใตสุญญากาศ   เปนวิธีการทาํใหไดผลิตภณัฑ  
น้ําผลไมเขมขนท่ีมีคุณภาพด ีเชน มีสี กล่ิน และรสชาติตามชนิดของผลไมท่ีใช   โดยอาศัยหลักการ
ท่ีวา เม่ือความดันตํ่าลงจะทําใหจดุเดอืดของนํ้าผลไมเกิดการระเหยลดตํ่าลงตามไปดวย ซ่ึงเคร่ือง
ระเหยจะประกอบดวย ตัวหมอระเหยน้ํา เคร่ืองแลกเปลี่ยนความรอน ปมสุญญากาศคอนเดนเซอร  
และทางออกของผลิตภัณฑเขมขน (รุงนภา, 2549) 
   2) การทําใหเขมขนโดยไมใชความรอน 
    2.1) การทําใหเขมขนแบบแชเยือกแข็ง เปนกระบวนการแปรรูปอาหารท่ีทําใหเกดิการ
แข็งตัวน้ําบางสวนในน้ําผลไม แลวทําใหเขมขนข้ึนดวยการแยกเอาผลึกน้ําแข็งออกจากนํ้าผลไม  
ดังนั้นจะทําใหสวนประกอบหลักท่ีเปนของแข็งถูกละลาย เกดิการรวมตัวกับปริมาณนํ้าท่ีเหลือนอย 
ลง กระบวนการทําใหเขมขนแบบแชเยือกแข็งนี้มีขอดี คือ  ไมทําใหเกิดการสูญเสียของสารระเหย
ในอาหาร เนือ่งจากเปนกระบวนการแปรภาพท่ีใชอุณหภูมิตํ่า และปองกันการเส่ือมสลายของสาร 
อาหาร เม่ือเปรียบเทียบกับการทําเขมขนแบบอ่ืน เชน การทําใหเขมขนดวยการระเหยโดยใชความ
รอนสูง ซ่ึงเปนวิธีท่ีทําใหเกดิการเส่ือมสลายของสารอาหารในปริมาณมาก  ขอเสียของกระบวนการ
นี้ ไดแก  คาใชจายในการผลิตสูง   เนื่องจากตองใชระบบท่ีซับซอน  การกําจัดผลึกน้ําแข็งออก   
โดยท่ีไมมีการสูญเสียของสารถูกละลายเลยนั้นทําไดยาก คือ  เม่ือทําใหน้ําในนํ้าผลไมเกิดการแข็ง
ตัวอยางรวดเร็ว  ของแข็งบางสวนในน้ําผลไมจะติดไปกับน้ําแข็งท่ีแยกออกไป เชน  สี  กล่ิน  และ
รสชาติของน้ําผลไม ถึงแมวิธีนี้จะไดผลิตภัณฑสุดทายท่ีมีความเขมขนข้ึน และมีรสชาติใกลเคียง
กับของสดก็ตาม (Fellows, 1998) 
2.3 กระบวนการทําน้ําผลไมเขมขนโดยใชเทคนิคแบบแชเยือกแข็ง 
 โดยท่ัวไปกระบวนการทําน้ําผลไมเขมขนโดยใชเทคนิคแบบแชเยือกแข็ง ประกอบดวย          
3 ข้ันตอนใหญ ๆ คือ การเกิดผลึกน้ําแข็ง (crystal nucleation) การขยายตัวของผลึกน้ําแข็ง (crystal 

growth) และการแยกผลึกน้าํแข็งออกจากน้ําผลไม (separation) (ภาพท่ี 2.1) โดยสวนของการผลิต

ผลึกน้ําแข็ง ทําหนาท่ีลดอุณหภูมิของน้ําผลไม จนกระท่ังน้ําในน้ําผลไมเกิดเปนผลึกน้ําแข็ง ในสวน
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นี้น้ําผลไมจะเปนของผสมระหวางผลึกน้ําแข็งกับน้ําผลไมสวนท่ีเหลือ ซ่ึงจะมีสภาพคลายโคลน 
(slurry) จากนัน้เหวี่ยงแยกผลึกน้ําแข็งออกจากนํ้าผลไม  ไดเปนผลิตภณัฑน้ําผลไมเขมขน  

               Ice   
               Crystal slurry                
                                                  
                                    

              Concentration 
 

ภาพท่ี 2.1 กระบวนการพื้นฐานของการทําใหเขมขนโดยใชเทคนิคแบบแชเยือกแข็ง  
 

 
           ข้ันตอนของการลดอุณหภูมิของของเหลว เพื่อทําใหน้ําในของเหลวเกดิผลึกน้าํแข็งนั้น         
เม่ือความรอนถูกกําจัดออกจากระบบจนกระท้ังถึงจุดเยือกแข็งของของเหลว ซ่ึงจะเกิดข้ึนหลังจาก
เกิดซุปเปอรคูลล่ิง (supercooling: การทําใหเย็นยิง่ยวด คือ อุณหภูมิของนํ้าลดลงตํ่ากวาจดุเยือกแข็ง

ของผลิตภัณฑ แตยงัไมเกิดผลึก) ในชวงนีค้วามรอนจะถูกกําจัดออกไป ในรูปความรอนแฝงของน้ํา   
ทําใหน้ําเปล่ียนสถานะจากของเหลวเปนของแข็ง หลังจากน้ําเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเปน
ของแข็งจนหมดแลว ถาความรอนถูกกําจดัอกจากระบบตอไป อุณหภมิูก็จะลดลงอีก (ภาพท่ี 2.2)   
ซ่ึงการแชเยือกแข็งชวงเร่ิมตน จะกอใหเกิดผลึกน้ําแข็งของน้ํา เปนผลใหสารละลายท่ีเหลืออยู        
มีความเขมขนข้ึน จุดเยือกแข็งของสวนท่ียังไมแข็งตัว (unfrozen) จะลดตํ่าลงไปอีก ซ่ึงกระบวนการ

แชแข็งท่ีดําเนนิตอไป ทําใหจุดเยือกแข็งของสารละลายเขมขนลดลงจนถึงจุดท่ีเรียกวา จุดยูเทกติก 
(eutectic point) หลังจากนั้นเม่ือกําจัดความรอนออกไปอีก จะเกดิผลึกของตัวถูกละลายข้ึนมา      

(รุงนภา, 2535)  กระบวนการทําใหเขมขนโดยวิธีแบบแชเยือกแข็งนี้ โดยปกติแลวกระบวนการ
จะตองหยุดกอนถึงจุดยูเทคติกเสมอ เนื่องจากกระบวนการจะมีปญหาท่ีเกดิจากความหนืดมาก
เกินไป จะเปนผลใหไมสามารถแยกนํ้าแข็งออกจากสารละลายเขมขนได (Deshpande et al., 1982) 
 

Crystal nucleation Crystal growth     Separation   Feed 

        ท่ีมา : Thijssen, 1997 
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ภาพท่ี 2.2 กราฟเปรียบเทียบการแชแข็งของน้ําบริสุทธ์ิและสารละลายท่ีมีตัวถูกละลายชนิดเดียว 
  ท่ีมา :  Heldman and Singh, 1981 
 
  เม่ือสารละลายมีความเขมขนเพิ่มมากข้ึน อุณหภูมิจุดเยอืกแข็งจะมีคาลดตํ่าลง (freezing 

point depression)  ท้ังนี้เปนผลเนื่องจากตัวถูกละลายมีโมเลกุลตํ่า เชน เกลือ น้ําตาล ท่ีมีอยูจะเปน

สาเหตุท่ีทําใหจุดเยือกแข็งของสารละลายมีการเปล่ียนแปลง ทําใหสารละลายนั้นมีจุดเยือกแข็งตํ่า
กวา 0๐C ซ่ึงจุดเยือกแข็งจะมีอุณหภูมิเทาใดนัน้ ข้ึนอยูกับปริมาณ และชนดิของตัวถูกละลาย         
ในสารละลายนั้น (Thijssen, 1975) เม่ือพิจารณาเสนโคงการแชแข็ง ซ่ึงแสดงความสัมพันธระหวาง

อุณหภูมิจุดเยอืกแข็งกับความเขมขนของน้ําผลไม (ภาพท่ี 2.3) พบวาเม่ือทําการแชแข็งน้ําแอปเปลท่ี
มีปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดอยูประมาณ 11% สวนท่ีเปนน้ําจะเร่ิมเกดิเปนผลึกน้ําแข็ง         
ท่ีอุณหภูมิประมาณ -1๐C ในขณะท่ีตองใชอุณหภูมิในการแชแข็งประมาณ -14๐C เพื่อทําใหน้ํา
แอปเปลท่ีมีปริมาณของแข็งท่ีละลายได อยูประมาณ 50% เกดิเปนผลึกน้ําแข็ง (Van Pelt and 

Swinkels, 1986) 
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ภาพท่ี 2.3 เสนโคงการแชแข็งของสารละลายกาแฟสกดั น้ําแอปเปลและสารละลายน้ําตาลบางชนิด 

               ท่ีมา : Thijssen, 1975 
 

  2.3.1 การเกิดผลึกน้ําแขง็ (Crystal nucleation) 
   เม่ือสารละลายถูกลดอุณหภมิูจนถึงจุดเยือกแข็ง น้ําจะเร่ิมกลายเปนของแข็ง โดยธรรมชาติ
ของการลดอุณหภูมิ การถายเทความรอนไมสามารถท่ีจะทําใหทุกจดุในสารละลายมีอุณหภูมิเทากนั
ได ผลึกน้ําแข็งจะเร่ิมจากจุดเล็ก ๆ ท่ีมีอุณหภูมิเยน็ยิ่งยวด (supercooling) ซ่ึงจะตํ่ากวาอุณหภูมิโดย

เฉล่ียของสารละลาย อัตราการเกิดจุดผลึกน้ําแข็งเล็ก ๆ เหลานี้จะมีผลตอการเพ่ิมความเขมขนของ
สารละลาย คือ ถามีอัตราการเกิดจุดผลึกเล็ก ๆ มากจะเปนผลใหความเขมขนของสารละลายสูง 
เนื่องจากน้ําบริสุทธ์ิในสารละลายไดเปล่ียนรูปไปเปนของแข็งมากข้ึน     โดยท่ัวไปแลวนวิคลีเอชัน
สามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะคือ  

1)  ไพรมารีนวิคลีเอชัน (Primary nucleation) 

 1.1) โฮโมจีเนยีส นิวคลีเอชนั (Homogeneous nucleation) โฮโมจีเนยีสนิวคลีเอชัน
จะเกดิข้ึนเฉพาะกับสารละลายท่ีมีความบริสุทธ์ิอยางมาก เชน สารละลายท่ีประกอบจากนํ้าแข็ง
บริสุทธ์ิ และนํ้าบริสุทธ์ิ โดยนวิคลีไอจะเปนกลุมของโมเลกุลน้ําท่ีรวมตัวกันอยางสุมสวน ซ่ึงจะ
เกิดข้ึนไดตองใชอุณหภูมิท่ีตํ่ามาก ๆ ซ่ึงในความเปนจริงแลวโฮโมจีเนยีสนิวคลีเอชัน มักไมคอยเกดิ 
และไมเปนท่ีตองการเนื่องจากควบคุมไดยาก (รุงนภา, 2544) 
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  1.2) เฮเทอโรจีเนียส นิวคลีเอชัน (Heterogeneous nucleation) นิวคลีเอชันชนิดนี้ 
เกิดข้ึนไดเม่ือโมเลกุลของน้ํา หรืออาจจะเปนโมเลกุลของตัวถูกละลายไปจับตัวกับส่ิงแปลกปลอม 
เชน อนุภาคเล็ก ๆ ท่ีมีอยูในสารละลาย ซ่ึงอนุภาคเหลานี ้จะกระทําตัวเปน    นิวคลีไอส โดยอนุภาค
เหลานี้ตองมีโครงสรางคลายกับผลึกน้ําแข็ง (รุงนภา, 2544) 

2) เซคอนดารี นิวคลีเอชัน (Secondary nucleation) 

    2.1) นิวคลีเอชันแบบสัมผสั (Contact nucleation) เกดิจากการที่ผลึกท่ีมีอยู เกิดการ
ชนกันเอง หรือชนกับผนังใบกวนแลวช้ินสวนเล็ก ๆ แตกออกจากผลึก โดยท่ัวไปอัตราการเกิดผลึก 
หรือนิวคลีเอชันของอาหารเหลวจะเพิ่มข้ึน เม่ือมีปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดเพิ่มมากข้ึน  
ซ่ึงอัตราการเกิดผลึกจะแปรผันโดยตรงกบักําลังสองของอุณหภูมิเยน็ยิ่งยวดรวม ของสารละลาย 
และข้ึนอยูกับการกวนของสารละลาย การกวนจะมีผลทําใหอุณหภูมิเย็นยิ่งยวดของจุดผลึกเล็ก ๆ 
ลดลง (Thijssen, 1975) 

     2.2) นิวคลีเอชันแบบการเฉอืนของของไหล (Fluid shear nucleation) เกิดข้ึนเม่ือ
โมเลกุล หรือหนวยตาง ๆ ท่ีรวมกันอยูอยางหลวม ๆ ถูกแยกออกมาจากผิวของผลึก หรือถูกฉีกขาด
โดยแรงลากของของเหลวหนืด ท่ีเคล่ือนท่ีผานผิวของผลึกท่ีกําลังโตดวยความเร็วสูง (Thijssen, 
1975) 
 2.3.2 การขยายตัวของผลึกน้ําแขง็ (Crystal growth) การขยายตัวของผลึกน้ําแข็ง จะเกดิข้ึน
หลังจากมีการเกิดจุดผลึกน้ําแข็งเล็ก ๆ จํานวนหน่ึงข้ึนมามากพอ โดยผลึกน้ําแข็งจะมีขนาดท่ีใหญ
ข้ึน เนื่องจากการรวมตัวของผลึกน้ําแข็งเล็ก ๆ เหลานั้น การรวมตัวกันจะเกิดข้ึน เนื่องจาก
ความสามารถในการละลายท่ีไมเทากันของผลึกกอนเล็ก และผลึกกอนใหญท่ีมีในระบบ ซ่ึงผลึก
กอนเล็กสามารถละลายไดงายกวาผลึกกอนใหญ เนื่องจากมีจุดหลอมเหลว และพลังงานอิสระท่ีผิว
ตํ่ากวา (ภาพท่ี 2.4)  โดยทั่วไปอุณหภมิูโดยเฉล่ียของระบบ  จะมีคาตํ่ากวาอุณหภมิูของผลึกกอน
ใหญ และจะมีคาสูงกวาผลึกกอนเล็ก ทําใหผลึกกอนเล็กเกดิการละลายมารวมกบัผลึกกอนใหญ 
เปนผลใหไดผลึกท่ีมีขนาดใหญข้ึน ซ่ึงผลึกท่ีสามารถเติบโตตอไปไดนั้นจะตองมีขนาดไมนอยกวา
เสน   ผาศูนยกลางวิกฤต (critical diameter) ของผลึกในระบบ  โดยปรากฏการณท่ีผลึกมีขนาดใหญ

ข้ึนจาก การรวมตัวของผลึกเล็กๆ นี้จะเรียกวาการบม (ripening) ซ่ึงขนาดของผลึกท่ีไดจะข้ึนอยูท่ี

ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดของสารละลาย (ภาพท่ี 2.5) อุณหภูมิเยน็ยิง่ยวดรวม (bulk 

supercooling) ระยะเวลาในการเล้ียงผลึก (resident time) และความเปนเทอรบูเลนท (turbulence) 

ของสารละลาย 
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                                           Critical diameter 
 

ภาพท่ี 2.4 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิเย็นยิ่งยวดรวมกับขนาดวิกฤตของผลึก 

               ท่ีมา : Thijssen, 1975 
 

 
 

ภาพท่ี 2.5 ผลของปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด ท่ีมีตอการเติบโตของผลึกของสารละลาย     
                        เดกโตรส              ท่ีมา : Thijssen, 1975 
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กระบวนการทาํใหเขมขนดวยวิธีแบบแชเยอืกแข็ง ตองการผลึกน้ําแข็งท่ีมีลักษณะดังนี ้
 ก. ผลึกน้ําแข็งขนาดใหญ โดยข้ึนอยูกับความเร็วในการแชเยือกแข็ง และความเขมขน ซ่ึงหาก
อัตราเร็วในการแชแข็งชาจะไดผลึกน้ําแข็ง ท่ีมีขนาดใหญกวาการใชอัตราการแชแข็งท่ีเร็ว โดย
สารละลายท่ีมีความเขมขนนอยกวา จะไดผลึกน้ําแข็งท่ีมีขนาดใหญกวาสารละลายที่มีความเขมขน
มากกวา (ภาพท่ี 2.6) ผลึกน้ําแข็งท่ีมีขนาดใหญกวา ทําใหสามารถแยกออกจากสารละลายเขมขน   
ไดงายข้ึน และมีการสูญเสียของสารละลายท่ีติดไปกับผลึกน้ําแข็งลดลง  

 

 
              
                Average particle diameter, inches 
 

ภาพท่ี 2.6 ความสัมพันธระหวางขนาดเฉลี่ยของผลึกกับปริมาณของเหลวท่ีจะติดไปบนผิวผลึก 

                ท่ีมา: สมบัติ, 2535 
 

 ข. ความสมมาตรของผลึกน้าํแข็ง ข้ึนอยูกบัการกระจายตัวของตัวถูกละลาย พื้นท่ีในการแช
เยือกแข็ง และอุณหภูมิในการแชแข็ง โดยการท่ีจะไดผลึกน้ําแข็งท่ีมีความสมมาตรกนันั้นตองมีการ
กระจายตัวของตัวถูกละลายท่ีดี และมีพื้นท่ีในการแชแข็งท่ีเพียงพอ ผลึกน้ําแข็งท่ีมีความสมมาตร
จะชวยลดการสญูเสียของตัวถูกละลาย และของแข็งท่ีติดไปกับผลึกน้ําแข็ง โดยการกวนจะชวยให
สารละลายเกิดการผสมกันอยางท่ัวถึง เปนผลใหไดผลึกท่ีมีลักษณะคลายกัน และมีความกลมซ่ึงจะ
ทําใหลดการสูญเสียของตัวถูกละลายจากกระบวนการเหวี่ยงแยก (Schwartzberg, 1990) 
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  เคร่ืองมือท่ีใชในการสรางผลึกน้ําแข็ง ทําหนาท่ีดึงความรอนแฝงของการกลายเปนน้ําแข็ง 
(heat of crystallization) ออกจากของเหลว ซ่ึงสามารถทําได 2 วิธีใหญ ๆ คือ การดึงความรอนออก

จากสารละลายโดยตรง คือ การใชการระเหยนํ้าแบบสุญญากาศ และการดึงความรอนออก โดยผาน
ผนังเย็นจากระบบทําความเย็นดังนี ้
  1) การผลิตผลึกโดยการถายเทความรอนโดยตรง เปนการผลิตผลึก โดยอาศัยหลักการระเหย
ของน้ํา เม่ือความดันบรรยากาศลดลง ทําใหปริมาณนํ้าท่ีอยูในสารละลายลดลงตามไปดวย เนื่องจาก
ในขณะท่ีน้ํามีการระเหย จะมีการสูญเสียพลังงานสวนหนึ่งไปพรอมกับการระเหย สงผลให
อุณหภูมิของสารละลายลดลง น้ําบริสุทธ์ิท่ีอยูในสารละลายมีอุณหภูมิลดลง (ภาพท่ี 2.7) จน

กลายเปนผลึกน้ําแข็ง จากการศึกษา พบวาการผลิตผลึกโดยการถายเทความรอนโดยตรงมีขอดี คือ 
ส้ินเปลืองพลังงาน และเงินลงทุนนอยกวาการผลิตผลึก โดยการถายเทความรอนทางออม แตมี
ขอเสีย คือ    ทําใหกล่ินท่ีมีอยูในสารละลายระเหยไปพรอมกับไอน้ําดวย ท้ังนี้สามารถแกไขได โดย
การใชวิธีดดูซับกล่ินกลับคืน (Verschuurc et al., 2002) 
 

 
 

ภาพท่ี 2.7 แผนภูมิกระบวนการผลิตผลึกดวยการระเหยน้ําแบบสุญญากาศ 

                ท่ีมา : Verschuurc et al., 2002 
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 2) การผลิตผลึกโดยการถายเทความรอนทางออม  เปนการผลิตผลึก โดยอาศัยหลักการ      
ดึงความรอนออกจากสารละลาย ใหสารละลายผานผนังเย็น และนําความรอนออก โดยใชระบบทํา
ความเยน็ อุปกรณท่ีเรียกวา ตัวถายเทความรอนแบบขูดผิว (Van Pelt, 1975) ในการทําใหเกดิการ
แลกเปล่ียนความรอนดานในของอุปกรณประกอบดวย ใบมีด ทําหนาท่ีขูดผลึกน้ําแข็งไมใหเกาะติด
กับผนังเยน็ ซ่ึงอุปกรณทําผลึกชนิดนีแ้บงไดเปน 2 ระบบตามรูปแบบของการทํางาน คือ 
 2.1) แบบผลิตพรอมกับเล้ียงผลึก  โดยท่ัวไปอุปกรณชนิดนี้ประกอบดวย สวนของการ
สรางผลึก และสวนของการเล้ียงผลึกอยูในตัวเดียวกัน (ภาพท่ี 2.8 และ 2.9) ซ่ึงจะตองมีขนาดใหญ 

เพื่อใหเพียงพอตอความตองการ โดยมีการทํางานของเคร่ือง คือ เม่ือผิวเย็นทําหนาท่ีของการสราง
ผลึกเล็ก  (nucleation zone) แลวผลึกเล็ก ๆ เหลานั้นจะถูกใบขูดทําการขูดผลึกเหลานั้นออกมาใหอยู

ในสวนของการเล้ียงผลึก (growth zone) ใบขูดของอุปกรณชนิดนี ้ ทําหนาท่ีในการกวนสารละลาย

เพื่อเพิ่มความเปนเทอรบูเลนทใหกับสารละลายดวย ขอดีของการผลิตผลึกแบบนี้ คือ อุปกรณท่ีใช 
มีราคาถูกกวา จึงเหมาะสําหรับการผลิตแบบไมตอเนือ่ง (batch type) และสามารถควบคุม

กระบวนการผลิตไดงาย สวนขอเสียของอุปกรณนี้ คือ มีประสิทธิภาพต่ํากวาแบบตกผลึกภายนอก 
เนื่องจากไมสามารถควบคุมพลังงานของการกวนไดเพราะใบกวน และใบขูดติดอยูในชุดเดยีวกนั 

(Van Pelt, 1975) 
 

 
  

 ภาพท่ี 2.8 ลักษณะภายในของเคร่ืองผลิตผลึกน้ําแข็งแบบใบขูด 

               ท่ีมา : Van Pelt, 1975 
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ภาพท่ี 2.9 ลักษณะของการเกิดผลึกพรอมกับการขูดผลึกของใบปาด 

  ท่ีมา : Hartel, 1996 
 
 2.2) แบบตกผลึกภายนอกระบบ (External cooled crystallizer) 

หลักการผลิตดวยเคร่ืองผลิตผลึกดวยวิธีนี้ คือ การแยกอุปกรณท่ีทําหนาท่ีกําเนิดผลึก
ออกจากถังกวน เนื่องจากสามารถควบคุมสภาวะไดดกีวาแบบแรก  เหมาะสําหรับระบบการผลิตท่ี
เปนแบบตอเนือ่ง (continuous type) แตมีการลงทุนท่ีสูง และตองการการควบคุมสภาวะท่ีซับซอน

กวาแบบแรก โดยวิธีผลิตผลึกแบบนี้มีอุปกรณท่ีสําคัญ 3 ชนิด คือ 

2.2.1) เคร่ือง scrap surface heat exchanger อัตราทําความเย็นสูง 
2.2.2) ถังบมผลึก (ripening tank) 

2.2.3) ปม (pump) ท่ีทําหนาท่ีสงสารละลายท่ีเปนของเหลวกลับมาทําความเยน็ไดอีก 

 ในกระบวนการผลิตผลึก ความรอนจะถายเทผานผนังของ scrap surface heat exchanger 
(ภาพท่ี 2.10) ในอัตราท่ีสูง ทําใหเกิดผลึกน้ําแข็งในปรมิาณท่ีสูงมาก ซ่ึงผลึกท่ีเกิดข้ึนนี้ อยูในรูป
ของ subcritical crystal เวลาท่ีใชในอุปกรณแลกเปล่ียนความรอน จะใชเพียงไมกีว่นิาที จากนัน้ผลึก
น้ําแข็งเหลานัน้จะถูกสงอยางตอเนื่องไปสูเคร่ืองผลิตผลึก (crystallizer) ผลึกท่ีถูกสงมาจะเกิดการ

ละลายไปรวมกับผลึกท่ีมีขนาดใหญกวาท่ีมีแลวอยูในระบบ โดยในสวนของการผลิตผลึกนี้จะใช
เวลาไมตํ่ากวาคร่ึงช่ัวโมง  
 

Vaporizing ammonia 
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ภาพท่ี 2.10 ระบบของเคร่ืองผลิตผลึกแบบเล้ียงผลึกภายนอก 

  ท่ีมา: Thijssen, 1975 
 

 2.3.3 การแยกผลึกน้ําแขง็ 
 เม่ือน้ําผลไมผานกระบวนการเพ่ิมความเขมขนโดยใชเทคนิคแบบแชเยือกแข็งแลว จะได
สารละลายท่ีอยูในรูปของสารละลายเขมขนผสมกับผลึกน้ําแข็ง แตเนื่องจากตองการสารละลาย
เขมขนเพียงอยางเดยีว จึงตองมีการเหวีย่งแยกผลึกน้ําแข็งออกจากสารละลาย ซ่ึงกระบวนการเหวีย่ง
แยกผลึกน้ําแข็งนี้ มีอยูหลายวิธีดวยกนั เชน วิธีกดบีบ (pressing) วิธีใชแรงเหวี่ยงแยก (centrifuge) 

และวิธีใชกระบอกลาง (wash column) 

 1) วิธีกดบีบ เปนวิธีท่ีใชความดันชวยในการเหวีย่งแยกผลึกน้ําแข็ง โดยท่ีจะใชความดัน
อัดผานช้ันกรอง (filter press) ทําใหสามารถแยกผลึกน้ําแข็งออกจากสารละลายได แตใน

อุตสาหกรรมไมคอยนิยมใช เนื่องจากจะมีสารละลายเขมขนปนอยูในน้ําแข็งมาก ซ่ึงขอดีของวิธีนี้
คือ มีการสูญเสียกล่ินนอยมาก เนื่องจากเปนระบบปด กล่ินไมสามารถกระจายออกไปได 
 2) วิธีเหว่ียงแยก เปนวิธีการแยกผลึก โดยอาศัยแรงเน่ืองจากแรงเหวีย่งหนีศูนยกลาง 
และมีแผนกรองเปนตัวกันมิใหน้ําแข็งกลับไปผสมกับสารละลายเขมขนอีก ซ่ึงปจจัยท่ีมีผลตอการ
เหวีย่งแยกไดแก ความเร็วการหมุนของตะแกรงแยก ขนาดของผลึก และความหนดืของสารละลาย
ท่ีนํามาเหวี่ยงแยกออกจากผลึกน้ําแข็ง เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีแรกแลว พบวาการเหวีย่งแยกผลึก
น้ําแข็งดวยวิธีนี้ มีประสิทธิภาพในการแยกผลึกสูงกวา ในอุตสาหกรรมมีการใชวิธีนีอ้ยูบาง แตไม
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กวางขวาง เนือ่งจากวิธีนี้ทําใหเกดิการสูญเสียรสชาติ กล่ินไดงายและมีการสัมผัสกับอากาศโดยตรง 
ขณะทําการเหวี่ยงแยกผลึกน้าํแข็ง 

3) วิธีกระบอกลาง เปนการแยกผลึกน้ําแข็งชนิดหนึ่งท่ีมีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
สูง นิยมใชในอุตสาหกรรมการทําใหเขมขนโดยวิธีแบบแชเยือกแข็ง ท้ังนี้เนื่องจากเปนระบบปด 
และไมมีชองวางของอากาศอยูเลย จึงสามารถรักษากล่ินรสของสารละลายเขมขนไดเปนอยางด ี
วิธีการแยกผลึกน้ําแข็งสามารถทําได โดยจะทําการสงสารละลาย crystal slurry เขามาทางดานลาง
ของคอลัมน จากนั้นบังคับใหผลึกน้ําแข็งเคล่ือนไปยังสวนบน โดยใชสกรู หรือลูกสูบท่ีมีรูพรุน ซ่ึง
มีน้ําลางท่ีไดจากการละลายของผลึกน้ําแข็งบางสวน ไหลสวนทางกับผลึกน้ําแข็ง แลวถูกแยกออก
จากสวนบนของคอลัมน สวนสารละลายเขมขนนั้นจะถูกแยกออกทางสวนลางของคอลัมน 
2.4 ขอดี และขอดอยของกระบวนการทําใหเขมขนโดยใชเทคนิคแบบแชเยือกแข็ง 
     กระบวนการทาํใหเขมขนโดยใชเทคนิคแบบแชเยือกแข็งมีขอดี และขอดอยดังตอไปนี้ 
(ทะนง, 2542) 
 2.4.1 ขอด ี

  1)  เปนวิธีท่ีใชอุณหภูมิตํ่า ทําใหการเปล่ียนแปลงทางเคมี และปฏิกิริยาเอนไซมในน้ํา
ผลไมชาลง 

2)     น้ําแข็งท่ีแยกออกไปสามารถนํากลับมาใชในกระบวนการได เชน นํากลับมาควบ  
แนนสารทําความเยน็ 

3)  เปนวิธีท่ีสามารถเก็บรักษากล่ินหอมระเหยไดมากกวาวิธีอ่ืน ๆ ดังนั้นเม่ือเจอืจาง
แลวจะไดน้ําผลไมท่ีมีรสชาติใกลเคียงกับน้ําผลไมสดมากท่ีสุด 

 2.4.2 ขอดอย 
1) ระดับความเขมขนท่ีตองการมักทําไดอยางจํากดั ซ่ึงข้ึนอยูกับชนิดของน้ําผลไม 

โดยเฉพาะความหนืด โดยปกติแลวปริมาณของแข็งท้ังหมด (total solid content) ของน้ําผลไม    

ชนิดตาง ๆ จะมีคาตํ่าท่ีอุณหภูมิหอง และมีคาความหนืดตํ่า เม่ือทําใหน้ําผลไมเขมขนข้ึน ในขณะท่ี
อุณหภูมิตํ่า ๆ นั้น จะมีผลึกปนอยูเปนจํานวนมาก สงผลใหของเหลวมีความหนืดสูง ทําใหการ
ทํางานของระบบตาง ๆ ลําบากข้ึน  

2) วิธีทําเขมขนแบบแชเยือกแข็งนี้ไมสามารถทําลายจุลินทรีย เพียงแตยบัยั้งการ
เจริญเติบโตของจุลินทรียเทานั้น 

3) การกําจดัผลึกน้ําแข็งออก  โดยท่ีไมมีการสูญเสียของสารถูกละลายเลยน้ัน ทําไดยาก 
คือ  เม่ือทําใหน้ําบริสุทธ์ิในน้ําผลไมเกดิการแข็งตัวอยางรวดเร็ว  ของแข็งบางสวนในน้ําผลไม     
จะติดไปกับน้าํแข็งท่ีแยกออกไป เชน  สี  กล่ิน  และรสชาติของผลิตภัณฑ (Fellows, 1998) 
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2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับน้าํผลไมเขมขน   
    จากการศึกษาการผลิตกาแฟผง โดยวิธีการอบแหงแบบระเหิด (freeze drying)  หาก

ข้ันตอนแรกไดมีการทําใหสารละลายกาแฟมีความเขมข้ึนจาก 20% เปน 40% โดยใชวิธีการเพิม่
ความเขมขนแบบแชเยือกแข็งกอน แลวจึงนําไปอบแหงดวยวิธีการระเหิดนั้น สามารถชวยประหยดั
ตนทุนลงไดถึง 25% (สมบัติ, 2535)  

  Thijssen (1997) ไดเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระบวนการเพ่ิมความเขมขนน้ําผลไม
ท่ีมีองคประกอบของสารระเหย (volatile) และกล่ิน (aroma) ระหวาง กระบวนการระเหยพรอมกบั

ดูดซับกล่ินกลับคืน กระบวนการรีเวอรสออสโมซิส และกระบวนการเพ่ิมความเขมขนแบบแชเยือก
แข็ง พบวากระบวนการเพิ่มความเขมขนแบบแชเยือกแข็ง ใหคุณภาพของผลิตภัณฑท่ีดีกวาอีก        
2 แบบ ตอมา (Bradock and Marcy, 1998) ไดนําวิธีการเพิ่มความเขมขนแบบแชเยือกแข็งมาศึกษา
ในการผลิตน้ําสับปะรดเขมขนโดยเปรียบเทียบกับวิธีการผลิตแบบใชอุณหภูมิสูง พบวาไมมีความ
แตกตางในดานปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด ปริมาณกรด ปริมาณแฮกโซส ปริมาณวิตามินซี 
ดัชนีบงช้ีความเปนสีน้ําตาล สี และความหนืด แตจะมีความแตกตางทางดานกล่ินรสที่เกิดข้ึน     
โดยกระบวนการเพิ่มความเขมขนดวยวิธีแบบแชเยือกแข็งนั้นจะใหกล่ินรสที่ดีกวา 

   บุษรินทร และ รัชพล  (2543)  ไดศึกษาน้ําสละในรูปของน้ําผลไมเขมขน  25% โดยการ
แปรผันความเขมขนของน้ําตาลท่ี 15 และ 18% โดยนํ้าหนัก  ความเขมขนของเกลือท่ี 0.10 และ 
0.13% โดยนํ้าหนัก  ความเขมขนของกรดซิตริกท่ี  0.13 และ 0.16% โดยนํ้าหนัก  ผลการประเมิน
คุณภาพดานรสหวาน รสเปร้ียว  สี  กล่ิน และความชอบโดยรวม  เพื่อหาสูตรท่ีเหมาะสมในการ
พัฒนาตอไป พบวาสูตรความเขมขนของปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด 15% โดยนํ้าหนัก  
เปนสูตรท่ีมีความชอบโดยรวมดีท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัสูตรอ่ืน ๆ  และจากการแปรผันความ
เขมขนใหมของนํ้าสละท่ี  10 13 และ 15% พบวาสูตรน้ําสละท่ีมีความเขมขนของปริมาณของแข็งท่ี
ละลายไดท้ังหมดคือ 13% โดยน้ําหนัก เปนสูตรท่ีมีคุณลักษณะท่ีดีท่ีสุด และเปน     ท่ียอมรับรวม
ของผูบริโภค เม่ือเปรียบเทียบกับสูตรอ่ืน ๆ 

   ธนพล  และ ศิวรักษ  (2548)  ไดพฒันาผลิตภัณฑน้ําเช่ือมลําไยเขมขนดวยวิธีการระเหย
ภายใตสุญญากาศ  โดยศึกษาอุณหภูมิ และเวลาท่ีใชในการทําใหเขมขน พบวาสภาวะท่ีเหมาะสม
ท่ีสุด คือท่ีอุณหภูมิ  83.27๐C ท่ีความดัน 130 mbar  ใชเวลา 30.35 นาที ทําใหไดปริมาณของแข็งท่ี
ละลายไดท้ังหมด  75%  ความชื้น  21.63%,   aw 0.719  คาความเปนกรด-ดาง  5.19  คาสี  L, a*, b*  
Chroma and Hue angle เทากับ 63.22,  10.11,  39.31,  40.59  และ  75.57๐ ตามลําดับ  

     ในการพัฒนาผลิตภัณฑน้ํามะเขือเทศเขมขน ดวยวิธีการทําใหเขมขนโดยใชเทคนิคแบบ
แชเยือกแข็งแบบ progressive พบวาผลิตภัณฑท่ีไดมีคุณภาพดี ท้ังในดานสี  กล่ิน และคุณคาทาง
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โภชนาการใกลเคียงกับน้ํามะเขือเทศค้ันสดมากท่ีสุด (Liu et al., 1998) การเกิดโครงสรางของผลึก
น้ําแข็งในอาหารแชแข็งชนิดตาง ๆ ท่ีอยูในระหวางกระบวนการแชเยอืกแข็งนั้น พบวาเม่ือสามารถ
ควบคุมอัตราของการเกิดผลึกน้ําแข็งไดดวยวิธีการแบบ progressive ทําใหได ผลึกน้ําแข็งท่ีมีขนาด
ใหญ  ซ่ึงงายตอการแยกออกจากของเหลว (Miyawaki, 2001) 

   ปนัดดา และอัมพวัน (2546) ไดศึกษาการผลิตน้ํามะนาวเขมขนโดยใชเทคนิคการทํา

เขมขนแบบแชเยือกแข็ง พบวาเม่ือน้ํามะนาวมีความเขมขนเพิ่มข้ึนนัน้ จะมีการสูญเสียของปริมาณ
ของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดที่ติดไปกับผลึกน้ําแข็งท่ีแยกออกไป ในปริมาณท่ีสูงดวย ตอมา 
(Siddharth, 2005) ก็ไดนํามาใชในการศึกษาการทําใหน้าํออยเขมขนจาก 20% เปน 40% เพื่อผลิต
เปนน้ําตาลทราย โดยเปนการชวยเพิ่มความเขมขนจากน้ําออยท่ีผานการตมเดือดมาแลว พบวา
สามารถชวยลดการเกดิคาราเมล (caramelisation)  ในน้ําออยได    ทําใหไดน้ําตาลท่ีมีสีขาวข้ึน  และ
ยังชวยลดปริมาณของซางออยลงไดดวย ถาเปรียบเทียบกับวิธีการทําใหเขมขนแบบใชความรอน
เพียงอยางเดยีว ซ่ึงจะมีน้ําตาลซูโครสบางสวนสูญเสียไปกับผลึกน้ําแข็งท่ีแยกออกไป  
 สงกรานต และสมชาย (2550)  ไดศึกษาการฆาเช้ือในผลิตภัณฑผลหมอนในน้ําเช่ือม      
ท่ีบรรจุดวยบรรจุภัณฑทนรอนชนิดออนตัว ในน้ําเดือดท่ีระยะเวลาตางกัน  3  ระดับ  คือ  2  4  และ  
6  นาที  พบวาเวลาท่ีใชในการตมฆาเช้ือท้ัง  3  ระดับ   สามารถทําลายเช้ือจุลินทรียท้ังหมด  และ
กลุมของเช้ือยสีตและราลดลงเหลือนอยกวา 0.1x102 cfu/g และ 10 cfu/g หลังการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑไวท่ีอุณหภูมิ หองนาน 6  เดือน พบวาในผลิตภัณฑผลหมอนยังมีเช้ือจลิุนทรียท้ังหมด
นอยกวา  0.1x102  cfu/g  สวนกลุมของเช้ือยีสตและรามีจาํนวน 30 cfu/g       
 


