
 

 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1 น้ําผึง้ (honey) 

น้ําผ้ึง เปนผลิตผลของน้ําหวานจากดอกไมและจากแหลงน้ําหวานอ่ืนๆ ซ่ึงผ้ึงงานนํามาเก็บ
สะสม ผานข้ันตอนการเปล่ียนแปลงทางเคมีและทางกายภาพบางประการแลวเก็บสะสมไวในรังผ้ึง 
น้ําผ้ึงมีลักษณะท่ีแตกตางกันข้ึนอยูกับน้ําหวานจากดอกไมท่ีผ้ึงเก็บมาทําเปนน้ําผ้ึง น้ําผ้ึงท่ีไดจาก 
ธรรมชาติจะมีรสหวานจัด มีกล่ินหอม ไมมีสีจนกระท่ังมีสีเขมเกือบดําข้ึนอยูกับชนิดของดอกไม 
ลักษณะของนํ้าผ้ึงท่ีดีควรมีลักษณะใส มีความขนหนืดซ่ึงแสดงวามีน้ํานอย มีกล่ินหอมของน้ําผ้ึง 
และดอกไมตามแหลงท่ีไดมา ไมมีฟองอันเนื่องมาจากการบูด สะอาด ไมมีไขผ้ึงหรือตัวผ้ึงผสมอยู 
น้ําผ้ึงจากดอกไมท่ีตางชนิดกันยังมีสวนประกอบของน้ําตาลแตกตางกันไปดวย เชน สัดสวนของ
น้ําตาลกลูโคสและน้ําตาลฟรักโทสไมเทากัน ดังนั้นน้ําผ้ึงท่ีมาจากแหลงตางๆจะมีสมบัติเฉพาะท่ี 
แตกตางกัน เชน สี กล่ินรส หรือสมบัติในการตกผลึก (สิริวัฒน และคณะ, 2528) 
 

2.1.1 สวนประกอบทางเคมีและปริมาณสารอาหารในนํ้าผึ้ง 

น้ําผ้ึงเปนสารละลายนํ้าตาลอ่ิมตัวยิ่งยวด สวนประกอบในนํ้าผ้ึงสามารถแบงออกไดเปน 2 
สวน คือ สวนประกอบหลัก (major constituent) ไดแก น้ําตาลชนิดตางๆ กรด แรธาตุ เอนไซม และ
สวนประกอบยอย (minor constituent) ไดแก วิตามิน ไขมัน โปรตีน สารท่ีใหกล่ิน อินฮิบีน 
(inhibine) ข้ีผ้ึง อินทรีย เคมีฟอสเฟต ละอองเกสร Hydroxymethyl furfural (HMF) เปนตน น้ําตาลท่ี 
เปนสวนประกอบหลักในน้ําผ้ึง ไดแก กลูโคส และฟรักโทส โดยมีปริมาณเทากับ 33-35 และ       
38-40% ตามลําดับ (Hebbar et al., 2008) 

ประเภทของน้าํตาลในน้ําผ้ึง แบงเปน 3 ประเภท ดังนี ้
1. โมโนแซคคาไรด (monosaccharide) ไดแก กลูโคสและฟรักโทส 

2. ไดแซคคาไรด (disaccharide) ไดแก ซูโครส มอลโทส ไอโซมอลโทส นิจิโรส และ       
โคจิไบออส และไตรแซคคาไรด (trisaccharide) ไดแก มิลิซิโทส ราฟฟโนส  

3. โพลิแซคคาไรด (polysaccharide) เปนน้ําตาลท่ีมีโมเลกุลซับซอน เชน เดกซทริน  
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น้ําผ้ึงมีเอนไซมประกอบอยูหลายชนิด เอนไซมสําคัญท่ีสุดท่ีพบในน้ําผ้ึง คือ อินเวอรเทส
(invertase) มีหนาท่ีเปล่ียนน้ําตาลซูโครสในน้ําหวานเปนน้ําตาลอินเวิรต ไดแก กลูโคส และ
ฟรักโทส (The Nation Honey Board, 2009) น้ําตาลฟรักโทสเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของน้ําผึ้ง  
โดยผ้ึงไดน้ําตาลซูโครสจากดอกไมท่ีมีความเขมขนประมาณ 20% ใชเอนไซมเปล่ียนน้ําตาลซูโครส 
เปนน้ําตาลฟรักโทสและกลูโคสเปนสวนใหญซ่ึงมีความเขมขนประมาณ 80% ดังสมการ 2.1 

              อินเวอรเทส 
ซูโครส (ในน้าํหวานของดอกไม)                          ฟรักโทส + กลูโคส (ในน้ําผ้ึง)     (2.1) 

     (20% )                 (40%)        (40%) 
 
น้ําผ้ึงยังมีเอนไซมชนิดไดแอสเทส (diastase) หรืออะไมเลส (amylase) โดยจะทําหนาท่ี

ยอยแปงใหเปนน้ําตาล เอนไซมคะตะเลส (catalase) ซ่ึงเปล่ียนเปอรออกไซดใหเปนน้ําและ 
ออกซิเจน เอนไซมกลูโคสออกซิเดส (glucose oxidase) ทําหนาท่ีเปล่ียนกลูโคสเปนกลูโคโน-     
แลคโตน กรดกลูโคนิค และไฮโดรเจนเปอรออกไซด ซ่ึงไฮโดรเจนเปอรออกไซดมีฤทธ์ิในการ
ยับยั้งการเจริญและทําลายเช้ือโรคได (The Nation Honey Board, 2009) นอกจากนี้ เอนไซม    
กลูโคสออกซิเดสและคะตะเลสยังถือวาเปนเอนไซมท่ีมีสมบัติตานอนุมูลอิสระ (enzymatic 
antioxidants) สวนสารตานอนุมูลอิสระอ่ืนๆท่ีอยูในน้ําผ้ึงซ่ึงไมใชเอนไซม (non-enzymatic 
antioxidants) ไดแก กรดแอสคอรบิก ฟลาโวนอยด กรดฟโนลิก อนุพันธของแคโรทีนอยด กรด
อินทรีย ผลิตภัณฑจากปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาล กรดอะมิโน และโปรตีน (Ferreira et al., 2009) 
และยังพบแอลฟา-โทโคเฟอรอล ซ่ึงเปนรูปแบบหนึ่งของวิตามินอีท่ีมีสมบัติเปนสารตานอนุมูล
อิสระ (Ahmed et al., 2007) ทําใหน้ําผ้ึงมีสมบัติในการเปนสารยืดอายุการเก็บของอาหารได 

น้ําผ้ึงยังมีสรรพคุณทางยาหลายประการ (ฝายวิชาการ, 2546) เชน แกทองเดิน ชวยเรงให
ลําไสท่ีอักเสบใหมีการฟนตัวเร็วข้ึน แกชองคลอดอักเสบจากเช้ือรา (เช้ือแคนดิดา) บํารุงรางกาย 
กลามเน้ือเปนตะคริว น้ําผ้ึงสามารถใชในการรักษาแผลเร้ือรัง นอกจากนี้ยังใชผสมยาแกไอหรือยา
ระบายตางๆ ซ่ึงยังมีเภสัชตํารับหลายชนิดท่ียังใชน้ําผ้ึงอยู (อุดม และสุทธิชัย, 2551) 

ในน้ําผ้ึงยังมีแรธาตุหลายชนิด เชน เหล็ก แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม ทองแดง 
โพแทสเซียม และแมงกานีส มีกรดแอมิโนตางๆ เชน ไลซีน ฮิสติดิน อาจินิน แอสพารติก ทรีโอนิน  
เซอรีน กลูตามิก โพรลีน ไกลซีน อะลานิน ซีสติน วาลิน เมทไทโอนิน ไอโซลิวซีน ไทโรซีน      
เพนนิอะลานีน และทริพโตแฟน มีละอองเกสรดอกไมเจือปนอยู ซ่ึงในละอองเกสรน้ีมีสารโปรตีน
ประมาณ 35% มีวิตามินบี1 บี2 บี6 บี12 วิตามินซี วิตามินดี วิตามินอี และวิตามินเค (แสนนัด, 2537) 
สวนประกอบและสมบัติทางเคมีของน้ําผ้ึงแสดงดังตารางท่ี 2.1 
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ตารางท่ี 2.1 สวนประกอบและสมบัติทางเคมีของน้ําผ้ึง 
สวนประกอบ (%) คาเฉล่ีย 

ความช้ืน  17.2 
น้ําตาลฟรักโทส  38.4 
น้ําตาลกลูโคส 30.3 
น้ําตาลซูโครส  1.3 
น้ําตาลมอลโทส  7.3 
น้ําตาลอ่ืนๆ  1.4 
กรด  0.57 
โปรตีน   0.041 
เถา  0.169 
พีเอช  3.91 
ท่ีมา : พิชัย (2548) 
 

น้ําผ้ึงแตละชนิดจะมีสมบัติทางเคมีแตกตางกันตามชนิดของดอกไมท่ีใหน้ําหวาน น้ําผ้ึง   
สามารถจัดแบงเปนเกรดท่ีแตกตางกันโดยใชปริมาณความช้ืนเปนเกณฑ น้ําผ้ึงท่ีมีความชื้นตํ่ากวา   
21% แสดงวาเปนน้ําผ้ึงเกรดเอ หากปริมาณความช้ืนของน้ําผ้ึงยิ่งมากคุณภาพของน้ําผ้ึงยิ่งลดลง 
(หลวงบุเรศร, 2528) น้ําผ้ึงท่ีมีคุณภาพตํ่า คือ น้ําผ้ึงมีความเขมขนของน้ําตาลตํ่ากวา 78% (พิชัย, 
2548) การจัดเกรดของน้ําผ้ึงตามปริมาณของแข็งและความช้ืนแสดงดังตารางท่ี 2.2 
 
ตารางท่ี 2.2 การจัดเกรดของน้ําผ้ึงตามปริมาณของแข็งและความช้ืน 

ท่ีมา : The Nation Honey Board (2009) 
 
 
 

เกรดของน้ําผ้ึง  ปริมาณของแข็งตํ่าสุด (%) 
ปริมาณความชื้น  

( ฐานเปยก%) 
เกรด A 
เกรด B 
เกรด C 

81.4 
81.4 
80.0 

18.6 
18.6 
20.0 
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2.1.2 ปญหาการตกผลึกของน้ําผึ้ง 
น้ําผ้ึงตกผลึก (crystallized honey) คือ น้ําผ้ึงท่ีเปล่ียนสถานะจากของเหลวมาเปนของแข็ง 

หรือเปนผลึก สาเหตุมาจากนํ้าผ้ึงชนิดนั้นมีความหวานมากหรือมีปริมาณกลูโคสมาก โดยนํ้าตาลท่ี 
ตกผลึกนี้คือ น้ําตาลกลูโคสท่ีมีประโยชนเนื่องจากเปนน้ําตาลเชิงเดี่ยว การชักนํามากอผลึก 
หมายความวา ปริมาณกลูโคสมากแตน้ําหรือความชื้นในน้ําผ้ึงมีนอยก็จะตกผลึกไดงาย และจะตก
ผลึกเร็วข้ึนเม่ือเก็บน้ําผ้ึงในอุณหภูมิตํ่า ซ่ึงน้ําผ้ึงท่ีเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -20oC จะทําใหไดผลึกท่ีมี
คุณภาพดี หากเก็บท่ีอุณหภูมิหอง (20oC) ผลึกท่ีไดจะมีลักษณะเปนเม็ดหยาบ หากเก็บรักษาท่ี
อุณหภูมิปานกลาง (4-10oC) จะไดผลึกท่ีมีขนาดไมสมํ่าเสมอกัน การเก็บรักษาน้ําผ้ึงท่ีอุณหภูมิตํ่า  
จะมีผลทําใหไดผลึกขนาดเล็กซ่ึงเกิดจากการจํากัดการเคล่ือนท่ีของโมเลกุล (Hebber et al., 2008) 
โดยปกติน้ําผ้ึงท่ัวไปไมคอยตกผลึกเพราะมีฟรักโทสมากกวากลูโคส ถามีฟรักโทสมากกวากลูโคส
ถึง 1.5 เทา น้ําผ้ึงจะไมเกิดการตกผลึก (Yong, 2003) การตกผลึกของน้ําผ้ึงถือวาเปนปรากฏการณ  
ทางธรรมชาติท่ีซับซอน ซ่ึงไมสามารถควบคุมไมใหเกิดข้ึนในระหวางการเก็บรักษาได การตกผลึก
ของน้ําผ้ึงแม็กซิกันพบวา การตกผลึกจะข้ึนอยูกับปริมาณความช้ืนและอัตราสวนของน้ําตาล 
กลูโคสในนํ้าผ้ึง โดยความเร็วในการตกผลึกของกลูโคสเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงความหนืดท่ี
มักเกิดข้ึนในชวงท่ีมีการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ เม่ืออุณหภูมิลดลงกลูโคสท่ีอ่ิมตัวอยางยวดยิ่งจะ
เกิดการกอผลึกทําใหความหนืดของน้ําผ้ึงเพิ่มข้ึน การกระจายตัวของกลูโคสลดลงเปนผลใหเกิดการ
รวมตัวเปนผลึกเพิ่มมากข้ึน (Hebber et al., 2008)   

การตกผลึกเปนตะกอนของน้ําผ้ึง ทําใหผูบริโภคเขาใจวาเปนน้ําผ้ึงปลอมแตถาหากสังเกต 
ใหดีและเปรียบเทียบการตกผลึกอยางละเอียดระหวางเกล็ดน้ําตาลกับน้ําผ้ึงจะพบวาไมเหมือนกัน   
โดยนํ้าผ้ึงแทจะมีรูปแบบของผลึกเปนเหล่ียมแทงท่ีคม สวนผลึกของน้ําผ้ึงปลอมท่ีมีสวนผสมของ  
น้ําตาลทรายจะมีรูปส่ีเหล่ียมคางหมูซ่ึงตรวจสอบไดดวยกลองจุลทรรศน ผูบริโภคที่เปนนักบริโภค
น้ําผ้ึงบางรายนิยมรับประทานน้ําผ้ึงตกผลึก เพราะมีรสชาติและเนื้อสัมผัสแตกตางจากน้ําผ้ึงในรูป 
ของเหลว รวมท้ังงายตอการตักรับประทาน ดานการตลาดบางบริษัทผลิตน้ําผ้ึงในรูปน้ําผ้ึงครีมหรือ 
น้ําผ้ึงตกผลึกจําหนายแตยังไมแพรหลาย น้ําผ้ึงท่ีตกผลึกสามารถแกไขใหกลับคืนสภาพเดิมได   
โดยการนําน้ําผ้ึงตกผลึกในภาชนะบรรจุไปแชในน้ําอุนอุณหภูมิไมเกิน 60oC ถาเกินกวานี้จะทําให  
สารอินฮิบิน (inhibine) และอ่ืนๆท่ีมีอยูในน้ําผ้ึงสูญเสียไป (กรมสงเสริมการเกษตร, 2550) 

การตกผลึกในน้ําผ้ึงทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงสมบัติทางกายภาพ คือ ความขุน แรงยึดเกาะ 
ความแนนเนื้อ ความหนืด และความสวางของสีเพิ่มข้ึน สวนการเปล่ียนแปลงทางเคมี คือ ทําใหคา
วอเตอรแอคทิวิตี (aw) เพิ่มข้ึน (ขนิษฐา, 2550) การตกผลึกสงผลใหความเขมขนของกลูโคสใน  
น้ําผ้ึงเหลวลดลง เปนสาเหตุใหคา aw ของน้ําผ้ึงเหลวเพิ่มข้ึน และการเพ่ิมข้ึนของคา aw นี้จะสงผล
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ใหเกิดการเจริญของยีสตท่ีมีอยูในน้ําผ้ึงได และเกิดกระบวนการหมักโดยยีสตดังกลาวท่ีทนตอความ
เขมขนของน้ําตาลสูงๆได (Zamora and Chirife, 2006) ตัวอยางของน้ําผ้ึงท่ีตกผลึกงาย ไดแก น้ําผ้ึง 
ดอกล้ินจี่ น้ําผ้ึงดอกทานตะวัน และนํ้าผ้ึงดอกยางพารา (พิชัย, 2548) 
 

2.1.3 ผลิตภัณฑจากน้ําผึ้ง  
น้ําผ้ึงถูกนําไปใชเปนสวนผสมของอาหารมากมายหลายชนิด เพราะนอกจากจะใหคุณคา 

ทางโภชนาการแลว ยังมีสมบัติทางยาใหกับผูบริโภคไดดวย จึงทําใหน้ําผ้ึงถูกนํามาใชเปนสวนผสม 
ของผลิตภัณฑตางๆ เชน ผลิตภัณฑขนมอบ ผลิตภัณฑอาหารเชา ลูกกวาด แยม ขนมปง เคร่ืองดื่ม 
ผลิตภัณฑนม และไอศกรีม รวมถึงการนําไปใชในดานการถนอมอาหาร ตัวอยางการแปรรูปและ
การนําน้ําผ้ึงไปใชประโยชน มีดังตอไปนี้ 
          2.1.3.1 ไวนน้ําผึ้ง (mead)  

โดยธรรมชาติแลวน้ําผ้ึงท่ีมีปริมาณนํ้าในนํ้าผ้ึงมากกวา 22% จะเกิดการหมักดวยยีสตใน
ธรรมชาติทําใหเกิดแอลกอฮอลข้ึน ถามีการใชสายพันธุยีสตท่ีดีและขบวนการหมักท่ีเหมาะสมจะ
ไดไวนท่ีมีคุณภาพสูงและรสชาติดี ไวนท่ีมีแอลกอฮอลสูง (dry wine) จะหมักสารละลายน้ําผ้ึงท่ีมี 
น้ําตาลมากกวา 22% เปนเวลา 3 สัปดาห ไวนหวาน (sweet wine) จะหมักสารละลายที่มีน้ําตาล  
25% เปนเวลา 4 สัปดาห (พิชัย, 2548) 
          2.1.3.2 น้ําผึ้งตกผลึก (granulated honey, crystallized honey, creamed honey) 

การทําใหเกิดการตกผลึก คือ การทําใหผลึกน้ําตาลรวมตัวตกตะกอนเปนผลึก วิธีการใน
การทําน้ําผ้ึงตกผลึก โดยการอุนน้ําผ้ึงใหมีอุณหภูมิท่ี 71-88°C ประมาณ 2-3 นาที เพื่อกําจัดยีสตท่ี
ทําใหเกิดการหมักและการตกผลึกของเดกซโทส ซ่ึงเปนสาเหตุทําใหสัดสวนของน้ําเพิ่มข้ึนและ 
ความรอนจะทําลายผลึกท่ีมีขนาดใหญในน้ําผ้ึง จากน้ันทําใหน้ําผ้ึงเย็นลงอยางรวดเร็วจนถึง 
อุณหภูมิประมาณ 4°C เติมผลึกท่ีมีหนาท่ีเปนสตารทเตอร (starter) เพื่อเหนี่ยวนําทําใหน้ําผ้ึง 
ตกตะกอนไดท้ังหมด และเก็บน้ําผ้ึงท่ีอุณหภูมิ 14°C ความช้ืนสัมพัทธตํ่า น้ําผ้ึงจะตกผลึกเปนน้ําผ้ึง 
ครีมภายใน 7 วัน (พิชัย, 2548) 
          2.1.3.3 ผลิตภัณฑน้ําผึ้งผง (Honey powder) 

การใชน้ําผ้ึงในอุตสาหกรรมอาหารสวนใหญนั้นจะใชในรูปของน้ําผ้ึงเหลว ซ่ึงมัก
กอใหเกิดปญหาในการจัดการเน่ืองจากน้ําผ้ึงเหลวมีความหนืดสูง (1.36 N s/m2 ท่ีอุณหภูมิ 25oC 
ความช้ืน 21.5%) น้ําผ้ึงท่ีอยูในรูปของผงแหงจึงเปนรูปแบบทางการคาท่ีเหมาะสมในการใช  
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากมีความสามารถในการไหลท่ีดี มีความช้ืนตํ่าจึงมีน้ําหนักเบา    
ทําใหงายตอการจัดการและใชพื้นท่ีในการจัดเก็บนอยกวาเม่ือเทียบกับน้ําผ้ึงเหลว การใชน้ําผ้ึงผงใน  
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สวนผสมแหงสําหรับการทําผลิตภัณฑเคกและขนมปงพบวา สามารถดึงดูดความตองการของ
ผูบริโภคเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากมีกล่ินรส สี กล่ินหอมระเหย เนื้อสัมผัส และคุณภาพในการเก็บรักษา
ท่ีดี นอกจากน้ียังมีการใชน้ําผ้ึงผงในผลิตภัณฑ ลูกกวาดและขนมหวาน เชน น้ําผ้ึงคาราเมล honey 
nougat หรือขนมปงฟู (sponges) ซ่ึงจะสามารถรักษากล่ินรสของอาหารท่ีอาจเสียไปไดเนื่องจาก
ความรอนในกระบวนการผลิต การนําน้ําผ้ึงผงไปใชในผลิตภัณฑชนิดอ่ืนๆ เชน ผลิตภัณฑ
เคร่ืองสําอางและสบู (Herbar et al., 2008) 

กระบวนการท่ีสามารถใชในการเปล่ียนรูปของน้ําผ้ึงเหลวสวนใหญ ไดแก การอบแหง
แบบลูกกล้ิง การอบแหงแบบพนฝอย การใชไมโครเวฟภายใตสภาวะสุญญากาศ และการทําแหง
ดวยวิธีแชเยือกแข็ง โดยตองมีการเติมสารท่ีชวยในกระบวนการผลิตหรือสารอ่ืนๆเพ่ือใหผงท่ีไดมี
ปริมาณความช้ืนตํ่าและมีความสามารถในการไหลอยางอิสระ (free-flowing) (The National Honey 
Board, 2008) ซ่ึงผลิตภัณฑน้ําผ้ึงผงท่ีไดจะมีปริมาณท่ีแตกตางกันระหวาง 50-75% สารท่ีใชในการ
อบแหงของน้ําผ้ึงคือสารท่ีมีน้ําหนักโมเลกุลสูง เนื่องจากอุณหภูมิ glass transition (Tg) ของน้ําตาลท่ี 
เปนสวนประกอบหลักในน้ําผ้ึงไดแก น้ําตาลกลูโคสและน้ําตาลฟรักโทสมีคาตํ่ากวาอุณหภูมิการ 
อบแหง โดยมีคาเทากับ 5 และ -31oC ตามลําดับ ในขณะท่ีคา Tg ของน้ําผ้ึงปกติอยูในชวงระหวาง     
-54.14 และ -33.64oC (Ahmed et al., 2007) ซ่ึงสมบัติดังกลาวมีผลทําใหเกิดการเหนียวของน้ําผ้ึง 
และไมสามารถทําใหแหงเปนผงไดโดยตรง จึงตองมีการเติมสารเพื่อชวยในการผลิตน้ําผ้ึงผง       
ซ่ึงไดแก  

น้ํา โดยปกติแลวน้ําผ้ึงจะประกอบไปดวยน้ํา 20-25% แตมักมีการเติมน้ําลงไปเจือจาง 
เพื่อใหงายตอการจัดการในระหวางการอบแหง อยางไรก็ตาม การเติมน้ําจะตองไมมากจนเกินไป   
เนื่องจากการขจัดน้ําออกในปริมาณมากจะทําใหเกิดการสูญเสียพลังงาน น้ํายังทําใหคา Tg ของ
อาหารลดลง โดยนํ้ามีคา Tg เทากับ -135oC  

อนุพันธคารโบไฮเดตรท่ีมีโมเลกุลสูงและสารใหความหวาน เชน มอลโทเดกซทริน 
สตารช ฟรักโทสคอรนไซรับ (The National Honey Board, 2008) สารเหลานี้สามารถเพ่ิมคา Tg ท้ัง
ยังสามารถปรับปรุงรสหวานใหผลิตภัณฑ โดยสามารถเปล่ียนแปลงรสสัมผัสและสีของผลิตภัณฑ
ไดหากมีการใชในปริมาณท่ีเหมาะสม ซ่ึงพิจารณาไดจากความสามารถในการไหลไดอยางอิสระ
รวมท้ังผลิตภัณฑนั้นตองประกอบดวยน้ําผ้ึงในปริมาณสูง พฤติกรรมระหวางการอบแหงแบบ    
พนฝอยของน้ําผ้ึงจะข้ึนอยูกับสวนประกอบแตละชนิดท่ีใช เชน หากเพิ่มความเขมขนของสตารช
ในสารผสมน้ําผ้ึงและสตารชมากข้ึน ระยะเวลาในการอบแหงจะเพิ่มมากข้ึน (Herbar et al, 1987)   
สวนสารท่ีชวยในกระบวนการผลิต สารท่ีชวยทําใหแหง และสารชวยเพ่ิมความจุ ไดแก เดกซทริน
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แคลเซียมสเตียเรต แคลเซียมไตรฟอสเฟต แมกนีเซียมคารบอเนต เลซิติน แปงถ่ัวเหลือง หรือ
สตารชขาวสาลี เปนตน (The National Honey Board, 2008)  

2.2 การแปรรูปอาหารผง         
 อาหารผงสามารถแปรรูปไดโดยกระบวนการอบแหง การอบแหง คือ กระบวนการที่ให
ความรอนกับวัสดุท่ีมีความช้ืนเพื่อระเหยน้ําออกไปจนกลายเปนผลิตภัณฑของแข็ง วัสดุท่ีพึ่ง 
กระบวนการอบแหงนั้น มีต้ังแตจําพวกท่ีมีสภาพเปนเม็ดผง โคลน แปงเปยก หรือเปนของเหลว 
กระบวนการอบแหงนี้เปนตัวอยางท่ีเดนชัดของปรากฏการณการถายเทมวลสารและความรอนใน 
เวลาเดียวกัน โดยมีการเปล่ียนแปลงสถานะเพราะระเหยนํ้าออกไปโดยใชความรอน (Tamon, 2008)  

 2.2.1 การอบแหงแบบพนฝอย (spray drying)      
 วิธีการอบแหงแบบพนฝอยเปนวิธีการทําแหงอีกแบบหนึ่ง ซ่ึงเปนท่ีรูจักกันดีในวงการ
อุตสาหกรรมอาหารมากกวา 50 ป การอบแหงแบบพนฝอยเปนวิธีการผลิตอาหารผงท่ีไดรับความ
นิยมอยางมากเม่ือเปรียบเทียบกับการอบแหงแบบแชเยือกแข็ง โดยจะใชระยะเวลาและตนทุนใน
การผลิตนอยกวา ซ่ึงมีงานวิจัยจํานวนมากท่ีทําการศึกษาการแปรรูปผักและผลไมใหอยูในรูปแบบ
ของผง เชน มะขามผง (Truong, 1994) มะนาวผง (Roustapour et al., 2006) สมผง (Chegini and 
Ghobadian, 2005) มะเขือเทศผง (Goula et al., 2004) มะพราวผง (Malik, 1995) และนมผง (Nijdam 
and Langrish, 2005, Birchal et al., 2005) เปนตน กระบวนการอบแหงแบบพนฝอยนี้สามารถทํา
การผลิตไดคราวละมากๆและกระบวนการผลิตเปนแบบตอเนื่อง (พรศักดิ์, 2534) โดยอาศัย
หลักการพาความรอนของอากาศ ซ่ึงเปนวิธีการทําแหงท่ีมีอัตราการถายเทความรอนสูงทําใหน้ํา 
ระเหยออกจากอาหารไดอยางรวดเร็ว เวลาท่ีใหในการทําแหงส้ัน และไดผลิตภัณฑท่ีอยูในรูปของ
ผงแหง ซ่ึงจะเปนการลดน้ําหนักของผลิตภัณฑลง ทําใหงายตอการขนสงและการเก็บรักษา        
(พรศักดิ์ และสมยศ, 2533) การอบแหงแบบพนฝอยในเชิงอุตสาหกรรมจะเก่ียวของท้ังทาง       
เภสัชภัณฑท่ีปลอดเช้ือจนถึงกระบวนการทางเหมืองแร ซ่ึงอัตราการปอนวัตถุดิบจะอยูในชวงต้ังแต 
2-3 กิโลกรัม ตอช่ัวโมง หรือมากกวา 100 ตัน ตอช่ัวโมง ตอเคร่ือง เนื่องจากการอบแหงแบบ       
พนฝอยมีลักษณะที่ดีหลายอยาง เปนเหตุใหการอบแหงแบบพนฝอยมีความสําคัญตออุตสาหกรรม
การอบแหงในทุกวันนี้ ตัวอยางกระบวนการอบแหงแบบพนฝอยท่ีใชอุตสาหกรรมอาหารประเภท
ตางๆ เชน ผลิตภัณฑนม ไขผง กาแฟผงสําเร็จรูป ผลิตภัณฑน้ําผลไมหรือมะเขือเทศ ผลิตภัณฑ 
น้ําสมหรือน้ําผลไมท่ีมีปริมาณนํ้าตาลฟรักโทสหรือกลูโคสสูง เปนตน (Master, 1991)   
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 การทํางานของเคร่ืองอบแหงแบบพนฝอย (เอกดนัย, 2551)    
 การทํางานของเคร่ืองอบแหงแบบพนฝอย เร่ิมจากอากาศจะถูกดูดผานเคร่ืองกรองและผาน
เคร่ืองใหความรอน จากนั้นจึงเขาสูหองอบแหง (drying chamber) สวนตัวอยางของเหลว (feed)     
ท่ีนํามาฉีดพนควรมีลักษณะเหลวและไมขนหนืดมาก จากน้ันของเหลวจะถูกดูดโดยปมผาน
อุปกรณที่ทําใหเกิดละอองฝอย คือ atomizer เม่ือละอองของอาหารสัมผัสกับอากาศรอนภายใน
หองอบจะทําใหเกิดการระเหยของน้ําอยางรวดเร็ว และจะไดผงของผลิตภัณฑตกลงสูดานลางของ 
หองอบ ผงบางสวนท่ีหลุดออกมากับอากาศจะถูกแยกโดยใช cyclone ซ่ึงจะรวมเขาเปนผลิตภัณฑ
ผงในท่ีสุด           
 กระบวนการอบแหงแบบพนฝอยโดยเคร่ือง spray dryer นั้น ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ
 1. การทําใหของเหลวกระจายตัวเปนละออง (atomization of feed) โดยอาศัยหัวฉีดพนแบบ
จานเหวี่ยง (rotary atomizer) หรือหัวฉีดพนดวยความดัน (pressure nozzle)  
 Rotary Atomizer มีความเร็วรอบประมาณ 5,000-10,000 รอบตอนาที ของเหลวท่ีตกลง
บนจานหมุนจะถูกเหวี่ยงออกดานขางกระจายเปนละออง ขนาดอนุภาคเฉล่ียประมาณ 30-120 
ไมครอน ซ่ึงขนาดอนุภาคจะแปรผันตรงกับอัตราการไหลของของเหลวและความหนืด แตจะ
แปรผกผันกับอัตราการหมุนและเสนผานศูนยกลางของจานหมุน   
 Pressure Nozzles Atomizer อาศัยความดันสูงจากลมหรือแรงดัน ทําใหของเหลวกระจาย
เปนละอองฝอย อนุภาคที่ไดจะมีขนาดเฉล่ียประมาณ 120-250 ไมครอน โดยขนาดอนุภาคจะแปร
ผันตรงกับอัตราการไหลของของเหลวและความหนืดแตจะแปรผกผันกับความดัน ขนาดของ
อนุภาคของเหลวจะใหญกวาท่ีไดจากวิธีจานเหวี่ยง      
 2. การสัมผัสของละอองฝอยกับลมรอน ทําใหเร่ิมเกิดการระเหยของน้ําออกจากละออง 
ของเหลว          
 3. การระเหยของละอองฝอยขณะเคล่ือนท่ีไปกับกระแสลม    
 4. การแยกผลิตภัณฑแหงจากกระแสลมรอน โดยนิยมใชไซโคลนทําใหไดอาหารผงท่ีมี
ลักษณะแหงออกมา          
 ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพของการอบแหงแบบพนฝอย (เอกดนัย, 2551)  
 ปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดประสิทธิภาพของการผลิตอาหารผงดวยวิธีอบแหงแบบพนฝอย
ไดแก           
 1. ความหนืด         
 ของเหลวท่ีมีความหนืดสูง (อาจเกิดอุณหภูมิของของเหลวท่ีลดลง) เม่ือนําไปอบแหงแบบ
พนฝอยจะทําใหไดละอองที่มีขนาดใหญข้ึนท่ีสภาวะการพนฝอยเดียวกัน และหากมีความหนืดสูง
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มากจะทําใหของเหลวท่ีฉีดออกมามีลักษณะคลายเสนดาย ทําใหอาหารไมแหงตามตองการ ดังนั้น
จึงไมควรใสของเหลวท่ีมีความหนืดสูงเกินไป       
 2. อัตราการไหลของของเหลว       
 ถาอัตราการไหลของของเหลวสูงข้ึนจะทําใหไดละอองท่ีหยาบข้ึน และอาหารแหงมี
ความช้ืนสูงเพราะใชเวลาท่ีสัมผัสกับลมรอนนอยเกินไป จึงควรควบคุมอัตราการไหลของของเหลว
ใหเหมาะสม          
 3. อัตราการไหลของอากาศ         
 หากอัตราการไหลของอากาศลดลงจะทําใหเวลาท่ีละอองอยูในหองอบนานข้ึน ซ่ึงจะทําให
ละอองสัมผัสกับอากาศรอนนานข้ึน และเปนผลใหลดความช้ืนไดดีข้ึน แตหากอัตราการไหลของ
ของเหลวสูงและอัตราการไหลของอากาศตํ่าเกินไป เม่ืออุณหภูมิไมสูงเพียงพอก็อาจทําให
ผลิตภัณฑท่ีไดมีความช้ืนสูงและเกาะติดอยูกับผนังของหองอบได    
 4. อุณหภูมิอากาศขาเขา        
 การเพิ่มอุณหภูมิของอากาศขาเขาจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการระเหยได แตท้ังนี้ก็ข้ึนกับ
การไหลของอากาศดวย  

2.2.2 ขอดีขอเสียของเคร่ืองอบแหงแบบพนฝอย (Master, 1991)   
 เคร่ืองอบแหงแบบพนฝอยเปนเครื่องท่ีมีลักษณะพิเศษท่ีสามารถผลิตผงท่ีมีขนาดอนุภาคท่ี
มีลักษณะเฉพาะและปริมาณความช้ืนท่ีไดไมข้ึนอยูกับปริมาณความจุของเครื่องหรือความไวตอ
ความรอนของผลิตภัณฑ ท้ังยังคงสามารถรักษาลักษณะเฉพาะหรือคุณภาพของผงท่ีไดคงท่ีตลอด
กระบวนการผลิตโดยไมข้ึนกับระยะเวลาในการเดินเคร่ืองเม่ือมีสภาวะการอบแหงคงท่ี นอกจากน้ี
การทํางานของเคร่ืองอบแหงแบบพนฝอยจะมีความตอเนื่องและใชงานงาย สามารถดัดแปลงการ
ทํางานโดยการควบคุมแบบอัตโนมัติท้ังหมด โดยใชเวลาในการตอบสนองตอการส่ังการอยาง
รวดเร็ว คนควบคุมเครื่อง 1 คน สามารถจัดการกับเคร่ืองท่ีควบคุมแบบอัตโนมัติไดมากกวา            
1 เคร่ือง ถามีการจัดวางเคร่ืองอยางเปนระบบ ลักษณะท่ีสําคัญของการอบแหงแบบพนฝอยคือ 
สามารถใชไดท้ังวัตถุดิบท่ีไวตอความรอนหรือทนทานตอความรอน วัตถุดิบอยูในรูปสารละลาย, 
slurry, emulsion ท่ีอยูในรูปของแปงเปยกหรือท่ีหลอมเหลวแลวท่ีมีความเหนียวท่ีเหมาะสมจะ
สามารถทําการอบแหงแบบพนฝอยได โดยไมตองคํานึงวาจะเกิดสารกัดกรอนหรือไม สามารถ 
อบแหงวัตถุดิบในสภาวะการอบแหงแบบปลอดเช้ือ หรือการอบแหงวัตถุดิบใหเปนผง granular, 
agglomerate หรือ non-agglomerate         
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ขอเสียของการอบแหงแบบพนฝอย คือ ตนทุนในการติดต้ังสูง หนวยการผลิตจะมีขนาด
ใหญกวาเคร่ืองอบแหงประเภทอื่นๆ ทําใหการสรางเคร่ืองอบแหงแบบพนฝอยมีราคาแพง แมวาจะ
เปนเคร่ืองอบแหงประเภทพาความรอนแตประสิทธิภาพเชิงความรอนยังตํ่ากวาเคร่ืองอบแหงแบบ 
สัมผัสกับอาหารโดยตรง (direct-contact dryer) นอกจากนี้ยังตองใชอุณหภูมิขาเขาท่ีสูงมากหากเปน
ผลิตภัณฑท่ีมีอุณหภูมิในการหลอมเหลวสูง อากาศเสียท่ีปลอยออกจากเคร่ืองอบแหงจะมี     
ปริมาณมาก ซ่ึงจะประกอบดวยความรอนซ่ึงมีคุณภาพตํ่า มีผลในการจัดการความรอนท่ีออกจาก
อุปกรณและการแลกเปล่ียนความรอนจะมีราคาสูง ดังนั้นอุปกรณจะตองมีการจัดการผงและอากาศ
ท่ีอ่ิมตัวหรืออยูในสภาวะใกลอ่ิมตัว ซ่ึงจะตองมีการออกแบบเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนท่ีมีความ
ซับซอนยิ่งข้ึน  

2.3 ปญหาระหวางการอบแหงแบบพนฝอย 
2.3.1 การอบแหงอาหารท่ีมีน้ําตาลสูง 
การอบแหงแบบพนฝอยของอาหารท่ีมีน้ําตาลสูง เชน น้ําผลไม น้ําผ้ึง หรืออนุพันธของ

สตารชบางชนิด เชน กลูโคสไซรับ มอลโทเดกซทรินท่ีคา DE สูงๆจะทําไดยาก เนื่องจากนํ้าตาล 
สวนใหญ เชน กลูโคส ซูโครส และฟรักโทส มีน้ําหนักโมเลกุลตํ่า ซ่ึงสารท่ีมีน้ําหนักโมเลกุลตํ่าจะ
มีอุณหภูมิ glass transition (Tg) ท่ีตํ่าดวย กระบวนการอบแหงแบบพนฝอยซ่ึงเปนกระบวนการผลิต
ท่ีใชอุณหภูมิสูงกวา Tg มาก ผลิตภัณฑเหลานี้จึงเกิดการเหนียวและการเกาะติดไดงาย (Bhandari et 
al.,  1997a) ปญหาการเหนียวของผลิตภัณฑน้ํ าตาลจะมีความสัมพันธกับอุณหภูมิ  Tg ท่ี ตํ่า            
โดยของแข็งท่ีอยูในรูปของอสัณฐานจะมีคาความหนืดสูง (>1012 Pa.s) ในขณะท่ีอุณหภูมิเพิ่มข้ึน  
คาความหนืดจะลดลงมากจนถึงคาวิกฤต (critical viscosity) ท่ีประมาณ 107 Pa.s ซ่ึงเปนชวงท่ี
ผลิตภัณฑเร่ิมเหนียว คา critical viscosity จะลดลงเม่ือปริมาณน้ําเพิ่มข้ึน ความหนืดของอาหารผง
จะถึงจุดวิกฤตเม่ืออุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิ Tg ประมาณ 10-20oC (Roos and Karel, 1991) ดังนั้นจึง
สามารถสรุปไดวาอุณหภูมิท่ีผิวหนาของอนุภาค (particle) ระหวางการอบแหงแบบพนฝอยไมควร
เพิ่มข้ึนเกินกวา 10-20oC เหนืออุณหภูมิ Tg การเหนียวของวัตถุดิบเกี่ยวของกับอุณหภูมิ Tg โดย
วัตถุดิบท่ีมีน้ําหนักโมเลกุลสูงจะมี Tg สูง แตหากวัตถุดิบนั้นมี Tg ตํ่ากวาอุณหภูมิในการผลิตจะมีผล 
ทําใหเกิดการเหนียวและเกาะติดของวัตถุดิบท่ีผนังของเคร่ืองอบแหง อาหารท่ีเหนียวงาย อนุภาคมี
การเกาะติดกันตองอาศัยการควบคุม Tg หรือใชอุณหภูมิในกระบวนการผลิตตํ่ากวา Tg ของ
ผลิตภัณฑ หรือการเพ่ิม Tg ของผลิตภัณฑดวยการเติมสารท่ีมีน้ําหนักโมเลกุลสูง (Boonyai et al., 
2006, Bhandari et al., 1997a)  
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  2.3.1.1 ลักษณะทางกายภาพของนํ้าตาลแตละชนิดและผลตอการอบแหง 
พฤติกรรมการเหนียวของอาหารจะข้ึนอยูกับปริมาณน้ําตาลและอุณหภูมิของผลิตภัณฑ 

สมบัติทางกายภาพของน้ําตาลแตละชนิดในอาหารมีผลตอการอบแหงท่ีแตกตางกัน โดยสามารถ
พิจารณาไดจากสมบัติท่ีสําคัญบางประการ ไดแก ความสามารถในการดูดน้ํากลับ (hygroscopicity) 
ความสามารถในการละลาย (solubility) จุดหลอมเหลว (melting point) อุณหภูมิ Tg (Roos and 
Karel., 1991) ระหวางการอบแหงนั้นอุณหภูมิของผลิตภัณฑมักใกลเคียงกับอุณหภูมิของอากาศขา
ออก (Master, 1991) ผลิตภัณฑท่ีไวตอความรอนมักกําหนดอุณหภูมิอากาศขาออกในการอบแหง
แบบพนฝอยท่ีประมาณ 60oC สวนความสามารถในการละลายของนํ้าตาลจะเพ่ิมข้ึนตามอุณหภูมิท่ี 
สูงข้ึน ในชวงอุณหภูมิระหวาง 30-80oC ความสามารถในการดูดน้ํากลับจะเพิ่มข้ึนตามอุณหภูมิของ 
กลูโคสและฟรักโทส ในกรณีของฟรักโทสเม่ือพิจารณาสมบัติจะพบวาไมอยูในสถานะของ
ของแข็งอยางสมบูรณในระหวางการอบแหงแบบพนฝอยท่ีสภาวะปกติแมมีความช้ืนในระหวาง
การอบแหงท่ีตํ่า ท้ังยังคงมีลักษณะท่ีเหนียวมากและมีการเปล่ียนรูปในลักษณะของพลาสติก ดังนั้น
น้ําตาลฟรักโทสจึงเปนน้ําตาลท่ีทําการอบแหงแบบพนฝอยไดยากท่ีสุด (Bhandari et al., 1997b) 
 

2.3.1.2 Glass transition  
Glass transition คือ การเปล่ียนแปลงสถานะลําดับท่ี 2 (second order phase transition) เปน

การเปล่ียนแปลงโครงสรางของอาหารจากโครงสรางอสัณฐาน (amorphous) ไปเปนลักษณะยาง
หนืด (rubbery) ซ่ึงเปนกระบวนการท่ียอนกลับได การเปลี่ยนแปลงระหวางการอบแหงเปนแบบ
ของเหลวไปเปนยางหนืดและเปล่ียนเปนของแหงอสัณฐาน ในขณะท่ีการเปล่ียนแปลงของ
อาหารผงระหวางการเก็บรักษาเปนแบบของแหงอสัณฐานไปเปนยางหนืด โดยสมบัติทางกายภาพ
ตางๆของวัสดุจะเกิดการเปล่ียนแปลง ไดแก การเพิ่มปริมาตรท่ีอิสระ (free volume) การเพิ่ม
ปริมาณความจุความรอน (Cp) สัมประสิทธ์ิการขยายตัวเนื่องจากความรอน (∞) สัมประสิทธ์ิการนํา
ไฟฟา และการเปล่ียนแปลงสมบัติทาง viscoelastic (Genin and Rene, 1995) ปริมาตรอิสระ คือ 
ปริมาตรท่ีวางอยูเนื่องจากการสรางของแข็งของโมเลกุล แสดงถึงปริมาตรท่ีโมเลกุลสามารถ
เคล่ือนท่ีได การเรงใหเกิดการเปล่ียนแปลงท้ังหมดนี้เปนผลมาจากอุณหภูมิ ดังนั้นการวิเคราะหคา
อุณหภูมิ Tg จึงเปนส่ิงสําคัญ โดยสามารถวิเคราะหดวยเคร่ือง Differential scanning calorimetry 
(DSC), Differential thermal analysis (DTA), Thermal mechanical analysis (TMA) เปนตน 

Glass transition temperature (Tg) หมายถึง อุณหภูมิในการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของ
อาหารจากโครงสรางอสัณฐาน (amorphous structure) หรือมีสถานะคลายแกว (glassy state)        
ไปเปนสถานะของเหลวหนืดคลายยาง (rubbery state) หรือยอนกลับ (Silva et al., 2006) วัสดุท่ีมี
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สถานะคลายแกวอาจถือเปนสารละลายของแข็งได ในสถานะท่ีความหนืดของวัสดุคลายแกวจะ
เทากับ 1012 Pa s เม่ืออุณหภูมิของวัสดุเพิ่มข้ึนจนถึงจุด Tg วัสดุจะเกิดการเปล่ียนสถานะเปน rubbery 
ซ่ึงจะมีความหนืดเฉล่ียเทากับ 106–108 Pa s ในการวัดคาความหนืดของวัสดุคอนขางทําไดยากและ
มักเกิดความผิดพลาดได (Bhandari and Howes, 1999) 

Tg เปนสมบัติเฉพาะของวัสดุ amorphous โดยอาหารท่ีมีลักษณะเปน amorphous จะเกิด
การกอรูปในสภาวะท่ีไมสมดุล (non equilibrium condition) โดยอาจเกิดจากการกําจัดตัวกลางท่ี
กระจายอยูลอมรอบ เชน น้ําหรือจากการหลอมเหลวโดยความเย็น หรือการทําใหเย็นแบบยิ่งยวด 
(supercooling) วัสดุนี้จะไมเกิดการสมดุลทางเทอรโมไดนามิกส ดังนั้น วัสดุนี้จึงอยูในสภาวะท่ี   
ไมเสถียรซ่ึงจะสงผลใหเกิดการตกผลึกได (Bhandari and Howes, 1999) ท่ีคาความหนืดสูงกวา  
1012 Pa s วัสดุ amorphous จะเกิดการเหนียว เนื่องจากในสถานะน้ีโมเลกุลจะเกิดการเคล่ือนท่ีอยาง
จํากัด ซ่ึงจะมีความสําคัญตอการจัดเรียงตัวของโมเลกุลเปนผลึก โดยอัตราการเปล่ียนแปลงจะข้ึนอยู
กับอุณหภูมิและปริมาณความชื้น ตัวอยางการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางกายภาพและการกอรูป
ของวัสดุแสดงดังภาพท่ี 2.1 
 

  
 

 
 

 
 
 
ภาพท่ี 2.1 แสดงการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของ amorphous glass จาก rubbery จนกระท่ังเกิดเปน
ผลึก (T = อุณหภูมิ, t = เวลา) 

ท่ีมา : Bhandari et al.( 1997b)  
 
2.3.1.3 ผลของอุณหภูมิ glass transition และพฤติกรรมการเหนียวระหวาง     

การอบแหงแบบพนฝอย 
ปญหาหลักท่ีมักเกิดข้ึนในระหวางการอบแหงแบบพนฝอยของน้ําผ้ึง คือปญหาการเหนียว 

ซ่ึงเปนผลมาจากนํ้าผ้ึงประกอบดวยน้ําตาลในปริมาณมาก (70-80%) ระหวางการทําแหงผลิตภัณฑ
ท่ีมีน้ําตาลสูง ผลิตภัณฑท่ีไดอาจยังมีลักษณะเปนไซรับ หรือเกิดการเหนียวท่ีผนังของ chamber เปน
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ผลใหเกิดการจับตัวกันเปนกอนในผนังของ chamber หรือภายในระบบทอลําเลียงของเคร่ืองอบ
แหงแบบพนฝอย ปญหานี้ทําใหปริมาณผลผลิตของผลิตภัณฑท่ีไดลดลงและอาจเกิดปญหาในการ
ปฏิบัติงานได (Roos et al., 1996) การเหนียวของอาหารผงสามารถอธิบายไดในรูปของการเกาะตัว
ของผงระหวางอนุภาค-อนุภาค (cohesion) และการเกาะติดของอนุภาคที่ผนัง (adhesion) การเกาะ
ตัวเปนสมบัติภายในของผงโดยสามารถวัดไดจากแรงยึดของอนุภาคท้ังสอง ในขณะท่ีการเกาะติด
เปนสมบัติระหวางผิวหนาท่ีสามารถวัดจากแรงยึดระหวางอนุภาคกับผิวหนาของวัตถุอ่ืนๆ การเกาะ
ตัวกันของผงเปนดัชนีช้ีวัดท่ีสําคัญในการจับตัวกันเปนกอนของผง กลไกการเหนียวของอาหารผง
โดยเฉพาะการเกาะตัวของผง สามารถจําแนกไดเปน 5 กลุมหลัก คือ intermolecular and 
electrostatic, mobile liquid bridges, immobile liquid bridges, solid bridge และ mechanical 
interlocking โดยสาเหตุหลักท่ีทําใหเกิดการเหนียวในผลิตภัณฑ amorphous ไดแก water 
plasticization ท่ีผิวหนาของอนุภาค และอุณหภูมิท่ีมากพอจะลดความหนืดท่ีผิวหนาของอนุภาคทํา
ใหเกิดการเกาะตัวของอนุภาคผงและกอตัวกันเปนกลุมกอน (Boonyai et al ., 2004) พฤติกรรมการ
เหนียวท่ีเกิดข้ึนนี้ไมข้ึนกับสมบัติของวัสดุเพียงอยางเดียว แตยังข้ึนอยูกับอุณหภูมิท่ีใชกับระบบการ
อบแหง ซ่ึงสามารถลดการเกาะติดของอาหารผงโดยการควบคุมกระบวนการผลิตดังนี้ การควบคุม
อุณหภูมิขาออกท่ีเหมาะสม (Bhandari et al., 1997a) การใชอากาศเย็นเขาสูสวนลางของเคร่ือง
อบแหง หรือการหลอเย็นท่ีผนังเคร่ืองอบแหง (Truong et al., 2005) 

 ความยากในการอบแหงแบบพนฝอยอาหารที่มีน้ําตาลสูงยังเกี่ยวของกับลักษณะพื้นฐาน 
ทางกายภาพของสารผสมที่มีน้ําตาลซ่ึงมีน้ําหนักโมเลกุลตํ่า (ซูโครส 324, กลูโคส 180, ฟรักโทส 
180) (Jaya and Das, 2004) การกําจัดความช้ืนอยางรวดเร็วระหวางการอบแหงแบบพนฝอยมีผลทํา
ใหไดผลิตภัณฑท้ังท่ีเปน amorphous อยางสมบูรณหรือเปน microcrystalline บางสวนกระจายใน
มวลของ amorphous (amorphous mass) การเปล่ียนแปลงหลักท่ีเกิดข้ึนในระหวางการอบแหงแบบ
พนฝอยแสดงดังภาพท่ี 2.2 

ในข้ันแรกของการอบแหงแบบพนฝอย คือ การทําใหของเหลวกระจายตัวเปนละออง 
(atomization of feed) โดยปกติแลวสารละลายเขมขนท่ีถูกฉีดพนจะมีขนาดอนุภาคเฉล่ีย 20-150 μm 
(Master, 1991) ในขณะท่ีน้ําเกิดการระเหยตัวถูกละลายท่ีอยูภายในอนุภาคจะมีความเขมขนเพิ่ม     
มากข้ึน สถานะทางกายภาพของผลิตภัณฑจะเกิดการเปล่ียนแปลงเมื่อผานเคร่ืองอบแหงแบบ      
พนฝอย จากสารละลายกลายเปนไซรับและสุดทายในรูปของของแข็ง ในระหวางการอบแหงนั้น 
เร่ิมแรกอนุภาคของของเหลว (droplet) จะกระจายตัวแยกจากกันอยูภายในเคร่ืองอบในปริมาณมาก 
โดยไมเกิดการเกาะตัวกัน (agglomeration) อยางไรก็ตาม อนุภาคที่มีความช้ืนสูงจะสามารถเกิดการ
เหนียวข้ึนได ในสวนลางของเคร่ืองอบอนุภาคจะกลายเปนของแข็งและไมควรเกิดการเหนียวหรือ
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การเกาะตัวกันเม่ือความจุของอนุภาคตอหนวยพื้นท่ีปริมาตรเพ่ิมข้ึนอยางฉับพลัน ตัวอยางเชน     
ในสวนดักผง (collection) หรือสวนถายเทผง (conveying dust) เพราะจะทําใหอนุภาคเคล่ือนท่ีมา
ชนกันและเกิดการเกาะตัวกันเปนกอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 2.2 แสดงการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของหยดอนุภาคระหวางกระบวนการอบแหงแบบพน
ฝอย (Dehydration I, II, III แสดงถึงลําดับข้ันของการระเหยน้ําออก μ คือ ความหนืด Tg  คือ 
อุณหภูมิ glass transition Tsurface คือ อุณหภูมิท่ีผิวหนาของอนุภาค) 
ท่ีมา : Bhandari et al. (1997b)  
 

Downton et al. (1982) กลาววาหากความหนืดของผลิตภัณฑตํ่ากวาระดับวิกฤติท่ี 107 Pa s 
ผลิตภัณฑจะยังคงเปนไซรับแมวาจะมีระดับความช้ืนท่ีตํ่า ท้ังนี้ยังข้ึนอยูกับลักษณะเฉพาะของ
ผลิตภัณฑ สวนประกอบภายใน และสภาวะในการอบแหง พื้นผิวของอนุภาคท่ีอบแหงยังคงเปน 
plastic เปนผลใหเกิดการเหนียวติดกับผนังเคร่ืองอบแหงหรือเกิดการจับตัวกันของอนุภาค 
ผลิตภัณฑ amorphous ท่ีไดรับในขั้นตอนสุดทายของกระบวนการอาจเปนไดท้ังไซรับผงท่ีเหนียว
หรือผงท่ีสามารถไหลไดอยางอิสระข้ึนอยูกับสมบัติของอาหารและสภาวะการผลิต 

Tg ของอาหารท่ีมีน้ําตาลสูงจะมีคาตํ่ามาก ผลิตภัณฑท่ีเปนน้ําตาลบริสุทธ์ิจึงไมสามารถท่ีจะ 
ทําการผลิตดวยวิธีการอบแหงแบบพนฝอยได การอบแหงบางชนิดท่ีมีลักษณะเฉพาะจะใชวิธีการ
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อ่ืนๆท่ีจะสามารถทําการอบแหงได เชนการใชสภาวะอุณหภูมิตํ่า (Freeze drying) แตวิธีการที่ใชกัน
มากในการอบแหงคือ การเติมสารท่ีมีน้ําหนักโมเลกุลสูงเขาไป ซ่ึงจะมีผลทําให Tg เพิ่มมากข้ึน 
Busin et al. (1996) ทําการศึกษาผลของ Tg  ตอพฤติกรรมการเหนียวของสารผสมน้ําตาล (ฟรักโทส 
กลูโคส และซูโครส) และมอลโทเดกซทรินในระหวางการอบแหงแบบพนฝอย โดยทําการประเมิน
ความยากงายในการอบแหงดวยปริมาณ recovery ของผลิตภัณฑ พบวาปริมาณ recovery ของผงจะ
มีความสัมพันธกับคา Tg  ในกรณีของสารผสมน้ําตาลกับมอลโทเดกซทริน ซ่ึงหากปริมาณ 
recovery สูง แสดงวามีการเกาะติดของผงท่ีผนังของเคร่ืองอบในปริมาณท่ีนอย Bhandari et al. 
(1997b) ศึกษาความสัมพันธระหวางคา Tg และพฤติกรรมในระหวางการอบแหงแบบพนฝอยของ
น้ําตาล และนํ้าผลไมซ่ึงผสมมอลโทเดกซทริน โดยอธิบายในรูปของสมการ (สมการท่ี 2.1) เพื่อหา
ปริมาณสารท่ีเหมาะสมที่ตองเติมลงไปในอาหารท่ีมีน้ําตาลสูงกอนการอบแหงแบบพนฝอย       
โดยการระบุคาดัชนีการอบแหงของสารประกอบแตละตัวซ่ึงจะข้ึนอยูกับความสามารถในการทําให
แหงโดยการอบแหงแบบพนฝอย 
          (2.1) 

โดย Xi คือ สัดสวนน้ําหนักของสารประกอบแตละตัว ai คือ ดัชนีท่ีระบุเฉพาะใน
สารประกอบแตละตัว Y คือ overall index (ดัชนีโดยรวม) นําคาตางๆมาคํานวณโดยหาก Y< 1       
การอบแหงจะทําไดยาก Y=1 แสดงถึงการอบแหงยังสามารถทําได และ Y>1 แสดงถึงการอบแหง
สามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยท่ีปริมาณ recovery ของผงจะใชเปนเกณฑมาตรฐานเพื่อ
แสดงถึงสมรรถภาพในการอบแหงแบบพนฝอย (Bhandari et al., 1997b) 
 
2.4 สมบัติสําคัญของอาหารผง 
 2.4.1 คาวอเตอรแอคทิวิตี (water activity, aw) 

อาหารท่ัวไปมีน้ําเปนองคประกอบอยูระหวาง 7-95% น้ําเปนสวนประกอบหลักของ 
อาหารทุกชนิดโดยอยูในรูปอิสระ (free water) และนํ้ากอพันธะ (bound water) น้ําอิสระเปนน้ําท่ี 
แทรกอยูในชองวางของอาหาร มีสมบัติเหมือนน้ําปกติสามารถเปนตัวทําละลายได น้ําอิสระน้ีมี 
สวนเกี่ยวของกับปฏิกิริยาเคมีและจุลินทรียสามารถนําไปใชในการดํารงชีวิตได แตน้ําสวนนี้ก็ยังมี 
สมบัติไมเหมือนกับน้ําอิสระในธรรมชาติอยางแทจริง จึงมักเรียกน้ําอิสระน้ีวา active water ปริมาณ
น้ําในอาหารเปนปจจัยสําคัญยิ่งท่ีมีผลตอการเจริญของจุลินทรีย อาหารแตละชนิดจะเสียเร็วหรือชา
นั้นข้ึนอยูกับปริมาณนํ้าท่ีเปนประโยชนตอจุลินทรียโดยใชคา aw เปนดัชนีกําหนดอาหารที่มีปริมาณ
น้ํามากจัดอยูในประเภทท่ีมีคา aw อยูในชวง 0.6-0.9 ไดแก แยม ทุเรียนกวน และกุงแหง เปนตน 
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สวนอาหารที่มีคา aw ตํ่ากวา 0.6 ไดแก อาหารแหง ธัญชาติ นมผง และกาแฟ ซ่ึงเกิดการเนาเสียได
ยาก สามารถเก็บไดเปนเวลานาน (คณาจารย, 2540)  

คําจํากัดความของ aw คือ อัตราสวนระหวางความดันไอของน้ําในอาหาร (P) ตอความดัน
ไออ่ิมตัวของน้ําบริสุทธ์ิท่ีอุณหภูมิเดียวกัน (P0) 

aw = P / P0       (2.2) 
Raoult’s law กลาววา ตัวถูกละลายจะลดความดันไอของน้ําในอาหารมีผลทําใหคา aw 

ลดลงไปดวย อาหารทุกชนิดมีน้ําเปนองคประกอบ สถานภาพของน้ําในอาหารสามารถอธิบายโดย 
อาศัยความสัมพันธระหวางความช้ืนในอาหารกับความช้ืนสัมพัทธท่ีอยูรอบๆอาหารนั้น อัตราสวน
ของตัวเลขท้ังสองนี้คือคา aw ความช้ืนสัมพัทธของอากาศท่ีสัมพันธกับคาความช้ืนจําเพาะ (specific 
moisture content) ของอาหาร เรียกวา equilibrium relative humidity (ERH) 

aw = ERH / 100       (2.3) 
 

น้ําในอาหารทําใหเกิดความดันไอซ่ึงความดันไอที่เกิดข้ึนจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับ 
ปริมาณน้ําท่ีมีอยูในอาหาร อุณหภูมิ และความเขมขนของสารท่ีละลายอยูในน้ํา เชน เกลือ และ
น้ําตาล 

อาหารท่ีมีความช้ืนสูงหรือมีปริมาณนํ้ามากกวาสวนท่ีเปนของแข็งจะมีคา aw เทากับ 1.0 
และเม่ืออาหารมีความช้ืนตํ่าลงหรือมีปริมาณนํ้านอยกวาสวนท่ีเปนของแข็งคา aw จะตํ่ากวา 1.0  
การเปล่ียนแปลงคา aw ท่ีเกิดข้ึนระหวางกระบวนการทําแหงนั้นสามารถนําคา aw มาเขียนเสนกราฟ
ปริมาณความชื้นในอาหารซ่ึงจะไดกราฟแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําในอาหารกับ 
ปริมาณความช้ืนสัมพัทธของอากาศหรือ aw กราฟนี้เรียกวา sorption isotherm 

aw มีบทบาทสําคัญมากตอการแปรรูปและการเก็บรักษาอาหารอบแหง โดยมีผลตอปฏิกิริยา
ท่ีทําใหอาหารเนาเสีย การเจริญหรือความคงตัวของจุลินทรีย และปฏิกิริยาทางชีวเคมีท่ีเกิดข้ึน
ภายในอาหารซ่ึงมีความสัมพันธกับความคงตัวของอาหาร ดังนั้นจึงใช aw เปนตัวบงช้ีหรือทํานาย
การเส่ือมสลายและการเนาเสียของอาหาร และเปนตัวกําหนดการส้ินสุดอายุการเก็บรักษาของ
อาหารอบแหงเพื่อใหผลิตภัณฑอาหารอบแหงสามารถเก็บรักษาไดนานและมีความคงตัวดี 

 
 2.4.2 Moisture Sorption Isotherm 

คา Moisture sorption isotherms แสดงถึง ความสัมพันธระหวางปริมาณความช้ืนสมดุล 
และ aw ของอาหารท่ีอุณหภูมิคงท่ี อาหารที่มีปริมาณความช้ืนแตกตางกันจะมีคา aw ท่ีตางกัน โดยจะ
ข้ึนอยูกับปฏิสัมพันธระหวางน้ําและของแข็งในอาหาร ดังนั้นผลิตภัณฑอาหารแตละชนิดจะมี 
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moisture sorption isotherms เฉพาะในแตละผลิตภัณฑ (Bell and Labuza., 2000) moisture sorption 
isotherms เปนเคร่ืองมือทางเทอรโมไดนามิกสท่ีมีประโยชนสําหรับการวิเคราะหปฏิสัมพันธ 
(interaction) ของน้ําและสารในอาหาร ทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑอาหาร 
ไดแก การทําใหแหง การผสม การบรรจุผลิตภัณฑในบรรจุภัณฑ และการเก็บรักษาอาหาร 
นอกจากนี้ sorption isotherms สามารถใชในการหาลักษณะโครงสรางของผลิตภัณฑอาหารเชน 
พื้นท่ีผิวจําเพาะ ปริมาตรของรูพรุน ความสามารถในการเปนผลึก (crystallinity) และการกระจาย
ขนาดของรูพรุน (Debnath et al., 2002) moisture sorption isotherms ยังสามารถใชในการทํานาย
ความช้ืนสูงสุดในอาหารท่ีควรควบคุมในระหวางกระบวนการทําแหงและการเก็บรักษา ทํานายการ
เปล่ียนแปลงในความคงตัวของอาหาร (Stencl, 2004) และยังสามารถใชในการคัดเลือกความคงตัว
ของกล่ิน สี เนื้อสัมผัส สารอาหาร และความคงตัวทางชีวภาพท่ีเหมาะสมหรือสูงสุดของอาหาร 
(Debnath, 2002) 

คุณภาพของอาหารสวนใหญท่ีถูกเก็บรักษาโดยการทําใหแหงนั้นข้ึนอยูกับปริมาณของ
ความคงตัวทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา ซ่ึงความคงตัวเหลานี้เปนผลหลักของความสัมพันธ
ระหวางปริมาณความช้ืนสมดุลของวัสดุอาหาร และความสอดคลองกับคา aw ซ่ึงคา water sorption 
isotherms เหลานี้มีลักษณะจําเพาะสําหรับอาหารแตละชนิด และสามารถนําไปใชไดโดยตรงในการ
แกไขปญหาการออกแบบการผลิตอาหาร การทํานายความตองการในการใชพลังงานและวิเคราะห
หาสภาวะการเก็บรักษาท่ีเหมาะสม (Peng et al., 2007) อาหารที่มีลักษณะเปนผงมีแนวโนมท่ีจะมี
ลักษณะเหนียวและเกาะตัวกันของผง ซ่ึงน้ําเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอปญหาดังกลาว ดังนั้น moisture 
sorption isotherms เปนเคร่ืองมือท่ีใชประโยชนสําหรับการทําความเขาใจในเร่ืองของความสัมพันธ
ของผงและปญหาเกี่ยวกับความคงตัวตางๆ ซ่ึง moisture sorption isotherms สําหรับผงนั้นอธิบายถึง
ความสัมพันธท่ีสมดุลระหวางปริมาณความชื้นของผงและความชื้นสัมพัทธของส่ิงแวดลอม
โดยรอบ (Foster et al., 2005) 

Sorption isotherms จะประกอบดวยกระบวนการลดความชื้น (desorption) และการเพ่ิม
ความช้ืน (adsorption) ซ่ึงเกิดข้ึนไดเม่ือมีการเปล่ียนแปลงความช้ืนสัมพัทธของอากาศและจะมีผล
ตอคา aw (ภาพท่ี 2.3) กระบวนการทั้งสองจะไมเกิดข้ึนพรอมกันหรือเปล่ียนกลับไปมา แตมีความ
แตกตางกันระหวาง isotherms ณ ท่ีความช้ืนหนึ่งๆของอาหาร คา aw ของ desorption จะตํ่ากวา 
adsorption หรือ ณ ท่ีคา aw หนึ่งๆ ปริมาณความช้ืนของ desorption จะมากกวา adsorption เสมอ 

กราฟ desorption isotherm แสดงถึงระดับความแหงของอาหารท่ีคอยๆเพิ่มข้ึนหรือ
ความชื้นของอาหารท่ีคอยๆลดต่ําลงจนถึงจุดสมดุลกับสภาวะแวดลอม หรือความช้ืนของอากาศ
ขณะน้ัน ดังนั้นจึงใช desorption isotherm สําหรับกระบวนการทําแหง สวนกราฟ adsorption หรือ 
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resorption isotherm เปนการวิเคราะหความช้ืนของอาหารท่ีคอยๆเพิ่มข้ึน เนื่องจากอาหารนั้นมี
ความสามารถในการดูดความช้ืนจากอากาศได หากความชื้นสัมพัทธของอากาศเพ่ิมข้ึนเพียง
เล็กนอยและอาหารมีความสามารถในการดูดความช้ืนไดมาก เสนกราฟ adsorption isotherm จะมี
ความชันมาก อาหารประเภทนี้เรียกวา hygroscopic product เชน อาหารที่มีปริมาณน้ําตาลและ         
เกลือสูง และถาอาหารไมมีความไวตอความช้ืนสัมพัทธของอากาศท่ีเพิ่มข้ึน เสนกราฟจะมีความชัน
นอยอาหารประเภทนี้เรียกวา nonhygroscopic product (ภาพท่ี 2.4) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.3 ลักษณะ desorption และ adsorption isotherms ของอาหาร  
ท่ีมา : Hui et al. (2008) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.4 Adsorption isotherms ของสารประเภท hygroscopic product (A) และ nonhygroscopic 
product (B)  
ท่ีมา : นิธิยา (2545) 
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รูปกราฟ sorption isotherm โดยท่ัวไปจะเปนรูป sigmoid แบงออกเปน 3 สวน (ภาพท่ี 2.3) 
ซ่ึงจะแตกตางกันตามปริมาณความช้ืนท่ีมีอยูในอาหารหรือคา aw 

Zone I ของ isotherm เสนกราฟคอนขางชันจะสอดคลองกับ monolayer ของน้ํา ซ่ึงเปนน้ํา 
ท่ีเกาะอยูกับสารประกอบในอาหารอยางเหนียวแนนและมีคา aw อยูในชวง 0-0.25 หรือ 0.3 

Zone II เสนกราฟคอนขางราบสอดคลอง capillary water ท่ีมีอยูในอาหาร ซ่ึงเปนน้ําท่ี 
กําจัดออกไดคอนขางยาก ถาปริมาณนํ้าสวนนี้ลดลงทําใหคา aw ลดลงดวยและยับยั้งการเจริญเติบโต
ของจุลินทรียและปฏิกิริยาทางเคมีสวนใหญท่ีเกิดข้ึนในอาหารไดดวย ปริมาณความช้ืนจะลดลง
เหลือประมาณ 3-7% ข้ึนอยูกับชนิดของอาหารและอุณหภูมิ คา aw อยูในชวง0.3-0.8 

Zone III เปนน้ําอิสระท่ีมีอยูในเนื้อเยื่ออาหารท้ังพืชและสัตว สามารถกําจัดออกไดโดยงาย 
น้ําเหลานี้จะทําหนาท่ีเปนตัวทําละลาย และถูกใชสําหรับการเจริญเติบโตของจุลินทรียและ         
การเกิดปฏิกิริยาทางเคมี อาหารจะมีน้ําประมาณ 12-25% และมีคา aw มากกวา 0.8-1.0 (ภาพท่ี 2.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.5 อัตราเร็วของปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนในอาหารและการเจริญเติบโตของจุลินทรียท่ีผันแปรตาม
คา aw ท่ีอุณหภูมิ 20ºC  
ท่ีมา : นิธิยา (2545) 
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2.4.3 ความสามารถในการไหล (Flow ability) 
 การไหลของผงเปนการอธิบายความสัมพันธในการเคล่ือนท่ีของอนุภาคระหวางอนุภาคที่
ลอมรอบและในระหวางพื้นผิวผนังของบรรจุภัณฑ (Peleg, 1977) ลักษณะการไหลของผงมี  
ความสําคัญอยางมากตอการจัดการและในสภาวะการเก็บรักษา สมบัติการไหลท่ีลดลงของผงเกิด
จากการอัดตัวแนนของผง รวมถึงความชื้นท่ีมีผลทําใหความสามารถในการไหลลดลงโดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑอาหาร เวลาในการรวมตัวกันของผงจะมีผลทําใหสมบัติของอาหารผงลดลง ดังนั้นในการ
ทดสอบสมบัติแตละชนิดมักทําภายใตสภาวะการควบคุม ทําการปดผนึกตัวอยางอาหารหรือ
ทดสอบภายในหองปด สมบัติพื้นฐานท่ีแสดงถึงการเส่ือมสภาพของผงไดแก the angle of wall 
friction, the effective angle of internal friction, the failure function, the cohesion และ the ultimate 
tensile strength 

การวัดสมบัติในการไหลของอาหารผงมักวัดเปนคามุมกอง เนื่องจากเปนวิธีการวัดท่ีงาย 
มุมกอง (Angle of repose) หมายถึง มุมกองระหวางพื้นราบ และพ้ืนเอียงของกองวัสดุท่ีถูกทําให
ไหลลงมาจากอุปกรณท่ีจัดใหอยูสูงเหนือพื้นราบ โดยใชอุปกรณอยางงายในการทําใหเกิดการไหล
ของวัสดุจากจุดท่ีอยูเหนือพื้นราบจนกระท่ังมุมท่ีเกิดข้ึนคงท่ี มุมกองเปนดัชนีช้ีวัดความสามารถใน
การไหลของผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะเปนผง คามุมกองของวัสดุแหงท่ีมีคาตํ่ากวาจะมีความสามารถใน 
การไหลไดมากกวาวัสดุแหงท่ีมีคามุมกองท่ีสูงกวา (Bodhmage, 2006) 

Carr (1976) ไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางความสามารถในการไหลของผง โดยคามุม
กองท่ีตํ่ากวา 35 องศา แสดงวาสามารถไหลไดอยางอิสระ คามุมกองอยูในชวง 35-45 องศา แสดงวา
อนุภาคเกิดการเกาะตัวกันระหวางอนุภาคเล็กนอย สําหรับคามุมกองท่ีอยูในชวง 45-55 องศา แสดง
วาเกิดการเกาะตัวกันระหวางอนุภาคมาก (สูญเสียความสามารถในการไหล) และคามุมกอง >55 

องศา แสดงวาอนุภาคมีการเกาะตัวกันระหวางอนุภาคสูงมากและมีความสามารถในการไหลจํากัด
หรือไหลยาก การวัดคามุมกองเปนวิธีท่ีนาเช่ือถือ รวดเร็ว และงายสําหรับการวัดความสามารถใน
การไหลของผงท่ีแตกตางกัน โดยมุมกองท่ีมีขนาดเล็กกวาจะมีความสามารถในการไหลของผงได
อิสระกวา ขณะท่ีมุมกองท่ีมีขนาดใหญกวาแสดงวาวัสดุมีความสามารถในการไหลไดไมดีหรือมี
ความเกาะตัวกันระหวางอนุภาคมากกวา (cohesiveness) (Bodhmage, 2006)  

มุมกองสามารถวัดได 2 แบบ คือ static angle of repose เปนมุมท่ีเกิดข้ึนระหวางระนาบ 
พื้นราบและเสนความชันท่ียาวไปตามพื้นผิวของกองท่ีเกิดข้ึนโดยวัสดุท่ีเทลงบนพื้นผิวราบ การวัด
static angle of repose แสดงดังรูป 2.6 สําหรับ dynamic angle of repose จะถูกวัดในกระบอกตวงท่ี
มีการหมุน (rotating cylinder) แสดงดังรูป 2.7 (Bodhmage, 2006) 
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ภาพท่ี 2.6 การวัด Static angle of repose 
ท่ีมา : Bodhmage (2006) 
 

การวัด static angle of repose 
การวัด static angle of repose ประกอบดวยกรวยแกวกรองท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลางของ

ทางออกดานปลายกรวยแกวกรองขนาด 0.9 cm ถูกตรึงไวบนขาต้ังโลหะดังรูปท่ี 2.6 ทางออกดาน
ปลายกรวยแกวกรองจะอยูสูงจากฐาน 6 cm ตาม ตัวอยางผง 200 g จะถูกเทผานกรวยกรองลงไป 
ปลายทางออกของกรวยกรองจะถูกปดไว เม่ือปลายทางออกถูกเปดออกวัตถุจะไหลออกไปสราง
เปนรูปทรงกรวยบนฐาน วางกลองดิจิตอลไวในตําแหนงดานหนาของกรวยกรองเพื่อถายรูป
อัตโนมัติ หลังจากนั้นจะถูกนําไปวิเคราะห static angle of repose (Bodhmage, 2006) 
 
การวัด dynamic angle of repose 

Dury and Ristow (1998) ทําการวัด dynamic angle of repose ดวย Electrical Capacitance 
Tomography (ECT) โดยเทผงตัวอยางลงในกระบอกตวงท่ีมีการหมุน (rotating drum) แลวสังเกต 
กอนท่ีกล้ิงไปตามพ้ืนผิวของกองผง เม่ือเพิ่มอัตราการหมุนพบวา กอนท่ีกล้ิงจะหยุดเปนพักๆ หรือ
นอยลงและขาดออกจากพ้ืนผิวอยางตอเนื่อง โดย dynamic angle of repose คือ มุมท่ีเกิดข้ึนโดย
พื้นผิวท่ีลาดเอียงของกองผงกับแนวราบเม่ือทําการหมุนในกระบอกตวงดังรูปท่ี 2.7 และเม่ือเพิ่ม
อัตราเร็วการหมุนตอไปมากข้ึน จะทําใหเกิดการเสียรูปของพื้นผิวแบนราบไปเปนรูปรางตัว S (S 
shape profile) การเสียรูปรางเร่ิมตนจากการลดเขามาขางในของขอบเขต และสามารถถูกประมาณ
คาโดยเสนตรง 2 เสนท่ีมีความชันแตกตางกัน โดยเสนตรงท่ีมีความชันมากกวาจะไวสําหรับการวัด 
dynamic angle of repose (Bodhmage, 2006) 
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ภาพท่ี 2.7 การวัด Dynamic angle of repose 
ท่ีมา : Bodhmage (2006) 

 
2.4.4 ความสามารถในการละลาย 
สมบัติการละลายของผง (Barbosa-Cánovas and Vega-Mercado, 1996) ไดแก 
1. Wettability คือ ความสามารถของอนุภาคของผงในการดูดซับน้ําบนพ้ืนผิวของอนุภาค 

และปจจัยท่ีมีผลตอ wettability ไดแก กระบวนการการเกาะกันเปนกอนของอนุภาค จํานวนของ
อนุภาคที่ดูดซับน้ําได พื้นผิวของอนุภาค หรือการไมมีอนุภาคที่ไมเกาะกันเปนกอน 

2. Sinkability คือ ความสามารถของผงในการจมลงไปในนํ้า หลังจากผงเกิดการดูดซับน้ํา 
บนพื้นผิวของอนุภาค และมีผลมาจากความหนาแนนของอนุภาค 

3. Dispersibility หมายถึง ความสามารถของผงในการกระจายตัวตลอดท่ัวท้ังภายในน้ํา 
โดยไมเกิดเปนกอน ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอ dispersibility คือ อนุภาคท่ีมีขนาดมากกวา 250 μm 
หรืออนุภาคที่เกาะตัวกันเปนกอน 

4. Solubility คือ อัตราการละลายหรือความสามารถในการละลายท้ังหมด โดยการบวมน้ํา 
อยางรวดเร็วของอนุภาคเปนปจจัยท่ีกระทบตอความสามารถในการละลาย 

Solubility index (SI) คือ รอยละของมวลแหงของสารท่ีละลายไดใน supernatant (Ws) กับ 
มวลแหงของตัวอยางท้ังหมด (Wo) (Mandala and Bayas, 2004)  

โดยใชตัวอยางปริมาณ 5 g ใสในcentrifuge tube เติมน้ํา 50 ml ท่ีอุณหภูมิ 30oC ปนท่ี
ความเร็ว 3000 rpm นาน 10 นาที เท supernatant ใสใน aluminium can อบท่ีอุณหภูมิ 105oC 
เวลานาน 24 ช่ัวโมง คํานวณหาคาความสามารถในการละลาย (%) (Shittu and Lawal, 2007) 

 SI= Ws  x  100       (2.4) 
       

Wo 
ปจจัยท่ีมีผลตอความสามารถในการละลาย คือ ธรรมชาติของตัวถูกละลายและตัวทําละลาย 

อุณหภูมิ ความดัน ขนาดของอนุภาค และการกวนผสม (Rahman, 1995)  
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2.4.5 ความหนาแนน (Density) (Barbosa-Cánovas et al, 2005) 
 2.4.5.1 ความหนาแนนของอนุภาค ( Particle density) 
 ความหนาแนนของอนุภาคสามารถอธิบายไดในรูปของมวลตอปริมาณท้ังหมด           
ความหนาแนนจะมีความสัมพันธกับการอธิบายสมบัติอ่ืนๆของอนุภาค เชน โครงสรางของผง 
(bulk powder structure) และขนาดของอนุภาค ( particle size) โดยข้ึนอยูวิธีการวิเคราะหปริมาณ 
total volume ความหนาแนนของอนุภาคจะมีคําจํากัดความท่ีแตกตางกัน โดยแบงออกเปน true 
particle density, apparent particle density หรือ effective (aerodynamic) particle density เนื่องจาก
อนุภาคนั้นมักเกิดการแตก การราว การเกิดโพรง หรือการติดกันของอนุภาค ดังนั้นการนิยามจึง
แตกตางกัน 

True particle density แสดงถึง มวลของอนุภาคหารดวยปริมาตรท่ีประกอบดวย open และ 
close pores ดังภาพท่ี 2.8 และความหนาแนนอนุภาคของวัตถุท่ีเปนของแข็ง สําหรับสารเคมีบริสุทธ์ิ  
สารอินทรียและสารอนินทรีย ความหนาแนนของสารสามารถอางอิงไดจากหนังสือขอมูลทางเคมี
ฟสิกส โดยวัตถุอนินทรียประกอบดวยอนุภาคที่แข็ง สวนสารประกอบอินทรียจะมีลักษณะท่ีออน
นุมและอนุภาคที่เปนรูพรุน true density ของอาหารผงหลายชนิดมักมีคาต่ํากวาผงแรหรือโลหะ  
วัตถุประเภทท่ีไมใชโลหะ (non metallic) จะมีความหนาแนนมากกวา 2,000 kg/m3 ในขณะท่ี
อนุภาคของอาหารสวนใหญจะมีความหนาแนนตํ่ากวา 1,000-1,500 kg/m3  

 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟท่ี 2.8 แสดงผงท่ีประกอบดวย open และ close pores 
ท่ีมา : Barbosa-Cánovas and Joliano (2005) 
 

Apparent particle density คือมวลของอนุภาคหารดวยปริมาตรท่ีประกอบดวย open pore 
ซ่ึงสามารถวิเคราะหโดยวิธีการแทนท่ีดวยกาซหรือของเหลว เชน liquid or air pycnometry 
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Effective particle density แสดงถึง มวลของอนุภาคหารดวยปริมาตรท่ีประกอบดวยท่ี
ประกอบดวย open และ close pores ในกรณีนี้ปริมาตรคือปริมาตรภายใน aerodynamic envelope 
ซ่ึงจะแสดงการไหลของกาซผานตัวอยางอนุภาค ความหนาแนนชนิดนี้มีความสําคัญมากตอการ
นําไปประยุกตใชซ่ึงจะมีผลตอ bulk flow ในอากาศรอบๆที่อยูลอมรอบอนุภาคคลายกับการไหล
ของของเหลว (fluidization) 
 ความหนาแนนของอนุภาคที่แตกตางกันสามารถอธิบายไดจาก dimensionless form ซ่ึงมี
ความสัมพันธกับความหนาแนนหรือความถวงจําเพาะ ซ่ึงเปนสัดสวนของความหนาแนนของ
อนุภาคตอความหนาแนนของน้ํา การวิเคราะหมวลของอนุภาคที่แมนยํานั้นสามารถทําไดงายแต
การประเมินปริมาตรนั้นสามารถทําไดยากเนื่องจากมีรูปรางท่ีไมสมํ่าเสมอและการมีชองวาง 
ระหวางอนุภาค  

การวิเคราะหความหนาแนนของอนุภาคดวยวิธี Liquid pycnometry 
สามารถใช liquid pycnometry ในการหาความหนาแนนของอนุภาคทั้งวัตถุท่ีละเอียดและ

หยาบโดยจะข้ึนอยูกับปริมาตรของขวด pycnometer ท่ีใชโดยท่ัวไปแลวจะใชขวด pycnometer 
ขนาด 50 ml สวนสารที่ใชในการวิเคราะหควรเปนสารท่ีไมทําละลายหรือไมสามารถแทรกซึมเขา
ไปในตัวอยางอาหารผง ข้ันตอนการวิเคราะหความหนาแนนของอนุภาคโดยวิธี liquid pycnometry 
แสดงดังภาพท่ี 2.9 

 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.9 แสดงข้ันตอนการวิเคราะหความหนาแนนของอนุภาคดวยวิธี liquid pycnometry  
ท่ีมา : Barbosa-Cánovas and Joliano (2005) 
 

2.4.5.2 ความหนาแนนผง (Bulk density) (Barbosa-Cánovas and Joliano, 2005) 
ความหนาแนนของผงสามารถประเมินไดจากความหนาแนนของอนุภาค โดยเปนการ

วิเคราะหความหนาแนนของของแข็งและอนุภาคที่มีรูพรุนภายใน หรือสามารถวิเคราะหไดจาก
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ลักษณะการจัดตัวของอนุภาคภายในบรรจุภัณฑ ความหนาแนนของผงประกอบดวยปริมาตรของ
วัตถุท่ีเปนของแข็งและของเหลว  

ความหนาแนนของผงสามารถวิเคราะหไดโดยวิธี Aerate powder จากการเทผงลงใน
ตะแกรงรอนซ่ึงจะเขยาผงผานลงไปยังถวยแสดงดังภาพ 2.10 Hokasawa powder tester จะรวบรวม
ผงเขาดวยกันโดยอัตโนมัติ ซ่ึงจะเพิ่มความสามารถในการผลิตโดยมีวัตถุประสงคเพื่อควบคุม
คุณภาพในการผลิต เคร่ืองนี้สามารถใชในการวิเคราะหความหนาแนนของผงดวยวิธี Tap bulk 
density โดยบรรจุผงผานการเคาะ (tapping) เขยา หรือใสในภาชนะท่ีใชเพื่อการวิเคราะหความ
ส่ันสะเทือน หลังการเคาะผงสวนเกินท่ีเหลืออยูคือเศษท่ีติดขอบของถวยและความหนาแนนของผง
จะสามารถหาไดจากน้ําหนักของถวย การวิเคราะหดวยวิธี tap density สามารถวิเคราะหดวย tap 
density tester หรือ Copley volumeter ซ่ึงประกอบดวย cylinder และตัวเคาะ ขอดีของ Hokasawa 
powder tester และ Copley over คือสามารถกําหนดมวลของผงท่ีใชและไมตองขนยายหากตองการ
ช่ังน้ําหนัก รวมถึงมีจํานวนการเคาะท่ีเพิ่มข้ึน 

 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.10 แสดงการวิเคราะหความหนาแนนของผงดวย Hokasawa powder tester ท้ังวิธี Aerate 
density และ Tapped density  
ท่ีมา : Barbosa-Cánovas and Joliano (2005) 
 
2.5 สารลดความเหนียว 

มีสารหลายชนิดท่ีถูกนํามาใชเพื่อลดความเหนียวของอาหารผงระหวางการอบแหงแบบ   
พนฝอย ตัวอยางเชน กัมอราบิค ไฮโดรไลซสตารช สตารชดัดแปร โปรตีนบางชนิด เชน เวยโปรตีน 
โซเดียมคารซิเนต และเจลาติน สมบัติท่ีดีของสารลดความเหนียว คือ ตองมีความสามารถในการ
ละลายสูง ความหนืดตํ่าแมมีความเขมขนสูง และราคาถูก (Loksuwan, 2007)  
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2.5.1 มอลโทเดกซทริน (Moltodextrin) 
Food and Drug Admintration (FDA) ใหคําจํากัดความมอลโทเดกซทริน (C6H12O5)H2O วา

เปนสารท่ีไมมีความหวาน ประกอบดวยหนวยของ D-glucose เช่ือมตอกันดวยพันธะอัลฟา 1, 4 
มอลโทเดกซทรินมีท้ังท่ีเปนผงสีขาวหรือสารละลายเขมขนท่ีเตรียมไดจากสตารชขาวโพด (corn 
starch) มาผานกระบวนการไฮโดรไลซิส (hydrolysis) บางสวนดวยกรดและ/ หรือเอนไซมท่ี
เหมาะสมและปลอดภัย (Kenyon, 1995)  

มอลโทเดกซทรินจะมีขนาดโมเลกุลท่ีแตกตางกันโดยสามารถแบงไดจากคา dextrose 
equivalent (DE) คา DE คือ คา reducing power ของพอลิแซคคาไรด หรือโอลิโกแซคคาไรดท่ีได
จากสตารชเปรียบเทียบกับ D-glucose โดยนํ้าหนักฐานแหง โดยท่ัวไปมอลโทเดกซทรินจะมีคา DE 
นอยกวา 20 หาก DE มากกวา 20 เปนกลูโคสไซรับ มอลโทเดกซทรินท่ีมีคา DE แตกตางกันจะมี
สมบัติทางเคมี กายภาพตางกัน เชน ความสามารถในการละลาย อุณหภูมิเยือกแข็ง และความหนืด 
เปนตน (Klinkesorn et al., 2004) มอลโทเดกซทรินมีสมบัติดังนี้ สามารถละลายนํ้าได ปองกันการ
เกิดออกซิเดชัน (oxidation) ไดดี ความสามารถในการเก็บรักษาสารถูกหอหุมข้ึนอยูกับคา DE   
มอลโทเดกซทรินเปนสารท่ีมีน้ําหนักโมเลกุลสูงและมีน้ําหนักโมเลกุลอยูในชวงท่ีแตกตางกัน 
ข้ึนอยูกับคา DE ดังแสดงในตารางท่ี 2.3 

ความสัมพันธระหวางน้ําหนักโมเลกุลกับคา Tg ของมอลโทเดกซทรินสามารถอธิบายได
จากสมการ 

Tg
 =   Tg∞   

_ 
   Kg   (2.6) 

โดย    Tg  คือ อุณหภูมิ glass transition ของอนุพันธสตารช   Kg  คือ คาคงท่ี (-25000 K)  

                 Tg∞ คือ Tg ของสตารชท่ีน้ําหนกัโมเลกุลใดๆ     M  คือ น้ําหนกัโมเลกุล                    

คา Tg และ Kg ข้ึนอยูกับชนดิของวัตถุดิบ (material) เนื่องจากอุณหภูมิ glass transition ของสารผสม
มีผลมาจาก Tg ของสวนประกอบแตละตัว (Bhandari and Howes, 1999) 

มอลโทเดกซทรินท่ีมีคา DE ตํ่าจะมี Tg สูง ประสิทธิภาพของมอลโทเดกซทรินท่ีมีคา      
DE ตํ่า คือ มีความสามารถในการกอฟลมไดเร็วหรือมีสมบัติในการหอหุมสารไดดี และฟลมท่ีได
คอนขางมีความช้ืนตํ่ามีความสามารถในการกระจายตัวท่ีดี (Adhikari et al., 2003) การเติมมอลโท
เดกซทรินซ่ึงมี Tg สูงเขาไปจะทําให Tg ท้ังหมดของผลิตภัณฑสูงข้ึน 
 
 
 

   M 
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ตารางท่ี 2.3 แสดงคา Tg ของคารโบไฮเดรตชนิดตางๆ 

ดัดแปลงจาก: Bhandari and Howes (1999) 
 

Kurozawa et al. (2009) ไดศึกษาผลของมอลโทเดกซทรินและกัมอราบิคตอคา water 
sorption และคา Tg ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเน้ือไกโดยวิธีการอบแหงแบบพนฝอย ซ่ึงโปรตีน
ไฮโดรไลเซทจากเนื้อไกจะมี Tg และอุณหภูมิวิกฤติท่ีตํ่า อาจเปนผลมาจากความชื้นและคา aw ใน
ระหวางกระบวนการผลิตการจัดการ และการเก็บรักษา เม่ือเติมมอลโทเดกซทรินและกัมอราบิคจะ
สามารถเพ่ิม Tg ของวัตถุดิบ ซ่ึงมีผลทําใหผงท่ีไดมีความเสถียรตอความช้ืนมากข้ึน Bhandari et al. 
(1997a) กลาววา การอบแหงท่ีจะประสบผลสําเร็จนั้นข้ึนอยูกับปจจัยหลัก 3 ประการ ไดแก 
สวนประกอบของผลิตภัณฑ อุณหภูมิในการอบแหง และสมบัติของสารท่ีชวยในการอบแหง เชน 
น้ําผลไมและ น้ําผ้ึงประกอบไปดวยน้ําตาลหลายชนิดรวมท้ังกรดอินทรีย โดยอัตราสวนของน้ําตาล
และปริมาณ กรดอินทรียจะแตกตางกันไปตามชนิดของผลไม ซ่ึงจะข้ึนอยูกับการสุกแกของผลไม 
ชนิด และพันธุ ซ่ึง Tg ของสารประกอบแตละชนิดจะมีผลอยางมากตอกระบวนผลิต Bhandari et al. 
(1993) ศึกษาการผลิตน้ําผลไมผงจากแบล็คเคอเรนจ ราสเบอร่ี และแอพริคอท ดวยวิธีการอบแหง
แบบพนฝอย โดยผสมน้ําผลไมและมอลโทเดกซทริน (DE 6) ท่ีอุณหภูมิ 60ºC และกําหนด
อัตราสวนของแข็งในน้ําผลไมตอมอลโทเดกซทรินเทากับ 65:35, 55:45 และ 60:40 ตามลําดับ                                     

วัตถุดิบ น้ําหนกัโมเลกลุ Tg (
oC) 

ฟรักโทส 180 5 
กลูโคส 180 31 

กาแล็กโทส 180 32 
ซูโครส 342 62 
มอลโทส 342 87 
แล็กโทส 342 101 

มอลโทเดกซทริน 
DE 36 500 100 
DE 25 720 121 
DE 20 900 141 
DE 10 1800 160 
DE 5 3600 188 
สตารช                                                           243 
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สโรบล และคณะ (2550) ศึกษาผลของอุณหภูมิอากาศขาเขาและความเขมขนของมอลโท-
เดกซทริน (DE 10) ขณะอบแหงดวยเคร่ืองอบแหงแบบพนฝอยของสับปะรดผง พบวา อิทธิพลรวม
ระหวางตัวแปรมีผลตอความชื้นท่ีลดลง ความหนาแนนบรรจุ การละลายท่ี 30ºC และการ
เปล่ียนแปลงสีโดยรวมท่ีเพิ่มข้ึน สวนอิทธิพลหลักของตัวแปรกระบวนการมีผลตอปริมาณของผงท่ี
ได ความหนาแนนโดยรวม การละลายท่ี 4ºC คาการดูดน้ํากลับ (hygroscopicity) คาการกระจายตัว 
และปริมาณฟนอลที่คงอยู สับปะรดผงท่ีไดจะมีความช้ืนตํ่าอยูในชวง 2.04-3.64% ฐานแหง เม่ือ
พิจารณาสภาวะการอบแหงท่ีเหมาะสมจาก %recovery และปริมาณสารฟนอลที่คงอยู พบวา 
อุณหภูมิอากาศขาเขาควรอยูในชวง 130-150ºC ท่ีความเขมขนมอลโทเดกซทรินตํ่าสุดท่ี 37% 
พิพัฒน และคณะ (2551) ทําการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการทําน้ําลําไยผงดวยวิธีการอบแหง
แบบพนฝอย โดยเลือกปริมาณสัดสวนมอลโทเดกซทริน 0.4, 0.5 และ 0.6 กรัม ตอกรัมของปริมาณ
ของแข็งท่ีละลายได อัตราการไหลของลมรอน 1.45, 1.68 และ 1.8 ตารางเมตรตอนาที อุณหภูมิลม
รอนท่ีใชอบแหง 165, 175 และ 185ºC จากการศึกษาพบวา สภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตแลวให
ปริมาณผลิตภัณฑลําไยผงสูงสุดท่ีปริมาณสัดสวนมอลโทเดกซทริน 0.6 กรัม ตอกรัมของปริมาณ
ของแข็งท่ีละลายได อุณหภูมิลมรอนท่ีใชอบแหง 185ºC และชวงปริมาณอัตราการไหลของลมรอน
ระหวาง 1.5–1.7 ตารางเมตรตอนาที ซ่ึงไดปริมาณผลิตภัณฑมากกวา 40%  
 

2.5.2 โปรตีนนม (Milk protein) 
ในนมจะประกอบดวยโปรตีนสองชนิด โดยสามารถแยกไดจากความสามารถในการ

ละลายท่ี pH 4.6 อุณหภูมิ 20ºC ภายใตสภาวะน้ีโปรตีนชนิดหนึ่งจะเกิดการตกตะกอน ไดแก เคซีน  
สวนโปรตีนท่ีสามารถละลายไดท่ี pH 4.6 คือ เวยโปรตีน การนําโปรตีนจากนมมาใชโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนสวนผสมของอาหารในเชิงอุตสาหกรรมนั้น มักมีการลดปริมาณโปรตีนใน 
นมลง Shrestha et al. (2007) ศึกษาความเขมขนของโปรตีนในนมผงพรองมันเนยตอคา Tg         
ดวยวิธีการอบแหงแบบพนฝอย โดยทําการเจือจางโปรตีนดวยแล็กโทสใหมีปริมาณโปรตีน         
34, 25.5, 17.0 และ 8.5% ตามลําดับ จากการทดลองท่ีปริมาณ aw ท่ีแตกตางกัน พบวา Tg ของนมผง
พรองมันเนยตอแล็กโทสท่ีไดจะตํ่ากวานมผงพรองมันเนยบริสุทธ์ิเล็กนอย แตเม่ือเปรียบเทียบ Tg 
ของนมผงพรองมันเนยและนมผงพรองมันเนยตอแล็กโทสท้ังหมดท่ีความช้ืนเดียวกัน พบวามีคาไม
แตกตางกัน โดย Tg ของนมผงพรองมันเนยและนมผงพรองมันเนยตอแล็กโทสจะข้ึนอยูกับปริมาณ
การดูดซับน้ําของ amorphous แล็กโทส โดยแตละอนุภาคของแล็กโทสอาจมีปริมาณน้ําท่ีเทากันเม่ือ 
เฉล่ียในคา aw จึงทําให Tg เทากัน แตอยางไรก็ตามหากในนมผงพรองมันเนยมีปริมาณโปรตีนท่ีตํ่า 
กวามาตรฐาน เชนท่ี 8.5% เม่ือความช้ืนสัมพัทธสูง แล็กโทสจะดูดซับน้ําเปนสาเหตุให Tg ลดลง  
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Shrestha et al. (2008) ศึกษาการเจือจางโปรตีนในนมพรองมันเนยดวยนมท่ีผานการกรอง
ไขมันนมและโปรตีนนมออก (milk permeate: MP) จากการศึกษาพบวา การเพิ่มปริมาณความ
เขมขนของ MP มีผลทําใหเกิดการเหนียวของผลิตภัณฑผงเพิ่มมากข้ึนซ่ึงสังเกตจากปริมาณ 
recovery ของผงท่ีติดอยูกับผนังเคร่ืองอบแหงจํานวนมาก นอกจากนี้ยังพบวามี Tg ตํ่ากวานมพรอง
มันเนยท่ีไมเติม MP และการเกิดผลึกของแล็กโทสลดลงเมื่อมี aw ตํ่า นมพรองมันเนยท่ีมีการเติม 
MP จะมีคา aw และปริมาณความช้ืนวิกฤติตํ่ากวา ดังนั้นการเติม MP ในนมพรองมันเนยจึงเปนการ
เพิ่มความเหนียวใหกับผลิตภัณฑผงท่ีไดมากกวานมพรองมันเนยท่ีไมเติม MP เม่ือเก็บรักษาท่ีคา aw 
และปริมาณความช้ืนเดียวกัน 

การสะสมของอนุภาคที่ผนังของเคร่ืองอบแหงคือปญหาสําคัญของการอบแหงแบบพนฝอย
ในการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ Tg ของวัสดุท่ีมีโครงสรางเปน amorphous จากการอบแหงแบบพนฝอย
จะเปนแนวทางในการเลือกสภาวะการผลิตท่ีเหมาะสม เพื่อใหเกิดการสะสมท่ีผนังของเคร่ืองนอย
ท่ีสุด Langrish et al. (2007) ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณการเกาะติดท่ีผนังเคร่ืองอบแหงระหวางนม
ผงพรองมันเนยและมอลโทเดกซทรินในเคร่ืองอบแหงแบบพนฝอยแบบจําลอง ความสูง 1.5 เมตร 
หัวฉีดแบบ two-fluid atomizer ท้ังมอลโทเดกซทรินและนมผงพรองมันเนยมีปริมาณของแข็ง 9% 
โดยมวล จากการทดลอง พบวาการเกาะติดกันระหวางอนุภาค (cohesion) และการเกาะติดท่ีผนัง 
(adhesion) ของนมผงพรองมันเนยมีปริมาณท่ีเทากัน สวนมอลโทเดกซทริน (DE 18) มีอัตราการ
ตกคาง (deposition) นอยกวาและภาวะการเกาะติดนอยกวาเม่ือเทียบกับอัตราการเกาะตัวของผง 
เนื่องจาก Tg ของมอลโทเดกซทรินสูงกวาของนมผงพรองมันเนย สวนประกอบหลักท่ีอยูในนมผง 
ไดแก แล็กโทส ซ่ึงมีคา Tg สูงประมาณ 97–116ºC เม่ือปราศจากความช้ืน (Haque and Roos, 2004) 
การมีสวนประกอบอ่ืนๆ เชน ความช้ืน โปรตีน ไขมัน แรธาตุ และกรดแลคติก เปนปจจัยสําคัญท่ีมี
ผลตอลักษณะทางเคมีกายภาพ เชน การดูดซับน้ํา คา Tg และการกอผลึกของนมผง (Shrestha et al., 
2007) Tg ของแล็กโทสบริสุทธ์ิเทากับ 101ºC และจะลดลงอยางรวดเร็ว เม่ือมีปริมาณความชื้น
เพิ่มข้ึน (Boonyai et al., 2006) โดยหากมีปริมาณความช้ืน 1.65 กรัมตอ 100 กรัมของผง Tg ของนม
พรองมันเนยจะเทากับ 87.7ºC และหากปริมาณความช้ืนเทากับ 4.52 กรัมตอ 100 กรัมของผง Tg จะ
ลดลงเหลือ 46.7ºC (Ozmen and Langrish, 2002) Fitzpatrick et al. (2007) ศึกษา Tg และการแตกตัว
ของผงท่ีมีแล็กโทสเปนสวนประกอบ พบวา ผลิตภัณฑท่ีเปนผงจะเปนวัสดุ amorphous เชน น้ําตาล 
แล็กโทสในนมผง เม่ือไดรับอุณหภูมิหรือความช้ืนท่ีมากพอจะเกิดการเปล่ียนแปลงของความ   
หนืดสูง มีผลทําใหอนุภาคเหนียวเปนเหตุใหเกิดการเกาะตัวของอนุภาคของผงเพ่ิมข้ึน และเกิดการ
แตกตัวของอนุภาคซ่ึงเปนการเพิ่มการสะสมท่ีผิว การเปล่ียนสถานะจากอสัณฐานสามารถทําไดจาก
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การเพิ่มอุณหภูมิของผงใหมากกวา Tg โดยหากนมผงมีอุณหภูมิสูงกวา Tg ของแล็กโทส 10-20ºC จะ
สงผลใหการเกาะตัวของอนุภาคและการเกาะติดท่ีผนังเคร่ืองอบแหงเพิ่มมากข้ึน  

 
2.5.3 สตารชและสตารชดัดแปร (Starch and modified starch) 
สตารชดัดแปร (modified starch) ความหมายตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1073-2535 

หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีไดจากการนําสตารช เชน สตารชมันสําปะหลัง สตารชขาวโพด สตารชมัน
ฝร่ัง สตารชขาวสาลี มาเปล่ียนสมบัติทางเคมีและ/หรือทางกายภาพจากเดิมดวยความรอนและ/หรือ
เอนไซม และ/หรือสารเคมีชนิดตางๆเพ่ือใหเหมาะสมกับการนําไปใชในอุตสาหกรรมอาหารตางๆ       

วิธีการดัดแปรสตารชทําได 3 วิธี คือ 
1. วิธีทางเคมี 
2. วิธีทางกายภาพ 
3. วิธีการใชเอนไซม 
ตัวอยางการดัดแปรสตารช เชน  
1. ทําใหเกิด cross-linking ของสายโพลิเมอรโดยให cross-linking reagent ทําปฏิกิริยากับ 

หมูไฮดรอกซิลบนโมเลกุลของน้ําตาลกลูโคสที่เปนองคประกอบ จะทําใหเม็ดสตารชดัดแปรพอง
ตัวไดชาลง และความหนืดของสารละลายจะลดลงดวย 

2. ออกซิไดซหมูไฮดรอกซิลบางสวน 
3. ใชสารทําปฏิกิริยากับหมูไฮดรอกซิลเกิดเปนอีเทอร เอสเทอรและแอซีตัลหรืออนุพันธ 

อ่ืนๆ 
4. ทําใหเม็ดสตารชสุกเสียกอนโดยใชความรอน (pregelatinization) สตารชดัดแปรท่ีไดจะ 

พองตัวไดดีในน้ําเย็น 
 5. ใชเอนไซมสลายพันธะไกลโคไซดบางสวน (depolymerization) ทําใหสตารชดัดแปรมี
ขนาดโมเลกุลเล็กลง และสตารชดัดแปรท่ีไดจะทําใหสมบัติของอะไมโลสท่ีเปนพอลิเมอรสายยาว
เปล่ียนไป มีขนาดส้ันลง ละลายน้ําไดดี มีความหนืดเพิ่มข้ึนหรือลดลง มีความคงตัวเพิ่มข้ึน เชน 
ยับยั้งการเกิดเจลทําใหเกิดเปนฟลมงายข้ึน เพิ่มความคงตัวตอความรอน กรด แรงเฉือน จึงไม
สามารถเกาะตัวกันไดงาย และไมเกิดรีโทรเกรเดชัน (นิธิยา, 2549) 

สมบัติท่ีสําคัญของสตารชข้ึนอยูกับสวนประกอบท่ีอยูภายในสตารช เชน อัตราสวนของ 
อะไมโลสและอะไมโลเพคติน ฟอสฟอรัส ไขมัน โปรตีน และเอนไซม โครงสรางโมเลกุลของ    
อะไมโลเพคติน โครงสรางของเม็ดสตารช รูปราง และขนาดของเม็ดสตารชแตละชนิดจะแตก 
ตางกัน ในการศึกษาสมบัติดานความรอนของสตารชสามารถศึกษาไดจากการเกิดเจลาติไนเซชัน   
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Singh et al. (2007) รายงานถึงปจจัยท่ีมีผลตอสมบัติทางเคมี กายภาพ รูปราง สมบัติดาน
ความรอน และรีโอโลจีของสตารชดัดแปรโดยวิธีการทางเคมี ในการศึกษาพฤติกรรมดานความ
รอนของสตารชพบวา สตารชดัดแปรทุกชนิดจะมีอุณหภูมิ transition (To: เร่ิมตน, Tp : พีค) อุณหภูมิ
สุดทาย (Tc) และพลังงานเอนทาลปท้ังหมด (∆Hgel) ท่ีสัมพันธกับการเกิดเจลาติไนเซชัน ในการดัด
แปรสตารชดวยวิธีไฮดรอกซีโพพิลเลชัน (hydroxypropylation) จะทําใหเกิดการแตกตัวของพันธะ
ไฮโดรเจนทั้งภายในและระหวางโมเลกุลท่ีสายโซของสตารช ทําใหน้ําสามารถเขาไปจับกับพันธะ 
ท่ีอิสระเปนผลใหอุณหภูมิการเกิดเจลาติไนเซชันลดลง Perera et al. (1997) ศึกษาผลของไฮดรอก-
ซีโพพิลเลชันตอสมบัติดานความรอนของสตารชมันฝร่ังชนิดตางๆ พบวา หากมีโมเลกุลท่ีถูก
แทนท่ีเพิ่มข้ึน (molar substitution) ∆Hgel , To , Tp และ Tc จะลดลง และอุณหภูมิเฉล่ียในการเกิด      
เจลาติไนเซชันจะเพิ่มข้ึน (Tc -To) ในการศึกษา Tg ของสตารชขาวเจาท่ีผานการดัดแปรดวยวิธี cross-
linking โดยใช sodium trimetaphosphate-sodium tripolyphosphate จะไมเปล่ียนไป เม่ือเก็บรักษาท่ี
อุณหภูมิตํ่าหรือท่ีความช้ืน 67% การวิเคราะหคา Tg ของสตารชภายใตสภาวะท่ีมีความช้ืนจํากัด 
(15%) มักจะทําการวัดภายหลังจากท่ีสตารชเปล่ียนรูปสู amorphous state เนื่องจาก Tg ของเม็ด
สตารชประกอบไปดวยผลึกซ่ึงยากท่ีจะทําการวัดเม่ือมีความจุความรอนในการเปล่ียน Tg ตํ่า Tg ของ
สตารชท่ีทํา cross-linking ภายใตสภาวะท่ีมีน้ําจํากัดจะลดลงตามอัตราสวนของสารท่ีใช cross-
linking ซ่ึงแนวโนมท่ีเกิดข้ึนเนื่องจาก internal plasticization โดยการแทนที่ของโมโนฟอสเฟต    
ซ่ึงจะทําใหปริมาณสายแขนงของสตารชอิสระเพิ่มข้ึน มีผลทําให Tg ลดลง (Singh et al., 2007) 


