
บทท่ี 4 
ผลการทดลองและวิจารณ 

 
4.1 การเตรียมตัวอยางน้ําผึ้งผงดวยวิธีอบแหงแบบพนฝอย 
 การอบแหงแบบพนฝอยของน้ําผ้ึงตองมีการเติมสารท่ีมีน้ําหนักโมเลกุลสูง เพื่อชวยลด 
ความเหนียวของน้ําผ้ึง โดยในการทดลองคร้ังนี้ใชสาร 4 ชนิด ไดแก มอลโทเดกซทริน นมผง  
สตารชมันสําปะหลัง และสตารชมันสําปะหลังดัดแปร โดยเติมสารแตละชนิดในอัตราสวน 50, 55 
และ 60% โดยนํ้าหนัก จากการศึกษาเบ้ืองตนพบวา การใชสารในปริมาณท่ีนอยกวา 50% โดย
น้ําหนัก จะไมสามารถทําการอบแหงดวยวิธีการอบแหงแบบพนฝอยได ในการอบแหงแบบพนฝอย
ของน้ําผ้ึงอาจมีตัวอยางน้ําผ้ึงประมาณ 50% หรือนอยกวาสวนท่ีเหลือคือสารท่ีชวยในกระบวนการ
อบแหง เชน การเติมมอลโทเดกซทริน 63% เพื่อใหสามารถทําการผลิตน้ําผ้ึงผงในทางการคาได 
(Wang and Langrish, 2009) ท้ังนี้เนื่องจากนํ้าผ้ึงประกอบดวยน้ําตาลกลูโคสและฟรักโทสเปน 
สวนประกอบหลัก น้ําผ้ึงดอกลําไยจะประกอบดวยน้ําตาลฟรักโทสเทากับ 43.89% (ขนิษฐา, 2550) 
น้ําตาลท้ัง 2 ชนิดนี้มีน้ําหนักโมเลกุลต่ํา ซ่ึงสารท่ีมีน้ําหนักโมเลกุลตํ่านี้จะมี Tg ท่ีตํ่าดวย เม่ือทําการ
อบแหงแบบพนฝอยซ่ึงเปนกระบวนการผลิตท่ีใชอุณหภูมิสูงกวา Tg มาก ผลิตภัณฑจึงเกิดการ
เหนียวและการเกาะติดกัน (Bhandari et al., 1997a) ดังภาพท่ี 4.1  

 

     
 

ภาพท่ี 4.1 แสดงการเหนียวของน้ําผ้ึงผงท่ีผานการอบแหงดวยวิธีการอบแหงแบบพนฝอย 
 
ในการเตรียมตัวอยางกอนการอบแหงแบบพนฝอยนั้น ตองเติมน้ําในน้ําผ้ึงเพื่อใหความ 

หนืดของนํ้าผ้ึงลดลง และเพื่อใหงายตอการปมและฉีดพนระหวางการอบแหงแบบพนฝอย           
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แตเนื่องจากนํ้ามีคา Tg ท่ีตํ่ามากคือเทากับ -135oC มีผลทําใหคา Tg ของสารผสมลดลง     
แตคา Tg จะเพิ่มข้ึนเม่ือน้ําระเหยออกไป อยางไรก็ตามตองมีการเติมลดความเหนียวในปริมาณท่ี
เพียงพอในสภาวะการอบแหงท่ีอุณภูมิสูงจึงจะทําใหสามารถทําผลิตน้ําผ้ึงผงได (Bhandari et al., 
1997b)         
 ในการอบแหงน้ําผ้ึงผงดวยวิธีอบแหงแบบพนฝอย ไดศึกษาอิทธิพลของชนิดและปริมาณ
สารลดความเหนียวตอสมบัติทางเคมีของน้ําผ้ึงผงไดแก คา aw ปริมาณความช้ืน และลักษณะ 
sorption isotherm สมบัติทางกายภาพไดแก คา Tg คาสี ความสามารถในการละลาย ความสามารถ
ในการไหล ความหนาแนนของผง และความหนาแนนของอนุภาค ศึกษาประสิทธิภาพในการผลิต 
และปริมาณผลผลิต (%yield) รวมท้ังการศึกษาสมบัติทางประสาทสัมผัส ไดผลดังตอไปนี้ 
 
4.2 สมบัติทางเคมีของนํ้าผึ้ง 

4.2.1 ปริมาณความชื้น (moisture content) 
จากการวิเคราะหหาปริมาณความชื้นของตัวอยางน้ําผ้ึงผงที่ผสมสารลดความเหนียวท้ัง       

4 ชนิด พบวามีปริมาณความช้ืนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ปริมาณสารลดความ
เหนียวท่ีระดับ 50, 55 และ 60% โดยนํ้าหนักไมมีผลตอคาความช้ืน (p>0.05) ดังแสดงในภาพท่ี 4.2 
โดยน้ําผ้ึงท่ีผสมนมผงมีปริมาณความช้ืนเทากับ 1.5901, 1.3990 และ 1.3065% ตามลําดับ สวน  
น้ําผ้ึงผสมมอลโทเดกซทรินมีปริมาณความชื้นเทากับ 1.2155, 1.1797 และ 0.8845% ตามลําดับ  
น้ําผ้ึงท่ีผสมสตารชมันสําปะหลัง และสตารชมันสําปะหลังดัดแปรมีปริมาณความช้ืนเทากับ 
2.5796, 3.6183, 3.3613% และ 3.2606, 3.7563, 5.0379% ตามลําดับ โดยพบวา เม่ือเพิ่มปริมาณ
สตารชมันสําปะหลังและสตารชมันสําปะหลังดัดแปร ปริมาณความช้ืนของตัวอยางมีแนวโนมเพิ่ม
สูงข้ึน เนื่องจากสตารชดัดแปรทุกชนิดจะมีอุณหภูมิ transition (To: เร่ิมตน, Tp : พีค) อุณหภูมิ
สุดทาย (Tc) และพลังงานเอนทาลปท้ังหมด (∆Hgel) ท่ีสัมพันธกับการเกิดเจลาติไนเซชัน ในการดัด
แปรสตารชดวยวิธีไฮดรอกซีโพพิลเลชัน (hydroxypropylation) จะทําใหเกิดการแตกตัวของพันธะ
ไฮโดรเจนทั้งภายในและระหวางโมเลกุลท่ีสายโซของสตารช ทําใหน้ําสามารถเขาไปจับกับพันธะ 
ท่ีอิสระ เปนผลใหอุณหภูมิการเกิดเจลาติไนเซชันลดลง ผลของไฮดรอกซีโพพิลเลชันตอสมบัติดาน 
ความรอนของสตารชมันฝร่ังชนิดตางๆ มีผลทําใหโมเลกุลท่ีถูกแทนท่ีเพิ่มข้ึนดวยน้ํา (molar 
substitution) ∆Hgel , To , Tp และ Tc จะลดลง สงผลใหอุณหภูมิเฉล่ียในการเกิดเจลาติไนเซชันจะ
เพิ่มข้ึน (Tc -To) หากในระหวางการอบแหงน้ํามีการระเหยออกจากเจลชา จะสงผลใหมีความช้ืนใน
ตัวอยางสูง (Perera et al., 1997) ซ่ึงหากเพิ่มปริมาณของสตารชในสารผสมน้ําผ้ึงมากข้ึน ระยะเวลา
ในการอบแหงจะตองเพ่ิมมากข้ึน (Herbar et al., 1987) ปริมาณความช้ืนมีความสัมพันธกับอุณหภูมิ
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ขาออก หากอุณหภูมิขาออกเพิ่มข้ึนมีผลทําใหความช้ืนลดลง ในขณะท่ีการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิขา
เขาท่ีสูงกวาอุณหภูมิในการหลอมเหลว (melting) จะมีผลทําใหความช้ืนเพิ่มข้ึน ดังนั้นขนาดของ
อนุภาคที่ใหญกวาและมีชวงเวลาภายในถังอบแหงส้ันจึงมีผลทําใหผงมีความช้ืนสูง ปริมาณ
ความช้ืนท่ีเพิ่มข้ึนนี้จะลดสมบัติในการไหล ความหนาแนน และความเสถียรของผงลง (Hui et al., 
2008)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.2 ปริมาณความช้ืนของตัวอยางน้ําผ้ึงผงท่ีผสมสารลดความเหนียว 4 ชนิด 
 

4.2.2 คา water activity (aw) ของนํ้าผึ้งผง 
 คา aw ของนํ้าผ้ึงผงซ่ึงผสมสารลดความเหนียวท้ัง 4 ชนิดไดแก มอลโทเดกซทริน นมผง 
สตารชมันสําปะหลัง และสตารชมันสําปะหลังดัดแปร ในอัตราสวน 50, 55 และ 60% โดยนํ้าหนัก 
ท่ีผานการทําแหงดวยวิธีอบแหงแบบพนฝอย แสดงดังภาพที่ 4.2 พบวา ชนิดและปริมาณสารลด 
ความเหนียวมีผลตอคา aw ของน้ําผ้ึงผงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยนํ้าผ้ึงผงผสมนมผงมี 
คา aw ตํ่าท่ีสุดและคา  aw เพิ่มข้ึนตามลําดับดังนี้ 0.181, 0.171 และ 0.156 ตามลําดับ สวนมอลโท-
เดกซทรินท่ีระดับ 50, 55 และ 60% มีคา aw เทากับ 0.251, 0.242 และ 0.220 ตามลําดับ การใชนมผง
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และมอลโทเดกซทรินในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนมีผลทําใหคา aw ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
เนื่องจากการเติมสารลดความเหนียวในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน ทําใหโครงสรางของนํ้าผ้ึงสามารถจับกับ 
อนุภาคของสารไดมากกวา จึงเกิดรูพรุนภายในโครงสรางไดมากกวา น้ําผ้ึงผงท่ีไดจึงมีคา aw ท่ีตํ่าลง 
(Rahman, 1995) ในขณะท่ีการใชสตารชมันสําปะหลังในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนมีผลทําใหคา aw สูงข้ึน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) เม่ือเปรียบเทียบสตารชมันสําปะหลังและสตารชมันสําปะหลัง
ดัดแปรพบวาใหคา aw ท่ีไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) คา aw ของสตารชมันสําปะหลังท่ีเพิ่มข้ึน
เปนผลมากจากโครงสรางของ granule และความหนืดของสตารช โดยสตารชมันสําปะหลังจะมี
โครงสรางของ crystalline ท่ีแข็งและอัดตัวกันแนนและมีความหนืดสูง มีผลทําใหอัตราในการอบ 
แหงลดลง (Loksuwan, 2007) นอกจากนี้คา aw ยังแปรผันตามปริมาณความชื้น ซ่ึงพบวาเม่ือมี
ปริมาณความช้ืนมาก aw จะมีคามากตามไปดวย (ลักขณา และนิธิยา, 2544) ตัวอยางน้ําผ้ึงผงท่ีผสม 
สตารชมันสําปะหลังและสตารชมันสําปะหลังดัดแปรมีปริมาณความชื้นสูงกวา จึงทําใหคา aw สูง
กวา ปจจัยท่ีมีผลตอคา aw ไดแก องคประกอบในอาหาร สถานะทางเคมีกายภาพของอาหาร 
โครงสรางรูพรุนของอาหาร อุณหภูมิ ความดัน และแรงตึงผิว ซ่ึงพบวาตัวอยางน้ําผ้ึงผงท่ีผสมนมผง 
และมอลโทเดกซทรินมีโครงสรางรูพรุนท่ีมากกวาจึงมีคา aw ตํ่ากวาตัวอยางท่ีผสมสตารชท้ัง 2 ชนิด 
(Hui et al., 2008) 
 
ตารางท่ี 4.1 คา aw ของน้ําผ้ึงผงจากการอบแหงแบบพนฝอยท่ีใชสารลดความเหนียวชนิดตางๆ 

หมายเหตุ : ขอมูลแสดงเปนคาเฉล่ีย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   : ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญท่ีกํากับคาของขอมูลตามแนวนอนท่ีแตกตางกัน 
     แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
   : ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กท่ีกํากับคาของขอมูลตามแนวต้ังท่ีแตกตางกัน 
     แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
   : ns แสดงวาขอมูลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 

 

ปริมาณ  
(%) 

คา aw ของน้ําผ้ึงผงจากการอบแหงแบบพนฝอยท่ีใชสารลดความเหนียว 

นมผง มอลโทเดกซทริน 
สตารช 

มันสําปะหลัง 
สตารช 

มันสําปะหลังดัดแปรns 

50 
55 
60 

0.181Ab+0.01 0.251Bb+0.01 0.191Aa+0.04 0.189A+0.01 
0.171Ab+0.01 0.242Cb+0.02 0.210Bb+0.09 0.204B+0.03 
0.156Aa+0.02 0.220Ba+0.03 0.222Bb+0.11 0.219B+0.14 
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4.3 สมบัติทางกายภาพของนํ้าผึ้งผง 
4.3.1 อุณหภูมิ glass transition (Tg) ของนํ้าผึ้งผง 
อาหารท่ีมักทําแหงดวยการอบแหงแบบพนฝอยนั้นสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท 

ไดแก non-sticky และ sticky โดยท่ัวไปวัตถุประเภท non-sticky จะสามารถทําแหงโดยใชสภาวะ
การอบแหงท่ัวไปและผลิตภัณฑท่ีไดจะมีความสามารถในการไหลไดอยางอิสระ ตัวอยางอาหารใน
กลุมนี้ไดแก นมพรองมันเนย มอลโทเดกซทริน กัม และโปรตีน ในขณะท่ีวัตถุท่ีมักเกิดการเหนียว
ไดงายนั้น หากทําการอบแหงดวยวิธีปกติจะทําไดยาก เนื่องจากอาหารท่ีมีน้ําตาลและกรดสูง เชน  
น้ําผักและน้ําผลไม รวมถึงน้ําผ้ึงนั้นประกอบดวยน้ําตาลฟรักโทส กลูโคส ซูโครส และกรดอินทรีย
ตางๆซ่ึงมีน้ําหนักโมเลกุลตํ่า ซ่ึงสารท่ีมีน้ําหนักโมเลกุลตํ่ามักมีอุณหภูมิ glass transition (Tg) ท่ีตํ่า 
ดวย Tg คือ อุณหภูมิท่ีทําใหวัตถุเกิดการเปล่ียนแปลงจากสถานะ glassy ไปเปน rubbery state โดย 
Tg เปนดัชนีทางกายภาพท่ีมีความสําคัญอยางมากในการอธิบายลักษณะการเปล่ียนแปลงท้ังทางเคมี
และทางกายภาพของอาหาร (Bell and Touma, 1996)      

อาหารเหลานี้เม่ืออบแหงใหเปนผงจะมีโครงสรางอสัณฐาน ซ่ึงมีสมบัติในการดูดความช้ืน
กลับทําใหผลิตภัณฑผงเกิดการเหนียวข้ึน เปนผลจากการลดลงของ Tg อุณหภูมิจุดเหนียวของ
อาหารผง (sticky point temperature) จะลดลงหากนํ้าหนักโมเลกุลและ Tg ลดลง (Roos and Karel, 
1991) วัตถุเชนน้ําผลไมผงซ่ึงประกอบดวยโมโนแซ็คคาไรดจะมีคา Tg ตํ่าและอุณหภูมิจุดเหนียว   
ท่ีตํ่า สามารถลดการเหนียวของอาหารผงและเพ่ิมความเสถียรโดยการเติมสารท่ีมี Tg สูง (Jaya and 
Das, 2004) 

จากการวิเคราะห Tg ของน้ําผ้ึงผงซ่ึงผสมสารลดความเหนียว 4 ชนิดไดแก นมผง มอลโท-
เดกซทริน สตารชมันสําปะหลัง และสตารชมันสําปะหลังดัดแปรในปริมาณ 50, 55 และ 60% มีผล
ทําใหคา Tg ของน้ําผ้ึงผงไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) ซ่ึงคา Tg ของน้ําผ้ึงผงจะอยูในชวง 
ระหวาง 53-55oC แสดงดังภาพท่ี 4.3 ปริมาณนมผงท่ีเพิ่มข้ึนคา Tg มีแนวโนมท่ีเพิ่มข้ึน โดยนํ้าผ้ึงผง 
ท่ีผสมนมผงท่ี 50% มีคา Tg ตํ่าสุด เนื่องจากมีปริมาณความชื้นสูงสุดเม่ือเทียบกับท่ี 55 และ 60% 
ในขณะท่ีมอลโทเดกซทรินท่ีระดับ 55% มีคา Tg ตํ่ากวาท่ีระดับ 50 และ 60% เนื่องจากมีปริมาณ
ความช้ืนในตัวอยางสูง การใชสตารชมันสําปะหลังในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนมีผลทําใหคา Tg สูงข้ึนแตมี
คานอยกวาเม่ือเทียบกับสตารชมันสําปะหลังดัดแปร ในขณะท่ีการใชปริมาณสตารชมันสําปะหลัง
ดัดแปรท่ีเพิ่มข้ึนทําใหคา Tg มีแนวโนมท่ีลดลงตามปริมาณความช้ืนท่ีสูงข้ึน 

โครงสรางโมเลกุลของสตารชมันสําปะหลังจะประกอบดวยโพลิเมอร 2 กลุมไดแก         
อะไมโลสและอะไมโลแพคติน ท้ัง 2 โมเลกุลจะกอรูปเปน semi-crystalline superstructures ท่ี
ประกอบดวยช้ันของ crystalline และ amorphous เรียงซอนกันเปนโครงสราง สวน crystalline 
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ท้ังหมดจะกอตัวมาจากอะไมโลแพคติน ซ่ึงจะมีบางสวนในโครงสรางเปนโมเลกุลของอะไมโลส 
ภายในโครงสรางของ crystalline จะมีการกําหนดจํานวนโมเลกุลของน้ํา ในขณะท่ีสวนของ 
amorphous จะมีการจัดโครงสรางใหปริมาณความช้ืนเพิ่มข้ึนตามปริมาณนํ้าอิสระในอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.3 อุณหภูมิ glass transition ของตัวอยางน้ําผ้ึงผงท่ีปริมาณความช้ืนตางๆ    
(      = น้ําผ้ึง-นมผง      = น้ําผ้ึง-มอลโทเดกซทริน          = น้ําผ้ึง-สตารช         = สตารชดัดแปร) 
( สีแดง = 50%, สีน้ําเงิน = 55%, สีเขียว = 60%) 
 

น้ําซ่ึงถูกขับออกจากผลึก (crystals) เนื่องจากกระบวนการ crystallization นั้น จะถูกดูดซับ
เขาสู rubbery amorphous ของ starch matrix ไดดีกวา ในทางกลับกันเนื่องจากสมบัติ plasticizing 
จึงมีผลทําใหความสามารถในการเคล่ือนท่ีเพิ่มมากข้ึน จํานวน hydroxyl groups จึงมีปริมาณเพิ่มข้ึน 
ดังนั้นน้ําจึงมีอิทธิพลตอโครงสรางโดยจะมีลักษณะเปน plasticizer ของ amorphous regions ซ่ึงจะมี
ผลในการลด Tg ท่ีปริมาณความช้ืนสูงน้ําจะมีสมบัติเปน plasticizes ทําให Tg ลดลง           
(Perdomo et al., 2008)  

การที่ตัวอยางน้ําผ้ึงผงท่ีผสมสตารชมันสําปะหลังดัดแปรมีคา Tg ลดตํ่าลง เนื่องจาก Tg ของ
สตารชท่ีทํา cross-linking ภายใตสภาวะท่ีมีน้ําจํากัดจะลดลงตามอัตราสวนของสารท่ีใช cross-
linking ท่ีเกิดข้ึนเนื่องจาก internal plasticization โดยการแทนท่ีของโมโนฟอสเฟต ทําใหปริมาณ
สายแขนงของสตารชอิสระเพิ่มข้ึน มีผลทําให Tg ลดลง (Singh et al., 2007) อิทธิพลของน้ําในการ 
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เปน plasticizing จะมีผลตออาหารนอยมาก หากมีคา aw ท่ีตํ่า ดังนั้น Tg จึงมีความสัมพันธกับสวน
ของ amorphous ในตัวอยาง ซ่ึงท่ีอุณหภูมิหองวัตถุอาจจะยังมีลักษณะเปน amorphous อยู 

ท่ีสถานะ rubbery จะมีปริมาณนํ้ามากกวาในสถานะ amorphous เนื่องจาก free volume จะ
เพิ่มข้ึนเหนืออุณหภูมิ Tg การเพิ่มข้ึนของ aw ทําใหอาหารเกิด plasticization เนื่องจากสวนท่ีมีข้ัวของ
อาหารจับกับโมเลกุลของน้ําเพิ่มข้ึน และโมเลกุลสามารถเคล่ือนท่ีไดมากข้ึน (Al-Muhtaseb et al., 
2004) กลไกการเกิด plasticizion ของน้ําเกิดจากการจับกอพันธะไฮโดรเจน (hydrogen bonds) อยาง
หลวมๆและจากปฏิกิริยา dipole-dipole intra- และ inter-macromolecular การปองกันแรงกระทํา
จากโมเลกุลของน้ํามีปจจัยท่ีเกี่ยวของอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ไดแก การเพิ่มคา Tg ของอาหาร  
 

4.3.2 สมบัติดานสีของนํ้าผึ้งผง  
ผลการวัดคาสีของน้ําผ้ึงผงดวยเคร่ืองวัดสี Color Quest II Colorimeter (Chroma Meter CR 

300 Series, Minolta, Japan) วัดคา L*, C* และ h° แสดงดังตารางท่ี 4.2-4.4 พบวา คาความสวาง 
(L*) ของมอลโทเดกซทรินท่ีระดับ 50, 55 และ 60% มีคาความสวางสูงสุดเทากับ 93.23, 95.08 และ 
96.27 ตามลําดับ เม่ือเทียบกับสารลดความเหนียวท้ัง 4 ชนิดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
ในขณะท่ีปริมาณสารลดความเหนียวเพิ่มข้ึนมีผลทําใหความสวางเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p≤0.05) โดยถาคา L* มีคาเขาใกล 0 หมายถึง ตัวอยางมีความสวางนอยจนเปนสีคลํ้า ถาคา L* เขา
ใกล 100 หมายถึง ตัวอยางมีความสวางมากจนเปนสีขาว (McGuire, 1992) 
 
ตารางท่ี 4.2 คาความสวาง (L*) ของตัวอยางน้ําผ้ึงผงท่ีผสมสารลดความเหนียว 4 ชนิด 

หมายเหตุ : ขอมูลแสดงเปนคาเฉล่ีย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   : ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญท่ีกํากับคาของขอมูลตามแนวนอนท่ีแตกตางกัน 
     แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
   : ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กท่ีกํากับคาของขอมูลตามแนวต้ังท่ีแตกตางกัน 
     แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 

ปริมาณ  
(%) 

คาความสวาง (L*) ของตัวอยางน้ําผ้ึงผงท่ีผสมสารลดความเหนียว 

นมผง มอลโทเดกซทริน 
สตารช 

มันสําปะหลัง 
สตารช 

มันสําปะหลังดัดแปร 

50 
55 
60 

90.29Bb+1.36 93.23Ac+0.63 88.82Cb+1.48 88.07Cc+2.20 
92.02Ba+0.41 95.08Ab+0.40 91.57Ba+1.58 90.43Cb+1.01 
92.27Ba+1.28 96.27Aa+0.30 92.23Ba+1.28 92.50Ba+1.59 
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คา chroma (C*) ของตัวอยางน้ําผ้ึงผงซ่ึงผสมนมผงมีคาสูงสุดเม่ือเทียบกับสารลดความ 
เหนียวท้ัง 4 ชนิดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ในขณะท่ีปริมาณสารลดความเหนียวท่ีเพิ่มข้ึน
มีผลทําใหความคา C* ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยคา C* ของน้ําผ้ึงผงผสมนมผง 
มอลโทเดกซทริน สตารชมันสําปะหลัง และสตารชมันสําปะหลังดัดแปรมีคาเทากับ 23.77, 13.82 , 
13.07 และ 10.70 ตามลําดับ หากคา C* เขาใกล 0 หมายถึง วัตถุมีสีเทา หากคา C* มากข้ึน แสดงวา 
ตัวอยางมีความเขมของสีมากข้ึน (McGuire, 1992) 

 
ตารางท่ี 4.3 คา Chroma (C*) ของตัวอยางน้ําผ้ึงผงท่ีผสมสารลดความเหนียว 4 ชนิด 

หมายเหตุ : ขอมูลแสดงเปนคาเฉล่ีย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   : ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญท่ีกํากับคาของขอมูลตามแนวนอนท่ีแตกตางกัน 
     แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
   : ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กท่ีกํากับคาของขอมูลตามแนวต้ังท่ีแตกตางกัน 
     แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 
น้ําผ้ึงผงท่ีผสมสารลดความเหนียวท้ัง 4 ชนิดใหคาเฉดสี (h°) อยูในชวง 92-97 องศา แสดง

ถึงสีของน้ําผ้ึงผงอยูในชวงสีเหลือง-สีเขียว โดยชนิดและปริมาณสารลดความเหนียวมีผลตอคา h° 
ของน้ําผ้ึงผงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ดังตารางท่ี 4.4 คา h° หรือ Hue angle เปนคาท่ีแสดง
ถึงสีแทจริงท่ีปรากฏใหเห็น หากคา h° อยูในชวง 0-45 องศา แสดงสีมวงแดง-สีสมแดง 45-90 องศา 
แสดงสีสมแดง-สีเหลือง 90-180 องศา แสดงสีเหลือง-สีเขียว 180-270 องศา แสดงสีเขียว-สีน้ําเงิน 
180-360 องศา แสดงสีน้ําเงิน-สีมวงแดง (McGuire, 1992) ตัวอยางน้ําผ้ึงผงท่ีผสมนมผงใหคา h° 
สูงสุด ซ่ึงตัวอยางน้ําผ้ึงมีสีเปนสีเหลืองเขม รองลงมาไดแก ตัวอยางท่ีผสมมอลโทเดกซทริน      
สตารชมันสําปะหลังดัดแปร และสตารชมันสําปะหลัง โดยคา h° อยูในชวงเทากับ 94.41-97.09, 95-
96 และ 94-96 องศา ตามลําดับ ซ่ึงตัวอยางน้ําผ้ึงท่ีผสมสารท้ัง 3 ชนิดจะมีเฉดสีเปนสีเหลืองออน 
 

ปริมาณ 
(%) 

คา Chroma (C*) ของตัวอยางน้ําผ้ึงผงท่ีผสมสารลดความเหนยีว 

นมผง มอลโทเดกซทริน 
สตารช 

มันสําปะหลัง 
สตารช 

มันสําปะหลังดัดแปร 

50 
55 
60 

23.77Aa+2.54 10.70Ca+0.26 13.82Ba+0.87 13.07Ba+0.88 
21.96Aab+2.01 8.48Cb+0.34 11.10Bb+1.37 11.39Bb+0.55 
20.92Ab+1.98 6.97Dc+0.34 10.56Bb+0.82 9.17Cc+1.17 
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ตารางท่ี 4.4 คา h° ของตัวอยางน้ําผ้ึงผงท่ีผสมสารลดความเหนียว 4 ชนิด 

ปริมาณ 
(%) 

คา h° ของตัวอยางน้ําผ้ึงผงท่ีผสมสารลดความเหนียว 

นมผง มอลโทเดกซทรินns 
สตารช 

มันสําปะหลังns 
สตารช 

มันสําปะหลังดัดแปร 

50  
55  
60 

94.41BCb+2.788 96.59A+0.599 93.29C+1.466 96.14ABa+2.516 

96.97Aa+0.696 95.47AB+1.604 93.16C+2.685 94.30BCb+0.644 

97.09Aa+2.391 95.63AB+2.370 92.84C+2.837 94.21BCb+1.309 

หมายเหตุ : ขอมูลแสดงเปนคาเฉล่ีย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  : ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญท่ีกํากับคาของขอมูลตามแนวนอนท่ีแตกตางกัน 
     แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
   : ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กท่ีกํากับคาของขอมูลตามแนวต้ังท่ีแตกตางกัน 
      แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
   : ns แสดงวาขอมูลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 

 
จากปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลของตัวอยางน้ําผ้ึงผงที่ผสมนมผงมีผลทําให h° เพิ่มข้ึน 

เนื่องจากสารประกอบพอลิไฮดรอกซีคารบอนิล (polyhydroxycarbonyl compound : sugar or acid) 
ในน้ําผ้ึงถูกความรอนท่ีอุณหภูมิสูงแลวเปนผลกอใหเกิดสารท่ีเรียกวาคาราเมล ซ่ึงเปนสารผสมของ
ผลิตผลการสลายตัวท่ีไดจากการใหความรอนกับน้ําตาลท่ีอุณหภูมิสูงกวาจุดหลอมเหลว (melting 
point) ของน้ําตาลนั้นๆ ในขณะท่ีการใชมอลโทเดกซทริน สตารชมันสําปะหลังและสตารชมัน
สําปะหลังดัดแปรในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนมีผลทําใหคา h° ลดลงตามลําดับ เนื่องจากสีของมอลโท-
เดกซทรินและสตารชท้ัง 2 ชนิดมีสีขาวเม่ือนํามาผสมกับน้ําผ้ึงจะทําใหสีของน้ําผ้ึงผงออนลง และมี 
ความสวางมากข้ึนตามปริมาณของสารที่เติมลงไป  

 
4.3.3 ความสามารถในการละลาย 
ความสามารถในการละลายของนํ้าผ้ึงผงท่ีผสมสารลดความเหนียวท้ัง 4 ชนิดแสดงดัง   

ภาพท่ี 4.4 พบวา สารลดความเหนียวท้ัง 4 ชนิดมีผลตอความสามารถในการละลายอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p≤0.05) โดยนํ้าผ้ึงผงที่ผสมมอลโทเดกซทรินมีคาความสามารถในการละลายสูงสุดเม่ือ   
เทียบกับน้ําผ้ึงผงผสมนมผง สตารชมันสําปะหลัง และสตารชมันสําปะหลังดัดแปร การผสม     
มอลโทเดกซทรินในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนมีผลทําใหคาความสามารถในการละลายของนํ้าผ้ึงผงเพ่ิมข้ึน  
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนมีผลทําใหความสามารถในการละลาย
สูงข้ึนเทากับ 92.33, 96.79 และ 97.75% ตามลําดับ 
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ภาพท่ี 4.4 ความสามารถในการละลายของน้ําผ้ึงผงท่ีผสมสารลดความเหนียวท้ัง 4 ชนิด 
 

การใชนมผง สตารชมันสําปะหลัง และสตารชมันสําปะหลังดัดแปรในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน   
มีผลทําใหความสามารถในการละลายลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) เนื่องจากนมผงเม่ือ
ถูกความรอนจะเกิดการเสียสภาพธรรมชาติ (protein denature) มีผลทําใหการละลายลดลง ในขณะ
ท่ีสตารชมันสําปะหลังดัดแปรและสตารชมันสําปะหลังจะมีสมบัติในการละลายนํ้านอยกวา โดย
สตารชมันสําปะหลังท่ี 50, 55 และ 60% มีคาความสามารถในการละลายตํ่าสุดเทากับ 40.60, 39.57 
และ 36.15% ซ่ึงเปน % การละลายท่ีใกลเคียงกับ % ของน้ําผ้ึงท่ีผสมอยู จึงสรุปไดวาความสามารถ
ในการละลายของน้ําผ้ึงผงท่ีผสมสตารชมันสําปะหลังเปน % การละลายของน้ําผ้ึงท่ีผสมอยู 
ความสามารถในการละลายของสตารชมันสําปะหลังดัดแปรจะสูงกวาสตารชมันสําปะหลังอยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยความสามารถในการละลายท่ีแตกตางกันนี้ เนื่องจากความ
แตกตางของขนาดโมเลกุลและโครงสราง granule ซ่ึงสตารชมันสําปะหลังท่ีถูกดัดแปรจะทําใหมี
ขนาดโมเลกุลเล็กกวาสตารชมันสําปะหลัง และบางสวนของ granule มีการแตกทําใหน้ําสามารถ 
ซึมเขาไปใน granule ได เปนผลให % การละลายของสตารชมันสําปะหลังดัดแปรสูงกวาสตารชมัน
สําปะหลัง (Loksuwan, 2007)  
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พรรณจิราและคณะ (2545) ทําการทดสอบการอบแหงแบบพนฝอยน้ําผลไมรวม พบวา 
การเปล่ียนแปลงคาการละลายจะผันแปรตามอุณหภูมิลมรอนขาเขาและปริมาณมอลโทเดกซทริน 
คือ เม่ือปริมาณมอลโทเดกซทรินคงท่ี อุณหภูมิลมรอนท่ีเพิ่มข้ึนจะทําใหผลิตภัณฑผงมีคาการ
ละลายเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้เนื่องจากอาหารผงท่ีไดจากการอบแหงแบบพนฝอยจะมีลักษณะเปนทรงกลม
และมี wet surface อยูโดยรอบ ซ่ึงถาหากมี wet surface อยูในปริมาณมากจะทําใหน้ําในบริเวณ    
ดังกลาวเกิดการดึงดูดกันเอง เปนผลใหอนุภาคผงเขามารวมตัวกันเปนกอน ซ่ึงเม่ือนําไปละลายจะ
ทําใหความสามารถในการละลายลดลง ดังนั้นการใชอุณหภูมิขาเขาท่ีสูงข้ึนจะทําใหผงมีความช้ืน
ตํ่าลงและมี wet surface อยูรอบอนุภาคนอย เม่ือนําไปละลายน้ําจึงละลายไดดีกวาผงท่ีมีความช้ืนสูง 

 
4.3.4 ความสามารถในการไหลโดยใชวิธีวัดมุมกอง 
มุมกอง คือมุมกองระหวางพื้นราบและพ้ืนเอียงของกองวัสดุท่ีถูกทําใหไหลลงมาจาก

อุปกรณท่ีจัดใหอยูสูงเหนือพื้นราบ มุมกองเปนดัชนีช้ีวัดความสามารถในการไหลของผลิตภัณฑท่ีมี
ลักษณะเปนผง คามุมกองของวัสดุแหงจะมีคาตํ่ากวาและมีความสามารถในการไหลไดมากกวาวัสดุ 
แหงท่ีมีคามุมกองท่ีสูงกวา ความสามารถในการไหลของตัวอยางน้ําผ้ึงผงท่ีไดจากการผสมสารลด 
ความเหนียวท้ัง 4 ชนิดแสดงดังภาพที่ 4.5 พบวา สารลดความเหนียวท้ัง 4 ชนิดมีผลตอคามุมกอง
โดยคามุมกองจะเพ่ิมข้ึนเม่ือปริมาณสารลดความเหนียวเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
สตารชมันสําปะหลังและสตารชมันสําปะหลังดัดแปรจะมีความสามารถในการไหลไดดีกวา     
มอลโทเดกซทรินและนมผงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ท้ังนี้ปริมาณสตารชมันสําปะหลังท่ี
เพิ่มข้ึนคาความสามารถในการไหลมีแนวโนมท่ีลดลง เนื่องจากคาความช้ืนของตัวอยางเพิ่มสูงข้ึน 
เชนเดียวกันกับสตารชมันสําปะหลังดัดแปรท่ีคาความสามารถในการไหลจะผันแปรตามปริมาณ
ความชื้นของตัวอยาง แตท้ังนี้คามุมกองยังอยูในชวงท่ีตํ่ากวา 35 องศา แสดงวาตัวอยางน้ําผ้ึงผง   
ยังคงมีความสามารถไหลไดอยางอิสระ 

น้ําผ้ึงผงท่ีผสมมอลโทเดกซทรินมีคาความสามารถในการไหลเพ่ิมข้ึน โดยมีมุมกองเทากับ  
35.67, 45.44 และ 44.56 องศา แสดงวาอนุภาคตัวอยางเกิดการเกาะตัวกันระหวางอนุภาคเล็กนอย 
สวนนํ้าผึ้งผงท่ีผสมนมผงมีคาความสามารถในการไหลตํ่าสุดเทียบเทากับมุมกอง 46.56, 47.89 

และ 50.00 องศา ท่ีระดับ 50, 55, 60% ตามลําดับ ซ่ึงคามุมกองท่ีอยูในชวง 45-55 องศา แสดงวา
เกิดการเกาะตัวกันระหวางอนุภาคมาก ซ่ึงหมายถึงอาหารผงเกิดการสูญเสียความสามารถในการ
ไหล 
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ภาพท่ี 4.5 แสดงความสามารถในการไหลของตัวอยางน้ําผ้ึงผงท่ีผสมสารลดความเหนียวท้ัง 4 ชนิด 

 
ปจจัย ท่ี มีผลตอคามุมกองคือ  สภาวะในการเก็บรักษาของผงที่ตองการทดสอบ

ความสามารถในการไหล ซ่ึงถามีการเปล่ียนแปลงความช้ืนของผงเพียงเล็กนอยก็สามารถเพ่ิมคามุม
กองไดมากกวา 1 เทา (Zou and Brusewitz, 2002) นอกจากนี้ยังข้ึนอยูกับขนาดอนุภาคและ
องคประกอบของพื้นผิวของผง โดยเฉพาะอยางยิ่งผงที่มีไขมันเปนองคประกอบท่ีพื้นผิวสูงจะไป
ยับยั้งสมบัติของการไหล (Kim et al., 2005) และปริมาณไขมันยังมีผลอยางมากตอการเกาะตัวกัน
ของนมผง โดยนมผงท่ีมีปริมาณไขมันท่ีพื้นผิวของอนุภาคมากกวาก็จะสงผลใหมีการเกาะตัวกัน
มากกวาทําใหความสามารถในการไหลของผลิตภัณฑนมผงมีคาลดลง (Fitzpatrick et al., 2007) 

นอกจากนี้ความสามารถในการไหลจะมีความสัมพันธกับความช้ืนดวย ท้ังนี้จากผลการ
ทดลองสตารชมันสําปะหลังและสตารชมันสําปะหลังดัดแปรมีคาความช้ืนสูง แตความสามารถใน
การไหลท่ีดี เนื่องจากสตารชเปนประเภท non-hygroscopic ดังนั้นจึงไมมีการดูดความช้ืนจาก
สภาวะบรรยากาศทําใหตัวอยางน้ําผ้ึงผงมีการไหลท่ีดี ในขณะท่ีตัวอยางน้ําผ้ึงผงท่ีผสมนมผงพบวา  
แมจะมีปริมาณความชื้นตํ่าแตผงเกิดการดูดความช้ืนจากอากาศไดมาก เนื่องจากนมผงท่ีใชมีการ
ผสมไขมันและน้ํามันอยูจึงทําใหความสามารถในการไหลตํ่า 

 

ปริมาณสาร (% โดยนํ้าหนัก) 
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4.3.5 ความหนาแนนรวมของน้ําผึ้งผง 
คาความหนาแนนของตัวอยางน้ําผ้ึงผงท่ีไดจากการผสมสารลดความเหนียวท้ัง 4 ชนิด

แสดงดังตารางท่ี 4.5 พบวา ปริมาณสารลดความเหนียวท่ีเพิ่มข้ึนมีผลทําใหความหนาแนนของผง
ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) น้ําผ้ึงผงท่ีผสมนมผงและมอลโทเดกซทรินท่ีระดับ 50 และ 
55% มีความหนาแนนไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) แตเม่ือเปรียบเทียบกับน้ําผ้ึงผงท่ีผสม   
สตารชมันสําปะหลังและสตารชมันสําปะหลังดัดแปร พบวามีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p≤0.05) เม่ือเปรียบเทียบปริมาณการใชสารลดความเหนียว พบวา ท่ีระดับปริมาณสารท้ัง 4 
ชนิดท่ีเพิ่มข้ึนทําใหความหนาแนนรวมของนํ้าผ้ึงผงลดลง Barboza -Cánova and Juliano (2005) 
พบวา สตารชจะมีความหนาแนนเทากับ 1500 kg/m3 และโปรตีนมีความหนาแนนประมาณ 1400 
kg/m3 ซ่ึงจะนอยกวาเม่ือเทียบกับน้ําตาลกลูโคสและน้ําตาลซูโครสท่ีมีคาความหนาแนนเทากับ  
1560 และ 1590 kg/m3 ตามลําดับ  
 
ตารางท่ี 4.5 ความหนาแนนรวมของตัวอยางน้ําผ้ึงผง 

หมายเหตุ : ขอมูลแสดงเปนคาเฉล่ีย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  : ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญท่ีกํากับคาของขอมูลตามแนวนอนท่ีแตกตางกัน 
     แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
   : ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กท่ีกํากับคาของขอมูลตามแนวต้ังท่ีแตกตางกัน 
      แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 
4.3.6 ความหนาแนนของอนุภาคผง 

 ความหนาแนนของอนุภาคของตัวอยางน้ําผ้ึงผงท่ีผสมสารลดความเหนียวท้ัง 4 ชนิดแสดง
ในตารางท่ี 4.6 พบวาน้ําผ้ึงผงท่ีผสมนมผง สตารชมันสําปะหลัง และสตารชมันสําปะหลังดัดแปรมี
คาความหนาแนนของอนุภาคท่ีไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) ปริมาณสารลดความเหนียวท่ี
เพิ่มข้ึนไมมีผลตอคาความหนาแนนของอนุภาคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) น้ําผ้ึงผงที่ผสม 

ปริมาณ 
(%) 

ความหนาแนนรวมของตัวอยางน้ําผ้ึงผง (kg/m3) 

นมผง มอลโทเดกซทริน 
สตารช 

มันสําปะหลัง 
สตารช 

มันสําปะหลังดัดแปร 

50 
55 
60 

420.01Ba+0.292 420.39Ba+0.401 478.06Aa+0.354 451.10ABa+0.3868 
391.59Bab+0.320 400.56Bab+0.225 462.97Aa+0.150 445.48Aa+0.2625 
365.78Bb+0.499 378.44ABb+0.460 404.26ABb+0.569 413.66Ab+0.2214 
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มอลโทเดกซทรินท่ีระดับ 50, 55 และ 60% มีผลทําใหความหนาแนนของอนุภาคเทากับ 1875.8, 
1936.3 และ 1696.8 kg/m3 ตามลําดับ  

ปจจัยท่ีมีผลตอความหนาแนนของอนุภาคอยางยิ่ง คือการปดกั้นของอากาศหรือโพรง
อากาศภายในอนุภาค ความหนาแนนของอาหารผงโดยท่ัวไปจะอยูในชวง 1200-1400 kg/m3 ความ
หนาแนนของมวลผลิตภัณฑ (ความหนาแนนของของแข็ง) ของอาหารโดยท่ัวไปเทากับ 1400 
kg/m3 (Goula and Adamopoulos, 2005) การรวมตัวของอากาศสามารถเกิดข้ึนไดในของเหลว
ระหวางการปมการเขยาหรือทําใหตัวอยางปนปวนและกระบวนการฉีดตัวอยาง สมบัติในการเกิด
โฟมของตัวอยาง เชนนมพรองมันเนยจะชวยใหอากาศเกิดการรวมตัวกันได สารละลายโปรตีนจะมี
สมบัติในการสรางโฟม เนื่องจากสามารถลดแรงตึงผิวระหวางผิวหนาได การมีไขมันในอาหาร
เหลวจะทําใหไมสามารถเกิดโฟมไดเนื่องจากเปนการเพิ่มแรงตึงผิว การใชอุณหภูมิขาออกสูงมักมี
ผลทําใหเกิดโพรงภายในอนุภาคท่ีใหญเนื่องจากการเดือดเปนไอ การขยายตัวและเกิดเปนฟองใน
อากาศ ความหนาแนนของอนุภาคที่เพิ่มข้ึนมีผลทําใหความหนาแนนของผง wettability และ 
sinkability ของผงเพิ่มข้ึน (Hui et al., 2008) 

 
ตารางท่ี 4.6 ความหนาแนนของอนุภาคตัวอยางน้ําผ้ึงผง 

ปริมาณ 
(%) 

ความหนาแนนของอนุภาคตัวอยางน้ําผ้ึงผง (kg/m3) 

นมผงns มอลโทเดกซทรินns 
สตารช 

มันสําปะหลังns 
สตารช 

มันสําปะหลังดัดแปรns 

50 
55 

60ns 

1715.6AB+0.215 1875.8B+0.278 1534.1A+0.147 1564.8A+0.073 
1499.4A+0.335 1936.3B+0.098 1550.3A+0.098 1526.1A+0.111 
1479.1+0.142 1696.8+0.206 1587.0+0.088 1558.2+0.099 

หมายเหตุ : ขอมูลแสดงเปนคาเฉล่ีย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  : ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญท่ีกํากับคาของขอมูลตามแนวนอนท่ีแตกตางกัน 
     แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
   : ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กท่ีกํากับคาของขอมูลตามแนวต้ังท่ีแตกตางกัน 
     แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
   : ns แสดงวาขอมูลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
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4.4 การยอมรับทางประสาทสัมผัส 
 จากการวิเคราะหทางประสาทสัมผัส โดยใชวิธีทดสอบความชอบดวย 9 hedonic scale ใน
คุณลักษณะตางๆ ของน้ําผ้ึงผงผสมสารลดความเหนียวท้ัง 4 ชนิด ท่ีผานการทําแหงดวยการอบแหง 
แบบพนฝอยดังนี้คือ สี กล่ินน้ําผ้ึง รสหวาน ความเปนเนื้อเดียว และความชอบโดยรวม ทําการ
ทดสอบกับผูทดสอบจํานวน 50 คน ไดผลดังตารางท่ี 4.7-4.11  

จากตารางท่ี 4.7 แสดงขอมูลการทดสอบความชอบตอสีของผลิตภัณฑน้ําผ้ึงผสมท่ีใช    
สารลดความเหนียว ไดแก นมผง มอลโทเดกซทริน สตารชมันสําปะหลัง และสตารชมันสําปะหลัง
ดัดแปรท่ีผานการทําแหงดวยการอบแหงแบบพนฝอยพบวา น้ําผ้ึงผงท่ีมีนมผงเปนสวนผสมท่ี 
ปริมาณ 50, 55 และ 60% ผูทดสอบทั้ง 50 คน ใหคะแนนความชอบไมแตกตางกันทางสถิติ 
(p>0.05) โดยนํ้าผ้ึงผงท่ีมีนมผงเปนสวนผสมท่ีระดับ 50, 55 และ 60% มีคะแนนเทากับ 7.5, 7.4 
และ 7.4 ตามลําดับ ซ่ึงมีเกณฑความชอบปานกลาง สําหรับน้ําผ้ึงผงท่ีมีมอลโทเดกซทรินเปน 
สวนผสมท่ีระดับ 50, 55 และ 60% มีคะแนนเทากับ 6.3, 6.5 และ 5.8 ตามลําดับ ซ่ึงอยูในเกณฑ
ความชอบเล็กนอย สวนน้ําผ้ึงท่ีมีสตารชมันสําปะหลังและสตารชมันสําปะหลังดัดแปรเปน 
สวนผสมท่ีระดับ 50, 55 และ 60% มีคะแนนความชอบเทากับ 5.8, 6.0, 5.7 และ 6.1, 5.8, 5.8 
ตามลําดับ ซ่ึงอยูในเกณฑชอบเล็กนอย-เฉยๆ 
 
ตารางท่ี 4.7 คะแนนความชอบดานสี 

ปริมาณ 
(%) 

คะแนนความชอบดานสี 

นมผงns มอลโทเดกซทริน 
สตารช 

มันสําปะหลัง 
สตารช 

มันสําปะหลังดัดแปร 

50 
55 
60 

7.5A+1.3 6.3Ba+1.3 5.8Cb+1.4 6.1Ba+1.2 
7.4A+1.2 6.5Ba+1.4 6.0Ba+1.1 5.8Cb+1.3 
7.4A+0.8 5.8Bb+1.5 5.7Bb+1.5 5.8Bb+1.3 

หมายเหตุ : ขอมูลแสดงเปนคาเฉล่ีย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  : ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญท่ีกํากับคาของขอมูลตามแนวนอนท่ีแตกตางกัน 
     แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
   : ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กท่ีกํากับคาของขอมูลตามแนวต้ังท่ีแตกตางกัน 
     แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
   : ns แสดงวาขอมูลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
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การทดสอบความชอบตอกล่ินของผลิตภัณฑน้ําผ้ึงผง แสดงดังตารางท่ี 4.8 พบวา น้ําผ้ึงผง 
ท่ีมีนมผงและมอลโทเดกซทรินเปนสวนผสมท่ีปริมาณ 50, 55 และ 60% ผูทดสอบทั้ง 50 คน       
ใหคะแนนความชอบไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) น้ําผ้ึงผงท่ีมีนมผงเปนสวนผสมท่ีระดับ 50, 
55 และ 60% มีคะแนนเทากับ 6.3, 6.5 และ 6.5 ตามลําดับ น้ําผ้ึงผงท่ีมีมอลโทเดกซทรินเปน 
สวนผสมมีคะแนนเทากับ 6.0, 6.2 และ 6.3 ตามลําดับ ซ่ึงอยูในเกณฑความชอบเล็กนอย สวนน้ําผ้ึง  
ท่ีมีสตารชมันสําปะหลังและสตารชมันสําปะหลังดัดแปรเปนสวนผสมท่ีระดับ 50, 55 และ 60% มี
คะแนนความชอบเทากับ 5.3, 5.4, 5.6 และ 5.8, 5.7, 5.7 ตามลําดับ ซ่ึงอยูในเกณฑความชอบเฉยๆ 
 
ตารางท่ี 4.8 คะแนนความชอบดานกล่ิน 

ปริมาณ 
(%) 

คะแนนความชอบดานกล่ิน 

นมผงns มอลโทเดกซทรินns 
สตารช 

มันสําปะหลัง 
สตารช 

มันสําปะหลังดัดแปร 

50 
55 
60 

6.3A+1.2 6.0A+1.4 5.3Cb+1.1 5.8Ba+1.1 
6.5A+1.3 6.2A+1.2 5.4Ca+1.2 5.7Bb+1.1 
6.5A+1.3 6.3A+1.4 5.6Ba+0.9 5.7Bc+0.9 

หมายเหตุ : ขอมูลแสดงเปนคาเฉล่ีย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  : ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญท่ีกํากับคาของขอมูลตามแนวนอนท่ีแตกตางกัน 
     แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
   : ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กท่ีกํากับคาของขอมูลตามแนวต้ังท่ีแตกตางกัน 
     แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
   : ns แสดงวาขอมูลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 

 
การทดสอบความชอบตอรสหวานของผลิตภัณฑน้ําผ้ึงผง แสดงดังตารางท่ี 4.9 พบวา   

น้ําผ้ึงผงท่ีมีนมผงเปนสวนผสมท่ีระดับ 50, 55 และ 60% มีคะแนนความชอบไมแตกตางกันทาง
สถิติ (p>0.05) มีคะแนนเทากับ 7.1, 6.8 และ 6.7 ตามลําดับ น้ําผ้ึงผงที่มีมอลโทเดกซทรินเปน 
สวนผสมท่ีปริมาณ 55 และ 60% ผูทดสอบท้ัง 50 คน ใหคะแนนความชอบไมแตกตางกันทางสถิติ 
(p>0.05) โดยท่ีระดับมอลโทเดกซทริน 50, 55 และ 60% มีคะแนนความชอบเทากับ 6.3, 6.7 และ 
6.7 ตามลําดับ ซ่ึงอยูในเกณฑความชอบเล็กนอย สวนน้ําผ้ึงท่ีมีสตารชมันสําปะหลังและสตารชมัน 
สําปะหลังดัดแปรเปนสวนผสมท่ีระดับ 50, 55 และ 60% มีคะแนนความชอบเทากับ 5.3, 5.4, 5.4
และ 5.4, 5.6, 5.4 ตามลําดับ สตารชท้ัง 2 ชนิดมีคะแนนความชอบอยูในเกณฑเฉยๆ 
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ตารางท่ี 4.9 คะแนนความชอบดานรสหวาน 

ปริมาณ 
(%) 

คะแนนความชอบดานรสหวาน 

นมผงns มอลโทเดกซทริน 
สตารช 

มันสําปะหลังns 
สตารช 

มันสําปะหลังดัดแปรns 

50 
55 
60 

7.1A+1.2 6.3Bb+1.5 5.3C+1.7 5.4C+1.5 
6.8A+1.3 6.7Aa+1.3 5.4B+1.4 5.6B+1.4 
6.7A+1.5 6.7Aa+1.2 5.4B+1.6 5.7B+1.6 

หมายเหตุ : ขอมูลแสดงเปนคาเฉล่ีย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  : ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญท่ีกํากับคาของขอมูลตามแนวนอนท่ีแตกตางกัน 
     แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
   : ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กท่ีกํากับคาของขอมูลตามแนวต้ังท่ีแตกตางกัน 
     แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
   : ns แสดงวาขอมูลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 
จากการทดสอบความชอบตอความเปนเนื้อเดียวของผลิตภัณฑน้ําผ้ึงผง (ตารางท่ี 4.10)

พบวา น้ําผ้ึงผงท่ีมีนมผงเปนสวนผสมท่ีระดับ 50, 55 และ 60% ผูทดสอบท้ัง 50 คน ใหคะแนน
ความชอบไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) มีคะแนนเทากับ 7.2, 6.8 และ 7.3 ตามลําดับ น้ําผ้ึงผงท่ี 
มีมอลโทเดกซทรินเปนสวนผสมมีคะแนนเทากับ 5.9, 7.3 และ 7.0 ตามลําดับ ซ่ึงน้ําผ้ึงผงท้ัง 2 ชนิด
อยูในเกณฑความชอบปานกลาง–ชอบเล็กนอย สวนน้ําผ้ึงท่ีมีสตารชมันสําปะหลังเปนสวนผสมท่ี 
ระดับ 50, 55 และ 60% มีคะแนนความชอบเทากับ 5.1, 5.3 และ 5.6 ตามลําดับ ท่ีมีสตารชมัน
สําปะหลังดัดแปรเปนสวนผสมท่ีระดับ 50, 55 และ 60% คะแนนความชอบเทากับ 5.2, 5.3 และ 5.9 
ตามลําดับ ซ่ึงมีคะแนนความชอบอยูในเกณฑเฉยๆ 

การทดสอบความชอบตอความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑน้ําผ้ึงผง พบวา น้ําผ้ึงผงท่ีมี        
นมผง สตารชมันสําปะหลังและสตารชมันสําปะหลังดัดแปรเปนสวนผสมท่ีปริมาณ 50, 55 และ 
60% ผูทดสอบท้ัง 50 คน ใหคะแนนความชอบไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) น้ําผ้ึงผงท่ีมีนมผง  
เปนสวนผสมท่ีระดับ 50, 55 และ 60% มีคะแนนเทากับ 7.2, 6.6 และ 6.8 ตามลําดับ น้ําผ้ึงผงท่ีมี    
มอลโทเดกซทรินเปนสวนผสมท่ีระดับ 50, 55 และ 60% มีคะแนนเทากับ 6.2, 7.0 และ 6.6 
ตามลําดับ สวนน้ําผ้ึงท่ีมีสตารชมันสําปะหลังเปนสวนผสมท่ีระดับ 50, 55 และ 60% มีคะแนน
ความชอบเทากับ 5.3, 5.5และ 5.3 ตามลําดับ และสตารชมันสําปะหลังดัดแปรเปนสวนผสมท่ีระดับ 
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50, 55 และ 60% มีคะแนนความชอบเทากับ 5.5, 5.5 และ 5.7 ตามลําดับ สตารชท้ัง 2 ชนิดมีคะแนน
ความชอบอยูในเกณฑเฉยๆ (ตารางท่ี 4.11) 
 
ตารางท่ี 4.10 คะแนนความชอบดานความเปนเนื้อเดียว 

ปริมาณ
(%) 

คะแนนความชอบดานความเปนเนื้อเดียว 

นมผงns มอลโทเดกซทริน 
สตารช 

มันสําปะหลัง 
สตารช 

มันสําปะหลังดัดแปร 

50 
55 
60 

7.2A+1.2 5.9Bb+1.7 5.1Cb+1.7 5.2Cb+1.5 
6.8A+1.5 7.3Aa+1.3 5.3Cb+1.5 5.3Ba+1.2 
7.3A+0.9 7.0Aa+1.1 5.6Ba+1.4 5.9Ba+1.7 

หมายเหตุ : ขอมูลแสดงเปนคาเฉล่ีย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  : ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญท่ีกํากับคาของขอมูลตามแนวนอนท่ีแตกตางกัน 
     แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
   : ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กท่ีกํากับคาของขอมูลตามแนวต้ังท่ีแตกตางกัน 
     แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
   : ns แสดงวาขอมูลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 

ตารางท่ี 4.11 คะแนนความชอบโดยรวม 

ปริมาณ
(%) 

คะแนนความชอบโดยรวม 

นมผงns มอลโทเดกซทริน 
สตารช 

มันสําปะหลังns 
สตารช 

มันสําปะหลังดัดแปร 

50 
55 
60 

7.2A+1.3 6.2Bb+1.5 5.3C+1.5 5.5Cb+1.3 
6.6A+1.3 7.0Aa+1.3 5.5B+1.3 5.5Bb+1.4 
6.8A+1.5 6.6Aa+1.1 5.3C+1.7 5.7Ba+1.5 

หมายเหตุ : ขอมูลแสดงเปนคาเฉล่ีย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  : ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญท่ีกํากับคาของขอมูลตามแนวนอนท่ีแตกตางกัน 
     แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
   : ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กท่ีกํากับคาของขอมูลตามแนวต้ังท่ีแตกตางกัน 
     แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
   : ns แสดงวาขอมูลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
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เม่ือพิจารณาแลวพบวาผูทดสอบทั้ง 50 คนใหคะแนนความชอบผลิตภัณฑน้ําผ้ึงผงท่ีผสม   
นมผงท่ีระดับ 50% มากท่ีสุด โดยมีระดับคะแนนอยูในชวง 6-7 คะแนน ซ่ึงมีคะแนนอยูในเกณฑ
ชอบเล็กนอย–ปานกลาง รองลงมาไดแก มอลโทเดกซทรินท่ีระดับ 55% สตารชมันสําปะหลังดัด
แปรที่ระดับ 60% และสตารชมันสําปะหลังท่ีระดับ 55% ตามลําดับ 
 
4.5 ประสิทธิภาพการอบแหงและปริมาณผลผลิต (%yield) ในการผลิต 

การอบแหงแบบพนฝอยเปนวิธีการทําแหงท่ีมีอัตราการถายเทความรอนสูงทําใหน้ําระเหย 
ออกจากอาหารไดอยางรวดเร็ว เวลาท่ีใหในการทําแหงส้ัน โดยท่ัวไปแลวผลิตภัณฑท่ีสามารถทํา
การอบแหงแบบพนฝอยแบงออกเปน 2 กลุม คือ ผลิตภัณฑท่ีเหนียวและไมเหนียว ซ่ึงผลิตภัณฑท่ี
เหนียวมักจะทําการอบแหงแบบพนฝอยไดยาก ระหวางการอบแหงจะยังคงมีลักษณะเปนไซรับ
หรือเกิดการเหนียวติดกับผนังเคร่ืองอบแหงหรือเกิดการจับตัวกันเปนกอนท่ีผนังของหองอบ      
หรือสวนดักผง ทําใหปริมาณของผลิตภัณฑตํ่าและเกิดปญหาในกระบวนการผลิต (Langrish, 2001) 

ปริมาณการสะสมของผงท่ีผนังอบแหงจากกระบวนการอบแหงแบบพนฝอยมีผลอยางมาก
ตอปริมาณผลิตภัณฑท่ีได โดยท่ี yield คือ % ปริมาณผลิตภัณฑซ่ึงรวบรวมได หากเกิดการสะสม   
ท่ีผนัง อนุภาคที่ผานการอบแหงแบบพนฝอยจะเหนียวติดกับผนังเครื่องอบแหง เปนสาเหตุทําให
ปริมาณผลิตภัณฑลดลง (Masters, 1996) ปริมาณผลผลิตและประสิทธิภาพดานความรอนในการ
ผลิตน้ําผ้ึงผงท่ีผสมสารลดความเหนียวท้ัง 4 ชนิด แสดงดังตารางท่ี 4.12-4.14 

จากตารางท่ี 4.12 การทําแหงน้ําผ้ึงดวยวิธีการอบแหงแบบพนฝอยซ่ึงผสมสารลดความ 
เหนียวท้ัง 4 ชนิด ท่ีระดับ 50, 55 และ 60% พบวา น้ําผ้ึงผงท่ีผสมมอลโทเดกซทรินและนมผงท่ี  
ระดับ 50% มีคา overall thermal efficiency ท่ีไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) โดยมีคาเทากับ 58-
60% แตแตกตางกับน้ําผ้ึงผงท่ีผสมสตารชมันสําปะหลังและสตารชมันสําปะหลังดัดแปรอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ในขณะท่ีระดับสารลดความเหนียวเทากับ 55 และ 60% สารท้ัง 4 ชนิด
มีคา overall thermal efficiency ท่ีไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) เม่ือเพิ่มปริมาณสารลดความ
เหนียวแตละชนิดท่ีระดับ 50, 55 และ 60% มีผลทําใหคา overall thermal efficiency ท่ีไมแตกตาง
กันทางสถิติ (p>0.05) 

จากตารางท่ี 4.13 การทําแหงน้ําผ้ึงดวยวิธีการอบแหงแบบพนฝอยซ่ึงผสมสารลดความ 
เหนียวท้ัง 4 ชนิด ท่ีระดับ 50, 55 และ 60% พบวา น้ําผ้ึงผงที่ผสมนมผง มอลโทเดกซทริน และ
สตารชมันสําปะหลังดัดแปรท่ีระดับ 50 และ 60% มีคา evaporative efficiency ท่ีไมแตกตางกันทาง
สถิติ (p>0.05) และเม่ือเพิ่มปริมาณสารแตละชนิดมีผลทําใหคา evaporative efficiency ไมแตกตาง
กันทางสถิติ (p>0.05) โดยมีคาอยูในชวง 68-70%  
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ตารางท่ี 4.12 คา Overall thermal efficiency ในการผลิตน้ําผ้ึงผง 

ปริมาณ 
(%) 

คา Overall thermal efficiency ในการผลิตน้ําผ้ึงผง 

นมผงns มอลโทเดกซทรินns 
สตารช 

มันสําปะหลังns 
สตารช 

มันสําปะหลังดัดแปร 

50 
 55ns 
 60ns 

58.69BC+0.85 59.36B+0.73 58.12C+1.39 60.49Aa+0.46 
60.29+1.23 59.90+1.41 58.77+1.25 60.20a+0.61 
58.67+1.64 59.13+1.36 58.65+1.79 58.37b+1.04 

หมายเหตุ : ขอมูลแสดงเปนคาเฉล่ีย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  : ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญท่ีกํากับคาของขอมูลตามแนวนอนท่ีแตกตางกัน 
     แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
   : ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กท่ีกํากับคาของขอมูลตามแนวต้ังท่ีแตกตางกัน 
     แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
   : ns แสดงวาขอมูลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 

 
ตารางท่ี 4.13 คา Evaporative efficiency ในการผลิตน้ําผ้ึงผง 

หมายเหตุ : ขอมูลแสดงเปนคาเฉล่ีย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  : ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญท่ีกํากับคาของขอมูลตามแนวนอนท่ีแตกตางกัน 
     แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
   : ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กท่ีกํากับคาของขอมูลตามแนวต้ังท่ีแตกตางกัน 
     แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
   : ns แสดงวาขอมูลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 

 
เม่ือพิจารณาปริมาณผลผลิต พบวา สารลดความเหนียวท้ัง 4 ชนิด มีผลทําใหปริมาณ

ผลผลิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ปริมาณสารลดความเหนียวท่ีเพิ่มข้ึนมีผลทํา

ปริมาณ 
(%) 

คา Evaporative efficiency ในการผลิตน้ําผ้ึงผง 

นมผงns มอลโทเดกซทรินns 
สตารช 

มันสําปะหลัง 
สตารช 

มันสําปะหลังดัดแปรns 

50ns 
55 

60ns 

68.63+1.20 68.59+1.10 69.16a+1.13 69.54+0.97 
69.51Aa+0.81 68.92Aa+1.47 67.96Bb+1.84 69.77Aa+0.93 
68.28+1.01 69.02+1.70 68.42a+1.41 68.82+0.61 
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ใหมีปริมาณของแข็งเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เม่ือเทียบกับการทดลองโดย 
Luksuwan (2007) ซ่ึงทําการศึกษาการอบแหงเบตา-แคโรทีนดวยวิธีการอบแหงแบบพนฝอย      
โดยผสมสารที่ชวยในกระบวนการผลิตไดแก สตารชมันสําปะหลังดัดแปร สตารชมันสําปะหลัง 
และมอลโทเดกซทริน พบวา มีปริมาณผลผลิตเทากับ 82.18%, 68.35% และ 46.74% ตามลําดับ เม่ือ
เทียบกับปริมาณผลผลิตน้ําผ้ึงผงพบวา น้ําผ้ึงผงมีคาปริมาณผลผลิตนอยกวา เนื่องจากน้ําผ้ึงมี Tg ท่ี  
ตํ่ากวามาก เม่ือใชสภาวะในการผลิตท่ีอุณหภูมิสูงทําใหน้ําผ้ึงผงเกิดการเกาะติดท่ีผนังเคร่ืองอบแหง       
ทําใหปริมาณผลผลิตลดลง  
 
ตารางท่ี 4.14 คาปริมาณผลผลิต (%yield) ในการผลิตน้ําผ้ึงผง 

หมายเหตุ : ขอมูลแสดงเปนคาเฉล่ีย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  : ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญท่ีกํากับคาของขอมูลตามแนวนอนท่ีแตกตางกัน 
     แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
   : ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กท่ีกํากับคาของขอมูลตามแนวต้ังท่ีแตกตางกัน 
     แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 

 
Goula and Adamopoulos. (2004) กลาววา อุณหภูมิขาออกและความช้ืนสัมพัทธท่ีตํ่ามากมี  

ผลทําใหเกิดการสราง solid particle surface ซ่ึงจะชวยลดสวนท่ีตกคางสะสมและทําใหจํานวน
อนุภาคท่ีมีลักษณะเหนียวเปนเทอรโมพลาสติกลดลงในผนังของเคร่ืองอบแหงลดลง การเติม    
มอลโทเดกซทรินจะสามารถปองกันผลิตภัณฑไมใหเกิดการเหนียวติดกับผนังได โดยพบวาหาก
อัตราสวนของตัวอยางน้ําผลไมท่ีผสมมอลโทเดกซทรินเพิ่มข้ึน จะเกิดการสะสมท่ีผนังเคร่ืองอบ
แหงเพิ่มมากข้ึน ดังนั้นหากตองการเพิ่มปริมาณตัวอยางท่ีจะผสมลงในมอลโทเดกซทรินจําเปนตอง
เพิ่มอุณหภูมิขาเขาในการผลิต หรือทําการเติมมอลโทเดกซทรินท่ีมีน้ําหนักโมเลกุลสูงข้ึนลงไป 
(Bhandari et al., 1997a) 
 

ปริมาณ 
(%) 

คาปริมาณผลผลิต (%yield) ในการผลิตน้ําผ้ึงผง 

นมผง มอลโทเดกซทริน 
สตารช 

มันสําปะหลัง 
สตารช 

มันสําปะหลังดัดแปร 

50 
55 
60 

58.47Ac+2.19 52.80Bb+12.72 38.00Dc+3.74 44.93Cb+0.90 
67.1Bb+7.58 71.67Aa+2.84 53.20Cb+3.02 79.47Aa+9.35 
73.13Aa+2.72 74.87Aa+3.83 75.07Aa+9.43 75.33Aa+2.39 
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4.6 ลักษณะ Sorption isotherm 
ในการวิเคราะห sorption isotherm ไดทําการคัดเลือกตัวอยางน้ําผ้ึงผงซ่ึงมีสมบัติดีท่ีสุดจาก   

ตัวอยางน้ําผ้ึงผงท่ีผสมสารลดความเหนียวท้ัง 4 ชนิด โดยพิจารณาจากสมบัติทางเคมีและทาง
กายภาพ พบวา ตัวอยางน้ําผ้ึงผงท่ีผสมนมผงท่ีระดับ 50% และมอลโทเดกซทรินท่ีระดับ 55% มี
สมบัติดีที่สุด โดยมีคาปริมาณความช้ืน คา aw และความหนาแนนของผงตํ่าสุด มีความสามารถใน
การละลายและคะแนนความชอบท้ังในดานสี กล่ิน รสหวาน ความเปนเนื้อเดียว และความชอบ
โดยรวมสูงสุด ดังนั้นจึงเลือกตัวอยางท้ัง 2 ชนิดเพื่อใชในการศึกษาลักษณะ sorption isotherm ของ
ตัวอยางน้ําผ้ึงผงจากความสัมพันธระหวางปริมาณความช้ืนและ aw ของนํ้าผ้ึงผง ทําการศึกษาท่ี 
ระดับ aw ในชวง 0.1-0.7 ลักษณะ sorption isotherm ของน้ําผ้ึงผงดังแสดงในภาพท่ี 4.6 

ลักษณะ sorption isotherm ของตัวอยางน้ําผ้ึงผงซ่ึงผสมมอลโทเดกซทรินและนมผง         
ทุกระดับเปน adsorption isotherm ท่ีสอดคลอกับลักษณะ sorption isotherm ประเภทท่ี 3 adsorption 
isotherm แสดงการเพิ่มของความช้ืนของตัวอยางเม่ือสภาวะบรรยากาศมีความช้ืนสัมพัทธเพิ่มข้ึน 
เนื่องจากอาหารนั้นมีความสามารถในการดูดความช้ืนจากอากาศได หากความช้ืนสัมพัทธของ
อากาศเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนอยและอาหารมีความสามารถในการดูดความช้ืนไดมาก เสนกราฟ 
adsorption isotherm จะมีความชันมาก อาหารประเภทนี้เรียกวา hygroscopic product (Fellows, 
2000) 

ในการวิเคราะหนี้น้ําผ้ึงผงมีการดูดซับความช้ืนท่ีสภาวะ aw 0.1-0.7 โดยตัวอยางน้ําผ้ึงผงท่ี 
ผสมนมผงกราฟจะมีความชันมากกวามอลโทเดกซทริน  แสดงถึงน้ํา ผ้ึงผงท่ีผสมนมผงมี 
ความสามารถในการดูดความช้ืนกลับมากกวาน้ําผ้ึงผสมมอลโทเดกซทริน Sablani and Rahman 
(2008) ไดทําการจําแนกประเภทของ adsorption isotherm เปน 5 ชนิด โดยหากเปนอาหารท่ี
ประกอบดวยเกลือหรือน้ําตาล กราฟจะมีลักษณะเวาเขาไปดานในเปนกราฟประเภทที่ 3 แสดงดัง
ภาพที่ 4.7 

ลักษณะ sorption isotherm ของตัวอยางจะข้ึนอยูกับปริมาณความช้ืนท่ีเพิ่มมากข้ึน โดยใน
ลําดับเร่ิมตนของกระบวนการ sorption ท่ีปริมาณความช้ืนตํ่าซ่ึงจะมี active sites จับกับผิวหนาของ
อาหารมากกวาโดยมีลักษณะเปน monolayer ของน้ําซ่ึงจะมีพลังงานในการจับตัวกันสูงกวาสภาวะ 
ท่ีมีความช้ืนสูง ปริมาณ monolayer water จะลดลงในขณะท่ีอุณหภูมิเพิ่มข้ึน ซ่ึงเปนการลด active 
sites ในอาหารเนื่องจากการเปล่ียนแปลงทางเคมีและทางกายภาพ (เชนระดับการจับพันธะของ 
hydrogen ท่ีลดลง) Isosteric heat ของ sorption จะลดลงตามปริมาณความช้ืนท่ีเพิ่มข้ึน (Al-
Muhtaseb et al., 2004) 
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ภาพท่ี 4.6 ลักษณะ sorption isotherm ของน้ําผ้ึงผงผสมมอลโทเดกซทรินและนมผง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.7 ประเภทของ adsorption isotherm ของอาหาร 
ท่ีมา : Mathlouthi and Roge (2003) 

 
 


