
 
 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของงานวิจัย 

ลําไยเปนหนึ่งในพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคเหนือ เปนผลไมท่ี
สรางรายไดใหกับประเทศมากมายและเปนท่ีนิยมของผูบริโภคในประเทศ ท้ังในรูปลําไยสดและ
ลําไยแปรรูป รัฐบาล ไดมีการสงเสริมใหมีการแปรรูปลําไยมากข้ึน เพื่อลดปญหาเร่ืองปริมาณลําไย
ลนตลาดราคาตํ่า และปญหาเร่ืองลําไยสดมีอายุการเก็บรักษาสั้น โดยนําเอาเทคโนโลยีตางๆมาใช
ในการแปรรูปลําไยใหเปนผลิตภัณฑลําไยในลักษณะตางๆ เพื่อเพิ่มชองทางในการจําหนายใน
ทองตลาดคือ การแปรรูปในลักษณะลําไยอบแหง ลําไยกระปอง ลําไยกวนปรุงรส ลําไยแชแข็ง 
ไวนลําไย และน้ําลําไย เปนตน ปจจุบันมีการคิดคนการแปรรูปลําไยแบบใหมข้ึนมา คือการผลิต
ลําไยผง (งานศูนยขอมูล ฝายแผนงานพัฒนาการเกษตรสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด
เชียงใหม, 2552a) 

น้ําลําไยผงเปนการแปรรูปลําไยประเภทหนึ่งท่ีสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับลําไยได
มากกวาการแปรรูปแบบอ่ืนๆ อีกท้ังชวยแกปญหาปริมาณลําไยลนตลาด ราคาตกตํ่า อีกท้ังยัง
สามารถแปรสภาพผลลําไยท่ีไมสวยและมีขนาดเล็กใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มได นอกจากนี้ทําใหมี
ลําไยบริโภคไดตลอดท้ังป ในชวง 10 ปท่ีผานมา สารโพแทสเซียมคลอเลต (KClO3) เขามามี
บทบาทตอการผลิตผลลําไย โดยสารนี้ถูกนํามาใชเรงการออกดอกตลอดทั้งป และใหผลดก ซ่ึงทํา
ใหปริมาณผลลําไยลนตลาด ราคาตกตํ่า จากปญหาดังกลาวทําใหมีการพยายามพัฒนาการผลิตลําไย
ผงในลักษณะโรงงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและคงคุณสมบัติของลําไยครบถวน (กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม, 2551) 

การผลิตลําไยผง ณ ปจจุบันทําโดยการเค่ียวน้ําลําไยกับน้ําตาลทรายจนขน การอบแหงแบบ
โฟม-แมท และการอบแหงแบบพนฝอย การเค่ียวน้ําลําไยกับน้ําตาลทรายจนทําใหเขมขน และการ
อบแหงแบบโฟม-แมท มีขอจํากัด คือกําลังการผลิต และคุณภาพของผลิตภัณฑ เนื่องจากเปน
กระบวนการท่ีมีหลายข้ันตอนผลิตไดชา เปนกระบวนการผลิตแบบกะ ผลิตไดคร้ังละไมมาก 
นอกจากนั้นผลิตภัณฑท่ีไดมีคุณภาพไมสมํ่าเสมอ (อากาศ, 2545) การอบแหงแบบพนฝอยเปน
เทคนิคท่ีใชเพื่อระเหยน้ําออกจากของเหลวอยางรวดเร็วโดยอากาศรอน กระบวนการนี้ประกอบ
ไปดวยการพนของเหลวออกมาจนเปนละอองขนาดเล็ก เขาผสมกับอากาศรอนที่ไหลผาน
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อยางรวดเร็ว ทําใหน้ําที่อยูในละอองของเหลวระเหยไปทั้งหมด และไดผลิตภัณฑที่อยูในรูป
ของผงแหง (เอกดนัย, 2551) การแปรรูปลําไยผงโดยการอบแหงแบบพนฝอยเปนกระบวนการท่ีมี
ประสิทธิภาพและกําลังการผลิตสูงสามารถทําการผลิตไดท้ังแบบกะและแบบตอเนื่อง ใหผลิตภัณฑ
คุณภาพดีและสมํ่าเสมอ จึงเปนวิธีการที่นาศึกษาใหมากข้ึน 

โอกาสทางการตลาดของลําไยผงนั้นมีท้ังตลาดในประเทศและตางประเทศ เพราะความ
ตองการบริโภคลําไยของตลาดท้ังภายในและภายนอกประเทศมีแนวโนมเพิ่มข้ึน เนื่องจากสามารถ
นําไปบริโภคไดสะดวกหรือสงออกจําหนายในรูปแบบของเคร่ืองดื่มกึ่งสําเร็จรูปซ่ึงเปนท่ีนิยมใน
แถบประเทศท่ีมีภูมิอากาศหนาวเย็นเชนประเทศจีน การผลิตน้ําลําไยผงใหอยูในรูปแบบที่สามารถ
ละลายน้ําเพื่อดื่มไดทันทีจึงเปนทางเลือกใหมสําหรับผูบริโภค เนื่องจากเปนผลิตภัณฑท่ีมีอายุการ
เก็บรักษานาน งายตอการขนสงและจัดเก็บเนื่องจากมีปริมาตรนอยเม่ือเทียบกับผลิตภัณฑอ่ืนๆ 
สามารถนําไปใชในผลิตภัณฑตางๆ ไดงาย และเปนการสรางมูลคาเพิ่ม 

ปญหาหลักในการผลิตน้ําลําไยผงดวยการอบแหงแบบพนฝอย คือปญหาการเกาะติด
ระหวางกระบวนการอบแหงทําใหผลิตภัณฑเหนียวติดผนังของเคร่ืองอบ และไดผลิตภัณฑท่ีมี
ลักษณะโครงสรางเหมือนแปงเปยก จับตัวกันเปนกอนแทนลักษณะการเปนผง เนื่องจากน้ําลําไย
เขมขนท่ีนํามาทําผงมีลักษณะท่ีเหนียว เต็มไปดวยน้ําตาลท่ีมีมวลโมเลกุลตํ่า เชน น้ําตาลฟรุกโทส 
น้ําตาลกลูโคส น้ําตาลซูโครส และวัตถุดิบท่ีมีกรดเปนสวนประกอบ (กรดซิตริก กรดมาลิก และ
กรดทาทาริก) น้ําผลไมและนํ้าผัก ถูกจัดอยูในจําพวกของวัตถุดิบท่ีมีความเหนียวและทําใหเปนผง
ยาก (Paull and Chen, 1987; Li and Li, 1999) การทําใหแหงดวยวิธีการอบแหงของวัตถุดิบท่ีมี
ลักษณะเหนียวดังกลาวนั้นทําไดยาก เนื่องจากน้ําตาลและกรดไมสามารถเปล่ียนแปลงลักษณะทาง
กายภาพไปเปนของแข็งแหงไดภายใตสภาวะการผลิต ซ่ึงปญหานี้สามารถแกไขไดดวยการเติมสาร
ปองกันการเหนียว ซ่ึงเปนสารโภชนาการท่ีมีน้ําหนักโมเลกุลสูง เชน มอลโทเดกซทริน ซ่ึงนิยม
นํามาผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตน้ําผลไมผง 

จากการศึกษาหาปริมาณมอลโทเดกซทรินและอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการผลิตน้ําลําไยผง
โดยใชวิธีอบแหงแบบพนฝอยของพิพัฒนและคณะ (2548) พบวาสภาวะการผลิตน้ําลําไยผงท่ี
เหมาะสมคือปริมาณมอลโทเดกซทริน 0.6 กรัม/กรัมของปริมาณของแข็งท่ีละลายได อุณหภูมิลม
รอน 185oC และชวงอัตราการไหลของลมรอนระหวาง 1.5-1.7 m3/min ซ่ึงทําใหไดปริมาณการผลิต 
(yield) รอยละ 40 แตอยางไรก็ตามยังไมมีการศึกษาลักษณะซอรปชันไอโซเทอรม และ
อุณหภูมิ กลาสทรานซิชันของน้ําลําไยผงจากการทําแหงแบบพนฝอย เพื่อใชในการทํานายคุณภาพ
ระหวางการเก็บรักษา ดังนั้นจึงเกิดแนวความคิดที่จะศึกษาอิทธิพลของระดับความชื้นสัมพัทธ 
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และอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่มีตอคุณภาพของน้ําลําไยผงและลักษณะซอรปชันไอโซเทอรม 
โดยใชปริมาณมอลโทเดกซทรินท่ีเหมาะสมจากงานวิจัยของพิพัฒนและคณะ (2548) 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงตองการศึกษาลักษณะซอรปชันไอโซเทอรม คุณภาพทางกายภาพ เคมี 
และอุณหภูมิกลาสทรานซิชันของน้ําลําไยผงจากการอบแหงแบบพนฝอย ที่ระดับความช้ืนสัมพัทธ 
และอุณหภูมิการเก็บรักษาตางๆ ท่ีมีตอคุณภาพของน้ําลําไยผง เพื่อใหสามารถนําไปใชใน
อุตสาหกรรมอาหารผงได 

 
1.2 วัตถุประสงค 

1.2.1 เพื่อทราบลักษณะซอรปชันไอโซเทอรมของน้ําลําไยผงจากท่ีผลิตโดยวิธีอบแหงแบบ
พนฝอย 

1.2.2 เพื่ อทราบแบบจําลองทางคณิตศาสตร สําห รับทํานาย ลักษณะซอรป ชัน  
ไอโซเทอรมของน้ําลําไยผงจากวิธีอบแหงแบบพนฝอย  

1.2.3 เพื่อทราบผลของความช้ืนสัมพัทธและอุณหภูมิการเก็บรักษาท่ีมีตอคุณภาพของ 
น้ําลําไยผง 

1.2.4 เพื่อทราบอิทธิพลของความช้ืนสัมพัทธและอุณหภูมิการเก็บรักษาท่ีมีตอการเกิด 
กลาสทรานซิชันของน้ําลําไยผง 
 
1.3 ขอบเขตและวิธีการดําเนินการวิจัย 

การอบแหงแบบพนฝอยของนํ้าลําไยโดยเติมมอลโทเดกซทรินท่ีมีคา DE 11 เพื่อชวยเพิ่ม
อุณหภูมิการเกิดกลาสทรานซิชัน และลดการเกาะติดกัน โดยศึกษามอลโทเดกซทริน ในปริมาณ 0.6 
กรัม/กรัมของปริมาณของแข็งท่ีละลายได โดยใชอุณหภูมิลมรอนขาเขา 175±2oC ขาออก 70 ±2oC 
นําตัวอยางน้ําลําไยผงท่ีไดจากการทําแหงแบบพนฝอยไปศึกษาลักษณะซอรปชันไอโซเทอรมและ
หาแบบจําลองทางคณิตศาสตร ศึกษาอิทธิพลของระดับความช้ืนสัมพัทธและอุณหภูมิในการเก็บ
รักษาตอสมบัติทางกายภาพ เคมี และวิเคราะหอุณหภูมิกลาสทรานซิชันของน้ําลําไยผง  

1.3.1 วิเคราะหสมบัติของน้ําลําไยกอนการอบแหง โดยเตรียมน้ําลําไยจากลําไยสดท่ีมี
ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดเร่ิมตน 40 องศาบริกซ ผสมมอลโทเดกซทรินท่ีมีคา DE 11 ปริมาณ 0.6 
กรัม/กรัมของปริมาณของแข็งท่ีละลายได มาวิเคราะหสมบัติของน้ําลําไยกอนการอบแหงโดยวัดคา
ปริมาณของแข็งท่ีละลายได วัดคาความหนืดของน้ําลําไย วิเคราะหคาสี และปริมาณของแข็ง
ท้ังหมด 
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1.3.2 การทําแหงแบบพนฝอย นําน้ําลําไยจากหัวขอ 1.3.1 ไปอบแหงใหเปนผงโดยใช
อุณหภูมิลมรอนขาเขา 175±2oC ขาออก 70 ±2oC มาวิเคราะหประสิทธิภาพการอบแหงและปริมาณ
ผลิต สมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ําลําไยผง 

1.3.3 การศึกษาลักษณะซอรปชันไอโซเทอรมของน้ําลําไยผง นําตัวอยางน้ําลําไยผงไป
ศึกษาลักษณะซอรปชันและหาแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่ดีที ่สุด  เพื ่อทํานายลักษณะ
ซอรปชันไอโซเทอรม  ในสภาวะนอกเหนือจากการทดลอง และเพื่อใชในการทํานายคุณภาพ
ระหวางการเก็บรักษา โดยใชวิธีของ Bell and Labuza (2000) ควบคุมระดับความช้ืนสัมพัทธ 7 ระดับ 
(รอยละ 0-77) โดยใชสารละลายเกลืออ่ิมตัวดังนี้ potassium penta oxide, lithium chloride, 
potassium acetate, magnesium chloride, potassium carbonate, magnesium nitrate และ potassium 
iodide ท่ีอุณหภูมิ 5, 10, 25 และ 35oC  

1.3.4 การศึกษาอิทธิพลของระดับความช้ืนสัมพัทธและอุณหภูมิในการเก็บรักษาตอสมบัติ
ทางกายภาพและเคมีของนํ้าลําไยผง โดยวิเคราะหสมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ําลําไยผง ศึกษา
ผลของความช้ืนสัมพัทธและอุณหภูมิในการเก็บรักษาตอการเกิดกลาสทรานซิชัน โดยวิเคราะห
อุณหภูมิกลาสทรานซิชันของน้ําลําไยผงท่ีผานการเก็บรักษา ท่ีระดับความช้ืนและอุณหภูมิตางๆ จาก
ขอ 1.3.3 ไปวิเคราะหหาอุณหภูมิกลาสทรานซิชันดวยวิธี differential scanning colorimetry (DSC) 

 
1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.4.1 ทราบลักษณะซอรปชันไอโซเทอรมของน้ําลําไยผง 
1.4.2 ทราบแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับทํานายลักษณะซอรปชันไอโซเทอรมของ

น้ําลําไยผงเพื่อใชในการทํานายระดับความช้ืนสัมพัทธท่ีเหมาะสมในการเก็บรักษา 
1.4.3 ทราบผลของความช้ืนสัมพัทธและอุณหภูมิการเก็บรักษาท่ีมีตอคุณภาพของน้ําลําไยผง 
1.4.4 ทราบอิทธิพลของความชื้นสัมพัทธและอุณหภูมิการเก็บรักษาที่มีตอการเกิด

กลาสทรานซิชันของน้ําลําไยผง 
1.4.5ไดความรูพื้นฐานท่ีสามารถพัฒนาและประยุกตใชในระดับอุตสาหกรรมอาหารผงได 
 


