
 
 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1 ลําไย 

ลําไยจัดเปนไมผลกึ่งเมืองรอน มีช่ือทางวิทยาศาสตรวา Dimocarpus longan Lour. มีถ่ิน
กําเนิดในประเทศจีนตอนใตและอินเดีย เปนไมยืนตนขนาดกลาง สูงประมาณ 9-12 เมตร เปนไมผล
เศรษฐกิจท่ีสําคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2547) โดยจะเร่ิมให
ผลผลิตเม่ือปลูกไดประมาณ 3 ป ตนท่ีอายุ 4-5 ป ขนาดทรงพุมกวางประมาณ 3-3.5 เมตร จะให
ผลผลิต 20-30 กิโลกรัมตอตน สวนตนท่ีมีอายุมากจะมีทรงพุมมากกวา 10 เมตร อาจใหผลผลิต 
สูงถึง 400-600 กิโลกรัมตอตน ซ่ึงผลผลิตจะออกสูตลาดมากประมาณกลางเดือนกรกฎาคมถึง
กลางเดือนสิงหาคม อยางไรก็ตามผลผลิตของลําไยจะมากหรือนอยแตกตางกันตามพันธุ อายุตน
และการปฏิบัติดูแลรักษา (พาวิน, 2543) 

ลําไยเปนไมผลเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศไทย เพราะผลลําไยเปนท่ีนิยมของผูบริโภค
ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงนอกจากปริมาณผลผลิตจะพอเพียงตอความตองการบริโภค
ภายในประเทศแลว ยังสามารถสงออกไปจําหนายยังตลาดตางประเทศ ทํารายไดเขาประเทศปละ
หลายพันลานบาท และมีแนวโนมวาปริมาณและมูลคาการสงออกยังคงเพิ่มข้ึนทุกป (งานศูนยขอมูล 
ฝายแผนงานพัฒนาการเกษตรสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม, 2547b) 

ผลผลิตลําไยในประเทศไทยในป 2551 มีผลผลิตออกสูตลาดประมาณ 433,200 ตัน สําหรับ
ผลผลิตลําไยภาคเหนือจะออกสูตลาด 370,500 ตัน (ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2551)โดยมีแหลงปลูกท่ีสําคัญอยูทางภาคเหนือไดแก จังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปาง 
แพร นาน เชียงรายและแมฮองสอน ภาคตะวันออก ไดแก จันทบุรี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ไดแก เลย หนองคาย นครพนมและมุกดาหาร เนื่องจากลําไยเปนผลไมท่ีมีรสชาติหวานหอม และมี
ประโยชนทางโภชนาการหลายอยาง (ตารางท่ี 2.1) จึงเปนท่ีนิยมบริโภคของท้ังชาวไทยและชาว
ตางประเทศ สามารถบริโภคไดท้ังในรูปผลสดและแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆไดหลายชนิด จึงเปน
ท่ีนิยมบริโภคของท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ  
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ตารางท่ี 2.1 คุณคาทางโภชนาการของลําไย 
 

สารอาหาร เนื้อลําไยสด เนื้อลําไยแหง 
ความช้ืน รอยละ 81.10 17.80 
ไขมัน รอยละ 0.11 0.40 
เสนใย รอยละ 0.28 1.60 
โปรตีน รอยละ 0.97 4.60 
เถา รอยละ 0.56 2.86 
คารโบไฮเดรต รอยละ 16.98 72.70 
คาพลังงานความรอน กิโลแคลอรี/100 กรัม 72.79 311.80 
แคลเซียม มิลลิกรัม/100 กรัม 5.70 27.70 
เหล็ก มิลลิกรัม/100 กรัม 0.35 2.39 
ฟอสฟอรัส มิลลิกรัม/100 กรัม 35.30 159.50 
วิตามินซี มิลลิกรัม/100 กรัม 69.20 137.80 
โซเดียม มิลลิกรัม/100 กรัม -  4.50 
โปแตสเซียม มิลลิกรัม/100 กรัม - 2,012.00 
ไนอาซีน มิลลิกรัม/100 กรัม - 3.03 
กรดแพนโทธินิค มิลลิกรัม/100 กรัม - 0.57 
วิตามินบี 2 มิลลิกรัม/100 กรัม - 0.37 

ท่ีมา: กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี (2547) 
 
2.2 การแปรรูปลําไยผง 

2.2.1 การทําน้ําลําไยผงแบบดั้งเดิม 
เม่ือพิจารณาถึงวิธีการบริโภคลําไยแหง ผูบริโภคสวนใหญนิยมนํามาทําเปนน้ําลําไย ดวย

การนําลําไยแหงมาตมกับน้ําและเติมน้ําตาลลงไปจนไดรสหวานตามตองการ และตมตอจนเนื้อ
ลําไยคืนตัวซ่ึงตองใชเวลาประมาณ 30-40 นาที การตมน้ําลําไยดังกลาวถึงแมวิธีการจะกระทําได
โดยงาย แตก็ไมสะดวกและใชเวลานาน (ชนันท, 2545) ปจจุบันมีผลิตภัณฑลําไยผงจําหนายใน
ตลาดในปริมาณท่ีจํากัด การผลิตลําไยผงใชวิธีแบบดั้งเดิมดวยการนําน้ําลําไยมาเค่ียวกับน้ําตาล
ทรายจนขน นําไปทําใหแหง แลวบดเปนผง ซ่ึงการผลิตโดยวิธีนี้ใชตนทุนตํ่า และใชน้ําตาลทราย
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ในปริมาณมาก ทําใหมีขอจํากัดดานการตลาดตอกลุมผูบริโภคท่ีเปนโรคเบาหวาน (พิไลรัก และ
รัตนา, 2552) 

 
2.2.2 การทําลําไยผงแบบโฟม-แมท 
กระบวนการทําแหงแบบโฟม-แมท เปนวิธีการทําแหงโดยใชหลักการตีใหผลิตภัณฑเกิด

เปนโฟมและใชความรอนจากลมรอนเปนตัวระเหยความช้ืนท่ีแทรกอยูในโฟมออกไป การทําให
เกิดโฟมเปนข้ันตอนแรกของการทําแหงแบบโฟม-แมท เปนระบบสารแขวนลอยอยางสมบูรณ
ในโฟมแกสของของเหลว ซ่ึงลักษณะโฟมท่ีดีในการอบแหงแบบโฟม-แมทนี้ จะตองมีความคงตัวดี
ในระหวางการอบแหงเพื่อใหโฟมยังคงมีลักษณะเปนโฟมและแตกหักออกเปนผงไดงาย (Hart et al., 
1963) 

วัชรีและรัตนา (2543) ไดศึกษาหาชนิดสารกอใหเกิดโฟมและสูตรน้ําลําไยที่เหมาะสมใน
การผลิตน้ําลําไยผงโดยวิธีโฟม-แมท พบวาสวนผสมน้ําลําไยเขมขนท่ีเหมาะสมประกอบดวยเนื้อ
ลําไยสดรอยละ 50 เนื้อลําไยแหงรอยละ 20 และน้ําตาลทรายรอยละ 30 โดยนํ้าหนัก สารท่ี
กอใหเกิดโฟมท่ีเหมาะสมคือ Methocel 65 HG รอยละ 0.5 โดยนํ้าหนัก จากนั้นตีใหเกิดโฟมดวย
ความเร็วสูง เปนเวลา 15 นาที ทําการอบแหงท่ีอุณหภูมิ 60 เปนเวลา 1 ช่ัวโมง 30 นาที 

การทําน้ําลําไยผงแบบโฟม-แมท เร่ิมจากการนําน้ําลําไยมาทําใหเขมขน เพื่อลดปริมาณน้ํา
สวนหนึ่ง และชวยทําใหโฟมท่ีเกิดข้ึนมีความคงตัวยิ่งข้ึน เนื่องจากนํ้าลําไยไมสามารถตีใหเกิด
โฟมหรือสามารถทําใหเกิดโฟมไดจึงมีการเติมสารกอโฟมและสารเพิ่มความคงตัว (stabilizer) 
ใชสําหรับเติมในนํ้าลําไย เพื่อทําใหน้ําลําไยมีความหนืดเพิ่มข้ึน และตีใหเปนโฟมท่ีไมยุบตัวได
งาย ผลิตภัณฑท่ีอบแหงแลวจะมีน้ําหนักเบามาก มีชองวางของแกสแทรกอยูในโครงสราง ทําใหมี
ความหนาแนนตํ่า เม่ือนํามาละลายจะปลอยแกสออกทําใหเกิดโฟมข้ึนในผลิตภัณฑ ซ่ึงเปนลักษณะ
ท่ีผูบริโภคไมตองการ (ชนันท, 2545) 
 

2.2.3 การทําน้ําลําไยผงแบบอบแหงพนฝอย 
เทคนิคการอบแหงแบบพนฝอย เปนวิธีการท่ีนิยมใชสําหรับการทําแหงสารละลายอินทรีย 

สารประเภทอิมัลชันและของเหลวชนิดตางๆ โดยผลิตภัณฑท่ีไดจะอยูในรูปของผงแหงมักใชการ
อบแหงแบบพนฝอยในอุตสาหกรรมทางเคมีและอาหาร การอบแหงดวยวิธีนี้นอกจากจะใชสําหรับ
การทําแหงอยางรวดเร็วแลว ยังเปนวิธีการที่มีประโยชนมากในการลดขนาดและปริมาตรของ
ของเหลวอีกดวย จากการวิจัยและพัฒนาท่ีตอเนื่องกันมา ทําใหวิธีการอบแหงแบบพนฝอยกลายเปน
วิธีการทําแหงท่ีมีประสิทธิภาพและนิยมนํามาทําแหงใหกับผลิตภัณฑหลายชนิดในปจจุบัน 
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การอบแหงแบบพนฝอยเปนเทคนิคท่ีใชเพื่อระเหยน้ําออกจากของเหลวอยางรวดเร็ว โดย
อากาศรอน กระบวนการนี้ประกอบไปดวยการพนของเหลว (feed) ออกมาจนเปนละอองขนาดเล็ก
เขาผสมกับอากาศรอนท่ีไหลผานอยางรวดเร็ว ทําใหน้ําท่ีอยูในละอองของเหลวระเหยไปท้ังหมด
และไดผลิตภัณฑท่ีอยูในรูปของผงแหง ตัวอยางของเหลวท่ีสามารถนํามาทําแหงดวยวิธีนี้ ไดแก 
ของเหลวท่ีเปนตัวทําละลาย สารประเภทอิมัลชันหรือสารแขวนลอย 

การทํางานของเคร่ืองอบแหงแบบพนฝอย เร่ิมจากอากาศจะถูกดูดผานตัวกรองและผานตัว
ใหความรอน จากนั้นจึงเขาสูหองอบแหง (drying chamber) ตัวอยางของเหลวท่ีนํามาฉีดควรมี
ลักษณะเหลวและไมขนมาก จากนั้นของเหลวจะถูกดูดโดยปมผานอุปกรณท่ีทําใหเกิดละอองฝอย
คือ atomizer ภายในหองอบ เม่ือละอองสัมผัสกับอากาศรอนจะทําใหเกิดการระเหยของน้ําอยาง
รวดเร็ว และจะไดผงของผลิตภัณฑตกลงสูดานลางของหองอบผงบางสวนท่ีหลุดออกมากับอากาศ
จะถูกแยกโดยใชไซโคลน ซ่ึงจะรวมเขาเปนผลิตภัณฑผงในท่ีสุด กระบวนการอบแหงแบบพนฝอย 
โดยเคร่ือง spray dryer นั้น ประกอบดวย 4 ข้ันตอน (เอกดนัย, 2551) คือ 

1. การทําใหของเหลวกระจายตัวเปนละออง (atomization of feed) โดยอาศัยหัวฉีดพนแบบ
จานเหวี่ยง (rotary atomizer) หรือหัวฉีดพนดวยความดัน (pressure nozzle) 

หัวฉีดพนแบบจานเหว่ียง (Rotary Atomizer) มีความเร็วรอบประมาณ 5,000-10,000 รอบ
ตอนาที ของเหลวท่ีตกลงบนจานหมุนจะถูกเหวี่ยงออกดานขางกระจายเปนละอองขนาดอนุภาค
เฉล่ียประมาณ 30-120 ไมโครเมตร ซ่ึงขนาดเฉล่ียนี้จะแปรผันตรงกับอัตราการไหลของของเหลว
และความหนืด แตจะแปรผกผันกับอัตราการหมุนและเสนผานศูนยกลางของจานหมุน 

หัวฉีดพนดวยความดัน (Pressure Nozzles Atomizer) อาศัยความดันสูงจากลมหรือ
แรงดัน ทําใหของเหลวกระจายเปนละอองฝอย อนุภาคท่ีไดจะมีขนาดเฉล่ียประมาณ 120-250 
ไมโครเมตร โดยขนาดอนุภาคจะแปรผันตรงกับอัตราการไหลของของเหลวและความหนืด แตจะ
แปรผกผันกับความดัน ขนาดของอนุภาคของเหลวจะใหญกวาท่ีไดจากวิธีจานเหวี่ยง 

2. การสัมผัสของละอองฝอยกับลมรอน ทําใหเร่ิมเกิดการระเหยของนํ้าออกจากละออง
ของเหลว 

3. การระเหยของละอองฝอยขณะเคล่ือนท่ีไปกับกระแสลม 
4. การแยกผลิตภัณฑแหงจากกระแสลมรอน โดยนิยมใชไซโคลน ทําใหไดอาหารผงท่ีมี

ลักษณะแหงออกมา 
มีปจจัยหลายตัวท่ีเปนตัวกําหนดประสิทธิภาพของการผลิตอาหารผงดวยวิธีอบแหงแบบ

พนฝอย ไดแก 
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1). ความหนืด 
ถาของเหลวมีความหนืดสูง (อาจเกิดจากการลดอุณหภูมิของของเหลว) จะทําใหไดละออง

ท่ีมีขนาดใหญข้ึนในสภาวะเดียวกัน และหากมีความหนืดสูงมาก จะทําใหของเหลวท่ีฉีดออกมามี
ลักษณะคลายเสนดาย ทําใหอาหารไมแหงตามตองการ ดังนั้นจึงไมควรใสของเหลวท่ีมีความหนืด
สูงเกินไป 

2). อัตราการไหลของของเหลว 
ถาอัตราการไหลของของเหลวสูงข้ึนจะทําใหไดละอองท่ีหยาบข้ึน ทําใหผงแหงมีความช้ืน

สูง เนื่องจากเวลาที่สัมผัสกับลมรอนนอยเกินไป จึงควรควบคุมอัตราการไหลของของเหลวให
เหมาะสม 

3). อัตราการไหลของอากาศ 
หากอัตราการไหลลดลงจะทําใหเวลาท่ีละอองอยูในหองอบนานข้ึน ซ่ึงจะทําใหสัมผัสกับ

อากาศรอนนานข้ึน และเปนผลใหลดความช้ืนไดดีข้ึน แตหากอัตราการไหลของของเหลวสูงและ
อัตราการไหลของอากาศตํ่าเกินไป เม่ืออุณหภูมิไมสูงเพียงพอก็อาจทําใหผลิตภัณฑท่ีไดมีความช้ืน
สูงและเกาะติดอยูกับผนังของหองอบได 

4). อุณหภูมิอากาศขาเขา 
การเพิ่มอุณหภูมิของอากาศขาเขาจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการระเหยได แตท้ังนี้ก็ข้ึนกับ

การไหลของอากาศดวย 
 
2.3 ปญหาการแปรรูปลําไยผงดวยวิธีอบแหงแบบพนฝอยและวิธีแกไข 

การอบแหงดวยวิธีการอบแหงแบบธรรมดาของวัตถุดิบท่ีมีลักษณะเหนียวดังกลาวนั้นทํา
ไดยาก เนื่องมาจากน้ําตาลและกรดไมสามารถเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพไปเปนของแข็ง
แหงไดภายใตสภาวะการผลิต ท้ังนี้มีปจจัยควบคุมพื้นฐานคืออุณหภูมิการเปล่ียนแปลงสถานะที่
เรียกวา กลาสทรานซิชัน (Tg) ถาหากอุณหภูมิการผลิตสูงกวาคา Tg อาหารจะอยูในสถานะเปน
ของเหลวท่ีเหนียวหนืด (rubbery state) หากตองการทําใหอาหารเปนผงแหง ตองปรับอุณหภูมิการ
ผลิตใหตํ่ากวาคา Tg หรือปรับใหคา Tg ใหสูงกวาอุณหภูมิการผลิต น้ําตาลและกรดท่ีเปน
สวนประกอบในลําไยมีสมบัติการเกิดกลาสทรานซิชันสูง ซึ่งหมายถึงการมีคา Tg ตํ่านั่นเอง 
(พิไลรัก และรัตนา, 2552) วิธีท่ีจะทําใหสามารถผลิตลําไยผงดวยการอบแหง ตองปรับคา Tg ของ
น้ําลําไยใหสูงข้ึน น้ําลําไยผงมีปญหาความเหนียว และการเกาะตัวกัน เนื่องจากมีคา Tg ท่ีตํ่า การเติม
มอลโทเดกซทรินเพื่อเพิ่มคา Tg  และปองกันไมใหผลิตภัณฑเกิดความเหนียว (stickiness) ใชมากใน
ผลิตภัณฑน้ําผลไมผง (พีรพล, 2550) 
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เพื่อแกปญหาการเกาะติดของอาหารผงไดมีการเติมสารท่ีชวยทําใหแหง (drying aids) 
ไดแก ไตรแคลเซียมฟอสเฟต (tricalcium phosphate) ซิลิกอนไดออกไซด (silicon dioxide) ซิลิเกต 
(silicates) เกลือของกรดสเตียริก (salts of stearic acid) และคารโบไฮเดรตดัดแปร (modified 
carbohydrates) ซ่ึงสามารถเติมลงไปเพื่อปองกันไมใหผลิตภัณฑเกิดความเหนียว และเปนผงท่ีมีการ
ไหลไดอยางอิสระ การเติมอนุพันธของสตารชท่ีถูกไฮโดรไลซ (less hydrolysed starch derivatives) 
คือ มอลโทเดกซทริน (maltodextrin) ลงไปในวัตถุดิบท่ีมีลักษณะเหนียวสามารถแกไขปญหาการ
เกาะตัวกัน จากการศึกษาผลของการเติมมอลโทเดกซทรินตอจลนศาสตรการทําใหแหง (drying 
kinetic) และความเหนียวของอาหารที่อุดมไปดวยน้ําตาลและกรดในระหวางการทําใหแหงแบบ 
convective drying พบวาความเหนียวของของเหลวท่ีถูกทําใหแหงเปล่ียนแปลงตามคา Tg ท่ีผิวของ
หยดของเหลว และการเติมมอลโทเดกซทริน สามารถชวยใหเกิดการอบแหงที่ดีได (Adhikari  
et al., 2004) และมีสมบัติเฉพาะ ไดแกความสามารถในการละลายนํ้ามาก ความหนืดตํ่าท่ีความ
เขมขนสูง เก็บรักษากลิ่นไดดี และไมมีสี ซึ่งจากคุณสมบัติทั้งหมดสามารถใชเปนเหตุผล
สําหรับนํามอลโทเดกซทรินมาใชสําหรับการอบแหงแบบพนฝอยผลิตภัณฑอาหาร นอกจากนี้
มอลโทเดกซทรินท่ีมีคา Dextrose equivalent (DE) ตํ่า และมี Tg สูง ทําใหไดผลิตภัณฑผงท่ีผานการ
ทําใหแหงท่ีมีความคงตัวสูง (Carolina et al., 2007) 
 
2.4 สารลดความเหนียว 

มอลโทเดกซทริน คือสตารชที่ผานการไฮโดรไลซิสบางสวนดวยกรดหรือเอนไซม 

มอลโทเดกซทรินท่ีมีคา Dextrose equivalent (DE) นอยกวา 20 ประกอบดวย (1→4 และ 

1→6)-α-D-glucopyranose-linked residues (Nickerson et al., 2006) คา DE คือคา reducing 
power ของพอลิแซ็กคาไรดหรือโอลิโกแซ็กคาไรดที่ไดจากสตารช เปรียบเทียบกับ D-glucose 
โดยนํ้าหนักแหง โดยปกติมอลโทเด็กซทรินมีคา DE<20 ขณะที่ corn syrup solid มีคา DE≥20 
มอลโทเดกซทรินท่ีมีคา DE แตกตางกันจะมีสมบัติทางเคมีและกายภาพแตกตางกัน เชน 
ความสามารถในการละลาย อุณหภูมิเยือกแข็ง และความหนืด เปนตน อยางไรก็ตามมอลโทเดกซทรินท่ี
มีคา DE เหมือนกันอาจจะมีคุณสมบัติแตกตางกันก็ได ข้ึนอยูกับวิธีการไฮโดรไลซิส แหลงของ
สตารช (ขาวโพด มันฝร่ัง และขาว) และอัตราสวนของอะไมโลสตออะไมโลเพกทิน (Klinkesorn et 
al., 2004) 

ไดมีการทดลองผลิตน้ําลําไยผงที่เติมมอลโทเดกซทรินโดยใชวิธีอบแหงแบบพนฝอยเพื่อ
หาปริมาณมอลโทเดกซทรินและสภาวะการผลิตท่ีเหมาะสม โดยศึกษาชนิดของสารชวยทําแหง 
(มอลโทเดกซทริน และแปงขาวโพด) ปริมาณของสารชวยทําแหงท่ีใช 0.1, 0.2 และ 0.3 กรัม/กรัม
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ของแข็งท่ีละลายได ความเขมขนของน้ําลําไย 18, 28 และ 38 องศาบริกซ อบแหงแบบพนฝอยท่ี
สภาวะอุณหภูมิลมรอน 165oC ปริมาณลมรอน 1.7 m3/min อัตราการปอนน้ําลําไย 2.28 ลิตรตอ
ชั่วโมง (ญาณิกาและคณะ, 2549) นอกจากนี้พิพัฒนและคณะ (2551) ศึกษาปริมาณสัดสวน
มอลโทเดกซทริน 0.4, 0.5 และ 0.6 กรัม/กรัมของปริมาณของแข็งท่ีละลายได ทําการอบแหงแบบ
พนฝอยอัตราไหลของลมรอน 1.45, 1.68 และ1.8 m3/min อุณหภูมิลมรอน 165, 175 และ 185oC 
พบวาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต คือปริมาณสัดสวนมอลโทเดกซทริน 0.6 กรัม/กรัมของ
ปริมาณของแข็งท่ีละลายได อุณหภูมิลมรอน 185oC และชวงอัตราการไหลของลมรอนระหวาง 
1.5–1.7 m3/min ไดปริมาณผลิตภัณฑลําไยผงสูงสุดรอยละ 40 

นอกจากนี้ยังมีการอบแหงแบบพนฝอยน้ําผลไมชนิดอ่ืนๆ จากการศึกษาของ Bhandari 
และคณะ (1993) ในการทําน้ําแบล็คเคอเรนท ราสเบอรร่ี และแอปพริคอตผง โดยการอบแหงแบบ
พนฝอยใชมอลโทเดกซทรินท่ีมีคา DE เทากับ 6 ท่ีอุณหภูมิขาเขา 160oC ขาออก 90oC สัดสวนของ
ของแข็งในน้ําผลไมตอมอลโทเดกซทรินเทากับ 65:35, 60:40 และ 55:45 ตามลําดับ และจาก
การศึกษาการทําน้ําสับปะรดผงโดยการอบแหงแบบพนฝอย โดยใชมอลโทเดกซทรินท่ีมีคา DE 
เทากับ 6 ปริมาณความช้ืนรอยละ 4 น้ําสับปะรดเขมขน 75 องศาบริกซ ปริมาณกรดรอยละ 3.3 
อุณหภูมิขาเขา 150±3oC และอุณหภูมิขาออก 65±2oC อัตราสวนของมอลโทเดกซทรินตอน้ํา
สับปะรดเขมขน 50:50, 59:41, 60:40 และ 75:25 วัดปริมาณผลผลิตไดรอยละ 58.5, 50, 53 และ 45 
ตามลําดับ และพบวาผลิตภัณฑมีความแหงมากข้ึนและการเกาะติดลดลง (Bhandari et al., 1997) 

 
2.5 Moisture Sorption Isotherm 

ซอรปชันไอโซเทอรมเปนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณนํ้าในอาหารกับ
ความช้ืนสัมพัทธของอากาศ หรือ aw ซ่ึงกระบวนการลดความช้ืน (desorption) และการเพิ่มความช้ืน 
(adsorption) เกิดข้ึนไดเม่ือมีการเปล่ียนแปลงความช้ืนสัมพัทธของอากาศ และจะมีผลตอคา aw ดวย 
(นิธิยา, 2549) ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ moisture sorption isotherm ของอาหารเปนส่ิงท่ี
สําคัญสําหรับนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ซ่ึงสามารถนําความรูไปประยุกตใชได
หลากหลาย เชน การออกแบบและหาจุดท่ีเหมาะสมในกระบวนการทําแหง ใชสําหรับวิเคราะห
ปญหาระหวางการบรรจุเพื่อเลือกบรรจุภัณฑใหเหมาะสม สําหรับสรางแบบจําลองทางคณิตสาสตร
สําหรับทํานายการเปล่ียนแปลงความช้ืนเพื่อใชในกระบวนการอบแหง และสําหรับคาดคะเนอายุ
การเก็บรักษา (Sinija and Mishra, 2008; Goula et al., 2008) ในการถนอมอาหารและความคงตัว
ของลักษณะของอาหาร เชนรสชาติและความกรอบ ในระหวางการเก็บรักษาจะข้ึนอยูกับการ
ควบคุมปริมาณความช้ืนท่ีอยูในอาหาร กระบวนการถนอมอาหารถูกพัฒนาข้ึนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
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โดยลดปริมาณนํ้าเพื่อยับยั้งการเจริญของเช้ือจุลินทรียและยับยั้งปฏิกิริยาทางเคมี โดยปริมาณ
ความช้ืนเปนเกณฑท่ีสําคัญในการตัดสินคุณภาพของอาหาร ดังนั้น aw คือตัวแปรท่ีใชอธิบายการ
เปล่ียนแปลงของนํ้าในอาหาร กราฟซอรปชันไอโซเทอรม ท่ีไดจากความสัมพันธของปริมาณ
ความช้ืน (moisture content) และคา aw จึงมีความสําคัญตอความคงตัวของอาหาร (Iguedjtal et al., 2008)  

ซอรปชันไอโซเทอรม มี 2 กระบวนการคือ adsorption และ desorption ซ่ึงกระบวนการ 
adsorption และ desorption ไมสามารถยอนกลับ ดังนั้นทําใหเกิดความแตกตางระหวาง adsorption 
และdesorption isotherms อุณหภูมิเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอซอรปชันไอโซเทอรมของอาหาร
ระหวางการเก็บรักษา กระบวนการผลิต และการเปล่ียนแปลงของ aw เนื่องจากอุณหภูมิมีผลตอการ
เคลื่อนที่ของโมเลกุลน้ํา และสมดุลไดนามิกสระหวางวัฏภาคของไอกับวัฏภาคที่ถูกดูดซับ 
(Al-Muhtaseb et al., 2004) adsorption isotherms ใชสําหรับการวิเคราะหผลิตภัณฑท่ีสามารถดูด
ซึม หรือ ดูดซับโมเลกุลของน้ําจากส่ิงแวดลอมไดโดยรอบ (hygroscopic products) เชน น้ําผ้ึง และ
กลีเซอลีน เปนตน สวน desorption isotherms มีประโยชนสําหรับการวิเคราะหกระบวนการทําแหง
หรือการกําจัดความช้ืนจากอาหาร สําหรับการเกิด moisture sorption ในข้ันแรกนั้นโมเลกุลของน้ํา
จะกอพันธะกับโมเลกุลอ่ืนๆ ท่ีเปนองคประกอบในอาหาร เรียกวา monolayer moisture จากนั้นจะ
เกิดการดูดซับความชื้นแบบ multilayer ซ่ึงการดูดซับความช้ืนแบบ multilayer จะประกอบดวย
ปริมาณนํ้าท่ีถูกดูดซับเขาไปในท่ีวางของรูพรุน หรือท่ีวางขนาดเล็กของโครงสรางแคปลลารีภายใน
อาหารและเกิดการละลายของตัวถูกละลาย จนในท่ีสุดจะเกิดกลไกการกักเก็บน้ําภายในโมเลกุลของ
อาหารซ่ึงวัฏภาคเหลานี้อาจจะเกิดข้ึนพรอมกัน และจะเกิดตางกันในอาหารแตละชนิด นอกจากนี้ยัง
ข้ึนอยูกับองคประกอบ และโครงสรางของอาหารอีกดวย (Barbosa-Cánovas and Vega-Mercado, 1996) 

ซอรปชันไอโซเทอรมเปนการแสดงความสัมพันธระหวางคา aw กับ ปริมาณนํ้า (รอยละ) 
ดังรูปท่ี 2.1 โดยในสวนแรกของเสนโคงแสดงน้ําช้ันเดี่ยวซ่ึงมีความเสถียรมาก และถูกกําจัดโดย
การทําใหแหง สวนท่ี 2 เปนสวนท่ีแสดงถึงน้ําท่ีถูกดูดซับในโมเลกุลตางๆ ภายในอาหาร และ
สารละลายขององคประกอบท่ีละลายนํ้าได สวนสุดทายของเสนโคง เปนน้ําอิสระซ่ึงจะกล่ันตัว
ภายในโครงสรางแคปลลารีหรือในเซลลของอาหาร น้ําอิสระน้ีจะถูกดักในอาหาร และถูกยึดดวย
แรงออนๆ และถูกกําจัดโดยงายดวยการทําใหแหงหรือเยือกแข็งได (วิไล, 2546) 
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รูปท่ี 2.1 :ซอรปชันไอโซเทอรมของอาหาร 
ท่ีมา : Chaplin (2009) 

 
อัตราการเปล่ียนแปลงคา aw ตอ moisture sorption isotherms แตกตางกันข้ึนกับวาเปนการ

กําจัดความช้ืนจากอาหาร (desorption) หรือเปนการใหความช้ืนตออาหารแหง (adsorption) ดังท่ี
รูจักกันในช่ือวา ฮิสเตอริซิสลูป (hysteresis loop) ความแตกตางนี้อาจสูงมากในอาหารบางชนิด เชน
ขาว ซ่ึงสามารถใชคาดังกลาวในการกําหนดวิธีปองกันผลิตภัณฑจากการดูดความชื้นได (วิไล, 2546)  

การหา moisture sorption isotherms ทําโดยใชเทคนิคการวัดน้ําหนักฐานแหง ซ่ึงตัวอยาง
จะถูกทําใหอยูในสภาวะสมดุลใน desiccator ท่ีบรรจุสารละลายเกลือท่ีทราบคา aw (0.05-0.95) และ
วางไวในตูควบคุมอุณหภูมิเปนเวลาประมาณ 1-3 สัปดาห (Al-Muhtaseb et al., 2004) ตารางท่ี 2.2
แสดงคา awของสารละลายเกลือชนิดตางๆ ท่ีอุณหภูมิ 25๐C  
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ตารางท่ี 2.2 คา aw ของสารละลายเกลือท่ีแตกตางกัน ท่ีอุณหภูมิ 25๐C 
 

สารละลายเกลืออ่ิมตัว   aw 
 

LiCl     0.11-0.15 
KC2H3O2    0.20-0.23 
MgCl2 6H2O    0.33 
K2CO3     0.44 
Mg (NO3)2 6H2O    0.52-0.55 
NaCl     0.75 
CdCl2     0.82 
K2CrO4     0.88 
KNO3     0.93-0.94 
K2SO4     0.97 

ท่ีมา : Barbosa-Cánovas and Vega-Mercado (1996) 
 
Moisture sorption isotherms เปนเคร่ืองมือทางเทอรโมไดนามิกสท่ีมีประโยชนสําหรับการ

วิเคราะหปฏิสัมพันธ (interaction) ของน้ําและสารในอาหาร ทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑอาหาร ไดแก การทําใหแหง การผสม การบรรจุผลิตภัณฑในบรรจุภัณฑ และการ
เก็บรักษาอาหาร นอกจากนี้ซอรปชันไอโซเทอรมสามารถใชในการหาลักษณะโครงสรางของ
ผลิตภัณฑอาหารเชน พื้นท่ีผิวจําเพาะ ปริมาตรของรูพรุน การกระจายขนาดของรูพรุน และ
ความสามารถในการเปนผลึก (crystallinity) (Debnath et al., 2002) moisture sorption 
isotherms ยังสามารถใชในการทํานายความช้ืนสูงท่ีสุดในอาหารท่ีควรควบคุมในระหวาง
กระบวนการทําแหงและการเก็บรักษา ทํานายการเปลี่ยนแปลงในความคงตัวของอาหาร (Stencl, 
2004) และ moisture sorption isotherms ยังสามารถใชในการคัดเลือกความคงตัวของกล่ิน สี เนื้อ
สัมผัส สารอาหาร และความคงตัวทางชีวภาพท่ีเหมาะสมหรือสูงสุดของอาหาร (Debnath et al., 2002) 

คุณภาพของอาหารสวนใหญท่ีถูกเก็บรักษาโดยการทําใหแหงนั้น ข้ึนอยูกับปริมาณของ
ความคงตัวทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา ซ่ึงความคงตัวเหลานี้เปนผลหลักของความสัมพันธ
ระหวางปริมาณความช้ืนสมดุลของอาหาร และความสอดคลองกับคา aw ท่ีอุณหภูมิท่ีไดรับ ซ่ึงคา 
water sorption isotherms เหลานี้เปนลักษณะเฉพาะของอาหารแตละชนิด และสามารถนําไปใชได
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โดยตรงในการแกไขปญหาการออกแบบ การผลิตอาหาร การทํานายความตองการการใชพลังงาน
และวิเคราะหหาสภาวะการเก็บท่ีเหมาะสม (Peng et al., 2007) 

อาหารที่มีลักษณะเปนผงมีแนวโนมท่ีจะมีลักษณะเหนียว และเกาะตัวกันของอนุภาคผงซ่ึง
น้ําเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอปญหาดังกลาว ดังนั้น moisture sorption isotherms เปนเคร่ืองมือท่ีใช
ประโยชนสําหรับการทําความเขาใจในเร่ืองของความสัมพันธของผง และปญหาเกี่ยวกับความคงตัวตาง  ๆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.2 ประเภทของซอรปชันไอโซเทอรม 
ท่ีมา : Mathlouthi and Roge (2003) 

 
ไอโซเทอรมแบงออกเปน 5 ประเภทดังรูปท่ี 2.2 (Brunauer, Deming and Teller, 1940) 

โดยประเภทท่ี 1 คือ Langmuir isotherm ซ่ึงไดมาโดยการดูดซับโมเลกุลเดี่ยวของแกสโดยของแข็ง
ท่ีมีรูพรุน (porous solid) ในปริมาตรของชองวางท่ีจํากัด ประเภทท่ี 2 คือ Sigmoid Isotherm อธิบาย
ซอรปชันไอโซเทอรมสําหรับผลิตภัณฑท่ีละลายได และมีแนวโนมเปนเสนโคงเขาหาแนวเสน aw ท่ี
มีคาเทากับ 1 สําหรับประเภทท่ี 3 คือ Flory-Huggins isotherm ใชคํานวณสําหรับการดูดซับของตัว
ทําละลาย หรือผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะเปนพลาสติกคลายกลีเซอรอลท่ีอุณหภูมิเหนือคา Tg หรือเปน
ลักษณะซอรปชันไอโซเทอรมของผลิตภัณฑอาหารท่ีมีองคประกอบเปนของแข็งท่ีละลายนํ้าได 
เชน น้ําตาลหรือเกลือ (Rahman, 1995) สวนไอโซเทอรมประเภทท่ี 4 อธิบายการดูดซับโดยของแข็ง
ท่ีชอบน้ํา และมีความสามารถอุมน้ําได (swellable hydrophilic solid) จนกระท่ังถึงจุดสูงสุดของการ 
hydration และประเภทท่ี 5 คือ Brunauer, Emmett and Teller (BET) multilayer adsorption 
isotherm (Brunauer, Emmett and Teller, 1938) ใชสําหรับวิเคราะหการดูดซับของไอน้ําบนถานหิน 
และสัมพันธกับไอโซเทอรม ประเภทท่ี 2 และ 3 นอกจากนี้ยังพบวาไอโซเทอรม 2 ประเภทท่ีพบ
บอยท่ีสุดในผลิตภัณฑอาหารคือ isotherm ประเภทท่ี 2 และ 4 (Mathlouthi and Roge, 2003) 
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รูปรางของไอโซเทอรมท่ีแตกตางกันข้ึนอยูกับธรรมชาติของผงอาหารวาเปนโครงสราง
ผลึกท่ีมีรูปแบบท่ีแนนอน หรือเปนโครงสรางอสัณฐานท่ีมีรูปแบบไมแนนอน ซ่ึงผงอาหาร
สวนมากมีโครงสรางอสัณฐาน ไดแก ตัวถูกละลาย เชนน้ําตาล จะเกิดการเปล่ียนโครงสรางไปเปน
ผลึกในระหวางการดูดซับของน้ํา มีหลายปจจัยท่ีกระทบตอการดูดซับของไอน้ํา และสงผลตอความ
คงตัวของการเก็บรักษา เชน การมีฟลมบางของสารละลายอ่ิมตัวท่ีผิวของผลึก การกระจายขนาด
ของอนุภาคเล็กๆ และน้ําในผลึก ซ่ึงทําใหองคประกอบอาหารท่ีมีโครงสรางอสัณฐาน และมี
แนวโนมเกิดการเกาะตัวกันของผง (Mathlouthi and Roge, 2003) อาหารแตละชนิดจะมีซอรปชัน
ไอโซเทอรมแตกตางกันไปข้ึนอยูกับอุณหภูมิ โครงสรางทางกายภาพ องคประกอบทางเคมี และ
ปริมาณของน้ําท่ียึดอยูภายในอาหาร (วิไล, 2546) 

การศึกษาซอรปชันไอโซเทอรมนั้นเปนกระบวนการท่ีคอนขางซับซอนและใชเวลานาน 
ดังนั้นจึงมีนักวิจัยคิดคนแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อใชในการทํานายซอรปชันไอโซเทอรม ซ่ึง
จะทําใหมีการประหยัดเวลา และนําไปใชในการทํานายและควบคุมการเก็บรักษาของอาหารได
อยางเหมาะสม แบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับทํานายซอรปชันไอโซเทอรมสามารถแบงได
ตามจํานวนตัวแปรท่ีมีในสมการ ดังตอไปนี้ (Rahman, 1995) 

1. ไอโซเทอรมประเภท 2 ตวัแปร ไดแก 
1.1 สมการของ Smith (1947) เปนสมการอยางงายท่ีใชอธิบาย water sorption isothermของ

พอลิเมอรทางชีวภาพ (bio-polymers) ท่ีมีน้ําหนักโมเลกุลสูง ซ่ึง Becker and Sallans (1956) พบวา
สมการนี้ใชไดในกรณี desorption ของ wheat ท่ีมีคา aw อยูระหวาง 0.5-0.95 อยางไรก็ตาม Young 
(1976) แนะนําวาการสมการนี้จะถูกจํากัดท่ีคา aw ตองมากกวา 0.3 ในกรณีของ Virginia peanut 
หรือเหมาะสําหรับ aw ในชวง 0.3-0.9 (Kumar and Siddaramaiah, 2007) ซ่ึงสมการของ Smith 
(1947) สามารถแสดงไดดังนี้คือ 
 

)1ln( ww aBAM −+=     (2.1) 
 

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

1.2 สมการของ Oswin (1946) ไดพัฒนาสมการอยางงายสําหรับกราฟรูปโคงกลับ แสดง
สมการไดดังนี้ 
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Boquet et al. (1978) กลาววา สมการของ Oswin ใชไดดีท่ีสุดสําหรับการอธิบายไอโซเทอรม

ของอาหารท่ีมีโปรตีน และคารโบไฮเดรต เปนองคประกอบ และใชไดดีสําหรับเนื้อและผักตางๆ 
 

1.3 สมการของ Henderson (1952) 
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1.4 สมการ BET ถูกคนพบโดย Brunauer et al. (1938) ไอโซเทอรมของ BET สวนใหญจะ

ใชท่ีคา aw อยูระหวาง 0.05-0.45 แสดงสมการดังนี้ คือ 
 

[ ]wbtw

wbtbm
w aBa

aBMM
)1(1)1( −+−

=     (2.4) 

 
Mbm = ปริมาณความช้ืนช้ันเดียว (monolayer moisture) 
Bbt   = คาคงท่ีท่ีสัมพันธกับความรอนสุทธิท้ังหมดของ sorption 

 
1.5 Halsey (1948) 
สมการนี้ใชสําหรับอาหาร และองคประกอบของอาหารตางๆ ท่ีมีคา aw เทากับ 0.10-0.80 

(Kumar and Siddaramaiah, 2007) 
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−=      (2.5) 

( ) [ ]{ })ln(lnln ww aBAM −+=     (2.6) 
 

1.6 สมการของ Chung and Pfost (1967) เปนสมการท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงพลังงาน
อิสระสําหรับ sorption ท่ีสัมพันธกับปริมาณความช้ืน ดังสมการ 
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1.7 สมการของ Iglesias and Chirife (1978) สมการนี้ถูกออกแบบเพื่อใชอธิบายลักษณะ

อาหารที่มีน้ําตาลสูง แสดงสมการไดดังนี้ 
 

[ ( ) ] BAaMMM wwww +=++
2/1

5.0
2ln   (2.8) 

 
M0.5w = ปริมาณความช้ืนท่ี aw เทากับ 0.5 

 
1.8 สมการของ Caurie (1981) 
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เม่ือ Cc = คาคงท่ีของ Caurie 
     Mm = ปริมาณความช้ืนช้ันเดียว (monolayer moisture) 

 
2. ไอโซเทอรมประเภท 3 ตัวแปร ไดแก 
2.1 สมการ Cubic คือ สมการกําลังสาม ใชสําหรับอธิบาย กราฟซอรปชันไอโซเทอรมรูป

โคงกลับอยางงาย 
3

4
2

321 wwww apapappM +++=    (2.10) 
 

2.2 สมการของ Schuchmann-Roy-Peleg (1990) ใชทํานายคา aw ท่ีปริมาณความชื้นสูง
แสดงสมการดังนี้ คือ 
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    (2.11) 

 
เม่ือ am = a/(1-a) 

         a  = water activity 
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2.3 สมการ GAB หรือ Guggenheim-Anderson-de Boer เปนสมการท่ีใชสําหรับวัตถุอาหาร
หลากหลายชนิดท่ีมีคา aw อยูในชวงกวาง แสดงสมการดังนี้ คือ 

 

( )( )www
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   (2.12) 

 

( ) ( ) εβα ++= ww
w
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M
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Mgm = GAB monolayer moisture (kg water/kg dry solid) 
Y และ K = ความสัมพันธของผลเนื่องจากอุณหภูมิ 

 
3. Isotherms ประเภท 4 ตัวแปร ไดแก 
3.1 สมการของ Peleg (1993) เปนสมการ 4 ตัวแปรอยางงายท่ีสุด แสดงสมการไดดังนี้ คือ 
 

D
w

C
ww BaAaM +=      (2.14) 

 
โดย C < 1 และ D > 1 สมการน้ีใชไดท้ังกราฟ isotherm ท่ีเปน และไมเปนรูปโคงกลับ เปน

สมการท่ีดีกวาสมการ GAB 
 
3.2 สมการของ Isse et al. (1993) ใชสําหรับขอมูล moisture isotherm ชวงกวางของมะมวง

ใน 2 ชวงของ submoisture sorption isotherms สําหรับ 2 ชวงท่ีแตกตางกันของ aw 
[ ]
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คา A และ B คือ ฟงกชันของอุณหภูมิ 

 
Stencl (2004) ไดศึกษา Moisture sorption isotherm ของผงโยเกร์ิตท่ีผานการทําใหแหง

แบบพนฝอย โดยวัด adsorption และ desorption ของน้ําในผงโยเกร์ิตท่ีอุณหภูมิในชวง 20-40oC 
และมีชวง aw จาก 0.40-0.99 พบวา sorption capacity มีคาลดลงเม่ืออุณหภูมิเพิ่มข้ึน และสามารถใช
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สมการหรือแบบจําลองทางคณิตศาสตรไดถึง 4 แบบ (Chung-Pfost, 1967; Halsey, 1948; 
Henderson; 1952; Oswin, 1946) ในการอธิบาย adsorption และ desorption ของน้ําในผงโยเกิรต 
 
2.6 กลาสทรานซิชันและสมบัติการเกาะติดของอาหารแหง 

Glass transition temperature (Tg) หมายถึง อุณหภูมิในการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของ
อาหารจากท่ีไมมีรูปรางแนนอน (amorphous system) หรือมีสถานะคลายแกว (glassy state) ไปเปน
สถานะของเหลวหนืดคลายยาง (rubbery state) ความสามารถในการเคล่ือนท่ีของโมเลกุลในสถานะ
คลายแกวมีคาตํ่า เนื่องจากความหนืดของของผสมมีคาสูง (ประมาณ 1012 Pa) (Silva  et al., 2006) 
ซ่ึงสามารถวิเคราะหอุณหภูมิดังกลาวไดดวยเคร่ือง DSC ซ่ึงการเปล่ียนรูปแบบโครงสรางท่ีสัมพันธ
กับความหนืด เชน stickiness, elasticity, collapse, shrinkage และ crystallization จะข้ึนอยูกับ 
กลาสทรานซิชัน (Sopade et al., 2007)  

กลาสทรานซิชันข้ึนอยูกับน้ําหนักโมเลกุล และโครงสรางเฉพาะของตัวถูกละลาย และยัง
ข้ึนอยูกับปริมาณของตัวทําละลายท่ีปรากฏ (Rahman, 1995) คา Tg ถูกใชเปนตัวแปรทางเคมี
กายภาพท่ีสามารถวิเคราะหความสามารถของกระบวนการผลิต คุณสมบัติ คุณภาพ ความคงตัว และ
ความปลอดภัยของอาหาร (Barbosa-Cánovas and Vega-Mercado, 1996) กลาสทรานซิชันของ
อาหารท่ีผานการทําใหแหง เปนตัวแปรสําคัญในการอธิบายกลไกของกระบวนการเปล่ียนรูปใน
อาหาร และการควบคุมอายุการเก็บรักษาของอาหารนั้น (Omar and Roos, 2007) 
 
2.7 สมบัติสําคญัของอาหารผง 

2.7.1 ความสามารถในการไหล (flowability) 
ในการผลิตอาหารผงส่ิงท่ีสําคัญอยางหนึ่งคือตองมีคุณสมบัติในการไหล (flow property) 

ดีและสมํ่าเสมอ ท้ังนี้เพื่อใหไดผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพคงท่ี นอกจากนี้ยังจะทําใหการผลิตเปนไปได
อยางรวดเร็วข้ึนอีกดวย สามารถหาไดหลายวิธีไดแก การวัดมุมกอง การหาอัตราการไหล และ
คํานวณคา compressibility วิธีท่ีนิยมมากท่ีสุดคือ การวัดมุมกอง (สุทิน และฤดี, 2525) 

มุมกอง (angle of repose) ตามนิยามของ Terzaghi and Peck (1948) หมายถึง มุมกอง
ระหวางพื้นราบ และพื้นเอียงของกองวัสดุท่ีถูกทําใหไหลลงมาจากอุปกรณท่ีจัดใหอยูสูงเหนือพื้น
ราบ โดยใชอุปกรณอยางงายในการทําใหเกิดการไหลของวัสดุจากจุดท่ีอยูเหนือพื้นราบจนกระท่ัง
มุมท่ีเกิดข้ึนคงท่ี แลวจึงวัดมุมกองของวัสดุแหง คามุมกองของวัสดุแหงท่ีมีคาตํ่ากวาจะมี
ความสามารถในการไหลไดมากกวาวัสดุแหงท่ีมีคามุมกองท่ีสูงกวา (Bodhmage, 2006) 
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มุมกองเปนดัชนีช้ีวัดความสามารถในการไหลของผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะเปนผง Carr 
(1965) ไดแบงกลุมความสามารถในการไหลของอาหารผงโดยการวัดมุมกองดังแสดงในตารางท่ี 2.3 

 
ตารางท่ี 2.3 ตารางแสดงคาความสามารถในการไหลของอาหารผง 

 
มุมกอง (θ)   ความสามารถในการไหล    

 

< 35    ไหลไดดี 
35 – 45    ไหลไดพอใช 
45 – 55    ไหลไดจํากัด 

> 55    ไมไหล 
ท่ีมา: Carr (1965) 
 

การวัดคามุมกองเปนวิธีท่ีนาเช่ือถือ รวดเร็ว และงายสําหรับการวัดความสามารถในการ
ไหลของผงท่ีแตกตางกัน โดยมุมกองท่ีมีขนาดเล็กกวาจะมีความสามารถในการไหลของผงไดอิสระ
กวา ขณะท่ีมุมกองท่ีมีขนาดใหญกวาแสดงวา วัสดุมีความสามารถในการไหลไดไมดี หรือมีความ
เกาะตัวกันระหวางอนุภาคไดดีกวา (cohesiveness) ซ่ึง ISO 3435 ไดใชวิธีวัดมุมกองสําหรับการ
วิเคราะหการเกาะตัวกันระหวางอนุภาคของวัสดุท่ีมีขนาดใหญ (Bodhmage, 2006) 

มุมกองสามารถวัดได 2 แบบ คือ static angle of repose เปนมุมท่ีเกิดข้ึนระหวางระนาบพื้น
ราบ และเสนความชันท่ียาวไปตามพื้นผิวของกองท่ีเกิดข้ึนโดยวัสดุท่ีเทลงบนพื้นผิวราบ การวัด
static angle of repose แสดงดังรูป 2.3 สําหรับ dynamic angle of repose จะถูกวัดในกระบอกตวงท่ี
มีการหมุน (rotating cylinder) แสดงดังรูป 2.3 (Bodhmage, 2006) 
 

การวัด static angle of repose 
อุปกรณสําหรับการวัด static angle of repose ในการศึกษาในปจจุบันประกอบดวยกรวย

แกวท่ีมีเสนผานศูนยกลางของทางออกดานปลายกรวยแกวขนาด 0.9 เซนติเมตร ซ่ึงถูกตรึงไวบนขา
ตั้งโลหะดังรูปท่ี 2.4 โดยทางออกดานปลายกรวยแกวกรองจะอยูสูงจากฐาน 6 เซนติเมตร ตาม ISO 
3435/1 ปลายทางออกของกรวยแกวจะถูกปดไว และตัวอยางผง 200 กรัม จะถูกเทผานลงไป เม่ือ
ปลายทางออกถูกเปดออกวัตถุจะไหลออกไปสรางเปนรูปทรงกรวยบนฐาน (Bodhmage, 2006) 
ถายภาพกองอาหารผงแลววัดมุมกองจากภาพ ดังรูปท่ี 2.5 
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รูปท่ี 2.3 Static และ dynamic of angle of repose 
ท่ีมา : Bodhmage (2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.4 การวดั Staticangle of repose 
ท่ีมา : Bodhmage (2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.5 ตัวอยางการวดั Static angle of repose 
ท่ีมา : Bodhmage (2006) 
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จากรูปท่ี 2.5 Angle of repose เปนมุมระหวางพื้นผิวของกองผงรูปกรวย และระนาบพ้ืนผิว
ซ่ึงคํานวณไดจากสมการตอไปนี้คือ Tan α = H/R เม่ือ H = ความสูงของรูปกรวย และ R = รัศมีของ
วงกลม (Leesawat et al., 2004) 
 

การวัด dynamic angle of repose 
การวัด dynamic angle of repose ดวย Electrical Capacitance Tomography (ECT) โดย

Dury และ Ristow ในป 1998 นําผงตัวอยางเขาไปในกระบอกตวงท่ีมีการหมุน (rotating drum) แลว
สังเกตกอนท่ีกล้ิงไปตามพื้นผิวของกองผง เม่ือเพิ่มอัตราการหมุนพบวา กอนท่ีกล้ิงจะหยุดเปนพักๆ 
หรือนอยลง และขาดออกจากพ้ืนผิวอยางตอเนื่อง โดย dynamic angle of repose คือ มุมท่ีเกิดข้ึน
โดยพื้นผิวท่ีลาดเอียงของกองผงกับแนวราบเม่ือทําการหมุนในกระบอกตวงดังรูปท่ี 2.6 และเม่ือ
เพิ่มอัตราเร็วการหมุนตอไปมากข้ึน จะทําใหเกิดการเสียรูปของพื้นผิวแบนราบไปเปนรูปรางตัว S 
(S shape profile) การเสียรูปรางเร่ิมตนจากการลดเขามาขางในของขอบเขต และสามารถถูก
ประมาณคาโดยเสนตรง 2 เสน ท่ีมีความชันแตกตางกัน โดยเสนตรงท่ีมีความชันมากกวาดังรูปท่ี 
2.6 จะไวสําหรับการวัด dynamic angle of repose (Bodhmage, 2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.6 การวดั Dynamic angle of repose 
ท่ีมา : Bodhmage (2006) 

 
Shittu and Lawal (2007) ไดศึกษาการวัดมุมกองของตัวอยางเคร่ืองดื่มโกโกผงท่ีผลิตใน

ประเทศไนจีเรีย ปริมาณ 200 mL ในกระบอกตวง โดยนํากระบอกตวงไปแขวนบนชุดขาตั้งให
ปากของกระบอกตวงสูงจากพื้นผิวราบประมาณ 20 cm จากนั้นปลอยใหผงไหลอยางอิสระภายใต
แรงโนมถวงของโลก ซึ่งไดกองโกโกผงบนพื้นผิวราบตามขวาง พบวาคามุมกองอยูในชวง 
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25.0-37.7 องศา เมื่อความชื้นและปริมาณน้ําตาลในเครื่องดื่มโกโกผง เทากับรอยละ 0.8-3.6 
และรอยละ 52.4-90.5 ตามลําดับ แสดงวาเคร่ืองดื่มโกโกผงมีความสามารถในการไหลท่ีดี 
นอกจากนี้ Antoine et al. (2003) พบวา มุมกองของผงถั่วเหลือง มีคาเทากับ 38.33 ± 1.106 

องศา และ Carr index มีคาเทากับรอยละ 26.72 ± 1.06 
ปจจัยท่ีมีผลตอคามุมกองคือสภาวะในการเก็บรักษาของผงท่ีตองการทดสอบความสามารถ

ในการไหลซ่ึงถามีการเปล่ียนแปลงความช้ืนของผงเพียงเล็กนอยก็สามารถเพ่ิมคามุมกองไดมากกวา 
100% (Zou and Brusewitz, 2002) นอกจากนี้ ยังข้ึนอยูกับขนาดอนุภาค และองคประกอบของ
พื้นผิวของผง โดยเฉพาะอยางยิ่งผงท่ีมีไขมันเปนองคประกอบของพื้นผิวสูง จะไปยับยั้งสมบัติของ
การไหล โดยพบวา skim milk powder มีการไหลไดดีเม่ือเปรียบเทียบกับผงชนิดอ่ืนๆ คือ whole 
milk powder, cream powder และ whey protein concentrate เนื่องจากพ้ืนผิวของ skim milk powder 
ประกอบดวยน้ําตาลแลกโทส และโปรตีน ซ่ึงมีจํานวนของไขมันอยูเล็กนอย ขณะท่ีพื้นผิวของ 
whole milk, cream และ whey protein powder ประกอบดวยไขมันอยูสูงจะไปยับยั้งความสามารถ
ของการไหล (Kim et al., 2005) และปริมาณไขมันยังมีผลอยางมากตอการเกาะตัวกันของนมผง 
โดยนมผงท่ีมีปริมาณไขมันท่ีพื้นผิวของอนุภาคมากกวาก็จะสงผลใหมีการเกาะตัวกันมากกวาทําให
ความสามารถในการไหลของผลิตภัณฑนมผงมีคาลดลง (Fitzpatrick et al., 2007) 

 
การวัด Carr’s compressibility index 
อาหารผงท่ีมีขนาดเล็กจะมี bulk density สูงกวาอาหารผงขนาดใหญ เนื่องจากปริมาณของ

ชองวางระหวางอนุภาคมีนอยกวา เม่ือ bulk density สูงข้ึน คือน้ําหนักสารตอหนวยปริมาตรสูงข้ึน 
การไหลของสารก็ยอมจะเร็วข้ึน จากคา bulk density สามารถนํามาหาคา compressibilityได โดยนํา
สารท่ีทราบน้ําหนักมาใสในภาชนะท่ีสามารถวัดปริมาตรไดเชน cylinder จดปริมาตรเริ่มตนไว 
ทําการเคาะจนสารลงมาอัดกันแนน ไดปริมาตรคงท่ี แลวจดปริมาตรสุดทายไว การเคาะอาจ
กระทําไดดวยมือหรือใชเคร่ือง เชน Jolting Volumeter ซ่ึงจะยก cylinder ข้ึนลงดวยคววามเร็วท่ี
สมํ่าเสมอ และสามารถต้ังจํานวนครั้ง และสามารถต้ังจํานวนคร้ังท่ีตองการใหเคาะได จากคาท่ีได
นํามาคํานวณหาคาหา Carr index ไดจากสมการ 

 

100×⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=
TD

BDTDCI     (2.16) 

 
เม่ือ CI = Compressibility 
       TD = Tapped density (kg/m3) 
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       BD = Loose-packed bulk density (kg/m3) 
 
คา Compressibility นี้สามารถทํานายความสามารถในการไหล (flowability) ได โดยดูจาก

ตารางความสัมพันธระหวาง Compressibility กับความสามารถในการไหล ดังตารางท่ี 2.4 
 

ตารางท่ี 2.4 ตารางแสดงความสัมพันธระหวาง Compressibility กับ Flowability 
 
Compressibility (%)  ความสามารถในการไหล 
 
5-15    ดีมาก 
12-16    ดี 
18-21    ปานกลาง 
23-35    ไมดี 
33-38    แย 
> 40    แยมาก 
ท่ีมา : Jones (1979) 
 
2.7.2 ความสามารถในการละลาย (Solubility) 
สมบัติการละลายของผง (Barbosa-Cánovas and Vega-Mercado, 1996) ไดแก 
1. Wettability คือ ความสามารถของอนุภาคของผงในการดูดซับน้ําบนพ้ืนผิวของอนุภาค

และปจจัยท่ีมีผลตอ wettability ไดแก กระบวนการการเกาะกันเปนกอนของอนุภาคจํานวนของ
อนุภาคที่ดูดซับน้ําได พื้นผิวของอนุภาค หรือ การไมมีอนุภาคที่ไมเกาะกันเปนกอน 

2. Sinkability คือ ความสามารถของผงในการจมลงไปในนํ้า หลังจากผงเกิดการดูดซับน้ํา
บนพื้นผิวของอนุภาค และถูกกระทบโดยความหนาแนนของอนุภาค 

3. Dispersibility หมายถึง ความสามารถของผง ในการกระจายตัวตลอดท่ัวท้ังภายในน้ํา
โดยไมเกิดเปนกอน ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอ dispersibility คือ การไมมีของอนุภาคที่มีขนาดมากกวา
250 ไมโครเมตร หรืออนุภาคที่เกาะตัวกันเปนกอน 

4. Solubility คือ อัตราการละลายหรือความสามารถในการละลายท้ังหมด โดยการไมมีจุด 
และการบวมน้ําอยางรวดเร็วของอนุภาค เปนปจจัยท่ีกระทบตอความสามารถในการละลาย 
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Solubility index (SI) คือ รอยละของมวลแหงของสารที่ละลายไดใน supernatant (Ws) 
กับมวลแหงของตัวอยางทั้งหมด (Wo) (Mandala and Bayas, 2004) โดยใชตัวอยางปริมาณ 5 g 
ใสใน centrifuge tube เติมน้ํา 50 mL ที่อุณหภูมิ 30oC ปนที่ความเร็ว 3000 rpm นาน 10 นาที เท 
supernatant ใสใน aluminium can อบที่อุณหภูมิ 105oC เวลานาน 24 ชั่วโมง (Shittu and 
Lawal, 2007) 

 
SI (%) = Ws      (2.17) 

   Wo 
 
ปจจัยท่ีมีผลตอความสามารถในการละลาย คือ ธรรมชาติของตัวถูกละลาย และตัวทํา

ละลาย อุณหภูมิ ความดัน ขนาดของอนุภาค และการกวนผสม (Rahman, 1995) 
 

2.7.3 ขนาดอนุภาคอาหารผง 
ขนาดอนุภาคสงผลตอสมบัติทางดานกายภาพ เคมี ของอาหารผง การกระจายของขนาดแคบ

เทาไรจะสงผลใหอาหารผงมีความสม่ําเสมอ นอกจากนี้ยังมีผลตอการปรับปรุงคุณภาพดานการบริโภค  
ในกระบวนการบดน้ีจะทําใหวัตถุดิบหรืออาหารมีขนาดเล็กลงซ่ึงไมสามารถวัดไดดวย

เคร่ืองวัดขนาดธรรมดา จําเปนตองใชเคร่ืองมือชวยในการแยกขนาดเหลานั้น วิธีที่คอนขางงาย 
คือ การใชตะแกรงรอน (sieve analysis)โดยตะแกรงท่ีใชมีลักษณะเปนช้ันๆ เพื่อชวยใหการแยกมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ขนาดของรูตะแกรง จะมีขนาดใหญดานบนและจะมีขนาดเล็กลง ตามลําดับ 
โดยช้ันลางสุดจะมีถาดรองรับ การทํางานจะอาศัยการเขยา เพื่อใหสารหรืออาหารตกลงมายังช้ันลาง
เร่ือยๆ จนถึงถาดรองรับโดยเคร่ือง สามารถควบคุมเวลา วิธีการ ความเร็วในการเขยาได อนุภาคท่ี
เล็กท่ีสุดจะผานรูตะแกรง เพื่อไปยังตะแกรงตอไป จนถึงขนาดรูตะแกรงท่ีไมสามารถผานไปไดก็
จะยังคงคางอยูบนช้ันตะแกรงนั้น นั่นคือ อนุภาคของสารท่ีมีขนาดเล็กกวารูตะแกรงจะผานตะแกรง
ลงไปยังช้ันตอไปดวยแรงโนมถวง  

Sieve Analysis คือ วิธีการวิเคราะหขนาดหรือคัดขนาดของอนุภาคของแข็งโดยการ
รอนผานของแข็งท่ีทราบน้ําหนักไปบนชุดตะแกรงทดสอบ (test sieves) ซ่ึงมีชองขนาดตางๆ กัน
โดยจัดเรียงตะแกรงตามลําดับชองท่ีตองการ ตะแกรงเหลานี้อาจติดอยูกับท่ีหรือเคล่ือนไหวได ชอง
บนตะแกรงเกิดจากการนําลวดขนาดตางๆ กัน มาสานเปนชอง และบอกความกวางของชอง
ตะแกรงเปนเมช (mesh) ซ่ึงหมายถึงจํานวนชองของตะแกรงท่ีมีอยูในความยาว 1 นิ้ว เชน ตะแกรง
ขนาด 10 เมชในความยาว 1 นิ้ว จะมีชองอยู 10 ชอง และชองหนึ่งจะมีความยาวกวาง 0.1 นิ้ว 
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หักออกดวยขนาดเสนผานศูนยกลางของเสนลวด ดังนั้น เมชขนาดเดียวกัน อาจแตกตางกันถาทํา
จากเสนลวดท่ีตางกัน จึงตองบอกขนาดชองหรือ aperture size ควบคูกับขนาดเมชของตะแกรงดวย 
ตะแกรงมาตรฐานท่ีนิยมใชไดแก ตะแกรงแบบอังกฤษ (British standard) ตะแกรงแบบไทเลอร 
(Tyler standard) และตะแกรงแบบอเมริกัน (ASTM) เปนตน โดยในเมชเบอรเดียวกันของตะแกรง
มาตรฐานแตละแบบอาจจะมีขนาดของชอง (aperture size) ท่ีตางกันก็ได ตัวอยางเชน ตะแกรง
ขนาดเมช 100 แบบไทเลอรมีขนาดชอง 0.147 ม.ม. แบบอังกฤษมีขนาดชอง 0.152 ม.ม. และแบบ
อเมริกันมีขนาดชอง 0.149 ม.ม. ดังนั้นในตะแกรงมาตรฐานทุกแบบจะตองแสดงรายละเอียดท้ัง
ขนาดเมชและขนาดชองในแผนปายดานขางตะแกรง การวิเคราะหขนาดทําได 2 วิธี คือ แบบแหง
(dry) และแบบใชน้ําชวย (wet) ซ่ึงวิธีหลังนี้จะเติมน้ําลงไปเพื่อชวยใหของแข็งท่ีมีขนาดเล็กลอด
ผานชองตะแกรงไดดีกวาแบบแหง ของแข็งท่ีมีขนาดใหญเกินขนาด (oversize) จะคางอยูบน
ตะแกรง สวนของแข็งท่ีเล็กเกินขนาด (undersize) จะลอดผานชองตะแกรงไปได การใชเคร่ืองมือ
ชวยใหตะแกรงเคลื่อนไหวหรือสั่น จะชวยใหการรอนมีประสิทธิภาพดีขึ ้นและในเวลาที่
นอยลง แตจะตองไมใชตัวอยางมากเกินไปในการทดลองครั้งหนึ่งๆ เพราะจะทําใหของแข็งไป
อุดตามชอง หรืออาจทําใหเกิดไฟฟาสถิตยและของแข็งรวมตัวเปนกอนทําใหผลลัพทท่ีไดผิดไป
และความช้ืนในของแข็งตองทําใหมีนอยท่ีสุด 

การรายงานผลจาก sieve analysis  มีหลายวิธีแตท่ีใชมากท่ีสุดคือการพล็อตระหวาง
cumulative undersize (หรือ over size) กับขนาดอนุภาคหรือขนาดชอง (aperture size) ซ่ึงเรียกวา
Cumulative analysis แตถาเปนการพล็อตระหวางสัดสวนน้ําหนัก (weight retained) กับขนาด
อนุภาคหรือขนาดชอง (aperture size) จะเรียกวา differential analysis การพล็อตอาจทําในกระดาษ
กราฟธรรมดา หรือกระดาษกราฟแบบ semi-log ซ่ึงในแบบหลังจะใหขอมูลสําคัญท่ีมากกวาการ
พล็อตโดยวิธีของ Gaudin-Schuhmann ซ่ึงเปนการพล็อตระหวาง Cumulative under size percentage 
กับ sieve aperture บนกระดาษกราฟแบบ log-log scale จะใหความสัมพันธเปนเสนตรง ดังสมการ 
2.19 (คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552) 

 
Wt = 100 (d/k)α     (2.18) 

 
เม่ือ  Wt = Cumulative weight percent undersize 

   d = Aperture size of sieve 
  K = Constant known as size modulus 
  α = Constant known as distribution modulus 


