
บทท่ี  2 
สาระสําคัญจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 
 

2.1  ขาวเหนียว  (Sticky Rice) 
 (1) ขาวเหนียวสายพันธุกข 6  หรือ  RD 6  ไดจากการปรับปรุงพันธุ โดยใชรังสีแกมมา
ปริมาณ  20 กิโลแรด ชักนําใหเกิดการกลายพันธุ  โดยอาบบนเมล็ดพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 
จากนั้นนํามาปลูกคัดเลือกท่ีสถานีทดลองขาวบางเขนและสถานีทดลองขาวพิมาย  จากการคัดเลือก
พบวาขาวสายพันธุท่ีใหผลผลิตสูงท่ีสุด คือ สายพันธุ KDML 105’65 – G2U – 68 – 254  ซ่ึงนับวา
เปนขาวพันธุดีพันธุแรกของประเทศไทยท่ีคนควาไดโดยใชวิธีชักนําพันธุพืชใหเปล่ียนกรรมพันธุ
โดยใชรังสี  ตอมาคณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตรมีมติใหเปนพันธุรับรองเม่ือวันท่ี  
4 พฤษภาคม 2520  ลักษณะประจําพันธุ เปนขาวเหนียวสูงประมาณ  154  เซนติเมตร  มีความไวตอ
ชวงแสง ทรงกอกระจายเล็กนอย  ใบยาวสีเขียวเขม ใบธงต้ัง เมล็ดยาวเรียว เมล็ดขาวเปลือกสี
น้ําตาล อายุเก็บเกี่ยวประมาณ  150 วัน  เมล็ดขาวกลอง กวาง × ยาว × หนาเทากับ 2.2 × 7.2 × 1.7  
มิลลิเมตร  คุณภาพขาวสุกเหนียวนุมมีกล่ินหอม ผลผลิตประมาณ 666 กิโลกรัมตอไร (กรมการขาว, 
2549) 
 
   

            
                      

รูปท่ี  2.1   ลักษณะของขาวสายพันธุกข 6  
                                             ท่ีมา: กรมการขาว (2549)
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ลักษณะเดน คือ ใหผลผลิตสูงและทนแลงดี คุณภาพการหุงตมดี มีกล่ินหอม ลําตนแข็งปาน
กลาง ตานทานโรคใบจุดสีน้ําตาล คุณภาพสีดี  ไมตานทานโรคของใบแหงและโรคใบไหม ไม
ตานทานเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลและแมลงบ่ัว พื้นท่ีแนะนําใหปลูก คือ ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (กรมการขาว, 2549) 
 (2) ขาวเหนียวสายพันธุกข 10 หรือ RD 10ไดจากการปรับปรุงพันธุโดยชักนําใหเกิดการ
กลายพันธุโดยใชรังสีนิวตรอนความเร็วประมาณ 1 กิโลแรด   อาบเมล็ดขาวพันธุ กข 1 เม่ือป พ.ศ. 
2512 ปลูกคัดเลือกท่ีสถานีทดลองขาวบางเขน จนไดสายพันธุ  RD 1’ 69 – NF1U – G6 – 6  จากนั้น
ไดนําไปปลูกเปรียบเทียบผลผลิตท่ีสถานีทดลองขาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอมาคณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตรใหใชขยายพันธุ  เปนพันธุรับรองเม่ือวันท่ี  
17 มิถุนายน  2524  ลักษณะประจําพันธุ เปนขาวเหนียวสูงประมาณ  115 เซนติเมตร ไมไวตอชวง
แสงทรงกอต้ังตรง ลําตนสีเขียวเขม ใบคอนขางกวาง รวงอยูใตใบธง เมล็ดขาวเปลือกสีฟาง อายุการ
เก็บเกี่ยวประมาณ 130 วัน ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 5 สัปดาห เมล็ดขาวกลอง  กวาง × ยาว × 
หนา เทากับ 2.3 × 7.6 × 1.8  มิลลิเมตร  คุณภาพขาวสุกเหนียวนุม ผลผลิตประมาณ 660 กิโลกรัมตอ
ไร  
 
 

                                                     
                                         

รูปท่ี  2.2 ลักษณะของขาวสายพันธุกข 10 
                                               ท่ีมา: กรมการขาว (2549) 

ลักษณะเดน เมล็ดเรียวยาว ไมรวงงาย คุณภาพหุงตมและรับประทานดี สมบัติไมตานทาน
โรคไหม ไมตานทานแมลงบ่ัว และเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล พื้นท่ีแนะนําใหปลูก คือ ภาคเหนือ
ตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
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 ขาวท่ีเราบริโภคกันเปนอาหารหลักมีปริมาณองคประกอบทางเคมีดังท่ีแสดงในตาราง
นอกจากนั้น สวนของขาวท่ีเรารูจักกันดกี็มีปริมาณสารอาหารชนิดตาง ๆ เชนกัน 
 
ตารางท่ี 2.1  ปริมาณองคประกอบทางเคมีโดยประมาณของสวนตางๆ ของขาวท่ีความช้ืนรอยละ 
14 

โปรตีน ไขมัน คารโบ ฯ เถา กาก พลังงาน สวนของ
ขาว (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) กิโลแคลอรี 

ขาวเปลือก 
ขาวกลอง 
ขาวสาร 
รําขาว 
แกลบ 

5.8 – 7.7 
7.1 – 8.3 
6.3 – 7.1 
11.3-14.9 
2.0 – 2.8 

1.5 – 2.3 
1.6 – 2.8 
0.3 – 0.5 
15– 19.7 
0.3 – 0.8 

64 – 73 
73 – 87 
77 – 89 
34 – 62 
22 - 34 

2.9 – 5.2 
1.0 – 1.5 
0.3 – 0.8 
6.6 – 9.9 
13.2-21.0 

16.4-19.2 
2.9 – 3.9 
0.7 – 2.3 
24 – 29 
66 - 74 

378 
363-385 
349-373 
399-476 
265-332 

ท่ีมา: อรอนงค (2550) 
 
ตารางท่ี  2.2  ปริมาณวิตามินและเกลือแรของสวนตาง ๆ ของขาวท่ีความช้ืนรอยละ 14  

ไทอะมีน ไรโบฟลา
วิน 

แอลฟา- 
โทโคฟรอล 

ไนอะซิน แคลเซียม ฟอสฟอรัส สวนของ
ขาว 

(มิลลิกรัม) (มิลลิกรัม) (มิลลิกรัม) (มิลลิกรัม) (มิลลิกรัม) (มิลลิกรัม) 
ขาวเปลือก 
ขาวกลอง 
ขาวสาร 
รําขาว 
แกลบ 

0.26 – 0.33 
0.29 – 0.61 
0.02 – 0.11 
1.20 – 2.40 
0.09 – 0.21 

0.06 – 0.11 
0.04 – 0.14 
0.02 – 0.06 
0.18 – 0.43 
0.05 – 0.07 

0.90 – 2.00 
0.90 – 2.50 
0.08 – 0.30 
2.60 – 13.3 

0 

2.90 – 5.60 
3.50 – 5.30 
1.30 – 2.4 
26.7 – 49.9 
1.60 – 4.20 

10 – 80 
10 – 50 
10 – 30 
30 – 120 
60 - 130 

0.17 – 0.39 
0.17 – 0.43 
0.08 – 0.15 
1.10 – 2.50 
0.03 – 0.07 

ท่ีมา: อรอนงค (2550) 
 
2.2  ขาวหุงสุกเร็ว 
 การบริโภคขาวสวนใหญจะบริโภคในรูปขาวสุกท่ีหุงตมจากขาวสาร การหุงขาวปกติจะใช
เวลาประมาณ 25 – 30 นาที ข้ึนกับพันธุขาวและวิธีการหุง เนื่องจากการหุงขาวท่ีตองใชเวลานาน
รวมกับการเกิดปญหาในการหุง เชน ขาวไมสุก ขาวไหม ขาวแฉะ ขาวแข็ง ซ่ึงเปนขอจํากัดของการ
บริโภคขาวในประเทศสหรัฐอเมริกา (Robert, 1972)  ปจจุบันจึงมีความพยายามท่ีจะพัฒนา
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ผลิตภัณฑขาวหุงสุกเร็วข้ึนมา  ผลิตภัณฑขาวหุงสุกเร็วเปนผลิตภัณฑท่ีสามารถลดระยะเวลาในการ
เตรียมเพื่อบริโภค  โดยพัฒนาเทคนิคทางกระบวนการผลิตท่ีทําใหเมล็ดขาวเกิดเจลาติไนซบางสวน
แลวจึงนําไปผานกระบวนการเพื่อใหเมล็ดเกิดโครงสรางเปนรูพรุนและรอยราว เพื่อใหเมล็ดขาวดูด
น้ําไดเร็ว และคงสภาพของเมล็ดขาวท่ีสมบูรณไว 
 ในการผลิตขาวหุงสุกเร็วจะมีวิธีการผลิตหลายแบบแตมีหลักสําคัญอยูท่ีตองมีการเพิ่ม
ความชื้นของขาว จากน้ันจะใหความรอนเพื่อใหเกิดเจลาติไนซบางสวนหรือทําใหขาวสุกกอน
นําไปทําแหงโดยใชความรอนและความเย็น  Ozai – Durrani (1948) ศึกษาการแปรรูปขาวหุงสุกเร็ว
โดยนําขาวสารมาแชน้ําท่ีอุณหภูมิหองจนขาวมีความช้ืนเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 30 แลวตมขาว 8 – 10 
นาที  ทําใหขาวมีความช้ืนเปนรอยละ 65 – 70 ทําใหเย็น จากนั้นเกล่ียขาวหุงสุกบนตะแกรงเพ่ือผ่ึง
ใหแหงในตูท่ีมีลมรอนอุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส เพื่อใหขาวหุงสุกแหงมีความช้ืนลดลงเปนรอย
ละ 8 – 14 โดยในการทําแหงมีจุดสําคัญท่ีอุณหภูมิลมรอนตองสูงพอท่ีจะทําใหความช้ืนระเหยจาก
ผิวเมล็ดขาวหุงสุกเร็วกวาการท่ีความช้ืนจะเคล่ือนจากภายในเมล็ดออกสูบรรยากาศภายนอกเพ่ือให
เนื้อเมล็ดขาวหุงสุกมีโครงสรางเปนรูพรุนจะไดคืนรูปไดเร็วข้ึน  Huxsoll and Morgan (1968) เสนอ
วิธีการใหความรอนโดยใชพลังงานไมโครเวฟแทนการใชความรอนปกติในกรรมวิธีการแปรรูป
ขาวหุงสุกเร็ว โดยนําขาวสารแชน้ําจนมีความช้ืนรอยละ 25 – 30  ใหความรอนดวยไมโครเวฟหรือ
ความรอนปกติหรือไอน้ํา แลวทําใหขาวมีความช้ืนสูงข้ึนโดยแชในน้ํารอน 66 องศาเซลเซียส หุงตม
ดวยพลังงานไมโครเวฟจนขาวมีความช้ืนรอยละ 50  นําขาวมาทําแหงดวยลมจนมีความช้ืนรอยละ 
15  หรือนอยกวาแลวใชพลังงานไมโครเวฟใหความรอนตอเพื่อใหเมล็ดขาวราวและพองข้ึนอีก จะ
ทําใหสามารถคืนรูปไดภายในเวลา 5 นาที จากหลักการขางตนท่ีมีจุดประสงคเพื่อทําใหขาวเกิดรู
พรุนเพื่อใหน้ําดูดซึมเขาไปทําใหขาวคืนรูปไดในลักษณะท่ีผูบริโภคยอมรับ 
  
2.3  พริกหวาน  (Sweet  Pepper or Bell  Pepper) 
 พริกหวาน Capsicum annuum var. annuum L. อยูในตระกูลเดียวกับมะเขือ มะเขือเทศ 
ยาสูบ มันฝร่ัง มีช่ือเรียกแตกตางกันไป ไดแก Chile , Chillies , Aji , Piment , Pimento , Paprika , 
Capsicum  เปนตน (นิพนธ, 2546) 
 พริกเปนพืชท่ีปลูกไดตลอดป แตที่ปลูกเปนการคาสวนใหญจะปลูกฤดูเดียวทําใหมีสาย
พันธุใหมจํานวนมากท่ีมีความแตกตางกันท้ังในดานความสูง ขนาดทรงพุม ขนาดของใบ จํานวน
ดอกตอชอ ลักษณะ ขนาด สีของผล  ตลอดจนรสชาติและความเผ็ด (นิพนธ, 2546) 
 พริกหวานผลจะมีลักษณะกลมยาว ขนาดใหญ มีรูปทรงคลายระฆัง มีกลีบประมาณ 3 – 4  
กลีบ ตอ 1 ผล  มีขนาดแตกตางกัน บางพันธุอาจจะมีเปลือกหนา  แตบางพันธุจะมีเปลือกบาง มีเนื้อ
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มากมีลักษณะอวบ ภายในมีลักษณะเปนโพรงกลวง เมล็ดกินไดแตมีรสขม แกนกลางมีสีขาว
ลักษณะคลายฟองน้ํา ผลมีขนาดความยาว 1 – 30 เซนติเมตร  กวาง 1 – 15 เซนติเมตร  ในผลยังมี
สาร Capsaicin ในปริมาณท่ีตํ่ามาก  พริกหวานสีเขียวจะมีปริมาณความตองการของตลาดสูง แตเม่ือ
ปลอยใหแกบนตนจะเปล่ียนเปนสีแดง สายพันธุท่ีปรับปรุงพันธุข้ึนมาใหมอาจจะเปล่ียนเปนสีแดง  
เหลือง สมหรือมวง การปลูกพริกสีเหลานี้นิยมปลูกในโรงเรือน เนื่องจากมีอายุการเก็บเกี่ยวนาน
กวาพริกสีเขียว  พริกหวานเขียวประกอบดวยคลอโรฟลล  พริกหวานแดงและเหลืองเกิดจากเม็ดสี
แคโรทีนอยด  พริกหวานมวงเกิดจากเม็ดสีแอนโทไซยานิน  พริกหวานสีน้ําตาลเกิดจากการผสม
ระหวางคลอโรฟลล  ไลโคพีน  และเบตาแคโรทีน (นิพนธ, 2546) 
 สายพันธุท่ีใชในการปลูกพริกหวานเขียว เชน California Wonder , Bell King , Lady Bell , 
Summer Sweet  พันธุสีแดงสายพันธุสวนใหญจะเปล่ียนเปนสีแดงและมวงเม่ือแก แตสายพันธุสี
แดงมีอายุการเก็บเกี่ยวเร็ว ผลขนาดใหญ  เปลือกหนา  คอนขางหายาก การปลูกในอุณหภูมิตํ่าจะมี
อิทธิพลตอการพัฒนาและความสม่ําเสมอของเม็ดสี  อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการพัฒนาเม็ดสีแดงอยู
ระหวาง  18 – 24  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงกวานี้เม็ดสีแดงจะไมพัฒนาอุณหภูมิตํ่ากวานี้เม็ดสี
แดงจะพัฒนาชา และไมเปล่ียนสีในอุณหภูมิตํ่ากวา 13 องศาเซลเซียส สายพันธุท่ีใช เชน Ace 
Hybrid , Bellboy , Cardinal , Four Corners  พันธุสีเหลือง เชน Golden Bell , Golden Cal Wonder , 
Astro , Honey Bell  พันธุสีสม เชน Colona , Valencia , Nassu RZ  พันธุสีมวงและสีน้ําตาล อยู
ระหวางการพัฒนาจากเม็ดสีเขียว – แดง  ซ่ึงจะเปล่ียนเปนสีมวงกอนสีแดงประมาณ 7 – 10 วัน เชน 
Purple Bell F 1 (นิพนธ, 2546) 

พริกหวานจะมีปริมาณวิตามินเอ  กรดแอสคอรบิค  ฟอสฟอรัส  โพแทสเซียมและ 
แคลเซียมอยูสูง  สารท่ีทําใหเกิดรสชาติและความเผ็ดของพริกคือ Capsaicin  ( C18H27NO3 )  ซ่ึงใน
พริกหวานมีปริมาณตํ่า สวนพริกท่ีมีรสเผ็ดจะประกอบดวย  Capsanthin ( C40H58O3 )  ซ่ึงมีปริมาณ
สูงมากในเมล็ด  (นิพนธ, 2546) 
 พริกหวานสีแดง (Red sweet pepper)  โดยสีแดงเปนสีท่ีอยูในกลุมของแคโรทีนอยดซ่ึง
ประกอบดวย  เบตาแคโรทีน โปรวิตามินเอ นอกจากนั้นยังพบแคปแซนทิน  แคปโซรูบินและคริป-
โตแซปซิน  ซ่ึงสารเหลานี้มีคุณสมบัติในการปองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Matsufuji et al 
.,1998)  นอกจากนี้พริกหวานยังมีปริมาณฟนอลิกหรือฟลาโวนอยดอยูปานกลางถึงสูง  ซ่ึง
ประกอบดวย  เคอรซีทิน  ลูทีโอลิน และแคปไซซินอยด  (Hasler , 1998)  การที่พริกหวานแดงมี
สารซ่ึงมีคุณสมบัติในการปองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนั้นมีงานวิจัยหลายงานแสดงใหเห็น
วา สารอาหารเหลานี้มีประโยชนตอรางกายมนุษยโดยเฉพาะในผักและผลไมหลายชนิด  ท่ีมี
สารอาหารท่ีชวยปองกันการเส่ือมของสุขภาพและลดความเส่ียงในการเกิดโรค  เชน  โรคมะเร็ง  
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โรคหลอดเลือดหัวใจ  โรคตอกระจก  โรคเบาหวาน โรคแอลไซเมอร  โรคพารคินสัน  (Kaur & 
Kapoor, 2001)   

ปริมาณสารท่ีจัดเปนสารปองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและชนิดของสารท่ีพบในพริก
หวานนั้นมีความแตกตางกันไปข้ึนกับความแตกตางของสายพันธุพริก  สภาวะท่ีใชในการปลูก  
ชวงเวลาการเก็บเกี่ยว  วิธีท่ีใชในการเก็บเกี่ยว  การปฏิบัติตอผลผลิตในชวงกอนและหลังการเก็บ
เกี่ยว  ฤดูในการปลูกพริก  (George et al., 2004) 

 
ตารางท่ี 2.3  ปริมาณสารอาหารในพริกหวานแดงหนัก 92 กรัม 

 ชนิดของสาร ปริมาณสาร 
วิตามินซี (มิลลิกรัม) 174.8   
วิตามินเอ (IU) 2881   
วิตามินบี 2  (มิลลิกรัม) 0.078   
วิตามินบี 6  (มิลลิกรัม) 0.268   
วิตามินอี  (มิลลิกรัม) 1.45   
เบตาแคโรทีน (ไมโครกรัม) 1494   
เบตาคริปโตแซนทิน(ไมโครกรัม) 451   
ไลโคพีน (ไมโครกรัม) 283   
ลูทีนและซีแซนทีน (ไมโครกรัม) 47   

ท่ีมา: Food and Drug Administration's   
 
2.4 สารปองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันท่ีพบไดในพริกหวานแดง 
 สารปองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันท่ีพบไดโดยท่ัวไปในพริกหวานแดงไดแก  สารใน
กลุมแคโรทีนอยด   ฟลาโวนอยด   วิตามินเอ  และวิตามินซี  (Sun  et al, 2007)  โดยแยกเปนชนิด
ตาง ๆ ดังนี้  

2.4.1   แคโรทีนอยด (Carotenoids)   พบไดในพืชท่ีใหสีเหลือง  สมและสมแดง  มีสมบัติ
ไมละลายในนํ้าแตละลายไดดีในน้ํามันและตัวทําละลายอินทรีย  สีของแคโรทีนอยดจึงข้ึนกับ
จํานวนพันธะคูในโมเลกุลถามีจํานวนพันธะคูมากจะทําใหมีสีแดงเขมข้ึน  แคโรทีนอยดยังสลายตัว
ไดงายจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน   แคโรทีนอยดท่ีพบในอาหารสามารถเปล่ียนเปนวิตามินเอได  
(Provitamin  A) (นิธิยา, 2545) 
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แคโรทีนอยดท่ีสามารถแบงตามลักษณะโครงสรางทางเคมีไดเปน  2  กลุม  คือ  
 (1)  กลุมท่ีเปนไฮโดรคารบอน  คือ  กลุมท่ีโครงสรางของโมเลกุลประกอบดวยคารบอน
อะตอมกับไฮโดรเจนอะตอมเทานั้น  เชน  แอลฟาแคโรทีน  (alpha – carotene)  เบตาแคโรทีน  
(beta – carotene) และไลโคปน (lycopene)  เปนตน 
 (2) กลุมท่ีมีออกซิเจนในโมเลกุล  คือ  กลุมของสารแคโรทีนอยดท่ีมีหมูอนุพันธ ท่ี
ประกอบดวยออกซิเจนอะตอมอยูในโครงสรางของโมเลกุล  ไดแก  สารพวกแซนโทฟลส 
(xanthophylls)  เชน  ลูนทีน (lutein)  ซีแซนทีน  (zeaxanthin) (นิธิยา, 2545) 
  

2.4.2   ฟนอลิก (Phenolic  compounds) เปนสารในกลุมฟลาโวนอยด มีสูตรโครงสรางทาง
เคมีเปนวงแหวนอะโรมาติก (aromatic ring)  ท่ีมีจํานวนหมูไฮดรอกซิล (hydroxyl group)  เปนหมู
แทนท่ีอยางนอย  1  หมู  สามารถละลายน้ําได  สวนใหญมักพบอยูรวมกับน้ําตาลในรูปของ
สารประกอบไกลโคไซม (glycoside)  สารในกลุมฟลาโวนอยดมีสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระ
โดยทําหนาท่ีในการหนวงเหนี่ยวหรือปองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน  นอกจากนี้ยังสามารถทํา
ใหอนุมูลอิสระท่ีเกิดข้ึนกลายเปนสารท่ีมีความเสถียร  จึงชวยหยุดปฏิกิริยาลูกโซของอนุมูลอิสระ
ได   

 
สารปองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันตัวอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูในพริกหวาน   (Sun  et al, 2007)   

ไดแก 
1.  วิตามินเอ  (Retinol)  วิตามินเอพบไดในสัตวเทานั้น  โดยอาหารท่ีมีวิตามินเอมากท่ีสุด

ไดแก  น้ํามันตับปลา  อาหารที่ไดจากพืชไมมีวิตามินเอแตมีสารประกอบแคโรทีนอยดท่ีละลายได
ในไขมันและน้ํามัน  ซ่ึงสามารถเปล่ียนเปนวิตามินเอไดท่ีผนังลําไสเล็ก  ตับ  ไต  จึงเรียกแคโรที-
นอยดวาเปนโปรวิตามินเอ  ซ่ึงพบไดในพืชผักท่ีมีสีเขียว  เหลือง  หรือสีสมแดง 
 2. วิตามินซี (Ascorbic)   เปนอนุพันธของน้ําตาลเฮกโซส  ละลายไดดีในน้ํา  จึงถูกดูดซึม
เขาสูรางกายและกระจายตัวไปตามเนื้อเยื่อตาง ๆ ท่ัวรางกาย  วิตามินซีเปนสารตานอนุมูลอิสระท่ีดี
อีกชนิดหนึ่งและยังชวยเสริมสรางระบบภูมิคุมกันของรางกายไดอยางดี   
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2.5  การทําแหง   
 การทําแหง (Drying)  หมายถึง  การใชความรอนหรือความเย็นภายใตสภาวะควบคุมเพื่อ
กําจัดน้ําสวนใหญท่ีอยูในอาหาร  โดยมีวัตถุประสงคในการกําจัดน้ําคือ  เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
อาหารโดยการลดคาวอเตอรแอคติวิตี   ทําใหมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียและการ
ทํางานของปฏิกิริยาเคมี (วิไล, 2545)  นอกจากนี้  การลดปริมาณความช้ืนยังมีผลตอการเก็บรักษา
กล่ินรสและคุณคาทางอาหาร  การทําแหงยังชวยลดขนาดของผลิตภัณฑซ่ึงทําใหสะดวกตอการ
ขนสงและเก็บรักษาซ่ึงผลิตภัณฑท่ีไดไมจําเปนตองเก็บในท่ีมีอุณหภูมิตํ่า  แตในการทําแหง
จําเปนตองคํานึงถึงรูปราง  โครงสรางของผลิตภัณฑเพื่อใหการกําจัดความชื้นเกิดข้ึนในลักษณะท่ี
ทําลายคุณภาพของผลิตภัณฑนอยท่ีสุด  โดยผลิตภัณฑแหงท่ีไดจากการทําแหง  สามารถกลับมี
คุณภาพใกลเคียงกับสภาพเร่ิมตนหลังการเติมน้ํา  (Rehydration)  (รุงนภา, 2535; สุคนธช่ืน, 2543) 
 อัตราการทําแหง คือ ลักษณะการเคล่ือนยายของน้ําในอาหารมีผลตออัตราการทําแหง  (การ
สูญเสียน้ําตอ  1  หนวยเวลา)  ถาอาหารมีเนื้อโปรงการเคล่ือนท่ีเปนแบบการไหลผานชองแคบ  
(capillary flow)  น้ําจะเคล่ือนท่ีมาท่ีผิวอาหารไดเร็วกวาการระเหยกลายเปนไอ  ทําใหผิวอาหาร
เปยกชุมดวยน้ํา  การระเหยของนํ้าเกิดข้ึนอยางอิสระดวยอัตราเร็วคงท่ี  จึงเรียกการทําแหงชวงนี้วา
ชวงอัตราการทําแหงคงท่ี  ตอมาเม่ือการไหลผานชองแคบหมดไป  น้ําตองเคล่ือนท่ีดวยการแพรท่ี
ชาลงมากจนมาท่ีผิวไมเพียงพอ  ผิวอาหารจึงแหงลดลง  เรียกการทําแหงชวงนี้วาชวงอัตราการทํา
แหงลดลง  อาหารท่ีมีเนื้อแนนน้ําเคล่ือนท่ีจากภายในช้ินอาหารไดชาจึงมีเฉพาะชวงอัตราการทํา
แหงลดลง (สุคนธช่ืน, 2543) 
 

2.5.1  ปจจัยท่ีมีผลตอการทําแหง  (สุคนธช่ืน, 2543) 
 (1)  ธรรมชาติของอาหาร  อาหารเนื้อโปรงมีการเคล่ือนท่ีของนํ้าภายในอาหารแบบผาน
ชองแคบซ่ึงเร็วกวาการแพรในอาหารเนื้อแนน  จึงทําใหอาหารเนื้อโปรงแหงเร็วกวาอาหารเน้ือ
แนน  อาหารที่มีน้ําตาลสูงจะมีลักษณะเหนียวทําใหกีดขวางการเคล่ือนท่ีของน้ําจึงแหงชา  อาหารที่
ผานการลวก  นวดคลึง  ทําใหเซลลแตกจึงแหงไดเร็วข้ึน 
 (2)  ขนาดและรูปรางของอาหาร  รูปรางเหมือนกัน  ขนาดเล็กจะมีพื้นท่ีผิวตอน้ําหนัก
มากกวาขนาดใหญจึงแหงไดเร็วกวา  แตก็ตองคํานึงถึงพื้นท่ีผิวท่ีสัมผัสกับอากาศท่ีจะเกิดการ
เคล่ือนยายไอน้ําออกไปได  ถาช้ินเล็กมากทับถมกันการระเหยเกิดไดเฉพาะท่ีผิวสัมผัสกับอากาศจึง
เกิดไดชาท้ัง ๆ ท่ีพื้นท่ีตอหนวยมีมาก 
 (3)  ตําแหนงของอาหารในเตา  น้ําในอาหารท่ีสัมผัสกับลมรอนไดดีกวาหรือสัมผัสกับลม
รอนท่ีมีความช้ืนตํ่ายอมระเหยไดดีกวา 
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 (4)  ปริมาณอาหารตอถาด  ถาปริมาณอาหารตอถาดมากเกินไป  อาหารสวนลางไมได
สัมผัสกับอากาศรอนหรือไดรับความรอนจากถาดแลว  แตไอน้ําไมสามารถแพรกระจายผานช้ัน
อาหารตอนบนออกมาไดจึงแหงชา 
 (5)  ความสามารถในการรับไอน้ําของอากาศรอน  อากาศรอนท่ีมีไอน้ําอยูมากจะรับไอน้ํา
เพิ่มไดนอยจึงมีผลในชวงอัตราการทําแหงคงท่ี 
 (6)  อุณหภูมิของอากาศรอน    ถาอากาศมีความช้ืนคงที่  การเพิ่มอุณหภูมิเปนการเพิ่ม
ความสามารถในการรับไอน้ําจึงมีผลตอการทําแหงในชวงอัตราการทําแหงคงที่และอุณหภูมิท่ี
สูงข้ึนทําใหการแพรกระจายของน้ําดีข้ึน  จึงมีผลตอการอบในชวงอัตราการทําแหงลดลงดวย 
 (7)  ความเร็วของลมรอน  ลมรอนทําหนาท่ีในการเคล่ือนยายไอน้ําออกไปดวย  เม่ือ
ความเร็วเพิ่มข้ึนจึงเคล่ือนยายไดดีข้ึน  นอกจากนี้ความเร็วลมทําใหเกิดกระแสปนปวนของอากาศ
ในเตาอากาศจึงสัมผัสอาหารไดดีข้ึน   
 

2.5.2  การเปล่ียนแปลงของอาหารเน่ืองจากการอบแหง  (สุคนธช่ืน, 2543) 
 (1)  การหดตัวของผลิตภัณฑ   การเสียน้ําทําใหเซลลอาหารหดตัวจากผิวนอก  สวนท่ีแข็ง
จะคงสภาพไดสวนท่ีออนกวาจะเวาลงไป  อาหารที่มีน้ํามากจะหดตัวบิดเบ้ียวมาก  การทําแหงอยาง
รวดเร็วจะหดตัวนอยกวาการทําแหงอยางชา ๆ  
 (2)  การเปล่ียนสีของผลิตภัณฑ   อาหารที่ผานการทําแหงมักมีสีเขมข้ึนเนื่องจากความรอน
หรือปฏิกิริยาเคมีการเกิดสีน้ําตาล   อุณหภูมิและชวงเวลาที่อาหารมีความช้ืนรอยละ  10 – 20   มีผล
ตอความเขมของสี   
 (3)  การเกิดเปลือกแข็ง   เปนลักษณะท่ีผิวอาหารแหงเปนเปลือกหุมสวนในท่ียังไมแหงไว
เกิดจากชวงแรกใหน้ําระเหยเร็วเกินไป  น้ําจากดานในเคล่ือนท่ีมาท่ีผิวไมทันหรือมีสารละลายของ
น้ําตาล  โปรตีน  เคล่ือนท่ีมาแข็งตัวท่ีผิว  สามารถหลีกเล่ียงโดยไมใชอุณหภูมิสูงและใชอากาศท่ีมี
ความช้ืนสูงเพื่อไมใหผิวอาหารแหงกอนเวลาอันควร 
 (4)  การเสียความสามารถในการคืนสภาพ   อาหารแหงบางชนิดตองนํามาคืนสภาพแตการ
คืนนสภาพโดยการเติมน้ําจะไมไดเหมือนเดิมเพราะเซลลอาหารเสียความยืดหยุนของผนังเซลล
สตารชและโปรตีนเสียความสามารถในการดูดน้ํา  การทําแหงอาหารในภาวะท่ีเหมาะสมจะเกิดการ
เสียหายนอยและเม่ือนํามาแชน้ําจะคืนรูปไดเร็วข้ึน    
 (5)  การเสียคุณคาอาหารและสารระเหย  เกิดการเส่ือมสลายของวิตามินซีและแคโรทีนจาก
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน  สูญเสียไรโบฟลาวินจากแสง    สูญเสียไทอะมีนจากความรอน  ยิ่งใชเวลาทํา
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แหงนานการสูญเสียก็ยิ่งเกิดข้ึนมาก  โปรตีนมีการสูญเสียบางสวนดวยความรอนเชนเดียวกัน  การ
สูญเสียสารระเหยเนื่องจากความรอนทําใหกล่ินของอาหารแหงลดลงหรือแตกตางไปจากเดิม 
 
2.6  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

Luangmalawat et  al. (2007)  ศึกษาผลของอุณหภูมิตอลักษณะการทําแหงและคุณภาพของ
ขาวสุก  โดยทดลองที่อุณหภูมิ  50, 60,  80, 100  และ  120  องศาเซลเซียส  พบวา  ในดานคุณภาพ
อุณหภูมิในการทําแหงสงผลตอสีของขาวสุก  การหดตัวและประสิทธิภาพการคืนตัว  โดยทดสอบ
ดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนและมอรฟอโลจีของขาวสุกหลังการทําแหงซ่ึงพบวา ขาวสุกท่ีไดจะ
เกิดลักษณะเปนรูพรุนเล็กนอย 

Sun  et  al. (2007)  ศึกษาปริมาณสารปองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน  (Antioxidants) 
ของพริกหวาน  4  สี ไดแก  สีเขียว  สีเหลือง  สีสม  สีแดง  จากการศึกษาพบปริมาณฟนอลิก 
(Phenolics) จากพริกหวานสีเขียว   สีเหลือง  สีสม  และสีแดง  ในปริมาณ  2.4, 3.3,  3.4  และ  4.2  
ไมโครโมล ตามลําดับ  วิธีในการหาปริมาณฟนอลิก  คือ  Folin – Ciocaltrau  method  พบปริมาณ  
Catechin  ในพริกหวานท้ัง  4  สีในปริมาณท่ีเทากันตอกรัมน้ําหนักสด  พริกหวานสีแดงมีปริมาณ  
ß – carotene  สูงท่ีสุดคือ  5.4  ไมโครกรัมตอกรัม  ปริมาณ  Capsanthin 8.0  ไมโครกรัมตอกรัม  
ปริมาณ  Quercetin  34.0  ไมโครกรัมตอกรัม  และปริมาณ  Luteolin  11.0  ไมโครกรัมตอกรัม  
พริกหวานสีเขียวไมพบวามีสาร  Capsanthin  และพบ  Luteolin  ในปริมาณท่ีตํ่าท่ีสุดคือ  2.0  
ไมโครกรัมตอกรัม     ความสามารถในการทําปฏิกิ ริยาของพริกโดยใช   2-2’-diphenyl-1-
picrylhydrazyl  (DPPH)  พบวาพริกเขียวมีความสามารถตํ่าสุดคือ  2.1  ไมโครโมล   

Hiroshi  et  al. (2005)    ศึกษาปริมาณสารปองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันจากพริก
หวานขาว   เขียว  เหลือง สมและแดงพบวา พริกหวานสมและเหลืองมีปริมาณของแคโรทีนอยด   
แอลฟาโทโคฟรอลสูงท่ีสุด  โดยในพริกหวานเขียวและขาวยังพบสารดังกลาวในปริมาณท่ีนอย
เนื่องจากยังมีการเจริญไดไมเติมท่ี  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาชวงท่ีพริกหวานมีการเจริญเต็มท่ีจะทําใหมี
ปริมาณสารในกลุมแคโรทีนอยดเพิ่มข้ึน  นอกจากนี้ยังพบวาพริกหวานแดงมีความสามารถในการ
ยับยั้งสาร DPPH  ซ่ึงมีสมบัติเปนอนุมูลอิสระไดสูงท่ีสุด 

Bello  et  al. (2005)  ศึกษาการดูดซึมน้ําของเมล็ดขาวในน้ํารอนอุณหภูมิ  25 – 90  องศา
เซลเซียส  และท่ีเวลาแตกตางกัน  โดยแบงผลการทดลองออกเปน  2  กลุม คือ กลุมท่ีใชอุณหภูมิสูง
กวา  60  องศาเซลเซียส  และกลุมท่ีใชอุณหภูมิตํ่ากวา  60  องศาเซลเซียส  ผลการทดลองพบวา  ท่ี
อุณหภูมิในการแชขาว  60  องศาเซลเซียสและตํ่ากวา  60  องศาเซลเซียส  กราฟท่ีไดแสดงลักษณะ
การดูดซับน้ําโดยวัดปริมาณความช้ืน  โดยชวงเร่ิมตนกระบวนการปฏิกิริยาจะเกิดข้ึนไดในอัตราท่ี
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เร็วมาก  จากนั้นจะเร่ิมดูดซึมไดชาลง   การดูดซึมน้ําเร่ิมจากการดูดซึมน้ําเขาไปทีละนอยจนถึงจุดท่ี
ความชื้นอ่ิมตัวคือความสามารถมากท่ีสุดท่ีเมล็ดขาวสามารถดูดซึมน้ําได  สําหรับการแชขาวท่ี
อุณหภูมิ  65  องศาเซลเซียสและสูงกวา  65  องศาเซลเซียส  พบวามีอัตราเร็วเพิ่มข้ึนในการดูดซึม
น้ํา  เปนการเพิ่มข้ึนท่ีผันกลับไดเชนเดียวกับการเจลาติไนเซชัน  ซ่ึงในขณะเกิดกระบวนการ
ดังกลาวเมล็ดขาวจะมีลักษณะบวมข้ึนทําใหผิวดานนอกถูกทําลาย  ซ่ึงทําใหดูดซึมน้ําไดดีข้ึน  
สังเกตไดจากอุณหภูมิในการแชท่ี  60 – 65  องศาเซลเซียส  เปนชวงอุณหภูมิท่ีใกลเคียงกับอุณหภูมิ
ท่ีขาวเจลาติไนซนั่นเอง 

Zhao et  al (2007)   ศึกษาการใชไมโครเวฟตอคุณภาพของขาว  พบวาคุณภาพของขาวและ
ชวงเวลาในการเก็บข้ึนกับวิธีการบรรจุและเวลาท่ีใชในการเก็บ  โดยท่ีปริมาณนํ้า   ปริมาณกรด
ไขมันอิสระและปริมาณโปรตีนลดลงแตคุณภาพดานประสาทสัมผัสดีข้ึน  เชนเดียวกับการใช
ไมโครเวฟ  นอกจากนั้นยังพบวาการใชและไมใชไมโครเวฟสามารถเปล่ียนแปลงคุณภาพของขาว
ในชวงระยะเวลาการเก็บไดแตจะเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอยเทานั้น  ความแตกตางของปริมาณ
โปรตีน  ปริมาณไขมันและปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดระหวางการใชและไมใชไมโครเวฟมีความสําคัญ
ในชวงเร่ิมตนของระยะเวลาในการเก็บแตจะไมมีผลตออายุการเก็บเม่ือเก็บผลิตภัณฑไวเกิน 120 
วัน   
 


