
บทท่ี 2 

เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

2.1 ลําไย 

 ลําไย (Euphoria longana Lamk) จัดเปนผลไมชนิดบมไมสุก (non-climacteric fruit) เปน
ผลไมท่ีมีรสหวาน มีกลิ่นหอม และไมมีรสเปรี้ยว โดยท่ัวไปมีของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดประมาณ 
16-20 °brix  คาพีเอช  6.7-6.9 เนื้อลําไยสดประกอบดวยน้ําตาลหลักๆ 3 ชนิด คือ กลูโคส ฟรุกโตส 
และซูโครส และมีกรดอินทรียท่ีสําคัญ ไดแก กรดกลูโคนิค กรดมาลิค กรดซิตริก เปนตน รวมทั้งยงั
มีกรดอะมิโน 9 ชนิด สวนเน้ือลําไยอบแหงประกอบดวยเกลือแรท่ีเปนประโยชนตอรางกาย เชน 
ทองแดง สังกะสี และแมงกานีส เปนตน ทําใหลําไยมีสรรพคุณทางยา คือ ใชเปนยาบํารุงใหแกคนท่ี
เปนโรคประสาทออน ๆ และโรคนอนไมหลับ บํารุงมาม และบํารุงหัวใจ (กลุมเกษตรสัญจร, 2546)   

2.1.1 พันธุลําไย  

           ลําไยท่ีพบในปจจุบันแบงตามลักษณะการเจริญเติบโต ลักษณะผล เนื้อ เมล็ด และรสชาติ
ได 2 ชนิด คือ                                

             1. ลําไยเครือหรือลําไยเถา  ลําไยชนิดนี้มีช่ือวิทยาศาสตรวา Euphoria scandens Winit 
Kerr. หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งวา Dimocarpus longan var. obtusus มีลําตนเลื้อยคลายเถาวัลย ทรงพุม
ตนคลายตนเฟองฟา ลําตนไมมีแกน (pith) ใบมีขนาดเล็กและส้ัน ผลเล็ก สีชมพูปนน้ําตาล เมล็ดโต 
เนื้อผลบางมีกลิ่นคลายกํามะถันปลูกไวสําหรับเปนไมประดับมากกวาท่ีจะใชเพื่อรับประทาน
ผล   (สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม, 2551)   

 2. ลําไยตน แบงออกเปน 2 ชนิด คือ                                                                                           

 2.1 ลําไยพ้ืนเมืองหรือลําไยกระดกู ออกดอกประมาณปลายเดือนธันวาคมถึงตนมกราคม 
และเก็บผลไดประมาณกลางเดือนกรกฎาคมถึงตนเดือนสิงหาคม ใหผลดก ผลมีขนาดเล็ก ขนาด
ของผลเฉลี่ยกวาง 1.8 เซนติเมตร หนา 1.6 เซนติเมตร สูง 1.7 เซนติเมตร รูปรางของผลคอนขาง
กลม ผิวสีน้ําตาล เปลือกหนาเนื้อบางสีขาวใส ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ํา 19 °brix เมล็ดโต เปลือก
ลําตนขรุขระมาก ตนต้ังตรงสูงประมาณ 20-30 เมตร ใบขนาดเลก็กวา ลําไยกะโหลก มักพบตามปา
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ของจังหวัดเชียงใหมและเชียงราย มีอายยุนืมากปจจุบันไมนิยมปลูกเนื่องจากผลมีขนาดเล็ก (สํานัก
สงเสริมและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม, 2551)                                                                                        
 2.2 ลําไยกะโหลก  ลําไยกะโหลกเปนพันธุท่ีนยิมปลกูกนัมาก เพราะผลใหญ เนื้อหนาและ
มีรสหวาน ปรมิาณของแข็งท่ีละลายน้ํา 16-24 °brix มีอยูดวยกันหลายพันธุแตละพนัธุมีคุณลักษณะ
พิเศษแตกตางกัน  ลําไยกะโหลกท่ีปลกูในประเทศไทย ไดแก พนัธุอีดอ ชมพู แหว  และเบ้ียวเขียว 
(สํานักสงเสรมิและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม, 2551) 

 
2.1.2 ลักษณะประจําพันธุของลําไยกะโหลก        
 
     พันธุดอหรืออีดอ เปนลําไยพันธุเบา คือ ออกดอกและเก็บผลกอนพันธุอ่ืน ชาวสวนนิยม
ปลูกมากท่ีสุดเพราะเก็บเกี่ยวไดกอน ทําใหไดราคาดีตลาดตางประเทศนิยมบรโิภคสามารถจําหนาย
ท้ังผลสดและแปรรูปทําลําไยกระปอง และลําไยอบแหง เปนพันธุท่ีเจรญิเติบโตดโีดยเฉพาะในดิน
อุดมสมบูรณ และมีน้ําพอเพยีง ทนแลงและทนน้ําไดดีปานกลาง พันธุดอแบงตามสีของยอดออนได
เปน 2 ชนิด คือ อีดอยอดแดง เจรญิเติบโตเรว็มากเม่ือเปรียบเทียบกบัอีดอยอดเขียว ลําตนแข็งแรง 
ไมฉีกหักไดงาย เปลือกลําตนสีน้ําตาลปนแดง ใบออนมีสีแดง ปจจบัุนอีดอยอดแดงไมคอยนยิม
ปลูก เนื่องจากออกดอกติดผลไมดี และเม่ือผลเริ่มสุกถาเก็บไมทันผลจะรวงเสียหายมาก อีดอยอด
เขียว มีลักษณะตนคลายอีดอยอดแดง แตใบออนเปนสีเขียวออกดอกติดผลงายแตอาจไมสมํ่าเสมอ 
นอกจากนี้ลําไยพันธุอีดอยังแบงตามลกัษณะของกานชอผลไดเปน 2 ชนิด คือ อีดอกานออน มีกาน
ชอผลออนเปลือกของผลจะบาง และอีดอกานแข็งกานชอผลแข็งเปลือกผลจะหนา ขนาดผล
คอนขางใหญ กวาง 2.7 เซนติเมตร หนา 2.4 เซนติเมตร และสูง 2.5 เซนติเมตร ทรงกลมแปน เบ้ียว
ยกบาขางเดยีวผิวสีน้ําตาลมีกระหรือตาหางสีน้ําตาลเขมเนื้อคอนขางเหนียวสีขาวขุนปริมาณ
ของแข็งท่ีละลายนํ้า 20 ° brix  เมล็ดขนาดใหญปานกลางรูปทรงกลมแบนเลก็นอย 

         พันธุแหวหรืออีแหว เปนลําไยพันธุหนัก ลําตนไมคอยแข็งแรง กิ่งเปราะหักงาย เปลือกลํา
ตนสีน้ําตาลปนแดงเขียว เปนพันธุท่ีเจริญเติบโตดีมาก ทนแลงไดดี พันธุแหวแบงไดเปน 2 ชนิด คือ 
แหวยอดแดงและแหวยอดเขียว ลักษณะแตกตางกันท่ีสีของใบออนและสีของยอดแหวยอดแดงมีใบ
ออนหรือยอดเปนสีแดง แหวยอดเขียวมีใบออนหรือยอดเปนสีเขียว เกิดดอกและติดผลคอนขางยาก
อาจใหผลเวนป ชอดอกส้ัน ขนาดผลในชอมักไมสมํ่าเสมอกัน ผลมีขนาดใหญถึงปานกลาง กวาง 
2.8 เซนติเมตร หนา 2.6 เซนติเมตร และสูง 2.6 เซนติเมตร ผลทรงกลมและเบ้ียว ฐานผลบุม ผิวสี
น้ําตาล มีกระสีคล้ําตลอดผล เม่ือจับรูสึกสากมือ เปลือกหนามาก เนื้อหนาแนน แหงและกรอบ สี
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ขาวขุน รสหวานแหลม กลิ่นหอม มีน้ําปานกลาง เมล็ดขนาดคอนขางเล็ก แหวยอดแดงออกดอกงาย
กวาแหวยอดเขียว และมีเนื้อสีคอนขางขุนนอยกวา แหวยอดเขียวจึงนิยมปลูกกันมากกวาแหวยอด
เขียว   

 พันธุชมพู เปนลําไยพันธุกลาง เปนพันธุท่ีมีรสชาติดีนิยมรับประทานในประเทศ พุมตนสูง
โปรง กิ่งเปราะหักงาย การเจริญเติบโตดี ไมทนแลงเกิดดอกติดผลงาย ปานกลาง การติดผลไม
สมํ่าเสมอ ชอผลยาว ผลขนาดใหญปานกลาง ขนาดผลเฉลี่ย กวาง 2.9 เซนติเมตร หนา 2.6 
เซนติเมตร และสูง 2.7 เซนติเมตร ผลทรงคอนขางกลม เบ้ียวเล็กนอย สีน้ําตาลอมแดง ผิวเรียบ มี
กระสีคล้ําตลอดผล เปลือกหนา แข็งและเปราะ เนื้อหนาปานกลาง นิ่มและกรอบ สีชมพูเรื่อ ๆ ยิ่งผล
แกจัดสีของเนื้อยิ่งเขม  เนื้อลอนรสหวาน กลิ่นหอมปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ําประมาณ 21-22 °  
brix  เมล็ดคอนขางเล็ก  

           พันธุเบี้ยวเขียวหรืออีเบี้ยวเขียว เปนลําไยพันธุหนักท่ีเก็บผลผลิตไดชากวาพันธุอ่ืน ๆ 
เจริญเติบโตดี ทนแลงไดดี แตมักออนแอตอโรคพุมไมกวาด มักออกดอกเวนป ชอผลหลวม ผล
ขณะเล็กมีสีเขียว ลําไยพันธุเบ้ียวเขียวแบงไดเปน 2 ชนิด คือ เบ้ียวเขียวกานแข็ง หรือเบ้ียวเขียวปา
เสา และเบ้ียวเขียวกานออน หรือ เบ้ียวเขียวเชียงใหมเบ้ียวเขียวกานแข็งใหผลไมดก แตขนาดผล
ใหญมาก ติดผลนอยออนแอตอโรคพุมไมกวาด ไมคอยนิยมปลูก สวนเบ้ียวเขียวกานออนใหผลดก
เปนพวงใหญ ผลมีขนาดใหญ กวาง 3.0 เซนติเมตร หนา 2.6 เซนติเมตร และสูง 2.8 เซนติเมตร ผล
ทรงกลมแบนและเบ้ียวมากเห็นไดชัด ผิวสีเขียวอมน้ําตาล ผิวเรียบ เปลือกหนาและเหนียว เนื้อหนา
แหงกรอบลอนงาย สีขาว รสหวานแหลม กลิ่นหอม ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ําประมาณ 22 ° brix 
เมล็ดคอนขางเล็ก 

           พันธุใบดาํหรืออีดําหรือกะโหลกใบดํา เปนลําไยพันธุกลาง ลักษณะเดนของลําไยพนัธุนี้คือ
ออกดอกติดผลสมํ่าเสมอ เจรญิเติบโตดีมาก ทนแลงและน้ําไดดีแตมีขอเสียคือ ผลมีขนาดเลก็กวา
พันธุอ่ืน ๆ ท้ังนี้เพราะติดผลดกมากและเม่ือผลแกจัดมักมีเช้ือราเจรญิปกคลุม ผิวเปลือกทําใหผลมีสี
คล้ําไมนาด ู ปจจุบันความนิยมพันธุนี้ลดลงอาจเนื่องจากคุณภาพไมคอยดีจึงจําหนายไดในราคาตํ่า 
แตอยางไรก็ตามพันธุนี้เปนพันธุท่ีนาสนใจสําหรับปรับปรุงพันธุ เนือ่งจากออกดอกติดผลดี ผลมี
ขนาดใหญปานกลาง ผลกวาง 2.8 เซนติเมตร หนา 2.3 เซนติเมตร และสูง 2.3 เซนติเมตร ผลทรง
คอนขางกลมแบนและเบ้ียวเล็กนอย ผิวสีน้ําตาลคล้ํา ขรุขระ เปลือกหนาและเหนียว ทนทานตอการ
ขนสง เนื้อหนาปานกลาง สีขาวครีม รสหวานปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าประมาณ 20 ° brix เมลด็
ขนาดเลก็รูปรางคอนขางยาว 
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         พันธุแดงหรืออีแดงกลม เปนลําไยพันธุกลาง ลักษณะเฉพาะของพันธุนี้คือ ผลกลม เนื้อมี
กลิ่นคาวคลายกํามะถัน ทําใหคุณภาพของผลไมคอยด ีการเจรญิเติบโตดี ปานกลาง ไมทนแลงและ
ไมทนน้ําขังจึงลมงาย มักยืนตนตายเม่ือเกิดสภาพนํ้าขัง หรือปท่ี ติดผลดก ลักษณะประจําพันธุอีก
อยางหนึ่งของพันธุนี้ คือ ในระยะออกดอก ใบท่ีอยูบรเิวณใกลกบัชอดอกมักจะเปลีย่นเปนสีเหลือง
และรวงหลน ออกดอกและติดผลงาย ผลมีขนาดใหญปานกลาง กวาง 2.6 เซนติเมตร หนา 2.5 
เซนติเมตร สูง 2.5 เซนติเมตร ขนาดผลคอนขางสมํ่าเสมอ ทรงกลม ผิวสีน้ําตาลอมแดง ผวิเรยีบ 
เปลือกบาง เนือ้หนาปานกลาง สีขาวครีมเนื้อเหนียว มีน้าํมากจึงมักแฉะ ปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้า
ประมาณ 17 ° brix เมลด็รูปทรงปอม วงขาวบนเมล็ด ( placenta) มีขนาดใหญมาก  

        พันธุอีเหลืองหรือเหลือง มีทรงพุมคอนขางกลม ออกผลดก กิ่งเปราะจึงหักงายเม่ือมีผลดก
มาก ๆ ผลคอนขางกลม ขนาดผลเฉลี่ยกวาง 2.4 เซนติเมตร หนา 2.3 เซนติเมตร และสูง 2.3 
เซนติเมตร เนือ้สีขาวนวล มีปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ําประมาณ 20-21 ºbrix เมล็ดกลม 8 พันธุพวง
ทอง เปนพันธุท่ีมีชอดอกขนาดใหญ ขนาดผลกวาง 2.5 เซนติเมตร หนา 2.3 เซนติเมตร สูง 2.4 
เซนติเมตร ผลทรงคอนขางกลมและเบ้ียวเลก็นอย ผวิสีน้ําตาลมีกระสีน้ําตาล เนื้อหนา กรอบ สีขาว
ครีม รสหวาน ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ําประมาณ  22 °brix เมลด็ขนาดปานกลาง รูปทรงกลม
แบน 

            พันธุปูมาตีนโคง มีผลสวยมาก ขนาดใหญ สีเขียวใหผลดก แตคุณภาพและรสชาติไมดี มี
กลิ่นคาว นอกจากนี้ยังเปนพันธุท่ีออนแอตอโรคพุมไมกวาด  ปจจุบันจํานวนตนของพันธุนี้ลดลง
เปนอยางมาก คงมีแตสวนเกา ๆ ซ่ึงมีเหลือเพียงไมกีต่นเทานั้น 

พันธุเพชรสาครกจัดวาเปนลําไยพันธุทะวาย คือ สามารถออกดอกและใหผลผลิตปละ 2 
รุน คือ รุนแรกออกดอกราวเดือนธนัวาคมถึงมกราคม และเก็บผลไดประมาณเดือนพฤษภาคมถงึ
มิถุนายน รุนท่ีสองออกดอกราวเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม เก็บเกี่ยวผลไดในเดือนธนัวาคมถึง
มกราคม ลักษณะของลําไยพันธุนี้มีใบขนาดเลก็ ผลกลม เปลือกบาง ขนาดผลกวาง 2.7 เซนติเมตร 
สูง 2.5 เซนติเมตรหนา 2.6 เซนติเมตร เนือ้มีสีขาวฉํ่าน้ํา มีกลิ่นคาว ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ํา 18-
20 ° brix เมลด็กวาง 1.3 เซนติเมตร สูง 1.5 เซนติเมตร และหนา 1.1 เซนติเมตร 

 พันธุตลับนาค ผลมีขนาดใหญ คอนขางกลม ผวิเปลือกเรียบ เนื้อหนา สีขาวใส เมลด็เลก็ 
รสไมคอยหวานจัด 

             นอกจากพันธุดังกลาวขางตนยังมีลําไยอีกหลายพันธุท่ีมีการสํารวจพบ แตยังไมไดปลูก

แพรหลาย ไดแก พันธุใบหยก พันธุอีสรอย พันธุบานโฮง 60 พันธุดอหลวงและพันธุดอแกวยี่ 
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สําหรับลําไยท่ีไดรับการสงเสริมใหปลูกกันมากในปจจุบันมีอยู 4 พันธุ คือ พันธุอีดอ แหว สีชมพู 

และพันธุเบ้ียวเขียว  (สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม, 2551)   

 เนื่องจากลําไยเปนผลไมท่ีมีรสชาติหวาน หอม และมีประโยชนทางโภชนาการหลายอยาง 
ดังตาราง 2.1 จึงเปนท่ีนิยมบริโภคของชาวไทยและชาวตางประเทศ สามารถบริโภคไดท้ังในรูปผล
สด และในรูปเปนผลิตภัณฑ เชน ลําไยท้ังเปลือกอบแหง เนื้อลําไยอบแหง ลําไยดอง ลําไยกวนปรุง
รส ลําไยแชอ่ิม น้ําลําไยผง น้ําลําไยสดหวานเขมขน น้ําลําไยแหงหวานเขมขน ลําไยกวน ลําไย
กระปองหรือบรรจุขวดในน้ําเช่ือม ลําไยแชแข็ง และแยมลําไย เปนตน นอกจากนี้ลําไยผลสด และ
เนื้อลําไยอบแหงสามารถประกอบเปนอาหารคาว หวานชนิดตาง ๆได เชน ขาวตมลําไย ขาวเหนียว
เปยกลําไย บัวลอยผลไม คุกกี้ลําไย เคกลําไย ขนมปงลําไย พายลําไย มัฟฟนลําไย เปนตน 
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ตาราง 2.1 สวนประกอบของลําไยสดและลําไยอบแหง 

 สวนประกอบ                       เนื้อลําไยสด       เนื้อลําไยอบแหง 

ความช้ืน  รอยละ    81.10       17.80 

ไขมัน                            รอยละ           0.11             0.48  

เสนใย   รอยละ     0.28             1.60  

โปรตีน   รอยละ     0.97            4.60 

เถา   รอยละ     0.56         2.86 

คารโบไฮเดรต    รอยละ    16.98         72.70 

พลังงานความรอน 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  35.50                    159.50 

โซเดียม   มิลลิกรัม/100 กรัม  -   4.50 

โพแทสเซียม  มิลลิกรัม/100 กรัม  -   2,012.00 

ไนอาซีน  มิลลิกรัม/100 กรัม  -    3.03 

กรดแพนโทเทอนิค มิลลิกรัม/100 กรัม  -   0.57 

วิตามินบีสอง     มิลลิกรัม/100 กรัม  -   0.37 

วิตามินซี      มิลลิกรัม/100 กรัม  69.20                      137.80 

ท่ีมา : รัตนาและอัจฉรา, 2542 
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2.2 ผลิตภัณฑชัทนีย  

 ผลิตภณัฑชัทนียเปนเครื่องปรุงรสชนิดหนึ่งท่ีไดรับความนิยมในแถบตะวันออกของโลก มี
ตนกําเนดิจากอินเดียตะวันออก สวนผสมหลักจะเปนสมุนไพร เชน ยีห่รา หรือสะระแหน สวนผสม
ท่ีใหรสชาติ  ไดแก  มะพราว หัวหอม ขิง และมะขาม โดยรูปแบบท่ัว ๆไปเปนการสับผักและผลไม 
และเค่ียวกับเครื่องเทศ   ไดแก หัวหอม น้ําตาล และน้ําสมสายชู นํามาบรรจกุระปองหรือแชใน
ตูเย็น ผลไมท่ีนิยมใชเปนวัตถุดิบ ไดแก  มะมวง กลวย แอปเปล ลูกพีช ลูกพลบั แอพริคอท 
สับปะรด มะละกอ อินทผลมั รูบารบ มะเขือเทศ และมีการผสมผลไมอ่ืน ๆ เชน ลูกเกด ผลิตภัณฑ
ชัทนียมีรสหวาน เปรี้ยว และเผ็ดรอน ในประเทศอินเดียตะวันออกนิยมรับประทานชัทนยีกับ
ผลิตภณัฑเนื้อ และรับประทานกับขนมปง แคร็กเกอร  ชีส และขนมขบเค้ียวเพือ่เปนอาหารวาง  
(Elaine, 2005)   

 ซอสลําไย ตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน มผช.1341-2549  หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีไดจาก

การนําเนื้อลําไยท่ีสดหรือแหงและอยูในสภาพดีมาบดใหละเอียด นํามาผสมกับสวนประกอบอ่ืน 

เชน พริก น้ําสมสายชู น้ําตาล แปงขาวโพด เกลือ ซีอ๊ิว ในสัดสวนท่ีเหมาะสม นําไปใหความรอน

จนมีความขนหนืดตามตองการ อาจผสมผัก ผลไม หรือเครื่องเทศท่ีบดละเอียด เชน อบเชย อาจแตง

สี 

คุณลักษณะของซอสลําไยท่ีตองการ (สํานกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรม, 2549) 

 1. ลักษณะท่ัวไป                                                                                                                                         

 ตองเปนของเหลวท่ีมีความขนพอเหมาะ สวนประกอบที่ใชตองกระจายตัวคอนขาง

สมํ่าเสมอ                                                                                                                                              

2. สี                                                                                                                                                                    

 ตองมีสีท่ีดีตามธรรมชาติของซอสลําไย                                                                                     

3. กลิ่นรส                                                                                                                                                            

 ตองมีกลิ่นรสท่ีดีตามธรรมชาติของลําไย ปราศจากกลิ่นรสอ่ืนท่ีไมพึงประสงค                         

4. ส่ิงแปลกปลอม                                                                                                                                        

 ตองไมพบส่ิงแปลกปลอมท่ีไมใชสวนประกอบท่ีใช เชน เสนผม ดิน ทราย กรวด ช้ินสวน

หรือส่ิงปฏิกลูจากสัตว 
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5. วัตถเุจือปนอาหาร                                                                                                                                        
 หากมีการใชสีและวัตถุกนัเสีย ใหใชไดตามชนิดและปรมิาณท่ีกฎหมายกําหนด                             
6. จุลินทรยี                                                                                                                                                     
 6.1 จํานวนจลุนิทรยีท้ังหมด ตองไมเกิน 1x104 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรมั                                   
 6.2 สตาฟโลค็อกคัส ออเรียส ตองนอยกวา 100 โคโลนตีอตัวอยาง 1 กรัม                                
 6.3 เอสเชอริเชีย โคไล โดยวิธเีอ็มพีเอ็น ตองนอยกวา 3 ตอตัวอยาง 1 กรัม                                      
 6.4 ยีสตและรา ตองไมเกิน 10 โคโลนตีอตัวอยาง 1 กรมั 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวกับผลิตภณัฑชัทนียและซอสตาง ๆ 

Al-hooti  et al. (1997) ศึกษาการผลิตชัทนียจากอินทผลัมท่ีไดจากแหลงเพาะปลูกท่ีสําคัญ
ท่ีแตกตางกันในประเทศอาหรับ 5 แหลง และทําการเก็บเกี่ยวผลอินทผลัมท่ีระยะการสุกท่ีแตกตาง
กัน ผลการวิเคราะหทางประสาทสัมผัส พบวา ผูทดสอบชิมไมพบความแตกตางดานประสาท
สัมผัสระหวางชัทนียท่ีทําจากผลอินทผลัมท่ีไดจากแหลงปลูกท่ีตางกันท้ัง 2 ระยะของการสุก คือ 
ระยะ khalal และระยะ kimri และผลทางจุลชีววิทยา พบวา ปริมาณจุลินทรียท้ังหมดและรามี
ปริมาณเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางการเก็บรักษา แตผลิตภัณฑยังอยูในระดับท่ียอมรับ
ได และไมพบ Enterobacteriaceae และโคลิฟอรมตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 5 เดือน ท่ีการเก็บ
รักษาท่ีอุณหภูมิหอง 

Balaswamy et al (2004)  ศึกษาการผลิตชัทนียผงจากใบมะกรูด โดยมีวิธีการทําแหงใบ
มะกรูดแตกตางกัน 4 แบบ คือ ยางใบมะกรูดดวยน้ํามันงารอยละ 10  ท่ีอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส  
ผึ่งไวในท่ีรม อุณหภูมิหอง (28±1 องศาเซลเซียส) 2 วัน  ตากแดด1 วัน และทําแหงท่ีอุณหภูมิ 55 
องศาเซลเซียส นาน 6 ช่ัวโมง และนํามาผสมเครื่องเทศในอัตราสวน 1:1 และ 1:2 พบวาการใชใบ
มะกรูดท่ียางดวยน้ํามันงารอยละ 10  ท่ีอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส ผสมกับเครื่องเทศในอัตราสวน 
1:1 และเกลือรอยละ 10 เปนสูตรท่ีผูบริโภคพอใจมากท่ีสุด เม่ือนําผลิตภัณฑท่ีไดมาวิเคราะห
คุณภาพทางเคมีและกายภาพเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑทางการคา เครื่องเทศ และใบมะกรูดสด 
พบวา ใบมะกรูดสดมีความช้ืนรอยละ70 ชัทนียผงจากใบมะกรูดมีความช้ืนเพียงรอยละ 5 ไขมันรอย
ละ 14.2 ซ่ึงไดจากการยางใบมะกรูดดวยน้ํามันงา เครื่องเทศ มีปริมาณเถา ปริมาณโปรตีน และ
คารโบไฮเดรตมากท่ีสุด คือ รอยละ 4.1 19.4 และ 57 ตามลําดับ ในผลิตภัณฑทางการคามีปริมาณ
เสนใยและเกลือสูง คือ รอยละ 7.7 และรอยละ 15.9  ตามลําดับ การเก็บรักษาผลิตภัณฑชัทนียผง
จากใบมะกรูด เปนเวลา 3 เดือน พบวาปริมาณของแคโรทีนอยดและคลอโรฟลลมีคาลดลง โดยคา
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ลดลงจาก 68.4  mg  เปน30.2 mg และ 373.0 mg  เปน 141.1 mg  ตามลําดับ และไมพบความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในดานลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรส รสชาติ และการยอมรับรวม
ระหวางการเก็บรักษาท่ี 0 30 60 และ 90 วัน  

 Balaswamy et al. (2004) ศึกษาสวนประกอบ อายุการเก็บรักษา และความคงตัวท่ีมี
ความสัมพันธกับผลิตภัณฑชัทนียหอมหัวใหญและพริก เม่ือนําผลิตภัณฑมาวิเคราะห พบวา
ผลิตภัณฑมีสมบัติทางเคมีโดยประมาณและสมบัติทางกายภาพ ดังนี้ ความเปนกรด-ดาง เทากับ 
2.80 คาวอเตอรแอคติวิต้ี เทากับ 0.86 ความช้ืนรอยละ 54.0 ปริมาณเถาท้ังหมดรอยละ 0.80 ปริมาณ
กรดท้ังหมดรอยละ 1.27 ปริมาณเกลือรอยละ 9.0 เสนใยรอยละ 5.80 ไขมันรอยละ 12.50 โปรตีน
รอยละ 3.30 และคารโบไฮเดรตรอยละ 14.60 โดยคาความช้ืน ปริมาณกรดท้ังหมด และคาความเปน
กรด-ดางมีคาคงท่ีตลอดอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง (28-30 องศาเซลเซียส) นาน 6 เดือน 
สําหรับผลการวิเคราะหทางประสาทสัมผัส พบวาผลิตภัณฑเปนท่ียอมรับของผูบริโภคตลอดอายุ
การเก็บรักษาซ่ึงอยูในเกณฑชอบปานกลาง  และผลการวิเคราะหทางจุลชีววิทยา พบวา ปริมาณจุลิ
นทรียท้ังหมด ยีสตและราอยูในระดับท่ียอมรับได  โดยปริมาณจุลินทรียท้ังหมดมีคาลดลงจาก 
12x103 cfu/ml เหลือเพียง <102 cfu/ml และปริมาณยีสตและราลดลงเหลือระดับศูนยเม่ือส้ินสุดการ
เก็บรักษา  นาน 6 เดือน 

 Prabhakara et al. (2004)  ศึกษาการผลิตชัทนียผงจากใบมะขามท่ีมีการเพิ่มคุณคาของ
โปรตีนดวยถั่วลิสงและงา ผลการวิเคราะหปริมาณองคประกอบทางเคมีโดยประมาณ พบวา   ใน
ผลิตภัณฑชัทนียผงจากใบมะขามท่ีมีการเพิ่มคุณคาของโปรตีนดวยถั่วลิสงและงามีปริมาณโปรตีน
รอยละ 17.85 และ 15.75 ไขมันรอยละ 19.43 และ 22.85 ธาตุเหล็ก 22.45 มิลลิกรัม/100 กรัม ท้ัง
สองชนิด และแคลเซียม 189.3 และ304.28 มิลลิกรัม/100 กรัม ตามลําดับ ผลการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัส พบวา ผูทดสอบชิมมีความชอบตอผลิตภัณฑท่ีมีการเพิ่มคุณคาของโปรตีนดวยงา
มากกวาถั่วลิสง และผลิตภัณฑเปนท่ียอมรับของผูบริโภคนาน 180 วัน ซ่ึงอยูในเกณฑชอบปาน
กลาง  จากการเก็บรักษาผลิตภัณฑในภาชนะ 2 ชนิด คือ polyethylene และ metallized polyester 
polyethylene laminate pouches ท่ีอุณหภูมิหอง พบวา ภาชนะท่ีแตกตางกันมีผลตอคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสเพียงเล็กนอย และปริมาณกรดไขมันอิสระ (free fatty acid)  และ peroxide value มี
คาเพิ่มข้ึนหลังจากเก็บรักษาท่ีระยะเวลา 120 วัน แตไมพบกลิ่นเหม็นหืนในผลิตภัณฑตลอดอายุการ
เก็บรักษา  
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Alastair and Neelab (2004)  ศึกษาการผลิต hot sauce จากผลมะเฟอง และศึกษาปริมาณ
น้ําเกลือท่ีใชแช (โซเดียมคลอไรดรอยละ 0  5 10 และ15)  และผสมเนื้อมะละกอที่รอยละ20 และ50 
ทําการเค่ียวท่ีอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที  กับเครื่องเทศและสมุนไพร วิเคราะหสมบัติ
ทางเคมี  กายภาพ และประสาทสัมผัส  ผลการวิเคราะหทางเคมี พบวา ผลิตภัณฑมีคาสี L*  c* และ 
h* เทากับ  44.1  20.6 และ 92.3 ตามลําดับ ปริมาณกรดท้ังหมดในรูปของกรดซิตริก เทากับ 0.10 
กรัม /100 กรัม ความขนหนืด 15 เซนติเมตรตอ30 วินาที ความเปนกรด-ดาง 3.69 ปริมาณของแข็งท่ี
ละลายไดท้ังหมด 10.42 °brix  และปริมาณเกลือ 20.1 มิลลิกรัม/ 50 มิลลิลิตร ผลการวิเคราะหทาง
ประสาทสัมผัส พบวา ซอสที่แชในน้ําเกลือรอยละ 5 และผสมเนื้อมะละกอที่รอยละ20 ไดรับการ
ยอมรับมากท่ีสุด และไมมีความแตกตางจากผลิตภัณฑซอสมะละกอทางการคา และผลการ
วิเคราะหทางจุลชีววิทยา พบวา ปริมาณจุลินทรียท้ังหมดมีคานอยกวา 30  cfu/ml จากการทดสอบ
ผลิตภัณฑ พบวา  ผูบริโภคสนใจท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑรอยละ 95  

 Tummala et al. (2006)  ศึกษาการผลิตชัทนียผงกึ่งสําเร็จรูปจากฝกมะขามสด  และทําการ
วิเคราะหปริมาณองคประกอบทางเคมีโดยประมาณเปรียบเทียบกับชัทนียผงจากฝกมะขามสด 
พบวา ชัทนียผงกึ่งสําเร็จรูปจากฝกมะขามสดและชัทนียผงจากฝกมะขามสดมีปริมาณกรดท้ังหมด
ในรูปของกรดทารทาริกรอยละ 5.80 และ12.58 เสนใยรอยละ 12.77 และ18.74 โปรตีนรอยละ 7.74  
และ10.25  คารโบไฮเดรตรอยละ 41.04 และ 61.41 ไขมันรอยละ 3.72 และ 2.54 แคลเซียม  64.20 
และ 111.82 มิลลิกรัม/100 กรัม ธาตุเหล็ก 9.55 และ 4.53  มิลลิกรัม/100 กรัม และพลังงาน 228.6 
และ 309.5 กิโลแคลอรี/100 กรัม ตามลําดับ เม่ือทําการเก็บรักษาใน polyethylene pouches ท่ี
อุณหภูมิหอง พบวา ปริมาณของ polyphenol มีคาเพิ่มข้ึนระหวางการเก็บรักษาท้ังในผลิตชัทนียผง
กึ่งสําเร็จรูปและชัทนียผงจากฝกมะขามสด และคุณภาพดานประสาทสัมผัส พบวา มีคะแนน
ความชอบรวมอยูในเกณฑชอบปานกลางเม่ือส้ินสุดการเก็บรักษาเปนเวลา 6 เดือน  

อนุชาการ (2541)  ศึกษาการผลิตชัทนียโดยการผสมสับปะรด แครอท และมะละกอดิบ  
และทดลองหาสัดสวนผักและผลไมท่ีเหมาะสมซ่ึงพิจารณาจากการกระจายตัว และสัดสวนของผัก
และผลไม พบวาสัดสวนท่ีทําใหอัตราสวนของคะแนนตอคาอุดมคติท่ีตองการ (เทากับ 1) มากท่ีสุด 
คือ สับปะรด 32.6 กรัม แครอท 15 กรัม และมะละกอดิบ 15 กรัม ในการศึกษาเพื่อปรับปรุงกลิ่น
และรสชาติ พบวา การใชกรดซิตริกรอยละ 1 ทําใหคะแนนดานรสเปรี้ยวและการยอมรับรวม
เพิ่มข้ึน และการใชเกลือรอยละ 1 ทําใหคะแนนดานกล่ินเครื่องเทศเพ่ิมข้ึน ในการศึกษาการใชคาร
บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) พบวา ปริมาณคารบอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) รอยละ 0.03 มีผลทํา
ใหคะแนนดานความหนืดและการยอมรับรวมสูงสุด 
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สุภกาญจน และวิษฐิดา  (2550) ศึกษาการผลิตซอสขนจากสับปะรดโดยการสํารวจความ
ตองการของผูบริโภค พบวาผูบริโภคตองการใหผลิตภัณฑซอสขนจากสับปะรดเปนเครื่องปรุงรส
ชนิดเผ็ดท่ีชวยเพิ่มรสชาติอาหาร ใชรับประทานกับอาหารประเภทตาง ๆโดยเฉพาะประเภททอด 
ผลจากการพัฒนาสูตรซอสขนจากสับปะรดโดยศึกษา 3 ปจจัย คือ ปริมาณสับปะรด พริกช้ีฟาดอง 
และน้ําตาลทราย พบวา สูตรและกรรมวิธีท่ีเหมาะสม คือ สับปะรดรอยละ 55.8 พริกช้ีฟาดองรอย
ละ 13.95 และน้ําตาลทรายรอยละ 23.25 ใหความรอนท่ีอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส ระยะเวลา  15 
นาที ผลิตภัณฑซอสขนจากสับปะรดท่ีพัฒนาไดมีคาความขนหนืด 5500  centipoises ผลิตภัณฑมีสี
สมเหลือง โดยมีคาสี L* c* และ h* เทากับ 28.30, 50.81 และ51.17 ตามลําดับ มีปริมาณกรด
ท้ังหมดรอยละ 0.96  ความเปนกรด-ดาง 3.96 และปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด 37 °brix  
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงขณะเก็บรักษา พบวา เม่ือเก็บท่ีอุณหภูมิและเวลาสูงข้ึนทําให
ผลิตภัณฑเปลี่ยนจากสีสม-เหลือง เปนสีสม-แดง และมีความเขมมากข้ึน ความขนหนืดของ
ผลิตภัณฑมีแนวโนมลดลง สําหรับคุณภาพทางเคมีมีคาคงท่ี ปริมาณแบคทีเรีย ยีสตและรามีปริมาณ
ไมเกินกวาปริมาณท่ีมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมประเภทซอสพริกกําหนดไว จากการทดสอบ
ผลิตภัณฑกับกลุมผูบริโภคเปาหมาย พบวา ผูบริโภคมีความชอบรวมในผลิตภัณฑระดับชอบปาน
กลาง มีการยอมรับในผลิตภัณฑรอยละ 90 และสนใจท่ีจะซ้ือหรือแนะนําใหท่ีบานซ้ือผลิตภัณฑ
ซอสขนจากสับปะรดรอยละ 89 

 

2.3 การจําแนกประเภทอาหารตามคาวอเตอรแอคติวิตี้   
 

อาหารสามารถแบงออกได 3 ประเภท ตามคาวอเตอรแอคติวิต้ี (ไพโรจน, 2539)  ดังนี้  
1. High moisture Food (HMF) เปนอาหารท่ีมีคาวอเตอรแอคติวิต้ี (AW) อยูในชวง 0.85-

1.00  
2. Intermediate  moisture Food (IMF) เปนอาหารท่ีมีคาวอเตอรแอคติวิต้ี (AW) อยูใน ชวง 

0.65-0.85  
3. Low  moisture Food (LMF) เปนอาหารท่ีมีคาวอเตอรแอคติวิต้ี (AW) อยูในชวง 0.01-

0.65 
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ตาราง 2.2 ประเภทอาหารตามคาวอเตอรแอคติวิต้ี  (AW) 

    ประเภทอาหาร                        Aw                  NaCl (%)          Sucrose (%)             ตัวอยาง 

 HMF             0.95-1.00     0-8   0-44  อาหารสด เนื้อ ปลา  
         ไข ไก ผักผลไม       
         อาหารกระปอง  
         ประเภทผลไมในน้ํา 
         เช่ือม ผักในนํ้าเกลือ  
         ไสกรอก เนยเหลว 
   0.90-0.95    8-14                 44-59  เนยแข็ง ขนมอบ  
         แฮมดิบ   
         น้ําสมเขมขน 

IMF  0.80-0.95   14-19             59-อ่ิมตัว  เนยเชดดา ลูกกวาด
                  (Aw 0.86) นมขนหวาน แยม  

  0.70-0.80               19-อ่ิมตัว               -  กากน้ําตาล ปลาเค็ม 
                   (Aw 0.75)  - 
  0.60-0.70                     -   -  ผลไมแหง น้ําเช่ือม 
LMF  0.50-0.60                  -   -  ชอกโกแลต น้าํผึ้ง 

         ขนมฉาบน้ําตาล  
         กวยเต๋ียว  

  0.40                              -    -  ไขผง โกโก 
  0.30        -   -  ขนมปงกรอบ 
        เคกผสม 
  0.20        -   -  นมผง ผักแหง  

ท่ีมา : Troller and Christian (1978) 
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2.3.1 อาหารท่ีมีความชื้นปานกลาง (Intermediate moisture food, IMF)  หรืออาหารก่ึงแหง  

อาหารก่ึงแหง หมายถึง อาหารท่ีมีคา Aw  อยูในชวง 0.65 – 0.85 หรือมีคาความช้ืนสัมพัทธ 
(relative humidity) รอยละ 65 – 85 และมีความช้ืนประมาณรอยละ 15-30 เชน กุนเชียง เนยแข็งบม 
แฮมแหง ฟรุตเคก แยม ผลไมแหง ลูกกวาด รวมทั้งอาหารสัตวเลี้ยง เปนตน (ไพโรจน, 2539) 

 

2.3.2 การเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลโดยไมอาศัยเอนไซม ( Non-Enzymic Browning Reaction or 
Maillard Reaction) ของอาหารก่ึงแหง                                                                                                                           

อาหารกึ่งแหงประกอบประกอบดวย คารโบไฮเดรด โปรตีน ไขมัน กรด และรงควัตถุ 
สวนประกอบเหลานี้สามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีระหวางการผลิตและการเก็บรักษา   
ทําใหเกิดสีน้ําตาล (Maillard  Reaction)   

 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเกิดปฏิกิริยาเมลลารด คือ  

อุณหภูมิ  อัตราเร็วของปฏิกิริยาเมลลารดจะเพิ่มข้ึนเม่ืออุณหภูมิเพิ่มข้ึน ดังนั้นภาวะท่ีสารมี
ความเขมขนสูง และอุณหภูมิสูงจะเกิดปฏิกิริยาเร็วท่ีสุด เนื่องจากเกิด autocatalytic อัตราเร็วของ
ปฏิกิริยานี้จะเพิ่มข้ึนเปน 2-3 เทา เม่ืออุณหภูมิเพิ่มข้ึนทุก ๆ 10 องศาเซลเซียส ถาในอาหารมีน้ําตาล 
ฟรักโตสจะทําใหอัตราเร็วเพิ่มข้ึนเปน 5-10 เทา เม่ืออุณหภูมิเพิ่มข้ึนทุก ๆ 10 องศาเซลเซียส และ
เพิ่มเร็วข้ึนเม่ือมีปริมาณน้ําตาลมากข้ึน ความเขมของสีน้ําตาลจะเพ่ิมข้ึนเม่ืออุณหภูมิเพิ่มข้ึนดวย 
ดังนั้นการเก็บรักษาอาหารท่ีอุณหภูมิตํ่าจะชะลอปฏิกิริยาเมลลารดใหชาลงได 

 ความเปนกรด-ดาง (pH) ปฏิกิริยาระหวางคารบอนิลกับกับเอมีนสามารถยับยั้งไดเม่ือลดคา
ความเปนกรด-ดางใหตํ่าลง เชน คาความเปนกรด-ดาง เทากับ 3 น้ําตาลจะมีความคงตัวท่ีสุดในรูป 
pyranose hemiacetal ring  เม่ือคาความเปนกรด-ดางสูงข้ึนน้ําตาลจะเปลี่ยนเปนรูป reactive acyclic 
aldehydo ซ่ึงจะทําใหเกิดปฏิกิริยาการรวมตัวกันระหวางน้ําตาลและเอมีนไดอยางรวดเร็ว การท่ีคา
ความเปนกรด-ดางลดลงทําใหอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมลลารดชาลง  ดังนั้นการสูญเสียกรดอะมิโน
ซ่ึงมีสมบัติเปนดางในปฏิกิริยาเมลลารดจะเปนการยับยั้งปฏิกิริยาดวยตัวเองได (self inhibition) 

 คาวอเตอรแอคติวิตี้ (Aw  ) น้ําหรือ Aw  เปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอปฏิกิริยาเมลลารด เชน ใน
ภาวะแหงน้ําตาลกลูโคสกับกรดอะมิโนไกลซีนจะคงตัวและไมเกิดปฏิกิริยาเมลลารดถึงแมจะมี
อุณหภูมิสูงถึง 50 องศาเซลเซียสก็ตาม แตเม่ือมีน้ําเพียงเล็กนอยปฏิกิริยาเมลลารดก็จะเกิดข้ึนทันที 
ดังนั้นท่ีอุณหภูมิตํ่าการเกิดปฏิกิริยานี้จึงข้ึนอยูกับการเปลี่ยนรูปของน้ําตาลเปนรูป reactive 
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aldehydo  แตท่ีอุณหภูมิสูงการสูญเสียน้ําออกจากโมเลกุลของนํ้าตาลจะเปนตัวเรงใหเกิดปฏิกิริยา
เมลลารดเพราะทําใหมีน้ําเกิดข้ึน อัตราเร็วของปฏิกิริยาจะชาลงอีกครั้งเม่ือมีปริมาณนํ้ามากจนทําให
สับสเตรตเจือจางลง ซ่ึงปริมาณนํ้าสูงสุดสําหรับปฏิกิริยาสีน้ําตาล คือ ประมาณรอยละ 30  

 ออกซิเจนไมมีผลตอปฏิกิริยาเมลลารด นอกจากออกซิเจนจะชวยออกซิไดสสารอ่ืนใหเปน
รูปท่ีไวตอการเกิดปฏิกิริยา ดังนั้นปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลนี้จึงเกิดข้ึนไดในภาวะท่ีไมมีออกซิเจน 
สวนแรธาตุท่ีมีผลตอปฏิกิริยาเมลลารด  ไดแก ไอออนทองแดง เหล็ก และสังกะสี  

 

2.3.3 ผลการเปล่ียนแปลงทางเคมีของอาหารก่ึงแหง  

 การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของอาหารกึ่งแหงกอใหเกิดผลดังตอไปนี้  

 สูญเสียการยอมรับจากผูบริโภค การเกิดกลิ่นท่ีไมปกติ (off-flavour) โดย maillard reaction  
และการเกิดการเหม็นหืนโดยการเกิดออกซิเดชันพวกน้ํามันและไขมัน อีกท้ังยังทําใหเกิดสีท่ีไม
ตองการ ทําใหผูบริโภคไมยอมรับ และเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหคา protein digestibility ลดลง 

 สูญเสียคุณคาทางโภชนาการอาหารและวิตามิน อาหารก่ึงแหงมีคาวอเตอรแอคติวิต้ีอยู
ในชวง 0.65-0.85 ซ่ึงเปนชวงท่ีเกิด maillard reaction รวมกับการเกิดออกซิเดชันสารประกอบพวก 
ascorbic acid ไดอยางรวดเร็ว การเกิดสีน้ําตาลจะทําใหสูญเสียคุณคาทางอาหาร มีการสูญเสีย
น้ําตาลโดยเฉพาะมีการสูญเสียกรดอะมิโนท่ีจําเปน เชน lysine ซ่ึงเปน basic amino ท่ีสําคัญโดย 
ปริมาณ lysine ในหนูทดลองจะลดลงจาก 20 กรัมตอกิโลกรัมของน้ําหนัก เปน 4.1 กรัมตอกิโลกรัม
ของน้ําหนัก อีกท้ังมีการสูญเสียกรดอะมิโนท่ีมีซัลเฟอรเปนองคประกอบดวย 

 อาจเกิดความเปนพิษได ไดมีการศึกษานําเอาผลิตภัณฑท่ีเกิด maillard reaction ไปใหหนู
ทดลองกินจะทําใหหนูทดลองมีน้ําหนักลดลง จะเกิด organ enlargement อีกท้ัง pregnancy ไม
ทํางาน (ไพโรจน, 2539) 
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2.3.4 การเปล่ียนแปลงทางจุลินทรียของอาหารก่ึงแหง 

ในอาหารก่ึงแหงสวนใหญจะมีความคงทนตอจุลินทรียมากกวาอาหารสดอ่ืนๆ เพราะมีคา
วอเตอรแอคติวิต้ีนอยกวาอาหารสด จุลินทรียท่ีทําใหอาหารกึ่งแหงเส่ือมเสียสวนใหญจะเปนพวก 
osmophilic yeast และ xerophilic microfungi ซ่ึงจะสรางสารพิษท่ีเปนอันตรายตอชีวิตของมนุษย 
เชน aflatoxin, ochratoxin, fusarenon-X, T-2 toxin, zearalenone (F-2 toxin) และอ่ืนๆ  

สําหรับแบคทีเรียท่ีทําใหอาหารเปนพิษ (food poisoning bacteria) ท่ีสามารถเจริญไดในท่ีมี
คาวอเตอรแอคติวิต้ีตํ่าท่ีมีความสําคัญมาก คือ Staphylococcus aureus และ Clostridium ถาเก็บ
อาหารในสภาพท่ีไมมีอากาศ  ดังตารางท่ี 2.3 
 

ตาราง 2.3 จุลินทรียท่ีมีแนวโนมในการเจริญและสรางสารพิษในอาหารกึ่งแหง 

 แบคทีเรีย   ยีสต    เชื้อรา 

 Pediococcus   Hansenula   Cladosporium 

 Streptococcus   Candida   Paecilomyces 

 Micrococcus   Hanseniaspora   Penicillium 

 Lactobacillus   Torulopsis   Aspergillus 

 Vibrio    Debaryomyces   Emericella 

 Staphylococcus   Saccharomyces   Eremascus 

 Halophilic bacteria      Wallemia 

         Eurotium 

         Chrysosporium 

         Monascus 

ท่ีมา : Leistner and Rodel (1976) 
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การยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียท่ีไมตองการในอาหารกึ่งแหงไมเพียงแตการลดคา
วอเตอรแอคติวิต้ีจนไมเหมาะแกการเจริญเติบโตเทานั้น แตยังข้ึนกับอิทธิพลของอุณหภูมิ Redox 
potential, pH, preservative และพวก competitive microflora ถาหากปรับคาตางๆไมใหเหมาะสม
ตอการเจริญเติบโตก็สามารถลดปริมาณจุลินทรียลงไดเชนกัน 

งานวิจัยท่ีเก่ียวกับจุลินทรียในอาหารก่ึงแหง 

 

จากการศึกษาของ Scott (1953) ไดศึกษาการเจริญเติบโตของ S. aureus 14 สายพันธุ ท้ังใน
อาหารเลี้ยงเช้ือและอาหารบริโภคของมนุษย พบวาท่ีคาวอเตอรแอคติวิต้ีท่ีนอยกวาหรือเทากับ 0.85 
ไมพบการเจริญเติบโตของ S.aureus ท้ัง 14 สายพันธุ  ท้ังในอาหารเลี้ยงเช้ือและอาหารบริโภคของ
มนุษย  ดังนั้นในอาหารกึ่งแหงท่ีมีคาวอเตอรแอคติวิต้ีเทากับ 0.85 หรือตํ่ากวา การเพิ่มของ S.aureus 
จึงไมนาจะเปนไปได 

Troller (1975) รายงานการสราง enterotoxin Aและ B โดยเช้ือ S.aureus ดังนี้ ไมพบ 
enterotoxin A ใน shrimp slurries ท่ี treat ดวย glycerol ท่ีคาวอเตอรแอคติวิต้ี 0.93 และพบวาการ
เจรญิของ  S.aureus  ลดลง สวนใน potato doughs ท่ี treat ดวย glycerol การสราง enterotoxin A 
เกิดข้ึนท่ีคาวอเตอรแอคติวิต้ี 0.93 แตไมเกดิท่ีคาวอเตอรแอคติวิต้ี 0.88 สวน enterotoxin B เกิดท่ีคา
วอเตอรแอคตวิิต้ี 0.93 สําหรับ glycerol shrimp slurries และท่ีคาวอเตอรแอคตวิต้ีิ 0.97 สําหรบั 
potato doughs  

 Pitt (1975) ไดรายงานวาการสูญเสียของอาหารก่ึงแหงเกิดจากเช้ือราพวก Xerophilic fungi 
แมวาคาวอเตอรแอคติวิต้ีจะตํ่าสุดแลวก็ตาม และไดมีการศึกษาผลของความช้ืนสัมพัทธตอการ
เจริญเติบโตของเช้ือราท้ัง 3 สายพันธุ คือ Wallemia sebi, Penicillium sp. และ Eurotium glaucus  
โดยเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส พบวา E. glaucus มีความทนทานตอการลดลงของคา
ความช้ืนสัมพัทธนอยกวา W. sebi และ Penicillium sp. ท่ีความช้ืนสัมพัทธมากกวาและเทากับรอย
ละ 80 จึงเจริญไดชากวา แตท่ีความช้ืนสัมพัทธนอยกวารอยละ 84 เช้ือ E. glaucus มีความทนทาน
เพิ่มข้ึนทําใหเจริญไดดีข้ึน  แตถาเพิ่มความช้ืนสัมพัทธใหมากกวารอยละ 84 จะพบวาเช้ือราทั้ง 3 
ประเภทเกิดข้ึน แมวาจะเก็บไวไมนานก็ตาม จึงควรหลีกเลี่ยงและหาวิธีการผลิตอาหารใหมีคา
ความช้ืนสัมพัทธเหมาะสมท่ีใหมีเช้ือราปะปนนอยท่ีสุดในอาหาร 
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 Davies et al. (1976) ไดรวบรวมขอมูลท่ีศึกษาถึงความสัมพันธระหวางความเปนกรด-ดาง
กับปริมาณเกลือ ในการเจริญของ S.aureus แสดงใหเห็นวาการเจริญจะเกิดข้ึนท่ีคาความเปนกรด-
ดางเทากับ 4.5 ความเขมขนของเกลือแกงท่ีรอยละ8-10 คิดเปนน้ําหนักตอปริมาตรหรือความเขมขน
ของเกลือแกงท่ีรอยละ 16 ความเปนกรด-ดาง เทากับหรือมากกวา 6 

 รัตนวรรณ  (2547) ศึกษาการผลิตเครื่องปรุงรสพริกไทยดํา จากการศึกษาสูตรท่ีเหมาะสม
ของเครื่องปรุงรสพริกไทยดํามีสวนผสมดังนี้ น้ํามันพืชรอยละ31.25 พริกไทยรอยละ17.50 น้ําตาล
ทราย 15.60 กระทียมรอยละ 15.00 เกลือรอยละ 9.40 ซีอ๊ิวรอยละ 9.40 และลูกผักชีรอยละ1.85 นํา
สวนผสมมาปนผสมรวมกัน และฆาเช้ือในระดับการพาสเจอไรซท่ีอุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 15 วินาที เครื่องปรุงรสพริกไทยดําท่ีไดมีคาสี L a และ b เทากับ 22.51 0.93 และ 1.59 
ตามลําดับ คาวอเตอรแอคติวิต้ี 0.652 คาความเปนกรด-ดาง 4.87 ความช้ืนรอยละ 9.16 และมี
องคประกอบ ไดแก ไขมันรอยละ30.34 เกลือรอยละ 9.53 และปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดรอยละ 19.44 
สําหรับคุณภาพดานจุลชีววิทยา พบวา มีปริมาณ aerobic bacteria plate count  จํานวน 3.0×103 
cfu/ml ไมพบยีสตและรา และพบโคลิฟอรมโดยวิธี MPN ตอกรัมของตัวอยางนอยกวา 3  การ
ทดสอบทางประสาทสัมผัส พบวา ผูบริโภคมีความชอบเนื้อสัตวท่ีผัดดวยผลิตภัณฑเครื่องปรุงรส
พริกไทยดําในระดับชอบมาก โดยมีคาเฉลี่ย 8.16 

ขอแนะนําในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารก่ึงแหง (ไพโรจน, 2539) 

 1. วัตถุดิบท่ีใชในการผลิตอาหารก่ึงแหง ควรมีปริมาณจุลินทรียท่ีตํ่า โดยเฉพาะแบคทีเรีย 
ยีสตและเช้ือรา วัตถุดิบท่ีเตรียมเพื่อผลิตอาหารกึ่งแหงควรมีการผานความรอน เพื่อทําลายจุลินทรีย
ท่ีไมตองการ ในขณะเดียวกันเพื่อทําลายเอนไซมบางอยางท่ีจะทําใหอาหารมีกลิ่นและรสชาติเสียไป 

 2. การเตรียมอาหารกึ่งแหงควรจะทําการใหความรอนแกวัตถุดิบกอนในตอนแรกและ
ภายใตความเย็นในบางข้ันตอน เพื่อความมั่นใจตอปริมาณจุลิทรียเริ่มตน ซ่ึงควรจะนอยท่ีสุดเทาท่ี
สามารถจะกระทําได การผลิตควรจะผลิตแบบ adsorption มากกวา desorption 

 3. ผลิตภัณฑอาหารก่ึงแหงท่ีผูบริโภคยอมรับควรมีคาวอเตอรแอคติวิต้ีนอยกวา 0.85 ความ
เปนกรด-ดาง นอยกวา 5 จึงสามารถปองกันการเจริญเติบโตของ  S. aureus 

 4. อาหารหรือผลิตภัณฑกึ่งแหงควรบรรจุในภาชนะท่ีมีการปองกันออกซิเจนเขาออกได 
เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือราซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหอาหารเส่ือมเสียและเกิดสารพิษได 
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 5. การใชสารกันรา (fungistatic substances) เชน sorbic acid, propylene glycol, glycerol, 
parabens และdiols จะชวยเพิ่มความทนทานตอยีสตและเช้ือราไดมากข้ึน 

 6. ควรมีการศึกษาถึง competitive microflora เพระจุลินทรียพวกนี้มีความสามารถในการ
ยับยั้งจุลินทรียในอาหารก่ึงแหงได 

 7. เพื่อชะลอการเปลี่ยนแปลงทางเคมี  กายภาพ  การเปลี่ยนแปลงกล่ิน รสชาติ การเส่ือม
คุณภาพ และการเนาเสียของอาหารจากจุลินทรีย  การเก็บรักษาอาหารกึ่งแหงควรเก็บท่ีอุณหภูมิตํ่า
กวาอุณหภูมิหอง 

 

2.4 สารเพิ่มความหนืด ( thickeners ) 

 สารเพิ่มความหนืดเปนสารท่ีใชในการพัฒนาเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑอาหาร  สารเพิ่ม
ความหนืดแตละชนิดมีหนาท่ีเฉพาะในผลิตภัณฑอาหาร   บางชนิดอาจทําหนาท่ีไดเพียงอยางเดียว
แตบางชนิดสามารถทําหนาท่ีไดหลายอยาง  เชน  เปนท้ังสารเพ่ิมความหนืด  สารเพิ่มความคงตัว  
หรือเปนเฉพาะสารเพิ่มความหนืดและสารเพิ่มความคงตัวเทานั้น  เชน  แปง และกัม  เปนตน  สาร
เพิ่มความหนืดท่ีใชในการศึกษา คือ แซนแทนกัม (xanthan gum) กลูโคสไซรัป (glucose syrup)  
และแปงดัดแปร (modified  starch) 

2.4.1 แซนแทนกัม  (xanthan gum) หรือ polysaccharide B -1459 (นิธิยา, 2545)    

แซนแทนกัม หรือ polysaccharide B-1459 เปนกัมท่ีไดโดยการหมักดวยแบคทีเรียบริสุทธิ์ 
คือ Xantomonas campestris หลังจากเกิดกระบวนการหมักแลว จะนําสารละลายท่ีไดมาตกตะกอน
เอาแซนแทนกัมออก  ดวยไอโซโพรพิลแอลกอฮอล ทําใหแหงและบดใหเปนผงละเอียด 

 แซนแทนกัม หรือเรียกช่ือทางการคาวา Keltrol เปนเฮเตอโรพอลิแซ็กคาไรดท่ีมีน้ําตาล
กลูโคส แมนโนสและกรดกลูคูโรนิกในอัตราสวน 2.8:3:2 มีหมูแอซิติลประมาณรอยละ 4.7 และ
กรดไพรูวิกประมาณรอยละ 3 โดยน้ําตาลกลูโคสตอกับแมนโนสดวยพันธะ β -(1→4) และ
น้ําตาลแมนโนสท่ีเปนสายแขนงตอกับสายหลักดวยพันธะ (1→2) หรือ (1→3) สวนกรดกลูคู
โรนิคตอกันดวยพันธะ β -(1→2) แซนแทนกัมไมมีสมบัติเปน gelling agent แตสามารถเกิด 
thermo-reversible gel ท่ีมีความยืดหยุนไดเม่ือใชรวมกับโลคัสตบีนกัม และเม่ือรวมกับกัวรกัมจะให
สารละลายท่ีมีความหนืดสูง 
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แซนแทนกัมนิยมใชมากในอาหาร เพราะมีสมบัติท่ีสําคัญ คือ กระจายตัวและละลายไดดี
ท้ังในน้ําเย็นและน้ํารอน สารละลายท่ีไดมีความหนืดสูงถึงแมจะมีความเขมขนตํ่าและทนตอการ
ยอยดวยเอนไซม มีความคงตัวสูงตอความรอนและพีเอชโดยเฉพาะความหนืดของสารละลายแซน
แทนกัมจะคงท่ี ถึงแมอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงในชวง 0-100 องศาเซลเซียส  หรือพีเอชจะ
เปลี่ยนแปลงในชวง 1-13 ก็ตาม นอกจากนี้สารละลายแซนแทนกัมยังมีสมบัติเปนซูโดพลาสติก ซ่ึง
มีความสําคัญตอกลิ่น ลักษณะปรากฏ และความรูสึกเม่ืออาหารอยูในปาก (mouthfeel) 

แซนแทนกัมใชประโยชนในผลิตภัณฑอาหารหลายชนิดท้ังท่ีเปน suspension และอิมัลชัน
ทําหนาที่เปนสารเพ่ิมความหนืด สารเพิ่มความคงตัว และทําใหอนุภาคแขวนลอยไดดี เชน ใชเปน
สารเพ่ิมความคงตัวใหกับไอศกรีม เพราะเม่ืออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงจะมีผลตอความหนืดนอยมาก  
เชน ความหนืดจะไมเพิ่มข้ึนเม่ืออุณหภูมิตํ่าลง 

แซนแทนกัมท่ีผสมกับโลคัสตบีนกัมนิยมใชกับอาหารประเภท dessert gel และซอสมะเขือ
เทศสําหรับพิซซา และไสพาย เปนตน นอกจากนั้นยังผสมกับท้ังโลคัสตบีนกัมและกัวรกัมใน
อัตราสวนท่ีเหมาะสมเพื่อใหไดความหนืด และมีสมบัติเฉพาะตามตองการสําหรับอาหารชนิด
หนึ่งๆ เชน ในผลิตภัณฑอาหารประเภทขนมหวานแชเยือกแข็ง น้ําสลัด ครีมเปรี้ยว  ผลไมไซรัป 
ไอศกรีม pasteurized process cheese spread  และ cottage cheese เปนตน 

ในภาวะท่ีเปนกรดแซนแทนกัมสามารถทําปฏิกิริยากับโปรตีนทําใหเกิดการตกตะกอนท้ัง
ชนิดตะกอนนอนกน (precipitation) และ/หรือตะกอนแขวนลอย (flocculation) อยางไรก็ตาม
ปฏิกิริยาระหวางแซนแทนกัมกับโปรตีนในภาวะท่ีเปนกรดสามารถควบคุมไดโดยการเติมคารบอก
ซีเมทิลเซลลูโลส 

สวนผสมของแซนแทนกัมกับคารบอกซีเมทิลเซลลูโลส จะใชกับเครื่องดื่มท่ีมีเนื้อของ
ผลไม topping และน้ําเช่ือม เพื่อใหไดความขนหนืดและมีอนุภาคแขวนลอยไดตามท่ีตองการ 

สวนผสมของแซนแทนกัมกับโลคัสตบีนกัมท่ีมีคารบอกซีเมทิลเซลลูโลสผสมอยูดวยจะใช
กับ acidified milk gel และ acidified yoghurt 
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2.4.2 กลูโคสไซรัป (glucose syrup)   

 กลูโคสไซรัป (คอรนไซรัปหรือแบะแซ) ไดจากการนําแปงท่ีบริโภคได เชน แปงขาวโพด 
แปงมันสําปะหลัง หรือแปงมันฝรั่ง มาทําการไฮโดรไลซดวยกรดหรือเอนไซมเพียงบางสวน โดย
ผานการทําใหบริสุทธิ์และทําใหเขมขนข้ึน กลูโคสไซรัปท่ีไดจะเปนสารละลายเนื้อเดียวกันของ D 
(+)- gluc0se  มอลโทส และพอลิเมอรอ่ืน ๆ ของกลูโคสในสัดสวนท่ีแตกตางกันออกไป ผลิตภัณฑ
ท่ีไดจากการยอยแปงดวยตัวกลางและกระบวนการท่ีตางกันแสดงดังตาราง 2.3 ระดับการสลายตัว
ของแปงจะมีผลตอชนิดและสมบัติของกลูโคสไซรัปท่ีนิยม  ซ่ึงนิยมกําหนดดวยคาสมดุลเด็กซโต
รส  (dextrose  equivalent)  หมายถึง  ปริมาณของน้ําตาลรีดิวสในรูป D-glucose ท่ีมีในน้ําหนักแหง
ท้ังหมดของผลิตภัณฑ  หากการไฮโดรไลซแปงแลวทําใหโมเลกุลของแปงกลายเปนสายตรง
ท้ังหมด เรียกวา เด็กซตริน ผลผลิตจะมีคา D.E. เปนศูนย และหากไฮโดรไลซแปงจนไดน้ําตาล
โมเลกุลเดี่ยวท้ังหมดผลผลิตจะมีคา D.E. เปน 100 ปกติกลูโคสไซรัปท่ีผลิตไดจะมีคา D.E. อยูใน
ชวงกวางมาก (สายสนมและสิริ, 2539) 

2.4.2.1 ชนิดของกลูโคสไซรัป 

กลโูคสไซรัปแบงออกไดเปน 5 ชนิด ตามคา D.E. ท่ีผลติได                                                                   
- กลโูคสไซรปัชนิดท่ีมีคา D.E. ตํ่า (low conversion) มีคา D.E. 20-38                                                         
- กลโูคสไซรปัชนิดท่ีมีคา D.E. ปกติ (regular conversion) มีคา D.E. 38-48                                      
- กลโูคสไซรปัชนิดท่ีมีคา D.E.ปานกลาง (intermediate conversion) มีคา D.E. 48-58               
- กลโูคสไซรปัชนิดท่ีมีคา D.E. สูง (high conversion) มีคา D.E. 58-68                                       
- กลโูคสไซรปัชนิดท่ีมีคา D.E. สูงมาก (extra high conversion) มีคา D.E. สูงกวา 68 

สําหรับแปงท่ีนํามายอยแลวไดคา D.E. ตํ่ากวา 20 จะไมเรียกวากลูโคสไซรัป แตจะเรียกวา 
มอลโตเดกซตริน  

ผลิตภัณฑกลูโคสไซรัปท่ีจําหนายท่ัวไปจะมีลักษณะท้ังท่ีเปนกึ่งแข็งกึ่งเหลว ขนหนืด และ
ลักษณะท่ีเปนผง ตามมาตรฐานทางการคาจะตองมีสารแหง (dry substance) ไมนอยกวารอยละ 70 
โดยน้ําหนัก ตามปกติจะมีอยูรอยะ 80-82 ตองมีคา D.E. ไมตํ่ากวา 20 มีเถาซัลเฟตไดไมเกินรอยละ 
1 ของน้ําหนักแหง ปริมาณซัลเฟอรไดออกไซดควรตํ่ากวา 20 สวนตอลานสวน (ppm) แตชนิดท่ีจะ
ใชกับผลิตภัณฑลูกกวาดอนุญาตใหมีไดถึง 400 ppm (สายสนมและสิริ, 2539) 
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กลูโคสไซรัปท่ีมีคา D.E. ตํ่า จะมีความหนืดสูง มีความหวานตํ่า ชวยปองกันการตกผลึกได
ดีมีการดูดซับน้ําตํ่า (สายสนมและสิริ, 2539) สวนกลูโคสไซรัปท่ีมีคา D.E. สูง จะมีโอกาสท่ีจะ
เกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลไดงายข้ึนกวาแบบท่ีมีคา D.E. ตํ่า เนื่องจากแปงถูกไฮโดรไลซเปนน้ําตาล
รีดิวสมากข้ึน ในทางปฏิบัติ การผลิตผลิตภัณฑ confectionery จะคํานึงถึงสมบัติท่ีสําคัญบาง
ประการของน้ําตาล ไดแก การดูดความช้ืน การเกิดสีน้ําตาล การควบคุมการตกผลึก ความหวาน 
ความหนืด การเหนยีวติดกัน และคุณคาทางโภชนาการ ตามลําดับ (สุวรรณา, 2543)  

 

2.4.2.2 สมบัติท่ีสําคัญบางประการของกลูโคสไซรัป 

 ชนิดของคารโบไฮเดรตท่ีเปนองคประกอบวิธีงาย ๆ ท่ีสามารถใชในการแบงชนดิของกล ู
โคสไซรัป คือ การวัดปรมิาณนํ้าตาลรีดวิส ซ่ึงจะไมแสดงอัตราสวนของน้ําตาลแตละชนิดท่ีเปน
สวนประกอบของกลโูคสไซรัป สวนวธิท่ีีเหมาะสมในการตรวจสอบชนิดของคารโบไฮเดรตท่ีเปน
สวนประกอบ คือ การใชเครื่อง high performance liquid chromatography (HPLC) สวนประกอบ
ของกลโูคสไซรัปจะแตกตางกันตามกรรมวิธีท่ีใชในการผลิตและเอนไซมท่ีนํามาใชไฮโดรไลซ
แปง และความสัมพันธระหวางคา D.E. และสมบัติของกลโูคสไซรัป แสดงดังตาราง 2.4   และ 2.5                              

                    สมบัติของกลูโคสไซรัป  มีดังนี้                                                                                                      
 1. รสหวานของกลโูคสไซรปั ข้ึนอยูกับปจจยตางๆ ดังนี ้                                                                                  
  - รสหวานจะเพิ่มข้ึนเม่ือความเขมขนเพิ่มข้ึน                                                                    
  - รสหวานเพิ่มข้ึนเม่ือคา D.E. เพิ่มข้ึน                                                                                
  - รสหวานเพิ่มข้ึนเม่ืออุณหภมิูเพิ่มข้ึน                                                                            
  - รสหวานลดลงเม่ือความเปนกรดเพิ่มข้ึน                                                                       
  - รสหวานลดลงเม่ือความหนืดเพิ่มข้ึน 

 2. ความสามารถในการดูดความชื้นจากบรรยากาศ โดยท่ัวไปผลิตภัณฑท่ีมีคาความชื้น
สัมพัทธสมดุล (equilibrium relative humidity ; ERH) ตํ่ากวาส่ิงแวดลอม จะสูญเสียความช้ืน
ออกไป ดังนั้น กลูโคสไซรัปท่ีมีคา D.E. สูง ซ่ึงมีคา ERH ตํ่า จะมีโอกาสท่ีจะดูดความช้ืนไดสูง 
ในขณะท่ีกลูโคสไซรัปท่ีมีคา D.E. ตํ่า จะมีคา ERH เพิ่มสูงข้ึนจะมีโอกาสท่ีจะดูดความช้ืนจาก
บรรยากาศไดตํ่า นอกจากนี้ เกลืออนินทรียจะทําใหอัตราเร็วในการดูดความชื้นจากบรรยากาศเพ่ิม
สูงข้ึน (ศิริลักษณ, 2525) 
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ตาราง 2.4  ชนิดของคารโบไฮเดรตท่ีเปนสวนประกอบของกลูโคสไซรัปท่ีผลิตโดยใชกรรมวิธีการ
ผลิตท่ีแตกตางกัน 

D.E.กลูโคสไซรัป         วิธีการผลิต                      Dextrose               Maltose                 Maltotrose   

42           ใชกรด            19          14              12                              
            กรด-เอนไซม             6          45                         12                                
            เอนไซม-เอนไซม          3-4       40-45            20-25                                            
25-29            Low temperature             3-4       11-13                     12-13                                            

             Heat stable                            2-3                      10-12                        15-17 

ท่ีมา : Belitz and Grosch (1987) 

 3. ความหนืดของกลโูคสไซรัปข้ึนกับอุณหภูมิ ความเขมขน และอัตราสวนของ
คารโบไฮเดรตท่ีเปนสวนประกอบ โดย                                                                                            
  - เม่ืออุณหภูมิเพิ่มข้ึน ความหนืดของกลูโคสไซรัปลดลง                                                      
      - เม่ือความเขมขนเพิ่มข้ึน ความหนืดของกลูโคสไซรัปเพิม่ข้ึน                                          
        - เม่ือน้ําตาลท่ีมีโมเลกลุขนาดใหญในกลโูคสไซรัปมีปรมิาณเพิ่มข้ึน ความหนืดจะ
    เพิ่มข้ึน หากมีน้ําตาลโมเลกุลขนาดเล็กเพิ่มข้ึน ความหนืดจะลดลง 

4. การเกิดสี ปฏิกิริยาท่ีทําใหเกิดสี คือ ปฏิกิริยาเมลลารด โดยเกิดจากคารโบไฮเดรตทํา
ปฏิกิริยากับกรดอะมิโนเกิดเปนผลิตภัณฑท่ีมีสีน้ําตาล วิธีการลดการเกิดสี คือ การลดปริมาณ
โปรตีน การเพิ่มซัลเฟอรไดออกไซด การลดคาความเปนกรด-ดาง และการลดคา D.E. ของกลูโคส
ไซรัปใหตํ่าลง ซ่ึงจะทําใหหมูอัลดีไฮดอิสระลดลงจึงเกิดปฏิกิริยาไดนอยลง (ศิริลักษณ, 2525) 

5. การเกิดผลึก  ในการผลิตอาหารท่ีมีน้ําตาลทราย น้ําตาลกลูโคส หรือน้ําตาลแลกโทส 
ปริมาณสูงจะเกิดการตกผลึกของนํ้าตาลไดงาย ดังนั้น จึงตองปองกันโดยการใชมอลโตเดกซตริน 
หรือกลูโคสไซรัปท่ีมีคา D.E. ตํ่า การศึกษาผลของกลูโคสไซรัปในการควบคุมการเกิดผลึกของ
น้ําตาลซูโครส โดยใชสารละลายผสมระหวางน้ําตาลซูโครสและกลูโคสไซรัปท่ีมีความเขมขนรวม
รอยละ 10 นําไปทําใหแหงดวยวิธีอบแหงแบบแชเยือกแข็งและบดใหเปนผง เก็บรักษาไวในโถ
สุญญากาศ ท่ีมีสารดูดความช้ืน พบวาการใชกลูโคสไซรัปท่ีปริมาณรอยละ 10 และ 20 โดยน้ําหนัก
ของน้ําตาลท้ังหมดมีผลรบกวนการเกิดผลึกของน้ําตาลซูโครสท่ีมีอยูในรูปอสัณฐาน  ในขณะท่ีการ 
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ตาราง 2.5 ความสัมพันธระหวางคา D.E และสมบัติของกลูโคสไซรัป 

D.E.ของกลูโคสไซรัป สมบัติหรือบทบาท 

 20-38 38-48 48-58 58-68 68 ข้ึ น
ไป 

ชวยสีคงตัว 

ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาล 

ใชเปนอาหารของยีสต 

ชวยเพิ่มกลิ่นรส 

เปนตัวกลางนําพากลิ่นรส 

ดูดความช้ืน 

ความหวาน 

การใหเนื้อ 

การเหนียวติดกัน 

ปองกันไมใหน้ําตาลตกผลึก 

ความหนืด 

ทําใหผลิตภัณฑชุมช้ืน 

ทําใหผลิตภัณฑแวววาว 

ผลตอสารละลาย 

สามารถควบคุมใหเกิดผลึก 

นอย 

นอย 

นอย 

นอย 

นอย 

นอย 

นอย 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทากัน 

เทากัน 

เทากัน 

เทากัน 

 

 

 

 

 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

นอย 

นอย 

นอย 

นอย 

ท่ีมา : Jackson and Howling (1995) 
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ใชกลูโคสไซรัปปริมาณมากกวารอยละ 50  ข้ึนไป จะสามารถปองกันการเกิดผลึกของน้ําตาล
ซูโครสได (Gabarra and Hartel, 1998) 

6. การชวยเสริมกลิ่น กลูโคสไซรัปท่ีมีคา D.E. สูง จะชวยเสริมกลิ่นแกผลิตภัณฑ 

 7. การเกิดความเลื่อมมัน กลูโคสไซรัปชวยใหผลิตภณัฑหลายชนดิมีลักษณะปรากฏเลื่อม
มัน เชน ผลไมแหง เคก และไอซ่ิง (ศิรลิักษณ, 2525) 

 

2.4.3 แปงดัดแปร (modified starch)  

 แปงดัดแปรตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 1073-2535  หมายถึง ผลิตภัณฑท่ี
ไดจากการนําแปง (starch) เชน  แปงมันสําปะหลัง  แปงขาวโพด  แปงมันฝรั่ง  และแปงสาลี มา
เปลี่ยนสมบัติทางเคมี  และ/หรือทางฟสิกสจากเดิมดวยความรอน และ/หรือเอนไซม และ/หรือ
สารเคมีชนิดตางๆ เพื่อใหเหมาะสมกับการนําไปใชในอุตสาหกรรมอาหารตางๆ ซ่ึงคุณลักษณะ
เกณฑช้ีบงตางๆ ของแปงดัดแปรแตละประเภทจะตองเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 2535) 

วิธีการดัดแปรแปง ทําได 3 วิธี คือ (นิธิยา, 2545)   

 1. วิธีทางเคมี                                                                                                                             
 2. วิธีทางกายภาพ                                                                                                                        
 3. วิธกีารใชเอนไซม 

2.4.3.1 การดัดแปรแปงโดยวิธีทางเคมี 

การดัดแปรแปงวิธีนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของโมเลกุลแปงเพียงเล็กนอยเทานั้น 
ตัวอยางเชน การใชกรด หรือออกซิไดซิงเอเจนต ทําลายโครงสรางธรรมชาติของแปงใหมีขนาดเล็ก
ลง เพื่อลดความหนืดของสารละลายแปงเม่ือไดรับความรอน ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนมีหลายแบบ เชน 
cross-linking อีเทอริฟเคชัน (etherification) และเอสเทอริฟเคชัน (esterification) แปงดัดแปรท่ีได
จากการทําเอสเทอริไฟตหรืออีเทอริไฟตกับ monofunctional reagent จะลดการเกิด intermolecular 
association ทําใหสารละลายขนหนืดเปลี่ยนเปนเจลหรือตกตะกอนได  เรียกการดัดแปรนี้วา  เปน
การทําใหเกิดคงตัว (stabilization) และเรียกแปงดัดแปรที่ไดวา  stabilized starch หากใช  
difuntional reagent จะทําใหเกิด cross-linked starch  
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แปงฟอสเฟตโมโนเอสเทอร  ทําไดโดยการอบแหงเม็ดแปงกับโซเดียมไตรโพลิฟอสเฟต  
หรือโมโนโซเดียมออรโทฟอสเฟส  แปงดัดแปรท่ีไดจะมีความคงตัวและใส  มีสมบัติเปนอิมัลซิไฟ
อิงเอเจนตได และมีความคงตัวตอ freeze-thaw แปงฟอสเฟตเอสเทอรยังมีอุณหภูมิท่ีเกิดเจลิไนเซ
ชันตํ่า มีคา DS สูงสุดประมาณ 0.002 คา  DS หมายถึง จํานวนหมูไฮดรอกซิลเฉลี่ยท่ีถูกเอสเทอริ
ไฟดหรืออีเทอริไฟดตอหนวยของโมโนแซ็กคาไรด ในโมเลกุลของแปงท้ังท่ีเปนสายตรงและสาย
แขนง ซ่ึงโดยปกติจะมีหมูไฮดรอกซิกเฉลี่ยประมาณ 3 หมูตอโมเลกุลของโมโนแซ็กคาไรด ดังนั้น 
คา DS สูงสุดสําหรับแปงจะไมเกิน 3  

แปงแอลคีนิลซักซิเนตเอสเทอรท่ีไดถึงแมจะมีคา DS ตํ่า  แตหมูแอลคีนิลมี hydrophobicity  
จึงนําแปงดัดแปรนี้มาใชประโยชนเปนสารเพิ่มความคงตัวใหอิมัลชันได  และสายยาวของ
ไฮโดรคารบอน  ยังทําใหแปงดัดแปรนี้เม่ือเติมลงอาหารแลวเกิดความรูสึกคลายไขมัน  จึงใชเปน
สารทดแทนไขมันในอาหารบางชนิดไดอีกดวย 

2.4.3.2 การดัดแปรแปงโดยวิธีทางกายภาพ 

 เปนวิธีการดัดแปรแปงโดยใชความรอน ความดัน แรงเฉือน และความช้ืน ซ่ึงปจจัย
ดังกลาวจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได 2 ลักษณะ คือ  

 1. มีการเปลีย่นแปลงโครงสรางทางกายภาพของแปง เชน เกิด disorganization ของเม็ดแปง                            
 2. ทําลายโมเลกุลของแปง 

 การเปลี่ยนแปลงเหลานี้จะมีผลทําใหแปงดัดแปรที่ไดมี functional properties และคุณคา
ทางโภชนาการเปลี่ยนไป ซ่ึงจะนําไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอ่ืนๆได 
แปงดัดแปรท่ีนิยมใชวิธีนี้เรียกวา pregelatinized starch 

 แปงดัดแปรชนิดนี้ใชกับอาหารปรุงสําเร็จประเภทละลายทันที โดยนํามาผสมกับน้ําตาล 
เกลือ และสารใหกลิ่น เม่ือนํามาเติมน้ําลงไปผสม แปงดัดแปรนี้จะกระจายตัวและอุมน้ําไดดี และ
สามารถบริโภคไดทันที ซ่ึงขอดีอีกประการหนึ่ง คือ ไมตองผานความรอนอีกครั้งหนึ่ง ทําใหกลิ่น
ของผลิตภัณฑอาหารไมหายไป 

 การดัดแปรแปงโดยวิธีทางกายภาพน้ีภาวะท่ีเหมาะสม คือใชอุณหภูมิ 95-110 องศา
เซลเซียส ความช้ืนรอยละ 18-27 และใชเวลานาน 12-16 ช่ัวโมง ผลของความรอนและความชื้นจะ
ทําใหโครงสรางทางกานภาพของเม็ดแปงเปลี่ยนไป สมบัติของเม็ดแปงท่ีเปลี่ยนไปดวย คือ 
gelatinization behavior 
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ตาราง 2.6 การเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของแปงธรรมชาติ เม่ือถูกดัดแปรโดยใชความรอนท่ี
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ความช้ืน 27 เปอรเซ็นต นาน 16 ช่ัวโมง 

แปงจากขาวสาลี แปงจากมันฝร่ัง  

สมบัต ิ ธรรมชาต ิ ดัดแปร ธรรมชาต ิ ดัดแปร 

อุณหภูมิเริ่มตนของเจลาติไนเซชัน 56.5 61 60 60.5 

อุณหภูมิสุดทายของเจลาติไนเซชัน 62 74 68 79 

Swelling power 

ท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส (เทา) 
7.15 5.94 62.30 19.05 

Solubility (%) ท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 2.59 5.93 31.00 10.1 

Water-binding capacity (รอยละ) 89.1 182.6 102.0 108.7 

Enzyme susceptibility (รอยละ solubilized) 0.44 48.55 0.57 40.35 

 

ตาราง 2.6 แสดงตัวอยางของแปงดัดแปรท่ีมีสมบัติเปลี่ยนไปเม่ือเปรียบเทียบกับแปง
ธรรมชาติ ซ่ึงไดจากขาวสาลีและมันฝรั่ง จะเห็นไดวาชวงอุณหภูมิท่ีเกิดเจลาติไนเซชันของแปงจาก
ขาวสาลีธรรมชาติอยูในชวง 56.5-62 องศาเซลเซียส เม่ือเปนแปงดัดแปรชวงอุณหภูมิเปลี่ยนเปน 
61-74 องศาเซลเซียส และชวงหางของอุณหภูมิแตกตางกันจาก 5.5 เปน 13 องศาเซลเซียส สวนแปง
ของมันฝรั่งธรรมชาติชวงอุณหภูมิท่ีเกิดเจลาติไนเซชันประมาณ 60- 68 องศาเซลเซียส เม่ือเปนแปง
ดัดแปรชวงอุณหภูมิเปลี่ยนเปน 60.5-79 องศาเซลเซียส ชวงหางของอุณหภูมิเปลี่ยนจาก 8.0 เปน 
18.5 องศาเซลเซียส นอกจากนี้สมบัติของการละลาย การพองตัว ความสามารถในการรวมตัวกับน้ํา 
และการถูกยอยดวยเอนไซมก็แตกตางกันระหวางแปงธรรมชาติและแปงดัดแปร  

 ขอดีและสมบัติของแปงดัดแปรแตละชนิด รวมทั้งการนําไปใชประโยชนในผลติภณัฑ
อาหาร สรุปไวในตาราง 2.7 
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ตาราง 2.7 ชนิดของแปงดัดแปรและการนําไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมอาหาร 

ชนิดของแปงดัดแปร           วิธีการดัดแปร           ขอดีเม่ือเปรียบเทียบ              ประโยชนใน 
                            กับแปงธรรมชาติ                   อุตสาหกรรมอาหาร 

pregelatinized starch       ความรอน/น้ํา            - ละลายไดดีในน้ําเยน็                 - ผลิตภณัฑอาหาร
               สําเร็จรูป ไสพาย
               เคลือบผวิAcid-
thinned starch            กรด                           - มีความหนืดตํ่าเม่ือเปน            - กัม  เจลลี   
                            hot  past                             
                                                  - มีความหนดืสูงเม่ือเปนเจล                                 
Oxidized starch       ไฮโปคลอไรต           - เพิ่มความใส                             - เกรวี ซอส เจลลี
             - ลดการคืนตัวภายหลัง                                           
Hydroxyl alkyl                โพรพลิีนออกไซด     - เพิ่มความใส                             - ไสพาย น้ําสลัด         
ether starch           - เพิ่มความคงตัว                                                           
Esterified starch      แอซีติกแอน               - เพิ่มความใส                            - อาหารแชเยือก   
                ไฮไดรด        - ลดการคืนตัวภายหลัง                แข็ง    
                         - เกิดฟลมได                                          
Monophosphate starch   กรดฟอสฟอรกิ          - เพิ่มความคงตัวตอ freeze-      - อาหารทารก    
                            thaw cycle                                                                    
Cross-linked starch เชน   ฟอสฟอรัส                - เพิ่มความคงตัวตอความ         - ใชกบัอาหาร                                      
Di-starch phosphate          ออกซีคลอไรด            รอน พีเอช แรงเฉือนและ         บรรจุกระปอง                                    
               freeze-thaw cycle                    และอาหารแช 
                          เยอืกแข็ง 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการใชสารเพิ่มความหนืดในซอส 

 Camille and Neela (2001) ศึกษาการผลิต hot sauce จากการเตรียมผลแอปเปลท่ีตางกัน      
(แอปเปลสด,  แอปเปลแชเยือกแข็ง และแอปเปลแชน้ําเกลือ)  รูปแบบการปอกเปลือก (ปอกเปลือก
ท้ังหมด  ปอกเปลือกรอยละ 5  ปอกเปลือกรอยละ 15  และไมปอกเปลือก) ศึกษาปริมาณแซน
แทนกัม (รอยละ0.0 0.4 0.6 0.8 และ 1.0) และอายุการเก็บรักษา ผลจากการพัฒนาสูตร hot sauce 
จากแอปเปล พบวา สูตรท่ีผูบริโภคพอใจมากท่ีสุด ประกอบดวย แอปเปลรอยละ 50  น้ํารอยละ 25   
น้ําสมสายชูรอยละ 10 พริกไทยรอยละ 6  ซูโครสรอยละ 4 เครื่องเทศรอยละ 2  กรดซิตริกรอยละ
1.1 โซเดียมคลอไรดรอยละ 1 แซนแทนกัมรอยละ 0.8 และโซเดียมเบนโซเอทรอยละ 0.1 ผลการ
วิเคราะหทางประสาทสัมผัส พบวา ผลแอปเปลสด  แอปเปลแชเยือกแข็ง และแอปเปลแชน้ําเกลือ 
ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) และผลการศึกษาอายุการเก็บรักษา 
พบวา การใชผลแอปเปลท่ีแชในน้ําเกลือรอยละ 20 ไดรับการยอมรับจากผูบริโภคนาน 6 สัปดาห ท่ี
อุณหภูมิ 28-31 องศาเซลเซียส  คุณภาพดานประสาทสัมผัสไมมีความแตกตางกันระหวางแอปเปลท่ี
ไมปอกเปลือกและการปอกเปลือกรอยละ 5 โดยซอสท่ีไดจากแอปเปลท่ีปอกเปลือกท้ังหมดจะมีสี
เหลืองมากกวา มีปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดตํ่า และไดรับการยอมรับนอยกวา 

Marek et al. (2006)  ศึกษาชนิดและปริมาณของแปง ไดแก แปงขาวโอต ขาวโอตที่ไฮโดร
ไลซ และแปงมันฝรั่ง นํามาผสมกับแซนแทนกัม ดังนี้ แปงมันฝรั่งกับแซนแทนกัม แปงขาวโอตกับ
แซนแทนกัม, แปงขาวโอตกับขาวโอตท่ีไฮโดรไลซ และขาวโอตท่ีไฮโดรไลซกับแซนแทนกัม ใน
การผลิตซอสเปรี้ยวหวาน ผลการวิเคราะหดานรีโอโลยี พบวา ซอสท่ีไดจากแปงขาวโอตและขาว
โอตท่ีไฮโดรไลซผสมกับแซนแทนกัมมีลักษณะแอดฮีซีฟว ความยืดหยุนและการแทรกผานของ
แรงที่ดีกวาแปงมันฝรั่ง และซอสท่ีไดจากการผสมระหวางแปงขาวโอต  ขาวโอตท่ีไฮโดรไลซและ
แซนแทนกัมจะมีความคงตัวระหวางการเก็บรักษามากที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงดานความ
ยืดหยุนเพียงเล็กนอย 

 Marek et al. (2007)  ศึกษาการผลิตซอสขนสตรอเบอรีโดยทําการผสมแปงขาวโอต 2.24 
กรัม แปงมันฝรั่ง 2.34 กรัม และแปงขาวโพด 2.28 กรัม กับแซนแทนกัมในปริมาณท่ีแตกตางกันใน
การผลิตซอสปริมาณ 100 กรัม พบวา ปริมาณของแซนแทนกัมท่ีเหมาะสมในการผสมกับแปงขาว
โอต  แปงมันฝรั่ง และแปงขาวโพด คือ 0.18 0.12 และ 0.19 กรัม ตามลําดับ  ผลการวิเคราะห
คุณภาพทางประสาทสัมผัส  เนื้อสัมผัส  และคุณสมบัติดานรีโอโลยี  พบวา  ซอสขนสตรอเบอรีท่ี
ผสมแปงมันฝรั่งกับแซนแทกัม จะใชแซนแทนกัมในปริมาณท่ีนอยกวาแปงขาวโอตและแปง
ขาวโพด และมีสมบัติเปนสารใหความหนืดท่ีดีกวาดวย แตซอสขนสตรอเบอรีท่ีผสมแปงขาวโอต
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กับแซนแทนกัมจะมีความคงตัวระหวางการเก็บรักษามากท่ีสุด และคุณสมบัติดานประสาทสัมผัส
ของซอสท้ัง 3 ชนิด มีการเปลี่ยนแปลงอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติตลอดการเก็บรักษาเปนเวลา  3 
เดือน  

นราพร (2543) ศึกษาการผลิตแยมสับปะรดแคลอรีตํ่า โดยหาลักษณะเจลท่ีเหมาะสมจาก
สารขนหนืด 4 ชนิด คือ เปกตินเมธ็อกซิลตํ่า, แคปป-คารราจีแนน, โลคัสบีนกัม และโซเดียม-อัล
จีเนท กับการใชสารทดแทนน้ําตาล 2 ชนิด พบวา สารขนหนืดท่ีสามารถใหลักษณะเจลท่ีเหมาะสม
ในการทําแยม คือ การใชเปกตินเมธ็อกซิลตํ่ารอยละ 0.7 และแยมสับปะรดท่ีไดรับการยอมรับมาก
ที่สุดไดจากการใชสารใหความหวานทดแทนน้ําตาลชนิดแอสพารเทมรอยละ 0.2 ผลิตภัณฑมีคาสี 
L* a* และ b* เทากับ 44.67 -1.74 และ 11.89  ตามลําดับ มีคาแรงทะลุ เทากับ 0.42 นิวตัน คาความ
เปนกรด-ดาง เทากับ 3.31 มีปริมาณกรดท้ังหมดรอยละ 0.77 ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด 22 
°brix  มีคาน้ําตาลรีดิวสกอนอินเวิรท น้ําตาลท้ังหมด และปริมาณแอสพารเทม เทากับ รอยละ 4.16 
18.45 และ 0.18 ตามลําดับ  และมีคาพลังงาน เทากับ 61.38 กิโลแคลอรี/100 กรัม เม่ือเปรียบเทียบ
กับ 260 กิโลแคลอรี/100 กรัม ในแยมปกติ  จากการศึกษาอายุการเก็บรักษาของแยมสับปะรด
แคลอรีตํ่าท่ีอุณหภูมิ 5 และ 35 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 สัปดาห พบวา คาสี L*  คาสี b* แรงทะลุ 
และความเปนกรด-ดาง มีปริมาณลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษา แตคาสี a* ปริมาณกรดท้ังหมด  
และน้ําตาลรีดิวสกอนอินเวิรทมีปริมาณเพิ่มข้ึนตามระยะเวลาการเก็บรักษา โดยผลิตภัณฑท่ีเก็บ
รักษาท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเร็วกวาผลิตภัณฑท่ีเกบ็รกัษาท่ีอุณหภมิู 5 
องศาเซลเซียส การทดสอบดานประสาทสัมผัส พบวา ผูบริโภคมีความพอใจตอผลิตภัณฑท่ีเก็บ
รักษาท่ีอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส มากกวาผลิตภัณฑท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส และ
ระหวางการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 5 และ 35 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 สัปดาห ตรวจไมพบ
เช้ือจุลินทรีย 

มนตรี (2547)  ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและรีโอโลจีของแปงกับกัมระหวางการให
ความรอน  พบวา แซนแทนกัมและกัวกัมเพิ่มคาความหนืดสูงสุดของแปงมันสําปะหลังและแปงดัด
แปรแบบทวีคูณเม่ือเทียบกับแปงท่ีละลายนํ้า ยกเวนของผสมระหวางแปงแอนไอออนิกกับแซน
แทนกัมซ่ึงไปลดคาความหนืดสูงสุดระหวางการใหความรอน ซ่ึงการเพิ่มความหนืดแบบทวีคูณ
ไมไดเปนผลมาจากคากําลังการพองตัวของแปงท้ังแปงมันสําปะหลังและแปงแอนไอออนิก ผล
การศึกษาโดยใชเครื่อง DSC ไดแสดงวา กัมมีผลตอการเกิดเจลาติไนเซชันอยางมีนัยสําคัญโดยเพิ่ม
อุณหภูมิเริ่มเกิดเจลาติไนเซชัน และลดพลังงานท่ีใชในการเกิดเจลาติไนเซชัน  
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 เกศนีย และรมณ (2549) ศึกษาการผลิตซอสซีฟูด กระบวนการผลิตท่ีเหมาะสมจาก
ผลิตภัณฑตนแบบ และศึกษาชนิดของแปงดัดแปรท่ีมีตอลักษณะเนื้อสัมผัสของซอสซีฟูด 2 ชนิด 
คือ thick-flo และ acetylated+cross-link ท่ีความเขมขนรอยละ 20 และ 30 พบวา ปริมาณของ
สวนผสมที่เหมาะสมในการผลิตซอสซีฟูด คือ น้ํามะนาว 76.26 กรัม, น้ําปลา 28.00 กรัม และ
น้ําตาล  59.74 กรัม  ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของแปงดัดแปรทั้ง 2 ชนิด ท่ีความเขมขน
รอยละ 20 และ 30  พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) แตแปงดัด
แปรชนิด thick-flo ท่ีความเขมขนรอยละ 30 ไดรับการยอมรับจากผูบริโภคดานความหนืดและดาน
สีมากท่ีสุด โดยมีความหนืดเทากับ 0.11 cm/s และมีคาสี L a และ b เทากับ 27.10 7.01  และ7.31 
ตามลําดับ  


