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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1 มะมวงมหาชนก 

มะมวงมหาชนก มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Mangifera indica L. เปนมะมวงพันธุใหมที่เกิด

จากการผสมระหวางมะมวงพันธุซันเซทกับมะมวงพันธุหนังกลางวัน มีผลแกมีจุดประที่ผิวปาน

กลาง ผลดิบมีผิวเนียนเรียบสีเขียวออน เน้ือผลดิบสีขาวเน้ือละเอียด มีเสนใยนอย  รสชาติเปร้ียวและ

มีกลิ่นยาง เน้ือผลสุกมีสีเหลืองอมสม  เน้ือละเอียดมีเสี้ยนนอยและแนน รสชาติหวานอมเปร้ียว  มี

ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได ประมาณ 15-18ºBrix มีกลิ่นหอมและฉุนเมื่อสุกงอม ผลมีขนาดกวาง 

6-8 cm ยาวประมาณ 15-18 cm หนาประมาณ 5-7 cm และมีนํ้าหนักประมาณ 350-500 g ตอผล 

เมล็ดแบนและมีสวนของเนื้อที่สามารถนําไปใชประโยชนไดประมาณ 79% ของผล  นอกจากน้ียังมี

การแปรรูปเปนผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ คอื “น้ํามะมวงมหาชนก” ซึ่งมีรสชาติหวานอมเปร้ียว อุดมไป

ดวยวิตามนิซี ปองกนัโรคหวัด และชวยชะลอร้ิวรอยกอนวัยไดดวย (ระวี และเปรมปรี, 2542) 

ผลผลิตมะมวงในประเทศไทยป 2552 มีผลผลิตออกสูตลาดประมาณ 2,469,814 ตัน (ศนูย

สารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) การสงออกรวมมะมวงของไทย

แบงเปน มะมวงสด 24,000 ตัน มะมวงกระปอง 18,000 ตัน มะมวงอบแหง 600 ตัน และมะมวงแช

แข็ง 1,700 ตัน สวนใหญมะมวงสดสงไปยังประเทศญ่ีปุนซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ในป  

2552 มีการสงออกมะมวงมหาชนก 1,500 ตัน จากทั้งหมด 1.2 หมื่นตัน หรือ คดิเปนสวนแบง

การตลาด 12.5% รองจากประเทศเม็กซิโก และฟลิปปนส (มนตรี, 2552)  

 มะมวงเปนผลไมที่มีคุณคาทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะคารโบไฮเดรต  เสนใยอาหาร

วิตามิน และแรธาตุตางๆ  เชน แคลเซียม  และโพแทสเซียม  คุณคาทางโภชนาการของผลมะมวง

แสดงดังในตารางที ่2.1 
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ตารางท่ี 2.1 คุณคาทางโภชนาการของเนื้อมะมวงสวนที่บริโภคได (ตอปริมาณ 100 g) 

สวนประกอบ (หนวย)  ตอปริมาณ 100 g 

องคประกอบ 

นํ้า (g) 

  

81.71 

พลังงาน (kJ)  272 

โปรตีน (g)  0.51 

ไขมันทั้งหมด (g)  0.27 

เถา (g)  0.50 

คารโบไฮเดรท (g)  17.0 

เสนไย (g)  1.8 

นํ้าตาล (g) 

แรธาตุ 

 14.8 

แคลเซียม, Ca (mg)  10 

เหลก็, Fe (mg)  0.13 

แมกนีเซยีม, Mg (mg)  9 

ฟอสฟอรัส, P (mg)  11 

โพแทสเซียม, K (mg)  156 

โซเดียม, Na (mg)  2 

สังกะส,ี Zn (mg)  0.04 

ทองแดง, Cu (mg)  0.11 

แมงกานีส, Mn (mg)  0.027 

ซีลีเนียม, Se (mg) 

วิตามิน 

 0.0006 

กรดแอสคอรบกิ (mg)  27.7 

ไทอามีน (mg)  0.058 

ไรโบเฟลวิน (mg)  0.057 

ไนอาซนี (mg)  0.584 

กรดแพนโทเทนิก (mg)  0.160 

วิตามิน บี 6 (mg)  0.134 
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ตารางท่ี 2.1 (ตอ)  

สวนประกอบ (หนวย)  ตอปริมาณ 100 g 

โฟเลททั้งหมด (mg)  0.014 

บีตาแคโรทีน (mg)  0.0445 

แอลฟลาแคโรทนี (mg)  0.017 

เบตาคริปโทแซนติน (mg)  0.011 

วิตามนิเอ (IU)  765 

วิตามินอี (mg)  1.12 

ลิปด 

กรดไขมนัชนิดอ่ิมตัว (g) 

  

0.066 

กรดลอริก (g)  0.001 

กรดไมริสติก (g)  0.009 

กรดปาลมิติก (g)  0.052 

กรดสเตียริก (g)  0.003 

กรดไขมันชนิดไมอ่ิมตัวที่มีพันธะคูในโมเลกุลเพียง 1 อัน (g)  0.101 

16:1 undifferentiated (g)  0.048 

18:1 undifferentiated (g)  0.054 

กรดไขมันชนิดไมอ่ิมตัวที่มีพันธะคูมากกวา 1 อัน (g)  0.051 

18:2 undifferentiated (g)  0.014 

18:3 undifferentiated (g)  0.037 

โปรตนี 

ทริพโตเฟน (g) 

  

0.008 

ทรีโอนีน (g)  0.019 

ไอโซลูซีน (g)  0.018 

ลูซีน (g)  0.031 

ไลซีน (g)  0.041 

เมไทโอนีน (g)  0.005 

ฟนลิอะลานีน (g) 

ไทโรซนี (g) 

 0.017 

0.010 
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ตารางท่ี 2.1 (ตอ)  

สวนประกอบ (หนวย)  ตอปริมาณ 100 g 

วาลนี (g)  0.026 

อารจินีน (g)  0.019 

ฮิสติดีน (g)  0.012 

อะลานีน (g)  0.051 

กรดแอสพารตกิ (g)  0.042 

กรดกลูตามิก (g)  0.060 

ไกลซีน (g)  0.021 

โพรลนี (g)  0.018 

เซรีน (g)  0.022 

ท่ีมา: ดัดแปลงมาจาก USDA Agricultural Research Service (2008) 

 

2.2 การแปรรูปนํ้ามะมวงผง 

 2.2.1 การแปรรูปนํ้ามะมวง 

พยุงศักด์ิ (2553) จากการศึกษาการ แปรรูปเปนนํ้ามะมวงพรอมด่ืม  เพื่อใหตรงกับความ

ตองการของผูบริโภค  และการยืดอายุการเก็บรักษาใหนานขึ้น มะมวงหลายพันธุสามารถนํามา   

แปรรูปเปนผลิตภัณฑ เชน พันธุโชคอนันต มะมวงแกว มะมวง 3 ป พบวา มะมวงพันธุ 3  ป 

สามารถนํามาผลิตเปนน้ํามะมวงพรอมด่ืม ที่ มีคุณภาพดี  โดยมีสมบัติเดน คือมีสีเหลืองเขม กลิ่น

หอม รสชาติเปร้ียวนําหวาน เหมาะสําหรับด่ืมพรอมนํ้าแข็ง  และสามารถเก็บรักษาไวไดนานถึง  6 

เดือน ที่อุณหภูมิหอง  แตมีขอเสียคือใหผลผลิตเพียงปละคร้ังเทาน้ัน  ซึ่งผูผลิตจะตองรวบรวมผล

มะมวง และขูดเฉพาะเนื้อมาแชเยือกแข็งไว แลวทยอยนํามาผลิตเปนนํ้ามะมวงพรอมด่ืม สามารถนํา

มะมวงพันธุมหาชนกมาใชทดแทนได  ซึ่งจะไดนํ้าพรอมด่ืมที่มี สีสัน และรสชาติ ใกลเคียงกับ

มะมวงพันธุ 3 ป และสามารถเก็บรักษาไวไดนานถึง 6 เดือน โดยมีการเติมนํ้าเชื่อมฟรักโทสในนํ้า

มะมวง เน่ืองจากนํ้ามะมวงพรอมด่ืมมีอายุการเก็บรักษาคอนขางสั้น และอยูในสภาพที่ยากตอการ

ขนสงและจําหนาย และมีปริมาตรมาก จึงมีการแปรรูปใหเปนผง ซึ่งจะสามารถเก็บรักษาไวไดนาน

ในสภาพการเก็บรักษาที่เหมาะสม มีนํ้าหนักเบา ตองการพื้นที่ในการเก็บรักษานอย ทําใหลด

คาใชจายระหวางการเก็บรักษาและขนสง (นิธิยา, 2544) 
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 2.2.2 การแปรรูปนํ้ามะมวงผงโดยวิธีอบแหงแบบพนฝอย 

 เทคนิคการอบแหงแบบพนฝอย เปนวิธีการที่นิยมใชสําหรับการทําแหงสารละลายอินทรีย 

สารประเภทอิมัลชันและของเหลวชนิดตางๆ โดยผลิตภัณฑที่ไดจะอยูในรูปของผงแหงมักใชการ

อบแหงแบบพนฝอยในอุตสาหกรรมทางเคมีและอาหาร การอบแหงดวยวิธีน้ีนอกจากจะใชสําหรับ

การทําแหงอยางรวดเร็วแลว ยังเปนวิธีการที่มีประโยชนมากในการลดขนาดและปริมาตรของ

ของเหลวอีกดวย จากการวิจัยและพัฒนาที่ตอเน่ืองมา ทําใหวิธีการอบแหงแบบพนฝอยกลายเปน

วิธีการทําแหงที่มีประสิทธิภาพและนิยมนํามาทําแหงใหกับผลิตภัณฑหลายชนิดในปจจุบัน 

 การอบแหงแบบพนฝอยเปนเทคนิคที่ใชเพื่อระเหยน้ําออกจากของเหลวอยางรวดเร็ว โดย

อากาศรอน กระบวนการนี้ประกอบไปดวยการพนของเหลว ออกมาจนเปนละอองขนาดเล็กเขา

ผสมกับอากาศรอนที่ไหลผานอยางรวดเร็ว ทําใหนํ้าที่อยูในละอองของเหลวระเหย ออกไปและได

ผลิตภัณฑที่อยูในรูปของผงแหง 

 กระบวนการอบแหงแบบพนฝอย  ประกอบดวย 4 ขั้นตอน (เอกดนัย, 2551) ดังน้ี 

 1. การทําใหของเหลวกระจายตัวเปนละออง (atomization of feed) โดยอาศยัหัวฉดีพนแบบ

จานเหว่ียง (rotary atomizer) หรือหัวฉดีพนดวยความดัน (pressure nozzle) 

     1.1 หัวฉดีพนแบบจานเหว่ียง (Rotary Atomizer) มีความเร็วรอบประมาณ 5,000-10,000 

rpm ของเหลวที่ตกลงบนจานหมุนจะถูกเหวี่ยงออกดานขางกระจายเปนละอองขนาดอนุภาคเฉลี่ย

ประมาณ 30-120 µm ซึ่งขนาดเฉลี่ยนี้จะแปรผันตรงกับอัตราการไหลของของเหลวและความหนืด 

แตจะแปรผกผันกับอัตราการหมุนและเสนผานศูนยกลางของจานหมุน 

     1.2 หัวฉดีพนดวยความดัน (Pressure Nozzles Atomizer) อาศัยความดันสูงจากลมหรือ

แรงดัน ทําใหของเหลวกระจายเปนละอองฝอย อนุภาคที่ไดจะมีขนาดเฉลี่ยประมาณ 120-250 µm 

โดยขนาดอนุภาคจะแปรผนัตรงกบัอัตราการไหลของของเหลวและความหนืด แตจะแปรผกผนักบั

ความดัน ขนาดของอนุภาคของเหลวจะใหญกวาที่ไดจากวิธีฉดีพนแบบจานเหว่ียง 

 2. การสัมผัสของละอองฝอยกับลมรอน ทําใหเร่ิมเกิดการระเหยของนํ้าออกจากละออง

ของเหลว 

 3. การระเหยของละอองฝอยขณะเคลื่อนที่ไปกับกระแสลม 

 4. การแยกผลิตภัณฑแหงจากกระแสลมรอน โดยนิยมใชไซโคลน ทําใหไดอาหารผงที่มี

ลักษณะแหงออกมา 
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 ปจจัยที่ มีผลตอประสิทธิภาพของการผลิตอาหารผงดวยวิธีอบแหงแบบพนฝอย ไดแก 

 1. ความหนืด 

 ถาของเหลวมีความหนืดสูง (อาจเกิดจากการลดอุณหภูมิของของเหลว) จะทําใหไดละออง

ที่มีขนาดใหญขึ้นในสภาวะเดียวกัน และหากมีความหนืดสูงมาก จะทําใหของเหลวที่ฉีดออกมามี

ลักษณะคลายเสนดาย ทําใหอาหารไมแหงตามตองการ ดังน้ันจึง ควรปรับความหนืดของ ของเหลว

ไมใหมคีวามหนืดสงูเกนิไป 

 2. อัตราการไหลของของเหลว 

 ถาอัตราการไหลของของเหลวสูงขึ้นจะทําใหไดละอองที่หยาบขึ้น ทําใหผงแหงมีความชื้น

สูง เนื่องจากเวลาที่สัมผัสกับลมรอนนอยเกินไป จึงควรควบคุมอัตราการไหลของของเหลวให

เหมาะสม 

 3. อัตราการไหลของอากาศ 

 หากอัตราการไหลลดลงจะทําใหเวลาที่ละอองอยูในหองอบนานขึ้น ซึ่งจะทําใหสัมผัสกับ

อากาศรอนนานขึน้ และเปนผลใหลดความชืน้ไดดีขึน้ แตหากอัตราการไหลของของเหลวสงูและ

อัตราการไหลของอากาศตํ่าเกินไป เมื่ออุณหภูมิไมสูงเพียงพอก็อาจทําใหผลิตภัณฑที่ไดมีความชื้น

สูงและเกาะติดอยูกับผนังของหองอบได 

 4. อุณหภูมิอากาศขาเขา 

 การเพิ่มอุณหภูมิของอากาศขาเขาจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการระเหยได แตทั้งน้ีก็ขึ้นกับ

อัตราการไหลของอากาศดวย 

 

2.3 ปญหาการแปรรูปนํ้ามะมวงผงดวยวิธีอบแหงแบบพนฝอยและวิธีแกไข 

การผลิตนํ้ามะมวงผงดวยการอบแหงแบบพนฝอย เปนวิธีที่นิยมเน่ืองจากใหปริมาณการ

ผลติสงูและรวดเร็ว แต มีขอควรระมัดระวังเกี่ยวกับปญหาการเกาะติดระหวางกระบวนการอบแหง

ทําใหผลิตภัณฑเหนียวติดผนังของเคร่ืองอบ เน่ืองจากนํ้ามะมวงเขมขนประกอบดวยนํ้าตาลที่มีมวล

โมเลกุลตํ่า  เชน ฟรักโทส  กลโูคส ซโูครส และวัตถุดิบที่มีกรดเปนสวนประกอบ  (กรดซติริก  กรด

มาลิก และกรดทารทาริค) นํ้าผลไมและนํ้าผัก  ถูกจัดอยูในจําพวกของวัตถุดิบที่มีความเหนียวและ

ทําใหเปนผงยาก  (Paull and Chen, 1987; Li and Li, 1999) ทั้งน้ีมีปจจัยควบคุมพื้นฐานคืออุณหภูมิ

การเปลี่ยนแปลงสถานะที่เรียกวา  กลาสทรานซิชัน  (Tg) ถาหากอุณหภูมิการผลิตสูงกวาคา  Tg 

อาหารจะอยูในสถานะเปนของเหลวทีเ่หนียวหนืด  หากตองการทําใหอาหารเปนผงแหง  ตองปรับ

อุณหภูมิการผลิตใหตํ่ากวาคา  Tg หรือปรับใหคา  Tg ใหสูงกวาอุณหภูมิการผลิต  นํ้าตาลและกรดที่

เปนสวนประกอบในลําไยมีสมบัติการเกิดกลาสทรานซิชันสูง  ซึ่งหมายถึงการมีคา  Tg ตํ่าน่ันเอง  
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(พิไลรัก และรัตนา , 2552) วิธีที่จะทําใหสามารถผลิตลําไยผงดวยการอบแหง ไดน้ัน สามารถทําได

โดยตองปรับคา  Tg ของนํ้าลําไยใหสูงขึ้น  โดยการเติมมอลโทเดกซทรินเพื่อเพิ่มคา  Tg และปองกัน

ไมใหผลิตภัณฑเกิดความเหนียว  การผลิตผลิตภัณฑนํ้าผลไมผงมักใชมอลโทเดกซทรินเปนสารลด

การเกาะติดของอนุภาคผง (พีรพล, 2550) นอกจากนี้สามารถแกปญหาการเกาะติดของอาหารผงได

โดยการเติมสารที่ชวยทําใหแหง (drying aids) เชน สารตานการเกาะติด เชน ไตรแคลเซยีมฟอสเฟต 

(tricalcium phosphate) ซิลิคอนไดออกไซด  (silicon dioxide) ซิลิเกต (silicates) เกลอืของกรดสเตีย

ริก (salts of stearic acid) และคารโบไฮเดรตดัดแปร (modified carbohydrates) สารเหลาน้ีเติมลงไป

เพื่อปองกันไมใหผลิตภัณฑเหนียวเกาะติดอุปกรณ หรือจับตัวเปนกอน ทําใหผลิตภัณฑมีสภาพเปน

ผงที่ไหลไดอยางอิสระ  การเติมอนุพันธของแปงที่ผานการยอยสลายแลว (less hydrolysed starch 

derivatives) เชน มอลโทเดกซทริน  (maltodextrin) ลงไปในวัตถุดิบที่มีลักษณะเหนียวสามารถ

แกไขปญหาการเกาะตัวกัน (Bhandari et al., 1997; Peleg and Hollenbech, 1984; Roos, 1995; Roos 

and Karel, 1991c; Roos et al., 1996; Slade and Levine, 1994; Schwarz and Penn, 1948) และชวย

ใหกระบวนการแหงเกดิไดดีขึน้ ( Adhikari et al., 2004) มอลโทเดกซทริน มีสมบัติเฉพาะ ไดแก 

ความสามารถในการละลายนํ้าไดดี มีความหนืดตํ่าที่ความเขมขนสูง เก็บรักษากลิ่นไดดี และมีสีขาว

ขณะเปนผง เมื่อละลายนํ้าจะไมมีสี ทําใหสีของผลิตภัณฑเมื่อคืนรูปแลวมีความเดนชัดขึ้น  จาก

สมบัติดังกลาวอุตสาหกรรมจึงนิยมนํามอลโทเดกซทรินมาใชในกระบวนการอบแหงผลิตภัณฑ

อาหารแบบพนฝอย นอกจากนี้มอลโทเดกซทรินที่มีคา dextrose equivalent (DE) ตํ่า และมี Tg

 

 สูง 

ทําใหไดผลิตภัณฑผงที่ผานการทําใหแหงแลว มีความคงตัวสูง (Carolina et al., 2006)  

2.4 สารลดความเหนียว 

มอลโทเดกซทริน เปน สตารชที่ผานการไฮโดรไลซิสบางสวนดวยกรดหรือเอนไซม      

มอลโทเดกซทรินที่ใชลดการจับตัว มักมีคา dextrose equivalent (DE) นอยกวา  20 และ

ประกอบดวย (1, 4 และ 1, 6)-α-D-glucopyranose-linked residues (Nickerson et al., 2006) คา DE 

คือ คา reducing power ของพอลิแซ็กคาไรดหรือโอลิโกแซ็กคาไรดที่ไดจากแปง ซึ่งเปนคาที่เทียบ

กับ D-glucose ในนํ้าหนักฐานแหง โดยปกติมอลโทเดกซทรินมคีา DE<20 ขณะที่ corn syrup solid 

มีคา DE≥20 มอลโทเดกซทรินที่มีคา DE แตกตางกันจะมีสมบัติทางเคมีและกายภาพแตกตางกัน 

เชน ความสามารถในการละลาย อุณหภูมิเยือกแข็ง ความหนืด เปนตน อยางไรก็ตามมอลโทเดกซ -

ทรินที่มีคา DE เหมือนกันอาจจะมีสมบัติแตกตางกันก็ไดขึ้นอยูกับวิธีการยอยสลาย ชนิดของแปง

วัตถุดิบ (ขาวโพด มันฝร่ัง และขาว ) และอัตราสวนของอะไมโลสตออะไมโลเพกทินของแปงนั้น 

(Klinkesorn et al., 2004) 
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 นอกจากน้ียังมีการอบแหงแบบพนฝอยนํ้าผลไมชนิดอ่ืนๆ จากการศึกษาของ Bhandari et 

al., (1997) ในการทํานํ้าแบล็คเคอเรนท ราสเบอรร่ี และแอ พพริคอทผง โดยการใชมอลโทเดกซ -

ทรินที่มีคา DE เทากับ 6 ที่อุณหภูมิขาเขา 160ºC ขาออก 90ºC  สัดสวนของของแข็งในนํ้าผลไมตอ

มอลโทเดกซทรินเทากับ 65:35, 60:40 และ 55:45 ตามลําดับ และจากการศึกษาการทําน้ําสับปะรด

ผงโดยการอบแหงแบบพนฝอย โดยใชมอลโ ทเดกซทรินที่มีคา DE เทากับ 6 ปริมาณความชื้น 4% 

น้ําสับปะรดเขมขน 75ºBrix ปริมาณกรด 3.3% อุณหภูมิขาเขา 150±3ºC และอุณหภูมิขาออก 

65±2ºC อัตราสวนของมอลโ ทเดกซทรินตอนํ้าสับปะรดเขมขน 50:50, 59:41, 60:40 และ 75:25 วัด

ปริมาณผลผลิตได 58.5, 50, 53 และ 45% ตามลําดับ และพบวาผลิตภัณฑ มีความแหงมากขึ้นและ

การเกาะติดลดลง  เมื่อใชมอลโทเดกซทรินเปนสารลดการเกาะติดของอนุภาคผง  (Bhandari et al., 

1997) 

Milton (2005) ไดศึกษาผลของ มอลโทเดกซทรินที่มีตอโครงสรางของมะมวงผงโดยใชวิธี

อบแหงแบบพนฝอยโดยใชปริมาณมอลโทเดกซทรินและอุณหภูมิที่เหมาะสม คือปริมาณสัดสวน  

มอลโทเดกซทริน 12 g/g ของปริมาณของแข็งที่ละลายได อุณหภูมิลมรอน 1 60ºC และชวงอัตรา

การไหลของลมรอนระหวาง 0.7 m3

เนื่องจากน้ํามะมวงผงมีโครงสรางทางกายภาพเปนแบบอสัณฐาน และมีปริมาณน้ําตาลซึ่ง

มีโมเลกุลขนาดเล็กในปริมาณที่สูง สงผลใหสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางจากแบบ     

อสัณฐาน ซึ่งมีลักษณะเปนผงแหง ใหเปนของเหลวขนหนืด และเกาะติดกันได (sticky state) เมือ่อยู

ในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิกลาสทรานซิชัน (T

/min พบวาอนุภาคของน้ํามะมวงผงมีลักษณะเปนของแข็งแหง

แบบอสัณฐาน  ผลการศึกษา ของ  สุชาดาและคณะ (2552) ศึกษาการแปรรูปน้ํามะมวงผงโดยวิธี

อบแหงแบบพนฝอยเพื่อทดแทนนํ้ามะมวงสดและเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมออกสูทองตลาดในรูป

ของน้ํามะมวงผง  โดยใชมอลโทเดกซทรินที่มีคา DE เทากับ  10 ปริมาณ 35% พบวา  มะมวง

นํ้าดอกไมสุก 1 ตัน ผลิตไดเน้ือมะมวง 823.8±4.2 kg และไดนํ้ามะมวง  550±5 kg ไดผลผลิตเปนนํ้า

มะมวงผง  91.71±0.11 kg ซึ่งผลผลิตนํ้ามะมวงผงที่ไดมีสมบัติ ดานสี กลิ่น และสารอาหารที่สําคัญ 

ใกลเคียงกับน้ํามะมวงสด  

g

 

) หรือเมื่อดูดซับความชื้นเพิ่มขึ้น สงผล

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพและเคมี (Carolina et al., 2006) ดังน้ันจึงควรมีการเติม

มอลโทเดกซทรินเพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีความแหงมากขึ้นและการเกาะติดลดลง 

2.5 ซอรปชันไอโซเทอรม (Sorption isotherm) 

 ซอรปชันไอโซเทอรม คือ กราฟแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําสมดุลในอาหาร

และคา aw  (นิธิยา, 2549) ซอรปชันไอโซเทอรมเปนขอมูลที่สําคัญสําหรับอาหารที่มีความชื้นตํ่า  ซึ่ง
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สามารถนําไปประยุกตเพื่อหาปริมาณความชื้นที่เหมาะสมในการทําแหงหรือการดูดน้ํากลับ  

(rehydration) ใชในการประเมินเสถียรภาพของอาหารระหวางการเก็บรักษา  (Goula et al., 2008) 

ซอรปชันไอโซเทอรมโดยทั่วไปจะมีลักษณะ คลายอักษร S (sigmoidal shape) สามารถแบงเปน   

2 แบบคือ desorption isotherm และ adsorption isotherm โดยกระบวนการ  desorption คอืกระบวน 

การลดความชื้น ในขณะที่กระบวนการ adsorption คือกระบวนการเพิ่มความชื้น ซึ่งกระบวนการทั้ง

สองจะเกิดขึ้นไดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความชื้นสัมพัทธของอากาศและจะมีผลตอคา  aw ดวย 

การศึกษา  desorption isotherm ทําโดยการใหความชื้นแกอาหารที่ระดับความชื้นสัมพัทธสูงและ

หลังจากน้ันกําจัดความชื้นในภาชนะปดที่มีสารละลายเกลืออ่ิมตัวอยู  ซึ่งกราฟ  desorption isotherm 

ใชแสดงระดับความแหงของอาหารที่คอยๆ  เพิ่มขึ้นหรือความชื้นของอาหารที่คอยๆ  ลดตํ่าลงจนถึง

จุดสมดุลกับสภาวะแวดลอมหรือความชื้นของอากาศขณะนั้น  ดังน้ันจึงใช  desorption isotherm 

สําหรับกระบวนการทําแหง สําหรับการศึกษา adsorption isotherm จะตองทําใหตัวอยางอาหารแหง

กอน หลังจากนั้นนําไปปรับความชื้นในภาชนะปดที่มีสารละลายเกลืออ่ิมตัวที่เหมาะสม  (Bell and 

Labuza, 2000) ซึ่งกราฟ adsorption หรือ resorption isotherm ใชแสดงความชื้นของอาหารที่คอยๆ  

เพิ่มขึ้นเนื่องจากอาหารนั้นมีความสามารถในการดูดความชื้นจากอากาศไดหากความชื้นสัมพัทธ ใน

อากาศมีคาสูงกวาคา aw ของอาหาร หากอาหารมีความสามารถในการดูดความชื้นไดมาก  เสนกราฟ 

adsorption isotherm จะมีความชันมาก  อาหารประเภทน้ีเรียกวา  hygroscopic product และถาอาหาร

ไมไวในการดูดซับความชื้น เสนกราฟจะมีความชันนอย  อาหารประเภทน้ีเรียกวา  non-hygroscopic 

product ดังแสดงในรูปที ่ 2.1 ความแตกตางระหวาง adsorption และ desorption isotherm คือ ที่

ความชื้นหนึ่งๆ  ของอาหารคา  aw ของ desorption isotherm จะตํ่ากวา  adsorption isotherm หรือที่คา 

aw

 

 หนึ่งๆ ปริมาณความชื้นของ  desorption จะมากกวา adsorption เสมอ ซึ่งกระบวนการทั้งสองจะ

ไมสามารถยอนกลับได (irreversible process) จึงทําใหเกิดปรากฏการณฮิสเตอรริซิส  (hyteresis) ซึ่ง

แสดงความแตกตางระหวาง isotherm 2 ชนิดน้ี ดังรูปที่ 2.2 
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รูปท่ี 2.1 Adsorption isotherm ของสารประเภท hygroscopic product (A) 

        และ non-hygroscopic product (B) 

        ที่มา: นิธิยา (2549) 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 2.2  ซอรปชนัไอโซเทอรม 

            ที่มา: Chaplin (2009) 

Hysteresis 

(a) (b) (c) 
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 จากรูปที่  2.2 สามารถแบงซอรปชันไอโซเทอรมออกไดเปน  3 สวนซึ่งจะแตกตางกันตาม

ปริมาณความชื้นที่มีอยูในอาหารหรือคา aw

 สวนที่  1 (a) เสนกราฟจะคอนขางชัน  ปริมาณความชื้นสวนใหญเปนนํ้าชั้นเด่ียว (mono- 

layer moisture) ซึ่งเปนนํ้าที่เกาะอยูกับสารประกอบในอาหารอยางเหนียวแนน  และมีคา  a

 (นิธิยา, 2549) 

w

 สวนที่  2 (b) เสนกราฟคอนขางราบ  สอดคลองกบั  capillary water ที่มีอยูในอาหารซึ่งเปน

นํ้าที่กําจัดออกไดแตคอนขางยาก ถาปริมาณนํ้าสวนน้ีลดลงจะทําใหคา a

 อยู

ในชวง 0-0.25 หรือ 0.3 

w ลดลงและยับยั้งการเจริญ

ของจุลินทรียและปฏิกิริยาทางเคมีสวนใหญที่เกิดขึ้นในอาหารได ปริมาณความชื้นจะลดลงเหลือ

ประมาณรอยละ 3-7 ขึ้นอยูกับชนิดของอาหารและอุณหภูมิ โดยมีคา aw

 สวนที่  3 (c) เปนนํ้าอิสระที่มีอยูในเน้ือเยื่ออาหารทั้งจากพืชและสัตว  สามารถกําจัดออกได

โดยงาย  นํ้าเหลาน้ีจะทําหนาที่เปนตัวทําละลาย  ถูกใชสําหรับการเจริญของจุลินทรียและการเกิด 

ปฏิกิริยาทางเคมี อาหารจะมีความชื้นประมาณรอยละ 12-25 และมีคา a

 อยูในชวง 0.3-0.8 

w

 อาหารหลายชนิดมีลักษณะ  adsorption isotherm ตางจากรูปที่  2.2 คอืเสนกราฟจะคอยๆ 

เพิ่มขึ้นอยางชาๆ  ในชวงแรกเมื่อคา  a

 อยูในชวง 0.8-1.0 

w

 

 เพิ่มขึ้นจัดเปนอาหารจํา พวก low hygroscopicity และ

เสนกราฟจะชันขึ้นอยางรวดเร็วในชวงปลาย ซึ่งเปนลักษณะของอาหารจํา พวก high hygroscopicity 

ดังแสดงในรูปที่  2.3 ซึ่งลักษณะ  adsorption isotherm เชนนี้เปนสมบัติของอาหารที่มี ปริมาณน้ําตาล

หรือเกลอืสงูเน่ืองจากมี capillary adsorption ตํ่า ดังน้ันอาหารใดที่มีสมบัติเปน  hygroscopic เมือ่มี

ความชื้นสัมพัทธของอากาศเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย  จะทําใหปริมาณความชื้นในอาหารเพิ่มขึ้นอยาง

รวดเร็ว (นิธิยา, 2549) 
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รูปท่ี 2.3 ซอรปชันไอโซเทอรมของอาหารที่มีปริมาณน้ําตาลหรือเกลือสูงและมี  

   Capillary adsorption ตํ่า 

  ที่มา: นิธิยา (2549) 

  

การวิเคราะหลักษณะซอรปชันไอโซเทอรมของอาหารมักทําที่อุณหภูมิหอง  อยางไรก็ตาม

ผลของอุณหภูมิตอซอรปชันไอโซเทอรมจะใหขอมูลที่สําคัญ โดยแสดงใหเห็นชวงอุณหภูมิ

ระหวางการเก็บรักษารวมถึงในชวงกระบวนการผลิต  อีกทั้งยังบงชี้การเปลี่ยนแปลงของปริมาณ   

น้ําอิสระกับอุณหภูมิ  ณ ปริมาณความชื้นที่เทากัน  อุณหภูมิสงผลตอการเคลื่อนที่ของโมเลกุลนํ้าใน

อาหารและสมดุลไดนามกิสระหวางไอนํ้าและวัฏภาคทีด่ดูซบั  (adsorbed phase) สมดุลของน้ําจะ

ลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นที่ คา aw คงที่ การเพิ่มอุณหภูมเิปนผลใหโมเลกุลนํ้าไดรับการกระตุนไปสู

ระดับพลังงานที่สูงกวาและแตกพันธะออกจากสวนที่นํ้ายึดกับอาหารเปนผลทําใหสมดุลของ

ความชื้นลดลง  อยางไรก็ตามมีรายงานวิจัยพบวาน้ําตาลที่ตกผลึกเชนน้ําตาลกลูโคสในอาหารแหง

เปนสาเหตุใหสมดุลของปริมาณความชื้น  ณ อุณหภูมิตางๆ แตกตางกันที่ระดับ คา aw สูงๆ  

(Barbosa-Cánovas and Vega-Mercado, 1996)  Myhara and Sablani (2001) รายงานวาปริมาณ

ความชื้นสมดุลของลูกเกดที่มีนํ้าตาลกลูโคสสูงหรือผลอินธผาลัมที่ระดับ aw ตํ่าจนถึง 0.55 จะลดลง

เมื่ออุณหภูมิการเกิดซอรปชันเพิ่มขึ้นและที่ระดับ  aw

 การศึกษาซอรปชันไอโซเทอรมตองทําในระบบปดซึ่งมีการควบคุมสภาวะบรรยากาศใหมี

ความชื้นสัมพัทธคงที ่ซึ่งสภาวะความชื้นสัมพัทธถูกสรางโดยการใชสารละลายเกลืออ่ิมตัวตางๆ ดัง

ตารางที่  2.2 ตัวอยางอาหารที่ทราบนํ้าหนักเร่ิมตนจะถูกเก็บไวในระบบน้ี  ความชื้นของอาหาร

ปรับตัวจนกวาจะสมดุลกับความชื้นสัมพัทธของบรรยากาศที่เก็บรักษา  โดยอาหารจะไมมนี้าํหนัก

 สูงๆ ปริมาณความชื้นจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิ

เพิ่มขึ้น 
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เพิ่มขึ้นหรือลดลงภายใตการเก็บรักษาในสภาวะ สมดุล (Ramaswamy and Marcotte, 2006) โดย

ซอรปชันไอโซเทอรมจะใชทํานายการเปลี่ยนแปลงความชื้น การกําหนดสภาวะการอบแหง  การ

คัดเลือกบรรจุภัณฑ เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมี และใหปลอดภัยจากการเจริญของ

จุลินทรีย (นักสิทธิ์, 2546)  

 

ตารางท่ี 2.2 คา aw

สารละลายเกลืออ่ิมตัว 

 ของสารละลายเกลือที่แตกตางกันที่อุณหภูมิตางๆ 

aw ที่อุณหภูมิตางๆ (ºC) 

20 25 30 37 

ลิเทียมคลอไรด 0.12 0.11 0.11 0.11 

โพแทสเซยีมอะซเีตต 0.24 0.23 0.23 0.23 

แมกนีเซยีมคลอไรด 0.33 0.33 0.32 0.31 

โพแทสเซียมคารบอเนต 0.44 0.43 0.42 0.41 

แมกนีเซยีมไนเตรต 0.53 0.52 0.52 0.51 

โซเดียมไนไตรท 0.66 0.64 0.63 0.62 

โซเดียมคลอไรด 0.76 0.75 0.75 0.75 

โพแทสเซียมโบรไมด 0.84 0.83 0.82 0.81 

โพแทสเซยีมไนเตรท 0.94 0.93 0.92 0.91 

ที่มา : Barbosa-Cánovas and Vega-Mercado (1996) 

  

 2.5.1 ความสําคัญของซอรปชันไอโซเทอรมตอเสถียรภาพของอาหาร 

 ซอรปชันไอโซเทอรมเปนเคร่ืองมือที่ใชในการทํานายความคงตัวของอาหารดังนี้  

 ก . ปฏิกิริยาทางเคมีและเอนไซมในอาหาร 

 ปฏิกิริยาทางเคมีของอาหาร เชน  การเกิดสีนํ้าตาลจากปฏิกิริยาที่ไมใชเอนไซม  การเกิด

ออกซิเดชันของไขมัน  การเสื่อมสลายของวิตามิน  กจิกรรมของเอนไซม การเสียสภาพของโปรตีน  

การเกดิเจลาติไนเซชนั  (gelatinization) ของแปง และการเกดิรีโทรกราเดชนั  (retrogradation) ของ

แปง ความชื้นชั้นเด่ียวในอาหารสามารถทํานายไดจากขอมูล Brunauer Emmett Teller isotherm 

(BET isotherm) ซึ่งนิยมใชในการพิจารณาเสถียรภาพของอาหารแหงที่ระดับความชื้นดังกลาว 

อัตราการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี เชน การเกิดออกซิเดชันของไขมัน  การเกิดสีนํ้าตาลเน่ืองมาจากปฏิกิริยา 

ที่ไมใชเอนไซมจะเกิดขึ้นนอยมาก ตัวอยางปริมาณความชื้นชั้นเด่ียวของอาหารที่วิเคราะหจาก BET 

adsorption isotherm ณ อุณหภูมิตางๆ แสดงในตารางที่ 2.3  
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 ตารางท่ี 2.3 ปริมาณความชื้นชั้นเด่ียวของอาหารบางชนิด 

ชนิดอาหาร 
M0

(g นํ้า / g ของแข็งแหง) 

  T  

(ºC) 

องุน 0.019 60 

ซโูครส 0.057 47 

บีทรูท 0.055 20 

บีทรูท 0.045 35 

 ที่มา : Rahman (1995) 

 

 ความชื้นชั้นเด่ียวในอาหารจะทําใหมีคา aw อยูในชวง  0.2-0.4 ถาความชื้นชั้นเด่ียวสูงกวาน้ี 

ผลิตภัณฑอาหารจะสูญเสียคุณภาพได เน่ืองจากปฏิกิริยาทางเคมีสวนใหญจะเกิดขึ้นเมื่อ  aw

 - เปนสารที่เขารวมทําปฏิกิริยา (reactant) เชน การไฮโดรไลซสีของซโูครส 

 มากกวา 

0.3 โดยนํ้าจะมีอิทธิพลตอการเกิดปฏิกิริยาเคมีดังตอไปน้ี 

 - น้ําทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของสารที่เขารวมทําปฏิกิริยา  โดยสงผลตอ

ความหนืดของอาหาร 

 - นํ้าทําใหเกิดพันธะไฮโดรเจนหรืออาจเกิดสารประกอบเชิงซอนกับสารตัวอ่ืนๆ  เชน 

สงผลใหเกิดการออกซิเดชันของไขมันโดยการเขาลอมรอบโลหะที่เปนตัวเรงปฏิกิริยาหรือเกิด

พนัธะไฮโดรเจนของไฮโดรเพอรออกไซด (hydroperoxides) กับนํ้า 

 - อาจกอใหเกิดการรวมตัวของโปรตีนและการเปลี่ยนแปลงสภาพของน้ําตาลและแปงจาก  

amorphous ไปเปน  crystalline ปฏิกิริยาทางเคมีเกี่ยวของกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณนํ้าอิสระ  

เน่ืองจากจะเพิ่มการเคลื่อนที่ของสารต้ังตนที่เขาทําปฏิกิริยา  ยกเวนปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมัน  

อัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ตํ่าที่สุดในอาหารจะมีคา aw

 

 ในชวง 0.2-0.4 (Rahman, 1995) 

 ข . เสถียรภาพของรงควัตถุในอาหาร 

 เสถียรภาพของรงควัตถุในอาหารขึ้นอยูกับปริมาณออกซิเจน แสง ปฏิกิริยาออกซิเดชัน  

ปริมาณโลหะหนัก คา aw ความเปนกรด-ดาง และอุณหภูมิ เปนตน โดยรงควัตถทุี่มีผลตอสีของอาหาร 

เชน คลอโรฟลล  แคโรทนีอยด  แอนโทไซยานิน  และบีตาเลน  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสีหรือการเกิดสี

น้ําตาลของอาหารแหงในระหวางการเก็บรักษาจะขึ้นอยู คา aw และอุณหภูมิในการเก็บรักษา โดย

อัตราการเกิดสีนํ้าตาลเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเมื่อมีคา  aw เพิ่มขึ้นหรือความชื้นสูง (Rahman, 1995) การ
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ควบคุมค า aw

 

 ในอาหารและอุณหภูมิการเก็บรักษาจึงเปนวิธีที่ดีในการควบคุมปญหาการ

เปลี่ยนแปลงของรงควัตถุและการเกิดสีนํ้าตาลเนื่องจากปฏิกิริยาเมลลารด (Maillard reaction) (วิไล, 

2546) 

 ค . ลักษณะดานเน้ือสัมผัสของอาหาร 

 เน้ือสัมผัสของอาหารสัมพันธกับ ซอรปชนัไอโซเทอรม ดังรูปที่ 2.4 โดยสวนที่  1 มีคา aw ตํ่า

อาหารจะมีลักษณะแหง  แขง็ กรอบและหดตัว  สวนที่ 2 มีคา aw ปานกลาง อาหารจะมีลักษณะแหง

แนนเน้ือ และยดืหยุน  สวนที่ 3 มีคา aw

 

 สูง อาหารจะมีลักษณะคอนขางชื้น  ออนตัว ฉ่ํานํ้า (juicy) 

บวมนํ้า (swollen) และเกาะตัวกัน (Rahman, 1995) 

 
 

รูปท่ี 2.4  ลักษณะเน้ือสัมผัสของอาหารที่ระดับวอเตอรแอกทวิติีตางๆ 

          ที่มา: Rahman (1995) 

 

 การเกาะตัวกันของอาหารเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพจากกลาส  (amorphous glass) ไป

เปนของเหลวหนืด (amorphous rubber) ปริมาณความชื้นหรือคา aw มีผลตอการเกาะติดกันของอนุภาค 

โดยทั่วไปอาหารที่มีปริมาณน้ําตาลสูงหากมีความชื้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งมีคา  aw มากกวา  0.4 การ

เชื่อมโยงระหวางอนุภาคจะเกิดขึ้นเปนผลทําใหเกิดการเกาะตัวกันของอนุภาค  ดังน้ันเพื่อปองกัน

ปญหาการเกาะตัวกันจึงตองมีการศึกษาซอรปชันไอโซเทอรมของสวนผสม ของอาหาร (Bell and 

Labuza, 2000) และควบคุมคา aw

 

 ของอาหารใหตํ่ากวาระดับที่มีการเกาะติดของอนุภาคของอาหาร 
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 ง . การเจริญของจุลินทรียและการผลิตสารพิษในอาหาร 

 อาหารโดยสวนใหญจะมี คา aw อยูในชวง  0.6-0.7 โดยแบคทเีรียสวนใหญ  ยสีตและราจะ

เจริญเมือ่คา aw ของอาหารอยูในชวง 0.9 (ตารางที่  2.4) ดังนั้นซอรปชันไอโซเทอรมสามารถทํานาย

ปริมาณความชื้น ระดับสูงสุด ของอาหารที่สามารถเก็บรักษา ไดโดยไมเกิดการเสื่อมเสียเน่ืองจาก

จุลินทรีย โดยคา aw

 

 ของอาหารควรจะตํ่าพอที่จะยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย  

ตารางท่ี 2.4 ระดับของคา aw

a

 ที่สามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย 

aw w ที่สามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรียในอาหาร 

0.95 Bacillus, Clostridium perfringens, Escherichia, Klebsiella, Proteus, 

Pseudomonas, Shigella, ยีสตบางชนิด 

0.91 Clostridium botulinum, Lactobacillus, Pediococcus, Salmonella, Serratia, 

Vibrio parahaemolyticus ราและยีสตบางชนิด 

0.87 Micrococcus, ยีสตทุกชนิด 

0.80 Debaryomyces, Saccharomyces, Staphylococcus aureus 

0.75 แบคทีเรีย halophilic สวนใหญ 

0.65 ราจําพวก Xerophilic 

0.60 ยีสตจําพวก osmophilic ราบางชนิด 

นอยกวา 0.5 ไมมีจุลินทรียชนิดใดเจริญได 

ที่มา: Bell and Labuza (2000) 

 

 2.5.2  แบบจําลองทางคณิตศาสตรของซอรปชันไอโซเทอรม 

 อาหารแตละชนิดจะมีซอรปชันไอโซเทอรมแตกตางกันไปขึ้นอยูกับโครงสรางทาง

กายภาพ องคประกอบทางเคมี  และปริมาณนํ้าที่ยึดอยูภายในอาหาร  (วิไล, 2546) การศึกษาซอรป -

ชันไอโซเทอรมน้ันเปนกระบวนการที่คอนขางซับซอนและใชเวลานาน ดังน้ันจึงมีนักวิจัยคิดคน

แบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อใชในการทํานายซอรปชันไอโซเทอรม  ซึ่งจะทําใหมีการ

ประหยัดเวลา และนําไปใชในการทํานายและควบคุมการเก็บรักษาของอาหารไดอยางเหมาะสม 

แบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับทํานายซอรปชันไอโซเทอรม สามารถ จําแนกไดตามจํานวนตัว

แปรที่มีในสมการ ดังตอไปน้ี (Rahman, 1995) 
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2.5.2.1. Isotherms ประเภท 2 ตัวแปร ไดแก 

ก. แบบจําลองของ Smith  

Smith (1947) เปนแบบจําลองอยางงายที่ใชอธิบาย  water sorption isotherm ของพอลเิมอร

ชีวภาพ (bio-polymers) ที่มีนํ้าหนักโมเลกุลสูง  ซึ่ง Becker and Sallans (1956) พบวาสมการน้ีใชได

ดี ในกรณี desorption ของขาวสาลี ที่มีคา aw อยูระหวาง  0.5-0.95 อยางไรก็ตาม สมการน้ีมีขอจํากัด

ที่วาคา aw ตองมากกวา  0.3l หรือเหมาะสาํหรับ  aw

 

 ชวง 0.3-0.9 (Kumar and Siddaramaiah, 2007) 

สมการของ Smith ดังสมการ (1) 

   )1ln( ww aBAM −+=                  (1) 

 

เมือ่ Mw    

      A, B = คาคงที่ 

= ความชื้น (g นํ้า/g ของแข็งแหง) 

 

ข. แบบจําลองของ Oswin 

Oswin (1946) ไดพัฒนาสมการ เชงิเสนอยางงาย ดังสมการ ( 2) พบวาสมการน้ีใชไดดีที่สุด

สําหรับการอธิบายไอโซเทอรมของอาหารที่มีโปรตีน และคารโบไฮเดรตเปนองคประกอบ  และใชได

ดีสําหรับอาหารประเภทเน้ือและผักตางๆ (Boquet et al., 1978) 
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−
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                 (2)  

 

เมือ่ Mw    

          A, B = คาคงที่ 

= ความชื้น (g นํ้า/g ของแข็งแหง) 

 

ค. แบบจําลองของ Henderson  

 สมการนี้ใชสําหรับอาหารที่ความชื้นสัมพัทธที่สัมพันธกับปริมาณความชื้นสมดุล 
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เมือ่ Mw    

        A, B = คาคงที่ 

= ความชื้น (g นํ้า/g ของแข็งแหง) 

 

 ง.   แบบจําลองของ Brunauer-Emmett-Teller (BET) 

แบบจําลอง BET ถกูคนพบโดย Brunauer et al. (1938) ไอโซเทอรมของ BET สวนใหญจะ

ใชที่คา aw

 

 อยูระหวาง 0.05-0.45 หรือเปนชวงซอรปชันไอโซเทอรมที่เปนเสนตรง ดังสมการ (4) 

                                  [ ]ww

w
w aka

kaMM
)1(1)1(

0

−+−
=                 (4) 

 

M0

k   = คาคงที่ท่ีสัมพันธกับความรอนสุทธิทั้งหมดของ sorption 

 = ปริมาณความชื้นชั้นเด่ียว (monolayer moisture) (g นํ้า/g ของแข็งแหง) 

 

จ. แบบจําลองของ Halsey  

Halsey (1948) ไดพัฒนาสมการ  (5, 6) เพื่อใชทํานายในชวงที่  BET ทํานายไมได  โดย

สามารถใชไดกับอาหารหลายชนิด  ซึ่งองคประกอบของอาหารมีคา  aw

 

 อยูในชวง  0.1-0.8 ของ 

Halsey (1948) 
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                             ( ) [ ]{ })ln(lnln ww aBAM −+=                  (6) 

 

เมือ่ Mw    

           A, B = คาคงที่ 

= ความชื้น (g นํ้า/g ของแข็งแหง) 

 

ฉ. แบบจําลองของ Chung and Pfost  

สมการของ Chung and Pfost (1967) เปนแบบจําลอง ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงาน

อิสระสําหรับ sorption isotherms ที่สัมพันธกับปริมาณความชื้น ดังสมการ (7) 
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เมือ่ Mw    

      A, B = คาคงที่ 

= ความชื้น (g นํ้า/g ของแข็งแหง) 

 

ช. แบบจําลองของ Iglesias and Chirife  

สมการของ Iglesias and Chirife (1978) เปนแบบจําลอง ที่ออกแบบมาเพื่อใชอธิบาย

ลักษณะอาหารที่มีนํ้าตาลสูง ดังสมการ (8) 

 

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

5.0
2ln                (8) 

 

 M0.5w = ปริมาณความชื้นที่ aw

 

 เทากับ 0.5 

ซ. แบบจําลองของ Caurie  ดังสมการ (9) 
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เมือ่ Cc

           M

 = คาคงที่ของ Caurie 

0

 

 = ปริมาณความชื้นชั้นเด่ียว (monolayer moisture) (g นํ้า/g ของแข็งแหง) 

 2.5.2.2.  Isotherms ประเภท 3 ตัวแปร ไดแก 

ก. แบบจําลองของ Cubic  

สมการโพลิโนเมียลกําลังสาม  ใชสําหรับอธิบายกราฟซอรปชันไอโซเทอรมรูปโคงกลับ

อยางงาย ดังสมการที่ 10 

 

                                 3
4

2
321 wwww apapappM +++=     (10) 

 

 กาํหนดให Pi = คาคงที่ของ sorption isotherms 
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ข. แบบจําลองของ  Guggenheim-Anderson-de Boer (GAB) เปนสมการที่ใชสําหรับวัตถุ

อาหารหลากหลายชนิดที่มีคา aw

 

 อยูในชวงกวาง ดังสมการ (11) 

                                   
( )( )www
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YkaMM
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11

0                (11) 

 

 เมือ่ M0

        Y และ k    =  คาคงที่ซึ่งเปนผลเน่ืองจากอุณหภูมิ 

             = GAB monolayer moisture (g นํ้า/g ของแข็งแหง)  

 

2.5.2.3.  Isotherms ประเภท 4 ตัวแปร ไดแก 

ก. แบบจําลองของ Peleg เปนสมการ 4 ตัวแปรอยางงายที่สุด ดังสมการ (12) 

 

                                   D
w

C
ww BaAaM +=      (12) 

 

เมือ่ A, B, C และ D คือคาคงที่ โดย C < 1 และ D > 1 สมการน้ีใชไดทั้งกราฟ  isotherm ที่

เปน polynomial และไมเปน polynomial เปนสมการที่ดีกวาสมการ GAB 

 Stenel (2004) ไดศึกษา moisture sorption isotherm ของผงโยเกิรตที่ผานการทําใหแหง

แบบพนฝอย โดยวัด adsorption และ desorption ของนํ้าในผงโยเกิรตที่อุณหภูมิในชวง 20-40ºC 

และมีชวง aw

 ธัญนิชา (2552) ไดศึกษาลักษณะซอรปชันไอโซเทอรมของน้ําลําไยผงจากการทําแหงแบบ

พนฝอย โดยใชมอลโทเดกซทรินที่มีคา DE 11 ปริมาณ 0.6 g/g ของปริมาณของแข็งที่ละลายไดใน

น้ําลําไย เพื่อใชในการทํานายคุณภาพระหวางการเก็บรักษา โดยศึกษาอิทธิพลของระดับความชื้น

สัมพัทธ ต้ังแตรอยละ 0 ถึง 77 และอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่ 5, 10, 25 และ 35ºC และศึกษาผล

ของความชื้นสัมพัทธ และอุณหภูมิในการเก็บรักษาตอคุณภาพทางเคมีกายภาพ และอุณหภูมิ

กลาสทรานซิชันของน้ําลําไยผง เพื่อทํานายลักษณะซอรปชันไอโซเทอรมตามแบบจําลองทาง

คณิตศาสตรของ Oswin, Henderson, Halsey, Smith, BET และ  GAB พบวา แบบจําลอง

คณิตศาสตรของ Halsey เปนแบบจําลองที่เหมาะสมที่สุดสําหรับน้ําลําไยผง  

 จาก 0.40-0.99 พบวา sorption capacity มีคาลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น และสามารถใช

สมการหรือแบบจําลองทางคณิตศาสตรไดถึง 4 แบบ (Chung-Pfost, 1967; Halsey, 1948; 

Henderson, 1952; Oswin, 1946) ในการอธิบาย adsorption และ desorption ของนํ้าในผงโยเกิรต 

การศึกษาความสามารถในการดูดซับน้ํา ( sorption isotherm) และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ

ของน้ํามะมวงผงอันเนื่องมาจากอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธในระหวางการเก็บรักษาจึงมีความ
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จําเปนเพื่อวิเคราะหปฏิสัมพันธ (interaction) ของนํ้าและสารในอาหาร ทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับ

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑอาหาร ไดแก การทําใหแหง การผสม การบรรจุผลิตภัณฑในบรรจุ

ภัณฑ และการเก็บรักษาอาหาร ใชในการหาลักษณะโครงสรางของผลิตภัณฑอาหาร เชน พื้นที่ผิว

จําเพาะ ปริมาตรของรูพรุน การกระจายขนาดของรูพรุน และความสามารถในการเปนผลึก 

(crystallinity)  และใชในการคัดเลือกความคงตัวของกลิ่น สี เนื้อสัมผัส สารอาหาร และความคงตัว

ทางชีวภาพที่เหมาะสมหรือสูงสุดของอาหาร (Debnath et al., 2002) ยังสามารถใชในการทํานาย

ความชื้นสูงที่สุดในอาหารที่ควรควบคุมในระหวางกระบวนการทําแหงและการเก็บรักษา ทํานาย

การเปลี่ยนแปลงในความคงตัวของอาหาร (Stenel, 2004) 

 

2.6 กลาสทรานซิชันและสมบัติการเกาะติดของอาหารแหง 

 อุณหภูมิกลาสทรานซิชัน  (Glass transition temperature; Tg) หมายถึง อุณหภูมิที่ทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของอาหารจากที่มีโครงสราง อสัณฐาน (amorphous structure) หรือมี

สถานะคลายแกว  (glassy state) ไปเปนสถานะของเหลวหนืดคลายยาง  (rubbery state) ซึ่ง

ความสามารถในการเคลื่อนที่ของโมเลกุลในสถานะคลายแกวนั้นตํ่า เนื่องจากของผสมมีความหนืด

สูง (ประมาณ 1012 Pa) (Silva et al., 2006) โดยสามารถวิเคราะหอุณหภูมิดังกลาวไดดวยเคร่ืองมือ

วิเคราะหสมบัติเชิงความรอน เชน เคร่ืองสแกนน่ิง แคลอรีมิเตอร เปนตน ซึ่งการเปลี่ยนรูปแบบ

โครงสรางที่สัมพันธกับความหนืด เชน การเกาะติด ( stickiness), การยดืหยุน (elasticity), การยุบตัว 

(collapse), การหดตัว (shrinkage) และการตกผลึก ( crystallization) ขึ้นอยูกับอุณหภูมิกลาสทราน - 

ซิชัน (Sopade et al., 2007) นอกจากนี้ปฏิกิริยาทางเคมีสามารถเกิดไดงายขึ้น เนื่องจากโมเลกุลของ

สสารในอาหารสามารถเคลื่อนที่ไดมากขึ้น ซึ่งสงผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมีของอาหาร 

มักจะใชคา aw และอุณหภูมิกลาสทรานซิชันเพื่อพิจารณาเสถียรภาพของอาหารในระหวางการเก็บ

รักษา ผลิตภัณฑอาหารจะเสถียรมากที่สุดเมื่อความชื้นอยูในระดับความชื้นชั้นเด่ียว มี คา aw ในชวง 

0.1-0.3 หรือที่อุณหภูมิตํ่ากวาอุณหภูมกิลาสทรานซิชัน (Goula et al., 2008) อุณหภูมิกลาสทราน -    

ซิชันของคารโบไฮเดรตมักจะมีสัดสวนผกผันกับนํ้าหนักโมเลกุล  โดย Tg

ระดับอุณหภูมิกลาสทรานซิชันขึ้นอยูกับนํ้าหนักโมเลกุล และโครงสรางเฉพาะของตัวถูก

ละลายและยังขึ้นอยูกับปริมาณของตัวทําละลายที่ปรากฏ ( Rahman, 1995) คา T

 ของกลูโคส กาแล กโทส 

ฟรักโทส มอลโทส และซูโครสมีคาเทากับ 31, 32, 14, 87 และ 62ºC ตามลําดับ (Bhandari, 1997) 

g ถูกนํามาใชเปน

ดัชนีคุณภาพทางเคมีกายภาพที่สามารถวิเคราะหความสามารถของกระบวนการผลิต คุณภาพ ความ

คงตัว และความปลอดภัยของอาหาร (Barbosa-Cánovas and Vega-Mercado, 1996) อุณหภูมิกลาส-
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ทรานซิชันของอาหารที่ผานการทําใหแหง เปนตัวแปรสําคัญในการอธิบายกลไกของกระบวนการ

เปลี่ยนรูปในอาหาร และการควบคุมอายุการเก็บรักษาของอาหารนั้น (Omar and Roos, 2007) 

  

2.7 สมบัติของอาหารผง 

 2.7.1 ความสามารถในการไหล (flowability) 

 การผลิตอาหารผงสิ่งที่สําคัญอยางหน่ึงคือตองมีสมบัติในการไหล (flow property) ดีและ

สม่ําเสมอ ทั้งน้ีเพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพคงที่ นอกจากน้ียังจะทําใหการผลิตเปนไปได       

อยางรวดเร็วขึ้นอีกดวย สามารถหาไดหลายวิธีไดแก การวัดมุมกอง การหาอัตราการไหล และ

คํานวณคา compressibility วิธีที่นิยมมากที่สุดคือ การวัดมุมกอง (สทุนิ และฤดี, 2552)  

 มุมกอง (angle of repose) ตามนิยามของ Terzaghi and Peck (1948) หมายถึง มุมกอง

ระหวางพื้นราบ และพื้นเอียงของกองวัสดุที่ถูกทําใหไหลลงมาจากอุปกรณที่จัดใหอยูสูงเหนือพื้น

ราบ โดยใชอุปกรณอยางงายในการทําใหเกิดการไหลของวัสดุจากจุดที่อยูเหนือพื้นราบจนกระทั่ง

มุมที่เกิดขึ้นคงที่ แลวจึงวัดมุมกองของวัสดุแหง คามุมกองของวัสดุแหงที่มีคาตํ่าจะมีความสามารถ

ในการไหลไดมากกวาวัสดุแหงที่มีคามุมกองที่สูงกวา (Bodhmage, 2006) 

 มุมกองเปนดัชนีชี้วัดความสามารถในการไหลของผลิตภัณฑที่มีลักษณะเปนผง  

Carr (1965) ไดแบงกลุมความสามารถในการไหลของอาหารผงโดยการวัดมุมกอง  ดังแสดงใน

ตารางที่ 2.5 

 

ตารางท่ี 2.5 คาความสามารถในการไหลของอาหารผง 

     มุมกอง (º) ความสามารถในการไหล 

     < 35 

    35 – 45 

    45 – 55 

     >55 

ไหลไดดี 

ไหลไดพอใช 

ไหลไดจํากัด 

ไมไหล 

                    ที่มา : Carr (1965) 

 

 การวัดคามุมกองเปนวิธีที่นาเชื่อถือ รวดเร็ว และงายสําหรับการวัดความสามารถในการ

ไหลของผงที่แตกตางกัน โดยมุมกองที่มีขนาดเล็กกวาจะมีความสามารถในการไหลของผงไดอิสระ

กวา ขณะที่มุมกองที่มีขนาดใหญกวาบงชี้วาวัสดุมีความสามารถในการไหลไดไมดี หรือมี การเกาะ
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ตัวกนัระหวางอนุภาคไดดีกวา (cohesiveness) ซึ่ง ISO 3435 ไดใชวิธีวัดมุมกองสําหรับการ

วิเคราะหการเกาะตัวกันระหวางอนุภาคของวัสดุของแข็ง (Bodhmage, 2006) 

 อุปกรณสําหรับการวัด มุมกองประกอบดวยกรวยแกวที่มีเสนผานศูนยกลางของทางออก

ดานปลายกรวยแกวขนาด 0.9 cm ซึ่งถูกตรึงไวบนขาต้ังโลหะดังรูปที่ 2.5 โดยทางออกดานปลาย

กรวยแกวกรองจะอยูสูงจากฐาน 6 cm ตาม ISO 3435/1 ปลายทางออกของกรวยแกวจะถูกปดไว 

และตัวอยางผง 200 g จะถูกเทผานลงไป เมื่อปลายทางออกถูกเปดออกวัตถุจะไหลออกไปสรางเปน

รูปทรงกรวยบนฐาน (Bodhmage, 2006) ถายภาพกองอาหารผงแลววัดมุมกองจากภาพ ดังรูปที่ 2.6 

 

                  
 

รูปท่ี 2.5 การวัดมุมกอง 

             ที่มา : Bodhmage (2006) 

 

                             
 

รูปท่ี 2.6 ตัวอยางการวัดมุมกอง 

             ที่มา : Bodhmage (2006) 
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 จากรูปที่ 2.6 มุมกอง เปนมุมระหวางพื้นผิวของกองผงรูปกรวย และระนาบพื้นผิว ซึ่ง

คํานวณไดจากสมการตอไปน้ีคือ Tan α = H/R เมือ่ H = ความสูงของรูปกรวย และ R = รัศมีของ

วงกลม (Leesawat et al., 2004) 

 Shittu and Lawal (2007) ไดศึกษาการวัดมุมกองของตัวอยางเคร่ืองด่ืมโกโกผงปริมาณ 200 

mL ในกระบอกตวง โดยนํากระบอกตวงไปแขวนบนชุดขาต้ังใหปากของกระบอกตวงสูงจาก

พื้นผิวราบประมาณ 20 cm จากน้ันปลอยใหผงไหลอยางอิสระภายใตแรงโนมถวงของโลก ซึ่งได

กองโกโกผงบนพื้นผิวราบตามขวาง พบวาคามุมกองอยูในชวง 25.0-37.7º เมื่อความชื้นและปริมาณ

นํ้าตาลในเคร่ืองด่ืมโกโกผง เทากับ 0.8-3.6% และ 52.4-90.5% ตามลําดับ แสดงวาเคร่ืองด่ืมโกโก

ผงมีความสามารถในการไหลที่ดี นอกจากนี้ Antoine et al. (2003) พบวา มุมกองของผงถั่วเหลือง มี

คาเทากับ 38.33º และ Carr index มีคาเทากับ 26.72% 

 ปจจัยที่มีผลตอคามุมกอง คือสภาวะในการเก็บรักษาของผง  ถามีการเปลี่ยนแปลงความชื้น

ของผงเพียงเล็กนอยก็สามารถเพิ่มคามุมกองไดมากกวา 100% (Zou and Brusewitz, 2002) 

นอกจากน้ี ยังขึ้นอยูกับขนาดอนุภาค และองคประกอบของพื้นผิวของอนุภาคผง โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ผงที่มีไขมันเปนองคประกอบของพื้นผิวสูง จะยับยั้งสมบัติของการไหล  ตัวอยาง เชน หางนมผง  

(skim milk powder) มีการไหลไดดีเมื่อเปรียบเทียบกับ นมผงปกติ (whole milk powder), ผงครีม 

(cream powder) และเวยโปรตีน ( whey protein concentrate) เน่ืองจากพื้นผิวของ หางนมผง

ประกอบดวยนํ้าตาลแลกโทส และโปรตีน ซึ่งมี ปริมาณของไขมันอยูเล็กนอย ขณะที่พื้นผิวของ นม

ผงปกติ ผงครีม และผงเวยโปรตีน ประกอบดวยไขมันอยูสูง จึงมีความสามารถ ในการไหล ลดลง  

(Kim et al., 2005) และปริมาณไขมันยังมีผลอยางมากตอการเกาะตัวกันของนมผง โดยนมผงที่มี

ปริมาณไขมันที่พื้นผิวของอนุภาคมากกวาก็จะสงผลใหมีการเกาะตัวกันมากกวาทําใหความสามารถ

ในการไหลของผลิตภัณฑนมผงมีคาลดลง (Fitzpatrick et al., 2007)  

 

 2.7.2 ความสามารถในการละลาย (Solubility) 

 สมบัติการละลายของผง สามารถวิเคราะหไดจากพฤติกรรมของผง (Barbosa-Canovas and 

Vega-Mercado, 1996) ดังน้ี 

 1. Wettability คือ ความสามารถของอนุภาคของผงในการดูดซับน้ําบนพื้นผิวของอนุภาค

และปจจัยที่มีผลตอ wettability ไดแก กระบวนการการเกาะกนัเปนกอนของอนุภาคจํานวนของ

อนุภาคที่ดูดซับนํ้าได พื้นผิวของอนุภาค หรือ การไมมีอนุภาคที่ไมเกาะกันเปนกอน 

 2. Sinkability คือ ความสามารถของผงในการจมลงไปในน้ํา หลังจากผงเกิดการดูดซับน้ํา 

บนพื้นผิวของอนุภาค และถูกกระทบโดยความหนาแนนของอนุภาค 
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 3. Dispersibility หมายถึง ความสามารถของผง ในการกระจายตัวตลอดทั่วทั้งภายในน้ํา 

โดยไมเกิดเปนกอน ปจจัยที่มีผลกระทบตอ dispersibility คือ การไมมีของอนุภาคที่มีขนาดมากกวา 

250 µm หรืออนุภาคที่เกาะตัวกันเปนกอน 

 4. Solubility คือ อัตราการละลายหรือความสามารถในการละลายทั้งหมด โดยการไมมีจุด

และการบวมน้ําอยางรวดเร็วของอนุภาค เปนปจจัยที่กระทบตอความสามารถในการละลาย 

 ความสามารถในการละลายมักวิเคราะหเปนคาดัชนีการละลาย ( Solubility index; SI) คือ 

รอยละของมวลแหงของสารที่ละลายไดใน supernatant (Ws) กับมวลแหงของตัวอยางทั้งหมด (Wo

       

) 

(Mandala and Bayas, 2004) โดยใชตัวอยางปริมาณ 5 g ใสใน centreifuge tube เติมนํ้า 50 mL ที่

อุณหภูมิ 30ºC ปนที่ความเร็ว 3000 rpm นาน 10 นาที เท supernatant ใสใน aluminium can อบที่

อุณหภูมิ 105ºC เวลานาน 24 ชั่วโมง (Shittu and Lawal, 2007) 

(13) 

          
  

 ปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการละลาย คือ ธรรมชาติของตัวถูกละลาย และตัวทํา

ละลาย อุณหภูมิ ความดัน ขนาดของอนุภาค และการกวนผสม (Rahman, 1995)  

ธัญนิชา (2552) ไดศึกษาความสามารถในการละลายของน้ําลําไยผงจากการทําแหงแบบพน

ฝอย โดยใชมอลโทเดกซทรินที่มีคา DE 11 ปริมาณ 0.6 g/g ของปริมาณของแข็งที่ละลายไดในน้ํา

ลําไย พบวานํ้าลําไยผงเก็บรักษาที่อุณหภูมิ  5, 10, 25 และ 35ºC มีความสามารถในการละลาย อยู

ในชวง 99.4-100% ซึ่งเปนคาการละลายที่สูงมาก  ที่อุณหภูมิการเก็บรักษาสูงสุด  คือ 35ºC นํ้าลําไย

ผงสามารถละลายไดสูงสุด เทากับ 100% เนื่องมาจากองคประกอบซึ่งประกอบดวยน้ําตาลเปนสวน

ใหญ และมอลโทเดกซทริน  ซึ่งเปนคารโบไฮเดรต ที่ละลายนํ้า เกือบทั้งหมด  งานวิจัยของโยษิตา  

(2551) พบวาความสามารถในการละลายของแคปซูลสารสกัดสีในผลึกน้ําผึ้งที่ผานการอบแหงโดย

ตูอบสุญญากาศมีคาการละลายที่สูงมาก  เนื่องมาจากองคประกอบของแคปซูลสารสกัดสีในผลึก

นํ้าผึ้งซึ่งประกอบดวยผลึกนํ้าผึ้ง  มอลโทเดกซทรินและสารสกัดจากบีทรูทสามารถละลายในน้ําได

ทั้งหมด Cano-Chauca et al. (2005) ศึกษาผลของสารตัวกลางตอโครงสรางของมะมวงผงโดยการ

อบแหงแบบพนฝอย  พบวามะมวงผงที่มีปริมาณเซลลูโลส  9% ผสมมอ ลโทเดกซทริน  มี

ความสามารถในการละลายมากกวา  90% ซึ่งมีคาสูงกวาการใชกัมอะราบิ ก และ waxy starch 

เนื่องจากมอลโทเดกซทรินสามารถละลายน้ําไดดี 

0W
W SI s(%) =


	มะม่วงเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรต เส้นใยอาหารวิตามิน และแร่ธาตุต่างๆ เช่น แคลเซียม และโพแทสเซียม คุณค่าทางโภชนาการของผลมะม่วงแสดงดังในตารางที่ 2.1
	ตารางที่ 2.1 คุณค่าทางโภชนาการของเนื้อมะม่วงส่วนที่บริโภคได้ (ต่อปริมาณ 100 g)
	ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
	ตารางที่ 2.1 (ต่อ)

