
 

 

บทที่ 2 
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
2.1 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับมะเก๋ียง หมอน เสาวรส สับปะรด สม และแตงโม 

2.1.1 มะเก๋ียง มะเกี๋ยงเปนพืชในอันดับ Myrtales จัดอยูในวงศ Myrtaceae มีช่ือ
วิทยาศาสตรวา Cleistocalyx nervosum   var. paniala เปนพืชยนืตนท่ีมีขนาดใหญสูง 10-15 
เมตร ลักษณะของผลมะเก๋ียง เปนผลสดมีเนื้อนุม (berry) รูปไข ผลออนสีเหลืองปนเขียว ผลแก
เปลือกบางสีแดง แดงปนมวง ถึงมวงปนดาํ เนื้อผลสีขาวหนา 3–5 มิลลิเมตร เนื้อผลช้ันในเปนเยื่อ
บางหุมรอบเมล็ด ในหน่ึงผล มีเมล็ดเพียง 1 เมล็ด เนื้อผลมีรสเปร้ียวและมีกล่ินหอมเฉพาะ ผล
มะเกีย๋งจะเร่ิมทยอยสุกและสามารถเก็บเกี่ยวไดตั้งแตปลายเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกนัยายน เปน
พืชยืนตนท่ีมีขนาดใหญสูง 10-15 เมตร แตกกิ่งกานสาขามากมาย เปลือกลําตนสีเทาปนขาว  เปลือก
รอนเปนแผน พบมากในแถบจังหวัดภาคเหนือตอนบน เชน เชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง 
พะเยา และนาน เติบโตดีในพ้ืนท่ีสูง โดยเฉพาะพื้นท่ีริมหวย หนอง คลองบึง ท่ีมีความชุมช้ืน ตลอด
ป  ไมมีน้ําทวมขัง  มักข้ึนอยูใกลแหลงท่ีอาศัยของมนุษย ผลมะเก๋ียงนยิมนํามาบริโภคท้ังในรูปผล
สดและผลิตภณัฑแปรรูป  สวนคุณคาทางโภชนาการของผลมะเก๋ียง มีผูศึกษาหลายทานพบวา     มี
ฤทธ์ิในทางยาหลายๆ ดาน จากการศึกษาในเบ้ืองตนพบวา มีสารในกลุมฟลาโวนอยด ซ่ึงจัดเปน
สารประกอบฟนอลิก โดยในสวนเปลือกของมะเกีย๋งพบสารในกลุมโพลิฟนอล และแทนนิน ซ่ึง
เปนสารกลุมเดียวกับท่ีพบในเปลือกและเมล็ดองุน  สารนี้ทําหนาท่ีจบักับสารกระตุนการเกดิมะเร็ง
ท่ีเปนอนุมูลอิสระทําใหปองกันการเกิดโรคมะเร็งได จากคุณคาทางโภชนาการของมะเกีย๋ง จึงมี
การศึกษาการแปรรูปผลมะเกี๋ยงและพัฒนาไปเปนผลิตภณัฑอาหาร เชน น้ํามะเกีย๋งพรอมดื่ม ไวน
มะเกีย๋ง  เนคตารมะเกีย๋ง มะเกีย๋งแชอ่ิมแหง ชามะเก๋ียง เยลล่ีมะเกีย๋ง มะเกี๋ยงหย ี มะเกี๋ยงดอง 
โยเกิรตมะเกีย๋ง  และสีผสมอาหารจากมะเกี๋ยง (ทนงศักดิ์, 2544)    

2.1.2 หมอน หมอนมีช่ือวิทยาศาสตรวา Morus spp. ผลหมอนมีลักษณะเปนผลขนาดเล็ก 
เม่ือผลแกจะเปล่ียนจากสีเขียวเปนสีแดง และมีสีแดงเขมหรือแดงดําเม่ือสุกงอม เนือ่งจากมีสารสีใน
กลุมของแอนโทไซยานินอยูสูง และเปนสารตานออกซิเดชัน มีปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด
รอยละ 8-10 ผลหมอนมีสรรพคุณทางยา เชน ใชรักษาโรคไขขออักเสบ โรคโลหิตจาง 
โรคเบาหวาน อาการทองผูก อาการขาดประจําเดือน และมีการศึกษาวิจยั พบวามีสารประกอบเคอร
ซิทินที่เปนสารประกอบกลุมฟลาโวนอยด ซ่ึงมีฤทธ์ิเปนสารตานอนมูุลอิสระ และในผลหมอนสุก
มีสารอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการท่ีสําคัญ เชน คารโบไฮเดรต  21.35 กรัม/100 กรัม เหล็ก 
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43.48 มิลลิกรัม/100 กรัม วิตามินบีหนึง่ 50.65 มิลลิกรัม/100 กรัม และวิตามินบีหก 390.10 
มิลลิกรัม/100 กรัม เปนตน (วสันต, 2546) แตเนื่องจากผลหมอนสดเปนผลไมท่ีเนาเสียงาย จึงมีการ
นําผลหมอนไปใชประโยชนในดานตางๆ ท้ังในดานการบริโภคในรูปผลสด และการนําไปแปรรูป
เปนผลิตภัณฑตางๆ เชน น้ําหมอน ไวน ลูกอมผลหมอน แยมผลหมอน เยลล่ีผลหมอน ผลหมอน
แชอ่ิม และผลหมอนอบแหง เปนตน ซ่ึงจะชวยลดปญหาเร่ืองการเนาเสียของผลหมอนสุกลงได 
(ธิติพันธ, 2549)  

2.1.3 เสาวรส เสาวรสมีช่ือวิทยาศาสตรวา Passiflora laurifolia  Linn. (พันธุผลสีเหลือง) 
เสาวรสเปนไมผลประเภทเถาเล้ือย โดยมีลักษณะลําตนเปนเถา มีมือเกาะออกตามซอกใบ และเม่ือ
ผลสุกจะมีสีท่ีแตกตางกัน ข้ึนอยูกับชนิดของพันธุ โดยพันธุท่ีนิยมปลูกมี 3 พันธุ คือ พันธุผลสีมวง 
พันธุผลสีเหลือง และพันธุลูกผสม เสาวรสสามารถเจริญไดดีในสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 
เปนพืชท่ีปลูกไดงาย การดแูลรักษาไมยุงยากใหผลผลิตตอไรสูง จึงเปนพืชท่ีสามารถทํารายไดให
เกษตรกรไดด ีประกอบกับตลาดตางประเทศมีความตองการสูง  เนื่องจากเสาวรสนยิมนํามาทําเปน
น้ําผลไม มีรสเปร้ียว กล่ินหอม นยิมดื่มมากกวาทานสด   เสาวรสขนาดกลาง 1 ผลใหคุณคา
สารอาหารดังนี้ แคลเซียม 2 มิลลิกรัม  ฟอสฟอรัส 12 มิลลิกรัม  เหล็ก 0.3 มิลลิกรัม  โซเดียม 5 
มิลลิกรัม  โพแทสเซียม 63 มิลลิกรัม  วิตามินเอ 130 IU (International Unit) วิตามินซี 5 มิลลิกรัม  
และแมกนีเซียม 5 มิลลิกรัม สวนประกอบทางเคมีของน้ําเสาวรสประกอบดวย น้ํารอยละ 76-85 
ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดรอยละ 17.4 คารโบไฮเดรตรอยละ 12.4 ปริมาณกรดอินทรีย
รอยละ 3.4 นอกจากนัน้ยังมีพวกสารแคโรทีนอยด สารประกอบไนโตรเจน สารประกอบท่ีใหกล่ิน 
วิตามิน รวมท้ังเอนไซมดวย (วภิาพรรณ, 2547)   

2.1.4 สับปะรด สับปะรดมีช่ือวิทยาศาสตรวา Ananas comosus Merr. สับปะรดเปนพืช
ลมลุกหลายป ลําตนส้ัน และแข็ง ใบออกสลับโดยรอบตน ใบเรียวยาว ปลายแหลม ดอกออกเปน
ชอ ชอดอกมีกานยาว ผลมีรูปรางเปนรูปไข หรือทรงกระบอก การปลูกนิยมใชหนอปลูก สามารถ
ข้ึนไดในดินแทบทุกชนิด ชอบดินรวนปนทราย ไมชอบน้ําขัง สับปะรดมีหลากหลายสายพันธ เชน
พันธุปตตาเวยี มีเนื้อแนน รสหวานปานกลางหรือหวานจัด ปลูกไดท่ัวไปเหมาะสําหรับสงโรงงาน
อุตสาหกรรม เพื่อผลิตเปนสับปะรดกระปอง และผลิตภัณฑตางๆ เชน น้ําสับปะรดเขมขน 
สับปะรดกวน และสับปะรดสดแชแข็ง เปนตน พนัธุนางแล ใบมีขอบเรียบหรือมีหนามเล็กนอย ผล
รูปทรงกลม ตานูน เปลือกบาง เนื้อหวานจัด สีเหลืองทอง ภูเก็ต ตราดสีทอง และสวี ขอบใบมี
หนามมาก ผลมีตาลึก เม่ือแกจัดเปลือกสีสม และมีสวนของกลีบดอกอยูท่ีเปลือก เนื้อหวานกรอบมี
รูพรุน สีเหลืองเขม พันธุสวีจะมีผลส้ันกวาพนัธุภูเก็ตและพันธุตราดสีทอง สับปะรดเปนพืชท่ีมี
ความสําคัญในอุตสาหกรรมเกษตร นอกจากจะนิยมบริโภคสดแลว ยังสามารถแปรรูปเปน
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ผลิตภัณฑไดหลายชนิด เชน สับปะรดกระปอง น้าํสับปะรด สับปะรดแชแข็ง สับปะรดกวน 
สับปะรดอบแหง และอ่ืนๆ สับปะรดมีเกลือแร วิตามินตางๆ ท่ีมีประโยชนตอรางกาย (สาลิกา, 
2545) ในเนื้อสับปะรด 100 กรัม มีสวนประกอบทางเคมี และคุณคาทางโภชนาการคือ มีความช้ืน 
84.90 กรัม พลังงาน 54.0 แคลอรี ไขมัน 0.30 กรัม คารโบไฮเดรต 14.0 กรัม โปรตีน 0.40 มิลลิกรัม 
แคลเซียม 22.0 มิลลิกรัม เสนใยมี 0.50 กรัม วิตามินซี วติามินบี 1 และวิตามินบี 6  (กองโภชนาการ, 
2548)  

2.1.5 สม สมมีช่ือวิทยาศาตรวา Citrus reticulata Blanco. อยูในวงศ Rutaceae มีถ่ินกําเนดิ
อยูในเขตติดตอระหวางพื้นท่ีของประเทศจีนตอนใต  อินเดีย  คาบสมุทรมลายู   ซ่ึงรวมถึงประเทศ
ไทยดวย (กาญจน และคณะ, 2553) เปนไมพุมขนาดใหญหรือไมยนืตนขนาดเล็ก สูง 5-15 เมตร มี
ใบแบบสลับและเปนไมไมผลัดใบ ออกดอกเดีย่วหรือเปนชอดอกขนาดเล็ก ผลกลม จนถึงยาว พชื
สกุลนี้มีความสําคัญทางการคา โดยหลายชนิดมีการปลูกเพื่อนําผลไปกินสดๆหรือค้ันเปนน้ําผลไม 
ผลมีกล่ินหอม เนื่องจากมีสารฟลาโวนอยด และ ลิโมนอยด  (วิกพิีเดยี, 2553) คุณคาทางโภชนาการ
ของเนื้อสม มีวิตามินซี วิตามินเอ วิตามินบี  แคลเซียม เหล็ก ฟอสฟอรัส กรดอินทรียหลายชนดิ 
(สถาบันการแพทยแผนไทย, 2553) 

2.1.6 แตงโม มีช่ือวิทยาศาสตรวา Citrullus vulgaris Schrad. เปนผลไมท่ีมีน้ําประกอบอยู
เปนจํานวนมาก เปนพืชลมลุก อายุส้ัน เถาจะเล้ือยไปตามพ้ืนดิน ถ่ินกาํเนิดอยูในทะเลทรายคาลาฮา
รี แตงโมตองการดินท่ีมีความชุมช้ืนพอเหมาะ น้ําไมขัง มักปลูกกันในดินรวนปนทราย ในประเทศ
ไทยมีการปลูกแตงโมท่ัวทุกภูมิภาค และปลูกไดทุกฤด ู คุณคาทางโภชนาการ ในผลดิบ 100 กรัม 
ใหพลังงาน 32 กิโลแคโรล่ี โปรตีน 0.62 กรัม ไขมัน 0.43 กรัม เสนใย 0.3 กรัม ฟอสฟอรัส 9 
มิลลิกรัม เหล็ก 0.17 มิลลิกรัม แคลเซียม 8 มิลลิกรัม แมกนีเซียม 11 มิลลิกรัม วิตามินเอ 366 IU
วิตามินบีหนึ่ง 0.08 มิลลิกรัม วิตามินบีสอง 0.02 มิลลิกรัม ไนอาซิน 0.2 มิลลิกรัม และ วิตามินซี 
9.6 มิลลิกรัม (นิรนาม ก, 2554) 
 
2.2 เทคโนโลยีการทําน้ําผลไมเขมขน 

ในปจจุบันเคร่ืองดื่มประเภทน้ําผลไม ไดรับความนยิมจากผูบริโภคกันอยางกวางขวาง 
โดยเฉพาะน้ําผลไมเพื่อสุขภาพท่ีอุดมไปดวยวิตามิน และองคประกอบอ่ืน ๆ ท่ีดีตอสุขภาพ ดังนั้น
การผลิตน้ําผลไมเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีชวยเพิ่มราคาและเพ่ิมคุณคาของผลไม ซ่ึงผลไมหลายชนดิ
ในประเทศไทยมีองคประกอบท่ีมีคุณคาทางโภชนาการสูงในแงน้ําตาล กรดอินทรีย เกลือแร และ
วิตามิน อีกทั้งมีกล่ินรสเปนเอกลักษณท่ีชวนรับประทานหรือนํามาผลิตเปนน้ําผลไม  
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2.2.1 ประเภทของน้ําผลไม 
น้ําผลไมสามารถแบงออกไดตามกรรมวิธีการผลิต ไดดังนี้ 
1. น้ําผลไมพรอมดื่ม เปนชนิดท่ีสามารถดื่มไดทันที ซ่ึงมีสวนผสมของน้ําผลไมท่ีแตกตาง

กันไปข้ึนอยูกบัชนิดของผลไมท่ีใชเปนวัตถุดิบ และวิธีการผลิตของโรงงาน โดยสามารถแบงออก
ไดเปนอีก 2 ประเภทยอย คือ น้ําผลไมรอยละ 100 (น้ําสม น้ําสับปะรด น้ําหมอน และนํ้าเสาวรส) 
และนํ้าผลไมรอยละ 25-50 (น้ํามะเกีย๋ง น้ําฝร่ัง และนํ้ามะมวง) ซ่ึงไมสามารถผลิตเปนน้ําผลไม
พรอมดื่มรอยละ 100 ได เนื่องจากเปนผลไมท่ีมีปริมาณนํ้าอยูนอย ทําใหสกัดเอาน้ําออกมาไดยาก 
แตตองนํามาเจือจาง และปรุงแตงรสชาติกอนการบริโภค (กรมสงเสริมการเกษตร, 2547) 

2. น้ําผลไมปรุงแตงกล่ิน ผลิตจากการนําผลไม หรือเนือ้ผลไมประมาณรอยละ 25 ข้ึนไป
เจือสีสังเคราะห แลวทําใหเขมขนดวยน้ําตาล โดยตองนําไปผสมน้ําตามอัตราสวนท่ีระบุ เพื่อลด
ความเขมขนลงกอนการบริโภค ท้ังนี้น้ําผลไมประเภทปรุงแตงกล่ินของแตละผูผลิต จะมีอัตราสวน
ของการเจือจางท่ีแตกตางกัน 

3. น้ําผลไมสําเร็จรูปชนิดผง ผลิตโดยการนาํน้ําผลไมมาค้ันระเหยน้ําออก ทําใหแหงเปนผง 
แลวนําไปบรรจุในถุงชง เพื่อความสะดวกในการเก็บรักษา และบริโภค น้ําผลไมสําเร็จรูปชนิดผงท่ี
เห็นกนัมากท่ีสุด ไดแกสม มะตูม ขิง เปนตน (กรมสงเสริมการเกษตร, 2547) 

4. น้ําผลไมเขมขน เปนน้ําผลไมท่ีผลิตไดจากการนาํผลไมแท ไปผานกระบวนการทํา
เขมขนโดยใชวิธีตาง ๆ เชน การทําเขมขนแบบใชอุณหภูมิสูง การทําเขมขนแบบระเหยภายใต
สุญญากาศ และวิธีการทําเขมขนแบบแชเยือกแข็ง เพื่อกําจัดน้าํบางสวนออก จนไดเปนน้ําผลไมท่ี
เขมขน ซ่ึงมีสารท่ีละลายไดท้ังหมดไมเกนิรอยละ 40 โดยนํ้าหนกั (มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน, 
2549) เม่ือนําไปบริโภคตองมีการเจือจางดวยน้ําตามสัดสวน เพื่อใหไดรสชาติตามท่ีตองการ น้าํ
ผลไมประเภทนี้นิยมผลิตเพือ่สงออกเปนหลัก เนื่องจากสะดวกตอการนําไปใชประโยชน และ
ประหยดัคาใชจายในการขนสง ท้ังนี้น้ําผลไมเขมขนสวนใหญจะถูกนําไปใชเปนวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมอาหาร และเคร่ืองดื่มประเภทตาง ๆ (กรมสงเสริมการเกษตร, 2547)  
 
2.3 กระบวนการผลิตน้ําผลไมเขมขน 

 กระบวนการผลิตน้ําผลไมเขมขนสามารถทําไดหลายวธีิ  เชน การทําใหเขมขนแบบการ
ระเหยภายใตสุญญากาศ การทําใหเขมขนแบบการระเหยโดยใชอุณหภูมิสูง และการทําใหเขมขน
โดยเทคนิคการทําใหเขมขนแบบแชเยือกแข็ง เปนตน 

1. การทําใหเขมขนโดยการระเหยภายใตสุญญากาศ (Vacuum evaporation) วิธีการ
ระเหยภายใตสุญญากาศ วิธีนี้เหมาะสําหรับอาหารหรือผลไมท่ีมีสารที่ไมทนตอความรอน (heat 
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sensitivity) การระเหยใชสภาวะสุญญากาศคอนขางสูง (ความดันตํ่า) ซ่ึงจะสามารถกําจัดปริมาณน้ํา
ออกจากอาหารเหลวไดมาก โดยไมทําลายคุณภาพของสวนประกอบท่ีไวตอความรอนมากนัก 
เนื่องจากในสภาพสุญญากาศจะทําใหน้ําระเหยท่ีอุณหภมิูต่ํา ดังนั้นจึงลดความเสียหายเนื่องจาก
ความรอนได (รุงนภา, 2535) เคร่ืองมือท่ีใชในการทําเขมขนโดยการระเหยภายใตสุญญากาศ
ปจจุบันมหีลายชนิด แตท่ีนยิมใชในอุตสาหกรรมการทําน้ําผลไมเขมขนไดแก เคร่ืองระเหยภายใต
สุญญากาศแบบโรตารี (rotary vacuum evaporator) และเคร่ืองระเหยภายใตสุญญากาศแบบไหล
เปนฟลมบาง (climbing film evaporator)  

2. การระเหยโดยใชอุณหภูมิสูง (High temperature evaporation) วิธีการนี้ใชความ
รอนสูงในการระเหยนํ้าออก เนื่องจากเปนการตมระเหยน้ําภายใตสภาวะความดันบรรยากาศ ซ่ึง
ตองใชอุณหภมิูสูงใกลเคียงกับจุดเดือดของน้ํา (100 องศาเซลเซียส) วิธีการนี้สามารถทําไดงาย ใช
เคร่ืองมือไมซับซอน จึงเหมาะสําหรับการผลิตในครัวเรือน เชน การทําน้ําตาลปบจากน้ําออย เปน
ตน วิธีการนี้มีจุดออนคือ ทําใหเกิดการสูญเสียสารอาหารท่ีไวตอความรอน เชน วิตามิน กล่ินรส สี   
(คณาจารย, 2539) 

3. การทําใหเขมขนโดยการทําใหเขมขนแบบแชเยือกแข็ง (Freeze concentration) 
วิธีการนี้เปนการทําใหอาหารที่เปนของเหลวมีความเขมขนเพิ่มข้ึน ซ่ึงมีหลักการ คือการลดอุณหภมิู
ของอาหารเหลวใหต่ําลงจนกระท่ังอาหารบางสวนแข็งตัว อาหารในชวงนี้มีลักษณะเปนกึง่
ของเหลวก่ึงของแข็ง (slurry) เพราะในอาหารเหลวประกอบไปดวยผลึกน้ําแข็ง (ice crystal) อยูรวม
กับสวนท่ีเปนของเหลว ทําใหอาหารมีความเขมขนมากข้ึนเนื่องจากน้ําในอาหารเหลวบางสวน
เปล่ียนสถานะเปนน้ําแข็ง ถาผลึกน้ําแข็งเกิดข้ึนในสภาวะท่ีเหมาะสมผลึกน้ําแข็งท่ีไดจะมีความ
บริสุทธ์ิมาก เม่ืออาหารเหลวมีลักษณะเปน slurry แลวก็จะทําการแยกเอาผลึกน้ําแข็งออกจาก
ของเหลว ดังนัน้ผลิตภัณฑท่ีไดคืออาหารเหลวท่ีมีความเขมขนเพิ่มข้ึน  

การทําใหเขมขนแบบแชเยือกแข็งมีสองวิธี คือ วิธี progressive crystallization หลักการ เร่ิม
จาก ผลึกน้ําแข็งจะเกดิช้ันบาง ๆ บนผิวของเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน จนกระท่ังไดความหนาท่ี
เหมาะสมของช้ันน้ําแข็ง จึงปาดเอาช้ันน้ําแข็งสวนนี้ออก แลวนําไปเขาเคร่ืองแยกผลึกน้ําแข็งออก
จากอาหารเหลวท่ีเขมขนข้ึน และวิธีท่ีสอง suspension crystallization หลักการ เร่ิมจากอาหารเหลว
จะถูกกวนอยูในภาชนะทรงกระบอก (vessel) ซ่ึงมีการถายเทความรอนผานผนังของ vessel ภาชนะ
ทรงกระบอกนี้อาจจะเปน scraped-surface heat exchanger หรือ jacketed kettle vessel ก็ได ผลึก
น้ําแข็งจะเกดิภายใน vessel โดยแขวนลอยอยูในอาหารเหลวท่ีเขมขน จากนั้นจึงนําไปเขาเคร่ืองแยก
ผลึกน้ําแข็งออกจากอาหารเหลวตอไป 
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ปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดผลึกน้ําแข็ง คือการลดลงของจุดเยือกแข็งและการเกิดจุดยเูทคติก 
(eutectic point) ในระหวางการแชเยือกแข็งอาหารเหลวท่ีมีตัวถูกละลายท่ีมีน้ําหนกัโมเลกุลตํ่า เชน 
เกลือ  น้ําตาล ซ่ึงจะไมทําใหอาหารเหลวแข็งตัวท่ีอุณหภมิู 0 องศาเซลเซียส แตจะแข็งตัวท่ีอุณหภูมิ
ต่ํากวาอุณหภมิู 0 องศาเซลเซียส  ถามีปริมาณตัวถูกละลายอยูมากจะทําใหจุดเยือกแข็งของอาหาร
เหลวยิ่งตํ่าลง    ทําใหความเขมขนของตัวถูกละลายเพิม่ข้ึนจนมาถึงจุดสมมูล ของเหลวจะมีความ
หนืดมากและทําใหการแยกผลึกน้ําแข็งออกไปไดยาก (สมชาย และคณะ, 2551) ขอจํากัดของการ
ทําใหเขมขนโดยเทคนิคการทําใหเขมขนแบบแชเยือกแข็ง คือ ความเขมขนของอาหารท่ีไดต่ํากวา
วิธีการระเหย ถาใชวิธีการระเหยจะทําใหไดอาหารที่มีความเขมขน รอยละ 70-95 แตถาทําเขมขน
โดยการทําใหเขมขนแบบแชเยือกแข็ง จะไดอาหารที่มีความเขมขน รอยละ 40-55 (Marcus, 2003)   
  
2.4 กระบวนการทําน้ําผลไมเขมขนโดยใชการทําใหเขมขนแบบแชเยือกแข็ง 

การทําใหเขมขนแบบแชเยือกแข็งเปนการทําใหอาหารเหลวมีความเขมขนเพิ่มมากข้ึน โดย
มีหลักการ คือ การลดอุณหภูมิของอาหารเหลวใหต่ําลงจนกระทั่งอาหารบางสวนแข็งตัว อาหาร
ในชวงนี้มีลักษณะเปนกึ่งของเหลวกึ่งของแข็ง (slurry) เพราะในอาหารเหลวประกอบดวยผลกึ
น้ําแข็ง (ice crystal) อยูรวมกับสวนท่ีเปนของเหลว ทําใหอาหารมีความเขมขนมากข้ึนเนื่องจากนํ้า
ในอาหารเหลวบางสวนเปล่ียนสถานะเปนน้ําแข็ง เม่ืออาหารเหลวมีลักษณะเปน slurry แลวผลึก
น้ําแข็งจะถูกแยกออกจากของเหลว โดยมีของเหลวติดไปกับผลึกน้ําแข็งนอยท่ีสุด ดังนั้นผลิตภณัฑ
ท่ีได คือ อาหารเหลวท่ีมีความเขมขนเพิ่มข้ึน การทําใหอาหารเขมขนโดยการแชเยือกแข็งกระทําใน
สภาวะท่ีมีอุณหภูมิต่ํา ไมมีการใชความรอน ดังนั้นคุณภาพของอาหารจึงไมถูกทําลาย ไมมีการ
สูญเสียสารใหกล่ินรสของอาหาร (วสันต, 2550) 

การทําใหเขมขนโดยการทําใหเขมขนแบบแชเยือกแข็งประกอบดวย 2 ข้ันตอน ไดแก การ
ทําใหเกิดผลึกน้ําแข็ง (crystallization) และการแยกผลึกน้าํแข็ง (crystal separation )  

ขั้นตอนท่ี 1 การทําใหเกิดผลึกน้ําแขง็ (Crystallization) เร่ิมจากการเกดินิวเคลียสของผลึก
น้ําแข็งและการเพิ่มขนาดของผลึกน้ําแข็ง โดยการทําใหเกิดผลึกน้ําแข็งตองควบคุมใหเกดิผลึก
น้ําแข็งอยางสมํ่าเสมอท่ัวท้ังอาหารเหลว และเปนผลึกน้ําแข็งท่ีเหมาะสมแกข้ันตอนการแยก นั่นคือ 
ผลึกน้ําแข็งควรมีรูปรางกลม มีขนาดใหญและมีขนาดใกลเคียงกันมากท่ีสุด ซ่ึงจะทําใหสามารถ
แยกผลึกน้ําแข็งออกจากอาหารเหลวเขมขนไดงาย และลดปริมาณอาหารเหลวเขมขนท่ีจะติดไปกับ
ผลึกน้ําแข็ง (รุงนภา, 2544) การเกิดผลึกน้ําแข็ง (crystal formation) หรือท่ีเรียกวา นิวคลีเอชัน 
(nucleation) เปนจุดเร่ิมตนของการแชแข็ง ท่ีกอใหเกดินิวคลีไอ (nuclei) ขนาดเล็ก ๆ ซ่ึงจะเปนจุด
ศูนยกลางของผลึกตอไป ท่ีสามารถเกิดขึ้นไดเอง โดยทัว่ไปแลวนวิคลีเอชันจะเกิดข้ึนได 2 ลักษณะ
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คือ โฮโมจีเนียส (homogeneous) และเฮทเทอรโรจีเนียส (heterogeneous) ซ่ึงแบบแรกนั้นจะเกิดข้ึน
คอนขางนอยเฉพาะในระบบท่ีน้ําถูกทําใหบริสุทธ์ิอยางมาก โดยนิวคลีไอจะเปนกลุมของโมเลกุล
น้ําท่ีรวมตัวกนั สวนการเกดิแบบเฮทเทอรโรจีเนียสนั้นอนุภาคเล็ก ๆ ท่ีมีอยูในสารละลายจะทําตัว
เปนนวิคลีไอแลวเกิดเปนผลึกข้ึน อนภุาคเหลานี้ตองมีโครงสรางผลึกคลายกับท่ีเกิดจากนํ้าแข็ง 
สวนการเพิ่มขนาดของผลึกน้ําแข็ง (crystal growth) เกิดข้ึนหลังจากเกดินิวคลีไอเกิดข้ึนในจํานวนท่ี
มากพอ เม่ือส้ินสุดกระบวนการแชเยือกแข็ง ขนาดของผลึกน้ําแข็งนี้จะข้ึนกับจํานวนของนิวคลีไอท่ี
เกิดข้ึน ระหวางการแชแข็งคือ ถาเกิดนวิคลีไอจํานวนเล็กนอยจะไดผลึกขนาดใหญ แตถาเกิดนิวคลี
ไอจํานวนมาก ก็จะไดผลึกขนาดเล็กจํานวนมากดวย เนื่องจากการเกดินิวคลีไอจะข้ึนกับระดับการ
ทําใหเย็นยิ่งยวด (super cooling) ดังนั้นขนาดของผลึกท่ีไดจึงข้ึนกับอัตราการแชแข็งดวย ถาอัตรา
การกําจัดความรอนชา นิวคลีไอท่ีเกิดข้ึนจะเพิ่มข้ึนอยางมาก แตถาความรอนถูกกําจัดออกไปอยาง
รวดเร็ว ทําใหอุณหภูมิของผลิตภัณฑลดลงอยางรวดเร็ว จะเกิดนวิคลีไอจํานวนมากและมีการเพิม่
ขนาดท่ีจํากดั ขนาดของผลึกน้ําแข็งจะข้ึนอยูกับเคร่ืองแชเยือกแข็ง  

เคร่ืองทําใหเกดิผลึกน้ําแข็ง (crystallizer) มี 2 แบบ คือเคร่ืองแชแข็งท่ีสารใหความเย็น 
(refrigerant) สัมผัสกับอาหารโดยตรง (direct – contact freezers) และเคร่ืองแชแข็งท่ีสารใหความ
เย็นไมสัมผัสกบัอาหารโดยตรง (indirect – contact freezers) 

1. เคร่ืองแชแข็งท่ีสารใหความเย็นสัมผัสกบัอาหารเหลวโดยตรง (Direct–contact freezers)  
เคร่ืองแชแข็งแบบนี้สารใหความเยน็จะสัมผัสกับอาหารเหลวโดยตรง สารใหความเยน็ท่ีใชกัน 
ไดแก freon และ butane เปนตน ท่ีความดันสูงสารใหความเย็นจะมีสถานะเปนของเหลวสวนท่ี
ความดันตํ่าสารใหความเย็นจะมีสถานะเปนกาซ สารใหความเย็นจะถูกฉีดออกมาดวยความดนัสูง 
สารใหความเยน็จึงมีสถานะเปนของเหลว เม่ือสารใหความเย็นสัมผัสกับอาหารเหลวความดันจะ
ต่ําลงสารใหความเยน็จึงเปล่ียนสถานะเปนไอ ในขณะเดยีวกันกจ็ะเกิดการแลกเปล่ียนความรอนกบั
อาหารเหลวทําใหเกิดผลึกน้าํแข็งข้ึนในอาหารเหลว เรียกเคร่ืองแชแข็งแบบนี้วาเปนแบบ  bubbling  
of  expanding refrigerant สวนแบบ vacuum vaporization of solvent วิธีนี้นยิมใชในการเพิ่มความ
เขมขนของสารเคมีและในการเปล่ียนน้ําทะเลใหกลายเปนน้ําจืด แตไมนยิมใชในการเพิ่มความ
เขมขนอาหารเหลว โดยเปนเคร่ืองแชแข็งท่ีภายในเปนสุญญากาศสูงมากจนน้ําในสารละลาย
กลายเปนไอน้าํ ไอน้ําจะสัมผัสกับสารใหความเยน็แลวไอน้ําจะควบแนนเปนผลึกน้าํแข็ง เนื่องจาก
ใน เคร่ืองแชแข็งแบบนี้จะมีไอน้ําอยูรวมกบัน้ําท่ีมีสถานะเปนของเหลว หากใชวิธีนีก้ับอาหารเหลว
จะทําใหเกดิการสูญเสียกล่ินรสที่ระเหยไดของอาหารเหลวไปกับไอน้าํ ทําใหคุณภาพของอาหาร
เหลวเขมขนท่ีไดไมดไีปกวาการทําใหเขมขนโดยการระเหยเลย นี่คือเหตุผลสําคัญท่ีไมนิยมใชวิธีนี้
ในการทําใหอาหารเหลวเขมขน 
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 2. เคร่ืองแชแข็งท่ีสารใหความเย็นไมสัมผัสกับอาหารโดยตรง (Indirect–contact freezers) 
จะมีการถายเทความรอนระหวางสารใหความเย็นกับอาหารเหลว ผานผนังของเคร่ืองแลกเปล่ียน
ความรอน เคร่ืองแชเยือกแข็งท่ีการเย็นลงของอาหารเหลว และการเกดิผลึกน้ําแข็งเกิดข้ึนในบริเวณ
เดียวกัน โดยแบงยอยไดเปน 

 2.1) แบบผลิตพรอมกับเล้ียงผลึก โดยท่ัวไปของอุปกรณชนิดนี้ คือ จะมีสวนของ
การสรางผลึก และสวนของการเล้ียงผลึกอยูในตวัเดียวกนั โดยมีการทํางานของเคร่ือง คือเม่ือผิวเยน็
ทําหนาท่ีของการสรางผลึกเล็ก  (nucleation zone) แลวผลึกเล็ก ๆ เหลานั้นจะถูกใบมีดทําการขูด
ผลึกเหลานั้นออกมาใหอยูในสวนของการเลี้ยงผลึก (growth zone) (ภาพท่ี 2.1)ใบมีดของอุปกรณ
ชนิดนี้ ทําหนาท่ีในการกวนสารละลายเพื่อเพ่ิมความเปนเทอรบูเลนทใหกับสารละลายดวย ขอดี
ของการผลิตผลึกแบบนี้ คือ อุปกรณท่ีใช มีราคาถูกกวา จึงเหมาะสําหรับการผลิตแบบแบทซ และ
สามารถควบคุมกระบวนการผลิตไดงาย สวนขอเสียของอุปกรณนี ้ คือ มีประสิทธิภาพตํ่ากวาแบบ
ตกผลึกภายนอก เนื่องจากไมสามารถควบคุมพลังงานของการกวนไดเพราะใบกวน และใบขูดติด
อยูในชุดเดยีวกัน 

 
ภาพท่ี 2.1  ลักษณะของการเกิดผลึกพรอมกับการขูดผลึกของใบมีด 

ท่ีมา : Hartel, 1996 
 

2.2) แบบตกผลึกภายนอกระบบ หลักการผลิตดวยเคร่ืองผลิตผลึกดวยวิธีนี้คือ การแยก
อุปกรณท่ีทําหนาท่ีกําเนดิผลึกออกจากถังกวน เนื่องจากสามารถควบคุมสภาวะไดดกีวาแบบแรก  
เหมาะสําหรับระบบการผลิตท่ีเปนแบบตอเนื่อง (continuous type) แตมีการลงทุนที่สูง และตองการ
การควบคุมสภาวะท่ีซับซอนกวาแบบแรก โดยวิธีผลิตผลึกแบบนี้มีอุปกรณท่ีสําคัญ 3 ชนิด คือ 
เคร่ือง scrap surface heat exchanger อัตราทําความเยน็สูง  ถังบมผลึก (ripening tank) และปม 
(pump) ท่ีทําหนาท่ีสงสารละลายท่ีเปนของเหลวกลับมาทําความเยน็ไดอีก ในกระบวนการผลิตผลึก 
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ความรอนจะถายเทผานผนังของ scrap surface heat exchanger ในอัตราท่ีสูง ทําใหเกิดผลึกน้ําแข็ง
ในปริมาณท่ีสูงมาก ซ่ึงผลึกท่ีเกิดข้ึนนี้ อยูในรูปของ subcritical crystal จากนัน้ผลึกน้าํแข็งเหลานั้น
จะถูกสงอยางตอเนื่องไปสูเคร่ืองผลิตผลึก (crystallizer) ผลึกท่ีถูกสงมาจะเกิดการละลายไปรวมกบั
ผลึกท่ีมีขนาดใหญกวาท่ีมีแลวอยูในระบบ โดยในสวนของการผลิตผลึกนี้จะใชเวลาไมต่ํากวาคร่ึง
ช่ัวโมง (ภาพท่ี 2.2) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2 ระบบของเคร่ืองผลิตผลึกแบบเล้ียงผลึกภายนอก 
ท่ีมา : Hartel, 1996 

 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดผลึกน้ําแข็ง ไดแก การลดลงของจุดเยือกแข็งและการเกิดจุดยเูทคติค

(eutectic) วิธีการเตรียมอาหารเหลวกอนนําอาหารเหลวไปแชแข็ง ความหนืดของอาหารเหลว
โดยท่ัวไปเม่ือความเขมขนของอาหารเหลวเพิ่มข้ึน  

การลดลงของจุดเยือกแข็งและการเกิดจุดยเูทคติค (eutectic) กราฟสถานะของสารละลายท่ี
มีองค ประกอบสองอยางแสดงไวในภาพที่ 2.3 จากภาพจะเห็นวาเม่ือของเหลวถูกทําใหเย็นลงตํ่า
กวาอุณหภูมิจดุเยือกแข็ง (จากจุด TA – TA')  ของของเหลว น้ําจะแยกตัวออกมาเปนผลึกน้ําแข็งใน
ปริมาณเทากับ WA เม่ือของเหลวถูกทําใหเย็นลงกวานี้ ความเขมขนของของเหลวจะเพ่ิมข้ึนจากจดุ 
(WA – TA') ถึงจุด (WA – TB) จนถึงจดุสมมูล ความเขมขน WE องคประกอบในผลึกของแข็งและ
ในสวนท่ียังเปนของเหลวจะเทากัน เนื่องจากเม่ือของเหลวมีความเขมขนมากข้ึนจะมีความหนดืมาก 
และทําใหการแยกผลึกน้ําแข็งออกเปนไปไดยากกระบวนการแชเยือกแข็งจึงมักจะหยดุกอนท่ีจะถึง
จุดสมมูล คือ จุดยูเทคติค (Marcus, 2003) 

วิธีการเตรียมอาหารเหลวกอนนําอาหารเหลวไปแชเยือกแข็ง ประสิทธิภาพของการทําให
เขมขนโดยการแชเยือกแข็งจะสูงข้ึนไดหากมีการเตรียมอาหารเหลวใหมีคุณสมบัตท่ีิเหมาะสม โดย
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การเปล่ียนแปลงโครงสรางทางเคมีของอาหารเหลว เชน ยับยั้งการทํางานของเอนไซม หรือโดยใช
วิธีการแยกทางกายภาพ เชน การหมุนเหวีย่ง และการกรอง เพื่อแยกองคประกอบบางอยางออกไป
จากอาหารเหลว เชน การแยกองคประกอบพวกเศษเน้ือ และเพคตินออกไป การยบัยั้งการทํางาน
ของเอนไซมในน้ําผลไมทําไดโดยนําน้ําผลไมไปใหความรอน ซ่ึงจะเปนการพาสเจอรไรสน้ําผลไม
และทําลายเอนไซมเพคติเนส ซ่ึงเปนเอนไซมท่ีทําใหน้าํผลไมขุน การใชความรอนทําใหผลิตภณัฑ
มีคุณภาพดานจุลชีววิทยาและมีความใส โดยไมทําใหคุณภาพดานอ่ืน ๆ ของผลิตภัณฑสูญเสียไป 
ตัวอยางเชน น้าํองุน pH 3.0 3.5 และ 3.8 ถาถูกทําใหความรอน 0.8 วินาที ท่ีอุณหภูมิ 88 93 และ 96 
องศาเซลเซียส ตามลําดับ จะยับยั้งการทํางานของเอนไซมเพคติเนสได อยางสมบูรณ การแยกเศษ
เนื้อออกไปแลวมาทําใหเขมขนโดยการแชเยือกแข็ง พบวาประสิทธิภาพของกระบวนการแยกจะ
สูงข้ึน อีกทั้งยงัชวยลดการสูญเสียตัวถูกละลายไปในข้ันตอนการแยกดวยเคร่ืองแยกแบบคอลัมน  

 

 
 

ภาพท่ี 2.3  กราฟแสดงการเปล่ียนแปลงสถานะของระบบของแข็งและของเหลวผสม 
ท่ีมา: Marcus, 2003 

 
ความหนดืของอาหารเหลวโดยท่ัวไปเม่ือความเขมขนของอาหารเหลวเพิ่มข้ึน ความหนืด

ของอาหารเหลวจะเพิ่มข้ึนดวย ตวัอยางเชน น้ําเช่ือมท่ีมีอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ถามีความเขมขน
รอยละ 20 และรอยละ 50 จะมีความหนืด 3.8  และ 93.9 เซนติพอยส ตามลําดับ ความหนืดท่ีเพิ่มข้ึน
ระหวางการทําใหเขมขนโดยการแชเยือกแข็ง จะเปนตัวกาํหนดความเขมขนสูงสุดของอาหารเหลว
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ท่ีจะทําได เพราะประสิทธิภาพในการแยกผลึกน้ําแข็งออกจากอาหารเหลวเขมขนจะลดลง หาก
ความหนดืของอาหารเหลวสูงข้ึน ความหนืดยังมีผลตอข้ันตอนการเพ่ิมขนาดของผลึกน้ําแข็งดวย 
โดยอัตราการเพิ่มขนาดผลึกน้ําแข็งจะชาลงหากความหนืดของอาหารเหลวสูงข้ึน ตัวอยางเชน ใน
สารละลายท่ีมีองคประกอบพวกน้ําตาล โปรตีน และสตารซ (starch) ซ่ึงองคประกอบพวกนี้ทําให
สารละลายมีความหนืดมากกวาน้ํา พบวาสารละลายท่ีมีองคประกอบเหลานี้จะมีอัตราการเพ่ิมขนาด
ของผลึกน้ําแข็งชากวาอัตราการเพ่ิมขนาดของผลึกน้ําแข็งในน้ําบริสุทธ์ิ ความหนืดท่ีเพิ่มข้ึนใน
อาหารเหลวบางชนิดจะสามารถปองกันการเกิดนวิเคลียสของผลึกของตัวถูกละลายได ซ่ึงก็จะชวย
ใหการแชเยือกแข็งดําเนินตอไปไดแมวาอุณหภูมิจะตํ่ากวาจุดยูเทคติกแลวก็ตาม  

ขั้นตอนท่ี 2 การแยกผลึกน้ําแข็ง (Crystal separation) เม่ือน้ําผลไมผานกระบวนการเพ่ิม
ความเขมขนโดยการแชเยือกแข็งแลว จะไดสารละลายท่ีอยูในรูปของสารละลายเขมขนผสมกับ
ผลึกน้ําแข็ง แตเนื่องจากตองการสารละลายเขมขนเพียงอยางเดียว จึงตองมีการเหว่ียงแยกผลึก
น้ําแข็งออกจากสารละลาย ซ่ึงกระบวนการเหวีย่งแยกผลึกน้ําแข็งนี ้ มีอยู 3 วิธี ไดแก วิธีใชแรง
เหวีย่งแยก (centrifuge) วิธีใชกระบอกลาง (wash column) และวิธีกดบีบ (pressing) 

1) วิธีเหว่ียงแยก (Centrifuge) เปนวิธีการแยกผลึก โดยอาศัยแรงเน่ืองจากแรงเหวีย่งหนี
ศูนยกลาง และมีแผนกรองเปนตัวกนัมิใหน้ําแข็งกลับไปผสมกับสารละลายเขมขนอีก ซ่ึงปจจัยท่ีมี
ผลตอการเหวีย่งแยกไดแก ความเร็วการหมุนของตะแกรงแยก ขนาดของผลึก และความหนดืของ
สารละลายท่ีนํามาเหวีย่งแยกออกจากผลึกน้ําแข็ง พบวาการเหวีย่งแยกผลึกน้ําแข็งดวยวิธีนี ้ มี
ประสิทธิภาพในการแยกผลึกสูงกวา ในอุตสาหกรรมมีการใชวิธีนีอ้ยูบาง แตไมกวางขวาง 
เนื่องจากวิธีนีทํ้าใหเกิดการสูญเสียรสชาติ กล่ินไดงายและมีการสัมผัสกับอากาศโดยตรงขณะทํา
การเหวีย่งแยกผลึกน้ําแข็ง 

2) วิธีกระบอกลาง (Wash column) เปนการแยกผลึกน้ําแข็งชนิดหนึ่งท่ีมีมาตรฐาน และมี
ประสิทธิภาพสูง นิยมใชในอุตสาหกรรมการทําใหเขมขนโดยวิธีการแชเยือกแข็ง ท้ังนี้เนื่องจากเปน
ระบบปด และไมมีชองวางของอากาศอยูเลย จึงสามารถรักษากล่ินรสของสารละลายเขมขนไดเปน
อยางดี วิธีการแยกผลึกน้ําแข็งสามารถทําได โดยจะทําการสงสารละลาย crystal slurry เขามา
ทางดานลางของคอลัมน จากนั้นบังคับใหผลึกน้ําแข็งเคลื่อนไปยังสวนบน โดยใชสกรู หรือลูกสูบท่ี
มีรูพรุน ซ่ึงมีน้ําลางท่ีไดจากการละลายของผลึกน้ําแข็งบางสวน ไหลสวนทางกับผลึกน้ําแข็ง แลว
ถูกแยกออกจากสวนบนของคอลัมน สวนสารละลายเขมขนนัน้จะถูกแยกออกทางสวนลางของ
คอลัมน 

3) วิธีกดบีบ (Pressing) เปนวิธีท่ีใชความดันชวยในการเหวีย่งแยกผลึกน้ําแข็ง โดยที่จะใช
ความดันอัดผานช้ันกรอง (filter press) ทําใหสามารถแยกผลึกน้ําแข็งออกจากสารละลายได แตใน
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อุตสาหกรรมไมคอยนิยมใช เนื่องจากจะมีสารละลายเขมขนปนอยูในน้ําแข็งมาก ซ่ึงขอดีของวิธีนี้ 
คือ มีการสูญเสียกล่ินนอยมาก เนื่องจากเปนระบบปด กล่ินไมสามารถกระจายออกไปได 

กระบวนการทําใหเขมขนโดยการทําใหเขมขนแบบแชเยือกแข็ง มีขอดีและขอดอย ดังนี ้
(ทะนง, 2542) ขอดี เปนวิธีท่ีใชอุณหภูมิต่าํทําใหการเปล่ียนแปลงทางเคมี และปฏิกิริยาเอนไซมใน
น้ําผลไมชาลง น้ําแข็งท่ีแยกออกไปสามารถนํากลับมาใชในกระบวนการได เชน นํากลับมา
ควบแนนทําความเยน็ เปนวธีิท่ีสามารถเก็บรักษากล่ินหอมระเหยไดมากกวาวิธีอ่ืน ๆ ดังนั้นเม่ือเจอื
จางแลวจะไดน้ําผลไมท่ีมีรสชาติใกลเคียงกับน้ําผลไมสดมากท่ีสุด สวนขอดอย ไดแก ระดับความ
เขมขนท่ีตองการมักทําไดอยางจํากัด ซ่ึงข้ึนอยูกับชนิดของน้ําผลไม โดยเฉพาะความหนืด โดยปกติ
แลวปริมาณของแข็งท้ังหมดของนํ้าผลไมชนิดตาง ๆ จะมีคาตํ่ากวาอุณหภูมิหอง และมีคาความ
หนืดตํ่า เม่ือทําใหน้ําผลไมเขมขนข้ึน ในขณะท่ีอุณหภูมิต่ํา ๆ นัน้ จะมีผลึกอยูเปนจํานวนมาก 
สงผลใหของเหลวมีความหนืดสูง ทําใหการทํางานของระบบตาง ๆ ลําบากข้ึน วิธีการนี้ไมสามารถ
ทําลายจุลินทรีย เพยีงแตยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียเทานั้น และการกําจัดผลึกน้ําแข็งออก 
โดยท่ีไมมีการสูญเสียของสารละลายเลยน้ันทําไดยาก คือ เม่ือทําใหบริสุทธ์ิในน้ําผลไมเกิดการแข็ง
ตัวอยางรวดเร็วของแข็งบางสวนในน้ําผลไมจะตดิกับน้าํแข็งท่ีแยกออกไป เชน สี กล่ิน และรสชาติ
ของผลิตภัณฑ (Fellows, 1990) 
 
2.5 อนุมูลอิสระ (Free radicals)  

อนุมูลอิสระ คือ อะตอมหรือโมเลกุลท่ีมีอิเล็กตรอนท่ีไมไดจับคู มากกวาหรือเทากับหนึ่ง
อิเลคตรอนในวงโคจรของโมเลกุล ทําใหโมเลกุลนั้นไมเสถียร จึงพยายามจับอิเล็กตรอนจาก
โมเลกุลขางเคียงใหมีอิเล็กตรอนครบคูเพื่อความเสถียร เม่ือโมเลกุลท่ีอยูขางเคียงถูกดึงอิเล็กตรอน
ออกไป ตองไปจับเอาอิเล็กตรอนจากอะตอมหรือโมเลกุลขางเคียงตัวอ่ืนตอ ๆ ไป เปนอยางนี้
ตอเนื่องไปไมมีท่ีส้ินสุด และถาหากอิเล็กตรอนท่ีไมมีคู 2 ตัวจับคูกนัพอด ี เชน อนุมูลไฮโดรเจน  
(hydrogen radical; H•) อนุมูลไฮดรอกซิล (hydroxyl radical; HO•) และอนุมูลซุปเปอรออกไซด
แอนไอออน (superoxideanion radical; O2

-•) เปนตน จะเปล่ียนเปนโมเลกุลท่ีเสถียร อนุมูลอิสระ
แบงไดเปน 4 ชนิด (สุวลี, 2549) ไดแก  

1. ซูเปอรออกไซด (Super oxide) อนุมูลอิสระชนิดนี้เกิดข้ึนเม่ือไมโตคอนเดรียในเซลลนํา
ออกซิเจนมาใชเปนพลังงาน  

2. ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (Hydrogen peroxide) เปนสารท่ีมีความเสถียรพอประมาณ คือ 
มากกวาซิงเลทออกซิเจน และไฮดรอซีล เรดิคัล จึงปลอยอิเล็คตรอนออกมาเปนสารพิษตอเซลล 
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3. ซิงเลทออกซิเจน (Singlet oxygen) เปนอนุมูลอิสระท่ีสามารถกอปฏิกิริยาออกซิเดช่ัน
รุนแรง เกดิข้ึนไดในรางกายเม่ือไดรับรังสีเอ็กซ และรังสีอัลตราไวโอเลต แลวจะเกิดซิงเลท
ออกซิเจน จํานวนมาก 

4. ไฮดรอซีล เรดิคัล (Hydroxyl radical) เปนอนุมูลอิสระท่ีมีฤทธ์ิกอปฏิกิริยาออกซิเดช่ัน
รุนแรงท่ีสุด ทําใหรางกายแกเร็ว เกดิโรคมะเร็ง 

เนื่องจากอนุมูลอิสระมีอิเล็กตรอนท่ีไมไดจับคูอยูในโมเลกุล จึงมีความไวสูงในการเขาทํา
ปฏิกิริยากับสารชีวโมเลกุลในรางกาย อนุมูลอิสระมีผลมากในการทําใหเกิดสภาวะเส่ือม ทําให
ระดับเซลลเสียหายไดหลายรูปแบบ เชน อาจชวยกระตุนใหสารกอมะเร็งมีฤทธ์ิเพิ่มมากข้ึน 
เนื่องจากเกิดการเส่ือมสภาพของเนื้อเยื่อ ทําลายโครงสรางทางเคมีของ DNA หรือ โครโมโซมทําให
เกิดการกลายพันธุ (mutation) และการแบงเซลลผิดปกติ เปนสาเหตุของโรคหัวใจ โรคหลอดเลือด
หัวใจอุดตัน โรคความจําเส่ือม โรคมะเร็ง ตอกระจก และเกิดร้ิวรอยเหี่ยวยนบนใบหนา รอบดวงตา 
ผิวพรรณ อนุมูลอิสระมีท่ีมาท้ังแหลงภายนอกรางกาย ไดแก มลพิษในอากาศ โอโซน ไนตรัส
ออกไซด ไนโตรเจนไดออกไซด ฝุน ควันบุหร่ี อาหารที่มีกรดไขมันไมอ่ิมตัว แสงแดด ความรอน  
รังสีแกมมา คล่ืนแมเหล็กไฟฟา ยาบางชนิด สารปรุงแตงอาหาร เปนตน (Gutteridge, 1993) 

ปฏิกิริยาออกซิเดชัน เปนปฏิกิริยาการเกดิอนุมูลอิสระ ซ่ึงจัดเปนปฏิกิริยาลูกโซ (free 
radical chain reaction) ระหวางไขมันชนิดไมอ่ิมตัวและออกซิเจน การเกิดปฏิกิริยาดังกลาวถูกเรง
ใหเร็วข้ึนไดโดยตัวกระตุน (initiator) ไดแก ไอออนของโลหะ (metal ion) สารท่ีไวตอแสง  
(photosensitizers) แสงอัลตราไวโอเลต (ultraviolet light) และเอนไซมจําเพาะ กลไกท้ังหมดของ
ปฏิกิริยาออกซิเดชันมี 3ข้ันตอน (Chaiyasit et al., 2007) คือ 

1.  ข้ันการเกิดอนุมูลอิสระ (Initiation) 
In• + LH → InH + L• 

ข้ันตอนนี้เปนการเกิดอนมูุลอิสระของกรดไขมันหรืออนมูุลแอลคิล (alkyl radical; L•) ซ่ึง
เกิดจากการที่ไฮโดรเจนแตกออกจากกรดไขมัน (LH) ในสภาวะท่ีมีตัวกระตุน (In•)     

2.  ข้ันการเกิดปฏิกิริยาตอเนือ่งของอนุมูลอิสระ (Propagation)  
L• + O2 → LOO• 

  LOO• + LH → LOOH + L• 
ข้ันตอนนี้เกิดจากการรวมตัวของออกซิเจนกับอนุมูลอัลคิล เกิดเปนอนุมูลเปอรออกซิล  

(peroxyl radical; LOO•) ซ่ึงมีพลังงานสูงกวาอนุมูลอัลคิล ดังนั้นอนมูุลเปอรออกซิลจึงสามารถดึง
เอาไฮโดรเจนมาจากกรดไขมันไมอ่ิมตัวอืน่มาเกิดเปนไฮโดรเจนเปอรออกไซด (hydrogenperoxide; 
LOOH) และเกิดอนุมูลอัลคิลใหม  
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3.  ข้ันการเกิดผลิตภัณฑท่ีไมไดเปนอนุมูลอิสระ (Termination) 
  LOO• + LOO• → LOOL + O2 

L• + LOO• → LOOL 
L• + L• → LL 

ข้ันตอนนี้เกิดจากการท่ีอนุมูลอิสระ 2 ตัวทําปฏิกิริยากนัเอง เกดิเปนสารท่ีไมเปนอนุมูล
อิสระ ปฏิกิริยาก็จะหยดุลง 
 
2.6 สารประกอบฟนอล (Phenolic compounds) และสารตานอนุมูลอิสระ (Antioxidants)  
 2.6.1 สารประกอบฟนอล (Phenolic compounds) เปนสารอินทรีย สามารถละลายไดในน้ํา 
พบในพืชมักรวมอยูกบัโมเลกุลของน้ําตาลในรูปของสารประกอบ glycosides หนาท่ีของ
สารประกอบฟนอล เชน ลิกนิน ทําหนาท่ีเปนโครงสรางใหความแข็งแรงแกผนังเซลลพืช  แอนโท
ไซยานินเปนสารใหสีในดอกไม  ฟลาโวนอยดควบคุมการเจริญของพืชจําพวกถ่ัว (ศิริวรรณ  และ
สุวรรณา, 2527) มีโครงสรางทางเคมีเปนวงแหวนอะโรมาติก (aromatic ring) ท่ีมีจํานวน hydroxyl  
group  อยางนอยหนึ่ง  หรือมากกวาหนึ่งหมูในโมเลกุล (ภาพท่ี  2.4) สวนมากสารประกอบฟนอล
มักเช่ือมอยูกับ  mono  และ  polysaccharides  เกิดเปนโครงสรางท่ีหลากหลาย  สารประกอบฟนอล
ในธรรมชาติจงึมีอยูหลายชนดิ สวนใหญสารประกอบฟนอลมักพบอยูรวมกับน้าํตาลในรูปของ
สารประกอบไกลโคไซด (glycoside) นอกจากนี้สารประกอบฟนอลยังอาจรวมกับสารประกอบอ่ืน
อีกหลายชนดิ เชน hydroxycinnamic acid อาจพบรวมกับ organic acids, amino groups, lipids, 
terpenoids, phenolics และกลุมอ่ืนๆ นอกเหนือจากน้ําตาล สารประกอบฟนอลหลายชนิดมีสมบัติ
เปนสารตานอนุมูลอิสระ เชน ฟลาโวนอยด กรดฟนอลิค และลิกนิน เปนตน นอกจากนั้นปริมาณ
สารประกอบฟนอลของพืชยังข้ึนอยูกับปจจัยภายใน เชน สกุล ชนิด พันธุ และปจจัยภายนอก เชน  
สภาพแวดลอม วิธีการเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษา ประโยชนของสารประกอบฟนอลในการรักษา
โรค เชน มีฤทธ์ิตอตานอาการอักเสบ และอาการเสนเลือดโปงพอง ชวยยับยัง้การเจริญของ
แบคทีเรียและไวรัส ในผลมะเกี๋ยงมีสารประกอบฟนอล ซ่ึงมีคุณสมบัติเปนสารตานตานอนมูุล
อิสระ มีฤทธ์ิตอตานอาการอักเสบ และอาการเสนเลือดโปงพอง ชวยยับยั้งการเจรญิของแบคทีเรีย
และไวรัส (Duthie et  al., 2000)        
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ภาพท่ี  2.4  โครงสรางของสารประกอบฟนอลบางชนดิ 
ท่ีมา:  Dzyubak, 2007 

A: flavone/ flavonol 

 quercetin = OH : 3, 5, 7, 3', 4' 

B: flavanone/ flavanonol 

 taxifolin = OH : 3, 5, 7, 3', 4' 

C: flavanol 

 catechin = OH : 3, 5, 7, 3', 4' 

D: anthocyanidin 

 cyanidin = OH : 3, 5, 7, 3', 4' 
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2.6.2 สารตานอนุมูลอิสระ (Antioxidants) คือ สารท่ีสามารถชะลอจุดเร่ิมตน หรือชะลอ
การเกิด ปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือออโตออกซิเดชันของไขมันไดอยางชาๆ กลไกการทํางานของสาร
ตานอนุมูลอิสระมีหลายแบบ เชน การขนยายออกซิเจนออกไป การยับยั้งการสรางอนุมูลอิสระ   
เปนตน สารตานอนุมูลอิสระมีท้ังสารธรรมชาติ และเปนสารสังเคราะห เชน วิตามินอี บิวทิเลเตด
ไฮดรอกซีอะนิโซล (BHA)  บิวทิเลเตดไฮดรอกซีโทลูอีน (BHT)  วติามินเหลานีจ้ะพบมากในผัก 
และผลไมหลายชนิด   ผูท่ีบริโภคผักและผลไมท่ีมีวิตามินเหลานี้กจ็ะทําใหมีปริมาณของสารตาน
อนุมูลอิสระในรางกายเพิ่มข้ึนดวย ซ่ึงจะมีประโยชนอยางยิ่งในการยบัยั้งการเกดิอนุมูลอิสระ (free 
radicals) สารตานอนุมูลอิสระทําหนาท่ีส่ังการ   และควบคุมระบบภูมิคุมกันทางชีววิทยาท่ีสําคัญ
ท่ีสุดของรางกาย   อีกท้ังชวยเสริมประสิทธิภาพการทํางานของเซลลทุกเซลลในรางกาย  (Hudson, 
1990)   มักพบสารตานอนุมูลอิสระ  ในอาหารจําพวกผักและผลไม  ไดแก วิตามินอี (vitamin E) ได
จากเมล็ดทานตะวนั  วิตามินซี  (vitamin C)  ไดจากผักใบเขียวท่ัวไป  แคโรทีนอยด (carotenoids)  
พบในมะเขือเทศ สารประกอบฟนอล (phenolic) พบในองุน สารประกอบเคอรซิทิน (quercetin) 
พบในผลหมอน  และผักพื้นบาน  ไดแก  กระถิน  ชะพลู  และผักชีลอม  เปนตน  (นวลศรี  และอัญ
ชนา,  2545) 

ในการวิเคราะหประสิทธิภาพของสารตานอนุมูลอิสระมีหลากหลายวธีิ ไดแก 
1. 2,2-diphennyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging assay เปนการทดสอบฤทธ์ิ

ตานปฎิกิริยาออกซิเดชัน (สันติ  และวรวรรณ,  2544) มีหลักการดังนี้ สารเคมี 2,2-diphennyl-1-
picrylhydrazyl (DPPH) นี้เปนอนุมูลอิสระสังเคราะหท่ีมีความคงตัว เม่ืออยูในรูปสารละลาย DPPH 
จะมีสีมวง และสามารถดูดกลืนแสงไดดท่ีีความยาวคล่ืน 517 nm ทําการทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูล
อิสระไดโดยผสม DPPH• และสารตานอนุมูลอิสระท่ีตองการทดสอบ (AH) ในหลอดทดลอง ซ่ึง
เกิดปฏิกิริยากนัดังสมการนี ้

DPPH• + (AH)    DPPH-H + (A•) 
 

 อนุมูลอิสระใหมท่ีเกิดขึน้ (A•) จะทําปฏิกิริยาตอไป (radical-radical interaction) โดย
กระบวนการ radical disproportionation จนกระท่ังไดเปนโมเลกุลท่ีมีความคงตัว (A-A) ดังสมการ 

DPPH• + A•   (n) DPPH-A (n) 
A• + A•    A-A 

 
เม่ืออนุมูลอิสระ DPPH• ไดรับโปรตอนจากสารตานอนุมูลอิสระท่ีนํามาทดสอบ 

สารละลาย DPPH ก็จะเปล่ียนสีจากสีมวงเปนสีเหลือง สงผลใหคาการดูดกลืนแสงท่ี 517 nm ลดลง 
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รูปท่ี 2.5 สูตรโครงสรางของ DPPH ท่ีเปนอนุมูลอิสระ (A.) และไมเปนอนุมูลอิสระ (B.) 
ท่ีมา : Molyneux (2004) 

 
2. 2,2'-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid) (ABTS) free radical 

decolorization assay เปนการศึกษาฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ มีหลักการคลายกับวิธี DPPH คือ สราง
อนุมูลอิสระท่ีมีสีข้ึน โดยสรางอนุมูลอิสระจากการทําปฏิกิริยาของสารละลาย ABTS กับ oxidizing 
agent คือ สารละลายโพแทสเซียมเปอรซัลเฟต เม่ือ ABTS ถูกออกซิไดซ ดวย oxidizing agent จะ
เกิด ABTS free radical (ABTS•+ ) สารตานอนุมูลอิสระท่ีตองการนํามาทดสอบจะขจัด ABTS•+ ท่ี
เกิดข้ึนแลวทําการวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 734 nm โดยหากคาการดดูกลืนแสงลดลง
มาก หรือสีของสารละลายจางลงมาก จะแสดงถึงความสามารถในการตานอนุมูลอิสระไดดี        
(อนุพงษ  และคณะ, 2547) 
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รูปท่ี 2.6  สูตรโครงสรางของ ABTS ท่ีอยูในรูปไมเปนอนูลอิสระ (A.) 
และเปนอนุมูลอิสระ (B.) 

 
3. Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) เปนการวัดความสามารถรวมในการรีดิวซ 

โดยใชสารประกอบเชิงซอนของเหล็ก เฟอริค Fe3+ -TPTZ (ferric tripyridyltriazine) เปนสาร
ทดสอบ อะตอมของเหล็กในสารนี้จะถูกรีดิวซโดยสารตานออกซิเดช่ัน ไดสารประกอบเชิงซอน
ของเหล็กเฟอรัส Fe2+-TPTZ ซ่ึงมีสีน้ําเงิน ดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 593 นาโนเมตร (Benzie and 
Strain, 1996) 

4. วิธี Antioxidant activity ซ่ึงการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของสารตานอนุมูลอิสระใน
การตอตานการเกิดอนุมูลอิสระของกรดลิโนลีอิค ในการตอตานการเกิดอนุมูลอิสระของกรดลิโน
ลีอิคจึงวัดโดยเติมสารตานอนุมูลอิสระลงในสารละลายท่ีมีกรดลิโนลีอิคผสมอยู ท้ิงไวระยะหน่ึง 
จากนั้นใชเคร่ือง UV Spectrophotometer วัดคาการดดูกลืนแสงของสารละลายท่ีความยาวคล่ืน 234 
นาโนเมตร คาท่ีไดนีแ้ปรผันกับความเขมขนของไฮโดรเปอรออกไซดท่ีเกิดขึ้นดังนัน้การลดลงของ
คาการดูดกลืนแสงจึงบงบอกไดถึงความสามารถของสารตานอนุมูลอิสระในการตอตานการเกดิ
ไฮโดรเปอรออกไซดได      (นิรนาม ข, 2552)  

5. วิธี Reducing power เปนการวิเคราะหหาความสามารถในการรีดวิซของสารตานอนุมูล
อิสระ สารท่ีเปนรีดิวซิงเอเจนตสามารถจายอิเล็คตรอนใหกับอะตอมหรือโมเลกุลในตระกูลของ
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โลหะท่ีสามารถแตกตัวเปนไอออนได (เชน เหล็ก ทองแดง เปนตน) เหล็กท่ีอยูในรูปเฟอรริค
ไอออน (Fe 3+) มีความสามารถในการดึงอิเล็กตรอนจากสารอ่ืนๆ ไดดี ในดานชีวเคมี อนุมูลอิสระ
ท่ีพบมากท่ีสุดเปนสารท่ีมีออกซิเจนและไวตอปฏิกิริยา (ROS) ไอออนอิสระของเหล็กสามารถเปน
ตัวเรงการเกิด ROS เพือ่เปรียบเทียบความสามารถในการใหอิเล็กตรอนของแตละสารท่ีสกัดได 
ระยะเวลาในการทําปฏิกิริยาระหวางเฟอรริคไอออนกับสารสกัดแตละชนิดมีคาคงท่ี และคาของ
การดูดกลืนแสงท่ีวัดไดท่ีความยาวคลื่น 700 นาโนเมตร (นิรนาม ข, 2552) 

6. วิธี Oxygen radical antioxidant capacity (ORAC) เปนปริมาณการดดูจับอนุมูล
ออกซิเจน คือ การวัดศักยภาพของสารตานอนุมูลอิสระท่ีจะทําใหอนุมูลอิสระกลายเปนกลาง 
(Neutralize) ปริมาณคา ORAC ท่ีสูงกวาหรือมากกวา จะมีผลตอตานการทําลายของอนุมูลอิสระได
มากกวา (Prior et al. 2003) 

7. วิธี  Thiobarbituric  reactive  substances  (TBARS)  วิธีนี้เปนการติดตามปริมาณ
สารประกอบ   อัลดีไฮดท่ีเกดิจากปฎิกิริยาออกซิเดชันของ  low  density  lipoprotein  (LDL)  กับ
โลหะไอออน เชน Fe2+ Cu2+ โดยวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 532 นาโนเมตร  (Pokorny 
et al, 2001) 

ในผลมะเกีย๋งพบสารประกอบกลุมฟลาโวนอยดท่ีสําคัญ ไดแก สารเคอรซิทินและแอนโท
ไซยานิน ซ่ึงสารดังกลาวมีสมบัติท่ัวไป และประโยชนดังนี้ 

สารเคอรซีทิน (Quercetin) เปนสารประกอบกลุมฟลาโวนอยด  (flavonol) เกดิจากการท่ี
สารประกอบฟลาโวนมีการแทนท่ีของหมูไฮดรอกซิลเพิม่ข้ึนท่ีตําแหนง 3 (ภาพท่ี 2.7)  มีคุณสมบัติ
เปนสารตานอนุมูลอิสระท่ีพบในหวัหอม แอปเปล  ใบชา และผลไมตระกูลเบอรร่ี  

 

 
 

ภาพท่ี 2.7  โครงสรางของเคอรซีทิน 
ท่ีมา: Castaeda-Ovando et  al., 2009 
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รายงานการวิจยัพบวาสารเคอรซีทิน  สามารถชวยลดความเส่ียงของการเกิดโรคหัวใจ  และ
เสนเลือดสมองตีบ การเสริมสารเคอรซีทินชวยลดความดันโลหิตในสัตวท่ีมีความดันโลหิตสูง 
(Manach, 2005)  และไดมีการศึกษาการเสริมสารเคอรซีทินในผูปวยท้ังชายและหญิงท่ีเร่ิมมีความ
ดันโลหิตสูง และเปนความดนัโลหิตสูงข้ันท่ีหนึ่ง โดยเสริมสารเคอรซีทินวันละ 730 มิลลิกรัม เปน
เวลา 28 วัน พบวาหลังการเสริมสารเคอรซีทิน ความดนัโลหิตในกลุมท่ีเร่ิมมีความดันโลหิตสูงไม
เปล่ียนแปลง ซ่ึงตรงขามกับกลุมท่ีมีความดันโลหิตสูงข้ันท่ีหนึ่งท่ีมีความดนัโลหิตจะลดลง 
(Nutrition update, 2007) ไดมีการศกึษาปริมาณการดูดซึมของสารเคอรซีทินในอาสาสมัครท่ี
ทําศัลยกรรมสรางทางผานเขาไปในลําไสเล็กทอนปลาย  โดยทางผนังชองทอง (ileostomy)  เพื่อ
ปองกันการสูญเสียสารประกอบฟลาโวนอยด  เนื่องจากแบคทีเรียในลําไสใหญ  และไดรับสาร
เคอรซีทินจากหัวหอมทอด  ซ่ึงมีสารเคอรซีทินไกลโคไซดในปริมาณสูง  (เทียบเทากับอะไกลโคน  
89  มิลลิกรัม)  สารเคอรซีทินรูติโนไซดบริสุทธ์ิ  ซ่ึงเปนสารเคอรซีทินหลักในชาเทียบเทากับอะ
ไกลโคน  10  มิลลิกรัม  หรือสารเคอรซีทินอะไกลโคนบริสุทธ์ิ  100  มิลลิกรัม  พบวาภายใน  13  
ช่ัวโมง  สารเคอรซีทิน  หรือไกลโคไซดของสารเคอรซีทินในของเหลวจากทางเดินอาหารมีการ
สลายตัวนอยมาก  มีการดูดซึมของสารเคอรซีทินไกลโคไซดจากหัวหอมทอดรอยละ  52  สารเคอร
ซีทินรูติโนไซด  รอยละ  17  และสารเคอรซีทินอะไกลโคนบริสุทธ์ิรอยละ  24  การขับออกของ
สารเคอรซีทิน  หรือไกลโคไซดของสารเคอรซีทินเปนรอยละ  5  ของปริมาณท่ีถูกดดูซึม  แสดงวา
สารเคอรซีทินไกลโคไซดจากหัวหอมถูกดดูซึมไดในลําไสเล็ก  (Pietta and Simonetti, 1999) 

สารแอนโทไซยานิน (Anthocyanins) แอนโทไซยานิน    เปนกลุมของรงควัตถุท่ีมีสีแดง
ไปจนถึงสีมวงหรือสีน้ําเงิน  พบในผัก  ผลไม  และดอกไม  ละลายอยูใน vacuole sap ในเซลลของ
พืช  เชน  มะเขือมวง  กะหลํ่าปลี สีมวง  แอปเปล  กระเจี๊ยบ    องุน  และผลไมประเภทเบอรร่ี  เปน
ตน  สามารถละลายนํ้าไดแตไมละลายในตัวทําละลายประเภท non-hydroxyl เชน acetone, 
chloroform และ ether จัดอยูในกลุมของรงควัตถุพวกฟลาโวนอยด  สารแอนโทไซยานินมีฤทธ์ิ
ตานอนุมูลอิสระ ชวยลดความเส่ียงตอการเกิด โรคหลอดเลือดหวัใจอุดตัน  และโรคมะเร็ง (Lazze 
et  al., 2004)    แอนโทไซยานินมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางไปตามคาความเปนกรด-ดาง (pH) 
โดยจะเปนรงควัตถุท่ีมีสีแดงท่ีความเปนกรด-ดางตํ่า  และมีสีมวงหรือสีน้ําเงินท่ีพีเอชเปนกลางหรือ
ท่ีความเปนกรด-ดางสูง โมเลกุลของแอนโทไซยานินเปนไกลโคไซด ประกอบไปดวยสวนท่ีเปน
น้ําตาลและสวนท่ีเปนอะไกลโคน เรียกวา แอนโทไซยานิดิน (anthocyanidin) (ภาพท่ี 2.8) สีของ
แอนโทไซยานินถูกควบคุมดวยโครงสรางวงแหวนฟนลิมีจํานวนหมูไฮดรอกซิล หรือหมูเมทอก
ซิล (-OCH3) เพิ่มข้ึนจะมีผลตอสีแอนโทไซยานิน รงควัตถุของแอนโทไซยานินท่ีอยูในผักและ
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ผลไมถูกทําลายไดงาย การใชอุณหภูมิสูง ความเขมขนของน้ําตาลสูง พีเอชและภาวะท่ีมีออกซิเจน  
จะมีผลเรงอัตราเร็วของการสลายตัวของแอนโทไซยานินเกิดไดเร็วข้ึน (นิธิยา, 2545) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.8 โครงสรางของแอนโทไซยานิน 
ท่ีมา:  Dzyubak, 2007 

 
 ปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอความคงตัวของแอนโทไซยานิน เชน เกิดจากการเปล่ียนแปลง
โครงสรางของแอนโทไซยานิน  ความเปนกรด-ดาง  อุณหภูมิ  ออกซิเจน และแสง โครงสรางใน
สวนของวงแหวนฟนิลมีจํานวนหมูไฮดรอกซิล หรือหมูเมธอกซิลเพิ่มข้ึนจะมีผลตอสีของแอนโท
ไซยานิน เชน การเพิ่มหมูไฮดรอกซิลใหมากข้ึนจะทําใหมีสีเขมข้ึนโดยสีจะเปล่ียนเปนสีน้ําเงินมาก
ข้ึนดวยและการเพ่ิมหมูเมธอกซิลแทนท่ีหมูไฮดรอกซิลท่ีตําแหนง 3' และ 5' จะทําใหสีแดงเพิ่มมาก
ข้ึน การใชประโยชนของแอนโทไซยานิน เชน อุตสาหกรรมผลไมกระปอง นมเปร้ียว และไวนแดง 
เปนตน ซ่ึงสีของแอนโทไซยานินจะคงสภาพไดดีท่ีความชื้นไมเกนิ รอยละ 3  และการนําไปใชใน
ผลิตภัณฑท่ีมีความเปนกรดจะใหสีคงทน (สันต,ิ 2534) 
 
2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.7.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสกัดและผลิตน้ําผลไมเขมขน 
รายงานการพฒันาไซรัปเขมขนจากกลวยหอมทองโดยการใชเอนไซม พบวาปจจยัท่ีมีผล

ตอการสกัดน้ํากลวยหอมคือ เอนไซมเพคติเนส  เอนไซมเซลลูโลส อุณหภูมิและเวลาในการบม 
โดยเม่ือใชเอนไซมเพคติเนส  เอนไซมเซลลูโลส และเวลาในการบมเพิ่มข้ึน ปริมาณนํ้ากลวยหอม
และปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าไดมีแนวโนมสูงข้ึน เม่ือใชอุณหภูมิในการบมมากข้ึน สภาวะ
เหมาะสมในการสกัดน้ํากลวยหอมใหไดปริมาณนํ้ากลวยหอม และของแข็งท่ีละลายนํ้าไดสูงสุด 
คือ เอนไซม     เพคติเนส  และเซลลูโลส 0.06 และ 0.13 ตามลําดับ อุณหภูมิในการบม 50 องศา
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เซลเซียส และใชเวลาในการบม  150 นาที โดยท่ีสภาวะดังกลาวจะไดปริมาณนํ้ากลวยหอมรอยละ 
75.22  และปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าไดรอยละ 15.71 (ชิดชัย และคณะ, 2547) สวนการใช
เอนไซมในการสกัดน้ําสมสายน้ําผ้ึง เพื่อเตรียมน้ําหมักสําหรับการผลิตแอลกอฮอลล จากการใช
เอนไซมเซลลูเลสทางการคาสูงถึงระดับ 1,500 ppm ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส พบวาไมไดเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสกัดน้ําสม แตการใชเอนไซมเพคติเนสทางการคาท่ีระดับ 150 ppm สามารถ
ชวยในการบีบคั้นน้ําสมออกมาไดเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 20 (ศราวุธ, 2550) 

การทําใหเขมขนโดยเทคนิคแบบแชเยือกแข็งจาก 20 ถึง 40 องศาบริกซ กอนนําไปตมให
เดือด พบวาสามารถชวยลดการเกิดคาราเมล (caramelisation) ในน้ําออยได ลดการเกิดสีน้ําตาลใน
น้ําออย และยงัชวยลดปริมาณของชานออยลงไดดวย ถาเปรียบเทียบกับวิธีการทําใหเขมขนแบบใช
ความรอนเพยีงอยางเดยีว (Siddharth, 2005) และในการผลิตน้ําหมอนเขมขนโดยเทคนิคแบบแช
เยือกแข็ง โดยเร่ิมทําการสกัดดวยวิธีปนแลวค้ันดวยเคร่ืองค้ันน้ําแบบไฮดรอลิค และใชเอนไซมเพ
คติเนสที่ระดบัรอยละ 0.10 ใชเวลาในการยอย 3 ช่ัวโมง ใหผลผลิตรอยละ 79.13 เม่ือนําน้ําหมอนที่
สกัดไดไปทําใหเขมขนแบบแชเยือกแข็ง 3 รอบ รอบละ 30 นาที แตละรอบเหวีย่งแยกน้ําหมอน
เขมขนออกจากผลึกน้ําแข็ง พบวาปริมาณของแข็งท่ีละลายไดเพ่ิมข้ึนจาก 10.93 เปน 38.73 องศาบ
ริกซ ปริมาณสารประกอบฟนอลเพ่ิมข้ึนจาก 1,329.02 เปน 3,193.88 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร สาร
แอนโทไซยานินเพิ่มข้ึนจาก 723.01 เปน 1,588.59 มิลลิกรัมตอมิลลิตร (ปทมา, 2552)   

การศึกษาการผลิตน้ําผลไมผสมเขมขนโดยใชเทคนิคการทําเขมขนแบบแชเยือกแข็ง พบวา
อัตราสวนท่ีเหมาะสมของนํ้าผลไมผสมประกอบดวย น้ําหมอนสกัด 15 สวน น้ําเสาวรสสกัด 14 
สวน และน้ําสับปะรดสกัด 71 สวน โดยนํ้าหนัก นําไปศึกษาการทําใหเขมขนโดยใชเทคนิคแบบแช
เยือกแข็ง พบวา ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการสรางผลึกน้ําแข็ง คือ 20 นาที แลวเหวีย่งแยก 3 คร้ัง ได
น้ําผลไมผสมเขมขนซ่ึงมีความเขมขนเพิ่มข้ึนจากเดิมสองเทา ปริมาณกรดท้ังหมดรอยละ 2.30±0.16 
และไดผลผลิตน้ําผลไมเขมขนรอยละ 52.00±0.25 หลังจากตมฆาเช้ือ 4 นาที และเกบ็ท่ีอุณหภูมิหอง 
30 วัน พบวาคุณภาพดานเคมีเปล่ียนแปลงเล็กนอย วติามินซีลดลง ปริมาณจุลินทรียอยูในเกณฑ
มาตรฐาน คุณภาพการยอมรับใกลเคียงน้ําผลไมสด (สีทอน, 2552) ตอมา มีการศึกษาการผลิตน้ํา
มะเกีย๋งสกัดเขมขนโดยใชเทคนิคการทําใหเขมขนแบบแชเยือกแข็ง พบวา วิธีการสกัดน้ํามะเกีย๋งท่ี
เหมาะสมท่ีสุดคือ การบดผสมกับน้ําอีกคร่ึงสวนโดยนํ้าหนัก แลวค้ันแยกดวยเคร่ืองค้ันแบบไฮโดร
ลิค โดยไดน้าํมะเกีย๋งท่ีใส ไมมีสารแขวนลอย มีปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด 4.00±0.00 
องศาบริกซ และไดผลผลิตน้ํามะเกี๋ยงสกดัรอยละ 71.4±5.8 และหลังจากการสรางผลึกน้ําแข็งแลว
เหวีย่งแยก และทําซํ้าตอเนือ่งกัน 3 รอบ พบวาในแตละรอบไดน้ํามะเกีย๋งท่ีมีปริมาณของแข็งท่ี
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ละลายไดท้ังหมด ปริมาณสารประกอบฟนอล และสารแอนโทไซยานิน เพิ่มข้ึนตามลําดับ (ปฐมา
ภรณ และพราวไพลิน, 2553) 

จากการศึกษาการฆาเช้ือในผลิตภัณฑ ผลหมอนในน้ําเช่ือมท่ีบรรจุภัณฑทนรอนชนิดออน
ตัวในน้ําเดือดท่ีระยะเวลาตางกัน 3 ระดับ คือ 2, 4 และ 6 นาที พบวาเวลาท่ีใชในการตมฆาเช้ือท้ัง 3 
ระดับ สามารถทําลายฆาเช้ือจุลินทรียท้ังหมด และกลุมของเช้ือยสีตและราลดลงเหลือนอยกวา 
0.1x102 cfu/ml  หลังการเกบ็รักษาผลิตภณัฑไวท่ีอุณหภูมิหองนาน 6 เดือน พบวาในผลิตภัณฑน้าํ
หมอนยังมีจุลินทรียท้ังหมดนอยกวา 10 cfu/ml  สวนกลุมของเช้ือยสีตและรามีจํานวน 10 cfu/g 
(สงกรานต และสมชาย, 2550) ตอมา มีการศึกษากระบวนการผลิตน้ําหมอนสกัดเขมขน โดยการใช
เทคนิคทําใหเขมขนแบบแชเยือกแข็ง (freeze concentration) พบวารอยละปริมาณของแข็งท่ีละลาย
ไดท้ังหมด ท่ีสามารถทําใหเขมขนไดสูงสุด มีคาอยูท่ี 32±2 องศาบริกซ และปริมาณกรดท้ังหมดอยู
ท่ีรอยละ 2 ซ่ึงข้ึนอยูกับคาของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดเร่ิมตนของวัตถุดิบดวย โดยทําการทดสอบ
การยอมรับของผูบริโภคซ่ึงผูบริโภคใหการยอมรับในระดบัท่ีต่ํา เนื่องจากมีรสชาติท่ีเปร้ียว ดังนั้น
จึงไดมีการเพิม่ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด ใหมีคาอยูท่ี 35 องศาบริกซ โดยทําการปรับดวย
น้ําตาลทราย ทําการทดสอบการยอมรับของผูบริโภคอีกคร้ังจึงทําใหผูบริโภคใหการยอมรับใน
ระดับท่ีดี (สมชาย และคณะ, 2551)   

2.7.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสารแอนติออกซิแดนซในน้ําผลไม  
รายงานการศกึษาการทําน้าํมะเขือเทศเขมขนโดยการทําใหเขมขนแบบแชแข็ง แบบ 

progressive พบวา ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดเพิม่ข้ึนจาก 2.8 องศาบริกซ เปน 4.8 องศา 
บริกซ ปริมาณวิตามินซี และสีของนํ้ามะเขือเทศเขมขนท่ีไดยังคงรักษาไวไดใกลเคียงกับน้ํามะเขือ
เทศค้ันสด (Liu et al., 1999) สวนในองุนแดง และผลิตภัณฑจากองุนแดง ท้ังน้ําองุนที่ผาน
กระบวนการพาสเจอรไรส หรือสเตอริไรซ และไวนองุนเปนแหลงของสารแอนติออกซิแดนซ ชวย
ยับยั้งการเกิดออกซิเดชันของ LDL (LDL oxidation) ในรางกาย แตท้ังนีส้ารแอนติออกซิแดนซ มัก
เกิดการเปล่ียนแปลงในระหวางการเก็บรักษา (Meyer et al., 1998)  

การศึกษาปริมาณของแอนโทไซยานิน แคโรทีนอยด และสารประกอบฟนอลในสมและ       
แครอทมวง พบวาแอนโทไซยานิน แคโรทีนอยด และสารประกอบฟนอลมีปริมาณลดลงใน
ระหวางการเกบ็รักษาท้ังในสมและแครอทมวง (Alasavar et al., 2004) การสกัดแอนโทไซยา
นินจาก  กระหลํ่าปลีมวง พบวาการใชน้ํากล่ันท่ีมีคาความเปนกรด-ดาง 6.8 และใชเวลาในการสกัด 
120 นาที ไดปริมาณแอนโทไซยานินสูงสุด คือ 153.53 มิลลิกรัม ท่ีคาการดูดกลืนแสง 350 นาโน
เมตร (รักษณิา และสาริวรรณ, 2547) ปริมาณของสารแอนติออกซิแดนซ ในสตรอเบอร่ี 3 สายพันธุ
ในระหวางการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 6, 16 และ 25 องศาเซลเซียส เปนเวลา 6 วัน ผลท่ีไดพบวาท่ี
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อุณหภูมิต่ํา ปริมาณวิตามินซี และแอนโทไซยานินไมเปล่ียนแปลง แตสารประกอบฟนอลิกชนิดอ่ืน
ลดลงในปริมาณสูง (Cordenunsi et al., 2005) สวนการศึกษาเพื่อตรวจหาปริมาณสารแอนติออกซิ
แดนซ และผลของการแปรรูปโดยใชความรอนตอคุณสมบัติของสารแอนติออกซิแดนซ ในน้าํ
มะเกีย๋งท่ีผานการพาสเจอรไรสในสภาวะตางๆ กัน พบวาปริมาณสารแอนติออกซิแดนซ ในน้ํา
มะเกีย๋งคือ แอนโทไซยานิน สารประกอบฟโนลิกท้ังหมด และวิตามินซี มีแนวโนมลดลงเม่ือให
ความรอนท่ีสูงและระยะเวลานานมากข้ึน โดยพบวาการพาสเจอไรสแบบวิธีใชความรอนตํ่าระยะ 
เวลานาน (LTLT: Low Temperature-Long Time) ท่ีอุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที มี
ปริมาณสารแอนติออกซิแดนซ นอยท่ีสุดอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 สอดคลอง
กับการศึกษาคุณสมบัติในการเปนสารแอนติออกซิแดนซ ท่ีพบวาท้ังความสามารถในการรีดิวซและ
ความสามารถในการตานอนมูุลอิสระมีแนวโนมลดลง (อนุพงศ และคณะ, 2549) 

ในการทําน้ําเบอรร่ีเขมขนโดยการทําใหเขมขนแบบแชเยือกแข็ง พบวาปริมาณของแข็งท่ี
ละลายไดท้ังหมดเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 6.0 เปนรอยละ 8.9 คาความเปนกรด-ดาง เพิ่มข้ึนจาก 2.98 เปน 
3.02 เม่ือนําไปวิเคราะหคุณภาพดานกล่ินโดยการใชเคร่ือง gas chromatography (GC) พบวาสารท่ี
ใหกล่ินในเบอรร่ี คือ geraniol ไมเปล่ียนแปลงและยังทําใหมีกล่ินท่ีดีข้ึน (Ramos, 2005) 

2.7.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับผลมะเกี๋ยงและการใชประโยชน 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบทางเคมีของลูกมะเกีย๋งสุก โดยเทคนิคทางโครมาโท 
กราฟ พบวาสีของเปลือกผลมีสารกลุม anthocyanin เปนองคประกอบหลัก คือ cyanidin                
3-glucoside สวนเนื้อผลสุกพบวามีกรดซิตริก (citric acid) และกรดมาลิก (malic acid) ซ่ึงเปนกรด
อินทรียท่ีใหรสเปร้ียว และคุณคาทางโภชนาการของมะเกี๋ยง พบวาในมะเกีย๋งมีโปรตีน 7.18 กรัม 
ไขมัน 2.8 กรัม กาก 24.8 กรัม เถา 5.04 กรัม คารโบไฮเดรต 60.2 กรัม พลังงาน 294.6 กิโลแคลโลร่ี 
และแคลเซียม 475.4 มิลลิกรัม (ทวีพร, 2530)  เม่ือเปรียบเทียบกับผลไมไทยชนิดตาง ๆ ไดแก 
มะไฟ มะเฟอง ละมุดไทย และมังคุด พบวามะเกี๋ยงมีปริมาณโปรตีน ปริมาณกากและแคลเซียมสูง
กวาผลไมไทยชนิดตาง ๆ โดยเฉพาะแคลเซียมมีปริมาณท่ีสูงกวามาก (ศรีสุดา, 2546) สวนสภาพ
ทางกายภาพของน้ําหมักมะเกี๋ยงโดยเก็บไวท่ีอุณหภูมิหอง และ ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส มีระยะ
ในการเก็บต้ังแต 0, 7, 15, 30, 45, 60, 75 และ 90 วัน ทําการตรวจวเิคราะหปริมาณวิตามินซี และ
สารประกอบฟนอลิก ในรูปของกรดแกลลิค โดยใชเทคนิคการไทเทรต และเทคนิคยูว-ีวิสิเบิล 
สเปกโทรโฟโตเมทรี ตามลําดับ รวมท้ังศึกษาการเปล่ียนแปลงของคาความเปนกรด-เบส คาความ
หวาน และความเปนแอลกอฮอล ควบคูกันไปดวย พบวาคาท่ีวดัไดมีแนวโนมลดลงเร่ือยๆ เม่ือ
ระยะเวลาในการจัดเก็บเพิ่มมากข้ึน สําหรับปริมาณวิตามินซี พบวาในนํ้ามะเกีย๋งท่ีเก็บไวท่ี
อุณหภูมิหองที่มีคาอยูระหวาง 0.78-1.40 มิลลิกรัม/ลิตร ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส มีคาอยูระหวาง 
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0.80-1.50 ปริมาณสารประกอบฟนอลิก ในรูปของกรดแกลลิก พบวาระยะแรกนั้นจะลดลงอยาง
รวดเร็ว และจะลดลงอยางตอเนื่องในอัตราท่ีชาลง ในน้ํามะเกี๋ยงหมักท่ีเก็บไวท่ีอุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส มีปริมาณกรดแกลลิคมากท่ีสุดคือมีปริมาณกรดแกลลิค 380 มิลลิกรัม/ลิตร จาก
ผลการวิจัยจะเห็นชัดเจนวา น้ํามะเกีย๋งหมักจดัเปนน้ําเพื่อสุขภาพชนิดหนึ่งเนื่องจากมีสารแอนติ
ออกซิแดนทในปริมาณท่ีสูงมาก (วดี และกัญญาภัค, 2548)   

การศึกษาสารสกัดจากเมล็ดมะเกีย๋งพบวามีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ จากการศึกษาพฤกษเคมี
เบ้ืองตน พบวามีองคประกอบของสารกลุมฟลาโวนอยด ชนิดฟลาโวนอล และฟลาโวน ซาโปนิน 
แทนนนิ และแอนทราควิโนนไกลโคไซด (พิมพร, 2547)  และสารสกัดจากเมล็ดมะเกีย๋ง พบวามี
ฤทธ์ิตานเช้ือ Propionibacterium acnes ซ่ึงเปนแบคทีเรียท่ีกอใหเกิดสิว (พมิพใจ, 2549)  
นอกจากนั้นยงัมีรายงานวา การนําเมล็ดมะเกีย๋งมาสกดัเปนสารใหกล่ินในอาหาร เปนสารในกลุม 
terpene alcohol เม่ือทําการศึกษากิจกรรมแอนติออกซิแดนทของสารสกัดของเมล็ดมะเกี๋ยง ดวย
เอทธานอลเปรียบเทียบกับแอลฟา-โทโคเฟอรอล และ BHT พบวา สารสกัดเมล็ดมะเกี๋ยงมี
ความสามารถในการตานอนมูุลอิสระไดดกีวา แอลฟา-โทโคเฟอรอล และสารสกัดจากเมล็ด
มะเกีย๋งยังสามารถเปนแหลงของสารแอนติออกซิแดนทตามธรรมชาติได (พิชญอร,2552) 
 รายงานการศกึษาการเก็บรักษามะเกีย๋งท่ีอุณหภูมิ 0, 4 และ 10 องศาเซลเซียส เปน
ระยะเวลา 11 วัน ทําการวเิคราะหสวนประกอบทางเคมี สารตานอนมูุลอิสระ และสมบัติการตาน
อนุมูลอิสระ พบวาปริมาณแอนโทไซยานิน ความสามารถในการตานอนมูุลอิสระ และ
ความสามารถในการรีดวิซเพิ่มข้ึนมากท่ีสุดท่ีอุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส แตพบการเปล่ียนแปลงนอย
ท่ีสุดที่อุณหภมิู 0 องศาเซลเซียส การเก็บรักษาท่ีอุณหภมิูต่ําสามารถรักษาความสามารถในการตาน
อนุมูลอิสระได และยังพบวาระหวางการเก็บรักษามีการเพิ่มข้ึนของความสามารถบางประการคือ
การกําจัดอนุมูล ABTSº+ และความสามารถในการรีดวิส อยางไรกต็ามความสามารถในการจับ      
อิออนเฟอรรัสมีคาลดลง แตปริมาณฟนอลท้ังหมดไมมีการเปล่ียนแปลงในทุกสภาวะ (วรงคศิริ, 
2549) 

 


