
บทท่ี 2
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

2.1 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับใบเตย
เตยหอมมีชื่อโดยทั่วไปวา fragrant screw pine มีชื่อวิทยาศาสตรวา Pandanus ordorus Ridl.

หรือ Pandanus amaryllifolius Roxb. อยูในวงศ(family) pandanaceae มีประมาณ 600 ชนิด กระจาย
อยูทั่วไปในภูมิภาคเขตรอน และกึ่งเขตรอน และมีการใชเปนยาพื้นบาน (Takayama et al, 2002) เตย
เปนตนไมที่ขึ้นในเขตรอน และเปนตนไมที่แยกเพศ คือ มีตนตัวผูและตนตัวเมีย ตนตัวผูมีดอกซึ่งมี
กลิ่นหอม สวนตนตัวเมียมีแตลูก คนนิยมเรียกตนตัวผูวา ตนลําเจียก สวนตนตัวเมียเรียกวา เตย ใน
ประเทศไทยเรียกเตยที่ไมมีหนามแตมีดอกวา ตนลําจวน แถบมลายูเรียกดอกหรือใบเตยที่มีกลิ่น
หอมวา แพนแดน (pandan) ดังน้ันชื่อวิทยาศาสตรจึงไดรากศัพทมาจากชื่อพื้นเมืองวา แพนดานัส
(Pandanus) ในภาคกลางของไทยเตยหอมมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อ เชน เตยหอมใหญ เตยหอมเล็ก เตย
หอม และหวานขาวใหม ทางภาคใต และแถบมลายูเรียกวา ปาแนะวองิง (ปาแงะออริง ปาแปะออริง)
สวนในภาษาจีนเรียกวา พังลั้ง มีถิ่นกําเนิดในแถบทวีปแอฟริกา ทวีปเอเซีย (ไทย และมาเลเซีย)
บริเวณชายฝง และหมูเกาะแถบทวีปออสเตรเลีย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร เตยหอมเปนพืชใบเลี้ยงเด่ียวลักษณะแตกกอเปนพุมขนาดเล็ก ลํา
ตนเปนขอ ใบออกเปนพุมบริเวณปลายยอด เมื่อเติบโตจะมีรากค้ําจุนชวยพยุงลําตนไว ใบเปนใบ
เด่ียวเรียงสลับเวียนเปนเกลียวขึ้นไปจนถึงยอด ลักษณะใบยาวเรียวคลายใบหอก ปลายใบแหลม
ขอบใบเรียบ ผิวใบเปนมัน เสนกลางใบเวาลึกเปนแอง ดานทองใบเปนรูปคลายกระดูกงูเรือ ใบมี
กลิ่นหอม (สุนทรี, 2553)

ประโยชนของเตยหอมตามสรรพคุณยาโบราณ รากใชบํารุงหัวใจใหชุมชื่นแกกระษัย นํ้า
เบาพิการ ขับปสสาวะ ละลายกอนน่ิวในไต รากอากาศ แกหนองใน แกพิษโลหิต ตน ใชขับปสสาวะ
บํารุงหัวใจแกออนเพลีย แกกระษัย นํ้าเบาพิการ สวนใบ ใชแกไข แกรอนใน แกกระหายนํ้า แก
ออนเพลีย ขับปสสาวะ บํารุงหัวใจ ชูกําลัง ดับพิษไข รักษาโรคหัด รักษาโรคสุกใส แกโรคผิวหนัง
ซึ่งในการสํารวจทางเภสัชวิทยาเมื่อปพ.ศ. 2541 พบวา สารสกัดจากรากของใบเตยมีผลชวยลดระดับ
นํ้าตาลในกระแสเลือดได (Peungvicha et al, 1998) สวนใบประกอบไปดวยนํ้ามันหอมระเหย
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(essential oils) แคโรทีนอยด (carotenoids) โทโคฟรอล (tocopherols) และโทโคไตรอีนอล
(tocotrienols) (Lee et al, 2004) เควอซีติน (quercetin) (Miean and Mohamed, 2001) แอลคาลอยด
(alkaloids) (Busque et al, 2002) กรดไขมัน (fatty acids) และเอสเทอร (esters) (Zainuddin, 2004)
และโปรตีนที่ทําหนาที่ขนสงไขมันแบบไมเจาะจง (non-specific lipid transfer proteins) (Ooi et al,
2006) ในใบเตยมีนํ้ามันหอมระเหย  เรียกวา Fragrant Screw Pine สารใหกลิ่นหลักที่สกัดไดจาก
สวนใบของ Pandanus amaryllifolius Roxb. คือ 2-acetyl-1-pyrroline (2-AP) (Gangopadhyay et al,
2004) ใบเตยหอมมีการใชในทางยา ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตใชฟนฟูรางกาย ลดไข บรรเทาอาการ
อาหารไมยอย และอาการทองอืด (Cheeptham and Towers, 2002) อีกทั้งใบมีสีเขียวมักใชสีมาผสม
อาหาร หรือขนมใหนารับประทาน และในใบเตยมีนํ้ามันหอมระเหยซึ่งมีกลิ่นหอมนารับประทานทํา
ใหอาหารที่ใสนํ้าใบเตยมีรสหอมเย็นชื่นใจ

2.1.1 สารหอมหลักจากใบเตย
Buttery et al. (1983) ไดคนพบวา สารที่ใหกลิ่นหอมหลักในใบเตยคือสารประกอบ 2-

Acetyl-1-Pyrroline (ACPY) ซึ่งสกัดไดจากใบเตยที่ผานการทําแหงแบบแชเยือกแข็ง (freeze drying)
ดวยชุดสกัดไอนํ้าและตัวทําละลายอินทรียแบบตอเน่ือง (simultaneous steam distillation/solvent
extraction apparatus) ซึ่งสารประกอบ ACPY ดังกลาวเปนสารประกอบประเภท heterocyclic มี
โครงสรางและลักษณะเปนสารประกอบในกลุม pyrrole ซึ่งเปนวงขนาด 5 เหลี่ยมที่มีอะตอม
ไนโตรเจนอยูในวง มีพันธะคูระหวางคารบอนกับไนโตรเจน (C=N) และมีหมู acetyl เกาะกับ
คารบอนที่เกิดพันธะดังรูปที่ 2.1 สารประกอบ ACPY จะมีลักษณะทางกายภาพเปนของเหลวใสไมมี
สี มีสมบัติเปนดางเล็กนอยสามารถระเหยไดงาย และไมเสถียรเมื่ออยูในรูปสารบริสุทธิ์ (จริยาพร,
2544) สาร ACPY นอกจากจะเปนสารประกอบหลักที่พบไดในใบเตยแลวยังสามารถพบไดใน
ขาวโพดคั่ว ขาวโพดหวานสด ขาวโพดหวานแชแข็ง ขาวโพดหวานบรรจุกระปอง ขาวหอมมะลิ
ขนมปงจากแปงสาลี แปงขาวไรนที่ผานการอบใหม และในดอกชมนาด(Schieberle and Grosch,
1985; Buterry et al., 1994; Buterry and Ling, 1995; สุกัญญา, 2540) นอกจากน้ันยังพบสาร ACPY
ในกระบวนการผลิตตางๆโดยเฉพาะในกระบวนการทําอาหารใหสุกดวยความ รอน เชน ใน
Baguette crusts (Zehentbauer and Grosch, 1998) กุงนางสายพันธุProcambarus clarkill
(Cadwallader and Baek, 1998) มันฝร่ังตม (Mutti and Grosch, 1999) เมล็ดมะมวงหิมพานตอบ สาย
พันธุ Irvingia gabonensis (Tairu et al., 2000) ไสกรอกกระเทียมสไตลอิตาลีและแฮมที่ผานความ
รอน (Blank et al., 2001) และกุงกามกราม (Homarus americans) (Lee et al., 2001) เปนตน
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Apintanapong and Noomhorm (2003) ไดตรวจสอบสารประกอบ ACPY ที่สกัดไดจากใบเตยดวย
วิธีการกลั่นดวยไอนํ้า และใชเทคนิค Gas chromatography-Mass spectrometry (GCMS) วิเคราะห
พบวา มีเวลารีเทนชันเทากับ 5.33 นาทีดังรูปที่ 2.2

รูปที่ 2.1 โครงสรางของสารประกอบ 2-Acetyl-1-Pyrroline
ที่มา : Buttery et al. (1982)

รูปที่ 2.2 โครมาโตแกรมที่ไดจากสารสกัดจากใบเตยดวยวิธีการกลั่นดวยไอนํ้า
ที่มา : Apintanapong and Noomhorm (2003)

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
Porrarud and Pranee (2010) ไดศึกษาถึงการทํา Microencapsulation ของ Zn-chlorophyll

จากใบเตย โดยใชการทําแหงแบบพนฝอย (spray drying) ซึ่งใช Zn-chlorophyll derivatives ที่สกัด
จากใบเตย ทําการเปรียบเทียบตัวตรึง (wall material) 3 ชนิดคือ gum Arabic (GA), maltodextrin
(MD) และ osa-modified starch (MS) โดยศึกษาลักษณะทางกายภาพทางเคมี สมบัติ และความคงตัว
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ของผง จากการทดลองพบวา ผงที่ใช osa-modified starch มีลักษณะอนุภาคผงที่กลมผิวเรียบ
ในขณะที่ผงที่ใช gum Arabic (GA), maltodextrin (MD) มีการหดตัวที่ผิวของอนุภาคผง การใช
modified starch 30% จะทําใหผง Zn-chlorophyll มีคาสีเขียวสูงที่สุด คลอโรฟลลรวม และคาการ
ตานอนุมูลอิสระคือ 14.64, 187.34 mg/100gfw และ 772.50μMTEAC/g fresh mass ตามลําดับ
modified starch ยังสามารถรักษาอายุการเก็บไดนานที่สุด (462วัน) เมื่อเปรียบเทียบกับ gum Arabic
(GA), maltodextrin (MD) โดยที่ตัวอยางผงมีคาสีเขียว สารหอมระเหย2-acetyl 1- pyrroline ที่เปน
ลักษณะกลิ่นของใบเตย และสังกะสีมีปริมาณ 13.12 mg/kg ซึ่งปลอดภัยตอการบริโภค

Loh et al. (2005) ไดศึกษากระบวนการที่เหมาะสมในการผลิตใบเตยผง (Pandanus
amaryllifolius)โดยใชวิธีการทําแหงแบบพนฝอย โดยใชวิธี response surface methodology (RSM)
โดยตัวแปรคืออุณหภูมิขาเขา (170-200องศาเซลเซียส) อัตราการปอน (6-12รอบตอนาที) และ
อุณหภูมิขาออก 90องศาเซลเซียส ผลการทดลองพบวา การประมาณคาการตอบสนองของ
สัมประสิทธิ์ (R2) สําหรับกายภาพทางเคมี ลักษณะของผง และทางดานประสาทสัมผัส คาการ
ตอบสนองของผงใบเตยมากกวาและเทากับ 0.800 ยกเวนการยอมรับโดยรวม กระบวนการอบแหงที่
เหมาะสมสําหรับการอบแหงโดยใชวิธีการอบแหงแบบพนฝอย เปนเงื่อนไขที่จะทําใหดัชนีการ
ยอมรับดานสีมีคาสูง (เชนคา L, a และ b) คากิจกรรมของนํ้าตํ่า (aw), การละลาย และคาสีสูง, รส,
กลิ่น และการยอมรับรวมสําหรับการตอบสนองทางประสาทสัมผัส โดยสภาวะที่เหมาะสมในการ
ผลิตใบเตยผงจะใชอุณหภูมิขาเขา 170 องศาเซลเซียส อัตราการปอน 6 รอบตอนาที และใชอุณหภูมิ
ขาออกคงที่คือ 90 องศาเซลเซียสจะผลิตใบเตยผงที่มีคาสี กลิ่นรสไดดีที่สุดที่ใชวิธีการอบแหงแบบ
พนฝอย
2.3 การเกิดโฟม (Foaming formation)

โฟมเปนระบบคอลลอยดชนิดหน่ึงที่เปนการผสมกัน และอยูรวมกันของกาซกับของเหลว
หรือกาซกับของแข็ง โดยที่กาซเปนอนุภาคที่กระจายตัว (disperse phase) อยูในของเหลวหรือ
ของแข็งซึ่งเปนสวนที่ตอเน่ือง (continuous phase) และมีขนาดเสนผาศูนยกลางของฟองอากาศ
ประมาณ 10-3 (Fennema, 1996) โดยแบงโฟมในเชิงคุณภาพออกเปน 2 ประเภท (Dickinson, 1992)
ไดแก Bubbly foams ในไอศกรีม และ Polyhedral foams ซึ่งโครงสรางของฟองอากาศ มีการจัดเรียง
ตัวคลายรวงผึ้ง เชน ฟองเบียรอาหารที่มีสมบัติการเกิดโฟมตํ่าจําเปนตองเติมสารกอใหเกิดโฟม สาร
ดังกลาวนอกจากชวยใหเกิดโฟมแลว ยังชวยรักษาสภาพโฟมใหคงตัวอยูไดนานไมเกิดการยุบตัว
และการแตกของฟองอากาศ โดยเพิ่มความแข็งแรงใหกับ lamellae ซึ่งเปนชั้นของเหลว ที่ขั้นกลาง
ระหวางฟองอากาศ ซึ่งกระจายตัวอยูในของเหลว และเมื่อจํานวนฟองอากาศเพิ่มขึ้นเร่ือยๆจากการตี
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ปนจนชั้นของ lamellae ทั้ง 3 ดานมาบรรจบกันเปนรูปปริซึม ซึ่งจะเรียกปริซึมน้ีวา Plateau border
(Fennema, 1996) ดังแสดงในรูปที่ 2.3

รูปที่ 2.3 รูปแสดงโครงสรางของโฟม
ที่มา โครงสรางของโฟม(Wilde and Clark 1996)

ปกติโมเลกุลของสารที่กอใหเกิดโฟมน้ันประกอบไปดวยสวนที่ชอบนํ้า (hydrophile) ซึ่ง
เปนพวกอนุมูลอิสระที่มีประจุอยูเชน OH-, COO-, HN2+ และ N+ เปนตน และสวนที่ไมชอบนํ้า
(hydrophobe) ซึ่งเปนสวนของอนุพันธคารบอนอะตอมที่มีสายยาวๆ (aliphatic carbon chain)
(สมบัติ, 2529)โดยสมบัติที่สําคัญของสารที่กอใหเกิดโฟม คือ สามารถลดแรงตึงผิว (interfacial
tension) ของของเหลวไดอยางรวดเร็วและสามารถสราง viscoelastic film ที่ตานทานการยุบตัวหรือ
การแตกของฟองอากาศไดดี (Dickinson, 1995) ของเหลวที่บริสุทธิ์จะใหโฟมที่ไมคงตัว ฟองอากาศ
ที่ใสลงไปใตผิวจะแตกตัวเมื่อของเหลวที่กั้นระหวางฟองไดระบายออกไป การใสสารที่กอใหเกิด
โฟมจะชวยใหฟองอากาศอยูตัวดีขึ้น สารชนิดน้ีจะเขาไปอยูในผิวสัมผัสระหวางฟองอากาศ และ
ของเหลวในลักษณะของชั้นบางๆโดยปกติสารที่กอใหเกิดโฟมจะมีสมบัติของสารชวยกระจาย
ไขมัน อยางไรก็ตามโฟมจะแตกตัวไดงายเมื่อมีการระเหยของของเหลวมีการสัมผัสกับฝุนละออง
หรือมีการแพรกระจายของแกสโดยเฉพาะแกสคารบอนไดออกไซด ความคงตัวของโฟมเหมือนกับ
ความคงตัวของอิมัลชัน ฉะน้ันสารอิมัลซิไฟเออรตางๆจึงชวยใหเกิดโฟมไดดี โดยสารเหลาน้ีจะทํา
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ใหเกิดชั้นของเหลวกั้นระหวางฟองอากาศไว ความคงตัวของโฟม จะขึ้นอยูกับความหนาของชั้น
ของเหลวน้ี และอัตราความเร็วของการระบายของเหลวออกไปจากผิวของฟองอากาศ (ณรงค, 2538)
2.3.1 กระบวนการทําใหเกิดโฟม

การทําใหเกิดโฟมเปนขั้นตอนแรกของการทําแหงแบบโฟมแมท เปนระบบของสาร
แขวนลอยอยางสมบูรณของโฟมแกสในของเหลว ซึ่งแตกตางจากโฟมของนํ้าสบูซึ่งมีลักษณะเบา
กวามาก โดยลักษณะโฟมที่พึงประสงคในการอบแหงแบบโฟมแมทจะตองมีความคงตัวดีใน
ระหวางการอบแหงเพื่อใหโฟมยังคงมีลักษณะเปนโฟมและแตกหักออกเปนผงไดงาย อยางไรก็ตาม
โฟมที่คงตัวในบรรยากาศปกติบางคร้ังก็ไมเหมาะสมสําหรับการอบแหง (Hart et al, 1963) การ
กอใหเกิดโฟมอยางตอเน่ืองเกิดขึ้นไดโดยการเติมสารที่ทําใหคงตัว การเติมอากาศดวยสัดสวนที่
ถูกตอง การผสมของผสม 2 สถานะดวยแรงเฉือนที่สูง และการทําใหโฟมเย็นลงเพื่อลดความรอนที่
เกิดจากการผสม ความหนาแนนที่ดีของโฟม คือ ความหนาแนนที่สูงที่สุดที่ทําใหเกิดโฟมที่คงตัว
โดยทั่วไปอยูที่ประมาณ 0.4-0.6 กรัมตอมิลลิลิตร ประกอบดวยโฟมอากาศทรงกลม เสนผาน
ศูนยกลางเฉลี่ย 0.1 มิลลิเมตรกระจายตัวอยูในของเหลว โฟมที่เบาประกอบดวยชองวางของแกสที่
ใหญกวาโดยมีผนังของเหลวที่เกือบจะแบนราบกั้นอยูน้ันไมเหมาะกับการเติมอากาศเขาไปในโฟม
ทําใหผลิตภัณฑมีคุณภาพดีเทากับการใชแกสเฉื่อย (Hart et al, 1963) Bates (1964) ศึกษาปจจัยที่มี
ผลกระทบตอการผลิตโฟมและความคงตัวของโฟมนํ้าผลไมเมืองรอนพบวา ปจจัยที่มีผลอยางมาก
ตอการเกิดโฟมและความคงตัวของโฟม คือ ธรรมชาติทางเคมีของผลไม ปริมาณของแข็งที่ละลาย
ได อัตราสวนของเน้ือผลไม ชนิดของสารที่กอใหเกิดโฟม ชนิดและความเขมขนของสารที่ทําให
โฟมคงตัว สวนปจจัยที่มีความสําคัญนอย คือ ความเขมขนของสารที่กอใหเกิดโฟม เวลาในการผสม
และอุณหภูมิในการผสม ซึ่ง Pointing et al. (1973) รายงานวา การเตรียมโฟมจะเตรียมในเคร่ืองผสม
แบบตอเน่ืองและเติมสารที่ทําใหโฟมคงตัว ความเขมขนประมาณรอยละ 1 โดยนํ้าหนักแหงลงไป
การตีโฟมเปนการเติมอากาศเขาไปในอาหารเหลวซึ่งจะทําใหอาหารไมเกาะตัวกันเปนกอน นําโฟ
มไปอบในเตาอบแหงแบบสายพานตอเน่ือง หรืออบแหงในเตาอบแบบถาดตอเน่ืองในรูปแผนบางๆ
โครงสรางของโฟม และการจัดเรียงตัวของโฟมบนถาดที่เหมาะสมจะทําใหการอบแหงเปนไปได
อยางรวดเร็ว โฟมที่อบแหงแลวจะมีโครงสรางเปนรูพรุนอยางมาก สามารถขูดโฟมแหงใหเปนผงซึ่ง
สามารถละลายนํ้าไดทันทีในนํ้าเย็น ซึ่งจะรักษาคุณภาพของอาหารไวไดเปนอยางดี โดยเฉพาะ
อาหารที่ไวตอการเสื่อมคุณภาพดวยความรอนนอกจากอาหารที่เปนของเหลวแลว อาหารที่แหงอยู
แลวยังสามารถนํามาละลายหรือทําใหเปนสารแขวนลอยแลวนําไปอบแหงแบบโฟม-แมท เพื่อใหได
ของแข็งที่มีความหนาแนนนอยลง และมีการกระจายตัวไดดีขึ้น



9

2.3.2 ปจจัยท่ีมีผลตอความคงตัวของโฟม (นิธิยา, 2543)
ปจจัยที่มีผลตอความคงตัวของโฟมแบงออกไดเปน 5 ปจจัย ไดแก

(1) การทําใหของเหลวมีความหนืดสูงขึ้นจะทําใหโฟมมีความคงตัวมากขึ้น สารที่ชวยเพิ่ม
ความหนืดสวนใหญเปนพวกนํ้าตาล และสารไฮโดรคอลลอยด สารพวกน้ีนอกจากจะเพิ่มความหนืด
แลวยังลดแรงตึงผิวอีกดวย

(2) ของเหลวที่มีแรงตึงผิวตํ่าจะชวยทําใหของเหลวมีพื้นที่ผิวเพิ่มขึ้นรอบๆฟองอากาศโดย
ไมบีบตัวใหฟองอากาศแตกตัวเร็วเกินไป ดังน้ันการเปลี่ยนแรงตึงผิวของฟลมสามารถทําใหเกิดโฟม
หรือเกิดการยุบตัวของโฟมได

(3) ของเหลวตองมีความดันไอตํ่า เพราะทําใหของเหลวกลายเปนไอไดยาก หรือของเหลว
จะระเหยไดชา ถาของเหลวมีความดันไอสูงจะกลายเปนไออยางรวดเร็ว ทําใหฟลมที่ลอมรอบ
ฟองอากาศบางลง และโฟมจะยุบตัว (bubble collapse )

(4) การเกิดฟลมของอนุภาคฟองอากาศโฟมที่มีความคงตัว ฟลมที่เกิดขึ้นตองมี degree of
surface elasticity และsurface viscosity สูง

(5) สารที่จะชวยใหโฟมมีความแข็งตัว (rigidity) ที่ระหวางผิวของกาซ และของเหลว เชน
โปรตีนที่มีอยูในอาหาร เมื่อทําใหเกิดโฟมโดยการตีโปรตีนจะเสียสภาพขณะตีจะชวยทําใหโฟมมี
ความแข็งตัว และคงตัวมากขึ้นดวย
2.2.3 วิธีการตรวจสอบคุณภาพของโฟม

คุณภาพของโฟมที่เกิดจากการตีปนสวนผสมมีผลตอสภาวะการอบแหงและคุณภาพของ
ผลิตภัณฑหลังอบแหง ดังน้ันจําเปนตองมีการตรวจสอบคุณภาพของโฟมที่ได ดังน้ี

(1) การวัดความหนาแนนของโฟม (ดัดแปลงจากวิธีของ Akintoye and Oguntunde, 1991) จาก
การนําโฟมที่ตองการวัดความหนาแนน บรรจุลงในถวยพลาสติก บรรจุใหเต็มไมใหมีโพรงอากาศ
ภายในถวยเกลี่ยโฟมที่ลนบริเวณปากถวยดวยพายยาง เช็ดบริเวณรอบนอกถวยมิใหมีเศษโฟมเหลือ
อยู จากน้ันชั่งนํ้าหนักที่แนนอนของถวยที่บรรจุโฟมน้ัน นํามาคํานวณหาความหนาแนนของโฟม
ดังน้ี
ความหนาแนนของโฟม (กรัมตอมิลลิลิตร) = นํ้าหนักของโฟม

ปริมาตรของถวย
= นํ้าหนักของถวยเมื่อบรรจุโฟม –นํ้าหนักถวย

ปริมาตรของถวย
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(2) การวัดความคงตัวของโฟม (Sauter and Montoure, 1972) โดยบรรจุโฟมลงในกรวยกรองที่
ทราบปริมาตร โดยรองรับของเหลวที่แยกตัวออกมาดวยกระบอกตวงขนาด 100 มิลลิลิตร ในชวง
เวลา 60 นาที บันทึกปริมาตรของของเหลวที่แยกออกมาทุกๆ 15 นาที

(3) คา overrun (Kirk and Sawyer, 1991) โดยชั่งนํ้าหนักตอหนวยปริมาตรของสวนผสมกอน
ตีโฟม และนํ้าหนักตอหนวยปริมาตรของโฟม และคํานวณหา overrun ดังน้ี
overrun = นํ้าหนักตอหนวยปริมาตรของสวนผสม-นํ้าหนักตอหนวยปริมาตรของโฟมx100

นํ้าหนักตอหนวยปริมาตรของโฟม

2.4 เทคโนโลยีการทําแหงแบบโฟมแมท (Foam–mat drying)
เปนกระบวนการทําแหงที่ตองทําใหอาหารเหลวที่ตองการทําใหแหง มีลักษณะเปนโฟมที่

คงตัวในระหวางการทําแหง กระบวนการทําใหเกิดโฟมทําไดโดยการนําอาหารเหลวมาตีโดยใช
เคร่ืองตีความเร็วสูง เพื่อเปนการเติมอากาศเขาไปในอาหาร อาหารบางชนิด เชน นํ้านม ไขขาว เมื่อ
นํามาตีสามารถเกิดโฟมขึ้นได เน่ืองจาก อาหารเหลาน้ีมีองคประกอบของโปรตีนและสารโมโนกลี
เซอไรด ซึ่งมีสมบัติทําใหเกิดโฟมและรักษาโฟมใหคงทนแข็งแรง แตอาหารบางชนิด เชน นํ้าสมคั้น
จําเปนตองมีการเติมสารกอใหเกิดโฟมลงไปดวย จึงจะไดโฟมที่คงทน จากน้ันโฟมที่ไดจะถูกนําไป
เกลี่ยใหเปนแผนบางบนถาด หรือสายพานแลวจึงนําไปทําแหง ผลิตภัณฑที่ไดหลังจากการอบจะถูก
นําไปบดเปนผง (รัตนา, 2547)
2.5 ขอดีของการทําแหงแบบโฟมแมท (รัตนา, 2527)

(1) ใชไดดีกับอาหารเหลวหรืออาหารกึ่งเหลวที่มีนํ้าตาลเปนองคประกอบสูง โดยยังสามารถ
รักษาสีและกลิ่นไวได ขณะที่กระบวนการทําแหงอ่ืนๆ เชน การทําแหงแบบพนฝอย(spary drying)
การทําแหงแบบลูกกลิ้ง (drum drying) ไมสามารถทําได

(2) เปนการทําแหงที่ใชระยะเวลาอบแหงนอยมาก นอยกวากระบวนการทําแหงอ่ืนๆ สงผลให
คาใชจายในการผลิตตํ่ากวาวิธีอ่ืน

(3) คุณภาพของผลิตภัณฑอาหารที่ได สามารถรักษาสี กลิ่น และความสามารถในการคืนรูปไว
ไดดีกวา การทําแหงโดยใชลมรอนแบบอ่ืนๆ และมีคุณภาพใกลเคียงกับผลิตภัณฑที่ทําแหงแบบแช
เยือกแข็ง (freeze drying)

(4) ผลิตภัณฑอาหารที่ไดมีลักษณะเปนผง มีนํ้าหนักเบา และสามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง
ได ทําใหคาใชจายในการขนสงตํ่า

2.6 สมบัติของสารกอโฟมท่ีเลือกใช
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2.6.1 สารกอโฟม
สารที่กอใหเกิดโฟม หมายถึง สารที่มี surface active ตํ่าใชสําหรับเติมลงในอาหารเหลวเพื่อ

ชวยใหเกิดโฟมเมื่อนําไปตีในเคร่ืองตี สารที่กอใหเกิดโฟมที่เลือกใชสําหรับอาหารควรมีคุณสมบัติ
ดังน้ี

(1) ตองไมมีรสชาติและไมทําปฏิกิริยากับอาหาร
(2) สามารถทําใหเกิดโฟมไดดีเมื่อใชในปริมาณตํ่าและปลอดภัยสําหรับการบริโภค

สารที่กอใหเกิดโฟมที่นิยมใชในอุตสาหกรรมอาหาร ไดแก
(1) เมทโธเซลTM (MethocelTM)

เปนสารชวยใหโฟมคงตัวชนิดหน่ึง โดยมีสายโพลิเมอรของเซลลูโลสเปนองคประกอบเคมี
หลัก ไมวองไวตอปฏิกิริยา ลักษณะเปนผงที่มีความบริสุทธิ์สูงและใหพลังงานตํ่า ไมใหกลิ่นรสกับ
อาหารที่ถูกเติมลงไปและใชในปริมาณเพียงเล็กนอยเทาน้ันเมทโธเซลสามารถละลายนํ้าได มีสมบัติ
เปนสารยึดเกาะ (binders) สารชวยใหเกิดการแขวนลอย (suspension agents) สารชวยใหอิมัลชันคง
ตัว (emulsifier) สเตบิไลเซอร (stabilizer)และสารปองกันไมใหสารแขวนลอยแยกตัว (protective
colloid) นอกจากน้ันยังแสดงสมบัติเปนสารหลอลื่น รักษาความชื้นใหกับอาหาร และใหความคงตัว
กับอาหารระหวางการแชแข็ง และละลายนํ้าแข็ง ที่สําคัญ คือ เมทโทเซลTMเปนกัมที่มีสมบัติเปนเจล
สามารถเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ (thermally gel) สามารถทําหนาที่เปนตัวลดแรงตึงผิว (surfactant)
ทําใหเกิดสภาพฟลมขึ้น(film forming) ในอาหารไดทั้งที่อุณหภูมิสูงและตํ่า ซึ่งเปนสมบัติที่ดีในการ
เปนสารชวยใหโฟมคงตัวในอาหารที่ตองการทําแหงแบบโฟม และสามารถแบงเมทโทเซลTMตาม
ชนิดของ cellulose ethers ภายในองคประกอบทางเคมีไดเปน 2 ชนิด คือ methyl cellulose และ
hydroxypropyl methylcellulose โครงสรางทางเคมีของเมทโธเซลTMทั้ง 2 ชนิด ดังแสดงในรูปที่ 2.4
และ2.5 มีโครงสรางเปน polymeric backbone cellulose ซึ่งมีโครงสรางพื้นฐาน คือ anhydroglocose
unit โดยความแตกตางของเมทโธเซลTMชนิดตางๆเกิดจากการผันแปรสัดสวนของหมูแทนที่ที่เปน
hydroxypropyl กับ methoxyl สัดสวนดังกลาวน้ีจะทําใหความสามารถ ในการละลาย ความหนืด
และอุณหภูมิเร่ิมเกิดเจล (thermal gel point) ของสารละลายเมทโธเซลTMแตกตางออกไป
เมทโทเซลTMละลายนํ้าที่อุณหภูมิหองไมดี แตสามารถกระจายตัวไดดีในนํ้ารอน ซึ่งตองมีอุณหภูมิ
ของนํ้าสูงเกินคาเฉพาะคาหน่ึง หลังจากเมทโธเซลTMกระจายตัวในนํ้า และทุกอนุภาคเปยกแลวการ
ละลายของเมทโธเซลTMจะเกิดขึ้นตอเมื่อลดอุณหภูมิของนํ้าใหตํ่าลง (รูปที่ 2.6) แสดงขั้นตอนการ
ละลายของเมทโธเซลTM เมื่อโมเลกุลนํ้าจับกับสายโพลิเมอรเมทโธเซลTMอยางสมบูรณ ทําใหเกิดการ
คลายตัวของสายโพลิเมอรเมทโธเซลTM จากที่ซับซอนเมื่อเร่ิมตน เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นสายโพลิเมอร
จะปลอยโมเลกุลของนํ้าออกมา ทําใหความหนืดลดลงไป จนกระทั่งอุณหภูมิสูงถึงจุดเร่ิมเกิดเจล
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(incipient gelation temperature) สายโพลิเมอรที่ปราศจากนํ้าน้ีจะจับกัน และสารละลายเร่ิมเกิดเจล
ความแข็งแรงของเจลเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ แตมีคาความแข็งแรงตอไปไดอีกเพียงเล็กนอย หลังจากน้ัน
ปฏิกิริยาจะเร่ิมผันกลับ และความหนืดจะลดลงอยางรวดเร็ว จนในที่สุดกราฟลดลงมาจนบรรจบ
กราฟเดิมเมื่อเร่ิมตนใหความรอน โดยกลไกน้ีสามารถทําซ้ําไดอีกหลายคร้ังตามตองการเพราะเจลของ
เมทโธเซลTM มีคุณสมบัติผันกลับได (reversible) (กัลยาณี, 2540)

รูปที่ 2.4 แสดงโครงสรางของไฮดรอกซีโพรพิล เมทธิล เซลลูโลส
ที่มา Dow Chemical Company (2002)

รูปที่ 2.5 แสดงโครงสรางของ เมทธิล เซลลูโลส
ที่มา Dow Chemical Company (2002)
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รูปที่ 2.6 ผลของการเพิ่มและลดอุณหภูมิตอความขนหนืดและการเกิดเจลของเมทโธเซลTM

ที่มา Dow Chemical Company (2002)

Karim and Wai (1999) ไดศึกษาการทํามะเฟองผงโดยการแบบแหงแบบโฟม-แมท โดยเตรียม
โฟมจากเน้ือมะเฟองสดและใชเมทโธเซล 65 เอชจี (methocel 65 HG) เปนสารกอโฟมที่ความ
เขมขนรอยละ 0.1-0.4 โดยนํ้าหนักพบวาที่ความเขมขนของเมทโธเซล 65 เอชจี รอยละ 0.4 โดย
นํ้าหนัก คา overrun และความคงตัวของโฟมมีคาสูงสุด ซึ่งคาของทั้งสองตัวน้ีจะผันแปรตามความ
เขมขนของเมทโธเซล 65 เอชจี เมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการอบแหงจาก 70 องศาเซลเซียส เปน 90 องศา
เซลเซียสจะลดเวลาในการทําแหงลงถึง 30 นาที แตอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นน้ีสงผลใหเกิดสีนํ้าตาลออน
และทําใหกลิ่นของมะเฟองลดลง Raharitsifa and Ratti (2009)ไดศึกษาถึงการใชเมทโธเซลเพื่อเปนสาร
กอโฟมใหกับนํ้าแอปเปล โดยใชเมทโธเซลที่ความเขมขนรอยละ 1 ผันแปรความหนาของตัวอยางนํ้า
แอปเปลที่ทําใหเกิดโฟมกับนํ้าแอปเปลธรรมดาเปน 4 ระดับ คือ 1, 4, 6 และ 8 เซนติเมตร แลวแชเยือกแข็ง
ที่อุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส หลังจากน้ันทําการอบแหงแบบแชเยือกแข็ง ที่อุณหภูมิ 20 องศา
เซลเซียส ภายใตสภาวะสุญญากาศ สุมตัวอยางเพื่อวิเคราะหปริมาณความชื้นที่เวลา 1, 3, 5 ,7, 9, 12,
18, 24 และ 48 ชั่วโมง พบวา การขึ้นโฟมชวยในการลดเวลาที่ใชในกระบวนการทําแหงลง เมื่อ
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เปรียบเทียบกับตัวอยางที่มีปริมาณความหนาเทากัน แตความหนาแนนที่ตํ่ากวาของโฟมน้ันจะลด
นํ้าหนักที่ใชในการทําแหงลงทําใหปริมาณผงที่ไดนอยลงเมื่อเทียบกับนํ้าแอปเปลที่ไมขึ้นโฟม

(2) อัลบูมินจากไข (Egg albumin)
อัลบูมินจากไข เปนโปรตีนในกลุมของ simple protein ซึ่งอัลบูมินเปนกลุมของโปรตีนที่ละลาย

ไดดีในนํ้าและมีนํ้าหนักโมเลกุลคอนขางตํ่า เสียสภาพธรรมชาติไดงายดวยความรอน (นิธิยา,2551)
อัลบูมินจากไขมีสมบัติในการทําใหเกิดความคงตัว ชวยใหเกิดการขึ้นฟู การเกิดโฟม ทําใหเกิด
ลักษณะปรากฏและเน้ือสัมผัสที่ดี (ศิริลักษณ และกมลวรรณ, 2544)  Falade et al. (2003) รายงานวา
การทําแหงแบบโฟม-แมทของ cowpea ที่มีปริมาณของแข็งทั้งหมดรอยละ 22, 25 และ 28 โดยใช
Gleceryl monostrearate (GMS) และอัลบูมินจากไข เปนสารกอโฟมที่ระดับความเขมขนรอยละ 2.5,
5.0, 7.5, 12.5 และ 15 โดยนํ้าหนัก เวลาที่ใชในการตีโฟม 3, 6, 9, 12, 15, 18 และ 21นาที อุณหภูมิใน
การเกิดโฟม 15, 25 และ 35 องศาเซลเซียสและทําแหงที่ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 นาที พบวา
หลังจากนาทีที่ 9 และ 21 ในการตีปนโฟมโดยใช GMS และอัลบูมินจากไข เปนสารกอโฟม พบวา
โฟมที่เกิดจากการเติมอัลบูมินจากไขไมมีความคงตัวในระหวางการทําแหง Garcia et al. (1988) ใช
ไขขาวผงปริมาณรอยละ 1 โดยนํ้าหนัก เปนสารกอโฟม จากการทดลองพบวาไขขาวผงเปนสารกอ
โฟมที่ดีสามารถลดความหนาแนนของกลวยไดและเมื่อพิจารณาอัตราการอบแหงของแผนโฟ
มกลวยหั่นชิ้นพบวา การอบแหงแผนโฟมกลวยจะใหอัตราการอบแหงสูงกวาการอบแหงกลวยหั่น
ชิ้นถึง 2 เทา แตไมมีการศึกษาถึงคุณภาพของแผนโฟมกลวยเมื่อผานการอบแหง รติยาและคณะ
(2550) ไดศึกษาการอบแหงแผนโฟมที่ทําจากกลวยสุกโดยใชไขขาวเปนสารกอโฟม พบวากลวยสุก
สามารถทําใหเปนโฟมไดโดยใชไขขาวสดปริมาณรอยละ 5 โดยนํ้าหนักเปนสารกอโฟม Raharitsifa
and Ratti(2009)ไดศึกษาถึงการใชไขขาว เพื่อเปนสารกอโฟมใหกับนํ้าแอปเปล โดยใชไขขาวที่
ความเขมขนรอยละ 3 ผันแปรความหนาของตัวอยางนํ้าแอปเปลที่ทําใหเกิดโฟมกับนํ้าแอปเปล
ธรรมดาเปน 4 ระดับ คือ 1, 4, 6 และ 8 เซนติเมตร แลวแชเยือกแข็ง ที่อุณหภูมิ -40 องศา-เซลเซียส หลังจาก
น้ันทําการอบแหงแบบแชเยือกแข็ง ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ภายใตสภาวะสุญญากาศ สุม
ตัวอยางเพื่อวิเคราะหปริมาณความชื้นที่เวลา 1, 3, 5 ,7, 9, 12, 18, 24 และ 48 ชั่วโมง พบวาการขึ้นโฟ
มชวยในการลดเวลาที่ใชในกระบวนการทําแหงลง เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอยางที่มีปริมาณความหนา
เทากัน แตความหนาแนนที่ตํ่ากวาของโฟมน้ันจะลดนํ้าหนักที่ใชในการทําแหงลงทําใหปริมาณผงที่
ไดนอยลงเมื่อเทียบกับนํ้าแอปเปลที่ไมขึ้นโฟม

(3) โซเดียมแคซิเนต (Sodium caseinate)
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โซเดียมแคซิเนตเปนโปรตีนที่ไดจากการตกตะกอนของเคซีนนํ้านม ซึ่งเคซีนจะอยูในสภาพไม
เซลล แสดงดังรูปที่ 2.7 ประกอบดวยไมเซลลยอย (submicelle) ซึ่งมีโครงสรางดังรูปที่ 2.8 มีเสน
ผานศูนยกลางประมาณ 10 – 15 นาโนเมตร (Bylund, 1995) เคซีนไมเซลลจะประกอบดวยเคซีนกลุม
ยอย ๆ ไดแก แอลฟา – เอส –เคซีน แคปปา – เคซีน บีตา - เคซีน และ แกมมา – เคซีน ในจํานวนที่
แตกตางกันทําใหขนาดของเคซีนไมเซลลแตกตางกัน

รูปท่ี 2.7 โครงสรางของเคซีนสับไมเซลล ท่ีมา (Bylund, 1995)

รูปท่ี 2.8 โครงสรางเสถียรของเคซีนไมเซลล ท่ีมา (Bylund, 1995, p.24)
2.1.1 แอลฟา – เคซีน (α - casein ) เปนสายเพปไทด (peptide chain) ที่มีกรดอะมิโนจํานวน

199 หนวย (residue) มีนํ้าหนักโมเลกุล 23 กิโลดอลตัน (Kdal) เมื่อมีแคลเซียมไอออน(Ca2+ion) จะ



16

ทําใหแอลฟา – เอส 1 – เคซีน (αs1-casein) ไมละลาย โดยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของกรดอะมิโน
บนสายเพปไทด และเกิดการตกตะกอน

(1) แอลฟา – เอส 1 – เคซีน ประกอบดวย กรดอะมิโนจํานวน 100 ถึง 199 หนวยเปนพวกที่
ไมมีขั้ว (apolar)

(2) แอลฟา – เอส 2 – เคซีน (αs2-casein) มีโครงสรางแบบมีขั้วและไมมีขั้ว (dipolar
structure) เมื่อมีแคลเซียมไอออน แอลฟา–เอส 2–เคซีน จะตกตะกอนงายกวาแอลฟา–เอส 1–เคซีน

2.1.2 บีตา – เคซีน (β - casein ) เปนสายเพปไทดที่มีกรดอะมิโนจํานวน 209 หนวยมี
นํ้าหนักโมเลกุล 24.5 กิโลดอลตัน ปลายขางหน่ึงของสายเพปไทดเปนพวกมีขั้ว (polar head)สวน
ปลายอีกขางหน่ึงเปนพวกไมมีขั้ว (apolar tail) สามารถตกตะกอนไดเมื่อมีแคลเซียมไอออน

2.1.3 แคปปา – เคซีน (K – casein) เปนสายเพปไทดที่มีกรดอะมิโนจํานวน 169 หนวยมี
นํ้าหนักโมเลกุล 18 กิโลดอลตัน มีคารโบไฮเดรตเปนองคประกอบ คือ นํ้าตาลกาแล็กโทสรอยละ 1
สารประกอบกาแล็กโทซามีนรอยละ 1.2 และกรดเอ็น – แอซีทิลนิวรามิก (N – acetylneuramic) รอย
ละ 2.4 แคปปา – เคซีน เปนโปรตีนที่สําคัญที่ชวยใหแอลฟา – เคซีน และบีตา –เคซีน ไมเกิดการ
ตกตะกอนเมื่อมีแคลเซียมไอออน และชวยใหเคซีนไมเซลลเกิดความคงตัว (Belitz& Grosch, 1999)

2.1.4.แกมมา – เคซีน( -casein ) มีประมาณรอยละ 3 ของเคซีนทั้งหมดมีนํ้าหนักโมเลกุล
20,500 เปนเคซีนที่แยกไดจากβ-เคซีน ตรงตําแหนงกรดอะมิโนลําดับที่ 29-209 (Walstra, 1999)

เคซีนไมเซลลในนํ้านมมีคุณสมบัติเปนคอลลอยด ลักษณะเปนอนุภาคทรงกลม(globular
particle) และยังอยูในสภาพของเกลือแคลเซียม จึงเรียกวา แคลเซียมเคซีเนต (calciumcaseinate) แต
ละไมเซลลประกอบดวยองคประกอบทั้งหมดของเคซีน คือ แอลฟา – เอส บีตา แคปปา และแกมมา
โดยจะอยูรวมกันกับแคลเซียมฟอสเฟต ดังน้ัน เคซีนจึงไมไดอยูในสภาพของสารละลายในนํ้านม
แตเปนคอลลอยดที่แขวนลอยอยูตลอดเวลา อัตราสวนของเคซีนแตละชนิดที่ประกอบเปนไมเซลล
จะแตกตางกันออกไป พบวา มากกวารอยละ 50 ของไมเซลลประกอบดวย เคซีนชนิดตาง ๆ ใน
อัตราสวน 3 แอลฟา – เอส 1 บีตา 1 แคปปา 0 แกมมา (วรรณา และวิบูลยศักด์ิ, 2531,)

ในทางอุตสาหกรรมจะเตรียมเคซีนไดจากหางนมหรือนมพรองมันเนย โดยใชวิธีการตกตะกอน
ดวยกรด หรือดวยวิธีการทําใหนํ้านมตกตะกอนดวยแบคทีเรีย หรืออาจใชวิธีเติมเอนไซมเรนเนต
(rennet) เอนไซมเรนเนตหรือเอนไซมเรนนิน (rennin) เปนเอนไซมที่ทําใหเคซีนเกิดการตกตะกอน
โดยมีการตัด (cleave) เฉพาะระหวางพันธะเพปไทดที่มีการเชื่อมตอระหวางฟนิลอะลานีน
(phenylalanine) และเมทิโอนีน (methionine) ในตําแหนงที่ 106 ไดเปน 2 สวน คือพารา – แคปปา –
เคซีน (para – K – casein) และไกลโคเพปไทด (glycopeptide) ไกลโคเพปไทดมีคุณสมบัติละลายนํ้า
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ได แตพารา – แคปปา – เคซีน จะตกตะกอนเมื่อมีแคลเซียมไอออน ดังน้ันเมื่อเติมเอนไซมชนิดน้ีลง
ไปในนํ้านม จึงทําใหเคซีนเกิดการตกตะกอน (Belitz and Grosch, 1999)

หากใชกรดเปนตัวตกตะกอน ประจุไฟฟาของเคซีนจะถูกทําใหเปนกลาง โดยปกติแลวความ
เปนกรดของนํ้านมประมาณ พีเอช 6.6 ซึ่งมีฤทธิ์เปนกรดเล็กนอย หากลดพีเอชตํ่าลงดวยการเติมกรด
ชา ๆ เคซีนจะไมคงตัว และตกตะกอนที่ พีเอช 4.7 เรียกสภาวะของความเปนกรดขณะน้ีวา ไอโซอิ
เล็กทริกพอยต (isoelectric point) ของเคซีน ซึ่งเปนสภาวะที่เคซีนมีประจุไฟฟารวมเทากับศูนย
(สภาพเปนกลาง) กรดที่สามารถใชตกตะกอนเคซีน ไดแก กรดแล็กติก กรดเกลือกรดแอซีติก และ
กรดซัลฟวริกเคซีนเมื่อถูกทําใหตกตะกอนแลวจะถูกกรองแยกออกมาทําใหแหง หรืออาจทําใหเปน
เกลือเคซีเนต (caseinate salt) ดวยการเติมสารละลายดาง หากใชเอนไซมตกตะกอน พบวา เคซีนจะ
ถูกเปลี่ยนไปเปน พารา – เคซีน (para – casein) ซึ่งพบในเนยแข็งทั่วไปเมื่อนําเคซีนมาเติมนํ้าและทํา
ใหมีฤทธิ์เปนกลางดวยโซเดียมไฮดรอกไซดจนไดพีเอชเทากับ 7.0 เคซีนซึ่งเดิมอยูในสภาพบริสุทธิ์
จะถูกเปลี่ยนเปนเกลือของโซเดียม หรือเรียกวา โซเดียมเคซีเนต (sodium caseinate) ซึ่งสามารถ
ละลายนํ้าไดดีกวาในสภาพของเคซีน โดยปกติมักทําใหเปนสารละลายโซเดียมเคซีเนตที่มีความ
เขมขนตํ่ากวารอยละ 15 เน่ืองจากถามีความเขมขนสูงกวาน้ีสารละลายมีความหนืดสูง แตเมื่อนํา
สารละลายไปทําใหรอนที่อุณหภูมิ 160 – 180 ๐F (70 – 80 ๐C) จะสามารถลดความหนืดลงได หรือ
อาจทําใหแหงดวยระบบสเปรยหรือดวยระบบลูกกลิ้ง (roller drying) แตการทําแหงดวยระบบ
สเปรยจะไดเกลือเคซีเนต ที่มีคุณภาพดี มีความเบา และความหนาแนนรวม (bulk density) ตํ่า

เกลือโซเดียมเคซีเนตเปนที่นิยมกันอยางแพรหลายในผลิตภัณฑไอศกรีม เนยแข็งในปจจุบันใช
เติมในกาแฟ เรียกวาเปน ครีมเทียม (non dairy coffee whitener) และดวยเหตุที่โซเดียมเคซีเนตมี
คุณสมบัติอุมนํ้าไดดี จึงนํามาใชในผลิตภัณฑขนมอบ และผลิตภัณฑเน้ือสัตวสารดังกลาวสามารถ
ลดการหดตัว ตลอดจนลดการสูญเสียไขมันขณะนําเน้ือสัตวมาปรุงอาหาร โดยทั่วไปโซเดียมเคซี
เนตเปนที่นิยมกันอยางแพรหลายในผลิตภัณฑอ่ืนมากกวาในผลิตภัณฑนม(วรรณา และวิบูลยศักด์ิ,
2531)
2.7 การทําแหงแบบแชเยือกแข็ง (Freeze drying or lyophilization)

การทําแหงแบบแชเยือกแข็ง เปนกระบวนการทําแหงที่ใชกระบวนการระเหิดของนํ้าแข็งซึ่ง
เปนกลไกหลักของการทําใหแหงแบบแชเยือกแข็ง โดยนํ้าที่สภาวะของเหลวจะถูกทําใหอยูใน
สถานะของแข็งระหวางการทําเยือกแข็งเบื้องตน หลังจากน้ันจะถูกกําจัดออกโดยการระเหิด ใน
ระหวางสภาวะการทําใหแหงขั้นตนภายใตสภาวะการทําใหแหงตํ่ากวาจุด triple point ของนํ้า คือ 0๐

C และความดัน 611 Pa การที่มีอุณหภูมิตํ่าและความดันตํ่ารวมกับการไมมีนํ้าที่เปนของเหลว และ
ออกซิเจนชวยใหเกิดโครงสรางรูพรุนเร่ิมตนและรักษาความเปนรูพรุนที่เพิ่มสูงขึ้นไวไดในระหวาง
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การทําแหง ซึ่งปจจัยดังกลาวยังชวยลดการเสียสภาพเน่ืองจากความรอนและการใชสารเคมีอีกดวย
ดังน้ันการทําใหแหงแบบแชเยือกแข็งจึงเปนกระบวนการทําใหแหงที่ดีมากสําหรับผลิตภัณฑที่มี
ความไวตอความรอน อยางไรก็ตามเน่ืองจากราคาในการทําใหแหงดวยกระบวนการน้ีมีราคาสูง การ
นํากระบวนการทําใหแหงแบบแชเยือกแข็งน้ีไปประยุกตใชจะถูกจํากัดในผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูง
ไดแก ยา ผลิตภัณฑทางชีวภาพ และอาหารที่มีคุณภาพ (Song et al., 2005) แมวาการทําใหแหงแบบ
แชเยือกแข็งเปนกระบวนการทําใหแหงที่มีคาใชจายสูง แตคาใชจายอาจจะลดลงได ถากระบวนการ
ทําใหแหงใชระยะเวลาสั้น (Lin et al., 2005) การทําแหงแบบแชเยือกแข็งเปนกระบวนการทําแหง
สําหรับวัตถุที่มีความไวตอความรอนเชน อาหาร ยา วัตถุชีวภาพ (Wang and Chen, 2005) และ
ผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูง เชน เน้ือ กาแฟ ปลาอาหารทะเลบางชนิด และผลไม เปนตน (Onwulata,
2005) เน่ืองจากเปนเทคนิคการทําแหงที่อุณหภูมิตํ่า ลดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และการสูญเสีย
เน่ืองจากความรอน (Schoug et al., 2006) โดยทั่วไปการทดสอบในระดับหองปฏิบัติการ มีความ
จําเปนกอนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมเพื่อหาสภาวะการทํางานที่เหมาะสมที่สุดสําหรับ
ผลิตภัณฑคุณภาพสูง แตอยางไรก็ตามการทดสอบการทําแหงแบบแชเยือกแข็งน้ันมีมูลคาสูง กิน
ระยะเวลา และยุงยาก โมเดลของกระบวนการผลิตสามารถชวยไมเพียงแตเลือกสภาวะ และตาราง
การทํางานที่เหมาะสมเทาน้ันยังสามารถวิเคราะหกลไกของการขนสงไดอีกดวย เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการออกแบบเคร่ืองทําแหง (Wang and Chen,2005)

กระบวนการทําแหงแบบแชเยือกแข็งเกิดขึ้นใน 3 ขั้นตอน (วิไล, 2546) คือ
ขั้นตอนการแชเยือกแข็ง (Freezing stage) คือการทําใหนํ้าในผลิตภัณฑแข็งตัวโดยการนํา

อาหารมาแชแข็งที่อุณหภูมิตํ่ากวาจุดเยือกแข็งของสารละลายในอาหารน้ัน จนทําใหองคประกอบ
ทุกอยางที่สามารถแข็งตัวได ในอาหารเกิดการแข็งตัวอยางสมบูรณ

ขั้นตอนการระเหิด (Primary drying stage) การระเหิดเอาสวนของสารละลายที่แข็งตัวออก
จากผลิตภัณฑโดยการลดความดันรอบๆชิ้นอาหารใหตํ่าลง จนนํ้าแข็งเกิดการระเหิดอยางตอเน่ือง

ขั้นตอนการระเหย (Secondary drying stage) คือการระเหยเอาสารละลายเขมขนที่ไมแข็งตัว
ในผลิตภัณฑออก ซึ่งตองมีการใหความรอนแกผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นเล็กนอย

จากหลักการดังกลาวสามารถนํามาทําอาหารแหงได
กระบวนการทําใหแหงแบบแชเยือกแข็งประกอบดวยกระบวนการ 2 ขั้นตอน คือใน

ขั้นตอนแรก ผลิตภัณฑถูกแชเยือกแข็งที่อุณหภูมิตํ่ากวาอุณหภูมิการยุบตัวของโครงสรางผลิตภัณฑ
(collapse temperature, Tc) ซึ่งการทําใหแหงระยะแรกเกิดขึ้นหลังจากผานกระบวนการแชเยือกแข็ง
แลว ความดันของหองอบ มีคาตํ่าลง ในขณะที่อุณหภูมิมีคาเพิ่มขึ้น และนํ้าอิสระถูกกําจัดโดยการ
ระเหิด นอกจากน้ีการทําใหแหงในระยะเร่ิมตนอุณหภูมิของผลิตภัณฑจะถูก รักษาไวใหตํ่ากวา
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critical thermal threshold ไดแกคา Tc อีกดวย ในที่สุด กระบวนการทําใหแหงระยะที่สองจะกําจัด
นํ้าที่กอพันธะ โดยการ desorption และอุณหภูมิของผลิตภัณฑจะกลับมาที่อุณหภูมิหองทีละนอย
(Schoug et al., 2006) ขอดีของการทําใหแหงแบบแชเยือกแข็ง คือ เปนกระบวนการทําแหงที่
เหมาะสมกับวัตถุดิบสวนใหญ อุณหภูมิในการอบแหงตํ่ากวาจุดเยือกแข็ง กระทําที่ความดันตํ่า (27-
133 Pa) และอาศัยการระเหิดของนํ้าแข็งจากผิวหนาของการระเหิด การเคลื่อนตัวของสารถูกละลาย
เกิดขึ้นนอยมาก เน่ืองจากอยูในสภาวะเยือกแข็ง นอกจากน้ี การทําแหงเร็ว และสมบูรณ สี รส และ
กลิ่นของอาหารเหมือนเดิม สามารถคงคุณคาทางโภชนาการไวได เน่ืองจากเปนกระบวนการที่ไมใช
ความรอน แตมีขอเสียคือ คาใชจายสูง (Fellows, 2000)
ปรากฏการณทางกายภาพท่ีเกิดข้ึนระหวางการอบแหงของอาหาร

เปนที่ทราบกันดีวาถาการควบคุมกระบวนการอบไมถูกตองแลวน้ัน จะมีผลตอคุณภาพของ
ผลิตภัณฑอยางรุนแรง โดยทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไมพึงตองการกับรูปรางหรือโครงสราง เชน
เกิดรอยแตก ผิวหนาแข็ง การเสียโครงสรางของโปรตีน เกิดปฏิกิริยาสีนํ้าตาล เกิดออกซิเดชันของ
สวนประกอบที่ไมคงตัว หรือการเนาเสียจากจุลินทรียอันเน่ืองจากกระบวนการทางกายภาพ เคมี
หรือชีวภาพ เมื่อนําอาหารเขาอบแหงจะมีกระบวนการพื้นฐานเกิดขึ้นพรอมกัน 2 กระบวนการ ไดแก

(1) การถายเทความรอน การถายเทความรอนจะเกิดขึ้นที่จุดที่มีความแตกตางของอุณหภูมิ น่ันคือ
การอบแหงกับตัวนําความรอน การดําเนินการอบแหงทางการคาอาจใชการถายเทความรอนดวย
วิธีการนําความรอน การพาความรอน การแผรังสีความรอน หรือใชวิธีรวมกันจากวิธีดังกลาว

(1.1) การนําความรอน เปนการถายเทความรอนโดยการแลกเปลี่ยนความรอนจากโมเลกุล
หน่ึงกับโมเลกุลขางเคียง สภาพนําความรอน (thermal conductivity) เปนคุณสมบัติของสารที่
ประกอบกันขึ้นเปนวัตถุ ซึ่งจะมีคาแตกตางกัน สภาพนําความรอนขึ้นกับอุณหภูมิและความรอน
(Gorling, 1958) คาสภาพนําความรอนของนํ้าจะมีคามากกวาคาของวัตถุแหงที่เปนอาหาร เชน ใน
ผักและผลไมสดซึ่งมีนํ้าเปนองคประกอบจํานวนมาก คาสภาพนําความรอนของผักและผลไมสด
ดังกลาวจะไมแตกตางจากคาของนํ้าบริสุทธมาก อยางไรก็ดีขณะที่การอบแหงเกิดขึ้นกับวัตถุคา
สภาพนําความรอนจะลดลง (Van Arsdel, 1963) อุณหภูมิที่ผิวหนาวัตถุที่ชื้นจะแตกตางเพียง
เล็กนอยจากอุณหภูมิกระเปาะเปยก (wet-bulb temperature) ลักษณะเชนน้ีจะเกิดขึ้นเมื่อการะเหย
เกิดขึ้นที่ผิวหนาของวัตถุที่ชื้นจริง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ

(1.2) การพาความรอน การถายเทความรอนภายในวัตถุทึบจะเปนการถายเทความรอนแบบ
การนําความรอนทั้งสิ้น แตสภาพของเหลวและกาซ การถายเทความรอนแบบการนําความรอน
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เกิดขึ้นนอยมาก ในทางปฏิบัติการถายเทความรอนทั้งสามวิธีจะเกิดขึ้นพรอม ๆ กันได ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับวามีลักษณะอยางใด เชน วัตถุที่ลักษณะเปนรูพรุนขนาดเล็ก ๆ ซึ่งภายในชองวางเต็มไปดวย
ของเหลวหรือไอ การถายเทความรอนภายในที่เกิดขึ้นจะเปนแบบการนําความรอน แตถาชองวาง
ภายในมีขนาดใหญและมีของเหลวอยูดวย การถายเทความรอนภายในของเหลวจะเปนแบบการพา
ความรอน ซึ่งจะทําใหอัตราการถายเทความรอนเพิ่มขึ้น แตถาความดันอากาศรอบ ๆ วัตถุน้ันลดลง
ซึ่งเกิดขึ้นกับการอบแหงแบบสุญญากาศ การถายเทความรอนจะพบวาเปนการแผรังสี (Van Arsdel,
1963)

(1.3) การแผรังสี การถายเทพลังงานโดยการแผรังสีน้ันเกิดเพียงสวนนอยในกระบวนการ
อบแหงอาหาร แตในกรณีของการอบแหงสุญญากาศ และการอบแหงแบบแชเยือกแข็งจะมีการ
ถายเทความรอนแบบแผรังสีเปนหลัก นอกจากน้ีการถายเทความรอนแบบแผรังสียังใชใน
กระบวนการอบแหงอาหารอ่ืน ๆ เชน การอบแหง แบบพนฝอย การอบแหงแบบถาด การ
แลกเปลี่ยนความรอนแบแผรังสีจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เมื่อความแตกตางของอุณหภูมิเพิ่มขึ้น (Van
Arsdel, 1963)

(2) การเคลื่อนยายของนํ้าในอาหาร เมื่ออาหารได รับความรอนระหวางการอบแหง ใน
ขณะเดียวกันนํ้าที่อยูในอาหารก็จะเคลื่อนตัวออกจากอาหาร ลักษณะการเคลื่อนที่ของนํ้าในอาหาร
อาจเปนลักษณะของการเคลื่อนที่ของเหลวหรือของไอ (Karel, 1975) กลาวคือ นํ้าหรือไอภายใน
อาหารจะเคลื่อนที่มาที่ผิวหนาของวัตถุ จากน้ันนํ้าที่ผิวหนาจะกลายเปนไอระเหยออกไปสูรอบ
บรรยากาศของตูอบ กลไกภายในของการไหลของของเหลว และผลของสภาพภายนอก ไดแก
อุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ ความเร็วของลม มีสวนเกี่ยวของกับการเคลื่อนตัวของนํ้าในระหวางการ
อบแหง กลไกภายในของการไหลของของเหลวน้ันไดพบวา มีอยูหลายแบบ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
โครงสรางของอาหาร ชนิดการเคลื่อนที่ของนํ้าอาจเกิดขึ้นจาก

(2.1) เกิดจากแรงคะปลลารี (Capillalry force) การเคลื่อนตัวแบบน้ีมีลักษณะที่ซับซอน
มาก ซึ่งยากตอการคํานวณและยากตอการแยกแยะวาเปนการเคลื่อนที่แบบที่เกิดจากความแตกต าง
ของความเขมขนหรือจากแรงคะปลลารี ฉะน้ันเพื่อใหเกิดความสะดวกจึงใชคาสภาพนําของ
ของเหลว (liguid conductivity) มาใชอธิบาย ซึ่งคาน้ีจะแตกตางกันตามปริมาณนํ้า เมื่อปริมาณนํ้า
ในอาหารลดลงการเคลื่อนที่ของนํ้าผานคะปลลารีและรูเปดเล็ก ๆ เกิดขึ้นจากไอเปนสวน ใหญ
ลักษณะการเคลื่อนที่แบบน้ียังขึ้นอยูกับความดันยอยของนํ้าในอาหารและคาของการยอมใหผาน
ของอาหารอีกดวย (Karel, 1975)
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(2.2) การแพรของของเหลว (liguid diffusion) เน่ืองจากการเคลื่อนที่ของนํ้าในอาหารอาจ
เปนลักษณะการเคลื่อนที่ของของเหลวหรือของไอ ถาเปนสภาวะของของเหลวการเคลื่อนที่ของนํ้า
จะเกิดขึ้นเน่ืองจากความเขมขนที่ตางกันที่เกิดขึ้นเมื่อนํ้าไดระเหยไปจากผิวหนา น่ันคือความเขมขน
ของของแข็งเพิ่มขึ้นขณะที่นํ้าลดลง

(2.3) การแพรของไอนํ้า (water vapour diffusion) เกิดจากความแตกตางของความดันยอย
อากาศที่อยูในรูเปดเล็ก ๆ มีลักษณะคงที่แตเมื่อไอนํ้าที่เกิดจากการระเหยของนํ้าในระหวางการ
อบแหงแพรซึมผานเขาไปยังรูเล็ก ๆ น้ี จะไปไลอากาศบริเวณที่มีความดันไอนํ้าสูงไปสูที่ความดัน
ไอนํ้าตํ่าอัตราการเคลื่อนที่น้ีขึ้นกับแฟกเตอรการตานทานตอการแพรซึ่งมีลักษณะคลายคาสภาพนํา
ของวัตถุ

(2.4) การแพรของไอ เกิดจากความแตกตางของความดันไอ ความชื้นอาจจะเคลื่อนที่โดย
การแพรของไอผานอาหารที่เปนของแข็งไดตราบเทาที่มีความแตกตางของอุณหภูมิ การระเหยและ
การแพรของไออาจเกิดขึ้นในอาหารที่เปนของแข็งโดยอาหารน้ันไดรับความรอนขางหน่ึงและการ
ระเหยเกิดขึ้นอีกซีกหน่ึง หรือการอบแหงแบบสุญญากาศ

(2.5) การแพรของของเหลวที่ดูดซับอยูที่ผิวของอาหาร การแพรของนํ้าที่ดูดซับไวที่ผิวหนา
ในอาหารที่มีความชื้นคอนขางตํ่า (10-15%) การแพรแบบน้ี เรียกวา การแพรโดยการกระตุน
Constant Rate Drying (Rc) และ Falling Rate Drying (Rf)

อัตราการอบ (R) หมายถึง คาความชื้นที่ระเหยออกไปไดตอหนวยพื้นที่ตอหนวยเวลาหนวย
อาจเปนปอนดนํ้าตอตารางฟุตชั่วโมง หรือกิโลกรัมนํ้าตอตารางเมตรชั่วโมง Constant RateDrying
(Rc) คือการอบแหงในชวงการอบที่มีคาอัตราการระเหยตอพื้นที่และเวลาคงที่เปนการอบที่มี
ความชื้นในวัสดุเหลือเฟอ จึงเดินทางมาสูผิวหนาไดทันเวลากับความรอนที่จายจากลมรอนมาที่ผิว
เปนปริมาณความชื้นที่อยูในประเภท unbound moisture ที่สําคัญคือ การอบในชวงน้ีเกิดโดยที่
อุณหภูมิวัสดุคงที่ Twet bulb ของอากาศแหงที่ใชอบ
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รูปที่ 2.9 Moisture receding in falling rate drying period
ที่มา : ไพบูลย (2535)

Falling Rate Drying คือ การอบในชวงที่ปริมาณนํ้าที่ผิววัสดุแหงลง เมื่อนํ้าระเหยมาที่ผิวไมทัน
อัตราการระเหยตอหนวยพื้นที่และเวลาก็จะลด ในชวงน้ีอุณหภูมิที่ผิวอาจคอย ๆ เพิ่มขึ้น และคา Rf
อาจจะแปรผันตรงกับคาความชื้นที่เหลืออยู (กราฟ falling rate เปนเสนตรง) หรือไมขึ้นโดยตรงกับ
คาX' (กราฟของ falling rate เปนเสนโคง) ก็ได วัสดุอบบางประเภทอาจมีแต falling rate ตลอดการ
รอบเลยก็ได
2.8 สมบัติของอาหารผง
2.8.1 Water activity (aw)

คําจํากัดความของ water activity คือ อัตราสวนของความดันไอของนํ้าในระบบกับความดัน
ไอของนํ้าบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิเดียวกัน หรือความชื้นสัมพัทธสมดุลของอากาศแวดลอมของระบบ ณ
อุณหภูมิเดียวกัน (Rahman, 1995) ดังสมการ

aw = P/Po = RH%/ 100
โดย P = ความดันไอของนํ้าในตัวอยางอาหาร, Po = ความดันไอของนํ้าบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิ

to ซึ่งเปนอุณหภูมิสมดุลของระบบ, aw = คา critical water activity, RH = คาความชื้นสัมพัทธ (%)
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ที่ระดับ aw ตํ่า เชื้อจุลินทรียไมสามารถเจริญได โดยอาหารสวนมากมีคา aw ในชวง0.6-0.7
(Stencl, 2004) กิจกรรมของจุลินทรียสวนใหญจะถูกยับยั้งที่ aw ตํ่ากวา 0.6 เชื้อราสวนใหญถูกยับยั้ง
การเจริญที่ aw ตํ่ากวา 0.7 สวนยีสต และแบคทีเรียสวนใหญถูกยับยั้งการเจริญที่ aw ตํ่ากวา0.8 และ
0.9 ตามลําดับ ในขณะที่อาหารสด เชน ผัก ผลไม เน้ือสัตว รวมทั้งสัตวปกและปลา มีคา awอยู
ระหวาง 0.97-ประมาณ 1.00 (Fellows, 2000) คา aw เปนปจจัยหลักในการปองกันหรือจํากัดการ
เจริญของจุลินทรีย และในหลายๆ กรณีพบวา คา aw คือ ตัวแปรเร่ิมตนที่มีผลตอความคงตัวของ
อาหาร เปนเกณฑสําหรับวัดการตอบสนองของจุลินทรีย และวิเคราะหประเภทของจุลินทรียที่พบ
ในอาหาร นอกจากน้ีปจจัยอ่ืนๆที่มีผลตอการเจริญของจุลินทรียในผลิตภัณฑอาหาร ไดแก อุณหภูมิ
pH ออกซิเจน สารอาหารเปนตน ในอุตสาหกรรมนํ้าผึ้งปริมาณนํ้าของนํ้าผึ้งเปนปจจัยสําคัญที่
กอใหเกิดการเนาเสียโดยเกิดการหมัก แตอยางไรก็ตามไมใชเฉพาะปริมาณนํ้าเทาน้ันแตเปนคา aw

ของอาหารดวยที่เปนตัวควบคุมการเจริญของจุลินทรีย (Chirife et al., 2006) การลดคา aw เพื่อไมให
จุลินทรียสามารถนํานํ้าไปใชในการเจริญ มีหลายวิธี เชน การทําแหง การระเหย การอบแหงแบบแช
เยือกแข็ง การทําใหนํ้าในอาหารตกผลึกกลายเปนนํ้าแข็ง หรือการตรึงนํ้าในอาหาร การใชคอลลอยด
ที่ชอบรวมกับนํ้า เชน วุน ทําใหจุลินทรียหรือปฏิกิริยาทางเคมีตางๆ ไมสามารถนํานํ้าไปใชได (วิไล,
2546) คา aw ของผลิตภัณฑสามารถวัดไดจากคาความชื้นสัมพัทธสมดุลของอากาศที่ปลอยใหสมดุล
กับผลิตภัณฑ ดังน้ันผลิตภัณฑจะตองถูกวางไวในระบบปด เพื่อใหเกิดความสมดุลได จุดที่เกิดความ
สมดุลคือจุดที่ aw ของตัวอยางมีคาเทากับความชื้นสัมพัทธในอากาศน่ันเอง นอกจากการ วัดคา aw

โดยการวัดความชื้นสัมพัทธสมดุลแลวยังมีเคร่ืองมือวัดคา aw โดยตรงเพื่อความสะดวกในการใชงาน
ดวย การวัดคา aw โดยเคร่ืองมือที่ใชวิธี Chilled-Mirror dew point ซึ่งเปนวิธีที่ไดรับการยอมรับเปน
มาตรฐานระหวางประเทศ Association of Official Agricultural Chemists (AOAC) จะสามารถวัดคา
ไดโดยใชเวลาประมาณ 5 นาทีในขณะที่เคร่ืองมือที่ใช Electronic Capacitive Sensors จะใชเวลา
ประมาณ 30-90 นาที เพื่อเขาสูสภาวะสมดุลของความชื้นสัมพัทธ สําหรับการใชงานบางอยางการ
อานผลไดรวดเร็วจะทําใหผูผลิตอาหารสามารถกํากับและควบคุมคา aw ได ณ จุดที่ทําการผลิตทําให
สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตใหเหมาะสมไดในระหวางที่ทําการผลิต เคร่ืองมือในระบบ
Chilled Mirror สามารถอานคา aw ไดกวางกวาระบบ Electronic Capacitive Sensors คือจะวัดคาได
ในชวงต้ังแต 0.030 ถึง 1.000 (รัตนันท, 2007)

2.8.2 ความสามารถในการไหล (flowability)
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มุมกอง (Angle of repose) ตามนิยามของ Terzaghi and Peck (1948) หมายถึง มุมกอง
ระหวางพื้นราบ และพื้นเอียงของกองวัสดุที่ถูกทําใหไหลลงมาจากอุปกรณที่จัดใหอยูสูงเหนือพื้น
ราบ โดยใชอุปกรณอยางงายในการทําใหเกิดการไหลของวัสดุจากจุดที่อยูเหนือพื้นราบจนกระทั่ง
มุมที่เกิดขึ้นคงที่ แลวจึงวัดมุมกองของวัสดุแหง คามุมกองของวัสดุแหงที่มีคาตํ่ากวาจะมี
ความสามารถในการไหลไดมากกวาวัสดุแหงที่มีคามุมกองที่สูงกวา (Bodhmage, 2006) มุมกองเปน
ดัชนีชี้วัดความสามารถในการไหลของผลิตภัณฑที่มีลักษณะเปนผง Carr (1965,1970) and Raymus
(1985) ไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางความสามารถในการไหลของผง และการวัดทางกายภาพ
อยางงายวา คามุมกองที่ตํ่ากวา 30o แสดงวามีความสามารถในการไหลที่ดีมาก คามุมกองอยูในชวง
30o-45o แสดงวาอนุภาคผงสามารถไหลไดดี แตมีความเกาะตัวกันระหวางอนุภาคเล็กนอย สําหรับ
คามุมกองที่อยูในชวง 45o-55o แสดงวามีความเกาะตัวกันระหวางอนุภาคมาก และคามุมกอง >55o

แสดงวา อนุภาคไหลไดชา หรือ มีความเกาะตัวกันระหวางอนุภาคสูงมากและมีความสามารถในการ
ไหลจํากัด (Geldart et al., 2006)การวัดคามุมกองเปนวิธีที่นาเชื่อถือ รวดเร็ว และงายสําหรับการวัด
ความสามารถในการไหลของผงที่แตกตางกัน โดยมุมกองที่มีขนาดเล็กกวาจะมีความสามารถในการ
ไหลของผงไดอิสระกวา ขณะที่มุมกองที่มีขนาดใหญกวาแสดงวา วัสดุมีความสามารถในการไหล
ไดไมดี หรือมีความเกาะตัวกันระหวางอนุภาคไดดีกวา (cohesiveness) ซึ่ง ISO 3435 ไดใชวิธีวัดมุม
กองสําหรับการวิเคราะหความเกาะตัวกันระหวางอนุภาคของวัสดุที่มีขนาดใหญ (Bodhmage, 2006)
มุมกองสามารถวัดได 2 แบบ คือ static angle of repose เปนมุมที่เกิดขึ้นระหวางระนาบพื้นราบ และ
เสนความชันที่ยาวไปตามพื้นผิวของกองที่เกิดขึ้นโดยวัสดุที่เทลงบนพื้นผิวราบ การวัด static angle
of repose แสดงดังรูป สําหรับ dynamic angle of repose จะถูกวัดในกระบอกตวงที่มีการหมุน
(rotating cylinder) แสดงดังรูป 2.10 (Bodhmage, 2006)

รูปท่ี 2.10 Static และ dynamic of angle of repose
ที่มา : Bodhmage (2006)

การวัด static angle of repose
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อุปกรณสําหรับการวัด static angle of repose ในการศึกษาในปจจุบันประกอบดวยกรวย
แกวกรองที่มีเสนผานศูนยกลางของทางออกดานปลายกรวยแกวกรองขนาด 0.9 cm ซึ่งถูกตรึงไวบน
ขาต้ังโลหะดังรูปที่ 2.11 โดยทางออกดานปลายกรวยแกวกรองจะอยูสูงจากฐาน 6 cm ตามมาตรฐาน
ISO 3435/1 กลองดิจิตอลจะถูกวางไวในตําแหนงดานหนาของกรวยกรองเพื่อถายรูปอัตโนมัติ ซึ่ง
หลังจากน้ันจะถูกวิเคราะหสําหรับ static angle of repose โดยใชซอฟแวรคอมพิวเตอรชื่อวา“Scion
Image” (www.scioncorp.com) ปลายทางออกของกรวยกรองจะถูกปดไว และตัวอยางผง 200 g จะ
ถูกเทผานลงไป เมื่อปลายทางออกถูกเปดออกวัตถุจะไหลออกไปสรางเปนรูปทรงกรวยบนฐาน โดย
ผูถายภาพยังคงจับภาพโดยใชกลองถายรูป และจากน้ันปอนขอมูลเขาไปในโปรแกรมคอมพิวเตอร
เพื่อวัด static angle of repose (Bodhmage, 2006)

รูปท่ี 2.11 การวัด Static angle of repose
ที่มา : Bodhmage (2006)

จากรูปที่ 2.11 Angle of repose เปนมุมระหวางพื้นผิวของกองผงรูปกรวย และระนาบพื้นผิวซึ่ง
คํานวณไดจากสมการตอไปน้ีคือ Tanα = H/R เมื่อ H = ความสูงของรูปกรวย และR = รัศมีของ
วงกลม (Leesawat et al., 2004)

ปจจัยที่มีผลตอคามุมกองคือสภาวะในการเก็บรักษาของผงที่ตองการทดสอบความสามารถ
ในการไหลซึ่งถามีการเปลี่ยนแปลงความชื้นของผงเพียงเล็กนอยก็สามารถเพิ่มคามุมกองไดมากกวา
100% (Zou and Brusewitz, 2002) นอกจากน้ี ยังขึ้นอยูกับขนาดอนุภาค และองคประกอบของพื้นผิว
ของผง โดยเฉพาะอยางยิ่งผงที่มีไขมันเปนองคประกอบของพื้นผิวสูง จะไปยับยั้งสมบัติของการ
ไหล โดยพบวา skim milk powder มีการไหลไดดีเมื่อเปรียบเทียบกับผงชนิดอ่ืนๆ คือ wholemilk
powder, cream powder และ whey protein concentrate เน่ืองจากพื้นผิวของ skim milk powder
ประกอบดวยนํ้าตาลแลกโทส และโปรตีน ซึ่งมีจํานวนของไขมันอยูเล็กนอย ขณะที่พื้นผิวของ
whole milk, cream และ whey protein powder ประกอบดวยไขมันอยูสูงจะไปยับยั้งความสามารถ
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ของการไหล (Kim et al., 2005) และปริมาณไขมันยังมีผลอยางมากตอการเกาะตัวกันของนมผง โดย
นมผงที่มีปริมาณไขมันที่พื้นผิวของอนุภาคมากกวาก็จะสงผลใหมีการเกาะตัวกันมากกวาทําให
ความสามารถในการไหลของผลิตภัณฑนมผงมีคาลดลง (Fitzpatrick et al., 2007)
2.8.3 ความสามารถในการละลาย (Solubility)
สมบัติการละลายของผง (Barbosa-Cánovas and Vega-Mercado, 1996) ไดแก

(1) Wettability คือ ความสามารถของอนุภาคของผงในการดูดซับนํ้าบนพื้นผิวของอนุภาค
และปจจัยที่มีผลตอ wettability ไดแก กระบวนการการเกาะกันเปนกอนของอนุภาคจํานวนของ
อนุภาคที่ดูดซับนํ้าได พื้นผิวของอนุภาค หรือ การไมมีอนุภาคที่ไมเกาะกันเปนกอน

(2) Sinkability คือ ความสามารถของผงในการจมลงไปในนํ้า หลังจากผงเกิดการดูดซับนํ้า
บนพื้นผิวของอนุภาค และถูกกระทบโดยความหนาแนนของอนุภาค

(3) Dispersibility หมายถึง ความสามารถของผง ในการกระจายตัวตลอดทั่วทั้งภายในนํ้า
โดยไมเกิดเปนกอน ปจจัยที่มีผลกระทบตอ dispersibility คือ การไมมีของอนุภาคที่มีขนาดมากกวา
250 µm หรือ อนุภาคที่เกาะตัวกันเปนกอน

(4) Solubility คือ อัตราการละลายหรือความสามารถในการละลายทั้งหมด โดยการไมมีจุด
และการบวมนํ้าอยางรวดเร็วของอนุภาค เปนปจจัยที่กระทบตอความสามารถในการละลาย

Solubility index (SI) คือ รอยละของมวลแหงของสารที่ละลายไดใน supernatant (Ws) กับ
มวลแหงของตัวอยางทั้งหมด (Wo) (Mandala and Bayas, 2004)

SI = Ws/Wo x 100% (ของแข็งที่ละลายได (g) /มวลแหงของตัวอยางทั้งหมด (g))
ปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการละลาย คือ ธรรมชาติของตัวถูกละลาย และตัวทําละลาย

อุณหภูมิ ความดัน ขนาดของอนุภาค และการกวนผสม (Rahman, 1995) การวิเคราะหคา
ความสามารถในการละลาย โดยใชตัวอยางปริมาณ 5 g ใสใน centrifuge tube เติมนํ้า 50 mL ที่
อุณหภูมิ 30oC ปนที่ความเร็ว 3000 rpm นาน 10 นาที เท supernatant ใสใน aluminium can อบที่
อุณหภูมิ 105oC เวลานาน 24 ชั่วโมง คํานวณหาคาความสามารถในการละลาย(%) ดังน้ี (Fernandez,
2003)
คาความสามารถในการละลาย(%) = นํ้าหนัก supernatant กอนอบ - นํ้าหนัก supernatant หลังอบ x 100

นํ้าหนักตัวอยางที่ชั่งเร่ิมตน


