
บทท่ี 4
ผลการทดลอง และวิจารณผลการทดลอง

4.1 สมบัติทางเคมีของใบเตยสด
จากการวิเคราะหสมบัติทางเคมีของใบเตยสดดวยวิธีวิเคราะหแบบ proximate ไดผลดัง

ตารางที่ 4.1 จากการวิเคราะหสมบัติทางเคมีของใบเตยสด พบวาใบเตยสดมีความชื้นสูง รวมถึงมี
โปรตีน ไขมัน เยื่อใย เถา คารโบไฮเดรต เปนองคประกอบทางเคมีในใบเตยสด

ตารางท่ี 4.1 สมบัติทางเคมีของใบเตยสด

สมบัติทางเคมี คาที่วัดได(รอยละ)

โปรตีน 2.60±0.10
ไขมัน 0.23±0.01
เยื่อใย 7.51±0.02
เถา 1.45±0.08
คารโบไฮเดรต 0.61±0.04
ความชื้น 80.20±0.80

หมายเหตุ: คาที่แสดงในตารางเปนคาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ไดจากการทดลอง 3 ซ้ํา

4.2 สมบัติทางจุลินทรียของนํ้าคั้นใบเตยสด
หลังจากการใหความรอนกับนํ้าคั้นใบเตยเพื่อยับยั้งเอนไซม และเปนการลดปริมาณ

เชื้อจุลินทรียเร่ิมตนโดยใชความรอนจากเคร่ืองไมโครเวฟที่ความรอนสูงสุด (800 วัตต) ดวยเวลา
ตางกันจะสามารถยับยั้งเชื้อไดดังตารางที่ 4.2 เพื่อเปนการลดปริมาณจุลินทรียเบื้องตน
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ตารางท่ี 4.2 ผลของเวลาในการใหความรอนโดยใชไมโครเวฟท่ีมีตอปริมาณแบคทีเรียท้ังหมด และ
E. coli

เวลาในการใหความรอน Total Bacteria count E. coli (MPN)
(วินาที) (CFU/ml) (MPN/g)

0 2.0x107 350
15 5.9x106 110
30 2.5x103 13
45 1.7x101 0

หมายเหตุ: คาที่แสดงในตารางเปนคาเฉลี่ย± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ไดจากการทดลอง 3 ซ้ํา

จากการทดลองจะพบวาการใหความรอนที่ เวลา 45 วินาทีจะสามารถลดปริมาณ
เชื้อจุลินทรียจากเร่ิมตนไดถึง 6 log และสามารถทําลายเชื้อ E. coli ไดหมดจึงใชเวลา 45 วินาทีใน
การใหความรอนกับนํ้าคั้นใบเตยในการทดลองทําผงนํ้าใบเตยดวยวิธีการทําแหงแบบแชเยือกแข็ง
โฟม-แมท

4.3 ผลของโปรตีนไขขาว โซเดียมแคซิเนต และสารผสมของโปรตีนไขขาวรวมกับโซเดียมแคซิ
เนต และเมทโธเซลTM ท่ีมีตอสมบัติทางกายภาพของโฟมของนํ้าใบเตยสด

การทดลองใชนํ้าใบเตยสดผสมกับสารกอโฟมโดยผันแปรชนิดของสารกอโฟมดังน้ี คือ ไข
ขาวรอยละ10 โซเดียมแคซิเนตรอยละ10 และเมทโธเซลTM รวมกับไขขาว และโซเดียมแคซิเนตรอย
ละ1:5:10 จากน้ันนําสวนผสมของนํ้าใบเตยสกัดสดใสลงในโถเคร่ืองผสมอาหารหัวตีรูปตระกรอ
เปดเคร่ืองใหตีดวยความเร็วตํ่า เพื่อเปนการคนใหสวนผสมมีความสม่ําเสมอจากน้ันจึงเพิ่มความเร็ว
ใหตีเร็วขึ้นจนถึงความเร็วสูงสุด (310 rpm) ขณะที่ขึ้นโฟมสังเกตการเกิดโฟมของนํ้าใบเตยสกัดสด
(ตารางที่ 4.3)
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ตารางท่ี 4.3 สมบัติทางกายภาพของโฟมของนํ้าใบเตยสด
ชนิดของสารกอโฟม สมบัติของโฟม

ความหนาแนน คา overrun ความคงตัว
(กรัม/มิลลิลิตร) (รอยละ) (มิลลิลิตร/นาที)

ไขขาว 0.07±0.01b 916.24±1.98a 0.17±0.04b

โซเดียมแคซิเนต 0.31±0.05a 360.71±15.15b 0.21±0.01ab

ไขขาว:โซเดียมแคซิเนต: 0.38±0.01a 357.71±17.91b 0.28±0.04a

เมทโทเซล ™

หมายเหตุ: คาที่แสดงในตารางเปนคาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ไดจากการทดลอง 3 ซ้ํา
a,b,c ตัวอักษรกํากับที่แตกตางกันในแนวต้ังเดียวกันแสดงความแตกตางกันของขอมูล
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)

จากการทดสอบสมบัติของโฟมจะเห็นไดวาคาความหนาแนนของโฟมที่ใชโปรตีนไขขาวมี
ความหนาแนนนอยที่สุด ซึ่งสัมพันธกับคา overrun ที่มีคาสูงกวาเมื่อเทียบกับโซเดียมแคซิเนต และ
สารผสมของโปรตีนไขขาวรวมกับโซเดียมแคซิเนต และเมทโทเซลTMตามลําดับ จากการทดสอบจะ
เห็นไดวาเมื่อคา overrun มีคาสูงขึ้นทําใหคาความหนาแนนนอยลงเน่ืองจากสวนผสมอุมอากาศไว
ไดมากขึ้นจึงทําใหความหนาแนนของโฟมสวนผสมของนํ้าใบเตยลดลง ดานความคงตัว พบวา
ปริมาณโปรตีนไขขาวสามารถทําใหนํ้าใบเตยเกิดโฟมที่มีความคงตัวไดดีที่สุด แตการใชโซเดียมแคซิเนต
และสารผสมของโปรตีนไขขาว โซเดียมแคซิเนต และเมทโทเซล™ทําใหนํ้าใบเตยเกิดโฟม แตโฟ
มของนํ้าใบเตยมีความคงตัวตํ่ากวาการใชสารกอโฟมเพียงชนิดเดียว เน่ืองมาจากการใชสารผสมอาจ
ทําใหเกิดการเกาะตัวกันของสาร โดยทําใหมีความขนหนืดเพิ่มมากขึ้นทําใหการเก็บอากาศลดลง
โดยมีงานวิจัยของ Karim and Wai (1999) ที่ศึกษาความคงตัว และสภาวะการการทําแหงของโฟม
มะเฟองโดยใชเมทโธเซล 65 HG เปนสารกอโฟม พบวาการเพิ่มเมทโธเซลจะเพิ่มไดถึง0.4%(w/w)
เทาน้ัน ถาความเขมขนสูงกวา0.4%(w/w) จะทําใหความหนืดเพิ่มขึ้นทําใหโฟมไมสามารถกักเก็บ
อากาศไดทําใหคา overrun ลดลง โดยความหนืดสามารถเพิ่มไดจนถึงคาที่เหมาะสมคาหน่ึงเทาน้ัน
ถาคาความหนืดสูงมากเกินไปจะไปขัดขวางการกักเก็บอากาศในขณะที่ทําใหเกิดโฟมทําใหคา
overrun ลดลง บงบอกถึงการกักเก็บอากาศที่ลดลงสงผลใหคาความหนาแนนของโฟมมากขึ้น ซึ่ง
ในการใชสารผสมก็ทําใหคา overrun ลดลงเมื่อเทียบกับการใชสารกอโฟมชนิดเดียว ซึ่งโปรตีนไข
ขาวที่ใชในงานวิจัยน้ีเปนโปรตีนที่มีสมบัติในการเปนอิมัลซิไฟอิงเอเจนต (emulsifying agent) และ
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สารกอโฟม (foaming agent) มีความสัมพันธกับการที่โปรตีนจะถูกดูดซับเขาไปแทรกตัวเปนฟลม
บางๆ อยูระหวางผิวอนุภาคคอลลอยดทําใหเกิดอิมัลชัน และโฟมคงตัวดีขึ้น(นิธิยา, 2551)
นอกจากน้ีความคงตัวของโฟมยังขึ้นกับชนิดของสารกอโฟม และองคประกอบของวัตถุดิบที่นํามา
ทดลองอีกดวย (Karim and Wai , 1999)
4.4 ผลของการศึกษาเวลาในการทําแหงแบบแชเยือกแข็งเปรียบเทียบระหวางตัวอยางท่ีทําใหเกิด
โฟม และตัวอยางท่ีไมผานการทําใหเกิดโฟม

เมื่อนําตัวอยางของนํ้าใบเตยที่ไมทําใหเกิดโฟม และนํ้าใบเตยที่ทําใหเกิดโฟมที่ผานการแช
แข็ง (ที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส เวลา 24 ชั่วโมง) แลวมาทําแหงโดยใชเคร่ืองทําแหงแบบแช
เยือกแข็ง (Freeze dryer) ที่ความดัน นอยกวา 133 x 10-3 mbar ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เปนเวลา
24 ชั่วโมง โดยตัวอยางมีความหนาเดียวกันคือที่ 1 เซนติเมตร ชั่งนํ้าหนักทุกๆ 3 ชั่วโมง เพื่อหาอัตรา
การทําแหงดังกราฟที่ 4.1

หมายเหตุ: n-NaCn คือ โซเดียมแคซิเนตที่ไมทําใหเกิดโฟม, n-EW คือไขขาวที่ไมทําใหเกิดโฟม

n-Mix คือ สารผสมไขขาว:โซเดียมแคซิเนต:เมทโทเซล ™ที่ไมทําใหเกิดโฟม,

F-EW คือ ไขขาวที่ผานกระบวนการเกิดโฟม, F-NaCn คือ โซเดียมแคซิเนตที่ผาน

กระบวการเกิดโฟม, F-Mix คือ คือ สารผสมไขขาว: โซเดียมแคซิเนต: เมทโทเซล ™ที่

ผานกระบวนการเกิดโฟม

รูปท่ี 4.1 กราฟการทําแหงของสารผสมนํ้าใบเตยกับสารกอโฟมท่ีผาน และไมผานการทําใหเกิดโฟม
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จากกราฟการทําแหงพบวาโฟมของสวนผสมนํ้าใบเตยสกัดสดมีลักษณะการทําแหงแบบ
ลดลง (falling rate) โดยการทําแหงแบบลดลงจะพบวาปริมาณความชื้นในอาหารลดลงตํ่ากวา
ความชื้นวิกฤต อัตราการทําแหงจะลดลงอยางชาๆ จนกระทั่งเขาใกลศูนยที่ปริมาณความชื้นสมดุล
(equilibrium moisture content) ซึ่งเปนปริมาณความชื้นที่อาหารจะเขาสูสมดุลกับอากาศแหง
(อภิรักษ, 2551) จะเห็นไดวาอัตราการทําแหงที่ความหนาเดียวกันตัวอยางที่ทําใหเกิดโฟมจะมีอัตรา
การทําแหงที่เร็วกวาตัวอยางที่ไมทําใหเกิดโฟม โดยจะเห็นไดวาตัวอยางของโฟมที่ใชไขขาวเปน
สารกอโฟมมีอัตราการทําแหงสูงที่สุด ซึ่งใชเวลาในการทําแหงเพียง 6 ชั่วโมง เมื่อเทียบกับตัวอยาง
นํ้าใบเตยที่ไมใสสารกอโฟมใชเวลาในการทําแหงถึง 24 ชั่วโมง ซึ่งสอดคลองกับคา overrun ของ
ตัวอยางที่ใชโปตีนไขขาวเปนสารกอโฟมที่มีคา overrun สูงสุดคือรอยละ 916.24 เน่ืองจากการทํา
ใหเกิดโฟมจะชวยเพิ่มพื้นที่ผิวในการใหอากาศสัมผัสกับของเหลวใหมากขึ้น ทําใหชวยในสวนของ
การถายโอนมวล และอัตราการอบแหงใหดีขึ้นดวยเชนกัน การสรางโฟมทําใหลดเวลาในการทํา
แหงลงเมื่อเทียบกับตัวอยางที่มีความหนาเทากัน แตการสรางโฟมก็ทําใหความหนาแนนของ
ตัวอยางลดลง และทําใหลดมวลที่จะทําแหงลดลงดวยเชนกัน (Raharitsifa and Ratti, 2009)
4.5 สมบัติทางกายภาพ เคมี และการยอมรับทางประสาทสัมผัสของสารสกัดจากใบเตยชนิดผง

จากการวิเคราะหสมบัติทางกายภาพ คาสีของสารสกัดจากใบเตยชนิดผงที่ผานการอบแหง
แบบแชเยือกแข็ง ความสามารถในการละลาย ความสามารถในการไหล ความหนาแนนของผง
ปริมาณความชื้น คา aw และการยอมรับทางประสาทสัมผัสไดผลดังตารางที่ 4.4-4.8

สมบัติทางกายภาพของสารสกัดจากใบเตยชนิดผงทางดานสีดังตารางที่ 4.4.1 พบวาคาสี L*
มีความสวางปานกลาง คาสี a* มีคาเปนสีเขียว และคาสี b* มีคาสีเหลืองออน คาสีเขียวซึ่งเปนสีของ
คลอโรฟลล สวนสีเหลืองเปนสีของแคโรทีนอยดที่เปนองคประกอบของใบเตย ในสวนของคา
ความสวางที่มีความสวางปานกลางน้ันเกิดจากการทําแหง ซึ่งการทําแหงทําใหเกิดการเปลี่ยน แปลง
สีผิวของอาหาร และเปลี่ยนการสะทอนของแสงสี (นิธิยา, 2543) และเน่ืองจากมีการเติมสารกอโฟม
ซึ่งเปนผงสีออกขาวปนเหลืองลงไปเปนสวนผสมจึงทําใหมีคาความสวางเพิ่มสูงขึ้นจากตัวอยางที่
ไมใสสารกอโฟม ภายหลังการทําแหงคาความสวาง คาสีเขียว และเหลืองในทุกตัวอยางมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ตัวอยางที่ไมทําใหเกิดโฟมจะมีคาความสวางนอยกวา
ตัวอยางที่ผานกระบวนการทําใหเกิดโฟมเน่ืองจากกระบวนการทําใหเกิดโฟมเปนกระบวนการที่ทํา
ใหอากาศแทรกตัวอยูภายในทําใหมีความโปรงแสงมากกวาจึงทําใหมีคาความสวางสูงกวา และ
ตัวอยางที่ใชสารผสมจะมีคาสีเหลืองมากกวาอาจเน่ืองมาจากสารกอโฟมที่ใสในปริมาณมากกวา
ตัวอยางที่ใสสารกอโฟมไขขาว และโซเดียมแคซิเนต ซึ่งมีสีออกขาวปนเหลืองจึงทําใหมีคาสีเหลือง
มากกวาน่ันเอง
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การวิเคราะหคา C* หรือ Chroma โดยคา C* มีคาเขาใกล 0 หมายถึง วัตถุมีสีเทา หากคา C*
มากขึ้น แสดงวา ตัวอยางมีความเขมของสีมากขึ้น (McGuire, 1992) ผลการทดลองพบวาคา C* ของ
สารสกัดจากใบเตยชนิดผงไมใสสารกอโฟม, ตัวอยางที่ใชไขขาวเปนสารกอโฟม, ตัวอยางที่ใช
โซเดียมแคซิเนตเปนสารกอโฟม และ สารผสม (ไขขาว: โซเดียมแคซิเนต: เมทโทเซล ™) มีคา
20.89, 24.78, 23.06 และ 25.85 ตามลําดับ

การวิเคราะหคา H° หรือ Hue angle เปนคาที่แสดงถึง สีแทจริงที่ปรากฏใหเห็น หากคา H°
อยูในชวง 0 - 45 องศา แสดงสีมวงแดง-สีสมแดง 45 - 90 องศา แสดงสีสมแดง-สีเหลือง90 - 180
องศา แสดงสีเหลือง-สีเขียว 180 - 270 องศา แสดงสีเขียว-สีนํ้าเงิน 180 - 360 องศาแสดงสีนํ้าเงิน-สี
มวงแดง (McGuire, 1992) ผลการทดลองพบวา คา H° ของสารสกัดจากใบเตยชนิดผงไมใสสารกอโฟม,
ตัวอยางที่ใชไขขาวเปนสารกอโฟม, ตัวอยางที่ใชโซเดียมแคซิเนตเปนสารกอโฟม และ สารผสม
(ไขขาว: โซเดียมแคซิเนต: เมทโธเซล™) มีคา 121.50, 121.78, 121.59และ119.79ตามลําดับ แสดงวา
สีที่แทจริงของสารสกัดจากใบเตยชนิดผงมีสีเหลือง-สีเขียว โดยเปนสีเขียวของคลอโรฟลล และสี
สมแดงของแคโรทีนอยด
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ตารางท่ี 4.5 คา aw และปริมาณความชื้นของสารสกัดจากใบเตยชนิดผงหลังจากการทําแหงแบบแช
เยือกแข็ง
ชนิดของสารกอโฟม aw ความชื้น (รอยละ)
ตัวอยางท่ีไมผานการทําใหเกิดโฟม
Control 0.327±0.006ab 7.52±0.28a

ไขขาว 0.266±0.010bc 4.99±0.28cd

โซเดียมแคซิเนต 0.237±0.000c 4.28±0.14d

ไขขาว:โซเดียมแคซิเนต: 0.227±0.006c 5.41±1.25bc

เมทโธเซล ™

ตัวอยางท่ีผานการทําใหเกิดโฟม
ไขขาว 0.340±0.00a 7.45±0.08a

โซเดียมแคซิเนต 0.337±0.006a 6.20±0.00b

ไขขาว:โซเดียมแคซิเนต: 0.272±0.021abc 5.33±0.08bc

เมทโธเซล ™

หมายเหตุ: คาที่แสดงในตารางเปนคาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ไดจากการทดลอง 3 ซ้ํา
a, b, c… ตัวอักษรกํากับที่แตกตางกันในแนวต้ังเดียวกันแสดงความแตกตางกันของขอมูลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)

คา aw ของสารสกัดจากใบเตยชนิดผง (ตารางที่ 4.5) พบวาทุกตัวอยางมีคา aw ไมเกิน0.6 ซึ่ง
จุลินทรียทุกชนิดจะหยุดการเจริญเมื่ออาหารมีคา aw 0.6 หรือตํ่ากวา เน่ืองจาก aw เปนปจจัยสําคัญใน
การคาดคะเนอายุการเก็บอาหาร และเปนตัวบงชี้ถึงความปลอดภัยของอาหาร (นิธิยา , 2551) ซึ่งใน
ตัวอยางที่ไมใสสารกอโฟมจะมีคา aw สูงกวาผงที่ใสสารกอโฟมโซเดียมแคซิเนต สารผสมของไข
ขาว:โซเดียมแคซิเนต:เมทโธเซล™ และไขขาวตามลําดับ และเมื่อเทียบกับตัวอยางที่ใสสารกอโฟม
และผานกระบวนการทําใหเกิดโฟมกอนการทําแหงแบบแชเยือกแข็ง แลวพบวาทุกตัวอยางมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) และพบวาวาผงที่ผานกระบวนการทําใหเกิดโฟมจะ
มีคา aw สูงกวาผงที่ไมผานกระบวนการทําใหเกิดโฟม ทั้งน้ีอาจสืบเน่ืองมาจากโครงสรางทาง
กายภาพของผงที่มีความพรุนเมื่อนําออกจากกระบวนการจึงมีการดูดความชื้นไดมากกวา ใน
งานวิจัยของ Raharitsifa and Ratti (2009) พบวาตัวอยางที่ผานกระบวนการขึ้นโฟมจะมีโครงสราง
แบบ skeletal มีความพรุนสูง และรูปรางของรูพรุนยืดออก แตตัวอยางที่ไมผานกระบวนการขึ้น
โฟมมีโครงสรางที่เกาะกันแนน และมีรูพรุนนอยกวาตัวอยางที่ผานกระบวนการขึ้นโฟม
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จากการทดลองพบวาความชื้นของผงที่ใสสารกอโฟมโซเดียมแคซิเนตที่ไมผาน
กระบวนการทําใหเกิดโฟมมีคาความชื้นตํ่าที่สุดคือ 4.28±0.15 และตัวอยางที่มีความชื้นสูงที่สุดคือ
ตัวอยางที่ใชไขขาวและผานกระบวนการทําใหเกิดโฟมมีคาความชื้นคือ 7.43±0.63 ซึ่งสอดคลองกับ
คา aw และพบวาตัวอยางที่ผานกระบวนการทําใหเกิดโฟมจะมีปริมาณความชื้นสูงกวาตัวอยางที่ไม
ผานกระบวนการเน่ืองจากการขึ้นโฟมจะทําใหโครงสรางของสารเกิดการขึ้นฟูทําใหมีอากาศแทรก
ตัวเขาไปที่ตัวอยางสูงกวาเมื่อผานกระบวนการทําแหงทําใหโครงสรางของผงมีชองวางมากขึ้นทํา
ใหเกิดการดูดซับนํ้าไดมากกวาตัวอยางที่ไมขึ้นโฟม

ตารางท่ี 4.6 ปริมาณคลอโรฟลลของสารสกัดจากใบเตยชนิดผงหลังจากการทําแหงแบบแชเยือก
แข็ง
ชนิดของสารกอโฟม คลอโรฟลล (mg /100 g)
ตัวอยางท่ีไมผานการทําใหเกิดโฟม
Control 260.00±2.69a

ไขขาว 24.53±2.14e

โซเดียมแคซิเนต 105.20±4.99b

ไขขาว:โซเดียมแคซิเนต: 18.18±1.95fe

เมทโธเซล ™

ตัวอยาท่ีผานการทําใหโฟม
ไขขาว 29.71±1.23d

โซเดียมแคซิเนต 75.5±1.20c

ไขขาว:โซเดียมแคซิเนต: 22.21±2.09f

เมทโธเซล ™

หมายเหตุ: คาที่แสดงในตารางเปนคาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ไดจากการทดลอง 3 ซ้ํา
a, b, c…. ตัวอักษรกํากับที่แตกตางกันในแนวต้ังเดียวกันแสดงความแตกตางกันของขอมูลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)

ผลการวิเคราะหปริมาณรวมคลอโรฟลลในสารสกัดจากใบเตยชนิดผง แสดงดังตารางที่ 4.6
พบวา นํ้าใบเตยไมใสสารกอโฟมจะมีปริมาณรวมคลอโรฟลล 260.00 mg/100g แตเมื่อใสสาร
กอโฟมกลับพบวาปริมาณคลอโรฟลลลดลง อาจเน่ืองมาจากอัตราสวนของนํ้าใบเตยสดลดลงจึงทํา
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ใหปริมาณคลอโรฟลลลดลงดวย และเมื่อเปรียบเทียบตัวอยางที่ไมผานกระบวนการกอโฟมจะมี
ปริมาณรวมคลอโรฟลลมากกวาตัวอยางที่ทําใหเกิดโฟม เน่ืองจากคลอโรฟลลเสื่อมสลายไดอยาง
รวดเร็ว โดยมีสาเหตุไดจากปฏิกิริยาของเอนไซม หรือปจจัยอ่ืน เชน กรด ออกซิเจน แสง และความ
รอน (Porrarud and Pranee, 2010) ดังน้ันเมื่อตัวอยางที่ผานกระบวนการทําใหเกิดโฟมจะสัมผัสกับ
แสง อากาศ และความรอนที่เกิดจากกระบวนการขึ้นโฟมทําใหสูญเสียคลอโรฟลล ไปมากกวา
ตัวอยางที่ไมผานกระบวนการทําใหเกิดโฟม อีกทั้งวิธีการทําแหงแบบแชเยือกแข็งโฟม-แมทเปน
วิธีการที่ทําใหตัวอยางมีพื้นที่สัมผัสกับสภาวะการทําแหงมากจึงทําใหตัวอยางมีความพรุนสูง ซึ่ง
คลอโรฟลลไวตอการออกซิเดชันจึงเปนการสูญเสียคลอโรฟลลอีกทางหน่ึง (King et al.,2001)

ตารางท่ี 4.7 สมบัติทางดานความสามารถในการละลาย ความสามารถในการไหล ความหนาแนน
ของนํ้าใบเตยชนิดผงหลังจากการทําแหงแบบแชเยือกแข็ง

ชนิดของสารกอโฟม ความสามารถในการละลาย ความสามารถในการไหล ความหนาแนน

(รอยละ) (องศา) (กรัม/มิลลิลิตร)

ตัวอยางท่ีไมผานการใหเกิดโฟม
Control 83.02±2.12a 29.67±1.15c 0.45±0.06a

ไขขาว 84.16±6.84a 32.67±1.15b 0.21±0.00d

โซเดียมแคซิเนต 63.95±3.53d 32.67±1.15b 0.21±0.00d

ไขขาว:โซเดียมแคซิเนต: 66.14±13.64cd 34.00±2.00b 0.30±0.01b

เมทโธเซล ™

ตัวอยางท่ีผานการทําใหโฟม
ไขขาว 82.93±2.57a 35.00±1.00ab 0.12±0.01e

โซเดียมแคซิเนต 69.90±4.06b 33.33±1.15b 0.19±0.00d

ไขขาว:โซเดียมแคซิเนต: 67.43±3.50cd 35.67±2.08a 0.25±0.00c

เมทโธเซล ™

หมายเหตุ: คาที่แสดงในตารางเปนคาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ไดจากการทดลอง 3 ซ้ํา
a, b, c ตัวอักษรกํากับที่แตกตางกันในแนวต้ังเดียวกันแสดงความแตกตางกันของขอมูล

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)
สมบัติทางดานกายภาพของสารสกัดนํ้าใบเตยชนิดผงพบวาการละลายของตัวอยางที่ผาน

กระบวนการทําใหเกิดโฟมจะมีคาการละลายที่สูงกวาตัวอยางที่ไมทําใหเกิดโฟมในตัวอยางที่ใช
โซเดียมแคซิเนตเปนสารกอโฟมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โปรตีนไขขาว และสารผสม
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(ไขขาว:โซเดียมแคซิเนต:เมทโทเซล ™ ที่ไมผาน และผานการทําใหเกิดโฟมความสามรถในการ
ละลายไมมีความแตกตางกัน (p≤0.05) ความสามารถในการละลายของใบเตยผงมีคานอยอาจ
เน่ืองมาจาก ในการทําแหงแบบโฟม-แมทจะใสสารกอโฟมที่มีโมเลกุลสูงทําใหเกิดการละลายนํ้าได
ชา (Raharitsifa and Ratti, 2009) ในสวนของสมบัติของการไหลของผงพบวาตัวอยางผงมีคามุมกอง
ที่อยูในเกณฑการไหลงาย และพบวาสารสกัดจากใบเตยชนิดผงที่ผานการทําใหเกิดโฟมจะมีคามุม
กองที่สูงกวาเน่ืองจากในกระบวนการทําใหเกิดโฟมเปนกระบวนการที่ใหอากาศแทรกตัวอยูภายใน
โครงสรางเมื่อบดเปนผงโครงสรางของผงจะมีชองวางสําหรับการเกาะตัวกับความชื้นไดมากกวาทํา
ใหผงเกิดการเกาะตัวกันทําใหการไหลเปนไปไดนอยกวาตัวอยางที่ไมขึ้นโฟม และคาคาวาม
หนาแนนของผงพบวาในตัวอยางที่ผานกระบวนการทําใหเกิดโฟมจะมีความหนาแนนนอยกวา
ตัวอยางที่ไมขึ้นโฟมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ซึ่งสัมพันธกันกับคา overrun ของโฟมโดย
ที่การขึ้นโฟมเปนกระบวนการที่ใหอากาศแทรกตัวอยูภายในโครงสรางจึงทําใหโครงสรางมีพื้นที่
ผิว และชองวางมากกวาเมื่อบดเปนผงโครงสรางของผงจึงยังมีชองวางมากกวาตัวอยางที่ไมผาน
กระบวนการทําใหเกิดโฟม อีกทั้งยังขึ้นกับชนิดของสารกอโฟมที่ใชเน่ืองจากนํ้าหนัก และขนาด
โมเลกุลของสารแตกตางกันจึงทําใหผงที่ใชสารผสมในการกอโฟมมีความหนาแนนสูงกวาเน่ืองจาก
ใชสารกอโฟมมากขึ้นในสวนผสมทําใหผงมีนํ้าหนักโมเลกุลเพิ่มมากขึ้นทําใหมีความหนาแนนสูง
ที่สุด
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ตารางท่ี 4.8 สมบัติทางดานประสาทสัมผัสของผงหลังจากการทําแหงแบบแชเยือกแข็ง
คุณภาพทางประสาทสัมผัส คะแนนของการทดสอบทางประสาทสัมผัส

สี กลิ่น        ลักษณะปรากฏ ความชอบ
โดยรวม

ตัวอยางท่ีไมผานการใหเกิดโฟม
Control 8.66 ±0.48 a 6.94±2.20bc 7.14±0.7 b 6.42±1.66 c

ไขขาว 7.40 ±1.38 b 7.02±1.48 a 6.30±1.00 c 6.44±0.84 b

โซเดียมแคซิเนต 6.80 ±1.40 c 6.60±1.26ab 6.38±1.26 c 5.94±2.17 c

ไขขาว:โซเดียมแคซิเนต: 5.92 ±1.40 d 5.94±1.00 c 5.52±0.97 d 5.64±1.78 c

เมทโธเซล™

ตัวอยางท่ีผานการทําใหโฟม
ไขขาว 5.82±1.24 e 6.76±1.02 b 7.64±1.87 a 7.40±1.23 a

โซเดียมแคซิเนต 6.24±2.15 d 6.84±1.49 b 7.78±1.66 b 7.08±0.94ab

ไขขาว:โซเดียมแคซิเนต: 5.02±2.05 e 6.30±1.43bc 7.74±1.06 b 7.00±1.16ab

เมทโธเซล ™

หมายเหตุ: คาที่แสดงในตารางเปนคาเฉล่ีย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ไดจากผูทดสอบชิม
a, b, c … ตัวอักษรกํากับที่แตกตางกันในแนวตั้งเดียวกันแสดงความแตกตางกันของขอมูลอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p≤0.05)
คะแนนดานสี 1 = เขียวออกเหลืองและ 9 = เขียวเขมมาก; คะแนนดานกล่ิน 1 = ไมสามารถรับไดเลยและ 9 =
สามารถรับไดเดนชัดมาก; คะแนนดานลักษณะปรากฏ 1 = เกาะตัวกันเปนกอนและ 9 = ละเอียดมาก; คะแนนความชอบ
โดยรวม 1 = ไมชอบมากที่สุด และ 9 = ชอบมากที่สุด

จากผลการทดสอบทางประสามสัมผัสดาน สี กลิ่น ลักษณะผง และความชอบโดยรวม ใชผู
ทดสอบจํานวน 50 คน พบวา ลักษณะทางดานประสาทสัมผัสของผงหลังจากการทําแหงแบบแชเยือกแข็ง
ผงที่ไมใสสารกอโฟม มีความชอบของสีสูงที่สุด เน่ืองจากสารกอโฟมเปนสารที่มีสีขาวออกเหลือง
เมื่อเติมลงในนํ้าใบเตยทําใหคาของสีเขียวลดลงแตกลับทําใหคาความสวางเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งเกิดการ
encapsulation ทําใหผงที่เติมสารกอโฟมมีสีออนกวาตัวอยางที่ไมเติม และพบวาสารผสมมีคาตํ่า
ที่สุดอาจเน่ืองจากสารผสมมีปริมาณของแข็งที่เกิดจากสารกอโฟมมากจึงทําใหความชอบในคาสี
นอยที่สุด ในดานของกลิ่นกลับพบวาตัวอยางที่ใสไขขาวแตไมผานกระบวนการเกิดโฟมมีคาสูง
ที่สุด และสารผสมมีคาตํ่าที่สุดอาจเน่ืองจากสารผสมมีปริมาณของแข็งที่เกิดจากสารกอโฟมมาก
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และในสารแตละชนิดจะมีกลิ่นเฉพาะจึงอาจทําใหกลิ่นของใบเตยดอยลงกวาใชสารชนิดเดียว และ
อาจเน่ืองมาจากเกิดการ encapsulation ของ wall material ที่หนามากเกินไปทําใหการปลดปลอย
กลิ่นเกิดขึ้นไดนอยลง ความชอบลักษณะของผง และในดานความชอบโดยรวมสารกอโฟมไขขาวที่
ผานกระบวนการกอโฟมจะมีความชอบโดยรวมสูงที่สุด

ตารางท่ี 4.9 คาสัมประสิทธิสหสัมพันธของสมบัติทางดานประสาทสัมผัสของสารสกัดจากใบเตย
ชนิดผง

คุณภาพทางประสาทสัมผัส คาสัมประสิทธิสหสัมพันธ

สี กลิ่น            ลักษณะปรากฏ ความชอบ
โดยรวม

สี 1.000 0.741* 0.314 0.300

กลิ่น 0.741* 1.000 0.489 0.658

ลักษณะปรากฏ 0.314 0.489 1.000 0.919**

ความชอบโดยรวม 0.300 0.658 0.919** 1.000

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญ (p≤0.05), ** มีนัยสําคัญยิ่ง (p≤0.01)

จากการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของคุณภาพทางประสาทสัมผัสพบวา คะแนนดานสี
และกลิ่นมีความสัมพันธกันในระดับสูง (p≤0.05) น่ันคือเมื่อคะแนนดานสีเพิ่มขึ้นคะแนนของกลิ่นก็
จะเพิ่มเชนเดียวกัน และลักษณะผงมีความสัมพันธกันสูงมากกับความชอบโดยรวม (p≤0.01) เมื่อ
คะแนนในดานลักษณะผงเพิ่มคะแนนความชอบก็จะเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน สวนของคะแนนดานสี และ
กลิ่นที่มีตอลักษณะผง และความชอบโดยรวมน้ันไมมีความสัมพันธกัน

4.6 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพและเคมีระหวางการเก็บรักษาสารสกัดจากใบเตยชนิดผง

จากการทดสอบเปรียบเทียบตัวอยางที่ผานกระบวนการกอใหเกิดโฟม และไมผาน
กระบวนการเกิดโฟมพบวาตัวอยางที่ทําใหเกิดโฟมมีคาของเวลาในการทําแหงตํ่ากวาตัวอยางที่ไม
ทําใหเกิดโฟม จึงไดนําตัวอยางที่ทําแหงแบบแชเยือกแข็งโฟม-แมทมาศึกษาถึงระยะเวลาในการเก็บ
และการเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติของสารสกัดใบเตยผงภายหลังการเก็บที่สองอุณหภูมิ คือ 4
องศาเซลเซียส และ 37 องศาเซลเซียส ที่ระยะเวลา 12 อาทิตย
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(a) (b)

รูปท่ี 4.2 ปริมาณความชื้นของตัวอยางที่ผานการเก็บเปนเวลา 12 อาทิตย (a) เก็บไวในอุณหภูมิ 4
องศาเซลเซียส (b) เก็บไวในอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส

หมายเหตุ: F-EW คือ ไขขาวที่ผานกระบวนการเกิดโฟม, F-NaCn คือ โซเดียมแคซิเนตที่ผาน   กระบวนการเกิด
โฟม, F-Mix คือ สารผสมไขขาว: โซเดียมแคซิเนต: เมทโธเซล ™ ที่   ผานกระบวนการเกิดโฟม

จากรูปที่ 4.2 จะเห็นไดวา คาความชื้นของผลิตภัณฑผงจะมีคาความชื้นอยูในชวง 5.33 –
15.03 คาความชื้นสูงสุดคือตัวอยางควบคุมที่เก็บไวที่อุณหภูมิ 37องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 อาทิตย
คาความชื้นที่ตํ่าที่สุดคือตัวอยางที่ใชสารผสม ปริมาณความชื้น รอยละ 5.33 (รูปที่ 4.2 a) จากรูปที่
4.2 b จะพบวา คาความชื้นของทุกผลิตภัณฑมีแนวโนมที่จะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเวลาในการเก็บผานไป
โดยที่ตัวอยางควบคุมจะมีความชื้นเพิ่มขึ้นสูงสุด  เน่ืองจากตัวอยางควบคุมไมมีการใสสารใดๆเมื่อ
ทําแหงทําใหนํ้าหนักโมเลกุลนอยกวาการตัวอยางที่ใชสารกอโฟมซึ่งเปนสารที่มีนํ้าหนักโมเลกุลสูง
จําพวกโปรตีนมีคุณสมบัติเปนพวก non-hygroscopic ซึ่งถาหากผงมีโมเลกุลเล็กจะสามารถดูดซับ
นํ้าไดดีจึงทําใหตัวอยางควบคุมมีคาความชื้นสูงเมื่อเก็บที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
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(a) (b)

รูปท่ี 4.3 คา aw ของตัวอยางที่ผานการเก็บเปนเวลา 12 อาทิตย (a) เก็บไวในอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
และ (b) เก็บไวในอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส

หมายเหตุ: F-EW คือ ไขขาวที่ผานกระบวนการเกิดโฟม, F-NaCn คือ โซเดียมแคซิเนตที่ผาน   กระบวนการเกิด
โฟม, F-Mix คือ สารผสมไขขาว: โซเดียมแคซิเนต: เมทโธเซล ™ ที่   ผานกระบวนการเกิดโฟม

จากรูปที่ 4.3 พบวาคา aw ของทุกตัวอยางมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p≤0.05) และเมื่อระยะเวลาในการจัดเก็บนานขึ้นคาawจะเพิ่มสูงขึ้น และคา aw ในทุกตัวอยางจะมี
แนวโนมจะสูงขึ้นเมื่อระยะเวลาการเก็บผานไป คา aw จะอยูในชวง 0.272-0.548 โดยการเก็บที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ตัวอยางที่ใชไขขาวเปนสารกอโฟมจะมีคา aw สูงที่สุด คือเมื่อเวลาผานไป
12 อาทิตยคา aw จะเพิ่มขึ้นจาก 0.340 เปน 0.382 สวนตัวอยางที่ใชสารผสมจะมีคา awตํ่าเน่ืองจาก
มวลโมเลกุลของผงมีคามากทําใหการดูดซับความชื้นชากวาสารที่มีมวลโมเลกุลนอย สวนตัวอยาง
ควบคุมที่มีคาawตํ่าเน่ืองจากไมผานกระบวนการทําใหเกิดโฟมโมเลกุลของสารประกอบไมถูก
ทําลายจึงทําใหเกิดการดูดซับหรือจับตัวกับโมเลกุลของนํ้าไดชากวาตัวอยางที่ผานกระบวนการทํา
ใหเกิดโฟม จากรูปที่ 4.3 ตัวอยางที่เปนตัวอยางควบคุมจะมีคา aw สูงสุดคือ 0.548 สวนตัวอยางที่ใช
โซเดียมแคซิเนต สารผสม และตัวอยางควบคุมจะมีคา aw ใกลเคียงกันเมื่อเวลาในการจัดเก็บผานไป
โดยมีคาเพิ่มขึ้นใกลเคียงกัน และเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยอยูในชวง 0.272 –
0.548 สําหรับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ใบเตยผงที่เตรียมจากนํ้าใบเตย มีคา aw

เพิ่มขึ้นมากกวาตัวอยางใบเตยผงที่เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ซึ่งมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) การที่ใบเตยผงมีคา aw เพิ่มขึ้นระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 37
องศาเซลเซียส โดยเพิ่มขึ้นมากกวาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เน่ืองจากกระบวนการ
ทําใหเกิดโฟมจะทําใหโครงสรางของสารเกิดการขึ้นฟูทําใหมีอากาศแทรกตัวเขาไปที่ตัวอยางสูง
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กวาเมื่อผานกระบวนการทําแหงทําใหโครงสรางของผงมีชองวางมากขึ้นทําใหเกิดการดูดซับนํ้าได
มากขึ้นทําใหใบเตยผงมีมีคุณสมบัติเปน hygroscopic เมื่อมีความชื้นสัมพัทธของอากาศเพิ่มขึ้นเพียง
เล็กนอยจะทําใหปริมาณความชื้นของอาหารเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว นอกจากน้ี ความสัมพันธระหวาง
ความชื้นและคา aw ยังขึ้นกับอุณหภูมิดวย (นิธิยา, 2551) ดังน้ันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิใน
การจัดเก็บจึงทําใหมีการเพิ่มขึ้นของคา awและการที่คากิจกรรมของนํ้าอยูในชวง 0.6-0.7 หรือตํ่ากวา
ทําใหจุลินทรียไมสามารถเจริญได ซึ่งคากิจกรรมของนํ้า เปนตัวชี้บง หรือทํานายการเสื่อมสลาย
และการเนาเสียของอาหาร และเปนตัวกําหนดการสิ้นสุดอายุการเก็บรักษาของอาหารอบแหง
เพื่อใหผลิตภัณฑอาหารอบแหง สามารถเก็บรักษาไดนาน และมีความคงตัวดี (นิธิยา, 2544)

(b) (b)

รูปท่ี 4.4 คลอโรฟลลของตัวอยางที่ผานการเก็บเปนเวลา 12 อาทิตย (a) เก็บไวในอุณหภูมิ 4 องศา-
เซลเซียสและ (b) เก็บไวในอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสหมายเหตุ
หมายเหตุ: F-EW คือ ไขขาวที่ผานกระบวนการเกิดโฟม, F-NaCn คือ โซเดียมแคซิเนตที่ผาน   กระบวนการ

เกิดโฟม, F-Mix คือ สารผสมไขขาว: โซเดียมแคซิเนต: เมทโธเซล ™ ที่   ผานกระบวนการเกิดโฟม

ในการทดสอบปริมาณคลอโรฟลลพบวาการเก็บรักษาผงไวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จะ
สูญเสียคลอโรฟลลจะนอยกวาเมื่อเทียบกับการเก็บที่ 37 องศาเซลเซียส อยางมีนัยสําคัญ (p ≤ 0.05)
และพบวาตัวอยางที่ใชสารกอโฟมจะมีปริมาณคลอโรฟลลลดลงตามระยะเวลาการเก็บอยา งมี
นัยสําคัญ (p ≤ 0.05) ซึ่งตัวอยางควบคุมจะมีปริมาณคลอโรฟลลสูงที่สุดเน่ืองจากไมใสสารกอโฟม
ใดๆจึงทําใหผงที่ไดมีปริมาณคลอโรฟลลสูง อีกทั้งยังไมผานกระบวนการทําใหเกิดโฟมจึงทําให
คลอโรฟลลยังคงสภาพไดในการเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส แตเมื่อเก็บที่อุณหภูมิ 37องศา-
เซลเซียส กลับพบวาปริมาณคลอโรฟลลลดลงอยางรวดเร็วอาจเน่ืองมาจากไมมีสารหอหุมไวเมื่อ
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นจึงทําใหปฏิกิริยาทางเคมีของผงเกิดการเปลี่ยนแปลงไปทําใหไมสามารถรักษา
สภาพไดโดยปกติแลวคลอโรฟลลมีความคงตัวตํ่าตอความรอน แสง ออกซิเจน และคา pH และการ



48

เปลี่ยนแปลงของคลอโรฟลลยังขึ้นกับคา pH คา aw และความเขมขนของคลอโรฟลล (นิธิยา, 2551)
ซึ่งอุณหภูมิยังมีผลสงเสริมใหคา aw ของตัวอยางเพิ่มขึ้นในสัปดาหที่ 1 - 4 ซึ่งมีคาอยูในชวง 0.272 -
0.361 ดังรูปที่ 4.4โดยคลอโรฟลลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเปนฟโอไฟตินนอกจากน้ี นิธิยา (2551)
รายงานวา การสลายตัวของคลอโรฟลลในผักโขม พบวา เมื่อ aw อยูในชวง 0 - 0.32 คลอโรฟลลจะมี
ความคงตัวดีระหวางการเก็บรักษา จากการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เมื่อ aw เพิ่มขึ้น
เปน 0.340 - 0.584 จะมีฟโอไฟตินเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว แตเมื่อตัวอยางที่ใชสารกอโฟม และผาน
กระบวนการทําใหเกิดโฟมจะมีปริมาณคลอโรฟลลลดลงอยางมีนัยสําคัญ โดยจะอยูในชวง 22.21-
75.50 mg/100g ซึ่งตัวอยางที่ใชสารกอโฟมโซเดียมแคซิ เนตมีประสิทธิภาพสามารถรักษา
คลอโรฟลลไดสูงที่สุด อาจเน่ืองมาจากเปนสารกอโฟมที่มีคุณสมบัติเปนโปรตีนสามารถเปนฟลม
หอหุมสามารถจับกับคลอโรฟลลไดดีกวาไขขาวที่มีคุณสมบัติเปนโปรตีนเหมือนกัน สวนสารผสม
จะมีปริมาณคลอโรฟลลนอยกวาเน่ืองมาจากสัดสวนของสารผสมที่เพิ่มขึ้นแตลดปริมาณนํ้าใบเตย
ลงจึงมีปริมาณคลอโรฟลลที่นอยกวาตัวอยางอ่ืน

(a) (b)

รูปท่ี 4.5 มุมกองของตัวอยางที่ผานการเก็บเปนเวลา 12 อาทิตย (a) เก็บไวในอุณหภูมิ 4 องศา-
เซลเซียสและ (b) เก็บไวในอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส

หมายเหตุ: F-EW คือ ไขขาวที่ผานกระบวนการเกิดโฟม, F-NaCn คือ โซเดียมแคซิเนตที่ผาน   กระบวนการเกิด
โฟม, F-Mix คือ สารผสมไขขาว: โซเดียมแคซิเนต: เมทโธเซล ™ ที่   ผานกระบวนการเกิดโฟม

จากรูปที่ 4.5(a) พบวาคามุมกองของตัวอยางที่ใชไขขาวเปนสารกอโฟมจะมีคามุมกองสูง
ที่สุดสอดคลองกับคา aw และคาความชื้น เน่ืองจากตัวอยางมีความชื้นภายในสูงจึงทําใหมีการเกาะ
ติดกันของอนุภาคผงไดมากกวาตัวอยางที่ใชสารกอโฟมอ่ืน แตยังอยูในชวงที่เกิดการไหลได สวน
ตัวอยางอ่ืนมีแนวโนมจะมีคามุมกองที่สูงขึ้นเมื่อเวลาในการเก็บผานไป โดยมีคามุมกอง เพิ่มสูงขึ้น
จาก 35.00 เปน 39.67 ที่เก็บไวที่ 4 องศาเซลเซียสเมื่อเวลาผานไป 12 อาทิตย และเชนเดียวกับ
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ตัวอยางควบคุมที่สอดคลองกับคา awที่ตํ่าจึงเกิดการเกาะติดของผงนอยทําใหยังอยูในชวงของการ
ไหลได สวนตัวอยางที่ใชโซเดียมแคซิเนต และสารผสมในการกอโฟมน้ันจะมีคาใกลเคียงกัน และมี
การเพิ่มขึ้นของมุมกองใกลเคียงกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) และยังอยูในชวงของ
การไหลไดโดยมีการเกาะติดเล็กนอย จากรูปที่ 4.5(b) พบวาในการเก็บที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
ตัวอยางที่ใชไขขาวเปนสารกอโฟมเมื่อระยะเวลาในการจัดเก็บนานขึ้นจะมีคามุมกองที่สูงขึ้น
มากกวาตัวอยางที่ใชสารกอโฟมชนิดอ่ืน และพบวาตัวอยางที่ใชไขขาวเปนสารกอโฟมจะมีคามุม
กองที่สูงโดยอยูในชวงของการเกาะติดไหลไดนอย สวนตัวอยางอ่ืนมีแนวโนมคามุมกองสูงขึ้นเมื่อ
เวลาในการเก็บผานไปแตยังคงไหลไดเมื่อเก็บไวนาน 12 อาทิตย เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนี
ความสามารถในการไหลของ Carr Index พบวามุมกองดังกลาวมีคาอยูในชวง 30-45o แสดงวามี
ความสามารถในการไหลที่ดี (Geldart et al., 2006) ซึ่งในตัวอยางควบคุมที่การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
4องศาเซลเซียส จะมีคามุมกองที่นอยกวาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p ≤ 0.05)

(a) (b)

รูปท่ี4.6 ความหนาแนนรวมของตัวอยางที่ผานการเก็บเปนเวลา 12 อาทิตย (a) เก็บไวในอุณหภูมิ 4
องศาเซลเซียส (b) เก็บไวในอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส

หมายเหตุ: F-EW คือ ไขขาวที่ผานกระบวนการเกิดโฟม, F-NaCn คือ โซเดียมแคซิเนตที่ผาน   กระบวนการเกิด
โฟม, F-Mix คือ สารผสมไขขาว: โซเดียมแคซิเนต: เมทโธเซล ™ ที่   ผานกระบวนการเกิดโฟม

จากรูปที่ 4.6 พบวาคาความหนาแนนจะอยูในชวง 0.11-0.45 g/ml โดยพบวาจะมีคาความ
หนาแนนลดลงเมื่อเวลาในการเก็บรักษาผานไป และพบวาที่อุณหภูมิการเก็บรักษาที่ 4 องศาเซลเซียส
จะมีคาความหนาแนนสูงกวาที่การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส อีกทั้งยังพบวาตัวอยางที่ใส
สารกอโฟมมีคาความหนาแนนนอยกวาตัวอยางควบคุม เน่ืองจากปจจัยที่มีผลตอความหนาแนนของ
อาหารคือความชื้นที่มีผลตอความสามารถในการเกาะติด อาหารที่เปน hygroscopic มี bulk density
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ตํ่า เน่ืองจากอาหารจะดูดนํ้าเล็กนอยเขาไปที่ผิวแลวกลายเปน high hygroscopic ทําใหเกิดการเกาะ
ติดกันของอนุภาคโดยจะกันไมใหอนุภาคที่เปน free flowing ไหลลงทําใหเกิดชองวางภายในจึงมี
ปริมาตรเพิ่มขึ้นแตความหนาแนนตํ่า (Barbosa-Cánovas et al., 2005) และในการขึ้นโฟมทําใหมวลของ
ผงลดลงเน่ืองจากมีอากาศแทรกตัวอยูภายในทําใหมีโครงสราที่ เปนรูพรุนดังน้ันความหนาแนนจึง
ลดลงเมื่อเทียบกับตัวอยางควบคุมที่มีความหนาแนนมากกวา

(a) (b)

รูปท่ี 4.7 การละลายของตัวอยางที่ผานการเก็บเปนเวลา 12 อาทิตย (a) เก็บไวในอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
(b) เก็บไวในอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส

หมายเหตุ: F-EW คือ ไขขาวที่ผานกระบวนการเกิดโฟม, F-NaCn คือ โซเดียมแคซิเนตที่ผาน   กระบวนการเกิด
โฟม, F-Mix คือ สารผสมไขขาว: โซเดียมแคซิเนต: เมทโธเซล ™ ที่   ผานกระบวนการเกิดโฟม

คาการละลายจะลดลงเมื่อเวลาผานไปเน่ืองจากเกิดการเกาะกันแนนของอนุภาคเมื่อทําการ
ละลายทําใหอนุภาคผงไมเกิดการกระจายตัวทําใหนํ้าแทรกตัวไดนอยทําใหคาการละลายลดลง จาก
ผลการทดลอง พบวาระยะเวลามีผลตอคาการละลายนํ้า และความสามารถในการคืนรูปของสาร
สกัดใบเตยชนิดผง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) (รูปที่ 4.7 (a),(b) และ ตารางภาคผนวกที่ 6)
โดยคาการละลายมีคาลดลงจากคาการละลายเร่ิมตนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทําใหความสามารถใน
การคืนรูปลดลง สอดคลองกับปริมาณความชื้นที่เพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาเพิ่มมากขึ้น(รูปที่ 4.2 a และ
b) เมื่อปริมาณความชื้นมากขึ้น สงผลใหผลิตภัณฑเกาะตัวกันเปนกอน จึงใชเวลาในการละลายที่
เพิ่มขึ้น โดยมีงานวิจัยของ Raharitsifa and Ratti (2009) พบวาการเติมสารที่มีโมเลกุลใหญ เชนไข
ขาว และเมทโธเซลในนํ้าแอบเปล โดยโฟมที่ผานกระบวนการทําแหงที่ทําจากไขขาวจะละลายได
งายกวาโฟมที่ใชเมทโธเซลTMอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p<0.01) อาจเน่ืองมาจากจํานวนโมเลกุลของ
เมทโธเซลTMที่ใชสูงกวาโมเลกุลของไขขาว และงานวิจัยของ Anema et al., (2006) ที่ศึกษาการ
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ลดลงของความสามารถในการละลายของโฟมไขขาวในระหวางกระบวนการจัดเก็บ อาจ
เน่ืองมาจากเกิดการ cross-linking ของโปรตีน ซึ่งทําใหการละลายลดลงเมื่อเก็บไวเปนเวลานาน

(a) (b)

รูปท่ี 4.8 ความสวางของตัวอยางที่ผานการเก็บเปนเวลา 12 อาทิตย (a) เก็บไวในอุณหภูมิ 4
องศาเซลเซียสและ (b) เก็บไวในอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส

หมายเหตุ: F-EW คือ ไขขาวที่ผานกระบวนการเกิดโฟม, F-NaCn คือ โซเดียมแคซิเนตที่ผาน   กระบวนการเกิด
โฟม, F-Mix คือ สารผสมไขขาว: โซเดียมแคซิเนต: เมทโธเซล ™ ที่   ผานกระบวนการเกิดโฟม

จากรูปที่ 4.8 พบวา คาความสวางของตัวอยางควบคุมมีคาตํ่าสุดเน่ืองจากไมมีการเติมสาร
กอโฟมใดๆลงไปจึงมีแตคลอโรฟลลซึ่งมีสีเขียวเมื่อผานกระบวนการทําแหงจึงทําใหมีสีคอนขาง
เขมมากกวาตัวอยางที่เติมสารกอโฟมแตเมื่อเวลาผานไปเกิน 8 อาทิตยคาสีจะยิ่งเขมขึ้น อาจ
เน่ืองมาจากการเกิดปฏิกิริยา non-enzymetic brownig สวนตัวอยางที่เติมสารกอโฟมจะมีแนวโนม
ของคาความสวางลดลงเมื่อเวลาผานไปเกิน 8 อาทิตย และพบวาทุกชนิดของสารกอโฟมมีคาความ
สวางใกลเคียงกันเมื่อเวลาผานไป 12 อาทิตย จากรูปที่ 4.8 (b) พบวา คาความสวางของทุกตัวอยางมี
คาลดลงอยางตอเน่ืองเมื่อเวลาผานไป และตัวอยางควบคุมจะมีสีเขมมากที่สุดอาจเกิ ดเน่ืองมาจาก
การเกิดปฏิกิริยา non-enzymetic brownig และเมื่อระยะเวลาในการเก็บเพิ่มมากขึ้น คาความสวาง
และคาความเปนสีเขียว ของนํ้าใบเตยชนิดผงมีคาลดลง จากผลการทดลอง สารสกัดจากใบเตย
ชนิดผงที่มีการเปลี่ยนแปลงคาสี L* ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) โดยอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีในสารสกัดจากใบเตยชนิดผงระหวางกระบวนการทําแหง เชน
การสลายตัวของสารบางชนิด (degradation) การเปลี่ยนรูปของสาร (deformation) หรือการ
เปลี่ยนเปนไอโซเมอร (isomerisation) ซึ่งควรมีการศึกษาตอไป



52

รูปท่ี 4.9 สีเขียวของตัวอยางที่ผานการเก็บเปนเวลา 12 อาทิตย (a) เก็บไวในอุณหภูมิ 4 องศา-
เซลเซียสและ (b) เก็บไวในอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส

หมายเหตุ: F-EW คือ ไขขาวที่ผานกระบวนการเกิดโฟม, F-NaCn คือ โซเดียมแคซิเนตที่ผาน   กระบวนการเกิด
โฟม, F-Mix คือ สารผสมไขขาว: โซเดียมแคซิเนต: เมทโธเซล ™ ที่ผานกระบวนการเกิดโฟม

จากรูปที่ 4.9 (a) และ (b) แสดงคาสี a* ของสารสกัดจากใบเตยชนิดผง การวิเคราะหคาสี a*
ซึ่งอธิบายถึงคาสีที่อยูระหวางสีเขียว (-a*) ถึง สีแดง (+a*) ของตัวอยางที่วิเคราะหพบวาคาสีอยู
ในชวงของสีเขียวและเมื่อเวลาผานไปในชวง 4 อาทิตยแรกคาสีคอนขางคงที่มีการเปลี่ยนแปลงเพียง
เล็กนอยแตเมื่อเวลาผานไป 8 อาทิตยคาสีในตัวอยางโฟมโซเดียมแคซิเนตจะมีสีเขียวเพิ่มมากขึ้น แต
ตัวอยางควบคุม ตัวอยางสารผสม และตัวอยางโฟมไขขาวกลับมีคาสีเขียวลดลงอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p≤0.05) จากรูปที่ 4.9 (b) พบวา คาสีอยูในชวงของสีเขียวแตจะมีสีเขียวนอยกวาการเก็บที่
อุณหภูมิ4องศาเซลเซียส โดยตัวอยางควบคุมจะมีสีเขียวลดลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับตัวอยางอ่ืน และ
ตัวอยางที่ใชไขขาวเปนสารกอโฟมจะมีการสูญเสียสีเขียวนอยที่สุด และการลดลงของสีเขียวจะเร่ิม
ลดลงอยางรวดเร็วในอาทิตยที่ 8 ของการเก็บรักษา
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(a) (b)

รูปท่ี 4.10 สีเขียวของตัวอยางที่ผานการเก็บเปนเวลา 12 อาทิตย (a) เก็บไวในอุณหภูมิ 4 องศา-
เซลเซียสและ (b) เก็บไวในอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส

หมายเหตุ: F-EW คือ ไขขาวที่ผานกระบวนการเกิดโฟม, F-NaCn คือ โซเดียมแคซิเนตที่ผาน   กระบวนการเกิด
โฟม, F-Mix คือ สารผสมไขขาว: โซเดียมแคซิเนต: เมทโธเซล ™ ที่   ผานกระบวนการเกิดโฟม

จากรูปที่ 4.10 (a) และ (b) แสดงคาสี b* ของสารสกัดจากใบเตยชนิดผง การวิเคราะหคาสี
b* ซึ่งอธิบายถึงคาสีที่อยูระหวางสีนํ้าเงิน (-b*) ถึง สีเหลือง (+b*) ของตัวอยางที่วิเคราะห พบวาใน
ทุกตัวอยางทั้งที่เก็บไวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และ37 องศาเซลเซียส พบวาจะมีคาสีเหลือง
ลดลง นอกจากน้ีอุณหภูมิมีผลตอคุณภาพใบเตยผงซึ่งการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
โดยเรงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีเพิ่มขึ้น จึงทําใหคาสีเหลืองลดลงกวาที่เก็บที่
อุณหภูมิ 4 องศา-เซลเซียส โดยตัวอยางควบคุมจะมีคาสีเหลืองลดลงมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับการ
ลดลงของคาความสวางของผลิตภัณฑที่มีคาความสวางลดลง คาสีที่เปลี่ยนไปเน่ืองจากมีการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นซึ่งสอดคลองกับปริมาณคลอโรฟลลที่ลดลง
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(a) (b)

รูปท่ี 4.11 สี Hue angle ของตัวอยางที่ผานการเก็บเปนเวลา 12 อาทิตย (a) เก็บไวในอุณหภูมิ 4
องศาเซลเซียสและ (b) เก็บไวในอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส

หมายเหตุ: F-EW คือ ไขขาวที่ผานกระบวนการเกิดโฟม, F-NaCn คือ โซเดียมแคซิเนตที่ผาน   กระบวนการเกิด
โฟม, F-Mix คือ สารผสมไขขาว: โซเดียมแคซิเนต: เมทโธเซล ™ ที่   ผานกระบวนการเกิดโฟม

การวิเคราะหคา H° หรือ Hue angle พบวา คา H° ของสารสกัดจากใบเตยชนิดผงที่เก็บไวที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส (รูปที่ 4.11a) สารสกัดจากใบเตยชนิดผงที่ไมใสสารกอโฟมมีคาสีเขียว
ลดลงอยางรวดเร็วเมื่อเวลาผานไป 4 อาทิตย แตตัวอยางที่ใสสารกอโฟมมีแนวโนมลดลงอยางชาๆ
เมื่อเวลาผานไป 12 อาทิตย และตัวอยางสารสกัดจากใบเตยชนิดผงที่เก็บไวที่อุณหภูมิ 37 องศา-
เซลเซียส (รูปที่ 4.11a) พบวาคาสีเขียวลดลงอยางรวดเร็วในทุกตัวอยางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p ≤ 0.05) ซึ่งคา Hue angle อยูในชวง 105.53-121.78 แสดงวาสีที่แทจริงของสารสกัดจากใบเตย
ชนิดผงมีสีเหลือง-สีเขียว โดยเปนสีเขียวของคลอโรฟลล และสีสมแดงของแคโรทีนอยด

รูปท่ี 4.12 สี Chroma ของตัวอยางที่ผานการเก็บเปนเวลา 12 อาทิตย (a) เก็บไวในอุณหภูมิ 4 องศา-
เซลเซียสและ (b) เก็บไวในอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส

หมายเหตุ: F-EW คือ ไขขาวที่ผานกระบวนการเกิดโฟม, F-NaCn คือ โซเดียมแคซิเนตที่ผาน   กระบวนการเกิด
โฟม, F-Mix คือ สารผสมไขขาว: โซเดียมแคซิเนต: เมทโธเซล ™ ที่   ผานกระบวนการเกิดโฟม
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การวิเคราะหคา C* หรือ Chroma แสดงคาในรูปที่ 4.12 พบวา คา C* ของสารสกัดจาก
ใบเตยชนิดผงที่เก็บไวที่อุณหภูมิ4 และ37 องศาเซลเซียส มีแนวโนมของความเขมสีลดลงอยางมี
นัยสําคัญ (p≤0.05) โดยตัวอยางที่เก็บที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส คาความเขมสีลดลงมากกวา
ตัวอยางที่เก็บไวที่ 4 องศาเซลเซียสอยางมีนัยสําคัญ (p≤0.05) ซึ่งคา Chroma อยูในชวง 3.76-25.85
นอกจากน้ี ผลการทดลองชี้ใหเห็นวาอุณหภูมิของการเก็บรักษามีผลตอการเปลี่ยนแปลงคา C*ใน
การเปลี่ยนแปลงของคาสีที่เกิดขึ้นอาจเน่ืองมาจากมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และเคมีในสาร
สกัดจากใบเตยชนิดผงในระหวางกระบวนการทําแหง เชน การสลายตัวของสารบางชนิด
(degradation) การเปลี่ยนรูปของสาร (deformation) หรือการเปลี่ยนเปนไอโซเมอร (isomerisation)
ซึ่งควรมีการศึกษาตอไป

ในการทดสอบทางประสาทสัมผัสดานสี แสดงผลในตารางที่ 4.10 พบวา ตัวอยางที่เปน
ตัวอยางควบคุมผูทําการทดสอบใหคาสีเขียวสูงสุดในทุกเวลา และทุกอุณหภูมิในการจัดเก็บ
เน่ืองจากตัวอยางควบคุมไมไดใสสารกอโฟมซึ่งมีสีขาวออกเหลืองจึงทําใหคาสีเขียวมากกวา
ตัวอยางอ่ืน สวนคาสีเขียวที่ผูทดสอบใหคะแนนนอยที่สุดคือตัวอยางที่ใชสารผสม อาจเน่ืองมาจาก
ตัวอยางน้ีมีสารกอโฟมในอัตราสวนที่สูงกวา และทําใหอัตราสวนของนํ้าใบเตยลดลงอีกทั้งเกิดการ
encapsulation ได wall material ที่หนาเกิดการหอหุมสารสีที่อยูในนํ้าใบเตยไดมาก จึงทําใหเมื่อ
อบแหงแลวมีคาสีเขียวนอยกวาตัวอยางอ่ืน ซึ่งจะมีความสัมพันธกับคาสีเขียวที่วัดไดจากเคร่ืองวัดสี
ที่คาสีเขียวของตัวอยางที่ใสสารผสมจะมีคานอยกวาตัวอยางควบคุม ไขขาว และโซเดียมแคซิเนต
ตามลําดับ

ในการทดสอบดานกลิ่นแสดงผลในตารางที่ 4.11 โดยใชผูทดสอบพบวา ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางดานกลิ่นในทุกตัวอยางที่เก็บไวที่อุณหภูมิ 4องศาเซลเซียส อาทิตย
ที่ 0, 4 และ 12 แตอาทิตยที่ 8 พบวาตัวอยางที่ใชสารผสมมีคะแนนนอยที่สุดซึ่งมีความแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญกับตัวอยางอ่ืนที่เก็บที่อุณหภูมิเดียวกัน และเมื่อเปรียบเทียบในแตละตัวอยางที่ระยะเวลา
แตกตางกันจะพบวาสวนใหญคะแนนทางดานกลิ่นจะไดคะแนนลดลงหลังจากการเก็บผานอาทิตย
ที่ 8 ไปแลว

การยอมรับทางประสาทสัมผัสของลักษณะปรากฏ แสดงผลในตารางที่ 4.12 จะพบวา ผู
ทดสอบใหคะแนนสวนใหญไมแตกตางกันโดยจะอยูในชวง 6.40-7.78 ในการเก็บที่อุณหภูมิ 4
องศาเซลเซียส แตเมื่อเก็บที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส กลับไดคะแนนลดลง อาจเน่ืองมาจากเมื่อ
อุณหภูมิสูงขึ้นทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางปฏิกิริยาเคมีซึ่งสัมพันธกันกับคาความชื้นของ
ผลิตภัณฑที่เพิ่มขึ้นจึงทําใหผงเกิดการเกาะติดกันไดมากขึ้นทําใหคะแนนดานลักษณะปรากฏลดลง
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ในการทดสอบทางประสาทสัมผัสดานการยอมรับโดยรวม แสดงผลในตารางที่ 4.13 พบวา
อาทิตยแรกจะมีการยอมรับสูงสุดโดยตัวอยางที่ใชไขขาวเปนสารกอโฟมจะมีความชอบโดยรวมสูง
ที่สุดแตไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับตัวอยางที่ใชโซเดียมแคซิเนต และสารผสม
แตมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับตัวอยางควบคุม และพบวาตัวอยางควบคุมมี
ความชอบโดยรวมลดลงเมื่อระยะเวลาในการจัดเก็บนานขึ้น และที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เมื่อ
ระยะเวลาในการเก็บผานไป 12 อาทิตยคาการยอมรับโดยรวมของตัวอยางควบคุมมีคาการยอมรับตํ่า
ที่สุด อาจเน่ืองมาจากตัวอยางของผงใบเตยที่ไมใสสารกอโฟมจะมีสีคล้ําและเกาะตัวกันเปนกอน
และกลิ่นของตัวอยางลดลง จึงทําใหผูประเมินไดกลิ่นลดลง
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ตารางที่ 4.14 ผลการทดสอบจุลินทรียของผลิตภัณฑระหวางการเก็บรักษา
การเก็บที่ 4 องศาเซลเซียส การเก็บที่ 37 องศาเซลเซียส

Total bacteria yeast and mold Total bacteria yeast and mold
สัปดาห (cfu/g) (cfu/g) (cfu/g) (cfu/g)

Control
0 1.5x101 0 1.5x101 0
4 3.2x101 0 4.0x101 0
8 6.7x101 0 1.0x102 0

12 2.1x102 1.5x101 2.3x102 2.3x101

F-Egg white
0 2.8x101 0 2.8x101 0
4 1.6x102 0 1.0x102 0
8 3.0x102 0 4.8x102 1.8x101

12 4.9x102 2.1x101 5.3x102 2.2x102

F-NaCn
0 2.1x101 0 2.1x101 0
4 6.0x101 0 8.4x101 0
8 1.0x102 0 2.0x102 1.1x101

12 3.5x102 1.6x101 3.9x102 2.0x102

F-Mix
0 1.5x101 0 1.5x101 0
4 1.8x101 0 3.0x101 0
8 3.5x102 0 4.7x102 1.6x101

12 4.5x102 1.1x101 6.2x102 1.1x102

หมายเหตุ F-EW คือ ไขขาวที่ผานกระบวนการเกิดโฟม, F-NaCn คือ โซเดียมแคซิเนตที่ผาน   กระบวนการเกิด
โฟม, F-Mix คือ สารผสมไขขาว: โซเดียมแคซิเนต: เมทโธเซล ™ ที่   ผานกระบวนการเกิดโฟม

ผลการวิเคราะหทางจุลินทรีย โดยทําการวิเคราะหจํานวนจุลินทรียทั้งหมดและปริมาณยีสต
และรา พบวา จุลินทรียทั้งหมดมีคาไมเกิน 6.2×102 โคโลนีตอกรัม เมื่อทําการเก็บรักษาที่ 4 องศา-
เซลเซียส ระยะเวลา 12 สัปดาห ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานของผลิตภัณฑชุมชนใบเตยผงสําเร็จรูป
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(สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 2550) โดยกําหนดใหจํานวนจุลินทรียทั้งหมดตอง
นอยกวา 1×103โคโลนีตอกรัม และจากการวิเคราะหยีสตและรา พบวา ตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ
ชุมชนอาหารผงสําเร็จรูปโดยกําหนดใหวาตองตรวจไมพบยีสตและราในตัวอยาง 1 กรัม จากผลการ
วิเคราะห พบวาใน 8 สัปดาหแรกตรวจไมพบปริมาณยีสตและราในตัวอยาง แตเมื่อระยะเวลาการ
เก็บรักษาเพิ่มขึ้นเปน 12 สัปดาห ผลการวิเคราะหยีสตและรามีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเพิ่มขึ้นเพียง
เล็กนอย อาจเน่ืองมาจากในระหวางการอบแหงอาจมีจุลินทรียบางสวนลดจํานวนลง แตอาจมี
จุลินทรียบางสวนสามารถมีชีวิตรอดอยูได ซึ่งจะขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน อุณหภูมิที่ใชอบแหง คา
กิจกรรมของนํ้าในอาหารอบแหง คาความเปนกรดดาง ออกซิเจนและอ่ืนๆ ในการอบแหงอาหาร ซึ่ง
ไมวาจะใชกระบวนการทําแหงวิธีใดก็ไมสามารถทําลายจุลินทรียไดอยางสมบูรณ จึงมีบางสวนมี
ชีวิตรอดอยูได ดังน้ันอาจมีการเจริญของจุลินทรียเกิดขึ้น (นิธิยา, 2543) จากจํานวนจุลินทรียทั้งหมด
และจํานวนยีสตและรา พบวา สารสกัดจากใบเตยชนิดผงมีอายุการเก็บรักษา 2 เดือน ที่อุณหภูมิ 4±2
องศาเซลเซียส และที่เวลา 1 เดือนและที่อุณหภูมิ 37±2 องศาเซลเซียส อายุการเก็บรักษาคือ 1 เดือน


