
 
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

2.1  กระเทียม 
กระเทียมมีช่ือทางวิทยาศาสตรวา Allium sativum Linn  อยูในตระกูล Liliaceae ในกระเทียม

ประกอบดวยสารประกอบกํามะถันไดแก S-allyl-Lcysteine sulfoxide,S-methyl-L-cysteine sulfoxide 
และ S-propyl-L-cysteine sulfoxide สารประกอบท่ีมีในกระเทียม ไดแก อัลลิอิน (Alliin) และอัลลิซิน 
(Allicin)   

(1) อัลลิอิน (Alliin) เปนสารประกอบท่ีมีมากท่ีสุดในกระเทียม เปนสารท่ีเสถียร ไมมีสี       
ไมมีกล่ิน ละลายนํ้าได  มีการศึกษาเกี่ยวกับเอนไซมอัลลิเนส  (alliinase) ท่ีอยูในกระเทียม พบวาเม่ือ
กระเทียมถูกบดขยี้อัลลิอินจะถูกเปล่ียนใหเปน อัลลิซิน ไพรูเวท (Pyruvate) และแอมโมเนีย 
(Ammonia) (Chichester, 1976) 

 
 
 
 

รูปท่ี  2.1  สูตรโครงสรางทางเคมีของสาร Alliin 
     ท่ีมา   Iberl et al. (1990) 
 

 (2) อัลลิซิน (Allicin) มีช่ือทางวิทยาศาสตรวา อัลลิลซัลไฟนิล-อัลลิลซัลไฟด (Allylsulfinyl-
allyl sulfide) หรือไดอัลลิลไทโอซัลไฟเนต (diallyl thiosulfinate) เปนสารท่ีไมเสถียร มีกล่ินฉุน   
ของกระเทียม ไมมีสี  อัลลิซินสามารถฆาเช้ือแบคทีเรียหลายชนิดอยางมีประสิทธิภาพและมีฤทธ์ิ  
เปนยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) (Lawson et al, 1992) 
  

 
  
 

 
รูปท่ี  2.2  สูตรโครงสรางทางเคมีของสาร Allicin 

        ท่ีมา   Iberl  et al. (1990) 
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2.2 ประโยชนของกระเทียม 

กระเทียมมีประโยชนท้ังในดานการรักษาโรคและมีคุณคาทางโภชนาการ ดังนี ้
(1) ประโยชนในดานการรักษาโรค   

 กระเทียมมีฤทธ์ิในการฆาเช้ือแบคทีเรียท้ังกรัมบวก (gram positive) และกรัมลบ (gram 
negative) ซ่ึงประเภทหลังนี้เพนนิซิลินเองไมสามารถยับยั้งได จึงมีผลการวิจัยและการใชในประเทศ
ตางๆ อยางกวางขวาง ในการบําบัดหรือปองกันโรคตางๆ ดังเชน แกไอ ขับเสมหะ ทองอืดเฟอ ไอ-
กรน ขับปสสาวะ รักษาโรคผิวหนัง เปนตน  มีการทําการสกัดกระเทียมสดดวยแอลกอฮอล และกล่ัน
กระเทียมสดดวยไอน้ํา ไดน้ํามันกระเทียมท่ีประกอบดวย สารเคมีผสมท่ีมีหมูอัลลิล (allyl group)หมู
ท่ีไมอ่ิมตัว (unsaturated group) และหมูซัลไฟด (sulfide group) (ลัดดาวัลย, 2524) จากการใชน้ํามัน
กระเทียมไปผสมเปนยา โดยมีน้ํามันกระเทียมรอยละ 4 นําน้ํามันกระเทียมไปทําแหงภายใตสภาวะแช
แข็ง (Freeze drying) แลวนําผงน้ํามันท่ีไดมาผสมเปนยา พบวา ฤทธ์ิของยาคงอยูไดนาน 6 เดือน และ
ลดลงภายในเวลา 1 ป (นวลจิรา และคณะ, 2522) 

(2) ประโยชนในดานคุณคาทางอาหาร  
 ในเน้ือกระเทียม 100 กรัม จะมีสารอาหารที่สําคัญ คือ โปรตีน 8.20 กรัม ไขมัน 0.16 กรัม 
คารโบไฮเดรต 18.64 กรัม และพวกแรธาตุตางๆ เชน  แคลเซียม 12.80 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 194.90 
มิลลิกรัม เหล็ก 1.27 มิลลิกรัม โซเดียม 5.90 มิลลิกรัม โปแตสเซียม 718.30 มิลลิกรัม นอกจากนี้มี
วิตามินบีหนึ่ง 3.38 มิลลิกรัม บีสอง 0.28 มิลลิกรัม  วิตามินซี 0.12 มิลลิกรัม และไนอาซีน 0.49 
มิลลิกรัม คาพลังงานความรอน 108.80 แคลอร่ี ตอ 100 กรัม  (นันทนา, 2526) 
 โดยท่ัวไปกระเทียมจะไดรับความสนใจในดานของการใชเปนเครื่องชูรส และแตงกล่ิน      
ในการปรุงอาหารมากกวา  ท้ังนี้  เนื่องจากกล่ินท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวของกระเทียมนั่นเอง              
ดังนั้น การแปรรูปกระเทียม จะมีจุดมุงหมายเดียวกันกับการแปรรูป และถนอมผลิตภัณฑการเกษตร
อ่ืนๆ ซ่ึงปริมาณและราคาจะเปล่ียนแปลงตามฤดูกาลผลิต และตามแหลงผลิต หรือภูมิภาคของโลก 
ดังนั้นจึงมีการใช เทคโนโลยีในการถนอมอาหาร  โดยการแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ  เชน 
กระเทียมดอง เคร่ืองดื่มจากกระเทียม  กระเทียมตากแหง และกระเทียมผง เปนตน (เจียมจิต, 2527) 
 2.2.1  กระเทียมดอง 
 กระเทียมดองเปนผลิตภัณฑท่ีมีการผลิตกันมาเปนเวลานานแลว และนิยมบริโภคกัน    
อยางแพรหลาย มีจําหนายท่ัวไปตามทองตลาด กระเทียมดอง จะมีคุณคาทางอาหารนอยกวา
กระเทียมสด เม่ือผานการหมักดองแลวก็จะทําใหสารอาหารบางตัวหายไป แตหายไปในปริมาณ
นอยไมแตกตางกันมาก คนนิยมบริโภคกระเทียมดองเพราะวากระเทียมดองมีการปรุงแตงรสชาติ  
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กล่ินฉุนของกระเทียมดองมีนอยกวาในกระเทียมสด สวนประกอบไดแก กระเทียมสดท่ีปอกเปลือก
แลว 1000 กรัม น้ําสมสายชู 2 ถวย น้ําตาลทรายขาว 1 ถวย เกลือปน 3 ชอนโตะ น้ําปูนใส                      
(ปูนแดง 1 ชอนชา ตอน้ํา 1 ลิตร) วิธีทํา แชกระเทียมในน้ําปูนใสนาน 1 ช่ัวโมง เอาข้ึนใหสะเด็ดน้ํา 
บรรจุขวด จากนั้นทําน้ําสมผสมโดยผสมน้ําตาลทรายขาว เกลือ และนํ้าสมสายชู ต้ังไฟใหละลาย
เกือบเดือดแลวนํามากรอง เทน้ําสมผสมลงขวดบรรจุกระเทียม ปดฝาเก็บไว 1-3 เดือนรับประทาน
ได (เจียมจิต, 2527) 
2.3 การเกิดโฟม (Foaming formation) 

โฟมเปนระบบคอลลอยดชนิดหนึ่งท่ีเปนการผสมกัน  และอยูรวมกันของกาซกับ    
ของเหลวหรือกาซกับของแข็ง โดยท่ีกาซเปนอนุภาคที่กระจายตัว (disperse phase) อยูในของเหลว            
หรือของแข็งซ่ึงเปนสวนท่ีตอเนื่อง (continuous phase) และมีขนาดเสนผาศูนยกลางของฟองอากาศ
ประมาณ 10-3 (Fennema, 1996) โดยแบงโฟมในเชิงคุณภาพออกเปน 2 ประเภท (Dickinson, 1992) 
ไดแก  Bubbly foams ในไอศกรีม และ Polyhedral foams ซ่ึงโครงสรางของฟองอากาศ มีการ
จัดเรียงตัวคลายรวงผ้ึง เชน ฟองเบียร  

อาหารที่มีสมบัติการเกิดโฟมตํ่าจําเปนตองเติมสารกอใหเกิดโฟม สารดังกลาวนอกจากชวย
ใหเกิดโฟมแลว ยังชวยรักษาสภาพโฟมใหคงตัวอยูไดนานไมเกิดการยุบตัว  และการแตก            
ของฟองอากาศ โดยเพ่ิมความแข็งแรงใหกับ lamellae ซ่ึงเปนช้ันของเหลว ท่ีข้ันกลางระหวาง
ฟองอากาศ ซ่ึงกระจายตัวอยูในของเหลว และเม่ือจํานวนฟองอากาศเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆจากการตีปน     
จนช้ันของ lamellae ท้ัง 3 ดานมาบรรจบกันเปนรูปปริซึม ซ่ึงจะเรียกปริซึมนี้วา Plateau border 
(Fennema, 1996) ดังแสดงในรูปท่ี 2.3 

 
 
รูปท่ี 2.3 ลักษณะของฟองอากาศท่ีแทรกตัวอยูในของเหลวต้ังแตเร่ิมตีปนจนเกิดโฟมสมบูรณ (a-c) 
และ Plateau border  ดัดแปลงจาก (Fennema, 1996) 
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ปกติโมเลกุลของสารท่ีกอใหเกิดโฟมนั้นประกอบไปดวยสวนท่ีชอบน้ํา (hydrophile) ซ่ึงเปนพวก
อนุมูลอิสระท่ีมีประจุอยูเชน OH-,COO-, HN2+ และ N+ เปนตน และสวนท่ีไมชอบน้ํา (hydrophobe) 
ซ่ึงเปนสวนของอนุพันธคารบอนอะตอมท่ีมีสายยาวๆ (aliphatic carbon chain) (สมบัติ, 2529)     
โดยคุณสมบัติท่ีสําคัญของสารท่ีกอใหเกิดโฟม คือ สามารถลดแรงตึงผิว (interfacial tension)            
ของของเหลวไดอยางรวดเร็วและสามารถสราง viscoelastic film ท่ีตานทานการยุบตัวหรือการแตก
ของฟองอากาศไดดี (Dickinson, 1995) ของเหลวท่ีบริสุทธ์ิจะใหโฟมท่ีไมคงตัว ฟองอากาศท่ีใสลง
ไปใตผิวจะแตกตัวเม่ือของเหลวท่ีกั้นระหวางฟองไดระบายออกไป การใสสารท่ีกอใหเกิดโฟมจะ
ชวยใหฟองอากาศอยูตัวดีข้ึน สารชนิดนี้จะเขาไปอยูในผิวสัมผัสระหวางฟองอากาศ และของเหลว
ในลักษณะของช้ันบางๆโดยปกติสารที่กอใหเกิดโฟมจะมีคุณสมบัติของสารชวยกระจายไขมัน 
อยางไรก็ตามโฟมจะแตกตัวไดงายเมื่อมีการระเหยของของเหลวมีการสัมผัสกับฝุนละออง หรือมี
การแพรกระจายของแกสโดยเฉพาะแก็สคารบอนไดออกไซด ความคงตัวของโฟมเหมือนกับความ
คงตัวของอิมัลชัน ฉะนั้นสารอิมัลซิไฟเออรตางๆจึงชวยใหเกิดโฟมไดดี โดยสารเหลานี้จะทําใหเกิด
ช้ันของเหลวกั้นระหวางฟองอากาศไว ความคงตัวของโฟม จะข้ึนอยูกับความหนาของช้ันของเหลว
นี้ และอัตราความเร็วของการระบายของเหลวออกไปจากผิวของฟองอากาศ (ณรงค, 2538) 

2.3.1 กระบวนการทําใหเกิดโฟม 
การทําใหเกิดโฟมเปนข้ันตอนแรกของการทําแหงแบบโฟมแมท เปนระบบของสารแขวนลอย

อยางสมบูรณของโฟมแกสในของเหลว ซ่ึงแตกตางจากโฟมของนํ้าสบูซ่ึงมีลักษณะเบากวามาก 
ลักษณะโฟมท่ีพึงประสงคในการอบแหงแบบโฟมแมทจะตองมีความคงตัวดีในระหวางการอบแหง 
เพื่อใหโฟมยังคงมีลักษณะเปนโฟมและแตกหักออกเปนผงไดงาย อยางไรก็ตามโฟมที่คงตัวใน
บรรยากาศปกติบางคร้ังก็ไมเหมาะสมสําหรับการอบแหง (Hart et al, 1963) 
 การกอใหเกิดโฟมอยางตอเนื่องเกิดข้ึนไดโดยการเติมสารท่ีทําใหคงตัว การเติมอากาศดวย
สัดสวนท่ีถูกตอง การผสมของผสม 2 สถานะดวยแรงเฉือนท่ีสูง และการทําใหโฟมเย็นลงเพื่อลด
ความรอนท่ีเกิดจากการผสม ความหนาแนนท่ีถูกตองของโฟม คือ ความหนาแนนท่ีสูงท่ีสุดท่ีทําให
เกิดโฟมท่ีคงตัว โดยท่ัวไปอยูท่ีประมาณ 0.4-0.6 กรัมตอมิลลิลิตร ประกอบดวยโฟมอากาศทรง
กลม เสนผาศูนยกลางเฉล่ีย 0.1 มิลลิเมตรกระจายตัวอยูในของเหลว โฟมท่ีเบาซ่ึงประกอบดวย
ชองวางของแกสท่ีใหญกวาโดยมีผนังของเหลวท่ีเกือบจะแบนราบกั้นอยูนั้นไมเหมาะสม            
การเติมอากาศเขาไปในโฟม ทําใหผลิตภัณฑมีคุณภาพดีเทากับการใชแกสเฉ่ือย (Hart et al, 1963)        
Bates (1964) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการผลิตโฟมและความคงตัวของโฟมน้ําผลไมเมืองรอน
พบวา ปจจัยท่ีมีผลอยางมากตอการเกิดโฟมและความคงตัวของโฟม คือ ธรรมชาติทางเคมี         
ของผลไม ปริมาณของแข็งท่ีละลายได อัตราสวนของเนื้อผลไม ชนิดของสารท่ีกอใหเกิดโฟม   
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ชนิดและความเขมขนของสารท่ีทําใหโฟมคงตัว สวนปจจัยท่ีมีความสําคัญนอย คือ ความเขมขน
ของสารท่ีกอใหเกิดโฟม เวลาในการผสม และอุณหภูมิในการผสม ซ่ึง Pointing et al. (1973) 
รายงานวา การเตรียมโฟมจะเตรียมในเคร่ืองผสมแบบตอเนื่องและเติมสารท่ีทําใหโฟมคงตัว ความ
เขมขนประมาณรอยละ 1โดยน้ําหนักแหงลงไป การตีโฟมเปนการเติมอากาศเขาไปในอาหารเหลว        
ซ่ึงจะทําใหอาหารไมเกาะตัวกันเปนกอน นําโฟมไปอบในเตาอบแหงแบบสายพานตอเนื่องในรูป
แผนบางๆ โครงสรางของโฟม และการจัดเรียงตัวของโฟมบนถาดท่ีเหมาะสมจะทําใหการอบแหง
เปนไปไดอยางรวดเร็ว หรืออบแหงในเตาอบแบบถาดตอเนื่อง โฟมท่ีอบแหงแลวจะมีโครงสราง
เปนรูพรุนอยางมาก สามารถขูดโฟมแหงใหเปนผงซ่ึงสามารถละลายน้ําไดทันทีในน้ําเย็น ซ่ึงจะ
รักษาคุณภาพของอาหารไวไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอาหารที่ไวตอการเส่ือมคุณภาพดวยความรอน 
นอกจากอาหารท่ีเปนของเหลวแลว อาหารท่ีแหงอยูแลวยังสามารถนํามาละลายหรือทําใหเปน    
สารแขวนลอยแลวนําไปอบแหงแบบโฟมแมท เพื่อใหไดของแข็งท่ีมีความหนาแนนนอยลง และมี
การกระจายตัวไดดีข้ึน 

2.3.2 ปจจัยท่ีมีผลตอความคงตัวของโฟม (นิธิยา, 2543) 
ปจจัยท่ีมีผลตอความคงตัวของโฟมแบงออกไดเปน 5 ปจจัย ไดแก 
1. การทําใหของเหลวมีความหนืดสูงข้ึนจะทําใหโฟมมีความคงตัวมากข้ึน สารท่ีชวยเพิ่ม 

ความหนืดสวนใหญเปนพวกน้ําตาล และสารไฮโดรคอลลอยด สารพวกนี้นอกจากจะเพิ่มความ
หนืดแลวยังลดแรงตึงผิวอีกดวย 

2. ของเหลวท่ีมีแรงตึงผิวตํ่าจะชวยทําใหของเหลวมีพื้นท่ีผิวเพิ่มข้ึนรอบๆฟองอากาศโดย
ไมบีบตัวใหฟองอากาศแตกตัวเร็วเกินไป ดังนั้นการเปล่ียนแรงตึงผิวของฟลมสามารถทําใหเกิด
โฟม หรือเกิดการยุบตัวของโฟมได  

3. ของเหลวตองมีความดันไอต่ํา เพราะทําใหของเหลวกลายเปนไอไดยาก หรือของเหลว
จะระเหยไดชา ถาของเหลวมีความดันไอสูงจะกลายเปนไออยางรวดเร็ว ทําใหฟลมท่ีลอมรอบ
ฟองอากาศบางลง และโฟมจะยุบตัว (bubble collapse ) 

4. การเกิดฟลมของอนุภาคฟองอากาศโฟมท่ีมีความคงตัว ฟลมท่ีเกิดข้ึนตองมี degree of 
surface elasticity และsurface viscosity สูง 

5. สารท่ีจะชวยใหโฟมมีความแข็งตัว (rigidity) ท่ีระหวางผิวของกาซ และของเหลว เชน 
โปรตีนท่ีมีอยูในอาหาร เม่ือทําใหเกิดโฟมโดยการตีโปรตีนจะเสียสภาพขณะขณะตีจะชวยทําให
โฟมมีความแข็งตัว และคงตัวมากข้ึนดวย  
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2.3.3 วิธีการตรวจสอบคุณภาพของโฟม 
คุณภาพของโฟมท่ีเกิดจากการตีปนสวนผสมมีผลตอสภาวะการอบแหงและคุณภาพของ

ผลิตภัณฑหลังอบแหง ดังนั้นจําเปนตองมีการตรวจสอบคุณภาพของโฟมท่ีได ดังนี้ 
1. การวัดความหนาแนนของโฟม (ดัดแปลงจากวิธีของ Akintoye and Oguntunde, 1991)   

นําโฟมท่ีตองการวัดความหนาแนน บรรจุลงในถวยพลาสติก บรรจุใหเต็มไมใหมีโพรง
อากาศภายในถวยเกล่ียโฟมท่ีลนบริเวณปากถวยดวยพายยาง  เช็ดบริเวณรอบนอกถวย                 
มิใหมีเศษโฟมเหลืออยู จากน้ันช่ังน้ําหนักท่ีแนนอนของถวยท่ีบรรจุโฟมนั้น นํามาคํานวณหา
ความหนาแนนของโฟมดังนี้ 

ความหนาแนนของโฟม (กรัมตอมิลลิลิตร) =    น้ําหนักของโฟม 
                                                                                        ปริมาตรของถวย 
                                                                  =  น้ําหนกัของถวยเม่ือบรรจุโฟม –น้ําหนกัถวย 
                                                                                     ปริมาตรของถวย 

2. การวัดความคงตัวของโฟม (Sauter and Montoure, 1972) 
โดยบรรจุโฟมลงในกรวยกรองท่ีทราบปริมาตร โดยรองรับของเหลวท่ีแยกตัวออกมา    

ดวยกระบอกตวงขนาด 100 มิลลิลิตร ในชวงเวลา 60 นาที บันทึกปริมาตรของของเหลว          
ท่ีแยกออกมาทุกๆ 15 นาที  
3. คา overrun  (Kirk and Sawyer, 1991)   

โดยช่ังน้ําหนักตอหนวยปริมาตรของสวนผสมกอนตีโฟม และนํ้าหนักตอหนวยปริมาตร   
ของโฟม และคํานวณหา overrun ดังนี้  
overrun = น้ําหนักตอหนวยปริมาตรของสวนผสม-น้ําหนักตอหนวยปริมาตรของโฟมx100                                 

น้ําหนกัตอหนวยปริมาตรของโฟม 
 
2.4  เทคโนโลยีการทําแหงแบบโฟมแมท (Foam –mat drying)  

เปนกระบวนการทําแหงท่ีตองทําใหอาหารเหลวท่ีตองการทําใหแหง มีลักษณะเปนโฟม   
ท่ีคงตัวในระหวางการทําแหง กระบวนการทําใหเกิดโฟมทําไดโดยการนําอาหารเหลวมาตี         
โดยใชเคร่ืองตีความเร็วสูง เพื่อเปนการเติมอากาศเขาไปในอาหาร อาหารบางชนิด เชน น้ํานม       
ไขขาว เม่ือนํามาตีสามารถเกิดโฟมข้ึนได เนื่องจาก อาหารเหลานี้มีองคประกอบของโปรตีน     
และสารโมโนกลีเซอไรด ซ่ึงมีสมบัติทําใหเกิดโฟมและรักษาโฟมใหคงทนแข็งแรง แตอาหารบาง
ชนิด เชน น้ําสมค้ัน จําเปนตองมีการเติมสารกอใหเกิดโฟมลงไปดวย จึงจะไดโฟมท่ีคงทน จากนั้น
โฟมท่ีไดจะถูกนําไปเกล่ียใหเปนแผนบางบนถาด หรือสายพานแลวจึงนําไปทําแหง ผลิตภัณฑท่ีได
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หลังจากการอบจะถูกนําไปบดเปนผง (รัตนา, 2547)  ซ่ึง Beristain et al. (1993) ไดทดลองทําแหง
น้ําดอกจาไมกาผง โดยวิธีโฟมแมทดวยการเติมสารอิมัลซิไฟเออร (emulsifiers) ท่ีความเขมขน    
รอยละ0.1-0.4 โดยน้ํ าหนัก  และมอลโตเด็กซทริน  (maltodextrin) ท่ีความเขมขนรอยละ5            
โดยนํ้าหนัก ลงไปในน้ําดอกจาไมกาเขมขน15 องศาบริกซ เพื่อกอใหเกิดโฟม ทดลองอบท่ีอุณหภูมิ 
50, 60 และ 70 องศาเซลเซียส และทําการอบแหงในเตาอบลมรอน พบวาสภาวะท่ีเหมาะสมในการ
อบคือ ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 70 นาที และความหนาของโฟมเทากับ 4 มิลลิเมตร 
โดยมีความช้ืนสุดทายของผลิตภัณฑเปนรอยละ 3 ของน้ําหนักเปยก โดยผงท่ีไดจากการอบแหง 
โดยวิธีโฟมแมทมีลักษณะปรากฏท่ีดีกวาผงท่ีไดจากการทําแหงแบบพนฝอย Bissett et al. (1963) 
ศึกษาการทําน้ําสมผงโดยการอบแหงแบบโฟมแมทน้ําสมมีความเขมขน 59 องศาบริกซ ท่ีถูกทํา
เขมขนดวยวิธีแชแข็ง เตรียมความเขมขนของ modified soya protein รอยละ16.7 และเมทธิว-
เซลลูโลส รอยละ 4.8 ผสมกันในอัตราสวน 1 ตอ 1 คิดเปนรอยละ 0.9 ของปริมาณของแข็งท้ังหมด 
อบแหงท่ีอุณหภูมิ 71.1, 76.6 และ 82.2 องศาเซลเซียส พบวาท่ีอุณหภูมิ 71.1องศาเซลเซียส เวลา 
11.7- 26.2 นาที ผลิตภัณฑท่ีไดมีความช้ืนเหลืออยู รอยละ 2.71-4.55 ท่ีอุณหภูมิ 76.6 องศาเซลเซียส 
ใชเวลา 10.5-13.1 นาที มีความช้ืนรอยละ 3.37-3.99 ท่ีอุณหภูมิ 82.2 องศาเซลเซียส ใชเวลา 8.8-13.1 
นาที มีความช้ืนรอยละ 2.46-4.03 ถาใชเวลาในการอบแหงนานกวานี้จะเกิดการเปล่ียนแปลงของ
กล่ิน นอกจากนี้ Berry et al. (1965b) ไดศึกษาอุณหภูมิและเวลาท่ีใชในการอบแหงน้ําเกรฟฟรุท 
โดยวิธีโฟมแมท ดวยเตาอบแบบสายพานใชเวลาอบแหง 8-26 นาที ท่ีอุณหภูมิ 71.1, 76.6, 82.2 และ 
87.7 องศาเซลเซียส พบวาควรใชอุณหภูมิในการอบแหงท่ี 82.2 องศาเซลเซียส เวลาการอบแหงนาน 
18 นาทีหรือนอยกวานี้ จึงจะไมมีการทําลายกล่ิน และรสชาติโดยความรอน ถาใชอุณหภูมิ          
87.7 องศาเซลเซียส ตองใชเวลานอยกวา 12 นาที ความช้ืนสุดทายประมาณรอยละ 2-3.5 โดยใช
โปรตีน ถ่ัว เหลืองรอยละ  0.4โดยนํ้าหนัก  เปนสารท่ีกอให เกิดโฟม  และใช เมทโธเซล                     
(10 มิลลิปาสคาล.วินาที) รอยละ 0.17 โดยน้ําหนัก เปนสารท่ีทําใหโฟมคงตัว และ Brown et al. 
(1973) ศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการอบแหงโดยวิธีโฟมแมท เพื่อลดภาระการทํางานของ
เตาอบ โดยโฟมถูกทําใหเขมขนข้ึนดวยเคร่ืองระเหยนํ้า ซ่ึงทําใหน้ําผลไมเขมขนสามารถตีใหเปน
โฟมท่ีแข็งแรง และมีความคงตัวมากข้ึน แตถาทําใหเขมขนมากเกินไปจะทําใหโฟมมีความ
หนาแนนมากเกินไป และทําใหไมสามารถดึงน้ําออกจากผลิตภัณฑไดหมดในระหวางการอบแหง 
ความเขมขนของของแข็งท่ีดีสําหรับมะเขือเทศ คือ รอยละ 30 และสําหรับสม คือ รอยละ 55     
Karim and Wai (1999) ไดทําการทดลองทํามะเฟองผงโดยวิธีอบแหงแบบโฟมแมท โดยเตรียม    
โฟมจากเนื้อมะเฟองสด และใชเมทโธเซล 65 เอชจี (Methocel 65 HG) เปนสารกอโฟมท่ีความ
เขมขนรอยละ 0.1-0.4 โดยน้ําหนัก พบวาท่ีความเขมขนของเมทโธเซล 65 เอชจี รอยละ 0.4         
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โดยน้ําหนัก คา overrun และความคงตัวของโฟมมีคาสูงสุด ซ่ึงท้ัง 2 คานี้จะแปรผันตามความ
เขมขนของ เมทโธเซล 65 เอชจี เม่ือเพิ่มอุณหภูมิในการอบแหงจาก 70 องศาเซลเซียสเปน 90 องศา
เซลเซียสจะลดเวลาในการทําแหงลงถึง 30 นาที แตอุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนนี้ สงผลใหเกิดสีน้ําตาลออน
และกล่ินของมะเฟองลดลง Sankat and Castaigne (2004) ศึกษาสภาวะการทําแหงและคุณสมบัติ
ของโฟมกลวยสุก พบวา ความหนาแนนของโฟมกลวยสุกอยูในชวง 0.93-0.50 กรัมตอมิลลิลิตร 
หลังจากตีปน 12 นาที โดยใชโปรตีนถ่ัวเหลืองเปนสารกอโฟม 10 กรัมในสวนผสม 100 กรัม พบวา 
เปนสารกอโฟมท่ีดี ในขณะท่ี กลีเซอรอลโมโนสเตียเรต ไมสามารถทําใหเกิดโฟมได สวน    
dream-whip และเจลาติน สามารถทําใหเกิดโฟมแตไมคงตัว สําหรับในประเทศไทยมีงานวิจัยของ        
วัชรีและรัตนา (2543) ศึกษาความเขมขนของนํ้าลําไยและสารกอใหเกิดโฟมท่ีเหมาะสมในการ  
แปรรูปน้ําลําไยผง พบวาสวนผสมน้ําลําไยเขมขนท่ีเหมาะสมประกอบดวย เนื้อลําไยรอยละ50    
เนื้อลําไยแหงรอยละ 20 และนํ้าตาลทรายรอยละ30 โดยนํ้าหนัก สารท่ีกอใหเกิดโฟมท่ีเหมาะสม คือ 
เมทโธเซล 65 เอชจี ท่ีความเขมขนรอยละ0.5 โดยน้ําหนัก ตีใหเกิดโฟมดวยความเร็วสูงเปนเวลา   
15 นาที ทําการอบแหงท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ช่ัวโมง 30 นาที ตอมา ชนันท 
(2545) ไดศึกษาการผลิตน้ําลําไยผงโดยวิธีอบแหงแบบโฟมแมท โดยรายงานวาสารท่ีทําใหโฟม  
คงตัวท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดคือ สารผสมของเมทโธเซล 65 เอชจีท่ีความเขมขนรอยละ 0.13โดย
น้ําหนัก กับ สารกลีเซอริลโมโนสเตียเรต (Glycerylmonostearate, GMS) ท่ีความเขมขนรอยละ0.13 
โดยนํ้าหนัก อบแหงท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 50 นาที ท่ีอัตราเร็วลม 1 เมตรตอวินาที 
ใชความหนาของโฟม 5 มิลลิเมตร เปนสภาวะท่ีเหมาะสมในการทําแหง ซ่ึงจะไดผลิตภัณฑท่ีมี
ความช้ืนรอยละ 3 โดยนํ้าหนักแหง อรทัย (2547) ศึกษาสารกอใหเกิดโฟมในน้ํามะเกี๋ยงสกัด โดยใช
สารกอใหเกิดโฟม 3 ชนิด คือ เมทโธเซล กลีเซอริลโมโนสเตียเรต (GMS) และคารบอกซีเมทธิล
เซลลูโลส (Carboxy methyl cellulose, CMC) และการใชสารผสม 3 ชนิด คือ เมทโธเซล กับ GMS 
เมทโธเซล กับ CMC และ GMS กับ CMC ท่ีความเขมขนรอยละ1 พบวาการใชสารละลายเมทโธ
เซล กับ CMC ในปริมาณรอยละ47โดยน้ําหนักของน้ํามะเกี๋ยงสกัด เปนปริมาณท่ีเหมาะสมที่สุด 
โดยจะไดโฟมท่ีมีความหนาแนน 0.44 กรัมตอมิลลิลิตร และมีคา overrun สูงรอยละ690.07           
น้ํามะเกี๋ยงท่ีไดมีคุณภาพดีสามารถคืนรูปไดสูงถึงรอยละ97.86 ละลายไดภายในเวลา 2 นาที       
และผงแหงมีความช้ืนรอยละ 2  
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2.4.1  ขอดีของการทําแหงแบบโฟมแมท  (รัตนา, 2527) 
1. ใชไดดีกับอาหารเหลวหรืออาหารกึ่งเหลวท่ีมีน้ําตาลเปนองคประกอบสูง โดยยังสามารถ

รักษาสีและกล่ินไวได ขณะท่ีกระบวนการทําแหงอ่ืนๆ เชน การทําแหงแบบพนฝอย   
(spary drying) การทําแหงแบบลูกกล้ิง (drum drying) ไมสามารถทําได 

2. เปนการทําแหงท่ีใชระยะเวลาอบแหงนอยมาก นอยกวากระบวนการทําแหงอ่ืนๆ สงผล  
ใหคาใชจายในการผลิตตํ่ากวาวิธีอ่ืน 

3. คุณภาพของผลิตภัณฑอาหารท่ีได สามารถรักษาสี กล่ิน และความสามารถในการคืนรูป  
ไวไดดีกวา การทําแหงโดยใชลมรอนแบบอ่ืนๆ และมีคุณภาพใกลเคียงกับผลิตภัณฑ        
ท่ีทําแหงแบบแชเยือกแข็ง (freeze drying) 

4. ผลิตภัณฑอาหารท่ีไดมีลักษณะเปนผง มีน้ําหนักเบา และสามารถเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหอง
ได ทําใหคาใชจายในการขนสงตํ่า  

2.5  สมบัติของสารกอโฟมและสารเพิ่มความคงตัวของโฟมท่ีเลือกใช 
2.5.1 สารกอโฟม 

สารท่ีกอใหเกิดโฟม หมายถึง สารท่ีมี surface active ตํ่าใชสําหรับเติมลงในอาหารเหลวเพื่อ
ชวยใหเกิดโฟมเม่ือนําไปตีในเคร่ืองตี สารท่ีกอใหเกิดโฟมท่ีเลือกใชสําหรับอาหารควรมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

1. ตองไมมีรสชาติและไมทําปฏิกิริยากับอาหาร 
2. สามารถทําใหเกิดโฟมไดดีเม่ือใชในปริมาณตํ่าและปลอดภัยสําหรับการบริโภค 
สารท่ีกอใหเกิดโฟมท่ีนิยมใชในอุตสาหกรรมอาหาร ไดแก 
(1) เมทโธเซล (Methocel) เปนสารชวยใหโฟมคงตัวชนิดหนึ่ง โดยมีสายโพลิเมอรของ

เซลลูโลสเปนองคประกอบเคมีหลัก ไมวองไวตอปฏิกิริยา ลักษณะเปนผงท่ีมีความบริสุทธ์ิสูง    
และใหพลังงานตํ่า ไมใหกล่ินรสกับอาหารที่ถูกเติมลงไปและใชในปริมาณเพียงเล็กนอยเทานั้น 
เมทโธเซลสามารถละลายนํ้าได มีคุณสมบัติเปน สารยึดเกาะ (binders) สารชวยใหเกิดการ
แขวนลอย (suspension agents) สารชวยใหอิมัลชันคงตัว (emulsifier) สเตบิไลเซอร (stabilizer) 
และสารปองกันไมใหสารแขวนลอยแยกตัว (protective colloid) นอกจากนั้นยังแสดงคุณสมบัติ 
เปนสารหลอล่ืน รักษาความช้ืนใหกับอาหาร และใหความคงตัวกับอาหารระหวางการแชแข็ง และ
ละลายน้ําแข็ง ท่ีสําคัญ คือ เมทโทเซลเปนกัมท่ีมีคุณสมบัติเปนเจลสามารถเปล่ียนแปลงตาม
อุณหภูมิ (thermally gel) สามารถทําหนาท่ีเปนตัวลดแรงตึงผิว (surfactant) ทําใหเกิดสภาพฟลมข้ึน 
(film forming) ในอาหารไดท้ังท่ีอุณหภูมิสูงและตํ่า ซ่ึงเปนคุณสมบัติท่ีดีในการเปนสารชวยใหโฟม   
คงตัวในอาหารที่ตองการทําแหงแบบโฟม  และสามารถแบงเมทโธเซลตามชนิดของ cellulose 
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ethers ภายในองคประกอบทางเคมีไดเปน 2 ชนิด คือ methyl cellulose และ hydroxypropyl methyl- 
cellulose โครงสรางทางเคมีของเมทโธเซลท้ัง 2 ชนิด ดังแสดงในรูปท่ี 2.4 มีโครงสรางเปน 
polymeric backbone cellulose ซ่ึงมีโครงสรางพื้นฐาน คือ anhydroglocose unit โดยความแตกตาง
ของเมทโธเซลชนิดตางๆเกิดจากการผันแปรสัดสวนของหมูแทนที่ท่ีเปน hydroxypropyl กับ 
methoxyl สัดสวนดังกลาวนี้จะทําใหความสามารถ ในการละลาย ความหนืด และอุณหภูมิเร่ิมเกิด
เจล (thermal gel point) ของสารละลายเมทโธเซลแตกตางออกไป  

เมทโธเซลละลายนํ้าท่ีอุณหภูมิหองไมดี แตสามารถกระจายตัวไดดีในน้ํารอน ซ่ึงตอง    
มีอุณหภูมิของน้ําสูงเกินคาเฉพาะคาหนึ่ง หลังจากเมทโธเซลกระจายตัวในน้ํา และทุกอนุภาคเปยก
แลวการละลายของเมทโธเซลจะเกิดข้ึนตอเม่ือลดอุณหภูมิของน้ําใหตํ่าลง (รูปท่ี 2.5) แสดงข้ันตอน
การละลายของเมทโธเซล เม่ือโมเลกุลน้ําจับกับสายโพลิเมอรเมทโธเซลอยางสมบูรณ ทําใหเกิดการ
คลายตัวของสายโพลิเมอรเมทโธเซล จากท่ีซับซอนเม่ือเร่ิมตน เม่ืออุณหภูมิเพิ่มข้ึนสายโพลิเมอรจะ
ปลอยโมเลกุลของน้ําออกมา ทําใหความหนืดลดลงไป จนกระท่ังอุณหภูมิสูงถึงจุดเร่ิมเกิดเจล 
(incipient gelation temperature) สายโพลิเมอรท่ีปราศจากนํ้านี้จะจับกัน และสารละลายเร่ิมเกิดเจล 
ความแข็งแรงของเจลเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ แตมีคาความแข็งแรงตอไปไดอีกเพียงเล็กนอย หลังจากนั้น
ปฏิกิริยาจะเร่ิมผันกลับ และความหนืดจะลดลงอยางรวดเร็ว จนในท่ีสุดกราฟลดลงมาจนบรรจบ
กราฟเดิมเม่ือเร่ิมตนใหความรอน โดยกลไกน้ีสามารถทําซํ้าไดอีกหลายคร้ังตามตองการ         
เพราะเจลของเมทโธเซล มีคุณสมบัติผันกลับได (reversible) (กัลยาณี, 2540) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.4 โครงสรางทางเคมีของเมทโธเซล ชนิด methyl cellulose 

และชนิด hydroxypropyl  methyl cellulose 
ท่ีมา Dow Chemical Company (2002) 
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รูปท่ี 2.5 ผลของการเพ่ิมและลดอุณหภูมิตอความขนหนืดและการเกิดเจลของเมทโธเซล 
ท่ีมา Dow Chemical Company (2002) 
 

(2) โปรตีนถ่ัวเหลือง (Soy protein) ถ่ัวเหลืองเปนแหลงโปรตีนท่ีลงทุนตํ่า แตใหผลผลิต   
ท่ีสูง นอกเหนือจากการนําถ่ัวเหลืองมาใชท้ังเมล็ดแลว ยังมีการนํามาสกัดเปนแปงและโปรตีนในรูป 
soy protein concentrate และ soy protein isolate ผลผลิตโปรตีนเหลานี้สามารถใชเปนสวนผสม   
ในอาหารได โดยอาจใชในปริมาณท่ีเล็กนอย เพื่อจุดประสงคบางอยาง เชน เปนตัวอุมน้ํา จับกับ
ไขมัน ปรับปรุงอายุการเก็บรักษา และเนื้อสัมผัสของโปรตีนหลายชนิด ทําใหเกิดเจล เปนตน 
(Tuley, 1996) ดังนั้น ถ่ัวเหลืองจึงเร่ิมเปนท่ีสนใจของท้ังผูผลิต และผูบริโภคมากข้ึน สวนมากนิยม
ใชในอุตสาหกรรมอาหาร ประเภทเน้ือ และ เบเกอร่ี  

แปงถ่ัวเหลือง (Soy flour) เปนผลผลิตการนําเนื้อถ่ัวไปบดใหละเอียด ท้ังนี้ในข้ันตอนการ
ผลิตบางข้ันตอนจําเปนตองใชความรอน เชน การอบดวยความรอนเพื่อเอาเปลือกออกหรือการบด 
เปนตน ความรอนมีผลตอปฏิกิริยาของเอนไซม กล่ิน สี คุณคาทางโภชนาการ และการละลายตัว
ของโปรตีน โดยท่ัวไปแปงถ่ัวเหลืองตองมีความละเอียดท่ีสามารถผานตะแกรงท่ีมีขนาด 100 mesh 
(จํานวนของเสนลวดตอความยาวหน่ึงนิ้ว) ข้ึนไปได แตถาไมผานตะแกรงดังกลาวจะเรียกวา       
soy grit ซ่ึงมีอยูหลายขนาด คือ อนุภาคแบบหยาบ อนุภาคแบบปานกลางและอนุภาคแบบละเอียด 
ผานตะแกรงขนาด 10-20, 20-40 และ 40-80 mesh ตามลําดับ แปงถ่ัวเหลือง มีสีเหลืองนวล มีรส
เหมือนกับ ถ่ัวเหลืองค่ัว มีคุณสมบัติในการดูดความช้ืน และจับกับไขมันไดดี นําไปใชประโยชนได
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หลายอยาง ในกรณีทําขนมหวานชวยใหไขมันกระจายตัว และทําใหผลิตภัณฑแหงอยูเสมอ           
ใชทําอาหารเด็กออนและอาหารเสริมโปรตีนหรือใชในการทําผลิตภัณฑจากเนื้อ โดยผสมกับเนื้อ
บดหรือใชแปงถ่ัวเหลืองรอยละ 100 ผสมกับนม และไข ใชแทนเนื้อ และปลาในอาหารได 
นอกจากนี้ยังใชเติมลงในมักกะโรนี เสนบะหม่ี หรือกวยเต๋ียว และในซุปตางๆ เพื่อเพิ่มคุณคาทาง
โภชนาการใหสูงข้ึน (สมชาย, 2524) Soy protein concentrate เปนรูปแบบของโปรตีนจากถ่ัวเหลือง
ท่ีเปนผลพลอยไดจากการสกัดน้ํามันออกจากถ่ัวเหลือง คือ Defatted soy flakes ซ่ึงจะนํามาผาน
กระบวนการกําจัดสวนของน้ําตาล และเกลือแรออก เพื่อเพิ่มความเขมขนของโปรตีน ชวย
แกปญหาการเกิดกาซในกระเพาะอาหาร (Flatulence) อีกท้ังชวยปรับปรุงรสชาติได (Tuley, 1996) 
โดยประกอบดวยโปรตีนอยางนอยรอยละ 70 (Macrae et al, 1993) สามารถแบงออกได 2 ประเภท 
ตามวิธีท่ีใชในการสกัด คือ Alcohol washed concentrate เปนการสกัดดวยสารละลายแอลกอฮอล
รอยละ60-80 ในน้ํา ซ่ึงโปรตีนสวนมากไมละลาย แตน้ําตาลโอลิโกแซคคาไรดจะละลายและถูก
แยกออกมา และAcid washed concentrate เร่ิมจากนํา Defatted meal ท่ีแยกเอาตัวทําละลายออกแลว 
โดยใช Vacuum process มาปรับความเปนกรด-ดางดวยกรด จนมีคา pH ถึง4.5 ซ่ึงทําใหโปรตีน
ตกตะกอนและแยกเอาคารโบไฮเดรตท่ีละลายไดออกไป  สวนท่ีเปนตะกอนทําใหแหง                
หรืออาจทําใหเปนกลางกอนทําใหแหง (Snyder and Kwon,1993) จุดประสงคในการทํา soy protein 
concentrate เพื่อเพิ่มปริมาณโปรตีนในผลิตภัณฑใหสูงข้ึน สามารถใชเปนแหลงโปรตีนใน         
มารการีน ไอศกรีม ช็อกโกแลต และเคกได ท้ังยังชวยปรับปรุงเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑเหลานี้ดวย 
soy protein concentrate ไมละลายน้ํา แตสามารถกระจายตัวไดเม่ือบดเปนผงละเอียดใชปรับปรุง
รสชาติของเคร่ืองดื่มประเภทละลายไดทันทีในอาหารประเภทเนื้อก็สามารถใช soy protein 
concentrate ได เชน ในแฮมเบอรเกอร ทําใหไดผลิตภัณฑท่ีมีไขมันเปนสวนประกอบตํ่าลง และ
ชวยประหยัดวัตถุดิบได แตก็ทําใหเกิดการหดตัวของผลิตภัณฑ (Tuley, 1996)  

Soy protein isolate เปนรูปแบบของโปรตีนจากถ่ัวเหลืองอีกชนิดหนึ่ง ท่ีนิยมผลิตกัน         
มีโปรตีนเปนองคประกอบ อยางนอยรอยละ 90 (Macrae et al, 1993)ไดจากการสกัดโปรตีนท่ี
ละลายไดจาก Defatted meal ซ่ึงตองแยกเอาตัวทําละลายออกโดยใช Vacuum process กอน เพื่อคง
ความสามารถในการละลายของโปรตีนไว สวนการสกัดโปรตีนใชสารละลายดางเจือจาง(คา pH 9) 
ท่ีอุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส แลวแยกเอาสวนของของแข็ง ซ่ึงเปนพวกโปรตีนท่ีไมละลายและ
คารโบไฮเดรตออกไป โดยใชเคร่ืองเหวี่ยงและรอนผานตะแกรง สวนโปรตีนท่ีละลายไดจะปรับ
ความเปนกรด-ดางเปน4.5 เพื่อทําใหโปรตีนตกตะกอนแยกสวนเวยจากถ่ัวเหลืองออกไป และลาง
สวนท่ีเปนตะกอนดวยแอลกอฮอล ข้ันตอนสุดทายคือทําใหแหงโดยอาจใช Spray dried หรืออาจทํา
ใหเปนกลางกอนทําใหแหง (Snyder and Kwon, 1993) 
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ท้ังนี้โปรตีนจะยังคงอยูในสภาพธรรมชาติ (Native) มากหรือนอยข้ึนอยูกับความรอน       
ท่ีใชในกระบวนการผลิต ซ่ึงความรอนยังมีผลตอ Functionality อ่ืนๆ เชน การละลาย อยางไรก็ตาม 
soy protein isolate ยังคงมีสมบัติในการดูดน้ําและรวมตัวกับไขมันดี จึงมีการใชในผลิตภัณฑเนื้อ
ตางๆ soy protein isolate มีบทบาทสําคัญในทางอุตสาหกรรมอาหาร โดยใชเปนตัวอิมัลซิไฟเออร 
(Emulsifier) แทน Caseinate โดย soy protein isolate จะมีคุณสมบัติใกลเคียงกับ Caseinate และมี
ขอไดเปรียบตรงท่ีทนตอการใหความรอนไดดี แตคุณสมบัติในการเกิดเจล เพื่อใหผลิตภัณฑสุดทาย 
มีเนื้อสัมผัสแนนจะดอยกวา มีการใชประโยชนในเคร่ืองดื่มตางๆ ยังมีขอจํากัด เนื่องจากถาความ
เปนกรด-ดาง ตํ่าโปรตีนถ่ัวเหลืองจะเกาะตัวกันได (ทัตดาว, 2545) 
2.5.2  สารเพิ่มความคงตัวของโฟม (foam stabilizers) 

สารเพิ่มความคงตัวของโฟมใชสําหรับเติมในอาหารท่ีมีของแข็งท่ีไมละลายอยูปริมาณนอย
หรือ มีความหนืดตํ่า เพื่อทําใหอาหารมีความหนืดเพิ่มข้ึนและตีใหเปนโฟมท่ีไมยุบตัวไดงาย        
ในการทําแหงอาหารท่ีมีปริมาณของแข็งนอย  ควรมีการเติมสารท่ี เพิ่มปริมาณของแข็ง                  
ซ่ึงมีคุณสมบัติชวยเพิ่มปริมาณของแข็งใหกับอาหารกอนทําแหง รักษากล่ินของอาหารมี
ความสามารถในการดูดความช้ืนตํ่า ไมมีกล่ินรส และสามารถละลายไดดี เชน มอลโทเด็กซตริน  

(1) มอลโทเด็กซตริน (Maltodextrin) ((C6H10O5)nH2O) คือ สายโพลิเมอรของแซคคาไรด   
ท่ีมีคุณคาทางอาหารประกอบดวย D-glucose ยูนิต หลายๆ ยูนิต ตอกันดวยพันธะ (bonds) ชนิด 
alpha 1-4 และมีคาสมมูลเด็กซโตส (dextrose equivalent หรือ DE) คา DE หมายถึง รอยละโดย
น้ําหนักของน้ําตาลกลูโคสท่ีมีอยูในตัวอยาง เมื่อใชวิธีตรวจวัดโดยวิธีรีดักช่ัน (reduction) หรือหา
ไดจากสูตร ดังนี้ (กลาณรงค และ เกื้อกูล, 2543) 
  DE =  ปริมาณนํ้าตาลกลูโคสท่ีวัดได  x 100 
                                 น้ําหนัก(ของแข็ง)ของตัวอยาง 

คา DE แปรผกผันกับขนาดโมเลกุล คา DE ของ anhydrous D-glucose เทากับ 100 ในขณะ
ท่ีคา DE ของ native starch เทากับ 0 (Macrae et al, 1993) มอลโตเด็กซตรินมีลักษณะเปนผงสีขาว 
มีความหวานเล็กนอยหรือไมหวานเลยข้ึนอยูกับคา DE มีความชื้นรอยละ3-5 มีความหนาแนน
ปรากฏ (bulk density) อยูในชวง 0.31-0.61 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร สามารถใชมอลโตเด็กซ-
ตรินไดในปริมาณท่ีเหมาะสมกับชนิดของอาหาร และหนาท่ีของมอลโตเด็กซตรินในอาหารนั้นๆ 
(generally recognized as safe) (Macrae et al, 1993 and Grain Processing Corporation, 1994)     
มอลโตเด็กซตรินสามารถละลายไดในน้ําท่ีอุณหภูมิหอง สารละลายท่ีไดอาจใสหรือขุนข้ึนกับชนิด
ของมอลโทเด็กซตรินท่ีนํามาใช  สารละลายท่ีไดมีคุณสมบัติทางดานความเปนเนื้อ (body) และมี
ความหนืดท่ีสมํ่าเสมอ เนื้อสัมผัสเรียบเนียนมีความสามารถในการดูดความช้ืนตํ่าโดยเฉพาะพวกท่ีมี
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คา DE ตํ่าๆมีจุดเยือกแข็งคงท่ี และสามารถควบคุมการเกิดสีน้ําตาลไดเปนอยางดี นอกจากน้ันยัง
สามารถละลายไดในอาหารท่ีเปนของเหลวเชน ซุป นม น้ําผลไม เปนตน โดยอาจเติมในลักษณะท่ี
เปนผงโดยตรง หรือนํามาละลายในน้ํากอน (Furia, 1972) เม่ือเทผงมอลโทเด็กซตรินออกมาจะไหล
ลงอยางอิสระไมเกาะติดกัน  มนุษยสามารถรับประทานมอลโทเด็กซตรินอยางปลอดภัย            
เพราะเอนไซมในลําไสเล็กของมนุษยจะยอยมอลโทเด็กซตรินใหเปน D-glucose เชนเดียวกับ
คารโบไฮเดรตท่ัวไปมอลโตเดร็กตรินท่ีมี DE สูงจะมีความสามารถในการดูดความช้ืน ความ
หนาแนนปรากฏ ความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาล คาการละลาย ความใสของสารละลาย 
และความหวานสูงกวามอลโทเด็กซตรินท่ีมี DE ตํ่า แตจะมีความหนืดตํ่ากวา (Macrae et al, 1993)  
ความสามารถในการละลายของมอลโทเด็กซตรินข้ึนอยูกับคา DE การละลายเพ่ิมข้ึนเม่ือคา DE มาก
ข้ึนจาก DE 5 เปน DE 18 จากนั้นจะคอยๆลดลง พบวาความหนืดของสารละลายจะลดลงเม่ือคา DE 
สูงข้ึน และความหนืดยังข้ึนกับปริมาณมอลโทเด็กซตรินในสารละลายน้ันๆดวย หากมีปริมาณสูง
ความหนืดของสารละลายท่ีไดก็สูงตามไปดวย มอลโทเด็กซตรินเปนโมเลกุลใหญท่ีสามารถถูก
เอนไซมกลุมอะมิเลสยอยแลวใหน้ําตาลมอลโตสได เชน มอลโทไตรโอส (maltotriose) มอลโทเท-
ตราโอส (maltotetraose) และมอลโทเพนทาโอส (maltopentaose) เปนตน การผลิตมอลโตเด็กซ-
ตรินนั้นมีอยู 2 แบบ คือ แบบขั้นตอนเดียว และแบบสองข้ันตอน ดังนี้ (กลาณรงค และ เกื้อกูล, 
2543) 

1. การผลิตแบบข้ันตอนเดียว เปนการยอยแปงโดยกรดท่ีอุณหภูมิมากกวา105 องศา-
เซลเซียส หรือเอนไซมอะมิเลส ท่ีอุณหภูมิ 82-105 องศาเซลเซียสแลวหยุดปฏิกิริยา โดยปรับความ
เปนกรด-ดางหลังใหความรอน ทําการกรองแบบสุญญากาศโดยใชสารชวยกรอง ปรับกล่ินสีโดย
คารบอนแลวกรองอีกคร้ัง จากนั้นตมระเหยใหมีความเขมขนสูงข้ึนแลวทําเปนผงแหงดวยการทํา
แหงแบบพนฝอย 

2. การผลิตแบบสองขั้นตอน เปนการยอยแปงดวยเอนไซมอะมิเลส ท่ีอุณหภูมิ95 องศา-
เซลเซียส และหยุดปฏิกิริยาโดยความรอน 110-180 องศาเซลเซียส ขนาดของ DE จะไดปริมาณ 2-5 
จากน้ันก็ใชเอนไซมอะมิเลสอีกคร้ังหนึ่ง หรืออีกชนิดหนึ่งท่ี 85 องศาเซลเซียส จนได DE 5-20     
จึงหยุดปฏิกิริยาโดยการปรับความเปนกรดดางหรือความรอน จากนั้นทําการกรองแบบสุญญากาศ
โดยใชสารชวยกรอง ปรับกล่ินสีของผงคารบอนแลวกรอง และตมระเหยใหมีความเขมขนสูงข้ึน 
และทําเปนผงแหงดวยการทําแหงแบบพนฝอย 

ในอุตสาหกรรมอาหารมีการใชมอลโทเด็กซตรินในหลายหนาท่ี เชน ใชใน salad dressing 
เพื่อแทนการใชน้ํามันใชมอลโทเด็กซตรินควบคูกับ cellulose gum เพื่อปองกันการเกิดผลึกขนาด
ใหญเม่ือทําการแชเยือกแข็งผลิตภัณฑ ใชเพิ่มปริมาณของแข็งใหกับวัตถุดิบกอนท่ีจะนําเขา      
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เคร่ืองทําแหง และยังชวยลดการดูดความช้ืนกลับในผลิตภัณฑผงซ่ึงมีน้ําตาลเปนองคประกอบสูง 
เชน น้ําผลไมผง เปนตน ทําใหผลิตภัณฑผงท่ีไดสามารถไหลไดโดยสะดวก (Chronakis, 1988)  
บริษัท Grain Processing Corporation (1994) ซ่ึงเปนบริษัทผูผลิตมอลโทเด็กซตริน ตรามอลทริน              
(maltrin) แนะนําใหใชมอลโทเด็กซตรินท่ีมีคา DE 9-12 เปนตัวพาในการทําแหงแบบพนฝอย    
ของน้ําผลไมและไซรัป ในชวงDE นี้มอลโทเด็กซตรินมีความสามารถในการละลายสูงท่ีสุด 
ประมาณรอยละ 30 (น้ําหนักแหง) และสารละลายที่ไดมีความขนหนืดประมาณ 60 เซนติพอยส  
Hart et al. (1963) ไดรายงานถึงชนิดของสารเพิ่มความคงตัวของโฟมและวิธีการเตรียมสารกอน
นํามาใช  ในชวงแรกท่ีมีการพัฒนากระบวนการอบแหงแบบโฟมแมท สารเพิ่มความคงตัวของโฟม
ท่ีนิยมใชมากท่ีสุด คือ glyceryl monostearate (GMS) ซ่ึงเปนสารท่ีไมละลายนํ้า มีวิธีการเตรียมสาร
กอนนํามาใชโดยการเติม GMS ลงในน้ําใหมีความเขมขนรอยละ 5-10 โดยนํ้าหนัก คนและเก็บไวท่ี 
อุณหภูมิ 140-155 องศาฟาเรนไฮต หรือใชเคร่ืองผสมทําให GMS กระจายตัวในน้ํา ท่ีอุณหภูมิ 170 
องศาฟาเรนไฮต แลวเก็บไวท่ีอุณหภูมิ 130 องศาฟาเรนไฮต ในการใชงานมีการใช GMS เปนสาร
เพิ่มความคงตัวของโฟมในอาหารเหลวหลายชนิด ไดแก แอปปริคอท กลวยแชแข็ง กลวยกระปอง 
น้ําเลมอนเขมขน กากน้ําตาล ถ่ัว ลูกสาล่ี มันฝร่ัง ลูกพรุน สตรอเบอร่ีผสมน้ําตาล น้ําตาลซูโครส
ผสมเจลาติน และนํ้ามะเขือเทศเขมขน  สารเพิ่มความคงตัวของโฟมท่ีนิยมใชรองลงมาคือ 
solubilized soya protein ซ่ึงเปนสารท่ีละลายไดในน้ํา วิธีการเตรียมกอนนํามาใช คือ ละลาย 
solubilized soya protein ในน้ํา ใหมีความเขมขนรอยละ 20 โดยนํ้าหนัก มีรายงานการใชเปนสาร
เพิ่มความคงตัวของโฟมในน้ําองุนเขมขน น้ําเกรฟฟรุต น้ําสม น้ําสับปะรด นมถ่ัวเหลืองน้ําตาล
ซูโครส และนํ้าตาลซูโครสผสมเพกติน เปนตน   
2.6 วิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑอบแหงแบบโฟมแมท 

ผลิตภัณฑท่ีไดจากการอบแหงจะตองมีความช้ืนตํ่าเพียงพอ เพื่อใหสามารถรักษาผลิตภัณฑ
นั้นไวไดนาน (น้ําสมผง ตองการใหมีความช้ืนเหลืออยูประมาณรอยละ 1 มะเขือเทศผง ตองการให
มีความช้ืนเหลืออยู รอยละ2) การอบแหงเพื่อใหผลิตภัณฑมีความช้ืนตํ่าระดับนี้จะตองอบแหงโดย
ใชกระแสลมรอนท่ีไหลแบบสวนทางกับผลิตภัณฑ มีการเตรียมโฟมท่ีดี และบรรจุในหองท่ีมี
ความช้ืนตํ่า เม่ือผลิตภัณฑเย็นลงถึงอุณหภูมิ 37.8 องศาเซลเซียส จะตองเก็บไวในหองท่ีมีความช้ืน
สัมพัทธตํ่ากวารอยละ 15 

ผลิตภัณฑท่ีอบแหงแลวมีน้ําหนักเบามาก มีชองวางของแกสแทรกอยูในโครงสราง ทําให 
มีความหนาแนนตํ่า ปกติจะมีความหนาแนน 0.3 กรัมตอมิลลิลิตร เม่ือนํามาละลายจะปลอยแกส
ออกทําใหเกิดโฟมข้ึนในผลิตภัณฑ ซ่ึงเปนลักษณะท่ีผูบริโภคไมตองการ ดังนั้นจึงมีการนําไปกด
อัดเปนแถบบางๆดวยลูกกล้ิงท่ีอุนเพียงพอ เพื่อทําใหเกิดการไหลแบบพลาสติกแถบบางดังกลาวมี
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ลักษณะเปราะแตกงาย เม่ือถูกคนจะแตกเปนเกล็ด อุณหภูมิของลูกกล้ิงท่ีใช  ข้ึนอยูกับ ชนิดของ
ผลิตภัณฑ และปริมาณความช้ืน การใชลูกกล้ิงท่ีมีอุณหภูมิ 65.5 องศาเซลเซียส และ 93.3 องศา
เซลเซียส จะไมมีผลตอกล่ินรสและการอบแหงอยางมีนัยสําคัญ ในกรณีท่ีแถบอาหารติดแนนกับ
ลูกกล้ิงสามารถปองกันไดโดยทาดวย acetylated monoglyceride บางๆลงบนผิวหนาลูกกล้ิง เพื่อ
ชวยใหแกะแถบอาหารออกไดงาย ผลิตภัณฑท่ีไดมีความหนาแนนประมาณ 0.8 กรัมตอมิลลิลิตร มี
สีท่ีดี ละลายหรือซึมซับน้ําไดทันที และไมมีฟอง ขอจํากัดของการอัดแนน คือ ตองคํานึงวาแมการ
อัดแนนจะทําใหตนทุนภาชนะบรรจุลดลง แตในขณะเดียวกันก็ทําใหอัตราการดูดซับน้ําลดลง 
ดังนั้น การอัดแนนนั้นจึงเปนส่ิงจําเปนท่ีตองดําเนินการ เพราะผลิตภัณฑท่ีเปนโฟมหรือเปนผง     
จะลอยอยูท่ีผิวหนาเม่ือชงละลายในน้ํา ซ่ึงไมเปนท่ีตองการของผูบริโภค (Brown et al, 1973) 
ผลิตภัณฑท่ีอบแหงแลว ควรมีความหนาแนนประมาณ 0.1-0.8 กรัมตอมิลลิเมตร โดยยิ่งมีความ
หนาแนนมากยิ่งดี (Morgan, 1961) ผลิตภัณฑอบแหงแบบโฟมแมท มีวิธีการเก็บรักษาเชนเดียวกับ
การอบแหงแบบอ่ืนๆ นั่นคือ น้ําผลไมผงจะตองถูกปองกันความชื้นโดยเฉพาะ เม่ือเก็บรักษาท่ี
อุณหภูมิสูงกวา 29.4 องศาเซลเซียส  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


