
บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1 แกวมังกร 

 
ภาพ 2.1  แกวมังกร 
ท่ีมา : สุรพงษ (2545) 

 
ตนแกวมังกร อยูในวงศแคดทาซีอ้ี (Cactaceae) ในสกุล ไฮโลซีรีอัส (Hylocereus) ดังภาพ 

2.1 ซ่ึงเปนพืชตะบองเพชรประเภทไมเล้ือย โดยมีความยาวลําตน 5 เมตร หรือยาวกวา ดังภาพ 2.2 
รากมี 2 กลุม คือ รากในดินและรากในอากาศ ซ่ึงใชยึดเกาะและดูดซึมน้ํา แรธาตุ ลําตนมักจะเปน 3 
แฉก หรือเหล่ียม เปนขอ ๆ สีเขียว หรือเทาอมน้ําเงิน ขอบลําตนมักจะแข็ง ตามขอบเปนหยัก ซ่ึงท่ี
โคนโหนกมีแอง และมีหนามส้ัน กรณีท่ีไมมีหนามเปนปรากฎการณซ่ึงเกิดนอยมาก (สุรพงษ, 
2545) 

 
 

ภาพ 2.2 ลําตนและดอกบานของแกวมังกร 
ท่ีมา : สุรพงษ (2545) 
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ดอกมีขนาดใหญเปนรูปทรงกรวย และบานกลางคืน โดยบานคืนเดียว มีสีขาว อาจมีสีแดง
ปนแตนอยมาก รอบ ๆ สวนของรังไขแข็งแรง กลีบเล้ียงดอกกวางเปนสามเหล่ียม เกสรตัวผูมี
จํานวนมากติดกันเปนแผง กานเกสรตัวเมียอวน ปลายเกสรตัวเมียเปนแฉก ผลมีขนาดใหญ รูปราง
ทรงกลมหรือกลมแปน รูปไขหรือรูปไขรี เปนผลไมแบบสดมีกลีบกวาง เมล็ดรูปไข ขนาด 1.5 x 1.5 
มิลลิเมตร สีน้ําตาลไหม ผิวเรียบ รอยบุมขนาดกลางลาดเอียงบนผิว มีสารเหนียวคลายวุนหุมเมล็ด 
สกุลนี้มีถ่ินกําเนิดในอเมริกากลาง เชน เวสทอินดีส โคลัมเบีย กัวเตมาลาและเวเนซูเอลา เปนตน  
 
 การจําแนกตนแกวมังกร สกุล ไฮโลซีรีอัส  (สุรพงษ, 2545) 
 

1. Hylocereus undatus (Haw.) Britt. And Rose  
แกวมังกรพันธุเนื้อขาวเปลือกแดง ดังภาพ 2.3 มีถ่ินกําเนิดจากทวีปอเมริกาเขตรอน ลําตน

เปนทอนๆ หรือขอยาวสีเขียว มี 3 แฉก เปนสวนใหญลําตนมีขนาดใหญ 4.0-7.5 เซนติเมตร สันของ
แฉกแข็ง และเปนหยัก ระหวางหยักหางกัน 3-5 เซนติเมตร ตรงหยักมีโหนก สวนโคนโหนกของ
หยักเปนแองและมีกลุมปุยขนสีขาวลอมรอบหนามแข็ง และแหลมซ่ึงเปนรูปกรวยสีน้ําตาลเทา
ขนาดเล็ก จํานวน 1-3 หนาม โดยแตละหนามยาว 3-6 มิลลิเมตร ณ จุดท่ีเกิดหนามซ่ึงทําหนาท่ีคลาย
ตาขาง     มีคุณสมบัติของเนื้อเยื่อเจริญ นอกจากใหกําเนิดหนามแลวยังใหกําเนิดดอก และกิ่งใหมได 
ลําตนเปนลําตนรวม ซ่ึงมีลําตนจริงอยูแกนกลาง โดยมีเนื้อเยื่ออวบน้ําหุมอยูรอบนอกเปนแฉก ท้ังนี้
เปนเนื้อเยื่อสะสมน้ํา อาหาร เกลือแร ธาตุตางๆ รวมท้ังสารอาหารท่ีจําเปนตอการเจริญเติบโต  
 

 
 

ภาพ 2.3 แกวมังกรพันธุเนื้อขาวเปลือกแดง Hylocereus undatus 
ท่ีมา : ฮอลิเดยปารคเขาใหญรีสอรท (2551) 
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ดอกแกวมังกรยาว 25-30 เซนติเมตร เวลาดอกบานตอนกลางคืนมีกล่ินออนมาก ระหวาง
พระอาทิตยตกและข้ึน ดอกมีความกวาง 15-25 เซนติเมตร ลักษณะคลายแตร กลีบดอกวงนอกออก
สีตองออน ซ่ึงท้ังหมดจะโคงออกจากกลางดอก สวนกลีบดอกวงในออกสีขาวบริสุทธ์ิ กลีบดอก
กวางและซอนกัน   
 ผลทรงกลมรี หรือรูปไข ผิวสีแดงบานเย็น ซ่ึงบางสวนปกคลุมดวยกลีบผลสีเขียวเรียวยาว 
2.5 เซนติเมตร เนื้อผลกินได มีสีขาวคลายไอศครีมกะทิ ในเน้ือผลมีเมล็ดซ่ึงคลายงา ผลอาจจะมี
ขนาดเสนผาศูนยกลางใหญถึง 12 เซนติเมตร 
 

2. Hylocereus costaricensis (Weber) Britt. And Rose  
แกวมังกรพันธุเนื้อแดงเปลือกแดง ดังภาพ 2.4 มีถ่ินกําเนิดจากประเทศคอสตาริกา ลําตนมี 3 แฉก 
เสนผาศูนยกลางของตนอวนลํ่า ขนาด 5-10 เซนติเมตร มีสีเทาอมน้ําเงิน สันของแฉกไมแข็งมักจะ
ตรงและหยักต้ืนๆ มีหนามอวนส้ันสีน้ําตาล จํานวน 2-4 หนาม โดยมีขนที่หลุดไดงาย 2 เสน ดอก
ตูมมีสีมวงแซมแดง ดอกยาว 30 เซนติเมตร ผลมีขนาด 10 เซนติเมตร ทรงรูปไขสีเลือดหมู 
 

 
 

ภาพ 2.4  แกวมังกรพันธุเนื้อแดงเปลือกแดง Hylocereus costaricensis 
ท่ีมา : สุรพงษ (2545) 

 
 3. Hylocereus escuintlensis Kimnach.  

แกวมังกรพันธุเนื้อแดงเปลือกแดง ลําตนสีเขียวเขม ขอบแข็งและลําตนยาวไดมากกวา       
5 เมตร ยอดออนอาจมีสีมวงแดง ลําตนยาวเปนทอนโดยมีขนาดเฉล่ีย กวาง 3-4 เซนติเมตร ยาว     
10-30 เมตร กลีบดอกแคบดูคลายสามเหล่ียม กลีบรวมดานนอกมีสีเขียวเหลือง บางคร้ังเจือสีน้ําตาล 
กลีบรวมดานในมีสีขาวครีม ปลายเกสรตัวเมียมีลักษณะ 3 แฉก ผลทรงไข สีแดงมวง ขนาด 9 x 6.5 
เซนติเมตร มีกลีบงอกลับ เนื้อมีสีชมพูออน ออกดอกงายกวาชนิดอ่ืนๆ พบในกัวเตมาลา 
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4. Hylocereus monacanthus (Lem.) Britt. And Rose  
แกวมังกรพันธุเนื้อแดงเปลือกแดง แองท่ีมีหนาม หางกันประมาณ 3 เซนติเมตร หนาม

ขนาดเล็กมีจํานวน 1-2 หนาม  ดอกมีขนาด  28 x 17 เซนติเมตร เม่ือบานกลีบผลมีขนาดใหญ กลีบ
รวมดานนอกเจือสีเขียว ดานในสีขาว ปลายเกสรตัวเมียบางคร้ังเปน 3 แฉก พบในโคลัมเบีย และ
ปานามา  

 
5. Hylocereus polyrhizus (Weber) Britt. And Rose  
แกวมังกรพันธุเนื้อแดงเปลือกแดง ดังภาพ 2.5 มีลําตนเรียว 3 แฉก เสนผาศูนยกลาง 3-4 

เซนติเมตร  ตนออนสีออกขาวตอมาเปนสีเขียว ขอบลําตนเกือบตรง ไมแข็ง ดอกตูมมีสีมวง ดอก
เม่ือบานมีกล่ินหอม ยาว 25-30 เซนติเมตร กลีบรูปไข โดยขอบมีสีแดงหรือมวง กลีบรวมดานนอก
สีแดง ดานในเกือบขาว ปลายเกสรตัวเมียไมเปนแฉก ผลรูปไข สีแดงเลือดหมู ขนาดผล 10 
เซนติเมตร พบในปานามาตลอดไปถึงเอกัวดอร 

 

 
ภาพ 2.5  แกวมังกรพันธุเนื้อแดงเปลือกแดง Hylocereus polyrhizus 

ท่ีมา : Wybraniec et al. (2001) 
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2.1.1 คุณคาทางอาหารของแกวมังกร 
 

แกวมังกร เปนผลไมท่ีมีกากใยสูง แคลอรีตํ่า อุดมไปดวยวิตามินซี คลอโรฟลล เมล็ดของ
แกวมังกรอุดมไปดวยไขมันไมอ่ิมตัวซ่ึงมีประโยชนตอรางกาย แกวมังกร มีช่ือทางวิทยาศาสตรวา
Hylocereus undatus  หรือ “dragon fruit” เปนช่ือสามัญท่ีนิยมเรียกกันในฝงเอเชียโดยเฉพาะอยางยิ่ง
เอเชียตะวันออก ไดแก จีน ญ่ีปุน เกาหลีเหนือ-ใต ไตหวัน บางประเทศในยุโรปเรียกแกวมังกรวา 
“pitaya”  เปนพืชในตระกูลตะบองเพชร แกวมังกรเปนพืชท่ีปลูกไดงายและกําลังเปนท่ีนิยมของ
ผูบริโภคเนื่องจากมีคุณคาทางอาหารสูง (ฮอลิเดยปารคเขาใหญรีสอรท, 2551)  
  
ผลแกวมังกรมีคุณคาทางอาหาร โดยเฉพาะอุดมดวยแรธาตุตางๆ ดังตาราง 2.1  
 
ตาราง 2.1 สวนประกอบของผลแกวมังกรที่ปลูกในประเทศไทย ตอสวนท่ีบริโภคได 100 กรัม   
 
 สวนประกอบ                   ปริมาณ/100 g ของผลแกวมังกร 

 
ความหวาน (ของแข็งท่ีละลายนํ้าได) 13.00 กรัม 
น้ําตาลรีดิวซ 6.50 กรัม 
น้ําตาลท้ังหมด 11.50   กรัม 

 กรดอินทรีย 0.13 กรัม 
 เสนใยอาหาร 0.71   กรัม 

โพแทสเซียม 212.20 มิลลิกรัม 
 ฟอสฟอรัส 8.70   มิลลิกรัม 
 แคลเซียม 134.50 มิลลิกรัม 
 แมกนีเซียม 60.50 มิลลิกรัม 
 วิตามินซี 9.40 มิลลิกรัม 
 

ท่ีมา : สุรพงษ (2545) 
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ตาราง 2.2 สวนประกอบของผลแกวมังกรที่ปลูกในประเทศเวียดนาม ตอสวนท่ีบริโภคได 100 กรัม  
 
         สวนประกอบ          ปริมาณ/100 g ของผลแกวมังกร 
 

ความช้ืน 85.30 กรัม 
โปรตีน 1.10 กรัม 

 ไขมัน 0.57 กรัม 
 กลูโคส   5.70      กรัม 
 ฟลุคโตส 3.20        กรัม 
 ซอรบิทอล 0.33     กรัม 
 คารโบไฮเดรต 11.20      กรัม 
 เสนใยอาหาร 1.34      กรัม 
 เถา 0.56    กรัม 
 พลังงาน 67.70     กิโลแคลอรี 
 วิตามินซี 3.00     มิลลิกรัม 
 ไนอาซิน 2.80       มิลลิกรัม 

วิตามินเอ  0.01     มิลลิกรัม 
 แคลเซียม 10.20 มิลลิกรัม 
 เหล็ก 3.37     มิลลิกรัม 

แมกนีเซียม 38.90     มิลลิกรัม 
 โพแทสเซียม                                   272.00   มิลลิกรัม 
 ฟอสฟอรัส 27.50     มิลลิกรัม 
 โซเดียม 8.90       มิลลิกรัม 
 สังกะสี 0.35     มิลลิกรัม 

ท่ีมา : To et al. (2000) 
 
ผลแกวมังกรในประเทศไทย ในกลุมผลท่ีสมบูรณท่ีสุดและแกไดท่ี ความหวานตรง

ศูนยกลางผล มีความหวาน 19 องศาบริกซ ขณะท่ีเนื้อใกลเปลือกวัดได 13.3 องศาบริกซ เนื้อของผล
แกวมังกรท่ีมีรสชาติหวานอมเปร้ียวพอเหมาะ ควรมีความหวานประมาณ 13-15 องศาบริกซ และ
กรด รอยละ 0.22  
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2.1.2 การเก็บเก่ียวผลแกวมังกร 
 

แกวมังกรท่ีจะเก็บเกี่ยวผลไดนั้น คือ หลังจากดอกบานแลวประมาณ 30 วัน หรือหลังจาก
ผลเร่ิมเปล่ียนสีแลวอยางนอย 3-4 วัน ดังภาพ 2.6 คุณภาพของผลท่ีเก็บเกี่ยวไดมีความหวานไม   
นอยกวารอยละ 13 และมีกรดอยูรอยละ 0.25 จากการวิเคราะหคุณสมบัติของผลแกวมังกรนาจะเปน
ผลไมพวก non-climacteric เชนเดียวกับผลไมพวกองุน สับปะรด สมเขียวหวานและสมสายน้ําผ้ึง 
คือ เม่ือเก็บเกี่ยวมาแลวสวนใหญรสชาติจะไมเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน ไมมีการสุกเกิดข้ึน ไมมี
อัตราการหายใจเพิ่มข้ึน (สุรพงษ, 2545)  

 

 
 

ภาพ 2.6 แกวมังกรที่จะเก็บเกี่ยวผลได หลังจากเร่ิมเปล่ียนสีแลวอยางนอย 3-4 วัน 
ท่ีมา : สุรพงษ (2545) 
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2.2 สารประกอบในกลุมบีตาเลน  
บีตาเลน (betalain) เปนกลุมของสารประกอบใหสี มีการพบเปนคร้ังแรกในพืชหัวบีต 

(Beta vulgaris) โดยสวนมากจะพบมากในสวนของแวคคิโอในเซลลพืช ชีวสังเคราะหของ
สารประกอบในกลุมบีตาเลน แสดงดังภาพ 2.7 
   Polyketides   Polyacetylenes 
        
       Iridoids 
       Sesquiterpene lactones 
Acetic acid  Mevalonic acid   Diterpenoids 
       Triterpenoids 
       Steroids 
 
                                                    Quinolizidine alkaloids 
   Krebs cycle   Pyrrolizidine alkaloids 
       Tropane alkaloids 

    
Carbohydrates 
 
Shikimic        Chorismic         Phenyl-       Cinnamic      Cinnamyl     Propenylphenols 
acid                acid           alanine            acids      alcohols           allylphenols 
 
Gallic        Anthranilic         Benzyliso      Flavonoids       Lignans             Neolignans 
acid          acid         quinoline 
           alkaloids 
 
       Indole       Betalains       Proantho-       Lignins 
      Alkaloids         cyanins 

 
ภาพ 2.7 ชีวสังเคราะหของสารประกอบในกลุมบีตาเลน 

ท่ีมา : ถาวร และนิพนธ (2547) 
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บีตาเลน  เปนกลุมของรงควัตถุท่ีใหสีแดงและสีเหลืองคลายแอนโทไซยานินและ            
ฟลาโวนอยด สมัยกอนเรียกวา nitrogenous anthocyanins บีตาเลนพบเฉพาะในพืชตระกูล 
Centrospermea และชนิดท่ีเปนอาหารบริโภคได คือ หัวบีต นอกจากนั้นยังพบบีตาเลนไดในผล
แคดตัส (cactus fruit) และดอกไมบางชนิด เชน bougainville และผักโขมแดง (amaranthus) (นิธิยา, 
2549; Harivaindaran et al., 2008) 
 
 สารในกลุมบีตาเลน ประกอบดวยสารใหสี 2 กลุมยอย ไดแก บีตาไซยานินและ              
บีตาแซนทิน ดังภาพ 2.8 บีตาไซยานินเปนสารให สีแดง-มวง สามารถดูดกลืนคล่ืนแสงไดในชวง 
535-550 นาโนเมตร และบีตาแซนทินเปนสารใหสีเหลือง สามารถดูดกลืนคล่ืนแสงไดในชวง 475-
480 นาโนเมตร บีตาไซยานินเปนสารท่ีพบมากท่ีสุดถึงประมาณ รอยละ 90 ของสารในกลุมนี้
ท้ังหมด สารในกลุมบีตาไซยานินท่ีสําคัญ ไดแก บีตานิน ซ่ึงพบไดมากถึง รอยละ 75-95 (ถาวร และ
นิพนธ, 2547; Harivaindaran et al., 2008; Zryd and Christinet, 2003) 
 

                                             
                                        betacyanin                                          betaxanthin 

ภาพ 2.8  สูตรโครงสรางเคมีของบีตาไซยานิน และบีตาแซนทิน 
 ท่ีมา : Zryd and Christinet (2003) 

 
ถาหมู R'และ  R ถูกแทนท่ีดวยแอลคิล (alkyl) หรือเบนซิล (benzyl) สารประกอบท่ีไดจะมี

สีแดง เม่ือพันธะคูมี resonance เรียกวา บีตาไซยานิน แตถาพันธะคูไมมี resonsnce สารประกอบท่ี
ไดจะมีสีเหลือง เรียกวา บีตาแซนทิน ท้ังสารประกอบท่ีใหสีแดงและสีเหลือง มีน้ําตาลและหมูเอซิล 
เปนองคประกอบในโมเลกุลดวย ในธรรมชาติเทาท่ีมีรายงาน พบวา มีบีตาเลนเปนจํานวนมากเปน
บีตาไซยานิน ประมาณ 52 ชนิด และเปนบีตาแซนทิน 17 ชนิด ท้ังสีแดงและสีเหลืองจะเกิดข้ึนอยู
รวมกันเสมอ เหมือนกับท่ีพบแอนโทไซยานินอยูรวมกับฟลาโวนอยด แตแอนโทไซยานินและ  
บีตาไซยานิน จะไมเกิดข้ึนดวยกันในธรรมชาติ (นิธิยา 2549; Zryd and Christinet, 2003) 
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แอนโทไซยานินและบีตาเลน มีโครงสรางทางเคมีไมเหมือนกัน จึงบอกถึงความแตกตาง
กันไดงาย เพราะมีชวงดูดกลืนแสงแตกตางกัน แอนโทไซยานินสกัดออกจากพืชไดงายดวย           
เมทานอล แตสกัดออกไดเพียงเล็กนอยดวยน้ํา และดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 270 นาโนเมตร ซ่ึง
ตางจากบีตาเลนท่ีละลายไดดีในน้ํา บีตาไซยานินดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 538 นาโนเมตร และ
บีตาแซนทินดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 480 นาโนเมตร นอกจากนั้นยังใชวิธีอิเล็กโทรโฟรีซิส 
(electrophoresis) บอกถึง ความแตกตางของแอนโทไซยานินและบีตาเลนได เม่ือใชบัฟเฟอรท่ีเปน
กรดออนแอนโทไซยานินจะเคล่ือนท่ีไปยังข้ัวบวก ขณะท่ีบีตาเลนเคล่ือนท่ีไปยังข้ัวลบ  
 บีตาไซยานินทุกชนิดจะเปนอนุพันธของอะไกลโคนเพียง 2 ชนิดเทานั้น คือ บีตานิดินและ
ไอโซบีตานิดิน ซ่ึงเปนอิพิเมอรของบีตานิดินท่ีคารบอนตําแหนง 15 สําหรับอะไกลโคนของ         
บีตาไซยานินท่ีพบในหัวบีต คือ บีตานิดิน และเม่ือรวมกับน้ําตาลกลูโคสโดยหมูไฮดรอกซิลท่ี
คารบอนตําแหนง 5 จะไดเปนบีตานิน (Zryd and Christinet, 2003; Herbach  et al., 2006) ซ่ึงมีสูตร
โครงสราง ดังภาพ 2.9 
 

 
 

ภาพ 2.9  สูตรโครงสรางบีตานิดินและไอโซบีตานิดิน ซ่ึงเปนอิพิเมอรของบีตานิดินท่ี  C-15 
ท่ีมา : Zryd and Christinet (2003) 
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 บีตาเลนสลายตัวไดงายในกระบวนการแปรรูปอาหารท่ีใชความรอน เชน การบรรจุ
กระปองของหัวบีต สีแดงจะเปล่ียนเปนสีแดงเขม บีตานินท่ีเปนรงควัตถุหลักของหัวบีต คือ 
betanidin-5-O-β-glusoside รูปแบบของหัวบีตท่ีมีลักษณะเปนผง จะสามารถเก็บรักษาบีตาเลนไดดี
ท่ีสุด คือ สภาวะท่ีมีปริมาณนํ้าอิสระ 0.12 หรือมีความช้ืน รอยละ 2 ของน้ําหนักแหง สีท่ีสกัดไดจาก
หัวบีตจะมีความคงตัวท่ี pH 4-6 จึงนาสนใจท่ีจะนําสีจากหัวบีตมาใชในอาหารท่ีไดจากธรรมชาติ
ชนิดหนึ่ง สารละลายบีตานินในน้ําเม่ือไดรับความรอนจะเกิดปฎิกิริยาดีคารบอกซิเลชัน ดังภาพ 
2.10 อัตราเร็วของปฎิกิริยาจะเพิ่มข้ึนเม่ือความเปนกรดเพ่ิมข้ึน (ถาวร และนิพนธ, 2547; Stintzing 
and Carle, 2004) 

 

 

 
 

ภาพ 2.10  กระบวนการสลายตัวของบีตานนิเนื่องจากกรดและความรอน 
ท่ีมา: Stintzing and Carle  (2004) 
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ภาพ 2.11  การสังเคราะหบีตาเลนจากกรดอะมิโนไทโรซีนเพื่อใหไดเปนบีตาไซยานินและ 

บีตาแซนทิน 
ท่ีมา : Colorscience.tripod.com (2009) 

 

 ภาพ 2.12  สูตรโครงสรางเคมีของสารใหสีในกลุมบีตาเลนท่ีพบในแกวมังกร betanin(A) 
phyllocactin(B)  indicaxanthin(C) และ isoindicaxanthin(D) 

ท่ีมา : Herbach et al. (2006) 
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2.2.1 สมบัติทางเคมีและกายภาพของสารประกอบในกลุมบีตาเลน 
 
สมบัติทางเคมี  ภายในโมเลกลุมีธาตุไนโตรเจนเปนองคประกอบหลักและมี 2 ข้ัว (zwitter ion)  
สมบัติทางกายภาพ  เปนสารประกอบท่ีละลายไดดใีนน้ํา (Stintzing et al., 2002) 

 
2.2.2 ผลของความเปนกรด-ดางท่ีมีตอบีตาเลน 
 

ความเปนกรด-ดาง มีผลตอความคงตัวของสารใหสีในกลุมบีตาเลน โดย pH ท่ีเหมาะสม
และมีความคงตัวมาก อยูในชวง pH ระหวาง 4-7 (Von Elbe et al., 1974) 

-  เม่ือ pH ของสารละลายตํ่ากวา 3.5 ลงไป คาการดูดกลืนแสงสูงสุดของสารจะอยูท่ี    
ความยาวคล่ืน 535 nm 

-  เม่ือ pH ของสารละลายอยูในชวงระหวาง 3.5-7.0 คาการดูดกลืนแสงสูงสุดของสารจะอยู
ท่ีความยาวคล่ืน 538 nm 

-  เม่ือ pH ของสารละลายเทากับ 9.0 คาการดูดกลืนแสงสูงสุดของสารจะอยูท่ี               
ความยาวคล่ืน 544 nm 

 
2.2.3 ผลของอุณหภูมิท่ีมีตอบตีาเลน 
 

บีตาไซยานิน มีความคงตัวคอนขางนอยตอความรอน ซ่ึงเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงสีจากสีแดงไปเปนสีน้ําตาล  สีของบีตาไซยานิน  มีความคงตัวท่ีอุณหภูมิ ตํ่า                  
ซ่ึงการศึกษาถึงผลของอุณหภูมิท่ีมีตอความคงตัวของบีตาเลน แบงการทดลองออกเปน 2 กลุม คือ 
การสกัดท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และ 60 องศาเซลเซียส พบวา คาคร่ึงชีวิตของบีตาไซยานิน         
ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส คือ 413.6 นาที และคาคร่ึงชีวิตของบีตาไซยานิน ท่ีอุณหภูมิ 60       
องศาเซลเซียส คือ 83.5 นาที (Herbach et al., 2004) 
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2.2.4 ผลของสารอื่นๆ ท่ีมีผลตอบีตาเลน  
 

กรดแอสคอรบิก จะมีผลในการปองกันการเปล่ียนสีของบีตาเลน เม่ือใหความรอนสูง เชน
การสเตอริไรซ เม่ือมีการเติมกรดแอสคอรบิก ความเขมขนรอยละ  0.10 จะทําใหคาคร่ึงชีวิตของ
บีตาไซยานิน เพิ่มข้ึนเปน 2 เทา  
      สวนโลหะตางๆ มีผลในการลดความคงตัวของสารใหสีใหกลุมบีตาเลน ซ่ึงพบวาเหล็กจะมี
ผลมากกวาโครเมียม 

2.3 สตรอเบอรี 

   

 
 

ภาพ 2.13    สตรอเบอรี  
ท่ีมา : Jegtvig (2007) 

 
          สตรอเบอรี ดังภาพ 2.13 เปนพืชตระกูลเดียวกับกุหลาบ คืออยูในวงศ Rosaceae เปน
ไมลมลุกขนาดเล็กสูงแคคืบ ใบเปนใบประกอบ ขอบใบเปนจักร มีขนส้ันๆ คลุมผิวใบ (สรจักร, 
2544)        
          สตรอเบอรีมีหลายพันธุท้ังหมดอยูในสกุล  Frageria ถ่ินกําเนิดเดิมอยูในแถบอบอุน เดิม
เปนไมปาเรียก wild strawberry ตอมาถูกนํามาปลูกเพื่อรับประทานผลต้ังแตคร้ังโบราณกาล 
ประมาณชวงคริสตศตวรรษท่ีสิบสาม ชาวฝร่ังเศสนําสตรอเบอรีปามาปลูกเปนพืชไร ในอเมริกาก็มี
สตรอเบอรีสองสายพันธุ คือ  F. chiloensis และ F. virginiana  ซ่ึงถูกนํามาแพรพันธุในยุโรป และ
เกิดกลายพันธุไดสายพันธุใหมกวา 7 ชนิดท่ีมีลูกใหญ เพาะปลูกงายกวาเดิม ปจจุบันนี้สตรอเบอรีได
แพรกระจายไปท่ัวโลก มีการปรับปรุงพันธุใหเหมาะกับลักษณะภูมิอากาศ  
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         ดอกสตรอเบอรีเปนสีขาวหรือเจือสีชมพู ดอกบานในฤดูใบไมผลิ หรือประมาณตน         
ฤดูหนาวของไทย หลังจากออกดอก ดอกท่ีไดรับการผสมก็จะกลายเปนผลสีแดงสด ภายใน
ระยะเวลา 5 สัปดาห ผลสตรอเบอรีตอนเล็กๆจะเปนสีเขียว แลวคอยๆเปล่ียนเปนเหลือง สม แดง 
และแดงก่ําในท่ีสุด  
          สรจักร (2544) กลาววา สตรอเบอรีอุดมดวยวิตามินซีและธาตุเหล็ก สารอาหารใน             
สตรอเบอรีสด 1 ถวยตวง หรือประมาณ 145 กรัม แสดงคุณคาทางโภชนาการ ดังตาราง 2.3 
 
ตาราง 2.3 ขอมูลทางโภชนาการของสตรอเบอรีสด 1 ถวยตวง หรือประมาณ 145 กรัม 
 

สารอาหาร     หนวย ปริมาณสารอาหาร/ถวยตวง 
แคลอร่ี        kcal 44.7 
โปรตีน  g 0.9  
คารโบไฮเดรต       g 10.5  
วิตามิน เอ           mg 4.5  
วิตามิน บี 6           IU 0.1  
วิตามิน ซี            mg 84.5  
เหล็ก            mg 0.6  
แมงกานีส    mg 0.4  
โพแทสเซียม     mg 247.3  
ทองแดง            mg 0.1  

 
ท่ีมา : สรจักร (2544)       
   
ตลาดน้ําผลไมพรอมดื่มในปจจุบัน มีมูลคาตลาดรวม 8,000 ลานบาท มีอัตราการเติบโต 

รอยละ 20 แบงเปน 3 สวนตลาด คือ ตลาดน้ําผลไมรอยละ 100 (premium market)  ตลาดน้ําผลไม
รอยละ 40      (medium  market)  และนํ้าผลไมรอยละ 5 – 25  (economy  market) หรือตลาด
สวนลาง  ซ่ึงการขยายตัวของน้ําผลไมในตลาดสวนลาง  มีมูลคาตลาด 3,000 ลานบาท มีอัตราการ
เติบโต รอยละ 22 ซ่ึงน้ําผลไมในตลาดสวนลางยังเปนตลาดขนาดใหญและมีการเติบโตสูง  รองจาก
ตลาดน้ําผลไมรอยละ 100  การทําตลาดจะมุงเนนกลุมวัยรุน เนนสีสันของน้ําผลไม รวมถึงจุดขาย
เร่ืองความสดชื่น (ประชาชาติธุรกิจ, 2551) เนื่องจากน้ําผลไมในตลาดลางนี้สวนใหญจะเติม             
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สีสังเคราะหเพื่อใหมีสีสันสวยงาม แตสีสังเคราะหท่ีเติมลงไปอาจไมปลอดภัยตอผูบริโภคเม่ือเทียบ
กับสีท่ีไดจากธรรมชาติ  
2.4 กระบวนการใหความรอนในการผลิตอาหาร  

แบงเปน 2 ประเภท คือ 
2.4.1.  การใชความรอนระดบัพาสเจอไรซ (pasteurization) 
 เปนกระบวนการใหความรอนท่ีไมสูง โดยอุณหภูมิท่ีใชจะตํ่ากวา 100 องศาเซลเซียส เพื่อ

ยืดอายุของผลิตภัณฑอาหารใหนานหลายวัน เชน นม น้ําผลไม วิธีนี้สามารถใชในการถนอมอาหาร
ได โดยการยับยั้งการทํางานของเอนไซม และทําลายจุลินทรียท่ีมีความทนทานตอความรอนตํ่า เชน 
แบคทีเรียท่ีไมสรางสปอร ยีสต และรา และทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงคุณคาของอาหารนอยท่ีสุด 
(ปราณี, 2541) แบงได 2 วิธี  
            1. low temperature long time (LTLT) เปนวิธีท่ีใหความรอนตํ่าประมาณ 60 องศาเซลเซียส
นาน 30 นาทีแลวทําใหเย็นทันที  
  2. high temperature short time (HTST)เปนวิธีท่ีใหความรอนสูงประมาณ 72 องศาเซลเซียส
นาน 15 วินาที แลวทําใหเยน็ทันที  
 

2.4.2 การใชความรอนระดับสเตอริไลซ (sterilization)  
เปนการทําใหอาหารปราศจากเช้ือโรคท่ีเปนอันตรายตอผูบริโภค และทําลายจุลินทรีย หรือ

สปอรท่ีเปนสาเหตุทําใหเกิดการเนาเสีย ซ่ึงสามารถที่จะเจริญเติบโตในอาหารไดท่ีอุณหภูมิในการ
เก็บรักษาตามปกติ และไมตองแชเย็น โดยความรอนในการสเตอริไลซจะสูงกวาจุดเดือด  
คือ ประมาณ 100-130 องศาเซลเซียส วิธีนี้จึงเปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพสูง เชน UHT (ultra high 
temperature) โดยจะใชอุณหภูมิ 135-150 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1-4 วินาที 

2.5 กระบวนการผลิตน้ําผลไมบรรจุในภาชนะปดสนิท  

      การผลิตน้ําผลไม เปนการแยกสวนของเหลวในผลไม พรอมกับสารประกอบท่ีใหกล่ินรส 
รวมท้ังสารอาหารที่ละลายไดในของเหลวน้ันออกจากผลไม คุณภาพของน้ําผลไมท่ีดีจะตองมี
ลักษณะท่ีเหมือนผลไมสด ท้ังในแงของกล่ินรส สารอาหาร วิตามินและเกลือแรตางๆ ท่ีตองยังคง
เหมือนเดิมหรือมีความใกลเคียง ซ่ึงกระบวนการผลิตน้ําผลไมประกอบดวย 3 ข้ันตอน (ศรีศักดิ์, 
2552) ดังนี้  
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1.  ขั้นตอนการสกัดของเหลว  

     ข้ันตอนการสกัดของเหลวมีจุดประสงคเพื่อแยกของเหลว รวมไปถึงสารละลายไดท่ีมีอยู
ในผลไม น้ําผลไมท่ีสกัดใหมๆ ยังคงมีเอนไซมแขวนลอยหลายชนิด ลวนแลวแตมีประโยชนตอ
รางกาย ดังนั้นในข้ันตอนการสกัดนี้จึงตองเลือกวิธีท่ีใหน้ําผลไมในปริมาณมากและมีองคประกอบ
ของสารท่ีมีคุณคาครบถวน ซ่ึงวิธีการสกัดมี 2 วิธี คือ  

1.1 วิธีทางกล ( mechanical extraction ) โดยใชแรงไปทําใหเซลลเนื้อผลไมฉีกขาดและให
สวนของน้ําผลไมไหลซึมออกมา พรอมสารอาหาร กล่ินและรส 

1.2 วิธีทางชีวภาพ ( biological extraction ) ซ่ึงจะใชสารชีวภาพ เชน เอนไซมไปยอยสลาย
เซลลเนื้อผลไมใหมีขนาดเล็กเพียงพอท่ีจะปลดปลอยของเหลวท่ีมีสวนของสารอาหาร กล่ินและรส
ของผลไมนั้นๆ  

 
2.  ขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ  

ข้ันตอนการปรับปรุงคุณภาพ เปนการทําใหผลไมท่ีสกัดได มีลักษณะคุณภาพตามความ
ตองการข้ึนกับชนิดของผลไม แบงออกเปน การปรับปรุงคุณภาพดานลักษณะปรากฏ อาทิเชน การ
ทําน้ําผลไมชนิดใส หรือการทําน้ําผลไมแบบขุน และการปรับคุณภาพดานรสชาติ เชน รสเปร้ียว 
รสหวาน และการเสริมรสหรือเนนรสชาติน้ําผลไม  

3.  ขั้นตอนการใหความรอนเพื่อฆาเชื้อจุลินทรีย  

การใหความรอนเพื่อฆาเช้ือจุลินทรียมีวัตถุประสงคเพื่อยืดอายุการเก็บของน้ําผลไมท่ีบรรจุ
ในภาชนะบรรจุปดสนิท สามารถทําได 2 วธีิคือ  

3.1 การใหความรอนกอนบรรจุในภาชนะปดสนิท สําหรับน้ําผลไมท่ีมีคา pH ตํ่ากวา 3.5 
สามารถฆาเช้ือไดท่ีอุณหภูมิ 70-72 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 วินาที เรียกวา ระบบพาสเจอไรซ
แบบเร็ว อุณหภูมิสูง จากนั้นบรรจุในภาชนะสะอาด ขณะท่ีน้ําผลไมยังรอนอยู อุณหภูมิการบรรจุ 
ประมาณ 60 องศาเซลเซียส แลวใหความเย็นทันที โดยนํ้าเย็นตองมีอุณหภูมิไมเกิน 10              
องศาเซลเซียส เพื่อหยุดปฏิกิริยาของจุลินทรียท่ีหลงเหลือจากกระบวนการใหความรอน ท้ังนี้ใน
ข้ันตอนการบรรจุตองทําดวยเทคนิคปลอดเช้ือ  
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3.2  การใหความรอนหลังการบรรจุในภาชนะปดสนิท วิธีนี้นิยมใชกับน้ําผลไมท่ีบรรจุใน
กระปองเคลือบแลกเกอร ซ่ึงจะบรรจุน้ําผลไมท่ีเตรียมไวในกระปอง โดยเวนชองวางเหนือกระปอง
ตามสัดสวนขนาดกระปอง จากนั้นเขาสูข้ันตอนการไลอากาศ แลวปดฝากระปอง หลังจากนั้นจึง
นําไปฆาเช้ือ ซ่ึงระยะเวลาในการฆาเช้ือข้ึนกับคุณสมบัติของน้ําผลไมนั้นๆ เชน ถาน้ําผลไมท่ีมี
สภาพเปนกรดหรือมีคา pH ตํ่ากวา 4.6 สามารถใชความรอนท่ีอุณหภูมิน้ําเดือดปกติ 100           
องศาเซลเซียส ในการฆาเช้ือได แตถาน้ําผลไมท่ีมีสภาพเปนกรดตํ่าหรือมีคา pH สูงกวา 4.6 ตองใช
ความรอนท่ีอุณหภูมิรอนสูงถึง 116-121 องศาเซลเซียส ในการฆาเช้ือ 

2.6 การทําแหงแบบพนฝอย  
 การทําแหงแบบพนฝอย (spray drying) เปนการเปล่ียนแปลงรูปของวัตถุดิบจากสถานะ
ของเหลวใหเปนผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะเปนอนุภาคหรือผงที่แหงโดยการฉีดพนวัตถุดิบเขาไปใน
ตัวกลางทําแหง (Masters, 1991) 
 วัตถุดิบท่ีนําเขามาทําแหงแบบพนฝอยอาจเปนไดท้ังสารละลาย สารแขวนลอย อิมัลชัน 
หรือเพสต (paste) ตัวกลางในการทําแหง คือ อากาศรอน ผลิตภัณฑแหงท่ีไดอาจมีลักษณะเปนผง 
แกรนูลหรือแอกโกลเมอเรตก็ไดท้ังนี้ข้ึนอยูกับสมบัติทางกายภาพและเคมีของวัตถุดิบ ลักษณะของ
เคร่ืองทําแหงและกลไกการทํางานของเคร่ืองทําแหงแบบพนฝอย ประกอบดวย 3 ข้ันตอนท่ี
ตอเนื่องกัน คือ การทําใหวัตถุดิบซ่ึงเปนของเหลวกลายเปนละอองขนาดเล็ก การทําใหละอองขนาด
เล็กแหงกลายเปนผง และการแยกผงผลิตภัณฑกับอากาศออกจากกัน (Masters, 1991) 
 การทําใหละอองขนาดเล็กแหงเปนผงเกิดข้ึนรวดเร็วมากท้ังนี้เพราะละอองอนุภาคเหลานั้น
มีขนาดเล็ก คือมีเสนผาศูนยกลางอยูในชวง 10-300 ไมครอนเทานั้น ทําใหมีพื้นท่ีผิวสําหรับการ   
ทําแหงมากมาย และระยะทางท่ีความช้ืนจากภายในละอองอนุภาคตองเคล่ือนท่ีมาท่ีผิวนอยมาก 
ดังนั้นจึงใชเวลาทําแหงส้ันมากเพียง 1-20 วินาที ซ่ึงส่ิงนี้เปนลักษณะพิเศษของการทําแหงแบบ    
พนฝอย การท่ีมีพื้นท่ีผิวสําหรับการทําแหงมากจึงเกิดผลของ evaporation cooling นั่นคือ             
ในระหวางการทําแหงนั้น อุณหภูมิท่ีผิวของละอองอนุภาคจะไมสูงเกินอุณหภูมิกระเปาะเปยกของ
อากาศท่ีทําแหง และเนื่องจากมีการออกแบบการทํางานของเครื่องไวอยางดี การแยกผงผลิตภัณฑ
ออกจากอากาศรอนจึงทําไดอยางรวดเร็ว สงผลใหผลิตภัณฑถูกความรอนทําลายนอย การทําแหง
แบบนี้จึงเหมาะสําหรับทําแหงอาหารท่ีถูกทําลายคุณภาพโดยความรอนไดงาย 
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 การทํางานของเคร่ืองทําแหงแบบพนฝอยเร่ิมจาก อากาศจะถูกดูดผานตัวกรองและผานตัว
ใหความรอน จากนั้นจึงเขาสูหองอบแหง (drying chamber) สวนตัวอยางของเหลว (feed) ท่ีนํามา
ฉีด ควรมีลักษณะเหลว และไมขนมาก จากนั้นของเหลวจะถูกดูดโดยปมผานอุปกรณท่ีทําใหเกิด
ละอองฝอย คือ atomizer ภายในหองอบ เม่ือละอองสัมผัสกับอากาศรอนจะทําใหเกิดการระเหยของ
น้ําอยางรวดเร็ว และจะไดผงของผลิตภัณฑตกลงสูดานลางของหองอบแหง ผงบางสวนท่ีหลุด
ออกมากับอากาศจะถูกแยกโดยใช cyclone ซ่ึงจะรวมเขาเปนผลิตภัณฑรวมในท่ีสุด (สุเมธ, 2552)   
 
กระบวนการทําแหงแบบพนฝอย โดยเคร่ืองทําแหงแบบพนฝอย ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ 

 
1. การทําใหของเหลวกระจายตัวเปนละออง (Atomization of feed) 
           กระบวนนี้เปนการทําให feed กระจายตัวกลายเปนละออง โดยใช atomizer ซ่ึงถือวาเปน
สวนประกอบที่สําคัญท่ีสุดของเคร่ืองทําแหงแบบพนฝอย ซ่ึงมี 3 ชนิด คือ 
 

1.1 rotary atomizer  
atomizer ชนิดนี้ feed จะไหลลงบนจานหมุนใกลกับจุดศูนยกลาง โดยจานหมุนจะมี

ความเร็วรอบประมาณ 5,000-10,000 รอบตอนาที ดังภาพ 2.14 feed ท่ีตกลงบนจานหมุนจะถูก
เหวี่ยงออกดานขางกระจายเปนละอองขนาดอนุภาคเฉล่ียประมาณ 30-120 ไมครอน ซ่ึงขนาดเฉล่ีย
นี้จะแปรผันตรงกับอัตราการไหลของ feed และความหนืด แตจะแปรผกผันกับอัตราการหมุนและ
เสนผาศูนยกลางของจานหมุน 

 

 
ภาพ 2.14  Rotary atomizer 

ท่ีมา : สุเมธ (2552) 
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1.2 pressure nozzles atomizer 
atomizer ชนิดนี้ feed จะไหลผานชองของหัวฉีดภายใตความดันสูง ทําใหของเหลวท่ี

ออกมาจากหัวฉีดกระจายเปนละอองฝอยไดโดยท่ีไมตองใชอากาศ ดังภาพ 2.15 อนุภาคท่ีไดจะมี
ขนาดเฉล่ียประมาณ 120-250 ไมครอน โดยขนาดอนุภาคจะแปรผันตรงกับอัตราการไหลของ feed 
และความหนืด แตจะแปรผกผันกับความดัน  

 
ภาพ 2.15  Pressure nozzles atomizer  

ท่ีมา : สุเมธ (2552) 
 

1.3 two-fluid nozzle (pneumatic nozzle)  
อุปกรณชนิดนี้ feed และอากาศจะไหลผานหัวของ nozzle ซ่ึงจะทําให feed แตกเปน

ละอองฝอยเนื่องจากการไหลผานของอากาศดวยความเร็วสูงภายใน nozzle การปรับอัตราการไหล
ของอากาศ จะชวยในการกระจายเปนละอองของ feed วิธีนี้นิยมใชกับ feed ท่ีมีความหนืดสูง 
อยางไรก็ตามวิธีนี้ มีคาดําเนินการท่ีสูงและใหผลผลิตท่ีตํ่า 

 
2. การสัมผัสของละอองฝอยกับอากาศ 
           ข้ันตอนนี้ ละอองของ feed ท่ีถูกฉีดออกมาจะสัมผัสหรือเขาผสมกับอากาศรอน และเม่ือ
พิจารณาจากตําแหนงของ atomizer กับอากาศแหงขาเขาจะสามารถแบงรูปแบบของการสัมผัสกับ
อากาศรอนได ดังภาพ 2.16 

2.1 การไหลผานทางเดียวกัน (co-current flow) 
ทิศทางการฉีด feed เปนทิศทางเดียวกับการไหลของอากาศรอน ละออง feed จะสัมผัสและ

ผสมเขากับกับอากาศรอนขณะท่ียังมีความช้ืนสูงหรือมีน้ําภายในอนุภาคมากอยู จากนั้นผลิตภัณฑ
จะถูกทําใหระเหยทันทีจนกลายเปนผง วิธีนี้เปนวิธีการทําแหงของเคร่ืองทําแหงแบบพนฝอย
โดยท่ัวไป 
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2.2 การไหลผานสวนทางกัน (counter-current flow) 
ทิศทางการฉีด feed เปนทิศทางตรงกันขามกับการไหลของอากาศรอน โดย feed จะถูกฉีด 

ลงมาจากดานบน ในขณะท่ีอากาศรอนจะไหลขึ้นจากดานลาง ผลิตภัณฑท่ีไดจะมีความรอนสูงมาก 
วิธีนี้จึงเหมาะเฉพาะผลิตภัณฑท่ีเสถียรตอความรอนสูงเทานั้น  

2.3 การไหลผานแบบผสม (mixed flow) 
           การไหลของ feed จะเคล่ือนท่ีผานท้ังหอง co-current และ counter-current วิธีนี้เหมาะ
สําหรับทําแหงผลิตภัณฑท่ีเปนผงหยาบ และทนความรอนไดสูงมาก  

 
 

ภาพ 2.16  การไหลของอากาศภายในของเคร่ืองทําแหงแบบพนฝอย 
ท่ีมา : สุเมธ (2552) 

 
3. การระเหยของละอองฝอย 

เม่ือละอองสัมผัสกับอากาศแหงรอนจะเกิดการระเหยชั้นไออิ่มตัวบริเวณผิวของละออง
อยางรวดเร็วโดยจะมีอุณหภูมิท่ีผิวละอองท่ีอุณหภูมิกระเปาะเปยกของอุณหภูมิอากาศแหงจะแพรสู
ผิวหนาซ่ึงอยูในสภาวะอ่ิมตัว ชวงนี้จึงเปนชวงท่ีอัตราระเหยคงท่ี จนกระท่ังความช้ืนตํ่าไมมีการ
แพรสูผิวหนา ทําใหเกิดช้ันแหงหนาข้ึนตามเวลา ชวงนี้อัตราการระเหยจะลดลง 

 
4. ขั้นตอนการแยกผลิตภัณฑแหงจากอากาศ 

การแยกผลิตภณัฑท่ีไดจากอากาศนั้น โดยท่ัวไปนยิมใช cyclone เปนตัวเก็บผงผลิตภณัฑท่ี
ตกลงสูดานลางของ cyclone สวนลมท่ีออกจากดานบนของ cyclone จะผานไปยังตัวเก็บข้ันสุดทาย
ท้ังนี้อาจเปน wet scrubber หรือ bag filter หรือ electrostatic precipitator ซ่ึงข้ึนอยูกบัปริมาณผงท่ีมี
และประสิทธิภาพการนํากลับมา 

 

co-current counter-current mixed flow 
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ระบบของเคร่ืองทําแหงแบบพนฝอย แบงออกเปน 2 ระบบ ไดแก  
  1. ระบบเปด (open cycle system) 
          ระบบนี ้  อากาศท่ีใชในกระบวนการทําแหงแบบพนฝอยเปนอากาศจากบรรยากาศซ่ึงจะ
ถูกนําเขามาในระบบโดยผานตัวกรอง    จากน้ันหลังจากเสร็จส้ินกระบวนการโดยท่ีในอากาศไมมี
ผลิตภัณฑหลงเหลืออยูแลว จงึถูกปลอยกลับออกสูบรรยากาศตามเดิม 
 
         2. ระบบปด (closed cycle system) 
               ระบบนี้จะใชกาซ เชน ไนโตรเจนในการหมุนเวียนอากาศภายในระบบ    โดยท่ีไมมีการ
ปลอยออกสูส่ิงแวดลอม  ระบบนี้มักใชกับการทําแหงสารละลายท่ีติดไฟได  สารมีพิษและสารที่มี
ความไวตอออกซิเจน  ซ่ึงเคร่ืองทําแหงแบบพนฝอย  โดยท่ัวไปเปนระบบเปด  และมีการไหลของ
อากาศเปนแบบทางเดียวกนั  
 

การปรับเปล่ียนตัวแปรทําใหไดผลิตภัณฑตามตองการ โดยตัวแปรเหลานั้น คือ 
 
1.  ความหนืด ถา feed มีความหนืดสูง (หรือผลจากการลดลงของอุณหภูมิของ feed) ทําให

ไดละอองท่ีมีขนาดใหญข้ึนท่ีสภาวะของ atomizer เดียวกัน ถามีความหนืดมาก จะทําให มีลักษณะ
คลายเสนดาย ดังนั้นจึงไมควรใสของเหลวท่ีมีความหนืดสูงเกินไป 

2.  อัตราการไหลของ feed โดยท่ีถาอัตราการไหลของ feed สูงข้ึนทําใหไดละอองท่ีหยาบ
ข้ึน เพราะใชเวลาสัมผัสกับอากาศนอยเกินไป จึงควรควบคุมอัตราการไหลของ feed ใหเหมาะสม 

3.  อัตราไหลของอากาศท่ีลดลงทําใหเวลาท่ีละอองอยูใน drying chamber นานข้ึน   ซ่ึงจะ
สัมผัสกับอากาศรอนนานข้ึน และเปนผลใหลดความช้ืนไดดีข้ึน   แตหากอัตราการไหลของ feed    
สูง และอัตราการไหลของอากาศตํ่าเกินไป และมีอุณหภูมิไมสูงเพียงพอ   ก็อาจทําใหผลิตภัณฑที่ 
ไดมีความช้ืนสูง และเกาะติดอยูกับผนังของ drying chamber ได 

4.  อุณหภูมิอากาศขาเขา การเพิ่มอุณหภูมิ อากาศขาเขาทําใหเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ระเหย และทําให bulk density ลดลง เนื่องจากเกิดความพรุนและ มีการแตกหักของผลิตภัณฑ 

5.  อุณหภูมิอากาศขาออก การปรับอัตราไหลของ feed มีผลตออุณหภูมิขาออก ถาอัตรา 
การไหลของ feed สูงข้ึน ทําใหอุณหภูมิขาออกลดลง และจะทําใหผลิตภัณฑมีความช้ืนสูง จะเกาะ
อยูบริเวณผนังของ drying chamber ได 
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        2.6.1 ประโยชนของการทําแหงแบบพนฝอย 
           การทําแหงแบบพนฝอยสามารถนําไปใชประโยชนไดหลายชนดิ ซ่ึงตัวอยางการนําไปใช
ประโยชนและผลิตภัณฑ แสดงดังตาราง 2.4 
 
ตาราง 2.4 การนําไปใชและผลิตภัณฑท่ีไดจากการทําแหงแบบพนฝอย 
 

การนําไปใช เปาหมาย ตัวอยางผลิตภณัฑ 
spray dry  ทําแหงผลิตภณัฑอินทรีย และ 

อนินทรีย  
แปงขาวโพด นมผง 
 

micronization  ลดขนาดอนภุาค  เกลือ  สียอม 

micro encapsulation  ทําใหอนภุาคของเหลวถูก
ลอมรอบดวยแคปซูลของแข็ง  

สารใหกล่ินหอม  กล่ินผลไม 

englobing  ทําใหอนภุาคของแข็งลอมรอบ
ดวยแคปซูลของแข็ง  

แคโรทีนอยด ในเจลลาติน  

 
ท่ีมา : สุเมธ (2552) 
 
2.7 มอลโตเดกซทริน (Maltodextrin) 
 

มอลโตเดกซทรินเปนโมเลกุลใหญท่ีสามารถถูกเอนไซมกลุมอะมิเลสยอยแลวไดน้ําตาล
มอลโตส เชน maltotriose, maltotetraose และ maltopentaose เปนตน การผลิตมอลโตเดกซตรินนั้น
มีอยู 2 แบบ คือ แบบข้ันตอนเดียว และแบบสองข้ันตอน (กลาณรงค และเกื้อกูล, 2543) 

 
1. การผลิตแบบขั้นตอนเดยีว 
เปนการยอยแปงโดยกรด (ท่ีอุณหภูมิมากกวา 105 องศาเซลเซียส) หรือเอนไซมอะมิเลส  

(ท่ีอุณหภูมิ 82-105 องศาเซลเซียส) แลวหยุดปฏิกิริยาโดยปรับ pH หลังใหความรอน ทําการกรอง
กับสารชวยกรอง ปรับกล่ินสีโดยคารบอน (ผงถาน) แลวกรองอีกคร้ัง จากนั้นตมระเหยใหมีความ
เขมขนสูงข้ึนแลวทําเปนผงแหงดวยการทําแหงแบบพนฝอย 
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2. การผลิตแบบสองข้ันตอน 
เร่ิมตนดวยการยอยแปงดวยเอนไซมอะมิเลสท่ีอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียสและหยุดปฏิกิริยา

โดยความรอน 110-180 องศาเซลเซียส จะไดขนาดของ DE (dextrose equivalent) 2-5 จากนัน้ก็ใช
เอนไซมอะมิเลสอีกคร้ังหนึ่ง (หรืออีกชนดิหนึ่ง) ท่ีอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส จนไดDE 5-20 จึง
หยุดปฏิกิริยาโดยการปรับ pH หรือความรอน จากนัน้ก็ทําการกรองกับสารชวยกรอง ปรับกล่ินสี
แลวกรอง ตมระเหยใหมีความเขมขนสูงข้ึนและทําเปนผงแหงดวยการทําแหงแบบพนฝอย 

คา DE ยอมาจาก dextrose equivalent หมายถึง รอยละโดยน้ําหนกัของน้ําตาลกลูโคสท่ีมี
อยูในตัวอยาง เม่ือใชวิธีตรวจวัดโดยวิธีรีดักชัน (reduction) หรือหาจากสูตร ดังนี้ 
          

DE   =    ปริมาณนํ้าตาลกลูโคสท่ีวัดได x 100 

                   น้ําหนัก(ของแข็ง)ของตัวอยาง  
 
คา DE แปรผกผันกับขนาดโมเลกุล คา DE ของ anhydrous D-glucose เทากับ 100 ในขณะ

ท่ี คา DE ของ native starch เทากับ 0  
 
มอลโตเดกซทรินท่ีผลิตไดจากวิธีการทําแหงแบบพนฝอยเปนผงสีขาว ไมมีกล่ิน ไมมี      

รสหวาน ดูดความช้ืนนอย เพราะมีปริมาณโมโนแซคคาไรดนอย ไดมีการรายงานองคประกอบของ
มอลโตเดกซทริน DE 5 -19 แสดงดังตาราง 2.5 เม่ือผงมอลโตเดกซทรินออกมาจะไหลลงอยาง
อิสระไมเกาะติดกัน มนุษยสามารถรับประทานมอลโตเดกซทรินอยางปลอดภัย เพราะเอนไซมใน
ลําไสเล็กของมนุษยจะยอยมอลโตเดกซทรินใหเปน D-glucose เชนเดียวกันกับคารโบไฮเดรตท่ัวไป 
มอลโตเดกซทรินละลายนํ้าไดงายสามารถเตรียมเปนสารละลายในน้ํา ท่ี อุณหภูมิหองได            
ความเขมขนสูง รอยละ 15-60 ความเขมขนสูงท่ีเตรียมไดจะข้ึนอยูกับชนิดของมอลโตเดกซทริน 
สารละลายที่ไดจะใส มีความหนืดต้ังแตระดับปานกลางถึงตํ่ามาก และเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลนอย 
มอลโตเดกซทรินท่ีมี DE สูง จะมีความสามารถในการดูดความช้ืน ความสามารถในการ
เกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาล  คาการละลาย  ความใสของสารละลาย และความหวานสูงกวามอลโตเดกซ
ทรินท่ีมี DE ตํ่า แตจะมีความหนืดตํ่ากวา 
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ตาราง 2.5 ปริมาณองคประกอบของมอลโตเดกซตริน (คิดเทียบน้ําหนักแหง) 
 

องคประกอบ ปริมาณ (เทียบน้ําหนักแหง) 

         คารโบไฮเดรต (%)             มากกวา 99 
         ความช้ืน (%)              5-6 

         เถา (%)              0.10-0.50 

         โปรตีน (%)              0.05 

         ไขมัน (%)              0.01 

         เสนใยอาหาร (%)              0.01 

         พีเอช (pH)              4.5 

         คลอไรด (ppm)              1500 

        โซเดียม (ppm)              750 

         แคลเซียม (ppm)              200 

         แมกนีเซียม (ppm)              100 

         ฟอสฟอรัส (ppm)              50 

        โพแทสเซียม (ppm)              50 

         ซัลไฟด (ppm)              นอยกวา 5 
         เหล็ก (ppm)              นอยกวา 1 
         สังกะสี (ppm)              นอยกวา 1 
         แมงกานสี (ppm)              นอยกวา 1 
ท่ีมา : Macrae et al. (1993) 

 
 มอลโตเดกซทรินเปน filler ชนิดหนึ่งท่ีนิยมใชในการทําแหงแบบพนฝอย ท้ังนี้เพราะมี
คุณสมบัติท่ีดีทางดานการละลายและกระจายตัวในนํ้าไดดีชวยทําใหไขมันกระจายตัว ดูดความช้ืน
นอย รักษากล่ินรสอาหารไดดี และมีการไหลอยางอิสระไมเกาะติดกัน  

การเติมมอลโตเดกซทรินเพิ่มข้ึน จะชวยลดความช้ืนของตัวอยางในกระบวนการทําแหง
แบบพนฝอย ซ่ึง Dattanand et al. (2007) กลาววา การเติมมอลโตเดกซทริน กัมอะราบิก และ     
แปงดัดแปรรวมกัน ในกระบวนการทําแหงแบบพนฝอยนั้น จะทําใหขนาดของผลิตภัณฑท่ีไดมี
ความสม่ําเสมอมากกวาการเติมสารเพียงชนิดเดียว และการทําแหงแบบพนฝอยของน้ําแตงโม          
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(Quek et al., 2007) พบวา การเติมมอลโตเดกซทริน รอยละ 5 จะทําใหผลิตภัณฑท่ีไดมีลักษณะ
ปรากฎท่ีดีกวาการเติมมอลโตเดกซทริน รอยละ 3 และยังใหปริมาณผลผลิตท่ีไดมากกวาดวย 
นอกจากนี้ยังพบวา การเติมมอลโตเดกซทรินมากกวา รอยละ 10 จะทําใหความเขมของสีน้ําแตงโม
ลดลง  Jarunee (2007) ทําการศึกษาคุณลักษณะของบีตาแคโรทีนหลังการทําแหงแบบพนฝอย 
พบวา การเติมมอลโตเดกซทรินลงในผลิตภัณฑ จะทําใหผลิตภัณฑมีขนาดเสนผาศูนยกลางใหญ
กวาเม่ือเทียบกับการเติมแปงมันสําปะหลัง แตการกระจายตัวของอนุภาคจะสมํ่าเสมอกวา มี
ความช้ืนตํ่าและสามารถละลายไดในน้ําเย็นไดดีกวาแปงมันสําปะหลัง  
 
2.8 กัมอะราบิก (Gum arabic) 
 

กัมอะราบิก เปนสารประกอบธรรมชาติชนิดหนึ่งท่ีอยูในกลุมสารไฮโดรคอลลอยด  
(hydrocolloids)  ท่ีนิยมใชกันแพรหลายในวงการอุตสาหกรรมอาหาร  (วารสารสถาบันอาหาร, 
2552)  กัมอะราบิกมาจากน้ํายางธรรมชาติท่ีไหลออกมาจากผิวเปลือกของลําตนของพืชในกลุมอา
กาเซีย  (acacia)  โดยเฉพาะ    อยางยิ่ง  acacia senegal  น้ํายางจะไหลเกาะกันเปนกอน  เม่ือกระทบ
ความรอนจากแสงแดดจะแหงแข็งตัวใสคลายแกวเกาะอยูตามก่ิงกานและลําตนของพืช  มีสีสัน
แตกตางกันไปตั้งแตขาวใสจนถึงเหลืองอําพัน  รูปทรงมองดูคลายหยดน้ําบาง  ทรงกลมรีบาง  ไป
จนถึงมีเหล่ียมมุมบางตามธรรมชาติ น้ํายางในกลุมพืชอากาเซียมีอยูมากมายหลายชนิด  ซ่ึงชนิดท่ีให
น้ํายางมีคุณภาพดีท่ีสุดคือ  อากาเซียเซเนกัล  (acacia senegal)  ท่ีเจริญเติบโตไดดีในพื้นท่ีตอนกลาง
ของประเทศซูดานในทวีปอาฟริกา จึงมีช่ือเรียกขานและเปนท่ีรูจักกันอยางดีในเชิงพาณิชยวา   
กัมอะราบิก  (gum arabic)  และกัมอากาเซีย  (acacia gum)  หรือกัมซูดาน  (sudan gum)  อันสืบ
เนื่องมาจากการจัดขนสงทางเรือท่ีทาเรือในกลุมประเทศอาหรับ 
 

2.8.1 คุณสมบัติของกัมอะราบิก  
กัมอะราบิกเปนสารประกอบจากธรรมชาติท่ีไมมีกล่ิน  ไมมีสี  ไมมีรส  และท่ีสําคัญไม

เปนพิษตอรางกายและมลภาวะ  ซ่ึงไดผานการรับรองระบบมาตรฐานของอาหารโลก  และไดรับ
กําหนดในตํารับ  GRAS  (Generally Recognized as Safe)  และมาตรฐานของ  United State 
pharmacopia, Food Chemical Codex  และ  EU Number E414  รวมท้ังผานการรับรองจากสํานัก
คณะกรรมการอาหารและยาประเทศไทย  ในแงโภชนาการยอมรับวากัมอะราบิกถูกยอยไดตํ่ามาก
ในระบบการยอยของรางกายมนุษย  จึงเปนสารท่ีไมใหพลังงาน  สามารถใชเปนสวนประกอบใน
ผลิตภัณฑอาหารที่ใหพลังงานตํ่า หรือปราศจากน้ําตาลไดเปนอยางดี (วารสารสถาบันอาหาร, 2552)   
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กัมอะราบิกและมอลโตเดกซตริน มักนิยมใชในกระบวนการทําแหงแบบพนฝอยของน้ํา
ผลไม เนื่องจากชวยลดความช้ืนใหแกผลิตภัณฑและสามารถละลายนํ้าไดดี ซ่ึงการศึกษาสภาวะ  
การทําแหงของน้ํามะมวงแบบพนฝอย (Milton  et  al., 2005) พบวา การเติมกัมอะราบิก รอยละ 12 
รวมกับการเติมเซลลูโลส รอยละ 9 จะทําใหผลิตภัณฑท่ีไดมีขนาดอนุภาคที่สมํ่าเสมอกันมากกวา
การเติมมอลโตเดกซตริน รอยละ 12 รวมกับการเติมเซลลูโลส รอยละ 9 ซ่ึงการเติมกัมอะราบิก
เพิ่มข้ึนนั้นจะมีผลทําใหรูปรางของผลิตภัณฑมีขนาดสม่ําเสมอกันและมีผิวเรียบเนียน 

 
2.8.1.1 การละลายของกัมอะราบิก   
กัมอะราบิก  สามารถละลายไดดีในน้ําท้ังอุณหภูมิปกติ  น้ํารอน  หรือน้ําเย็นไดงาย  เพียง

นํามาเทผสมในนํ้า และกวนหรือคนจนละลาย  กัมอะราบิกสามารถละลายไดดีท่ีความเขมขนสูงถึง
รอยละ 50 เม่ือเทียบกับสารไฮโดรคอลลอยดชนิดอ่ืน ซ่ึงคอนขางละลายไดยากและละลายไดไมเกิน
ความเขมขนท่ี รอยละ 5 เทานั้น  

 
2.8.1.2 พฤติกรรมการไหลและความหนืด   
สารละลายกัมอะราบิกจะใหความหนืดตํ่าเม่ือวัดความหนืดไดท่ีความเขมขนรอยละ 10  แต

เม่ือเพิ่มความเขมขนข้ึนสูงกวารอยละ 40  จะใหความหนืดสูงมากจนมีลักษณะขนหนืดคลายเจล  
และความหนืดของกัมอะราบิกนี้จะคงอยูไดท่ีระดับความเปนกรด-ดางท่ีชวงกวางคือ 4-10  
พฤติกรรมการไหลท่ีเขมขนตํ่ากวารอยละ 40 ลงไป  จะเปนการไหลแบบ  newtonian  ซ่ึงไมพบใน
สารไฮโดรคอลลอยดชนิดอ่ืน  แตในขณะเดียวกันถาความเขมขนสูงกวารอยละ 40 ข้ึนไป  จะเปน
การไหลแบบ  pseudoplastic  ซ่ึงพบวามีผลตอความรูสึกรับรสสัมผัสภายในปาก  (mouthfeel 
sensation) คือ  ทําใหไมเกิดการระคายเคืองหรือมีส่ิงตกคางภายในปาก  ไมรูสึกกระดาง เหตุนี้จึง
นิยมนํากัมอะราบิกมาใชเปนสารแทนไขมันในผลิตภัณฑไขมันตํ่าเพื่อเสริมสุขภาพ  

 
2.8.1.3 คุณสมบัติการเปนอิมัลซิฟายเออร   
กัมอะราบิกมีประสิทธิภาพสูงในการทําหนาท่ีเปนอิมัลซิฟายเออร  โดยเฉพาะในอิมัลชัน

ประเภทน้ํามันในน้ํา  (oil in water emulsion)  เนื่องจากโครงสรางท่ีมีสวนท่ีเปนกรดอะมิโน
สามารถดูดซับอยูบนพื้นผิวของหยดนํ้าไดอยางดีและแข็งแรง  ชวยปองกันการรวมตัวกันของหยด
เล็กเปนหยดใหญ ( coalescene in emulsion)  และในสวนโครงสรางท่ีเปน  arabinogalactan  จะชวย
เพิ่มความหนืดใหกับสวนท่ีเปนน้ํา  จึงเปนคุณสมบัติท่ีเหมาะสมมากในการผลิตอิมัลชันของน้ํามัน
กล่ินเพื่อใหในการแตงกล่ิน  ซ่ึงใชไดดีโดยเฉพาะอยางยิ่งกล่ินสม  
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2.8.2 ประโยชนของกัมอาระบิก 
 ดานอุตสาหกรรมอาหาร  เคร่ืองดื่ม  เภสัชภัณฑและอ่ืนๆ 
 

ลูกอมลูกกวาด  ชวยปองกันการตกผลึกของน้ําตาล  ทําหนาท่ีเปนอิมัลซิฟายเออร  ทําให
สวนผสมท่ีเปนไขมันและสวนท่ีเปนของเหลวกระจายตัวอยูอยางสมํ่าเสมอ  และปองกันการเคล่ือน
ของไขมันท่ีออกมาท่ีผิวหนาไมใหเกิดความเหนียวเหนอะเม่ือจับลูกอม  และชวยไมใหเกิดกล่ินหืน
ไดงาย  นอกจากน้ีแลวในผลิตภัณฑลูกอมลูกกวาดท่ีใหพลังงานตํ่าหรือแมแตไมมีการใชน้ําตาล
ซูโครส  (sugarless candies) เลย ยังสามารถใชเปนสวนผสมในลูกอมแบบเค้ียวท่ีมีเจลลาติน โดยใช
เปนสวนประกอบหลักผสมกับกัมอะราบิกจะชวยปรับปรุงลักษณะการเกาะติดไดดีข้ึน ลดความ
ยืดหยุนเหนียวคลายยางลงได อีกท้ังชวยไมใหน้ําตาลตกผลึกทําใหเนื้อสัมผัสลูกอมนุมเนียนไม
ระคายล้ิน 

 
 เคร่ืองดื่ม  กัมอะราบิกจะใหความคงตัวของฟองเบียรท่ีนุมและละเอียดไดดีมากโดยไม
กระทบตอสมบัติดานความใส  รสชาติ  และอายุการเก็บรักษาโดยการผสมในข้ันตอนการ  aging 
ในดานเคร่ืองดื่มน้ําผลไม กัมอะราบิกจะทําหนาท่ีเปน clouding agent ทําใหเกิดความขุนคลายกับ
วามีเนื้อผลไมมากข้ึน ใชไดดีอยางมีประสิทธิภาพท้ังในรูปแบบท่ีเปนเคร่ืองดื่มแบบเหลวและ   
แบบผง 
 
 ขนมอบ  จากคุณสมบัติท่ีละลายน้ําไดดีใหความขนหนืดและการเกาะติดท่ีดีเยี่ยม  จึงเปน
เคล็ดลับสวนผสมในการทําขนมอบท้ังหลายและยังใชเปนตัวเคลือบผิวหนาใหเกิดความมันวาวไดดี
อีกดวย  การใชกัมอะราบิกจะทําใหผลิตภัณฑมีคุณภาพดีข้ึนชวยใหเกิดการอบท่ีดี  เนื้อเรียบเนียน
และลดการเกิดฟองอากาศทําใหเนื้อผสมกันไดดียิ่งข้ึน และยังใชในผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพไขมันตํ่า 
ใหพลังงานตํ่าไดดีอีกดวย และจากคุณสมบัติท่ีชวยกักเก็บน้ําไดดีของกัมอะราบิก  ทําใหสามารถ
ชวยยืดอายุการเก็บอันเนื่องมาจากการสูญเสียน้ําหรือการระเหยของน้ําในผลิตภัณฑไดอยางดี และ
ทําใหเนื้อครีมแตงหนาคงตัวอยูรูปทรงไดนานข้ึน ท้ังยังรักษากล่ินรสไวไดนานยิ่งข้ึนอีกดวย 
  

ผลิตภัณฑสารใหกล่ินรส ในการผลิตสารใหกล่ินรส (encapsulated  flavor) พบวา        
กัมอะราบิกใชไดผลดีท่ีสุดในการทําหนาท่ีลดแรงตึงผิว  ทําใหเกิดอิมัลชันไดงายและเกิด             
การกระจายตัวไดดี  เม่ือหุมอยูท่ีผิวหนาของหยดไขมันแลวจะมีประจุอยูโดยรอบท่ีสําคัญเปนประจุ
ชนิดเดียวกันจึงทําใหเกิดการผลักกันอยูตลอดเวลา ชวยปองกันหยดไขมันเขามารวมตัวกันทําให
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อิมัลชันคงตัวอยูไดนาน  (stable after emulsion)  และเม่ือผานการพนฝอยแลว  กัมอะราบิกยังให
คุณสมบัติท่ีเปนฟลมหุมอยูโดยรอบ  และมีการเกาะติดสูง  ทําใหเกิดการหอหุมเอาสวนท่ีเปน      
สารใหกล่ินรสไวไดสูงมาก  และลดการระเหยของสารใหกล่ินรส  ไมมีผลกระทบตอความหนืด 
และกล่ินรส รวมท้ังสีสันของผลิตภัณฑ 
 
 ผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ  จากคุณสมบัติของกัมอะราบิกท่ีใหพลังงานตํ่าและใหกากใย
อาหารสูง ท้ังยังละลายไดดี  จึงนํามาใชเปนสวนผสมของอาหารเพื่อลดพลังงานไดอยางดีเยี่ยม  
นอกจากนี้ยังชวยอุมน้ําและใหเนื้อสัมผัสท่ีเนียนนุมคลายกับเนื้อสัมผัสครีมหรือไขมัน  จึงนิยมใช
เปนสวนผสมในผลิตภัณฑทดแทนไขมัน เนยเหลวหรือมาการีนท้ังหมด นอกเหนือจากนี้ยังมี
รายงานการทดลองรับรองวิจัยจากตางประเทศมาแลววา  การบริโภคกัมอะราบิกเปนประจําจะชวย
ใหรางกายมีความสามารถและประสิทธิภาพในการขับถายของเสียไดดี  ซ่ึงชวยไดมากในผูปวย   
โรคไต  (overworked kidneys) ท้ังยังสามารถชวยลดโคเลสเตอรอลไดดีอีกดวย 
  

ผลิตภัณฑเภสัชภัณฑ วิตามินและเคร่ืองสําอาง  กัมอะราบิกเปนท่ีรูจักดีวาใชเปนสวนผสม
กันมามากแลวในดานเภสัชภัณฑโดยเฉพาะอยางยิ่งในพวกยาน้ําเช่ือมแกไอ ฟลมแคปซูล ยาอัดเม็ด 
นอกจากนี้ยังใชไดดีในการทําเคร่ืองสําอางประเภทครีมและโลช่ัน 
 
 ผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมดานอ่ืนๆ  จากคุณสมบัติท่ีดีเดนและหลากหลายดานของ     
กัมอะราบิก  ทําใหเราสามารถนํากัมอะราบิกไปใชในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ไดดีเชนกันอีกดวย  
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเคลือบเงา  การทํากระจก  กัมอะราบิกชวยใหเกิดฟลมหอหุมเคลือบเงาที่มี
คุณภาพดี  มีความสมํ่าเสมอของเนื้อฟลมสูง เรียบเนียน  ท้ังยังชวยจับเกาะยึดติด สวนผสมตัวอ่ืนๆ 
ไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพเม่ือผานข้ันตอนการอบแหงและการทําแหงแบบพนฝอย ทําใหได
ผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพเยี่ยมยอด นอกจากนี้ยังสามารถนํากัมอะราบิกไปใชในอุตสาหกรรมการ
เคลือบกระดาษ เสนใย ใยผา ผืนผาสําเร็จ เคร่ืองปนดินเผา ผลิตภัณฑกาว สี  และพลาสติกไดอีก
ดวย  แตโดยท่ัวไปแลวสวนใหญกัมอะราบิกจะเปนท่ีรูจักกันดีและแพรหลายวานํามาใชผลิตเลนส
ถายรูปคุณภาพสูง และยังนํามาใชประโยชนในการทําหมึกสีในฟลมถายรูปความไวแสงสูงท่ีให
คุณภาพดีเยี่ยมอีกดวย 
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2.9 วิธีการประเมินความแตกตางของผลิตภัณฑ (เพ็ญขวัญ, 2550) 
2.9.1    การแบงตามประเภทความแตกตาง 
การแบงตามประเภทความแตกตาง เปนการแบงความแตกตางของผลิตภัณฑท่ีผูประเมิน

สามารถรับรูได โดยแบงเปน 
- ความแตกตางโดยรวมของผลิตภัณฑ ซ่ึงไมมีลักษณะเฉพาะท่ีช้ีชัด ตัวอยางวิธีการ

ประเมินเชน วิธีการเลือกตัวอยางค่ีจากสามตัวอยาง (triangle test) วิธีการเปรียบเทียบตัวอยางคูกับ
ตัวอยางอางอิง (duo-trio test)  และวิธีการเลือกสองตัวอยางจากหาตัวอยาง(two-out-of-five test)  
เปนตน 

- ความแตกตางตามลักษณะทางประสาทสัมผัส  ซ่ึงจะประเมินความแตกตางใน
ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ ตัวอยางวิธีการประเมิน เชน วิธีการเปรียบเทียบตัวอยางคูแบบมี
ทิศทางและวิธีการเปรียบเทียบความแตกตางจากตัวอยางควบคุม เปนตน 
 

2.9.2    การแบงตามจํานวนผลิตภัณฑ 
การแบงตามจํานวนผลิตภัณฑท่ีตองการเปรียบเทียบ อาจแบงเปน 
- การประเมินความแตกตางของ 2 ผลิตภัณฑ ตัวอยางวิธีการประเมิน เชน วิธีการเลือก

ตัวอยางค่ีจากสามตัวอยาง วิธีการเปรียบเทียบตัวอยางคูกับตัวอยางอางอิง วิธีการเลือกสองตัวอยาง
จากหาตัวอยาง วิธีการเปรียบเทียบตัวอยางคูอยางงาย เปนตน 

- การประเมินความแตกตางของ 3 ผลิตภัณฑหรือมากกวา ตัวอยางวิธีการประเมิน เชน 
วิธีการเปรียบเทียบความแตกตางจากตัวอยางควบคุม วิธีการใหคะแนนตามความเขมของลักษณะท่ี
กําหนดและวิธีการเรียงลําดับความเขมของลักษณะท่ีกําหนด เปนตน 
 

2.9.3  การแบงตามการตัดสินใจของผูประเมิน 
การแบงตามการตัดสินใจของผูประเมินจะข้ึนอยูกับแบบรายงานผลการประเมิน ซ่ึงอาจ

แบงเปน 
- วิธีการประเมินท่ีปลอยใหผูประเมินตัดสินใจโดยอิสระ เชน วิธีการเลือกตัวอยางค่ีจาก

สามตัวอยาง วิธีการเปรียบเทียบตัวอยางคูกับตัวอยางอางอิง วิธีการเลือกสองตัวอยางจากหาตัวอยาง 
- วิธีการประเมินท่ีบังคับใหผูประเมินตัดสินใจ เชน วิธีการเปรียบเทียบตัวอยางคูแบบมี

ทิศทาง วิธีการใหคะแนนตามความเขมของลักษณะท่ีกําหนดและวิธีการเรียงลําดับความเขมของ
ลักษณะท่ีกําหนด 
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2.10  ผูประเมินความแตกตาง 
การประเมินความแตกตางเปนวิธีการท่ีคอนขางงาย และมีแบบรายงานผลการประเมิน

ชัดเจน เพราะฉะน้ันผูประเมินความแตกตางอาจเปนผูบริโภคท่ัวไป หรือบุคคลท่ีเคยทําการประเมิน
มากอน หรือผูท่ีผานการฝกฝนมาอยางดีก็ได อยางไรก็ตามบุคคลท่ีผานการฝกฝนมาอยางดี จะมี
ความไวตอความแตกตางของผลิตภัณฑมากกวาบุคคลกลุมอ่ืน ๆ รวมถึงมีความเหนื่อยลาชากวา
กลุมผูประเมินท่ีผานการฝกฝนมานอยหรือไมเคยผานการฝกฝนมาเลย จึงเหมาะสําหรับทําการ
ประเมินผลิตภัณฑหลายตัวอยางหรือใชวิธีการประเมินท่ีคอนขางยุงยาก 

แตหากตองการเลือกใชผูบริโภคท่ัวไปเปนผูประเมินความแตกตาง จะตองใชผูประเมิน
เปนจํานวนมากเพื่อใหไดผลการประเมินท่ีนาเช่ือถือ ซ่ึงมักไมคอยเปนท่ีนิยมนัก เนื่องจากจะมี
คาใชจายในการรวบรวมคนคอนขางมาก โดยท่ัวไปแลวหากผูประเมินท่ีผานฝกฝนมาอยางดีไม
สามารถบอกความแตกตางของผลิตภัณฑท่ีทดสอบได ก็พอจะอนุมานไดวา ผูประเมินท่ีไมไดรับ
การฝกฝนหรือผูบริโภคก็จะไมสามารถบอกความแตกตางไดเชนกัน 

 
2.11  การประเมินความแตกตางโดยรวมของผลิตภัณฑ 

การประเมินความแตกตางโดยรวมของผลิตภัณฑ ประกอบดวยวิธีการประเมินท่ีนิยม
ท้ังหมด 5 วิธี ไดแก  

1. วิธีการเลือกตัวอยางค่ีจากสามตัวอยาง  
2. วิธีการเปรียบเทียบตัวอยางคูกับตัวอยางอางอิง  
3. วิธีการเลือกสองจากหาตัวอยาง  
4. วิธีการประเมินแบบ “A” ไมใช “A”  
5. วิธีการเปรียบเทียบตัวอยางคูอยางงาย  

 
นักพัฒนาผลิตภัณฑสามารถนําวิธีการประเมินความแตกตางโดยรวมไปประยุกตใชในงาน

พัฒนาผลิตภัณฑไดหลายข้ันตอน เชน การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑในสวนการเปล่ียนแปลง
สวนผสม การปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ การศึกษาการเก็บรักษาผลิตภัณฑ และ
โดยเฉพาะเม่ือผลิตภัณฑไมมีลักษณะเฉพาะท่ีช้ีชัดได นอกจากนี้ยังสามารถใชวิธีการประเมิน
ดังกลาวในการคัดเลือกและคัดกรองผูประเมินสําหรับการวิเคราะหลักษณะทางประสาทสัมผัสเชิง
พรรณนาและใชเพื่อตรวจสอบความสามารถของผูประเมินไดอีกดวย 
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ผูประเมินท่ีใชในการประเมินความแตกตางโดยรวม ควรผานการคัดเลือกเบ้ืองตนมาแลว 
กอนการประเมินควรมีการอบรมช้ีแจงเพื่อใหผูประเมินท่ีเหมาะสม คือ 20-40 คน ซ่ึงบางคร้ังอาจ
นอยกวา ถาตัวอยางมีความแตกตางกันมาก และอาจใชจํานวนมากกวา หากตัวอยางมีความแตกตาง
กันนอย ๆ 

 
2.11.1 การประมวลผลการประเมินความแตกตางโดยรวม อาจทําได 2 วิธี ดังนี้ 
 
1.  การวิเคราะหแบบ binomial เปนวิธีการวิเคราะหแบบทางเดียว (one–tailed test) โดยมี

สมมุติฐานหลัก (H0) คือ ตัวอยางไมมีความแตกตางกัน หากจํานวนคําตอบท่ีถูกตองมากกวาหรือ
เทากับตัวเลขจากตารางสําเร็จรูปเฉพาะแตละวิธีการ ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก ซ่ึงสามารถ
สรุปไดวา ผลิตภัณฑมีความแตกตางกัน การประมวลผลวิธีนี้ใชตารางสําเร็จรูปเปนเคร่ืองมือสําคัญ 
เปนวิธีท่ีงาย สะดวก และประหยัดเวลา 

 
2.  การวิเคราะหแบบไควสแควร ( χ2) เปนวิธีการวิเคราะหแบบสองทาง (two–tailed test) 

โดยมีสมมุติฐานหลัก (H0) คือ จํานวนคําตอบท่ีถูกตองและไมถูกตองไมมีความแตกตางกัน 
(ตัวอยางไมมีความแตกตางกัน)  

กรณีท่ีปฏิเสธสมมุติฐานหลัก คือ χ2 ท่ีคํานวณไดมากกวา χ2 ท่ีไดจากตาราง แสดงวา
ตัวอยางมีความแตกตางกัน 

ในงานวิจัยนี้ทําการทดสอบคาทางประสาทสัมผัสโดยวิธีการเลือกตัวอยางค่ีจากสาม
ตัวอยาง ซ่ึงจะกลาวถึงรายละเอียด ดังนี้ 

 
 การประเมินความแตกตางดวยวิธีการเลือกตัวอยางค่ีจากสามตัวอยางมีวัตถุประสงค เพื่อหา
ความแตกตางโดยรวมของ 2 ผลิตภัณฑ โดยเฉพาะในกรณีท่ีไมสามารถบอกความแตกตางไดจาก
ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑไดอยางชัดเจน 
 วิธีการเลือกตัวอยางค่ีจากสามตัวอยางเปนวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพทางสถิติ เนื่องจาก         
ผูประเมินมีโอกาสในการเดาเพียง 1 ใน 3 (p=1/3) อยางไรก็ตามผูประเมินอาจเกิดความลาในการ
ประเมิน หากตองทําการประเมินหลายรอบและอาจเกิดความสับสน ในเร่ืององคประกอบของความ
แตกตาง รวมถึงผลการประเมินมักไมบอกทิศทางและขนาดของความแตกตางท่ีแทจริง จึงควรใช
วิธีการนี้ในกรณีท่ีผลิตภัณฑมีความแตกตางกันอยางไมเดนชัดในทุก ๆ ลักษณะของผลิตภัณฑ  
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2.12  สารใหสี 
สีของอาหารเปนปจจัยแรกท่ีกระทบประสาทสัมผัสของผูบริโภคที่ใชในการตัดสินใจเลือก

และยอมรับผลิตภัณฑนั้น ๆ การเติมสีลงไปในอาหาร เพื่อดึงดูดความสนใจ หรือกลบเกล่ือน
ลักษณะของอาหารท่ีเส่ือมสภาพใหคลายกับสีของอาหารตามธรรมชาติ รวมท้ังการแตงสีเพื่อใหดู
คลายอาหารที่มีคุณภาพสูง (กรมสงเสริมการเกษตร, 2552) 

 
วัตถุประสงคการใชสีผสมอาหาร คือ 

1. เพื่อใชแตงสีของผลิตภัณฑท่ีไมมีสี เชน ลูกกวาด เยลลี แยม และเคร่ืองดื่ม 
2. เพื่อใชแตงสีของผลิตภัณฑอาหารซึ่งอาจสูญเสีย หรือเปล่ียนไปมากระหวาง

กระบวนการผลิต หรือการเก็บรักษา 
3. เพื่อเติมสีผลิตภัณฑใหเปนท่ีจดจําและมีลักษณะท่ีดีท่ีเปนท่ียอมรับของผูบริโภค 

คุณสมบัติของสีผสมอาหาร คือ 
1. ไมทําใหคุณสมบัติของอาหารเกิดเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีไมดี 
2. มีความคงตัวในอาหาร 
3. ไมเกิดปฏิกิริยากับผลิภัณฑและบรรจุภัณฑ 
4. งายตอการใชงาน 
5. ราคาถูก 
6. ใหความเขมของสีสูง 

 
สีผสมอาหาร โดยท่ัวไปแบงเปน 2 ชนิด คือ 

1. สีสังเคราะห หมายถึง สีอินทรียท่ีไดจากการสังเคราะห ซ่ึงมีลักษณะถูกตองตาม
ขอกําหนดและความปลอดภัยของผูบริโภค 

 ชนิดของสีสังเคราะหท่ีอนุญาตใหใชในอาหารไดปริมาณไมเกิน100 มิลลิกรัมตออาหารใน
ลักษณะท่ีใชบริโภค 1 กิโลกรัม คือ  

ประเภทสีแดง  ไดแก   
- เออริโธรซีน(Erythrosine)   
- คารโมอีซีนหรือเอโซรูบีน(Carmoisine or Azorubine) 
ประเภทสีเหลือง  ไดแก  
- ตารตราซีน(Tartrazine)  
- ซันเซต เยลโลว เอฟซีเอฟ(Sunset yellow FCF) 
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 ประเภทสีเขียว  ไดแก  
- ฟาสตกรีน เอฟซีเอฟ(Fast green FCF) 

 ประเภทสีน้ําเงิน  ไดแก  
- อินดิโกคารมีน หรืออินดิโกทีน (Indigocarmine or indigotine) 
1.2  ชนิดของสีสังเคราะหท่ีอนุญาตใหใชในอาหารไดปริมาณไมเกนิ 50 มิลลิกรัม

ตออาหารในลักษณะท่ีใชบริโภค 1 กิโลกรัม คือ 
ประเภทสีแดง  ไดแก  
- ปองโซ 4 อาร (Ponceau-4 R) 

  ประเภทสีน้ําเงิน  ไดแก  
- บริลเลียนตบลู เอฟซีเอฟ (Brilliant blue FCF) 
 

2. สีธรรมชาติ หมายถึง สีท่ีไดจากการสกัดวัตถุดิบธรรมชาติผานการพิจารณาใน
เร่ืองสวนประกอบ กรรมวิธีการผลิต ความบริสุทธ และอ่ืน ๆ จนแนใจวาปลอดภัย
ตอการบริโภค 

สีธรรมชาติ ท่ีสกัดจากพืช ผัก ผลไม และสัตว ไดแก 
- สีแดง ไดแก คร่ัง  ตนทองกวาว ขาวแดง มะเขือเทศ  กระเจี๊ยบ หัวบีต ดอกเข็ม 

และพริกแดง 
- สีเหลือง  ไดแก  ขม้ินชัน  ดอกโสน  ฟกทอง  ลูกตาลยี และดอกคําฝอย   
- สีมวง ไดแก ดอกอัญชัน ขาวเหนยีวดํา และถ่ัวดํา 
- สีเขียว ไดแก ใบเตย ใบยานาง พริกเขียว และใบคะนา 
- สีน้ําตาล ไดแก น้ําตาลไหม 
- สีน้ําเงิน ไดแก ดอกอัญชัน 
- สีดํา ไดแก ถานกาบมะพราว และถ่ัวดํา  
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เม่ือนําสีสังเคราะหและสีธรรมชาติมาเปรียบเทียบกนัจะเห็นวามีขอดีและขอเสียแตกตาง
กัน ดังตาราง 2.6 
        ตาราง  2.6 การเปรียบเทียบการใชสีสังเคราะหและสีธรรมชาติ 

           สีสังเคราะห        สีธรรมชาต ิ

- ราคาถูก - ราคาแพง 

- สีสด คงตัวและมีความสม่ําเสมอ - สีไมคงตัว 

  ใหสีในชวงกวาง - ใหสีในชวงแคบ 

- มีขายทางการคาหลายรูปแบบ - ไมคอยมีขายทางการคา 
  ท้ังรูปแบบผง สีผสมในรูปผง  
   และสารละลาย  

- เปนอันตรายตอผูบริโภค - ปลอดภัยตอผูบริโภค 

- มีขอกําหนดทางดานกฎหมาย - ไมมีขอกําหนดทางดานกฎหมาย          

  ในการใชงาน  ในการใชงาน    
 ท่ีมา : กรมสงเสริมการเกษตร (2552) 
 

2.12.1  ความเสถียรของสารใหสี 
  
 ความเสถียรของสารใหสีมีความสําคัญตอผลิตภัณฑอาหาร โดยเร่ิมต้ังแตกระบวนการผลิต 

จนถึงสภาวะการเก็บรักษา การอยูบนช้ันขายของผูคาปลีกและการนําไปใชของผูบริโภค เนื่องจาก 
สีเปนปจจัยแรกท่ีกระทบประสาทสัมผัสของผูบริโภคและเปนคุณลักษณะท่ีแสดงถึงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ  ถาสภาวะการเก็บผลิตภัณฑไมเหมาะสม ทําใหผลิตภัณฑเกิดการสลายตัวได (Bolivar 
and Luis, 2004 ; ทิพวดี และคณะ, 2550) 
 ปจจัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงคุณภาพของสารใหสี มีดังนี้ 

1. การเปล่ียนแปลงทางเคมี ซ่ึงผลิตภัณฑจะสัมผัสกับส่ิงแวดลอมตาง ๆ เชน อุณหภูมิ       
คา pH   ออกซิเจน และแสง สามารถกระตุนใหเกิดการสลายตัวของสารใหสีได  

2. การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ วิธีการเตรียมอาหารกอนการแปรรูปและกระบวนการผลิต
อาหาร อุณหภูมิสูงจะทําใหเกิดการสลายตัวของสารใหสีไดเร็วกวาท่ีอุณหภูมิตํ่า 
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การศึกษาความเสถียรของสารใหสี พบวา สภาวะท่ีสงผลกระทบตอความเสถียรของสี คือ 
คา pH  อุณหภูมิ  และแสง (Bolivar and Luis, 2004) ซ่ึงการศึกษาความเสถียรของบีตานิน ในน้ํา  
หัวบีต พบวา น้ําหัวบีตท่ี pH 5.0 และอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส มีคร่ึงชีวิตของบีตานิน เทากับ 
14.5 นาที และคร่ึงชีวิตจะเพิ่มข้ึน เม่ืออุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เทากับ 1150 นาที และยังพบวา 
อากาศและแสงมีผลกระทบตอความเสถียรของน้ําหัวบีต ซ่ึงท้ังสองสภาวะจะลดคร่ึงชีวิตของ    
บีตานินได รอยละ 28.6 สวนมากอาหารท่ีใหสีจะมีความเสถียรท่ี pH ระหวาง 4.0-7.0 และอุณหภูมิ
ตํ่าจะทําใหสีน้ําหัวบีตมีความคงตัวมากข้ึน (Von Elbe  et  al., 1974  ) 
 


