
บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
2.1 ลําไย  
 ลําไยเปนไมผลเขตรอน และกึ่งรอน มีช่ือวิทยาศาสตรอยูหลายช่ือคือ Euphoria longana 
Lam.; Diocarpus longan Lour. หรือ Nephelium longana Camb. ลําไยจัดเปนไมยืนตนไมผลัดใบ 
สามารถปลูกไดในพื้นท่ีมีความสูง 300 ถึง 1,000 เมตร จากระดับน้ําทะเล ลําตนสูงขนาดกลาง
จนถึงใหญ ใบเปนใบรวมประกอบดวยใบยอยอยูบนกานใบรวมกัน ลําไยออกดอกเปนชอ ผล มี
ลักษณะกลม หรือทรงเบ้ียว เปลือกผลมีสีเขียวปนสีน้ําตาล เขียวปนเหลืองหรือน้ําตาลแดง เนื้อมีท้ัง
สีขาวขุน ขาวใส น้ําผ้ึง และขาวอมชมพู ลักษณะเนื้อมีท้ังแหง ฉํ่าน้ําปานกลาง และแฉะน้ํา เมล็ดมี
รูปรางกลม หรือกลมแบนสีน้ําตาลเขมหรือดํา สวนท่ีติดข้ัวเมล็ดมีวงกลมสีขาว (พรชัย, 2552)
 ลําไยเปนไมผลท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของภาคเหนือ ปริมาณผลผลิตของ
ลําไยในป 2553 จาก 8 จังหวัดภาคเหนือ ไดแก เชียงราย พะเยา ลําปาง ลําพูน เชียงใหม ตาก แพร 
นาน มีปริมาณผลผลิตอยูท่ี 396,959 ตัน ซ่ึงผลผลิตลําไยท่ีออกสูตลาดมีปริมาณมาก และมีแนวโนม
เพ่ิมข้ึน ทําใหเกิดปญหาราคาผลผลิตตกตํ่า (สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร, 2554) จึงไดมี
แนวคิดการนําลําไยมาแปรรูป ปจจุบันมีการแปรรูปลําไยเปนลําไยผง ซ่ึงเปนผลิตภัณฑท่ีเก็บรักษา
ไดนาน งายตอการจัดเก็บ และการขนสง สามารถประยุกตเปนผลิตภัณฑลําไยในรูปแบบตางๆ เปน
การเพิ่มมูลคาใหกับลําไยไดมากกวาการแปรรูปแบบอ่ืนๆ อีกท้ังชวยแกปญหาปริมาณลําไยลน
ตลาด ราคาตกต่ํา นอกจากนี้ยังสามารถแปรรูปผลลําไยท่ีไมไดมาตรฐานใหมีมูลคาเพิ่ม และทําให
มี ลําไยบริโภคไดตลอดท้ังป ี  
 
2.2 คุณคาทางโภชนาการของลําไย  
 ลําไยมีองคประกอบท่ีเปนสารอาหารสําคัญหลายชนิด เชน กลูโคส ซูโครส ฟรักโทส 
วิตามินซี วิตามินบี 1 และบี 2 เปนตน เนื้อลําไยมีรสหวานและมีสรรพคุณในการบํารุงรางกาย บํารุง
ประสาท ลําไยแหงมีสรรพคุณในการบํารุงหัวใจ ระบบประสาท ชวยยอยอาหาร ชวยบํารุงกําลัง 
และบํารุงโลหิต (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2548) ลําไยแหงยังมีฤทธ์ิยับยั้งสารกอมะเร็ง และ
ลดอนุมูลอิสระในเม็ดเลือดขาว ท้ังยับยั้งกระบวนการสรางเม็ดสีผิวเมลานินไดดีกวาสารเคมีท่ีใชใน  
เคร่ืองสําอางปจจุบัน  (อุษณียและคณะ, 2549) ในอนาคตอาจนํามาใชรวมกับการรักษามะเร็ง เพราะ
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ลดหรือไมมีผลขางเคียง ทําใหลดขนาดการใชยาหรือเคมีบําบัด ซ่ึงมีผลขางเคียงมาก ลําไยมีสาร
ออกฤทธ์ิเหนี่ยวนําใหเซลลมะเร็งตาย เชน มะเร็งลําไสใหญ และเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาว ลําไยมี
สารท่ียับยั้งความเปนพิษของสารกอมะเร็งทางเดินอาหาร และสารท่ีออกฤทธ์ิลดการเส่ือมสลาย
ของขอเขา   
 
2.3  การแปรรูปลําไยผง 
 2.3.1 การผลิตลําไยผงแบบดั้งเดิม 

กระบวนการผลิตลําไยผงแบบดั้งเดิมประกอบดวยข้ันตอนการนําลําไยแหงมาตมกับน้ําจน
เขมขน นํามาฉีดพนบนน้ําตาลทราย และนําไปตากแหง จากน้ันนํามาบดละเอียด น้ําลําไยผงท่ีไดจะ
มีรสหวาน (สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี, 2553) การแปรรูปลําไยผงดวยวิธีนี้ถึงแมจะงาย 
แตก็ไมสะดวก เพราะใชเวลานาน และมีกําลังการผลิตตํ่า อีกวิธีหนึ่งท่ีใชกันในปจจุบันคือการนําน้ํา
ลําไยมาเค่ียวกับน้ําตาลทรายจนขน นําไปทําใหแหง แลวบดเปนผง ซ่ึงการผลิตโดยวิธีนี้ใชตนทุน
ต่ํา และใชน้ําตาลทรายในปริมาณมาก (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2551) การผลิตน้ําลําไยผงท้ัง 2 
วิธีนี้มีขอจํากัดตอกลุมผูบริโภคท่ีเปนโรคเบาหวาน และผูบริโภคท่ัวไปที่ใหความสําคัญกับอาหาร
เพื่อสุขภาพ  

 
2.3.2 การแปรรูปลําไยผงโดยวิธีทําแหงแบบแชเยือกแข็ง 

 การทําแหงแบบแชเยือกแข็ง เปนกระบวนการทําใหแหงโดยใหสารละลายเยือกแข็ง 
จากน้ันทําใหเกิดการระเหิดกลายเปนไอภายใตความดันตํ่ากวาจุด triple point ของนํ้า การทําแหง
แบบแชเยือกแข็งใชอุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็งของสารละลาย จึงทําใหผลิตภัณฑคงคุณภาพเดิมไว
ได วิธีการนี้มีคาใชจายในการผลิตสูง และเคร่ืองมือราคาแพง (พรรณภา, 2552) เนื่องจากตองใช
ระบบทําความเย็น และเครื่องปมท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมสภาวะสุญญากาศ และ
ตองการเทคนิคเฉพาะในการใชงาน รวมท้ังการดูแลรักษา (วนิดา, 2552) ผลิตภัณฑแหงท่ีไดมี
โครงสรางเปนกอนแข็ง ตองนําไปบดเพื่อใหเปนผง ซ่ึงระหวางการบดอาจทําใหเกิดการดูดซับ
ความช้ืนกลับ เนื่องจากผลิตภัณฑท่ีผานการทําแหงแบบแชเยือกแข็งสามารถดูดความช้ืนไดอยาง
รวดเร็ว เพราะมีความพรุนมาก สงผลใหเกิดการเกาะตัวกันไดงาย ผลิตภัณฑจึงเกิดการเส่ือมสภาพ 
และสูญเสียปริมาณผลผลิตในระหวางการบด (ชนิตา, 2552)  
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 2.3.3 การแปรรูปลําไยผงแบบโฟม-แมท 
 วิธีนี้เปนการทําแหงของเหลว หรือผลไมตีปนท่ีมีลักษณะเปนโฟมโดยใชอากาศรอนภายใต
สภาวะบรรยากาศปกติ วิธีการทําประกอบดวยการนําน้ําผลไมมาปนดวยเคร่ืองผสม หรือเติมแกส 
หรืออาจเติมสารใหความคงตัวของโฟมในปริมาณเล็กนอย จากน้ันจึงแผแผนโฟมบนถาดท่ีมีรูและ
นําไปอบแหง น้ําผลไมจะถูกทําใหแหงอยางรวดเร็ว เนื่องจากมีโครงสรางเปนรูพรุนของโฟม 
ผลิตภัณฑท่ีไดเปนผลิตภัณฑท่ีมีความพรุนมาก สามารถละลายไดทันทีในน้ําเย็น ตนทุนท่ีใชจะตํ่า
กวาการใชตูอบสุญญากาศ หรือการทําแหงแบบเยือกแข็ง ขอเสียของวิธีนี้คือ ผลิตภัณฑมีอายุการ
เก็บรักษาส้ัน เนื่องจากโครงสรางท่ีมีรูพรุนมาก สามารถดูดความช้ืน และออกซิเจนไดดี และใน
กระบวนการใชอุณหภูมิไมสูง จึงยากท่ีจะลดความช้ืนใหต่ําได  (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 2552) การทําน้ําลําไยผงแบบโฟม-แมท ตองอาศัยสารกอโฟม และ
สารเพิ่มความคงตัว (stabilizer) เนื่องจากน้ําลําไยไมสามารถตีใหเกิดโฟม หรือสามารถทําใหเกิด
โฟมได สารกอโฟม และสารเพ่ิมความคงตัวชวยทําใหน้ําลําไยมีความหนืดเพ่ิมข้ึน และตีใหเปน
โฟมท่ีไมยุบตัวงาย ผลิตภัณฑท่ีอบแหงแลว จะมีน้ําหนักเบามาก มีชองวางของแกสแทรกอยูใน
โครงสราง ทําใหมีความหนาแนนตํ่า เม่ือนํามาละลายจะปลอยแกสออกทําใหเกิดโฟมข้ึนใน
ผลิตภัณฑ เหมือนเคร่ืองดื่มแบบอัดแกส ซ่ึงเปนลักษณะท่ีผูบริโภคอาจไมตองการ (ชนันท, 2545) 
 
 2.3.4 การแปรรูปลําไยผงแบบอบแหงพนฝอย 
 เทคนิคการอบแหงแบบพนฝอย (spray drying) นิยมใชสําหรับการทําแหงสารละลาย
อินทรีย สารประเภทอิมัลชัน (emulsion) และของเหลวชนิดตางๆ โดยผลิตภัณฑท่ีไดจะอยูในรูป
ผงแหง (ไทรทและคณะ, 2553) การอบแหงแบบพนฝอยใชในการผลิตอาหารผงหลายชนิด เชน 
การผลิตผลิตภัณฑนม ไขผง กาแฟผงสําเร็จรูป ผลิตภัณฑน้ําผลไม ผลิตภัณฑน้ําสมหรือน้ําผลไมท่ี
มีปริมาณฟรักโทสหรือกลูโคสสูง เปนตน (Master, 1991) การทํางานของเครื่องอบแหงแบบพน
ฝอย เร่ิมจากอากาศจะถูกดูดผานเคร่ืองกรอง และผานเคร่ืองใหความรอน จากน้ันจึงเขาสูหอง
อบแหง (drying chamber) สวนตัวอยางของเหลว (feed) ท่ีนํามาฉีดพนควรมีลักษณะเหลว และไม
ขนหนืดมาก จากน้ันของเหลวจะถูกดูดโดยปมผานอุปกรณท่ีทําใหเกิดละอองฝอย หรืออะตอมไม
เซอร (atomizer) เม่ือละอองของอาหารสัมผัสกับอากาศรอนภายในหองอบจะทําใหเกิดการระเหย
ของนํ้าอยางรวดเร็ว และจะไดผงของผลิตภัณฑตกลงสูดานลางของหองอบ ผลิตภัณฑผงจะถูกแยก
ออกจากอากาศโดยใชไซโคลน (เอกดนัย, 2551) 
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ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพของการผลิตอาหารผงดวยวิธีอบแหงแบบพนฝอย ไดแก 
1) ความหนืด 
ของเหลวท่ีมีความหนืดสูง (อาจเกิดจากการลดอุณหภูมิของของเหลว) จะทําใหไดละอองท่ี

มีขนาดใหญข้ึนในสภาวะเดียวกัน และหากมีความหนืดสูงมาก จะทําใหของเหลวท่ีฉีดออกมามี
ลักษณะคลายเสนดาย ทําใหอาหารไมแหงตามตองการ ดังนั้นจึงไมควรใสของเหลวท่ีมีความหนืด
สูงเกินไป 

2) อัตราการไหลของของเหลว 
อัตราการไหลของของเหลวท่ีสูงข้ึน จะทําใหไดละอองท่ีหยาบข้ึน ทําใหผงแหงมีความช้ืน

สูง เนื่องจากเวลาที่สัมผัสกับลมรอนนอยเกินไป จึงควรควบคุมอัตราการไหลของของเหลวให
เหมาะสม 

3) อัตราการไหลของอากาศ 
อัตราการไหลของอากาศท่ีลดลง จะทําใหเวลาท่ีละอองอยูในหองอบนานข้ึน ซ่ึงจะทําให

สัมผัสกับอากาศรอนนานข้ึน และเปนผลใหลดความช้ืนไดดีข้ึน แตหากอัตราการไหลของของเหลว
สูง และอัตราการไหลของอากาศตํ่าเกินไป เม่ืออุณหภูมิไมสูงเพียงพอ ก็อาจทําใหผลิตภัณฑท่ีไดมี
ความช้ืนสูง และเกาะติดอยูกับผนังของหองอบได 

4) อุณหภูมิลมรอนขาเขา 
การเพิ่มอุณหภูมิของลมรอนขาเขาจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการระเหยได แตท้ังนี้ก็

ข้ึนกับการไหลของอากาศดวย  
 
 2.3.5 ขอดีและขอเสียของเคร่ืองอบแหงแบบพนฝอย  
 เคร่ืองอบแหงแบบพนฝอยมีลักษณะพิเศษท่ีสามารถผลิตผงใหมีขนาดอนุภาคที่ มี
ลักษณะเฉพาะ และปริมาณความช้ืนของผงไมข้ึนอยูกับปริมาณความจุของเคร่ือง หรือความไวตอ
ความรอนของผลิตภัณฑ รักษาลักษณะเฉพาะ หรือคุณภาพของผงท่ีไดคงท่ีตลอดกระบวนการผลิต
โดยไมข้ึนกับระยะเวลาในการเดินเคร่ือง (สภาวะการอบแหงคงท่ี) นอกจากน้ีการทํางานของ
เคร่ืองอบแหงแบบพนฝอยมีความตอเนื่อง และใชงานงาย สามารถดัดแปลงการทํางานใหควบคุม
แบบอัตโนมัติท้ังหมด โดยใชเวลาในการตอบสนองตอการส่ังการอยางรวดเร็ว พนักงานควบคุม
เคร่ือง 1 คน สามารถจัดการกับเคร่ืองท่ีควบคุมแบบอัตโนมัติไดมากกวา 1 เคร่ือง ถามีการจัดวาง
เคร่ืองอยางเปนระบบ การอบแหงแบบพนฝอยใชไดกับวัตถุดิบท่ีไวตอความรอน และวัตถุดิบท่ี
ทนทานตอความรอน วัตถุดิบอยูในรูปสารละลายอิมัลชัน กับรูปของแปงเปยก หรือท่ีหลอมเหลว
แลวท่ีมีความเหนียวท่ีเหมาะสม จะสามารถทําการอบแหงแบบพนฝอย สามารถอบแหงวัตถุดิบใน
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สภาวะการอบแหงแบบปลอดเชื้อ หรือการอบแหงวัตถุดิบใหเปนผงแบบ granular, agglomerate 
หรือ non-agglomerate  (Barbosa-Cánovas and Vega-Mercado, 1996) 
 การอบแหงแบบพนฝอย มีตนทุนในการติดต้ังสูง หนวยการผลิตจะมีขนาดใหญกวา
เคร่ืองอบแหงประเภทอ่ืนๆ ทําใหการสรางเคร่ืองอบแหงแบบพนฝอยมีราคาแพง แมวาจะเปน
เคร่ืองอบแหงประเภทพาความรอน แตประสิทธิภาพเชิงความรอนยังตํ่ากวาเคร่ืองอบแหงแบบ
สัมผัสกับอาหารโดยตรง (direct-contact dryer) นอกจากน้ียังตองใชอุณหภูมิขาเขาท่ีสูงมาก หาก
เปนผลิตภัณฑท่ีมีอุณหภูมิในการหลอมเหลวสูง อากาศเสียท่ีปลอยออกจากเครื่องอบแหงจะมี
ปริมาณมาก ซ่ึงจะประกอบดวยความรอนซ่ึงมีคุณภาพต่ํา มีผลในการจัดการความรอนท่ีออกจาก
อุปกรณ และการแลกเปล่ียนความรอนจะมีราคาสูง ดังนั้นอุปกรณจะตองมีการจัดการผง และ
อากาศท่ีอ่ิมตัว หรืออยูในสภาวะใกลอ่ิมตัว ซ่ึงจะตองมีการออกแบบเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนท่ีมี
ความซับซอนยิ่งข้ึน 
 
2.4 ปญหาการแปรรูปลําไยแหงโดยวิธีอบแหงพนฝอยและวิธีแกไข 
 ปญหาหลักในการอบแหงแบบพนฝอย คือ ความเหนียว หรือการเกาะติดของอาหารใน
ระหวางการอบแหง โดยเฉพาะในวัตถุดิบท่ีมีน้ําตาลมวลโมเลกุลต่ํา และกรดในปริมาณสูง เชน 
น้ําผ้ึง และนํ้าผลไม การผลิตน้ําผลไมผงจากวัตถุดิบเหลานี้ทําใหเปนผงแหงไดยากเม่ือใชเคร่ืองอบ
แหงแบบพนฝอย (Bhandari et al., 1997) เนื่องจากมีอุณหภูมิการเปล่ียนแปลงสถานะ หรืออุณหภูมิ
กลาสทรานซิชัน (Tg) ต่ํากวาอุณหภูมิการผลิต ซ่ึงทําใหในระหวางการอบแหง อาหารยังคงมี
ลักษณะเปนน้ําเช่ือม หรือมีความเหนียวติดกับผนังของหองอบแหง (Bhandari and Howes, 1999)  
 คา Tg เปนสมบัติท่ีมีความสําคัญตอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางกายภาพ และเคมีของ
ระบบอาหาร (Bell and Touma, 1996) ท่ี Tg โครงสรางของอาหารจะเปล่ียนจากของแหงอสัณฐาน 
(amorphous) ไปเปนลักษณะยางหนืด (rubbery) ซ่ึงเปนกระบวนการท่ียอนกลับได การ
เปล่ียนแปลงระหวางการอบแหงเปนแบบของเหลวไปเปนลักษณะยางหนืด และเปล่ียนเปนของ  
แหงอสัณฐาน ในขณะท่ีการเปล่ียนแปลงของอาหารผงระหวางการเก็บรักษาเปนการเปล่ียนแปลง
จากของแหงอสัณฐานไปเปนลักษณะยางหนืด โดยจะเกิดการเปล่ียนแปลงสมบัติทางกายภาพตางๆ 
ของวัสดุ ไดแก การเพิ่มปริมาตรอิสระ (free volume) การเพิ่มปริมาณความจุความรอน (Cp) 
สัมประสิทธ์ิการขยายตัวเนื่องจากความรอน (∞) สัมประสิทธ์ิการนําไฟฟา และการเปล่ียนแปลง
สมบัติทาง viscoelastic (Genin and Rene, 1995) ปริมาตรอิสระ คือ ปริมาตรท่ีวางอยูเนื่องจากการ
สรางของแข็งของโมเลกุล แสดงถึงปริมาตรท่ีโมเลกุลสามารถเคล่ือนท่ีได การเรงใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงท้ังหมดน้ีเปนผลมาจากอุณหภูมิ ดังนั้นการวิเคราะหหาคา Tg จึงเปนส่ิงสําคัญ สามารถ
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วิเคราะหดวยเคร่ือง Differential scanning calorimetry (DSC) Differential thermal analysis (DTA) 
และ Thermal mechanical analysis (TMA) เปนตน ของแหงอสัณฐานถือเปนสารละลายของแข็งได 
ในสถานะท่ีความหนืดของของแหงอสัณฐานเทากับ 1012 Pa s เม่ืออุณหภูมิของของแหงอสัณฐาน
เพิ่มข้ึนจนถึงจุด Tg จะเกิดการเปล่ียนสถานะไปเปนลักษณะยางหนืด ซ่ึงจะมีความหนืดเฉล่ียเทากับ 
106–108 Pa s ในการวัดคาความหนืดทําไดคอนขางยาก และมักเกิดความผิดพลาด (Bhandari and 
Howes, 1999)   
 คา Tg เปนสมบัติเฉพาะของของแหงอสัณฐาน โดยอาหารท่ีเปนของแหงอสัณฐาน จะเกิด
การกอรูปในสภาวะท่ีไมสมดุล (non equilibrium condition) โดยอาจเกิดจากการกําจัดตัวกลางท่ี
กระจายอยูลอมรอบ เชน น้ํา การหลอมเหลวโดยความเย็น หรือการทําใหเย็นแบบยิ่งยวด
(supercooling) ของแหงอสัณฐานนี้จะไมเกิดสมดุลทางเทอรโมไดนามิกส จึงอยูในสภาวะท่ีไม
เสถียร ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการตกผลึก (Bhandari and Howes, 1999) โดยท่ีคาความหนืดสูงกวา 1012 
Pa s ของแหงอสัณฐานจะเกิดการเหนียว เนื่องจากในสถานะน้ีโมเลกุลจะเกิดการเคล่ือนท่ีอยาง
จํากัด ซ่ึงจะมีความสําคัญตอการจัดเรียงตัวของโมเลกุลเปนผลึก โดยอัตราการเปล่ียนแปลงจะข้ึนอยู
กับอุณหภูมิ และปริมาณความช้ืน ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาอุณหภูมิท่ีผิวหนาของอนุภาค 
(particle) ระหวางการอบแหงแบบพนฝอย ไมควรเพิ่มข้ึนเกินกวา 10-20 องศาเซลเซียส เหนือคา T g 
การเหนียวของวัตถุดิบเกี่ยวของกับคา T g โดยวัตถุดิบท่ีมีน้ําหนักโมเลกุลสูงจะมีคา T g สูง แตหาก
วัตถุดิบนั้นมีคา T g ต่ํากวาอุณหภูมิในการผลิต จะมีผลทําใหเกิดการเหนียว และเกาะติดของวัตถุดิบ
ท่ีผนังของเคร่ืองอบแหง อาหารที่เหนียวงาย อนุภาคมีการเกาะติดกันตองอาศัยการควบคุมคา T g 
หรือใชอุณหภูมิในกระบวนการผลิตตํ่ากวาคา T g ของผลิตภัณฑ หรือการเพ่ิมคา T g ของผลิตภัณฑ
ดวยการเติมสารท่ีมีมวลโมเลกุลสูง (Boonyai et al., 2006; Bhandari et al., 1997)    
 การลด หรือปองกันการเกิดความเหนียวของวัตถุดิบระหวางการอบแหง ทําไดโดยการเติม
สารซ่ึงเปล่ียนแปลงสมบัติทางกายภาพของนํ้าผลไม ซ่ึงสามารถชวยในการทําแหงโดยสามารถลด
ความเหนียวของน้ําตาลท่ีมีในวัตถุดิบ (Bhandari et al., 1993; Donlinsky, 2001; Mujumdar, 1987; 
Welti and Lafuenete, 1983) สารชวยทําแหงท่ีมีมวลโมเลกุลสูงเม่ือผสมกับวัตถุดิบขางตนเพื่อเพิ่ม
คา Tg ของอาหาร ทําใหการอบแหงประสบความสําเร็จในสภาวะอุณหภูมิท่ีเหมาะสม สารชวยทํา
แหงท่ีมีมวลโมเลกุลสูง จะมีคา Tg สูง และชวยเพิ่มคา Tg ของวัตถุดิบท่ีมีปริมาณนํ้าตาล และกรดสูง 
ตัวอยางของสารดังกลาว เชน  มอลโตเดกซตริน กัมอะราบิก และสตารชดัดแปร เปนตน (Jaya and 
Das, 2004; Krishnan et al., 2005) สารเหลานี้มีสมบัติดานความหนืด และคา Tg ท่ีตางกัน จึงสงผล
ตอคุณภาพของอาหารผงท่ีผลิตได โดยชวยปรับใหอาหารเปนผงไดดีข้ึน มีความคงตัวมากข้ึน และ
ทําหนาท่ีหอหุมสารใหกล่ินรสในอาหาร คา Tg ของสารชวยทําแหงท้ัง 3 ชนิด ไดแก มอลโตเดกซ-



 10 
 
 

ตริน (DE 10) สตารชดัดแปร และกัมอะราบิก มีคาเทากับ 160, 243 และ 126 องศาเซลเซียส 
ตามลําดับ   
 
2.5 สารชวยทําแหง 
 2.5.1 มอลโตเดกซตริน 
  มอลโตเดกซตริน [(C2H12O5)n - H2O] เปนสารประกอบพอลิเมอรท่ีประกอบดวยน้ําตาล
กลูโคสที่สวนใหญเช่ือมตอกันดวยพันธะ α-1,4 และมีคาสมมูลเดกซโทรส (Dextrose equivalent, 
DE) นอยกวา 20 (DE หมายถึง รอยละโดยนํ้าหนักของน้ําตาลรีดิวซ เม่ือคิดเทียบน้ําตาลท่ีมีใน

ตัวอยาง) (ศุภชัยและเพ็ญศิริ, 2546) มอลโตเดกซตรินเปนผงสีขาว ไมมีรสหวาน ละลายนํ้าไดดีท่ี
อุณหภูมิหอง คาการละลายมากกวา หรือเทากับรอยละ 98 คาความชื้นอยูในชวงรอยละ 4-6 และมี
คา Tg สูง (มอลโตเดกซตริน DE 5 มีคา Tg เทากับ 188 องศาเซลเซียส) นิยมใชในอุตสาหกรรม
อาหาร และยา  (Changsha May Chemis Chemical Co., Ltd., 2010) โดยเฉพาะในกระบวนการ
อบแหงแบบพนฝอย เพราะมีราคาถูก (จารุณี, 2547)   
 มอลโตเดกซตรินผลิตไดจากการยอยแปงขาวโพด  แปงมันฝร่ัง หรือแปงชนิดอ่ืน ดวยกรด
และ/หรือเอนไซมท่ีเหมาะสมและปลอดภัย ใชเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑหลายชนิด โดยใช
เปนสารชวยในการทําแหงพวกสารแตงกล่ินรส สารชวยเพ่ิมกล่ินรส และสารเพ่ิมปริมาณ เชน 
เคร่ืองดื่มผสมผง ซอสผงสําเร็จรูป (ศุภชัยและเพ็ญศิริ, 2546) มอลโตเดกซตรินมีสมบัติเฉพาะ 
ไดแก มีความสามารถในการละลายน้ํามาก มีความหนืดตํ่าท่ีความเขมขนสูง และมีสีขาว ซ่ึงจาก
สมบัติท่ีกลาวมา ทําใหมีการนํามอลโตเดกซตรินมาใชสําหรับการอบแหงแบบพนฝอยผลิตภัณฑ
อาหาร นอกจากนี้การใชมอลโตเดกซตรินท่ีมีคาสมมูลเดกซโทรสตํ่า หรือมีคา Tg สูง ทําใหได
ผลิตภัณฑผงที่มีความคงตัวสูง (Carolina et al., 2007) และสามารถปองกันการระเหยของสารระเหย
งาย ชวยปองกันผลิตภัณฑจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidation) นอกจากนี้ยังมีมวลโมเลกุลท่ี
หลากหลาย ทําใหสามารถเลือกใชตามความตองการได  (จารุณี, 2547)   
 มอลโตเดกซตรินมีความสามารถในการกักเก็บสารใหกล่ินรสไมคอยดีนัก โดยเฉพาะสาร
ใหกล่ินรสจําพวกท่ีไมชอบน้ํา เนื่องจากไมมีสมบัติในการเปนอิมัลซิฟายเออร (emulsifier) หรือสาร
ทําใหคงตัว (stabilizer) ทําใหระหวางการอบแหงสารใหกล่ินรสไมถูกหอหุม และถูกทําลายดวย
ความรอน การใชมอลโตเดกซตรินในการหอหุมกล่ินรสจึงมักใชรวมกับกัมอะราบิก หรือสตารชดัด
แปร (Reineccius, 1991) นอกจากนี้มอลโตเดกซตรินเปนสารพวกดูดความชื้น (hygroscopic) ทําให
เกาะตัวเปนกอน (caking) (Desobry et al., 1997) จึงควรศึกษาการใชสารอ่ืนรวมกับมอลโตเดกซ-
ตริน เพื่อใหไดผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพดี 
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 การศึกษาการผลิตลําไยผงโดยใชสัดสวนมอลโตเดกซตริน 0.4, 0.5 และ 0.6 กรัม/กรัมของ
ปริมาณของแข็งท่ีละลายได ทําการอบแหงแบบพนฝอย อัตราไหลของลมรอน 1.45, 1.68 และ 1.8 
ลูกบาศกเมตร/นาที อุณหภูมิลมรอน 165, 175 และ 185 องศาเซลเซียส พบวาสภาวะท่ีเหมาะสมใน
การผลิต คือปริมาณสัดสวนมอลโตเดกซตริน 0.6 กรัม/กรัมของปริมาณของแข็งท่ีละลายได 
อุณหภูมิลมรอนขาเขา 185 องศาเซลเซียส และชวงอัตราการไหลของลมรอนระหวาง 1.5-1.7 
ลูกบาศกเมตร/นาที ไดปริมาณผลิตภัณฑลําไยผงสูงสุดรอยละ 40 (พิพัฒน และคณะ, 2548) ซ่ึงถือ
วายังนอยกวาปริมาณผลผลิตท่ียอมรับได (รอยละ 50) (Bhandari et al., 1997) นอกจากนี้จาก
การศึกษาของธัญนิชา (2552) เพื่อผลิตลําไยผงโดยการอบแหงแบบพนฝอย ใชปริมาณสัดสวนมอล
โตเดกซตริน 0.6 กรัม/กรัมของปริมาณของแข็งท่ีละลายได อุณหภูมิลมรอนขาเขา 175±2 องศา
เซลเซียส ขาออก 70±2 องศาเซลเซียส พบวาปริมาณผลผลิตท่ีไดมีคารอยละ 72.72±3.61  
 การศึกษาของ Sudhadar และคณะ (2002) ในการทําน้ํามะมวงผง โดยการอบแหงแบบพน
ฝอย เพื่อหาปริมาณมอลโตเดกซตรินท่ีเหมาะสม โดยมีอัตราการปอนน้ํามะมวง 22 กิโลกรัม/
ช่ัวโมง ปริมาณของแข็งเร่ิมตน (สัดสวน) 0.19 ปริมาณของแข็งสุดทาย (สัดสวน) 0.95 อัตราการ
ไหลของลม 950 กิโลกรัม อากาศแหง/ช่ัวโมง อุณหภูมิของนํ้ามะมวงท่ีปอนเขา 60 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิลมรอนขาเขา 167.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิลมรอนขาออก 89 องศาเซลเซียส โดยท่ี
สัดสวนของของแข็งในนํ้าผลไมตอมอลโตเดกซตรินท่ีใชในการทดลองเทากับ 50:50, 55:45 และ 
60:40 พบวาสัดสวนของของแข็งในน้ําผลไมตอมอลโตเดกซตรินเทากับ 55:45 มีความเหมาะสมใน
การผลิตมะมวงผง โดยผลิตมะมวงผงท่ีมีการไหลอยางอิสระในชองทางออกของเคร่ืองอบแหง 
(Sudhagar et al., 2002) การศึกษาของ Bhandari  และคณะ (1997) ในการทําน้ําสับปะรดและนํ้าผ้ึง
ผง โดยการอบแหงแบบพนฝอย เพื่อหาปริมาณมอลโตเดกซตรินท่ีเหมาะสม ใชน้ําสับปะรดเขมขน 
75 องศาบริกซ ความเปนกรดรอยละ 3.5 (กรดซิตริก) น้ําผ้ึงท่ีมีความช้ืนรอยละ 17 จากน้ันนําไป
ผสมกับมอลโตเดกซตรินในสัดสวนตางๆ อุณหภูมิขาเขา และขาออก คือ 150 (+/-3) และ 65 (+/-2) 
องศาเซลเซียส ตามลําดับ ความเร็วของอะตอมไมเซอรคือ 20,000 รอบ/นาที ผลการทดลองพบวา
สัดสวนของของแข็งในนํ้าสับปะรดและนํ้าผ้ึงตอมอลโตเดกซตรินเทากับ 59:41 และ 50:50 
ตามลําดับ มีความเหมาะสมในการผลิตน้ําสับปะรดผง และนํ้าผ้ึงผง เพราะผลผลิตท่ีไดมีคาต้ังแต
รอยละ 50 ข้ึนไป 
 
 2.5.2 สตารชดัดแปร 
 สตารชมันสําปะหลัง เปนผลิตภัณฑสตารชท่ีผลิตจากหัวมันสําปะหลังซ่ึงเปนพืชท่ีมีการ
ปลูกมากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมท้ังประเทศไทย สตารชมันสําปะหลังไมมีสี และกล่ิน 
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เม่ือนํามาใชเปนสวนประกอบของอาหาร จะไมทําใหคุณลักษณะของอาหาร หรือกล่ินรสของ
อาหารนั้นเปล่ียนไป อยางไรก็ตามปจจุบันการใชประโยชนจากสตารชมันสําปะหลังท่ีไดจาก
ธรรมชาติในดานอุตสาหกรรมอาหารยังมีขอจํากัด เชนเดียวกันกับสตารชชนิดอ่ืนๆ เนื่องจาก
สตารชท่ีไดจากธรรมชาติมีการพองตัวอยางรวดเร็ว และแตกงาย ใหสารละลายท่ีมีความหนืดสูง 
และไมเสถียรตอสภาวะท่ีใชในการแปรรูป เชน แรงเฉือน ความรอน การแชแข็ง และการละลาย 
(freeze-thaw) ดังนั้นการดัดแปรสตารชมันสําปะหลังใหมีสมบัติเปล่ียนไปจากสตารชธรรมชาติจึง
เปนส่ิงจําเปน เพราะจําใหไดสตารชดัดแปรท่ีมีสมบัติตางๆ กัน ตามท่ีอุตสาหกรรมอาหารตองการ
นําไปใชประโยชน เปนผลใหสามารถนําสตารชมันสําปะหลังมาใชประโยชนในดานอาหารไดมาก
ข้ึน และยังกอใหเกิดมูลคาเพิ่มแกผลผลิตสตารชมันสําปะหลัง นอกจากนี้ยังเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะ
ชวยรองรับผลผลิตสวนเกินในชวงท่ีผลผลิตสตารชออกมามาก  
 การดัดแปรสตารช มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงสมบัติของสตารชใหเหมาะสมตอการใช
งาน สตารชสามารถดัดแปรใหมีระดับความหนืดตามท่ีตองการ มีความคงทนตอสภาวะใน
กระบวนการผลิต เชน มีความคงตัวตออุณหภูมิท่ีสูงมาก ทนตอความเปนกรดสูง เปนตน มีลักษณะ
เนื้อสัมผัสท่ีดีข้ึน มีความคงตัวสูง ลดการเกิดการคืนตัวของแปง (retrogradation) จึงชวยยืดอายุการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑได (นิสิตและคณะ, 2549) สําหรับสตารชดัดแปรท่ีนํามาใชในการอบแหงแบบ
พนฝอย มีสมบัติดังนี้ คือ เปนผงสีขาว ไมมีกล่ิน และรส  มีความชื้นอยูในชวงรอยละ 4-8 มีพีเอชอยู
ระหวาง 4-6 เปนอิมัลซิฟายเออรท่ีดี (Siam modified starch, 2010)   
 การดัดแปรสตารชสามารถทําไดหลายวิธี สตารชดัดแปรจะมีสมบัติแตกตางกันตามวิธีท่ีใช
ในการดัดแปร การใชประโยชนของสตารชดัดแปรแตละชนิดจึงตองเลือกใหเหมาะสมกับชนิดของ
ผลิตภัณฑ (จารุณี, 2547)  
 สามารถแบงวิธีการดัดแปรสตารชไดดังนี้ BeMiller (1997)  
 ก. การดัดแปรทางเคมี (chemical modification) 
 การเกิดอนุพันธ (derivertization) 
 - การแทนท่ีดวยโมเลกุลชนิดเดียว (monostarch substitution) มีท้ังปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน 
เชน สตารชอะซีเตท (acetate starch) หรือปฏิกิริยาอีเทอริฟเคชัน เชน สตารชไฮดรอกซีเอทิล 
(hydroxyethyl starch) มีสมบัติดังนี้ คือ ลดการเกิดการคืนตัวของสตารช สตารชสุกจึงเก็บไดนาน 
ความหนืดไมเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะท่ีอุณหภูมิต่ํา นอกจากนี้ยังลดการเปล่ียนความหนืดของ
อาหารขณะแชแข็งและละลาย (freeze-thaw) มีอุณหภูมิการเกิดเจลาติไนเซชัน (gelatinization) 
ต่ําลง ความใสเพ่ิมข้ึน มี peak viscosity สูงข้ึน เม็ดสตารชจึงพองตัวไดงายข้ึน และมากข้ึน  
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  - การแทนที่ดวยโมเลกุลท่ีมีหมูฟงกชันมากกวา 1 หมู เชน สตารชครอสลิง (cross-linked 
starch) มีสมบัติดังนี้ คือ เม็ดสตารชมีความแข็งแรงมากข้ึน การเช่ือมขามสามารถใชควบคุมการ
พองตัวของเม็ดสตารชได ชวยเพิ่มความคงตัวของสตารชตออุณหภูมิสูง การกวน แรงเฉือน และ
สภาวะท่ีเปนกรดได 
 การลดขนาดโมเลกุลสตารชโดยกรด (acid thinning) เชน สตารชยอยดวยกรด (acid-
modified starch) หรือ thin-boiling starch มีสมบัติดังนี้ คือ สตารชดัดแปรท่ีไดสวนใหญยังอยูในรูป
เม็ดสตารช มีความหนืดตํ่าขณะรอน ความเหนียวในการยึดเกาะ (adhesiveness) เพิ่มข้ึน สตารชสุก
จะมีเจลที่แข็งแรงเม่ือท้ิงไวใหเย็น   
 เดกซตริไนเซชัน (dextrinization) เปนการใหความรอนกับสตารชแหงท่ีมีลักษณะเปนกรด 
เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสท่ีพันธะ α -1,4  และรีพอลิเมอไรเซชัน (repolymerization) ในเม็ดสตารช 
เชน การผลิตเดกซตริน (dextrin) ความหนืดตํ่า แตความสามารถในการละลายสูง (อาจละลายน้ําได
รอยละ 100) จึงใชเดกซตรินท่ีความเขมขนสูงๆ ในการแปรรูปอาหารได มักใชเดกซตรินเปนสารทํา
ใหเกิดฟลม และสารยึดเกาะท่ีกินไดในการเคลือบอาหารแทนกัมตางๆ ซ่ึงมีราคาแพงกวา 
 ออกซิเดชัน (oxidation) ทําใหเกิดการฟอกสี และลดขนาดของโมเลกุลโดยปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน (bleacing และ depolymerization) เชน การผลิตสตารชออกซิไดซ (oxidized starch) 
สตารชมีสมบัติดังนี้ คือ ความหนืดลดลง ความรอนท่ีทําใหเกิดการดูดซึมน้ํา (hydration) นอยลง 
สูญเสียสมบัติการเกิดเจลไปบางสวน เปนผงแหงไมเกาะติดกัน มีความใสเพ่ิมข้ึน และมีความคงตัว
ตออุณหภูมิต่ํา  
 การยอย (hydrolysis) โดยใชเอนไซม หรือกรด เพื่อยอยสลายเปนมวลโมเลกุลเล็ก เชน การ
ผลิตมอลโตเดกซตริน มีสมบัติดังนี้ คือ ความหนืดลดลงขณะรอน ความสามารถในการยึดเกาะกันดี
ข้ึน ความสามารถในการละลายสูงข้ึน  
 
 ข. การดัดแปรทางกายภาพ (physical modification) 
 เจลาติไนเซชัน (gelatinization) เปนการใหความรอนแปงจนผานข้ันตอนของเจลาติไนเซ-
ชัน แลวทําแหงทันที เชน การผลิตแปงพรีเจลาติไนซ (pregelatinized starch) มีสมบัติดังนี้ คือ 
สตารชท่ีไดจะกระจายตัวไดในน้ําเย็น และใหความขนหนืดอยางรวดเร็ว ไมเกิดเจล หรือมีแนวโนม
ในการเกิดเจลลดลง สามารถดูดซับน้ําไดมากกวาสตารชดิบ  
 แปงละลายน้ําเย็น (granular-cold-water-soluble-starch : GCWSS) เปนการแปรรูปจนได
สตารชท่ีสามารถละลายไดในน้ําเย็น โดยไมตองผานข้ันตอนการเกิดเจลาติไนเซชัน มีสมบัติดังนี้ 
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คือ สตารชท่ีไดจะมีลักษณะเนื้อสัมผัสเรียบ มีความยืดหยุน มีความมันเงา โดยยังสภาพของเม็ด
สตารชอยู และสามารถละลายในนํ้าเย็นไดถึงรอยละ 70-90 
 การลดขนาดเม็ดสตารชโดยทางกล การทําใหเม็ดสตารชแตกโดยทางกล เม็ดสตารชจะมี
ขนาดเล็กกวาปกติ มีสมบัติดังนี้ คือ จะไดเม็ดสตารชท่ีมีขนาดเล็กๆ และมีสมบัติแตกตางไปจากเดิม 
โดยเฉพาะหมูไฮดรอกซิล (OH-group) ท่ีสามารถทําปฏิกิริยาไดจะมีมากข้ึน 
 การแชน้ํา (annealing) เปนการใหความรอนในขณะท่ีเม็ดสตารชอยูท่ีอุณหภูมิต่ํากวาจุดเจ-
ลาติไนเซชัน มีสมบัติดังนี้ คือ สตารชยังอยูในรูปเม็ดสตารช และใหความหนืดสูงข้ึน  
 การแปรรูปดวยความรอนช้ืน (heat moisture treatment) เปนการใหความรอนสูงกวาจุดเจ-
ลาติไนเซชันแกสตารชในขณะท่ีสตารชมีความช้ืนตํ่า มีสมบัติดังนี้ คือ อุณหภูมิการเกิดเจลาติไนเซ-
ชันเพิ่มข้ึน ชวงอุณหภูมิการเกิดเจลาติไนเซชันแคบลง สตารชมีความหนืดสูงข้ึน และคงตัวมากข้ึน 
 งานวิจัยของ Loksuwan (2006) ในการหอหุมบีตา-แคโรทีน โดยใชสตารชดัดแปรเปนสาร
หอหุม เปรียบเทียบกับสตารชท่ีไมผานการดัดแปร และนําไปอบแหงแบบพนฝอย พบวาการเตรียม
สตารชมันสําปะหลังดัดแปรหลังจากผานความดันไอน้ํามีศักยภาพเพียงพอท่ีจะเปนสารหอหุม การ
ใชกรดรวมกับความดันไอน้ําเปนผลใหสตารชมีความหนืดตํ่า และมีปริมาณของแข็งสูง สตารชนี้
สามารถกักเก็บบีตา-แคโรทีนไดดีในระหวางกระบวนการอบแหง โดยท่ีผิวของสตารชมัน
สําปะหลังดัดแปรมีปริมาณแคโรทีนต่ํา บงช้ีวาการผลิตไมโครแคปซูลนี้มีประสิทธิภาพ โดยท่ีบีตา-
แคโรทีนผงท่ีผลิตไดจากการอบแหงแบบพนฝอยจากสตารชมันสําปะหลังดัดแปรมีความสามารถ
ในการละลายในน้ําเย็นไดดีกวาสตารชมันสําปะหลังท่ีไมผานการดัดแปร   
 
 ค. การดัดแปรทางเทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnological Modification) 
 การเปล่ียนแปลงคุณสมบัติของสตารชโดยใชการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม 
 Waxy starch คือ สตารชท่ีมีอะไมโลสต่ํา หรือไมมีเลย มีสมบัติดังนี้ คือ สตารชไมเกิดการ
คืนตัว หรือเกิดการคืนตัวเพียงเล็กนอย มีความมันเงาสูง สามารถทําใหชุมน้ําไดอยางรวดเร็ว 
 High-amylose starch คือ สตารชท่ีมีอะไมโลสสูง มีสมบัติดังนี้ คือ เม็ดสตารชมีขนาดเล็ก
กวา พองตัวไดยาก และมีอุณหภูมิในการเกิดเจลาติไนเซชันสูงกวาสตารชดั้งเดิม มีโครงสรางผลึกท่ี
คงทนตอการถูกทําลายในน้ํารอนไดมากกวาสตารชดั้งเดิม สามารถผลิตแผนฟลมท่ีมีความแข็งแรง
และยืดหยุนไดดี เหมาะสําหรับใชเปนสารเคลือบ (coating agent) 
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 2.5.3 กัมอะราบิก 
 กัมอะราบิก (gum arabic)  เปนสารประกอบประเภทพอลิแซ็กคาไรดกัมท่ีอยูในกลุมสาร
ไฮโดรคอลลอยด  (hydrocolloids)  มีสภาพเปนกลาง หรือเปนเกลือของกรดเล็กนอย ประกอบดวย
ไอออนของแคลเซียม แมกนีเซียม และโพแทสเซียม มีมวลโมเลกุลประมาณ 200,000-300,000 
โครงสรางของกัมอะราบิก มีแกนหลักท่ีประกอบดวย D-galactopyranose เช่ือมกันดวยพันธะ β-D-
(1,4) และ β-D-(1,6) แขนงขางเช่ือมดวยพันธะ β-D-(1,3) ของ D-galactopyranose ท่ีแขนงขางนี้จะ
มีสวนท่ีเหลือสุดทายเปน L-rhamnopyranose หรือ L-arabinofuranose โดยมากจะพบ D-glucoronic 
acid ตอกับ D-galactose ดวยพันธะ β-D-(1,6) และมักพบ L-arabinofuranose เช่ือมดวยพันธะ 1,4 
กับ D-glucronic acid สวนมาก L-rhamnose จะตอกับ D-gucuronopyranosyl เปน 4-D-α-L-
rhamnopyranosyl ซ่ึงเปนปลายนอนรีดิวซ (non-reducing end) (นันทรัตน, 2538) และมีโปรตีน
รวมอยูดวยประมาณรอยละ 2 (Dickinson, 2003) กัมอะราบิกถูกนํามาใชอยางแพรหลายในวงการ
อุตสาหกรรมอาหาร    
 กัมอะราบิกมาจากน้ํายางธรรมชาติท่ีไหลออกมาจากผิวเปลือกของลําตนของพืชในกลุม  
อะคาเซีย  (acacia)  โดยเฉพาะอยางยิ่งอะคาเซียเซเนกัล (acacia senegal) น้ํายางจะไหลเกาะกันเปน
กอน เม่ือกระทบความรอนจากแสงแดด จะแหงแข็งตัวใสคลายแกวเกาะอยูตามกิ่งกาน และลําตน
ของพืช มีสีสันแตกตางกันไปตั้งแตขาวใสจนถึงเหลืองอําพัน รูปทรงมองดูคลายหยดน้ํา ทรงกลมรี  
หรือมีเหล่ียมมุมตามธรรมชาติ น้ํายางในกลุมพืชอะคาเซียมีอยูมากมายหลายชนิด ซ่ึงชนิดท่ีใหน้ํา
ยางมีคุณภาพดีท่ีสุดคือ อะคาเซียเซเนกัล ท่ีเจริญเติบโตไดดีในพื้นท่ีตอนกลางของประเทศซูดานใน
ทวีปแอฟริกา เปนท่ีรูจักในเชิงพาณิชยวา  กัมอะราบิก และกัมอะคาเซีย (acacia gum) ท่ีสําคัญเปน
สารไมมีพิษตอรางกาย ซ่ึงไดผานการรับรองระบบมาตรฐานของอาหารโลก และไดรับกําหนดใน
ตํารับ GRAS (Generally Recognized as Safe) และมาตรฐานของ United State pharmacopia, Food 
Chemical Codex และ EU Number E414  รวมท้ังผานการรับรองจากสํานักคณะกรรมการอาหาร
และยา  ประเทศไทย (Asia Pacific Food Industry Thailand, 2007)   
 กัมอะราบิก เปนสารท่ีไมใหพลังงาน  สามารถใชเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑอาหารท่ี
ใหพลังงานตํ่า หรือปราศจากน้ําตาลไดเปนอยางดี กัมอะราบิก เปนผงสีขาว ไมมีกล่ิน และรส เม่ือ
นําไปละลายน้ํา กัมอะราบิกสามารถละลายไดดีในน้ําท้ังอุณหภูมิปกติ น้ํารอน หรือน้ําเย็นไดงาย  
เพียงนํามาเทผสมในน้ํา  และกวน หรือคนอยูจนละลาย   สามารถละลายนํ้าไดดีมาก และให
สารละลายใส (Asia Pacific Food Industry Thailand, 2007) สารละลายกัมอะราบิกจะมีสภาพเปน
กรดเล็กนอย โดยมีพีเอชอยูในชวง 4.5-5.5 และสารละลายจะมีความหนืดมากท่ีสุด เม่ือมีพีเอชอยู
ในชวง 6-7 สําหรับการลดความหนืดของกัมอะราบิก ทําไดโดยเติมสารอิเล็กโทรไลต ใหความรอน



 16 
 
 

เปนเวลานาน หรือทําใหอยูในสภาพท่ีเปนกรด ทําใหกัมอะราบิกถูกยอยไปบางสวน (นันทรัตน, 
2538) นอกจากนี้เม่ือเปรียบเทียบกับกัมชนิดอ่ืนๆ พบวากัมอะราบิกใหความหนืดตํ่าท่ีความเขมขน
สูงๆ (Brian et al., 2001)  คาความช้ืนของกัมอะราบิกเทากับรอยละ 6.30 (starlight products, 2010) 
กัมอะราบิกมีประสิทธิภาพในการลดความช้ืนของอาหารผงไดดีกวามอลโตเดกซตริน (Collares et 
al., 2004)  แตเนื่องจากกัมอะราบิกมีราคาแพง จึงไมเปนท่ีนิยมใช  (Gibbs et al., 1999; McNamee 
et al., 2001) กัมอะราบิกมีสมบัติในการเกิดฟลม (Dickinson, 2003) และเปนอิมัลซิฟายเออรท่ี
เสถียร (Madene et al., 2005) กัมอะราบิกมีประสิทธิภาพสูงในการทําหนาท่ีเปนอิมัลซิฟายเออร 
โดยเฉพาะในอิมัลชันประเภทนํ้ามันในนํ้า  (oil in water emulsion)  เนื่องจากโครงสรางท่ีเปน
กรดอะมิโนสามารถดูดซับจับอยูบนพื้นผิวของหยดนํ้าไดอยางดี และแข็งแรง ชวยปองกันการเกิด  
coalescence in emulsion และในสวนโครงสรางท่ีเปน arabinogalactan จะชวยเพิ่มความหนืดใหกับ
สวนท่ีเปนน้ํา จึงมีสมบัติท่ีเหมาะสมในการผลิตอิมัลชันของน้ํามันใหกล่ินเพื่อใหในการแตงกล่ิน  
ซ่ึงใชไดดี โดยเฉพาะอยางยิ่งกล่ินสม สําหรับประโยชนของกัมอะราบิกในการผลิตสารใหกล่ิน  
(encapsulated  flavor)  พบวากัมอะราบิกใชไดผลดีท่ีสุดในการทําหนาท่ีลดแรงตึงผิว  ทําใหเกิด
อิมัลชันไดงาย  และเกิดการกระจายตัวไดดี  เม่ือหุมอยูท่ีผิวหนาของหยดไขมันแลวจะมีประจุอยู
โดยรอบ  ท่ีสําคัญเปนประจุชนิดเดียวกันจึงทําใหเกิดการผลักกันอยูตลอดเวลาชวยปองกันหยด
ไขมันเขามารวมตัวกันทําใหอิมัลชันคงรูปอยูไดนาน และเม่ือผานการอบแหงแบบพนฝอยแลว  
กัมอะราบิกยังใหสมบัติท่ีเปนฟลมหุมอยูโดยรอบ และมีการเกาะติดสูง ทําใหหอหุมเอาสวนท่ีเปน
สารใหกล่ินรสไวไดสูงมาก และลดการระเหยของสารใหกล่ินรส ไมมีผลกระทบตอการหนืด และ
กล่ินรส  รวมท้ังสีสันของผลิตภัณฑ (Asia Pacific Food Industry Thailand, 2007)   
 งานวิจัยของ Shaikh และคณะ (2004) ในการหอหุม black pepper oleoresin โดยวิธีอบแหง
แบบพนฝอย ใชกัมอะราบิก และสตารชดัดแปรเปนสารหอหุม ประเมินความเสถียรของสารชนิด
ตางๆ ใน black pepper oleoresin จากคาคร่ึงชีวิต พบวากัมอะราบิกมีความสามารถในการปกปอง 
black pepper oleoresin ไดดีกวาสตารชดัดแปร เนื่องจากปริมาณสารชนิดตางๆ ใน black pepper 
oleoresin คงเหลืออยูในปริมาณท่ีมากกวา เม่ือเปรียบเทียบกับการหอหุมดวยสตารชดัดแปร 
นอกจากนั้น Krisnan และคณะ (2005) และ Kanakdande และคณะ (2006) ยังพบวากัมอะราบิก เปน
สารหอหุมท่ีมีประสิทธิภาพดีกวามอลโตเดกซตริน และสตารชดัดแปร สําหรับหอหุมสารใหกล่ิน
รส เนื่องจากไมโครแคปซูลท่ีไดสามารถไหลไดอยางอิสระ และมีประสิทธิภาพในการหอหุมสาร
ใหกล่ินรสดีท่ีสุดเม่ือเปรียบกับมอลโตเดกซตริน และสตารชดัดแปร    
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2.6 สมบัติสําคัญของอาหารผง  
 2.6.1 คาวอเตอรแอคทิวิตี (water activity, aw) 
  คา aw คือ อัตราสวนของความดันไอน้ําในอาหาร (P) ตอความดันไออ่ิมตัวของน้ําบริสุทธ์ิ
ท่ีอุณหภูมิเดียวกัน (P0)  

     aw = 
0P

P       (2.1) 

 คา aw เปนสมบัติอยางหนึ่งของอาหาร มีความสัมพันธกับความชื้นสัมพัทธ (relative 
humidity) ของบรรยากาศ ความช้ืนสัมพัทธเปนอัตราสวนความดันยอย (partial pressure) ของไอนํ้า
ในอากาศตอความดันไออ่ิมตัวของน้ําบริสุทธ์ิท่ีอุณหภูมิเดียวกันท่ีสภาวะสมดุล ตามสมการตอไปนี้ 
     aw = E.R.H/100    (2.2) 
 เม่ือ E.R.H = ความช้ืนสัมพัทธสมดุล (Equilibrium relative humidity)  
 สมการดังกลาวจะเปนจริงก็ตอเม่ือความช้ืนในอาหารอยูในสมดุลกับความชื้นสัมพัทธของ
บรรยากาศรอบๆ อาหาร (Barbosa-Cánovas  et al., 2007) 
 คา aw ของอาหารมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 สวนน้ําบริสุทธ์ิมีคา aw เทากับ 1 อาหารมีคา aw 
นอยกวา 1 เนื่องจากในอาหารมีตัวถูกละลายซ่ึงยึดเหน่ียวอยูกับโมเลกุลของน้ํา ทําใหน้ําระเหยได
ยาก และมีความดันไอต่ํากวาน้ําบริสุทธ์ิ 
 คา aw เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีมีอิทธิพลอยางมากตอคุณภาพ และการเนาเสียของอาหาร 
ดังนั้นการลดปริมาณนํ้าในอาหารใหนอยลงเพื่อใหคา aw ลดลง เปนการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย
และการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี ชวยใหอาหารเก็บรักษาไดนาน กระบวนการที่ใชในการลดปริมาณนํ้า
และ aw เชน การระเหย และการอบแหง เปนตน  
 จุลินทรียทุกชนิดจะหยุดการเจริญเม่ืออาหารมีคา aw 0.6 หรือต่ํากวา จุลินทรียประเภทราจะ
หยุดการเจริญเม่ือ aw มีคา 0.7 หรือต่ํากวา และยีสตจะเร่ิมเจริญไดเม่ืออาหารมีคา aw อยูในชวง 0.7-
0.8 สวนแบคทีเรียจะเร่ิมเจริญเม่ือ aw มีคามากกวา 0.8 (นิธิยา, 2551) 
 
 2.6.2 (Moisture sorption isotherm) 
 ซอรปชันไอโซเทอรมของอาหาร เปนความสัมพันธระหวางคา aw กับความชื้นของอาหาร 
ณ อุณหภูมิ และความดันคงท่ี  แสดงในรูปเสนกราฟ เม่ือปริมาณความช้ืนเพิ่มข้ึน คา aw จะเพิ่มข้ึน
ดวย แตเปนการเพิ่มแบบไมเปนเสนตรง นอกจากนี้กราฟซอรปชันไอโซเทอรมของอาหารแตละ
ชนิดจะมีลักษณะท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความดันไอของน้ําในชองวางเหนือผลิตภัณฑ และ
พลังงานของการจับพันธะของน้ําในผลิตภัณฑแตละชนิด (ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บ
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เกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2547) ซอรปชันไอโซเทอรมเปนสมบัติทางเทอรโมไดนามิกสท่ีสําคัญ
ในการทํานายปฏิกิริยาระหวางน้ํา และองคประกอบของอาหาร ซ่ึงใหขอมูลท่ีมีประโยชนใน
กระบวนการผลิตอาหาร เชน การอบแหงเพื่อใชในการออกแบบอุปกรณอบแหงท่ีเหมาะสม ใชใน
การทํานายความเสถียรของอาหารระหวางการเก็บรักษา โดยการคํานวณความช้ืนท่ีเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนในระหวางการเก็บรักษา และใชในการเลือกวัตถุดิบท่ีใชผลิตบรรจุภัณฑท่ีเหมาะสม (Gal, 
1987) รวมถึงยังใชพิจารณาหาความช้ืนวิกฤตกับคา aw ซ่ึงสามารถยอมรับไดของผลิตภัณฑท่ีเส่ือม
เสียเม่ือความช้ืนเพิ่มข้ึน (Van den Berg and Bruin, 1981; Palou et al., 1997) นอกจากนี้การ
วิเคราะหขอมูลซอรปชันไอโซเทอรมโดยการประยุกตหลักทางเทอรโมไดนามิกเปนขอมูลท่ีสําคัญ
เพ่ือใชพิจารณาพลังงานท่ีตองใชในกระบวนการอบแหง โครงสรางระดับจุลภาคของอาหาร และ
ปรากฏการณทางธรรมชาติของพ้ืนผิวอาหาร สมบัติของนํ้า และพารามิเตอรทางจลนศาสตรของ
ซอรปชันไอโซเทอรม (Rizvi and Benado, 1984) ความสามารถในการทํานายปริมาณความช้ืนใน
ระหวางการเก็บรักษาภายใตสภาวะตางๆ มีความสําคัญมากในการลดตนทุน และเวลาในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ (Debnath and Bhat, 2002; Johnson and Brennan, 2000; Menkov, 2000; Yanniotis and 
Zarmboutis, 1996)    

 

 
 

ภาพท่ี 2.1 ซอรปชันไอโซเทอรม 
ท่ีมา : Chaplin (2009) 
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 กราฟซอรปชันไอโซเทอรมสามารถแบงเสนกราฟออกเปน 3 สวน (ภาพท่ี 2.1) น้ําในสวน 
I ของไอโซเทอรม เปนน้ําท่ีถูกอาหารดูดซับไวรอบๆ อาหาร เปนฟลมบางๆ เพียงชั้นเดียว 
(monolayer) เทานั้น น้ําในสวนนี้มีสมบัติเปนสวนหนึ่งของอาหารที่มีความคงตัวดีมาก ไมวาท่ี
อุณหภูมิใดๆ ก็ตามไมสามารถทําใหน้ําสวนนี้แข็งตัวได น้ําสวนนี้ถูกยึดแนนดวยพันธะทางเคมี 
และไมมีประโยชน หรือมีประโยชนนอยมากในการทําปฏิกิริยาตางๆ สําหรับน้ําในสวน II หมายถึง
น้ําท่ีอาหารดูดซึมเพิ่มช้ันมากข้ึนจากช้ันฟลมบางๆ เพียงช้ันเดียว เปนน้ําท่ีเกาะตัวกันอยางหลวมๆ 
มีการยึดกันนอยกวาน้ําในสวน I ของไอโซเทอรม และนํ้าในสวน III เปนน้ําท่ีรวมตัวกันอยูตาม
ชองวางระหวางสารประกอบของอาหาร จุลินทรียสามารถนําไปใชในการเจริญ หรือเกิดปฏิกิริยา
การเปล่ียนแปลงได สามารถแข็งตัวเปนน้ําแข็งได และมีความดันไอใกลเคียงกับน้ําบริสุทธ์ิ  
 การหาซอรปชันไอโซเทอรมของอาหารทดลองโดยใชเทคนิคการวัดน้ําหนักฐานแหง ซ่ึง
ตัวอยางจะถูกทําใหอยูในสภาวะสมดุลในโถดูดความชื้นท่ีบรรจุสารละลายเกลือท่ีทราบคา aw 
(0.05-0.95) และวางไวในตูควบคุมอุณหภูมิเปนเวลาประมาณ 1-3 สัปดาห (Al-Muhtaseb et al., 
2004) ตารางท่ี 2.1 แสดงคา aw อ่ิมตัวของสารละลายอ่ิมตัวของเกลือชนิดตางๆ ท่ีอุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส   
 
ตารางท่ี 2.1 คา aw ของสารละลายเกลือท่ีแตกตางกัน ท่ีอุณหภูมิ 25°C   
 

สารละลายเกลืออ่ิมตัว   คา aw 
 

LiCl     0.11-0.15 
KC2H3O2    0.20-0.23 
MgCl2 6H2O    0.33 
K2CO3     0.44 
Mg (NO3)2 6H2O    0.52-0.55 
NaCl     0.75 
CdCl2     0.82 
K2CrO4     0.88 
KNO3     0.93-0.94 
K2SO4     0.97 

ท่ีมา : Barbosa-Cánovas and Vega-Mercado (1996) 
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ภาพท่ี 2.2 ประเภทของซอรปชันไอโซเทอรม 
ท่ีมา : Mathlouthi and Roge (2003) 

 
 กราฟซอรปชันไอโซเทอรมแบงออกเปน 5 ประเภทดังภาพท่ี 2.2 (Brunauer et al., 1938) 
โดยประเภทท่ี 1 คือ Langmuir isotherm ซ่ึงไดมาโดยการดูดซับโมเลกุลเดี่ยวของแกสโดยของแข็ง
ท่ีมีรูพรุน (porous solid) ในปริมาตรของชองวางท่ีจํากัด ประเภทท่ี 2 คือ sigmoid isotherm อธิบาย
ซอรปชันไอโซเทอรมสําหรับผลิตภัณฑท่ีละลายได และมีแนวโนมเปนเสนโคงเขาหาแนวเสน aw ท่ี
มีคาเทากับ 1 สําหรับประเภทท่ี 3 คือ Flory-Huggins isotherm ใชคํานวณสําหรับการดูดซับของตัว
ทําละลาย หรือผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะเปนพลาสติกคลายกลีเซอรอลท่ีอุณหภูมิเหนือคา Tg หรือเปน
ลักษณะซอรปชันไอโซเทอรมของผลิตภัณฑอาหารท่ีมีองคประกอบเปนของแข็งท่ีละลายนํ้าได 
เชน น้ําตาล หรือเกลือ (Rahman, 1995) สวนซอรปชันไอโซเทอรมประเภทที่ 4 อธิบายการดูดซับ
โดยของแข็งท่ีชอบน้ํา และมีความสามารถอุมน้ําได (swellable hydrophilic solid) จนกระท่ังถึง
จุดสูงสุดของการดูดซึมน้ํา (hydration) และประเภทที่ 5 คือ Brunauer, Emmett and Teller (BET) 
multilayer adsorption isotherm (Brunauer et al., 1938) ใชสําหรับวิเคราะหการดูดซับของไอน้ําบน
ถานหิน และสัมพันธกับซอรปชันไอโซเทอรม ประเภทท่ี 2 และ 3 นอกจากนี้ยังพบวาซอรปชัน 
ไอโซเทอรม 2 ประเภทท่ีพบบอยท่ีสุดในผลิตภัณฑอาหาร คือ ซอรปชันไอโซเทอรมประเภทที่ 2 
และ 4 (Mathlouthi and Roge, 2003)   

รูปรางของซอรปชันไอโซเทอรมท่ีแตกตางกันข้ึนอยูกับธรรมชาติของผงอาหารวาเปน
โครงสรางผลึกท่ีมีรูปแบบท่ีแนนอน หรือเปนโครงสรางอสัณฐานท่ีมีรูปแบบไมแนนอน ซ่ึง
อาหารผงสวนมากมีโครงสรางอสัณฐาน ไดแก ตัวถูกละลาย เชน น้ําตาล จะเกิดการเปล่ียน
โครงสรางไปเปนผลึกในระหวางการดูดซับของน้ํา มีหลายปจจัยท่ีมีผลตอการดูดซับของไอน้ํา และ
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สงผลตอความคงตัวระหวางการเก็บรักษา เชน การมีฟลมบางของสารละลายอ่ิมตัวท่ีผิวของผลึก 
การกระจายขนาดของอนุภาคเล็กๆ และน้ําในผลึก ทําใหองคประกอบอาหารท่ีมีโครงสราง       
อสัณฐาน และมีแนวโนมเกิดการเกาะตัวกันของผง (Mathlouthi and Roge, 2003) 
 การวิเคราะหลักษณะซอรปชันไอโซเทอรม โดยใชวิธีของ Bell and Labuza (2000) ทําได
โดยเก็บตัวอยางอาหารผงในโถดูดความช้ืนท่ีมีการควบคุมความช้ืนสัมพัทธภายในภาชนะดวย
สารละลายเกลืออ่ิมตัว ควบคุมระดับความช้ืนสัมพัทธ 8 ระดับ (รอยละ 0-77) โดยใชสารละลาย
เกลืออ่ิมตัวดังนี้ โพแทสเซียมเพนตะออกไซด ลิเทียมคลอไรด โพแทสเซียมอะซีเตท แมกนีเซียม
คลอไรด โพแทสเซียมคารบอเนท แมกนีเซียมไนเตรท และโพแทสเซียมไอโอไดด ท่ีอุณหภูมิท่ี
ตองการศึกษา จนตัวอยางเขาสูสภาวะสมดุลโดยท่ีไมมีการเปล่ียนแปลงน้ําหนัก นําตัวอยางไป
วิเคราะหความช้ืน สรางกราฟซอรปชันไอโซเทอรม และหาแบบจําลองทางคณิตศาสตรท่ีเหมาะสม
ท่ีสุด  

การศึกษาซอรปชันไอโซเทอรมนั้นเปนกระบวนการท่ีคอนขางซับซอน และใชเวลานาน 
ดังนั้นจึงมีนักวิจัยคิดคนแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อใชในการทํานายซอรปชันไอโซเทอรม ซ่ึง
จะทําใหมีการประหยัดเวลา และนําไปใชในการทํานายและควบคุมการเก็บรักษาของอาหารได
อยางเหมาะสม แบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับทํานายซอรปชันไอโซเทอรมสามารถแบงได
ตามจํานวนตัวแปรท่ีมีในสมการ ดังตอไปนี้ (Rahman, 1995) 
 

1. แบบจําลองทางคณิตศาสตรของซอรปชันไอโซเทอรมประเภท 2 ตวัแปร  
1.1 สมการของ Smith เปนสมการอยางงายท่ีใชอธิบายซอรปชันไอโซเทอรมของพอลิเมอร

ทางชีวภาพ (bio-polymers) ท่ีมีมวลโมเลกุลสูง ซ่ึง Becker and Sallans (1956) พบวาสมการนี้ใชได
ในกรณีการลดความช้ืนของขาวสาลี ท่ีมีคา aw อยูระหวาง 0.5-0.95 อยางไรก็ตาม Young (1976) 
แนะนําวาการสมการน้ีจะถูกจํากัดท่ีคา aw ตองมากกวา 0.3 ในกรณีของถ่ัวลิสงเวอรจิเนีย หรือ
เหมาะสําหรับ aw ในชวง 0.3-0.9 (Kumar and Siddaramaiah, 2007) ซ่ึง Smith (1947) ไดแสดง
สมการไวดังนี้  
 

)1ln( ww aBAM      (2.3) 
 

เม่ือ Mw    = ความช้ืน (g น้ํา/g ของแข็งแหง) 
       A, B = คาคงท่ี 
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1.2 สมการของ Oswin  ไดพัฒนาสมการอยางงายสําหรับกราฟรูปโคงกลับ แสดงสมการ
ไดดังนี้ 

B

w

w
w a

a
AM 











1

     (2.4)  

 
Boquet et al. (1978) กลาววา สมการของ Oswin ใชไดดีท่ีสุดสําหรับการอธิบายซอรปชันไอโซ

เทอรมของอาหารที่มีโปรตีน และคารโบไฮเดรต เปนองคประกอบ และใชไดดีสําหรับเนื้อ และผัก
ตางๆ  

 
1.3 สมการของ Henderson  
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       (2.5) 

 
1.4 สมการ BET ถูกคนพบโดย Brunauer et al. (1938) ซอรปชันไอโซเทอรมของ BET 

สวนใหญจะใชท่ีคา aw อยูระหวาง 0.05-0.45 แสดงสมการดังนี้ คือ  
 

 wbtw

wbtbm
w aBa

aBM
M

)1(1)1( 
     (2.6) 

 
M0 = ปริมาณความช้ืนช้ันเดียว (monolayer moisture) 
B   = คาคงท่ีท่ีสัมพันธกับความรอนสุทธิท้ังหมดของ sorption 

 
1.5 สมการของ Halsey  
สมการนี้ใชสําหรับอาหาร และองคประกอบของอาหารตางๆ ท่ีมีคา aw เทากับ 0.10-0.80 

(Kumar and Siddaramaiah, 2007) 
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      (2.7) 

    )ln(lnln ww aBAM      (2.8) 
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1.6 สมการของ Chung and Pfost เปนสมการท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงพลังงานอิสระ
สําหรับซอรปชันท่ีสัมพันธกับปริมาณความช้ืน ดังสมการ  







A

a

B
M w

w

ln
ln

1      (2.9) 

 
1.7 สมการของ Iglesias and Chirife สมการนี้ถูกออกแบบเพื่อใชอธิบายลักษณะอาหารท่ีมี

น้ําตาลสูง แสดงสมการไดดังนี้ 
 

    BAaMMM wwww 
2/1

5.0
2ln   (2.10) 

 
M0.5w = ปริมาณความช้ืนท่ี aw เทากับ 0.5  

 
2. แบบจําลองทางคณิตศาสตรของซอรปชันไอโซเทอรมประเภท 3 ตัวแปร  
2.1 สมการ Cubic คือ สมการกําลังสาม ใชสําหรับอธิบาย กราฟซอรปชันไอโซเทอรมรูป

พอลิโนเมียลกําลัง 3 อยางงาย 
3

4
2

321 wwww apapappM     (2.12) 
 

2.2 สมการของ Schuchmann-Roy-Peleg ใชทํานายคา aw ท่ีปริมาณความช้ืนสูงแสดง
สมการดังนี้ คือ 
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1
    (2.13) 

 
เม่ือ am = aw/(1-aw) 

      
2.3 สมการ GAB หรือ Guggenheim-Anderson-de Boer เปนสมการท่ีใชสําหรับวัตถุอาหาร

หลากหลายชนิดท่ีมีคา aw อยูในชวงกวาง แสดงสมการดังนี้ คือ 
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M0 = GAB monolayer moisture (kg water/kg dry solid) 
Y และ K = ความสัมพันธของผลเนื่องจากอุณหภูมิ 

 
 2.6.3 ความสามารถในการไหล (flowability)  

สมบัติในการไหลท่ีดี และสมํ่าเสมอเปนส่ิงท่ีสําคัญอยางหน่ึงในการผลิตอาหารผง เพื่อให
ไดผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพดี และทําใหการผลิตรวดเร็วยิ่งข้ึน (สุทินและฤดี, 2525) การไหลของ
อาหารผงมีความสําคัญตอการจัดการ และการเก็บรักษา สมบัติการไหลท่ีลดลงของผงเกิดจากการ
อัดตัวแนนของผง รวมถึงความช้ืนท่ีมีผลทําใหความสามารถในการไหลของผงลดลง สมบัติ
พื้นฐานท่ีแสดงถึงความสามารถในการไหล สามารถวัดไดจาก the angle of wall friction, the 
effective angle of internal friction, the failure function, the cohesion และ the ultimate tensile 
strength (อนุสรา, 2552)  

มุมกอง (angle of repose) ตามนิยามของ Terzaghi and Peck (1948) หมายถึง มุมกอง
ระหวางพื้นราบ และพ้ืนเอียงของกองวัสดุท่ีถูกทําใหไหลลงมาจากอุปกรณท่ีจัดใหอยูสูงเหนือพื้น
ราบ โดยใชอุปกรณอยางงายในการทําใหเกิดการไหลของวัสดุจากจุดท่ีอยูเหนือพ้ืนราบจนกระท่ัง
มุมท่ีเกิดข้ึนคงท่ี แลวจึงวัดมุมกองของวัสดุแหง คามุมกองของวัสดุแหงท่ีมีคาต่ํากวาจะมี
ความสามารถในการไหลไดมากกวาวัสดุแหงท่ีมีคามุมกองท่ีสูงกวา (Bodhmage, 2006) มุมกองเปน
ดัชนีช้ีวัดความสามารถในการไหลของผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะเปนผง Carr (1965) ไดแบงกลุม
ความสามารถในการไหลของอาหารผงโดยการวัดมุมกองดังแสดงในตารางท่ี 2.2 

 
ตารางท่ี 2.2 ตารางแสดงคาความสามารถในการไหลของอาหารผง 

 
มุมกอง ()   ความสามารถในการไหล    

 
 35    ไหลไดดี 
35 – 45    ไหลไดพอใช 
45 – 55    ไหลไดจํากัด 
 55    ไมไหล 
ท่ีมา: Carr (1965) 

การวัดคามุมกองเปนวิธีท่ีนาเช่ือถือ รวดเร็ว และงายสําหรับการวัดความสามารถในการ
ไหลของผงท่ีแตกตางกัน โดยมุมกองท่ีมีขนาดเล็กกวา จะมีความสามารถในการไหลของผงได
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อิสระกวา ขณะท่ีมุมกองท่ีมีขนาดใหญกวา แสดงวาวัสดุมีความสามารถในการไหลไดไมดี หรือมี
ความเกาะตัวกันระหวางอนุภาคไดดีกวา (cohesiveness) ซ่ึง ISO 3435 ไดใชวิธีวัดมุมกองสําหรับ
การวิเคราะหการเกาะตัวกันระหวางอนุภาคของวัสดุท่ีมีขนาดใหญ (Bodhmage, 2006) 

มุมกองสามารถวัดได 2 แบบ คือ static angle of repose เปนมุมท่ีเกิดข้ึนระหวางระนาบพื้น
ราบ และเสนความชันท่ียาวไปตามพื้นผิวของกองท่ีเกิดข้ึนโดยวัสดุท่ีเทลงบนพื้นผิวราบ การวัด
static angle of repose แสดงดังภาพท่ี 2.3 สําหรับ dynamic angle of repose จะถูกวัดในกระบอก
ตวงที่มีการหมุน (rotating cylinder)  

 
การวัด static angle of repose 
อุปกรณสําหรับการวัด static angle of repose ในการศึกษาในปจจุบันประกอบดวยกรวย

แกวท่ีมีเสนผานศูนยกลางของทางออกดานปลายกรวยแกวขนาด 0.9 เซนติเมตร ซ่ึงถูกตรึงไวบนขา
ตั้งโลหะดังภาพท่ี 2.3 โดยทางออกดานปลายกรวยแกวกรองจะอยูสูงจากฐาน 6 เซนติเมตร ตาม 
ISO 3435/1 ปลายทางออกของกรวยแกวจะถูกปดไว และตัวอยางผง 200 กรัม จะถูกเทผานลงไป 
เม่ือปลายทางออกถูกเปดออก วัตถุจะไหลออกไปสรางเปนรูปทรงกรวยบนฐาน (Bodhmage, 2006) 
ถายภาพกองอาหารผง แลววัดมุมกองจากภาพ ดังภาพท่ี 2.4 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.3 การวัด static angle of repose 
ท่ีมา : Bodhmage (2006) 
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ภาพท่ี 2.4 ตัวอยางการวดั static angle of repose 
ท่ีมา : Bodhmage (2006) 

 
ภาพท่ี 2.4 มุมกองเปนมุมระหวางพื้นผิวของกองผงรูปกรวย และระนาบพื้นผิวซ่ึงคํานวณ

ไดจากสมการตอไปนี้คือ Tan α = H/R เมื่อ H = ความสูงของรูปกรวย และ R = รัศมีของวงกลม 
(Leesawat et al., 2004)  
 

การวัด dynamic angle of repose 
การวัด dynamic angle of repose ดวย Electrical Capacitance Tomography (ECT) โดย

Dury และ Ristow ในป 1998 นําผงตัวอยางเขาไปในกระบอกตวงท่ีมีการหมุน (rotating drum) แลว
สังเกตกอนท่ีกล้ิงไปตามพ้ืนผิวของกองผง เม่ือเพ่ิมอัตราการหมุนพบวา กอนท่ีกล้ิงจะหยุดเปนพักๆ 
หรือนอยลง และขาดออกจากพ้ืนผิวอยางตอเนื่อง โดย dynamic angle of repose คือ มุมท่ีเกิดข้ึน
โดยพ้ืนผิวท่ีลาดเอียงของกองผงกับแนวราบ เม่ือทําการหมุนในกระบอกตวงดังภาพท่ี 2.5 และเม่ือ
เพิ่มอัตราเร็วการหมุนตอไปมากข้ึน จะทําใหเกิดการเสียรูปของพื้นผิวแบนราบไปเปนรูปรางตัว S 
(S shape profile) การเสียรูปรางเร่ิมตนจากการลดเขามาขางในของขอบเขต และสามารถถูก
ประมาณคาโดยเสนตรง 2 เสน ท่ีมีความชันแตกตางกัน โดยเสนตรงท่ีมีความชันมากกวาดังภาพท่ี 
2.5 จะไวสําหรับการวัด dynamic angle of repose (Bodhmage, 2006)  
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ภาพท่ี 2.5 การวัด dynamic angle of repose 
ท่ีมา : Bodhmage (2006) 

 
 การศึกษาของ Oliveira และคณะ (2009) โดยการผสมมอลโตเดกซตริน และแคชชูกัม 
(cashew gum) ซ่ึงเปนสารชวยในการอบแหงแบบพนฝอยมะมวงหิมพานต พบวาการดูดน้ํากลับ
และความสามารถในการไหลเปนสมบัติท่ีมีความเกี่ยวของกัน เนื่องจากการดูดน้ํากลับของผงจะ
กอใหเกิดปญหาในการไหลซ่ึงเกิดจากการดูดซับน้ํา (Fitzpatrick et al., 2005) รวมถึงสะพาน
ของเหลว  (liquid bridges) ท่ีมีปริมาณเพิ่มข้ึน และแรงแคพิลลารี (capillary forces) ท่ีกระทําตอ
อนุภาค (Scoville and Peleg, 1981) สมบัติท้ังสองอยางข้ึนอยูกับคา Tg ของผง เม่ือคา Tg สูง การดูด
กลับความช้ืนตํ่า ทําใหเกิดการไหลอยางอิสระไดมากข้ึน การเพ่ิมความเขมขนของสารชวยทําแหง 
สงผลใหการดูดน้ํากลับลดลง และสงเสริมใหความสามารถในการไหลดีข้ึน (ยกตัวอยางเชน มุม
กองลดลง) พบวาอัตราสวนของสารชวยการทําแหงตอมะมวงหิมพานต อัตราสวน 5:1 โดยน้ําหนัก 
และปริมาณแคชชูกัมในอัตราสวนมากกวา หรือเทากับรอยละ 50 สงผลใหมุมกองนอยกวา 24 องศา 
แสดงวามะมวงหิมพานตผง มีความสามารถในการไหลไดดี เนื่องจากมีมุมกองนอยกวา 35 องศา 
(Carr, 1965)  
 
 2.6.4 ความสามารถในการละลาย (Solubility) 

สมบัติการละลายของผง (Barbosa-Cánovas and Vega-Mercado, 1996) มีดังนี ้
1. Wettability คือ ความสามารถของอนุภาคของผงในการดูดซับน้ําบนพ้ืนผิวของอนุภาค

และปจจัยที่มีผลตอ wettability ไดแก กระบวนการการเกาะกันเปนกอนของอนุภาคจํานวนของ
อนุภาคท่ีดูดซับน้ําได พื้นผิวของอนุภาค หรือการไมมีอนุภาคท่ีไมเกาะกันเปนกอน 

2. Sinkability คือ ความสามารถของผงในการจมลงไปในนํ้า หลังจากผงเกิดการดูดซับน้ํา
บนพื้นผิวของอนุภาค และถูกกระทบโดยความหนาแนนของอนุภาค 
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3. Dispersibility หมายถึง ความสามารถของผง ในการกระจายตัวตลอดท่ัวท้ังภายในน้ํา
โดยไมเกิดเปนกอน ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอ dispersibility คือ การไมมีของอนุภาคที่มีขนาดมากกวา
250 ไมโครเมตร หรืออนุภาคท่ีเกาะตัวกันเปนกอน 

4. Solubility คือ อัตราการละลายหรือความสามารถในการละลายท้ังหมด โดยการไมมีจุด 
และการบวมน้ําอยางรวดเร็วของอนุภาค เปนปจจัยท่ีกระทบตอความสามารถในการละลาย 

Solubility index (SI) คือ รอยละของมวลแหงของสารที่ละลายไดในสารละลาย (Ws) 
กับมวลแหงของตัวอยางทั้งหมด (Wo) (Mandala and Bayas, 2004) โดยใชตัวอยางปริมาณ 5 
กรัม ใสในหลอดเหวี่ยง เติมน้ํา 50 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ปนที่ความเร็ว 3000 
รอบ/นาที นาน 10 นาที เทสวนสารละลายใสในถวยอะลูมิเนียมสําหรับการวิเคราะหหาความช้ืน 
อบท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เวลานาน 24 ช่ัวโมง (Shittu and Lawal, 2007) 

 

   
o

S

W

W
SI (%)    (2.16) 

     
 2.6.5 ความหนาแนน (Density) (Barbosa-Cánovas et al., 2005) 
 (1) ความหนาแนนของอนุภาค ( Particle density) 
 ความหนาแนนของอนุภาคสามารถอธิบายไดในรูปของมวลตอปริมาณท้ังหมด ความ
หนาแนนจะมีความสัมพันธกับการอธิบายสมบัติอ่ืนๆ ของอนุภาค เชน โครงสรางของผง (bulk 
powder structure) และขนาดของอนุภาค (particle size) โดยข้ึนอยูวิธีการวิเคราะหปริมาณ total 
volume ความหนาแนนของอนุภาคจะมีคําจํากัดความท่ีแตกตางกัน โดยแบงออกเปน true particle 
density, apparent particle density หรือ effective (aerodynamic) particle density เนื่องจากอนุภาค
นั้นมักเกิดการแตก การราว การเกิดโพรง หรือการติดกันของอนุภาค ดังนั้นการนิยามจึงแตกตางกัน 
 True particle density แสดงถึง มวลของอนุภาคหารดวยปริมาตรท่ีประกอบดวย open และ
close pores ดังภาพท่ี 2.6 และความหนาแนนอนุภาคของวัตถุท่ีเปนของแข็ง สําหรับสารเคมีบริสุทธ์ิ
สารอินทรีย และสารอนินทรีย ความหนาแนนของสารสามารถอางอิงไดจากหนังสือขอมูลทางเคมี
ฟสิกส โดยวัตถุอนินทรียประกอบดวยอนุภาคที่แข็ง สวนสารประกอบอินทรียจะมีลักษณะท่ีออน
นุม และอนุภาคท่ีเปนรูพรุน true density ของอาหารผงหลายชนิดมักมีคาตํ่ากวาผงแร หรือโลหะ 
วัตถุประเภทท่ีไมใชโลหะ (non metallic) จะมีความหนาแนนมากกวา 2,000 กิโลกรัม/ลูกบาศก
เมตร ในขณะท่ีอนุภาคของอาหารสวนใหญจะมีความหนาแนนต่ํากวา 1,000-1,500 กิโลกรัม/
ลูกบาศกเมตร  
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ภาพท่ี 2.6 ผงท่ีประกอบดวย open และ close pores 
ท่ีมา : Barbosa-Cánovas and Joliano (2005) 

 
 Apparent particle density คือ มวลของอนุภาคหารดวยปริมาตรท่ีประกอบดวย open pore
ซ่ึงสามารถวิเคราะหโดยวิธีการแทนท่ีดวยกาซ หรือของเหลว เชน liquid or air pycnometry  
 Effective particle density แสดงถึงมวลของอนุภาคหารดวยปริมาตรท่ีประกอบดวย open 
และ close pores ในกรณีนี้ปริมาตรคือปริมาตรภายใน aerodynamic envelope ซ่ึงจะแสดงการไหล
ของกาซผานตัวอยางอนุภาค ความหนาแนนชนิดนี้มีความสําคัญมากตอการนําไปประยุกตใชซ่ึงจะ
มีผลตอ bulk flow ในอากาศรอบๆ ท่ีอยูลอมรอบอนุภาคคลายกับการไหลของของเหลว 
(fluidization) 
 ความหนาแนนของอนุภาคที่แตกตางกันสามารถอธิบายไดจาก dimensionless form ซ่ึงมี
ความสัมพันธกับความหนาแนน หรือความถวงจําเพาะ ซ่ึงเปนสัดสวนของความหนาแนนของ
อนุภาคตอความหนาแนนของน้ํา การวิเคราะหมวลของอนุภาคท่ีแมนยํานั้นสามารถทําไดงายแต
การประเมินปริมาตรนั้นสามารถทําไดยากเน่ืองจากมีรูปรางท่ีไมสมํ่าเสมอ และการมีชองวาง
ระหวางอนุภาค 
 
 การวิเคราะหความหนาแนนของอนุภาคดวยวิธี Liquid pycnometry 
 สามารถใช liquid pycnometry ในการหาความหนาแนนของอนุภาคทั้งวัตถุท่ีละเอียด และ
หยาบ โดยจะข้ึนอยูกับปริมาตรของขวดพิคโนมิเตอรท่ีใช โดยท่ัวไปแลวจะใชขวดพิคโนมิเตอร 
ขนาด 50 มิลลิลิตร สวนสารท่ีใชในการวิเคราะหควรเปนสารท่ีไมทําละลาย หรือไมสามารถแทรก
ซึมเขาไปในตัวอยางอาหารผง ข้ันตอนการวิเคราะหความหนาแนนของอนุภาคโดยวิธี liquid 
pycnometry แสดงดังภาพท่ี 2.7 
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ภาพท่ี 2.7 แสดงข้ันตอนการวิเคราะหความหนาแนนของอนุภาคดวยวธีิ liquid pycnometry 
ท่ีมา : Barbosa-Cánovas and Joliano (2005) 

 
 2.6.5.2 ความหนารวม (Bulk density) (Barbosa-Cánovas and Joliano, 2005) 
 ความหนาแนนรวมสามารถประเมินไดจากความหนาแนนของอนุภาค โดยเปนการ
วิเคราะหความหนาแนนของของแข็ง และอนุภาคท่ีมีรูพรุนภายใน หรือสามารถวิเคราะหไดจาก
ลักษณะการจัดตัวของอนุภาคภายในบรรจุภัณฑ ความหนาแนนรวม ประกอบดวยปริมาตรของวัตถุ
ท่ีเปนของแข็ง และของเหลว  
 ความหนาแนนรวมสามารถวิเคราะหไดโดยวิธี Aerate powder จากการเทผงลงในตะแกรง
รอนซ่ึงจะเขยาผงผานลงไปยังถวย แสดงดังภาพท่ี 2.8 Hokasawa powder tester จะรวบรวมผงเขา
ดวยกันโดยอัตโนมัติ ซ่ึงจะเพิ่มความสามารถในการผลิตโดยมีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมคุณภาพใน
การผลิต เคร่ืองนี้สามารถใชในการวิเคราะหความหนาแนนรวมดวยวิธี Tap bulk density โดยบรรจุ
ผงผานการเคาะ (tapping) เขยา หรือใสในภาชนะที่ใชเพื่อการวิเคราะหความส่ันสะเทือน หลังการ
เคาะผงสวนเกินท่ีเหลืออยู คือ เศษท่ีติดขอบของถวย ความหนาแนนรวมหาไดจากนํ้าหนักของถวย 
การวิเคราะหดวยวิธี tap density สามารถวิเคราะหดวย tap density tester หรือ Copley volumeter ซ่ึง
ประกอบดวย cylinder และตัวเคาะ ขอดีของ Hokasawa powder tester และ Copley over คือ
สามารถกําหนดมวลของผงท่ีใช และไมตองขนยายหากตองการชั่งน้ําหนัก รวมถึงมีจํานวนการเคาะ
ท่ีเพิ่มข้ึน  
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ภาพท่ี 2.8 แสดงการวิเคราะหความหนาแนนของผงดวย Hokasawa powder tester ท้ังวิธี aerate 

         density และ tapped density 
ท่ีมา : Barbosa-Cánovas and Joliano (2005) 

 
 ปริมาณความช้ืนมีผลตอความหนาแนนของอาหารผง คือ ถาปริมาณความช้ืนในอาหารผง
สูง ทําใหความหนาแนนของอาหารผงสูงข้ึน สงผลใหความสามารถในการไหลลดลง เนื่องจาก
อนุภาคผงเกาะติดกัน และทําใหความสามารถในการละลายลดลง เนื่องจากอาหารผงดูดความช้ืน 
จึงเปล่ียนสถานะไปเปนของเหลวหนืดคลายยาง และเกิดการเกาะตัวกันเปนอนุภาคขนาดใหญ ทํา
ใหความสามารถในการกระจายตัวของอนุภาคผงในนํ้าลดลง และมีพื้นท่ีผิวในการสัมผัสน้ําท่ี
นอยลง  
 
2.7 การเปล่ียนแปลงของอาหารผงระหวางการเก็บรักษา 
 การศึกษาการเปล่ียนแปลงของอาหาร เปนการศึกษาการเปล่ียนแปลงของคาคุณภาพเปน
หลัก โดยไมจําเปนตองติดตามจนถึงจุดท่ีผลิตภัณฑไมเปนท่ียอมรับ ซ่ึงโดยท่ัวไปอาจใชการศึกษา
ความคงตัว เปนแนวทางในการประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ (Guillet and Rodrigue, 
2010) 
 การศึกษาการเปล่ียนแปลงของอาหารระหวางเก็บรักษามีความสําคัญ คือ ใชในการบงช้ี
คุณภาพของอาหารวายังมีความปลอดภัยตอการบริโภค ซ่ึงในแงของผูบริโภคจะเปนการรับรูขอมูล
ของผลิตภัณฑ และใชในการคัดเลือกผลิตภัณฑ แตในแงของผูผลิตจะใชประเมินคุณภาพของ
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อาหารท่ีผลิต และใชประกอบการแสดงอายุการเก็บบนฉลาก หรือเพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค 
ซ่ึงปจจุบันมีขอกําหนดท่ีตองระบุอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑดวย ดังนั้นในการพัฒนา
ผลิตภัณฑจึงมีความจําเปนท่ีจะตองศึกษาการเปล่ียนแปลงของอาหารระหวางการเก็บรักษาของ
ผลิตภัณฑท่ีพัฒนาข้ึนมาใหมดวย  โดยอาจประเมินภายใตสภาวะตางๆ  เชน บรรจุภัณฑ การเก็บ
รักษา และการจัดจําหนาย ซ่ึงเม่ือทราบถึงการเปล่ียนแปลงระหวางการเก็บจึงสามารถท่ีจะใช
ประกอบการขอยื่นเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของทางกฎหมายได หรืออาจใชในการทดสอบเพ่ือ
ปรับปรุงสูตรของผลิตภัณฑใหมีอายุการเก็บรักษาท่ีเหมาะสมได ซ่ึงประโยชนของการศึกษาการ
เปล่ียนแปลงระหวางการเก็บรักษา (Man, 2002) มีดังนี้ 
 1. เปรียบเทียบผลของสูตร และกระบวนการผลิตตอการเปล่ียนแปลงคุณภาพ และการ
เปล่ียนแปลงระหวางการการเก็บรักษาผลิตภัณฑได 
 2. ปองกันปญหาท่ีเกิดจากการเรียกคืนผลิตภัณฑ และของเหลือท้ิงท่ีตองกําจัดท้ิง 
 3. ใชในการเลือกบรรจุภัณฑ หรือสภาวะการเก็บรักษาท่ีเหมาะสม 
 4. ใชบงช้ีความสัมพันธของวัตถุดิบท่ีใชตอการเปล่ียนแปลงระหวางการเก็บรักษา 
 5. ใชบงช้ีหรือหาดัชนีของการเส่ือมเสียตางๆ ในข้ันตนของการพัฒนาผลิตภัณฑ 
 
 โดยท่ัวไป เม่ือผลิตภัณฑไมเปนไปตามท่ีกําหนดจึงบงช้ีวาอายุของผลิตภัณฑส้ินสุดลง การ
พิจารณาการเปล่ียนแปลงระหวางการเก็บรักษา จึงสามารถประเมินจากปจจัยท่ีบงบอกถึงคุณภาพ
ของผลิตภัณฑในปจจัยใดปจจัยหนึ่ง ไมวาจะเปนคุณภาพทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย หรือประสาท
สัมผัส แตส่ิงท่ีสําคัญ และควรตองพิจารณากอนเปนอันดับแรก ไดแก ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ
ตอการบริโภค ซ่ึงปจจัยเหลานี้สอดคลองกับระบบการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการประกัน
คุณภาพ โดยอาจใชหลักของการประเมินอันตรายในระบบการผลิตอาหารของ Hazard Analysis 
Critical Control Point (HACCP) ไดแก อันตรายทางกายภาพ เคมี หรือจุลินทรียเขามารวมพิจารณา
ดวย 
 การศึกษาการเปล่ียนแปลงระหวางการเก็บรักษาของผลิตภัณฑอาหาร มีแนวคิดหลักๆ ของ
การศึกษาการเปล่ียนแปลงระหวางการเก็บรักษา ดังนี้ (Man, 2002)  
 1. ตองเขาใจในตัวผลิตภัณฑ โดยควรตองคํานึงถึงลักษณะของอาหารนั้น และความ
ปลอดภัยตอการบริโภคอาหาร 
 2. ทราบ และเขาใจถึงปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑ 
 3. สามารถระบุปจจัยท่ีสําคัญได โดยอยูบนพ้ืนฐานของมาตรฐานหรือขอกําหนดทาง
กฎหมาย คูแขงขัน หรือผูบริโภค 
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 2.7.1 วิธีการศึกษาการเปล่ียนแปลงระหวางการเก็บรักษา 
 ผลิตภัณฑกอนท่ีจะสงไปจําหนาย จะมีการทดสอบการเปล่ียนแปลงระหวางการเก็บรักษา
ในสภาวะปกติกอน ถาเวลาท่ีใชในการทดสอบส้ันกวาอายุการเก็บของผลิตภัณฑ เราสามารถ
ทดสอบในสภาวะเรง เพื่อแกไขในการทํานายการเปล่ียนแปลงระหวางการเก็บรักษา วิธีการแตละ
วิธีจะบอกถึงความแตกตางของระดับความเส่ียง เวลาท่ีใช รวมท้ังคาใชจาย (ศูนยนวัตกรรม
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2547)  
  
 (1) การเก็บรักษา  
 สภาวะการเก็บรักษาจะเก็บในสภาวะทดลองซ่ึงมีความหลากหลายท้ังอุณหภูมิ ความช้ืน
สัมพัทธ การเก็บในสภาวะเรง และใหถูกแสง โดยท่ัวไปสภาวะการเก็บจะถูกควบคุมเพื่อดูอัตราการ
เปล่ียนแปลงของผลิตภัณฑท่ีสภาวะคงท่ี สภาวะการเก็บรักษาน้ีสามารถนํามาใชในการทํานายอายุ
การเก็บได 
  
 (2) ความถ่ีของการเก็บตัวอยาง  
 การทดสอบหาอัตราการเปล่ียนแปลงคุณภาพของอาหารใหเพียงพอตอการดูแนวโนมการ
เปล่ียนแปลงนั้นควรเก็บตัวอยางอยางนอยท่ีสุด 6 ชวงเวลา ตอการทดสอบหน่ึงคร้ัง ซ่ึงเวลาในการ
เก็บตัวอยางนี้สามารถเปล่ียนแปลงไดข้ึนอยูกับผลิตภัณฑ หากผลิตภัณฑมีการเส่ือมเสียเกิดข้ึนเร็ว
กวาท่ีคาดไว เวลาในการเก็บตัวอยางก็ควรจะเรงข้ึน หรือการเก็บตัวอยางอาจมีความถ่ีลดลงหากเกิด
การเส่ือมเสียชา ท้ังนี้หากทดสอบเก็บตัวอยางในสภาวะเรง ความถ่ีในการเก็บตัวอยางควรเพ่ิมข้ึน
และตองแนใจวามีจํานวนตัวอยางเพียงพอสําหรับใชทดสอบอายุการเก็บ 
 

 2.7.2 การเส่ือมเสียของอาหาร 
 ปจจัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงระหวางการเก็บรักษา จะมีความสัมพันธ และเช่ือมโยงไป
ถึงการเส่ือมเสียของอาหารผง ซ่ึงการเส่ือมเสียของอาหารผงหมายถึง การท่ีอาหารเกิดการ
เปล่ียนแปลงคุณภาพตางๆ ไมวาจะเปนสี กล่ิน รส รูปราง ลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหาร หรือคุณคา
ทางโภชนาการ โดยคุณภาพจะอยูในระดับท่ีไมยอมรับของผูบริโภค หรือตามเกณฑท่ีกําหนด 
ข้ึนอยูกับลักษณะของผลิตภัณฑอาหารผง 
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 (1)  การเส่ือมเสียทางเคมี 
 การถายเทความชื้นหรือไอน้ํา  
 น้ํามีความสําคัญสูงท่ีสงผลตอคุณภาพ และการเปล่ียนแปลงระหวางการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑอาหารผง ซ่ึงไมใชแคเพียงสมบัติในการเปนตัวกลางของการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีหรือ
ชีวเคมีเทานั้น น้ํายังเกี่ยวของโดยตรงในดานการเส่ือมเสียท่ีเกิดจากเชื้อจุลินทรีย รวมท้ังยังเกี่ยวของ
โดยตรงตอคุณภาพทางประสาทสัมผัสดวย ดังนั้นการถายเทความชื้นหรือไอน้ําท่ีมีอยูท้ังใน และ
นอกผลิตภัณฑ หรือบรรจุภัณฑจึงสงผลตออาหารในรูปแบบตางๆ เชน การเส่ือมเสียของอาหารผง
จากการดูดความช้ืนเขาไป ทําใหผลิตภัณฑเกาะกันเปนกอน (ยุทธนา, 2553) หรือสงผลตอความ
หนาแนนของอาหารผง (ธัญนิชา, 2552) เปนตน 
 
 คาวอเตอรแอคติวิตี (aw) 
 คา aw เปนคาท่ีสําคัญในการควบคุม และปองกันการเส่ือมเสียของผลิตภัณฑอาหารผง
เนื่องจากคา aw เปนปจจัยท่ีช้ีระดับปริมาณน้ําข้ันตํ่าในอาหารท่ีเช้ือจุลินทรียสามารถนําไปใชในการ
เจริญ และปฏิกิริยาเคมีตางๆ โดยท่ัวไปเม่ืออาหารอยูภายใตสภาวะบรรยากาศที่มีความช้ืนสัมพัทธ
หนึ่งๆ เม่ือเกิดการถายเทความช้ืน อาหารจะมีความช้ืนคงที่ นั่นคือมีความช้ืนสัมพัทธสมดุล 
ความสัมพันธของคา aw กับความช้ืนสัมพัทธจึงมีคาเทากับ aw = ERH/100 ซ่ึงคา aw สามารถ
นําไปใชในการประเมินข้ันตนไดวา เช้ือจุลินทรียใดเปน หรือไมเปนสาเหตุท่ีทําใหอาหารเกิดข้ึน
จากเช้ือจุลินทรีย หรือการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ เคมี หรือชีวเคมีได (Labuza and Hyman, 1998) 
 ดังนั้นการเส่ือมเสียทางเคมีของอาหารผงในระหวางการเก็บรักษา จึงเกิดมาจากสาเหตุหลัก 
คือ ปริมาณความช้ืน และคา aw  ท่ีเพิ่มข้ึน (พันธลพ, 2552) 
 
 (2) การเส่ือมเสียทางกายภาพ 
 อุณหภูมิ เปนปจจัยท่ีมีบทบาทสําคัญในการทําให ปฏิกิริยาดําเนินไปไดเร็ว หรือชา ซ่ึงถือวา
เปนปจจัยท่ีเรงได จึงมีการนําไปใชในการศึกษาการเปล่ียนแปลงระหวางการเก็บรักษาในสภาวะเรง
ดวยอุณหภูมิ เม่ือพิจารณาการเปล่ียนแปลงทางเคมี และปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนระหวางการแปรรูป และ
การเก็บ จะเห็นวาอุณหภูมิมีผลตออัตราเร็วของปฏิกิริยาค อนข างมาก ท่ีอุณหภูมิสูงปฏิกิริยาจะ
ดําเนินไปได เร็วกวาท่ีอุณหภูมิต่ํา (รุงนภา, 2548) อุณหภูมิในการเก็บรักษาท่ีสูงข้ึน จะสงผลตอ
สมบัติทางกายภาพอ่ืนๆ เชน การเปล่ียนแปลงคาสี ความสามารถในการไหล ความสามารถในการ
ละลาย ดังนั้นอุณหภูมิจึงเปนปจจัยท่ีสําคัญมาก ซ่ึงสงผลตอคุณภาพของอาหารผง (Liu et al., 2010)  
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 การเส่ือมเสียทางกายภาพของอาหารผงในระหวางการเก็บรักษา เชน คาความสวางลดลง 
ความสามารถในการละลายลดลง (Liu et al., 2010) ความสามารถในการไหลลดลง ความหนาแนน
รวม และความหนาแนนของอนุภาคเพิ่มข้ึน (ธัญนิชา, 2552) 
  
 (3) การเส่ือมเสียจากจุลินทรีย  
 จุลินทรียทุกชนิดจะหยุดการเจริญ เม่ืออาหารมีคา aw 0.6 หรือต่ํากวา ซ่ึงเปนระดับท่ียับยั้ง
การเจริญเติบโตของจุลินทรียทุกชนิด เชน ยีสต รา และแบคทีเรีย ท่ีเปนสาเหตุใหอาหารเส่ือมเสีย 
รวมถึงจุลินทรียท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ซ่ึงในอาหารผงจะมีคา aw อยูในชวงระหวาง 0.2-0.3 
ดังนั้นอาหารผงซ่ึงมีคา aw ต่ํามาก จึงมีความคงตัวสูง และเก็บรักษาไดนาน (นิธิยา, 2551) 
 การเส่ือมเสียจากจุลินทรียของอาหารผงในระหวางการเก็บรักษา เชน จํานวนของจุลินทรีย
ท้ังหมด ยีสต และราเพิ่มข้ึน (พันธลพ, 2552) 
 
 (4) การเส่ือมเสียทางประสาทสัมผัส 
 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางชัดเจนวาผลิตภัณฑนั้นเกิดการเส่ือมเสีย คือ การ
เปล่ียนแปลงดานสี กล่ิน ลักษณะเน้ือสัมผัส โดยการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนนี้ จะบงช้ีวาเกิดข้ึนจาก
เช้ือจุลินทรีย หรือเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี การทดสอบทางประสาทสัมผัส จะเปนการบอกถึงการ
ยอมรับของผูบริโภคหรือการเรียกคืนผลิตภัณฑ 
 


