
บทที่ 4 
ผลการทดลองและวิจารณผลการทดลอง 

 
4.1 อัตราสวนของสารชวยทําแหงท่ีเหมาะสม  
 จากการทดลอง เพื่อหาผลของสารชวยทําแหงตอคุณภาพของเครื่องดื่มลําไยผงอบแหง โดย
วิธีพนฝอย โดยการวิเคราะหสมบัติกายภาพ เคมี และทางประสาทสัมผัสของเคร่ืองดื่มลําไยผงผสม
ท้ัง 14 สูตร ไดผลดังตารางท่ี 4.1-4.4  
  
 4.1.1 ปริมาณผลผลิตของเคร่ืองดื่มน้ําลําไยผง 
 ตารางที่ 4.1 แสดงปริมาณผลผลิตของเคร่ืองดื่มลําไยผงที่ไดอยูในชวงรอยละ 78-80 
เนื่องมาจากปริมาณความรอนท่ีสูงข้ึนอยางรวดเร็ว เปนผลใหอัตราการถายเทความรอนสูง น้ําจึง
ระเหยออกจากอาหารไดอยางรวดเร็ว เวลาท่ีใชในการทําแหงส้ัน (Langrish, 2001) ปริมาณการ
สะสมของผงท่ีผนังเคร่ืองอบแหงจากกระบวนการอบแหงแบบพนฝอยมีผลอยางมากตอปริมาณ
ผลิตภัณฑท่ีได หากเกิดการสะสมท่ีผนัง อนุภาคท่ีผานการอบแหงแบบพนฝอยจะเหนียวติดกับผนัง
เคร่ืองอบแหง เปนสาเหตุทําใหปริมาณผลผลิตลดลง (Master, 1991) อยางไรก็ตามการปริมาณ
ผลผลิตท่ีไดไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ปริมาณผลผลิตของเคร่ืองดื่ม
ลําไยผงที่ไดนี้มีคาสูงกวาการทดลองของธัญนิชา (2552) และของพิพัฒนและคณะ (2548) ซ่ึงได
ปริมาณผลผลิตของน้ําลําไยผงรอยละ 72 และ 40 ตามลําดับ   
  
 4.1.2 สมบัติทางเคมีของเคร่ืองดื่มน้ําลําไยผง 
 ตารางท่ี 4.2 แสดงปริมาณของแข็งท้ังหมดในเคร่ืองดื่มลําไยผงท้ัง 14 สูตร มีคาอยูในชวง
รอยละ 95 และไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ปริมาณของแข็งท้ังหมด คือ 
ปริมาณสารท่ีเหลืออยูในภาชนะหลังจากการระเหยนํ้าออกจากตัวอยางน้ําท้ังหมด (ไพฑูรย, 2553) 
แสดงวาปริมาณของแข็งในเครื่องดื่มลําไยผงที่ผานกระบวนการอบแหงแบบพนฝอย มีปริมาณสูง 
สอดคลองกับปริมาณความช้ืนท่ีต่ํา  
 ความชื้นของเคร่ืองดื่มลําไยผงท้ัง 14 สูตร อยูในชวงรอยละ 4.52-4.69 ซ่ึงไมมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) และมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานสําหรับอาหารที่มี
ความช้ืนตํ่า คือ ไมเกินรอยละ 5 (บุษกร, 2547)  
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 คา aw ของเคร่ืองดื่มลําไยผงอยูในชวง 0.260-0.279 และไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) คา aw เปนปจจัยสําคัญในการควบคุมคุณภาพของอาหาร การลดปริมาณน้ําใน
อาหารใหนอยลง ทําใหคา aw ต่ําลง ซ่ึงจะสามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย และปฏิกิริยาเคมี 
จุลินทรียทุกชนิดจะไมสามารถเจริญเม่ืออาหารมีคา aw 0.6 หรือต่ํากวา (นิธิยา, 2551) เคร่ืองดื่มลําไย
ผงสามารถเก็บรักษาไวไดเปนเวลานาน โดยไมมีการเจริญของจุลินทรีย หากควบคุมใหคา aw ต่ํา
กวา 0.6    
 
   ตารางท่ี 4.1 ปริมาณผลผลิตของเคร่ืองดื่มลําไยผง 

ส่ิงทดลอง* ปริมาณผลผลิต (รอยละ) 
1 75.57±0.00 
2 74.43±0.00 
3 75.83±0.00 
4 74.31±0.00 
5 75.03±0.00 
6 76.38±0.00 
7 74.56±0.00 
8 74.35±0.00 
9 75.34±0.00 
10 75.42±0.00 
11 75.59±0.00 
12 76.05±0.00 
13 75.83±0.00 
14 74.72±0.00 

 * ส่ิงทดลองท่ี 1-14 หมายถึงส่ิงทดลองท่ีประกอบไปดวยสวนผสมของมอลโตเดกซตรินท่ี
มีคา DE 11 สตารชดัดแปร และกัมอะราบิก ในอัตราสวนตางๆ ดังตารางท่ี 3.1  
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 ตารางท่ี 4.2 สมบัติทางเคมีของเคร่ืองดื่มลําไยผง 
ส่ิงทดลอง ปริมาณของแข็ง

ท้ังหมด ฐานเปยก 
(รอยละ)  

ปริมาณความชื้น  
ฐานเปยก  
(รอยละ) 

คาวอเตอรแอคติวิต ี
 

1 95.36±0.03 4.64±0.03 0.276±0.00 
2 95.33±0.04 4.67±0.04 0.270±0.00 
3 95.44±0.01 4.56±0.01 0.267±0.00 
4 95.45±0.07 4.55±0.07 0.272±0.00 
5 95.31±0.06 4.69±0.06 0.275±0.00 
6 95.43±0.05 4.57±0.05 0.279±0.00 
7 95.37±0.01 4.63±0.01 0.265±0.00 
8 95.43±0.02 4.57±0.02 0.263±0.00 
9 95.38±0.03 4.62±0.03 0.268±0.01 
10 95.42±0.07 4.58±0.07 0.261±0.00 
11 95.48±0.05 4.52±0.05 0.262±0.00 
12 95.35±0.02 4.65±0.02 0.274±0.00 
13 95.44±0.03 4.56±0.03 0.260±0.01 
14 95.31±0.02 4.69±0.02 0.274±0.00 

 * ส่ิงทดลองท่ี 1-14 หมายถึงส่ิงทดลองท่ีประกอบไปดวยสวนผสมของมอลโตเดกซตรินท่ี
มีคา DE 11 สตารชดัดแปร และกัมอะราบิก ในอัตราสวนตางๆ ดังตารางท่ี 3.1  
 
4.1.3 สมบัติทางกายภาพของเครื่องดื่มน้ําลําไยผง  
 จากตารางท่ี 4.3 พบวาคาความสวางมีคาอยูในชวง 68.28-71.72 และไมมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) การผสมสารชวยทําแหงท้ัง 3 ชนิด สงผลใหเคร่ืองดื่มลําไยผงมี
คาความสวางเพ่ิมมากข้ึน คาสี a* ของเคร่ืองดื่มลําไยผงท้ัง 14 สูตร อยูในชวง 3.92-6.79 โดยไมมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แสดงวาสีของเคร่ืองดื่มลําไยผงดังกลาวอยูในชวง
สีแดง คาสี b* ของเคร่ืองดื่มลําไยผง อยูในชวง 25.26-29.46 ซ่ึงไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) แสดงวาสีของเคร่ืองดื่มลําไยผงดังกลาวอยูในชวงสีเหลือง   
  คาความเขมของสีของเคร่ืองดื่มลําไยผง ซ่ึงคาความเขมสีมีคาระหวาง 0-90 ถามีคาเขาใกล 
0 แสดงวาตัวอยางมีสีซีดหรือเปนสีเทา ถามีคาเขาใกล 90 แสดงวาตัวอยางมีสีเขม เคร่ืองดื่มลําไยผง
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ท่ีผลิตได มีคาความเขมสี อยูในชวง 25.56-30.64 โดยท่ีไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p>0.05) แสดงวาเคร่ืองดื่มลําไยผงมีความเขมสีคอนไปทางสีเทา คาเฉดสีของเคร่ืองดื่มลําไยผงอยู
ในชวง 77.20-81.18 ซ่ึงไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แสดงวาเคร่ืองดื่ม
ลําไยผงมีสีสมแดงถึงสีเหลือง ซึ่งหากมีคาเฉดสีอยูในชวง 45-90 องศา แสดงสีสมแดงถึงสี
เหลือง หากอยูในชวง 90-135 องศา แสดงสีเหลือง (McGuire, 1992)    
 ความสามารถในการไหล พิจารณาจากคามุมกองของเครื่องดื่มลําไยผงท้ัง 14 สูตร ไมมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) มุมกองของเคร่ืองดื่มลําไยผงอยูในชวง 38.67-
40.33 องศา มุมกอง คือ มุมท่ีกองวัสดุทํากับพื้นราบ ซ่ึงเปนมุมชันสูงสุดท่ีกองวัสดุคงอยูไดโดยไม
ไหลพัง หรือเคล่ือนที่ลงมา เปนสมบัติทางกายภาพของอาหารผง เชน นมผง กาแฟผง เม่ือเทวัสดุ
ชนิดนี้ลงพื้น จะกอเปนกอง คามุมกองจะสัมพันธกับชนิดของวัสดุ และสมบัติกายภาพอ่ืน เชน 
ปริมาณความช้ืน ขนาด รูปราง ความกลม ความหนาแนนรวม และสัมประสิทธแรงเสียดทาน (Food 
Network Solution, 2010) โดยท่ีหากคามุมกองนอยกวา 35 องศา เคร่ืองดื่มลําไยผงมีความสามารถใน
การไหลท่ีดี ชวง 35-45 องศา ไหลพอใช ชวง 45-55 องศา ไหลไดจํากัด และ 55 องศา ข้ึนไปจะไมไหล 
(Barbosa-Canovas et al., 2005) จากผลการทดลอง แสดงวาเคร่ืองดื่มลําไยผงนี้ มีความสามารถใน
การไหลไดในระดับพอใช   
 ความหนาแนนรวมของเคร่ืองดื่มลําไยผง มีคาอยูในชวง 537.29-539.93 กิโลกรัม/ลูกบาศก
เมตร โดยไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ความหนาแนนรวม คือ อัตราสวน
มวลของวัสดุตอปริมาตรซ่ึงรวมรูพรุน เนื่องจากขนาดอนุภาคของเคร่ืองดื่มลําไยผงจากการทดลอง
มีขนาดเล็ก จึงมีปริมาณชองวางระหวางอนุภาคนอย ทําใหความหนาแนนรวมสูง สวนความ
หนาแนนของอนุภาคผง เปนปริมาตรท่ีแทจริงของอนุภาคเคร่ืองดื่มลําไยผงโดยไมรวมปริมาตรของ
ชองวาง ท้ังชองวางภายในอนุภาค หรือชองวางระหวางอนุภาค อาศัยหลักการแทนท่ีชองวางดวยตัว
ทําละลายท่ีไมละลายอนุภาคผง ซ่ึงคาท่ีไดอาจแตกตางกันออกไปหรือต่ํากวาคาท่ีเปนจริงโดยข้ึนอยู
กับความสามารถของตัวทําละลายท่ีใชในการแทรกเขาแทนท่ีชองวาง หรือรูพรุนตางๆ (จักรพันธ, 
2551) ความหนาแนนของอนุภาคเคร่ืองดื่มลําไยผง อยูในชวง 1560.01-1565.84 กิโลกรัม/ลูกบาศก
เมตร และไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ความหนาแนนของอาหารผง
โดยท่ัวไปจะอยูในชวง 1200-1400 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร (Goula and Adamopoulos, 2005)  
 ความสามารถในการละลายของเคร่ืองดื่มลําไยผง อยูในชวงรอยละ 87.85-91.52 โดยมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ซ่ึงความสามารถในการละลายของเคร่ืองดื่มลําไย
ผงท่ีแตกตางกันท้ัง 14 สูตร เกิดจากชนิดของสารชวยทําแหงท่ีแตกตางกัน การผสมมอลโตเดกซ-
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ตริน ในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนมีผลทําใหความสามารถในการละลายของเคร่ืองดื่มลําไยผงเพิ่มข้ึน ท้ังนี้
เนื่องจากมอลโตเดกซตรินมีความสามารถในการละลายท่ีสูงมาก  
 คา Tg ของเคร่ืองดื่มลําไยผง อยูในชวง 57.72-59.86 องศาเซลเซียส และไมมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) คา Tg ของเคร่ืองดื่มลําไยผงที่ไดสูงกวาอุณหภูมิการเก็บรักษา 
แตตองควบคุมสภาวะการเก็บรักษา โดยตองควบคุมปริมาณความช้ืน หากความชื้นเพ่ิมสูงข้ึน จะทํา
ใหคา Tg ลดตํ่าลง และอาจตํ่ากวาอุณหภูมิการเก็บรักษา ซ่ึงอาจสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงทาง
กายภาพ คือ เคร่ืองดื่มลําไยผงเหนียวเกาะกันเปนกอน ทําใหน้ําลําไยผงเส่ือมคุณภาพ (ธัญนิชา, 
2552) ท้ังนี้เนื่องจาก Tg คือ อุณหภูมิท่ีทําใหวัตถุเกิดการเปล่ียนแปลงจากของแหงอสัณฐาน ไปเปน 
ลักษณะยางหนืด ซ่ึงโมเลกุลขององคประกอบในอาหารสามารถเคล่ือนยายไดงายข้ึน ทําใหเรง
ปฏิกิริยาท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงท้ังทางเคมี และทางกายภาพของอาหาร (Bell and Touma, 
1996)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางที่ 4.3 สมบัติทางกายภาพของเครื่องดื่มลําไยผง 
สิ่ง

ทดลอง* 
L* a* b* Chroma Hue คามุมกอง 

() 
ความหนาแนน
รวม (kg/m3) 

ความหนาแนนของ
อนุภาค (kg/m3) 

ความสามารถใน
การละลาย (รอยละ) 

อุณหภูมิกลาส 
ทรานซิชัน (°C) 

1 68.92±0.01 4.49±0.03 26.51±0.01 26.88±0.00 80.39±0.06 39.73±2.06 538.59±1.25 1561.66±1.86 88.03±0.23 57.72±0.00 
2 68.28±0.00 3.94±0.03 25.3±0.01 25.60±0.01 81.15±0.07 39.43±1.64 539.60±1.17 1562.44±1.63 89.24±0.15 59.21±0.00 
3 68.40±0.00 3.92±0.03 25.26±0.01 25.56±0.01 81.18±0.07 38.89±1.82 537.66±1.56 1564.30±2.14 88.59±0.78 58.12±0.00 
4 71.72±0.01 4.49±0.02 26.76±0.01 27.13±0.01 80.48±0.05 40.33±2.12 536.51±2.01 1560.69±2.05 89.20±0.88 58.47±0.00 
5 67.59±0.01 6.79±0.01 29.87±0.01 30.64±0.00 77.20±0.02 39.51±1.27 536.33±1.64 1563.65±2.24 89.17±0.26 58.63±0.00 
6 68.99±0.00 6.21±0.02 29.46±0.00 30.11±0.00 78.09±0.03 39.53±1.45 537.99±1.38 1562.48±1.51 91.35±0.54 58.96±0.00 
7 71.50±0.00 4.91±0.05 27.84±0.03 28.27±0.02 79.99±0.01 38.78±1.68 538.79±2.23 1560.01±1.77 87.85±0.17 59.14±0.00 
8 69.39±0.00 5.94±0.01 28.87±0.00 29.47±0.00 78.36±0.03 40.25±2.36 539.41±1.52 1561.70±2.15 88.52±0.33 58.93±0.00 
9 71.34±0.01 4.76±0.03 26.09±0.01 26.52±0.00 79.66±0.06 38.67±2.23 539.93±1.58 1565.45±1.49 90.89±0.67 59.01±0.00 
10 71.01±0.00 4.99±0.01 27.36±0.01 27.80±0.00 79.65±0.03 39.23±1.46 538.16±1.75 1563.59±1.58 87.93±0.92 59.20±0.00 
11 69.67±0.01 5.63±0.05 27.98±0.01 28.54±0.01 78.62±0.01 40.23±1.89 536.25±1.36 1563.88±1.75 91.52±0.34 59.46±0.00 
12 69.85±0.01 5.65±0.01 27.53±0.02 28.10±0.01 78.41±0.03 39.83±1.57 538.25±1.73 1565.84±1.62 88.25±0.88 59.52±0.00 
13 68.84±0.00 6.10±0.01 28.96±0.01 29.60±0.01 78.11±0.02 40.16±1.61 537.29±2.34 1563.94±1.34 89.95±0.42 59.75±0.00 
14 70.52±0.02 4.96±0.02 27.41±0.03 27.85±0.03 79.76±0.05 39.53±1.34 538.56±1.67 1562.42±1.46 90.27±0.45 59.86±0.00 

 * สิ่งทดลองที่ 1-14 หมายถึงสิ่งทดลองที่ประกอบไปดวยสวนผสมของมอลโตเดกซตรินที่มีคา DE 11 สตารชดัดแปร และกัมอะราบิก ในอัตราสวน
ตางๆ ดังตารางที่ 3.1              
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4.1.4 สมบัติทางประสาทสัมผัส 
 จากผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส (ตารางท่ี 4.4) พบวาคะแนนความชอบดานสี กล่ิน 
และรสชาติของเคร่ืองดื่มลําไยผงทั้ง 14 สูตร ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทางสถิติ 
(p>0.05) โดยมีคะแนนความชอบอยูในชวง 5.78-6.60, 5.24-6.26 และ 4.58-6.16 คะแนนตามลําดับ 
สวนคะแนนความชอบดานการชงละลาย และความชอบโดยรวม มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยมีคะแนนความชอบอยูในชวง 4.40-5.60 และ 5.20-6.16 คะแนน 
ตามลําดับ สูตรท่ี 11 มีคะแนนความชอบโดยรวมสูงท่ีสุด  
 
ตารางท่ี 4.4 คะแนนความชอบดานประสาทสัมผัสของเคร่ืองดื่มลําไยผง 
ส่ิงทดลอง* สี กล่ิน รสชาติ การชงละลาย ความชอบ

โดยรวม 
1 5.90±1.34 5.48±1.31 5.16±1.58 4.40±1.60 5.26±1.50 
2 5.78±1.47 5.62±1.09 5.00±1.47 4.60±1.48 5.22±1.20 
3 5.94±1.42 5.76±1.27 4.90±1.58 4.50±1.84 5.42±1.36 
4 5.86±1.47 5.56±1.37 5.06±1.52 4.78±1.61 5.30±1.46 
5 6.12±1.42 5.24±1.20 4.58±1.57 5.18±1.66 5.48±1.31 
6 6.40±1.28 5.58±1.30 5.36±1.41 5.26±1.93 5.92±1.37 
7 6.18±1.40 5.28±1.29 4.96±1.63 4.78±1.72 5.20±1.41 
8 6.46±1.07 5.88±1.35 5.38±1.65 4.86±1.82 5.56±1.37 
9 6.28±1.46 6.02±1.19 5.70±1.50 5.52±1.49 5.92±1.45 
10 6.36±1.22 5.90±1.30 5.28±1.64 4.46±1.75 5.42±1.57 
11 6.52±1.23 6.26±1.14 6.16±1.27 5.60±1.59 6.16±1.20 
12 6.58±1.11 5.94±1.24 5.54±1.54 4.86±1.67 5.58±1.33 
13 6.60±1.21 5.96±1.38 5.62±1.48 5.14±1.83 5.88±1.41 
14 6.52±1.30 5.94±1.15 5.76±1.24 5.48±1.72 5.96±0.99 

 * ส่ิงทดลองท่ี 1-14 หมายถึงส่ิงทดลองท่ีประกอบไปดวยสวนผสมของมอลโตเดกซตรินท่ี
มีคา DE 11 สตารชดัดแปร และกัมอะราบิก ในอัตราสวนตางๆ ดังตารางท่ี 3.1  
  
   



51 

 เม่ือนําผลการวิเคราะหทางเคมี กายภาพ และทางประสาทสัมผัสไปวิเคราะหหา
ความสัมพันธโดยใชสมการถดถอย พบวา สูตรของสารชวยทําแหงมีอิทธิพลตอความสามารถใน
การละลาย ความชอบดานการชงละลาย ความชอบโดยรวม ซ่ึงความสัมพันธดังกลาว เปนสมการ
เสนตรง (linear equation) โดยคา R2 ของสมการบงบอกความแมนยํา และถูกตองของสมการ ใน
การคาดคะเนผล ซ่ึงหากมีคามาก แสดงวามีความแมนยําในการทํานายสูง โดยสมการแสดง
ความสัมพันธของตัวแปรตน และตัวแปรตาม แสดงในตารางท่ี 4.5 
 
ตารางท่ี 4.5 สมการถดถอยแสดงความสัมพันธระหวางสูตรของสารชวยทําแหง และคุณสมบัติ
เคร่ืองดื่มลําไยผง ซ่ึงแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)   

ปจจัย สมการ คา R2 
ความสามารถในการละลาย 91.47(A) + 86.10(B) + 

77.05(C) + 2.77(A*B) - 
11.80(A*C) + 21.61(B*C) -
27.44(A*B*C) 

0.97 

ความชอบดานการชงละลาย 5.46(A) + 4.58(B) + 4.09(C) 0.61 
ความชอบโดยรวม 6.00(A) + 5.47(B) + 4.53(C) 0.67 

 * A คือ มอลโตเดกซตริน, B คือ สตารชดัดแปร และ C คือ กัมอะราบิก   
 
 จากตารางท่ี 4.5 พบวาอัตราสวนระหวางมอลโตเดกซตริน สตารชดัดแปร และกัมอะราบิก 
มีผลตอความสามารถในการละลายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยมีคา R2 เทากับ 0.97 จะ
เห็นวาเม่ือเพิ่ม หรือลดอัตราสวนระหวางมอลโตเดกซตริน สตารชดัดแปร และกัมอะราบิก ตางมี
ผลทําใหความสามารถในการละลายเปล่ียนไป (ภาพท่ี 4.1) โดยมอลโตเดกซตรินมีความสามารถใน
การละลายสูงท่ีสุด รองลงมาคือสตารชดัดแปร และกัมอะราบิก ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัย
ของ Cano-Chauca et al. (2005) ซ่ึงศึกษาผลของสารตัวกลางตอโครงสรางของมะมวงผง โดยการ
อบแหงแบบพนฝอย พบวามะมวงผงที่มีปริมาณเซลลูโลสรอยละ 9 ผสมมอลโตเดกซตริน มี
ความสามารถในการละลายมากกวารอยละ 90 ซ่ึงมีคาสูงกวาการใชกัมอะราบิก และ waxy starch 
การทดลองนี้ พบวาอัตราสวนท่ีเหมาะสมระหวางมอลโตเดกซตริน สตารชดัดแปร และกัมอะราบิก 
คือรอยละ 85, 10 และ 5 ตามลําดับ (สูตรท่ี 11) มีคาการละลายสูงท่ีสุด คือ รอยละ 91.52
 ความสามารถในการละลายท่ีสูงข้ึน เนื่องมาจากการมีสัดสวนของมอลโตเดกซตรินมากข้ึน 
มอลโตเดกซตรินมีความสามารถในการละลายไดดีท่ีสุด ซ่ึงความแตกตางนี้เปนคุณลักษณะของ 
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โครงสรางเฉพาะของเม็ดสตารช (Loksuwan, 2006) เนื่องจากมอลโตเดกซตรินมีปริมาณนํ้าตาลท่ีมี
โมเลกุลขนาดเล็กในสัดสวนท่ีมาก (เกื้อกูล, 2001) ในขณะท่ีสตารชดัดแปรมีความสามารถในการ
ละลายรองจากมอลโตเดกซตริน เนื่องมาจากการดัดแปรสตารช เปนผลใหเกิดองคประกอบท่ี
ละลายนํ้ามากข้ึน โดยโครงสรางท่ีหนาแนนของเม็ดสตารชจะสลายตัว ซ่ึงทําใหน้ําแทรกซึมเขาไป
ในเม็ดสตารชไดงายข้ึน  สงผลใหสตารชดัดแปรมีความสามารถในการละลายนํ้าเพ่ิมข้ึน 
(Loksuwan, 2006) กัมอะราบิกมีความสามารถในการละลายตํ่ากวามอลโตเดกซตริน และสตารชดัด
แปร เพราะมีโครงสรางท่ีเปนกิ่งแขนงมาก และโมเลกุลอัดกันแนน ทําใหไดสารละลายขนหนืดท่ี
ความเขมขนสูง (Stephen and Churm, 1995) จึงนิยมนํากัมอะราบิกไปผสมกับสารชนิดอ่ืน ซ่ึง
กระจายตัวไดงาย เชน ผสมกับน้ําตาล เกลือ หรือสตารช เพื่อปรับปรุงความสามารถในการกระจาย
ตัว (Vilstrup, 2001) ผลการทดลองดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของธัญนิชา (2552) ท่ีพบวา
ความสามารถในการละลายของลําไยผงผสมมอลโตเดกซตรินสูงถึงรอยละ 98.93 และอนุสรา 
(2552) ซ่ึงพบวาน้ําผ้ึงผงที่ผสมมอลโตเดกซตรินในปริมาณที่เพิ่มข้ึน ทําใหความสามารถในการ
ละลายของนํ้าผ้ึงผงเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของกุสุมา (2552) ท่ีพบวาเม่ือความเขมขนของ
มอลโตเดกซตรินเพิ่มข้ึน ความสามารถในการละลายของล้ินจี่ผงเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมอลโตเดกซตริน
มีสวนชวยในการละลาย (Schenck and Hebeda, 1992)  
 

 
 

ภาพท่ี 4.1 กราฟพื้นท่ีการตอบสนองตอความสามารถในการละลายของเคร่ืองดื่มลําไยผงผสม 
มอลโตเดกซตริน (X1)  สตารชดัดแปร (X2) และกัมอะราบิก (X3) 
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 อัตราสวนระหวางมอลโตเดกซตริน สตารชดัดแปร และกัมอะราบิก ในเคร่ืองดื่มลําไยผงมี
ผลตอความชอบดานการชงละลายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ดังแสดงในภาพท่ี 4.2 โดย
ปริมาณมอลโตเดกซตรินท่ีเพิ่มข้ึน ทําใหความชอบดานการชงละลายเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเปนผลสืบ
เนื่องมาจากการท่ีมอลโตเดกซตรินละลายในน้ําไดงายกวาสตารชดัดแปร และกัมอะราบิก   
 

 
 

ภาพท่ี 4.2 กราฟพื้นท่ีการตอบสนองตอความชอบดานการชงละลายของเคร่ืองดื่มลําไยผงผสม 
มอลโตเดกซตริน (X1) สตารชดัดแปร (X2) และกัมอะราบิก (X3)  
 
 อัตราสวนระหวางมอลโตเดกซตริน สตารชดัดแปร และกัมอะราบิก สงผลตอความชอบ
โดยรวมของเคร่ืองดื่มลําไยผงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ความชอบโดยรวมเพิ่มข้ึน เม่ือ
เพ่ิมสัดสวนของมอลโตเดกซตริน แตความชอบโดยรวมลดลง เม่ือเพิ่มสัดสวนของสตารชดัดแปร 
และกัมอะราบิก (ภาพท่ี 4.3) เนื่องจากเคร่ืองดื่มลําไยผงจะมีความสามารถในการละลายสูงข้ึน หรือ
ละลายไดงายข้ึน เม่ือปริมาณของมอลโตเดกซตรินเพิ่มข้ึน และลดปริมาณของสตารชดัดแปร 
และกัมอะราบิก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของอนุสรา (2552) ท่ีรายงานวาเม่ือเพิ่มปริมาณมอลโต-
เดกซตริน ความชอบโดยรวมจะเพิ่มข้ึน ความสามารถในการละลาย เปนคุณลักษณะท่ีผูทดสอบชิม
ใหความสําคัญมากในการบริโภคเคร่ืองดื่มผงชงละลาย เปนขอมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมี
คุณภาพท่ีดีข้ึนตอไป  
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ภาพท่ี 4.3 กราฟพื้นท่ีการตอบสนองตอความชอบโดยรวมของเคร่ืองดื่มลําไยผงผสม 
มอลโตเดกซตริน (X1) สตารชดัดแปร (X2) และกัมอารบิก (X3) 
 
 4.1.5 สูตรของสารชวยทําแหงท่ีเหมาะสม   
 จากการศึกษาหาอัตราสวนท่ีเหมาะสมของสารชวยทําแหงในการผลิตเคร่ืองดื่มลําไยผง 
โดยพบวาสูตรของสารชวยทําแหงท่ีเหมาะสมคือ ใชมอลโตเดกซตรินรอยละ 85 สตารชดัดแปร
รอยละ 10 กัมอะราบิกรอยละ 5 ซ่ึงอัตราสวนของมอลโตเดกซตริน สตารชดัดแปร และกัมอะราบิก
มีผลตอความสามารถในการละลาย ความชอบดานการชงละลาย และความชอบโดยรวม ท่ีแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) สวนปริมาณผลผลิต สมบัติทางกายภาพ ไดแก คาสี L*, a*, 
b*, คาความเขมสี คาเฉดสี สมบัติการไหล ความหนาแนนรวม ความหนาแนนของอนุภาค  และคา 
Tg  สมบัติทางเคมี ไดแก ปริมาณของแข็งท้ังหมด ความช้ืน และคา aw และการยอมรับทางประสาท
สัมผัส ไดแก ความชอบดานสี ความชอบดานกล่ิน และความชอบดานรสชาติ ของเคร่ืองดื่มลําไยผง
ท้ัง 14 สูตร ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) เคร่ืองดื่มลําไยผงท่ีไดจากสูตรท่ี
เหมาะสมมีปริมาณความช้ืน และคา aw ท่ีอยูในเกณฑมาตรฐาน โดยมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนของ
ลําไยผงชงดื่ม กําหนดไววา คา aw ตองไมเกิน 0.5 (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 
2547) ซ่ึงเปนระดับท่ีมีความปลอดภัยตอผูบริโภค โดยจุลินทรียจะไมสามารถเจริญได   
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4.2 อุณหภูมิการอบแหงท่ีเหมาะสม 
 การศึกษาอุณหภูมิการอบแหงเคร่ืองดื่มลําไยผง หลังจากไดสูตรของสารทําแหงท่ีเหมาะสม 
ไดผลดังตอไปนี้  
 
 4.2.1  ปริมาณผลผลิตและประสิทธิภาพเชิงความรอน     
 จากการนําน้ําลําไยผสมสารชวยทําแหงในสูตรท่ีเหมาะสมไปอบแหงแบบพนฝอย อุณหภูมิ
ลมรอนขาเขา 165, 175 และ 185 องศาเซลเซียส ตามลําดับ พบวาเม่ืออุณหภูมิลมรอนขาเขาสูงข้ึน 
ปริมาณผลผลิตท่ีไดจะเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) (ตารางท่ี 4.6) เนื่องจากอุณหภูมิ
ลมรอนขาเขาท่ีสูงข้ึนทําใหอัตราการระเหยน้ําเพ่ิมข้ึน ปริมาณความช้ืน และคา aw ของเคร่ืองดื่ม
ลําไยผงลดลงอยางรวดเร็ว และไมเกิดการเหนียวเกาะติดภายในผนังเครื่องอบแหง ซ่ึงเม่ือ
เปรียบเทียบกับงานวิจัยของกุสุมา (2552) ซ่ึงศึกษาการอบแหงแบบพนฝอยล้ินจี่ผง พบวาเม่ือ
อุณหภูมิลมรอนขาเขาสูงข้ึน ปริมาณผลผลิตมีคาเพิ่มข้ึนเชนกัน โดยพบวาสภาวะการทําแหงท่ีให
ปริมาณล้ินจี่ผงมากท่ีสุดคือการใชมอลโตเดกซตรินความเขมขนรอยละ 25 และอุณหภูมิลมรอนขา
เขา 200 องศาเซลเซียส โดยท่ีอุณหภูมิลมรอนขาเขา 150 องศาเซลเซียส ไมสามารถทําแหงน้ําล้ินจี่
ได เนื่องจากอุณหภูมิดังกลาวทําใหผลิตภัณฑมีอัตราการระเหยนํ้าของตํ่า สงผลใหผลิตภัณฑมี
ลักษณะเปนยางหนืด ไมสามารถทําใหน้ําล้ินจี่แหงได สวนอุณหภูมิลมรอนขาเขาท่ี 250 องศา
เซลเซียส ปริมาณผลผลิตมีแนวโนมลดลง เนื่องจากสวนประกอบของน้ําตาลในนํ้าล้ินจี่เกิดการ
ละลาย และเกิดการไหมของนํ้าตาล สงผลใหผลิตภัณฑบางสวนเกาะติดผนังของเคร่ืองอบแหงจึง
ทําใหสูญเสียผลผลิตบางสวนไป นอกจากนี้จากงานวิจัยของ Anandaraman and Reineccius (1986) 
พบวาอุณหภูมิลมรอนขาเขาท่ีสูงเพียงพอจะกอใหเกิดเยื่อหุมอยางรวดเร็วท่ีผิวของละอองฝอย แต
อุณหภูมิลมรอนขาเขาตองไมสูงเกินไปที่จนเกิดการทําลายผลิตภัณฑผง มีรายงานวาอุณหภูมิลม
รอนขาเขาท่ีอยูในชวง 160-210 องศาเซลเซียส เปนอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการกักเก็บสารใหกล่ิน
รสในระหวางการอบแหงแบบพนฝอย (Blakebrough and Morgan, 1973; Bomben et al., 1973; 
Rulkens and Thijssen, 1972; Thijssen, 1965) นอกจากนี้ยังพบวาอุณหภูมิลมรอนขาเขาท่ีสูงกวา 
210 องศาเซลเซียส จะลดการกักเก็บสารใหกล่ินรส เนื่องจากเม่ืออุณหภูมิลมรอนขาเขาสูงเพียง
พอท่ีจะกอใหเกิดการโปงพอง (balloon) ของละอองฝอย จากการกอตัวของไอน้ํา (steam) (Vilstrup, 
2001) ซ่ึงจะทําใหเกิดการแตกจากภายในละอองฝอยออกไปสูภายนอกกอนท่ีจะเกิดโครงสรางของ
อนุภาค (Re, 1998; Reineccius, 2004; Jafari et al., 2008) ดังนั้นการใชอุณหภูมิลมรอนขาเขาท่ี
สูงข้ึน จะสงผลใหสูญเสียกล่ินของลําไยได   
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ตารางท่ี 4.6 ปริมาณผลผลิตของเคร่ืองดื่มลําไยผง  
 

หมายเหต ุ: ขอมูลแสดงเปนคาเฉล่ีย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีกํากับคาของขอมูลท่ีแตกตางกัน แสดงวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
   
 การคํานวณประสิทธิภาพเชิงความรอนรวม พบวาประสิทธิภาพเชิงความรอนรวมท่ีระดับ
อุณหภูมิลมรอนขาเขา 165 องศาเซลเซียส แตกตางจากท่ีระดับอุณหภูมิลมรอนขาเขา 175 และ 185 
องศาเซลเซียส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยเม่ือเพิ่มอุณหภูมิลมรอนขาเขา ประสิทธิภาพ
เชิงความรอนรวมจะเพิ่มข้ึน (ตารางท่ี 4.7) และประสิทธิภาพเชิงความรอนรวมจะอยูในชวงรอยละ  
66-69 ซ่ึงสูงกวาผลการทดลองของอนุสรา (2552) ในการอบแหงน้ําผ้ึงดวยวิธีอบแหงแบบพนฝอย 
โดยใชอุณหภูมิลมรอนขาเขา 150 องศาเซลเซียส ซ่ึงมีประสิทธิภาพเชิงความรอนรวมอยูในชวงรอย
ละ 58-60 ดังนั้นอุณหภูมิลมรอนขาเขาท่ีสูงขึ้น ทําใหประสิทธิภาพเชิงความรอนรวมเพิ่มข้ึน 
  
ตารางท่ี 4.7 ประสิทธิภาพเชิงความรอนรวม  
 อุณหภูมิการอบแหง (°C)  ประสิทธิภาพเชิงความรอนรวม (รอยละ) 

165 66.06b±0.89 

175 68.32a±1.02 

185 68.75a±0.73 

หมายเหต ุ: ขอมูลแสดงเปนคาเฉล่ีย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีกํากับคาของขอมูลท่ีแตกตางกัน แสดงวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 
 ประสิทธิภาพการระเหยในระหวางอบแหงเคร่ืองดื่มลําไยผง ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 4.5) โดยประสิทธิภาพการระเหย อยูในชวงรอยละ 74-76 ซ่ึง
มีคาสูงกวาผลการทดลองของอนุสรา (2552) โดยไดคาประสิทธิภาพการระเหยอยูในชวงรอยละ 
68-70 และพบวาอุณหภูมิลมรอนขาเขาท่ีสูงข้ึน ประสิทธิภาพการระเหยมีแนวโนมสูงข้ึน เนื่องจาก

อุณหภูมิการอบแหง (°C) ปริมาณผลผลิต (รอยละ) 
165 73.53c±0.88 

175 75.49b±0.70 

185 78.86a±0.64 
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อุณหภูมิท่ีสูงข้ึน สามารถถายเทความรอนไดดี และกอใหเกิดการระเหยน้ําไดมากข้ึน ทําให
ความชื้นภายในเคร่ืองอบแหงลดลง ผลิตภัณฑท่ีไดจึงมีความช้ืนลดลงตามไปดวย (Jittanit et al., 
2010) 
 
ตารางท่ี 4.8 ประสิทธิภาพการระเหย  

อุณหภูมิการอบแหง (°C) ประสิทธิภาพการระเหย ns (รอยละ)  
165 74.66 ±0.66 

175 75.10 ±0.77 

185 74.48 ±0.57 

หมายเหต ุ: ขอมูลแสดงเปนคาเฉล่ีย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

: ns แสดงวาขอมูลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 

 
 4.2.2 สมบัติทางเคมี  
 (1) ปริมาณความชื้น 
 อุณหภูมิลมรอนของเคร่ืองอบแหง เปนปจจัยท่ีควบคุมปริมาณความช้ืนของอาหารผง เม่ือ
เพิ่มอุณหภูมิอากาศลมรอน และลดความแตกตางของอุณหภูมิลมรอนขาเขา และขาออกของ
เคร่ืองอบแหง อาหารผงท่ีไดจะมีความช้ืนลดลง (Vilstrup, 2001) อุณหภูมิลมรอนขาเขาท่ีเพ่ิมข้ึน 
ทําใหปริมาณความชื้นของเคร่ืองดื่มลําไยผงลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ดังแสดงใน
ตารางท่ี 4.5 เนื่องจากมีอัตราการระเหยน้ําท่ีเพิ่มข้ึน ทําใหน้ําในผลิตภัณฑระเหยออกไปไดอยาง
รวดเร็วกวาท่ีอุณหภูมิต่ํา (กุสุมา, 2552) เคร่ืองดื่มลําไยผงท่ีไดจากการทดลองมีปริมาณความช้ืนอยู
ในชวงรอยละ 4.04-4.67 และเม่ือเปรียบเทียบกับการอบแหงแบบพนฝอยน้ําสับปะรดผง (Jittanit et 
al., 2010) พบวาเม่ือเพิ่มอุณหภูมิลมรอนขาเขา สงผลใหปริมาณความช้ืนมีคาลดลง ผลิตภัณฑท่ีได
จึงไมเกิดการเหนียวเกาะติด โดยท่ีอุณหภูมิลมรอนขาเขาท่ีต่ําท่ีสุดคือ 130 องศาเซลเซียส มีปริมาณ
ความช้ืนสูงท่ีสุดเทากับรอยละ 5.8 แตเม่ือเพิ่มอุณหภูมิลมรอนขาเขาใหสูงข้ึนไปท่ีระดับ 170 องศา
เซลเซียส พบวาปริมาณความช้ืนจะลดลงมีคาต่ําสุดเทากับรอยละ 4 ซ่ึงท่ีอุณหภูมินี้ปริมาณความช้ืน
มีคาใกลเคียงกับการอบแหงแบบพนฝอยเคร่ืองดื่มลําไยผงท่ีไดจากการทดลองน้ี และเมื่อ
เปรียบเทียบกับการผลิตน้ําลําไยผงโยวิธีอบแหงแบบโฟม-แมทของชนันท (2545) ซ่ึงปริมาณ
ความช้ืนมีคาเทากับรอยละ 4.8 จากการทดลองพบวาปริมาณความช้ืนของเคร่ืองดื่มลําไยผงมีคาตํ่า
กวาการอบแหงแบบโฟม-แมท ดังนั้นการอบแหงแบบพนฝอยจึงเปนเทคนิคท่ีสามารถระเหยน้ํา
ออกจากของเหลวในอัตราท่ีเร็วกวา และปริมาณมากกวา 
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ตารางท่ี 4.9 ปริมาณความช้ืนของเคร่ืองดื่มลําไยผง  

อุณหภูมิการอบแหง (°C) ปริมาณความชื้นฐานเปยก (รอยละ)  
165 4.67a±0.03 

175 4.60a±0.07 

185 4.04b±0.03   

หมายเหต ุ: ขอมูลแสดงเปนคาเฉล่ีย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีกํากับคาของขอมูลท่ีแตกตางกัน แสดงวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 
 (2) คาวอเตอรแอคติวิตี (aw)  

เม่ืออุณหภูมิลมรอนขาเขาเพิ่มข้ึน สงผลใหคา aw ของเคร่ืองดื่มลําไยผงลดลงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ดังแสดงในตารางท่ี 4.10 เนื่องจากปริมาณความช้ืนลดลง จึงทําคา aw 
ลดลงตามไปดวย มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนกําหนดคา aw ของลําไยผงชงด่ืมตองไมเกิน 0.5 
(สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 2547) ซ่ึงจุลินทรียไมสามารถเจริญไดท่ี aw ต่ํากวา 0.5 
ดังนั้นเคร่ืองดื่มลําไยผงท่ีผานการทําแหงแบบพนฝอยท่ีไดจากการศึกษามีคา aw อยูในชวง 0.25-
0.28 และมีปริมาณความช้ืนตํ่า จึงสงผลดีตอคุณภาพของเคร่ืองดื่มลําไยผงท้ังในดานกายภาพ เคมี 
และจุลินทรีย ทําใหสามารถเก็บรักษาไดนาน 
 
ตารางท่ี 4.10 คาวอเตอรแอคติวิตีของเคร่ืองดื่มลําไยผง   

อุณหภูมิการอบแหง (°C) คา aw  

165 0.282a±0.03 

175 0.272b±0.02 

185 0.258c±0.02    

หมายเหต ุ: ขอมูลแสดงเปนคาเฉล่ีย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีกํากับคาของขอมูลท่ีแตกตางกัน แสดงวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
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 4.2.3 สมบัติทางกายภาพ  
 (1) คาสี 
 การวัดคาสีของเคร่ืองดื่มลําไยผง ไดผลดังตารางท่ี 4.11-4.15 พบวาอุณหภูมิลมรอนขาเขาท่ี
เพิ่มข้ึน มีผลใหคาความสวางลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ท้ังนี้การเพ่ิมอุณหภูมิลมรอน
ขาเขา สงผลใหเกิดปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลดีข้ึน คาความสวางของเคร่ืองดื่มลําไยผงท่ีไดจึง
เปล่ียนแปลงไป (กุสุมา, 2552) โดยคาความสวางจะมีคาลดลง (McGuire, 1992)  
 
ตารางท่ี 4.11 คาความสวางของเคร่ืองดื่มลําไยผง 

อุณหภูมิการอบแหง (°C) คาความสวาง  
165 72.44a±0.01 

175 72.26b±0.01 

185 71.04c±0.01 

หมายเหต ุ: ขอมูลแสดงเปนคาเฉล่ีย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีกํากับคาของขอมูลท่ีแตกตางกัน แสดงวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 
 คาสี a* แสดงคาสีท่ีอยูระหวางสีเขียว (-a*) ถึงสีแดง (+a*) ของตัวอยางท่ีวิเคราะห พบวา 
อุณหภูมิลมรอนขาเขาท่ีเพิ่มข้ึนมีผลใหคาสี a* เพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ดังตาราง
ท่ี 4.12 โดยคาสี a* ของเคร่ืองดื่มลําไยผงท่ีระดับอุณหภูมิ 165, 175 และ 185 องศาเซลเซียส  มีคา
เทากับ 3.77, 3.82 และ 4.10 ตามลําดับ แสดงวาอุณหภูมิลมรอนขาเขาท่ีสูงขึ้น เคร่ืองดื่มลําไยผงมีคา
เขาใกลสีแดงมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผลของปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาล เชน ปฏิกิริยาคารา
เมไลเซชัน (caramelization reaction) และปฏิกิริยาเมลลารด (maillard reaction) ซ่ึงเกิดข้ึนใน
ระหวางกระบวนการอบแหง ปฏิกิริยานี้เกิดข้ึนเนื่องจากในนํ้าผลไมมีน้ําตาลในปริมาณสูงรวมถึง
การใหความรอนกับน้ําผลไมในเคร่ืองอบแหง (Jittanit et al., 2010) อุณหภูมิคาราเมไลเซชันของ
น้ําตาลอยูในชวง 100-210 องศาเซลเซียส (Alan, 1999)  
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ตารางท่ี 4.12 คาสี a* ของเคร่ืองดื่มลําไยผง 
อุณหภูมิการอบแหง (°C) คาสี a*  

165 3.77b±0.04 

175 3.82 b±0.01 

185 4.10a±0.01 

หมายเหต ุ: ขอมูลแสดงเปนคาเฉล่ีย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีกํากับคาของขอมูลท่ีแตกตางกัน แสดงวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
  
 คาสี b* แสดงคาสีท่ีอยูระหวางสีน้ําเงิน (-b*) ถึงสีเหลือง (+b*) ของตัวอยางท่ีวิเคราะห 
พบวาอุณหภูมิลมรอนขาเขาท่ีเพ่ิมข้ึน ทําใหคาสี b* เพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ดัง
ตารางที่ 4.13โดยอุณหภูมิลมรอนขาเขาท่ีระดับ 165, 175 และ 185 องศาเซลเซียส มีคาเทากับ 
23.78, 24.05 และ 25.23 ตามลําดับ แสดงวาเม่ือเพิ่มอุณหภูมิลมรอนขาเขา สงผลใหเคร่ืองดื่มลําไย
ผงมีสีเหลืองเพิ่มข้ึน เนื่องจากการเกิดสีน้ําตาลในอาหารท่ีมีความช้ืนตํ่า มักจะเปนปฏิกิริยาท่ีมีความ
รอนท่ีทําปฏิกิ ริยากับน้ํ าตาล  เกิดเปนสีน้ํ าตาล  เ รียกวาการเกิดสีน้ํ าตาลที่ไมใช เอนไซม 
(Rittanathanalerk et al., 2005) เชน ปฏิกิริยาคาราเมไลเซชัน เปนการใชความรอนในการสลาย
โมเลกุลของน้ําตาลใหแยกออก และเกิดพอลิเมอไรเซชันของสารประกอบคารบอน ไดเปนสารสี
น้ําตาล ปฏิกิริยานี้สารเร่ิมตนเปนน้ําตาลเทานั้น (นิธิยา, 2551)   
 
ตารางท่ี 4.13 คาสี b* ของเคร่ืองดื่มลําไยผง 

อุณหภูมิการอบแหง (°C) คาสี b*  
165 23.78c±0.06 

175 24.05b±0.01 

185 25.23a±0.01 

หมายเหต ุ: ขอมูลแสดงเปนคาเฉล่ีย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีกํากับคาของขอมูลท่ีแตกตางกัน แสดงวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 
 คาความเขมสีของเคร่ืองดื่มลําไยผงเพิ่มข้ึน ตามอุณหภูมิลมรอนขาเขาท่ีเพิ่มข้ึนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ดังตารางท่ี 4.14 โดยคาความเขมสีของเคร่ืองดื่มลําไยผงที่ผานการ
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อบแหงท่ีอุณหภูมิลมรอนขาเขาท่ีระดับ 165, 175 และ 185 องศาเซลเซียส มีคาเทากับ 24.07, 24.35 
และ 25.56 ตามลําดับ หากคาความเขมสีเขาใกล 0 หมายถึง วัตถุมีสีเทา ถามีคาเขาใกล 90 แสดงวา
ตัวอยางมีความเขมสีเพิ่มข้ึน (McGuire, 1992) 
 
ตารางท่ี 4.14 คาความเขมของสีของเคร่ืองดื่มลําไยผง 

อุณหภูมิการอบแหง (°C) คาความเขมของสี  
165 24.07c±0.06 

175 24.35b±0.01 

185 25.56a±0.01   

หมายเหต ุ: ขอมูลแสดงเปนคาเฉล่ีย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีกํากับคาของขอมูลท่ีแตกตางกัน แสดงวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 
 คาเฉดสีของเคร่ืองดื่มลําไยผงอยูในชวง 80-81 องศา แสดงวาสีของเคร่ืองดื่มลําไยผงอยู
ในชวงสีสมแดง-สีเหลือง การใชอุณหภูมิลมรอนขาเขาท่ีระดับ 165 และ 175 องศาเซลเซียส ทําให
คาเฉดสีของเคร่ืองดื่มลําไยผงไมแตกตางกัน แตมีคานอยกวาคาเฉดสีท่ีไดเม่ือใชอุณหภูมิลมรอนขา
เขาท่ี 185 องศาเซลเซียส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ดังตารางท่ี 4.15 คาเฉดสี เปนคาท่ี
แสดงถึงสีแทจริงท่ีปรากฏใหเห็น หากคาเฉดสีอยูในชวง 0-45 องศา แสดงสีมวงแดง-สีสมแดง 45-
90 องศา แสดงสีสมแดง-สีเหลือง 90-180 องศา แสดงสีเหลือง-สีเขียว 180-270 องศา แสดงสีเขียว-
สีน้ําเงิน 180-360 องศา แสดงสีน้ําเงิน-สีมวงแดง (McGuire, 1992)  
 
ตารางท่ี 4.15 คาเฉดสีของเคร่ืองดื่มลําไยผง 

อุณหภูมิการอบแหง (°C) คาเฉดสี  
165 81.00a±0.11 

175 80.99a±0.04 

185 80.77b±0.03 

หมายเหต ุ: ขอมูลแสดงเปนคาเฉล่ีย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีกํากับคาของขอมูลท่ีแตกตางกัน แสดงวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
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 (2) ความสามารถในการไหลของเคร่ืองดื่มลําไยผง วัดในรูปคามุมกอง 
 มุมกอง คือ มุมกองระหวางพื้นราบ และพ้ืนเอียงของกองวัสดุท่ีถูกทําใหไหลลงมาจาก
อุปกรณท่ีจัดใหอยูสูงเหนือพื้นราบ วัสดุแหงจะมีคามุมกองตํ่ากวา และมีความสามารถในการไหล
ไดมากกวาวัสดุแหงท่ีมีคามุมกองท่ีสูงกวา (อนุสรา, 2552) จากการทดลอง พบวาเม่ืออุณหภูมิลม
รอนขาเขาเพิ่มข้ึน ทําใหความสามารถในการไหลของเคร่ืองดื่มลําไยผงเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p≤0.05) ดังตารางท่ี 4.16 เนื่องจากความช้ืนของเคร่ืองดื่มลําไยผงลดลง โดยเคร่ืองดื่มลําไยผง
มีคามุมกอง อยูในชวง 39-40 องศา แสดงวาเคร่ืองดื่มลําไยผงมีความสามารถในการไหลไดพอใช 
เนื่องจากอนุภาคตัวอยางเกิดการเกาะตัวกันระหวางอนุภาคเล็กนอย และมีความสามารถในการไหล
ดีกวาลําไยผงท่ีผสมมอลโตเดกซตรินจากงานวิจัยของธัญนิชา (2552) ซ่ึงมีคาเทากับ 43.33±2.08 
องศา ถาหากคามุมกองนอยกวา 35 องศา เคร่ืองดื่มลําไยผงมีความสามารถในการไหลท่ีดี ชวง 35-
45 องศา ไหลพอใช ชวง 45-55 องศา ไหลไดจํากัด และ 55 องศาข้ึนไปจะไมไหล (Barbosa-
Cánovas et al., 2005) ปริมาณความช้ืนเปนปจจัยสําคัญ ท่ีมีผลตอความสามารถในการไหลของ
เคร่ืองดื่มน้ําลําไยผง อุณหภูมิการอบแหงท่ีสูงข้ึน สงผลใหปริมาณความชื้นของเคร่ืองดื่มลําไยผงมี
คาลดลง การเกาะตัวกันระหวางอนุภาคจึงมีนอย เนื่องจากปริมาณของเหลวที่อยูระหวางอนุภาคผง
มีนอย (Barbosa-Canovas and Juliano, 2005) สงผลใหคามุมกองของเคร่ืองดื่มลําไยผงมีคาลดลง 
แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการไหลท่ีดีข้ึน ความสามารถในการไหลของผลิตภัณฑผงยังมี
ความสําคัญในการจัดการ และในกระบวนการผลิต เชน การไหลจากฮอปเปอร และไซโล การ
ขนสง การผสม การอัด การผลิต และการบรรจุ (Fitzpatrick et al., 2004)  
 
ตารางท่ี 4.16 ความสามารถในการไหลของเคร่ืองดื่มลําไยผง โดยวิธีวัดมุมกอง  

อุณหภูมิการอบแหง (°C) มุมกอง () 
165 40.62a ±0.72 

175 39.98 ab ±0.25 

185 39.13a ±0.33 

หมายเหต ุ: ขอมูลแสดงเปนคาเฉล่ีย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีกํากับคาของขอมูลท่ีแตกตางกัน แสดงวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
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 (3) ความหนาแนนรวม 
 เม่ือเพ่ิมอุณหภูมิลมรอนขาเขา ความหนาแนนรวมของเคร่ืองดื่มลําไยผงท่ีไดไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ดังตารางท่ี 4.17 โดยความหนาแนนรวมของเคร่ืองดื่มลําไยผง
ลดลงเล็กนอย และมีคาอยูในชวง 538.74-538.97 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร สอดคลองกับงานวิจัยของ
กุสุมา (2552) ท่ีพบวาเม่ืออุณหภูมิลมรอนขาเขาสูงข้ึน สงผลใหน้ํา หรือความช้ืนในผลิตภัณฑลดลง
อยางรวดเร็ว และมากกวา ทําใหล้ินจี่ผงมีรูพรุนอยูภายในมากข้ึน ความหนาแนนรวมจึงลดลง 
นอกจากนี้ความหนาแนนรวมยังมีความสําคัญเกี่ยวของกับการพิจารณาบรรจุหีบหอ และการขนสง
สินคา ซ่ึงคาความหนาแนนรวมนี้จะเปนตัวบงช้ีวาน้ําหนักของสารเทาใด จึงจะบรรจุไดพอดีกับ
บรรจุภัณฑท่ีใช (Vilstrup, 2001)  
 
ตารางท่ี 4.17 ความหนาแนนรวมของเคร่ืองดื่มลําไยผง    

อุณหภูมิการอบแหง (°C) ความหนาแนนรวม ns (kg/m3)  
165 538.97±1.47 

175 538.77 ±1.79 

185 538.74±2.81   

หมายเหต ุ: ขอมูลแสดงเปนคาเฉล่ีย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

: ns แสดงวาขอมูลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  

 
 (4) ความหนาแนนของอนุภาค 
 เม่ือเพ่ิมอุณหภูมิลมรอนขาเขา ความหนาแนนของอนุภาคเคร่ืองดื่มลําไยผงท่ีไดไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ดังตารางท่ี 4.18 โดยความหนาแนนรวมของอนุภาคเคร่ืองดื่ม
ลําไยผงลดลงเล็กนอย และมีคาอยูในชวง 1561.92-1563.93 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ความหนาแนน
ของอนุภาคผงเปนปริมาตรท่ีแทจริงของอนุภาคเคร่ืองดื่มลําไยผงโดยไมรวมปริมาตรของชองวาง 
ท้ังชองวางภายในอนุภาค หรือชองวางระหวางอนุภาค อาศัยหลักการแทนท่ีชองวางดวยตัวทํา
ละลายท่ีไมละลายอนุภาคผง ซ่ึงคาท่ีไดอาจแตกตางกันออกไป หรือตํ่ากวาคาท่ีเปนจริงโดยข้ึนอยู
กับความสามารถของตัวทําละลายท่ีใชในการแทรกเขาแทนท่ีชองวาง หรือรูพรุนตางๆ (จักรพันธ, 
2551) 
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ตารางท่ี 4.18 ความหนาแนนของอนุภาคของเคร่ืองดื่มลําไยผง   
อุณหภูมิการอบแหง (°C) ความหนาแนนของอนุภาค ns (kg/m3)  

165 1563.93 ±1.47 

175 1562.38 ±2.10 

185 1561.92±1.34   

หมายเหต ุ: ขอมูลแสดงเปนคาเฉล่ีย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

: ns แสดงวาขอมูลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 

 
 (5) ความสามารถในการละลาย  
 ความสามารถในการละลายของเคร่ืองดื่มลําไยผง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p≤0.05) ดังตารางท่ี 4.19 การเพ่ิมอุณหภูมิลมรอนขาเขา ทําใหความสามารถในการละลายเพ่ิมข้ึน 
เนื่องจากอาหารผงท่ีไดจากการอบแหงแบบพนฝอยจะมีลักษณะเปนทรงกลม และมี wet surface อยู
โดยรอบ ซ่ึงถาหากมี wet surface อยูในปริมาณมาก จะทําใหน้ําในบริเวณดังกลาวเกิดการดึงดูด
กันเอง เปนผลใหอนุภาคผงเขามารวมตัวกันเปนกอน ซ่ึงเม่ือนําไปละลายน้ํา ทําใหใชเวลาในการ
ละลายมากข้ึน (Peleg and Bagley, 1983) ดังนั้นการใชอุณหภูมิลมรอนในการอบแหงสูงข้ึน ทําให
อนุภาคผงมีสวนท่ีเปน wet surface นอยลง เม่ือนําไปละลายน้ํา จึงใชเวลาในการละลายนอยลง 
(พรรณจิรา และคณะ, 2545) แตอยางไรก็ตามอุณหภูมิลมรอนขาเขาท่ีสูงมากเกินไป อาจเปนสาเหตุ
ท่ีทําใหผิวของอาหารผงแตกราว ทําใหเกิดการปลดปลอยสารระเหยได (Zakarian and King, 1982) 
 
ตารางท่ี 4.19 ความสามารถในการละลายของเคร่ืองดื่มลําไยผง   

อุณหภูมิการอบแหง (°C) ความสามารถในการละลาย  (รอยละ) 
165 90.62 b ± 0.07 

175 90.84 b ±0.19 

185 91.95 a ±0.11 

หมายเหต ุ: ขอมูลแสดงเปนคาเฉล่ีย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีกํากับคาของขอมูลท่ีแตกตางกัน แสดงวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 
 
  



65 

 (6) อุณหภูมิกลาสทรานซิชัน (Tg)    
 คา Tg  ของสารท่ีมีโครงสรางอสัณฐาน เปนอุณหภูมิวิกฤติ ซ่ึงสารจะเปล่ียนจากสถานะของ
แหงอสัณฐานไปเปนลักษณะยางหนืด การอบแหงแบบพนฝอยอาหารที่มีน้ําตาลสูง  ซ่ึงมีน้ําหนัก
โมเลกุลตํ่า จะมีคา Tg ท่ีต่ําดวย กระบวนการอบแหงแบบพนฝอย เปนกระบวนการผลิตท่ีใช
อุณหภูมิสูงกวา Tg มาก ทําใหผลิตภัณฑเหลานี้จึงเกิดการเหนียว และการเกาะติดไดงาย (Bhandari 
et al., 1997) ดังนั้นจึงตองอาศัยการควบคุม Tg หรือใชอุณหภูมิในกระบวนการผลิตตํ่ากวา Tg ของ
ผลิตภัณฑ หรือการเพิ่ม Tg ของผลิตภัณฑดวยการเติมสารท่ีมีมวลโมเลกุลสูง (Boonyai et al., 2006, 
Bhandari et al., 1997) อุณหภูมิลมรอนขาเขาท่ีเพิ่มข้ึน ทําใหคา Tg ของเคร่ืองดื่มลําไยผงเพิ่มข้ึน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) เนื่องจากอุณหภูมิลมรอนขาเขาท่ีสูงข้ึน ทําใหปริมาณความชื้น
ของเคร่ืองดื่มลําไยผงลดลง และมีการเติมสารชวยทําแหงเพื่อเพิ่มคา Tg ปองกันไมใหผลิตภัณฑเกิด
ความเหนียวเกาะติดภายในผนังเคร่ืองอบแหง จากการทดลองพบวา คา Tg ของเคร่ืองดื่มลําไยผงอยู
ในชวง 55-58 องศาเซลเซียส ซ่ึงสูงกวาอุณหภูมิการเก็บรักษาในสภาวะปกติ ดังนั้นเคร่ืองดื่มลําไย
ผงสามารถเก็บรักษาไวไดโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพผานกระบวนการกลาสทรานซิชัน 
นอกจากนี้ตองควบคุมความช้ืนไมใหมีการเปล่ียนแปลง หากเคร่ืองดื่มลําไยผงมีการดูดความชื้น จะ
ทําใหคา Tg ลดลง โดยท่ีระดับความชื้นสูง เคร่ืองดื่มลําไยผงจะดูดความชื้นเพิ่มข้ึน ทําใหเคร่ืองดื่ม
ลําไยผงเหนียวเกาะกันเปนกอน (ธัญนิชา, 2552) 
 
ตารางท่ี 4.20 อุณหภูมิกลาสทรานซิชันของเคร่ืองดื่มลําไยผง   

อุณหภูมิการอบแหง (°C) อุณหภูมิกลาสทรานซิชัน (°C) 
165 55.28 c±0.78 

175 57.27 b±0.55 

185 58.81a±0.32    

หมายเหต ุ: ขอมูลแสดงเปนคาเฉล่ีย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีกํากบัคาของขอมูลท่ีแตกตางกนั แสดงวามีความแตกตางกนัอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 
 4.2.4 การยอมรับทางประสาทสัมผัส 
 การวิเคราะหทางประสาทสัมผัส โดยใชวิธีทดสอบความชอบดานสี กล่ิน รสชาติ การชง
ละลาย และความชอบโดยรวมของเคร่ืองดื่มลําไยผงท่ีผานการทําแหงดวยการอบแหงแบบพนฝอย
โดยใชระดับอุณหภูมิลมรอนขาเขาท่ีแตกตางกัน 3 ระดับ ไดผลดังตารางท่ี 4.21 
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 ผูบริโภคท้ังหมด 50 คน ใหคะแนนความชอบดานสีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p>0.05) โดยมีคะแนนความชอบดานสีอยูในชวง 6.30-6.36 คะแนน คะแนนความชอบดาน
กล่ินของเคร่ืองดื่มลําไยผงเพิ่มข้ึนเล็กนอย เม่ืออุณหภูมิลมรอนขาเขาสูงข้ึน แตไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยมีคะแนนความชอบดานกล่ินอยูในชวง 6.20-6.40 คะแนน 
คะแนนความชอบดานรสชาติของเคร่ืองดื่มลําไยผงเพ่ิมข้ึนเล็กนอย แตไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) เม่ืออุณหภูมิลมรอนขาเขาสูงข้ึน โดยมีคะแนนความชอบดานรสชาติอยู
ในชวง 5.80-6.12 คะแนน จากการทดสอบความชอบดานการชงละลาย พบวามีคะแนนความชอบ
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยมีคะแนนความชอบดานการชงละลายอยู
ในชวง 5.12-5.28 คะแนน การทดสอบคะแนนความชอบโดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) โดยมีคะแนนความชอบโดยรวมอยูในชวง 5.92-6.04 คะแนน อยูในระดับเฉยๆ - 
ชอบเล็กนอย  
  
ตารางท่ี 4.21 คะแนนความชอบดานประสาทสัมผัสของเคร่ืองดื่มลําไยผง 
อุณหภูมิการ
อบแหง (°C) 

สี ns กล่ิน ns รสชาติ ns การชงละลาย ns  ความชอบ
โดยรวม ns 

165 6.36 ±1.44 6.20 ±1.43 5.80 ±1.83 5.12 ±1.60 6.02 ±1.42 

175 6.38 ±1.34 6.36 ±1.40 6.06 ±1.50 5.28 ±1.68 5.92 ±1.23 

185 6.30±1.47    6.40±1.32    6.12±1.60    5.18±1.61    6.04±1.29    

หมายเหต ุ: ขอมูลแสดงเปนคาเฉล่ีย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

: ns แสดงวาขอมูลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 

 
 4.2.5 อุณหภูมิการอบแหงท่ีเหมาะสม 
 การอบแหงเครื่องดื่มลําไยผงที่อุณหภูมิตางๆ พบวาเม่ืออุณหภูมิลมรอนขาเขาสูงข้ึน สงผล
ใหปริมาณผลผลิต ประสิทธิภาพเชิงความรอนรวม ความสามารถในการละลาย และคา Tg เพิ่มข้ึน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ในขณะท่ีปริมาณความช้ืน คา aw และความสามารถในการไหล 
ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) จากการทดลอง พบวาสภาวะท่ีเหมาะสมในการอบแหง
เคร่ืองดื่มลําไยผง คือ ใชอุณหภูมิลมรอนขาเขาเทากับ 185 องศาเซลเซียส เนื่องจากทําใหเคร่ืองดื่ม
ลําไยผงท่ีไดมีปริมาณความช้ืน คา aw และมุมกองต่ําท่ีสุด ในขณะท่ีปริมาณผลผลิต ประสิทธิภาพ
เชิงความรอนรวม ความสามารถในการละลาย และคา Tg สูงท่ีสุด ซ่ึงสมบัติท่ีกลาวมาเปนสมบัติท่ีดี
ของอาหารผง  



67 

4.3 การเปล่ียนแปลงคุณภาพของเคร่ืองดื่มลําไยผงระหวางการเก็บรักษา  
 การศึกษาการเปล่ียนแปลงของเคร่ืองดื่มลําไยผงในระหวางการเก็บรักษา ใชตัวอยาง
เคร่ืองดื่มลําไยผงท่ีผลิตโดยใชสูตรของสารชวยทําแหง และสภาวะท่ีเหมาะสม ไดผลดังตอไปนี้  
 
 4.3.1 ลักษณะซอรปชันไอโซเทอรมของเคร่ืองดื่มลําไยผง 
 ลักษณะซอรปชันของเครื่องดื่มลําไยผงเป นกระบวนการดูดซับความช้ืน (ภาพที่ 4.4 ) 
เนื่องจากเคร่ืองดื่มลําไยผงมีการดูดซับความช้ืนท่ีสภาวะความชื้นสัมพัทธรอยละ 0-75 โดยในชวง
แรกปริมาณความชื้นเพิ่มข้ึนอยางชาๆ ซ่ึงสังเกตจากคา aw ในชวง 0-0.5 พบวาเคร่ืองดื่มลําไยผง
คอยๆ ดูดความชื้น ทําใหเสนกราฟซอรปชันไอโซเทอรม มีความชันนอย ซ่ึงเสนกราฟในชวงแรกนี้
แสดงลักษณะอาหารท่ีดูดซับความชื้นตํ่า จากนั้นความชื้นจึงเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว  เม่ือคา aw สูงข้ึน 
คือ ตั้งแตคา aw 0.5 ข้ึนไปจนถึงคา aw 0.7 ลักษณะของเสนกราฟจะมีความชันเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว
ในชวงปลายอยางชัดเจน ซ่ึงกราฟในชวงปลายนี้ แสดงลักษณะของอาหารที่ดูดซับความชื้นสูง (นิธิ
ยา, 2551) ลักษณะซอรปชันไอโซเทอรมประเภทน้ี เกิดกับผลิตภัณฑอาหารท่ีมีน้ําตาลเปน
องคประกอบสูง สามารถดูดซับความช้ืนไดมาก เนื่องจากมี capillary adsorption ต่ํา ดังนั้น
อาหารผงที่สามารถดูดซับความช้ืน เม่ือมีความช้ืนสัมพัทธของอากาศเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนอย จะทํา
ใหปริมาณความช้ืนในอาหารเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว (นิธิยา, 2551) สอดคลองกับผลการวิจัยของโยษิตา 
(2551) ท่ีพบวาเม่ืออุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธสูงข้ึน ทําใหปริมาณความช้ืนของแคปซูลสารสกัด
สีในผลึกน้ําผ้ึงมีคาสูงมากข้ึน และผลการวิจัยของสุนิสา (2553) ท่ีพบวาความช้ืนสัมพัทธสูงๆ 
ปริมาณความช้ืนสมดุลของนมผึ้งผงปรุงแตงกลิ่นรสจะเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว  เครื่องดื่มลําไยผงมี
ลักษณะซอรปชันไอโซเทอรมคลายผลไมตางๆ เชน องุน แอปริคอท แอบเปล มันฝร่ัง (Kaymak-
Ertekin and Gedik, 2003) ขนุนผงท่ีผานการอบแหงแบบพนฝอย (Pua  et al., 2008) เปนตน โดย
ในชวงแรกปริมาณความชื้นจะเพ่ิมข้ึนอยางชาๆ จากน้ันเม่ืออุณหภูมิ และความช้ืนสัมพัทธสูงข้ึน 
จะสามารถดูดซับความชื้นไดมากข้ึน ปริมาณความช้ืนจะเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว เนื่องจากสมบัติ
เฉพาะตัวของอาหารท่ีมีน้ําตาลเปนองคประกอบสูง ลักษณะซอรปชันไอโซเทอรมประเภทนี้พบบอย
ท่ีสุดในอาหาร (Mathlouthi and Roge, 2003)   
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ภาพท่ี 4.4 ลักษณะซอรปชันไอโซเทอรมของเคร่ืองดื่มลําไยผงท่ีอุณหภมิูตางๆ  

(Xeq = Equilibrium moisture content) 
 

 4.3.2   แบบจําลองซอรปชันไอโซเทอรมของเคร่ืองดื่มลําไยผงท่ีเหมาะสม  
 เม่ือนําขอมูลซอรปชันไอโซเทอรมของเคร่ืองดื่มลําไยผง ไปวิเคราะหหาแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร โดยเลือกศึกษาแบบจําลองทางคณิตศาสตรของ Oswin, Henderson, Halsey, Smith, 
BET และ GAB เพื่อหาแบบจําลองทางคณิตศาสตรท่ีเหมาะสม ในการทํานายลักษณะซอรปชัน
ไอโซเทอรมในชวงที่ไมมีการวิเคราะหในหองปฏิบัติการ ไดคาคงท่ีของแบบจําลอง Oswin, 
Henderson, Halsey, Smith, BET และ GAB ดังตารางท่ี 4.22  

เม่ือเปรียบเทียบขอมูลซอรปชันไอโซเทอรมท่ีไดจากการทดลอง และจากการทํานายได
คาสัมประสิทธในการทํานาย ดังตารางท่ี 4.23 ซ่ึงแสดงคาคงท่ีแบบจําลองซอรปชันไอโซเทอรม 
พบวาแบบจําลองคณิตศาสตรของ GAB เปนแบบจําลองท่ีเหมาะสมสําหรับเคร่ืองดื่มลําไยผง 
เนื่องจากมีคา R2 สูงท่ีสุดเทากับ 0.9905 คา SEE, RSS และ RMSE ต่ําท่ีสุด โดยมีคาเทากับ 0.0078, 
0.0013 และ 0.0074 ตามลําดับ โดยแบบจําลองคณิตศาสตรของ GAB เปนแบบจําลองท่ีเหมาะสม
กับอาหารสวนใหญ และเหมาะกับอาหารหลากหลายชนิดโดยคลอบคลุมคา aw ของผลิตภัณฑใน
ชวงกวาง (Rahman, 1995) โดยท่ีแบบจําลองของ GAB สามารถใชทํานายลักษณะซอรปชันไอโซเท
อรมระหวางการเก็บรักษาของผลิตภัณฑไดอยางแมนยํา เชน อินธผาลัมผง (Ahmed et al., 2005) 
สับปะรดผง (Gabas et al., 2007) แบบจําลองของ GAB เหมาะกับอาหารที่มีคา aw ในชวง 0.05-
0.95 (Al-Muhtaseb et al., 2002) ซ่ึงสอดคลองกับชวง aw ท่ีใชในการทดลองน้ี แบบจําลองซอรป
ชันไอโซเทอรมของ Oswin มีคา R2 เทากับ 0.9744 คา SEE, RSS และ RMSE มีคาเทากับ 
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0.0127, 0.0036 และ 0.0122  ตามลําดับ ซ่ึงแบบจําลองของ Oswin เหมาะสมกับอาหารประเภทแปง 
(Boquet, 1978) เนื้อสัตว และผักตางๆ (Rahman, 1995) สําหรับแบบจําลองซอรปชันไอโซเทอรม
ของ Henderson มีคา R2 เทากับ 0.9465 และมีคา SEE, RSS และ RMSE สูงสุด เทากับ 0.0184, 
0.0075 และ 0.0176 ตามลําดับ ซ่ึงแบบจําลองของ Henderson ใชวิเคราะหอาหารทั่วไป (Rahman, 
1995)  แบบจําลองซอรปชันไอโซเทอรมของ Halsey มีคา R2 เทากับ 0.9888 คา SEE, RSS และ 
RMSE สูงสุด เทากับ 0.0084, 0.0016 และ 0.0081 ตามลําดับ แบบจําลองของ Halsey เหมาะกับ
อาหารหลากหลายชนิดที่มีคา aw อยูในชวง 0.05-0.8 (Rahman, 1995) แบบจําลองซอรปชันไอ
โซเทอรมของ Smith มีคา R2 เทากับ 0.9688 และมีคา SEE, RSS และ RMSE เทากับ 0.0141, 0.0043 
และ 0.0135 ตามลําดับ ซ่ึงแบบจําลองของ Smith ใชสําหรับอาหารประเภท bio-polymers ท่ีมีมวล
โมเลกุลสูง (Rahman, 1995) สวนแบบจําลองซอรปชัน   ไอโซเทอรมของ BET มีคา R2 เทากับ 0.9833 
คา SEE, RSS และ RMSE เทากับ 0.0103, 0.0023 และ 0.0098 ตามลําดับ ซ่ึงแบบจําลองของ BET 
เหมาะกับอาหารท่ีมีคา aw อยูในชวง 0.05-0.35   
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ตารางท่ี 4.22 คาคงท่ีของแบบจําลองซอรปชันไอโซเทอรมของเคร่ืองดื่มลําไยผง       
แบบจําลอง
ซอรปชัน 

ไอโซเทอรม 

อุณหภูมิ 
(°C) 

คาคงท่ีซอรปชันไอโซเทอรม 

A B M0 Y K 

Oswin 20 
30 
40 

0.1425 
0.1401 
0.1380 

0.5984 
0.6266 
0.6541 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Henderson 20 
30 
40 

9.3745 
8.5751 
7.8888 

1.3551 
1.2972 
1.2452 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Halsey 20 
30 
40 

0.0978 
0.1074 
0.1172 

0.9821 
0.9256 
0.8756 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Smith 20 
30 
40 

0.0138 
0.0051 
0.0020 

0.1883 
0.1985 
0.2087 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

BET 20 
30 
40 

- 
- 
- 

7.0378 
5.6446 
4.5914 

0.0791 
0.0809 
0.0826 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

GAB 20 
30 
40 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

0.0393 
0.0368 
0.0345 

3.4158 
3.3692 
3.3262 

4.8050 
4.6480 
4.5056 
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ตารางท่ี 4.23 สัมประสิทธ์ิในการทํานายแบบจําลองคณิตศาสตรตางๆ  
แบบจําลอง 
ซอรปชัน 

ไอโซเทอรม 

คาคงท่ีสมการ 
อารรีเนียส 

R2 SEE RSS RMSE 

Oswin A0 
B0 

0.0862 
2.4148 

0.9744 0.0127 0.0036 0.0122 

Henderson A0 
B0 

0.6298 
0.3607 

0.9465 0.0184 0.0075 0.0176 

Halsey A0 
B0 

1.6647 
0.1629 

0.9888 0.0084 0.0016 0.0081 

Smith A0 
B0 

1x10-15 
0.9433 

0.9688 0.0141 0.0043 0.0135 

BET B0 

M0 
0.0088 
0.1565 

0.9833 0.0103 0.0023 0.0098 

GAB M0 
Y0 
K0 

0.0052 
2.2534 
1.7561 

0.9905 0.0078 0.0013 0.0074 
 

หมายเหตุ : R2 = Coefficient of determination, SEE = Standard error of estimation,  
      RSS = Residual sum of squares, RMSE = Root mean squares error  
 
 4.3.3 การเปล่ียนแปลงคุณภาพระหวางการเก็บรักษา 

การศึกษาการเปล่ียนแปลงคุณภาพระหวางการเก็บรักษา โดยนําเคร่ืองดื่มลําไยผงไปเก็บ
รักษาในสภาวะความชื้นสัมพัทธท่ีไมกอใหเกิดการเหนียวเกาะติดกัน คือ ท่ีรอยละ 0 และ 11 ท่ี
อุณหภูมิ 20, 30 และ 40 องศาเซลเซียส เพื่อวิเคราะหการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย 
(สุมตัวอยางทุก 5 วัน) และการยอมรับทางดานประสาทสัมผัส (เม่ือเก็บรักษาเคร่ืองดื่มลําไยผงครบ 
30 วัน) โดยศึกษาภายในระยะเวลา 30 วัน ไดผลดังตอไปนี้ 

 
  4.3.3.1 การเปล่ียนแปลงปริมาณความชื้นของเคร่ืองดื่มลําไยผง  
 ภาพท่ี 4.5 แสดงปริมาณความช้ืนของเคร่ืองดื่มลําไยผง พบวาอุณหภูมิการเก็บรักษา ระดับ
ความช้ืนสัมพัทธ และระยะเวลาการเก็บรักษา สงผลใหปริมาณความชื้นมีความแตกตางกันอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติ (p0.05) ชวงแรกของการเก็บรักษาเคร่ืองดื่มลําไยผงมีปริมาณความชื้นลดลง 
เนื่องจากการเก็บรักษาไวท่ีความช้ืนสัมพัทธต่ํากวาระดับ aw ของตัวอยางผงเร่ิมตน เม่ือระยะเวลาใน
การเก็บรักษาเพิ่มข้ึน เคร่ืองดื่มลําไยผงดูดความช้ืนกลับ ทําใหมีปริมาณความช้ืนเพิ่มข้ึน อีกปจจัย
หนึ่งท่ีทําใหปริมาณความชื้นเพิ่มข้ึน คือ ในระหวางการเก็บรักษา การเปดและปดถุงตัวอยาง
เคร่ืองดื่มลําไยผง ทําใหตัวอยางดูดความช้ืนกลับเพิ่มข้ึน โดยเมื่อเก็บรักษาครบ 30 วัน เคร่ืองดื่ม
ลําไยผงมีปริมาณความช้ืนอยูระหวางรอยละ 3.33-4.81 จากเดิมวันท่ี 0 มีคาเทากับรอยละ 4.06 ซ่ึง
ตัวอยางเคร่ืองดื่มลําไยผงท่ีเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และความช้ืนสัมพัทธรอยละ 11 
มีอัตราการเพ่ิมข้ึนของปริมาณความชื้นสูงท่ีสุด โดยผลิตภัณฑดูดความช้ืนกลับ เนื่องจากการ
เคล่ือนยายของไอน้ําจากสภาวะแวดลอมในระหวางการเก็บรักษาเขาไปในบรรจุภัณฑ (Pua et al., 
2008) นอกจากนี้ยังมีปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับปริมาณความช้ืนท่ีเพิ่มข้ึน คืออุณหภูมิในการเก็บ
รักษา ความช้ืนสัมพัทธ สมบัติในการดูดความชื้นของผลิตภัณฑ การเปล่ียนแปลงคา aw (Reh et al., 
2004) สําหรับเคร่ืองดื่มลําไยผงท่ีเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และท่ีความช้ืนสัมพัทธ
ทุกระดับ ปริมาณความช้ืนเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว  เนื่องจากอุณหภูมิมีผลตออัตราเร็วของปฏิกิริยา
คอนขางมาก (p0.05) โดยที่อุณหภูมิสูงปฏิกิริยาจะดําเนินไปไดเร็วกวาท่ีอุณหภูมิต่ํา (รุงนภา, 
2548)   
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ภาพท่ี 4.5 ปริมาณความช้ืนของเคร่ืองดื่มลําไยผง ระหวางการเก็บรักษา  

  
 4.3.3.2 การเปล่ียนแปลงคาวอเตอรแอคติวิตี (aw) ของเคร่ืองดื่มลําไยผง  
 ภาพท่ี 4.6 แสดงคา aw ของเคร่ืองดื่มลําไยผง พบวาอุณหภูมิการเก็บรักษา ความช้ืนสัมพัทธ 
และระยะเวลาการเก็บรักษา สงผลใหคา aw มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p0.05) 
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พบวาความช้ืนสัมพัทธ (p=0.000) มีผลตอการเปล่ียนแปลงคา aw มากกวาอุณหภูมิ (p=0.191) คา aw 
มีแนวโนมเพิ่มข้ึนเชนเดียวกันกับปริมาณความช้ืน ชวงแรกของการเก็บรักษา เคร่ืองดื่มลําไยผงมีคา 
aw ลดลง เนื่องจากการเก็บรักษาไวท่ีความช้ืนสัมพัทธต่ํา เม่ือระยะเวลาในการเก็บรักษาเพ่ิมข้ึน 
เคร่ืองดื่มลําไยผงจะดูดซับความช้ืนในอากาศ ทําใหปริมาณความช้ืนเพิ่มข้ึน สงผลใหคา aw เพิ่มข้ึน
ตามไปดวย อีกปจจัยหนึ่งท่ีทําใหคา  aw เพิ่มข้ึน คือ ในระหวางการเก็บรักษา การเปดและปดถุง
ตัวอยางเคร่ืองดื่มลําไยผง ทําใหตัวอยางดูดความช้ืนกลับเพ่ิมข้ึน แตท้ังนี้คา  aw  ยังคงอยูในเกณฑ
มาตรฐานของลําไยผงชงดื่ม  เม่ือเก็บรักษาครบ 30 วัน เคร่ืองดื่มลําไยผงมีคา aw อยูระหวาง 0.090-
0.184  จากเดิมวันท่ี 0 มีคาเทากับ 0.245 โดยท่ีตัวอยางเครื่องดื่มลําไยผงซ่ึงเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 40 

องศาเซลเซียส ระดับความช้ืนสัมพัทธรอยละ 11 คา  aw มีอัตราการเพ่ิมข้ึนสูงท่ีสุด   
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ภาพท่ี 4.6 คาวอเตอรแอคติวิตีของเคร่ืองดื่มลําไยผง ระหวางการเก็บรักษา  

 
 4.3.3.3 การเปล่ียนแปลงคาสีของเคร่ืองดื่มลําไยผง 
 (1) การเปล่ียนแปลงคาความสวางของเคร่ืองดื่มลําไยผง  
 ภาพท่ี 4.7 แสดงคาความสวางของเคร่ืองดื่มลําไยผง พบวาอุณหภูมิการเก็บรักษา ความช้ืน
สัมพัทธ และระยะเวลาการเก็บรักษา สงผลใหคาความสวางมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p0.05) พบวาท้ังอุณหภูมิ (p=0.000) และความช้ืนสัมพัทธ (p=0.000) มีผลตอการ
เปล่ียนแปลงคาความสวางเทากัน ชวงแรกของการเก็บรักษาคาความสวางของเคร่ืองดื่มลําไยผงมีคา
เพิ่มข้ึน เนื่องจากเก็บรักษาท่ีความช้ืนสัมพัทธต่ําในทุกอุณหภูมิ เม่ือระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มข้ึน 
คาความสวางลดลง อีกปจจัยหนึ่งท่ีทําใหคาความสวางลดลง คือ ในระหวางการเก็บรักษา การเปด
และปดถุงตัวอยางเคร่ืองดื่มลําไยผง ทําใหตัวอยางดูดความชื้นกลับเพิ่มข้ึน เม่ือเก็บรักษาครบ 30 วัน 



74 

เคร่ืองดื่มลําไยผงมีคาความสวางอยูระหวาง 73.36-75.08  จากเดิมวันท่ี 0 มีคาเทากับ 75.32 ตัวอยาง
เคร่ืองดื่มลําไยผงซ่ึงเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และระดับความชื้นสัมพัทธรอยละ 11 มี
อัตราการลดลงของคาความสวางสูงท่ีสุด โดยท่ีอุณหภูมิ และระดับ ความช้ืนสัมพัทธท่ีสูงข้ึน คา
ความสวางลดลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากผลของอุณหภูมิในการเรงปฏิกิริยาการเปล่ียนแปลงของสีให
เร็วข้ึน คาความสวางท่ีลดลง หรือสีท่ีคลํ้าข้ึน เกิดจากปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลท่ีไมอาศัยเอนไซม 
เชน ปฏิกิริยาเมลลารด (นิธิยา, 2551) จากรายงานของ Muralikrishna  et al. (1969) กลาววาปจจัย
ตางๆ เชน อุณหภูมิ ปริมาณความช้ืน คา aw กรดอินทรีย และน้ําตาล เปนสาเหตุใหเกิดปฏิกิริยาการ
เกิดสีน้ําตาลท่ีไมอาศัยเอนไซมในระหวางการเก็บรักษา   
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ภาพท่ี 4.7 คาความสวางของเคร่ืองดื่มลําไยผง ระหวางการเก็บรักษา 

 
 (2) การเปล่ียนแปลงคาสี a* ของเครื่องดื่มลําไยผง   
 ภาพท่ี 4.8 แสดงการเปล่ียนแปลงของคาสี a* ของเคร่ืองดื่มลําไยผง พบวาอุณหภูมิการเก็บ
รักษา ระดับความช้ืนสัมพัทธ และระยะเวลาการเก็บรักษา สงผลใหคาสี a* มีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p0.05) ท้ังอุณหภูมิ (p=0.000) และความช้ืนสัมพัทธ (p=0.000) มีผลตอการ
เปล่ียนแปลงคาสี a* เทากัน ชวงแรกของการเก็บรักษาคาสี a* ของเคร่ืองดื่มลําไยผงลดลง เนื่องจาก
การเก็บรักษาเคร่ืองดื่มลําไยผงไวท่ีความช้ืนสัมพัทธต่ําทุกอุณหภูมิ เม่ือระยะเวลาการเก็บรักษา
เพิ่มข้ึน คาสี a* เพิ่มข้ึน อีกปจจัยหนึ่งท่ีทําใหคาสี a* เพิ่มข้ึน คือ ในระหวางการเก็บรักษา การเปด
และปดถุงตัวอยางเคร่ืองดื่มลําไยผง ทําใหตัวอยางดูดความช้ืนกลับเพิ่มข้ึน โดยเม่ือเก็บรักษาครบ 
30 วัน เคร่ืองดื่มลําไยผงมีคาสี a* อยูระหวาง 3.28-4.36  จากเดิมวันท่ี 0 มีคาเทากับ 2.68 ตัวอยาง
เคร่ืองดื่มลําไยผงซ่ึงเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และความช้ืนสัมพัทธรอยละ 11 มีอัตรา
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การเพิ่มข้ึนของคาสี a* สูงท่ีสุด อุณหภูมิ และความช้ืนสัมพัทธท่ีสูงข้ึน เคร่ืองดื่มลําไยผงดูดซับ
ความช้ืนมากข้ึน ทําใหคาสี a* เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว  
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ภาพท่ี 4.8 คาสี a* ของเคร่ืองดื่มลําไยผง ระหวางการเก็บรักษา 

 
 (3) การเปล่ียนแปลงคาสี b* ของเคร่ืองดื่มลําไยผง  
 ภาพท่ี 4.9 แสดงการเปล่ียนแปลงของคาสี b* ของเคร่ืองดื่มลําไยผง พบวาอุณหภูมิการเก็บ
รักษา ความช้ืนสัมพัทธ และระยะเวลาการเก็บรักษา สงผลใหคาสี b* มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p0.05) ท้ังอุณหภูมิ (p=0.000) และความช้ืนสัมพัทธ(p=0.000) มีผลตอการ
เปล่ียนแปลงคาสี b* เทากัน ชวงแรกของการเก็บรักษาคาสี b* ลดลง เนื่องจากเคร่ืองดื่มลําไยผงเก็บ
รักษาไวท่ีความช้ืนสัมพัทธต่ําท่ีทุกอุณหภูมิ โดยเฉพาะเครื่องดื่มลําไยผงซ่ึงเก็บท่ีอุณหภูมิ 40 องศา
เซลเซียส และความชื้นสัมพัทธรอยละ 0 จะมีคาสี b* ต่ําท่ีสุด เม่ือระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มข้ึน คา
สี b* เพิ่มข้ึน อีกปจจัยหนึ่งท่ีทําใหคาสี b* เพิ่มข้ึน คือ ในระหวางการเก็บรักษา การเปดและปดถุง
ตัวอยางเคร่ืองดื่มลําไยผง ทําใหตัวอยางดูดความช้ืนกลับเพ่ิมข้ึน โดยเม่ือเก็บรักษาครบ 30 วัน 
เคร่ืองดื่มลําไยผงมีคาสี b* อยูระหวาง 24.83-26.07  จากเดิมวันท่ี 0 มีคาเทากับ 24.35 ตัวอยาง
เคร่ืองดื่มลําไยผงซ่ึงเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และความช้ืนสัมพัทธรอยละ 11 มีอัตรา
การเพิ่มข้ึนของคาสี  b* สูงท่ีสุด อุณหภูมิ และความช้ืนสัมพัทธท่ีสูงข้ึน เคร่ืองดื่มลําไยผงดูดซับ
ความช้ืนมากข้ึน ทําใหคาสี b* เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว  
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ภาพท่ี 4.9 คาสี b* ของเคร่ืองดื่มลําไยผง ระหวางการเกบ็รักษา 

 
 (4) การเปล่ียนแปลงคาสีโดยรวม (ΔE) ของเคร่ืองดื่มลําไยผง    
 ตารางท่ี 4.24 แสดงการเปล่ียนแปลงคา ΔE  พบวาการเปล่ียนแปลงคา ΔE  ของเคร่ืองดื่ม
ลําไยผงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p0.05) เม่ืออุณหภูมิ และความช้ืนสัมพัทธ
สูงข้ึน สงผลใหการเปล่ียนแปลงคา ΔE สูงข้ึน (Pua et al., 2008) การเปล่ียนแปลงคา ΔE เกิดจาก
ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลท่ีไมอาศัยเอนไซม (Liu et al., 2010) เชน ปฏิกิริยาเมลลารด เนื่องมาจาก
การทําปฏิกิริยากันระหวางน้ําตาลรีดิวส และกรดอะมิโนท่ีทําใหเกิดปฏิกิริยาเมลลารด อัตราเร็ว
ของปฏิกิริยาเมลลารดเพ่ิมข้ึน เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน อัตราเร็วของปฏิกิริยานี้จะเพ่ิมข้ึนเปน 2-3  เทา เม่ือ
อุณหภูมิสูงข้ึนทุก  ๆ10  องศาเซลเซียส  และเพิ่มเร็วข้ึนเม่ือมีปริมาณน้ําตาลมากข้ึน ความเขมของสี
น้ําตาลจะเพ่ิมข้ึน ตามอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน ดังนั้นการเก็บรักษาอาหารท่ีอุณหภูมิต่ํา จะชวยชะลอ
ปฏิกิริยาเมลลารดใหชาลงได (นิธิยา, 2551) สีของผลิตภัณฑเปนปจจัยดานคุณภาพท่ีมีความสําคัญ 
เนื่องจากเปนส่ิงแรกที่ผูบริโภคสังเกตเห็น (Saenz et al., 1993) และมีอิทธิพลตอการยอมรับของ
ผูบริโภค (Liu et al., 2010)  
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ตารางท่ี 4.24 การเปล่ียนแปลงคาสีโดยรวม (ΔE) เม่ือผานการเก็บรักษา 30 วัน   

หมายเหตุ: ขอมูลแสดงเปนคาเฉล่ีย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
: ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีกํากับคาของขอมูลท่ีแตกตางกัน แสดงวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p0.05)   
 
 4.3.3.4 การเปล่ียนแปลงความสามารถในการไหลของเคร่ืองดื่มลําไยผง โดยวิธีวัดมุมกอง 
()  

ภาพท่ี 4.10 แสดงการเปล่ียนแปลงมุมกองของเคร่ืองดื่มลําไยผง พบวาอุณหภูมิ ความช้ืน
สัมพัทธ และระยะเวลาการเก็บรักษา สงผลใหมุมกองเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p0.05) ท้ังอุณหภูมิ (p=0.000) และความชื้นสัมพัทธ (p=0.000) มีผลตอการเปล่ียนแปลงมุมกอง
เทากัน ชวงแรกของการเก็บรักษาเคร่ืองดื่มลําไยผง มุมกองมีคาลดลง เนื่องจากเก็บรักษาท่ีความช้ืน
สัมพัทธต่ําทุกอุณหภูมิ เม่ือระยะเวลาผานไป มุมกองของเครื่องดื่มลําไยผงเพิ่มข้ึน อีกปจจัยหนึ่งท่ี
ทําใหมุมกองเพิ่มข้ึน คือ ในระหวางการเก็บรักษา การเปดและปดถุงตัวอยางเคร่ืองดื่มลําไยผง ทําให
ตัวอยางดูดความช้ืนกลับเพิ่มข้ึน เม่ือเก็บรักษาครบ 30 วัน มุมกองมีคาอยูระหวาง 40.61-43.02 
องศา จากเดิมวันท่ี 0 มีคาเทากับ 39.37 องศา ตัวอยางเคร่ืองดื่มลําไยผงมีมุมกองเพิ่มข้ึนสูงท่ีสุด เม่ือ
เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และความช้ืนสัมพัทธรอยละ 11 โดยอุณหภูมิ และความช้ืน
สัมพัทธท่ีสูงข้ึน สงผลใหอนุภาคดูดซับความช้ืนในอากาศไดเพ่ิมข้ึน อนุภาคผงเกาะติดกันมากข้ึน 
มุมกองจึงเพ่ิมข้ึน แสดงวาเคร่ืองดื่มลําไยผงมีความสามารถในการไหลลดลง การเปล่ียนแปลง
ความช้ืนของผงเพียงเล็กนอย สามารถเพิ่มคามุมกองไดมากกวารอยละ 100 (Zou and Brusewitz, 
2002)  
 

อุณหภูมิ (°C)  
× ความช้ืนสัมพัทธ (รอยละ) 

ΔE 

20 × 0 0.80f±0.01 
20 × 11 1.15e±0.01 
30 × 0 1.55d±0.02 
30 × 11 1.86c±0.01 
40 × 0 2.75b±0.02 
40 × 11 3.10a±0.01 
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ภาพท่ี 4.10 ความสามารถในการไหลของเครื่องดื่มลําไยผงระหวางการเก็บรักษา โดยวิธีวัดมุมกอง 
 
 4.3.3.5 การเปล่ียนแปลงความหนาแนนรวมของเคร่ืองดื่มลําไยผง 
 ภาพท่ี 4.11 แสดงการเปล่ียนแปลงความหนาแนนรวมของเคร่ืองดื่มลําไยผง อุณหภูมิ 
ความช้ืนสัมพัทธ และระยะเวลาการเก็บรักษา สงผลใหความหนาแนนรวมเปล่ียนแปลงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p0.05) ท้ังอุณหภูมิ (p=0.000) และความช้ืนสัมพัทธ (p=0.000) มีผลตอการ
เปล่ียนแปลงความหนาแนนรวมเทากัน อุณหภูมิ และความช้ืนสัมพัทธท่ีสูงข้ึน รวมถึงระยะเวลา
การเก็บท่ีเพิ่มข้ึน สงผลใหความหนาแนนรวมของเครื่องดื่มลําไยผงเพิ่มข้ึน ความช้ืนสัมพัทธท่ี
สูงข้ึน ทําใหมีปริมาณชองวางระหวางอนุภาคนอย เนื่องจากการอัดตัวกันแนนข้ึน ความหนาแนน
รวมของเคร่ืองดื่มลําไยผงจึงเพิ่มข้ึน ความหนาแนนรวมมีผลตอการไหลของเคร่ืองดื่มลําไยผง เม่ือ
ความหนาแนนรวมสูงข้ึน การไหลของเคร่ืองดื่มลําไยผงจะเร็วข้ึน (สุทิน และฤดี, 2525) แตจากผล
การทดลอง พบวาความสามารถในการไหลของเคร่ืองดื่มลําไยผงในระหวางการเก็บรักษาอยูใน
ระดับพอใช และมีความสามารถในการไหลลดลง เนื่องจากเกิดการเกาะติดกัน ซ่ึงสาเหตุหลักมา
จากการที่มีปริมาณน้ําตาลสูง ทําใหเกิดการเหนียวเกาะติดไดงาย อีกปจจัยหนึ่งท่ีทําใหความ
หนาแนนรวมเพิ่มข้ึน คือ ในระหวางการเก็บรักษา การเปดและปดถุงตัวอยางเคร่ืองดื่มลําไยผง ทําให
ตัวอยางดูดความชื้นกลับเพิ่มข้ึน เม่ือเก็บรักษาครบ 30 วัน เคร่ืองดื่มลําไยผงมีความหนาแนนรวมอยู
ระหวาง 551.41-586.72 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร จากเดิมวันท่ี 0 มีคาเทากับ 538.78 กิโลกรัม/
ลูกบาศกเมตร ตัวอยางเคร่ืองดื่มลําไยผงซ่ึงเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และความช้ืน
สัมพัทธรอยละ 11 ความหนาแนนรวมมีอัตราการเพ่ิมข้ึนสูงท่ีสุด   
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ภาพท่ี 4.11 ความหนาแนนรวมของเคร่ืองดื่มลําไยผง ระหวางการเก็บรักษา 

 
 4.3.3.6 การเปล่ียนแปลงความหนาแนนของอนุภาคของเคร่ืองดื่มลําไยผง     
 ภาพท่ี 4.12 แสดงการเปล่ียนแปลงความหนาแนนของอนุภาคของเคร่ืองดื่มลําไยผง พบวา
อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ และระยะเวลาการเก็บรักษา สงผลใหความหนาแนนของอนุภาคของ
เคร่ืองดื่มลําไยผงเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p0.05) ชวงแรกของการเก็บรักษาความ
หนาแนนของอนุภาคมีคาลดลง เนื่องจากการเก็บรักษาเคร่ืองดื่มลําไยผงท่ีความช้ืนสัมพัทธต่ําทุก
อุณหภูมิ เม่ืออุณหภูมิ และความช้ืนสัมพัทธสูงข้ึน รวมถึงระยะเวลาการเก็บรักษาเพ่ิมข้ึน ทําให
ความหนาแนนของอนุภาคเพิ่มข้ึน อีกปจจัยหนึ่งท่ีทําใหความหนาแนนของอนุภาคเพิ่มข้ึน คือ ใน
ระหวางการเก็บรักษา การเปดและปดถุงตัวอยางเคร่ืองดื่มลําไยผง ทําใหตัวอยางดูดความช้ืนกลับ
เพิ่มข้ึน เม่ือเก็บรักษาครบ 30 วัน เคร่ืองดื่มลําไยผงมีความหนาแนนของอนุภาคอยูระหวาง 
1555.98-1651.23 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร จากเดิมวันท่ี 0 มีคาเทากับ 1560.77 กิโลกรัม/ลูกบาศก
เมตร ตัวอยางเคร่ืองดื่มลําไยผงซ่ึงเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และความช้ืนสัมพัทธรอยละ 
11 ความหนาแนนของอนุภาคมีอัตราการเพ่ิมข้ึนสูงท่ีสุด ความหนาแนนของอนุภาคเปนปริมาตรท่ี
แทจริงของอนุภาค โดยไมรวมปริมาตรของชองวาง ท้ังชองวางภายในอนุภาค หรือชองวางระหวาง
อนุภาค อาศัยหลักการแทนท่ีชองวางดวยตัวทําละลายที่ไมละลายอนุภาคผง ซ่ึงคาท่ีไดอาจแตกตาง
กันออกไป ข้ึนอยูกับความสามารถของตัวทําละลายท่ีใชในการแทรกเขาแทนท่ีชองวาง หรือรูพรุน
ตางๆ (จักรพันธ, 2551) ความหนาแนนของอนุภาคเครื่องดื่มลําไยผง มีคาใกลเคียงกับความ
หนาแนนของอนุภาคของสตารช ซึ่งมีคาเทากับ 1500 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร อัลฟา-กลูโคส มี
คาเทากับ 1544 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร และบีตา-กลูโคส มีคาเทากับ 1562 กิโลกรัม/ลูกบาศก
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เมตร (Rahman, 1995) ทั้งนี้เนื่องจากเครื่องดื่มลําไยผงมีองคประกอบที่เปนมอลโตเดกซตริน 
ฟรักโทส และกลูโคสในปริมาณสูง (ธัญนิชา, 2552) 
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ภาพท่ี 4.12 ความหนาแนนของอนุภาคของเคร่ืองดื่มลําไยผง ระหวางการเก็บรักษา 

 
 4.3.3.7 การเปล่ียนแปลงความสามารถในการละลายของเคร่ืองดื่มลําไยผง   
 ภาพที่ 4.13 แสดงการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการละลายของเคร่ืองดื่มลําไยผง 
พบวาอุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ และระยะเวลาการเก็บรักษา สงผลใหความสามารถในการละลาย
ของเคร่ืองดื่มลําไยผงเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p0.05) โดยความช้ืนสัมพัทธ 
(p=0.000) มีผลตอการเปล่ียนแปลงความสามารถในการละลายมากกวาอุณหภูมิ (p=0.136) ชวงแรก
ของการเก็บรักษา ความสามารถในการละลายของเคร่ืองดื่มลําไยผงมีคาสูงข้ึน เนื่องจากการเก็บ
รักษาเคร่ืองดื่มลําไยผงท่ีความชื้นสัมพัทธต่ําทุกอุณหภูมิ เม่ือระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มข้ึน 
เคร่ืองดื่มลําไยผงมีความสามารถในการละลายลดลง อีกปจจัยหนึ่งท่ีทําใหความสามารถในการ
ละลายลดลง คือ ในระหวางการเก็บรักษา การเปดและปดถุงตัวอยางเคร่ืองดื่มลําไยผง ทําให
ตัวอยางดูดความช้ืนกลับเพิ่มข้ึน โดยเม่ือเก็บรักษาครบ 30 วัน เคร่ืองดื่มลําไยผงมีความสามารถใน
การละลายอยูระหวางรอยละ 88.45-91.06 จากเดิมวันท่ี 0 มีคาเทากับรอยละ 91.77 ซ่ึงตัวอยาง
เคร่ืองดื่มลําไยผงที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และระดับความชื้นสัมพัทธรอยละ 11 
ความสามารถในการละลายลดลงมากที่สุด อุณหภูมิ และระดับความช้ืนสัมพัทธท่ีสูงข้ึน สงผลให
ความสามารถในการละลายลดลงอยางรวดเร็ว กลไกท่ีทําใหความสามารถในการละลายลดลง คือ 
ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลท่ีไมอาศัยเอนไซม เชน ปฏิกิริยาเมลลารด โดยเปนการทําปฏิกิริยากัน
ระหวางน้ําตาลรีดิวส และกรดอะมิโน เปนสาเหตุใหเกิดสารสีน้ําตาลที่เรียกวา เมลานอยดินส 
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(melanoidins) ซึ่งไมละลายน้ํา ความสามารถในการละลายของเครื่องดื่มลําไยผงจึงลดลง (Liu 
et al., 2010) ผลการทดลองนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ Liu et al. (2010) ท่ีพบวาชวงแรกใน
การเก็บรักษามะเขือเทศผง ความสามารถในการละลายของมะเขือเทศผงเพิ่มข้ึนทุกอุณหภูมิ แตเม่ือ
ระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มข้ึน ความสามารถในการละลายของมะเขือเทศผงลดลง โดยเฉพาะการ
เก็บท่ีอุณหภูมิสูง ความสามารถในการละลายของมะเขือเทศผงลดลงอยางรวดเร็ว และลดลงอยาง
มาก เม่ือเปรียบเทียบกับท่ีอุณหภูมิต่ํา เนื่องจากมะเขือเทศผงดูดความช้ืนกลับในระหวางการเก็บ
รักษา จึงเกิดการเช่ือมกันของอนุภาคที่มีปริมาณความช้ืนสูง มะเขือเทศผงจึงจับตัวกันเปนกอน (Koç 
et al., 2010)     
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ภาพท่ี 4.13 ความสามารถในการละลายของเคร่ืองดื่มลําไยผง ระหวางการเก็บรักษา 

 
 4.3.3.11 การเปล่ียนแปลงทางจุลชีววิทยาของเคร่ืองดื่มลําไยผง  
 การวิเคราะหสมบัติทางจุลชีววิทยาของเคร่ืองดื่มลําไยผงซ่ึงเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 20, 30 
และ 40 องศาเซลเซียส (ระดับความชื้นสัมพัทธรอยละ 0 และ 11 ตามลําดับ) เปนระยะเวลา 30 วัน 
พบวาจํานวนจุลินทรียท้ังหมด จํานวนยีสต และราในผลิตภัณฑเคร่ืองดื่มลําไยผง มีจํานวนนอยกวา 
10 โคโลนี/กรัม ในทุกตัวอยาง (ภาคผนวก ค 1 และ ค 2) ซ่ึงคุณภาพท่ีไดเปนไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน ลําไยผงชงดื่ม (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 2547) ท่ีระบุวาจํานวน
จุลินทรียท้ังหมด ตองไมเกิน 1 × 103 โคโลนี/กรัม สวนยีสตและรา ตองนอยกวา 10 โคโลนี/กรัม 
ผลท่ีไดนี้เนื่องมาจากการเก็บรักษาเคร่ืองดื่มลําไยผงไวท่ีสภาวะความชื้น และคา aw ต่ํามาก 
จุลินทรียตางๆ ไมสามารถเจริญได ตัวอยางเคร่ืองดื่มลําไยผงจึงมีความปลอดภัยทางจุลชีววิทยา (นิธิ
ยา, 2551)    
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 4.3.3.12 การยอมรับของผูบริโภคตอเคร่ืองดื่มลําไยผง เม่ือเก็บรักษาครบ 30 วัน  
 การยอมรับทางประสาทสัมผัสของผูบริโภคตอเคร่ืองดื่มลําไยผง เม่ือเก็บรักษาครบ 30 วัน 
ในดานสี กล่ิน รสชาติ การชงละลาย และความชอบโดยรวม ไดผลดังตารางท่ี 4.25 
 คะแนนความชอบดานสีของผูบริโภคท่ีมีตอเคร่ืองดื่มลําไยผง ซ่ึงเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 
และความช้ืนสัมพัทธท่ีแตกตางกัน เปนเวลา 30 วัน พบวาผูบริโภคใหคะแนนความชอบดานสีไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)   
 คะแนนความชอบดานกล่ินของผูบริโภคท่ีมีตอเคร่ืองดื่มลําไยผง ซ่ึงเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 
และความช้ืนสัมพัทธท่ีแตกตางกัน เปนเวลา 30 วัน พบวาอุณหภูมิ และความช้ืนสัมพัทธท่ีแตกตาง
กัน ผูบริโภคใหคะแนนความชอบดานกล่ินแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p0.05) เม่ือ
อุณหภูมิ และความช้ืนสัมพัทธสูงข้ึน ผูบริโภคใหคะแนนความชอบดานกล่ินลดลง กล่ินของผลไม
เปนคุณสมบัติท่ีดี และเปนท่ีตองการของผูบริโภค ซ่ึงบงบอกลักษณะของน้ําผลไมผง สภาวะในการ
เก็บรักษามีผลตอความเขมขนของกล่ินผลไมผง (Pua et al., 2008) ความช้ืนสัมพัทธท่ีเพิ่มข้ึนจะเรง
การปลดปลอยสารใหกล่ินรส จึงกลาวไดวาการปลดปลอยสารใหกล่ินรสมีความสัมพันธกับความ
เขมขนของน้ําท่ีลอมรอบแคปซูล (Yoshii et al., 2000)   
 คะแนนความชอบดานรสชาติของผูบริโภคที่มีตอเคร่ืองดื่มลําไยผง ซ่ึงเก็บรักษาไวท่ี
อุณหภูมิ และความช้ืนสัมพัทธท่ีแตกตางกัน เปนเวลา 30 วัน พบวาผูบริโภคใหคะแนนความชอบ
ดานรสชาติลดลงเล็กนอย แตไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ผลไมแตละชนิดจะ
มีรสชาติเฉพาะตัว และเปนท่ีตองการของผูบริโภค สภาวะการเก็บรักษามีผลตอความเขมขนของ
รสชาติของน้ําผลไมผง (Pua et al., 2008) คะแนนความชอบดานรสชาติ มักมีแนวโนมไปในทิศทาง
เดียวกันกับคะแนนความชอบดานกล่ิน เนื่องจากสมบัติท้ังสองดานน้ีมีความสัมพันธกัน (Pua et al., 
2008)  
 คะแนนความชอบดานการชงละลายของผูบริโภคท่ีมีตอเคร่ืองดื่มลําไยผง ซ่ึงเก็บรักษาไวท่ี
อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธท่ีแตกตางกัน เปนเวลา 30 วัน พบวาอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธท่ี
แตกตางกัน ผูบริโภคใหคะแนนความชอบดานการชงละลายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p0.05) เม่ืออุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธสูงข้ึน ผูบริโภคใหคะแนนความชอบดานการชงละลาย
ลดลง เนื่องจากเคร่ืองดื่มลําไยผงจับตัวกันเปนกอนมากข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ Pua et al. 
(2008) ท่ีพบวาขนุนผงจับตัวกันเปนกอนหลังจากการเก็บรักษาเปนเวลา 12 สัปดาห ขนุนผงจับตัว
กันเปนกอนมากขึ้น ตามความช้ืนสัมพัทธท่ีเพิ่มข้ึน ปรากฏการณนี้เกิดข้ึนเนื่องจากขนุนผงดูด
ความช้ืนเพิ่มข้ึน สงผลใหสูญเสียความสามารถในการละลาย และมีคุณภาพเส่ือมลง (Peleg, 1983)   
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 คะแนนความชอบโดยรวมของผูบริโภคที่มีตอเคร่ืองดื่มลําไยผง ซ่ึงเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 
และความช้ืนสัมพัทธท่ีแตกตางกัน เปนเวลา 30 วัน พบวาอุณหภูมิ และความช้ืนสัมพัทธท่ีแตกตาง
กัน ผูบริโภคใหคะแนนความชอบโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p0.05) คะแนน
ความชอบโดยรวมเปนผลมาจากความชอบดานสี กล่ิน รสชาติ และการชงละลายของเครื่องดื่ม
ลําไยผงซ่ึงเก็บรักษาท่ีสภาวะแตกตางกัน เม่ืออุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธสูงข้ึน สงผลใหปริมาณ
ความช้ืนเพิ่มข้ึนตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา เคร่ืองดื่มลําไยผงจึงจับตัวกันเปนกอนมากข้ึน สงผล
ใหความชอบโดยรวมของผูบริโภคลดลง สอดคลองกับผลการวิจัยของ Pua et al., (2008) ซ่ึงพบวา
ความชอบโดยรวมของผูบริโภคที่มีตอขนุนผงมีความแตกตางกัน เนื่องจากอิทธิพลรวมระหวาง
อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ และระยะเวลาการเก็บรักษา ทําใหคุณภาพทางประสาทสัมผัสเกิดความ
แปรปรวน พบวาเม่ือส้ินสุดระยะเวลาการทดลอง คะแนนความชอบโดยรวมของผูบริโภคท่ีมีตอ
ขนุนผงมีคาลดลง ขนุนผงซ่ึงเก็บท่ีอุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส และมีความช้ืนสัมพัทธไมเกินรอยละ 
75 ยังคงไดรับการยอมรับจากผูบริโภค ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95  
 
ตารางท่ี 4.25 คะแนนความชอบดานประสาทสัมผัสของเคร่ืองดื่มลําไยผง ระหวางการเก็บรักษา 
อุณหภูมิ  

(°C) 
ความช้ืน
สัมพัทธ 
(รอยละ) 

สี ns
 กล่ิน รสชาติ ns การชง

ละลาย 

ความชอบ
โดยรวม 

20 0 5.97 ±1.09 6.00a±1.14 5.90 ±1.24 5.80a±1.13 6.20a±1.16 

11 6.00 ±1.29 6.00a±1.44 5.77 ±1.22 5.70ab±1.02 6.07a±1.08 

30 0 5.93 ±1.37 5.80ab±1.30 5.77 ±1.25 5.67abc±1.15 5.83ab±1.26 

11 6.00 ±1.14 5.73ab±1.14 5.60 ±1.48 5.50abc±1.25 5.83ab±1.23 

40 0 6.03 ±1.24 5.40ab±1.13 5.20 ±1.61 5.17bc±0.65 5.33b±0.30 

11 5.97 ±1.15 5.27 b±1.36 5.23 ±1.25 5.10 c±1.03 5.20b±1.30 

หมายเหต ุ: ขอมูลแสดงเปนคาเฉล่ีย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

: ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีกํากับคาของขอมูลท่ีแตกตางกัน แสดงวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
: ns แสดงวาขอมูลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)   
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 การศึกษาการเปล่ียนแปลงคุณภาพระหวางการเก็บรักษาเคร่ืองดื่มลําไยผง พบวาเคร่ืองดื่ม
ลําไยผงมีแนวโนมเก็บรักษาไดนาน เนื่องจากในระหวางการเก็บรักษาตัวอางเคร่ืองดื่มลําไยผงมีคา 
aw ต่ํากวา 0.5 (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 2547) โดยสภาวะท่ีเหมาะสมในการเก็บ
รักษาคือท่ีอุณหภูมิไมเกิน 30 องศาเซลเซียส และความช้ืนสัมพัทธไมเกินรอยละ 11 เพราะสามารถ
ชะลอการเปล่ียนแปลงทางเคมี กายภาพ จุลินทรีย ไดดีท่ีสุด รวมถึงผูบริโภคยังคงใหการยอมรับ 
สําหรับการหาความสัมพันธระหวางสมบัติทางเคมี กายภาพ กับคะแนนความชอบโดยรวม เม่ือ
พิจารณาจากคา Pearson’s correlation พบวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคะแนนความชอบดานความชอบ
โดยรวมมากที่สุด คือ คาความสวาง ความสามารถในการละลาย คาสี b* ความหนาแนนรวม และ
ความหนาแนนของอนุภาค พบวาเม่ือคาความสวาง และความสามารถในการละลายสูงข้ึน สงผลให
คะแนนความชอบโดยรวมเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p0.05) (คา Pearson’s correlation มีคา
เทากับ 0.956 และ 0.940 ตามลําดับ) ในขณะท่ีคาสี b* ความหนาแนนรวม และความหนาแนนของ
อนุภาคที่ลดลง สงผลใหคะแนนความชอบโดยรวมเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p0.05) (คา 
Pearson’s correlation มีคาเทากับ -0.956, -0.995 และ -0.986 ตามลําดับ)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


