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การผลิตนํา$ ตําลึงผงโดยการทําแห้ งแบบเยือกแข็ง
Production of Freeze-Dried Ivy Gourd Juice Powder
เศรษฐการ นุชนิยม
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต ปทุมธานี 12120

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี% ได้ศึกษาวิธีการผลิตนํ%าตําลึงผงโดยการทําแห้งแบบเยือกแข็ง ในขั%นตอนแรกได้ศึกษาวิธีการ
เตรี ยมโดยการแปรระดับ อุณหภูมิแ ละเวลาในการลวกเพื3อ ยับยั%งการทํา งานของเอนไซม์เปอร์ อ อกซิ เดส ผล
การศึกษาพบว่าการลวกผักตําลึงที3อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 2 นาที เพียงพอที3จะยับยั%งการทํางานของ
เอนไซม์เปอร์ออกซิเดสได้ และเมื3อนํานํ%าตําลึงไปทําแห้งแบบเยือกแข็งโดยการแปรปริ มาณมอลโตเด็กทริ นที3ใส่
เป็ น 3 ระดับคือ 4, 6 และ 8% ก่อนนําไปแช่เยือกแข็ง ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสพบว่าการแปรปริ มาณ
มอลโตเด็กทริ นที3ระดับ 8% ได้รับคะแนนความชอบโดยรวมมากที3สุดและแตกต่างจากที3ระดับอื3นอย่างมีนยั สําคัญ
(p<0.05) จากนั%นได้แปรปริ มาณนํ%าตาลซู โครส และนํ%าตาลฟรุ กโตสที3 ระดับ 3 และ 5% ผลการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสพบว่าการใส่น% าํ ตาลฟรุ กโตสที3ระดับ 5% ผูท้ ดสอบให้คะแนนความชอบโดยรวมมากที3สุดแตกต่าง
จากที3ระดับอื3นอย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05) เมื3อนําไปศึกษาอายุการเก็บรักษาเป็ นระยะเวลา 3 เดือนพบว่ามีปริ มาณ
เบต้าแคโรทีนเท่ากับ 1133 เรตินอลต่อ 100 กรัมไม่แตกต่างจากตําลึงสดอย่างมีนยั สําคัญ (p>0.05) ผลการตรวจ
วิเคราะห์ ปริ มาณจุ ลินทรี ยท์ % งั หมด ยีสต์และราพบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ชุมชน ประเภทผงชงดื3 ม
(มผช. 168/2546)
คําสําคัญ: การทําแห้งแบบเยือกแข็ง เบต้าแคโรทีน การพัฒนา ตําลึง

Abstract
This research was conducted to produce freeze-dried Ivy Gourd juice powder. After cleaning, the Ivy
Gourd leaves were blanched at various temperatures and times. The results showed that 95 °C for 2 min is
adequate to inhibit enzymes as determined by peroxidase. The blanched leaves were crushed and juice pressed
out. Maltodextrin was used as a stabilizer by adding to the extracted juice at the level of 4, 6 and 8g/100 ml.
Sensory evaluation indicated that addition of maltodextrin significantly (p<0.05) increased overall acceptance of
the product with 8% maltodextrin had highest overall acceptance. Sucrose or fructose as a sweetener was
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chosen to add to the juice to improve taste at the levels of 3 and 5%. The result showed that addition of fructose
at 5% had highest overall acceptance and significantly (p<0.05) The shelf life of the product was at least 3
months. The product provides 1133 retinol of β-carotene/100g juice powder with no significant (p<0.05)
differences from fresh Ivy Gourd leaves. The Microbiological quantity analysis of the product is within
standard range of Thai community product standard.
Keyword: freeze-dried, beta-carotene, development, ivy gourd
เลื อดออกตามไรฟั น นอกจากนี% วิต ามิ นทั%งสองเป็ น
สารต้านอนุมูลอิสระจึงช่วยป้ องกันการเกิดโรคมะเร็ ง
และโรคหัวใจขาดเลือด อุดมไปด้วยวิตามินบี 1 บี 2
และบี 3 ช่วยป้ องกันโรคเหน็บชา ปากนกกระจอก
บํา รุ ง ผิ ว หนัง และช่ ว ยให้ร่ า งกายใช้ป ระโยชน์ จ าก
อาหารอื3นได้เต็มที3 และมีเส้นใยเป็ นกากช่วยให้การ
ขับถ่ายสะดวก [3] วิตามินเอพบเฉพาะในสัตว์เท่านั%น
อยูใ่ นรู ปของเรตินอล เรตินอลเอสเทอร์ เรตินาล และ
กรดเรติโนอิก อาหารที3ได้จากพืชไม่มีวิตามินเอ แต่มี
สารประกอบแคโรที นอยด์ที3ละลายได้ในไขมันและ
นํ%ามัน สารประกอบแคโรทีนอยด์สามารถเปลี3ยนเป็ น
วิต ามิ น เอได้ที3 ผ นัง ลํา ไส้ เ ล็ก ตับ และไต จึ ง เรี ย ก
แคโรทีนอยด์วา่ provitamin A แคโรทีนอยด์พบมาก
ในพืชผักที3มีสีเขียวและสี เหลือง นํ%าผลไม้ที3มีสีเหลือง
หรื อส้ ม แดง เช่ น แครอท ฟั ก ทอง มะละกอสุ ก
มะเขื อเทศ ใบคะน้า ใบยอ และใบตําลึ ง ดังนั%นการ
บริ โภคผักใบเขียว แครอท หรื อฝั กทองควรผัดด้วย
นํ% ามั น เพื3 อ ให้ ร่ างกายได้ รั บ แคโรที น อยด์ ดี ข% ึ น
แคโรที นอยด์ที3 พบในธรรมชาติ มี หลายชนิ ด ได้แ ก่
แอลฟา-แคโรที น เบต้า -แคโรที น และแกมม่ า แคโรที น แต่แคโรที นที3 มีประโยชน์ต่อร่ างกายมาก
ที3สุด คือ เบต้า-แคโรทีน [4]

1. บทนํา
ตําลึ ง มี ชื3 อทางวิท ยาศาสตร์ ว่า Coccinia
grandis (L.) Voigt มี ชื3อพ้องว่า Coccinia indica
Wight & Arnott และมีชื3อสามัญว่า Ivy Gourd อยูใ่ น
วงศ์ Cucurbitaceae เป็ นพืชพื%นเมืองของเอเชียเขต
ร้ อน และแอฟริ ก าเขตร้ อ น ในประเทศไทยตําลึ ง
สามารถพบได้ต ามรั% วหรื อ ที3 ร กร้ า ง นิ ย มปลู ก ตาม
บ้านเรื อนและสวนครัว โดยทางภาคเหนื อเรี ยกว่า ผัก
แคบ ทางภาคอี ส านเรี ยกว่ า ผั ก ตํ า นิ น และคน
กะเหรี3 ยงและแม่ฮ่องสอนจะเรี ยกตําลึงว่า แคเด๊าะ [1]
ตํา ลึ ง เป็ นผัก ที3 มี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการสู ง จากการ
วิเคราะห์ ผกั ผลไม้ในประเทศ 196 ชนิ ด โดยกรม
วิทยาศาสตร์ การ แพทย์ พบว่า ในใบและยอดตําลึ ง
100 กรัม มีโปรตีนสูงถึง 3.3 กรัม ซึ3งจัดอยูใ่ นอันดับที3
25 ของพืชผักต่าง ๆ เช่น ถัว3 ฝักยาว ถัว3 พู ถัว3 แขก และ
ถั3ว ลัน เตา ซึ3 งผัก เหล่ า นี% มี โ ปรตี น น้ อ ยกว่ า ตํา ลึ ง
นอกจากนี% ตาํ ลึงยังมีแคลเซี ยมสู งถึง 126 มิลลิกรัมใน
100 กรัม ซึ3 งสู งกว่ากุง้ กุลาดําหลายเท่า แคลเซี ยมช่วย
บํา รุ ง กระดู ก และฟั น ตํา ลึ ง มี ธ าตุ เ หล็ ก สู ง ถึ ง 4.6
มิลลิกรัมใน 100 กรัม ช่วยบํารุ งเลือดและแก้โลหิ ต
จาง [2]
ผัก ตํา ลึ ง ยัง เป็ นแหล่ ง ของวิต ามิ น ตาม
ธรรมชาติ ที3สํา คัญ ได้แก่ วิต ามิ นเอ 18,608 หน่ ว ย
สากลต่อตําลึงสด 100 กรัม ช่วยบํารุ งสายตา มีวิตามิน
ซี 34 มิลลิกรัมใน 100 กรัม ช่วยป้ องกันและรักษาโรค
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การทําแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze drying)
เป็ นกระบวนการทําแห้งที3 ใช้หลักการดึ งเอาโมเลกุล
ของนํ%าออกจากอาหาร โดยอาศัยการระเหิ ดของนํ%า
จากสภาพของแข็งกลายเป็ นไอ อาหารที3 ตอ้ งการทํา
แห้งโดยวิธีน% ี จะถูกทําให้อยู่ในสภาพเยือกแข็ง การ
ระเหิ ด ของนํ% าเกิ ด ขึ% นได้ เ นื3 อ งจากความดั น และ
อุณหภูมิในการทําแห้งที3อยู่ต3าํ กว่าจุดวัฏภาคของก๊าซ
ของเหลว และของแข็ง หรื อจุด Triple point ของนํ%า
หรื อสารละลายในอาหาร [5] ซึ3 งการทําแห้งวิธีน% ี
สามารถรั ก ษาคุ ณ ค่ า ทางอาหารและคุ ณ ภาพทาง
ประสาทสัมผัสได้ดีกว่าการทําแห้งแบบทัว3 ไป
การศึกษาในครั%งนี% มีวตั ถุประสงค์เพื3อศึกษา
วิธีการเตรี ยมการผลิตนํ%าตําลึงผง โดยวิธีการทําแห้ง
แบบเยือกแข็ง (Freeze drying) โดยศึ กษาสภาวะที3
เหมาะสมในการลวก ปริ มาณมอลโตเดกทริ น ชนิ ด
และปริ มาณสารให้ความหวานที3เหมาะสม ศึกษาอายุ
การเก็ บ รั ก ษาและการยอมรั บ ของผู ้บ ริ โภคต่ อ
ผลิตภัณฑ์น% าํ ตําลึงผง

2.3.1 ศึกษาวิธีการเตรียมตําลึงและสภาวะที
เหมาะสมในการลวก (Blanching)
การเตรี ยมวั ต ถุ ดิ บโดยนํ า ผั ก ตํ า ลึ ง มา
คัดเลือกเอาเฉพาะส่ วนใบที3 มีสีเขียวไม่มีตาํ หนิ เช่ น
รอยด่าง หรื อรอยไหม้ นําไปล้างนํ%าให้สะอาด ทิ%งให้
สะเด็ ด นํ% าบนตะแกรง หั3 น ขนาดความยาว 0.5
เซนติเมตร นํามาลวกโดยการแปรอุณหภูมิการลวก
เป็ น 3 ระดับ คื อ 85, 90 และ 95 องศาเซลเซี ย ส
อัต ราส่ ว นนํ%า 1 ลิ ต ร ต่ อ ปริ ม าณผักตํา ลึ ง 500 กรั ม
และแปรเวลาในการลวกเป็ น 5 ระดับคื อ 1, 2, 3, 4
และ 5 นาที หลังจากลวกเสร็ จนําไปแช่ในนํ%าเย็นทันที
จากนั%นนําไปวิเคราะห์ค่า Peroxidase test เพื3อเลือก
เวลาที3เหมาะสมในการยับยั%งเอนไซม์เปอร์ ออกซิ เดส
ในการลวกการทดสอบค่า Peroxidase test ทําได้โดย
นํา กัว อะคอล (Guaiacol) และไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ (H2O2) ซึ3งเป็ นสารที3ไม่มีสีมาทําปฏิกิริยากัน
โดยใช้เ อนไซม์ เ ปอร์ อ อกซิ เ ดสจากผัก เป็ นตัว เร่ ง
ปฏิกิริยา ถ้าเอนไซม์จากนํ%าผักยังเหลืออยู่ (active) ก็
จะทํา ให้เ กิ ดผลิ ต ภัณ ฑ์สี น% าํ ตาลแดงขึ% น ซึ3 ง สามารถ
มองเห็นด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจน
การประเมินผล :ทดสอบค่า Peroxidase test
2.3.2 ศึกษาผลของปริมาณมอลโตเดกทรินที
เติมต่ อค่ าทางกายภาพ
นํา ผัก ตํา ลึ ง ที3 ผ่ า นการลวกด้ ว ยสภาวะที3
เหมาะสมไปตี ป่ นด้ว ยเครื3 องบดผสมอาหารด้ว ย
อัตราส่วนนํ%า 500 มิลลิลิตรต่อตําลึง 250 กรัมปั3 นนาน
2นาทีโดยใช้ความเร็ วระดับ 2 คั%นแยกกากออกนํานํ%า
ใบตําลึงที3ได้มา เติมมอลโตเดกทริ นโดยแปรปริ มาณ
มอลโตเดกทริ นเป็ น 3 ระดับคือ 6, 4 และ 8% (w/v)
นํานํ%าตําลึงมาใส่ ในถาดสําหรับทําแห้งแบบเยือกแข็ง
เปิ ดสวิทซ์เครื3 องทําแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze Dryer)
ใช้โปรแกรมทําแห้งแบบ Manual โดยตั%งอุณหภูมิแช่

2. วัตถุดิบ อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง
2.1 วัตถุดบิ
ผัก ตํา ลึ ง นํ%า ตาลซู โ ครส นํ%า ตาลฟรุ ก โตส
มอลโตเดกทริ น
2.2 อุปกรณ์ และเครืองมือ
เครื3 องทําแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze Dryer)
ยี3ห้อFTS SYSTEMS รุ่ น 5000FD2055D เครื3 องบด
ผสมอาหาร เครื3 องชัง3 นํ%าหนัก พีเอชมิเตอร์ เครื3 องหา
ปริ มาณนํ% าอิ สระ เครื3 องวั ด สี เครื3 องปิ ดผนึ ก
ถุงพลาสติก อุปกรณ์เครื3 องครัวต่าง ๆ เช่น หม้อ ทัพพี
จาน ช้อน ถ้วยชิม เป็ นต้น
2.3 วิธีการทดลอง
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Randomized complete block design (RCBD) ทําการ
ทดลอง 2 ซํ%า
การประเมินผล : วัดค่าสี ( L a b ) การ
ละลาย ปริ ม าณนํ%า อิ ส ระ ความชื% น และการทดสอบ
ทางประสาทสัมผัสประเมินคุณลักษณะด้าน สี กลิ3น
รส ลักษณะปรากฏและความชอบโดยรวมโดยวิธี 9Points Hedonic Scales ใช้ผูท้ ดสอบทัว3 ไปจํานวน 50
คน
2.3.5 ศึ ก ษาคุณค่ าทางโภชนาการในด้ า น
ปริมาณเบต้ าแคโรทีน
นําตําลึงผงที3ผา่ นการเก็บรักษาไว้ 3 เดือนส่ ง
ตรวจวิเคราะห์ปริ มาณเบต้าแคโรที น โดยวิธี HPLC
Method (Department of Medial science and department Medical Science Foundation National Bureau
of Agricultural Commodity and Food Standards,
2003)
2.3.6 สถิตทิ ใี ช้ ในการประเมิน
ว า ง แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ Complete
Randomized Design สําหรับด้านแคมีและกายภาพ
วางแผนการทดลองแบบ Randomized
complete block design (RCBD) สําหรับการทดสอบ
ทางประสาทสัมผัส
วิ เ คราะห์ ผ ลการทดลองทางสถิ ติ โ ดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ป SPSS Version 16
โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรี ยบเที ยบความ
แตกต่างของค่าเฉลี3ยด้วยวิธี Duncan’s New Multiple
Range Test

เยือกแข็งไว้ที3 -30 องศาเซลเซี ยส นาน 3 ชัว3 โมงเมื3อ
ครบตามเวลาที3กาํ หนดจึงทําการปรับอุณหภูมิเพิ3มขึ%น
ครั% งละ 5 องศาเซลเซี ย สทุ ก ๆ 1 ชั3ว โมงจนกระทั3ง
อุณหภูมิสุดท้ายเท่ากับ 25 องศาเซลเซี ยสจึงปิ ดเครื3 อง
ทําแห้งแบบเยือกแข็งนําตําลึงผงที3ผา่ นการทําแห้งแล้ว
ออกมาบดและร่ อนผ่านตะแกรงขนาด 35 mesh ใส่ ใน
ถุงอลูมิเนียมฟอยล์ปิดผนึก นําไปดําเนินการขั%นต่อไป
การประเมินผล : วัดค่าพีเอช การละลาย
ปริ มาณนํ%าอิสระ ความชื%น
2.3.3 ศึ ก ษาชนิดและปริ ม าณสารให้ ค วาม
หวานต่ อผลิตภัณฑ์ ตาํ ลึงผง
คัดเลือกตําลึงผงจากการทดลองข้อ 2.3.2 ที3
ได้รับการยอมรับคะแนนความชอบโดยรวมมากที3สุด
จากการทดสอบทางประสาทสัม ผัส มาละลายนํ%า ที3
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสโดยใช้อตั ราส่วนผงตําลึง 5
กรัมต่อนํ%า 100 มิลลิลิตร แล้วนํามาผสมสารให้ความ
หวาน โดยแปรชนิดของสารให้ความหวาน 2 ชนิ ดคือ
นํ%าตาลซูโครส และนํ%าตาลฟรุ กโตสและแปรปริ มาณ
สารให้ความหวานเป็ น 2 ระดับคือ 3 และ 5 % (w/v)
การประเมิน ผล : โดยการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสโดยวิธี 9-Points hedonic scales
2.3.4 ศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์
ตําลึงผง
นําตําลึ งผงสู ตรที3 ได้รับคะแนนความชอบ
โดยรวมมากที3สุด จากการทดสอบทางประสาทสัมผัส
ในการทดลองข้อ 2.3.3 มาใช้ในการเตรี ยมตําลึงผง
โดยนํามาทําแห้งแบบเยือกแข็งตามขั%นตอนข้อ 2.3.2
หลัง จากนั%น นํา มาบรรจุ ในถุ ง พลาสติ ก ชนิ ด โพลี เ อ
ทิลีน (PE) และถุงลามิเนทอลูมิเนี ยมฟอยล์เก็บไว้ที3
อุณหภูมิหอ้ ง จากนั%นสุ่มตรวจตัวอย่างทุก 1 เดือนเป็ น
เ ว ล า 3 เ ดื อ น โ ด ย ว า ง แ ผ น กา ร ท ด ล อ ง แ บ บ

3. ผลการทดลอง
3.1 ผลการศึ ก ษาวิ ธี ก ารเตรี ย มตํา ลึ ง และสภาวะที
เหมาะสมในการลวก(Blanching)
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การแปรอุ ณ หภู มิ ก ารลวกผัก ตํา ลึ ง เป็ น 3
ระดับ คือ 85, 90 และ 95 องศาเซลเซี ยสและแปรเวลา

ในการลวกเป็ น 5 ระดับคือ 1, 2, 3, 4 และ 5 นาทีผล
การทดลองดังตารางที3 1

ตารางที 1 ผลของเวลาและอุณหภูมิที3ใช้ในการลวกตําลึง กับการทํางานของเอนไซม์เปอร์ออกซิเดส
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
เวลา (นาที)
85
90
95
1
++++++
++++
+
2
++++
+++
3
+++
++
4
++
+
5
+
หมายเหตุ + หมายถึง เกิดสี น% าํ ตาลแดงในการทดสอบแสดงว่ามีการทํางานของเอนไซม์เปอร์ ออกซิ เดส จํานวนเครื3 องหมายที3มากขึ%น
แสดงความเข้มของสี
- หมายถึง ไม่เกิดสี น% าํ ตาลแดงแสดงว่าไม่มีการทํางานของเอนไซม์เปอร์ ออกซิ เดส

จากตารางที3 1 จะเห็นได้วา่ เวลาและอุณหภูมิ
ที3 ใช้ในการลวกผักตําลึ งมี ผลต่อการทําลายเอนไซม์
เปอร์ ออกซิ เดส เมื3อเพิ3มระยะเวลาในการลวก จะทํา
ให้ความเข้มของสี น% ําตาลแดงในการทดสอบลดลง
(จํา นวนเครื3 องหมายบวกลดลง) ดั ง นั% นการเพิ3 ม
ระยะเวลาในการลวกที3 น านขึ% น จะสามารถทํา ลาย
เอนไซม์ได้มากขึ%น โดยเฉพาะการเพิ3มอุณหภูมิจาก 90
เป็ น 95 องศาเซลเซี ยสจะเพิ3มประสิ ทธิ ภาพการลวก
ได้ดี กว่า การเพิ3 ม อุณ หภูมิ จ าก 85 เป็ น 90 องศา
เซลเซี ยส การลวกที3 85 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลานาน
ถึง 5 นาที ยังไม่เพียงพอต่อการทําลายเอนไซม์เปอร์
ออกซิเดส ถึงแม้วา่ การลวกที3 90 องศาเซลเซี ยส เป็ น
เวลา 5 นาที จะเพียงพอต่อการทําลายเอนไซม์ แต่การ
เพิ3 ม อุ ณ หภู มิ เ ป็ น 95 องศาเซลเซี ย สสามารถเพิ3 ม
ประสิ ทธิ ภาพการลวกได้ดีข% ึนมาก คือ ใช้เวลาในการ
ลวกเพียง 2 นาที ก็เพียงพอที3 จะยังยั%งการทํางานของ
เอนไซม์ เ ปอร์ อ อกซิ เ ดสได้ และจากการสั ง เกต

ลัก ษณะของผัก ตําลึ ง ที3 ได้ พบว่า ทํา ให้มีสี เ ขี ยวเข้ม
สวยงามกว่าการใช้เวลานาน ซึ3 งผลที3ได้สอดคล้องกับ
การลวกผักบรอกโคลี [6] ซึ3 งพบว่าการลวกโดยใช้
อุ ณ หภู มิ สู ง ระยะเวลาสั% นดี ก ว่ า อุ ณ หภู มิ ต3 ํา ระยะ
เวลานานทั%ง ในแง่ คุ ณ ภาพของผัก และการทํา ลาย
เอนไซม์ ส่ วนการลวกผักตําลึงที3 อุณหภูมิ 95 องศา
เซลเซี ยส เป็ นเวลา 2 นาที [7] ก็พบว่าเพียงพอที3 จะ
ยับ ยั%ง การทํา งานของเอนไซม์ เ ปอร์ อ อกซิ เ ดสได้
ดังนั%นในการทดลองขั%นต่อไปจึ งเลื อกใช้การลวกที3
อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 2 นาที ก่อนนํา
ผักตําลึงไปใช้ในการสกัดนํ%า การให้ความร้อนในการ
ลวก ถึงแม้วา่ จะมีการทําลายสารอาหารก็ตาม แต่ก็มี
ข้อดีมากมาย เช่น ช่วยลดการปนเปื% อนของจุลินทรี ยท์ ี3
ติ ดมากับพื%นผิ วของอาหาร การลวกผักก่ อนการบด
หรื อสับจะช่วยรั กษาวิตามินซี ไว้ได้ [8] แต่มีปัจจัย
หลายประการที3มีผลต่อการลวก เช่น ชนิ ดของผักและ
ผลไม้ รวมทั%ง ความแก่ -อ่อ น ขนาดชิ% น ของอาหาร
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อุณหภูมิในการลวก วิธีการให้ความร้อน เป็ นต้น [5]
ดังนั%นจึงต้องมีการทดสอบว่าสภาวะที3ใช้ในการลวก
เพียงพอหรื อไม่โดยการทดสอบเอนไซม์เปอร์ ออกซิ
เดส ซึ3 งเป็ นวิธีที3นิยมใช้กนั ทั3วไป เนื3 องจากสามารถ
ตรวจสอบได้ง่ายและทนความร้อนมากกว่าเอนไซม์
ตัวอื3น ๆ จึงมีความเหมาะสมที3จะใช้เป็ นดัชนี บ่งชี%การ
ลวกได้ วัตถุดิบประเภทผัก และผลไม้ที3จะนําไปแปร
รู ปด้วยวิธีการทําแห้ง หรื อแช่ เยือกแข็ง จําเป็ นต้อ ง
ผ่านกระบวนการลวกก่อน เนื3 องจากอุณหภูมิที3ใช้ใน

กระบวนการอบแห้ง และแช่เยือกแข็งไม่เพียงพอใน
การทําลายเอนไซม์ที3ทาํ ให้เกิ ดการเปลี3ยนแปลงของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นด้ า นคุ ณค่ า ทางโภชนาการ และ
คุ ณ ลัก ษณะทางประสาทสั ม ผัส เช่ น กลิ3 น สี และ
รสชาติในระหว่างการเก็บรักษาได้ [9]
3.2 ผลการศึกษาปริ มาณมอลโตเดกทรินทีเติมต่ อค่ า
ทางกายภาพ

ตารางที 2 ผลของปริ มาณมอลโตเดกทริ นที3เติมในนํ%าตําลึงต่อปริ มาณนํ%าอิสระ ความชื%น พีเอชและการละลายของ
นํ%าตําลึงหลังการทําแห้งแบบเยือกแข็ง
ปริมาณมอลโตเดกทริน (%)
4
6
8
a
b
ปริ มาณนํ%าอิสระ
0.371 ±0.01
0.302 ±0.00
0.165c±0.00
ความชื%น (%)
6.38a±0.20
5.37b±0.20
3.49c±0.20
พีเอช
7.90a±0.00
7.82b±0.02
7.72c±0.01
44.5a±6.36
36.00b±2.82
25.50c±2.12
การละลาย (วินาที)
หมายเหตุ a, b, c ตัวเลขที3มีอกั ษรกํากับแตกต่างกันจากแถวนอนเดียวกันแตกต่างกันอย่าง มีนยั สําคัญ (p≤ 0.05)

จากการทดลองใช้มอลโตเดกทริ นที3มีค่า DE
10 เป็ นสารช่วยในการทําแห้ง (Drying aid) นํ%าตําลึง
ผง พบว่าการเพิ3มปริ มาณมอลโตเดกทริ นจาก 4% เป็ น
6 และ 8% มีผลต่อปริ มาณนํ%าอิสระ ความชื%น พีเอช
และการละลายของนํ%าตําลึ งผงหลังการทําแห้งแบบ
เยือกแข็งอย่างมีนยั สําคัญ (p≤0.05) ดังแสดงในตาราง
ที3 2 การเพิ3มมอลโตเดกทริ นหรื อสารช่วยในการทํา
แห้งมีผลให้น% าํ ผักหรื อผลไม้ผงมีค่าGlass transition
temperature (Tg) ที3สูงขึ%น [10] สามารถทําแห้งได้ง่าย
ขึ% น ซึ3 งจะเห็ นได้จ ากค่ าความชื% น ของนํ%า ตําลึ งผงที3
ลดลงมากขึ% น จาก 6.38 เป็ น 5.37 และ 3.49%
ตามลําดับ การลดลงของความชื%นหรื อปริ มาณนํ%าใน

นํ%าตําลึงผงส่ งผลโดยตรงให้ค่าปริ มาณนํ%าอิสระ โดย
ลดลงจาก 0.37 เป็ น 0.30 และ 0.16 ตามลําดับ
โดยเฉพาะอย่างยิง3 ที3ระดับการเติมมอลโตเดกทริ น 8%
มีผลให้ปริ มาณนํ%าอิสระในนํ%าตําลึงผงลดลงอย่างมาก
เหลือเพียง 0.16 การที3ตวั อย่างอาหารมีค่าปริ มาณนํ%า
อิ ส ระตํ3า ลงจากการทํา แห้ ง จะช่ ว ยให้ ส ามารถเก็ บ
อาหารได้นานโดยไม่เน่าเสี ยจากจุลินทรี ย ์ [5] การใช้
มอลโตเดกทริ นเป็ นสารช่วยในการทําแห้งยังมีผลต่อ
ค่าพีเอชของนํ%าตําลึงผง โดยการเติมมอลโตเดกทริ น
มากขึ%นในระดับ 4, 6 และ 8% มีผลให้น% าํ ตําลึงมีค่าพี
เอช ลดลงเป็ น 7.90, 7.82 และ 7.72 ตามลําดับ การใช้
มอลโตเดกทริ นเป็ นสารช่วยในการทําแห้งมีผลให้ Tg
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ของระบบเพิ3มขึ%น [11] การที3 น% าํ ตําลึงผงมีค่า Tg ที3
สู งขึ%นทําให้ดูดความชื% นได้น้อยลง (Hygroscopicity)
จึ ง ช่ ว ยให้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ผ งที3 ไ ด้เ ทได้ง่ า ย (Flowability)
นอกจากนี% ย งั มี ผลให้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ผงละลายได้ง่า ยขึ% น

(Solubility) ดังนั%นจึงเลือกนํ%าตําลึงที3แปรปริ มาณมอล
โตเดกทริ นเท่ากับ 8%ใช้ในการทดลองต่อไป
3.3 ผลการศึกษาชนิดและปริมาณสารให้ ความหวาน
ต่ อผลิตภัณฑ์ ผงตําลึง

ตารางที 3 ผลของชนิ ดและปริ มาณสารให้ความหวานที3 เติ มในนํ%าตําลึงผงที3 ผ่านการทําแห้งแบบเยือกแข็งต่อ
คะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบ 9-Point hedonic scale
คุณลักษณะ
ชนิด และปริมาณสารให้ ความหวาน
ซู โครส 3%
ซู โครส 5%
ฟรุกโตส 3%
ฟรุกโตส 5%
a
a
a
ลักษณะปรากฏ
5.83 ±1.46
5.86 ±1.77
5.83 ±1.64
6.06b ±1.25
สี
6.06b±1.52
5.73a±1.87
5.73a±1.59
6.16b±1.39
กลิ3น
5.10a±2.00
4.90a±1.90
5.13a±1.88
5.63b±1.77
5.53a±1.85
5.83a±1.83
5.40a±1.88
6.20b±1.49
รสชาติ
ความหวาน
5.36a±1.75
5.83a±1.74
5.83a±1.87
6.73b±1.48
ความชอบโดยรวม
5.93a±1.63
6.20a±1.34
5.86a±1.67
6.80b±1.24
หมายเหตุ a, b ตัวเลขที3มีอกั ษรกํากับแตกต่างกันจากแถวนอนเดียวกันแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p≤0.05)

วิเคราะห์ค่าทางสถิติแล้วความแตกต่างไม่มีนยั สําคัญ
การเพิ3มปริ มาณนํ%าตาลซู โครสและฟรุ กโตสจาก 3%
เป็ น 5% มีแนวโน้มให้ผลการทดสอบทางประสาท
สัมผัสมีระดับคะแนนความชอบในด้านต่าง ๆ สู งขึ%น
โดยเฉพาะอย่างยิ3งด้านความหวาน ทําให้ ผูท้ ดสอบ
รู ้สึกชอบมากขึ%นส่ งผลให้ระดับคะแนนในด้านอื3น ๆ
เช่ น ลักษณะปรากฏ สี กลิ3น รสชาติ และความชอบ
โดยรวมสูงขึ%นไปด้วย แต่การเพิ3มระดับนํ%าตาลซูโครส
จาก 3% เป็ น 5% มีผลให้ระดับคะแนนความชอบด้าน
ต่ า ง ๆไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ทางสถิ ติ (p>0.05)
ในขณะที3การเพิ3มระดับนํ%าตาลฟรุ กโตสจาก 3% เป็ น
5% มีผลให้ระดับคะแนนความชอบด้านต่าง ๆ สู งขึ%น
อย่างมีนยั ทางสถิติ (p≤0.05) ทั%งนี% อาจอธิ บายได้จาก
ระดับความหวานของนํ%าตาลฟรุ กโตสที3 สูงมากกว่า
นํ%าตาลซู โครสทําให้การเพิ3มในระดับที3เท่ากัน ส่ งผล

จากตารางที3 3 จะเห็ นว่า การเติ มนํ%าตาล
ซู โ ครสและฟรุ กโตสในนํ%า ตํา ลึ ง ผงที3 ร ะดับ 3% ให้
ระดับคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสในด้าน
ลั ก ษณะปรากฏ กลิ3 น รสชาติ ความหวานและ
ความชอบโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ทางสถิติ
(p>0.05) โดยระดับคะแนนอยูใ่ นระดับเฉย ๆ ถึงชอบ
เล็กน้อย (คะแนน 5 ถึง 6) การที3ระดับคะแนนการ
ทดสอบทางประสาทสัมผัสในด้านความหวานของนํ%า
ตําลึ งในตัวอย่างทั%งสองไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติอาจเกิ ดจากปริ มาณการเติมนํ%าตาลค่อนข้าง
ตํ3าคือเพียง 3% เท่านั%น ทําให้ผทู ้ ดสอบมีความชอบใน
ระดับความหวานที3ไม่แตกต่างกัน อีกสาเหตุหนึ3 งก็คือ
ผู ้ท ดสอบแต่ ล ะคนให้ ร ะดับ คะแนนความชอบที3
แตกต่ า งกัน มากดัง จะเห็ น ได้จ ากค่ า ส่ ว นเบี3 ย งเบน
มาตรฐานที3 ค่อนข้างสู ง (1.87 และ 2.00) ทําให้เมื3 อ
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จากการนํานํ%าตําลึงผงที3ผา่ นการทําแห้งแบบ
เยือกแข็งโดยใช้มอลโตเดกทริ นเท่ากับ 8% เป็ นสาร
ช่วยในการทําแห้ง จากนั%นเติมนํ%าตาลฟรุ กโตส 5% มา
บรรจุในถุงพลาสติกชนิ ดโพลีเอทิลีน (PE) และถุงลา
มิเนทอลูมิเนี ยมฟอยล์ เก็บไว้ที3อุณหภูมิห้อง และทํา
การสุ่ มตัวอย่างมาวิเคราะห์ ค่าทางกายภาพและทาง
ประสาทสัมผัสทุก 1เดื อนเป็ นเวลา 3 เดื อนได้ผลดัง
แสดงในตารางที3 4

ให้ตวั อย่างที3ใส่น% าํ ตาลฟรุ กโตสหวานมากขึ%นมากกว่า
นํ%า ตาลซู โ ครส และผูท้ ดสอบมี แ นวโน้ม ที3 จ ะชอบ
ตัวอย่างที3หวานมากขึ%นจึงให้ระดับคะแนนความชอบ
ในตัวอย่างที3เติมนํ%าตาลฟรุ กโตส 5% มากที3สุด ดังนั%น
จึ ง เลื อ กนํ% าตาลฟรุ กโตสในระดั บ 5% ไปใช้ ใ น
การศึกษาขั%นถัดไป
3.4 ผลการศึ ก ษาอายุ ก ารเก็บ รั ก ษาของผลิ ต ภั ณ ฑ์
ตําลึงผง

ตารางที 4 ผลของระยะเวลาการเก็บตําลึงผงในถุงลามิเนทอลูมิเนี ยมฟอยล์
อุณหภูมิหอ้ งต่อพีเอช ปริ มาณนํ%าอิสระและความชื%น
เดือนที
ค่ าพีเอช
ค่ าปริมาณนํา$ อิสระ
ALU
PE
ALU
PE
c
c
a
0
7.70 ±0.00 7.70 ±0.00 0.227 ±0.00 0.227a±0.00
1
7.74d±0.00 7.77d±0.01 0.240b±0.01 0.243b±0.01
2
7.54b±0.01 7.41b±0.01 0.278c±0.00 0.281c±0.01
7.40a±0.02 7.27a±0.02 0.287d±0.00 0.339d±0.00
3

(ALU) และถุงโพลีเอทิลีน (PE) ที3
ความชื$น (%)
ALU
PE
a
3.013 ±0.00
3.013a±0.00
3.039b±0.02
4.093b±0.00
3.068b±0.00
4.954c±0.00
3.032b±0.02
5.151d±0.03

หมายเหตุ a, b, c, d ตัวเลขที3มีอกั ษรกํากับแตกต่างกันจากแถวตั%งเดียวกันแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p≤0.05)

จากการติดตามการเปลี3ยนแปลงลักษณะทาง
กายภาพของนํ%าตําลึงผงที3เก็บในถุงพลาสติกชนิ ดโพลี
เอทิลีนและถุงลามิเนทอลูมิเนียมฟอยล์ที3อุณหภูมิห้อง
เป็ นเวลา 3 เดื อ น (ตารางที3 4) พบว่ า ค่ า พี เ อชมี
แนวโน้มลดลง แต่ความชื%น ปริ มาณนํ%าอิสระและค่า
การละลาย (รู ปที3 1) มีแนวโน้มเพิ3มขึ%นในตัวอย่างที3
บรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ท% งั สองชนิ ด แต่ตวั อย่างที3 บรรจุ
ในถุงโพลีเอทิลีนมีแนวโน้มเปลี3ยนแปลงรวดเร็ วกว่า
ทั%ง นี% อาจเกิ ด จากการที3 ถุ ง ลามิ เ นทอลู มิ เ นี ย มฟอยล์
ป้ องกันการซึ มผ่านของนํ%าและก๊าซต่าง ๆ ได้ดีกว่าถุง
โพลี เอทิ ลีนรวมทั%งสามารถป้ องกันแสงได้ดว้ ย [12]
ทํา ให้ปกป้ องผลิ ต ภัณ ฑ์ไ ด้ดี กว่า การที3 น% ํา และก๊ า ซ
สามารถผ่านเข้าออกในถุงโพลีเอทิ ลีนได้ ถึงแม้วา่ จะ

เป็ นปริ มาณเพียงเล็กน้อยก็ตาม แต่จะมีผลให้น% าํ ตําลึง
ผงมีความชื% นสู งขึ% น ดังจะเห็ นได้จากเมื3 อเริ3 มต้น นํ%า
ตําลึงผงมีความชื%นประมาณ 3.01% แต่เมื3อเวลาผ่าน
ไป 3 เดื อ น นํ%า ตําลึ ง ผงที3 เ ก็ บ ในถุ ง โพลี เ อทิ ลี น มี
ความชื%นเพิ3มขึ%นเป็ น5.15% ในขณะที3น% าํ ตําลึงผงที3เก็บ
ในถุ ง ลามิ เ นทอลู มิ เ นี ย มฟอยล์ มี ค วามชื% น เพิ3 ม ขึ% น
เล็ก น้อ ยเป็ น 3.03% เท่ า นั%น การที3 ต ัว อย่า งดู ด ซับ
ความชื% น ไว้จ ะมี ผ ลให้ป ริ ม าณนํ%า อิ ส ระมี ค่ า สู ง ขึ% น
[13]ดังจะเห็ นได้จ ากนํ%าตําลึ งผงที3 เ ก็บ ใน ถุง โพลี เ อ
ทิลีนมีปริ มาณนํ%าอิสระเพิ3มขึ%นจาก 0.227 เป็ น 0.339
ในขณะที3 น% าํ ตําลึ งผงที3 เก็ บในถุง ลามิ เ นทอลู มิเนี ย ม
ฟอยล์มีปริ มาณนํ%าอิสระเพิ3มขึ%นจาก 0.227 เป็ น 0.287
เท่านั%น ปริ มาณนํ%าอิสระที3เพิ3มขึ%นมีผลต่อเสถียรภาพ
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ในการเก็ บ รั ก ษาผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นด้ า นต่ า งๆ ทั% งทาง
กายภาพ เคมีและทางประสาทสัมผัส [13] การเพิ3มขึ%น
ของปริ มาณความชื% น และปริ มาณนํ%าอิ ส ระทํา ให้
ความสามารถในการละลายของนํ%าตํา ลึ ง ผงลดลง
กล่าวคือเมื3อเก็บตําลึงผงไว้นานขึ%นจะทําให้ใช้เวลาใน

การละลายเพิ3 ม มากขึ% น ตามลํา ดับ โดยแนวโน้ม นํ%า
ตํา ลึ ง ผงที3 เ ก็ บ ในถุ ง โพลี เ อทิ ลี น จะใช้เ วลาในการ
ละลายนานกว่านํ%าตําลึ งผงที3 เก็บในถุงลามิเนทอลูมิ
เนียมฟอยล์เมื3อเก็บไว้เป็ นระยะเวลาที3เท่ากันดังแสดง
ในรู ปที3 1

ระยะเวลาการละลาย (วินาท )ี

70
60

ALU

50

PE

40
30
20
10
0
0

1

2

3

ระยะเวลาการเก็บ (เดือน)

รู ปที 1 ผลของระยะเวลาการเก็บตําลึงผงในถุงลามิ เนทอลูมิเนี ยมฟอยล์ (ALU) และถุงโพลีเอทิ ลีน (PE) ที3
อุณหภูมิหอ้ งต่อค่าการละลาย
ตารางที 5 ผลของระยะเวลาการเก็บตําลึงผงในถุงลามิเนทอลูมิเนี ยมฟอยล์ (ALU) และถุงโพลีเอทิลีน (PE) ที3
อุณหภูมิหอ้ งต่อค่าสี
L
a
b
เดือน
ที
ALU
PE
ALU
PE
ALU
PE
a
a
a
a
d
0
59.50 ±0.01 59.50 ±0.01 -15.64 ±0.05
-15.64 ±0.05 20.77 ±0.08 20.77c±0.08
1
61.71b±0.07 60.38b±0.05 -14.53b±0.04 -14.37b±0.08 19.85b±0.04 20.15b±0.04
2
61.76b±0.18 62.95c±0.02 -13.15c±0.03
-11.71c±0.09
19.50a±0.05 16.93a±0.08
3
62.95c±0.06 63.18d±0.05 -13.10c±0.05
-11.70c±0.05
20.03c±0.04 16.97a±0.02
หมายเหตุ a, b, c, d ตัวเลขที3มีอกั ษรกํากับแตกต่างกันจากแถวตั%งเดียวกันแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p≤0.05)
จ า ก ต า ร า ง ที3 5 พ บ ว่ า แ น ว โ น้ ม ก า ร
เปลี3ยนแปลงของค่าสี (L a และ b) ในตัวอย่างที3เก็บ

ในถุงโพลีเอทิลีนมีมากกว่าตัวอย่างที3เก็บในถุงลามิเน
ทอลูมิเนียมฟอยล์ เมื3อเก็บนํ%าตําลึงผงนานขึ%นจะพบว่า
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ตัวอย่างจะมีค่าความสว่างมากขึ%น (ค่า L สู งขึ%น) มีสี
เขียวน้อยลง (ค่า a ตํ3าลง แต่ค่าเป็ นลบ ดังนั%นหมายถึง
สี เ ขี ย วซี ด จางลงเมื3 อ เก็ บ นานขึ% น) และมี สี เ หลื อ ง
น้อยลง (ค่า b ตํ3าลง ดังนั%นหมายถึงสี เหลืองซี ดจางลง
เมื3 อ เก็ บ นานขึ% น ) ซึ3 ง อาจเกิ ด จากการOxidationจาก
อากาศหรื อแสงที3แทรกผ่านภาชนะบรรจุที3ต่างกันจึง
ทําให้มีการสลายตัวของสารสี เขียว ได้แก่ คลอโรฟิ ลล์
และสารสี เหลื อง ได้แก่ แคโรที น ในตําลึงผง ทําให้

เกิดความซีดจางลงของสี และตัวอย่างมีความสว่างมาก
ขึ%น การเปลี3 ยนแปลงเหล่านี% อาจใช้ทฤษฎี ของค่า Tg
อธิบายได้ [10] คือ Tg ของตัวอย่างที3เก็บในถุงโพลีเอ
ทิลีนมีค่าตํ3ากว่าตัวอย่างที3เก็บในถุงลามิเนทอลูมิเนี ยม
ฟอยล์ ดัง นั%น อัต ราการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าจึ ง สู ง กว่า หรื อ
เสถียรภาพทางกายภาพจึ งตํ3ากว่าตัวอย่างที3 เก็บในถุง
ลามิเนทอลูมิเนียมฟอยล์

ตารางที 6 ผลของระยะเวลาการเก็บตําลึงผงในถุงลามิเนทอลูมิเนี ยมฟอยล์ (ALU) ที3อุณหภูมิห้องต่อคะแนนการ
ทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบ 9-Point hedonic scale
คะแนนการยอมรับผลิตภัณฑ์ ทรี ะยะเวลาการเก็บรักษาต่ าง ๆ
คุณลักษณะ
เดือนที 0
เดือนที 1
เดือนที 2
เดือนที 3
ลักษณะปรากฏ
6.07b±1.48
6.00a±1.20
6.40d±1.13
6.37c±1.40
สี
6.10b±1.54
5.90a±1.40
6.43d±1.45
6.27c±1.36
กลิ3น
5.43c±1.63
5.23a±1.99
5.36b±1.37
5.46d±1.52
รส
5.76a±1.79
6.16c±1.46
6.13b±1.50
5.76a±1.90
ความหวาน
5.73c±1.59
6.23d±1.67
5.60a±1.97
5.63b±1.90
6.26b±1.25
6.36d±1.35
6.33c±1.09
6.20a±1.21
ความชอบโดยรวม
หมายเหตุ a, b, c, d ตัวเลขที3มีอกั ษรกํากับแตกต่างกันจากแถวนอนเดียวกันแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p≤0.05)

ระดับความชอบในด้านลักษณะปรากฏและสี อยู่ใน
ระดับ ชอบเล็ ก น้อ ยถึ ง ชอบปานกลาง ส่ ว นระดับ
ความชอบในด้า นกลิ3 น รส และความหวานอยู่ใ น
ระดับเฉย ๆ ถึงชอบเล็กน้อย

จากตารางที3 6 พบว่า การเก็บตําลึงผงในถุง
ลามิเนทอลูมิเนี ยมฟอยล์เป็ นเวลา 3 เดือน ผลิตภัณฑ์
ยัง ได้รับ ระดับ คะแนนความชอบโดยรวมในระดับ
ชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง (คะแนน 6.2) โดยที3

ตารางที 7 จํานวนจุลินทรี ย ์ ยีสต์และรา ในผลิตภัณฑ์ตาํ ลึงผงที3บรรจุในถุงลามิเนทอลูมิเนี ยมฟอยล์ (ALU) และถุง
โพลีเอทิลีน (PE) เก็บที3อุณหภูมิหอ้ งเป็ นเวลา 3 เดือน
จํานวนจุลนิ ทรีย์ (CFU/g)
ประเภทของจุลนิ ทรีย์
ALU
PE
ข้ อกําหนดในมาตรฐาน*
จุลินทรี ยท์ % งั หมด
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่เกิน 1x103ต่อตัวอย่าง 1กรัม
ยีสต์
ไม่พบ
ไม่พบ
น้อยกว่า10โคโลนีต่อตัวอย่าง 1กรัม
รา
ไม่พบ
ไม่พบ
น้อยกว่า10โคโลนีต่อตัวอย่าง 1กรัม
หมายเหตุ *มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.168/2546)
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ตารางที 8 ปริ มาณเบต้าแคโรทีนในตําลึงสดและผลิตภัณฑ์น% าํ ตําลึงผงหลังจากเก็บรักษาไว้ในถุงลามิเนทอลูมิ
เนียมฟอยล์เป็ นเวลา 3 เดือนที3อุณหภูมิหอ้ ง (dry basis)
ตัวอย่ าง
ปริมาณเบต้ าแคโรทีนไมโครกรัมเทียบหน่ วยเรตินอลต่ อ 100 กรัมตัวอย่ างns
1213±26
ตําลึงสด
ตําลึงผง
1133±50
หมายเหตุ ns ตัวอย่างไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p>0.05)

เ นื3 อ ง จ า ก นํ% า ตํ า ลึ ง ผ ง ที3 ผ ลิ ต ไ ด้ เ ป็ น
อาหารแห้งที3มีค่าปริ มาณนํ%าอิสระตํ3ากว่า 0.5 จึงไม่น่า
ที3จะมีปัญหาการเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ย ยีสต์ และ
รา เมื3อเก็บรักษาไว้เป็ นเวลา 3 เดือนที3อุณหภูมิห้องใน
ถุงลามิเนทอลูมิเนียมฟอยล์และถุงโพลีเอทิลีน (ตาราง
ที3 7) ก็ยงั คงตรวจไม่พบจุลินทรี ยต์ ่าง ๆ ในตัวอย่าง 1
กรัม ดังนั%นนํ%าตําลึ งผงที3 ผลิตได้มีความปลอดภัยใน
การบริ โภคจากเชื% อจุ ลินทรี ย ์ และสามารถเก็บไว้ได้
อย่างน้อย 3 เดื อน โดยที3 ยงั มี ความปลอดภัยในการ
บริ โ ภคจากเชื% อ จุ ลิ น ทรี ย ์ต ามมาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์
ชุมชน [14] นอกจากนี% แล้วในการศึ กษาครั%งนี% ยงั ได้
วิ เ คราะห์ ป ริ ม าณเบต้า แคโรที น ของตํา ลึ ง สดและ
ผลิ ตภัณฑ์ตาํ ลึงผงซึ3 งพบว่ามี ปริ มาณไม่แตกต่างกัน
อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (p>0.05) โดยมี ค่ า อยู่
ประมาณ 1133 เรตินอลต่อ 100 กรัมตัวอย่าง ดังแสดง
ในตารางที3 8

ซิ เดสได้ โดยพิจารณาจากสี น% าํ ตาลแดงที3 เกิ ดขึ% นใน
การทดสอบ จากการทําปฏิ กิริยาระหว่างกัวอะคอล
(Guaiacol) และไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ (H2O2) ซึ3 ง
เป็ นสารที3 ไม่มีสี โดยมี เอนไซม์เปอร์ ออกซิ เดสเป็ น
ตัวเร่ งปฏิ กิริยา ซึ3 งจะเปลี3ยนเป็ นเตตตระกัวอะคอล
(Tetraguaiacol) ซึ3งมีสีน% าํ ตาลแดง
ส่ ว นผลการนํา นํ%าตํา ลึ ง ที3 เ ตรี ย มได้ไ ปเติ ม
มอลโตเดกทริ น โดยแปรปริ ม าณเป็ น 3 ระดับ คื อ
ระดับ 4, 6 และ 8% จากนั%นนําไปทําแห้งแบบเยือก
แข็ง พบว่าตําลึงผงที3 ได้มีค่าปริ มาณนํ%าอิสระ (Water
activity) เท่ากับ 0.371, 0.302 และ 0.165 ตามลําดับ มี
เปอร์เซ็นต์ความชื%นเท่ากับ 6.386, 5.379 และ 3.494 มี
ค่าพีเอชเท่ ากับ 7.90, 7.82 และ 7.72 และมีค่าการ
ละลายเท่ากับ 44.5, 36.0 และ 25.50 วินาที ตามลําดับ
เมื3 อ นํ า ไปทดสอบทางประสาทสั ม ผั ส พบว่ า
ผูบ้ ริ โภคให้คะแนนความชอบโดยรวมตัวอย่างที3 ใส่
มอลโตเดกทริ น 8% สู ง ที3 สุ ด โดยอยู่ใ นระดับ ชอบ
เล็กน้อย (6.66 คะแนน)
2. ผลการศึ ก ษาชนิ ด และปริ มาณสารให้
ความหวานต่อผลิตภัณฑ์ตาํ ลึงผงเมื3อแปรชนิ ดสารให้
ความหวาน 2 ชนิดคือนํ%าตาลซูโครส และนํ%าตาลฟรุ ก
โตสและแปรปริ มาณสารให้ความหวาน 2 ระดับคือ 3
และ 5 % เมื3อนําไปทดสอบทางประสาทสัมผัสพบว่า
ผูบ้ ริ โภคให้คะแนนความชอบโดยรวมในตัวอย่างที3

4. สรุ ปผลการศึกษา
จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ด้ า น ต่ า ง ๆ ใ น
กระบวนการผลิตนํ%าตําลึงผงโดยการทําแห้งแบบเยือก
แข็ง ได้ผลการทดลองสรุ ปได้ดงั นี%
1. ผลการศึ กษาวิธีการเตรี ยมและสภาวะที3
เหมาะสมในการลวก (Blanching) พบว่า การลวกผัก
ตําลึงที3 อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 2 นาที
เพียงพอที3จะยับยั%งการทํางานของเอนไซม์เปอร์ ออก61
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เติมนํ%าตาลฟรุ ก-โตสที3ระดับ 5% สู งที3สุด โดยอยูใ่ น
ระดับชอบเล็กน้อย (6.80 คะแนน) ดังนั%นจึงเลือกสู ตร
ที3 มีการใส่ มอลโตเดกทริ น 8% นํ%าตาลฟรุ กโตส 5%
ไปใช้ในการผลิตนํ%าตําลึงผงต่อไป
3. ผลการศึ ก ษาอายุ ก ารเก็ บ รั ก ษาของ
ผลิตภัณฑ์ตาํ ลึ งผงและคุณค่าทางโภชนาการในด้าน
เบต้าแคโรที น พบว่าตําลึงผงที3 เก็บไว้ในถุงชนิ ดลา
มิเนทอลูมิเนี ยมฟอยล์ มีปริ มาณความชื%นและปริ มาณ
นํ%า อิ ส ระตํ3า กว่า ตํา ลึ ง ผงที3 เ ก็ บ ไว้ใ นถุ ง ชนิ ด โพลี เ อ
ทิลีน และเมื3อนําไปทดสอบทางประสาทสัมผัสพบว่า
ผูท้ ดสอบให้คะแนนความชอบโดยรวมอยู่ในระดับ
ชอบเล็กน้อย ตัวอย่างที3 เก็บไว้เป็ นเวลา 3 เดื อน มี
ปริ มาณเบต้าแคโรที นเท่ ากับ 1133 เรติ นอลต่อ100
กรั ม ไม่ แ ตกต่ า งจากตํา ลึ ง สดอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ
(p>0.05) ส่ ว นความปลอดภัย ในการบริ โภคด้า น
จุลินทรี ย ์ พบว่า มีปริ มาณจุลินทรี ยท์ % งั หมด ยีสต์และ
ราอยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุ ม ชน (มผช.
168/2546)

เป็ นที3 ป รึ ก ษาโครงการวิ จัย และช่ ว ยแก้ไ ขรู ป เล่ ม
เนื% อหาให้สมบรู ณ์ย3งิ ขึ%นตลอดจนให้คาํ แนะนําต่าง ๆ
ที3เป็ นประโยชน์อย่างมากในการทําวิจยั ครั%งนี% จนเสร็ จ
สิ% น สมบรู ณ์ และขอขอบคุ ณ รศ.ดร.วรางคณา
สมพงษ์ ที3 ใ ห้ ค ํา แนะนํา ในการเพิ3 ม เติ ม และแก้ไ ข
เนื% อหาในเล่ม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที3กรุ ณา
ให้ใช้สถานที3 เครื3 องมือในการทดลองตลอดจนเพื3อน
ร่ ว มงานทุ ก ๆ คนที3 ใ ห้ค าํ ปรึ ก ษาและอํา นวยความ
สะดวกในการทําวิจยั นี%ให้สาํ เร็ จลุล่วงไปด้วยด้วยดี
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