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This study was aimed to produce encapsulation of citric acid using spray drying and to
apply it in seasoning powder. The problem of industrial seasoning powder was fading down the
color during storage. The encapsulated citric acid was made by spray drying using maltodextrin
and modified corn starch as wall materials. The experiments were fixed the concentration of citric
acid at 1% w/w and the total soluble solids were varied 5, 10, 15, 20 and 25% w/w with different
concentration of maltodextrin or modified corn starch. The results found that encapsulated citric
acid by maltodextrin gave the encapsulated citric acid efficiency (EE), 58.95, 88.30, 92.02, 91.01,
and 89.65% respectively. When using modified starch, the encapsulated citric acid efficiency
(EE), 37.29, 53.55, 70.17, 46.64 and 48.30% respectively. According to the EE, so the best
treatment was encapsulation of citric acid with 15 % TSS maltodextrin which contained moisture
content of 1.76%, water activity of 0.087 and total acidity of 7.64%. The SEM observations of the
particles were spherical, smooth surfaces but some particles were shrinkage. The encapsulated
citric acid was used for seasoning mix which contained 2% of citric acid, 2% of paprika powder,
0.2% of paprika extract, 1.3% of chili flake, 40.3% of sugar, 12 % of salt, 5.5 % of modified starch,
1% of lime oil and 11% of spices. Then, the seasoning mixes were kept in nylon/ LLDPE bags at
25°C and 45°C for 5 months. The samples were taken every month to analyse surface color (L*,
a*, b* and hue angle). The results found that during storage at 25°C and 45°C, the L* and hue
angle increased whereas a*, b*, a*/b* decreased. The color changes of seasoning mix, hue angle
and a*/b*, were significantly (p< 0.05) different comparing between encapsulated and non
encapsulated citric acid when keeping at 45°C. The hue angle of seasoning mix with non
encapsulated citric acid increased from 47.13 to 76.02 and encapsulated citric acid increased
from 48.94 to 73.37. The color of seasoning mix changed from red to yellow. However, the color
change of treatment was lower than that of the control. In conclusion, the encapsulated citric acid
could retard the color change of seasoning powder contained paprika and chili flake during
storage.
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1.1 ความเปนมา และความสําคัญของปญหา
ปจจุบันการเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องปรุงรสมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จาก
ขอมูลการสงออกเครื่องปรุงรสของโลกมีมูลคาเฉลี่ย 4.6 พันลานดอลลาร หรือประมาณ 184 พันลานบาท อัตราการเติบโตเฉลี่ย รอยละ 5.5 สําหรับการสงออกเครื่องปรุงรสของไทยมีแนวโนมเพิ่ม
สูงขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตป 2542-2546 ทั้งปริมาณและมูลคาในป 2546 ปริมาณการสงออก 113,721
ตัน คิดเปนมูลคา 4.9 พันลานบาท และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย รอยละ 10.5 ตอป (กรมศุลกากร,
2551) โดยภาพรวมถือเปนกลุมสินคาอาหารที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง สืบเนื่องจากพฤติกรรม
การบริโภคที่เปลี่ยนไป กลุมผูบริโภคมีการนําเครื่องปรุงรสสําเร็จรูปชนิดผง (seasoning powder)
มาใชกันอยางแพรหลายโดยเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรมอาหารขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
ผลิตภัณฑแปงชุบทอด อุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูปทั้งอาหารทะเลและประเภทเนื้อ รวมถึง
อุตสาหกรรมฟาสตฟูด เปนตน
คุณภาพของเครื่องปรุงรสสําเร็จรูปชนิดผงที่ดี ควรมีเนื้อของผลิตภัณฑที่ผสมคลุกเคลา
เปนเนื้อเดียวกันอยางสม่ําเสมอ อยูในลักษณะเปนผงรอน ไมจับตัวเปนกอน (lumping) ตอง
สามารถทําใหแตกออกเปนผงไดงายดวยมือ สีของสวนผสมตองมีสีเหลืองอมน้ําตาล หรือสีตาม
ธรรมชาติของสวนประกอบที่ใช มีกลิ่นรสตามธรรมชาติของสวนประกอบที่ใช สามารถนําไปใช
ไดอยางสะดวกและเก็บไวไดนาน แตจากปญหาที่พบในผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสผงมักเกิดการจับตัว
เปนกอน สีของผลิตภัณฑซีดจางลงคอนขางเร็ว ทําใหอายุการเก็บสั้นลง โดยทั่วไปแลวอายุการเก็บ
ของผลิตภัณฑประเภทนี้มักไมเกิน 3 เดือน (Underriner และ Hume, 1994) สงผลกระทบตอการ
นําไปใชของผูผลิต และเกิดปญหาขอรองเรียนจากลูกคา อันเนื่องมาจากคุณภาพดานกายภาพของ
ผลิตภัณฑไมเปนไปตามขอกําหนด ซึ่งปญหาดังกลาวที่พบในผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสผงอาจะมีผล
มาจากสวนประกอบของสูตรที่ไวตอการกระตุนจากสิ่งแวดลอม ซึ่งไดแก สีธรรมชาติ เครื่องเทศ
อบแหง วัตถุเจือปนอาหาร เชน กรดซึ่งเปนสารที่เติมลงไปในอาหารเพื่อปรับกลิ่นรสใหกับอาหาร
ชวยถนอมอาหาร และใชในกระบวนการผลิต โดยที่กรดสามารถเกิดปฏิกิริยากับสารประกอบ
1

2
อาหารอื่นๆ ซึ่งกอใหเกิดสิ่งที่ไมพึงประสงค เชน อายุการเก็บของอาหารที่มีกลิ่นรสซิตรัสสั้นลง
กลิ่นรสเปลี่ยนไป สีซีดจางลง กรดเปนสารที่มีการดูดความชื้นสูง การทํากรดใหอยูในรูปของเอ็นแคปซูเลท นาจะสามารถแกปญหาเหลานั้นได เนื่องจากสามารถลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น
และควบคุมการปลดปลอย โดยการสรางสารเคลือบที่อุณหภูมิที่จําเพาะเจาะจง เนื่องจากผลิตภัณฑ
ที่มีสวนผสมของกรดมีคุณสมบัติในการดูดความชื้น (hygroscopic) เมื่อสภาวะการเก็บที่ไม
เหมาะสม เชน บรรจุภัณฑที่ปด ไมสนิทและความชื้นสัมพัทธมากกวารอยละ 65 จะเกิดการจับตัว
เปนกอนไดคอนขางเร็ว (Kim และคณะ 1992) นอกจากนี้ยังสามารถลดฝุนละออง (dust) และเพิ่ม
ความสามารถในการกระจายตัวของผลิตภัณฑตาง ๆ ไดดียิ่งขึ้น เครื่องปรุงรสผงในเชิงการคาสวน
ใหญนําสวนประกอบของกรดมาใช เชน ตมยํา บาบีคิว Sweet & Sour, Sweet Chili, Sour Cream
เปนตน เพื่อชวยเพิ่มรสชาติใหกับอาหารนั้นเปนสิ่งสําคัญ โดยทั่วไปแลวผูผลิตจะตองนํา
เครื่องปรุงรสเหลานี้มาผสมกับน้ํา และนํามาหมัก หรือคลุกเคลากับวัตถุดิบตางๆ เชน อุตสาหกรรม
อาหารสําเร็จรูปทั้งอาหารทะเล และอาหารประเภทเนื้อ เปนตน หรืออาจใชในรูปของผงปรุงรสใน
การเคลือบตัวผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยว (snack) หรือในอุตสาหกรรมขนมหวาน
(confectionery) เชน เปนสารเคลือบผิวลูกกวาด (candy) สามารถชวยลดการดูดความชื้น และการ
ปลดปลอยรสชาติเปรี้ยว เมื่อสัมผัสกับน้ําลาย หรือการเคี้ยวในปากทําใหรสชาติที่ดีขึ้น เปนตน
นอกจากนี้ปจจุบันไดมีการนํากรดที่ถูกเอ็นแคปซูเลทโดยใชสารเคลือบจากสวนประกอบประเภท
ไขมันมาใชในการผลิตผลิตภัณฑประเภทไสกรอกหมัก เพือ่ ปองกันคาความเปนกรด-ดาง ที่เกิดจาก
กรด มีผลยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรียที่มีประโยชนในการหมักบมไสกรอก นอกจากนี้คาความ
เปนกรดยังชวยยับยั้งเชื้อจุลินทรียที่กอโรคและยังชวยลดเวลาในการผลิตดวย โดยเมื่อผลิตภัณฑ
ผานกระบวนการใหความรอนก็จะสามารถรับรสชาติเปรี้ยวของกรดได (Gadot Biochemical
Industries, 2009) ในขณะที่การผลิตเครื่องปรุงรสผงมักพบปญหาสีของผลิตภัณฑซีดจางลงอยาง
รวดเร็ว ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากปฏิกิริยาจากกรดที่สามารถเรงเกิดการออกซิเดชันของสีธรรมชาติ
เชน สีแดงของปาปริกา ทําใหอายุการเก็บรักษาสั้นลง นอกจากนี้สิ่งแวดลอม เชน ความรอน แสง
และอากาศ (Todd และ Harold, 1991) สงผลตออายุการเก็บของผลิตภัณฑทําใหผูบริโภคยอมรับ
ผลิตภัณฑนอยลง
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการนําเทคโลยีการทําเอ็นแคปซูเลทมาใชในกระบวนการผลิต
กรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลท เนื่องจากกรดซิตริกมีการใชอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมอาหาร โดย
เลือกเทคนิคการทําแหงแบบพนฝอย (spray drying) ในกระบวนการทําเอ็นแคปซูเลท เนื่องเปนวิธีที่
ทําไดงาย ประหยัด สามารถใชอุปกรณที่หาไดงาย ผลิตอนุภาคที่มีคุณภาพดีและมีประสิทธิภาพสูง
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โดยนําอนุพันธของแปงเปนวัตถุดิบที่ใชเคลือบ โดยนํากรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทมาประยุกตใชใน
อุตสาหกรรมเครื่องปรุงรสผง เพื่อวัตถุประสงคในการลดปญหาการซีดจางของสีผลิตภัณฑดังที่กลาว
ในขางตน โดยทําการศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสผง และศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ทางดานกายภาพ และเคมี
1.2 ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา
งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและประยุกตใชกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทใน
ผลิตภัณฑเครื่องปรุงรส เพื่อชะลอการซีดจางของสีผลิตภัณฑ โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษาดังนี้
1.2.1 เพื่อศึกษาการผลิตเอ็นแคปซูเลทของกรดซิตริก และหาปริมาณของของแข็งและสาร
เคลือบ (wall material) ที่เหมาะสมในการเอ็นแคปซูเลทโดยวิธที ําแหงแบบพนฝอยดวยการใช
อนุพันธของแปงซึ่งไดแก มอลโตเด็กซตริน และแปงขาวโพดดัดแปรเปนสารเคลือบ
1.2.2 เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพ รูปรางสัณฐานของอนุภาคเอ็นแคปซูเลท รวมถึง
คุณภาพทางเคมีของกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทที่อายุการเก็บระยะเวลาตาง ๆ
1.2.3 เพื่อศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสผง โดยการศึกษาอายุการเก็บของ
ผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสผงที่ใชกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทเทียบกับกรดซิตริกที่ไมไดทําเอ็นแคปซูเลท
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บทที่ 2
ตรวจเอกสาร

2.1 กรด
กรดมะนาว หรือ กรดซิตริก (citric acid) มาจากภาษาละตินวา ซิตรัส ที่ไดจากผลไมที่มี
รสเปรี้ยว ไดแก มะนาว กรดซิตริกเปนกรดตัวแรกที่แยกไดจากน้ํามะนาวในป 1784 โดยนักเคมีชาว
สวีเดน และมีการผลิตทางการคาครั้งแรกจาก Italian lemon ในป 1826 ในประเทศอังกฤษ
จนกระทั่ง ในป 1919 ไดเริ่มมีกระบวนการผลิตกรดซิตริกในระดับอุตสาหกรรมครั้งแรกใน
ประเทศเบลเยียมโดยใชเชื้อจุลินทรีย Aspergillus niger หมักบมโดยใชกากมันสําปะหลังคลุกกับ
รําขาวบมที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 วัน จากนั้นนําไปผานกรรมวิธีเพื่อทําใหไดผลึก
ของกรดมะนาว ซึ่งในปจจุบันสามารถผลิตกรดซิตริกไดจากเชื้อยีสต Candida ซึ่งจะใหผลผลิตที่สูง
กวา ทั้งนี้เนื่องจากกรดมะนาวนี้มีความสําคัญตออุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรมอาหาร
เครื่องดื่ม ยา และสารทําความสะอาด เปนตน จึงเปน กรดที่ใชมากในอุตสาหกรรม ซึ่งมีโครงสราง
ทางเคมี ตามภาพที่ 1 และ คุณสมบัติทางดานเคมีพบวา กรดซิตริกสามารถแตกตัวใหไฮโดรเจนอิ
ออนที่ pKa 3 คา ไดแก 3.1, 4.7 และ 6.4 (Kristiansen และคณะ, 1999)

ภาพที่ 1 โครงสรางทางเคมีของกรดซิตริกโมโนไฮเดรต
ที่มา : Chemkoo (2009). Available source:
http://www.chemkoo.com/en/products/5949-29-1.htm. (accessed: February 12, 2009)
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2.2 เทคโนโลยีการทําเอ็นแคปซูเลท (encapsulation technology)
เทคนิคการทําเอ็นแคปซูเลทถูกนํามาใชในอุตสาหกรรมอาหารมากกวา 60 ป มีการใชใน
สวนประกอบอาหารทั้งของแข็ง และของเหลวซึ่งมีผลตอปฏิกิริยาเคมีสัมพันธ ตลอดจนการ
ปลดปลอยสารที่ตองการ ซึ่งกอใหเกิดผลคือสามารถปองกันสารนั้นไวได สวนประกอบของอาหาร
ที่ไดประโยชนจากการทําเอ็นแคปซูเลท ไดแก สารใหกลิ่นรส กรด ดาง บัฟเฟอร ไขมัน
เชื้อจุลินทรีย สารใหความหวาน วิตามิน เกลือแร วัตถุเจือปนอาหาร สารตานอนุมูลอิสระ สารที่ทํา
ใหขึ้นฟู สี และ สารอาหาร เปนตน เอ็นแคปซูเลทอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ดังนั้นเพื่อใหเหมาะสม
ตอการใชงานของสารประกอบอาหาร ควรพิจารณาถึง สวนประกอบ กลไกการปลดปลอย ขนาด
อนุภาค รูปแบบทางทางกายภาพ และราคา เมื่อมีการออกแบบกระบวนการเอ็นแคปซูเลทแลว ตอง
ใหแนใจวา ชนิด และหนาที่ของเอ็นแคปซูเลทมีความสามารถ และเหมาะสมตอการหอหุมสารนั้น
นอกจากนี้ยังตองพิจาณาถึง กระบวนการผลิตที่แตกตางกัน และความเขมขนที่เหมาะสมของ
วัตถุดิบ (Barbosa-Cánovas และคณะ, 2005) ตัวอยางการเทคนิคการเอ็นแคปซูเลทสารใหกลิ่นรส
ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 เทคนิคการเอ็นแคปซูเลทสารใหกลิ่นรส
ที่มา : Madene และคณะ (2006)

6
2.2.1 ขนาดอนุภาค
ขนาดอนุภาคของเอ็นแคปซูเลทมีการเปลี่ยนแปลงอยูระหวาง 0.2 ถึง 5,000
ไมครอน เรียกวา ไมโครเอ็นแคปซูเลท จากตารางที่ 1 แสดงความแตกตางของกระบวนผลิตเอ็นแคปซูเลทตอขนาดอนุภาคในชวงตางๆ โครงสรางของเอ็นแคปซูเลทแบงเปนสวนของแกนกลาง
(core material) และสวนของสารเคลือบ(wall material)
ตารางที่ 1 ชวงขนาดอนุภาคของการทําเอ็นแคปซูเลทแตละวิธี
วิธีการ
Spray dry
Coacervation
Centrifugal Suspension Separation
Centrifugal Extrusion
Extrusion
Air suspension Coating

ขนาดอนุภาค (ไมครอน)
20 - 150
1 - 500
5 -1,000
125 – 3,000
700 - 6,000
50 - 10,000

ที่มา : ประยุกตจาก Vasishtha (2002)
2.2.2 สารเคลือบ
วัตถุดิบที่เปนสารเคลือบสามารถเลือกไดอยางกวางขวางจากธรรมชาติ หรือการ
สังเคราะห ขึ้นอยูกับวัตถุที่จะทําการเคลือบ และลักษณะของอ็นแคปซูเลทที่ตองการ องคประกอบ
ของการหอหุมขึ้นอยูกับหนาที่ของเอ็นแคปซูเลท และการนําไปใชของวัตถุ การเคลือบที่มี
ประสิทธิผลควรจะมีคุณสมบัติการไหลที่ดี มีความเขมขนสูง สะดวกตอการเคลื่อนยายในระหวาง
กระบวนการทําเอ็นแคปซูเลท และควรเลือกวัตถุดิบที่มีความสามารถสรางอิมัลชั่นไดอยางมี
เสถียรภาพ และการกระจายตัวที่ดี ไมเกิดปฏิกิริยาในกระบวนการผลิต และไมเสียสภาพระหวาง
การเก็บรักษา นอกจากนี้ควรมีคุณสมบัตใิ นการละลาย และการปลดปลอยสารแกนดวย ตัวอยางการ
ใชวัตถุดิบที่ใชเปนสารเคลือบในอุตสาหกรรมอาหาร สรุปไดตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 วัตถุดิบที่ใชเปนสารเคลือบในอุตสาหกรรมอาหาร
ชนิด
คารโบไฮเดรต
กัม
ไขมัน
สารอนินทรีย
เซลลูโลส

โปรตีน
พอลิเมอรสังเคราะห

ตัวอยาง
คอรนไซรับ เด็กซตริน (มอลโตเด็กซตริน และไซโคลเด็กซตริน)
สตารช ซูโครส
อะการ กัมอาราบิก กัมอาคาเซีย โซเดียมอัลจิเนต บิวเทอเรท
ทาเลท คาราจีแนน
ขี้ผึ้ง ไดกลีเซอไรด ไขมัน โมโนกลีเซอไรด น้ํามัน พาราฟน กรดสเตียริก
ไตรสเตียริน
แคลเซียมซัลเฟต ดินเหนียว ซิลิเกต
อะซิติลเซลลูโลส คารบอกซิลเมตทิลเซลลูโลส ไนโตรเซลลูโลส
เมทิลเซลลูโลส เซลลูโสลอะซิเตตบิวเทอเรททาเลท
เอทิลเซลลูโลส
อัลบลูมิน เคซีน เจลลาติน กลูเตน ฮีโมโกลบิน เปปไทด
เอทิลีนไวนิล อะซิเตต พอลิอะคริลาไมด พอลีอะคริเลท พอลีเอทิลีน พอลี
ไวนิลแอลกอฮอล พอลีไวนิลอะซิเตต อะคริโลไนไตรล พอลิบิวทาดิอีน

ที่มา : ดัดแปลงจาก Greenblatt และคณะ (1993) และ Shahidi และ Han (1993)
กระบวนการผลิตเอ็นแคปซูเลทโดยวิธที ําแหงแบบพนฝอย และเอ็กทรูชั่น มี
ประสิทธิภาพขึ้นอยูกับชนิดของคารโบไฮเดรตที่ใชเปนเมตริกซ (matrix) โดยทั่วไปกัมมักนํามาใช
เปนสารที่ใหเนื้อสัมผัส ใหความคงตัวของอิมัลชั่น ชวยควบคุมการตกผลึก และปองกันการแยกชั้น
ดวยเหตุนี้กัมจึงถูกนํามาใชในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเอ็นแคปซูเลท (Barbosa-Cánovas และ
คณะ, 2005)
โดยทั่วไปในการทําเอ็นแคปซูเลทนิยมใช กัมอาราบิค แปงดัดแปร และมอลโต
เด็กซตรินเปนสารเคลือบโดยแตละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกตางกันดังนี้ (Krishnan และคณะ, 2005)
1) กัมอาราบิค (gum arabic) เปนไฮโดรคอลลอยดที่ไดจากตนอะคาเซีย (acacia)
สามารถกระจายตัวในน้ําไดดีถึงรอยละ 50 มีคุณสมบัติการเปนอิมัลชัน เนื่องจากสวนอราบิโนกา-
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แลคแทน (arabinogalactan) และ สวนไกลโคโปรตีน (glycoprotein) มีปริมาณโปรตีนมาก โดย
โปรตีนทําหนาที่เปนตัวประสาน (interface) ระหวางน้ําและน้ํามันเพราะโปรตีนประกอบไปดวย
สวนที่เปนไฮโดรโฟบิค (hydrophobic) และไฮโดรฟลิค (hydrophilic) สามารถยึดเกาะไดทั้งสวนที่
เปนน้ํา และน้ํามัน สวนอราบิโนกาแลคแทน (arabinogalactan) ใหความหนืดแกผลิตภัณฑสูงทําให
การเคลื่อนที่ของหยดสารแกนชาลง และปองกันการกลับมารวมตัวกันของสารแกนกลางที่เปน
ไฮโดรโฟบิค (hydrophobic) คุณสมบัติในการสรางฟลมของกัมอาราบิคมาจากสวนของอราบิโนกาแลคแทน ที่ใหความหนืดต่ําและสามารถละลายน้ําไดสูง จึงทําใหฟลมที่ไดมีคุณสมบัติเปนตัว
ปกปองที่ดแี ละปองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
2) แปงดัดแปร (modified starch) เปนการนําแปงมาผานกระบวนการตางๆ
เพื่อใหไดคุณสมบัติที่ตองการ เพื่อนําไปประยุกตใชในผลิตภัณฑที่หลากหลาย แปงดัดแปรมี
บทบาททีส่ ําคัญในการทําเอ็นแคปซูเลท เนื่องจากมีความสามารถในการสรางอิมัลชันโดยการ
ลอมรอบหยดสารแกนซึ่งสวนใหญจะเปนพวกไฮโดรโฟบิคดวยสายพอลิเมอรที่มีสวนของ
ไฮโดรโฟบิคทําใหเกิดความคงตัวที่มากขึ้น การดัดแปรแปงแบบนี้ทําไดโดย การทําปฏิกิริยา
ระหวางแปงกับ 1-octenylsuccinic anhydride เพื่อใหไดสารทดแทนแปง (substituted starch) ที่
ประกอบดวยสวนที่เปนไฮโดรโฟบิคและไฮโดรฟลิค เรียกวา n-OSA starch ดังภาพที่ 3 ตัวอยาง
แปงดัดแปรที่มีชื่อทางการคา Hicap-100, capsule เปนตน Emulsifying starches เปนอนุพันธของ
แปงที่มีกลุมลิโปฟลิค (lipophilic group) เชน 1-octenyl succinate ซึ่งเปนสารเคลือบที่มีคุณสมบัติ
ในการสรางฟลมอิมัลชันที่ดีมาก อยางไรก็ตาม emulsifying starch ก็มีขอจํากัดหลาย ๆ ดาน เชน
มีความสามารถในการปกปองสารใหกลิ่นรสไดต่ําจากกระบวนการออกซิเดชัน และมีกลิ่นที่ไม
พึงประสงค (Reineccius, 1988) สําหรับกลไกการจับตัวระหวางสารใหกลิ่นรส และสตารช แบง
ออกไดเปน 2 รูปแบบ โดยรูปแบบแรก สารใหกลิ่นรสจะถูกลอมรอบดวยโครงสรางเกลียว
ของอะไมโลสที่การจับกันเปนแบบ hydrophobic bonding ซึ่งสตารชจะกักสารใหกลิ่นรสไว
ภายในโมเลกุล (inclusion complex) และรูปแบบที่สองจะเกิด polar interaction โดยพันธะ
ไฮโดรเจน (hydrogen bond) ระหวาง hydroxyl groups ของสตารชและ สารใหกลิ่นรส (Boutboul
และคณะ, 2002)
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ภาพที่ 3 โครงสรางของแปงดัดแปร Octenyl Succinic Anhydride (OSA)
ที่มา : Shogren และ Biresaw (2007).
3) มอลโตเด็กซตริน (maltodextrin) เปนสารที่เกิดจากการไฮโดรไลซิสของแปง
โดยการใชความรอนและเอนไซม เพื่อตัดพันธะในสายยาวของพอลิแซคคาไรด ประกอบดวย Dglucose ยูนิตหลาย ๆ ยูนิตตอกันดวยพันธะ α-1,4 และมีคา DE อยูในชวง 10-15 หรือต่ํากวา 20
ซึ่งมีโครงสราง ดังภาพที่ 4 จากนั้นจึงนําน้ําแปงที่ไดไปผลิตเปนผง โดยการนําไปผานกระบวนการ
ทําใหบริสุทธิ์ และนํามาทําแหงโดยการพนฝอย จะไดมอลโตเด็กซตริน มีความชื้นประมาณรอยละ
3-5 มีความหนาแนนปรากฏ (bulk density) อยูในชวง 0.3-0.6 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร (Re,
1998) มอลโตเด็กซตรินถูกนํามาใชในกระบวนการผลิตเอ็นแคปซูเลท โดยวิธกี ารทําแหงแบบพน
ฝอย เนื่องจากมีขอดี คือ สามารถในการละลายในน้ําเย็น และมีลักษณะใส มีความหนืดต่ํา ซึ่งทําให
ผลิตภัณฑผงมีความคงตัว โดยเฉพาะคา DE ต่ํา สามารถเก็บรักษาไดนานในสภาพปกติ และมีความ
เสถียรตอการเกิดออกซิเดชันของเอ็นแคปซูเลทน้ํามัน (Kenyon, 1995)

ภาพที่ 4 โครงสรางของมอลโตเด็กซตริน
ที่มา : Edgar181 (2009) Edgar181. Available source.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Maltodextrin.png. (accessed January 23, 2010)
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2.2.3 สารแกน (core material)
การนําเอ็นแคปซูเลทมาใชในอุตสาหกรรมอาหาร โดยสวนมากแลวใชกรดเปน
วัตถุเจือปนอาหารที่ชวยปรับกลิ่นรส ใชเปนสารถนอมอาหาร และใชเปนสิ่งที่เติมในระหวาง
กระบวนการผลิต กรดสามารถเกิดปฏิกิริยากับสารอื่นๆในอาหาร ซึ่งกอใหเกิดสิ่งที่ไมพึงประสงค
เชน อายุการเก็บของอาหารสั้นลง การเปลี่ยนแปลงกลิ่นรส สีซีดจางลง และเกิดการแยกของ
สารประกอบอาหาร ในขณะทีก่ รดทีถ่ ูกเอ็นแคปซูเลทสามารถชวยแกปญหาเหลานั้นได เพราะ
สามารถลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและควบคุมการปลดปลอย นอกจากนี้กรดที่ถูกเอ็นแคปซูเลทแลว ยังชวยลดการดูดความชื้น (hygroscopic) ลดฝุน และยังเพิ่มความสามารถในการกระจาย
ตัวของผลิตภัณฑตาง ๆได เอ็นแคปซูเลทของกรดในเชิงการคา ไดแก กรดแอสคอรบิก กรดซิตริก
กรดฟูมาริก กรดแลคติก และกรดมาลิก ทีใ่ ชในอุตสาหกรรมขนมอบ และการแปรรูปเนื้อ
ตัวอยางเชน กรดแลคติกและกรดซิตริกจะไมสามารถใชกระบวนการผลิตเนื้อหมัก(cure meat)ได
เนื่องจากกรดจะเขาไปทําปฏิกิริยากับเนื้อทันที ซึ่งไมเหมาะสมในกระบวนการผลิต อยางไรก็ตาม
กรดที่ถูกเอ็นแคปซูเลทจะมีการปลดปลอยกรดอยางชาๆ ที่อุณหภูมิที่กําหนด ดวยเหตุนที้ ําใหแล
คติกแบคทีเรียยังมีชีวิตและยังสามารถทํางานได จึงสามารถลดเวลาในการผลิตลง (Shahidi และ
Han, 1993)
โดยทั่วไปในอุตสาหกรรมอาหารนิยมทําเอ็นแคปซูเลทโดยใชวิธกี ารทําแหงแบบ
พนฝอย เนื่องจากเปนวิธีพื้นฐานในกระบวนการทําแหงที่ใชกันอยูทั่วไป และเหมาะสมสําหรับ
อุตสาหกรรมเนื่องจากมีตนทุนที่คอนขางต่ํา และกระบวนการผลิตไมซับซอน ในกระบวนการ
เตรียมสารสําหรับการทําเอ็นแคปซูเลทโดยวิธีทําแหงแบบพนฝอย นิยมใชมอลโตเด็กซตริน แปง
ดัดแปร และกัมเปนสารเคลือบ โดยอาจใชเดี่ยวๆ หรือใชผสมกัน มีวิธกี ารทําเอ็นแคปซูเลทโดยนํา
สารเคลือบละลายน้ํา จากนั้นมีการเติมสารใหกลิ่นรสหรือสารแกนที่ตองการ ทําใหเกิดเปนอิมัลชั่น
หยาบ จากนั้นนําไปผานเครื่องโฮโมจิไนซ เพื่อทําใหอิมัลชั่นหยาบเกิดการกระจายตัวทั่วทั้งระบบ
ของสารละลาย และที่สําคัญคือจะทําใหขนาดของสารแกนมีขนาดเล็กและสม่ําเสมอทําใหมีความ
คงตัวมากยิ่งขึ้น นอกจากนีอ้ าจมีการเติมสารอิมัลซิไฟเออรลงไป เพือ่ เพิ่มความคงตัวใหแก
สารละลายที่มีลักษณะเปนอิมัลชั่นใหมากขึ้นดวย จากนั้นของผสมดังกลาวจะถูกนําไปพนเปน
ละอองผาน nozzle หรือ spinning wheel โดยจะมีลมรอนพนมา ซึ่งอาจจะพนตามหรือสวนทางกับ
ของผสมทําใหเกิดการสัมผัสกันโดยตรงเกิดการระเหยของน้ําออกจากละอองของผสม ทําใหไดผง
แหงของผสมที่มีสารแกนกลางหรือสารใหกลิ่นรสอยูภายในสารเคลือบ
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2.2.4 ประสิทธิภาพของการทํากรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลท (efficiency of encapsulated
citric acid, %EE)
ประสิทธิภาพของการทํากรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทตองพิจารณาถึงคุณสมบัติ
การละลายของสารกเคลือบและสารแกนที่ใชในกระบวนการทําเอ็นแคปซูเลท ไดแก มอลโตเด็กซ
ตริน แปงดัดแปร และกรดซิตริก ซึ่งมีคุณสมบัติการละลายดังตอไปนี้
แปงและอนุพันธของแปงไดแก มอลโตเด็กซตริน เปนพอลิแซคคาไรดที่มี
ความสามารถในการละลายน้ํา แตไมสามารถละลายไดในแอลกอฮอล (Mostafa, 1988) ซึ่งมอลโต
เด็กซตรินสามารถละลายไดในน้ําเย็น มีความขนหนืดต่ําและมีความใส นอกจากนี้ยงั มอลโตเด็กซตรินที่มีคา DE ต่ําในชวง 1.64-4.05 มีความสามารถในการละลายน้ํารอยละ 95.70 – 98.69
(Thirathumthavorn และคณะ, 2006 )
กรดซิตริกมีคุณสมบัติในการละลายน้ําและตัวทําละลายอื่นที่ไมใชน้ํา (non aqueouse
solvent) เชน แอลกอฮอล โดยที่กรดซิตริกปริมาณ 133 กรัม สามารถละลายไดในน้ํา 100 มิลลิลิตร
ที่อุณหภูมิ 22 องศาเซลเซียส และความเขมขนของกรดซิตริกในตัวทําละลายแอลกอฮอลเอทานอล
และเมทานอล เปน 1.776 และ 2.267 โมลาร ตามลําดับ (Wikipedia, 2009) ดังนั้นจึงไดใชเมทานอล
เปนตัวทําละลายในการหาประสิทธิภาพของการทําเอ็นแคปซูเลทกรดซิตริก ดังคุณสมบัติการ
ละลายของสารเคลือบและสารแกนที่ไดกลาวในขางตน
ประสิทธิภาพของการทํากรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลท (efficiency of encapsulated
citric acid, %EE) ดัดแปลงจาก Carmen และคณะ (2009) ซึ่งไดศึกษาประสิทธิภาพของสารฟนอลิก
(phenolics) และสารเบตาเลน (betalains) จากเอ็นแคปซูเลทของ bioactive compounds จากสารสกัด
cactus pear ที่ใชมอลโตเด็กซตรินเปนสารเคลือบโดยวิธที ําแหงแบบพนฝอย สําหรับการหาคาเบตาเลนและสารฟนอลิก บริเวณพื้นผิวของเอ็นแคปซูล โดยนําสาร 100 มิลลิกรัมผสมกับสารละลาย
ผสมเอทานอลและเมทานอล ปริมาตร10 มิลลิลิตร เขยาดวย Vortex นาน 1 นาที แลวนําไปกรอง
ผานกระดาษกรองเพื่อวัดคาดังนี้
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การหาเปอรเซ็นสารประกอบไบโอแอคทีฟที่บริเวณพื้นผิว (surface bioactive, %
SB) และสารประกอบไบโอแอคทีฟที่ถูกเอ็นแคปซูเลทไว (bioactive compounds
microencapsulated , % BMY) คํานวณไดจากสมการที่ 1 และ 2 ตามลําดับ
SB (%) =

surface bioactive compounds
theoretical total bioactive compounds

BMY (%) = 100- SB (%)

x 100

….…...สมการที่ 1

….…...สมการที่ 2

2.3 กระบวนการเอ็นแคปซูเลทโดยวิธที ําแหงแบบพนฝอย
กระบวนการผลิตเอ็นแคปซูเลทโดยวิธีทําแหงแบบพนฝอย ประกอบดวยสองขั้นตอน
ไดแก การทําอิมัลชัน่ ระหวางสารละลายของสารเคลือบกับสารแกน และการนําอิมัลชั่นเขาสู
กระบวนการทําแหง (Priscilla และคณะ, 2005)
เริ่มตนที่การเลือกสารที่ใชเคลือบอยางเหมาะสม ไดแก สวนประกอบที่ละลายน้ําไดจะ
ถูกเตรียมเปนสารละลาย สารแกนกลางจะถูกทําการกระจายตัวเตรียมเปนอิมัลชันและนําสวนผสม
ทั้งหมดจะถูกผสมกันภายใตแรงอัดที่สูง แลวจึงนําไปผานเครื่องโฮโมจิไนซเพื่อใหเปนเนื้อเดียวกัน
เปนอิมัลชั่น ดังภาพที่ 5 หลังจากนั้นละอองจะผานอากาศรอนในถังเครื่องทําแหงแบบพนฝอย เพื่อ
ทําใหอยูในรูปของแข็ง ในขณะที่การทํากรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทนั้น สามารถละลายสวนผสม
ของสารเคลือบและสารแกนใหเปนเนื้อเดียวกันโดยไมตองผานการทําโฮโมจิไนซ ดังภาพที่ 6
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ภาพที่ 5 ขั้นตอนการทําแหงแบบพนฝอย
ที่มา : Master (1991)

ภาพที่ 6 ขั้นตอนการทําเอ็นแคปซูเลทของกรดซิตริกโดยการทําแหงแบบพนฝอย
ที่มา : ดัดแปลงจาก Greenblatt และคณะ (1993)
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การทําแหงแบบพนฝอยเปนวิธกี ารทําแหงที่ใชกับอาหาร ซึ่งอยูในสภาพของสารละลาย
ที่เปนเนื้อเดียวกัน (homogeneous solution) หรือสารละลายที่ไมเปนเนื้อเดียวกัน (nonhomogeneous solution) โดยอาจอยูในรูปของผสมระหวางของแข็งและของเหลว (slurry) หรือ
ของเหลวกับของเหลว (emulsion) หลักการทําแหงคือการทําใหของเหลวดังกลาวแตกตัวเปน
ละอองหรือหยดเล็ก ๆ (droplet) แลวผานไปในหองทําแหง (chamber) ซึ่งมีอากาศรอนไหลผาน
เนื่องจากละอองมีขนาดเล็กมากประมาณ 100-200 µm การระเหยจึงเกิดขึ้นบนพื้นผิวของละออง
อยางรวดเร็ว ใชเวลาทําแหงสั้น ๆ ประมาณ 1-10 วินาที ผลิตภัณฑที่ไดหลังจากทําแหงจะอยูใน
สภาพผงแหง ซึ่งคุณสมบัติและคุณภาพของผลิตภัณฑสามารถควบคุมและปรับเปลี่ยนไดตาม
ตองการ เชน ปริมาณความชื้น รูปรางและขนาดของอนุภาค ความหนาแนนโดยรวม เปนตน การทํา
แหงแบบพนฝอยนี้จะไดคุณลักษณะของผลิตภัณฑที่ดีหรือไมดีขึ้นกับประสิทธิภาพในการทําให
ของเหลวแตกตัวเปนหยดเล็ก ๆ และขึ้นกับอัตราการถายเทความรอนของการสัมผัสระหวางละออง
ของเหลวกับอากาศรอนซึ่งเปนสวนสําคัญที่เลือกใชในการทําแหง (วรเดช, 2545)
2.3.1 ขั้นตอนของกระบวนการทําแหงแบบพนฝอย ดังตอไปนี้
1) การทําใหของเหลวมีขนาดเล็กหรือเปนละอองฝอย (atomization stage)
ขั้นตอนนี้เปนกระบวนการที่มีความสําคัญมาก เนื่องจากทําใหเกิดพื้นที่ผิวใน
การระเหย ซึ่งถามีพื้นที่ผิวสูงก็จะสามารถระเหยน้ําออกจากอาหารไดรวดเร็ว นอกจากนี้การทําให
เปนอนุภาคเล็ก ๆ จะทําใหผลิตภัณฑที่ไดมีลักษณะเฉพาะทั้งขนาด รูปราง ตลอดจนความหนาแนน
เนื่องจากของเหลวมีขนาดเล็กลง ซึ่งจะเพิ่มพื้นที่ผิวในการถายความรอนไดมาก ทําใหเกิดการถาย
ความรอน และการถายเทมวลอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหัวฉีด (atomizer) ในเครื่องทําแหงแบบ
พนฝอยจึงเปนอุปกรณที่สําคัญสวนหนึ่งซึ่งชวยใหการทําแหงเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว และได
ผลิตภัณฑมีคุณภาพดี หัวฉีดที่ใชกับเครื่องทําแหงแบบพนฝอยแบงเปน 3 ชนิด ดังภาพที่ 7

- หัวฉีดแบบหมุน (rotary atomizer) ดังภาพ 7(a) ของเหลวที่สามารถใชไดอาจ
เปนเนื้อเดียวกันหรือไมเปนเนื้อเดียวกันก็ได ลักษณะของหัวฉีดคลายจานหมุน อาหารจะถูกสงไป
ยังศูนยกลางของวงลอที่หมุนดวยความเร็วสูง ทําใหอาหารเหลวกระจายเปนแผนบาง ๆ บนผิวของ
ลอ แลวถูกเหวี่ยงออกจากจานหมุนเปนละอองฝอยขนาดเล็กมากตั้งแต 30-120 µm ประสิทธิภาพ
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ของหัวฉีดแบบนี้ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของของเหลวที่นํามาทําแหงดวย เชน ความเขมขน ความหนืด
อุณหภูมิของของเหลว เปนตน
(a)

(b)

(c)

ภาพที่ 7 หัวฉีดแบบตาง ๆ ที่ใชในการทําแหงแบบพนฝอย (a) หัวฉีดแบบหมุน (rotary atomizer),
(b) หัวฉีดแบบแรงดัน (pressure nozzle) และ (c) หัวฉีดแบบ two-fluid nozzle
ที่มา : Master (1991)
- หัวฉีดแบบแรงดัน (pressure nozzle) ดังภาพ 7(b) เปนหัวฉีดที่ใชสําหรับการ
ทําแหงที่มีกําลังการผลิตมาก ๆ จะใหละอองของเหลวที่มีรูปรางสม่ําเสมอ (uniform) กวาหัวฉีด
แบบ two-fluid nozzle ของเหลวจะถูกทําใหหมุนรอบแกนดวยความเร็วสูงมากภายใตความดัน ซึ่ง
ความดันที่ใชอาจสูงถึง 1000 lb/in2 ขนาดของอนุภาคที่ไดมีตั้งแต 120-250 µm ขึ้นกับความดัน และ
ขนาดของหัวฉีดเหมาะสําหรับอาหารเหลวที่มีความหนืดสูง
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- หัวฉีดแบบ two-fluid nozzle ดังภาพ 7(c) ใชกับการทําแหงที่ตองการอัตราการ
ทําแหงต่ํา ของเหลวจะกลายเปนละอองฝอย เนื่องจากถูกอัดดวยอากาศภายใตความดัน หัวฉีดแบบ
นี้ประกอบดวย ทางเขาของอากาศ และทางเขาของของเหลว ของเหลวจะถูกพนออกมาเปนลําเล็ก ๆ
เมื่อกระทบกับอากาศที่มีความดันสูง จะทําใหของเหลวแตกตัวเปนละอองมาก ความดันที่ใช
ประมาณ 5-60 lb/in2
2) การสัมผัสระหวางหยดของเหลวและอากาศรอน (spray-air contact stage)
ในขั้นตอนนี้หยดของเหลวจะสัมผัสกับอากาศรอน เพื่อใหน้ําในอาหารไดรับ
ความรอนมาทําใหเกิดการระเหยออกไป การกําหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศรอนเปนสิ่งที่
ตองคํานึงถึงมาก ถาทิศทางการไหลของอากาศเหมาะสมก็จะทําใหการถายเทความรอนเกิดขึ้นได
เร็วขึ้น ทั้งนี้ขึ้นกับจุดประสงคของการทําแหง คุณสมบัติของสารละลาย รวมทั้งคุณภาพและ
ลักษณะของผลิตภัณฑที่ตองการ การสัมผัสระหวางหยดของเหลวและอากาศรอนแบงเปน 3 แบบ
ดังภาพที่ 8
(a)

(b)

(c)

ภาพที่ 8 รูปแบบการไหลของสารละลายและอากาศรอนในการทําแหงแบบพนฝอย (a) การไหลใน
ทิศทางเดียวกัน (co-current flow), (b) การไหลสวนทางกัน (counter-current flow) และ (c) การ
ไหลแบบผสมกัน (mixed flow)
ที่มา : Master (1991)
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- การไหลในทิศทางเดียวกัน (co-current flow) ดังภาพ 8(a) อาหารจะถูกพนฝอย
ในทิศทางเดียวกับอากาศรอน วิธีนี้เหมาะสําหรับสารละลายอาหารที่ไมทนตอความรอน เนื่องจาก
เกิดการระเหยของน้ําไดรวดเร็ว อุณหภูมิของผลิตภัณฑจะต่ํากวาอุณหภูมิของอากาศรอนที่ไหลออก
- การไหลสวนทางกัน (counter-current flow) ดังภาพ 8(b) อาหารเหลวที่ถูกพน
ฝอยและอากาศรอนจะไหลในทิศทางตรงกันขาม เริ่มจากหยดของเหลวที่มีอุณหภูมิต่ําแลวมี
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนเทากับอุณหภูมิอากาศรอน ลักษณะแบบนี้ทําใหเกิดการถายเทความรอน
อยางมีประสิทธิภาพ เหมาะกับอาหารที่ทนตอความรอนสูง อุณหภูมิของผลิตภัณฑที่ไดจะสูงกวา
อุณหภูมิของอากาศรอนที่ไหลออก
- การไหลแบบผสมกัน (mixed flow) ดังภาพ 8(c) สารละลายและอากาศรอนจะ
มีทั้งไหลไปในทางเดียวกันและสวนทางพรอมๆ กัน อากาศรอนที่ใชในเครื่องทําแหงแบบพนฝอย
ไดจากความรอนสองประเภทคือ การทําใหรอนโดยตรง และโดยทางออม ประเภทแรกเปนการเผา
ไหมเชื้อเพลิงไดอากาศรอนแลวนําไปใชโดยตรง หรือไดจากขดลวดไฟฟาใหรอนกับอากาศ ขอดี
คือมีการสูญเสียความรอนนอย สวนประเภททําความรอนโดยทางออมไดจากการใหอากาศไหล
ผานเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนที่ไดจากไอน้ําซึ่งจะมีการสูญเสียความรอนมาก
3) ชวงการระเหย (evaporation stage)
การระเหยของน้ําออกจากอนุภาคอาหารที่ถูกพนฝอยเกิดขึ้นจากการมีการถายเท
ความรอน และถายเทมวลสาร การทําแหงวิธีนี้แตกตางจากการทําแหงวิธีอื่นคือ การระเหยของน้ํา
จะเกิดขึ้นในชวงอัตราการทําแหงคงที่เปนสวนมาก เนื่องจากอนุภาคอาหารมีความชื้นสูงมาก และ
จะเกิดในทํานองเดียวกันกับการระเหยของหยดน้ําบริสุทธิ์ กระบวนการถายเทความรอน และการ
ถายเทมวลเกิดขึ้นดังนี้ อันดับแรกอนุภาคถูกทําใหมีอุณหภูมิสูงขึ้นจากการนําความรอน และการพา
ความรอนซึ่งเกิดขึ้นที่ผิวของอนุภาคแลว เปลี่ยนอยูในรูปของความรอนแฝงของการกลายเปนไอ
จากนั้นสวนของไอน้ําจะถูกถายมวลใหอากาศรอนโดยการแพร (diffusion) และโดยการพา
(convection) ออกไปจากผิวหนาของอนุภาค อัตราการระเหยน้ําขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการไดแก
อุณหภูมิของอากาศรอน ความชื้นสัมพัทธ หรือความดันไอ และคุณสมบัติในการถายเทของอากาศ
ขนาดอนุภาค ความเร็วลมของอากาศรอน ตลอดจนคุณลักษณะหรือองคประกอบของสวนประกอบ
ที่เปนของแข็งในอนุภาคดวย

18
4) การแยกอาหารผงจากกระบวนการทําแหง (product recovery stage)
เมื่อการระเหยน้ําออกจากหยดของเหลวเกิดขึ้นอยางสมบูรณแลว อาหารผงจะ
ตกลงสูสวนลางของถังทําแหง และถูกดูดออกมากตามทอลมออก ซึ่งอาหารผงสามารถแยกออกจาก
อากาศรอนดวยระบบไซโคลน (cyclone separator) โดยอาศัยแรงเหวี่ยงและการถายเทโมเมนตัม
2.3.2 ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑ
เนื่องจากการทําแหงแบบพนฝอยมีตัวแปรที่สามารถเลือกสภาวะการใชงานได
หลายคา ผลิตภัณฑที่ไดหลังจากการทําแหงแบบพนฝอยมีคุณภาพแตกตางกันไป เพื่อใหไดคุณภาพ
ของผลิตภัณฑตามตองการตองคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอผลิตภัณฑ ดังตอไปนี้
1) การทําใหเกิดหยดของเหลวขนาดเล็ก (atomization)
การเพิ่มพลังงานในการทําใหเกิดอนุภาคฝอยจะทําใหไดอนุภาคที่มีขนาดเล็กลง
เมื่ออัตราการปอนคงที่ กลาวคือเมื่อเพิ่มความเร็วรอบ หรือความดันของหัวฉีด หรืออัตราสวนการ
ไหลระหวางอากาศกับของเหลวในหัวฉีด จะไดอนุภาคฝอยที่มีขนาดเล็กลง ทําใหไดผลิตภัณฑที่มี
ความหนาแนนสูง
2) คุณสมบัติของสารปอน
ถาเพิ่มปริมาณของแข็งในสารละลายปอน โดยทีส่ ภาวะการทํางานของหัวฉีด
คงที่ จะมีผลตอความชื้นของผลิตภัณฑ เนื่องจากเมื่อปริมาณของแข็งในอนุภาคที่พนฝอยเพิ่มขึ้นใน
ขณะที่อัตราการระเหยน้ํายังคงเดิม ดังนั้นอัตราสวนความชื้นตอของแข็งที่เหลืออยูในอนุภาคจะ
นอยกวา ในกรณีที่ปริมาณของแข็งในสารละลายปอนต่ํา ผลที่ไดตามมาคือผลิตภัณฑมีความชื้น
ลดลง
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3) อัตราการปอน (feed rate)
การเพิ่มอัตราการปอน โดยที่สภาวะการทํางานของหัวฉีดคงที่ มีผลทําให
อนุภาคที่พนฝอยมีขนาดใหญขึ้น ดังนั้นผลิตภัณฑที่ไดจะมีขนาดใหญดวย และความหนาแนนจะต่ํา
และเมื่อเพิ่มอัตราการปอนโดยที่อัตราการไหลของอากาศรอนเขาและปริมาณความรอนที่ใหระบบ
คงที่ มีผลใหความชื้นของผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น
4) ชนิดของหัวฉีด
หัวฉีดแบบ rotary และ nozzle ที่แตกตางกันมีความสามารถพนฝอยไดอนุภาคที่
มีขนาดแตกตางกัน ซึ่งขึ้นกับการออกแบบ และลักษณะเฉพาะของแตละเครื่อง หัวฉีดแบบ rotary
สามารถใชงานไดทั่ว ๆ ไป สวนหัวฉีดแบบ nozzle จะใหอนุภาคที่มีขนาดใหญกวา ดังนั้นการ
เลือกใชงานขึ้นอยูกับผลิตภัณฑที่ตองการผลิตวามีลักษณะเชนใด
5) การออกแบบหัวฉีด
ในหัวฉีดแตละชนิดมีอุปกรณหลายสวนที่สามารถออกแบบใหใชงานได
แตกตางกันไป เชน ระยะหางระหวางซี่ (vane) จํานวน ความสูงและความกวางของซี่ในหัวฉีดแบบ
rotary มีผลทําใหไดอนุภาคทีพ่ นฝอยออกมามีลักษณะแตกตางกัน
6) การไหลของอากาศ
การเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลของอากาศมีผลตอเวลาที่อยูในหองทําแหง
(residence time) ของอนุภาคหรือเวลาที่ใชในการทําแหงโดยตรง ถาอัตราการไหลของอากาศลดลง
ทําใหเวลาที่อยูในหองทําแหงของอนุภาคหรือเวลาที่ใชในการทําแหงเพิ่มขึ้น ทําใหปริมาณน้ําที่ถูก
ระเหยมีมากขึ้น เปนผลใหปริมาณความชื้นในผลิตภัณฑลดลง
7) อุณหภูมิในการทําแหง
ที่อัตราการไหลของอากาศคงที่ อุณหภูมิอากาศเขา และอุณหภูมิอากาศออกมีผล
ตออุณหภูมิในการทําแหง เมื่อเพิ่มอุณหภูมิอากาศเขาเปนการเพิ่มแรงขับ (driving force) ของน้ําใน
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อนุภาคที่จะระเหยออกไป เปนผลใหความสามารถในการระเหยน้ําของเครื่องทําแหงเพิม่ ขึ้น และ
เพิ่มประสิทธิภาพเชิงความรอน (thermal efficiency) ของการทําแหง ในสภาพการทํางานจริง
ตองการผลิตภัณฑที่มีปริมาณความชื้นสุดทายคาหนึ่งเทานั้น เพื่อใหไดคุณสมบัตทิ างกายภาพและ
ทางเคมีตามตองการ ดังนั้นอุณหภูมิอากาศออกตองอยูในชวงที่กําหนดไวแนนอน ในบางกรณีตอง
เลือกสภาวะการทํางานที่อุณหภูมิอากาศออกต่ําซึ่งจะไดผลิตภัณฑที่มีความชื้นสูง เพื่อปองกันการ
รวมตัวหรือดูดความชื้นของผลิตภัณฑระหวางการเก็บ

2.4 เครื่องปรุงรสสําเร็จรูปชนิดผง (seasoning powder)
เครื่องปรุงรสสําเร็จรูปชนิดผงมีการนําไปใชอยางแพรหลายโดยเฉพาะในกลุมโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ผลิตภัณฑแปงกรอบ อาหารทะเลแปรรูป
และฟาสตฟูด เปนตน โดยจะเปนการผลิตตามสูตรเฉพาะที่ทางโรงงานอุตสาหกรรมแตละแหง
กําหนดมาอยางชัดเจน การผลิตแตละครั้งจะผลิตในปริมาณมากใชเปนวัตถุดิบในการผลิตตอไปใน
ลักษณะตางๆ กันตามประเภทของอุตสาหกรรม ดังนี้
• อุตสาหกรรมขบเคี้ยว นําไปใชเคลือบตัวผลิตภัณฑ (coating) ที่ทําจากขาว ขาวโพด
มันฝรั่ง มันสําปะหลัง ปลา เปนตน ปริมาณการใชประมาณรอยละ 5-10 ของสวนผสม
• อุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป นําไปใชปรุงรสในน้ําซุป และเปนสวนผสมในซอง
ปรุงรส ซึ่งตลาดเครื่องปรุงรสในสวนนี้จัดเปนตลาดที่ใหญ
• อุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูปทั้งอาหารทะเล และอาหารประเภทเนื้อจะใชในการหมัก
คลุก หรือผสมในตัวผลิตภัณฑ เชน ไสกรอก เพื่อเพิ่มรสชาติอาหาร
• อุตสาหกรรมอาหารฟาสตฟูด เชน เปนสวนผสมในแปงที่ใชทอดเนื้อไก KFC เปนตน
สําหรับเครื่องปรุงรสสําเร็จรูปชนิดผงที่จําหนายแกผูบริโภคในระดับครัวเรือนจะเปน
การผลิตในลักษณะขนาดเล็ก และมีรสชาติหลากหลาย เชน รสหมู รสเนื้อ รสไก รสเครื่องแกง
ตางๆ เปนตน โดยเนนรสชาติกลางๆ ซึ่งเปนที่นิยมในกลุมผูบริโภคทั่วไป ทําการบรรจุในซองหรือ
ขวด ในขนาดที่พอเหมาะตอการใชอยางสะดวก วัตถุประสงคของการนําเครื่องปรุงรสสําเร็จรูปไป
ใชในครัวเรือนก็เพื่อเปนการเพิ่มรสชาติใหกับอาหารประเภทตางๆ เปนหลัก เชน ผัดกับผัก หมัก
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กับเนื้อสัตวประเภทตางๆ เปนตน คุณภาพของเครื่องปรุงรสสําเร็จรูปชนิดผงที่ดี ควรมีเนื้อของ
ผลิตภัณฑที่ผสมคลุกเคลาเปนเนื้อเดียวกันอยางสม่ําเสมอ อยูในลักษณะเปนผงรอน ถาจับตัวเปน
กอนตองสามารถทําใหแตกออกเปนผงไดงายดวยมือ สีของสวนผสมตองมีสีเหลืองอมน้ําตาล หรือ
สีตามธรรมชาติของสวนประกอบที่ใช มีกลิ่นรสตามธรรมชาติของสวนประกอบที่ใชชวน
รับประทาน สามารถนําไปใชไดอยางสะดวก และเก็บไวไดนาน เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพของ
เครื่องปรุงรสสําเร็จรูปชนิดผงที่ผูประกอบการจําหนายอยูในปจจุบันกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมพบวา ปริมาณสวนผสมอยูในเกณฑที่สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
กําหนดไว และพบวาผูผลิตบางรายไดเพิ่มสวนผสมเนื้อสัตวอยูในปริมาณสูงกวามาตรฐาน เพื่อให
ผลิตภัณฑมีคุณคาทางโภชนาการเพิ่มมากขึ้น (สุมาลี และคณะ, 2543)
2.4.1 เทคโนโลยีการผลิตเครื่องปรุงรส
เครื่องปรุงรสสําเร็จรูปชนิดผง เปนอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีงายๆ ไมซับซอน
สามารถดัดแปลง และเลียนแบบไดงาย การหาแหลงวัตถุดิบที่มีคุณภาพไดมาตรฐานตามที่โรงงาน
กําหนด และสามารถปอนเขาสูโรงงานไดอยางตอเนื่องเปนสิ่งสําคัญที่สุด โดยแหลงวัตถุดิบที่แตละ
โรงงานใชอยูในปจจุบันมาจากทั้งในประเทศและตางประเทศ เนื่องจากวัตถุดิบในประเทศยังมี
คุณภาพไมไดมาตรฐาน หรือไมสามารถหาซื้อวัตถุดิบภายในประเทศได เครื่องจักรอุปกรณที่ใชใน
การผลิตเครื่องปรุงรสสําเร็จรูปชนิดผงเปนเครื่องจักรอุปกรณแบบงายๆ เนนในเรื่องการผสม
วัตถุดิบแตละชนิดใหรวมเขาเปนเนื้อเดียวกัน ซึ่งเปนเครื่องมือผสมแบบผสมแหง (dry mix) ผูผลิต
เครื่องจักรในเมืองไทยก็สามารถดัดแปลง และผลิตเครื่องจักรเองได ในสวนของการบรรจุก็อาจ
บรรจุโดยใชแรงงานคน หรือเครื่องบรรจุที่ผลิตขึ้นในประเทศเชนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกําลัง
ความสามารถในการลงทุนของผูประกอบการวาจะเลือกใชเครื่องจักรที่ทันสมัยและไดมาตรฐาน
มากเพียงใด อยางไรก็ดีการเขาสูอุตสาหกรรมนี้สามารถทําไดโดยงาย เนื่องจากเทคโนโลยีไม
ซับซอน วัตถุดิบหางาย ขั้นตอนการผลิตไมยุงยากจึงทําใหมีผูประกอบการในอุตสาหกรรมนี้อยูเปน
จํานวนมาก (สุมาลี และคณะ, 2543)
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2.5 การวัดคาสี
ผลิตภัณฑใดๆ ที่มีการผลิตออกมาจําหนาย เพื่อการบริโภคหรืออุปโภค พบวาสิง่ สําคัญ
ในการที่จะดึงดูดความสนใจคือ สีสันที่แตกตางกันไปและความสม่ําเสมอของสี ดังนั้นผลิตภัณฑที่
มีการผลิตออกมาแลว มีสีสันไมสม่ําเสมอ ผูบ ริโภคอาจจะพิจารณาวาผลิตภัณฑนั้นไมมีคุณภาพ ซึ่ง
มีผลตอการตัดสินใจชื้อผลิตภัณฑ แตการตัดสินใจของแตละคนนั้นก็จะตางกันไป ทั้งนี้เนื่องจาก
การเห็นสีสันเกิดจากตา และสมองสั่งการ รวมทั้งประสบการณที่ไมเหมือนกัน ดังนั้นจึงไดมีการ
กําหนดการวัดสีในระบบที่เปนตัวเลขขึ้นมา เพื่อควบคุมคุณภาพของสินคา และสีที่ใชในทาง
อุตสาหกรรมใหเปนไปตามมาตรฐานในระดับสากล (ภัคนัย, 2550)
การมองเห็นสีของมนุษยเกิดจากการที่แสงที่สะทอนจากวัตถุนั้นๆ มากระทบตาเรา และ
สงไปสมอง เพื่อแปลออกมาเปนสีที่เห็น ดังนั้นในการมองเห็นจึงมีปจจัยอยู 3 อยาง คือ
แหลงกําเนิดแสง วัตถุมีสี และ สายตาของคนเรา เมื่อแสงจากแหลงกําเนิดแสงสองมาตกกระทบ
วัตถุมีสี จะสะทอน เขาสูตา และตาของมนุษยเราจะไวตอแมสีแสง 3 สีคือ สีแดง สีเขียวและสีน้ํา
เงิน
2.5.1 ระบบการวัดสี
การวัดคาของสีจะระบุคาสีของวัตถุเปน 3 คา เพื่อความชัดเจนและสมบูรณที่สุด
คาของสีทั้ง 3 คาดังกลาว จะมีหนวยตางกันตามระบบการวัดที่แตกตางกัน ระบบการวัดสีที่นิยม
แบงได 3 ระบบ ไดแก ระบบ Munsell, ระบบ CIE และระบบ Hunter Lab (Kanthamoon, 2009)
แตละระบบมีรายละเอียดดังนี้
1) Munsell Color System
ในป 1915 Albert Munsell สรางระบบสีมาตรฐาน เพื่อใชในงานดาน
วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม การแทนคาสีโดยใชระบบนี้ใชคา 3 คา ไดแก Hue, Value และ
Chroma ดังแสดงในภาพที่ 9
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ภาพที่ 9 Munsell color diamensions
ที่มา : Kanthamoon, 2009
Hue (เฉดสี) คือชื่อของสีหลัก แบงเปนสีแตกตางกัน โดย Principle Hues มี 5 สี คือ แดง
(R) เหลือง (Y) เขียว (G) น้ําเงิน (B) มวง (P)
Value คือคาแสดงความสวางของสี (lightness) หรือปริมาณแสงทีส่ ะทอนออกมาจาก
วัตถุ ถาปริมาณแสงสะทอนมีมากจะทําใหเห็นสีสวาง (light color) ถาปริมาณแสงสะทอนออก
มานอยจะทําใหเห็นสีเขม หรือมืด (dark color) Value มีคาตั้งแต 0 หมายถึง วัตถุดําสมบูรณ ถึง 10
หมายถึง วัตถุขาวสมบูรณ
Chroma คือคาที่แสดงความบริสุทธิ์ (purity) ของสี สีที่บริสุทธิม์ ากทีส่ ุด คือสีที่ไมมีแสง
สีเทามาผสมเลย ซึ่งไดแกสีหลัก (Hue) ทั้ง 100 สี แบงสเกลเปน 0 ถึง 18 เปนการวัดความแตกตาง
ของสีหลักจากสีเทาทีค่ วามสวางเดียวกัน
2) CIE system (Commission Intermational de I’ Eclairage) หรือ (International
Commission on Illumination, ICI)
CIE system เปน Trichromatic system ที่อาศัยพื้นฐานที่วาสีใดๆ เกิดจากการผสมแมสี
สเปกตรัม (primary spectrum) 3 สีเขาดวยกัน คือ สเปกตรัมสีแดง สเปกตรัมสีเขียว และสเปกตรัม
สีน้ําเงิน โดยใช สัญลักษณ X, Y, Z Tristimulus colorimeter การแปลงคา X, Y, Z ใหอยูในรูปคาคู
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ลําดับ (X, Y) และหนวยการบอกคาสี (Mathematical Unit in CIE) CIE กําหนดแมสีในอุดมคติ
(imaging primaries) ขึ้นมาแทนแมสีที่มีอยูจริง (แดง เขียว น้ําเงิน) โดยใชสัญลักษณเปน X, Y, Z
ซึ่งเรียกวา tristimulus values โดยที่ X คือปริมาณสีแดงที่นํามาผสม Y คือปริมาณสีเขียวที่นํามา
ผสม Z คือปริมาณสีน้ําเงินที่นํามาผสม และ Y ยังบอกถึงความสวาง (brightness) ดวย ซึ่งเทียบได
กับคา Value ในระบบ Munsell เรียกคา xyz นี้วา chromaticity coordinate หรือ trichromatic
coefficient หรือ color coordinate ดังนั้น x+y+z = 1 แทนสเปกตรัมสีทั้ง 3 ตามลําดับ คา X, Y, Z

เมื่อนําคา x และ y ในแตละ wavelength มา plot กราฟ โดยใหแกน Y แทนคา y และ
แกน X แทนคา x จะไดกราฟดังภาพที่ 10 เรียกวา Chromaticity diagram

ภาพที่ 10 Chromaticity diagram
ที่มา : Kanthamoon, 2009
3) CIE LAB Color Space
ในป 1976 ไดกําหนด uniform color space ขึ้นมา เพื่อลดปญหาที่เกิดขึ้นกับ CIE Yxy
color space เนื่องจากสีที่ตางกันในระยะเทากันใน Yxy color space ใหความแตกตางของสีไม
เหมือนกัน ทั้งนี้เนื่องจาก scale ที่ใชไม uniform ระบบใหมที่ CIE กําหนดขึ้น คือ L*, a*, b* color
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space โดยที่ แกน L* จะบงบอกถึงความสวางของสี โดยมีคาตั้งแต 0 (สีดํา) ถึง 100 (สีขาว) แกน a*
จะบงถึงสีแดง และสีเขียว โดยคาเปนบวกก็จะมีความเปนสีแดงมากขึ้น และถาคาเปนลบก็จะมี
ความเปนสีเขียวมากขึ้น สวนแกน b* จะบงถึงสีเหลือง และสีน้ําเงินโดยคาเปนบวกก็จะมีความ
เปนสีเหลือง และถาคาเปนลบก็จะมีความเปนสีน้ําเงินมากขึน้
อยางไรก็ตามในระบบ CIE LAB นั้น ไมมีคาในสวนที่แสดงคาของ tristimulus value
หรือ chromaticity coordinate ตามที่ CIE ไดตั้งไวในป 1931 ดังนั้นทาง CIE จึงไดแปลงระบบ CIE
LAB ใหเปนระบบ cylindrical coordinate อันจะทําใหการอธิบายสีเหมือนกับระบบดั่งเดิมโดย L*
จะแสดง คา lightness C* แสดงคา chroma และ h แสดงคา hue angle
L*, a*, b* color space สําหรับคา C* เริ่มจาก 0 ซึง่ เปนคาทีศ่ ูนยกลาง และเพิ่มมากขึ้น
ตามระยะที่หางจากศูนยกลางมากขึ้น สําหรับ Hue angle (h) เปนคามุมที่ทํากับแกน + a* โดยคา 0°
เทากับ +a* (red), คา 90° เทากับ +b* (yellow), คา 180° เทากับ -a* (green) และคา 270° เทากับ
-b* (blue) ซึ่งคา C* และ h สามารถคํานวณไดจากสมการที่ 3 และ 4 ตามลําดับ
Chroma, C* = (a*2 + b*2)1/2
Hue angle, h = tan-1 (b*/a*)

…………..สมการที่ 3
…………..สมการที่ 4

นอกจากนีใ้ นอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องเทศยังมีการนํา L*, a*, b* color space มา
ประยุกตใชรวมกับวิธีการวัดสีอื่นๆอีกดวย
Vracar และคณะ (2007) ศึกษาอิทธิพลการใหความรอนตอคาสีของ ground pepper
(Capsicum annuum L.) ไดแก สีที่สกัดได (extractable colour) และสีทพี่ ื้นผิว (surface colour)
ไดแกคา L*, a*, b* และ hue angle รวมถึงคุณภาพและปริมาณแคโรทีนอยด (qualitative and
quantitative carotenoid content) ในการศึกษานีไ้ ดพจิ ารณาเปลี่ยนแปลงของสีโดยการสกัดสี ตาม
วิธีของ ASTA (American Spice Trade Association) ซึ่งทําไดโดยนําตัวอยาง ground pepper 0.070.1 กรัม ลงในขวดแกว (flask) เติมอะซิโตน เขยาดวยเครื่องเขยาสาร และเก็บในที่มืด 4 ชั่วโมง นํา
สวนที่ถูกสกัดไปทําการวัดคา โดยใชเครื่องสเปกโตโฟโตมิเตอร (spectrophotometer) ที่ความยาว
คลื่น 460 นาโนเมตร แลวจึงนําคาที่อานไดมาคํานวณตามสมการที่ 5
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ASTA 20 = A x 16.4 x If
.. …………..สมการที่ 5
m
เมื่อ ASTA คือ คาสีที่สกัดได (extractable color) ตามวิธี ASTA 20
A
คือ คาการดูดกลืนแสงของสารที่ความยาวคลื่น 460 นาโนเมตร
m
คือ น้ําหนักของตัวอยาง หนวย กรัม
If
คือ ปจจัยการแกไขสําหรับเครื่องมือที่มีการคํานวณ จาก absorbance ของ
สารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไดโครเมต, แอมโมเนียซัลเฟต และ
โคบอลตซัลเฟต

Park และ Chang (2007) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสี และ antioxidant compounds ของ
พริกปาปริกาภายใตสภาวะการทําแหงและการเก็บรักษาที่เหมาะสม โดยวิธีทําแหง 4 วิธี ไดแก การ
ทําแหงแบบแชเยือกแข็ง (freeze drying) การทําแหงแบบสูญญากาศ (vacuum drying) การทําแหง
แบบการใชรังสีอินฟราเรด(far infrared-ray drying) และ การทําแหงแบบใชลมรอน (hot air drying)
มีการศึกษาคุณภาพไดแก การวัดคาปริมาณความชื้น คาสี และ antioxidant compounds ในชวง
ระยะเวลา 120 วัน โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิที่ 4 และ 30 องศาเซลเซียส ตามลําดับ พบวาคาปริมาณ
ความชืน้ เฉลี่ยของพริกปาปริกาเริ่มตนรอยละ 14.4 และปริมาณความชื้นจะลดลงเมื่อระยะเวลาการ
เก็บเพิ่มขึ้น พบวาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จะมีการเปลี่ยนแปลงลดลงอยางชา ๆ โดยมีปริมาณ
ความชื้นรอยละ 11.8-10.23 ขณะที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส จะมีการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน มี
ปริมาณความชื้นรอยละ 9.42-4.35 ซึ่งผงพริกที่บรรจุอยูในถุงพลาสติกประเภทไนลอนที่เก็บไวที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส สามารถรักษาความชื้น คาสี และ antioxidant compounds ไวไดดีกวา
ถุงพลาสติกประเภท LDPE เนื่องจากมีคุณสมบัติในการซึมผานของอากาศและความชืน้ ที่ดี
นอกจากนี้ยังพบวาการทําแหงแบบแชเยือกแข็ง เปนวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการรักษาคุณภาพของ
พริกปาปริกา ดังนั้นวิธีการทําแหง อุณหภูมิการเก็บรักษา และภาชนะบรรจุมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ของคาสี และยังพบวายังมีความสัมพันธระหวางการสกัดคาสีโดยวิธีของ ASTA กับพื้นผิวของสี
พริกโดยวิธี Hunter LAB

Aleksandra และ Biserka (2004) ศึกษาความสัมพันธของพริกผง (pepper powder) ที่ถูก
เก็บไวที่อุณหภูมหิ อง (ambient temperature) ที่กระตุนโดยใชแสงสวาง มีการประเมินคุณภาพสีโดย
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วิธีการวัดคาพื้นผิวสี (surface color measurement) ไดแก คา L*, a* และ b*และการสกัดคาสี
(extractable color measurement) โดยวิธีของ ASTA พบวา คา ASTA มีแนวโนมลดลงระหวางการ
เก็บรักษา ในขณะที่ Hue angle มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ซึ่งชี้บงการเปลี่ยนแปลงของสีพริกจากสีแดงเปน
สีสม นอกจากนี้ Hue angle ของสีปาปริกามีคาเพิ่มขึ้นจาก 39.53 เปน 45.67 ในพริก Djala และ
38.53 เปน 43.45 ของพริกพันธุ Stara Pazova จากระยะเวลาการเก็บเริ่มตนถึง 4 เดือน ตามลําดับ
Topuz (2008) ศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิและ aw ตอคาการเสื่อมสลายของสีในผงพริก
ปาปริกา ปจจัยตัวแปรของคาสี คือ Hunter color (L*, a*, b*), hue angle (hº) และความแตกตางของ
สีทั้งหมด (total color difference, TCD) ถูกใชประเมินการเปลี่ยนแปลงของคาสีของพริกปาปริกา
ระหวางการทดลองการโดยใหความรอนที่ 60, 80, และ 99 องศาเซลเซียส และ aw ที่ 0.459, 0.582
และ 0.703 พบวาอิทธิพลของ aw ตอการเปลี่ยนแปลงคาสี L*, a*, b* และ TCD กลาวคือเมื่อ aw มี
คาที่ 0.459, 0.582 และ 0.703 มีผลทําใหคา L* มีคาลดลงจากเริ่มตน 37.49 เปน 29.16, 28.21 และ
27.21 ตามลําดับ คา a* มีคาลดลงจากเริ่มตน 21.51 เปน 3.93, 2.86 และ 2.37 ตามลําดับ คา b* มีคา
ลดลงจากเริ่มตน 13.56 เปน 2.74, 1.80 และ 1.42 ตามลําดับ และคา TCD มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
จาก 0.80 ไปเปน 22.98, 24.29 และ 24.76 ตามลําดับ นอกจากนี้การเสื่อมสลายของสีปาปริกายัง
ขึ้นอยูกับอุณหภูมิการทําแหงโดยอธิบายความสัมพันธจากสมการของ Arrhenius และสรุปไดวาคา
aw ที่เพิ่มขึ้นมีผลตอการเสื่อมสลายของสีพริกปาปริกาเร็วขึ้น
Topuz และคณะ (2009) ศึกษาอิทธิพลการทําแหงและการเก็บรักษาตอลักษณะของสีพริก
ปาปริกา ซึ่งในการศึกษาไดทําการเปรียบเทียบระหวางการทําแหงแบบ Refractance Window ™
drying (RWD) การทําแหงแบบแชแข็ง ( freeze drying) การทําแหงแบบลมรอน ( hot air oven)
และ การตากแหงโดยธรรมชาติ (natural convective drying) เพื่อประเมินคุณภาพของสีปาปริกา
โดยการวัดคาสี ไดแก CIE LAB, hue angle และ chroma, การสกัดคาสี และอัตราความเปนสีแดง
ตอสีเหลือง (red/yellow pigment ratio) พบวาการทําแหงแบบแชแข็ง และการทําแหงแบบ RWD มี
ประสิทธิภาพในการรักษาคาสีของปาปริกา โดยเมื่อระยะการเก็บมากขึ้น คา L* เปลี่ยนแปลงจาก
45.62 เปน 42.66 คา a* เปลี่ยนแปลงจาก 29.71 เปน 24.99 คา b* เปลี่ยนแปลงจาก 21.88 เปน
18.31 คา hue angle จาก 36.35 เปน 36.22 และคา Chroma จาก 36.90 เปน 30.98 จากระยะเวลา
เริ่มตนถึง 90 วันตามลําดับ พบวามีการเปลี่ยนแปลงของคาสี ลดลงในทุกๆ ตัวอยางของปาปริกาใน
ระหวางการเก็บรักษา
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Horváth และ Hodúr (2007) ศึกษาลักษณะสีของผงพริกปาปริกาที่มีความชืน้ แตกตางกัน
อธิบายโดยการใชคาสี CIE LAB ในการศึกษาหลายๆ คุณภาพของ Hungarian paprika powder
ความชื้นของปาปริกาถูกเพิ่มขึ้นรอยละ 1, 2, 3, 4 และ 5 จากตัวอยางเริ่มตน การเพิ่มขึ้นของ
ความชื้นมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของคา L*, b*, Chroma และ hue angle อยางมีนัยสําคัญ โดยที่
ความชื้นเพิ่มชืน้ รอยละ 3-5 เปนสาเหตุของการลดลงของ hº เทากับ 2-4 องศา การลดลงของความ
สวาง 1.5-2 หนวย และการลดลงของ Chroma 1.5-2.0 หนวย คาความแตกตางของสีทั้งหมด
ระหวางตัวอยางเริ่มตนและตัวอยางที่เพิ่มความชื้นมีคาเทากับ 1.5 หนวย

2.6 งานวิจัยเกี่ยวกับการทําเอ็นแคปซูเลทในอุตสาหกรรมอาหาร
Jon (1987) ศึกษากระบวนการผลิตเอ็นแคปซูลของกรดฟอสฟอริคซึ่งโดยปกติอยูในรูป
ของเหลว โดยใชเทคนิคเอ็กทรูด (extrusion) และการทําแหงแบบพนฝอย (spray drying) วัตถุดิบที่
ในการผลิตไดแก สารละลายกรดบัฟเฟอรที่มีชวง pH 4.4-8.8 น้ํา และสารเคลือบ ไดแก มอลโตเด็กซตริน และ แปงขาวโพดดัดแปร ที่มีชื่อทางการคา เรียกวา แคปซูล (capsule) ซึ่งมีคุณสมบัติใน
การละลายน้ํา สรางฟลม และเปนสารหอหุมที่ดี ในการทดลองพบวาปริมาณสารเคลือบที่มีของแข็ง
อยางนอยรอยละ 20 ทําใหไดผลิตภัณฑที่มีการดูดความชื้นต่ํา และสารเคลือบทั้งสองชนิดสามารถ
นํามาประยุกตใชในการทําเอ็นแคปซูเลทไดอยางมีคุณภาพ
Uddin และคณะ (2001) ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในกระบวนการผลิตของกรด
แอสคอรบิกเอ็นแคปซูเลท ซึง่ ใชเทคนิคในการทําเอ็นแคปซูเลท 4 เทคนิคไดแก การแยก การหลอม
ละลาย การระเหยดวยตัวทําละลาย และการทําแหงแบบพนฝอย โดยการใชวัตถุดิบในการหอหุม 4
ชนิด ทั้งเดี่ยวและแบบผสม ซึ่งประกอบดวย เจล แปง เอทธิลเซลลูโลส (ethyl cellulose) และ เบตาไซโคลเด็กซตริน (β-cyclodextrin) ผลการทดลองพบวา กรดแอสคอรบิกมีการสูญเสียระหวางการ
ทําเอ็นแคปซูเลทโดยวิธีทําแหงแบบพนฝอยเพียงรอยละ 20 และขนาดของเอ็นแคปซูเลทที่ใชวัสดุ
หอหุมแตละชนิดมีความแตกตางกัน
Taxi และคณะ (2003) ไดทําการศึกษาการทําเอ็นแคปซูเลทของน้ําผลไม camu-camuc
(Myciariadubia) โดยใชวิธกี ารทําแหงแบบพนฝอย เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตเอ็นแคปซูเลทที่มี
ผลตอการคงอยูของวิตามินซี และหาสภาวะการผลิตที่เหมาะสม ซึ่งใชสารเคลือบสองชนิดไดแก
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กัมอาราบิก และมอลโตเด็กซตริน DE 10 มีสภาวะการทดลองดังนี้ อุณหภูมิอากาศขาเขา (inlet air
temperature ) อยูใ นชวง 100-160 องศาเซลเซียส เมื่อใชมอลโตเด็กซตรินเปนสารเคลือบรอยละ
12-32 จะใหผลิตผลสูง ที่อุณหภูมิระหวาง 120-152 องศาเซลเซียส ปริมาณสารเคลือบรอยละ 15
และอุณหภูมิอากาศขาเขา 150 องศาเซลเซียส จะไดผลิตผลของน้ําผลไมที่สูงที่สุดคือรอยละ 26
และวิตามินซีรอยละ 7 ในขณะทีก่ ารใชสารเคลือบจากกัมอาราบิกจะใหผลิตผลที่เพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่ม
ปริมาณสารเคลือบ โดยพบวาการใชสารเคลือบรอยละ 15 และอุณหภูมิขาเขา 150 องศาเซลเซียส
ใหปริมาณผลผลิตรอยละ 24 และวิตามินซีรอยละ 6 สรุปวามอลโตเด็กซตรินและกัมอาราบิกให
สภาวะที่เหมาะสมในทิศทางเดียวกัน และไดผลิตผลที่ใกลเคียงกัน
Priscilla และคณะ (2005) ศึกษาการทําเอ็นแคปซูเลทของกรดแอสคอรบิก เพื่อยังคงรักษา
คุณคาของวิตามินซีไว โดยวิธที ําแหงแบบพนฝอย ซึ่งใชมอลโตเด็กซตริน DE ระหวาง 19-22 แปง
ดัดแปรแคปซูล และสารผสมระหวางมอลโตเด็กซตรินและแปงดัดแปรแคปซูลเปนสารเคลือบ
แทนที่กัมอารบิก เนื่องจากมีราคาถูก และมีคุณสมบัติที่ดีในการเปนสารเคลือบ โดยศึกษาถึงปริมาณ
ของแข็งทั้งหมด (total soluble solids) รอยละ10 และ 20 โดยน้ําหนัก ทําการเอ็นแคปซูเลทดวยวิธี
ทําแหงแบบพนฝอยโดยกําหนดความเร็ว 20 มิลลิลิตรตอนาที ความดัน 6 atm. อุณหภูมิอากาศขาเขา
ที่ 190 องศาเซลเซียส อุณหภูมิอากาศขาออกที่ 90 องศาเซลเซียส ศึกษาปริมาณของกรดแอสคอรบิก
ที่เก็บที่อุณหภูมิ 28 และ 45 องศาเซลเซียส พบวาสารเคลือบจากสารผสมระหวางมอลโตเด็กซตริน
และแปงดัดแปรแคปซูล ที่เก็บรักษาไวทอี่ ุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส เปนระยะ 60 วัน มีการลดลง
ของกรดแอสคอรบิกรอยละ 7 โดยที่มีขนาดของอนุภาคที่เล็กที่สุด 4.8 ไมครอน และมีผลิตผล
สูงสุดที่รอยละ 52 ในขณะทีก่ รดแอสคอรบิกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทที่เก็บรักษาที่ 45 องศาเซลเซียส มี
ปริมาณลดลงสูงกวาที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส และเมื่อระยะเวลาการเก็บเพิ่มขึ้น กรด
แอสคอรบิกเสื่อมสลายไป สามารถนํากรดแอสคอรบคิ ที่ถูกเอ็นแคปซูเลทมาประยุกตใชใน
อุตสาหกรรมอาหาร เชน ผลิตภัณฑธัญพืช ขนมปง คุกกี้ และอื่นๆ
Rosenberg และคณะ (1985) รายงานผลการทดลองรูปรางและขนาดเอ็นแคปซูเลท
จากแปงดัดแปรมันสําปะหลังมีลักษณะเปนทรงกลมที่มีรอยเวา ในขณะที่จากแปงมันสําปะหลัง
มีลักษณะเปนทรงกลม พื้นผิวเรียบ ไมมีรอยเวา สวนมอลโตเด็กซตรินมีลักษณะเปนทรงกลมที่
มีผิวเรียบ และมีหลายรอยเวาบนพื้นผิว เมื่อพิจารณาถึงขนาดอนุภาคพบวาแปงดัดแปรมีขนาด
อนุภาคระหวาง 5 ถึง 30 ไมครอน สวนแปงมันสําปะหลังมีขนาดอนุภาคอยูในชวง 2 ถึง 18
ไมครอน ลักษณะของโครงสรางที่เปนรอยเวาเนื่องจากของกระบวนการทําแหงแบบพนฝอย
ซึ่งทําใหเกิดการหดตัวของอนุภาคในระหวางกระบวนการทําแหง พื้นผิวที่มีรอยเวาของแปงดัด
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แปรอาจจะเปนผลของคุณลักษณะของการแตกหรือการกระจัดกระจายของอนุภาคของแปงที่มี
ความไวตอการหดตัวในระหวางการทําแหง
Sheu และ Rosenberg (1998 ) รายงานวา ขนาด โครงสราง และลักษณะปรากฏของ
droplets ในระหวางกระบวนการทําแหง droplets เหลานี้เริ่มตนจากทรงกลม และมีการสราง
อนุภาคดวยพื้นผิวที่ไมสม่ําเสมอ โดยมีลักษณะขรุขระในระหวางการทําเอ็นแคปซูเลท และมี
ลักษณะแตกเวาเปนหลุม พื้นผิวดานนอก นอกจากนี้ยังกลาวถึง ไมโครแคปซูลจากการทําแหงแบบ
พนฝอยดวยสารเคลือบที่เปนโพลิแซคคารไรด มีผลตอพื้นผิวและโครงสรางของสารเคลือบ ที่
เกิดขึ้นในขั้นตอนการพนละออง และการทําแหง ทําให พื้นผิวการไหลของของเหลว การขยายตัว
ของอากาศ และการระเหยของน้ําภายในอนุภาคไมสม่ําเสมอ และเกิดการหดตัว ซึ่งอัตราการทํา
แหงนั้นมีความสัมพันธตอประสิทธิภาพของความเรียบ และการหดตัวหรือรอยแตกของอนุภาค
Risch (2006) ศึกษาการทําเอ็นแคปซูเลทกรดชนิดตาง ๆ ไดแก กรดซิตริก กรดแลคติก
กรดอะซิตริก กรดมาลิก เปนตน ที่ใชในเครื่องปรุงรสผงรสชาติตาง ๆ เชน sour cream onion,
cheese ซึ่งโดยปกติแลวจะมีลักษณะของกลิ่นกรด (acid note) พบวาการทํา microwave popcorn จะ
มีปญหาคือกรดสามารถทําลายบรรจุภัณฑที่ใชในผลิตภัณฑ ดังนั้นเพื่อปองกันปฏิกิริยาของกรดที่มี
ตอบรรจุภัณฑ ผูวิจัยไดศึกษาการทําเอ็นแคปซูเลทกรดโดยใช partial hydrogenated vegetable oil
โดยการเตรียมกรดที่ตองการผสมกับ hydrogenated oil ในลักษณะที่เปน slurry หลังจากนั้นลาง
(rinse) ดวยน้ําเปลา ผานกระดาษกรองที่มขี นาดของรูเล็กกวาขนาดอนุภาคที่ได เพื่อขจัดกรดที่
ตกคางอยูดานนอก จะไดสารที่มีลักษณะเปนกลุมกอน (clumping) ทําแหงดวยลม (air dry) หรือใช
เทคนิคอื่นๆ เชน Fluidized bed dryer
Loksuwan (2007) ศึกษาเอ็นแคปซูเลทเบตาแคโรทีน (β -carotene) โดยวิธีการทํา
แหงแบบพนฝอย โดยนําสารเคลือบ ไดแก แปงมันสําปะหลังดัดแปร (modified tapioca starch)
แปงมันสําปะหลัง (native tapioca starch) และมอลโตเด็กซตริน (maltodextrin) พบวาปริมาณ
เบตาแคโรทีนทั้งหมด (total β-carotene) และเบตาแคโรทีนที่พื้นผิว (surface β -carotene) ของ
แปงมันสําปะหลังดัดแปรมีปริมาณเบตาแคโรทีนทั้งหมดสูงที่สุด ในขณะที่มอลโตเด็กซตรินมี
ปริมาณต่ําที่สุด แปงมันสําปะหลังดัดแปรจึงเปนสารเคลือบที่มีประสิทธิภาพมากกวาแปงมัน
สําปะหลังและมอลโตเด็กซตรินในดานการคงอยูข องเบตาแคโรทีน (β-carotene retention) โดย
มีสภาวะทําแหงแบบพนฝอย ที่อุณหภูมิขาเขา 170±5 องศาเซลเซียส และ อุณหภูมิขาออก 95±5
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องศาเซลเซียส ตามลําดับ ปริมาณแคโรทีนทั้งหมด (total carotene) และปริมาณแคโรทีนที่ผิว
(surface carotene contents) มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ โดยสารเคลือบทีไ่ ดจากแปงมัน
สําปะหลังดัดแปร แปงมันสําปะหลัง และมอลโตเด็กซตรินมีปริมาณแคโรทีนรอยละ 82.18,
68.35 และ 46.74 ตามลําดับ ในขณะที่แปงมันสําปะหลังมีปริมาณแคโรทีนที่พื้นผิวสูงที่สุด
สรุปวาสารเคลือบแปงมันสําปะหลังดัดแปรมีประสิทธิภาพของการเอ็นแคปซูเลทสูงสุด ซึ่ง
อาจจะเปนองคประกอบของแปงดัดแปรที่ผานความดันไอน้ํา (steam pressure) มีอะไมโลส
ที่ละลายน้ําไดอิสระ (free soluble amylose) เปนโครงสรางเครือขายรวมกับพันธะไฮโดรเจน
ทําใหสามารถสรางโครงสรางของเจล (gel structure) มีการหอหุมเบตาแคโรทีน (β–carotene)
ในโครงสราง นอกจากนี้อะไมโลส (amylose) มีความสามารถในการสรางฟลมที่ดีซึ่งแสดงให
เห็นวาอะไมโลสที่ละลายน้ําไดอิสระ (free soluble amylase) ของแปงมันสําปะหลังดัดแปรอยู
ในระดับที่สูง ซึ่งอาจจะเปนขอดีของการเกิดพื้นผิวหรือเปลือกลอมรอบเบตาแคโรทีน (β –
carotene) อยางรวดเร็ว ซึ่งสามารถปองกันการสูญเสียของสารประกอบทีร่ ะเหยได (volatile
componds)
ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกเทคนิคการทําแหงแบบพนฝอย (spray drying) มาใชในการผลิตกรด
ซิตริกเอ็นแคปซูเลทโดยนําอนุพันธของแปงไดแก มอลโตเด็กซตรินและแปงดัดแปรแคปซูลเปน
สารเคลือบ เพื่อนํามาประยุกตกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทใชในอุตสาหกรรมเครื่องปรุงรสผง
เพื่อลดปญหาการซีดจางของสีผลิตภัณฑ
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บทที่ 3
อุปกรณและวิธีการวิจัย

1.วัตถุดิบ และสารเคมี
1.1 กรดซิตริกโมโนไฮเดรต (citric acid monohydrate) จากบริษัท Citric Acid Industry
Co., Ltd. ประเทศไทย
1.2 มอลโตเด็กซตริน (maltodextrin) DE 10 จากบริษัท Corn Product Amardass Thailand
Ltd. ประเทศไทย
1.3 แปงขาวโพดดัดแปร ชื่อทางการคา “capsule” จากบริษัท National Starch & Chemical
(Thailand) Ltd
1.4 ซิลิคอนไดออกไซด (silicon dioxide) “Sipernat 22S” จากบริษัท JJ-Degussa Chemical
(T) Ltd.
1.5 โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) จากบริษัท Merck ประเทศเยอรมัน
1.6 ฟนอลฟทาลีน (phenolphthalein, C2OH14O4) จากบริษัท Asia Pacific Specialty
Chemical ประเทศออสเตรเลีย
1.7 เมทานอล (methanol, CH3OH) จากบริษัท Merck ประเทศเยอรมัน
1.8 ไธมอลบลู (thymol blue, C27H30O5S) จากบริษัท POCH ประเทศอังกฤษ
1.9 น้ํากลั่น (distilled water)
1.10 น้ํากรอง (filter water)
2. อุปกรณและเครื่องมือ
2.1 เครื่องอบแหงแบบพนฝอย (spray dryer) ผลิตภัณฑ APV รุน PSD 52 ประเทศเดนมารก
2.2 กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (scanning electron microscopy, SEM)
รุน Cam Scan MX-2000 ประเทศสหราชอาณาจักร
2.3 เครื่องวัดความเปนกรดดาง (pH meter) (รุน Meterlab, Radiometer) ประเทศ
โปแลนด
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2.4 เครื่องวัดคาสี จากบริษัท Hunter Lab รุน Color Flex, Virginia ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2.5 เครื่องวัดปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได (hand refractometer N1, 0-30%
ผลิตภัณฑ ATAGO) จาก ประเทศญี่ปุน
2.6 ตูอบลมรอน (hot air oven) ผลิตภัณฑ Binder ประเทศเยอรมัน
2.7 เครื่องวัดคาวอเตอรแอคติวิตี้ (water activity, aw) ผลิตภัณฑ Thermoconstanter
Novasina รุน Axair AG8808 ประเทศสวิสเซอรแลนด
2.8 เครื่องชั่งน้ําหนักแบบละเอียดทศนิยม 4 ตําแหนง ผลิตภัณฑ Sartorius รุน BP3100S
ประเทศเยอรมัน
2.9 เทอรโมมิเตอร (thermometer)
2.10 บิวเรท (ฺburet)
2.11 บีกเกอร (beaker)
2.12 ขวดรูปชมพู (erlenmeyer flask)
2.13 แทงแกวคน (stirring rod
2.14 หลอดหยด (droper)
2.15 โถดูดความชื้น (desiccator)
2.16 ภาชนะใสตัวอยาง (moisture can)
2.17 กระดาษกรอง (filter paper) เบอร 4 เสนผาศูนยกลาง 110 มิลลิเมตร ผลิตภัณฑ
Whatman
2.18 ถุงอลูมิเนียมฟอย OPP40/Al7/LLDPE100 สีบรอนด จากบริษัท world packaging
- อัตราการซึมผานของไอน้ําเทากับ 0.0197 กรัมตอตารางเมตรตอวัน
- อัตราการซึมผานของออกซิเจนเทากับ 0.03 ลูกบาศกเซนติเมตรตอตารางเมตรตอวัน
2.19 ถุงพลาสติก Nylon15/LLDPE135 สีน้ําเงิน จากบริษัท world packaging
- อัตราการซึมผานของไอน้ําเทากับ 1.82 กรัมตอตารางเมตรตอวัน
- อัตราการซึมผานของออกซิเจนเทากับ 36 ลูกบาศกเซนติเมตรตอตารางเมตรตอวัน
หมายเหตุ : คาอัตราการซึมผานของไอน้ํา (water vapour transmission rate) วัดที่อุณหภูมิ 38 องศา
เซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 90% และอัตราการซึมผานของออกซิเจน (oxygen gas transmission rate)
วัดที่อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 0%
2.20 หมอสแตนเลสและอุปกรณเครื่องครัว
2.21 เตาแกส
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3. วิธีการทดลอง
3.1 การผลิตกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลท
3.1.1 การใชมอลโตเด็กซตรินเปนสารเคลือบ
3.1.1.1 ชั่งน้ําหนักมอลโตเด็กซตรินและสวนผสมอื่น ๆ ตามสัดสวน ดังตารางที่ 3
3.1.1.2 นํามาละลายในน้ํากรองที่มีอุณหภูมิ 35-40 องศาเซลเซียส จนมอลโตเด็กซตรินละลายน้ํา หลังจากนั้นใสกรดซิตริกลงไป โดยใชกรดซิตริกตอมอลโตเด็กซตรินใน
อัตราสวนตาง ๆ ดังนี้ 1: 24, 1:19, 1:14, 1:9 และ 1:4 เพื่อกําหนดคาของแข็งที่ละลายได (total
soluble solid, TSS) รอยละ 25, 20, 15, 10 และ 5 (w/w) ตามลําดับ ดังตารางที่ 3
3.1.1.3 กวนผสมใหเขากัน และวัดคาพารามิเตอรตางๆ กอนการทําแหงแบบพน
ฝอย ไดแก คาของแข็งที่ละลายได (total soluble solids, TSS) ดวย Hand refractometer วัดคาความ
เปนกรด-ดาง และปริมาณกรดของสารละลายแตละการทดลอง
3.1.1.4 กรองสารละลายดวยผาบางสะอาดเพื่อปองกันตะกอนหรือสวนที่ไม
ละลายถูกปอนสูเครื่องทําแหงแบบพนฝอย
3.1.1.5 สงสารละลายไปยังเครื่องทําแหงแบบพนฝอย ใชหัวฉีดพนแบบแรงดัน
(pressure nozzle) อัตราการปอน 33 มิลลิลิตร/นาที โดยกําหนดคาความดัน 0.6 MPa อุณหภูมิ
อากาศขาเขา 190 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิอากาศขาออก 90 องศาเซลเซียส (อางอิงตามวิธีของ
Priscilla และคณะ, 2005)
3.1.1.6 เก็บตัวอยางที่ไดจากการทําเอ็นแคปซูเลทใสในถุงอลูมิเนียมฟอยที่ปดสนิท
เพื่อปองกันการซึมผานของอากาศ เก็บตัวอยางไวทอี่ ุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ
รอยละ 65 โดยชั่งน้ําหนักตัวอยางถุงละ 30 กรัม เพื่อนําไปศึกษาคุณภาพทางดานกายภาพและเคมี
ในการทดลองตอไป
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ตารางที่ 3 สัดสวนของสวนผสมในการทํากรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทโดยใชมอลโตเด็กซตริน
เปนสารเคลือบ
การทดลอง รอยละของแข็ง
สัดสวนระหวางกรดและมอลโตเด็กซตริน
น้ําหนักรวม
ที่
ที่ละลายได กรดซิตริก มอลโตเด็กซ- ซิลิคอนได- น้ํากรอง (กรัม)
(w/w)
(กรัม)
ตริน (กรัม) ออกไซด(กรัม) (กรัม)
1
5
40
160
2
3798
4000
2
10
40
360
4
3596
4000
3
15
40
560
6
3394
4000
4
20
40
760
8
3192
4000
5
25
40
960
10
2990
4000
3.1.2 การใชแปงขาวโพดดัดแปรเปนสารเคลือบ
ทําเชนเดียวกันกับการทดลองที่ 3.1.1 โดยชั่งน้ําหนักของสวนผสมดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สัดสวนของสวนผสมในการทํากรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทโดยใชแปงขาวโพดดัดแปร
เปนสารเคลือบ
การทดลอง รอยละของแข็ง
สัดสวนระหวางกรดและแปงขาวโพดดัดแปร
น้ําหนักรวม
ที่
ที่ละลายได กรดซิตริก แคปซูล ซิลิคอนได- น้ํากรอง
(กรัม)
(w/w)
(กรัม)
(กรัม) ออกไซด(กรัม) (กรัม)
1
5
40
160
2
3798
4000
2
10
40
360
4
3596
4000
3
15
40
560
6
3394
4000
4
20
40
760
8
3192
4000
5
25
40
960
10
2990
4000
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3.2 การศึกษาคุณลักษณะดานกายภาพและคุณภาพดานเคมี
3.2.1 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของอนุภาคกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทภายใต
กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (scanning electron microscope, SEM)
นําตัวอยางของวัตถุดิบที่ใชเปนสารเคลือบและสารแกน ไดแก มอลโตเด็กซตริน
แปงขาวโพดดัดแปร กรดซิตริก และกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเล ศึกษารูปทรงภายใตกลอง
จุลทรรศนอิเล็กตรอน SEM โดยนําตัวอยางประมาณ 10 มิลลิกรัม วางบน stubs ที่ติดดวย two-sided
adhesive tape นําตัวอยางเขาเครื่องสําหรับเคลือบทองคํา และวิเคราะหลักษณะทางกายภาพโดย
กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน SEM
3.2.2 การวิเคราะหปริมาณกรด (total acid) และคาความเปนกรด-ดางของกรดซิตริกที่
ถูก เอ็นแคปซูเลท
3.2.2.1 วิเคราะหปริมาณกรดทั้งหมด (total acid) โดยชั่งตัวอยางกรดซิตริกที่ถูก
เอ็นแคปซูเลทน้ําหนัก 5 กรัม ทําการเจือจางดวยน้ํากลั่นและปรับปริมาตร 100 มิลลิลิตร
3.2.2.2 ดูดตัวอยางสารละลายกรดปริมาตร 10 มิลลิลิตร หยดสารละลายฟนอลฟทาลีน 2-3 หยด เขยาใหเขากัน
3.2.2.3 ไตเตรตดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดความเขมขน 0.1 โมลตอลิตร
จนถึงจุดยุติเมื่อสารละลายเปลี่ยนจากไมมีสเี ปนสีชมพู คํานวณเปนจํานวนกรัมของกรดซิตริกตอ
ปริมาตร 100 มิลลิลติ ร (AOAC, 2000)
3.2.2.4 เตรียมสารละลาย blank ทําเชนเดียวกับขอ 3.2.2.1-3.2.2.3 โดยเปลี่ยนจาก
ตัวอยางกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทเปนสารที่ใชเคลือบไดแกมอลโตเด็กซตรินหรือแปงขาวโพด
ดัดแปร
3.2.3 การหาประสิทธิภาพของกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลท (efficiency of
encapsulated citric acid, %EE) ดัดแปลงจาก Carmen และคณะ (2009)
3.2.3.1 นํากรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทจํานวน 5 กรัม ละลายในเมทานอล ปรับ
ปริมาตรจนครบ 100 มิลลิลิตร
3.2.3.2 เขยาดวยเครื่อง Vortex นาน 1 นาที แลวนําไปกรองผานกระดาษกรอง
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3.2.3.3 ดูดสารละลายสวนใสที่กรองผานกระดาษกรองใสในเมทานอล ปริมาตร
10 มิลลิลิตร หยดสารละลายฟนอลฟทาลีน 2-3 หยด เขยาใหเขากัน
3.2.3.4 ไตเตรตดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดความเขมขน 0.1 โมลตอลิตร
จนถึงจุดยุตโิ ดยสารละลายเปลี่ยนจากไมมสี ีเปนสีชมพู คํานวณเปนจํานวนกรดซิตริกตอปริมาตร
100 มิลลิลติ ร จะไดปริมาณกรดอิสระ (free acid) ซึ่งเปนกรดที่ไมถูกเอ็นแคปซูเลทไว
3.2.3.5 นํามาคํานวณหาประสิทธิภาพของกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทโดยนํา
ปริมาณกรดอิสระ (free acid) ลบออกจากปริมาณกรดทั้งหมด (total acid) ตามขอ 3.2.2 และ
คํานวณปริมาณกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลท หรือประสิทธิภาพของการทํากรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลท ตามสมการที่ 6
3.2.2.4 เตรียมสารละลาย blank ทําเชนเดียวกับขอ 3.2.3.1-3.2.2.5 โดยเปลี่ยนจาก
ตัวอยางกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทเปนสารที่ใชเคลือบไดแกมอลโตเด็กซตรินหรือแปงขาวโพด
ดัดแปร
%Efficiency of Encapsulated Citric acid (%EE) = Total acid – Free acid x 100 …….สมการที่ 6
Total acid
3.2.4 การชักตัวอยางของกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทในแตละการทดลอง เพื่อทําการ
วิเคราะหคุณภาพดานกายภาพและเคมี ทุกเดือนเปนระยะเวลา 3 เดือน โดยวิเคราะหคุณภาพ
ดังตอไปนี้
3.2.4.1 ปริมาณความชื้น (moister content) ดวยตูอบลมรอน (hot air oven)
3.2.4.2 ปริมาณน้ําอิสระ (water activity) โดยเครื่องวัด water activity
3.2.4.3 ปริมาณกรดทั้งหมด (total acid) ในรูปของกรดซิตริกดวยการไตเตรต
3.2.5 การวิเคราะหทางสถิติ
ทําการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และความแตกตางของตัวอยางกรด
ซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทในแตละการทดลอง ที่อายุการเก็บตางกัน ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
โดยวิธี Duncan New’s Multiple Range โดยใช Soft ware SPSS (version 11.0; SPSS Inc., Chicago,
IL, USA)

38
3.3 การศึกษาประสิทธิภาพของกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทที่มีผลตอสีของผลิตภัณฑ
เครื่องปรุงรสผงระหวางการเก็บรักษา
3.3.1 การศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสผง โดยเตรียมผลิตภัณฑ
เครื่องปรุงรสผงตมยํา ซึ่งมีสวนประกอบพริกผงปาปริกาและกรดซิตริก (ตามตารางที่ 1 และ 2
ภาคผนวก ข) ซึ่งเปนสูตรมีอายุเก็บรักษาคอนขางสั้น และพบปญหาดานคุณภาพของผลิตภัณฑใน
การทดลอง ทําการทดลอง 3 ซ้ําโดยแบงตัวอยางผลิตภัณฑออกเปน 2 ชุดสําหรับเติมกรดซิตริกเขา
ไป ดังนี้
ชุด A: เปนชุดควบคุมทีใ่ ชกรดซิตริกโมโนไฮเดรต
ชุด B: เปนชุดทดลองที่ใชกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทจากการทดลองที่ 3.2.3
3.3.2 นําตัวอยางเก็บในถุงพลาสติกไนลอน ถุงละ 50 กรัม ปดปากถุงดวยความรอน
เพื่อปองกันแสงและกาช เก็บตัวอยางไวที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และ 45 องศาเซลเซียสเปน
ระยะเวลา 5 เดือน (0, 1, 2, 3, 4 และ 5 เดือน)
3.3.3 วิเคราะหคุณภาพทางดานกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑเริ่มตน และสุมตัวอยาง
ตรวจสอบคุณภาพคาสี ดวยเครื่องวัดสี Hunter Lab ทุก ๆ 1 เดือน
3.3.4 ทําการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และความแตกตางของเครื่องปรุงรส
ผงชุดควบคุมและชุดทดลอง ที่อายุการเก็บตางกัน ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95โดยวิธี Duncan
New’s Multiple Range จาก Soft ware SPSS (version 11.0; SPSS Inc., Chicago, IL, USA)
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บทที่ 4
ผลการทดลอง
4.1 การผลิตเอ็นแคปซูเลทของกรดซิตริก
การผลิตเอ็นแคปซูเลทของกรดซิตริก โดยใชวิธกี ารทําแหงแบบพนฝอย ซึ่งมีสภาวะในการ
ทดลองที่มีคาความดัน 0.6 MPa อุณหภูมิอากาศขาเขา 190 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิอากาศขา
ออก 90 องศาเซลเซียส (อางอิงจากงานวิจัยของ Priscilla และคณะ, 2005) โดยใชสารเคลือบ 2 ชนิด
ในการทดลอง คือ มอลโตเด็กซตรินและแปงขาวโพดดัดแปร มีผลการทดลองดังนี้
4.1.1 การใชมอลโตเด็กซตรินเปนสารเคลือบ
การเตรียมสารละลายกรดซิตริกผสมกับสารเคลือบจากมอลโตเด็กซตริน โดยมี
ของแข็งที่ละลายได 5 ระดับ ไดแก รอยละ 5, 10, 15, 20 และ 25 ตามลําดับ จากการคํานวณปริมาณ
กรดซิตริกเทากันทุกการทดลอง สวนปริมาณสารเคลือบมีการปรับตามระดับของแข็ง ซึ่งทําการ
วิเคราะหคุณภาพทางดานเคมีของสารละลาย ไดแก คาความเปนกรด-ดาง (pH) ปริมาณกรด
ทั้งหมด และปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 คุณภาพทางดานเคมีของสารละลายกรดซิตริกโดยใชมอลโตเด็กซตรินเปนสารเคลือบ
กอนทําเอ็นแคปซูเลทโดยการทําแหงแบบพนฝอย
การทดลอง
ที่

รอยละของแข็ง
ที่ละลายได1
(w/w)

pH

วิเคราะหคุณภาพทางดานเคมี
ปริมาณกรด2 ปริมาณของแข็งทั้งหมด
(รอยละ)
ที่ละลายได 3 (รอยละ)

1
5
2.31 ± 0.01 ab
1.12 ± 0.03 b
5.40 ± 0.04 e
2
10
2.32 ± 0.05 a
1.13 ± 0.02 b
10.40 ± 0.03 d
3
15
2.27 ± 0.02 b 1.14 ± 0.02 ab
15.20 ± 0.07 c
4
20
2.31 ± 0.01 ab 1.17 ± 0.02 ab
21.80 ± 0.02 b
5
25
2.30 ± 0.03 ab
1.20 ± 0.05 a
25.80 ± 0.04 a
หมายเหตุ 1 รอยละของแข็งที่ละลายได จากการคํานวณปริมาณของแข็งที่ละลายไดในสารละลาย
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40
2

ปริมาณกรด จากการไตเตรตปริมาณกรดทั้งหมดในรูปของกรดซิตริก
3
ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได โดยการวัดคาจาก hand refractometer
abcde
หมายถึง คาเฉลี่ยของขอมูลที่อยูในแถวแนวตั้ง ที่มีตัวอักษรตางกัน มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
จากตารางที่ 5 พบวาเมื่อปริมาณรอยละของแข็งที่ละลายไดเพิ่มขึ้น คา pH และปริมาณ
กรด ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) สวนปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายไดมีคาเพิ่มขึ้น
ตามปริมาณของแข็งทั้งหมดที่เติมเขาไปกอนทําแหงแบบพนฝอย
4.1.2 การใชแปงขาวโพดดัดแปรเปนสารเคลือบ
การเตรียมสารละลายผสมระหวางกรดซิตริกและแปงขาวโพดดัดแปร กอนนําไปเอ็น
แคปซูเลทดวยวิธีการทําแหงแบบพนฝอยโดยมีปริมาณของแข็งทีล่ ะลายได 5 ระดับ ไดแก รอยละ
5, 10, 15, 20 และ 25 ตามลําดับ ซึ่งทําการวิเคราะหคุณภาพทางดานเคมีของสารละลาย ไดแก คา
pH, ปริมาณกรดทั้งหมด และปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 คุณภาพทางดานเคมีของสารละลายกรดซิตริกโดยใชแปงขาวโพดดัดแปรเปนสารเคลือบ
กอนทําเอ็นแคปซูเลทโดยการทําแหงแบบพนฝอย
การทดลอง
ที่

รอยละของแข็ง
ที่ละลายได1 (w/w)

วิเคราะหคุณภาพทางดานเคมี
pH
ปริมาณกรด2 ปริมาณของแข็งที่ละลาย
(รอยละ)
ได3 (รอยละ)
1
5
2.23 ± 0.04 a 1.16 ± 0.03 b
5.10 ± 0.11 e
2
10
2.25 ± 0.03 a 1.17 ± 0.02 ab
9.70 ± 0.02 d
3
15
2.28 ± 0.03 a 1.18 ± 0.02 ab
14.20 ± 0.02 c
4
20
2.24 ± 0.02 a 1.19 ± 0.02 ab
19.50 ± 0.05 b
5
25
2.27 ± 0.03 a 1.21 ± 0.04 a
24.50 ± 0.05 a
หมายเหตุ 1 รอยละของแข็งที่ละลายได จากการคํานวณปริมาณของแข็งทีล่ ะลายไดในสารละลาย
2
ปริมาณกรด จากการไตเตรตปริมาณกรดทั้งหมดในรูปของกรดซิตริก
3
ปริมาณของแข็งที่ละลายได โดยการวัดคาจาก hand refractometer
abcde
หมายถึง คาเฉลี่ยของขอมูลที่อยูในแถวแนวตั้ง ที่มีตัวอักษรตางกัน มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
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จากตารางที่ 6 พบวาเมื่อปริมาณรอยละของแข็งที่ละลายไดเพิ่มขึ้น คา pH และปริมาณ
กรดทั้งหมด ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) สวนปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายไดมีคา
เพิ่มขึ้นตามปริมาณของแข็งทั้งหมดที่เติมเขาไปกอนทําแหงแบบพนฝอย โดยมีคุณภาพทางดานเคมี
เปนไปตามวัตถุประสงคของการทดลอง กลาวคือเปนการทวนสอบควมถูกตองของาการเตรียมสาร
ที่ตองการทําเอ็นแคปซูเลทดวยการทําแหงแบบพนฝอย
จากภาพที่ 11 (a-b) พบวาสีของกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทโดยใชมอลโตเด็กซตรินมี
ลักษณะเปนผง มีสีขาว ในขณะทีก่ รดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทที่ใชแปงขาวโพดดัดแปรจะมี
ลักษณะเปนผงสีเหลืองออน ซึ่งเปนสีของสารเคลือบที่ใชในการทดลอง

(a)

(b)

ภาพที่ 11 ลักษณะทางกายภาพของกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทหลังจากผานการทําแหงแบบ
พนฝอยเปนเวลา 1 เดือน สภาวะการเก็บอุณหภูมิ 25-28 องศาเซลเซียส (a) กรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคป
ซูเลทโดยใชมอลโตเด็กซตรินเปนสารเคลือบ และ (b) กรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทโดยใชแปง
ขาวโพดดัดแปรเปนสารเคลือบ

จากภาพที่ 12 (a-e) กรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทโดยใชมอลโตเด็กซตรินเปนสารเคลือบ
โดยมีปริมาณของแข็งรอยละ 5, 10, 15, 20 และ 25 ตามลําดับ จากการเก็บตัวอยางน้ําหนัก 30 กรัม
(น้ําหนักเปยก) ไวในจานเพาะเชื้อที่ปดฝา เปนเวลา 3 เดือน สภาวะอุณหภูมิหอง 25-28 องศา
เซลเซียส และมีความชื้นสัมพัทธรอยละ40-65 พบวาที่ระดับของแข็งรอยละ 5 ตัวอยางมีลักษณะจับ
ตัวเหนียวติดกัน ดังภาพที่ 12(a) ที่ระดับของแข็งรอยละ 10 มีลักษณะจับตัวแข็งดังภาพ 12(b) สวน
ที่ระดับของแข็งรอยละ 15-25 ตัวอยางยังคงมีลักษณะเปนผงสีขาว ดังภาพที1่ 2 (c-e) และการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทที่ระยะเวลาตาง ๆ แสดงดังตารางที่ 7
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(a)

(b)

(d)

(c)

(e)

ภาพที่ 12 ลักษณะทางกายภาพของกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทโดยใชมอลโตเด็กซตรินเปนสาร
เคลือบ โดยเก็บตัวอยาง 30 กรัม (น้ําหนักเปยก) ไวในจานเพาะเชื้อที่ปดฝา เปนเวลา 3 เดือน (a) 5%
TSS (b) 10% TSS (c) 15% TSS (d) 20% TSS และ (e) 25% TSS
จากภาพที่ 13 (a-e) กรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทโดยใชแปงขาวโพดดัดแปรเปนสาร
เคลือบโดยมีปริมาณของแข็งที่ละลายไดรอยละ 5, 10, 15, 20 และ 25 ตามลําดับ จากการเก็บ
ตัวอยางน้ําหนัก 30 กรัม (น้ําหนักเปยก) ไวในจานเพาะเชื้อที่ปดฝา เปนเวลา 3 เดือน สภาวะ
อุณหภูมิหอง 25-28 องศาเซลเซียส และมีความชื้นสัมพัทธรอยละ40-65 พบวามีผลเชนเดียวกันกับ
กรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทโดยใชมอลโตเด็กซตรินเปนสารเคลือบ ซึ่งเปนผลเนื่องจากปริมาณน้ํา
ในสารละลายกอนการทําแหงแบบพนฝอยถูกแทนที่ดวยปริมาณของแข็ง โดยกรดซิตริกที่ถูกเอ็น
แคปซูเลทที่ใชของแข็งที่ละลายไดในปริมาณสูง จะมีปริมาณน้ําในระบบนอย ดังนั้นโอกาสที่สาร
จะจับกันเปนกอนจะนอยกวาสารเอ็นแคปซูเลทของกรดซิตริกที่มีปริมาณของแข็งต่ํากวา ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ Siew และคณะ (2007) ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพเคมีของแตงโมผง
จากการทําแหงแบบพนฝอยโดยใชมอลโตเด็กซตรินเปนสารเคลือบ ซึ่งกลาววาถาใชปริมาณ
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ของแข็งที่ละลายได ในปริมาณเพิ่มขึ้น มีผลทําใหปริมาณความชื้นและคาวอเตอรแอคติวิตลี้ ดลง
ดวย

(a)

(b)

(d)

(c)

(e)

ภาพที่ 13 ลักษณะทางกายภาพของกรดซิตริกที่ถกู เอ็นแคปซูเลทโดยใชแปงขาวโพดดัดแปร เปน
สารเคลือบ โดยเก็บตัวอยาง 30 กรัม (น้ําหนักเปยก) ไวในจานเพาะเชื้อที่ปดฝา เปนเวลา 3 เดือน (a)
5% TSS (b) 10% TSS (c) 15% TSS (d) 20% TSS และ (e) 25% TSS
จากตารางที่ 7 พบวากรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทมีการเปลี่ยนแปลงดานกายภาพจาก
ลักษณะเปนผงไปเปนกอนจับตัวเหนียวติดกัน ทั้งนี้มีความสัมพันธกับปริมาณความชื้น คาวอเตอรแอคติวิตี้ สภาวะการทําแหงและสภาวะที่ใชในการเก็บรักษา โดยพบวาที่ระดับของแข็งรอยละ 5-10
ปริมาณความชื้นและคาวอเตอรแอคติวิตมี้ ีคา 1.7-3.26 และ 0.082-0.152 ตามลําดับ ซึ่งมีคาคอนขาง
ต่ํา ดังนั้น ผลิตภัณฑจึงดูดความชื้นกลับคืนคอนขางเร็ว

0

0

0

1

2

3

0

+

+

+++

10% TSS

++

++

+++

+++

++

++

+++

+++

+ หมายถึง lumping
0 หมายถึง sticky

++

++

+++

+++

15% TSS 20% TSS 25% TSS

หมายถึง free flowing
หมายถึง less free flow

+++

เริ่มตน

หมายเหตุ : + + +
++

5% TSS

กรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทที่ใชมอลโตเด็กซตริน
เปนสารเคลือบ

เก็บ(เดือน)

อายุการ

0

0

0

+++

5% TSS

+

+

++

+++

10% TSS

++

++

+++

+++

++

++

+++

+++

++

++

+++

+++

15% TSS 20% TSS 25% TSS

กรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทที่ใชแปงขาวโพดดัดแปรเปนสาร
เคลือบ

ตารางที่ 7 ผลการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพทางดานกายภาพของกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทโดยเก็บตัวอยาง 30 กรัม (น้ําหนักเปยก) ไวในจานเพาะเชื้อที่ปด
ฝาเปนเวลา 3 เดือน
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4.2 การศึกษาคุณลักษณะดานกายภาพและคุณภาพดานเคมี
4.2.1 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของอนุภาคกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทภายใตกลอง
จุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (scanning electron microscope, SEM)
(a)

(b)

(c)

ภาพที่ 14 ลักษณะทางกายภาพของสารเคลือบและสารแกนที่ใชในการทําเอ็นแคปซูเลท ภายใต
กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน (a) มอลโตเด็กซตริน กําลังขยาย 500x (b) แปงขาวโพดดัดแปร
กําลังขยาย 500x และ (c) กรดซิตริก กําลังขยาย 25x
จากภาพที่ 14 แสดงลักษณะทางกายภาพของสารเคลือบ (wall materials) และสารแกน
(core material) ที่ใชในการทําเอ็นแคปซูเลทภายใตกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน พบวามอลโตเด็กซ
ตรินมีรูปรางเปนทรงกลม (spherical shape) มีผิวภายนอกเรียบ (smooth) ทีก่ ําลังขยาย 500x และ
บางสวนหดตัว (shrinkage) ดังภาพที่ 14(a) สําหรับแปงขาวโพดดัดแปรมีลักษณะพื้นผิวเรียบ และมี
หลายรูปทรง (irregular shape) ที่กําลังขยาย 500x ดังภาพที่ 14(b) และกรดซิตริกมีรูปทรงเหลี่ยม
และมีลักษณะเปนผลึก (crystallization) ที่กําลังขยาย 25x ดังภาพที่ 14(c) นอกจากนี้เมื่อเทียบขนาด
อนุภาคของแปงขาวโพดดัดแปรมีขนาดเล็กกวามอลโตเด็กซตริน
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(a)

(c)

(b)

(d)

ภาพที่ 15 ลักษณะสัณฐาน (morphology) ของกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทภายใตกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอน (a) รอยละ 5 ของของแข็งโดยใชมอลโตเด็กซตรินเปนสารเคลือบ (b) รอยละ 15 ของ
ของแข็งโดยใชมอลโตเด็กซตรินเปนสารเคลือบ (c) รอยละ 5 ของของแข็งโดยใชแปงขาวโพดดัด
แปรเปนสารเคลือบ และ (d) รอยละ 15 ของของแข็งโดยใชแปงขาวโพดดัดแปรเปนสารเคลือบ
ภาพ (a)-(d) กําลังขยาย 1000x
จากภาพที่ 15 (a)-(b) แสดงรูปทรงของกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทโดยใชมอลโตเด็กซตรินเปนสารเคลือบ พบวาที่รอยละ 5 ของของแข็ง มีลักษณะพื้นผิวเรียบ และลักษณะกลม
(spherical shape) ในขณะที่ระดับของแข็งรอยละ 15 มีลักษณะพื้นผิวเรียบและหดตัวเหี่ยวยน
(smooth and shrinkage surface) ภาพที่ 15 (c)-(d) แสดงถึงรูปทรงของกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลท
ที่ใชแปงขาวโพดดัดแปรเปนสารเคลือบ พบวาทีร่ ะดับของแข็งรอยละ 5 และ 15 มีลกั ษณะเปนทรง
กลม พื้นผิวมีลักษณะเรียบและยุบหดตัว นอกจาก นี้ยังพบรูพรุน (porosity) บนพื้นผิวอีกดวย
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบขนาดอนุภาค พบวากรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทโดยใชมอลโตเด็กซตริน
เปนสารเคลือบ ที่ระดับของแข็งรอยละ 15 มีขนาดอนุภาคโดยเฉลี่ย 10-20 ไมครอน ในขณะที่ระดับ
ของแข็งรอยละ 5 มีขนาดอนุภาคโดยเฉลี่ย 5-10 ไมครอน ซึ่งพบวามีขนาดเล็กกวา ที่ระดับของแข็ง
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รอยละ15 และมีแนวโนมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับเอ็นแคปซูเลทของกรดซิตริกโดยใชแปง
ขาวโพดดัดแปรเปนสารเคลือบ โดยพบวาซึ่งขนาดของอนุภาคและลักษณะรูปทรงนั้นมีผลตอการ
ประสิทธิภาพของการกักเก็บสารแกนภายใน Sheu และ Rosenberg (1998) กลาวถึงเอ็นแคปซูเล
ทจากการทําแหงแบบพนฝอยดวยสารเคลือบที่เปนพอลิแซคคาไรด มีพื้นผิวและโครงสรางของสาร
เคลือบ ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการพนละออง และการทําแหงตั้งแตขั้นตอนการใหความรอนที่ไม
สม่ําเสมอทําให พื้นผิวการไหลของของเหลว การขยายตัวของอากาศ และการระเหยของน้ําภายใน
อนุภาคไมสม่ําเสมอและเกิดการหดตัว ซึ่งอัตราการทําแหงนั้นมีความสัมพันธตอประสิทธิภาพของ
ความเรียบ และการหดตัวหรือรอยแตกของอนุภาค นอกจากนี้ Rosenberg และคณะ (1985) ได
กลาวถึงพื้นผิวดานนอกของเอ็นแคปซูเลทที่ผานการทําแหงแบบพนฝอยมีลักษณะเปนรอยแตก
รอยแตกนั้นเกิดจากการหดตัวของอนุภาคระหวางการทําแหงและการทําใหเย็น
ความหลากหลายของโครงสราง เชน ขนาด โครงสราง และลักษณะปรากฏของ
droplets ในระหวางกระบวนการทําแหง ในหลาย ๆ กรณี droplets เหลานี้เริ่มตนจากทรงกลม และ
มีการสรางอนุภาคดวยพื้นผิวที่ไมสม่ําเสมอโดยมีลักษณะขรุขระการแตกเวา เปนหลุมพื้นผิวดาน
นอก ในระหวางการสรางเอ็นแคปซูเลท (Sheu และ Rosenberg, 1998) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
ของ Rosenberg และคณะ (1990) ที่พบวาโครงสรางรูพรุนมีผลตอระดับความเสถียรของเอ็นแคป
ซูเลท การยังคงอยูหรือการปกปองอนุภาคภายในเอ็นแคปซูเลท ดังนั้นเอ็นแคปซูเลทที่ใชมอลโต
เด็กซ-ตรินเปนสารเคลือบจึงนาจะมีประสิทธิภาพในการหอหุมที่ดีกวาเอ็นแคปซูเลทที่ใชของแปง
ขาวโพดดัดแปรเปนสารเคลือบ
4.2.2 การศึกษาคุณภาพดานเคมีและวัดประสิทธิภาพของกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลท
4.2.2.1 ความชื้น
วิเคราะหปริมาณความชื้นโดยน้ําหนักแหง (dry basis) ของกรดซิตริกที่ถูกเอ็น
แคปซูเลทจากการใชมอลโตเด็กซตรินและแปงขาวโพดดัดแปรเปนสารเคลือบโดยมีปริมาณ
ของแข็งที่ละลายได 5 ระดับ ไดแก รอยละ 5, 10, 15, 20 และ 25 ตามลําดับ บรรจุในถุงอลูมิเนียม
ฟอยดที่ปดสนิท และเก็บในหองควบคุมอุณหภูมิ 26 + 2 องศาเซลเซียส โดยมีความชื้นสัมพัทธรอย
ละ 65 เปนระยะเวลา 3 เดือน แสดงตารางที่ 8 และ 9 ตามลําดับ
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ตารางที่ 8 ปริมาณความชื้นของกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทโดยใชมอลโตเด็กซตรินเปนสาร
เคลือบในระหวางการเก็บที่อุณหภูมิ 26+2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธรอยละ 65
ลําดับ รอยละของแข็ง
ที่
ที่ละลายได (w/w)

0 เดือน

ปริมาณความชื้น (รอยละ)
1 เดือน
2 เดือน

3 เดือน

1

5

3.00±0.08 a NS 2.90±0.07 a NS

2.23±0.05 a NS 2.17±0.10 a NS

2

10

1.90±0.12 b NS 1.80±0.24 b NS

2.23±0.25 b NS 1.70±0.13 b NS

3

15

1.76±0.13 c NS 1.66±0.23 c NS

1.61±0.42 c NS 1.62±0.42 c NS

4

20

1.64±0.10 c NS 1.60±0.15 c NS

1.75±0.05 c NS 1.50±0.05 c NS

5
25
1.24±0.17 c NS 1.54±0.10 c NS 1.66±0.20 c NS 1.36±0.16 c NS
หมายเหตุ a b c ตัวอักษรทีต่ างกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ของ
ขอมูลเมื่อเปรียบเทียบในแนวตั้ง ที่ระดับรอยละของแข็งที่ละลายไดตา งกัน
NS
ตัวอักษรแสดงความไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ของขอมูลเมื่อ
เปรียบเทียบในแนวนอน ที่ระยะเวลาในการเก็บรักษาตางกัน
จากตารางที่ 8 พบวาปริมาณความชื้นของกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลท จากการใช
มอลโตเด็กซตรินเปนสารเคลือบในการทําแหงแบบพนฝอยที่ระดับของของแข็งรอยละ 5, 10, 15,
20 และ 25 ตามลําดับ ซึ่งระดับของแข็งมีความสัมพันธกับปริมาณความชื้น กลาวคือเมื่อปริมาณ
ของแข็งทั้งหมดในเอ็นแคปซูเลทเพิ่มขึ้น มีผลทําใหคาความชื้นลดลงตามลําดับ และเมื่อเปรียบ
เทียบในแตละระดับของแข็งทัง้ หมด พบวา ปริมาณความชื้นของกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลท ที่
ระดับของแข็งรอยละ 5, 10 และ 15-25 มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <0.05) โดย
พบวาที่ระดับของแข็งรอยละ 15, 20และ 25 ปริมาณความชื้นไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p >0.05) อยางไรก็ตามเมื่อระยะเวลาในการเก็บเพิ่มขึ้นจากเริ่มตนถึงระยะเวลา 3 เดือน
ปริมาณความชื้นของกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p >0.05) กลาวคือ เมื่อระยะเวลาการเก็บไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของปริมาณความชื้นของกรดซิ
ตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลท
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ตาราง ที่ 9 ปริมาณความชื้นของกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทโดยใชแปงขาวโพดดัดแปร เปนสาร
เคลือบในระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 26 + 2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธรอยละ 65
ลําดับ รอยละของแข็ง
ที่ ที่ละลายได (w/w)

0 เดือน

ปริมาณความชื้น (รอยละ)
1 เดือน
2 เดือน

3 เดือน

1

5

3.22±0.17 a NS 3.14±0.15 a NS

3.09±0.02 a NS

3.26±0.21 a NS

2

10

2.68±0.20 b NS 2.87±0.65 b NS

2.67±0.24 b NS

2.79±0.02 b NS

3

15

1.63±0.24 c NS 1.86±0.23 c NS

2.20±0.13 c NS

2.47±0.05 c NS

4

20

1.58±0.11 d NS 1.68±0.08 d NS

1.63±0.24 d NS

1.65±0.05 d NS

5
25
1.21±0.20 d NS 1.54±0.13 d NS 1.81±0.30 d NS 1.20±0.26 d NS
หมายเหตุ a b c d ตัวอักษรที่ตางกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ของ
ขอมูลเมื่อเปรียบเทียบในแนวตั้ง ที่ระดับรอยละของแข็งที่ละลายไดตางกัน
NS
ตัวอักษรแสดงความไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p >0.05) ของขอมูลเมื่อ
เปรียบเทียบในแนวนอน ที่ระยะเวลาในการเก็บรักษาตางกัน
จากตารางที่ 9 พบวาปริมาณความชื้นของกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลท จากการใช
แปงขาวโพดดัดแปร เปนสารเคลือบในการทําแหงแบบพนฝอย ที่ระดับของแข็งรอยละ 5, 10, 15 ,
20 และ 25 ตามลําดับ ซึ่งระดับของแข็งมีความสัมพันธกับปริมาณความชื้น กลาวคือเมื่อปริมาณ
ของแข็งทั้งหมดในกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทเพิ่มขึ้น มีผลทําใหคาความชื้นลดลงตามลําดับ และ
เมื่อเปรียบเทียบในแตละระดับของแข็งทั้งหมดพบวา ที่ระดับของแข็งรอยละ 20 และ 25 ปริมาณ
ความชื้นไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p >0.05) ในขณะที่ระดับของแข็งรอยละ 5, 10
และ 15 ปริมาณความชื้นมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p< 0.05) และพบวาระยะเวลาใน
การเก็บเพิ่มขึ้น ปริมาณความชื้นไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p >0.05) กลาวคือ
ระยะเวลาการเก็บไมมีผลตอปริมาณความชื้น ซึ่งจากผลการทดลองตามตารางที่ 8-9 สอดคลอง
รายงานการวิจัยของ Loksuwan (2007) ซึ่งพบวาปริมาณความชื้นของเอ็นแคปซูเลทที่ใชมอลโตเด็กซตรินมีคา 2.11 ซึ่งมีต่ําสุด เมือ่ เปรียบเทียบกับสตารชชนิดอื่นๆ เนื่องจากโครงสรางโมเลกุล
ของสตารชที่มีลักษณะเปนแกรนูลและแข็งแรงทําใหมีความสามารถในการหอหุมสารแกนไวได
ทั้งนี้คาความชื้นของผลิตภัณฑยังขึ้นอยูกับอุณหภูมิของอากาศรอนที่ใชในการทําแหงและอัตราการ
ไหลของลมรอน ตามที่ Renata และคณะ (2008) พบวาในการทําเอ็นแคปซูเลทของผงอะเซีย (acia
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powder) โดยใชมอลโตเด็กซตรินเปนสารเคลือบ มีสภาวะควบคุมอุณหภูมิของอากาศขาเขา 170200 องศาเซลเซียส ซึ่งมีผลตอแรงขับเคลื่อน (driving force) ในการระเหยน้ําออกจากระบบ เมื่อ
อุณหภูมิของระบบการทําแหงสูงทําใหปริมาณความชื้นต่ํา ซึ่งสัมพันธกับงานทดลองนี้ ทีค่ วบคุม
สภาวะของอุณหภูมิขาเขาที่ 190 องศาเซลเซียส อุณหภูมิขาออกที่ 90 องศาเซลเซียส ทําใหไดกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทมีปริมาณความชื้นคอนขางต่ํา คือ 1.20-3.26 เปอรเซ็นต
4.2.2.2 8 คาวอเตอรแอคติวิตี้ (water activity, aw)
วิเคราะหคาวอเตอรแอคติวิตขี้ องกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทจากการใชมอลโต
เด็กซตรินและแปงขาวโพดดัดแปรเปนสารเคลือบ บรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยดที่ปดสนิท และเก็บ
ในหองควบคุมอุณหภูมิ 26 + 2 องศาเซลเซียส โดยมีความชื้นสัมพัทธรอยละ 65 เปนระยะเวลา 3
เดือน แสดงตารางที่ 10 และ 11 ตามลําดับ
ตาราง ที่ 10 คาวอเตอรแอคติวิตี้ (aw) ของกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทโดยใชมอลโตเด็กซตรินเปน
สารเคลือบในระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 26 + 2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธรอยละ 65
ลําดับ รอยละของแข็งที่
คาวอเตอรแอคติวิตี้ (aw)
ที่ ละลายได (w/w)
0 เดือน
1 เดือน
2 เดือน
3 เดือน
1
5
0.112±0.006 a NS 0.112±0.006 a NS 0.110±0.004 a NS 0.092±0.003 a NS
2
10
0.101±0.004 b NS 0.098±0.001 b NS 0.094±0.004 b NS 0.082±0.001 b NS
3
15
0.087±0.001 c NS 0.086±0.002 c NS 0.083±0.004 c NS 0.082±0.002 c NS
4
20
0.075±0.002 d NS 0.078±0.001 d NS 0.077±0.001 d NS 0.075±0.002 d NS
5
25
0.072±0.001 d NS 0.075±0.001 d NS 0.076±0.001 d NS 0.074±0.002 d NS
หมายเหตุ a b c d ตัวอักษรที่ตางกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ของ
ขอมูลเมื่อเปรียบเทียบในแนวตั้ง ที่ระดับรอยละของแข็งที่ละลายไดตางกัน
NS
ตัวอักษรแสดงความไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ของขอมูล
เมื่อเปรียบเทียบในแนวนอน ที่ระยะเวลาในการเก็บรักษาตางกัน
จากตารางที่ 10 ผลการทดลองพบวาคาวอเตอรแอคติวิตี้ (water activity, aw) ของ
กรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทจากการใชมอลโตเด็กซตรินเปนสารเคลือบ ที่ระดับของแข็งที่ละลสบ
ไดรอยละ 5, 10, 15, 20 และ 25 ตามลําดับ ซึ่งระดับของแข็งมีความสัมพันธกับคาวอเตอรแอคติวิตี้
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กลาวคือเมื่อปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดเพิ่มขึ้น มีผลทําใหคาวอเตอรแอคติวิตลี้ ดลง ที่
ระดับของแข็งรอยละ 20 และ 25 คาวอเตอรแอคติวิตไี้ มมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p>0.05) สวนที่ระดับของแข็งรอยละ 5-15 คาวอเตอรแอคติวิตมี้ ีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) เมื่อพิจารณาระยะเวลาการเก็บตางๆ พบวา คาวอเตอรแอคติวิตไี้ มมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กลาวคือคาวอเตอรแอคติวิตไี้ มเปลี่ยนแปลง เมื่อระยะเวลาการ
เก็บนานขึ้น
ตารางที่ 11 คาวอเตอรแอคติวิตี้ ( aw) ของกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทโดยใชแปงขาวโพดดัดแปร
เปนสารเคลือบในระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 26 + 2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธรอยละ
65
ลําดับ รอยละของแข็งที่
ละลายได (w/w)
ที่

0 เดือน

คาวอเตอรแอคติวิตี้ (aw)
1 เดือน
0 เดือน

1 เดือน

1

5

0.139±0.001 a NS

0.152±0.003 a NS

0.149±0.006 a NS

0.140±0.012 a NS

2

10

0.111±0.001 b NS

0.118±0.002 b NS

0.105±0.007 b NS

0.123±0.008 b NS

3

15

0.096±0.002 c NS

0.087±0.001 c NS

0.089±0.002 c NS

0.104±0.011 c NS

4

20

0.080±0.002 d NS

0.088±0.001 d NS

0.087±0.003 d NS

0.084±0.001 d NS

5
25
0.079±0.001 d NS 0.084±0.004 d NS 0.080±0.002 d NS 0.075±0.002 d NS
หมายเหตุ a b c d ตัวอักษรที่ตางกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ของ
ขอมูลเมื่อเปรียบเทียบในแนวตั้ง ที่ระดับรอยละของแข็งที่ละลายไดตางกัน
NS
ตัวอักษรแสดงความไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ของขอมูลเมื่อ
เปรียบเทียบในแนวนอน ที่ระยะเวลาในการเก็บรักษาตางกัน
จากตารางที่ 11 ผลการทดลองคาวอเตอรแอคติวิตี้ของกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเล
ทจากการใชแปงขาวโพดดัดแปรเปนสารเคลือบ ที่ระดับของแข็งรอยละ 5, 10, 15, 20 และ 25
ตามลําดับ ซึ่งระดับของแข็งมีความสัมพันธกับคาวอเตอรแอคติวิตี้ กลาวคือเมื่อปริมาณของแข็ง
ทั้งหมดเพิ่มขึ้น มีผลทําใหคา คาวอเตอรแอคติวิตลี้ ดลงตามลําดับ ซึ่งมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) ทางสถิติ เมื่อปริมาณของแข็งเพิ่มขึ้น แนวโนมคาวอเตอรแอคติวิตจี้ ะลดลง เมื่อ
พิจารณาระยะเวลาการเก็บตางๆ พบวา คาวอเตอรแอคติวิตไี้ มมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
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สถิติ (p>0.05) กลาวคือ ในแตละระดับของแข็งที่ละลายไดรอยละ 5-25 คาวอเตอรแอคติวิตไี้ ม
เปลี่ยนแปลง เมื่อระยะเวลาการเก็บนานขึ้น ซึ่งผลการทดลองเชนเดียวกับการใชมอลโตเด็กซตริน
เปนสารเคลือบ
คาวอเตอรแอคติวิตี้ (aw) ของกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทจากการใชมอลโตเด็กซ
ตรินและแปงขาวโพดดัดแปรเปนสารเคลือบสอดคลองกับปริมาณความชื้น (moisture content)
กลาวคือเมื่อปริมาณความชื้นสูงขึ้นสงผลใหคา aw สูงขึ้นดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Siew
และคณะ (2007) ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพเคมีของแตงโมผงโดยการทําแหงแบบพนฝอย ซึง่
กลาววาปริมาณมอลโตเด็กซตรินที่มีใชในการทําแหง ถามีปริมาณของแข็งสูงมีผลตอปริมาณ
ความชื้นและคาวอเตอรแอคติวิตลี้ ดลง อยางไรก็ตามถามีการใชมอลโตเด็กซตรินมากกวารอยละ 10
จะทําใหผลิตภัณฑสูญเสียคุณภาพดานกายภาพ เชน สีออนลง และคุณคาทางอาหารลดนอยลง
เชนเดียวกับการทํากรดซิตริกเอ็นแคปซูเลท ซึ่งถาปริมาณของแข็งในการทําแหงแบบพนฝอยสูงขึ้น
เชน ที่ระดับของแข็งรอยละ 25 ทําใหไดผลิตภัณฑเอ็นแคปซูเลทมีปริมาณกรด (acid content) ต่ําลง
ดวย ในขณะที่ Chuy และ Labuza (1994) ไดศึกษาการเกิดการรวมตัวของผลิตภัณฑนมผงโดยการ
เก็บตัวอยางความชื้นที่ระดับความชื้นสัมพัทธระดับตาง ๆ ในชวง aw 0.01-0.85 และอุณหภูมิ 20,
30, 45 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 อาทิตย พบวาผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของมอลโตเด็กซตรินมี
คุณภาพที่ดแี ละลดการเกิดการรวมตัวเปนกอนในระหวางการเก็บรักษาของอุณหภูมิที่กลาวมา
ขางตน และเมื่อความชื้นสัมพัทธของอากาศสูงกวารอยละ 50 ในทุกชวงอุณหภูมิจะทําใหเกิดการ
รวมตัวเปนกอนของผลิตภัณฑไดเร็วมาก นอกจากนี้งานวิจัยของ Labuza และ Hyman (1998)
กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ํามีผลตอคุณสมบัติทางดานกายภาพเคมี ตลอดจนความ
ปลอดภัยและอายุการเก็บของอาหาร เนื่องจากการเคลื่อนยายของน้ําและการเพิ่มขึ้นของคาวอเตอร
แอคติวิตมี้ ีผลตอลักษณะโครงสรางของอาหาร จากคุณสมบัติเปนของผงแหงเปลี่ยนเปนกอนจับตัว
มีเหนียวติดกัน ซึ่งพบปญหาในอาหารโดยการเติมสวนประกอบที่มีคา aw สูงหรือผลิตภัณฑมีการ
ดูดความชื้นสูง (hygroscopic) สงผลตอคุณภาพดานความกรอบของอาหารและการเจริญของ
เชื้อจุลินทรีย
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4.2.2.3 ปริมาณกรดทั้งหมด (total acid)
วิเคราะหปริมาณกรดทั้งหมดของกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทจากการใชมอลโต
เด็กซตรินและแปงขาวโพดดัดแปรเปนสารเคลือบ แสดงตารางที่ 12 และ 13 ตามลําดับ
ตาราง ที่ 12 ปริมาณกรดทั้งหมด (total acid) ของกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทโดยใชมอลโตเด็กซตรินเปนสารเคลือบ ในระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 26+2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธรอย
ละ 65
ลําดับ รอยละของแข็ง
ปริมาณกรดทั้งหมด(รอยละ)
ที่ ที่ละลายได (w/w)
0 เดือน
1 เดือน
2 เดือน
3 เดือน
1
5
21.09±0.14a NS 21.14±0.10 a NS 21.42±0.12 a NS 21.24±0.07 a NS
2

10

10.74±0.09b NS 10.56±0.09 b NS 10.59±0.10 b NS 10.72±0.09 b NS

3

15

7.67±0.17c NS

7.83±0.11 c NS

7.87±0.14 c NS

4

20

5.44±0.22d NS

5.56±0.03 d NS

5.40±0.01 d NS 5.59±0.05 d NS

5

25

4.52±0.09e NS

4.60±0.08 e NS

4.58±0.05 e NS

7.78±0.09 c NS
4.53±0.03 e NS

หมายเหตุ a b c d e ตัวอักษรที่ตางกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ของ
ขอมูลเมื่อเปรียบเทียบในแนวตั้ง ที่ระดับรอยละของแข็งที่ละลายไดตางกัน
NS
ตัวอักษรแสดงความไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p >0.05) ของขอมูลเมื่อ
เปรียบเทียบในแนวนอน ที่ระยะเวลาในการเก็บรักษาตางกัน
จากตารางที่ 12 แสดงปริมาณกรดทั้งหมดของกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทโดย
การใชมอลโตเด็กซตรินเปนสารเคลือบ พบวาที่ระดับของแข็งตางๆ ไดแก รอยละ 5, 10, 15, 20
และ 25 มีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยที่ปริมาณกรดจะแปรผกผันกับ
ปริมาณของแข็ง ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณของแข็งที่เพิม่ สูงขึน้ จากการเติมมอลโตเด็กซตรินเขาไปใน
สารละลายสําหรับทําเอ็นแคปซูเลทกรดซิตริก กอนนําไปทําแหงแบบพนฝอย โดยที่เมื่อปริมาณ
ของแข็งต่ํา ปริมาณกรดทั้งหมดที่วิเคราะหไดจะมีคาสูง ในขณะที่ระดับปริมาณของแข็งสูงทําให
ปริมาณกรดต่ํา และเมื่อเปรียบเทียบปริมาณกรดทั้งหมดในแตละระดับของแข็งรอยละ 5, 10, 15,
20 และ 25 ที่ระยะเวลาการเก็บตาง ๆ กัน พบวาปริมาณกรดทั้งหมดที่วิเคราะหไดไมมีการความ
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แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กลาวคือระยะเวลาในการเก็บไมอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณกรดทั้งหมด
ตารางที่ 13 ปริมาณกรดทั้งหมด (total acid) ของกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทโดยใชแปงขาวโพด
ดัดแปรเปนสารเคลือบ ในระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 26 + 2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ
รอยละ 65
ลําดับ รอยละของแข็ง
ที่ ที่ละลายได (w/w)

0 เดือน

ปริมาณกรดทั้งหมด(รอยละ)
1 เดือน
2 เดือน

3 เดือน

1

5

21.61±0.13 a NS 21.65±0.10 a NS 21.53±0.15 a NS 21.39±0.12 a NS

2

10

10.85±0.13 b NS 10.78±0.16 b NS 10.87±0.10 b NS 10.64±0.15 b NS

3

15

7.53±0.09 c NS 7.66±0.12 c NS

7.62±0.10 c NS

7.42±0.14 c NS

4

20

5.61±0.16 d NS 5.54±0.05 d NS

5.43±0.08 d NS

5.47±0.12 d NS

5
25
4.56±0.05 e NS 4.63±0.09 e NS 4.54±0.06 e NS 4.39±0.04 e NS
หมายเหตุ a b c d eตัวอักษรที่ตางกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ของ
ขอมูลเมื่อเปรียบเทียบในแนวตั้ง ที่ระดับรอยละของแข็งที่ละลายไดตางกัน
NS
ตัวอักษรแสดงความไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p >0.05) ของขอมูลเมื่อ
เปรียบเทียบในแนวนอน ที่ระยะเวลาในการเก็บรักษาตางกัน
จากตารางที่ 13 แสดงปริมาณกรดทั้งหมดของกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทจาก
การใชแปงขาวโพดดัดแปรเปนสารเคลือบ พบวาที่ระดับของแข็งตางๆ ไดแก รอยละ 5, 10, 15, 20
และ 25 มีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยที่ปริมาณกรดจะแปรผกผันกับ
ปริมาณของแข็ง กลาวคือเมื่อระดับปริมาณของแข็งต่ํา ปริมาณกรดทั้งหมดที่วิเคราะหไดจะมีคาสูง
ในขณะที่ระดับปริมาณของแข็งสูงทําใหปริมาณกรดต่ํา ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณของแข็งที่เพิม่ สูงขึน้
จากการเติมแปงขาวโพดดัดแปรจะเขาไปเพิ่มปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด และเมื่อ
เปรียบเทียบปริมาณกรดทั้งหมดในแตละระดับของแข็งรอยละ 5, 10, 15, 20 และ 25 ที่ระยะเวลา
การเก็บตาง ๆ กัน พบวาที่ระดับของแข็งตางกันปริมาณกรดทั้งหมดที่วิเคราะหไดไมมีการความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กลาวคือระยะเวลาในการเก็บไมมีอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณกรดทั้งหมด และจะเห็นไดวาจากการใชมอลโตเด็กซตริกและแปง
ขาวโพดดัดแปรเปนสารเคลือบมีผลตอปริมาณกรดที่ไดมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน
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4.2.2.4 ประสิทธิภาพของกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลท (efficiency of encapsulated citric acid,
%EE)
จากผลการทดลองวิเคราะหคุณภาพทางดานเคมีและกายภาพของกรดซิตริกที่ถูก
เอ็นแคปซูเลทในขางตน ยังไมสามารถสรุปถึงประสิทธิภาพกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทไดอยาง
ชัดเจน ดังนั้นจึงไดวิเคราะหประสิทธิภาพของการหอหุมของกรดที่ถูกเอ็นแคปซูเลทและปริมาณ
กรดทั้งหมดที่ถูกหอหุมไว แสดงดังตารางที่ 14 และ 15 ตามลําดับ
ตารางที่ 14 ประสิทธิภาพของการหอหุม (encapsulated efficiency, %EE) ของกรดซิตริกที่ถูกเอ็น
แคปซูเลทโดยใชมอลโตเด็กซตรินและแปงขาวโพดดัดแปร เปนสารเคลือบ เก็บที่อุณหภูมิ 26 + 2
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธรอยละ 65
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5

รอยละของแข็ง
ที่ละลายได (w/w)
5
10
15
20
25

ประสิทธิภาพของการหอหุม (%EE)
มอลโตเด็กซตริน
แปงขาวโพดดัดแปร
58.95±0.01 d
88.30±1.29 b
92.02±0.89 a
90.91±1.17 ab
89.65±0.01 ab

37.29±1.39 g
53.55±0.93 e
70.17±0.61 c
47.64±0.88 f
48.30±1.64 f

หมายเหตุ a - g ตัวอักษรทีต่ างกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ของ
ขอมูลเมื่อเปรียบเทียบในแนวนอนและแนวตั้ง ที่ระดับรอยละของแข็งที่ละลายไดตางกัน
จากตารางที่ 14 แสดงประสิทธิภาพของการหอหุม (% efficiency encapsulation)
ของกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทโดยใชมอลโตเด็กซตรินและแปงขาวโพดดัดแปรเปนสารเคลือบ
ที่อุณหภูมิ 26 + 2 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธรอยละ 65 พบวาสารเคลือบมอลโตเด็กซตรินมีประสิทธิภาพในการหอหุมกรดซิตริกไดมากกวาสารเคลือบจากแปงขาวโพดดัดแปร โดยที่
สารเคลือบมอลโตเด็กซตรินที่มีปริมาณของแข็งรอยละ 5, 10, 15, 20 และ 25 มีประสิทธิภาพของ
การหอหุมรอยละ 58.95, 88.30, 92.02 ,90.91 และ89.65 ตามลําดับ และจะเห็นไดวาที่ระดับปริมาณ
ของแข็งตั้งแตรอยละ 10 ถึง 25 ของสารเคลือบมอลโตเด็กซตรินเปนชวงทีม่ ีประสิทธิภาพที่ดี
เนื่องจากมีประสิทธิภาพการหอหุมมีคาระหวาง 88.30-92.02% ซึ่งไมมีการความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) อยางไรก็ตามที่ระดับของแข็งรอยละ 15 มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในกลุม
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สารเคลือบมอลโตเด็กซตริน ในขณะที่สารเคลือบจากแปงขาวโพดดัดแปร พบวาที่มีปริมาณ
ของแข็งรอยละ 5, 10, 15, 20 และ 25 มีประสิทธิภาพของการหอหุมรอยละ 37.29, 53.55, 70.17,
47.64 และ 48.30 ตามลําดับ จะเห็นไดวาระดับปริมาณของแข็งรอยละ 15 มีประสิทธิภาพสูงที่สุด
ในกลุมของสารเคลือบจากแปงขาวโพดดัดแปร อยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบคาประสิทธิภาพของ
การหอหุมของทั้งสองสารเคลือบ พบวาสารเคลือบมอลโตเด็กซตรินที่ระดับรอยละ 15 ของของแข็ง
เปนระดับที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด
ตารางที่ 15 ปริมาณกรดทั้งหมดที่ถูกหอหุมไว (%total acidity encapsulation, %AE) ของกรดซิตริก
ที่ถูกเอ็นแคปซูเลทโดยใชมอลโตเด็กซตรินและแปงขาวโพดดัดแปร เปนสารเคลือบ เก็บที่อุณหภูมิ
26 + 2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธรอยละ 65
ลําดับ
รอยละของแข็ง
ปริมาณกรดทั้งหมดที่ถูกหอหุมไว (%AE)
ที่
ที่ละลายได (w/w)
มอลโตเด็กซตริน
แปงขาวโพดดัดแปร
1
5
13.10±1.13 a
8.06±0.58 c
2
10
9.48 ±0.13 b
5.81±0.08 de
3
15
6.72±0.14 d
5.28±0.07 e
4
20
4.95±0.07 ef
2.67±0.01 g
5
25
4.09±0.05 f
2.20±0.11 g
หมายเหตุ a - f ตัวอักษรทีต่ างกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ของ
ขอมูลเมื่อเปรียบเทียบในแนวนอนและแนวตั้ง ที่ระดับรอยละของแข็งที่ละลายไดตางกัน
จากตารางที่ 15 แสดงปริมาณกรดทั้งหมดที่ถูกหอหุมไว (% total acidity
encapsulation) ของกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทโดยใชมอลโตเด็กซตริน และแปงขาวโพดดัดแปร
เปนสารเคลือบ ที่อุณหภูมิ 26 + 2 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธรอยละ 65 พบวาที่ระดับ
ของแข็งเดียวกัน เอ็นแคปซูเลทของกรดซิตริกที่ใชมอลโตเด็กซตรินเปนสารเคลือบมีปริมาณกรด
ทั้งหมดที่ถูกหอหุมไวไดมากกวาการใชแปงขาวโพดดัดแปรเปนสารเคลือบ โดยที่ระดับของแข็ง
รอยละ 5, 10, 15, 20 และ 25 ที่ใชมอลโตเด็กซตรินเปนสารเคลือบ มีปริมาณกรดทั้งหมดทีถ่ ูก
หอหุมไวรอยละ 13.10, 9.48, 6.72, 4.95 และ 4.09 ตามลําดับ สวนสารเคลือบจากแปงขาวโพดดัด
แปร ที่ระดับของแข็งรอยละ 5, 10, 15, 20 และ 25 มีปริมาณกรดทั้งหมดที่ถูกหอหุมไวไดรอยละ
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8.06, 5.81, 5.28, 2.67 และ 2.20 ตามลําดับ จะเห็นไดวาเมื่อปริมาณของแข็งเพิ่มมากขึ้น ทําให
ปริมาณกรดทั้งหมดที่ถูกหอหุมไวมีแนวโนมลดลง
จากผลการทดลองขางตน พบวามอลโตเด็กซตรินเปนสารเคลือบที่มีประสิทธิภาพ
ในการหอหุมมากกวาแปงขาวโพดดัดแปร อาจเนื่องมาจากโครงสรางของมอลโตเด็กซตริน
โดยทั่วไปไมมีคุณสมบัติการเปนไฮโดรโฟบิคในการทําการเอ็นแคปซูเลท มอลโตเด็กซตรินจึงมี
ความเสถียรของการเกิดออกซิเดชันที่ดีของการทําเอ็นแคปซูเลท นอกจากนี้มอลโตเด็กซตรินยังมี
ความสามารถในการละลายในน้ําเย็นได และมีลักษณะใส มีความหนืดนอย เมื่อนําไปใชใน
กระบวนการทําแหงแบบพนฝอยจะทําใหผลิตภัณฑผงมีความคงตัว (Kenyon, 1995) ในขณะที่แปง
ขาวโพดดัดแปรเปนแปงดัดแปร n-OSA starch ที่ประกอบดวยสวนที่เปนไฮโดรโฟบิค และ
ไฮโดรฟลิค ซึ่งมีความเหมาะสมกับสารใหกลิ่นรสที่มีสวนประกอบของน้ํามัน เนื่องจากมีกลไกใน
การจับตัวระหวางสารใหกลิ่นรสและสตารช โดยมีการจับกันเปนแบบ hydrophobic bonding ซึ่ง
สตารชจะกักสารใหกลิ่นรสไวภายในโมเลกุล รวมทั้งจะเกิด polar interaction โดยพันธะไฮโดรเจน
ระหวาง hydroxyl groups ของสตารชและ สารใหกลิ่นรส (Boutboul และคณะ, 2002) แตใน
งานวิจัยนี้ใชกรดซิตริกเปนสารแกนซึ่งมีคุณสมบัติเปนไฮโดรฟลิค จึงทําใหแปงดัดแปร n-OSA มี
คุณสมบัติที่ไมเหมาะสมในการทําเอ็นแคปซูเลทกรดซิตริกเทาที่ควร และมีประสิทธิภาพในการทํา
เอ็นแคปซูเลทต่ํากวามอลโตเด็กซตริน
ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทที่ใชมอลโตเด็กซตรินเปนสาร
เคลือบที่ระดับของแข็งรอยละ 15 ซึง่ มีประสิทธิภาพในการหอหุมกรดซิตริกไวไดสูงสุด ใน
การศึกษาประสิทธิภาพของเอ็นแคปซูเลทของกรดซิตริกที่มีผลตอสีของผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสผง
ในระหวางอายุการเก็บในการทดลองตอไป
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4.3 การศึกษาประสิทธิภาพของกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทที่มีผลตอสีของผลิตภัณฑเครื่องปรุง
รสผงระหวางอายุการเก็บ
ผลการศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสผงของชุดควบคุมซึ่งมี
สวนผสมเปนกรดซิตริกที่ไมถูกเอ็นแคปซูเลท และชุดทดลองซึ่งมีกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลท
โดยใชมอลโตเด็กซตรินเปนสารเคลือบที่ระดับของแข็งรอยละ 15 เปนสวนประกอบที่ใชในการ
ทดลองในครั้งนี้ โดยเตรียมผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสผงตมยํา ซึ่งมีสวนประกอบพริกผงปาปริกาและ
กรดซิตริก (ตามตารางที่ 1 และ 2ภาคผนวก ข) โดยศึกษาประสิทธิภาพของกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคป
ซูเลทตอสีของผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสผงระหวางอายุการเก็บรักษา โดยทําการศึกษา 2 สภาวะ
ไดแก อุณหภูมิ 25 และ 45 องศาเซลเซียส มีผลการทดลองดังนี้
ตารางที่ 16 คุณภาพของผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสผงตมยําที่ใชกรดซิตริก (ชุดควบคุม) และกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลท (ชุดทดลอง)
การทดลอง

คุณภาพทางดานเคมีของผลิตภัณฑเครื่องปรุงรส

% acidity
pH
Moisture
aw
ชุดควบคุม
2.11 ± 0.089 a 3.86 ± 0.09 a 2.68 ± 0.034 a
0.302 ± 0.010 a
ชุดทดลอง
2.06 ± 0.126 a 3.80 ± 0.07 a 2.50 ± 0.050 a
0.295 ± 0.014 a
หมายเหตุ a แสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ของขอมูล ทําการวิเคราะห
ตัวอยาง 3 ซ้ํา
ตารางที่ 17 การเปลี่ยนแปลงของคาสีในผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสผงชุดควบคุม (ชุด A) ที่อุณหภูมิ
การเก็บ 25 องศาเซลเซียส เมื่ออายุการเก็บตางกัน
อายุการเก็บ
(เดือน)
0
1
2
3
4
5

L*
60.28±0.23 d
61.18±0.01 c
62.30±0.02 a
61.96±0.08 b
62.13±0.01 ab
61.29±0.21 c

คาสี ชุดควบคุม (ชุด A )
a*
21.18±0.17 a
19.32±0.02 b
18.81±0.03 c
18.34±0.04 d
17.62±0.01 e
16.18±0.02 f

b*
22.81±0.15 a
22.16±0.01 e
22.50±0.06 b
22.37±0.03 c
22.73±0.01 a
22.02±0.01 d
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หมายเหตุ a - f ตัวอักษรที่ตางกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ของ
ขอมูลเมื่อเปรียบเทียบในแนวตั้ง ที่อายุการเก็บตางกัน
จากตารางที่ 17 คาสี L*, a* และ b* ในผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสผงชุดควบคุม ที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส พบวาเมื่ออายุการเก็บมากขึ้น คา L* มีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยมีความ
แตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) นั่นคือผลิตภัณฑมีความสวางเพิ่มขึ้น เมื่ออายุการเก็บ
มากขึ้น สวนคา a* มีแนวโนมลดลง โดยมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) นั่นคือ
ผลิตภัณฑมีคาความเปนสีแดงลดลง เมื่ออายุการเก็บมากขึ้น และ b* มีแนวโนมลดลง โดยมีความ
แตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) นั่นคือผลิตภัณฑมีคาความเปนสีเหลืองลดลง
ตารางที่ 18 การเปลี่ยนแปลงของคาสีในผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสผงชุดทดลอง (ชุด B) ที่อุณหภูมิ
การเก็บ 25 องศาเซลเซียส เมื่ออายุการเก็บตางกัน
อายุการเก็บ
(เดือน)
0
1
2
3
4
5

L*
68.56±0.02 c
71.34±0.04 b
71.83±0.15 a
70.89±0.14 b
71.48±0.13 ab
71.82±0.02 a

คาสี ทดลอง (ชุด B)
a*
18.07±0.01 a
14.87±0.01 c
14.43±0.03 d
15.68±0.02 b
14.82±0.13 c
14.06±0.02 e

b*
21.41±0.03 a
19.32±0.01 e
18.92±0.02 f
20.84±0.10 b
20.39±0.10 c
20.52±0.03 c

หมายเหตุ a - f ตัวอักษรที่ตางกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ของ
ขอมูลเมื่อเปรียบเทียบในแนวตั้ง ที่อายุการเก็บตางกัน
จากตารางที่ 18 คาสี L*, a* และ b* ในผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสผงชุดทดลอง ที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส พบวาเมื่ออายุการเก็บมากขึ้น คา L* มีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยมีความ
แตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) นั่นคือผลิตภัณฑมีความสวางเพิ่มขึ้น เมื่ออายุการเก็บ
มากขึ้น สวนคา a* และ b* โดยมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) เมื่ออายุการเก็บ
มากขึ้น
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ตารางที่ 19 คา a*/b* ของสีผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสผงชุดควบคุม และชุดทดลอง ที่อุณหภูมิการเก็บ
25 องศาเซลเซียส เมื่ออายุการเก็บตางกัน
อายุการเก็บ
คา a*/b*
(เดือน)
ชุดควบคุม
ชุดทดลอง
aA
0
0.93±0.01
0.84±0.01 c B
1
0.87±0.01 b A
0.77±0.01 ef B
0.76±0.01 fg B
2
0.84 ±0.01 c A
0.75±0.01 g B
3
0.82±0.01 d A
0.73±0.01 h B
4
0.78±0.01 e A
0.69±0.01 i B
5
0.73±0.01 h A
หมายเหตุ a – i ตัวอักษรที่ตางกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ของ
ขอมูลเมื่อเปรียบเทียบในแนวตั้ง ที่อายุการเก็บตางกัน
AB
ตัวอักษรที่ตางกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ของขอมูล
เมื่อเปรียบเทียบในแนวนอน ที่อายุการเก็บตางกัน
จากตารางที่ 19 แสดงถึงคา a*/b* ซึ่งเปนอัตราสวนระหวางคาความเปนสีแดงตอสี
เหลือง โดยที่ a*/b* ของชุดควบคุมมีการเปลี่ยนแปลงจาก 0.93, 0.87, 0.84, 0.82, 0.78 และ 0.73
เมื่ออายุการเก็บ 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 เดือนตามลําดับ ในขณะที่คา a*/b* ของชุดทดลองมีการ
เปลี่ยนแปลงจาก 0.84, 0.77, 0.76, 0.75, 0.73 และ 0.69 เมื่ออายุการเก็บ 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 เดือน
ตามลําดับ จะเห็นไดวาชุดควบคุมและชุดทดลองมี คา a*/b* ลดลง แสดงใหเห็นวาผลิตภัณฑมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยที่สีแดงมีปริมาณลดลงเมื่ออายุการเก็บมากขึ้น
อยางไรก็ตาม Park และ Chang (2007) ไดกลาวไววา a*/b* เปนคาอัตราสวนที่แสดง
ถึงความเปนสีแดงของพริกปาปริกาไดเปนอยางดี โดยทั่วไปแลวเปนการบงชี้ความเปนสีแดงและสี
เหลืองของผลิตภัณฑ ไดทําการศึกษาอายุการเก็บของผงพริกปาปริกาที่ผานกระบวนการทําแหงโดย
วิธีตางๆ และเก็บตัวอยางที่อุณหภูมิ 4 และ 30 องศาเซลเซียส ตามลําดับ ประเมินคาสี 2 วิธี กลาวคือ
สีจากพื้นผิวหรือจากลักษณะปรากฎ (apparent color หรือ surface color) โดยวิเคราะหจากการวัดคา
สีในระบบ Hunter color system ไดแก คา L*, a* และ b* และวิธีที่ 2 ไดแก การวัดจากสีที่สกัดได
(extractable color) โดยสกัดดวย acetone และรายงานผลในรูปของหนวย ASTA (American Spice
Trade Association) ซึ่งเปนวิธีที่ใชทั่วไปในการตัดสินคุณภาพของพริกปาปริกาจากผูผลิต และ
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ผูขาย ซึ่งวิธีวิเคราะหทั้งสองวิธีนี้มีความสัมพันธกัน นอกจากนี้ยังมีการศึกษาของ Aleksandra และ
Biserka (2004) ซึ่งศึกษาการเปลี่ยนแปลงสีของพริก 2 ชนิด Stara Pazova และ Djala พบวา a*/b* มี
คาลดลง เมื่อเก็บนานเปนระยะเวลา 4 เดือน ที่อุณหภูมิหอง โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากสีแดงไปเปน
สีสมมากขึ้น
จากภาพที่ 9 ภาคผนวก ข แสดงคา a*/b* ของสีผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสผงชุดควบคุม
และชุดทดลอง ที่อุณหภูมิการเก็บ 25 องศาเซลเซียส เมือ่ อายุการเก็บตางกัน จะเห็นไดวาชุดทดลอง
จะมีการเปลี่ยนแปลงของคา a*/b* ที่ชากวาชุดควบคุม โดยพิจารณาคาความชัน (slope) ของสมการ
ที่ 8 ซึ่งแสดงความสัมพันธระหวางอัตราสวน a*/b* กับระยะเวลาในการเก็บของชุดทดลอง มีคา
ความชันนอยกวาชุดสมการที่ 7 ของชุดควบคุม กลาวคือชุดทดลองจะมีการเปลี่ยนแปลงจากสีแดง
ไปเปนสีเหลืองชากวาชุดควบคุม
ชุดควบคุม Y = -0.0369X + 0.9572 ; R2 = 0.9803
ชุดทดลอง Y= -0.0267X + 0.8502 ; R2 = 0.8974

…….สมการที่ 7
…….สมการที่ 8

โดยที่ คา Y = อัตราสวนระหวาง a*/b*
X= ระยะเวลาในการเก็บ (เดือน)
ตารางที่ 20 คา Hue angle ของผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสผงชุดควบคุม และชุดทดลอง ที่อุณหภูมิการ
เก็บ 25 องศาเซลเซียส เมื่ออายุการเก็บตางกัน
อายุการเก็บ
คา Hue angle
(เดือน)
ชุดควบคุม
ชุดทดลอง
0
47.12±0.08 h NS
48.94±1.51 g NS
1
48.92±0.05 g NS
51.28±1.98 ef NS
52.67±0.07 cd A
2
50.10±0.12 gf B
53.04±0.10 bcd A
3
50.66±0.09 f B
54.00 ± 0.10 b A
4
52.22±0.01 de B
55.58 ± 0.08 a A
5
53.69±0.02 bc B
หมายเหตุ a – g ตัวอักษรที่ตางกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ของ
ขอมูลเมื่อเปรียบเทียบในแนวตั้ง ที่อายุการเก็บตางกัน
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AB

ตัวอักษรที่ตางกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ของขอมูล
เมื่อเปรียบเทียบในแนวนอน ที่อายุการเก็บตางกัน
NS
ตัวอักษรแสดงความไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ของขอมูลเมื่อ
เปรียบเทียบในแนวนอน ที่อายุการเก็บตางกัน
ผงพริกปาปริกาโดยปกติจะมีคา Hue angle (hº) อยูระหวาง 30-40 º ซึ่งมีลักษณะ
เปนสีแดงถึงสีสม หากตัวอยางมีคา hº เทากับ 30 º และ Chroma (C) เทากับ 50 จะมีลักษณะปรากฏ
เปนสีแดงสมและสวาง หากตัวอยางมีคา hº เทากับ 45 º และ Chroma เทากับ 30 ลักษณะปรากฏจะมี
สีสมคล้ํา ดังรายงานของ Vracar และคณะ (2007)
จากตารางที่ 20 พบวาคา Hue angle ของชุดควบคุมมีคาระหวาง 47.12 -53.69 องศา
สวนชุดทดลองมีคาระหวาง 48.94 - 55.58 องศา ในชวงของการเก็บจากเริ่มตนจนถึง 5 เดือน
ตามลําดับ กลาวคือ ชุดควบคุมมีสีแดงเริ่มตนมากกวาชุดทดลอง และเมื่อระยะเวลาการเก็บเพิ่มขึ้น
ผลิตภัณฑมีการเปลี่ยนแปลงจากสีแดงเปนเหลือง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Aleksandra และ
Biserka (2004) ซึ่งพบวาคา Hue angle จะมีคาเพิม่ ขึ้นจาก 39.53 เปน 45.67 ในพริก Djala และ
38.53 เปน43.45 ของพริกพันธุ Stara Pazova จากระยะเวลาการเก็บเริ่มตนถึง 4 เดือน ตามลําดับ
จากผลการทดลองขางตน คา Hue angle ของผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสผงชุดควบคุม
และชุดทดลอง ที่อุณหภูมิการเก็บ 25 องศาเซลเซียส พบวาชุดควบคุมจะมีการเปลี่ยนแปลงของคา
Hue angle มากกวาชุดทดลอง โดยพิจารณาจากคาความชัน (slope) ของสมการที่ 9 และ 10 ซึ่ง
แสดงความสัมพันธระหวาง คา Hue angle กับระยะเวลาในการเก็บของชุดควบคุม มีคาความชัน
มากกวา ชุดทดลอง กลาวคือ ชุดควบคุมจะมีการเปลี่ยนแปลงจากสีแดง เร็วกวาชุดทดลอง
ชุดควบคุม Y = 1.2512X + 46.058 ; R2 = 0.9828
ชุดทดลอง Y = 0.9679X + 49.534 ; R2 = 0.9042
โดยที่ คา Y = คา Hue angle (hº)
X= ระยะเวลาในการเก็บ (เดือน)

…….สมการที่ 9
…….สมการที่ 10
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ผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสผงชุดควบคุมและชุดทดลอง ที่เก็บไวทอี่ ุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส จากเริ่มตนถึง 5 เดือน มีลักษณะสีปรากฏ ซึ่งมีความสัมพันธกับจากผลการทดลองของคา
สี L*, a*, b*, a*/b* และ Hue angle ดังที่ไดกลาวขางตน
จากการทดลอง คาสี L*, a* และ b* ในผลิตภัณฑเครือ่ งปรุงรสผงชุดควบคุม และ
ชุดทดลอง โดยจําลองสภาวะการเก็บที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เพื่อศึกษาสภาวะการกระตุนดวย
อุณหภูมิจากสิ่งแวดลอม เนื่องจากในกระบวนการผลิตเครื่องปรุงรส ตั้งแตกระบวนการเริ่มตน
จนกระทั่งไดเปนผลิตภัณฑสุดทาย ตลอดจนการเก็บรักษาในพื้นที่จดั เก็บและสถานทีผ่ ลิตของ
ลูกคา ซึ่งไมสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูในสภาวะใดสภาวะหนึ่งได ซึ่งอุณหภูมิมีการ
เปลี่ยนแปลงสูงในแตละวัน
ตารางที่ 21 การเปลี่ยนแปลงของคาสีในผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสผงชุด A (ชุดควบคุม) ที่อุณหภูมิ
การเก็บ 45 องศาเซลเซียส เมื่ออายุการเก็บตางกัน
อายุการเก็บ
คาสี ชุด A (ควบคุม)
(เดือน)
L*
a*
b*
1
61.38±1.92 e
21.18±0.17 a
22.81±0.15 a
2
63.59±0.07 d
15.65±0.01 b
22.14 ±0.07 b
3
66.06±0.01c
12.67±0.01 c
20.96 ±0.02 c
4
69.73±0.03 b
7.73±0.02 d
18.87 ±0.17 d
5
71.37±0.02 a
5.66±0.01 e
17.92 ±0.02 e
6
71.37±0.18 a
4.20±0.12 f
16.85 ±0.08 f
หมายเหตุ a - f ตัวอักษรที่ตางกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ของ
ขอมูลเมื่อเปรียบเทียบในแนวตั้ง ที่อายุการเก็บตางกัน
จากตารางที่ 21 คาสี L*, a*, และ b* ในผลิตภัณฑเครือ่ งปรุงรสผงชุดควบคุม ที่
อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส พบวา เมื่ออายุการเก็บมากขึ้น คา L* มีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยมีความ
แตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) นั่นคือผลิตภัณฑมีความสวางเพิ่มขึ้น เมือ่ อายุการเก็บ
มากขึ้น สวนคา a* และ b* มีแนวโนมลดลง โดยมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)
นั่นคือผลิตภัณฑมีคาความเปนสีแดง และความเปนสีเหลืองลดลง ตามลําดับ ดังภาพที่ 26
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เมื่อพิจารณาผลการทดลองผลคาสีในระบบ L*, a*, และ b* เปรียบเทียบที่
อุณหภูมิการเก็บระหวาง 25 และ 45 องศาเซลเซียส จากตารางที่ 9 และ 12 พบวาที่อุณหภูมิ 45 องศา
เซลเซียส ผลิตภัณฑมีการเปลี่ยนแปลงคาสีเร็วกวาตัวอยางที่เก็บไวที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
ทั้งนี้เนื่องจากอิทธิพลของอุณหภูมิมีผลตอการเสื่อมสลายของรงควัตถุ (pigments) ไดแก แคโรทีนอยด (carotenoids) ในผงพริกปาปริกา ซึ่งจากรายงานการวิจัยของ Topuz และคณะ (2009) สรุปวา
แคโรทีนอยดมกี ารเสื่อมสลายจากเริ่มตนถึงรอยละ 20-53 จากการไดรับสิ่งกระตุนจากความรอน
แสง และออกซิเจน นอกจากนี้กระบวนการผลิต เกิดปฏิกิริยา enzymatic oxidation ในการบดและ
อบแหงพริก มีผลตอการเสื่อมสลายของแคโรทีนอยด นอกจากนี้ Park และ Chang (2007) ได
รายงานวาพริกที่ผานกระบวนการทําแหงที่ 50 องศาเซลเซียส และเก็บไวที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส มีการเสอมสลายของสารแคปแซนทิน (capsanthin) ซึ่งเปนสารรงควัตถุ โดยเหลือรอยละ
20.7-37.8 เมื่อเทียบกับการทําแหงที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ซึ่งมีรงควัตถุคงเหลือเพียงรอยละ 46 เทานั้น และพบวาการเก็บตัวอยางไวที่ 0 และ 20 องศาเซลเซียส ปริมาณ capsanthin contents มีคา
รอยละ 88.6 และ 60.9 ตามลําดับ ดังนั้นอิทธิพลของความรอนมีผลตอปริมาณรงควัตถุในพริก
นอกจากกระบวนผลิตและสภาวะการเก็บแลว ชนิดของบรรจุภัณฑ (packaging materials) ยังมีผล
ตอปริมาณสารรงควัตถุ ซึ่งพบวาตัวอยางพริกที่เก็บในถุงพลาสติกชนิดไนลอน (nylon film)
สามารถรักษากรดแอสคอบิคไวไดรอยละ 50.4 และ 23.1 ที่อุณหภูมิ 30 และ 4 องศาเซลเซียส
ตามลําดับ เมื่อเทียบกับถุงพลาสติกชนิด LDPE ซึ่งมีประสิทธิภาพต่ํากวา เนื่องจากมีสมบัติในการ
ซึมผานของออกซิเจน (air transmission) ไดดีกวา
ตารางที่ 22 การเปลี่ยนแปลงของคาสีในผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสผงชุด B (ชุดทดลอง) ที่อุณหภูมิการ
เก็บ 45 องศาเซลเซียส เมื่ออายุการเก็บตางกัน
อายุการเก็บ
(เดือน)
0
1
2
3
4
5

L*
68.56±0.02 f
71.35±0.04 e
73.77±0 .11 d
75.36±0.16 c
77.49±0.03 b
78.33±0.23 a

คาสี ชุด B (ทดลอง)
a*
18.07±0.01 a
14.87±0.01 b
11.35±0.02 c
9.24 ±0.13 d
6.13 ±0.02 e
4.50±0.13 f

b*
21.41±0.03 a
19.32±0.01 b
19.14±0.01 c
18.47±0.04 d
16.88±0.02 e
15.07±0.18 f
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หมายเหตุ a - f ตัวอักษรที่ตางกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ของ
ขอมูลเมื่อเปรียบเทียบในแนวตั้ง ที่อายุการเก็บตางกัน
จากตารางที่ 22 คาสี L*, a* และ b* ในผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสผงชุดทดลอง
สภาวะการเก็บที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส พบวา เมื่ออายุการเก็บมากขึ้น คา L* มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
โดยมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) นั่นคือผลิตภัณฑมีความสวางเพิม่ ขึ้น เมื่อ
อายุการเก็บมากขึ้น สวนคา a* และ b* มีแนวโนมลดลง โดยมีความแตกตางทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญ (p<0.05) นั่นคือผลิตภัณฑมีคาความเปนสีแดงและความเปนสีเหลืองลดลง ตามลําดับ
ตารางที่ 23 เปรียบเทียบคา a*/b* ของสีผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสผงชุดควบคุม และชุดทดลอง ที่
อุณหภูมิการเก็บ 45 องศาเซลเซียส เมื่ออายุการเก็บตางกัน
อายุการเก็บ
คา a*/b*
(เดือน)
ชุดควบคุม
ชุดทดลอง
0
0.93±0.01 a A
0.84±0.01 b B
1
0.71±0.01 d B
0.77±0.01 c A
0.59±0.01 e NS
2
0.60±0.01 e NS
0.50±0.01 f A
3
0.41±0.01 g B
0.36±0.01 h NS
4
0.32±0.01 I NS
0.30 ±0.01 j A
5
0.25±0.01 k B
หมายเหตุ a – k ตัวอักษรทีต่ างกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ของ
ขอมูลเมื่อเปรียบเทียบในแนวตั้ง ที่อายุการเก็บตางกัน
AB
ตัวอักษรที่ตางกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ของขอมูล
เมื่อเปรียบเทียบในแนวนอน ที่อายุการเก็บตางกัน
NS
ตัวอักษรแสดงความไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ของขอมูลเมื่อ
เปรียบเทียบในแนวนอน ที่อายุการเก็บตางกัน
จาก ตารางที่ 23 พบวาชุดควบคุมและชุดทดลองมี คา a*/b* ลดลง เมื่ออายุการเก็บ
มากขึ้น โดยมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยที่ชุดควบคุมมีการเปลี่ยนแปลง
ของคา a*/b* มากกวาชุดทดลอง นั่นคือผลิตภัณฑมีการเปลี่ยนแปลงจากสีแดงไปเปนสีเหลืองมาก
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ขึ้น และแสดงความสัมพันธระหวางอัตราสวนระหวาง a*/b* กับ ระยะเวลาในการเก็บทดลอง ที่
อุณหภูมิการเก็บ 45 องศาเซลเซียส ซึ่งแสดงสมการเสนตรงของความสัมพันธระหวางอัตราสวน
ระหวาง a*/b กับระยะเวลาในการเก็บ ดังสมการที่ 11 และ 12
ชุดควบคุม Y = -0.1366X + 1.0143 ; R2 = 0.9684
ชุดทดลอง Y = -0.1154X + 0.9655 ; R2 = 0.9861

…….สมการที่ 11
…….สมการที่ 12

โดยที่ คา Y = อัตราสวนระหวาง a*/b*
X = ระยะเวลาในการเก็บ (เดือน)

ตารางที่ 24 คา Hue angle ของสีผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสผงชุดควบคุมและชุดทดลอง ที่อุณหภูมิการ
เก็บ 45 องศาเซลเซียส เมื่ออายุการเก็บตางกัน
อายุการเก็บ
Hue angle
(เดือน)
ชุดควบคุม
ชุดทดลอง
0
47.12±0.09 h NS
48.94±1.51 h NS
1
52.85±3.34 g NS
51.28±1.98 g NS
59.34±0.04 f A
2
58.84±0.01 f B
63.43±0.27 e B
3
67.72±0.13 d A
70.05±0.06 c B
4
72.48±0.03 b A
73.37±0.27 b B
5
76.02 ±0.31 a A
หมายเหตุ a –h ตัวอักษรที่ตางกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ของ
ขอมูลเมื่อเปรียบเทียบในแนวตั้ง ที่อายุการเก็บตางกัน
AB
ตัวอักษรที่ตางกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ของขอมูล
เมื่อเปรียบเทียบในแนวนอน ที่อายุการเก็บตางกัน
NS
ตัวอักษรแสดงความไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ของขอมูล
เมื่อเปรียบเทียบในแนวนอน ที่อายุการเก็บตางกัน
จากตารางที่ 23 พบวาคา Hue angle ของชุดควบคุมมีคาระหวาง 47.13 -76.02
องศา สวนชุดทดลองมีคาระหวาง 48.94 – 73.37 องศา ในชวงการเก็บจากเริ่มตนจนถึง 5 เดือน
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ตามลําดับ กลาวคือ ชุดควบคุมมีการเปลี่ยนแปลงจากสีแดงไปเปนสีเหลืองมากกวาชุดทดลอง นั่น
คือ กรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทในชุดทดลองมีประสิทธิภาพในการชะลอการเปลี่ยนแปลงของสี
ในผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสผงที่มีสวนประกอบของพริกผงปาปริกา โดยเมื่อระยะเวลาการเก็บ
เพิ่มขึ้นผลิตภัณฑมีการเปลี่ยนแปลงจากสีแดงเปนเหลืองนอยลงเมื่อเทียบกับชุดควบคุม เมื่อเก็บที่
อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส
จากผลของค า Hue angle ของสีผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสผงชุดควบคุม และชุด
ทดลอง อุณหภูมิการเก็บ 45 องศาเซลเซียส พบวาชุดควบคุมมีการเปลี่ยนแปลงคา hue angle
มากกวาชุดทดลอง ที่อุณหภูมิการเก็บ 45 องศาเซลเซียส ซึ่งความสัมพันธระหวาง hue angle กับ
ระยะเวลาในการเก็บทดลอง ไดสมการเสนตรงดังสมการที่ 13 และ 14

ชุดควบคุม Y = 5.915X + 42.104 ; R2 = 0.9845
ชุดทดลอง Y = 4.9919X + 43.935 ; R2 = 0.9885

…….สมการที่ 13
…….สมการที่ 14

โดยที่ คา Y = คา Hue angle (hº)
X= ระยะเวลาในการเก็บ (เดือน)
กลาวโดยสรุป จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสีโดยการวิเคราะหดวยวิธี
surface color ดวยตัวชี้วัดระบบ Hunter color (L*, a*, b*), hº , a*/b* โดยประยุกตใชกรดซิตริกที่
ถูกเอ็นแคปซูเลทเพื่อศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสผงในการชะลอการเปลี่ยนแปลง
ของสีในผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสผงที่มีสวนประกอบของสีสกัดจากปาปริกาและพริกผงปาปริกานั้น
มีประสิทธิภาพไมชัดเจนในสภาวะการเก็บที่อุณหภูมิต่ํา เชน อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เนื่องจาก
รงควัตถุในพริกปาปริกามีการสลายตัวในที่อุณหภูมิต่ําชากวาที่อุณหภูมิสูง ซึ่งจะเห็นไดวาที่
อุณหภูมิการเก็บ 45 องศาเซลเซียส อิทธิพลของความรอนมีผลตอปริมาณรงควัตถุในพริก และ
พบวากรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทในชุดทดลองมีประสิทธิภาพในการชะลอการเปลี่ยนแปลงของ
สีในผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสได ซึ่งในทางปฏิบัติแลวในกระบวนการผลิตและการจัดเก็บเครื่องปรุง
รสผงเปนเรื่องที่ควบคุมอุณหภูมิในการจัดเก็บรักษาไดยากมาก เนื่องจากสภาวะภูมิอากาศและ
อุณหภูมิของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ดังนั้น การนําเทคโนโลยีการทํากรดซิตริก
ที่ถูกเอ็นแคปซูเลทเขามาชวยในการชะลอการเปลี่ยนแปลงของสีของผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสที่มี

68
สวนประกอบของปาปริกา สามารถประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ในสภาวะการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิสูงเทานั้น
นอกจากนี้ยังตองพิจารณาถึงคา aw และปริมาณความชื้น รวมทั้งชนิดของบรรจุ
ภัณฑซึ่งเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงคาสี ในการศึกษาครั้งนี้พบวาผงปรุงรสที่มกี รดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทเปนสวนผสม มีคา aw เทากับ 0.3 และปริมาณความชื้นรอยละ 2.5 และถูก
บรรจุอยูใ นถุงพลาสติกฟลมหลายชั้นชนิด Nylon/LLDPE ซึ่งมีคุณสมบัติทางกายภาพในการทน
ความรอน และการปองกันการซึมผานของความชื้นและอากาศไดดียิ่งขึ้น (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม,2547)ทําใหการเปลี่ยนแปลงของคาสีอาจเกิดชาลงได อาจเนื่องมาจาก
การซึมผานของอากาศสงผลใหปริมาณความชื้นต่ําและคาวอเตอรแอคติวิตตี้ ่ําดวย ดังรายงานการ
วิจัยของ Topuz (2008) กลาววา aw ที่ 0.459, 0.582 และ 0.703 มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของ L*,
a*, b* และ Total Color Difference (TCD) อยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ Horváth และ Hodúr (2007)
รายงานวาสีของผงปาปริกาจะมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อความชื้นเพิ่มขึ้นรอยละ 3-5 เปนสาเหตุของ
การลดลงของ hue angle 2-4 องศา การลดลงของความสวาง 1.5-2 หนวย และการลดลงของ
Chroma 1.5-2.0 หนวย และ Park และ Chang (2007) รายงานวาตัวอยางพริกที่เก็บในถุงพลาสติก
ไนลอน (nylon film) สามารถรักษากรดแอสคอบิค มีประสิทธิภาพที่ดี เมื่อเปรียบเทียบกับถุง LDPE
เนื่องจากมีสมบัติในปกปองการซึมผานของออกซิเจนที่ดีกวา
ดังนั้นการนําเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตมาประยุกตใชเพื่อปองกันการเสื่อม
สลายของสีปาปริกาจากปฏิกิริยา oxidative carotenoid degradation สามารถทําไดหลายวิธี เชน การ
ประยุกตในรูปของเอ็นแคปซูเลท หรือการใชสารแอนติออกซิแดนท (antioxidant) จากธรรมชาติ
เชน rosemary extract, ascorbic acid และ tocopherol สามารถนํามาใชเพื่อปองกันการสูญสลายของ
รงควัตถุในสีปาปริกาได ตามรายงานการวิจัยของ Osuna-Garcia และคณะ (1997) พบวาสาร
tocopherol มีประสิทธิภาพในการชะลอการสลายของ carotenoid ในพริกปาปริกาได โดยพบวาชุด
ทดลองมีการสลายตัวของ carotenoid รอยละ 32 ในขณะทีช่ ุดควบคุมสลายตัวไปรอยละ 63
หลังจากเก็บไวเปนระยะเวลา 4 เดือน ในสภาวะอุณหภูมิหอง
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บทที่ 5
สรุปผลการทดลอง และขอเสนอแนะ

จากการทดลองผลิตเอ็นแคปซูเลทของกรดซิตริก โดยการทําแหงแบบพนฝอย ที่สภาวะ
ควบคุมความดัน 0.6 MPa อุณหภูมิอากาศขาเขา 190 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิอากาศขาออก 90
องศาเซลเซียส พบวากรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลท โดยใชมอลโตเด็กซตรินเปนสารเคลือบมี
ประสิทธิภาพสูงกวาแปงขาวโพดดัดแปร โดยสารเคลือบจากมอลโตเด็กซตรินทีร่ ะดับของแข็งรอย
ละ15 มีประสิทธิภาพของการหอหุมสูงสุดคือรอยละ 92.02 สวนสารเคลือบแปงขาวโพดดัดแปรที่
ระดับของแข็งรอยละ15 มีประสิทธิภาพของการหอหุมสูงสุดรอยละ 70.17 ดังนั้นจึงไดทําการ
คัดเลือกกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทที่ใชที่มอลโตเด็กซตรินเปนสารเคลือบ ทําการทดลองเพื่อ
ประยุกตใชกับผงปรุงรสที่มีสวนประกอบของสีสกัดจากปาปริกาและพริกผงปาปริกาตอไป โดยที่
กรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทที่มีปริมาณของแข็งรอยละ15 มีคุณภาพดานเคมี ดังนี้ ปริมาณ
ความชื้น รอยละ 1.76 คาวอเตอรแอคติวิตี้ (aw) 0.087 และปริมาณกรดทั้งหมด รอยละ 7.64 สําหรับ
ลักษณะอนุภาคของกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทจากการสองภายใตกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน
(SEM) มีลักษณะกลม มีผิวภายนอกเรียบ และบางสวนหดตัว
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสีในผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสผงโดยการวิเคราะหสีที่
พื้นผิว ซึ่งวัดดวยระบบ Hunter color (L*, a*, b*), hº , a*/b* โดยศึกษาประสิทธิภาพของกรดซิตริก
ที่ถูกเอ็นแคปซูเลท ในการชะลอการเปลี่ยนแปลงของสีในผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสผงที่มี
สวนประกอบของพริกปาปริกา ที่มีผลตออายุการเก็บของผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสผง ในสภาวะการ
เก็บตาง ๆ กัน พบวาที่อุณหภูมิต่ํา เชน อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสผลการเปลี่ยนแปลงไมชัดเจน
เนื่องจากรงควัตถุในพริกปาปริกามีการสลายตัวที่อุณหภูมิต่ําชากวาที่อุณหภูมิสูง ซึ่งจะเห็นไดจากที่
อุณหภูมิการเก็บ 45 องศาเซลเซียส ความรอนมีอิทธิพลตอการสลายของรงควัตถุในพริก และพบวา
กรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทในชุดทดลองมีประสิทธิภาพในการชะลอการเปลี่ยนแปลงของสีใน
ผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสได ซึ่งสอดคลองกันกับในทางปฏิบัติ ซึ่งพบวากระบวนการผลิตและการ
จัดเก็บเครื่องปรุงรสผงควบคุมอุณหภูมิในการจัดเก็บรักษาไดยากมาก เนื่องจากสภาวะภูมิอากาศ
และอุณหภูมิของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ดังนั้นการนําเทคโนโลยีการทําเอ็นแคปซูเลทกรดซิตริก เขามาชวยในการรักษาสีของผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสที่มสี วนประกอบของ
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ปาปริกาจึงสามารถประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพเฉพาะที่อุณหภูมิเทานั้น ซึ่งจากสมมติฐานที่
คาดไววากรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทจะสามารถชะลอการซีดจางของสีปาปริกานั้น ผลการศึกษา
ยังไมสามารถแกไขปญหาดังกลาวไดทั้งหมด ทั้งนี้อาจเกิดจากปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลทําใหสีของพริกปา
ปริกาเกิดการเปลี่ยนแปลงได เชน การเกิดออกซิเดชันของสารรงควัตถุแคโรทีนอยด ซึ่งสามารถถูก
กระตุนจากสิ่งแวดลอม ไดแก ความรอน แสง ความชื้น เอ็นไซม เปนตน นอกจากนี้ยังตอง
พิจารณาถึงชนิดของบรรจุภัณฑที่ใช ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงคาสีใน
เครื่องปรุงรสผงอีกดวย
ขอเสนอแนะ
1. การถายภาพเพื่อเปรียบเทียบสีหรือลักษณะทางกายภาพของตัวอยาง ควรรอนตัวอยางผาน
ตะแกรงรอนเพื่อทําใหขนาดอนุภาคมีขนาดเทากันกอน เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห
คุณภาพ
2. การประเมินการเปลี่ยนแปลงของคาสี สามารถวิเคราะหดวยวิธีวดั ลักษณะปรากฏหรือสีจาก
พื้นผิว เปรียบเทียบกับการวัดจากสีที่สกัดได ตามวิธี American Spice Trade Method 20.1 (ASTA)
เพื่อทราบถึงปริมาณของสารรงควัตถุที่สกัดไดในหนวยของ ASTA ดวย
3. การใชสาร natural antioxidant เชน rosemary extract, ascorbic acid และ tocopherol เพื่อ
ปองกันการเสื่อมสลายของสีปาปริกาจาก oxidative carotenoid degradation ในผลิตภัณฑ
เครื่องปรุงรสผงเปนหัวขอที่นาสนใจสําหรับการศึกษาในลําดับตอไป
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วิธีการวิเคราะห
1. วิธีการหาปริมาณน้ําอิสระ (aw) ดวยเครื่องวิเคราะหปริมาณน้ําอิสระ รุน Thermoconstanter
1.1 หมุนปุมสีเหลืองของเครื่อง Thermoconstanter ในตําแหนงที่ (1)
1.2 นําตลับพลาสติก (sample cup) ใสสารตัวอยาง โดยมีปริมาตร 80-90% ของตลับ
1.3 นําตลับตัวอยางใสใน Measuring Chamber
1.4 ปดฝาใหเรียบรอย
1.5 ตั้งคาอุณหภูมิที่ตองการ เชน ถาตองการควบคุมอุณหภูมิของตัวอยางไวที่ 25 องศา
เซลเซียส ใหตั้งปุมสีดําบริเวณขวามือไปที่หมายเลข 190 เปนตน
1.6 จากนั้นรอจนกระทั่งอานอุณหภูมิไดตามที่ตั้งไวและคาความชื้นสัมพัทธ (relative
humility) ของอากาศที่วัดไดอยูในสภาวะสมดุลย (equilibrium) กับสารตัวอยาง สภาวะนี้เรียกวา
Equilibrium Relative Humility (ERH) เมื่อหารดวย 100 จะไดปริมาณน้ําอิสระ (aw) ที่ตองการ
2. วิธีวิเคราะหปริมาณความชื้นดวยตูอบลมรอน (AOAC, 2000)
2.1 อบภาชนะที่ใชสําหรับการหาความชื้น (moisture can) ในตูอบลมรอน (hot air oven) ที่
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 – 3 ชั่วโมง แลวปลอยใหเย็นในโถดูดความชื้น (desiccator)
2.2 ชัง่ ตัวอยางใหไดน้ําหนักที่แนนอนมาโดยใหอยูในชวง 2 – 3 กรัม ใสในภาชนะที่ใช
สําหรับการหาความชื้นที่ทราบน้ําหนักแลว
2.3 อบตัวอยางที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 ชั่วโมง หรือ จนกวาน้ําหนัก
ตัวอยางคงที่
2.4 นําตัวอยางออกจากตูอบ แลวปลอยใหเย็นในโถดูดความชื้น หลังจากนั้นชั่งน้ําหนัก
2.5 คํานวณหาปริมาณความชื้นโดยน้ําหนักเปยก (wet basis) จากสูตร
ปริมาณความชื้น (รอยละโดยน้ําหนัก) = น้ําหนักตัวอยางกอนอบ – น้ําหนักตัวอยางหลังอบ x 100
น้ําหนักตัวอยางกอนอบ
คํานวณปริมาณความชื้นโดยน้ําหนักแหง (dry basis) จากสูตร
ปริมาณความชื้น (รอยละ)
=
รอยละความชื้นโดยน้ําหนักเปยก x 100
(100- รอยละความชื้นโดยน้ําหนักเปยก)
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3. วิธกี ารวิเคราะหคุณภาพดานสีโดยใช Colorimeter (Hunter Lab รุน Color Flex)
ตอสาย Power supply, AC adapter เขาที่ตัวเครื่องวัดสี
หนาจอปรากฎคําวา “Ready to read black tile” ใหวางแผนมาตรฐานสีดําลงไปที่
Port แลวกด Enter
หนาจอปรากฎคําวา “Ready to read white tile” ใหวางแผนมาตรฐานสีขาวลงไปที่
Port แลวกด Enter
หนาจอปรากฎคา L*, a* และ b* แลวกด Enter อีกครั้งเพื่อใหคามาตรฐานสีขาวและดู
เทียบกับคามาตรฐาน ถาแตละคาของ L*, a* และ b* เบี่ยงเบนจากคามาตรฐาน + 1.0% ตองทําการ
ปรับมาตรฐานของเครื่องกอน (calibration)
นําตัวอยางที่จะวัดใสลงในถวยวัด (glass sample cup) ใสตัวอยางสูงประมาณ 1
เซนติเมตร แลวใชจานแผนกลม (disk) วางทับแลวหมุน 1 รอบบนตัวอยางที่จะวัดเพื่อใหผิวหนา
ตัวอยางเรียบ
นําถวยวัดวางบนที่ใสตัวอยางของเครื่องวัดสีแลวปดฝา
กด Enter เพื่ออานคาสี L*, a* และ b*
4. วิธีการวิเคราะหหาคาความเปนกรด-ดาง (pH) โดยใช pH-meter (รุน Meterlab, Radiometer)
ประเทศโปแลนด
4.1 ทําการปรับตั้งคามาตรฐานของเครื่อง โดยใชสารละลายบัฟเฟอรมาตรฐาน พีเอช 7.0
และ พีเอช 4.0 ตามลําดับ
4.2เตรียมสารละลายตัวอยาง โดยชั่งน้ําหนักตัวอยาง 5 กรัม คนดวยแทงแกวทนจน
สารละลายเปนเนื้อเดียวกัน
4.3จุมหัววัด (probe)ลงในสารละลายแลวนํามาวัดคาโดยเครื่องพีเอชมิเตอรรอจนกวา
คาตัวเลขแนนอน อานคาที่ได
4.4 ลางหัววัดดวยน้ํากลั่นและซับแหงดวยกระดาษทิชชู


79

ภาคผนวก ข

80
ขอมูลตารางการทดลอง
ตารางที่ 1 : เครื่องปรุงรสสูตรตมยํา ชุดควบคุม (ชุด A)
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ingredients
Lime Oil
Salt medium
Paprika Extract 100,000 cu.
Sugar White
Maltodextrin
Citric acid monohydrate
Modified Starch
Kaffir Lime Powder
Lemongrass Powder
Onion Powder
Galingale Powder
Garlic Powder
Paprika powder
Chili Flake 18 mesh
Total

%
1
12
0.2
40.3
26.7
2
5.5
1
1
3
1
3
2
1.3
100
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ตารางที่ 2 : เครื่องปรุงรสสูตรตมยํา ชุดทดลอง (ชุด B)
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ingredients
Lime Oil
Salt medium
Paprika Extract 100,000 cu.
Sugar White
Maltodextrin
15% TSS Citric acid Encapsulate
Modified Starch
Kaffir Lime Powder
Lemongrass Powder
Onion Powder
Galingale Powder
Garlic Powder
Paprika powder
Chili Flake 18 mesh
Total

%
1
12
0.2
40.3
3.7
25
5.5
1
1
3
1
3
2
1.3
100

หมายเหตุ : เลือกใชกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลท ที่ระดับของแข็งรอยละ15 เนื่องจากเปนเอ็นแคป
ซูเลทของกรดซิตริกที่มีประสิทธิภาพในการหอหุมสูงสุด มีปริมาณกรดทั้งหมดรอยละ 8 โดย
ปริมาตร และคํานวณการใชกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลท ทดแทนปริมาณกรดที่มีในสูตร
เครื่องปรุงรสผงตมยํา อางอิง เพื่อใหไดปริมาณกรดเทากัน
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3.5
ของแข็งรอยละ 5

ปริมาณความชื้ น (รอยละ)

3

ของแข็งรอยละ 10
ของแข็งรอยละ 15

2.5

ของแข็งรอยละ 20
ของแข็งรอยละ 25

2
1.5
1
0.5
0
0

1

2

3

ระยะเวลาการเก็บ (เดือน)

ภาพที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของคาความชืน้ ของกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทโดยใชมอลโตเด็กซตรินเปนสารเคลือบระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 26 + 2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธรอยละ
65 เปนระยะเวลา 3 เดือน
4
ปริมาณความชื้ น (รอยละ)

ของแข็งรอยละ 5

3.5

ของแข็งรอยละ 10

3
2.5

ของแข็งรอยละ 15
ของแข็งรอยละ 20
ของแข็งรอยละ 25

2
1.5
1
0.5
0
0

1

2

3

ระยะเวลาการเก็บ (เดือน)

ภาพที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณความชื้นของกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทโดยใชแปง
ขาวโพดดัดแปรเปนสารเคลือบ ระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 26 + 2 องศาเซลเซียส ความชื้น
สัมพัทธรอยละ 65 เปนระยะเวลา 3 เดือน
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0.3
ปริ มาณวอเตอร แอคติ วิ ต(aw)
ี้

ของแข็งรอยละ 5
ของแข็งรอยละ 10

0.25

ของแข็งรอยละ 15
ของแข็งรอยละ 20

0.2

ของแข็งรอยละ 25

0.15
0.1
0.05
0
0

1

2

3

ระยะเวลาการเก็บ (เดือน)

ภาพที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณวอเตอรแอคติวิตี้ (aw) ของกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทโดย
ใชมอลโตเด็กซตรินเปนสารเคลือบในระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 26 + 2 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธรอยละ 65 เปนระยะเวลา 3 เดือน
0.3
ปริ มาณวอเตอร แอคติ วิ ต(aw)
ี้

ของแข็งรอยละ 5
ของแข็งรอยละ 10

0.25

ของแข็งรอยละ 15
ของแข็งรอยละ 20

0.2

ของแข็งรอยละ 25

0.15
0.1
0.05
0
0

1

2

3

ระยะเวลาการเก็บ (เดือน)

ภาพที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณวอเตอรแอคติวิตี้ (aw) ของกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทโดย
ใชแปงขาวโพดดัดแปรเปนสารเคลือบในระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 26 + 2 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธรอยละ 65 เปนระยะเวลา 3 เดือน
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25
ของแข็งรอยละ 5

ปริมาณกรดทั้งหมด(รอยละ)

ของแข็งรอยละ 10

20

ของแข็งรอยละ 15
ของแข็งรอยละ 20

15

ของแข็งรอยละ 25

10
5
0
0

1

2

3

ระยะเวลาการเก็บ (เดือน)

ภาพที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณกรดทั้งหมด (total acid) ของกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลท
โดยใชมอลโตเด็กซตรินเปนสารเคลือบในระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 26 + 2 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธรอยละ 65 เปนระยะเวลา 3 เดือน
25
ของแข็งรอยละ 5

ปริมาณกรดทั้งหมด(รอยละ)

ของแข็งรอยละ 10

20

ของแข็งรอยละ 15
ของแข็งรอยละ 20

15

ของแข็งรอยละ 25

10
5
0
0

1

2

3

ระยะเวลาการเก็บ (เดือน)

ภาพที่ 6 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณกรดทั้งหมด (total acidity) ของกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลท
โดยใชแปงขาวโพดดัดแปรแคปซูลเปนสารเคลือบ ในระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 26 + 2 องศา
เซลเซียส ความชื้นสัมพัทธรอยละ 65
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100
ประสิทธิภาพของการหอหุม ((รอยละ)

มอลโตเด็กซตริน
แปงดัดแปรแคปซูล
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ปริมาณของของแข็ง (รอยละ)

ภาพที่ 7 ประสิทธิภาพของการหอหุม (encapsulated efficiency, %EE) และปริมาณกรดทั้งหมดที่
ถูกหอหุมไว (%total acidity encapsulation, %AE) ของกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทโดยใชมอลโต
เด็กซตรินและแปงขาวโพดดัดแปร เปนสารเคลือบ เก็บที่อุณหภูมิ 26 + 2 องศาเซลเซียส ความชื้น
สัมพัทธรอยละ 65
ปริมาณกรดทั้งหมดที่ถูกหอหุมไว(รอยละ)

100
มอลโตเด็กซตริน
แปงดัดแปรแคปซูล

80
60
40
20
0
5

10

15

20

25

ปริมาณของของแข็ง (รอยละ)

ภาพที่ 8 ปริมาณกรดทั้งหมดที่ถูกหอหุม (%total acidity encapsulation) ของกรดซิตริกที่ถูกเอ็นแคปซูเลทโดยใชมอลโตเด็กซตรินและแปงขาวโพดดัดแปรเปนสารเคลือบในระหวางการเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิ 26 + 2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธรอยละ 65

86

a*/b*
1.00

y = -0.0369x + 0.9572
R2 = 0.9803

0.80

y = -0.0267x + 0.8502
R2 = 0.8974

0.60

ชุ ดควบคุ ม

0.40

ชุ ดทดลอง
เชิ งเส น (ชุ ดควบคุ ม)
เชิ งเส น (ชุ ดทดลอง)
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ระยะเวลาในการเก็บ(เดื อน)

ภาพที่ 9 คา a*/b* ของสีผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสผงชุดควบคุมและชุดทดลอง ที่อุณหภูมิการเก็บ 25
องศาเซลเซียส เมื่ออายุการเก็บตางกัน
Hue
60.00
y = 0.9679x + 49.534
R2 = 0.9042
55.00
y = 1.2512x + 46.058
R2 = 0.9828
50.00
ชุ ดควบคุ ม
ชุ ดทดลอง
เชิ งเส น (ชุ ดควบคุ ม)
เชิ งเส น (ชุ ดทดลอง)

45.00

40.00
0

1
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5

ระยะเวลาในการเก็บ(เดื อน)

ภาพที่ 10 คา Hue angle ของผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสผงชุดควบคุมและชุดทดลอง ที่อุณหภูมิการ
เก็บ 25 องศาเซลเซียส เมื่ออายุการเก็บตางกัน
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a*/b*
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ระยะเวลาในการเก็บ(เดือน)

ภาพที่ 11 คา a*/b* ของสีผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสผงชุดควบคุม และชุดทดลอง ที่อุณหภูมิการเก็บ
45 องศาเซลเซียส เมื่ออายุการเก็บตางกัน
Hue
80.00

y = 5.915x + 42.104
R2 = 0.9845
y = 4.9919x + 43.935
R2 = 0.9885
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ระยะเวลาในการเก็บ(เดือน)

ภาพที่ 12 คา Hue angle ของสีผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสผงชุดควบคุม และชุดทดลอง ที่อุณหภูมิการ
เก็บ 45 องศาเซลเซียส เมือ่ อายุการเก็บตางกัน

(g)

เดือนที่ 1
(h)

(b)

เดือนที่ 2

(c)

(i)

เดือนที่ 3
(j)

(d)

เดือนที่ 4
(k)

(e)

เดือนที่ 5

ภาพที่ 13 การเปลี่ยนแปลงของสีผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสผงชุดควบคุม (a)-(f) และชุดทดลอง (g)-(l) ที่อุณหภูมิการเก็บ 25 องศาเซลเซียส เมื่ออายุการเก็บ
ตางกัน

เริ่มตน

(a)

(l)

(f)
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88

(g)

เดือนที่ 1
(h )

(b)

เดือนที่ 2
(i)

(c)

เดือนที่ 3
(j)

(d)

เดือนที่ 4
(k)

(e)

เดือนที่ 5
(l)

(f)

ภาพที่ 14 การเปลี่ยนแปลงของสีผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสผงชุดควบคุม (a)-(f) และชุดทดลอง (g)-(l) ที่อุณหภูมิการเก็บ 45 องศาเซลเซียส เมื่ออายุการเก็บ
ตางกัน

เริ่มตน

(a)
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89
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