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ผลของความเขมขนของเฟอรัสกลูโคเนตและแคลเซียมแลคเตท 

รวมกับการใชสภาวะสุญญากาศในการออสโมซิส 

ตอการถายเทมวลสารและคุณภาพของฝร่ัง 

Effect of Ferrous Gluconate and Calcium Lactate Combined 

with Vacuum Osmotic Dehydration on Mass Transfer  

and Quality of Guava  
วิชมณี ยืนยงพุทธกาล1*  ณัฎฐิกา โรจนเกียรติถาวร1  และ  นันทมน ใหมยศ1 

 

บทคัดยอ 

 วิธีออสโมซิสเปนการเตรียมขั้นตนที่สามารถลดปริมาณนํ้าบางสวนออกจากผักผลไมกอนการนําไปทําแหง

ไดและยังสามารถเสริมสารที่มีประโยชนตอรางกายโดยการแพรจากสารละลายออสโมติกเขาสูช้ินผักผลไมได 

งานวิจัยน้ีศึกษาปจจัยดานความเขมขนของเฟอรัสกลูโคเนต ความเขมขนแคลเซียมแลคเตท และการใชสภาวะ

สุญญากาศในการออสโมซิสฝรั่ง พบวา อิทธิพลรวมระหวางทั้ง 3 ปจจัย มีผลตอความแนนเน้ือของฝรั่งหลังการ

ออสโมซิสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) อิทธิพลรวมระหวางความเขมขนของเฟอรัสกลูโคเนต และการใช

สภาวะสุญญากาศ มีผลตอปริมาณเหล็กของฝรั่งหลังการออสโมซิส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) สอดคลอง

กับอิทธิพลรวมระหวางความเขมขนของแคลเซียมแลคเตท และการใชสภาวะสุญญากาศ มีผลตอปริมาณแคลเซียม

ของฝรั่งหลังการออสโมซิสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) สวนปจจัยหลักดานความเขมขนของเฟอรัสกลูโค

เนต ความเขมขนของแคลเซียมแลคเตท และการใชสภาวะสุญญากาศมีผลตอปริมาณนํ้าที่สูญเสีย ปริมาณของแข็ง

ที่เพิ่มขึ้น และปริมาณนํ้าหนักที่ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) การใชความเขมขนของเฟอรัสกลูโคเนต 

หรือแคลเซียมแลคเตทในระดับสูง (2%) รวมกับการใชสภาวะสุญญากาศมีผลใหฝรั่งหลังการออสโมซิส มีปริมาณ

เหล็ก และ ปริมาณแคลเซียมสูงที่สุด เทากับ 26.57 และ 60.13 มิลลิกรัม/100 กรัม ตามลําดับ 
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ABSTRACT 

Osmotic dehydration is a pre-treatment method used prior to drying for partially 

removal of water from fruit and vegetable. It also results in enriched the physiologically active 

compound inflow from the osmotic solution into fruit and vegetable pieces. The influence of 

factor variations in ferrous gluconate concentration, calcium lactate concentration and vacuum 

impregnation treatment for osmotic dehydration of guava were studied. It was found that all 

three factors influenced osmosed guava firmness (p≤0.05). Interaction of ferrous gluconate 

concentration and vacuum impregnation treatment had an effect on iron content of osmosed 

guava (p≤0.05). Similarly trend was observed that both calcium lactate concentration and 

vacuum impregnation treatment together influenced calcium content of osmosed guava 

(p≤0.05). Each main factor of ferrous gluconate concentration, calcium lactate concentration 

and vacuum impregnation treatment affected content of water loss, solid gain and weight 

reduction (p≤0.05). The addition of high concentration of ferrous gluconate and calcium lactate 

(2%) resulted the osmosed guava had the highest iron and calcium content as 26.57 and 60.13 

mg/100 g, respectively. 

 

คําสําคัญ: ฝรั่ง  เหล็ก  แคลเซียม  การออสโมซิสในสภาวะสุญญากาศ 
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บทนํา 

วิธีออสโมซิสจัดเปนการเตรียมขั้นตนกอนการ

นําผักผลไมไปทําแหงโดยความรอน เปนการดึงนํ้า

บางสวนออกจากช้ินผักผลไมอยางชา ๆ โดยช้ินผัก

ผลไมมีการเปล่ียนแปลงคุณลักษณะดานตาง ๆ เพียง

เล็กนอย ผลิตภัณฑยังคงมีสี เน้ือสัมผัส กล่ินรส รสชาติ 

และคุณคาทางอาหาร ใกลเคียงของสด การออสโมซิส

ทําไดโดยแชช้ินผักผลไมในสารละลายออสโมติกที่ มี

ความเขมขนสูง โดยมีผลใหมีการถายเทมวลสารแบบ

สวนทางกันระหวางช้ินผักผลไมกับสารละลายออสโม

ติก กลไกที่สําคัญคือนํ้าที่อยูในเซลลผักผลไมจะแพร

ผานเยื่อหุมเซลลออกมาสูสารละลายเน่ืองจากแรงดัน

ออสโมติ ก ในขณะเดียวกันตัวถู กละลายที่อยู ใน

สารละลายออสโมติก เชน นํ้าตาลหรอืเกลือ จะแพรเขา

สูเซลลผักผลไม และสารบางอยางที่มีอยูภายในเซลล

ตามธรรมชาติ เชน กรดอินทรีย และเกลือแร จะแพร

ออกมาสูสารละลาย (Torreeggiani, 1993; Erba et 

al., 1994) จากกลไกการถายเทมวลสารที่เกิดขึ้น มี

นักวิจัยประยุกตใชวิธีการออสโมซิสเพื่อลดปริมาณนํ้า

ในช้ินผักผลไมและเสริมสารที่มีประโยชนตอรางกาย 

(Physiologically active compound) โดยการเติม

สารที่มีประโยชนในสารละลายออสโมติก เชน แรธาตุ 

และสารพฤกษเคมี ทําใหเกิดการแพรของสารที่ มี

ประโยชนดังกลาวเขาสูช้ินผักผลไม ตัวอยางเชน การ

เสริมธาตุเหล็กในช้ินแอปเปล การเสริมธาตุแคลเซียมใน

ช้ินมะมวง มะเขือยาว แครอท และเห็ดนางฟา และการ

เสริมสารเคอรคูมินอยดในช้ินมะพราว (Gras et al., 

2003; Barrera et al., 2004; Torres et al., 2006; 



118 KKU Science Journal Volume 43 Number 1 Research 

 

 

Ashwini et al., 2011) งานวิจัยน้ีสนใจเสริมธาตุเหล็ก

และแคลเซียมในฝรั่ง เน่ืองจากฝรั่งมีปริมาณแรธาตุ

ดั งกล าวค อนข างต่ํ า  ฝรั่ งสด มีปริ มาณเหล็กและ

แคลเซียมประมาณ 0.5 และ 13 มิลลิกรัม/100 กรัม 

ตามลําดับ (เบญจพร, 2550) เหล็กจัดเปนแรธาตุ

ประเภทที่ รางกายตองการปริมาณนอยกวา 100 

มิลลิกรัมตอวัน แตมีความสําคัญ เชน เปนสวนประกอบ

ฮีโมโกลบิน และเอนไซมตางๆหลายชนิดในสมอง 

รวมถึงมีบทบาทในการทํางานของเม็ดเลือดขาว สําหรับ

แคลเซียมจัดเปนแรธาตุประเภทที่รางกายตองการ

ปริมาณมากกวา 100 มิลลิกรัม/วัน มีความจําเปนตอ

รางกาย เชน เปนสวนประกอบของกระดูกและฟน ชวย

ในการสรางฮอรโมนและเอนไซม รวมถึงมีบทบาทใน

การนําสัญญาณส่ือประสาท และการหดตั วของ

กลามเน้ือ (ประสงค, 2549; อัชนีย, 2527) การเสริมแร

ธาตุทําใหผลิตภัณฑอาหารมีคุณคาทางโภชนาการเพิ่ม

มากขึ้น จึงเปนทางเลือกหน่ึงที่ทําใหผูบริโภคไดรับแร

ธาตุในปริมาณที่เพียงพอ จากการตรวจเอกสารพบวามี

การเสริมธาตเุหล็กและแคลเซียมในช้ินแอปเปลดวยวิธี

ออสโมซิส (Barrera et al., 2004) แตยังไมพบการ

เสริมธาตุเหล็กและแคลเซียมในฝรั่งดวยวิธีออสโมซิส 

การแช ช้ินผักผลไมในสภาวะสุญญากาศใน

ระยะเวลาส้ัน ๆ กอนการออสโมซิส มีผลทําใหเกิด 

รูพรุน (porosity) ที่เยื่อหุมเซลลของช้ินผักผลไม จึง

สามารถเพิ่มอัตราการถายเทมวลสารระหวางการ

ออสโมซิสได (Torres et al., 2006) อยางไรก็ตามการ

ใชสภาวะสุญญากาศกับเน้ือเยื่อผักผลไมบางชนิดอาจ

ทําใหเกิดการสูญเสียโครงสรางมากและมีผลกระทบตอ

ลักษณะเน้ือสัมผัสของผลิตภัณฑ งานวิจัยน้ึตองการ

เสริมแรธาตุใหกับช้ินฝรั่งโดยการเติมสารที่ตองการลง

ในสารละลายออสโมติกดังน้ี เสริมธาตุเหล็กในรูป

เฟอรัสกลูโคเนต และ เสริมธาตุ แคลเ ซียมในรูป

แคลเซียมแลค เตท โดยศึกษาผลการ ใช สภาวะ

สุญญากาศรวมดวย งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาผลของความเขมขนของเฟอรัสกลูโคเนต ความ

เขมขนของแคลเซียมแลคเตทและการใชสภาวะ

สุญญากาศในการออสโมซิสตอการถายเทมวลสารและ

คุณภาพของฝรั่ง ดานปริมาณเหล็ก ปริมาณแคลเซียม 

และความแนนเน้ือของฝรั่งหลังการออสโมซิส 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การเตรียมตัวอยางฝร่ัง 

ใชฝรั่งพันธุกลมสาล่ีแกจัด มีปริมาณของแข็ง

ที่ละลายไดทั้งหมด 9±1 Brix และคา pH 4.0±0.5 

ลางแลวผาเอาเมล็ดออก หั่นเปนช้ินขนาดประมาณ 

3×4×1 เซนติเมตร แชช้ินฝรั่งในสารละลายผสม

ระหวางกรดแอสคอรบิก 1% และกรดซิตริก 0.2% 

เปนเวลา 5 นาท ี

การออสโมซิส 

เตรียมสารละลายออสโมติกในรูปสารละลาย

ผสมระหวางโอลิโกฟรุคโตส (Beneo-Orafti, Food 

grade) 35% และซูโครส (ตรามิตรผล, Food grade) 

15% เติมเฟอรัสกลูโคเนต (Sigma-Aldrich, AR 

grade) และแคลเซียมแลคเตท (Merck, AR grade) 

ต า ม ป ริ ม า ณ ที่ กํ า ห น ด  แ ล ะ เ ติ ม  Ethylene 

diaminetetra acetic acid (EDTA) (Fisher 

Scientific, AR grade) ความเขมขน 0.5% ในทุกส่ิง

ทดลอง เพื่อลดการเกิดสีคลํ้าในช้ินฝรั่ง การแชใน

สภ าวะ สุญญากาศ ทํ า ไ ด โ ดยบรร จุ ช้ิ นฝรั่ งแ ละ

สารละลายออสโมติกในขวดรูปชมพู กําหนดอัตราสวน

นํ้าหนักสารละลายออสโมติกตอช้ินฝรั่งเทากับ 3:1 ปด

ดวยจุกยางให เปนระบบปดและเ ช่ือมตอ กับป ม

สุญญากาศ กําหนดใชความดัน 100 มิลลิบาร เปนเวลา 

15 นาที แลวแชตอที่สภาวะบรรยากาศเปนเวลา 7 

ช่ัวโมง  
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ในการทดลองน้ีแปรปจจัยที่ศึกษา 3 ปจจัย 

ดังน้ี ปจจัยที่ 1 ความเขมขนของเฟอรัสกลูโคเนต คือ 

1% และ 2% ปจจัยที่ 2 ความเขมขนของแคลเซียม

แลคเตท คือ 1% และ 2% และ ปจจัยที่ 3 การใช

สภาวะสุญญากาศ คือ ใช และ ไมใช จัดส่ิงทดลองแบบ 

Factorial 2×2×2 ไดส่ิงทดลองทั้งหมด 8 ส่ิงทดลอง 

การคํานวณคาการถายเทมวลสารและการวิเคราะห

คุณภาพ 

สุมตัวอยางฝรั่งหลังการออสโมซิส แลวนํามา

ลางนํ้าเพื่อกําจัดสารละลายสวนเกินออก ซับใหแหง ช่ัง

นํ้าหนักและวิเคราะหปริมาณความช้ืน (AOAC, 1990) 

แลวคํานวณคาการถายเทมวลสาร ดังน้ี 

- ปริมาณนํ้าที่สูญเสีย (Water Loss; WL) 

WL (%) = 
(W0 M0 - Wt Mt)

W0
 × 100 

- ปริมาณของแข็งที่เพิ่มขึ้น (Solid Gain; SG) 

SG (%) = 
[Wt (1-Mt ) – W0 (1-M0)]

W0
 × 100 

- ปริมาณนํ้าหนักที่ลดลง (Weight Reducing; WR) 

WR (%) = 
(W0 - Wt)

W0
 × 100 

เม่ือ W0 และ Wt คือ นํ้าหนักของตัวอยางเริ่มตนและ

หลังการออสโมซิส (กรัม) ตามลําดับ M0 และ Mt คือ 

ความช้ืนของตัวอยางเริ่มตนและหลังการออสโมซิส 

(กรัมนํ้า/กรัมตัวอยาง) ตามลําดับ 

สุมตัวอยาง ช้ินฝรั่ งหลังการออสโมซิสมา

วิเคราะหคุณภาพตาง ๆ ดังน้ี ปริมาณเหล็ก ดวยวิธี 

สเปกโทรโฟโตเมตริก (Kosse et al., 2001) และ

ปริมาณแคลเซียม ดวยวิธีไทเทรต (ดัดแปลงจาก 

AOAC, 1990) คาความแนนเน้ือ รายงานโดยใช

คาเฉล่ียแรงกดสูงที่สุดจากเครื่องวิเคราะหเน้ือสัมผัส 

(Texture analyzer, TA-XT2) ใชหัววัดทรงกระบอก

เสนผานศูนยกลาง 2 มิลลิเมตร และความเร็วในการกด 

1.5 มิลลิเมตร/วินาท ี

การวิเคราะหทางสถิติ 

ทดลอง 3 ซํ้า วิเคราะหความแปรปรวนของ

ขอมูล โดยวางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD 

วิเคราะหผลที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และเปรียบเทียบ

ความแตกตางของคาเฉล่ียดวย Duncan’s New 

Multiple Rang Test ดวยโปรแกรม SPSS Version 

17 

 

ผลการวิจัยและวิจารณ 

สรุปผลการวิเคราะหความแปรปรวนของการ

แปรปจจัยดานความเขมขนของเฟอรัสกลูโคเนต ความ

เขมขนของแคลเซียมแลคเตท และการใชสภาวะ

สุญญากาศตอคุณภาพที่วิเคราะห ไดแก คาการถายเท

มวลสารและคุณภาพของฝรั่ งดานปริมาณ เหล็ก 

ปริมาณแคลเซียม และความแนนเน้ือ แสดงดังตารางที่ 

1 พบวา อิทธิพลรวมระหวางทั้ง 3 ปจจัยมีผลตอความ

แนนเน้ืออยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) อิทธิพล

รวมระหว าง  2 ปจ จัย  ด านความเขมขนของ

เฟอรัสกลูโคเนต และการใชสภาวะสุญญากาศ มีผลตอ

ปริมาณเหล็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p≤0.05) 

อิทธิพลรวมระหวาง 2 ปจจัย ดานความเขมขนของ

แคลเซียมแลคเตท และการใชสภาวะสุญญากาศมีผล

ตอปริ มาณแคลเ ซียมอย าง มี นัย สําคัญทางสถิ ติ 

(p≤0.05)  ส วนป จ จัยห ลักด านความเ ข มขนของ

เฟอรัสกลูโคเนต ความเขมขนของแคลเซียมแลคเตท 

และการใชสภาวะสุญญากาศ มีผลตอคาการถายเทมวล

สารทุกคา ไดแก ปริมาณนํ้าที่สูญเสีย ปริมาณของแข็งที่

เพิ่มขึ้น และปริมาณนํ้าหนักที่ลดลงอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (p≤0.05) รายละเอียดการวิจารณผลการวิจัย

มีดังน้ี 
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1) คาการถายเทมวลสาร 

เ น่ืองจากคาการถายเทมวลสารทุกคา มี

อิท ธิพ ลจา กป จ จั ยห ลั กด า นค ว าม เ ข มข นขอ ง

เฟอรัสกลูโคเนต ความเขมขนของแคลเซียมแลคเตท 

และการใชสภาวะสุญญากาศ จึงสามารถแสดงผลดัง

ตารางที่ 2 ถึง 4 จากตารางที่ 2 และ 3 พบวา ส่ิง

ทดลองที่ใชความเขมขนของเฟอรัสกลูโคเนตและความ

เขมขนของแคลเซียมแลคเตทระดับสูง (2%) มีคา WL 

SG และ WR มากกวาการใชความเขมขนในระดับต่ํา 

(1%) (p≤0.05) จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาทุก

ส่ิงทดลองเกิดกลไกการถายเทมวลสารระหวางการ

ออสโมซิสได โดยนํ้าในช้ินฝรั่งสามารถแพรออกมานอก

เซลล ตัวถูกละลายซ่ึงเปนของแข็งในสารละลายออสโม

ติกสามารถแพรเขาไปในเซลล โดยแพรเขาในปริมาณ

นอยกวานํ้าที่แพรออก เปนผลใหช้ินฝรั่งมีนํ้าหนักลดลง 

การเติมตัวถูกละลาย ไดแก เฟอรัสกลูโคเนตและ

แคลเซียมแลคเตทเพิ่มขึ้น มีผลใหสารละลายออสโมติก

ที่มีความเขมขนสูงขึ้น จึงสงผลใหเพิ่มความแตกตาง

ระหวางความเขมขนของสารละลายออสโมติกกับ

สารละลายภายในเซลลของช้ินฝรั่ง สงผลใหเกิดแรงขับ

มากขึ้น จึงมีโอกาสเกิดการถายเทมวลสารมากขึ้นได 

นอกจากน้ีในกรณีการใชแคลเซียมแลคเตทรวมดวยมี

โอกาสให เ กิดพันธะระหวางแคลเ ซียมไอออนกับ

องคประกอบของผนังเซลลผักผลไม เชน เพคติน ทําให

เกิดผลึกของแคลเซียมเพคเตทที่มีลักษณะแหลมคม 

สามารถทิ่มแทงเซลลผักผลไม จึงทําให เ อ้ือตอการ

ถายเทมวลสารไดมากขึ้น (Lewicki et al., 2002) 

 
 

ตารางท่ี 1 p-value จากการวิเคราะหความแปรปรวนของการแปรปจจัยความเขมขนของเฟอรัสกลูโคเนต (Fe) 

และความเขมขนของแคลเซียมแลคเตท (Ca) และการใชสภาวะสุญญากาศ (Vac) ตอคุณภาพที่

วิเคราะห 

คุณภาพที่วิเคราะห ปจจัย 
Fe Ca Vac Fe×Ca Fe×Vac Ca×Vac Fe×Ca×Vac 

ปริมาณน้ําที่สูญเสีย 0.000sig 0.019sig  0.000sig 0.655ns 0.199ns 0.764ns 0.948ns 
ปริมาณของแข็งที่เพ่ิมขึน้ 0.000sig 0.001sig 0.000sig 0.321ns 0.687ns 0.613ns 0.606ns 
ปริมาณน้ําหนักที่ลดลง 0.000sig  0.034sig 0.000sig 0.586ns 0.180ns 0.792ns 0.908ns 
ปริมาณเหล็ก 0.000sig  0.630ns 0.000sig 0.459ns 0.038sig 0.965ns 0.993ns 
ปริมาณแคลเซียม 0.381ns 0.000sig 0.000sig 0.087ns 0.143ns 0.041sig 0.205ns 
ความแนนเนื้อ 0.000sig 0.000sig 0.000sig 0.000sig 0.000sig 0.000sig 0.000sig 

หมายเหตุ: 
 sig

 หมายถึง ปจจัยท่ีศึกษามีอิทธิพลตอคุณภาพท่ีวิเคราะหท่ีระดับนยัสําคญั 0.05 (p≤0.05) 
 ns

 หมายถึง ปจจัยท่ีศึกษาไมมีอิทธิพลตอคุณภาพท่ีวิเคราะหท่ีระดับนยัสําคัญ 0.05 (p>0.05) 
 

ตารางท่ี 2 ปริมาณนํ้าที่สูญเสีย (WL) ปริมาณของแข็งที่เพิ่มขึ้น (SG) และปริมาณนํ้าหนักที่ลดลง (WR) ของฝรั่ง

หลังการออสโมซิสเม่ือแปรความเขมขนของเฟอรัสกลูโคเนตแตกตางกัน 

เฟอรัสกลูโคเนต (%) 
คาเฉลีย่±SD (%) 

WL SG WR 
1 20.82±5.41b 5.00±1.69b 15.82±3.76b 
2 24.06±4.81a 5.69±1.60a 18.36±3.11a 

หมายเหตุ: 
a,b

 คือ คาเฉลี่ยในแนวต้ังท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
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ตารางท่ี 3 ปริมาณนํ้าที่สูญเสีย (WL) ปริมาณของแข็งที่เพิ่มขึ้น (SG) และปริมาณนํ้าหนักที่ลดลง (WR) ของฝรั่ง

หลังการออสโมซิสเม่ือแปรความเขมขนของแคลเซียมแลคเตทแตกตางกัน 

แคลเซยีมแลคเตท (%) 
คาเฉลีย่±SD (%) 

WL SG WR 
1 21.84±5.45b 5.25±1.74b 16.58±3.75b 
2 23.04±5.28a 5.44±1.73a 17.60±3.58a 

หมายเหตุ: 
a,b

 คือ คาเฉลี่ยในแนวต้ังท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 

ตารางท่ี 4 ปริมาณนํ้าที่สูญเสีย (WL) ปริมาณของแข็งที่เพิ่มขึ้น (SG) และปริมาณนํ้าหนักที่ลดลง (WR) ของฝรั่ง

หลังการออสโมซิสเม่ือแปรการใชสภาวะสุญญากาศในการออสโมซิส 

การใชภาวะสญุญากาศ 
คาเฉลีย่±SD (%) 

WL SG WR 

ใช 27.15±1.61a 6.93±0.39a 20.21±1.27a 

ไมใช 17.73±2.26b 3.76±0.38b 13.97±1.88b 

หมายเหตุ: 
a,b

 คือ คาเฉลี่ยในแนวต้ังท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 

 

จากตารางที่ 4 พบวาส่ิงทดลองที่ มีการใช

สภาวะสุญญากาศรวมดวย มีคา WL SG และ WR 

เทากับ 27.15 6.93 และ 20.21% ตามลําดับ มากกวา

ส่ิงทดลองที่ไมใชสภาวะสุญญากาศที่มีคา WL SG และ 

WR เทากับ 17.73 3.76 และ 13.97% ตามลําดับ 

(p≤0.05) ทั้งน้ีเน่ืองจากการแชในสภาวะสุญญากาศ

เปนการลดความดันอากาศลง มีผลทําใหโครงสรางของ

ผนังเซลลผักผลไมถูกบีบอัดใหยุบตัวลง และอากาศใน

ชองวางระหวางเซลลอาจถูกดูดออกมาดวย จึงทําใหมี

ลักษณะมีความเปนรูมากขึ้น เม่ือนํามาแชตอที่สภาวะ

บรรยากาศจึงทําใหเน้ือเยื่อผักผลไมเกิดการคลายตัว 

เปนผลใหเกิดการถายเทมวลสารมากขึ้น โดยนํ้าหรือ

สารตาง ๆ ที่อยูในชองวางระหวางเซลลสามารถแพร

และถายเทมวลไดงายขึ้น จากผนังเซลลที่มีลักษณะ

ออนนุมและมีความเปนรูมากขึ้น (Fito et al., 1996; 

Chafer et al., 2003) ทั้งน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ 

Matusek et al. (2008) รายงานวาการแชช้ินแอปเปล

ในสภาวะสุญญากาศกอนการออสโมซิสในสภาวะ

บรรยากาศ ชวยเพิ่มแรงขับในการถายเทมวลสารใน

ระหวางการออสโมซิสไดมากกวาการไมแชในสภาวะ

สุญญากาศ โดยการแชในสภาวะสุญญากาศกอนการ

ออสโมซิสสามารถชวยเพิ่มการแพรของนํ้าใหเพิ่มขึ้น

ประมาณ 10% 

2) ปริมาณเหล็กและปริมาณแคลเซียม 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนกรณีปริมาณ

เหล็กและปริมาณแคลเซียมใหผลคลายคลึงกัน คือ 

อิทธิพลรวมระหวาง 2 ปจจัย ระหวางความเขมขนของ

เฟอรัสกลูโคเนตหรือความเขมขนของแคลเซียมแลค

เตท กับการใชสภาวะสุญญากาศมีผลตอปริมาณเหล็ก

และแคลเซียมของฝรั่งหลังการออสโมซิส จึงสามารถ

แสดงผลดังตารางที ่5 และ 6 ตามลําดับ 

จากตาร างที่  5  พบว า  ส่ิ ง ทดลองที่ ใ ช

เฟอรัสกลูโคเนตระดับสูง (2%) รวมกับการใชสภาวะ

สุญญากาศ ทําใหฝรั่งหลังการออสโมซิสมีปริมาณเหล็ก

สูงที่สุดเทากับ 26.57 มิลลิกรัม/100 กรัม (p≤0.05) 

และจากตารางที่ 6 พบวา ส่ิงทดลองที่ใชแคลเซียมแลต

เตทระดับสูง (2%) รวมกับการใชสภาวะสุญญากาศ ทํา

ใหฝรั่งหลังการออสโมซิสมีปริมาณแคลเซียมสูงที่สุด

เทากับ 60.13 มิลลิกรัม/100 กรัม (p≤0.05) การใช

สภาวะสุญญากาศรวมดวยสามารถกระตุนการแพรของ
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ตัวถูกละลายได เน่ืองจากที่สภาวะสุญญากาศทําใหเกิด

การบีบอัดทําใหเซลลผักผลไมยุบตัวลง เน้ือเยื่อจึงออน

นุมและมีลักษณะมีความเปนรูที่เอ้ือตอการแพรของตัว

ถูกละลายไดมากขึ้น และการใชความเขมขนของ

เฟอรัสกลูโคเนตและแคลเซียมแลคเตทในระดับสูง 

(2%) เปนการชวยเพิ่มโอกาสใหเฟอรัสไอออนหรือ

แคลเซียมไออนสามารถแพรเขาไปในช้ินฝรั่งไดมากขึ้น 

เน่ืองจากความแตกตางของความเขมขนระหวางเฟอรัส

ไอออนหรือแคลเซียมไอออนนอกและในเซลลมีความ

แตกตางกันมาก จึงเกิดแรงขับในการแพรของตัวถูก

ละลายดังกลาว เขาไปในช้ินฝรั่ ง ไดมากขึ้น ทั้ ง น้ี

สอดคลองกับงานวิจัยของ Fito et al. (2001) ที่ศึกษา

การใชเทคนิคการแชในสภาวะสุญญากาศ ในการเสริม

ธาตุแคลเซียมและธาตุเหล็กในมะเขือยาวและเปลือก

สม โดยใหความดันสุญญากาศ 50 มิลลิบาร เปนเวลา 

15 นาที พบวา สามารถเสริมแคลเซียมและเหล็กใน

มะเขือยาวและเปลือกสมได ซ่ึงเปนทางเลือกที่ดีในการ

พัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ การใชเทคนิคการแชใน

สภาวะสุญญากาศสามารถชวยใหเกิดการแพรของสาร

เขาไปในโครงสรางรูพรุนของผักผลไมได และสอดคลอง

กับงานวิจัยของ Barrera et al., (2004) ไดศึกษาการ

เสริมธาตุแคลเซียมและธาตุเหล็กใหกับโครงสรางของ

เน้ือเยื่อช้ินแอปเปล โดยการเติมแคลเซียมใชในรูป

แคลเซียมแลคเตท และเติมเหล็กในรูปเฟอรัสกลูโคเนต

ลงไปในสารละลายออสโมติกที่เตรียมจากนํ้าตาลซูโครส 

แลวแชแอปเปลในสภาวะสุญญากาศ พบวา การใช

สารละลายผสมระหวางนํ้าตาลซูโครสความเขมขน 

12.297 กรัม/ลิตร กับ แคลเซียมความเขมขน 44.229 

กรัม/ลิตร สามารถเสริมแคลเซียมได โดยทําใหแอปเปล

มีแคลเซียมเพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑสุดทาย 23 เทาของ

แอปเปลสด และการใชสารละลายผสมระหวางนํ้าตาล

ซูโครสความเขมขน 146.702 กรัม/ลิตร กับเหล็กความ

เขมขน 1.135 กรัม/ลิตร สามารถเสริมเหล็กใหกับแอป

เปลไดเชนกัน โดยมีเหล็กเพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑสุดทาย 

5.6 เทาของแอปเปลสด จากผลการทดลองพบ

ขอสังเกตวาแม ใชสารละลายแคลเซียมแลคเตท

และเฟอรัสกลูโคเนตในระดับความเขมขนเทากัน แต

ปริมาณการแพรของแคลเซียมและเหล็กเขาไปในช้ิน

ฝรั่งมีปริมาณแตกตางกัน โดยพบวาแคลเซียมสามารถ

แพร เขาไปไดมากกวาเหล็ก ตัวอยางเชน การใช

สารละลายแคลเซียมแลคเตทเขมขน 2% ทําใหฝรั่งมี

ปริมาณแคลเซียม 50-60 มิลลิกรัม/100 กรัม ในขณะที่

การใชสารละลายเฟอรัสกลูโคเนตเขมขน 2% ทําให

ฝรั่งมีปริมาณเหล็ก 22-26 มิลลิกรัม/100 กรัม ทั้งน้ี

อาจเน่ืองจากแคลเซียมมีมวลโมเลกุล (40.0784) นอย

กวาเหล็ก (55.8457) จึงสามารถแพรเขาไปในช้ินผลไม

งายกวาทําใหช้ินฝรั่งมีปริมาณแคลเซียมมากกวาเหล็ก 

 

ตารางท่ี 5 ปริมาณเหล็ก (มิลลิกรัม/100 กรัม) ของฝรั่งหลังการออสโมซิสเม่ือแปรความเขมขนของเฟอรัสกลูโค-

เนต และการใชสภาวะสุญญากาศ 

เฟอรัสกลูโคเนต (w/w) การใชสภาวะสญุญากาศ ปริมาณเหล็กเฉลีย่±SD (มิลลิกรัม/100 กรัม) 

1 
ใช 14.03±0.57c 

ไมใช 11.78±0.53d 

2 
ใช 26.57±1.10a 

ไมใช 22.03±1.07b 
หมายเหตุ: 

a,b
 คือ คาเฉลี่ยในแนวต้ังท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
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ตารางท่ี 6 ปริมาณแคลเซียม (มิลลิกรัม/100 กรัม) ของฝรั่งหลังการออสโมซิสเม่ือแปรความเขมขนของแคลเซียม

แลคเตทและการใชสภาวะสุญญากาศ 

แคลเซยีมแลคเตท (w/w) การใชสภาวะสญุญากาศ ปริมาณแคลเซยีมเฉลีย่±SD (มิลลิกรัม/100 กรัม) 

1 
ใช 20.10 ± 0.01c 

ไมใช 10.43 ± 0.30d 

2 
ใช 60.13 ± 0.06a 

ไมใช 50.13 ± 0.04b 
หมายเหตุ: 

a,b
 คือ คาเฉลี่ยในแนวต้ังท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 

 

3) ความแนนเน้ือ 

ความแนนเน้ือสามารถวัดไดโดยใชเครื่อง 

วิเคราะหลักษณะเน้ือสัมผัส จากผลการทดลองพบวา 

อิทธิพลรวมของทั้ง 3 ปจจัย คือความเขมขนของ

เฟอรัสกลูโคเนต ความเขมขนของแคลเซียมแลคเตท 

และการใชสภาวะสุญญากาศมีผลตอความแนนเน้ือของ

ฝรั่ งหลังการออสโมซิสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p≤0.05) จึงสามารถแสดงผลดังตารางที่ 7 พบวาส่ิง

ทดลองที่ ใ ช เฟอรั สก ลู โค เนตความ เข มข น  1% 

แคลเซียมแลคเตทความเขมขน 2% และไมใชสภาวะ

สุญญากาศมีความแนนเน้ือสูงที่สุด คือ 339.83 นิวตัน 

ทั้ง น้ีอาจเน่ืองมาจากการเติมแคลเซียมแลคเตทใน

สารละลายออสโมติก โดยแคลเซียมจะชวยเพิ่มแรงยึด

เหน่ียวระหวางเซลลทําใหเยื่อหุมเซลลมีโครงสรางที่

แข็งแรงขึ้นจึงสงผลใหเน้ือเยื่อผักผลไมมีความแนนเน้ือ

เพิ่มขึ้น โดยเกลือแคลเซียมจะแตกตัวใหแคลเซียม

ไอออนและทําปฏิกิริยากับเพคตินในช้ินผลไม ทําให

เกิดปฏิกิริยาเช่ือมขามระหวางหมูคารบอกซิล โดย

แคลเซียมไอออน ทําหนาที่ดึงหมูคารบอกซิลบนสาย

ของเพคตินสายหน่ึง ใหจับกับหมูคารบอกซิลของสาย

เพคตินอีกสายหน่ึง เกิดเปนสารประกอบแคลเซียมเพค

เตท ซ่ึงมีสมบัติไมละลายนํ้าทําใหผนังเซลลแข็งแรง 

และแนนเ น้ือมากขึ้น ( นิธิยา, 2549) ดัง น้ันการใช

สารละลายแคลเซียมแลคเตทในระดับสูง (2%) จึงเปน

การเพิ่มโอกาสที่แคลเซียมไอออนสามารถแพรเขาไปใน

เซลลของช้ินฝรั่งไดมากขึ้น ทําใหเพิ่มความแนนเน้ือ

ไดมากขึ้นน่ันเอง สวนการไมใชสภาวะสุญญากาศเปน

การลดโอกาสการถูกทําลายของโครงสรางเซลลของช้ิน

เน้ือฝรั่งลง จึงชวยรักษาความแนนเน้ือไวใหคลายของ

สดไดมากกวา สําหรับการใชเฟอรัสกลูโคเนตในระดับ

ต่ํา (1%) มีแนวโนมใหคาความแนนเน้ือของช้ินฝรั่ง

มากกวาการใชเฟอรัสกลูโคเนตในระดับสูง (2%) อาจ

เน่ืองมาจากการมีเฟอรัสไอออนที่แพรเขาไปในเน้ือเยื่อ

มากอาจรบกวนการเกิดสารประกอบแคลเซียมเพคเตท 

หรือทําใหความบริสุทธ์ิของแคลเซียมเพคเตทต่ําลงกวา

การมีเฟอรัสไอออนที่แพรเขาไปในเน้ือเยื่อนอยกวา 

ดังน้ันการใช เฟอรัสกลูโคเนตในปริมาณนอยจึงลด

โอกาสการแพรของเฟอรัสไอออนเขาไปในเน้ือเยื่อ มีผล

ใหเน้ือเยื่อมีความแนนเน้ือมากกวา 

จากผลการทดลองทั้งหมดแสดงใหเห็นวาการ

ออสโมซิสฝรั่งโดยการแชช้ินฝรั่งในสารละลายออสโม

ติกมีผลใหเกิดการถายเทมวลสารได โดยทําใหเกิดการ

สูญเสียนํ้า สูญเสียนํ้าหนัก และไดรับปริมาณของแข็ง

เพิ่มขึ้นในช้ินฝรั่ง จึงมีความเปนไปไดที่สามารถใชการ

ออสโมซิสเปนการเตรียมขั้นตนกอนนําไปฝรั่งไปแปรรูป

ตอไป เชน การทําแหงดวยลมรอน การทําแหงแบบ

สุญญากาศ และการทําแหงแบบระเหิด โดยการออสโม

ซิสผักผลไมกอนทําใหลดเวลาการทําแหงลงได จึงชวย

ใหผลิตภัณฑมีคุณภาพดีกวาการไมผานการออสโมซิส 

(El-Aouar et al., 2006) สําหรับการถายเทมวลสารที่

เกิดขึ้นสามารถนํามาประยุกตใชเพื่อเสริมแรธาตุที่มี

ประโยชนตอรางกาย ไดแก เหล็ก และ แคลเซียม 
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ใหกับช้ินฝรั่งได โดยการใชสภาวะสุญญากาศรวมดวย

กอนการแชในสภาวะบรรยากาศ สามารถกระตุนใหเกิด

การถายเทมวลสารไดมากขึ้น อยางไรก็ตามปจจัยที่

เก่ียวของดานความเขมขนของตัวถูกละลายที่ใช ทั้ง

ความเขมขนของเฟอรัสกลูโคเนตและแคลเซียมแลค

เตท รวมถึงการใชสภาวะสุญญากาศมีอิทธิพลตอ

ลักษณะโครงสรางของเน้ือฝรั่ง จึงเปนส่ิงที่ตองพิจารณา

ถึงผลกระทบดานการยอมรับของผูบริโภคดวย 
 

ตารางท่ี 7 ความแนนเน้ือ (นิวตัน) ของฝรั่งหลังการออสโมซิสเม่ือแปรความเขมขนของเฟอรัสกลูโคเนต ความ

เขมขนของแคลเซียมแลคเตท และการใชสภาวะสุญญากาศ 

เฟอรัสกลูโคเนต (%) แคลเซยีมแลคเตท (%) การใชสภาวะสญุญากาศ ความแนนเนื้อเฉลีย่±SD (นิวตัน) 

1 1 ใช 232.37±1.43g 
1 1 ไมใช 271.88±1.09e 
1 2 ใช 302.56±1.01c 

1 2 ไมใช 339.83±1.05a 
2 1 ใช 267.62±1.80f 

2 1 ไมใช 223.41±1.56h 
2 2 ใช 282.28±1.97d 

2 2 ไมใช 324.46±1.54b 
หมายเหตุ: 

a,b
 คือ คาเฉลี่ยในแนวต้ังท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 

 

สรุป 

อิทธิพลรวมระหวางทั้ง 3 ปจจัย ไดแก ความ

เขมขนของเฟอรัสกลูโคเนต ความเขมขนของแคลเซียม

แลคเตท และการใชสภาวะสุญญากาศ มีผลตอความ

แนนเน้ือของฝรั่ งหลังการออสโมซิส อิทธิพลรวม

ระหวาง 2 ปจจัย ดานความเขมขนของเฟอรัสกลูโคเนต 

และการใชสภาวะสุญญากาศ มีผลตอปริมาณเหล็กของ

ฝรั่งหลังการออสโมซิส และอิทธิพลรวมระหวาง 2 

ปจจัย ดานความเขมขนของแคลเซียมแลคเตท และ

การใชสภาวะสุญญากาศมีผลตอปริมาณแคลเซียมของ

ฝรั่งหลังการออสโมซิส สวนปจจัยหลักดานความเขมขน

ของเฟอรัสกลูโคเนต ความเขมขนของแคลเซียมแลค

เตท และการใชสภาวะสุญญากาศ มีผลตอคาการ

ถายเทมวลสารทุกคา ไดแก  ปริมาณนํ้าที่ สูญเ สีย 

ปริมาณของแข็งที่เพิ่มขึ้น และปริมาณนํ้าหนักที่ลดลง 
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