
ว.วิทย. มข. 42(1) 25-37 (2557)  KKU Sci. J. 42(1) 25-37 (2014) 

 

 
 

ไอโซเทิรมการดูด-คายซับความช้ืนของผลไมแชอิ่มอบแหง 

Moisture Sorption Isotherms of Osmosed-Air Dried Fruits 
สิทธิโชค เถลิงนวชาติ1  และ  เกียรติศักด์ิ ดวงมาลย1,2* 

 

บทคัดยอ 

ไอโซเทิรมการดูด-คายซับความช้ืน (moisture sorption isotherm, MSI) เปนกราฟที่แสดง

ความสัมพันธระหวางคาวอเตอรแอคทิวิตี (aw) กับปริมาณความช้ืนสมดุลของอาหารที่อุณหภูมิหน่ึง ๆ ซ่ึงเปน

เครื่องมือที่สําคัญในการหาสภาวะที่เหมาะสมในการเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหาร  โดยลักษณะของ MSI เปนผลมา

จากองคประกอบและโครงสรางของอาหาร  ผลไมแชอ่ิมอบแหงเปนผลิตภัณฑอาหารประเภทที่มีปริมาณนํ้าตาลสูง

จึงมักมี MSI เปนแบบ J-shape เน่ืองจากเม่ือความช้ืนสูงขึ้นถึงระดับหน่ึงนํ้าตาลในผลิตภัณฑจะดูดนํ้าไดเพิ่มขึ้น

อยางรวดเร็ว เพราะนํ้าตาลเปล่ียนรูปไปอยูในรูปโครงสรางอสัณฐาน  ในการผลิตผลไมแชอ่ิมอบแหงมีหลายปจจัยที่

สงผลตอไอโซเทิรมการดูด-คายซับความช้ืน เม่ือเก็บผลิตภัณฑที่ระดับความช้ืนเดียวกัน ผลิตภัณฑที่ทําจากวัตถุดิบ

ที่ระดับความสุกมากกวาจะมีคา aw ต่ํากวาผลิตภัณฑที่ทําจากวัตถุดิบที่ระดับความสุกต่ํา ทําใหโอกาสการเส่ือมเสีย

มีนอยกวา  การทดแทนนํ้าตาลซูโครสบางสวนดวยนํ้าตาลอินเวิรตมีผลใหผลิตภัณฑเส่ือมเสียไดชากวาเม่ือความช้ืน

สูงขึ้น  นอกจากน้ีวิธีการทําแหงยังสงผลตอรูปแบบ MSI แบบจําลองทางคณิตศาสตรที่นิยมใชในการทํานาย MSI 

ของผลไมแชอ่ิมอบแหงคือ แบบจําลอง Guggenheim-Anderson-de Boer (GAB) คา monolayer moisture 

content (Mo) และคาคงที่ C ในสมการจะเปนตัวบงบอกปริมาณนํ้าที่เกิดพันธะไฮโดรเจนอยางแข็งแรงกับโมเลกุล

ของสารในผลิตภัณฑอาหารยากแกการระเหยออก  ซ่ึงสัมพันธกับคุณภาพของผลิตภัณฑ  และบงบอกรูปแบบของ 

ไอโซเทิรมการดูด-คายซับความช้ืนวาเปนรูปแบบซิกมอยดดอล (sigmoid-shape) หรือ J-shape ดวย 
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ABSTRACT 

 Moisture sorption isotherm (MSI), a plot between water activity (aw) and equilibrium 

moisture content of a food at constant temperature, is an important tool to obtain the suitable 

storage condition for certain food. The shape of MSI is a result of food composition and food 

structure. Due to high amount of sugar containing in osmosed-air dried fruits, MSI of these 

products usually present a J-shape. At high relative humidity, the change of crystalline to 

amorphous form of sucrose leads to a sudden increase in moisture content at high aw. MSI of 

these products is influenced by various factors in the process of osmosed-air dried fruit. At the 

same storage condition with high moisture, an increased stage of fruit ripeness resulted in 

products with lower in aw. This leads to lowering the chance of product deterioration. Partially 

replacing sucrose with invert sugar lowers the product deterioration. Moreover, methods of 

drying also affect the MSI shape. Commonly used equation for fitting MSI of osmosed-air dried 

fruit is Guggenheim-Anderson-de Boer (GAB). The monolayer moisture content (Mo) and the 

constant “C” depicts the amount of water that strongly bound to other components in product 

and the shape of moisture sorption isotherm either in sigmoid-shape or J-shape, respectively. 
 

คําสําคัญ: ผลไมแชอ่ิมอบแหง  ไอโซเทิรมการดูด-คายซับความช้ืน  สมการ GAB  สารละลายออสโมติก 

Keywords: Osmosed-air dried fruit, Moisture sorption isotherm, GAB equation, Osmotic solution 

 

1. บทนํา 

ไ อ โ ซ เ ทิ ร ม ก า ร ดู ด -ค า ย ซั บ ค ว า ม ช้ื น 

(moisture sorption isotherm, MSI) เปนกราฟที่

แสดงความสัมพันธระหวางคาวอเตอรแอคทิวิตี (aw) 

กับปริมาณความช้ืนสมดุลของอาหารที่อุณหภูมิหน่ึง ๆ 

โดยทั่วไปใช MSI ในการหาสภาวะที่เหมาะสมของการ

เก็บรักษาผลิตภัณฑอาหาร 

MSI สามารถแบงได 2 ชนิด คือ ไอโซเทิรม

การดูดซับ (adsorption isotherm) และไอโซเทิรม

การคายซับ (desorption isotherm) ซ่ึงกราฟทั้ง 2 

รูปแบบเกิดจากกลไกในการเค ล่ือนยายความช้ืน 

(moisture migration) ที่แตกตางกัน โดยทั่วไปใน

อาหารแหงจะสราง MSI แบบไอโซเทิรมการดูดซับหรือ

เสนพฤติกรรมการดูดความช้ืนที่อุณหภูมิคงที่หน่ึง ๆ 

โดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการเก็บตัวอยางอาหารแหงไว

ในภาวะที่มีความช้ืนสัมพัทธตาง ๆ กัน แลวปลอยให

เกิดการเคล่ือนยายความช้ืนจากอากาศสูอาหารจนเขาสู

ภาวะสมดุล ขณะที่ไอโซเทิรมการคายซับสรางไดจาก

ขอมูลที่ไดจากการเก็บอาหารที่มีปริมาณความช้ืนสูงไว

ในภาวะที่มีความช้ืนสัมพัทธตาง ๆ กันที่อุณหภูมิคงที่

หน่ึง ๆ แลวปลอยใหเกิดการเคล่ือนยายความช้ืนจาก

อาหารสูอากาศจนเขาสูภาวะสมดุล เม่ือเปรียบเทียบ

ปริมาณความช้ืนของอาหารที่ภาวะสมดุลระหวาง MSI 

ทั้ง 2 ชนิดที่อุณหภูมิหน่ึง ๆ ที่คา aw เดียวกัน พบวา 

จะมีชวงคา aw ที่ปริมาณความช้ืนของอาหารที่สภาวะ

สมดุลของไอโซเทิรมการคายซับสูงกวาไอโซเทิรมการ

ดูดซับ ซ่ึงชวงความแตกตางดังกลาวที่เกิดขึ้นเรียกวา 

ฮีสทีรีซีส (hysteresis) โดยอาหารแตละชนิดมีฮีสทีรีซีส
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รูปท่ี 1 ไอโซเทิรมการดูด-คายซับความช้ืนและการแบงชวงกราฟตามแรงยึดเหน่ียวของนํ้าในอาหาร (ที่มา: 

ดัดแปลงจาก Barbosa-Canovas and Juliano (2007)) 

ที่แตกตางกัน (Barbosa-Canovas and Juliano, 

2007) รูปที่ 1 แสดงฮีสทีรีซีสและความสัมพันธระหวาง

คาวอเตอรแอคทิวิตีกับปริมาณความช้ืนของอาหารที่

อุณหภูมิหน่ึง ๆ โดยที่ภาวะสมดุลคาวอเตอรแอคทิวิตี

ในระบบที่ อุณหภูมิหน่ึง ๆ มีคาสูงกวาคาความช้ืน

สัมพัทธ ณ จุดน้ัน ๆ เล็กนอย  

การสราง MSI ท่ีอุณหภูมิหน่ึง ๆ นอกจากจะ

มีประโยชนในการหาสภาวะที่เหมาะสมของการเก็บ

รักษาผลิตภัณฑอาหารแลว ยังมีประโยชนอีกหลายดาน 

เชน การเลือกบรรจุภัณฑที่ เหมาะสมเพื่อลดการ

เคล่ือนยายความช้ืนระหวางอาหารกับภาวะแวดลอม 

การคัดเลือกสวนผสมของอาหารเพื่อหลีกเล่ียงการ

เคล่ือนยายความช้ืนระหวางสวนผสม การทํานายการ

เปล่ียนแปลงดานเคมีและจุลินทรียของอาหารอัน

เน่ืองมาจากปริมาณความช้ืน (Fennema, 1996) 

สําหรับอาหารแหงและอาหารก่ึงแหง การสราง MSI ที่

อุณหภูมิหน่ึง ๆ นอกจากจะมีประโยชนดังกลาวขางตน

แลวยังชวยในการเลือกปริมาณความช้ืนสุดทายของ

ผลิตภัณฑหลังการอบแหงท่ีเหมาะสมเพื่อยืดอายุการ

เก็บของผลิตภัณฑ (Mathlouthi, 2001) ดังน้ันจึงอาจ

กลาวไดวาการสราง MSI ท่ี อุณหภูมิหน่ึง ๆ เปน

เครื่องมือที่สําคัญสําหรับนักวิทยาศาสตรทางอาหาร 

บทความน้ีจะกลาวถึงรูปแบบของ MSI การ

สราง MSI ดวยวิธีตาง ๆ ตลอดจนปจจัยที่มีผลตอ

รูปแบบไอโซเทิรมของผลไมแชอ่ิมอบแหง รวมทั้งการใช

แบบจําลองทางคณิตศาสตรในการทํานายลักษณะของ

ไอโซเทิร ม  เพื่ อเปนแนวทางในการประยุ กต ใช 

ไอโซเทิรมที่ไดกับผลไมแชอ่ิมอบแหงในดานตาง ๆ 

 

2. ความสัมพันธของนํ้าในอาหารกับการสราง

ไอโซเทิรมการดูด-คายซับความชื้น 

2.1 ชนิดของนํ้าในอาหาร 

นํ้าเปนองคประกอบสําคัญของอาหารที่มีผล

ตอคุณภาพและอายุการเก็บของผลิตภัณฑ เน่ืองจาก

ปริมาณนํ้าในอาหารมีผลตอการเ กิดปฏิกิริยาเคมี 

ลักษณะทางกายภาพ และการเจริญของจุลินทรีย 

อยางไรก็ตามบทบาทดังกลาวขึ้นอยูกับชนิดของนํ้า นํ้า

ในอาหารสามารถจําแนกตามการเกิดอันตรกิริยาของ

นํ้ากับองคประกอบอ่ืนได 2 ชนิด คือ นํ้าอิสระ (free 

water) และนํ้าที่จับอยูกับโมเลกุลของอาหาร (bound 

water) 

นํ้าอิสระเปนนํ้าสวนใหญที่ มีอยู ในอาหาร 

สามารถเขารวมปฏิกิริยาเคมี มีผลตอการเจริญของ

จุลินทรีย และระเหยไดงาย จึงมีบทบาทตอการ

เปล่ียนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในอาหาร ในขณะที่นํ้าที่
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จับอยูกับโมเลกุลของอาหารเปนนํ้าที่เกิดอันตรกิริยากับ

โมเลกุลของอาหาร จึงมีการเคล่ือนที่อยางจํากัด และ

ระเหยออกจากอาหารยาก นํ้าชนิดน้ีจะไมเขารวม

ปฏิกิริยาทางเคมี และจุลินทรียไมสามารถใชในการ

เจริญ อยางไรก็ตามปริมาณนํ้าในอาหารยังไมใชดัชนีท่ี

เหมาะสมในการทํานายการเปล่ียนแปลงของอาหาร 

โดยดั ช นีที่ เ หมาะสมและ นิยมใช ในการทํ านาย

เสถียรภาพของอาหาร (food stability) คือ คาวอเตอร

แอคทิวิตี (Labuza and Altunakar, 2007) 

2.2 คาวอเตอรแอคทิวตีิ (aw) 

คาวอเตอรแอคทิวิตีเปนคาที่บอกอัตราสวน

ความดันยอยของนํ้าในอาหารตอความดันไอของนํ้า

บริ สุ ท ธ์ิ อ่ิ มตั ว ที่ อุณ หภู มิ เ ดี ย ว กัน  ซ่ึ ง แ สด ง ถึ ง

ความสามารถของนํ้าในการเขารวมปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนใน

อาหาร aw มีความเก่ียวของกับปริมาณนํ้าอิสระใน

อาหาร โดยอาหารที่มีคา aw สูงมักมีปริมาณนํ้าอิสระ

มาก อยางไรก็ตามหากมีการเติมตัวถูกละลาย เชน 

นํ้าตาลหรือเกลือลงในอาหาร คา aw  ของอาหารจะ

ลดลง เน่ืองจากการเกิดอันตรกิริยาระหวางตัวถูก

ละลายกับโมเลกุลของนํ้า ทําใหความสามารถในการเขา

รวมปฏิกิริยาของนํ้าลดลง (Reid, 2007) คา aw ของ

อาหารจะสัมพันธกับเสถียรภาพของอาหาร ซ่ึงสามารถ

อธิบายดวยกราฟความสัมพันธระหวางคา aw และ

อัตราเร็วในการเกิดปฏิ กิริยาเคมี การทํางานของ

เอนไซม และการเจริญของเช้ือจุลินทรีย ซ่ึงกราฟน้ีจะ

ใชอธิบายการเส่ือมเสียของอาหาร เพื่อจะไดพิจารณา

ชวง aw ที่เหมาะสมสําหรับการเก็บรักษาอาหารชนิด 

น้ัน ๆ กราฟความสัมพันธน้ีเรียกวา “food stability 

map” (Labuza and Altunakar, 2007) 

เม่ือเกิดการเคล่ือนยายความช้ืนในอาหาร นํ้า

จากบริเวณที่มี aw สูงจะเคล่ือนที่ไปสูบริเวณที่มี aw ต่ํากวา 

ทําใหสมบัติของอาหารอาจเกิดการเปล่ียนแปลง (Al-

Muhtaseb et al., 2002) ดังน้ันจึงจําเปนตองมี

การศึกษาเก่ียวกับการเคล่ือนยายความช้ืนในอาหาร 

เพื่อหาภาวะที่เหมาะสมในการเก็บรักษา โดยอาศัยการ

สราง MSI ของอาหารชนิดน้ัน ๆ ที่อุณหภูมิหน่ึง ๆ 

2.3 ความสัมพันธระหวางชนิดของนํ้าในอาหารกับไอ

โซเทิรมการดูด-คายซับความช้ืน 

จากรูปที่ 1 MSI แบงออกเปน 3 ชวงตาม

ชนิดของนํ้าในอาหาร คือ A, B และ C (Barbosa-

Canovas and Juliano, 2007) 

ชวงกราฟ A แสดงถึง monolayer water 

ซ่ึง เปนนํ้าที่ เ กิดพันธะไฮโดรเจนอยางแข็งแรง กับ

โมเลกุลของสารในผลิตภัณฑอาหาร และยากแกการ

ระเหยออก โดยปริมาณ monolayer water สามารถ

คํานวณไดจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร ซ่ึงจะกลาว

ในหัวขอ 2.5 

ชวงกราฟ B แสดงถึง multilayer water ซ่ึง

มีลักษณะการจัดเรียงตัวเปนช้ันของโมเลกุลของนํ้าที่ยึด

กันดวยพันธะไฮ โดรเจน  นํ้าใน ช้ันน้ีจะอยู ติด กับ 

monolayer water 

ชวงกราฟ C แสดงถึงนํ้าอิสระในอาหาร ซ่ึง

โมเลกุลของนํ้าในช้ันน้ีถูกทําใหระเหยออกจากอาหารได

งาย 

2.4 รูปแบบไอโซเทิรมการดูด-คายซับความช้ืน 

ลักษณะของ MSI มีทั้งหมด 5 แบบ (รูปที่ 2) 

คือ Langmuir isotherm (Type I), Sigmoid 

isotherm (Type II), Flory-Higgins isotherm (Type 

III), Type IV และ BET multilayer adsorption 

isotherm (Type V) 

โดยทั่วไปลักษณะของ MSI ที่พบในอาหารมี 

3 แบบ คือ Type I, Type II และ Type III ลักษณะ

ของ MSI ขึ้นอยูกับโครงสรางและองคประกอบของ
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รูปท่ี 2 รูปแบบของเสนพฤติกรรมการดูดความช้ืน (ที่มา: ดัดแปลงจาก Labuza and Altunakar 

(2007) และ Mathlouthi and Roge (2003)) 

อาห าร  ( Labuza and Altunakar, 2007; 

Mathlouthi and Roge, 2003) 

รูปแบบ Type I พบมากในสารกันการรวมตัว

เปนกอน (anticaking agent) เชน อลูมิเนียมซิลิเกต 

ซ่ึงเปนสารที่สามารถดูดความช้ืนไดดีตั้งแต ท่ีระดับ

ความช้ืนสัมพัทธต่ํา ดังน้ันปริมาณความช้ืนของสารที่

ภาวะสมดุลจะสูงขึ้นอยางรวดเร็วเม่ือความช้ืนในระบบ

สูงขึ้น 

รูปแบบ Type II มีลักษณะกราฟแบบ 

sigmoidal shape พบในอาหารสวนใหญ ซ่ึงมีท้ังสาร

พอ ลิ เ มอร ชี วภ าพ ท่ี มี ข นาด โ ม เ ล กุล ใหญ  เ ช น 

คารโบไฮเดรต โปรตีน รวมอยูกับตัวถูกละลาย เชน 

เกลือ นํ้าตาล 

รูปแบบ Type III มีลักษณะกราฟแบบ J 

shape พบในนํ้าตาล เกลือ และอาหารที่มีนํ้าตาลหรือ

เกลือในปริมาณสูง แตมีพอลิเมอรชีวภาพที่ มีขนาด

โมเลกุลใหญในปริมาณต่ํา พบไดในผลไมแชอ่ิมอบแหง 

ลูกกวาด แยม เปนตน เม่ือความช้ืนในภาวะแวดลอมมีคา

ต่ํา อาหารกลุมน้ีจะดูดความช้ืนไดชา แตเม่ือความช้ืน

ในภาวะแวดลอมมีคาสูงถึงคาหน่ึง อาหารกลุมน้ีจะ

สามารถดูดความช้ืนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหลักษณะ

ทางกายภาพของอาหารเปล่ียนแปลง จนกอใหเกิดการ

ไมยอมรับของผูบริโภค หรือเกิดการเนาเสียเน่ืองจาก

เช้ือจุลินทรีย 

2.5 วิธีการสรางไอโซเทิรมการดูด-คายซับความช้ืน

และแบบจําลองทางคณิตศาสตรท่ีใชทํานายลักษณะ

ของไอโซเทิรมการดูด-คายซับความช้ืน 

วิธีการสราง MSI ที่นิยมใชกันโดยทั่วไป 

เรียกวา “The static desiccator method” หรือที่

เรียกวา “The standard saturated salt slurry 

method” ซ่ึงสามารถทําไดโดยการเก็บตัวอยางอาหาร

ที่ทราบนํ้าหนักแนนอนในภาชนะปดที่ภาวะความช้ืน

สัมพัทธตาง ๆ ในชวงความช้ืนสัมพัทธ 10-90% ที่

อุณหภู มิหน่ึง ๆ บันทึกนํ้าหนักของตัวอยางทุกวัน 

ระหวางการเก็บตัวอยางอาหารเกิดการเคล่ือนยาย

ความช้ืนระหวางอาหารกับอากาศภายในภาชนะปดจน

เขาสูภาวะสมดุล ซ่ึงจะใชเวลานาน ในทางปฏิบัติจะรอ

จนกวานํ้าหนักของตัวอยางอาหารคงที่ แลวนํานํ้าหนัก

ที่เปล่ียนแปลงกับปริมาณความช้ืนเริ่มตนไปคํานวณ

ปริมาณความช้ืนที่ภาวะสมดุล เพื่อนําไปใชในการสราง 

MSI ที่อุณหภูมิน้ัน ๆ การแปรระดับความช้ืนสัมพัทธ

เพื่อสราง MSI สามารถทําได โดยแปรชนิดของ

สารละลายเกลืออ่ิมตัวที่อุณหภูมิคงที่ ดังแสดงในตาราง

ที่ 1 (Spiess and Wolf, 1987) 
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ตารางท่ี 1 ความช้ืนสัมพัทธของสารละลายเกลืออ่ิมตัวที่ 25 องศาเซลเซียส (Spiess and Wolf, 1987) 
เกลือ ความชื้นสัมพัทธ (%)   เกลือ ความชื้นสัมพัทธ (%) 

LiCl 11.15 NaBr 57.70 

CH3COOK 22.60 SrCl2 70.83 

MgCl2 32.73 NaCl 75.32 

K2CO3 43.80 KCl 84.32 

Mg(NO3)2 52.86 BaCl2 90.26 
 

นอกจากการสราง MSI ดวยวิธีขางตนแลว 

อาจใชวิธีการที่เรียกวา “The dynamic dewpoint 

isotherm method” วิธีการน้ีจะแตกตางจากวิธีการ

แรก เน่ืองจากจะวัดคา aw โดยตรงจากการใชหลักการ 

Standard chilled mirror dewpoint sensor 

จากน้ันคํานวณปริมาณความช้ืนจากการเปล่ียนแปลง

นํ้าหนักของตัวอยางที่คา aw น้ัน ๆ วิธีการน้ีสามารถวัด

คา aw ไดโดยที่ไมจําเปนตองรอใหระบบเขาสูสมดุล ทํา

ใหประหยัดเวลาในการสราง MSI ของผลิตภัณฑอาหาร 

ในการปรับความช้ืนของสภาพอากาศในระบบสามารถ

ทําไดใน 2 ลักษณะ คือ การทําใหอากาศอ่ิมตัวดวย 

ไอนํ้ากอนปลอยเขาสูระบบ หรือการดูดความช้ืนออก

จากอากาศ โดยใชตัวดูดซับความช้ืนกอนที่จะปลอย

อากาศแห ง เขา สู ร ะบบ ด วย วิ ธีการ น้ี จึ งช วยลด

ระยะเวลาของการสราง MSI ของอาหารชนิดหน่ึง ๆ ลง

เหลือ 2-3 วัน (Carter and Fontana, 2008; 

Schmidt and Lee, 2012) 

เม่ือเปรียบเทียบการสราง MSI ดวย “The 

dynamic dewpoint isotherm method” กับ 

“The standard saturated salt slurry method” 

ในตัวอยางอาหาร พบวา MSI ที่ไดจากทั้งสองวิธีมี

ลักษณะคลายคลึงกัน แตการสราง MSI ดวย “The 

dynamic dewpoint isotherm method” มีขอ

ไดเปรียบในแงตาง ๆ ดังน้ี (1) ลดเวลาที่ใชในการสราง 

MSI จาก 2-3 สัปดาห เหลือ 2-3 วัน (2) สามารถสราง

ขอมูลไดมากกวา 75 จุด สําหรับ MSI ของอาหารชนิด

หน่ึง ๆ ซ่ึงจะชวยในดานความถูกตองของ MSI ที่ได (3) 

ลดขอกังวลในการเจริญของเช้ือราที่อาจเกิดขึ้นใน

ระหวางการทดลอง โดยเฉพาะในสภาวะที่มีคา aw สูง 

(4) เปนวิธีการที่สามารถติดตามขอมูลดานสมบัติของ

อาหารทีเ่ปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลา ซ่ึงอาจเรียกได

วาเปน “real-time investigation” เชน ขอมูลความ 

สัมพันธระหวาง MSI กับสมบัติการเปล่ียนสถานะจาก

คลายแกว (glassy) เปนคลายยาง (rubbery) ของ

อาหาร หรือการเกิดผลึก (recrystallization) ณ เวลา

น้ัน ๆ (Schmidt and Lee, 2012) 

แมวาการสราง MSI มีประโยชนตอผลิตภัณฑ

อาหารหลายดาน เชน การหาสภาวะที่เหมาะสมของ

การเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหาร ใชในการทํานายการ

เปล่ียนแปลงดานเคมีและจุลินทรียของอาหาร รวมถึง

การเลือกปริมาณความช้ืนสุดทายของผลิตภัณฑหลัง

การอบแหง (Fennema, 1996; Schmidt and Lee, 

2012) อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติการสราง MSI ในแต

ละครั้ งจําเปนตองใชเวลานาน 2-3 สัปดาห และ

ส้ินเปลืองคาใชจาย จึงตองอาศัยแบบจําลองทาง

คณิตศาสตรเพื่อใชในการทํานาย MSI โดยสามารถแบง

แบบจําลองทางคณิตศาสตรได 3 ประเภท ไดแก 

แบบจําลองแบบ 2 ตัวแปร เชน Brunauer-Emmett-

Teller (BET) model (Brunauer et al., 1938), 

Modified Halsey model (Halsey, 1948), 

Modified Oswin model (Oswin, 1946), Modified 

Henderson model (Henderson, 1952) เปนตน 
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แบบจําลองแบบ 3 ตัวแปร เชน Guggenheim-

Anderson-de Boer (GAB) model (Van den Berg, 

1984) และแบบจําลองแบบ 4 ตัวแปร เชน Peleg 

model (Peleg, 1993) 

แบบจําลองทางคณิตศาสตรที่นิยมใชในการ

ทํานาย MSI คือ แบบจําลอง BET และแบบจําลอง 

GAB ซ่ึงแสดงดังสมการที่ 1 และ 2 ตามลําดับ 

แบบจําลองทั้ง 2 ประเภทมีรูปแบบสมการใกลเคียงกัน 

อยางไรก็ตามแบบจําลอง GAB ตางกับแบบจําลอง BET 

ตรงที่มีการเพิ่มคาคงที่ K ในสมการ แบบจําลอง BET 

สามารถใชทํานายพฤติกรรมการดูดความช้ืนของอาหาร

ในชวงคา aw  ต่ํ ากวา 0.6 ไดดี ซ่ึงครอบคลุมนํ้า

ประเภท monolayer water (ชวง A) และนํ้าประเภท 

multilayer water (ชวง B) ในรูปที่ 1 ไดดี แตอยางไร

ก็ตามชวงคา aw ที่ใชสําหรับแบบจําลอง BET มิได

ครอบคลุม MSI ตลอดทั้ งเสนทําใหไมสามารถ

ประยุกตใชแบบจําลอง BET กับผลิตภัณฑอาหารทุก

ประเภทได จึงมีการพัฒนาแบบจําลอง GAB ขึ้นมา โดย

แบบจําลอง GAB ครอบคลุมชวงคา aw ที่กวางกวา

แบบจําลอง BET และใชไดดีกับอาหารหลายประเภท

มากขึ้น (Timmermann et al., 2001) มีการใช

แบบจําลองทั้ง 2 ประเภทสามารถใชในการทํานายคา 

monolayer moisture content (Mo) ของอาหารได 

ซ่ึงคาน้ีแสดงปริมาณนํ้าที่จะถูกดูดซับไดที่บริเวณที่เกิด

การดูดซับ (adsorption site) ของอาหารชนิดน้ัน ๆ 

หรืออาจประมาณนํ้าสวนน้ีวาเปน monolayer water 

อยางไรก็ตามเม่ือปริมาณความช้ืนของอาหารเขาใกลคา 

monolayer concentration ปริมาณนํ้าสวนใหญใน

อาหารจะอยูในรูป monolayer water แตจะมีนํ้า

บางสวนสามารถเคล่ือนท่ีไดเล็กนอย ซ่ึงเช่ือวาเปนนํ้า

สวนที่มีสวนในการรักษาคาความดันไอสมดุล ณ ภาวะ

น้ัน ๆ (Tait et al., 1972) เราสามารถนําคา Mo มาใช

ในการเปรียบเทียบเสถียรภาพของผลิตภัณฑอาหารแต

ละชนิด นอกจากน้ีคาคงที่ C จากสมการบอกถึงคาคงที่

ของความรอนที่พื้นผิว (surface heat constant) โดย

คาคงที่ C จะขึ้นกับพฤติกรรมการดูดความช้ืนของ

บริเวณที่เกิดการดูดซับ และคาคงที่ C ที่คํานวณไดจาก

แบบจําลองทั้งสองประเภทสามารถใชบงช้ีถึงรูปแบบ

ของ MSI ได โดย MSI ที่มีคาคงที่ C ที่คํานวณจาก

แบบจําลอง BET หรือแบบ จําลอง GAB อยูในชวง 0-2 

จะมีรูปแบบ MSI เปนแบบ J shape (Type III) ขณะที่ 

MSI ที่มีคาคงที่ C มากกวา 2 ขึ้นไป จะมีรูปแบบ MSI 

เปนแบบ sigmoidal shape (Type II) ดังรูปที่ 2 

(Labuza and Altunakar, 2007) 
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เม่ือ M = ปริมาณความช้ืนที่ภาวะสมดุล (กรัมนํ้า/กรัม

ของแข็งแหง) 

     Mo = monolayer moisture content (กรัมนํ้า/

กรัมของแข็งแหง) 

     C, K = คาคงที่ของสมการ 

 

3. ลักษณะไอโซเทิรมการดูด-คายซับความชื้น

ของผลไมแชอ่ิมอบแหง 

3.1 ผลไมแชอิ่มอบแหง 

การทําแหงแบบออสโมซิสหรือการแช อ่ิม 

เปนการกําจัดนํ้าบางสวนออกจากเน้ือเยื่ออาหาร โดย

แชตัวอยางในสารละลายที่ความเขมขนสูงกวาความ

เขมขนของสารละลายภายในเน้ือเยื่อ ทําใหเกิดความ

แตกตางของแรงดันออสโมติกระหวางภายในและ

ภายนอกเน้ือเยื่อจนเกิดแรงขับ และเกิดการถายเทมวล

สารจากบริเวณที่มีความเขมขนสูงไปยังบริเวณที่มีความ

เขมขนต่ํากวา การถายเทมวลสารจะเกิดขึ้นในลักษณะ
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สวนทางกัน โดยนํ้าภายในเน้ือเยื่อเคล่ือนที่ออกมา

ภายนอก ในขณะที่ตัวถูกละลายในสารละลายจะ

เคล่ือนที่ เขาไป นอกจากน้ีตัวถูกละลายบางสวนใน

เน้ือเยื่อ เชน กรดอินทรีย เกลือแร และวิตามินจะแพร

ออกมา แตเปนการแพรในปริมาณเล็กนอย วิธีการน้ี

จัดเปนการเตรียมวัตถุดิบวิธีหน่ึงท่ีชวยลดปริมาณ

ความช้ืนของวัตถุดิบกอนเขาสูกระบวนการขั้นตอนอ่ืน 

เชน การอบแหง การทําแหงแบบแชเยือกแข็ง การทํา

แยม โดยการออสโมซิสชวยรักษาคุณคาทางอาหาร 

การถนอมสี และประหยัดพลังงานในการอบแหง เม่ือ

เทียบกับการถนอมอาหารโดยการอบแหงแตเพียงอยาง

เดียว (Raoult-Wack, 1994; Torreggiani and 

Bertolo, 2004) 

ในการผลิตผลไมแชอ่ิมอบแหง จะมีการแช

ผลไมในสารละลายนํ้าตาลเขมขน โดยท่ัวไปนิยมใช

ความเขมขนประมาณ 50-60 องศาบริกซ เพื่อใหเกิด

ความแตกตางของแรงดันออสโมติก และเกิดการ

เคล่ือนที่ของนํ้าตาลเขาสูเน้ือเยื่อ พรอมกับเกิดการ

กําจัดนํ้าออกจากผลไม การแชผลไมในสารละลาย

นํ้าตาลอาจทําเปนลําดับขั้น โดยการเพิ่มความเขมขน

ของสารละลายนํ้าตาลทีละนอย เชน 40 องศาบริกซ 

เปน 50 องศาบริกซ และ 60 องศาบริกซ ตามลําดับ 

ในอุตสาหกรรมผลไมแชอ่ิมอบแหงในประเทศไทยนิยม

การทําแหงแบบออสโมซิสดวยวิธีแชหลายขั้นตอนหรือ

ที่เรียกวา “multiple step” โดยเพิ่มความเขมขนของ

สารละลายออสโมติกเปนลําดับขั้น สงผลใหปริมาณ

ของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเม่ือ

เทียบกับการออสโมซิสดวยสารละลายออสโมติกความ

เขมขนเดียว (single step) ดังน้ันวิธีน้ีจึงมีประโยชนใน

การชวยลดเวลาการออสโมซิส (Korsrilabut et al., 

2010) การที่นํ้าตาลเคล่ือนที่เขาไปในผลไมในปริมาณ

มากขึ้นจะชวยลดปริมาณนํ้าอิสระภายในผลไมลง และ

หลังจากการอบแหงผลไมที่ผานการออสโมซิสแลว 

ผลิตภัณฑสุดทายจะมีคา aw ในชวง 0.65-0.70 

เน่ืองจากผลไมแชอ่ิมอบแหงเปนผลิตภัณฑ

อาหารประเภทที่ มีปริมาณนํ้าตาลสูง ผลไมแช อ่ิม

อบแหงจึงมักมี MSI เปนแบบ J shape (Type III) ดัง

ปรากฏในรูปที่ 2 การที่ลักษณะ MSI มีรูปแบบคลายตัว 

“J” เน่ืองจากเม่ือคา aw สูงกวา 0.6-0.7 นํ้าตาลใน

ผลิตภัณฑเกิดการเปล่ียนจากรูปผลึก (crystalline) ไป

อยูในรูป อสัณฐาน (amorphous) ซ่ึงมีความสามารถ

ดูดความช้ืนไดดีกวานํ้าตาลในรูปผลึก (Falade et al., 

2003) นํ้าตาลในผลิตภัณฑจึงดูดความช้ืนเพิ่มขึ้นอยาง

รวดเร็ว ดังน้ันเสนกราฟจึงมีลักษณะโคงสูงข้ึนอยาง

รวดเร็วเม่ือคา aw สูงกวาคาดังกลาว เน่ืองจากมีการใช

นํ้าตาลชนิดตาง ๆ ในขั้นตอนการแชอ่ิมผลไมกอนการ

อบแหง   ชนิดของนํ้าตาลจึงมีผลตอรูปรางของ “J 

shape” ของ MSI  เพราะนํ้าตาลตางชนิดกันมี

ความสามารถในการจับนํ้าไดตางกัน  ดังน้ันการใช MSI 

ในการประเมินสภาวะที่เหมาะสมในการเก็บผลิตภัณฑ

ผลไมแช อ่ิมอบแหง และการเลือกใชบรรจุภัณฑ มี

ความสําคัญอยางมากตอคุณภาพผลิตภัณฑ เน่ืองจาก

เม่ือความช้ืนสัมพัทธ สูงขึ้นจะทําใหผลิตภัณฑดูด

ความช้ืนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เม่ือคา aw มากกวา 0.6-

0.7 ทําใหผิวหนาผลิตภณัฑมีลักษณะฉ่ําเยิ้ม 

Lemus-mondaca et al. (2009) ศึกษา 

MSI ของมะละกออบแหงโดยอบแหงมะละกอสดที่

อุณหภูมิ 40 60 และ 80 องศาเซลเซียส และ MSI ของ

มะละกอแช อ่ิมอบแหงโดยผานการออสโมซิสใน

สารละลายซูโครสความเขมขน 40 50 หรือ 60 องศา-

บริกซ สราง MSI ของตัวอยางทั้งหมดที่อุณหภูมิ 60 

องศาเซลเซียส โดยใชแบบจําลอง GAB ในการทํานาย 

MSI ผลการทดลองพบวา รูปแบบ MSI ของตัวอยางทุก

ชุดการทดลองเปนแบบ sigmoidal shape (Type II) 

แตมีขอสังเกตวารูปแบบ MSI ของตัวอยางมะละกอ
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อบแหงที่ผานการออสโมซิสมีรูปแบบใกลเคียง J shape 

(Type III) มากกวา เม่ือพิจารณาจากคาคงที่ C ที่

คํานวณจากแบบจําลอง GAB (สมการ 2) พบวามีคา

เขาใกล 2 มากกวาตัวอยางมะละกอสดอบแหง  แต

คาคงที่ C ยังมีคามากกวา 2 จึงไมสามารถสรุปไดวา

ผลิตภัณฑมะละกอแชอ่ิมอบแหงดังกลาวมีรูปแบบ MSI 

แบบ J shape แมวารูปแบบ MSI ของมะละกอแชอ่ิม

อบแหงในงานวิจัยดังกลาวเปนแบบ sigmoidal shape 

อยางไรก็ตามยังมีงานวิจัยท่ีเก่ียวกับ MSI ของผลไมแช

อ่ิมอบแหงอีกหลายชนิดที่มี MSI เปนรูปแบบ J shape 

ซ่ึงมีคาคงที่ C ที่คํานวณจากแบบจําลอง GAB อยู

ในชวง 0-2 เชน ผลิตภัณฑสับปะรดแชอ่ิมอบแหง 

(Falade et al., 2004) แอปเปลและมะมวงแอฟริกัน

แชอ่ิมอบแหง (Falade and Aworh, 2004) และ

มะละกอแชอ่ิมอบแหง (สิทธิโชค, 2554) การที่รูปแบบ 

MSI ของตัวอยางมะละกอทุกชุดการทดลองตาม

งานวิจัยของ Lemus-mondaca et al. (2009) เปน

แบบ Type II และเม่ือมีนํ้าตาลในผลิตภัณฑสูงขึ้น

รูปแบบ MSI ที่ไดใกลเคียง Type III มากกวา อาจ

เน่ืองมาจากในมะละกออบแหงที่ทําจากมะละกอสดมี

ปริมาณนํ้าตาลต่ําทําใหรูปแบบ MSI จึงเปนแบบ Type 

II ขณะที่ ในตั วอย างมะละกออบแห ง ท่ีผ านการ 

ออสโมซิสมีปริมาณนํ้าตาลในตัวอยางสูงข้ึน ทําใหเม่ือ

คํานวณคาคงที่ C จากแบบจําลอง GAB คาจึงเขาใกล 

2.0 ดังน้ันปริมาณนํ้าตาลในตัวอยางซ่ึงเพิ่ม ข้ึนใน

ขั้นตอนออสโมซิสจึงมีบทบาทสําคัญตอรูปแบบ MSI 

3.2 ปจจัยของการผลิตผลไมแชอิ่มอบแหงท่ีมีผลตอ

ไอโซเทิรมการดูด-คายซับความช้ืน 

3.2.1 ระดับความสุกของผลไม 

องคประกอบทางเคมีของผลไม โดยเฉพาะ

ปริมาณนํ้าตาลจะเปล่ียนแปลงระหวางการสุกของผลไม 

เม่ือระดับความสุกเพิ่มขึ้นปริมาณนํ้าตาลในผลไมจะ

เพิ่มสูงขึ้น Bolin (1980) รายงานวาระดับความสุกของ

องุนมีผลตอ MSI ของลูกเกดที่ได Falade and Aworh 

(2004) พบวา เ ม่ือระดับการสุกของแอปเปลและ

มะมวงแอฟริกันมากขึ้น ทําใหปริมาณของแข็งทั้งหมด

ของผลไมทั้ง 2 ชนิดมีแนวโนมสูงขึ้น เม่ือนํามาทําผลไม

แชอ่ิมอบแหงและสราง MSI ของผลิตภัณฑ พบวา มี

รูปแบบ MSI เปน J shape ผลิตภัณฑที่ทําจากวัตถุดิบ

ที่มีระดับความสุกสูงกวาจะมีปริมาณความช้ืนที่ภาวะ

สมดุลสูงกวาเม่ือเทียบที่คา aw เดียวกัน (ในชวง 0.1-

0.9) เ ม่ือเทียบกับวัตถุดิบที่ มีระดับความสุกต่ํากวา 

นอกจากน้ียังพบวา คา Mo ที่คํานวณจากแบบจําลอง 

GAB ที่ไดจากผลิตภัณฑที่ทําจากวัตถุดิบที่มีระดับความ

สุกสูงกวา มีคาสูงกวาผลิตภัณฑที่ทําจากวัตถุดิบที่มี

ระดับความสุกต่ํากวา ขอมูลดังกลาวช้ีใหเห็นวา

ผลิตภัณฑที่ทําจากวัตถุดิบที่มีระดับความสุกสูงกวาจะมี

ความชุมนํ้ามากกวา และ MSI ที่ไดจะมีประโยชน

ช้ีใหเห็นวา เม่ือเก็บผลิตภัณฑที่ระดับความช้ืนเดียวกัน 

ผลิตภัณฑที่ทําจากวัตถุดิบที่มีระดับความสุกสูงกวาจะมี

คา aw ต่ํากวา ทําใหมีโอกาสการเส่ือมเสียนอยกวา 

3.2.2 ชนิดของสารละลายออสโมติก 

สารที่ใชในการออสโมซิสมีหลายชนิด เชน 

ซูโครส กลูโคส ฟรุกโทส นํ้าตาลอินเวิรต กลีเซอรอล 

ซอรบิทอล เปนตน โดยปกติจะนิยมใช ในรูปของ

สารละลาย และใชสารออสโมติกหลายชนิดรวมกันใน

การออสโมซิส สารออสโมติกแตละชนิดมีผลตอการ

ถายเทมวลสาร และมีความสามารถในการจับโมเลกุล

ของนํ้าที่แตกตางกัน (Korsrilabut et al., 2010; 

Sritongtae et al., 2011) สงผลให MSI ของ

ผลิตภัณฑผลไมแชอ่ิมอบแหงมีลักษณะตางกัน 

 สิทธิโชค (2554) พบวา แบบจําลอง GAB มี

ความเหมาะสมในการทํานาย MSI ของผลิตภัณฑ

มะละกอแชอ่ิมอบแหงมากกวาแบบจําลอง BET และ

ผลิตภัณฑมะละกอแช อ่ิมอบแหงที่ทดแทนซูโครส

บางสวนดวยกลีเซอรอล หรือซอรบิทอลมีคา Mo ที่
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คํานวณจากแบบจําลอง GAB สูงกวาผลิตภัณฑท่ีไมมี

การทดแทน และผลิตภัณฑท่ีทดแทนซูโครสบางสวน

ดวยนํ้าตาลอินเวิรต ตามลําดับ เม่ือพิจารณาคา Mo 

อาจกลาวไดว า ผลิตภัณฑที่ มีการทดแทนซูโครส

บางสวนดวยกลีเซอรอลหรือซอรบิทอลมีเสถียรภาพใน

การเก็บรักษามากกวาผลิตภัณฑที่ไมมีการทดแทน 

Farahnaky et al. (2010) พบวา ผลมะเดื่อที่ผานการ

ออสโมซิสแบบแหงดวยกลีเซอรอลมีคา Mo ที่คํานวณ

จากแบบจําลอง GAB สูงกวาผลิตภัณฑที่ใชกลูโคสไซรัป 

การที่สารออสโมติกแตละชนิดสงผลใหคา Mo ที่คํานวณ

ได จากแบบจําลองมีค าตาง กันอาจเ น่ืองมาจาก

ความสามารถในการจับนํ้าของสารออสโมติกแตละชนิด

ขึ้นกับโครงสรางโมเลกุลของสารออสโมติก โดย

โครงสรางโมเลกุลของกลีเซอรอลและซอรบิทอลมี

อัตราสวนระหวาง OH:C เปน 1:1 นํ้าตาลอินเวิรตและ

กลูโคสมีอัตราสวนระหวาง OH:C เทากับ 0.83:1 และ

มอลโทเดกซทรินกับซูโครสมีอัตราสวน OH:C เทากับ 

0.67:1 ทําใหสารออสโมติกเหลาน้ีมีสวนชอบนํ้า

(hydrophilic) มากกวาซูโครส จึงมีความสามารถใน

การจับนํ้าไดดีกวา (Sagiv and Marcus, 2003) 

3.2.3 ความเขมขนของสารละลายออสโมติก 

การเปล่ียนแปลงความเขมขนของสารละลาย

ออสโมติกทําใหแรงดันออสโมติกเปล่ียนแปลง สงผลตอ

อัตราการถายเทมวลสารในระหวางการออสโมซิส 

โดยทั่วไปเม่ือเพิ่มความเขมขนของสารละลายออสโมติก 

ความแตกตางของแรงดันออสโมติกระหวางภายใน

เน้ือเยื่อผลไมและสารละลายออสโมติกจะเพิ่มขึ้น ทําให

เกิดการถายเทมวลสารไดดีกวาการใชสารละลาย 

ออสโมติกความเขมขนต่ํา (Raoult-Wack, 1994; 

Duangmal et al., 2011) อยางไรก็ตามการถายเท

มวลสารยังขึ้นกับสมบัติของสารออสโมติกที่ใชและชนิด

ของผักผลไม 

เ ม่ือพิ จ ารณ าผลของความ เข มขนของ

สารละลายออสโมติกตอคา Mo ของผลไมแชอ่ิมอบแหง 

พบวา ผลที่ไดยังมีขอขัดแยงและไมชัดเจน บางงานวิจัย 

พบวา เม่ือเพิ่มความเขมขนของสารละลายซูโครสใน

การออสโมซิส คา Mo ที่คํานวณจากแบบจําลอง GAB 

ของผลิตภัณฑมีแนวโนมลดลง โดยพบไดในผลิตภัณฑ

สับปะรดแชอ่ิมอบแหง (Falade et al., 2004) มะมวง

แอฟริกันและแอปเปลแชอ่ิมอบแหง (Falade and 

Aworh, 2004) และมะละกอแชอ่ิมอบแหง (Lemus-

mondaca et al., 2009) ขณะที่บางงานวิจัย พบวา 

ผลของความเขมขนของซูโครสกลับมีแนวโนมตรงกัน

ขาม ซ่ึงพบในผลิตภัณฑกลวย plantain แชอ่ิมอบแหง 

(Falade et al., 2003) ทั้งน้ีอาจเปนไปไดวาคา Mo 

นอกจากจะขึ้ น กับความเข มขนของสารละลาย 

ออสโมติกแลวยังข้ึนกับโครงสรางของเน้ือเยื่อผลไม 

แตละชนิดอีกดวย 

ในกรณีที่ ใช กลี เซอรอลเปนสารละลาย 

ออสโมติก Farahnaky et al. (2009) พบวา เม่ือเพิ่ม

ความเขมขนของกลีเซอรอลในการออสโมซิสแบบแหง 

คา Mo ที่คํานวณจากแบบจําลอง GAB มีแนวโนม

เพิ่มขึ้น เน่ืองจากกลีเซอรอลมีความสามารถในการดูด

ความช้ืนไดดีกวาซูโครส อยางไรก็ตามผูเขียนบทความ

เสนอวาในทางปฏิบัติไมสามารถใชกลีเซอรอลเพียงชนิด

เดียวในขั้นตอนการแชอ่ิม เน่ืองจากจะทําใหผิวหนา

ผลิตภัณฑมีลักษณะฉ่ําเยิ้มและมีผลเสียตอรสชาติของ

ผลิตภัณฑ ดังน้ันการใชกลีเซอรอลรวมกับซูโครสจะทํา

ใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพทางประสาทสัมผัสดีกวา 

และการสราง MSI ของผลิตภัณฑที่ไดจะชวยทํานาย

อายุการเก็บและหาสภาวะการเก็บที่เหมาะสมได 

3.2.4 วิธีการอบแหงและชนิดผลไม 

เน่ืองจากวิธีการอบแหงที่แตกตางกันทําให

ลักษณะโครงสรางและปริมาณความช้ืนของผลิตภัณฑ

แตกตางกัน จึงสงผลให MSI ของผลิตภัณฑตางกันตาม
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ไปดวย Klewicki et al. (2009) พบวา เชอรรี่เปรี้ยว

และแบล็คเคอรแรนทแชอ่ิมที่ผานการทําแหงแบบแช

เยือกแข็งมีคา Mo ที่คํานวณจากแบบจําลอง GAB ต่ํา

กวาผลไม แช อ่ิมที่ อบแห งด วยลมร อน ในขณะที่ 

Phongsomboon and Intipunya (2009) พบวา  

แครอทแชอ่ิมที่ผานการทําแหงแบบแชเยือกแข็งมีคา 

Mo ที่คํานวณจากแบบจําลอง GAB สูงกวาแครอทแช

อ่ิมที่อบแหงดวยลมรอน  เ น่ืองจากคา Mo บอกถึง

ปริมาณนํ้าที่ยึดจับกับโมเลกุลของอาหารอยางเหนียว

แนน ดัง น้ันจะเห็นไดวาคา Mo นอกจากจะขึ้นกับ

ปริมาณนํ้าตาล และโครงสรางของเน้ือเยื่อผลไมแตละ

ชนิดแลวยังขึ้นกับวิธีการอบแหง ซ่ึงการอบแหงแบบลม

รอนน้ันการกําจัดนํ้าออกจะเกิดจากการระเหยของนํ้า 

ในขณะที่การทําแหงแบบแชเยือกแข็งน้ันการกําจัดนํ้า

ออกเปนวิธีการระเหิด ซ่ึงการทําแหงทั้ งสองวิธีมี

ขอจํากัดที่แตกตางกัน 

นอกจากน้ี Klewicki et al. (2009) รายงาน

วา ปริมาณความช้ืนท่ีภาวะสมดุลของเชอรรี่เปรี้ยวแช

อ่ิมและแบล็คเคอรแรนทแชอ่ิมที่ผานการทําแหงแบบ

แชเยือกแข็งมีคาสูงกวาปริมาณความช้ืนท่ีภาวะสมดุล

ของตัวอยางที่อบแหงดวยลมรอน Phongsomboon 

and Intipunya (2009) พบวาเม่ือคา aw สูงกวา 0.77 

ผลิตภัณฑแครอทแชอ่ิมอบแหงท่ีผานการทําแหงแบบ

แชเยือกแข็งมีปริมาณความช้ืนที่ภาวะสมดุลสูงกวา

ผลิตภัณฑที่อบแหงดวยลมรอน ซ่ึงอาจเกิดจากการที่

ผลิตภัณฑที่ผานการทําแหงแบบแชเยือกแข็งมีลักษณะ

ภายในเปนรูพรุนจึงสามารถดูดความช้ืนไดดี โดยผล

ของปริมาณความช้ืนที่ภาวะสมดุลของแครอทแชอ่ิม

อบแหงสอดคลองกับสมบัติของผลิตภัณฑท่ีผานการทํา

แหงแบบแชเยือกแข็งซ่ึงมีปริมาณความช้ืนต่ํากวา

ผลิตภัณฑที่อบแหงดวยลมรอน แตสามารถดูดความช้ืน

ไดดีในภาวะบรรยากาศที่ มีความช้ืนสัมพัทธสูง จาก

ขอมูลดังกลาวช้ีใหเห็นวาเม่ือความช้ืนสูงขึ้นผลิตภัณฑที่

ผานการทําแหงแบบแชเยือกแข็งจะมีโอกาสเส่ือมเสีย

สูงกวาเ น่ืองจากเกิดการเปล่ียนแปลงความช้ืนอยาง

รวดเร็ว ดังน้ันจึงเห็นไดวา MSI ที่ไดสามารถใชทํานาย

ภาวะการเก็บที่เหมาะสมและโอกาสที่จะเกิดการเส่ือม

เสียคุณภาพของผลิตภัณฑ 

 

4. บทสรุป 

ไอโซเทิรมการดูด-คายซับความช้ืน (MSI) 

เปนเครื่องมือที่สําคัญในการหาสภาวะที่เหมาะสมใน

การเก็บรักษาและเลือกบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑ

ผลไมแชอ่ิมอบแหง โดยลักษณะของ MSI ของผลไมแช

อ่ิมอบแหงมักเปนแบบ J shape (Type III) เน่ืองจาก

เปนผลิตภัณฑที่ มีปริมาณนํ้าตาลสูง เ ม่ือความช้ืน

สัมพัทธสูงขึ้นจนทําใหคา aw สูงกวา 0.6-0.7 นํ้าตาลใน

ผลิตภัณฑ เ กิดการเปล่ียนจากรูปผลึกไปอยู ในรูป 

อสัณฐาน ซ่ึงมีความสามารถดูดความช้ืนไดดีกวาทําให

ผลิตภัณฑมีลักษณะผิวหนาที่ฉ่ําเยิ้ม ชนิดและปริมาณ

นํ้าตาลในผลิตภัณฑมีผลตอลักษณะของ J shape 

เน่ืองจากนํ้าตาลตางชนิดกันมีความสามารถในการจับ

นํ้าไดตางกัน ทั้งน้ีรูปแบบ MSI แบบ J shape จะตองมี

คาคงที่ C ที่คํานวณไดจากแบบจําลอง GAB อยูในชวง 

0-2 สวนคา Mo ที่บอกถึงคา monolayer moisture 

content ของผลิตภณัฑผลไมแชอ่ิมอบแหงที่สูงกวาจะ

บงบอกถึงความชุมนํ้าของผลิตภัณฑและเสถียรภาพ

ของผลิตภัณฑที่ดีกวา ในขณะที่ผลของชนิดและความ

เขมขนของสารละลายออสโมติกตอคา Mo ที่ไดยังไมมี

ขอสรุปที่ชัดเจน ความแตกตางอาจเกิดจากโครงสราง

เน้ือเยื่อผลไมแตละชนิด ขณะที่การอบแหงแตละวิธีมี

กลไกในการกําจัดนํ้าที่แตกตางกัน ทําใหไดผลิตภัณฑที่

มีลักษณะโครงสรางทางกายภาพที่ตางกันออกไป สงผล

ใหผลิตภัณฑมีคา Mo ตางกันตามไปดวย ซ่ึงการศึกษา 

MSI นอกจากจะชวยใหสามารถเ ลือกสภาวะที่

เหมาะสมในการเก็บรักษาผลิตภัณฑผลไมแชอ่ิมอบแหง
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ใหคงคุณภาพที่ดี ไว ไดยังชวยในการพิจารณาการ

เลือกใชผลไมแชอ่ิมอบแหงเปนสวนผสมในอาหารชนิด

อ่ืน ๆ โดยยังใหผลิตภัณฑที่ไดยังคงมีลักษณะปรากฏที่ดี 

เชน ผลิตภัณฑอาหารเชาผสมผลไมแชอ่ิมอบแหง โดยที่

ผลิตภัณฑอาหารเชายังคงความกรอบอยูได 
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