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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มการปลูกฟักข้าวเพ่ิมมากข้ึนเนื่องจากฟักข้าวเป็นผลไม้ท่ีอุดมไปด้วยสารอาหารท่ีมีคุณค่าทาง

โภชนาการสูง อย่างไรก็ตามนั้นฟักข้าวสดมีอายุการเก็บสั้น จําเป็นต้องมีการนํามาแปรรูปเพ่ือยืดอายุการเก็บและสะดวกต่อการนําไปใช้หรือ
บริโภค ในงานวิจัยนี้ได้นํากรรมวิธีการทําแห้งแบบลูกกลิ้งมาประยุกต์ใช้ในการแปรรูปฟักข้าว โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญคือเพ่ือศึกษาถึง
ผลกระทบของปัจจัยการแปรรูปและศึกษาสมบัติของผลิตภัณฑ์ผง ได้กําหนดปัจจัยตัวแปรท่ีศึกษาประกอบด้วย อุณหภูมิท่ีผิวลูกกลิ้ง (115, 
125, 135˚C)  ปริมาณมอลโตเด็กซ์ตริน (100, 150, 200 % น้ําหนักของแห้งของฟักข้าวสด) และปริมาณกัมอะราบิก (10, 20, 30% น้ําหนัก
ของแห้งของฟักข้าวสด) ใช้แผนการทดลองแบบ Box Behnken ผลิตภัณฑ์แห้งท่ีได้นํามาวิเคราะห์สมบัติต่างๆ ประกอบด้วย ค่าความชื้น ค่า
การเปลี่ยนแปลงสี ค่าความสามารถในการละลาย ค่าการดูดกลับความชื้น และปริมาณฟีนอลิครวม ผลการทดลองท่ีได้พบว่าการเพิ่มอุณหภูมิ
ในการทําแห้งและปริมาณมอลโตเด็กซ์ตรินมีผลให้ ค่าการเปลี่ยนแปลงสี ค่าความสามารถในการละลายของผลิตภัณฑ์ผงท่ีได้มีค่าสูงข้ึน ในขณะ
ท่ีปริมาณความชื้นมีค่าลดลง ปริมาณกัมอะราบิกท่ีเพ่ิมมีผลให้ค่าการเปล่ียนแปลงสีและค่าการดูดกลับความชื้นเพ่ิมข้ึนด้วย ส่วนปริมาณฟีนอ
ลิครวมท่ีได้มีค่าสูงสุดเท่ากับ 8.35 mg GAE g-1 dry solid 
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Abstract 
An increasing trend has been observed in Gac fruit growing in Thailand due to its high nutritional contents. 

However, fresh gac fruit normally have a very short shelf life. Therefore, Food processing is necessary to extend the shelf 
life and bring about the usability of the product. In this study, drum drying was applied to convert fresh gac fruits into a 
dried form. The objective of the study was to determine the effect of processing conditions on physiochemical 
characteristics of gac powder obtained by using double drum dryer. The Box-Behnken design was employed to three 
processing conditions, including drum surface temperature (115, 125 and 135˚C), the addition of maltodextrin (100, 150 
and 200% of the weight of gac fruit solid), and the addition of gum arabic content (10, 20 and 30% of the weight of gac 
fruit solid). The dried gac powders was analyzed for its physiochemical characteristics such as, moisture content, the 
changing of color, solubility, hygroscopicity and total phenolic content. The results showed that increasing drying 
temperature and maltodextrin content provided an increase in, the Total color change, and solubility with a decrease in 
moisture. The addition of gum arabic resulted in an increase in the Total color change and hygroscopicity in the product. 
The highest content of the total phenolic compounds in the product was measured at 8.35 mg GAE g-1 dry solid. 
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1. บทนํา 
ฟักข้าว (Momordica cochinchinensis Spreng) เป็นผลไม้ท่ี

อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ เช่น แคโรทีนอยด์ กรดไขมัน 
วิตามินอี และสารประกอบฟีนอลิค (Kha et al, 2013) สารประกอบ 
ฟีนอลิคเป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (bioactive compound) 
ประกอบด้วย สารประกอบออกานิคท่ีมีกลุ่มไฮดรอกซิลบนวง
แหวนอะโรมาติก มีฤทธ์ิเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ทําให้ฟักข้าวเป็น
พืชท่ีมีความน่าสนใจท่ีควรนําไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์
ต่อไป (Banchog et al, 2010) ผลผลิตฟักข้าวสดท่ีได้หลังการเก็บ
เกี่ยวโดยทั่วไปมีอายุการเก็บสั้น การนําฟักข้าวไปแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารเป็นการช่วยยืดอายุการเก็บรักษาและช่วยสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตทางการเกษตร (Kha et al, 2013) เทคนิค
การแปรรูปผลไม้นั้นมีหลายวิธี ท้ังนี้ในการนํามาประยุกต์ใช้ข้ึนกับ
ลักษณะของวัตถุดิบและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการ การทําแห้ง
จัดว่าเป็นเทคนิคหนึ่ ง ท่ีนิยมใช้กันมากในการแปรรูปอาหาร 
ผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการทําแห้งนั้นมีความเสถียรเพ่ิมข้ึนท้ังทางด้าน
กายภาพและชีวภาพ เนื่องจากมีปริมาณความชื้นลดลง ทําให้สามารถ
เก็บรักษาได้นานและสะดวกต่อการนําไปใช้ประโยชน์เพ่ือบริโภคหรือ
ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร เทคนิคการทําแห้งท่ีใช้ในการแปรูป
ผลไม้มีหลายวิธี เช่น การอบแห้งด้วยลมร้อน การทําแห้งแบบพ่นฝอย 
การทําแห้งแบบสุญญากาศ การทําแห้งแบบลูกกลิ้ง เป็นต้น แต่ละวิธี
มีข้อดีและข้อจํากัดแตกต่างกัน (Gabas et al, 2007 ;Fazaeli et al, 
2012 ;Henríquez et al, 2014) สําหรับการทําแห้งแบบลูกกลิ้ง
อาศัยหลักการทําให้อาหารเหลวหรืออาหารข้นหนืดให้เป็นแผ่นฟิล์ม
บางบนผิวลูกกลิ้งท่ีมีอุณหภูมิสูงและหมุนในระหว่างการทําแห้ง น้ําใน
อาหารระเหยออก ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ผลิตภัณฑ์แห้งถูกขูดออก
จากผิวลูกกลิ้งได้เป็นเกล็ดหรือแผ่นอาหารบางๆ สามารถนําไปลด
ขนาดเป็นผงแห้งต่อไปได้ จึงมีการนําเทคนิคการทําแห้งด้วยลูกกลิ้งนี้
ไปใช้ในการแปรรูปผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเคร่ืองด่ืมผง สีผสม
อาหาร หรือสารปรุงแต่งกลิ่นรส แต่อย่างไรก็ตาม เทคนิคนี้ยังไม่
ปรากฎการนํามาประยุกต์ใช้กับผลฟักข้าว ในงานวิจัยนี้จึงสนใจนํา
วิธีการทําแห้งแบบลูกกลิ้งมาประยุกต์ใช้กับผลฟักข้าว 

ตัวแปรสําคัญท่ีเกี่ยวข้องต่อการทําแห้งประกอบด้วย ลักษณะ
และส่วนประกอบของวัตถุดิบ เช่น อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้าย
แก้วของวัตถุดิบ (Glass transition temperature) สภาวะในการทํา
แห้ง เช่น ความชื้นและอุณหภูมิในระหว่างการทําแห้งและอุปกรณ์
การทําแห้งท่ีใช้ (Bonazzi et al. 2011) มีรายงานการศึกษาความ
จําเป็นท่ีต้องมีการใช้สารช่วยทําแห้งมาช่วยปรับปรุงลักษณะทาง
กายภาพของอาหารให้เหมาะสมต่อการทําแห้ง เช่น มอลโตเด็กซ์ตริน 
กัมอาระบิก ซ่ึงช่วยมีคุณสมบัติในการเพ่ิมอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะ
คล้ายแก้ว โดยเฉพาะกับอาหารท่ีมีปริมาณน้ําตาลสูง ช่วยลดปัญหา
การเกาะจับกันเป็นก้อนในผลิตภัณฑ์แห้ง ทําหน้าท่ีเป็นสารอิมัลซิฟ
ลายเออร์ช่วยในด้านลักษณะเนื้อสัมผัสและรักษากลิ่นรสของอาหาร 
(Gabas et al, 2007 ;Vidović et al, 2014) 

จากการสํารวจงานวิจัยเกี่ยวกับการแปรรูปผลฟักข้าวพบว่า ใน
งานวิจัยส่วนใหญ่เลือกศึกษาการแปรรูปโดยใช้ส่วนของเย่ือหุ้มเมล็ด
ฟักข้าว อาทิเช่น Kha et al (2010) ได้ศึกษาผลของอุณหภูมิลมร้อน
ขาเข้าและปริมาณมอลโตเด็กซ์ตริน ต่อลักษณะทางเคมีกายภาพของ
เย่ือหุ้มเมล็ดฟักข้าวผงด้วยวิธีการทําแห้งแบบพ่นฝอย Mai et al 
(2013) ศึกษาอุณหภูมิการทําแห้งแบบสุญญากาศและการทําแห้ง
แบบลมร้อนท่ีเหมาะสมต่อการรักษาปริมาณแคโรทีนอยด์และ
ปริมาณสารต้านอนุ มูลอิสระในผลิตภัณฑ์จากเย่ือหุ้มฟักข้าว 
Auisakchaiyoung and Rojanakorn (2015) ศึกษาผลของปริมาณ
เมทิลเซลลโูลส ความหนาของโฟม เวลาท่ีใช้ในการตีโฟมและอุณหภูมิ
ในการทําแห้งต่อลักษณะเคมีกายภาพของเย่ือหุ้มฟักข้าวอบแห้ง 
อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานการศึกษาการทําแห้งฟักข้าวผงโดยใช้
ส่วนเนื้อเย่ือและเน้ือผลด้วยวิธีการทําแห้งแบบลูกกลิ้ง เพ่ือเป็นการ
นําไปประยุกต์ใช้กับผลฟักข้าวให้เกิดประโยชน์สงูสุดและลดการเหลือ
ท้ิงในส่วนเนื้อของผลฟักข้าว ในงานวิจัยนี้ จึ งสนใจศึกษาถึง 
ผลกระทบของปัจจัยการผลิตจากส่วนประกอบของฟักข้าวดังกล่าว
โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญเพ่ือศึกษาถึงผลกระทบของตัวแปรท่ี
เกี่ยวข้องในการทําแห้งแบบลูกกลิ้งต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของ
ผลิตภัณฑ์ฟักข้าวผงท่ีได้ 

2. อุปกรณ์และวิธีการ 
2.1 การเตรียมวัตถุดิบ 

ฟักข้าวสดท่ีใช้ในการทดลองเป็นฟักข้าวพันธ์ุผลกลม จากสวน
ดวงส้ม จังหวัดกาญจนบุรี มีลักษณะเปลือกเป็นสีส้มแดงท่ัวท้ังผล 
เมล็ดมีสีดํา (อายุผลประมาณ 130-150 วัน) นํามาผ่าแยกใช้เฉพาะ
ส่วนเนื้อผลและเยื่อหุ้มเมล็ด จากนั้นนํามาปั่นละเอียด ทําการพลาส
เจอไรซ์ท่ีอุณหภูมิ 72oC นาน 15 s คนผสมกับสารช่วยทําแห้ง ได้แก่ 
มอลโตเด็กซ์ตริน ค่า DE 10 และกัมอะราบิก นําไปเก็บรักษาไว้ท่ี
อุณหภูมิ -18oC โดยการเก็บรักษาในตู้แช่แข็งก่อนนําเข้าสู่ข้ันตอน
การทําแห้ง 

2.2 การทําแห้งแบบลูกกลิ้ง 
การทําแห้งใช้เครื่องทําแห้งแบบลูกกลิ้งคู่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ลูกกลิ้งเท่ากับ 30 cm ความยาวของลูกกลิ้งเท่ากับ 45 cm โดยใช้ไอ
น้ําเป็นตัวกลางให้ความร้อน.(ความดันไอน้ําท่ีใช้เท่ากับ 10, 20, 30 
psig) กําหนดระยะห่างของลูกกลิ้ง 0.5 mm ความเร็วในการ
หมุนรอบลูกกลิ้ง 1 rpm นําวัตถุดิบผสมท่ีเตรียมไว้ป้อนเข้าเคร่ืองทํา
แห้ง โดยปรับค่าตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย อุณหภูมิท่ีใช้ในการทํา
แห้ง(oC) ปริมาณมอลโตเด็กซ์ตริน (%) และปริมาณกัมอะราบิก (%) 
ตามแผนการทดลอง จากนั้นนําไปวิเคราะห์สมบัติลักษณะฟักข้าวผง 
(Figure 1) 



 

 245

 
Figure 1 Diagram of drum drying process 

2.3 วิเคราะห์สมบัติลักษณะทางเคมีกายภาพของฟักข้าวผง 

2.3.1 การวิเคราะห์ปริมาณความชื้น (%) 
การวิเคราะห์ความชื้นใช้วิธีการของ AOAC (1995) ชั่งตัวอย่าง 3 

g ลงในถ้วยอะลูมิเนียม นําไปอบด้วยตู้อบลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 105oC 
จนกระทั่งน้ําหนักคงท่ี ทําซํ้า 3 ซํ้า คํานวณหาค่าปริมาณความชื้น
จากสมการ (1) 

ความชื้น (%) =	 100	 (1) 

โดย  W1 = น้ําหนักของตัวอย่างก่อนอบ (g) 
W2 = น้ําหนักของตัวอย่างหลังอบ (g) 

2.3.2 การวิเคราะห์ค่าสี 
วิเคราะห์ค่าสีด้วยเครื่อง Huntor  Lab (Color Flex EZ, UK) ใน

ระบบ (L*, a*,b*) เพ่ือวัดค่าความสว่าง/ความมืด (L*) ค่าความเป็นสี
แดง/สีเขียว (a*) ค่าความเป็นสีเหลือง/น้ําเงิน (b*) และคํานวณค่า
ความแตกต่างสีโดยรวม โดยสมการ (2) 

∆ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 	 (2) 

เม่ือ L*,a*,b* คือพารามิเตอร์ของตัวอย่างฟักข้าวผง และ  
L0

* ,a0
* ,b0

* คือพารามิเตอร์ของตัวอย่างฟักข้าวสด 

2.3.3 การวิเคราะห์ความสามารถในการละลาย (%) 
ความสามารถในการละลายน้ําของฟักข้าวผงวิเคราะห์ตามวิธีการ

ของ Vidović et al (2014) ชั่งตัวอย่างผง 2.5 g นําไปละลายในนํ้า
กลั่นปริมาตร 30 ml จากนั้นนําไปหมุนเหว่ียงด้วยอัตราเร็ว 3,000 
rpm นานเป็นเวลา 15 min แยกส่วนใสนําไปอบท่ีอุณหภูมิ 105oC 
คํานวนค่าความสามารถในการละลาย ดังสมการ (3) 

การละลาย (%) = 
นํ้าหนักสารละลายสว่นใสหลังอบ

นํ้าหนักตัวอย่างเริ่มต้น
×100 (3) 

2.3.4 การวิเคราะห์ความสามารถในการดูดกลับความชื้น
(gwater 100g-1

dry solid) 
ความสามารถในการดูดกลับความชื้นวิเคราะห์ตามวิธีการของ 

Bhusari et al (2014) วางตัวอย่าง 1 g ในถังที่บรรจุสารละลาย
โซเดียมคลอไรด์อิ่มตัว เป็นระยะเวลานาน 14 วัน คํานวณค่าการ

ดูดกลับความชื้นตามสมการท่ี (4) รายงานเป็นหน่วย gwater 100g-

1
dry solid 

ความสามารถการดูดกลับความชื้น	 	
∆

∆ 	 (4) 

โดย m = มวลตัวอย่างเริ่มต้น (g) 
 mi = ความชื้นตัวอย่างเริ่มต้น (% wet basis) 
 ∆m =  น้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึนหลังเข้าสู่สมดุล(g) 

2.3.5 การวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิครวม (mgGAE g-1) 
วิ เ ค ร าะ ห์ ปริ ม าณฟี นอลิ ค รวม ด้ วย วิ ธี  Folin-ciocalteu  

ตามวิธีการของ Yang et al. (2010) ชั่งฟักข้าวผง 1 g นําไปละลายใน
น้ํากลั่น 21 ml นําไปเขย่านาน 30 min จากนั้นดูดส่วนใสของนํ้าฟัก
ข้าวมา 0.1 ml ผสมสารละลาย Folin-ciocalteu ปริมาตร 0.5 ml 
จากนั้นเติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต 20% ปริมาตร 1.5 ml บ่ม
ท่ีอุณหภูมิ 40oC นาน 30 min นําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง 
UV-vis spectrophotometer ท่ีความยาวคลื่น 765 nm เทียบกับ
สารละลายมาตรฐานกรดแกลลิค ผลของการวัดอยู่ในรูปของ  
mgGAE g-1 

2.4 การวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
งานวิจัยนี้วางแผนการทดลองแบบ Box-Behken design โดย

แบ่งค่าตัวแปรอิสระออกเป็น 3 ระดับ ดังแสดงในTable 1 ทําการ
ทดลอง 3 ซํ้าท่ีตําแหน่งกึ่งกลาง รวมการทดลองท้ังสิ้น 15 การ
ทดลอง 

Table 1 Box-BehkenDesign 

Variables 
Code level 

-1 0 1 
Drying Temperature (˚C): x1 115 125 135 
Maltodextrin (%): x2 100 150 200 
Gum Arabic (%): x3 10 20 30 

นําข้อมูลท่ีได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือหา
ผลกระทบของตัวแปรท่ีศึกษาและสร้างเป็นสมการความสัมพันธ์แบบ
โพลีโนเมียลกําลังสอง ดังสมการ (5) 

∑ ∑ ∑ ∑ 			

	 (5) 

โดยที่   Y = ค่าของสมบัติผลิตภัณฑ์ฟักข้าวผง  
  X i = ตัวแปรอิสระ ได้แก่ อุณหภูมิท่ีใช้ในการทําแห้ง 
   (oC) ปริมาณมอลโตเด็กซ์ตริน (%) และปริมาณ
   กัมอะราบิก (%) 

   = สัมประสิทธ์ิการถดถอยท่ีจุดตัดแกน Y 
, ,   = สัมประสิทธ์ิการถดถอยในเทอมของ linear, 

   quadratic และ interaction ตามลําดับ  
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3. ผลและวิจารณ์ 
3.1 สมบัติของวัตถุดิบฟักข้าวสด 

นําฟักข้าวสดไปวิเคราะห์สมบัติลักษณะทางเคมีกายภาพ พบว่ามี
ปริมาณเนื้อผลและเย่ือหุ้มเมล็ดคิดเป็น 49.41 % ของฟักข้าวผลสด
ท้ังหมด มีปริมาณความชื้น 90.26% มีปริมาณของแข็งท่ีละลายได้
เท่ากับ 7.5 oBrix สําหรับค่าสีในตัวอย่างฟักข้าวสด พบว่า มีค่าความ
สว่าง( L*) เท่ากับ 35.92 ค่าความเป็นสีแดง (a*) เท่ากับ 39.76 และ
มีค่าความเป็นสีเหลือง (b*) เท่ากับ 36.64 ในส่วนของค่าความเป็น
กรดด่างมีค่าเท่ากับ 6.27 และมีค่าฟีนอลิครวมเท่ากับ 6.52 mgGAE 
g-1dry solid 

3.2 สมบัติผลิตภัณฑ์ผง 
ตัวอย่างฟักข้าวผงหลังจากการทําแห้งแบบลูกกลิ้งนํามาวิเคราะห์

สมบัติทางเคมีกายภาพต่างๆ ประกอบด้วย ปริมาณความชื้น ค่าการ
เปลี่ยนแปลงสี ค่าความสามารถการละลาย ค่าการดูดกลับความชื้น 
และค่าปริมาณฟีนอลิครวม ผลการทดลองถูกนําไปสร้างสมการ
ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ ได้ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย  
ค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
แสดงดัง Table 2 

Table 2 Regression analysis. 

Note: X1 is Drying temperature (ºC), X2 is Maltodextrin content (%) and X3 is Gum arabic content (%) 

Significances of p-value *** significant difference at p < 0.01 
 **  significant difference at p < 0.05 
 *  significant difference at p < 0.1 

3.2.1 ปริมาณความชื้นในผลิตภัณฑ์ 
ปริมาณความชื้นในผลิตภัณฑ์ฟักข้าวผงมีค่าระหว่าง 1.84-4.93% 

ผลของอุณหภูมิท่ีใช้ในการทําแห้งและผลของปริมาณมอลโตเด็กซ์
ตรินเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อปริมาณความชื้นมากท่ีสุดจากกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิท่ีใช้ในการทําแห้งและปริมาณมอลโต
เด็กซ์ตรินต่อปริมาณความชื้นของฟักข้าวผง (Figure 2) พบว่า
ปริมาณความชื้นมีแนวโน้มลดลงเมื่ออุณหภูมิท่ีใช้ในการทําแห้งและ
ปริมาณมอลโตเด็กตรินมีค่าสูงข้ึน ในทํานองเดียวกัน ปริมาณกัมอะ
ราบิกท่ีสูงข้ึนส่งผลให้ค่าปริมาณความชื้นลดลงเล็กน้อย ผลการ
ทดลองมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาการผลิต
ขนุนผงโดยวิธีการทําแห้งแบบลูกกลิ้งและการผลิตน้ําแตงโมผงด้วย
วิธีการทําแห้งแบบเยือกแข็งและการทําแห้งแบบพ่นฝอย (Pua et al, 
2010; Oberoi and Sogi 2015) การใช้อุณหภูมิในการทําแห้งท่ี
สูงข้ึนทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนมวลและความร้อนได้ดีข้ึนและการใช้
ปริมาณสารช่วยทําแห้งท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นการเพ่ิมปริมาณของแข็งให้กับ

วัตถุดิบ ปริมาณน้ําท่ีระเหยลดลง จึงส่งผลให้ปริมาณความชื้นของ
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้มีค่าลดลง 

 
Figure 2 Moisture content of Gac powder on various 
drying temperature and maltodextrin content at gum 
arabic as 20%. 

Variables Regression 
factor Moisture content (%) color difference Solubility (%) Hygroscopicity (g/100g) Total phenolic

(mgGAE g-1 dry solid)
intercept β0 87.8439** 19.2372 -36.4979 -6.1373 -64.6842

x1 Β1 -1.1382* -0.0651 0.9894 0.3221 0.9177
x2 β2 -0.0630 -0.2080 -0.2209 -0.0749* 0.0255
x3 β3 -0.1827 0.8865 1.3125 0.2016 0.5084

x1x1 β11 0.0036 -3.3×10-5 -0.0025 -0.0009 -0.0024
x2x2 β22 1×10-6* -0.0002 -0.0007** 0.0002*** 9.4×10-5

X3x3 β33 -0.0016 -0.0066 0.0071 0.0025* -0.0002
x1x2 β12 0.0004 0.0025 0.0038** 4×10-5 -0.0006
X2x3 β23 0.0002 -0.0001 0.0005 -0.0006** 0.0001
x1x3 β13 0.0016 -0.0041 -0.0126* -0.0014 -0.0041

 R- square 0.9476 0.8133 0.9883 0.9794 0.8207
 standard error 0.3573 2.0366 1.0032 0.2064 0.9613
 p-value 0.0102** 0.1714 0.0002*** 0.0010*** 0.1581
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3.2.2 ค่าการเปลี่ยนแปลงสี 
จากการเปรียบเทียบค่าสีระหว่างฟักข้าวสดและฟักข้าวผง 

พบว่าค่าความเป็นสีแดง(a*) ของฟักข้าวผงมีค่าลดลง โดยมีค่าอยู่
ระหว่าง 26.16-31.62 และค่าความสว่าง (L*) ของฟักข้าวผงมีค่า
เพ่ิมข้ึนมีค่าอยู่ระหว่าง 52.14-64.07 ซ่ึงค่าความสว่างส่งผลต่อค่า
การเปลี่ยนแปลงสีมากท่ีสุด เม่ือคํานวณค่าการเปลี่ยนแปลงสี
ระหว่ า ง ตั วอ ย่าง ฟัก ข้าวสดและฟัก ข้าวผงพบว่า มีค่ าการ
เปลี่ยนแปลงสีอยู่ระหว่าง 21.08-33.32 จากกราฟความสัมพันธ์
ของปัจจัยการทําแห้งต่อค่าการเปลี่ยนแปลงสี (Figure 3) พบว่า
การใช้ปริมาณมอลโตเด็กซ์ตรินและอุณหภูมิการทําแห้งท่ีสูงข้ึนมีผล
ทําให้คา่ความแตกต่างสีเพ่ิมข้ึน ขณะที่ปริมาณกัมอะราบิกส่งผลต่อ
ค่าการเปลี่ยนแปลงสีเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กน้อย ผลการทดลองมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัย ท่ีศึกษาเกี่ ยวกับการทําแห้ง อ่ืน  เช่น 
การศึกษาการผลิตฟักข้าวผงด้วยวิธีการทําแห้งแบบพ่นฝอยและ
การศึกษาการผลิตน้ํามะขามผงด้วยวิธีการทําแห้งแบบพ่นฝอย 
(Kha et al, 2010; Bhusari et al, 2014) เนื่องจากการใช้ปริมาณ
สารช่วยทําแห้งเพ่ิมข้ึนส่งผลให้ค่าความสว่างเพ่ิมข้ึนและค่าความ
เป็นสีแดงลดลง เนื่องจากสีธรรมชาติของสารช่วยทําแห้งทําให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงสี 

 
Figure 3 Total color change of Gac powder on various 
drying temperature and maltodextrin content at gum 
Arabic content as 20%. 

3.2.3 ค่าความสามารถในการละลาย 
ค่าความสามารถในการละลายของฟักข้าวผงมีค่าอยู่ในระหว่าง 

57.57-76.28%  ปัจจัยท่ีมีผลต่อค่าการละลายมากท่ีสุด คือ ปัจจัย
ร่วมระหว่างปริมาณมอลโตเด็กตรินซ์กับอุณหภูมิการทําแห้ง Figure 
4 แสดงให้เห็นว่าการเพ่ิมอุณหภูมิในการทําแห้งและปริมาณมอลโต
เด็กซ์ตรินมีผลให้ค่าความสามารถในการละลายของผลิตภัณฑ์ผง
สูงข้ึน ส่วนปริมาณกัมอะราบิกไม่ส่งผลต่อค่าความสามารถในการ
ละลายมากนัก ผลท่ีได้สอดคล้องกับงานวิจัยท่ีศึกษาการผลิต
เคร่ืองเทศผงและน้ํามัลเบอร่ีผงด้วยวิธีการทําแห้งแบบพ่นฝอย 
เนื่องจาก สารมอลโตเด็กซ์ตรินและกัมอะราบิกมีสมบัติการละลายน้ํา
ท่ีดี การใช้อุณหภูมิการทําแห้งท่ีสูง ทําให้ผลิตภัณฑ์ผงมีลักษณะพรุน

มากข้ึน ช่วยเพ่ิมพ้ืนท่ีสัมผัสน้ํามากข้ึน การละลายจึงดีข้ึน (Vidovic  
et al, 2014 ; Fazaeli et al, 2012) 

 
Figure 4 Solubility of Gac powder on various drying tem-
perature and maltodextrin content at gum Arabic as 20% 

3.2.4 ความสามารถในการดูดความชื้นกลับ 
ค่าการดูดกลับความชื้นของผลิตภัณฑ์ฟักข้าวผงมีค่าอยู่ระหว่าง 

13.14-16.28 gwater100g-1 dry solid โดยปัจจัยท่ีส่งผลต่อค่าการดูดกลับ
ความชื้นมากท่ีสุดได้แก่ ปริมาณมอลโตเด็กซ์ตริน จาก Figure 5 
พบว่าการใช้ปริมาณมอลโตเด็กซ์ตรินท่ีมากข้ึนมีผลทําให้ค่าการดูด
กลับความชื้นมีแนวโน้มตํ่าลง สอดคล้องกับการศึกษาของ Bhusari 
et al (2014) ซ่ึงได้ทดลองใช้สารช่วยทําแห้งในอาหารในการผลิต
มะขามผงด้วยวิธีการทําแห้งแบบพ่นฝอย พบว่า การใช้ปริมาณมอล
โตเด็กตรินท่ีสูงข้ึนส่งผลทําให้ค่าการดูดกลับความชื้นตํ่าลง เนื่องจาก 
ผลิตภัณฑ์ผงท่ีมีปริมาณมอลโตเด็กซ์ตรินมากทําให้อุณหภูมิการ
เปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วสูงข้ึน ส่งผลให้ความสามารถในการดูดกลับ
ความชื้นของผลิตภัณฑ์ผงมีค่าตํ่าลง 

 
Figure 5 Hygroscopicity of Gac powder on various malto-
dextrin content and gum Arabic content at drying tem-
perature as 125oC 

3.2.5 ปริมาณฟีนอลิครวม 
จากการวิเคราะห์ค่าฟีนอลิครวมในฟักข้าวผงพบว่ามีค่าอยู่

ระหว่าง 3.27-8.35 mgGAE g-1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อค่าฟีนอลิครวมมาก
ท่ีสุด คือ ผลของอุณหภูมิการทําแห้งและปริมาณมอลโตเด็กซ์ตริน 
ตามลําดับ จากภาพความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระต่อค่า
ปริมาณฟีนอลิครวม (Figture 6) พบว่า เม่ืออุณหภูมิในการทําแห้ง
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สูงข้ึนมีผลทําให้ค่าปริมาณฟีนอลิครวมสูงข้ึน ขณะท่ีการเพ่ิมปริมาณ
มอลโตเด็กซ์ตรินมีผลให้ค่าปริมาณฟีนอลิครวมตํ่าลง ผลท่ีได้
สอดคล้องกับการศึกษาการทําแห้งเย่ือหุ้มเมล็ดฟักข้าวด้วยการทํา
แห้งแบบอ่ืน เช่น การทําแห้งด้วยตู้อบลมร้อน การทําแห้งแบบปั้ม
ความร้อนและการทําแห้งโดยใช้ไมโครเวฟ (Trirattanapikul and 
Phoungchandang, 2016) ซ่ึงพบว่าปริมาณฟีนอลิครวมมีค่าสูงข้ึน
เม่ืออุณหภูมิการทําแห้งและกําลังวัตต์ของไมโครเวฟสูงข้ึน เนื่องจาก
ความร้อนเป็นปัจจัยท่ีเร่งปฎิกิริยาการปลดปล่อยสารประกอบฟีนอ
ลิคจากโครงสร้างเซลล์ 

 
Figure 6 Total phenolic content of Gac powder on various 
drying temperature and maltodextrin content at gum 
Arabic as 20%. 

4. สรุป 
จากการศึกษาผลของอุณหภูมิท่ีใช้ในการทําแห้ง ปริมาณมอลโต

เด็กซ์ตรินและปริมาณกัมอะราบิกในการผลิตฟักข้าวผงด้วยวิธีการทํา
แห้งโดยใช้เครื่องทําแห้งแบบลูกกลิ้งคู่ต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของ
ผลิตภัณฑ์ฟักข้าวผง สรุปได้ว่าปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อลักษณะทาง
เคมีกายภาพของผลิตภัณฑ์ฟักข้าวผงมากท่ีสุด คือ ปริมาณมอลโต
เด็กซ์ตริน อุณหภูมิท่ีใช้ในการทําแห้ง และปริมาณกัมอะราบิก 
ตามลําดับ โดยการเพ่ิมอุณหภูมิในการทําแห้งและปริมาณมอลโต
เด็กซ์ตรินมีผลให้ค่าการเปล่ียนแปลงสีและความสามารถในการ
ละลายของผลิตภัณฑ์ผงท่ีได้มีค่าสูงข้ึน ในขณะท่ีปริมาณความชื้นมี
ค่าลดลง ส่วนการเปลี่ยนแปลงปริมาณกัมอะราบิกท่ีเพ่ิมมีผลให้ค่า
การเปลี่ยนแปลงสีและค่าการดูดกลับความชื้นของผลิตภัณฑ์ผงท่ีได้มี
ค่าเพ่ิมข้ึน สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตฟักข้าวผงได้แก่ การใช้
อุณหภูมิการทําแห้ง 125oC ใช้ปริมาณมอลโตเด็กซ์ตริน 110% และ
ปริมาณกัมอะราบิก 20% ผลิตภัณฑ์ฟักข้าวผงท่ีได้สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้เนื่องจากมีค่าปริมาณฟีนอลิครวมใกล้เคียงกับปริมาณฟี
นอลิครวมในฟักข้าวสดและมีสมบัติทางเคมีกายภาพท่ีเหมาะสม 
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