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ผลของการใชน้ําตาลทรายและเกลือตอการถายเทมวลสารระหวางวิธีออสโมซิสแตงไทย
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Abstract
Muskmelon samples were osmotically treated by immersion in ternary system consisting of sucrose and
NaCl solution. A second order central composite design with two variables involving the combinations of sucrose
concentration from 30 to 50 g / 100g and NaCl concentration from 0 to 10 g / 100g was used. The mass transfer
parameters were experimentally determined by measuring Water Loss (WL) Solid Gain (SG) and Weight
Reduction (WR). After 9 h the WL, SG and WR were in range of 37-56%, 6-9% and 30-48%, respectively. The
mathematical models for the mass transfer parameters were fitted as a function of osmotic solution concentration
by using the regressions analysis. The R2 (Coefficient of determination) > 0.75, model significance value < 0.05
and RMS (Root Mean Square) < 20 % were used as the criteria to satisfied the model. It was found that the
satisfied models were the osmosis time of 6, 7.5 and 9 h for WR and the osmosis time of 4.5,6, 7.5 and 9 h for WL.
Keywords : muskmelon, osmotic treatment, mass transfer
บทคัดยอ
ศึกษาวิธีออสโมซิสแตงไทยโดยการแชแตงไทยในสารละลายออสโมติกซึ่งเปนสวนผสมระหวางน้ําตาลทรายและเกลือ
จัดแผนการทดลองแบบ Central Composite Design ศึกษาตัวแปร 2 ตัว คือ ความเขมขนของน้ําตาลทราย 30-50 กรัม/100
กรัม และความเขมขนของเกลือ 0-1 กรัม/100 กรัม คํานวณหาอัตราการถายเทมวลสารในระหวางการออสโมซิสไดแก คาการ
สูญเสียน้ํา (WL) ปริมาณของแข็งที่เพิ่มขึ้น (SG) และน้ําหนักที่ลดลง (WR) พบวาเมื่อใชเวลาในการออสโมซิส 9.0 ชั่วโมง คา
WL SG และ WR อยูในชวงรอยละ 37-56, 6-9 และ 30-48 ตามลําดับ สรางสมการความสัมพันธระหวางอัตราการถายเทมวล
สารกับความเขมขนของน้ําตาลทรายและเกลือโดยใชวิธีรีเกรซชัน พบวาสมการความสัมพันธของคา WR ที่เวลาในการออสโม
ซิส 6.0 7.5 และ 9.0 ชั่วโมง และสมการความสัมพันธของคา WL ที่เวลาในการออสโมซิส 4.5 6.0 7.5 และ 9.0 ชั่วโมง มีความ
นาเชื่อถือสําหรับการทํานาย โดยมีคา R2 (สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ) มากกวา 0.75 คา Model Significance ต่ํากวา 0.05 และ
คา RMS (ความคลาดเคลื่อนของการทํานาย) ต่ํากวารอยละ 20
คําสําคัญ : แตงไทย วิธีออสโมซิส การถายเทมวลสาร
คํานํา
วิธีออสโมซิสอาศัยหลักการเคลื่อนยายน้ําบางสวนออกจากอาหารโดยการแชชิ้นอาหารในสารละลายที่มีความเขมขน
สูงกวาหรือมีคาวอเตอรแอคติวิตี้ (water activity: aw) ต่ํากวาอาหารนั้น ความแตกตางระหวางความดันออสโมติกของ
สารละลายกับอาหารทําใหเกิดแรงขับ (driving force) ซึ่งทําใหเกิดการถายเทมวลสารระหวางสารละลายออสโมติกและอาหาร
โดยจะเกิดการแพรของน้ําจากชิ้นอาหารผานเยื่อหุมเซลลไปยังสารละลาย และในขณะเดียวกันจะเกิดการแพรของของแข็งจาก
สารละลายผานเยื่อหุมเซลลไปยังชิ้นอาหาร นอกจากนี้อาจเกิดการแพรของสารธรรมชาติ เชน กรดอินทรีย วิตามิน ออกจาก
เซลลในปริมาณเล็กนอยดวย (Lerici และคณะ, 1985) มีการนําน้ําตาลทรายและเกลือมาใชเตรียมเปนสารละลายออสโมติกอ
ยางกวางขวาง เนื่องจากมีขอดีหลายประการ เชน มีความสามารถในการละลายสูง ราคาถูก มีประสิทธิภาพที่ดีในการดึงน้ํา
ออกจากชิ้นอาหารและชวยปรับปรุงรสชาติของอาหารหลังการออสโมซิส (Sachetti และคณะ, 2001) เพื่อใหเขาใจถึง
พฤติกรรมการถายเทมวลสารในการออสโมซิสซึ่งงานวิจัยนี้ไดทดลองทํากับแตงไทยและเพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนในการพัฒนา
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ผลิตภัณฑแตงไทย จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตราการถายเทมวลสาร ไดแก คาการสูญเสียน้ํา ปริมาณของแข็งที่เพิ่มขึ้น
และน้ําหนักที่ลดลง ในระหวางการออสโมซิสแตงไทยในสารละลายผสมระหวางน้ําตาลทรายและเกลือ
อุปกรณและวิธีการ
นําแตงไทยระดับความสุกปานกลาง มีปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดอยูในชวง 5±1 องศาบริกซ หั่นเปนชิ้น
ขนาด 2.5 x 2.5 x 2.5 เซนติเมตร แลวแชในสารละลายแคลเซียมคลอไรดความเขมขนรอยละ 2 เปนเวลา 2 ชั่วโมง นําชิ้น
แตงไทยมาชั่งน้ําหนัก และหาความชื้นเริ่มตน จากนั้นนําไปแชในสารละลายออสโมติกซึ่งเปนสวนผสมระหวางน้ําตาลทราย
(30-50 กรัม/100 กรัม) และเกลือ (0-1 กรัม/100 กรัม) โดยจัดแผนการทดลองแบบ Central Composite Design ได 9 สิ่ง
ทดลอง ดําเนินการทดลอง 3 ซ้ํา แชชิ้นแตงไทยในสารละลายออสโมติกในอัตราสวนระหวางแตงไทยและสารละลายออสโมติก
เปน 1:10 (โดยน้ําหนัก) เปนเวลา 1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 และ 9.0 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิหอง เมื่อครบเวลาที่กําหนด นําชิ้นแตงไทย
ออกจากสารละลายแลวลางชิ้นแตงไทยโดยใหน้ําไหลผานชิ้นแตงไทยเปนเวลา 30 วินาที วางพักบนตะแกรงใหสะเด็ดน้ําเปน
เวลา 2 นาที แลวซับใหแหงดวยกระดาษ ชั่งน้ําหนักและหาความชื้นหลังการออสโมซิส คํานวณอัตราการถายเทมวลสารดังนี้
(Wi Mi - Wf Mf) x 100
Wi
ของแข็งที่เพิ่มขึน้ (Solid Gain; SG) (รอยละ) = [(Wf (100 - Mf)/100) - (Wi (100 - Mi)/100)] x 100
Wi
น้ําหนักที่ลดลง (Weight Reduction; WR) (รอยละ) =
Wi – Wf x 100
Wi
เมื่อ Wi คือ น้ําหนักเริ่มตนของตัวอยาง (กรัม) Wf คือ น้ําหนักตัวอยางที่เวลาใด ๆ (กรัม) Mi คือ ปริมาณความชื้น
เริ่มตนของตัวอยาง (กรัมน้ํา / 100 กรัมน้ําหนักเริ่มตน) และ Mf คือ ปริมาณความชื้นของตัวอยางที่เวลาใด ๆ (กรัมน้ํา / 100
กรัมน้ําหนักเริ่มตน) สรางสมการความสัมพันธระหวางอัตราการถายเทมวลสาร (Y) กับความเขมขนของน้ําตาลทราย (x1) และ
เกลือ (x2) ดวยวิธีรีเกรสชัน (Regression) โดยโปรแกรม SPSS Version 13 และสรางกราฟพื้นผิวตอบสนอง (surface plot)
โดยใชโปรแกรม Statistica 5.0 ตามความสัมพันธสมการแบบหุนกําลังสอง (2nd order polynomial model) ดังนี้
ปริมาณน้ําที่สูญเสีย (Water Loss; WL) (รอยละ) =

Y = β 0 + β 1 x1 + β 2 x 2 + β 11 x12 + β 22 x 22 + β 12 x1 x 2

ผลและวิจารณผล
จาก Table 1 พบวาคาปริมาณน้ําที่สูญเสีย (WL) ของแข็งที่เพิ่มขึ้น (SG) และน้ําหนักที่ลดลง (WR) ของชิ้นแตงไทย
เมื่อแชในสารละลายผสมระหวางน้ําตาลทรายและเกลือความเขมขนตางๆ นาน 9 ชั่วโมง มีคา WL SG และ WR อยูในชวงรอย
ละ 37-56 6-9 และ 30-48 ตามลําดับ เมื่อนําคา WL SG และ WR มาสรางสมการความสัมพันธกับความเขมขนของน้ําตาล
ทรายและเกลือโดยวิธีรีเกรซชัน พบวามีสมการที่มีความนาเชื่อถือสําหรับการทํานายที่เวลาตางๆ แสดงดังตารางที่ 2 และกราฟ
พื้นผิวตอบสนองความสัมพันธความเขมขนของน้ําตาลทรายและเกลือตอคา WL และ WR ที่เวลาในการออสโมซิส 9 ชั่วโมง
แสดงดัง Figure 1
พฤติกรรมการถายเทมวลสารระหวางการออสโมซิสแตงไทยสอดคลองกับงานวิจัยอื่น กลาวคือ WL SG และ WR จะ
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในชวงแรกของการออสโมซิส
เนื่องจากเกิดความแตกตางของแรงดันออสโมซิสภายในชิ้น
แตงไทย และสารละลายภายนอกมาก เมื่อเวลาในการออสโมซิสนานขึ้นจะเกิดการสะสมของน้ําที่แพรออกมานอกชิ้นแตงไทย
มากขึ้นสารละลายจึงมีความเขมขนลดลง การถายเทมวลสารจึงลดลง (Lerici และคณะ, 1985) จาก Table 1 SG มีคานอย
กวา WL มาก และไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แสดงถึงของแข็งที่เพิ่มขึ้นมีปริมาณเพียงเล็กนอย
เมื่อเทียบกับน้ําที่ลดลง น้ําหนักที่ลดลงหลังการออสโมซิสจึงเปนผลจากการลดลงของน้ําในชิ้นแตงไทย สิ่งทดลองที่มีการใช
น้ําตาลทรายและเกลือความเขมขนสูงจะมีคา WLมาก เนื่องจากมีแรงดันออสโมติกมากและสารละลายมีคา aw ต่ํา การถายเท
มวลน้ําจึงมีประสิทธิภาพมาก (Sachetti และคณะ, 2001)
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Table 1 Variation in sucrose and NaCl concentrations to water loss (WL), solid gain (SG) and weight reduction
(WR) at 9 h of immersion time.
WR
Treatment Sucrose Conc. NaCl Conc.
WL
SGns
(%)
(%)
(g/100g)
(g/100g)
(%)
1
32.91
0.15
37.55e±1.23
6.04±1.70
31.51e±1.55
2
32.91
0.85
44.55cd±1.90
8.61±1.73
35.94d±1.03
7.47±0.42
39.50b±0.99
3
47.09
0.15
46.97bc±0.78
4
47.09
0.85
56.41a±0.80
9.83±0.66
46.58a±0.33
7.28±0.75
36.37cd±0.72
5
30.00
0.50
43.65d±0.79
8.40±0.58
47.91a±1.84
6
50.00
0.50
56.31a±1.26
8.98±1.29
30.28e±1.22
7
40.00
0.00
39.26e±1.79
8
40.00
1.00
49.30b±1.27
8.46±1.39
40.84b±1.48
8.15±0.83
40.83b±1.12
9
40.00
0.50
48.97b±0.51
a,b,c,d,e

Difference letters in the same column indicated significant difference. ns Not significant.

Table 2 Satisfactory equations of WR and WL as function of sucrose (x1) and NaCl (x2) concentration.
Time (h)
Equation
R2 RMS (%) Model Sig.
4.5
WL = 7.22-0.54x1+29.84x2+9.94e-5x12-15.16x22+0.18x1x2 0.91
1.29
0.012
2
2
6
WL = 52.28 -1.29x1+0.82x2+0.02x1 -18.66x2 +0.70x1x2
0.91
4.69
0.011
2
2
0.97
2.45
0.001
7.5
WL = 36.97-0.27x1+10.28x2+0.01x1 -12.92x2 +0.87x1x2
2
2
0.99
2.24
0.000
9
WL = 40.44-0.67x1+17.64x2+0.02x1 -16.56x2 +0.25x1x2
2
2
0.84
6.93
0.044
6
WR = 40.12-0.91x1+2.48x2+0.01x1 -22.47x2 +0.84x1x2
2
2
7.5
WR = 39.51-0.65x1+17.01x2+0.01x1 -11.26x2 +0.97x1x2
0.96
2.65
0.002
2
2
9
WR = 42.89-1.10x1+17.10x2+0.02x1 -18.38x2 +0.27x1x2
0.98
1.73
0.000

a)

b)

Figure 1 Surface plots for a) WL and b) WR as function
sucrose and NaCl concentration at 9 h of immersion time.
วิจารณofผลการทดลอง
จาก Table 2 ความนาเชื่อถือของสมการจากพิจารณาจาก คา R2 บงบอกถึงสัมประสิทธิ์การตัดสินใจควรมีคาอยาง
นอย 0.75 คา Model Significance บงบอกความสัมพันธระหวางคา Y และ x ควรมีคาต่ํากวาระดับนัยสําคัญ 0.05 และคา
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Root Mean Square (RMS) บงบอกความคลาดเคลื่อนของการทํานายจากการใชสมการควรมีคาต่ํากวารอยละ 20
(Aleksandar และคณะ, 2007) พบวาสมการมีแนวโนมคลายกัน คา WL และ WR มีความสัมพันธเชิงบวกแบบเสนตรงกับ
ความเขมขนของเกลือ มีความสัมพันธเชิงบวกแบบกําลังสองกับความเขมขนของน้ําตาลทราย และมีความสัมพันธเชิงบวกกับ
ปฏิกิริยาสัมพันธ(interaction) ระหวางความเขมขนของเกลือและน้ําตาลทราย จาก figure 1 พบวาการใชน้ําตาลทรายและ
เกลือความเขมขนสูงขึ้นจะทําใหคา WL และ WR เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามการถายเทมวลสารมีผลจากความเขมขนของเกลือ
มากกวาน้ําตาลทราย การใชเกลือในปริมาณเพียงเล็กนอยจะชวยเพิ่มคา WL และ WR มากกวาการใชน้ําตาลทรายในปริมาณ
ที่เทากัน เนื่องจากเกลือมีคา aw ต่ํา สามารถเพิ่ม driving force ในการออสโมซิสไดมากกวานอกจากนี้เกลือมีน้ําหนักโมเลกุล
นอยกวาน้ําตาลทรายทําใหแทรกผานเขาไปในเนื้อผลไมไดงายและลึกกวาเปนผลใหเกิดการถายเทมวลน้ําในเซลลไดมากขึ้น
(Lenart และ Flink, 1984)
สรุปผล
เมื่อใชเวลาในการออสโมซิสแตงไทย 9 ชั่วโมง คา WL SG และ WR อยูในชวงรอยละ 37-56, 6-9 และ 30-48
ตามลําดับ สมการความสัมพันธระหวางอัตราการถายเทมวลสารกับความเขมขนของน้ําตาลทรายและเกลือที่มีความนาเชื่อถือ
สําหรับการทํานายคือ สมการของคา WR ที่เวลาในการออสโมซิส 6.0 7.5 และ 9.0 ชั่วโมง และสมการของคา WL ที่เวลาใน
การออสโมซิส 4.5 6.0 7.5 และ 9.0 ชั่วโมง โดยสามารถนํามาใชสรางกราฟพื้นผิวตอบสนองได
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