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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบคุณภาพของผงขมิ้นชันที่ผลิตโดยวิธีอบแห้งแบบพ่นฝอยกับวิธีอบแห้งแบบลม
ร้อน โดยนาเหง้าขมิ้นชันจากแหล่งปลูกเดียวกันแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกนาไปปั่นผสมกับเอทานอล (95 เปอร์เซ็นต์) ในอัตราส่วน
1:1 (W/V) แล้วนาไปบีบสกัดด้วยเครื่องไฮโดรลิค จากนั้นนาส่วนที่สกัดได้ ไปศึกษาผลของอุณหภูมิลมร้อนขาเข้า (130, 150 และ
170 องศาเซลเซียส) และปริมาณมอลโตเด็กซ์ตริน (ร้อยละ 0, 15, 20 และ 25) ต่อคุณภาพของผงขมิ้นชัน ที่ทาแห้งด้วยเครื่องทา
แห้งแบบพ่นฝอย ตามแผนการทดลองแบบ 3x4 แฟคทอเรียล ส่วนที่ 2 นาเหง้าขมิ้นชันที่ทาความสะอาดแล้ว มาหั่นเป็นชิ้นบางๆ
แล้วนาไปอบให้แห้งในตู้อบแห้งชนิดลมร้อ น ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 48 ชั่วโมง และทาให้เป็นผงด้วยเครื่องปั่น
แบบปั่นแห้ง จากนั้น นาผงขมิ้นชันที่ได้จากทั้งสองส่วนไปตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพและทางเคมี ผลพบว่า ปริมาณมอลโต
เด็กซ์ตรินเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผงขมิ้นชันที่ผลิตโดยวิธีอบแห้งแบบพ่นฝอยมาก กว่าระดับอุณหภูมิลมขา
เข้าทั้ง 3 ระดับ ปริมาณมอลโตเด็กซ์ตรินที่ทาให้ผงขมิ้นชันมีคุณภาพดีที่สุดคือ ร้อยละ 15 และใช้อุณหภูมิลมเข้า 130 องศา
เซลเซียส และเมื่อนาไปเปรียบเทียบกับขมิ้ นชันที่ผลิตโดยวิธีทาแห้งแบบลมร้อน พบว่า ผงขมิ้นชันที่ผลิตด้วยวิธีอบแห้งแบบพ่น
ฝอย มีคุณสมบัติทางกายภาพ และเคมีที่ดีกว่า และมีปริมาณสารเคอร์คูมินและผลผลิตสูงกว่าวิธีทาแห้งแบบลมร้อม แต่การทาแห้ง
ทั้งสองวิธีมีจุลินทรีย์ปนเปื้อนไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ผงขมิน้ ชัน วิธีทาแห้งแบบพ่นฝอย อุณหภูมิลมขาเข้า มอลโตเด็กซ์ตริน

Abstract
The objective of this study was to compare the Curcumin powder quality, obtained from two different
methods, Spray Dry method and Hot Air Oven method. The Curcumin rhizomes from the same source were
divided into two parts. First, was blended with ethanol (95%) at a ratio of 1: 1 (W / V) and extracted using
hydraulic extraction. The extracted Curcumin was then used to investigate the effect of inlet temperature (130,
150 and 170 degree Celsius) and concentrations of Maltodextrin (0, 15, 20 and 25%) on Curcumin powder
quality. This investigation based on the 3 x4 factor experimental design. The second, was sliced into small
pieces, dried with Hot Air Oven at 60 degree Celsius for 48 hours prior to powdered with a spinning blender.
Curcumin powder obtained from both parts were determine the physical and chemical qualities. The results
found that Maltodextrin concentration was a main factor affecting the quality of Curcumin powder, produced
by spray drying method, than the 3 levels inlet air temperature. The best quality Curcumin powder is obtained
when 1 5 % maltodextrin and 1 3 0 degree Celsius inlet air temperature were applied. Comparing Curcumin
powder quality between Spray Dry method and Hot Air Oven method found that the Spray Dry method resulted
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to better physical and chemistry properties. Moreover, its Curcumin content and yield were higher than the
Hot Air Oven method. However, there was no significant different in microorganisms contamination from both
drying methods.
Keywords: Turmeric Powder, Spray drying, Air Inlet Temperature, Maltodextrin

1. บทนา
ขมิ้นชัน เป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งที่มีถิ่นกาเนิดในภูมิภาคเขตร้อนของทวีปเอเชีย ในส่วนเหง้าของขมิ้นสารสาคัญ 2 กลุ่ม
คือ กลุ่ม volatile oils หรือน้ามันหอมระเหย และกลุ่ม curcuminoids หรือสารให้สีเหลืองส้ม สารประกอบทั้งสองกลุ่มดังกล่าว
มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการลดการเกิดแก๊สในทางเดินอาหาร สามารถรักษาอาการท้องอืดเฟ้อ จุกเสี ยดแน่น และมี
ความปลอดภัยสูง ดังนั้นองค์การอนามัยโลกจึงได้รับรองสรรพคุณในการช่วยบรรเทาอาการอาหารไม่ย่อยของขมิ้นชันในเอกสาร
WHO monograph on selected medicinal plants (Ammon, 1991) ในประเทศไทย คณะกรรมการแห่งชาติด้านยาได้บรรจุ
ขมิ้นชันเข้าในบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อรักษาอาการแน่น จุกเสียด เนื่องจากอาหารไม่ย่อย (Nutakul, 1994) เพื่อให้ผู้ป่วยสะดวก
ต่อการใช้ประโยชน์ทางยาจากขมิ้นชันในการรักษาอาการแน่น จุกเสียดเนื่องจากอาหารไม่ย่อย โรงพยาบาลท้องถิ่นของไทยจึง
นิยมจ่ายยาในรูปของแค็ปซูลขมิ้นชัน วิธีการเตรียมแค็ปซูลขมิ้น ชันตามที่โรงพยาบาลท้องถิ่นของไทยนิยมใช้ได้แก่ นาเหง้าของ
ขมิ้นชันมาหั่นให้เป็นชิ้นบางๆ แล้วอบแห้งด้วยลมร้อน (Hot Air Oven) ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 8-12 ชั่วโมง นามาบด
ก่อนบรรจุในแค็ปซูล แต่เนื่องจาก การให้ความร้อนเป็นเวลานาน อาจทาให้ขมิ้นชันสูญเสีย curcumin ซึ่งเป็นสารสาคัญในการลด
แก๊สในทางเดินอาหารลดลง การอบแห้งโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dry) เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสาหรับการผลิต
แคปซูลขมิ้นชันที่มีคุณภาพ ลดการสูญเสียสารสาคัญ เนื่องจากเป็นวิธีการอบแห้งที่มีอัตราการถ่ายเทความร้อนสูง ทาให้น้าระเหย
ออกได้เร็ว ใช้เวลาอบแห้งสั้นมาก และยังสามารถเพิ่มเติมสารช่วยทาให้แห้ง จึงทาให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมามีความคงตัวที่ดี และ
สามารถใช้ผลิตในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ (Reineccius, 1991) อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานการศึกษาทางวิทยาศาสตร์
เปรียบเทียบคุณภาพของผงขมิ้นชันที่ ผลิตโดยวิธีทาแห้งแบบพ่นฝอยกับวิธีดั้งเดิมที่ใช้อยู่ ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ จึงทาการค้นหา
สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตผงขมิ้นชันที่มีคุณภาพด้วยวิธีทาแห้งแบบพ่นฝอยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และมีราคา
เหมาะสม

2. วิธกี ารทดลอง
2.1 วัตถุดิบ
ใช้เหง้าขมิ้นชันจากแหล่งปลูกเดียวกัน ในจังหวัดจันทบุรี และมีอายุมากกว่า 7 เดือน คัดเลือกเหง้าที่มีลักษณะ
สมบูรณ์ ไม่แตก นามาตัดรากที่ติดเหง้าออกให้หมด ทาความสะอาดโดยใช้มือและแปรงสีฟันล้างดินที่ติดออกให้หมด ผึ่งให้แห้ง
2.2 . การเตรียมตัวอย่างผงขมิ้นชันด้วยวิธีอบแห้งแบบพ่นฝอย
2.2.1 แผนการทดลอง
ทดสอบปัจจัยด้านปริมาณมอลโตเด็กซ์ตริน (ร้อยละ 0, 15, 20 และ 25) ร่วมกับอุณหภูมิลมขาเข้าต่างกัน
3 ระดับ (130 150 และ 170 องศาเซลเซียส) ตามแผนการทดลองแบบFactorial Design โดยทดลอง 3 ซ้า และรายงานผลในรูป
ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.2.2 ขั้นตอนการผลิตผงขมิ้นชันด้วยวิธีอบแห้งแบบพ่นฝอย
เริ่มจากน้าเหง้าขมิ้นชันที่ทาความสะอาดแล้วมาปั่นผสมกับเอทานอล (95 เปอร์เซ็นต์) ในอัตราส่วน 1:1
(W/V) นาไปบีบสกัดด้วยเครื่องไฮโดรลิค กรองผ่านผ้าขาวบาง 1 ครั้ง เก็บในที่มืดเป็นระยะเวลา 7 วัน จากนั้นนาน้าขมิ้นชันที่สกัดได้ไป
ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 40-45 องศาเซลเซียส เติมมอลโตเด็กซ์ตริน ตามอัตราส่วนที่กาหนดในการทดลองคือ ร้อยละ 0, 15, 20 และ
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25 ตามลาดับ คนให้ส่วนผสมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน ใช้เวลาประมาณ 5 นาที แล้วนาไปเข้าตู้เย็นที่อุณหภูมิ 5-6 องศาเซลเซียส
ประมาณ 1-2 ชั่วโมง จากนั้นจึงนาไปเข้าเครื่องทาแห้งแบบพ่นฝอยใช้หัวพ่นฝอยแบบ Two fluid nozzle ที่อัตราการป้อนวัตถุดิบ
คงที่ 40 มิลลิลิตรต่อนาที ความดันที่ป้อนวัตถุดิบ เท่ากับ 0.2 MPa เครื่องดูดลม (Blower) อัตราเร็วลม เท่ากับ 1.45 ลูกบาศก์
เมตรต่อนาที โดกาหนดให้ทุกอัตราส่วนของมอลโตเด็กซ์ตรินได้รับอุณหภูมิลมร้อนขาเข้า คือ 130 150 และ 170 องศาเซลเซียส
ตามลาดับ เก็บรักษาขมิ้นผงในอะลูมิเนียมฟอยด์ลามิเนตก่อนนาไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
2.3 การเตรียมขมิ้นผงด้วยวิธีอบแห้งแบบลมร้อน
นาเหง้าขมิ้นชันที่ทาความสะอาดแล้ว มาหั่นเป็นชิ้นบางๆ ให้มีความหนาสม่าเสมอประมาณ 1-2 มิลลิเมตร แล้ว
นาไปอบให้แห้งในตู้อบแห้งชนิดลมร้อน (hot air oven) ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 48 ชั่วโมง นามาบดด้วยเครื่อง
ปัน่ แบบปัน่ แห้ง เมือ่ ได้ผงขมิน้ ชันเก็บรักษาในอะลูมเิ นียมฟอยด์ลามิเนตก่อนนาไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
2.4 การประเมินคุณภาพผงขมิ้นชัน
2.4.1 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของผงขมิ้นชัน โดยการวิเคราะห์ด้าน ค่าการละลายของผงขมิ้นชันตามวิธี
ของนิธิยา และลักขณา (2536) ปริมาณความชื้นตามวิธีของ AOAC (2000) ปริมาณเคอร์คูมินโดยใช้วิธีการสกัดและตรวจวัดค่า
ดูดกลืนแสงเทียบกับกราฟมาตรฐาน (Kiran et al., 2012) ทุกพารามิเตอร์ทาการวิเคราะห์ 3 ซ้าต่อตัวอย่าง
2.4.2 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของวัดค่าต่างๆ ได้แก่ วิเคราะห์ค่าสี L*a* และ b* ด้วยเครื่องวัดสี
Color meterรุ่น ZE-2000/NTPPON ทาการวิเคราะห์ 10 ซ้าต่อตัวอย่าง โดยแสดงค่าสีในระบบ CIE L* a*b* ซึ่งค่า L* แสดงถึง
ค่าความสว่าง ค่า a* แสดงถึงค่าสีแดง และค่า b* แสดงถึงค่าสีเหลือง วัดดปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Soluble
Solid) ด้วยเครื่องวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Hand Refractometer) (AOAC, 2000) และวัดปริมาณน้าอิสระ (aw) โดย
ใช้เครื่องวัดค่าปริมาณน้าอิสระ (Water Activity meter) (AOAC, 2000) ทุกพารามิเตอร์ทาการวิเคราะห์ 3 ซ้าต่อตัวอย่าง
2.4.3 การวิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์ ได้แก่ จานวนจุลินทรีย์ทั้งหมด โดยวิธีการ pour plate ใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ
plate count agar (AOAC, 2000) และ จานวนยีสต์และรา โดยวิธีการ pour plate ใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar
(AOAC, 2000)
2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลของการทดลอง ได้แก่ ค่าสี ปริมาณน้าอิสระ ค่าการละลาย ค่าความชื้น ปริมาณเคอร์คู มิน ปริมาณจุลินทรีย์
ของผงขมิ้นชันที่ผลิตโดยวิธีทาแห้งแบบพ่นฝอย นามาหาความแตกต่างทางสถิติ โดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน Analysis of
Variance (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยวิธี Dancan’ s New Multiple Range Test (DMRT) ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
นาข้อมูลที่ดีที่สุดของผงขมิ้นชันที่ผลิตโดยวิธีการอบแห้งแบบพ่นฝอย มาเปรียบเทียบคุณภาพกับผงขมิ้นชันที่ผ่าน
วิธีการอบแห้งแบบลมร้อนโดย ใช้สถิติ T-test แบบ T-independent

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
ผลการศึกษา พบว่า ผงขมิ้นชันที่เติมมอลโตเด็กซ์ตรินในปริมาณร้อยละ 25 มีค่าความสว่างและค่าสีเหลืองมากกว่ากลุ่ม
อื่นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยค่าสีทั้งสองจะเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณมอลโตเด็กซ์ตรินที่เพิ่มขึ้น ส่วนผงขมิ้นชันที่ไม่เติม
มอลโตเด็กซ์ตริน มีค่าสีแดงมากที่สุดและมากกว่ากลุ่มอื่นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยค่าสีแดงจะลดลงตามปริมาณ
มอลโตเด็กซ์ตรินที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมอลโตเด็กซ์ตรินที่มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาว การเติมเข้าไปเป็นส่วนผสมทาให้สารสีแดงซึ่ง
ทึบแสงจางลงส่งผลให้ค่าความสว่างและค่าสีเหลืองเพิ่มขึ้นและค่าสีแดงลดลง ส่วนปัจจัยด้านอุณหภู มิลมเข้าในระดับ 130 150
และ 170 องศาเซลเซียส ส่งผลทาให้ผงขมิ้นชันที่ผลิตได้มีค่าความสว่าง ค่าสีแดง และค่าสีเหลือง แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) และไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างปริมาณมอลโตเด็กซ์กับอุณหภูมิลมเข้า ดังนั้น ปริมาณมอลโตเด็กซ์ตรินจึง เป็น
ปัจจัยหลักที่มีผลต่อคุณภาพทางกายภาพด้านสีของขมิ้นชันมากกว่าอุณหภูมิลมเข้า (รูปที่ 1)
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ผงขมิ้นชันที่มีมอลโตเด็กซ์ตรินในปริมาณร้อยละ 25 มีปริมาณน้าอิสระ ค่าการละลาย และค่าความชื้นน้อยกว่ากลุ่มอื่น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยปริมาณน้าอิสระ ค่าการละลาย และค่าความชื้นจะลดลงตามปริมาณมอลโตเด็กซ์ตรินที่
เพิ่มขึ้น และเมื่อใช้อุณหภูมิลมเข้าที่ในระดับ 130 150 และ 170 องศาเซลเซียส ทาให้ปริมาณน้าอิสระ ค่าการละลาย และค่า
ความชื้นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) การอบแห้งด้วยเครื่อง spray dry ส่งผลให้ค่าปริมาณน้าอิสระใน
อาหารลดลง เนื่องจากความร้อนที่สูงขึ้นจะทาให้ผลิตภัณฑ์สูญเสียความชื้นมากขึ้น และความชื้นลดลง ขณะเดียวกันพบว่า การ
เพิ่มอุณหภูมิลมร้อนขาเข้าจะทาให้ผลิตภัณฑ์ผงมีค่าการละลายเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับพรรณจิรา และคณะ (2549) ซึ่งกล่าวว่า
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงค่าการละลายจะแปรผันตามอุณหภูมิลมร้อนขาเข้าและปริมาณมอลโตเด็กซ์ตริน กล่าวคือ เมื่อระดับ
ปริมาณมอลโตเด็กซ์ตรินมากขึ้น ค่าการละลายเพิ่มขึ้น ดังนั้นการใช้อุณหภูมิลมร้อนขาเข้าสูงขึ้น จะทาให้ขมิ้นชันผงมีความชื้นต่าลง
และมี Wet surface อยู่รอบอนุภาคน้อย เมื่อนาไปละลายน้าจึงละลายได้ดี คือมีค่าร้อยละของตะกอนที่เหลืออยู่น้อยกว่า และไม่มี
อิทธิพลร่วมระหว่างปริมาณมอลโตเด็กซ์กับอุณหภูมิลมเข้า (รูปที่ 2) ดังนั้น ปริมาณมอลโตเด็กซ์ตรินจึงเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อ
คุณภาพทางกายภาพ ด้านปริมาณน้าอิสระ ค่าการละลาย และค่าความชื้นของขมิ้นชันมากกว่าอุณหภูมิลมเข้า

รูปที่ 1 ค่าความสว่าง ค่าสีแดง และค่าสีเหลืองของผงขมิ้นชันที่ผลิตด้วยวิธีทาแห้งแบบพ่นฝอย ภายใต้ปริมาณมอลโตเด็กซ์ตริน
(ร้อยละ) และอุณหภูมลิ มเข้า (องศาเซลเซียส) ที่แตกต่างกัน

รูปที่ 2 ปริมาณน้าอิสระ ค่าการละลาย และปริมาณความชื้นของผงขมิ้นชัน ที่ผลิตด้วยวิธีทาแห้งแบบพ่นฝอย ภายใต้ปริมาณ
มอลโตเด็กซ์ตริน (ร้อยละ) และอุณหภูมิลมเข้า (องศาเซลเซียส) ที่แตกต่างกัน
ปริมาณมอลโตเด็กซ์ตรินจึงเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อปริมาณเคอร์คูมิน และผลผลิตรวมของผงขมิ้นชันมากกว่าอุณหภูมิลม
เข้า และไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างปริมาณมอลโตเด็กซ์กับอุณหภูมิลมเข้า เนื่องจากอุณหภูมิลมเข้าทั้ง 3 ระดับมีผลทาให้ขมิ้นชันผงที่
ผลิตได้มีปริมาณเคอร์คูมินและผลผลิตรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่ปริมาณเคอร์คูมินจะลดลงตาม
ปริมาณมอลโตเด็กซ์ตรินที่เพิ่มขึ้น โดยผงขมิ้นชันที่มีมอลโตเด็กซ์ตรินในปริมาณร้อยละ 25 มีปริมาณน้าเคอร์คูมินน้อยที่สุดและ
น้อยกว่ากลุ่มอื่นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)ลาดับ ในทางตรงข้ามขมิ้นชันผงที่เติมมอลโตเด็กซ์ตรินในปริมาณร้อยละ 25
ได้ผลผลิตรวมสูงที่สุด และสูงกว่ากลุ่มอื่นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) (รูปที่ 3)
จากข้อมูลการวิเคราะห์ทั้งหมด ทาให้ตัดสินใจเลือกผงขมิ้นชันที่อบแห้งด้วยวิธีพ่นฝอย ที่มีปริมาณมอลโตเด็กซ์ตรินร้อยละ
15 ใช้อุณหภูมิลมร้อนขาเข้า 130 องศาเซลเซียส ไปเปรียบเทียบคุณภาพกับผงขมิ้นชันที่ผลิตด้วยวิธีอบแห้งแบบลมร้อน เนื่องจาก
ชุดทดลองนี้ได้ปริมาณสารเคอร์คูมินมากที่สุด คือ 9.02 มีปริมาณผงขมิ้นที่ได้ (Yield) ในระดับกลางๆ คือ 18.36 มีค่าการละลาย
ที่ดีซึ่งมีค่าตะกอนที่เหลืออยู่น้อยกว่าที่ระดับ 2.12 มีปริมาณความชื้นต่าได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนขมิ้นผง (มผช.676, 2547)
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รู ป ที่ 3 ปริ ม าณสารเคอร์ คู มิ น และผลผลิ ต รวมทั้ งหมดของผงขมิ้ น ชั น ที่ ผ ลิ ต ด้ ว ยวิ ธี ท าแห้ งแบบพ่ น ฝอย ภายใต้ ป ริ ม าณ
มอลโตเด็กซ์ตริน (ร้อยละ) และอุณหภูมิลมเข้า (องศาเซลเซียส) ที่แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์คุณภาพด้านกายภาพ เคมี และปริมาณจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ผงขมิ้นชัน ที่ผลิตโดยวิธีอบแห้งแบบลมร้อน
ในเครื่อง Hot air oven และวิธีอบแห้งแบบพ่นฝอยใน เครื่อง Spray Dry แสดงดังตารางที่ 1 โดยพบว่า ผงขมิ้นชันที่ผลิตด้วยวิธี
อบแห้งแบบพ่นฝอย มีคุณสมบัติทางกายภาพด้านสี และปริมาณน้าอิสระในผลิตภัณฑ์ดีกว่าวิธีอบแห้งแบบลมร้อน วิธีอบแห้งแบบ
พ่นฝอย ทาให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติทางเคมีด้านการละลายและปริมาณความชื้นต่ากว่าวิธีอบแห้งแบบลมร้อน วิธีอบแห้งแบบพ่น
ฝอยมีปริมาณสารเคอร์คูมินสูงกว่าวิธีอบแห้งแบบลมร้อน อย่างไรก็ตามการทาแห้งทั้งสองวิธีให้ผลผลิตรวม และมีจุลินทรีย์
ปนเปื้อนไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 1 คุณภาพด้านต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ผงขมิ้นชันที่ผลิตด้วยวิธีทาแห้งแบบลมร้อน และวิธีทาแห้งแบบพ่นฝอย
วิธีทาให้แห้งเป็นผง
คุณภาพ
แบบลมร้อนใน Hot Air Oven
แบบพ่นฝอยใน Spray Dry
ค่าสี
ความสว่าง (L*)
43.04±0.59b
58.94±0.56a
ค่าสีแดง (a*)
13.82±0.58a
13.69±0.86a
ค่าสีเหลือง (b*)
27.51±0.12b
39.43±0.35a
ปริมาณน้าอิสระ (aw)
0.36±0.02a
0.37±0.02a
ค่าการละลาย (ร้อยละตะกอน)
8.62±0.28a
0.63±0.07b
ปริมาณความชื้น (ร้อยละ)
6.21±0.98a
4.73±0.25b
ปริมาณสารเคอร์คูมิน (ร้อยละ)
4.29±0.03b
9.02±0.17a
ปริมาณผงขมิ้นที่ได้ (ร้อยละ)
18.65 ±0.08a
18.37± 0.18a
จานวนจุลินทรีย์ทั้งหมด (โคโลนีตอ่ กรัม)
2.0 × 102
2.25× 102
ปริมาณยีสต์รา (โคโลนีต่อกรัม)
ไม่พบ
ไม่พบ
หมายเหตุ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ขมิ้นผง (มผช.676/2547) จานวนจุลินทรีย์ทั้งหมดต้อง ไม่เกิน 1.0 × 105 โคโลนีต่อกรัม

4. สรุป
สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตผงขมิ้นชันโดยวิธีอบแห้งแบบพ่นฝอย ได้แก่ การปั่นขมิ้นชันผสมกับตัวทาละลายเอทานอล
ร้อยละ 95 จนละเอียดในอัตราส่วน 1:1 (v/v) แยกเอาแต่ส่วนน้าไปอบแห้ง เติมสารมอลโตเด็กซ์ตรินในปริมาณร้อยละ 15 ก่อน
นาไปเข้าเครื่อง Spray Dry โดยกาหนดอุณหภูมิลมเข้าคือ 130 องศาเซลเซียส
ผงขมิ้นชันที่ผลิตด้วยวิธีอบแห้งแบบพ่นฝอย มีคุณสมบัติทางกายภาพ และเคมีที่ดีกว่าวิธีทาแห้งแบบลมร้อน แต่การ
ทาแห้งทั้งสองวิธีให้ผลผลิต และมีจุลินทรีย์ปนเปื้อนไม่แตกต่างกัน แต่ผงขมิ้นชันที่ผลิตด้วยวิธีอบแห้งแบบพ่นฝอย มีปริมาณสาร
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เคอร์คูมินสูงกว่าธีทาแห้งแบบลมร้อน นอกจากนี้ควรทาการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสารช่วยทาให้แห้งตัวอื่นที่นอกเหนือจาก
มอลโตเด็กซ์ตริน
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