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การศึกษาการอบแห้งโฟมสาหร่ายผักกาดทะเลด้วยอากาศร้อนและอากาศร้อนร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดไกล
Study on Drying of Sea Lettuce Foam with Hot Air and Combined Hot Air and Far-Infrared
Radiation
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Abstract
Drying of sea lettuce foam consists of blending the sea lettuce into puree, whipping into stable foam,
and then drying. Drying of foam can shorten the drying time. The objective of this work was to study the
effect of drying methods, i.e., hot air drying at 80°C and combined hot air at 50°C and far-infrared radiation at
the power level of 350W drying on the drying time, total phenolic content and antioxidant activities of sea
lettuce foam. The experimental results showed that combined hot air at 50°C and far-infrared radiation at the
power level of 350W took longer drying time than hot air drying at 80°C. However, the sea lettuce foam dried
by combined hot air at 50°C and far-infrared radiation at the power level of 350W had higher antioxidant
activity assessed by DPPH radical scavenging activity and reducing activity than that dried by hot air at 80°C.
Keywords: Antioxidant activity, Combined hot air and far-infrared radiation, Sea lettuce foam, Total phenolic
content
บทคัดย่อ
การอบแห้งโฟมสาหร่ายผักกาดทะเลประกอบด้วยขั้นตอนการทาให้สาหร่ายผักกาดทะเลเป็นของเหลวข้น การตีให้เกิด
ฟองที่เสถียร และการอบแห้ง ซึ่งการอบแห้งโฟมจะช่วยลดระยะเวลาในการอบแห้งลงได้ งานวิจัยนีจ้ ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผล
ของวิธีการอบแห้ง ได้แก่ การอบแห้งด้วยอากาศร้อนอุณหภูมิ 80°C และการอบแห้งด้วยอากาศร้อนอุณหภูมิ 50°C ร่วมกับการแผ่
รังสีอินฟราเรดไกลที่ความเข้ม 350W ที่มีต่อระยะเวลาที่ใช้ในการอบแห้ง ปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมด และกิจกรรมการต้านอนุมลู
อิสระของโฟมสาหร่ายผักกาดทะเล จากผลการทดลองพบว่า การอบแห้งด้วยอากาศร้อนอุณหภูมิ 50°C ร่วมกับการแผ่รังสี
อินฟราเรดไกลที่ความเข้ม 350W ใช้ระยะเวลาอบแห้งนานกว่าการอบแห้งด้วยอากาศร้อนอุณหภูมิ 80°C แต่โฟมสาหร่ายผักกาด
ทะเลที่ผา่ นการอบแห้งด้วยอากาศร้อนอุณหภูมิ 50°C ร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดไกลที่ความเข้ม 350W มีกิจกรรมการต้าน
อนุมูลอิสระซึ่งหาโดยวิธีการกาจัดอนุมูล DPPH และมีความสามารถในการรีดิวซ์เฟอร์ริคสูงกว่าโฟมสาหร่ายผักกาดทะเลทีผ่ ่านการ
อบแห้งด้วยอากาศร้อนอุณหภูมิ 80°C
คาสาคัญ: กิจกรรมการต้านอนุมลู อิสระ ปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมด โฟมสาหร่ายผักกาดทะเล อากาศร้อนร่วมกับการแผ่รังสี
อินฟราเรดไกล
คานา
สาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida) มีชื่อสามัญว่า Sea Lettuce เป็นสาหร่ายสีเขียว มีคุณค่าทางโภชนาการ มีปริมาณ
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูง (Yildiz และคณะ, 2012) นอกจากนี้ยังมีกลิ่นหอมเฉพาะของ
สาหร่าย และมีเนื้อสัมผัสใกล้เคียงกับสาหร่ายสายใบ (porphyra) หรือจีฉ่าย แต่มีราคาถูกกว่า ดังนั้นจึงนิยมนาไปแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือนาไปเป็นส่วนประกอบของอาหาร (จารุวรรณ และคณะ, 2563) ซึ่งจะช่วยเพิม่ มูลค่าให้กับสาหร่ายผักกาด
ทะเล
การอบแห้งเป็นขั้นตอนสาคัญในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จาพวกสาหร่ายอบแห้งปรุงรส สาหร่ายแผ่นอบกรอบ และผง
สาหร่าย การอบแห้งโดยใช้อากาศร้อนในเครื่องอบแห้งแบบถาดหรือแบบตู้เป็นที่นิยมสาหรับการอบแห้งสาหร่าย รติยา และคณะ
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(2562) ศึกษาผลของอุณหภูมิอากาศร้อน (50-80°C) ที่มีต่อปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมด ปริมาณสารฟลาโวนอยด์ทั้งหมด กิจกรรม
การต้านอนุมลู อิสระ รวมถึงการใช้พลังงานจาเพาะในการอบแห้งสาหร่ายผักกาดทะเล พบว่า สาหร่ายผักกาดทะเลทีผ่ ่านการ
อบแห้งที่อุณหภูมิ 80°C มีปริมาณสารฟลาโวนอยด์ทั้งหมดและมีกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระซึ่งหาโดยวิธีการขจัดอนุมลู DPPH
สูงสุด แต่มีปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมด และมีความสามารถในการรีดิวซ์ Fe3+ ไม่แตกต่างจากสาหร่ายผักกาดทะเลที่ผ่านการ
อบแห้งที่อุณหภูมิ 50°C แต่มีการใช้พลังงานค่อนข้างสูง การอบแห้งด้วยอากาศร้อนร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดไกลจะช่วยลดการ
ใช้พลังงานในการอบแห้งได้ (El-Mesery และ Mwithiga, 2015) นอกจากนี้การอบแห้งโฟมซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการตีอาหารที่มี
ลักษณะเป็นของเหลว โดยผสมสารก่อฟองและสารที่ทาให้ฟองเสถียรลงไป เพื่อทาให้เกิดฟองในอาหารและฟองที่เกิดขึ้นมีความ
เสถียร แล้วจึงนาไปอบแห้ง จะช่วยลดระยะเวลาในการอบแห้งลงได้ เนื่องจากเกิดโครงสร้างรูพรุนในอาหาร ที่ผ่านมามีการศึกษา
การอบแห้งโฟมสาหร่ายสไปรูลิน่า (Prasetyaningrum และ Djaeni, 2012) และสาหร่ายสีแดง (Djaeni และคณะ, 2015) ทั้งนี้ยัง
ไม่มีการศึกษาการอบแห้งโฟมสาหร่ายผักกาดทะเล ซึ่งผลจากการศึกษาการอบแห้งโฟมสาหร่ายจะสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จาพวกสาหร่ายอบแห้ง สาหร่ายอบกรอบ และผงสาหร่ายได้ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาผล
ของวิธีการอบแห้ง ได้แก่ การอบแห้งด้วยอากาศร้อนอุณหภูมิ 80°C และการอบแห้งด้วยอากาศร้อนอุณหภูมิ 50°C ร่วมกับการแผ่
รังสีอินฟราเรดไกลที่ความเข้ม 350W ที่มีต่อระยะเวลาที่ใช้ในการอบแห้ง การใช้พลังงานในการอบแห้ง ปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมด
และกิจกรรมการต้านอนุมลู อิสระของโฟมสาหร่ายผักกาดทะเลอบแห้ง เพื่อเปรียบเทียบกับสาหร่ายผักกาดทะเลทีไ่ ม่ผ่านการทาโฟม
และอบแห้งด้วยอากาศร้อนอุณหภูมิ 80°C
อุปกรณ์และวิธีการ
เตรียมโฟมสาหร่ายผักกาดทะเลให้มีความหนาแน่น 0.5 g/cm3 ก่อนนาไปอบแห้ง โดยปั่นสาหร่ายผักกาดทะเลกับน้า ใช้
อัตราส่วนสาหร่ายผักกาดทะเลต่อน้าเท่ากับ 2 ต่อ 5 (w/w) ปั่นเป็นเวลา 3 นาที เพื่อให้ได้สาหร่ายผักกาดทะเลเหลวข้นที่เป็นเนื้อ
เดียวกัน จากนั้นเตรียมสารก่อโฟมและสารที่ทาให้ฟองเสถียร (Methyl cellulose, viscosity 4000 cP) ให้มีความเข้มข้น 0.4%
(w/w) ผสมสารก่อโฟมที่ได้กับสาหร่ายผักกาดทะเลปั่นและคนให้เข้ากัน แล้วเทส่วนผสมลงในเครื่องผสมอาหาร Kitchen Aid
Mixer (model no. 5K5SS, Strombeek-Bever, Belgium) และตีผสมที่ระดับความเร็วสูงสุด เป็นเวลาประมาณ 10 นาที เพื่อให้
ได้ความหนาแน่นของโฟมสาหร่ายผักกาดทะเล 0.5 g/cm3 จากนั้นเกลี่ยโฟมสาหร่ายผักกาดทะเลลงบนถาดที่ปูด้วยแผ่นรองอบ
เทฟลอน ให้เนื้อโฟมมีความหนา 5 mm จะได้มวลของโฟมสาหร่ายผักกาดทะเลถาดละประมาณ 140-145 กรัม จานวน 5 ถาด
แล้วนาไปอบแห้งในเครื่องอบแห้งแบบถาด โดยใช้อากาศร้อนอุณหภูมิ 80°C และใช้อากาศร้อนอุณหภูมิ 50°C ร่วมกับการแผ่รังสี
อินฟราเรดไกลที่ความเข้มเท่ากับ 350W ความเร็วลม 0.4 m/s จนกระทั่งเหลือความชื้นสุดท้ายประมาณ 0.1 (เศษส่วนมาตรฐาน
แห้ง) และประเมินค่าความสิ้นเปลืองพลังงานจาเพาะ (Specific energy consumption, SEC) จากพลังงานที่ใช้โดยขด
ลวดความร้อนและพัดลมในการระเหยน้า 1 กิโลกรัม (MJ/kgH2O evaporated) เปรียบเทียบกับการอบแห้งสาหร่ายผักกาดทะเลที่
ไม่ผา่ นการทาโฟม โดยใช้อากาศร้อนอุณหภูมิ 80°C โดยเตรียมตัวอย่างตามขั้นตอนของ รติยา และคณะ (2562) สาหรับการสกัด
ตัวอย่างสาหร่ายผักกาดทะเลและโฟมสาหร่ายผักกาดทะเลอบแห้ง
การวิเคราะห์ปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมด
(ด้วยวิธี
Folin-Ciocalteu ซึ่งรายงานผลเป็นมิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิก/กรัมสารสกัด) การวิเคราะห์กจิ กรรมการต้านอนุมลู อิสระ (ใช้
วิธี DPPH radical scavenging activity ซึ่งรายงานผลเป็นค่า IC50 ใช้ความเข้มข้นของสารสกัดในช่วง 0.25-3.00 mg/mL และวิธี
Fe3+ reducing activity ซึ่งรายงานผลเป็นมิลลิกรัมสมมูลของกรดแอสคอร์บิก/กรัมสารสกัด) ทาตามขั้นตอนของ รติยา และคณะ
(2562)
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
Figure 1 (a) แสดงการเปลี่ยนแปลงความชื้นของโฟมสาหร่ายผักกาดทะเล (F) ที่ผ่านการอบแห้งด้วยอากาศร้อนอุณหภูมิ
80°C และอากาศร้อนอุณหภูมิ 50°C ร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดไกลที่ความเข้ม 350W เปรียบเทียบกับสาหร่ายผักกาดทะเลที่ไม่
ผ่านการทาโฟม (NF) และอบแห้งด้วยอากาศร้อนอุณหภูมิ 80°C จากผลการทดลองพบว่า สาหร่ายผักกาดทะเลที่ไม่ผ่านการทาโฟม
มีความชื้นเริม่ ต้นต่ากว่าโฟมสาหร่ายผักกาดทะเล เนื่องจากในกระบวนการทาโฟม ต้องนาสาหร่ายผักกาดทะเลไปปั่นผสมกับน้าจน
เป็นเนื้อเดียวกันก่อน โดยสาหร่ายผักกาดทะเลทีไ่ ม่ผ่านการทาโฟม เมื่ออบแห้งด้วยอากาศร้อนอุณหภูมิ 80°C จะใช้ระยะเวลาใน
การอบแห้ง 270 นาที กรณีโฟมสาหร่ายผักกาดทะเล เมื่ออบแห้งด้วยอากาศร้อนอุณหภูมิ 80°C และอากาศร้อนอุณหภูมิ 50°C
ร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดไกลที่ความเข้ม 350W จะใช้ระยะเวลาในการอบแห้ง 240 และ 330 นาที ตามลาดับ จะเห็นได้ว่าการ
อบแห้งโฟมสาหร่ายผักกาดทะเลจะใช้ระยะเวลาในการอบแห้งสั้นกว่าสาหร่ายผักกาดทะเลที่ไม่ผ่านการทาโฟมเล็กน้อย เมื่ออบแห้ง
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ที่อุณหภูมเิ ดียวกัน ทั้งที่โฟมสาหร่ายผักกาดทะเลมีความชื้นเริ่มต้นสูงกว่า ทั้งนี้เนื่องจากโฟมสาหร่ายผักกาดทะเลมีฟองอากาศอยู่
ภายใน เมื่อผ่านการอบแห้งจะทาให้เกิดโครงสร้างรูพรุน ทาให้นาเคลื
้ ่อนที่และระเหยออกได้ง่าย เมื่อเปรียบเทียบเทคนิคในการ
อบแห้งพบว่า โฟมสาหร่ายผักกาดทะเลทีผ่ ่านการอบแห้งด้วยอากาศร้อนอุณหภูมิ 80°C จะใช้ระยะเวลาในการอบแห้งสั้นกว่าการ
อบแห้งด้วยอากาศร้อนอุณหภูมิ 50°C ร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดไกลที่ความเข้ม 350W ทั้งนี้เนื่องจากการอบแห้งด้วยอากาศ
ร้อนอุณหภูมิ 80°C ทาให้วัสดุมีอณ
ุ หภูมิสูงกว่าการอบแห้งด้วยอากาศร้อนอุณหภูมิ 50°C ร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดไกลที่ความ
เข้ม 350W สัมประสิทธิ์การแพร่ความชื้นจึงมีค่าสูงกว่า ดังนั้นจึงใช้ระยะเวลาในการอบแห้งสั้นกว่า
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Figure 1 (a) Drying curves and (b) Specific energy consumption (SEC) of sea lettuce foam dried by hot air at
80°C and combined hot air at 50°C and far-infrared radiation at the power level of 350W, compared with
non-foamed sea lettuce dried by hot air at 80°C
เมื่อพิจารณาค่าความสิ้นเปลืองพลังงานจาเพาะ (Specific Energy Consumption, SEC) ของอุปกรณ์ให้ความร้อน
(SECHeater) และพัดลม (SECBlower) และความสิ้นเปลืองพลังงานจาเพาะรวม (SECTotal) ดังแสดงใน Figure 1 (b) พบว่าการอบแห้ง
โฟมสาหร่ายผักกาดทะเลช่วยลดค่า SECHeater, SECBlower และ SECTotal ลงอย่างมีนัยสาคัญ เมื่ออบแห้งที่อุณหภูมเิ ดียวกัน
เนื่องจากการอบแห้งโฟมใช้ระยะเวลาในการอบแห้งสั้นกว่า และระเหยน้าออกได้ในปริมาณมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบเทคนิคในการ
อบแห้งพบว่า การอบแห้งโฟมสาหร่ายผักกาดทะเลด้วยอากาศร้อนอุณหภูมิ 50°C ร่วมกับการแผ่รงั สีอินฟราเรดไกลที่ความเข้ม
350W มีค่า SECHeater และ SECTotal ต่ากว่าการอบแห้งโฟมสาหร่ายผักกาดทะเลด้วยอากาศร้อนอุณหภูมิ 80°C ถึงแม้ใช้ระยะเวลา
ในการอบแห้งนานกว่า
เนื่องจากอุณหภูมิของอากาศร้อนกรณีอบแห้งด้วยอากาศร้อนร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดไกลต่ากว่า
ภาระการทาความร้อนของอุปกรณ์ให้ความร้อนจึงต่ากว่า และหลอดรังสีอินฟราเรดไกลใช้พลังงานเพียง 350W ต่อหลอด (งานวิจัย
นี้ใช้จานวน 2 หลอด)
Table 1 แสดงปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมดและกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระในโฟมสาหร่ายผักกาดทะเลทีผ่ ่านการ
อบแห้งด้วยอากาศร้อนอุณหภูมิ 80°C และอากาศร้อนอุณหภูมิ 50°C ร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดไกลที่ความเข้ม 350W
เปรียบเทียบกับสาหร่ายผักกาดทะเลทีไ่ ม่ผา่ นการทาโฟม และอบแห้งด้วยอากาศร้อนอุณหภูมิ 80°C จากผลการทดลองพบว่า
โฟมสาหร่ายผักกาดทะเลมีปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมดต่ากว่าสาหร่ายผักกาดทะเลทีไ่ ม่ผ่านการทาโฟม เมื่ออบแห้งที่อุณหภูมิ 80°C
เนื่องจากโฟม สาหร่ายผักกาดทะเลมีความเป็นรูพรุนสูง ซึ่งอาจทาให้สารประกอบฟีนอลิกเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ง่าย โดย
เฉพาะที่อุณหภูมิสูง (Ali และคณะ, 2018) ทาให้โฟมสาหร่ายผักกาดทะเลมีกจิ กรรมการต้านอนุมูลอิสระซึ่งหาโดยวิธีการกาจัด
อนุมูล DPPH ต่ากว่า (ค่า IC50 สูงกว่า) และมีความสามารถในการรีดิวซ์เฟอร์ริคต่ากว่าสาหร่ายผักกาดทะเลที่ไม่ผ่านการทาโฟม
เมื่อเปรียบเทียบเทคนิคการอบแห้งพบว่า โฟมสาหร่ายผักกาดทะเลที่ผ่านการอบแห้งด้วยอากาศร้อนอุณหภูมิ 50°C ร่วมกับการแผ่
รังสีอินฟราเรดไกลที่ความเข้ม 350W จะมีปริมาณสารฟีนอลิกทัง้ หมดไม่แตกต่างจากโฟมสาหร่ายผักกาดทะเลที่ผา่ นการอบแห้ง
ด้วยอากาศร้อนอุณหภูมิ 80°C ทั้งที่การอบแห้งโฟมสาหร่ายผักกาดทะเลด้วยอากาศร้อนอุณหภูมิ 50°C ร่วมกับการแผ่รังสี
อินฟราเรดไกลที่ความเข้ม 350W ใช้ระยะเวลานานกว่าการอบแห้งด้วยอากาศร้อนอุณหภูมิ 80°C ทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องมาจาก
โฟมสาหร่ายผักกาดทะเลซึ่งมีความชื้นสูง สามารถดูดซับรังสีอินฟราเรดได้ดี ทาให้สารประกอบฟีนอลิกถูกปลดปล่อยออกมา (Lee
และคณะ, 2005) ส่งผลให้มีกิจกรรมการต้านอนุมลู อิสระซึ่งหาโดยวิธีการกาจัดอนุมลู DPPH สูงกว่า (ค่า IC50 ต่ากว่า) และมี
ความสามารถในการรีดิวซ์เฟอร์ริคสูงกว่าการอบแห้งด้วยอากาศร้อนอุณหภูมิ 80°C
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Table 1 Total phenolic content (TPC), DPPH radical scavenging activity and Fe3+ reducing activity of sea
lettuce foam dried by different drying methods compared to the non-foamed sea lettuce dried at 80°C
Antioxidant activities
TPC
Sample Condition
DPPH radical scavenging
Fe3+ reducing activity
(mg GAE/g extract)
activity (IC50; mg/ml)
(mg AA/g extract)
b
a
HA 80°C (NF)
27.71±3.07
0.36±0.01
10.97±0.68b
HA 80°C (F)
20.90±1.09a
0.47±0.01c
7.10±0.81a
HA 50°C + FIR 350W (F)
23.56±0.89a
0.45±0.01b
10.48±0.12b
Different letters in the same column indicate that the values are significantly different (p < 0.05)
สรุปผล
การอบแห้งโฟมสาหร่ายผักกาดทะเลด้วยอากาศร้อนอุณหภูมิ 50°C ร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดไกลที่ความเข้ม 350W
มีความเหมาะสมมากกว่าการอบแห้งด้วยอากาศร้อนอุณหภูมิ 80°C เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ได้มีกิจกรรมการต้านอนุมลู อิสระซึ่งหา
โดยวิธีการกาจัดอนุมลู DPPH และมีความสามารถในการรีดิวซ์เฟอร์ริคสูงกว่าการอบแห้งด้วยอากาศร้อนอุณหภูมิ 80°C นอกจากนี้
ยังมีการใช้พลังงานในการอบแห้งต่ากว่าการอบแห้งด้วยอากาศร้อนอุณหภูมิ 80°C
คาขอบคุณ
ขอขอบคุณสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยหน่วยบริหารและจัดการ
ทุ น ด้ า นการเพิ่ ม ความสามารถในการแข่ งขั น ของประเทศ (บพข.) ที่ ส นั บ สนุ น งบประมาณในการท างานวิ จั ย และภาควิ ชา
เกษตรกลวิธาน คณะเกษตร ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือใน
การทางานวิจัย
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