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บทคัดยอ

มะระข้ีนกเปนพืชที่มีสรรพคุณทางยาหลายชนิดแตมี
ขอจํากัดในการใชรับประทานเนื่องจากมีรสขม โครงการวิจัยจึงมุง
พัฒนาผลิตภัณฑจากมะระขี้นกดวยการทําแหงแบบออสโมติก โดย
ศึกษาผลของวิธีการเตรียมวัตถุดิบตอการขจัดรสขมและการทําแหง
แบบออสโมติก พบวาการแชในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด
สามารถเพิ่มอัตราการทําแหงและทําใหผลิตภัณฑมีคุณลักษณะ
ปรากฏดีกวาชุดควบคุม เม่ือเปรียบเทียบกับการใชสารละลาย
แคลเซียมคารบอเนตพบวาไมมีผลใหอัตราการทําแหงแตกตางกัน 
แตการแชในสารละลายแคลเซียมคารบอเนตทําใหคาสีผลิตภัณฑ
แตกตางกัน การศึกษานี้แสดงใหเห็นวาสามารถใชการทําแหงแบบ
ออสโมติคเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑจากมะระขี้นกได 
 

คําสําคัญ: มะระข้ีนก, การแชอิ่ม, การปอกเปลือกดวยดาง, การขจัด  
ความขม,การทําแหงแบบออสโมติก, Bitter gourd, 
Crystallized, Peeled the spots, Eliminating the 
bitterness,Drying  osmotic 

 
1. บทนํา     
 “มะระข้ีนก” เปนพืชอาหารที่เปนแหลงของฟอสฟอรัส 

แคลเซียม วิตามินซี วิตามินบี 1 ถึงบี 3  เบตาแคโรทีน เหล็ก และ

โพแทสเซียม นอกจากนี้ยังสรรพคุณทางยาในหลายดาน เชน  ชวย

ปองการตีบและหนาตัวของผนังหลอดเลือดแดง ชวยลดระดับคลอ

เลสเตอรอลและไตรกลีเซอไลดในตับไดอยางมีประสิทธิภาพ  มะระ

ข้ีนกจึงเปนพืชอาหารและพืชสมุนไพรที่มีประโยชนตอสุขภาพ 

อยางไรก็ตามขอจํากัดสําคัญในการรับประทานมะระขี้นกของ

ผูบริโภคทั่วไปคือการมีรสขม และไมมีการแปรรูปให มีความ

หลากหลายเพื่อเพิ่มทางเลือกในการบริโภค  

Osmotic dehydration เปนวิธีการทําแหงที่ใชสารละลาย
ที่มีแรงดันออสโมติคสูงเพื่อดึงนํ้าออกจากวัตถุดิบ ซ่ึงเปนวิธีการทํา
แหงที่นิยมนํามาใชแปรรูปผลไมและผัก เน่ืองจากสามารถดัดแปลง
ใหวัตถุดิบมีคุณภาพดานประสาทสัมผัสที่ตางไปจากวัตถุดิบได จึง
เปนเทคโนโลยีที่อาจสามารถนํามาใชพัฒนาผลิตภัณฑจากมะระขี้นก
ที่ไดรับการยอมรับจากผูบริโภคโดยเฉพาะการพัฒนาใหไมมีรสขม 
โครงการวิจัยน้ีจึงตองการศึกษาผลการแชมะระข้ีนกในสารละลาย

ดาง และปฏิบัติการอื่นๆ ตอการทําแหงแบบออกสโมติกและคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ   
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ     
    2.1 วัสดุ  
           2.1.1  มะระข้ีนกแก ซ้ือจากตลาดหาดใหญ  จังหวัดสงขลา 
         2.1.2  นํ้าตาลทรายขาว 
         2.1.3  สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 
         2.1.4  สารละลายแคลเซียมคลอไรด 
         2.1.5  สารละลายโซเดียมคลอไรด 
           2.1.6  สารละลายโซเดียมคารบอเนต 
 
    2.2 อุปกรณ 
         อุปกรณสําหรับเตรียมอาหาร เชน เขียง มีด หมอ และ
ภาชนะสําหรับลางมะระ  ตูอบลมรอนแบบถาดหมุน เครื่องหา
ความชื้น HG53 Halogen Moisture Analyzer เครื่องหาคา Water 
Activity  เครื่องชั่งสาร  Sartorius รุน  2200 p  เครื่องวัดความชื้น
แบบอินฟราเรด  ยี่หอ Sartorius รุน MA 150    เครื่องวัดความ
เขมขนของนํ้าตาล Refractometer   Hand Refractometer ATAGO 

N-1€ Brix 0~32 % และ  ATAGO N-2E Brix 28~62 %  เครื่องวัด
คาสี  Hunterlab  Colorflex  เครื่องมือวัดเนื้อสัมผัส 
 
    2.3 วิธีการ 
ตอนที่ 1 ผลของการลวกในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดตอการ
ลดรสขมของมะระขี้นกแชอิ่มแหง 
     1. การเตรียมวัตถุดิบ  คัดเลือกมะระที่มีขนาดและรูปราง
สมํ่าเสมอ ใชมะระที่อยูในระยะแกเทานั้น ลางน้ํา  ผาตามแนวยาว
ของผลจากกานจนถึงปลายผล  เอาเมล็ดขางในออกใหหมด 
      2. แบงมะระข้ีนกออกเปน  2  ชุด นําไปผานการเตรียมดังน้ี 

ชุดที่ 1 (A) ชุดควบคุม ไมผานวิธีการเตรียมอื่นๆ 
ชุดที่ 2 (B) ลวกในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน

รอยละ 5 ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 นาที แลวลางใน
นํ้าเย็นจนหมดดาง  
     3.  แชวัตถุดิบทั้งสองชุดในสารละลายแคลเซียมคลอไรด เขมขน
รอยละ 1 เปนเวลา 3 นาที อัตราสวนระหวางสารละลายและมะระ
ข้ีนกเทากับ 2:1  



     
   
     4.  ลวกวัตถุดิบทั้ง 2 ชุดในสารละลายโซเดียมคลอไรดรอยละ 3  
อัตราสวนระหวางสารละลายและมะระขี้นกเทากับ 2 :1 เปนเวลา
ระหวาง 1-5 นาที  ที่อุณหภูมินํ้าเดือด  ตรวจสอบการลดลงของรส
ขม และการสูญเสียนํ้าหนักของมะระขี้นก  
     5.  แชอิ่มมะระข้ีนกทั้ง 2 ชุด ในนํ้าเชื่อมที่มีความเขมขน 30 
องศาบริกซ ปริมาตร 4 เทา ของนํ้าหนักมะระข้ีนก ที่อุณหภูมิหอง 
เปนเวลา 24 ชั่วโมง   
     6. เม่ือครบระยะเวลาตามกําหนด กรองแยกมะระขี้นกออกจาก
นํ้าเชื่อม ชั่งนํ้าหนักมะระขี้นก วัดหาปริมาณของแข็งที่ละลายไดใน
มะระและในน้ําเชื่อมดวย Refractometer               
     7.  ปรับนํ้าเชื่อมใหมีของแข็งที่ละลายไดเปน 40 องศาบริกซ 
แลวแชตอเปนเวลา 24 ชั่วโมง   
     8.  ดําเนินการเชนเดียวกับการทดลองในขอที่ 6 – 7 แลวเพิ่ม
ความเขมขนนํ้าเชื่อมใหเทากับ 50 องศาบริกซ แลวดําเนินซํ้าตาม
วิธีการในขอที่ 6 - 7 
     9.  เม่ือครบระยะเวลาการแชอิ่ม ใชนํ้าลางน้ําเชื่อมออกจาก
ผิวหนาของมะระข้ีนก แลวอบใหผิวหนาแหงที่อุณหภูมิ 55  องศา
เซลเซียส จนกระทั่งแหง บันทึกการเปลี่ยนแปลงนํ้าหนักในระหวาง
การอบ คํานวณอัตราการอบแหง 
     10.  ตรวจสอบคุณลักษณะและคุณภาพทางกายภาพของมะระ
ข้ีนก  ดังน้ี 
           10.1 คุณลักษณะทางกายภาพ ไดแก รูปทรง และคาสี ดวย
เครื่องวัดคาสี 
           10.2 การวัดความชื้นมะระขี้นกกอนและหลังการผานตูอบ
ลมรอน 
           10.3 การยอมรับทางประสาทสัมผัสดวยผูทดสอบชิม
จํานวน 10 คน  เพื่อประเมินการยอมรับสีเขียว   รสขมลดลง  ความ
กรอบ  หลังผานการอบลมรอน   และคุณภาพของมะระขี้นกแหง 
และคัดเลือกชุดทดลองที่มีการยอมรับสูงสุดเพื่อพัฒนาตอ 
 
ตอนที่ 2   ผลของสารละลายดางตอคุณภาพของมะระขี้นกแชอิ่ม
แหง 
     1.  เตรียมมะระข้ีนกตามวิธีการในตอนที่ 1 แลวแบงเปน  3  ชุด 
นําไปผานการเตรียมดังน้ี 

ชุดที่ 1 (a) ลวกในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน
รอยละ 2  ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 นาที แลวลวก
ในสารละลายโซเดียมคลอไรดความเขมขนรอยละ 3   ที่อุณหภูมิ 90 
องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 นาที   และลวกในสารละลายแคลเซียม
คลอไรดความเขมขนรอยละ 1   ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 30 นาที แลวลางดวยนํ้า   

ชุดที่ 2  (b) ลวกสารละลายโซเดียมคารบอเนตเขมขนรอย
ละ 4 ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 นาที ลางน้ํา 

ชุดที่ 3  (c) แชในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน
รอยละ 4 ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 นาที   แลวลวก
ในสารละลายแคลเซียมคลอไรดความเขมขนรอยละ 1  ที่อุณหภูมิ 
45 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30  นาที  แลวลางน้ํา 

     3.  แชอิ่มมะระข้ีนกทั้ง 3 ชุด ในนํ้าเชื่อมที่มีความเขมขน 30 
องศาบริกซ ปริมาตร 4 เทา ของนํ้าหนักมะระข้ีนก ที่อุณหภูมิหอง 
เปนเวลา 24 ชั่วโมง   
     4. เม่ือครบระยะเวลาตามกําหนด กรองแยกมะระขี้นกออกจาก
นํ้าเชื่อม ชั่งนํ้าหนักมะระข้ีนก วัดปริมาณของแข็งที่ละลายไดในมะระ
และน้ําเชื่อมดวย Refractometer  
     5.  ปรับปริมาณาของแข็งที่ละลายไดในนํ้าเชื่อมเปน 40 องศาบ
ริกซ แลวแชมะระตอเปนระยะเวลา 24 ชั่วโมง   
     6. ดําเนินการเชนเดียวกับการทดลองในขอที่ 4 – 5 แลวเพิ่ม
ความเขมขนนํ้าเชื่อมใหเทากับ 50 องศาบริกซ แลวดําเนินซํ้าตาม
วิธีการในขอที่ 4 - 5 
     7.  เม่ือครบระยะเวลาการแชอิ่ม นําไปอบใหผิวหนาแหงที่
อุณหภูมิ 55  องศาเซลเซียส จนกระทั่งแหง บันทึกการเปลี่ยนแปลง
นํ้าหนักในระหวางการอบ คํานวณอัตราการอบแหง 
     8.  ตรวจสอบคุณลักษณะและคุณภาพทางกายภาพของมะระ
ข้ีนก  และคัดเลือกสภาวะการแชอิ่มที่ดีที่สุดเพียง 1 สภาวะดังน้ี 

 
 

3. ผลการทดลอง และอภิปรายผล   
ตอนท่ี 1 ผลของการลวกในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดตอการ
ลดรสขมและคุณภาพของมะระขี้นกแชอิ่มแหง 

การลวกมะระขี้นกผาซีกในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด
เขมขนรอยละ 5 เปนเวลา 3 นาที พบวามีผลใหความขมของมะระ
ข้ีนกลดลงอยางชัดเจน อยางไรก็ตามการลวกมีผลทําใหมะระสูญเสีย
นํ้าหนักรอยละ 3 เม่ือนํามะระข้ีนกไปแชอิ่มตอในสารละลายน้ําตาล
ซูโครสพบวาทําใหปริมาณของแข็งในมะระเพิ่มข้ึนตามการเพิ่มข้ึน
ของปริมาณน้ําตาลในน้ําเชื่อม โดยการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนสูงสุดใน
การแชคร้ังแรก (รูปที่ 1) การแชในสารละลายดางทําใหคาสีของมะระ
ข้ีนกแชอิ่มกึ่งแหงแตกตางไปจากชุดควบคุมอยางชัดเจน(รูปที่ 2) 
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ความเขมขนของน้ําเชื่อม 30 องศาบริกซ
ความเขมขนของน้ําเชื่อม 40 องศาบริกซ
ความเขมขนของน้ําเชื่อม 50 องศาบริกซ
b- เน้ือมะระไมผานการลวกในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด
b+  เนื้อมะระผานการลวกในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด
w- นํ้าเชื่อมหลังแชอ่ิมมะระไมผานการลวกในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด
w+ น้ําเชื่อมหลังแชอ่ิมมะระผานการลวกในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด

รูปท่ี 1 ผลของความเขมขนของนํ้าเชื่อมตอปริมาณนํ้าตาลในเนื้อ
มะระข้ีนกที่ไมผานและผานการลวกในสารละลายโซเดยีมไฮดรอก
ไซด  และในน้ําเชื่อมในระหวางการแชอิ่ม 
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ชุด a  ลวกในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขนรอย
ละ 2 ท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 นาที
คา pH =  13  
ชุด b  ลวกสารละลายโซเดียมคารบอเนตเขมขนรอยละ
4 ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 นาที คา
pH = 9.5
ชุด c ปอกผิวดวยการลวกในสารละลายโซเดียมไฮดร
อกไซดเขมขนรอยละ 4 ท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 3 นาที  คา pH = 9.5
  L(0 ) – L (100)  คือ  ประเภทสีระหวางสีดํา  -  สีขาว  

 - A  -  +A         คือ  ประเภทสีระหวางสีเขียว -  สีแดง

 - B   -  +B        คือ  ประเภทสีระหวางสีนํ้าเงิน  -  สีเหลือง
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ชุด a  ลวกในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขนรอย
ละ 2 ท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 
ชุด b  ลวกสารละลายโซเดียมคารบอเนตเขมขนรอยละ
4 ท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 
ชุด c ปอกผิวดวยการลวกในสารละลายโซเดียมไฮดร
อกไซดเขมขนรอยละ 4 ท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
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มะระขี้นกไมผานการลวกในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด

มะระขี้นกผานการลวกในสารละลาย

  L(0 ) – L (100)  คือ  ประเภทสีระหวางสีดํา  -  สีขาว  

 - A  -  +A         คือ  ประเภทสีระหวางสีเขียว -  สีแดง

 - B   -  +B        คือ  ประเภทสีระหวางสีนํ้าเงิน  -  สีเหลือง

รูปท่ี 2 ลักษณะคณุภาพทางกายภาพของสีมะระข้ีนกแชอิ่มที่ไมผาน
และผานการลวกสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 
 
ตอนท่ี 2  ผลของชนิดสารละลายดางตอคุณภาพของมะระข้ีนกแช
อิ่มกึ่งแหง  

การลวกมะระขี้นกในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดและ
ในสารละลายโซเดียมไบคารบอเนตไมมีผลใหการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณของแข็งที่ละลายไดในมะระและนํ้าเชื่อมในการแชแตละครั้ง
แตกตางกัน อยางไรก็ตามมะระชุดที่ไมผานการแชในสารละลายทัง้
สองมีการเพิ่มของปริมาณนํ้าตาลในการแชคร้ังที่ 2 อยางชัดเจน (รูป
ที3) ปฏิบัติดังกลาวมีผลใหผลิตภัณฑมีคาสีตางกันดังรูปที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3  ผลของความเขมขนของนํ้าเชื่อมและการลวกในสารละลาย
ดางตอปริมาณนํ้าตาลในเน้ือมะระข้ีนก และในน้ําเชื่อมในระหวาง
การแชอิ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4 ลักษณะคณุภาพทางกายภาพของมะระขี้นกแชอิ่มกึ่งแหง 
 
4. สรุป และอภิปรายผล 
การลวกมะระขี้นกในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดและสาร
โซเดียมไบคารบอเนตสามารถปอกเปลือกมะระข้ีนก ทําใหสามารถ
เพิ่มอัตราการทําแหงแบบออกสโมติกได ในขณะเดียวกันพบวาทําให
ผลิตภัณฑยังคงมีลักษณะปรากฏที่ด ี 
         
5. ขอเสนอแนะ  

ควรไดศึกษาคุณคาทางโภชนาการและอายุการเก็บรักษา
ของผลิตภัณฑตอไป  
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