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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการทําพรีทรีทเมนต

โดยการลวก (85 องศาเซลเซียส, 3 นาที) รวมกับการแชสารละลาย
ออสโมติกที่ผสมกรดซิตริก (รอยละ 0.3) และกลีเซอรอล (รอยละ 5)  
ตอการยับยั้งปฏิกิริยาการเกิดสีนํ้าตาลของผลิตภัณฑเงาะอบแหง 
เปรียบเทียบกับตัวอยางที่ใชสารเมตาไบซัลไฟตความเขมขน 250  
พีพีเอ็ม และตัวอยางควบคุม ผลการทดลองพบวาเงาะอบแหงที่ไดมี
คาวอเตอรแอคติวิตี้ และความชื้นประมาณ 0.748 และรอยละ 16.87 
ตามลําดับ โดยตัวอยางที่ผานการทําพรีทรีทเมนตจะสามารถยับยั้ง
การเกิดปฏิกิริยาสีนํ้าตาลไดดีที่สุด เม่ือพิจารณาจากคาระดับการเกิด
สีนํ้าตาล (degree of browning) และปริมาณสาร 5-ไฮดรอกซีเมทิล
เฟอฟูรอล  (5-HMF) พบวามีคานอยกวาตัวอยางควบคุม  ใน
ขณะเดียวกันคาความสวาง (L*) และคาความแตกตางของสีโดยรวม 

(ΔE) มากกวาตัวอยางควบคุม และตัวอยางที่เติมเมตาไบซัลไฟต 
 
คําสําคัญ: ปฏิกิริยาการเกิดสีนํ้าตาล, พรีทรีทเมนต, เงาะ, การแช
อิ่ม, การอบแหง 
 
Abstract 

The objective of this research was to study the effect 
of pretreatment process using blanching (85°C, 3 min) and 
soaking in mixed solution of citric acid (0.3%) and glycerol 
(5%) on the inhibition of browning reaction in dried rambutan. 
The results were compared to samples with 250 ppm 
metabisulfite and without pretreatment (control). The water 
activity (Aw) and moisture content of dried rambutans were 
approximately 0.748 and 19.68%, respectively.  The pretreated 
samples showed the best potential for browning retardation.  In 
addition, the results demonstrated that degree of browning 
(DB) and 5-hydroxymethylfurfural values of all pretreated 
samples were lower, while lightness (L*) and total colour 

difference (ΔE) values were higher than control and sample 
with metabisulfite.  
 
Keywords: Browning reaction, Pretreatment, Rambutan, 
Osmotic, Drying 
 
 
 

1. บทนํา  
เงาะ (Nephelium lappaccum Linn.) จัดเปนหน่ึงในผลไม

ที่ มีความสําคัญทางเศรษฐกิจตอประเทศไทย โดยมีพื้นที่การ
เพาะปลูกมากทางภาคตะวันออก โดยเฉพาะในเขตจังหวัดจันทบุรี 
ระยอง ตราด และปราจีนบุรี ซ่ึงในแตละปประเทศไทยมีผลผลิตเงาะ
ในปริมาณที่มาก ในป 2551 ประเทศไทยมีการสงออกเงาะสด 5,363 
ตัน คิดเปนมูลคา 61.54 ลานบาท (กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
, 2551) แตจากขอมูลการสงออกพบวาประเทศไทยกลับสงออกเงาะ
ในรูปของผลสดไดไมเกินรอยละ 10 ของปริมาณเงาะที่ผลิตไดทั้ง
ประเทศ  

เน่ืองดวยเงาะเปนผลไมที่ออกตามฤดูกาล ซ่ึงจัดอยูใน
กลุมไคลแมคเทอริค (climacteric) คือมีการหายใจ และการผลิต    
เอทิลีนที่มากข้ึนอยางรวดเร็วภายหลังการเก็บเกี่ยว ทําใหเงาะสดมี
อายุการเก็บที่ส้ัน และเนาเสียงาย อันเปนปจจัยหน่ึงที่จํากัดดานการ
ขยายตลาดของเงาะสด โดยเฉพาะสูระดับสากล  นอกจากนี้ประเทศ
ยังประสบปญหาผลผลิตเงาะลนตลาดในชวงฤดูกาลผลิตมีปริมาณ
เกินความตองการของผูบริโภคภายในประเทศ ทําใหเกิดการสูญเสีย
ภายหลังการเก็บเกี่ยวในปริมาณมาก และผลผลิตมีราคาต่ํา  

การพัฒนาการแปรรูปเงาะเปนผลิตภัณฑตางๆ เชน เงาะ
กระปอง เงาะกวน และเงาะอบแหง  เปนตน จึงเปนอีกทางเลือกหน่ึง
ที่ชวยลดการสูญเสียภายหลังการเก็บเกี่ยว และเพิ่มมูลคาใหแก
ผลิตภัณฑ รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการขยายตลาดใหสงออกไปยัง
ตางประเทศ อยางไรก็ตามปจจุบันการผลิตผลไมอบแหงสวนใหญจะ
มีการเติมสารกลุมเมตาไบซัลไฟต ซ่ึงเปนหน่ึงในสารกอภูมิแพ (food 
allergen) โดยผูที่แพมาก หรือเปนหอบหืดอาจถึงตายได หรือถา
สะสมในรางกายมากๆ อาจทําใหหายใจติดขัด ปวดทอง ทองรวง 
อาเจียน และหมดสติได 

โดยทั่วไปผลไมอบแหงที่สงออกจากประเทศไทยใน
ปจจุบันสวนใหญยังผานกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม กลาวคือยัง
ผานกระบวนการแชในสารละลายน้ําตาลเขมขนเพื่อเพิ่มความหวาน 
และยืดอายุการเก็บรักษา  ดังน้ันในระหวางการอบแหงและการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑจึงมักเกิดการเปลี่ยนแปลงสีของผลิตภัณฑ โดย
ผลิตภัณฑที่เก็บไวเพียง 2 – 3 เดือน ที่อุณหภูมิหอง จะเปลี่ยนเปนสี
นํ้าตาลเขม ทําใหผลิตภัณฑมีอายุการเก็บส้ัน รวมถึงมีนํ้าตาลใน
ปริมาณสูง ซ่ึงไมเปนที่ตองการของผูบริโภค จากการศึกษาพบวามี
วิธีปองกันการเกิดปฏิกิริยาน้ําตาลในผลิตภัณฑอาหารหลายวิธีทั้ง
กอนและหลังการอบแหง เชน การใชสารเคมีเพื่อยับยั้งปฏิกิริยาการ
เกิดสีนํ้าตาล (Gonzalez-Aguilar และคณะ, 2004) การใชความรอน 
(Komthong และคณะ, 2007) การควบคุมคาความเปนกรดดาง 
(Laurila และคณะ, 1998) และการปรับปรุงสภาวะในการบรรจุ 



(Komthong และคณะ, 2007) เปนตน  นอกจากนี้ Clubbs และคณะ 
(2005) พบวาการใชกลีเซอรอล (glycerol) เปนสารละลายออสโมติก 
สามารถชวยลดคาวอเตอรแอคติวิตี้ ชวยปรับปรุงเน้ือสัมผัสของ
ผลไม สามารถปองกันเชื้อจุลินทรีย และไมสงผลตอการเกิดปฏิกิริยา
สีนํ้าตาลในผลิตภัณฑเชนกัน 

อยางไรก็ตามยังไมมีผูศึกษาเกี่ยวกับการปองกันการ
เกิดปฏิกิริยาสีนํ้าตาลในผลิตภัณฑเงาะอบแหงมากนัก  ดังน้ัน
วัตถุประสงคของงานวิ จัย น้ี จึง เปนการศึกษาผลของการทํา          
พรีทรีทเมนตดวยการลวก รวมกับการใชกรด และการใชกลีเซอรอล
เปนสารละลายออสโมติกตอการยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาการสีนํ้าตาล
ในผลิตภัณฑเงาะแชอิ่มอบแหง เปรียบเทียบกับการใชสารเมตา    
ไบซัลไฟต ซ่ึงอาจจะเปนทางเลือกหนึ่งที่ชวยพัฒนาคุณภาพ เพิ่ม
มูลคาใหกับผูผลิต และสรางความปลอดภัยใหกับผูบริโภค 
      
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
2.1 วัตถุดิบ 

เงาะสดซื้อจากจังหวัดจันทบุรี  ที่มีการเก็บเกี่ยวในชวง
เดือนเมษายน 2553 โดยเงาะสดเริ่มตนมีคารอยละความชื้น
ประมาณ 81.18 คาวอเตอรแอคติวิตี้ (AW) เปน 0.953 และคา
ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด (TSS) ประมาณ 17.5 บริกซ  

 
2.2 การทําพรีทรีทเมนต 

นําเงาะสดมาปลอกเปลือกและควานเมล็ดออก  จากน้ัน
ชั่งนํ้าหนักเนื้อเงาะเฉลี่ย 150 กรัม (15 ผล) ตอ 1 ชุดการทดลอง 
แลวนําเงาะมาแชในสารละลายแคลเซียมคลอไรด ความเขมขนรอย
ละ 0.5 (นํ้าหนัก/ปริมาตร) นาน 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นแบงเปน 3 ชุด
การทดลอง โดยชุดการทดลองที่ 1 คือชุดควบคุม (ไมผานการทํา 
พรีทรีทเมนต) ชุดการทดลองที่ 2 ทําพรีทรีทเมนตโดยนําเงาะไป
ลวกที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส นาน 3 นาที กอนนํามาแชใน
สารละลายผสมของน้ําตาลความเขมขน 25 บริกซ กับกลีเซอรอล
ความเขมขนรอยละ 5 (นํ้าหนัก/ปริมาตร) และกรดซิตริกความ
เขมขนรอยละ 0.3 (นํ้าหนัก/ปริมาตร) ที่อุณหภูมิหอง นาน 1 ชั่วโมง  
และชุดการทดลองที่ 3 นําเงาะมาแชในสารละลายน้ําตาลความ
เขมขน 25 บริกซ ที่มีการเติมสารโซเดียมเมตาไบซัลไฟตความ
เขมขน 250 สวนตอลานสวน (ppm) ที่อุณหภูมิหอง นาน 1 ชั่วโมง   

 
2.3 การอบแหง 

นําเงาะที่สะเด็ดนํ้าจากขอ 2.2 มาวางเรียงบนตะแกรง
ขนาด 43 × 72.5 × 3.5 เซนติเมตร โดยใหเงาะแตละผลมีระยะหาง
กันประมาณ 5 เซนติเมตร นําเขาตูอบลมรอนแบบถาด (บริษัทกลวย
นํ้าไทย, ประเทศไทย) ทําการอบแหงที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 8 ชั่วโมง 

 
2.4 การเก็บรักษา 

เงาะแชอิ่มอบแหงที่ไดถูกนํามาบรรจุในถุงซิบล็อก กอน
นําไปวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางกายภาพตอไป 

 
 
 
 

2.5 การวิเคราะหทางเคมี 
การวัดปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด (TSS) 
นําตัวอยางเงาะสดจํานวน 5 ผลมาหั่นใหเปนชิ้นเล็กๆ 

นําไปปน จากนั้นนําสวนที่เปนนํ้ามาวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได
ทั้งหมดดวยรีแฟรคโตมิเตอร (refractometer, รุน HR-130, บริษัท 
ATAGO, ประเทศญี่ปุน)  

 
การวิเคราะหปริมาณความชื้น (AOAC, 2000) 
อบภาชนะหาความชื้นที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส 

เปนเวลา 24 ชั่วโมง ทิ้งใหเย็นในโถดูดความชื้น15-30 นาที ชั่ง
นํ้าหนักภาชนะหาความชื้น ทําซ้ําโดยอบที่อุณหภูมิ 105 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 30 นาที ชั่งนํ้าหนักอีกครั้ง  (ใหมีนํ้าหนัก
ใกลเคียงกันมากที่สุด) จากนั้นชั่งนํ้าหนักตัวอยางใสในถาชนะหา
ความชื้นที่ทราบน้ําหนักประมาณ 2-3 กรัม นําตัวอยางอบในตูอบลม
รอนที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง ทิ้งใหเย็น
ในโถดูดความชื้น ชั่งนํ้าหนักตัวอยาง  ทําซ้ําโดยอบที่อุณหภูมิ  105 
องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที  ชั่งนํ้าหนักอีกครั้ง จากนั้นนํามา
คํานวณหาปริมาณความชื้นจากสูตรตอไปน้ี 
 
ปริมาณความชื้น (%)  =  ผลตางน้ําหนักตัวอยางกอนและหลังอบ  X 100 
                                             น้ําหนักตัวอยางกอนอบ 
       

การวิเคราะหหาคาวอเตอรแอคติวิตี้ (AW) 
วัดคาวอเตอรแอคติวิตี้ของเงาะอบแหงดวยเครื่องวัด

ปริมาณคาวอเตอรแอคติวิตี้ (รุน Thermoconstanter, ยี่หอ 
Novasina, ประเทศสวิตเซอรแลนด) โดยใชตัวอยางผลิตภัณฑที่หั่น
เปนชิ้นเล็กๆ แลวประมาณ 1.0 กรัม 
 

การวิเคราะหปริมาณสาร 5-ไฮดรอกซีเมทิลเฟอฟูรอล        
(5- hydroxymethylfurfural, HMF) 

นําตัวอยางเงาะอบแหงที่หั่นแลว 1 กรัม มาแชใน
สารละลายเอทานอลที่มีความเขมขนรอยละ 90 (ปริมาตร/ปริมาตร) 
ปริมาตร 20 มิลลิลิตร จากนั้นนําไปปนละเอียดดวยเครื่องโฮโมจีไน
เซอร (homogenizer, รุน RZR2021, ยี่หอ Heidolph, ประเทศ
เยอรมันนี) นาน  1  นาที  นํามาเหวี่ยงดวยเครื่องแยกตะกอนแบบ
หมุนเหว่ียง (centrifuge, รุน Universal 16, บริษัท Hettich, ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) ที่ความเร็ว 9,000  รอบตอนาที  เปนเวลา 1 นาที  
จากนั้นดูดสารละลายสวนที่ใสมา 2 มิลลิลิตร ใสในหลอดทดลองเติม
สารละลายกรดไตรคลอโรอะซิติก ความเขมขนรอยละ 12  (นํ้าหนัก/
ปริมาตร) ปริมาตร 2 มิลลิลิตร และเติมสารละลายกรดไธโอบารบิทู
ริก ความเขมขน  0.025 โมลาร ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ลงไปเขยาให
เขากัน  แลวนําไปใหความรอนที่อุณหภูมิ  40 องศาเซลเซียส  นาน  
50  นาที  จากนั้นทําใหเย็นทันทีและนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 
443 น า โ น เ ม ต ร  ด ว ย เ ค รื่ อ ง ส เ ป ค โ ต ร โ ฟ โ ต มิ เ ต อ ร 
(spectrophotometer, รุน Genesys 20, ยี่หอ Spectronic, ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) นําคาที่วัดไดไปคํานวณปริมาณสารไฮดรอกซีเมทิล
เฟอฟูรอลจากกราฟมาตรฐาน 

 



การวิเคราะหระดับการเกิดสีนํ้าตาล (degree of browning, DB)  
(ดัดแปลงมาจากวิธีการของ  Baloch และคณะ ,1973) 
 ชั่งตัวอยางแหง 3-5 กรัม  หั่นตัวอยางใหละเอียดใสลงใน
บิกเกอรขนาด 100 มิลลิลิตร  เติมกรดอะซิติก ความเขมขนรอยละ 
1.5 (ปริมาตร/ปริมาตร) 50 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไวนาน 10 นาที  นําไป
ปนใหละเอียดดวยเครื่องโฮโมจีไนเซอร (homogenizer, รุน 
RZR2021, ยี่หอ Heidolph, ประเทศเยอรมันนี) นาน 30 วินาที 
กรองดวยกระดาษกรองเบอร 1 (Whatman No. 1) นําสารละลายที่
กรองไดมาปรับปริมาตรเปน 250 มิลลิลิตร ดวยกรดอะซิติก ความ
เขมขนรอยละ 1.5 (ปริมาตร/ปริมาตร) หลังจากนั้นนําไปวัดคา
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 420 นาโนเมตร ดวยเครื่องสเปคโตร
โฟโตมิเตอร (spectrophotometer, รุน Genesys 20, ยี่หอ 
Spectronic, ประเทศสหรัฐอเมริกา) 
 
2.6 การวิเคราะหทางกายภาพ 

การวัดสี 
ทําการวัดคาสีของเงาะ 2 ดาน จากเงาะ 3 ผล ดวย

เคร่ืองวัดสี (รุน XE Plus, บริษัท Hunter Lab, ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) วัดคาสีในระบบ CIE LAB ไดคาความสวาง (L*), 
ความเปนสีแดง-เขียว (a*) และคาความเปนสีเหลือง-นํ้าเงิน (b*) 
โดย L* แสดงคาความสวางของสีซ่ึงมีคา 0-100 ที่ 0 แสดงถึงสีดํา 
และ 100 แสดงถึงสีขาว, a* และ b* บอกทิศทางของสี โดย + a* 
หมายถึงอยูในทิศทางของสีแดง –a* หมายถึงอยูในทิศของสีเขียว, 
+b* หมายถึงอยูในทิศของสีเหลือง และ –b* หมายถึงอยูในทิศของสี
นํ้าเงิน  

สําหรับคาความแตกตางของสีโดยรวม (ΔE) คํานวณจาก 
(a*2+b*2+L*2)1/2 
 
3. ผลการทดลองและอภิปรายผล 
 โดยทั่วไปการใชสารละลายออสโมติกในการทําพรีทรีทเมนต
กอนการอบแหง เปนการกําจัดนํ้าออกจากผลไม โดยอาศัยหลักการ
เคลื่อนยายน้ําบางสวนออกจากอาหารไปยังสารละลายที่มีความ
เขมขนสูงกวา หรือมีคาวอเตอรแอคติวิตี้ต่ํากวา (MacDougall, 
2002) อยางไรก็ตามจากการทดลองพบวาการทําออสโมติกกลับไม
สงผลตอการลดลงของคาวอเตอรแอคติวิตี้ และคารอยละความชื้น
ของผลิตภัณฑเงาะอบแหงที่ได  โดยตัวอยางชุดที่ 2 และ 3 มีคา   
วอเตอรแอคติวิตี้ และคารอยละความชื้นสูงกวาตัวอยางชุดที่ 1 ซ่ึง
เปนตัวอยางควบคุม ดังแสดงในตารางที่ 1 ทั้งน้ีอาจเกิดเนื่องจาก
การทําออสโมติกเปนกระบวนการที่มี 2 ชวงระยะเวลา คือ ชวงเวลา
ของการเคลื่อนที่ และการเขาสูสมดุล ซ่ึงระยะเวลาในการแชเงาะใน
สารละลายออสโมติกนาน 1 ชั่วโมง อาจไมเพียงพอใหเกิดภาวะ
สมดุลของตัวอยาง 
 
ตารางท่ี 1 การเปลี่ยนแปลงของคาวอเตอรแอคติวิตี้ และคารอยละ

ความชื้นของผลิตภัณฑเงาะอบแหง 
ชุดการทดลอง คาวอเตอรแอคติวิต้ี คาความชื้น (รอยละ) 

1 0.671 16.56 
2 0.748 16.87 
3 0.780 17.60 

 จากการศึกษาของ Krokida และ Maroulis (2000) พบวา
การเกิดสีนํ้าตาลของผลไมอบแหงที่ปราศจากสารในกลุมซัลไฟต
ระหวางการอบแหงเกิดจากปฏิกิริยาสีนํ้าตาลแบบอาศัยเอนไซมและ
ไมอาศัยเอนไซม ในขณะที่การเกิดปฏิกิริยาสีนํ้าตาลแบบไมอาศัย
เอนไซมชนิดเมลลารด (Maillard) จะเกิดมากระหวางการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑอบแหง  ซ่ึงเม่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงดานสีของ
ผลิตภัณฑเงาะอบแหง (ตารางที่ 2) พบวาการทําพรีทรีทเมนต (ชุดที่ 
2) สามารถยับยั้งปฏิกิริยาการเกิดสีนํ้าตาลไดดีที่สุด รองดวย
ตัวอยางที่ใชโซเดียมเมตาไบซัลไฟต (ชุดที่ 3) และตัวอยางควบคุม 
(ชุดที่ 1) สังเกตไดจากคาความสวาง (L*) และคาความแตกตางของ

สีโดยรวม (ΔE) ของตัวอยางชุดที่ 2 จะสูงกวาตัวอยางชุดที่ 1 รอย
ละ 29.3 และ 23.5 ตามลําดับ และชุดที่ 3 รอยละ 31.5 และ 30.5 
ตามลําดับ ในขณะเดียวกันคาความเปนสีเหลือง (b*) ของตัวอยาง
ชุดที่ 2 และ 3 ยังต่ํากวาชุดควบคุม  สวนการเปลี่ยนแปลงของคา
ความเปนสีแดง-เขียว (a*) พบวาชุดควบคุมใหคาความเปนสีแดง 
ในขณะที่ชุดที่ 2 และ 3 มีแนวโนมของคาไปในดานของสีเขียว  ซ่ึง
จากการศึกษาของ Barbosa-Canovas และ Vega-Mercado (1996) 
พบวาการใชกลีเซอรอลในสารละลายออสโมติก ชวยลดการเกิด     
สีนํ้าตาลในผลิตภัณฑผลไมอบแหงและชวยเพิ่มความคงตัวของกลิ่น
รสไดดวย โดยผลการเปลี่ยนแปลงขางตนสอดคลองกับการสังเกต
ดวยตา ดังรูปที่ 1  

ชุดที่ 1 

 

ชุดที่ 2 

 

ชุดที่ 3 

 

 
รูปท่ี 1 สีของผลิตภัณฑเงาะแชอิ่มหลังการอบแหง 
  
 



นอกจากนี้ในการศึกษาการเกิดสีนํ้าตาลของผลิตภัณฑ
โดยวิธีทางเคมีพบวา ตัวอยางชุดที่ 2 และ 3 มีคาระดับการเกิดสี
นํ้าตาลใกลเคียงกัน และตํ่ากวาตัวอยางควบคุม (ตารางที่ 3) ใน
ขณะเดียวกันการทําพรีทรีทเมนตสงผลใหปริมาณสาร 5-ไฮดรอกซี
เมทิลเฟอฟูรอล ซ่ึงเปนผลิตภัณฑของปฏิกิริยาเมลลารด ต่ํากวา
ตัวอยางอื่นๆ อยางเห็นไดชัด (ตารางที่ 3) เน่ืองจากการทําพรีทรีทเมนต
เปนกระบวนการที่ใชความรอน รวมกับการแชสารละลายออสโมติกที่
มีสวนผสมของกรดซิตริกและกลีเซอรอล  
 
ตารางท่ี 2 การเปลี่ยนแปลงคาสีเฉลี่ยของผลิตภัณฑเงาะอบแหง 

ชุดการทดลอง L* a* b* ΔE 

1 40.48  1.02 12.47 42.37 
2 52.34 -0.93  9.97 53.29 
3 39.79 -1.17  5.77 40.22 

 
ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของคาระดับการเกิดสีนํ้าตาล และ

ปริมาณ 5-ไฮดรอกซีเมทิลเฟอฟูรอล ของผลิตภัณฑเงาะ
อบแหง 

ชุดการทดลอง ระดับการเกิดสีนํ้าตาล 
(OD) 

ปริมาณ 5-HMF 
(ไมโครกรัม/ มิลลิลิตร) 

1 0.193 3.69 
2 0.158 2.58 
3 0.155 3.66 

 
ทั้งน้ีการใชความรอนเปนวิธีพื้นฐานที่ใชในการยับยั้ง

กิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส (polyphenoloxidase, 
PPO) (Terefe และคณะ, 2009) โดยสารประกอบฟนอลิกในผัก
ผลไมสามารถออกซิเดชัน (oxidation)โดยอาศัยเอนไซม PPO ได
ผลิตภัณฑเปนควิโนน (quinine) และเกิดการพอลิเมอไรเซชั่นเปน
รงควัตถุเมลานิน (melanin pigment) ซ่ึงมีสีนํ้าตาลได ทั้งน้ี Kumar 
และคณะ (2008) ทําการทดลองใชความรอนในการยับยั้งกิจกรรม
ของเอนไซม PPO ในเชอรร่ี โดยการใหความรอนที่อุณหภูมิ 45, 55, 
65, 75 และ 85 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที พบวา เอนไซมมี
ความคงตัวที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส แตไมมีความคงตัวที่
อุณหภูมิสูงกวา 75 องศาเซลเซียส สอดคลองกับรายงานของรุงทิพย 
(2549)  ซ่ึงพบวาสีการลวกที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส ข้ึนไป
สามารถทําลาย PPO ในลําไยอบแหงไดอยางสมบูรณ  ในขณะที่การ
ใชกรดซิตริก ซ่ึงมีคุณสมบัติในการจับโลหะ (chelating agent) ซ่ึงจะ
จับโลหะทองแดงที่ชวยเรงปฏิกิริยาของ PPO จึงชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม PPO เชนกัน (Son 
และคณะ, 2001)  
  
4. สรุปผล 
 จากการทําพรีทรีทเมนตโดยการลวก (85 องศาเซลเซียส,  
3 นาที) รวมกับการแชสารละลายออสโมติกที่ผสมกรดซิตริก (รอยละ 
0.3) และกลีเซอรอล (รอยละ 5) ตอการยับยั้งปฏิกิริยาการเกิด         
สีนํ้าตาลของผลิตภัณฑเงาะอบแหง เปรียบเทียบกับตัวอยางที่ใชสาร
เมตาไบซัลไฟตความเขมขน 250 พีพีเอ็ม และตัวอยางควบคุม     
ผลการทดลองพบวาเงาะอบแหงที่ไดมีคาวอเตอรแอคติวิตี้ และ

ความชื้นประมาณ 0.748 และรอยละ 16.87 ตามลําดับ โดยตัวอยาง
ที่ผานการทําพรีทรีทเมนตจะสามารถยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาสีนํ้าตาล
ไดดีที่สุด เม่ือพิจารณาจากคาระดับการเกิดสีนํ้าตาล (degree of 
browning) และปริมาณสาร 5-ไฮดรอกซีเมทิลเฟอฟูรอล (5-HMF)  
ที่ต่ํากวาตัวอยางควบคุม ในขณะเดียวกันคาความสวาง (L*) และ  

คาความแตกตางของสีโดยรวม (ΔE) ยังสูงกวาตัวอยางควบคุม และ
ตัวอยางที่ เติมเมตาไบซัลไฟตเชนกัน  ทั้งน้ีจากคุณสมบัติของ      
กลีเซอรอลในการที่ชวยลดคาวอเตอรแอคติวิตี้ของผลิตภัณฑ ดังน้ัน
หากมีการผลิตเงาะแชอิ่มอบแหงใหมีคาวอเตอรแอคติวิตี้ที่ต่ําลง
ประมาณ 0.4-0.5 การใชกลีเซอรอลก็อาจเปนทางเลือกหน่ึงที่ชวยลด
การเกิดสีนํ้าตาลของผลิตภัณฑในระหวางการเก็บรักษา 

 

5. ขอเสนอแนะ 
 1. เงาะแชอิ่มอบแหงที่ดีควรมีคาวอเตอรแอคติวิตี้ต่ํากวา 
0.4 เพื่อประโยชนในการเก็บรักษาและยืดอายุของผลิตภัณฑ 
 2. ควรมีการศึกษาผลของการเปลี่ยนระดับอุณหภูมิใน
ระหวางการอบแหง  ซ่ึ งอาจเปนแนวทางในการชวยลดการ
เปลี่ยนแปลงดานสีนํ้าตาลของผลิตภัณฑ และลดระยะเวลาในการ
อบแหง 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 โครงการวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนการวิจัยจากโครงการ
ครุวิจัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดรับคําปรึกษา
และช้ีแนะ ตลอดจนไดรับการเอื้อเฟอ อุปกรณและสถานที่จากศูนย
นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
แผนการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรูจากงานวิจัย 
 

จากการเขารวมโครงการครุวิจัย สกว. ณ ศูนยนวัตกรรม

และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร  คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยไดทําการศึกษา

วิจัย เร่ือง ผลของการทําพรีทรีทเมนตตอการยับยั้งปฏิกิริยาการเกิด

สีนํ้าตาลในเงาะแชอิ่มอบแหง นํามาซึ่งการจัดทําสาระการเรียนรูเพื่อ

บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ดวยแนวคิดที่ตองการพัฒนา

ใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการคิดที่เชื่อมโยงสูกระบวนการวิจัย                 

โดยเนนถึงปญหาผลไมในทองถ่ินลนตลาดและมีราคาผลผลิตตกต่ํา 

เพื่อใชกระบวนการวิจัยในการแปรรูปผลไม ที่จะชวยแกปญหาและ

พัฒนาผลิตภัณฑอาหารที่จะสามารถตอยอดในระดับอุตสาหกรรมได

ตอไป ซ่ึงไดจัดทําในลักษณะของชุดกิจกรรมการพัฒนากระบวนการ

คิดสูการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากผลไมทองถ่ิน 

หนวยการเรียนรู เร่ือง การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากผลไม

ทองถ่ิน ในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเพิ่มเติม วิชาโครงงาน

วิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

ผู เ รียน โดยใช รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร           

ที่กําหนดขั้นตอนของการจัดกระบวนการเรียนรู มี 3 ข้ันตอน คือ      

1. ข้ันการสงเสริมความรอบรู  2. ข้ันการปฏิบัติการดี มีประโยชนตอ



สังคม 3. ข้ันการพัฒนาและเผยแพรผลงาน ทั้งน้ีไดประยุกตทฤษฎี

การพัฒนาสติปญญาของเพียเจย ทฤษฎีพหุปญญา ความรู เร่ือง

ศักยภาพสมองกับการเรียนรู รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบใชปญหา

เปนหลัก (Problem Based Learning : PBL) และ 4 MAT ตลอดจน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คุณลักษณะพึงประสงคและสมรรถนะ

สําคัญของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 

มาเปนหลักเพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาคุณธรรม ควบคูกับสมรรถนะ

ทางวิทยาศาสตรที่เนนพัฒนากระบวนการคิดดวยกระบวนการวิจัยเพื่อ

พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  แปรรูปจากผลไมทองถ่ิน ที่สรางสรรค

วิทยาศาสตรสูความสุขและประโยชนตอสังคมตอไป  
 

 

สาระการเรียนรู 
การฝกทักษะกระบวนการคิดจะชวยพัฒนาความสามารถ 

ในการวิ จัยเพื่อแกปญหาและพัฒนานวัตกรรมจากทรัพยากร         
ในทองถ่ิน โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากเงาะ เปนตัวอยาง 
หน่ึงของกระบวนการวิจัย โดยใชกระบวนการคิดแกปญหา การคิด
วิเคราะหวิจารณ การคิดสรางสรรค และการคิดตัดสินใจ 

การวิจัย เปนกระบวนการเพื่อแกปญหาและพัฒนา 
ผลิตภัณฑจากทรัพยากรในทองถ่ิน ซ่ึงเปนการแกปญหาราคาผลไม
ตกต่ํา ยืดอายุในการเก็บรักษา และชวยเพิ่มมูลคา สรางรายไดใหกับ
ทองถ่ิน เพื่อการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

ศักยภาพที่ตองการพัฒนา (เปาหมายของการเรียนรู) 
1. ดานการสงเสริมความรอบรู 

1.1  ศึกษาเกี่ยวกับทกัษะพัฒนากระบวนการคิดสูการวิจัยเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากผลไมทองถ่ิน 

1.2  ระบุความสามารถทางวิทยาศาสตรได (สมรรถนะ
ทางวิทยาศาสตร) 

1.3  ฝกตนเองใหมีคุณลักษณะทางวิทยาศาสตร ดานจิต
วิทยาศาสตร 
2. ดานปฏิบัติการดี มีประโยชนตอสังคม 

2.1  ฝกทักษะกระบวนการคิด สูกระบวนการวิจัย 
2.2  ฝกพัฒนาตนเองใหมีสมรรถนะทางวิทยาศาสตร 

ไดแก  ดานความรู  ดานปฏิบัติการ และดานคุณลักษณะทาง
วิทยาศาสตร   

2.3 ฝกพัฒนาสมองซีกซายและซกีขวาอยางสมดุล เรียนรู
ตามแบบและความตองการของตนเองอยางเหมาะสม และสามารถ
พัฒนาตนเองอยางเต็มตามศักยภาพ 

2.4  ฝกการทํางานรวมกันและกระบวนการกลุม  
2.5  ฝกปฏิบัติการวางแผน ออกแบบและจัดทาํ โครงการ

และผลิตภณัฑ ที่มีประโยชนตอตนเอง และสังคมได 
3. ดานพัฒนา และเผยแพรผลงาน 

3.1  ตรวจสอบ ประเมินผลงานตนเองและนําผลมาพัฒนาและ
ปรับปรุงแกไขผลงานดวยตนเองได 

3.2  ฝกประชาสัมพันธผลงานได 
3.3  ฝกเขียนคําถามเพื่อใหผูอื่นตอบคําถามไดอยางหล ากหลาย 
3.4  ฝกประเมินผลงานของตนเองและของผูอื่นได 

เนื้อหาการเรียนรู 

หนวยการเรียนรู เร่ือง การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

แปรรูปจากผลไมทองถ่ิน  เวลา 12  ชั่วโมง แบงเปน 3  เร่ือง ไดแก 

เร่ืองท่ี 1   สรางกระบวนการคิด สูกระบวนการวิจัย 
(เวลา 3 ชั่วโมง) 

1.1 สนุกกับกระบวนการคิด 
1.2 ปญหาพาคิด 
1.3 ทุกปญหาแกดวยงานวิจัย 
1.4 มาเร่ิมตนกับการวิจัยกันเถอะ! 
1.5 เศรษฐกิจพอเพียงกับการวิจัย สรางไทยยั่งยืน 
เร่ืองท่ี 2   กิจกรรมสรางสรรคความรู สูความสุข

อยางพอเพียง  (เวลา 7 ชั่วโมง) 
2.1  เชื่อมโยงความรูสูการวิจัย : กรณีศึกษา การพัฒนา

ผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากเงาะ 
-  การผลิตเงาะอบแหง  
-  การผลิตเจลลี่ กัมม่ี  
-  การผลิตเม็ดบีตจากน้ําผลไม  
2.2  การทําโครงการและผลิตภัณฑ ที่เปนประโยชนตอ

ตนเองและสังคม ดวยกระบวนการวิจัย 
เร่ืองท่ี 3   จากวิจัยสูธุรกิจ  เรียนรูชีวิต  ประเมิน

ตนเอง (เวลา 2 ชั่วโมง) 
3.1 จัดทําแผนประชาสัมพันธ สรางสรรคความคิด 
3.2 กิจกรรมทดสอบตลาดและความตองการของผูบริโภค 
3.3    ตรวจสอบผลงานแผนประชาสัมพันธและผลิตภัณฑ 
3.4    ประเมินผลงาน สูการพัฒนา  และการประเมินตนเอง  
 

การจัดกระบวนการเรียนรู ประกอบดวย 3 ขั้น คือ 
1. ข้ันการสงเสริมความรอบรู 
2. ข้ันการปฏิบัติการดี มีประโยชนตอสังคม 
3. ข้ันการพัฒนา และเผยแพรผลงาน  
แตละข้ันของการจัดกระบวนการเรียนรูประกอบดวย

กิจกรรมตางๆ  ไดแก 
1. กิจกรรม รูไหม:ฉลาดรู ประกอบดวย การอาน คิด 

เขียนอยางมีศิลป และสรางสรรค 
2. กิจกรรม ลองทําดู เพ่ือรูจริง ประกอบดวยการตอบ 

คําถามเขียนคําถาม ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 
3. กิจกรรม การสรุปสวนสําคัญ ประกอบดวยการฝกสรุป

สาระสําคัญในสวนที่เปนความรู กระบวนการ  คุณคาของผลงาน 
4. กิจกรรม ชวนคิดชวนทํา ประกอบดวยการแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะทางวิทยาศาสตร 
5. กิจกรรม สนุกกับการคิด ประกอบดวยการฝกคิดโดยใช

เกมวิทยาศาสตร ปริศนาคําทาย และ อื่นๆ 
6. กิจกรรม การสํารวจคนหา (Exploration) ประกอบ ดวย

การฝกทํางานเปนกลุม การรวมมือรวมใจ การทําโครงการ / โครงงาน 
7. กิจกรรมการประเมินผลตนเอง ประกอบดวย            

การประเมินผลตนเองกอนเรียน ระหวางเรียน หลังเรียน 



แผนผังแสดงแนวทางในการนําองคความรูท่ีไดรับจากการศึกษาวิจัย ไปจัดทําสาระการเรียนรูเพ่ือใชในการเรียนการสอน 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              
แผนผังแสดงการวิเคราะหสาระการเรียนรูบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรู เพ่ือออกแบบกิจกรรมและส่ือการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาไทย 
- การเขียนอธิบาย 
- การใชภาษาไทยในการสื่อสาร
และการทํางาน 

วิทยาศาสตร 
- ชีวิตกับส่ิงแวดลอม 
- สารและสมบัติของสาร 
- การถายโอนพลังงานความรอน 
- อาหารและสารอาหาร 
- ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 

สังคมศึกษา ฯ 
- เศรษฐกิจพอเพยีง/เศรษฐศาสตร 
- ภูมิศาสตร / ภูมิปญญาทองถ่ิน  
- สังคมและทรัพยากรทองถ่ิน 

คณิตศาสตร 
- การแกปญหาและการใหเหตุผล 
- สถิติ การจัดการและนําเสนอขอมูล 

ศิลปะ 
- การสรางสรรคงานทัศนศิลป 
- การออกแบบและวาดภาพ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
- กระบวนการทํางาน 
- การวางแผนในการทํางาน 
- จิตวิสัยในการทํางาน ดวยความ
ประณีตรอบคอบสะอาด 

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
แปรรูปจากผลไมทองถ่ิน 

ภาษาตางประเทศ 
- การเขียนและการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของ เพื่อการ
สืบคน แสวงหาขอมูลสารสนเทศ ทาง
อินเตอรเน็ต และเพื่อการศกึษาตอ  

สุขศึกษาและพลศึกษา 
- การจัดการกับอารมณ  
ความเครียด และการฝกจิต 
- อาหารและโภชนาการ 

งานธุรกิจและพาณิชยกรรม 
- การขายและการตลาด 
 

งานคอมพิวเตอร 
- การใชงาน Ms Office เบ้ืองตน 
- การใชโปรแกรมออกแบบและ
ตกแตงชิ้นงาน 
- การสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต 

งานชาง/อุตสาหกรรม 
- การออกแบบผลิตภัณฑ 
- การเขียนแบบ 
 

งานคหกรรม 
- การแปรรูปและการ
ถนอมอาหาร 
- การประกอบอาหาร 
- งานประดิษฐ 

การศึกษาวิจัย เร่ือง ผลของการทําพรีทรีทเมนตตอการยับยั้งปฏิกิริยาการเกิดสีนํ้าตาลในเงาะแชอิ่มอบแหง 

พัฒนาส่ือการเรียนรู “ชุดกิจกรรมการพัฒนากระบวนการคิดสูการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากผลไมทองถ่ิน” 

เขารวมโครงการครุวิจัย สกว. ณ ศูนยนวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยอีาหาร มหาวิทยาลัยศลิปากร 

นํากระบวนการวิจัยและชุดกิจกรรมไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูกับผูเรียน 

ตรวจสอบและประเมินผล ดานความรู  ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะของผูเรียน โดยใชกระบวนการวิจัยทางการศึกษา 

ศึกษา วิเคราะห ถอดองคความรูจากงานวิจัย เพื่อจัดทําสาระการเรียนรูที่สัมพันธกับหลักสูตร ออกแบบกิจกรรมและสื่อการเรียนรู 

ควรปรับปรุงหรือไม ปรับปรุง 

พัฒนานวัตกรรมอยางตอเน่ือง และขยายผลสูเพื่อนครู เพื่อสรางเครือขายวิจัยพัฒนาการเรียนรูและพัฒนาวงการศึกษาตอไป 

ใช 



    แผนผังแสดงการวิเคราะหแนวคิดในการจัดทําชุดกิจกรรมการพัฒนากระบวนการคิดสูการวิจัย 
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากผลไมทองถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชุดกิจกรรมการพัฒนากระบวนการคิดสูการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากผลไมทองถ่ิน หนวยการเรียนรู เร่ือง การพัฒนา

ผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากผลไมทองถ่ิน  จึงเปนส่ือประกอบการเรียนรู  ในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเพิ่มเติม วิชาโครงงานวิทยาศาสตร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  ที่ครูผูสอนสามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียนและทองถ่ิน ซ่ึงทําใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพของตนเองในทุก ๆ ดาน มีกระบวนการคิดและกระบวนการวิจัย สงผลใหผูเรียนเปนบุคคล
แหงการเรียนรู  เกง ดี และมีความสุข สามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางพอเพียงและมีความสุข  เติบโตเปนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติอยางยั่งยืนสืบไป  

 

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ           

8 กลุมสาระการเรียนรู ตามมาตรฐานการ

เรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา         

ข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 

การจัดการเรียนรูแบบ 4MATและ        

Brain based learning 
ศักยภาพในการเรยีนรูวิทยาศาสตร การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อสงเสริม

ศักยภาพการเรียนรู 

1. มีความสามารถดานความรอบรู 

2. มีความสามารถดานปฏิบัติการ 

3. มีความสามารถดานการพัฒนา

คุณลักษณะการคนควาหาความรู 

1. ข้ันการสงเสริมความรอบรู 

2. ข้ันการปฏิบัติการดี มีประโยชนตอ

สังคม 

3. ข้ันการพัฒนาและเผยแพรผลงาน 

4MAT CYCLE 8 ขั้นตอน 

1. ข้ันสรางคุณคาและประสบการณ  

2. ข้ันวิเคราะหประสบการณ  

3. ข้ันปรับประสบการณเปนความคิด รวบยอด

4. ข้ันพัฒนาความคิดรวบยอด  

5. ข้ันลงมือปฏิบัติจากกรอบความคิด 

แนวคิดในการจัดทําชุดกิจกรรมการพัฒนากระบวนการคิดสูการวิจัย 
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากผลไมทองถ่ิน   

6. ข้ันสรางชิ้นงานเพื่อสะทอนตนเอง 

7. ข้ันวิเคราะหคุณคาและการประยุกตใช 

8. ข้ันแลกเปลี่ยนประสบการณเรียนรู 

บูรณาการกระบวนการคิด          

และกระบวนการวิจัย 

บูรณาการปรัชญาของ            

เศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะ

พึงประสงค 8 ประการ 

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

บูรณาการตามหลักสูตรทองถ่ินตาม

หลักสูตรสถานศึกษา 

บูรณาการการจัดการเรียนรู         

แบบใชปญหาเปนหลัก             

(Problem Based Learning : PBL) 
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