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บทคัดยอ  
          งานวิ จัยน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑขิงแชอิ่มกึ่งแหง ใหเปนที่ยอมรับของผูบริโภค โดยใชขิงที่
แก จั ด  จาก น้ันหั่ น ให เป น รูปทรงลู ก เต า ขนาด  0.5x0.5x0.5  
เซนติเมตร3 ผานความรอนจากไมโครเวฟระดับ medium ตมดวย
สารละลายเกลือ และแชในสารละลายแคลเซียมคลอไรด  จากนั้นแช
ในนํ้าเชื่อมที่ความเขมขน 30 องศาบริกซ นาน 24 ชั่วโมงแชใน
นํ้าเชื่อมที่ความเขมขน 40 องศาบริกซนาน 24 ชั่วโมง สุดทายแชใน
ความเขมขน 60 องศาบริกซ นาน 24 ชั่วโมง นําไปอบแหงดวย
เครื่องอบลมรอน ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 ชั่วโมง  
จะไดผลิตภัณฑที่มีสีเหลืองขุน ผิวดานนอกมีความแข็ง จากการ
วิเคราะหคุณภาพของผลิตภัณฑขิงแชอิ่มกึ่งแหงพบวา พบวาจะมีคา
ปริมาณของแข็งที่ละลายไดในขิงที่ 56 องศาบริกซ เกิดสภาวะสมดุล
ของการแชอิ่ม ที่ความเขมขน 40 องศาบริกซ มีคา hardness (Kgf) 
เทากับ 751.05  คา aw เทากับ 0.83  และมีความชื้นรอยละ 41.59 
เม่ือทดสอบการยอมรับของผูบริโภคจํานวน 25 คน พบวา ผูบริโภค
ใหคะแนนความชอบดานรสชาติเทากับ3.68± 0.47 เน้ือสัมผัสเทากับ
3.48 ± 0.51  และความชอบโดยรวมเทากับ3.72 ± 0.46          
 
คําสําคัญ: ผลิตภัณฑจากขิง   การแชอิ่มกึ่งแหง     ขิง    
 
1. บทนํา  
           การแชอิ่มผักและผลไมเปนการถนอมอาหารของคนไทยที่
รูจักและคุนเคยมานาน เพราะเปนการเก็บรักษาอาหารใหสามารถ
บริโภคไดเปนเวลานาน และยังสามารถเก็บคุณคาของอาหารชนิด
น้ันไวไดอีก  ขิง เปนสมุนไพรและมีประโยชนตอผูรับประทาน เชน  
รักษาโรคหวัด  ทําใหชุมคอ และรักษาอาการไอ  เปนตน ดังน้ันจึงมี
ผูนิยมนํามาแชอิ่มกึ่งแหง  แตวาผูผลิตยังประสบปญหาเรื่องของ  รส
สัมผัสที่ยังไมได รับการยอมรับการกลุมผูบริโภคบางกลุม เชน
ผลิตภัณฑยังมีรสเผ็ด  โดยเฉพาะขิงแกหรือขิงเผ็ดจะมีสารโอลิโอเล
ซิน (oleore-sin) อยูในขิงปริมาณมาก  เม่ือนํามาแชอิ่มจึงทําใหยังคง
มีรสชาติเผ็ด  หรือบางผลิตภัณฑมีรสหวานมากเกินไป เปนตน 
นอกจากนี้ยังพบวาในบางผลิตภัณฑขิงแชอิ่มกึ่งแหง ผูผลิตไดเพิ่ม
ความเขมขนของปริมาณนํ้าตาลในการแชอิ่มสูงมากเพื่อลดความเผ็ด
ลงจึงทําใหมีรสชาติที่หวานเกินไป ผูบริโภคจึงไดรับนํ้าตาลใน
ปริมาณสูงซ่ึงไมสงผลดีตอสุขภาพของผูบริโภค 
        ผูวิจัยไดเล็งเห็นประโยชนและความสําคัญของการบริโภคขิง 
ที่มีผลผลิตของขิงสดออกสูตลาดในปริมาณมาก จึงสนใจในการ
พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑแชอิ่มขิงกึ่งแหง เพื่อใหที่มีรส

สัมผัสที่แตกตางกับผลิตภัณฑที่มีอยูแลวในตลาด ผูบริโภคไดรับ
ปริมาณน้ําตาลในผลิตภัณฑขิงแชอิ่มกึ่งแหงในระดับที่ไมสูงเกินไป 
จนสงผลดีตอสุขภาพได 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ    
    2.1 วัสดุ ไดแก ขิงแก  นํ้าสะอาด  เกลือ  โซเดียมคลอไรด    
กลูโคสไซรัป  และนํ้าตาล                    
   2.2  อุปกรณ  ที่ใชในการทดลองไดแกอุปกรณสําหรับเตรียม
อาหาร เชน เขียง มีด หมอ และภาชนะสําหรับลางขิง   ตูอบ
ไมโครเวฟ ยี่หอ SAMSUNG รุน M183GN T.D.S.  ตูอบลมรอน 
เครื่องวัดความชื้น Satorius รุน MA150  เครื่องมือวัดความเขมขน

ของนํ้าตาล Refractometer - Hand Refractometer  ATAGO N-1€ 
Brix 0~32 %   ATAGO N-2E Brix 28~62 %  เคร่ือง Texture 
Analyzer ยี่หอ  Stable  Micro  System  รุน TA-XT2i ประเทศ
อังกฤษ  ชนิดหัววัดเสนผานศูนยกลาง  35 มิลลิเมตร เครื่องวัด  aw 
ยี่หอ  AQUA  LAB  
 
วิธีการทดลอง  

ตอนท่ี 1  ผลของการใหความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟ
และการตมในสารละลายเกลือตอการแชอ่ิมและคุณภาพของ
ขิงแชอ่ิมกึ่งแหง 

ลางทําความสะอาด และปอกผิวขิงออก หั่นใหเปนรูปลูกเตา
ขนาด 0.5x 0.5x 0.5 เซนติเมตร3 แลวแบงออกเปน 2 ชุด  ชุดที่ 1 
คือชุดควบคุม และชุดที่ 2 ใหความรอนแกขิงในตูอบไมโครเวฟโดย
ใชพลังงานระดับ  medium เปนเวลา 1 นาที แลววางทิ้งใหเย็น 
จากนั้นแบงขิงแตละชุด ออกเปน 2 ชุดยอยเพื่อดําเนินการดังน้ี 

ชุดที่ 1.1 และ 2.1 ตมในนํ้าเดือด  
ชุดที่ 1.2 และ 2.2 ตมในสารละลายเกลือเขมขนรอยละ 3 

ขณะเดือด 
ทั้ง 4 ชุดทดลอง ใชระยะเวลาตมนาน 5 นาที ดวยอัตราสวน

ระหวางน้ําหรือสารละลายตอขิงเทากับ 2:1 ตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงนํ้าหนัก ลักษณะทางกายภาพของขิง และทดสอบชิม
เพื่อประเมินความเผ็ดที่เหลืออยู ตมขิงซํ้าในสภาวะเดิมอีกจํานวน 2 
คร้ัง แลวแชขิงทั้ง 4 ชุดในสารละลายแคลเซียมคลอไรด เขมขนรอย
ละ 3 ในอัตราสวนระหวางสารละลายและขิงเทากับ 3:1 นาน 20 
นาที หลังจากนั้นนําไปแชในนํ้าเชื่อมที่มีความเขมขน 30 องศาบริกซ 
เปนเวลา 24 ชั่วโมง แลวปรับนํ้าเชื่อมใหมีความเขมขนเทากับ  40 
องศาบริกซ แลวแชตอเปนเวลา 24 ชั่วโมง จึงปรับความเขมขนของ
เชื่อมใหมีคาเทากับ 60  องศาบริกซ และแชตอไปเปนเวลา 24 



  

ชั่วโมง บันทึกการเปลี่ยนความเขมขนของนํ้าเชื่อมและปริมาณ
ของแข็งที่ละลายไดในขิงทุกระยะการแช นําขิงทั้ง 4 ชุด มาอบแหง
ดวยเครื่องอบลมรอน ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 
ชั่วโมง แลวตรวจสอบเนื้อสัมผัส คา aw ของขิง และการยอมรับทาง
ประสาทสัมผัส แลวคัดเลือกชุดทดลองที่ไดรับการยอมรับมากที่สุด 
เพื่อใชศึกษาในตอนตอไป 
 

ตอนท่ี 2  ผลของเวลาในกระบวนการ  Osmotic 
dehydration ตอคุณภาพของขิงแชอ่ิมกึ่งแหง 
          เตรียมขิงตามวิธีการในตอนที่ 1 ใหความรอนในตูอบ
ไมโครเวฟที่พลังงานระดับ medium  เปนเวลา 1 นาที แลววางทิ้งให
เย็น แลวตมในสารละลายเกลือที่มีความเขมขนรอยละ 3 ขณะเดือด 
เปนเวลา 3 นาที โดยใชอัตราระหวางสารละลายตอขิงเทากับ 2:1 โดย
ตมขิงซํ้าในสารละลายเกลือใหมอีก 2 คร้ัง แลวแชในสารละลาย
แคลเซียมคลอไรดที่มีความเขมขนรอยละ 3 โดยใชอัตราสวนระหวาง
สารละลายและขิงเทากับ 3:1 ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 20 นาที แบงขิงที่ไดออกเปน  2  ชุด เพื่อดําเนินการดังน้ี ชุดที่ 
1 แชในนํ้าเชื่อมที่มีความเขมขนของนํ้าตาลเทากับ  30 องศาบริกซ 
เปนเวลา  6 ชั่วโมง แลวเพิ่มความเขมขนของนํ้าเชื่อมเปน 40 
องศาบริกซ กอนจะแชตอเปนเวลา 6 ชั่วโมง สําหรับชุดที่  2 จะ
ดําเนินการในลักษณะเดียวกับชุดที่ 1 แตจะแชขิงในนํ้าเชื่อมเปน
เวลา 12 ชั่วโมง เม่ือการแชส้ินสุด ตรวจสอบปริมาณของแข็งที่
ละลายไดในนํ้าเชื่อมและในขิง แลวนําขิงทั้งสองชุดไปอบใหผิวหนา
แหงดวยเครื่องอบลมรอนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส  นาน 4 
ชั่วโมง  
 

ตอนท่ี 3  ผลของการใชสารละลายผสมของน้ําตาล
ทรายและกลูโคสตอคุณภาพของขิงแชอ่ิมกึ่งแหง        
           เตรียมขิงตามวิธีการในตอนที่ 1ใหความรอนในตูอบ
ไมโครเวฟที่พลังงานระดับ medium  เปนเวลา 3 นาที แลววางทิ้งให
เย็น แลวตมในสารละลายเกลือที่มีความเขมขนรอยละ 3 ขณะเดือด 
เปนเวลา 3 นาที โดยใชอัตราระหวางสารละลายตอขิงเทากับ 2:1 
โดยตมขิงซํ้าในสารละลายเกลือใหมอีก 3 คร้ัง แลวแชในสารละลาย
แคลเซียมคลอไรดที่มีความเขมขนรอยละ 3 โดยใชอัตราสวนระหวาง
สารละลายและขิงเทากับ 3:1 ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 20 นาที  นําขิงมาแชในนํ้าเชื่อมความเขมขน 30 องศาบริกซ  
นาน 24 ชั่วโมง แลวปรับนํ้าเชื่อมใหมีความเขมขนเทากับ  40 
องศาบริกซ แลวแชตอเปนเวลา 24 ชั่วโมง ปรับความเขมขนของ
นํ้าเชื่อมใหมีคาเทากับ 60 องศาบริกซ  โดยดําเนินการดังน้ี ชุดที่ 1 
ปรับนํ้าเชื่อมใหมีความเขมขนของ สารละลายซูโคสและสารละลาย
กลูโคสไซรัป ในอัตราสวนเทากับ 30 : 30  ชุดที่ 2 ปรับนํ้าเชื่อมใหมี
ความเขมขนของสารละลายซูโคสและสารละลายกลูโคสไซรัปใน
อัตราสวนเทากับ 40 : 20  แลวแบงขิงออกเปน 2 ชุด นําไปแชในนํา
เชื่อมชุดที่ 1 และชุดที่ 2 นาน 24 ชั่วโมง เม่ือส้ินสุด  บันทึกการ
เปลี่ยนความเขมขนของนํ้าเชื่อมและปริมาณของแข็งที่ละลายไดใน
ขิงทุกระยะการแช  นําขิงทั้ง 2 ชุด มาอบแหงดวยเครื่องอบลมรอน 
ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 ชั่วโมง แลวตรวจสอบเน้ือ
สัมผัส การยอมรับทางประสาทสัมผัส และคา aw ของขิง  
 

ตอนท่ี 4  ผลของคุณภาพของขิงแชอ่ิมกึ่งแหงตอการยอมรับ
ผลิตภัณฑของผูบริโภค 
     ทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ จากกระบวนการผลิต (รูปที่ 1)
ของผูบริโภคจํานวน 25 คน โดยการทดสอบชิมจากขิงแชอิ่ม ของชุด
ทดลองดังน้ี  
 
     ชุดที่ 1  +m+s (24)    
     ชุดที่ 2  +m+s (6)  
     ชุดที่ 3  +m+s (12) 
     ชุดที่ 4  +m+s+cr30   
     ชุดที่ 5  +m+s+cr40  
     หลังจากนั้น นํามาวิเคราะหคุณภาพทางประสาทสัมผัส และ 
วิเคราะหคุณภาพของผลิตภัณฑขิงแชอิ่มกึ่งแหง ดานลักษณะทาง
กายภาพและดานเคมีของผลิตภัณฑ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1  กระบวนการผลิตผลิตภัณฑขิงแชอิ่มกึ่งแหง 
 
 
 
 
 
 

ขิงแกจัด 

หั่นขิงเปนรูปลูกเตา 

ผานความรอนจากคลื่นไมโครเวฟ

ตมในสารละลายเกลือ 

แชแคลเซียมคลอไรด 

แชในนํ้าเชื่อม ความเขมขน 30  องศาบริกซ  24  ชั่วโมง 

อบแหงดวยเร่ืองอบลมรอน 

ขิงแชอิ่มกึ่งแหง 

แชในนํ้าเชื่อม ความเขมขน 40  องศาบริกซ  24  ชั่วโมง 

แชในนํ้าเชื่อม ความเขมขน 60  องศาบริกซ  24  ชั่วโมง 



  

3. ผลการทดลอง (และอภิปรายผล)   
    3.1 ผลของการใหความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟและ
การตมในสารละลายเกลือตอการแชอ่ิมและคุณภาพของขิงแชอ่ิมกึ่ง
แหง 
    3.1.1  ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดในขิง 
         เม่ือนําขิงทุกชุดทดลองแชในนํ้าเชื่อมเขมขน 30  40 และ 60 
องศาบริกซ นาน 24 ชั่วโมง  จากนั้นนําไปหาปริมาณของแข็งที่ลาย
ไดในขิง  แสดงผลการทดลองดังรูปที่ 1 
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รูปท่ี 2  ผลของปริมาณของแข็งที่ละลายในขิงเม่ือผานการใหความ 
รอนดวยคลื่นไมโครเวฟและการตมในสารละลายเกลือ 
หมายเหตุ  -m-s(24)  หมายถึง  ขิงที่ไมไดรับความรอนจากคลืน่ไมโครเวฟ

และตมในน้ําเดือด แชนานเปนเวลา 24 ช่ัวโมง 
                  -m+s(24) หมายถึง  ขิงที่ไมไดรับความรอนจากคลืน่ไมโครเวฟและ

ตมในสารละลายเกลือ แชนานเปนเวลา 24 ช่ัวโมง 
                  +m-s(24)   หมายถึง  ขิงที่ไดรับความรอนจากคลืน่ไมโครเวฟและ

ตมในน้ําเดือด แชนานเปนเวลา 24 ช่ัวโมง 
                  +m+s(24)   หมายถึง  ขิงที่ไดรับความรอนจากคลืน่ไมโครเวฟและ

ตมในสารละลายเกลือ แชนานเปนเวลา 24 ช่ัวโมง 

 
       พบวาปริมาณของแข็งที่ละลายไดในขิงเพิ่มข้ึนตามการเพิ่ม
ความเขมของนํ้าเชื่อม  โดยที่ชุดทดลอง +m+s(24) มีปริมาณ
ของแข็งที่ละลายในขิงมากที่สุด เน่ืองจากในกระบวนการ Osmotic 
dehydration จะเกิดการแพรของนํ้าและตัวถูกละลายพรอมกัน แตใน
ทิศทางตรงกันขาม ปริมาณของของแข็งที่ละลายไดในขิงจากทุกชุด
จึงเพิ่มข้ึนตามการเพิ่มความเขมขนของนํ้าเชื่อม (รุงนภา วิสิฐอุดร
การ,2553) สําหรับขิงที่ผานการใหความรอนดวยการตมพบวาอัตรา
การทําแหงเพิ่มข้ึนน้ัน อาจเปนเพราะของแข็งที่ละลายไดสามารถ
ผานเนื้อเยื่อไดงาย เม่ือโครงสรางของเนื้อเยื่อถูกทําลาย (Alzamora  
et al.,1997)  สําหรับขิงที่ผานความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟจะมี
ปริมาณของแข็งที่ละลายไดมากที่สุด อาจเปนไอนํ้าที่เกิดข้ึนภายใน
เน้ือเยื่อของขิงในระหวางการไดรับคลื่นไมโครเวฟอาจทําใหเกิดการ
ฉีกขาดของเนื้อเยื่อ และเกิดเปนชองโพรงที่เอื้อตอการดูดซับนํ้าตาล
ไว (Rastogi et al., 1999) สําหรับปริมาณของแข็งที่ละลายในขิงที่
แชในนํ้าเชื่อมเขมขน 30 องศาบริกซ มีความแตกตางกันนอยมาก
น้ัน อาจเปนเพราะน้ําเชื่อมยังมีความเขมขนต่ําในระดับที่ไมสามารถ
แสดงผลตางของความยากงายของเนื้อเยื่อขิงตอการยอมใหตัวถูก
ละลายแพรผาน แตเม่ือปรับระดับความเขมขนที่สูงข้ึน จะเห็นความ
แตกตางชัดเจน เน่ืองจากสารละลายมีความหนืดเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะ
ขัดขวางการแพรผานของนํ้าตาล ดังน้ันโครงสรางของขิงที่ถูกทําลาย

ไปมาก เชน ในกรณีของขิงที่ไดรับความรอนจากพลังงานคลื่นจาก
ไมโครเวฟจะมีคาปริมาณของแข็งที่ละลายไดมากที่สุด  
 

    3.1.2  ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดในน้ําเชื่อม  
         การแชขิงในนํ้าเชื่อมเปนเวลา 24 ชั่วโมง ทําใหความเขมขน
ของนํ้าเชื่อมเปลี่ยนแปลงดังรูปที่ 2  พบวาปริมาณของแข็งที่ละลาย
ไดในนํ้าเชื่อมที่ใชแชขิงที่ผานการใหความรอนจากคลื่นไมโครเวฟมี
คาต่ํากวาชุดทดลอง โดยเฉพาะเมื่อความเขมขนของนํ้าเชื่อมเทากับ  
60 องศาบริกซ ซ่ึงสอดคลองและอธิบายไดดวยผลการทดลองในขอ
ที่ผานมา     
  

0

10

20

30

40

50

60

70

   30 องศาบริกซ    40 องศาบริกซ    60 องศาบริกซ

ความเขมขนของน้ําเชื่อม

ป
ริม
าณ

น้ํ
าต
าล
ที่
ลา
ย
ใน
น้ํ
าเ
ชื่
อม

( อ
งศ
าบ
ริก
ซ

)

   -m-s(24)
   -m+s(24)
   +m-s(24)
   +m+s(24)

 
       รูปท่ี 3 ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ําเชื่อมหลังการแชขิงชุด
ตางๆ  
 
                     3.1.3  คุณภาพของขิงแชอ่ิมกึ่งแหง  
         คา hardness (Kgf) และคา aw ของขิงแชอิ่มกึ่งแหงแสดงใน
ตารางที่ 1 พบวาชุดทดลอง –m+s(24)มีคา  hardness (Kgf) และคา 
aw  สูงสุด และชุดทดลอง +m+s(24) มีคาสูงรองลงมา การใช
สารละลายเกลือทําใหคา hardness (Kgf) ของขิงเพิ่มข้ึน และทําให
คา  aw  ต่ํากวาชุดทดลองอื่น ทั้งน้ีเปนเกลือสามารถลดความอิสระ
ของนํ้าที่เหลืออยูในขิงได ซ่ึงสอดคลองกับการทดลองของ Qi และ
คณะ (1988) ที่พบวาสารละลายที่เหมาะสมในการทําแหงชิ้นแครอท
คือสารละลายน้ําตาล เขมขนรอยละ 44 (w/w) ที่มีเกลือรอยละ 7 
(w/w) เชนเดียวกับ Lerici และคณะ (1985) พบวาการเติมเกลือใน
สารละลายน้ําตาลในปริมาณไมเกินรอยละ 2 จะเพ่ิมอัตราการสูญเสีย
ความชื้น ในขณะที่ไมมีผลตออัตราการดูดซับนํ้าตาลโดยเอบเปล 
 
ตารางท่ี 1  คา hardness (Kgf) และคา aw  ของขิงแชอิ่มกึ่งแหง 

 
ชุดทดลอง hardness (Kgf) aw 
-m-s(24) 722.30 0.87 
-m+s(24) 832.40 0.84 
+m-s(24) 718.64 0.86 
+m+s(24) 751.05 0.83 

 
      
 
 



  

                  3.1.4  การยอมรับทางประสาทสัมผัส  
      ผลการยอมรับทางประสาทของขิงทั้ง 4 ชุดแสดงในตารางที่ 2    
พบวาผูทดสอบชิมใหคะแนนชุดทดลองที่ผานการใหความรอนจาก
คลื่นไมโครเวฟ และตมในสารละลายเกลือ(+m+s(24))  สูงสุดทั้ง
ทางดานรสชาติ  เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวม (p<0.5)  
  
ตารางท่ี 2  คุณภาพทางประสาทสัมผัสของขิงแชอิ่มกึ่งแหง  
 

คะแนนความชอบ ชุด 
การทดลอง รสชาต ิ เน้ือสัมผัส ความชอบ

โดยรวม 

-m-s(24) 2.24 ± 0.43 2.60 ± 0.50 2.48 ± 0.50 
-m+s(24) 2.64 ± 0.43 2.88 ± 0.60 2.60 ± 0.58 
+m-s(24) 3.04 ± 0.67 3.16 ± 0.37 3.12 ± 0.66 
+m+s(24) 3.68± 0.47 3.48 ± 0.51 3.72 ± 0.46 
    
             3.2  ผลของเวลาในกระบวนการ  Osmotic 
dehydration ตอคุณภาพของขิงแชอ่ิมกึ่งแหง 
                  3.2.1 ผลของปริมาณของแข็งท่ีละลายไดในขิงหลัง
การแชในน้ําเชื่อมเปนระยะเวลาที่แตกตางกัน  
      เม่ือนําขิงที่ผานการใหความรอนจากคลื่นไมโครเวฟและตมใน
สารละลายเกลือ มาแชนํ้าเชื่อม 6 ชั่วโมง  12  ชั่วโมง หลังจากนั้น
นํามาหาคาปริมาณของแข็งที่ละลายไดในขิง แลวเปรียบเทียบกับชุด
ทดลอง +m+s(24) ของตอนที่ 1 ไดผลตามรูปที่ 3 พบวาขิงที่ผาน
การใหพลังงานความรอนจากไมโครเวฟ เม่ือแชในนํ้าเชื่อมเปนเวลา 
6,12 และ 24  ชั่วโมง ปริมาณของแข็งที่ละลายไดในขิงที่แชนํ้าเชื่อม
เปนเวลา 24 ชั่วโมง จะมีคาสูงสุด 
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    รูปท่ี 4  ผลของปริมาณของแข็งที่ละลายไดในขิงเม่ือผานการแช 
นํ้าเชื่อมในเวลาที่ตางกัน 
 
หมายเหตุ  +m+s(6) หมายถึง ขิงที่ไดรับพลังงานความรอนจากไมโครเวฟและ

ตมในสารละลายเกลือ แชในน้ําเช่ือมนาน 6 ช่ัวโมง 
                  +m+s(12) หมายถึง ขิงที่ไดรับพลงังานความรอนจากไมโครเวฟ

และตมในสารละลายเกลือ แชในน้ําเช่ือมนาน 12 ช่ัวโมง 

    
 

                 3.2.2  ผลของปริมาณของแข็งท่ีละลายไดในน้ําเชื่อม
หลังการแชอ่ิมเปนระยะเวลาที่แตกตางกัน 
       ความเขมขนของของแข็งที่ละลายไดในนํ้าเชื่อมหลังการแชขิง 
แสดงดังรูปที่ 4 พบวาน้ําเชื่อมที่ผานการแชนาน 24 ชั่วโมงมี
ของแข็งที่ละลายในน้ําเชื่อมสูงกวาทุกชุด โดยเฉพาะเมื่อความ
เขมขนของน้ําเชื่อมเทากับ 40 องศาบริกซ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะใน
ระยะเวลาตางๆ อัตราการแพรของนํ้าและน้ําตาลแตกตางกัน ใน
ลักษณะที่ทําใหการดูดซับนํ้าตาลเกิดนอยลงเม่ือนํ้าเชื่อมมีความ
เขมขนเพิ่มข้ึน 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

   30 องศาบริกซ    40 องศาบริกซ

ความเขมขนของน้ําเชื่อม

ป
ริม
าณ

ข
อง
แข
็ง
ที่
ล
ะล
าย
ใน
น้ํ
าเ
ชื่
อ
ม

 
( อ
งศ

าบ
ริก
ซ
)

   +m+s(6)
   +m+s(12)
  +m+s (24)

    รูปท่ี 5  ผลของเวลาในการแชอิ่มตอปริมาณของแข็งที่ละลายได
ในนํ้าเชื่อม  
 
                     3.2.3  ผลของระยะเวลาแชน้ําเชื่อมตอคุณภาพ
ของขิงแชอ่ิมกึ่งแหง 
       คา hardness (Kgf)  และคา aw ของขิงที่แชในนํ้าเชื่อมเปน
ระยะเวลาตางๆแสดงในตารางที่ 3 พบวา ชุดทดลอง -m+s(6)   มีคา  
hardness (Kgf) สูงสุด และชุด +m+s(24) มีคา aw สูงสุด 
 
    ตารางท่ี 3   ผลการวิเคราะหคา hardness (Kgf) และ aw   ของขิง
แชอิ่มกึ่งแหงเม่ือผานกระบวนการ  Osmotic dehydration ในการแช
นํ้าเชื่อมที่เวลานานตางกัน 

ชุดทดลอง hardness (Kgf) aw 
+m+s(6) 1149.55 0.79 
+m+s(12) 1046.41 0.80 
+m+s(24) 751.05 0.83 
 
   
                3.3  ผลของการใชสารละลายผสมของน้ําตาลทราย
และกลูโคสตอคุณภาพของขิงแชอ่ิมกึ่งแหง        
                        3.3.1  ผลตอปริมาณของแข็งท่ีละลายไดในขิง 
    ปริมาณของแข็งที่ละลายไดในขิงในระหวางการแชในสารน้ําตาล
และกลูโคสที่มีความเขมขน  60 องศาบริกซแสดงดังรูปที่ 6          
พบวาการใชนํ้าตาลกลูโคสทําใหปริมาณของแข็งที่ละลายไดในขิงมี
ปริมาณสูงกวาเม่ือใชนํ้าตาลเพียงอยางเดียว  
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รูปท่ี 6  ปริมาณของแข็งที่ละลายไดในขิงเม่ือแช ในนํ้าเชื่อมที่มี
สวนผสมของสารละลายในอัตราสวนที่ตางกัน 
หมายเหตุ  +m+s+cr30  หมายถึง  ขิงที่ไดรับพลังงานความรอนจาก

ไมโครเวฟและผานการตมในสารละลายเกลอืแชในน้ําเช่ือมที่มี
สวนประกอบของซูโคสและกลูโคสไซหรับในสัดสวน 30:30  

                  +m+s+cr40 หมายถึง  ขิงที่ไดรับพลังงานความรอนจากไมโครเวฟ
และผานการตมในสารละลายเกลือแชในน้ําเช่ือมที่มีสวนประกอบ
ของซูโคสและกลูโคสไซหรับในสัดสวน 40:20  

   
                       3.3.2 คุณภาพผลิตภัณฑขิงแชอ่ิมกึ่งแหงท่ีได
จากการแชในสารละลายซูโครสและกลูโคส 
     ผลการศึกษาพบวาชุด  -m+s30  มีคา hardness (Kgf) สูงกวา
ชุดทดลองอื่น  และคา aw ของ+m+s(24) อยูในระดับสูงกวาชุด
ทดลองอื่น (ตารางที่ 4) แสดงใหเห็นวานํ้าตาลกลูโคสที่ถูกขิงดูดซับ
ไวมีผลใหคา hardness (Kgf) สูง และเกิดการหดตัวลงของขิง ตาม
รูปที่ 7 การเปลี่ยนแปลงรูปรางของขิงดังกลาว แสดงใหเห็นวาการ
สูญเสียนํ้าออกจากขิงเกิดข้ึนในอัตราที่เร็วกวาการดูดซับของแข็งที่
ละลายไดจากน้ําเชื่อม  
  
ตารางท่ี 4   คา hardness (Kgf) และ aw   ของขิงแชอิ่มกึ่งแหงเม่ือ
แชในนํ้าเชื่อมที่มีสวนผสมของสารละลายในอัตราสวนที่ตางกัน  

ชุดทดลอง hardness (Kgf) aw 
+m+s30 2568.48 0.64 
+m+s40 2475.25 0.61 
+m+s(24) 751.05 0.83 
 
       

     
 
    รูปท่ี 7 ลักษณะทางกายภาพของขิงระหวาสารละลายซูโคส และ
สารละลายซูโคส-กลูโคสไซรัปที่มีอัตราสวน 30:30 และ 40:30      
 
 

3.4   ผลของคุณภาพของขิงแชอ่ิมกึ่งแหงตอการ
ยอมรับผลิตภัณฑของผูบริโภค 
                 3.4.1 ลักษณะทางกายภาพของขิงแตละชุด
ทดลอง  
        ลักษณะทางกายภาพของขิงจากชุดทดลองตางๆ แสดงดังรูป
ที่ 8 จะเห็นวาชุดทดลอง +m+s(24) คงรูปเดิม   มีสีเหลืองขุน ดาน
นอกแข็งและนุมดานใน    เม่ือเปรียบเทียบกับชุดทดลอง +m+s(6) 
+m+s(12) ที่ขิงหดตัว มีของแข็งสีขาวปรากฏบนผิวหนา ผลิตภัณฑ
ดูไมนารับประทาน  สวนชุดทดลอง +m+s+cr30และ+m+s+cr40 ที่มี
สีเหลืองเขม มีการหดตัวของขิงมาก เ ม่ือพิจารณารวม กับคา 
hardness (Kgf) และคา aw  (ตารางที่ 4)พบวามีคา  hardness (Kgf) 
สูง ถึงแมจะมีคา aw ต่ําแตผลิตภัณฑไมนารับประทาน ผิวแหงไมฉ่ํา
นํ้าเชื่อม  
 

    
 

   
 

 
    
  รูปท่ี 8 ลักษณะทางกายภาพของขิงเม่ือผานกระบวนการแชอิ่ม 
 
          3.4.3  ผลการวิเคราะหคุณภาพทางประสาทสัมผัส
ของขิงแชอ่ิมกึ่งแหง ตอการยอมรับของผูบริโภค  
     ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส  (ตารางที่ 5) พบวาผู
ทดสอบใหการยอมรับ ชุดทดลอง +m+s(24) มากกวาชุดทดลองอื่น 
และไดพิจารณารวมกับลักษณะทางกายภาพ  พบชุดทดลอง 
+m+s(24) มีลักษณะที่คงรูปเดิมมากกวาชุดทดลองอื่น  นอกจากนี้
เม่ือวัดเนื้อสัมผัส พบวาชุดทดลอง +m+s(24) มีคา hardness (Kgf) 
ต่ําสุด  จึงไดเลือก ขิงแชอิ่มกึ่งแหงที่ผานความรอนจากไมโครเวฟ
และตมในสารละลายเกลือ แลวแชในนํ้าเชื่อมเปนเวลา 24 ชั่วโมง ไป
วิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑแลวไดผลวิเคราะหดังตารางที่ 6  
 
      



  

ตารางท่ี  5  การยอมรับทางประสาทสัมผัสของผูบริโภคตอคุณภาพ
ของขิงแชอิ่มกึ่งแหง  
 

คะแนนความชอบ ชุด 
ทดลอง รสชาติ เนื้อสัมผัส ความชอบ

โดยรวม 
+m+s(24) 3.68 ± 0.47 3.48 ± 0.51 3.72 ± 0.46 
+m+s(6) 1.52 ± 0.51 1.2 ± 0.40 1.36 ± 0.50 
+m+s(12) 1.64 ± 0.48 1.24 ± 0.43 1.40 ± 0.50 
+m+s+cr30 1.20 ± 0.40 1.00 ± 0.00 1.04 ± 0.20 
+m+c+cr40 1.28 ± 0.46 1.00 ± 0.00 1.12 ± 0.33 
       
   ตารางท่ี 6  ผลการวิเคราะหลักษณะคุณภาพของขิงแชอิ่มกึ่งแหง
ตอผลิตภัณฑที่ไดรับการยอมรับทางประสาทสัมผัสมากที่สุด 
 

ลักษณะคุณภาพ ผลการวิเคราะห 

ดานกายภาพ  
  คา  hardness (Kgf) 751.05 
ดานเคมี  
  ความชื้น (%) 

 
41.59 

  คา aw 0.83 
  คาของแข็งที่ละลายไดหมดในขิง(องศาบริกซ) 56 
  คาของแข็งที่ละลายไดหมดในน้ําเชื่อม 
    (องศาบริกซ) 

 
56 

 

 
 
        รูปท่ี 9  ผลิตภัณฑขิงแชอิ่มกึ่งแหง  
 
4. สรุป และอภิปรายผล   
     การพัฒนาผลิตภัณฑขิงแชอิ่มกึ่งแหง พบวาการหั่นเปนรูปทรง
ลูกเตา ผานการใหความรอนจากคลื่นไมโครเวฟ ตมดวยสาร ละลาย
เกลือขณะเดือด  แชในนํ้าเชื่อมความเขมขน 30 องศาบริกซ นาน  
24 ชั่วโมงแลวแชตอในน้ําเชื่อมเขมขน 40 องศาบริกซ นาน 24 ชั่วโมง 
ปรับความเขมขนของนํ้าเชื่อมที่ 60 องศาบริกซแลวแชตอนาน 24 
ชั่วโมง และนําไปอบแหงที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 4 
ชั่วโมง ผูทดสอบชิมใหคะแนนการยอมรับสูงสุด ผลิตภัณฑที่ไดมีสี
เหลืองขุน ผิวดานนอกมาลักษณะแข็ง มีเน้ือสัมผัสคอนขางนุม ซ่ึงมี
คา hardness (Kgf)เทากับ 751.05  มีความชื้นรอยละ 41.59  และ
คา aw เทากับ  0.83  

5. ขอเสนอแนะ  
       การผลิตผลิตภัณฑขิงแชอิ่มกึ่งแหงดวยกระบวนการ Osmotic 
dehydration  ยังไมสามารถทําใหวัตถุดิบที่มีความชื้นสุดทายตาม
เกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑผลไมแหง (มผช.เลขที่ 136/2546) จึงควร
พัฒนาผลิตภัณฑขิงแชอิ่มกึ่งแหงตอไป  
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