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ผลของการเตรียมเนื้อลําไย เงาะ และลิ้นจี่กอนการอบแหงดวยไมโครเวฟ
รวมกับอินฟราเรด ตามดวยลมรอนตอปริมาณน้ําตาล
และฤทธิ์ตา นอนุมูลอิสระ
Effect of pretreatment of the dried longan, rambutan and lychee pulps
by microwave and infrared followed by hot air drying
on the sugars and antioxidant power
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ศึก ษาผลของการเตรียมเนื้อลําไย เงาะ และลิ้น จี่ ก อนการอบแห ง ด วยการลวก แชน้ํ าแข็ งที่อุณหภู มิ 5-7
องศาเซลเซียส แชสารละลายกรดซิตริก 0.5 เปอรเซ็นต และแชสารละลายแคลเซียมคลอไรด 0.5 เปอรเซ็นต ตอปริมาณน้ําตาล
และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ เมื่อทําแหงดวยระบบไมโครเวฟ 400 วัตต รวมกับอินฟราเรดแบบตอเนื่อง ตามดวยการอบในตูอบลม
รอนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส วัดปริมาณน้ําตาลกอนและหลังอบแหงดวยวิธี HPLC หาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ดวยวิธี DPPH
radical scavenging assay ผลการศึกษาพบวา การใชไมโครเวฟ 5 นาที รวมกับอินฟราเรด 5 นาที พัก 5 นาที จํานวน 5 รอบ
แลวอบตอดวยลมรอนเปนเวลา 5 ชั่วโมง สามารถลดความชื้นในเนื้อลําไยไดมากที่สุด รองลงมาคือเงาะและลิ้นจี่ เนื้อผลไม
ที่ ผ า นการเตรีย มด ว ยวิ ธี แ ตกต า งกั น เมื่ อแห ง แล ว มีน้ํ า ตาลเพิ่ม เป น 5 เท า ฤทธิ์ ต า นอนุ มู ล อิ ส ระของเนื้ อ ลํ า ไยสด เงาะสด
และลิ้นจี่สด มีคา IC50 เทากับ 38.22 179.19 และ 17.15 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ การแชกรดซิตริก สามารถเพิ่มฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระในเนื้อลําไยได สําหรับเงาะและลิ้นจี่นั้น เนื้อแหงที่ผานการเตรียมกอนอบทุกวิธีพบวามีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูงขึ้น
คําสําคัญ : เนื้ อลํ า ไยอบแห ง เนื้ อเงาะอบแห ง เนื้ อลิ้ น จี่อบแห ง การเตรี ย มก อนอบแห ง การอบแห งด ว ยไมโครเวฟรว มกั บ
อินฟราเรด ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
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Abstract
This research aimed to find out the effect of pretreatment of longan, rambutan and lychee pulps by
blanching and soaking in 5-7°C ice water, 0.5% w/w citric acid solution and 0.5% w/w CaCl2 solution before drying
by 400 W microwave and infrared continuous heating system followed by 70°C hot air drying at on the total sugar
content measured by HPLC method and the antioxidant power measured by DPPH radical scavenging assay
method. The results showed that the tempering drying by microwaves for 5 min, by infrared for another 5 min and
cooling for the other 5 min for 5 rounds before drying with hot air for 5 h could most effectively reduced moisture
content of longan, followed by rambutan and lychee. Dried fruit pulps had higher sugar content approximately
5 times than that of the fresh pulps. Antioxidant power of fresh longan, rambutan and lychee was found with the
value of IC50 at 38.22, 179.19 and 17.15 mg/ml, respectively. Soaking in citric acid had increased the IC50 value of
dried longan. All pretreatment mothods increased the IC50 values of rambutan and lychee.
Keywords : dried longan pulp, dried rambutan pulp, dried lychee pulp, pretreatment, microwave and infrared drying,
antioxidant power

บทนํา
การควบคุมคุณภาพของผลไมอบแหงด วยลม
ร อนทํ าได ยาก การใช อุ ณหภู มิ สู งเวลานานกั บผลไม
ที่มีน้ําตาลสูง ทําใหเสียรสชาติ สีคล้ํา เสียคุณคาอาหาร
ลดความแนนของเนื้อของผลไมแหง (Lin et al.,1998)
การทํ าอาหารแห งด วยลมร อนมี ประสิ ทธิ ภาพการใช
พลั งงานต่ํ า ผลไม มี ค าการนํ าความร อนต่ํ า การคาย
ความรอนจากภายในเนื้อผลไมจํากัด (Andres et al.,
2004) การใชไมโครเวฟอบแหงอาหารพบวาใชเวลาสั้น
การแหงสม่ําเสมอ ประสิทธิภาพการใชพลังงานดีกวา
การใชลมรอน (วิไล, 2547; Lin et al., 1998; Andres
et al., 2004)
ลําไย เปนผลไมเศรษฐกิจ ประเทศไทยสงออก
ลําไยรายใหญของโลก (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,
2551) ลํ าไยอบแห ง มี ความชื้ น มาตรฐานไม เกิ น
18 เปอร เ ซ็ น ต มาตราฐานเป ย ก (นวลศรี , 2549
การอบแห งลํ าไยด วยลมร อนเป นวิ ธี ที่ นิ ยมมากที่ สุ ด
(ทั ศวรรณ, 2546) ต นทุ นต่ํ าเมื่ อเที ยบกั บวิ ธี อื่ น

เนื่องจากหาแหลงความรอนไดงาย แตใ ชเ วลานาน
(อาคม และคณะ, 2550; Alibas, 2007) การอบแหงตอง
ใชอุณหภูมิต่ํา เพื่อรักษาคุณภาพของสี กลิ่น และรูปราง
(เพชรรัตน, 2549; Varith et al., 2007)
เงาะสดมีอายุการเก็บรักษา 4-7 วัน เปลือกเงาะ
เปลี่ ยนเป นสี คล้ํ า มี น้ํ าจากเนื้ อผลไหลเยิ้ ม ชาวสวน
ต อ งรี บ จํ า หน า ย เมื่ อเงาะสดในตลาดมี มากทํ า ให
ราคาต่ํา ผลผลิตที่สงออกเปนเงาะสด เงาะแชเย็น มีไม
ถึง 1 เปอรเซ็นต ประมาณ 4 เปอรเซ็นต ใชเปนวัตถุดิบ
ในการผลิตเงาะกระปองและเงาะสอดไสสับปะรดบรรจุ
กระปอง (ศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุร,ี 2539)
ผลลิ้นจี่มีอายุการเก็บสั้น เปลือกเปนสีน้ําตาล
ภายใน 24 ชั่วโมง หลังเก็บเกี่ยวที่อุณหภูมิหอง ทําให
ลนตลาด ราคาถูก การแปรรูปผลลิ้นจี่เปนทางเลือกหนึ่ง
ที่เพิ่มมูลคาใหกับผลผลิต (ศุภรัตน, 2544)
การเตรียมเนื้อผลไมกอนอบ ชวยใหการ
อบแหงมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Rak et al., 2003)
ทําไดหลายวิธี เชน การลวก การแชในสารละลาย
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แคลเซียมคลอไรด(คณาจารยภาควิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร, 2546) การแชน้ําแข็ง
การแช ส ารละลายกรดซิ ต ริ ก (ณภั ท ร, 2547;
Gardner, 1996) เปนตน
คุณคาอาหารของลําไย เงาะ และลิ้นจี่
สารอาหารบางอยา งในเนื้อ เงาะสดมีค วาม
แตกตางกันจากแหลงผลิต เครื่องมือ และวิธีการตรวจ
ที่ ต า งกั น การศึ ก ษาเนื้ อ ลิ้ น จี่ กิ ม เจ็ ง และจั ก รพรรดิ
พบวามีสารประกอบที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระที่อุดม
ดว ยวิ ตามิ นเอ วิ ตามิน ซี สารประกอบฟ น อลิ กและ
สารพฤกษาเคมีที่มีบทบาทเปนสารแอนติออกซิแดนท
แอนติ อ ะพอพโตซิ ส และชั ก นํ า การทํ า งานของ
T-lymphocyte บงชี้ถึงการมีศักยภาพที่จะพัฒนาหรือ
ใชเปนผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อปกปองการทําลาย
และการอักเสบของตับจากสารพิษตางๆ (เลิศลักขณา
และคณะ, 2552)
การเตรียมเนื้อผลไมกอนอบแหง
การเตรียมเนื้อผลไมกอนการอบ มีสวนสําคัญ
ในการเพิ่มคุณภาพของเนื้อผลไมอบแหง ทําไดหลายวิธี
ได แ ก การลวกช ว ยทํ า ลายเอนไซม ที่ ทํ า ให เ กิ ด
การเปลี่ ย นสี ข องเนื้ อ ผลไม ทํ า ให เ นื้ อ ผลไม นิ่ ม
พ บ ว า ก า ร ล ว ก เ นื้ อ ม ะ ม ว ง สุ ก ด ว ย น้ํ า ร อ น
90 องศาเซลเซีย ส 3 และ 5 นาที ยับ ยั้ง กิจ กรรม
ของเอ็น ไซมโ พลีฟ น อลออกซิเ ดสไดร อ ยละ 50
และ 90 ตามลํา ดับ (Arogba, 2000) กลว ยที่ผา น
การลวกแลว แชแ ข็ง ใชร ะยะเวลาในการอบแหง
นอยลง (Rak et al., 2003)
การแชกรดซิตริก ชวยใหอาหารมีกลิ่นรสและ
ความเป น กรด-ด า งเหมาะสม ช ว ยยื ด อายุ ข อง
ผลิตภัณ ฑ ทํา ใหสี มีความคงตัว ขึ้น กรดซิต ริกเป น
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สารเสริ ม ฤทธิ์ วั ต ถุ กั น หื น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ม าก
(Gardner, 1996)
แคลเซียมคลอไรด เมื่อละลายน้ําแตกตั วให
Ca2+ ทําปฏิกิริยากับเพคติน เกิดปฏิกิริยาเชื่อมขาม
(crosslink) ระหวางหมูคารบอกซิล (carboxyl group,
-COOH) เกิ ด เป น สารประกอบแคลเซี ย มเพคเตท
(calcium pectate) ซึ่ งไม ละลายน้ํ า การแช แคลเซี ย มคลอไรด ทํ า ให ผ นั ง เซลล ผั ก และผลไม แ ข็ ง
แนน กรอบ โครงสรางของเซลลคงรูป (นิธิยา, 2544)
การอบแห ง ด ว ยระบบไมโครเวฟ ลมร อ น
อินฟราเรด
ไมโครเวฟเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาความถี่สูง
ใช ในการอบแหง ผลิ ตภั ณฑ ตา ง ๆ ได แก ผั ก ผลไม
และอาหาร คลื่นไมโครเวฟถูกดูดกลืนโดยโมเลกุล
ของน้ําที่อยูในเนื้อของวัสดุ เกิดความรอนขึ้นทําให
น้ําระเหยออกจากวัสดุอบแหงรวดเร็วมาก (แดนชัย,
2551; Baysal et al., 2003) การอบแหงใชเวลาสั้นลง
(Diaz et al., 2003 ; Alibas, 2007; Gowen et al.,
2008) ผลิตภัณฑแหงมีคุณภาพสูง ประหยัดพลังงาน
(เพชรรัตน, 2549) นํามาใชรวมกับการอบแหงแบบ
อื่ น ๆ ได เช น ไมโครเวฟร ว มกั บ ลมร อ น ไมโครเวฟ
รว มกั บ อิน ฟราเรด และไมโครเวฟภายใต ความดั น
สู ญ ญากาศร ว มกั บ ลมร อ น (จาตุ พ งศ และคณะ,
2548; แดนชัย, 2551; Krokida and Maroulis,
1999) เปนตน การอบแหงดวยไมโครเวฟนั้น เนื้อของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ทุ ก ส ว นได รั บ พลั ง งานพร อ มกั น ทํ า ให
ผลิตภัณฑที่ไดมีรูปทรงคงเดิมสีใกลเคียงกับของสด
ได รั บ ความร อ นเป น เวลาสั้ น ๆ สามารถอบแห ง ได
โดยไมขึ้น อยูกับ สภาวะของอากาศ (วิไ ล, 2547;
กอบพัชรกุล, 2550)
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การอบแหง ดว ยลมรอ น ความร อนเคลื่ อนที่
จากผิวดานนอกของเนื้อวัสดุเขาไปสูภายใน แลวทํา
ใหไอน้ําระเหยออกมาขางนอก ผิวดานนอกของวัสดุ
ค อ ยๆ แห ง เข า ไปสู แ กนกลางผิ ว ที่ แ ห ง เป น ฉนวน
ความร อ นทํ า ให ก ารนํ า ความร อ นลดลง ใช เ วลา
อ บ แ ห ง น า น ทํ า ใ ห ผิ ว น อ ก แ ข็ ง แ ล ะ มี สี ค ล้ํ า
(วิไล, 2547; กอบพัชรกุล, 2550)
อินฟราเรดเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่ชวงความถี่
สู ง กว าไมโครเวฟ พลั งงานจากอิ น ฟราเรดถู กวั ต ถุ
ดู ดกลื นแล วเปลี่ ยนเป นพลั งงานความร อน ปริ มาณ
ความรอนขึ้ นกับลั กษณะของพื้ นผิวและสี อินฟราเรด
ผานเขาไปในชิ้นของอาหารไดนอยกวาคลื่นไมโครเวฟ
ความร อ นจากอิ น ฟราเรดถู ก จํ า กั ด อยู บ ริ เ วณผิ ว
เสมื อนการใหความร อนโดยการอบด วยลมรอนทั่ วไป
เมื่ออาหารรอนขึ้นดวยไมโครเวฟ การใชอินฟราเรดรวม
ดวยจะสามารถเปดทางใหน้ําในอาหารออกมาที่ผิวหนา
ของอาหารไดรวดเร็วขึ้นอยางตอเนื่อง การลดความชื้น
ของอาหารเพิ่มสูงขึ้นทําใหประสิทธิภาพในการทําแหง
เพิ่มขึ้น (Sevimli et al., 2005)
การลดความชื้ น ของผลผลิ ต เกษตรด ว ย
อุ ณ หภู มิ สู ง ควบคุ ม คุ ณ ภาพผลผลิ ต ได โ ดยการ
ใหความรอนแกผลิตภัณฑสลับกับการหยุดใหความ
รอนเปนระยะๆ (tempering) รายงานผลการศึกษา
การใชอุณหภูมิสูงในการลดความชื้นของขาวเปลือก
โดยวิ ธี tempering พบว า สามารถลดความชื้ น
ของขาวเปลือกไดในอัตราสูงกวาปกติ 38 เปอรเซ็นต
(Aquerreta et al., 2007)
ตู อ บระบบไมโครเวฟร ว มกั บ อิ น ฟราเรด
แบบตอเนื่องที่ใชในการทดลองนี้ ปรับการใชพลังงาน
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ได 2 ระดับคือ 800 และ 400 วัตต ทําการทดลอง
อบเนื้อลําไย พบวาพลังงานทั้งสองระดับคอนขางสูง
เมื่ อ อบเนื้ อ ลํ า ไยต อ เนื่ อ งไปจนแห ง เนื้ อ ลํ า ไยไหม
เปนสีน้ําตาลเขมถึงดํา เมื่อปรับวิธีการใหความรอน
สลั บกั บการหยุ ดใหค วามรอ นเปน ระยะๆ พลั งงาน
400 วัตต ใชอบเนื้อผลไมไดคุณภาพดีกวาพลังงาน
800 วัตต เมื่อความชื้นของเนื้อผลไมลดลงไปบางสวน
การอบต อ ในระบบไมโครเวฟร ว มกั บ อิ น ฟราเรด
จนแห ง ยั ง ทํ า ให เ นื้ อ ผลไม บ างส ว นไหม ดั ง นั้ น
ในการศึกษานี้ จึงเลือกใชระบบไมโครเวฟ 400 วัตต
ร ว มกั บ อิ น ฟราเรด หยุ ด ให ค วามร อ นเป น ระยะ
แลวตามดวยการอบในตูอบลมรอน
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึก ษาผลของการเตรี ยมเนื้อ ลําไย เงาะ
และลิ้นจี่ กอนการอบแหง ไดแก การลวก การแช
น้ํ า แข็ ง การแช ส ารละลายกรดซิ ต ริ ก และการแช
สารละลายแคลเซียมคลอไรด แลวทําแหงดวยระบบ
ไมโครเวฟ 400 วัตต รวมกับอินฟราเรดแบบตอเนื่อง
ตามดวยการอบในตูอบลมรอน ตอปริมาณน้ําตาล
และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
วิธีการศึกษา
วัสดุ: ลําไยพันธุดอ เงาะโรงเรีย น และลิ้น จี่
พันธุจักรพรรดิ์ น้ําแข็งเกล็ดหยาบ กรดซิตริก และ
แคลเซีย มคลอไรดชนิด food grade ถุงพลาสติกกัน
ความชื้นพอลิเอทิลีน (polyethylene bag) เพื่อ ใช
ในการบรรจุลําไย เงาะ และลิ้นจี่ ที่ผานการอบแหง
เครื่ อ งอบแห ง ระบบไมโครเวฟร ว มกั บ อิ น ฟราเรด
แบบตอเนื่องที่ใชในการทดลอง แสดงใน Figure 1
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Figure 1 The continuous microwave-infrared drier which the front 4 units compose of 8 microwave
magnetrons and the back units are the infrared set (a). The hot air (tray) drier used in the
experiment (b). Source: Prema Asia Technology Limited.
การควานเมล็ดลําไย เงาะ และลิ้นจี่
นํ า ลํ า ไย เงาะ และลิ้ น จี่ ส ด มาแช เ ย็ น ที่
10 องศาเซลเซียส เลือกผลเนาเสีย หรือผลแตกทิ้ง
เลื อ กผลขนาดกลางที่ เ ท า กั น คว า นเมล็ ด และแกะ
เปลือก โดยแชผลไมทั้งเปลือกและเนื้อผลไมที่ควาน
แลวแยกกันในน้ําแข็ง ที่อุณหภูมิ 5-7 องศาเซลเซียส
แลวลางดวยน้ํากรองจนสะอาดกอนนําไปเตรียมใน
ขั้นตอนตางๆ ตอไป สําหรับเนื้อเงาะ เมื่อควานเมล็ด
ออกแล ว ผ า กลางแยกออกกั น เป น 2 ชิ้ น เพื่ อ ให
สามารถทําแหงไดอยางสม่ําเสมอ
การเตรียมเนื้อลําไย เงาะ และลิ้นจี่ กอนอบแหง
การลวก นํ า เนื้ อ ผลไม ม าลวกในน้ํ า ร อ น
อุณหภูมิ ประมาณ 87 องศาเซลเซี ยส ประมาณ
5 นาที
การแชน้ําแข็ง หลังจากควานเมล็ดผลไมแลว
แ ช ใ น น้ํ า แ ข็ ง ที่ อุ ณ ห ภู มิ 5-7 อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส
จนนําเขาตูอบ

การแชสารละลายกรดซิตริก 0.5 เปอรเซ็นต
นาน 5 นาที นําขึ้นวางบนตะแกรงใหสะเด็ดน้ํา การแช
สารละลายแคลเซียมคลอไรด 0.5 เปอรเซ็นต นาน
5 นาที นําขึ้นวางบนตะแกรงใหสะเด็ดน้ํา
ขั้นตอนการอบแหงเนื้อลําไย เงาะ และลิ้นจี่
นํ า เนื้ อ ผลไม ที่ ผ า นการเตรี ย มแล ว มาเก็ บ
ตั ว อย างเพื่ อนํ าไปหาความชื้ น เป ดเครื่ องอบ
ปรับสายพานตาขายใหเคลื่อนที่ดวยความเร็วในระบบ
ไมโครเวฟ 5 นาที ตามดวยอินฟราเรด 5 นาที ปรับกําลัง
ไฟไมโครเวฟ 400 วั ตต อุ ณหภู มิ หลอดอิ นฟราเรด
ดานบน 140 องศาเซลเซียส ดานลาง 90 องศาเซลเซียส
เรี ย งเนื้ อ ผลไม บ นสายพาน เป ด ระบบไฟควบคุ ม
หัวแมกนีตรอน และอินฟราเรด ตามจังหวะการเคลื่อนที่
ของสายพาน ปรับพัดลมระบายอากาศและชองระบาย
อากาศตามจุ ดต างๆ ในตู อบ นํ าตั วอย างออกมาวาง
ในที่ มี อากาศถ ายเทดี สุ มเก็ บตั วอย างหาความชื้ น
วางพักไว 5 นาที แลวทําซ้ําแบบเดิมจนครบ 5 รอบ
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แลวเรียงเนื้อผลไมบนตะแกรงเทปลอนในถาดสแตนเลส
นําเขาอบในตูอบลมรอน ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
ความเร็วลมในตูอบลมรอนประมาณ 10 เมตรตอวินาที
สุมเก็บตัวอยางหาความชื้นทุกชั่วโมง จนครบ 5 ชั่วโมง
นําออกจากตูอบลมรอน บรรจุในถุงพอลิเอทิลีน ปดผนึก
เก็บที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส วางแผนการทดลอง
แบบ RCBD ทําการทดลอง 3 ซ้ํา เปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT
ส งตรวจปริ มาณน้ํ าตาลด วยวิ ธี HPLC ที่
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และตรวจฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH radical
scavenging assay (Miliauskas et al., 2004) ที่
ห อ งปฏิ บั ติ ก ารคณะเภสั ช ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ นําผลที่ไดมาสรางกราฟ
ความสัมพันธระหวางความสามารถในการจับอนุมูล
อิ ส ระและความเข ม ข น แล ว นํ า คํ า นวณหาค า IC50
เพื่อแสดงถึงความเขมขนที่สามารถจับอนุมูลอิสระได
50 เปอรเซ็นต จากสมการ
%Inhibition = [(Abscontrol-Abssample)/Abscontrol]  100
Abs = absorbance

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล
การแห ง และลั ก ษณะของเนื้ อ ลํ า ไย เงาะ และ
ลิ้นจี่หลังอบ
คาความชื้นที่เวลาตางๆ ของเนื้อลําไย เงาะ
และลิ้ น จี่ อ บแห ง ที่ ผ า นการเตรี ย มด ว ยวิ ธี ต า งๆ
แล ว อบด ว ยเครื่ อ งอบแห ง ระบบไมโครเวฟร ว มกั บ
อิน ฟราเรด 5 รอบ ตามด ว ยการอบในลมร อ น
5 ชั่วโมง แสดงใน Table 1-3 พบวาในชวงการอบ
ด ว ยไมโครเวฟร ว มกั บ อิ น ฟราเรดนั้ น สามารถ

ลดความชื้ นของเนื้ อลํา ไยไดมากที่สุ ด ตามมาดว ย
เงาะ และลิ้ น จี่ การเตรี ย มด ว ยวิ ธี ต า งๆ มี ผ ล
แสดงความแตกตางในการลดความชื้นของเนื้อลําไย
ในแต ล ะช ว งเวลาของการอบแห ง แต ไ ม มี ค วาม
แตกต า งกั น ในเงาะ และลิ้ น จี่ การใช ไ มโครเวฟ
ร ว มกั บ อิ น ฟราเรดลดความชื้ น ของเนื้ อ ผลไม
ช ว ยลดระยะเวลาการอบได ม าก สอดคล อ งกั บ
การศึ ก ษาของนั ก วิ จั ย คนอื่ น ๆ (เพชรรั ต น , 2549;
แดนชัย, 2551; Baysal et al., 2003; Diaz et al., 2003;
Alibas, 2007)
สีของเนื้อผลไมอบแหงทั้ง 3 ชนิดเปนสีน้ําตาล
อ อ น มี คุ ณ ภาพดี เช น เดี ย วกั บ ผลการศึ ก ษาของ
เพชรรั ตน (2549) เนื้ อลํ าไยลวก มี สี เหลื องทองอ อน
เนื้ อนิ่ม ซึ่งตรงกั บการศึ กษาของ Arogba (2000)
แตเมื่อเคี้ยวจะรูสึกเหนียว สัมผัสเหนียวติดมือ อาจ
เป น เพราะผนั ง เซลล ที่ อ อ นตั ว ลง ทํ า ให น้ํ า ตาล
เคลื่ อ นที่ ผ า นผนั ง เซลล ออกมาที่ ผิ ว นอกได ม ากขึ้ น
เห็นไดชัดเจนวาถาควานเมล็ดลําไยที่อุณหภูมิหอง
เสียน้ําหนักมากกวาการควานเนื้อลําไยที่แชน้ําแข็ง
ในการทดลองนี้ ปริ มาณความชื้ นเริ่ม ตน ของลํ าไย
ลวกต่ํ า กว า ลํ า ไยที่ ผ า นการเตรี ย มด ว ยวิ ธี อื่ น ๆ
ก็อาจยืนยันไดวาการลวกมีสวนทําใหน้ําตาลในเนื้อ
ผลไมออกมาที่ผิวไดมากขึ้น เมื่อแหงจึงรูสึกเหนียวติด
มือมากกวาเนื้อผลไมที่ผานการเตรียมดวยวิธีอื่นๆ
เนื้ อ ลํ า ไยที่ ผ า นการแช น้ํ า แข็ ง เป น สี ท อง
เนื้ อ สั ม ผั ส แข็ ง กว า เนื้ อ ลํ า ไยลวก ไม เ หนี ย วติ ด
มือ รสหวาน หอม เคี้ยวไม ติ ดฟน เนื่ องจากการแช
น้ําแข็งชวยรั กษาโครงสรางของผนั งเซลลใหคงสภาพ
ไม อ อนตั ว (วิ ไล, 2547) เนื้ อลํ าไยแช สารละลาย
กรดซิตริก เปนสีทอง เนื้อสัมผัสแข็งกวาเนื้อลําไยลวก
ไมเหนียวติดมือเคี้ยวไมติดฟน เนื้อลําไยแชสารละลาย
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แคลเซียมคลอไรด มี สีเหลื องทอง เนื้อสัมผัสแข็ งกว า
ชนิ ด อื่ น ๆ ไม เ หนี ย วติ ด มื อ เคี้ ย วไม ติ ด ฟ น การแช
กรดซิ ต ริ ก เป น การเพิ่ ม สารในเนื้ อ ผลไม (Gardner,
1996) และการแชสารละลายแคลเซียมคลอไรด ที่มีสวน
ชวยใหผนังเซลลเนื้อผลไมแข็งขึ้น (นิธิยา, 2544) ทําให
คุณภาพการเคี้ยวและการสัมผัสดีขึ้น ไมเหนียวติดมือ
และเคี้ยวไมติดฟน
เนื้ อ เงาะที่ ผ า นการเตรี ย มด ว ยวิ ธี ต า งๆ กั น
หลั ง อบแห ง มี สี แ ละลั ก ษณะใกล เ คี ย งกั น คื อ สี ไ ม
สม่ําเสมอ มีเนื้อสีขาวปนอยูกับเนื้อสีน้ําตาลกลางๆ
เคี้ ย วนุ มใ นป าก มี รสหว าน มี กลิ่ น ห อม ชว น
รับประทานมาก
เนื้ อ ลิ้ น จี่ ส ดมี น้ํ า เป น ส ว นประกอบมาก
ถึงประมาณ 90 เปอรเซ็นต โดยน้ําหนักสด เมื่อนํามา
ทําแหง แมจะมีการเตรียมดวยวิธีที่แตกตางกัน พบวา
มี สี แ ละลั ก ษณะใกล เ คี ย งกั น มาก เป น แผ น บางๆ

สี น้ํ า ตาลอ อ น เมื่ อ เคี้ ย วจะเหนี ย ว มี ร สออกเปรี้ ย ว
ชัดเจนกลิ่นหอม
เมื่อเปรียบเทียบระหวางเนื้อลําไย เงาะ และ
ลิ้นจี่อบแหง พบวาลักษณะเนื้อผลไมสดที่แตกตางกัน
มีผลตอคุณภาพหลังอบแหง ทําใหมีลักษณะแตกตาง
กัน เนื้อ เงาะแหงหนานุมและมีความยื ดหยุนตั วสู ง
ที่สุด เนื้อลิ้นจี่แหงจะบาง เหนียว มองเห็นเปนเสนใย
ชัดเจน สวนเนื้อลําไยจะอยูกลางๆ ระหวางเนื้อเงาะ
และเนื้อลิ้นจี่
ปริมาณน้ําตาลในผลไม
- ปริ ม าณน้ํ า ตาลในลํ า ไย เงาะ และลิ้ น จี่
จากผลสดและผลที่ ผ านการทํ าแห งในสภาวะต างๆ
แสดงใน Table 4-6 ปริมาณน้ําตาลในเนื้อผลไมแหง
เพิ่มขึ้นประมาณ 4.5-5 เทาของปริมาณน้ําตาลในเนื้อ
ผลไมสด

Table 1 Average moisture content (% wet basis) of longan in the microwave and infrared drying
followed by hot air drying.
moisture content (% wb) of longan
1st round in 2nd round in 3rd round in 4th round in 5th round in after 1st after 2nd
pre-treatment initial microwave microwave microwave microwave microwave hour in hour in
method
moisture and infrared and infrared and infrared and infrared and infrared hot air hot air

after 3rd
hour in
hot air

after 4th
hour in
hot air

after 5th
hour in
hot air

Blanching

84.81b

75.59c

68.71d

64.11b

58.12d

57.42a

51.84ab

33.18

19.21

16.74

15.8

Ice water

87.02a

79.87a

73.63a

67.66a

63.54a

56.22a

51.53ab

34.73

23.45

16.75

15.04

Citric acid

c

83.73

b

77.50

b

72.34

a

67.27

b

62.32

b

54.16

a

56.33

36.26

24.28

17.14

14.71

CaCl2
F-test
CV (%)

82.54c
*
6.60

76.38bc
*
0.90

70.19c
*
0.97

65.18b
*
0.95

59.19c
*
0.94

53.07bc
*
4.27

48.94ab
*
10.26

30.83
ns
22.95

20.84
ns
12.62

16.23
ns
6.59

14.62
ns
6.79

ns : not significantly different (p>0.05) by DMRT, * : significantly different (p≤0.05) byDMRT, the same
alphabet in the same column is not significantly different (p>0.05)
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Table 2 Average moisture content (% wet basis) of rambutan in the microwave and infrared drying
followed by hot air drying.
moisture content (% wb) of rambutan
1 round in 2 round in 3 round in 4th round in 5th round in after 1st after 2nd after 3rd after 4th after 5th
microwave microwave microwave microwave microwave hour in hour in hour in hour in hour in
and infrared and infrared and infrared and infrared and infrared hot air hot air hot air hot air hot air
st

pre-treatment initial
method
moisture

nd

rd

Blanching

85.18

84.34

82.62

80.40

78.26

76.20

65.53

55.82

23.05

17.36

15.42

Ice water

85.96

84.96

79.27

77.58

74.47

72.53

45.81

27.48

26.97

18.45

12.70

Citric acid

84.87

84.07

82.74

80.87

79.04

78.33

61.20

59.33

27.72

17.60

16.08

CaCl2

86.32

86.19

84.92

78.82

77.39

76.39

66.35

48.51

36.25

19.73

13.01

F-test
CV (%)

ns
5.66

ns
1.36

ns
1.96

ns
2.34

ns
5.27

ns
2.97

ns
3.79

ns
9.35

ns
21.01

ns
25.48

ns
22.26

ns : not significantly different (p>0.05) by DMRT
Table 3 Average moisture content (% wet basis) of lychee in the microwave and infrared drying
followed by hot air drying.
moisture content (% wb) of lychee
1st round in 2nd round in 3rd round in 4th round in 5th round in after 1st after 2nd after 3rd after 4th after 5th
pre-treatment initial
microwave microwave microwave microwave microwave hour in hour in hour in hour in hour in
method
moisture
and infrared and infrared and infrared and infrared and infrared hot air hot air hot air hot air hot air
Blanching

91.78

91.08

88.75

86.43

83.35

81.81

68.45

55.54

51.58

38.42

36.29

Ice water

90.15

88.71

88.61

85.46

82.31

82.57

55.84

48.07

39.14

30.20

29.46

Citric acid

87.38

86.43

86.61

83.80

83.14

82.40

70.82

64.60

55.09

35.96

29.42

CaCl2

88.86

87.86

87.38

87.02

86.10

85.21

76.16

70.28

56.02

39.34

30.34

F-test

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

CV (%)

6.43

2.84

1.76

3.5

2.03

15.16

18.12

25.28

30.04

34.64

ns
7.28

ns : not significantly different (p>0.05) by DMRT
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Table 4 Sugar content (g/100g) of fresh and dried longans from different pretreatment methods
before microwave-infrared drying followed by hot air drying.
type of sugars
fresh
blanching ice water
citric acid
CaCl2
Sucrose
10.00
49.87
45.10
46.74
50.27
Glucose
1.59
7.37
7.68
8.72
7.59
Fructose
1.48
8.27
7.78
8.87
8.02
Manose
0.30
1.34
1.20
1.44
1.42
Total
13.37
66.85
61.76
65.77
67.3
Table 5 Sugar content (g/100g) of fresh and dried rambutan from different pretreatment methods
before microwave-infrared drying followed by hot air drying.
type of sugars
fresh
blanching
ice water
citric acid
CaCl2
Sucrose
9.17
41.14
41.25
44.57
39.00
Glucose
1.90
7.86
8.64
9.87
15.06
Fructose
1.72
7.19
8.09
8.76
14.24
Manose
0.04
0.12
0.36
0.17
0.35
Total
12.83
56.31
58.34
63.37
68.65
Table 6 Sugar content (g/100g) of fresh and dried lychee from different pretreatment methods
before microwave-infrared drying followed by hot air drying.
type of sugars
fresh
blanching
ice water
citric acid
CaCl2
Sucrose
1.17
0.52
0.27
0.32
2.66
Glucose
5.01
25.90
23.01
25.70
23.35
Fructose
4.87
25.90
23.71
26.09
23.68
Manose
0.19
1.00
1.13
1.25
1.00
Total
11.24
53.32
48.12
53.36
50.69
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ปริม าณน้ํา ตาลในเนื้อ ลํา ไย เงาะ และลิ้น จี่
อบแหง โดยรวม เพิ่มขึ้นจากเนื้อผลไมสดประมาณ
5 เทา ซึ ่ง สอดคลอ งกับ รายงานการรับ ประทาน
อาหารเพื่อสุขภาพ ที่แสดงปริมาณน้ําตาลในผลไม
แหง ที่เพิ่มขึ้น จากปริมาณน้ําตาลในผลไมสดทั่วไป
ประมาณ 4-5 เทา เชน มะมว งสด มีน้ํา ตาลรวม
ประมาณ 15 เปอรเซ็นต เมื่อนําไปทําแหง ปริมาณ
น้ําตาลเพิ่มเปน 73.5 เปอรเซ็นต เปนตน แตสัดสวน
ระหวางน้ํา ตาลซูโครส: กลูโ คส: ฟรุก โตส ในเนื้อ
เงาะ และลิ้นจี่ที่แชแคลเซียมคลอไรดกอนอบ มีการ
เปลี่ยนแปลงที่แตกตางไปจากเนื้อเงาะและลิ้นจี่สด

แตไ มพ บการเปลี ่ย นแปลงนี ้ใ นเนื ้อ ลํ า ไยอบแหง
ทั้งนี้ไมมีรายงานการตรวจปริมาณน้ําตาลในผลไม
กอนอบและหลังอบแหง ที่แสดงสัดสวนของน้ําตาล
ชนิด ตา งๆ ดัง นั ้น การเปลี ่ย นแปลงนี ้จ ึง ยัง ไม
ส า ม า ร ถ ห า คํ า อ ธ ิบ า ย ที ่ม ีเ ห ต ุผ ล ต า ม ห ล ัก
วิท ยาศาสตรไ ดอ ยา งเพีย งพอวา เปน เพราะอะไร
ควรมีการศึก ษาตอวาเปนผลจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสรา งทางเคมีข องเนื้อ ผลไม จากการเตรีย ม
ตัว อ ยา ง หรือ เปน ผลม าจา กกา รอบ ในร ะบ บ
ไมโครเวฟรว มกับ อิน ฟราเรดหรือ เปน ผลรว มกัน
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Figure 2 Antioxidant power of fresh longan, rambutan and lychee compared to that of dried longan
from different pretreatments.
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ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
เนื้อผลลําไยสดมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ IC50 =
38.22 mg/ml เนื้อผลเงาะสดมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
IC50 = 179.19 mg/ml เนื้อลิ้นจี่สดมีฤทธิ์ตานอนุมูล
อิสระ IC50 = 17.15 mg/ml
ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของเนื้อลําไยสด เงาะสด
และลิ้นจี่สด มีคา IC50 เทากับ 38.22, 179.19 และ
17.15 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ มิ ล ลิ ลิ ต ร ตามลํ า ดั บ แสดงใน
Figure 2 คา IC50 คือปริมาณความเขมขนของน้ํา
สกั ด จากผลไม ที่ มี ค วามสามารถในการลดอนุ มู ล
อิ ส ระได ค รึ่ ง หนึ่ ง ดั ง นั้ น ยิ่ ง ได ค า น อ ยแสดงว า
ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระสูง คือที่ความ
เขมขนนอยๆ แตประสิทธิภาพการตานอนุมูลอิสระสูง
ในที่นี้เนื้อลิ้นจี่สด จึงมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูงเป น
ประมาณ 2 เทาของเนื้อลําไย และสูงประมาณ 9 เทา
ของเนื้ อเงาะสด สํา หรับ ในลําไย เงาะ และลิ้นจี่นั้ น
องคประกอบทางเคมีที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระมีผูศึกษา
และรายงานไววาเปนสารประกอบฟนอล กรดแกลลิค
วิตามินซี วิตามินอี และอื่นๆ ปริมาณของสารที่แตกตาง
กันส งผลใหมี ความสามารถในการต านอนุ มูลอิสระที่
แตกตางกัน
เนื้ อ ลํ า ไยที่ แ ช ก รดซิ ต ริ ก พบว า มี ฤ ทธิ์ ต า น
อนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น สําหรับเงาะและลิ้นจี่นั้น เนื้อแหง
ที่ผานการเตรียมทุกวิธีตรวจพบวามีฤทธิ์ตานอนุมูล
อิสระสูงขึ้น ซึ่งเปนการคนพบที่มีประโยชนมาก โดย
ปกติ ค นทั่ ว ไปมั ก จะคิ ด ว า การรั บ ประทานผลไม
อบแหงทําใหอวนเนื่องจากมีน้ําตาลในปริมาณสูง แต
สําหรับเงาะและลิ้นจี่อบแหงนั้น เนื้อแหงมีฤทธิ์ตาน
อนุ มู ล อิ ส ระสู ง กว า เนื้ อ สดมาก ดั ง นั้ น การอบแห ง
นอกจากจะช ว ยยื ด อายุ ก ารเก็ บ รั ก ษาแล ว ยั ง เพิ่ ม
คุณคาซึ่งเปนประโยชนในการบริโภคอีกดวย

สรุป
การใชไมโครเวฟ 5 นาที รวมกับอินฟราเรด
5 นาที พัก 5 นาที จํานวน 5 รอบ แลวอบตอดวย
ลมรอน เปนเวลา 5 ชั่วโมง สามารถลดความชื้นใน
เนื้อลําไยไดมากที่สุด รองลงมาคือเงาะและลิ้นจี่ เนื้อ
ผลไมที่ผานการเตรียมดวยวิธีแตกตางกันเมื่อแหงแลว
มีน้ําตาลเพิ่มเปน 5 เทา ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของเนื้อ
ลําไยสด เงาะสด และลิ้นจี่ส ด มี คา IC50 เทากั บ
38.22, 179.19 และ 17.15 มิ ล ลิ กรั ม ต อ มิ ล ลิ ลิ ต ร
ตามลํ าดับ การแช กรดซิตริ กสามารถเพิ่ มฤทธิ์ตา น
อนุมูลอิสระในเนื้อลําไยได สําหรับเงาะและลิ้นจี่นั้น
เนื้อแหงที่ผานการเตรียมกอนอบทุกวิธีพบวามีฤทธิ์
ตานอนุมูลอิสระสูงขึ้น
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