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บทน้า 
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีส่งออกมะม่วง (Mangifera indica L. ) มากเป็นอันดับ 3 ของโลก
รองจากฟิลิปปินส์และเม็กซิโก มะม่วงสดมีสารอาหารมากมายอย่างเช่น วิตามินซี 44% และโฟเลต 
11% ของคุณค่าทางโภชนาการต่อวัน บริโภคมะม่วงทั้งสดและสุกมักน ามาท าเป็นอาหารเช่น ข้าว
เหนียวมะม่วง นอกจากนี้ยังมีการแปรรูป เช่นมะม่วงดองมะม่วง, มะม่วงแช่อ่ิม, แยมมะม่วง, พาย
มะม่วงและมะม่วงอบแห้ง 
 การอบแห้งเป็นหนึ่งในกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวที่ส าคัญที่สุดเพ่ือให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรเหมาะส าหรับการเก็บรักษา สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้นานโดยไม่เกิดความ
เสียหายเนื่องจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่สัมผัสกับความชื้น
ค่อนข้างสูงในระหว่างการเก็บเกี่ยวซึ่งหมายความว่าไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน การอบแห้งจะช่วยให้
สามารถเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ได้นานขึ้น ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ส าคัญที่สุดที่ต้องท าให้แห้ ง ได้แก่ 
ธัญพืช, ผลไม้, ผลไม้แช่อิ่ม, ผักและสมุนไพรเป็นต้น (Bala et al., 1997) ก่อนกระบวนการอบแห้งจะ
มีการใช้การปรับสภาพทางกายภาพและส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์อบแห้ง มีหลายวิธีในการปรับ
สภาพเช่น การแช่ในสารละลายด่างหรือกรดและการลวกด้วยน้ าร้อนหรือไอน้ าเป็นต้น 
 การลวกเป็นกระบวนการให้ความร้อนแก่วัตถุดิบก่อนการแปรรูป โดยให้อาหารสัมผัสกับน้ า
ร้อน, ไอน้ า, ไมโครเวฟหรือแหล่งความร้อนใด ๆ อุณหภูมิที่ใช้ในการลวกจะอยู่ระหว่าง 70-105 ° C 
ในช่วงเวลาสั้น ๆ การลวกมักใช้เพ่ือเตรียมวัตถุดิบจากพืชเช่น ผักและผลไม้ ก่อนที่จะแปรรูป โดยใช้
การแช่แข็ง, การบรรจุกระป๋องและการอบแห้ง การลวกคือการใช้ความร้อนเพ่ือท าให้เอนไซม์สูญเสีย
สภาพธรรมชาติ อย่างไรก็ตามการลวกก็มีข้อเสียคือท าให้สูญเสียวิตามินที่ไวต่อความร้อนและสูญเสีย
สารอาหารที่ละลายน้ าได้ เพ่ือเอาชนะข้อเสียนี้จึงใช้วิธีการลวกร่วมกับการคายน้ าด้วยออสโมติกด้วย
เกลือ (2%) (Gudapaty et al., 2010)ส่วนที่ชี้ให้เห็นถึงสาเหตุและที่มาของปัญหาว่าท าไมถึงต้องมี
การท าโครงนี้ ส่วนนี้จึงเป็นส่วนที่ส าคัญมากของข้อเสนอโครงงาน ดังนั้นเพ่ือที่จะท าให้สามารถเข้าใจ
ถึงสาเหตุและปัญหาได้นั้น หากเป็นกรณีที่มีโครงงานอ่ืนที่ลักษณะใกล้เคียงกันหรือเป็นโครงงานที่เคย
ท าอยู่ก่อนแล้ว ก็จะต้องมีกล่าวน าถึงลักษณะของงานดังกล่าวทั้งหมดแล้วชี้ให้เห็นว่าปัญหา อุปสรรค 
หรือ ข้อบกพร่องของงานเดิมเป็นอย่างไร ท าไมจึงต้องท า และท าแล้วได้ประโยชน์อย่างไร หาก



 

โครงงานที่จะท าเป็นโครงงานใหม่ที่ไม่เคยมีการท ามาก่อนก็ให้ท าเช่นเดียวกัน โดยให้กล่าวถึงงานที่มีผู้
เคยท ามาในอดีตท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน 
 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาผลของการปรับสภาพด้วยวิธีการลวกต่อคุณภาพของมะม่วงอบแห้ง 
 

ขอบเขตของโครงงาน 
1. มะม่วงน้ าดอกไม้สุก 
2. เครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อน (Heat pump dryer) ที่อาคารจักรกลเกษตร มหาวิทยา

เทคโนโลยีสุรนารี 
3. ศึกษาการปรับสภาพด้วยวิธีการลวกด้วยน้ าร้อน 1, 2 และ 3 นาที 

 

วิธีการด้าเนินการวิจัย 
ใช้ มะม่ วงน้ าดอกไม้  (Manigiferaindica L. cv NamDok-Mai) ในการทดลองทั้ งหมด 

ความชื้นเริ่มต้นโดยเฉลี่ยของมะม่วงอยู่ที่ 79.74 % (wb) และเตรียมตัวอย่างส าหรับการอบแห้งโดย
มะม่วงมีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้รวม 18 ° Brix มะม่วงถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มส าหรับการปรับ
สภาพ ปอกเปลือกมะม่วงประมาณ 2 กิโลกรัมต่อการรักษาแต่ละครั้ง ผลิตภัณฑ์ในถาดหนึ่งถูกชั่ง
น้ าหนักเป็นระยะระหว่างการอบแห้ง การอบแห้งจะด าเนินการในเครื่องอบลดความชื้นแบบปั๊มความ
ร้อนและท าให้แห้งจนเสร็จสิ้นการอบแห้ง มะม่วงน้ าดอกไม้สุกทั้งหมดถูกปรับสภาพก่อนอบแห้งดังนี้:  

1. ไม่ผ่านการปรับสภาพหรือควบคุม: มะม่วงถูกปอก, ชั่งน้ าหนักและบรรจุลงในถาดอบแห้ง
โดยไม่มีการปรับสภาพใด ๆ 

2. B1: ปอกเปลือกมะม่วง, ชั่งน้ าหนักแล้วลวกในน้ าเดือด 1 นาทีและแช่น้ าเย็นทันทีในอ่าง
เป็นเวลา 1 นาทีเพ่ือขจัดความร้อนส่วนเกินออกจากวัสดุ 

3. B2: ปอกเปลือกมะม่วง, ชั่งน้ าหนักแล้วลวกในน้ าเดือดเป็นเวลา 2 นาทีและแช่น้ าเย็นทันที
ในอ่างเป็นเวลา 2 นาทีเพ่ือขจัดความร้อนส่วนเกินออกจากวัสดุ 

4. B3: ปอกเปลือกมะม่วง, ชั่งน้ าหนักแล้วลวกในน้ าเดือด 3 นาทีและแช่น้ าเย็นทันทีในอ่าง
เป็นเวลา 3 นาทีเพ่ือขจัดความร้อนส่วนเกินออกจากวัสดุ 

มะม่วงที่ผ่านการปรับสภาพแล้วทั้งหมดจากการปรับสภาพทั้ง 4 ชนิด จะน าไปอบแห้งใน
เครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อนที่อุณหภูมิ 50 ° C น้ าหนักของถาดและผลิตภัณฑ์จะถูกบันทึกเป็น
ช่วง ๆ ระหว่างการอบแห้งทุก ๆ 2 ชั่วโมงของการท าให้แห้งจนถึงความชื้นสุดท้ายโดยประมาณ 14% 



 

ของน้ าหนักพ้ืนฐาน (wb) ท าการหาความชื้นตัวอย่างโดยใช้เครื่องอบลมร้อนที่อุณหภูมิ 105 ° C เป็น
เวลา 24 ชั่วโมง 

คุณภาพของมะม่วงอบแห้งจากการปรับสภาพแต่ละครั้งได้รับการประเมินโดยใช้วิธีการ
ประเมินทางประสาทสัมผัสโดยใช้เครื่องวิเคราะห์ texture analyzer นอกจากนี้ยังวัดสีอย่างเป็น
กลางที่จุดสามจุดบนพ้ืนผิวของชิ้นมะม่วงอบแห้งจากการปรับสภาพแต่ละครั้งโดยใช้เครื่อง 
Spectrophotometer และแสดงในรูปของค่า L, a และ b การวัดค่า water activity ของมะม่วง
อบแห้งทีผ่่านจากการปรับสภาพแต่ละครั้งโดยใช้เครื่องวัดปริมาณน้ าอิสระและแสดงค่า aw 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สามารถยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาการเกิดสีน้ าตาลของมะม่วงอบแห้ง 

 

แผนการด้าเนินงาน 
เริ่มท าวิทยานิพนธ์ เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
ตารางแสดงแผนการด้าเนินงาน 

ขั นตอน รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลา 

กย ตค พย ธค มค กพ 

1. ศึกษาและค้นคว้าทฤษฎีเพิ่มเติม       

2. หาความชื้นเริ่มต้นมะม่วงโดยใช้ตู้อบลมร้อน       

3. 
อบแห้งมะม่วงโดยผ่านกระบวนการปรับสภาพ/ไม่
ปรับสภาพและใช้เครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อน 

      

4. หาค่า aw โดยใช้เครื่องวัดปริมาณน้ าอิสระ       

5. 
วัดค่าสีของมะม่วงอบแห้งโดยใช้เครื่อง 
Spectrophotometer 

      

6. 
ทดสอบประเมินทางประสาทสัมผัสโดยใช้เครื่อง
วิเคราะห์ texture analyzer 

      

7. สรุปรายงานขั้นสุดท้าย       
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