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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาผลของการดึงน� ้ำออกบางส่วนในสับปะรดก่อนอบแห้ งโดยใช้ สารละลายซูโครสใน
(บรรยากาศ)ปกติที่ความเข้ มข้ น 3 ระดับคือ 40  45 และ 50  °บริ กซ์   ที่อณ
ุ หภูมิ  40°ซ  และ 50°ซ  เป็ นเวลานาน 1  
2  3  4  และ 5 ชัว่ โมงตามล�ำดับ เมื่อเพิ่มอุณหภูมิและความเข้ มข้ นของสารละลายน� ้ำตาลพบว่าปริ มาณน� ้ำสูญเสีย
และเพิม่ ปริมาณของแข็งเพิม่ ขึ ้น  ตวั อย่างทีม่ กี ารสูญเสียน� ้ำและเพิม่ ปริมาณของแข็งมากทีส่ ดุ คือ   50 °บริกซ์  อณ
ุ หภูมิ
50 °ซ  นาน   5 ชัว่ โมง  น�ำมาศึกษาคุณภาพสับปะรดอบแห้ งที่เวลา 12 13 14 15 16 ชัว่ โมง  พบว่าสับปะรดอบแห้ ง
ที่เวลานาน 12 ชัว่ โมงจะมีสีสว่างมากที่สดุ แต่มีคา่ ความเป็ นสีแดงและสีเหลืองต�่ำสุด เมื่อทดสอบทางระบบประสาท
สัมผัสพบว่าสับปะรดอบแห้ งนาน 13 ชัว่ โมงมีคะแนนของรสชาติ    เนื ้อสัมผัส และการยอมรับสูงที่สดุ    เมื่อเปรี ยบ
เทียบสภาวะที่แช่สบั ปะรดแบบ(บรรยากาศ)ปกติและสุญญากาศก่อนอบแห้ ง พบว่าสับปะรดที่แช่สภาวะสุญญากาศ
จะสูญเสียน� ้ำและมีปริ มาณของแข็งที่ได้ รับ(มากกว่า)สับปะรดที่แช่ใน(บรรยากาศ)ปกติ สับปะรดอบแห้ งที่แช่สภาวะ
สุญญากาศจะมีคา่ L*  a* และ b* น้ อยกว่า(บรรยากาศ)ปกติ คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสของสับปะรดอบ
แห้ งที่แช่ในสภาวะสุญญากาศมากกว่าสับปะรดที่แช่ใน(บรรยากาศ)ปกติ
ค�ำส�ำคัญ :  การดึงน� ้ำออกบางส่วน   สับปะรด  การอบแห้ ง ซูโครส แช่ภายใต้ ภาวะสุญญากาศ

Abstract
This research was to study the osmotic dehydration of pineapple at sucrose solution of sucrose
syrup under atmospheric condition. The experiments were carried out in 40, 45 and 50 °brix  at 40 and
50 °C  for 1, 2, 3, 4 and 5 hrs, respectively. Water loss and solids gain increased with temperature and
concentration. The pineapple souled in the sucrose solution at 50 °brix   50°C for 5 hrs exhibited the
highest  water loss and solid gain. After drying for 12, 13, 14, 15  and 16 hrs, the qualities of products
were studied. The pineapple dried for 12 hrs showed the highest lightness value (L*) but lowest red value
(a*) and yellow value (b*).  The sensory score in term of flavor, texture and overall liking of 13 hrs dried
pineapple  were highest. Vacuum impregnation pineapple had water loss and solid gain higher than
atmospheric impregnation pineapple. Dried vacuum impregnation pineapple had L*  a*  and b* lower
than dried atmospheric impregnation pineapple. Sensory score of dried vacuum impregnation pineapple  
was more than dried atmospheric impregnation pineapple.
Keywords: osmotic dehydration, pineapple, drying, sucrose, vacuum impregnation
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บทน�ำ
โดยทัว่ ไปผู้บริโภคมักจะต้ องการผลิตภัณฑ์ผล
ไม้ แปรรูปทีม่ ลี กั ษณะเหมือนผลสด    ในทางอุตสาหกรรม
จึ ง พั ฒ นาการแปรรู ป ให้ มี ผ ลกระทบน้ อยที่ สุ ด ต่ อ
ผลิตภัณฑ์เพื่อน�ำไปใช้ ในอาหารประเภทไอศกรี ม  สลัด
ผลไม้   โยเกริ ต้   ขนมหวานแช่แข็ง เป็ นต้ น ชิ ้นผลไม้ ต้อง
รักษากลิน่ รสและสีรวมทังปราศจากวั
้
ตถุเจือปน  และเนื ้อ
สัมผัสยอมรับได้    [1] การดึงน� ้ำออกจากผลไม้ บางส่วน
(osmodehydration)  จะดัดแปลงคุณสมบัตขิ องวัตถุดบิ
ทังคุ
้ ณสมบัติทางกายภาพเช่น  ปริ มาณน� ้ำ  Aw  และ
ความคงตัว  รวมทัง้ คุณสมบัติทางเคมี และประสาท
สัมผัสทีส่ มั พันธ์กบั การเปลีย่ นแปลงองค์ประกอบวัตถุดบิ   
อัตราการสูญเสียน� ้ำมีผลต่อความคงตัว  ส่วนอัตราการ
เพิ่มปริ มาณของแข็งมี ผลต่อกลิ่นรส และรสชาติ [2]  
นอกจากนี ้กระบวนการนี ้ยังใช้ พลังงานน้ อยกว่า 2-3 เท่า
ของการอบแห้ งแบบลมร้ อนเพราะน� ้ำจะเคลือ่ นทีอ่ อกมา
ในรูปของของเหลวแทนที่จะเป็ นสารระเหย [3] ปั จจัยที่
มี ผ ลต่อ ปริ ม าณการสูญ เสี ย น� ำ้ และการเพิ่ ม ปริ ม าณ
ของแข็งในผลไม้ ที่ผ่านการดึงน� ้ำออกบางส่วน ได้ แก่ รู
พรุนของวัตถุดบิ   ขนาดและรูปร่าง  การเตรี ยมการ  องค์
ประกอบและความเข้ มข้ นของสารละลาย  เวลา  อณ
ุ หภูมิ  
ความดันและอัลตราโซนิก  ส่วนปั จจัยที่มีต่อคุณภาพ
ด้ านสี   กลิ่นรส  และกรดแอสคอบิกคือชนิดของตัวถูก
ละลาย  อุณหภูมิ   และความดันที่ใช้ อบแห้ ง [3]  การ
ศึกษาดึงน� ้ำบางส่วนออกจากสับปะรดด้ วยสารละลาย
ซูโครสที่ความเข้ มข้ น 45 °บริ กซ์ อุณหภูมิ 45 °ซ ความ
เข้ มข้ นกรดซิตริ กร้ อยละ  2.5 โดยน� ้ำหนัก นาน 7 ชัว่ โมง
พบว่าปริ มาณน� ้ำที่สญ
ู เสียและปริ มาณของแข็งเพิ่มขึ ้น
เมื่อเวลาออสโมซิสนานขึ ้น [4]  การศึกษาการดึงน� ้ำออก
บางส่วนในฝรั่งด้ วยสารละลายซูโครสเข้ มข้ น 65 °บริ กซ์
ที่อณ
ุ หภูมิ 30,  40 และ 50 °ซ  นาน 30-180 นาทีภาย
ใต้ สุ ญ ญากาศพบปริ ม าณน� ำ้ ที่ สู ญ เสี ย มากที่ สุ ด ที่
อุณหภูมิ 50 °ซ ส่วนการเพิ่มปริ มาณของแข็งมากที่สดุ ที่
อุณหภูมิ 40 °ซ [5]
วัตถุประสงค์ของการทดลองนี ้คือศึกษาปั จจัย
ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดึงน�ำ้ ออกบางส่วนของสับปะรด  
ได้ แก่ 1. ความเข้ มข้ น  และอุณหภูมิของสารละลาย
ซูโครสที่ใช้ ในการแช่สบั ปะรด 2. เปรี ยบเทียบปริมาณน� ้ำ
ที่สญ
ู เสียและปริ มาณของแข็งที่ได้ รับของสับปะรดที่แช่
ในสารละลายซู โ ครสในสภาวะสุ ญ ญากาศและ
บรรยากาศ 3.ผลของการดึงน� ้ำออกบางส่วนต่อสี    เนื ้อ
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สัมผัสและคุณภาพทางประสาทสัมผัสของสับปะรดอบ
แห้ งที่อบแห้ งด้ วยระยะเวลาต่าง ๆ กัน

วิธีการวิจยั
ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ทีม่ ผี ลต่อการดึงน� ้ำออกบาง
ส่วนของสับปะรด โดยน�ำสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียของ
ตลาดท่ายาง  อ�ำเภอทุง่ ใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราชที่
ระดับความหวาน 11-13 °บริ กซ์   ล้ างท�ำความสะอาด  
ปอกเปลือกหัน่ เนื ้อสับปะรดให้ มลี กั ษณะเป็ นรูปสีเ่ หลีย่ ม
ลูกเต๋าขนาด 2x2x1 เซนติเมตร จากนัน้ น�ำตัวอย่าง
สับปะรดไปผ่านการออสโมซิสด้ วยสารละลายซูโครสที่มี
ความเข้ มข้ น 40   45 และ 50 °บริ กซ์ ในเวลา  1   2  3   
4 และ 5 ชัว่ โมง ที่อณ
ุ หภูมิ 40 และ  50 °ซ  ในอัตราส่วน
น� ้ำหนักของเนื ้อต่อน� ้ำตาลซูโครส 1:3 กวนที่ 26 รอบต่อ
นาที แล้ ว น�ำสับปะรดที่ผา่ นการออสโมซิสไปล้ างในน� ้ำ
กลัน่ 1 ครัง้   และซับด้ วยกระดาษให้ แห้ ง    นำ� มาวิเคราะห์
หาปริ ม าณน� ำ้ ที่ สูญ เสี ย (water loss) และปริ ม าณ
ของแข็งที่เพิ่มขึ ้น  (solid gain) ในชิ ้นสับปะรดหลังจาก
แช่ในสารละลายน� ้ำตาลซูโครสที่สภาวะต่าง ๆ  เป็ นเวลา
t  สามารถค�ำนวณได้ จากสมการของ Panagiotou, N.M.,
Karathanos V.T.  และ Maroulis Z.B. [6]  โดยน� ้ำหนัก
แห้ งของตัวอย่างได้ จากการอบตัวอย่างทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 105°ซ   
จนน� ้ำหนักคงที่ ใช้ เวลา 48 ชัว่ โมง  
Water loss (WL)  =   ( M0 - m0 ) – ( M – m )
                                    
      m0
Solid gain ( SG )  =       ( m – m0 )
                
m0
M0 =  น� ้ำหนักเริ่ มต้ นของสับปะรดก่อนแช่สารละลาย
ซูโครส
M  =   น� ้ำหนักของสับปะรดที่แช่สารละลายซูโครสที่เวลา
t ชัว่ โมง
m0 =   น� ้ำหนักแห้ งของสับปะรดสด
m   =   น� ้ำหนักแห้ งของสับปะรดที่แช่สารละลายซูโครส
ที่เวลา t ชัว่ โมง
เปรี ยบเทียบปริ มาณน� ้ำที่สญ
ู เสียและปริ มาณ
ของแข็งทีไ่ ด้ รับของสับปะรดทีแ่ ช่ในสารละลายซูโครสใน
สภาวะสุญญากาศและบรรยากาศ จากนันน�
้ ำตัวอย่าง
สับปะรดมาแช่สารละลายซูโครสทีค่ วามเข้ มข้ น  อณ
ุ หภูมิ
และเวลาทีส่ ญ
ู เสียน� ้ำมากทีส่ ดุ ทีไ่ ด้ ผลจากการทดลองข้ อ
1  มาทดลองภายใต้ สภาวะสุญญากาศที่ 150  mmHg
และบรรยากาศ   
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ศึกษาคุณลักษณะทางเคมี กายภาพและทาง
ประสาทสัมผัสของสับปะรดอบแห้ งที่ผ่านออสโมซิสใน
สารละลายซูโครสที่สญ
ู เสียน� ้ำน้ อยที่สดุ แล้ วน�ำตัวอย่าง
สับปะรดที่ผ่านการออสโมซิสและครบระยะเวลามาอบ
แห้ งนาน 12  13   14  15  และ 16 ชัว่ โมงที่อณ
ุ หภูมิ
65 ◦ซ มาวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะทางเคมี  กายภาพ ทาง
ประสาทสัมผัสและปริ มาณจุลนิ ทรี ย์ทงหมด
ั้
คุณลักษณะทางด้ านเคมี วอเตอร์ แอกติวิตี
A.O.A.C (2000)   ปริมาณของแข็งทีล่ ะลายได้ A.O.A.C.
(2000) ปริ มาณกรด A.O.A.C. (2000)   ความชื ้นตาม
วิธีการของ  A.O.A.C.  (2000 ) คุณลักษณะทางด้ าน
กายภาพ วัดสีใช้ เครื่ อง Hunter Lab  รุ่น A60-1012-402
ประเทศสหรั ฐอเมริ กาเนือ้ สัมผัสใช้ TA-TX 2 Stable
micro system ประเทศอังกฤษ ใช้ cylinder probe  P/6
เส้ นผ่าศูนย์กลาง  2  มิลลิเมตร  ส่วนคุณลักษณะทาง
ด้ า นประสาทสัม ผัส   ทดสอบทางประสาทสัม ผัส ให้
คะแนนแบบ hedonic scale  1-9 คะแนน กับรูปร่าง  สี    
กลิน่ รส   รสชาติ  เนื ้อสัมผัส  และการยอมรับโดยรวม ใช้
ผู้ทดสอบชิม 30 คน   
ปริมาณจุลนิ ทรีย์ทงหมด
ั้
ยีสต์และรา วิเคราะห์
หาปริ มาณจุลนิ ทรี ย์ทงหมด
ั้
ยีสต์และราของสับปะรดแช่
ซูโครสภายใต้ สภาวะบรรยากาศแล้ วน� ำมาอบแห้ งที่
65 °ซ เก็บรักษาไว้ เป็ นระยะเวลา 14 วัน และ 28 วันตาม
ล�ำดับ  และวิเคราะห์ผลทางสถิต   ิ โดยใช้ แผนการทดลอง
แบบ Factorial experiment ขนาด 3x2 ในบล็อกแบบ
สมบูรณ์ (Random Complete Block Design ; RCBD)
โดยปัจจัยในการศึกษาคือความเข้ มข้ นของน� ้ำตาลซูโครส
และอุณ หภูมิ ใ นการแช่ สับ ปะรด ใช้ สับ ปะรดในการ
ทดลองแต่ละครัง้ เป็ น block  ท�ำการทดลองสองซ� ้ำ  ใช้
โปรแกรม SPSS วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  
และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้ วิธี Duncan ,s Multiple
Range Test (DMRT)  ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95

ผลการทดลองและวิจารณ์ ผล
1. ศึกษาผลของความเข้ มข้ นน� ้ำตาลซูโครสและ
อุณหภูมิตอ่ การดึงน� ้ำออกบางส่วนของสับปะรด  
ตัวอย่างทีแ่ ช่ในสารละลายความเข้ มข้ นทังสาม
้
ระดับจะมีปริ มาณน�ำ้ ที่สูญเสียเพิ่มขึน้ เมื่อเวลาในกา
รออสโมซิสเพิ่มขึ ้น  ดังแสดงใน Figure 1 การเคลื่อนที่
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ของน� ้ำออกจากตัวอย่างเร็ วในช่วงแรกเนื่องจากความ
แตกต่ า งความดัน ออสโมติ ก ของเนื อ้ เยื่ อ ผลไม้ แ ละ
สารละลายมากและเมือ่ เวลาออสโมซิสนานขึ ้น โดยทัว่ ไป
การเคลื่อนที่ของมวลสารที่สองชัว่ โมงแรกจะสูญเสียน� ้ำ
มาก

Figure 1.  Water loss of pineapple pieces in 40, 45
and    50 ◦brix sucrose syrup at 40 ◦C and 50◦C.
ส่วนเวลาต่อมาอัตราการเคลือ่ นทีข่ องมวลสาร
จะช้ าลงและเริ่ มหยุดการสูญเสียน� ้ำ [7]  เมื่อเพิ่มความ
เข้ มข้ นของสารละลายจะท�ำให้ สญ
ู เสียน�ำ้ มากขึน้ [3]     
ส่วนปริมาณของแข็งทีส่ บั ปะรดได้ รับมีแนวโน้ มอัตราการ
เพิ่มขึน้ คงที่ดัง Figure 2 จะเห็นได้ ว่าที่ความเข้ มข้ น
น� ้ำตาลซูโครส   50 °บริ กซ์ สูญเสียน� ้ำมากที่สดุ   ทังนี
้ ้จะ
เห็นได้ วา่ ทีค่ วามเข้ มข้ นน� ้ำตาลมากขึ ้นจะมีอตั ราการสูญ
เสียน� ้ำมากขึ ้น  สว่ นอัตราการเพิม่ ของแข็งน้ อยสอดคล้ อง
กับ การทดลองของ [8] ศึ ก ษากลไกการออสโมซิ ส
สับปะรดที่ความเข้ มข้ นน� ้ำตาลซูโครส 546  615 และ  
677  กรัมต่อกิโลกรัมพบว่าที่อณ
ุ หภูมิคงที่เมื่อเพิม่ ความ
เข้ มข้ นน� ้ำตาลซูโครสจะมีอตั ราการสูญเสียน� ้ำเพิม่ ขึ ้นแต่
อัตราการเพิ่มขึ ้นปริ มาณของแข็งลดลง เช่นเดียวกับการ
ทดลองของ Silveira และคณะ (1996) ในสับปะรดความ
เข้ มข้ นน� ้ำตาลซูโครสร้ อยละ  50  60 และ 70 ที่อณ
ุ หภูมิ
คงที่ มี อัต ราการสูญ เสี ย น� ำ้ เพิ่ ม ขึ น้ แต่ อัต ราการเพิ่ ม
ปริ มาณของแข็งลดลง  เนื่องจากที่ความเข้ มข้ นน� ้ำตาล
ซูโครสสูงท�ำให้ มคี วามหนืดสูงยากทีจ่ ะผ่านเข้ าไปในช่อง
ว่ า งเนื อ้ เยื่ อ ผลไม้     และความดั น ออสโมติ ก ของ
สารละลายสูงจะดึงน� ้ำออกมาด้ านนอกเนื ้อเยือ่ ผลไม้ [9]
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Table 1. Effect and statistic significant degree (p) for
water loss during osmotic dehydration of pineapple

Figure 2.  Solid gain of pineapple pieces in 40,
45 and  50 ◦brix sucrose syrup at 40 ◦C and 50◦C.
จะเห็นได้ วา่ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 50 °ซ  ปริมาณน� ้ำทีส่ ญ
ู
เสียและการเพิ่มปริ มาณของแข็งมากกว่าที่    40 °ซ ดัง
รู ปที่ 1 และ 2  สอดคล้ องกับผลการทดลองของ [10]  
ศึกษากลไกการดึงน� ้ำออกแบบออสโมซิสในสับปะรดรูป
ลิม่ พบว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ ้นจาก 30 °ซ    45 °ซ และ 60 °ซ  
ที่ความเข้ มข้ นน� ้ำตาลซูโครสร้ อยละ 50  60  70  และ 75  
โดยน� ้ำหนัก   พบว่าเมื่ออุณหภูมิสงู ขึ ้นจะมีอตั ราการสูญ
เสียน�ำ้ และอัตราการเพิ่มปริ มาณของแข็งเพิ่มขึ ้น เช่น
เดียวกับการทดลองของ  [11]  แช่สบั ปะรดที่ความเข้ ม
ข้ นน� ้ำตาลซูโครส               65 °บริ กซ์  แล้ วเพิ่มอุณหภูมิ
จาก 30 °ซ    เป็ น   40 °ซ        พบว่าอัตราการสูญเสีย
น� ้ำและอัตราการเพิม่ ปริมาณของแข็งเพิม่ ขึ ้น  รวมทังการ
้
ทดลองของ [12]  พบว่าสับปะรดแช่ในสารละลายซูโครส
45-65 °บริ กซ์  ที่อณ
ุ หภูมิ      30-50 °ซ  นาน  20-240
นาทีพบว่าที่อณ
ุ หภูมิสงู ขึ ้นจะมีปริ มาณการสูญเสียน� ้ำ
และปริ มาณของแข็งเพิ่มขึ ้น   เนื่องจากที่อณ
ุ หภูมิสงู จะ
ท�ำให้ ความเข้ มข้ นของสารละลายออสโมติกเปลี่ยนไป         
ใช้ เวลาสันลงก่
้ อนถึงจุดสมดุล  เพิ่มการผ่านของสารที่
เซล เมนเบรน  ดังนันจึ
้ งเพิ่มปริ มาณของแข็งและแทนที่
ก๊ าซในช่องว่างของเซลด้ วยของเหลวมากขึ ้นเช่นกัน[13]
จะเห็นได้ ว่าที่ความเข้ มข้ นน�ำ้ ตาลซูโครส  50 °บริ กซ์  
อุณหภูมิ 50  °ซ     จะท�ำให้ สบั ปะรดสูญเสียน� ้ำมากที่สดุ   
ทังนี
้ ้ความเข้ มข้ นน� ้ำตาลมากขึ ้นจะมีอตั ราการสูญเสียน� ้ำ
มากขึ ้นส่วนอัตราการเพิ่มของแข็งลดลง  เมื่อศึกษาทาง
สถิติพบว่าปริ มาณการสูญเสียน� ้ำมีความแตกต่างอย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ งเวลาและอุ
ั้
ณหภูมิ ส่วนความเข้ ม
ข้ น ไม่มี ค วามแตกต่า งอย่า งมี นัย ส� ำ คัญ ทางสถิ ติ ดัง
Table 1
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(1)Time
(2)Concentration
(3)Temperature
    1 x 2
    1 x 3

Effect
7.253
.015
2.336
0.120
0.157

p
0.000
0.826
0.000
0.155
0.093

ส่วนปริ มาณของแข็งที่ได้ รับมีความแตกต่าง
ทังเวลา
้
ความเข้ มข้ นและอุณหภูมิอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติและมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างเวลากับอุณหภูมิ   ความ
เข้ มข้ นกับอุณหภูมิ ดังตารางที่ 2
Table 2.  Effect and statistic significant degree (p) for
solid gain during osmotic dehydration of pineapple .
Effect
(1)Time
1.295
(2)Concentration 0.185
(3)Temperature 0.336
     1 x 2
0.044
     1 x 3
0.121
     2 x 3
0.111

p
0.000
0.001
0.001
0.087
0.001
0.016

2.   เปรี ย บเที ย บปริ ม าณน� ำ้ ที่ สูญ เสี ย และ
ปริ ม าณของแข็ ง ที่ ไ ด้ รั บ ของสับ ปะรดที่ แ ช่ ใ นน� ำ้ ตาล
ซู โ ครส    50 °บริ ก ซ์    ในสภาวะสุ ญ ญากาศและ
บรรยากาศ
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Table 3.  Effect and statistic significant degree (p)
of atmospheric and vacuum impregnation for water
loss during osmotic dehydration of pineapple .
(1)Time
(2)Condition
    1 x 2

Effect
1.476
0.073
0.062

p
0.000
0.353
0.588

จากการวิเคราะห์ทางสถิติดงั Table 3 แสดง
ว่า การสูญ เสี ย น� ำ้ ไม่มี ค วามแตกต่า งระหว่า งสภาวะ
บรรยากาศและสุญญากาศอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิต  ิ
สอดคล้ องกับการทดลองของ [14] รายงานว่ามะละกอ
แช่สารละลายน� ้ำตาลซูโครสที่ความเข้ มข้ น 55  และ 65
องศาบริ กซ์ มีปริ มาณน�ำ้ ที่สูญเสียไม่มีความแตกต่าง
อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ภายใต้ สภาวะบรรยากาศและ
สุญญากาศ  ทังนี
้ ้เนื่องจากผลไม้ แต่ละชนิดมีรูพรุนของ
ผลไม้ ต่างกัน  ซึง่ ถ้ ามีรูพรุ นมากจะมีก๊าซผ่านออกมาก
ท�ำให้ น� ้ำผ่านออกมามากเมื่อลดความดันบรรยากาศลง  
[15]
Table 4. Effect and statistic significant degree (p)
of atmospheric and vacuum impregnation for solid
gain during osmotic dehydration of pineapple .
(1)Time
(2)Condition
1x 2

Effect
1.339
0.196
0.093

p
0.000
0.002
0.351

จากการวิเคราะห์ทางสถิติดงั Table 4 แสดง
ว่ า ปริ ม าณของแข็ ง ที่ ไ ด้ รั บ มี ค วามแตกต่ า งระหว่ า ง
สภาวะบรรยากาศและสุญญากาศอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ    จะเห็นได้ วา่ ในระหว่างการออสโมซิสสับปะรดมี
ปริ ม าณของแข็ ง ที่ ไ ด้ รั บ ด้ วยการท� ำ ภายใต้ สภาวะ
สุญ ญากาศมากกว่า บรรยากาศ  สอดคล้ อ งกับ การ
ทดลองของ [15]  ที่ทดลองกับแอปเปิ ล้ ฟูจิแช่ในน� ้ำตาล
ซูโครสทีม่ ฟี รุกโทสสูง (high-fructose corn syrup)  ความ
เข้ มข้ นร้ อยละ  60  ภายใต้ สญ
ุ ญากาศมีปริ มาณของแข็ง
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ที่ได้ รับมากกว่าบรรยากาศ    ส่วน [13] รายงานการแช่    
แอปเปิ ล้ ในสารละลายน� ้ำตาลซูโครสที่ความเข้ มข้ น 55
และ  65 องศาบริ กซ์ พบว่าปริ มาณของแข็งที่ได้ รับที่
สุญญากาศมากกว่าบรรยากาศ  ซึง่ ภายใต้ สญ
ุ ญากาศ
เซลจะจัดเรี ยงตัวใหม่โดยเซลเมนเบรนจะแยกจากผนัง
เซลล์ในระหว่างการหดตัวท�ำให้ โครงสร้ างพังทลายและ
ตัวถูกละลายผ่านได้ มากขึ ้น    ขณะที่ [11] รายงานว่าแช่
สับปะรดในสารละลายซูโครส   65 องศาบริกซ์ทอี่ ณ
ุ หภูมิ
30  °ซ จะมีปริมาณของแข็งทีไ่ ด้ รับทีส่ ญ
ุ ญากาศมากกว่า
บรรยากาศ  การท�ำออสโมซิสภายใต้ สญ
ุ ญากาศจะท�ำให้
เพิม่ ปริมาณของแข็งมากขึ ้นโดยท�ำให้ การถ่ายเทมวลสาร
ที่ผิวหน้ ามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้น   และสารละลายออสโม
ติกจะเข้ าแทนที่ชอ่ งว่างของก๊ าซ [3]

Figure 3.  Water loss of pineapple pieces in 50
◦brix and 27◦C at  vacuum and atmosphere
impregnation.The bars on the column indicate
standard deviation.
Table 5.   Water loss of pineapple pieces in 50 ◦brix
and 27◦C at vacuum and atmosphere impregnation.
Water loss
Time(hour) (g of water/g initial dry matter)
Atmosphere
Vacuum
1
1.1598±0.3931 1.1388±0.1852
2
1.2944±0.1978 1.4263±0.5066
3
1.6375±0.2011 1.4616±0.2964
4
1.7396±0.1058 2.1261±0.2361
5
2.1071±0.2460 2.3425±0.4532
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Figure 4. Solid gain of pineapple pieces in 50 ◦brix
sucrose syrup and 27◦C at vacuum and atmosphere
impregnation. The bars on the column indicate
standard deviation.
Table 6.   Solid gain of pineapple pieces  in 50 ◦brix
and  27◦C at vacuum and atmosphere impregnation.  
Solid gain
(g of solid/g initial dry matter)
Time(hour)
atmosphere
vacuum
1

0.3414±0.1506 0.3411±0.2347

2

0.3982±0.0618 0.642±0.2226

3

0.4493±0.1235 0.7047±0.1353

4

0.5312±0.1133 0.7167±0.0994

5

0.5815±0.0159 0.7632±0.1069

4. เปรี ยบเทียบคุณลักษณะทางเคมีและทาง
ประสาทสัมผัสของสับปะรดอบแห้ งที่ผ่านออสโมซิสใน
สารละะลายซูโครส 50 °บริ กซ์ อุณหภูมิ 50 °ซ  นาน 5
ชัว่ โมงในสภาวะบรรยากาศและสุญญากาศ  

Table 7. Moisture content, Aw, total acidity and
texture of dried vacuum and atmosphere impregnation pineapple in 50 °brix and  50 °C for 5 hours.
Characteristics Drying Atmosphere Vacuum
time
(hours)
Moisture con- 12 17.83±0.37dA 15.27±0.15bB
tent   
13 17.26±18cdA 14.55±0.69bB
(%)
14 16.60±0.42bcA 12.86±0.06aB
15 15.87±0.30abA 12.56±0.13aB
16 15.64±0.15aA   12.25±0.01aB
Aw
12 0.39±0.00aA 0.34±0.01dB
13 0.32±0.00bA 0.32±0.00cA
14 0.27±0.01cA 0.28±0.00bA
15 0.24±0.01dA 0.18±0.00aB
16 0.22±0.01eA 0.18±0.00aA
12 0.51±0.02aA 0.59±0.01aB
Total acidity 13 0.63±0.03bA 0.71±0.01bB
(%)
14 0.68±0.01cA 0.73±0.01cB
15 0.69±0.01cdA 0.75±0.00cdB
16 0.73±0.01dA 0.76±0.01dB
Texture
12 5.080±0.83aA 4.422±1.11aA
(Newton)
13 6.863±0.39aA 4.952±1.22aA
14 7.070±1.30abA 9.228±2.44bA
15 8.885±1.16bA 11.258±3.77bA
16 11.121±5.10cA 11.709±3.03bA

Means within the same column with the different letters
are significantly different (P<0.05).
A-B
Means within the same row with the different letters are
significantly different (P<0.05).
a-e
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จากตารางที่ 7 จะเห็นได้ ว่าเมื่อเวลาอบแห้ ง
นานขึ ้น ปริ มาณกรดมากขึ ้นส่วนปริ มาณความชื ้นและ
Aw ลดลง  ความแน่นเนื ้อของสับปะรดที่ใช้ เวลาอบแห้ ง
นาน 16 ชัว่ โมงจะมีความแน่นเนื ้อมากที่สดุ เมื่อเทียบกับ
เวลาอื่น ๆ แตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิต(ิ P<0.05)   
Table 8. Colour of dried pineapple after vacuum
and atmosphere impregnation in 50 °brix and 50
°C for 5 hours.
Charac
teristics
L*

Drying Atmosphere
time
(hours)
12
13
14
15
16

a*

12
13
14
15
16

b*

12
13
14
15

67.54±0.83dA
64.52±0.41cA
64.09±0.58bcA
62.47±0.80bA
59.07±1.48aA
5.25±0.22aA
6.94±0.49bA
7.36±0.31bcA
7.77±0.06cA
8.96±0.16dA
36.61±0.37aA
40.05±0.26bA
40.73±0.23bcA
41.44±0.52cdA
42.11±0.70dA

   Vacuum
62.70±1.13bB
61.24±1.65bB
58.58±1.94aB
57.26±1.04aB
57.17±0.62aA
4.84±0.47aA
5.34±0.72abB
5.93±0.09bcB
6.49±0.30cdB
6.98±0.28dB
34.64±2.35aA
34.63±2.37aB
35.22±0.79abB
37.48±0.69bB
37.48±0.69bB

16
Means within the same column with the different letters
are significantly different (P<0.05).
A-B
Means within the same row with the different letters are
significantly different (P<0.05).  
a-d

การลดลงของค่า L* และการเพิ่มขึ ้นของค่า a*
แสดงถึงการเกิดสีน� ้ำตาล [16] จากตารางที่ 8  จะเห็น
ได้ วา่ สับปะรดอบแห้ งจะมีคา่ L* ลดลง   ส่วนค่า a*  และ
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b*มีคา่ เพิ่มขึ ้นแสดงถึงการเกิดสีน� ้ำตาลเพิ่มขึ ้นซึง่ ให้ ผล
เหมือนกับการแช่แอปริ คอทด้ วยน� ้ำตาลซูโครสแล้ วอบ
แห้ ง [16]  สบั ปะรดอบแห้ งทีแ่ ช่ภายใต้ สภาวะสุญญากาศ
จะมีค่า  L*  a* และ b* น้ อยกว่าสภาวะบรรยากาศ   
สับปะรดแช่ทงสองสภาวะแล้
ั้
วน�ำมาอบแห้ งที่ระยะเวลา
อบแห้ งนาน 12 ชัว่ โมงจะมีคา่ สีดีท่ีสดุ โดยมีคา่ สีความ
สว่าง L* สูงสุด  ค่าสีแดง a *และสีเหลือง b*  ต�่ำสุดแตก
ต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ(P<0.05)
Table 9. Sensory evaluation of dried pineapple
after  atmosphere impregnation in 50 °brix and  50
°C for 5 hours.
Drying
time
(hours)

12
13
14
15
16

shape

color

texture

flavor

taste

7.12 b
6.32ab
6.20a
6.04a
5.88a

6.88a
6.32a
6.68a
6.64a
6.12a

6.72b
6.76b
6.32b
6.36b
5.20a

6.48a
6.28a
6.04a
6.12a
6.04a

6.64ab
7.24b
6.56ab
7.08b
5.88a

Overall
accept
ablility

6.76b
7.16b
6.48b
6.92b
5.60a

Means within the same column with the different letters
are significantly different (P<0.05).
a-b

Table 10. Sensory evaluation of dried pineapple
after  vacuum impregnation in 50 °brix and 50 °C
for 5 hours.
Drying
time
(hours)

12
13
14
15
16

shape

color

texture

flavor

taste

6.96b
7.28b
7.00b
6.60b
5.76a

7.24cd
7.32d
6.52bc
6.24ab
5.68a

7.12c
7.16c
6.72bc
5.92ab
5.64a

7.12c
6.88bc
6.72abc
6.20ab
6.08a

7.36bc
7.48c
6.60ab
6.44a
6.08a

Overall
accept
ablility

7.32c
7.48c
6.92bc
6.44ab
6.16a

Means within the same column with the different letters
are significantly different (P<0.05).
a-d

จาก Table  9 และ 10 จะเห็นได้ วา่ เมื่อทดสอบ
ทางระบบประสาทสัมผัสพบว่าสับปะรดอบแห้ งนาน 13
ชั่วโมงจะมีคะแนนของรสชาติ    เนื อ้ สัมผัส และการ
ยอมรับสูงที่สดุ    คะแนนของสับปะรดอบแห้ งที่แช่ใน
สภาวะสุญญากาศมากกว่าบรรยากาศที่เวลาอบแห้ ง
นาน  12   13  14   และ 16 ชัว่ โมง
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สรุ ป
จะเห็นได้ วา่ ที่ความเข้ มข้ นซูโครส  50 °บริ กซ์  
อุณหภูมิ 50  °ซ  จะท�ำให้ สบั ปะรดสูญเสียน� ้ำมากที่สดุ   
และเมื่อน�ำมาอบแห้ งพบว่าคุณภาพสับปะรดอบแห้ งที่
เวลา 12 13 14 15 16 ชัว่ โมง  สับปะรดอบแห้ งที่เวลา
นาน 12 ชัว่ โมงจะมีสีสว่างมากที่สดุ แต่มีคา่ ความเป็ นสี
แดงและสีเหลืองต�่ำสุด เมื่อทดสอบทางระบบประสาท
สัมผัสพบว่าสับปะรดอบแห้ งนาน 13 ชัว่ โมงจะมีคะแนน
ของรสชาติ   เนื ้อสัมผัส และการยอมรับโดยรวมสูงที่สดุ    
ส่วนสับปะรดที่แช่สภาวะสุญญากาศจะสูญเสียน� ้ำและ
ปริ มาณของแข็งที่ได้ รับมากกว่าสภาวะบรรยากาศ  เมื่อ
ทดสอบทางระบบประสาทสัม ผัส พบว่ า คะแนนของ
สั บ ปะรดอบแห้ งนาน 13 ชั่ ว โมงที่ แ ช่ ใ นสภาวะ
สุญญากาศมากกว่าบรรยากาศทัง้ ด้ านรู ปร่ าง สี เนือ้
สัมผัส กลิน่ รส รสชาติและการยอมรับโดย          รวม
ทังหมด
้
ส่วนปริ มาณจุลินทรี ย์ทงหมด
ั้
ยีสต์และราของ
สับปะรดอบแห้ งพบว่ายังคงบริโภคได้ เมื่อเก็บรักษานาน
14 วัน
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