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บทคัดยอ
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาหาวิธีการเตรียมวัตถุดิบและกระบวนการอบแหงท่ีเหมาะสม เพ่ือปรับปรุงคุณภาพดานสี

และกลิ่นของใบมะกรูดอบแหง วางแผนการทดลองแบบแฟกทอเรียล 3 x 3 โดยปจจัยท่ีศึกษาไดแก การเตรียมวัตถุดิบข้ันตน (ไมมีการ
เตรียมวัตถุดิบข้ันตน การลวกดวยสารละลายแมกนีเซียมคารบอเนต และการลวกในนํ้าเกลือแลวแชในสารละลายโพแทสเซียมเมตาไบ
ซัลไฟต) และวิธีการอบแหง (การอบแหงดวยตูอบลมรอน ท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสเปนเวลา 6 ช่ัวโมง ไมโครเวฟสุญญากาศท่ี
4,800 วัตตเปนเวลา 30 นาที และ ฟลูอิดไดซเบด ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเปนเวลา 2 ช่ัวโมง ผลการทดลองพบวา วิธีการเตรียม
วัตถุดิบข้ันตน และวิธีการอบแหงมีผลตอคาสี L*a*b* ปริมาณ citronellal และคาคะแนนความชอบของผูบริโภคท่ีมีตอใบมะกรูด
อบแหง (p≤0.05) โดยใบมะกรูดท่ีผานการเตรียมวัตถุดิบข้ันตนดวยการลวกดวยสารละลายแมกนีเซียมคารบอเนต และการลวกใน
นํ้าเกลือแลวแชในสารละลายโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟต จะมีปริมาณ citronellal มากกวาการไมเตรียมวัตถุดิบข้ันตน และใบมะกรูด
ท่ีอบแหงดวยไมโครเวฟสุญญากาศมีปริมาณ citronellal และคะแนนความชอบมากกวาการอบแหงดวยวิธีอ่ืน ซึ่งสภาวะท่ีเหมาะสมใน
การอบแหงใบมะกรูดท่ีมีปริมาณ citronellal และคะแนนความชอบดานสีและกลิ่นมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับสิ่งทดลองอ่ืนๆ คือ การลวก
ดวยแมกนีเซียมคารบอเนตและอบแหงดวยไมโครเวฟสุญญากาศท่ี 4,800 วัตตเปนเวลา 30 นาที

ABSTRACT
The objective of this research was to obtain the optimal pretreatment and drying methods in order to

improve color and odor of dried kaffir lime leaves. A 3 x 3 factorial design was performed to investigate
pretreatment methods (no pretreatment, blanching in magnesium carbonate and blanching in salt solution then
soaking in potassium metabisulfite) and drying methods (hot air oven at 50 °C for 6 hours, microwave vacuum at
4,800 watt for 30 min, and fluidized bed at 60 °C for 2 hrs). Result showed that pretreatment and drying methods
affected color value L* a* b*, citronellal content and liking scores (p≤0.05). Kaffir lime leaves pretreated with both
of blanching in magnesium carbonate and blanching in salt solution then soaking in potassium metabisulfite had
citronellal content more than that of no pretreatment. Kaffir lime leaves dried with microwave vacuum drying
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had citronellal content and liking scores higher than those of the other drying methods. Optimal drying condition
for kaffir lime leaves which had the highest citronellal content and liking scores in term of color and odor was
blanching in magnesium carbonate and then dried with microwave vacuum at 4,800 watt for 30 min.

คําสําคัญ: ใบมะกรูด การทําแหง การเตรียมวัตถุดิบข้ันตน ซิโทรเนลลาล
Keywords: Kaffir lime leaf, Drying, Pretreatment, Citronellal

บทนํา
มะกรูด (Citrus hystrix D.C.) เปนสมุนไพรท่ีคูครัวไทย

มาอยางยาวนาน นิยมปลูกมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ผลิตภัณฑจากตนมะกรูดท่ีนํามาใชมากท่ีสุดคือ ใบมะกรูดซึ่งมี
รูปทรงคลายนาฬิกาทรายและมีกลิ่นท่ีเปนเอกลักษณ มักใช
ประกอบอาหารของเอเชียมากมาย เชน ตมยํากุงซึ่งเปนท่ีนิยม
มากในประเทศไทย citronellal เปนองคประกอบหลักในนํ้ามัน
หอมระเหยของใบมะกรูดซึ่ งจะมีกลิ่นรสท่ีเปนเอกลักษณ
(Wannee et al., 2013) ใบมะกรูดมีขอจํากัดอยูมาก เชน
ระยะเวลาในการเก็บรักษาสั้น มีปญหาเรื่องฤดูกาล การเก็บรักษา
ท่ีไมเหมาะสมซึ่งมีผลตอกลิ่นรสของใบมะกรูด (Raksa-kantong
et al., 2012) ปจจุบันจึงมีการใชเทคโนโลยีการอบแหงเขามา
ชวย เพ่ือเปนการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑและปองกันการเนา
เสียของผลิตภัณฑระหวางการเก็บรักษา (Juhari et al., 2013)
อยางไรก็ตามกระบวนการอบแหงทําใหคุณสมบัติทางกายภาพ
และเคมีเปลี่ยนแปลงไป เชน สี กลิ่นรส เน้ือสัมผัส คุณคาทาง
โภชนาการ ความพรุน และคุณสมบัติการดูดซับ ซึ่งเทคนิคการ
เตรียมวัตถุดิบ (pretreatment) จึงถูกนํามาใชกอนกระบวนการ
อบแหง และมีผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑอบแหงอีกดวย
(Krokida et al., 2000; Tasirin et al., 2014) การเตรียม
วัตถุดิบมีหลายวิธี เชน การแชในสารละลายดางหรือกรด และ
การลวกดวยนํ้ารอนหรือไอนํ้า เปนตน โดย พรพิมลและสิริมา
(2550) รายงานวา การลวกใบมะกรูดดวยสารละลายแมกนีเซียม
คารบอเนตความเขมขนรอยละ 0.06 กอนกระบวนการอบแหงจะ
ทําใหสีเขียวของใบมะกรูดเขมกวาใบมะกรูดท่ีไมไดทําการลวก
ดวยสารละลายแมกนีเซียมคารบอเนต

นอกจากน้ีคุณภาพของผลิตภัณฑอบแหงยังข้ึนอยูกับ
กระบวนการอบแหงและสภาวะการอบแหง การอบแหงโดยตูอบ
ลมรอนแบบถาด (hot air drying) เปนหน่ึงในวิธีท่ีไดรับความ
นิยมเปนอยางมากท่ีใชในการอบแหงสมุนไพรในอุตสาหกรรม
ขอดีของวิธีน้ีคือ ตนทุนต่ําและไมยุงยาก แตก็ยังสงผลตอคุณภาพ

ของผลิตภัณฑสุดทาย เชน การเปลี่ยนแปลงของลักษณะปรากฏ
กลิ่น รวมถึงสี องคประกอบของกรดไขมัน สมบัติของสารตาน
อนุมูลอิสระ และปริมาณสารระเหยบางตัว (Raksakantong
et al., 2012; Wannee et al., 2013) การอบแหงโดยตูอบ
ไมโครเวฟสุญญากาศ (microwave vacuum drying) เปนวิธี
อบแหงท่ีรวดเร็ว และสามารถใชอุณหภูมิอบแหงท่ีต่ําลงจากการ
ใชสภาวะการอบสุญญากาศ จึงคงคุณภาพดานตางๆ ไวไดสูง
โดยเฉพาะสีและกลิ่น (อิศรพงษ, 2553) การอบแหงโดยฟลูอิด-
ไดซเบด (fluidized bed drying) เปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพความ
รอนสูง และตนทุนต่ํา มีความเร็วสูงสามารถลดความช้ืนไดภายใน
เวลาอันสั้น วัสดุเฉื่อยจะทําหนาท่ีเปนตัวพาความรอนและจะ
ถายเทอากาศเขาไปในผลิตภัณฑ (Tasirin et al., 2014)

ในปจจุบันใบมะกรูดอบแหงกําลังเปนท่ีสนใจและยังมี
การสงออกไปยังหลายๆประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และ
ออสเตรเลีย (Raksakantong et al., 2012) ดังน้ัน งานวิจัยน้ีจึง
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาหาวิธีการเตรียมวัตถุดิบและกระบวนการ
อบแหงท่ีเหมาะสมในการอบแหงใบมะกรูดเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ
ดานสีและกลิ่น

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. การเตรียมตัวอยาง

ใบมะกรูดสดท่ีใชในงานวิจัยน้ีมาจากตลาดทองถ่ินใน
จังหวัดเชียงใหม ประเทศไทย เด็ดเอาเฉพาะใบแก ซึ่งคัดแยกโดย
การใชสีในระบบ Munsell ใชโทนสี 2.5G5/8 – 5G3/4 (นฤพร,
2552) และมีความยาวประมาณ 7-9 เซนติเมตร นําใบมะกรูดไป
ลางใหสะอาด พักไวใหสะเด็ดนํ้า 30 นาที แลวจึงนําไปเตรียม
วัตถุข้ันตนตอไป และใบมะกรูดอบแหง 1 ตรายี่หอ
2. การเตรียมวัตถุดิบขั้นตน (Pretreatment)

นําใบมะกรูดสด 100 กรัม มาทําการเตรียมวัตถุดิบ
ข้ันตน โดยการเตรียมวัตถุดิบข้ันตนมีอยู 3 วิธี ไดแก (1) ไมมีการ
เตรียมวัตถุดิบข้ันตน (2) การลวกในนํ้าเกลือท่ีความเขมขน
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รอยละ 0.5 เปนระยะเวลา 30 วินาที จากน้ันแชในสารละลาย
โพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตท่ีความเขมขน 2,000 สวนในลาน
สวน เปนระยะเวลา 20 นาที (จิตติมาและคณะ, 2554) และ (3)
การลวกในแมกนีเซียมคารบอเนตความเขมขนรอยละ 0.06 เปน
เวลา 30 วินาที (พรพิมลและสิริมา, 2550)
3. กระบวนการอบแหง

นําใบมะกรูดท่ีผานการเตรียมวัตถุดิบข้ันตนท้ัง 3 วิธีมา
ทําการอบแหงดังตอไปน้ี (1) ตูอบลมรอน (hot air oven;
Model 600, Memmert, Germany) ท่ีอุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 6 ช่ัวโมง (Wannee et al., 2013) (2)
ไมโครเวฟสุญญากาศ (microwave vacuum; March Cool
Industry Co., Ltd, Thailand) ใชความดันสุญญากาศ -650
มิลลิเมตรปรอท แมกนีตรอน 800 วัตต จํานวน 6 ชุด เปนเวลา
30 นาที (ดัดแปลงจาก อิศรพงษ, 2553) และ (3) ฟลูอิดไดซเบด
(fluidized bed; Sherwood Scientific, UK) อุณหภูมิ 60
องศาเซลเซียส ความเร็วลม 3.4 เมตรตอวินาที เปนเวลา 2
ช่ัวโมง (ดัดแปลงจาก Tasirin et al., 2014) อบใบมะกรูดในทุก
สิ่งการทดลองใหมีความช้ืนไมเกินรอยละ 12 จากน้ันนําใบมะกรูด
อบแหงท่ีไดเก็บรักษาในถุงอลูมิเนียมฟอยล นําตัวอยางไปเก็บท่ี
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จนกวาจะนําไปวิเคราะห
4. การวิเคราะหคุณภาพทางเคมีกายภาพ

4.1 วิเคราะหคาความช้ืนตามวิธีของ AOAC (2000)
โดยคํานวณในหนวยรอยละปริมาณความช้ืนฐานเปยก (% wet
basis)

4.2 คาวอเตอรแอคติวิตี (water activity; aw) โดยใช
เครื่อง Aqualab รุน Series 3 (Decagon, USA)

4.3 คาสี L*, a* และ b* ของใบมะกรูด โดยใชเครื่อง
Minolta Chromaticity Meter CR-410 (Konika Minolta,
Japan) วัดคาสีท้ังหนาใบและหลังใบ โดยท่ี L* หมายถึงคาความ
สวาง (Lightness) มีคาตั้งแต 0 (ดํา) จนถึง 100 (ขาว) a*
หมายถึงคาความเปนสีแดงและสีเขียว คา a* เปนบวกแสดงถึงคา
ความเปนสีแดง คา a* เปนลบแสดงคาความเปนสีเขียว และ b*
หมายถึงคาความเปนสีเหลืองและสีนํ้าเงิน คา b* เปนบวกแสดง
ถึงคาความเปนสีเหลือง คา b* เปนลบแสดงคาความเปนสีนํ้าเงิน
และคํานวณคา numerical total color difference (∆E)
ระหวางคาสีของใบมะกรูดกอนและหลังการทําแหงจากสูตร

∆E = [(L* - L*ref)2 + (a* - a*ref)2 + (b* - b*ref)2]1/2

4.4 วิเคราะหหาปริมาณ citronellal ใชใบมะกรูด
5 กรัม ในการสกัดดวยวิธีการแชในสารละลาย (maceration)
ฉีดนํ้ามันหอมระเหยท่ีสกัดไดลงไปในเครื่องกาซโครมาโตรกราฟ
(Gas Chromatography; GC) Shimadzu รุน GC-2010
อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 นาที หลังจากน้ันสาร
ระเหยจะถูกพาเขาสูเครื่อง GC โดยกาซฮีเลียมดวยอัตราการไหล
2.0 มิลลิลิตรตอนาที สารจะถูกแยกดวยแคปลารีคอลัมน DB-1
(ยาว 30 เมตร ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.25 มิลลิเมตร และ
ฟลมหนา 0.25 ไมโครเมตร) รวมกับการตั้งโปรแกรมอุณหภูมิของ
oven ของเครื่อง GC โดยอุณหภูมิเริ่มตนท่ี 50 องศาเซลเซียส
จากน้ันเพ่ิมอุณหภูมิดวยอัตรา 4 องศาเซลเซียสตอนาที จนถึง
อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส จากน้ันเพ่ิมอุณหภูมิดวยอัตรา 12
องศาเซลเซียสตอนาที จนถึงอุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส
คํานวณและรายงานปริมาณสารตอนํ้าหนักตัวอยางใบมะกรูด
(มิลลิกรัมตอกรัมใบมะกรูดอบแหง) (Wannee et al., 2013)
5. การวิเคราะหคุณภาพทางประสาทสัมผัส

ทําการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสดวยวิธีให
คะแนนความชอบ 9-point hedonic scale (Peryam and
Pilgrim, 1957) โดย 1=ไมชอบมากท่ีสุด และ 9=ชอบมากท่ีสุด
ใชผูทดสอบท่ีเปนผูบริ โภคท่ัวไปจํานวน 100 คน ประเมิน
ความชอบดานสี และกลิ่นของใบมะกรูดอบแหง
6. การวิเคราะหเชื้อจุลินทรีย

ปริมาณจุลินทรีย เริ่มตน ไดแก  ยีสตและรา และ
จุลินทรียท้ังหมด (Total aerobic plate count) ตามวิธีของ
FDA BAM Online (2001)
7. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ

วางแผนการทดลองแบบ 3x3 factorial in CRD ทํา
การทดลอง 3 ซ้ํา นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหความแปรปรวน
(Analysis of Variance, ANOVA) และเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางตัวอยางดวยวิธี Tukey test ท่ีระดับความ
เช่ือมั่นรอยละ 95 โดยใชโปรแกรม Minitab 16

ผลและวิจารณผลการวิจัย
1. ผลของการเตรียมตัวอยางขั้นตนและวิธีการอบแหงตอการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางเคมีกายภาพ

คุณภาพทางเคมีกายภาพของใบมะกรูดอบแหงท่ีมีการ
เตรียมวัตถุดิบข้ันตนและการอบแหงดวยเทคนิคตางๆแสดงดัง
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ตารางท่ี 1 พบวา วิธีการเตรียมวัตถุดิบข้ันตน และวิธีการอบแหง
มีผลตอคาสี L*a*b* ปริมาณ citronellal และคาคะแนน
ความชอบของผูบริโภคท่ีมีตอใบมะกรูดอบแหง (p≤0.05) และ
เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของคาสีโดยรวม (∆E) เมื่อ
เปรียบเทียบกับใบมะกรูดสด พบวา ใบมะกรูดท่ีทําการลวกดวย
แมกนีเซียมคารบอเนตแลวอบดวยไมโครเวฟสุญญากาศมีการ
เปลี่ยนของคาสีโดยรวมนอยท่ีสุดท้ังหนาใบและหลังใบ (11.09
และ 6.86) ใบมะกรูดอบแหงในงานวิจัยน้ีจะมีสีเขียวออนในชวงสี
เขียวเหลือง ไปจนถึงสีเขียวเขม เน่ืองจากมีคา L* สูง และมีคา
a* เปนลบและ b* เปนบวก ซึ่งใบมะกรูดเปนพืชใบเขียวท่ีมี
คลอโรฟลลเปนรงควัตถุหลัก ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงของสีของใบ
มะกรูดเน่ืองจากการทําแหงมีผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ของคลอโรฟลลเปนสําคัญท่ีเรียกวาการเกิด pheophytinization
ความรอนสงผลใหเกิดการแตกออกของวงแหวนแมกนีเซียม โดย
อาจถูกแทนท่ีโดยไฮโดรเจนในระหวางกระบวนการทําแหงทําให
คลอโรฟลลเปลี่ยนไปอยูในรูป pheophytin สงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากสีเขียวสดเปนสีเขียวนํ้าตาล (นฤพร, 2552;
พรพิมลและสิริมา, 2550; Raksakantong et al., 2012) สิ่ง
ทดลองท่ีทําการลวกดวยแมกนีเซียมคารบอเนตและการลวกใน
นํ้าเกลือแลวแชในสารละลายโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตมีคา
a* ติดลบสูงแสดงถึงสีเขียวเขม และ b* ต่ําแสดงถึงสีเหลืองของ
ใบนอยเมื่อเทียบกับสิ่งทดลองท่ีไมมีการเตรียมวัตถุดิบข้ันตน
เน่ืองจากการแตกออกของวงแหวนแมกนีเซียมของคลอโรฟลล
โอกาสท่ีพันธะจะจับกับแมกนีเซียมมีมากกวาการจับกับไฮโดรเจน
ทําใหเปนสีเขียวท่ีคงทนและปองกันการเกิดปฏิกิริยาสีนํ้าตาลจาก
เอนไซม (Krokida et al., 2000) และการลวกในนํ้าเกลือแลวแช
ในสารละลายโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตชวยยับยั้ งการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย ชวยยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาการเกิด
สีนํ้าตาลเน่ืองจากเอนไซม (enzymatic browning reaction)
และปฏิกิริยาการเกิดสีนํ้าตาลท่ีไมเก่ียวของกับเอนไซม (non
enzymatic browning reaction) ตามลําดับ (จิตติมาและคณะ,
2554)

ท้ังน้ีคาความช้ืนและ aw ของใบมะกรูดท้ัง 9 สิ่งทดลอง
ไมแตกตางกัน โดยมีปริมาณความช้ืน และ aw อยูในชวง 8.22-

8.83 และ 0.437-0.517 ตามลําดับ ปริมาณความช้ืนดังกลาวมี
คาต่ํากวารอยละ 12 ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานของสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (2547) ท่ีกําหนดปริมาณความช้ืนของ
สมุนไพรแหงตองไมเกินรอยละ 12

ใบมะกรูดอบแหงท่ีมีการเตรียมตัวอยางข้ันตนดวยการ
ลวกดวยแมกนีเซียมคารบอเนตและการลวกในนํ้าเกลือแลวแชใน
สารละลายโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตจะมีปริมาณ citronellal
มากกวาในใบมะกรูดท่ีไมมีการเตรียมตัวอยางข้ันตน โดยการลวก
ดวยแมกนีเซียมคารบอเนตและอบดวยไมโครเวฟสุญญากาศมี
ปริมาณ citronellal มากท่ีสุด (7.83 มิลลิกรัมตอกรัม) การ
อบแหงดวยไมโครเวฟเปนวิธีการทําแหงท่ีใชหลักการสลับข้ัวของ
ประจุในสนามไฟฟา ทําใหโมเลกุลของนํ้าในอาหารหมุนเพ่ือใหข้ัว
สัมพันธกับสนามไฟฟา การเคลื่อนท่ีของโมเลกุลและการจัดเรียง
ตัวใหมของโมเลกุลทําใหเกิดความรอนภายในตัวอาหารอยาง
รวดเร็ว ดังน้ัน การทําแหงใบมะกรูดจึงใชเวลาสั้นมากทําใหใบ
มะกรูดสัมผัสกับความรอนนอยกวาวิธีอ่ืนๆ สงผลใหคาสีเขียว
(a*) และปริมาณ citronellal มากกวาวิธีการทําแหงอ่ืนๆ สวน
ตูอบลมรอน และฟลูอิดไดซเบดเปนวิธีการทําแหงท่ีใบมะกรูด
สัมผัสกับออกซิเจนมากและนาน ทําใหเกิดการสลายตัวของ
คลอโรฟลลและ citronellal ในปริมาณมาก (นฤพร, 2552) จาก
การทดลองสภาวะท่ีใชในการอบแหงของแตละวิธีเปนสภาวะท่ี
เหมาะสมในการอบแหงใบมะกรูด (อิศรพงษ, 2553; Tasirin et
al., 2014; Wannee et al., 2013) เน่ืองจากกลไกการทํางานท่ี
ตางกัน อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการอบแหงจึงตางกันดวย
2. การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส

จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสทางดานสี
และกลิ่นดังตารางท่ี 2 พบวาในทุกสิ่งทดลองผูบริโภคใหคะแนน
ความชอบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยมี
คะแนนความชอบทางดานสีเขียวและกลิ่นอยูในชวง 4.4-6.3
และ 4.7-6.2 ตามลําดับ การลวกดวยแมกนีเซียมคารบอเนตและ
ทําแหงดวยไมโครเวฟสุญญากาศมีคะแนนความชอบดานสีและ
กลิ่นมากท่ีสุดอยูท่ี 6.3 และ 6.2 ตามลําดับอยูในระดับชอบ
เล็กนอย
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ตารางท่ี 1 คุณลักษณะทางเคมีกายภาพของใบมะกรูดอบแหงท่ีมีการเตรียมใบมะกรูดข้ันตนกอนการอบแหงและอบแหงดวยเทคนิค
ตางๆ

คุณลักษณะทาง
เคมีกายภาพ

Microwave vacuum drying Fluidized bed drying Hot air drying
No pre-

treatment
MgCo3 KMS

No pre-
treatment

MgCo3 KMS
No pre-

treatment
MgCo3 KMS

L*
หนาใบ 48.72±4.24a 44.66±2.46ab 43.94±0.39ab 45.19±1.23ab 45.50±1.28ab 37.70±7.79b 43.37±1.94ab 46.68±2.98ab 43.90±1.32ab

หลังใบ 62.16±5.47a 56.58±2.59abc 52.30±2.97abc 56.57±1.52abc 54.91±1.00abc 46.21±6.44c 49.74±3.49bc 57.56±3.87ab 53.69±0.76abc

a*
หนาใบ -3.24±0.92cd -11.83±1.44a -5.80±1.68bcd -1.76±1.75d -7.99±1.31ab -5.19±1.13bcd -7.10±0.88bc -8.45±3.026ab -7.29±1.10abc

หลังใบ -5.79±1.30cd -14.92±1.98a -10.23±2.28abc -3.82±1.34d -12.52±0.51a -6.82±2.82bcd -11.84±1.43ab -13.08±2.53a -12.97±0.79a

b*
หนาใบ 24.83±4.87a 19.46±0.95ab 15.49±1.55bc 20.58±3.14ab 15.42±2.91bc 11.69±4.96bc 9.69±2.58c 12.33±4.05bc 8.89±0.72c

หลังใบ 34.78±3.23a 31.20±3.50abc 28.13±3.07abcd 33.50±1.14ab 31.33±1.75abc 24.00±4.54cd 19.67±3.83d 25.48±3.39bcd 21.51±1.09d

ΔE
หนาใบ 18.85±3.72ab 11.09±3.61b 11.20±2.45b 19.30±3.04a 11.36±2.90ab 12.40±0.07ab 18.94±2.10ab 12.91±3.86ab 11.23±0.89b

หลังใบ 14.72±1.67ab 6.86±2.51c 8.18±3.36bc 15.12±0.87a 7.47±0.93c 13.60±3.15abc 14.90±1.74ab 7.16±1.47c 9.63±3.88abc

Moisture
content
(%w.b)ns

8.22±0.22 8.78±1.39 8.78±0.36 8.80±3.79 8.83±1.60 8.69±1.74 8.35±0.52 8.70±0.21 8.61±0.30

aw
ns 0.454±0.006 0.517±0.014 0.475±0.011 0.500±0.017 0.484±0.009 0.456±0.013 0.473±0.020 0.451±0.010 0.437±0.012

Citronellal
(mg/g)

4.98±0.01e 7.84±0.03a 7.47±0.08b 0.73±0.00g 4.93±0.01e 2.15±0.02f 5.62±0.05c 7.23±0.04c 7.03±0.01d

หมายเหตุ: คาของขอมูลแสดงในรูปของคาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันซึ่งกํากับคาเฉลี่ยในแตละแถว แสดงวาคาเฉลี่ยคูนั้นๆ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)
ns ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) Microwave vacuum drying คือ การอบดวยไมโครเวฟสุญญากาศ
No pretreatment คือ ไมมีการเตรียมวัตถุดิบข้ันตน Fluidized bed drying คือ การอบดวยฟลูอิดไดซเบด
KMS คือ การลวกในน้ําเกลือจากนั้นแชในสารละลายโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟต Hot air drying คือ การอบดวยตูอบลมรอน
MgCO3 คือ การลวกในแมกนีเซียมคารบอเนต หนาใบเปนสวนที่มีสีเขมกวา หลังใบเปนสวนที่มีสีออนกวา

ตารางท่ี 2 คะแนนความชอบเฉลี่ยของผูบริโภค (n=100) ตอใบมะกรูดอบแหงท่ีมีการเตรียมใบมะกรูดข้ันตนกอนการอบแหงและ
อบแหงดวยเทคนิคตางๆ

คุณลักษณะทาง
ประสาทสัมผัส

Microwave vacuum drying Fluidized bed drying Hot air drying
No pre-

treatment
MgCo3 KMS

No pre-
treatment

MgCo3 KMS
No pre-

treatment
MgCo3 KMS

สีเขียวของใบมะกรูด 5.0±1.5bc 6.3±1.6a 5.7±1.5ab 4.7±1.5c 5.7±1.6a 4.6±1.7c 4.4±1.8c 6.2±1.6a 5.7±1.4a

กลิ่นของใบมะกรูด 4.8±1.5de 6.2±1.6a 5.0±1.8cde 5.5±1.7abcd 5.4±1.8bcde 4.7±1.8e 5.2±1.7bcde 5.8±1.5ab 5.5±1.5abc

หมายเหตุ: คาของขอมูลแสดงในรูปของคาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันซึ่งกํากับคาเฉลี่ยในแตละแถว แสดงวาคาเฉลี่ยคูนั้นๆ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)
ns ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) Microwave vacuum drying คือ การอบดวยไมโครเวฟสุญญากาศ
No pretreatment คือ ไมมีการเตรียมวัตถุดิบข้ันตน Fluidized bed drying คือ การอบดวยฟลูอิดไดซเบด
KMS คือ การลวกในน้ําเกลือจากนั้นแชในสารละลายโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟต Hot air drying คือ การอบดวยตูอบลมรอน
MgCO3 คือ การลวกในแมกนีเซียมคารบอเนต

3. คุณภาพทางเคมีกายภาพและทางประสาทสัมผัสของ
ผลิตภัณฑท่ีพัฒนาไดเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑทางการคา

การตรวจคุณภาพทางเคมีกายภาพ การทดสอบทาง
ประสาทสัมผัส และคุณภาพทางจุลินทรียของใบมะกรูดท่ีลวก
ดวยแมกนีเซียมคารบอเนตและทําแหงดวยไมโครเวฟสุญญากาศ
กับใบมะกรูดอบแหงทางการคา แสดงดังตารางท่ี 3 พบวา
คาความสวาง (L*) หนาใบและหลังใบ คาสีเหลือง (b*) หนาใบ
และหลังใบ ปริมาณความช้ืน และ aw ของใบมะกรูดอบแหงทาง

การคาและใบมะกรูดอบแหงท่ีพัฒนาได ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ (p>0.05) สวนคาสีเขียว (a*) ของใบมะกรูดอบแหงท่ี
พัฒนาไดมีสีเขียวเขมกวาใบมะกรูดอบแหงทางการคาอยางมี
นัยสําคัญ (p≤0.05) และปริมาณ citronellal ของใบมะกรูด
อบแหงท่ีพัฒนาไดมีปริมาณมากกวาใบมะกรูดอบแหงทางการคา
อยางมีนัยสําคัญ (p≤0.05)

จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสดานสี และ
กลิ่น พบวา ใบมะกรูดอบแหงท่ีพัฒนาไดมีคะแนนความชอบดาน
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สี เ ขียวของใบมะกรูด (7.7±0.8) และกลิ่นของใบมะกรูด
(7.3±0.7) อยูในระดับชอบปานกลาง และมากกวาใบมะกรูดทาง
การคาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)

ผลการตรวจวิเคราะหเช้ือจุลินทรียท้ังหมด และยีสตรา
พบวา ใบมะกรูดอบแหงทางการคามีมากกวาใบมะกรูดอบแหงท่ี
พัฒนาได แตท้ังน้ีท้ังน้ันปริมาณเช้ือจุลินทรียท้ังหมดไมเกินกวาท่ี
กําหนด ซึ่งมาตรฐานของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
(2547) กําหนดไววา จํานวนจุลินทรียท้ังหมดตองไมเกิน 5×105

โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม สวนยีสตและราของใบมะกรูดอบแหง
ทางการคาเกินกวามาตรฐานกําหนดท่ีกําหนดไวตองไมเกิน 100
โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม

สรุปผลการวิจัย
การเตรียมวัตถุดิบข้ันตนและการทําแหงท่ีดีจะชวย

รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑใบมะกรูดอบแหง วิธีการเตรียม
วัตถุดิบข้ันตนและวิธีการอบแหงท่ีเหมาะสมของใบมะกรูดอบแหง

คือ การลวกดวยแมกนีเซียมคารบอเนตและอบดวยไมโครเวฟซึ่ง
มีคาสี L* a* b* หนาใบ (44.663, -11.833 และ 19.460) และ
หลังใบ (56.577, -14.923 และ 31.200) ตามลําดับ มีปริมาณ
ความช้ืน และ aw เทากับ 8.78 และ 0.517 ตามลําดับ มีปริมาณ
citronellal มากท่ีสุดคือ 7.83 มิลลิกรัมตอกรัม และผูบริโภคให
คะแนนความชอบมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับสิ่งทดลองอ่ืนๆ อยูใน
ระดับชอบเล็กนอย งานวิจัยช้ินน้ีสามารถใชเปนขอมูลสําหรับ
อุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑจากใบมะกรูดอบแหง เชน
อุตสาหกรรมผลิตสารสกัด ท้ังน้ีสาร citronellal ยังถูกนําไปใช
เปนตัวกลางในการสังเคราะหสาร terpenoid จากธรรมชาติอีก
หลายชนิด เชน 1-menthol, alpha-tocopherol, และ irones
เปนตน

กิตติกรรมประกาศ
ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ

ตารางท่ี 3 คุณภาพทางเคมีกายภาพ คะแนนความชอบ และคุณภาพเช้ือจุลินทรียของใบมะกรูดอบแหงท่ีพัฒนาไดและใบมะกรูด
อบแหงทางการคา

คุณลักษณะทางเคมีกายภาพ ใบมะกรูดอบแหงท่ีพัฒนาได ใบมะกรูดอบแหงทางการคา

L*ns หนาใบ 43.52±1.55 43.53±0.13
หลังใบ 53.05±0.31 53.21±0.71

a*
หนาใบ -11.09±0.27a -10.51±0.10b

หลังใบ -14.35±0.07a -13.19±0.36b

b*ns หนาใบ 16.38±0.04 16.20±1.07
หลังใบ 24.79±0.36 24.90±1.18

Moisture content (%w.b)ns 6.58±0.32 6.98±0.10
aw

ns 0.404±0.018 0.399±0.004
Citronellal (mg/g) 7.38±1.38a 1.03±0.05b

คะแนนความชอบดานสี 7.7±0.8a 7.0±0.8b

คะแนนความชอบดานกลิน่ 7.3±0.7a 6.8±0.6b

เชื้อจลุินทรียทั้งหมด (CFU/g) 6.0 × 102 1.7 × 103

ยีสตและรา (CFU/g) 3.7 × 10 5.6 × 102

หมายเหตุ: คาของขอมูลแสดงในรูปของคาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันซึ่งกํากับคาเฉลี่ยในแตละแถว แสดงวาคาเฉลี่ยคูนั้นๆ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p≤0.05)
ns ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05)
คุณภาพเชื้อจุลินทรียไมทําการวิเคราะหผลทางสถิติและใชเกณฑมาตรฐานของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (2547)



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร มข. ปท่ี 47 เลมท่ี 1 133

เอกสารอางอิง
จิตติมา วรรณแกว, นารีรัตน สุนทรธรรม และ วิมลวรรณ วัฒนวิจิตร.

(2554). การผลิตผักใบพืชตระกูลมะเขือ และพริกอบแหง. กลุม
วิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตผลเกษตร สํานักวิจัยและพัฒนา
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร ,
แห ล ง ข อ มู ล : http: / /www.doa. go. th/ pprdo/ images/
doc/0012.pdf. คนเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557.

นฤพร เฟองฟู. (2552). ผลของวิธีการทําแหงตอการเปล่ียนแปลงลักษณะ
ทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย และประสาทสัมผัสของใบมะกรูดใน
ระหวางการเก็บรักษา. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. สงขลา: 109 หนา.

พรพิมล เทพบรรทม และ สิริมา ชินสาร. (2550). ผลของการอบแหงแบบ
ขั้นตอนเดียวและสองขั้นตอนตอคุณภาพของใบมะกรูดและ
ตะไคร. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร. 38(6): 135-138.

สํานักงานมาตรฐานผลิตชุมชน. (2547). มาตรฐานผลิตภัณฑสมุนไพรแหง.
มผช.480/2547.

อิศรพงษ พงษศิริกุล. (2553). อายุการเก็บรักษาของใบมะกรูดที่อบแหงโดย
ตูอบพลังงานแสงอาทิตย ตูอบลมรอนแบบถาด และตูอบ
ไมโครเวฟสุญญากาศ. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เชียงใหม: 86 หนา

AOAC. (2000). Official Method of Analysis of AOAC International.
(17th ed). Washington D.C.: The Association of Official
Analytical Chemists.

FDA BAM Online. 2001. Bacteriological analytical manual. U.S.
Food and Drug Administration. Maryland, USA.

Juhari, N. H., Lasekan, O., Kharidah, M. and Ab Karim, S. (2013).
Effect of hot-air drying on the physicochemical
properties of kaffir lime leaves (Citrus hystrix). Journal
of Food, Agriculture and Environment 11(1): 203-211.

Krokida, M. K., Kiranoudis, C. T., Maroulis, Z. B. and Marinos-
Kouris, D. (2000). Effect of pretreatment on color of
dehydrated products. Drying Technology 18(6): 1239-
1250.

Peryam, D. R. and Pilgrim, F. J. (1957). Hedonic scale method of
measuring food preferences. Food Technology 11(9):
9-14.

Raksakantong, P., Siriamornpun, S. and Meeso, N. (2012). Effect
of drying methods on volatile compounds, fatty acids
and antioxidant property of Thai kaffir lime (Citrus
hystrix D.C.). International Journal of Food Science
and Technology 47(3): 603-612.

Tasirin, S. M., Puspasari, I., Lun, A. W., Chai, P. V. and Lee, W. T.
(2014). Drying of kaffir lime leaves in a fluidized bed
dryer with inert particles: Kinetics and quality
determination. Industrial Crops and Products 61: 193-
201.

Wannee, J., Patcharaporn, T. and Siree, C. (2013). Effect of drying
temperature on key odourants in kaffir lime (Citrus
hystrix D.C., Rutaceae) leaves. International Journal of
Food Science and Technology 48(1): 143-149.




