
 
บทที่ 4 

ผลการทดลองและวจิารณ 
 
 

4.1  คุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของล้ินจ่ีสด 

 

สีของผลไมเปนดัชนีบงช้ีคุณภาพท่ีสําคัญ ซ่ึงมีผลตอลักษณะปรากฏ การวเิคราะห
คุณภาพดานสีของล้ินจี่พันธุกวางเจาไดคาสี L* เทากับ 47.36 คาสี a* เทากับ 4.48 และคาสี b* 
เทากับ -1.44 โดยคา L* เขาใกล 100 หมายถึง ตัวอยางมีความสวางมากจนเปนสีขาวหรือสีจาง ถาคา 
L* เขาใกล 0 หมายถึง ตัวอยางมีความสวางนอยลงจนเปนสีคลํ้า คา a* เปนบวกแสดงวาตัวอยาง
เปนสีแดง a* เปนลบแสดงวาตัวอยางเปนสีเขียว สวนคา b* เปนบวกแสดงวาตัวอยางเปนสีเหลือง 
b* เปนลบแสดงวาตัวอยางเปนสีน้ําเงิน 

 

ตาราง 4.1 คุณภาพทางเคมีของล้ินจี่สดพันธุกวางเจา 

 คุณภาพทางเคมี        ปริมาณ 

ปริมาณกรดท้ังหมดในรูปกรดมาลิก (%)     0.42 ± 0.01 

ปริมาณวิตามินซี (mg/100 g)      15.35  ± 0.49 

ปริมาณนํ้าตาลรีดิวส (%)       9.94  ± 0.55 

ปริมาณนํ้าตาลท้ังหมด  (%)      14.56 ± 0.49 

กิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส (unit/ml)   154.13 ± 16.72 

ปริมาณฟนอลท้ังหมด (mg/g fresh)     0.795 ± 0.03 

Leucoanthocyanidin number      267.50 ± 5.73 

ปริมาณแอนโทไซยานิน (mg/100 g fresh)     0.155 ± 0.03 
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สวนประกอบทางเคมีของเนือ้ล้ินจี่มีความแตกตางกันข้ึนกับสายพนัธุ ภูมิประเทศ 
ฤดูกาล การจัดการระหวางการปลูก และระยะความแกออนระหวางการเก็บเกีย่ว (นิธิยาและดนยั, 
2533) จากตาราง 4.1 ในเนื้อล้ินจี่พบปริมาณนํ้าตาลรีดวิสและนํ้าตาลท้ังหมดเทากับ  9.94 และ 
14.56 % ตามลําดับ ซ่ึงน้ําตาลท่ีอยูในเน้ือผลไมมีโอกาสเกิดปฏิกิริยาการเกดิสีน้ําตาลท่ีไมอาศัย
เอนไซมได สวนกิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสในล้ินจีส่ดเทากับ 154.13 unit/ml 
สามารถเกิดปฏิกิริยาการเกดิสีน้ําตาลท่ีเรงดวยเอนไซมในอาหารได จากการวิเคราะหคุณภาพทาง
เคมีของเนื้อล้ินจี่มีคาใกลเคียงกับงานทดลองของศุภรัตน (2544)  ซ่ึงวิเคราะหสวนประกอบทางเคมี
ของล้ินจี่พันธุกวางเจาพบวามีปริมาณกรดท้ังหมดในรูปกรดมาลิกเทากับ 0.48 % ปริมาณวิตามินซี
เทากับ  14.78 mg/100 g  ปริมาณสารประกอบฟนอล  146.54 mg/ 100 g   สวนงานทดลองของ
เบญจมาศ (2544) ท่ีศึกษาสวนประกอบทางเคมีของเนื้อล้ินจี่พันธุ ฮงฮวยท่ีมีผลแกเต็มท่ีและผลที่แก
ไมเต็มท่ี โดยการวิเคราะหผลท่ีแกเต็มท่ีพบวามีปริมาณกรดท้ังหมดในรูปกรดมาลิกเทากับ 0.48 % 
น้ําตาลรีดิวสเทากับ 9.88 % น้ําตาลท้ังหมดเทากับ 12.35 % และผลการวิเคราะหผลท่ีแกไมเต็มท่ี
พบวามีปริมาณกรดท้ังหมดในรูปกรดมาลิกเทากับ 0.55 % น้ําตาลรีดิวสเทากับ 9.71 % และนํ้าตาล
ท้ังหมดเทากับ  12.06 %  

 

4.2  ผลการแปรรูปล้ินจ่ีดวยเทคนิคความรอน  
 

    จากการทดลองใชความรอนในการฆาเช้ือล้ินจี่ในน้ําเช่ือมท่ีอุณหภมิู 90 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 3 และ 5 นาที พบวาความรอนท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 3 และ 5 นาที 
เพียงพอตอการฆาเช้ือจุลินทรียของผลิตภัณฑล้ินจีใ่นน้ําเช่ือมซ่ึงเปนอาหารท่ีมีความเปนกรดสูง แต
การใชความรอนท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 3  นาที มีความแนนเนื้อมากกวา ดังนั้น
ข้ันตอนนี้จึงใชล้ินจี่พันธุกวางเจาแปรรูปในนํ้าเช่ือมโดยเลือกใชความรอนท่ีอุณหภมิู 90 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 3 นาที เพราะเปนสภาพท่ีสามารถยับยั้งเช้ือจุลินทรียได และยังมีเนื้อสัมผัสท่ี
ดีกวา 
 

ตาราง 4.2  ผลของเวลาท่ีใชในการฆาเช้ือดวยความรอนตอคุณภาพทางจุลินทรียและกายภาพ 
 คุณภาพ ความรอน 90 oC 3 นาที ความรอน 90 oC 5 นาที 

ปริมาณจุลินทรียท้ังหมด (cfu/g) < 10 < 10 
ปริมาณยีสตและรา (cfu/g) < 10 < 10 
ความแนนเนื้อ (g) 68.20 52.84 
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    ศึกษาผลของการแชเนื้อล้ินจี่ในสารผสมของแคลเเซียมคลอไรดและกรดซิตริกท่ีมีตอ
การเปล่ียนสีของล้ินจี่ในน้ําเช่ือมท่ีมี KMS 100 ppm  และผานกระบวนการใหความรอนท่ีอุณหภูมิ 
90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 นาที  ทําการวเิคราะหคาสี และคุณภาพทางเคมี มีผลการทดลองดังนี ้
 
    คุณภาพดานสีของเนื้อล้ินจ่ี 

 

ตาราง 4.3  คาสี L*,  a* และ b* ของล้ินจี่ท่ีผานการแปรรูปดวยความรอน 90  องศาเซลเซียส เปน 

  เวลา 3 นาที 
สารผสมแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริกท่ีใชแชล้ินจี ่คุณภาพทางกายภาพ 

ไมแชสารผสม แชสารผสม 

คาสี L* 
คาสี a* 
คาสี b* 

60.56 ± 0.67 
3.31 ± 0.20 
-2.52 ± 0.49 

59.87 ± 1.22 
3.16 ± 0.14 
-2.34 ± 0.13 

 
    คาสี L*, a* และ b* ของล้ินจี่ท่ีแปรรูปดวยความรอน 90  องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 นาที 
แสดงในตาราง 4.3 โดยคา L* เขาใกล 100 หมายถึง ตัวอยางมีความสวางมากจนเปนสีขาวหรือสี
จาง ถาคา L* เขาใกล 0 หมายถึง ตัวอยางมีความสวางนอยลงจนเปนสีคลํ้า คา a* เปนบวกแสดงวา
ตัวอยางเปนสีแดง คา a* เปนลบแสดงวาตัวอยางเปนสีเขียว สวนคา b* เปนบวกแสดงวาตัวอยาง
เปนสีเหลือง คา b* เปนลบแสดงวาตัวอยางเปนสีน้ําเงิน ปจจยัการแชล้ินจี่ในสารละลายผสมของ
แคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริกมีผลตอคาสี L* ในแตละชุดทดลองไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
เนื้อล้ินจี่มีคาสี L* อยูในชวง 59.87 ถึง 60.56 ซ่ึงมีคาเพิ่มข้ึนจากล้ินจี่สดซ่ึงมีคาสี L* เทากับ 47.36 
คาสี L* ท่ีเพิ่มข้ึนเกิดจากความรอนท่ีใชในการแปรรูป เชนเดยีวกับการทดลองของประไพ (2547) 
ล้ินจี่สดพันธุฮงฮวยมีคาสี L* เทากับ 43.79 สวนล้ินจีใ่นน้ําเช่ือมบรรจุกระปองท่ีผานการฆาเช้ือดวย
ความรอน 18 นาที มีคาสี L* อยูในชวง 58.20 – 60.41 การใชความรอนทําใหคาสี L* และ b* ของ
ล้ินจี่มีคาเพิ่มข้ึน (Yen and Lin, 1996) 

  
    ดานคาสี   a*    พบวาปจจัยการแชล้ินจี่ในสารละลายผสมของแคลเซียมคลอไรดและ
กรดซิตริกมีผลตอคาสี a* ในแตละชุดทดลองไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ เนื้อล้ินจี่มีคาสี a* อยู
ในชวง 3.16 ถึง 3.31 ซ่ึงมีคาลดลงจากล้ินจีส่ดซ่ึงมีคา a* เทากับ 4.48  คาสี a* ท่ีลดลงเกิดจากแอน
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โทไซยานินท่ีอยูในรูป flavylium cation ซ่ึงมีสีแดงเปล่ียนไปอยูในรูป pseudobase ซ่ึงเปนสารท่ีไม
มีสี การเติมกรดซิตริก 0.1 – 0.15 % ในน้ําเช่ือมความเขมขน 30 oBrix (pH มีคา 4.4 – 4.5) สามารถ
ปองกันการเกดิสีชมพูในล้ินจี่กระปองได (Chakraborty et al., 1974) 
 
    สวนคาสี b* พบวาปจจยัการแชล้ินจี่ในสารละลายผสมของแคลเซียมคลอไรดและกรด  
ซิตริกมีผลตอคาสี b* ในแตละชุดทดลองไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เนื้อล้ินจี่มีคาสี b* 
อยูในชวง -2.52 ถึง -2.34 ซ่ึงมีคาเพิ่มข้ึนจากล้ินจี่สดซ่ึงมีคา b* เทากับ -1.44  คาสีท่ีเพิ่มข้ึนเกิดจาก
ปฏิกิริยาเคมีเชน ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลท่ีเรงดวยเอนไซมและปฏิกิริยาเมลลารด นอกจากนัน้การ
ใชความรอนทําใหคาสี L* และ b* ของล้ินจี่มีคาเพิ่มข้ึน (Yen and Lin, 1996) 

 

    ปริมาณน้าํตาลรีดิวสและน้ําตาลท้ังหมด 

 

ตาราง 4.4  ปริมาณนํ้าตาลรีดวิส ปริมาณนํ้าตาลท้ังหมด ปริมาณกรดท้ังหมดและปริมาณวิตามินซี 

  ของล้ินจี่ท่ีผานการแปรรูปดวยความรอน 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 นาที 
สารผสมแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริกท่ีใชแชล้ินจี ่คุณภาพทางเคมี 

ไมแชสารผสม แชสารผสม 

ปริมาณนํ้าตาลรีดิวส (%)  
ปริมาณนํ้าตาลท้ังหมด(%) 
ปริมาณกรดท้ังหมด (%) 
ปริมาณวิตามินซีท่ีเหลืออยู (%) 

11.50 ± 0.30 
18.47 ± 0.80 
0.33b ± 0.01 

42.84 b ± 1.54 

11.66 ± 0.24 
17.99 ± 0.56 
0.36a ± 001 

51.03a ± 6.51 

หมายเหตุ : เปรียบเทียบคาเฉล่ียในกลุมเดียวกัน อักษรท่ีตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
คาเฉล่ียที่มีอักษร a กํากับ มีคามากที่สุด 

 

ปริมาณนํ้าตาลรีดิวสและนํ้าตาลท้ังหมดของล้ินจี่ท่ีแปรรูปดวยความรอน 90  องศา
เซลเซียส เปนเวลา 3 นาที แสดงในตาราง 4.4 โดยปจจัยการแชเนื้อล้ินจี่ในสารละลายผสมของ
แคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริกมีผลตอปริมาณนํ้าตาลรีดิวสไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติเชนเดียวกับปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดปจจัยการแชเนือ้ล้ินจี่ในสารละลายผสมของแคลเซียมคลอ-
ไรดและกรดซิตริกมีผลตอปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เนื่องจาก
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ในข้ันตอนกระบวนการผลิตของการเตรียมน้ําเช่ือมมีการควบคุมปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ัง 
หมดเทากับ 23 oBrix  ทุกชุดการทดลอง จึงสงผลใหล้ินจี่ในน้ําเช่ือมมีปริมาณนํ้าตาลไมแตกตางกัน 

 

ปริมาณกรดท้ังหมด 

 

ปริมาณกรดท้ังหมดในรูปกรดมาลิกของล้ินจี่ท่ีแปรรูปดวยความรอน 90 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 3 นาที แสดงในตาราง 4.4 โดยปจจยัการแชเนื้อล้ินจีใ่นสารละลายผสมของแคลเซียม  
คลอไรดและกรดซิตริกมีผลตอปริมาณกรดท้ังหมดในรูปกรดมาลิกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p≤0.05) โดยล้ินจี่ท่ีแชในสารละลายผสมของแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริกมีปริมาณกรด
ท้ังหมดในรูปกรดมาลิกมากกวา ซ่ึงเทากับ  0.36 % เนื่องจากมีกรดซิตริกจากข้ันตอนการแช
หลงเหลืออยู  

 

ปริมาณวิตามินซี 

 
    ปริมาณวิตามินซีของล้ินจี่ท่ีแปรรูปดวยความรอน 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 นาที 
แสดงในตาราง 4.4 โดยปจจัยการแชเนื้อล้ินจี่ในสารละลายผสมของแคลเซียมคลอไรดและกรด     
ซิตริกมีผลตอปริมาณวิตามินซีแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยล้ินจี่ท่ีแชใน
สารละลายผสมของแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริกมีปริมาณวิตามินซีท่ีเหลือมากกวา ซ่ึงเทากบั   
51.03 % วิตามินซีเปนสารรีดิวสอยางแรง มีความคงตัวตํ่า ถูกออกซิไดสไดงายดวยออกซิเจนใน
อากาศ และสลายตัวไดงายเมื่อถูกความรอน จึงทําใหปริมาณวิตามินซีมีคาลดลง สารละลายน้ําตาล
ชวยในการเคลือบเน้ือเยื่อผลไมทําใหกาซออกซิเจนแพรผานเขาไปไดนอยทําใหวิตามินซีถูกออกซิ
ไดสดวยออกซิเจนนอย สวนวิตามินซีเม่ืออยูในสารละลายท่ีเปนกรดจะมีอัตราการสลายตัวตํ่ากวา
วิตามินซีท่ีอยูในสารละลายท่ีมีสภาวะเปนดางหรือเปนกลาง ดังนั้นการแชเนื้อล้ินจี่ในสารละลาย
ผสมจึงมีปริมาณวิตามินซีมากกวา  
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กิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส 

 

ตาราง 4.5 คุณภาพทางเคมีของล้ินจี่ท่ีผานการแปรรูปดวยความรอน 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3  

       นาที 
สารผสมแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริกท่ีใชแชล้ินจี ่คุณภาพทางเคมี 

ไมแชสารผสม แชสารผสม 

กิจกรรมของ PPO ท่ีเหลืออยู (%) 
ปริมาณฟนอลท้ังหมด (mg/g fresh) 
leucoanthocyanidinท่ีเหลืออยู (%) 
ปริมาณแอนโทไซยานิน (mg/100g fresh) 

16.84a ± 5.27 
0.602 ± 0.04 
47.08a ± 2.84 
0.176 ± 0.06 

4.93b ± 1.41 
0.586 ± 0.03 
40.82b ± 2.41 
0.169 ± 0.02 

หมายเหตุ : เปรียบเทียบคาเฉล่ียในกลุมเดียวกัน อักษรท่ีตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
คาเฉล่ียที่มีอักษร a กํากับ มีคามากที่สุด 

 
    กิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสของล้ินจี่ท่ีแปรรูปดวยความรอน 90 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 3 นาที แสดงในตาราง 4.5 โดยปจจัยการแชเนื้อล้ินจี่ในสารละลายผสมของ
แคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริกมีผลตอกิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยล้ินจี่ท่ีไมแชในสารละลายผสมของแคลเซียมคลอไรดและ
กรดซิตริกมีกจิกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสที่เหลือมากกวา ซ่ึงเทากับ 16.84 %  

 
    กรดซิตริกสามารถยับยั้งการทํางานของเอนไซมไดโดยกรดซิตริกทําหนาท่ีเปนคีเลติง      
เอเจนตในการจับกับโลหะทองแดงซ่ึงเปนโคแฟกเตอรของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส  มีผลทํา
ใหเอนไซมทํางานชาลง (Martinez and Whitaker, 1995) กรดซิตริกเขาจับกับทองแดงมีผลทําให
ทองแดงจับกบัเอนไซมในรูป citric acid - copper (∏) complex ถูกออกซิไดสเปล่ียนจาก Cu2+ ไป
เปน Cu+  ทําให complex  ระหวางเอนไซมกับโคแฟคเตอรเปล่ียนแปลงและเอนไซมทํางานไมได
หรือชาลง     กรดซิตริก  กรดมาลิก  และกรดฟอสฟอริคสามารถยับยั้งกิจกรรมของเอนไซมโพลี    
ฟนอลออกซิเดส โดยการลด pH และ/หรือ จับกับทองแดง (Richarson and Hyslop, 1985) การ
เปล่ียนแปลง pH ทําใหกรดอะมิโนมีการเปล่ียนแปลงประจุซ่ึงมีผลตอการจับกบัสับสเตรตและ/
หรือการเรงปฏิกิริยาของเอนไซม และยงัทําใหโปรตีนมีการเสียสภาพ ซ่ึง pH ท่ีเหมาะสมของ
เอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสในล้ินจี่เทากับ 7.0 และถาลด pH ลงถึง 4.0 สงผลใหเอนไซมมี
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กิจกรรมลดลงเปนอยางมาก (Phunchaisri and Apichartsrangkoon, 2005) นอกจากนั้นแคลเซียม
คลอไรดสามารถยับยั้งกิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสได (Severini et al, 2003) ดังนัน้
การแชเนื้อล้ินจี่ในสารละลายผสมของแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริกมีผลทําใหเอนไซมโพลี     
ฟนอลออกซิ เดสมีกิจกรรมลดลง  
 

เม่ือผานความรอนแลว กิจกรรมของเอนไซมในล้ินจี่ลดลงเปนอยางมาก เนื่องจากความ
รอนมีผลทําใหเอนไซมซ่ึงเปนโปรตีนเกดิการเสียสภาพธรรมชาติ ทําใหโครงสรางบริเวณเรงของ
เอนไซมเกิดการเปล่ียนแปลง จึงไมสามารถเรงปฏิกิริยาได เอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสเสียสภาพ
ธรรมชาติท่ีอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส ข้ึนไป (นิธิยา, 2543) การใหความรอน 90 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 30 และ 60 วินาที สามารถยับยั้งกิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสในน้ําฝร่ังลดลง
เหลือ 66.67 % และ  52.31 % ตามลําดับ (เรวัตร, 2549) การใชความรอน 90 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 10 นาที สามารถยับยั้งกิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสในน้ําแอปปริคอทได 
(Ponting et al., 1954) ปจจยัท่ีมีผลตอความคงตัวของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสตออุณหภูมิ คือ 
สับสเตรต pH แหลงของเอนไซม และลักษณะการถายเทความรอนไปยังช้ินอาหาร (Vámos-
Vigyázó, 1981) นี่จึงเปนเหตุผลวาล้ินจี่ในน้ําเช่ือมท่ีแปรรูปดวยความรอน 90 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 3 นาที    มีกิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสเหลืออยู 

 

    ปริมาณฟนอลท้ังหมด 

 

    ปริมาณฟนอลท้ังหมดของล้ินจี่ท่ีแปรรูปดวยความรอน 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 นาที 
แสดงในตาราง 4.5      โดยปจจัยการแชเนื้อล้ินจี่ในสารละลายผสมของแคลเซียมคลอไรดและกรด
ซิตริกมีผลตอปริมาณฟนอลท้ังหมดไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ หลังจากผานการแปร
รูปดวยความรอนแลวปริมาณฟนอลลดลงไปเม่ือเทียบกบัล้ินจี่สด เนื่องจากเอนไซมโพลีฟนอลออก
ซิเดสที่เหลืออยูในล้ินจี่หลังการแปรรูปสามารถทําใหสารประกอบฟนอลเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
กับออกซิเจนไดสาร o-quinone จึงเปนสาเหตุใหปริมาณฟนอลลดลง 
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    ปริมาณลิวโคแอนโทไซยานิดิน 

 
ลิวโคแอนโทไซยานิดนิของล้ินจี่ท่ีแปรรูปดวยความรอน 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 

นาที  แสดงในตาราง 4.5   ปจจัยการแชเนื้อล้ินจี่ในสารละลายผสมของแคลเซียมคลอไรดและกรด
ซิตริกมีผลตอลิวโคแอนโทไซยานิดนิท่ีเหลือแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดย
ล้ินจี่ท่ีไมแชในสารละลายผสมของแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริกมีลิวโคแอนโทไซยานิดนิท่ี
เหลือมากกวา ซ่ึงเทากับ 47.08 % ท้ังนี้เนือ่งจากล้ินจี่ท่ีแชในสารละลายผสมของแคลเซียมคลอไรด
และกรดซิตริกมีปริมาณกรดมากกวาจึงทําใหลิวโคแอนโทไซยานิดินเปล่ียนไปเปนแอนโทไซ
ยานินเม่ือนําไปใหความรอน สงผลใหปริมาณลิวโคแอนโทไซยานิดนิมีคาลดลง และเปนอีกสาเหตุ
หนึ่งท่ีทําใหล้ินจี่ท่ีผานการแปรรูปดวยความรอนมีปริมาณลิวโคแอนโทไซยานิดนิลดลงเม่ือเทียบ
กับล้ินจี่สด 

  

    ปริมาณแอนโทไซยานิน 

 

    ปริมาณแอนโทไซยานินของล้ินจี่ท่ีแปรรูปดวยความรอน 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 
นาที แสดงในตาราง 4.5 ปจจัยการแชเนือ้ล้ินจี่ในสารละลายผสมของแคลเซียมคลอไรดและกรดซิ
ตริกมีผลตอปริมาณแอนโทไซยานินไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือเปรียบเทียบกับ
ล้ินจี่สดปริมาณแอนโทไซยานินเพิ่มข้ึนหลังการแปรรูปล้ินจี่ดวยความรอนเกิดจากลิวโคแอนโทไซ
ยานิดนิเปล่ียนเปนแอนโทไซยานิน  Wu and Chen (1999) รายงานวา การเกิดสีชมพูของล้ินจี่ใน
น้ําเช่ือมสามารถลดลงได ถาปริมาณนํ้าตาลท่ีเติมในน้าํเช่ือมมีคาใกลเคียงกับปริมาณน้ําตาลท่ีมีอยู
ในเนื้อผลไม 

 

    ลิวโคแอนโทไซยานิดนิเปน     Proanthocyanidins   ซ่ึงสามารถเปล่ียนเปนแอนโทไซยานิ
ดิน เม่ือไดรับความรอนในสภาวะท่ีเปนกรด (Von Elbe and Schwartz, 1996) สวน cyanidin-3-
glucoside, cyanidin-3-rutinoside และ malvidin-3-glucoside เปนรงควตัถุหลักของแอนโทไซยานิน
ในล้ินจี่ (Lee and Wicker, 1987) ความคงตัวของแอนโทไซยานินข้ึนอยูกับ อุณหภมิู pH ออกซิเจน 
เอนไซม copigment ไอออนของโลหะ กรดแอสคอรบิค กาซซัลเฟอรไดออกไซด น้ําตาลและการ
สลายตัวของผลิตภัณฑ (Jackman et al. 1987) 
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4.3  ผลการแปรรูปล้ินจ่ีดวยเทคนิคความดนัสูงยิง่รวมกับอุณหภูมิ   

 

    ศึกษาผลของการแชเนื้อล้ินจี่ในสารผสมของแคลเเซียมคลอไรดและกรดซิตริกท่ีมีตอการ
เปล่ียนสีของล้ินจี่ในน้ําเช่ือมท่ีมี KMS 100 ppm  และผานกระบวนการใหความดนัสูงยิ่ง จากการ
ทดลองของ Phunchaisri and Apichartsrangkoon (2005) พบวาการใชความดนัสูงยิ่ง 600 MPa  
รวมกบัอุณหภมิู 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที สามารถยับยั้งกจิกรรมของเอนไซมโพลีฟนอล 
ออกซิเดสในล้ินจี่สดพันธุฮงฮวยท่ีแปรรูปดวยความดนัสูงยิ่งไดมากกวา 90 % ดังนัน้จงึเลือกความดนั
สูงยิ่ง 600 MPa  ท่ีอุณหภูมิ  30  และ  50  องศาเซลเซียส     เปนเวลา 20 นาที ในการทดลอง  มีผล
การทดลองดังนี้ 
 

    คุณภาพดานสีของเนื้อล้ินจ่ี  
 

ตาราง  4.6 คาสี L*,  a* และ b* ของล้ินจี่ในน้ําเช่ือมท่ีแปรรูปดวยความดันสูงยิ่ง 600 MPa รวมกบั 
    อุณหภูมิ  30 และ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที และการแชล้ินจี่ในสารละลาย 
    ผสมของแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริกท่ีมีตอคาสี L*,  a* และ b* 

คาสี ปจจัย 
L* a* b* 

อุณหภูมิที่ใช (A) 
    30 oC (a1) 
    50 oC (a2) 

 

52.54 b ± 0.88 

55.88 a ± 1.03 

 

0.55 ± 0.52 

-0.01 ± 0.54 

 

-1.77 b ± 0.55 

-0.30 a ± 0.68 
สารผสมแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริก
ที่ใชแชล้ินจี่ (B) 
    ไมแชสารผสม (b1) 
     แชสารผสม (b2) 

 
 

54.58 ± 1.92 

53.85 ± 2.05 

 
 

0.33 ± 0.48 

0.21 ± 0.71 

 
 

-0.94 ± 0.90 

-1.13 ± 1.07 
AxB 
     a1b1 
     a1b2 
     a2b1 
     a2b2 

 

53.02 b  ± 0.75 

52.07 b ± 0.80 

56.13 a ± 1.27 

55.63 a ± 0.85  

 

0.66 ± 0.38 

0.44 ± 0.67 

0.00 ± 0.33 

-0.03 ± 0.76 

 

-1.60 b ± 0.76 

-1.94b ± 0.24 

-0.28 a ± 0.43 

-0.32 a ± 0.95 

หมายเหตุ : เปรียบเทียบคาเฉล่ียในกลุมเดียวกัน อักษรท่ีตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
คาเฉล่ียที่มีอักษร a กํากับ มีคามากที่สุด 
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    คาสี L*,  a* และ b* ของล้ินจี่พันธุกวางเจาท่ีแปรรูปดวยความดนัสูงยิ่ง 600 MPa ท่ี
อุณหภูมิ 30 และ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที แสดงในตาราง 4.6 อุณหภมิู 2 ระดับท่ีใช
รวมกับความดนัสูงยิ่งมีผลตอคาสี L* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)  โดยล้ินจีท่ี่
ผานกระบวนการใชความดนัสูงยิ่ง 600 MPa ท่ีอุณหภมิู 50 องศาเซลเซียส มีคาสี  L* มากกวา ซ่ึง
เทากับ   55.88  สวนปจจยัการแชล้ินจี่ในสารละลายผสมของแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริกมีผล
ตอคาสี L* ในแตละชุดทดลองไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ผลรวมของ 2 ปจจัยระหวางอุณหภมิู
ท่ีใชรวมกับความดันสูงยิ่งและการแชล้ินจีใ่นสารละลายผสมของแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริก
มีผลตอคาสี L* แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)  ซ่ึงความแตกตางท่ีเกิดข้ึนเปนผล
จากอุณหภูมิท่ีใชรวมกับความดันสูงยิ่ง เนือ้ล้ินจี่ทุกชุดทดลองมีคาสี L* อยูในชวง 52.07 ถึง 56.13 
ซ่ึงมีคาเพิ่มข้ึนจากล้ินจี่สดซ่ึงมีคาสี  L*  เทากับ  47.36 เชนเดียวกับการทดลองของ Phunchaisri and 
Apichartsrangkoon (2005) การเพิ่มอุณหภูมิรวมกับความดันสูงยิ่ง (20 และ 60 องศาเซลเซียส) 
สงผลใหคาสี L* ของเนื้อล้ินจี่มีคาเพิ่มข้ึน และล้ินจีท่ี่ผานกระบวนการความดันสูงยิ่งมีคาสี L* 
มากกวาล้ินจี่สด 

 
    ดานคาสี a* พบวาอุณหภมิู 2 ระดับท่ีใชรวมกับความดนัสูงยิ่งมีผลตอคาสี a* ไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)  สวนปจจยัการแชล้ินจี่ในสารละลายผสมของแคลเซียมคลอ
ไรดและกรดซิตริกมีผลตอคาสี a* ในแตละชุดทดลองไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้นผลรวม
ของ 2 ปจจัยระหวางอุณหภูมิท่ีใชรวมกับความดนัสูงยิ่งและการแชล้ินจี่ในสารละลายผสมของ
แคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริกมีผลตอคาสี a* ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เนื้อล้ินจี่
ทุกชุดทดลองมีคาสี a* อยูในชวง -0.03 ถึง 0.66 ซ่ึงมีคาลดลงจากล้ินจีส่ดซ่ึงมีคา a* เทากับ 4.48  คา
สี a* ท่ีลดลงเกิดจากแอนโทไซยานินท่ีอยูในรูป flavylium cation ซ่ึงมีสีแดงเปล่ียนไปอยูในรูป 
pseudobase ซ่ึงเปนสารท่ีไมมีสี Phunchaisri and Apichartsrangkoon (2005) รายงานวา การเพิ่ม
ความดันสูงยิง่ (200 – 600  MPa) สงผลใหคาสี a* ของล้ินจี่มีคาลดลง ซ่ึงช้ีใหเหน็วาความดันสูงยิง่
ชวยลดการเกดิสีชมพู  
 
    สวนคาสี b* พบวาอุณหภมิู 2 ระดับท่ีใชรวมกับความดันสูงยิ่งมีผลตอคาสี b* แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)  โดยล้ินจี่ท่ีผานกระบวนการใชความดันสูงยิ่ง 600 MPa ท่ี
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส มีคาสี  b* มากกวา ซ่ึงเทากับ   -0.30   สวนปจจยัการแชล้ินจี่ใน
สารละลายผสมของแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริกมีผลตอคาสี b* ในแตละชุดทดลองไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ผลรวมของ 2 ปจจัยระหวางอุณหภูมิท่ีใชรวมกับความดนัสูงยิ่งและการ
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แชล้ินจี่ในสารละลายผสมของแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริกมีผลตอคาสี b* แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)  ซ่ึงความแตกตางท่ีเกดิข้ึนเปนผลจากอุณหภูมิท่ีใชรวมกับความดนัสูง
ยิ่ง เนื้อล้ินจี่ท่ีผานกระบวนการใชความดนัสูงยิ่ง 600 MPa ท่ีอุณหภมิู 30 องศาเซลเซียส มีคาสี b* 
อยูในชวง -1.94 ถึง -1.60 ซ่ึงมีคาลดลงจากล้ินจี่สดซ่ึงมีคาสี b* เทากับ       -1.44 สวนล้ินจี่ท่ีผาน
กระบวนการใชความดันสูงยิง่ 600 MPa ท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส มีคาสี b* อยูในชวง -0.32 ถึง 
-0.28 ซ่ึงมีคาเพิ่มข้ึนจากล้ินจี่สด คาสี b* ท่ีเพิ่มข้ึนเกดิจากปฏิกิริยาเคมีเชน ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาล
ท่ีเรงดวยเอนไซม และปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลท่ีเกิดจากปฏิกิริยาเมลลารด  Phunchaisri and 
Apichartsrangkoon (2005) รายงานวา การใชความดันสูงยิ่งท่ีอุณหภูมิ 20 ถึง 60 องศาเซลเซียส ทํา
ใหคาสี b* ของล้ินจี่มีคาเพิ่มข้ึน ซ่ึงล้ินจี่ท่ีผานความดันสูงยิ่ง 600  MPa อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 20 นาที มีคาสี b* เพิ่มข้ึนมากท่ีสุด  

 
    ปริมาณน้าํตาลรีดิวสและปริมาณน้ําตาลท้ังหมด 
 
ตาราง 4.7 ปริมาณนํ้าตาลรีดวิสและนํ้าตาลท้ังหมดของล้ินจี่ในน้ําเช่ือมท่ีแปรรูปดวยความดันสูงยิง่  

   600 MPa รวมกับอุณหภูมิ  30 และ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที และการแชล้ินจี่ 
   ในสารละลายผสมของแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริกท่ีมีตอปริมาณนํ้าตาลรีดวิสและ 
   น้ําตาลท้ังหมด 

ปจจัย ปริมาณนํ้าตาลรีดิวส (%) ปริมาณนํ้าตาลทั้งหมด (%) 
อุณหภูมิที่ใช (A) 
    30 oC (a1) 
    50 oC (a2) 

 

11.64 ± 0.11 

11.58 ± 0.16 

 

18.42 ± 0.44 

18.23 ± 0.48 
สารผสมแคลเซียมคลอไรดและกรด 
ซิตริกที่ใชแชล้ินจี่ (B) 
    ไมแชสารผสม (b1) 
     แชสารผสม (b2) 

 
 

11.61 ± 0.09 

11.62 ± 0.18 

 
 

18.44 ± 0.49 

18.21 ± 0.42 
AxB 
     a1b1 
     a1b2 
     a2b1 
     a2b2 

 

11.63 ± 0.09 

11.66 ± 0.14 

11.59 ± 0.10 

11.58 ± 0.22  

 

18.60 ± 0.35 

18.25 ± 0.49 

18.28 ± 0.61 

18.17 ± 0.40 
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ปริมาณนํ้าตาลรีดิวสและนํ้าตาลท้ังหมดของล้ินจี่ท่ีแปรรูปดวยความดนัสูงยิ่ง 600 MPa ท่ี
อุณหภูมิ 30 และ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที แสดงในตาราง  4.7  ปจจยัอุณหภูมิท่ีใช
รวมกับความดนัสูงยิ่งและการแชเนื้อล้ินจีใ่นสารละลายผสมของแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริกมี
ผลตอปริมาณนํ้าตาลรีดิวสและนํ้าตาลท้ังหมดไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลรวมของ 2 
ปจจัยระหวางอุณหภูมิท่ีใชรวมกับความดนัสูงยิ่งและการแชเนื้อล้ินจีใ่นสารละลายผสมของ
แคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริกมีผลตอปริมาณนํ้าตาลรีดิวสและน้ําตาลท้ังหมดไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนกัน เนื่องจากในข้ันตอนกระบวนการผลิตของการเตรียมน้ําเช่ือมมีการ
ควบคุมปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดเทากับ 23 oBrix ทุกชุดการทดลอง จึงสงผลใหล้ินจี่ใน
น้ําเช่ือมมีปริมาณนํ้าตาลไมแตกตางกัน 

 

ปริมาณกรดท้ังหมด 

 

ตาราง 4.8 ปริมาณกรดท้ังหมดและปริมาณวิตามินซีของล้ินจี่ในน้ําเช่ือมท่ีแปรรูปดวยความดันสูง 
   ยิ่ง 600 MPa รวมกับอุณหภูมิ  30 และ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที และการแช 
   ล้ินจี่ในสาร ละลายผสมของแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริกท่ีมีตอปริมาณกรดท้ังหมด  
   และปริมาณวิตามินซี 

ปจจัย ปริมาณกรดทั้งหมด (%) ปริมาณวิตามินซีที่เหลือ (%) 
อุณหภูมิที่ใช (A) 
    30 oC (a1) 
    50 oC (a2) 

 

0.33 ± 0.03 

0.32 ± 0.02 

 

75.69 ± 3.86 

77.89 ± 3.57 
สารผสมแคลเซียมคลอไรดและกรด 
ซิตริกที่ใชแชล้ินจี่ (B) 
    ไมแชสารผสม (b1) 
     แชสารผสม (b2) 

 
 

0.30b ± 0.01 

0.34a ± 0.03 

 
 

73.56b ± 3.68 

81.52a ± 3.76 
AxB 
     a1b1 
     a1b2 
     a2b1 
     a2b2 

 

0.30b ± 0.01 

0.35a ± 0.03 

0.30b ± 0.01 

0.33a ± 0.02  

 

71.35b ± 3.35 

80.02a ± 4.37 

72.77b ± 4.00 

83.01a ± 3.14  

หมายเหตุ : เปรียบเทียบคาเฉล่ียในกลุมเดียวกัน อักษรท่ีตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
คาเฉล่ียที่มีอักษร a กํากับ มีคามากที่สุด 
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ปริมาณกรดท้ังหมดของล้ินจี่ท่ีแปรรูปดวยความดนัสูงยิง่ 600 MPa ท่ีอุณหภูมิ 30 และ 50 
องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที แสดงในตาราง 4.8 ปจจัยอุณหภูมิท่ีใชรวมกับความดันสูงยิ่งมีผล
ตอปริมาณกรดท้ังหมดในรูปกรดมาลิกไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนปจจยัการแช
เนื้อล้ินจี่ในสารละลายผสมของแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริกมีผลปริมาณกรดท้ังหมดในรูป
กรดมาลิกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p≤0.05) โดยล้ินจี่ท่ีแชในสารละลายผสมของ
แคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริกมีปริมาณกรดท้ังหมดในรูปกรดมาลิกมากกวา ซ่ึงเทากับ 0.34 %   
ผลรวมของ 2 ปจจยัระหวางอุณหภูมิท่ีใชรวมกับความดันสูงยิ่งและการแชเนื้อล้ินจี่ในสารละลาย
ผสมของแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริกมีผลตอปริมาณกรดท้ังหมดในรูปกรดมาลิกแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) การแชล้ินจี่ในสารละลายผสมของแคลเซียมคลอไรดและกรด 
ซิตริกมีปริมาณกรดท้ังหมดมากกวาเพราะมีกรดซิตริกจากข้ันตอนการแชหลงเหลืออยู  

 

ปริมาณวิตามินซี 
 
    ปริมาณวิตามินซีของล้ินจี่ท่ีแปรรูปดวยความดันสูงยิง่ 600 MPa ท่ีอุณหภูมิ 30 และ 50 
องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที  แสดงในตาราง 4.8 ปจจัยอุณหภูมิท่ีใชรวมกับความดันสูงยิ่งมีผล
ตอปริมาณวิตามินซีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เนื่องจากอุณหภูมิ 30 และ 50 องศา
เซลเซียส ท่ีใชในการฆาเช้ือเปนอุณหภูมิท่ีไมสูงมากจึงทําใหปริมาณวติามินซีท้ังสองชุดการทดลอง
ไมแตกตางกัน สวนปจจัยการแชล้ินจี่ในสารละลายผสมของแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริกมีผล
ตอปริมาณวิตามินซีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p≤0.05)  โดยล้ินจี่ท่ีแชในสารละลาย
ผสมของแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริกมีปริมาณวิตามินซีท่ีเหลือมากกวา ซ่ึงเทากับ 81.52 %  

 
    ผลรวมของ 2 ปจจัยระหวางอุณหภูมิท่ีใชรวมกับความดันสูงยิ่งและการแชเนื้อล้ินจี่ใน
สารละลายผสมของแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริกมีผลตอปริมาณวติามินซีแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ล้ินจี่ท่ีผานการแปรรูปดวยความดันสูงยิง่มีปริมาณวิตามินซีลดลงท้ังนี้
เนื่องจากวิตามินซีเปนสารรีดิวซิงเอเจนตท่ีแรง มีความคงตัวตํ่า สลายตัวไดงายเม่ือถูกความรอน 
ดังนั้นเม่ือสัมผัสกับออกซิเจนท่ีอยูในบรรจุภณัฑอาจเกิดการออกซิเดชันไปเปน dehydro-L-
ascorbic acid และ diketo-L-gulonic acid  ทําใหปริมาณวิตามินซีมีคาลดลง 
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กิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส 
 
ตาราง  4.9 คุณภาพทางเคมขีองล้ินจี่ในน้ําเช่ือมท่ีแปรรูปดวยความดนัสูงยิ่ง 600 MPa รวมกับ 

    อุณหภูมิ  30 และ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที และการแชล้ินจี่ในสารละลาย 
    ผสมของแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริกท่ีมีตอคุณภาพทางเคมี 
ปจจัย กิจกรรมของเอนไซม 

โพลีฟนอลออกซิเดส 
ที่เหลือ (%)  

ปริมาณฟนอล
ทั้งหมด 

 (mg/g fresh) 

ลิวโคแอนโท 
ไซยานิดินที่เหลือ  

ปริมาณ 
แอนโทไซยานิน  
(mg/100 g fresh) 

อุณหภูมิที่ใช (A) 
    30 oC (a1) 
    50 oC (a2) 

 

36.90b ± 5.73 

47.09a ± 10.13 

 

0.420 ± 0.07 

0.372 ± 0.08 

 

50.55b ± 14.41 

77.51a ± 1.40 

 

0.107 ± 0.02 

0.112 ± 0.02 
สารผสมแคลเซียม
คลอไรดและกรด       
ซิตริกที่ใชแชล้ินจี่ (B) 
    ไมแชสารผสม (b1) 
     แชสารผสม (b2) 

 
 
 

47.60a ± 9.40 

36.39b ± 5.01 

 
 

 

0.429 ± 0.10 

0.362 ± 0.03 

 
 
 

58.44 ± 25.57 

69.62 ± 12.56 

 
 
 

0.109 ± 0.01 

0.111 ± 0.02 
AxB 
     a1b1 
     a1b2 
     a2b1 
     a2b2 

 

40.95b ± 1.81 

32.84c ± 1.43 

54.25a ± 4.15 

39.93c ± 2.16  

 

0.468 ± 0.05 

0.371 ± 0.04 

0.390 ± 0.12 

0.354 ± 0.02  

 

40.36c ± 3.66 

60.74b ± 2.77 

76.52a ± 2.55 

78.50a ± 3.18  

 

0.104 ± 0.03 

0.110 ± 0.01 

0.114 ± 0.02 

0.111 ± 0.02  

หมายเหตุ : เปรียบเทียบคาเฉล่ียในกลุมเดียวกัน อักษรท่ีตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
คาเฉล่ียที่มีอักษร a กํากับ มีคามากที่สุด 

 

กิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสของล้ินจี่ท่ีแปรรูปดวยความดันสูงยิ่ง 600 
MPa ท่ีอุณหภมิู 30 และ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที แสดงดังตาราง 4.9 โดยปจจยัอุณหภมิู
ท่ีใชรวมกับความดันสูงยิ่งมีผลตอกิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยล้ินจี่ท่ีผานกระบวนการใชความดันสูงยิ่ง 600 MPa ท่ีอุณหภูมิ  50  
องศาเซลเซียส    มีกิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสที่เหลือมากกวา ซ่ึงเทากับ 47.09 % 
สวนล้ินจี่ท่ีผานกระบวนการใชความดันสูงยิ่ง 600 MPa    ท่ีอุณหภูมิ  30   องศาเซลเซียส     มี
กิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสที่เหลือเทากบั 36.90 % การทดลองของ Phunchaisri and 
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Apichartsrangkoon (2005)  รายงานวาการใหความดนัสูงยิ่ง 600 MPa ท่ีอุณหภูมิ  60  องศา
เซลเซียส  เปนเวลา  10  และ  20  นาที  ทําใหเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสของล้ินจี่สดมีกจิกรรม
ลดลงมากวา 90 % โดยล้ินจี่ท่ีผานกระบวนการใชความดันสูงยิ่งท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส มี
กิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสมากท่ีสุด    สวนอุณหภูมิ  60  องศาเซลเซียส  มีกิจกรรม
ของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสนอยท่ีสุด สวนล้ินจีใ่นน้ําเช่ือมท่ีผานความดนัสูงยิ่ง 600 MPa 
เปนเวลา 20 นาที      สามารถลดกิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสไดนอยกวาล้ินจี่สด 
เนื่องจากน้ําเช่ือมชวยปองกนัเอนไซมในล้ินจี่จากความดัน Seyderhelm et al. (1996) รายงานวา
เอนไซม pectinesterase ในน้ําสมท่ีมีซูโครส 30 % (60 oBrix) มีกิจกรรมของเอนไซมมากกวาน้ําสม
ท่ีมีซูโครส 11 oBrix 

 

สวนปจจยัการแชเนื้อล้ินจีใ่นสารละลายผสมของแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริกมีผล
ตอกิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)  โดย
ล้ินจี่ท่ีไมแชในสารละลายผสมของแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริกมีกิจกรรมของเอนไซมโพลี   
ฟนอล ออกซิเดสที่เหลือมากกวา ซ่ึงเทากับ 47.60 % สวนล้ินจี่ท่ีแชในสารละลายผสมของแคลเซียม
คลอไรดและกรดซิตริก มีกิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสเหลืออยู 36.39 %  กรดซิตริก
สามารถยับยั้งการทํางานของเอนไซมไดโดยกรดซิตริกทําหนาท่ีเปนคีเลติงเอเจนตในการจับกับ
โลหะทองแดงซ่ึงเปนโคแฟกเตอรของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส  มีผลทําใหเอนไซมทํางานชา
ลง (Martinez and Whitaker, 1995) กรดซิตริกเขาจับกับทองแดงมีผลทําใหทองแดงจับกับเอนไซม
ในรูป citric acid - copper (∏) complex ถูกออกซิไดสเปล่ียนจาก Cu2+ ไปเปน Cu+  ทําให complex  
ระหวางเอนไซมกับโคแฟคเตอรเปล่ียนแปลงและเอนไซมทํางานไมไดหรือชาลง   การแชเนือ้
มะมวงสุก 4 สายพันธุในสารละลายแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริกรวมกนัสามารถยับยั้งกิจกรรม
ของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสและเปอรออกซิเดสได (วชิรญา, 2548) การใชสารละลายผสม
ระหวางกรดซิตริกและแคลเซียมคลอไรดใหผลอยางมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเกิดสีน้ําตาล
ดวยเอนไซม (Ihl et al., 2003)  

 
ผลรวมของ 2 ปจจยัระหวางอุณหภูมิท่ีใชรวมกับความดันสูงยิ่งและการแชเนื้อล้ินจี่ใน

สารละลายผสมของแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริกมีผลตอกิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออก
ซิเดสแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยล้ินจี่ท่ีไมแชสารละลายผสมของแคลเซียม
คลอไรดและกรดซิตริกและผานกระบวนการใชความดนัสูงยิ่ง 600 MPa ท่ีอุณหภูมิ  50  องศา
เซลเซียส    มีกิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสที่เหลือมากท่ีสุดเทากับ 54.25 % สาเหตุท่ี
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กิจกรรมของเอนไซมมีคาลดลงเม่ือเทียบกับล้ินจี่สด เกิดจากความดนัสูงยิ่งมีผลตอโปรตีนในระดับ
ตติยภูมิและจตุรภูมิ และมีผลตอพันธะนอนโควาเลนท จึงทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงบริเวณเรง
ปฏิกิริยาของเอนไซม ทําใหเอนไซมไมสามารถทํางานได 
 

ปริมาณฟนอลท้ังหมด 

 

ปริมาณฟนอลท้ังหมดของล้ินจี่ท่ีแปรรูปดวยความดันสูงยิ่ง 600 MPa ท่ีอุณหภูมิ 30 และ 
50 องศาเซลเซียส   เปนเวลา 20 นาที   แสดงในตาราง 4.9 ปจจัยอุณหภมิูท่ีใชรวมกับความดันสูงยิง่
และปจจยัการแชล้ินจี่ในสารละลายผสมของแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริกมีผลตอปริมาณ        
ฟนอลทั้งหมดไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

ผลรวมของ 2 ปจจยัระหวางอุณหภูมิท่ีใชรวมกับความดนัสูงยิ่งและการแชล้ินจี่ใน
สารละลายผสมของแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริกมีผลตอปริมาณฟนอลทั้งหมดไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนกัน จากผลการทดลองจะเหน็วาปริมาณฟนอลมีคาลดลงจากล้ินจี่สด 
เนื่องจากเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสที่เหลืออยูในล้ินจีห่ลังการแปรรูปสามารถเรงการออกซิไดส
พวกสารประกอบฟนอล จึงเปนสาเหตุใหปริมาณฟนอลลดลง 
 

ปริมาณลิวโคแอนโทไซยานิดนิ 
 
ลิวโคแอนโทไซยานิดนิของล้ินจี่ท่ีแปรรูปดวยความดนัสูงยิ่ง  600  MPa    ท่ีอุณหภูมิ 30  

และ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที แสดงในตาราง 4.9 ปจจัยอุณหภูมิท่ีใชรวมกับความดนัสูง
ยิ่งมีผลตอลิวโคแอนโทไซยานิดินแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)  โดยล้ินจี่ท่ีผาน
กระบวนการใชความดันสูงยิง่ 600 MPa ท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส มีลิวโคแอนโทไซยานิดนิท่ี
เหลือมากกวา ซ่ึงเทากับ 77.51 % สวนปจจัยการแชล้ินจี่ในสารละลายผสมของแคลเซียมคลอไรด
และกรดซิตริกมีผลตอลิวโคแอนโทไซยานิดินท่ีเหลือไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 
ผลรวมของ 2 ปจจยัระหวางอุณหภูมิท่ีใชรวมกับความดันสูงยิ่งและการแชล้ินจี่ในสาร 

ละลายผสมของแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริกมีผลตอลิวโคแอนโทไซยานิดนิท่ีเหลือแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)  โดยความแตกตางท่ีเกิดข้ึนเกิดจากผลของอุณหภูมิท่ีใชรวมกับ
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ความดันสูงยิง่ จากผลการทดลองจะเห็นวาลิวโคแอนโทไซยานิดนิมีคาลดลงจากล้ินจีส่ด   เนื่องจาก
เอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสที่เหลืออยูในล้ินจี่หลังการแปรรูปสามารถเรงการออกซิไดสลิวโค
แอนโทไซยานิดินซ่ึงเปนสารประกอบฟนอล จึงเปนสาเหตุใหลิวโคแอนโทไซยานิดินลดลง 

  

ปริมาณแอนโทไซยานิน 

 
ปริมาณแอนโทไซยานินของล้ินจี่ท่ีแปรรูปดวยความดนัสูงยิ่ง 600 MPa ท่ีอุณหภูมิ 30 

และ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที แสดงในตาราง 4.9 อุณหภูมิท่ีใชรวมกบัความดันสูงยิ่ง
และปจจยัการแชล้ินจี่ในสารละลายผสมของแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริกมีผลตอปริมาณแอน
โทไซยานินไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนผลรวมของ 2 ปจจัยระหวางอุณหภูมิท่ีใช
รวมกับความดนัสูงยิ่งและการแชล้ินจี่ในสารละลายผสมของแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริกมีผล
ตอปริมาณแอนโทไซยานินไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนกัน จากผลการทดลองจะ
เห็นวาแอนโทไซยานินมีคาลดลงจากล้ินจี่สด  เนื่องจากเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสที่เหลืออยูใน
ล้ินจี่หลังการแปรรูปสามารถเรงการออกซิไดสแอนโทไซยานินซ่ึงเปนสารประกอบฟนอล จึงเปน
สาเหตุใหแอนโทไซยานินลดลง ผลของความดันสูงยิง่ตอปริมาณแอนโทไซยานินในราสเบอร่ีเกดิ
จากการเปล่ียนแปลงกิจกรรมของเอนไซม ซ่ึงมีอิทธิพลตอความคงตัวของแอนโทไซยานนิ 
เอนไซมสามชนิดท่ีมีผลตอการสลายตัวของแอนโทไซยานิน คือ   β-glucosidase,    peroxidase   
และ   polyphenol oxidase  (Winai et al., 2005)  

 
4.4  ผลของโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตท่ีมีตอการเปล่ียนสีของผลิตภณัฑล้ินจ่ีในน้ําเชื่อม  
 

ศึกษาผลของโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตท่ีเติมในน้าํเช่ือมท่ีมีตอการเปล่ียนสีของเนือ้
ล้ินจี่ท่ีผานการแชในสารผสมของแคลเเซียมคลอไรดและกรดซิตริก  ท่ีผานกระบวนการฆาเช้ือดังนี้ 

 
เทคนิคความรอน 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 นาที  
เทคนิคความดนัสูงยิ่ง 600 MPa อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที 
เทคนิคความดนัสูงยิ่ง 600 MPa อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที 

 
ทําการวิเคราะหคาสี และคุณภาพทางเคมี ไดผลการทดลองดังนี ้
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คุณภาพดานสีของเนื้อล้ินจ่ี 
 
ตาราง  4.10 คาสี L*,  a* และ b* ของล้ินจี่ในน้ําเช่ือมท่ีแปรรูปดวยความรอนและความดันสูงยิ่ง  

      และการเติมโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตในน้ําเช่ือมท่ีมีตอคาสี L*,  a* และ b* 
คาสี ปจจัย 

L* a* b* 
กระบวนการแปรรูป (A) 
    ความรอน 90 oC เปนเวลา 3 นาที (a1) 
    ความดันสูงยิ่ง 600 MPa 30 oC เปนเวลา 20 นาที (a2) 
    ความดันสูงยิ่ง 600 MPa 50 oC เปนเวลา 20 นาที (a3) 

 

59.50a ± 1.24 

52.70c ± 1.04 

56.34b ± 0.98 

 

3.43a ± 0.31 

0.48b ± 0.57 

-0.10c ± 0.51 

 

-2.37b ± 0.23 

 -1.69b ± 0.67 

-0.26a ± 1.04 
โพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตในนํ้าเช่ือม (B) 
    ไมเติม (b1) 
     เติม(b2) 

 

56.50 ± 2.66 

55.86 ± 3.44 

 

1.35 ± 1.78 

1.19 ± 1.56 

 

-1.35 ± 1.26 

-1.54 ± 1.05 
AxB 
     a1b1 
     a1b2 
     a2b1 
     a2b2 
     a3b1 
     a3b2 

 

59.14a  ± 1.32 

59.87a  ± 1.22 

53.33c  ± 0.90 

52.07c ± 0.80 

57.05b ± 0.44 

55.63b ± 0.85  

 

3.70a ± 0.14 

3.16a ± 0.14 

0.52b ± 0.56 

0.44b ± 0.67 

-0.16b ± 0.08 

-0.03b ± 0.76 

 

-2.40c ± 0.32 

-2.34c ± 0.13 

-1.44bc ± 0.90 

-1.93c ± 0.24 

-0.20a ± 1.27 

-0.32ab ± 0.95 

หมายเหตุ : เปรียบเทียบคาเฉล่ียในกลุมเดียวกัน อักษรท่ีตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
คาเฉล่ียที่มีอักษร a กํากับ มีคามากที่สุด 
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รูป  4.1 คาสี L*,  a* และ b* ของล้ินจี่ในน้ําเช่ือมท่ีแปรรูปดวยความรอนและความดันสูงยิ่ง และ 
การเติมโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตในน้าํเช่ือมท่ีมีตอคาสี L*,  a* และ b* 

หมายเหตุ : เปรียบเทียบคาเฉล่ียในกลุมเดียวกัน อักษรท่ีตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
คาเฉล่ียที่มีอักษร a กํากับ มีคามากที่สุด 
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ผลของโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตท่ีมีตอคาสี L*, a* และ b* ของล้ินจี่ท่ีแปรรูปดวย
ความรอน 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 นาที และความดันสูงยิ่ง 600 MPa ท่ีอุณหภมิู 30 และ 50 
องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที แสดงในตาราง 4.10  และรูป 4.6  ปจจัยกระบวนการแปรรูปล้ินจี่มี
ผลตอคาสี L* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยล้ินจี่ท่ีผานการใหความรอน 90 
องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 นาที ไดคาสี L* มากท่ีสุด ซ่ึงเทากับ 59.50    ปจจัยการเตมิโพแทสเซียม
เมตาไบซัลไฟตในน้ําเช่ือมมีผลตอคาสี L* ไมแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ ผลรวมของ 2 
ปจจัยระหวางกระบวนการแปรรูปและการเติมโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตในน้ําเช่ือมมีผลตอคาสี 
L* แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยความแตกตางท่ีเกิดข้ึนเกิดจากกระบวนการ
แปรรูป เนื้อล้ินจี่ทุกชุดทดลองมีคาสี L* อยูในชวง 52.07 ถึง 59.87 ซ่ึงมีคาเพิ่มข้ึนจากล้ินจี่สดซ่ึงมี
คาสี L* เทากบั 47.36 ถึงแมวาคาสี L* ของล้ินจี่ท่ีแปรรูปดวยความดนัสูงยิ่งจะมีคาเพิ่มข้ึนจากของ
สด แตก็ยังมีคาตํ่ากวาคาสี L* ของล้ินจี่ท่ีแปรรูปดวยความรอน การใชความรอนทําใหคาสี L* และ 
b* ของล้ินจี่มีคาเพิ่มข้ึน (Yen and Lin, 1996) การเพิ่มอุณหภูมิรวมกบัความดันสูงยิ่ง (20 และ 60 
องศาเซลเซียส) สงผลใหคาสี L* ของเนื้อล้ินจี่มีคาเพิ่มข้ึน และมีคามากกวาล้ินจี่สด (Phunchaisri 
and Apichartsrangkoon, 2005) 
 

ดานคาสี a* พบวาปจจยักระบวนการแปรรูปล้ินจี่มีผลตอคาสี a* แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยล้ินจี่ท่ีผานการใหความรอน 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 นาที ได
คาสี a* มากท่ีสุด ซ่ึงเทากับ 3.43   ล้ินจี่ท่ีไดรับความรอนสูงและอยูในสภาวะท่ีมี pH ตํ่าจึงมีผลให
สารพวก condensed tannin ท่ีมีอยูในเนือ้ล้ินจี่ถูกไฮโดรไลสเปล่ียนเปนแคเทชินและลิวโคแอนโท
ไซยานิดนิ ซ่ึงจะสลายตัวกลายเปนแอนโทไซยานิน  ทําใหล้ินจี่ท่ีไดรับความรอน 90 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 3 นาที มีคาสี a* มากท่ีสุด  ปจจยัการเติมโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตในน้ําเช่ือมมีผลตอ
คาสี a* ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลรวมของ 2 ปจจยัระหวางกระบวนการแปรรูป
และการเติมโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตในน้ําเช่ือมมีผลตอคาสี a* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p≤0.05) โดยความแตกตางท่ีเกดิข้ึนเกดิจากกระบวนการแปรรูป ล้ินจี่ทุกชุดทดลองมีคาสี 
a* อยูในชวง -0.16 ถึง 3.70 ซ่ึงมีคาลดลงจากล้ินจี่สดซ่ึงมีคาสี a* เทากับ 4.48 คาสี a* ท่ีลดลงเกิด
จากแอนโทไซยานินท่ีอยูในรูป flavylium cation ซ่ึงมีสีแดงเปล่ียนไปอยูในรูป pseudobase ซ่ึงเปน
สารท่ีไมมีสี การเพิ่มความดันสูงยิ่ง (200 – 600  MPa) สงผลใหคาสี a* ของล้ินจี่มีคาลดลง ซ่ึง
ช้ีใหเห็นวาความดันสูงยิ่งชวยลดการเกดิสีชมพู (Phunchaisri and Apichartsrangkoon, 2005) 
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ดานคาสี b* พบวาปจจัยกระบวนการแปรรูปล้ินจี่มีผลตอคาสี b* แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยล้ินจี่ท่ีผานการใหความดันสูงยิ่ง 600 MPa อุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 20 นาที ไดคาสี b* มากที่สุด ซ่ึงเทากบั -0.26 ปจจัยการเติมโพแทสเซียมเมตาไบ
ซัลไฟตในน้ําเช่ือมมีผลตอคาสี b* ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลรวมของ 2 ปจจัย
ระหวางกระบวนการแปรรูปและการเติมโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตในน้ําเช่ือมมีผลตอคาสี b* 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) เนื้อล้ินจี่ท่ีผานกระบวนการใชความดันสูงยิ่ง 600 
MPa อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส มีคาสี b* มากท่ีสุด เนื่องจากชุดทดลองดังกลาวมีกิจกรรมของ
เอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสมากท่ีสุด ดังนั้นคาสี b* ท่ีเพิ่มข้ึนเกิดจากปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลท่ี
เรงดวยเอนไซม และปฏิกิริยาเมลลารด  การใชความดันสูงยิ่งท่ีอุณหภูมิ 20 ถึง 60 องศาเซลเซียส ทํา
ใหคาสี b* ของล้ินจี่มีคาเพิ่มข้ึน ซ่ึงล้ินจี่ท่ีผานความดันสูงยิ่ง 600  MPa อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 20 นาที มีคาสี b* เพิ่มข้ึนมากท่ีสุด (Phunchaisri and Apichartsrangkoon, 2005) 
 

เรวัตร (2549) ศึกษาการแปรรูปน้ําฝร่ังดวยเทคนิคความรอน 90 องศาเซลเซียส พบวาการ
ใหความรอนเปนเวลา 30 และ 120 วินาที ทําใหคาสี L*, a* และ b* มีคาเพิ่มข้ึนแตกตางจากน้ําฝร่ัง
สดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p≤0.05)  สวนการแปรรูปดวยเทคนิคความดันสูงยิ่ง พบวา ความดนั
สูงยิ่ง 500 MPa อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 และ 20 นาที ไมทําใหคาสี L*, a* และ b* 
แตกตางจากน้าํฝร่ังสดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

ปริมาณน้าํตาลรีดิวส และน้ําตาลท้ังหมด 
 
ตาราง 4.11 ปริมาณนํ้าตาลรีดิวสและน้ําตาลท้ังหมดของล้ินจี่ในน้าํเช่ือมท่ีแปรรูปดวยความรอน 

      และความดันสูงยิ่ง และการเติมโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตในน้าํเช่ือมท่ีมีตอปริมาณ 
      น้ําตาลรีดิวสและนํ้าตาลท้ังหมด 

ปจจัย ปริมาณนํ้าตาลรีดิวส 
(%) 

ปริมาณนํ้าตาลทั้งหมด 
(%) 

กระบวนการแปรรูป (A) 
    ความรอน 90 oC เปนเวลา 3 นาที (a1) 
    ความดันสูงยิ่ง 600 MPa 30 oC เปนเวลา 20 นาที (a2) 
    ความดันสูงยิ่ง 600 MPa 50 oC เปนเวลา 20 นาที (a3) 

 

11.74 ± 0.24 

11.68 ± 0.13 

11.62 ± 0.25 

 

18.45 ± 0.64 

18.10 ± 0.67 

18.05 ± 0.49 
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ปจจัย ปริมาณนํ้าตาลรีดิวส 
(%) 

ปริมาณนํ้าตาลทั้งหมด 
(%) 

โพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตในนํ้าเช่ือม (B) 
    ไมเติม (b1) 
     เติม(b2) 

 

11.73 ± 0.22 

11.63 ± 0.19 

 

18.26 ± 0.74 

18.14 ± 0.46 
AxB 
     a1b1 
     a1b2 
     a2b1 
     a2b2 
     a3b1 
     a3b2 

 

11.82 ± 0.26 

11.66 ± 0.24 

11.71 ± 0.12 

11.66 ± 0.14 

11.66 ± 0.30 

11.58 ± 0.22  

 

18.91 ± 0.26 

17.99 ± 0.56 

17.94 ± 0.86 

18.25 ± 0.49 

17.94 ± 0.60 

18.17 ± 0.40 

 

ผลของโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตท่ีมีตอปริมาณนํ้าตาลรีดิวสและนํ้าตาลท้ังหมดของ
ล้ินจี่ท่ีแปรรูปดวยความรอน 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 นาที และความดันสูงยิง่ 600 MPa ท่ี
อุณหภูมิ 30 และ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที แสดงดังตาราง 4.11 กระบวนการแปรรูปท่ีใช
และการเติมโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตในน้ําเช่ือมมีผลตอปริมาณนํ้าตาลรีดิวสไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลรวมของ 2 ปจจัยระหวางกระบวนการแปรรูปและการเติมโพแทสเซียม
เมตาไบซัลไฟตในน้ําเช่ือมมีผลตอปริมาณนํ้าตาลรีดิวสไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เชนกัน กระบวนการแปรรูปท่ีใชและการเติมโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตในน้ําเช่ือมมีผลตอ
ปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลรวมของ 2 ปจจัยระหวาง
กระบวนการแปรรูปและการเติมโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตในน้ําเช่ือมมีผลตอปริมาณน้ําตาลท้ัง 
หมดไมแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติเชนกัน ในกระบวนการผลิตล้ินจี่มีการควบคุมปริมาณ
ของแข็งท้ังหมดท่ีละลายไดใหเทากัน จึงสงผลใหล้ินจี่ในน้ําเช่ือมมีปริมาณนํ้าตาลไมแตกตางกัน 
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ปริมาณกรดท้ังหมด   

 

ตาราง 4.12 ปริมาณกรดท้ังหมดและปริมาณวิตามินซีของล้ินจี่ในน้ําเช่ือมท่ีแปรรูปดวยความรอน 
     และความดนัสูงยิ่ง และการเติมโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตในน้ําเช่ือมท่ีมีตอปริมาณ 
     กรดท้ังหมดและปริมาณวิตามินซี 

ปจจัย ปริมาณกรดท้ังหมด (%) ปริมาณวิตามินซีท่ีเหลือ (%) 
กระบวนการแปรรูป (A) 
  ความรอน 90 oC เปนเวลา 3 นาที (a1) 
  ความดันสูงย่ิง 600 MPa 30 oC เปนเวลา 20 นาที (a2) 
  ความดันสูงย่ิง 600 MPa 50 oC เปนเวลา 20 นาที (a3) 

 

0.36 ± 0.01 

0.33 ± 0.03 

0.33 ± 0.02 

 

46.62b ± 2.00 

78.56a ± 1.95 

80.53a ± 3.62 
โพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตในนํ้าเช่ือม (B) 
    ไมเติม (b1) 
     เติม(b2) 

 

0.33 ± 0.03 

0.35 ± 0.02 

 

67.78 ± 16.96 

71.35 ± 17.67 
AxB 
     a1b1 
     a1b2 
     a2b1 
     a2b2 
     a3b1 
     a3b2 

 

0.35 ± 0.01 

0.36 ± 0.01 

0.31 ± 0.02 

0.35 ± 0.03 

0.33 ± 0.03 

0.33 ± 0.02  

 

42.84b ± 1.54 

51.03b ± 6.51 

71.35a ± 3.35 

80.02a ± 4.37 

72.77a ± 4.00 

83.01a ± 3.14  

หมายเหตุ : เปรียบเทียบคาเฉล่ียในกลุมเดียวกัน อักษรท่ีตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
คาเฉล่ียที่มีอักษร a กํากับ มีคามากที่สุด 

 

ผลของโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตท่ีมีตอปริมาณกรดท้ังหมดในรูปกรดมาลิกของล้ินจี่
ท่ีแปรรูปดวยความรอน 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 นาที และความดันสูงยิ่ง 600 MPa ท่ีอุณหภมิู 
30 และ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที แสดงในตาราง 4.12 กระบวนการแปรรูปท่ีใชและการ
เติมโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตในน้ําเช่ือมมีผลตอปริมาณกรดท้ังหมดในรูปกรดมาลิกไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลรวมของ 2 ปจจัยระหวางกระบวนการแปรรูปและการเติม
โพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตในน้ําเช่ือมมีผลตอปริมาณกรดท้ังหมดในรูปกรดมาลิกไมแตกตางกนั
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนกัน 
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ปริมาณวิตามินซี  

0

20

40

60

80

100

ปริ
มา
ณวิ
ตา
มิน
ซที

ีเ่ห
ลือ

 (%
)

ไมเติม KMS  เติม KMS

b b

a a a
a

 
 
รูป  4.2 ปริมาณวิตามินซีของล้ินจี่ในน้ําเช่ือมท่ีแปรรูปดวยความรอนและความดันสูงยิ่งและการเติม 

โพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตในน้ําเช่ือมท่ีมีตอปริมาณวติามินซี 

หมายเหตุ : เปรียบเทียบคาเฉล่ียในกลุมเดียวกัน อักษรท่ีตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
คาเฉล่ียที่มีอักษร a กํากับ มีคามากที่สุด 

 
ผลของโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตท่ีมีตอปริมาณวิตามินซีท่ีแปรรูปดวยความรอน 90 

องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 นาที และความดันสูงยิ่ง 600 MPa ท่ีอุณหภมิู 30 และ 50 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 20 นาที แสดงในตาราง 4.12 และรูป 4.2 กระบวนการแปรรูปท่ีใชมีผลตอปริมาณวิตามิน
ซีแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p≤0.05) โดยล้ินจี่ท่ีใหความดันสูงยิ่ง 600 MPa ท้ังสอง
อุณหภูมิ มีปริมาณวิตามินซีไมแตกตางกนั และมีปริมาณวิตามินซีมากกวาล้ินจี่ท่ีใหความรอน ซ่ึง
ล้ินจี่ท่ีแปรรูปดวยความรอน 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 นาที มีปริมาณวิตามินซีท่ีเหลือเทากบั 
46.62 % สวนล้ินจี่ท่ีแปรรูปดวยความดนัสูงยิ่ง 600 MPa ท่ีอุณหภูมิ 30 และ 50 องศาเซลเซียส มี
ปริมาณวิตามินซีท่ีเหลือเทากับ 78.56 และ 80.53 % ตามลําดับ สวนปจจยัการเติมโพแทสเซียม      
เมตาไบซัลไฟตในน้ําเช่ือมมีผลตอปริมาณวิตามินซีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 
ผลรวมของ 2 ปจจัยระหวางกระบวนการแปรรูปและการเติมโพแทสเซียมเมตา            

ไบซัลไฟตในน้ําเช่ือมมีผลตอปริมาณวิตามินซีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p≤0.05)     
โดยความแตกตางท่ีเกิดข้ึนเปนผลของกระบวนการแปรรูป ล้ินจี่ท่ีใหความดนัสูงยิ่งมีปริมาณ
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วิตามินซีไมแตกตางกันและมีปริมาณวิตามินซีมากกวาการใหความรอน เนื่องจากเทคนิคความดัน
สูงยิ่งจะมีผลตอสารมวลโมเลกุลสูง สวนวิตามินซีเปนสารมวลโมเลกุลตํ่าและไมมีพันธะนอนโควา
เลนทจึงเกดิการเปล่ียนแปลงไดนอยกวา  วติามินซีเปนสารท่ีความคงตัวตํ่า สลายตัวไดงายเม่ือไดรับ
ความรอน Ogawa et al. (1989) รายงานวาความดันสูงยิ่งไมมีผลตอปริมาณวิตามินซีในน้ําผลไม
ตระกูลสม 

 

กิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส 

 

ตาราง 4.13 คุณภาพทางเคมขีองล้ินจี่ในน้ําเช่ือมท่ีแปรรูปดวยความรอนและความดันสูงยิ่งและการ 
     เติมโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตในน้าํเช่ือมท่ีมีตอคุณภาพทางเคม ี

ปจจัย 
 

กิจกรรมของ
เอนไซม PPO ท่ี

เหลือ (%) 

ปริมาณฟนอล
ท้ังหมด  

(mg/g fresh) 

ลิวโคแอนโท 
ไซยานิดินท่ีเหลือ  

(%) 

ปริมาณ 
แอนโทไซยานิน 
(mg/100 g fresh) 

กระบวนการแปรรูป (A) 
    ความรอน 90 oC  
เปนเวลา 3 นาที (a1) 
    ความดันสูงย่ิง 600 MPa 30 oC  
เปนเวลา 20 นาที (a2) 
    ความดันสูงย่ิง 600 MPa 50 oC  
เปนเวลา 20 นาที (a3) 

 
 

7.58c ± 1.66 
 

34.02b ± 8.24 
 

45.66a ± 22.58 

 
 

0.639a ± 0.07 
 

0.428b ± 0.07 
 

0.394b ± 0.09 

 
 

55.27c ± 20.43 
 

76.40b ± 21.24 
 

102.15a ± 27.52 

 
 

0.169a ± 0.03 
 

0.121b ± 0.02 
 

0.120b ± 0.02 
โพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตใน
นํ้าเช่ือม (B) 
    ไมเติม (b1) 
     เติม(b2) 

 
 

32.27 ± 20.73 

25.90 ± 18.50 

 
 

0.538 ± 0.13 

0.437 ± 0.11 

 
 

95.85a ± 28.24 

60.02b ± 18.85 

 
 

0.143 ± 0.03 

0.130 ± 0.03 
AxB 
     a1b1 
     a1b2 
     a2b1 
     a2b2 
     a3b1 
     a3b2 

 

10.23d ± 2.04 

 4.93e ± 1.41 

35.19c ± 1.89 

32.84c ± 1.43  

51.38a ± 5.70 

39.93b ± 2.16 

 

0.692a ± 0.01 

0.586b ± 0.04 

0.486c ± 0.01 

0.371d ± 0.04 

0.435cd ± 0.12 

0.354d ± 0.02  

 

69.71d ± 1.72 

40.82f ± 2.42 

92.05b ± 1.68 

60.74e ± 2.77 

125.80a ± 2.20 

78.50c ± 3.18 

 

0.168a ± 0.04 

0.169a ± 0.02 

0.132ab ± 0.02 

0.110b ± 0.01 

0.130b ± 0.02 

0.111b ± 0.02  

หมายเหตุ : เปรียบเทียบคาเฉลี่ยในกลุมเดียวกัน อักษรที่ตางกนัมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) คาเฉลี่ย
ที่มีอักษร a กํากับ มีคามากที่สุด 
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รูป  4.3 กิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสของล้ินจี่ในน้ําเช่ือมท่ีแปรรูปดวยความรอนและ 
ความดันสูงยิง่ และการเติมโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตในน้ําเช่ือมท่ีมีตอกิจกรรมของ 
เอนไซม   โพลีฟนอลออกซิเดส 

 หมายเหตุ : เปรียบเทียบคาเฉล่ียในกลุมเดียวกัน อักษรท่ีตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p≤0.05) คาเฉล่ียที่มีอักษร a กํากับ มีคามากที่สุด 

 

ผลของโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตท่ีมีตอกิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสที่
แปรรูปดวยความรอน 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 นาที และความดนัสูงยิ่ง 600 MPa ท่ีอุณหภมิู 
30 และ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที แสดงในตาราง 4.13 และรูป 4.3 กระบวนการแปรรูปท่ี
ใชมีผลตอกิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
(p≤0.05) โดยล้ินจี่ท่ีใหความดันสูงยิ่ง 600 MPa อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที มี
กิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสที่เหลือมากท่ีสุด ซ่ึงเทากบั 45.66 % สวนปจจยัการเติม
โพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตในน้ําเช่ือมมีผลตอกิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ         

 
ผลรวมของ  2  ปจจัยระหวางกระบวนการแปรรูปและการเติมโพแทสเซียมเมตาไบ

ซัลไฟตในน้ําเช่ือมมีผลตอกิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p≤0.05) โดยล้ินจี่ท่ีไมเติมโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตในน้ําเช่ือมและใหความดนัสูงยิ่ง 
600 MPa อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที  มีกิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออก      
ซิเดสที่เหลือมากท่ีสุด ซ่ึงเทากับ 51.38 % สวนล้ินจี่ท่ีเติมโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตในน้ําเช่ือม
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และใหความรอน 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 นาที มีกิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสที่
เหลือนอยท่ีสุด ซ่ึงเทากับ 4.93 % จะเหน็ไดวาความรอนสามารถยับยั้งกจิกรรมของเอนไซมได
ดีกวาความดนัสูงยิ่ง สาเหตุท่ีกิจกรรมของเอนไซมลดลงเกิดจากความดันสูงยิ่งมีผลตอโปรตีนใน
ระดับ  ตติยภมิูและจตุรภูมิ และมีผลตอพันธะนอนโควาเลนท จึงทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงบริเวณ
เรงปฏิกิริยาของเอนไซม ทําใหเอนไซมไมสามารถทํางานได สวนความรอนทําใหโปรตีนเกิดการ
เสียสภาพธรรมชาติไดมากกวา จึงทําใหเอนไซมไมสามารถทํางานไดเชนกัน  

 

เอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสเสียสภาพธรรมชาติท่ีอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส ข้ึนไป 
(นิธิยา, 2543) การใหความรอน 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 และ 60 วินาที สามารถยับยั้ง
กิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสในน้ําฝร่ังลดลงเหลือ 66.67 % และ  52.31 % ตามลําดับ 
(เรวัตร, 2549) การใชความรอน 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที สามารถยับยั้งกิจกรรมของ
เอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสในน้ําแอปปริคอทได (Ponting et al., 1954) ปจจัยท่ีมีผลตอความคง
ตัวของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสตออุณหภูมิ คือ สับสเตรต pH แหลงของเอนไซม และลักษณะ
การถายเทความรอนไปยังช้ินอาหาร (Vámos-Vigyázó, 1981) นี่จึงเปนเหตุผลวาล้ินจี่ในน้ําเช่ือมท่ี
แปรรูปดวยความรอน 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 นาที    มีกิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออก
ซิเดสเหลืออยู การใชความดนัสูงยิ่ง 600 MPa   อุณหภมิู  60  องศาเซลเซียส   เปนเวลา 20   นาที       
สามารถยับยั้งกิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสในล้ินจี่สดไดมากกวา 90 %  สวนล้ินจีใ่น
น้ําเช่ือมท่ีผานความดันสูงยิง่มีกิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสมากกวาส้ินจี่สดท่ีผาน
ความดันสูงยิง่ เนื่องจากน้าํเช่ือมชวยปองกันเอนไซมในล้ินจี่จากความดัน (Phunchaisri and 
Apichartsrangkoon, 2005)  เอนไซม pectinesterase ในน้าํสมท่ีมีซูโครส 30 % (60 oBrix) มีกิจกรรม
ของเอนไซมมากกวาน้ําสมท่ีมีซูโครส 11 oBrix (Seyderhelm et al., 1996)  การใชความดันสูงยิง่ 
500 MPa อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส    เปนเวลา 15 และ 20 นาที    ทําใหกจิกรรมของเอนไซมโพลี 
ฟนอลออกซิเดสในน้ําฝร่ังลดลงเหลือ 82.41 % และ 76.39 % ตามลําดับ (เรวัตร, 2549) การยับยัง้
กิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสที่อุณหภูมิหองตองใชความดันสูงยิ่งมากโดยเฉพาะ
ผลไมท่ีมีความเปนกรด (Ludikhuyze et al., 2002) เนือ้ฝร่ังตีปนตองใชความดนัสูงยิ่งมากกวา 600 
MPa  อุณหภมิู 25 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที (Yen and Lin, 1996) น้ําองุนตองใชความดนัสูง
ยิ่งมากกวา 900 MPa  อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 นาที (Castellari et al., 1996) 

 
ไบซัลไฟตเปนตัวยับยั้งแบบแขงขันสําหรับเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส โดยไปจบักับ 

sulphydryl group บริเวณ active site ของเอนไซม ซ่ึงทําใหสับสเตรตไมสามารถจับกับเอนไซมได 
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(Madero and Finne, 1982) อีกเหตุผลคือ การยับยั้งของไบซัลไฟตเกิดเนื่องจากหมูซัลไฟตจับกบั 
intermediate quinones เกิดเปน sulphoquinones ซ่ึงเปนตัวยับยั้งแบบไมยอนกลับสําหรับเอนไซม
โพลีฟนอลออกซิเดส การเพิม่ความเขมขนของซัลไฟตท่ี pH มากกวา 5 สามารถยับยั้งกิจกรรมของ
เอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสได (Sayavedra  and Montgomery, 1986) 

 

 ปริมาณฟนอลท้ังหมด 
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รูป  4.4 ปริมาณฟนอลทั้งหมดของล้ินจี่ในน้ําเช่ือมท่ีแปรรูปดวยความรอนและความดันสูงยิ่ง และ 

การเติมโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตในน้าํเช่ือมท่ีมีตอปริมาณฟนอลทัง้หมด 

หมายเหตุ : เปรียบเทียบคาเฉล่ียในกลุมเดียวกัน อักษรท่ีตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
คาเฉล่ียที่มีอักษร a กํากับ มีคามากที่สุด 

 
ผลของโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตท่ีมีตอปริมาณฟนอลท้ังหมดท่ีแปรรูปดวยความรอน 

90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 นาที และความดนัสูงยิง่ 600 MPa ท่ีอุณหภูมิ 30 และ 50 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 20 นาที แสดงในตาราง 4.13 และรูป 4.4 กระบวนการแปรรูปท่ีใชมีผลตอ
ปริมาณฟนอลท้ังหมดแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ  (p≤0.05) โดยล้ินจี่ท่ีใหความรอน 90 
องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 นาที มีปริมาณฟนอลทั้งหมดมากท่ีสุด ซ่ึงเทากับ 0.639 mg/g fresh สวน
ปจจัยการเติมโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตในน้ําเช่ือมมีผลตอปริมาณฟนอลทั้งหมดไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ       ผลรวมของ  2  ปจจัยระหวางกระบวนการแปรรูปและการเติม
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โพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตในน้ําเช่ือมมีผลตอปริมาณฟนอลทั้งหมดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p≤0.05) โดยล้ินจี่ท่ีไมเติมโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตในน้ําเช่ือมและใหความรอน 90 
องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 นาที มีปริมาณฟนอลทั้งหมดมากท่ีสุด ซ่ึงเทากับ 0.692 mg/g fresh   
 

สาเหตุท่ีล้ินจีท่ี่แปรรูปดวยความรอนมีปริมาณฟนอลมากกวาล้ินจี่ท่ีแปรรูปดวยความดัน
สูงยิ่งเนื่องจากล้ินจี่ท่ีแปรรูปดวยความรอนมีกิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสเหลืออยู
นอยท่ีสุด    ดังนั้นเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสที่มีเหลืออยูในล้ินจี่เปนตัวเรงปฏิกริิยาออกซิเดชัน
ของสารประกอบฟนอล โดยท่ีสารประกอบโมโนฟนอลจะเกิดปฏิกิริยาไฮดรอกซิเลชันในสภาวะท่ี
มีไฮโดรเจนไดเปน o-diphenol และถูกออกซิไดสตอไปเปน o-diquinone แลวรวมตัวกันเปน
โมเลกุลใหญข้ึนและไดสารประกอบสุดทายท่ีมีสีน้ําตาล   (Zhang et al., 2000) เอนไซมโพลีฟนอล 
ออกซิเดสมีผลตอการเปล่ียนแปลงสารประกอบฟนอลที่เปนสับสเตรตของเอนไซม และถูกใชใน
ปฏิกริิยาออกซิเดชัน ท้ังนีข้ึ้นอยูกับสภาวะของปฏิกิริยา และสัดสวนของแคทีคอลและควิโนนที่
สามารถเปล่ียนแปลงไดอยางเหมาะสม (Burton, 1998)  
 

ปริมาณลิวโคแอนโทไซยานิดนิ 
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รูป  4.5 ปริมาณลิวโคแอนโทไซยานิดนิของล้ินจี่ในน้ําเช่ือมท่ีแปรรูปดวยความรอนและความดัน 

สูงยิ่ง และการเติมโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตในน้ําเช่ือมท่ีมีตอปริมาณลิวโคแอนโทไซ 
ยานิดนิ 

หมายเหตุ : เปรียบเทียบคาเฉล่ียในกลุมเดียวกัน อักษรท่ีตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
คาเฉล่ียที่มีอักษร a กํากับ มีคามากที่สุด 
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ผลของโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตท่ีมีตอลิวโคแอนโทไซยานิดนิท่ีแปรรูปดวยความ
รอน 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 นาที และความดันสูงยิ่ง 600 MPa ท่ีอุณหภูมิ 30 และ 50 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 20 นาที แสดงในตาราง 4.13 และรูป 4.5   กระบวนการแปรรูปท่ีใชมีผลตอลิว
โคแอนโทไซยานิดนิแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p≤0.05) โดยล้ินจี่ท่ีใหความดนัสูงยิ่ง 
600 MPa อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที มีลิวโคแอนโทไซยานิดนิท่ีเหลือมากท่ีสุด
ซ่ึงเทากับ 102.15 %  ล้ินจี่ท่ีใหความรอน 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 นาที มีลิวโคแอนโทไซยานิ
ดินท่ีเหลือ นอยท่ีสุดซ่ึงเทากบั 55.27 % สาเหตุท่ีล้ินจี่ท่ีแปรรูปดวยความรอนมีลิวโคแอนโทไซยานิ
ดินเหลือนอยท่ีสุดเนื่องจากกระบวนการแปรรูปดวยความรอนมีผลทําใหลิวโคแอนโทไซยานิดนิท่ี
อยูในสภาวะกรดเปล่ียนเปนแอนโทไซยานิน ดังนัน้จึงมีคานอยกวาเทคนิคอ่ืนสวนปจจยัการเติม
โพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตในน้ําเช่ือมมีผลตอลิวโคแอนโทไซยานดิินแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญ
ทางสถิติ  (p≤0.05) โดยล้ินจี่ท่ีไมเติมโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตในน้ําเช่ือมมีลิวโคแอนโทไซยา
นิดินท่ีเหลือมากท่ีสุดซ่ึงเทากับ 95.85 %  สาเหตุท่ีล้ินจี่เติมโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตในน้ําเช่ือม
มีลิวโคแอนโทไซยานิดนิเหลือนอยอาจเกดิจากโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตทําปฏิกิริยากับลิวโค
แอนโทไซยานิดิน   

 

สวนผลรวมของ 2 ปจจัยระหวางกระบวนการแปรรูปและการเติมโพแทสเซียมเมตาไบ
ซัลไฟตในน้ําเช่ือมมีผลตอลิวโคแอนโทไซยานิดินแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
โดยล้ินจี่ท่ีไมเติมโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตในน้ําเช่ือมและใหความดันสูงยิ่ง 600 MPa อุณหภมิู 
50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที มีลิวโคแอนโทไซยานิดนิท่ีเหลือมากท่ีสุด ซ่ึงเทากับ 125.80 % 
สวนล้ินจี่ท่ีเติมโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตในน้ําเช่ือมและใหความรอน 90 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 3 นาที มี ลิวโคแอนโทไซยานิดนิท่ีเหลือนอยท่ีสุด ซ่ึงเทากับ 40.82 %  สาเหตุท่ีล้ินจี่ท่ีแปรรูป
ดวยความดนัสูงยิ่งมีลิวโคแอนโทไซยานดิินมากกวาล้ินจี่ท่ีแปรรูปดวยความรอน เนื่องมาจาก
เอนไซม dihydroflavonol-4-reductase ในเนื้อล้ินจี่เปล่ียน flavan-3-ol ใหเปนลิวโคแอนโทไซยานิ
ดิน (Jackman and Smith, 1996) 
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ปริมาณแอนโทไซยานิน 
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รูป  4.6 ปริมาณแอนโทไซยานินของล้ินจี่ในน้ําเช่ือมท่ีแปรรูปดวยความรอนและความดันสูงยิ่ง  

และการเติมโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตในน้ําเช่ือมท่ีมีตอปริมาณแอนโทไซยานิน 

 หมายเหตุ : เปรียบเทียบคาเฉล่ียในกลุมเดียวกัน อักษรท่ีตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p≤0.05) คาเฉล่ียที่มีอักษร a กํากับ มีคามากที่สุด 
 

ผลของโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟต ท่ีมีตอปริมาณแอนโทไซยานนิท่ีแปรรูปดวยความ
รอน 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 นาที และความดันสูงยิ่ง 600 MPa ท่ีอุณหภูมิ 30 และ 50 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 20 นาที แสดงในตาราง 4.13 และรูป 4.6  กระบวนการแปรรูปท่ีใชมีผลตอ
ปริมาณแอนโทไซยานินแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p≤0.05) โดยล้ินจี่ท่ีใหความรอน 90 
องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 นาที มีปริมาณแอนโทไซยานนิมากท่ีสุด ซ่ึงเทากับ 0.169 mg/100g fresh 
แอนโทไซยานินมีคาเพิ่มข้ึนจากล้ินจี่สด แอนโทไซยานินท่ีเพิ่มข้ึนเปล่ียนมาจากลิวโคแอนโทไซยา
นิดินท่ีอยูในสภาวะกรดและไดรับความรอน สวนปจจัยการเติมโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตใน
น้ําเช่ือมมีผลตอปริมาณแอนโทไซยานินไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   ผลรวมของ  2  
ปจจัยระหวางกระบวนการแปรรูปและการเติมโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตในน้ําเช่ือมมีผลตอ
ปริมาณแอนโทไซยานินแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p≤0.05)  ปริมาณแอนโทไซยานิน 
ของล้ินจี่ท่ีแปรรูปดวยความดันสูงยิ่งมีคาลดลงจากล้ินจี่สดเปนเพราะกจิกรรมของเอนไซมโพลี     
ฟนอลออกซิเดสที่เหลืออยูในล้ินจี่หลังการแปรรูปสามารถเรงการออกซิไดสแอนโทไซยานินซ่ึง
เปนสารประกอบฟนอล จึงเปนสาเหตุใหแอนโทไซยานินลดลง 
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แอนโทไซยานินถูกฟอกสีใหจางลงเม่ือมีซัลเฟอรไดออกไซด ปฏิกิริยาท่ีเกดิข้ึนเนือ่งจากมี 
anthocyanin carbonium ion (R+) เกิดข้ึน และทําปฏิกิริยากับไบซัลไฟตทําใหเกิดเปน chromen-2- 
sulfonic acid หรือ chromen-4- sulfonic acid ซ่ึงไมมีสี แตมีโครงสรางและสมบัติคลาย anthocyanin 
carbinol base  ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งทําใหปริมาณแอนโทไซยานินมีคาลดลง การเติมโซเดียมไบ
ซัลไฟตมากกวา 100 ppm ในน้ําเช่ือม ชวยยับยั้งการเกดิสีชมพูได แตผลิตภัณฑมีกล่ินแปลกปลอม
(Hwang and Cheng, 1986) สวนวัตถุเจือปนอาหารตัวอ่ืน เชน กรดแอสคอรบิค erythrobic acid และ 
diamine tetraacetic acid(EDTA) มีประสิทธิภาพในการควบคุมการเกิดสีชมพูในลูกแพรกระปอง 
(Chendler and Clegg, 1970) แตไมสามารถควบคุมการเกิดสีชมพูในล้ินจี่กระปองได (Hwang and 
Cheng, 1986) การใชโซเดียมไบซัลไฟต 100 และ 200 ppm  สามารถปองกันการเกดิสีชมพูในล้ินจี่
กระปอง แตถาใชในปริมาณมากจะทําใหล้ินจี่มีสีขาวซีดและมีกล่ินกํามะถัน (อรอนชุ, 2535) 
 

4.5  คุณภาพทางกายภาพและทางเคมี ขณะเก็บรักษาผลิตภัณฑ 
 

4.5.1 การแปรรูปล้ินจ่ีในน้าํเชื่อมดวยความรอน 
 

การเปล่ียนแปลงคุณภาพของล้ินจี่ในน้ําเช่ือมท่ีใชเทคนคิความรอน 90 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 3 นาที ระหวางการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 28 ± 2 องศาเซลเซียส    เปนเวลา 90 วัน วิเคราะห
คาสี และคุณภาพทางเคมี มีผลการทดลองดังนี้ 

 

คุณภาพดานสีของเนื้อล้ินจ่ีท่ีผานการแปรรูปดวยความรอนขณะเก็บรักษา 
  

ตาราง 4.14 คาสี L* ของเนื้อล้ินจี่ท่ีผานการแปรรูปดวยความรอน 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3  
      นาที ระหวางการเกบ็รักษาท่ีอุณหภูมิ 28 ± 2 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 90 วัน 

 

คาสี L* 
ไมแชสารผสมแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริก แชสารผสมแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริก 

ระยะเวลา 
(วัน) 

ไมเติม KMS เติม KMS ไมเติม KMS เติม KMS 
0 60.19a ± 1.22 60.56 a ± 0.67 59.14a ± 1.32 59.87 a ± 1.22 

30 60.48a ± 0.81 60.24a ± 0.26 58.53a ± 0.72 59.51a ± 0.81 
60 60.66a ± 0.84 60.07 a ± 0.37 58.63a ± 0.33 60.25a ± 0.84 
90 58.82b ± 0.52 59.03 b ± 1.07 54.54b ± 0.49 56.52b ± 0.70 

หมายเหตุ : เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวต้ังในกลุมชดุการทดลองเดียวกัน อกัษรที่ตางกนัมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p≤0.05) คาเฉลี่ยที่มีอักษร a กํากับ มีคามากที่สุด 
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ตาราง 4.15 คาสี  a* ของเนื้อล้ินจี่ท่ีผานการแปรรูปดวยความรอน 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3  
      นาที ระหวางการเกบ็รักษาท่ีอุณหภูมิ 28 ± 2 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 90 วัน 

 

คาสี a* 
ไมแชสารผสมแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริก แชสารผสมแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริก 

ระยะเวลา 
(วัน) 

ไมเติม KMS เติม KMS ไมเติม KMS เติม KMS 
0 3.28a ± 0.05 3.31a ± 0.20 3.70a ± 0.14 3.16a ± 0.14 

30 -0.21c ± 0.11 -0.11c ± 0.03 0.01d ± 0.15 0.29bc ± 0.12 
60 0.26b ± 0.16 0.30b ± 0.02 0.56c ± 0.09 0.16c ± 0.06 
90 0.50b ± 0.25 0.32b ± 0.13 0.83b ± 0.16 0.39b ± 0.17 

หมายเหตุ : เปรียบเทียบคาเฉล่ียตามแนวต้ังในกลุมชุดการทดลองเดียวกัน อักษรท่ีตางกันมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) คาเฉล่ียที่มีอักษร a กํากับ มีคามากที่สุด 

 

ตาราง 4.16 คาสี b* ของเนื้อล้ินจี่ท่ีผานการแปรรูปดวยความรอน 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3  
      นาที ระหวางการเกบ็รักษาท่ีอุณหภูมิ 28 ± 2 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 90 วัน 

 

คาสี b* 
ไมแชสารผสมแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริก แชสารผสมแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริก 

ระยะเวลา 
(วัน) 

ไมเติม KMS เติม KMS ไมเติม KMS เติม KMS 
0 -2.26d ± 0.54 -2.52d ± 0.49 -2.40d ± 0.32 -2.34d ± 0.13 

30 0.58c ± 0.09 -0.10c ± 0.08 1.42c ± 0.39 -0.44c ± 0.26 
60 3.54b ± 0.36 1.48b ± 0.29 3.59b ± 0.26 2.00b ± 0.52 
90 5.06a ± 1.00 4.83a ± 0.41 6.21a ± 0.42 3.14a ± 0.59 

หมายเหตุ : เปรียบเทียบคาเฉล่ียตามแนวต้ังในกลุมชุดการทดลองเดียวกัน อักษรท่ีตางกันมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) คาเฉล่ียที่มีอักษร a กํากับ มีคามากที่สุด 
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รูป 4.7 คาสี L*, a* และ b* ของเนื้อล้ินจี่ท่ีผานการแปรรูปดวยความรอน 90 องศาเซลเซียส เปน 
            เวลา 3 นาที ระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 28 ± 2 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 90 วัน  
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ผลการเปล่ียนแปลงดานสีของล้ินจี่ท่ีผานการแปรรูปดวยความรอน ดังผลการทดลองท่ี
แสดงไวในตาราง 4.14 – 4.16 และรูป 4.7 พบวาเนื้อล้ินจี่ทุกชุดการทดลองมีคาสี L* ลดลงตาม
ระยะการเก็บรักษาท่ีเพิ่มข้ึนซ่ึงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ในแตละชวง
การเก็บรักษา แสดงวาเนื้อล้ินจี่มีสีคลํ้าข้ึน วันแรกของการเก็บรักษาพบคาสี L* อยูในชวง 59.14 – 
60.56 เม่ือเก็บรักษาผลิตภัณฑเปนเวลา 90 วัน พบคาสี L* อยูในชวง 54.54 – 59.03 ซ่ึงคาสี L* ท่ี
ลดลงแสดงวาเนื้อล้ินจี่มีความสวางลดลง ซ่ึงอาจเกิดจากเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสในอาหารเรง
ปฏิกิริยาออกซิเดชันสารประกอบฟนอลที่อยูในอาหารไปเปน o-quinone ทําใหล้ินจี่มีสีคลํ้าข้ึน    
ดรุณี (2545) ศึกษาการเปล่ียนสีของเนื้อล้ินจี่ช้ินแตกบรรจุกระปองดบุีก ระยะเวลา 12 เดือนท่ี
อุณหภูมิหอง พบวาคาสี L* ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ทําใหผลิตภณัฑคลํ้าลงตาม
ระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีเพิ่มข้ึน วัชราภรณ (2549) ศึกษาคุณภาพระหวางการเก็บรักษาแยมฝร่ังท่ี
แปรรูปดวยเทคนิคความดันสูงยิ่งและความรอนพบวาแยมฝร่ังทุกหนวยทดลองมีคาสี L* ลดลงตาม
ระยะเวลาการเก็บรักษา (60 วัน)   

 

สวนคาสี a* มีคาลดลงในชวง 30 วันแรก หลังจากนัน้จึงแนวโนมเพิ่มข้ึน ซ่ึงมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยท่ีเวลาเก็บรักษาวนัแรกพบคาสี a* อยูในชวง 
3.16 ถึง 3.70 เม่ือเก็บรักษาผลิตภัณฑเปนเวลา 90 วัน พบคาสี a* อยูในชวง 0.32 ถึง 0.83 สาเหตุท่ี
คาสี a* มีคาลดลงในวันท่ี 30 เกิดจากแอนโทไซยานินท่ีอยูในรูป flavylium cation ซ่ึงมีสีแดง
เปล่ียนไปอยูในรูป pseudobase ซ่ึงเปนสารท่ีไมมีสี คาสี a* ท่ีเพิ่มข้ึนในชวงหลังอาจเกิดจาก
ปฏิกิริยาเคมี เชน ปฏิกิริยาท่ีเรงดวยเอนไซม และปฏิกิริยาการเกดิสีน้ําตาลท่ีไมอาศัยเอนไซม Wu 
(1970) รายงานวา ล้ินจีก่ระปองท่ีใหความรอน 105 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 นาที ผลิตภัณฑจะมีสี
ชมพู สวนล้ินจี่ท่ีใหความรอนท่ี 88 องศาเซลเซียส เปนเวลา 25 นาที ไมเกดิสีชมพเูม่ือรักษาเปน
เวลา 10 เดือน ดังนั้นปจจัยการเกิดสีชมพูข้ึนอยูกับอุณหภูมิท่ีใชในการฆาเช้ือ เวลา และ pH 

  
เนื้อล้ินจี่ทุกชุดการทดลองมีคาสี b* เพิ่มข้ึนตามระยะการเก็บรักษาที่เพิ่มข้ึนซ่ึงมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ในแตละชวงการเกบ็รักษา แสดงวาเนื้อล้ินจีมี่สี
เหลืองเพ่ิมข้ึน วันแรกของการเก็บรักษาพบคาสี b* อยูในชวง -2.52 ถึง -2.26 เม่ือเก็บรักษา
ผลิตภัณฑเปนเวลา 90 วัน พบคาสี b* อยูในชวง 3.14 ถึง 6.21 สรุปไดวา ถาเก็บรักษาเปนเวลานาน
ข้ึนมีผลทําใหเนื้อล้ินจี่มีสีคลํ้าลงและมีสีออกน้ําตาลแดง ซ่ึงอาจเกิดจากปฏิกิริยาเคมี เชน ปฏิกิริยา
การเกิดสีน้ําตาลท่ีเรงดวยเอนไซม และปฏิกิริยาการเกดิสีน้ําตาลท่ีไมอาศัยเอนไซม จากการศึกษา
ของ Zhang et al. (2000) พบวาสารประกอบโพลีฟนอลในกลุม flavan-3-ols ท่ีเปนสับสเตรตหลัก
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ของปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยเอนไซม    บางสวนมีการเกิด  polymerized ของโมเลกุลไดผลิตภัณฑ
เปนสารแทนนินออกมา ซ่ึงสารนี้จะมีต้ังแตสีขาวอมเหลืองไปจนถึงสีน้ําตาลออนจึงเปนสวนหน่ึงท่ี
ทําใหเนื้อล้ินจีมี่คาสี  b* เพิ่มข้ึน 
 

ประไพ (2547) รายงานวาการเปล่ียนแปลงคาสีของเนื้อล้ินจี่กระปองเก็บรักษาท่ี
อุณหภูมิหอง พบวาระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มข้ึน คาสี L* มีแนวโนมลดลงและคา hue อยูในชวง
เฉดของสีน้ําตาลเหลือง แสดงวาล้ินจี่มีความสวางลดลงและมีสีเหลืองเพ่ิมข้ึน เชนเดียวกับศุภรัตน 
(2544) ศึกษาล้ินจี่ในน้าํเช่ือมบรรจุกระปองดีบุก เก็บรักษาเปนเวลา 6 เดือน ท่ีอุณหภูมิหอง พบวา
คาสี L* มีคาลดลง สวนคาสี a* และ b* เพิ่มข้ึนตามระยะเวลาการเก็บรักษาอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p≤0.05)  โดยทั่วไปนยิมใชคา L* และ a* เปนดัชนีในการวัดการเกิดสีน้ําตาลในผลไมหลาย
ชนิด เชน แอปเปลพันธุ Jonagared ใชคา L* ท่ีลดลงและคา a* ท่ีเพิม่ข้ึนบงบอกถึงการเกิดสีน้ําตาล
สูงของเน้ือผลไมท่ีตัดแตงช้ินในระหวางการเก็บรักษาในท่ีมืดอุณหภมิู 4 องศาเซลเซียส (Rocha and 
Morais, 2003)  

 
กิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสของลิ้นจ่ีท่ีผานการแปรรปูดวยความรอนขณะ

เก็บรักษา 
 

ตาราง 4.17 กิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสของล้ินจี่ท่ีผานการแปรรูปดวยความรอน 90  
      องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 นาที ระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 28 ± 2 องศาเซลเซียส   
      เปนเวลา 90 วัน 

กิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสท่ีเหลือ (%) 
ไมแชสารผสมแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริก แชสารผสมแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริก 

ระยะเวลา 
(วัน) 

ไมเติม KMS เติม KMS ไมเติม KMS เติม KMS 
0 24.56b ± 4.80 16.84c ± 5.27 10.23c ± 2.04 4.93c ± 1.41 

30 43.42a ± 3.44 47.68a ± 0.63 34.75a ± 1.41 36.39a ± 5.33 
60 20.98b ± 3.13 24.25b ± 3.01 13.91b ± 2.86 16.47b ± 1.09 
90 15.03c ± 2.89 14.49c ± 0.72 7.63c ± 1.20 5.88c ± 2.56 

หมายเหตุ : เปรียบเทียบคาเฉล่ียตามแนวต้ังในกลุมชุดการทดลองเดียวกัน อักษรท่ีตางกันมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) คาเฉล่ียที่มีอักษร a กํากับ มีคามากที่สุด 
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รูป 4.8 กิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสของล้ินจี่ท่ีผานการแปรรูปดวยความรอน 90  

องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 นาที ระหวางการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 28 ± 2 องศาเซลเซียส   
เปนเวลา 90 วนั 

หมายเหตุ : เปรียบเทียบคาเฉล่ียตามแนวต้ังในกลุมชุดการทดลองเดียวกัน อักษรท่ีตางกันมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) คาเฉล่ียที่มีอักษร a กํากับ มีคามากที่สุด 

 
ผลการวิเคราะหกิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสของล้ินจี่ท่ีผานการแปรรูป

ดวยความรอน ดังผลการทดลองท่ีแสดงไวในตาราง 4.17 และรูป 4.8 พบวา วันแรกของการเก็บ
รักษามีกิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสที่เหลืออยูในชวง 4.93 – 24.56 % เม่ือเก็บรักษา
ล้ินจี่เปนเวลา 30 วัน กิจกรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสมีคาเพิม่สูงข้ึน เนื่องจากโครงสราง
เอนไซมบางสวนท่ีเสียสภาพแบบผันกลับได กลับมาสรางพันธะนอนโควาเลนทกนั แลวทําให
บริเวณเรงปฏิกริิยาสามารถจับกับสับสเตรตและเรงปฏิกิริยาได กจิกรรมของเอนไซมโพลีฟนอล 
ออกซิเดสที่เหลือของล้ินจี่เม่ือเก็บรักษาเปนเวลา 90 วัน มีคาอยูในชวง 5.88 – 15.03 % สงผลให
ล้ินจี่ท่ีเก็บรักษาเปนเวลา 90 วัน มีสีคลํ้าลง ซ่ึงพิจารณาจากคา L* ท่ีลดลง (ตาราง 4.14)   แสดงวา
กิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิดสีน้ําตาลของเนื้อล้ินจี่  
กิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสมีเพียงพอท่ีจะกระตุนปฏิกริิยาการเกดิสีน้ําตาลได ซ่ึง
เอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสเปนตัวเรงปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารประกอบฟนอลใหเปนควิโนน 
แลวรวมตัวกนัเปนโมเลกุลใหญข้ึนและไดสารประกอบท่ีมีสีน้ําตาล (Cestari et al., 2002)  
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ปริมาณฟนอลท้ังหมดของล้ินจ่ีท่ีผานการแปรรูปดวยความรอนขณะเก็บรักษา 
 
ตาราง 4.18 ปริมาณฟนอลทัง้หมดของล้ินจี่ท่ีผานการแปรรูปดวยความรอน 90 องศาเซลเซียส เปน 

      เวลา 3 นาที ระหวางการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 28 ± 2 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 90 วัน 
ปริมาณฟนอลทั้งหมด (mg/g fresh) 

ไมแชสารผสมแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริก แชสารผสมแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริก 
ระยะเวลา 

(วัน) 

ไมเติม KMS เติม KMS ไมเติม KMS เติม KMS 

0 0.775a ± 0.07 0.602a ± 0.04 0.692a ± 0.03 0.586a ± 0.03 
30 0.505b ± 0.05 0.606a ± 0.20 0.249b ± 0.04 0.214c ± 0.05 
60 0.360c ± 0.05 0.314b ± 0.07 0.258b ± 0.03 0.353b ± 0.05 
90 0.317d ± 0.02 0.299b ± 0.01 0.229b ± 0.02 0.294b ± 0.15 

หมายเหตุ : เปรียบเทียบคาเฉล่ียตามแนวต้ังในกลุมชุดการทดลองเดียวกัน อักษรท่ีตางกันมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) คาเฉล่ียที่มีอักษร a กํากับ มีคามากที่สุด 
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รูป 4.9 ปริมาณฟนอลทั้งหมดของล้ินจี่ท่ีผานการแปรรูปดวยความรอน 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา  
            3 นาที ระหวางการเกบ็รักษาท่ีอุณหภูมิ 28 ± 2 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 90 วัน 

หมายเหตุ : เปรียบเทียบคาเฉล่ียตามแนวต้ังในกลุมชุดการทดลองเดียวกัน อักษรท่ีตางกันมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) คาเฉล่ียที่มีอักษร a กํากับ มีคามากที่สุด 
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ผลการวิเคราะหปริมาณฟนอลทั้งหมดของล้ินจี่ท่ีผานการแปรรูปดวยความรอน ดังผล
การทดลองท่ีแสดงไวในตาราง 4.18 และรูป 4.9 พบวาระยะการเกบ็รักษาท่ีเพิ่มข้ึน ปริมาณฟนอลมี
แนวโนมลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยท่ีเวลาเก็บรักษาวันแรกมีปริมาณฟนอลอยู
ในชวง 0.586 – 0.775 mg/g fresh เม่ือเก็บรักษาเปนเวลา 90 วัน พบปริมาณฟนอลอยูในชวง 0.229 – 
0.317 mg/g fresh  สารประกอบฟนอลมีคาลดลงในขณะเก็บรักษาโดยเฉพาะอยางยิง่เม่ือเก็บรักษาท่ี
อุณหภูมิหอง เนื่องจากการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหองเปนอุณหภูมิท่ีพอเหมาะตอการทํางานของ
เอนไซม ทําใหมีการใชสารประกอบฟนอลเปนสับสเตรตในปฏิกิริยาออกซิเดชันท่ีเรงดวยเอนไซม
โพลีฟนอลออกซิเดส 

 
ศุภรัตน (2544) วิเคราะหสารประกอบฟนอลของผลิตภัณฑล้ินจี่ในน้ําเช่ือมบรรจุ

กระปอง ระหวางการเกบ็รักษาเปนเวลา 6 เดือน พบวาปริมาณสารประกอบฟนอลมีคาเพิ่มข้ึนอยาง
ตอเนื่องจนกระท่ังถึงเดือนท่ี 4 และมีปริมาณลดลงในเดือนท่ี  6 สวนปริมาณสารประกอบฟนอลใน
เปลือกล้ินจี่มีปริมาณลดลงอยางรวดเร็วเม่ือเก็บรักษาผลล้ินจี่สดท่ีอุณหภูมิหอง (พรอนันต, 2545)  
 

ปริมาณลิวโคแอนโทไซยานิดนิของล้ินจ่ีท่ีผานการแปรรปูดวยความรอนขณะเก็บรักษา 
  

ตาราง 4.19 ลิวโคแอนโทไซยานิดินของล้ินจี่ท่ีผานการแปรรูปดวยความรอน 90 องศาเซลเซียส  
     เปนเวลา 3 นาที ระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 28 ± 2 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 90 วัน 

ลิวโคแอนโทไซยานิดินที่เหลือ (%) 
ไมแชสารผสมแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริก แชสารผสมแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริก 

ระยะเวลา 
(วัน) 

ไมเติม KMS เติม KMS ไมเติม KMS เติม KMS 

0 76.78b ± 2.85 47.07c ± 2.84 69.71c ± 1.72 40.82d ± 2.42 
30 88.19a ± 1.92 62.93b ± 2.22 82.54a ± 2.40 68.03c ± 5.94 
60 88.77a ± 4.03 89.89a ± 3.97 83.14a ± 1.65 90.63b ± 4.03 
90 86.10a ± 2.22 94.29a ± 3.48 75.45b ± 1.62 98.37a ± 3.72 

หมายเหตุ : เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวต้ังในกลุมชุดการทดลองเดียวกัน อักษรท่ีตางกันมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) คาเฉล่ียที่มีอักษร a กํากับ มีคามากที่สุด 
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รูป 4.10  ลิวโคแอนโทไซยานิดินของล้ินจีท่ี่ผานการแปรรูปดวยความรอน 90 องศาเซลเซียส เปน 

  เวลา 3 นาที ระหวางการเกบ็รักษาท่ีอุณหภูมิ 28 ± 2 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 90 วัน 

หมายเหตุ : เปรียบเทียบคาเฉล่ียตามแนวต้ังในกลุมชุดการทดลองเดียวกัน อักษรท่ีตางกันมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) คาเฉล่ียที่มีอักษร a กํากับ มีคามากที่สุด 

 
ผลการวิเคราะหลิวโคแอนโทไซยานิดนิของล้ินจี่ท่ีผานการแปรรูปดวยความรอน ดังผล

การทดลองท่ีแสดงไวในตาราง 4.19 และรูป 4.10 พบวาระยะการเก็บรักษาท่ีเพิ่มข้ึน ลิวโคแอนโท
ไซยานิดนิท่ีเหลือมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยท่ีเวลาเกบ็รักษาวนัแรก
มีลิวโคแอนโทไซยานิดนิท่ีเหลืออยูในชวง 40.82 – 76.78 % เม่ือเก็บรักษาเปนเวลา 90 วัน พบวา 
ลิวโคแอนโทไซยานิดนิท่ีเหลืออยูในชวง 75.45 – 98.37 % ปริมาณลิวโคแอนโทไซยานิดนิของชุด
ทดลองท่ีเติมโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตในน้ําเช่ือมในวนัท่ี 60 มีคาใกลเคียงกับชุดทดลองท่ีไม
เติมโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตในน้ําเช่ือม จึงสัณนิฐานไดวาเม่ือเกบ็รักษาเปนเวลา 60 วนั 
โพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตสลายตัวไปแลว การเติมโซเดียมไบซัลไฟตมากกวา 100 ppm ใน
น้ําเช่ือม ชวยยับยั้งการเกิดสีชมพูไดเม่ือเก็บรักษาเปนเวลา 3 เดือนแรก เม่ือเก็บรักษาเปนเวลา 6 
เดือนล้ินจี่มีสีชมพูเกิดข้ึน (Hwang and Cheng, 1986) 
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ปริมาณแอนโทไซยานินของล้ินจ่ีท่ีผานการแปรรูปดวยความรอนขณะเก็บรักษา 
 

ตาราง 4.20 ปริมาณแอนโทไซยานินของล้ินจี่ท่ีผานการแปรรูปดวยความรอน 90 องศาเซลเซียส  
     เปนเวลา 3 นาที ระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 28 ± 2 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 90 วัน 

ปริมาณแอนโทไซยานิน (mg/100 g fresh) 
ไมแชสารผสมแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริก แชสารผสมแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริก 

ระยะเวลา 
(วัน) 

ไมเติม KMS เติม KMS ไมเติม KMS เติม KMS 

0 0.173a ± 0.02 0.176a ± 0.06 0.168a ± 1.22 0.169a ± 0.02 
30 0.163a ± 0.03 0.171a ± 0.01 0.165a ± 0.81 0.142ab ± 0.06 
60 0.114b ± 0.01 0.098b ± 0.01 0.104b ± 0.84 0.105b ± 0.02 
90 0.093b ± 0.01 0.104b ± 0.01 0.119b ± 1.41 0.106b ± 0.02 

หมายเหตุ : เปรียบเทียบคาเฉล่ียตามแนวต้ังในกลุมชุดการทดลองเดียวกัน อักษรท่ีตางกันมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) คาเฉล่ียที่มีอักษร a กํากับ มีคามากที่สุด 
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รูป 4.11  ปริมาณแอนโทไซยานินของล้ินจี่ท่ีผานการแปรรูปดวยความรอน 90 องศาเซลเซียส เปน 
  เวลา 3 นาที ระหวางการเกบ็รักษาท่ีอุณหภูมิ 28 ± 2 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 90 วัน 

หมายเหตุ : เปรียบเทียบคาเฉล่ียตามแนวต้ังในกลุมชุดการทดลองเดียวกัน อักษรท่ีตางกันมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) คาเฉล่ียที่มีอักษร a กํากับ มีคามากที่สุด 
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ผลการวิเคราะหปริมาณแอนโทไซยานินของล้ินจี่ท่ีผานการแปรรูปดวยความรอน ดงัผล
การทดลองท่ีแสดงไวในตาราง 4.20 และรูป 4.15 พบวาระยะการเก็บรักษาท่ีเพิ่มข้ึน ปริมาณแอน
โทไซยานินมีแนวโนมลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)  โดยท่ีเวลาเก็บรักษาวันแรกมี
ปริมาณแอนโทไซยานินอยูในชวง 0.168 - 0.176 mg/100g fresh เม่ือเก็บรักษาเปนเวลา 90 วนั 
พบวาปริมาณแอนโทไซยานินอยูในชวง 0.093 – 0.119 mg/100g fresh  ลิวโคแอนโทไซยานิดนิเม่ือ
ผานกระบวนการแปรรูปดวยความรอนในสภาวะท่ีเปนกรด สามารถเปล่ียนเปนแอนโทไซยานิดนิ
ได จากนั้นเม่ือมีน้ําตาลเขามาจับจะเปล่ียนเปนแอนโทไซยานิน ดังรูป 

   
Leucoanthocyanidins       anthocyanidins          anthocyanins 

 
แอนโทไซยานินเปนสารประกอบฟนอลอยางหนึ่ง สามารถเกิดปฏิกริิยาออกซิเดชันท่ีเรง

ดวยเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสได นอกจากนั้นการเปล่ียนแปลงของแอนโทไซยานินยังข้ึนอยูกบั
สภาพความเปนกรดดาง ความรอน ออกซิเจน แสง กรดแอสคอรบิค เอนไซมเปอรออกซิเดส 
ไอออนโลหะ โมเลกุลน้ําตาล และซัลเฟอรไดออกไซด (จริงแท, 2544) ดังนั้นจึงเกิดการ
เปล่ียนแปลงแอนโทไซยานนิระหวางการเก็บรักษา ผลของความดันสูงยิ่งตอปริมาณแอนโทไซ
ยานินในราสเบอร่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงกิจกรรมของเอนไซม เอนไซมสามชนิดท่ีมีผลตอการ
สลายตัวของแอนโทไซยานนิคือ β-glucosidase, peroxidase และ polyphenol oxidase (Winai et al., 
2005)  

 
การเปล่ียนเปนสีชมพูของล้ินจี่กระปอง  ซ่ึงเปนผลโดยตรงจาก condensed tannin ถูก

ไฮโดรไลสไปเปน catechin และลิวโคแอนโทไซยานิดินจากนัน้จะสลายตัวกลายเปนแอนโทไซ
ยานินและอีกสาเหตุคือเอนไซม flavanone-3-hydroxylase และ dihydroquercetin-4-reductase ซ่ึง
เปนสาเหตุสําคัญในการสังเคราะหลิวโคแอนโทไซยานดิินในระหวางกระบวนการผลิตล้ินจี่
กระปอง ผลิตภัณฑเกิดการเปล่ียนเปนสีชมพูหลังจากปลอกเปลือกควานเมล็ดออก flavanones ใน
เนื้อล้ินจี่สดจะเปล่ียนเปน eriodictyol และตอมาถูกเอนไซม flavanone-3-hydroxylase ไฮโดรไลส
เปนลิวโคแอนโทไซยานิดินสารไมมีสี และเปล่ียนไปเปนไซยานิดนิสารมีสีในการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑล้ินจี่กระปองจึงเกิดเปนสีชมพู (Somogyi et al., 1996) 
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4.5.2  การแปรรูปล้ินจ่ีในน้าํเชื่อมดวยความดันสูงยิ่ง 
 

การเปล่ียนแปลงคุณภาพของล้ินจี่ในน้ําเช่ือมท่ีใชเทคนคิความดันสูงยิง่  600 MPa 
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที ระหวางการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 ± 2 องศาเซลเซียส    
เปนเวลา 60 วนั วิเคราะหคาสี และคุณภาพทางเคมี มีผลการทดลองดังนี ้

 

คุณภาพดานสีของเนื้อล้ินจ่ีท่ีผานการแปรรูปดวยความดนัสูงยิง่ขณะเกบ็รักษา 
 

ตาราง 4.21 คาสี L* ของเนื้อล้ินจี่ท่ีผานการแปรรูปดวยความดันสูงยิ่ง 600 MPa 50 องศาเซลเซียส  
     เปนเวลา 20 นาที ระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 ± 2 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 60 วัน 

คาสี L* 
ไมแชสารผสมแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริก แชสารผสมแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริก 

ระยะเวลา 
(วัน) 

ไมเติม KMS เติม KMS ไมเติม KMS เติม KMS 
0 56.04 ± 0.54 56.13 ± 1.27 57.05 ± 0.44 55.63  ± 0.85 

30 56.35 ± 1.67 56.74 ± 1.72 57.34 ± 0.72 56.38 ± 0.81 
60 55.71 ± 0.46 55.22 ± 1.02 55.98 ± 0.90 55.02 ± 0.96 

 

ตาราง 4.22 คาสี  a* ของเนื้อล้ินจี่ท่ีผานการแปรรูปดวยความดันสูงยิ่ง 600 MPa 50 องศาเซลเซียส  
     เปนเวลา 20 นาที ระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 ± 2 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 60 วัน 

คาสี a* 
ไมแชสารผสมแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริก แชสารผสมแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริก 

ระยะเวลา 
(วัน) 

ไมเติม KMS เติม KMS ไมเติม KMS เติม KMS 
0 -0.23  ± 0.22 0.00 ± 0.33 -0.16 ± 0.08 -0.03 ± 0.76 

30 0.01 ± 0.50 0.08 ± 0.71 0.10 ± 1.26 0.00 ± 0.67 
60 0.01 ± 0.57 -0.02 ± 0.56 0.00 ± 0.51 -0.03 ± 0.92 

 

ตาราง 4.23 คาสี b* ของเนื้อล้ินจี่ท่ีผานการแปรรูปดวยความดันสูงยิ่ง 600 MPa 50 องศาเซลเซียส  
     เปนเวลา 20 นาที ระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 ± 2 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 60 วัน 

คาสี b* 
ไมแชสารผสมแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริก แชสารผสมแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริก 

ระยะเวลา 
(วัน) 

ไมเติม KMS เติม KMS ไมเติม KMS เติม KMS 
0 -0.07 ± 0.82 -0.28 ± 0.42 -0.20 ± 1.27 -0.32 ± 0.95 

30 -0.02 ± 1.15 -0.08 ± 0.49 -0.03 ± 0.62 -0.01 ± 0.91 
60 0.02 ± 1.02 0.02 ± 0.58 0.07 ± 0.68 0.01 ± 0.42 
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รูป 4.12 คาสี L*, a* และ b* ของเนื้อล้ินจีท่ี่ผานการแปรรูปดวยความดนัสูงยิ่ง 600 MPa 50 องศา 
เซลเซียส เปนเวลา 20 นาที ระหวางการเก็บรักษาท่ีอุณหภมิู 4 ± 2 องศาเซลเซียส  เปนเวลา  
60 วัน 
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ผลการเปล่ียนแปลงดานสีของล้ินจี่ท่ีผานการแปรรูปดวยความดนัสูงยิง่ ดังผลการทดลอง
ท่ีแสดงไวในตาราง 4.21 – 4.23 และรูป 4.12 พบวาเนื้อล้ินจี่ทุกชุดการทดลองมีคาสี L* ในแตละ
ชวงของการเกบ็รักษาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คาสี L* ลดลงทําใหผลิตภัณฑคลํ้าลง 
วัชราภรณ (2549) ศึกษาคุณภาพระหวางการเก็บรักษาแยมฝร่ังท่ีแปรรูปดวยเทคนิคความดันสูงยิ่ง
และความรอนพบวาแยมฝร่ังทุกหนวยทดลองมีคาสี L* ลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษา (60 วัน)   

 
เนื้อล้ินจี่ทุกชุดการทดลองมีคาสี a* ในแตละชวงของการเก็บรักษาไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ สาเหตุท่ีคาสี a* มีคาเพิ่มข้ึนในวันท่ี 30 เกิดจากลิวโคแอนโทไซยานิดนิ
เปล่ียนเปนแอนโทไซยานินในรูป flavylium cation คาสี a* ท่ีลดลงในชวงหลังเกดิจากแอนโทไซ
ยานินท่ีอยูในรูป flavylium cation ซ่ึงมีสีแดงเปล่ียนไปอยูในรูป pseudobase ซ่ึงเปนสารท่ีไมมีสี  

 
เนื้อล้ินจี่ทุกชุดการทดลองมีคาสี b* ในแตละชวงของการเก็บรักษาไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติเชนกัน คาสี b* ท่ีเพิ่มข้ึนเกิดจากปฏิกริิยาการเกดิสีน้ําตาลท่ีไมอาศัยเอนไซม และ
ปฏิกิริยาการเกดิสีน้ําตาลท่ีเรงเอนไซม การเก็บรักษาล้ินจีท่ี่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนอุณหภูมิท่ี
ไมเหมาะสมตอการทํางานของเอนไซม ทําใหเอนไซมทํางานไดนอย คาสีจึงเกิดการเปล่ียนแปลง
ไมมาก   

 
น้ําฝร่ังท่ีใชเทคนิคความดันสูงยิ่ง 500 MPa อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 และ 

20 นาที เม่ือเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 28 วัน คาสี L*, a* และ b* ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (เรวัตร, 2549) เชนเดียวกับการทดลองของ Yen and Lin 
(1996) พบวา การใชความดนัสูงยิ่ง 600 MPa อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที ไมมีผล
ตอการเปล่ียนแปลงสีของน้ําฝร่ังเขมขน โดยยังคงมีสีเหมือนน้ําฝร่ังสดตลอดอายุการเก็บรักษาท่ี
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 40 วัน  
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กิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสของลิ้นจ่ีท่ีผานการแปรรปูดวยความดันสูงยิง่
ขณะเก็บรักษา 

 

ตาราง 4.24 กิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสของล้ินจี่ท่ีผานการแปรรูปดวยความดนัสูง 
     ยิ่ง 600 MPa 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที ระหวางการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 ± 2  
     องศาเซลเซียส  เปนเวลา 60 วัน 

กิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสท่ีเหลือ (%) 
ไมแชสารผสมแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริก แชสารผสมแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริก 

ระยะเวลา 
(วัน) 

ไมเติม KMS เติม KMS ไมเติม KMS เติม KMS 

0 56.02a ± 3.66 54.25a ± 4.15 51.38a ± 5.70 39.93 a ± 2.16 
30 29.67b ± 3.05 36.83b ± 2.62 28.55b ± 1.34 28.80b ± 2.41 
60 18.9c ± 1.45 31.40c ± 1.83 12.93c ± 1.48 17.03c ± 1.28 

หมายเหตุ : เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวต้ังในกลุมชดุการทดลองเดียวกัน อกัษรที่ตางกนัมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p≤0.05) คาเฉลี่ยที่มีอักษร a กํากับ มีคามากที่สุด 
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รูป 4.13 กิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสของล้ินจี่ท่ีผานการแปรรูปดวยความดันสูงยิ่ง  
600 MPa 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที ระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 ± 2 องศา
เซลเซียส  เปนเวลา 60 วัน 

หมายเหตุ : เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวต้ังในกลุมชดุการทดลองเดียวกัน อกัษรที่ตางกนัมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p≤0.05) คาเฉลี่ยที่มีอักษร a กํากับ มีคามากที่สุด 
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ผลการวิเคราะหกิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสของล้ินจี่ท่ีผานการแปรรูป
ดวยความดนัสูงยิ่ง ดังผลการทดลองท่ีแสดงไวในตาราง 4.24 และรูป 4.13  พบวา  กิจกรรมของ
เอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสมีแนวโนมลดลงอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยวันแรกของ
การเก็บรักษามีกิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสที่เหลืออยูในชวง 39.93 – 56.02 % เม่ือ
เก็บรักษา 60 วัน มีคาอยูในชวง 12.93 – 31.40 % การเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิตํ่าทําใหเอนไซมมี
กิจกรรมลดลงได  ท่ีอุณหภมิู 3 องศาเซลเซียส เอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสมีกิจกรรมลดลงไป    
50 %  สตรอเบอร่ีท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส    กิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออก
ซิเดสลดลงอยางชาๆ ในชวงแรก หลังจากเก็บรักษาเปนเวลา 7 เดอืนคร่ึง กิจกรรมของเอนไซม
ลดลงอยางรวดเร็ว (Vámos-Vigyázó, 1981) น้ําฝร่ังท่ีผานการแปรรูปดวยเทคนิคความดันสูงยิ่ง 500 
MPa  30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที กิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสมีคาเพิ่มข้ึน
จนถึงวันท่ี 14 และลดลงในเวลาตอมา เม่ือเก็บรักษาเปนเวลา 28 วัน สวนน้ําฝร่ังท่ีผานการแปรรูป
ดวยเทคนิคความดันสูงยิ่ง 500 MPa  30 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 15 นาที    กิจกรรมของเอนไซม
โพลีฟนอลออกซิเดสมีแนวโนมเพิ่มข้ึน (เรวัตร, 2549) 
 

ปริมาณฟนอลท้ังหมดของล้ินจ่ีท่ีผานการแปรรูปดวยความดันสูงยิ่งขณะเก็บรักษา 
 
ตาราง 4.25 ปริมาณฟนอลทัง้หมดของล้ินจี่ท่ีผานการแปรรูปดวยความดันสูงยิ่ง 600 MPa 50 องศา 

      เซลเซียส เปนเวลา 20 นาที ระหวางการเกบ็รักษาท่ีอุณหภูมิ 4 ± 2 องศาเซลเซียส  เปน 
      เวลา 60 วนั 

ปริมาณฟนอลทั้งหมด (mg/g fresh) 
ไมแชสารผสมแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริก แชสารผสมแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริก 

 ระยะเวลา 
(วัน) 

ไมเติม KMS เติม KMS ไมเติม KMS เติม KMS 

0 0.563 ± 0.16 0.390 ± 0.12 0.435 ± 0.12 0.354  ± 0.02 
30 0.444 ± 0.01 0.454 ± 0.01 0.347 ± 0.02 0.331 ± 0.02 
60 0.428 ± 0.02 0.354 ± 0.02 0.297 ± 0.00 0.306 ± 0.02 

หมายเหตุ : เปรียบเทียบคาเฉล่ียตามแนวต้ังในกลุมชุดการทดลองเดียวกัน อักษรท่ีตางกันมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
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รูป 4.14 ปริมาณฟนอลทั้งหมดของล้ินจี่ท่ีผานการแปรรูปดวยความดนัสูงยิ่ง 600 MPa 50 องศา 

เซลเซียส เปนเวลา 20 นาที ระหวางการเก็บรักษาท่ีอุณหภมิู 4 ± 2 องศาเซลเซียส  เปนเวลา  
60 วัน 

 
ผลการวิเคราะหปริมาณฟนอลทั้งหมดของล้ินจี่ท่ีผานการแปรรูปดวยความดันสูงยิ่ง ดัง

ผลการทดลองที่แสดงไวในตาราง 4.25 และรูป 4.14 พบวาปริมาณฟนอลในแตละชวงการเก็บรักษา
มีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยท่ีเวลาเก็บรักษาวันแรกมีปริมาณฟนอลอยูในชวง 
0.354 – 0.563 mg/g fresh เม่ือเก็บรักษาเปนเวลา 60 วัน พบปริมาณฟนอลอยูในชวง 0.297 – 0.428 
mg/g fresh    สารประกอบฟนอลมีคาลดลงในขณะเก็บรักษา        เนือ่งจากเอนไซมโพลีฟนอลออก
ซิเดสบางสวนท่ีทํางานไดมีการใชสารประกอบฟนอลเปนสับสเตรตในปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
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ปริมาณลิวโคแอนโทไซยานิดนิของล้ินจ่ีท่ีผานการแปรรปูดวยความดันสูงยิง่ขณะเก็บรักษา 
 

ตาราง 4.26 ลิวโคแอนโทไซยานิดินของล้ินจี่ท่ีผานการแปรรูปดวยความดันสูงยิ่ง 600 MPa 50  
     องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที ระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 ± 2 องศาเซลเซียส   
     เปนเวลา 60 วัน 

ลิวโคแอนโทไซยานิดินที่เหลือ (%) 
ไมแชสารผสมแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริก แชสารผสมแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริก 

ระยะเวลา 
(วัน) 

ไมเติม KMS เติม KMS ไมเติม KMS เติม KMS 

0 108.42a ± 3.29 76.52b ± 2.55 125.8a ± 2.20 78.50b ± 3.18 
30 106.5ab ± 1.98 52.79c ± 2.29 110.6b ± 2.91 60.48c ± 4.77 
60 102.05b ± 3.62 103.79a ± 2.21 112.51b ± 2.77 100.54a ± 1.70 

หมายเหตุ : เปรียบเทียบคาเฉล่ียตามแนวต้ังในกลุมชุดการทดลองเดียวกัน อักษรท่ีตางกันมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) คาเฉล่ียที่มีอักษร a กํากับ มีคามากที่สุด 
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รูป 4.15  ลิวโคแอนโทไซยานิดินของล้ินจีท่ี่ผานการแปรรูปดวยความดนัสูงยิ่ง 600 MPa 50 องศา 

  เซลเซียส เปนเวลา 20 นาที ระหวางการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 ± 2 องศาเซลเซียส  เปน 
  เวลา 60 วัน 

หมายเหตุ : เปรียบเทียบคาเฉล่ียตามแนวต้ังในกลุมชุดการทดลองเดียวกัน อักษรท่ีตางกันมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) คาเฉล่ียที่มีอักษร a กํากับ มีคามากที่สุด 
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ผลการวิเคราะหปริมาณลิวโคแอนโทไซยานิดินของล้ินจีท่ี่ผานการแปรรูปดวยความดนั
สูงยิ่ง ดังผลการทดลองท่ีแสดงไวในตาราง 4.26 และรูป 4.15 ท่ีเวลาเก็บรักษาวนัแรกมีลิวโคแอน
โทไซยานิดินท่ีเหลืออยูในชวง 76.52 – 125.80 % เม่ือเกบ็รักษาเปนเวลา 60 วัน พบวาลิวโคแอนโท
ไซยานิดนิท่ีเหลืออยูในชวง 100.54 – 112.51 %  ล้ินจี่ท่ีไมเติมโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตใน
น้ําเช่ือมมีลิวโคแอนโทไซยานิดินลดลงตามเวลาการเก็บรักษาท่ีเพิ่มข้ึน เนื่องจากลิวโคแอนโทไซยา
นิดินเปนสารประกอบฟนอลชนิดหนึ่ง ถูกนําไปใชโดยเอนไซมโพลีฟนอลอกซิเดส สวนล้ินจี่ท่ีเติม
โพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตในน้ําเช่ือมมีลิวโคแอนโทไซยานิดนิลดลงในชวง 30 วันแรกจากนัน้มี
คาเพิ่มข้ึนในเวลาตอมา จากผลการทดลองจะเห็นวาปริมาณลิวโคแอนโทไซยานดิินของชุดทดลอง
ท่ีเติมโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตในน้ําเช่ือมในวนัท่ี    60     มีคาใกลเคียงกับชุดทดลองท่ีไมเติม
โพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตในน้ําเช่ือม จึงสัณนิฐานไดวาเม่ือเกบ็รักษาเปนเวลา 60 วนั 
โพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตสลายตัวไปแลว 

 
ปริมาณแอนโทไซยานินของล้ินจ่ีท่ีผานการแปรรูปดวยความดันสูงยิง่ขณะเก็บรักษา 

 
ตาราง 4.27 ปริมาณแอนโทไซยานินของล้ินจี่ท่ีผานการแปรรูปดวยความดันสูงยิ่ง 600 MPa 50  

      องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที ระหวางการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 ± 2 องศาเซลเซียส   
      เปนเวลา 60 วัน 

ปริมาณแอนโทไซยานิน (mg/100 g fresh) 
ไมแชสารผสมแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริก แชสารผสมแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริก 

ระยะเวลา 
(วัน) 

ไมเติม KMS เติม KMS ไมเติม KMS เติม KMS 

0 0.126b ± 0.02 0.114b ± 0.02 0.130b ± 0.02 0.111b ± 0.02 
30 0.152ab ± 0.01 0.188a ± 0.03 0.167b ± 0.02 0.162a ± 0.02 
60 0.190a ± 0.04 0.204a ± 0.06 0.229a ± 0.05 0.189a ± 0.03 

หมายเหตุ : เปรียบเทียบคาเฉล่ียตามแนวต้ังในกลุมชุดการทดลองเดียวกัน อักษรท่ีตางกันมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) คาเฉล่ียที่มีอักษร a กํากับ มีคามากที่สุด 
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รูป 4.16  ปริมาณแอนโทไซยานินของล้ินจี่ท่ีผานการแปรรูปดวยความดันสูงยิ่ง 600 MPa 50 องศา 
  เซลเซียส เปนเวลา 20 นาที ระหวางการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 ± 2 องศาเซลเซียส  เปน 
  เวลา 60 วัน 

หมายเหตุ : เปรียบเทียบคาเฉล่ียตามแนวต้ังในกลุมชุดการทดลองเดียวกัน อักษรท่ีตางกันมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) คาเฉล่ียที่มีอักษร a กํากับ มีคามากที่สุด 

 
ปริมาณแอนโทไซยานินของล้ินจี่ท่ีผานการแปรรูปดวยความดันสูงยิ่ง ดังผลการทดลอง

ท่ีแสดงไวในตาราง 4.27 และรูป 4.16 พบวาระยะการเก็บรักษาท่ีเพิ่มข้ึน ปริมาณแอนโทไซยานนิมี
แนวโนมเพิ่มข้ึนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)  โดยท่ีเวลาเก็บรักษาวนัแรกมีปริมาณแอนโท
ไซยานินอยูในชวง 0.111 - 0.130 mg/100g fresh เม่ือเก็บรักษาเปนเวลา 60 วัน พบวาปริมาณแอน
โทไซยานินอยูในชวง 0.189 – 0.229 mg/100g fresh  ปริมาณแอนโทไซยานินมีแนวโนมเพิ่มข้ึน 
เนื่องมาจากเอนไซม anthocyanidin synthase ในเนื้อล้ินจี่เปล่ียนลิวโคแอนโทไซยานิดินเปนแอน
โทไซยานิดิน แลวถูกเปล่ียนตอไปเปนแอนโทไซยานินโดยเอนไซม flavonoid 
glycosyltransferases  (Jackman and Smith, 1996) นอกจากนัน้ความดันสูงยิ่งยังมีผลตอปริมาณ
แอนโทไซยานินในราสเบอร่ีซ่ึงเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงกิจกรรมของเอนไซม (Winai et al., 
2005)  

 
 


