
 
บทที่ 4 

ผลการทดลองและวจิารณ 
 

 
4.1  ผลการศึกษาหาระยะความแกของมะระจีนท่ีเหมาะสมตอการสกัดสารคาแรนทิน  

การเก็บเกีย่วผลมะระจีนควรเลือกเก็บในขณะท่ีผลยังมีลักษณะออนอยู มีสีเขียวและ                   
โตไดขนาดไมควรปลอยใหมะระจนีแกจัดจนผลเร่ิมแตกเพราะเนื้อและรสจะไมนารับประทาน โดย                
เลือกเก็บเกีย่วผลท่ีโตไดขนาดมีสีเขียวยังไมแกเกินไป ถาเร่ิมมีสีขาวและเร่ิมแตกถือวาแกเกนิไป 
โดยจากการทดลอง  พบวาผลมะระท่ีมีอาย ุ10 วัน หลังดอกบาน ยังมีขนาดเล็ก (ยาวประมาณ 12-15 
เซนติเมตร ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3.0-3.5 เซนติเมตร) และมีความหนาเนื้อนอย (0.3-0.4 
เซนติเมตร)   ซ่ึงอายุการเก็บเกี่ยวท่ีเหมาะสมตอการนําไปจําหนายคือ 17 วัน หลังดอกบาน หรือเม่ือ
อายุประมาณ 45-50 วัน หลังหยอดเมล็ด (กรมวิชาการเกษตร, 2550)   ดังนั้นในการศึกษาหาระยะ
ความแกของมะระจีนท่ีเหมาะสมตอการสกัดสารคาแรนทิน จึงทําการศึกษาในผลมะระจนีท่ีมีอายุ
ประมาณ 15 วัน  20 วัน และ 25 วัน หลังดอกบาน  โดยทําการติดฉลากดอกมะระจีนท่ีบานแลว 
จากนั้นทําการเก็บเกีย่วผลมะระจนีตามระยะเวลาการเก็บเกี่ยวท่ีไดกําหนดไว และทําการบันทึก
ขนาดและสีของมะระจีน ดงัตาราง 4.1 
 

                   
                  15 วัน                                               20  วัน                                          25  วัน 
 
ภาพ 4.1  ผลมะระจนีท่ีมีอาย ุ15 วัน   20วัน  และ 25 วัน  หลังดอกบาน  
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 ผลการทดลองพบวา   ผลมะระจนีท่ีมีอายกุารเก็บเกีย่ว 15 วัน  มีสีเขียวเขมมีขนาดเสน
ผานศูนยกลาง  4.0-5.0  เซนติเมตร   ยาวประมาณ  25-30  เซนติเมตร  ผลมะระจีนท่ีมีอายุการ             
เก็บเกีย่ว 20 วนั  มีสีเขียวออน มีขนาดเสนผานศูนยกลาง  5.5-6.5  เซนติเมตร  ยาวประมาณ 30-35  
เซนติเมตร  สวนผลมะระจนีท่ีมีอายุการเก็บเกีย่ว  25 วนั   มีสีเขียวปนเหลือง  และเร่ิมสุก  มีขนาด
เสนผานศูนยกลาง  5.5- 6.5  เซนติเมตร  ยาวประมาณ  30-35  เซนติเมตร ดังภาพ 4.1 และตาราง 4.1 
 
ตาราง 4.1   สี     ขนาด     และปริมาณคาแรนทินของมะระจีนอายุ     15 วัน   20 วัน    และ   25  วัน                             
                   หลังดอกบาน (เทคนิค HPLC) 
อายุการ
เก็บเกีย่ว 

สี ความยาว 
(cm) 

เสนผานศูนยกลาง 
(cm) 

ปริมาณคาแรนทิน           
(%w/w  ของมะระจีนผง) 

15  วัน เขียว 20 - 25 4.0 - 5.0 0.0503 a ± 0.0035 
20  วัน เขียวออน 30 - 35 5.5 - 6.5 0.0478 a ± 0.0019 
25  วัน เขียวปนเหลือง 30 - 35 5.5 - 6.5 0.0448 a ± 0.0029 

หมายเหตุ : ตัวเลขในตารางเปน คาเฉล่ีย ± คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

                      ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในแนวต้ังเดียวกัน แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P≤0.05  

 

 เม่ือนํามะระจีนท่ีมีอายุการเก็บเกี่ยวตามที่กําหนด ไปทําแหงดวยเตาอบลมรอน                       
( 50  องศาเซลเซียส  เปนเวลา 5 ช่ัวโมง)  แลวนําไปทําใหเปนผง นํามะระจีนผง 1  กรัม  เติม 
เอธานอล  95%  ปริมาตร  20 มิลลิลิตร  นําไป sonicate เปนเวลา 30 นาที   สารละลายท่ีไดนําไป
วิเคราะหปริมาณคาแรนทินดวยเทคนิค HPLC  พบวาผลมะระจีนท่ีมีอายุประมาณ  15วัน   20วัน  
และ 25 วัน  มีปริมาณคาแรนทิน  0.0503±0.0035,  0.0478±0.0019 และ 0.0448±0.0029 %w/w ของ                            
มะระจีนผงท่ีมีความช้ืน 12.12% wb  ตามลําดับ  ดังตาราง 4.1 และภาพ 4.2  จากผลการทดลองจะ
เห็นไดวา  ความแกของผลมะระจีนมีผลตอปริมาณคาแรนทินโดยปริมาณคาแรนทินจะลดลง         

ตามอายุของผลมะระจีนท่ีเพิ่มข้ึนอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)   โดยมะระจีนท่ีมีอายุ                     
15 วัน   ซ่ึงผลยังดิบอยูมีปริมาณคาแรนทินสูงท่ีสุด   และมะระจีนท่ีมีอายุ  25  วัน ซ่ึงเร่ิมจะสุกมี
ปริมาณคาแรนทินนอยท่ีสุด  สอดคลองกับผลการทดลองของ  Patel  และคณะ (2006)    ท่ีศึกษา
การพัฒนาวิธีการวิเคราะหปริมาณคาแรนทินในมะระข้ีนกท่ีสกัดดวยคลอโรฟอรมดวยเทคนิค 
HPTLC  ในผลมะระข้ีนกผลออน (small fruit) และผลแก (big fruit)  พบวา มะระข้ีนกผลออนมี
ปริมาณคาแรนทิน 0.600 % w/w ของมะระข้ีนกผง  สูงกวาผลแกซ่ึงมีปริมาณคาแรนทิน 0.4716% 
w/w ของมะระข้ีนกผง  ท้ังนี้เนื่องจากใชมะระตางสายพันธุกัน  ตัวทําละลายท่ีใชในการสกัดตางกัน
และวิธีการวิเคราะหตางกันปริมาณคาแรนทินท่ีวิเคราะหไดจึงแตกตางจากคาท่ีไดในงานวิจัยนี้  
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และพบวามะระจีนดิบ (unripe  Momordica  charantia)  มีความเหมาะสมท่ีจะนํามาใชในการสกัด
สารคาแรนทินมากกวาผลสุก    ดังนั้นจึงคัดเลือกมะระจีนท่ีมีอายุ  15  วัน หลังดอกบาน  มาใชใน
การทดลองตอนตอไปเนื่องจากมีปริมาณคาแรนทินสูงท่ีสุด 
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ภาพ 4.2  ปริมาณคาแรนทินในมะระจีนอายุ 15-25 วัน หลังดอกบาน (เทคนิค HPLC) 
 
4.2 ผลการศึกษาการคัดเลือกวิธีการทําแหงมะระจีนท่ีเหมาะสมตอการสกัดสารคาแรนทิน 

การทําแหงเปนข้ันตอนหนึ่งในวิธีการเตรียมตัวอยาง   กอนท่ีจะนํามะระจีนไปสกัดสาร       
คาแรนทิน  การทําแหงจึงเปนข้ันตอนสําคัญท่ีจะมีผลตอปริมาณคาแรนทิน    ดังนั้นในการศึกษา  
คร้ังนี้    จึงทําการศึกษาหาระยะเวลาในการทําแหงท่ีเหมาะสมโดยใชเตาอบลมรอนและเตาอบ
ไมโครเวฟแบบสุญญากาศ  และนําผลการทําแหงของเตาอบท้ังสองแบบมาคัดเลือกเพ่ือกําหนดเปน
วิธีทําแหงท่ีเหมาะสม  ดังนี้ 
  

 4.2.1  ผลการศึกษาระยะเวลาการทําแหงมะระจีนโดยใชเตาอบลมรอน 
  จากการศึกษาการทําแหงมะระจีนหนา 2  มิลลิเมตร(ความช้ืนเร่ิมตน 94.18±0.31%wb)  
ดวยเตาอบลมรอนแบบถาด (ภาคผนวกภาพ จ-1)  อบท่ีอุณหภูมิ  50  องศาเซลเซียส   โดยใน
ระหวางการทําแหงไดบันทึกน้ําหนักตัวอยางทุกๆ 20  นาที  จนกระท่ังน้ําหนักคงท่ี   นําขอมูลท่ี
ไดมาคํานวณหาปริมาณความชื้น  (ภาคผนวกตาราง ค-1)  และสรางกราฟการทําแหงไดกราฟ              
การทําแหงดังภาพ 4.3  และกราฟอัตราการทําแหงดังภาพ 4.4  
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จากกราฟการทําแหง (ภาพ4.3) จะเห็นไดวาปริมาณความช้ืนในมะระจีนจะลดลงเม่ือ
เวลาในการทําแหงเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะเหน็ไดวาในชวง 0-2 ช่ัวโมงแรกของการทําแหง ความช้ืนของ
ผลิตภัณฑลดลงอยางรวดเร็ว สาเหตุเนือ่งจากอัตราการเคล่ือนท่ีของน้ําจากภายในมาท่ีผิวหนาของ
อาหารมีคามากกวาหรือเทากับอัตราการเคล่ือนท่ีของน้ําจากผิวหนาอาหารและหลังจากนั้นความช้ืน
ของผลิตภัณฑจะลดลงอยางชาๆและคงท่ีในช่ัวโมงท่ี5 เม่ือพิจารณากราฟอัตราการทําแหง(ภาพ4.4) 
จะเห็นไดวามีแตชวงอัตราการทําแหงลดลง (falling rate period) เทานั้น  ไมพบชวงท่ีเปนอัตราการ
ทําแหงคงท่ีซ่ึงอาจเน่ืองจาก   ในการบันทึกน้ําหนกัตัวอยางมีการเวนชวงหางของระยะเวลามากเกิน 
ไปจึงเปนไปไดท่ีจะไมพบชวงอัตราการทําแหงคงท่ี ซ่ึงผลท่ีไดสอดคลองกับรายงานของ Sharma 
และPrasad(2001)ในการทําแหงกลีบกระเทียม(garlic cloves)การทําแหงใบผักชีฝร่ัง(parsley leaves) 
ของ Doymaz และคณะ (2006)  และการทําแหงถ่ัวแขก(green beans) ของ Doymaz (2005)  ท่ีไมพบ
ชวงอัตราการทําแหงคงท่ี    
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ภาพ 4.3  กราฟการทําแหงมะระจนีดวยเตาอบลมรอนและเตาอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศ     
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ภาพ 4.4  กราฟอัตราการทําแหงมะระจนีดวยเตาอบลมรอน 
  
นอกจากนี้ Madamba (1996) ไดรายงานวากราฟอัตราการทําแหง biological product  เกือบทุกชนิด
พบเพียงชวงอัตราการทําแหงลดลงเทานั้น    อยางไรก็ตามมีการพบชวงอัตรา การทําแหงคงท่ีในการ
ทําแหงกลวยของ Maskan (2000) ซ่ึงพบชวงอัตราการทําแหงคงท่ีชวงส้ันๆ ในการทําแหงกลวยท่ี
อุณหภูมิตํ่า 40-50 องศาเซลเซียส แตจะไมพบชวงอัตราการทําแหงคงท่ีในการทําแหงกลวยท่ี
อุณหภูมิ 60  องศาเซลเซียส 

 ดังนั้น ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการทําแหงมะระจีนดวยเตาอบลมรอนท่ีอุณหภูมิ             
50   องศาเซลเซียส   คือ  5  ช่ัวโมง โดยผลิตภัณฑท่ีไดมีความช้ืนสุดทายเทากับ 12.04±1.11%wb   
มีคา Aw  เทากับ  0.28±0.04   และมีรอยละของผลผลิตท่ีไดของการทําแหงเทากับ  6.62±0.51 
 

  4.2.2  ผลการศึกษาการทําแหงมะระจีนโดยใชเตาอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศ 
  ผลการศึกษาการทําแหงมะระจีนหนา  2   มิลลิเมตร   ดวยเตาอบไมโครเวฟแบบ           

สุญญากาศ (ภาคผนวกภาพ จ-3) ท่ีกําลังเคร่ือง 2880 วัตต  30  นาที  ตามดวย  1440 วัตต  30  นาที  
และตามดวย  960  วัตต  60  นาที   รวมเวลาท่ีใชในการทําแหงท้ังหมด 2 ช่ัวโมง ทําการบันทึก
อุณหภูมิภายในเตาอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศ  ดังแสดงในภาคผนวกตารางค-2  พบวาอุณหภูมิ
ภายในเตาอบอยูในชวง 29-35 องศาเซลเซียส   และไดผลิตภัณฑท่ีมีความช้ืนสุดทายเทากับ           
12.90±1.10 %wb  มีคา Aw เทากับ 0.30±0.02  และมีรอยละของผลผลิตท่ีไดของการทําแหงเทากับ 
7.33±0.58  ไดกราฟการทําแหงดังภาพ 4.3 (ภาคผนวกตาราง ค-2)   เม่ือพิจารณาลักษณะกราฟการ
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ทําแหงท่ีได  เห็นไดวาลักษณะเสนกราฟมีลักษณะลาดชันมาก  แสดงวาความช้ืนภายในช้ินมะระจีน
ลดลงอยางรวดเร็วและเกือบคงท่ีเม่ือเวลาผานไปประมาณ  60 นาที   เนื่องจากในมะระจีนพันธุเขียว
หยก 16  มีน้ําเปนองคประกอบอยูถึง 94.18 % จึงทําใหความรอนในช้ินผลิตภัณฑเกิดข้ึนอยาง
รวดเร็ว   เม่ือไดรับคล่ืนไมโครเวฟนํ้าในผลิตภัณฑซ่ึงมีสมบัติไดอิเล็กทริกจะดูดซับพลังงานคล่ืน
และเปล่ียนไปเปนพลังงานความรอนอยางรวดเร็ว    ทําใหน้ําภายในผลิตภัณฑเดือดและเกิดการ
ระเหยกลายเปนไออยางรวดเร็ว   ปริมาณความช้ืนและ คา Aw  จึงลดลงอยางรวดเร็ว  ประกอบกับ
การใชระบบสุญญากาศทําใหจุดเดือดของน้ําตํ่าลง  ทําใหน้ําสามารถระเหยกลายเปนไอไดท่ี
อุณหภูมิตํ่ากวาอุณหภูมิบรรยากาศ   ดังนั้นจึงทําใหอัตราการทําแหงของการทําแหงดวยเตา
ไมโครเวฟแบบสุญญากาศสูงจึงใชเวลาในการทําแหงนอย  

    เม่ือพิจารณาผลิตภัณฑท่ีไดจากการทําแหงดวยเตาอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศ    
พบวา  ผลิตภัณฑท่ีไดเกิดการมวนงอเปนผลมาจากเตาอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศท่ีใชเปนแบบ  
ถังหมุน (rotary) ผลิตภัณฑจึงเกิดการมวนงอ   และพบวาผลิตภัณฑเกิดการพองตัวเล็กนอยเปน                
ผลมาจากนํ้าในผลิตภัณฑเกิดการเดือดอยางรวดเร็ว และไมสามารถระเหยออกมาภายนอกไดทันจึง
เกิดลักษณะเปนโพรงอากาศข้ึน  ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑท่ีทําแหงดวยเตาไมโครเวฟ  
สอดคลองกับรายงานของ   Lin และคณะ (1998)   ท่ีทําแหงแครอทโดยใช เตาอบไมโครเวฟแบบ
สุญญากาศ  (3  กิโลวัตต 19 นาที  ตามดวย 1 กิโลวัตต 4 นาที  และตามดวย 0.5  กิโลวัตต 10 นาที) 
พบวาผลิตภัณฑเกิดการพองตัวเชนกัน 
 

4.2.3  ผลของการทําแหงมะระจีนดวยเตาอบลมรอนและเตาอบไมโครเวฟแบบ   
          สุญญากาศตอปริมาณสารคาแรนทิน   

 ผลการวิเคราะหปริมาณสารคาแรนทินของมะระจีนท่ีผานการทําแหงดวยเตาอบลม 
รอนและเตาอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศดวยเทคนิค   HPLC  พบวาปริมาณคาแรนทินในสารสกัด
จากมะระจีนท่ีทําแหงดวยเตาอบลมรอนและเตาไมโครเวฟแบบสุญญากาศไมมีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยปริมาณคาแรนทินในสารสกัดจากมะระจีนท่ีทําแหงดวย     
เตาไมโครเวฟแบบสุญญากาศมีคาเทากับ  0.0440±0.0019 %w/w ของมะระจีนผงท่ีมีความช้ืน   
12.90 %wb  และในสารสกัดจากมะระจีนท่ีทําแหงดวยเตาอบลมรอนมีปริมาณคาแรนทินเทากับ  
0.0409 ±0.0057  %w/w  ของมะระจีนผงท่ีมีความช้ืน 12.04%wb  (ภาพ 4.5 และภาคผนวก  ข)    

การที่ปริมาณคาแรนทินในสารสกัดจากมะระจีนท่ีทําแหงดวยเตาอบลมรอน  ใกลเคียง
กับการทําแหงดวยเตาอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศ อาจเนื่องจากสารคาแรนทินเปนสารท่ีมี                   
จุดหลอมเหลวสูงถึง 243.5 องศาเซลเซียส (Lolitkar และRajarama Rao, 1966)  จึงทนตอความรอน   
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อุณหภูมิท่ีใชในการทําแหงจงึไมมีผลตอสารคาแรนทิน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวจิัยอ่ืนท่ีมีการนํา
มะระจนีท่ีทําแหงดวยเตาอบลมรอนท่ีอุณหภูมิ 40-60 องศาเซลเซียส มาเปนวัตถุดบิในการสกัดสาร 
คาแรนทิน (มลฤดี, 2545 ; Olaniyi, 1973 ; Pitipanapong และคณะ, 2007 Lolitkar และRajarama 
Rao, 1966)   
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ภาพ 4.5  ปริมาณคาแรนทินในมะระจีนท่ีทําแหงดวยเตาอบลมรอนและเตาอบไมโครเวฟแบบ 
                สุญญากาศ (เทคนคิ HPLC) 

 
4.2.4  ผลของการทําแหงมะระจีนดวยเตาอบลมรอนและเตาอบไมโครเวฟแบบ 
          สุญญากาศตอคาสีของผลิตภณัฑ 

 ผลการวัดคาสีของมะระจีนแหงท่ีผานการทําแหงดวยเตาอบลมรอน และเตาอบ
ไมโครเวฟแบบสุญญากาศ  พบวามะระจีนท่ีทําแหงดวยเตาอบลมรอนจะมีสีเขียวออน และมะระจนี
ท่ีทําแหงดวยเตาอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศจะมีสีเขียวเขม  ดังภาพ 4.6     

มะระจนีท่ีทําแหงดวยเตาอบลมรอน และมะระจีนท่ีทําแหงดวยเตาอบไมโครเวฟแบบ
สุญญากาศ มีคาสี  L*, a*, b*, C* และ Hue angle  เทากับ 77.69±0.58, -8.74±0.31, 22.02±1.21, 
23.70±1.24, 111.55±0.35 และ 77.76±0.30, -10.76±0.34, 21.96±0.04, 24.45±0.05, 116.40±0.56   
ตามลําดับ  (ตาราง  4.2)    เม่ือเปรียบเทียบคาสีท่ีไดพบวามะระจีนท่ีทําแหงดวยเตาไมโครเวฟแบบ
สุญญากาศมีคา  a* และ  Hue  angle  สูงกวามะระจนีท่ีทําแหงดวยเตาอบลมรอนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P≤0.05) สวนคา L*, b* และ C* ของมะระจีนท่ีทําแหงดวยเตาไมโครเวฟแบบสุญญากาศ 
และเตาอบลมรอนนั้นไมมีความแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (P>0.05)  ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
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การทําแหงมะระจีนดวยเทคนิค microwave-vacuum drying สามารถรักษาสีเขียวของผลิตภัณฑไว
ไดดีกวาการทําแหงดวยเทคนิค hot  air drying  ซ่ึงสอดคลองกับผลการทดลองของ  Cui และคณะ 
(2004) ท่ีพบวาปริมาณคลอโรฟลลของตนหอมท่ีทําแหงโดยใชเทคนคิ  microwave-vacuum drying  
ใกลเคียงกับการใชเทคนิค freeze drying  เปนอยางมาก  และผลิตภัณฑท่ีไดมีคุณภาพดีกวาการใช
เทคนิค hot  air  drying   

 

                 
ลมรอน ไมโครเวฟ  

 
ภาพ 4.6  มะระจีนท่ีทําแหงดวยเตาอบลมรอนและเตาอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศ   
 

ตาราง 4.2   ปริมาณความช้ืนและคาสีของมะระจีนท่ีทําแหงดวยเตาอบลมรอนและเตาอบ 
                   ไมโครเวฟแบบสุญญากาศ 

คาสี วิธีการทําแหง ความช้ืน 
(%wb) L* a* b* C* Hue  angle 

ไมโครเวฟ 

แบบสุญญากาศ 
12.90 a

 ±1.10 77.76 a
 ±0.30 -10.76 a

 ±0.34 21.96 a
 ±0.04  23.70 a

 ±1.24  116.40 a ±0.56 

เตาอบลมรอน 12.04 b
 ±1.11 77.69 a ±0.58 -8.74 b ±0.31 22.02 a

 ±1.21 24.45 a
 ±0.05 111.55 b ±0.35 

 หมายเหตุ : ตัวเลขในตารางเปน คาเฉล่ีย  ±  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

                       ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในแนวต้ังเดียวกัน แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P≤0.05 
                       ใชมะระจีนที่บดเปนผง  
 

และสอดคลองกับการทดลองของ  Lin และคณะ(1998)  ท่ีศึกษาการทําแหงแครอท 
โดยเปรียบเทียบระหวางการใช  microwave-vacuum drying  (ท่ีกําลังเคร่ือง 3 กิโลวัตต 19 นาที  
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ตามดวย  1  กิโลวัตต 4 นาที  และตามดวย 0.5  กิโลวัตต 10 นาที)  และการทําแหงดวยเทคนิค               
hot  air drying  ท่ีอุณหภูมิ 70  องศาเซลเซียส   พบวาการทําแหงโดยเทคนิค  microwave-vacuum 
drying  สามารถรักษาสีของผลิตภัณฑไดดีกวาการทําแหงดวยเทคนิค hot air drying  เนื่องจากการ
ทําแหงดวยเทคนิค  microwave-vacuum drying  จะเกิดความรอนข้ึนในผลิตภัณฑอยางรวดเร็วทํา
ใหใชเวลาในการทําแหงส้ัน   และใชอุณหภูมิตํ่าจึงทําใหสามารถรักษาสีของผลิตภัณฑไดดีกวาการ             
ทําแหงโดยใชเตาอบลมรอน (Giri, 2007)     

 
    4.2.5  ผลของการทําแหงมะระจีนดวยเตาอบลมรอนและเตาอบไมโครเวฟแบบ 
           สุญญากาศตอการคืนรูปของผลิตภัณฑ 
 ผลการคืนรูปของมะระจีนแหงท่ีผานการทําแหงดวยเตาอบลมรอนและเตาอบ
ไมโครเวฟแบบสุญญากาศ   ดังตาราง 4.3  (ภาคผนวกตาราง ค-3 และ ค-4)  โดยคา rehydration  
ratio  ของมะระจีนท่ีอบดวยเตาอบลมรอนและเตาอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศจะเพ่ิมข้ึนเม่ือเวลา
ในการคืนรูปเพิ่มข้ึนเนื่องจากผลิตภัณฑดูดซึมน้ํามากข้ึน  โดยอัตราการดูดซึมน้ําจะเพ่ิมข้ึนอยาง
รวดเร็วในชวงแรกของการคืนรูป (ภาพ 4.7)  และหลังจากนั้นจะเร่ิมคงท่ี   
 
ตาราง 4.3   Rehydration  ratio  ของมะระจีนท่ีทําแหงดวยเตาอบลมรอนและเตาอบไมโครเวฟแบบ    
                   สุญญากาศ 

Rehydration  ratio 
เวลา (นาที) 

เตาอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศ เตาอบลมรอน 

0 0.01 a ± 0.00 0.01 a ± 0.00 
10 0.28 a ± 0.01 0.22 b ± 0.01 
20 0.41 a ± 0.01 0.35 b ± 0.02 
30 0.46 a ± 0.01 0.42 a ± 0.01 
40 0.52 a ± 0.01 0.48 a ± 0.02 
50 0.55 a ± 0.02 0.50 a ± 0.02 
60 0.58 a ± 0.01 0.53 b ± 0.01 
90 0.64 a ± 0.01 0.56 b ± 0.02 
120 0.65 a ± 0.01 0.60 b ± 0.01 

    หมายเหตุ : ตัวเลขในตารางเปน คาเฉล่ีย ± คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

                           ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในแนวนอนเดียวกัน แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P≤0.05  
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ภาพ 4.7  กราฟการคืนรูปของมะระจนีท่ีทําแหงดวยเตาอบลมรอนและเตาอบไมโครเวฟ 
               แบบสุญญากาศ 

      

     
มะระสด ไมโครเวฟ ลมรอน 

 
 
ภาพ 4.8  มะระจีนสด   มะระจีนคืนรูปหลังทําแหงดวยเตาอบลมรอนและเตาอบไมโครเวฟ 
               แบบสุญญากาศ  
 

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบการคืนรูปของมะระจีนท่ีทําแหงดวยเตาอบไมโครเวฟแบบ
สุญญากาศ  และมะระจีนท่ีทําแหงดวยเตาอบลมรอน  พบวาอัตราเร็วในการคืนรูปของมะระจีนท่ี 
ทําแหงดวยเตาอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศสูงกวามะระจีนท่ีทําแหงดวยเตาอบลมรอน  สังเกตได
จากความชันของกราฟการคืนรูป(ภาพ 4.6)  ของมะระจีนท่ีทําแหงดวยเตาไมโครเวฟแบบ
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สุญญากาศมีคามากกวามะระจีนท่ีทําแหงดวยเตาอบลมรอน และพบวาคา rehydration   ratio  ท่ีเวลา
ตางๆ (ตาราง 4.3)   ของมะระจีนท่ีทําแหงดวยเตาอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศมีคามากกวา  
rehydration  ratio  ของมะระจีนท่ีทําแหงดวยเตาอบลมรอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (P≤0.05)   
จากผลการทดลองช้ีใหเห็นวามะระจีนท่ีทําแหงดวยเตาอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศสามารถ                 
คืนรูปไดดีกวามะระจีนท่ีทําแหงดวยเตาอบลมรอน  และไดผลิตภัณฑคืนรูปท่ีมีลักษณะใกลเคียงกบั
มะระจีนสดมากกวามะระจีนท่ีทําแหงดวยเตาอบลมรอน (ภาพ 4.8)  เนื่องจากการทําแหงดวยเตาอบ
ไมโครเวฟเปนการลดจุดเดือดของน้ําในมะระลงโดยใชสภาวะสุญญากาศ    และการใชคล่ืน
ไมโครเวฟจะทําใหทุกสวนของมะระไดรับพลังงานพรอมกันทําใหไอน้ําท่ีเกิดข้ึนภายในเคล่ือนท่ี
ออกสูภายนอกไดอยางรวดเร็ว  โดยโครงสรางของเซลลและสีถูกทําลายนอยกวาการทําแหงดวย 
เตาอบลมรอนซ่ึงใชหลักการระเหยของน้ําท่ีผิวนอกออกไปกอน สงผลใหผิวนอกของผลิตภัณฑ
แข็ง (วัชรินทร, 2531; ธีรพร, 2545)  
 ผลการทดลองที่ไดสอดคลองกับรายงานของ Giri (2007)     ท่ีศึกษาเปรียบเทียบการ         
ทําแหงเห็ดโดยเทคนิค  microwave-vacuum drying  กับการทําแหงแบบดั้งเดิม (hot air drying)  
และเปรียบเทยีบคุณสมบัติในการคืนรูปของเห็ดท่ีผานการทําแหงท้ังสองวิธีพบวา การทําแหงโดย
ใชเตาอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศไดผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะการคืนรูปดีกวาเม่ือเปรียบเทียบกับการ              
ทําแหงโดยใชเตาอบลมรอน และพบวาปจจัยท่ีสําคัญท่ีมีผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑมากท่ีสุดคือ  
กําลังของเคร่ืองไมโครเวฟ รองลงมาคือความหนาของตัวอยาง และความดันจะมีผลตอการคืนรูป
ของผลิตภัณฑ โดยการใชความดันตํ่าจะทําใหไดผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะการคืนรูปดีกวาการใช              
ความดันสูง    

 
  4.2.6  การพิจารณาคัดเลือกวิธีการทําแหงมะระจีนท่ีเหมาะสมเพื่อนําไปสกัด                   

                               สารคาแรนทิน 
 ในการคัดเลือกพิจารณาจากผลการวิเคราะหปริมาณคาแรนทิน  คาสี L*, a*, b*, C* 
และ Hue angle  และคาใชจายในการทําแหงพบวาปริมาณสารคาแรนทินในมะระจีนท่ีทําแหงดวย
เตาอบลมรอนและเตาอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากสารคาแรนทินเปนสารท่ีมีจุดหลอมเหลวสูงถึง 243.5 องศาเซลเซียส (Lolitkar 
และRajarama Rao, 1966)  จึงทนตอความรอน  ในดานสีมะระจนีท่ีทําแหงดวยเตาอบไมโครเวฟ
แบบสุญญากาศจะมีคา a * และ H u e  a n g l e สูงกวามะระจีนท่ีทําแหงดวยเตาอบลมรอนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ(P≤0.05)และเม่ือนําสารสกัดจากมะระจีนท่ีทําแหงดวยเตาอบลมรอนและเตาอบ             
ไมโครเวฟแบบสุญญากาศมาวัดคาสี พบวา คาสีของสารสกัดจากมะระจีนท่ีทําแหงดวยเตาอบลม
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รอนและเตาอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)    
สําหรับความสามารถในการคืนรูป ถึงแมการทําแหงดวยเตาอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศจะให
ผลิตภัณฑท่ีมีความสามารถในการคืนรูปไดดีกวาการทําแหงดวยเตาอบลมรอนแตเนื่องจากการสกัด
สารคาแรนทินตองนําไปผานการบดละเอียด ดังนั้นความสามารถในการคืนรูปจึงมีความสําคัญนอย     

สําหรับคาไฟฟาท่ีใชในการทําแหงมะระจีนดวยเตาอบลมรอนตอการทําแหงมะระจีน         
1 กิโลกรัม เทากับ 28.04 บาท    สวนคาไฟฟาท่ีใชในการทําแหงมะระจีนดวยเตาอบไมโครเวฟแบบ
สุญญากาศตอการทําแหงมะระจีน1กิโลกรัม เทากับ 62.53 บาท  จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา   
คาใชจายในการทําแหงมะระจีนดวยเตาอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศมากกวาการทําแหงดวยเตาอบ
ลมรอนถึง 2.2 เทา  การทําแหงมะระจีนดวยเตาอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศจึงไมคุมคาเม่ือเทียบ
กับการทําแหงดวยเตาอบลมรอน  (การคํานวณแสดงในภาคผนวก  ค)     

เนื่องจากคาสีของสารสกัดท่ีไดไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การคัดเลือก
จึงพิจารณาเฉพาะคาใชจายในการทําแหง    ดังนั้นจึงเลือกวิธีการทําแหงมะระจีนดวยเตาอบลมรอน
ท่ีอุณหภูมิ  50 องศาเซลเซียสเปนเวลา 5 ช่ัวโมง  เปนวิธีท่ีเหมาะสมในการทําแหงมะระจีนเพื่อ
นําไปสกัดสารคาแรนทิน 
 
4.3  ผลการศึกษาหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดสารคาแรนทินจากมะระจีน 

ในการศึกษาคร้ังนี้ ไดทําการศึกษาการสกัดสารคาแรนทินโดยใชsoxhlet ซ่ึงเปนวิธีการ
สกัดแบบ  solid-liquid extraction  เปนการใชตัวทําละลายท่ีเหมาะสมละลายสารท่ีตองการออกมา
จากสารผสมซ่ึงเปนของแข็ง  และเปนเคร่ืองมือท่ีออกแบบมาเพ่ือสําหรับสกัดสารใหได                           
ประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถสกัดไดอยางตอเนื่อง (continuous extraction) มักนิยมใชในกรณีท่ี
สารท่ีตองการสกัดละลายไดนอยในตัวทําละลายอินทรียท่ีใชสกัด และมักใชกับสารสกัดผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ   โดยสกัดจากเนื้อเยื่อแหงท่ีปนละเอียดแลว (วิจิตร, 2528)   ถึงแมวาสารคาแรนทินจะ
ละลายไดดีในคลอโรฟอรม และละลายไดเล็กนอยในเอธานอล  แตการใชคลอโรฟอรมนั้นมีความ
เปนพิษสูง        สวนการใชเอธานอลไมมีความเปนพิษและเปนท่ียอมรับมากกวา (Jamwal, 1962 ; 
เจษฎา, 2547)   ดังนั้นในการทดลองคร้ังนี้จึงใชเอธานอล 95% (มลฤดี, 2545 ; เจษฎา,2547)  เปน   
ตัวทําละลาย โดยทําการศึกษาผลของปจจัย 3 ปจจัยคือ  อุณหภูมิท่ีใชในการสกัด(T) ระยะเวลาใน
การสกัด (t)  และปริมาตรของตัวทําละลาย (V) ท่ีใชในการสกัด (ตอมะระจีนผง 1 กรัม) ตอปริมาณ               
คาแรนทินและสีของสารสกัด  เนื่องจากสารสกัดท่ีไดอาจมีการนําไปประยุกตใชเติมหรือเปน
สวนผสมในเคร่ืองดื่มหรืออาหารเสริมสุขภาพตางๆ  ดังนั้นสารสกัดท่ีไดจึงควรมีปริมาณคาแรนทิน
สูงและไดสารสกัดท่ีมีสีเขียวเปนท่ียอมรับ      
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 FeCl3-H2SO4  reaction  เปนปฏิกิริยาท่ีใชในการทดสอบสารสเตอรอยดโดยเม่ือสาร  
สเตอรอยดทําปฏิกิริยากับกรดจะเกิดสารสีมวงโดยมี Fe3+ เปนตัวเรงปฏิกิริยา  สารสีท่ีเกิดข้ึนจะเปน
สัดสวนกับปริมาณสเตอรอยดท่ีมีอยูในตัวอยาง (Henry, 1974)  ปริมาณสารท่ีวิเคราะหไดจึงเปน
ปริมาณของสารสเตอรอยดท้ังหมดในตัวอยางรวมท้ังสารคาแรนทินซ่ึงเปนสารสเตอรอยดทําให
คาท่ีวิเคราะหไดมากกวาคาท่ีวิเคราะหดวยเทคนิค  HPLC   ซ่ึงมีความจําเพาะเจาะจงตอสารมากกวา    
โดยคาท่ีวิเคราะหไดเปนปริมาณของสารคาแรนทินเพียงอยางเดียวเทานั้น   ผลการวัดคาสี  L*, a*, 
b*, C*, Hue  angle และปริมาณคาแรนทินซ่ึงวิเคราะหโดยใช  FeCl3-H2SO4  reaction  ของสารสกัด
ท่ีไดในแตละส่ิงทดลองดังตาราง 4.4  และภาคผนวก ง    พบวาสารสกัดท่ีไดมีสีเขียวเขมซ่ึงเปนสี
ของคลอโรฟลลเนื่องจากการสกัดจะสกัดสารชนิดอ่ืนท่ีสามารถละลายในเอธานอลออกมาดวย
รวมท้ังสารคาแรนทิน (Pitipanapong และคณะ, 2007)  และเม่ือเพิ่มอุณหภูมิในการสกัดจะสามารถ
สกัดสารคาแรนทินไดมากข้ึนแตคาสี   L*,  a* และ Hue  angle  จะลดลงเม่ืออุณหภูมิเพิ่มข้ึนสวนคา  
b* และ C* พบวาไมมีการเปล่ียนแปลงมากนัก ซ่ึงเห็นไดชัดจากการเปรียบเทียบการสกัดท่ีอุณหภูมิ 
70 และ 80 องศาเซลเซียส  (เปนเวลา 3 ช่ัวโมง อัตราสวนของตัวทําละลาย เปน1:12 กรัมตอ
มิลลิลิตร) ซ่ึงการสกัดท่ี  80  องศาเซลเซียส  จะไดคาแรนทิน 0.5245% w /w ของมะระจีนผง และ
ไดสารสกัดสีเขียวอมน้ําตาลแดงซ่ึงมีคาสี  L*, a*, b*, C*  และ Hue angle เทากับ 40.91, -2.91, 
33.34, 33.48 และ  94.95  ตามลําดับ สวนการสกัดท่ี  70 องศาเซลเซียส จะไดคาแรนทิน            
0.3533% w/w  ของ มะระจีนผง  และไดสารสกัดสีเขียวเขม  ซ่ึงมีคาสี L*, a*, b*, C* และ                   
Hue angle  เทากับ 48.94, -12.11, 30.00, 31.65 และ 113.60  ตามลําดับ (ภาพ 4.9)  เม่ือพิจารณาเวลา
ในการสกัด  พบวาการเพิ่มเวลาในการสกัดจะทําใหสกัดสารคาแรนทินไดมากข้ึนแตจะทําใหสาร
สกัดท่ีไดเปนสีน้ําตาลมากข้ึน เนื่องจากเกิดการสลายตัวของคลอโรฟลลเม่ือใชเวลาในการสกัดนาน
เกินไป   ซ่ึงเม่ือคลอโรฟลลไดรับความรอน ไฮโดรเจนจะเขาไปแทนท่ีแมกนีเซียมในโมเลกุลของ
คลอโรฟลลไดงายและถูกเปล่ียนเปน สารท่ีช่ือวาฟโอไฟตินซ่ึงมีสีน้ําตาล (Pruinska และคณะ, 
2003)  นอกจากเวลาท่ีใชในการสกัดยังพบวา ปริมาตรของตัวทําละลายมีผลตอปริมาณสาร                      
คาแรนทินท่ีสกัดได กลาวคือเม่ือใชปริมาตรตัวทําละลายในการสกัดเพิ่มข้ึนจะสกัดสารคาแรนทิน
ไดเพิ่มข้ึน   และถาปริมาตรตัวทําละลายนอยจะไมเพียงพอตอการสกัดสารคาแรนทินไดหมด ทําให
ไดปริมาณสารคาแรนทินนอย  และปริมาตรของตัวทําละลายมีผลตอสีของสารสกัดเนื่องจากถาใช
ปริมาตรของตัวทําละลายนอยและใชเวลาในการสกัดนานจะ ทําใหสีของสารสกัดเกิดเปนสีน้ําตาล
ซ่ึงไมเปนท่ีตองการ     เนื่องจากสารสกัดท่ีไดอาจมีการนําไปประยุกตใชเติมหรือเปนสวนผสมใน
เคร่ืองดื่มหรืออาหารเสริมสุขภาพตางๆ  ดังนั้นสารสกัดท่ีไดจึงควรมีสีเขียวเปนท่ียอมรับ      
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ภาพ 4.9  สารสกัดดวยเอธานอล 95%  ของมะระจีนผง โดยใช  soxhlet   
                ก  คือ  สกัดดวยเอธานอล  16 ml/g มะระจนีผง     ท่ี 75 องศาเซลเซียส   0.95 ช่ัวโมง 
                ข  คือ  สกัดดวยเอธานอล  20 ml/g มะระจนีผง     ท่ี 70 องศาเซลเซียส       3  ช่ัวโมง                   
                ค  คือ  สกัดดวยเอธานอล  16 ml/g มะระจนีผง     ท่ี 75 องศาเซลเซียส       6  ช่ัวโมง                           
                ง  คือ  สกัดดวยเอธานอล   12 ml/g มะระจนีผง    ท่ี 80 องศาเซลเซียส       3  ช่ัวโมง     
                จ  คือ  สกัดดวยเอธานอล   12 ml/g มะระจนีผง    ท่ี 70 องศาเซลเซียส       3  ช่ัวโมง 
                ฉ  คือ  สกัดดวยเอธานอล  12 ml/g มะระจนีผง     ท่ี 70 องศาเซลเซียส       9  ช่ัวโมง 
                ช  คือ  สกัดดวยเอธานอล  16 ml/g มะระจนีผง     ท่ี 75 องศาเซลเซียส       11ช่ัวโมง 
                ซ คือ  สกัดดวยเอธานอล   9.27 ml/g มะระจีนผง  ท่ี 75 องศาเซลเซียส       6  ช่ัวโมง                                    
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ตาราง 4.4     คาสีและปริมาณคาแรนทินของสารสกัดมะระจีนผงโดยใช  soxhlet  

คาสี สิ่งทดลอง อุณหภูมิ 
(๐C) 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

ปริมาตร (ml) 
ตอมะระจีน
ผง 1 กรัม 

ปริมาณคาแรนทิน** 
(% w / w ของ         
มะระจีนผง) L* a* b* C* Hue angle 

1 70.00 3.00 12.00 0.3533 48.94 -12.11 30.00 31.65 113.60 
2 80.00 3.00 12.00 0.5245 40.91 -2.91 33.34 33.48 94.95 
3 70.00 9.00 12.00 0.4037 44.35 -9.87 38.50 38.50 97.70 
4 80.00 9.00 12.00 0.5748 40.04 -1.78 36.18 36.22 82.80 
5 70.00 3.00 20.00 0.4439 50.60 -14.52 35.16 37.66 119.95 
6 80.00 3.00 20.00 0.6755 40.67 -7.83 38.29 37.43 112.80 
7 70.00 9.00 20.00 0.4842 41.56 -9.76 37.43 38.95 93.40 
8 80.00 9.00 20.00 0.7057 38.70 -6.31 37.72 38.84 90.80 
9 66.59 6.00 16.00 0.4339 49.24 -10.00 34.88 36.62 107.90 
10 83.41 6.00 16.00 0.6650 30.31 11.91 23.42 26.58 63.10 

หมายเหตุ : **  ทําการวิเคราะหโดย  FeCl3-H2SO4  reaction     
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ตาราง 4.4 (ตอ)    คาสีและปริมาณคาแรนทินของสารสกัดมะระจีนผงโดยใช  soxhlet 

คาสี สิ่งทดลอง อุณหภูมิ 
(๐C) 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

ปริมาตร (ml) 
ตอมะระจีน 
ผง 1 กรัม 

ปริมาณคาแรนทิน** 
(% w /w ของ         
มะระจีนผง) L* a* b* C* Hue  angle 

11 75.00 0.95 16.00 0.0815 55.67 -9.06 17.07 19.32 120.90 
12 75.00 11.05 16.00 0.6754 32.81 3.72 32.34 32.55 83.50 
13 75.00 6.00 9.27 0.4540 40.81 0.92 29.17 29.27 88.35 
14 75.00 6.00 22.73 0.6453 49.11 -11.52 30.15 31.07 117.90 
15 75.00 6.00 16.00 0.5550 47.13 -10.49 36.09 37.67 114.30 
16 75.00 6.00 16.00 0.5446 42.34 -10.97 37.02 39.71 105.70 
17 75.00 6.00 16.00 0.5552 47.99 -9.70 36.89 37.82 106.60 
18 75.00 6.00 16.00 0.6945 43.89 -10.12 37.50 36.07 112.70 
19 75.00 6.00 16.00 0.6049 45.08 -9.95 36.81 37.82 105.30 
20 75.00 6.00 16.00 0.6653 42.17 -8.10 36.06 36.95 111.90 

หมายเหตุ : **  ทําการวิเคราะหโดย FeCl3-H2SO4  reaction     
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ตาราง 4.5  ANOVA สําหรับแตละคาตอบสนองของสารสกัดมะระจนีผงโดยใช  soxhlet   

ปริมาณคาแรนทิน (%w/w)  คาสี  L*  คาสี a*  คาสี  Hue  angle Source of 
variation 

df 
Sum  of  square F-value  Sum  of  square F-value  Sum  of  square F-value  Sum  of  square F-value 

Model 9 0.32 3.36*  528.86 3.86*  566.64 3.14*  3850.73 9.42** 
T (Temp) 1 0.10 9.59**  237.62 15.61**  302.53 15.08**  1030.73 22.69** 
t  (time) 1 0.10 9.36*  220.82 14.51**  71.02 3.54  1424.92 31.37** 
V (Volume) 1 0.044 4.10  9.27 0.61  78.16 3.89  440.90 9.71** 
T2 1 1.958×10-3 0.18  41.34 2.72  91.05 4.54  809.01 17.81** 

t2 1 0.075 7.00*  0.19 0.013  21.87 1.09  36.35 0.80 
V2 1 1.934×10-3 0.18  0.28 0.018  1.32 0.066  22.92 0.50 
Tt 1 1.267×10-5 1.183×10-3  14.55 0.96  2.37 0.12  8.61 0.19 
TV 1 1.533×10-3 0.14  0.025 1.663×10-3  6.39 0.32  70.80 1.56 
tV 1 1.140×10-4 0.011  3.85 0.25  1.06 0.053  52.53 1.16 
Residual 10 0.11   152.20   200.68   454.18  
   Lack of  fit 5 0.087 4.28  122.73 4.16  195.86 40.61**  374.70 4.71 
   Pure error 5 0.020   29.47   4.82   79.49  
Total 19            

หมายเหตุ :  *     แสดงคาที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P≤0.05  
                    **  แสดงคาที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P≤0.01 

 
     61 
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ตาราง 4.6  สมการโพลิโนเมียลลําดับที่สอง (Quadratic  model)  และคา R2 สําหรับแตละคาตอบสนองของสารสกัดมะระจีนผง 
Response Predicted  model R2 Value 
คาแรนทิน charantin   =  3.42952 + 0.076683T + 0.13603t - 0.012678V - 4.66091×10-4T2- 8.01253×10-3t2 - 7.23807×10-4V2  

                      -8.38933×10-5Tt+6.92120×10-4TV -3.14600×10-4tV 

0.7516 

คาสี L* L*             =  -235.68968 + 8.83316T - 7.00574t + 0.48469V - 0.067746T2- 0.012782t2 + 8.72016×10-3V2                

                      +0.089917Tt - 2.81250×10-3TV - 0.057812tV 

0.7765 

คาสี a*  a*              =  433.00479 - 13.20748T + 1.35133t + 1.96746V + 0.10054T2 + 0.13688t2 + 0.018880V2  
                         - 0.036250Tt - 0.044688TV + 0.030312tV 

0.7385 

คาสี Hue angle Hue angle =  -1285.92924 + 40.42237T - 3.05818t - 5.93232V - 0.29970T2- 0.17646t2 - 0.078819V2 + 0.069167Tt  
                     +0.14875TV - 0.21354tV 

0.8945 
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 เม่ือนําผลการทดลองท่ีได ไปวิเคราะหหาสภาวะในการสกัดท่ีเหมาะสมโดยเทคนิค 
response surface  methodology จะไดสมการถดถอย (multiple  regression) ของแตละคาตอบสนอง   
ซ่ึงแสดงถึงความสัมพันธเชิงปริมาณของปจจัยซ่ึงไดแก  อุณหภูมิ  เวลา  และปริมาตรของตัว                  
ทําละลาย  ท่ีมีความสําคัญตอคาตอบสนองไดแก  คาสี  L*, a*, Hue  angle และปริมาณคาแรนทิน  
โดยแสดงคา  F-value  ของโมเดล  คา  lack  of  fit  และคา  R2  ของการวิเคราะห   regression   และ 
ANOVA  ของแตละคาตอบสนอง ดังตาราง 4.5    จากผลการวิเคราะหทางสถิติ   พบวาโมเดลท่ี
สรางข้ึนมีผลตอคาตอบสนองทุกคาท่ีระดบันัยสําคัญ P≤0.05  ยกเวนคาสี   b* และ C* แสดงวา
ปจจัยท่ีทําการศึกษาไมมีผลตอคาสี  b* และ  C*    
 เม่ือพิจารณาความสัมพันธของปจจัยซ่ึงไดแก  อุณหภูมิ  เวลาในการสกดั  และปริมาตรของ
ตัวทําละลายตอปริมาณคาแรนทิน จากการวิเคราะห regression ไดสมการความสัมพันธดังตาราง 
4.6  ซ่ึงเปนสมการโพลิโนเมียลลําดับท่ีสอง(Quadratic  model)โดยโมเดลท่ีสรางข้ึนแสดงนยัสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ P≤0.05 และมีคา R2 เทากับ 0.7516 เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห 
ANOVA (ตาราง  4.5)  พบวา ปริมาณสารคาแรนทินท่ีสกัดไดข้ึนกับอุณหภูมิและเวลาในการสกัดท่ี
ระดับนยัสําคัญ P≤0.01 และ P≤0.05 ตามลําดับ สวนปริมาตรของตัวทําละลายท่ีใชไมมีผลตอ
ปริมาณคาแรนทินอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (P>0.05)  และจากสมการชี้ใหเหน็วาปริมาณคาแรนทิน
มีความสัมพันธในเชิงบวก (positive correlate) กับเวลาและอุณหภูมิในการสกัด แสดงวาการเพ่ิม
เวลาและอุณหภูมิในการสกดัจะทําใหไดปริมาณสารคาแรนทินเพิ่มข้ึน สามารถสรางพื้นท่ีการ
ตอบสนองไดดังภาพ 4.10โดยโปรแกรมเลือกแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลาเนื่องจาก  
จากผลการวิเคราะห ANOVA (ตาราง 4.5) ปริมาตรของตัวทําละลายท่ีใชไมมีผลตอปริมาณ                      
คาแรนทินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) สอดคลองกับการทดลองของ Pitipanapong และคณะ
(2007)ท่ีทําการสกัดสารคาแรนทินจากมะระข้ีนก โดยวธีิการสกัดดวยของเหลวท่ีความดันสูง พบวา
ประสิทธิภาพในการสกัดข้ึนกับอุณหภูมิ เม่ืออุณหภูมิเพิ่มข้ึนประสิทธิภาพในการสกัดจะเพิม่ข้ึน
อยางมีนัยสําคัญในทางสถิติ   เนื่องจากการเพิ่มอุณหภมิูจะลดความมีข้ัวของตัวทําละลายซ่ึงเปนผล
มาจากการที่ polar force และพันธะไฮโดรเจนลดลง จึงทําใหตัวทําละลายมีความเหมาะสมในการ
สกัดสารคาแรนทินมากข้ึน และนอกจากนี้การใชอุณหภูมิสูงจะทําใหความหนาแนนและความหนืด
ของตัวทําละลายลดลง สงผลทําใหมีการถายเทมวลสารเพ่ิมข้ึนเนือ่งจากเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนแรง
กระทําระหวาง dipole-dipole และพันธะไฮโดรเจนภายในโมเลกุลของตัวทําละลายจะลดลงทําให
โมเลกุลมีการเคล่ือนท่ีมากข้ึนสงผลใหตัวถูกละลายละลายในตัวทําละลายไดมากข้ึน (Pitipanapong 
และคณะ, 2007)    
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  เม่ือพิจารณาความสัมพันธของปจจัยซ่ึงไดแก  อุณหภูมิ   เวลาในการสกัด และปริมาตร
ของตัวทําละลายท่ีใชตอคาสี  L* และ a*  ผลการวิเคราะห  regression  ไดสมการความสัมพันธดัง
ตาราง 4.6  ซ่ึงเปนสมการโพลิโนเมียลลําดับท่ีสอง (Quadratic  model)  และโมเดลท่ีสรางข้ึนแสดง
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนยัสําคัญ P≤0.05  และมีคา R2 เทากับ 0.7765 และ 0.7385  ตามลําดับ  
เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห ANOVA (ตาราง4.5)   พบวา  คาสี  L*  ของสารสกัดข้ึนกับอุณหภมิู
และเวลาในการสกัดท่ีระดับนัยสําคัญ P≤0.01  สวนคาสี a* ของสารสกัดข้ึนกับอุณหภูมิในการสกดั  
และสามารถสรางพื้นท่ีการตอบสนองไดดงัภาพ 4.11 และ4.12    
 เม่ือพิจารณาความสัมพันธของปจจัยซ่ึงไดแก อุณหภูมิ   เวลาในการสกัด และปริมาตร
ของตัวทําละลายตอคา Hue angle  ผลการวิเคราะห  regression   ไดสมการความสัมพันธดังตาราง 
4.6 ซ่ึงเปนสมการโพลิโนเมียลลําดับท่ีสอง (Quadratic model) และโมเดลท่ีสรางข้ึนแสดงนยัสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ P≤0.01  และมีคา  R2 เทากับ  0.8945    เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห  
ANOVA  (ตาราง 4.5) พบวา คา Hue  angle ของสารสกัดข้ึนกับอุณหภูมิ  เวลา และปริมาตรของตัว
ทําละลายท่ีใชในการสกัดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.01) และสามารถสรางพื้นท่ีการตอบสนอง
ไดดังภาพ 4.13      ซ่ึงจากผลการทดลองจะเห็นไดวาปริมาตรของตัวทําละลายท่ีใชไมมีผลตอคาสี               
L* และคาสี a* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)  แตมีผลตอคา  Hue angle  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P≤0.01) 

0.3447  
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ภาพ 4.10   กราฟพื้นท่ีตอบสนอง   ผลของเวลาและอุณหภูมิตอปริมาณสารคาแรนทินของสารสกัด 

                  ท่ีอัตราสวนของมะระจีนผงตอเอธานอล (g/ml) เปน 1:16 
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ภาพ 4.11  กราฟพื้นท่ีตอบสนอง   ผลของเวลาและอุณหภูมิตอคาสี  L*  ของสารสกัด 
                 ท่ีอัตราสวนของมะระจีนผงตอเอธานอล (g/ml) เปน 1:16 
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ภาพ 4.12  กราฟพื้นท่ีตอบสนอง   ผลของเวลาและอุณหภูมิตอคาสี  a* ของสารสกัด  
                 ท่ีอัตราสวนของมะระจีนผงตอเอธานอล (g/ml) เปน 1:16 
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ภาพ 4.13  กราฟพื้นท่ีตอบสนอง   ผลของเวลาและอุณหภูมิตอคา Hue angle ของสารสกัด 
                 ท่ีอัตราสวนของมะระจีนผงตอเอธานอล (g/ml) เปน 1:16 

   
  เม่ือพิจารณาคา  lack  of  fit  ของแตละคาตอบสนอง (ตาราง 4.5) และคา  R2  (≥ 0.75) 
พบวา คาสี a* ไมมีความเหมาะสมท่ีจะนํามาใชในการวิเคราะหหาสภาวะในการสกัดสารคาแรนทิน
ท่ีเหมาะสม(optimization) ดังนั้นคาตอบสนองท่ีจะนํามาใชในการพจิารณาคือคาสี L*, Hue angle 
และปริมาณคาแรนทินโดยการสรางกราฟพื้นท่ีการตอบสนอง (response surface methodology)  ซ่ึง
ทําการกําหนดชวงของแตละคาตอบสนองดัง ตาราง 4.7 นําชวงท่ีกําหนดของแตละคาตอบสนองมา                            
ทําการ optimization เพื่อหาระดับท่ีเหมาะสมของแตละปจจยัเพื่อใหไดผลตอบสนองท่ีดีท่ีสุดดวย
โปรแกรม Design-Expert version 6.0.2 จะไดพืน้ท่ีตอบสนองของสภาวะในการสกดัท่ีเหมาะสมดงั
ภาพ 4.14  และไดสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดจากการ optimization ของโปรแกรม 10 สภาวะดัง        
ตาราง 4.8 ถึงแมวาผลจากการวิเคราะห ANOVA จะพบวาปริมาตรของตัวทําละลายท่ีใชไมมีผลตอ
ปริมาณคาแรนทินอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ี P>0.05 แตอยางไรก็ตามจากผลการทดลอง พบวาการ
เพิ่มปริมาตรของตัวทําละลายท่ีใชจะทําใหสกัดสารคาแรนทินไดมากข้ึน และการเพิม่ปริมาตรของ
ตัวทําละลายจะชวยในดานสีของสารสกัดใหไดสารสกัดท่ีมีสีเขียว     โดยมีผลตอคาสี   Hue  angle 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   ดังนั้นจึงเลือกสภาวะที่ใชในการสกัดคือท่ีอุณหภูมิ 78 องศาเซลเซียส 
เวลาในการสกดั 5 ช่ัวโมง  และปริมาตรตัวทําละลาย  20  มิลลิลิตร   ตอมะระจีนผง 1 กรัม 
เนื่องจากเปนสภาวะท่ีสามารถสกัดไดปริมาณคาแรนทินสูงท่ีสุด ซ่ึงคาท่ีไดจากการทํานายของ
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ตาราง 4.7   การกําหนดชวงคาตอบสนองในการคัดเลือกสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารคาแรนทินโดยใช   response surface  methodology 
คาตอบสนอง ระดับต่ํา ระดับสูง ที่มา 
ปริมาณคาแรนทิน 0.63 0.71 กําหนดคาปริมาณคาแรนทินจากการทดลองโดย

กําหนดใหอยูในชวงที่มีปริมาณคาแรนทินสูงสุด 
คาสี L* 43 56 ดัดแปลงจาก วรางคณา, 2541 และ สุนทรี, 2545 
คาสี Hue  angle 100 118 ดัดแปลงจาก วรางคณา, 2541 และ สุนทรี, 2545 

 
ตาราง 4.8    การทํานายสภาวะในการสกดัสารคาแรนทินที่เหมาะสมและคาตอบสนองที่ไดจากการทํานายโดยใช   response  surface  methodology 

solution        
number temperature time volume charantin L* Hue  angle desirability 

1 78.10 4.96 19.88 0.6670 43.74 111.11 1.000     selected 
2 78.50 4.13 19.65 0.6292 44.11 112.33 1.000 
3 77.31 4.88 17.51 0.6205 44.14 109.93 1.000 
4 78.67 4.03 19.72 0.6272 44.00 112.18 1.000 
5 78.12 4.82 17.94 0.6370 43.27 108.30 1.000 
6 78.76 4.15 18.85 0.6245 43.42 109.87 1.000 
7 79.31 3.86 19.73 0.6277 43.19 110.35 1.000 
8 77.53 4.92 19.42 0.6505 44.39 112.24 1.000 
9 78.18 4.95 18.67 0.6533 43.27 108.98 1.000 
10 78.80 3.99 19.25 0.6214 43.66 110.92 1.000 
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โปรแกรมจะสกัดไดสารคาแรนทินเทากับ 0.67 %w/w ของมะระจีนผง (ทําการวิเคราะหดวย FeCl3-
H2SO4 reaction)  และไดสารสกัดท่ีมีคาสี L* และ Hue angle เทากับ 43.74 และ 111.11 ตามลําดับ 
และเม่ือทําการ verification คาท่ี optimization ได  โดยสกัดสารคาแรนทินท่ี 78 องศาเซลเซียส     
เปนเวลา  5  ช่ัวโมง  และปริมาตรตัวทําละลาย 20 มิลลิลิตรตอมะระจีนผง 1 กรัม  พบวาไดปริมาณ
สารคาแรนทิน 0.60±0.11%w/w  ของมะระจีนผง (ทําการวิเคราะหโดย FeCl3-H2SO4 reaction) และ
สารสกัดท่ีไดมีคาสี L* และ Hue angle เทากับ 43.1±1.63 และ 110.25±1.77  ตามลําดับ เม่ือ
วิเคราะหความแปรปรวนระหวางคาท่ีไดจากการทํานาย และคาท่ีทําการทดลองซํ้าพบวาไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)  แสดงวาสภาวะการสกัดท่ีไดจากการ optimization  
นั้นเปนคาท่ีเหมาะสม และเม่ือนําสารสกัดท่ีสกัดดวยสภาวะท่ีเหมาะสมไปวิเคราะหหาปริมาณ              
คาแรนทินดวยเทคนิค HPLC พบวามีปริมาณคาแรนทินเทากับ 0.056±0.002 %w/w ของมะระจีนผง  
คิดเปน % recovery ของวิธีการสกัดเทากับ 98.07 % (ภาคผนวก ข) เม่ือเปรียบเทียบกับผลการ
ทดลองของ Pitipanapong และคณะ (2007)  ท่ีศึกษาการสกัดสารคาแรนทินจากมะระข้ีนกดวย
เอธานอลโดยใชวิธีการสกัดดวยของเหลวที่ความดันสูง  ท่ีอุณหภูมิ 120  องศาเซลเซียส   ความดนั 
10  เมกะปาสคาล ใชปริมาตรตัวทําละลาย 60  มิลลิลิตรตอมะระผง  1  กรัม  เวลา  1 ช่ัวโมงมี                 
% recovery  เทากับ  94.89%  ซ่ึงจะเหน็ไดวามีคา  % recovery  นอยกวาการสกดัดวย soxhlet                   
(ท่ีอุณหภูมิ  78  องศาเซลเซียส   ดวยเอธานอล  95%  ปริมาตร 20  มิลลิลิตรตอมะระจีนผง 1  กรัม  
เปนเวลา  5 ช่ัวโมง)  แตใชเวลาในการสกัดนอยกวา  อยางไรก็ตามการสกัดสารคาแรนทินจากมะระ
จีนดวย soxhlet  เปนวิธีท่ีงายไมซับซอน  และมีประสิทธิภาพในการสกดัสูง (วิจติร, 2528)    
 

temperature 

 time 

70.00 72.50 75.00 77.50 80.00 
3.00 

4.50 

6.00 

7.50 

9.00 

charantin: 0.63

L: 43

Hue: 100.00

Hue: 118.00

666666

 
ภาพ 4.14  พื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการสกัดสารคาแรนทินจากมะระจนี 



 69 

 
 
ภาพ 4.15   สารสกัดดวยเอธานอล 95% ของมะระจีนผงโดยใช soxhlet ท่ีอุณหภูมิ                                       
                  78  องศาเซลเซียส  5  ช่ัวโมง                               
 
 

 
 

ภาพ 4.16  สารสกัดคาแรนทินเขมขนท่ีระเหยตัวทําละลายออกแลว (crude extract) 


