
บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 
ในปจจุบันประชาชนสวนใหญมีแนวโนมท่ีจะดูแลสุขภาพกันมากข้ึน ทําใหผลิตภัณฑจาก

ธรรมชาติไดรับความนิยมมากข้ึนดวย เนื่องจากผูบริโภคสวนใหญเช่ือวาผลิตภัณฑท่ีไดจาก
ธรรมชาติมีความปลอดภัยมากกวาผลิตภัณฑที่ไดจากการสังเคราะห ซ่ึงสีก็เปนองคประกอบหน่ึงท่ี
เขามามีบทบาทในสวนผสมของอาหาร เนื่องจากสีใชดึงดูดหรือซอนเรนความบกพรองของ
ผลิตภัณฑ  สวนใหญในปจจุบันอุตสาหกรรมอาหารยังคงใชสีท่ีไดจากการสังเคราะหอยูมาก ซ่ึง
อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของผูบริโภคได จึงไดมีการศึกษาวิจัยหาวิธีการสกัดสารใหสีจาก
ธรรมชาติมากข้ึน เพื่อใชทดแทนสีท่ีไดจากการสังเคราะหและเปนการใชประโยชนจากส่ิงท่ีมีอยู
ตามธรรมชาติ 
 สารใหสีท่ีไดจากธรรมชาติสวนใหญมักจะอยูในรูปของแอนโทไซยานิน (anthocyanins) 
ฟลาโวนอยด (flavonoids)  แคโรทีนอยด (carotenoids) ควินิน(quinines) แอลคาลอยด (alkaloids) 
และบีตาเลน (betalains) มักจะพบในพืช ผัก ผลไมหรือดอกไม บีตาเลน เปนกลุมของสารประกอบ
ท่ีใหสี ซ่ึงพบในหัวบีต (beet root) สารในกลุมบีตาเลนประกอบดวยสารใหสี 2 กลุมยอย ไดแก     
บีตาไซยานิน  (betacyanins)  ซ่ึงเปนสารใหสีแดง-มวง และบีตาแซนทิน (betaxanthins)  ซ่ึงเปน
สารใหสีเหลือง คุณสมบัติท่ีสําคัญของบีตาเลน คือ ละลายนํ้าไดดี และจัดเปนสารใหสีท่ีใน
โครงสรางโมเลกุลประกอบดวยไนโตรเจน (นิธิยา, 2549) ซ่ึงในเปลือกของผลแกวมังกร พบวา เปน
สารในกลุมของบีตาเลน (ถาวร และนิพนธ, 2547) ซ่ึงบีตาเลนจะมีความคงตัวท่ี pH ระหวาง 4.0-7.0 
(Von Elbe et al.,1974) สวนวิตามินซีจะมีผลในการปองกันการเปล่ียนแปลงของสีในบีตาเลนได  
(Herbach et  al., 2006)  
            แกวมังกร เปนผลไมท่ีมีกากใยสูง แคลอรีตํ่า อุดมไปดวยวิตามินซี คลอโรฟลล เมล็ดของ
แกวมังกรอุดมไปดวยไขมันไมอ่ิมตัวซ่ึงมีประโยชนตอรางกาย แกวมังกร มีช่ือทางวิทยาศาสตรวา 
Hylocereus  undatus  สวน“dragon fruit” เปนช่ือสามัญท่ีนิยมเรียกกนัในฝงเอเชียโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
เอเชียตะวันออก ไดแก จีน ญ่ีปุน เกาหลีเหนือ-ใต ไตหวัน บางประเทศในยุโรปเรียกแกวมังกรวา 
“pitaya”  เปนพืชในตระกูลตะบองเพชร 
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สุรพงษ (2545) กลาววา แกวมังกรท่ีจะเก็บเกี่ยวผลไดนั้น คือ หลังจากดอกบานแลว
ประมาณ 30 วัน หรือหลังจากผลเร่ิมเปล่ียนสีแลวอยางนอย 3-4 วัน คุณภาพของผลท่ีเก็บเกี่ยวไดมี
ความหวานไมนอยกวารอยละ 13 และมีกรดอยูรอยละ 0.25 จากการวิเคราะหคุณสมบัติของ         
ผลแกวมังกร พบวา เม่ือเก็บเกี่ยวมาแลวสวนใหญรสชาติจะไมเปล่ียนแปลงในทางที่ดีข้ึน ไมมีการ
สุกเกิดข้ึน ไมมีอัตราการหายใจเพ่ิมข้ึน  แกวมังกรเปนพืชท่ีปลูกไดงายและกําลังเปนที่นิยมของ
ผูบริโภคเนื่องจากมีคุณคาทางอาหารสูง (ฮอลิเดยปารคเขาใหญรีสอรท, 2551) และเปนผลไมท่ี
ไดรับการบริโภคเพิ่มข้ึน โดยคนไทยนิยมบริโภคผลแกวมังกรเฉล่ีย 6,000 ตัน/ป สงผลทําใหเหลือ
เปลือกแกวมังกรทิ้งประมาณ 180 ตัน/ป (มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2550)  ซ่ึงไมไดนํามาใชประโยชน 
ดังนั้นจึงเปนส่ิงท่ีนาสนใจในการนําเปลือกแกวมังกรที่ เหลือท้ิงนี้มาสกัดสารสี เพื่อนําไป
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนในอุตสาหกรรมอาหารทดแทนการใชสีสังเคราะห ซ่ึงตัวอยาง
การศึกษาวิธีการสกัดและตัวทําละลายท่ีเหมาะสมท่ีใชในการสกัดสารใหสีแดงจากเปลือกแกวมังกร 
โดยถาวร และนิพนธ (2547) พบวา การหมักเปลือกแกวมังกรดวยสารละลายเอธานอลเขมขน      
รอยละ 20 (ปริมาตร/ปริมาตร) ในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเขมขนรอยละ 0.5 (ปริมาตร/
ปริมาตร) เปนวิธีการท่ีเหมาะสมที่สุดในการสกัดสารสีแดงจากเปลือกแกวมังกร อยางไรก็ตามสาร
ท่ีใชในการสกัดเปนสารละลายกรดไฮโดรคลอริก ซ่ึงอาจไมเหมาะสมในการใชในอุตสาหกรรม
อาหาร  
 การศึกษาผลกระทบของกระบวนการผลิตและการรักษาสีของน้ําแกวมังกรและความคงตัว
ของบีตาไซยานิน (Herbach  et  al., 2006) พบวา การกรองน้ําแกวมังกรมีผลตอคาความสวาง (L*) 
และ คา hue angle (h°)  สวนคา chroma (C*) และคาความคงตัวของบีตาไซยานินมีการเปล่ียนแปลง
อันเนื่องมาจากกระบวนการพาสเจอไรซ ซ่ึงกระบวนการพาสเจอไรซแบบ HTST   (high 
temperature short time) นั้นมีผลตอการสูญเสียสีและความคงตัวของบีตาไซยานินนอยมาก         
สวนแสงนั้นจะทําใหสีของนํ้าแกวมังกรซีดจางลง ซ่ึงวิธีการปองกัน คือ การเติมกรดแอสคอรบิก 
รอยละ 1 ในระหวางการเก็บรักษา ซ่ึงพบวา เม่ือเวลาผานไป 6 เดือน ยังคงเหลือปริมาณ              
บีตาไซยานินประมาณ รอยละ 70 จากปริมาณเร่ิมตน  

ตลาดน้ําผลไมพรอมดื่มมีมูลคาตลาดรวม 8,000 ลานบาท มีอัตราการเติบโต รอยละ 20 
แบงเปน 3 สวนตลาด คือ ตลาดน้ําผลไมรอยละ 100 (premium market)  ตลาดน้ําผลไมรอยละ 40      
(medium  market)  และนํ้าผลไมรอยละ 5 – 25  (economy  market) หรือตลาดสวนลาง  ซ่ึงการ
ขยายตัวของน้ําผลไมในตลาดสวนลาง  มีมูลคาตลาด 3,000 ลานบาท มีอัตราการเติบโต รอยละ 22 
ซ่ึงน้ําผลไมในตลาดสวนลางยังเปนตลาดขนาดใหญและมีการเติบโตสูง   รองจากตลาดน้ําผลไม
รอยละ 100  การทําตลาดจะมุงเนนกลุมวัยรุน เนนสีสันของน้ําผลไม รวมถึงจุดขายเร่ืองความสดช่ืน
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(ประชาชาติธุรกิจ, 2551) เนื่องจากน้ําผลไมในตลาดลางนี้สวนใหญจะเติมสีสังเคราะหเพื่อเนนใหมี
สีสันสวยงาม แตสีสังเคราะหท่ีเติมลงไปอาจไมปลอดภัยตอผูบริโภคเม่ือเทียบกับสีท่ีไดจาก
ธรรมชาติ  

วันเพ็ญ (2533) ไดศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมของการทําแหงน้ําผลไมผสม โดยการทําแหง
แบบใชลูกกล้ิง และการทําแหงแบบพนฝอย พบวาวิธีการทําแหงแบบพนฝอยจะใหผลิตภัณฑ      
ผงท่ีดีกวาการทําแหงแบบใชลูกกล้ิง และการศึกษาสภาวะการทําแหงของน้ํามะมวงแบบพนฝอย 
(Milton  et  al., 2005) คือ อุณหภูมิลมเขา 160 องศาเซสเซียส  อุณหภูมิลมออก  70-75               
องศาเซสเซียส   อัตราการไหลของน้ํามะมวง 10  มิลลิลิตร/นาที   และอัตราการไหลของอากาศ  0.7 
ลูกบาศกเมตร/นาที  ความเขมขนน้ํามะมวง เทากับ 12 องศาบริกซ (°Brix) เติมมอลโตเดกซทริน  
กัมอะราบิก รอยละ 12 และเซลลูโลส รอยละ 9 จะทําใหผลิตภัณฑท่ีไดมีขนาดอนุภาคท่ีสมํ่าเสมอ
กัน และการเติมมอลโตเดกซทริน  กัมอะราบิก และแปงดัดแปรรวมกันนั้นจะทําใหขนาดของ
ผลิตภัณฑท่ีไดมีความสม่ําเสมอมากกวาการเติมสารเพียงชนิดเดียว (Dattanand et al., 2007) ดังนั้น
การทดลองนี้จึงทําการศึกษาหาตัวทําละลายที่เหมาะสมท่ีใชในการสกัดสารใหสีแดงจากเปลือก 
แกวมังกรและการทําแหงแบบพนฝอยของสารสกัดสีแดงจากเปลือกแกวมังกร เพื่อใหไดเปนผงสี
จากธรรมชาติ ซ่ึงสวนใหญน้ําผลไม รอยละ 25 จะเติมสีสังเคราะห ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของ
ผูบริโภคจึงทดลองใชผงสีแดงจากเปลือกแกวมังกร โดยประยุกตใชกับน้ําสตรอเบอรี รอยละ 25 ท่ี
ผานกระบวนการพาสเจอไรซ เปรียบเทียบกับการใชสีสังเคราะหสีแดงท่ีมีขายทางการคา 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา เพื่อ 
 

   1.2.1 เปรียบเทียบตัวทําละลายท่ีเหมาะสม         ท่ีใชในการสกัดสารใหสีแดงจากเปลือก      
    แกวมังกร 

1.2.2 ใหทราบสภาวะการทําแหงของสารสกัดสีแดงจากเปลือกแกวมังกรโดยการทําแหง
แบบพนฝอย 

 1.2.3  ใหทราบองคประกอบทางเคมีของสารสีแดงท่ีสกัดไดจากเปลือกแกวมังกร 
 1.2.4  ใหทราบความเสถียรของสารสกัดสีแดงผงจากเปลือกแกวมังกร 

 1.2.5  เปรียบเทียบการใชสารสกัดสีแดงจากเปลือกแกวมังกรกับสีสังเคราะหสีแดง 
(Ponceau 4 R) ในน้ําสตรอเบอรี 

 
 



 

4

1.3 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา 
 

1.3.1   ทราบชนิดและสมบัติทางกายภาพและเคมีของสารสีแดงจากเปลือกแกวมังกร 
 1.3.2  เพิ่มมูลคาของเปลือกแกวมังกรใหเกิดประโยชนมากข้ึน 

 
1.4 ขอบเขตการวิจัย   
 

ทําการศึกษาสารสกัดสีแดงผงจากเปลือกแกวมังกรเปรียบเทียบกับสีสังเคราะหสีแดง 
(Ponceau 4 R) ท่ีมีขายทางการคา ในการผลิตน้ําสตอเบอรีท่ีผานกระบวนการพาสเจอไรซ โดยใช
แกวมังกรสายพันธุเปลือกสีแดงเนื้อในสีขาว (Hylocereus  undatus) ในการทดลอง 
 
1.5 วิธีการวิจัย แบงออกเปน 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
 

ตอนท่ี 1  การเปรียบเทียบตัวทําละลาย ท่ีเหมาะสมท่ีใชในการสกัดสารสีแดงจากเปลือก                     
แกวมังกร 

ตอนท่ี 2  การผันแปรระดับการเติมมอลโตเดกซทรินและกัมอะราบิกของสารสกัดสีแดง
จากเปลือกแกวมังกร โดยการทําแหงแบบพนฝอย 

ตอนท่ี 3  การศึกษาความเสถียรของสารสกัดสีแดงผงจากเปลือกแกวมังกร 
ตอนท่ี 4  การเปรียบเทียบการใชสารสกัดสีแดงผงจากเปลือกแกวมังกรกับสีสังเคราะห       

สีแดง (Ponceau 4 R) ในการผลิตน้ําสตรอเบอรีท่ีผานกระบวนการ พาสเจอไรซ 
 


