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บทคัดย่อ 
เนื้อตาลสุก เป็นผลิตภัณฑ์ทางเศรษฐกิจที่ส าคัญที่มีความต้องการทางการตลาดค่อนข้างสูง  แต่เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่อง

ของระยะเวลาการให้ผลผลิตที่ต้องเก็บเกี่ยวตามฤดูกาล รวมถึงการมีอายุการเก็บรักษาที่สั้น เพราะเนื้อตาลสุกจะมีจุลินทรีย์และ
ปริมาณความช้ืนจ านวนมาก เป็นสาเหตุท าให้เนื้อตาลสุกเกิดการเสื่อมคุณภาพเร็วไม่เหมาะแก่การน ามาบริโภค ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้
ท าการศึกษากระบวนการท าเนื้อตาลอบแห้งด้วยเครื่องอบไมโครเวฟโดยมี 1) ศึกษาสภาวะที่ก าลังของไมโครเวฟที่ 800 วัตต์ 
2) ตรวจสอบ  สีและความช้ืน ก่อน หลังทุกๆ 1 นาทีเป็นเวลา 6 นาที จากการศึกษาพบว่าในการอบเนื้อตาลสดที่ก าลังของไมโครเวฟที่  
800 วัตต์ อบเป็นระยะเวลา 5 นาที ท าให้ความช้ืนของเนื้อตาลลดลงร้อยละ 36.43 และมีร้อยละของอัตราการท าแห้งสูงที่สุดคือ 
21.21 กรัมน้ าต่อนาที และเมื่อน ามาทดสอบความเข้มสีของเนื้อตาลอบแห้งที่ได้ พบว่ามีความเข้มสีอยู่ในโทนสีเหลืองใกล้เคียงกับสี
ของเนื้อตาลสด และเมื่อน าเนื้อตาลอบแห้งมาคืนรูปโดยใช้เนื้อตาลอบแห้งจ านวน 100 กรัม ละลายในน้ า 1 ลิตร พบว่าเนื้อตาล
อบแห้งคืนรูปมีสีโทนเหลืองเทียบเท่ากับเนื้อตาลสด   
ค าส าคัญ : เนื้อตาลอบแห้ง, ไมโครเวฟ  

Abstract 
A fresh palmyra palm is an important economic product with high demand in the market. But the 

limitation of harvest seasoning and short post-harvest life, the palmyra palm is hard to preserve due to its 
numerous moistness and microorganism which cause fast biodegradation not suitable for customers’ 
consumption. This research aimed to study a dried palmyra palm process by using microwave dryer. The 
proper heat power condition of microwave dryer for palmyra palm drying was at 800 watts. The palmyra 
palm’s moisture content and color were observed every minute for 6 minutes. The result found that  the best 
condition of drying palmyra palm was using microwave power at 800 watts for 5 minutes. The moisture 
content was decreased 63.57 percentages with drying rate of 21.21 g. per minute. The dried palmyra palm’s 
color intensity was yellow close to fresh palmyra palm. The reconstitution test was performed by using 100 
grams of dried palmyra palm and 1 liter of water. It was found that the dried palmyra palm could be reverted 
as fresh palmyra palm. The color intensity was not changed, therefore, it can be substituted.  
Keyword :  Dried palmyra palm, Microwave  
 
1.  บทน า 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
  ตาลโตนด  มีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Borassus flabililfer Linn มีถิ่นก าเนิดในเอเชียตอนใต้แถบฝั่งตะวันออกของอินเดีย
และกระจายตัวทั่วภูมิภาค ซึ่งพบมากในอินเดีย ศรีลังกา สหภาพเมียนมาร์ กัมพูชา มาเลเชีย อินโดนีเชีย และไทย นิยมน าผลมา
รับประทานทั้งผลอ่อน  และผลสุก ซึ่งผลสุกของตาลโตนดจะเริ่มออกในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ของทุกปี (สุภารัตน์, 2546) 
และสามารถเก็บได้ประมาณ  3 วัน เพราะในเนื้อตาลสดจะมีความช้ืนสูงท าให้เกิด จุลลินทรีย์ หรือเช้ือราได้ง่าย ดังนั้นการที่จะให้มี
เนื้อตาลใช้นอกฤดูกาล ต้องท าให้เนื้อตาลมีความช้ืนลดลง ซึ่งกระบวนการลดความช้ืนวิธีหนึ่งคือการอบแห้ง  
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  การอบแห้งเปน็กระบวนการแปรรูปที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บที่ยาวนาน  โดยการลดปริมาณน้ าอิสระหรือความช้ืน 
(Water activity) ต่ าจนถึงระดับที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย์ และการท างานของเอ็นไซม์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพในอาหาร  นอกจากนั้นการลดความช้ืนและปริมาตรของอาหารยังช่วยลดค่าใช้จ่ายและสะดวกในการเก็บรักษา  และการขนส่ง 
(ฤทธิชัย และคณะ, 2554) การอบแห้งเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายเทความร้อนและมวลสาร ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติต่างๆ ของอาหารซึ่งเกิดอย่างต่อเนื่อง ท้ังยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เป็นจ านวนมาก หากต้องการหาสภาวะ
ทีเ่หมาะสมในการอบแห้งอาหารหรือวัสดุชีวภาพจะต้องท าการทดลองหลายครั้งเพื่อหาข้อมูลผลกระทบของปัจจัยต่างๆ ซึ่งจะท าให้
เสียค่าใช้จ่ายหรือเวลาที่ต้องใช้ในการทดลอง รวมทั้งการเกิดความยุ่งยากในการทดลอง (สักกมน, 2555) ซึ่งการอบแห้งวิธีการ
อบแห้งอาหารและวัสดุชีวภาพมีหลายวิธี วิธีหนึ่งที่นิยมใช้คือการอบแห้งด้วยลมร้อน  ซึ่งเป็นวิธีที่ควบคุมการท างานได้ง่ายและ
ไม่ซับซ้อนแต่มีข้อจ ากัดที่ส าคัญคือ  ใช้เวลาในการอบแห้งที่นานส่งผลต่อการเสื่อมคุณภาพทางกายภาพ, การสูญเสียสารอาหาร และ
สารออกฤทธิ์ส าคัญต่างๆ (สมชาติ, 2540) อีกวิธีหนึ่งในการท าแห้งคือการท าแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟ 
  คลื่นไมโครเวฟจัดเป็นนวัตกรรมการสร้างความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งสามารถซึ่งสามารถสร้าง
ความร้อนภายในอาหารหรือวัสดุชีวภาพได้ดี เนื่องจากไม่มีผลกระทบจากการถ่ายเทความร้อนผ่านตัวกลาง ดังนั้นการอบแห้งด้วย
คลื่นไมโครเวฟจึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการอบแห้ง สามารถลดเวลาในการอบแห้งได้ดีกว่าการอบแห้งด้วยลมร้อน 7-10 เท่า 
จึงช่วยรักษาคุณภาพ และลดอัตราการสูญเสียสารอาหารได้เป็นอย่างดี (ฤทธิชัย, 2554ก) ซึ่งวิธีการใช้คลื่นไมโครเวฟได้มีการน าไปใช้
ท าแห้งกับอาหารหรือวัสดุชีวภาพหลายอย่างเช่น การอบแห้งสาหร่ายเตา (Spirogyra sp.), ผักขม (Spinach), กระเจี๊ยบเขียว(Okra), 
ข้าวเปลือก (Paddy rice),ใบสะระแหน่ (Mint leaves), และกีวีแผ่น (Kiwifruits)  เป็นต้น ดังนั้นคลื่นไมโครเวฟจึงเป็นการท าแห้งที่
น่าสนใจในการน ามาท าแห้งกับเนื้อตาลสุก 
 1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
  1.2.1  เพื่อศึกษาเครื่องมือและสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเนื้อตาลอบแห้ง   
  1.2.2  เพื่อศึกษาคุณสมบัติของเนื้อตาลอบแห้ง  ได้แก ่ สี  ความช้ืน 
 1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
    1.3.1  เพื่อศึกษาคุณสมบัติของเนื้อตาลอบแห้งได้แก่  สี  ความช้ืน   
   1.3.2 ตาลที่ใช้ในการทดลองเป็นตาลโตนด พันธุ์ตาลหม้อ  ในจังหวัดปทุมธาน ี
2.  วิธีการด าเนินการวิจัย 
 2.1  วัตถุดิบ การเตรียมเนื้อตาล และการทดลองการท าแห้ง 
  คัดเลือกลูกตาลสุกที่มีความสุกเต็มที่ คุณภาพดีไม่เน่าเสียเนื้อภายในมีสีเหลืองน ามาล้างให้สะอาดทั้งขั้วผลจากนั้นน าลูกตาล
ทั้งลูกไปยีกับน้ าสะอาด ในอัตราส่วนลูกตาลสุก 1 ส่วน ต่อน้ าสะอาด 3 ส่วน แล้วน าเนื้อลูกตาลสุกที่ได้มากรองแยกเอาเส้นใยออก    
โดยใช้ตะแกรงขนาด 60 เมส ทิ้งให้ตกน้ าในผ้าขาวบาง 1 วัน เนื้อตาลสุกที่ได้วางในถาดเซรามิครูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ในปริมาณ 70 กรัม  
จ านวน 7 ตัวอย่าง น าไปท าแห้งด้วยเครื่องอบแห้งไมโครเวฟ (ยี่ห้อ Samsung  MS23F301EAW) ก าลังของไมโครเวฟที่ใช้ในการอบแห้ง 
800 วัตต์  โดยก าหนดเวลาการอบแห้งเนื้อตาลของแต่ละตัวอย่างแตกต่างกันตัวอย่างละ 1 นาที โดยเริ่มต้นที่เวลา 1 ถึง 7 นาที  
ตามล าดับ เนื้อตาลที่ได้จะน าผลมาหาเวลาที่เหมาะสมในการท าแห้ง โดยพิจารณาจาก สีตาลคืนตัวกับตาลสด และความช้ืน
หลังการท าแห้ง 
 2.2  การวิเคราะห์คุณสมบัติของเนื้อตาลท าแห้ง  
  2.2.1  การวิเคราะห์ค่าความช้ืนของเนื้อตาลสุกอบแห้ง 
   น าเนื้อตาลสุกอบแห้งใส่ในถ้วย Watch glass จ านวน 7 ตัวอย่าง สุ่มตัวอย่างเนื้อตาลสุกอบแห้ง จ านวน 3 ตัวอย่าง 
ที่ก าลังของไมโครเวฟที่ 800 วัตต์ จากนั้นน ามาช่ังน้ าหนักเนื้อตาลสุกอบแห้งด้วยตาช่ังระบบ ดิจิตอล 4 ต าแหน่ง (ยี่ห้อ AND รุ่น 
HR-200) น าข้อมูลผลต่างของน้ าหนักเนื้อตาลสุกอบแห้งก่อนและหลังมาค านวณหาค่าความช้ืนของเนื้อตาลสุกอบแห้งโดยมี สมการ
สัมพันธ์ตามที่แสดงใน (1) 
            

  
 (1) 
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  เมื่อ     คือ ความช้ืนของเนื้อตาลสุกอบแห้ง  
        และ     คือ น้ าหนักของเนื้อตาลสุกอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งไมโครเวฟ (น้ าหนักเริ่มต้น) และน้ าหนัก
สุดท้ายของเนื้อตาลสุกอบแห้ง (กรัม) ตามล าดับ 
  2.2.2  การวิเคราะห์ค่าสีของเนื้อตาลสุกอบแห้ง 
   น าเนื้อตาลสุกอบแห้งมาบดให้เป็นผงด้วยเครื่องบดแบบหมุนเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง แล้วไปผ่านตะแกรงร่อนขนาด 
0.12 มิลลิเมตร ตรวจสอบคุณภาพโดยการวัดค่าสอีาหาร (เครื่องวัดสี รุ่น SN C0457) โดยใช้ตัวอย่างเนื้อตาลสุกอบแห้ง 5 กรัม 
ท าการวัดสีในเทอมของตัวแปร L (ความสว่าง) a (ค่าความสีแดง-เขียว) b (ค่าแสดงสีเหลือง-น้ าเงิน) C (ค่าความเข้มของโทนสี) และ 
h (องศาส)ี 
3.  ผลการวิจัย และอภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเนื้อตาลอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งไมโครเวฟ ที่ก าลังของไมโครเวฟที่ 800 วัตต์ 
การอบแห้งเนื้อตาลของแต่ละตัวอย่างแตกต่างกันตัวอย่างละ 1 นาที ที่เวลา 1 ถึง 7 นาที ตามล าดับ ได้แสดงร้อยละปริมาณ
ความช้ืน และอัตราการท าแห้ง ดังตารางที่ 1 แนวโน้มการเปลี่ยนของร้อยละความช้ืนกับเวลาแสดงดังรูปที่ 1 และแสดงแนวโน้ม
อัตราการท าแห้งกับเวลา ดังรูปที่ 2  
 
ตารางที่ 1   แสดงปริมาณความช้ืนและอัตราการท าแห้งที่เวลาต่าง ๆ จากการท าแห้งด้วยไมโครเวฟ  800 วัตต์ 

ระยะเวลา (นาที) ความช้ืน (ร้อยละ) อัตราการท าแห้ง (กรัมน้ า/นาที) 
1 85.12 ±0.90 4.88 ±0.90 
2 80.30 ±1.92 4.82 ±1.07 
3 72.70 ±0.86 7.60± 2.33 
4 57.64 ±4.26 15.06± 3.40 
5 36.43 ±1.81 21.21±4.65 
6 23.74 ±3.07 12.69± 1.74 

หมายเหตุ  ปริมาณเนื้อตาลที่ใช้ในการอบแห้งแต่ละตัวอย่างจ านวน 70 กรัม  
 

 
รูปที่  1  ปริมาณความช้ืนและระยะเวลาที่อบเนื้อตาล 
 
  จากข้อมูลในรูปที่ 1  ในระยะเวลาการอบเนื้อตาล 1 นาที ปริมาณความช้ืนร้อยละ 85.12, 2 นาที ร้อยละ 80.30, 3 นาที 
ร้อยละ 72.70, 4 นาที ร้อยละ 57.64, 5 นาที  ร้อยละ 36.43, 6 นาที ร้อยละ 23.74 จากกราฟแสดงให้เห็นว่า ในช่วงนาที 3-5 นาที 
ปริมาณความช้ืนลดลงอย่างรวดเร็ว 
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รูปที่ 2  กราฟแสดงอัตราการท าแห้งกับระยะเวลาที่ใช้ในการท าแห้ง 

 
  จากรูปที่ 1 และ 2 แสดงให้เห็นถึงปริมาณความช้ืน (โดยน้ าหนักเปียก) และอัตราการท าแห้ง (กรัมน้ าต่อนาที) ที่ก าลัง
ไมโครเวฟ ที่ 800 วัตต์  พบว่าในช่วงแรกของการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ ที่ 0 ถึง 2 นาที มีอัตราการท าแห้งที่ 4.8 กรัมน้ า/นาที 
และเพิ่มขึ้น ในนาทีท่ี 3 4 และ 5 มีอัตราการท าแห้งที่ 7.6 15.0 และ 21.2 กรัมน้ า/นาที ตามล าดับ และลดลงที่ 6 นาที โดยมีอัตรา
การท าแห้งที่ 12.7 กรัมน้ า/นาที จะเห็นได้ว่าการท าแห้งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ระยะแรกเป็นช่วงที่เริ่มให้พลังงานไมโครเวฟในเนื้อ
อาหาร แล้วท าให้โมเลกุลของน้ าในอาหารเริ่มสั่นจนเกิดความร้อน จากขอบช้ินอาหารเข้าสู่ศูนย์กลางช้ินอาหาร จึงท าให้มีอัตราการ
ท าแห้งต่ า  ในช่วงระยะที่ 2 ช้ินอาหารเริ่มมีความร้อนสะสมมากขึ้น ท าให้น้ าที่มีในช้ินอาหารเกิดการระเหยอย่างรวดเร็ว จึงท าให้
อัตราการท าแห้งสูงขึ้น  และในระยะที่ 3 เป็นระยะที่อัตราการท าแห้งต่ าลง เนื่องจากปริมาณน้ าในช้ินอาหารมีปริมาณที่ต่ า จึงท าให้
น้ าที่ระเหยออกจะเนื้ออาหารมีปริมาณที่น้อยลง 
 
ตารางที่ 2  แสดงค่าสีของเนื้อตาลสด เนื้อตาลผง และตาลผงหลังคืนรูป 

ลักษณะเนื้อตาล 
ค่าสี 

L a b C h 
สด 54.39 ± 0.30b 30.19 ± 0.83a 67.38 ± 1.05a 73.84 ± 1.29a 65.86 ± 0.28c 
ผง 59.89 ± 1.07a 14.92 ± 1.10c 41.27 ± 1.92c 43.88 ± 2.16c 70.14 ± 0.62b 
คืนรูป 47.06 ± 0.08c 19.13 ± 0.02b 56.12 ± 0.13b 59.29 ± 0.12b 71.18 ± 0.06a 
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หมายเหตุ ตัวอักษร a-c แสดงความแตกต่างในแนวตั้งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 (p<0.05) 
จากค่าสีในตารางที่ 2  แสดงให้เห็นค่าสี L a b C และ h ของเนื้อตาลสด เนื้อตาลผง และตาลผงหลังคืนรูป ว่ามีค่าแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย 
 

 
 
รูปที่ 3 เนื้อตาลอบแห้งทีก่ าลังของไมโครเวฟที่ 800 วัตต์ (a) 1 นาท,ี (b) 2 นาท,ี (c) 3 นาท,ี (d) 4 นาที ,(e) 5 นาท,ี (f) 6 นาท,ี (g) 7 นาท ี
 
  จากการทดลองการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งไมโครเวฟพบว่า  เนื้อตาลสดที่น ามาอบแห้งที่ก าลังของไมโครเวฟที่ 800 วัตต์ 
ระยะเวลา  5 นาที  มีความช้ืนลดลงถึงร้อยละ  36.43  และมีคุณภาพสีที่เทียมเท่ากับเนื้อตาลสดสามารถน ามาใช้ในการประกอบ
อาหารทดแทนเนื้อตาลสดได ้

 
 
รูปที่ 4  แสดงการเปรียบเทียบเนื้อตาลสด ( h ) เนื้อตาลอบแห้ง ที่ก าลังไมโครเวฟ 800 วัตต์ เวลา 5 นาที ( i ) และเนื้อตาลคืนรูป 

100 กรัม ละลายในน้ า 1 ลิตร ( j ) 
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  จากค่าสีในตารางที่  2 จะเห็นว่าค่าสีที่ได้ในตาราง มีความสอดคล้องกับสีที่สามารถมองด้วยตา แสดงให้เห็นว่าเนื้อตาลสด
มีสีออกเหลืองอมส้ม และมีสีที่เข้มที่สุด และเมื่อท าการอบแห้งจนได้เป็นตาลผงจะมีสีทองออกเหลือง เมื่อน าไปคืนรูปจึงท าให้สีของ
เนื้อตาลหลังคืนรูปมีสีออกเหลือง เช่นเดียวกัน  
  การที่สีของเนื้อตาลมีค่าสีแดง และสีค่าเหลืองน้อยลง เนื่องจากกระบวนการให้ความร้อนในการระเหยน้ า ตอนที่
ท าการอบแห้งด้วยไมโครเวฟที่มีการใช้อุณหภูมิที่สูง จึงท าให้มีการเสื่อมสลายของสารสีในเนื้อตาลสด เช่น เบต้าแคโรทีน (มีสีส้ม) 
ท าให้เนื้อตาลหลังการอบแห้งมีสีส้มที่ลงจากเนื้อตาลสด ซึ่งมีความสอดคล้องกับค่าสี C และ h ที่บ่งบอกความเข้มและโทนสี
ของเนื้อตาล 
4.  สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการอบแห้งเนื้อตาลด้วยก าลังไมโครเวฟ 800 วัตต์ โดยใช้เนื้อตาลสดเริ่มต้น จ านวน 70 กรัม สรุปผลการวิจัยได้
ดังนี ้
 4.1  ระยะเวลาที่ใช้ในการอบ 5 นาที ท าให้ความช้ืนของเนื้อตาลลดลงร้อยละ 36.43 และมีร้อยละของอัตราการท าแห้งสูงที่สุด
คือ 21.21 กรัมน้ าต่อนาที  
 4.2  การทดสอบความเข้มของสีเนื้อตาลอบแห้งที่ได้ พบว่ามีความเข้มสีอยู่ในโทนสีเหลืองใกล้เคียงกับสีของเนื้อตาลสด และ
เมื่อน าเนื้อตาลอบแห้งมาคืนรูปโดยใช้เนื้อตาลอบแห้งจ านวน  100 กรัมละลายในน้ า 1 ลิตร พบว่าเนื้อตาลอบแห้งคืนรูปมีสีโทน
เหลืองเทียบเท่ากับเนื้อตาลสด   
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