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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมของการแปรรูปมะมวงแผนกรอบดวยเทคนิคการทอดสุญญากาศโดย
ใชวิธีการทางสถิติ ผลการศึกษาพบวาสามารถหาสภาวะที่เหมาะสมของการแปรรูปมะมวงแผนกรอบโดยใช เทคนิคพื้นที่ผิวตอบสนอง
ดวยวิธแี บบบ็อกซ-เบ็หนเกน โดยปจจัยที่ศึกษาประกอบดวยอุณหภูมิในการทอดที่ 75, 85 และ 95 oC (X1) เวลาในการทอดที่ 25, 30
และ 35 min (X2) และเวลาที่ใชเหวี่ยงลดปริมาณน้ํามันในสภาวะสุญญากาศที่ 20, 30 และ 40 min (X3) ตามลําดับ พบวามีรูปแบบ
สมการโพลิโนเมียมกําลังสองที่ ใชในการทํานายปริมาณน้ํามันที่ เหลือในมะมวงแผนกรอบ โดยมีสมการเทากับ Y1 = 11.33 -0.79X1
+0.21X2 +0.011X3 - 0.24X1X2 -0.38X1X3 – 0.37 X2X3 + 5.15X12 + 0.82X22 + 1.42X32 (R2= 0.9827) สภาวะที่เหมาะสมในการ
แปรรูปมะมวงแผนกรอบ ที่อุณหภูมิเทากับ 86.4 oC เวลาในการทอดเทากับ 31.5 min และเวลาที่ใชเหวี่ยงลดปริมาณน้ํามันเทากับ
30 min เปนสภาวะที่มีปริมาณน้ํามันเหลือในผลิตภัณฑนอยที่สุด เทากับ 11.33±0.39 mg/100 g ผลการวิเคราะหคาความชื้ น
สุดทาย (Mf) และปริมาณน้ําอิสระ (aw) มีคาเทากับ 5.14±0.92% (w.b.) และ 3.15±0.73 ผลิตภัณฑมีคาสี L*, a*, b* ซึ่งมีคาเทากับ
42.8r2.07, 6.5 r2.07, 16.5 r1.82 ตามลํ า ดั บ ค า แรงกดแตก ค า ความเปราะ และผลิ ต ภั ณ ฑ แ ตกเท า กั บ 94.93±34.21 N ,
70.61r32.46 N/s และ 304.4r77.52 times ตามลําดับ
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Abstract
The objective of this study was to investigate the optimum conditions for vacuum frying of crispy mango
chip using statistical experimental design. The result was successfully determined by response surface
methodology of Box-Behnken and it was used to design the vacuum frying conditions of crispy mango chip.
Experimental factors effecting the optimum conditions were carried out at different frying temperature levels (75,
85 and 95 oC), frying time ( 2 5 , 30 and 35 min) and centrifugal time ( 20, 30 and 40 min). The second degree
polynomial equation for prediction of fat value of crispy mango chip during vacuum frying was Y1 = 11.33 -0.79X1
+0.21X2 +0.011X3 - 0.24X1X2 -0.38X1X3 – 0.37 X2X3 + 5.15X12 + 0.82X22 + 1.42X32 ( R2= 0.9827) . The optimum
conditions for frying temperature was 86.4 oC with 31.5 min of frying times and 30 min of centrifugal time, giving

12

the lowest oil uptake of 11.33±0.39 mg/100 g and maximum of L*-value and b*-value was 42.8r2.07 and 16.5r1.82,
respectively. The texture analysis namely hardness, linear distance and count peak were 94.93r3 4 . 2 1 N,
70.61r32.46 N/s and 304.4r77.52 times, respectively.
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กระบวนการผลิ ต และเงื่ อ นไขในการผลิ ต ที่ เ หมา ะ ส ม
1. บทนํา
(Chailungka and Asssawarachan, 2015) น อ ก จ า ก นี้ ก า ร
มะมวง (Mangifera indica L. Anacardiacea) เปนไม
วิ เ คราะหด วยวิ ธีการพื้ นผิว ตอบสนองสามารถทํ าให ไดสมการ
ผลที่สําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทยซึ่งมีการปลูก
ทํานายกระบวนการแปรรูปมะมวงกรอบดวยการทอดสุญญากาศ
มะมวงอยางกวางขวางในเกือบทุกพื้นที่ของประเทศ มีพื้นที่รวม
ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสม
ทั้งหมดประมาณ 614,178 ไร ใหผลผลิตประมาณ 530,370 ตัน โดยใชวิธีการออกแบบการทดลองทางสถิติเพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน
(ระบบสารสนเทศการผลิตทางการเกษตร online, กรมสงเสริม อั น ได แ ก ระดั บ อุ ณ หภู มิ ใ นการทอด (X ) เวลาในการทอด
1
การเกษตร,2560) พันธุมะมวงที่นิยมปลูกมาก ไดแก น้ําดอกไม สุญญากาศ (X ) และเวลาในการเหวี่ยงลดปริมาณน้ํามัน (X ) ตอ
2
3
เขี ย วเสวย แก ว โชคอนั น ต ฟ า ลั่ น และเขี ย วมรกต เป น ต น การมีปริมาณน้ํามันเหลือในผลิตภัณฑ และวิเคราะหคาความชื้น
เนื่องจากปริมาณผลผลิตตอปที่สูงจึงมีการนําผลมะมวงมาแปรรูป สุดทาย (M ) ปริมาณน้ําอิสระ (a ) คาสีของผลิตภัณฑ (L*, a*,
f
w
เปนผลิตภัณฑตางๆ เชนมะมวงแชอิ่ม มะมวงอบแหง มะมวงกวน b*) การวิเคราะหเนื้อสัมผัส อาทิ คาแรงกดแตก คาความเปราะ
และเนื้อมะมวงแชเยือกแข็งโดยเฉพาะเนื้อมะมวงน้ําดอกไมแ ช และผลิตภัณฑแตกของผลิตภัณฑมะมวงแผนกรอบดวยเทคนิค
เยื อ กแข็ ง เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ส ามารถส ง ออกและทํ า รายได ใ ห การทอดสุญญากาศ
ประเทศ อยางไรก็ตามมะมวงยังเป นไมผลที่ประสบปญหาล น
ตลาดทุกป เนื่องจากปริมาณการผลิตในการแปรรูปมะมวงนั้น 1 อุปกรณและวิธีการ
สามารถแปรรู ป ได เ พี ย ง 15-20 % ของผลผลิ ต ในแต ล ะป 1.1 การเตรียมเนื้อมะมวงแผน
เทคโนโลยีการทอดในระบบสภาวะสุญญากาศนํามาใชใ นการ
นําเนื้อมะมวงสุก ในการศึกษาครั้งนี้ใชมะมวงน้ําดอกไมสุกที่
ทอดผลไมนั้น มีขอดีคือจากการที่มีออกซิเจนนอยมากในระบบทํา ตกเกรดมาใชในการศึกษา ขั้นตอนแรกนํามะมวงปลอกเปลื อก
ใหเกิดการออกซิเดชันต่ําในน้ํามัน เนื่องจากในการสรางระบบ มะมวง และนําไปแชในน้ําเกลือ (NaCl) ที่อัตราสวน 1% w/w
สุญญากาศจะใชปมดูดอากาศออกจากระบบตลอดเวลาสงผลตอ เปนเวลา 1 min ขั้นตอนที่นําเนื้อมะมวงหั่นเปนแผนที่ความหนา
คุ ณ สมบั ติ ท างความร อ นของน้ํ า มั น เช น จุ ด เดื อ ดมี ค า ลดลง 2 mm และนําแชในสารละลาย CaCl ที่อัตราสวน 1% w/w
2
สามารถใชความรอนอุณหภูมิต่ํากวา 100 oC สงผลผลิตภัณฑ เปนเวลา 5 min ลางดวยน้ําสะอาด สะเด็ดน้ําใหแหงกอนนําไป
แปรรูปจึงมีคุณภาพดานกลิ่น สี และรสชาติใกลเคียงกับธรรมชาติ ทดลองในขั้นตอนตอไป
เดิม เทคโนโลยีการทอดในระบบสภาวะสุญญากาศสามารถใชใน
การทอดผลไมที่มีปริมาณน้ําตาลสูงและผักสดที่มีปริมาณน้ํามาก 2.2 การทอดสุญญากาศ
เครื่ อ งทอดสุ ญ ญากาศขนาดห อ งปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาโดย
ใหมีความกรอบเพื่อใชบริโภคเปนอาหารขบเคี้ยว ชวยลดการไหม
ของน้ํ า ตาล และเปลี่ ย นสภาพเป น Caramel Formation ใน หน ว ยวิ จั ย เทคโนโลยี ก ารลดความชื้ น และการอบแห ง คณะ
สถานะของแข็ ง ซึ่ ง จะเป น ผลึ ก ที่ กั น การระเหยน้ํ า ออกจาก วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ โดยแบง
โครงสรางเซลล การทอดภายใตสภาวะบรรยากาศจึงไมเหมาะสม การศึกษาปจจัยที่มีผลตอปริมาณน้ํามันที่เหลือ ไดแก อุณหภูมิใน
o
กับทอดผลไมและผักที่มีน้ําตาลสูงและมีความชื้นต่ําได (Inprasit, การทอด (X1) ที่ 75, 85 และ 95 C เวลาในการทอด (X2)
ที่ 25, 30 และ 35 min และเวลาที่ใชเหวี่ยงลดปริมาณน้ํามันใน
2012 and Assawarachan, 2018)
การหาสภาวะที่เหมาะสมดวยวิธีการพื้นผิวตอบสนอง สภาวะสุ ญ ญากาศ (X3) ที่ 20, 30 และ 40 min ตามลํ า ดั บ
(response surface methodology, RSM) และการออกแบบ ทุ ก สภาวะของการทดลองใช ค วามดัน สุญ ญากาศที่ -650 ถึ ง
การทดลองแบบบ็อกซ-เบ็หนเกน (Box-Behnken design, BBD) -700 mmHg และใชระบบ PID-controller สําหรับการควบคุม
เป น วิ ธี ห นึ่ ง ที่ นิ ย มใช เ พื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ข องเงื่ อ นไข อุณหภูมิของหัวเผาที่ใชหลักการใหความรอนดวย LPG
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Figure 1 Schematic of laboratory of vacuum frying
(1) Vacuum Frying chamber 1 (2) Pasteurization (3) Solisnoid valve (4) Burner (5) Filter (6) Pipe (7) Vacuum Frying
chamber (8) Liquid ring vacuum pump 3 HP (9) Water tank (10) Cooling tower
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2.3 การวิเคราะหปริมาณน้ํามันทีเ่ หลือ
การวิ เ คราะห ป ริ ม าณไขมั น ด ว ยวิ ธี โ ดยตรง ( Direct
extraction methods) เปนวิธีการสกัดโดยตรงดวยตัวทําละลาย
อินทรียตางๆ โดยทั่วไปสวนประกอบที่เปนไขมันในอาหารเปน
สารประกอบสกัดออกไดดวยตัวทําละลายปโตรเลียมอีเทอร และ
ไดเอทธิลอีเทอร วัดปริมาณไขมันที่หลงเหลือดวยเครื่องวิเคราะห
ไ ข มั น Tecator soxtec system, HT model 1043

AE

extraction unit, Netherland

TS

2.4 การวิเคราะหสมบัติทางกายภาพ
การวัดความชื้นสุดทาย ปริมาณน้ําอิสระ และคาสีของ
ผลิตภัณฑดวยเครื่องวัดความชื้นอัตโนมัติ (Moisture Analyzer,
Ohaus Model: MB 45, United States of America), เครื่ อ ง
Water activity meter, AquaLab รุน 3TE, United States of
America) และค า สี ใ นระบบ CIE-L*a*b* ด ว ยเครื่ อ ง CR-400
chroma meter (Model: Konica Minolta; Japan) แ ล ะ วั ด
สมบั ติ ท างเนื้ อ สั ม ผั ส ด ว ยเครื่ อ ง Texture analyzer (Stable
Micro System model: TA.xt. Plus) ชนิดของหัววัด P/50 ดวย
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เทคนิ ค การกดแบบครั้ ง เดี ย ว (Return to start) test speed
เทากับ 10 mm sec-1 และ Distance เทากับ 2.0 mm.

2.5 การวิเคราะหทางสถิติ
การวิ เ คราะห สถิ ติเพื่ อหาสภาวะที่ เ หมาะสมดว ยวิ ธี การพื้นผิว
ตอบสนอง และการออกแบบการทดลองแบบบ็อกซ -เบ็หนเกน
โดยใชโปรแกรม Design-Expert 7.0 version
3. ผลและวิจารณ
การหาสภาวะที่เหมาะสมของมะมวงแผน กรอบด ว ย
เทคนิคการทอดสุญญากาศตอปริมาณน้ํามันที่เหลือในมะมวงแผน
กรอบด ว ยการวิเ คราะหด วยวิ ธีการพื้ นผิ วตอบสนอง ด ว ยการ
ออกแบบการทดลองแบบบ็อกซ-เบ็หนเกน เปนวิธีหนึ่งที่นิยมใช
เพื่อศึกษาความสัมพันธของเงื่อนไขกระบวนการผลิตและเงื่อนไข
ในการผลิ ต เพื่ อ หาสภาวะการแปรรู ป ด ว ยการออกแบบการ
ทดลองทางสถิติเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานอันไดแก อุณหภูมิในการ
ทอด (X1) เวลาในการทอดสุญญากาศ (X2) และเวลาในการเหวี่ยง
ลดปริ ม าณน้ํ า มั น ในระบบสุ ญ ญากาศ (X3) ผลการวิ เ คราะห
ปริมาณน้ํามันที่เหลือในมะมวงแผนกรอบพบวา มีปริมาณน้ํามัน
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ce

15.45- 17.64 g/100 g ซึ่งมีปริมาณไขมันหลงเหลือนอยกวาการ
ทอดที่อุณหภูมิที่ 75 oC และไมมีผลกระทบของเวลาในการทอด
สุญญากาศ (X2) และเวลาในการเหวี่ยงลดปริมาณน้ํามัน (X3)
เช น เดี ย วกั น ทั้ ง นี้ ก ารทอดเนื้ อ มะม ว งกรอบด ว ยการทอด
สุญญากาศที่อุณหภูมิสูงนั้นสงผลใหอัตราการถายเทมวลความชื้น
ในเนื้อมะมวงแผนมากขึ้ น และสงผลใหโพรงภายในเนื้อมะมวง
แผนลดลง แตผลการที่เนื้อมะมวงไดรับอุณหภูมิมากเกินไปสงผล
ใหเนื้อเยื่อภายในเกิดการแข็งและยุบตัวเปนลักษณะหลุมจํานวน
มากสงผลใหเกิด สอดคลองรายงานวิจัยของ Yamsaengsung et
al., (2011) ดังนั้นอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทอดมะมวงแผน
กรอบดวยการทอดสุญญากาศนั้นที่อุณหภูมิ เทากับ 85 oC ซึ่งมี
ปริมาณไขมันเหลือเทากับ 11.08 - 15.33 g/100 g

en

11.08-19.23 g/100 g ผลของอุ ณ หภู มิ ใ นการทอดต อ ปริ ม าณ
น้ํามันที่เหลือในมะมวงแผนกรอบ พบวาการทอดที่อุณหภูมิ ที่ 75
o
C มีปริมาณน้ํามันที่เหลือในผลิตภัณฑมะมวงแผนกรอบ เทากับ
17.46 - 19.23 g/100 g เนื่องจากการทอดที่อุณหภูต่ํานั้นสงผล
ตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเซลลของเนื้อมะมวง และการแพร
ของน้ําในเซลลชั้นในของเนื้อมะมวงแผนดวยอัตราการไหล และ
เกิดลักษณะโพรงขนาดใหญเมื่อเนื้อมะมวงเกิดการเปลี่ยนแปลง
จนแหงในขณะที่เวลาในการทอดสุญญากาศ (X2) และเวลาในการ
เหวี่ยงลดปริมาณน้ํามัน (X3) ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่
การทอดที่ อุ ณ หภู มิ ที่ 75 oC ผลการศึ ก ษาปริ ม าณน้ํ า มั น ที่
หลงเหลื อ ในมะม ว งแผ น กรอบที่ อุ ณ หภู มิ ที่ 95 oC พบว า มี
ปริ ม าณไขมัน หลงเหลื อในผลิต ภัณฑม ะมว งแผน กรอบเทากับ
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Table 1 Optimisation method parameters for box–behnken experimental design and results for oil content of
crispy mango chip
Frying temperature
Frying time
centrifugal time
oil uptake (g/100 g)
No.
(X1)
(X2)
(X3)
(Y)
1
75 (-1)
25 (-1)
30 ( 0)
18.69
2
95 ( 1)
25 (-1)
30 ( 0)
17.64
3
75 (-1)
35 ( 1)
30 ( 0)
17.46
4
95 ( 1)
35 ( 1)
30 ( 0)
15.45
5
75 (-1)
30 ( 0)
20 (-1)
18.21
6
95 ( 1)
30 ( 0)
20 (-1)
17.34
7
75 (-1)
30 ( 0)
40 ( 1)
19.23
8
95 ( 1)
30 ( 0)
40 ( 1)
16.86
9
85 ( 0)
25 (-1)
20 (-1)
12.06
10
85 ( 0)
35 ( 1)
20 (-1)
15.33
11
85 ( 0)
25 (-1)
40 ( 1)
12.57
12
85 ( 0)
35 ( 1)
40 ( 1)
14.37
a
13
85 ( 0)
30 ( 0)
30 ( 0)
11.28
14a
85 ( 0)
30 ( 0)
30 ( 0)
11.98
a
15
85 ( 0)
30 ( 0)
30 ( 0)
11.08
Note: a central point
Figure 2 แสดงพื้นผิวตอบสนองในรูปแบบของกราฟ 3 รางของพื้นผิวตอบสนอง ผลการทดลองพบวาการเพิ่มอุณหภูมิ
มิ ติ (3D plot) และกราฟเส น โครงร า งของพื้ น ผิ ว ตอบสนอง ของการทอดเปนปจจัยที่มีผลตอมะมวงแผนกรอบดวยเทคนิค
(Contour plot) ซึ่ ง แสดงถึ ง ความสั ม พั น ธ ข องป จ จั ย ระหว า ง ทอดสุญญากาศที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ สามารถวิเคราะห
อุณหภูมิ (X1) เวลาในการทอด (X2) และเวลาในการเหวี่ยงลด สมการแสดงความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย X1 , X2 และ X3 มี
ปริมาณน้ํามัน (X3) ตอปริมาณน้ํามันที่เหลือในมะมวงแผนกรอบ สมการความสัมพันธ Y1 = 11.33 -0.79X1 +0.21X2 +0.011X3 ดวยเทคนิคการทอดสุญญากาศโดยเปนการแสดงความสัมพันธ 0.24X1X2 -0.38X1X3 – 0.37 X2X3 + 5.15X12 + 0.82X22 +
ของพื้นผิวตอบสนองในรูปแบบของกราฟ 3D และกราฟเสนโครง
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1.42X32 โ ด ย แ บ บ จํ า ล อ ง ที่ ส ร า ง ขึ้ น มี ร ะ ดั บ นั ย สํ า คั ญ
(p <0.05) และมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอย (R2) เทากับ 0.9827
ผลการวิเคราะหแสดงการกําหนดชวงของแตละปจจัยกับคาการ
ตอบสนองที่ นํ า มาใช เ พื่ อ หาสภาวะที่ เ หมาะสมในการแปรรู ป

มะมวงแผนกรอบดวยการทอดสุญญากาศ เมื่อนําชวงของคาการ
ตอบสนองทุกคามาทําการหาสภาวะที่เหมาะสม เพื่อหาคาปจจัย
ที่ใหคาการตอบสนองดีที่สุด
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Figure 2 Response surface diagrams and contour plot for oil content of crispy mango chip: (a, b) Effect of frying
temperature and frying time; (c, d) Effect of frying time and centrifuging time; (e, f) centrifuging time and frying
temperature
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(X2) และเวลาที่ใชเหวี่ยงลดปริมาณน้ํามัน (X3) มีรูปแบบสมการ
โพลิโนเมียมกําลังสองที่ใชในการทํานายปริมาณน้ํามันที่เหลือใน
มะมวงแผนกรอบ โดยสภาวะที่เหมาะสมของการแปรรูป มะมวง
แผนกรอบ คืออุณหภูมิเทากับ 86.4 oC เวลาในการทอดเทากับ
31.5 min และเวลาที่ใชเหวี่ยงลดปริมาณน้ํามันเทากับ 30 min
เปนสภาวะที่มีปริมาณน้ํามันเหลือในผลิตภัณฑนอยที่สุดเทากับ
11.33±0.39 mg/100 g

Table 3 Characteristic and quality of crispy mango chip
Characteristic
Value
Final moisture content %(w.b.)
5.14±0.92
Water activity
3.15±0.73
Oil content (mg/100 g)
11.33±0.39
L*-value
40.86±1.67
b*-value
6.5r2.07
a*-value
15.56±0.86
Hardness (N)
94.93±34.21
Linear distance (N/s)
70.61±32.46
Count peak (time)
304.4±77.52
( M±SD, n=3)
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ผลการวิเคราะหแสดงการกําหนดชวงของแตละปจจัยกับคาการ
ตอบสนองที่ นํ า มาใช เ พื่ อ หาสภาวะที่ เ หมาะสมในการแปรรู ป
มะมวงแผนกรอบดวยการทอดสุญญากาศ เมื่อนําชวงของคาการ
ตอบสนองทุกคามาทําการหาสภาวะที่เหมาะสม เพื่อหาคาปจจัย
ที่ใหคาการตอบสนองดีที่สุด การวิเคราะหสามารถสรุปผลได
จากผลการวิเคราะห สภาวะที่เหมาะสมของการแปรรูป มะมวง
แผนกรอบ ดวยการออกแบบการทดลองแบบบ็อกซ -เบ็ห นเกน
(Box-Behnken design, BBD) ดําเนินการแปรรูปผลิตผลิตภัณฑ
มะมวงแผนทอดกรอบสุญญากาศที่อุณหภูมิเทากับ 86.4 oC เวลา
ในการทอดเทากับ 31.5 min และเวลาที่ใ ชเหวี่ยงลดปริ ม าณ
น้ํามันเทากับ 30 min จากนั้นนําไปบรรจุดวยถุงอลูมิเนียมฟอยล
ขนาด 14x22 cm2 และปดผนึกดวยระบบเติมกาซ N2 จากนั้น
นําไปตรวจวิเคราะหหาคุณลักษณะและสมบัติทางกายภาพ ไดแก
คาความชื้นสุดทาย ปริมาณน้ําอิสระ ปริมาณไขมันหลงเหลือ คาสี
ในระบบ CIE L*, a*, b* และการทดสอบทางกลของเนื้อสัมผัส
มีรายละเอียดตาม Table 3
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2 สรุป
สภาวะที่เหมาะสมการแปรรูปมะมวงแผนกรอบดวยเทคนิค
พื้นที่ผิวตอบสนองดวยวิธีแบบบ็อกซ-เบ็หนเกนเพื่อศึกษาสภาวะ
ที่เหมาะสมของปจจัยคืออุณหภูมิการทอด (X1) เวลาในการทอด
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