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การศึกษาการจัดการหลังเก็บเกีย่ วของผลลูกหยีดำ� สดและวิธกี ารท�ำแห้ ง
ต่ อสมบัตแิ ละการทดสอบทางประสาทสั มผัสของผลลูกหยีแห้ ง
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บทคัดย่ อ
การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ ยวของผลลูกหยีดำ � (Dialium indum Linn) มีความส�ำคัญ
ต่อการยกระดับผลิตภัณฑ์ลูกหยีพ้ืนเมืองใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการเก็ บ เกี่ ย วและการจัด การผลลู ก หยี ส ดหลัง การเก็ บ เกี่ ย วจนถึ ง วิ ธี ก ารท�ำ
ผลลูกหยีแห้ง จากการศึกษาพบว่าฤดูผลผลิตลูกหยีอยูใ่ นช่วงเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน มีปริ มาณ
ผลผลิ ต เฉลี่ ย 50-80 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ต้น เมื่ อ คัด เกรดของผลลู ก หยี ส ดหลัง การเก็ บ พบว่ า มี ป ริ มาณ
ลู ก หยีคุ ณภาพดี ร้อ ยละ 63.00-68.00 วิธีก ารและอุ ณหภู มิการอบผลก่ อนการแปรรู ปมี ผลต่ อสมบัติ
ทางกายภาพและเคมี แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมี นัย ส� ำ คัญ (p ≤ 0.05) โดยการใช้ตู ้อ บลมร้ อ นที่ อุ ณ หภู มิ
60 องศาเซลเซี ย ส นาน 4 ชั่ว โมง ส่ ง ผลต่ อ ปริ ม าณความชื้ น ออกจากลู ก หยีสู ง ที่ สุ ด ร้ อ ยละ 14.49
ค่าสี ของเนื้อลูกหยีดำ� จากแหล่งของผูป้ ระกอบการมีค่าความสว่างน้อยกว่าเนื้อลูกหยีสดและเนื้อลูกหยีดำ�
ใหม่ที่ผา่ นการอบแห้ง (p≤0.05) การวิเคราะห์สมบัติทางเคมีพบว่า ค่า pH อยูใ่ นช่วง 2.83-2.98 ปริ มาณ
ความชื้ นและ aw อยู่ในช่ วงร้ อยละ 10.10-15.56 และ 0.46-0.63 ตามล�ำดับ ปริ มาณเส้นใยอาหารสู ง
ร้ อ ยละ 4.30-5.14 การทดสอบทางประสาทสั ม ผัส ให้ค ะแนนความชอบโดยรวมเฉลี่ ย ของลู ก หยี
อบแห้ ง และของผู ป้ ระกอบการลดลงเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ เนื้ อ ลู ก หยี ส ด ดัง นั้น การจัด การวัต ถุ ดิ บ
หลังการเก็บเกี่ยวและการใช้ตูอ้ บลมร้อนในการอบลูกหยีมีความส�ำคัญต่อคุณภาพลูกหยีและการน�ำเข้าสู่
กระบวนการผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ต่อไป
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ABSTRACT
Improvement of the Post-harvested technologies of Fresh Black Velvet Tamarind (Dialium
indum Linn) is important for entrepreneurs in order to upgrade the local food products in the Three
boundary Provinces of Southern Thailand. This study aimed to study of the processes started from
harvesting procedures, post-harvest management until dehydrating techniques for Black Velvet
Tamarind. It was found that the production of Velvet Tamarind started from July to November,
which produced average 50-88 kilograms/tree. There was only 63.00-68.00% acceptance of
Harvested Black Velvet Tamarind fruit by traditional collections%. Dehydration of Black Velvet
Tamarind before privatization showed that the methods and drying temperatures significantly
affected physically and chemically properties (p≤0.05). Using an incubation in hot air oven at 60oC
for 4 hours was best to reduce the moisture contents (14.49%). The colors of Black Velvet Tamarind
meat from entrepreneurs was less brightness than fresh meat (p ≤0.05). Chemical properties
analysis showed that pH range of the meat were 2.83-2.98, the moisture content and aw values were
10.10-15.56 and 0.46-0.63% respectively, whereas the fibers were highest at 4.30-5.14%. The sensory
evaluations of overall samples of dried samples from hot air oven and from entrepreneurs, were less
than the fresh meat. Thus, the post-harvest management and using an incubation in hot air oven were
important for Velvet Tamarind quality and development of raw material will be benefit to create the
products.
Key words: Velvet Tamarind, nutrition value, sensory evaluation, drying

บทน�ำ	

พื้ น ที่ 3 จัง หวัด ชายแดนภาคใต้มี ค วาม
หลากหลายทางชี ว ภาพของพื ช พัน ธุ์ น านาชนิ ด
ขณะที่ตน้ หยีเป็ นต้นไม้ยืนต้นแต่มีจำ� นวนไม่มาก
ส่ งผลต่อปริ มาณของวัตถุดิบลูกหยีเป็ นอัตลักษณ์
เฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดปั ตตานี
มีการใช้เป็ นส่ วนหนึ่งค�ำขวัญของจังหวัด ความว่า
“บู ดู ส ะอาด หาดทรายสวย รวยน�้ำ ตก นกเขาดี
ลูกหยีอร่ อย หอยแครงสด” โดยลูกหยีมีลกั ษณะ
เด่ น คื อ มี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการ มี วิ ต ามิ น ซี สู ง
และมี ส ารอาหารอื่ น เช่ น ใยอาหาร น�้ำตาล
คาร์ โ บไฮเดรต โปรตี น เกลื อ แร่ และไขมัน

(Obasi et al., 2013) ซึ่ งมีการด�ำเนิ นกิ จการและ
ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วกับ ลู ก หยีม าเป็ นเวลานานมากกว่า
100 ปี การผลิ ต สิ น ค้า จากลู ก หยี จ �ำ เป็ นต้อ งมี
การจัด การวัต ถุ ดิ บ ตั้ง แต่ ต ้น น�้ำจนถึ ง ปลายน�้ำ
อย่างเป็ นระบบ ตั้งแต่การบริ หารจัดการเกี่ ยวกับ
การเก็บผลผลิ ตจากต้นลู กหยีดำ � (ลู กหยีที่ไม่ ได้
กะเทาะเปลือก) ก่อนน�ำเข้าสู่ กระบวนการแปรรู ป
เป็ นผลิตภัณฑ์ เนื่องจากมีเปลือกที่ออ่ นและแตกง่าย
เสี่ยงต่อการปนเปื้ อนของสิ่งแปลกปลอมทั้งกายภาพ
รวมทั้งการเตรี ยมลูกหยีดำ� เป็ นลูกหยีแดง (ลูกหยีที่
ผ่านการตากแห้งและกะเทาะเปลือกออก) ของผู ้
ประกอบการแตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพของ
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ลูกหยีต่างกันด้วย ต้นลูกหยีจะออกผลผลิตในช่วง
ปลายปี ประมาณช่วงเดือน กันยายน-ธันวาคม ของ
ทุ กปี (สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย, 2560) ขณะที่อาจมีผลผลิตปี เว้นปี
บางปี มีผลผลิตสู งท�ำให้ราคาตกต�่ำซึ่ งมีราคาเพียง
30 บาทต่อกิ โลกรั ม ขณะที่ บางปี มี ผลผลิ ตน้อย
ราคาอยูใ่ นช่วง 30-150 บาทต่อกิโลกรัม ผลลูกหยีสด
มีราคาสู งถึง 150 บาทต่อกิโลกรัม ผูป้ ระกอบการ
ขนาดเล็กเก็บเกี่ยวลูกหยีโดยการจ้างผูช้ ำ� นาญการ
โดยเฉพาะเพื่อปี นและตัดกิ่งที่มีผลของต้นลูกหยี
ลงสู่ พ้ืน ซึ่ งต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวและ
ความช�ำ นาญเป็ นอย่า งสู ง เมื่ อ กิ่ ง ตกลงสู่ พ้ื น จะ
ท�ำให้ลูกหยีกระทบกับกิ่งไม้อื่น หรื อกระแทรกกับ
พื้นดิน ท�ำให้ลูกหยีมีการแตกและช�้ำได้ ส่ งผลให้
ได้ผลผลิตลูกหยีดำ� สดมีคุณภาพน้อยลง รวมถึงขั้น
ตอนการลูบลูกหยีดำ� ออกจากกิ่งของผูร้ ับจ้าง อาจ
ท�ำให้ลูกหยีเกิ ดการแตกและเสี ยหายมากขึ้ นได้
ตามด้วยการเก็บบรรจุลกู หยีดำ� ในกระสอบพลาสติก
หรื อกระสอบฝ้าย เพือ่ เตรี ยมเข้าสู่กระบวนการผลิต
ลู กหยีแดงโดยการตากแห้งนานประมาณ 1 วัน
กระบวนการนี้ มีความส�ำคัญต่อการรักษาผลผลิต
ของลู ก หยี แต่ เ นื่ อ งจากผลลู ก หยี ที่ แ ตก และมี
ความชื้ น จะเกิ ด การเสื่ อ มเสี ย คุ ณ ภาพด้า นเชื้ อ
จุ ลิ น ทรี ย เ์ นื่ อ งจากมี ก ารเจริ ญ เติ บ โตของเชื้ อ รา
(ดนัย, 2556) โดยเฉพาะในช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวที่
เป็ นฤดูฝนซึ่งท�ำให้การเตรียมวัตถุดบิ ด้วยการตากแห้ง
มีปัญหา นอกจากนี้การตากแดดของผูป้ ระกอบการ
เป็ นการท�ำแบบเปิ ดกอง ที่ ไม่มีการคลุมป้ องกัน
มัก มี ผ ลต่ อ การปนเปื้ อนของเศษดิ น ทรายหรื อ
สิ่ งแปลกปลอมอื่นๆ เพือ่ แก้ปัญหาดังกล่าวจึงน่าจะ
มีความจ�ำเป็ นที่ตอ้ งใช้เครื่ องอบลมร้ อน (ระวิน,
2556) เพื่อท�ำแห้งลูกหยีดำ � รวมไปถึ งศึ กษาการ
เปลี่ ย นแปลงของคุ ณ ภาพทางกายภาพและเคมี

ในระหว่างการตากแห้งและการอบแห้งของลูกหยี
ขณะที่ในประเทศไทยข้อมูลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการลูกหยีมีไม่มากนัก ดังนั้นการศึกษานี้
ศึกษากระบวนการเก็บเกี่ยวและการจัดการลูกหยีดำ�
หลัง การเก็ บ เกี่ ย ว ศึ ก ษาข้อ ต�ำ หนิ แ ละปริ ม าณ
ผลผลิ ต หลัง การเก็บ เกี่ ย ว และศึ ก ษาการเตรี ย ม
ผลผลิตก่อนการแปรรู ปต่อคุณสมบัติทางกายภาพ
และเคมี แ ละทดสอบทางประสาทสั ม ผัส ของ
ผลลูกหยีดำ� แห้ง เพื่อน�ำไปสู่ การจัดการวัตถุดิบ
ลู ก หยี ใ ห้ มี ป ริ มาณเพี ย งพอต่ อ การผลิ ต เป็ น
ผลิตภัณฑ์เพื่อการจ�ำหน่ายเป็ นของฝากในรู ปแบบ
ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในล�ำดับต่อไป

วิธีดำ� เนินการวิจยั

1. ศึ ก ษากระบวนการเก็บ เกี่ย วและการจั ด การ
ลูกหยีดำ� หลังการเก็บเกีย่ ว
1.1) เก็ บ ข้อ มู ล ภาคสนามเพื่ อ ศึ ก ษาการ
เก็ บ เกี่ ย วลู ก หยี ด �ำ จากต้น สายพั น ธ์ Dialium
indum Linn ขนาดต้น เส้ น รอบวง 1-2 เมตร
ความสู งประมาณ 20-30 เมตร ซึ่ งปลูกเป็ นพืชผสม
จากผูป้ ระกอบการ จ�ำนวน 2 รายในพื้นที่ ตำ� บล
ล�ำใหม่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้แก่ 1) อามานี
ลู ก หยี และ 2) แบยิก ายี ซึ่ ง เป็ นผูป้ ระกอบการ
รายย่ อ ยในการเก็ บ เกี่ ย วผลลู ก หยี แ ละส่ ง ให้
ผูป้ ระกอบการรายใหญ่ในรู ปแบบของลูกหยีสด
หรื อลูกหยีแดงตากแห้งในช่ วงเดื อน กรกฎาคมพฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2559 โดยการบัน ทึ ก ภาพ
สัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกับ กระบวนการเก็บ เกี่ ย ว
ลู ก หยี จ ากผู ้ป ระกอบการและผู ้รั บ จ้า งปี นต้น
ลูกหยีปริ มาณลูกหยีที่ได้หลังจากเก็บเกี่ยว ขั้นตอน
การเก็บ เกี่ ย วลู ก หยีจ ากต้น การจัด จ้า งและราคา
ของวัตถุดิบลูกหยีดำ�
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3. ศึ ก ษาการเตรี ย มผลผลิต ก่ อ นการแปรรู ป ต่ อ
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี และทดสอบทาง
ประสาทสั มผัสของลูกหยีหลังการเก็บเกีย่ ว
3.1) น�ำผลลู กหยีที่ผ่านการตากแห้งที่ ยงั
ไม่ แ กะเมล็ ด ออกและลู ก หยี ส ดจากต้ น ของ
ผู ป้ ระกอบการอามานี ลู ก หยี แ ละแบยิ ก ายี ที่ ไ ด้
หลังการเก็บเกี่ ยวผลผลิตภายใน 2 วัน คัดขนาด
โดยคัด ลู ก ที่ มี ต �ำ หนิ อ อก น�ำ ลู ก หยี ส ดน�้ำ หนัก
300 กรั ม บรรจุ ลงในถาดอลู มิเนี ยม เพื่อเตรี ยม
การท�ำแห้ง โดยมี 5 ชุดการทดลองได้แก่ 1) D50
คื อ ลู ก หยี ด �ำ อบด้ว ยตู ้อ บลมร้ อ นที่ อุ ณ หภู มิ 50
องศาเซลเซี ยส ความเร็ วลม 1,400 รอบต่ อนาที
2. ศึกษาข้ อต�ำหนิและสั ดส่ วนของผลผลิตหลังการ นาน 4 ชัว่ โมง 2) D60 คือ ลูกหยีดำ� อบด้วยตูอ้ บลม
ร้ อนที่ อุ ณหภู มิ 60 องศาเซลเซี ย ส ความเร็ วลม
เก็บเกีย่ วของลูกหยี
2.1) ลงพื้นที่ตำ� บลล�ำพะยา ต�ำบลเปาะเส้ง 1,400 รอบต่ อ นาที นาน 4 ชั่ว โมง 3) S 40 คื อ
ต�ำบลล�ำใหม่ อ�ำเภอเมือง ต�ำบลยะหา อ�ำเภอยะหา ลูกหยีดำ� ตากแดด ที่อุณหภูมิ 40±1 องศาเซลเซี ยส
ในจังหวัดยะลา และต�ำบลป่ าไร อ�ำเภอแม่ ลาน (วัดอุณหภูมิบรรยากาศด้วยเทอร์ โมมิเตอร์ ) นาน
จั ง หวัด ปั ต ตานี เพื่ อ เก็ บ ตั ว อย่ า ง พร้ อ มกั บ 4 ชัว่ โมง 4) O คือ ลูกหยีตากแห้งจากผูป้ ระกอบ
ผูป้ ระกอบการ 2 ราย คืออามานีลูกหยี และแบยิกายี การ ตากแห้ง 1 วัน และ 5) F คือลูกหยีสด เมื่อท�ำ
และผู ้รั บ จ้า งปี นต้น ลู ก หยี ท�ำ การเก็ บ ผลผลิ ต แห้ง ครบระยะเวลาที่ ก ำ� หนดจึ ง กะเทาะเปลื อ ก
ลู ก หยีจ ากต้น จ�ำ นวน 5 ต้น โดยเก็ บ เกี่ ย วจาก ลู ก หยี ด �ำ ออกจนได้ เ นื้ อ ลู ก หยี แ ดงจากนั้ นจึ ง
ผู ้รั บ จ้ า งปี นต้ น ลู ก หยี จ ากนั้ นจ�ำ แนกผลผลิ ต เปรี ยบเทียบกับลูกหยีตากแห้งจากผูป้ ระกอบการ
ลู กหยีดำ� ที่ ได้จากการเก็บเกี่ ยว แล้วบรรจุ ลงใน และลูกหยีสด
3.2) การวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพ
กระสอบพลาสติ ก สุ่ ม ตัว อย่า งของลู ก หยีด ำ� ใน
แต่ละกระสอบปริ มาณ 1 กิโลกรัม จ�ำนวน 3 ซ�้ำ  และเคมีของเนื้ อลูกหยีโดยใช้มีดแกะสลักกรี ดเอา
จ�ำแนกลูกหยีที่มีตำ� หนิ เช่น เปลือกแตก การร้าว เมล็ด ลู ก หยีอ อก น�ำ เนื้ อ ลู ก หยีแ ดงมาวิ เ คราะห์
ต�ำหนิ จากแมลง เชื้ อราและอื่นๆ ค�ำนวณร้ อยละ องค์ป ระกอบทางกายภาพและเคมี ได้แ ก่ ค่ า สี
ความชื้ น (AOAC, 2000) ค่าaw (AOAC, 2000)
ผลผลิตที่มีคุณภาพและข้อต�ำหนิต่างๆ
2.2) วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติโดยใช้ ปริ ม าณน�้ำ ตาลทั้ง หมด (AOAC, 2000) เยื่อ ใย
t-test เพื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งของน�้ำ หนัก อาหาร (AOAC, 2000) คาร์ โบไฮเดรต (AOAC,
ลูกหยีที่มีคุณภาพ และข้อต�ำหนิจากผูป้ ระกอบการ 2000) ไขมัน (AOAC, 2000) และโปรตีน (AOAC,
2000)
ทั้ง 2 ราย

1.2) การศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงทาง
กายภาพของผลลู ก หยี ส ดในระหว่ า งเดื อ น
กรกฎาคม-พฤศจิ กายน พ.ศ. 2559 ซึ่ งเป็ นระยะ
ก่ อ นการเก็ บ เกี่ ย วลู ก หยี ไปจนถึ ง ระยะเวลาที่
เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวลูกหยีการเปลี่ยนแปลง
ของลูกหยีและการสอบถามข้อมูลระยะเวลาที่ มี
ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของลู ก หยี จ ากเจ้า ของ
ต้นลูกหยี
1.3) วิเคราะห์ขอ้ มูลและประเมินผล โดย
สรุ ป ขั้น ตอนกระบวนการเก็ บ เกี่ ย วลู ก หยี แ ละ
การจัดการลูกหยีหลังการเก็บเกี่ยว
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3.3) การทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยน�ำ
ลูกหยีที่ได้จากการอบแห้งที่สภาวะต่างๆ ลูกหยีสด
และลูกหยีจากผูป้ ระกอบการ ทีผ่ า่ นการกะเทาะแล้ว
ทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยใช้นกั ศึกษาและ
ผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปที่ไม่ได้ผา่ นการฝึ กฝน (Untrained
Panel) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและบุคคล
ในพื้นที่ จ�ำนวน 30 คนโดยใช้วธิ ี 9 - point Hedonic
scale (Meilgaard et al., 1999) เพื่อประเมินคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัสด้านต่างๆ ได้แก่ สี ความกรอบ
กลิน่ ความเปรี้ ยว รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบ
โดยรวม
3.4) วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิ ติส�ำหรั บการ
วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมี โดยวางแผน
การทดลองแบบสุ่ มอย่างสมบู รณ์ (Completely
Randomized Design: CRD) ท�ำการทดลอง 3 ซ�้ำ 
และการตรวจสอบคุ ณ ภาพทางประสาทสัม ผัส
โดยการวางแผนการทดลองแบบสุ่ ม ในบล็ อ ก
สมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design:
RCBD) วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of
variance, ANOVA) และทดสอบความแตกต่าง
ของชุดการทดลองโดยใช้ Duncan’s  new multiple
range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95

ผลการทดลองและวิจารณ์ ผล

1. กระบวนการเก็บ เกี่ย วลู ก หยีแ ละการจั ด การ
ลูกหยีหลังการเก็บเกีย่ ว
การลงพื้นที่ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อหาแหล่งของผูป้ ระกอบการในการลงเก็บเกี่ยว
ลูกหยีจากต้น โดยติดตามการเก็บเกี่ยวผลผลิตใน
ช่วงฤดูผลผลิตประมาณเดือนกรกฎาคม–พฤศจิกายน

พ.ศ. 2559 จากการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการขนาดเล็ก
ชื่ อว่า “อามานี ลูกหยี” และ “แบยิกายี” ในพื้นที่
ต�ำบลล�ำใหม่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีข้นั ตอน
การเก็บเกี่ยวลูกหยีจากต้นดังนี้
1.1) การตกลงราคาซื้ อขายและราคาลูกหยี
จากการติ ด ตามตกลงราคาเพื่ อ การขายมี 2 วิ ธี
ได้แก่ 1) การขายแบบเหมาจ่ายทั้งต้นตามราคาที่
ตกลงไว้ เช่น ทั้งต้นราคา 3,000 บาท และ 2) การขาย
โดยชัง่ น�้ำหนักจริ งผลผลิตลูกหยีที่ได้จากการตัดกิ่ง
ต้นหยีราคาอาจแตกต่างกันไปในแต่ละปี ประจ�ำปี
2559 ราคาลูกหยีสดประมาณ 50-70 บาท (ภาพที่ 1
a, b)
1.2) ค่าจ้างการปี นเพื่อเก็บเกี่ ยวผลลูกหยี
โดยผูป้ ระกอบการจ้างผูร้ ับจ้างคนปี นขึ้นต้นเพื่อ
ตัดกิ่งที่มีผลลูกหยี รอบละ 1,000 บาท ต่อ 1 ต้น
หรื อตามปริ มาณงานที่ตกลงกัน (ประมาณ 1,5002,000 บาท) หรื อการคิดตามน�้ำหนักผลผลิตของ
ลูกหยีที่ได้จากการเก็บเกี่ ยวในราคา 15 บาทต่อ
กิโลกรัม ภายหลังตกลงราคา ผูร้ บั จ้างจะปี นขึ้นตัดกิง่
ลูกหยี โดยการใช้เชือกน�ำเพื่อการไต่ปีนต้น การใช้
เชื อ กยัง ช่ ว ยให้ มี ค วามปลอดภัย ต่ อ ผู ป้ ี นตัด ส่ ง
การตัด เฉพาะกิ่ ง ที่ มี ลู ก หยี ให้ ต กลงสู่ พ้ื น ดิ น
(ภาพที่ 1 c)
1.3) การรวบรวมลูกหยี การรวบรวมลูกหยี
ด�ำ  ออกจากกิ่งโดยการลูบหรื อเด็ดผลลูกหยีราคา
6 บาทต่อกิ โลกรัม และบรรจุลงในกระสอบขาว
ชัง่ น�้ำหนักของลูกหยีที่ได้จากแต่ละต้น แต่ละต้น
เก็บลูกหยีได้ ประมาณ 50-80 กิโลกรัม ขึ้นอยูก่ บั
ขนาดของต้นและจ�ำนวนกิง่ ของต้นลูกหยี (ภาพที่ 1 d)
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ภาพที่ 1 การส�ำรวจและเก็บเกี่ยวลูกหยีในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้
a) การลงพื้นที่ส�ำรวจต้นลูกหยีในการจับจองตอนที่ลูกหยียงั ไม่สุกและตกลงราคาก่อนตัด
ลูกหยีเมื่อลูกหยีสุก
b) ต้นลูกหยีที่มีผลลูกหยีพร้อมจะเก็บเกี่ยว
c) การเตรี ยมตัวส�ำหรับการขึ้นตัดลูกหยีและการขึ้นต้นลูกหยีตอ้ งอาศัยความช�ำนาญการ
d) ขั้นตอนการลูบหรื อการเก็บลูกหยีดำ� แล้วบรรจุลงกระสอบ
2. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพผลลูกหยีระหว่ างการ
พัฒนาของผล
การเก็บเกี่ ยวลู กหยีจากต้นต้องใช้ความรู ้
เกี่ยวกับระยะเวลาสุ กของผลที่เหมาะสม เนื่องจาก
ลูกหยีที่เก็บเกี่ ยวมาแล้วต้องไปผ่านการตากแห้ง
และตามด้วยการกะเทาะเปลือกต่อไป การเปลี่ยน
ของผิ ว เปลื อ กลู ก หยี บ่ ง ชี้ ถึ ง คุ ณ ภาพและการ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างภายในของเนื้อลูกหยี
กรณี ที่ลูกหยีสุกบนต้นมากเกินไปจะส่ งผลให้เกิด
การหลุดร่ วงต้นตกสู่ บริ เวณรอบๆ ต้นซึ่ งท�ำให้ได้
ผลผลิตลูกหยีลดลงแต่หากลูกหยีไม่สุกเท่าที่ควร
จะท�ำให้เปลื อกสี ดำ� ติ ดแน่ นกับเนื้ อลู กหยีทำ� ให้
มีความยุ่งยากในขั้นตอนการลอกออก และตอน
กะเทาะเปลือก ส่ งผลต่อปั ญหาในการแปรรู ปเป็ น

ผลิตภัณฑ์ที่มีสีดำ� ท�ำให้ผบู ้ ริ โภคไม่ยอมรับและยัง
ท�ำให้เนื้อสัมผัสเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลง
ของลูกหยีมีลกั ษณะสี เขี ยวที่ ยงั ไม่ สุก (ภาพที่ 2
ระยะเวลา 3 เดือน) มีการเปลี่ยนแปลงจนสุ กเต็มที่
(ภาพที่ 2 ระยะเวลา 5 เดือน) ระยะเวลาการพัฒนา
ตั้งแต่ออกดอกจนผลลูกหยีสุกเต็มที่ใช้เวลานาน
ประมาณ 5 เดือน ตลอดระยะการสุ กของลูกหยีใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ แต่ละพื้นที่ไม่พร้อมกัน
เนื่ องจากการออกดอกของต้นลูกหยีไม่พร้อมกัน
ซึ่ งนับ เป็ นข้อ ดี ส�ำ หรั บ ผูเ้ ก็ บ เกี่ ย วที่ จ ะสามารถ
วางแผนการตัดลูกหยีได้และผูร้ ับซื้อลูกหยีสำ� หรับ
มีการจัดเตรี ยมการตากแห้งและเตรี ยมการแปรรู ป
ลูกหยีในล�ำดับต่อไป

58

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 10(1) : 52-64 (2561)

ภาพที่ 2 การเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฏของผลลูกหยีระหว่างการพัฒนาของผล ตั้งแต่ระยะเริ่ มแก่
เขียว (3 เดือน หลังดอกบาน) จนถึงสุ กเต็มแก่ที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ (5 เดือนหลังดอกบาน)
3. ข้ อต�ำหนิและคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเกีย่ ว
3.1 ข้ อต�ำหนิของลูกหยีหลังการเก็บเกีย่ ว
จากการคัดเลื อกและประกันคุ ณภาพของ
วัตถุดิบหลังการเก็บเกี่ยวพบว่าลูกหยีที่ผา่ นการตัด
จากต้นมีสิ่งเจือปน เช่น เศษใบไม้ เศษหญ้า และดิน
ในปริ มาณเล็กน้อย เมื่อสุ่ มตัวอย่างจากลูกหยีสด
1 กิโลกรัม ผลลูกหยีมีขอ้ ต�ำหนิ จากความเสี ยหาย
จากการกระแทก (ภาพที่ 3) ขณะตกจากที่ สู ง
การลู บเก็บลู กหยี และการบรรจุ ลงถุ งกระสอบ
การวิเคราะห์คดั เลือกวัตถุดิบลูกหยีจากผูป้ ระกอบ
2 ราย เกี่ยวกับคุณภาพและข้อต�ำหนิ พบว่าน�้ำหนัก
ของลูกหยีทมี่ คี ณ
ุ ภาพดีและผลทีม่ ตี ำ� หนิแตกต่างกัน
อย่างมีนยั ส�ำคัญ (p≤0.05) โดยลูกหยีมีคุณภาพดี
จากผูป้ ระกอบการอามานี ลูกหยี ปริ มาณ ร้อยละ
68.00±2.67 สู งกว่าผูป้ ระกอบการแบยิกายีซ่ ึ งมี
ปริ มาณร้อยละ 63.00±2.14 (ตารางที่ 1) มีการแตก

ร้อยละ 32.00±2.67-37.00±2.14 (ภาพที่ 3a และ
ตารางที่ 1) เนื่องจากสถานประกอบการอามานีลกู หยี
เก็ บ เกี่ ย วใช้ผู ร้ ั บ จ้า งปี นต้น ลู ก หยี แ ละผู ร้ ั บ จ้า ง
การลูบลูกหยีออกจากกิ่ งคนละชุ ดกับผูป้ ระกอบ
การแบยิกายี จึงท�ำให้ความสมบูรณ์ของผลลูกหยี
สดแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามเนื้อภายในของลูกหยี
ที่มีตำ� หนิจากการกระแทกยังมีคุณภาพดีพอส�ำหรับ
การเตรี ยมลูกหยีแดงต่อไปได้ส่วนขอต�ำหนิ จาก
การขึ้นราและแมลง (ภาพที่ 3b และ c) เนื่ องจาก
แต่ ละแหล่ ง มี การจ้างตัดลู กหยี ซึ่ งมี ขนาดและ
ความสู ง ต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ การตกของกิ่ ง ลู ก หยี
ท�ำให้ได้รับการกระแทกต่างกัน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ
เช่น ความช�ำนาญของผูต้ ดั และการวางแผนการเก็บ
ผลผลิตระหว่างการลูบลูกหยี และการบรรจุกระสอบ
จึงท�ำให้คุณภาพของลูกหยีแตกต่างกัน

ภาพที่ 3 ลักษณะการสู ญเสี ยทางกายภาพของเปลือกที่แตกจากการตกกระแทก (a) แมลงเจาะกิน (b)
และการขึ้นเชื้อราในตัวอย่างลูกหยี (c)
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ตารางที่ 1 ลูกหยีที่ผา่ นการคัดคุณภาพจากการสุ่ มตัวอย่างหลังการเก็บเกี่ยวจากผูป้ ระกอบการ
ผู้ประกอบการ น�ำ้ หนักสด ปริมาณลูกหยีต่อ
คุณภาพของลูกหยี
(กรัม)
การเก็บเกีย่ ว
คุณภาพดี
มีตำ� หนิ
(กิโลกรัม)
(ร้ อยละโดยน�ำ้ หนัก) (ร้ อยละโดยน�ำ้ หนัก)
68.00±2.67a
32.00±2.67a
อามานีลูกหยี
1000
66.00±6.00a
แบยิกายี
1000
66.50±2.12a
63.00±2.14b
37.00±2.14b
หมายเหตุ: ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้งมีความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p≤0.05)

4. การเตรียมผลผลิตก่ อนการแปรรู ปต่ อคุณสมบัติ
ทางกายภาพและเคมี และการทดสอบทางประสาท
สั มผัสของลูกหยีหลังการเก็บเกีย่ ว
4.1 การสู ญเสี ยน�ำ้ หนักจากการท�ำแห้ ง
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเตรี ยมวัตถุดิบ
ของลู ก หยีด ำ� ด้ว ยวิ ธี ก ารตากแห้ง ตามปกติ ข อง
ผูป้ ระกอบการและการใช้ตูอ้ บลมร้อนที่ 50 และ
60 องศาเซลเซี ยส นาน 4 ชัว่ โมง ความเร็ วลมที่
1,400 รอบ/วินาที พบว่าการใช้ตูอ้ บลมร้อนและ
การตากแห้ ง มี ผ ลต่ อ การระเหยน�้ำ ในตัว อย่า ง
ลู ก หยี ด �ำ แตกต่ า งกัน (p ≤ 0.05) โดยการอบที่
อุ ณ หภู มิ 60 องศาเซลเซี ย ส ท�ำ ให้ น้ �ำระเหย
ออกจากตัวอย่างร้อยละ 14.49±0.17 ขณะที่การอบ
ที่ อุ ณ หภู มิ 50 องศาเซลเซี ย ส เพี ย งร้ อ ยละ
12.54 ± 0.28 ส่ ว นวิ ธี ด้ ัง เดิ ม โดยการตากแห้ ง
ระเหยออกไปเพียงร้อยละ 11.36±0.19 ตามล�ำดับ
(ตารางที่ 2) การอบที่ อุ ณ หภู มิ สู ง กว่ า ช่ ว ยใน
การระเหยน�้ ำออกจากลู ก หยี ด �ำ ได้ เ ร็ วกว่ า ที่
อุณหภูมิต่ ำ � เนื่ องจากอัตราการถ่ายเทความร้ อน
มี ค่ า สู งกว่ า ท� ำ ให้ ค วามร้ อ นสามารถถ่ า ยเท
จากอากาศร้ อ นไปสู่ ผิ ว เปลื อ กลู ก หยีเ พื่ อ ใช้ใ น
การระเหยน�้ำได้มากกว่า จึ งท�ำให้การระเหยน�้ำ

ในการอบแห้ ง ที่ อุ ณ หภู มิ สู ง เกิ ด ขึ้ น ได้เ ร็ ว กว่ า
การระเหยน�้ำที่อุณหภูมิต่ำ � (จารุ วรรณ และ คณะ,
2550)
การวิเคราะห์องค์ประกอบของคุณภาพทาง
กายภาพของลูกหยีดำ� ที่ ผ่านการเตรี ยมก่อนเข้าสู่
กระบวนการแปรรู ป โดยการเปรี ยบเทียบการเตรี ยม
ลู ก หยีด ำ� ตากแห้ง กับ การอบแห้ง ที่ อุ ณ หภู มิ 50
และ 60 องศาเซลเซียสและค�ำนวณสัดส่ วนผลผลิต
เนื้ อลูกหยีที่จะน�ำไปใช้ประโยชน์ในการแปรรู ป
ต่ อไป พบว่า ลู กหยีสดมี ปริ มาณของเนื้ อลู กหยี
ร้ อ ยละ 33.66 ± 0.56 (ตารางที่ 3) ซึ่ งปริ มาณ
สัดส่ วนของผลผลิตที่ใช้ได้นอ้ ย ขณะที่มีส่วนของ
เปลือกลูกหยีและเมล็ดมีน้ ำ� หนักรวมถึงร้อยละ 66
การเตรี ยมลูกหยีดำ� เป็ นลูกหยีแดงโดยการอบแห้ง
แต่ ล ะวิ ธี ก ารมี ผ ลต่ อ ปริ ม าณผลผลิ ต ลู ก หยีแ ดง
แตกต่ างกันอย่างมี นัยส�ำคัญ (p≤ 0.05) โดยการ
อบแห้งให้เนื้ อลูกหยีภายหลังการเอาเมล็ดออกที่
ร้อยละ 36.92-37.87 การอบแห้งมีผลท�ำให้ผวิ ของ
เปลือกลูกหยีได้รับความร้ อน และลมร้ อนท�ำให้
ความชื้ นจากเปลือกลดลง และมีการแพร่ ของน�้ำ
จากเมล็ดไปสู่ เนื้ อ มีผลท�ำให้ร้อยละผลผลิตของ
เนื้อลูกหยีเพิ่มขึ้น
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ตารางที่ 2 ปริ มาณผลผลิตของลูกหยีอบแห้ง
สภาวะการเตรียม
น�ำ้ หนักเริ่มต้ น
น�ำ้ หนัก
(กรัม)
หลังอบ/ตากแห้ ง
(กรัม)
200.16±0.096a 175.05±0.48b
อบแห้ง 50 °C (D50)
อบแห้ง 60 °C (D60)
200.07±0.083a 171.07±0.27c
ตากแดด 60 °C (S40)
200.17±0.084a 177.43±0.38a
ลูกหยีจากผูป้ ระกอบการ (O) 200.14±0.072a 171.86±1.30c
ลูกหยีสด (F)
-

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้งมีความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญ (p≤0.05)

น�ำ้ หนักที่
สู ญเสี ย
(กรัม)
25.11±0.57b
29.00±0.36a
22.74±0.37c
28.28±1.33a
-

การสู ญเสี ย
น�ำ้ หนัก
(ร้ อยละ)
12.54±0.28b
14.49±0.17a
11.36±0.19c
14.13±0.66a
-

ตารางที่ 3 การค�ำนวณสัดส่ วนผลผลิตของลูกหยีสดและลูกหยีที่ผา่ นการเตรี ยมโดยวิธีต่างกัน
สภาวะการเตรียม
ปริมาณ (ร้ อยละ)
เนื้อลูกหยี
เปลือกลูกหยี
เมล็ดลูกหยี
36.92±0.73ab
30.67±0.22a
32.40±0.50b
อบแห้ง 50 °C (D50)
อบแห้ง 60 °C ( D60)
37.87±0.08b
30.26±0.33a
31.87±0.24b
ตากแดด 60 °C (S40)
38.64±1.90a
30.46±0.36a
31.55±0.11b
ลูกหยีจากผูป้ ระกอบการ (O)
37.79±0.72ab
30.23±0.11a
31.97±0.67b
ลูกหยีสด (F)
33.66±0.56c
30.59±0.61a
35.75±1.16a

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้งมีความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญ (p≤0.05)

4.2 การเตรี ย มผลผลิ ต ก่ อ นการแปรรู ป
ต่ อสมบัติทางกายภาพและเคมีและทดสอบทาง
ประสาทสั มผัสของลูกหยีดำ�
การวิเคราะห์คุณภาพลูกหยีสดลูกหยีที่ผา่ น
การอบแห้ง (ในท้องตลาดที่ จ ำ� หน่ ายในพื้นที่ 3
จัง หวัด ) ลู ก หยีที่ ผ่า นการอบแห้ง ที่ อุ ณ หภู มิ 60
และ 50 องศาเซลเซี ยส และลูกหยีตากแห้งนาน

4 ชัว่ โมง พบว่าแหล่งที่มาของลูกหยีสดและลูกหยี
ตากแดดและลู กหยีอบแห้งมี ค่าสี ค่า pH ค่า aw
ปริ มาณความชื้ น ปริ มาณน�้ำตาลทั้งหมด (°Brix)
เยื่อใยอาหาร คาร์ โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน และ
เถ้า ความแตกต่างกันอย่างมี นัยส�ำคัญ (p≤0.05)
(ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีของลูกหยีสดและลูกหยีที่ผา่ นการอบแห้ง
การวิเคราะห์
ชุดการทดลอง
D50
D60
S40
O
F
30.00±0.02b 26.41±1.04c 28.68±0.39d 22.38±1.02d 41.68±0.84a
ค่าสี L*
a*
11.28±0.51b 11.65±0.39b 11.29±0.05b 14.47±0.01a 11.51±0.25b
b*
8.36±0.53d 9.47±0.69c 8.36±0.04d 12.17±0.02b 15.37±0.67a
ค่า pH
2.83±0.005b 2.85±0.01b 2.85±0.07b 2.98±0.01a 2.77±0.01c
ค่า aw
0.61±0.01b 0.49±0.005c 0.62±0.01ab 0.46±0.01d 0.63±0.005a
ความชื้น (%)
15.56±0.50c 10.10±3.80d 15.80±0.09b 47.0±95.6e 20.55±3.42a
น�้ำตาลทั้งหมด (°Brix) 6.62±0.07a 7.14±0.04b 6.58±0.11c 20.0±20.11a 6.59±0.04a
เยือ่ ใยอาหาร (%)
4.51±0.077 c 4.85±0.094b 4.48±0.05c 5.14±0.51a 4.30±0.096d
คาร์โบไฮเดรต
73.79±6.14bc 78.31±4.12ab 76.60±5.52ab 83.25±0.11a 69.32±3.79c
ไขมัน (%)
1.04±0.05c 1.15±0.03b 1.09±0.12c 55.0±92.1a 1.00±0.02c
โปรตีน (%)
1.63±0.066c 1.86±0.065b 1.77±0.33d 2.37±0.19a 1.54±0.062cd
เถ้า (%)
1.25±0.025ab 1.33±0.045a 1.20±0.07bc 1.36±0.10a 1.11±0.060c
หมายเหตุ: ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวนอนมีความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญ (p≤0.05)

การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของลูกหยี
ที่ผา่ นการตากแห้งและอบแห้งที่อุณหภูมิ 50 และ
60 องศาเซลเซี ย ส พบว่า ค่ า สี ข องเนื้ อ ลู ก หยีมี
ความแตกต่ า งกัน (p ≤ 0.05) โดยที่ เ นื้ อ ลู ก หยี
จากแหล่ ง ของผูป้ ระกอบการอามานี ลู ก หยีแ ละ
แบยิการยีมีค่าความสว่างน้อยกว่าเนื้ อลู กหยีสด
และเนื้ อลู ก หยี ที่ ผ่ า นการอบแห้ ง (p ≤ 0.05)
เนื่ องจากลูกหยีที่นำ� มาจากแหล่งของผูป้ ระกอบ
การเป็ นลูกหยีที่เก็บรักษาเป็ นระยะเวลา 1-2 ปี ซึ่งมี
ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและสี จาก
การตากแดดของลูกหยีระยะนานกว่าการทดลอง
ในระดับห้องปฏิบตั ิการ (ตารางที่ 4) และ ค่า a*
มี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น ลู ก หยี จ ะมี ล ัก ษณะสี แ ดงเพิ่ ม ขึ้ น
ตามระยะเวลาที่ตากและอบแห้ง โดยเฉพาะลูกหยี
จากผู ้ป ระกอบการมี ค่ า a * มี ค่ า 14.47 ± 0.01

การเปลี่ ย นแปลงของสี ใ นเนื้ อ ลู ก หยี เ กิ ด จาก
แอนโธไซยานิ นเพื่อท�ำการตากแดดและอบแห้ง
ท�ำให้น้ ำ� ระเหยออกท�ำให้ลูกหยีมีสภาวะความเป็ น
กรดและสารมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นการแสดงออก
ของสารนี้เห็นได้ชดั
การวิเคราะห์สมบัติทางเคมีในการประเมิน
การเปลีย่ นแปลงของลูกหยีทผี่ า่ นการอบแห้ง โดยใช้
วิธีด้ งั เดิ มและการอบแห้งด้วยตูอ้ บลมร้อนพบว่า
เนื้ อลูกหยีมีค่าความเป็ นกรดสู งลูกหยีสดมีค่า pH
2.78±0.01 เมื่อผ่านการอบแห้ง จะท�ำให้ค่าความ
เป็ นกรดลดลง เนื่องจากกระบวนการผลิตมีการใช้
ความร้อนและเก็บรักษาเป็ นระยะเวลานานท�ำให้เกิด
การสู ญสลายของวิตามินซี จึงท�ำให้ค่า pH สู งขึ้น
เป็ น 2.83±0.00 (อบที่ 50 องศาเซลเซี ยส) และ
2.98 ± 0.01 (ลู ก หยี จ ากแหล่ ง ผู ้ป ระกอบการ)
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ตามล�ำดับ ขณะที่ลูกหยีสดมีปริ มาณความชื้นและ
a w สู ง ที่ สุ ด และจะลดลงตามการอบแห้ง โดย
วัต ถุ ดิ บ ที่ ผูป้ ระกอบการเก็ บ ไว้เ ป็ นเวลานานมี
ความชื้นต�่ำที่ร้อยละ 47.0±95.6 และมีปริ มาณของ
คาร์โบไฮเดรตอยูใ่ นช่วงร้อยละ 69.32-83.25 ซึ่งมี
ปริ มาณสู งเนื่ องจากเป็ นกลุ่มของเส้นใยอาหารสู ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Gnansounou et al.
(2014) รายงานปริ มาณ คาร์โบไฮเดรตในตัวอย่าง
ลูกหยีอาฟริ กามีปริ มาณร้อยละ 80 ดังนั้นการอบ
แห้งที่ระดับความชื้นอยูใ่ นระดับนั้นต้องมีการอบ
ลูกหยีแดงเพื่อการกะเทาะเปลือกเท่านั้นซึ่ งท�ำให้
เนื้ อ ลู ก หยี มี ค วามชื้ น อยู่ ใ นช่ ว ง 10.10 ± 3.8015.56±0.50 ตามล�ำดับ (ตารางที่ 4) ซึ่งใกล้เคียงกับ
การศึ ก ษาของ Asoiro et al. (2017) ที่ ร ายงาน
ปริ มาณความชื้นในตัวอย่างลูกหยีสายพันธ์ Dialium
guineense ที่ กะเทาะจากประเทศไนจี เรี ยเท่ากับ
ร้อยละ 19.03±1.52 การใช้ตอู ้ บลมร้อนทีใ่ ช้อณ
ุ หภูมิ
ที่ 50-60 องศาเซลเซี ยส จะช่วยให้การลดปริ มาณ
ความชื้ นได้เ ร็ ว กว่าและลดความชื้ นได้มากกว่า
การตากแห้งแบบวิธีดงั เดิมแตกต่างกัน (ตารางที่ 4)
ร่ ว มทั้ง สามารถใช้ใ นการป้ อ งกัน การปนเปื้ อน
ทางกายภาพและเชื้ อจุ ลินทรี ย ์ ซึ่ งสอดคล้องกัน
Osanaiye et al. (2013) ซึ่ งได้เ ปรี ยบเที ย บ
องค์ประกอบทางเคมีของตัวอย่าง Dialium guineense
จากอาฟริ กาและพบว่ามีปริ มาณความชื้ นร้อยละ
10.53 เนื้อลูกหยี มีปริ มาณของไขมันและโปรตีนต�่ำ 
(จริ งแท้ และ ธี รนุ ต, 2549) ในขณะที่ มีปริ มาณ
เส้นใยอาหารร้อยละ 4.30±0.096-5.14±0.51 ซึ่ ง
สามารถช่วยในการขับถ่ายได้เป็ นอย่างดีการศึกษา
ของ Adepoju (2009) ซึ่ งวิ เ คราะห์ คุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการของในป่ าทางตะวัน ตกเฉี ย งใต้แ ละ
แถบกลางของประเทศไนจี เรี ย ได้แก่ Spondias

mombin, Dialium guineense และ Mordiiwhytii
โดยการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีมาตรฐาน AOAC พบว่า
มีปริ มาณโปรตีนอยูร่ ะหว่าง 2.6-8.3 กรัม, ไขมัน
1.6-2.0 กรั ม, เยื่อใย 0.6 -11.8 และ ปริ มาณเถ้า
1.0-6.8 กรัม/100 กรัม ดังนั้นลูกหยีมีความแตกต่าง
ของสมบัติทางกายภาพและเคมีข้ ึนอยูก่ บั ชนิดของ
สายพันธุ์พ้ืนที่ สภาพภูมิอากาศ และธาตุอาหาร
ของพืชที่ได้รับจึงท�ำให้ลูกหยีแตกต่างกันไปด้วย
การทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบ 9- point
hedonic scale ของลูกหยีดำ� ที่ผา่ นการอบที่อณ
ุ หภูมิ
50, 60 องศาเซลเซี ยส ลูกหยีสด และลูกหยีผ่าน
การตากแห้ง แล้วการกะเทาะเปลือกเป็ นลูกหยีแดง
พบว่าสี ความกรอบ กลิ่น ความเปรี้ ยว เนื้อสัมผัส
และความชอบโดยรวม มี ค วามแตกต่ า งกั น
(p ≤ 0.05) ขณะที่ ร สชาติ ไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยส�ำคัญ (p>0.05) (ตารางที่ 5) คะแนนการทดสอบ
ทางประสาทสัมผัสด้านสี กลิ่ น และเนื้ อสัมผัส
ลูกหยีอบแห้งทุกวิธีแตกต่างกับลูกหยีสดเนื่องจาก
การท�ำแห้งท�ำให้ปริ มาณของความชื้นลดลงและสี
เปลี่ยนไปโดยมีสีแดงมากขึ้นและเพิ่มความกรอบ
ของเนื้อลูกหยี แต่จะลดเนื้อสัมผัสและความเปรี้ ยว
ของเนื้อลูกหยีลง การใช้ตูอ้ บลมร้อนที่อุณหภูมิ 60
องศาเซลเซี ย ส ทดสอบทางประสาทสั ม ผัส ให้
คะแนนด้านความกรอบลูกหยี ที่ยอมรับมากกว่า
การตากแห้งลูกหยีแบบดังเดิมแตกต่างกัน (p≤0.05)
โดยมีคะแนนการทดสอบเท่ากับ 7.56±0.81 และ
6.83±0.65 ตามล�ำดับ ดังนั้นการน�ำลูกหยีใช้ใน
การแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ต่อไปควรเลือกใช้ลูกหยี
ให้มีความเหมาะสม เช่ น การผลิ ตลูกหยีเคลื อบ
น�้ำตาลควรใช้ลูกหยีที่เก็บรักษาประมาณ 1 ปี หรื อ
ลูกหยีใหม่ ส่ วนเนื้ อลูกหยีที่มีอายุมากกว่าอาจใช้
ในการผลิตลูกหยีกวนหยาบและละเอียดเป็ นต้น
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ตารางที่ 5 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสลูกหยีที่ผา่ นการเตรี ยมด้วยวิธีการต่างๆ
การทดสอบ
ชุ ดการทดลอง
ทางประสาทสั มผัส
D60
S40
O
D50
สี
6.33±0.71b 7.26±0.67a 7.10±0.71a 7.33±0.66a
ความกรอบ
7.86±0.77a 4.63±0.66c 7.56±0.81a 7.10±0.66b
กลิ่น
6.30±0.83b 7.43±0.77a 7.10±0.70a 7.13±0.81a
ความเปรี้ ยว
6.50±0.97a 6.40±1.00ab 5.86±1.01c 5.90±0.95bc
รสชาติ
6.43±1.10a 6.26±1.08a 5.86±1.10a 5.93±1.11a
เนื้อสัมผัส
6.73±0.69b 7.50±0.50a 7.00±0.74b 6.70±0.59b
ความชอบโดยรวม 6.46±0.73b 7.03±0.71a 6.56±0.62a 6.70±0.65ab
หมายเหตุ: ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวนอนมีความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญ (p≤0.05)

สรุป

การจัด การเก็บ เกี่ ย วลู ก หยีมี ค วามส�ำ คัญ
ในการรักษาคุณภาพของลูกหยี โดยการประเมิน
ระยะเวลาการสุ กของลูกหยี การเก็บเกี่ยวผลผลิต
รวมถึงการจัดเตรี ยมวัตถุดิบลูกหยี โดยการท�ำแห้ง
โดยใช้ตอู ้ บลมร้อนหรื อเครื่ องอบชนิดอืน่ ทีส่ ามารถ
ป้ องกันการปนเปื้ อนจากสิ่ งแปลกปลอมที่อาจจะ
ส่ งผลต่อคุณภาพของลูกหยี การเก็บเกี่ยวลูกหยีสด
บนต้นที่มีอายุของลูกหยีประมาณ 5 เดือน หลังจาก
การออกดอก จะได้ปริ มาณของผลผลิตสู ง แต่ข้ ึน
อยูก่ บั ขนาดของต้น อายุและการเก็บเกี่ยว โดยทัว่ ไป
ให้ผลผลิตประมาณ 50-80 กิโลกรัม เมื่อจะน�ำลูกหยี
แปรรูปเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ ั น ต้อ งผ่ า นการเตรี ยม
ลูกหยีดำ� เป็ นลูกหยีแดง โดยการกะเทาะเปลือกทีผ่ า่ น
การตากแดดหรื อการอบแห้งผลผลิตของเนื้อลูกหยี
ร้อยละ 36.92-37.87 การใช้ตอู ้ บลมร้อนที่มีอณ
ุ หภูมิ
ต่างกันท�ำให้ปริ มาณความชื้นสุดท้ายต่างกันเล็กน้อย
ซึ่ งปริ มาณความชื้ นในช่ วงร้ อยละ 10.10-15.56
ลูกหยีมีจุดเด่นมีปริ มาณเส้นใยอาหารที่อยูใ่ นระดับ
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F
7.23±0.67a
6.83±0.65b
7.13±0.93a
6.26±0.78abc
5.83±1.26a
6.96±0.66b
6.70±0.66ab

ร้อยละ 4.30-5.14 ซึ่ งสามารถช่วยระบบขับถ่ายได้
เป็ นอย่างดีเนื้อลูกหยีมีสภาวะเป็ นกรด ซึ่ งมีค่า pH
2.83-2.98±0.01 ซึ่ งสามารถเก็บรักษาได้นาน แต่
อย่างไรก็ตามสี ของวัตถุดิบจะเปลี่ยนแปลงดังนั้น
ต้องมีการจัดล�ำดับการน�ำวัตถุดิบจากห้องเก็บมา
แปรรู ปตามความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
และควรเก็บรักษาในบรรจุภณั ฑ์ที่สามารถป้องกัน
ความชื้น หรื อแต่ละปี ควรน�ำลูกหยีที่เก็บรักษามา
ตากแห้งหรื ออบแห้งเพื่อไล่ความชื้ นเพื่อยืดอายุ
การเก็บรักษาต่อไป
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