
   

 

 

การยืดอายุส้มผักเสี้ยนโดยการอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 

Extending Shelf-life of the Fermented Cleome gynandra 

by Freeze Drying  
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ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 



บทสรุปผู้บริหาร 

การยืดอายุส้มผักเส้ียนโดยการอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 

กลุ่มสตรีแปรรูปบ้านนาคำ อำเภอศรสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

บทนำ 
 

 ผักเสี้ยนเป็นผักที่มีวิตามินเอ วิตามินซี แคลเซียมและธาตุเหล็ก และมีเส้นใยอาหารสูง ผักเสี้ยนไม่นิยม

กินสดเพราะมีกลิ่นเหม็นเขียวจึงนำมาดองโดยคั้นกับเกลือและน้ำซาวข้าว คนอีสานเรียกว่าส้มผักเสี้ยน นิยม

รับประทานร่วมกับแจ่วบอง ปลาแห้ง ข้าวเหนียว  

สรุปความต้องการของกลุ่ม 

นายสิทธิเดช สมรฤทธิ์   เกษตรกรตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ยึดอาชีพคั้นส้ม

ผักเสี้ยน หรือผักเสี้ยนดอง เพื่อสร้างอาชีพเสริม โดยผักเสี้ยนเป็นพืชพื้นบ้านที่ปลูกง่าย โตไว โดยปกติทั่วไป

นิยมทำเป็นผักดอง ส้มผักเสี้ยนหรือผักเสี้ยนดอง อย่างไรก็ตามส้มผักเสี้ยนเป็นอาหารหมักดองที่มีอายุการเก็บ

รักษาที่สั้นประมาณ  2  สัปดาห์ และบรรจุในถุงพลาสติกมัดปากถุงทำให้ไม่สะดวกในการขนส่งหรือพกพาไป

บริโภคโดยเฉพาะชาวอีสานที่ต้องไปทำงานต่างประเทศ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์และให้สะดวก

ในการพกพาและขนส่ง ผู้ประกอบจึงมีความต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ส้มผักเสี้ยนให้อยู่ในรูปส้มผักเสี้ยน

แห้งท่ีสามารถคืนรูปโดยการเติมน้ำได้ ซ่ึงเป็นเพ่ิมมูลค่าและขยายตลาดการจำหน่ายส้มผักเส้ียนได้ 

 ผลการดำเนินงาน 

 ทีมงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้ดำเนินการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งมอบให้

ผู้ประกอบการจำนวน 20 ชิ้น และทำการศึกษาอายุการเก็บโดยการคำนวณโดยคาดว่าผลิตภัณฑ์ส้มผักเสี้ยน

อบแห้งแบบแช่เยือกแข็งจะมีอายุการเก็บประมาณ 450 วัน และได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการถ่ายทอด

เทคโนโลยีการยืดอายุส้มผักเสี้ยนโดยการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งให้กับกลุ่มสตรีแปรรูปบ้านนาคำ อำเภอศรี

สงคราม จังหวัดนครพนม ในวันท่ี 23 มกราคม 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 24 คน โดยมีรายช่ือผู้เข้าร่วม

อบรมแสดงในเอกสารภาคผนวก ค ดังแนบ  

  



 ข 

กิตติกรรมประกาศ 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ 

“การยืดอายุส้มผักเสี้ยนโดยการอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง” ในปีงบประมาณ 2561 คณะทำงานจัดทำโครงการ

ใคร่ขอขอบคุณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ

ดำเนินการโครงการ ๑ ตำบล ๑ นวัตกรรเกษตรในครั้งนี้  ขอขอบคุณกลุ่มอาชีพสตรีบ้านนาคำ เลขที่ 104  หมู่

ท่ี 5 ตำบลนาคำ  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ท่ีให้ความเอ้ือเฟ้ือสถานท่ี ในการถ่ายทอดองค์ความรู้  
 

ท้ายที่สุดนี้คณะทำงานขอขอบคุณนายสิทธิเดช สมรฤทธิ์   ผู้ประกอบการจะที่นำเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ และขอให้ผู้ประกอบการประสบผลสำเร็จในเชิงพาณิชย์ตลอดไป 
 

 

 

  



 ค 

สารบัญ 

 
 

เร่ือง 
 

หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร ก 

กิตติกรรมประกาศ ข 

สารบัญ 

- สารบัญตาราง 
- สารบัญรูป 

ค 

จ 

จ 

ข้อเสนอโครงการ 1 

ทบทวนวรรณกรรม 4 

- ผักเส้ียน 
- การปลูกผักเส้ียน 
- การทำส้มผักเส้ียน 
- ปริมาณน้ำในอาหารกับอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ 

- การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 

4 

5 

5 

6 

7 

ผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 1 ผลการศึกษาสภาวะในการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 

8 

8 

กิจกรรมท่ี 2 ศึกษาการคืนรูปของส้มผักเส้ียน 8 

กิจกรรมท่ี 3 ศึกษาอายุการเก็บของส้มผักเส้ียน 9 

กิจกรรมท่ี 4 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ พร้อมฉลากบรรจุภัณฑ์ 10 

กิจกรรมท่ี 5 ถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการ 11 

สรุปผลการดำเนินงาน  13 

เอกสารอ้างอิง 14 

  



 ง 

สารบัญ (ต่อ) 
 

เร่ือง 
 

หน้า 

ภาคผนวก 

- ภาคผนวก ก รายช่ือผู้เข้าร่วมอบรม 
- ภาคผนวก ข แบบประเมินผู้เข้าอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 
- ภาคผนวก ค แบบสอบถามผู้แทน/ผู้นำชุมชน 

 

16 

19 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 จ 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี   หน้า 
 

1 ผลทดสอบทางประสาทสัมผัสส้มผักเส้ียนอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งคืนรูป 10 

 

 

สารบัญรูป 
 

รูปท่ี   หน้า 
 

1 ต้นผักเส้ียน 4 

2 แปลงปลูกผักเส้ียนบ้านนาคำ 5 

3 ข้ันตอนการทำส้มผักเส้ียน 6 

4 เฟสไดอะแกรมน้ำแสดงความสัมพันธ์ของอุณหภูมิและความดันต่อการ

เปล่ียนสถานะของน้ำ 

7 

5 ส้มผักเสี้ยนหลังทำแห้งด้วยเครื่องฟรีซดราย (ก) ก่อนคืนรูป (ข) หลังคืน

รูป 

8 

6 ซอร์พช่ันไอโซเทอร์มของส้มผักเส้ียนอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 10 

7 บรรจุภัณฑ์และฉลากส้มผักเส้ียนอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 11 

8 ถ่ายทอดเทคโนโลยี 12 

 
 

 
 

 

 



โครงการการยืดอายุส้มผักเสี้ยนโดยการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 

 

1. ผู้ขอรับการสนับสนุนท่ีจะรับข้อเสนอโครงการ 

ช่ือ-สกุล  นายสิทธิเดช สมรฤทธ์ิ    

ท่ีอยู่  บ้านเลขท่ี 104 หมู่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  
 

2. ท่ีมาและความสำคัญ 

ผักเส้ียน (Wild Spider Flower)  ช่ือวิทยาศาสตร์ Cleome gynandra Linn. เป็นพืชล้มลุก 

มีความสูงต้นประมาณ 30-15 เซนติเมตร ส่วนต่าง ๆ ของต้นมีขนปกคลุม ส่วนรากเป็นรากแก้ว และ

รากแขนงจำนวนมาก ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด โดยมีถิ่นกำเนิดและมีเขตการกระจายพันธุ์อยู่

ทั่วไปในทวีปเอเชีย (รวมทั้งไทย) และแอฟริกา สำหรับในประเทศไทย แหล่งท่ีพบผักเสี้ยน มักพบข้ึน

เป็นวัชพืชตามท้องไร่ปลายนา ท่ีรกร้างว่างเปล่าท่ัวไป และริมลำธาร ผักเส้ียนมีวิตามินเอและวิตามินซี

สูง รวมท้ังมีแคลเซียมและธาตุเหล็ก มีเส้นใยอาหารสูงซ่ึงช่วยกำจัดส่ิงตกค้างในลำไส้ บำรุงสายตาและ

ผิวพรรณ (ไทยรัฐออนไลน์, 2560) ผักเสี้ยนไม่นิยมกินสดเพราะมีกลิ่นเหม็นเขียวจึงนำมาดองโดยค้ัน

กับเกลือและน้ำซาวข้าว คนอีสานเรียกว่าส้มผักเสี้ยน หรือกิมจิอีสานมีรสชาติเปรี้ยวและมัน นิยมกิน

กับป่น แจ่ว ปลาร้าบอง จัดเป็นอาหารยอดนิยมท่ีคนอีสานชอบรับประทาน  

 เกษตรกรตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ยึดอาชีพคั้นส้มผักเสี้ยน หรือ

ผักเสี้ยนดอง เพื่อสร้างอาชีพเสริม โดยผักเสี้ยนเป็นพืชพื้นบ้านที่ปลูกง่าย โตไว โดยปกติทั่วไปนิยมทำ

เป็นผักดอง ส้มผักเสี้ยนหรือผักเสี้ยนดอง อย่างไรก็ตามส้มผักเสี้ยนเป็นอาหารหมักดองที่มีอายุการ

เก็บรักษาที่สั้นประมาณ  2  สัปดาห์ และบรรจุในถุงพลาสติกมัดปากถุงทำให้ไม่สะดวกในการขนส่ง

หรือพกพาไปบริโภคโดยเฉพาะชาวอีสานที่ต้องไปทำงานต่างประเทศ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของ

ผลิตภัณฑ์และให้สะดวกในการพกพาและขนส่ง ผู้ประกอบจึงมีความต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ส้ม

ผักเสี้ยนให้อยู่ในรูปส้มผักเสี้ยนแห้งที่สามารถคืนรูปโดยการเติมน้ำได้ ซึ่งเป็นเพิ่มมูลค่าและขยาย

ตลาดการจำหน่ายส้มผักเส้ียนได้  
 

3. วัตถุประสงค์โครงการ 

1. ศึกษาสภาวะในการทำแห้งส้มผักเส้ียน 
2. ศึกษาการคืนรูปส้มผักเส้ียนอบแห้ง 
3. ศึกษาอายุการเก็บของส้มผักเส้ียนอบแห้ง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ผลิตภัณฑ์ส้มผักเส้ียนฟรีซดราย 

          2. บรรจุภัณฑ์ต้นแบบพร้อมฉลากผลิตภัณฑ์ 
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5. ขอบเขตและแผนการดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม 
เดือนท่ี 

งวดท่ี 1 งวดท่ี 2 งวดท่ี 3 

1. ศึกษาสภาวะในการอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ü   

2. ศึกษาการคืนรูปของส้มผักเส้ียน ü   

3. ศึกษาอายุการเก็บของส้มผักเส้ียน  ü  

4. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ พร้อมฉลากบรรจุภัณฑ์  ü  

5. ถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการ   ü 

 

6. รายละเอียดการประเมินค่าใช้จ่ายในโครงการ 
 

รายการ จำนวนเงิน 

หมวดค่าจ้าง/ค่าตอบแทน  

- ค่าตอบแทนผู้วิจัย 9,000 

หมวดค่าใช้สอย  

- ค่าออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ 10,000 

- ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ ค่าบริการเคร่ืองมือ 45,000 

หมวดค่าวัสดุ  

- ค่าสารเคมี และ อุปกรณ์ใช้ในห้องปฏิบัติการ 5,800 

- ค่าวัสดุบรรจุภัณฑ์ส้ินเปลืองสำหรับจัดทำต้นแบบ  25,000 

- ค่าวัตถุดิบ 10,000 

- วัสดุสำนักงาน  5,000 

หมวดค่าเดินทาง  

- ค่าท่ีพัก 12,800 

- ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง  16,000 

- ค่าเช่ายานพาหนะ  14,400 

หมวดค่าสาธารณูปโภค  

- โครงการพัฒนาวิชาการ ค่าน้ำ ค่าไฟ 15% 27,000 

รวม (หน่ึงแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 180,000 
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7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นางสาวรุ่งกานต์ บุญนาถกร 

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

59/4 ม.1 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 

      หมายเลขบัตรประชาชน 3439900039859 

โทรศัพท์: 042-725-036 0897115342  โทรสาร: 042-725-037 

    E-mail: rungkan.b@ku.th  
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ทบทวนวรรณกรรม 

 

ผักเส้ียน 

 

ผักเส้ียน (Wild Spider Flower)  ช่ือวิทยาศาสตร์ Cleome gynandra Linn. เป็นพืชล้มลุก 

มีความสูงต้นประมาณ 30-15 เซนติเมตร ส่วนต่าง ๆ ของต้นมีขนปกคลุม ส่วนรากเป็นรากแก้ว และ

รากแขนงจำนวนมาก ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด โดยมีถิ่นกำเนิดและมีเขตการกระจายพันธุ์อยู่

ทั่วไปในทวีปเอเชีย (รวมทั้งไทย) และแอฟริกา สำหรับในประเทศไทย แหล่งที่พบผักเสี้ยน มักพบข้ึน

เป็นวัชพืชตามท้องไร่ปลายนา ท่ีรกร้างว่างเปล่าท่ัวไป และริมลำธาร ผักเส้ียนมีวิตามินเอและวิตามินซี

สูง รวมท้ังมีแคลเซียมและธาตุเหล็ก มีเส้นใยอาหารสูงซ่ึงช่วยกำจัดส่ิงตกค้างในลำไส้ บำรุงสายตาและ

ผิวพรรณ ผักเสี้ยนไม่นิยมกินสดเพราะมีกลิ่นเหม็นเขียวจึงนำมาดองโดยคั้นกับเกลือและน้ำซาวข้าว 

คนอีสานเรียกว่าส้มผักเสี้ยน หรือกิมจิอีสานมีรสชาติเปรี้ยวและมัน นิยมกินกับป่น แจ่ว ปลาร้าบอง 

จัดเป็นอาหารยอดนิยมท่ีคนอีสานชอบรับประทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ต้นผักเส้ียน 
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การปลูกส้มผักเส้ียน 

เกษตรกรตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ยึดอาชีพค้ันส้มผักเส้ียน หรือ

ผักเส้ียนดอง เพ่ือสร้างอาชีพเสริม โดยผักเส้ียนเป็นพืชพ้ืนบ้านท่ีปลูกง่าย โตไว โดยปกติท่ัวไปนิยมทำ

เป็นผักดอง ส้มผักเส้ียนหรือผักเส้ียนดอง 

 

  
ภาพท่ี 2 แปลงปลูกผักเส้ียนบ้านนาคำ 

 

 

การทำส้มผักเส้ียน 

• เด็ดยอดอ่อนผักเส้ียนและแช่น้ำเกลือ 1 ช่ัวโมง (ผัก 10กิโลกรัม:เกลือ 1 กิโลกรัม) 

• ค้ันน้ำออกและล้างด้วยน้ำเปล่า 

• ค้ันด้วยเกลือ 500 กรัม แล้วล้างน้ำเปล่า ทำท้ังหมด 3 รอบ 

• ปรุงรสด้วยข้าวเหนียวสุก 1 กิโลกรัม ผงชูรส 50 กรัม น้ำตาลทรายขาว 100 กรัม 

• เติมน้ำเปล่าให้ท่วมผักและค้ันจนเข้าเน้ือ 

• แช่ท้ิงไว้ 1-2 วัน ก็พร้อมรับประทาน 
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ภาพท่ี 3 ข้ันตอนการทำส้มผักเส้ียน 

 

ปริมาณน้ำในอาหารกับอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ 

น้ำเป็นส่วนประกอบหลักของอาหาร โดยเฉพาะอาหารสด เช่น ผัก ผลไม้ เน้ือสัตว์ ไข่ นม น้ำ

มีอิทธิพลต่อสมบัติและคุณภาพด้านต่างๆ ของอาหาร ทั้งสมบัติทางกายภาพ (physical properites) 

ความหนืด (viscosity) เน้ือสัมผัส (textural) นอกจากน้ีน้ำยังเป็นตัวกระจายส่วนประกอบของอาหาร 

เช่น แร่ธาตุ วิตามิน กรดและเบสสามารถแตกตัวเป็นไอออนได้ในน้ำ น้ำมีผลต่อการเสื่อมเสียของ

อาหาร (food spoilage) โดยเฉพาะการเสื ่อมเสียเนื ่องจากจุลินทรีย์ (microbial spoilage) ซ่ึง

กระทบต่ออายุการวางจำหน่าย (shelf life) อาหารที่มีความชื้นหรือปริมาณน้ำสูงจะเป็นอาหารท่ี
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เสื ่อมเสียง่าย (perishable food) เนื่องจากมีสภาวะเหมาะสมกับการเจริญของจุลินทรีย์ที ่ทำให้

อาหารเสื่อมเสีย เช่น แบคทีเรีย ยีสต์ และรา การลดปริมาณน้ำที่มีอยู่ในอาหารจึงเป็นการลดการ

เสื่อมเสียของอาหารจากปฏิกิริยาเคมีและเชื้อจุลินทรีย์ สามารถทำได้หลายวิธี อาทิเช่น การแช่อ่ิม 

การดอง การทำแห้ง เป็นต้น 

 

การแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 

การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (freeze dehydration หรือ lyophilization) หมายถึงการทำแห้ง 

(dehydration) ด้วยการแช่เยือกแข็ง (freezing) ทำให้น้ำเปลี่ยนสถานะเป็นผลึกน้ำแข็งก่อน แล้วจึง

ลดความดันเพื่อให้ผลึกน้ำแข็งระเหิด (sublimation) เป็นไอ เนื่องจากการเพิ่มอุณหภูมิน้ำ พร้อมๆ 

กับการลดความดันให้ต่ำกว่า 0.6 atm น้ำจะไม่เปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว แต่จะ

เปล่ียนเป็นไอแทน (ภาพท่ี 4) 
 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 4 เฟสไดอะแกรมน้ำแสดงความสัมพันธ์ของอุณหภูมิและความดันต่อการ

เปล่ียนสถานะของน้ำ 

วิธีนี้จึงสามารถระเหยน้ำได้ที่อุณหภูมิต่ำจึงลดการสูญเสียของอาหารเนื่องจากความร้อน ลดการ

ทำลายเนื้อเยื่อและโครงสร้างอาหาร ทำให้ได้อาหารแห้งที่ได้มีคุณภาพสูง มีการคืนตัว (rehydration) 

ท่ีดี รักษาคุณภาพอาหาร เช่น สี กลิ่น รสชาติ และลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหารได้ดีเมื่อเปรียบเทียบ

กับวิธีการทำแห้ง แบบอื่น เช่น การทำแห้งแบบพ่นละออง (spray drier) การทำแห้งด้วยลมร้อน เช่น 

ตู้อบลมร้อน (tray drier, carbinet drier) แต่มีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเปรียบเทียบกับการทำแห้งด้วยเครื่อง

ทำแห้งท่ีใช้ลมร้อนท่ัวไป 
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ผลการดำเนินงาน  

 

กิจกรรมท่ี 1: ผลการศึกษาสภาวะในการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 

ผักเสี ้ยน เป็นชื่อท้องถิ่นที่เรียกในภาคอีสาน จัดเป็นไม้ล้มลุก มีความสูงประมาณ 15-30 

เซนติเมตร มักพบข้ึนเป็นวัชพืชตามท้องไร่ปลายนา ท่ีรกร้างว่างเปล่าท่ัวไป และริมลำธาร ส่วนผสมใน

การทำส้มผักเสี้ยน ได้แก่ ผักเสี้ยน กระเทียม เกลือ ขั้นตอนการทำนำผักเสี้ยนที่ล้างแล้ว เอามาคลุก

กับกระเทียมและเกลือ ใช้มือค้ัน และเติมน้ำต้มข้าวให้ท่วมพอประมาณ ท้ิงไว้ข้ามคืน เทใส่พิมพ์ นำไป

แช่แข็งและนำไปทำแห้งด้วยเคร่ืองทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง เป็นเวลา  48 ชม  

 

  

(ก) (ข) 

  ภาพท่ี 5 ส้มผักเส้ียนหลังทำแห้งด้วยเคร่ืองฟรีซดราย (ก) ก่อนคืนรูป (ข) หลังคืนรูป 

กิจกรรมท่ี 2:ศึกษาการคืนรูปของส้มผักเส้ียน 

 

นำส้มผักเส้ียนมาทดสอบการคืนรูป โดยการเติมน้ำ ท่ีปริมาณ 80 มิลลิลิตร และ 100 มิลลิลิตร 

พบว่าปริมาณน้ำที่ใช้คืนรูปที่เหมาะสมเท่ากับ  100 มิลลิลิตร เพราะในปริมาณน้ำที่ 80 มิลลิลิตร ไม่

สามารถทำให้ส้มผักเสี้ยนคืนรูปได้ทั้งหมดผักบางส่วนยังแห้งและเหนียว นำส้มผักเสี้ยนที่คืนรูปไป

ทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัสกับผู้ทดสอบชิมจำนวน 30 คนคัดเลือกจากผู้ที่เคยรับประทาน

ส้มผักเส้ียน มีอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปี การทดสอบเสร์ิฟตัวอย่างส้มผักเส้ียนสด (ตัวอย่างควบคุม) ให้
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ผู้ทดสอบชิมก่อนและให้ผู้ทดสอบชิมให้คะแนนส้มผักเสี้ยนคืนรูปเมื่อเทียบกับตัวอย่างควบคุม โดยใช้

วิธ ีการให้คะแนน 9-point hedonic scale (1 เท่ากับชอบน้อยที ่ส ุด, 9 เท่ากับชอบมากที ่สุด) 

ผลทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัสส้มผักเสี้ยนอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งคืนรูป (ตารางที่ 1) 

พบว่าส้มผักเสี้ยนคืนรูปมีสีใกล้เคียงกับส้มผักเสี้ยนสด คะแนนการยอมรับในทุกด้านทั้งสี กลิ่น ความ

เปรี้ยว เนื้อสัมผัส ความชอบโดยรวมอยู่ในระดับดี แต่ด้านเนื้อสัมผัสส้มผักเสี้ยนคืนรูปจะมีความ

เหนียวกว่าส้มผักเส้ียนสดแต่อยู่ในเกณฑ์ท่ีผู้บริโภคยอมรับได้ 

 

ตารางท่ี 1 ผลทดสอบทางประสาทสัมผัสส้มผักเส้ียนอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งคืนรูป 

ลักษณะทางประสาทสัมผัส คะแนนความชอบ  
ส ี 7.15 

กล่ิน 6.25 

ความเปร้ียว 6.40 

เน้ือสัมผัส 6.10 

ความชอบโดยรวม 6.15 

 

กิจกรรมท่ี 3 ศึกษาอายุการเก็บของส้มผักเส้ียน 

การศึกษาอายุการเก็บส้มผักเสี้ยนอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง โดยวิธีการคำนวณจากซอร์พชั่นไอ

โซเทอร์มของส้มผักเสี้ยนอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (ภาพที่ 5) กับค่าการยอมให้ไอน้ำซึมผ่านของบรรจุ

ภัณฑ์ส้มผักเสี้ยน ความสัมพันธ์ระหว่างค่าปริมาณความชื้นและ aw (ภาพที่ 2) ศึกษาโดยนำตัวอย่าง

ส้มผักเสี้ยนอบแห้งไปใส่ไว้ในโถบรรจุสารละลายเกลืออิ่มตัว ได้แก่ LiCl, MgCl, K2CO3, Kl, NaCl, 

KCl, K2SO4 ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียล บันทึกน้ำหนักในแต่ละโถทุกๆ 7 วันจนน้ำหนักตัวอย่าง

คงที ่ต ิดต่อกัน 2 ครั ้งจึงนำไปวิเคราะห์ความชื ้นสุดท้าย นำข้อมูลความชื ้นและค่า aw มาหา

ความสัมพันธ์ในรูปแบบจำลองคณิตศาสตร์ ตรวจสอบหาแบบจำลองที่มีความเหมาะสมในการอธิบาย

ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างค่าความชื้นสุดท้ายหรือความชื้นสมดุลและค่า aw พบว่าแบบจำลอง GAB 

เป็นแบบจำลองที ่มีความเหมาะสมเนื ่องจากมีค่า R2 สูง และมีค่า RMSE (Root mean square 

error) ต่ำสุดเม่ือเทียบกับแบบจำลอง Oswin และ BET  
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ภาพท่ี 6 ซอร์พช่ันไอโซเทอร์มของส้มผักเส้ียนอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 

 

ข้อมูลจากกราฟซอร์พชั่นไอโซเทอร์มนำมาคำนวณหาอายุการเก็บส้มผักเสี้ยนอบแห้งแบบแช่

เยือกแข็ง จากสมการ (1) 𝑃 = #$
%∆'

  โดยท่ี 𝑃 คือค่าการยอมให้ไอน้ำซึมผ่านของบรรจุภัณฑ์มีค่าเท่ากับ 

0.0088 g  micron/m2 days mmHg, 𝑞 คือค่าปริมาณไอน้ำที่เพิ่มขึ้น, 𝑙 คือความหนาของซองบรรจุ

ภัณฑ์เท่ากับ 115 ไมโครเมตร 𝐴 คือพื้นที่ผิวของบรรจุภัณฑ์เท่ากับ 0.056 m2 ∆𝑝 ความแตกต่างของ

ความดันไอน้ำภายในบรรจุภัณฑ์และบรรยากาศภายนอก จากการคำนวณพบว่าส้มผักเสี้ยนอบแห้ง

แบบแช่เยือกแข็งความชื้นหลังอบแห้ง 4.86%, aw เท่ากับ 0.118 จะมีอายุการเก็บในซองอะลูมิเนียม

ท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียลประมาณ 450 วัน  

 

กิจกรรมท่ี 4 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ พร้อมฉลากบรรจุภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ส้มผักเสี้ยนอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งเลือกใช้บรรจุภัณฑ์แบบซองอะลูมิเนียมฟอยล์

เคลือบพิมพ์ลาย ดังแสดงในภาพที่ 6 เนื ่องจากป้องกันแสงและความชื้นได้ดี จากการสอบถาม

ผู้บริโภคจำนวน 30 คน พบว่าผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ 80 โดยราคาที่ผู้บริโภค

เห็นว่าเหมาะสมอยู่ประมาณ 45 บาท ซึ่งส้มผักเสี้ยนอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งมีต้นทุนการผลิตอยู่

ประมาณ 35 บาทต่อซอง 
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ภาพท่ี 7 บรรจุภัณฑ์และฉลากส้มผักเส้ียนอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 

 

กิจกรรมท่ี 5 ถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการ 

 ทีมงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนครร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้ดำเนินการจัด

กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการยืดอายุส้มผักเส้ียนอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งให้กับกลุ่มสตรีบ้านนา

คำ ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 24 คน โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

แสดงในเอกสารภาคผนวก ค ดังแนบ 
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ภาพท่ี 8 ถ่ายทอดเทคโนโลยี  
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สรุปผลดำเนินงาน 

 

การยืดอายุส้มผักเสี้ยนโดยการอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ให้กับกลุ่มสตรีแปรรูปบ้านนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ท่ีต้องการยืดอายุส้มผักเส้ียนให้มี

อายุการวางจำหน่ายได้มากกว่า 2 สัปดาห์เพื่อให้สามารถส่งไปขายยังตลาดต่างประเทศได้ จากการ

ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และประเมินอายุการเก็บรักษาพบว่า ส้มผักเส้ียนอบแห้งแบบ

แช่เยือกแข็งมีอายุการเก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์ซองอะลูมิเนียมเคลือบโดยการคำนวนประมาณ 450 วัน 

และสามารถคืนรูปโดยการเติมน้ำที ่อุณหภูมิห้อง 100 มิลลิลิตร เป็นเวลา 2-3 นาที และคณะผู้

ดำเนินงานได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการยืดอายุส้มผักเสี้ยนโดยการทำแห้ง

แบบแช่เยือกแข็งในวันที่ 23 มกราคม 2562 และดำเนินการส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบพร้อมบรรจุ

ภัณฑ์จำนวน  20 ช้ิน ให้กับกลุ่มสตรีแปรรูปบ้านนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยมีผู้เข้า

รับการอบรมจำนวน 24 คน 
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