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Abstract
Roast coconut products were used for component of many local food, meals
and sweetmeat. The intermittent texture and short-term storage of roast coconut
were found in the market. The objective of this research was investigated database
of roast coconut process, it was studied of roast coconut on consumer acceptance,
properties, shelf-life of roast coconut from packaging and pass on technology to
community. The result showed that roast conconut using gas stove in the household
level gave the problem of intermittent texture, burning smell and packaging in
storage. The process of roast coconut with microwave, gas stove and hot air oven,
the roast coconut using microwave gave the lowest percentage of moisture content
(2.34±0.56). The sensory test showed that, the roast coconut using gas stove,
microwave and hot air oven gave the score of color, odor, taste, texture and overall
were significantly (p≤0.05). The roast coconut using microwave gave the highest
overall score (7.96±0.79) when compared with gas stove and hot air oven were
7.85±0.80 and 7.21±0.71, respectively. The study of normal and vacuum storage
conditions at temperature of 30 and 4 °C and shelf-life at 0, 1, 2 and 3 months of
roast coconut using laminated bag. It was foud that, storage conditions, temperature
and time storage affecting on color of roast coconut (L*, a* and b*), moisture content
and TBARS were significantly (p≤0.05). Lighthess, redness and yellowness of roast
coconut were decreased, while the moisture content was tend to increase. However,
throughout the shelf-life gave the highest percentage of moisture content (2.74±0.70)
by weight which was less than the agricultural comodity standard set value (< 5%).
Initial TBARS was 2.53±0.23-2.67±0.09 mg MDA/kg and slightly increased by the time
storage including both of normal and vacuum conditions combination with 30 and 4
°C of temperature. Yeast and mold had less than 10 colonies pergram for 3 months
of storage. Hence, the optimizing of comdition was vacuum at 4 °C could extended
storage for 3 months and safety for consumers.
Keywords: roast coconut, coconut, microwaves, gas stove, hot air oven, sensory test
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บทคัดยอ
ผลิตภัณฑมะพราวคั่วเปนสวนประกอบของอาหารหลายชนิดในอาหารทองถิ่น อาหารคาว
และหวาน มะพราวคั่วที่ผานการผลิตไดเนื้อไมสม่ําเสมอและการเก็บรักษาไมนาน การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานของการแปรรูปมะพราวคั่ว ศึกษาวิธีการแปรรูปมะพราวคั่ว
และความยอมรับของผูบริโภค ศึกษาสภาวะและบรรจุภัณฑตอการยืดอายุการเก็บรักษามะพราวคั่ว
และเพื่อสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี จากการศึกษาพบวาประชากรในพื้นยังคงผลิตมะพราวคั่วใน
ระดับครัวเรือน และใชกระบวนการแปรรู ปแบบการคั่วใชเตาแก็ส ปญหาของการแปรรูปที่ไดเ นื้อ
มะพร าวคั่ ว ที่ ไมส ม่ํ าเสมอ มี กลิ่ น ไหมและบรรจุ ภั ณฑในการเก็ บ รั กษาผลิ ตภั ณฑ การแปรรู ป เนื้ อ
มะพราวคั่วดวยวิธีการใชเตาแก็ส ไมโครเวฟและตูอบลมรอ น พบวาการใชไมโครเวฟสามารถที่ ลด
ปริมาณความชื้นภายในเนื้อมะพราวใหเหลือนอยที่สุดคือมีปริมาณความชื้นรอยละ 2.34±0.56 การ
ทดสอบทางประสาทสัมผัสพบวาการแปรรูปเนื้ อมะพราวคั่วดวยใชเตาแก็ส ไมโครเวฟและตูอบลม
รอนมีคะแนนการทดสอบดาน สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ (p≤0.05) โดยที่ใชไมโครเวฟใหคะแนนความชอบโดยรวมของผูทดสอบสูงสุดคือมีระดับ
คะแนน 7.96±0.79 เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการใชเตาแก็สและตูอบลมรอนมีระดับคะแนน 7.85±0.80
และ 7.21±0.71 ตามลําดับ การศึกษาสภาวะการเก็บแบบปกติและแบบสุญญากาศ อุณหภูมิการเก็บ
ที่ 30 และ 4 องศาเซลเซียส และอายุการเก็บรักษา 0, 1, 2 และ 3 เดือนของมะพราวคั่ว ที่บรรจุถุง
ชนิ ดลามิ เนตพบวาสภาวะ อุ ณหภูมิและระยะเวลาการเก็ บมี ผ ลต อการเปลี่ ยนแปลงค าสี ของเนื้ อ
มะพราวคั่ว (L* a* และ b*) ปริมาณความชื้นและคา TBARS แตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p≤0.05)
โดยที่ คาสีความสวาง คาสีแดงและสีเหลืองของเนื้อมะพราวมีคาที่ ลดลงตามลํ าดับขณะที่ ป ริมาณ
ความชื้ น มี แ นวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น แต อ ย า งไรก็ ต ามตลอดอายุ ก ารเก็ บ รั ก ษามี ค วามชื้ น สู ง สุ ด ที่ ร อ ยละ
2.74±0.70 โดยน้ําหนักซึ่งมีคานอยกวาตามที่ มก. – ธ.ก.ส.กําหนดใหมีคาไมเกินรอยละ 5 คา TBARS
เริ่มตนที่ 2.53±0.23-2.67±0.09 mg MDA/kg มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอยตามระยะเวลาเก็บทั้งที่เก็บ
ที่บรรจุปกติและสุญญากาศ รวมถึงอุณหภูมิการเก็บที่ 30 และ 4 องซาเซลเซียส สวนปริมาณเชื้อยีสต
และราตลอดอายุการเก็บรักษา 3 เดือนมีปริมาณต่ํากวาที่กําหนดคือนอยกวา 10 โคโลนีตอกรัม
ดังนั้นการศึกษานี้ควรเก็บรักษามะพราวคั่วเหมาะสมที่สุด ที่ สภาวะสุญญากาศและเก็บที่อุณหภูมิ 4
องศาเซลเซียส ชวยยืดอายุนานการเก็บรักษาไดนาน 3 เดือนและมีความปลอดภัยตอการบริโภค
คําสําคัญ: มะพราวคั่ว มะพราว ไมโครเวฟ เตาแกส ตูอบลมรอน ทดสอบทางประสาทสัมผัส
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คํานํา
โครงการวิจัยนี้จัดทําขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ฟาฎอนี เพื่อการ
พัฒนากระบวนการแปรรูปและยืดอายุการเก็บรักษามะพราวคั่ววิสาหกิจชุมชนตนแบบ: กรณีศึกษา
กลุมแมบานบานโสรง อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี โดยมีการสํารวจขอมูลที่เกี่ยวกับกระบวนการแปร
รูปมะพราวคั่วในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ศึกษากระบวนการแปรรูปมะพราวคั่วที่เปนที่ยอมรับ
ของผู บ ริ โ ภค ศึ กษาการเก็ บ รั กษาตั ว อย างมะพร า วคั่ ว ต ออายุ การเก็ บ รั กษา ตลอดการถ า ยทอด
เทคโนโลยีตอกลุมเปาหมาย
โครงการวิ จัย นี้สํ าเร็จ ลุล วงไปด ว ยดี เนื่ องจากไดรั บงบประมาณสนับ สนุ นจากทุน อุด หนุ น
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก ประจําปงบประมาณ 2555 และ
ขอขอบคุ ณ นั กศึ กษาช ว ยวิ จั ย นางสาวมารี แย สะแต และนางสาวไลลา เจ ะเล็ ง คณะผู ร ว มวิ จั ย
เครือขายวิจัยภาคใตตอนลาง และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ฟาฎอนี ที่ไดใหการ
สนับสนุนโครงการวิจัยในครั้งนี้จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี
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ลักษณะและหนาที่ของสวนตางๆในตนมะพราว
โครงสรางของผลมะพราวและสัดสวนน้ําหนัก
ลักษณะโดยทั่วไปของแมกนีตรอน
ขนาดของเตาอบ (cavity) ที่ไดออกแบบสราง
ปริมาณความชื้น เยื่อใย และไขมันของเนื้อมะพราวสด
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ระดับคะแนนของผูที่ทดสอบทางประสาทสัมผัสดานสีที่เก็บสภาวะ อุณหภูมิ
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อุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บตัวอยางมะพราวคั่ว
ระดับคะแนนของผูที่ทดสอบทางประสาทสัมผัสดานเนื้อสัมผัสที่เก็บสภาวะ
อุณหภูมิและ ระยะเวลาการเก็บตัวอยางมะพราวคั่ว
ระดับคะแนนของผูที่ทดสอบทางประสาทสัมผัสดานความชอบโดยรวมที่เก็บ
สภาวะอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บตัวอยางมะพราวคั่ว
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