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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) ศึกษาคุณภาพทางเคมีกายภาพบางประการของผลมะม่วง

หาวมะนาวโห่ในระยะผลกึ่งสุกและระยะผลสุก 2) พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปผลมะม่วงหาวมะนาวโห่  
ในระยะผลกึ่งสุกและระยะผลสุกจากกากสด และน้ าคั้น 3) พัฒนาผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปของ
มะม่วงหาวมะนาวโห่หยีและน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และ 4) ถ่ายทอดความรู้จากผลงานวิจัยสู่ชุมชนโดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ น าผล
มะม่วงหาวมะนาวโห่ในระยะผลกึ่งสุกและระยะผลสุก มาแยกกากสดและน้ าคั้นกากสดระยะผลกึ่งสุก
น าไปพัฒนาเป็นมะม่วงหาวมะนาวโห่หยี น้ าคั้นระยะผลสุกน าไปพัฒนาเป็นน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่
พร้อมดื่ม ท าการทดสอบวัดค่า pH ค่าความเป็นกรดในอาหาร ค่าวิตามินซี ค่าแอนโทไซยานิน           
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ค่าสี ค่าพลังงาน ค่าความชื้น ทดสอบทางประสาทสัมผัส และทดสอบทาง        
จุลชีววิทยาอิงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน   

ผลการวิจัยพบว่า  
1) ค่าวิตามินซี ค่าแอนโทไซยานิน และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ าคั้นและกากสดของ

ระยะแต่ละระยะมาเปรียบเทียบกัน พบว่า แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) น้ าคั้นระยะ
ผลกึ่งสุกพบค่าวิตามินซีสูงที่สุด (1,109.22 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม) ส่วนน้ าคั้นระยะผลสุก พบค่า   
แอนโทไซยานินสูงที่สุด (59.00 มิลลิกรัมต่อลิตร) และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด (EC50 = 13 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร)  

2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปของมะม่วงหาวมะนาวโห่หยีที่ได้จากกากสด พบว่า
ผู้บริโภคให้คะแนนการยอมรับโดยรวมของหยีระยะผลกึ่งสุกมากที่สุดในระดับชอบมาก (7.87 + 0.73 
คะแนน) ผลิตภัณฑ์มีค่าความชื้นร้อยละ 0.10 วิตามินซีเท่ากับ 143.21 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม และ 
ค่าพลังงาน 3.58 กิโลแคลอรีต่อกรัม การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปของน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่
พร้อมดื่มจากน้ าคั้น พบว่า ผู้บริโภคให้คะแนนการยอมรับโดยรวมของน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อม
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ดื่มระยะผลสุกมากที่สุดในระดับชอบมาก (7.97 + 0.56 คะแนน) ผลิตภัณฑ์มีค่าวิตามินซีเท่ากับ 
7.85 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม แอนโทไซยานินเท่ากับ 42.58 มิลลิกรัมต่อลิตร และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 
EC50 เท่ากับ 4.69 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และค่าพลังงาน 2.47 กิโลแคลอรีต่อมิลลิลิตร จากนั้น น าน้ า
มะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มระยะผลสุกไปพัฒนาเป็นน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้า
หวาน พบว่า ผู้บริโภคให้คะแนนการยอมรับโดยรวมของน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้า
หวานที่อัตราส่วน 1 : 25 มากที่สุด ในระดับชอบปานกลาง (6.63 + 0.99 คะแนน) พบค่าวิตามินซี
เท่ากับ 9.57 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ค่าแอนโทไซยานินเท่ากับ 37.02 มิลลิกรัมต่อลิตร และฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระ EC50 เท่ากับ 5.47 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และค่าพลังงาน 1.90 กิโลแคลอรีต่อมิลลิลิตร 

3) การทดสอบทางจุลชีววิทยาของมะม่วงหาวมะนาวโห่หยี เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนผักและผลไม้หยี มผช. 521/2558 โดยการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์หยีไม่ควรเกิน 1 เดือน 
และการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 6 - 15 องศาเซลเซียส จะพบค่าวิตามินซี และแอนโทไซยานินลดลงน้อย
กว่าการเก็บที่อุณหภูมิ 25 - 35 องศาเซลเซียส ผลการทดสอบทางจุลชีววิทยาของน้ ามะม่วงหาว
มะนาวโห่พร้อมดื่ม และน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน เป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ าลูกหม่อน มผช. 851/2557  

4) เมื่อน ามะม่วงหาวมะนาวโห่หยี และน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน ไป 
จัดอบรมปฏิบัติการให้กับชุมชน ต าบลบ้านอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง พบว่า หลังอบรม
ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้สูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ ยังพบว่า 
ผลประเมินความพึงพอใจในการอบรมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( x = 4.72, S.D. = 0.40) 
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ABSTRACT 
The objectives of this study were to 1) examine the phytochemical 

properties of the half-ripened and fully-ripened stages of karanda fruits, 2) develop 
products using half-ripened and fully-ripened karanda pulp and juice, 3) develop 
products using karanda spicy candy and drinks with recipes involving stevia which 
were based on community product standards, and 4) transfer the knowledge to 
communities by organizing workshops. The karanda fruit pulp was separated from its 
juice and was used for making karanda spicy candy and drinks with recipes involving 
stevia. The products were analysed for pH, total acidity, vitamin C, anthocyanin, anti-
oxidants, color, energy, moisture, score of overall satisfaction, and a microbiology 
test to meet the community product standards.  

The results revealed that: 
1) There were significant differences (p< 0.05) in the amount of vitamin C, 

anthocyanin, and anti-oxidant activity in the pulp and juice of the different karanda 
ripeness stages. The highest vitamin C content (1,109.22 mg/ 100 g) was obtained 
from half-ripened karanda juice, whereas the highest anthocyanin levels (59.00 mg/L) 
and the highest anti-oxidant activity (EC50 = 13 mg/ml) were obtained from fully-
ripened karanda juice. 

2) For the product development using karanda spicy candy, the highest 
score of overall acceptability was for half-ripened karanda spicy candy (7.87 + 0.73 
scores). The final product had a moisture content of 0.10%, and the vitamin C 
content and energy were found to be 143.21 mg/ 100 g and 3.58 kcal/g, respectively. 



ง 
 

For the product development of karanda drinks, the highest score of overall 
acceptability was for a recipe using fully-ripened fruit (7.97 + 0.56 scores). The final 
product had a vitamin C content 7.85 mg/ 100 g, anthocyanin content of 42.58 mg/L, 
anti-oxidant, reported as an EC50 of DPPH scavenging radical activity, was 4.69 mg/ml,  
and energy per milliliter was 2.47 kcal. In addition, the fully-ripened karanda drink 
was developed using a stevia recipe with a ratio of 1 : 25. The highest score of 
overall acceptability from the panelists was for a karanda drink using a stevia recipe 
with a ratio of 1 : 25 (6.63 + 0.99 scores). The final product was found to have a 
vitamin C content of 9.57 mg/ 100 g, anthocyanin content of 37.02 mg/L, anti-
oxidant, reported as an EC50 of DPPH scavenging radical activity, of 5.47 mg/ml, and 
energy was 1.90 kcal/ml.  

3) The result of the microbiology test of a half-ripened karanda spicy candy 
met the community product standards for spicy candy #521/2558. The results also 
showed that the shelf-life of the spicy candy was not over 1 month. Moreover, 
storage temperature at 6 - 15 oC was found to have less effect on the decreasing 
content of vitamin C and anthocyanin than for a higher room temperature (25 - 35 
oC). The microbiology test of the fully-ripened karanda drink and the fully-ripened 
karanda drink with a 1:25 stevia recipe met the community product standards for 
mulberry drink standards #851/2557. 

4) The knowledge concerning the production of the finished product of 
karanda spicy candy and karanda drinks with the stevia recipe were transferred to the 
communities in Ban-it district, Muang, Angthong Province, It was given through 
workshop training. The knowledge of the trainees was found to have increased at the 
statistically significant level of 0.05. In addition, the satisfaction with this workshop 
training was found to be at the highest level. ( x = 4.72 , SD = 0.40). 

 
Keywords: Carissa carandas, fully-ripeness stage, processing 
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วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จด้วยความกรุณาจากบุคคลหลายท่าน ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ  

ทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ โดยเฉพาะผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช นิลแสง ประธานกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร .ศศมล ผาสุข ที่กรุณาให้ความรู้ ค าแนะน าปรึกษา 
เสนอความคิดเห็น ชี้แนะแนวทางอันเป็นประโยชน์ในการท าวิจัยมาโดยตลอด ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

 ขอกราบขอบพระคุณท่านประธาน และคณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์รองศาสตราจารย์ 
ดร.สิตา ทิศาดลดิลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ปัณณ์รภัส ถกลภักดี และอาจารย์ ดร.วรางคณา            
จิตตชุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร. วีรพงษ์  แสง-ชูโต ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พรทวี  ธนสัมบัณณ์ และคุณครูศันสนีย์  เกียรติสถิตย์  ที่ตรวจเอกสารงานวิจัยและเอกสาร
ประกอบการอบรมเพ่ือให้งานวิจัยฉบับนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

 ขอขอบพระคุณอาจารย์อิสรา  นามตาปี อาจารย์ประจ าศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่ให้ความช่วยเหลือตรวจทานบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามหลักการเขียนที่ถูกต้องของงานวิจัยฉบับนี้ 

ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คุณครู นักเรียน ผู้ปกครองจากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 
และชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง ที่เอ้ือเฟ้ือมะม่วงหาวมะนาวโห่และสถานที่ในการท าวิจัยครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคุณศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
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บทที่  1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
            มะม่วงหาวมะนาวโห่ หรือ หนามแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Carissa carandas Linn. 

เป็นชื่อที่เพ้ียนมาจาก “มะม่วงไม่รู้หาว มะนาวไม่รู้โห่” บางแห่งเรียกว่า “มะงั่วไม่รู้หาว มะนาวไม่รู้

โห่” เป็นผลไม้ที่อุดมด้วยธาตุเหล็ก และมีส่วนผสมของวิตามินซีอยู่มาก จากการส ารวจ พบว่า

ชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง สามารถเก็บเกี่ยวผลได้มากในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม เนื่องจาก

มะม่วงหาวมะนาวโห่มีหนาม ชาวบ้านมักปลูกเพ่ือเป็นไม้ประดับมากกว่าพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ 

ชาวบ้านจึงนิยมปลูกริมรั้วเป็นเขตบ้าน ผลสีแดงจ านวนมากบนต้นกลับถูกปล่อยทิ้งสุกคาต้น และร่วง

หล่นเป็นจ านวนมาก ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ในการแปรรูปของผลระยะต่าง ๆ  

ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ มีลักษณะเป็นรูปรี มีขนาดยาวประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว ผลอ่อนมีสี
ขาวอมชมพู ผลกึ่งสุกหรือผลห่ามจะมีสีแดง (half-ripened) ชมพูเข้มจนถึงสีแดงเมื่อผลแก่ขึ้น แต่พอ
ผลแก่เต็มที่จะมีสีม่วงเข้มแล้วเปลี่ยนเป็นสีด า (fully-ripened) ข้างในผลมีเมล็ดลักษณะแบน มี 6 
เมล็ด รสชาติของผลสุกจะออกหวานแต่ถ้ายังไม่สุกจะมีรสเปรี้ยว Sunil  Kumar, et al. (2013) ได้
ศึกษาผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ในประเทศอินเดีย ยืนยันว่า เป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารที่เป็นประโยชน์
มากมาย และสามารถสกัดท ายาฆ่าเชื้อต่าง ๆ ได้ด้วย ส าหรับในประเทศไทย เกสรี  กลิ่นสุคนธ์ และ
คนอ่ืน ๆ (2559) ได้ศึกษาผลของระยะการสุกต่อปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมด ปริมาณสารแอนโท         
ไซยานิน ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ พบว่า สารสกัดมะม่วงหาวมะนาวโห่ระยะผลสุกมีปริมาณสารฟีนอลิก
ทั้งหมด และสารแอนโทไซยานินมากที่สุด วชิราภรณ์  ผิวล่อง และคนอ่ืน ๆ (2556) ได้กล่าวว่า พบ
ปริมาณสาร ฟีนอลิกทั้งหมด และปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดมีความสัมพันธ์กับฤทธิ์การต้าน
อนุมูลอิสระในทุกระยะการสุก ในขณะที่ผลดิบมีปริมาณของวิตามินซีมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับ
ระยะอ่ืน ๆ  สกุลกานต์  สิมลา และคนอ่ืน ๆ (2556) ได้กล่าวว่า ผลสุกเป็นระยะที่มีสีเข้ม และมี
ปริมาณสารพฤกษเคมี และกิจกรรมของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากที่สุด โดยปริมาณสารพฤกษเคมีชนิด
ต่าง ๆ มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น เมื่อผลมีการสุกมากข้ึน ดังนั้น การเลือกน าผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ไปใช้
ประโยชน์จึงควรพิจารณาที่ระยะการสุกของผลด้วย เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากผลมะม่วงหาว
มะนาวโห่ได้อย่างสูงสุด  

ผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่สามารถรับประทานสด หรือน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร

ได้หลายชนิด เช่น น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่ ไอศกรีมมะม่วงหาวมะนาวโห่ น้ าพริก แยม มะม่วงหาว

มะนาวโห่ลอยแก้ว และไวน์ เป็นต้น น้ าจากผลรวมทั้งสารสกัดเมทานอลจากส่วนของผล ใบ และกิ่ง
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ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ยังมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (Anti-oxidant) ได้ดีอีกด้วย โดยเฉพาะสารสกัด

จากผลจะมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย และต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าส่วนอ่ืน (จันทนา  กาญจน์กมล, 

2558) ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่มีปริมาณฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ มีการใช้เป็นอาหารซ่อมเสริมส าหรับผู้

ขาดวิตามินซีในผู้ป่วยเป็นโรคเลือดออกตามไรฟัน และอาจใช้ส าหรับผู้ป่วยเป็นโรคโลหิตจาง 

(anaemia) ผลสุกของมะม่วงหาวมะนาวโห่จะมีแอนโทไซยานินมาก ซึ่งเป็นรงควัตถุในกลุ่มฟลาโว-

นอยด์ท่ีท าให้เกิดสีม่วงแดง ผลที่สุกแล้วจะมีรสเปรี้ยวแต่เปรี้ยวน้อยกว่าผลสุกกึ่งดิบเหมาะส าหรับท า

ผักดอง เมื่อแห้ง มีเพคติน และบดเป็นผงจะเป็นส่วนผสมของอาหารที่ให้ความเป็นเยื่อใย สามารถเป็น

ส่วนของอาหารพวกเยลลี่ แยม น้ าเชื่อม และเครื่องปรุงเติมในอาหาร (Chutney) ให้ได้รสชาติ   

นพดล  หงษ์สุวรรณ และคนอ่ืน ๆ (2558) ได้กล่าวว่า ระยะของผลสดมะม่วงหาวมะนาวโห่ มี

ศักยภาพที่สามารถเป็นแหล่งอาหารทางเลือกเพ่ิมเติม เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ Muhammad  

Arif, et al. (2016) ที่ศึกษาน้ าคั้นจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่สามารถน ามาเป็นเครื่องดื่มที่ให้

พลังงานทดแทนได้ และหากงานวิจัยนี้ สามารถใช้สารแทนความหวานทดสอบความพึงพอใจของ

ผู้บริโภคได้ ก็จะเป็นประโยชน์ และอาจใช้ส าหรับผู้ป่วยที่ต้องการคุมระดับน้ าตาลในเลือดอีกด้วย  

ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือการศึกษากระบวนการแปรรูป ในรูปแบบหยี

จากกากสด และน้ าพร้อมดื่มจากน้ าคั้นของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ในระยะผลกึ่งสุกและระยะผลสุก 

แล้วน าลงสู่ชุมชนเดิมที่ปลูก เพ่ือส่งเสริมการต่อยอด และสร้างเสริมรายได้ระหว่างอาชีพหลักอีกทาง

หนึ่ง และยังเป็นแนวทางนวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมการน าผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ในจังหวัด

อ่างทองให้สามารถเป็นแหล่งอาหารทางเลือก สร้างรายได้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลมะม่วง

หาวมะนาวโห่ต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

1.2.1 เพ่ือศึกษาคุณภาพทางเคมีกายภาพบางประการของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ในระยะ 

ผลกึ่งสุกและระยะผลสุก 

1.2.2 เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป ของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ในระยะผลกึ่งสุกและระยะ 
ผลสุก ที่ท าจากกากสดและน้ าคั้น 

1.2.3 เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปของมะม่วงหาวมะนาวโห่หยีและน้ ามะม่วงหาว

มะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

1.2.4 เพ่ือถ่ายทอดความรู้จากผลงานวิจัยสู่ชุมชน โดยได้มจีัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Anaemia
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พัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่หยี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่ม
สูตรหญ้าหวาน  
 
1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

เพ่ือให้ได้งานวิจัยที่เป็นไปตามแผน จึงมีการวางกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
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ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ผลมะม่วงหาว
มะนาวโห ่

ส่วนกากสดและ
น้ าคั้น จากระยะ

ผลกึ่งสุกและ
ระยะผลสุก 

คุณภาพทางเคมี
กายภาพบาง

ประการของผล
มะม่วงหาวมะนาว
โห่ในระยะผลกึ่งสุก

และระยะผลสุก 
 

- ค่า pH ด้วย pH meter  
- ค่าความเป็นกรด ด้วยการไทเทรต 
- ค่าวิตามินซี ด้วยวิธ ีultraviolet spectroscopy   
- ค่าแอนโทไซยานิน ด้วยวิธ ีpH differential  
- ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธ ีDPPH  
-ค่าสี 

- ค่าวิตามินซี ด้วยวิธ ีultraviolet spectroscopy   

- ค่าแอนโทไซยานิน ด้วยวิธ ีpH differential  

- ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธ ีDPPH  
- ค่าสี, ค่าความช้ืน, ค่าพลังงาน 

- ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผลไม้หยี มผช.
521/2558 
- ประสาทสมัผสั ด้วย 9 point hedonic scaling 
test 
 ศึกษาระยะในการเก็บรักษา และระยะเวลา                

1 เดือน ที่อุณหภูมติู้เย็น 6-15 องศาเซลเซียส  
และอุณหภูมหิ้อง 25-35 องศาเซลเซียส 

 

ผลิตภณัฑ ์
มะม่วงหาว 
มะนาวโห่หย ี ทราบอายุการเก็บ

รักษาผลิตภณัฑ์ 
และสภาวะ
เหมาะสม 

คุณภาพทางเคมี
กายภาพบาง
ประการ และ 
เป็นไปตาม
มาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์ชุมชน 

ผลิตภณัฑ ์
น้ ามะม่วงหาว

มะนาวโห ่
พร้อมดื่ม 

สูตรหญ้าหวาน 
เปรียบเทยีบกับ    
น้ ามะม่วงหาว

มะนาวโห่พร้อม
ดื่มสตูรเดิม 

 
 

- ค่าวิตามินซี ด้วยวิธ ีultraviolet spectroscopy   

- ค่าแอนโทไซยานิน ด้วยวิธ ีpH differential  

- ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธ ีDPPH  
- ค่าสี, ค่าพลังงาน 
- ดัดแปลงการทดสอบจากมาตรฐานผลติภณัฑ์
ชุมชนน้ าลูกหม่อน มผช.851/2557 
- ประสาทสมัผสั ด้วย 9 point hedonic scaling 
test 
 

คุณภาพทางเคมี
กายภาพบาง
ประการ และ 
เป็นไปตาม
มาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์ชุมชน 

ถ่ายทอดความรู้
จากผลงานวิจยั 

สู่ชุมชน 
 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง                                
การพัฒนาผลิตภณัฑม์ะม่วงหาวมะนาวโห่หยี และ
การพัฒนาผลิตภณัฑ์น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อม

ดื่มสตูรหญ้าหวาน 
 

ชุมชนมีความรู้
เพิ่มขึ้น 
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1.4 สมมติฐานของการวิจัย 
1.4.1 คุณภาพทางเคมีกายภาพของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ ในระยะผลกึ่งสุกและระยะผล

สุก ที่ท าจากกากสดและน้ าคั้น เมื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยังคงอยู่ 
1.4.2 ผู้บริโภคยอมรับผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป และผลการทดสอบทางจุลชีววิทยาเป็นไป

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย  

1.5.1 มะม่วงหาวมะนาวโห่ (Carissa carandas Linn.) หมายถึง ส่วนเปลือก และรวมถึง
เนื้อของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ 2 ระยะ ได้แก่ ผลกึ่งสุกหรือผลห่ามมีสีขาวปนชมพู (half-ripened) 
มีค่าสี L* a* b* เฉลี่ยที่ L* 37.38 + 3.90 a* 49.68 + 2.37 b* 15.8 + 2.72 และผลสุกมีสีม่วงด า 
(fully-ripened) มีค่าสี L* a * b* เฉลี่ยที่ L* 25.98 + 1.02 a* 7.98 + 1.61 b* 24.8 + 0.85        
ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ เก็บมาจากต าบลบ้านอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 

1.5.2 หญ้าหวาน (Stevia rebaudiana)  หมายถึง ส่วนของใบแห้ง ที่ซื้อมาจากร้านมูลนิธิ

โครงการหลวง สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  

1.5.3 วิเคราะห์คุณภาพทางเคมี กายภาพ และทางจุลชีววิทยาของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่
ระยะผลกึ่งสุกและระยะผลสุก ที่ท าจากกากสดและน้ าคั้น 

1.5.4 วิเคราะห์คุณภาพทางเคมีกายภาพ  และทางจุลชีววิทยา ของผลิตภัณฑ์ซึ่งได้จากการ

แปรรูป 

1.5.5 การถ่ายทอดความรู้จากผลงานวิจัยให้กับชุมชนจ านวน 30 คน โดยได้มีการจัดอบรม

เชิงปฏิบัติการทีต่ าบลบ้านอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 

 

1.6 ข้อจ ากัดของการวิจัย 
มะม่วงหาวมะนาวโห่ จะมีผลผลิตมากในช่วงประมาณเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม  เท่านั้น 

 

1.7 ค าจ ากัดความท่ีใช้ในการวิจัย 
คุณภาพทางเคมีกายภาพ หมายถึง การทดสอบตัวอย่างต่าง ๆ ด้วยวิธีการทางเคมี  เพ่ือหา

องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ค่า pH ค่าความเป็นกรดในอาหาร ค่าวิตามินซี ค่าแอนโทไซยานิน           
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และการทดสอบตัวอย่างทางกายภาพด้วยวิธีการวัด ได้แก่ ค่าความชื้น         
ค่าพลังงาน ค่าสี การทดสอบทางประสาทสัมผัส เป็นต้น 

 



 6 

1.8  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1.8.1 ส่งเสริมกระบวนการแปรรูปของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ ในระยะผลกึ่งสุกและระยะ 

ผลสุก 
1.8.2 ได้แนวทางนวัตกรรมส าหรับแหล่งอาหารทางเลือก 
1.8.3 สร้างรายได้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

 



บทที่  2 
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  
การท าวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ในระยะผลกึ่งสุก 

และระยะผลสุก ได้ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือประกอบการด าเนินการ
ทางวิจัยตามล าดับดังนี้ 

2.1 มะม่วงหาวมะนาวโห่ 
2.2 สารพฤกษเคมีในมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

            2.3 การแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
2.3.1 การแปรรูปหยีจากกากสด 
2.3.2 การแปรรูปน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มจากน้ าคั้น 

2.4 หญ้าหวาน 
2.5 วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ และจุลชีววิทยา 

2.5.1 ค่า pH ด้วย pH meter 

2.5.2 ค่าสภาพกรดในอาหาร ด้วยการไทเทรต 

                  2.5.3 ค่าวิตามินซี ด้วยวิธี ultraviolet spectroscopy 

                  2.5.4 ค่าแอนโทไซยานินด้วยวิธี pH differential 
                  2.5.5 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี DPPH 

                  2.5.6 ค่าสี Lightness score (L) Green-Red score (a) Blue-Yellow score (b) 

        2.5.7 ค่าความชื้น 

        2.5.8 ค่าพลังงาน 

        2.5.9 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

        2.5.10 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.6.1 งานวิจัยในประเทศ 
2.6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
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2.1 มะม่วงหาวมะนาวโห่  
 

 
 

ภาพที่ 2.1 ต้นมะม่วงหาวมะนาวโห่หรือหนามแดง 
ที่มา: สุพจน์ กาบแก้ว. (2562). อนุรักษ์พันธุ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ผลไม้ในนิทาน สรรพคุณทางยา
รักษาโรคได้สารพัด. สืบค้นจาก
http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190623073348366. 
           

มะม่วงหาวมะนาวโห่ หรือต้นหนามแดง อยู่ในตระกูล Apocynaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า 

Carissa carandas ชื่อสามัญเรียกว่า Karanda, Carunda หรือ Christ’s thorn ชื่อพ้ืนเมืองอ่ืน ๆ 

ได้แก่ มะนาวไม่รู้โห่ (ภาคกลาง) มะนาวโห่ (ภาคใต้) หนามขี้แฮด (เชียงใหม่) และหนามแดง 

(กรุงเทพฯ) เป็นต้น มะม่วงหาวมะนาวโห่เป็นผลไม้โบราณพ้ืนเมืองชนิดหนึ่งที่สามารถเก็บเกี่ยวผลได้

ตลอดทั้งปี แต่จะให้ผลผลิตมากในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม เป็นไม้พุ่มสูงประมาณ   

2 - 3 เมตร เปลือกล าต้นมีสีน้ าตาลเข้ม ล าต้นมีหนามแหลม ยางมีสีขาว ใบเป็นใบเดี่ยวรูปรีเกือบกลม 

ปลายใบเว้าเล็กน้อย โคนใบมนเว้าเข้าหาก้านใบ หลังใบ และท้องใบเรียบ ใบอ่อนมีสีแดง ก้านใบสั้น 

ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบใกล้ปลายยอด ผลเป็นรูปทรงกลมรี ผิวเรียบ ผลอ่อนมีสีขาวถึงชมพูอ่อน 

ผลแก่เป็นสีชมพูจนเป็นสีแดงเข้มเกือบด า ลักษณะผลหนามแดงเป็นผลเดี่ยวออกรวมกันเป็นช่อ เมล็ด

แบน มี 6 เมล็ด พบสารประเภทวิตามินซี แอนโทไซยานิน และสารประกอบฟีนอลิก ซึ่งเป็นสารที่มี

คุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระได้ดี พบว่า สารสกัดของมะม่วงหาวมะนาวโห่ โดยใช้อะซิโตนมีฤทธิ์

ต้านเชื้อ Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 

Aspergillus niger และ Candida albicans (Agarwal, et al., 2012) ผลสุกรับประทานได้ และท า
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ผลิตภัณฑ์แปรรูปชนิดต่าง ๆ เช่น มะม่วงหาวมะนาวโห่สามรส แช่อิ่ม ลอยแก้ว น้ าพริกเผา น้ ามะม่วง

หาวมะนาวโห่ ผลิตไวน์มะม่วงหาวมะนาวโห่ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ท าจากใบ หรือดอกมะม่วงหาว

มะนาวโห่ และยังท าเป็นน้ าหมักชีวภาพอีกด้วย  

 

 
 

ภาพที่ 2.2 มะม่วงหาวมะนาวโห่หรือหนามแดง 

ที่มา: ดาว ไดอารี่ (2557). ต้นหนามแดง. สืบค้นจาก http://daodiary.com/tag /ต้นหนามแดง/. 

 

 
 
ภาพที่ 2.3 ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ระยะผลดิบมีสีขาว ผลกึ่งสุก หรือผลห่ามมีสีแดงชมพู   
              เข้มจนถึงสีแดงเมื่อผลแก่ขึ้น และระยะผลสุกแก่เต็มที่จะมีสีม่วงเข้ม หรือเปลี่ยนเป็นสีด า 
 

2.2 สารพฤกษเคมีในมะม่วงหาวมะนาวโห่ 
สารพฤกษเคมีที่มีผลต่อร่างกายผู้บริโภคในผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ ประกอบด้วย  ฤทธิ์

อนุมูลอิสระ (Anti-oxidant) เป็นสารพวกเอนไซม์ หรือสารอ่ืนที่สามารถชะลอ หรือป้องกันปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน ในบางสภาวะที่มีปริมาณอนุมูลอิสระมากจนระบบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระท างานไม่ทันจะ
เกิดสภาวะที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันสูงมาก (Oxidative stress) จะส่งผลกระทบต่อเซลล์ เช่น ท าให้
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของดีเอ็นเอ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และเกิดการท าลายโมเลกุลที่มีหมู่ฟังก์ชัน 
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ซัลไฮดริลฟ์ และเยื่อหุ้มเซลล์ ก่อเกิดผลเสียต่อเซลล์ และการท าลายเซลล์ท าให้เกิดความแก่ และ
รุนแรงไปถึงการเกิดเป็นโรค ในสิ่งมีชีวิตจะมีระบบการป้องกันการท าลายเซลล์ และเนื้อเยื่อจากอนุมูล
อิสระ ประกอบด้วยฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากมายหลายชนิดที่ท าหน้าที่แตกต่างกันไป ซึ่งมีทั้งที่เป็น
เอนไซม์ และไม่เป็นเอนไซม์ สารประกอบที่ละลายในน้ า และสารประกอบที่ละลายในไขมัน โดยฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้มีกลไกการท างานต้านอนุมูลอิสระด้วยกันหลายแบบ เช่น ดักจับอนุมูลอิสระ 

(Radical scavenging) การยับยั้งการท างานของออกซิเจนที่ขาดอิเล็กตรอน (Singlet oxygen) ฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระที่พบตามธรรมชาติ พบได้ทั้งในจุลชีพ สัตว์ และพืช ซึ่งมีทั้งที่เป็นวิตามินต่าง ๆ เช่น 
วิตามินซี วิตามินอี เบต้าแคโรทีน และสารที่ไม่ให้คุณค่าทางโภชนาการ (Non-nutrient) ซึ่งจะมี
โครงสร้างเป็นสารประกอบฟีนอลิก โดยเฉพาะกลุ่มพอลิฟีนอล เช่น แซนโธน และ ฟลาโวนอยด์ ซึ่ง
ประกอบด้วย หมู่ไฮดรอกซิลที่เกาะบนวงเบนซีน (Aromatic hydroxyl) ตั้งแต่ 2 หมู่ขึ้นไปหาค่า 
Anti-oxidant ด้วย 2, 2 – Diphenyl – 1 – picrylhydrazyl (DPPH radical scavenging 
activity) วิธีวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ท าได้โดยวิธี DPPH ประยุกต์จากวิธีของ ปิลันธสุทธิ์  
สุวรรณเลิศ (2555) ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่พบในธรรมชาติ ได้แก่ วิตามินซี หรือกรดแอสคอร์บิค  
แอนโทไซยานิน และสารประกอบฟินอลิก เป็นต้น 

วิตามินซีหรือกรดแอสคอร์บิค (Ascorbic acid) มีคุณสมบัติละลายน้ าได้ดี จึงท าหน้าที่ต้าน

อนุมูลอิสระในเซลล์ และอวัยวะที่มีน้ าเป็นองค์ประกอบหลัก วิตามินซีมีหมู่ไฮดรอกซิล 2 หมู่ที่แตกตัว

ให้ไฮโดรเจน ได้ปฏิกิริยาโดยรวม คือ การให้อิเล็กตรอน 1 ตัว ร่วมกับอะตอมไฮโดรเจนเป็นการก าจัด 

หรือสลายอนุมูลอิสระ คือ R• ให้เป็น RH จากการก าจัดนี้  จะได้อนุมูลอิสระตัวใหม่ที่มีความไวต่ า 

คุณสมบัติของวิตามินซีที่น่าสนใจ และกล่าวถึงกันมาก คือ ช่วยป้องกันมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งหลอด

อาหาร และกระเพาะอาหาร ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานต่อหวัด หรือการติดเชื้อ เนื่องจากเซลล์เม็ด

เลือดขาวต้องการวิตามินซี  ช่วยท าให้การท างานสมบูรณ์ขึ้น มีฤทธิ์ต่อต้าน และยับยั้งการเจริญของ

เชื้อโรค ปริมาณวิตามินซีที่ร่างกายต้องการต่อวัน (Recommended Daily Allowance [RDA]) 

(Vanderslice & Higgs, 1991) โดยเฉลี่ย คือ วิตามินซีวันละ 60 มิลลิกรัม (แต่ในคนที่สูบบุหรี่ จะ 

ต้องการ 200 มิลลิกรัมต่อวัน) อย่างไรก็ตาม เพ่ือประสิทธิภาพที่ดีต่อสุขภาพควรจะต้องรับประทาน

อย่างน้อย 100 - 200 มิลลิกรัมต่อวัน คนที่มีความเครียดควรรับประทานวันละ 500 มิลลิกรัมต่อวัน 

แต่หากต้องการผลในด้านการป้องกันโรคต่าง ๆ เช่น มะเร็ง ความชรา ควรจะรับประทาน 250 - 

1,000 มิลลิกรัม หากได้รับวิตามินซีปริมาณน้อยกว่าที่ร่างกายควรจะได้รับ จะเกิดอาการลักปิดลักเปิด

ซึ่งจะมีอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ปวดตามข้อต่อของร่างกาย เลือดออกตามไรฟัน เจ็บกระดูก ข้อ

เส้นเลือดในร่างกายอ่อนแอ และท าให้บาดแผลที่เกิดขึ้นตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายหายช้ากว่าปกติ 
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เป็นโรคติดเชื้อได้ง่ายซึ่งจะยิ่งรุนแรงมากขึ้น หากขาดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน เนื่องจากวิตามินซี

ท าหน้าที่ต่อต้านการอักเสบ และช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย อันตรายจากการได้รับ

วิตามินซีมากเกินไปก็มีผลต่อโรคเกาต์ เนื่องจาก วิตามินซีมีหน้าที่ในการช่วยเพ่ิมการดูดซึมธาตุ

เหล็กในร่างกาย การรับวิตามินซีในปริมาณมากจะท าให้เกิดปัญหาการสะสมธาตุเหล็กตามกระดูก ข้อ 

ต่าง ๆ มากขึ้น  และอาจท าให้เกิดโรคเกาต์ได้ในที่สุด วิตามินซีมีผลต่อ นิ่วในไต เนื่องจากการได้รับ

วิตามินซีมากเกินไปอาจไปรบกวนการดูดซึมของทองแดง และซีลีเนียม ซึ่งส่งผลให้มีอัตราเสี่ยงต่อการ

เกิดนิ่วในไต หากได้รับวิตามินซีเกินวันละ 10,000 มิลลิกรัม อาจท าให้ท้องเสีย ท้องอืด ท้องเฟ้อได้ 

จากรายงานการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ (Vanderslice & Higgs, 1991) พบว่า ผักและผลไม้ที่อุดม

ไปด้วยวิตามินซี ได้แก่ ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว มีสี  และผักใบเขียว (Vanderslice & Higgs, 1991; Tee, 

et al., 1998) ยกตัวอย่าง การรับประทานส้มโอ 100 กรัมหรือน้ าส้ม 1 แก้วต่อวัน เพียงพอต่อความ

ต้องการส าหรับบุคคลทั่วไป สภาวะ เช่น เครียด เป็นโรคติดเชื้อ ได้รับการผ่าตัด สูบบุหรี่ จึงต้องการ

ปริมาณวิตามินซีมากกว่าทั่วไป 2 - 3 เท่า ดังนั้น บุคคลเหล่านี้จึงต้องรับประทานพืชหรือผักใน

ปริมาณมากกว่าคนทั่วไป หรืออีกทางเลือก คือ สามารถรับประทานวิตามินซีสังเคราะห์ในรูปของยา

เม็ดวิตามินที่มีขายตามท้องตลาด เพ่ือให้เพียงพอตามปริมาณที่ร่างกายต้องการ 

สารประกอบฟีนอลิก (Phenolic compounds) จัดเป็นฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ได้รับจาก

ภายนอก และพบได้มากในธรรมชาติในพืชหลายชนิด ได้แก่ พืช ผัก และผลไม้ทั่วไป ชาเขียว ชาด า 

ช็อกโกแลต และไวน์แดง เป็นต้น โดยถูกสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการเจริญเติบโต มีคุณสมบัติเป็น

สารอินทรีย์ที่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีเป็น Aromatic ring ที่มีจ านวน Hydroxyl group อย่างน้อย   

1หมู่ ในโมเลกุล สามารถละลายน้ าได้ สารประกอบฟีนอลิกในธรรมชาติ มีตั้งแต่โมเลกุลอย่างง่ายใน

โมเลกุลประกอบด้วยวงแหวนเบนซีน 1 วง และหมู่ไฮดรอกซิล 1 หมู่ ตัวอย่างเช่น กรดฟีนอลิก ฟีนิล

โปรพานอยด์ ฟลาโวนอยด์ กรดซินนามิก และไทโรซีน เป็นต้น สารประกอบฟีนอลิกที่พบในพืชนั้น   

มีโครงสร้างเป็นพอลิเมอร์ที่ซับซ้อน ได้แก่ ลิกนิน เมลานิน และแทนนิน เป็นต้น สารประกอบฟีนอลิก

ในพืชโดยทั่วไปแสดงคุณสมบัติเป็นกรด สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลอ่ืน ๆ ได้ ภายใน

เซลล์พบในรูปน้อยมาก ส่วนใหญ่มักพบรวมอยู่กับโมเลกุลอ่ืนหลายชนิด เช่น เชื่อมต่อกับมอนอ          

แซ็กคาไรด์ หรือไดแซ็กคาไรด์ในรูปของสารประกอบ ไกลโคไซด์ โดยน้ าตาลที่พบมากที่สุดในโมเลกุล

ของสารประกอบฟีนอล คือ น้ าตาลกลูโคส  และพบว่า อาจมีการรวมตัวกันระหว่างสารประกอบ      

ฟีนอลด้วยกันเอง หรือสารประกอบฟีนอลกับสารประกอบอ่ืน ๆ เช่น กรดอินทรีย์ แอลคาลอยด์ และ
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เทอร์พีนอยด์ เป็นต้น สารประกอบฟีนอลิกสามารถท าปฏิกิริยากับพันธะเพปไทด์ของโปรตีน เช่น สาร

ประเภทเอนไซม์ มักท าให้เอนไซม์เสียสภาพ สารประกอบฟีนอลิกจะไวต่อการเกิดออกซิเดชันโดย

เอนไซม์ Phenolases สารประกอบฟีนอลิกมีประโยชน์ต่อสุขภาพ สารประกอบฟีนอลิกหลายตัวมี

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และสารต้านการกลายพันธุ์ (Anti-mutagens) มีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพ และ

สามารถป้องกันโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคหัวใจขาดเลือด และมะเร็ง ใช้เพ่ือการถนอมอาหาร โดยใช้

เป็นสารกันหืน ป้องกันปฏิกิริยาการออกซิเดชันของลิพิด (Lipid oxidation) ได้ดีในธรรมชาติ ส่วน

ปริมาณสารกลุ่มฟีนอลิกจะพบแตกต่างกัน โดยเฉพาะกลุ่มสารพอลีฟีนอลิก เช่น แซนโทน 

(Xanthone) และฟลาโวนอยด์ เป็นต้น สารชนิดนี้มีบทบาทส าคัญหลายประการ ได้แก่ ฤทธิ์ต้าน

อนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ต้านไวรัส ต้านการอักเสบ ต้านการแพ้ และมีคุณสมบัติในการสลาย

ลิ่มเลือด รวมเป็นสารต้านการก่อมะเร็ง และสามารถลดความดันโลหิตได้ด้วย  

แอนโทไซยานิน (Anthocyanin) มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก คือ Anthos หมายถึงดอกไม้ 

และ Kyanos หมายถึง สีน้ าเงิน แอนโทไซยานิน เป็นสารประกอบกลุ่มฟลาโวนอยด์ ซึ่งมีโครงสร้าง

หลักเป็น C6C3C6 เป็นรงควัตถุท่ีละลายอยู่ใน Sap vacuole ในเซลล์ของพืช เป็นส่วนหนึ่งที่เห็นได้ชัด

ที่สุดในเซลล์พืชที่มีอายุมากโครงสร้างจะมีเนื้อเยื่อหุ้ม และภายในมีของเหลวบรรจุอยู่) ซึ่งมีบทบาทต่อ

สีในดอกไม้ผลไม้ และใบไม้หลายชนิด โดยจะให้สีม่วงแดงไปจนถึงสีน้ าเงิน แอนโทไซยานิน สามารถ

ละลายได้ในน้ า แต่ไม่ละลายในตัวท าละลายประเภท อะซีโตน คลอโรฟอร์ม และอีเธอร์  เป็นต้น            

เกียรติศักดิ์  ดวงมาลย์ (2535) รายงานว่า ในการแยกสารประกอบจากกลีบดอกของดอกอัญชันซ้อน 

พบฟลาโวนอยด์ในกลีบดอกของดอกอัญชันที่มีสีแตกต่างกันด้วย ซึ่งวิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้ UV, 

MS  และ NMR spectroscopy ส่วนดอกอัญชันชนิดที่มีกลีบดอกสีขาวจะไม่มีแอนโทไซยานิน  และ

มีการศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีต่อความคงตัวของแอนโทไซยานิน ในผลิตภัณฑ์อาหารโดยได้ผลสรุป

ทั่ว ๆ ไป คือ แอนโทไซยานิน จะถูกท าลายด้วยความร้อนระหว่างผ่านกระบวนการต่าง  ๆ และการ

เก็บรักษา  Emanuele, et al. (1985) ศึกษาความคงตัวของแอนโทไซยานินในน้ าส้มที่เก็บรักษาใน

สภาวะที่มีอุณหภูมิต่างกัน 3 ระดับ คือ 15, 25  และ 35 องศาเซลเซียส พบว่า อัตราการเสื่อมเสีย

เกิดเป็น 2 เท่าเมื่ออุณหภูมิเพ่ิมขึ้น 10 องศาเซลเซียส Fossen, et al. (1998) ศึกษาความคงตัวของ

แอนโทไซยานิน (Petunin และ cyanidin-3-glucoside) ที่ความเป็นกรด - ด่างอยู่ในช่วง 1 - 9       

เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10 และ 23 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 1, 2, 5, 8, 15  และ 60 วัน 

พบว่า ที่ความเป็นกรด - ด่างทุกระดับในสภาวะที่มีอุณหภูมิเดียวกัน เมื่อเวลาในการเก็บรักษานานขึ้น
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ท าให้ปริมาณของแอนโทไซยานินลดลง ยิ่งอุณหภูมิสูงขึ้นจะท าให้ปริมาณแอนโทไซยานิน ลดลงอย่าง

รวดเร็ว  Cabrita, et al. (2000) ศึกษาความคงตัวของแอนโทไซยานินในสารละลายบัฟเฟอร์ โดยมี

ความเป็นกรด - ด่างในช่วง 1.0 - 11.5 เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10  และ 23 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 60 

วัน พบว่า ในทุกระดับความเป็นกรด - ด่าง เมื่ออุณหภูมิในการเก็บรักษาเพ่ิมขึ้นท าให้ปริมาณของ

แอนโทไซยานินลดลง  เกียรติศักดิ์  ดวงมาลย์ (2535) ศึกษาความคงตัวของแอนโทไซยานินที่อยู่ใน

สารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ความเป็นกรด – ด่างเท่ากับ 4.5 โดยเก็บรักษาในสภาวะที่มีอุณหภูมิ  

4 ± 1 และ 30 ± 1 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 63 วัน พบว่า อุณหภูมิในการเก็บรักษาที่เพ่ิมขึ้นท าให้

ปริมาณของแอนโทไซยานินลดลง Kirca, et al. (2005) ได้ศึกษาเรื่องความคงตัวของแอนโทไซยานิน 

ของ black carrot ในน้ าผลไม้ และเนคต้า พบว่า การสลายตัวของสารแอนโทไซยานินที่เป็นสีของน้ า

ผลไม ้และเนคต้าทุกชนิดเมื่อให้ความร้อนที่ 70 - 80 องศาเซลเซียส  แอนโทไซยานินของสีใน black 

carrot ในเนคต้าลูกพีซ และแอปพริคอท จะมีความคงตัวสูง ส่วนในน้ าส้ม พบว่า แอนโทไซยานินของ 

black carrot  มีความคงตัวน้อยทั้งในระหว่างการให้ความร้อน และการเก็บรักษาโดยในระหว่าง       

การเก็บรักษานั้น การสลายตัวของแอนโทไซยานินทีเ่กิดขึ้นอย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 

โดยเฉพาะในเนคต้าสับปะรด การเก็บรักษาโดยการแช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส พบว่า ทุก ๆ 

ตัวอย่างมีความคงตัวเพ่ิมขึ้น การหาค่าแอนโทไซยานินในรูปของไซยานิดิน – 3 - กลูโคไซด์ วิธี pH 

differential (จุฑามาส  สื่อประสาร และคนอื่น ๆ, 2556)  

 

2.3 การแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่มีรสชาติเปรี้ยว เมื่อน ามาคั้นแยกกากสดและน้ าคั้น การน ากากสด

ไปแปรรูปในเชิงถนอมอาหารของผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวที่เหมาะสม คือ ประเภทหยี กวน แช่อ่ิม ส่วนน้ า
คั้นน าไปแปรรูปเป็นน้ าผลไม้ยังคงคุณค่าทางสารพฤกษเคมีได้มากกว่า เนื่องจากผ่านความร้อน  และ
กรรมวิธีต่าง ๆ ใช้เวลาสั้น ดังนั้น งานวิจัยจึงเลือกการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

2.3.1 ผลิตภัณฑ์ผลไม้หยี 
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (2558ก) ที่ได้บัญญัติไว้ว่า ค าว่า หยี หมายถึง 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน าผัก หรือผลไม้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่าที่ผ่านการท าแห้ง ดอง เชื่อม 

แช่อ่ิม กวน อย่างใดอย่างหนึ่ง มาปรุงรสด้วยน้ าตาล เกลือ พริก อาจเติมเครื่องปรุงรสอ่ืน เช่น        

น้ ามะนาว กรดซติริก ระหว่างการกวนแล้ว อาจน าไปอบด้วยก็ได้  
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การท ามะขามหยีของเทพ เพียมะลัง และจินตนา สนามชัยสกุล (2555) ได้กล่าวถึง
ส่วนผสมเครื่องปรุง ประกอบด้วยน้ าตาลปี๊บ กลูโคสไซรัป เนื้อมะขามเปียก พริก เกลือ โดยวิธีท าน า
ส่วนผสมทั้งหมดกวน 15 นาที ปั้นเป็นก้อนขนาดกลม ๆ คลุกน้ าตาล ห่อด้วยกระดาษแก้ว หลากสี  
มธุรส  รัตนวงศ์สนิท และศศมล  ผาสุข (2560) ได้กล่าวถึงการท าอัญชันหยี มีส่วนผสมประกอบด้วย 
ดอกอัญชันแห้ง มะขามเปียก แบะแซ น้ าตาลปี๊บ เกลือ พริกป่น ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (2558ก) ได้บัญญัติการท าหยีไว้ 

จากตัวอย่างงานวิจัย พบว่า วัตถุดิบที่น ามาท าหยี จะมีน้ าตาล เกลือ พริก ทั้งหมดมักพบ
เป็นส่วนประกอบหลัก ดังนั้น สูตรการท าหยี จึงพัฒนาได้จากผลิตภัณฑ์อัญชันหยีของมธุรส  รัตนวงศ์
สนิท และศศมล  ผาสุข (2560) ดังตารางที่ 2.1 

 
ตารางท่ี 2.1 ต้นต ารับสูตรหยี  

 

ส่วนผสม กรัม 

วัตถุดิบที่ศึกษา 

น้ าเปล่า 

กลูโคสไซรัปหรือแบะแซ 

น้ าตาลปี๊บ 

มะขามเปียก 

เกลือ 

พริกป่น 

10 

20 

20 

100 

20 

1 

0.3 

 

ที่มา: มธุรส รัตนวงศ์สนิท และศศมล  ผาสุข. (2560). การศึกษากระบวนการผลิตอัญชันหยี. ในการ 
ประชุมวิชาการ และน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 4 NEUNIC 
2017. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงเหนือ. 
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ภาพที่ 2.4 ผลิตภัณฑ์อัญชันหยี  

ที่มา: มธุรส รัตนวงศ์สนิท และศศมล  ผาสุข. (2560). การศึกษากระบวนการผลิตอัญชันหยี. ในการ 
ประชุมวิชาการ และน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 4 NEUNIC 
2017. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงเหนือ. 

 
สุวรรณา  สุภิมารส (2543) ได้ศึกษา พบว่า น้ าตาลปี๊บเป็นน้ าตาลที่ผลิตในประเทศไทย ใช้

กระบวนการผลิตที่ไม่ผ่านการหมุนเหวี่ยง (non-centrifugal sugars) ซึ่งเมื่อเคี่ยวน้ าเชื่อมจนเหลวจะ

ไม่มีการใส่น้ าตาลป่นลงไปให้เกิดผลึก ดังนั้น น้ าตาลจะแห้ง และอยู่ในลักษณะอสัณฐานหรือไม่มีผลึก 

การผลิตส่วนใหญ่เป็นระดับครัวเรือน และอุตสาหกรรมขนาดย่อย โดยใช้วิธีต้มเคี่ยวระเหยน้ าใน

บรรยากาศปกติ น้ าตาลปี๊บมีสีแดงออกน้ าตาลไปจนถึงน้ าตาลเข้ม เนื่องจากประกอบด้วยเกลือแร่ 

และวิตามินต่าง ๆ อีกทั้งน้ าตาลปี๊บยังมีรสหวานไม่มากเหมือนน้ าตาลทราย  ขนมที่ใช้น้ าตาลปี๊บจึงมี

รสหวาน และกลิ่นหอมที่มีความเป็นไทย การใช้น้ าตาลปี๊บแท้ที่ได้จากต้นตาลโตนดปราศจากสิ่งเจือ 

ปน เช่น แป้งหรือสารให้ความหวาน และกลิ่น จะช่วยให้ขนมเก็บไว้ได้นานเป็นเวลาหลายเดือน ส่วน

น้ าตาลทรายแดงเป็นผลผลิตมาจากอ้อยไม่ได้ผ่านการฟอกสี มีความชื้นมาก มีกลิ่นน้ าตาลไหม้ และมี

กากน้ าตาลติดอยู่จึงมีสีน้ าตาลคล้ า ท าการผลิตด้วยระบบ open pan ไม่มีการตกผลึก การใช้น้ าตาล

ทรายแดงเป็นส่วนผสมในการผลิตขนม นอกจากจะท าให้ผลิตภัณฑ์มีสีเข้มขึ้นแล้ว ยังช่วยให้รสชาติมี

รสหวานมากกว่าการใส่น้ าตาลปี๊บอย่างเดียว (สว่าง  ปารมี, 2554) 

สายสนม  ประดิษฐดวง และสิรี  ชัยเสรี (2543) ยังศึกษา พบว่า กลูโคสไซรัปหรือแบะแซ 

เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญในการท าหยี เพราะท าให้หยีมีความเหนียว ช่วยเพ่ิมความหวาน และลดค่า 

Water activity ยับยั้งการเจริญจุลินทรีย์ และช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหารให้นานขึ้น แบะแซเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการไฮโดรไลซ์แป้งข้าวโพด หรือแป้งมันส าปะหลัง ด้วยกรด หรือเอนไซม์ให้เกิดการ
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สลายตัวบางส่วน ซึ่งประกอบด้วยน้ าตาลกลูโคส มอลโทส และพอลิเมอร์ของน้ าตาลกลูโคสในสัดส่วน

ที่แตกต่างกันไป ขึ้นกับสภาวะของการไฮโดรไลซ์หรือวิธีการผลิต แบะแซที่จ าหน่ายมีทั้งลักษณะที่เป็น

กึ่งแข็ง กึ่งเหลวข้นหนืด และผง ตามมาตรฐานทางการค้าจะต้องมขีองแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดมากกว่า

ร้อยละ 70 โดยน้ าหนักโดยทั่วไปมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 80 - 82      

2.3.2 น้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

ปัจจุบันมีการผลิตน้ าผลไม้พร้อมดื่มด้วยชนิดของผลไม้หลากหลายมากมายในท้องตลาด ซึ่ง 
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (2558ข) ได้บัญญัติไว้ว่า น้ าผลไม้พร้อมดื่ม หมายถึง 
เครื่องดื่มท่ีมีผลไม้แท้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 โดยน้ าหนัก ได้จากการน าน้ าคั้นผลไม้ที่สุกและสด ไม่เน่า
เสีย มาล้างให้สะอาด น าไปค้ันน้ า กรองแยกกาก เจือจางด้วยน้ าในอัตราส่วนที่เหมาะสมอาจปรุงแต่ง
รสด้วยน้ าตาล เกลือ สารเพ่ิมความเป็นกรด เช่น กรดซิตริก น าไปฆ่าเชื้อโดยวิธีพาสเจอร์ไรซ์ก่อน 
หรือหลังบรรจุ และต้องเก็บรักษาโดยการแช่เย็น 

ผู้วิจัย พบว่า น้ าผลไม้ที่มีรสหวานอมเปรี้ยว มีสีสันน่ารับประทาน และมีสรรพคุณทางยา 
เช่น วิตามินซี แอนโทไซยานิน ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ มักเป็นที่นิยมในการน ามาเป็นวัตถุดิบ (สิรีรัตน์  
ลิศนันท์ และสรรสนีย์  สีหาพงษ์, 2558) เช่น น้ ามะเฟือง น้ าฟักข้าว น้ ามะนาวอัญชัน น้ าลูกหม่อน 
เป็นต้น น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่ก็เป็นสินค้าประเภทน้ าผลไม้พร้อมดื่มที่นิยมเช่นกัน ผลิตภัณฑ์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน ได้แปรรูปเป็นน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่ม ปรุงแต่งรสด้วย
น้ าตาล เกลือ เจือจางด้วยน้ าในอัตราส่วนที่ระบุบนฉลากข้างขวด ดังตารางที ่2.2 

 
ตารางท่ี 2.2 ต้นต ารับสูตรน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่ม 

 

 

 

 

 

 

ส่วนผสม ร้อยละ 
น้ าคั้นมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

น้ าเชื่อม 
เกลือ 

กรดมะนาวหรือกรดซิตริก 

35 
64 
0.5 
0.5 
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ภาพที่ 2.5 ผลิตภัณฑ์น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่ม ขององค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน  
 

ผู้วิจัยได้คิดที่จะพัฒนาน้ าผลไม้พร้อมดื่มจากสูตรทั่ว ๆ ไป ซึ่งจะมีปริมาณน้ าตาลสูง อาจ
ก่อให้เกิดโรคเบาหวานหรือโรคอ้วนได้ หากรับประทานเป็นประจ า จึงมีการใช้สารทดแทนความหวาน
จากใบหญ้าหวานแทนน้ าตาลเพ่ือลดปริมาณแคลอรีให้ต่ าลง ซึ่งปัจจุบันในท้องตลาดมีผลิตภัณฑ์ชนิด
นี้อยู่น้อย ผู้วิจัยเลือกใช้สารแทนความหวานจากใบหญ้าหวาน มาพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ามะม่วงหาว
มะนาวโห่พร้อมดื่มที่ลดปริมาณของน้ าตาลลง และได้ผลิตภัณฑ์น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตร
หญ้าหวาน  

 
2.4 หญ้าหวาน 

หญ้าหวาน (Stevia rebaudiana) เป็นพืชพ้ืนเมืองแถบประเทศอเมริกาใต้ โดยเฉพาะใน

ประเทศปารากวัย และบราซิล ชื่อเดิมที่ชาวพ้ืนเมืองปารากวัย หญ้าหวาน เป็นพืชล้มลุกอายุหลายปี 

ล าต้นแตกกิ่งสาขาตั้งแต่ระดับโคนต้น ท าให้แลดูต้นเป็นทรงพุ่มเตี้ย สูงประมาณ 30 - 90 เซนติเมตร 

ล าต้นตั้งตรง มีลักษณะทรงกลม เปลือกล าต้นบาง สีเขียวอ่อน หุ้มติดกับแกนล าต้น แกนเนื้อไม้เป็นไม้

เนื้ออ่อน เปราะหักง่าย มีสารให้ความหวานที่เรียกว่า สตีวิโอไซด์ มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว โดยเฉลี่ยมี

ความหวานมากกว่าน้ าตาลทรายประมาณ 200 - 300 เท่า แต่มีพลังงานต่ ากว่าถึง 300 เท่า มีรสฝาด

เฝื่อน ขม แต่ after taste จืดเล็กน้อยหรือไม่มีรส ไม่เป็นสารก่อมะเร็ง มีความคงตัวสูงต่อสภาพความ

เป็นกรด-ด่าง (วทันยา  ลิมปพะยอม และคนอ่ืน ๆ , 2555) และสามารถใช้ได้ในสภาพที่ร้อนหรือเย็น 

ตลอดจนอุณหภูมิสูงมากขนาดอุณหภูมิที่ใช้ใน การอบ ซึ่งปริมาณของสารหวานที่มีในหญ้าหวานพบ

มากบริเวณใบ แต่ปริมาณไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับฤดูกาล อายุของต้นพืช สายพันธุ์ ระยะเวลาในการส่อง

สว่างของแสงแดด และอุณหภูมิของอากาศ  การใช้หญ้าหวาน (Stevia rebaudiana) ในการพัฒนา
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ผลิตภัณฑ์ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ได้ประกาศในปี ค.ศ. 1997 

ว่าโรคอ้วน (obesity) เป็นโรคระบาดแห่งสหัสวรรษ (The Millennium Disease) พบว่า ปัจจุบัน 

ประชากรผู้ใหญ่มากกว่า 1 พันล้านคนทั่วโลกมีน้ าหนักเกินมาตรฐาน และพบว่า มีประมาณ 300 ล้าน

คนอยู่ในสภาวะโรคอ้วน สาเหตุของโรคอ้วนเกิดจากการบริโภคอาหารกลุ่มจ าพวกอาหารจานด่วน ซึ่ง

ให้พลังงานสูงจากไขมัน และคาร์โบไฮเดรต  

หญ้าหวานเป็นพืชพื้นเมืองของปารากวัย บราซิล และประเทศในแถบอเมริกาใต้ ต่อมาได้มี
การปลูกหญ้าหวานในประเทศไทย โดยผลิตหญ้าหวานออกจ าหน่ายในลักษณะบรรจุซองขนาดเล็กใช้
ชงดื่ม เหมือนใบชาเพ่ือส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ 
และประโยชน์ของหญ้าหวานที่มีต่อร่างกายมนุษย์ในการควบคุมน้ าตาลในเลือด ซึ่งประเทศในแถบ
อเมริกาใต้ หลายประเทศได้ใช้สารสกัดจากหญ้าหวานด้วยน้ า เพ่ือช่วยรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน 
และโรคไฮโปไกลซีเมีย นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าหญ้าหวานที่สกัดด้วยน้ า  สามารถยับยั้งการ
เจริญเติบโต และการแพร่พันธุ์ของแบคทีเรียที่ท าให้ฟันผุ จึงเป็นเหตุผลที่ดีในการใช้หญ้าหวานเป็น
สารให้ความหวานในอาหารที่บริโภคกันอยู่ (สาโรจน์  ศิริศันสนียกุล, 2541)  

วทันยา  ลิมปพะยอม และคนอ่ืน ๆ (2555) ได้ท าการศึกษา การสกัดไซรัปให้ความหวาน

จากหญ้าหวานแห้งด้วยน้ า ในอัตราส่วนใบหญ้าหวานแห้งต่อน้ า เท่ากับ 1 : 35  (w/v) แปรอุณหภูมิ

การสกัดที่ 25  และ 65 องศาเซลเซียส สกัดเป็นเวลา  3  ชั่วโมง ระเหยแห้งได้ไซรัป  โดยมีค่าของ

ของแข็งละลายน้ าอยู่ในช่วง  66.7 - 66.9  องศาบริกซ์    

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้อัตราส่วนใบหญ้าหวานแห้งต่อน้ า ดัดแปลงจากวทันยา  ลิมปพะยอม 

และคนอ่ืน ๆ (2555) เป็นทั้งหมด 3 สูตร โดยมีสูตรที่เท่ากับงานวิจัยเดิม สูตรที่มากกว่า 10 ส่วน  

และสูตรที่น้อยกว่า 10 ส่วน  

 

 
 

ภาพที่ 2.6 ใบหญ้าหวานอบแห้งจากโครงการหลวง  และใบหญ้าหวานแห้งปั่นหยาบ 
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2.5 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีกายภาพ และจุลชีววิทยา 
2.5.1 ค่า pH ด้วย pH meter 

ค่า pH จะมีค่าตั้งแต่ 0 – 14 โดยสารที่มีค่า pH น้อยกว่า 7 จะเป็นกรด และสารที่มีค่า pH 

มากกว่า 7 จะเป็นด่าง ส าหรับสารละลายที่เป็นกลางจะมีค่า pH เท่ากับ 7 การวัดค่า pH อาจใช้

เครื่องมือหลากหลาย เช่น กระดาษยูนิเวิร์ลซัล หรือการใช้สารละลาย Universal indicator ซึ่งเป็น

สารละลายที่จะเปลี่ยนสีเมื่อค่า pH เปลี่ยนไป pH meter  คือ เครื่องมือที่ให้ความละเอียดมากกว่า 

และถูกต้องแม่นย า  

2.5.2 ค่าสภาพกรดในอาหาร ด้วยการไทเทรต 

หลักการวิเคราะห์หาปริมาณกรดทั้งหมดในอาหาร  เป็นการไทเทรตสารละลายอาหาร
ตัวอย่างด้วยสารละลายด่างมาตรฐานการที่จะตัดสินว่าจุดยุติมีสีอย่างไรนั้น อาจท าได้ค่อนข้างยาก 
หากในอาหารตัวอย่างมีบัฟเฟอร์ปนอยู่ด้วย หรืออาหารตัวอย่างมีสีเข้มมาก อาจแก้ไขได้โดยใช้อินดิ-
เคเตอร์ให้มากกว่าปกติ หรือใช้น้ ากลั่นที่ปราศจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เติมลงไปในสารละลาย
อาหารให้สีจางลง หรือใช้การไทเทรตแบบ potentiometric titration ปริมาณกรดทั้งหมดในอาหาร
มักรายงานในรูปของกรดที่มีปริมาณอยู่มากที่สุดในอาหารชนิดนั้น ๆ เช่น ปริมาณกรดทั้งหมดในผัก
และผลไม้ส่วนใหญ่รายงานในรูปกรดซิตริก แอปเปิล หรือน้ าแอปเปิลรายงานในรูปกรดมาลิก น้ าองุ่น 
และน้ ามะขามรายงานในรูปกรดทาร์ทาริก และน้ าส้มสายชูรายงานในรูปกรดแอซีติก เป็นต้น  

ในอุตสาหกรรมอาหาร มักจะรายงานความเป็นกรดของอาหารในรูปจ านวนมิลลิลิตรของ
สารละลายด่าง (NaOH) มาตรฐานความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ ที่ท าปฏิกิริยาพอดีกับกรดที่มีอยู่ในอาหาร
ตัวอย่างจ านวน 10 กรัมหรือ 100 กรัม ในบางกรณีความเป็นกรดอาจรายงานในรูปของน้ าหนักสมมูล
ของด่างที่เหมาะสม เช่น การใช้ส่วนผสมของเกลือฟอสเฟตในผงฟู มักรายงานในรูปของเกลือ 
โซเดียมไบคาร์บอเนต  

วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารที่มีค่า pH ต่ ากว่า 4.5 ส่วนมากเป็นพวกผลไม้ เช่น 
สับปะรด ส้ม หรือผักที่มีรสเปรี้ยว เช่น มะเขือเทศ กระเจี๊ยบแดง เป็นต้น อุณหภูมิที่ใช้ในการฆ่า
เชื้อจุลินทรีย์ คือ 100 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ เพราะจุลินทรีย์ที่เจริญ และขยายพันธุ์ได้ในอาหารที่เป็น
กรด เป็นชนิดที่ไม่ทนความร้อน สามารถฆ่าเชื้อด้วยความร้อนระดับการพาสเจอไรซ์ โดยใช้ความร้อน
อุณหภูมิต่ ากว่า 100 องศาเซลเซียส อาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อสามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้องเป็น
เวลานาน (Shelf stable)  

2.5.3 ค่า วิตามินซี ด้วยวิธี ultraviolet spectroscopy   

การวิเคราะห์หาปริมาณวิตามินซี มีหลายวิธี เช่น การไทเทรต กับ Iodine (Titration),  
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Dichlorophenol เป็นต้น ซึ่งข้อเสียของวิธีไทเทรต คือ การตรวจสอบจุดยุติโดยการเปลี่ยนสีของสาร
อาจสังเกตได้ยากท าให้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น หลักการของเครื่องอัลตราไวโอเลตสเปกโทรโฟโตมิเตอร์  
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดปริมาณแสง และค่าความเข้มแสงในช่วงรังสียูวี และช่วงแสงขาวที่
ทะลุผ่าน หรือถูกดูดกลืนโดยตัวอย่าง เมื่อโมเลกุลของตัวอย่างถูกฉายด้วยแสงที่มีพลังงานเหมาะสม  
จะท าให้อิเล็กตรอนภายในอะตอมเกิดการดูดกลืนแสงแล้วเปลี่ยนสถานะไปอยู่ในชั้นที่มีระดับพลังงาน
สูงกว่า  ตามกฎของเบียร์ - แลมเบิร์ต ค่าการดูดกลืนแสงของสารจะแปรผันกับจ านวนโมเลกุลที่มีการ
ดูดกลืนแสง  ดังนั้นจึงสามารถใช้เทคนิคนี้ในการระบุชนิด และปริมาณของสารต่าง ๆ ที่พบในตัวอย่าง
ได้  

สิรีรัตน์ ลิศนันท์ (2558)  ได้เปรียบเทียบการไทเทรชันกับวิธีอัลตราไวโอเลตสเปกโทรโฟโต
เมตรีในการวัดค่าวิตามินซี พบว่า ค่าที่ได้มีความสัมพันธ์กันทางสถิติ ดังนั้นวิธีอัลตราไวโอเลตสเปก
โทรโฟโตเมตรี จึงเป็นวิธีที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะให้ความเที่ยง และแม่นดี มีสภาพไวสูง มีวิธีการวัด
ไม่ยุ่งยาก เวลาที่ใช้ค่อนข้างสั้น เนื่องจากไม่ต้องผ่านขั้นตอนการสกัด วิตามินซีมีค่าการดูดกลืนแสง
ช่วงความยาวคลื่น 240 - 270 นาโนเมตร ขึ้นกับชนิดของตัวท าละลาย  

2.5.4 ค่าแอนโทไซยานิน ด้วยวิธี pH differential  

   วิธีการหาค่าแอนโทไซยานิน ในรูปของไซยานิดิน – 3 - กลูโคไซด์ วิธี pH differential 
ดัดแปลงมาจากวิธีการของจุฑามาส สื่อประสาร (2556) ซึ่งสารแอนโทไซยานินเป็นสารให้สีที่พบใน
ธรรมชาติแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ นอนอะซิเลตเทต แอนโทไซยานิน (Non acylated 
anthocyanin) และอะซิเลตเทต แอนโทไซยานิน (Acylated anthocyanin) โครงสร้างของแอนโท
ไซยานินประกอบด้วย แอนโทไซยานิดิน น้ าตาล และ/หรือ กรด ตัวท าละลายที่ใช้ในการสกัดแอนโท
ไซยานิน ได้แก่ น้ า เอทานอล เมทานอล และอะซีโตน วิธีการสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็ง (Solid 
Phase Extraction) เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการท าให้แอนโทไซยานินบริสุทธิ์ การวิเคราะห์ปริมาณแอนโท
ไซยานินสามารถแบ่งเป็น 2 แบบ คือ การวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมด เช่น วิธี  pH 
differential ด้วยสเปคโตรมิเตอร์ และการวิเคราะห์ชนิด และปริมาณของแอนโทไซยานิน โดยใช้
เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography)           
การย่อยด้วยกรด และการย่อยด้วยด่าง หรือการใช้แมสสเปคโตรมิเตอร์เป็นเทคนิคที่ใช้ร่วมกับเครื่อง 
HPLC เพ่ือการวิเคราะห์แอนโทไซยานินที่ไม่ทราบชนิด (อรุษา เชาวนลิขิต, 2554) 

การวิเคราะห์ปริมาณ monomeric anthocyanin ด้วยวิธี pH differential เป็นการ
เปรียบเทียบค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 520 และ 700 นาโนเมตร ของสภาพตัวอย่างที่ค่า 
pH ต่างกัน ซึ่งต้องท าการเตรียมบัฟเฟอร์ คือ บัฟเฟอร์พีเอช 1.0 (KCl 0.025 M) 500 มิลลิลิตร 
น้ าหนัก KCl 0.465 กรัม เติม Conc. HCl 3 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรด้วยน้ ากลั่น บัฟเฟอร์พีเอช 4.5 
(CH3COONa 0.4 M) 500 มิลลิลิตร น้ าหนัก CH3COONa 13.60 กรัม เติม Conc. HCl 7.5 
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มิลลิลิตร ปรับปริมาตรด้วยน้ ากลั่น เจือจางตัวอย่างสารสกัดแอนโทไซยานินด้วยสารละลายบัฟเฟอร์ที่
pH 1.0 และ 4.5 ทีค่วามเข้มข้นที่ก าหนด น ามาวัดค่าการดูดกลืนแสง 

2.5.5 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี DPPH  

DPPH assay เป็นวิธีการวิเคราะห์ความสามารถในการเป็นสารต้านออกซิเดชัน (Anti-
oxidant) ซึ่งใช้ 2, 2 – diphenyl – 1 - icrylhydrazyl เป็นวิธีที่สะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการ
วิเคราะห์ ให้ความถูกต้องและแม่นย าสูง  หลักการ คือ DPPH เป็น stable radical ในตัวท าละลาย
เมทานอล สารละลายนี้มีสีม่วง ซึ่งดูดกลืนแสงได้ดีที่ความยาวคลื่น 515-517 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง
อัลตราไวโอเลตสเปกโทรโฟโตเมตรี โดย DPPH จะเกิดปฏิกิริยากับ Anti-oxidant  วิธีการเมื่อ DPPH 
ท าปฏิกิริยากับสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ สีของสารละลายสีม่วงจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง โดย
เปรียบเทียบกับสารต้านอนุมูอิสระที่ใช้เป็นมาตรฐาน คือ BHT ถ้าตัวอย่างมีความสามารถในการต้าน
ออกซิเดชันได้สูง ความเข้มของสารละลายสีม่วงจะลดลง การศึกษาความสามารถในการต้าน
ออกซิเดชัน ในสารตัวอย่างนิยมรายงานเป็นค่า 50% effective concentration (EC50) ซึ่งหมายถึง
ปริมาณสารต้านออกซิเดชันที่ท าให้ความเข้มข้นของ DPPH ลดลง 50% 

2.5.6 ค่าสี Lightness score (L) Green-Red score (a) Blue-Yellow score (b)    
วิธีการวัดค่าสี วัดโดย Color reader แสดงค่าการวัดเป็น L* a* b* ค านวณหาค่า ∆E*ab 

เนื่องจากสีเป็นลักษณะคุณภาพทางประสาทสัมผัสที่ส าคัญอันดับแรก และมีผลต่อการยอมรับของ
ผู้บริโภคเนื่องจากสีมีความเก่ียวข้องต่อคุณภาพ รวมทั้งกลิ่น และรสชาติของอาหาร โดยทั่วไปวัตถุดิบ
ที่ใช้ในการผลิตอาหารมีลักษณะสีเฉพาะของวัตถุดิบ แต่ละชนิด เช่น ผัก และผลไม้เมื่อน ามาผ่าน
กระบวนการแปรรูปต่าง ๆ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพ ท าให้สีซีดจางลง หรือเกิด
การเปลี่ยนสีของผลิตภัณฑ์ เป็นผลให้การยอมรับของผลิตภัณฑ์อาหารลดลง ปัจจุบันอาหารมากกว่า
ร้อยละ 75 มักผ่านกระบวนการแปรรูปก่อนถึงมือผู้บริโภค ค่าสี Lightness score (L) Green - Red 
score (a) Blue - Yellow score (b) วัดโดย Colorimeter แสดงค่าการวัดเป็น L* a* b* (C.I.E 
COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ECLAIRAGE) (มาตรฐานการส่องสว่างที่นิยมใช้ 40 
ประเทศท่ัวโลก) และ Hunter Lab (L* a* b* เป็นสเกลสี (Color scale) ที่เกิดจากการค้นพบทฤษฎี
ความตรงข้ามกันของสีด้วยสายตามนุษย์ของนักวิทยาศาสตร์) เมื่อมีการปรับโฟกัสที่สายตา เช่น การ
เปลี่ยนภาพแบบทันทีทันใด ระบบสายตาของมนุษย์จะมีการปรับระยะโฟกัสใหม่ให้มองเห็นภาพ
ชัดเจนเหมือนเดิม ส่วนหลักการท างานของเครื่องวัดสี เฉดสี เปรียบเทียบสี การค านวณค่าที่แตกต่าง
กันของสี เราจะสามารถค านวณได้ ดังนี้  

L* ค่าความสว่าง (Lightness) ซ่ึงค านวณจาก +L* สีขาว จนไปถึง -L* สีด า    
a* สีเขียว  (-a*) จนไปถึง สีแดง (+a*)  b* สีน้ าเงิน (-b*) จนไปถึง สีเหลือง (+b*)   

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0188/antioxidant-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0188/antioxidant-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0188/antioxidant-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1576/butylated-hydroxytoluene-bht
http://www.itokin2000.com/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B5-Colorimeter
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โดย  L* ใช้ก าหนดค่าความสว่าง (Lightness) L = 0 สีที่ได้จะมืดเป็นสีด า L = 100 สีที่ได้
จะสว่างเป็นสีขาว a* ใช้ก าหนดสีแดงหรือสีเขียว a เป็น + วัตถุมีสีออกแดง a เป็น - วัตถุมีสีออก
เขียว b* ใช้ก าหนดสีเหลืองหรือสีน้ าเงิน b เป็น + วัตถุมีสีออกเหลือง b เป็น – วัตถุมีสีออกน้ าเงิน 

 

 
 
ภาพที่ 2.7 CIE L-a-b scale  และ L* a* b* chart ของ hunter lab ตามล าดับ 
ที่มา: บริษัทอะบอลเทคโน. (2560). การวัดสี. สืบค้นจาก https://www.aballtechno.com/b/18/. 
 

2.5.7 ค่าความชื้น  

วิธีการวัดค่าความชื้น (Moisture Content) ท าการวัดค่าความชื้น ของตัวอย่างอาหาร โดย
ตัดตัวอย่างเป็นชิ้นเล็ก ๆ ใส่ตลับพลาสติกส าหรับวัดค่าความชื้น ประมาณ 2 ใน 3 ของปริมาตรตลับ 
น าไปวัดค่าความชื้นด้วยเครื่องวัดความชื้นหรือเครื่อง Infrared moisture determination balance  
ค่าความชื้นเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการควบคุม และป้องกันการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์อาหาร จึงมีผล
โดยตรงต่อการก าหนดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร เนื่องจากค่าความชื้น เป็นปัจจัยที่ชี้
ระดับปริมาณน้ าต่ าสุดในอาหารที่เชื้อจุลินทรีย์สามารถน าไปใช้ในการเจริญเติบโต และใช้ในการเกิด 
ปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ เราสามารถใช้ค่าความชื้น ในการประเมินว่าเชื้อจุลินทรีย์ชนิดใดเป็นหรือไม่เป็น
สาเหตุที่ท าให้อาหารเสีย ตลอดจนใช้ในการควบคุม และป้องกันการเสื่อมเสียของอาหารที่เกิดขึ้นจาก
เชื้อจุลินทรีย์ได้ เพราะเชื้อจุลินทรีย์จะเจริญเติบโตได้ภายใต้ค่าความชื้น ที่จ ากัด โดยท าให้อาหารมีค่า
ความชื้น ต่ ากว่าที่เชื้อจุลินทรีย์จะเจริญเติบโตได้ ตัวอย่างเช่น แบคทีเรียเกือบทุกชนิดไม่สามารถ
เจริญเติบโตได้ที่ค่าความชื้นต่ ากว่า 0.90  และราส่วนใหญ่จะไม่เจริญเติบโตที่ค่าความชื้นต่ ากว่า 0.70 

2.5.8 ค่าพลังงาน 

วิธีการวัดค่าพลังงานดัดแปลงจากวิธีการของ AOAC (2000) โดยใช้ bomb calorie 
meter ท าการวัดตัวอย่าง 2 ครั้ง หาค่าเฉลี่ย การท างานของ bomb calorimeter จะใช้หลักของ 
direct calorie meter ซึ่งเป็นการวัดปริมาณความร้อนที่ปลดปล่อยออกมาเมื่อการเผาผลาญอาหาร
เกิดข้ึนอย่างสมบรูณ์ อาหารจะถูกบรรจุใน Chamber  และ Charged ด้วยออกซิเจนใต้ความดันมาก         
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(High pressure) จากนั้นให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่าน Fuse และท าให้เกิดการจุดระเบิด (Ignites) 
ซึ่งเชื้อเพลิง ซ่ึงได้แก่ ส่วนผสมของอาหาร และออกซิเจน (Food-oxygen mixture) เนื่องจาก 
calorie meter จะถูกหุ้มด้วยฉนวนเพ่ือป้องกันไม่ให้ความร้อนถ่ายทอดไปสู่ภาวะแวดล้อม การ
เพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิของน้ าท าให้ทราบปริมาณความร้อนที่ปลดปล่อยจากสารอาหาร แต่ละชนิด เช่น 
ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และโปรตีน จะปลดปล่อยปริมาณพลังงานความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ 
(Heat of combustion) ออกมาในปริมาณท่ีแตกต่างกัน  

2.5.9 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
การตรวจวัดปริมาณจุลินทรีย์ปนเปื้อนจากผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่หยีและน้ ามะม่วง

หาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรต่าง ๆ อ้างอิงจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผักและผลไม้หยี มผช. 
521/2558 (ภาคผนวก ง)  และดัดแปลงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของน้ าลูกหม่อน มผช. 
851/2557 (ภาคผนวก จ) ท าการตรวจสอบจุลินทรีย์ทั้งหมด ยีสต์และรา แซลโมเนลลา สแตฟิโล
ค็อกคัส ออเรียส โคลิฟอร์ม โดยวิธีเอ็มพีเอ็น และเอสเชอริเชีย โคไล ทั้งนี้ การทดสอบให้ปฏิบัติตาม 
AOAC หรือ BAM (U.S.FDA) หรือวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า 

2.5.10 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
วิธีการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส แบ่งออกเป็นหลายประเภท ซึ่งการประเมินทาง

ประสาทสัมผัสเป็นการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญวิธีการหนึ่ง เสมอกับวิธีการทดสอบทางเคมี และทาง
จุลินทรีย์ และยังใช้ในการวัดความส าเร็จของผลิตภัณฑ์ในทางการผลิต และทางการตลาดได้ด้วยแบบ
ประเมินทางประสาทสัมผัสมีหลายวิธี สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่จะทดสอบ เช่น  
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยใช้มาตราส่วน 
ประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

การทดสอบความชอบหรือการยอมรับ (Affective test หรือ hedonic test) ของผู้บริโภค  
การทดสอบการยอมรับ (Affective method) ของผู้บริโภค สามารถท าได้หลาย ๆ รูปแบบ เพ่ือเลือก
ให้เหมาะสมกบัลักษณะผู้บริโภคการทดสอบ วิธีนี้ใช้เมื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาพอสมควรโดยใช้ เพ่ือ
ทดสอบผู้บริโภคยอมรับ หรือพอใจ หรือชอบผลิตภัณฑ์มากน้อยเพียงใด วิธีการทดสอบขึ้นอยู่กับ
วัตถปุระสงคข์องการทดสอบ ซึ่งมีวิธีการทดสอบ ดังต่อไปนี้ (ปราณ ีอ่านเปรื่อง, 2547)  

1. การทดสอบการยอมรับ (Acceptance test)  

2. การทดสอบความชอบมาก (Preference test)  

3. การทดสอบความชอบ (Hedonic test)  

4. การทดสอบความพอดี (Just - about - right, JAR)  

5. การทดสอบปฏิกิริยาผู้บริโภค (Food action test, FACT)  
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การทดสอบความชอบโดยใช้วิธี Hedonic test เป็นการทดสอบการยอมรับ หรือทดสอบ

ระดับ ความพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ Hedonic มีสเกลแบบตัวเลข หรือตัวหนังสือเพ่ือจะ

แสดงถึง ระดับความชอบมาก มากน้อยแค่ไหน โดยผลิตภัณฑ์ตัวอย่างจะถูกน าเสนอพร้อมกัน ผู้ชิม

ต้องจดบันทึกระดับความชอบ และความไม่ชอบต่อผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง เป็นลักษณะของคะแนน โดย       

ผู้ทดสอบชิมต้องชิม ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง และตัดสินทันที วิธี Hedonic test ตัวอย่างเช่น 7 point 

hedonic scaling test  7 (1 = ไม่ชอบมากถึง 7 = ชอบมากที่สุด) และ 9 point hedonic scaling 

test (1 = ไม่ชอบมากถึง 9 = ชอบมากที่สุด) เป็นต้น 

 

2.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.6.1 งานวิจัยในประเทศ 

เกสรี  กลิ่นสุคนธ์ และคนอ่ืน ๆ (2559) ศึกษาผลของระยะการสุกต่อปริมาณสารฟีนอลิก

ทั้งหมด ปริมาณสารแอนโทไซยานิน  ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH, FRAP assay และ ABTS 

radical scavenging  และการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่ระยะ

การสุกแตกต่างกัน 3 ระยะ คือ ผลดิบ ผลกึ่งสุก และผลสุก เมื่อสกัดด้วยอะซีโตนความเข้มข้น 70% 

ได้ปริมาณผลผลิตร้อยละ 58.050 ± 3.83, 60.567 ± 3.43 และ 63.970 ± 1.88 ตามล าดับ พบว่า 

สารสกัดมะม่วงหาวมะนาวโห่ระยะผลสุกมีปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมด และสารแอนโทไซยานินมาก

ที่สุด 1,461.749 ± 21.26 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อ 100 กรัม สารสกัด และ 149.480 ± 

25.42 มิลลิกรัมของไซยานิดิน – 3 – กลูโคไซด์ต่อ 100 กรัมสารสกัด ตามล าดับ การศึกษาฤทธิ์ใน

การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH และ ABTS พบว่า สารสกัดจากผลสุก สามารถต้านอนุมูลอิสระได้

ดีที่สุด (IC50 เท่ากับ 0.441 + 0.01 และ 20.22 + 0.17 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ) ซึ่งพบว่า

สอดคล้องกับการทดสอบด้วยวิธี FRAP assay โดยพบว่า สารสกัดจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ระยะ

ผลสุกมีประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระได้ดีที่สุดเช่นกัน โดยมีค่า FRAP เท่ากับ 126.682 + 0.84 

ไมโครโมลของเฟอรัส (II) ต่อกรัมสารสกัด การทดสอบคุณสมบัติการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส 

พบว่า สารสกัดผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ระยะผลดิบมีประสิทธิภาพยับยั้งการท างานของเอนไซม์ที่ชื่อ

แอลฟา กลูซิเดส ได้ดีที่สุด มีค่า IC50 เท่ากับ 41.29 + 0.42 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 

พัชรี  สิริตระกูลศักดิ์ และคนอ่ืน ๆ (2559) กล่าวถึง ฤดูกาลเก็บเกี่ยวของมะม่วงหาว         

มะนาวโห่อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคมเท่านั้น จึงศึกษาวิธีการเก็บรักษาต่ออายุการเก็บรักษา 
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การเสื่อมสภาพ  และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระบางชนิด วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) 

จ านวน 3 กรรมวิธี คือ บรรจุในกล่องพลาสติก คือ ชุดควบคุม เก็บที่อุณหภูมิห้อง (30 ± 3 องศา

เซลเซียส) บรรจุในกล่องพลาสติกเจาะรู (ขนาด 0.5 มิลลิเมตร 2 รู) ปิดฝาเก็บที่อุณหภูมิห้อง       

(30 ± 3องศาเซลเซียส) และบรรจุในกล่องพลาสติกเจาะรู (ขนาด 0.5 มิลลิเมตร 2 รู) ปิดฝา และเก็บ

ในตู้เย็น (6 ± 3 องศาเซลเซียส) บันทึกข้อมูลการสูญเสียน้ าหนัก ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก 

ปริมาณสารแอนโทไซยานิน และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH พบว่า การบรรจุในกล่อง

พลาสติกเจาะรูปิดฝา และเก็บในตู้เย็นมีอายุการเก็บรักษา และมีลักษณะปรากฏดีที่สุดนาน 26 วัน 

และมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ปริมาณสารแอนโทไซยานิน และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระมาก

ที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีอ่ืน ๆ ดังนั้น วิธีการบรรจุมะนาวโห่ในกล่องพลาสติกเจาะรู และเก็บ

ในที่อุณหภูมิต่ า สามารถช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลมะนาวโห่ได้ดีท่ีสุด 

สิรีรัตน์  ลิศนันท์ และสรรสนีย์  สีหาพงษ์ (2558) ศึกษาการหาค่าวิตามินซี หรือกรด

แอสคอร์บิคซึ่งเป็นสารที่จ าเป็น และต้องการส าหรับรักษาสุขภาพมนุษย์ ด้วยวิธีอัลตราไวโอเลต 

สเปกโทรโฟโตเมตรี เป็นวิธีที่มีความเร็ว ง่าย เซนซิทีพ และไม่ต้องการวิธีการสกัด ซึ่งส าหรับการ

ตรวจหากรดแอสคอร์บิคในเม็ดยาและผลไม้พ้ืนเมืองไทย (มะเฟือง) ใช้โซเดียมไธโอซัลเฟต (Na2S2O3) 

0.04% เป็นบัพเฟอร์เพ่ือลดการสลายตัวของกรดแอสคอร์บิคเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้น้ าเป็นสารที่

ละลาย กฎของเบียร์วัดค่าความเข้มข้นกรดแอสคอร์บิคได้ 5 x 10-6 ถึง 50 x 10-6 mol/dm3   ที่ 265 

นาโนเมตร มีสมการช่วงความเป็นเส้นตรง y = 0.0154x + 0.0129, ค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ 

0.9986 ค่าการคืนกลับของกรดแอสคอร์บิคที่เติมลงในเม็ดยาวิตามินซี 2 ยี่ห้อ ให้ค่าอยู่ในช่วงที่ดี 

(96.45 - 100%) นอกจากนั้นวิธีนี้ยังประยุกต์ใช้ส าหรับการวัดกรดแอสคอร์บิคในมะเฟือง ซึ่งเป็น

ผลไม้พ้ืนเมืองไทย 

ศุภมาศ  กลิ่นขจร และคนอ่ืน ๆ (2558) ได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม 

โดยใช้น้ ามังคุดเป็นส่วนประกอบ ผลิตน้ าสลัดชนิดข้น พบว่า ผู้บริโภคให้การยอมรับน้ าสลัดที่มี

ปริมาณน้ ามังคุดร้อยละ 35 และน้ าส้มสายชูร้อยละ 15 โดยน้ าหนัก เพ่ือป้องกันการแยกชั้นของ

น้ ามันระหว่างการเก็บรักษา การใช้แซนแธนกัมร้อยละ 0.30 โดยน้ าหนัก ท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถเก็บ

รักษาได้นานกว่า 4 สัปดาห์ ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ส าหรับผลิตภัณฑ์น้ ามังคุดพร้อมดื่ม น าน้ า

มังคุดที่สกัดได้มาปรับปริมาณน้ าตาล และกรดซิตริก สูตรที่ได้การยอมรับมากที่สุดจากผู้บริโภค คือ 

น้ ามังคุดพร้อมดื่มที่มีปริมาณน้ าตาลร้อยละ 14.50 และกรดซิตริกร้อยละ 0.50 โดยน้ าหนัก ต่อมาได้
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พัฒนาการผลิตน้ ามังคุดเข้มข้น (Squash) โดยน าน้ ามังคุดพร้อมดื่มที่ได้จากผลการทดลองข้างต้น     

มาปรับปริมาณของแข็งที่ละลายได้  และคงอัตราส่วนระหว่างน้ าตาล และกรดซิตริกไว้ พบว่า       

น้ ามังคุดเข้มข้นที่มีปริมาณของแข็งที่ละลายได้ 57.50 องศาบริกซ์ ได้รับการยอมรับโดยรวมมากที่สุด 

จากนั้นทดลองผสมใยอาหารจากเมล็ดแมงลักร้อยละ 0.30 โดยน้ าหนักกับน้ ามังคุดพร้อมดื่มเพ่ือเพ่ิม

คุณค่าทางโภชนาการ จะได้การยอมรับโดยรวมจากผู้บริโภค  มากที่สุด คุณค่าทางโภชนาการของ

ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นทั้ง 4 ผลิตภัณฑ์ พบว่า ใน 100 กรัม ของน้ าสลัดมังคุด น้ ามังคุดพร้อมดื่ม         

น้ ามังคุดเข้มข้น  และน้ ามังคุดผสมใยอาหารจากแมงลัก จะได้รับพลังงาน 316 91 98.50 และ 91 

กิโลแคลอรี และมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระเป็น 349 318 312 และ 321 mmol TE 

(Trolox Equivalent) ตามล าดับ ใน 100 กรัมของน้ าสลัดมังคุดจะมีธาตุเหล็ก 1.42 มิลลิกรัม  และ

แคลเซียม 36 มิลลิกรัม ส่วนน้ ามังคุดพร้อมดื่มผสมใยอาหารจากเมล็ดแมงลักมีใยอาหาร 0.18 กรัม 

และธาตุเหล็ก 0.24 มิลลิกรัม 

จันทนา  กาญจน์กมล (2558) ศึกษาคุณสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรียของน้ าคั้นจากผล  

และสารสกัดเฮกเซน เมทานอล และเอทิลอะซิเทตจากใบ และผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่ จากนั้น 

น าสารสกัดมาทดสอบกับเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในมนุษย์  คือ Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Klebsiella pneumonia และ Vibrio cholera 

โดยวิธี Agar well diffusion พบว่า สารสกัดหยาบจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ ด้วยตัวท าละลายชนิด

ต่าง ๆ สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียได้ทุกชนิดโดยสารสกัดเมทานอล  จะมีฤทธิ์ต้านเชื้อ

แบคทีเรียได้ดีที่สุด การหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดเมทานอลจากผล ที่สามารถยับยั้งการ

เจริญของเชื้อแบคทีเรีย (Minimum inhibition concentration, MIC) พบว่า สารสกัดเมทานอล 

จากผล สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. typhimurium มีค่า MIC 15.625 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เมื่อ

น ามาทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ S.aureus, E. coli และ K. pneumonia 

ให้ค่า MIC เท่ากัน คือ 31.25 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และเมื่อทดสอบกับเชื้อ Vibrio cholera ให้ค่า 

MIC 125 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ผลจากการทดลอง ยังพบว่า สารสกัดเฮกเซนมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย

ในระดับต่ า  

วชิราภรณ์  ผิวล่อง และคนอ่ืน ๆ (2556) ศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของผลมะม่วงหาว

มะนาวโห่ใน 3 ระยะ คือ ดิบ กึ่งสุก และสุก  ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระวิเคราะห์ด้วยวิธี DPPH assay  

และความสามารถในการรีดิวซ์เฟอร์ริก ด้วยวิธี FRAP ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดวิเคราะห์ด้วยวิธี Folin-
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ciocateau reagent assay ปริมาณแอนโทไซยานิน ทั้งหมดวิเคราะห์ด้วยวิธี pH differential 

ปริมาณของวิตามินซี และแอนโทไซยานิน วิเคราะห์ด้วย HPLC พบว่า ผลสุกให้ฤทธิ์การต้านอนุมูล

อิสระ ปริมาณ ฟีนอลิกทั้งหมด และปริมาณแอนโทไซยานิน ทั้งหมดมากที่สุด โดยฤทธิ์ต้านอนุมูล

อิสระของผลดิบ ผลกึ่งสุก และผลสุก มีค่าเท่ากับ 0.85 ± 0.03, 1.96 ± 0.24  และ 2.42 ± 0.41 

มิลลิกรัม AAE/กรัม ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด คือ 1.25 ± 0.16, 3.60 ± 0.72  และ 4.67 ± 0.41 

มิลลิกรัม GAE/กรัม  และปริมาณแอนโทไซยานิน ทั้งหมดเท่ากับ 0.33 ± 0.04, 2.55 ± 0.15 และ 

54.80 ± 6.07 มิลลิกรัม/ลิตร  จากผลการทดลองเห็นได้ว่าปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมด และปริมาณ

แอนโทไซยานิน ทั้งหมดมีความสัมพันธ์กับฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในทุกระยะการสุก ในขณะที่ผล

ดิบมีปริมาณของวิตามินซี มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับระยะอ่ืน ๆ โดยมีค่าเท่ากับ 300.75 ± 57.65 

มิลลิกรัม/100 กรัม 

จุฑามาส สื่อประสาร และคนอ่ืน ๆ (2556) ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสาร         

แอนโทไซยานินจากผลหนามแดง โดยเลือกระยะการสุกของผลหนามแดงเป็นผลสุกเต็มที่มีสีม่วงเข้ม 

(L* a* b* ที่ 13.86 24.78 และ 9.74 ตามล าดับ) งานวิจัยเริ่มจากการศึกษาชนิดของตัวท าละลายที่

เหมาะสมในการสกัดผลหนามแดง ด้วยตัวท าละลายทั้งหมด 4 ชนิด คือ น้ าปราศจากไอออน          

เอทานอล 95% ไฮโดรคลอริก 1% ในเอทานอล 95% และไฮโดรคลอริก 1% ในเอทานอล 50% โดย

ใช้อัตราส่วนระหว่างตัวท าละลายต่อวัตถุดิบเป็น 20 : 1 โดยปริมาตรต่อน้ าหนัก เวลา 180 นาที 

พบว่า สารสกัดหนามแดงที่สกัดด้วยตัวท าละลายไฮโดรคลอริก 1% ในเอทานอล 95% มีปริมาณ

สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด 1,601.68 มิลลิกรัม สมมูลของกรดแกลลิกต่อ 100 กรัมน้ าหนักแห้ง  

และมีปริมาณแอนโทไซยานิน 424.44 มิลลิกรัมของไซยานิดิน-3-กลูโคไซด์ต่อ 100 กรัมน้ าหนักแห้ง

มากที่สุด จากการศึกษาระยะเวลาในการสกัด ได้แก่ 30, 60, 90, 120, 150  และ 180 นาที โดยใช้

ตัวท าละลายไฮโดรคลอริก 1% ในเอทานอล 95% ที่อัตราส่วน 20 : 1 โดยปริมาตรต่อน้ าหนัก พบว่า 

เมื่อเพ่ิมเวลาในการสกัดส่งผลให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดเพ่ิมมากขึ้น แต่เวลาที่ใช้ในการ

สกัดไม่มีผลต่อปริมาณแอนโทไซยานิน ที่สกัดได้ เวลาที่เหมาะสมส าหรับการสกัดเพ่ือให้ได้ปริมาณ

สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด และปริมาณแอนโทไซยานิน มากโดยใช้เวลาในการสกัดน้อยที่สุด คือ 

120 นาที มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด 1,533.70 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อ 100 

กรัมน้ าหนักแห้ง และปริมาณแอนโทไซยานิน  444.29 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมน้ าหนักแห้ง 
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สกุลกานต์  สิมลา และคนอ่ืน ๆ (2556) ได้ท าการประเมินปริมาณสารพฤกษเคมีบาง

ประการที่มีความส าคัญต่อสุขภาพ  และกิจกรรมของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

โดยท าการประเมินผลสดที่มีระยะการสุกแตกต่างกัน 3 ระยะ คือ ผลดิบ (ผลสีแดง) ผลห่าม (ผลสี

แดงอมด า)  และผลสุก (ผลสีด า) ผลจากการศึกษาพบว่า ระยะการสุกของผลมีผลต่อค่าสี (L*, a*  

และ b*) ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ ปริมาณวิตามินซี ปริมาณแอนโทไซยานิน ทั้งหมด ปริมาณฟี

นอลิกทั้งหมด ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระแบบ DPPH โดยผลสุกเป็นระยะที่มีสีเข้ม และมี

ปริมาณสารพฤกษเคมี และกิจกรรมของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากที่สุด โดยปริมาณสารพฤกษเคมีชนิด

ต่าง ๆ มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น เมื่อผลมีการสุกมากขึ้น ดังนั้น การเลือกน าผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ไปใช้

ประโยชน์จึงควรพิจารณาที่ระยะการสุกของผลด้วย เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากผลมะม่วงหาว

มะนาวโห่ได้อย่างสูงสุด 

วทันยา  ลิมปพะยอม และคนอ่ืน ๆ (2555) ได้ศึกษาการสกัดไซรัปให้ความหวานจาก         

หญ้าหวานแห้งด้วยน้ า ในอัตราส่วนใบหญ้าหวานแห้งต่อน้ า เท่ากับ 1 : 35 (w/v) แปรอุณหภูมิการ

สกัดที่ 25  และ 65 องศาเซลเซียส สกัดเป็นเวลา 3 ชั่วโมง ระเหยแห้งได้ไซรัป โดยมีค่าของแข็ง

ละลายน้ าอยู่ในช่วง 66.7 - 66.9 องศาบริกซ์ สารหวานไซรัปที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส มีร้อยละ

ผลผลิต (%yield) มากกว่าสารหวานไซรัปที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสเท่ากับ 77.05 และ 70.60 

ตามล าดับ สีของสารหวานไซรัปมีสีเขียวเหลืองเข้ม (h° มีค่าระหว่าง 82.44 - 83.88) แต่สารหวาน

ไซรัปที่สกัดอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียสมีค่าความสว่าง (L*) และปริมาณสารฟีนอลิกมากกว่า        

สารหวานไซรัปสกัดท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

ศรัญญา  ยับ (2551) ศึกษาการสกัดแอนโทไซยานิน จากผลหนามแดงเพ่ือน าไปย้อมสี

โครโมโซมโดยใช้ตัวท าละลายต่างกัน 4 ชนิด ได้แก่ กรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.01 และ 0.10% 

โดยปริมาตรในเมทานอล กรดแอซีติกความเข้มข้น 0.01 และ 0.10% โดยปริมาตรในเมทานอล        

โดยอัตราส่วนผลหนามแดงต่อตัวท าละลายเป็น 1 : 1 โดยน้ าหนักต่อปริมาตร เวลาในการสกัด        

20 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง พบว่า สารที่สกัดได้เมื่อใช้กรดไฮโดรคลอริก หรือกรดแอซิติกความเข้มข้น 

0.10% โดยปริมาตรในเมทานอล จะย้อมติดสีโครโมโซมรากหอมชัดเจนเทียบเท่า สีคาร์มีน และ         

ออร์ซีน  และเมื่อน าสารสกัดมาแยกด้วยคอลัมน์ C18 LP CARTRIDGE โดยใช้กรดไฮโดรคลอริก 

ความเข้มข้น 0.01% โดยปริมาตรในเมทานอล และเอทิลอะซีเตทเป็นสารชะ จะได้สารที่เป็น           

แอนโทไซยานิน และโพลีฟีนอลิกตามล าดับ และแอนโทไซยานินที่ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น        
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328 และ 216 นาโนเมตร ที่แยกจากสารสกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริก หรือกรดแอซีติกความเข้มข้น 

0.10% โดยปริมาตรในเมทานอล สามารถติดสีโครโมโซมชัดเจน 

สิทธิเดช  ฐานบัญชา (2550) ศึกษาผลของสารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบแดงสดและแห้ง และ

ผลหนามแดงสดต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus  และ Escherichia coli ซึ่ง

เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคอุจจาระร่วง และศึกษากลุ่มของสารสกัดที่สามารถยับยั้งเชื้อ

แบคทีเรียนี้ได้ โดยใช้ตัวท าละลาย คือ เมทานอลผสมกับน้ ากลั่น พบว่า สารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบ

แดงแห้ง สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้มากที่สุดทั้ง S. aureus  และ E. coli รองลงมา คือ สารสกัด

จากผลหนามแดงสด และดอกกระเจี๊ยบแดงสด ตามล าดับ ส่วนความเข้มข้นต่ าสุดในการยับยั้งเชื้อ

แบคทีเรีย พบว่า ดอกกระเจี๊ยบแดงแห้งมีค่าความเข้มข้นต่ าสุดในการยับยั้งเชื้อ E. coli คือ 2.5 

มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ผลหนามแดงสด คือ 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และดอกกระเจี๊ยบแดงสด คือ        

20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ส่วนค่าความเข้มข้นต่ าสุดในการยับยั้งเชื้อ S. aureus ของดอกกระเจี๊ยบ

แดงแห้ง คือ 5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ผลหนามแดงสด คือ 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และดอก

กระเจี๊ยบแดงสด คือ 40 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร น าสารสกัดทั้งสาม มาท าการศึกษาหากลุ่มของสาร

สกัดที่อยู่ในดอกกระเจี๊ยบแดงทั้งแห้งและสด พบว่า ไม่มีกลุ่มสาร Anthraquinone ส่วนกลุ่มสารสกัด

จากผลหนามแดงสด ไม่พบกลุ่มสาร Cardenolides และ Flavonoids 

2.6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

Muhammad, et al. (2016) ได้ศึกษาว่า ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่  มีเนื้อเยื่อที่กินได้
ประมาณร้อยละ 75  มักพบว่า เป็นพืชที่เจริญเติบโตตามธรรมชาติในประเทศที่มีภูมิอากาศแบบร้อน
ชื้น ผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่น ามาเตรียมอาหารได้ เช่น เครื่องปรุงรส เครื่องดื่ม แยม ผลไม้ดองใน
สารละลายเกลือ ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุ กรด Phenolic compounds Terpenoids Flavonoids 
วิตามินต่าง ๆ กรดอะมิโน และน้ าตาล ผลสุกพบว่า อุดมไปด้วยสารอาหาร และมีน้ าตาล และนิยม
น ามาใช้ในการเตรียมแยม ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ ถือว่าเป็นแหล่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการของ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ ทีห่ลากหลาย การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ 
และการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์แปรรูป ในปัจจุบันยังไม่ได้ส ารวจ
ศึกษาผลมะม่วงหาวมะนาวโห่อย่างเต็มที่ ดังนั้นผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ยังเป็นผลไม้ที่ต้องการการ
ส่งเสริม และการประชาสัมพันธ์ในตลาดต่างประเทศต่อไป 

Shaheel, et al. (2015) ได้ศึกษาการท าน้ าผลไม้รวม น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่มาผสมกับ 
น้ าฝรั่ง น้ ามะละกอ และน้ าสับปะรด ในสัดส่วนต่าง ๆ แล้วท าการประเมินสมบัติทางเคมีกายภาพ 
และการประเมินผลทางประสาทสัมผัส พบว่า น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่ร้อยละ 25 และน้ าสับปะรด 
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ร้อยละ 75 มีปริมาณน้ าตาลรวมมากที่สุด คือ ร้อยละ 10.35 และคะแนนทางประสาทสัมผัส 7.50 
น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่ร้อยละ 50 น้ าฝรั่ง น้ าตาลลดลงร้อยละ 6.96 และน้ าฝรั่งร้อยละ 50 คะแนน
ทางประสาทสัมผัส 7.18 

Sunil, et al. (2013) ได้ตีพิมพ์บทความวิจารณ์ว่ามะม่วงหาวมะนาวโห่เป็นพืชสมุนไพรที่
ใช้กันแพร่หลายโดยชนเผ่าทั่วประเทศอินเดีย และเป็นที่นิยมในระบบการแพทย์แผนโบราณต่าง ๆ 
เช่น อายุรเวท ประกอบด้วยสารประกอบทางเคมี หลายชนิดที่อยู่ในกลุ่ม Terpenoid มันมีคุณค่าทาง
โภชนาการที่ดี 

Wani, et al. (2013) ท าการศึกษาอายุการเก็บรักษาของแยมมะม่วงหาวมะนาวโห่ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับรูปแบบของน้ าตาล และเพ่ือหาวิธีการรักษาที่ดีที่สุดส าหรับการจัดเก็บข้อมูลมากที่สุด
ระยะเวลา การทดลองประกอบด้วยการเติมน้ าตาล 5 ระดับ และข้อมูลที่ได้รับการออกแบบแบบสุ่ม
อย่างสมบูรณ์ ผลการศึกษา พบว่า Treatment 4 คือ เยื่อ 1,000 กรัม + น้ าตาล 1,150 กรัม มีค่า
สัมบูรณ์ของของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TSS) pH ความเป็นกรดแอสคอร์บิค และการยอมรับโดย 
รวมที่ 0 20 40 และ 80 วันของการเก็บรักษา แสดง 7 พารามิเตอร์ เหล่านี้ว่า คุณภาพของแยม
มะม่วงหาวมะนาวโห่ที่ได้จากการใช้น้ าตาล 1 ,150 กรัม มีเนื้อสัมผัสที่ดี และคุณภาพจากผลการ
ทดลอง พบว่า ในการรักษาทั้งหมด Treatment 4 (เยื่อ 1,000 กรัม + น้ าตาล 1,150 กรัม) เป็นสิ่งที่
ดีที่สุดส าหรับพารามิเตอร์ทางกายภาพเคมี และประสาทสัมผัสของแยม 
 



 

 

บทที่  3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยนี้เป็นการศึกษากระบวนการแปรรูปผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ในระยะผลกึ่งสุกและ

ระยะผลสุก โดยแบ่งออกเป็นขั้นตอนดังนี้ 
3.1 อุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมี 
3.2 การส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน และการเตรียมวัตถุดิบจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ 
3.3 วิธีการทดลอง 
3.4 การวิเคราะห์ปริมาณสาร และการทดสอบทางเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยาของผล 

มะม่วงหาวมะนาวโห่และผลิตภัณฑ์ 

3.5 การจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้จากผลงานวิจัยสู่ชุมชน 
3.6 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ 
ในแต่ละข้ันตอนมีกิจกรรมย่อย ซึ่งแสดงเป็นแผนภูมิดังภาพท่ี 3.1 ดังนี้ 
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ภาพที่ 3.1 แผนภาพขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

ผลมะม่วงหาวมะนาวโหร่ะยะผลกึง่สุกและระยะผล 

น ามาแยกกากสดและน้ าคั้น 

 ทดสอบทางเคมี:  - ค่า pH ด้วย pH meter  

- ค่าความเป็นกรดในอาหาร ด้วยการไทเทรต 

- ค่าวิตามินซี ด้วยวิธ ีultraviolet spectroscopy   

- ค่าแอนโทไซยานิน  ด้วยวิธ ีpH differential  

- ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธ ีDPPH  

ทดสอบทางกายภาพ: - ค่าสี 

พัฒนาผลิตภัณฑ ์

- ค่าวิตามินซี ด้วยวิธ ีultraviolet 

spectroscopy   

- ค่าแอนโทไซยานิน ด้วยวิธ ีpH 

differential  

- ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธ ีDPPH  

- ค่าสี, ค่าความช้ืน, ค่าพลังงาน 
- ประสาทสมัผสั ด้วย 9 point 
hedonic scaling test 
   

น้ าผลไม้พร้อมดื่มระยะผล
กึ่งสุกและระยะผลสุก 

มะม่วงหาวมะนาวโห่หยีระยะ
ผลกึ่งสุกและระยะผลสุก 

พัฒนาเป็นน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่ม 

สูตรที ่1 ใบหญ้าหวาน 1 กรัม: น้ าอุ่น  45 มิลลลิิตร 

สูตรที ่2 ใบหญ้าหวาน 1 กรัม: น้ าอุ่น  35 มิลลลิิตร 

สูตรที ่3 ใบหญ้าหวาน 1 กรัม: น้ าอุ่น  25 มิลลลิิตร 

- ค่าวิตามินซี ด้วยวิธ ีultraviolet 

spectroscopy   

- ค่าแอนโทไซยานิน ด้วยวิธ ีpH 

differential  

- ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธ ีDPPH  

- ค่าสี, ค่าพลังงาน 
- ประสาทสมัผสั ด้วย 9 point 
hedonic scaling test 
   

ศึกษาระยะในการเก็บรักษา ระยะเวลา 

1 เดือน ที่อุณหภูมติู้เย็น  6 - 15 oC  

และอุณหภูมหิ้อง 25 - 35 oC 

 

ทดสอบมาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชน          
น้ าลูกหม่อน มผช. 851/2557 

ทดสอบมาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชน
ผลไม้หยี มผช. 521/2558 

ถ่ายทอดความรูสู้่ชุมชน 
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3.1 เครื่องมือ อุปกรณ์ และสารเคมี 
3.1.1 เครื่องมือ อุปกรณ ์ 

3.1.1.1 ตู้ชีวนิรภัย (Biological safety cabinet) รุ่น NSF Standard 49          
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

3.1.1.2 หม้อนึ่งความดันไอ (Autoclave) ยี่ห้อ Hirayama รุ่น HVE – 50  
ประเทศญี่ปุุน 

3.1.1.3 เครื่องวัดค่าพลังงาน (Bomb calorimeter) ยี่ห้อ IKA รุ่น Model C5000  
ประเทศเยอรมนี 

3.1.1.4 สโตมาคเชอร์ (Stomacher) รุ่น 80 Biomaster ประเทศอังกฤษ 
3.1.1.5 อัลตราไวโอเล็ต สเปกโตรมิเตอร์ (Ultraviolet spectrometer) ยี่ห้อ  

Thermo scientific รุ่น Biomate3S ประเทศจีน 
3.1.1.6 อ่างน้ าร้อน (Water bath) รุ่น D-91126 ประเทศเยอรมันนี 
3.1.1.7 เครื่องวัดความชื้น (Infrared moisture determination balance)  

รุ่น FD - 620 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
3.1.1.8 เครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) รุ่น TDL - 60B ประเทศจีน 
3.1.1.9 เครื่องชั่งดิจิตอล (Digital scale) 
3.1.1.10 เครื่องปั่น (Blender) ยี่ห้อ lotto ประเทศจีน 
3.1.1.11 เครื่องหมุนเหวี่ยงผสม (Vortex mixer) รุ่น G560E ประเทศสหรัฐอเมริกา 
3.1.1.12 เครื่องวัดค่าสี (Color reader) ยี่ห้อ KONIKA MINOLTA  

รุ่น S1592012 ประเทศญี่ปุุน   
3.1.1.13 ปิเปตอัตโนมัติ (Auto Pipettes) 
3.1.1.14 พีเอชมิเตอร์ (pH meter) รุ่น AS218 ประเทศอังกฤษ 
3.1.1.15 ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer flasks) 
3.1.1.16 คิวเวทแบบแร่ควอทซ์ (Quartz cuvette) 
3.1.1.17 บีกเกอร์ (Beaker)  
3.1.1.18 บิวเรต (Burettes) 
3.1.1.19 หลอดทดลอง (Test tube) 
3.1.1.20 ขวดวัดปริมาตร (Volumetric flask) 
3.1.1.21 จานเพาะเชื้อ (Petri disc) 
3.1.1.22 อลูมินัมฟอยล์ (Aluminum foil)  
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3.1.1.23 ลูป (Loop) 
  3.1.1.24 แท่งแม่เหล็กคนสาร (Magnetic bar) 

3.1.1.25 กระดาษกรอง (Whatman No. 1) 
3.1.2 สารเคมี 

3.1.2.1 โซเดียมไฮดรอกไซด์ (0.1N NaOH)    
3.1.2.2 ฟีนอฟทาลีน (1% Phenolphthalein) 
3.1.2.3 กรดแอสคอร์บิค (Ascorbic Acid [C6H8O6 , AA]) 
3.1.2.4 แบร์ดปาร์เกอร์อะการ์ ( Baird Parker agar [BPA]) 
3.1.2.5 บิลเลียนกรีนแลคโทสไบล์ Brilliant (Green Lactose Bile [BGLB]) 

 3.1.2.6 บิสมัธซัลไฟต์อะการ ์(Bismuth Sulfite [BS] agar) 
3.1.2.7 ไฮโดรคลอริกเข้มข้น (Conc. HCl) 
3.1.2.8 โซเดียมอะซิเตต (CH3COONa) 

  3.1.2.9 น้ าปราศจากอิออน (Deionized Water [DI]) 
3.1.2.10 น้ ากลั่น (Distilled water [Dw]) 
3.1.2.11 ดีพีพีเอช (2, 2 – diphenyl – 1 –  picrylhydrazyl, DPPH) 

 3.1.2.12 ทริปโตนยีสต์เอกแทรกซ์อะการ์ (Tryptone Yeast Extract Agar) 
3.1.2.13 โพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl)     
3.1.2.14 ลอริลซัลเฟตทริปโตสบรอท (Lauryl Sulfate Tryptose Broth [LSTB]) 
3.1.2.15 ลูเรียเบอร์ทานีบรอท (Luria Bertani Broth [LB]) 
3.1.2.16 แมนนิทอลซอลท์อะการ์ (Mannitol salt agar) 
3.1.2.17 โพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลต (C8H5O4K [KHP]) 
3.1.2.18 เปปโตน (Peptone) 
3.1.2.19 เพลทเคาท์อะการ์ (Plate Count Agar [PCA])  
3.1.2.20 โพเทโทเดกซ์โทสอะการ์ (Potato Dextrose Agar)  

        3.1.2.21 ซาบัวร์รอดเดกซ์โทสอะการ์ (Sabouraud Dextrose Agar [SDA]) 
3.1.2.22 โซเดียมไธโอซัลเฟต (Sodium thiosulfate [Na2S2O3]) 
 

3.2  การส ารวจข้อมูลพื้นฐาน และการเตรียมวัตถุดิบจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่  
การเก็บผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ เก็บจากพ้ืนที่ใน อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง สามารถเก็บ

เกี่ยวผลผลิตมากในช่วงประมาณเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม เท่านั้น  ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ 
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หมายถึง  ส่วนเปลือก และเนื้อของ Carissa carandas Linn.  เก็บผลแบ่งตามระยะการสุก 2 ระยะ
คือ ผลกึ่งสุก (half - ripened) และผลสุก (fully - ripened) โดยผลกึ่งสุก หรือผลห่ามมีสีขาวปน
ชมพูมีค่าสี L* a* b* เฉลี่ยที่ L* 37.38 + 3.90 a* 49.68 + 2.37 b* 15.8 + 2.72 และผลสุกมีสี
ม่วงด า มีค่าสี L* a * b* เฉลี่ยที ่L* 25.98 + 1.02 a* 7.98 + 1.61 b* 24.8 + 0.85         

 

 
 

ภาพที่ 3.2 มะม่วงหาวมะนาวโห่ เก็บจากพ้ืนที่ใน อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ในช่วงประมาณเดือน   
             พฤษภาคม  
 

 
 

ภาพที่ 3.3 ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ แบ่งตามระยะการสุก 2 ระยะ คือ ผลกึ่งสุกและผลสุก 
 
3.3 วิธีการทดลอง 

3.3.1 วัตถุดิบ 
การเตรียมผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ ดัดแปลงจากการศึกษาของพัชรี  สิริตระกูลศักดิ์ 

(2559) เปลือก และเมล็ดของมะม่วงหาวมะนาวโห่ มียางมาก ดังนั้น ต้องแกะส่วนเมล็ดออก แล้วน า
ผลล้างแช่ในน้ าสะอาด ไปเก็บไว้ในตู้เย็น 6 - 15 องศาเซลเซียส ในถุงสุญญากาศ เพ่ือลดความฝาด
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จากยางก่อน แล้วจึงน าไปแปรรูปต่อไป การแยกน้ าคั้น และกากอย่างง่าย น าตัวอย่างมาลดขนาดโดย
ใช้เครื่องปั่น (Blender) ปั่นกรองตัวอย่างด้วยผ้าขาวบางหรือกระชอน และกระดาษกรอง Whatman 
เบอร์ 1 เมื่อได้กากสดและน้ าคั้น จึงน าไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

3.3.2 การแปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่หยีจากกากสด 
วัตถุดิบที่น ามาท าหยี จะมีน้ าตาล เกลือ พริก เป็นองค์ประกอบหลัก ดังนั้น ส่วนผสมการ

ท าหยีจึงได้ดัดแปลงมาจากจากงานวิจัยของมธุรส  รัตนวงศ์สนิท และศศมล  ผาสุข (2560) น ากาก
สดที่แยกออกมาจากข้อ 3.3.1 ทั้งสองระยะปรับสูตรจากต้นต ารับสูตรหยี ดังตารางที่ 3.1  

 
ตารางท่ี 3.1 มะม่วงหาวมะนาวโห่หยี แบบปรับสูตร 
 

ส่วนผสม ร้อยละ 
กากสดจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ทั้งสองระยะ 

กลูโคสไซรัปหรือแบะแซ 
น้ าตาลปี๊บ 
เกลือปุน 
พริกปุน 

27 
2 
70 
0.5 
0.5 

 
ขั้นตอนการท ามะม่วงหาวมะนาวโห่หยี ดังนี้ 
1) น ากากสดที่แยกมาจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ทั้งสองระยะ น ามาพักใส่ภาชนะ หรือใส่ 

ในกระทะไฟฟูาที่ยังไม่ตั้งไฟ ตามอัตราส่วนในตารางที่ 3.1 
2) ใส่กลูโคสไซรัปหรือแบะแซ น้ าตาลปี๊บ เกลือปุน  ลงในกระทะไฟฟูาที่ยังไม่ตั้งไฟ โดยใส่ 

ตามอัตราส่วนในตารางที่ 3.1 คนส่วนผสมทั้งหมดจนเป็นเนื้อเดียวกัน ที่อุณหภูมิห้อง 
3) ตั้งไฟอ่อน ๆ จากนั้นเคี่ยวจนมีลักษณะข้นหนืดประมาณ 3 นาที ควรพึงระวังไม่ให้

กระทะร้อนจัดจนเกินไป และควบคุมเวลาในการปรุงเพ่ือให้คงสารแอนโทไซยานินไว้ (ห้ามเคี่ยวไฟ
แรง และใช้เวลานาน อาจท าให้สีของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล)   

4) พักท้ิงไว้ให้เย็นตัว ส่วนผสมที่เค่ียวได้พอเหมาะ จะมีลักษณะข้นหนืด  และยืดติดพายที ่
ใช้กวนขึ้นมา เมื่อเย็นตัวแล้วสามารถแบ่งปริมาณมาปั้นบนถาดที่เทน้ าตาลทรายขาวกับพริกปุน           
เกลือปุน ในอัตราส่วน คือ น้ าตาลทรายขาว 1 ถ้วยตวง เกลือปุน ½ ช้อนชา และพริกปุน ½ ช้อนชา 

จะได้มะม่วงหาวมะนาวโห่หยี 2 สูตร คือ หยีระยะผลกึ่งสุกและหยีระยะผลสุก  จากนั้นน า 
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ไปทดสอบทางเคมีกายภาพในผลิตภัณฑ์ และให้ผู้บริโภคชิม ศึกษาระยะในการเก็บรักษา และ
ระยะเวลา 1 เดือนที่อุณหภูมิตู้เย็น 6 - 15 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิห้อง 25 - 35 องศาเซลเซียส 
และทดสอบทางจุลชีววิทยา อิงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผักและผลไม้หยี มผช. 521/2558 

3.3.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มจากน้ าคั้น และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน 

ขั้นตอนการท าน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มแต่ละสูตร  
3.3.3.1 ท าการแปรรูปน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่ม จากน้ าคั้นระยะผลกึ่งสุกและระยะ

ผลสุก น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่ม ปรุงแต่งรสด้วยน้ าตาล เกลือ เจือจางด้วยน้ าตามอัตราส่วน 
ดังตารางที ่3.2 
 
ตารางท่ี 3.2 น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่ม  
 

ส่วนผสม ร้อยละ 
น้ าคั้นมะม่วงหาวมะนาวโห่ทั้งสองระยะ 

น้ าเชื่อม 
เกลือ 

35 
64.5 
0.5 

 
1) น าน้ าคั้นจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ทั้งสองระยะ ที่เตรียมจากข้อ 3.3.1 ตามอัตราส่วนใน 

ตารางที่ 3.2 มาต้มให้อุณหภูมิ 70 - 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 นาท ี
2) เตรียมน้ าเชื่อมโดยต้มน้ าให้เดือด 100 องศาเซลเซียส  และเทในอัตราส่วนน้ าตาลทราย  

1 กรัม: น้ า 1 มิลลิลิตร เคี่ยวจนละลายต้ังพักไว้ 
3) ผสมข้อ 1 และ 2 ให้เข้ากันตามอัตราส่วนในตารางที่ 3.2  
จะได้น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่ม 2 สูตร คือ น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่ม สูตรที ่

ท าจากระยะผลกึ่งสุกและสูตรระยะผลสุก จากนั้นน าไปทดสอบทางเคมีกายภาพในผลิตภัณฑ์ แล้วให้
ผู้บริโภคชิม และทดสอบทางจุลชีววิทยาอิงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ าลูกหม่อน มผช . 
851/2557 

น าน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มที่ผู้บริโภคยอมรับโดยรวมมากที่สุด ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ต่อ ให้กลายเป็นน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวานด้วยส่วนผสมน้ าเชื่อมกับหญ้าหวาน
ในปริมาณท่ีต่างกัน  
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3.3.3.2 การแปรรูปน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวานทั้งหมด 3 สูตร 
ผู้วิจัยเลือกใช้สารแทนความหวานจากใบหญ้าหวานอบแห้ง มาพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ามะม่วง

หาวมะนาวโห่พร้อมดื่มที่ลดปริมาณของน้ าตาลลง โดยได้ผลิตภัณฑ์น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่ม
สูตรหญ้าหวาน ซึ่งมขีั้นตอน ดังนี้ 

1) เลือกซื้อใบหญ้าหวานอบแห้งจากมูลนิธิโครงการหลวง สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
บางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ดังภาพที่ 3.4 ใช้ใบหญ้าหวานอบแห้ง จะน ามาปั่นด้วย 
blender ให้ละเอียด ผสมน้ าอุ่นชงแบบชา 
 

 
 

ภาพที่ 3.4 ใบหญ้าหวานอบแห้งจากมูลนิธิโครงการหลวง 
 

 
 
ภาพที่ 3.5 ใบหญ้าหวานอบแห้ง และใบหญ้าหวานอบแห้งปั่นด้วย blender  
 

2) เลือกน าน้ าคั้นที่ใช้เป็นส่วนประกอบน้ าพร้อมดื่มที่ผู้บริโภคยอมรับโดยรวมมากที่สุดมา
ต้มให้อุณหภูมิ  70 - 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 นาที ใส่ตามอัตราส่วนในตารางที่ 3.2  แต่
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ทดแทนน้ าเชื่อม ด้วยสูตรน้ าเชื่อมกับหญ้าหวานในปริมาณที่ต่างกัน 3 สูตร ตามอัตราส่วนเพ่ิมขึ้นกับ
ลดลงทีละ 10 มิลลิลิตร จากงานวิจัยของวทันยา  ลิมปพะยอม (2555) แล้วตั้งพักไว้  

3) วิธีการเตรียมน้ าเชื่อมที่มีส่วนผสมของหญ้าหวาน สูตรดัดแปลงจากวทันยา ลิมปพะยอม  
(2555) น าหญ้าหวานจากข้อ 1 มาชงด้วยน้ าอุ่นที่ 65 องศาเซลเซียส (ต้มน้ าเดือดแล้วตั้งพักไว้)  ดังนี้ 

ชงสูตรที ่1 สูตรอัตราส่วนใบหญ้าหวาน 1 กรัม: น้ าอุ่น  45 มิลลิลิตร   
ชงสูตรที ่2 สูตรอัตราส่วนใบหญ้าหวาน 1 กรัม: น้ าอุ่น  35 มิลลิลิตร  
ชงสูตรที ่3 สูตรอัตราส่วนใบหญ้าหวาน 1 กรัม: น้ าอุ่น  25 มิลลิลิตร  
ชงทิ้งไว้เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้น น าน้ าที่ชงมากรองด้วยกระดาษ Whatman เบอร์ 1 

และน าสารละลายที่ได้ไปใส่ขวดวัดปริมาตร 100 มิลลิลิตร ปรับระดับปริมาตรด้วยน้ าเชื่อมที่ปรุงแล้ว
ที่มีอัตราส่วนน้ าตาลทราย 1 กรัม: น้ า  1 มิลลิลิตร  จะได้น้ าเชื่อมที่มีส่วนผสมของหญ้าหวานทั้งหมด
3 สูตร 

4) น าข้อ 2 และ 3 เทผสมรวมกัน ตามอัตราส่วนในตารางที่ 3.2  
 จะได้ น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน 3 สูตร  ที่ลดปริมาณน้ าตาลน้อยลง 

จากนั้นให้ผู้บริโภคชิม แล้วน าสูตรที่ผู้บริโภคเลือกไปทดสอบทางเคมีกายภาพในผลิตภัณฑ์ และน าไป
ทดสอบทางจุลชีววิทยาอิงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ าลูกหม่อน มผช . 851/2557 ซึ่งทดสอบ
เช่นเดียวกับน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรที่ผู้บริโภคยอมรับเพ่ือน าผลต่าง ๆ มาเปรียบเทียบ 
 

3.4  การวิเคราะห์ปริมาณสาร และการทดสอบทางเคมีกายภาพ และจุลชีววิทยา ของผลมะม่วง
หาวมะนาวโห่ และผลิตภัณฑ์ 

3.4.1 การหาค่า pH ด้วย pH meter   
น าตัวอย่าง ได้แก่ กากสด และน้ าคั้นของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่แต่ละระยะ น าไปแปรรูป         

เป็นผลิตภัณฑ์ โดยกากสดแปรรูปไปเป็นมะม่วงหาวมะนาวโห่หยี และน้ าคั้นแปรรูปไปเป็นน้ ามะม่วง
หาวมะนาวโห่พร้อมดื่ม มาปรับปริมาตรน้ ากลั่น โดยเตรียมตัวอย่าง และชั่งน้ าหนัก 5 กรัม (น้ าหนักที่
แน่นอน) หรือปิเปต 5 มิลลิลิตร ใส่ลงใน Erlenmeyer flasks เติมน้ ากลั่นลงไป 25 มิลลิลิตร ตีให้เข้า
กันด้วยเครื่อง Stomacher เป็นเวลา 5 นาที จากนั้น น าส่วนของเหลวที่ได้น าไปปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่อง 
Centrifuge 30,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที แล้วดูดเอาเฉพาะน้ าชั้นบน น ามากรองด้วย
กระดาษ Whatman เบอร์ 1 จึงจุ่มด้วย pH meter  ท าการวัดสามซ้ า ล้าง pH meter ด้วยน้ ากลั่น
ทุกครั้งในการท าซ้ าและเปลี่ยนตัวอย่าง (สิรีรัตน์ ลิศนันท์ และสรรสนีย์ สีหาพงษ,์ 2558) 
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3.4.2 การหาค่าความเป็นกรดในอาหาร (Total Titratable Acidity) ด้วยการไทเทรต  
น าตัวอย่างได้แก่ กากสดและน้ าคั้นของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่แต่ละระยะ น าไปแปรรูป

เป็นผลิตภัณฑ์ โดยกากสดแปรรูปไปเป็นมะม่วงหาวมะนาวโห่หยี และน้ าคั้นแปรรูปไปเป็นน้ ามะม่วง
หาวมะนาวโห่พร้อมดื่ม เตรียมตัวอย่างและชั่งน้ าหนัก  5 กรัม (น้ าหนักท่ีแน่นอน)  หรือปิเปตตัวอย่าง
มา 5 มิลลิลิตร ใส่ลงใน Erlenmeyer flasks เติมน้ ากลั่นลงไป 25 มิลลิลิตร ตีให้เข้ากันด้วยเครื่อง
Stomacher เป็นเวลา 5 นาที จากนั้น น าส่วนของเหลวที่ได้น าไปปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่อง Centrifuge 
30,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที แล้วดูดเอาเฉพาะน้ าชั้นบน น าไปกรองด้วยกระดาษกรอง 
Whatman เบอร์ 1 (สิรีรัตน์  ลิศนันท์ และสรรสนีย์  สีหาพงษ์, 2558) จากนั้น หยดสารละลาย 1% 
Phenolphthalein 3 หยด ไทเทรตตัวอย่างด้วย โซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.1 นอร์มัล (0.1 N NaOH)  
จนถึงจุดยุติ บันทึกปริมาตร 0.1 N NaOH ที่ใช้ ท าสามซ้ า และค านวณหาค่าร้อยละของกรดใน
ตัวอย่างอาหารที่น ามาวิเคราะห์  

ค่าร้อยละของกรดในตัวอย่างอาหาร   =                 A  x 100 
              น้ าหนักตัวอย่างอาหาร 
โดยที่ A คือ ปริมาณกรดซิตริกทีท่ าปฏิกิริยาพอดีกับปริมาตรของสารละลาย 0.1 N NaOH  
ก าหนดให้  ค่า factor ของกรดซิตริก = 0.07005 กรัม/มิลลิลิตร 
ดังนั้น ค่า factor ของกรดซิตริกที่ 0.1 N NaOH  มีค่าเท่ากับ 0.070050 × 0.1 N 

NaOH = 0.0070050 
จะได้ว่า สารละลาย 0.1 N NaOH ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ท าปฏิกิริยาพอดีกับ                          

ซิตริก 0.007005 กรัม 
ตัวอย่าง  
การค านวณร้อยละของกรดในตัวอย่างอาหาร  ถ้าอาหารที่น ามาวิเคราะห์ มีน้ าหนักเฉลี่ย 

5.33 กรัม และปริมาตร 0.1 N NaOH ที่ใช้ไทเทรต 2.85 มิลลิลิตร จะค านวณได้ ดังนี้ 
สารละลาย 0.1 N NaOH  ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ท าปฏิกิริยาพอดีกับซิตริก 0.007005 กรัม 
สารละลาย 0.1 N NaOH  ปริมาตร 2.85 มิลลิลิตร ท าปฏิกิริยาพอดีกับซิตริก  มีค่าเท่ากับ 
(0.007005 × 2.85) /1 = 0.02 กรัม 

ปริมาณกรดซิตริกทีท่ าปฏิกิริยาพอดีกับปริมาตรของสารละลาย 0.1 N NaOH  มีค่าเท่ากับ 0.02 กรัม 
ถ้า ตัวอย่างอาหาร 5.33 กรัม มีกรดซิตริก 0.02 กรัม  ดังนั้น ตัวอย่างอาหาร 100 กรัม จะ

มีกรดซิตริก จะมีค่าเท่ากับ (100 × 0.02) /5.33 = 0.375 กรัม  
เมื่อตัวอย่างอาหาร พบว่า มีกรดซิตริก = 0.375% (w/w)  จะได้ว่า กรดในตัวอย่างอาหาร 

คือ ร้อยละ 0.375  
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หลักการเตรียมสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.1 นอร์มัล (0.1 N NaOH) มี
วิธีการ ดังนี้ 

เตรียมสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.1 นอร์มัล  ท าได้โดย ให้ละลายโซเดียม-            
ไฮดรอกไซด์ 11 กรัม ในน้ ากลั่น  ปล่อยให้เย็น จากนั้นกรองด้วยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1
ดูดน้ าใสส่วนบนมา 5.45 มิลลิลิตร เติมน้ ากลั่นจนได้ปริมาตร 1 ลิตร เก็บในขวดพลาสติก  ท าการหา
ความเข้มข้นที่แน่นอนโดยการไทเทรตกับ 40.00 มิลลิลิตรของสารละลายเคเอชพี หรือโพแทสเซียม
ไฮโดรเจนพทาเลต (C8H5O4K [KHP]) และใช้ฟีนอล์ฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ ไทเทรตจนถึง Infection 
point ซึ่งใกล้เคียง pH 8.7 ค านวณความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ ดังนี้ 

  นอร์มัลลิตี้ (N)     =          A x B 
     204.2 x C 
A คือ น้ าหนักเป็นกรัมของเคเอชพีที่น ามาเจือจางจนได้ปริมาตร 1 ลิตร 
B คือ ปริมาตรเป็นมิลลิลิตรของสารละลายเคเอชพีที่น ามาไทเทรต 
C คือ ปริมาตรเป็นมิลลิลิตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่น ามาไทเทรต 
3.4.3 การหาค่าวิตามินซี ด้วยวิธี ultraviolet spectroscopy  
ดัดแปลงตามวิธีการของสิรีรัตน์ ลิศนันท์ และสรรสนีย์ สีหาพงษ ์(2558)  ดังนี้ 
1) การเตรียมโซเดียมไธโอซัลเฟต (Na2S2O3) 0.04%  ปริมาตร 500 มิลลิลิตร  โดยชั่งสาร 

Na2S2O3 หนัก 0.2000 กรัม (ความละเอียดทศนิยม 4 ต าแหน่ง) แล้วปรับปริมาตรน้ าปราศจากอิออน 
(Deionized Water [DI]) จนครบขีดวัดปริมาตร 500 มิลลิลิตร เก็บไว้ในที่มืดด้วย Aluminum foil 
และเตรียม Stock solution ของกรดแอสคอร์บิคเข้มข้น 500 ไมโครโมลาร์ ปริมาตร 25 มิลลิลิตร 
โดยชั่งกรดแอสคอร์บิค 0.0022 กรัม แล้วปรับปริมาตรน้ า DI จนครบขีดวัดปริมาตร 25 มิลลิลิตร 
เก็บไว้ในที่มืดด้วย Aluminum foil   

2) การหาความยาวคลื่นสูงสุด ( λmax) ของวิตามินซี  โดยใช้วิธีอัลตราไวโอเลตสเปกโทรโฟ     
โตเมตรี เตรียมสารละลายกรดแอสคอร์บิคเข้มข้น 50 ไมโครโมลาร์ โดยปิเปตกรดแอสคอร์บิคเข้มข้น 
500 ไมโครโมลาร์ มา 1.00 มิลลิลิตร แล้วปรับปริมาตรด้วยตัวท าละลาย Na2S2O3  0.04% เป็น 10 
มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน เก็บไว้ในที่มืดด้วย Aluminum foil น าสารละลายที่เตรียมได้ไปสแกนหาค่า
ความยาวคลื่นที่มีค่าการดูดกลืนแสงสูงสุด จากความยาวคลื่น 200 - 400 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง
อัลตราไวโอเลตสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ยี่ห้อ Thermo scientific รุ่น Biomate 3S ประเทศจีน เตรียม
สารละลายดังตาราง (ภาคผนวก ก) เพ่ือศึกษาช่วงความเป็นเส้นตรง และค่าแอบซอฟท์ติวิตีของกรด
แอสคอร์บิค ดังตาราง (ภาคผนวก ก) ปริมาณการเตรียมสารละลายวัดหาช่วงความเป็นเส้นตรง 

3) การวัดปริมาณกรดแอสคอร์บิคในตัวอย่าง น าตัวอย่าง  ได้แก่  กากสดและน้ าคั้นของผล 
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มะม่วงหาวมะนาวโห่แต่ละระยะ น าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ โดยกากสดแปรรูปไปเป็นมะม่วงหาว
มะนาวโห่หยี และน้ าคั้นแปรรูปไปเป็นน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่ม น าตัวอย่างมา 50 มิลลิลิตร 
เติมน้ า DI ปริมาตร 250 มิลลิลิตร น าไปปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่อง Centrifuge 30,000 รอบต่อนาที เป็น
เวลา 5 นาท ีแล้วดูดเอาเฉพาะน้ าชั้นบน กรองด้วยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 อีกครั้ง เก็บไว้

ในที่มืดด้วย Aluminum foil วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นสูงสุด ( λmax) ของวิตามินซีที่หา
ไว้โดยใช้วิธีอัลตราไวโอเลตสเปกโทรโฟโตเมตรี  ในการเตรียมสารละลายดังตาราง (ภาคผนวก ก) 
เช่นเดียวกัน จากนั้น บันทึกผล และศึกษาช่วงความเป็นเส้นตรง  และค่าแอบซอฟท์ติวิตีของตัวอย่าง 

3.4.4 การหาค่าแอนโทไซยานิน ในรูปของไซยานิดิน -3- กลูโคไซด์ ด้วยวิธี pH 
differential ดัดแปลงวิธีการของจุฑามาส สื่อประสาร และคนอื่น ๆ (2556) ดังนี้  

1) น าตัวอย่างได้แก่  กากสดและน้ าคั้นของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่แต่ละระยะ ซึ่งมาท า
เป็นวัตถุดิบ ในการน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ โดยกากสดแปรรูปไปเป็นมะม่วงหาวมะนาวโห่หยี  
และน้ าคั้นแปรรูปไปเป็นน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่ม ท าการสกัดแอนโทไซยานิน โดยใช้
อัตราส่วนระหว่างตัวท าละลาย น าตัวอย่างมา 5 มิลลิลิตร เติมเอทานอล 95% ปริมาตร 25 มิลลิลิตร 
โดยปริมาตรต่อน้ าหนัก เก็บไว้ในที่มืดด้วย Aluminum foil เป็นเวลา 120 นาที น าไปปั่นเหวี่ยงด้วย
เครื่อง Centrifuge 30,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที แล้วดูดเอาเฉพาะน้ าชั้นบน กรองด้วย
กระดาษกรอง Whatman เบอร ์1 อีกครั้ง เพ่ือผสมกับบัฟเฟอร์ที่เตรียมไว้  

2) การเตรียมบัฟเฟอร์ ที่ pH 1.0 (KCl 0.025 M) 500 มิลลิลิตร น้ าหนัก KCl 0.465 กรัม   
เติม Conc. HCl 10 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรด้วยน้ ากลั่น บัฟเฟอร์ pH 4.5 (CH3COONa 0.4 M) 500 
มิลลิลิตร น้ าหนัก CH3COONa 13.60 กรัม เติม Conc. HCl 18 มิลลิลิตร  ปรับปริมาตรด้วยน้ ากลั่น  

3) น าตัวอย่างสารสกัดแอนโทไซยานิน มาเจือจางด้วยสารละลายบัฟเฟอร์ที่ pH 1.0  
 และ 4.5 ที่ความเข้มข้น 1 ต่อ 50 เก็บในที่มืด 15 นาที น ามาวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น  
535 และ 700 นาโนเมตร ท าสามซ้ า จดบันทึกค่าท่ีอ่านได้ 

4) น าค่าท่ีอ่านได้ มาค านวณปริมาณ monomeric anthocyanin โดยแสดงค่า เทียบเป็น  
cyaniding-3-glucoside equivalents (มิลลิกรัมต่อลิตร) ดังสมการ 

Monomeric anthocyanin =  A x MW x 103x DF 
                  ɛ x 1 
 
โดยที่  A  = (A535nm – A700nm ) pH1.0 - ( A535nm – A700nm ) pH4.5 

MW  = 449.2 g/mol 
ɛ  = molar extention coefficient = 26,900 M-1 cm-1 
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DF  = dilution factor, ถ้า sample1 dulute50 ดังนั้น DF คือ 50 
1            = pathlength; cm 

3.4.5 การหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี 2, 2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH  
radical scavengingactivity) ดัดแปลงตามวิธีการของปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ (2555) โดยวิธี 
ดังต่อไปนี้  

1) เตรียมสาร DPPH เป็น stable radical ในตัวท าละลายเอทานอล น ามาท าให้มีความ
เข้มข้นต่าง ๆ คือ 500 250 125 62.50 31.25  และ 15.625 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ผสมด้วยเครื่อง 
Vortex เป็นเวลา 30 วินาที บ่มในที่มืดเป็นเวลา 30 นาที แล้วน ามาวัดค่าที่ความยาวคลื่น 515 นาโน
เมตร เมื่อ DPPH ท าปฏิกิริยากับสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ สีของสารละลายสีม่วงจะเปลี่ยนเป็นสี
เหลือง โดยเปรียบเทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระที่ใช้เป็นมาตรฐาน คือ BHT  

2) เตรียมสารละลายกรดแอสคอร์บิค ที่แสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ใช้ความเข้มข้น 500  
250 125 62.50 31.25 และ 15.625 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ในเอทานอล ดังตาราง (ภาคผนวก ก) 
ผสมเข้ากันด้วยเครื่อง vortex เป็นเวลา 30 วินาที บ่มในที่มืดเป็นเวลา 30 นาที แล้วน ามาวัดค่าที่
ความยาวคลื่น 515 นาโนเมตร เช่นเดียวกัน 

3) เตรียมสารสกัดตัวอย่างได้แก่ กากสดและน้ าคั้นของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ ผลิตภัณฑ์ 
มะม่วงหาวมะนาวโห่หยี และน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรต่าง ๆ น ามาท าให้มีความเข้มข้น
ต่าง ๆ คือ 500 250 125 62.50 31.25  และ 15.625 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตัวอย่างทั้งหมดที่ผสม
กับเอทานอล ให้กรองตัวอย่างด้วยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 จากนั้น ปิเปตสารละลาย
ตัวอย่าง 0.10 มิลลิลิตร จากความเข้มข้นต่าง ๆ ผสมกับสารละลาย DPPH ความเข้มข้น 0.004% ใน
เอทานอลปริมาณ 2.90 มิลลิลิตร ผสมเข้ากันด้วยเครื่อง Vortex เป็นเวลา 30 วินาที บ่มในที่มืดเป็น
เวลา 30 นาที  

4) ใช้ Blank คือ สารตัวอย่างกับสารมาตรฐาน 2 มิลลิลิตร ผสมเข้ากันด้วยเครื่อง Vortex 
เป็นเวลา 30 วินาที กับเอทานอล 2 มิลลิลิตร บ่มในที่มืดเป็นเวลา 30 นาที ส่วนสารละลายควบคุมใช้
สารมาตรฐาน BHT 2 มิลลิลิตร ผสมเข้ากันด้วยเครื่อง Vortex เป็นเวลา 30 วินาทีกับ เอทานอล 2 
มิลลิลิตร บ่มในที่มืดเป็นเวลา 30 นาที จดบันทึกค่าท่ีอ่านได้ 

5) น าค่าทีว่ัดได้จากสารละลายตัวอย่าง มาค านวณค่า % raical scavenging ดังสมการ 
ค่า % radical scavenging      =     A ควบคุม   -  A ตัวอย่าง 

                              ----------------------------------          × 100 

                          A ควบคุม     

6) ท าการหาค่า EC50 (50% effective concentration [EC50]) ซึ่งหมายถึง ปริมาณ 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1576/butylated-hydroxytoluene-bht
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ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ท าให้ความเข้มข้นของ DPPH ลดลง 50% โดยสร้างกราฟระหว่างความเข้มข้น
ของสารตัวอย่างกับค่าการดูดกลืนแสง  

7) หาค่า EC50 จากกราฟ จะแสดงค่าความเข้มข้นของสารตัวอย่างที่สามารถท าให้ความ
เข้มข้นของ DPPH ลดลง 50% แล้วใช้ค่า EC50 ในการเปรียบเทียบความสามารถของฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระระหว่างตัวอย่าง ค่าความสามารถของปริมาณสารที่ท าการยับยั้งอนุมูลอิสระได้ครึ่งหนึ่ง โดยการ
น าค่าร้อยละฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ของสารสกัดตัวอย่างที่ความเข้มข้นต่าง ๆ มาสร้างกราฟเทียบกับ
ความเข้มข้นของสารสกัดตัวอย่าง คือ 500, 250, 125, 62.50, 31.25 และ 15.625 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร แล้วหาสมการเส้นตรง y = ax + b จากนั้นแทนค่า y = 50 แล้วแก้สมการเพ่ือหาความ
เข้มข้นของสารสกัดที่ท าให้ปฏิกิริยาอนุมูลอิสระถูกยับยั้งร้อยละ 50 (EC50) ในหน่วย (มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร) เทียบกับกรดแอสคอร์บิค 

3.4.6 การวัดสี 
วัดค่าสี วัดโดย Color reader ยี่ห้อ KONIKA MINOLTA S1592012 ประเทศญี่ปุุน แสดง

ค่าการวัดเป็น L* a* b*  น าตัวอย่างได้แก่ กากสดและน้ าคั้นของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่แต่ละระยะ  
น าไปแปรรูปเป็นมะม่วงหาวมะนาวโห่หยี และน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่ม บรรจุใส่ถุงพลาสติก
ใสแบบสุญญากาศ จากนั้นใช้หัววัดค่าสีกดลงบนตัวอย่าง กดปุุม Read เครื่องจะอ่านค่า และแสดงผล
หน้าจอเป็นตัวเลขดิจิตอล ท าการวัดตัวอย่าง 2 ครั้ง บันทึกผล หาค่าเฉลี่ย ต่อจากนั้นค านวณหาค่า 
∆E* ab 

3.4.7 การวัดความชื้น  
ท าการวัดค่าความชื้นของตัวอย่าง โดยวัดด้วยเครื่อง Infrared moisture determination 

balance FD - 620 น าตัวอย่าง ได้แก่ มะม่วงหาวมะนาวโห่หยีระยะผลกึ่งสุกและระยะผลสุก น าหยี
ตัวอย่างมาตัดด้วยมีดสแตนเลสเป็นชิ้นเล็ก ๆ ชั่งน้ าหนักให้ได้ประมาณ 2 กรัม จดบันทึก แล้วใส่ตลับ
พลาสติกส าหรับวัดค่าความชื้นประมาณ 2 ใน 3 ของปริมาตรตลับ น าไปวัดค่าความชื้น 2 ครั้ง และ
จดบันทึกผลที่อ่านค่าได้ แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ย 

3.4.8 การวัดค่าพลังงาน  
วัดค่าพลังงาน ดัดแปลงจากวิธีการของ The Association of Official Analytical 

Chemists [AOAC] (2000) โดยใช้ bomb calorimeter Model C5000 ของ IKA ประเทศเยอรมนี 
เปิดเครื่องให้พร้อมท างานก่อน 45 นาที น าตัวอย่าง ได้แก่ มะมว่งหาวมะนาวโห่หยีระยะผลกึ่งสุกและ
ระยะผลสุก น าหยีตัวอย่างมาตัดด้วยมีดสแตนเลสเป็นชิ้นเล็ก ๆ ชั่งน้ าหนักให้ได้ประมาณ 2 กรัม 
บรรจุลงในถ้วยแก้วที่มีชนวนเส้นด้าย ผูกเส้นด้ายไว้กับต าแหน่งฝนเครื่อง ท าการเผาตัวอย่าง รอเวลา 
อ่านค่าที่ได้ จดบันทึกผล แล้วน ามาค านวณแปลงหน่วยจูล มาเป็นกิโลแคลอรี ท าการวัดตัวอย่าง 2 

http://www.itokin2000.com/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B5-Colorimeter
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ครั้ง หาค่าเฉลี่ย ส าหรับตัวอย่างที่เป็นน้ า เช่น น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มระยะผลกึ่งสุกและ
ระยะผลสุก มะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน ต้องใช้แคปซูลบรรจุ วิธีการท าเช่นเดียวกัน  

3.4.9 การตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา 
การเตรียมอุปกรณ ์เครื่องแก้ว และสารต่าง ๆ  ต้องท าการนึ่งอบฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทุกชิ้น ด้วย 

หม้อนึ่งความดันไอที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส แรงดันไอน้ า 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว นาน 15 
นาท ีตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา ดัดแปลงวิธีการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาตามวิธีการของ อภิชญา 
ทองทับ (2555) ดังนี้ 
 วิธีการเตรียมตัวอย่างก่อนการตรวจวิเคราะห์ 

1) ชั่งมะม่วงหาวมะนาวโห่หยีมา 50 กรัม ใส่ในถุงสุญญากาศที่ปราศจากจุลินทรีย์ ที่บรรจุ
น้ ายาส าหรับเจือจางด้วยสารละลายเปปโตน 0.10% ในน้ ากลั่น 450 มิลลิลิตร ตีปุนตัวอย่างเป็นเวลา 
2 นาที โดยใช้เครื่อง Stomacher (เทียบเท่าที่ระดับความความเข้มข้นเจือจาง 10-1) 

2) เตรียมน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มแต่ละสูตรมา 50 มิลลิลิตร ใส่ในถุงสุญญากาศที่
ปราศจากจุลินทรีย์ที่บรรจุน้ ายาส าหรับเจือจางด้วยสารละลายเปปโตน 0.10% ในน้ ากลั่น 450 
มิลลิลิตร เนื่องจากเป็นน้ าไม่มีตะกอนแข็งจึงใช้วิธีเขย่าด้วยมือให้เข้ากันเป็นเวลา 30 วินาที (เทียบเท่า
ที่ระดับความความเข้มข้นเจือจาง 10-1) 

3.4.9.1 การตรวจวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดในผลิตภัณฑ์  
1) ท าการเจือจางตัวอย่าง 1 : 10 เท่า โดยปิเปตตัวอย่าง 10 มิลลิลิตร  ใส่ในหลอดทดลอง 

ที่มีน้ ายาส าหรับเจือจาง 90 มิลลิลิตร จากนั้นเขย่าหลอดทดลองขึ้นลงให้เข้ากันในหลอด 25 ครั้ง ได้
ตัวอย่างที่ระดับความความเข้มข้นเจือจาง 10-2 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ท าการเจือจางต่อ จนได้ตัวอย่าง
ที่ระดับความเจือจาง 10-3 10-4 และ 10-5   

2) ปิเปตตัวอย่าง  ที่ความเจือจางระดับต่าง ๆ ลงในจานเพาะเชื้อตัวอย่างละ 3 จาน ๆ ละ  
1 มิลลิลิตร และเติมอาหารเลี้ยงเชื้อ Plate count agar (PCA) จานละ ประมาณ 12-15 มิลลิลิตร 
ลงในจานเพาะเชื้อนั้น  

3) หมุนจานเพาะเชื้อไปมาเบา ๆ อย่างรวดเร็ว โดยหมุนไปทางขวา 3 - 4 ครั้ง และ
ทางซ้าย 3 - 4 ครั้ง แล้วตั้งทิ้งไว้ให้อาหารแข็งตัวจึงคว่ าจาน แล้วน าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง  

4) นับจ านวนโคโลนีบนจานที่มีจ านวนโคโลนี อยู่ในช่วง 30 - 300 โคโลนี ค านวณในรูป
ของ CFU ต่อกรัมของตัวอย่าง  

3.4.9.2 การตรวจวิเคราะห์ปริมาณยีสต์ และราในผลิตภัณฑ์ 
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1) ท าการเจือจางตัวอย่าง 1 : 10 เท่า ปิเปตตัวอย่าง 10 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดทดลองที่มี
น้ ายาส าหรับเจือจาง 90 มิลลิลิตร จากนั้นเขย่าขึ้นลงให้เข้ากันในหลอด 25 ครั้ง ได้ตัวอย่างที่ระดับ
ความความเข้มข้นเจือจาง 10-2 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ท าการเจือจางต่อ จนได้ตัวอย่างที่ระดับความ
เจือจาง 10-3 10-4 และ 10-5   

3) ปิเปตตัวอย่างที่ความเจือจางระดับต่าง ๆ ลงในจานเพาะเชื้อ ตัวอย่างละ 3 จาน ๆ ละ 
1 มิลลิลิตร ลงบนผิวหน้าอาหาร Sabouraud Dextrose Agar (SDA) แล้วใช้แท่งแก้วงอปราศจาก
เชื้อเกลี่ยตัวอย่างให้ทั่ว บ่มที ่25 องศาเซลเซียส โดยไม่ต้องคว่ าจาน นาน 5 วัน  

4) รายงานผลโดยการนับจ านวนโคโลนี บนจานที่มีจ านวนโคโลนี 15 - 200 โคโลนี ถ้าไม่มี
การเจริญให้บ่มต่ออีก 2 วัน รายงานผลเป็น CFU ต่อกรัม หรือ CFU ต่อมิลลิลิตร  

3.4.9.3 การตรวจหา Salmonella ในผลิตภัณฑ์ 
การตรวจหาการปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella ท าได้โดยการส่งตรวจวิเคราะห์ทดสอบหา

เชื้อทีก่รมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 
1) เตรียมมะม่วงหาวมะนาวโห่หยีมา 25 กรัม หรือตวงน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มแต่

ละสูตรมา 25 มิลลิลิตรด้วยเทคนิคปลอดเชื้อใส่ในขวดฝาเกลียวปากกว้างขนาด 500 มิลลิลิตร  
2) ให้เติมอาหาร Luria - Bertani Broth (LB) ลงไปเพียง 15 มิลลิลิตรก่อน แล้วคนด้วย

ช้อนปราศจากเชื้อ แล้วค่อย ๆ เติมอาหารลงไปอีก 3 ส่วน คือ 10, 10  และ 190 มิลลิลิตร (รวมข้อ 
1 และ 2 เป็นปริมาณ 250 มิลลิลิตร) ผสมให้เข้ากันดีโดยแกว่งขวด ปิดฝาทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน        
1 ชั่วโมง  

3) น าไปบ่มท่ี 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง  
4) ปิเปตตัวอย่างอาหารที่บ่มแล้ว 0.10 มิลลิลิตร ลงในอาหารเหลว Rappaport - 

vassiliadis (RV) ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ในอ่างน้ า
ควบคุมอุณหภูมิ และปิเปตตัวอย่างเดิมอีก 0.10 มิลลิลิตร ลงในอาหารเหลว Tetrathionate Broth 
(TT) ปริมาตร 10 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ในอ่างน้ าควบคุม
อุณหภูมิ    

5) ผสมอาหารที่บ่มแล้วในหลอด ใช้ลูปปราศจากเชื้อ แตะอาหาร TT ที่บ่มแล้ว (ส าหรับ
อาหาร RV ที่บ่มแล้วก็ท าเช่นเดียวกันกับอาหาร TT) ลากลงบนอาหาร selective agar  3 ชนิด 
(ชนิดละ 1 ลูป ด้วยเทคนิคการแยกเชื้อบริสุทธิ์)  ได้แก่ อาหาร Bismuth Sulfite agar (BS), อาหาร 
Xylose Lysine Desoxycholate agar (XLD) และอาหาร Hektoen Enterich agar (HE)  จากนั้น
น าจานอาหารทั้งหมด ไปบ่มที ่35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง   
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6) ตรวจดูโคโลนีบนอาหารทั้ง 3 ชนิด หากพบโคโลนีที่น่าจะเป็นโคโลนีของ Salmonella 
หรือไม ่ซ่ึงลักษณะเฉพาะของโคโลนี Salmonella บนอาหารเลี้ยงเชื้อทั้ง 3 ชนิด เป็นดังนี้  

- Hektoen Enterich agar (HE) โคโลนีสีน้ าเงินเขียว หรือน้ าเงินที่มีหรือไม่มีจุดสีด า              
ตรงกลาง Salmonella อาจสร้างโคโลนีที่มีจุดด าใหญ่ตรงกลาง หรืออาจมีสีด าเกือบทั้งโคโลนี  

- Xylose Lysine Desoxycholate agar (XLD) โคโลนีสีชมพูที่มีหรือไม่มีจุดสีด าตรงกลาง 
Salmonella อาจสร้างโคโลนีที่มีจุดด าใหญ่ตรงกลาง หรืออาจมีสีด าเกือบทั้งโคโลนี  

- Bismuth Sulfite agar (BS) โคโลนีสีน้ าตาล เทา หรือด า บางครั้งมันวาวคล้ายโลหะอยู่ที่ 
บริเวณผิวของอาหารโดยรอบมักมีสีน้ าตาลตอนแรก และอาจเปลี่ยนเป็นสีด าเมื่อบ่มนานขึ้น  

3.4.9.4 การตรวจหา Staphylococcus aureus ในผลิตภัณฑ์   
โดยวิธีการตรวจนับจ านวนบนอาหารเลี้ยงเชื้อโดยตรง (Direct plate count method)  
1) ท าการเจือจางตัวอย่าง 1 : 10 เท่า ปิเปตตัวอย่าง 10 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดทดลองที่มี

น้ ายาส าหรับเจือจาง 90 มิลลิลิตร จากนั้นเขย่าหลอดทดลองขึ้นลง ให้เข้ากันในหลอด 25 ครั้ง ได้
ตัวอย่างที่ระดับความความเข้มข้นเจือจาง 10-2 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ท าการเจือจางต่อ จนได้ตัวอย่าง
ที่ระดับความ เจือจาง 10-3 10-4 และ 10-5  

2) ปิเปตตัวอย่างที่ความเจือจางระดับต่าง ๆ  ลงในจานเพาะเชื้อตัวอย่างละ 3 จาน ๆ ละ 
1 มิลลิลิตร ใส่บนผิวหน้าอาหาร Baird Parker agar (BPA)  

3) ใช้แท่งแก้วงอปราศจากเชื้อ น ามาเกลี่ยตัวอย่างให้ทั่วผิวหน้าอาหาร ตั้งทิ้งไว้ให้ผิวหน้า
อาหารแห้ง จากนั้นน าไปบ่มในตู้บ่มที่อุณหภูมิ 35 - 37 องศาเซลเซียส  ตรวจดูโคโลนีบนจานอาหาร 
BPA  เลือกจานที่มีโคโลนีที่น่าจะเป็นโคโลนีของ S. aureus จ านวน 20 - 200 โคโลนี  

4) นับจ านวนโคโลนีที่มีลักษณะดังกล่าว จดบันทึกไว้  ค านวณหาจ านวนของ S. aureus 
ในอาหารที่น ามาวิเคราะห์ (CFU ต่อกรัมของอาหาร) จากจ านวนโคโลนีที่ให้ผลบวกกับการทดสอบ
ยืนยัน และค านวณ Dilution factor  

3.4.9.5 การตรวจวิเคราะห์ Coliform, Faecal coliform และ E. coli ด้วยวิธี The most 
probable number of coliform organisms (MPN) ในตัวอย่าง 

1) ท าการเจือจางตัวอย่าง 1 : 10 เท่า ปิเปตตัวอย่าง 10 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดทดลองที่มี
น้ ายาส าหรับเจือจาง 90 มิลลิลิตร จากนั้นเขย่าขึ้นลงให้เข้ากันในหลอด 25 ครั้ง ได้ตัวอย่างที่ระดับ
ความความเข้มข้นเจือจาง 10-2 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ท าการเจือจางต่อ จนได้ตัวอย่างที่ระดับความ
เจือจาง 10-3 10-4  และ 10-5  
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3) ปิเปตตัวอย่างที่ความเจือจาง ระดับต่าง ๆ ลงในหลอดที่ใส่ Lauryl Sulfate Tryptose 
Broth (LSTB) และบรรจุหลอดดักก๊าซ หลอดละ 1 มิลลิลิตร ระดับความเจือจางละ 3 หลอด แล้วน า
หลอดอาหารทั้งหมดไปบ่มที่อุณหภูมิ 35 - 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 - 48 ชั่วโมง  

4) ตรวจผลโดยนับจ านวนหลอดที่ให้ผลบวก คือ เกิดก๊าซในหลอดดักก๊าซ (Durham tube) 
แล้วน าหลอดที่เกิดก๊าซไปทดสอบยืนยัน ในขั้นตอนต่อไป  

5) การทดสอบยืนยันส าหรับ Coliform ให้ใช้ลูปปราศจากเชื้อ ถ่ายเชื้อจากหลอดที่ให้ผล
บวก คือ เกิดก๊าซในหลอดดักก๊าซใน LSTB ลงใน Brilliant Green Lactose Bile (BGLB) หลอดละ 
2 - 3 ลูปต่อหลอด แล้วน าไปบ่มที่ 35 - 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง ตรวจผลโดยที่หลอด
ที่ให้ค่าผลบวกจะเกิดฟองก๊าซ  นับจ านวนหลอดที่ให้ผลบวก น าไปค านวณหาค่า MPN จากตาราง 
MPN ส าหรับ 5 หลอด ค่า MPN ค่าที่ได้ คือ ปริมาณมากที่สุดของ Coliform ซึ่งอาจพบในตัวอย่าง
อาหารที่ตรวจ  

6) การค านวณหาค่า MPN และค่าขีดจ ากัดของความเชื่อมั่น (Confidence limits หรือ 
Confidence interval) ให้ดูจากตาราง MPN ค่าขีดจ ากัดของความเชื่อมั่น หมายถึง ค่าที่ชี้ให้เห็นถึง
ช่วงของจ านวนจุลินทรีย์ที่แท้จริง ที่มีในตัวอย่างนั้น ซึ่งมีจ านวนสูงสุดถึงจ านวนต่ าสุดของค่าขีดจ ากัด
ของความเชื่อมั่นนั้นที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ซึ่งครอบคลุมจ านวนที่ประมาณได้จากค่า MPN 
ในการหาค่า MPN ท าได้โดยน ารูปแบบของผลบวก (จ านวนหลอดที่เกิดก๊าซที่ระดับความเจือจางที่
เหมาะสมจ านวน 3 ระดับ) มาหาค่าดังกล่าวจากตาราง MPN (ภาคผนวก ค) 

3.4.10 การทดสอบทางประสาทสัมผัส 
การทดสอบประสาทสัมผัส ผู้วิจัยเลือกแบบ 9 point hedonic scaling test  จากการ

สอบถามผู้บริโภค อายุ 20 ปี ขึ้นไป จ านวน 30 คน ที่จังหวัดอ่างทอง ด้วยแบบทดสอบตามตาราง                
(ภาคผนวก ฉ) จดบันทึกผลข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลท าได้โดยใช้วิธี T-test ในกรณีมี 2 ตัวอย่าง 
ถ้ามีมากกว่า 2 ตัวอย่างจะใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Least significant difference (LSD) หรือ Duncan’s new multiple range 
test (DMRT)  

3.4.11 การเก็บรักษา 
น ามะม่วงหาวมะนาวโห่หยีระยะผลกึ่งสุกและระยะผลสุก มาศึกษาเพ่ิมเติม ในประเด็น 

การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่หยีระยะผลกึ่งสุกและระยะผลสุก โดยน าผลิตภัณฑ์ เก็บ
ในถุงบรรจุสุญญากาศ และหุ้มด้วย Aluminum foil เพ่ือปูองกันแสง ท าการเปรียบเทียบการเก็บที่
อุณหภูมิตู้เย็น 6 - 15 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิห้อง 25 - 35 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 1 เดือน 
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จากนั้น น าไปทดสอบปริมาณวิตามินซี และแอนโทไซยานินที่ยังคงอยู่ในผลิตภัณฑ์ และทดสอบทาง
จุลชีววิทยา 
 
3.5 การจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้จากผลงานวิจัยสู่ชุมชน 

โดยท าการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่หยี และ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน ผู้วิจัยน าผลที่ได้จากการวิจัยที่
ได้ไปถ่ายทอดความรู้ และอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยน าไปพัฒนาชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เอกสารประกอบการอบรม  ที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหาในเอกสารงานวิจัย เรื่อง 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่หยี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อม
ดื่มสูตรหญ้าหวาน  

ส่วนที่ 2 ภาคปฏิบัติ 
ส่วนที่ 3 แบบทดสอบความรู้ แบบประเมินความพึงพอใจ หลังอบรม ทั้งนี้การพัฒนา

เอกสารอบรมทั้ง 3 ส่วน มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ประเมินดัชนีความสอดคล้องโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้ง 3 ท่าน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มากกว่า 0.05 ขึ้นไป จึงน าไปจัดอบรมเพ่ือเผยแพร่ความรู้ 
เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่หยี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่
พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน  
 3.5.1 วิธีด าเนินการ 

3.5.1.1 เสนอโครงการขออนุมัติโครงการ 
3.5.1.2 จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
3.5.1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3.5.1.4 ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้ชุดอบรมทั้ง 3 ส่วน 
3.5.1.5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 3.5.1.6 กิจกรรมที่ปฏิบัติระหว่างการอบรม ด าเนินการสอบก่อนอบรมและหลังการ

อบรม แล้วจึงมีการบรรยายเกี่ยวกับ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่หยี และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน การอภิปรายผล ซักถาม และการ
ปฏิบัติทดลองโดยใช้ชุดอบรม ส่วนที่ 1 - 3  

3.5.1.7 สรุปการด าเนินงาน และประเมินผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
3.5.2 การสร้างเครื่องมือวัดผลการอบรม 

3.5.2.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการสร้างชุดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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3.5.2.2 วิเคราะห์เนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้ น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามา
จัดท าเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างแบบทดสอบวัดความรู้ก่อนและหลังการอบรม 
จ านวน 20 ข้อ  และแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการอบรม จ านวน 10 ข้อ 

3.5.2.3 น าเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบทดสอบวัดความรู้ก่อน
และหลังการอบรม  และแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการอบรม ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จากนั้นน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข 

3.5.2.4 ท าการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างวัตถุประสงค์กับเนื้อหาของ 
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับเอกสารประกอบ 
การอบรมภาคปฏิบัติ และการประเมินผลการอบรม จากแบบประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
และแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 

3.5.2.5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ที่สนใจ จ านวน 30 คน เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
อบรมได้รับความรู้ มีทักษะในการท าผลิตภัณฑ์ และความพึงพอใจในการเข้าร่วมการอบรม โดยมี
ขั้นตอนเริ่มจากการจัดสถานที่ เตรียมเอกสาร และอุปกรณ์ประกอบการทดลองก่อนท าโครงการ
อบรม 

3.5.3 กิจกรรมที่ปฏิบัติในการอบรม 
3.5.3.1 กิจกรรมการฟังบรรยายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมะม่วงหาวมะนาวโห่ รายงาน

ผลการวิจัยที่ค้นพบ ตอบข้อซักถาม ท าความเข้าใจ และการมีส่วนระหว่างการบรรยาย 
 3.5.3.2 กิจกรรมปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่หยี  

และการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน  
3.5.3.3 ท าการวัดประเมินผลการอบรมด้วยแบบทดสอบวัดความรู้ก่อนและหลังการ

อบรม จ านวน 20 ข้อ  
3.5.3.4 ท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดอบรม จ านวน 10 ข้อ 

3.5.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 3.5.4.1 ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการได้รับความรู้เกี่ยวกับมะม่วงหาวมะนาวโห่

เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่หยี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่
พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน  

3.5.4.2 ผู้เข้าร่วมการอบรมเห็นประโยชน์ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ และน าความรู้ที่
ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งสามารถท าผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่หยี และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวานได้  
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3.6 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยได้ใช้สถิติ ดังต่อไปนี้ 
3.6.1 สถิติที่ใช้ในงานวิจัยคุณภาพทางเคมีกายของมะม่วงหาวมะนาวโห่ 
การทดสอบความแตกต่าง ระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง ตั้งแต่ 3 ตัวอย่างขึ้นไป ในการ

เปรียบเทียบระหว่างน้ าคั้นและกากสด ของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่แต่ละระยะ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
จาก ศักดิ์สิทธิ์  วัชรารัตน์ (2552) โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ความแปรปรวน กรณีตัวแปรทางเดียวหรือ
ปัจจัยเดียว (One - Way or Single - Factor ANOVA) ในการทดลองแบบสุ่มโดยสมบูรณ์ 
(Completely Randomized Design: CRD)  โดยมีเงื่อนไขว่า กลุ่มตัวอย่างต้องเป็นอิสระกัน เริ่มต้น
จากการทดสอบค่าแปรปรวน ด้วยสถิติ Bartlett' s Test Statistic จากนั้น จึงวิเคราะห์ค่าแปรปรวน 
ทดสอบค่าเฉลี่ยทุกกลุ่มด้วยสถิติ F - Test  ของ One - Way ANOVA ถ้าค่าเฉลี่ยมีความต่างกันใน
บางกลุ่ม ก็จะทดสอบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อไป ด้วยสถิติ Fisher's Least Significant Difference 
(LSD) ณ ระดับความเชื่อม่ันที่ 95% (ภาคผนวก ข) 

การทดสอบที (T-test) กรณีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม เป็นอิสระกัน (Independent Samples  
T - test) เพ่ือหาความแตกต่างของตัวอย่าง เปรียบเทียบของผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่แต่ละ
ระยะ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป (ศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์, 2552) มาทดสอบความแตกต่างของค่าความ
แปรปรวนด้วยสถิติ F - test for Equality of Variances แล้วจึงทดสอบที ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 
95% (ภาคผนวก ข) 

3.6.2 สถิติที่ใช้ในการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้จากผลงานวิจัยสู่ชุมชน 
ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean, x ) (ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2543) 
 

                                              n

fx
X




 
 

เมื่อ  
X   = ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

 fx   = ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
n  = จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
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การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือ S.D. (Standard Deviation, S.D.) (ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2543) 
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เมื่อ 
 S.D. = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
 x  = ข้อมูลแต่ละจ านวน 
 f  = ความถี ่

 n  = จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

   = ผลรวม 
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับเนื้อหาของเอกสารประกอบที่ใช้ในการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบสอบถามความรู้ผู้เข้ารับการอบรม 
การหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้จากสูตร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) 
 

      IOC    = 

R

 
เมื่อ 

 IOC =    ดัชนีความสอดคล้อง 
  R  =    ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
   =    จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  
 

ค่าสถิติเพ่ือการทดสอบสมติฐาน (T-test) เพ่ือหาความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนและ
หลังฝึกอบรม วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่มีความสัมพันธ์กัน  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
(ศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์, 2552) โปรแกรมช่วยทดสอบสมมติฐานผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม มีแบบ
จับคู่ด้วยการทดสอบที กรณีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่มีความสัมพันธ์กัน (Dependent Group or 
Paired Samples T-test) นี้ จะสามารถช่วยให้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของ
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่จับคู่กัน หรือกลุ่มตัวอย่างเดียว เก็บข้อมูล 2 ครั้งที่จับคู่กัน ณ ระดับความ
เชื่อมั่นที่ 95%  
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N

DDN

D
t ; df = n-1 

 
เมื่อ 

 t     = ค่าสถิติท่ีใช้ในการพิจารณาใน T – distribution 
  D     = ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
  N     = จ านวนคู่ของคะแนนหรือจ านวนผู้อบรม 
 D     = ผลรวมทั้งหมดของผลต่างของคะแนนก่อนและหลังการทดลอง 

 2

D   = ผลรวมของก าลังสองของผลต่างของคะแนนก่อนและหลังการทดลอง 



บทที่  4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจัย เรื่อง การวิจัยนี้เป็นการศึกษากระบวนการแปรรูปผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ในระยะ
ผลกึ่งสุก 

และระยะผลสุก ได้ด าเนินการทดลองตามล าดับขั้นตอน และได้ผลการทดลอง ดังนี้ 
4.1 ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ 
4.2 มะม่วงหาวมะนาวโห่หยี 
4.3 มะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่ม 
4.4 น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน 
4.5 การจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้จากผลงานวิจัยสู่ชุมชน 

4.5.1 ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
;.5.9 ผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 
4.1  ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

การเตรียมวัตถุดิบจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่แต่ละระยะ แยกส่วนของกากสดและน้ าคั้น
เพ่ือน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่หยี และน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่ม แสดง
ดังภาพที่ 4.1 - 4.3  
 

 
 

ภาพที่ 4.1 ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ระยะผลกึ่งสุกและระยะผลผลสุก ทีแ่กะส่วนเมล็ดออก  
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ภาพที่ 4.2 ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ระยะผลกึ่งสุก แยกส่วนของกากสดและน้ าคั้น 
 

 
 
ภาพที่ 4.3 ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ระยะผลสุก แยกส่วนของกากสดและน้ าคั้น 

 
จากนั้น น ากากสดและน้ าคั้นของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่แต่ละระยะ มาท าการทดสอบ  

ค่า pH ค่าความเป็นกรด ค่าวิตามินซี ค่าแอนโทไซยานิน ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และค่าสี ได้ผล        
การทดสอบทางเคมีกายภาพ แสดงดังตารางที่ 4.1 และ 4.2  
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ตารางท่ี 4.1 ผลการทดสอบค่า pH ค่าความเป็นกรด ค่าวิตามินซี ค่าแอนโทไซยานิน และฤทธิ์ต้าน 
                อนุมูลอิสระของกากสดและน้ าคั้นของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่แตล่ะระยะ 
 

รายการตัวอย่าง ค่า pH 

ค่าความ
เป็นกรดใน

อาหาร 
(%w/w) 

ค่าวิตามินซ ี
(มิลลิกรัมต่อ 
100 กรัม) 

ค่าแอนโท          
ไซยานิน  
(มิลลิกรัม       
ต่อลิตร) 

ฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอสิระ 
(มิลลิกรัม 

ต่อมิลลิลิตร) 

กากสดระยะผลกึ่งสุก 3.43+0.24a 2.73+0.08a 236.53+0.89a 3.06+0.48a 6.88 

กากสดระยะผลสุก 3.18+0.12a 2.07+0.00b 70.40+0.89b 37.02+0.96b 
7.32 

น้ าคั้นระยะผลกึ่งสุก 3.32+0.05a 2.62+0.04a 1,109.22+0.00c 10.85+0.84c 87.01 

น้ าคั้นระยะผลสุก 3.19+0.05a 2.00+0.04b 850.80+0.00d 59.00+1.74d 8:.00 

   
หมายเหตุ ค่าตัวเลขในตาราง คือ ค่าเฉลี่ย + ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, n = 3 
              ตัวอักษร a, b, c, d ในแนวตั้งที่ต่างกัน แสดงว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่   
     ระดับ 0.05  
   

จากตารางที่ 4.1 พบว่า กากสดระยะผลกึ่งสุกมีค่า pH 3.43 ค่าความเป็นกรดร้อยละ 2.73 
ค่าวิตามินซี 236.53  มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ค่าแอนโทไซยานิน 3.06  มิลลิกรัมต่อลิตร และฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระ 6.88 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร  กากสดระยะผลสุกมีค่า pH 3.18 ค่าความเป็นกรดร้อยละ 
2.07 ค่าวิตามินซี 70.40 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ค่าแอนโทไซยานิน 37.02 มิลลิกรัมต่อลิตร และฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระ 7.32 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร   

น้ าคั้นระยะผลกึ่งสุกมีค่า pH 3.32  ค่าความเป็นกรดร้อยละ 2.62  ค่าวิตามินซี 1 ,109.22 
มิลลิกรัมต่อ  100 กรัม (มากที่สุด) ค่าแอนโทไซยานิน 10.85  มิลลิกรัมต่อลิตร และฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ 10.78 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร  น้ าคั้นระยะผลสุก  มีค่า pH 3.19  ค่าความเป็นกรดร้อยละ 2.00 
ค่าวิตามินซี 850.80 มิลลิกรัมต่อ  100 กรัม ค่าแอนโทไซยานิน 59.00  มิลลิกรัมต่อลิตร (มากที่สุด)  
และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 13.00 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร (มากท่ีสุด) 

จะเห็นได้ว่า ค่าวิตามินซี และค่าแอนโทไซยานินของกากสด และน้ าคั้นของผลมะม่วงหาว
มะนาวโห่แต่ละระยะแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ค่า pH ของแต่ละตัวอย่างไม่
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ค่าความเป็นกรดของกากสดระยะผลกึ่งสุกและน้ าคั้น
ระยะกึ่งสุกไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่มีความแตกต่างของน้ าคั้นระยะ           
ผลสุกและกากสดระยะผลสุก  กากสดและน้ าคั้นของระยะผลกึ่งสุกมีค่าวิตามินซีมากกว่ากากสด และ
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น้ าคั้นของระยะผลสุก ในขณะที่กากสดและน้ าคั้นของระยะผลสุกมีค่าแอนโทไซยานิน และฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระมากกว่ากากสดและน้ าคั้นของระยะผลกึ่งสุก  ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระน้ าคั้นระยะผลสุกมี
มากที่สุด รองลงมาคือ น้ าคั้นระยะผลกึ่งสุก กากสดระยะผลสุก และกากสดระยะผลกึ่งสุก ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.2 ผลการทดสอบค่าสีของกากสดและน้ าคั้นของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่แต่ละระยะ 
 

                                                                                          
รายการตัวอย่าง 

ค่าความสว่าง  
(L*) 

ค่าสีเขียว-แดง  
(a*) 

ค่าสีน้้าเงิน-
เหลือง  
(b*) 

ผลต่างของค่า  
a* และ b* 
∆E*ab 

กากสดระยะผลกึ่งสุก 45.80 + 1.13a 17.55 + 1.77a 11.65 + 0.35a 4.6 

กากสดระยะผลสุก 35.35 + 1.20b 2.70 + 0.28b 8.90 + 0.28b 2.5 

น้ าคั้นระยะผลกึ่งสุก 32.75 + 1.20b 12.60 + 0.28c 9.45 + 1.91c 4.8 

น้ าคั้นระยะผลสุก 32.90 + 0.28b 2.10 + 0.57b 8.60 + 0.00b 1.2 

  
หมายเหตุ ค่าตัวเลขในตาราง คือ ค่าเฉลี่ย + ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, n = 3 
     ตัวอักษร a, b, c, d ในแนวตั้งที่ต่างกัน แสดงว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  

   ระดับ 0.05  
  

จากตารางที่ 4.2 พบว่า กากสดระยะผลกึ่งสุก มีค่า L* a* b* เท่ากับ 45.80 17.55 และ 
11.65 ตามล าดับ กากสดระยะผลสุก มีค่า L* a* b* เท่ากับ 35.35 2.70 และ 8.90 ตามล าดับ       
น้ าคั้นระยะผลกึ่งสุก มีค่า L* a* b* เท่ากับ 32.75 12.6 และ 9.45 ตามล าดับ น้ าคั้นระยะผลสุก          
มีค่า L* a* b* เท่ากับ 32.90 2.10 และ 8.60 ตามล าดับ 

แสดงให้เห็นว่า ค่า a* b* ค่าสีของกากสดและน้ าคั้นของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่แต่ละ
ระยะแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยกากสด ค่า L* หมายถึง ความสว่าง แสดงให้
เห็นว่า น้ าคั้นระยะผลกึ่งสุกมีสีชมพูค่าสว่างแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) กับ ค่า L*                
ของกากสดและน้ าคั้นระยะผลสุก  และน้ าคั้นระยะผลกึ่งสุก  
 
4.2  มะม่วงหาวมะนาวโห่หยี 

การน าผลมะม่วงหาวมะนาวโห่แยกเป็นกากสดแต่ละระยะ เพ่ือน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
มะม่วงหาวมะนาวโห่หยีแต่ละระยะ แสดงดังภาพที่ 4.4 - 4.6 
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ภาพที่ 4.4 การท ามะม่วงหาวมะนาวโห่หยีจากกากสดระยะผลกึ่งสุกและระยะผลผลสุก 
 

 
 
ภาพที่ 4.5 การปั้นมะม่วงหาวมะนาวโห่หยีจากกากสดระยะผลกึ่งสุกและระยะผลผลสุก 
 

 
 
ภาพที่ 4.6 มะม่วงหาวมะนาวโห่หยีจากกากสดระยะผลกึ่งสุกและระยะผลผลสุก ที่เสร็จเรียบร้อย  
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น ามะม่วงหาวมะนาวโห่หยีจากกากสดแต่ละระยะ มาทดสอบ ค่า pH ค่าความเป็นกรด   
ค่าวิตามินซี ค่าแอนโทไซยานิน ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ค่าสี ค่าพลังงาน ค่าความชื้น และการทดสอบ
ทางประสาทสัมผัส ได้ผลการทดสอบ แสดงดังตารางที่ 4.3 - 4.5   

 
ตารางท่ี 4.3 ผลการทดสอบค่า pH ค่าความเป็นกรด ค่าวิตามินซี ค่าแอนโทไซยานิน และฤทธิ์ต้าน 
               อนุมูลอิสระของมะม่วงหาวมะนาวโห่หยีจากกากสดแต่ละระยะ 
 

รายการ
ตัวอย่าง 

ค่า pH 
ค่าความเป็น
กรดในอาหาร 

(%w/w) 

ค่าวิตามินซ ี
(มิลลิกรัมต่อ 
100 กรัม) 

ค่าแอนโท          
ไซยานิน  
(มิลลิกรัม       
ต่อลิตร) 

ฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอสิระ 
(มิลลิกรัม 

ต่อมิลลิลิตร) 
หยีจากกากสด
ระยะผลกึ่งสุก 

3.56 + 0.15a 0.89 + 0.14a 143.21 + 1.33a 10.85 + 0.00a 5.05 

หยีจากกากสด
ระยะผลสุก 

3.27 + 0.05b 0.58 + 0.04b 50.15 + 0.00b 18.93 + 0.48b 6.39 

 
หมายเหตุ ค่าตัวเลขในตาราง คือ ค่าเฉลี่ย + ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, n = 3 
  ตัวอักษร a, b ในแนวต้ังที่ต่างกัน แสดงว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
      0.05  
 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า หยีจากกากสดระยะผลกึ่งสุก มีค่า pH 3.56  ค่าความเป็นกรด         
ร้อยละ 0.89 ค่าวิตามินซี 143.21  มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ค่าแอนโทไซยานิน 10.85  มิลลิกรัมต่อลิตร 
และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 5.05 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร หยีจากกากสดระยะผลสุกมีค่า pH 3.27          
ค่าความเป็นกรดร้อยละ 0.58 ค่าวิตามินซี 50.15 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ค่าแอนโทไซยานิน 18.93 
มิลลิกรัมต่อลิตร และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 6.39 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 

จะเห็นได้ว่า ค่า pH ค่าความเป็นกรด ค่าวิตามินซี ค่าแอนโทไซยานิน ของมะม่วงหาว
มะนาวโห่หยีจากกากสดแต่ละระยะ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) หยีจากกากสดระยะ
ผลกึ่งสุกมีค่าวิตามินซีมากกว่าหยีจากกากสดระยะผลสุก ในขณะทีห่ยีจากกากสดระยะผลสุกมีค่าแอน
โทไซยานิน และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากกว่าหยีจาก กากสดระยะผลกึ่งสุก 
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ตารางท่ี 4.4 ผลการทดสอบค่าสีมะม่วงหาวมะนาวโห่หยีจากกากสดแต่ละระยะ 
 

รายการตัวอย่าง                             ค่าความสว่าง
(L*) 

ค่าสีเขียว-แดง  
(a*) 

ค่าสีน้้าเงิน-
เหลือง  
(b*) 

ผลต่างของค่า 
a* และ b* 
     ∆E*ab 

หยีจากกากสด
ระยะผลกึ่งสุก 

 36.95 + 0.35a 
 

13.35 + 1.63a 
 

13.20 + 0.71a 
 

1.1 
 

หยีจากกากสด
ระยะผลสุก 

33.80 + 0.14b 0.75 + 0.49b 8.15 + 0.07b 1.0 

 
หมายเหตุ ค่าตัวเลขในตาราง คือ ค่าเฉลี่ย + ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, n = 3 

 ตัวอักษร a, b ในแนวต้ังที่ต่างกัน แสดงว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
 0.05  

  
จากตารางที่ 4.4 พบว่า หยีจากกากสดระยะผลกึ่งสุก มีค่า L* a* b* เท่ากับ 36.95 13.35 

และ 13.20 ตามล าดับ และหยีจากกากสดระยะผลสุก มีค่า L* a* b* เท่ากับ 33.80 0.75 และ 8.15 
ตามล าดับ  แสดงให้เห็นว่า  ค่าสีของมะม่วงหาวมะนาวโห่หยีจากกากสด  แต่ละระยะแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05)   โดยหยีจากกากสดระยะผลกึ่งสุกมีสีชมพูค่าสว่างมาก ในขณะที่หยีจาก
กากสดระยะผลระยะผลสุกมีค่าสีม่วงค่าสว่างน้อย   
 
ตารางท่ี 4.5 ผลการทดสอบค่าพลังงาน และค่าความชื้นของมะม่วงหาวมะนาวโห่หยีจากกากสด 
                 แต่ละระยะ 
 

รายการตัวอย่าง ค่าพลังงาน  
กิโลแคลอรีต่อกรัม 

ค่าความชื้น  
(ร้อยละ) 

หยีจากกากสดระยะผลกึ่งสุก 3.58 + 0.07a 0.10 + 0.10a 

หยีจากกากสดระยะผลสุก 3.67 + 0.02a 0.43 + 0.12b 
 

หมายเหตุ ค่าตัวเลขในตาราง คือ ค่าเฉลี่ย + ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, n = 2 
 ตัวอักษร a, b ในแนวต้ังที่ต่างกัน แสดงว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
 0.05  
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จากตารางที่ 4.5 พบว่า หยีจากกากสดระยะผลกึ่งสุกมีค่าพลังงาน 3.58 กิโลแคลอรีต่อกรัม 
และมีค่าความชื้นร้อยละ 0.10 ส่วนหยีจากกากสดระยะผลสุกมีค่าพลังงาน 3.67 กิโลแคลอรีต่อกรัม 
และมีค่าความชื้นร้อยละ 0.43 ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า ค่าพลังงานของมะม่วงหาวมะนาวโห่หยี 
มีค่าพลังงานไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่มีค่าความชื้นแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p≤0.05) โดยพบว่า หยีจากกากสดระยะผลสุกมีค่าความชื้น มากกว่าหยีจากกากสดระยะ
ผลกึ่งสุก 

เมื่อน ามะม่วงหาวมะนาวโห่หยีไปทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี 9 point hedonic 
scale ได้ผลการทดสอบ แสดงดังตารางที่ 4.6 จากนั้นน ามะม่วงหาวมะนาวโห่หยีสูตรที่ผู้บริโภคให้
การยอมรับความชอบโดยรวมมากท่ีสุด ไปทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของมะม่วงหาวมะนาวโห่
หยีตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผักและผลไม้หยี มผช. 521/2558 ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 
4.7  

 
ตารางท่ี 4.6 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของมะม่วงหาวมะนาวโห่หยีจากกากสดแต่ละระยะ 
 

 
รายการ
ตัวอย่าง                             

การทดสอบทางประสาทสัมผัส 
สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ความชอบ

โดยรวม 
หยีจากกากสด
ระยะผลกึ่งสุก 

7.60 + 0.30a 6.93 + 1.05a 8.67 + 0.55a 7.27 + 0.74a 7.87 + 0.73a 

หยีจากกากสด
ระยะผลสุก 

8.60 + 0.60b 6.83 + 1.12b 7.53 + 1.07b 7.00 + 1.23b 7.57 + 0.73b 

 
หมายเหตุ ค่าตัวเลขในตาราง คือ ค่าเฉลี่ย + ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, n = :0 

 ตัวอักษร a, b ในแนวต้ังที่ต่างกัน แสดงว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
 0.05  

 
จากตารางที่ 4.6 พบว่า หยีจากกากสดระยะผลกึ่งสุกมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทาง

ประสาทสัมผัสด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม เท่ากับ 7.60 6.93 8.67 7.27 
และ 7.87 ตามล าดับ  หยีจากกากสดระยะผลสุกคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้านสี 
กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม เท่ากับ 8.60 6.83 7.53 7.00 และ 7.57 ตามล าดับ  

แสดงให้เห็นว่า ผู้ชิมให้คะแนนทดสอบทางประสาทสัมผัสของมะม่วงหาวมะนาวโห่หยีแต่
ละระยะแตกตา่งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยหยีจากกากสดระยะผลกึ่งสุกมีค่าความชอบ
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โดยรวมมากกว่าหยีจากกากสดระยะผลสุก ที่ระดับ ชอบมาก จึงน าหยีจากกากสดระยะผลกึ่งสุกไปท า
การทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ในขั้นตอนต่อไป  พร้อมทั้งศึกษา การเปลี่ยนแปลงทาง       
จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์หลังจากเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิต่าง ๆ ระยะเวลา 1 เดือน ผลการทดลองแสดง
ดังตารางที่ 4.7 

 
ตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์การทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของมะม่วงหาวมะนาวโห่หยี  

ระยะผลกึ่งสุกอิงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผักและผลไม้หยี มผช. 521/2558  
 

 
รายการทีต่รวจสอบ 

ข้อก้าหนด 
มผช. 521/2558 

(โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม) 

การเก็บรักษาระยะเวลา 1 เดือน 
เร่ิมต้น อุณหภูมิตู้เย็น 

6 - 15oC 
อุณหภูมิห้อง 
25 - 35oC  

จุลินทรีย์ทั้งหมด ต้องน้อยกว่า 1 × 106  ไม่พบ 1.48 x 106 2.79 x 107 
แซลโมเนลลา ต้องไม่พบใน 25 กรัม ไม่พบ ไม่พบ 1.3  x 102 

สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส ต้องน้อยกว่า 10  ไม่พบ ไม่พบ 1.3  x 102 
เอสเชอริเชีย โคไล  ต้องน้อยกว่า 3  ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 

ยีสต์และรา ต้องน้อยกว่า 1 × 103  ไม่พบ 1.0 x 102 3 x 102 

 
จากตารางที่ 4.7 พบว่า มะม่วงหาวมะนาวโห่หยีระยะผลกึ่งสุกที่ระยะเริ่มต้นในการเก็บ

รักษาผ่านเกณฑ์การตรวจวิเคราะห์ที่ อิงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผักและผลไม้หยี มผช . 
521/2558 แต่เมื่อเก็บรักษาในระยะเวลา 1 เดือนที่อุณหภูมิตู้เย็น 6 - 15 องศาเซลเซียส และ 
อุณหภูมิห้อง 25 - 35 องศาเซลเซียส  กลับพบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจวิเคราะห์ที่อิงตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนผักและผลไม้หยี มผช. 521/2558  ทั้งนี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์ปราศจากวัตถุกันเสีย  จึง
อาจท าให้มีการปนเปื้อนทางจุลินทรีย์ในระหว่างการเก็บรักษาได้ จะต้องปรับปรุงการเก็บรักษา 
ภาชนะบรรจุเพื่อให้ปราศจากการปนเปื้อนทางจุลินทรีย์ต่อไป 

จากนั้นน ามะม่วงหาวมะนาวโห่หยีระยะผลกึ่งสุกที่เก็บรักษาไว้ในถุงบรรจุสุญญากาศแล้ว
ปิดด้วยอลูมินัมฟอยล์กันแสง ระยะเวลา 1 เดือนที่อุณหภูมิตู้เย็น 6 - 15 องศาเซลเซียส และ
อุณหภูมิห้อง 25 - 35 องศาเซลเซียส  มาทดสอบหาค่าวิตามินซี และค่าแอนโทไซยานิน เปรียบเทียบ
กันอีกครั้ง ผลการทดสอบแสดงดังภาพที่ 4.7  
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ภาพที่ 4.7 แผนภูมิเปรียบเทียบ (A) ค่าวิตามินซี   และ (B) ค่าแอนโทไซยานินของมะม่วงหาวมะนาว 
       โห่หยีในระยะผลกึ่งสุก ต่อการศึกษาระยะในการเก็บรักษาระยะเวลา 1 เดือน 

 
จากภาพแผนภูมิเปรียบเทียบ (A) ค่าวิตามินซี และ (B) ค่าแอนโทไซยานินของมะม่วงหาว

มะนาวโห่หยีในระยะผลกึ่งสุก ต่อการศึกษาระยะในการเก็บรักษาระยะเวลา 1 เดือน พบว่า การเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิตู้เย็น 6 - 15 องศาเซลเซียสยังคงค่าวิตามินซี และค่าแอนโทไซยานินมีการลดลงของ
ค่าวิตามินซี และค่าแอนโทไซยานินน้อยกว่าการเก็บรักษาทีอุ่ณหภูมิห้อง 25 - 35 องศาเซลเซียส  
 
4.3  น้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่ม 

การน าผลมะม่วงหาวมะนาวโห่แยกเป็นน้ าคั้นแต่ละระยะ เพ่ือน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มแต่ละระยะ ผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 4.8 

 

 
 

ภาพที่ 4.8 น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มระยะผลกึ่งสุก (A)  และระยะผลผลสุก (B) 
 

(A) (B) 

(A) (B) 
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เมื่อน าน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มแต่ละระยะ มาทดสอบ ค่า pH ค่าความเป็นกรด     
ค่าวิตามินซี ค่าแอนโทไซยานิน ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ค่าพลังงาน ค่าสี และการทดสอบทาง         
ประสาทสัมผัส ได้ผลการทดสอบ แสดงดังตารางที่ 4.8 - 4.10  

 
ตารางท่ี 4.8 ผลการทดสอบค่า pH ค่าความเป็นกรด ค่าวิตามินซี ค่าแอนโทไซยานิน  และฤทธิ์ต้าน 
                อนุมูลอิสระของน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่ม 
 

รายการ
ตัวอย่าง 

ค่า pH ค่าความเป็น
กรดในอาหาร 

(%w/w) 

ค่าวิตามินซ ี
(มิลลิกรัม       

ต่อ 
100 กรัม) 

ค่าแอนโท          
ไซยานิน  
(มิลลิกรัม       
ต่อลิตร) 

ฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอสิระ 
(มิลลิกรัม 

ต่อมิลลิลิตร) 

น้ าพร้อมดื่ม
ระยะผลกึ่งสุก 

3.39 + 0.02a 1.59 + 0.14a 15.54 + 0.00a 38.13 + 0.48a 4.47 

น้ าพร้อมดื่ม
ระยะผลสุก 

3.58 + 0.01b 1.17 + 0.04b 7.85 + 0.00b 42.58 + 0.84b 4.69 

 

หมายเหตุ ค่าตัวเลขในตาราง คือ ค่าเฉลี่ย + ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, n = 3 
 ตัวอักษร a, b ในแนวต้ังที่ต่างกัน แสดงว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
 0.05 

  
จากตารางที่ 4.8 พบว่า น้ าพร้อมดื่มระยะผลกึ่งสุก มีค่า pH 3.39  ค่าความเป็นกรดร้อยละ 

1.59 ค่าวิตามินซี 15.54 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ค่าแอนโทไซยานิน 38.13  มิลลิกรัมต่อลิตร และฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระ 4.47 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร น้ าพร้อมดื่มระยะผลสุกมีค่า pH 3.58 ค่าความเป็นกรด
ร้อยละ 1.17 ค่าวิตามินซี 7.85  มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ค่าแอนโทไซยานิน 42.58 มิลลิกรัมต่อลิตร 
และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 4.69 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 

ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า ค่า pH ค่าความเป็นกรด ค่าวิตามินซี ค่าแอนโทไซยานิน 
ของน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มแต่ละระยะมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
โดยที่น้ าพร้อมดื่มระยะผลกึ่งสุกมีค่าวิตามินซีมากกว่าน้ าพร้อมดื่มระยะผลสุก ในขณะที่น้ าพร้อมดื่ม
ระยะผลสุกมีค่าแอนโทไซยานิน และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากกว่าน้ าพร้อมดื่มระยะผลกึ่งสุก 
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ตารางท่ี 4.9 ผลการทดสอบค่าสีของน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มแต่ละระยะ 
 

รายการตัวอย่าง ค่าความสว่าง 
  (L*) 

ค่าสีเขียว-แดง 
(a*) 

ค่าสีน้้าเงิน-
เหลือง (b*) 

ผลต่างของค่า 
a* และ b* 
     ∆E*ab 

น้ าพร้อมดื่ม 
ระยะผลกึ่งสุก 

34.75 + 0.35a 2.85 + 0.07a 9.50 + 0.00a 1.6 

น้ าพร้อมดื่ม 
ระยะผลสุก 

32.75 + 3.46a 3.90 + 0.42a   9.55 + 0.35a 6.0 

 

หมายเหตุ ค่าตัวเลขในตาราง คือ ค่าเฉลี่ย + ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, n = 3 
 ตัวอักษร a, b ในแนวต้ังที่ต่างกัน แสดงว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
 0.05  

 
จากตารางที่ 4.9   พบว่า  น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่ม ระยะผลกึ่งสุก มีค่า  L* a* b* 

เท่ากับ 34.75 2.85 และ 9.50 ตามล าดับ และน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่ม ระยะผลสุก มีค่า  L* 
a* b* เท่ากับ 32.75 3.90 และ 9.55 ตามล าดับ  ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า ค่าสีของมะม่วงหาว
มะนาวโห่พร้อมดื่มทั้งสองระยะ ไมแ่ตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(p>0.05)  

 
ตารางท่ี 4.10 ผลการทดสอบประสาทสัมผัส และค่าพลังงานของน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่ม 
 

รายการ
ตัวอย่าง                             

การทดสอบทางประสาทสัมผัส ค่าพลังงาน 
กิโลแคลอรี       
ต่อมิลลิลิตร 

สี กลิ่น รสชาติ ความชอบ
โดยรวม 

น้ าพร้อมดื่ม
ระยะผลกึ่งสุก 

8.60 + 0.77a 7.00 + 0.00a 7.80 + 0.48a 7.73 + 0.52a 2.33 + 0.06a 

น้ าพร้อมดื่ม
ระยะผลสุก 

7.06 + 0.25b 7.00 + 0.00a 7.97 + 0.56b 7.97 + 0.56b 2.47 + 0.07b 

 
หมายเหตุ ค่าตัวเลขในตาราง คือ ค่าเฉลี่ย + ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, n = :0 

 ตัวอักษร a, b ในแนวต้ังที่ต่างกัน แสดงว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
 0.05 
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จากตารางที่ 4.10 พบว่า น้ าพร้อมดื่มระยะผลกึ่งสุกมีคะแนนการทดสอบทางประสาท
สัมผัสด้านสี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม เท่ากับ 8.60 7.00 7.80 และ 7.73 ตามล าดับ มีค่า
พลังงาน 2.33 กิโลแคลอรีต่อมิลลิลิตร  น้ าพร้อมดื่มระยะผลสุกมีค่าผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส
ด้านสี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม เท่ากับ 7.06 7.00 7.96 และ 7.97 ตามล าดับ มีค่า
พลังงาน 2.47 กิโลแคลอรีต่อมิลลิลิตร 

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า คะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัส และค่าพลังงานของ      
น้ ามะม่วงหาวมะนาวพร้อมดื่มทั้งสองระยะแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ (p≤0.05) ยกเว้น      
ผลการทดสอบกลิ่นที่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยน้ าพร้อมดื่มระยะผลสุก       
มีค่าความชอบโดยรวมมากกว่าน้ าพร้อมดื่มระยะผลกึ่งสุกที่ระดับ ชอบมาก และน้ าพร้อมดื่มระยะ     
ผลสุกมค่ีาพลังงานมากกว่าน้ าพร้อมดื่มระยะผลกึ่งสุก 

จากนั้นน าน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มระยะที่ผู้บริโภคให้การยอมรับความชอบ
โดยรวมมากที่สุด คือ น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มระยะผลสุก ไปทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนของน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มอิงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน       
น้ าลูกหม่อน มผช. 851/2557 ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 4.11  

 
ตารางท่ี 4.11  ผลการวิเคราะห์การทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  ของน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่ 

พร้อมดื่มระยะผลสุก อิงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ า       
ลูกหม่อน มผช. 851/2557 

 
รายการที่ตรวจสอบ ข้อก้าหนด 

มผช. 851/2557 
(โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 มิลลิลิตร)   

ผลการ
วิเคราะห์ 

จุลินทรีย์ทั้งหมด ไม่เกิน 1 × 104  ไม่พบ 
แซลโมเนลลา ต้องไม่พบในตัวอย่าง 25 มิลลลิิตร ไม่พบ 

สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส ต้องน้อยกว่า 10  ไม่พบ 
เอสเชอริเชีย โคไล  ต้องไม่พบในตัวอย่าง 100 มิลลลิติร ไม่พบ 

ยีสต์และรา ต้องน้อยกว่า 100  ไม่พบ 

 
จากตารางสรุปได้ว่า น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มระยะผลสุกที่ผู้บริโภคให้การยอมรับ 

ผ่านเกณฑ์การตรวจวิเคราะห์ที่ อิงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ าลูกหม่อน 
มผช. 851/2557 
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4.4  น้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน 
ผู้วิจัยได้น าน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อ  เพ่ือให้ได้น้ าผลไม้

พร้อมดื่มเพ่ือสุขภาพที่ลดปริมาณของน้ าตาลลง โดยเลือกใช้สารแทนความหวานจากใบหญ้าหวาน
จากโครงการหลวง มาพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน ปรับสูตร
น้ าเชื่อมผสมหญ้าหวานที่ได้ทั้งหมด 3 สูตร ดัดแปลงจากงานวิจัยของวทันยา  ลิมปพะยอม (2555) 
ด้วยสูตรน้ าเชื่อมกับหญ้าหวานในปริมาณที่ต่างกัน 3 สูตร ตามอัตราส่วนเพ่ิมขึ้นกับลดลงทีละ 10 
มิลลิลิตร ได้แก่  

สูตรที ่1 สูตรอัตราส่วนใบหญ้าหวาน 1 กรัม: น้ าอุ่น  45 มิลลิลิตร   
สูตรที ่2 สูตรอัตราส่วนใบหญ้าหวาน 1 กรัม: น้ าอุ่น  35 มิลลิลิตร  
สูตรที ่3 สูตรอัตราส่วนใบหญ้าหวาน 1 กรัม: น้ าอุ่น  25 มิลลิลิตร  
ดังภาพที่ 4.9 จากนั้นจึงน าไปเป็นส่วนประกอบในน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มระยะ

ผลสุก จะได้น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวานทั้ง 3 สูตร ดังภาพที่ 4.10 แล้วน าไป
ทดสอบทางประสาทสัมผัส ได้ผลการทดสอบ แสดงดังตารางที่ 4.12  

 

 
 
ภาพที่ 4.9 น้ าเชื่อมสูตรตามท้องตลาด น้ าเชื่อมผสมหญ้าหวานสูตรที ่1 สูตรที ่2 และสูตรที ่3  
              ตามล าดับ 

 

 
 

ภาพที่ 4.10 น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มระยะผลสุกที่ผสมน้ าเชื่อมสูตรตามท้องตลาด น้ าเชื่อม
ผสมหญ้าหวานสูตรที ่1 สูตรที ่2 และสูตรที ่3 ตามล าดับ 

ตามท้องตลาด สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 ตามท้องตลาด 

ตามท้องตลาด สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 
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ตารางที่ 4.12 ผลการทดสอบประสาทสัมผัส ด้วย 9 point hedonic scaling test ของน้ ามะม่วง
หาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน 

 
รายการ
ตัวอย่าง 

สูตรอตัราส่วน 
ใบหญ้าหวาน: น้ า 
(กรัมต่อมลิลลิิตร)  

การทดสอบทางประสาทสัมผัส 
สี กลิ่น รสชาติ ความชอบ

โดยรวม 
สูตรที ่1 1 : 45 5.80+0.99a 5.73+1.11a 4.73+1.08a 4.80+1.06a 
สูตรที ่2 1 : 35 5.20+0.61b 5.13+0.68b 5.07+1.08a 5.10+1.06a 
สูตรที ่3 1 : 25 6.53+0.86c 6.50+0.86c 6.67+0.99b 6.63+0.99b 

  

หมายเหตุ ค่าตัวเลขในตาราง คือ ค่าเฉลี่ย + ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, n = :0 
 ตัวอักษร  a, b, c  ในแนวต้ังที่ต่างกัน  แสดงว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่
 ระดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.12 พบว่า คะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้านสี และกลิ่นของน้ า
มะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวานแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยสูตรที่ 
3 อัตราส่วนใบหญ้าหวาน 1 กรัม: น้ าอุ่น 25 มิลลิลิตร มีคะแนนด้านรสชาติ และความชอบโดยรวม
มากที่สุดที่ระดับ ชอบเล็กน้อย (6.63 + 0.99 คะแนน) นอกจากนี้ ผู้ชิมได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมถึง
รสชาติฝาด เฝื่อนลิ้น ตามปริมาณหญ้าหวานที่ใช้แต่ละสูตร กล่าวคือ สูตรที่ 3 อัตราส่วนใบหญ้า
หวาน 1 กรัม: น้ าอุ่น 25 มิลลิลิตร มีรสชาติฝาด เฝื่อนลิ้น น้อยที่สุด    

เมื่อน าน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวานสูตรที่ 3 สูตรอัตราส่วนใบหญ้า
หวาน 1 กรัม: น้ าอุ่น 25 มิลลิลิตร ไปทดสอบค่า pH ค่าความเป็นกรด ค่าวิตามินซี ค่าแอนโท          
ไซยานิน  ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ค่าสี และค่าพลังงาน ได้ผลการทดสอบ แสดงดังตารางที่ 4.13  และ 
4.14 แล้วน าไปทดสอบทางจุลชีววิทยาตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ าลูกหม่อน 
มผช. 851/2557  ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 4.15  
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ตารางท่ี 4.13 ผลการทดสอบ ค่า pH ค่าความเป็นกรด ค่าวิตามินซี ค่าแอนโทไซยานิน  และฤทธิ์ 
                  ต้านอนุมูลอิสระของน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน 
 

รายการตัวอย่าง ค่า pH 

ค่าความ
เป็นกรดใน

อาหาร  
(%w/w) 

ค่าวิตามินซ ี
(มิลลิกรัม 

ต่อ 
100 กรัม) 

ค่าแอนโท          
ไซยานิน  
(มิลลิกรัม       
ต่อลิตร) 

ฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอสิระ 
(มิลลิกรัม 

ต่อมิลลิลิตร) 

น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห ่
พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน 

1 : 25 
3.62+0.01 1.64 

 
9.57+0.00 

 
37.02+0.00 

 
5.47 

 
หมายเหตุ ค่าตัวเลขในตาราง คือ ค่าเฉลี่ย + ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน n = 3 
              

จากตารางที่ 4.13 พบว่า น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน 1 : 25 ซึ่งเป็น
สูตรที่ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุด มีค่า pH 3.62  ค่าความเป็นกรดร้อยละ 1.64  ค่าวิตามินซี 9.57 
มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ค่าแอนโทไซยานิน 37.02  มิลลิกรัมต่อลิตร และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 5.47 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร  
 
ตารางที่ 4.14 ผลการทดสอบค่าสี และค่าพลังงานของน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้า

หวาน 
 

                                                                                          
รายการตัวอย่าง 

ค่าความ
สว่าง  
(L*) 

ค่าสีเขียว-
แดง  
(a*) 

ค่าสีน้้าเงิน-
เหลือง  
(b*) 

ผลต่างของค่า 
a* และ b* 
     ∆E*ab 

ค่าพลังงาน 
กิโลแคลอรี     
ต่อมิลลิลิตร 

น้ ามะม่วงหาว
มะนาวโห่       

พร้อมดื่มสูตร
หญ้าหวาน            

1 : 25 

 

30.55+0.35 

 

4.60+2.26 

   

9.60+0.71 

 

4.7 

 

1.90 + 0.00 

 
หมายเหตุ ค่าตัวเลขในตาราง คือ ค่าเฉลี่ย + ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน n = 3 
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จากตารางที่ 4.14 พบว่า น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวานมีค่า  L* a* b* 
เท่ากับ 30.55 4.60 และ 9.60 ตามล าดับ ผลการทดสอบค่าสีของมะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตร
หญ้าหวานมีค่า a* ปรากฏสีเขียวเกิดขึ้น เนื่องจาก ค่า a*  ใกล้ค่าลบวัตถุจะมีสีออกเขียวมากขึ้น ให้
ค่าพลังงาน 1.90 กิโลแคลอรีต่อมิลลิลิตร 
 
ตารางท่ี 4.15 ผลการวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยาของน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน 
                  1 : 25 อิงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ าลูกหม่อน มผช. 851/ 
                  2557 
 

รายการที่ตรวจสอบ ข้อก้าหนด 
มผช. 851/2557 

(โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 มิลลิลิตร)   

ผลการ
วิเคราะห์ 

จุลินทรีย์ทั้งหมด ไม่เกิน 1 × 104  ไม่พบ 
แซลโมเนลลา ต้องไม่พบในตัวอย่าง 25 มิลลลิิตร ไม่พบ 

สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส ต้องน้อยกว่า 10  ไม่พบ 
เอสเชอริเชีย โคไล  ต้องไม่พบในตัวอย่าง 100 มิลลลิติร ไม่พบ 

ยีสต์และรา ต้องน้อยกว่า 100  ไม่พบ 

 
จากตารางสรุปได้ว่า น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน 1 : 25 มีค่าจุลินทรีย์

เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ าลูกหม่อน มผช. 851/2557 
เมื่อน าผลการทดสอบค่าทางเคมีกายภาพของน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มระยะผลสุก

มาเปรียบเทียบกับน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน 1 : 25 แสดงดังภาพที่ 4.11 
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ภาพที่ 4.11 แผนภูมิเปรียบเทียบค่าทางเคมีกายภาพ ของน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่สูตรต่าง ๆ          

(A) ค่า pH (B) ค่าความเป็นกรด (C) ค่าวิตามินซี (D) ค่าแอนโทไซยานิน (E) ฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระ และ (F) ค่าพลังงาน 

 
จากภาพที่ 4.11 แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบค่าทางเคมีกายภาพ ของน้ ามะม่วงหาว

มะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรต่าง ๆ เมื่อน าน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวานเมื่อเทียบกับน้ า

(E) (F) 

(A) (B) 

(C) (D) 
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มะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มระยะผลสุก  พบว่า  มีค่า pH ที่สูงขึ้น ค่าความเป็นกรดมีมากขึ้น         
ค่าวิตามินซีมากขึ้น ค่าแอนโทไซยานินลดลง ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากขึ้น และค่าพลังงานลดลง   
 
4.5  การจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้จากผลงานวิจัยสู่ชุมชน 

4.5.1 ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ผู้วิจัยได้สร้างชุดอบรม เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่หยี และการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน ส าหรับน าไปเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ชุมชน 
ประกอบด้วยเอกสาร 8 ชุด หาค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์   โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน        
: ท่านประเมินค่าความสอดคล้อง พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.97 ชุดฝึกอบรมนี้
มีคุณภาพ สามารถน าไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการได้  

4.5.2 ผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่

หยี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน  โดยน าชุดฝึกอบรมที่
ผ่านการประเมินทั้ง : ส่วน ไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับชุมชน ต าบลบ้านอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัด
อ่างทอง จ านวน :7 คน ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความรู้ก่อนอบรมและหลังอบรม ซึ่งมีคะแนนเต็ม
ทั้งหมด 97 คะแนน ผลการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม แสดงดังตารางที่ 4.16  
 
ตารางที่ 4.16 ผลการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรมให้กับชุมชน ต าบลบ้านอิฐ อ าเภอ

เมือง จังหวัดอ่างทอง 
 

  N x  SD t df 
Sig 1 
tailed 

ก่อนสอบ 30 6.97 2.39 

22.966* 29 0.000 หลังสอบ 30 17.23 1.59 

 

หมายเหตุ ค่า * ในตาราง แสดงว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 4.16 พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมได้คะแนนทดสอบก่อนการฝึกอบรมโดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.97 คะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.39 คะแนนทดสอบหลังการ
ฝึกอบรม  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.23 คะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.59 เมื่อท าการ
เปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการอบรม พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ       
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(p≤0.05) แสดงว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้ความรู้ เพ่ิมขึ้น (ภาคผนวก ฉ) 
และพบว่า มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมอบรมในระดับมาก ( x = 4.72 , SD= 0.40)  



บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผลการวิจัย 

5.1.1 ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ 
เมื่อศึกษาคุณภาพทางเคมีกายภาพบางประการ ของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ในระยะผลกึ่ง 

สุกและระยะผลสุก พบว่า น้้าคั้นระยะผลกึ่งสุกมีสีชมพูพบค่าวิตามินซีมากที่สุดเท่ากับ 1 ,109.22 

มิลลิกรัมต่อ  100 กรัม น้้าคั้นระยะผลสุกมีสีม่วง พบว่า ค่าแอนโทไซยานินมากที่สุด เท่ากับ 59.00 

มิลลิกรัมต่อลิตร  และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดโดยมีค่า EC50 เท่ากับ 13.00 มิลลิกรัมต่อ

มิลลิลิตร  ส่วนกากสดแต่ละระยะก็ยังคงพบค่าวิตามินซี ค่าแอนโทไซยานิน และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 

กล่าวคือ ทั้งกากสดและน้้าคั้นสามารถน้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปต่อ ได้ทั้งหมด โดยกากสดระยะ

ผลกึ่งสุก ค่าวิตามินซี 236.53  มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ค่าแอนโทไซยานิน 3.06  มิลลิกรัมต่อลิตร และ

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 6.88 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร  กากสดระยะผลสุกมีค่าวิตามินซี 70.40 มิลลิกรัม

ต่อ 100 กรัม ค่าแอนโทไซยานิน 37.02 มิลลิกรัมต่อลิตร และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 7.32 มิลลิกรัมต่อ

มิลลิลิตร   

5.1.2 มะม่วงหาวมะนาวโห่หยี 
เมื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปมะม่วงหาวมะนาวโห่หยีในแต่ละระยะ พบว่า หยีจากกากสด 

ทั้งสองระยะมีข้อดีแตกต่างกัน กล่าวคือ หยีระยะผลกึ่งสุกมีค่าวิตามินซีสูง ในขณะที่หยีระยะผลสุกมี
ค่าแอนโทไซยานินสูง แต่ผู้บริโภคให้คะแนนการยอมรับโดยรวมของหยีระยะผลกึ่งสุกมากกว่าหยี
ระยะผลสุก หยีระยะผลกึ่งสุกมีค่าวิตามินซีเท่ากับ 143.21  มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ซึ่งมากกว่าหยี
ระยะผลสุกที่มีค่าวิตามินซีเท่ากับ 50.15 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ผู้บริโภคให้คะแนนการยอมรับ
โดยรวมของหยีระยะผลกึ่งสุกในระดับชอบมาก (7.87 + 0.73 คะแนน)  หยีระยะผลกึ่งสุกที่ได้ให้
พลังงาน 3.58 กิโลแคลอรีต่อกรัม  และมีค่าความชื้นร้อยละ 0.10 ซึ่งน้อยกว่าหยีระยะผลสุกที่ให้
พลังงาน 3.67 กิโลแคลอรีต่อกรัม และมีค่าความชื้นร้อยละ 0.43   

มะม่วงหาวมะนาวโห่หยีระยะผลกึ่งสุก ผ่านเกณฑ์การตรวจวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผักและผลไม้หยี มผช. 521/2558 แต่เมื่อเก็บรักษาในระยะเวลา 1 เดือน 
พบว่า มีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์  ทั้งนี้ เพราะมะม่วงหาวมะนาวโห่หยีไม่ใส่วัตถุกันเสีย เมื่อ
เปรียบเทียบ ค่าวิตามินซี และค่าแอนโทไซยานิน ของมะม่วงหาวมะนาวโห่หยีระยะผลกึ่งสุกต่อการ                 
ศึกษาระยะในการเก็บรักษาระยะเวลา 1 เดือน  พบว่า การเก็บรักษาที่อุณหภูมิตู้เย็น 6 - 15 องศา



 75 

เซลเซียส มีค่าวิตามินซี และค่าแอนโทไซยานินในมะม่วงหาวมะนาวโห่หยีมีการลดลงน้อยกว่าการเก็บ
ที่อุณหภูมิห้อง 25 - 35 องศาเซลเซียส ดังนั้น ที่อุณหภูมิตู้เย็น 6 - 15 องศาเซลเซียสจึงเหมาะสม  
ต่อการเก็บรักษามะม่วงหาวมะนาวโห่หยี 

5.1.3 น ้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่ม 
เมื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปน้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มแต่ละระยะ พบว่า น้้าพร้อม

ดื่มจากน้้าคั้นทั้งสองระยะมีข้อดีแตกต่างกัน กล่าวคือ น้้าพร้อมดื่มระยะผลกึ่งสุกมีค่าวิตามินซีสูง 
ในขณะที่น้้าพร้อมดื่มระยะผลสุกมีค่าแอนโทไซยานินสูง แต่ผู้บริโภคให้คะแนนการยอมรับโดยรวม
ของน้้าพร้อมดื่มระยะผลสุกมากกว่าน้้าพร้อมดื่มระยะผลกึ่งสุก   

น้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มระยะผลสุกมีค่าแอนโทไซยานินเท่ากับ 42.58 มิลลิกรัม
ต่อลิตร  และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเท่ากับ 4.69 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ซ่ึงมากกว่าน้้ามะม่วงหาวมะนาว
โห่ พร้อมดื่มระยะผลกึ่งสุกทีมี่ค่าแอนโทไซยานินเท่ากับ 38.13  มิลลิกรัมต่อลิตร  และฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระเท่ากับ 4.47 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ซ่ึงผู้บริโภคให้การยอมรับความชอบโดยรวมมากที่สุดที่ระดับ 
ชอบมาก (7.97 + 0.56 คะแนน) ผลการทดสอบน้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มระยะผลสุกผ่าน
เกณฑ์การตรวจวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนน้้าลูกหม่อน มผช . 
851/2557 

5.1.4 น ้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน 
เมื่อน้าน้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มระยะผลสุก มาพัฒนาต่อ เพ่ือให้ได้น้้ามะม่วงหาว

มะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน พบว่า สูตรน้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มระยะ ผลสุกที่ใส่หญ้า

หวานมีค่าพลังงานเท่ากับ 1.90 กิโลแคลอรีต่อมิลลิลิตร ซึ่งค่าพลังงานลดลงจากน้้ามะม่วงหาวมะนาว

โห่พร้อมดื่มระยะผลสุกที่ไม่ใส่หญ้าหวานที่มีค่าพลังงานเท่ากับ 2.47 กิโลแคลอรีต่อมิลลิลิตร เพราะ

เนื่องจากใบหญ้าหวานมีสารทดแทนความหวาน  และยังพบอีกว่า น้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่ม

ระยะผลสุกที่ใส่หญ้าหวานฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 5.47 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ซึ่งฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

เพ่ิมขึ้นจากน้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มระยะผลสุกที่ไม่ใส่หญ้าหวานที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

เท่ากับ 4.69 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร โดยน้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มระยะผลสุกที่ใส่หญ้าหวาน

พบมคี่า a* สีเขียวเกิดข้ึนจากคลอโรฟิลล์ในใบหญ้าหวาน เรียกน้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มระยะ

ผลสุกที่ใส่หญ้าหวานว่า น้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน  ผลการทดสอบน้้ามะม่วง

หาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวานทางจุลชีววิทยาเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์น้้าลูกหม่อน 

มผช. 851/2557 
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5.1.5 ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 

ผลการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน พบว่า ชุดอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 3 ส่วน มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง เท่ากับ 0.97 แสดงว่า ชุดฝึกอบรมนี้มีคุณภาพ สามารถน้าไปจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการได้ 
เมื่อน้าไปจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับชุมชน ต้าบลบ้านอิฐ อ้าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง จ้านวน 
30 คน โดยการท้าแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลัง การฝึกอบรม จ้านวน 20 ข้อ  พบว่า  การอบรม
เชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ท้าให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น   โดยก่อนอบรมมีความรู้เท่ากับ 
6.97 คะแนน  และหลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เท่ากับ 17.23 คะแนน และเมื่อท้าการ
เปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการอบรม  พบว่า  แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
แสดงว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้ความรู้เพ่ิมขึ้น  และผู้เข้าร่วมอบรมมีความ
พึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( x = 4.72 , 
SD= 0.40)    

 
5.2  อภิปรายผล 

5.2.1 ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ ระยะผลกึ่งสุกพบค่าวิตามินซีมากที่สุด และระยะผลสุก        
มีค่าสีม่วงน้้าเงินเข้มเพราะปริมาณแอนโทไซยานินมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับวชิราภรณ์  ผิวล่อง และ
คนอ่ืน ๆ (2556) ที่ได้กล่าวว่า ในทุกระยะการสุกของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ ผลดิบมีปริมาณของ
วิตามินซีสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับระยะอ่ืน ๆ ในขณะที่ปริมาณสารฟินอลิกทั้งหมด และปริมาณ
แอนโทไซยานินทั้งหมด มีความสัมพันธ์กับฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ระยะการสุกของผลมะม่วงหาว
มะนาวโห่ระยะผลสุกมีค่าแอนโทไซยานินมากท่ีสุด  

5.2.2 การเลือกแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นมะม่วงหาวมะนาวโห่หยี และน้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่

พร้อมดื่มเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่ง เพราะกากสดและน้้าคั้นที่น้ามาเป็นวัตถุดิบมีค่า pH และ       

ค่าความเป็นกรดในอาหารมีฤทธิ์ทางกรดทั้งหมด ซ่ึงสอดคล้องกับปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ (2555) ที่ได้

กล่าวว่า การจะน้าวัตถุดิบมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ควรค้านึงถึง ค่า pH ที่ต่้ากว่า 4.5 และค่าความ

เป็นกรดในอาหาร ทั้งนี้ จุลินทรีย์ที่เจริญ และขยายพันธุ์ได้ในอาหารที่เป็นกรดเป็นชนิดที่ไม่ทนความ

ร้อน และสามารถฆ่าเชื้อด้วยความร้อนระดับการพาสเจอไรซ์โดยใช้ความร้อนอุณหภูมิต่้ากว่า 

100 องศาเซลเซียสได้   

5.2.3 น้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มแต่ละระยะ แม้ผ่านกรรมวิธีในการต้มเดือดที่เกิด

ความร้อนท้าลายวิตามินซีได้ แต่ก็ยังคงพบค่าวิตามินซีอยู่ในผลิตภัณฑ์ เพราะวัตถุดิบมีค่าวิตามินซีสูง 

นอกจากนี้ ซ่ึงสอดคล้องกับสิรีรัตน์  ลิศนันท์ และสรรสนีย์  สีหาพงษ ์(2558) ที่ได้กล่าวไว้ว่า กรรมวิธี
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ในการปรุงจะท้าให้ค่าวิตามินซีที่ได้แตกต่างกัน และยังกล่าวอีกว่า น้้าตาลจะยังช่วยลดการสลายตัว

ของกรดแอสคอรบ์ิค เพราะน้้าตาลช่วยลดความเข้มข้นของออกซิเจนที่ละลายในน้้ามะม่วงหาวมะนาว

โห่พร้อมดื่ม ดังนั้น ปฏิกิริยาต้านสารอนุมูลอิสระจึงเกิดได้ช้าลง การสลายตัวของกรดแอสคอร์บิค

เนื่องจากปฏิกิริยาต้านสารอนุมูลอิสระจึงลดลงเมื่อเติมน้้าตาลลงไป  

5.2.4 น้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน มีค่าพลังงงานน้อยลง ซึ่งสอดคล้อง

กับวทันยา  ลิมปพะยอม และคนอ่ืน ๆ (2555) ที่ได้กล่าวว่า ปริมาณของสารสตีวิโอไซด์ ที่ให้ความ

หวานพบมากบริเวณใบมีโดยเฉลี่ยมีความหวานมากกว่าน้้าตาลทราย แต่มีพลังงานต่้ากว่าถึง 300 เท่า 

และอย่างไรก็ตาม จากข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้ชิม ถึงรสชาติฝาด เฝื่อนลิ้นตามปริมาณหญ้าหวานที่

ใช้เกิดจากสารแทนนินในใบใหญ้าหวาน การใส่หญ้าหวานในน้้าผลไม้มีผลตรงรสชาติ คือจะมี รสชาติ 

ฝาด เฝื่อนลิ้น ซึ่งสอดคล้องกับวทันยา  ลิมปพะยอม และคนอ่ืน ๆ (2555) ที่ได้กล่าวไว้เช่นกัน 

    5.2.5 เมือ่เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ชุมชนโดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรูปมะม่วงหาวมะนาวโห่หยี และน้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน ผลจากการ
ถ่ายทอดความรู้โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เพ่ิมขึ้นอาจเนื่องมาจาก
เอกสารอบรมทั้ง 3 ชุดนั้น มีค่าดัชนีความสอดคล้อง จากผู้ทรงคุณวุฒิจ้านวน 3 ท่าน สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ท้าให้ผู้เรียนมีความรู้ และความ
เข้าใจมากขึ้น และส้าหรับผลของการอบรมครั้งนี้ พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด 

สรุปผลจากงานวิจัยนี้   พบว่า  ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ระยะผลกึ่งสุกและระยะผลสุก        

ล้วนอุดมไปด้วยวิตามินซี แอนโทไซยานิน และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เมื่อน้าผลมะม่วงหาวมะนาวโห่

มาแยกเป็นกากสดและน้้าคั้น แล้วน้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปต่อ เป็นมะม่วงหาวมะนาวโห่หยีจาก

กากสด และน้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มจากน้้าคั้น  ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปผลมะม่วง

หาวมะนาวโห่ระยะผลกึ่งสุกและระยะผลสุกทั้งหมดก็มีวิตามินซี แอนโทไซยานิน และฤทธิ์ต้านอนุมูล

อิสระ โดยผู้ผลิตสามารถเลือกผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ระยะผลกึ่งสุกมาแปรรูปเป็นมะม่วงหาวมะนาว

โห่หยี และเลือกผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ระยะผลสุกมาแปรรูปเป็นน้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่ม

สูตรหญ้าหวาน  เพ่ือให้ได้น้้าผลไม้พร้อมดื่มเพ่ือสุขภาพที่ลดปริมาณของน้้าตาลลง ผู้วิจัยจึงใช้สาร

แทนความหวานจากใบหญ้าหวานจากโครงการหลวง มาพัฒนาผลิตภัณฑ์น้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่

พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวานขึ้น และให้ค่าพลังงานลดลงจากการใช้น้้าตาลทรายปกต ิ

 



 78 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
1) เนื่องจากผลิตภัณฑ์ไม่ใส่สารกันเสีย จึงไม่ควรเก็บผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปไว้นาน

เพราะอาจพบการเกิดแอลกอฮอล์ในน้้าพร้อมดื่ม และอาจพบการเกิดเชื้อปนเปื้อนอยู่ในผลิตภัณฑ์ได้  

2) ขั้นตอนการผลิต จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส้าคัญต่อสุขอนามัยของผู้ผลิต ดังนั้น
ควรสวมถุงมือ หรือล้างมือให้สะอาด มีหน้ากากอนามัยสวมใส่ ไม่พูดคุยระหว่างท้าผลิตภัณฑ์ 

5.3.2 ข้อเสนอแนะการวิจัย 
1) ในผลิตภัณฑ์น้้าพร้อมดื่ม เราควรจะใช้น้้ากลั่นเป็นตัวท้าละลายแทนเอทานอลในการ

สกัดสารแอนโทไซยานินเพื่อให้ผลการทดลองใกล้เคียงกับตัวอย่างมากท่ีสุด 

2) ขั้นตอนการผลิตที่ผ่านความร้อนเป็นเวลานาน เช่น การกวน การต้มจนเดือด อาจส่งผล

ต่อการสลายไปของวิตามินซี ทั้งนี้ กรรมวิธีในการแปรรูปของมะม่วงหาวมะนาวโห่หยี และน้้ามะม่วง

หาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน ต้องศึกษาช่วงระยะเวลา และอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อไปใน

ภาคอุตสาหกรรม 

3) งานวิจัยในขั้นต่อไป อาจเพิ่มการศึกษาเกี่ยวกับการใช้สารทดแทนความหวานอื่น ๆ  
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ภาคผนวก ก 

ค่าการทดสอบทางเคมีกายภาพของกากสด น้้าค้ัน และผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป                                  

จากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่แต่ละระยะ 
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ตารางท่ี ก.1 ปริมาณการเตรียมสารละลายวัดหาช่วงความเป็นเส้นตรง 
 

flask ความเข้มขน้        

กรดแอสคอร์บิค 

(μM) 

ดูดปริมาตร 

มิลลลิิตร 

สารละลายกรดแอสคอร์บิค 

เข้มขน้ 500 μM (μL) 

ปริมาตรรวม 

(Na2S2O3 0.04%) 

(มิลลิลิตร) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

5 

10 

20 

30 

40 

50 

0.1 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

100 

200 

400 

600 

800 

1,000 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

 

ที่มา: การหาค่าวิตามินซีด้วยวิธี ultraviolet spectroscopy (สิรีรัตน์  ลิศนันท์ และสรรสนีย์              

สีหาพงษ,์ 2558) 

 

 
 

ภาพที่ ก.1 กราฟแสดงมาตรฐานวิตามินซีที่น าไปศึกษาช่วงความเป็นเส้นตรง และค่าแอบซอฟท์ติวิตี

ของตัวอย่าง 

 

 

y = 0.1373x + 0.1298 
R² = 0.9912 
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ความเข้มข้นของAscorbic acid (Std) 
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ตารางท่ี ก.2 ค่าน้ าหนักของตัวอย่าง และค่าปริมาตร NaOH ที่ใช้ไปในการไทเทรต 
 

 
 

ตารางท่ี ก.3 การเตรียมสารละลายกรดแอสคอร์บิค 

ความเข้มขน้ของตัวอย่าง 

(มิลลิกรัม/มิลลลิิตร) 

ปิเปต stock (มิลลิลิตร) จากการค้านวณ 

500 

250 

125 

62.5 

31.25 

15.625 

9.47 

4.73 

2.37 

1.18 

0.59 

0.30 

528 x V1= 500 x 10 

528 x V1= 250 x 10 

528 x V1= 125 x 10 

528 x V1= 62.5 x 10 

528 x V1= 31.25 x 10 

528 x V1= 15.625 x 10 

 

ที่มา: การเตรียมสารละลายกรดแอสคอร์บิค (ปิลันธสุทธิ์  สุวรรณเลิศ, 2555)  
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ตารางท่ี ก.4 ค่าสารต้านอนุมูลอิสระของกรดแอสคอร์บิค 
 

 
 

 
 

ภาพที่ ก.2 กราฟแสดงค่าสารต้านอนุมูลอิสระของกรดแอสคอร์บิค 
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ตารางท่ี ก.5 ค่าสารต้านอนุมูลอิสระของกากสดระยะผลกึ่งสุก 
 

 
 

 
 

ภาพที่ ก.3 กราฟแสดงค่าสารต้านอนุมูลอิสระของกากสดระยะผลกึ่งสุก 
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ตารางท่ี ก.6 ค่าสารต้านอนุมูลอิสระของกากสดระยะผลสุก 
 

 
 

 
 

ภาพที่ ก.4 กราฟแสดงค่าสารต้านอนุมูลอิสระของกากสดระยะผลสุก 
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ตารางท่ี ก.7 ค่าสารต้านอนุมูลอิสระของน้ าคั้นระยะผลกึ่งสุก 
 

 
 

 
 

ภาพที่ ก.5 กราฟแสดงค่าสารต้านอนุมูลอิสระของน้ าคั้นระยะผลกึ่งสุก 
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ตารางท่ี ก.8 ค่าสารต้านอนุมูลอิสระของน้ าคั้นระยะผลสุก 
 

 
 

 
 

ภาพที่ ก.6 กราฟแสดงค่าสารต้านอนุมูลอิสระของน้ าคั้นระยะผลสุก 
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ตารางท่ี ก.9 ค่าสารต้านอนุมูลอิสระของหยีจากกากสดระยะผลกึ่งสุก 
 

 
 

 
 

ภาพที่ ก.7 กราฟแสดงค่าสารต้านอนุมูลอิสระของหยีจากกากสดระยะผลกึ่งสุก 
 
 
 
 
 
 



95 

 

ตารางท่ี ก.10 ค่าสารต้านอนุมูลอิสระของหยีจากกากสดระยะผลสุก  
 

 
 

 
 

ภาพที่ ก.8 กราฟแสดงค่าสารต้านอนุมูลอิสระของหยีจากกากสดระยะผลสุก 
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ตารางท่ี ก.11 ค่าสารต้านอนุมูลอิสระของน้ าพร้อมดื่มจากน้ าคั้นระยะผลกึ่งสุก 
 

 
 

 
 

ภาพที่ ก.9 กราฟแสดงค่าสารต้านอนุมูลอิสระของน้ าพร้อมดื่มจากน้ าคั้นระยะผลกึ่งสุก 
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ตารางท่ี ก.12 ค่าสารต้านอนุมูลอิสระของน้ าพร้อมดื่มจากน้ าคั้นระยะผลสุก 
 

  
 

 
 

ภาพที่ ก.10 กราฟแสดงค่าสารต้านอนุมูลอิสระของน้ าพร้อมดื่มจากน้ าค้ันระยะผลสุก 
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ตารางท่ี ก.13 ค่าสารต้านอนุมูลอิสระของน้ าพร้อมดื่มสูตรหญ้าหวานสูตรที่ผู้บริโภคยอมรับ 
 

 
 

 
 

ภาพที่ ก.11 กราฟแสดงค่าสารต้านอนุมูลอิสระของน้ าพร้อมดื่มสูตรหญ้าหวานสูตรที่ผู้บริโภคยอมรับ 
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ภาคผนวก ข 

ค่าสถิติการทดสอบทางเคมีกายภาพของกากสด น้้าค้ัน และผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป                                  

จากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่แต่ละระยะ 
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ค่าสถิติ ANOVA ค่าpH ของกากสดและน้ าคั้นแต่ละระยะ 
 

 
 

ค่าสถิติ ANOVA ค่าความเป็นกรดของกากสดและน้ าคั้นแต่ละระยะ 
 

 
 

ค่าสถิติ ANOVA ค่าวิตามินซีของกากสดและน้ าคั้นแต่ละระยะ 
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ค่าสถิติ ANOVA ค่าแอนโทไซยานินของกากสดและน้ าคั้นแต่ละระยะ 
 

 
 

ค่าสถิติ ANOVA ค่าสี L* a* b* ของกากสดและน้ าคั้นแต่ละระยะ 
 

 
 

ค่าสถิติ ANOVA ค่าสี L* a* b* ของกากสดและน้ าคั้นแต่ละระยะ 
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ค่าสถิติ ANOVA ค่าสี L* a* b* ของกากสดและน้ าคั้นแต่ละระยะ 
 

 
 

ค่าสถิติ  t-test ค่าpH ของหยีจากกากสดแต่ละระยะ 
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ค่าสถิติ  t-test ค่าความเป็นกรดของหยีจากกากสดแต่ละระยะ 
 

 

ค่าสถิติ  t-test ค่าวิตามินซีของหยีจากกากสดแต่ละระยะ 
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ค่าสถิติ  t-test ค่าแอนโทไซยานินของหยีจากกากสดแต่ละระยะ 
 

  

 
ค่าสถิติ  t-test ค่าสี ค่าสี L* a* b* ของหยีจากกากสดแต่ละระยะ 
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ค่าสถิติ  t-test ค่าสี ค่าสี L* a* b* ของหยีจากกากสดแต่ละระยะ 
 

 
 

ค่าสถิติ  t-test ค่าสี ค่าสี L* a* b* ของหยีจากกากสดแต่ละระยะ 
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ค่าสถิติ  t-test ค่าความชื้นของหยีจากกากสดแต่ละระยะ 
 

 
 

ค่าสถิติ  t-test ค่าพลังงานของหยีจากกากสดแต่ละระยะ 
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ค่าสถิติ  t-test ประสาทสัมผัสด้านสี ด้วย 9 point hedonic scaling test                                   
ของหยีจากกากสดแต่ละระยะ 

 

 
 

ค่าสถิติ  t-test ประสาทสัมผัสด้านกลิ่น ด้วย 9 point hedonic scaling test                                 
ของหยีจากกากสดแต่ละระยะ 
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ค่าสถิติ  t-test ประสาทสัมผัสด้านรสชาติ ด้วย 9 point hedonic scaling test                              
ของหยีจากกากสดแต่ละระยะ 

 

 
 

ค่าสถิติ  t-test ประสาทสัมผัสด้านเนื้อสัมผัส ด้วย 9 point hedonic scaling test  
ของหยีจากกากสดแต่ละระยะ 
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ค่าสถิติ  t-test ประสาทสัมผัสด้านความชอบโดยรวม ด้วย 9 point hedonic scaling test  

ของหยีจากกากสดแต่ละระยะ 

 
 

ค่าสถิติ  t-test ค่าpH ของน้ าพร้อมดื่มจากน้ าคั้นแต่ละระยะ 
 

 



110 

 

ค่าสถิติ  t-test ค่าความเป็นกรดของน้ าพร้อมดื่มจากน้ าคั้นแต่ละระยะ 
 

 
 

ค่าสถิติ  t-test ค่าวิตามินซีของน้ าพร้อมดื่มจากน้ าคั้นแต่ละระยะ 
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ค่าสถิติ  t-test ค่าแอนโทไซยานินของน้ าพร้อมดื่มจากน้ าคั้นแต่ละระยะ 
 

 
 

ค่าสถิติ  t-test ค่าสี ค่าสี L* a* b* ของน้ าพร้อมดื่มจากน้ าคั้นแต่ละระยะ 
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ค่าสถิติ  t-test ค่าสี ค่าสี L* a* b* ของน้ าพร้อมดื่มจากน้ าคั้นแต่ละระยะ 
 

 
 

ค่าสถิติ  t-test ค่าสี ค่าสี L* a* b* ของน้ าพร้อมดื่มจากน้ าคั้นแต่ละระยะ 
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ค่าสถิติ  t-test ค่าพลังงานของน้ าพร้อมดื่มจากน้ าคั้นแต่ละระยะ 
 

 
 

ค่าสถิติ  t-test ประสาทสัมผัสด้านสี ด้วย 9 point hedonic scaling test                                                    

ของน้ าพร้อมดื่มจากน้ าค้ันแต่ละระยะ 
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ค่าสถิติ  t-test ประสาทสัมผัสด้านกลิ่น ด้วย 9 point hedonic scaling test                                              

ของน้ าพร้อมดื่มจากน้ าค้ันแต่ละระยะ 
 

 
 

ค่าสถิติ  t-test ประสาทสัมผัสด้านรสชาติ ด้วย 9 point hedonic scaling test                                              

ของน้ าพร้อมดื่มจากน้ าค้ันแต่ละระยะ 
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ค่าสถิติ  t-test ประสาทสัมผัสด้านความชอบโดยรวม ด้วย 9 point hedonic scaling test  

ของน้ าพร้อมดื่มจากน้ าค้ันแต่ละระยะ 
 

 
 

ค่าสถิติ  t-test ประสาทสัมผัสด้านสี ด้วย 9 point hedonic scaling test  
ของน้ าพร้อมดื่มสูตรหญ้าหวานสูตรที่ 1 สูตรที ่2 และสูตรที่ 3 
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ค่าสถิติ  t-test ประสาทสัมผัสด้านกลิ่น ด้วย 9 point hedonic scaling test  
ของน้ าพร้อมดื่มสูตรหญ้าหวานสูตรที่ 1 สูตรที ่2 และสูตรที่ 3 

 
 

ค่าสถิติ  t-test ประสาทสัมผัสด้านรสชาติ ด้วย 9 point hedonic scaling test  
ของน้ าพร้อมดื่มสูตรหญ้าหวานสูตรที่ 1 สูตรที ่2 และสูตรที่ 3 

 
 

ค่าสถิติ  t-test ประสาทสัมผัสด้านความชอบโดยรวม ด้วย 9 point hedonic scaling test  
ของน้ าพร้อมดื่มสูตรหญ้าหวานสูตรที่ 1 สูตรที ่2 และสูตรที่ 3 
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ภาคผนวก ค 

ตาราง MPN และค่าขีดจ้ากัดของความเชื่อมั่น                                     

 (confidence limits หรือ confidence interval) ทางจุลชีววิทยา 
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ภาคผนวก ง 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผักและผลไม้หยี มผช. 521/2558 
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ภาคผนวก จ 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนน้้าลูกหม่อน มผช. 851/2557 
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ภาคผนวก ฉ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลงานวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงหาว 
มะนาวโห่หยี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่ม                   

สูตรหญ้าหวาน 
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แบบประเมินผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส 

ทางด้านความชอบโดยวิธี 9 Points hedonic scale 
 

ช่ือผลิตภณัฑ…์………………………      ชุดที่.....................  
วันท่ี............................................ 
ค าแนะน า กรณุาทดสอบตัวอย่าง ท่ีเสนอให้ตามล าดับของตัวเลขในตาราง ตามล าดบั โดยให้คะแนนตามความชอบ 
1-9 ก าหนดให ้

 การแปรผล วิธีสเกลความชอบ 9 จุด ดังนี ้

ชอบมากที่สุด like extremely   เท่ากับ 9  

ชอบมาก like very much    เท่ากับ 8  

ชอบปานกลาง like moderately   เท่ากับ 7  

ชอบเล็กน้อย like slightly   เท่ากับ 6  

เฉยเฉย neither like nor dislike   เท่ากับ 5  

ไม่ชอบเล็กน้อย dislike slightly   เท่ากับ 4  

ไม่ชอบปานกลาง dislike moderately  เท่ากับ 3  

ไม่ชอบมาก dislike very much   เท่ากับ 2  

ไม่ชอบมากที่สุด dislike extremely   เท่ากับ 1  

คุณลักษณะ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
รูปร่างลักษณะท่ีปรากฏ          
สี          
กลิ่น          
รสชาติ          
เนื้อสัมผัส          
ความแข็งของผลิตภัณฑ ์          
ความชอบโดยรวม          

ข้อเสนอแนะ 
.......................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................  
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 

นางสาวศันสนีย์  เกียรติสถิตย์ 

ต าแหน่งปัจจุบัน  ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

สาขา เกษตร-คหกรรม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 

ประวัติการศึกษา  

วท.ม. (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ค.บ. (ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

รศ.ดร. วีระพงษ์  แสง-ชูโต 

ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ประวัติการศึกษา  

กศ.ด. (การศึกษาดุษฎีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ศศ.ม. (ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กศ.บ. (การศึกษาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผศ. พรทวี  ธนสัมบัณณ์ 

ต าแหน่งปัจจุบัน  พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (อาจารย์) หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบ
อาหารและการบริการ  สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

ประวัติการศึกษา  

วทม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วทบ. (อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ภาคผนวก ค 

การประเมินชุดฝึกอบรมจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่หยี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่ 
       พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน   
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวมธุรส รัตนวงศ์สนิท 

*************************************************************************** 

หลักการและเหตุผล 

มะม่วงหาวมะนาวโห่ หรือ หนามแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Carissa carandas Linn. 
เป็นชื่อที่เพ้ียนมาจาก “มะม่วงไม่รู้หาว มะนาวไม่รู้โห่”บางแห่งเรียกว่า ‘มะงั่วไม่รู้หาว มะนาวไม่รู้
โห่’ เป็นพืชอยู่ในวงศ์ Apocynaceae เป็นผลไม้ที่อุดมด้วยธาตุเหล็ก และมีส่วนผสมของวิตามินซี 
(Vitamin C หรือกรดแอสคอร์บิค) อยู่มาก จากการส ารวจพ้ืนที่ใกล้เคียงกับบริเวณที่ผู้วิจัยอาศัยอยู่ 
พบว่าชาวบ้าน สามารถเก็บเก่ียวผลได้มากช่วงเดือนพฤษภาคม -สิงหาคม เนื่องจากมะม่วงหาวมะนาว
โห่มีหนาม ชาวบ้านมักปลูกเพ่ือเป็นไม้ประดับมากกว่าพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ ชาวบ้านจึงนิยมปลูก
ริมรั้วเป็นเขตบ้าน ลูกสีแดงจ านวนมากบนต้นกลับถูกปล่อยทิ้งสุกคาต้น และร่วงหล่นเป็นจ านวนมาก 
ผู้วิจัยจึงเกิดความคิดท่ีจะน าผลมะม่วงหาวมะนาวโห่มาศึกษาการแปรรูปของผลระยะต่าง ๆ  

ผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่สามารถรับประทานสด หรือน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
ได้หลายชนิด เช่น  น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่ ไอศกรีมมะม่วงหาวมะนาวโห่ มะม่วงหาวมะนาวโห่ลอย
แก้ว น้ าพริก แยม และไวน์ เป็นต้น น้ าจากผล รวมทั้งสารสกัดเมทานอลจากส่วนของผล ใบ และกิ่ง
ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ ยังมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (anti-oxidant) ได้ดีอีกด้วย โดยเฉพาะสารสกัด
จากผลจะมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย และต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าส่วนอ่ืน (จันทนา กาญจน์กมล, 
2558) ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ มีการใช้เป็นอาหารซ่อมเสริมส าหรับผู้
ขาดวิตามินซีในผู้ป่วยเป็นโรคเลือดออกตามไรฟัน และอาจใช้ส าหรับผู้ป่วยเป็นโรคโลหิตจาง
(anaemia) ผลสุกของมะม่วงหาวมะนาวโห่จะมีแอนโทไซยานินมาก ซึ่งเป็นรงควัตถุในกลุ่มฟลาโว
นอยด์ท่ีท าให้เกิดสีม่วงแดง ผลที่สุกแล้วจะมีรสเปรี้ยวแต่เปรี้ยวน้อยกว่าผลสุกกึ่งดิบ เหมาะส าหรับท า
ผักดอง เมื่อแห้ง มีเพคติน (Pectin)  และบดเป็นผงจะเป็นส่วนผสมของอาหารที่ให้ความเป็นเยื่อใย 
สามารถเป็นส่วนของอาหารพวกเยลลี่ (Jelly) แยม (Jam) น้ าเชื่อม (Syrup) และเครื่องปรุงเติมใน
อาหาร(Chutney) ให้ได้รสชาติ  นพดล หงษ์สุวรรณ และคนอ่ืน ๆ (2558) ได้กล่าวว่า ระยะของผล
สดมะนาวไม่รู้โห่ มีศักยภาพที่สามารถเป็นแหล่งอาหารทางเลือกเพ่ิมเติม เช่นเดียวผลการศึกษาของ 
Muhammad A.  ) 2016 (ที่ศึกษาน้ าคั้นจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่สามารถน ามาเป็นเครื่องดื่มที่ให้
พลังงานทดแทนได้ และหากงานวิจัยนี้ สามารถใช้สารแทนความหวานทดสอบความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคได้ ก็จะเป็นประโยชน์ และอาจใช้ส าหรับผู้ป่วยที่ต้องการคุมระดับน้ าตาลในเลือดอีกด้วย  

http://en.wikipedia.org/wiki/Anaemia
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สกุลกานต์ สิมลา และคนอ่ืน ๆ (2556)  ได้กล่าวว่า ผลสุกเป็นระยะท่ีมีสีเข้ม และมีปริมาณ
สารพฤกษเคมี และกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระมากที่สุด โดยปริมาณสารพฤกษเคมีชนิดต่าง ๆ 
มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น เมื่อผลมีการสุกมากข้ึน  

ดังนั้น  การเลือกน าผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ไปใช้ประโยชน์จึงควรพิจารณาที่ระยะการสุก
ของผลด้วย เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ได้อย่างสูงสุด การวิจัยครั้งนี้เพ่ือ
การศึกษากระบวนการแปรรูปผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ แล้วน าผลการวิจัยไปถ่ายทอดสู่ชุมชน ส่งเสริม
การการตลาดเพ่ิมมูลค่าให้ชุมชนน าไปจ าหน่ายท าให้เกิดรายได้อีกช่องทางหนึ่ง 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือถ่ายทอดความรู้จากผลงานวิจัยสู่ชุมชนโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่ระยะผลสุกพร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน และมะม่วงหาวมะนาว
โห่หยีระยะผลกึ่งสุกให้กับชุมชน 
 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ  ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ 30 คน 
 ด้านคุณภาพ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์การ

แปรรูปผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ สามารถท าน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่หยี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ า

มะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวานได้ 

 
สถานที่  

ศาลาประชาธิปไตย ต าบลบ้านอิฐ อ าเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  
 
งบประมาณ 

3,000 บาท 
 
การด้าเนินการ 

1. ส ารวจกลุ่มบุคคลที่จะเข้ารับการอบรม 
2. เขียนโครงการอบรม 
3. จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สถานที่ 
4. จัดการอบรม 
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5. ประเมินผลและรายงานผล 

 

การประเมินผล 

1. การทดสอบด้วยแบบทดสอบก่อนและหลังอบรม 

2. การตอบแบบส ารวจความพึงพอใจในการอบรม 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปผลมะม่วงหาวมะนาว

โห่ 

2.ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถท ามะม่วงหาวมะนาวโห่หยี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ า

มะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน  และน าไปจ าหน่ายเป็นรายได้เสริม 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นางสาวมธุรส รัตนวงศ์สนิท นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
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ก้าหนดการอบรม 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ 

เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่หยี 

 และการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน   

 

 

08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน 

08.30 - 09.00 น.  พิธีเปิด 

09.00 - 09.30 น.  ผู้เข้าร่วมการอบรม ท าแบบทดสอบก่อนการอบรม 

09.30 - 10.30 น. บรรยายความรู้เรื่อง มะม่วงหาวมะนาวโห่และฤทธิ์ทางชีวภาพ 

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 - 12.00 น. ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปมะม่วงหาว

มะนาวโห่ 

12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.30 น. ปฏิบัติการท าน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน และ 

มะม่วงหาวมะนาวโห่หยี 

14.30 - 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 - 15.30 น. ผู้เข้าร่วมการอบรม ท าแบบทดสอบหลังการอบรม 

15.45 - 16.00 น.                    ส ารวจความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรม 
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เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่งการเผยแพร่ความรู้ 
เรื่อง การพัฒนาผลติภณัฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่หยี 

 และการพัฒนาผลติภณัฑ์น้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน   

 

 
 
 

ของ 
นางสาวมธุรส  รตันวงศ์สนิท 

 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมมาราชูปถัมภ ์
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1.  ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา  

มะม่วงหาวมะนาวโห่ หรือ หนามแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Carissa carandas Linn. เป็น
ชื่อที่เพ้ียนมาจาก “มะม่วงไม่รู้หาว มะนาวไม่รู้โห่” บางแห่งเรียกว่า “มะงั่วไม่รู้หาว มะนาวไม่รู้โห่” 
เป็นผลไม้ที่อุดมด้วยธาตุเหล็ก และมีส่วนผสมของวิตามินซีอยู่มาก จากการส ารวจ พบว่าชาวบ้านใน
จังหวัดอ่างทอง สามารถเก็บเกี่ยวผลได้มากในช่วงเดือนพฤษภาคม -  สิงหาคม  เนื่องจากมะม่วงหาว
มะนาวโห่มีหนาม ชาวบ้านมักปลูกเพ่ือเป็นไม้ประดับมากกว่าพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ ชาวบ้านจึง
นิยมปลูกริมรั้วเป็นเขตบ้าน ผลสีแดงจ านวนมากบนต้นกลับถูกปล่อยทิ้งสุกคาต้น และร่วงหล่นเป็น
จ านวนมาก ส าหรับในประเทศไทย เกสรี  กลิ่นสุคนธ์ และคนอ่ืน ๆ (2559) ได้ศึกษาผลของระยะการ
สุกต่อปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมด ปริมาณสารแอนโทไซยานิน ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ พบว่า สารสกัด
มะม่วงหาวมะนาวโห่ระยะผลสุกมีปริมาณสารฟีนอลิกท้ังหมด และสารแอนโทไซยานินมากที่สุด วชิรา
ภรณ์  ผิวล่อง และคนอื่น ๆ (2556) ได้กล่าวว่า พบปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมด และปริมาณแอนโทไซ
ยานินทั้งหมดมีความสัมพันธ์กับฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในทุกระยะการสุก ในขณะที่ผลดิบมีปริมาณ
ของวิตามินซีมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับระยะอ่ืน ๆ สกุลกานต์  สิมลา และคนอ่ืน ๆ (2556) ได้
กล่าวว่า ผลสุกเป็นระยะที่มีสีเข้ม และมีปริมาณสารพฤกษเคมี และกิจกรรมของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
มากที่สุด โดยปริมาณสารพฤกษเคมีชนิดต่าง ๆ มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น เมื่อผลมีการสุกมากขึ้น ดังนั้น 
การเลือกน าผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ไปใช้ประโยชน์จึงควรพิจารณาที่ระยะการสุกของผลด้วย  เพ่ือให้
สามารถใช้ประโยชน์จากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ได้อย่างมากสุด  

ผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่สามารถรับประทานสด หรือน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
ได้หลายชนิด เช่น น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่ ไอศกรีมมะม่วงหาวมะนาวโห่ น้ าพริก แยม มะม่วงหาว
มะนาวโห่ลอยแก้ว และไวน์ เป็นต้น น้ าจากผลรวมทั้งสารสกัดเมทานอลจากส่วนของผล ใบ และกิ่ง
ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ยังมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (Anti-oxidant) ได้ดีอีกด้วย โดยเฉพาะสารสกัด
จากผลจะมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย และต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าส่วนอ่ืน (จันทนา  กาญจน์กมล, 
2558) ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่มีปริมาณฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ มีการใช้เป็นอาหารซ่อมเสริมส าหรับผู้
ขาดวิตามินซีในผู้ป่วยเป็นโรคเลือดออกตามไรฟัน และอาจใช้ส าหรับผู้ป่วยเป็นโรคโลหิตจาง  
(anaemia) ผลสุกของมะม่วงหาวมะนาวโห่จะมีแอนโทไซยานินมาก ซึ่ งเป็นรงควัตถุในกลุ่มฟลาโว-
นอยด์ท่ีท าให้เกิดสีม่วงแดง ผลที่สุกแล้วจะมีรสเปรี้ยวแต่เปรี้ยวน้อยกว่าผลสุกกึ่งดิบเหมาะส าหรับท า
ผักดอง เมื่อแห้ง มีเพคติน และบดเป็นผงจะเป็นส่วนผสมของอาหารที่ให้ความเป็นเยื่อใย สามารถเป็น
ส่วนของอาหารพวกเยลลี่ แยม น้ าเชื่อม และเครื่องปรุงเติมในอาหาร (Chutney) ให้ได้รสชาติ   
นพดล  หงษ์สุวรรณ และคนอ่ืน ๆ (2558) ได้กล่าวว่า ระยะของผลสดมะม่วงหาวมะนาวโห่ มี
ศักยภาพที่สามารถเป็นแหล่งอาหารทางเลือกเพ่ิมเติม เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ Muhammad  
Arif, et al. (2016) ที่ศึกษาน้ าคั้นจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่สามารถน ามาเป็นเครื่องดื่มที่ให้

http://en.wikipedia.org/wiki/Anaemia
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พลังงานทดแทนได้ และหากงานวิจัยนี้ สามารถใช้สารแทนความหวานทดสอบความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคได้ ก็จะเป็นประโยชน์ และอาจใช้ส าหรับผู้ป่วยที่ต้องการคุมระดับน้ าตาลในเลือดอีกด้วย  
 
สารส้าคัญในผลมะม่วงหาวมะนาวโห ่

สารพฤกษเคมีที่มีผลต่อร่างกายผู้บริโภคในผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ ประกอบด้วย           
ฤทธิ์อนุมูลอิสระ (Anti-oxidant) เป็นสารพวกเอนไซม์ หรือสารอ่ืนที่สามารถชะลอ หรือป้องกัน
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน ในบางสภาวะที่มีปริมาณอนุมูลอิสระมากจนระบบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระท างานไม่
ทันจะเกิดสภาวะที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันสูงมาก (Oxidative stress) จะส่งผลกระทบต่อเซลล์ เช่น 
ท าให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของดีเอ็นเอ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และเกิดการท าลายโมเลกุลที่มีหมู่
ฟังก์ชัน ซัลไฮดริลฟ์ และเยื่อหุ้มเซลล์ ก่อเกิดผลเสียต่อเซลล์ และการท าลายเซลล์ท าให้เกิดความแก่ 
และรุนแรงไปถึงการเกิดเป็นโรค ในสิ่งมีชีวิตจะมีระบบการป้องกันการท าลายเซลล์ และเนื้อเยื่อจาก
อนุมูลอิสระ ประกอบด้วยฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากมายหลายชนิดที่ท าหน้าที่แตกต่างกันไป ซึ่งมีทั้งที่
เป็นเอนไซม์ และไม่เป็นเอนไซม์ สารประกอบที่ละลายในน้ า และสารประกอบที่ละลายในไขมัน โดย
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้มีกลไกการท างานต้านอนุมูลอิสระด้วยกันหลายแบบ  เช่น ดักจับอนุมูล
อิสระ (Radical scavenging) การยับยั้งการท างานของออกซิเจนที่ขาดอิเล็กตรอน (Singlet 
oxygen) ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่พบตามธรรมชาติ พบได้ทั้งในจุลชีพ สัตว์ และพืช ซึ่งมีทั้งที่เป็น
วิตามินต่าง ๆ เช่น วิตามินซี วิตามินอี เบต้าแคโรทีน และสารที่ไม่ให้คุณค่าทางโภชนาการ (Non-
nutrient) ซึ่งจะมีโครงสร้างเป็นสารประกอบฟีนอลิก โดยเฉพาะกลุ่มพอลิฟีนอล เช่น แซนโธน และ 
ฟลาโวนอยด์ ซึ่งประกอบด้วย หมู่ไฮดรอกซิลที่เกาะบนวงเบนซีน (Aromatic hydroxyl) ตั้งแต่ 2 หมู่
ขึ้นไปหาค่า Anti-oxidant ด้วย 2, 2 – Diphenyl – 1 – picrylhydrazyl (DPPH radical 
scavenging activity) วิธีวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ท าได้โดยวิธี DPPH ประยุกต์จากวิธีของ 
ปิลันธสุทธิ์  สุวรรณเลิศ (2555) ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่พบในธรรมชาติ ได้แก่ วิตามินซี หรือกรด
แอสคอร์บิค  แอนโทไซยานิน และสารประกอบฟินอลิก เป็นต้น 

วิตามินซีหรือกรดแอสคอร์บิค (Ascorbic acid) มีคุณสมบัติละลายน้ าได้ดี จึงท าหน้าที่ต้าน
อนุมูลอิสระในเซลล์ และอวัยวะที่มีน้ าเป็นองค์ประกอบหลัก วิตามินซีมีหมู่ไฮดรอกซิล 2 หมู่ที่แตกตัว
ให้ไฮโดรเจน ได้ปฏิกิริยาโดยรวม คือ การให้อิเล็กตรอน 1 ตัว ร่วมกับอะตอมไฮโดรเจนเป็นการก าจัด 
หรือสลายอนุมูลอิสระ คือ R• ให้เป็น RH จากการก าจัดนี้  จะได้อนุมูลอิสระตัวใหม่ที่มีความไวต่ า 
คุณสมบัติของวิตามินซีที่น่าสนใจ และกล่าวถึงกันมาก คือ ช่วยป้องกันมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งหลอด
อาหาร และกระเพาะอาหาร ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานต่อหวัด หรือการติดเชื้อ เนื่องจากเซลล์เม็ด
เลือดขาวต้องการวิตามินซี  ช่วยท าให้การท างานสมบูรณ์ขึ้น มีฤทธิ์ต่อต้าน และยับยั้งการเจริญของ
เชื้อโรค ปริมาณวิตามินซีที่ร่างกายต้องการต่อวัน (Recommended Daily Allowance [RDA]) 
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(Vanderslice & Higgs, 1991) โดยเฉลี่ย คือ วิตามินซีวันละ 60 มิลลิกรัม (แต่ในคนที่สูบบุหรี่ จะ 
ต้องการ 200 มิลลิกรัมต่อวัน) อย่างไรก็ตาม เพ่ือประสิทธิภาพที่ดีต่อสุขภาพควรจะต้องรับประทาน
อย่างน้อย 100 - 200 มิลลิกรัมต่อวัน คนที่มีความเครียดควรรับประทานวันละ 500 มิลลิกรัมต่อวัน 
แต่หากต้องการผลในด้านการป้องกันโรคต่าง ๆ เช่น มะเร็ง ความชรา ควรจะรับประทาน 250 - 
1,000 มิลลิกรัม หากได้รับวิตามินซีปริมาณน้อยกว่าที่ร่างกายควรจะได้รับ จะเกิดอาการลักปิดลักเปิด
ซึ่งจะมีอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ปวดตามข้อต่อของร่างกาย เลือดออกตามไรฟัน เจ็บกระดูก ข้อ
เส้นเลือดในร่างกายอ่อนแอ และท าให้บาดแผลที่เกิดขึ้นตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายหายช้ากว่าปกติ 
เป็นโรคติดเชื้อได้ง่ายซึ่งจะยิ่งรุนแรงมากขึ้น หากขาดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน  เนื่องจากวิตามินซี
ท าหน้าที่ต่อต้านการอักเสบ และช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย อันตรายจากการได้รับ
วิตามินซีมากเกินไปก็มีผลต่อโรคเกาต์ เนื่องจาก วิตามินซีมีหน้าที่ในการช่วยเพ่ิมการดูดซึมธาตุ
เหล็กในร่างกาย การรับวิตามินซีในปริมาณมากจะท าให้เกิดปัญหาการสะสมธาตุเหล็กตามกระดูก ข้อ 
ต่าง ๆ มากขึ้น  และอาจท าให้เกิดโรคเกาต์ได้ในที่สุด วิตามินซีมีผลต่อ นิ่วในไต เนื่องจากการได้รับ
วิตามินซีมากเกินไปอาจไปรบกวนการดูดซึมของทองแดง และซีลีเนียม ซึ่งส่งผลให้มีอัตราเสี่ยงต่อการ
เกิดนิ่วในไต หากได้รับวิตามินซีเกินวันละ 10,000 มิลลิกรัม อาจท าให้ท้องเสีย ท้องอืด ท้องเฟ้อได้ 
จากรายงานการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ (Vanderslice & Higgs, 1991) พบว่า ผักและผลไม้ที่อุดม
ไปด้วยวิตามินซี ได้แก่ ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว มีสี  และผักใบเขียว (Vanderslice & Higgs, 1991 and 
Tee, et al., 1998) ยกตัวอย่าง การรับประทานส้มโอ 100 กรัมหรือน้ าส้ม 1 แก้วต่อวัน เพียงพอต่อ
ความต้องการส าหรับบุคคลทั่วไป สภาวะ เช่น เครียด เป็นโรคติดเชื้อ ได้รับการผ่าตัด สูบบุหรี่       
จึงต้องการปริมาณวิตามินซีมากกว่าทั่วไป 2-3 เท่า ดังนั้น บุคคลเหล่านี้จึงต้องรับประทานพืช หรือผัก
ในปริมาณมากกว่าคนทั่วไป หรืออีกทางเลือก คือ สามารถรับประทานวิตามินซีสังเคราะห์ในรูปของ
ยาเม็ดวิตามินที่มีขายตามท้องตลาด เพ่ือให้เพียงพอตามปริมาณที่ร่างกายต้องการ 

สารประกอบฟีนอลิก (Phenolic compounds) จัดเป็นฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ได้รับจาก
ภายนอก และพบได้มากในธรรมชาติในพืชหลายชนิด ได้แก่ พืช ผัก และผลไม้ทั่วไป ชาเขียว ชาด า 
ช็อกโกแลต และไวน์แดง เป็นต้น โดยถูกสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการเจริญเติบโต มีคุณสมบัติเป็น
สารอินทรีย์ที่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีเป็น Aromatic ring ที่มีจ านวน Hydroxyl group อย่างน้อย   
1หมู่ ในโมเลกุล สามารถละลายน้ าได้ สารประกอบฟีนอลิกในธรรมชาติ มีตั้งแต่โมเลกุลอย่างง่ายใน
โมเลกุลประกอบด้วยวงแหวนเบนซีน 1 วง และหมู่ไฮดรอกซิล 1 หมู่ ตัวอย่างเช่น กรดฟีนอลิก ฟีนิล
โปรพานอยด์ ฟลาโวนอยด์ กรดซินนามิก และไทโรซีน เป็นต้น สารประกอบฟีนอลิกที่พบในพืชนั้น   
มีโครงสร้างเป็นพอลิเมอร์ที่ซับซ้อน ได้แก่ ลิกนิน เมลานิน และแทนนิน เป็นต้น สารประกอบฟีนอลิก
ในพืชโดยทั่วไปแสดงคุณสมบัติเป็นกรด สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลอ่ืน ๆ ได้ ภายใน
เซลล์พบในรูปน้อยมาก ส่วนใหญ่มักพบรวมอยู่กับโมเลกุลอ่ืนหลายชนิด เช่น เชื่อมต่อกับมอนอ          



153 

 

แซ็กคาไรด์ หรือไดแซ็กคาไรด์ในรูปของสารประกอบ ไกลโคไซด์ โดยน้ าตาลที่พบมากที่สุดในโมเลกุล
ของสารประกอบฟีนอล คือ น้ าตาลกลูโคส  และพบว่า อาจมีการรวมตัวกันระหว่างสารประกอบ      
ฟีนอลด้วยกันเอง หรือสารประกอบฟีนอลกับสารประกอบอ่ืน ๆ เช่น กรดอินทรีย์ แอลคาลอยด์ และ
เทอร์พีนอยด์ เป็นต้น สารประกอบฟีนอลิกสามารถท าปฏิกิริยากับพันธะเพปไทด์ของโปรตีน เช่น สาร
ประเภทเอนไซม์ มักท าให้เอนไซม์เสียสภาพ สารประกอบฟีนอลิกจะไวต่อการเกิดออกซิเดชันโดย
เอนไซม์ Phenolases สารประกอบฟีนอลิกมีประโยชน์ต่อสุขภาพ สารประกอบฟีนอลิกหลายตัวมี
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และสารต้านการกลายพันธุ์ (Anti-mutagens) มีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพ และ
สามารถป้องกันโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคหัวใจขาดเลือด และมะเร็ง ใช้เพ่ือการถนอมอาหาร โดยใช้
เป็นสารกันหืน ป้องกันปฏิกิริยาการออกซิเดชันของลิพิด (Lipid oxidation) ได้ดีในธรรมชาติ ส่วน
ปริมาณสารกลุ่มฟีนอลิกจะพบแตกต่างกัน โดยเฉพาะกลุ่มสารพอลีฟีนอลิก เช่น แซนโทน 
(Xanthone) และฟลาโวนอยด์ เป็นต้น สารชนิดนี้มีบทบาทส าคัญหลายประการ ได้แก่ ฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ต้านไวรัส ต้านการอักเสบ ต้านการแพ้ และมีคุณสมบัติในการสลาย
ลิ่มเลือด รวมเป็นสารต้านการก่อมะเร็ง และสามารถลดความดันโลหิตได้ด้วย  

แอนโทไซยานิน (Anthocyanin) มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก คือ anthos หมายถึงดอกไม้ 
และ kyanos หมายถึง สีน้ าเงิน แอนโทไซยานิน เป็นสารประกอบกลุ่มฟลาโวนอยด์ ซึ่งมีโครงสร้าง
หลักเป็น C6C3C6 เป็นรงควัตถุท่ีละลายอยู่ใน Sap vacuole ในเซลล์ของพืช เป็นส่วนหนึ่งที่เห็นได้ชัด
ที่สุดในเซลล์พืชที่มีอายุมากโครงสร้างจะมีเนื้อเยื่อหุ้ม และภายในมีของเหลวบรรจุอยู่) ซึ่งมีบทบาทต่อ
สีในดอกไม้ผลไม้ และใบไม้หลายชนิด โดยจะให้สีม่วงแดงไปจนถึงสีน้ าเงิน แอนโทไซยานิน สามารถ
ละลายได้ในน้ า แต่ไม่ละลายในตัวท าละลายประเภท อะซีโตน คลอโรฟอร์ม และอีเธอร์  เป็นต้น  
เกียรติศักดิ์  ดวงมาล (2535) รายงานว่าในการแยกสาร ประกอบจากกลีบดอกของดอกอัญชันซ้อน 
พบฟลาโวนอยด์ในกลีบดอกของดอกอัญชันที่มีสีแตกต่างกันด้วย ซึ่งวิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้ UV, 
MS  และ NMR spectroscopy ส่วนดอกอัญชันชนิดที่มีกลีบดอกสีขาวจะไม่มีแอนโทไซยานิน  และ
มีการศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีต่อความคงตัวของแอนโทไซยานิน ในผลิตภัณฑ์อาหารโดยได้ผลสรุป
ทั่ว ๆ ไป คือ แอนโทไซยานิน จะถูกท าลายด้วยความร้อนระหว่างผ่านกระบวนการต่าง ๆ และการ
เก็บรักษา Maccarone, et al.  (1985) ศึกษาความคงตัวของแอนโทไซยานินในน้ าส้มที่เก็บรักษาใน
สภาวะที่มีอุณหภูมิต่างกัน 3 ระดับ คือ 15, 25  และ 35 องศาเซลเซียส พบว่า อัตราการเสื่อมเสีย
เกิดเป็น 2 เท่าเมื่ออุณหภูมิเพ่ิมขึ้น 10 องศาเซลเซียส Fossen, et al.  (1998) ศึกษาความคงตัวของ
แอนโทไซยานิน (Petunin และ cyanidin-3-glucoside) ที่ความเป็นกรด - ด่างอยู่ในช่วง 1 - 9 เก็บ
รักษาที่อุณหภูมิ 10  และ 23 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 1, 2, 5, 8, 15  และ 60 วัน พบว่า 
ที่ความเป็นกรด - ด่างทุกระดับในสภาวะที่มีอุณหภูมิเดียวกัน เมื่อเวลาในการเก็บรักษานานขึ้นท าให้
ปริมาณของแอนโทไซยานินลดลง ยิ่งอุณหภูมิสูงขึ้นจะท าให้ปริมาณแอนโทไซยานิน ลดลงอย่าง
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รวดเร็ว Cabrita, et al.  (2000) ศึกษาความคงตัวของแอนโทไซยานิน ในสารละลายบัฟเฟอร์โดยมี
ความเป็นกรด - ด่างในช่วง 1.0 - 11.5 เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10  และ 23 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 60 
วัน พบว่า ในทุกระดับความเป็นกรด -ด่าง เมื่ออุณหภูมิในการเก็บรักษาเพ่ิมขึ้นท าให้ปริมาณของแอน
โทไซยานินลดลง เกียรติศักดิ์  ดวงมาล (2535) ศึกษาความคงตัวของแอนโทไซยานินในสารละลาย
กรดไฮโดรคลอริกที่ความเป็นกรด – ด่างเท่ากับ 4.5 โดยเก็บรักษาในสภาวะที่มีอุณหภูมิ 4 ± 1 และ 
30 ± 1 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 63 วัน พบว่า อุณหภูมิในการเก็บรักษาเพ่ิมขึ้นท าให้ปริมาณของแอน
โทไซยานินลดลง Kirca, et al.  (2005) ได้ศึกษาเรื่องความคงตัวของแอนโทไซยานินของ black 
carrot ในน้ าผลไม้ และเนคต้า พบว่า การสลายตัวของแอนโทไซยานินที่เป็นสีของน้ าผลไม้ 
และเนคต้าทุกชนิดเมื่อให้ความร้อนที่ 70  -  80 องศาเซลเซียสแอนโทไซยานินของ black carrot ใน
เนคต้าลูกพีซ และแอปพริคอทจะมีความคงตัวสูงส่วนในน้ าส้มแอนโทไซยานินของ  black carrot     
มีความคงตัวน้อยทั้งในระหว่างการให้ความร้อน และการเก็บรักษาโดยในระหว่างการเก็บรักษานั้น 
การสลายตัวของแอนโทไซยานินเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะใน
เนคต้าสับปะรด การเก็บรักษาโดยการแช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส พบว่า ทุก ๆ ตัวอย่างมี
ความคงตัวเพ่ิมข้ึน การหาค่าแอนโทไซยานินในรูปของไซยานิดิน – 3 -กลูโคไซด์ วิธี pH differential 
(จุฑามาส  สื่อประสาร และคนอื่น ๆ, 2556)  

  

 
 

ภาพที่ 1 ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ ระยะผลอ่อนมีสีขาวอมชมพู ผลกึ่งสุกหรือผลห่ามมีสีแดง (half- 
 ripened) ชมพูเข้มจนถึงสีแดงเมื่อผลแก่ขึ้น และระยะผลแก่เต็มที่จะมีสีม่วงเข้มหรือ
เปลี่ยนเป็นสีด า (fully-ripened) 

 
 ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือการศึกษากระบวนการแปรรูป ในรูปแบบหยีจาก
กากสด และน้ าพร้อมดื่มจากน้ าค้ันของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ในระยะผลกึ่งสุกและระยะผลสุก แล้ว
น าลงสู่ชุมชนเดิมที่ปลูก เพ่ือส่งเสริมการต่อยอด และสร้างเสริมรายได้ระหว่างอาชีพหลักอีกทางหนึ่ง 
และยังเป็นแนวทางนวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมการน าผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ในจังหวัดอ่างทองให้
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สามารถเป็นแหล่งอาหารทางเลือก สร้างรายได้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลมะม่วงหาว
มะนาวโห่ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือถ่ายทอดความรู้จากผลงานวิจัยสู่ชุมชนโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ในระยะผลกึ่งสุก และระยะผลสุก การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงหาว
มะนาวโห่หยีสู่ชุมชนให้กับกลุ่มบุคคลที่สนใจ 
 
3. วิธีการเตรียมการ 

การเก็บผลมะม่วงหาวมะนาวโห่  สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมากในช่วงประมาณเดือน 
พฤษภาคม – สิงหาคม เท่านั้น  ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ หมายถึง  ส่วนเปลือก และเนื้อของ Carissa 
carandas Linn.   เก็บผลแบ่งตามระยะการสุก 2 ระยะคือ ผลกึ่งสุก (half-ripened) และผลสุก 
(fully-ripened) 

การเตรียมผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ เปลือก และเมล็ดมียางมาก ดังนั้น ต้องแกะส่วนเมล็ด
ออก แล้วน าผลล้างแช่ในน้ าสะอาด ไปเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อลดความฝาดจากยางก่อน แล้วจึงน าไปแปร
รูปต่อไป การเก็บในช่องแช่เย็นจะเก็บรักษาได้นานขึ้น และจะท าให้รักษาคุณค่าทางโภชนาการได้ดี
ขึ้น (พัชรี สิริตระกูลศักดิ์, 2559) การแยกน้ าคั้น และกากอย่างง่าย น าตัวอย่างมาลดขนาดโดยใช้ 
เครื่องปั่น กรองตัวอย่างด้วยผ้าขาวบางหรือกระชอน  

 

 

 

ภาพที่ 2 ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ ที่แกะส่วนเมล็ดออก แบ่งตามระยะการสุก 2 ระยะคือ ผลกึ่งสุก 
(half-ripened) และผลสุก (fully-ripened) 
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ภาพที่ 3 ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ ระยะผลกึ่งสุก (half-ripened) แยกส่วนของกากและน้ าคั้น 

 

 

 

ภาพที่ 4 ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ ระยะผลผลสุก (fully-ripened) แยกส่วนของกากและน้ าคั้น 
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4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่หยี 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน 
 

 
 

ภาพที่ 5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน 
 
วัสดุอุปกรณ์ 

1. น้ าคั้นมะม่วงหาวมะนาวโห่แต่ละระยะ 
2. น้ าเชื่อม 
3. เกลือ 
4. ใบหญ้าหวานแห้งปั่น 
5. น้ าต้มสุก 

6. กระทะไฟฟ้า 
7. ภาชนะใส่ 
8. เหยือก 
9. ทัพพี 
10. ผ้าขาวบาง

ขั้นตอนและวิธีท า 
ขั้นตอนการท าน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มแต่ละสูตร ดังนี้ 

การแปรรูปน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่ม ทั้งสองระยะ ปรับสูตรจากต้นต ารับ
สูตรน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่ (องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน) ดังตาราง  

ตารางน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน 

 

ส่วนผสม ร้อยละ 
น้ าคั้นมะม่วงหาวมะนาวระยะผลสุก 

น้ าเชื่อมสูตรหญ้าหวาน 
เกลือ 

35 
64.5 
0.5 
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1) เลือกซื้อใบหญ้าหวานอบแห้งจากมูลนิธิโครงการหลวงออนไลน์ เลือกรหัสสินค้า  
R46905 ที ่http://www.royalprojectmarket.com  

2) เลือกน้าน้้าคั้นยะระผลสุก มาต้มให้อุณหภูมิ 70-100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 นาทใีส่  
ตามอัตราส่วนในตาราง ตั้งพักไว้  

3) วิธีการเตรียมน้้าเชื่อมที่มีส่วนผสมของหญ้าหวาน น้าหญ้าหวานจากข้อ 1 มาชงน้้าอุ่นที่  
65 องศาเซลเซียส (ต้มให้น้้าเดือดแล้วตั้งพักไว้ ) อัตราส่วนใบหญ้าหวาน: น้้า (w/v) สูตร 1 : 25  
ชงทิ้งไว้เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นกรองด้วยกระดาษ whatman เบอร ์1 และน้าสารละลายที่ได้ไปใส่
ขวดวัดปริมาตร 100 มิลลิลิตร ปรับระดับปริมาตรด้วยน้้าเชื่อมที่มีอัตราส่วนน้้าตาลทราย : น้้า (w/v) 
คือ 1 : 1 จะได้น้้าเชื่อมที่มีส่วนผสมของหญ้าหวานทั้งหมด 3 สูตร 

4) น้าข้อ 2 และ 3 เทผสมรวมกัน ตามอัตราส่วนในตาราง  น้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อม 

ดื่มสูตรหญ้าหวาน 

 

 

 

ภาพที่ 6 ใบหญ้าหวานอบแห้งจากจากโครงการหลวง และใบหญ้าหวานแห้งปั่นด้วย blender 

 
 
 
 
 
 
 
 



159 

 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่หยี 
 

 
 

ภาพที่ 7  การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่หยี 
 
วัสดุอุปกรณ์ 

1. กากสดผลมะม่วงหาวมะนาวโห่
แต่ละระยะ 

2. กลูโคสไซรัป หรือ แบะแซ 
3. น้้าตาลปี๊บ 
4. เกลือ 
5. พริกป่น 

6. กระทะไฟฟ้า 
7. ภาชนะใส่ 
8. ไม้กวน 
9. น้้าตาลทรายขาว 
10. ถาด 

 
ขั้นตอนการท้ามะม่วงหาวมะนาวโห่หยี ดังนี้ 

ตารางมะม่วงหาวมะนาวโห่หยี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนผสม ร้อยละ 
กากสดจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ระยะผลกึ่งสุก 

กลูโคสไซรัปหรือแบะแซ 
น้้าตาลปี๊บ 
เกลือป่น 
พริกป่น 

27 
2 
70 
0.5 
0.5 
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1) น้ากากสดจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ทั้งสองระยะมาพักเตรียมไว้ในกระทะไฟฟ้า ตาม 
อัตราส่วนในตาราง 

2) ใส่กลูโคสไซรัป หรือ แบะแซ น้้าตาลปี๊บ เกลือป่น ตามอัตราส่วนในตาราง 
3) คนส่วนผสมทั้งหมดจนเป็นเนื้อเดียวกัน ที่อุณหภูมิห้อง 
4) ตั้งไฟอ่อน ๆ เคี่ยวจนมีลักษณะข้นหนืดประมาณ 3 นาที พึงระวังไม่ให้กระทะร้อนจัดจนเกิน 

ไป และควบคุมเวลาในการปรุงเพื่อให้คงสารแอนโทไซยานินไว้ ห้ามเคี่ยวไฟแรง และใช้เวลานาน อาจ
ท้าให้สีของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนเป็นสีน้้าตาล  

5) พักท้ิงไว้ให้เย็นตัว ส่วนผสมที่เคี่ยวได้พอเหมาะ จะมีลักษณะข้นหนืดยืดติดพายกวนขนมขึ้น 
มา เมื่อเย็นตัวแล้วสามารถแบ่งปริมาณมาปั้นบนถาดที่เทน้้าตาลทรายขาวกับพริกป่น เกลือป่น ใน
อัตราส่วน คือ น้้าตาลทรายขาว 1 ถ้วยตวง เกลือป่น ½ ช้อนชา และพริกป่น ½ ช้อนชา 
 

 

     

 

 

ภาพที่ 8  การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่หยี 
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5. ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
น้้าผลไม้พร้อมดื่ม เป็นชนิดที่สามารถดื่มได้ทันที ซึ่งมีส่วนผสมของน้้าผลไม้แตกต่างกันไป

ขึ้นอยู่กับชนิดของผลไม้ท่ีน้ามาเป็นวัตถุดิบ และวิธีการผลิตของโรงงาน โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น
อีก 2 ประเภทย่อย คือ น้้าผลไม้ 100 % เช่น น้้าส้ม และน้้าสับปะรด เป็นต้น น้้าผลไม้ 25 - 50 % 
เช่น น้้าฝรั่ง และน้้ามะม่วง ซึ่งไม่สามารถผลิตเป็นน้้าผลไม้พร้อมดื่ม 100 % ได้ ต้องน้ามาเจือจาง 
และปรุงแต่งรสชาติก่อน ต้องเป็นของเหลวข้น อาจใสหรือขุ่นอาจมีเนื้อผลไม้แขวนลอย และ
ตกตะกอนเมื่อวางทิ้งไว้ )มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนน้้าผลไม้รวมเข้มข้น มผช.1307/2557( รสอ่ืนที่ไม่
พึงประสงค์ เช่น กลิ่นแอลกอฮอล์ กลิ่นรสเปรี้ยวบูด สิ่งแปลกปลอมต้องไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่
ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม ดิน ทราย กรวด ชิ้นส่วนหรือสิ่งปฏิกูลจากสัตว์ การทดสอบให้ท้าโดย
การตรวจพินิจสารที่ละลายน้้าต้องไม่น้อยกว่า 60 องศาบริกซ์ ห้ามใช้สีสังเคราะห์ และวัตถุกันเสียทุก
ชนิด หากมีการใช้สารให้ความหวานแทนน้้าตาล ให้ใช้ได้ตามชนิด และปริมาณท่ีกฎหมายก้าหนด 
จุลินทรีย์ทั้งหมด ต้องไม่เกิน 1 × 104 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 มิลลิลิตร  แซลโมเนลลา ต้องไม่พบใน
ตัวอย่าง 25 มิลลิลิตร สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส ต้องน้อยกว่า 10 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 มิลลิลิตร 
บาซิลลัส ซีเรียส ต้องไม่เกิน 100 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 มิลลิลิตร คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ ต้อง
ไม่เกิน 100 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 มิลลิลิตร โคลิฟอร์ม โดยวิธีเอ็มพีเอ็น ต้องน้อยกว่า 2.2 ต่อตัวอย่าง 
100 มิลลิลิตร เอสเชอริเชีย โคไล ต้องไม่พบในตัวอย่าง 100 มิลลิลิตร ยีสต์ และรา ต้องน้อยกว่า 100 
โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 มิลลิลติร การทดสอบให้ปฏิบัติตาม AOAC หรือ BAM (U.S.FDA) หรือวิธี
ทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า 

ผักและผลไม้หยี หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน้าผักหรือผลไม้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
มากกว่า ที่ผ่านการท้าแห้ง ดอง เชื่อม แช่อ่ิม กวน อย่างใดอย่างหนึ่ง มาปรุงรสด้วย น้้าตาล เกลือ 
พริก อาจเติมเครื่องปรุงรสอ่ืน เช่น น้้ามะนาว กรดซิทริก ยกเว้นการกวนอาจเติมน้้าตาล เกลือ พริก 
ระหว่างการกวนแล้วอาจน้าไปอบด้วยก็ได้ )มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผัก และผลไม้หยี มผช . 
521/2558( มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผัก และผลไม้หยี มผช. 521/2558 ได้กล่าวว่า การทดสอบให้
ท้าโดยการตรวจพินิจ ค่าวอเตอร์แอกทิวิตีของผัก และผลไม้หยีชนิดแห้ง ต้องไม่เกิน 0.6 ชนิดไม่แห้ง 
ต้องไม่เกิน 0.85 การทดสอบให้ใช้เครื่องวัดวอเตอร์แอกทิวิตีที่ควบคุมอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส 
ห้ามใช้วัตถุกันเสียทุกชนิดจุลินทรีย์ทั้งหมด ต้องน้อยกว่า 1 × 106 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม แซล
โมเนลลา ต้องไม่พบในตัวอย่าง 25 กรัม สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส ต้องน้อยกว่า 10 โคโลนีต่อ
ตัวอย่าง 1 กรัม  เอสเชอริเชีย โคไล โดยวิธีเอ็มพีเอ็น ต้องน้อยกว่า 3 ต่อตัวอย่าง 1 กรัม ยีสต์ และรา 
ต้องน้อยกว่า 1 × 103 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม  
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6.ข้อค้นพบในงานวิจัย 
สรุปผลจากงานวิจัยนี้   พบว่า  ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ระยะผลกึ่งสุกและระยะผลสุก        

ล้วนอุดมไปด้วยวิตามินซี แอนโทไซยานิน และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เมื่อน้าผลมะม่วงหาวมะนาวโห่

มาแยกเป็นกากสดและน้้าคั้น แล้วน้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปต่อ เป็นมะม่วงหาวมะนาวโห่หยีจาก

กากสด และน้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มจากน้้าคั้น  ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปผลมะม่วง

หาวมะนาวโห่ระยะผลกึ่งสุกและระยะผลสุกทั้งหมดก็มีวิตามินซี แอนโทไซยานิน และฤทธิ์ต้านอนุมูล

อิสระ โดยผู้ผลิตสามารถเลือกผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ระยะผลกึ่งสุกมาแปรรูปเป็นมะม่วงหาวมะนาว

โห่หยี และเลือกผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ระยะผลสุกมาแปรรูปเป็นน้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่ม

สูตรหญ้าหวาน  เพ่ือให้ได้น้้าผลไม้พร้อมดื่มเพ่ือสุขภาพที่ลดปริมาณของน้้าตาลลง ผู้วิจัยจึง ใช้สาร

แทนความหวานจากใบหญ้าหวานจากโครงการหลวง มาพัฒนาผลิตภัณฑ์น้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่

พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวานขึ้น และให้ค่าพลังงานลดลงจากการใช้น้้าตาลทรายปกต ิ
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แบบทดสอบความรู้ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาว

โห่หย ีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์น ้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ค้าชี แจง โปรดท้าเครื่องหมาย กากบาท เลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดลงในกระดาษค้าตอบ จ้านวน 20 ข้อ 
1. Carissa carandas มีชื่อสามัญภาษาไทยเรียกว่าอย่างไร 

ก. มะม่วงหาวมะนาวโห่   ข. หนามแดง  
ค. มะม่วงไม่รู้หาว มะนาวไม่รู้โห่  ง. ถูกทุกข้อ 

2. มะม่วงหาวมะนาวโห่ มีฤทธิ์ทางชีวภาพตามข้อใดบ้าง 
ก. พบวิตามินซี    ข.พบสารต่อต้านอนุมูลอิสระ 
ค. พบสารแอนโทไซยานิน   ง.ถูกทุกข้อ 

3. มะม่วงหาวมะนาวโห่เมื่อถึงระยะผลสุกสีม่วงด้าจะมีฤทธิ์ทางชีวภาพข้อใดปรากฏเด่นชัด 
ก. พบวิตามินซี    ข.พบสารต่อต้านอนุมูลอิสระ 
ค. พบสารแอนโทไซยานิน   ง.ถูกทุกข้อ 

4. การทดสอบสารสกัดจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ในระยะผลปรากฏสีใดที่พบค่าวิตามินซีสูงที่สุด 
ก. ขาว     ข. ชมพูแดง 
ค. ม่วงด้า     ง. ถูกทุกข้อ 

5. การทดสอบสารสกัดจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ในระยะผลปรากฏสีใดที่พบค่าแอนโทไซยานินสูง
ที่สุด 

ก. ขาว     ข. ชมพูแดง 
ค. ม่วงด้า     ง. ถูกทุกข้อ 

6. การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้ให้ความรู้การท้าผลิตภัณฑ์หลายอย่างยกเว้นข้อใด 
ก. น้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่ม ข. แยมมะม่วงหาวมะนาวโห่ 
ค. มะม่วงหาวมะนาวโห่หยี  ง. น้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน  

7. การเตรียมผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ เหตุใดจึงต้องแกะส่วนเมล็ดออกแล้วแช่ในน้้าสะอาดไปเก็บไว้
ในตู้เย็น 

ก. เพ่ือลดความฝาดจากยางก่อน  ข. เพ่ือคงความกรอบ สดใหม่ 
ค. เพ่ือลดความหวาน    ง. เพ่ือชะลอการงอกของเมล็ด 
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8. การแยกน้้าคั้น และกากอย่างง่ายของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ ท้าได้โดยวิธีใดที่สะดวก 
ก. ใช้เครื่องปั่น กรองด้วยผ้าขาวบาง  ข. ใช้ครกบด กรองด้วยกระชอน 
ค. ใช้ไม้ทุบ กรองด้วยผ้าขาวบาง  ง. ใช้เครื่องปั่น ไม่ต้องกรอง 

9. เราสามารถเลือกใช้สารให้ความหวานจากพืชใดได้บ้าง 
ก. กระเจี๊ยบหวาน    ข. เฉาก๊วยอบแห้ง 
ค. อัญชันแห้ง     ง. หญ้าหวานอบแห้ง 

10. สูตรหญ้าหวานแบบใดเป็นสูตรที่ผู้บริโภคพึงพอใจมากที่สุดเมื่อใช้ 9 point henodic scale 
testing 

ก. สูตรใบหญ้าหวาน: น้้า สูตร 1 : 5 ข. สูตรใบหญ้าหวาน: น้้า สูตร 1 : 25 
ค. สูตรใบหญ้าหวาน: น้้า สูตร 1 : 35 ง. สูตรใบหญ้าหวาน: น้้า สูตร 1 : 45 

11. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ส่วนผสมในน้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน  
ก. กากสดจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่  ข. น้้าคั้นจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ 
ค. น้้าตาลทราย    ง. ใบหญ้าหวานแห้ง 

12. เมื่อต้องการกรองให้น้้าคั้นมะม่วงหาวมะนาวโห่ใส ควรท้าอย่างไร 
ก. น้าไปปั่นละเอียดอีกครั้ง   ข. น้าไปกรองด้วยผ้าขาวบาง 
ค. น้าไปต้มจนกว่าจะเดือด   ง. ทิ้งไว้ให้ตกผลึก 

13. เพราะเหตุใดเราจึงไม่ควรเด็ดผลมะม่วงหาวมะม่วงนาวโห่มาปั่นทันที 
ก. เตรียมวัตถุดิบต่างๆได้ง่าย   ข. จะยังคงฤทธิ์ชีวภาพได้ดีกว่า 
ค. ยางที่มากจะท้าให้รสชาติขม   ง. ถูกทุกข้อ 

14. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ส่วนผสมในมะม่วงหาวมะนาวโห่หยี 
ก. กากสดจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่  ข. น้้าคั้นจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ 
ค. น้้าตาลปี๊บ     ง. กลูโคสไซรัปหรือแบะแซ 

15. มะม่วงหาวมะนาวโห่หยีระยะผลกึ่งสุก เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตจะมีรสชาติใด 
ก. เปรี้ยวมาก     ข. หวานอมเปรี้ยว 
ค. เค็ม     ง. หวาน 

16. มะม่วงหาวมะนาวโห่หยีควรปั้นเป็นรูปใดเพื่อให้ง่ายต่อการผลิต 
ก. รูปดาว     ข. รูปสี่เหลี่ยม 
ค. รูปกลม     ง. รูปท่อน 
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17. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด จะเก็บรักษาได้นานในสภาวะใดที่เราสามารถท้าได้เอง 
ก. อุณหภูมิติดลบเยือกแข็ง   ข. อุณหภูมิต่้า 
ค. อุณหภูมิสูง    ง. อุณหภูมิห้อง 

18. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนน้้าลูกหม่อน มผช. 851/2557 ใช้วัดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ใด 
ก. มะม่วงหาวมะนาวโห่หยี    ข. ผลสดมะม่วงหาวมะนาวโห่ 
ค. น้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน ง. น้้าคั้นมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

19. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผัก และผลไม้หยี มผช. 521/2558 ใช้วัดมาตรฐานผลิตภณัฑ์ใด  
ก. มะม่วงหาวมะนาวโห่หยี    ข. ผลสดมะม่วงหาวมะนาวโห่ 
ค. น้้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน ง. น้้าคั้นมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

20. การเก็บผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่สามารถน้ามาท้าผลิตภัณฑ์เก็บได้จากที่ใดได้บ้าง 
ก. ทุกที่ที่ปลูก     ข. สิงห์บุรี 
ค. ชัยนาท      ง. อ่างทอง 

 
 
 

เฉลยแบบทดสอบ 
 

1. ง. 
2. ง. 
3. ค. 
4. ก. 
5. ค. 
6. ข. 
7. ก. 
8. ก. 
9. ง. 
10. ข. 

11. ก. 
12. ข. 
13. ค. 
14. ข. 
15. ข. 
16. ค. 
17. ข. 
18. ค. 
19. ก. 

20. ก.
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ภาพที่ ฉ.1- ฉ.3 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่ต าบลบ้านอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 
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ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ (IOC) ในการวัดผลสัมฤทธิ์ 
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่หยี 
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์น ้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อท่ี ผลพิจารณาผู้เช่ียวชาญ คะแนนรวม

∑  
ค่าIOC=∑  

N 

ผลพิจารณา 

คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 

เอกสารประกอบการอบรม และกิจกรรมการอบรมภาคปฏิบัติ 
1.1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

1.2 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

1.3 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
รวม 3 
เฉลี่ย 1 

แบบประเมินความพึงพอใจในการอบรม 
2.1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

2.2 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
รวม 2 
เฉลี่ย 1 
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ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง ของแบบทดสอบ (IOC) ในการวัดผลสัมฤทธิ์ 
 ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่หยี 

 และการพัฒนาผลิตภัณฑ์น ้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน 
 

 

 

 

 

 

ข้อที ่ ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ ผลรวมของ

คะแนน ∑  

ค่า

IOC=∑  
        N 

ผลการ
พิจารณา คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 1 1 1 3 1 สอดคล้อง 
2 1 1 1 3 1 สอดคล้อง 
3 1 1 1 3 1 สอดคล้อง 
4 1 1 1 3 1 สอดคล้อง 
5 1 1 1 3 1 สอดคล้อง 
6 1 1 1 3 1 สอดคล้อง 
7 1 1 1 3 1 สอดคล้อง 
8 1 1 1 3 1 สอดคล้อง 
9 1 1 1 3 1 สอดคล้อง 
10 1 1 1 3 1 สอดคล้อง 
11 1 1 1 3 1 สอดคล้อง 
12 1 1 1 3 1 สอดคล้อง 
13 1 1 1 3 1 สอดคล้อง 
14 1 1 1 3 1 สอดคล้อง 
15 1 1 1 3 1 สอดคล้อง 
16 1 1 1 3 1 สอดคล้อง 
17 1 1 1 3 1 สอดคล้อง 
18 1 1 1 3 1 สอดคล้อง 
19 1 0 1 2 0.67 สอดคล้อง 
20 1 0 1 2 0.67 สอดคล้อง 

รวม 19.34 

เฉลี่ย 0.97 
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ค่า t-test แบบทดสอบก่อน – หลัง การอบรม 
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การประเมินความพึงพอใจในการอบรม 

เรื่อง เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่หยี 
 และการพัฒนาผลิตภัณฑ์น ้ามะม่วงหาวมะนาวโห่พร้อมดื่มสูตรหญ้าหวาน 

บรรยายโดย นางสาวมธุรส รัตนวงศ์สนิท  
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ SD = 

0.035 
5 4 3 2 1 ค่าเฉลี่ย 

1. ความเหมาะสมของเนื้อหาในการอบรม 73.33 26.67 0.00 0.00 0.00 4.73 
2. บุคลิกภาพของวิทยาการผู้ให้การอบรม 73.33 26.67 0.00 0.00 0.00 4.73 
3. เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของวิทยาการ 73.33 26.67 0.00 0.00 0.00 4.73 
4. อุปกรณ์ และโสตทัศนูปกรณ ์ 76.67 23.33 0.00 0.00 0.00 4.77 
5. เอกสารที่ใช้ในการอบรม 73.33 26.67 0.00 0.00 0.00 4.73 
6. ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม 73.33 16.67 10.00 0.00 0.00 4.63 
7. ความเหมาะสมของสถานท่ีจดัอบรม 73.33 26.67 0.00 0.00 0.00 4.73 
8. ความเหมาะสมของอาหารว่าง และ
อาหารกลางวัน 

70.00 30.00 0.00 0.00 0.00 
4.70 

9. สามารถน าความรู้ทีไ่ด้จากการอบรมไป
ใช้ปฏิบัติได้จริง 

73.33 26.67 0.00 0.00 0.00 
4.73 

10. ประโยชน์ท่ีได้จากการอบรม 73.33 26.67 0.00 0.00 0.00 4.73 
 

 
เกณฑ์  

ค่าเฉลี่ย 5.00 – 4.50 หมายถึง ความเหมาะสมระดับมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 4.49  – 3.50 หมายถึง ความเหมาะสมระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 3.49 - 2.50 หมายถึง ความเหมาะสมระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 2.49 – 1.50 หมายถึง ความเหมาะสมระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.49 – 1.00 หมายถึง ความเหมาะสมระดับน้อยที่สุด  
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ชื่อ –นามสกุล นางสาวมธุรส  รัตนวงศ์สนิท 
วัน เดือน ปี ที่เกิด 17 เมษายน 2530 
สถานที่เกิด  นครสวรรค์ 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี 299/33 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านดีพร้อม ซอยดีหนึ่ง 

ถนนสันคู-ท่าทอง ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ.  2553 

 
ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขา
มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการท างาน 
พ.ศ.  2553 
 
พ.ศ.  2562 

 
รับราชการครู ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย                       
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 
รับราชการครู ต าแหน่ง ครูช านาญการ 
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 

ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน รับราชการครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 
ที่ท างานปัจจุบัน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 

  
 


	01-หน้าปกภาษาไทย-Thai-cover
	02-หน้าปกภาษาอังกฤษ-Eng-cover
	03-ใบรับรองวิทยานิพนธ์-Thai-Appove
	04-บทคัดย่อภาษาไทย-Thai-Abstract
	05-บทคัดย่อภาษาอังกฤษ-Eng-Abstract
	06-กิตติกรรมประกาศ-Thai-Acknow
	07-สารบัญ-Content
	08-สารบัญตาราง-Table
	09-สารบัญภาพ-Figure
	10-บทที่1-Chater-I
	11-บทที่2-Chater-II
	12-บทที่3-Chater-III
	13-บทที่4-Chater-IV
	14-บทที่5-Chater-V
	15-บรรณานุกรม-Reference
	16-ภาคผนวก ถึงหน้า 157
	16-ภาคผนวกหน้า158-165
	16-ภาคผนวกหน้า166-170
	17-ประวัติผู้วิจัย-Curriculum-Vitae



