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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถในการตานอนุมูลอิสระของ
น้ําผลไม 3 ชนิด ไดแก น้ําสับปะรด มะมวง และสมโอ ดวยแบคทีเรียกรดแลคติค (Lactobacillus 
plantarum M29) โดยศึกษาสมบัติการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี 2-2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl 
(DPPH) วิตามินซี และสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด พบวาการหมักมีผลในการเพิ่มสมบัติการตาน 
ออกซิเดชั่น จากการตรวจสอบสารตานอนุมูลอิสระทุก ๆ 24 ชั่วโมง โดยปริมาณวิตามินซี 
ปริมาณฟนอลิก และคาการตานอนุมูลอิสระ (DPPH) ของน้ําผลไมหมักเพิ่มขึ้น เมื่อเวลาในการหมัก 
เพิ่มขึ้น และพบวาที่ 60 ชั่วโมง มีคาสูงสุดโดยสามารถเพิ่มคาการตานอนุมูลอิสระในน้ําสับปะรด 
และมะมวงเปน 55.64 และ 72.39 เมื่อเทียบจากปริมาณกอนการหมัก คือ 34.62 และ 47.39 
ตามลําดับ ยกเวนน้ําสมโอมีคาลดลงเหลือเพียง 4.27 เมื่อเทียบจากปริมาณกอนการหมักคือ 5.26 
สวนปริมาณวิตามินซีในน้ําสับปะรด มะมวง และสมโอมีปริมาณที่ 39.65 7.15 และ 202.54  mg 
Ascorbic acid/100 ml ตามลําดับ เมื่อเทียบจากปริมาณกอนการหมัก คือ 24.05  4.29 และ 
43.29  mg Ascorbic acid/100 ml ตามลําดับ สําหรับปริมาณสารฟนอลิกทั้งหมด โดยการเปรียบ 
เทียบกบัสารมาตรฐานกรดแกลลิคในน้ําผลไมทั้ง 3 ชนิด พบวามีคาสูงสุดเมื่อทําการหมัก 24 ชั่วโมง 
ในน้ําสับปะรด มะมวง และสมโอมีคาอยูที่ 6.49 11.14 และ 3.20 mg gallic acid/L เมื่อเทียบจาก 
ปริมาณกอนการหมัก คือ 2.31 1.41 และ 2.38 mg gallic acid/L ตามลําดับ หลังจากนั้น 
จะมีคาลดลง (48 ชั่วโมง) และเพิ่มขึ้นเมื่อหมักที่ 60 ชั่วโมง ขอมูลเหลานี้แสดงใหเห็นวาการหมัก 
น้ําผลไมดวยแบคทีเรียกรดแลคติคชวยเพิ่มความสามารถในการตานอนุมูลอิสระได 
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Abst ract  

 
The purpose of this study is to compare the effects of lactic acid fermentation 

by Lactobacillus plantarum M29 on antioxidant properties of three types of juice 
(Pineapple, Mango and Pomelo). Free radical scavenging activity (DPPH), Ascorbic acid 
and total phenolic content of fermented juice was determined and compared with 
its unfermented. The result revealed that DPPH scavenging activity, phenolic 
compounds and, especially, ascorbic acid were significant increase after fermentation 
compared to non-fermented juice (p < 0.05). At 60 hrs, we found that DPPH 
scavenging activity (55.64 and 72.39) in fermented pineapple and mango juices were 
significantly increased as compared to non-fermented (34.62 and 47.39), respectively. 
As well as ascorbic acid content were 39.65 , 7.15 and 202.54 mg Ascorbic acid/100 
ml (p<0.05) in fermented pineapple, mango and pomelo juices were significantly 
increased as compared to non-fermented, respectively. However, we found phenolic 
content was increase after 24 hrs of fermentation. In summary, fermentation by lactic 
acid bacteria clearly improved the antioxidant activity of juice. 
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บทที่ 1  
บทนํา 

 
1.1 ความสําคัญและที่มาของงานวิจัย 
 
 ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม อุดมสมบูรณไปดวยผลไมและผักนานาชนิด และมีให 
บริโภคกันเกือบตลอดป โดยสวนใหญคนนิยมบริโภคผักและผลไมสด สวนผักและผลไมอีกสวนหนึ่ง 
นําไปใชในอุตสาหกรรมการแปรรูปเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะการแปรรูปดวยกระบวนการหมักดองซึ่ง 
เปนวิธีการถนอมอาหารที่งาย และมีตนทุนต่ํา โดยแบคทีเรียกรดแลคติค (Lactic Acid Bacteria : 
LAB) มีบทบาทสําคัญในกระบวนการหมักดอง (มัณฑนา, 2543) นอกจากนี้แบคทีเรียกรดแลคติคจะ 
ผลิตกรดแลคติค และสารอินทรียอื่นๆที่เกิดขึ้น ทําใหผักและผลไมดองมีรสเปรี้ยวและมีกลิ่นเฉพาะตัว  
รวมทั้งผลิตภัณฑน้ําผักและผลไมหมัก การหมักสวนใหญอาศัยแบคทีเรียกรดแลคติค โดยธรรมชาติ 
(Natural fermentation) ซึ่งสวนใหญมาจากผักและผลไมที่นํามาแปรรูป แบคทีเรียกรดแลคติคที่มี 
บทบาทสําคัญในผักและผลไม  ไดแก  Lactobacillus spp. และ Pediococcus spp. 
 
 สารตานอนุมูลอิสระกอใหเกิดอันตรายตอรางกายหลายอยาง เชน กอใหเกิดการอักเสบ 
การทําลายเนื้อเยื่อ ทําใหเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคมะเร็ง และเกิดตอกระจกในผูสูงอายุ 
เปนตน  การเกิดอนุมูลอิสระมีสาเหตุมาจากภายนอกและภายในรางกาย โดยสารในกลุมของเบตา 
แคโรทีน วิตามินอี  วิตามินซี  และสารประกอบฟนอลิก ไดแก ฟลาโวนอยด  กรดฟนอลิก  และ 
แอนโธไซยานิน  ซึ่งพบทั่วไปในใบ ลําตน  และเปลือกของพืช  มีความสามรถในการทําลายฤทธิ์ของ 
อนุมูลอิสระ  จึงเรียกวา สารตานอนุมูลอิสระ หรือ antioxidant โดยน้ําผลไมที่พัฒนาขึ้นจาก 
กระบวนการหมัก จะสามารถเพิ่มกิจกรรมการตานอนุมูลอิสระ  ปริมาณสารประกอบฟนอลิก และ 
ฟลาโวนอยดได (Juan and Chou,  2010) ดังนั้นกระบวนการหมักจึงสามารถนํามาประยุกตใชใน 
การพัฒนาผลิตภัณฑ และทําการศึกษาผลของกิจกรรมการตานอนุมูลอิสระ และสารประกอบโพลี- 
ฟนอลของน้ําผลไมทั้งกอนและหลังกระบวนการหมัก  โดยการใชกลาเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติค  เพื่อ 
พัฒนากระบวนการหมักน้ําผลไม ทั้งยังชวยควบคุมคุณภาพน้ําผักและน้ําผลไมและเพิ่มปริมาณ 
จุลินทรียโปรไบโอติกในผลิตภัณฑอีกดวย  นอกจากนี้ยังเปนการเพิ่มมูลคาและคุณคาทางโภชนาการ 
ของน้ําผลไม และเปนการระบายผลิตผลทางการเกษตรออกสูตลาดในประเทศและตางประเทศ จึงได 
ทํางานวิจัยนี้ เพื่อเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑทางการเกษตรใหมีมูลคาและ 
คุณคาทางโภชนาการเพิ่มสูงขึ้น 
 

1.2 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาการผลิตน้ําผลไมหมัก 3 ชนิด ไดแก น้ํามะมวง น้ําสับปะรด และน้ําสมโอ  ดวย  
Lactobacillus plantarum  M29  

2. เพื่อศึกษาผลของการหมักตอคุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาของน้ําผลไม 
หมักที่ผลิตได 
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3. เพื่อศึกษาผลของกิจกรรมการตานอนุมูลอิสระ  วิตามินซี  และสารฟนอลิกทั้งหมดของ 
น้ําผลไมกอนและหลังกระบวนการหมัก 

4. เพื่อศึกษาการยอมรับทางประสาทสัมผัสตอผลิตภัณฑน้ําผลไมหมัก 
 

1.3  ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 
 ศึกษาการผลิตน้ําผลไมหมักดวย Lactobacillus plantarum M29 โดยใชกลาเชื้อ1%(v/v) 
และเพื่อศึกษาถึงคุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาของน้ําผลไมทั้งกอนและหลังกระบวนการ 
หมัก  จากนั้นศึกษาผลของการหมักตอกิจกรรมการตานอนุมูลอิสระ  รวมทั้งศึกษาผลการยอมรับทาง 
ประสาทสัมผัสตอผลิตภัณฑน้ําผลไมหมัก  
 

1.4  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1.  ทราบถึงผลของการใชกลาเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติคในการหมักน้ําผลไม 
 2.  ทราบถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการตานอนุมูลอิสระโดยการหมักน้ําผลไม ซึ่งอาจ 
นําขอมูลที่ไดไปประยุกตใชในการพัฒนาเปนอุตสาหกรรมได 

3.  ทราบถึงขอมูลพื้นฐานในการศึกษากระบวนการผลิตน้ําผลไมหมักดวยแบคทีเรียกรด- 
แลคติคทั้งคุณภาพทางกายภาพ  เคมี  และจุลชีววิทยา 
 4.  เปนแนวทางในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑจากผลิตผลทางการเกษตรของไทย 
และเปนการเพิ่มคุณคาทางโภชนาการของผลิตภัณฑอีกดวย 
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บทที่ 2  
ตรวจเอกสาร 

 
2.1  น้ําผลไม (ชอลัดดา,2551) 
 

น้ําผลไมเปนอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญตอ 
เศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่มีผลผลิตผลไมสดมีปริมาณมากเกินความตองการ 
ของตลาด ซึ่งกอใหเกิดปญหาตกต่ํา และความสูญเปลาจากการเนาเสีย ดังนั้นการนําผลไมสดดังกลาว 
มาแปรรูปเปนน้ําผลไม จึงเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตทางการเกษตรใหสูงขึ้น และลดความ 
เสียหายอันเกิดจากขอจํากัดของอายุการเก็บรักษาลง 

 
 น้ําผลไม หมายถึง ของเหลวที่สกัดจากผลไมสวนที่บริโภคได โดยวิธีบีบคั้นหรือใชกรรมวิธี 
เชิงกลอื่น ๆ โดยทั่วไปน้ําผลไมที่ไดจะขุน เนื่องจากมีองคประกอบของเซลลที่เปนคอลลอยดกระจาย 
อยูแตกตางกันไปตามลักษณะของเนื้อเยื่อของผักและผลไมแตละชนิด นอกจากนี้ยังมีสวนที่เปนน้ํามัน 
หรือไขมัน เม็ดสี เนื้อ หรือเปลือกผลไมปนอยูดวย น้ําผลไมบางชนิดสามารถบริโภคไดในลักษณะ 
แบบขุนตามธรรมชาติ แตบางชนิดจะบริโภคไดเมื่อผานกระบวนการทําใหใสแลว ประเภทของน้ํา 
ผลไมสามารถแบงออกไดตามกรรมวิธีการผลิตและความนิยมของตลาดดังนี้ 
 
 1. น้ําผลไมเขมขน ผลิตจากการนําผลไมแทจากธรรมชาติไปตมภายใตสุญญากาศเพื่อ 
ระเหยน้ําบางสวนออกจนไดน้ําผลไมที่เขมขน เมื่อจะนํามาบริโภคตองนํามาผสมน้ําเพื่อเจือจางกอน 
น้ําผลไมประเภทนี้นิยมผลิตเพื่อการสงออกเปนหลัก เนื่องจากสะดวกตอการนําไปใชและประหยัด 
คาขนสง ทั้งนี้น้ําผลไมเขมขนสวนใหญจะถูกนําไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร และ 
เครื่องดื่มตางๆ 
 2. น้ําผลไมพรอมดื่ม เปนน้ําผลไมที่สามารถดื่มไดทันที ซึ่งมีสวนผสมของน้ําผลไมแตกตาง 
กันไป ขึ้นอยูกับชนิดของผลไมที่นํามาเปนวัตถุดิบและวิธีการผลิต โดยสามารถแบงออกไดเปน 2 
ประเภทยอย  คือ 

− น้ําผลไม     100% 

− น้ําผลไม 25-50% ซึ่งไมสามารถผลิตเปนน้ําผลไมพรอมดื่ม 100% ได 
ตองนํามาเจือจางและปรุงแตงรสชาติเสียกอน 

 3. น้ําผลไมปรุงแตงกลิ่น ผลิตโดยการนําผลไม หรือเนื้อผลไมประมาณ 25% ขึ้นไป เจือสี 
สังเคราะหแลวทําใหเขมขนดวยน้ําตาล โดยกอนจะดื่มตองนําไปผสมน้ําตามอัตราสวนที่ระบุเพื่อลด 
ความเขมขน 
 4. น้ําผลไมสําเร็จรูปชนิดผง ผลิตโดยการนําน้ําผลไมมาคั้นระเหยน้ําออกแลวปนแหงใหเปน 
ผงกอนนํามาบรรจุในถุงชง เพื่อความสะดวกในการบริโภค 
 
 น้ําผลไมในปจจุบันอาจเปนน้ําผลไมเพียงชนิดเดียว หรืออาจเปนน้ําผลไมผสม เชน น้ําผลไม 
รวมหรือน้ําผลไมผสมน้ําชา น้ําผลไมผสมเครื่องเทศหรือสมุนไพร นอกจากนี้น้ําผลไมอาจมีการเสริม 
ดวยสารที่มีคุณสมบัติเชิงหนาที่ (functional) เชน ใยอาหาร แคลเซียม วิตามินซี เปนตน และบาง 
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ชนิดอาจมีการเติมแอลกอฮอลดวย คุณคาทางอาหารของน้ําผลไมขึ้นอยูกับปริมาณวิตามินซี (กรด-
แอสคอบิก) เปนสวนใหญ โดยจะมีวิตามินซีระหวาง 1-3000 มิลลิกรัม /100 กรัม ขึ้นอยูกับพันธุ 
แตละชนิดของผักและผลไม กระบวนการผลิต เชน อุณหภูมิ และระยะเวลาในการเก็บรักษาน้ําผัก 
ผลไมใหประโยชนตอรางกาย เนื่องจากอุดมไปดวย วิตามิน เกลือแรและมีใยอาหารประเภท เพคติน 
(pectin) ที่ชวยลดอาการทองเสียได น้ําผลไมเปนแหลงของน้ําตาล เชน กลูโคส ฟรุคโตส และซูโครส 
ซึ่งรางกายนําไปใชไดงายในขณะเดียวกันก็มีแรธาตุตางๆที่มีประโยชนตอรางกาย เชน โปแตสเซียม 
แคลเซียม ฟอสฟอรัส คลอไรด ซัลเฟอร โซเดียม เหล็ก ทองแดง และอื่นๆ 
 

นันทยา (2551) กลาววาผักและผลไมแมจะเปนแหลงของวิตามิน แตขอมูลยังมีไมมากและ 
ยังไมครอบคลุม จากการหาปริมาณเบตาแคโรทีน วิตามินอี และวิตามินซีในผลไม โดยสุมตัวอยาง 
ผลไมที่มีขายทั่วไปจํานวน 63 ชนิด ผลไมที่มีสารตานอนุมูลอิสระ เชน มะมวงน้ําดอกไมสุกมีปริมาณ   
วิตามินซีประมาณ 15 mg/100g ของสวนของผลไมที่รับประทานได สมโอขาวแตงกวา 48 mg/100g 
และสับปะรดพันธุศรีราชา 12 mg/100g ตามลําดับ       
 
2.2  มะมวง 
 
 มะมวงเปนไมยืนตนขนาดใหญ สูง 10 เมตร ถึง 27 เมตร เปลือกตนขรุขระ สีออกเทาเขม 
มีรูอากาศเล็กๆจํานวนมาก อายุมากเปลือกจะแตกเปนเกล็ด ใบเรียวแหลมมีกลิ่นเฉพาะ กานใบสั้น 
แทบไมเห็น ดอกชอใหญประมาณ 3000 ดอกยอย มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเหลืองออนไมมีกาน ผลสวน 
ที่ติดขั้วจะโต กวาสวนปลาย ผลคลายไต ผลดิบสีเขียวเขมบางออนบางแลวแตพันธุ เมื่อสุกจะมีส ี
เหลือง (พิสุทธิพร, 2537) 
 
 วิจิตร (2554) กลาววาพันธุน้ําดอกไม  ลักษณะผลโตปานกลาง ขนาดเฉลี่ยผลยาว 16 ซม. 
กวาง 7.2 ซม. และหนา 6.9 ซม. ทรงผลรูปไขยาวๆดานขั้วผลอูม คอยๆลอบเขาสูปลาย ปลาย 
ผลแหลม ไหลผลดานทองมน ไหลผลดานหลังลาดลง จงอยผลเล็กมาก ผิวผลเรียบ ผลแกมีสีเขียว 
ออน มีนวลสีจางกวาหนังกลางวัน เห็นทอน้ํายางบริเวณผิวชัด ผลสุกผิวสีเหลืองอมเขียวจนถึงเหลือง 
เปลือกบาง นุม เนื้อผลละเอียด หนา เนื้อแนนสีเหลืองสม ฉ่ําน้ํา เมล็ดบางมาก ไมมีเสนใย รสหวาน 
ไมจัด กลิ่นหอม  
 

  2.3  สับปะรด (นิดดา, 2550) 
  
 สับปะรด ภาคอีสานเรียก บักนัด ภาคเหนือเรียก มะขะนัด พัทลุงเรียกวา ยานัด สุราษฎร- 
ธานี ชุมพร และระนองเรียกวา สับรด สับปะรดมีแหลงกําเนิดอยูในทวีปอเมริกาใต พบโดย 
คริสโตเฟอร โคลัมบัส นักเดินเรือชาวสเปน เมื่อป คศ.1493 ที่อยูบานชาวอินเดียนแดง  ชื่อเดิมตาม 
ภาษาทองถิ่น เรียกวา นานา (nana)  หมายถึงผลไมรสวิเศษ ชื่อนี้ถูกนําไปตั้งเปนชื่อวิทยาศาสตร 
ซึ่งชาวฝรั่งเศสก็นําไปใชเรียกสับปะรดแบบทับศัพทวา อานานา (ananas) ภาษามาเลย อินโดนีเซีย 
และฟลิปปนสเรียกเหมือนกันวา นานาส (nanas) สวนชาวอังกฤษตั้งชื่อสับปะรดวา pineapple 
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เนื่องจากกะลาสียุคแรกพบเขา เห็นวาผลของมันดูละมายคลายกับลูกสนที่มีชื่อสามัญวา pine 
ดวยเหตุนี้สับปะรดจึงมีชื่อสามัญวา Pineapple ชื่อวิทยาศาสตรวา Ananas comosus (L) Merr. 
 
 ในคริสตศตวรรษที่ 17 สับปะรดยังไมเปนที่รูจักมากนักในอยูชาวยุโรป ผูไดลิ้มลองผลไม 
ชนิดนี้ คือ ชนชั้นกษัตริยและผูมีฐานะ สับปะรดจึงเปนสัญลักษณของไมตรีในการตอนรับขับสูและ 
แสดงฐานะอันสูงสงของเจาของบาน ดังนั้นจึงทําใหมีผูเรียกขานชื่อของสับปะรดวา ผลไมของ 
พระราชา  มีรายงานของชาวตะวันตกอางวา พบสับปะรดในไทย พมา และรัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย 
ชวงป พ.ศ.2223-2243 ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช คนไทยภาคกลางเรียก สับปะรด 
ตัวสะกดแบบเกาในอักขราภิธานศัพทที่หมอบรัดเลยพิมพขึ้นเมื่อป พ.ศ.2416 คือ สัพรศ ซึ่งคําวา รศ 
แปลวา รสชาติ เชนเดียวกับที่สะกดวา รส แบบปจจุบัน เมื่อรวมความแลวนาจะพออนุมานไดวาผล 
สัพรศ หรือ สับปะรด คนไทยโบราณชิมแลวคงรูสึกวามันมี สรรพรส คือมีหลากหลายรสชาติ 
จึงเรียกผลไมชนิดนี้วา สัพรศ ตอมาจึงเพี้ยนเปน สับปะรด 
 
 สับปะรดเปนพืชลมลุก สูงเต็มที่ประมาณ 1 เมตร ลําตนอยูใตดิน ใบสีเขียวออนหรือ 
สีเขียวปนแดง แลวแตพันธุ ใบหนาและแข็ง มีหนามที่ขอบใบ ปลายใบแหลม ใบเปนกาบซอน 
กันอยูรอบลํา-ตน หลังใบมีนวลสีขาว ดอกจะงอกขึ้นมาตรงกลางระหวางพุมใบ ประกอบดวย 
ดอกเล็กๆสีแดง จํานวน100-200 ดอก สับปะรดหนึ่งผลจึงประกอบขึ้นจากผลยอย ๆนับรอยรวมกัน 
รอบผลมีตาสีเขียวมากมายเรียงกันอยางเปนระเบียบ ขนาดเสนผานศูนยกลางผล 10-14 ซม. 
เนื้อในสีเหลือง ฉ่ําน้ํา รสหวานและหวานอมเปรี้ยว 
 

คุณคาอาหารและสรรพคุณเนื้อสับปะรด มีเอนไซมโบรมีเลน (bromelain) ซึ่งชวยยอย 
โปรตีน จึงมีการใสน้ําสับปะรดในการหมักเนื้อ เพื่อทําใหเนื้อนุม หรือถามีอาการแนนทอง หลังจาก 
กินอาหารประเภทเนื้อสัตวมากๆ ใหดื่มน้ําสับปะรดหลังอาหารก็ชวยลดอาการแนนทองได โบรมีเลน 
ยังจะชวยปรับสภาพของเหลวตางๆในรางกายใหเปนกลาง และกระตุนการหลั่งฮอรโมนของตับออน 
ใหทํางานปกติ ขอควรระวัง น้ําสับปะรดเปนของตองหามสําหรับผูปวยที่เปนโรคเบาหวานชนิด 
hypoglycemia (ผูปวยที่มีระดับน้ําตาลในเลือดสูง) เพราะในสับปะรดมีน้ําตาลสูง โดยเฉพาะน้ําตาล 
ฟรักโทสที่ดูดซึมเขาสูรางกายไดรวดเร็ว  

 
อมรรัตน (2554) กลาววาน้ําสับประรดมีปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดสูง เพราะมีอัตรา 

สวนน้ําตาลตอกรดสูง ซึ่งเปนคุณสมบัติเฉพาะตัว จึงเปนผลใหปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดสูง 
 
อําภา และคณะ (2553) กลาววาสับปะรดเปนไมผลเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย           

มีปริมาณการผลิตและการสงออกสูงเปนอันดับหนึ่งของโลกคิดเปนมูลคาการสงออกนับหมื่นลานบาท
ตอป   อีกทั้งเปนผลไมที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง ประกอบไปดวย วิตามินซี และแคโรทีนอยด   
ซึ่งสารทั้งสองนับวาเปนสารที่มีฤทธิ์ในการตานออกซิเดชัน  
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2.4  สมโอ  
 

สมโอมีชื่อสามัญ Pomelo ชื่อวิทยาศาสตร: Citrus maxima Merr. ชื่ออื่น สีมาบาลี สังอู 
กะเหรี่ยง-แมฮองสอน เรียกวา มะขุน มะโอ ลักษณะเปนไมยืนตนขนาดเล็ก แตกกิ่งกานสาขาที่เรือน 
ยอดของตน ลําตนมีสีน้ําตาล และมีหนามเล็ก ๆ อยู สูงประมาณ 8 เมตร  ใบเปนใบประกอบ มีใบ 
ยอย 1 ใบ แผนใบเหมือนมะกรูด คือแบงใบเปน 2 ตอน แตขนาดใบใหญกวา ใบหนาแข็ง มีสีเขียวแก 
มีกลิ่นหอม ดอกออกเปนชอสั้นหรือดอกเดี่ยว ตามบริเวณงามใบมีสีขาว ปลายกลีบมนมี 4 กลีบ กลาง 
ดอกมีเกสร 20-25 อัน ผลรูปรางกลมโต บางพันธุตรงขั้วมีจุกสูงขึ้นมา ผิวผลเมื่อยังออนมีสีเขียว 
เมื่อแกจัดเปลี่ยนเปนสีเขียวอมเหลือง ผิวของผลไมเรียบ ภายในผลเปน ชอง ๆ มีแผนบาง ๆ สีขาว 
กั้นเนื้อใหแยกออกจากกัน เนื้อแตละสวนเรียกวากลีบ มีรสหวาน หรือหวานอมเปรี้ยว มีเมล็ดฝง 
อยูระหวางเนื้อมากกวา 1 เมล็ด ประโยชนใชเปนอาหาร เปลือกผลสีขาวเชื่อมเปนอาหารหวาน 
เนื้อผลรับประทานเปนผลไม ทํายําสมโอ ใสขาวยํา ทําเมี่ยงสมโอ และน้ําผลไม    

 
ผิวผลนอกสุด มีน้ํามันหอมระเหย เปลือก ผลสีขาว มีสารเพคตินสูง ธาตุฟอสฟอรัส 

แคลเซียม และอื่น ๆ เนื้อผลมีกรดอินทรีย วิตามินซี เอ และบี มีธาตุแคลเซียม ฟอสฟอรัส และสาร 
อื่น ๆ  ใชเปนยา ใบแกปวดขอ ทองอืดแนน แกปวดหัว ดอก แกปวดกระเพาะอาหาร แกปวดกระบัง 
ลม ขับเสมหะ และขับลม ผลแกเมาสุรา ขับลมในกระเพาะอาหาร ชวยเจริญอาหาร เปลือกผลขับลม 
ชวยขับเสมหะ แนนหนาอก ไอ ปวดทองนอย ไสเลื่อน หรือตมน้ําอาบ แกคัน และตําพอกฝ เมล็ดแก 
ไสเลื่อน แกปวด ทอง รากแกหวัด แกไอ แกปวดกระเพาะ อาหาร และไสเลื่อน (กลุมธุรกิจพืชครบ 
วงจร, 2554)  

 
วันเพ็ญ ( 2554) กลาววา สมโอเปนผลไมที่นิยมบริโภคกันมากทั้งในและนอกประเทศโดย 

บริโภคเฉพาะสวนเนื้อในป 2550 มีการสงออกสมโอแกะเนื้อตลอดทั้งป ประมาณ 1.2 ตันตอสัปดาห 
สมโอเปนแหลงใยอาหารที่มีคุณภาพดี มีสารประกอบไบโอแอคทีพ (bioactive compounds) เชน 
ฟลาโวนอยด และวิตามินชี ที่มีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระ (antioxidant) 

 
อาทิตย และคณะ ( 2552) กลาววาสมโอเปนผลไมเพื่อสุขภาพมีรสชาติดี คือ มีรสหวานอม 

เปรี้ยวซึ่งขึ้นอยูกับพันธุ และมีคุณคาทางโภชนาการสูงโดยเปนผลไมหนึ่งที่มีวิตามินซี สมโอเปนผลไม 
ที่มีเปลือกหนาทําใหสามารถเก็บรักษาไดนาน สมโอพันธุขาวทองดีมีปริมาณ TSS ในน้ําคั้นอยู 
ประมาณ 10.25 – 11.36 o Brix การเปลี่ยนแปลงปริมาณของ TA ในน้ําคั้นพบวาปริมาณของ TA 
มีคาลดลงตามอายุการเก็บเกี่ยวที่มากขึ้น แตจะมีการลดลงเพียงเล็กนอย อัตราสวน TSS/TA จะเพิ่ม 
ขึ้นตามอายุของสมโอ แสดงวาขณะที่ผลสมโอยังออนอยูจะมีรสเปรี้ยว และรสเปรี้ยวของผลนั้น จะ 
ลดลงอยางชา ๆ พรอมกับมีรสหวานมากขึ้น เพราะปริมาณกรดลดลงตลอดการเจริญเติบโต 
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2.5  แบคทีเรียกรดแลคติค (Lactic Acid Bacteria : LAB) 
 
 แบคทีเรียกรดแลคติคเปนแบคทีเรียที่เกี่ยวของกับอาหารหมัก  พบทั่วไปในธรรมชาติและ 
พบมากในน้ํานม เนื้อสัตว สวนในผักและในพืชพบบางเล็กนอย  นอกจากจะมีบทบาทในการแปรรูป 
อาหารหมักดองแลว ยังสามารถยับยั้งการเจริญและและทําลายจุลินทรียที่ทําใหอาหารเนาเสียรวมทั้ง 
จุลินทรียกอโรคอีกดวย  ในปจจุบันผูบริโภคเอาใจใสตอสุขภาพมากขึ้น และพยายามหลีกเลี่ยงการใช 
สารเคมีในการถนอมอาหาร ทําใหมีความสนใจในการทําสารยับยั้งจากธรรมชาติมาใชเปนสารกันเสีย 
ในอาหาร  เชน แบคเทอริโอซิน เปนตน แบคทีเรียแลคติคสวนใหญเปนแบคทีเรียที่ปนเปอนมาจาก 
ผลิตผลทางการเกษตร และเครื่องมือที่เกี่ยวของกับการเกษตร   
  
 ปจจุบันมีการพัฒนาการใชประโยชนของแบคทีเรียกลุมนี้เพื่อใชเปนกลาเชื้อในกระบวนการ 
ผลิตอาหารหมักหลากหลายชนิด เชน ไสกรอกหมัก  แหนม  ผลิตภัณฑนมหมัก  จากเทคนิคการผลิต 
กลาเชื้อตั้งตน มีผลทําใหเกิดการพัฒนากระบวนการหมัก  และผลิตภัณฑหมักดองชนิดตาง ๆ ใหมี 
คุณลักษณะที่ดี (วิลาวัณย, 2536) 
 
 แบคทีเรียกรดแลคติคเปนแบคทีเรียแกรมบวก ไมเคลื่อนที่  มีปริมาณกัวนีนและไซโทซีนต่ํา 
(low  guaninecytosine content: GC)  ไมสรางเอนไซมคะตะเลส (catalase negative) ทนตอ 
กรด (acid tolerant) ไมสรางสปอร (Non-sporulating) ลักษณะสัณฐานวิทยา (rod) และกลม 
(cocci)  ซึ่งสามารถสังเคราะหกรดแลคติกเปนผลิตภัณฑหลัก ระหวางการหมักคารโบไฮเดรต 
(Axelsson, 2004)  การจัดเรียงกลุมของแบคทีเรียกรดแลคติคในสกุลตางๆ ขึ้นอยูกับรูปราง ลักษณะ 
รูปแบบของการหมักน้ําตาลชนิดตาง ๆ ความสามารถในการทนเกลือ การทนกรดและทนดาง และ 
การเจริญที่อุณหภูมิตางๆ จากความสามารถในกระบวนการเมตาบอลิซึม จึงจัดแบคทีเรียกรดแลคติค 
เปนแบคทีเรียกลุม heterogeneous  ซึ่งมีความสามารถปรับตัวตอสภาพแวดลอมในกระบวนการ 
หมักไดอยางกวางขวาง แบคทีเรียกรดแลคติคถูกนํามาใชในการผลิตอาหาร และถนอมอาหารมาเปน 
ระยะเวลานาน และถูกนํามาใชเปนกลาเชื้อกันอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมอาหารหมักดอง ไมวา 
จะเปนผลิตภัณฑนมหมัก (dairy product)  ผักและผลไมดอง (pickled fruits and vegetables) 
และหญาหมัก (silage) และในอุตสาหกรรมอาหารชนิดอื่นๆอีกมากมาย  แบคทีเรียกลุมนี้สามารถ 
นํามาใชในอาหารไดอยางปลอดภัยโดยยอมรับวาเปนจุลินทรียที่ปลอดภัย (Generally  Recognized  
As Safe;  GRAS) เพื่อยืดอายุของอาหาร  เพื่อคุณคาทางโภชนาการ ปรับปรุงกลิ่นรส และคุณคาทาง 
ผลิตภัณฑ นอกจากนี้แบคทีเรียกรดแลคติคมีบทบาทตอกระบวนการผลิตโปรตีน เพื่อนํามาประยุกต 
ใชในการดูแลสุขภาพรางกาย หรือเพื่อนํามาพัฒนาเปนวัคซีนชนิดใหม ทั้งยังมีคุณสมบัติในการใช 
คารโบไฮเดรตที่ซับซอน หรือกลุมพรีไบโอติก เชน ฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด ซึ่งไมสามารถยอยสลาย 
ไดโดยมนุษย และจุลินทรียชนิดอื่นๆ (วิลาวัณย, 2536) 
 

Baardseth et al. (2009) กลาววาแบคทีเรียกรดแลคติค ชวยลดการเกิดสารกอมะเร็ง 
(Acrylamide) ซึ่งเปนสารกอมะเร็งในมันฝรั่งทอดได โดยทําการ ทดลองทั้งในมันฝรั่งแทงทั้งที่ผาน 
การลวกและไมลวก จากนั้นนํามาหมักดวย Lactobacillus plantarum NC8 ที่อุณหภูมิ 37 oC 
เปนเวลา 45 และ 120 นาที จากนั้นนํามาทอด แลวทิ้งไวใหเย็น พบวาการลวกมันฝรั่งกอนที่นํามา 
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ทอดสามารถลดการเกิดสารกอมะเร็งไดโดยมันฝรั่งที่ผานการลวกแลวนํามาหมักดวยสภาวะดังกลาว 
สามารถลดการเกิดสารกอมะเร็ง ไดถึงรอยละ 79 และ 94 สําหรับการหมักที่ 45 และ 120 นาที 
ตามลําดับ ซึ่งคณะวิจัยไดอธิบายวาการหมักดวยแบคทีเรียกรดแลคติค จะชวยลดปริมาณน้ําตาล 
บางชนิด ไดแก กลูโคส ฟรักโตส และซูโครส อีกทั้งยังชวยลดกรดอะมิโนบางชนิด คือ แอสพาราจีน 
ซึ่งน้ําตาลและกรดอะมิโนเหลานี้เปนสารตั้งตนที่สําคัญในการเกิดปฏิกิริยา Maillard ซึ่งเปนปฏิกิริยา 
ตั้งตนในการเกิดสารกอมะเร็ง ดังนั้นสารกอมะเร็งที่เกิดขึ้นจึงมีปริมาณลดลงอยางมาก เมื่อเทียบกับ 
มันฝรั่งที่ไมผานการหมัก 

 
ธนากร และบวรศักดิ์ (2553) กลาววาเชื้อ Lactobacillus plantarum ซึ่งแยกไดจาก 

ตัวอยางหนอไมดอง และจําแนกแบคทีเรียแลคติกโดยใชลักษณะทาง สัณฐานวิทยา  สรีระวิทยา  
และชีวเคมี พบวาเปนแบคทีเรียในกลุม Lactobacillus  ซึ่งสามารถทนตอสภาวะที่มีความเปนกรด 
สูงของอาหารหมักไดดีกวาแบคทีเรียกลุม cocci (รูปรางกลม) 

 
วรัมพร และคณะ (2553) กลาววาถั่วเหลืองหมักดวยเชื้อ Lactobacillus plantarum 

มีปริมาณโปรตีนเพิ่มขึ้นโดยมีปริมาณสูงสุดเทากับรอยละ 43.49 ที่ระยะเวลาการหมัก  24  ชั่วโมง 
และงาดําที่หมักดวยเชื้อดังกลาวมีปริมาณโปรตีนสูงสุดที่ระยะเวลาการหมักที่ 36ชั่วโมง  มีคาเทากับ 
รอยละ 19.51 ถั่วเหลืองหมักและงาดําหมักที่ระยะเวลาการหมัก 12 ชั่วโมง มีปริมาณไขมันสูงสุด 
เทากับรอยละ16.19 และรอยละ 31.56 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวางาดําและถั่วเหลืองที่ผาน 
กระบวนการหมักมีปริมาณคารโบไฮเดรตลดลง  และงาดํายังมีปริมาณเยื่อใยสูงขึ้นเมื่อหมักที่ 
ระยะเวลา 12 ชั่วโมง แตถั่วเหลืองที่ผานกระบวนการหมักมีปริมาณเยื่อใยลดลง   

 
วชิราภรณ และคณะ ( 2549) กลาววา Lb. plantarum เปนโปรไบโอติกที่สามารถยับยั้ง          

E. coli O157:H7  ในผลิตภัณฑโยเกิรตไดดีที่สุด  และการใชอัตราสวนระหวางโปรไบโอติกและ 
เชื้อโยเกิรตที่แตกตางกันนั้นไมมีผลตอความสามารถในการยับยั้ง  E. coli O157:H7  และพบวา              
Lb. plantarum  สามารถยับยั้ง  E. coli O157:H7  ที่มีการปนเปอนกอนการหมักไดดีกวา 
การปนเปอนหลังการหมัก  ซึ่งจากการศึกษานี้สามารถนําประยุกตใชในระดับอุตสาหกรรมได   
 
2.6  อนุมูลอิสระและสารตานอนุมูลอิสระ 
 

อนุมูลอิสระ คือ อะตอมหรือโมเลกุลที่มีอิเล็กตรอนที่ไมมีคู อยูวงนอกสุดของออรบิทัล 
อะตอม หรือโมเลกุลเหลานี้ไมเสถียร คือมีอายุสั้นมากประมาณ 1 หรือ 10-3-10-10 วินาที และไวตอ 
การทําปฏิกิริยากับสารชีวโมเลกุลในรางกาย อนุมูลอิสระสามารถทําลายเซลลหรือเนื้อเยื่อสงผลให 
เกิดอาการผิดปกติหรือกอโรคในคน การเกิดอนุมูลอิสระมีสาเหตุมาจากภายนอกและภายในรางกาย  
สาเหตุภายนอก ไดแก มลพิษในอากาศ  ควันบุหรี่  แสงแดด  รังสีแกมมา  คลื่นความรอน เปนตน  
สวนแหลงที่มีมาของสารอนุมูลอิสระภายในรางกาย คือ การเกิดเมตาบอลิซึมของออกซิเจนภายใน 
เซลล หรือการยอยทําลายแบคทีเรียในเซลลของระบบภูมิคุมกัน  ตัวอยางอนุมูลอิสระ ไดแก 
reactive oxygen species (ROS) เชน superoxide (O2�), hydroxyl free radical (HO�), oxide 
ของไนโตรเจน (NO, NO2�) และ lipid radical (RO�, ROO�, R�)  อนุมูลอิสระเหลานี้สวนใหญ 
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อาจเกิดจากกระบวนการเมตาบอลิซึมปกติของรางกายซึ่งรางกายจะมีกลไกปองกันการทําลายเซลล 
และซอมแซมสวนที่ถูกทําลายจากอนุมูลอิสระ (Simic and Taylor, 1988) กลไกเหลานี้ประกอบดวย 
เอนไซมตาง ๆ เชน catalase, peroxidase,, superoxide dismutase และ cytochrome oxidase 
นอกจากนี้ยังมีสารที่สามารถกําจัดอนุมูลอิสระในธรรมชาติ เชน สารในกลุมของเบตาแคโรทีน  
วิตามินอี วิตามินซี และสารประกอบหลักในพืชที่มีความสามารถในการเปนสารตานอนุมูลอิสระ คือ 
สารประกอบฟนอลิก ไดแก ฟลาโวนอยด  กรดฟนอลิก และแอนโธไซยานิน ซึ่งพบทั่วไปในใบ ลําตน 
และเปลือกของพืช มีความสามารถในการทําลายฤทธิ์ของอนุมูลอิสระ จึงเรียกวา สารตานอนุมูลอิสระ 
หรือ antioxidant กลไกการตานอนุมูลอิสระของสารประกอบฟนอลิกจะอยูในรูปของการกําจัด 
อนุมูลอิสระ การใหไฮโดรเจนอะตอม และการกําจัดออกซิเจนที่ขาดอิเล็กตรอน รวมทั้งการรวมตัว 
กับโลหะ (พิชญอร, 2547; รัชยาพร และ นาถธิดา, 2548; นันทยา, 2551; Ajila et al., 2010)   

 
หากเกิดความไมสมดุลของกลไกการปองกันปริมาณอนุมูลอิสระ เชน เนื่องจากมีความ 

บกพรองของเอนไซม หรือความผิดปกติของรางกายจะทําใหมีอนุมูลอิสระมากเกินไป  อนุมูลอิสระ 
จะสามารถเขาทําปฏิกิริยากับโมเลกุลเปาหมาย เชน โปรตีน  ดีเอ็นเอ  หรือไขมันไดงายโดยเฉพาะ 
กรดไขมันที่ไมอิ่มตัว (polyunsaturated fatty acid) ซึ่งเปนสวนประกอบสําคัญของเยื่อหุมเซลล 
ซึ่งมีหนาที่ควบคุมการผานเขาออกของสารตาง ๆ ภายในเซลล  หากเกิดการทําปฏิกิริยากับอนุมูล- 
อิสระจะมีผลทําใหการทํางานของรางกายผิดปกติไป และเปนสาเหตุของโรคตาง ๆ ไดแก  
โรคอัลไซเมอร  โรคพาคินสัน โรคหลอดเลือดแข็งตัว และโรคมะเร็ง เปนตน (Olsson and Yuan, 
1996; Kong and Lillehei, 1998; Thomas and Stocker, 2000; Leu and Maa, 2002; Ajila et 
al., 2010)  ปจจุบันสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปมาก  รางกายอาจไดรับตัวกระตุนที่ทําใหมีโอกาส 
เกิดอนุมูลอิสระเพิ่มมากขึ้น  เอนไซมที่มีผลลดปริมาณอนุมูลอิสระ เชน superoxide dismutase 
และ peroxidase ไมสามารถควบคุมการเกิดอนุมูลอิสระไดทั่วถึงจึงทําใหเสี่ยงตอการเกิดความผิด 
ปกติทางพยาธิสภาพตาง ๆ ขึ้น (รัชยาพร และ นาถธิดา, 2548)   

 
Juan and Chou (2010) รายงานวากระบวนการหมักสามารถเพิ่มกิจกรรมการตานอนุมูล- 

อิสระ  ปริมาณสารประกอบฟนอลิก และฟลาโวนอยดในถั่วดําหมักดวย Bacillus subtilis BCRC 
14715 ได ดังนั้นกระบวนการหมักจึงสามารถนํามาประยุกตใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ 
จากกระบวนการหมักชนิดอื่น ๆ ดวยเหตุนี้จึงทําการศึกษาผลของกิจกรรมการตานอนุมูลอิสระ และ 
สารประกอบโพลีฟนอลของน้ําผักและผลไมทั้งกอนและหลังกระบวนการหมัก  เพื่อหาปริมาณสาร 
ตานอนุมูลอิสระที่เปลี่ยนแปลงไป   สอดคลองกับงานวิจัยของ Chavasit, et al. (2002) ซึ่งกลาววา 
กระบวนการทํามะมวงหรือมะละกอสุกแชอิ่มอบแหง ทําใหเบตา-แคโรทีนซึ่งเปนสารตานอนุมูลอิสระ 
เชนกัน สูญเสียไปประมาณ 17-18% และจะสูญเสียตอไปเปน 30-40% เมื่อเก็บไวนานมากกวา 3 
เดือน  ขณะที่การหมักดองผักกาดเขียวหรือผักเสี้ยน ทําใหปริมาณเบตา-แคโรทีนสูงขึ้นถึง 30-40%  
อยางไรก็ตาม สารประกอบหลักในพืชก็มีความสามารถเปนสารตานอนุมูลอิสระอยูแลว สารประกอบ 
ฟนอลิก ไดแกฟลาโวนอยด กรดฟนอลิก และแอนโธไซยานิน ซึ่งพบทั่วไปในใบ ลําตน และเปลือก 
ของพืช กลไกในการตานอนุมูลอิสระของสารประกอบฟนอลิก จะอยูในรูปของการกําจัดอนุมูลอิสระ 
การใหไฮโดรเจนอะตอม และการกําจัดออกซิเจนที่ขาดอิเลคตรอน รวมทั้งการรวมตัวของโลหะ 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินงานวิจัย 

 
3.1  การเตรียมน้ําผลไม โดยแบงเปน 2 สวน ดังนี้ 
 

สวนที่ 1 เตรียมเพื่อทํากลาเชื้อเริ่มตน  โดยนําเนื้อผลไมมาคั้นใหไดน้ําผลไมปริมาณ 150 ml  

สวนที่ 2 เตรียมเพื่อทําน้ําผลไมหมัก โดยเตรียมน้ําผลไมปริมาณ 2000 ml   

นําไปพาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ 70-72 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที จากนั้นบรรจุลงใน 
ขวดที่ผานการลวกฆาเชื้อ ปดฝาแลวนําไปใหความเย็นทันทีดวยน้ําเย็นที่มีอุณหภูมิไมเกิน 10 องศา-
เซลเซียส จากนั้นนําไปผลิตเปนน้ําผลไมหมักในขั้นตอนตอไป 

 

3.2  การทดลองเพื่อศึกษาการผลิตน้ําผลไมหมัก 3 ชนิด ไดแก น้ํามะมวง น้ําสับปะรด 
และน้ําสมโอ ดวย Lactobacillus plantarum M29 

 

 3.2.1  การทํากลาเชื้อเริ่มตน (starter) สําหรับน้ําผลไมหมัก 

 

  การเตรียมกลาเชื้อบริสุทธิ์เริ่มตนสําหรับน้ําผลไมหมัก  เริ่มจากการนําเชื้อบริสุทธิ์ที่ 
เก็บไวที่ -20OC  มาเลี้ยงบนอาหารแข็ง de Man Rogosa Sharpe (MRS) บมเปนเวลา 2 วัน ที่ 
อุณหภูมิ 37OC  จากนั้นยายโคโลนีเดี่ยวลงในอาหารเหลว MRS ปริมาตร 10 มิลลิลิตร บมเปนเวลา 2 
วัน ที่อุณหภูมิ 37OC  หลังจากบมแลวนํามาทําการปนเหวี่ยงเปนเวลา 5 นาที ดวยเครื่องปนเหวี่ยงที่ 
3,000 รอบตอนาที เปนเวลา 5 นาที เทสวนใสทิ้ง จากนั้นเติมน้ํากลั่นปลอดเชื้อแลวผสม (นําไปปน 
เหวี่ยงและทําซ้ําแบบเดิม 2 ครั้ง)  นําไปเขยาดวยเครื่องเขยาเพื่อผสมกลับอีกครั้ง เติมลงในน้ําผลไม 
ไรเชื้อปริมาตร 150 มิลลิลิตร บมเปนเวลา 18 ชั่วโมง ที่ 37OC  นําไปใชเปนหัวเชื้อบริสุทธิ์ ดัดแปลง 
จากวิธีการของ Guergolette et al. (2010) 

 
 3.2.2  การผลิตน้ําผลไมหมักดวย Lactobacillus plantarum M29  
 
  การผลิตน้ําผลไมหมัก เริ่มจากเติมกลาเชื้อในน้ําผลไม โดยใชปริมาณกลาเชื้อเริ่มตน 
ที่ความเขมขน 1% (v/v) ในแตละชุดการทดลองมี 3 ซ้ํา โดยทําการศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมใน 
การผลิตน้ําผลไมทั้งกอนการหมักและหลังการหมัก โดยศึกษาขีดความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ            
การรอดชีวิตของกลาเชื้อ (cfu/ml) คาความเปนกรดดาง (pH)   รอยละความเปนกรด (%Acidity) 
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได (TSS) โดยทําการศึกษาทุก ๆ 24 ชั่วโมงจนกวาคาการตานอนุมูลอิสระ 
จะคงที่ (หรือ 60 ชั่วโมง) และศึกษาการยอมรับทางประสาทสัมผัสตอผลิตภัณฑน้ําผลไมหมัก 
 
 



	   11 

3.3  การวิเคราะหคุณภาพน้ําผลไมหมัก 
 
 นําน้ําผลไมมาประเมินคุณภาพทางกายภาพ  เคมี  และจุลชีววิทยา และศึกษาผลของ 
กิจกรรมการตานอนุมูลอิสระ วิตามินซี และสารฟนอลิคทั้งหมดของน้ําผลไมทั้งกอนและหลัง 
กระบวนการหมัก ดังนี้ 
 
 3.3.1 คุณสมบัติทางกายภาพ และเคมี 
 
 ศึกษาโดยการวัคคาความเปนกรด-ดาง  รอยละความเปนกรด-ดาง  และปริมาณของแข็ง 
ทั้งหมด  ( Tianpech et al., 2008)  
 
 3.3.2 กิจกรรมการตานอนุมูลอิสระ วิตามินซี และสารฟนอลิคทั้งหมด 
 

 3.3.2.1 ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระดวยการวิเคราะห DPPH (Leong 
and Shui, 2002) 

 
  นําน้ําผลไมกอนและหลังกระบวนการหมักปริมาตร 200 ไมโครลิตร ผสมกับ 100 
µM DPPH (ในเมทานอล) ปริมาตร 3 มิลลิลิตร จากนั้นนําไปปนเหวี่ยงที่ 3,000 รอบตอนาที เปน 
เวลา 5 นาที  แลวนําสวนใสไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 515 นาโนเมตร   
ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระแสดงเปนคา % DPPH Scavenging Activity  
 

 3.3.2.2  การวิเคราะหหาปริมาณวิตามินซี (AOAC, 1990) 
 

                     นําน้ําผลไมกอนและหลังกระบวนการหมักผสมกับสารละลายเมตาฟอสฟอริก 
ตอกรดอะซิติก (HPO3/HOAc) ที่อัตราสวน 1:1 จากนั้นนําสวนผสมปริมาตร 7 มิลลิลิตร มาไตเตรท 
ดวยสารละลาย 2,6-dichloroindophenol  จนสารละลายเปลี่ยนเปนสีชมพูซีดที่จุดยุติโดยใชกรด 
L-ascorbic เปนสารละลายมาตรฐานสําหรับการวิเคราะหปริมาณวิตามินซี 
 

 3.3.2.3  ปริมาณสารฟนอลิคทั้งหมด (Torres et al., 1987) 
 

  นําน้ําผลไมกอนและหลังกระบวนการหมักปริมาตร 50 ไมโครลิตร เติมลงไปใน 
หลอดทดลองที่มีสารผสมระหวางน้ํากลั่น 3 มิลลิลิตร สาร Folin-ciocalteu 0.25 มิลลิลิตร  และสาร 
ละลาย 20% Na2CO3  0.75 มิลลิลิตร  จากนั้นปรับใหมีปริมาตร 5 มิลลิลิตร ดวยน้ํากลั่นแลวผสม 
ใหเขากัน  นําไปบมที่ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ชั่วโมง  หลังจากนั้นนําแตละหลอดไปวัดคา 
การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร  ปริมาณสารฟนอลิคทั้งหมดในน้ําผลไมแสดงออก 
เปนมิลลิกรัมของกรดแกลลิคตอ 100 มิลลิลิตร (mg gallic acid/100 ml) โดยเปรียบเทียบกับ 
กราฟมาตรฐานกรดแกลลิค 
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 3.3.3 คุณภาพทางจุลชีววิทยา 
 

สุมตัวอยางน้ําผลไมหมักปริมาตร 1 มิลลิลิตร เติมลงในน้ํากลั่นที่ผานการฆาเชื้อแลวปริมาตร 
9 มิลลิลิตร ผสมดวยเครื่องผสม จะไดสารละลายที่มีความเจือจาง 10 เทา จากนั้นนําสารละลาย 
ตัวอยางที่ไดมาเจือจางในน้ํากลั่นที่ผานการฆาเชื้อแลวในอัตราสวน 1:9 ในหลอดทดลอง ไดสาร 
ละลายตัวอยางที่มีความเจือจาง 100 เทา ทําการเจือจางตอจนถึงระดับความเจือจางที่ 1:109 เทา 

 
ตรวจหาปริมาณเชื้อแบคทีเรีย Lactobacillus plantarum ที่มีชีวิตอยูในน้ําผลไมแตละ 

ชนิดโดยใชอาหารเลี้ยงเชื้อ MRS การหาปริมาณเชื้อจุลินทรียชนิดตาง ๆ ทําโดยใชไมโครปเปต 
ดูดสารละลายตัวอยางความเขมขนที่ตองการมา 0.1 มิลลิลิตร ใสลงในจานอาหารเลี้ยงเชื้อที่ผาน 
การฆาเชื้อแลว จากนั้นใชแทงแกวสามเหลี่ยม เกลี่ยสารละลายตัวอยางใหทั่วบนอาหารเลี้ยงเชื้อ MRS 
นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48+3 ชั่วโมง รายงานปริมาณเชื้อที่นับไดในหนวย 
Log10CFU ตอมิลลิลิตรของน้ําผลไม  
 
3.4  การประเมินผลทางประสาทสัมผัส 
 
 ประเมินความชอบทางประสาทสัมผัสของผูบริโภคตอผลิตภัณฑน้ําผลไมหมัก ไดแก ดานสี 
กลิ่น รสชาติ  และความชอบโดยรวม โดยวางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ 
(Randomized complete block design: RCBD) แบบประเมินทางประสาทสัมผัส จะใชแบบ 
Hedonic scale 9 ระดับ และใชผูทดสอบชิมอยางนอย 30 คน โดยทําการประเมินน้ําผลไมหมัก 
ทั้งหมด 3 ชนิด ดังนั้นจึงมีตัวอยางน้ําผลไมหมักที่ผูทดสอบชิมจะไดรับเทากับคนละ 3 ตัวอยาง 
(สิ่งทดลอง)  
 
3.5  การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
 
 วิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance) และเปรียบเทียบความแตกตางของ 
คาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Rang Test (DMRT) 
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บทที่ 4 
ผลและวิจารณ 

 
4.1  การวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑน้ําผลไมหมัก 

 
    จากการสังเกตลักษณะปรากฏกอนกระบวนการหมักในน้ําสับปะรด พบวา มีสีเหลือง ใส 
มีกลิ่นหอม รสเปรี้ยวอมหวาน  สวนในน้ํามะมวง มีลักษณะขน สีเลืองเขม มีกลิ่นหอม รสเปรี้ยว 
อมหวานเชนกัน และน้ําสมโอ มีสีเหลืองออน รสชาตหิวานอมเปรี้ยวเล็กนอย แตจะมีรสขม เมื่อถูก 
ความรอน จากนั้นสังเกตการเปลี่ยนแปลงของลักษณะปรากฏทางดานสี กลิ่น รส ของน้ําผลไมแตละ 
ชนิดหลังการหมักที่ระยะเวลา 24  48 และ 60 ชั่วโมง แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1   การเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑน้ําผลไมหมักที่ระยะเวลาแตกตางกัน 
 

น้ําผลไม    
เวลาในการหมัก (ชั่วโมง) 

         24                                 48                                  60  
 
น้ําสับปะรด           - ผิวหนามีฟองอากาศ         - รสหวานอมเปรี้ยว         - รสหวานอมเปรี้ยว  
                           สีเหลืองใส                       มีกลิ่นหมัก  สีจางลง        มีกลิ่นหมัก สีจางลง 
                           มีลักษณะขนหนืด               มีลักษณะขนหนืดขึ้น 
 
น้ํามะมวง              - มีลักษณะขน                 - รสหวานอมเปรี้ยว         -รสหวานและมีรสเปรี้ยว 
                            สีเหลืองเขม                     มีฟองอากาศ                มากขึ้น มีกลิ่นหมัก 
                            กลิ่นไมเปลี่ยนแปลง           สีเขมขึ้น                      สีเขมขึ้น                                 
 
น้ําสมโอ              -ไมมีการเปลี่ยนแปลง         - รสขม มีกลิ่นหมัก         -รสขม มีกลิ่นหมัก   
                          สีเหลืองขุน                      ผิวหนามีฝาขาว             สีจางลง 

 
4.2  การวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีของผลิตภัณฑน้ําผลไมหมัก 
 
          จากผลการทดลองการวิเคราะหคาความเปนกรด-ดาง (pH) ปริมาณกรด (Total acidity) 
และปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได (oBrix) ของผลิตภัณฑน้ําผลไมหมักที่ระยะเวลา 24 48 และ 60 
ชั่วโมง ไดผลแสดงดังตารางที่ 2-4 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 2    คาความเปนกรด-ดางของผลิตภัณฑน้ําผลไมหมักที่ระยะเวลาแตกตางกัน 
 

  น้ําผลไม 
ปริมาณความเปนกรด-ดาง (pH) 

      กอนหมัก               24 ชั่วโมง           48 ชั่วโมง         60 ชั่วโมง          

 น้ําสับปะรด                 3.46c                    3.40c                3.24b                 3.04a                          
 น้ํามะมวง                   4.93                     3.72                  3.25                  3.07                       
 น้ําสมโอ                     3.80a                    3.62 a                3.15 b                3.01 b                    
หมายเหต ุ:   a-c ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอนแสดงความแตกตางกันทางสถิติ  (p < 0.05)                                              
                    คาทั้งหมดไดจากคาเฉลี่ยจากการทดลอง 3 ซ้ํา 

 
         จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหคาความเปนกรด-ดางในน้ําผลไม 3 ชนิด  
โดยทําการหมักที่ระยะเวลา 24  48 และ 60 ชั่วโมง พบวาเมื่อระยะเวลาการหมักนานขึ้น น้ําผลไม 
ทั้ง 3 ชนิด ไดแก น้ําสับปะรด น้ํามะมวง และน้ําสมโอ พบวามีคาความเปนกรด-ดางลดลงจาก 3.46  
4.93 และ 3.80 เปน 3.04  3.07 และ 3.01 ตามลําดับ การวิเคราะหคาความเปนกรด-ดางของน้ํา 
มะมวงไมพบความแตกตางกันทางสถิติ (p≥ 0.05) เมื่อเวลาการหมักเพิ่มขึ้น  สวนน้ําสับปะรด และ 
น้ําสมโอพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p<0.05) ทั้งกอนและระหวางกระบวน- 
การหมัก 
 
ตารางที่  3   ปริมาณกรดทั้งหมดของผลิตภัณฑน้ําผลไมหมักที่ระยะเวลาแตกตางกัน 

 

น้ําผลไม 

ปริมาณกรด (Total acidity) 

     กอนหมัก              24 ชั่วโมง            48 ชั่วโมง            60 ชั่วโมง       

น้ําสับปะรด               1.38 
c 
                 1.77 

bc 
                 1.77 

b  
               2.05

 a                             
 

น้ํามะมวง                 0.28                    0.82                     1.23                   1.66                     

น้ําสมโอ                   1.54 
b
                 1.64 

b
                   2.19 

a
                 2.43 

a 
                    

หมายเหต ุ:    a-c ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอนแสดงความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05)   
                  คาทั้งหมดไดจากคาเฉลี่ยจากการทดลอง 3 ซ้ํา    
      
         จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะหปริมาณกรดในน้ําผลไม 3 ชนิด โดยทําการหมักที่ระยะ 
เวลา 24  48 และ 60 ชั่วโมง พบวาเมื่อระยะเวลาการหมักนานขึ้น น้ําสับปะรด น้ํามะมวง และ 
น้ําสมโอ มีปริมาณกรดเพิ่มขึ้นจาก 1.38 0.28 และ1.54 เปน 2.05 1.66 และ 2.43 ตามลําดับ 
ซึ่งมีผลสอดคลองกับคาความเปนกรด–ดาง จากการวิเคราะหความแปรปรวนของการวิเคราะห 
ปริมาณกรด  พบวาน้ําสับปะรดและน้ําสมโอมีความแตกตางกันทางสถิติ  (p<0.05) สวนน้ํามะมวง 
ไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p≥ 0.05) 
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 ผลการวิเคราะหคาความเปนกรด-ดางและปริมาณกรดในน้ําผลไม 3 ชนิด ไดแก น้ําสับปะรด 
น้ํามะมวง และน้ําสมโอ โดยทําการหมักที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมง  48 ชั่วโมง และ 60 ชั่วโมง พบวา 
เมื่อระยะเวลาการหมักนานขึ้น  น้ําผลไมทั้ง 3 ชนิด มีคาความเปนกรด-ดางลดลง และปริมาณกรด 
ทั้งหมดมีคาสูงขึ้น เนื่องจากในน้ําผลไมมีองคประกอบของเซลลที่เปนคอลลอยดกระจายอยูแตกตาง 
กันไปตามลักษณะเนื้อเยื่อของผลไมแตละชนิด ซึ่งองคประกอบเหลานี้ลวนเปนสารประกอบประเภท 
คารโบไฮเดรตหรือแปง (ชอลัดดา,2551) แบคทีเรียกรดแลคติคจึงทําการยอยคารโบไฮเดรตหรือแปง 
เหลานี้เปนกรดแลคติคโดยกระบวนการ Saccharification เพื่อเปลี่ยนแปงเปนกลูโคส แลวทําการ 
เปลี่ยนกลูโคสเปนกรดแลคติคอีกครั้งหนึ่ง (ประมวล, 2551)  
 
 
ตารางที่ 4   ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมดของผลิตภัณฑน้ําผลไมหมักที่ระยะเวลา 
แตกตางกัน  
 

น้ําผลไม 

ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมด (°Brix) 

            กอนหมัก            24 ชั่วโมง            48 ชั่วโมง          60 ชั่วโมง         

น้ําสับปะรด             12.67
a 
               11.27

b 
                 9.90

c 
                10.80 

c
                   

น้ํามะมวง               18.70
a  

              16.97
b 

                16.40
b 

                16.70
b
                 

น้ําสมโอ                 11.53
a  

              10.60
b 

                11.40
a 
                11.10

b 
               

หมายเหต ุ:    a-c ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอนแสดงความแตกตางกันทางสถิติ  (p<0.05) 
                   คาทั้งหมดไดจากคาเฉลี่ยจากการทดลอง 3 ซ้ํา               
     

           จากตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะหปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมดของผลิตภัณฑ 
น้ําผลไมหมักทั้ง 3 ชนิด  พบวาในน้ําสับปะรดมีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําลดลงจาก 12.67 oBrix 
เปน 10.80 oBrix ใน 60 ชั่วโมง  สวนในน้ํามะมวงมีปริมาณของแข็งลดลงจาก 18.70 oBrix จนถึง 
16.40 oBrix ใน 48 ชั่วโมง จากนั้นเพิ่มขึ้นเปน 16.70 o Brix ใน 60 ชั่วโมง และในน้ําสมโอมีปริมาณ 
ของแข็งจาก 11.53 oBrix เปน 10.60 o Brix ใน 24 ชั่วโมง จากนั้นมีปริมาณของแข็งเพิ่มขึ้น เปน 
11.40 oBrix ใน 48 ชั่วโมง และลดลงเปน 11.10 o Brix ใน 60 ชั่วโมง ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได 
ทั้งหมดในน้ําผลไมทั้ง 3 ชนิด มีความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) 
 
           ขณะที่ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมดของผลิตภัณฑน้ําผลไมหมักทั้ง 3 ชนิด ลดลง  
และการวิเคราะหปริมาณเชื้อ L. plantarum ในผลิตภัณฑน้ําผลไมหมักทั้ง 3 ชนิด พบวาเมื่อทําการ 
หมักที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมง มีปริมาณเชื้อ L. plantarum  ในน้ําสับปะรด 6.59 log cfu/ml 
น้ํามะมวง 8.19 log cfu/ml และในน้ําสมโอ 7.92 log cfu/ml จากนั้นปริมาณเชื้อ L. plantarum  
ไดมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อผานการหมักเปนเวลานานขึ้น เนื่องจากในน้ําผลไมมีอาหารที่ 
สามารถทําใหเชื้อจุลินทรียเจริญเติบโตได ซึ่งปริมาณเชื้อที่นับไดสอดคลองกับการกําหนดปริมาณ 
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จุลินทรียที่มีชีวิตที่มีอยูในผลิตภัณฑอาหาร เพื่อใหเกิดศักยภาพในการสงเสริมสุขภาพของผูบริโภค 
ซึ่งทางการแพทยไดศึกษาการผลิตโปรไบโอติก ในเชิงพาณิชยใหมีโปรไบโอติกที่ยังมีชีวิตรอดอยางนอย 
107 cfu/g หรือ ml (สิรินันท, 2552) 
 

4.3  ผลการวิเคราะหความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ 
 
      การวิเคราะหกิจกรรมการตานอนุมูลอิสระของน้ําผลไมทั้งกอนและหลังการหมักที่ระยะเวลา 

24 48 และ 60 ชั่วโมง ซึ่งจะวิเคราะหคาการตานอนุมูลอิสระ DPPH (%DPPH Scavenging Activity) 
ปริมาณวิตามินซี และปริมาณฟนอลิก แสดงผลดังตารางที่ 5-7 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 5   คาการตานอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑน้ําผลไมหมักที่ระยะเวลาแตกตางกัน 
 

น้ําผลไม 

คาการตานอนุมูลอิสระ DPPH (% DPPH Scavenging Activity ) 

    กอนหมัก           24 ชั่วโมง          48 ชั่วโมง           60 ชั่วโมง        

น้ําสับปะรด                34.62
a 
                38.25

b
             20.81

d 
                  55.64

a 
                    

น้ํามะมวง                  47.39
c
                 61.71

b
            33.50

d
                   72.39

a 
               

น้ําสมโอ                     5.26
a  

                 2.61
d 

              3.55
c
                     4.27

b 
                

หมายเหต ุ:    a-d ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอนแสดงความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) 
                  คาทั้งหมดไดจากคาเฉลี่ยจากการทดลอง 3 ซ้ํา                   

 
จากตารางที่ 5 แสดงผลการทดลองพบวาน้ําสับปะรดมีคาการตานอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นจาก 

34.62 เปน 38.25 เมื่อหมักได 24 ชั่วโมง จากนั้นคาการตานอนุมูลอิสระมีคาลดลงเปน 20.81 
เมื่อทําการหมักเปนเวลา 48 ชั่วโมง และคาการตานอนุมูลอิสระไดเพิ่มขึ้นเปน 55.64 ใน 60 ชั่วโมง 
ซึ่งสอดคลองกับน้ํามะมวงซึ่งมีคาการตานอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นจาก 47.39 เปน 61.71 ในระยะเวลา 
การหมัก 24 ชั่วโมง จากนั้นลดลงเปน 33.5 ในระยะเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นเพิ่มขึ้นเปน 72.39 
ในระยะเวลาการหมักที่ 60 ชั่วโมง สวนน้ําสมโอคาการตานอนุมูลอิสระไดลดลงจาก 5.26  เปน 2.61  
เมื่อหมักได 24 ชั่วโมง และเพิ่มขึ้นเปน 3.55 และ 4.27 ในระยะเวลาที่ 48 และ 60 ชั่วโมง ตามลําดับ 
จากการวิเคราะหความแปรปรวนของการวิเคราะหคาการตานอนุมูลอิสระของน้ําสับปะรด  น้ํามะมวง 
และน้ําสมโอมีความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05)  แสดงดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธระหวางคาการตานอนุมูลอิสระ (%DPPH Scavenging Activity) 
กับระยะเวลาในการหมักของผลิตภัณฑน้ําผลไมทั้ง 3 ชนิด 
 
              จากผลการทดลองพบวาน้ําสับปะรดมีคาการตานอนุมูลอิสระ (DPPH) เพิ่มขึ้นจาก 34.62 
เปน 38.25 เมื่อหมักได 24 ชั่วโมง จากนั้นคาการตานอนุมูลอิสระมีคาลดลงเปน 20.81 เมื่อทําการ 
หมักเปนเวลา 48 ชั่วโมง และคาการตานอนุมูลอิสระไดเพิ่มขึ้นเปน 55.64 ใน 60 ชั่วโมง เชนเดียวกับ 
น้ํามะมวงซึ่งมีคาการตานอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นจาก 47.39 เปน 61.71 ในระยะเวลาการหมัก 24 ชั่วโมง 
จากนั้นลดลงเปน 33.5 ในระยะเวลา 48 ชั่วโมง และเพิ่มขึ้นเปน 72.39 ในระยะเวลาการหมักที่  60 
ชั่วโมง สวนน้ําสมโอคาการตานอนุมูลอิสระมีคาลดลงจาก 5.26 เปน 2.61 เมื่อหมักได 24 ชั่วโมง      
และเพิ่มขึ้นเล็กนอยเปน 3.55 และ4.27 แตนอยกวากอนการหมัก ในระยะเวลาที่ 48 และ 60 ชั่วโมง 
ตามลําดับ เนื่องจากสารที่มีฤทธิ์ตานออกซิเดชั่นจะจับกับอนุมูลอิสระ DPPH ที่มีการดูดกลืนแสงที่ 
515 นาโนเมตร ดังนั้นสารมีฤทธิ์ตานออกซิเดชั่นจะลดการดูดกลืนแสงของ DPPH (Brand–Williams 
et al., 1995) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Barbara et al. (2008) ที่กลาววากระบวนการหมักและ 
การใหความรอนมีผลทําใหสารตานอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพิ่มขึ้นของสารตาน 
อนุมูลอิสระในระหวางการใหความรอนอาจสามารถปองกันการเกิดออกซิเดชั่นขององคประกอบอื่นๆ
ในอาหาร เชน ไขมัน แตกระบวนการหมักของกะหล่ําปลีจากแบคทีเรียกรดแลคติค ก็สามารถชวย 
เพิ่มสารตานอนุมูลอิสระในผักได 
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ตารางที่ 6 ปริมาณวิตามินซีของผลิตภัณฑน้ําผลไมหมักทั้ง 3 ชนิด ที่ระยะเวลาในการหมัก 
แตกตางกัน 
 

น้ําผลไม 

ปริมาณวิตามินซี  (mg Ascorbic acid/ 100 ml) 

  กอนหมัก         24 ชั่วโมง            48 ชั่วโมง             60 ชั่วโมง           

น้ําสับปะรด            24.05 
c  

              22.75 
b 

                26.19
 d                         

39.65 
a
                      

น้ํามะมวง                4.29 
b 

                4.74 
b
                  1.69 

d 
                   7.15

 a
                   

น้ําสมโอ                43.29 
d 

              79.30 
c
                 80.14 

b
                 202.54 

a 
                   

หมายเหต ุ:    a-d ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอนแสดงความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) 
                      คาทั้งหมดไดจากคาเฉลี่ยจากการทดลอง 3 ซ้ํา        
            

จากตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะหปริมาณวิตามินซีของผลิตภัณฑน้ําผลไมหมักทั้ง 3 ชนิด 
พบวาในน้ําสับปะรดมีปริมาณวิตามินซีลดลงจาก 24.05 เปน 22.75 mg Ascorbic acid/ 100 ml 
เมื่อทําการหมักเปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นปริมาณวิตามินซีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เปน 26.19 และ 39.65 
mg Ascorbic acid/ 100 ml ใน 48 และ 60 ชั่วโมง ตามละดับ ในน้ํามะมวงปริมาณวิตามินซี 
เพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก 4.29 เปน 4.74 mg Ascorbic acid/ 100 ml ใน 24 ชั่วโมง จากนั้นปริมาณ 
วิตามินซีลดลงเปน 1.69 mg Ascorbic acid/ 100 ml ใน 48 ชั่วโมง และเพิ่มขึ้นเปน 7.15 mg 
Ascorbic acid/ 100 ml ใน 60 ชั่วโมง และในน้ําสมโอพบวาเมื่อทําการหมักนานขึ้น ปริมาณ 
วิตามินซีไดเพิ่มขึ้นจาก 43.29 79.30 80.14 และ 202 .54 mg Ascorbic acid/ 100 ml ตามลําดับ  
จากการวิเคราะหความแปรปรวนของการวิเคราะหปริมาณวิตามินซี พบวาน้ําสับปะรด น้ํามะมวง 
และน้ําสมโอมีความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05)  แสดงดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณวิตามินซีกับระยะเวลาในการหมักของผลิตภัณฑ 
น้ําผลไมทั้ง 3 ชนิด 
 
 ผลการวิเคราะหปริมาณวิตามินซีของผลิตภัณฑน้ําผลไมหมักทั้ง 3 ชนิด พบวาใน               
น้ําสับปะรดมีปริมาณวิตามินซีลดลงจาก 24.05 เปน 22.75 mg Ascorbic acid/ 100 ml 
เมื่อทําการหมักเปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นปริมาณวิตามินซีไดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเปน 26.19 และ 39.65 
mg Ascorbic acid/ 100 ml ใน  48 และ 60 ชั่วโมง ตามลําดับ ในน้ํามะมวงพบวา ปริมาณวิตามิน 
ซีไดเพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก 4.29 เปน 4.74 mg Ascorbic acid/ 100 ml ใน 24 ชั่วโมง จากนั้น 
ปริมาณวิตามินซีลดลงเปน 1.69 mg Ascorbic acid/ 100 ml ใน 48 ชั่วโมง และเพิ่มขึ้นเปน 7.15 
mg Ascorbic acid/ 100 ml ใน 60 ชั่วโมง   และในน้ําสมโอพบวาเมื่อทําการหมักนานขึ้นปริมาณ 
วิตามินซีจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 43.29 79.30 80.14 และ 202 .54 mg Ascorbic acid/ 100 ml 
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 7 ปริมาณฟนอลิกของผลิตภัณฑน้ําผลไมหมักทั้ง 3 ชนิด ที่ระยะเวลาในการหมักแตกตางกัน 
 

น้ําผลไม 

ปริมาณฟนอลิก (mg gallic acid/L) 

     กอนหมัก            24 ชั่วโมง            48 ชั่วโมง              60 ชั่วโมง          

น้ําสับปะรด              2.31
c
                  6.49

 a 
                  1.63 

d 
                   3.20 

b
                     

น้ํามะมวง                1.41
c 
                11.41

a
                   4.25 

b 
                   4.17 

b
                     

น้ําสมโอ                  2.38 
c
                 7.01

a
                   1.93 

d
                    3.20 

b
                     

หมายเหต ุ:    a-d ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอนแสดงความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) 
                      คาทั้งหมดไดจากคาเฉลี่ยจากการทดลอง 3 ซ้ํา  
                  

จากตารางที่ 7 แสดงผลการวิเคราะหปริมาณฟนอลิกของผลิตภัณฑน้ําสับปะรด น้ํามะมวง 
และน้ําสมโอ พบวากอนการหมักมีปริมาณฟนอลิก 2.31 1.41 และ 2.38 mg gallic acid/L เมื่อทํา 
การหมักเปนเวลา 24 ชั่วโมง พบวาปริมาณฟนอลิกมีปริมาณเพิ่มขึ้นเปน 6.49 11.41 และ 2.38 mg 
gallic acid/L ตามลําดับ จากนั้นปริมาณฟนอลิกลดลงเมื่อทําการหมักนานขึ้น อยางมีความแตกตาง 
กันทางสถิติ (p<0.05) แสดงดังภาพที่ 3 
 
 

 
 
ภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณฟนอลิกกับระยะเวลาในการหมักของผลิตภัณฑน้ําผลไม 
ทั้ง 3 ชนิด 
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การวิเคราะหปริมาณฟนอลิกของผลิตภัณฑน้ําสับปะรด น้ํามะมวง และน้ําสมโอ ซึ่งกอนการ 

หมักมีปริมาณฟนอลิก 2.31  1.41 และ 2.38 mg gallic acid/L เมื่อทําการหมักเปนเวลา 24 ชั่วโมง 
พบวาปริมาณฟนอลิกมีปริมาณเพิ่มขึ้นเปน 6.49 11.41 และ 2.38 mg gallic acid/L ตามลําดับ 
จากนั้นปริมาณฟนอลิกจะคอย ๆ ลดลงเมื่อไดทําการหมักที่นานขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
วรัมพรและคณะ (2553) ที่กลาววา งาดําและถั่วเหลืองหมักมีปริมาณฟนอลิกเพิ่มขึ้น เมื่อระยะเวลา 
การหมักเพิ่มขึ้น อาจเปนผลมาจาก L. plantarum สรางเอนไซมเบตากลูโคซิเดสไดดีใน 24 ชั่วโมง 
โดยทําหนาที่เปนสารคะตะไลซในการสรางสารประกอบฟนอลิก ทําใหปริมาณสารประกอบฟนอลิก 

 
4.4  ผลการวิเคราะหคุณสมบัติทางจุลินทรียของผลิตภัณฑน้ําผลไมหมัก 

 
             จากผลการทดลองการวิเคราะหปริมาณเชื้อ L. plantarum (log cfu/ml) ในผลิตภัณฑ 
น้ําผลไมหมัก เพื่อศึกษาการรอดชีวิตของกลาเชื้อในผลิตภัณฑ แสดงดังตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8   ปริมาณเชื้อ L. plantarum (log cfu/ml) ในผลิตภัณฑน้ําผลไมหมักทั้ง 3 ชนิด ที่ระยะ 
เวลาในการหมักแตกตางกัน 
 

 น้ําผลไม 

ปริมาณเชื้อ L. plantarum (log cfu/ml) 

              24 ชั่วโมง                48 ชั่วโมง                60 ชั่วโมง            

น้ําสับปะรด                       6.59
c
                        9.47 

b 
                     11.39 

a 
                     

น้ํามะมวง                         8.19 
c
                       9.47 

b
                      10.64

 a
                      

น้ําสมโอ                           7.92 
c
                       9.47 

a
                       9.10

 b 
                     

หมายเหต ุ:    a-c ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอนแสดงความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) 
                    คาทั้งหมดไดจากคาเฉลี่ยจากการทดลอง 3 ซ้ํา       
             

จากตารางที่ 8 แสดงผลการวิเคราะหปริมาณเชื้อ L. plantarum (log cfu/ml) 
ในผลิตภัณฑน้ําผลไมหมักทั้ง 3 ชนิด โดยนํากลาเชื้อเริ่มตนที่เติมลงในน้ําผลไมหมักซึ่งมีปริมาณ 
เชื้อทั้งหมดประมาณ 9 log cfu/ml จากนั้นนํา 1% ของกลาเชื้อเติมลงในน้ําผลไมแตละชนิด 
พบวาเมื่อทําการหมักที่ระยะเวลา 24 48 และ 60 ชั่วโมง พบวาปริมาณเชื้อ L . plantarum  
มีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามลําดับ สวนทางดานการวิเคราะหความแปรปรวนของการวิเคราะห 
ปริมาณเชื้อ L. plantarum พบวาน้ําสับปะรด น้ํามะมวง และน้ําสมโอมีความแตกตางกันทางสถิติ 
(p<0.05) 
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4.5  ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑน้ําผลไมหมัก 
 

  จากผลการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของการยอมรับทางประสาทสัมผัสทางดาน 
ความชอบรวม สี กลิ่น และรสชาติ ตอผลิตภัณฑน้ําผลไมหมักที่ระยะเวลา 60 ชั่วโมงโดยใชผูทดสอบ 
ชิม 30 คน 
 
ตารางที่ 9   คะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผูทดสอบชิมตอผลิตภัณฑน้ําผลไม หมักทั้ง 3 
ชนิด 
 

น้ําผลไม 

ลักษณะการทดสอบทางประสาทสัมผัส 

ความชอบโดยรวม         สี                    กลิ่น                รสชาต ิ

น้ําสับปะรด            5.46 a                  5.73 ab               4.86 a                 4.73 a             

น้ํามะมวง              5.70 a                   5.96 a                4.70                    5.16 a    

น้ําสมโอ                4.23 b                   5.00 b               3.83 b                  3.10 b 
 

    
หมายเหต ุ:    a-b ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตั้งแสดงความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) 
                   คาทั้งหมดไดจากคาเฉลี่ยจากการทดลอง 3 ซ้ํา                   

 
 จากการวิเคราะหความแปรปรวนของการวิเคราะหทางประสาทสัมผัสของน้ําสับปะรด     
น้ํามะมวง และน้ําสมโอ  พบวาน้ําสับปะรดมีความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) สวนน้ํามะมวง 
และน้ําสมโอไมพบความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  
 
           การวิเคราะหทางประสาทสัมผัสดานความชอบ สี กลิ่น และรสชาติของน้ําสับปะรด         
น้ํามะมวง และน้ําสมโอ พบวาน้ํามะมวงไดคะแนนความชอบ สี และรสชาติมากที่สุด สวนทางดาน 
กลิ่นพบวาน้ําสับปะรดไดคะแนนมากที่สุด ขณะที่น้ําสมโอไดคะแนนนอยที่สุดในทุก ๆ ดาน ซึ่งใน 
น้ําผลไมทั้ง 3 ชนิดไดคะแนนประมาณ 4-5 ซึ่งหมายถึงผูทดสอบชิมรูสึกเฉย ๆ ถึงไมชอบ ถือวา 
น้ําผลไมหมักไมเปนที่ยอมรับตอผูบริโภค เนื่องจากน้ําผลไมที่ผลิตไดเกิดจากกระบวนการหมักจึงเกิด 
กลิ่นหมักทําใหไมเปนที่ยอมรับตอผูบริโภค สวนในน้ําสมโอไดคะแนนนอยที่สุดเนื่องจากในน้ําสมโอ 
มีรสขม จึงทําใหไมเปนที่ยอมรับตอผูบริโภคเชนเดียวกัน 
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บทที่ 5 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
สรุป 

 
 การวิเคราะหสมบัติทางเคมีและกายภาพของน้ําผลไมหมักทั้ง 3 ชนิด คือ น้ําสับปะรด          
น้ํามะมวง และน้ําสมโอ โดยวิเคราะหทั้งกอนการหมักและหลังการหมักที่ระยะเวลา 24 48 และ 60 
ชั่วโมง พบวาปริมาณคาความเปนกรด-ดาง (pH) และปริมาณกรดเพิ่มขึ้น  สวนการวิเคราะหปริมาณ 
ของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมด พบวาน้ําสับปะรด และน้ํามะมวง มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได 
ลดลงในการหมักที่ 24 และ 48 ชั่วโมง และเพิ่มขึ้นใน 60 ชั่วโมง สวนในน้ําสมโอมีปริมาณลดลง ใน 
24 ชั่วโมง จากนั้นมีปริมาณของแข็งเพิ่มขึ้นใน 48 ชั่วโมง และลดลงใน 60 ชั่วโมง  
 

การวิเคราะหคาการตานอนุมูลอิสระ วิตามินซี และฟนอลิก พบวาคาการตานอนุมูลอิสระ 
สามารถเพิ่มขึ้นในการหมักที่ 24 ชั่วโมงในน้ําสับปะรด และน้ํามะมวง สวนในน้ําสมโอมีคาสูงขึ้น 
ในการหมักที่ 60 ชั่วโมง  ปริมาณฟนอลิกมีคาสูงที่สุดเมื่อทําการหมักเพียง 24 ชั่งโมง ในน้ําผลไมทั้ง 
3 ชนิด  ดานปริมาณวิตามินซีมีคามากที่สุดเมื่อทําการหมักที่ 60 ชั่วโมง ในน้ําผลไมทั้ง 3 ชนิด 
จากผลการทดลองจะเห็นวาการหมักเพียง 24 ชั่วโมงก็สามารถเพิ่มคาการตานอนุมูลอิสระ วิตามินซี 
และสารประกอบฟนอลิกได  

 
การวิเคราะหทางจุลินทรีย พบวาจํานวน L. plantarum มีปริมาณเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลา 

การหมัก มีจํานวนอยูระหวาง 7– 10  log cfu/ml ในน้ําผลไมทั้ง 3 ชนิด จากการประเมินผลทาง 
ประสาทสัมผัส พบวาน้ํามะมวงไดคะแนนความชอบ สี และรสชาติ มากที่สุด สวนทางดานกลิ่นพบวา 
น้ําสับปะรดไดคะแนนมากที่สุด ขณะที่น้ําสมโอไดคะแนนนอยที่สุด ซึ่งในน้ําผลไมหมักทั้ง 3 ชนิด 
ยังไมเปนที่ยอมรับของผูบริโภค 

 
ขอเสนอแนะ 

 
1. ควรจะมีการปรับปรุงรสชาติเพื่อเพิ่มการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผูบริโภค 
2. ควรมีการตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรียและระยะเวลาในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ 
3. สําหรับน้ํามะมวงและสับปะรด ควรวิเคราะหสารตานอนุมูลอิสระในกลุมฟลาโวนอยด 
และเบตาแคโรทีนเพิ่มเติม 

4. ควรทดสอบทางประสาทสัมผัสของน้ําผลไมหมักที่ระยะเวลาตางๆที่ 24 และ 48 ชั่วโมง 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
การวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพและเคมี 
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1. วิธีวิเคราะหหากรดทั้งหมด (total acidity) (AOAC, 1990 ) 
โดยดูดตัวอยาง 10 มิลลิลิตร ใสน้ํากลั่นจํานวน 20 มิลลิลิตร ลงในขวดฟลาสกขนาด 

250 มิลลิลิตร หยดฟนอฟทาลีน indicator ลงไป 2-3 หยด  ไทเทรตดวยสารละลาย NaOH 0.1 
N    มาตรฐานจนถึงจุดยุติเกิดสีชมพูออน บันทึกปริมาณของดางมาตรฐานที่ใชในการไตเตรท 
คํานวณปริมาตรกรดเปนเปอรเซนตกรดแลคติก โดยใชสูตร 

 
 

% กรด   = (N) (V) (MW) (100) 
                (10) (1000) 

   
เมื่อ         N  = นอรมอลของดางที่ใช 
     V  = ปริมาณดางที่ใชในการไตเตรท (มล.) 
     10  = ปริมาณตัวอยางที่ใช (มล.) 

100        =  คิดเปนรอยละ 
MW         90        = น้ําหนักโมเลกุลของกรดแลกติค 
 

2. การวิเคราะหการตานอนุมูลอิสระ (DPPH) (เสาวนีย และคณะ, 2554) 
 

สูตรการคํานวณ 

%DPPH Scavenging Activity = ( 1- Abs sample / Abs control ) x 100 

       
คา % DPPH Scavenging Activity =  คาการตานอนุมูลอิสระทั้งหมด 
Abs sample    =  คาการดูดกลืนแสงของตัวอยาง  
Abs control   =  คาการดูดกลืนแสงของสารละลายมาตรฐาน (Ascorbic acid) 
 

3. การหาปริมาณกรดแอสคอรบิค (AOAC.,1990) 
 

สูตรการคํานวณ     
   

mg ascorbic acid / 100 ml.juice = (X-B)(F/E)(V/Y)x100 
 
โดย  X = ปริมาตรของ dry solution ที่ใชไตเตรทกับตัวอยางน้ําคั้น (มิลลิลิตร) 
 B = ปริมาตรเฉลี่ยของ dry solution ที่ใชไตเตรทกับ blank (มิลลิลิตร) 
 F = mg equivalent ascorbic acid / 1 ml dry solution 
 E = ปริมาตรสารละลายมาตรฐาน ascorbic acid ที่ใช (มิลลิลิตร) 
 V = ปริมาตรของสารละลายตัวอยางกอนการไตเตรท (มิลลิลิตร) 
 Y = ปริมาตรของตัวอยางสารละลายที่นํามาไตเตรท (มิลลิลิตร) 
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การเตรียมสารละลาย indophenal  
 
 ละลายเกลือโซเดียมของ 2,6 – dichlorophenolindophenal จํานวน50มิลลิกรัม 
ในน้ํากลั่น     50 มิลลิลิตร ที่มีโซเดียมไบคารบอเนต (NaHCO3) จํานวน 42 มิลลิกรัม 
คนจนละลายปรับปริมาตรใหครบ200 มิลลิลิตร กรองแลวใสขวดสีชา 
 
การเตรียมสารละลาย metaphosphoric-acetic acid 
 
 ชั่ง metaphosphoric acid (HPO3) จํานวน 15 กรัม 
ละลายในสารละลายที่มีกรดอะซิติก(HOAc) 40 มิลลิลิตร เติมน้ํา 200 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรเปน 
500 มิลลิลิตร  
 
การเตรียมสารละลายมาตรฐาน ascorbic acid ความเขมขน 1 mg/ml 
 
 ละลายสาร ascorbic acid จํานวน 50 มิลลิกรัม ดวยสารละลาย metaphosphoric – 
acetic acid        (HPO3-HOAc) ปรับปริมาตรเปน 50 มิลลิลิตร 
 
การคํานวณหาปริมาณสารประกอบฟนอลิกในน้ําผลไมหมัก 3 ชนิด 

 

ภาพผนวกที่1        กราฟมาตรฐานกรดแกลลิคในการวิเคราะหสารฟนอลิก 
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จากกราฟมาตรฐานกรดแกลลิกคาการดูดกลืนแสงของน้ําผลไมหมัก โดย 
Y = 0.134x – 0.007 

นําคาการดูดกลืนแสงที่ไดจากการทดลองหาสารประกอบฟนอลิกมาแทนในคา y         
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ภาคผนวก ข 
แบบทดสอบและMaster sheet 
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แบบทดสอบความชอบโดยวิธี 9 points Hedonic scale ซึ่งมีแบบทดสอบดังนี้ 
 
ชื่อผูทดสอบ...................................................... .....  อาย.ุ..............ป    เพศ………….............. ชุดที่ …….. 
วันที่ทดสอบ...........................................................   เวลา ..................................................... 
คําแนะนํา ตัวอยางที่ทานจะทดสอบชิมคือ น้ําผลไมหมัก 

กรุณาทดสอบตัวอยางที่เสนอใหจากซายไปขวาแลวใหคะแนนความชอบตัวอยางในแตละปจจัย
ที่ใกลเคียงกับความรูสึกของทานมากที่สุด โดยกําหนดให 

       9 =   ชอบมากที่สุด         6 =   ชอบนอยที่สุด  3 =   ไมชอบปานกลาง 
 8 =   ชอบมาก  5 =   เฉยๆ   2 =   ไมชอบมาก  

7 =   ชอบปานกลาง 4 =   ไมชอบเล็กนอย  1 =   ไมชอบมากที่สุด 
 

คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส คะแนนความชอบ 
รหัส 

 
รหัส 

 
รหัส 

 
ความชอบรวม    
ลักษณะปรากฎ (ส)ี    
กลิ่น    
รสชาติ    
 
 ขอเสนอแนะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณทุกทานที่มาทดสอบ 
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Master  sheet 
 

 
ผูทดสอบ 

ลําดับการเสิรฟ 
T1 T2 T3 

1 458(1) 862(2) 245(3) 
2 635(1) 113(2) 917(3) 
3 896(2) 365(1) 688(3) 
4 351(3) 585(2) 712(1) 
5 847(1) 398(3) 223(2) 
6 183(1) 369(3) 765(2) 
7 759(3) 133(2) 496(1) 
8 854(1) 549(3) 228(2) 
9 169(2) 759(1) 919(3) 
10 293(1) 452(3) 874(2) 
11 984(2) 127(3) 544(1) 
12 711(1) 549(2) 445(3) 
13 121(2) 595(3) 855(1) 
14 976(1) 688(2) 714(3) 
15 646(1) 873(2) 397(3) 
16 774(2) 681(3) 369(1) 
17 871(1) 439(3) 633(2) 
18 941(2) 615(3) 375(1) 
19 112(2) 695(1) 572(3) 
20 187(1) 587(3) 384(2) 
21 615(1) 935(3) 165(2) 
22 353(1) 123(3) 747(2) 
23 161(3) 863(1) 644(2) 
24 817(3) 793(1) 196(2) 
25 474(3) 381(1) 641(2) 
26 786(2) 573(3) 296(1) 
27 464(2) 132(1) 218(3) 
28 876(3) 526(1) 919(2) 
29 847(2) 692(1) 168(3) 
30 736(2) 199(3) 257(1) 

 

 
 



	   36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
การวิเคราะหทางสถิติ 
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ตารางผนวกที่ 1 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนดานปริมาณกรด-ดางของผลิตภัณฑน้ําสับปะรด 
 

SOV                      df                 SS                  MS                       F 
Treatment              3               0.750              0.250                   20.85*              
Error                      6               0.072              0.012               

Total                    11               0.900                        

C.V. (รอยละ)           8.20 
หมายเหต ุ : * หมายถึง มีความแตกตางทางสถิติที่มีความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 
 
 
ตารางผนวกที่ 2  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนดานปริมาณกรด-ดางของผลิตภัณฑน้ํามะมวง 
 

SOV                        df                SS                 MS                        F 
Treatment                3              3.21               1.07                      0.39ns 
Error                        6             16.35              2.72                                      

Total                       11            24.72                               

C.V. (รอยละ)           7.05 
หมายเหต ุ : ns หมายถึง ไมมีความแตกตางทางสถิติที่มีความเชื่อมั่นรอยละ 95 

ตารางผนวกที่ 3  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนดานปริมาณกรด-ดางของผลิตภัณฑน้ําสมโอ 
 

SOV                        df                 SS                MS                          F 
Treatment                3                1.62              0.54                     33.51*   
Error                        6                0.09              0.01 

Total                       11               1.81                           

   C.V. (รอยละ)           4.74 
หมายเหต ุ : * หมายถึง มีความแตกตางทางสถิติที่มีความเชื่อมั่นรอยละ 95 
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ตารางผนวกที่ 4  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนดานปริมาณกรดของผลิตภัณฑน้ําสับปะรด 
 

SOV                        df                 SS                   MS                      F 
Treatment                3               0.310                0.01                 167.21* 
Error                        6               0.004                0.01                   

Total                      11               0.320                             

C.V. (รอยละ)          8.50 
หมายเหต ุ : * หมายถึง มีความแตกตางทางสถิติที่มีความเชื่อมั่นรอยละ 95 

 
ตารางผนวกที่ 5 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนดานปริมาณกรดของผลิตภัณฑน้ํามะมวง 
 

SOV                        df                  SS                   MS                      F 
Treatment                3                 3.26                1.080                 388.61* 
Error                        6                 0.01                0.002                                    

Total                       11                3.29                    

C.V. (รอยละ)       16.28 
หมายเหต ุ :* หมายถึง มีความแตกตางทางสถิติที่มีความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 
 
ตารางผนวกที่ 6 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนดานปริมาณกรดของผลิตภัณฑน้ําสมโอ 

 
SOV                        df                   SS                   MS                     F 
Treatment               3                  1.62                  0.54                 33.51* 
Error                       6                  0.09                  0.02                  

Total                     11                  1.81                      

   C.V. (รอยละ)          7.81 
หมายเหต ุ : * หมายถึง มีความแตกตางทางสถิติที่มีความเชื่อมั่นรอยละ 95 
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ตารางผนวกที่ 7 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนดานของแข็งที่ละลายน้ําไดของผลิตภัณฑน้ํา 
สับปะรด 
 

SOV                        df                    SS                    MS                    F 
Treatment                3                 11.29                  3.76                20.69 * 
Error                        6                   1.09                  0.18 

Total                       12                12.46 

C.V. (รอยละ)           3.42 
หมายเหต ุ : * หมายถึง มีความแตกตางทางสถิติที่มีความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 
 
ตารางผนวกที่ 8 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนดานของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมดของผลิตภัณฑ 
น้ํามะมวง 
 

SOV                        df                    SS                    MS                    F 
Treatment                3                  9.58                   3.19                5.72* 
Error                        6                  3.34                   0.55               

Total                       12               14.58                      

C.V. (รอยละ)        4.60 
หมายเหต ุ : * หมายถึง มีความแตกตางทางสถิติที่มีความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 
 
ตารางผนวกที่ 9 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนดานของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมดของผลิตภัณฑ 
น้ําสมโอ 
 

SOV                        df                  SS                   MS                     F 
Treatment                3                 3.55                 1.18                 12.56* 
Error                        6                 0.56                 0.09   

Total                       11                4.22   

C.V. (รอยละ)           2.65 
หมายเหต ุ : * หมายถึง มีความแตกตางทางสถิติที่มีความเชื่อมั่นรอยละ 95 
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ตารางผนวกที่ 10 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาการตานอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑน้ํา 
สับปะรด 
 

SOV                        df                 SS                   MS                     F 
treatment                3               1849.07             616.35              1765.34* 
Error                        6                   2.09                 0.34              

Total                       11             1851.29                      

  C.V.   รอยละ)         1.41 
หมายเหต ุ : * หมายถึง มีความแตกตางทางสถิติที่มีความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 
 
ตารางผนวกที่ 11 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาการตานอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ 
น้ํามะมวง 
 

SOV                        df                   SS                   MS                  F 
Treatment                3                2586.43             862.14            4571.01* 
Error                        6                     1.13                 0.18                

Total                      11               2588.54 

  C.V. (รอยละ)           0.95 
หมายเหต ุ : * หมายถึง มีความแตกตางทางสถิติที่มีความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 
 
ตารางผนวกที่ 12 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาการตานอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑน้ําสมโอ 
 

SOV                        df                   SS                   MS                  F 
Treatment                3                 11.31               3.770               11* 
Error                        6                   2.00               0.001           

Total                       11                11.39 

   C.V. (รอยละ)         2.55 
หมายเหต ุ : * หมายถึง มีความแตกตางทางสถิติที่มีความเชื่อมั่นรอยละ 95 
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ตารางผนวกที่ 13 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของปริมาณวิตามินซีของผลิตภัณฑน้ําสับปะรด 
 

SOV                        df                  SS                  MS                     F 
Treatment                3               680.82             226.94               21359* 
Error                        6                  0.06                 0.01               

Total                      11               680.94                     

   C.V. (รอยละ)         1.94 
หมายเหต ุ : * หมายถึง มีความแตกตางทางสถิติที่มีความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 
 
ตารางผนวกที่ 14 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของปริมาณวิตามินซีของผลิตภัณฑน้ํามะมวง 
 

SOV                         df                SS                  MS                      F 
Treatment                 3              44.77              14.92              14.92 x 103* 
Error                         6                0.06                0.01                    

Total                       11              44.85                        

   C.V. (รอยละ)        2.30 
หมายเหต ุ : * หมายถึง มีความแตกตางทางสถิติที่มีความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 
 
ตารางผนวกที่ 15 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของปริมาณวิตามินซีของผลิตภัณฑน้ําสมโอ 
 

SOV                        df                  SS                  MS                     F 
Treatment                3                44.77              14.92               1.09 x 106* 
Error                        6                  0.06                0.01               

Total                      12              277.17                     

   C.V. (รอยละ)        0.01 
หมายเหต ุ : * หมายถึง มีความแตกตางทางสถิติที่มีความเชื่อมั่นรอยละ 95 
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ตารางผนวกที่ 16 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของปริมาณฟนอลิกของผลิตภัณฑน้ําสับปะรด 
 

SOV                        df                 SS                   MS                      F 
Treatment                3            43638.00           14546.00             109095* 
Error                        6                   0.08                  0.01                

Total                       11           4563.008                       

   C.V. (รอยละ)       0.93 
หมายเหต ุ : * หมายถึง มีความแตกตางทางสถิติที่มีความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 
 
ตารางผนวกที่ 17 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของปริมาณฟนอลิกของผลิตภัณฑน้ํามะมวง 
 

SOV                        df                 SS                   MS                      F 
Treatment                3              41.720             13.900                 19869* 
Error                        6                0.004               0.007               

Total                      12              41.730                     

   C.V. (รอยละ)       0.84 
หมายเหต ุ : * หมายถึง มีความแตกตางทางสถิติที่มีความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 
 
ตารางผนวกที่ 18 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของปริมาณฟนอลิกของผลิตภัณฑน้ําสมโอ 
 

SOV                        df                SS                   MS                      F 
Treatment               3              164.69               54.89                17708* 
Error                       6                 0.01                 0.003                

Total                     11              164.71                      

   C.V. (รอยละ)     1.74 
หมายเหต ุ : * หมายถึง มีความแตกตางทางสถิติที่มีความเชื่อมั่นรอยละ 95 
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ตารางผนวกที่ 19 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของปริมาณเชื้อจุลินทรียของผลิตภัณฑน้ํา 
สับปะรด 
 

SOV                        df                 SS                   MS                             F 
Treatment                3               48.18               16.060                       4023* 
Error                        6                 0.02                 0.003               

Total                      11               48.21                      

   C.V. (รอยละ)       0.71 
หมายเหต ุ : * หมายถึง มีความแตกตางทางสถิติที่มีความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 
 
ตารางผนวกที่ 20 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของปริมาณเชื้อจุลินทรียของผลิตภัณฑน้ํามะมวง 
 

SOV                        df                 SS                    MS                    F 
Treatment               3               35.25                 11.750               3525* 
Error                       6                 0.02                   0.003               

Total                      11              35.29                      

  C.V. (รอยละ)        0.58 
หมายเหต ุ : * หมายถึง มีความแตกตางทางสถิติที่มีความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 
 
ตารางผนวกที่ 21  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของปริมาณเชื้อจุลินทรียของผลิตภัณฑน้ําสมโอ 
 

SOV                        df                 SS                    MS                     F 
Treatment               3                 9.01                 3.000                901.28* 
Error                       6                 0.02                 0.003              

Total                     11                9.05              

  C.V. (รอยละ)       0.62 
หมายเหต ุ : * หมายถึง มีความแตกตางทางสถิติที่มีความเชื่อมั่นรอยละ 95 
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ตารางผนวกที่ 22 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนดานความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑน้ําผลไม 
หมัก 
 

SOV                        df                  SS                   MS                    F 
Treatment               2                37.27                18.63                 9.10 *    
Error                     58               118.73                  2.04                      

Total                    89               416.40 

   C.V. (รอยละ)      6.30 
หมายเหต ุ : * หมายถึง มีความแตกตางทางสถิติที่มีความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 
 
ตารางผนวกที่ 23 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนดานสีของผลิตภัณฑน้ําผลไมหมัก 
 

SOV                        df                  SS                  MS                      F 
Treatment               2                 15.27               7.63                   2.81 *    
Error                   157.4                58.00              2.71                                                                           

Total                   366.1               89.00 

  C.V. (รอยละ)        6.89 
หมายเหต ุ : * หมายถึง มีความแตกตางทางสถิติที่มีความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 
 
ตารางภาคผนวกที่ 24 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนดานกลิ่นของผลิตภัณฑน้ําผลไมหมัก 
 

SOV                        df                 SS                    MS                    F 
Treatment                2               18.47                 9.23                 3.33* 
Error                       58             160.87                 2.77                     

Total                       89            456.40       

   C.V. (รอยละ)           7.88   
หมายเหต ุ : * หมายถึง มีความแตกตางทางสถิติที่มีความเชื่อมั่นรอยละ 95 
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ตารางผนวกที่ 25 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนดานรสชาติของผลิตภัณฑน้ําผลไมหมัก 
 

SOV                        df                 SS                    MS                     F 
Treatment                2               71.27                35.63                 10.36 * 
Error                       58             199.40                 3.44                  

Total                      89              528.00 

   C.V. (รอยละ)        8.91 
หมายเหต ุ : * หมายถึง มีความแตกตางทางสถิติที่มีความเชื่อมั่นรอยละ 95 
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ผลของการหมักกรดแลคติคต่อกจิกรรมการต้านอนุมูลอิสระของน า้สับปะรด 
Effect of Lactic Acid Fermentation on Antioxidant Properties of Pineapple Juice 

 
ปาลิดา ตัง้อนุรัตน์1 นารี เด่นชัย1 และ ปิยนุช นุ่มสนิท1 

Tanganurat, P.1, Denchai, N.1 and Numsanit, P.1 

 

Abstract 
The purpose of this study is to compare the effects of lactic acid fermentation on antioxidant 

properties among pineapple juice and fermented pineapple juice by Lactobacillus plantarum M29. Free 
radical scavenging activity (DPPH), Ascorbic acid and total phenolic content of fermented pineapple juice was 
determined and compared with its unfermented. The result revealed that DPPH scavenging activity, phenolic 
compounds and, especially, ascorbic acid were significant increase after fermentation compared to 
non-fermented pineapple juice (p<0.05). At 60 h, we found that DPPH scavenging activity (55.64%) in 
fermented pineapple juice was significantly increased as compared to non-fermented (34.62%) as well as 
ascorbic acid content (39.65 mg Ascorbic acid/100 mL) (p<0.05). However, we found phenolic content was 
increase after 24 h of fermentation (6.53 mg gallic acid/L). In summary, fermentation by lactic acid bacteria 
clearly improved the antioxidant activity of pineapple juice. 
Keywords: lactic acid bacteria, antioxidant, fermentation, pineapple juice 
 

บทคดัย่อ 
การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของน า้สบัปะรดด้วย 

แบคทีเรียกรดแลคติค (Lactobacillus plantarum M29) โดยศึกษาสมบตัิการต้านอนุมูลอิสระ 2-2-Diphenyl-1- 
picrylhydrazyl (DPPH) วิตามินซี และสารฟีนอลิกทัง้หมด ท าการตรวจสอบทกุๆ 24 ชัว่โมง เป็นเวลา 60 ชัว่โมง โดยค่า 
การต้านอนมุลูอิสระ DPPH ปริมาณฟีนอลกิ และปริมาณวิตามินซีของน า้สบัปะรดหมกัเพิ่มขึน้เมื่อเวลาในการหมกัเพิ่มขึน้ 
(p<0.05) และพบวา่ที่ 60 ชัว่โมง มีคา่สงูสดุโดยสามารถเพิ่มคา่การต้านอนมุลูอิสระ DPPH เป็น 55.64% จากปริมาณก่อน 
หมกัคือ 34.62% สว่นปริมาณวิตามินซีเป็น 39.65 mg Ascorbic acid/100 mL เมื่อเทียบกบัปริมาณก่อนหมกั คือ 24.05 
mg Ascorbic acid/100 mL ส าหรับปริมาณสารฟีนอลกิในน า้สบัปะรดหมกั มีค่าสงูสดุเมื่อท าการหมัก 24 ชัว่โมง มีค่าอยู่
ที ่6.53 mg gallic acid/L เมื่อเทียบจากปริมาณก่อนหมกั คือ 2.39 mg gallic acid/L (p<0.05) ข้อมลูเหลา่นีแ้สดงให้เห็น
วา่ การหมกัด้วยแบคทีเรียกรดแลคติคสามารถเพิ่มกิจกรรมการต้านอนมุลูอิสระได้ 
ค าส าคัญ: แบคทีเรียกรดแลคติค สารต้านอนมุลูอิสระ กระบวนการหมกั น า้สบัปะรด 
 

ค าน า 
สบัปะรดมีแหลง่ก าเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ พบโดยคริสโตเฟอร์ โคลมับสั นกัเดินเรือชาวสเปน เมื่อปี คศ.1493 

ช่ือเดิมตามภาษาท้องถ่ิน เรียกว่า นานา (nana) หมายถึงผลไม้รสวิเศษ มีช่ือสามญัว่า Pineapple ช่ือวิทยาศาสตร์ว่า 
Ananas comosus (L) Merr.                                (นิดดา, 2550)                 อีกสว่นน าไปใช้ใน
อตุสาหกรรม การแปรรูปเกือบทัง้หมด และเพื่อเป็นการพฒันาผลิตภณัฑ์น า้สบัปะรดให้มีมลูค่าและคณุค่าทางโภชนาการ
เพิ่มสงูขึน้ จึงน ากระบวนการหมกัดองซึ่งเป็นวิธีการถนอมอาหารที่ง่าย และต้นทนุต ่า โดยแบคทีเรียกรดแลคติค (Lactic 
Acid Bacteria: LAB) ทีม่ีบทบาทส าคญัในการผลติกรดแลคติค และสารอินทรีย์อื่นๆ ท าให้มีรสเปรีย้วและมีกลิ่นเฉพาะตวั 
รวมทัง้ยงัสามารถเพิ่ม กิจกรรมการต้านอนมุลูอิสระได้ (Juan     Chou, 2010) งานวิจยันีจ้ึงมุ่งเน้นที่การน ากระบวนการ
หมกัมาประยกุต์ใช้ใน การพฒันาผลิตภณัฑ์น า้สบัปะรดและท าการศึกษากระบวนการหมกัน า้สบัปะรด และผลของการ
หมกัตอ่คณุภาพทางกายภาพ เคมี และกิจกรรมการต้านอนมุลูอิสระ และสารประกอบโพลฟีีนอลในน า้สบัปะรดทัง้ก่อนและ
                                                 
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 
1 Department of Agro-Industrial technology, Faculty of Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thanyaburi, 
Pathumthani, 12130 
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หลังกระบวนการหมัก นอกจากนีย้ังศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยา      ตรวจสอบปริมาณกล้าเชือ้ Lactobacillus 
plantarum ทีม่ีชีวิตอยูใ่นน า้สบัปะรดหมกั 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

การเตรียมน า้สบัปะรดพนัธุ์ศรีราชา (ตลาดไท จ.ปทมุธานี) แบ่งเป็น 2 สว่น ดงันี ้สว่นที่ 1 เตรียมเพื่อท ากล้าเชือ้ 
เร่ิมต้น Lactobacillus plantarum M29 (วินี, 2553) โดยน ามาคัน้ให้ได้น า้สบัปะรดปริมาณ 150 ml สว่นท่ี 2 เตรียมเพื่อท า
น า้ สบัปะรดหมกั ปริมาณ 2000 mL น าไปพาสเจอร์ไรส์ที่อณุหภมูิ 70-72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที จากนัน้บรรจุ
ลงในขวด ที่ผ่านการลวกฆ่าเชือ้ ปิดฝาแล้วน าไปให้ความเย็นทนัทีด้วยน า้เย็นที่มีอณุหภมูิไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส ก่อน
น าไปผลติเป็นน า้ สบัปะรดหมกัในขัน้ตอนตอ่ไป 

การเตรียมกล้าเชือ้บริสทุธ์ิเร่ิมต้นส าหรับน า้ผลไม้หมกั เร่ิมจากการน าเชือ้บริสทุธ์ิท่ีเก็บไว้ท่ี -20 องศาเซลเซียส มา
เพาะเลีย้งบน อาหารแข็ง de Man Rogosa Sharpe (MRS) บ่มเป็นเวลา 2 วนั ที่อณุหภมูิ 37 องศาเซลเซียส จากนัน้ย้าย
โคโลนีเดี่ยวลงในอาหารเหลว MRS ปริมาตร 10 มิลลลิติร บม่เป็นเวลา 2 วนั ที่อณุหภมูิ 37 องศาเซลเซียส หลงัจากบม่แล้ว
น ามาท าการป่ันเหวี่ยงเป็นเวลา 5 นาที ด้วย เคร่ืองป่ันเหวี่ยงที่ 3,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที ล้างเซลล์ด้วยน า้กลัน่
ฆา่เชือ้ 3 ครัง้ก่อนน าไปใช้เป็นกล้าเชือ้ ดดัแปลงจากวิธีการของ Guergolette    คณ  (2010)  

การผลิตน า้สบัปะรดหมกั เร่ิมจากเติมกล้าเชือ้ในน า้สบัปะรด โดยใช้ปริมาณกล้าเชือ้เร่ิมต้นที่ความเข้มข้น 1% 
(v/v) ท าการทดลอง 3 ซ า้ โดยท าการวิเคราะห์คณุภาพน า้สบัปะรดหมกั ดงันี ้คณุสมบตัิทางกายภาพ และเคมี ศึกษาโดย
การวคัคา่ ความเป็นกรด-ดา่ง ร้อยละความเป็นกรด-ดา่ง และปริมาณของแข็งทัง้หมด              ค     ความสามารถใน
การต้าน อนมุูลอิสระด้วยการวิเคราะห์ฤทธ์ิต้านอนมุูลอิสระ DPPH (Leong     Shui, 2002) แสดงเป็น %DPPH 
Scavenging Activity การวิเคราะห์ หาปริมาณวิตามินซี (AOAC, 1990)     ค      มิลลิกรัมของกรดแอสคอบิกต่อ 100 
มิลลลิติร (mg Ascorbic acid/100 mL)    ปริมาณสารฟีนอลิกทัง้หมด (Torres    คณ , 1987) แสดงผลเป็นมิลลิกรัม
ของกรดแกลลิคต่อ 100 มิลลิลิตร (mg gallic acid/100 mL) จ         ค     คุณภาพทางจุลชีววิทยา      ตรวจหา
ปริมาณเชือ้แบคทีเรีย Lactobacillus plantarum ที่มีชีวิตอยู่ในน า้สบัปะรดทัง้ก่อนและหลงัหมกั โดยใช้อาหารเลีย้งเชือ้ 
MRS ท าโดยท าการ เจือจางล าดบัส่วน และนบัจ านวนเชือ้ด้วยวิธีการ spread plate แล้วน าไปบ่มที่อณุหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 48±3 ชัว่โมง รายงานปริมาณเชือ้ที่นบัได้ในหน่วย Log10cfu ต่อมิลลิลิตรของน า้สบัปะรด และท าการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New 
Multiple Rang Test (DMRT)         ค             95% 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
ก่อนหมกัในน า้สบัปะรดมีสเีหลอืงใส มีกลิ่นหอมของสบัปะรด จากนัน้สงัเกตการเปลีย่นแปลงของลกัษณะปรากฏ 

ทางด้านสี กลิ่น รสของน า้สบัปะรดหมกั พบว่าผิวหน้ามีฟองอากาศ รสหวานอมเปรีย้ว สีเหลืองใส มีลกัษณะข้น หนืดขึน้ 
ผลการวิเคราะห์คา่ความเป็นกรด-ดา่งและปริมาณกรดในน า้สบัปะรด โดยท าการหมกัที่ระยะเวลา 24, 48 ชัว่โมง และ 60 
ชั่วโมง พบว่าเมื่อระยะเวลาการหมักนานขึน้ ท าให้ค่าความเป็นกรด-ด่างลดลง และปริมาณกรดทัง้หมดมีค่าสูงขึน้ 
(p<0.05, Table 1) เนื่องจากในน า้สบัปะรดมีองค์ประกอบเป็นสารประกอบประเภทคาร์โบไฮเดรตหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น 
น า้ตาล และใยอาหารทัง้ที่ละลายน า้และไม่ละลายน า้อยู่มาก (ริญ และ รัชนี, 2551) โดยแบคทีเรียกรดแลคติคจะไปย่อย 
สารอาหารดงักลา่ว และเปลี่ยนเป็นกรดแลคติค ขณะที่ปริมาณของแข็งที่ละลายน า้ได้ทัง้หมดของน า้สบัปะรดหมกัลดลง 
ส าหรับจ านวนเชือ้ L. plantarum ในน า้สบัปะรดหมกั พบวา่เมื่อเวลาในการหมกัเพิ่มขึน้ เชือ้ก็มีจ านวนเพิ่มขึน้เช่นกนั จาก 
4.56 log cfu/mL เป็น 11.39 log cfu/mL (Table 1) แสดงให้เห็นวา่น า้สบัปะรดมีสารอาหารที่เหมาะสมกบัการเจริญเติบโต 
และมี ชีวิตรอดของ แบคทีเรียกรดแลคติคซึ่งจ านวนจุลินทรีย์ที่มีชีวิตรอดอย่างน้อย 7 log cfu/g หรือ mL นีย้งัอาจน าไปสู่
การ พฒันาผลติภณัฑ์ โปรไบโอติกเพื่อสง่เสริมสขุภาพระบบทางเดินอาหารของผู้บริโภคได้อีกทางหนึง่ด้วย (สริินนัท์, 2552) 

จากผลการวิเคราะห์คา่การต้านอนมุลูอิสระ วิตามินซี และปริมาณฟีนอลิก (Table 2) พบว่าน า้สบัปะรดมีค่าการ 
ต้านอนมุลูอิสระ (% DPPH Scavenging Activity) เพิ่มขึน้จาก 34.62% เป็น 55.64% เมื่อท าการหมกัเป็นเวลา 60 ชัว่โมง 
(p<0.05) ปริมาณฟีนอลิกของน า้สบัปะรดก่อนการหมกัมี 2.39 mg gallic acid/L เมื่อท าการหมกัเป็นเวลา 24 ชัว่โมง 
พบวา่ปริมาณฟีนอลกิเพิ่มขึน้เป็น 6.53 mg gallic acid/L จากนัน้ปริมาณฟีนอลกิจะคอ่ยๆ ลดลงเมื่อได้ท าการหมกันานขึน้ 
(p<0.05) สอดคล้องกบังานวิจยัของ Kusznierewicz และคณะ (2008) รายงานว่ากระบวนการหมกัมีผลท าให้สารต้าน
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อนุมูลอิสระ เพิ่มขึน้ในกระบวนการหมักของกะหล ่าปลี ส าหรับผลการวิเคราะห์ปริมาณวิตามินซีในน า้สบัปะรด พบว่า
ปริมาณวิตามินซี ลดลงจาก 24.05 เป็น 22.75 mg Ascorbic acid/100 mL เมื่อท าการหมกัเป็นเวลา 24 ชัว่โมง จากนัน้
ปริมาณ วิตามินซีได้เพิ่มขึน้เป็น 26.19 และ 39.65 mg Ascorbic acid/100 mL ใน 48 และ 60 ชั่วโมง ตามล าดบั 
(p<0.05) ในทาง ตรงกนัข้ามงานวิจยัของ Di Cargo และคณะ (2011) รายงานวา่ปริมาณวิตามินซีจะคอ่ยๆ ลดลงเมื่อหมกั
เป็นเวลานานขึน้ อย่างไรก็ตามกระบวนการหมกัสมทูตีผ้กัและผลไม้ยงัคงรักษาวิตามินซีไว้ได้ดีกว่าสมทูตีท้ี่ไม่ได้ผ่านการ
หมกั 
 

สรุปผล 
การวิเคราะห์สมบตัิทางเคมีและกายภาพของน า้สบัปะรดทัง้ก่อนการหมกัและหลงัการหมกัพบวา่ปริมาณคา่ความ

เป็นกรด-ด่าง และปริมาณกรดเพิ่มขึน้ ส่วนปริมาณของแข็งที่ละลายน า้ได้ทัง้หมดมีแนวโน้มลดลงตลอดการหมกั และ
สงัเกตจากการเจริญเติบโตและรอดชีวิตของ L. plantarum แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการพฒันาน า้ผลไม้หมกัเป็น
ผลติภณัฑ์โปรไบโอติกตอ่ไป 

การวิเคราะห์ค่าการต้านอนมุลูอิสระ วิตามินซี และปริมาณฟีนอลิก พบว่ากิจกรรมการต้านอนมุลูอิสระสามารถ
เพิ่ม ขึน้ในชัว่โมงที่ 24 เช่นเดียวกบัปริมาณฟีนอลิก ขณะที่ปริมาณวิตามินซีมีค่าสงูที่สดุ เมื่อท าการหมกัที่ 60 ชัว่โมง จาก
ผลการ ทดลองสรุปได้วา่การหมกัสามารถเพิ่มคา่การต้านอนมุลูอิสระ วิตามินซี และสารประกอบฟีนอลกิได้  
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Table 1 The changes in pH, titratable acidity, soluble solids and LAB of fermented pineapple juice at 0, 24, 48 

and 60 h. 
Fermentation Times 

(h) 
pH Titratable acidity (%) Soluble solids (๐Brix) LAB (log cfu/mL) 

0 3.46±0.06c 1.38±0.01c 12.67±0.40a 4.56±0.75d 
24 3.40±0.01c 1.67±0.01bc 11.27±0.12b 6.59±0.65c 
48 3.24±0.02b 1.72±0.00b  9.83±0.12c 9.47±0.37b 
60 3.04±0.03a 2.05±0.05a 10.83±0.06c 11.39±0.68a 

Data reported as mean ± standard deviation (SD), n=3 

Means values in the same column with different superscripts are significantly different (p< 0.05) 
 
Table 2 Effect of fermentation on DPPH radical scavenging, total phenolic and ascorbic acid content in 

pineapple juice. 
Fermentation Times 

(h) 
 DPPH radical scavenging 

(%) 
Total phenolic content 

(mg GAE /100ml)  
Ascorbic Acid  

(mg/100ml) 
0 34.62±0.11c 2.39±0.37c 24.05±0.05c 
24 38.25±0.13b 6.53±0.38a 22.75±0.25d 
48 20.81±1.67d 1.73±0.23d 26.19±0.22b 
60 55.64±0.53a 3.29±0.68b 39.65±0.04a 

Data reported as mean ± standard deviation (SD), n=3 

Means values in the same column with different superscripts are significantly different (p< 0.05) 
 
 

268 



 
 
 
 
 
 
 
ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 (พิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม 2555   Vol.43 No.2 (Suppl.) May-August 2012 
 
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพชืเขตร้อนและกึ่งร้อน ครัง้ที่ 6 
 
1 การยอ่ยสลายเนือ้ลิน้จ่ีด้วยเอนไซม์และผลตอ่ความสามารถในการต้านออกซิเดชนั 
       นราพร ฟ้าสวา่ง และ ปราณี อา่นเปร่ือง 
  
5 การประเมินอายกุารเก็บรักษาของน า้มนัเมลด็สะเดาช้าง (Azadirachta excelsa Jack.) โดยสภาวะเร่ง 
       สฮุยัญา แวยโูซะ อรัญ งามผอ่งใส และ ธีระพล ศรีชนะ 
  
9 ผลของสภาวะการอบแห้งที่มตีอ่คณุภาพของร าข้าว 
       สาธิต ทศันเอกจิต ชลดิา เนียมนุ้ย สกักมน เทพหสัดิน ณ อยธุยา และ สมชาติ โสภณรณฤทธ์ิ 
  
13 การวเิคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ส าหรับการสกดัน า้มนัพืชด้วยเคร่ืองสกดัน า้มนัแบบสกรูอดั 
       ศภุกิตต์ สายสนุทร ฤาชา บญุยกิจโณทยั และ สดุสายสนิ แก้วเรือง 
  
17 ผลของโอโซนตอ่การสงัเคราะห์แสงของยางพารา Hevea brasiliensis Muell.Arg.  
       ครรชิต สอสริิกลุ พนูพิภพ เกษมทรัพย์ และ บญุธิดา โฆษิตทรัพย์ 
  
21 การคดัเลอืกและเตรียมสตูรส าเร็จเชือ้ Streptomyces griseus subsp. formicus เพื่อควบคมุเชือ้รา 

Rigidoporus microporus สาเหตโุรครากขาวของยางพารา 
       ปวีณา สงัข์แก้ว เสมอใจ ช่ืนจิตต์ และ วสนัณ์ เพชรรัตน์ 
  
25 การพฒันาสบูก้่อนท่ีมีสว่นผสมของสารสกดัจากดอกดาวเรือง 
       เปรมชยั เอี่ยมศิรินพกลุ จ ารูญศรี พุม่เพียน ศรัณยา รพีอาภากลุ และ อรวรรณ นกสี 
  
29 ผลของการใช้แป้งมนัเทศสมีว่งทดแทนแป้งสาลตีอ่คณุลกัษณะของเค้กไมโครเวฟ  
       ณฏัฐา สถิรรัตน์ จิณห์วรา เจริญพนัธ์ และ อโนชา สขุสมบรูณ์ 
  
33 การศกึษาขัน้ต้นการผลติไวน์จากตะขบผสมน า้อ้อย 
       ชนินทร์ อคัรปัญญาวิทย์ สถิตพงศ์ ผลาเกษ และ อรสา สริุยาพนัธ์ 
  
37 การศกึษาประสทิธิภาพของการยอ่ยมนัเส้นด้วยสารเคมี 
       ปริญญพนัธุ์ เพชรจรัส เมทิน ีวสนุธราวฒัน์ และ อรรจนา ด้วงแพง 
  
41 ผลของวิธีการหงุที่มตีอ่สณัฐานวทิยาและสมบตัเิชิงกายภาพของข้าวฮางในระหวา่งการหงุ  
       โสรยา เกิดพิบลูย์  ดาริกา เจริญดี
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45 การพฒันาผลติภณัฑ์กนุเชียงเสริมเห็ดหอม 
       วิชชดุา สงัข์แก้ว และ ผาณิต รุจิรพิสฐิ 
  
49 สารต้านออกซิเดชัน่และสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากเนือ้ล าไยท่ียอ่ยสลายด้วยเทคนิคเอนไซม์ 
       บศุรา ฐิติรัตน์สกลุ และ ปราณี อา่นเปร่ือง 
  
53 ผลของน า้มนัเมลด็สะเดาช้างและน า้มนัหอมระเหยบางชนดิตอ่การตายและการพฒันาของลกูน า้ยงุลายบ้าน 
       มสัรินทร์ วิวฒัน์ อรัญ งามผอ่งใส สนัน่ ศภุธีรสกลุ และ ธีระพล ศรีชนะ 
  
57 ผลกระทบของอณุหภมูิตอ่การผลติแก๊สชีวภาพ 
       อจัฉรา พิเลศิ รัตนชยั ไพรินทร์ โกวิท ยอดมงคล ธีระธนธร นนทะภา ภทัราวดี ศรีปัญญา  

      และ กาญจนา สริุยนต์ 
  
61 การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีฟองอากาศขนาดนาโนและไมโครร่วมกบัสารละลายโซเดยีมไฮโปคลอไรท์เพื่อลด

ปริมาณเชือ้จลุนิทรีย์และรักษาคณุภาพของผกักาดหอมตดัแตง่พร้อมบริโภค 
       ณฐัชยั พงษ์ประเสริฐ นพรัตน์ ทดัมาลา และ วาริช ศรีละออง 
  
65 ผลการใช้น า้ส้มควนัไม้มะขามตอ่จ านวนเชือ้แลคติกแอซิดแบคทีเรียในหญ้าหมกั 
       อรรถพล ตนัไสว พนอม ศรีวฒันสมบตัิ พิราวรรณ จนัประตมูอญ เกศินี สายสวุรรณ ลกัษณฐัดา พรมข า  

      จ าเนียน เป็กเครือ และ ณิฐิมา เฉลมิแสน 
  
69 ศกึษาสภาวะทีเ่หมาะสมตอ่การเพาะเลีย้งเส้นใยเห็ดร่างแหกระโปรงสัน้ (Dictyophora duplicata Fisch) ใน

อาหารเหลว 
       ไพรินทร์ กปิลานนท์ สริุยา ฤธาทิพย์ และ ปกขวญั หตุางกรู 
  
73 ผลของการใช้พลาสตกิคลมุดินตอ่อณุหภมูิดินและการเจริญเติบโตของข้าวโพดหวานพนัธุ์ลกูผสมไวท์สวีทเตอร์ 65 
       อรรจนา ด้วงแพง เศรษฐ์ เจริญเขต เอกภพ มิลนิทานชุ ศิรินทร์ จนัทโพธ์ิ Nobuyuki Okuda  

      และ Haruo Suzuki  
  
77 ผลของการตดัขัว้เมลด็และความเข้มข้นของกรดจิบเบอเรลลคิตอ่ความงอกและความแข็งแรงของเมลด็พนัธุ์เหรียง 

2 ชนิด  
       ศานิต สวสัดิกาญจน์ 
  
81 การลดจลุนิทรีย์ในพริกขีห้นสูดด้วยสารละลายโซเดยีมไฮโปคลอไรท์ และการสร้างมาตรฐานการตรวจรับส าหรับ

เคร่ืองจมกูอเิลก็ทรอนิกส ์
       พรรณจิรา วงศ์สวสัดิ ์ ศิววรรณ พลูพนัธุ์ พชัรีภรณ์ เงินมาก จิราพร สมนกึ และ ศรรัก พงษ์สวุรรณ 
  
85 การผลติกรดแลก็ติกจาก Rhizopus oryzae G-118 ที่เพาะเลีย้งในแหลง่คาร์บอนหลากชนดิ 
       วชิราภรณ์ ผิวลอ่ง สรุศกัดิ์ สจัจบตุร สชุาดา พงษ์พฒัน์ และ จารุรัตน์ เอ่ียมศิริ 
  
89 การศกึษาแผน่ฟิล์มบริโภคได้จากผงมะมว่ง 
       จฑุามาศ พิศมยั อารยา ยงกสกิารณ์ ชลลดา สงัเวียน และ นนัท์ชนก นนัทะไชย 
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93 ผลของเวลาการท าแห้งตอ่คณุภาพของถัว่นิว้นางแดงกึง่แห้ง 
       พรนภา น้อยพนัธ์ วิชมณี ยืนยงพทุธกาล และ กลุยา ลิม้รุ่งเรืองรัตน์ 
  
97 ผลของอณุหภมูิในการท าแห้งแบบพน่ฝอยตอ่ฤทธ์ิการต้านออกซเิดชนัของเนือ้ผลกาแฟอาราบิกา  
       ณิชาภา ข าชุ่ม วิภา ราตรีพรทิพย์ ณฐัวฒุิ ดอนลาว และ นิรมล ปัญญ์บศุยกลุ 
  
101 ผลของสารเคลอืบผิวบางชนดิตอ่คณุภาพของมะมว่งพนัธุ์น า้ดอกไม้เบอร์ 4 ระหวา่งการเก็บรักษา 
       ศิรกานต์ ศรีธญัรัตน์ เบญจมาส รัตนชินกร และ คมจนัทร์ สรงจนัทร์ 
  
105 การผลติและการทดสอบการยอมรับบร็อคโคลทีอดสญุญากาศของผู้บริโภค 
       เหมือนหมาย อภินทนาพงศ์ และ เสาวนีย์ เอีย้วสกลุรัตน์ 
  
109 ผลของรังสแีกมมาและล าอิเลก็ตรอนตอ่การเปลีย่นแปลงของส ีฤทธ์ิการต้านอนมุลูอิสระและปริมาณ 

สารเคอร์คมูินในขมิน้ชนัผง 
       สรุศกัดิ์ สจัจบตุร วชิราภรณ์ ผิวลอ่ง สชุาดา เสกสรรค์วิริยะ สชุาดา พงษ์พฒัน์ และ จารุรัตน์ เอี่ยมศิริ 
  
113 ผลของรังสแีกมมาตอ่คณุภาพของไวน์เมา่ 
       สรุศกัดิ์ สจัจบตุร วชิราภรณ์ ผิวลอ่ง ยทุธพงศ์ ประชาสทิธิศกัดิ์ และ จารุณีย์ ทองผาสกุ 
  
117 การใช้เทคนคิพีเอสแอล และเทอร์โมลมูิเนสเซนซ์เพื่อตรวจพิสจูน์เคร่ืองเทศ และเคร่ืองปรุงรสชนิดผงที่ผา่นการ

ฉายรังส ี
       เสาวพงศ์ เจริญ และ เขมรุจิ เข็มทอง 
  
121 การท าให้บริสทุธ์ิและลกัษณะเฉพาะของบริเวณเร่งปฏิกิริยาเอนไซม์ปาเปนโดยการศกึษาโมเลควิลาร์ ด๊อกกิง้ 
       สรุพงษ์ พินิจกลาง รัชนี ไสยประจง และ กนก รัตนะกนกชยั 
  
125 การท าให้บริสทุธ์ิบางสว่นของเอนไซม์แอลฟา อะไมเลสจากมะมว่งน า้ดอกไม้ 
       พรชยั เหลอืงบริสทุธ์ิ  ภชัรี สิทธิกิจโยธิน รัชนี ไสยประจง และ สรุพงษ์ พินิจกลาง 
  
129 ผลของการทดแทนแป้งข้าวเหนียวด้วยแป้งกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ตอ่ฤทธ์ิการต้านอนมุลูอิสระ คณุสมบตัิทาง

กายภาพ และทางประสาทสมัผสัของขนมขบเคีย้วแบบแผน่ 
       จฑุารัตน์ คงโนนกอก และ ปฏิวิทย์ ลอยพิมาย 
  
133 การเปลีย่นแปลงคณุสมบตัิและอายกุารเก็บรักษาของสาหร่ายทะเลทอดกรอบในบรรจภุณัฑ์ 
       บษุกร ประดิษฐนยิกลู วิสะนี ดีสกลุ สกัขี แสนสภุา ศิริวรรณ ตัง้แสงประทีป สพุจน์ ประทีปถ่ินทอง  

      จิราภรณ์ ด าจนัทร์ และ วิจิตร รัตนถาวรกิตติ 
  
137 การใช้แบคทเีรีย Bacillus thuringiensis Berliner สายพนัธุ์ไทย JC590 เพื่อควบคมุหนอนกระทู้ผกั 

(Spodopteralitura Fabricus) ในสภาพเรือนปลกูทดลองและสภาพแปลงปลกู 
       นนัทนชั พินศรี ธญัญะ เตชะศีลพิทกัษ์ และ จริยา จนัทร์ไพแสง 
 
141 

 
การกลายพนัธุ์เชือ้ Rhizopus microsporus TISTR 3518 ด้วยรังสแีกมมาเพื่อเพิม่ประสทิธิภาพ 
การผลติกรดแลก็ติกจากแป้งมนัส าปะหลงั 

       จารุรัตน์ เอ่ียมศิริ สชุาดา พงษ์พฒัน์ วชิราภรณ์ ผิวลอ่ง และ สรุศกัดิ์ สจัจบตุร 
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145 ประสทิธิภาพของน า้มนัหอมระเหยจากสมนุไพรในการยบัยัง้เชือ้ราที่เป็นสาเหตกุารเนา่เสยีในขนมปัง 
       จาตรุงค์ จงจีน 
  
149 การผลติกลโูคสไซรัปจากแป้งเมลด็ขนนุและแป้งมนัส าปะหลงั 
       เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์ สมบรูณ์ศกัดิ์ ศิลาเปร่ือง และ รพีพร เอ่ียมสะอาด 
  
153 การผลติเชือ้เพลงิชีวมวลจากวสัดเุหลอืใช้จากการเกษตร 
       เพ็ญจา จิตจ ารูญโชคไชย 
  
157 ผลของสารละลายโปรตีนไหมและไคโตซานฉายรังสตีอ่ผลผลติและคณุภาพอ้อย  
       วไลลกัษณ์ แพทย์วิบลูย์ รังษี เจริญสถาพร วรทรรศน์ สหสัธรรมรังส ีมยรีุ จนัทร์สายทอง ธีรนนัท์ แตงทอง  

      และ ปรารถนา คิว้สวุรรณ 
  
161 การคดัเลอืกพนัธุ์ทนน า้ทว่มในข้าว 15 พนัธุ์ 
       ศานิต สวสัดิกาญจน์ สวุิทย์ เฑียรทอง และ กิตติภมูิ งามสมทบ 
  
165 การตอบสนองตอ่การใช้ปุ๋ ยอินทรีย์น า้ตอ่ผลผลติข้าวสายพนัธุ์หอมนิลในระบบเกษตรเขตชลประทาน 
       ชินกฤต สวุรรณคีรี 
  
169 การทดสอบการเจริญเติบโตและผลผลติของข้าวที่ปลกูในพืน้ท่ีนาดอนของภาคกลาง 
       ศานิต สวสัดิกาญจน์ และ วษิณ ุทรัพย์กร 
  
173 คณุคา่ทางโภชนาการของข้าว 9 สายพนัธุ์ 
       ผาณิต รุจิรพิสฐิ วิชชดุา สงัข์แก้ว  และ เสาวนีย์ เอีย้วสกลุรัตน์ 
  
177 ทศันคติและความต้องการซือ้ของผู้บริโภคที่มีตอ่ผลติภณัฑ์ข้าวจีเอพี 
       ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล 
  
181 ผลของการขาดน า้ตอ่การยบัยัง้การเจริญเติบโตของยางพารา 
       ศานิต สวสัดิกาญจน์ และ วิษณ ุทรัพย์กร 
  
185 เทคนิคการเพิม่ประสทิธิภาพการผลติต้นกล้าข้าวสาลอีินทรี 1 เพื่อท าน า้คัน้ใบข้าว 

      เนตรชนก เกียรติ์นนทพทัธ์ และ ชวนพิศ อรุณรังสกิลุ 
  
189 การเพิม่อายกุารเก็บรักษาขนมลกูชบุโดยใช้เทคโนโลยีเฮอร์เดิล 
       มชัชล ีคณโทเงิน วราภรณ์ ป๋ังลขิิต อรสา สริุยาพนัธ์ และ จฬุารัตน์ หงส์วลรัีตน์ 
  
193 การพฒันาสตูรน า้มนัปรุงอาหารจากน า้มนัมะพร้าวบริสทุธ์ิผสมสมนุไพร 
       วิชมณี ยืนยงพทุธกาล สริิมา ชินสาร นิสานารถ กระแสร์ชล  และ ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกลุ 
 
197 

 
ผลของแป้งเมลด็ขนนุพรีเจลาติไนซ์ตอ่สมบตัิทางกายภาพของสปันจ์เค้กที่อบด้วยไมโครเวฟซึง่เตรียมจาก
สว่นผสมเค้กเมลด็ขนนุส าเร็จรูป   

      ประไพพรรณ เอมดวง และ กลุยา ลิม้รุ่งเรืองรัตน์ 
  

VI 
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201 ผลของวิธีการท าแห้งตอ่สแีละปริมาณน า้มนัหอมระเหยของผลติภณัฑ์ขา่แห้ง  
      ยาตรา ยมสงูเนิน เยาวภา ไหวพริบ ชนกานต์ สกลุแถว

 
รังสมิา สตูรอนนัต์ และ อนนัต์ ทองทา 

  
205 ผลของสารแช่ทอ่นพนัธุ์ตอ่ความงอก การเจริญเติบโต และผลผลติของมนัส าปะหลงั  

      สปุราณี งามประสทิธ์ิ สกล ฉายศรี ก่ิงกานท์ พานิชนอก พชรดา ฉายศรี และ ประภาส ช่างเหลก็ 
  
209 การวเิคราะห์พนัธุกรรมของยางพาราพนัธุ์พืน้เมืองโดยใช้เคร่ืองหมายอาร์เอพีดี และการศกึษาอิทธิพลของต้นตอ

พืน้เมืองตอ่การเจริญเติบโตของก่ิงพนัธุ์ RRIM 600 
       รัชนีกร แก้วจลุกาญจน์ และ จรัสศรี นวลศรี 
  
213 ผลของการใช้สารเมทิลจสัโมเนทตอ่การเปลีย่นแปลงคณุภาพและการเกิดอาการไส้สนี า้ตาลของ 

สบัปะรดพนัธุ์ตราดสทีอง 
       ฤทยัรัตน์ ทนัตวิวฒันา ศิริชยั กลัยาณรัตน์ ชยัรัตน์ เตชวฒุิพร เฉลมิชยั วงษ์อารี และ ,พนิดา บญุฤทธ์ิธงไชย 
  
217 อิทธิพลของโอโซนตอ่การสงัเคราะห์ด้วยแสงของใบมะพร้าว (Cocos nuciferra L.) 
       นราศกัดิ์ พงศ์พระเกต ุดวงรัตน์ ศตคณุ เจษฎา ภทัรเลอพงศ์

 
 และ พนูพิภพ เกษมทรัพย์ 

  
221 การวเิคราะห์พารามิเตอร์ของเทคนิคการคดัแยกด้วยความถว่งจ าเพาะส าหรับเมลด็งาขีม้้อน 
       ปานนท์ เมืองแก้ว วิบลูย์ ชา่งเรือ และ สชุาดา เวียรศิลป์ 
  
225 การผลติต้นแมพ่นัธุ์ปลอดโรคของส้มโอ [Citrus maxima (Burm.) Merr.] พนัธุ์ทบัทิมสยามจากต้นในแปลงปลกู 
       พิมพา พงศ์พฒันบตุร และ รัตนา สดดุ ี
  
229 ผลของปริมาณโปรตีนถัว่เหลอืงสกดั และน า้ตอ่คณุภาพของบะหมีท่อดจากแป้งข้าวเจ้า 
       กรรณิการ์ กลุยะณี กลุยา ลิม้รุ่งเรืองรัตน์ และ อโนชา สขุสมบรูณ์ 
  
233 ผลของวิธีการเตรียมตอ่ฤทธ์ิการต้านอนมุลูอิสระ ปริมาณสารประกอบฟีนอลกิรวมและสมบตัิเชิงหน้าที่ 

ของใยอาหารผงจากกากส้มเขียวหวาน 
       กหุลาบ สทิธิสวนจิก พีรยา โชติถนอม และ ขตัติยา ชิณวงษ์ 
  
237 สมบตัิเชิงกายภาพบางประการของซุปท่ีผลติจากข้าวกล้องและข้าวฮาง 
       สขุทิพย์ สขุใส ชลดิา เนียมนุ้ย อนกุลู วฒันสขุ กนกภรณ์ ครุฑภาพนัธ์ และ โสรยา เกิดพิบลูย์ 
  
241 การพฒันาต ารับผลติภณัฑ์ฉีดพน่ในปากจากน า้มนัหอมระเหยของพืชสมนุไพรเพื่อยบัยัง้การเจริญเติบโตของเชือ้

แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในช่องปากและโรคฟันผ ุ
       สมุนต์ทิพย์ คงตนั จนัทร์ฟัก 
 
245 

 
การปรับตวัของเกษตรกรรายยอ่ยในการลดต้นทนุการผลติข้าวนาน า้ฝน อ าเภอบ้านเขว้า จงัหวดัชยัภมูิ 

       นจุนาจย์ งิดชยัภมูิ และ บศุรา ลิม้นิรันดร์กลุ 
  
249 ผลของ BA และ IAA ตอ่การเกิดยอดของบวัฉลองขวญัในสภาพปลอดเชือ้   
       เยาวมาลย์ น้อยใหม ่และ ปิยะวดี เจริญวฒันะ 
  

 

VII 
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253 ผลของสารควบคมุการเจริญเติบโตของพืชตอ่ปริมาณการแพร่ของอินโดลอะซิติกแอซิดและคณุภาพของผลล าไย 
       ธีรวฒัน์ กนัยานี และ ดรุณี นาพรหม 
  
257 ประสทิธิภาพของสารสกดัหยาบจากพชืสมนุไพรตอ่การยบัยัง้การงอกของสปอร์เชือ้ Pseudoidium nephelii 

สาเหตโุรคราแป้งของเงาะ 
       วรารัตน์ ศรีจนัทร์ และ ชยัสทิธ์ิ ปรีชา 
  
261 การเหลอืรอดของ Lactobacillus acidophilus ในโยเกิร์ตกล้วยน า้ว้าและสภาวะเลยีนแบบระบบยอ่ยอาหาร 
       ทิพรักษ์ วงษาด ีอสันี วงค าหาร และ สรีุพร หงส์สดีา 
  
265 ผลของการหมกักรดแลคติคตอ่กิจกรรมการต้านอนมุลูอิสระของน า้สบัปะรด 
       ปาลดิา ตัง้อนรัุตน์ นารี เดน่ชยั และ ปิยนชุ นุม่สนิท 
  
269 การแยกเชือ้ซิตรัสทริสเตซาไวรัสสายพนัธุ์ออ่นด้วยแมลงพาหะเพลีย้ออ่นส้ม [Toxoptera citricida (Kirkaldy)] 
       พฒุตาล ทิพเพ็ง และ รัตนา สดดุี 
  
273 ความเข้มข้นของเชือ้ราบิวเวอร์เรียในการป้องกนัก าจดัเพลีย้กระโดดสีน า้ตาลในกล้าข้าวพนัธุ์ปทมุธานี 1 
       เอกรัฐ ป่ันก าจร สมเกียรติ ปัน้แตง และ กฤษณา บญุศิริ 
  
277 การศกึษาการเปรียบเทยีบปริมาณโปรตีนและสว่นประกอบกรดอะมิโนในข้าวหลายสายพนัธุ์จากประเทศไทย 
       รัชนี ไสยประจง และ สรุพงษ์ พินิจกลาง 
  
281 การศกึษาคณุภาพของผลติภณัฑ์ล าไยอดัเม็ดระหวา่งการเก็บรักษา 
       วิชมณี ยืนยงพทุธกาล และ กลุยา ลิม้รุ่งเรืองรัตน์ 
  
285 ผลของสารพาโคลบิวทราโซลตอ่การสร้างตาดอกขององุ่นพนัธุ์ Cabernet Sauvignon 
       ฉตัรชยั หลา่บรรเทา สรุศกัดิ์ นิลนนท์ ลพ ภวภตูานนท์ และ ประศาสตร์ เกือ้มณี 
  
289 ผลของปุ๋ ยอินทรีย์ ปุ๋ ยเคมี และการใช้ร่วมกนัท่ีมีตอ่ผลผลติและคณุภาพผลของน้อยหนา่ลกูผสมพนัธุ์เพชรปากช่อง 

ที่ปลกูบนดินคล้ายชดุดินมาบบอนท่ีมีเนือ้ร่วนหยาบ 
       ก่ิงกานท์ พานชินอก สกล ฉายศรี เอ็จ สโรบล เรืองศกัดิ์ กมขนุทด สปุราณี งามประสทิธ์ิ พชรดา ฉายศรี  

      และ ประภาส ช่างเหลก็ 
  
293 ผลของความร้อนท่ีมีตอ่ฤทธ์ิต้านการกลายพนัธุ์ของพืชตระกลูแตงบางชนิด 
       จนัทร์เพ็ญ แสงประกาย จนัทร์สดุา จริยวฒันวจิิตร และ ช่อลดัดา เทีย่งพกุ 
 
297 

 
อิทธิพลของวนัปลกูตอ่การผลติเมลด็พนัธุ์ถัว่แลบแลบ 

       ช่ืนจิต แก้วกญัญา และ สมุาลนิ แทน่ทอง 
  
301 การสงัเคราะห์ด้วยแสงของใบคาลาเธียภายใต้สภาพการขาดน า้ระยะสัน้  
       คณิณ รุ่งวฒันา คณพล จฑุามณี พนูพิภพ เกษมทรัพย์ และ สดุสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ 
  
305 วสัดปุลกูที่เหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตและการเกิดรากของต้นกล้าฟักข้าว 
       เนตรชนก เกียรติ์นนทพทัธ์ และ ชวนพิศ อรุณรังสกิลุ 

VIII 
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309 การพฒันาผลติภณัฑ์บ๊ะจ่างกึง่ส าเร็จรูป 
       พรทิพย์ ศิริสนุทราลกัษณ์ กิตติมา ไพศาลเจริญ และ พรชไม ชคตัประกาศ 
  
313 การศกึษาผลของการเสริมใยอาหารจากเปลอืกเงาะที่มีตอ่คณุภาพของไอศกรีมนม 
       กลุรภสั วชิรศิริ โศรดา วลัภา ด ารงชยั สทิธิส าอาง และ ฐิติชญา สวุรรณทพั 
  
317 มนัฝร่ังบดส าเร็จรูป 
       ธงชยั พฒุทองศิริ ณฏัฐิกา ชสูกลุ และ ดวงรัตน์ สกลุวิไลงาม 
  
321 อิทธิพลของกระบวนการเอก็ซ์ทรูชัน่ตอ่คณุสมบตัิทางความร้อน และรีโอโลยีของแป้งข้าวกล้องงอก 
       กนัทรี ฤทธ์ิเรืองเดช อรพิน เกิดชช่ืูน ณฏัฐา เลาหกลุจิตต์ และ สภุทัร์ ไชยกลุ 
  
325 ผลของวสัดอุินทรีย์และขนาดหวัพนัธุ์ตอ่การงอกของเหง้า Dioscorea birmanica  
       ปิยาภทัร์ เข็มวิชยั ภาณมุาศ ฤทธิไชย เยาวพา จิระเกียรตกิลุ และ อรุณพร อิฐรัตน์ 
  
329 การเจริญเติบโตของทานตะวนักระถางที่ปลกูในวสัดผุสมตะกอนดินน า้ประปา 
       ภาสนัต์ ศารทลูทตั และ ธีร์ หะวานนท์ 
  
333 การศกึษาลกัษณะสณัฐานและพนัธุกรรมของถัว่ฝักยาวและถัว่พุม่ที่เก็บรวบรวมพนัธุ์จากภาคใต้ของประเทศไทย 
       ดซูาน มิโลเซวิค  จิตรา จนัโสด มณีรัตน์ คหูาพิทกัษ์ธรรม และ จรัสศรี นวลศรี 
  
337 การเจริญเติบโตของสร้อยไก่ ‘Kimono Yellow’ ที่ปลกูในวสัดผุสมใยหิน 
       ภาสนัต์ ศารทลูทตั กาญจนา มาล้อม และ ธีร์ หะวานนท์ 
  
341 การใช้พาโคลบิวทราโซลเพื่อชะลอพฒันาการช่อดอกกล้วยไม้หวาย 
       ศภุธิดา อบัดลุลากาซิม ภทัรา ปักษา และ ภาสนัต์ ศารทลูทตั 
  
345 องค์ประกอบทางเคมีและสมบตัิเชิงหน้าที่ของแป้งถัว่พืน้เมืองชนิดตา่งๆ 
       โศรดา วลัภา กลุรภสั วชิรศิริ ด ารงชยั สทิธิส าอางค์ และ ฐิตชิญา สวุรรณทพั 
  
349 ผลของการแทนท่ีมนัหมดู้วยน า้มนัมะพร้าวบริสทุธ์ิตอ่คณุภาพของไส้กรอกเปรีย้ว 
       วิชมณี ยืนยงพทุธกาล สริิมา ชินสาร นิสานารถ กระแสร์ชล และ ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกลุ 
  
353 การพฒันาสตูรผลติภณัฑ์ล าไยอดัเม็ด 
       วิชมณี ยืนยงพทุธกาล และ กลุยา ลิม้รุ่งเรืองรัตน์ 
 
357 

 
ผลของไคโตแซนและน า้ตาลซูโครสตอ่สมบตัิทางกล-กายภาพของฟิล์มแป้ง 

       ขนิดา ญานถวิล อรพิน เกิดชช่ืูน และ ณฎัฐา เลาหกลุจิตต์ 
  
361 ประสทิธิภาพในการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระของสารสกดัพืชสมนุไพรไทยบางชนิด 
       จรัสรัตน์ ปานโคก อรพิน เกิดชช่ืูน และ ณฎัฐา เลาหกลุจิตต์ 
  
365 ผลของไคโตแซนตอ่สมบตัิทางกล-กายภาพและอตัราการซมึผา่นของก๊าซออกซิเจนของฟิล์มแป้ง 
       ขนิดา ญานถวิล อรพิน เกิดชช่ืูน และ ณฎัฐา เลาหกลุจิตต์ 

IX 
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369 ลกัษณะทางสณัฐานวิทยาของโฟมแป้งมนัส าปะหลงัผสมโปรตีนจากพชื 
       ณตัิฐพล ไขแ่สงศรี อรพินเกิดชช่ืูน และ ณฎัฐา เลาหกลุจิตต์ 
  
373 บรรจภุณัฑ์โฟมยอ่ยสลายได้ผลติจากแป้งมนัส าปะหลงัผสมพอลเิมอร์ธรรมชาติ 
       ณตัิฐพล ไขแ่สงศรี อรพิน เกิดชช่ืูน และ ณฎัฐา เลาหกลุจิตต์ 
  
377 ผลของเวลาในการโซนิเคทตอ่ปริมาณสารออกฤทธ์ิส าคญัของสารสกดัจากพทุราพนัธุ์ซื่อมี่ (Ziziphus jujuba cv. Zimi)  
       วารินทร์ สารเขื่อนแก้ว ธีรพงษ์ เทพกรณ์ และ นิรมล ปัญญ์บศุยกลุ 
  
381 ประสทิธิภาพในการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระของสารสกดัจากพชื 3 ชนิด 
       จรัสรัตน์ ปานโคก อรพิน เกิดชช่ืูน และ ณฎัฐา เลาหกลุจิตต์ 
  
385 ผลของความหนาแนน่ของรูบนถงุพลาสติกตอ่อายกุารวางจ าหนา่ยของถัว่งอก 
       นภสัวรรณ เลีย่มนิมิตร มินตรา พจนมณี และ ทรงศิลป์ พจน์ชนะชยั 
  
389 การเปลีย่นแปลงคณุภาพพริกแห้งภายหลงัการล้างและการอบแห้งซ า้ด้วยอณุหภมูิต า่ 

      สริิรัตน์ นนัทพนัธ์ และ ทรงศิลป์ พจน์ชนะชยั 
  
393 การฉายรังสแีกมมาตอ่การเปลีย่นแปลงสเีปลอืกของผลมะมว่งพนัธุ์น า้ดอกไม้เบอร์ 4 
       จารุวฒัน์ บญุรอด อภิรดี อทุยัรัตนกิจ ผอ่งเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์ ทรงศิลป์ พจน์ชนะชยั และ วาริช ศรีละออง 
  
397 การยกระดบัคณุภาพเมลด็พนัธุ์พืชเศรษฐกิจ 4 ชนิด ด้วยการท า priming 
       ชณิตรา โพธิคเวษฐ์ โมทนา สมเสยีง และ ทรงศิลป์ พจน์ชนะชยั 
  
401 ผลของอณุหภมูิต ่าตอ่อาการสะท้านหนาว ปริมาณวติามินซี และกิจกรรมการต้านอนมุลูอิสระของถัว่งอก 
       นิภาดา ราญมชียั และ ทรงศลิป์ พจน์ชนะชยั 
  
405 ผลของอณุหภมูิต ่าตอ่ลกัษณะปรากฏของถัว่งอก 
      สปุราณี แก้ววิหาร นภสร มงคลสวสัดิ์ และ ทรงศิลป์ พจน์ชนะชยั 
  
409 องค์ประกอบทางเคมี กายภาพและคณุสมบตัิการต้านอนมุลูอิสระของน า้มะมว่งหิมพานต์ 
       ศรัณย์ ลาภนิธิพร ณฎัฐา เลาหกลุจิตต์ และ อรพิน เกิดชช่ืูน 
 
413 

 
คณุลกัษณะทางกายภาพของสารแตง่กลิน่รสทเุรียนชนดิผงโดยวธีิอบแห้งแบบลมร้อน 

       กฤษณา หงษ์ค ูณฎัฐา เลาหกลุจิตต์ และ อรพิน เกิดชช่ืูน 
  
417 การเร่งการสกุของทเุรียนหมอนทองตอ่คณุลกัษณะทางเคมกีายภาพและสารหอมระเหย 
       กฤษณา หงษ์ค ูณฎัฐา เลาหกลุจิตต์ และ อรพิน เกิดชช่ืูน 
  
421 ผลของการกินเมทธิลยจีูนอลตอ่ความสามารถขยายพนัธุ์ของแมลงวนัผลไม้ Bactrocera dorsalis (Hendel) 
       วณิช ลิม่โอภาสมณี ฐิติมา คงรัตน์อาภรณ์ ทศพล แทนนรินทร์ และ สชุาดา เสกสรรค์วิริยะ 
  
425 การควบคมุแมลงวนัผลไม้ในสวนพทุรานมสดโดยการใช้แมลงทีเ่ป็นหมนั 
       วณิช ลิม่โอภาสมณี ฐิติมา คงรัตน์อาภรณ์ ทศพล แทนนรินทร์ และ สชุาดา เสกสรรค์วิริยะ 

X 
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429 การปรับปรุงวิธีการเก็บหนอนในกระบวนการผลติแมลงวนัผลไม้, Bactrocera dorsalis (Hendel) 
       ฐิติมา คงรัตน์อาภรณ์ วณิช ลิม่โอภาสมณี ทศพล แทนนรินทร์ และ สชุาดา เสกสรรค์วิริยะ 
  
433 การเอนแคปซูเลชัน่กลิน่รสช็อคโกแลต จากโปรตีนไฮโดรไลเซทด้วยเทคนิคการอบแห้งแบบพน่ฝอย 
       รัชฎาภรณ์ คะประสบ ณฎัฐา เลาหกลุจิตต์ และ อรพิน เกิดชช่ืูน 
  
437 คณุภาพของฟิล์มแป้งมนัส าปะหลงัผสมโปรตีนไฮโดรไลเซทจากแมงกะพรุน 
       เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์ พรพรรณ เพ็งพลูเดช และ อบุลพนัธ์ รอดสวุรรณ์ 
  
441 การเปลีย่นแปลงคา่สมัประสทิธ์ิการแพร่ของความชืน้ในระหวา่งการทอดชิน้มนัเทศในน า้มนัปาล์ม 
       อภินนัท์ วลัภา และ โศรดา วลัภา 
  
445 ผลของไคโตซานตอ่การยดือายกุารเก็บรักษาขนมลกูชบุ 
       ดวงใจ มาลยั นทัธ์ชนนั ยศปินตา อกนิฎฐา พนูชยั และ อมรรัตน์ บญุศรี 
  
449 การพฒันาผลติภณัฑ์แยมเห็ดหหูนขูาว 
       อทุร ชิขนุทด และ ไพรินทร์ กปิลานนท์ 
  
453 การลดความฝาดของใบท ามงัด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ 
       นลนิี พลูพิพฒัน์ ณฎัฐา เลาหกลุจิตต์ และ อรพิน เกิดชช่ืูน 
  
457 ศกัยภาพการเป็นสารให้กลิน่รสของสาหร่ายไส้ไก่ที่ยอ่ยสลายด้วยกรด 
       รัชวรรณ ฐานตัถวงศ์เจริญ ณฎัฐา เลาหกลุจิตต์ และ อรพิน เกิดชช่ืูน 
  
461 ประสทิธิภาพการเป็นสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกดัธญัพืชงอกหมกั 
       วรัมพร วงศ์สดุิน ณฎัฐา เลาหกลุจิตต์ และ อรพิน เกิดชช่ืูน 
  
465 คณุลกัษณะทางเคมีและกลิน่รสของโปรตีนไฮโดรไลเซทสาหร่ายไส้ไก่ที่ยอ่ยสลายด้วยเอนไซม์โบรมิเลน 
       รัชวรรณ ฐานตัถวงศ์เจริญ ณฎัฐา เลาหกลุจิตต์ และ อรพิน เกิดชช่ืูน 
 
469 

 
อิทธิพลของฟอสฟอรัสตอ่ปริมาณฟีนอลคิและความสามารถในการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระในเซลล์แขวนลอยองุ่น 

       นภาภรณ์ แซล่ี ้อรพิน เกิดชช่ืูน และ ณฏัฐา เลาหกลุจิตต์ 
  
473 ผลของระดบัการยอ่ยสลายตอ่รสขมของโปรตีนไฮโดรไลเซตจากกากถัว่เขยีว 
       ชนิกานต์ ซอ่นกลิน่ ณฎัฐา เลาหกลุจิตต์ และ อรพิน เกิดชช่ืูน 
  
477 ดชันีทางเคมีในการวดัสารประกอบซลัเฟอร์ 
       อรัญญา นิพนธ์ศกัดิ์ ณฎัฐา เลาหกลุจิตต์ และ อรพิน เกิดชช่ืูน 
  
481 ผลของแคลเซยีมคลอไรด์ตอ่สารหอมระเหยและคณุภาพทางกายภาพ-เคมีของทเุรียนตดัแตง่สด 

ระหวา่งการเก็บรักษา 
       อรัญญา นิพนธ์ศกัดิ์ ณฎัฐา เลาหกลุจิตต์ และ อรพิน เกิดชช่ืูน 
  

 

XI 
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485 ผลของคาราจีแนนตอ่คณุภาพของเยลลีล่องกอง 
       ญาดา เอกสวุรรณ พนิดา หล าบางช้าง จฑุามาศ สทุธิรักษ์ และ อินทิรา ลจินัทร์พร 
  
489 คณุภาพทางจลุชีววิทยาของส้มต าที่ผลติและจ าหนา่ยในอ าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลงุ 
       บษุกร อตุรภิชาติ พีระ ทองม ีอรอนงค์ วงษ์เอยีด นิตยา บญุเรือง และ จนัทร์ธิมา อเุลา 
  
493 การรมสาร 1- MCP ตอ่คณุภาพของผลดิบมะมว่งพนัธุ์โชคอนนัต์ 
       อภิรดี อทุยัรัตนกิจ ผอ่งเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์ สายลม สมัพนัธ์เวชโสภา และ สกุญัญา เอี่ยมลออ 
  
497 การสกดัสารให้ความหวานชนิดไซรัปจากหญ้าหวาน 
       วทนัยา ลมิปพยอม ณฏัฐา เลาหกลุจิตต์ และ อรพิน เกิดชช่ืูน 
  
501 การศกึษาคณุสมบตัิทางกล และ กายภาพของฟิล์มบริโภคได้จากแป้งมนัส าปะหลงัผสมสารพอลแิซคคาไรด์ 
       จฑุาทิพย์ สนิสวสัดิ ์อรพิน เกิดชช่ืูน และ ณฎัฐา เลาหกลุจิตต์ 
  
505 องค์ประกอบทางเคมีของสารสกดัผกัเบีย้ทะเล (Sesuvium portulacastrum) 

      กนัยารัตน์ มาแย้ม อรพิน เกิดชช่ืูน ณฏัฐา เลาหกลุจิตต์ และ สรัญญา วชัโรทยั 
  
509 สมบตัิการเป็นสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพของเพปไทด์จากโปรตีนไฮโดรไลเซทสาหร่ายด้วยโบรมิเลน 
      อรพรรณ เสลามาศสกลุ ณฏัฐา เลาหกลุจิตต์ และ อรพิน เกิดชช่ืูน 
  
513 การเปรียบเทียบสมบตัิทางเคมี-กายภาพและประสทิธิภาพการต้านอนมุลูอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากกาก

เมลด็ทานตะวนัยอ่ยสลายด้วยเอนไซม์และกรด 
     พสัตราภรณ์ ทองอิ่มพงษ์ ณฎัฐา เลาหกลุจิตต์ และ อรพิน เกิดชช่ืูน 

 
517 การประยกุต์ใช้แป้งเมลด็เงาะในผลติภณัฑ์น า้สลดัแคลอร่ีต ่า 
       วิมลศรี พรรธนประเทศ ศรีศกัดิ์ ตรังวชัรกลุ โศรดา วลัภา จิระวฒัน์ เอี่ยมวฒัน์ ภมุริน บญุโกสมุภ์ 

      และ กลุนที เลาหะกลุ 
 
521 

 
ความสามารถในการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเซตจากกากถัว่เขียว 

       ชนิกานต์ ซอ่นกลิน่ ณฎัฐา เลาหกลุจิตต์ และ อรพิน เกิดชช่ืูน 
  
525 ความหลากหลายทางพนัธุกรรมของพนัธุ์ถัว่เหลอืงฝักสดโดยเทคนิคโมเลกลุเคร่ืองหมายเอสเอสอาร์ 
       เศรษฐา ศิริพินทุ์ และ มลัลกิา จินดาซิงห์ 
  
529 องค์ประกอบที่ระเหยได้และประสทิธิภาพในการต้านเชือ้แบคทเีรียของน า้มนัหอมระเหยในใบยา่นาง 
       เน็ตตี ้มาเรีย ไนล์บาโฮ ณฏัฐา เลาหกลุจิตต์ และ อรพิน เกิดชช่ืูน 
  
533 สมบตัิทางเคมกีายภาพของสารสกดัจากใบยา่นาง (Tiliacora triandra) 
       เน็ตตี ้มาเรีย ไนล์บาโฮ ณฏัฐา เลาหกลุจิตต์ และ อรพิน เกิดชช่ืูน 
 
537 

 
การเป็นสารต้านอนมุลูอิสระและคณุคา่ทางสารอาหารของธญัพชืเพื่อผลติเป็นอาหารเสริม 

       ภสัจนนัท์ หิรัญ อรพิน เกิดชช่ืูน และ ณฏัฐา เลาหกลุจิตต์ 
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ว. วิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 43 ฉบบัที่ 2 (พิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม 2555 V 

541 คณุสมบตัิของการเป็นสารยบัยัง้กลโูคซิเดสของงางอกหมกั 
       ภสัจนนัท์ หิรัญ อรพิน เกิดชช่ืูน และ ณฏัฐา เลาหกลุจิตต์ 
  
545 การยบัยัง้ Angiotensin I-Converting Enzyme ของเพปไทด์ที่แยกได้จากการใช้เอนไซม์ทริปซิน 

ไฮโดรไลซ์โปรตีนสกดัจากถัว่เหลอืง 
       รัชนี ไสยประจง และ สรุพงษ์ พินิจกลาง 
  
549 ผลของรังสแีกมมาและล าอเิลก็ตรอนที่มีตอ่ด้วงถัว่เขยีว, Callosobruchus maculatus (Fabricius) 
       สชุาดา เสกสรรค์วิริยะ ฐิติมา คงรัตน์อาภรณ์ วณิช ลิม่โอภาสมณี สรุศกัดิ์ สจัจบตุร และ ทศพล แทนนรินทร์ 
  
553 การเปลีย่นแปลงปริมาณสาระส าคญัในข้าวกล้องงอก 
       วรัมพร วงศ์สดุิน พชัราภรณ์ รัตนธรรม ณฏัฐา เลาหกลุจิตต์ และ อรพิน เกิดชช่ืูน  
  
557 การเปลีย่นแปลงปริมาณสาระส าคญัของข้าวกล้องที่ผา่นกระบวนการหมกั 
       จิราภา มาอินทร์ อรพิน เกิดชช่ืูน และ ณฎัฐา เลาหกลุจิตต์ 
  
561 ปริมาณโปรตีนของข้าวกล้องที่ผา่นกระบวนการหมกั 
       จิราภา มาอินทร์ อรพิน เกิดชช่ืูน และ ณฎัฐา เลาหกลุจิตต์ 
  
565 การพฒันาคกุกีข้้าวกล้องสนิเหลก็ 
       พร้อมลกัษณ์ สมบรูณ์ปัญญากลุ ฉตัราภา หตัถโกศล อมรรัตน์ มีเครือรอด วรารัตน์ ลาสขุงั  

      และ ดรัญพร เชือ้ดวงผยุ 
  
569 การใช้แรงดนัไฟฟ้าเพื่อลดเชือ้จลุนิทรีย์และการหลดุร่วงของดอกกล้วยไม้ในระหวา่งการปักแจกนั 
       กญัญารัตน์ สวุรรณทีป อภิรดี อทุยัรัตนกิจ สเุมธ เนติลดัดานนท์ และ ผอ่งเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์ 
  
573 องค์ประกอบเคมกีายภาพของน า้มนัหอมระเหยใบท ามงัที่ลดความฝาดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์  
       นลนิี พลูพิพฒัน์ ณฎัฐา เลาหกลุจิตต์ และ อรพิน เกิดชช่ืูน 
  
577 สภาพการปลกูข้าวของเกษตรกร ต าบลจ าปา อ าเภอทา่เรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
       สพุตัรา ศรีสวุรรณ และ สทุตัตา ชมุพร 
  
581 การคดัเลอืกพนัธุ์ทนแล้งในข้าว 15 พนัธุ์   
       ศานิต สวสัดิกาญจน์ และ กิตติภมูิ งามสมทบ 
  
585 ศกัยภาพของถัว่เขตร้อนเพื่อเป็นอาหารสตัว์คณุภาพดแีละการปรับปรุงบ ารุงดินลกูรัง 
       ช่ืนจิต แก้วกญัญา ปนดัดา ประสาทชยั และ อมรรัตน์ อปุพงศ์ 
  
589 ปัจจยัที่มีผลตอ่การขยายพนัธุ์พลบัพลงึธาร (Crinum thaianum) 
       เอฏฐวรรณ ชมช่ืน ปกขวญั หตุางกรู และ อทุร ชิขนุทด 
  
593 การใช้สายพนัธุ์ของนกในพืน้ท่ีทุง่นาเป็นดชันีบง่ชีค้วามยัง่ยืนของการท าเกษตรกรรม 
       เพ็ญจา จิตจ ารูญโชคไชย และ พรรณปพร จิตจ ารูญโชคไชย 
  

XIII 
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597 ประยกุต์ใช้น า้เหลอืทิง้ที่ได้จากการเลีย้งปลานิลส าหรับปลกูผกักาดหอมในระบบไฮโดรพอนิกส์ 
       นราศกัดิ์ บญุมี และ ปริยานชุ จลุกะ 
  
601 การศกึษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมของข้าวไร่พืน้เมืองในจงัหวดักาญจนบรีุ 
       ธนพร ขจรผล ณรงฤทธ์ิ เภาสระค ูและ ชลธิรา แสงศิริ 
  
605 มนัส าปะหลงัผลผลติสงูพนัธุ์ MKULB 08-2-45 
       สกล ฉายศรี โอภาษ บญุเสง็ พชรดา ฉายศรี ประภาส ช่างเหลก็ ก่ิงกานท์ พานิชนอก สปุราณี งามประสทิธ์ิ  

      และ เอ็จ สโรบล 
  
609 ศกัยภาพของโปรตีนไอโซเลตข้าวเป็นสารตัง้ต้นของสารให้กลิน่รสด้วยกระบวนการให้ความร้อน 
       ภทัราวรรณ มหาสงิห์ ณฎัฐา เลาหกลุจิตต์ และ อรพิน เกิดชช่ืูน 
  
613 การพฒันาเว็บไซท์เพื่อสนบัสนนุ e - Extension ในงานสง่เสริมการเกษตร  

      ณฐั สมณคปุต์ และ ธานินทร์ คงศิลา 
  
618 การศกึษาปัจจยัพืน้ฐานของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดบัในหมูบ้่านไม้ดอกไม้ประดบั 

คลอง15 จงัหวดันครนายก  
       สภุาภรณ์ เลศิศิริ และ พิชยั ทองดีเลศิ 
  
621 สมบตัิในการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระของพอลแิซคคาไรด์จากสาหร่ายไส้ไก่ 
       นภสัสร เพียสรุะ ณฎัฐา เลาหกลุจิตต์ และ อรพิน เกิดชช่ืูน 
  
625 ผลของระยะเวลาการให้น า้ทว่มขงัตอ่การยบัยัง้การเจริญเติบโตของมนัส าปะหลงั   
        ศานิต สวสัดิกาญจน์ และ กิตติ การะพมิพ์ 
  
629 ชีววิทยาของดอกมะเฟืองพนัธุ์ B17 
       นิษา โรจนประเสริฐสขุ กวิศร์ วานิชกลุ และ ประภาพร ตัง้กิจโชต ิ
  
633 การเจริญของผลมะเฟืองพนัธุ์ B17 
       นิษา โรจนประเสริฐสขุ กวิศร์ วานิชกลุ และ ประภาพร ตัง้กิจโชต ิ
  
637 การฟอกก าจดัเชือ้ชิน้สว่นข้อของ Dioscorea birmanica เพื่อการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อ 
       อรอมุา สองศรี เยาวพา จิระเกียรติกลุ ภาณมุาศ ฤทธิไชย  และ อรุณพร อิฐรัตน์ 
 
641 

 
การเพิม่จ านวนยอดใหมใ่นขวดแก้วและการปรับให้คุ้นสภาพแวดล้อมของต้นกระดมุทองเลือ้ย  

       กิตติ โพธิปัทมะ สมโภชน์ น้อยจินดา
 
พรรทิภา ทองพวง วลรัีตน์ วฒันชลทิศ ลอืพล ปณุณกนัต์

 
 

      และ กรวิศฎ์ ณ ถลาง 
  
645 การศกึษาการเพาะเลีย้งเมลด็เนือ้เยื่อฟ้าทะลายโจร 
       เพ็ญจา จิตจ ารูญโชคไชย อทิธิพล เงินยิ่งสขุ และ เมธชวิน ข าพิมพ์ 
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649 ผลของ 6-Benzylaminopurine, Methyl Jasmonate และ Salicylic acid ตอ่การเปลีย่นแปลงทางกายภาพ 
และชีวเคมีของคะน้า  

       ภทัษร ส าเนียงดี ศิริชยั กลัยาณรัตน์ และ พนิดา บญุฤทธ์ิธงไชย 
  
653 ผลของการใช้กรดซลัฟิวริก น า้ร้อน และความเย็นตอ่ความงอกของเมลด็พนัธุ์ชมจนัทร์ (Ipomoea alba L.) 
       พชัรินทร์ อินทร์ช่วย พรวดี ภกัดีไพบลูย์ พิจิตรา แก้วสอน ปริยานชุ จลุกะ และ วนัชยั จนัทร์ประเสริฐ 
  
657 สมบตัิทางกายภาพและทางเคมขีองน า้ส้มควนัไม้มะขามดิบและกลัน่ 
       เริงนภรณ์ โม้พวง วาสนา ชยัเสนา อรรถพล ตนัไสว ยรรยง เฉลมิแสน และ ขนิษฐา ทว่งท ี
  
661 การประเมินคณุภาพของผลติภณัฑ์พร้อมดื่มจากกระเจ๊ียบแดงสกดัเข้มข้น 
       ทศันีย์ วฒันชยัยงค์ และ สวรักษ์ จนัทรเทพธิมากลุ 
  
665 เบตาแคโรทีนและฟีโนลกิแสดงบทบาทการต้านอนมุลูอิสระในผลพริกเหลอืง 
       สมโภชน์ น้อยจินดา กิตติ โพธิปัทมะ วรรัตนพงศ์ วงเสน ธิดารัตน์ คุ้มภยั อทุร ชิขนุทด และ เฉลมิชยั วงษ์อารี 
  
669 ดชันีช่ือผู้แตง่ 
  
674 ดชันีค าส าคญั 
 

XV 


