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ผลของอุณหภูมิและน้้าตาลต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในน้้ามะหลอด (Elaeagnus latifolia) 
ท่ีสกัด ด้วยวิธีออสโมซีส 

 
Effect of temperature and sugars on the anti-oxidant power of the juice of malot 

(Elaeagnus latifolia) extracted by osmosis  
 

กลอยใจ เชยกลิ่นเทศ 
KLOYJAI CHEUYGLINTASE 

 
เร่ืองย่อ 

 
     การศึกษานี้แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ประกอบด้วยการศึกษาเบื้องต้นเพื่อให้ทราบว่าน้้าตาลทราย
และน้้าตาลกรวดปริมาณ 50 60 และ 70% โดยน้้าหนักเนื้อของผลมะหลอดสด ให้ผลการสกัดน้้ามะ
หลอดได้แตกต่างกันเพียงใด แล้วศึกษาการสกัดน้้ามะหลอดที่อุณหภูมิห้อง (25-30 องศาเซลเซียส )

โดยเพิ่มปริมาณน้้าตาลทรายและน้้าตาลกรวดเป็น 70 และ 80  % โดยน้้าหนักเนื้อมะหลอดสด 
หลังจากนั้นสกัดน้้ามะหลอดในน้้าตาลทรายและน้้าตาลกรวด 70 % ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 
เวลา 48 ชั่วโมง โดยใช้มะหลอดสดและมะหลอดที่แช่แข็งที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ก่อนการ
สกัด  เก็บน้้ามะหลอดทีสกัดได้ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส  น้าไปตรวจหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 
ด้วยวิธี DPPH radical scavenging assay  แล้วศึกษาเพิ่มเติมโดยการตรวจหาฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระจากมะหลอดสดที่เก็บไว้ในช่องแช่แข็งของตู้เย็น (-4 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 6 เดือน 

 
ผลการศึกษาพบว่าน้้าตาลกรวดและน้้าตาลทราย มีผลต่อการสกัดน้้ามะหลอดแตกต่างกัน

น้อยมากในระยะยาว น้้าตาลที่ปริมาณมากสกัดน้้ามะหลอดได้มากกว่าสัดส่วนน้้าตาลปริมาณน้อย  
เมื่อไม่มีการเปิดขวดมะหลอดที่สกัดน้้าที่อุณหภูมิห้องตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า ปริมาณของ
แบคทีเรียแลคติก ยีสต์และรา มีระดับต้่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานของเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท  น้้าตาลทราย 70 % เหมาะสมในการใช้สกัดน้้ามะหลอดที่อุณหภูมิห้อง การใช้อุณหภูมิสูง
สามารถสกัดน้้ามะหลอดได้ภายในเวลาสั้น การแช่แข็งผลมะหลอดช่วยสกัดน้้ามะหลอดได้ดีขึ้น  น้้า
มะหลอดสดมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงมาก  เมื่อน้าน้้ามะหลอดสดมาเจือจาง 0.04 % โดยปริมาตร 
น้้ามะหลอดสดจะมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 50% การสกัดน้้ามะหลอดที่อุณหภูมิห้องระยะเวลา 4 
สัปดาห์ และการสกัดน้้ามะหลอดที่อุณหภูมิสูงท้าให้ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระลดต้่าลงมากกว่าครึ่งหนึ่ง
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ของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของมะหลอดสด ผลการตรวจหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้้ามะหลอดสดที่
ค้ันจากมะหลอดที่เก็บไว้ในช่องแช่แข็งของตู้เย็นที่ใช้กันในอาคารบ้านเรือนทั่วไป (-4 องศาเซลเซียส) 

เป็นเวลา 6 เดือนพบว่าที่ความเข้มข้น 50 mg/ml น้้ามะหลอดมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 59.40  11.3 
% ซึ่งเป็นปริมาณที่ค่อนข้างสูง  

 
ABSTRACT 

 

There were 5 steps of these studies; preliminary study to find the different effect of 

crystal sucrose and amorphous sucrose on the malot juice extracted by Osmosis with 50 

60 and 70 % w/w of those sugars/malot pulp, Osmosis at room temperature ( 25-30 C) 

for 4 weeks at 70 and 80% w/w of crystal sucrose and amorphous sucrose/malot pulp, 

osmosis at 70 C for 48 hours of fresh malots and frozen malots, kept all molat juice 

and fresh malots at -20C until antioxidant activity determination by DPPH radical 

scavenging assay method, and  antioxidant activity determination by DPPH radical 

scavenging assay method of fresh malots kept at house-refrigerator freezer (-4 C) for 6 

months. 

The result showed that crystal sucrose and amorphous sucrose had no different effect on 

the juice quality and quantity after 5 weeks at room temperature. The higher quantity of 

sugars could be able to extract more juice from malots. 70% crystal sugar was found to 

be the best quantity to osmosis malots at room temperature. Kept the container closed 

for all 4 weeks during osmosis at room temperature could avoided contaminated of 

micro-organism in malot juice. Osmosis at 70 C for 48 hours extracted malot juice at 

the similar amount as 4 weeks at room temperature. Freezing malots before osmosis  

helped extracted more juice from malots. Fresh malot juice showed 50% oxidant 

activity power when the concentration of the fresh juice was 0.04% v/v. Osmosis at 

room temperature for 4 weeks and at 70C for 48 hours reduce antioxidant activities 

more than 50%. Malot juice kept at a freezer for 6 months found the antioxidant activity 

power at around 59.4  11.3% when the concentration was 50 mg/ml.   
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บทน า 
 

มะหลอด เป็นไม้ผลพื้นเมืองของไทยที่พบมากทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามป่า ทุ่งนา หรือปลูกตามบ้าน มสีรรพคุณทางยา ให้ผลผลิตเมื่อต้นอายุ 2-3 ปี ช่วงธันวาคม-

มีนาคม  ต้นมะหลอดที่ปลูกบนพื้นที่สูงกว่าระดับน้้าทะเลมากๆให้ผลผลิตปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ และประมาณเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ผลผลิตต่อต้นสูงเมื่อเทียบกับน้้าหนัก
ของต้น  ต้นมะหลอดแทบจะไม่มีโรคและแมลงรบกวนเลย ผลมะหลอดเมื่อสุกจะนิ่มและต้องน้ามา
แปรรูปทันทีหรือเก็บในตู้เย็น มีการศึกษาการหมักในผลมะหลอดและพบว่าค่าความเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระของผลมะหลอดเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2 เท่า  ในปัจจุบันการปลูกมะหลอดน้อยลงมาก
เนื่องจากผลมะหลอดเน่าเสียได้โดยง่าย การท้าแห้งและการดองเป็นวิธีการที่ช่วยยืดอายุการเก็บ
รักษาและเพิ่มมูลค่าของผลมะหลอด แต่ส่วนใหญ่ท้าในระดับท้องถิ่นจ้านวนน้อย ไม่มีการน้าผลมะ
หลอดมาศึกษาการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างจริงจัง  ผลมะหลอดถูกทิ้งให้ร่วงหล่นลงพื้นดินใน
ปริมาณมาก  

 
วิธีออสโมซีส ใช้สกัดน้้าออกจากผลไม้โดยใช้สารละลายท่ีความเข้มข้นสูง เป็นวิธีการท่ีช่วย

เก็บรักษาคุณค่าทางอาหารไว้ได้มาก ไม่ยุ่งยาก ท้าได้ในครัวเรือนและสามารถพัฒนาเป็น
อุตสาหกรรมได้ จาการที่พบว่าผลมะหลอดมีกรดแอสคอบิค และสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณมาก 
เป็นสิ่งที่จูงใจให้เกิดความสนใจในการพัฒนาน้าผลมะหลอดมาศึกษาการสกัดน้้ามะหลอดมาท้าเป็น
อาหารเสริมส้าเร็จรูปในรูปผง หรือใส่แคปซูล พร้อมรับประทาน ซึ่งเป็นรูปแบบของการแปรรูปที่เพิ่ม
มูลค่าสูงให้กับผลมะหลอด อาหารเสริมที่ได้จากการแปรรูปวัตถุดิบจากธรรมชาติ มีการยอมรับว่า
ปลอดภัยเหมาะสมในการบริโภคเสริมคุณค่าและนิยมบริโภคในกลุ่มคนที่รักสุขภาพและมีก้าลังซื้อ
สูงทั่วโลก 

 
ชาวญี่ปุ่น มีวิธีการเก็บรักษาผลไม้รสเปรี้ยวเนื้อนิ่มลักษณะของผลคล้ายคลึงกับผลมะหลอด 

โดยการท าออสโมซีสด้วยน้ าตาลกรวด แทนการใช้สารละลายเข้มข้น  ใช้น้้าส้มสายชูช่วยให้
น้้าตาลกรวดละลาย และควบคุมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ผิวหน้าภายในภาชนะ  น้้าของผลไม้
แพร่ออกมาจากผลจ้านวนมาก ท้าให้น้้าตาลกรวดละลายเป็นน้้าเชื่อมเข้มข้นที่มีกลิ่นรสของผลไม้นั้น 
ได้ผลผลิตน้้าผลไม้ในน้้าเชื่อมเข้มข้น น้ามาเจือจางรับประทานกับน้้าแข็ง ผลไม้หลังการออสโมซีสมี
ลักษณะคล้ายผลไม้แช่อ่ิมแต่มีความสดใกล้เคียงกับผลไม้สด รับประทานเป็นของขบเคี้ยวและ
ประกอบเครื่องดื่ม สามารถน้าเนื้อผลไม้มาท้าแห้งเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้น การเก็บรักษาผลไม้สุกโดย
วิธีนี้ในประเทศไทยยังไม่เป็นท่ีแพร่หลาย น้้าตาลกรวดราคาสูง จึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบการใช้
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น้้าตาลทรายและน้้าตาลกรวดในการออสโมซีสผลมะหลอด และฤทธิ์การยับย้ังอนุมูลอิสระของน้้ามะ
หลอดที่สกัดด้วยวิธีต่างๆ 

 
วัตถุประสงค ์

 
1. เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิและชนิดของน้้าตาลในการออสโมซิสต่อปริมาณของน้้ามะ

หลอดที่สกัดได้ 

2. เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิและชนิดของน้้าตาลในการออสโมซิสต่อคุณสมบัติทาง
กายภาพ เคมีและจุลินทรีย์ของน้้ามะหลอดที่สกัดได้ 
             3. เพื่อศึกษาฤทธิ์การยับย้ังอนุมูลอิสระของน้้ามะหลอดด้วยวิธี DPPH radical scavenging 
assay 
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การตรวจเอกสาร 
 

1. มะหลอด 
 

มะหลอด หรือ สลอดเถา  หรือ ส้มหลอด มีชื่อพฤกษศาสตร์ว่า  Elaeagnus latifolia Linn. อยู่
ในวงศ ์Elaeagnaceae พบมากทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย  (ประทุม

พรและพรรัตน์ , 2551; กาญจนาภรณ์ , 2548) และมีการแพร่กระจายอย่างกว้างขวางจากเอเชียตอน
เหนือไปยังแถบหิมาลายา และยุโรป (Ahmadiani et al., 2000)  

 
1.1 ลักษณะทางกายภาพของมะหลอด 
 

ลักษณะผลมีหลายรูปทรง  เช่น รูปรี รูปลูกแพร์  รูปกรวย รูปไข่ และรูปทรงกระบอก  เป็นต้น
ผลอ่อนมีสีเขียว  ผลสุกมีสีแดงเข้ม  แดง ส้มแดง หรือเหลือง  ขึ้นอยู่กับลักษณะประจ้าพันธุ์  ผลมีจุดสี

ขาวหรือสีเงินซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของผลมะหลอด  แสดงมะหลอดรูปทรงต่างๆในภาพที่ 1  
 
จ้านวนผลต่อช่อขึ้นกับจ้านวนดอก อาจมีได้ต้ังแต่ 1-8 ผล มีทั้งรสเปรี้ยว  ฝาด และหวาน มี

ขนาดต้ังแต่เล็กจนถึงใหญ่ เมล็ดมีสีน้้าตาลเหลือง ลักษณะยาวรี  หัวท้ายแหลม ตัวเมล็ดเป็นพู (ร่อง) 

เมล็ดหน่ึงมี 8 พู (ประทุมพรและพรรัตน์, 2551) แสดงในภาพที่ 2   
 

1.2 องค์ประกอบทางเคมีของมะหลอด 
 

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของผ ลมะหลอดชนิดเปรี้ยวและชนิดหวานพบว่า  มีปริมาณ

กรด (Total Acidity, TA) 0.05-4.00% ปริมาณของแข็งที่ละลายน้้า  (Total soluble solids, TSS) 6.7-
21.1 oBrix ปริมาณวิตามินซี 2.37-17.26 mg/100 g ปริมาณวิตามินเอ วิตามินอี มีค่าใกล้เคียงกัน  ส่วน
ปริมาณน้้าตาล  ปริมาณโพลีฟีนอล  และดัชนีแอนติออกซิแดนท์ของผลชนิดหวานมีค่าสูงกว่าชนิด

เปรี้ยว (ตารางที่ 1และ 2) คุณสมบัติต่างๆนี้เป็น ลักษณะเฉพาะตัวของผลมะหลอด   มะหลอดชนิด
หวานมีความฝาดมากกว่าชนิดเปรี้ยว (ประทุมพรและพรรัตน์, 2551) 
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รูปทรงรี                      รูปคล้ายรูปแพร                          รูปกรวยกลับ                                                       

          
                              รูปกลมสูง                              รูปทรงไข่                    รูปทรงไข่กลับ  

 
       รูปทรงกระบอก 

ภาพที ่1  ผลมะหลอดในรูปทรงต่าง ๆ 
            ทีม่า : ประทุมพรและพรรัตน์ (2545) 

 
 

 
ภาพท่ี 2 เมล็ดของผลมะหลอด 

ที่มา: สมโชค (2551) 
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ตารางท่ี 1 น้้าหนักต่อผลและคุณสมบัติทางเคมีของมะหลอด 

น้้าหนักผล (g) TA (%) TSS ( °Brix)  Vitamin C (mg/100 g) 

2.91-20.32 0.05-4.00 6.7-21.1 2.37-17.26 
ที่มา: ประทุมพรและพรรัตน์ (2551) 

 
ตารางท่ี 2 ลักษณะทางเคมีของมะหลอดเปรี้ยวและมะหลอดหวาน 

คุณสมบัติทางเคมี 
มะหลอด 

ชนิดหวาน ชนิดเปรี้ยว 

Vitamin A (Beta-carotene) 621.37 mg /100 g 626.17 mg /100 g 
Vitamin E 7.22 mg TE/100g 7.94 mg-TE/100g 
Total polyphenol 3.81 mg/g 2.32 mg/g 
Total sugar 11.49 g/100g 6.72 g/100g 
Antioxidant index 20.38 17.13 
ที่มา: ประทุมพรและพรรัตน์ (2551) 
 
1.3 การใช้ประโยชน์ของมะหลอด 
 

1.3.1 การบริโภคมะหลอดในรูปผลสด 
 
ผลแก่สีเขียวนิยมน้ามาใช้ปรุงอาหารโดยเฉพาะแกงส้มปลาชนิดต่าง ๆ เพื่อให้มีรสชาติ

เปรี้ยวตามต้องการ พบมากในภาคใต้ (ประทุมพรและพรรัตน์ , 2551) ท้าส้มต้า (พบที่สามเหลี่ยม
ทองค้า อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ) ผลสุกที่มีสีแดงใช้บริโภคสด  บางท้องถิ่นนิยมน้าผลสุกมาดองเกลือ
เพื่อลดความฝาด รับประทานเป็นอาหารว่าง ปัจจุบันผลมะหลอดมีจ้าหน่ายในตลาดน้อยลงเพราะ
ต้นมะหลอดมีจ้านวนลดลง เนื่องจากการไม่เห็นคุณค่าของมะหลอด 

 
ชาวตุรกีนิยมรับประทานผลสุกเป็นอาหารว่าง ชาวญี่ปุ่นน้าผลที่แก่แล้วไปดองและน้ามาท้า

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (กาญจนาภรณ์, 2548) 
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1.3.2 การใช้ประโยชน์ในเชิงสมุนไพร 
 
 - ในประเทศไทย ใช้ใบเป็นสมุนไพรพื้นบ้าน การอมน้้าต้มใบมะหลอดกับเกลือ ช่วยลด
อาการปวดพัน และโรคเหงือกอักเสบ  

- ด่ืมน้้าต้มเนื้อในเมล็ดมะหลอดผสมเหง้าสับประรด 7 แว่นกับสารส้มขนาดหัวแม่มือ แก้โรค
นิ่ว  

- ราก ผสมกับรากเติ่งแช่เหล้าที่ท้าจากข้าวเหนียวด้า แก้ปวดกระดูกหัวเข่าเดินไม่ได้  
- ดอกและผลกินเป็นยาสมานแผลคุมธาตุ  
- ใบกินเพื่อบ้ารุงผิวให้สมบูรณ์  
- ผลใช้แก้อาการคลื่นเหียนอาเจียน  
- เถาล้าต้น เปลือกต้นและส่วนดอกใช้ขับเสมหะ  ริดสีดวงจมูก แก้ปวดศีรษะ  โรคตาและใช้

แก้พิษไข้  
 - ในประเทศตุรกี ใช้ใบและดอกเป็นยาขับปัสสาวะและแก้พิษไข้  

 
- ผลไม้วงศ์ Elaeagnaceae มีแทนนิน  2 ชนิดที่สามารถใช้เป็นยาพื้นเมืองในการรักษาโรค

กระเพาะ นอกจากน้ียังพบอัลคาลอยด์ และ polyphenols เช่น epicatechin, epigallocatechin, epigallo 
catechin gallate เป็นต้น ที่สามารถลดปริมาณคลอเรสเตอรอลในเส้นเลือดและป้องกันมะเร็ง ช่วย
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งด้วย   การฆ่าเซลล์มะเร็งโดยไม่ท้าลายเนื้อเยื่อส่วนดี สาร 
epigallocatechin gallate ช่วยลดภาวะเป็นพิษของสารก่อมะเร็งชนิดช่วยป้องกันไม่ให้ร่างกายได้รับ
ความเสียหายจากอนุมูลอิสระ ช่วยก้าจัดการลุกลามของเซลล์เนื้องอก แทรกแซงทั้งในการก่อตัวและ
ในการลุกลามของมะเร็ง และช่วยลดอัตราการเป็นมะเร็งในอวัยวะต่างๆ ได้ดีโดยเฉพาะมะเร็ง
กระเพาะอาหาร มะเร็งตับอ่อน มะเร็งล้าไส้ใหญ่ มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งตับ มะเร็งต่อมลูกหมาก 
และมะเร็งปอด ซึ่งพบมากในผู้ที่ชอบรับประทานอาหารประเภทไขมัน แอลกอฮอล์ เนื้อสัตว์ และผู้ที่
ไม่ค่อยรับประทานอาหารท่ีมีกากสูง  สารแทนนินช่วยลดระดับคลอเลสเตอรอลในเส้นเลือด 

นอกจากน้ันยังช่วยลดระดับ LDL คลอเรสเตอรอลและยับยั้งการก่อตัวแบบผิดปกติของก้อนเลือด ซึ่ง
เป็นเหตุของอาการหัวใจวาย และลมชัก (กาญจนาภรณ์, 2548)  
 

1.3.3 การแปรรูปผลมะหลอด 
 
ผลมะหลอดสามารถแปรรูปเป็นผลไม้ดอง ผลไม้แช่อ่ิม และไวน์มะหลอด มีการวิจัยพบว่า

เมื่อแปรรูปเป็นน้้ามะหลอดโดยการหมัก พบว่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าผลสด 
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ดังนั้นน้้าจากผลมะหลอดน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส้าหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพจากผลมะหลอด  (พร

พิมล และคณะ, 2550; 2551) และจากผลการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้้ามะหลอด  พบว่า
สีของน้้าจากผลมะหลอดมีสีน้้าตาลอ่อนและสีน้้าตาลเข้ม  ลักษณะของกลิ่นพบว่ามีกลิ่นเปรี้ยวผสม
กลิ่นแอลกอฮอล์ ทั้งนี้เพราะในระหว่างกระบวนการหมักเกิดกรดอินทรีย์ กรดที่ตรวจพบในน้้ามะ
หลอด ได้แก่ กรดอะซิติก กรดซิตริก กรดฟิวมาลิก กรดซัคซินิก กรดทาร์ทาริก กรดแล็กติก กรดมาลิก 
กรดฟอสฟอริก (ไชยวัฒน์, 2547)  
 
2. การลดความชื้นด้วยวิธีออสโมซิส (Osmotic dehydration, OD) 
 
2.1 ความหมายและการน าไปใช้ 
 

การลดความชื้นด้วยวิธีออสโมสีส หมายถึง วิธีการขจัดน้้าบางส่วนออกจากเซลล์หรือเนื้อเยื่อ
พืชผลเกษตรหรือ อาหาร โดยการแช่อาหารลงในสารละลายที่มีความเข้มข้นสูง ได้แก่ สารละลาย
น้้าตาลหรือเกลือ  การออสโมซิส จะเกิดการถ่ายเทมวลสารสวนทางกัน  คือ น้้าจากภายในเซลล์
เคลื่อนออกสู่สารละลาย ตัวถูกละลายในสารละลายเคลื่อนท่ีไปสู่ภายในเซลล์ ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ซึ่งท้า
หน้าที่เป็นเยื่อเลือกผ่าน การถ่ายเทมวลสารระหว่างน้้ากับตัวถูกละลายด้าเนินไปจนถึงสภาวะสมดุล  
ระหว่างการออสโมซิส มีการแพร่กระจายโมเลกุลของสารอื่นๆ เช่น น้้าตาล กรดอินทรีย์ สี วิตามิน 
และเกลือแร่ จากภายในเซลล์สู่สารละลายภายนอก ในปริมาณน้อยมาก  แต่ส้าคัญต่อรสชาติ และ

คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร (อ่อนรว,ี  2535)   ในขณะที่ชิ้นผักหรือผลไม้แช่ในสารละลาย เช่น 
ผลไม้แช่ในน้้าเชื่อม เป็นต้น เยื่อหุ้มเซลล์เป็นเย่ือเลือกผ่าน คือ ยอมให้น้้าแพร่ผ่านได้มากกว่าน้้าตาล 
น้้าตาลส่วนใหญ่แพร่เข้าไปเฉพาะบริเวณขอบๆและอยู่ในช่องว่างระหว่างเซลล์ (ไพบูลย์, 2532) 

 
 การออสโมซิส มีการขจัดน้้าออก  40-70 % ของน้้าหนักของวัตถุดิบ ตัวถูกละลายที่แพร่เข้าสู่
เซลมีปริมาณน้อยกว่า ผลิตภัณฑ์มีปริมาณของแข็งเพิ่มขึ้น 5-25% เมื่อสารละลายที่มีความเข้มข้นสูง 

50-75 % (ไพบูลย,์ 2532)  
 
    ข้อดีของการ ลดความชื้นด้วย การออสโมซิส  คือ  ช่วย เพิ่ม คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพิ่ม
อัตราส่วนของน้้าตาลต่อกรด   เนื้อสัมผัส มีลักษณะดี  และเพิ่มความคงตัวของ คุณค่าทางอาหาร

ระหว่างการอบแห้งและการเก็บรักษา ( Raoult-Wack, 1994) นอกจากน้ียังมีผลช่วยป้องกันโครงสร้าง
ของเซลล์เนื้อเยื่อไม่ให้ถูกท้าลายระหว่างน้าผลิตภัณฑ์ไปผ่านกระบวนการในขั้นต่อไป เช่น การ
อบแห้ง การแช่แข็งหรือการท้าแห้งแบบเยือกแข็ง เป็นต้น 
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2.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการท าแห้งโดยวิธีออสโมซิส 
 

2.2.1 ชนิดของสารละลาย  
 
สารละลาย ที่ใช้ทั่วไป ได้แก่  สารละลาย โซเดียมคลอไรด์ น้้าตาลซูโครส น้้าตาลแล็กโทส 

High fructose corn syrup (HFCS) และกลีเซอรอล ( Glycerol)  การออสโมสีสของ ผลไม้จะใช้น้้าตาล
ซูโครส  เนื่องจากช่วยลดการเกิดสีน้้าตาลที่เกิดจากเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดส ( Polyphenol 
oxidase) และป้องกันการสูญเสียกลิ่นรส (Brennan, 1994) 

 
2.2.2 อุณหภูมิและเวลา 
 
 อุณหภูมิมีผลต่อการถ่ายเทมวลสารระหว่าง การ ออสโมซิส ถ้าอุณหภูมิของ

สารละลายท่ีใช้แช่สูงขึ้น ส่งผลให้การ แพร่ เข้าออกของน้้าและสารละลายเร็วกว่าที่อุณหภูมิต่้า  
อุณหภูมิสูงท้าให้ความหนืดของสารละลายลดลง การไหลเวียนของสารละลายรอบๆ ชิ้นผลไม้ดี 

อุณหภูมิสูงเกินไป ( 70-90 องศาเซลเซียส) มีผลต่อการสูญเสียกลิ่นรสและเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ 
อุณหภูมิสูงท้าให้เกิดการลวกผลไม้ไปพร้อมๆกันด้วย ท้าให้น้้าตาลแพร่เข้าไปในเนื้อผลไม้ ได้มากขึ้น 
(Brennan, 1994) 
 
 การ ลดความชื้นด้วย วิธีออสโมซิส  ลดน้้าหนักต้ังต้นของผลิตภัณฑ์ได้ไม่เกิน 50% เพราะ
อัตราการเกิดออสโมซิสลดลง เมื่อเวลาเพิ่มขึ้น เวลาในการออสโมซิสขึ้นกับอุณหภูมิ มีการศึกษา 

พบว่าการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้้าในชิ้นแอปเปิลเข้าสู่สภาวะสมดุลระหว่างออสโมซิสใช้เวลา 1 
ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส ในขณะที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ใช้เวลามากกว่า 3 ชั่วโมง 

(Lenart and Lewicki, 1988) 
 

2.2.3 ขนาดและรูปร่างของผลไม้ 
 
ขนาดและรูปร่างของผลไม้มีผลต่อการแพร่กระจายของโมเลกุลน้้าจากชิ้นผลไม้  

ถ้าอัตราส่วนระหว่างพื้นที่ผิวสัมผัสต่อปริมาตรมีค่าสูง น้้าแพร่ออกได้เร็ว ผลไม้ขนาดใหญ่หรือมี

รูปร่างกลม น้้าซึมผ่านได้น้อย เนื่องจากอัตราส่วนพื้นที่ผิวต่อปริมาตรมีค่าน้อย (อ่อนรวี, 2533) 
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ปัจจัยอ่ืนๆที่มีผลต่อการออสโมซิส ได้แก่ ชนิด พันธุ์และระดับความอ่อนแก่ของผลไม้  

อัตราส่วนของสารละลายออสโมติกต่อผลไม้ การกวนสารละลาย (สุธีรา, 2540)  
 

3. การแพร่  (diffusion)  
 

 อ่อนรวี (2533) ได้อธิบายไว้ว่า การแพร่เป็นการเคลื่อนที่ของโมเลกุลจาก บริเวณที่มี
ความเข้มข้นสูงกว่าไปยัง บริเวณที่มีความเข้มข้นต่้ากว่า การเคลื่อนที่น้ีเป็นไปในลักษณะทุกทิศทุก
ทางโดยไม่มีทิศทางที่แน่นอนผลจากการเคลื่อนที่อันนี้ จะท้าให้ความเข้มข้นของโมเลกุลของสารใน

ภาชนะที่มีเนื้อที่จ้ากัดนั้น  มีความเข้มข้นเท่ากันหมดตัวอย่างของการแพร่ ได้แก่ การแพร่ของเกลือใน
น้้า การแพร่ของน้้าหอมในอากา ศ การฉีดน้้าหอมจากกระป๋องสเปรย์ การละลายของน้้าตาลในน้้า
กาแฟ การระเหิดของลูกเหม็น ควันจากท่อไอเสียรถยนต์  เป็นต้น  ในภาวะสมดุลของการแพร่ 

(diffusion equilibrium) สารต่าง ๆ ก็ยังมีการเคลื่อนที่อยู่ในอัตราเข้าออกที่เท่ากัน (Brennan, 1994) 
 
 
3.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่  
 

1. อุณหภูมิ ที่อุณหภูมิสูงโมเลกุลของสารมีพลังงานจลน์มากขึ้น ท้าให้โมเลกุลของสาร
เคลื่อนที่ได้เร็วกว่าที่อุณหภูมิต่้า  การแพร่จึงเกิดขึ้นได้เร็ว 
 2. ความแตกต่างของความเข้มข้น ความเข้มข้นของสาร 2 บริเวณแตกต่างกันมาก ท้าให้ 
การแพร่เกิดเร็วขึ้น  ความเข้มข้นมากโมเลกุลของสารอยู่ชิดกัน มีโอกาสชนและกระแทกกันมาก ท้า
ให้โมเลกุลกระจายออกไปที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าได้เร็วกว่า   
 3. ขนาดของโมเลกุลสาร  สารที่โมเลกุลเล็ก การแพร่เร็วกว่าสารโมเลกุลใหญ่ เนื่องจากสาร
โมเลกุลเล็กสามารถแทรกเข้าไประหว่างโมเลกุลของสารตัวกลางได้ดีกว่าสารโมเลกุลใหญ่  

 4. ความเข้มข้นและชนิดของสารตัวกลาง  สารตัวกลางที่ความเข้มข้นมากมีแรง
ดึงดูดระหว่าง โมเลกุลของตัวกลางมากท้าให้โมเลกุลของสารเคลื่อนที่ได้ยาก  แต่สารตัวกลางเข้มข้น
น้อย โมเลกุลของสารเคลื่อนที่ได้ดี ท้าให้การแพร่เกิดขึ้นเร็ว สารต่าง ๆ สามารถผ่านเข้าออกเยื่อเซลล์
ได้ในอัตราเร็วแตกต่างกัน  น้้าเป็นสารที่ผ่านเยื่อเซลล์ได้ดีที่สุด รองลงมาเป็นก๊าซที่ละลาย

น้้า สารอินทรีย์ ประจุลบและประจุบวกมีอัตราเร็วในการผ่านเยื่อเซลล์ได้น้อยที่สุด  (Brennan, 1994) 
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3.2 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราเร็วของการแพร่ของน้ าออกจากเซลล์ผลไม้   
 
 1. ชนิดของผลไม้ พันธุ์ และความสุก ขึ้นกับองค์ประกอบทางเคมีแล ะโครงสร้างของผนัง
เซลล์  และเยื่อหุ้มเซลล์   น้้าในสับป ะรดสามารถ แพร่ได้เร็วกว่ามะละกอและมะม่วง ผลไม้ชนิด
เดียวกันแต่คนละพันธุ์จะมีอัตราในการแพร่ของน้้าต่างกันด้วย นอกจากน้ีความสุกก็มีผล น้้าตาลใน
ผลไม้สุกจะแพร่ได้เร็วกว่าดิบ 
 2. สารละลายท่ีใช้และความเข้มข้น พบว่าสารละลายกลูโคสช่วยก้าจัดน้้าในเซลล์ผลไม้ได้
ดีกว่า ฟรุกโตส และซูโครส สารละลายชนิดเดียวกันเมื่อเพิ่มความเข้มข้นขึ้นจะท้าให้น้้าแพร่ออกได้
เร็วขึ้น แต่น้้าตาลแพร่เข้าไปในผลไม้ได้เล็กน้อย ท้าให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ ไม่หวานเกินไป 
 3. อุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิของน้้าเชื่อมที่ใช้แช่สูงขึ้น น้้าจะแพร่ออกจากเซลล์ได้เร็วขึ้นด้วย  

4. อัตราส่วนระหว่างปริมาณน้้าเชื่อมและผลไม้  ถ้าสูงท้าให้น้้าแพร่ออกได้เร็วขึ้น ปริมาณน้้า
ที่แพร่ออกมาไม่ค่อยมีผลให้ความเข้มข้นของน้้าเชื่อมลดลง น้้าเชื่อมมีความเข้มข้นมาก ท้าให้แรงขับ 
คือความแตกต่างระหว่างปริมาณน้้าภายในเซลล์และภายนอกมีค่าสูงอยู่ตลอดเวลา 
 5. การกวนช่วย ลดการสะสมของน้้าที่แพร่ออกมาล้อมรอบผลไม้  ท้าให้ความเข้มข้น ของน้้า 
เชื่อมที่สัมผัสกับผลไม้ลดลงมาก น้้าแพร่ออกมาได้น้อย  ในอุตสาหกรรมอาจใช้  วิธีระเหยน้้า ท้าให้

น้้าเชื่อมเข้มข้นขึ้นแล้วท้าให้ไหลเวียนผ่านผลไม้อย่างต่อเนื่อง (continuous reconcentration)  
 6. รูปร่าง และขนาดของผลไม้มีผลต่ออัตราส่วนระหว่างพื้นที่ผิวสัมผัสต่อปริมาตร ของ
สารละลาย ถ้าอัตราส่วนนี้ สูง  น้้าแพร่ออกจากผลไม้ ได้เร็ว ผลไม้ชิ้นใหญ่น้้าแพร่ออกได้น้อย เพราะ
พื้นที่ผิวต่อปริมาตรสารละลายมีค่าน้อย 

 7. การปฏิบัติก่อนการถนอมอาหาร ( pretreatment) การบ่มหรือการใช้อุณหภูมิสูง  
เช่น นึ่ง แช่สารละลายพวกซัลไฟด์  เป็นต้น ท้าให้เนื้อเยื่อผลไม้นุ่ม หรือฉีกขาด น้้าตาลแพร่เข้าไปใน
เซลล์ได้มากขึ้น (Brennan, 1994) 

 
4. น้ าตาล 
 

4.1 บทบาทในการออสโมติค 
 
การลดความชื้นอาหารด้วยวิธีออสโมซิส ซึ่งใช้สารละลายน้้าตาล ความแตกต่างของความ

เข้มข้นของตัวถูกละลายท้าให้เกิดความแตกต่างของแรงดันออสโมติก ระหว่างภายในเซลล์ผักและ
ผลไม้กับสารละลายภายนอก เป็นแรงขับให้เกิดการถ่ายเทมวลสารผ่านเยื่อเลือกผ่าน ได้แก่ น้้าจะ
แพร่ออกจากเซลล์สู่สารละลายภายนอก และตัวถูกละลาย หรือน้้าตาลจะแพร่จากภายนอกสู่ภายใน
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เซลล์ และสารบางอย่างที่มีอยู่ในธรรมชาติ (กรดอินทรีย์ เกลือแร่) จะแพร่ออกนอกเซลล์ ท้าให้
สูญเสียน้้าจากผัก ผลไม้ และปริมาณของแข็งในผักและผลไม้เพิ่มขึ้น  
 
4.2 บทบาทในการให้ความหวาน 
 

 น้้าตาลท้าให้อาหารมีรสหวาน การให้ความร้อนในการปรุงอาหารที่มีน้้าตาล และเมื่อ

อาหารมีความเป็นกรดอยู่บ้าง (ค่า pH ต้่ากว่า 7) เช่น ผลไม้ต้มน้้าตาลต่างๆ เป็นต้น เกิดปฏิกิริยา

ไฮโดร-ไลซีส (Hydrolysis) ขึ้น ท้าให้มีน้้าตาลแตกตัวเป็นฟรุคโตส และกลูโคส  รสหวานของอาหารสูง
กว่าปกติ การเติมเกลือแกง (โซเดียมคลอไรด์ :  NaCl) ในการปรุงอาหารหวาน ท้าให้ประสาทสัมผัส

ของลิ้นรับรสหวานได้ดียิ่งขึ้น รู้สึกว่าอาหารหวานขึ้น (วิชัย, 2539) 
 

4.3 การละลายของน้ าตาล  
 
 น้้าตาลละลายน้้าได้ ร้อยละ 30-80 ปริมาณที่ละลายได้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ การละลายสูงขึ้น

เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น (วิชัย, 2539) ความสามารถในการละลายของน้้าตาลแต่ละชนิดแตกต่างกัน ฟรุค
โตสละลายได้ดีที่สุด รองลงมาคือซูโครส ส่วนกลูโคสและมอลโตสละลายน้้าได้ดีพอๆกัน น้้าตาลที่
ละลายน้้าได้น้อยคือแลกโตส น้้าตาลทราย (ซูโครส) เป็นน้้าตาลที่ละลายน้้าได้ดีมาก ที่อุณหภูมิ 25 
องศาเซลเซียส น้้า 1 กรัม ละลายซูโครสได้ประมาณ 2 กรัม และที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส น้้า 1 
กรัม ละลายซูโครสได้ 4 กรัม 
 
4.4 น้ าตาลผลึกและไม่เป็นผลึก 
 
 น้้าตาลซูโครสที่เป็นผลึกจะมีความเสถียรมากกว่าน้้าตาลที่ไม่เป็นผลึก ( amorphous) หรือที่

เรียกว่าน้้าตาลกรวด (Roos, 1995) 
 
5. เชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร 
 

จุลินทรีย์ที่มีความส้าคัญในอาหารมี 3 ชนิด คือ แบคทีเรีย ยีสต์และรา  
 

5.1 แบคทีเรีย ( Bacteria) เป็นสิ่งชีวิตที่มีขนาดเล็กมาก (0.5-2.0 × 2.0 -10 ไมครอน) ไม่สามารถ
มองเห็นด้วยตาเปล่า เมื่อส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์จะมองเห็นแบคทีเรียรูปร่างต่างๆ เช่น รูป
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ทรงกระบอก เป็นแท่ง รูปกลม วางตัวเกาะเรียงกันเป็นสาย หรือเป็นกลุ่มคล้ายพวงองุ่น และบางชนิด
มีรูปร่างเป็นเกลียว เป็นต้น 

 
- แบคทีเรียอะซิติก (acetic acid bacteria) 
กรดอะซิติกหรือกรดน้้าส้มเป็นกรดอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ผลิตได้จากการหมัก โดยแบคทีเรียให้

กรดอะซิติกเป็นตัวการหมัก  
 
- แบคทีเรียแลคติก (Lactic acid bacteria – LAB) 

 แบคทีเรียแลคติก เป็นกลุ่มแบคทีเรียที่สร้างกรดแลคติก พบในอาหารหลายชนิด โดยเฉพาะ
ในนม ผัก และผลไม้ ส่วนมากแบคทีเรียนี้เป็นแบคทีเรียที่เจริญในสภาวะที่ไม่มีอากาศ  
  

5.2  ยีสต์ ( Yeast) มีขนาดใหญ่กว่าแบคทีเรีย แต่มีขนาดเล็กกว่าเชื้อรา รูปร่างเป็นไข่ (oval) ยาว 

(elongate) กลมรี (ellip-tical) หรือกลม (spherical) ยีสต์ส่วนใหญ่ขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อ
(budding) ที่ปลายของเซลล์ เมื่อหน่อขยายใหญ่ขึ้นจะแตกออกเป็นสองเซลล์ (fission) ยีสต์เจริญได้ดี
ในอาหารท่ีมีน้้าตาล เช่น น้้าผลไม้และผลไม้แห้ง ยีสต์ยังเจริญได้ในอาหารท่ีมีแอลกอฮอล์สูงถึงร้อย
ละ 18 เป็นต้น ยีสต์หลายชนิดเจริญในที่ที่มีน้้าตาลซูโครสสูงถึงร้อยละ 55-60 นอกจากน้ียังทนต่อ
อาหารท่ีมีกรดได้ดี เช่น น้้าผลไม้และผักดอง เป็นต้น ยีสต์ไม่ทนต่อความร้อนแต่อยู่รอดได้ดีที่
อุณหภูมิต่้า (วิชัย, 2539) สปอร์ของยีสต์ไม่ทนความร้อนอุณหภูมิ 77  องศาเซลเซียส  จะท้าลายสปอร์
ของยีสต์ได ้โคโลนีของยีสต์มีสีต่างๆ จากสีครีมจนถึงสีชมพูและแดง 

 
5.3  เชื้อรา (Mold) เชื้อรามีรูปร่าง ลักษณะ และสีต่างๆกัน มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เซลล์ของเชื้อรา
มีรูปร่างติดต่อกันเป็นเส้นใย เชื้อราบางชนิดสร้างสปอร์ขึ้นที่ปลายของเส้นใยเพื่อท้าหน้าที่ขยายพันธุ์ 
สปอร์มีหลายสี เช่น เหลือง เขียว น้้าตาล และด้า เป็นต้น เชื้อราเป็นปัญหาส้าคัญของวงการ

อุตสาหกรรมอาหารท่ัวไป เนื่องจากสามารถทนต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ดี (วิชัย , 2539) 

เชื้อราโดยทั่วไปเจริญได้ในสภาพ pH  ต้ังแต่ 3 ถึง 8  เชื้อราบางชนิดเจริญได้ที่อุณหภูมิต่้าถึง 0-7 
องศา-เซลเซียส เช่น ฟุซาเรียม (Fusarium sp.) คลาโดสปอร์เรียม (Cladosporium sp.) และเพนิซิเลียม 
เป็นต้น เชื้อราสามารถเจริญได้ในสภาพที่มีออกซิเจน 

 
 ราและยีสต์ สามารถเติบโตได้ใน nutrient agar แต่ถ้าเทียบกับแบคทีเรียแล้ว ราและยีสต์จะ
เติบโตได้ช้ากว่ามาก หากไม่ต้องการให้แบคทีเรียเติบโตขึ้นมารบกวน ควรท้าให้อาหารเลี้ยงเชื้อเป็น

กรด หรือเติมสารปฏิชีวนะที่สามารถท้าลายแบคทีเรียลงในอาหารด้วย (สุมณฑา, 2545) 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ประทุมพร และพรรัตน์ (2551) การเก็บข้อมูลลักษณะสัณฐานวิทยาคุณสมบัติทางกายภาพ

และเคมีของผลมะหลอด (Elaeagnus latifolia Linn.) ไม้ผลพื้นเมือง จ้านวน 363 ตัวอย่างในพื้นที่ 8 
จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยได้น้ามาใช้สนับสนุนงานด้านความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของมะหลอด โดยผลการศึกษาพบ ความหลากหลายของลักษณะต่างๆ ได้แก่ ผลมะหลอด

มีตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ รูปทรงผลมี 8 แบบคือ รี ลูกแพร์ กรวยกลับ กลมสูง ไข่ ไข่กลับ 
ทรงกระบอก และกระสวย ผลสุกมีหลายสีได้แก่ แดงเข้ม แดง ส้มแดง และเหลือง ซึ่งพบผลมีรส

เปรี้ยวประมาณ 80% และรสหวานเพียง 20% โดยเมื่อน้าผลชนิดเปรี้ยวและชนิดหวานไปวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมีพบว่า ปริมาณวิตามินเอ วิตามินอี มีค่าใกล้เคียงกัน ส่วนปริมาณน้้าตาล 
ปริมาณโพลีฟีนอล และดัชนีแอนติออกซิแดนท์ของผลชนิดหวานมีค่าสูงกว่าชนิดเปรี้ยว  ข้อมูลเหล่านี้
จะเป็นข้อมูลที่ส้าคัญมากส้าหรับงานด้านความหลากหลายทางพันธุกรรม  การจ้าแนกพันธุ์ และการ
พัฒนาพันธุ์มะหลอดให้เป็นไม้ผลที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในอนาคต  
 

สมหมาย (2551) การศึกษาคุณภาพของน้้าหมักชีวภาพที่ผลิตจากผลมะหลอด โดย

ท้าการศึกษากระบวนการหมักแบ่ง 4 สูตรคือ สูตรท่ี1 ผลมะหลอดไม่ผ่านการลวก ผสมกับน้้าตาล
ทรายแดง และน้้า สูตรท่ี 2 ผลมะหลอดไม่ผ่านการลวก ผสมกับน้้าตาลอ้อย และน้้าสูตรที่ 3 ผลมะ

หลอดที่ผ่านการลวก ผสมกับน้้าตาลทรายแดง และน้้าและสูตรท่ี 4 ผลมะหลอดที่ผ่านการลวก ผสม
กับน้้าตาลอ้อยและน้้าทุกสูตรท้าการผสมผลมะหลอดต่อน้้าตาลต่อน้้าในอัตราส่วน  3:1:10 
ตามล้าดับส่วนผสมถูกหมักเป็นเวลานาน 3 เดือน ซึ่งจะศึกษาการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการหมักที่

ระยะ เวลา 0 , 30 , 60 และ 90 วัน โดยวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก  ความสามารถในการ
ต้านอนุมูลอิสระกรด แอลกอฮอล์ และจุลินทรีย์รวม ผลการทดลองพบปริมาณสารประกอบฟีนอลิก 
238.65-4087.37 ไมโครกรัม/ กรัม ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระร้อยละ 32.97-79.91 ปริมาณ

กรด 0.41-12.67 g/L ปริมาณแอลกอฮอล์ในรูปเอทานอลมีค่า  2.86-6.18 g/L ปริมาณจุลินทรีย์รวม 
0.1-10 CFU/ml เมื่อท้าการพาสเจอไรส์แล้วเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องและ4 °C นาน 90 วันจึงท้าการ

ตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี พบว่า ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ในสูตรท่ี 4 มีปริมาณสูงสุด 
3042.10 mg/mL ปริมาณความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงสุดประมาณ  72.80% การเก็บรักษา

ท่ี 4 °C จะสามารถรักษาปริมาณสารทั้ง 2 ชนิด ได้นานกว่า การเก็บที่อุณหภูมิห้อง ปริมาณเอทานอล 
พบในช่วง 0.20-1.35 g/L ปริมาณกรดอะซีติกพบมากที่สุดในน้้าหมักชีวภาพสูตรท่ี  3 ผลการประเมิน
ทางประสามสัมผัส พบว่า น้้าหมักชีวภาพมีสีน้้าตาลอ่อนถึงสีน้้าตาลเข้ม มีกลิ่นแอลกอฮอล์ มีรส
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เปรี้ยว น้้าหมักชีวภาพจากผลมะหลอดถูกทดสอบเปรียบเทียบกับน้้าลูกยอด้วยอาสาสมัคร  พบว่า มี
ลักษณะที่เป็นที่ยอมรับใกล้เคียงกับน้้าลูกยอ 

 
  

ขั้นตอนการวิจัย 
 

 การศึกษานี้แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ประกอบด้วยการศึกษาเบื้องต้นเพื่อให้ทราบว่าน้้าตาล

ทรายและน้้าตาลกรวดปริมาณ 50 60 และ 70% โดยน้้าหนักเนื้อของผลมะหลอด จะให้ผลการสกัด
น้้ามะหลอดได้แตกต่างกันเพียงใด แล้วศึกษาการสกัดน้้ามะหลอดที่อุณหภูมิห้อง ( 25-30 องศา

เซลเซียส) โดยเพิ่มปริมาณน้้าตาลทรายและน้้าตาลกรวดเป็น 70 และ 80  % โดยน้้าหนักเนื้อมะ
หลอด หลังจากน้ันสกัดน้้ามะหลอดในน้้าตาลทรายและน้้าตาลกรวด 70 % ที่อุณหภูมิ 70 องศา
เซลเซียส โดยใช้มะหลอดสดและมะหลอดที่แช่แข็งก่อนการสกัด  เก็บน้้ามะหลอดทีสกัดได้ที่อุณหภูมิ 
-20 องศาเซลเซียส น้าไปตรวจหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เมื่อได้ผลว่าฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้้ามะ

หลอดที่สกัดด้วยวิธีต่างๆมีปริมาณลดลงเกิน 50  % เมื่อเทียบกับน้้ามะหลอดสด จึงศึกษาเพิ่มเติม
โดยการตรวจหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากมะหลอดสดที่เก็บไว้ในช่องแช่แข็งของตู้เย็นบ้าน ( -4 องศา

เซลเซียส) เป็นเวลา 6 เดือน 
 
1. การทดลองเบื้องต้น 
 

ศึกษาการสกัดน้้ามะหลอด โดยวิธีการออสโมซิสที่อุณหภูมิห้องโดยใช้น้้าตาลทรายและ
น้้าตาลกรวดที่ปริมาณแตกต่างกัน 3 ระดับ คือ 50 60 และ 70 % โดยน้้าหนักเนื้อมะหลอด แล้ว
ตรวจหาการเปลี่ยนแปลงความชื้นของมะหลอดในน้้าตาลทรายและน้้าตาลกรวด ทุกสัปดาห์ เป็น

เวลา 5 สัปดาห์ หลังจากนั้นน้ามาวิเคราะห์ทางเคมี ได้แก่ ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมด ค่า
ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณกรดทั้งหมด (เทียบกับกรดซิตริก) ของน้้ามะหลอด และวิเคราะห์ทาง
จุลินทรีย์ โดยวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรีย ยีสต์ และรา  

 
 
 
 
การเตรียมตัวอย่าง 
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วัสดุ  
       1. มะหลอด (ผลสดยังไม่แก่จัด มีสีเขียวเหลือง สีเหลืองส้ม จนถึงสีส้มแดง จากอ้าเภอ
ภูเรือ จังหวัดเลย โดยเก็บในตอนเช้าใส่ตะกร้า ใช้เวลาในการขนส่งถึงกรุงเทพ 8 ชั่วโมง จากนั้นเก็บ
รักษาในห้องเย็น อุณหภูมิ 12-15 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 คืน) 

 2. น้้าตาลทราย (ตรามิตรผล) 
 3. น้้าตาลกรวด (ตรามิตรผล) 
 4. น้้าส้มสายชู 
 5. ขวดแก้วปากกว้าง ฝาพลาสติก 
 
  วิธีการ 
 1. น้าผลมะหลอดมาคัดเลือกเฉพาะผลที่คุณภาพดี ไม่ช้้า ไม่เน่าเสีย ดึงขั้วออก ล้างน้้า
ให้สะอาด ใส่ตะแกรงผึ่งไว้ให้แห้ง 
 2. ล้างขวดปากกว้างสะอาด ลวกน้้าเดือดเพื่อฆ่าเชื้อ คว่้าบนตะแกรงจนแห้งสนิท 
 3. หาน้้าหนักเนื้อเฉลี่ยของผลมะหลอด โดยใช้มะหลอดขนาดเฉลี่ยเท่าๆกัน 20 ผล ชั่ง
น้้าหนักเริ่มต้น ใช้มีดคม ตัดเนื้อมะหลอด ชั่งน้้าหนักเนื้อและน้้าหนักเมล็ด ค้านวณน้้าหนักเนื้อเฉลี่ย
ต่อน้้าหนักผล 

 3. ชั่งน้้าหนักผลมะหลอด 400 กรัม ต่อ 1 ขวด 
 4. ชั่งน้้าตาลทรายและน้้าตาลกรวด ดังนี้ (คิดเป็น % ของน้้าหนักเนื้อของผลมะหลอดต่อ
ขวด) 

(1) ใช้น้้าตาลทรายปริมาณ 50 60 และ 70 % จ้านวน 3 ซ้้า 

(2) ใช้น้้าตาลกรวดความเข้มข้น 50  60  และ 70 % จ้านวน 2 ซ้้า 
หมายเหตุ : การใช้น้้าตาลทรายและน้้าตาลกรวดในจ้านวนซ้้าที่ไม่เท่ากัน เนื่องจากผลมะ

หลอดออกตามฤดูกาล และมีจ้านวนจ้ากัด 
 
การบรรจุตัวอย่างลงขวด 
 

 1. แบ่งผลมะหลอดและน้้าตาลออกเป็น 3 ส่วน เท่าๆกัน ของแต่ละขวด 
 2. ใส่ผลมะหลอด 1 ส่วนลงในขวดก่อน ตามด้วยน้้าตาล 1 ส่วน แล้วสลับใส่ผล 
มะหลอดและน้้าตาลจนครบทั้ง 3 ส่วน แล้วเติมน้้าส้มสายชู 15 กรัม ปิดฝาขวดให้สนิท  

 3. เขียนฉลากระบุ ความเข้มข้นน้้าตาลทรายและน้้าตาลกรวดที่ใช้ จ้านวนซ้้า  
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 4. ท้าตามข้อ (1) ถึง (3) จนครบทุกสิ่งทดลอง น้าไปต้ังไว้ที่อุณหภูมิห้อง โดยแต่ละขวดมี
ระยะห่างเท่าๆกัน 
 5. ตรวจวิเคราะห์ความชื้นในผลมะหลอด ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมด ค่าความ

เป็นกรด-ด่าง ปริมาณกรดทั้งหมด ทุกๆสัปดาห์ 5 สัปดาห์ และตรวจเชื้อจุลินทรีย์ในสัปดาห์สุดท้าย  
 
การวิเคราะห์ทางกายภาพ 
 
 หาความชื้นผลมะหลอดหลังจากการออสโมซีส ทุกสัปดาห์ ด้วยวิธีตู้อบลมร้อน อุณหภูมิ 
105 องศาเซลเซียส จนน้้าหนักคงที่ วิธีการแสดงในภาคผนวก  
 
การวิเคราะห์ทางเคมี 
 
 วิเคราะห์ทางเคมีของผลมะหลอดหลังจากการออสโมซีส ทุกสัปดาห์ ดังนี้ 

1. หาปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TSS : Total Soluble Solid) 
2. วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ตามวิธีการของ Bradley et al. 1993 
3. หาปริมาณกรดทั้งหมดของน้้ามะหลอด (TA : Total Acidity) (AOAC, 2000) 

 
การวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์ 
 
 วิเคราะห์ทางจุลินทรีย์ของผลมะหลอดหลังจากการออสโมซีส ทุกสัปดาห์ ดังนี้ 

1. การตรวจวิเคราะห์แลคติกแอซิดแบคทีเรีย  
 2. การตรวจวิเคราะห์ยีสต์และรา 

 
ผลการศึกษาเบื้องต้น 
 

1. ความชื้นของผลมะหลอด 
 

 จากผลการตรวจวัดความชื้นของผลมะหลอดที่ผ่านการออสโมซิสที่อุณหภูมิห้องในสัปดาห์
ต่างๆ มีค่าดังแสดงในตารางที่ 3 และ 4  
 
ตารางท่ี 3 ความชื้นของผลมะหลอดในน้้าตาลทรายสัปดาห์ต่างๆ (ค่าเฉลี่ยจาก 3 ตัวอย่าง) 
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ปริมาณน้้าตาลทราย  
(% น้้าหนักเนื้อมะหลอด) 

ความชื้น (% โดยน้้าหนักสด) 

ความชื้น
เริ่มต้น 

สัปดาห์

ท่ี 1 
สัปดาห์

ท่ี 2 
สัปดาห์

ท่ี 3 
สัปดาห์

ท่ี 4 
สัปดาห์

ท่ี 5 

50 88.48 83.49 68.21 67.03 66.83 63.26 
60 88.48 74.98 63.00 60.58 60.08 58.09 
70 88.48 74.76 65.40 64.34 63.72 54.13 

 
ตารางท่ี 4 ความชื้นของผลมะหลอดในน้้าตาลกรวดสัปดาห์ต่างๆ (ค่าเฉลี่ยจาก 3 ตัวอย่าง) 

ปริมาณน้้าตาลกรวด  
(% น้้าหนักเนื้อมะหลอด) 

ความชื้น (% โดยน้้าหนักสด) 

ความชื้น
เริ่มต้น 

สัปดาห์
ท่ี 1 

สัปดาห์
ท่ี 2 

สัปดาห์
ท่ี 3 

สัปดาห์
ท่ี 4 

สัปดาห์
ท่ี 5 

50 88.48 80.54 63.76 63.60 63.38 60.18 
60 88.48 76.79 61.77 60.97 60.81 55.58 
70 88.48 76.13 60.11 60.33 57.86 53.99 
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ภาพท่ี 3 การเปลี่ยนแปลงความชื้นของมะหลอดที่สกัดด้วยน้้าตาลทราย 50 60 และ 70  % โดย

น้้าหนักเนื้อมะหลอด สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 5 
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ภาพท่ี 4 การเปลี่ยนแปลงความชื้นของมะหลอดที่สกัดด้วยน้้าตาลกรวด 50 60 และ 70  % โดย

น้้าหนักเนื้อมะหลอด สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 5  
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ภาพท่ี 5 การเปลี่ยนแปลงความชื้นของมะหลอดที่สกัดด้วยน้้าตาลทรายและน้้าตาลกรวด 50 % 

โดยน้้าหนักเนื้อมะหลอด สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 5  
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ภาพท่ี 6 การเปลี่ยนแปลงความชื้นของมะหลอดที่สกัดด้วยน้้าตาลทรายและน้้าตาลกรวด 60 % 

โดยน้้าหนักเนื้อมะหลอด สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 5  
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ภาพท่ี 7 การเปลี่ยนแปลงความชื้นของมะหลอดที่สกัดด้วยน้้าตาลทรายและน้้าตาลกรวด 70 % 

โดยน้้าหนักเนื้อมะหลอด สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 5  

 
จากภาพที่ 3 - 4 พบว่าความชื้นของผลมะหลอดในน้้าตาลทรายและน้้าตาลกรวดในสัปดาห์

ต่างๆ ทุกปริมาณของน้้าตาลทรายและน้้าตาลกรวด ผลมะหลอดมีอัตราการลดความชื้นมากสุดช่วง
สัปดาห์ที่ 1 – 2  ความชื้นต่้าสุดในสัปดาห์ที่ 5  เมื่อเปรียบเทียบน้้าตาลทุกปริมาณในสัปดาห์ที่ 5 
พบว่าท่ีน้้าตาลกรวดปริมาณ 70 % ผลมะหลอดมีความชื้นต้่าสุด การใช้น้้าตาลทรายและน้้าตาล
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กรวดมีผลแตกต่างต่อการสกัดน้้ามะหลอดในช่วงสัปดาห์ที่ 1-2 เท่านั้น หลังจากนั้นปริมาณน้้ามะ
หลอดที่สกัดได้ไม่แตกต่างกัน 

 
2 ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ทั้งหมด (TSS : Total Soluble Solid) ของน้ ามะหลอด 
 
จากผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมดของน้้ามะหลอดที่ผ่านการออสโมซิส

ในสัปดาห์ต่างๆ มีค่าดังแสดงในตารางที่ 5 และ 6 
 
ตารางท่ี 5 ของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมดของน้้ามะหลอด จากมะหลอดในน้้าตาลทรายสัปดาห์ต่างๆ 

(ค่าเฉลี่ยจาก 3 ตัวอย่าง) 

      ปริมาณน้้าตาลทราย  
(% โดยน้้าหนักเนื้อมะหลอด) 

TSS (º Brix) 
สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2  สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 5 

50 35.9 30.8 30.9 32.1 31.3 
60 29.6 32.2 33.6 33.9 33.3 
70 23.3 31.2 32.7 37.4 37.3 

 
 
ตารางท่ี 6 ของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมดของน้้ามะหลอด จากมะหลอดในน้้าตาลกรวดสัปดาห์ต่างๆ 

(ค่าเฉลี่ยจาก 3 ตัวอย่าง) 

     ปริมาณน้้าตาลกรวด  
(% โดยน้้าหนักเนื้อมะหลอด) 

TSS (º Brix) 
สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2  สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 5 

50 18.1 33.5 33.1 32.3 29.2 
60 13.9 36.2 35.7 33.6 34.4 
70 9.7 37.6 37.5 41.2 40.9 

 
 

ของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมด (TSS) ของน้้ามะหลอดในน้้าตาลทรายและน้้าตาลกรวดสัปดาห์
ต่างๆพบว่า เมื่อใช้น้้าตาลทรายปริมาณ 50 % ในสัปดาห์แรกมีค่า TSS มากที่สุด (ประมาณ 36 º 
Brix) สัปดห์ที่ 2 และ 3  มีปริมาณลดลงวัดค่าได้ใกล้เคียงกันประมาณ 31 º Brix แล้วกลับเพิ่มขึ้นใน 
สัปดาห์ที่ 4 และ 5  เมื่อปริมาณน้้าตาลทรายและน้้าตาลกรวดเพิ่มขึ้น ในสัปดาห์แรก พบว่า ค่า TSS 
ในน้้ามะหลอดที่สกัดได้ลดลง แต่จะเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ 2 แล้วคงที่หรือลดลงเล็กน้อยในสัปดาห์ที่ 2 
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– 3 แล้วกลับเพิ่มขึ้นอีกในสัปดาห์ที่ 4-5 ในสัปดาห์ที่ 2 ค่า TSS ของน้้ามะหลอดที่สกัดด้วยน้้าตาล

ทรายและน้้าตาลกรวด มากกว่า 50% มีค่ามากกว่าค่า TSS ของน้้ามะหลอดที่สกัดด้วยน้้าตาล 50% 
โดยน้้าหนักเนื้อของมะหลอด 

 
3. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน้ ามะหลอด  
 
จากผลการตรวจวัดค่า pH ของน้้ามะหลอดที่ผ่านการออสโมซิสในสัปดาห์ต่างๆ มีค่าดัง

แสดงในตารางที่ 7 และ 8 
 

ตารางท่ี 7 ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้้ามะหลอด จากมะหลอดในน้้าตาลทรายสัปดาห์ต่างๆ 

(ค่าเฉลี่ยจาก 3 ตัวอย่าง) 
      ปริมาณน้้าตาลทราย  
(% โดยน้้าหนักเนื้อมะหลอด) 

pH 
สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2  สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 5 

50 2.71 2.71 2.73 2.71 2.79 
60 2.67 2.68 2.78 2.67 2.80 
70 2.64 2.69 2.78 2.68 2.88 

 
ตารางท่ี 8 ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้้ามะหลอด จากมะหลอดในน้้าตาลกรวดสัปดาห์ต่างๆ 
(ค่าเฉลี่ยจาก 3 ตัวอย่าง) 

      ปริมาณน้้าตาลกรวด  
(% โดยน้้าหนักเนื้อมะหลอด) 

pH 
สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2  สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 5 

50 2.62 2.69 2.74 2.72 2.80 
60 2.69 2.75 2.67 2.72 2.78 
70 2.72 2.73 2.70 2.73 2.79 

 
 

ค่า pH ของน้้ามะหลอดในน้้าตาลทรายและน้้าตาลกรวดสัปดาห์ต่างๆ น้้าตาลกรวดเข้มข้น 

50 % ในสัปดาห์แรก มีค่าความเป็นกรดสูงที่สุดประมาณ 2.62  น้้ามะหลอดในทุกสัปดาห์มีความ
เป็นกรดค่อนข้างสูงประมาณ 2.6 – 2.9 
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4. ปริมาณกรดทั้งหมด (Total acidity : TA) ของน้ ามะหลอด 
 
จากผลการตรวจวัดปริมาณกรดทั้งหมดของน้้ามะหลอดที่ผ่านการออสโมซิสในสัปดาห์ต่างๆ 

มีค่าดังแสดงในตารางที่ 9 และ 10  
 

ตารางท่ี 9 ปริมาณกรดทั้งหมดของน้้ามะหลอด จากมะหลอดในน้้าตาลทรายสัปดาห์ต่างๆ 

(ค่าเฉลี่ยจาก 3 ตัวอย่าง) 

      ปริมาณน้้าตาลทราย  
(% โดยน้้าหนักเนื้อมะหลอด) 

ปริมาณกรดทั้งหมด (%) 

สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2  สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 5 

50 3.3 3.3 3.2 3.1 2.9 
60 3.1 3.3 3.1 3.0 2.8 
70 3.1 3.2 2.9 2.9 3.0 

 
 
 
ตารางท่ี 10 ปริมาณกรดทั้งหมดของน้้ามะหลอด จากมะหลอดในน้้าตาลกรวดสัปดาห์ต่างๆ 

(ค่าเฉลี่ยจาก 3 ตัวอย่าง) 

      ปริมาณน้้าตาลกรวด  
(% โดยน้้าหนักเนื้อมะหลอด) 

ปริมาณกรดทั้งหมด (%) 

สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2  สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 5 

50 3.0 3.1 3.0 2.9 3.0 
60 2.8 3.0 3.0 2.7 3.0 
70 2.7 3.0 2.9 2.7 2.8 

 
 

ปริมาณกรดทั้งหมด (TA) ของน้้ามะหลอดในน้้าตาลทรายและน้้าตาลกรวดสัปดาห์ต่างๆ 
น้้ามะหลอดมีปริมาณกรดใกล้เคียงกันประมาณ 2.7 – 3.3 
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            5.  เชื้อจุลินทรีย์ท่ีตรวจพบในน้ ามะหลอด 
 

1. เชื้อแบคทีเรีย ได้แก่ แบคทีเรียอะซิตริก (Acetic acid bacteria) และแบคทีเรียแลคติก 
(Lactic acid bacteria) สาเหตุที่เกิดเชื้อแบคทีเรียอะซิตริก อาจเนื่องมาจากกระบวนการทดลองได้เติม

น้้าส้มสายชูลงไป ซึ่งแบคทีเรียที่มีอยู่ในกรดน้้าส้มคือ จีนัส  Acetobacter spp. เป็นแบคทีเรียที่ให้กรด
น้้าส้มสูงแต่มักจะเกิดจากการออกซิไดซ์เกินเป็นผลให้กรดอะซิติกเปลี่ยนเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

และน้้า (สุมณฑา, 2545) และแบคทีเรียแลกติกได้จากกระบวนการหมักระหว่างการทดลอง  
 

2. เชื่อราที่ตรวจพบคือ Aspergillus สาเหตุที่เกิดเชื้อรา Aspergillus อาจเกิดจากเชื้อราที่ติด
มากับผลของมะหลอดสดและอาจมีการปนเปื้อนจากการเปิดฝาขาดเพื่อน้าน้้ามะหลอดมาวิเคราะห์  

 
 3. ยีสต์ที่ตรวจพบคือ Saccharomyces cerevisiae เป็นจุลินทรีย์ที่เจริญได้ดีในอาหารท่ีมี
ปริมาณน้้าตาลมาก ทนทานในสภาวะที่เป็นกรดได้ดี ซึ่งการทดลองมีการใช้น้้าตาลจ้านวนมากท้าให้
เกิดยีสต์จ้านวนมาก 
 
วิจารณ์ผลการศึกษาเบื้องต้น 
 

1. ความชื้นของผลมะหลอด 
 

 จากผลการศึกษาเบื้องต้นในตารางที่ 3 และ 4 พบว่า น้้าในผลมะหลอดลดปริมาณลงเรื่อยๆ 
ทุกสัปดาห์ ทุกความเข้มข้นของน้้าตาล 
 
 เมื่อความเข้มข้นของน้้าตาลเพิ่มขึ้น น้้าในผลมะหลอดลดลงมากขึ้น พบว่าเมื่อใช้น้้าตาล
กรวดและน้้าตาลทรายเข้มข้น 70 % น้้าในผลมะหลอดลดลงมากท่ีสุด จาก 88.48 % เหลือประมาณ 

54 % ภายในเวลา 5 สัปดาห์ มะหลอดในน้้าตาลกรวดมีอัตราการลดลงของน้้าในผล ลดลงรวดเร็ว

กว่ามะหลอดในน้้าตาลทรายในช่วงแรก ปริมาณน้้าในผลมะหลอดที่ลดลงไปพบที่ประมาณ 35%ซึ่ง
น้อยกว่าที่ทฤษฎีของการลดความชื้นด้วยวิธีออสโมซีสกล่าวไว้ว่า การออสโมซีส จะสามารถขจัดน้้า

ออกจากวัสดุได้ประมาณ 40-70 % เมื่อสารละลายมีความเข้มข้น 50-75% (ไพบูลย์ม 2532) ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะในการศึกษานี้ใช้น้้าตาลทรายและน้้าตาลกรวด ไม่ได้ใช้สารละลาย ท้าให้ประสิทธิ 
ภาพ ในการออสโมซีสน้อยลงเล็กน้อย  
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 จากการสังเกต การเปลี่ยนแปลงของ ผลมะหลอดในน้้าตาลทรายและน้้าตาลกรวด พบว่า 
น้้าตาลกรวดละลายไปหมด ภายในเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ผลึกของน้้าตาลทรายยังคงปรากฏอยู่
ในขวดจนถึงสัปดาห์ที่ 4 ของการทดลอง  เป็นการยืนยันว่าน้้าตาลกรวดมีความเสถียรน้อยกว่า

น้้าตาลทราย (Roos, 1993) 
 

2. ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ทั้งหมด 
 

 จากผลการศึกษาเบื้องต้น ในตารางที่ 5 และ 6 พบว่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมดใน

น้้ามะหลอดที่สกัดออกมาโดยใช้น้้าตาลทรายความเข้มข้น 50 % ในสัปดาห์แรกมีค่ามากที่สุด 
(ประมาณ 36 º Brix) สัปดห์ที่ 2 และ 3 มีปริมาณลดลงวัดค่าได้ใกล้เคียงกันประมาณ 31 º Brix อีก
ครั้งหนึ่งในสัปดาห์ที่ 5   เมื่อเทียบปริมาณความชื้นของผลมะหลอดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องต้ังแต่

เริ่มต้นจนกระทั่งถึงสัปดาห์ที่ 5 ปริมาณน้้าที่แพร่ออกมาจากผลมะหลอดในน้้าตาลทราย 50 % ท้า
ให้น้้าตาลทรายละลายในปริมาณมากท่ีสุดในสัปดาห์แรก และ อาจมีของแข็งที่ละลายได้ออกจากผล
มะหลอดมารวมกับน้้ามะหลอดในปริมาณสูงสุดในสัปดาห์แรก หลังจากน้ันเมื่อปริมาณน้้าออกจาก
ผลมะหลอดมากขึ้น ปริมาณน้้านี้อาจไม่มีผลต่อการละลายของน้้าตาลมากนักท้าให้ปริมาณของแข็ง
ที่ละลายได้มีปริมาณลดลง 
 
 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมดในน้้ามะหลอดที่สกัดโดยใช้น้้าตาล
ทรายและน้้าตาลกรวด จะพบว่าในสัปดาห์แรก ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ในน้้ามะหลอดที่สกัด 
โดยใช้น้้าตาลทรายทุกความเข้มข้น มีค่ามากกว่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้ในน้้ามะหลอดที่สกัด

โดยใช้น้้าตาลกรวด แต่ในสัปดาห์ที่ 2 ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ในน้้ามะหลอดที่สกัดโดยใช้น้้าตาล

กรวดมีปริมาณเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่สูงมาก แต่ไม่เปลี่ยนแปลงค่ามากนักในสัปดาห์ที่ 3 – 5 
สอดคล้องกับการสังเกตพบว่าในสัปดาห์ที่ 2 น้้าตาลกรวดละลายหมดแต่น้้าตาลทรายยังคงละลาย
ช้าๆจนถึงสัปดาห์ที่ 4 ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมดที่ตรวจได้นี้ อาจไม่ใช่เพียงแค่สารละลาย
น้้าตาล เนื่องจากการออสโมซีสอาจมีการแพร่กระจายของสารอินทรีย์อ่ืนๆออกจากผลมะหลอดด้วย 

(อ่อนรวี, 2535) ซึ่งมีการตรวจสอบจากค่า pH และปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ ปริมาณของแข็งที่ละลาย
ได้ในมะหลอดสดมีค่าประมาณ 10 º Brix เมื่อน้้ามะหลอดแพร่ออกมาแล้วท้าให้เกิดการละลายของ
น้้าตาลกรวดและน้้าตาลทราย ท้าให้ปริมาณของแข็งที่ละลายได้เพิ่มมากขึ้น  
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3. ค่าความเป็นกรดด่างของน้ ามะหลอด 
 

 จากผลการทดลงพบว่าน้้ามะหลอดในทุกการทดลองมีค่าความเป็นกรดค่อนข้างสูงใกล้เคียง

กัน ประมาณ  2.6 – 2.9  ตลอดทุกสัปดาห์ แสดงให้เห็นชัดเจนว่าสารอินทรีย์ท่ีละลายได้สามารถแพร่
ออกมากับน้้ามะหลอดในการออสโมซีส เนื่องจากในการทดลองมีการเติมน้้าส้มสายชู 15 กรัมเท่านั้น 

ปริมาณนี้น้อยมากไม่เพียงพอที่จะท้าให้ค่า pH ของน้้าที่สกัดจากผลมะหลอดลดต้่าลงมากดังที่ตรวจ

พบได้ จึงเป็นการแน่ชัดว่าค่า pH ที่ตรวจวัดได้นั้น เป็นค่า pH ของน้้ามะหลอดที่แพร่ออกมากับน้้ามะ
หลอด เนื่องจากมะหลอดสดมีค่า pH ประมาณ 1.53 ซึ่งแสดงความเป็นกรดสูงมาก เมื่อแพร่ออกมา
รวมกับน้้าตาลที่ละลายแล้วท้าให้ความเป็นกรดลดลง 

 
4. ปริมาณกรดทั้งหมด 

 
 จากผลการทดลองพบว่ามีค่าใกล้เคียงกันประมาณ 2.7 – 3.3 % ในทุกการทดลอง ปริมาณ
กรดของมะหลอดสดที่ใช้ในการศึกษามีค่าประมาณ  3.3 % ซึ่งใกล้เคียงกับปริมาณกรดที่ตรวจวัดได้
ในน้้ามะหลอด แสดงให้เห็นว่าน้้ามะหลอดที่สกัดได้นั้นมีการแพร่ของกรดออกจากผลมะหลอด
ปริมาณเกือบทั้งหมด 

 
5. การตรวจเชื้อจุลินทรีย์ในน้ ามะหลอด  

 
 จากการตรวจเชื้อจุลินทรีย์ในน้้ามะหลอดหลังจากการผ่านการออสโมซิส 5 สัปดาห์พบทั้ง
แบคทีเรีย เชื้อรา และยีสต์ ดังนี้ แบคทีเรียอะซิตริก (Acetic acid bacteria) แบคทีเรียแลคติก (Lactic 
acid bacteria) เชื้อ Aspergillus และ เชื้อ Saccharomyces  ในปริมาณเล็กน้อย แสดงว่าในการสกัดน้้า
มะหลอดด้วยวิธีนี้ จุลินทรีย์ในธรรมชาติมีการเจริญเติบโตได้ 

 
สรุปผลการทดลองเบื้องต้น 
 

จากผลการทดลองเบื้องต้น สามารถสรุปได้ดังนี้  
 

 1. น้้าตาลทรายและน้้าตาลกรวดท้าให้เกิดการออสโมซิสของน้้าในผลมะหลอดใกล้เคียงกัน 
ความเข้มข้นของปริมาณน้้าตาลต่อน้้าหนักเนื้อมะหลอดสูงขึ้นท้าให้เกิดการออสโมซิสได้มากขึ้น 
ปริมาณน้้าตาล 70 % โดยน้้าหนักเนื้อมะหลอดสามารถสกัดน้้ามะหลอดได้ประมาณ 35 % ในเวลา 5 
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สัปดาห์ หากต้องการใช้สารละลายจากการออสโมซีสในช่วงเวลา 1-2 สัปดาห์ ควรใช้น้้าตาลกรวดใน
การสกัด 

 2. ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ในน้้ามะหลอดหลังจากการออสโมซิส  5 สัปดาห์ พบว่ามี
ค่าสูงสุดเมื่อใช้น้้าตาลกรวด 70 % โดยมีค่าเฉลี่ยของของแข็งที่ละลายได้ประมาณ 34 º Brix 
 3. น้้ามะหลอดที่สกัดได้มค่ีา pH ต้่ามาก แต่สูงกว่าน้้ามะหลอดสดเล็กน้อย 
 4. น้้ามะหลอดที่สกัดได้มีปริมาณความเป็นกรดสูงใกล้เคียงกับน้้ามะหลอดสด 
 5. ตามวิธีการที่ใช้ในการศึกษา การเปิดขวดทดลองเพื่อน้าน้้ามะหลอดมาตรวจสอบสภาพ
ต่างๆ อาจท้าให้เกิดการปนเปื้อนของแบคทีเรีย ราและยีสต์  

 
แนวความคิดที่ได้จากการศึกษาเบื้องต้น 
 

1. จากค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้และความเป็นกรดของน้้ามะหลอด หากต้องการท้าน้้ามะ
หลอดในรูปน้้าพร้อมดื่ม จะต้องเจือจางน้้ามะหลอดลงจนได้ค่าของของแข็งที่ละลายได้

ทั้งหมดในน้้ามะหลอดปริมาณที่เหมาะสมต่อการด่ืมคือ ประมาณ 11-13 º Brix 
2. เพื่อควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ในน้้ามะหลอด ควรมีการป้องกันการปนเปื้อนของน้้ามะหลอด

ในระหว่างการออสโมซิส เช่น การลวกผลมะหลอดสด ก่อนท้าการออสโมซิส และการ
ควบคุมในขวดทดลองอยู่ในสภาพปลอดเชื้อตลอดการทดลอง เป็นต้น 

3. น้้าตาลกรวดและน้้าตาลทราย มีผลต่อการสกัดน้้ามะหลอดแตกต่างกันน้อยมากในระยะ
ยาว แต่ความเข้มข้นของน้้าตาลมีผลต่อปริมาณน้้ามะหลอดที่สกัดได้ น้้าตาลที่ความเข้มข้น
มากจะสกัดน้้ามะหลอดได้มากกว่าในเวลาเท่ากัน  
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2. การออสโมซีสมะหลอดที่อุณหภูมิห้อง 
 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design ; CRD) โดยแบ่ง

อัตราส่วนระหว่างผลมะหลอดและน้้าตาล ออกเป็น 4 สิ่งทดลอง (treatment) จ้านวน 3 ซ้้า 
1.  น้้ามะหลอดที่ออสโมซิสด้วยน้้าตาลทราย 70 %  โดยน้้าหนักเนื้อมะหลอดสด 
2.  น้้ามะหลอดที่ออสโมซิสด้วยน้้าตาลทราย 80 % โดยน้้าหนักเนื้อมะหลอดสด 
3.  น้้ามะหลอดที่ออสโมซิสด้วยน้้าตาลกรวด 70 % โดยน้้าหนักเนื้อมะหลอดสด 
4.  น้้ามะหลอดที่ออสโมซิสด้วยน้้าตาลกรวด 80 % โดยน้้าหนักเนื้อมะหลอดสด 

 
ขั้นตอนการสกัดน้้ามะหลอดโดยวิธีการออสโมซิสที่อุณหภูมิห้อง  

 1. ผลมะหลอด เลือกลูกที่มีสีเหลือง ส้ม จนถึงแดง มาดึงขั้วออก ล้างน้้าให้สะอาด ใส่
ตะแกรงผึ่งไว้ให้แห้ง 

2. น้าผลมะหลอดสดมาวิเคราะห์ปริมาณความชื้น, ความเป็นกรด-ด่าง (pH), ปริมาณ
ของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมด (TSS) และปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ (% กรดซิตริก) 
 3. น้าขวดปากกว้างล้างน้้าสะอาด น้าไปลวกน้้าเดือดเพื่อฆ่าเชื้อ แล้วผึ่งไว้ให้แห้ง  
 4. ชั่งน้้าหนักผลมะหลอด 60 กรัม ต่อ 1 ขวด ชั่งน้้าตาลทรายและน้้าตาลกรวด ตามสัดส่วนที่
ก้าหนดไว้ 
 5. การบรรจุ น้าผลมะหลอดใส่ขวดแก้ว เติมน้้าตาลลงไปให้กระจายท่ัวผลมะหลอด เติม

น้้าส้มสายชู 2.5 มิลลิลิตร ปิดปากขวดด้วยฟิล์ม polyethylene ก่อน แล้วจึงปิดด้วยฝาขวดให้สนิท 
6. เขียนฉลากระบุ ความเข้มข้นน้้าตาลทรายและน้้าตาลกรวดที่ใช้ จ้านวนซ้้า  

 7. น้าไปต้ังไว้ที่อุณหภูมิห้อง โดยแต่ละขวดมีระยะห่างเท่าๆ กัน 
8. ตรวจวิเคราะห์ปริมาณความชื้น ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณของแข็งที่ละลายได้

ทั้งหมด (TSS) และปริมาณกรด (% กรดซิตริก) ของน้้ามะหลอดหลังการสกัดทุกสัปดาห์ จนครบ 4 
สัปดาห์ 

9. วิเคราะห์คุณภาพของมะหลอดหลังการออสโมซิสโดยตรวจปริมาณน้้าที่สูญเสีย (water 
loss, WL) และปริมาณน้้าตาลที่เพิ่มขึ้น (sugar gain, SG)  

 
การวิเคราะห์ทางเคมี 
- ปริมาณความชื้น (Moisture content) โดยวิธี AOAC (2000)  
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ด้วยเครื่อง pH Meter 
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 - ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมด (Total soluble solids, TSS) ด้วยเครื่อง Hand 
Refractometer 
 - ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ (Titratable acidity, TA) ตามวิธีของ AOAC (2000) 

 
การวิเคราะห์จุลินทรีย์ 

- จ้านวนแบคทีเรียแลคติก ตามวิธี Standard plate count (AOAC 2000)  
- จ้านวนยีสต์และเชื้อรา ตามวิธี AOAC (2000)  

 
น้าข้อมูลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและจุลินทรีย์  ท้าการวิเคราะห์ผลทางสถิติ โดย

วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยใช้

วิธี Duncan’s New Multiple Rang Test (DMRT)  
 

 
ผลการออสโมซีสมะหลอดที่อุณหภูมิห้อง 

 
1. คุณสมบัติทางเคมีของผลมะหลอดสด 
 

จากการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของตัวอย่างผลมะหลอดสด พบว่า ผลมะหลอดสดมี
ปริมาณความชื้น (% โดยน้้าหนักสด) 87.41% ค่า pH 1.53 ปริมาณกรด (% กรดซิตริก) 3.37 % และ

ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมด 10.0˚Brix แสดงผลในตารางที่ 11 

 
ตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของผลมะหลอดสด 
 

ตัวอย่าง 

คุณสมบัติทางเคมี 

ปริมาณความชื้น  
(% โดยน้้าหนักสด) 

ความเป็น 

กรด-ด่าง 
ปริมาณกรด 

(% กรดซิตริก) 

ปริมาณของแข็งที่
ละลายได้ท้ังหมด 

(˚Brix) 
ผลมะหลอดสด 87.41±0.02 1.53±0.01 3.37±0.02 10.0±0.06 
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2. คุณสมบัติทางเคมีของน้ ามะหลอดจากการสกัดที่อุณหภูมิห้อง 
 

2.1 ปริมาณความชื้น 
 

จากผลการวิเคราะห์ความชื้นของผลมะหลอดที่ผ่านการสกัดในสัปดาห์ต่างๆได้ผลดังแสดง

ในตารางที่ 12 และภาพที่ 8 
 

ตารางท่ี 12 ความชื้น (% โดยน้้าหนักสด)ของมะหลอด และระยะเวลาการสกัดน้้ามะหลอด 

(สัปดาห)์ ด้วยวิธีออสโมซีส เมื่อใช้น้้าตาลกรวดและน้้าตาลทราย 70-80 % โดยน้้าหนักเนื้อมะหลอด 
 

วิธีการสกัด 
ความชื้น (% โดยน้้าหนักสด) 

สัปดาห์ที่ 

1ns 
สัปดาห์ที่ 21/ สัปดาห์ที่ 31/ สัปดาห์ที่ 41/ 

น้้าตาลทราย 70 % 77.27 64.04a 64.87a 54.67a 
น้้าตาลทราย 80 % 75.72 65.98a 58.00b 52.94b 
น้้าตาลกรวด 70 % 75.37 61.31b 58.34b 55.02a 
น้้าตาลกรวด 80 % 75.05 64.16a 60.19b 52.99b 

C.V. (ร้อยละ) 2.98 2.16 2.02 0.48 

หมายเหตุ:   1/  =  ตัวอักษรที่ต่างกันในแถวแนวต้ังแสดงถึงความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) 
          ns  =  ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) 
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ภาพท่ี 8 ความสัมพันธ์ระหว่างความชื้น (% โดยน้้าหนักสด) และระยะเวลาการสกัดน้้ามะหลอด 

(สัปดาห)์ ด้วยวิธีออสโมซีส เมื่อใช้น้้าตาลกรวดและน้้าตาลทราย 70-80 % โดยน้้าหนักเนื้อมะหลอด 
 

ความชื้นของผลมะหลอดเริ่มต้นและหลังการสกัดในสัปดาห์ต่างๆ  มะหลอดในน้้าตาลทราย 

70 และ 80 % และมะหลอดในน้้าตาลกรวด 70 และ 80 %  มีอัตราการลดลงของความชื้นมากท่ีสุด
ช่วงสัปดาห์ที่ 1-2 และมีปริมาณความชื้นต่้าสุดในสัปดาห์ที่ 4 เมื่อสิ้นสุดการทดลองสัปดาห์ที่ 4 
พบว่ามะหลอดในน้้าตาลทราย 80 % โดยน้้าหนักเนื้อมะหลอด  และมะหลอดในน้้าตาลกรวด 80 % 

โดยน้้าหนักเนื้อมะหลอด  มีปริมาณความชื้นต่้าสุดประมาณ  53 % โดยน้้าหนักสด และมะหลอดใน
น้้าตาลกรวด 70 % โดยน้้าหนักเนื้อมะหลอด มีปริมาณความชื้นสูงสุดเท่ากับ 55 % โดยน้้าหนักสด 

 
2.2 ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
 
ผลการวิเคราะห์ค่า pH ของน้้ามะหลอดที่ผ่านการสกัดในสัปดาห์ต่างๆ ได้ผลดังแสดงใน

ตารางที่ 13 
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ตารางท่ี 13  pH ของน้้ามะหลอด ที่เวลาการสกัด (สัปดาห์) ด้วยวิธีออสโมซีส เมื่อใช้น้้าตาลกรวด

และน้้าตาลทราย 70-80 % โดยน้้าหนักเนื้อมะหลอด 
 

วิธีการสกัด 
ความเป็นกรด-ด่าง 

สัปดาห์ที่ 11/ สัปดาห์ที่ 21/ สัปดาห์ที่ 31/ สัปดาห์ที่ 41/ 

น้้าตาลทราย 70 % 2.68a 2.59ab 2.56c 2.52b 
น้้าตาลทราย 80 % 2.63c 2.58b 2.58b 2.55b 
น้้าตาลกรวด 70 % 2.60d 2.55c 2.55c 2.53b 
น้้าตาลกรวด 80 % 2.65b 2.59a 2.60a 2.60a 

C.V. (ร้อยละ) 0.33 0.22 0.22 0.58 
 
หมายเหตุ:   1/  =  ตัวอักษรที่ต่างกันในแถวแนวต้ังแสดงถึงความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) 
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ภาพท่ี 9 ความสัมพันธ์ระหว่าง pH และระยะเวลาการสกัด (สัปดาห)์  ด้วยวิธีออสโมซีส เมื่อใช้
น้้าตาลกรวดและน้้าตาลทราย 70-80 % โดยน้้าหนักเนื้อมะหลอด 
 

 
ค่า pH ของผลมะหลอดเริ่มต้นและหลังการสกัดในสัปดาห์ต่างๆ พบว่าในสัปดาห์ที่ 1 น้้ามะ

หลอดที่สกัดด้วยน้้าตาลทราย 70 %  มีค่า pH  เท่ากับ 2.68 และทุกสิ่งทดลองในทุกสัปดาห์มีค่า  pH 
ลดลง ยู่ในช่วง 2.5-2.7  
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2.3 ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้  
 

จากการวิเคราะห์ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ ของน้้ามะหลอดที่ผ่านการสกัดในสัปดาห์ต่างๆ 

ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 14 

 
ตารางท่ี 14 ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ (เทียบเป็น % กรดซิตริก) ของน้้ามะหลอดที่สกัดที่อุณหภูมิห้อง

เมื่อใช้น้้าตาลปริมาณ 70-80 % โดยน้้าหนักเนื้อมะหลอด 
 

วิธีการสกัด 
ปริมาณกรด ( % กรดซิตริก) 

สัปดาห์ที่ 11/ สัปดาห์ที่ 21/ สัปดาห์ที่ 31/ สัปดาห์ที่ 41/ 

น้้าตาลทราย 70 % 2.85b 3.98ab 3.62ab 4.25a 
น้้าตาลทราย 80 % 3.08a 3.62c 3.74a 3.85b 
น้้าตาลกรวด 70 % 2.90b 4.02a 3.63ab 3.78b 
น้้าตาลกรวด 80 % 2.73c 3.85b 3.59b 3.73b 

C.V. (ร้อยละ) 2.00 1.78 2.03 1.52 
 
หมายเหตุ:   1/  =  ตัวอักษรที่ต่างกันในแถวแนวต้ังแสดงถึงความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) 
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ก)

น้้าตาลทราย 70%

น้้าตาลทราย 80%

น้้าตาลกรวด 70%

น้้าตาลกรวด 80%

 
ภาพท่ี 10 ปริมาณกรด (% กรดซิตริก) และระยะเวลาการสกัด (สัปดาห)์ ของน้้ามะหลอดที่สกัดที่
อุณหภูมิห้องเมื่อใช้น้้าตาลปริมาณ 70-80 % โดยน้้าหนักเนื้อมะหลอด 

 
 

ปริมาณกรดของผลมะหลอดเริ่มต้นและปริมาณกรดของน้้ามะหลอดหลังการสกัดในสัปดาห์

ต่างๆ พบว่าในสัปดาห์ที่  1 น้้ามะหลอดที่สกัดด้วยน้้าตาลกรวด 80 % โดยน้้าหนักเนื้อมะหลอด  มี

ปริมาณกรดต้่าสุด เท่ากับ 2.35 (% กรดซิตริก) และทุกสิ่งทดลองมีปริมาณกรดเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ 1-
2 และปริมาณกรดเริ่มคงที่ ในสัปดาห์ที่ 3-4 ประมาณ 3.7-4.2(% กรดซิตริก) 

 
2.4 ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ทั้งหมด (˚Brix) 

 
จากการวิเคราะห์ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมดของน้้ามะหลอดที่ผ่านการสกัดใน

สัปดาห์ต่างๆได้ผลดังแสดงในตารางที่ 15 
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ตารางท่ี 15 ของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมด (˚Brix) ของน้้ามะหลอดที่สกัดที่อุณหภูมิห้องเมื่อใช้น้้าตาล

ปริมาณ 70-80 % โดยน้้าหนักเนื้อมะหลอด 

วิธีการสกัด 
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมด (˚Brix) 

สัปดาห์ที่ 11/ สัปดาห์ที่ 21/ สัปดาห์ที่ 31/ สัปดาห์ที่ 41/ 

น้้าตาลทราย 70 % 50.77c 43.07d 42.60c 42.60c 
น้้าตาลทราย 80 % 51.53b 47.07a 45.53a 44.53a 
น้้าตาลกรวด 70 % 51.83b 44.60c 44.80ab 41.53d 
น้้าตาลกรวด 80 % 54.50a 46.00b 44.40b 43.53b 

C.V. (ร้อยละ) 0.75 0.26 0.93 0.61 
 
หมายเหตุ:   1/  =  ตัวอักษรที่ต่างกันในแถวแนวต้ังแสดงถึงความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) 
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น้้าตาลทราย 70%

น้้าตาลทราย 80%

น้้าตาลกรวด 70%

น้้าตาลกรวด 80%

 
ภาพท่ี 6 ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมด (˚Brix) และระยะเวลาการสกัด (สัปดาห์) ของน้้ามะ

หลอดที่สกัดที่อุณหภูมิห้องเมื่อใช้น้้าตาลปริมาณ 70-80 % โดยน้้าหนักเนื้อมะหลอดสด 
 

 
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมด  ของผลมะหลอดเริ่มต้นและหลังการสกัดในสัปดาห์

ต่างๆ พบว่าในทุกสิ่งทดลองของสัปดาห์ที่ 1 มีปริมาณของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมดสูงที่สุดและมีอัตรา
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การลดลงของปริมาณของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมดมากที่สุด ในสัปดาห์ที่ 1 และ 2 ในสัปดาห์ที่ 4 สิ่ง

ทดลองที่ 3 มีปริมาณของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมดต้่าสุดเท่ากับ 41.53 ˚Brix 
 
การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของน้้ามะหลอดหลังการสกัด ได้แก่ ความเป็นกรด -ด่าง (pH) 

ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ และปริมาณของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมด  ได้ผลดังแสดงในตารางที่  16 
 

ตารางท่ี 16 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของน้้ามะหลอดหลังการสกัด  4 สัปดาห์ ของน้้ามะ

หลอดที่สกัดที่อุณหภูมิห้องเมื่อใช้น้้าตาลปริมาณ 70-80 % โดยน้้าหนักเนื้อมะหลอดสด 

วิธีการสกัด 
คุณสมบัติทางเคมี 

ความเป็น 

กรด-ด่าง1/ 
ปริมาณกรด1/ 
(% กรดซิตริก) 

ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมด1/ 
(˚Brix) 

น้้าตาลทราย 70 % 2.52c 4.25a 42.60c 
น้้าตาลทราย 80 % 2.47d 3.84b 44.53a 
น้้าตาลกรวด 70 % 2.62b 3.78b 41.53d 
น้้าตาลกรวด 80 % 2.71a 3.73b 43.53b 

C.V. (ร้อยละ) 0.64 1.52 0.61 
 
หมายเหตุ:   1/  =  ตัวอักษรที่ต่างกันในแถวแนวต้ังแสดงถึงความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) 
 

ค่า pH และปริมาณกรดมีความสัมพันธ์กัน ในทุกสิ่งทดลอง 
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3. คุณภาพของผลมะหลอดหลังการสกัดที่อุณหภูมิห้อง 
 
ตารางท่ี 17 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของมะหลอดหลังการสกัดที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 4 สัปดาห์

ของน้้ามะหลอดที่สกัดที่อุณหภูมิห้องเมื่อใช้น้้าตาลปริมาณ 70-80 % โดยน้้าหนักเนื้อมะหลอดสด 

วิธีการสกัด 

คุณภาพของมะหลอดหลังการสกัด 

ปริมาณน้้าที่สูญเสียns 
(กรัมของน้้า/100 กรัมของ

ตัวอย่าง) 

ปริมาณน้้าตาลที่เพิ่มขึ้นns 
(กรัมของน้้าตาล/100 กรัมของตัวอย่าง) 

น้้าตาลทราย 70 % 65.87 5.24 
น้้าตาลทราย 80 % 67.86 4.77 
น้้าตาลกรวด 70 % 66.03 4.87 
น้้าตาลกรวด 80 % 67.67 4.91 

C.V. (ร้อยละ) 2.16 23.24 
 
หมายเหตุ:  ns  =  ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) 
        

จากการวิเคราะห์ปริมาณน้้าที่สูญเสีย ( WL) ของผลมะหลอดหลังการสกัดทั้ง 4 สิ่งทดลอง 
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)  

 
 จากการวิเคราะห์ปริมาณน้้าตาลที่เพิ่มขึ้น (SG) ของผลมะหลอดหลังการสกัดทั้ง 4 สิ่ง
ทดลอง พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)  
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4. คุณสมบัติทางจุลินทรีย์ 
 
ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห์สมบัติทางจุลินทรีย์ของน้้ามะหลอดที่สกัดที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 4 
สัปดาห์ ด้วยน้้าตาล 70-80 % โดยน้้าหนักเนื้อมะหลอด 

วิธีการสกัด 
จ้านวนจุลินทรีย์ (CFU/ml) 

แบคทีเรียแลคติก ยีสต์และรา 

น้้าตาลทราย 70% 1.4 x 104 0 
น้้าตาลทราย 80% 0 0 
น้้าตาลกรวด 70% 1.0 x 102 1.8 x 104 
น้้าตาลกรวด 80% 2.4 x 10 3.0 x 105 

 
 จาการวิเคราะห์ทางด้านจุลินทรีย์ พบว่า การวิเคราะห์แบคทีเรียแลคติก  น้้ามะหลอดที่สกัด
ด้วยน้้าตาลกรวด 70 %  มีปริมาณแบคทีเรียแลคติกมากที่สุด คือ 1.4 x 104 CFU/ ml รองลงมาคือน้้า

มะหลอดที่สกัดด้วยน้้าตาลกรวด 70 %  น้้ามะหลอดที่สกัดด้วยน้้าตาลทราย 70 % และน้้ามะหลอดที่

สกัดด้วยน้้าตาลทราย 80 %  มีปริมาณแบคทีเรียแลคติก 1.0 x 102 CFU/ ml, 2.4 x 10 CFU/ ml และ 
0 CFU/ ml ตามล้าดับ การวิเคราะห์ยีสต์และรา พบว่าน้้ามะหลอดที่สกัดด้วยน้้าตาลกรวด 80% มี

ปริมาณเชื้อยีสต์และรามากท่ีสุด คือ >300 x 103 CFU/ ml รองลงมา คือ น้้ามะหลอดที่สกัดด้วย
น้้าตาลกรวด 70% เท่ากับ 1.8 x 104 CFU/ ml ส่วนน้้ามะหลอดที่สกัดด้วยน้้าตาลทราย 70 %  และน้้า

มะหลอดที่สกัดด้วยน้้าตาลทราย 80 %  ไม่พบเชื้อยีสต์และรา จุลินทรีย์ที่เจือปนกับน้้ามะหลอดนั้น 

อาจจะเป็นจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย หรืออาจจะเป็นจุลินทรีย์ที่มีโทษต่อร่างกายก็ได้ 

เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้เพียงอยากทราบว่าในน้้ามะหลอดมีการเจือปนของจุลินทรีย์มีปริมาณ
เท่าใดจึงไม่ได้แยกเชื้อไปทดสอบว่าเป็นชนิดใด  

 
 
วิจารณ์ผลการทดลอง 
 
1. คุณสมบัติทางเคมีของผลมะหลอดสด 
 
 จากการวิเคราะห์ สมบัติทางเคมีของผลมะหลอดสด พบว่าผลมะหลอดสดมีปริมาณ

ความชื้น (% โดยน้้าหนักสด) 87.41 % ความเป็นกรด -ด่าง 1.53 ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้  
(% กรดซิตริก)  3.37% และปริมาณของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมด 10   ้Brix ค่าความเป็นกรด -ด่าง 
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ปริมาณกรด และปริมาณของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมดที่ตรวจพบมีความสอดคล้องกับค่ามาตรฐาน

ของปริมาณกรดทั้งหมดในผลมะหลอดสด 0.05 - 4.00 % และค่ามาตรฐานของปริมาณของแข็งที่
ละลายได้ท้ังหมดในผลมะหลอดสด 6.7-21.1  ้Brix (ประทุมพรและพรรัตน์, 2549) 
 
2. คุณสมบัติทางเคมีของน้ ามะหลอดที่สกัดด้วยน้ าตาลทรายและน้ าตาลกรวดที่
อุณหภูมิห้อง 
 
 คุณสมบัติทางเคมีของน้้ามะหลอดที่สกัดด้วยน้้าตาลทรายและน้้าตาลกรวดที่อุณหภูมิห้อง 
ที่ศึกษาคือ ความชื้น (% โดยน้้าหนักเปียก) ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าปริมาณกรดที่ไตเตรทได้  

(เทียบเป็น % กรดซิตริก) และปริมาณของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมด  
 

2.1 ความชื้นของมะหลอดหลังการออสโมซีส 
 

จากการวิเคราะห์ความชื้นของผลมะหลอดที่ผ่านการสกัดด้วยน้้าตาลทราย  70 และ 80 %  
น้้าตาลกรวด 70 และ 80 % พบว่า ความชื้นของผลมะหลอดลดลงเรื่อยๆ ทุกสัปดาห์และทุกสิ่ง
ทดลอง จากการทดลองเมื่อใส่น้้าตาลทรายและน้้าตาลกรวดลงไปในขวดสลับกับผลมะหลอด แล้ว
เติมน้้าส้มสายชูบนผิวหน้าส่วนผสมก่อนปิดขวดวางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง การเติมน้้าส้มสายชูเป็นการ
ท้าให้เกิดการเริ่มต้นปฏิกิริยาของน้้าตาลและความชื้น ส้าหรับน้้าตาลกรวดซึ่งเป็นน้้าตาลที่ไม่ได้อยู่
ในรูปผลึกมีความเสถียรน้อยมาก เมื่อสัมผัสความชื้นจากน้้าส้มสายชูก็จะละลายได้ทันที เมื่อน้้าตาล
กรวดละลายและสัมผัสผิวของมะหลอดจะเกิดการแลกเปลี่ยนมวลสารระหว่างสารละลายน้้าตาล
และผลมะหลอด ความเข้มข้นของสารละลายน้้าตาลสูงกว่าความเข้มข้นของน้้าตาลในผลมะหลอด
มาก น้้าตาลจะแพร่เข้าไปในเซลล์ของมะหลอด ในขณะที่น้้าในผลมะหลอดมีมากกว่าในน้้าตาลมาก
จึงแพร่ออกมาภายนอก การแพร่ของน้้าออกนอกเซลล์ท้าให้สูญเสียน้้าจากผลมะหลอด ส่งผลให้

ปริมาณน้้าอิสระลดลง (ปนิดาและคณะ, 2550) หรือเมื่อน้้าตาลในผลมะหลอดเพิ่มขึ้น โมเลกุลของ
น้้าตาลไปจับพันธะกับน้้าอิสระท้าให้ค่าความชื้นในผลมะหลอดลดลง (รุ่งนภาและไพศาล, 2545) 

โดยในสัปดาห์ที่ 1-2 มีอัตราความชื้นลดลงมากสุด ซึ่งเกิดจากการปรับสมดุลระหว่างความชื้นของผล

มะหลอดและความชื้นของน้้าตาล ในผลมะหลอดมีความชื้น 87.41 % โดยน้้าหนักสด และในน้้าตาล
มีความชื้น 0.02 % โดยน้้าหนักสด (รุ่งนภาม, 2544) ความชื้นที่แตกต่างกันมากระหว่างผลมะหลอด

และน้้าตาลท้าให้เกิดการดึงความชื้นออกจากผลมะหลอดอย่างรวดเร็ว และเมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่ 3-4 
อัตราความชื้นเริ่มคงที่หรือเปลี่ยนแปลงน้อยลง เนื่องจากความชื้นของผลมะหลอดและน้้าตาลมี
ความแตกต่างกันน้อยลง  
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ส้าหรับกลไกการดูดความชื้นของน้้าตาลทราย ซึ่งเป็นน้้าตาลที่อยู่ในรูปผลึกนั้น Bubnik Z. 

และคณะ (1995) ได้อธิบายว่าน้้าตาลที่อยู่ในรูปของผลึกนั้น มีโมเลกุลของน้้าอยู่ภายในผลึก 80 % 
และอยู่ที่ผิวของผลึก 20 % น้้าในผลึกของน้้าตาลทรายท้าให้ผลึกแตกร้าวได้ง่าย ท้าให้น้้าตาลทราย
เป็นผลึกที่ไม่สมบูรณ์และมีลักษณะเป็นผงปนอยู่ด้วย น้้าตาลทรายมีความสามารถในการรวมตัวกับ

น้้าได้มาก (very hygroscopic) และเกาะกันเป็นก้อนได้ง่าย (caking) เมื่อน้้าตาลทรายอยู่ในรูปผลึกที่
ไม่สมบูรณ์ ผงน้้าตาลดูดความชื้นได้มาก ท้าให้ละลายและเกิดการตกผลึกใหม่ (recrystallize) และ
ปลดปล่อยน้้าอิสระออกมา ท้าให้เกิดเป็นลูกโซ่ของปฏิกิริยานี้คือ มีการดูดน้้า การละลายและการ
เกิดผลึกใหม่อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งผลึกน้้าตาลเกาะตัวกันเป็นกลุ่ม มีความชื้นสูง  

 
จากการสังเกตในระหว่างการทดลอง พบว่าน้้าตาลกรวดละลายได้รวดเร็วกว่าน้้าตาลทราย

มาก ประมาณ 2 สัปดาห์ น้้าตากรวดจะละลายหมดแต่ยังคงสังเกตเห็นผลึกของน้้าตาลทรายอยู่ แต่
ผลึกมีขนาดเล็กลง 

 
2.2 ค่าความเป็นกรด-ด่าง   
 
การวิเคราะห์ ค่าความเป็นกรด -ด่าง ของน้้ามะหลอดที่สกัดด้วยน้้าตาลทราย  70 และ 80%  

น้้าตาลกรวด 70 และ 80 %  โดยน้้าหนักเนื้อมะหลอดสด พบว่าในผลมะหลอดสดมีค่าความเป็นกรด -
ด่าง คือ 1.53 ส้าหรับน้้าตาลทรายและน้้าตาลกรวดนั้น ค่าความเป็นกรด -ด่าง อยู่ในช่วง 6.2-6.5 
(วิชัย, 2539) ตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ของการศึกษา พบว่า ค่าความเป็นกรด -ด่างของน้้ามะหลอด  
อยู่ในช่วง 2.47-2.71 น้้ามะหลอดที่สกัดออกมามีค่าความเป็นกรด -ด่าง สูงขึ้น เนื่องจาก สารละลาย

ของน้้าตาลแพร่เข้าไปในผลมะหลอด  และความเป็นกรด -ด่างที่มีอยู่ในผลมะหลอดแพร่ออกมา ท้า
การปรับสมดุลกับค่าความเป็นกรด -ด่างของน้้าตาล (Raoult-Wack,1994) เมื่อถึงจุดสมดุลค่าความ

เป็นกรด-ด่างของน้้ามะหลอดที่ สกัดด้วยน้้าตาลทราย  70 และ 80 % น้้าตาลกรวด 70 และ 80 % ใน
สัปดาห์ที่ 1 น้้ามะหลอดที่สกัดได้มีความเป็นกรด-ด่างสูงสุด อยู่ในช่วง 2.60-2.68 จากนั้นค่อยๆลดลง

ทุกสัปดาห์  จนถึงสัปดาห์ที่ 4 ความเป็นกรด -ด่าง อยู่ในช่วง 2.52-2.60 ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์ค่าความเป็นกรด -ด่างดังที่ได้กล่าวมา และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่

ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P<0.05)  ซึ่งน้้ามะหลอดที่สกัดด้วยน้้าตาลทราย  70 % โดยน้้าหนักเนื้อ
มะหลอดสด มีค่าความเป็นกรด -ด่างต่้าสุด คือ  2.52 และน้้ามะหลอดที่สกัดด้วยน้้าตาล กรวด 80 %  
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มีค่าความเป็นกรด -ด่างสูงสุด คือ 2.60 ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าความสามารถในการละลายของน้้าตาล

กรวดสูงกว่าน้้าตาลทราย จึงสามารถปรับสมดุลของความเป็นกรด-ด่างได้ดีกว่า 
 
2.3 ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้  
 
จากการวิเคราะห์ ผลมะหลอดสดมีปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ ( % กรดซิตริก)เท่ากับ 3.37 

ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ของน้้ามะหลอดที่สกัดด้วยน้้าตาลทราย  70 และ 80% w/w น้้าตาลกรวด 70 
และ 80% w/w ปริมาณกรดทั้งหมด  อยู่ในช่วง 3.73 - 4.25 แสดงว่าน้้ามะหลอดที่สกัดได้มีปริมาณ

กรดสูง  จากหัวข้อ 2.2 ความเป็นกรด -ด่างของน้้ามะหลอดพบว่ามีค่าต้่า ซึ่งมีความสอดคล้องกัน
อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์พบความไม่สอดคล้องกันของปริมาณกรดที่ไตเตรทได้กับค่าความเป็น

กรด-ด่าง คือ ปริมาณกรดและค่าความเป็นกรด -ด่างอาจไม่เท่ากัน ค่าความเป็นกรด -ด่างต่้าอาจไม่

พบว่าปริมาณกรดสูง หรือ ค่าความเป็นกรด -ด่างสูงไม่จ้าเป็นต้องมีปริมาณกรดต้่า ( Michael, 2011) 
ทั้งนี้ เนื่องจากว่าการตรวจวัดค่าความเป็นกรด -ด่าง เป็นการตรวจหาปริมาณของไฮโดรเจนไอออน 

(H+) (ค้าว่า pH มาจาก Potential of Hydrogen ion) การตรวจปริมาณกรดที่ไตเตรทได้นี้ เป็นการ
ตรวจหาปริมาณกรดโดยรวม ในน้้าผลไม้ทั่วไปมีกรดหลายอย่างที่สามารถไตเตรทได้ เช่น  
กรดมาลิก กรดซิตริก กรดทาร์ทาริก และกรดแอสคอร์บิก เป็นต้น  

 
การทดลองนี้ท้าการไตเตรทและค้านวณปริมาณกรดเทียบกับกรดซิตริก ดังนั้นค่าของ

ปริมาณกรดที่ตรวจได้นี้ จึงน่าจะค่อนข้างแสดงถึงปริมาณกรดที่มีอยู่ในผลมะหลอดและน้้า 
มะหลอดที่สกัดได้จริง อย่างไรก็ตามในการศึกษากรดทั้งหมดในผลมะหลอดและน้้ามะหลอดที่สกัด

ได้ จะได้ผลที่ถูกต้องกว่านี้หากได้ท้าการตรวจกรดแต่ละชนิดโดยตรง ซึ่งท้าได้โดยวิธี HPLC 
 
 เมื่อมะหลอดผ่านกระบวนการออสโมซิส กรดที่มีอยู่ในผลมะหลอดจะถูกออสโมซิสออกมา

กับน้้าที่มีอยู่ในผลมะหลอดด้วย นอกจากน้ีกระบวนการออสโมซิสจะมีการแพร่กระจายของโมเลกุล
ของสารอ่ืนๆ เช่น น้้าตาล กรดอินทรีย์ สี วิตามิน และเกลือแร่ จากภายในเซลล์ของมะหลอดสู่

ภายนอก ( Raoult-Wack, 1994) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ ดังที่ได้
กล่าวมา พบว่า น้้าตาลทรายและน้้าตาลกรวดมีผลต่อปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ เนื่องจากปริมาณกรด
ในน้้ามะหลอดที่สกัดด้วยน้้าตาล มีปริมาณกรด มากกว่าในผลมะหลอดสด และมีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P<0.05) ซึ่งน้้ามะหลอดที่สกัดด้วยน้้าตาล

กรวด 80% w/w มีปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ต้่าสุดคือ 3.73% และน้้ามะหลอดที่สกัดด้วยน้้าตาลทราย  
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70% w/w มีปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ สูงสุด คือ  4.25% ปริมาณกรดที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งอาจเกิดจาก
น้้าส้มสายชูที่เติมลงไป 

 
2.4 ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ทั้งหมด 
 
จากการวิเคราะห์ผลมะหลอดสดมีปริมาณของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมดคือ 10   ้Brix  ปริมาณ

ของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมดของน้้ามะหลอดที่สกัดด้วยน้้าตาลทราย  70 และ 80 %  น้้าตาลกรวด 70 
และ 80 % พบว่า อยู่ในช่วง 41.53-54.50   ้Brix ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ในน้้ามะหลอดเนื่องจาก
น้้าตาลที่ใช้ น้้าตาลทรายและน้้าตาลกรวดมีคุณสมบัติเหมือนกัน แต่แตกต่างกันที่กระบวนการผลิต

และความเสถียร โดยน้้าตาลทรายมีความเสถียรมากกว่าน้้าตาลกรวด  ในสัปดาห์ 1 น้้ามะหลอดที่
สกัดด้วยน้้าตาลกรวด 70 และ 80%  มีปริมาณของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมดมากสุด 54.50   ้Brix 
เนื่องจากลักษณะโครงสร้างของน้้าตาลกรวดไม่เป็นผลึก มีความเสถียรน้อยกว่าน้้าตาลทราย 
สามารถละลายได้เร็วกว่า โดยทั่วไปแล้วน้้าตาลทรายมีความสามารถในการรวมตัวกับน้้าได้ดีมาก 
และเกาะกันเป็นก้อนได้ง่าย เมื่อน้้าตาลทรายอยู่ในรูปผลึกไม่สมบูรณ์ ผงน้้าตาลดูดความชื้นเร็ว ท้า
ให้น้้าตาลทรายละลายง่าย ส่วนน้้าตาลกรวดไม่อยู่ในรูปผลึก มีความเสถียรน้อยกว่าน้้าตาลทราย 

(Bubnik Z. et al.1995) ท้าให้ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมดของน้้ามะหลอดที่สกัดด้วยน้้าตาล

กรวดมากกว่าน้้ามะหลอดที่สกัดด้วยน้้าตาลทราย  ในสัปดาห์ที่ 4 น้้ามะหลอดที่สกัดด้วยน้้าตาล
ทรายและน้้าตาลกรวด 80 % มีปริมาณของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมดมากกว่าน้้ามะหลอดที่สกัดด้วย

น้้าตาลทรายและน้้าตาลกรวด 70 % แสดงให้เห็นว่า เมื่อความเข้มข้นของน้้าตาลมากขึ้นท้าให้
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมดเพิ่มขึ้น 

 
3. ลักษณะของผลมะหลอดหลังการสกัดที่อุณหภูมิห้อง 4 สัปดาห์ 
 
 ลักษณะของผลมะหลอดที่สกัดน้้าด้วยน้้าตาลทรายและน้้าตาลกรวดที่อุณหภูมิห้องเป็น

เวลา 4 สัปดาห์ มีปริมาณน้้าที่สูญเสีย และปริมาณน้้าตาลที่เพิ่มขึ้น จากการค้านวณด้วยวิธีการหา
อัตราการถ่ายเทมวลของน้้าและน้้าตาลภายหลังการสกัดน้้ามะหลอด 4 สัปดาห์ ดังแสดงใน
ภาคผนวก ก 

3.1 ปริมาณน้ าที่สูญเสีย 
 
จากการศึกษาปริมาณน้้าที่สูญเสียของน้้ามะหลอดหลังการสกัดที่อุณหภูมิห้อง น้้ามะหลอด

ที่สกัดด้วยน้้าตาลทราย  70 และ 80 % น้้าตาลกรวด 70 และ 80 %  พบว่า ผลมะหลอดสดมีปริมาณ
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ความชื้นเริ่มต้น 87.41% โดยน้้าหนักสด แต่หลังการสกัดน้้ามะหลอดที่อุณหภูมิห้องสัปดาห์ที่ 4 มี

ปริมาณน้้าออกมาจากผลมะหลอดอยู่ในช่วง 65.87-67.86 กรัมของน้้า/100กรัมของตัวอย่าง แสดงว่า
ผลมะหลอดสดมีปริมาณความชื้นสูง เมื่อเวลาผ่านไปน้้าจากภายในเซลล์ของมะหลอดจะเคลื่อนที่

ออกนอกเซลล์ ท้าให้ปริมาณความชื้นในผลมะหลอดลดลง ปริมาณความชื้น) เป็นปริมาณน้้าทั้งหมด

ที่มีอยู่ในอาหาร ประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ ส่วนของน้้าที่เกาะติดกับอาหาร หรือถูกใช้ไปในการสร้าง
พันธะต่าง ๆ เช่น  พันธะไอออนิก พันธะไฮโดรเจน เป็นต้น และอีกส่วนคือปริมาณน้้าอิสระที่ไม่ได้ถูก
น้าไปใช้ในการเกิดพันธะใด ๆ  อยู่ภายในช่องว่างของอาหารในขณะที่ น้้าอิสระ เป็นโมเลกุลของน้้าที่

พร้อมจะเปลี่ยนสภาวะจากของเหลวไปเป็นไอ   (รุ่งนภา , 2544) ถ้าเปรียบเทียบปริมาณความชื้นของ
ผลมะหลอดเริ่มต้นกับปริมาณน้้าที่สูญเสียหลังเสร็จสิ้นการสกัดในสัปดาห์ที่ 4 พบว่าน้้ามะหลอด

ออกจากเซลล์ไม่หมด เหลือปริมาณน้้าในเซลล์ประมาณ 19.59-21.54 กรัมของน้้า/ 100กรัมของ
ตัวอย่าง ซึ่งเป็นส่วนของน้้าที่เกาะติดกับอาหาร 
 

3.2 ปริมาณน้ าตาลที่เพิ่มขึ้น 
 
จากการศึกษา ปริมาณน้้าตาลที่เพิ่มขึ้น พบว่าหลังการสกัดน้้ามะหลอดที่อุณหภูมิห้อง

สัปดาห์ที่ 4 มีปริมาณน้้าตาลเพิ่มขึ้น เล็กน้อย (ประมาณ  5 %) เนื่องจากระหว่างการสกัดจะเกิด
กระบวนการถ่ายเทมวลสารในลักษณะสวนทางกัน น้้าจากภายในเซลล์ของมะหลอดจะเคลื่อนออกสู่
ภายนอกขณะเดียวกันน้้าตาลจะเคลื่อนไปสู่ภายในเซลล์ของมะหลอดและกระบวนการถ่ายเทมวล

สารระหว่างน้้าตาลกับมะหลอดนี้จะด้าเนินไปจนกระทั่งถึงสภาวะสมดุล (Raoult-Wack, 1994)  

 
4. คุณสมบัติทางจุลินทรีย์ 
 
 จากการวิเคราะห์คุณสมบัติทางจุลินทรีย์ ของน้้ามะหลอดที่สกัดด้วยน้้าตาลที่อุณหภูมิห้อง  
พบว่า แบคทีเรียแลคติกในน้้ามะหลอดที่สกัดด้วยน้้าตาลทราย  70 %  น้้าตาลกรวด 70 และ 80 %  
อยู่ในช่วงประมาณ 2.4 x 10 - 1.4 x 104 CFU/ml ส่วนน้้ามะหลอดที่สกัดด้วยน้้าตาลทราย  80 % ไม่
พบแบคทีเรียแลคติก ส่วนการวิเคราะห์ยีสต์และรา พบยีสต์และราในน้้ามะหลอดที่สกัดด้วย น้้าตาล
กรวด 70 และ 80 %  อยู่ในช่วงประมาณ  1.8 x 104 – 3.0 x 105 CFU/ml  ส่วนน้้ามะหลอดที่สกัดด้วย
น้้าตาลทรายทั้งสองปริมาณ ไม่พบยีสต์และรา การพบแบคทีเรียมากกว่ายีสต์และรา เนื่องจากน้้ามะ

หลอดมีความเป็นกรด-ด่างต่้า จากปริมาณกรดซิตริกในน้้ามะหลอดและกรดอะซิตริก (น้้าส้มสายชู) 
ที่เติมลงไปเพื่อป้องกันการเจริญของจุลินทรีย์ท่ีท้าให้น้้ามะหลอดเกิดการเสื่อมเสีย ซึ่งกรดอะซิตริก
ยับยั้งแบคทีเรียได้ดีกว่ายีสต์และรา ส่วนแบคทีเรียแลคติกที่พบไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เนื่องจาก
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เป็นจุลินทรีย์ในกลุ่มโปรไบโอติก (probiotics) กลุ่มของแบคทีเรียที่ไม่ก่อโทษ และให้ประโยชน์ต่อ

ร่างกาย ยีสต์ที่พบคือ Saccharomyces cerevisiae ซึ่งพบในอาหารท่ีมีความเข้มข้นของน้้าตาลสูง และ
ราอาจเป็น Aspergillus niger ซึ่งสามารถใช้พลังงานจากกรดอะซิติกในการเจริญเติบโตและเป็น
อันตรายต่อผู้บริโภคได้หากมีปริมาณมาก  ปริมาณยีสต์และราที่พบมีปริมาณน้อย ยังไม่เป็นอันตราย
ต่อผู้บริโภค เมื่ออ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด ซึ่งเปรียบเทียบจากประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 230) พ.ศ.2544 เรื่องเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2) ซึ่งมี
รายละเอียดของเกณฑ์จุลินทรีย์ตามมาตรฐานดังนี้  

มาตรฐานข้อ 4 ตรวจแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มน้อยกว่า 2.2 ต่อเครื่องดื่ม 100 mL โดยวิธ ี
MPN (Most Probable Number) 

มาตรฐานข้อ 5 ตรวจไม่พบแบคทีเรียชนิด E.coli (Escherichia coli) 
มาตรฐานข้อ 6 ไม่มีจุลินทรีย์ที่ท้าให้เกิดโรค 
มาตรฐานข้อ 7 ไม่มีสารเป็นพิษจากจุลินทรีย์ที่ท้าให้เกิดโรค และอ้างอิงตามมาตรฐาน 

อาหารพร้อมบริโภค ตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มาตรฐานข้อ 8 มียีสต์และราและจุลินทรีย์โดยรวม น้อยกว่า 1 x 106 CFU/mg 
 
จากมาตรฐานดังกล่าวข้างต้น  จะเห็นได้ว่าปริมาณจุลินทรีย์โดยรวมของน้้ามะหลอดที่สกัด

น้้าตาลทราย  70และ 80 %, น้้าตาลกรวด 70 และ 80 % อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามก้าหนดจาก
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข จึงไม่มีผลเสียต่อคุณภาพและการเก็บรักษาของน้้ามะหลอด 

(สมหมาย, 2551) 
 
สรุปผลการทดลอง 
 

1. ผลมะหลอดสดมีความชื้น 87.41 % โดยน้้าหนักสด ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 1.53 
ปริมาณกรด (เทียบเป็น % กรดซิตริก) 3.37 % และปริมาณของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมด 10   ้Brix 

2. การออสโมซิสด้วยน้้าตาลทราย 70 และ 80 % และน้้าตาลกรวด 70 และ 80 % โดยน้้าหนัก
เนื้อมะหลอด พบว่า เมื่อความเข้มข้นของน้้าตาลสูงขึ้นสามารถสกัดน้้ามะหลอดได้มากขึ้น 

3. เมื่อใช้น้้าตาลเข้มข้น 70 %  น้้ามะหลอดที่สกัดได้ค่าความเป็นกรด-ด่าง ต้่ากว่าเมื่อใช้

น้้าตาลความเข้มข้น 80 % ซึ่งมีความสอดคล้องกับปริมาณกรดทั้งหมดที่สกัดได้คือน้้ามะหลอดที่
สกัดด้วยน้้าตาลทราย 70 %  มีปริมาณกรดทั้งหมดสูงสุด 
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4. เมื่อใช้น้้าตาลความเข้มข้นสูง 80 % โดยน้้าหนักเนื้อมะหลอด  น้้ามะหลอดที่สกัดได้มี
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมดสูง ในช่วงแรกน้้าตาลกรวดสกัดได้ดีกว่าน้้าตาลทราย แต่หลังจาก 
4 สัปดาห์ น้้าตาลทราย 80 % สกัดน้้ามะหลอดได้ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมดสูงสุด  (44.53 
˚Brix) 

 
5. จากการตรวจคุณภาพของผลมะหลอดหลังจากออสโมซิส 4 สัปดาห์ พบว่า น้้ามะหลอดที่

สกัดด้วยน้้าตาลทราย 80 % สูญเสียน้้าปริมาณสูงสุด ( 67.86 กรัมของน้้า/100 กรัมของตัวอย่าง) แต่
ผลมะหลอดที่สกัดด้วยน้้าตาลทราย 70 % มีปริมาณน้้าตาลในผลเพิ่มขึ้นสูงสุด ( 5.24 กรัมของน้้า/

100 กรัมของตัวอย่าง) 
 
6. เมื่อไม่มีการเปิดขวดมะหลอดที่สกัดน้้าโดยใช้น้้าตาลทราย 70 และ 80 %  และน้้าตาล

กรวด 70 และ 80 % ตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า ปริมาณของแบคทีเรียแลคติก ยีสต์และรา มี

ระดับต้่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานของเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ไม่เกิน 1 x 106 CFU/mg) 
 
7. การสกัดน้้ามะหลอดโดยการใช้น้้าตาลทรายและน้้าตาลกรวด จากการทดลองนี้พบว่า  

ที่ระยะการสกัด 4 สัปดาห์ ปริมาณน้้ามะหลอดที่สกัดได้โดยใช้น้้าตาลทราย 70 และ 80 %  น้้าตาล

กรวด 70 และ 80 %  โดยน้้าหนักเนื้อมะหลอดสด ไม่ความแตกต่างกันทางสถิติ ดังนั้น น้้าตาลทราย 
70 % เหมาะสมในการใช้สกัดน้้ามะหลอดที่อุณหภูมิห้อง  
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3 การออสโมซีสมะหลอดที่อุณหภูมิสูง 
 
วิธีการศึกษา 
 

1. การออสโมซีสหรือสกัดน้้ามะหลอดในน้้าตาลทรายและน้้าตาลกรวดที่อุณหภูมิสูง  
 

การศึกษาท าในตู้อบลมร้อนแบบถาด โดยการจัดเรียงขวดบรรจุตัวอย่างวางเรียงบนถาดใน
ต าแหน่งต่างๆด้วยการสุ่ม  การเตรียมตัวอย่างท าเช่นเดียวกันกับวิธีการออสโมซีสที่อุณหภูมิห้อง 
แบ่งเป็น 4 สิ่งการทดลอง 3 ซ้ า ดังนี้ 

1. มะหลอดในน้ าตาลทราย 70% โดยน้ าหนักเนื้อมะหลอดสด สกัดที่อุณหภูมิ 70 องศา
เซลเซียส เวลา 48 ชั่วโมง   

2. มะหลอดในน้ าตาลกรวด 70 % โดยน้ าหนักมะหลอด เนื้อมะหลอดสดสกัด ที่อุณหภูมิ 70 
องศาเซลเซียส เวลา 48 ชั่วโมง 

 3. มะหลอดสดในน้ าตาลทราย 70% โดยน้ าหนักเนื้อมะหลอดสด เก็บท่ีอุณหภูมิ -20 องศา
เซลเซียส เวลา 24 ชั่วโมง แล้วน าออกมาไว้ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส  เวลา 48 ชั่วโมง  

4. มะหลอดสดในน้ าตาลกรวด 70% โดยน้ าหนักเนื้อมะหลอดสด  เก็บที่อุณหภูมิ -20 องศา
เซลเซียส เวลา 24 ชั่วโมง แล้วน าออกมาไว้ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส  เวลา 48 ชั่วโมง  

 
หลังจากผ่านกระบวนการออสโมซีสครบ 48 ชั่วโมง แล้วน าน้ ามะหลอดมาเก็บรักษาไว้ที่

อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส วิเคราะห์หาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ สุ่มตัวอย่าง สิ่งทดลองละ 1 ขวด  
 
การวิเคราะห์หาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ ามะหลอดที่ผ่านการออสโมสีสด้วยวิธีต่างๆ โดย

วิธี DPPH radical scavenging assay ที่ห้องปฏิบัติการ มศว องครักษ์ รายละเอียดในการวิเคราะห์
แสดงไว้ในการทดลองตอนที่ 4 

 
 

2. วิเคราะห์หาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 
 
วิเคราะห์น้ ามะหลอดที่สกัดได้จากสิ่งทดลองต่างๆ ทุก 12 ชั่วโมง จนครบ 48 ชั่วโมง 

 1. หาปริมาณกรด (Titratable acidity) ในน้ ามะหลอดสดโดยวิธีการไตเตรท  (AOAC, 2000)  
 2. หาปริมาณของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมด โดยใช้ Hand Refractometer 
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 3. หาวิเคราะห์หาปริมาณความชื้นโดยวิธี (AOAC, 2000) 
4. หาความเป็นกรดด่าง ด้วยเครื่อง pH Meter 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนการทดลองแบบ  Completely Randomized Design (CRD) 
วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล(ANOVA) และหาค่าเปอร์เซ็นต์สัมประสิทธิ์ความแปรผัน (CV 
%) ทุกการทดลอง 

 
ผลการทดลอง 
 
 3.1 ปริมาตรน้้ามะหลอดที่สกัดได้ด้วยวิธีการออสโมซีสที่อุณหภูมิสูง 

  ปริมาตรของน้ ามะหลอดในน้ าตาลทรายและน้ าตาลกรวด ที่ออสโมซีสที่อุณหภูมิสูง 
ตรวจวัดทุก 12 ชั่วโมง จนครบ 48 ชั่วโมง พบว่าการเก็บมะหลอดไว้ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 
ก่อนน าไปไว้ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ช่วยให้สกัดน้ าออกจากมะหลอดได้มากขึ้น รายละเอียด
แสดงในตารางที่ 19 

 3.2 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี 

     น้ ามะหลอดในน้ าตาลทรายและน้ าตาลกรวด ที่ออสโมซีสที่อุณหภูมิสูง ตรวจวัดทุก  12 
ชั่วโมง จนครบ 48 ชั่วโมง เมื่อน ามาหาค่าความเป็นกรดด่าง  ค่าปริมาณกรดทั้งหมด  ค่าปริมาณร้อย
ละของของแข็งทั้งหมด และค่าความชื้น ได้ผลดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 20-23 
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ตารางท่ี 19 ปริมาตรน้ าของน้ ามะหลอดที่สกัดได้ด้วยวิธีการออสโมซีสอุณหภูมิ  70 องศาเซลเซียส ที่
ตรวจวัดทุก 12 ชั่วโมง  

สิ่งทดลอง ปริมาตรน้ าของน้ ามะหลอด (มิลลิลิตร) 

  ชั่วโมงที่ 12*    ชั่วโมงที่ 24* ชั่วโมงที่ 36* ชั่วโมงที่ 48* 

มะหลอดในน้ าตาลทราย 70 %  17.80b 26.06b 34.50b 40.80b 

มะหลอดในน้ าตาลกรวดที่ 70%  18.36b 26.90b 34.46b 41.30b 

มะหลอดในน้ าตาลทรายที่ 70%  เก็บท่ี
อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง  22.73a 31.36a 39.26a 48.40a 

มะหลอดในน้ าตาลกรวดที่ 70% เก็บท่ี

อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง 22.96a 31.73a 39.76a 48.76a 

C.V. (%) 4.02 2.55 1.84 2.29 

หมายเหตุ    ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวต้ัง หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ        

(P≤0.05) 
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ตารางท่ี 20 ค่าความเป็นกรด-ด่าง ของน้ ามะหลอดที่สกัดด้วยวิธีออสโมซีสที่อุณหภูมิ 70 องศา
เซลเซียส ทุก 12 ชั่วโมง          

ชนิดของมะหลอด ความเป็นกรดด่าง 

  ชั่วโมงที่ 12* ชั่วโมงที่24ns ชั่วโมงที่ 36* ชั่วโมงที่ 48ns 

มะหลอดในน้ าตาลทราย  70 %   2.58a 2.42 2.70a 2.54 

มะหลอดในน้ าตาลกรวด 70 %  2.45a,b 2.58 2.51b 2.57 

มะหลอดในน้ าตาลทราย 70 %  เก็บท่ี
อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมงก่อน
ออสโมซีส 

2.41b 2.54 2.49b 2.46 

มะหลอดในน้ าตาลกรวดที่ 70 %  เก็บท่ี
อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมงก่อน
ออสโมซีส 

2.38b 2.49 2.43b 2.52 

C.V. (%) 3.40 3.77 2.16 2.50 

   หมายเหตุ     ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวต้ัง หมายถึง ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ  (P≤0.05) 

                                         ns หมายถึง   ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
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ตารางท่ี 21  ปริมาณกรดทั้งหมดของน้ ามะหลอดที่สกัดด้วยวิธีออสโมซีสอุณหภูมิ    70 องศา
เซลเซียส ทุก 12 ชั่วโมง  

ชนิดของมะหลอด         ผลการวิเคราะห์ค่าปริมาณกรดทั้งหมด (%) 

  
ชั่วโมงที่  12* ชั่วโมงที่ 

24ns 

ชั่วโมงที่ 36ns ชั่วโมงที่ 

48ns 

มะหลอดในน้ าตาลทราย  70 %   2.76a 3.49 4.65 4.90 

มะหลอดในน้ าตาลกรวด 70 %  1.56c 3.08 4.80 4.97 

มะหลอดในน้ าตาลทราย 70 %  เก็บท่ี
อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมงก่อน
ออสโมซีส 

2.09b 3.74 4.56 5.70 

มะหลอดในน้ าตาลกรวดที่ 70 %  เก็บท่ี
อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมงก่อน
ออสโมซีส 

1.60c 3.08 4.57 5.44 

C.V. (%) 10.36 17.01 14.40 9.23 

              หมายเหตุ    ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวต้ัง หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

(P≤0.05) 

               ns หมายถึง   ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
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ตารางท่ี 22  ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าไดท้ั้งหมด (˚Brix) ของน้ ามะหลอดที่สกัดด้วยวิธีออสโมซีส 

อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ทุก 12 ชั่วโมง  

ชนิดของมะหลอด 
ผลการวิเคราะห์ค่าปริมาณของของแข็งที่ละลายน้ าได้

ทั้งหมด (˚Brix) 

  ชั่วโมงที่ 12 ชั่วโมงที่ 

24* 

ชั่วโมงที่ 

36ns 

ชั่วโมงที่ 

48ns 

มะหลอดในน้ าตาลทราย  70 %   -  50.13a,b 55.70 57.16 

มะหลอดในน้ าตาลกรวด 70 %  -  59.90a 56.63 59.13 

มะหลอดในน้ าตาลทราย 70 %  เก็บที่อุณหภูมิ 

-20 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมงก่อนออสโมซีส 
-  58.33b 56.10 55.76 

มะหลอดในน้ าตาลกรวดที่ 70 %  เก็บท่ี
อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมงก่อน
ออสโมซีส 

-  59.40a 55.86 55.83 

C.V. (%)  - 8.52 2.57 3.49 

 หมายเหตุ    ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวต้ัง หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(P≤0.05) 

ns หมายถึง   ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

 ผลของปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ 12 ชั่วโมง หาค่าไม่ได้ เนื่องจากน้ าตาลยังไม่ละลาย 
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ตารางท่ี 23 ความชื้น (% โดยน้ าหนักสด) ของน้ ามะหลอดที่สกัดด้วยวิธีออสโมซีสอุณหภูมิ 70 องศา
เซลเซียส ทุก 12 ชั่วโมง    

ชนิดของมะหลอด ผลการวิเคราะห์ค่าความชื้น (%โดยน้ าหนักผลสด) 

  ชั่วโมงที่   12 ชั่วโมงที่ 24ns ชั่วโมงที่ 36ns ชั่วโมงที่ 48ns 

มะหลอดในน้ าตาลทราย  70 %   87.43a 76.86 58.36 56.86 

มะหลอดในน้ าตาลกรวด 70 %    81.93a,b  78.26 58.13 57.40 

มะหลอดในน้ าตาลทราย 70 %  เก็บท่ี
อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมงก่อน
ออสโมซีส 

 83.83a,b 76.50 59.40 57.60 

มะหลอดในน้ าตาลกรวดที่ 70 %  เก็บท่ี
อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมงก่อน
ออสโมซีส 

 77.80a 70.63 60.80 51.26 

C.V. (%)  4.27 5.44 9.40 8.66 

หมายเหตุ  ตัวอักษรที่แตกต่างกันแนวต้ัง หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(P≤0.05) 
   ns หมายถึง   ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

 
วิจารณ์ผลการทดลอง 
 

1. ปริมาณน้้ามะหลอดท่ีสกัดได้ทุกช่วงเวลา 12 ชั่วโมง เวลา 48 ชั่วโมง  
 
จากการใช้น้ าตาลกรวดและน้ าตาลทรายปริมาณ 70 % ของน้ าหนักเนื้อมะหลอด การ

ออสโมซีสที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เวลา 48 ชั่วโมง พบว่าการแช่แข็งมะหลอดก่อนการออสโม
ซีส คือเก็บมะหลอดไว้ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง ก่อนน ามาไว้ที่อุณหภูมิ 70 องศา
เซลเซียส ช่วยให้สามารถสกัดน้ ามะหลอดโดยน้ าตาลทรายและน้ าตาลกรวดได้มากกว่าการสกัดโดย
ใช้ความร้อนสูงเพียงอย่างเดียว การน าผลมะหลอดไปแช่แข็งนั้นเป็นขั้นตอนที่ช่วยเพิ่มอัตราการ
ถ่ายเทมวลสารในระหว่างการออสโมซิส ที่ปกติแล้วจะเกิดขึ้นได้ช้า การแช่แข็งมะหลอดท าให้
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โครงสร้างเนื้อเยื่อของมะหลอดเปลี่ยนแปลง เนื่องจากของเหลวที่อยู่ในเซลล์ของมะหลอดเปลี่ยนเป็น
น้ าแข็ง ขยายตัวจนท าให้ผนังเซลล์ของมะหลอดแตก หลังจากคืนรูปเนื้อมะหลอดจะมีลักษณะนิ่ม 
การท่ีผนังเซลล์ถูกท าลายท าให้มีการแพร่ของน้ าและตัวถูกละลายมากขึ้นและเข้าสู่สภาวะสมดุลเร็ว
ข้ึน (ไพบูลย,์ 2535) ในขณะที่การสกัดน้ ามะหลอดโดยน้ าตาลทรายและน้ าตาลกรวดที่อุณหภูมิ 70 
องศาเซลเซียส โดยไม่ผ่านการแช่แข็งได้ปริมาณน้ าน้อยกว่า แต่การสกัดด้วยอุณหภูมิ 70 องศา
เซลเซียสช่วยลดระยะเวลาการสกัดน้ ามะหลอดได้มาก การสกัดที่อุณหภูมิห้องต้องใช้เวลาประมาณ 
1 เดือน ในการสกัดน้ าออกให้ได้ปริมาณใกล้เคียงกัน  การใช้อุณหภูมิสูงจะท าให้ความหนืดของ
สารละลายลดลง ส่งผลให้การเคลื่อนที่ของน้ าและน้ าตาลเกิดได้มากขึ้น จึงช่วยเพิ่มอัตราการดึงน้ า
ออกจากผลมะหลอดได้มากขึ้น (วันวิสาข,์ 2535)  
 

2. ผลของชนิดของน้้าตาลต่อการสกัดน้้ามะหลอดท่ีอุณหภูมิสูง 
 
จากการศึกษาผลของชนิดของน้ าตาลในการออสโมซิสต่อปริมาณของน้ ามะหลอดที่สกัดได้ 

พบว่า ตลอดระยะเวลาการออสโมซิส ปริมาณน้ าที่ได้จากการสกัดด้วยน้ าตาลกรวดมากกว่าปริมาณ
น้ าที่ได้จากการสกัดด้วยน้ าตาลทราย  น้ าตาลกรวดเป็นน้ าตาลอยู่ในสภาพที่เป็นอสัณฐาน ซึ่งเป็น
สภาวะที่ไม่เสถียร  น้ าตาลอสัณฐานเป็นน้ าตาลที่มีสถานะเป็นของแข็งโดยโมเลกุลของน้ าตาลไม่ได้
เรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบ ทั้งนี้เนื่องจากน้ าตาลเกิดการแข็งตัวหรือมีความหนืดสูงมากจนกระทั่ง
โมเลกุลไม่สามารถเคลื่อนที่มาจัดเรียงตัวได้ ส่วนน้ าตาลทรายเมื่อทิ้งสารละลายน้ าตาลในสภาพ

อ่ิมตัวย่ิงยวด ( supersaturation) โดยที่ความหนืดของสารละลายไม่สูงมาก โมเลกุลของน้ าตาล
สามารถเคลื่อนที่และสามารถจัดเรียงตัวได้ เมื่อน้ าตาลทรายอยู่ในสภาวะที่เสถียรแล้วการ

เกิดปฏิกิริยาก็จะช้ากว่าน้ าตาลกรวด (Roos, 1995) ในระหว่างที่น้ าตาลกรวดยังคงท าปฏิกิริยาต่อไป 
น้ าตาลกรวดและน้ าตาลทรายจึงมีผลต่อสกัดน้ ามะหลอดที่อุณหภูมิสูง 

 
3. คุณสมบัติทางเคมีของน้้ามะหลอดที่สกัดได้ 
 
3.1 ค่าความเป็นกรด-ด่างและของแข็งท่ีละลายได้ทั้งหมด 

 
ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ ามะหลอดที่สกัดได้จากทั้ง 4 สิ่งทดลอง อยู่ในช่วง  2.46-2.57 ซึ่ง

สูงกว่าค่าความเป็นกรด-ด่างของผลมะหลอดสดที่  1.53 ทั้งนี้เนื่องจากการสกัดน้ ามะหลอดมีปริมาณ
ของน้ าตาลละลายปนออกมากับน้ ามะหลอดในปริมาณหนึ่ง ซึ่งแสดงในรูปปริมาณของแข็งที่ละลาย

ได้ที่เพิ่มขึ้น ในน้ ามะหลอดสดมีปริมาณของแข็งที่ละลายได้เพียง 10 ˚Brix แต่ในน้ ามะหลอดที่สกัด



56 

 

ได้ทุกสิ่งทดลองพบว่ามีของแข็งที่ละลายได้มากกว่า 50 ˚Brix สารละลายจะมีสมบัติเป็นกรดหรือ
เป็นด่างขึ้นอยู่กับสมบัติของตัวถูกละลายเมื่อแพร่กระจายตัวอยู่ในน้ าหรือตัวถูกละลาย (นิธิยา, 

2551)  โดยมะหลอดในน้ าตาลทรายที่ความเข้มข้น 70 % เก็บไว้ที่อุณหภูมิ - 20 องศาเซลเซียส 24 
ชั่วโมง ก่อนน ามาไว้ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส มีค่าความเป็นกรด-ด่างต่ าสุด เป็นการยืนยันว่าน้ า

ที่สกัดได้นั้นเป็นน้ าที่แพร่ออกมาจากผลมะหลอดมากที่สุด  มะหลอดในน้ าตาลทรายความเข้มข้น 70 
% ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส มีค่าความเป็นกรด-ด่างสูงสุด สารละลายท่ีได้จึงมีความเป็นกรด
ต่ าสุด 

  
3.2 ปริมาณกรดทั้งหมด 
 
เมื่อเวลาเพิ่มขึ้นปริมาณกรดทั้งหมดของน้ ามะหลอดที่สกัดได้จากทั้งทั้ง 4 สิ่งทดลองอยู่

เพิ่มขึ้น  การน ามะหลอดมาผ่านกระบวนการออสโมซิส กรดที่มีอยู่ในมะหลอดจะถูกออสโมซิสออก
มากับน้ าที่อยู่ในผลมะหลอดด้วย อัตราการแพร่ของน้ าและสารถูกละลายน้ าขึ้นอยู่กับความเข้มข้น

ของสารละลาย กล่าวคือ การแพร่จะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิของสารละลายออสโมซิสเพิ่มขึ้น ( Raoult-
Wack, 1994)  

 
 

สรุปผลการทดลอง 
 

1. การสกัดน้ ามะหลอดด้วยน้ าตาลกรวด 70  % ของน้ าหนักเนื้อมะหลอดสดที่อุณหภูมิ 70 
องศาเซลเซียส ได้ปริมาณน้ ามะหลอดมากกว่าการใช้น้ าตาลทรายที่สัดส่วนเท่ากัน 

2. การเก็บมะหลอดไว้ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง ก่อนน ามาไว้ที่อุณหภูมิ 70 
องศาเซลเซียส ช่วยให้สามารถสกัดน้ ามะหลอดโดยน้ าตาลทรายและน้ าตาลกรวดได้มากกว่าการ
สกัดโดยใช้ความร้อนสูงเพียงอย่างเดียว  
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4. การหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในน้้ามะหลอด 

 น้าน้้ามะหลอดที่สกัดได้ไปศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธี DPPH radical 

scavenging assay 

วัสดุและสารเคมีในการทดลอง 

2,2-diphenyl-1-picryhydrazyl (DPPH)(Fluka, Switzerland) 

สารมาตรฐาน Gallic acid    (Fluka, Switzerland) 

MeOH             (Analytical grade, Merck, 

Germany)  

Flatted bottom 96-well plate    (Nunc, Denmark) 

Pipette tip 200, 1000 L   (Hycon, USA) 

Micropipette 200, 1000 L   (Glison, Switzerland) 

เครื่องมือ 

Microplate reader  (model 200rt, Anthos Zenyth, Austria) 

วิธีทดลอง 

1. เตรียมสารละลายของ 2,2-diphenyl-1-picryhydrazyl (DPPH) ในเมทานอล ความ

เข้มข้น 500 M 

2. เตรียมสารละลายของสารทดสอบในเมทานอล ท่ีความเข้มข้นต่างๆ กัน 5 ความเข้มข้น 

เป็น stock solution (2 4 6 8 และ 10% v/v) แล้วเจือจาง  stock solution ด้วยเมทานอลให้มี

ความเข้มข้นก่อนทดสอบเป็น  0.2  0.4  0.6  0.8 และ 1.0% v/v ตามล้าดับ (ซึ่งจะท้าให้ได้ความ
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เข้มข้นสุดท้ายของสารทดสอบใน microplate ที่ท้าปฏิกิริยากับ DPPH คิดเป็น 0.1, 0.2, 0.3, 

0.4, และ 0.5% v/v ตามล้าดับ) 

3. เตรียมสารละลายของ Gallic acid ในเมทานอล ความเข้มข้น 0.1 mg/mL เพื่อเป็น 

positive control 

4. ใช้เมทานอล เป็น negative control 

5. ปิเปตสารละลายตัวอย่างส้าหรับทดสอบ (test sample), สารละลายของ Gallic acid 

(positive control) และเมทา-นอล (negative control) อย่างละ 100 L ลงใน microtitor 

plate โดยใช้ micropipette 

6. เติมสารละลาย DPPH ปริมาณ 100 L เพื่อท้าปฏิกิริยากับสารละลายทดสอบ

ทั้งหมด ปล่อยให้ท้าปฏิกิริยาในที่มืด 30 นาที 

7. น้าสารละลายตัวอย่างส้าหรับทดสอบหลังจากท้าปฏิกิริยา ไปวัดค่าการดูดกลืนแสง

ด้วยเครื่อง Microplate reader ที่ความยาวคลื่น 517 nm 

การทดลองท้าทั้งหมด 3 ครั้ง (n= 3) ที่เป็นอิสระต่อกัน แต่ละครั้ง ท้า 3 ซ้้า (triplicate) 

8. สร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการจับอนุมูลอิสระและความเข้มข้น 

จากนั้นน้าไปค้านวณหาค่า IC50 เพื่อแสดงถึงความเข้มข้นที่สามารถจับอนุมูลอิสระได้ 50% 

%Inhibition = [(Abscontrol-Abssample)/Abscontol]  100 
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ผลและวิจารณ์ผลวิเคราะหฤ์ทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 

 1. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้้ามะหลอดสด 

น้้ามะหลอดสดมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ IC50 = 0.40038% v/v    0.10256   

(รายละเอียดดังตารางที่ 24 และรูปที่ 12 และ 13) 

น้้ามะหลอดสดมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ IC50 = 0.40038% v/v ± 0.10256 

หมายความว่าถ้าใช้น้้ามะหลอดสด คิดเป็นความเข้มข้นเร่ิมต้น 100%  น้ามาเจือจางให้ได้ประมาณ 

0.4% ก็สามารถก้าจัดอนุมูลอิสระที่มีอยู่ให้ลดลงไปได้ 50% ค่ะ โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 

ประมาณ 0.1% แสดงว่าหากจะผลิตเป็นอาหารอาจไม่ต้องใช้ในลักษณะเป็นน้้ามะหลอดเข้มข้น 

อาจใช้เป็นน้้ามะหลอดเจือจางได้ ก็มีประสิทธิภาพดีเช่นกัน หรือลดปริมาณมะหลอดสดในการ

น้ามาผลิตก็ได้ อาจท้าให้ต้นทุนลดลงได้อีกด้วย 

           ค่า IC50 คือ Inhibitory concentration at 50% หมายถึง ความเข้มข้นของสารทดสอบที่

สามารถจับอนุมูลอิสระ(ก้าจัด)อนุมูลอิสระ ให้ลดลงไปได้ 50% ดังนัน้ ค่า IC50 น้อย  

แสดงว่าสารทดสอบมีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งอนุมูลอิสระ ไม่ต้องใช้สารในปริมาณมากก็

สามารถก้าจัดอนุมูลอิสระได้ การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพจะนิยมรายงานเป็นค่า IC50 

เพราะสารหลายๆชนิดจะมีความสามารถในการออกฤทธิ์ได้ไม่ถึง 100% ในลักษณะของ 

dose dependent  

          การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH radical scavenging assay 

จะใช้ alcohol เป็นตัวท้าละลายในการทดสอบ เนื่องจาก alcohol จะสามารถละลายได้ทั้งตัวสาร
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อนุมูลอิสระ (DPPH) และสารทดสอบ เพราะสารจากธรรมชาติมักไม่ละลายน้้า ดังนั้นการทดสอบ

โดยทั่วไปจะเลือกใช้ตัวท้าละลายที่สามารถละลายสารได้เกือบทุกประเภท ในการศึกษานีใ้ช้ 

alcohol ตัวท้าละลายในการทดสอบไม่มีผลต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารทดสอบ 

เพราะในการทดสอบจะใช้ตัวท้าละลายเป็นชุดควบคุมเชิงลบด้วย (negative control) หมายความ

ว่าสามารถตัดประเด็นของตัวท้าละลายว่าจะมีผลต่อการจับอนุมูลอิสระออกไปได้ และใช้ gallic 

acid เป็นชุดควบคุมเชิงบวก (positive control) เพื่อใช้ในการประเมินความน่าเชื่อถือของการ

ทดลองการแปลผลสามารถแปลผลได้โดยตรงโดยไม่มีอิทธิพลของตัวท้าละลายมาเกี่ยวข้อง 

แต่การรับประทานน้้ามะหลอดจะเกิดผลในมนุษย์หรือไม่ต้องท้าการทดสอบต่อไปอีกว่าสารต้าน

อนุมูลอิสระในน้้ามะหลอดสามารถผ่านเข้าสู่เซลล์ได้หรือไม่เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงอะไรใน

ร่างกายหลังจากรับประทานเข้าไปหรือไม่ที่อาจท้าให้ฤทธิ์ลดลงจึงจะตอบได้ว่ามีประสิทธิภาพจริง

เมื่อใช้กับมนุษย์ การทดสอบในระดับหลอดทดลอง (in vitro assay) เช่น DPPH radical 

scavenging assay บอกได้แค่ว่าสารทดสอบมีฤทธิ์ทางชีวภาพหรือไม่ในระดับหลอดทดลอง 

ฤทธิ์ทางชีวภาพจากการทดสอบในระดับหลอดทดลองอาจไม่สัมพันธ์กับฤทธิ์ทางชีวภาพที่จะเกิด

ขึ้นกับสิ่งมีชีวิตก็ได้ เน่ืองจากสิ่งมีชีวิตมีระบบของร่างกายที่ซับซ้อน การทดสอบในหลอดทดลอง

จึงเป็นผลเบื้องต้นเท่านั้นที่จะบอกว่าสารใดมีศักยภาพที่น่าจะน้าไปพัฒนาต่อหรือไม่ค่ะ  

การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้้ามะหลอด สามารถสรุปได้ว่ามีศักยภาพในการต้านอนุมูล

อิสระในระดับหลอดทดลองเมื่อทดสอบด้วยวิธี DPPH radical scavenging assay ซึ่งควรน้าไป

ศึกษาพัฒนาต่อไป โดยอาจทดสอบต่อในระดับเซลล์ เช่น ดูว่าเซลล์มีชีวิตหรือไม่ เมื่อท้าให้เซลล์อยู่
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ในสภาวะ oxidative stress แล้วทดสอบโดยให้สารทดสอบ (น้้ามะหลอด)ไปในแบบจ้าลองใน

การทดสอบนั้น และยังต้องประเมินด้วยว่าความเข้มข้นที่ใช้ต้านอนุมูลอิสระได้นั้น ก่อให้เกิดความ

เป็นพิษต่อเซลล์หรือสิ่งมีชีวิตหรือไม่ จึงจะส่งเสริมให้ใช้ได้จริง 

 

 2. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้้ามะหลอดที่สกัดด้วยน้้าตาลทรายและน้้าตาลกรวด 

70 และ 80 % ที่อุณหภูมิห้อง และที่สกัดด้วยน้้าตาลทรายและน้้าตาลกรวด 70% ที่

อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 

 น้้ามะหลอดที่สกัดด้วยน้้าตาลทรายและน้้าตาลกรวดในอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิสูงอีก 8 

ตัวอย่างท้าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระ เทียบกับน้้ามะหลอดสดที่ความ

เข้มข้นเดียวกัน 5 ความเข้มข้น 0.1-0.5 % v/v พบว่าฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระลดลงอย่างมาก มีค่า

ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระประมาณ 2-18 % ในขณะที่น้้ามะหลอดสดความเข้มข้น 0.1-

0.5 % v/v มฤีทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 15-60 % รายละเอียดดังตารางที่ 25 และรูปที่ 14 
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ตารางท่ี 24: ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของตัวอย่างน้้ามะหลอดสด 

n=3      

  n#1 n#2 n#3 ค่าเฉล่ีย SD 

0.1%v/v 15.39 15.21 15.49 15.36 0.14 

0.2%v/v 29.67 30.27 31.54 30.49 0.96 

0.3%v/v 39.11 41.81 40.17 40.36 1.36 

0.4%v/v 49.42 50.60 49.80 49.94 0.60 

0.5%v/v 57.87 56.66 66.17 60.23 5.18 

0.05 

mg/ml 

gallic acid 92.68 92.68 92.68 92.68 0.00 

control 0 0 0 0.00 0.00 

      

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 แสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของตัวอย่างน้้ามะหลอดสด 
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 เนื่องจากเมื่อน้าความเข้มข้นทั้ง 5 ความเข้มข้นมาสร้างกราฟ โดยใช้โปรแกรม Origin50 

พบว่าที่ความเข้มข้น 0.2 – 0.5% v/v ให้กราฟที่มีลักษณะเป็นเส้นตรง จึงเลือกค่าดังกล่าวมาสร้าง

กราฟใหม่เพื่อน้าไปใช้ในการหาค่า IC50 ของมะหลอดสดในการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH  

พบว่าน้้ามะหลอดสดมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ IC50 = 0.40038% v/v    0.10256   

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 13: แสดงความสัมพันธ์เชิงเส้นของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของตัวอย่างน้้ามะหลอดสด 
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    ตารางท่ี 25: เปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของตัวอย่างน้้ามะหลอด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=3 มะหลอดสด มะหลอด T1R2 มะหลอด T1 มะหลอด T2R? มะหลอด T2 
มะหลอด 

T3R3 มะหลอด T3 
     มะหลอด 
T4R1 มะหลอด T4 

  AV SD AV SD AV SD AV SD AV SD AV SD AV SD AV SD AV SD 

0.1% 15.36 0.14 6.42 1.90 3.63 1.39 2.86 1.09 6.32 1.55 6.06 1.80 6.59 0.74 4.58 1.94 6.25 0.30 

0.2% 30.49 0.96 6.45 0.52 5.61 0.92 4.36 0.25 8.36 1.73 8.99 1.69 8.03 0.11 5.85 1.46 9.88 0.61 

0.3% 40.36 1.36 8.28 1.14 7.17 0.88 5.40 0.55 11.52 2.65 10.95 0.99 9.70 0.72 6.97 3.21 10.59 0.78 

0.4% 49.94 0.60 11.03 0.71 11.02 3.89 6.91 0.33 11.73 0.46 13.31 1.67 12.13 1.03 6.00 4.14 16.47 3.10 

0.5% 60.23 5.18 15.50 0.65 12.63 4.02 9.15 1.51 15.52 2.73 16.53 0.74 17.77 3.19 10.77 4.99 17.87 1.17 

gallic 

acid 92.68 0.00 91.36 0.00 92.10 0.04 92.22 0.02 91.58 0.07 92.49 0.09 91.73 0.07 92.07 0.34 91.70 0.04 

control 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เปรียบเทียบฤทธิ์ตา้นอนมูุลอิสระของมะหลอด
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ภาพท่ี 14 : แสดงการเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของตัวอย่างน้้ามะหลอด  

จากภาพที่ 14 เรียงล้าดับแท่งกราฟจากซ้ายไปขวา   สีม่วงคือน้้ามะหลอดสด  

สีขาวคือน้้ามะหลอดที่สกัดด้วยน้้าตาลทราย 70% ที่อุณหภูมิห้อง 

สีเลือดหมูคือน้้ามะหลอดที่สกัดด้วยน้้าตาลทราย 80% ที่อุณหภูมิห้อง 

สีฟ้าเข้มคือน้้ามะหลอดที่สกัดด้วยน้้าตาลกรวด 70% ที่อุณหภูมิห้อง 

สีน้้าเงินคือน้้ามะหลอดที่สกัดด้วยน้้าตาลกรวด 80% ที่อุณหภูมิห้อง 

สีเหลืองคือน้้ามะหลอดที่สกัดด้วยน้้าตาลทราย 70% ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 

สีชมพูเข้มคือน้้ามะหลอดที่สกัดด้วยน้้าตาลกรวด 70% ที่อุณหภูมิ 70 องศา
เซลเซียส 

สีเขียวคือน้้ามะหลอดที่สกัดด้วยน้้าตาลทราย 70% เก็บท่ี -20 องศาเซลเซียส 

ก่อนสกัดที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 

สีฟ้าคือน้้ามะหลอดที่สกัดด้วยน้้าตาลกรวด 70% เก็บท่ี -20 องศาเซลเซียส 

ก่อนสกัดที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 
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สรุปผลการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้้ามะหลอด 

          น้้ามะหลอดสดมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ IC50 = 0.40% v/v ± 0.10 คือเมื่อน้าน้้ามะหลอด
สดมาเจือจาง 0.04 % โดยปริมาตร น้้ามะหลอดสดจะมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 50% การสกัดน้้ามะ
หลอดที่อุณหภูมิห้องระยะเวลา 4 สัปดาห์ และการสกัดน้้ามะหลอดที่อุณหภูมิสูงท้าให้ฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระลดต้่าลงมากกว่าครึ่งหนึ่งของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของมะหลอดสด 

 

5. การทดลองการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้้ามะหลอดสดที่เก็บไว้ในช่อง
แช่แข็งตู้เย็นท่ีใช้ตามบ้านเรือน 

วิธีการ 

ท้าการทดสอบที่ความเข้มข้น 50 mg/ml (เพียงความเข้มข้นเดียว) โดยมีสารมาตรฐาน 

gallic acid ความเข้มข้น 500 µg/mL เป็นตัวควบคุมเชิงบวก (positive control) และใช้ DPPH 

ความเข้มข้น 250 µM เป็นอนุมูลอิสระในการทดสอบ ท้าการทดสอบทั้งหมด 3 ครั้ง ที่เป็นอิสระต่อ

กัน แต่ละครั้งทดสอบ 3 ซ้้า 

ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา 

ผลการตรวจหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้้ามะหลอดสดที่ค้ันจากมะหลอดที่เก็บไว้ในช่องแช่

แข็งของตู้เย็นที่ใช้กันในอาคารบ้านเรือนทั่วไปเป็นเวลา 6 เดือนพบว่าที่ความเข้มข้น 50 mg/ml น้้า

มะหลอดมฤีทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 59.40  11.3 % ซึ่งเป็นปริมาณที่ค่อนข้างสูง แสดงว่าอุณหภูมิต้่า

ช่วยเก็บรักษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในน้้ามะหลอดได้ดี ถึงแม้ว่าระยะเวลาในการเก็บจะนานถึง 6 

เดือนแล้วก็ตาม ดังนั้นหากต้องการใช้ประโยชน์จากผลมะหลอดอาจเก็บแช่แข็งไว้แล้วน้ามา

รับประทานได้อย่างต่อเนื่อง 
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สรุปผลการศึกษาทั้งหมด 

1. น้้าตาลกรวดและน้้าตาลทราย มีผลต่อการสกัดน้้ามะหลอดแตกต่างกันน้อยมากในระยะ
ยาว แต่ปริมาณของน้้าตาลมีผลต่อปริมาณน้้ามะหลอดที่สกัดได้ น้้าตาลที่ความเข้มข้นมาก
จะสกัดน้้ามะหลอดได้มากกว่าในเวลาเท่ากัน 

2. เมื่อไม่มีการเปิดขวดมะหลอดที่สกัดน้้าโดยใช้น้้าตาลทราย 70 และ 80 %  และน้้าตาลกรวด  
70 และ 80 % ตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า ปริมาณของแบคทีเรียแลคติก ยีสต์และรา 
มีระดับต้่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานของเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

3. การสกัดน้้ามะหลอดโดยการใช้น้้าตาลทรายและน้้าตาลกรวด จากการทดลองนี้พบว่า  
ที่ระยะการสกัด 4 สัปดาห์ ปริมาณน้้ามะหลอดที่สกัดได้โดยใช้น้้าตาลทราย 70 และ 80 %  
น้้าตาลกรวด 70 และ 80 %  โดยน้้าหนักเนื้อมะหลอดสด ไม่ความแตกต่างกันทางสถิติ 
ดังนั้น น้้าตาลทราย 70 % เหมาะสมในการใช้สกัดน้้ามะหลอดที่อุณหภูมิห้อง  

4. น้้ามะหลอดสดมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ IC50 = 0.40% v/v ± 0.10 คือเมื่อน้าน้้ามะหลอด
สดมาเจือจาง 0.04 % โดยปริมาตร น้้ามะหลอดสดจะมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 50% การ
สกัดน้้ามะหลอดที่อุณหภูมิห้องระยะเวลา 4 สัปดาห์ และการสกัดน้้ามะหลอดที่อุณหภูมิสูง
ท้าให้ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระลดต้่าลงมากกว่าครึ่งหนึ่งของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของมะหลอด
สด 

5. ผลการตรวจหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้้ามะหลอดสดที่ค้ันจากมะหลอดที่เก็บไว้ในช่องแช่

แข็งของตู้เย็นที่ใช้กันในอาคารบ้านเรือนทั่วไปเป็นเวลา 6 เดือนพบว่าที่ความเข้มข้น 50 

mg/ml น้้ามะหลอดมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 59.40  11.3 % ซึ่งเป็นปริมาณที่ค่อนข้างสูง 

แสดงว่าอุณหภูมิต่้าช่วยเก็บรักษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในน้้ามะหลอดได้ดี ถึงแม้ว่า

ระยะเวลาในการเก็บจะนานถึง 6 เดือนแล้วก็ตาม ดังนั้นหากต้องการใช้ประโยชน์จากผลมะ

หลอดอาจเก็บแช่แข็งไว้แล้วน้ามารับประทานได้อย่างต่อเนื่อง 
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ข้อเสนอแนะ 
 

 
          1. จากค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้และค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน้้ามะหลอด 
หากต้องการท้าน้้ามะหลอดในรูปพร้อมด่ืม จะต้องเจือจางน้้ามะหลอดจนได้ปริมาณของแข็งที่
ละลายได้ท้ังหมดประมาณ 12-13˚Brix จึงจะเหมาะสมต่อการด่ืม 
 
     2. ควรเลือกใช้กรดซิตริกแทนกรดอะซิตริก (น้้าส้มสายชู) เนื่องจากที่ความเข้มข้นเท่ากัน
กรดซิตริกสามารถควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ได้ดีกว่ากรดอะซิตริก  
 

   3. ควรศึกษาพัฒนาการสกัดน้้ามะหลอดต่อไป โดยทดสอบต่อในระดับเซลล์ เพื่อศึกษาว่า
เซลล์มีชีวิตหรือไม่ เมื่อท้าให้เซลล์อยู่ในสภาวะ Oxidative stress แล้วทดสอบโดยให้น้้ามะ
หลอดในแบบจ้าลองในการทดสอบนั้น และประเมินว่าความเข้มข้นที่ใช้ต้านอนุมูลอิสระได้นั้น 

ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์หรือสิ่งมีชีวิตหรือไม่ เพื่อส่งเสริมให้ใช้ได้จริง 

 
4. หากต้องการใช้ประโยชน์จากผลมะหลอดอาจเก็บแช่แข็งไว้ในช่องแช่แข็งของตู้เย็นแล้ว

น้ามารับประทานได้อย่างต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก ก 

 การวิเคราะห์ทางเคมี และจุลินทรีย์ของน้้ามะหลอดท่ีผ่านการออสโมซิส  

1. การวิเคราะห์ทางเคมี 

1.1 ปริมาณความชื้น (Moisture content) 

เครื่องมืออุปกรณ์  

1. Moisture can 
2. ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) 
3. เครื่องชั่ง 
วิธีการ 

1. น าผลมะหลอดสดมาหั่นเอาเฉพาะเนื้อ  
2. ชั่งน้ าหนัก moisture can เปล่าพร้อมฝาที่แห้งสนิท จดบันทึก 
3. น าเนื้อของผลมะหลอดใส่ moisture can ประมาณ 3 กรัม บันทึกน้ าหนัก 
4. น า moisture can โดยเปิดฝา ไปเข้าเครื่อง Hot air oven อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 5 ชั่วโมง 

5. เมื่อครบเวลา ปิดฝา moisture can น าออกมาใส่ในโถดูดความชื้นจนอุณหภูมิ 
6. ลดลงจนถึงอุณหภูมิห้อง (เพื่อป้องกันการอ่านน้ าหนักผิดพลาดจากความร้อน)  

ชั่งน้ าหนัก จดบันทึก น าค่าที่ได้ไปค านวณหาปริมาณความชื้น 
จากสูตร 

ปริมาณความชื้น (% โดยน้ าหนักสด) =  [(W1 – W2 ) x 100]/W1 

ก าหนดให้  

W1 = น าหนักตัวอย่างก่อนอบ 

W2 = น าหนักตัวอย่างหลังอบ 

             

7. หาปริมาณความชื้นของผลมะหลอดหลังการออสโมซิส ท าตามวิธี (1) ถึง (5) โดยใช้เนื้อ
จากผลมะหลอดหลังการออสโมซิสทุกๆ สัปดาห์  ในทุกขวดทดลอง  ขวดละ 1 ตัวอย่าง 
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1.2 วิธีวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) (Bradley et al., 1993) 

เครื่องมืออุปกรณ์  

1. เครื่อง pH meter 
2. บีกเกอร์ (Beaker) 

 
สารเคมี 
1. สารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐาน pH  4.01 
2. สารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐาน pH  7.00 

 
วิธีการ  
1. ปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง ให้เป็นกลาง โดยใช้สารละลายบัฟเฟอร์ที่ทราบค่าความเป็น

กรด-ด่าง เท่ากับ 7.0 
2. กดปุ่ม Standard 
3. ล้าง Electrode ด้วยน้ ากลั่นให้สะอาด แล้วเช็ดให้แห้ง 
4. จุ่ม Electrode ลงในสารละลายบัฟเฟอร์ที่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 4.01  
5. กดปุ่ม Standard 
6. เตรียมตัวอย่างน้ ามะหลอด แล้วจึงจุ่มลงในตัวอย่างที่ต้องการวัด อ่านค่าความเป็น 

กรด-ด่าง ที่ได้จาก pH meter 
7. ล้าง Electrode ด้วยน้ ากลั่นแล้วเช็ดให้แห้ง 
 

1.3  การวิเคราะห์ปริมาณกรดท่ีไตเตรทได้ (Titratable Acidity : TA) AOAC (2000)  

เครื่องมืออุปกรณ์  

1. ขวดรูปชมพู่ (Erlenmayer flask) 
2. บีกเกอร์ (Beaker) 
3. ปิเปต (Pipette) 
4. บิวเรต (Buret) 
5. กรวยกรอง (Glass Funnel) 
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สารเคมี 
1. NaOH (โซเดียมไฮดรอกไซด์) เข้มข้น 0.1 N 
2. ฟีนอฟทาลีน อินดิเคเตอร์ (Phenolpthalein Indicator) 

 

วิธีการ 

1. ปิเปตน้ ามะหลอดปริมาตร 10 มิลลิลิตร ใส่ในขวดรูปชมพู่ 
2. หยดฟีนอฟทาลีน อินดิเคเตอร์ 3 หยด ผสมให้เข้ากัน 
3. ไตเตรทกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.1 N จนกระทั่งสีของ

สารละลายเปลี่ยนจากไม่มีสีเป็นสีชมพูอ่อนอย่างถาวร บันทึกปริมาตร NaOH ที่ใช้ 
4. ค านวณหาปริมาณกรดที่มีอยู่ในอาหาร โดยรายงานในรูปของกรดซิตริก  
 

สูตร 

ร้อยละของปริมาณกรด  = (V × M × MW × 100) /(W × 1000) 

ก าหนดให้ 

V  =  ปริมาตร (มล.) ของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่ใช้ไตเตรทกับตัวอย่าง  

M  =  ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (0.1 N) 

W  =  น้ าหนักตัวอย่าง (กรัม) 

MW  =  น้ าหนักโมเลกุลของกรดในตัวอย่างงอาหาร 

หมายเหตุ  น้ าหนักโมเลกุลของกรดซิตริก 70 กรัม  

 

1.4 การหาปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ทั้งหมด (Total Soluble Solids : TSS) (AOAC 
2000) 

เครื่องมืออุปกรณ์  

1. เครื่องวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมด (Hand Refractometer) 
2. น้ ากลั่น 
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วิธีการ  

1. เปิดฝาขวดแก้วออก ตวงน้ ามะหลอดลงในบีกเกอร์อย่างละ 5 มิลลิลิตร จ านวน 3 ซ้ า 
2. ปรับค่า Hand Refractometer ด้วยน้ ากลั่น ให้อ่านค่าได้ 0.00  
3. หยดน้ ามะหลอด 2 หยด ด้วยหลอดหยด ลงบน Hand Refractometer แล้วอ่าน 

ค่าเป็นองศาบริกซ์ 

4. บันทึกผลการทดลอง 
 
2.  การวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์ 

2.1 การตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียแลคติก 

เครื่องมืออุปกรณ์ 

1. ตู้บ่มเพาะเชื้อ (incubator) 
2. อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ (water bath) 
3. จานอาหารเลี้ยงเชื้อที่ปลอดเชื้อ 
4. ปิเปตปลอดเชื้อขนาด 1,5 และ 10 มิลลิลิตร 
5. หลอดแก้วฝาเกลียวปลอดเชื้อขนาด 15 มิลลิลิตร บรรจุน้ ากลั่น ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ หรือ 

0.85 เปอร์เซ็นต์ โซเดียมคลอไรด์ 9 มิลลิลิตร  

 

สารเคมี 

1. อาหาร MRS agar ที่มี 1 เปอร์เซ็นต์ แคลเซียมคาร์บอเนต (calcium carbonate,CaCO3) 
ปลอดเชื้อ 

2. น้ ากลั่น ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ หรือ 0.85 เปอร์เซ็นต์ โซเดียมคลอไรด์ปลอดเชื้อ ส าหรับใช้
เจือจางตัวอย่าง 

วิธีการ 

1. เตรียมอาหาร MRS agar ที่ปลอดเชื้อและอุ่นไว้ที่อุณหภูมิ 45 – 50 องศาเซลเซียสก่อน 
น ามาใช้ 

2. เขียนชื่อตัวอย่าง วัน เดือน ปี และจ านวนเท่าที่เจือจางไว้บนจานเพาะเชื้อ  
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3. เจือจางตัวอย่างน้ ามะหลอด 25 มิลลิลิตร ด้วยน้ ากลั่น 225 มิลลิลิตร ท าให้เป็น 
เนื้อเดียวกันจะได้ตัวอย่างที่มีความเจือจาง 1:10 น า 1 มิลลิลิตร ที่ปลอดเชื้อ ท าต่อไป    

จนได้ความเจือจาง 10-3 

4. ดูดอาหารแต่ละความเจือจาง อย่างละ 1 มิลลิลิตร ใส่จานเพาะเชื้อ ทุกความเจือจางท า  
2 ซ้ า 

5. เทอาหาร MRS agar ที่มีอุณหภูมิประมาณ 47 องศาเซลเซียส ลงในจานเพาะเชื้อในข้อ 
จานละ 15 มิลลิลิตร หมุนจานอาหารเลี้ยงเชื้อและตัวอย่างผสมเป็นเนื้อเดียว         

6. เมื่ออาหารวุ้นแข็งตัว น าจานอาหารไปบ่มที่ 30 องศาเซลเซียส หรือที่อุณหภูมิห้อง 
       ประมาณ 72 ชั่วโมงโดยคว่ าจานเพาะเชื้อ 

7. นับโคโลนีที่มีโซนใส (clear zone) ล้อมรอบในจานท่ีมีจ านวนโคโลนี 30 - 300  
โคโลนี และรายงานผลเป็นโคโลนีต่อมิลลิลิตรโดยกรดที่สร้างขึ้นจากแลคติกแอสิด
แบคทีเรียหรืออะซิติกแอสิดแบคทีเรียจะท าปฏิกิริยากับแคลเซียมคาร์บอเนตท่ีมีอยู่ใน
อาหารท าให้เกิดโซนใสขึ้น 

 

2.2 การตรวจวิเคราะห์ยีสต์และรา 

เครื่องมืออุปกรณ์  

1. ตู้บ่มเพาะเชื้อ (incubator) 
2. หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (autoclave) 
3. อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ (water bath) 
4. เครื่องวัดพีเอช (pH meter) 
5. เครื่องชั่ง (balance) 
6. จานอาหารเลี้ยงเชื้อ 
7. ปิเปตปลอดเชื้อ ขนาด 1, 5 และ 10 มิลลิลิตร 
8. หลอดแก้วฝาเกลียวปลอดเชื้อหรือจุกส าลีขนาด 15 มิลลิลิตร  
9. แท่งแก้วโค้งงอรูปสามเหลี่ยมหรือเป็นมุมฉาก (bent glass rod) 
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สารเคมี 

1. บรรจุพีดีเอ (potato dextrose agar plates, PDA) ปลอดเชื้อ 
2. น้ ากลั่น ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ หรือ 0.8 เปอร์เซ็นต์ โซเดียมคลอไรด์ปลอดเชื้อ ส าหรับใช้เจือ

จางตัวอย่าง 
วิธีการ 

1. เตรียมอาหาร PDA ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ โดยแช่ไว้ในอ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิที่ 45-50 องศา
เซลเซียส (เติมกรดทาร์ทาริก 10 เปอร์เซ็นต์ (น้ าหนักต่อปริมาตร) 1 มิลลิลิตร ใน PDA 
100 มิลลิลิตร เพื่อป้องกันแบคทีเรียเจริญ เนื่องจากแบคทีเรียเจริญเติบโตไม่ดีในสภาวะ
ที่เป็นกรด) 

2. เขียนชื่อตัวอย่าง วัน เดือน ปี และจ านวนเท่าที่เจือจางไว้บนจานเพาะเชื้อ  
3. ดูดตัวอย่างน้ ามะหลอดมา 25 มิลลิลิตร เจือจางด้วยน้ ากลั่นหรือฟอสเฟตบัฟเฟอร์ 

ปริมาตร 225 มิลลิลิตร ท าให้เป็นเนื้อเดียวกัน จะได้ความเข้มข้น 1:10 (10-1) หลังจากนั้น
เจือจางเป็น 1:100 (10-2) โดยดูดตัวอย่าง 1:10 มา 1 มิลลิลิตร เติมลงในหลอดฝาเกลียว
ที่มีน้ ากลั่น ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ หรือ โซเดียมคลอไรด์ปลอดเชื้อ 9 มิลลิลิตร บรรจุอยู่ จะได้
ความเข้มข้น 1:100 (10-2) จากนั้นเตรียมเจือจางให้เป็น 10-3 โดยใช้วิธีเดียวกัน 

4. ปิเปต 0.1 มิลลิลิตร ของตัวอย่างใส่ลงบนผิวหน้าอาหาร PDA โดยท าทุกความเจือจางๆ
ละ 2 ซ้ า 

5. น าแท่งแก้วโค้งงอจุ่มแอลกอฮอล์ผ่านไฟ ปล่อยให้แท่งแก้วเย็น จากนั้นเกลี่ยตัวอย่างให้
กระจายทั่วผิวหน้าอาหาร 

6. น าอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีตัวอย่าง ไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส หรืออุณหภูมิห้อง

นาน 3-5 วัน โดยกลับจานเพาะเชื้อคว่ าลง 
7. นับจ านวนโคโลนีของราและยีสต์ที่เกิดขึ้นในจานที่มี 25-250 โคโลนี แล้วหาค่าเฉลี่ย

รายงานผลเป็นจ านวนโคโลนีต่อมิลลิลิตร (CFU ต่อมิลลิลิตร) โดยน าค่าเฉลี่ยของ
จ านวนโคโลนีมาคูณกับ dilution factor เช่น นับจ านวนโคโลนีของยีสต์ เฉลี่ยได้ 60 
โคโลนีจากตัวอย่างที่เจือจาง 1:100 ดังนั้นยีสต์ที่ได้คือ 60 x 102 หรือ 6,000 CFU ต่อ
มิลลิลิตร 
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4. การตรวจสอบคุณภาพของมะหลอดหลังการออสโมซิส 

4.1 ปริมาณน้้าที่สูญเสีย (water loss, WL) 

ปริมาณน้ าที่สูญเสีย  = (WCO x WO) – (WCT x WT) 

(กรัมของน้ า/ 100 กรัมของตัวอย่าง)           WO 

4.2 ปริมาณน้้าตาลที่เพิ่มขึ้น (sugar gain, SG) 

ปริมาณน้ าตาลที่เพิ่มขึ้น  =        [(100 – WCT) x WT] – [100 – WCO) x WO] 

(กรัมของน้ าตาล/ 100 กรัมของตัวอย่าง)              WO 

ก าหนดให้ 

   WCO =     เปอร์เซ็นต์ความชื้นในมะหลอดก่อนการออสโมซิส (มะหลอดสด)  

  WCT =     เปอร์เซ็นต์ความชื้นในมะหลอดหลังการออสโมซิส  

   WO =     น้ าหนักมะหลอดก่อนการออสโมซิส 

   WT =     น้ าหนักมะหลอดหลังการออสโมซิส 
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ภาคผนวก ข 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ 

ตารางภาคผนวก ข 1 ผลการวิเคราะห์ปริมาณความชื้นของผลมะหลอดหลังการสกัดในสัปดาห์ที่ 1 

Source   df SS MS F 

Treatment 3 23.5084 7.8361 1.56ns 

Error   8 40.2593 5.0324  

Total   11 63.7677   

C.V (ร้อยละ) 2.98 

ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P≤0.05) 

 

ตารางภาคผนวก ข 2 ผลการวิเคราะห์ปริมาณความชื้นของผลมะหลอดหลังการสกัดในสัปดาห์ที่ 2 

Source   df SS MS F 

Treatment 3 33.3949 11.1316 5.86* 

Error   8 15.1845 1.8981  

Total   11 48.5794   

C.V (ร้อยละ) 2.15 

* หมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P≤0.05) 
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ตารางภาคผนวก ข 3 ผลการวิเคราะห์ปริมาณความชื้นของผลมะหลอดหลังการสกัดในสัปดาห์ที่ 3 

Source   df SS MS F 

Treatment 3 90.0558 30.0186 20.04* 

Error   8 11.9841 1.4980  

Total   11 102.0399   

C.V (ร้อยละ) 2.03 

* หมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P≤0.05) 

 

ตารางภาคผนวก ข 4 ผลการวิเคราะห์ปริมาณความชื้นของผลมะหลอดหลังการสกัดในสัปดาห์ที่ 4 

Source   df SS MS F 

Treatment 3 10.7907 3.5969 52.45* 

Error   8 0.5486 0.0686  

Total   11 11.3393   

C.V (ร้อยละ) 0.49 

* หมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P≤0.05) 
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ตารางภาคผนวก ข 5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าความเป็นกรด-ด่าง ของน้ ามะหลอดใน
สัปดาห์ที่ 1 

Source   df SS MS F 

Treatment 3 0.0102 0.0034 45.33* 

Error   8 0.0006 0.0001  

Total   11 0.0108   

C.V (ร้อยละ) 0.32 

 * หมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P≤0.05) 

 

ตารางภาคผนวก ข 6 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าความเป็นกรด-ด่าง ของน้ ามะหลอดใน
สัปดาห์ที่ 2 

Source   df SS MS F 

Treatment 3 0.0035 0.0011 35.00* 

Error   8 0.0003 0.0000  

Total   11 0.0038   

C.V (ร้อยละ) 0.22 

 * หมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P≤0.05) 
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ตารางภาคผนวก ข 7 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าความเป็นกรด-ด่าง ของน้ ามะหลอดใน
สัปดาห์ที่ 3 

Source   df SS MS F 

Treatment 3 0.0040 0.0013 40.00* 

Error   8 0.0002 0.0000  

Total   11 0.0043   

C.V (ร้อยละ) 0.22 

 * หมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P≤0.05) 

 

ตารางภาคผนวก ข 8 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าความเป็นกรด-ด่าง ของน้ ามะหลอดใน
สัปดาห์ที่ 4 

Source   df SS MS F 

Treatment 3 0.0099 0.0033 15.18* 

Error   8 0.0017 0.0002   

Total   11 0.0116     

C.V (ร้อยละ) 0.58 

 * หมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P≤0.05) 
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ตารางภาคผนวก ข 9 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ (TA) ของ 
น้ ามะหลอดในสัปดาห์ที่ 1 

Source   df SS MS F 

Treatment 3 0.1940 0.0647 19.26* 

Error   8 0.0269 0.0034  

Total   11 0.2210   

C.V (ร้อยละ) 2.00 

 * หมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P≤0.05) 

 

 

ตารางภาคผนวก ข 10 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ (TA) ของ 

น้ ามะหลอดในสัปดาห์ที่ 2 

Source   df SS MS F 

Treatment 3 0.2850 0.0950 20.00* 

Error   8 0.0380 0.0047  

Total   11 0.3230   

C.V (ร้อยละ) 1.78 

 * หมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P≤0.05) 
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ตารางภาคผนวก ข 11 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ (TA) ของ 
น้ ามะหลอดในสัปดาห์ที่ 3  

Source   df SS MS F 

Treatment 3 0.0403 0.0134 2.46* 

Error   8 0.0437 0.0055  

Total   11 0.0841   

C.V (ร้อยละ) 2.03 

 * หมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P≤0.05) 

 

 

ตารางภาคผนวก ข 12 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ (TA) ของ 
น้ ามะหลอดในสัปดาห์ที่ 4 

Source   df SS MS F 

Treatment 3 0.5012 0.1671 47.40* 

Error   8 0.0282 0.0035  

Total   11 0.5294   

C.V (ร้อยละ) 1.52 

 * หมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P≤0.05) 
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ตารางภาคผนวก ข 13 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมด (˚Brix) 
ของน้ ามะหลอดในสัปดาห์ที่ 1 

Source   df SS MS F 

Treatment 3 23.7492 7.9164 51.91* 

Error   8 1.2200 0.1525  

Total   11 24.9692   

C.V (ร้อยละ) 0.75 

 * หมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P≤0.05) 

 

 

ตารางภาคผนวก ข 14 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมด (˚Brix) 
ของน้ ามะหลอดในสัปดาห์ที่ 2 

Source   df SS MS F 

Treatment 3 27.1033 9.0344 637.73* 

Error   8 0.1133 0.0141  

Total   11 27.2167   

C.V (ร้อยละ) 0.26 

 * หมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P≤0.05) 
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ตารางภาคผนวก ข 15 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมด (˚Brix) 
ของน้ ามะหลอดในสัปดาห์ที่ 3 

Source   df SS MS F 

Treatment 3 14.0000 4.6667733 26.92* 

Error   8 1.3867 0.1  

Total   11 15.3867   

C.V (ร้อยละ) 0.94 

 * หมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P≤0.05) 

 

 

ตารางภาคผนวก ข 16 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมด (˚Brix) 
ของน้ ามะหลอดในสัปดาห์ที่ 4 

Source   df SS MS F 

Treatment 3 14.8100 4.9367 70.52* 

Error   8 0.5600 0.0700  

Total 11 15.3700   

C.V (ร้อยละ) 0.61 

 * หมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P≤0.05) 
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ตารางภาคผนวก ข 17 ผลการวิเคราะห์ปริมาณน้ าที่สูญเสียของผลมะหลอดหลังการสกัด 

Source   df SS MS F 

Treatment 3 9.9225 3.3075 1.59ns 

Error   8 16.6790 2.0849  

Total   11 26.6015   

C.V (ร้อยละ) 2.15 

ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P≤0.05) 

 

 

ตารางภาคผนวก ข 18 ผลการวิเคราะห์ปริมาณน้ าตาลที่เพิ่มขึ้นของผลมะหลอดหลังการสกัด  

Source   df SS MS F 

Treatment 3 0.3793 0.1264 0.10ns 

Error   8 10.5728 1.3216  

Total   11 10.9521   

C.V (ร้อยละ) 23.24 

ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P≤0.05) 
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ตารางภาคผนวก ข 19 ผลการวิเคราะห์ปริมาณความชื้นของผลมะหลอด 

วิธีการสกัด 
ปริมาณความชื้น (% โดยน้ าหนัก) 

เริ่มต้น สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 

น้ าตาลทราย 70% 87.41±0.02 77.27±0.59 64.04±1.25 64.87±1.88 54.67±0.43 

น้ าตาลทราย 80% 87.41±0.02 75.72±1.15 65.98±2.26 58.00±1.37 52.94±0.21 

น้ าตาลกรวด 70% 87.41±0.02 75.37±4.27 61.31±0.83 58.34±0.52 55.02±0.10 

น้ าตาลกรวด 80% 87.41±0.02 75.05±0.46 64.16±0.45 60.19±0.57 52.99±0.18 

 

 

ตารางภาคผนวก ข 20 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของน้ ามะหลอดหลังการออสโมซิส  

วิธีการสกัด 

คุณสมบัติทางเคมี 

ความเป็น 

กรด-ด่าง 

ปริมาณกรด 

(ร้อยละกรดซิตริก) 

ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมด 

(˚Brix) 

น้ าตาลทราย 70% 2.52±0.01 4.25±0.08 42.60±0.40 

น้ าตาลทราย 80% 2.55±0.01 3.85±0.05 44.53±0.23 

น้ าตาลกรวด 70% 2.53±0.02 3.78±0.07 41.53±0.11 

น้ าตาลกรวด 80% 2.60±0.01 3.73±0.02 43.53±0.23 
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ตารางภาคผนวก ข 21 ผลการวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของมะหลอด 

วิธีการสกัด 
ความเป็นกรด-ด่าง 

สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 

น้ าตาลทราย 70% 2.68±0.01 2.59±0.01 2.56±0.00 2.52±0.01 

น้ าตาลทราย 80% 2.63±0.01 2.58±0.00 2.58±0.00 2.55±0.01 

น้ าตาลกรวด 70% 2.60±0.01 2.55±0.00 2.55±0.01 2.53±0.02 

น้ าตาลกรวด 80% 2.65±0.01 2.59±0.01 2.60±0.00 2.60±0.01 

 

ตารางภาคผนวก ข 22 ผลการวิเคราะห์ปริมาณกรด (ร้อยละกรดซิตริก) 

วิธีการสกัด 
ปริมาณกรด (ร้อยละกรดซิตริก) 

สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 

น้ าตาลทราย 70% 2.85±0.07 3.98±0.07 3.62±0.03 4.25±0.08 

น้ าตาลทราย 80% 3.08±0.04 3.62±0.11 3.74±0.03 3.85±0.05 

น้ าตาลกรวด 70% 2.90±0.06 4.02±0.02 3.64±0.13 3.78±0.07 

น้ าตาลกรวด 80% 2.35±0.06 3.85±0.03 3.59±0.05 3.73±0.02 
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ตารางภาคผนวก ข 23 ผลการวิเคราะห์ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมด (˚Brix) 

วิธีการสกัด 
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมด (˚Brix) 

สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 

น้ าตาลทราย 70% 50.77±0.25 43.07±0.11 42.60±0.53 42.60±0.40 

น้ าตาลทราย 80% 51.53±0.50 47.07±0.11 45.53±0.30 44.53±0.23 

น้ าตาลกรวด 70% 51.83±0.21 44.60±0.17 44.80±0.20 41.53±0.11 

น้ าตาลกรวด 80% 54.50±0.50 46.00±0.00 44.40±0.53 43.53±0.23 

 

 

ตารางภาคผนวก ข 24 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของมะหลอดหลังการออสโมซิสที่อุณหภูมิห้อง  

วิธีการสกัด 

คุณภาพของมะหลอดหลังการออสโมซิส 

ปริมาณน้ าที่สูญเสีย 

(กรัมของน้ า/ 100 กรัมของ
ตัวอย่าง) 

ปริมาณน้ าตาลที่เพิ่มขึ้น 

(กรัมของน้ าตาล/ 100 กรัมของ
ตัวอย่าง) 

น้ าตาลทราย 70% 65.87±1.45 5.24±1.01 

น้ าตาลทราย 80% 67.86±0.52 4.77±0.38 

น้ าตาลกรวด 70% 66.03±2.28 4.87±1.84 

น้ าตาลกรวด 80% 67.67±0.88 4.91±0.84 
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ภาคผนวก ค 

 

 

ภาพผนวก ค 1 น้ ามะหลอดที่ได้จากการสกัดที่อุณหภูมิห้องในสัปดาห์ที่ 1 

 

 

ภาพผนวก ค 2 น้ ามะหลอดที่ได้จากการสกัดที่อุณหภูมิห้องในสัปดาห์ที่ 2 

 

หมายเหตุ  T1 = น้ ามะหลอดที่ออสโมซิสด้วยน้ าตาลทราย 70 % โดยน้ าหนักเนื้อมะหลอดสด 

    T2 = น้ ามะหลอดที่ออสโมซิสด้วยน้ าตาลทราย 80 % โดยน้ าหนักเนื้อมะหลอดสด 

    T3 = น้ ามะหลอดที่ออสโมซิสด้วยน้ าตาลกรวด 70 % โดยน้ าหนักเนื้อมะหลอดสด 

    T4 = น้ ามะหลอดที่ออสโมซิสด้วยน้ าตาลกรวด 80 % โดยน้ าหนักเนื้อมะหลอดสด  

 

T1   T2         T3       T4 

T1   T2         T3     T4 
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ภาพผนวก ค 3 น้ ามะหลอดที่ได้จากการสกัดในสัปดาห์ที่ 3 

 

 

 

ภาพผนวก ค 4 น้ ามะหลอดที่ได้จากการสกัดในสัปดาห์ที่ 4 

 

หมายเหตุ  T1 = น้ ามะหลอดที่ออสโมซิสด้วยน้ าตาลทราย 70 % โดยน้ าหนักเนื้อมะหลอดสด 

    T2 = น้ ามะหลอดที่ออสโมซิสด้วยน้ าตาลทราย 80 % โดยน้ าหนักเนื้อมะหลอดสด 

    T3 = น้ ามะหลอดที่ออสโมซิสด้วยน้ าตาลกรวด 70 % โดยน้ าหนักเนื้อมะหลอดสด 

    T4 = น้ ามะหลอดที่ออสโมซิสด้วยน้ าตาลกรวด 80 % โดยน้ าหนักเนื้อมะหลอดสด 

 

T1   T2         T3     T4 

T1   T2         T3     T4 
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ภาพผนวก ค 5 ผลมะหลอดหลังการสกัดโดยวิธีการออสโมซิสที่อุณหภูมิห้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สกัดด้วยน ้ำตำลทรำย 70% สกัดด้วยน ้ำตำลกรวด 70% 

 

สกัดด้วยน ้ำตำลทรำย 80% สกัดด้วยน ้ำตำลกรวด 80% 
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ภาคผนวก ง 

ผลมะหลอดและปริมาตรน้้ามะหลอด 

 

       

 

 

                                                        

ภาพผนวก ง 1  ผลมะหลอดในน้ าตาลทรายและน้ าตาลกรวดก่อนเข้าตู้อบลมร้อนแบบถาด  

 

T1 มะหลอดในน้ าตาลทราย 70% โดยน้ าหนักเนื้อมะหลอดสด    
T2. มะหลอดในน้ าตาลกรวด 70% โดยน้ าหนักเนื้อมะหลอดสด 
T3. มะหลอดสดในน้ าตาลทราย 70% โดยน้ าหนักเนื้อมะหลอดสด เก็บท่ีอุณหภูมิ -20 องศา

เซลเซียส เวลา 24 ชั่วโมง   
T4. มะหลอดสดในน้ าตาลกรวด 70% โดยน้ าหนักเนื้อมะหลอดสด เก็บท่ีอุณหภูมิ -20 องศา

เซลเซียส เวลา 24 ชั่วโมง   
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ภาพผนวก ง 2  ปริมาตรน้ ามะหลอดหลังอบลมร้อน 70 องศาเซลเซียส 12 ชั่วโมง 

 

      

 

      

ภาพผนวก ง 3  ปริมาตรน้ ามะหลอดหลังอบลมร้อน 70 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง 
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ภาพผนวก ง 4 น้ ามะหลอดหลังอบลมร้อน 70 องศาเซลเซียส 36 ชั่วโมง 

 

      

 

      

ภาพผนวก ง  5 น้ ามะหลอดหลังอบลมร้อน 70 องศาเซลเซียส 48 ชั่วโมง 
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ภาคผนวก จ 

ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของการออสโมซีสน้้ามะหลอดที่อุณหภูมิสูง 

ตารางภาคผนวก จ 1 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ท่ี 12 ชั่วโมง 

Source of variation df SS MS F 

Treatment 3 0.068 0.023 3.29* 

Error 8 0.058 0.007  

Total 11 0.126   

c.v. (%)  3.40  

หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติที่นัยส าคัญ (P≤0.05) 

 

ตารางภาคผนวก จ 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ท่ี 24 ชั่วโมง 

Source of variation df SS MS F 

Treatment 3 0.044 0.015 1.67ns 

Error 8 0.072 0.009  

Total 11 0.117   

c.v. (%)  3.77 

หมายเหตุ  ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่นัยส าคัญ (P>0.05) 
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ตารางภาคผนวก จ 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ท่ี 36 ชั่วโมง 

Source of variation df SS MS F 

Treatment 3 0.125 0.042 14.00* 

Error 8 0.026 0.003  

Total 11 0.151   

c.v. (%)  2.16 

หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติที่นัยส าคัญ (P≤0.05) 

 

ตารางภาคผนวก จ 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ท่ี 48 ชั่วโมง 

Source of variation df SS MS F 

Treatment 3 0.018 0.006 1.50ns 

Error 8 0.031 0.004  

Total 11 0.049   

c.v. (%)  2.50 

หมายเหตุ  ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่นัยส าคัญ (P>0.05) 
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ตารางภาคผนวก จ 5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่ากรดทั้งหมด (Titrateable acid) ท่ี 12 
ชั่วโมง  

Source of variation df SS MS F 

Treatment 3 2.835 0.945 21.903* 

Error 8 0.345 0.043  

Total 11 3.180   

c.v. (%)  10.36 

หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติที่นัยส าคัญ (P≤0.05) 

 

ตารางภาคผนวก จ  6 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่ากรดทั้งหมด  ( Titrateable acid) ท่ี 24 
ชั่วโมง 

Source of variation df SS MS F 

Treatment 3 0.971 0.324 1.002ns 

Error 8 2.585 0.323  

Total 11 3.556   

c.v. (%)  17.01 

หมายเหตุ  ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่นัยส าคัญ (P>0.05) 
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ตารางภาคผนวก จ 7 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่ากรดทั้งหมด (Titrateable acid) ท่ี 36 
ชั่วโมง 

Source of variation df SS MS F 

Treatment 3 0.079 0.026 0.058ns 

Error 8 3.641 0.455  

Total 11 3.720   

c.v. (%)  14.4 

หมายเหตุ  ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่นัยส าคัญ (P>0.05) 

 

ตารางภาคผนวก จ 8 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่ากรดทั้งหมด (Titrateable acid) ท่ี 48 
ชั่วโมง 

Source of variation df SS MS F 

Treatment 3 1.317 0.439 1.87ns 

Error 8 1.878 0.235  

Total 11 3.195   

c.v. (%)  9.23 

หมายเหตุ  ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่นัยส าคัญ (P>0.05) 
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ตารางภาคผนวก จ 9 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าของของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด      

(˚ Brix) ท่ี 24 ชั่วโมง 

Source of variation df SS MS F 

Treatment 3 3.856 1.285 5.057* 

Error 8 2.033 0.254  

Total 11 5.889   

c.v. (%)  8.52 

หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติที่นัยส าคัญ (P≤0.05) 

 

ตารางภาคผนวก จ 10 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าของของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด 

(˚ Brix) ท่ี 36 ชั่วโมง 

Source of variation df SS MS F 

Treatment 3 1.489 0.496 0.240ns 

Error 8 16.573 2.072  

Total 11 18.062   

c.v. (%)  2.57 

หมายเหตุ  ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่นัยส าคัญ (P>0.05) 
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ตารางภาคผนวก จ 11 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าของของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด(˚ 
Brix) ท่ี 48 ชั่วโมง 

Source of variation df SS MS F 

Treatment 3 22.376 7.459 1.887ns 

Error 8 31.627 3.953  

Total 11 54.002   

c.v. (%)  3.49 

หมายเหตุ  ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่นัยส าคัญ (P>0.05) 

 

ตารางภาคผนวก จ 12 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าความชื้น  (% โดยน้ าหนักผลสด)             
ท่ี 12 ชั่วโมง  

Source of variation df SS MS F 

Treatment 3 144.830 48.277 3.854* 

Error 8 100.200 12.525  

Total 11 245.030   

c.v. (%)  4.27 

หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติที่นัยส าคัญ (P≤0.05) 
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ตารางภาคผนวก จ 13 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าความชื้น  (% โดยน้ าหนักผลสด) ท่ี 

24 ชั่วโมง 

Source of variation df SS MS F 

Treatment 3 102.567 34.189 2.025ns 

Error 8 135.100 16.887  

Total 11 237.667   

c.v. (%)  5.44 

หมายเหตุ  ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่นัยส าคัญ (P>0.05) 

 

ตารางภาคผนวก จ 14 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าความชื้น  (% โดยน้ าหนักผลสด) ท่ี 

36 ชั่วโม 

Source of variation df SS MS F 

Treatment 3 13.289 4.430 0.143ns 

Error 8 247.373 30.922  

Total 11 260.663   

c.v. (%)  9.40 

หมายเหตุ  ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่นัยส าคัญ (P>0.05) 
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ตารางภาคผนวก จ 15 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าความชื้น  (% โดยน้ าหนักผลสด) ที่ 

48 ชั่วโมง 

Source of variation df SS MS F 

Treatment 3 122.213 40.738 1.700ns 

Error 8 191.693 23.962  

Total 11 313.907   

c.v. (%)  8.66 

หมายเหตุ  ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่นัยส าคัญ (P>0.05) 

 

ตารางภาคผนวก จ  16 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าปริมาตรน้ ามะหลอด (มิลลิลิตร)       
ท่ี 12 ชั่วโมง 

Source of variation df SS MS F 

Treatment 3 68.727 22.909 33.939* 

Error 8 5.400 0.675  

Total 11 74.127   

c.v. (%)  4.02 

หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติที่นัยส าคัญ (P≤0.05) 
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ตารางภาคผนวก จ 17 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าปริมาตรน้ ามะหลอด (มิลลิลิตร)       

ท่ี 24 ชั่วโมง 

Source of variation df SS MS F 

Treatment 3 78.257 26.086 47.863* 

Error 8 4.360 0.545  

Total 11 82.617   

c.v. (%)  2.55 

หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติที่นัยส าคัญ (P≤0.05) 

 

ตารางภาคผนวก จ 18 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าปริมาตรน้ ามะหลอด (มิลลิลิตร)       

ท่ี 36 ชั่วโมง 

Source of variation df SS MS F 

Treatment 3 76.420 25.473 55.077* 

Error 8 3.700 0.462  

Total 11 80.120   

c.v. (%)  1.84 

หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติที่นัยส าคัญ (P≤0.05) 
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ตารางภาคผนวก จ 19 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าปริมาตรน้ ามะหลอด (มิลลิลิตร)       

ท่ี 48 ชั่วโมง 

Source of variation df SS MS F 

Treatment 3 170.830 56.943 53.932* 

Error 8 8.447 1.056  

Total 11 179.277   

c.v. (%)  2.29 

หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) 

 


