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บทคัดยอ 
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เมื่อแชดวยน้ําเปลาในระหวางการเก็บรักษา  มีจํานวน E. coli ลดลง เพียง 1.82 log cfu/g 
ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาน้ําหมักจากเปลือกสับปะรดมีประสิทธิภาพในการลดปริมาณ E. coli ใน 
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Abst ract  

 
 Fermented pineapple peel juice can be an alternative to the use of chemical 
disinfectant to wash fresh-cut lettuce. This study was to investigate the efficiency of 
fermented pineapple peel juice with a starter culture of lactic acid bacteria (9 log cfu 
/ ml) to inhibiting E. coli at the initial load 5 log cfu / g compared to lactic acid. The 
result showed that the lettuce soaked in 1.0% lactic acid and 1.5% of fermented 
pineapple peel juice were the best treatment to reduce the number of E. coli to 
2.70 log cfu / g and 2.72 log cfu / g , respectively, were not significantly different (p > 
0.05). In contrast, the count of E. coli when soaked with water during storage has 
decreased only 1.82 log cfu / g. Results concluded that the fermented pineapple 
peel juice could reduce and delay the growth of E. coli in the lettuce. 
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บทที่ 1  
บทนํา 

 
1.1 ความสําคัญและที่มาของงานวิจัย 
 
 ในปจจุบันการบริโภคผักสดโดยเฉพาะผักกาดแกวไดรับความนิยมมากจากผูบริโภคผูรัก 
สุขภาพ เนื่องจากเปนสวนประกอบในผักสลัด  ซึ่งอาจมีการปนเปอนของจุลินทรียที่ติดมากับผิวของ 
พืชผัก จากกระบวนการทางเกษตรกรรม ทําใหเกิดการเสื่อมคุณภาพไดเร็ว และไมเปนที่ตองการของ 
ผูบริโภค  อาจเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการเนาเสีย และกอใหเกิดโรคได ดังนั้นหากสามารถยับยั้งหรือลด 
จํานวนจุลินทรียปนเปอนในผลิตผลทางการเกษตรได ก็สามารถลดปญหาดังกลาวได  ดวยเหตุนี้จึง 
จําเปนตองมีการศึกษาวิธีการตาง ๆ เพื่อปองกันหรือลดการปนเปอนของจุลินทรียเหลานี้ แตขอมูล 
การศึกษาวิจัยของสารยับยั้งจุลินทรียในผักสดยังมีนอย เพื่อเปนการรองรับการขยายตัวของการ 
บริโภคผักสดที่มากขึ้น ดวยกระแสการรักษาสุขภาพ และเพื่อเปนแนวทางสําหรับการศึกษาวิจัยทาง 
ดานผักและผลไมแปรรูปพรอมบริโภค  

 เปลือกสับปะรดซึ่งเปนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมีสารอาหารหลายชนิดที่เหมาะสมตอการ 
เจริญเติบโตของจุลินทรียโดยเฉพาะ Lactobacillus plantarum ซึ่งเปนแบคทีเรียกรดแลคติค 
(จุลินทรียที่กอใหเกิดประโยชน) ที่มักปนเปอนมากับผักและผลไม  และมีบทบาทในกระบวนการหมัก 
เปลือกสับปะรดใหเกิดเปนกรดอินทรีย นั่นคือ กรดแลคติค  ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรียกอโรคได ไดแก 
Escherichia coli  (E. coli) เปนตน เนื่องจากจุลินทรียกอโรคจะไมสามารถเจริญเติบโตไดที่สภาวะ 
เปนกรดสูง (Tajkarimi and Ibrahim, 2011)  การวิจัยครั้งนี้จึงตองการที่จะศึกษากระบวนการหมัก 
น้ําชีวภาพจากเปลือกผลไม และตรวจสอบกิจกรรมการยับยั้งจุลินทรียกอโรคในพืชผักบริโภคสด เพื่อ 
บงชี้ใหเห็นถึงการผลิตน้ําหมักชีวภาพที่ไดจากเปลือกสับปะรดซึ่งเปนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรใหได
มาตรฐาน  มีความปลอดภัย และกอใหเกิดคุณประโยชนตอผูบริโภคสูงสุด 

 

1.2 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตน้ําหมักจากเปลือกผลไมโดยใชกลาเชื้อ Lactobacillus  
plantarum M29 

 2. เพื่อศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของผลิตภัณฑน้ําหมักจากเปลือกผลไมและเวลาที่นํามาแช 
ผักกาดแกว ตอกิจกรรมในการยับยั้งจุลินทรียกอโรค Escherichia coli ในผักกาดแกว 
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1.3  ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 

โครงการวิจัยนี้เปนการศึกษากระบวนการผลิตน้ําหมักจากเปลือกผลไมโดยใชกลาเชื้อ  
Lactobacillus plantarum M29  โดยทําการวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ  เคมี และจุลชีววิทยา  
รวมทั้งทําการศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของผลิตภัณฑน้ําหมักจากเปลือกสับปะรดและเวลาที่นํามาแช 
ผักกาดแกวตอกิจกรรมในการยับยั้งจุลินทรียกอโรค 
 

1.4  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
      1. ทราบถึงวิธีการผลิตน้ําหมักจากเปลือกสับปะรดโดยการใชกลาเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติค 
      2. ทราบถึงความสามารถของน้ําหมักจากเปลือกสับปะรด ที่ชวยยับยั้งจุลินทรียในผักกาดแกวสด  
      3. ทราบถึงปริมาณความเขมขนที่เหมาะสมของน้ําหมักจากเปลือกผลไมและเวลาที่ใชในการแช 
ผักกาดแกวสดตอฤทธิ์การยับยั้งจุลินทรีย 
      4. เปนแนวทางในการใชวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร 
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บทที่ 2  
ตรวจเอกสาร 

 
1.  สับปะรด (Pineapple)   
 

 สับปะรดมีถิ่นกําเนิดอยูในบริเวณอเมริกากลางและทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต  
ไดแก  ประเทศบราซิล  อารเจนตินา  และปารากวัย  พืชชนิดนี้เจริญเติบโตไดดีในเขตรอน แหลง 
ปลูกที่สําคัญ ไดแก  อัฟริกาใต  ไอวอรี่โคสต  เคนยา  ฮาวาย  ควีนสแลนด  ฟลิปปนส  และไทย  
พันธุสับปะรดมีจํานวนมาก  แตที่นิยมปลูกคือพันธุปตตาเวีย  เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมทั้ง 
การบริโภคผลสดและเปน วัตถุดิบสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสับปะรดกระปอง (จินดารัฐ,2539)  
สับปะรดจัดไดวาเปนพืชที่มี ความทนตอสภาพแวดลอมที่แหงแลงไดดี  สามารถปลูกไดในดินแทบ 
ทุกแหงในประเทศไทย  แหลงปลูก สับปะรดที่สําคัญของประเทศไทยสวนใหญอยูในบริเวณใกลทะเล  
เชน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  เพชรบุรี  ชลบุรี  ระยอง  ฉะเชิงเทรา  จันทบุรี  ตราด  และจังหวัด 
ตาง ๆ  ในภาคใต  เชน ภูเก็ต  พังงา  ชุมพร    ปจจุบันมีการปลูกสับปะรดในแถบภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือบริเวณแมน้ําโขง  และภาคเหนือในหลายจังหวัด (สมพร,2549) 

สับปะรดเปนพืชที่มีคุณคาทางโภชนาการคอนขางสูง  เพราะมีสารอาหารวิตามิน  และ 
แรธาตุหลายชนิด เชน  ไขมันคารโบไฮเดรต  โปรตีน  ฟอสฟอรัส  เหล็ก  แคลเซียม  วิตามินเอ  
วิตามินบีหนึ่ง  วิตามินบีสอง  วิตามินซี  ไนอะซีน  โดยในเนื้อสับปะรด  100  กรัม  จะใหพลังงาน 
ทั้งหมด  54  แคลอรี  ประโยชนของสับปะรดมีมากมายสามารถรับประทานสด  หรือแปรรูปเปน 
สับปะรดแชอิ่ม  สับปะรดกวน  แยมสับปะรดบรรจุกระปอง  คั้นทําน้ําสับปะรด  หรือนําสับปะรดมา 
ผสมในอาหาร  นอกจากนั้นยังสามารถนํามาใชในการหมักเนื้อเพื่อชวยทําใหเนื้อนุม  สวนตาง ๆ 
ของสับปะรดยังมีสรรพคุณเปนยาสามารถแกไอ  แกอักเสบ  ขับเสมหะ  ชวยขับปสสาวะ  แกนิ่วได  
สวนเศษที่เหลือของสับปะรดจากโรงงานอุตสาหกรรมสามารถนํามาแปรรูปผลิตเปนน้ําเชื่อม  แอล- 
กอฮอล  น้ําสมสายชูไวน  และกรดอินทรีย เชน  กรดซิตริก  (citric acid)  กรดมาลิก  (malic acid)  
และกรดแอสคอรบิก (ascorbic acid)  และสารสกัดจากเปลือกสับปะรดยังมีคุณสมบัติยับยั้งการ 
ทํางานของเอนไซมพอลีฟนอลออกซิเดส  (polyphenoloxidase)  ไดซึ่งเอนไซมชนิดนี้ สรางปญหา 
ใหกับผลิตภัณฑผักผลไม  ไดแก  ผักผลไมสดตัดแตงผักผลไมบรรจุกระปอง  และน้ําผักผลไมบรรจุ 
ขวดเปนอยางมาก  เพราะทําใหเกิดสีน้ําตาลที่ผักและผลไมขณะปอกเปลือก  หั่น  ปน  บด  หรือแช 
เยือกแข็ง  การเกิดสีน้ําตาลเปนสาเหตุทําใหผักผลไมมีสีคล้ํา ทําใหไมเปนที่ยอมรับของผูบริโภค  
อายุการเก็บรักษาสั้น  อีกทั้งยังสงผลกระทบตอมูลคาทางการตลาดทําใหมูลคาของผลิตภัณฑผักและ 
ผลไมลดลง  ดังนั้นในอนาคตสารสกัดจากเปลือกสับปะรดจึงเปนทางเลือกหนึ่งที่จะนํามาใชในการ 
ยับยั้งปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลซึ่งนอกจากจะชวยรักษาคุณภาพของผลผลิต ยังชวยลดปริมาณการใช 
สารเคมี  ซึ่งเปนการเพิ่มความปลอดภัยใหแกผูบริโภค และยังเปนการเพิ่มมูลคาใหกับเปลือกสับปะรด 
อีกดวย (สมพร,2549) 
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2. บทบาทของแบคทีเรียกรดแลคติคตอน้ําหมักชีวภาพ  
 

      จุลินทรียที่มีในน้ําหมักชีวภาพมีหลายประเภท แตจุลินทรียที่มีบทบาทสําคัญในกระบวน 
การหมักน้ําหมักชีวภาพ  ไดแก  แบคทีเรีย  เชื้อรา  โดยมีบทบาทสําคัญในการยอยสลายวัสดุอินทรีย  
และเกิดปฏิกิริยาทางชีวภาพเคมีตางๆ  ในการผลิตน้ําหมักชีวภาพ (อานัฐ, 2551)   โดยบทบาทของ 
จุลินทรีย ในกระบวนการทําน้ําหมักจากเปลือกสับปะรดจะเนนไปที่แบคทเีรียที่พบในน้ําหมักชีวภาพ 
หลายสายพันธุมีบทบาทในการยอยสลายวัสดุที่ใชในการผลิต วัสดุที่ใชในการผลิตน้ําหมักชีวภาพเปน 
วัสดุอินทรียมาจากสิ่งมีชีวิตทั้งจากพืชและสัตว  แบคทีเรียยอยสลายวัสดุอินทรียทําใหสารประกอบ 
โมเลกุลที่มีขนาดใหญๆเล็กลง  และปลดปลอยธาตุอาหารออกมาในรูปที่พืชสามารถนําไปใชประโยชน 
ได โดยเนนไปที่แบคทีเรียผลิตกรดแลคติค ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียกลุมนี้เปนแกรม 
บวกอยูในสกุล Lactobacillaceae  จะไมมีการสรางสปอร รปูรางของเซลลมีลักษณะเปนทอนสั้น 
แบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติคจะมีสวนเกี่ยวของอยางมากในการผลิตน้ําหมักชีวภาพสามารถสังเคราะห 
กรดแลคติคเปนผลิตภัณฑหลักระหวางกระบวนการหมักคารโบไฮเดรต (Axelsson, 2004)  หรือกระ- 
บวนการผลิตที่มีน้ําตาลมาเกี่ยวของโดยแบคทีเรียกลุมนี้สามารถสรางกรดอินทรียชนิดอื่น ๆ รวมทั้ง 
เอทานอล  และคารบอนไดออกไซด 

       แบคทีเรียชนิดนี้จัดอยูในพวก  Anaerobic  หรือ  Facultative  ไดแก  แบคทีเรียใน 
สกุล Lactobacillus sp. มีความตองการสารอาหารพวกสารประกอบอินทรียที่มีโครงสรางซับซอน 
พบในกระบวนการหมัก มีการเจริญเติบโตในสภาพที่ไมมีออกซิเจนแตก็มีความสามารถในการเพิ่ม 
จํานวนเซลลไดดีในสภาพที่มีออกซิเจนดวย  น้ําตาลเปนแหลงพลังงานที่สําคัญของแบคทีเรียชนิดนี้ 
แบคทีเรียกรดแลคติกแบงออกไดเปน  2  กลุมคือ  กลุมที่หนึ่งเรียกวา  Homofermentative  
จุลินทรียกลุมนี้จะใหผลิตภัณฑเปนกรดแลคติค  (Lactic  Acid)  เทานั้น  สําหรับกลุมที่สองเรียกวา  
Heterofermentative  หลังจากกระบวนการหมักจะไดกรดแลคติค  กรดอะซิติก  กรดฟอรมิก  
กลีเซอรอล  แอลกอฮอล  และ คารบอนไดออกไซด  โดยทั่วไปแลวแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติค 
จะมีอยูอยูในสภาพธรรมชาติทั้งในพืชผัก  ผลไม  เนื้อสัตว  และ ผลิตภัณฑนม  กรดแลคติคที่ไดนี้ 
มีบทบาทสําคัญในการถนอมอาหารหลายชนิด  เชน  ผักดองตางๆ  ผลิตภัณฑนมพวกทําเนยแข็ง  
จุลินทรียดังกลาวมีความสามารถทนทานตอสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปไดดี  ทนตอสภาพความ 
เปนกรดสูง สภาวะความเปนกรดสูงนี้จะมีผลกระทบตอการยับยั้งการเพิ่มจํานวนเซลลหรือกําจัดกลุม 
จุลินทรียที่กอใหเกิดการเนาเสียของอาหาร (อานัฐ, 2551)   จากความสามารถในกระบวนการเมตา- 
บอลิซึม มีความสามารถปรับตัวตอสภาพแวดลอมในกระบวนการหมักไดอยางกวางขวาง  แบคทีเรีย 
กรดแลคติคถูกนํามาใชในการผลิตอาหารและถนอมอาหารมาเปนระยะเวลายาวนาน และถูกนํามาใช 
เปนกลาเชื้อกันอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมอาหารหมักดอง ไมวาจะเปนผลิตภัณฑนมหมัก (dairy 
product), ผักดองและผลไมดอง (pickled fruits and vegetables) และหญาหมัก (silage) (Eom 
et al., 2007)  เปนตน แบคทีเรียกรดแลคติคเหลานี้สามารถนํามาใชในอาหารไดอยางปลอดภัยโดย 
ไดยอมรับวาเปนจุลินทรียที่ปลอดภัย (Generally Recognized As Safe; GRAS) เพื่อยืดอายุของ 
อาหาร  เพิ่มคุณคาทางโภชนาการ  ปรับปรุงกลิ่นรส และคุณภาพของผลิตภัณฑ (Sybesma et al., 
2006)  ทั้งยังมีคุณสมบัติในการใชคารโบไฮเดรตที่ซับซอน หรือกลุมพรีไบโอติก เชน ฟรุคโตโอลิโก-
แซคคาไรด ซึ่งไมสามารถยอยสลายไดโดยมนุษย   และจุลินทรียชนิดอื่น ๆ  (Saulnier et al., 2007)    
นอกจากจะมีบทบาทในการแปรรูปอาหารหมักดองแลว ยังสามารถยับยั้งการเจริญและทําลาย 
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จุลินทรียที่ทําใหอาหารเนาเสียรวมทั้งจุลินทรียกอโรคอีกดวย   เนื่องจากกรดอินทรียที่ผลิตได นั่นคือ 
กรดแลคติคเปนหลักมีฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรียกอโรคได ไดแก Escherichia coli เปนตน ในผักสดได  
ซึ่งจุลินทรียกอโรคจะไมสามารถเจริญเติบโตไดที่สภาวะเปนกรดสูง (Tajkarimi and Ibrahim, 2011)  
ในปจจุบันผูบริโภคเอาใจใสตอสุขภาพมากขึ้น และพยายามหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีในการถนอม 
อาหาร ทําใหมีความสนใจในการนําสารยับยั้งจุลินทรียจากธรรมชาติ มาใชแทนสารเคมีกัน มากขึ้น 
 
3. ผักกาดแกว   
 
       ผักกาดแกว  (Lactuca  Sativa  Varr.  Capitata)  หรือ  iceberg  lettuce  
เปนพืชลมลุก  ลําตนเปนกอ  มีใบหอซอนกันเปนหัวกลม  ใบมีลักษณะบางกรอบ  ขอบใบหยัก  มีสี 
เขียวออน ใหผลผลิตมากในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม ปลูกไดดีในอากาศเย็น และยังมี 
สรรพคุณปองกันโรคโลหิตจาง  ปองกันมะเร็ง  ชวยบรรเทาอาการทองผูก  และเหมาะสําหรับผูปวย 
โรคเบาหวาน  อีกทั้งมีฤทธิ์เปนยานอนหลับออน ๆ  นิยมรับประทานเปนผักสดหรือทําสลัดผักทั้งใน 
และตางประเทศ  (นิดา, 2545) 
 
        ผักกาดแกวเมื่อมีการตัดแตง  และเก็บรักษาจะพบวามีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง 
กายภาพและจํานวนเชื้อจุลินทรีย  ซึ่งเปนตัวบงชี้คุณภาพของสินคา  (Diana et al., 2005)  ผักกาด 
แกวมักมีสีน้ําตาลบริเวณกาน และขอบใบที่มีการตัดแตง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสีตั้งแต 
ชั่วโมงที่  24  ของการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ  4  องศาเซลเซียส  ซึ่งทําใหอายุการเก็บรักษาของ 
ผลิตภัณฑสั้น  นอกจากนี้การตัดแตงทําใหเกิดบาดแผลซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดสีน้ําตาล เนื่องจาก 
ปฏิกิริยาเอนไซม  (จริงแท, 2541)  การหั่นหรือการตัดแตงผักกาดแกวทําใหเกิดบาดแผล  และผลิตผล 
ทําใหมีอัตราการหายใจสูงขึ้น  ทําใหเอนไซม  phenyl  ammonia  lyase  (PAL)  เขาทําปฏิกิริยากับ  
phenylalanine  เกิดสารประกอบฟนอลซึ่งเปนซับสเตรตของการเกิดสีน้ําตาล  ซึ่งขนาดของการ 
ตัดแตงมีผลตอการทํางานของเอนไซม  PAL  ใหมี ประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น  และไดศึกษาผล 
ของการตัดแตงผักกาดแกวที่แตกตางกันตอ ประสิทธิภาพในการทํางานของเอนไซม PAL พบวาผักกาด 
แกวที่ตัดแตงใหมีขนาดเล็กลงจะทําใหเอนไซม  PAL  มีประสิทธิภาพการทํางานมากกวาผักที่มีการตัด 
แตงใหมีขนาดใหญ  และเมื่อเก็บรักษา ที่อุณหภูมิ  4  องศาเซลเซียสไวนานขึ้นเอนไซม  PAL จะลดลง 
เนื่องจากนําไปสรางสารประกอบฟนอล ในเซลลเพื่อเปนซับสเตรต  และทําปฏิกิริยากับเอนไซม  PPO  
เกิดสีน้ําตาลบริเวณกานใบ  (Elena  et al.,2006) 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินงานวิจัย 

 
การเตรียมกลาเชื้อเริ่มตน (starter) สําหรับทําน้ําหมักเปลือกสับปะรด 
 

การเตรียมกลาเชื้อบริสุทธิ์เริ่มตนสําหรับน้ําหมักเปลือกสับปะรด  เริ่มจากการนําเชื้อ 
บริสุทธิ์ที่เก็บไวที่  -20OC  มาเลี้ยงบนอาหารแข็ง  de Man Rogosa Sharpe  (MRS)  บมเปน เวลา 
2 วัน  ที่อุณหภูมิ 37OC  จากนั้นยายโคโลนีเดี่ยวลงในอาหารเหลว  MRS  ปริมาตร  10  มิลลิลิตร  
บมเปนเวลา  2  วัน ที่อุณหภูมิ 37OC  หลังจากบมแลวนํามา 20  มิลลิลิตร (10% v/v)  เติมลง 
ไปในน้ําสับปะรดไรเชื้อปริมาตร 200  มิลลิลิตร  บมเปนเวลา  12-18  ชั่วโมง  ที่อุณหภูมิ 37OC  
จึงนําไปใชเปนหัวเชื้อบริสุทธิ์ในน้ําหมักเปลือกสับปะรดตอไป 

 
การทดลองที่ 1 การศึกษาการกระบวนการผลิตน้ําหมักจากเปลือกผลไมโดยใช Lactobacillus 
plantarum M29 

          นําเปลือกสับปะรดมาทําความสะอาด และตัดเปนชิ้นเล็ก ๆ มาตมรวมกับน้ําตาล และน้ําโดย 
มีสูตรแบบอัตราสวน 1:3:10 คือ น้ําตาล: ผลไม: น้ํา จนเดือด  ทิ้งไวจนมีอุณหภูมิประมาณ 45 ๐C 
แลวนําไปหมักดวย L. plantarum M29 (วินี, 2553) โดยใชปริมาณกลาเชื้อเริ่มตนที่ความเขมขน 
1% ทําการ ทดลอง 3 ซ้ํา  จากนั้นทําการวัดคาความเปนกรดดาง รอยละความเปนกรด  และปริมาณ 
ของแข็งทั้งหมดที่ 0, 3, 5, 7 วัน หรือจนกวาคาความเปนกรดดางจะคงที่ (ไมเกิน 4.3) และรอยละ 
ความเปนกรดมากกวา 1%  โดยนํามาศึกษาผลของการหมักตอคุณภาพทางกายภาพ  เคมี และ 
จุลชีววิทยา ดังตอไปนี้ 
 

1.1 คุณสมบัติทางกายภาพ 
      ศึกษาโดยการสังเกตลักษณะปรากฏโดยตองเปนของเหลว  อาจตกตะกอนเมื่อวางทิ้งไว 
อาจมีชิ้นเนื้อพืชปนอยูไดบางเล็กนอย และตองมีสี กลิ่นตามธรรมชาติของสวนประกอบที่ใช และ 
กรรมวิธีการผลิต  ปราศจากกลิ่นอื่น ๆ ที่ไมพึงประสงค (อางอิงจาก มผช.481/2547)  
 

1.2 คุณสมบัติทางเคม ี
     วัคคาความเปนกรด-ดาง (pH)  รอยละความเปนกรด-ดาง (Acidity)  และปริมาณของ 

แข็งทั้งหมด (TSS)  ดัดแปลงจาก Tianpech et al. (2008) 
 

1.2 คุณภาพทางจุลชีววิทยา 
     สุมตัวอยางน้ําหมักจากเปลือกสับปะรดปริมาตร 1 มิลลิลิตร เติมลงในสารละลาย 

น้ําเกลือ ความเขมขนรอยละ 0.85 ที่ผานการฆาเชื้อแลวปริมาตร 9 มิลลิลิตร ผสมดวยเครื่องผสม 
จะไดสารละลาย ที่มีความเจือจาง 10 เทา จากนั้นนําสารละลายตัวอยางที่ไดมาเจือจางในสารละลาย 
น้ําเกลือที่ผานการฆาเชื้อแลวในอัตราสวน 1:9 ในหลอดทดลอง ไดสารละลายตัวอยางที่มีระดับความ 
เจือจาง 100 เทา ทําการเจือจางตอจนไดความเขมขนที่ตองการตั้งแต 100 ถึง 10-6  ตรวจหาปริมาณ 
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เชื้อแบคทีเรียกรดแลคติคที่มีชีวิต โดยใชอาหารเลี้ยงเชื้อ MRS ดวยเทคนิค pour plate นําไปบม 
ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 72 ชั่วโมง จานอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีจํานวนโคโลนีตั้งแต 20-
350 จะถูกนํามานับและรายงานปริมาณเชื้อที่นับไดในหนวย colony forming unit  (CFU) ตอ 
มิลลิลิตรของน้ําหมัก ดัดแปลงจากวิธีการของ Vinderola and Reinheimer (2000)   

 
การทดลองที่ 2
 การศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของผลิตภัณฑน้ําหมักจากเปลือกผลไมและเวลาในการแชผัก 
กาดหอมหอตอกิจกรรมในการยับยั้งจุลินทรียกอโรค 

นําผักกาดหอมหอที่ซื้อจากตลาด โดยการกําจัดสวนนอกสุดของผักกาดหอมออกกอน 
และนํามาหั่นใหมีขนาด 5X5 เซนติเมตร (Zhang et al., 2009)  โดยเติมเชื้อ E. coli เริ่มตนที่ 5 
logCFU/g จากนั้นนํามาจุมในสิ่งทดลองตาง ๆ เปนเวลา 5 นาที  โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD 
(Completely randomized design) มีทั้งหมด 7 สิ่งทดลอง ดังนี้ 
 สิ่งทดลองที่ 1 ชุดควบคุม (น้ําเปลา) 
 สิ่งทดลองที่ 2 น้ําหมัก ความเขมขน 0.5 %  
 สิ่งทดลองที่ 3 น้ําหมัก ความเขมขน 1.0 %  
 สิ่งทดลองที่ 4 น้ําหมัก ความเขมขน 1.5 %  
 สิ่งทดลองที่ 5 กรดแลคติค ความเขมขน 0.25 %  
 สิ่งทดลองที่ 6 กรดแลคติค ความเขมขน 0.5 % 
 สิ่งทดลองที่ 6 กรดแลคติค ความเขมขน 1.0 % 
 หลังจากนั้นนําผักกาดหอมจํานวน 100 กรัม เก็บรักษาในถุงพลาสติก (ขนาด 27x24 
เซนติเมตร) กอนนํามาวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงทางจุลินทรีย และศึกษาระยะเวลาการเก็บรักษาใน 
ถุงพลาสติก ที่อุณหภูมิ 7 ± 1 องศาเซลเซียส เปนเวลา 0, 1, 3 และ 5 วัน โดยการศึกษาจาก 
ลักษณะปรากฏ 

นําผักกาดหอมที่ไดมาตรวจวิเคราะหตัวอยางละ 3 ซ้ํา ปริมาณ 10 กรัม เติมลงในสารละลาย 
น้ําเกลือความเขมขนรอยละ 0.85 ที่ผานการฆาเชื้อแลวปริมาตร 90 มิลลิลิตร ตีผสมดวยเครื่องตีผสม 
ตัวอยาง จะไดสารละลายที่มีความเจือจาง 10 เทา จากนั้นนําสารละลายตัวอยางที่ไดมาเจือจาง 
ในสารละลาย น้ําเกลือที่ผานการฆาเชื้อแลวในอัตราสวน 1:9 ในหลอดทดลอง ไดสารละลายตัวอยาง 
ที่มีความเจือจาง 100 เทา ทําการเจือจางตอจนไดความเขมขนที่ตองการตั้งแต 100 ถึง 10-6 จากนั้น 
ทําการหาปริมาณเชื้อจุลินทรียชนิดตาง ๆ ทําโดยใชไมโครปเปตดูดสารละลายตัวอยางความเขมขนที่ 
ตองการมา 1 มิลลิลิตร ใสลงในจานอาหารเลี้ยงเชื้อที่ผานการฆาเชื้อแลว จากนั้นเทอาหารเลี้ยงเชื้อที่ 
เหมาะสมกับเชื้อจุลินทรียชนิดนั้น ๆ ลงไปผสมใหเขากัน นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 48+3 ชั่วโมง รายงาน ปริมาณเชื้อที่นับไดในหนวย colony forming unit (CFU)/มิลลิลิตร 
ของน้ําผักกาดหอมปน สําหรับสูตรอาหารที่เหมาะสมในการตรวจหาปริมาณเชื้อ Escherichia coli 
(E. coli) ใชอาหารเลี้ยงเชื้อ Eosin methyleneble agar (EMB), เชื้อ Salmonella ใชอาหารเลี้ยง 
เชื้อ SS agar,  เชื้อ Lactobacillus plantarum ใชอาหารเลี้ยงเชื้อ MRS รายงานปริมาณเชื้อที่นับ 
ไดในหนวย Log10CFU/มิลลิลิตรของน้ําผักกาดหอมปน 
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การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
 
 วิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance) และเปรียบเทียบความแตกตางของ 
คาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Rang Test (DMRT) 
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บทที่ 4 
ผลและวิจารณ 

 
1. การวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพของน้ําหมักจากเปลือกสับปะรด 
 
 จากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑน้ําหมักจากเปลือกสับปะรด เมื่อนํามาวิเคราะหคุณสมบัติ 
ทางกายภาพ  ไดผลการทดลองดังตารางที่  1   
 
ตารางที่  1 การเปลี่ยนแปลงทางดานลักษณะปรากฎของน้ําหมักจากเปลือกสับปะรดระหวางการ 
หมักเปนเวลา  0  3  5  และ  7  วัน 
 

น้ําหมักจากเปลือกสับปะรด 
การเปลี่ยนแปลงทางดานลักษณะปรากฎ 

วันที่ 0 วันที่ 3 วันที่ 5 วันที่ 7 

ชุดควบคุม(ไมใสกลาเชื้อ) 
สีเหลืองใสมี
ตะกอน 

สีเหลืองคล้ํามี
ตะกอน 

สีเหลืองคล้ํา 
มีตะกอน 

สีเหลืองคล้ํา 
มีตะกอน 

ปริมาณกลาเชื้อเริ่มตนที่ 1% 
สีเหลืองใสมี
ตะกอน 

สีเหลืองใสมี 
ตะกอน 

สีเหลืองใสมี 
ตะกอน 

มีเชื้อราขึ้นเล็ก 
นอย 

ปริมาณกลาเชื้อเริ่มตนที่ 2% 
สีเหลืองใสมี
ตะกอน 

สีเหลืองใสมี 
ตะกอน 

มีเชื้อราขึ้นเปนฝา
ขาวมาก 

มีเชื้อราขึ้นเปนฝา
ขาวมาก 

ปริมาณกลาเชื้อเริ่มตนที่ 3% 
สีเหลืองใสมี
ตะกอน 

สีเหลืองใสมี 
ตะกอน 

มีเชื้อราขึ้นเปนฝา
ขาวมาก 

มีเชื้อราขึ้นเปนฝา
ขาวมาก 

 
จากกระบวนการผลิตน้ําหมักจากเปลือกสับปะรด  ลักษณะของน้ําหมักจากเปลือกสับปะรด 

ที่ไดจะมีสีเหลืองใส  มีตะกอน  และเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง 
ลักษณะปรากฎ  โดยน้ําหมักจากเปลือกสับปะรดชุดควบคุมที่ไมมีการใสกลาเชื้อเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ในวันที่  3  โดยเริ่มมีสีคล้ํา  มีตะกอน  น้ําหมักจากเปลือกสับปะรดปริมาณกลาเชื้อเริ่มตนที่  1%  
เกิดการเปลี่ยนแปลงในวันที่  7  โดยมีเชื้อราขึ้นเปนฝาขาวเล็กนอย  น้ําหมักจากเปลือกสับปะรด 
ปริมาณกลาเชื้อเริ่มตนที่  2 %  และ 3%  จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในวันที่  5  โดยจะพบเชื้อราเปน 
ฝาขาวทั่วผิวหนา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกระบวนการผลิตในขั้นตอนการฆาเชื้อไมสมบูรณ และสภาวะ 
การหมักที่ไมเหมาะสม   ทําใหเกิดการปนเปอนของเชื้อรา  จากการทดลองพบวาน้ําหมักจากเปลือก 
สับปะรดปริมาณกลาเชื้อเริ่มตน 1% เกิดการเปลี่ยนแปลงทางลักษณะปรากฏเพียงเล็กนอย 
น้ําหมักที่ไดใส เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งทดลองชนิดอื่น ๆ  สอดคลองกับงานวิจัยที่กลาววา น้ําหมักจาก 
เปลือกสับปะรดที่ทําการหมักเปนเวลา  21  วัน  จะมีคาแอคติวิตี้ของเอนไซมโปรติเอส  ทําให 
ลักษณะปรากฎของน้ําหมักจากเปลือกสับปะรดมีลักษณะใส  และมีตะกอนลดลง  (นิรนาม ก, 2554)   
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2.  การวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีของน้ําหมักจากเปลือกสับปะรด 
 

เมื่อทําการวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพของน้ําหมักจากเปลือกสับปะรดแลว  จากนั้นนํา 
มาวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมี  โดยวิเคราะหคาปริมาณกรดทั้งหมด  วิเคราะหคาความเปนกรด-ดาง  
(pH)  และวิเคราะหคาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมด (o Brix)  เมื่อนําไปวิเคราะหความ 
แปรปรวนแลว  ไดผลการทดลองดังตารางที่  2 - 4  ตามลําดับ 

  
ตารางที่  2  คาปริมาณกรดทั้งหมดของน้ําหมักจากเปลือกสับปะรดระหวางการหมักเปนเวลา  0  3  
5  และ  7  วัน 
 

น้ําหมักจากเปลือกสับปะรด 
ผลการวิเคราะหคาปริมาณกรดทั้งหมด(%) 
วันที่ 0 วันที่ 3 วันที่ 5 วันที่ 7 

ชุดควบคุมไมมีการใสกลาเชื้อ 0.027 0.027c 0.054c 0.097b 
ปริมาณกลาเชื้อเริ่มตนที่ 1% 0.024 0.090b 0.108b 0.135a 
ปริมาณกลาเชื้อเริ่มตนที่ 2% 0.027 0.103a 0.120a 0.141a 
ปริมาณกลาเชื้อเริ่มตนที่ 3% 0.024 0.100a 0.117a 0.138a 
 
หมายเหต ุ ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตั้ง  หมายถึง  ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

    (p≤0.05) 
  
ตารางที่  3  คาความเปนกรด-ดาง  (pH) ของน้ําหมักจากเปลือกสับปะรดระหวางการหมักเปนเวลา  
0  3  5  และ  7  วัน 
  

น้ําหมักจากเปลือกสับปะรด 
ผลการวิเคราะหคาความเปนกรด-ดาง(pH) 

วันที่ 0 วันที่ 3 วันที่ 5 วันที่ 7 

ชุดควบคุมไมมีการใสกลาเชื้อ 4.76a 4.74a 3.87a 3.54a 

ปริมาณกลาเชื้อเริ่มตนที่ 1% 4.62b 3.39b 3.27b 3.22b 

ปริมาณกลาเชื้อเริ่มตนที่ 2% 4.60b 3.36b 3.25b 3.24b 

ปริมาณกลาเชื้อเริ่มตนที่ 3% 4.46c 3.36b 3.27b 3.24b 
 
หมายเหต ุ ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตั้ง  หมายถึง  ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

    (p≤0.05) 
 
จากการวิเคราะหคาปริมาณกรดทั้งหมดของน้ําหมักจากเปลือกสับปะรดระหวางการเก็บ 

รักษาเปนเวลา  0  3  5  และ  7  วัน  พบวา  วันที่ 0  น้ําหมักจากเปลือกสับปะรดชุดควบคุมไมมี 
การใสกลาเชื้อ  น้ําหมักจากเปลือกสับปะรดปริมาณกลาเชื้อเริ่มตนที่ 1, 2 และ 3%  มีคาปริมาณ 
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กรดเทากับ  0.027, 0.024, 0.027 และ 0.024 ตามลําดับ พบวา ไมมีความแตกตางทางสถิติ  
(p>0.05)   หลังจากนั้นเมื่อระยะเวลาการหมักเพิ่มขึ้น พบวามีความแตกตางทางสถิติ  (p≤0.05)  
โดยทุกสิ่งทดลองจะมีคาปริมาณกรดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในวันที่  7  พบวาน้ําหมักจากเปลือก 
สับปะรดปริมาณกลาเชื้อเริ่มตนที่ 2%  จะมีคาปริมาณกรดสูงสุดคือ  0.141  และน้ําหมักจากเปลือก 
สับปะรดชุดควบคุม (ไมมีการใสกลาเชื้อ) จะมีคาปริมาณกรดต่ําสุดคือ  0.097 ดังตารางที่ 2 

 
คาปริมาณกรดของน้ําหมักจากเปลือกสับปะรด  พบวาน้ําหมักจากเปลือกสับปะรดทั้ง 4   

สิ่งทดลอง  คือ  ไมมีการใสกลาเชื้อ  ปริมาณกลาเชื้อเริ่มตนที่ 1, 2 และ 3%  มีปริมาณกรดเพิ่มขึ้น 
อยางตอเนื่อง  เมื่อระยะเวลาการหมักมากขึ้น ซึ่งน้ําหมักจากเปลือกสับปะรดไมมีการใสกลาเชื้อมีคา 
ปริมาณกรดต่ําสุด และน้ําหมักจากเปลือกสับปะรดปริมาณกลาเชื้อเริ่มตนที่ 1%  มีปริมาณกรดสูงสุด 
และพบวาคาปริมาณกรดทุกสิ่งทดลองในวันที่  3  วันที่  5  และ 7  มีความแตกตางทางสถิติ  
(p≤0.05)  ยกเวนทุกสิ่งทดลองในวันที่  1  พบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ  (p>0.05)    

 
จากการวิเคราะหคาความเปนกรด-ดางของน้ําหมักจากเปลือกสับปะรดระหวางการหมักเปน 

เวลา  0  3  5  และ  7  วัน  พบวา  มีความแตกตางทางสถิติ  (p≤0.05)  โดยระยะเวลาการหมักที่  
0 วัน  น้ําหมักจากเปลือก สับปะรด ชุดควบคุม  น้ําหมักจากเปลือกสับปะรดปริมาณกลาเชื้อเริ่มตนที่  
1, 2  และ 3%  มีคาความเปน กรด-ดางทั้งหมดเทากับ  4.76  4.62  4.60  4.46  ตามลําดับ  
หลังจากนั้นจะเห็นไดวา เมื่อระยะเวลาเพิ่มขึ้นคาความกรด-ดางจะลดลงอยางตอเนื่อง  เมื่อครบ  7  
วัน  พบวาน้ําหมักจากเปลือกสับปะรดชุดควบคุมมีคาความเปนกรด-ดางสูงสุด คือ  3.54  และน้ํา 
หมักจากเปลือกสับปะรดปริมาณกลาเชื้อเริ่มตนที่ 1%  มีคาความเปนกรด-ดางต่ําสุดคือ  3.22 ดัง 
ตารางที่ 3 

 
 คาความเปนกรด-ดางของน้ําหมักจากเปลือกสับปะรด  พบวาน้ําหมักจากเปลือกทั้ง 4      
สิ่งทดลอง  คือ  ไมมีการใสกลาเชื้อ  ปริมาณกลาเชื้อเริ่มตนที่ 1, 2 และ 3%  มีความแตกตางทาง 
สถิติ   (p≤0.05)  คาความเปนกรด-ดางลดลงอยางตอเนื่อง  เมื่อระยะเวลาการหมักมากขึ้น เนื่องจาก 
เชื้อจุลินทรียในกลุมนี้สามารถใชน้ําตาลและเปลี่ยนไปเปนกรดแลคติค ทําใหความเปนกรด-ดางของ 
อาหารลดลง  ซึ่งน้ําหมักจากเปลือกสับปะรดไมมีการใสกลาเชื้อมีคาความเปนกรด-ดางสูงสุด  และ 
น้ําหมักจากเปลือกสับปะรดปริมาณกลาเชื้อเริ่มตนที่ 1% มีคาความเปนกรด-ดางต่ําสุด  ซึ่งสอดคลอง 
กับงานวิจัยของ  Klaenhammer  (1998)  กลาวถึงบทบาทของแบคทีเรียแลคติค  และการยับยั้ง 
การเจริญของจุลินทรียในอาหารหมักที่สามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรียที่ทําใหกอโรค  ทําให 
ผลิตภัณฑมีความปลอดภัยสูงขึ้นตลอดจนมีการเก็บรักษาไดนาน  โดยปจจัยหลักที่เกี่ยวของกับการ 
ยับยั้ง คือ  การสรางกรดและการลดลงของคาความเปนกรด-ดาง 
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ตารางที่  4  คาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมดของน้ําหมักจากเปลือกสับปะรดระหวางการ 
หมักเปนเวลา  0  3  5  และ  7  วัน  
 

น้ําหมักจากเปลือกสับปะรด 
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมด (OBrix) 

วันที่ 0 วันที่ 3 วันที่ 5 วันที่ 7 
ชุดควบคุมไมมีการใสกลาเชื้อ 12.00 12.00 12.07 8.30b 
ปริมาณกลาเชื้อเริ่มตนที่ 1% 11.33 11.27 11.27 11.00a 
ปริมาณกลาเชื้อเริ่มตนที่ 2% 11.00 11.07 10.93 10.93a 
ปริมาณกลาเชื้อเริ่มตนที่ 3% 11.40 11.17 11.07 11.00a 
 
หมายเหต ุ ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตั้ง  หมายถึง  ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

    (p≤0.05) 
  

จากการวิเคราะหคาปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด  (oBrix)  ของน้ําหมักจากเปลือก 
สับปะรดระหวางการเก็บรักษาเปนเวลา  0  3  และ  5  วัน  พบวา  ไมมีความแตกตางทางสถิติ  
(p>0.05)   โดยระยะเวลาการหมักที่  0  วัน  น้ําหมักจากเปลือกสับปะรดชุดควบคุม น้ําหมักจาก 
เปลือกสับปะรดปริมาณกลาเชื้อเริ่มตนที่  1, 2  และ 3%  มีคาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได 
ทั้งหมดเทากับ  12.00,   11.33,  11.00  11.40 OBrix  ตามลําดับ  หลังจากนั้นจะเห็นไดวาเมื่อ 
ระยะเวลาการหมักเพิ่มขึ้น  คาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมดลดลงอยางตอเนื่อง    เมื่อครบ  
7  วัน  พบวามีความแตกตางทางสถิติ  (p≤0.05)  โดยน้ําหมักจากเปลือกสับปะรด ปริมาณกลาเชื้อ 
เริ่มตนที่  1 และ 3%  มีคาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมดสูงสุดเทากันคือ  11.00 OBrix  และ 
น้ําหมักจากเปลือกสับปะรดชุดควบคุมมีคาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมดต่ําสุดคือ 8.30 OBrix 

   
 คาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมด พบวาน้ําหมักจากเปลือกสับปะรดทั้งหมด มีคา 
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมดลดลงอยางตอเนื่อง  เมื่อระยะเวลามากขึ้น  ซึ่งน้ําหมักจาก 
เปลือกสับปะรดที่ไมมีการใสกลาเชื้อมีคาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมดต่ําสุด  สวนน้ําหมัก 
จากเปลือกสับปะรดปริมาณกลาเชื้อเริ่มตนที่  1 และ 3%  มีคาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดสูงสุด   
และพบวาคาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมดทุกสิ่งทดลองในวันที่ 0 3  และ 5 ไมมีความ 
แตกตางทางสถิติ  (p>0.05)   ยกเวนในวันที่ 7 พบวามีความแตกตางทางสถิติ   (p≤0.05)  จากผล 
การทดลองขางตน พบวาคาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมดของน้ําหมักจากเปลือกสับปะรด 
แตกตางกันเพียงเล็กนอยตลอดระยะเวลาการหมัก  ดังนั้นเพื่อใหเห็นถึงความแตกตางของคาปริมาณ 
ของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมดควรเพิ่มระยะเวลาการหมักใหนานขึ้น 
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3.  การวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ําหมักจากเปลือกสับปะรด 
 

เมื่อทําการวิเคราะหคุณภาพของน้ําหมักจากเปลือกสับปะรดทางดานเคมีแลว จากนั้นทําการ 
ศึกษาจํานวนแบคทีเรียกรดแลคติคในน้ําหมักจากเปลือกสับปะรดระหวางการหมักที่ 0  3  5 และ  5  
วัน  โดยใชอาหารเลี้ยงเชื้อ  de  Man  Rogosa  Sharpe (MRS)  ดวยวิธีการ  spread  plate  และ 
รายงานปริมาณเชื้อที่นับไดในหนวย  log cfu/ml จากการทดลอง พบวา จํานวนแบคทีเรียกรด 
แลคติคในน้ําหมักจากเปลือกสับปะรดปริมาณ กลาเชื้อเริ่มตนที่  1, 2 และ 3%  ในวันที่ 0 มี 
จํานวนแบคทีเรียกรดแลคติคในชวง  3 - 4  log cfu/ml  และเมื่อระยะเวลาการหมักเพิ่มขึ้น จน 
กระทั่งในวันที่   7  พบวาน้ําหมักจากเปลือกสับปะรดปริมาณกลาเชื้อเริ่มตนที่ 1, 2 และ 3%  มี 
จํานวนแบคทีเรียกรดแลคติคเพิ่มขึ้นซึ่งอยูในชวงประมาณ  9  log cfu/ml 

 
 จากการวิเคราะหแบคทีเรียกรดแลคติคในน้ําหมักจากเปลือกสับปะรด  พบวา  น้ําหมักจาก 

เปลือกสับปะรดปริมาณกลาเชื้อเริ่มตนที่ 1, 2 และ 3% มีจํานวนแบคทีเรียกรดแลคติคสูงขึ้นอยาง 
ตอเนื่องเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยที่กลาววา หากกระบวนการหมักเปนไปอยางมี 
ประสิทธิภาพ ปริมาณกรดอินทรีย หรือกรดแลคติคจะตองมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  เนื่องมา 
จากเชื้อจุลินทรีย  Lactobacillus  spp.  สรางเปนผลผลิตออกมาในระหวางการเจริญเติบโต  
และมีความสามารถในการทนตอสภาวะที่เปนกรดได (นิรนาม ข, 2554)  แตเมื่อพิจารณาคุณสมบัติ 
ทางกายภาพโดยสังเกตจากลักษณะปรากฎแลว สามารถเลือกสิ่งทดลองน้ําหมักจากเปลือกสับปะรด 
ที่ปริมาณกลาเชื้อเริ่มตน  1%  ในการนําไปวิเคราะหกิจกรรมในการยับยั้งจุลินทรียกอโรคไดโดย 
เปรียบเทียบประสิทธิภาพกับกรดแลคติคที่เหมาะสมตอคุณภาพทางจุลินทรียของผักกาดแกว  เนื่อง 
จากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางลักษณะปรากฎนอยที่สุดโดยมีเชื้อราขึ้นเปนฝาขาวเล็กนอย เมื่อเปรียบ 
เทียบกับสิ่งทดลองชนิดอื่น ๆ  
 

4.  การวิเคราะหจํานวนจุลินทรียในผักกาดแกวที่ผานการแชดวยน้ําหมักจากเปลือกสับปะรดและ 
ปริมาณกรดแลคติคที่เหมาะสมตอคุณภาพทางจุลินทรียระหวางการเก็บรักษา 
 
 เมื่อคัดเลือกสิ่งทดลองน้ําหมักจากเปลือกสับปะรดที่มีปริมาณกลาเชื้อที่เหมาะสมแลว  คือ 
น้ําหมักจากเปลือกสับปะรดที่ปริมาณกลาเชื้อเริ่มตน 1%  จากนั้นนําน้ําหมักจากเปลือกสับปะรด 
มาวิเคราะหกิจกรรมในการยับยั้งจุลินทรียกอโรคของน้ําหมักจากเปลือกสับปะรดและกรดแลคติคที่ 
เหมาะสมตอคุณภาพทางจุลินทรียระหวางการเก็บรักษาของผักกาดแกวสด ที่อุณหภูมิ  7 ± 1  องศา- 
เซลเซียส  เปนเวลา  0  3  และ 5  วัน  ในการตรวจหาเชื้อ  E. coli  โดยใชอาหารเลี้ยงเชื้อ  Eosin 
methyleneblue  agar  (EMB)  และรายงานปริมาณเชื้อที่นับไดในหนวย  Log cfu/g  เมื่อนําไป 
วิเคราะหความแปรปรวนแลว  ไดผลการทดลองดังตารางที่  5   
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ตารางที่  5  การเปลี่ยนแปลงทางจุลินทรียของผักกาดแกวสดในการตรวจหาเชื้อ E. coli   
 

สิ่งทดลอง 
จํานวนเชื้อ E. coli  (log10cfu/g) 
วันที่ 0* วันที่ 3* วันที่ 5* 

น้ําเปลา 2.92a 2.94a 3.18a 
น้ําหมักจากเปลือกสับปะรด 0.5% 2.58b 2.80ab 2.88bc 
น้ําหมักจากเปลือกสับปะรด 1.0% 2.55bc 2.76bc 2.78cd 
น้ําหมักจากเปลือกสับปะรด 1.5% 2.27d 2.77bc 2.72d 
กรดแลคติค  0.25% 2.55bc 2.82ab 2.93b 
กรดแลคติค  0.50% 2.50bc 2.75bc 2.79c 
กรดแลคติค  1.00% 2.43c 2.63c 2.70d 
 
หมายเหต ุ ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตั้ง  หมายถึง  ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

    (p≤0.05) 
 
จากการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงทางจุลินทรียของผักกาดแกวสด  ระหวางการเก็บรักษา 

ที่อุณหภูมิ 7 ± 1   องศาเซลเซียส  เปนเวลา  0  3  และ  5  วัน ในการตรวจหาเชื้อ  E. coli  โดยใช 
อาหารเลี้ยงเชื้อ  Eosin methyleneblue  agar  (EMB)  มีความแตกตางทางสถิติ  (p≤0.05)  โดย 
วันที่  0  พบวา  มีจํานวน  E. coli  อยูในชวง  2.43 - 2.92 log cfu/g  โดยผักกาดแกวที่ผานการแช 
ดวยน้ําหมักจากเปลือกสับปะรด  1.5%  มีจํานวน  E. coli  ต่ําสุดเทากับ  2.27 log cfu/g  ลดลง 
2.73 log cfu/g และผักกาดแกวที่ผานการแชดวยน้ําเปลามีจํานวน  E. coli  สูงสุดเทากับ  2.92 log 

cfu/g  ลดลง 2.08 log cfu/g  ในวันที่  3  พบวา  มีจํานวน  E. coli  อยูในชวง  2.63-2.94 log 

cfu/g  โดยผักกาดแกวที่ผานการแชดวยกรดแลคติคเขมขน  1%  มีจํานวน E. coli  ต่ําสุดเทากับ  
2.63 log cfu/g  และผักกาดแกวที่ผานการแชดวยน้ําเปลามีจํานวน   E. coli  สูงสุดเทากับ 2.94 
log cfu/g  มีจํานวนเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากวันแรก และวันที่  5  พบวา มีจํานวน  E. coli  อยูในชวง  
2.70-3.18  log cfu/g  โดยผักกาดแกวที่ผานการแชดวยกรดแลคติคเขมขน  1%  มีจํานวน  E. coli  
ต่ําสุดเทากับ  2.70  log cfu/g  ลดลง 2.30 log cfu/g และผักกาดแกวที่ผานการแชดวยน้ําเปลา 
ยังมีจํานวน  E. coli สูงสุดเทากับ  3.18 log cfu/g  ลดไดเพียง 1.82 log cfu/g  เทานั้น จากการ 
ทดลองจะเห็นไดวาทุกสิ่งทดลองสามารถลดการเจริญของเเชื้อ  E. coli  ไดดีในชวง  0-3  วัน จาก 
เชื้อเริ่มตน 5 log cfu/g  หลังจากนั้นจํานวนเชื้อจะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  ซึ่งพบวาผักกาดแกวที่ผาน 
การแชดวยกรดแลคติคเขมขน  1%  มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ  E. coli  ไดดีที่สุด 
เมื่อเปรียบเทียบกับการแชผักกาดแกวดวยน้ําเปลาซึ่งมีการเจริญของเชื้อเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตลอด 
ระยะเวลาการเก็บรักษา 

 
จากการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงทางจุลินทรียของผักกาดแกวสด  ในการตรวจหาเชื้อ     

E. coli   พบวาทุกสิ่งทดลองมีความแตกตางทางสถิติ (p≤0.05)  ซึ่งการเจริญของเชื้อ E. coli  
มีจํานวนต่ําสุดเทากับ 2.70 log cfu/g ในผักกาดแกวที่ผานการแชดวยกรดแลคติค 1%  เมื่อเปรียบ 
เทียบกับผักกาดแกวที่ผานการแชดวยน้ําเปลา  พบวามีการเจริญของเชื้อ E. coli  สูงสุดและเพิ่มขึ้น 
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อยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา  ขณะที่การเจริญของเชื้อ  E. coli  ของผักกาดแกว 
ที่ผานการแชดวยน้ําหมักจากเปลือกสับปะรดตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา  พบวาการเจริญของเชื้อ  
E. coli  สูงสุดในผักกาดแกวที่ผานการแชดวยน้ําหมักจากเปลือกสับปะรด  0.25%  มีจํานวน เทากับ  
2.88 log cfu/g  และมีการเจริญของเชื้อ  E. coli  ต่ําสุดในผักกาดแกวที่ผานการแชดวยน้ําหมักจาก 
เปลือกสับปะรดเขมขน 1.5% มีจํานวนเทากับ  2.72 log cfu/g แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
สอดคลองกับงานวิจัยของ Klaenhammer  (1998)  ซึ่งกลาววาบทบาทของแบคทีเรียกรดแลคติคมี 
คุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ใกลเคียงกัน  โดยแบคทีเรียกรดแลคติคแตละ 
สายพนัธุใหคุณสมบัติของการตานจุลินทรียที่แตกตางกันไป 

 
 จากนั้นวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของเชื้อ L. plantarum ในผักกาดแกวสดระหวางการเก็บ 
รักษาที่อุณหภูมิ  7 ± 1   องศาเซลเซียส  เปนเวลา  0  3  และ  5  วัน ในการตรวจหาโดยใช 
อาหารเลี้ยงเชื้อ de Man Rogosa Sharpe (MRS)  จากวิธีการ  spread  plate  และรายงาน 
ปริมาณเชื้อที่นับไดในหนวย  log cfu/g  เมื่อนําไปวิเคราะหความแปรปรวนแลว  ไดผลการทดลอง 
ดังตารางที่  6   
 
ตารางที่  6 การเปลี่ยนแปลงทางจุลินทรียของผักกาดแกวสดในการตรวจหาเชื้อ  L. plantarum  
 

สิ่งทดลอง 
จํานวนเชื้อ L.plantarum  

(log cfu/g) 
วันที่ 0* วันที่ 3*  วันที่ 5* 

น้ําหมักจากเปลือกสับปะรด 0.5% 4.58b 3.88b 3.61b 
น้ําหมักจากเปลือกสับปะรด 1.0% 5.22a 4.10a 3.65b 
น้ําหมักจากเปลือกสับปะรด 1.5% 5.04a 4.06a 4.06a 
 
หมายเหต ุ ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตั้ง  หมายถึง  ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

   (p≤0.05) 
 

จากการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงทางจุลินทรียของผักกาดแกวสด  ระหวางการเก็บรักษา 
ที่อุณหภูมิ  7 ± 1   องศาเซลเซียส  เปนเวลา  0  3  และ  5  วัน ในการตรวจหาเชื้อ  L. 
plantarum มีความแตกตางทางสถิติ  (p≤0.05)  โดยพบวาเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น  
ผักกาดแกวที่ผานการแชดวยน้ําหมักจากเปลือกสับปะรดเขมขน 0.5% มีจํานวนเชื้อ  L. plantarum  
ลดลงอยางตอเนื่องในชวง 4.58-3.61 log cfu/g และมีจํานวนเชื้อนอยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ผักกาดแกวที่ผานการแชดวยน้ําหมักจากเปลือกสับปะรดเขมขน  1  และ 1.5%  ยังคงมีการเจริญ 
ของเชื้อ L. plantarum  สูงสุด 

 
การเปลี่ยนแปลงทางจุลินทรียของผักกาดแกวสด ในการตรวจหาเชื้อ L. plantarum  พบวา 

ทุกสิ่งทดลองมีความแตกตางทางสถิติ (p≤0.05) การเจริญของเชื้อ L. plantarum   มีจํานวนต่ําสุด 
ในผักกาดแกวที่ผานการแชดวยน้ําหมักจากเปลือกสับปะรดเขมขน  0.5%  มีจํานวนเทากับ  3.61 
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log cfu/g  และมีการเจริญของเชื้อ  L. plantarum  สูงสุดในผักกาดแกวที่ผานการแชดวยน้ําหมัก 
จากเปลือกสับปะรด  1.5%  มีจํานวนเทากับ  4.06 log cfu/g  จะเห็นวาการใชน้ําหมักจากเปลือก 
สับปะรดที่ระดับความเขมขนสูงขึ้นยอมสงผลตอจํานวนเชื้อ  L. plantarum  ที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา ซึ่งเปนแบคทีเรียกรดแลคติคมีบทบาทในกระบวนการหมักเปลือก 
สับปะรดใหเกิดเปนกรดแลคติค  ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรียกอโรคได ไดแก Escherichia coli  (E. coli) 
เปนตน เนื่องจากจุลินทรียกอโรคจะไมสามารถเจริญเติบโตไดที่สภาวะเปนกรดสูง (Tajkarimi and 
Ibrahim, 2011) 
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บทที่ 5 
สรุป 

 
จากกระบวนการผลิตน้ําหมักจากเปลือกสับปะรดโดยใชกลาเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติค  

ไดคัดเลือกน้ําหมักจากเปลือกสับปะรดที่มีปริมาณกลาเชื้อเริ่มตน 1% มาใชวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง 
ทางจุลินทรียในผักกาดแกว พบวาน้ําหมักจากเปลือกสับปะรดมีคาปริมาณกรดแลคติกเทากับ  0.135  
มีคาความเปนกรด-ดางต่ําสุดเทากับ  3.22  และมีคาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมดสูงสุด 
เทากับ  11oBrix  จากนั้นวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ําหมักจากเปลือกสับปะรดหลังจาก 
หมักเปนเวลา 7 วัน  มีจํานวนแบคทีเรียกรดแลคติคประมาณ  9 log cfu/ml   

 
จากวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงทางจุลินทรียในการตรวจหาเชื้อ E. coli จากเชื้อเริ่มตน 5 log 

cfu/g พบวามีจํานวนลดลงสูงที่สุดในผักกาดแกวที่ผานการแชดวยกรดแลคติค 1%  เทากับ 2.30 log 

cfu/g  และผักกาดแกวที่ผานการแชดวยน้ําหมักจากเปลือกสับปะรด 1.5%  ลดการเจริญของเชื้อ   
E. coli  ได ( 2.28 log cfu/g) ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิอยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบ 
กับการแชผักกาดแกวดวยน้ําเปลา พบวา มีจํานวน E. coli ลดลงเพียง 1.82 log cfu/g ในวันสุดทาย 
ของการเก็บรักษา  สําหรับการเจริญของเชื้อ  L. plantarum มีจํานวนต่ําสุดในผักกาดแกวที่ผาน 
การแชดวยน้ําหมักจากเปลือกสับปะรดเขมขน 0.5% (3.61 log cfu/g) และมีจํานวนสูงสุดใน 
ผักกาดแกวที่ผานการแชดวยน้ําหมักจากเปลือกสับปะรดเขมขน 1.5% (4.06 log cfu/g) เมื่อเพิ่ม 
ความเขมขนของน้ําหมักที่ใช จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาน้ําหมักจากเปลือกสับปะรดมีความ 
สามารถในการลดปริมาณ E. coli ในผักกาดแกวได 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   18 

เอกสารอางอิง 
 
จินดารัฐ  วีระวุฒิ.  2539.  สับปะรดและสรีรวิทยาการเจริญเติบโตของสับปะรด. ภาควิชาพืชไรนา. 
   คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,กรุงเทพฯ. หนา 187-190. 
 
จริงแท  ศิริพานิช.  2541.  สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม.  พิมพครั้งที่  2.   

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  กรุงเทพฯ. หนา 396. 
 

นิดา  หงสวิวัฒน.  2545.  ผักใบ.  พิมพครั้งที่  2.  สํานักพิมพแสงแดดและเพื่อนเด็ก.  กรุงเทพฯ.  
หนา 54. 
 

นิรนาม ก.  2554.  การเตรียมโปรติเอสในปริมาณสูงจากน้ําหมักจากเปลือกสับปะรด.  ภาควิชาเคมี.   
คณะวิทยาศาสตร.  มหาวิทยาลัยทักษิณ  www. tsu. ac. th / chem/ research_ 
chem./ 01_2. htm.  เขาถึงเมื่อ  11  กรกฎาคม  2554. 

 
นิรนาม ข.  2554.  การตรวจสอบชนิดและปริมาณกรดอินทรียในน้ําหมักชีวภาพ. 

http://filing.fda.moph.go.th/library/e-learning/CPIC  เขาถึงเมื่อ  3  กรกฎาคม  
2554 
 

วินี  ตั้งอนุรัตน.  2553.  ความหลากหลายของแบคทีเรียกรดแลคติคจากผักและผลไมของไทยโดย 
ใชเทคนิคทางฟโนไทป และจีโนไทป.  วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต.  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  กรุงเทพฯ. 

 
สมพร  ประสพสุข.  2549. ประโยชนของสับปะรด.  วารสารเคหะการเกษตร.  30 (12)  

หนา 248-250. 
 
อานัฐ  ตันโช.  2551.  เกษตรธรรมชาติประยุกต  :หลักการ  แนวคิด  เทคนิคปฏิบัติในประเทศไทย.  

พิมพครั้งที่2.  ปทุมธานี  :  ฝายชุมชนและผูดอยโอกาส  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีแหงชาติ, หนา 54-56. 
 

Axelsson, L. 2004.  Lactic Acid Bacteria: Classification and Physiology. In: Salminen, S., 
 von  Wright, A. and Ouwehand A. (Eds.), Lactic Acid Bacteria: Microbiological 
 and Functional  Aspects. 3rd rev. and exp. ed. Marcel Dekker, Inc., New York, 
 pp.1-66. 
 
AOAC.  2000.  Official  Method  of  Analysis  of  AOAC  17th  ed.  The  Association  of   

Official  Analytical  Chemical.  Arlington  Virginia  Washington. 
 



	   19 

Diana.,A.,  Belen,  M.,  Daniel,  R.,  Jeus,  MF. , Jemina,  M.  and  Gary,  T.M.  2005.  
Calcium  lactate  washing  treatments  for  salad  cut  iceberg  lettuce  :  
effect  of  temperature  and  concentration  of  quality  retention  parameter.  
Food  Research  International.  38  :  729-740. 

 
Elena,  D.,  Alberto,  P.,  Franco,  T.  and  Lucia,  G.  2006.  Physiological  basis  of   

sensitive  to  enzymatic  browning  in  “lettuce”  “escarole”  and  “rocket  
salad”  when  stored  as  fresh-cut  products.  Food  Chemistry.  34  :  32-39. 
 

Eom, H. J., D. M. Seo, and N. S. Han. 2007. Selection of psychrotrophic Leuconostoc  
           spp. producing highly active dextransucrase from lactate fermented  
           vegetables. Int. J. Food Microbiol. 117: 61-67. 
 
Klaenhammer, TR.  1998.  Bacteriocin  of  lactic  acid  bacteria. Biochimic.  (70) :  337-
 349. 
 
Tianpech, N., Swatsitang, P. and Tanpanich, S. 2008. Antioxidant capacity and 
 Nutritional values of Pak-Wanpa (Melientha suavis Pierre.). KKU Sci. J.  

36 (Suppl) : 75-82. 
 

Saulnier, D. M., D. Molenaar, W. M. de Vos, G. R. Gibson, and S. Kolida. 2007.  
Identification of prebiotic fructooligosaccharide metabolism in Lactobacillus  
plantarum WCFS1 through microarrays. Appl. Environ. Microbiol. 73: 1753-

 1765. 
 

Sybesma, W., J. Hugenholtz, W. M. de Vos, and E. J. Smid. 2006. Safe use of 
 genetically modified lactic acid bacteria in food. Bridging the gap between 
 consumers, green groups, and industry. Electronic J. Biotechnol. 9(4): 424-448. 
 
Tajkarimi, M. and Ibrahim, S.A. 2011. Antimicrobial activity of ascorbic acid alone or in  

combination with lactic acid on Escherichia coli 0157:H7 in laboratory 
medium and carrot juice. Food control. 22, 801-804. 

 
Vinderola, C.G. and Reinheimer, J.A. 2000. Enumeration of Lactobacillus casei in the  

presence of L. acidophilus, Bifidobacteria and lactic starter bacteria in  
 fermented dairy products. Int. Dairy J. 10(4), 271-275. 

 
 



	   20 

Zhang, G., Ma. L., Phelan, V.H. and Doyle, M.P. 2009. Efficacy of antimicrobial agents in  
lettuce leaf processing water for control of Escherichia coli 0157:H7. J. Food 
Protection. 72(7): 1392-1397. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



	   22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
การวิเคราะหคุณภาพทางเคมีและจุลชีววิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	   23 

1.  การวิเคราะหคุณภาพทางเคมี 
 

1.1  การวิเคราะหหาปริมาณกรดในน้ําหมักจากเปลือกสับปะรด  (AOAC, 2000) 
 วิธีการ 

1.  นําน้ําหมักจากเปลือกสับปะรดปริมาณ  10  มิลลิลิตร 
2.  หยดฟนอฟทาลีน  อินดิเคเตอร  2-3  หยด  

ไตเตรทกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดความเขมขน  0.1  N.  จนไดจุดยุติเปนสีชมพูออน 
3.  คํานวณหาปริมาณกรดที่มีอยูในน้ําหมักจากเปลือกสับปะรด  จากสูตร 

รอยละของปริมาณกรด  = !×!"  ×!""
!×!"""

 

 กําหนดให 
V  =  ปริมาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด  (ml.)  ที่ใชไตเตรทกับตัวอยาง 
M  =  ความเขมขนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด  (นอรมัล ; N.) 
W  =  น้ําหนักตัวอยาง  (ml.) 
MW  =  น้ําหนักโมเลกุลของกรดในตัวอยางทดสอบ 

หมายเหตุ  น้ําหนักโมเลกุลของกรดแลคติค  =  90.08  กรัม 
 

1.2  การวิเคราะหหาคาปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด  (OBrix)  
ในน้ําหมักจากเปลือกสับปะรด  (ดัดแปลงจากวิธีการของ  Tianpech  et  al., 2008) 
วิธีการ 

1. ใชน้ํากลั่นหยดที่ปริซึมของ  Hand  Refractometer 
2. ปดฝาครอบ  จากนั้นนําไปสองดูกับแสง 
3. ปรับใหขีดบอกจํานวน Brix  มาอยูที่  0  Brix  แลวเช็ดใหแหง 
4. นําตัวอยางน้ําหมักจากเปลือกสับปะรดมาทําการวัดปฎิบัติตามขอ  1-2 
5. อานคาคงที่ที่ได   

 
1.3  การวิเคราะหหาคาความเปนกรด-ดาง  (pH)  ในน้ําหมักจากเปลือกสับปะรด                  

(ดัดแปลงจากวิธีการของ  Tianpech  et  al., 2008) 
วิธีการ 

1.  เสียบปลั๊ก  หนาจอจะปรากฏทุกสวนของ  LCD  ประมาณ  2-3  วินาที 
2.  กดปุม  ON/OFF 
3.  เลือกฟงกชันการทํางานใหกดปุม  Mode  เพื่อวัดคา  pH  (แถวหลัก)  และอุณหภูมิ 
(แถวรอง) 
4.  ลางอิเลคโทรด  (แทงแกว)  ดวยน้ํากลั่นและหัววัดอุณหภูมิ  (แทงสแตนเลส)  
เช็ดหรือแตะดวยกระดาษทิชชูไมใหอิเลคโทรดมีหยดน้ํา 
5.  จุมอิเลคโทรดวัด  pH  และวัดอุณหภูมิลงในตัวอยางน้ําหมักจากเปลือกสับปะรด  
อานคา  pH  ที่ปรากฎบนหนาจอ 
6.  ลางอิเลคโทรด  หัววัดอุณหภูมิ  ลางดวยน้ํากลั่นใหสะอาดและเช็ดใหแหง 
กอนวัดตัวอยางทุกครั้งเพื่อปองกันการปนเปอน 
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7.  ปดเครื่องโดยการกดปุม  ON/OFF   
 

2.  การวิเคราะหคุณภาพทางจุลินทรีย 
 

2.1  การวิเคราะหหาจํานวนเชื้อ  E. coli และ L. plantarum  ในผักกาดแกวที่ผาน 
การแชดวยน้ําหมักจากเปลือกสับปะรดและกรดแลคติค  
 
วิธีการ 

1. นําตัวอยางผักกาดแกว  10  กรัม  ผสมน้ํากลั่นที่ฆาเชื้อแลว  90  มิลลิลิตรใสถุง  
stomacher 

2. นําถุงดังกลาวตีดวยเครื่อง  stomacher 
3. ดูดของเหลวดวยปเปตใหไดปริมาณ  10  มิลลิลิตร 
4. ใสหลอดทดลองที่มีน้ํากลั่นปริมาณ  9  มิลลิลิตร 
5. ทําการเจือจางขางตนเพื่อใหไดตัวอยางที่มีความเจือจาง  10-1  และ  10-2 
6. ดูดสารละลายตัวอยางจากขอ  5  ตัวอยางละ  0.1  มิลลิลิตร  ใสลงในจานเพาะเชื้อ 
7. ใชแทงแกวสามเหลี่ยมที่ผานการฆาเชื้อแลวเกลี่ยสารละลายใหทั่วบริเวณผิวหนาอาหารเลี้ยงเ
ชื้อจนแหงสนิท   

8. นําไปบมที่อุณหภูมิ  37 องศาเซลเซียส  เปนเวลา  48±3 ชั่วโมง  
รายงานปริมาณเชื้อที่นับไดในหนวย  colony forming unit  (CFU)/กรัมของผักกาดแกว 
(Log10CFU/g)  
 
2.2  การวิเคราะหหาจํานวนแบคทีเรียกรดแลคติคในน้ําหมักจากเปลือกสับปะรด  

  
วิธีการ 

1. นําตัวอยางน้ําหมักจากเปลือกสับปะรด 10  มิลลิลิตร  ใสหลอดทดลองที่มีน้ําเกลั่นปริมาณ  
9  มิลลิลิตร 

2. ทําการเจือจางขางตนเพื่อใหไดตัวอยางที่มีความเจือจาง  10-4 10-5 และ  10-6 
3. ดูดสารละลายตัวอยางจากขอ  5  ตัวอยางละ  0.1  มิลลิลิตร  ใสลงในจานเพาะเชื้อ 
4. ใชแทงแกวสามเหลี่ยมที่ผานการฆาเชื้อแลวเกลี่ยสารละลายใหทั่วบริเวณผิวหนาอาหารเลี้ยง 
เชื้อจนแหงสนิท   

5. นําไปบมที่อุณหภูมิ  37 องศาเซลเซียส  เปนเวลา  48±3 ชั่วโมง  

รายงานปริมาณเชื้อที่นับไดในหนวย  colony forming unit  

(CFU)/มิลลิลิตรของน้ําหมักจากเปลือกสับปะรด(Log10CFU/ml)  
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ภาคผนวก ข 
การวิเคราะหทางสถิติ 
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ตารางผนวกที่  1 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาปริมาณกรดทั้งหมดของน้ําหมักจากเปลือก 
สับปะรดระหวางการหมักเปนเวลา  0  วัน 
 

Source of variation df SS MS F 

Treatment 3 2.70E-05 9.00E-06 0.667ns 

Error 8 0 1.35E-05 
 Total 11 0     

C.V.(%)  14.132 
     

หมายเหต ุ ns  หมายถึง  ไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่นัยสําคัญ  (p>0.05) 
 
ตารางผนวกที่ 2 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาปริมาณกรดทั้งหมดของน้ําหมักจากเปลือก  
สับปะรดระหวางการหมักเปนเวลา  3  วัน 
 

Source of variation df SS MS F 

Treatment 3 0.008 0.003 436.247* 

Error 8 4.48E-05 6.40E-06 
 Total 11 0.008     

C.V.(%)  3.162 
 

    หมายเหต ุ *  หมายถึง  มีความแตกตางกันทางสถิติที่นัยสําคัญ  (p≤0.05) 
 
ตารางผนวกที่ 3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาปริมาณกรดทั้งหมดของน้ําหมักจากเปลือก 
สับปะรดระหวางการหมักเปนเวลา  5  วัน 
 

Source of variation df SS MS F 

Treatment 3 0.009 0.003 426.113* 

Error 8 5.40E-05 6.75E-06 
 Total 11 0.09     

C.V.(%)  2.600 
     

หมายเหต ุ *  หมายถึง  มีความแตกตางกันทางสถิติที่นัยสําคัญ  (p≤0.05) 
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ตารางผนวกที่  4 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาปริมาณกรดทั้งหมดของน้ําหมักจากเปลือก 
สับปะรดระหวางการหมักเปนเวลา  7  วัน 
 

Source of variation df SS MS F 

Treatment 3 0.004 0.001 10.703* 

Error 8 0.001 1.25E-04 
 Total 11 0.005     

C.V.(%)  0 
     

หมายเหต ุ *  หมายถึง  มีความแตกตางกันทางสถิติที่นัยสําคัญ  (p≤0.05) 
 
ตารางผนวกที่  5  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาความเปนกรด-ดางของน้ําหมักจาก 
เปลือกสับปะรดระหวางการหมักเปนเวลา  0  วัน 
 

Source of variation df SS MS F 

Treatment 3 0.133 0.44 28.536* 

Error 8 0.012 0.002 
 Total 11 0.145     

C.V.(%)  0.97 
     

หมายเหต ุ *  หมายถึง  มีความแตกตางกันทางสถิติที่นัยสําคัญ  (p≤0.05) 
 
ตารางผนวกที่  6  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาความเปนกรด-ดางของน้ําหมักจาก 
เปลือกสับปะรดระหวางการหมักเปนเวลา  3  วัน 
 

Source of variation df SS MS F 

Treatment 3 4.218 1.406 1095.532* 

Error 8 0.01 0.001 
 Total 11 4.228     

C.V.(%)  0.85 
     

หมายเหต ุ *  หมายถึง  มีความแตกตางกันทางสถิติที่นัยสําคัญ  (p≤0.05) 
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ตารางผนวกที่  7  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาความเปนกรด-ดางของน้ําหมักจาก 
เปลือกสับปะรดระหวางการหมักเปนเวลา  5  วัน 
 

Source of variation df SS MS F 

Treatment 3 0.829 0.276 1441.681* 

Error 8 0.002 2.5E-04 
 Total 11 0.83     

C.V.(%)  0 
     

หมายเหต ุ *  หมายถึง  มีความแตกตางกันทางสถิติที่นัยสําคัญ  (p≤0.05) 
 
ตารางผนวกที่  8  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาความเปนกรด-ดางของน้ําหมักจาก 
เปลือกสับปะรดระหวางการหมักเปนเวลา  7  วัน 
 

Source of variation df SS MS F 

Treatment 3 0.212 0.071 12.295* 

Error 8 0.046 0.006 
 Total 11 0.258     

C.V.(%)  2.34 
     

หมายเหต ุ *  หมายถึง  มีความแตกตางกันทางสถิติที่นัยสําคัญ  (p≤0.05) 
 
ตารางผนวกที่  9  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมด    
(o Brix)  ของน้ําหมักจากเปลือกสับปะรด  ระหวางการหมักเปนเวลา  0  วัน 
 

Source of variation df SS MS F 

Treatment 3 1.56 0.52 1.431ns 

Error 8 2.907 0.363 
 Total 11 4.467     

C.V.(%)  5.27 
     

หมายเหต ุ ns  หมายถึง  ไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่นัยสําคัญ  (p>0.05) 
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ตารางผนวกที่  10  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมด  
(o Brix)  ของน้ําหมักจากเปลือกสับปะรด  ระหวางการหมักเปนเวลา  3  วัน 
 

Source of variation df SS MS F 

Treatment 3 1.622 0.541 1.327ns 

Error 8 3.26 0.408 
 Total 11 4.882     

C.V.(%)  5.61 
     

หมายเหต ุ ns  หมายถึง  ไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่นัยสําคัญ  (p>0.05) 
 
ตารางผนวกที่  11  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมด  
(o Brix)  ของน้ําหมักจากเปลือกสับปะรด  ระหวางการหมักเปนเวลา  5  วัน 
 

Source of variation df SS MS F 

Treatment 3 2.32 0.773 1.871ns 

Error 8 3.307 0.413 
 Total 11 5.627     

C.V.(%)  5.67 
     

หมายเหต ุ ns  หมายถึง  ไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่นัยสําคัญ  (p>0.05) 
 
ตารางผนวกที่  12  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมด  
(o Brix)  ของน้ําหมักจากเปลือกสับปะรด  ระหวางการหมักเปนเวลา  7  วัน 
 

Source of variation df SS MS F 

Treatment 3 16.142 5.381 18.991* 

Error 8 2.267 0.283 
 Total 11 18.409     

C.V.(%)  5.16 
 

    หมายเหต ุ *  หมายถึง  มีความแตกตางกันทางสถิติที่นัยสําคัญ  (p≤0.05) 
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ตารางผนวกที่  13 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของการเปลี่ยนแปลงเชื้อ  Escherichia coli 
ของผักกาดแกวสด  ระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ  7 ± 1  องศาเซลเซียส  เปนเวลา  0   วัน  
 

Source of variation df SS MS F 

Treatment 6 0.712 0.119 20.419* 

Error 14 0.081 0.006 
 Total 20 0.794     

C.V.(%)  3.05 
 

    หมายเหต ุ *  หมายถึง  มีความแตกตางกันทางสถิติที่นัยสําคัญ  (p≤0.05) 
 
ตารางผนวกที่  14  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของการเปลี่ยนแปลงเชื้อ  Escherichia coli 
ของผักกาดแกวสด  ระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ  7 ± 1  องศาเซลเซียส  เปนเวลา  3  วัน  
 

Source of variation df SS MS F 

Treatment 6 0.157 0.026 3.951* 

Error 14 0.093 0.007 
 Total 20 0.251     

C.V.(%)  3.01 
 

    หมายเหต ุ *  หมายถึง  มีความแตกตางกันทางสถิติที่นัยสําคัญ  (p≤0.05) 
 
ตารางผนวกที่  15 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของการเปลี่ยนแปลงเชื้อ  Escherichia coli 
ของผักกาดแกวสด  ระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ  7 ± 1  องศาเซลเซียส  เปนเวลา  5  วัน  
 

Source of variation df SS MS F 

Treatment 6 0.487 0.081 18.97* 

Error 14 0.060 0.004 
 Total 20 0.547     

C.V.(%)  2.21 
     

หมายเหต ุ *  หมายถึง  มีความแตกตางกันทางสถิติที่นัยสําคัญ  (p≤0.05) 
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ตารางผนวกที่  16  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของการเปลี่ยนแปลงเชื้อ  L. plantarum 
ของผักกาดแกวสด  ระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ  7 ± 1  องศาเซลเซียส  เปนเวลา  0  วัน  
 

Source of variation df SS MS F 

Treatment 2 0.693 0.347 12.58* 

Error 6 0.165 0.028 
 Total 8 0.859     

C.V.(%)  3.38 
     

หมายเหต ุ *  หมายถึง  มีความแตกตางกันทางสถิติที่นัยสําคัญ  (p≤0.05) 
 
ตารางผนวกที่  17 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของการเปลี่ยนแปลงเชื้อ  L. plantarum 
ของผักกาดแกวสด  ระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ  7 ± 1  องศาเซลเซียส  เปนเวลา  3  วัน  
 

Source of variation df SS MS F 

Treatment 2 0.081 0.04 15.033* 

Error 6 0.061 0.003 
 Total 8 0.097     

C.V.(%)  1.37 
     

หมายเหต ุ *  หมายถึง  มีความแตกตางกันทางสถิติที่นัยสําคัญ  (p≤0.05) 
 
ตารางผนวกที่  18  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของการเปลี่ยนแปลงเชื้อ  L. plantarum 
ของผักกาดแกวสด  ระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ  7 ± 1  องศาเซลเซียส  เปนเวลา  5  วัน  
 

Source of variation df SS MS F 

Treatment 2 0.362 0.181 63.268* 

Error 6 0.017 0.003 
 Total 8 0.379     

C.V.(%)  1.45 
     

หมายเหต ุ *  หมายถึง  มีความแตกตางกันทางสถิติที่นัยสําคัญ  (p≤0.05) 
 


