
 
บทที่  4 

ผลการทดลอง  และวจิารณ 
 
4.1  ลักษณะคุณภาพของผลหมอน  และน้ําหมอนท่ีระยะความสุกตางกัน  
 จากการนําผลหมอนสดพันธุเชียงใหม (ภาพที่ ข.1)  ทีป่ลูกไวในแปลงของศูนยหมอน
ไหมเฉลิมพระเกียรติ  สมเดจ็พระนางเจาสริิกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  เชียงใหม  มาแบงระยะความ
สุกออกเปน  3 ระยะ  โดยการสังเกตผลหมอนดวยสายตา  คือ ผลแก (สีแดงทั้งผล)  ผลหาม (สีมวง
ดํารอยละ 50)  และผลสุก (สีมวงดําทั้งผล) (ภาพที่ ข.2)  แลวนําไปตรวจวิเคราะหคุณภาพทาง
กายภาพ  และเคมี  ทั้งในผลหมอนและน้ําหมอน  ในสวนของผลหมอน  พบวาแรงที่ใชตัดผล
หมอนใหขาดมีคาลดลงเมื่อผลสุกเพิ่มมากขึ้น  (23.79+3.85  15.80+2.92  และ  9.48+2.47  นิวตนั  
เรียงจากหมอนผลแก  ผลหาม  และผลสุก  ตามลําดับ) (ตารางที่ 4.1)  สําหรับปริมาณความชื้นของ
ผลหมอน  พบวามีแนวโนมลดลงเมื่อมีความสุกเพิ่มขึ้นเชนกัน  โดยที่ผลแก  ผลหาม  และผลสุกมี
คาเทากับรอยละ  88.27+1.50  86.31+1.13  และ  81.65+1.46  ตามลําดับ  สอดคลองกับการศึกษา
ของธิติพันธ (2549)  ทีพ่บวาความชื้นในผลหมอนจะลดลงเมื่อผลหมอนมีความสุกเพิม่ขึ้น  (รอยละ  
86.60+0.76  และ  81.56+0.56  ในผลสุก  และผลสุกจัด  ตามลําดับ)   
 สารในกลุมที่มีคุณสมบัติเปนสารแอนติออกซิแดนตในผลหมอน ไดแก  สารประกอบ 
ฟนอลทั้งหมด  สารแอนโทไซยานินทั้งหมด  และสารเคอรซีทิน  พบวามีคาสูงขึ้นตามระยะความ
สุกที่เพิ่มขึ้น (ตารางที่ 4.1)  โดยที่ผลหมอนทุกระยะความสุกมีคาของสารดังกลาวแตกตางกนัอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับความเชื่อมัน่รอยละ 95  ในหมอนผลสุกพบสารประกอบฟนอล-
ทั้งหมด  สารแอนโทไซยานินทั้งหมด  และสารเคอรซีทินสูงสุด  มีคาเทากับ  3,716.24+63.83  
2,940.70+60.44  และ  3.08+0.45  ไมโครกรัมตอกรัม  ตามลําดับ  สอดคลองกับคาดัชนีสารแอนต-ิ
ออกซิแดนต  และความสามารถในการกาํจัดอนุมูลอิสระ  ที่มีแนวโนมสูงขึ้นตามระยะความสุกที่
เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน  ผลหมอนสุกมีคาสูงสุดเทากับ  8.45+0.95  และรอยละ  88.48+1.97  ตามลําดับ  
และเมื่อเปรียบเทียบปริมาณสารแอนโทไซยานินทั้งหมดในผลหมอนสุกกับผลไมชนิดอื่น ๆ ไดแก  
Cranberry,  Currant (red),  Cherry (sour),  Raspberry  และ  Strawberry (Gross, 1987)  พบวาผล
หมอนสุกมีปริมาณสารแอนโทไซยานินทัง้หมดมากกวา จากการศึกษาของสมชาย และคณะ (2550)  
พบวาสารประกอบฟนอลทั้งหมด  สารแอนโทไซยานินทั้งหมด  และสารเคอรซีทินในผลหมอนสด
(พันธุเชียงใหม)  มีคาสูงขึ้นเมื่อผลหมอนมีความสุกเพิม่มากขึ้น  ในผลหมอนสุกมีคาสูงสุดเทากับ  
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3,654.97+7.59  2,512.40+11.32  และ  1.81+1.00  ไมโครกรัมตอกรัม  ตามลําดับ  สวนการศกึษา
องคประกอบทางเคมีของผลหมอนขาว (Morus alba)  ผลหมอนแดง (Morus rubra)  และผลหมอน
ดํา (Morus  nigra)  ที่ปลูกในประเทศตรุกีของ  Ercisli and Orhan (2006)  พบวาสารประกอบ        
ฟนอลทั้งหมดและสารเคอรซีทินมีคาสูงขึ้นตามระยะความสุกที่เพิ่มขึ้นเชนกนั  โดยพบสารดังกลาว
ในหมอนดําสงูสุดเทากับ  14.22  และ  2.76  มิลลิกรัมตอกรัม  ตามลําดับ 

หลังจากปนผลหมอนที่ระยะความสุกตาง ๆ  แลวค้ันแยกเอาเฉพาะน้าํหมอนไปตรวจ
วิเคราะหคุณภาพคาสี พบวาคา  L*  (ความสวาง)  มีคาลดลงเมื่อความสุกเพิ่มขึ้น  โดยที่น้ําหมอน
จากผลแก  ผลหาม  และผลสุกมีคาเทากับ  18.42+0.14    12.88+0.78    และ   9.05+1.66  ตามลําดบั 
(ตารางที่ 4.1)  ซ่ึงถามีคานอยแสดงวาน้าํหมอนมีสีแดงเขม  แตถามีคามากแสดงวามีสีแดงออน  
สวนคา  a* (สีแดง/สีเขียว)  ของน้ําหมอนทั้ง  3 ระยะความสุก  พบวามีแนวโนมลดลงเมื่อความสุก
เพิ่มขึ้น  โดยที่น้ําหมอนจากผลแก  ผลหาม  และผลสุก  มีคาความเปนสีแดงเทากบั  22.63+0.31  
20.04+0.65  และ 13.91+0.12  ตามลําดับ  ซ่ึงถามีคาเปนบวกแสดงวามสีีออกแดง  แตถามีคาเปนลบ
แสดงวามีสีออกเขียว  และคา  b* (สีเหลือง/น้ําเงิน)  พบวาน้ําหมอนจากผลแกมีสีออกเหลือง  มีคา
เทากับ  0.89+0.83    สวนน้ําหมอนจากผลหาม  และผลสุกมีสีออกน้ําเงิน   มีคาเทากับ    -4.48+0.58   
และ  -9.40+0.65  ตามลําดับ   คุณภาพของคาสีที่ตรวจวิเคราะหมีความสอดคลองกับคาความเขม
ของสี (OD520)  ที่พบวาสีจะเขมขึ้นเมื่อผลหมอนมีความสุกเพิ่มมากขึน้  โดยที่น้ําหมอนจากผลแก   
ผลหาม   และผลสุกมีคาเทากับ  0.48+0.07  0.52+0.05  และ  0.77+0.08  ตามลําดับ  จากคุณภาพ
ของคาสี  (L* a*  b*)  และคาความเขมของสี (OD520)  ของน้ําหมอนสามารถระบุไดวาผลหมอนเมื่อ
เร่ิมสุกจะมีสีแดง    และเมื่อความสุกเพิ่มขึน้จนถึงสุกจัดสีแดงก็จะเปลีย่นเปนสีน้ําเงนิเขม       หรือ
สีมวงดํา  ซ่ึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของสารสีในผลหมอน  สารสีสวนใหญใน
ผลไมสุกเปนสารแอนโทไซยานิน  ซ่ึงพบวามีการสังเคราะหสารแอนโทไซยานนิเพิ่มสูงขึ้น  เมื่อ
ผลไมเร่ิมแก  และเพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อผลสุกเต็มที่ (จริงแท, 2549) 

สําหรับคุณภาพทางเคมีของน้ําหมอน  ไดแก  ความเปนกรด-ดาง (pH)  ปริมาณกรด
ทั้งหมด  ปริมาณของแข็งทีล่ะลายไดทั้งหมด  และปริมาณน้ําตาลรีดิวซ  พบวามีความแตกตางกนั
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ  ที่ระดับความเชือ่มั่นรอยละ 95   โดยที่คา  pH  มีคาสูงขึ้นตามระยะความ
สุกที่เพิ่มขึ้น  (2.99+0.18  3.06+0.36  และ  3.20+0.25  เรียงจากน้ําหมอนที่สกัดจากผลแก  ผลหาม   
และผลสุก ตามลําดับ) (ตารางที่ 4.1)  ในทางกลับกันปริมาณกรดทั้งหมดมีแนวโนมลดลง  (รอยละ  
3.82+0.43  2.95+0.52  และ  1.05+0.13  โดยน้ําหนกั)  ซ่ึงคา  pH  และปริมาณกรดทั้งหมด  มี
ความสัมพันธกับคุณภาพทางดานสีของผลหมอน  กลาวคือ  สารสีสวนใหญในผลหมอนเปนสาร
แอนโทไซยานินที่มีโครงสราง  และสีเปลี่ยนแปลงไปตามคาความเปนกรด-ดาง (pH)  เมื่อน้ําหมอน
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มีคา  pH  ต่ํา  สารแอนโทไซยานินจะใหสีแดงของ  flavylium  anion  แตเมื่อ  pH  สูงขึ้นจะให       
สีน้ําเงินของ  anhydrobase  แทน (Gross, 1987)  สวนปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด  พบวามี
คาสูงขึ้นตามระยะความสุกทีเ่พิ่มขึ้น  โดยท่ีน้ําหมอนจากผลแก  ผลหาม และผลสุกมีคาเทากับ  
6.06+0.19  8.05+0.28  และ  12.03+0.34 องศาบริกซ  ตามลําดับ  สอดคลองกับปริมาณน้ําตาลรีดิวซ
ที่พบวามีคาเทากับรอยละ 4.80+1.03 10.50+1.48 และ 21.30+1.55  โดยน้ําหนกั  ตามลําดับ  เชนกัน    

 
ตารางที่ 4.1  ลักษณะคุณภาพของผลหมอน  และน้ําหมอนที่ระยะความสกุตางกัน 
 

 

 

ระยะความสุกของผลหมอน  และน้ําหมอน 
ลักษณะคุณภาพ 

ผลแก ผลหาม   ผลสุก   

ผลหมอน    
   แรงตัดผลหมอนใหขาด (N) 23.79a+3.85 15.80b+2.92 9.48c+2.47 
   ความชื้น (%)   88.27a+1.50 86.31b+1.13 81.65c+1.46 
   สารประกอบฟนอลทั้งหมด ( μg/g) 1,200.49c+55.42 1,905.51b+66.17 3,716.24a+63.80 
   สารแอนโทไซยานินทั้งหมด (μg/g) 150.40c+36.32 850.25b+42.39 2,940.70a+60.44 
   สารเคอรซีทิน  (μg/g) 1.03c+0.43 1.86b+0.38 3.08a+0.45 
   คาดัชนีสารแอนติออกซิแดนต 5.66c+0.82 6.88abc+0.90 8.45a+0.95 
   ความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ (%) 66.85c+2.11 75.05b+2.02 88.48a+1.97 
น้ําหมอน    
   คาสี       
            L*  (ความสวาง) 18.42a+0.14 12.88b+0.78 9.05c+1.66 
            a*  (สแีดง/สีเขียว) 22.63a+0.31 20.04b+0.65 13.91c+0.12 
            b*  (สีเหลือง/น้ําเงิน) 0.89a+0.83 -4.48b+0.58 -9.40c+0.65 
   ความเขมของสี  (OD520)  
            (หลังเจือจางดวยน้ํากลั่น 100 เทา) 

0.48c+0.07 0.52b+0.05 0.77a+0.08 

   ความเปนกรด-ดาง  (pH) 2.99c+0.18 3.06b+0.36 3.20a+0.25 
   ปริมาณกรดทั้งหมด  (%) 3.82a+0.43 2.95b+0.52 1.05c+0.13 
   ของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด ( oBrix) 6.06c+0.19 8.05b+0.28 12.03a+0.34 
   ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ  (%) 4.80c+1.03 10.50b+1.48 21.30a+1.55 

หมายเหตุ:  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน  ตัวอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) 
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4.2 น้ําหนักบรรจุท่ีเหมาะสมของผลหมอนในแตละระยะความสุก  สําหรับการผลิตผลหมอนใน
น้ําเชื่อม 
 จากการศึกษาน้ําหนกับรรจขุองผลหมอนทั้ง  3 ระยะความสุก    คือ  ผลแก (สีแดงทั้ง
ผล)  ผลหาม (สีมวงดํารอยละ 50)  และผลสุก (สีมวงดําทั้งผล)  ในบรรจุภัณฑทนรอนชนิดออนตวั
แบบถุงใส (ไมลามิเนตดวยอลูมิเนียมฟอยล)  ขนาด 16.5x14 เซนตเิมตร  ซ่ึงสามารถบรรจุได
น้ําหนกัสุทธิ (net weight)  300  กรัมตอถุง  หลังจากบรรจุผลหมอนลงในบรรจุภณัฑใหมีน้าํหนัก
แตกตางกนั  5  ระดับ  คือ  125  130  135  140  และ 145  กรัมตอถุง  แลวผลิตเปนผลหมอนใน
น้ําเชื่อม  หลังเก็บรักษาผลิตภัณฑไวในอณุหภูมิหองเปนเวลา 15 วัน  นําไปตรวจวเิคราะหคุณภาพ  
พบวาผลิตภณัฑผลหมอนในน้ําเชื่อมทุกตวัอยาง  มปีริมาณของแข็งทีล่ะลายไดทั้งหมดอยูในชวงที่
ไดกําหนดไว  คือ  20+1.5 องศาบริกซ (heavy syrup; 18.0-21.9  องศาบริกซ) สําหรับน้ําหนัก      
สูญหายของผลหมอนหลังการบรรจุ  พบวามีแนวโนมสูงขึ้นเมื่อความสุกเพิ่มขึ้น  อยูในชวงรอยละ  
7.20+0.98-13.57+0.51 (ตารางที่ 4.2)  ทั้งนี้เพราะวาเมื่อผลหมอนมีความสุกมากขึ้นจะมีเนื้อที่    
ออนนุม  น้ําในเซลลจึงสูญเสียออกไปไดมาก  อีกทั้งในน้ําเชื่อมมีความเขมขนของน้ําตาลอยูสูงจงึ
ทําใหเกดิการแลกเปลี่ยนระหวางน้ําตาล  กับน้ําที่อยูในผลหมอนโดยกระบวนการออสโมซิส 
(ไพบูลย, 2532)  ดังนั้นจึงทาํใหผลหมอนหดตัวลง  และมีการสูญเสียของน้ําหนกัสูงขึ้นดังกลาว 

ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข   ฉบับที่  179  (พ.ศ. 2540) (ภาคผนวก ฉ)  ระบุ
ไววาอาหารในภาชนะบรรจุปดที่สนิท  ที่เปนผลไมทั้งผล  จะตองมีน้ําหนกัเนื้อของอาหาร (drained 
weight)  ไมนอยกวารอยละ  40  ของน้ําหนักสุทธิ (net weight)  ซ่ึงในการศึกษานี้ไดกําหนดใหมนี้ํา
สุทธิเทากับ  300  กรัมตอถุง  ดังนั้นน้ําหนักเนื้อผลหมอนจะตองมคีา >120 กรัม  จากการศึกษา
พบวาตองบรรจุหมอนผลแก  และผลหาม  >135  กรัม  สวนหมอนผลสุกตองบรรจุ  >140  กรัม  จึง
จะมีน้ําหนักเนือ้ในผลิตภัณฑผลหมอนในน้าํเชื่อม  เปนตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข  แต
เพื่อใหสะดวกในการปฏิบัติงาน  จึงเลือกน้าํหนักในการบรรจุของผลหมอนทั้ง  3  ระยะความสุกที่  
140  กรัมตอถุง  เพื่อใชในการศึกษาขั้นตอไป   
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ตารางที่ 4.2  ผลของการบรรจุผลหมอนในบรรจุภัณฑที่มนี้ําหนกัผลหมอนและน้ําเชื่อมตางกัน  ตอคณุภาพผลิตภัณฑสุดทาย 

 
น้ําหนักกอนการฆาเชื้อ  คุณภาพหลังการผลิต  15  วัน 

ระยะ
ความสุก
ของ 

ผลหมอน 

ผล
หมอน 
(กรัม) 

น้ําเชื่อม 
(กรัม) 

น้ําหนัก
สุทธ ิ
(กรัม) 

ความเขมขน
ของน้ําเชื่อมที่
เตรียม  ซึ่งได
จากการนวณ

(OBrix) 

น้ําหนักรวม
บรรจุภัณฑ 

(กรัม) 

น้ําหนักสุทธิ 
(กรัม) 

น้ําหนักเนื้อ
ผลหมอน 

(กรัม) 

น้ําหนัก
น้ําเชื่อม    
(กรัม) 

ของแข็งที่ละลาย
ไดทั้งหมด 
หลังปนผสม 

(OBrix) 

รอยละน้ําหนัก
เนื้อของ

น้ําหนักสุทธิ  
(%) 

น้ําหนัก 
สูญหายของ
ผลหมอน 

(%) 
125 175 300 30.00 306.20+0.45 298.40+0.55 116.00+1.22 182.40+1.14 21.20+0.10 38.87+0.44 7.20+0.98 
130 170 300 30.70 306.00+0.00 298.60+0.55 117.60+0.55 181.00+0.71 21.10+0.10 39.38+0.19 9.54+0.98 
135 165 300 31.45 305.80+0.45 298.80+0.45 121.60+0.55 176.80+1.10 21.18+0.04 40.70+0.22 9.93+0.41 
140 160 300 32.25 306.20+0.45 298.80+0.45 127.60+0.55 171.00+0.71 21.10+0.10 42.70+0.22 8.86+0.39 

ผลแก 

145 155 300 33.10 306.20+0.45 298.60+0.55 131.20+0.84 167.00+1.22 21.14+0.05 43.94+0.32 9.52+0.58 
125 175 300 28.57 306.00+0.71 298.80+0.45 111.00+0.71 187.60+0.89 20.66+0.09 37.15+0.24 11.20+0.57 
130 170 300 29.18 306.00+0.00 298.80+0.45 115.40+0.89 182.80+1.30 20.66+0.05 38.62+0.33 11.23+0.69 
135 165 300 29.82 306.00+0.71 298.60+0.55 120.60+0.55 176.40+1.52 20.66+0.05 40.39+0.24 10.67+0.41 
140 160 300 30.50 306.00+0.00 298.60+0.55 125.20+0.45 172.60+0.89 20.74+0.05 41.93+0.21 10.57+0.32 

ผลหาม 
 

145 155 300 31.23 306.00+0.00 299.00+0.00 130.80+0.84 167.80+0.84 20.84+0.05 43.75+0.28 9.79+0.58 
125 175 300 25.71 306.20+0.45 298.80+0.45 109.60+0.55 188.60+0.89 20.32+0.08 36.68+0.16 12.32+0.44 
130 170 300 26.12 306.40+0.55 298.80+0.45 114.60+0.55 183.20+1.30 20.28+0.08 38.35+0.21 11.85+0.42 
135 165 300 26.55 306.60+0.55 299.00+0.00 118.20+0.84 180.20+1.30 20.20+0.10 39.53+0.28 12.44+0.62 
140 160 300 27.00 306.40+0.55 299.00+0.71 122.20+0.71 177.40+0.89 20.24+0.11 40.87+0.21 13.57+0.51 

ผลสุก 
 

145 155 300 27.48 306.20+0.45 299.20+0.45 126.40+0.55 172.20+0.84 20.28+0.08 42.25+0.15 12.83+0.38 

49 
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4.3  ระยะความสุกของผลหมอนท่ีเหมาะสม  สําหรับการผลิตผลหมอนในน้ําเชื่อม 
  จากการนําผลหมอนแก (สีแดงทั้งผล)  ผลหมอนหาม (สีมวงดํารอยละ 50)  และ        
ผลหมอนสุก (สีมวงดําทั้งผล)  บรรจุลงในบรรจุภณัฑทนรอนชนิดออนตัวแบบถุงใส (ไมลามิเนต
ดวยอลูมิเนียมฟอยล)  ระยะความสุกละ 140  กรัมตอถุง  แลวนําไปผลิตเปนผลหมอนในน้ําเชื่อม 
(ภาพที่ ข.3)  หลังเก็บรักษาผลติภัณฑไวในอุณหภูมหิองเปนเวลา  15  วัน  นําไปตรวจวเิคราะห
คุณภาพตาง ๆ  ไดผลดังนี ้
  4.3.1  คุณภาพทางกายภาพ   

คุณภาพทางดานน้ําหนักเนื้อผลหมอน  พบวาทุกระยะความสุกมีคามากกวารอยละ 40  
ของน้ําหนักสทุธิ (ตารางที่ 4.3)  ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดของกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่  179 
(พ.ศ. 2540) (ภาคผนวก ฉ)  สวนแรงที่ใชตัดผลหมอนใหขาด  พบวามีแนวโนมลดลงเมื่อผลสุกเพิ่ม
มากขึ้น  (16.98+3.73  13.42+2.44  และ  6.10+2.65  นิวตัน  เรียงจากหมอนผลแก  ผลหาม   และ 
ผลสุก ตามลําดับ)  แตเมือ่เปรียบเทียบกับผลหมอนสดแลวพบวามคีาต่ํากวาในทกุระยะความสกุ  
ทั้งนี้เพราะในระหวางกระบวนการใหความรอน  ผนังเซลลของผลหมอนจะถูกทําลายทําใหผล
หมอนนิ่มลง   

หลังจากปนผสมผลหมอนในน้ําเชื่อม แลวค้ันแยกเอาเฉพาะของเหลวไปตรวจวิเคราะห
คุณภาพของคาสี  พบวาคา  L*  (ความสวาง)  มีคาลดลงเมื่อความสุกเพิ่มขึ้น  โดยผลหมอนใน
น้ําเชื่อมที่เปนผลแก  ผลหาม  และผลสุกมีคาเทากับ  22.17+1.52   15.87+1.66   และ 9.26+1.91  
ตามลําดับ  สวนคา  a* (สีแดง/สีเขียว)  พบวาผลหมอนในน้ําเชื่อมที่เปนผลหามมีคาของสีแดง
สูงสุด  รองลงมาเปนผลแก  และผลสุกตามลําดับ (25.69+1.99  22.80+2.02  และ 17.71+2.15  
ตามลําดับ)  และคา b* (สีเหลือง/น้ําเงิน)  พบวามีคาลดลงเมื่อความสุกเพิ่มขึ้น  โดยผลหมอนใน
น้ําเชื่อมที่เปนผลแก  ผลหาม  และผลสุกมีคาเทากับ  3.28+0.88  -1.18+0.17  และ  -7.95+0.30  
ตามลําดับ  สวนคาความเขมของสี (OD520)  พบวามีคาสูงขึ้นเมื่อความสุกเพิ่มขึ้น  โดยผลหมอนใน
น้ําเชื่อมที่เปนผลแก   ผลหาม   และผลสุกมีคาเทากับ  0.75+0.04  0.86+0.05  และ  0.94+0.03  
ตามลําดับ  ซ่ึงคุณภาพของคาสี (L* a* b*)  และคาความเขมของสี (OD520)  ของผลหมอนใน
น้ําเชื่อมที่ไดนี ้ เมื่อพิจารณาดานระยะความสุกแลว  พบวามีความสอดคลองกับผลหมอนสด  แตผล
หมอนในน้ําเชือ่มจะมีสีที่ออนกวา  ทั้งนีเ้กิดจากสวนของน้ําเชื่อมที่เติมลงไป  จึงทําใหสีที่ไดจาก        
ผลหมอนในน้าํเชื่อมเจือจางลง   
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ตารางที่ 4.3  ลักษณะคุณภาพทางกายภาพ  และเคมีของผลหมอนในน้ําเชื่อมที่ระยะความสุกตางกัน  

หมายเหต:ุ  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน  ตัวอักษรเหมือนกนัไมมคีวามแตกตางกันทางสถิติ  
                   (p>0.05) 
                :   ns  หมายถึง  ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
 
 
 
 

ระยะความสุกของผลหมอนในน้ําเชื่อม 
ลักษณะคุณภาพ 

ผลแก ผลหาม   ผลสุก   
คุณภาพทางกายภาพ    
   รอยละน้ําหนักเนื้อของน้ําหนักสุทธิ (%) 42.50a+0.41 41.86b+0.53 40.88c+0.72 
   แรงตัดผลหมอนใหขาด (N)  16.98a+3.73 13.42b+2.44 6.10c+2.65 
   คาสี     
            L*  (ความสวาง) 22.17a +1.52 15.87b+1.66 9.26c +1.91 
            a*  (สีแดง/สีเขียว) 22.80b+2.02 25.69a+1.99 17.71c+2.15 
            b*  (สีเหลือง/น้ําเงิน) 3.28a+0.88 -1.18b+0.17 -7.95c+0.30 
   ความเขมของสี  (OD520)  
          (หลังเจือจางดวยน้ํากลั่น 10 เทา) 

0.75c+0.04 0.86b+0.05 0.94a+0.03 

คุณภาพทางเคมี    
   ความเปนกรด-ดาง  (pH) 3.04c +0.12 3.15b+0.44 3.40a +0.64 
   ปริมาณกรดทั้งหมด (%) 1.86a +0.13 1.61b+0.10 0.78c +0.08 
   ของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดns ( oBrix) 21.10 +1.61 20.15 +1.75 20.01+1.22 
   ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ  (%) 7.27c+1.43 17.62b+2.05 26.51a +1.89 
   สารประกอบฟนอลทั้งหมด (μg/g ) 712.92c+38.20 1,150.82b+45.70 2,021.53a+50.90 
   สารแอนโทไซยานินทั้งหมด (μg/g) 85.70c+15.97 500.43b+41.60 1,705.34a+53.27 
   สารเคอรซีทิน เฉพาะในผลหมอน (μg/g) 1.95c+0.32 2.98b+0.30 4.62a+0.43 
   คาดัชนีสารแอนติออกซิแดนต    2.33c+0.55 3.17b+0.76 3.78a+0.67 
   ความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ (%) 40.43c+1.77 56.18b+1.69 67.12a+1.56 



 52 

 4.3.2  คุณภาพทางเคม ี
                 สําหรับคุณภาพทางเคมีของผลหมอนในน้าํเชื่อม  พบวาคาความเปนกรด-ดาง (pH)  มี
คาสูงขึ้นเมื่อความสุกเพิ่มขึ้น  และมแีนวโนมสูงกวาในผลหมอนสดเล็กนอย   โดยที่ผลหมอนใน
น้ําเชื่อมที่เปนผลแก  ผลหาม  และผลสุกมีคาเทากับ  3.04+0.12  3.15+0.44  และ  3.40+0.64  
ตามลําดับ (ตารางที่ 4.3)  การที่มี  pH<4.5  จึงจัดใหผลิตภัณฑผลหมอนในน้ําเชื่อมอยูในอาหารที่มี
ความเปนกรด (acid  food) (ไพบูลย, 2532)  ซ่ึงอาหารกลุมนี้จะปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรียที่ไมชอบ
เจริญในสภาพที่เปนกรด  โดยเฉพาะอยางยิ่งเชื้อ  Clostridium botulinum  ที่สามารถสรางสารพิษ  
botulism  ซ่ึงมีพิษรายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได (สถาบันอาหาร, 2547)  ผลิตภัณฑชนิดนีจ้ึงสามารถที่จะ
ใชความรอนในระดับน้ําเดอืดในการฆาเชือ้  เพื่อทําลายกลุมของจุลินทรียที่ทําใหอาหารเนาเสียได    
สวนปริมาณกรดทั้งหมดพบวามีคาลดลงเมื่อความสุกเพิ่มขึ้นโดยมีคารอยละ  1.86+0.13  1.61+0.10  
และ  0.78+0.08  โดยน้ําหนกั  เรียงจากผลแก  ผลหาม  และผลสุก  ตามลําดับ  และเมื่อเปรียบเทียบ
กับผลหมอนสดแลวพบวามคีานอยกวาเล็กนอย  ซ่ึงเกดิจากน้ําเชื่อมที่เติมลงไปทําใหปริมาณกรดมี
ความเจือจางลง  สําหรับปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด  พบวาทุกตัวอยางมีคาอยูในชวงที่ได
กําหนดไว  คอื  20+1.5 องศาบริกซ (heavy syrup; 18.0-21.9  องศาบริกซ)  สวนปริมาณน้ําตาล
รีดิวซ  พบวามีคาสูงขึ้นตามระยะความสุกที่เพิ่มขึ้น โดยที่ผลหมอนในน้ําเชื่อมที่เปนผลแก  ผลหาม 
และผลสุกมีคาเทากับรอยละ 7.27+1.43  17.62+2.05  และ 26.51+1.89  โดยน้ําหนัก  ตามลําดับ  
และเมื่อเปรียบเทียบกับผลหมอนสดแลวพบวามีคาสูงกวา  ซ่ึงเกิดจากน้ําเชื่อมที่เติมลงไป  จึงทําให
ปริมาณน้ําตาลรีดิวซมีคาเพิ่มขึ้น 
             สําหรับสารในกลุมที่มีคุณสมบัติเปนสารแอนติออกซแิดนต  ซ่ึงไดแก  สารประกอบ  
ฟนอลทั้งหมด  สารแอนโทไซยานินทั้งหมด  สารเคอรซีทิน  และคาดัชนีสารแอนติออกซิแดนต  
รวมถึงความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ  พบวาผลหมอนในน้ําเชื่อมทั้ง  3  ระยะความสุก  มี
ความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  โดยที่ผลหมอนสุกใน
น้ําเชื่อมพบปรมิาณสารประกอบฟนอลทั้งหมด  สารแอนโทไซยานินทั้งหมด  และสารเคอรซีทิน
สูงสุดเทากับ  2,021.53+50.90  1,705.34+53.27  และ  4.62+0.43  ไมโครกรัมตอกรัม  ตามลําดับ  
สอดคลองกับคาดัชนีสารแอนติออกซิแดนต  และความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ  ที่พบใน
ผลหมอนสุกในน้ําเชื่อมสูงสุดเชนกนั  โดยมีคาเทากับ  3.78+0.67  และรอยละ  67.12+1.56  
ตามลําดับ  เมื่อเปรียบคาตาง ๆ  ขางตนกบัผลหมอนสด  พบวาสารประกอบฟนอลทั้งหมด  สาร
แอนโทไซยานินทั้งหมด คาดัชนีสารแอนติออกซิแดนต และความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ  
มีแนวโนมลดลงประมาณรอยละ 24.14-55.27  เพราะอาจเกิดจากการสลายตัวระหวางการแปรรปู
ดวยความรอน  ซ่ึงสอดคลองกับรายงานของ  Nicoli et  al. (1999)  ที่พบวาเวลาในการใหความรอน
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เพิ่มขึ้นในระหวางกระบวนการแปรรูป  มีผลทําใหคุณสมบัติของสารแอนติออกซิแดนตในผัก  และ
ผลไมลดลง  และจากการศกึษาของ Alasavar et al. (2004)  พบวาปริมาณของสารประกอบฟนอล  
สารแอนโทไซยานิน  และสารแคโรทีนอยดลดลง   ในระหวางการพาสเจอรไรสน้ําสม     และน้ํา
แครอทมวง   อีกทั้งในป 2548  อนุพงศ และคณะ ไดศึกษาผลของการแปรรูปดวยความรอนตอ
คุณสมบัติของสารแอนติออกซิแดนตในน้าํมะเกีย๋งที่ผานการพาสเจอรไรส  ในสภาวะตาง ๆ กัน  
พบวาสารประกอบฟนอล  สารแอนโทไซยานิน  และวิตามินซี  มีแนวโนมลดลง  เมื่อใหความรอน
สูงเปนระยะเวลานาน (low  temperature  long  time, LTLT) 
 สวนปริมาณสารเคอรซีทินของผลหมอนในน้ําเชื่อมเมื่อเปรียบกับผลหมอนสด  พบวา
มีแนวโนมสูงขึ้นเล็กนอย  อาจเนื่องจากระดับความรอนที่เหมาะสมในกระบวนการแปรรูปไป
กระตุนกิจกรรมของเอนไซม  β-glucosidase  ในผลหมอน  ซ่ึงเอนไซมชนิดนีจ้ะไปยอยสลาย  
quercetin  glycoside  ไปเปน  quercetin  aglycons  (Dominic, 1995)  เปนผลทําใหสารเคอรซีทินที่
วิเคราะหไดมคีาเพิ่มขึ้น   
 4.3.3  คุณภาพทางประสาทสมัผัส 

เมื่อนําผลิตภณัฑผลหมอนในน้ําเชื่อมทั้ง  3  ระยะความสุก  ไปทดสอบคุณภาพการ
ยอมรับทางประสาทสัมผัสโดยใชผูทดสอบชิมจํานวน 50  คน  ซ่ึงมีการกําหนดคะแนนการยอมรบั
จาก  1  คะแนน (ไมชอบมากที่สุด)  จนไปถึง 9  คะแนน (ชอบมากทีสุ่ด)  พบวาระยะความสุกของ
ผลหมอนมีผลตอคุณภาพทางประสาทสัมผัส  โดยที่ผลิตภัณฑจากผลหมอนหามไดรับคะแนนการ
ยอมรับสูงสุดในทุกลักษณะคุณภาพ  อยูในระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก  ไดแก  ลักษณะปรากฏ  
สี  กล่ิน  ลักษณะเนื้อสัมผัส  รสชาติ  และความชอบโดยรวม  ซ่ึงมีคาเทากับ  8.07+0.70  8.35+0.81  
7.10+1.88  7.55+0.96  8.06+1.97  และ  8.07+1.82 คะแนน  ตามลําดับ (ตารางที่ 4.4)  สวน
ผลิตภัณฑจากผลหมอนแกมคีวามเปรี้ยวสูง เพราะมีปริมาณกรดอยูมาก  และผลิตภัณฑจาก          
ผลหมอนสุกจะมีสีดําของเนือ้ผลหมอนรวมถึงน้ําเชื่อม (ภาพที่ ข.3)  ทําใหลักษณะรูปรางที่ปรากฏ
ไมนารับประทาน  จึงทําใหผลิตภัณฑจากผลหมอนแก  และผลหมอนสุกไดคะแนนการยอมรับจาก
ผูทดสอบชิมต่ํา  จากคุณภาพทางกายภาพ  เคมี  และประสาทสัมผัสของผลหมอนในน้ําเชื่อมทัง้     
3  ระยะความสุก  ที่ไดจากการทดลองขางตน  สามารถระบุไดวาผลหมอนหามในน้าํเชื่อมมีลักษณะ
เดนทางดานคุณภาพทางประสาทสัมผัส  เพราะวาไดรับคะแนนการยอมรับสูงสุดในทุกลักษณะ
คุณภาพ    สวนผลหมอนสกุในน้ําเชื่อมมลัีกษณะเดนทางดานคุณภาพทางเคมี  เพราะวามีสารใน
กลุมที่มีคุณสมบัติเปนสารแอนติออกซิแดนตเหลืออยูสูง     ดังนั้นจึงเลือกหมอนผลหาม        และ
ผลหมอนสุก  ซ่ึงมีศักยภาพมากที่สุดในการนําไปเปนวัตถุดิบ  สําหรับการผลิตเปนผลหมอน         
ในน้ําเชื่อมตอไป 
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ตารางที่ 4.4  ลักษณะคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลหมอนในน้ําเชื่อม  ที่ระยะความสุกตางกัน 
 

ระยะความสุกของผลหมอนในน้ําเชื่อม ลักษณะคุณภาพ 
ทางประสาทสัมผัส ผลแก ผลหาม   ผลสุก 

ลักษณะปรากฏ 6.13b+1.69 8.07a+0.70 5.30c+1.66 
สี  7.28b+1.85 8.35a+0.81 5.33c+1.71 
กล่ิน  6.63c+1.41 7.10a+ 1.88 6.97b+1.45 
ลักษณะเนื้อสัมผัส 7.50a+1.42 7.55a+0.96 6.26b+1.28 
รสชาติ  6.50c+1.51 8.06a+1.97 7.78b+1.06 
ความชอบโดยรวม 6.43c+1.30 8.07a+1.82 7.24b+1.68 
หมายเหต:ุ  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน  ตัวอักษรเหมือนกนัไมมคีวามแตกตางกันทางสถิติ  
                  (p>0.05)  
 
4.4  ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการฆาเชื้อผลิตภณัฑผลหมอนในน้ําเชื่อม  
 จากการนําผลหมอนระยะความสุกที่เหมาะสม (ผลหาม  และผลสุก)  ไปผลิตเปน      
ผลหมอนในน้าํเชื่อม  โดยใชบรรจุภัณฑทนรอนชนิดออนตัวแบบถุงใส (ไมลามิเนตดวยอลูมิเนียม
ฟอยล)  แลวตมฆาเชื้อในอณุหภูมิน้ําเดือดที่ระยะเวลาตางกนั  3  ระดับ  คือ  2  4  และ 6  นาที  
จากนั้นนําผลิตภัณฑที่ไดไปบมในตูบมทีค่วบคุมอุณหภมูิ  36+1  องศาเซลเซียส  เปนเวลา  15  วนั  
แลวนําไปตรวจวิเคราะหปริมาณเชื้อจุลินทรียทั้งหมด  และกลุมของเชื้อยีสตและรา  พบวาเวลาทีใ่ช
ในการตมฆาเชื้อทั้ง  3  ระดับ   สามารถทําลายเชื้อจุลินทรียทั้งหมด  และกลุมของเชื้อยีสตและราให
ลดลงเหลือนอยกวา 10 CFU/g (ตารางที่ 4.5) ซ่ึงสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมลิ้นจี่ในภาชนะบรรจุ (มอก. 67-2539) (ภาคผนวก ฉ)  ที่ระบุไววาตองตรวจ
พบเชื้อจุลินทรียทั้งหมดไมเกิน 1,000 CFU/g  และตรวจพบกลุมของเชื้อยีสตและราไมเกิน         
100 CFU/g  ผลิตภัณฑผลหมอนในน้าํเชื่อมนี้  จดัอยูในอาหารประเภทที่มีความเปนเปนกรด    
(acid  food)  ที่มี  pH<4.5  (ไพบูลย, 2532)  ทําใหอาหารกลุมนี้ปลอดภัยจากเชื้อจลิุนทรียที่ไมชอบ
เจริญในสภาพที่เปนกรด  โดยเฉพาะอยางยิ่งเชื้อ  Clostridium botulinum  ที่สามารถสรางสารพิษ  
botulism  ที่มีพิษรายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได (สถาบันอาหาร, 2547)  ผลิตภัณฑชนิดนีจ้ึงสามารถที่จะ
ใชความรอนในระดับน้ําเดือดในการฆาเชือ้  เพื่อทําลายกลุมของเชื้อจุลินทรียที่ทําใหอาหารเนาเสยี
ได    ดังนั้นเวลาที่ใชในการตมฆาเชื้อที่  2  นาที  กเ็พียงพอสําหรับผลิตภัณฑผลหมอนในน้ําเชื่อม   
แตทั้งนี้อาจจะมีสปอรของเชื้อจุลินทรียที่ทนรอน (thermophile) บางชนิดหลงเหลืออยู  เพราะสปอร
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พวกนี้สามารถทนความรอนในระดับน้ําเดือดไดเปนอยางดี  ซ่ึงจะถูกทําลายไดโดยใชความรอน 
121 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 15 นาที  ดังนั้นเพื่อใหมั่นใจในการเก็บรักษาผลิตภณัฑมากยิ่งขึ้น  จึง
เลือกใชระยะเวลาในการฆาเชื้อที่  4  นาที  ซ่ึงเปนเวลาที่เพิ่มขึ้นอีกเพียงเล็กนอย  สําหรับใชใน
การศึกษาขั้นตอไป 
 
ตารางที่ 4.5  ผลของเชื้อจุลินทรียในผลิตภณัฑผลหมอนในน้ําเชื่อม  ทีผ่านการตมฆาเชื้อในน้ําเดือด
ระยะเวลาตางกัน 
 

ระยะเวลาของการตมฆาเชื้อในน้ําเดือด 
ชนิดของผลหมอนในน้ําเชื่อม 

2  นาที 4  นาที 6  นาที 
ผลหมอนหามในน้ําเชื่อม    
    เชื้อจุลินทรียทั้งหมด  (CFU/g)  < 10 < 10 < 10 
    เชื้อยีสตและรา  (CFU/g) < 10 < 10 < 10 
ผลหมอนสุกในน้ําเชื่อม    
    เชื้อจุลินทรียทั้งหมด  (CFU/g) < 10 < 10 < 10 
    เชื้อยีสตและรา  (CFU/g) < 10 < 10 < 10 

 
 
4.5  ลักษณะคุณภาพของผลติภัณฑผลหมอนในน้ําเชื่อม  หลังเก็บรักษาในอุณหภูมิหองเปน
ระยะเวลา  6  เดือน  
  จากการนําผลหมอนระยะความสุกที่เหมาะสม  (ผลหาม  และผลสุก)  บรรจุลงใน 
บรรจุภัณฑทนรอนชนิดออนตัว 2  รูปแบบ  คือ  แบบถงุใส (ไมลามิเนตดวยอลูมิเนยีมฟอยล)  และ
แบบถุงทึบ (ลามิเนตดวยอลูมิเนียมฟอยล)  (ภาพที่ ข.4)  ระยะความสุกละ  140  กรัม  หลังเตมิ
น้ําเชื่อม  และปดผนึกดวยแถบความรอนแลว  นําไปตมฆาเชื้อในน้ําเดือดเปนเวลา  4  นาที  แลว
เก็บรักษาผลิตภัณฑไวที่อุณหภูมหิองเปนระยะเวลา  6  เดือน      หลังจากนั้นนําไปตรวจวเิคราะห
คุณภาพทางกายภาพ  เคมี  และจุลินทรีย  ทุก 3  เดือน  ไดผลดังนี้  คือ 
  4.5.1  คุณภาพทางกายภาพ 

 คุณภาพทางดานน้ําหนักเนื้อผลหมอน  พบวาหลังเก็บรักษาไว  6  เดือน  ยังคงมคีา
มากกวารอยละ  40  ของน้ําหนักสุทธิ (ภาพที่ 4.1 และตารางที่ ก.1)  ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดของ
กระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่  179 (พ.ศ. 2540) (ภาคผนวก ฉ)  และจากการสังเกตยังพบวาน้ําหนัก
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เนื้อผลหมอนมีแนวโนมลดลงเล็กนอยในระหวางการเกบ็รักษา  ซ่ึงอาจเกิดจากสูญเสียน้ําในผล
หมอนลงในน้าํเชื่อมโดยกระบวนการออสโมซิส (ไพบูลย, 2532)  ทําใหผลหมอนหดตัวลง  สําหรับ
แรงตัดผลหมอนใหขาด  พบวามีแนวโนมลดลงเล็กนอยเมื่อเก็บรักษานานขึ้น (ภาพที ่ 4.2 และ
ตารางที่ ก.1)  โดยที่ผลหมอนหามใชแรงในการตัดใหขาดสูงกวา        ผลหมอนสุก  สวนรูปแบบ
ของบรรจุภัณฑไมมีผลตอน้ําหนักเนื้อผลหมอน  และแรงตัดผลหมอนใหขาด  

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 4.2  การเปลี่ยนแปลงของแรงตัดผลหมอนใหขาดของผลหมอนในน้ําเชื่อม  หลังเก็บรักษาที่

อุณหภูมิหองในระยะเวลาตางกัน 

 

ภาพที่ 4.1  การเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักเนื้อผลหมอนในน้ําเชื่อม  หลังเก็บรักษาที่อุณหภูมิหองใน
ระยะเวลาตางกัน 
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 คุณภาพทางดานสีของผลหมอนในน้ําเชื่อม  หลังจากปนผสม  แลวค้ันแยกเอาเฉพาะ
ของเหลวไปตรวจวเิคราะห  พบวาคา  L*  (ความสวาง)  มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อเก็บรักษานานขึ้น 
(ภาพที ่ 4.3: A)  อาจเกดิจากสารสีมีการสลายตัวในระหวางการเก็บรักษาจึงทําใหสีจางลง  และ     
คา  a* (สีแดง/สีเขียว)  พบวามีแนวโนมลดลงเมื่อเก็บรักษานานขึ้น (ภาพที ่4.3: B)  เพราะวาสารสี
ในผลหมอน  ซ่ึงสวนใหญเปนสารแอนโทไซยานินไดสูญเสียในระหวางกระบวนการแปรรูป  และ
การเก็บรักษาจึงเปนผลใหคาสีแดงลดลง  สวนคา  b* (สีเหลือง/น้ําเงิน)  พบวามแีนวโนมเพิ่มขึ้นใน
ระหวางเก็บรักษา  ซ่ึงแสดงวาสีน้ําเงินมีคาลดลง  เนื่องจากเกดิการสลายตัวในระหวางการเก็บรักษา
ดวยเชนกนั (ภาพที ่ 4.3: C)  สอดคลองกับคาความเขมของสี (OD520) พบวามีแนวโนมลดลงใน
ระหวางการเกบ็รักษา (ภาพที่ 4.3: D และตารางที่ ก.1)  เพราะวาเมื่อเก็บรักษาผลิตภัณฑไวนานขึน้
สารสีจะเกิดการสลายตัวจึงทําใหสีจางลง  และจากการสังเกตกราฟการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพ
ทางดานสีของผลหมอนในน้าํเชื่อม  พบวาทั้งผลิตภัณฑจากผลหมอนหาม  และผลหมอนสุก  มี
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดยีวกัน  คือ  เมื่อเก็บรักษาผลิตภัณฑผลหมอนในน้ําเชื่อม
ไวนานขึ้น  ความเขมของสีในผลิตภัณฑจะมีคาลดลง  หรือมีสีจางลง  อันเนื่องมาจากการสลายตัว
ของเม็ดสีในระหวางการเก็บรักษา       
 เมื่อพิจารณารปูแบบของบรรจุภัณฑ  พบวาผลิตภณัฑที่บรรจุในบรรจุภัณฑทนรอน
ชนิดออนตวัแบบถุงทึบ (ลามิเนตดวยอลูมเินียมฟอยล)  มีคุณภาพทางดานสีดีกวาผลิตภัณฑที่บรรจุ
ในบรรจุภณัฑทนรอนชนิดออนตัวแบบถุงใส (ไมลามิเนตดวยอลูมิเนียมฟอยล)  เล็กนอย  ทั้งนีก้็
เพราะวาถุงทบึมีช้ันของอลูมิเนียมฟอยล  ซ่ึงมีสมบัติปองกันแสงไดดกีวา  (งามทพิย, 2550)   
 



 21 

0

5

10

15

20

25

0 3 6

คา
คว

าม
สว

าง
  (L

*)

ผลหาม_ถุงใส ผลหาม_ถุงทึบ ผลสุก_ถุงใส ผลสุก_ถุงทึบ

-8

-6

-4

-2

0

2

0 3 6

คา
สีเ
หล

ือง
/ส
ีน้ํา
เงิน

  (b
*)

ผลหาม_ถุงใส ผลหาม_ถุงทึบ ผลสุก_ถุงใส ผลสุก_ถุงทึบ

5

10

15

20

25

30

0 3 6
ระยะเวลาการเก็บรักษา  (เดือน)

คา
สีแ

ดง
/ส
ีเขี
ยว

  (a
*)

0

0.5

1

1.5

2

0 3 6

ระยะเวลาการเก็บรักษา  (เดือน)

คา
คว

าม
เข
มข

อง
สี 

 (O
D 5

20
)

 

ภาพที่ 4.3  การเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางดานสีของผลหมอนในน้ําเชื่อม  หลังเก็บรักษาที่อุณหภูมิหองในระยะเวลาตางกัน 

A 
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4.5.2  คุณภาพทางเคม ี
คุณภาพทางเคมีของผลหมอนในน้ําเชื่อม  พบวาคาความเปนกรด-ดาง (pH)  มี

แนวโนมลดลงเล็กนอยเมื่อเก็บรักษานานขึ้น (ภาพที ่ 4.4: A)  ตรงขามกับปริมาณกรดทั้งหมดที่มี
แนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอย (ภาพที ่4.4: B และตารางที่ ก.2)  สวนรูปแบบของบรรจุภัณฑ  พบวาไมมี
ผลตอคา  pH  และปริมาณกรดทั้งหมด 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่4.4  การเปลี่ยนแปลงคาความเปนกรด-ดาง  และปริมาณกรดทัง้หมดของผลหมอน 
ในน้ําเชื่อม  หลังเก็บรักษาทีอุ่ณหภูมิหองในระยะเวลาตางกัน 

A 

B 
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สวนปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดของผลหมอนในน้ําเชื่อม  พบวาไมมคีวาม
แตกตางกนัทางสถิติ  ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  (ภาพที่ 4.5: A)    ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานที่
ไดกําหนดไวใหอยูในชวงของ  heavy  syrup (18.0-21.9  องศาบริกซ)    สําหรับปริมาณน้ําตาล
รีดิวซพบวามแีนวโนมสูงขึ้นเล็กนอย (ภาพที่ 4.5: B และตารางที่ ก.2)  สวนรูปแบบของบรรจุภัณฑ
ไมมีผลตอปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด  และปริมาณน้ําตาลรีดวิซ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.5  การเปลี่ยนแปลงปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด  และปริมาณน้ําตาลรีดิวซ 
ของผลหมอนในน้ําเชื่อม  หลังเก็บรักษาทีอุ่ณหภูมิหองในระยะเวลาตางกัน 

A 

B 
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สําหรับสารในกลุมที่มีคุณสมบัติเปนสารแอนติออกซิแดนต  ของผลหมอนในน้ําเชื่อม
พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับความเชื่อมัน่รอยละ 95  โดยที่ปริมาณ
สารประกอบฟนอลทั้งหมดมีแนวโนมลดลงเมื่อเก็บรักษานานขึ้น (ภาพที่ 4.6: A) และผลหมอนสุก
มีคาสูงกวาผลหมอนหาม    ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  Asami et al. (2003)  ที่พบวาการเกบ็
รักษาผลิตภัณฑลูกทอในน้ําเชื่อมบรรจุกระปองที่อุณหภูมหิองเปนเวลา  3  เดือน  จะทําให
สารประกอบฟนอลลดลงรอยละ  30-43  เนื่องจากเกดิการยอยสลายของตัวมันเอง  สําหรับสาร 
แอนโทไซยานินทั้งหมด  พบวามีแนวโนมลดลงเมื่อเก็บรักษานานขึ้นดวยเชนกนั (ภาพที ่ 4.6: B)  
โดยที่ผลหมอนสุกมีคาสูงกวาผลหมอนหาม  สอดคลองกับการศึกษาของ  Zafrilla et  al. (2003)  ที่
พบวาการเก็บรักษาไวนที่ผลิตจากวิธีแบบดั้งเดิม  และวิธีที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหมเปนระยะเวลา     
7  เดือน  จะทาํใหสารแอนโทไซยานินลดลงรอยละ  88  และ  91  ตามลําดับ 

  สวนสารเคอรซีทิน  พบวามีแนวโนมเพิม่ขึ้นเมื่อเก็บรักษาใน  3  เดอืนแรก  หลังจาก
นั้นจะลดลงเรื่อย ๆ  ในระหวางการเก็บรักษา (ภาพที่ 4.6: C และตารางที่ ก.2)  อาจเนื่องจากความ
รอนในกระบวนการแปรรูปไปกระตุนกิจกรรมของเอนไซม  β-glucosidase  ในผลหมอน  ซ่ึง
เอนไซมชนิดนี้จะไปยอยสลาย  quercetin  glycoside  ไปเปน  quercetin  aglycons (Dominic, 1995)  
เปนผลทําใหสารเคอรซีทินที่วิเคราะหไดมคีาเพิ่มขึ้น และจะเพิ่มขึ้นในระยะเวลาหนึ่งเทานั้น  
เนื่องจากสารประกอบในผลหมอนที่เอนไซมใชเปนสารตั้งตนหมดไป และในรายงานของ  
Eriksson and Na (1995)  ไดระบุไววาการเก็บรักษาอาหารที่แปรรูปดวยความรอนนานขึ้นอาจทําให
สารประกอบตาง ๆ  ในอาหารเกิดการกระตุนใหมีสมบตัิตานอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นได  จากการศึกษา
ของ  Zafrilla et  al. (2003)  ก็พบวาการเก็บรักษาไวนที่ผลิตจากวิธีแบบดั้งเดิม  และวิธีที่ใช
เทคโนโลยีสมัยใหมเปนระยะเวลา  7  เดือน  ทําใหสารเคอรซีทินในไวนมีปริมาณเพิ่มขึ้น 

ดังนั้นจึงพอสรุปไดวาเมื่อเกบ็รักษาผลิตภณัฑผลหมอนในน้ําเชื่อมไวนานขึ้น  สารที่มี
คุณสมบัติเปนสารแอนติออกซิแดนตสวนใหญจะมีคาลดลง  เพราะเกิดการสูญเสยีในระหวางการ
แปรรูปและการเก็บรักษา  แตก็มีสารบางชนิดที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น  ซ่ึงอาจเกิดจากการสลายตัวของ
สารบางอยาง  แลวกอเปนสารประกอบใหมที่สงผลตอการเกิด  chain breaking  และ  oxygen 
scavenging activities  ทําใหแสดงคุณสมบตัิตานอนุมูลอิสระสูงขึ้น (Manzocco et al, 2001)  เมื่อ
พิจารณารูปแบบของบรรจุภัณฑ  พบวาบรรจุภัณฑทนรอนชนิดออนตัวแบบถุงทึบ (ลามิเนตดวย
อลูมิเนียมฟอยล)  สามารถรักษาคุณภาพของสารประกอบฟนอลทั้งหมด  สารแอนโทไซยานิน
ทั้งหมด  และสารเคอรซีทิน  ไดดีกวาบรรจุภัณฑแบบถุงใส (ไมลามิเนตดวยอลูมิเนียมฟอยล)  
เล็กนอย  ทั้งนี้ก็เพราะวาถุงทึบมีช้ันของอลูมิเนียมฟอยลที่มีคุณสมบัติปองกันแสงไดดี  จึงสามารถ
รักษาคุณภาพของสารอาหารในระหวางการเก็บรักษาไดดีกวา 
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 ภาพที่ 4.6  การเปลี่ยนแปลงของสารประกอบฟนอลทั้งหมด  สารแอนโทไซยานินทั้งหมด 

และสารเคอรซีทินของผลหมอนในน้ําเชื่อม  หลังเก็บรักษาที่อุณหภูมิหองในระยะเวลาตางกัน 
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สําหรับคาดัชนีสารแอนติออกซิแดนต พบวามแีนวโนมลดลงเมื่อเก็บรักษานานขึ้น 
(ภาพที ่ 4.7: A)  ซ่ึงสอดคลองกับความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ ที่มีแนวโนมลดลงดวย
เชนกัน (ภาพที่ 4.7: B และตารางที่ ก.2)  ทั้งนี้อาจเกดิจากสูญเสียในระหวางการเก็บรักษา  ซ่ึง
การศึกษาของ  Zafrilla et  al. (2003)  ก็พบวาการเก็บรักษาไวนที่ผลิตจากวิธีแบบดั้งเดิม  และวิธีที่
ใชเทคโนโลยสีมัยใหมเปนระยะเวลา  7  เดือน  จะทําใหปริมาณของสารแอนติออกซิแดนตในไวน
ลดลงเชนกัน  เมื่อพิจารณารูปแบบของบรรจุภัณฑ  พบวาบรรจุภัณฑแบบถุงทึบ (ลามิเนตดวย
อลูมิเนียมฟอยล)  สามารถรักษาคุณภาพของสารแอนติออกซิแดนต  และความสามารถในการกําจดั
อนุมูลอิสระไดดีกวาบรรจุภณัฑแบบถุงใส (ไมลามิเนตดวยอลูมิเนยีมฟอยล)  เล็กนอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.7  การเปลี่ยนแปลงของคาดัชนีสารแอนติออกซิแดนต  และความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ 
ของผลหมอนในน้ําเชื่อม  หลังเก็บรักษาที่อุณหภูมิหองในระยะเวลาตางกัน 

B 
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4.5.3  คุณภาพทางจุลินทรีย 
เมื่อนําผลิตภณัฑผลหมอนในน้ําเชื่อมทั้ง  4  ชนิด    ไปตรวจวเิคราะหคุณภาพทางดาน

จุลินทรีย  พบวาหลังสิ้นสุดการเก็บรักษาในเดือนที่ 6  ผลิตภัณฑจากผลหมอนหามมีกลุมของ
เชื้อจุลินทรียทัง้หมดนอยกวา  10  CFU/g  สวนกลุมของเชื้อยีสตและรามีจํานวน  30  CFU/g  
สําหรับผลิตภัณฑจากผลหมอนสุกมีปริมาณเชื้อทั้ง  2  กลุมนอยกวา  10  CFU/g  และปริมาณเชือ้             
โคลิฟอรมในผลิตภัณฑทั้งสองระยะความสุกมีปริมาณนอยกวา 3 MPN/g (ตารางที่ 4.6)  ซ่ึง
สอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมลิ้นจี่ในภาชนะบรรจุ (มอก. 67-2539) 
(ภาคผนวก ฉ)  ที่ระบุไววาตองตรวจพบเชื้อจุลินทรียทัง้หมดไมเกิน 1,000 CFU/g  ตรวจพบกลุม
ของเชื้อยีสตและราไมเกิน  100  CFU/g   และตรวจพบเชือ้โคลิฟอรมไมเกิน  3  MPN/g     

 
ตารางที่ 4.6  ปริมาณเชื้อจุลินทรียในผลิตภัณฑผลหมอนในน้ําเชื่อม  หลังเก็บรักษาในระยะเวลาตางกัน  
 

ชนิดของผลหมอนในน้ําเชื่อม 
ชนิดเชื้อจุลินทรีย  

เดือนที่ 
เก็บรักษา 

ผลหมอนหาม 
บรรจุถุงใส 

ผลหมอนหาม 
บรรจุถุงทึบ 

ผลหมอนสุก 
บรรจุถุงใส 

ผลหมอนสุก 
บรรจุถุงทึบ 

0 < 10 < 10 < 10 < 10 
3 < 10 < 10 < 10 < 10 

เชื้อจุลินทรีย
ท้ังหมด  
(CFU/g) 6 < 10 < 10 < 10 < 10 

0 < 10 < 10 < 10 < 10 
3 < 10 < 10 < 10 < 10 

เชื้อยีสตและรา  

(CFU/g) 
6 30 30 < 10 < 10 
0 - - - - 
3 - - - - 

เชื้อโคลิฟอรม 
(MPN/g) 

6 < 3 < 3 < 3 < 3 
หมายเหตุ:  -  หมายถึง  ไมไดตรวจวิเคราะห 

 
ผลิตภัณฑผลหมอนในน้ําเชือ่มนี้จัดอยูในอาหารประเภทที่มีความเปนกรด (pH<4.5)  

จึงทําใหเชื้อแบคทีเรียที่ไมชอบสภาวะทีเ่ปนกรดไมสามารถเจริญขึ้นได  สวนกลุมของเชื้อยีสต  
และรา  จะถูกทําลายดวยความรอนในระดบัน้ําเดือดทีใ่ชในกระบวนการแปรรูป  โดยสวนใหญเชื้อ
ยีสตและราจะถูกทําลายที่อุณหภูมิ  65-70  องศาเซลเซียส  ในเวลาไมกี่นาที  แตอาจมีสปอรของ
เชื้อจุลินทรียทีท่นรอน (thermophile) บางชนิดหลงเหลืออยูได  เพราะสปอรพวกนี้สามารถทน
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ความรอนในระดับน้ําเดือดไดเปนอยางดี  แตจะถูกทําลายไดโดยใชความรอน 121 องศาเซลเซียส  
เปนเวลา 15 นาที  ดังนั้นจึงตรวจพบเชื้อจุลินทรียดังกลาวในปริมาณทีน่อยมาก (สุมาล,ี 2541) 
 
4.6  การใชประโยชนจากผลหมอนในน้ําเชือ่ม 
 จากการนําผลิตภัณฑผลหมอนในน้ําเชื่อมที่เก็บรักษาไวในอุณหภูมหิองเปนระยะเวลา  
3  เดือน  ไปใชประโยชนในผลิตภัณฑอาหาร  แลวทดสอบคุณภาพการยอมรับทางประสาทสัมผัส
โดยใชผูทดสอบชิมจํานวน  50  คน  ซ่ึงมีการกําหนดคะแนนการยอมรบัจาก  1  คะแนน (ไมชอบ
มากที่สุด)  จนไปถึง  9  คะแนน (ชอบมากที่สุด)  ไดผลแยกตามผลิตภณัฑตาง ๆ  ดังนี้ 
 4.6.1  ผลิตภณัฑผลหมอนในน้ําเชื่อม 

การทดสอบคุณภาพการยอมรับทางประสาทสัมผัส ของผลิตภัณฑผลหมอนในน้ําเชื่อม  
เมื่อพิจารณาระยะความสุก  พบวาผลหมอนหามในน้ําเชือ่มซึ่งมีลักษณะสีแดงเขม (ภาพที่ ข.5)  ได
คะแนนการยอมรบัจากผูทดสอบชิมอยูในระดับชอบปานกลางจนถึงชอบมาก  ในทุกลักษณะ
คุณภาพ  ไดแก  ลักษณะปรากฏ  สี  กล่ิน  ลักษณะเนื้อสัมผัส  รสชาติ  และความชอบโดยรวม  ซ่ึงมี
คาเทากับ  7.21+0.66  8.56+0.72  7.19+0.81  7.26+1.71  7.32+1.62  และ  8.59+0.62   คะแนน  
ตามลําดับ (ตารางที่ 4.7)  สวนผลิตภณัฑจากผลหมอนสุกจะมีลักษณะสีมวงดําและมเีนื้อที่ออนนิ่ม  
ผูทดสอบชิมใหการยอมรับในทุกลักษณะคณุภาพอยูในระดับชอบเล็กนอย  ซ่ึงผลิตภัณฑจากผล
หมอนสุกไมนาจะเหมาะกับการบริโภคเปนผลหมอนในน้ําเชื่อมโดยตรง  แตอาจจะเหมาะกับการ
นําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑชนิดอื่น ๆ  จากผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสขางตนจะ
เห็นวา  ผลิตภัณฑผลหมอนในน้ําเชื่อม  เปนผลิตภณัฑที่สามารถเก็บไวในอณุหภูมหิองไดเปน
เวลานาน  โดยไมมีการสูญเสียคุณภาพทางดานประสาทสัมผัส  ซ่ึงไดรับการยอมรับอยูในเกณฑทีด่ี 
 เมื่อพิจารณารปูแบบของบรรจุภัณฑที่ใชบรรจุผลหมอนในน้ําเชื่อม  พบวาผูทดสอบชิม
ใหการยอมรับในทุกลักษณะคุณภาพใกลเคยีงกัน  ไมมคีวามแตกตางกันทางสถิติ  ที่ระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 95  เมื่อพิจารณาสหสมัพันธของระยะความสุกกบัรูปแบบบรรจภุณัฑ  พบวา
ผลิตภัณฑจากผลหมอนหามทั้งบรรจุในบรรจุภัณฑแบบถุงทึบ (ลามิเนตดวยอลูมิเนียมฟอยล)  และ
ถุงใส (ไมลามิเนตดวยอลูมิเนียมฟอยล) ไดรับคะแนนการยอมรับสูงใกลเคียงกัน  ซ่ึงสูงกวาคะแนน
การยอมรับของผลิตภัณฑจากผลหมอนสุกในทุกลักษณะคุณภาพ 
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ตารางที่ 4.7  ลักษณะคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลหมอนในน้ําเชื่อมหลังเก็บรักษาที่  3  เดือน 
 

คุณภาพทางประสาทสัมผัส 
ปจจัย 

ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น ลักษณะเนื้อสัมผัส รสชาติ ความชอบโดยรวม 
ระยะความสุก       
      ผลหมอนหาม 7.21a+0.66 8.56a+0.72 7.19a+0.81 7.26a+1.71 7.32a+1.62 8.59a+0.62 
      ผลหมอนสุก 5.39b+0.97 5.64b+1.05 5.91b+1.00 6.07b+0.95 6.20b+0.89 6.17b+0.68 
รูปแบบบรรจภุัณฑ       
      ถุงใส 7.32ns+1.24 7.5ns+1.26 7.50ns+1.09 7.58ns+1.04 7.60ns+1.06 7.86ns+0.94 
      ถุงทึบ 7.41ns+1.23 7.68ns+1.37 7.64ns+1.14 7.75ns+1.01 7.72ns+1.02 7.90ns+0.99 
ระยะความสุก * 
รูปแบบบรรจภุัณฑ 

      

      ผลหมอนหาม_ถุงใส 8.30a+0.12 8.46a+0.73 7.14a+0.78 7.80a+0.70 8.28a+0.70 8.54a+0.61 
      ผลหมอนหาม_ถุงทึบ 8.12a+1.34 8.66a+0.96 7.24a+0.85 7.77a+0.71 8.36a+0.72 8.64a+0.63 
      ผลหมอนสุก_ถุงใส 5.34b+1.57 5.64b+1.01 6.76b+0.97 5.96b+0.95 6.92b+0.92 6.24b+0.69 
      ผลหมอนสุก_ถุงทึบ 5.44b+0.81 5.75b+1.10 6.84b+1.03 6.18b+0.94 6.88b+0.85 6.19b+0.68 

หมายเหต:ุ  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้งของแตละกลุมปจจัย  ตวัอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ   (p>0.05) 
                 :   ns  หมายถึง  ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
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 4.6.2  ผลิตภณัฑน้ําผลหมอนพรอมดื่ม 
 จากการนําเอาเฉพาะผลหมอนหามในน้ําเชือ่มที่บรรจุถุงใส  และถุงทึบ  ไปผลิตเปนน้ํา
ผลหมอนพรอมดื่ม  เพราะผลิตภัณฑผลหมอนหามมีปริมาณกรด  และความหวานอยูในชวงที่
พอเหมาะ  ซ่ึงจะใหรสชาติของน้ําผลหมอนพรอมดื่มที่กลมกลอม  ตางจากผลหมอนสุกที่มีรส
หวานเพียงอยางเดียว  แลวนําน้ําผลหมอนพรอมดื่มที่ไดไปทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส  
เปรียบเทียบกบัน้ําผลหมอนพรอมดื่มที่ผลิตจากผลหมอนหามแชแข็ง  พบวาคะแนนการยอมรับ
ทางดานลักษณะปรากฏ  รสชาติ  และความชอบโดยรวมของน้ําผลหมอนพรอมดืม่ทั้งสามชนิด  มี
คาใกลเคียงกนัอยูในระดับความชอบปานกลาง  ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ  ที่ระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 95  (ตารางที่ 4.8)  สําหรับคุณภาพทางดานสีนั้น  พบวาน้ําผลหมอนพรอมดื่มที่ผลิต
จากผลหมอนในน้ําเชื่อมทั้งบรรจุถุงถุงใส  และถุงทึบ  มีคะแนนการยอมรับอยูในระดับชอบมาก
ใกลเคียงกัน (8.00+1.11  และ  8.15+1.77  คะแนน  ตามลําดับ)  สวนน้ําผลหมอนพรอมดื่มที่ผลิต
จากผลหมอนแชแข็งมีคะแนนการยอมรบัอยูในระดับชอบปานกลาง จากการสังเกตสีของน้ํา        
ผลหมอนพรอมดื่ม  พบวาน้ําผลหมอนพรอมดื่มที่ไดจากผลหมอนหามในน้ําเชื่อมจะมีสีแดงสดใส 
(ภาพที่ ข.6)  ตางจากสีของน้ําผลหมอนพรอมดื่มที่ไดจากผลหมอนหามแชแข็งที่มีสีแดงคล้ํา  ทั้งนี้
เนื่องจากเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน และการรวมตัวเปนโมเลกุลใหญของสารประกอบฟนอล  โดย
การทํางานของเอนไซม  Polyphenol oxidase (PPO)  ในระหวางขั้นตอนการเตรียมผลหมอนแชแขง็  
จึงทําใหสีของผลิตภัณฑน้ําพรอมดื่มเปลี่ยนไป (จริงแท, 2549)  สําหรับคุณภาพทางดานกลิ่น พบวา
มีความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  โดยที่น้ําผลหมอน
พรอมดื่มที่ผลิตจากผลหมอนหามแชแข็ง  ไดรับคะแนนการยอมรับอยูในระดบัชอบมากเทากับ  
8.48+1.32  คะแนน  รองลงมาเปนน้ําผลหมอนพรอมดืม่ที่ผลิตจากผลหมอนหามบรรจุถุงใส  และ
บรรจุถุงทึบ  เทากับ  8.13+1.66  และ  8.10+1.91  คะแนน  ตามลําดับ   
 จากคุณภาพทางประสาทสัมผัสขางตน  จะเห็นไดวาน้ําผลหมอนพรอมดื่มที่ไดจาก   
ผลหมอนในน้าํเชื่อมทั้งบรรจุในถุงใสและถุงทึบ  ไดรับการยอมรับอยูในระดับชอบปานกลางถึง
ชอบมาก  ใกลเคียงกับน้ําผลหมอนพรอมดื่มที่ไดจากผลหมอนสด  อีกทั้งไดรับการยอมรับคุณภาพ
ทางดานสีที่ดกีวา  แตมคีุณภาพทางดานกล่ินดอยกวาน้ําผลหมอนพรอมดื่มที่ไดจากผลหมอนสด
เล็กนอย 
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ตารางที่ 4.8  ลักษณะคุณภาพทางประสาทสัมผัสของน้ําผลหมอนพรอมดื่ม  ที่ผลิตจากวัตถุดิบ
ตางกัน 
 

ชนิดของวัตถุดิบที่ใชผลิตน้าํผลหมอนพรอมดื่ม 
ลักษณะคุณภาพ 

ทางประสาทสัมผัส 
ผลหมอนหาม 

แชแข็ง 
ผลหมอนหามใน  
น้ําเชื่อมบรรจุถุงใส 

ผลหมอนหามใน
น้ําเชื่อมบรรจุถุงทึบ 

ลักษณะปรากฏ ns 7.88+1.73 7.90 +1.48 7.95+1.29 
สี  7.96b+1.96 8.00a+1.11 8.15a+1.77 
กล่ิน  8.48a+1.32 8.13b+1.66 8.10b+1.91 
รสชาติ ns 7.95+1.53 7.90+1.71 7.87+1.46 
ความชอบโดยรวม ns 7.98+1.05 7.90+1.82 7.92 +1.34 
หมายเหต:ุ  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน  ตัวอักษรเหมือนกนัไมมคีวามแตกตางกันทางสถิติ  
                   (p>0.05) 
               :   ns  หมายถึง  ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
 

4.6.3  ผลิตภณัฑเคกผลหมอน 
 จากการนําเอาเฉพาะผลหมอนสุกในน้ําเชื่อมที่บรรจุถุงถุงทึบ  ไปผลิตเปนเคกผล
หมอน (ภาพที่ ข.7)  แลวทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส  เปรียบเทียบกบัเคกผลหมอนที่
ผลิตจากผลหมอนสุกแชแขง็  พบวาคะแนนการยอมรบัทางดานลักษณะปรากฏ  สี  กล่ิน  และ
ความชอบโดยรวมของเคกผลหมอนทั้งสองชนิดมีคาใกลเคียงกัน  ไมมีความแตกตางกันทางสถิต ิ 
ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  (ตารางที่ 4.9)  สําหรับคุณภาพทางดานลักษณะเนื้อสัมผัส  และ
รสชาติ  พบวาเคกผลหมอนที่ผลิตจากผลหมอนสุกในน้ําเชื่อม  มีคะแนนการยอมรับอยูในระดบั
ชอบมากเทากบั  8.36+1.64  และ 8.58+1.52  คะแนน  ตามลําดับ  ซ่ึงสูงกวาคะแนนการยอมรับของ
เคกผลหมอนที่ผลิตจากผลหมอนสุกแชแข็ง  ที่มีคะแนนการยอมรับอยูในระดับชอบปานกลาง  อาจ
เปนเพราะวาผลหมอนในน้ําเชื่อมจะมีรสชาติที่หวาน  และมีเนื้อที่แนนกวา  ดังนัน้เมื่อนั้นนําไป
ผลิตเปนขนมเคก  ซ่ึงเปนอาหารหวาน  จะทําใหขนมเคกที่ไดมีลักษณะของเนื้อที่แนน  และมี
รสชาติดี  จึงไดคะแนนการยอมรับจากผูทดสอบชิมมากกวา  จากคุณภาพทางประสาทสัมผัสขางตน  
จะเห็นไดวาเคกผลหมอนที่ไดจากผลหมอนในน้ําเชื่อม ไดรับการยอมรับอยูในระดบัชอบปานกลาง
ถึงชอบมาก  อีกทั้งไดรับการยอมรับคุณภาพทางดานลักษณะเนื้อสัมผัส  และทางดานรสชาติดีกวา
เคกผลหมอนที่ไดจากผลหมอนสด  สวนคุณภาพดานอืน่ ๆ  มีคาใกลเคียงกัน 
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ตารางที่ 4.9  ลักษณะคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเคกผลหมอน  ที่ผลิตจากวตัถุดิบตางกัน 
 

ชนิดของวัตถุดิบที่ใชผลิตเคกผลหมอน 
ลักษณะคุณภาพ 

ทางประสาทสัมผัส ผลหมอนสุกแชแข็ง 
ผลหมอนสุก 

ในน้ําเชื่อมบรรจุถุงทึบ 
ลักษณะปรากฏ  ns 7.28 +1.10 7.34+1.85 
สี  ns 7.08+1.05 7.32+1.92 
กล่ิน ns 7.96+1.15 7.90+1.00 
ลักษณะเนื้อสัมผัส 7.96b+1.07 8.36a+1.64 
รสชาติ  7.92b+1.61 8.58a+1.52 
ความชอบโดยรวม  ns 8.36+1.87 8.55+1.66 
หมายเหต:ุ  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน  ตัวอักษรเหมือนกนัไมมคีวามแตกตางกันทางสถิติ  
                   (p>0.05)  
                :   ns  หมายถึง  ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
  

4.6.4  ผลิตภณัฑไอศกรีมผลหมอน 
จากการนําเอาเฉพาะผลหมอนสุกในน้ําเชื่อมที่บรรจุถุงทึบ  ไปผลิตเปนไอศกรีมผล

หมอน (ภาพที ่ข.8)  แลวทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส  เปรียบเทียบกับไอศกรีมผลหมอน
ที่ผลิตจากผลหมอนสุกแชแข็ง  พบวาคะแนนการยอมรบัทางดานลักษณะปรากฏ  กล่ิน  ลักษณะ
เนื้อสัมผัส  รสชาติ  และความชอบโดยรวมของเนื้อผลหมอนที่เปนทอปปง  และเนื้อของไอศกรีมมี
คาใกลเคียงกนั  ไมมีความแตกตางกนัทางสถิติ  ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  (ตารางที่ 4.10)  แต
ไอศกรีมผลหมอนที่ผลิตจากผลหมอนสุกแชแข็งมีแนวโนมของคะแนนการยอมรับสูงกวาไอศกรมี
ผลหมอนที่ผลิตจากผลหมอนสุกในน้ําเชื่อมเล็กนอย  อาจเปนเพราะผลหมอนสุกแชแข็งมีลักษณะ
ใกลเคียงกับผลหมอนสด  เมื่อนําไปผลิตเปนไอศกรีมกจ็ะไดรสชาติทีก่ลมกลอม  มีรสเปรี้ยวของ
ผลไมเล็กนอย  ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของไอศกรีมผลไม   
 สวนคุณภาพทางดานสี  พบวาสีของเนื้อผลหมอนที่เปนทอปปงจากผลหมอนแชแข็ง  
มีคะแนนการยอมรับอยูในระดับชอบปานกลาง  ซ่ึงสูงกวาทอปปงจากผลหมอนในน้ําเชื่อมมี
คะแนนการยอมรับอยูในระดบัชอบเล็กนอย  จากการสังเกตพบวาทอปปงจากผลหมอนในน้ําเชื่อม
มีสีซีดกวา  เพราะสารสีบางสวนในผลหมอนไดละลายลงในน้ําเชื่อม  ผูทดสอบชิมจึงใหคะแนน
การยอมรับต่ํากวา  สําหรับสีของเนื้อไอศกรีมพบวาไอศกรีมที่ผลิตจากผลหมอนในน้ําเชื่อมมี
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คะแนนการยอมรับอยูในระดบัชอบมาก  เพราะวามีสีแดงสดใส  สวนสีของเนื้อไอศกรีมที่ผลิตจาก
ผลหมอนแชแข็งจะมีสีแดงคล้ํา  เนื่องจากเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน  และการรวมตัวเปนโมเลกุลใหญ
ของสารประกอบฟนอลและสารแอนโทไซยานิน  โดยการทํางานของเอนไซม Polyphenol oxidase 
(PPO)  ในระหวางขั้นตอนการเตรียม  จึงทําใหสีของผลิตภัณฑเปลีย่นไป  (จริงแท, 2549)  จาก
คุณภาพทางประสาทสัมผัสขางตน  จะเหน็ไดวาไอศกรีมผลหมอนที่ไดจากผลหมอนในน้ําเชือ่ม  
ไดรับการยอมรับใกลเคียงกบัไอศกรมีผลหมอนที่ไดจากผลหมอนสด   
 
ตารางที่ 4.10  ลักษณะคุณภาพทางประสาทสัมผัสของไอศกรีมผลหมอน  ที่ผลิตจากวัตถุดิบตางกนั 
 

ชนิดของวัตถุดิบที่ใชผลิตไอศกรีมผลหมอน 
ลักษณะคุณภาพ 

ทางประสาทสัมผัส ผลหมอนสุกแชแข็ง 
ผลหมอนสุก 

ในน้ําเชื่อมบรรจุถุงทึบ 
เนื้อผลหมอน   
      ลักษณะปรากฏ ns 7.06+1.06 6.76+0.97 
      สี  7.42a+1.88 6.94b+0.88 
      กล่ิน ns 6.64+1.05 6.58+1.12 
      ลักษณะเนือ้สัมผัส  ns 7.90+1.95 7.85+1.84 
      รสชาติ ns 7.18+1.94 7.14+1.81 
เนื้อไอศกรีม   
      ลักษณะปรากฏ ns 7.20 +0.96 6.98 +0.99 
      สี  7.92b+1.75 8.42a+0.94 
      กล่ิน ns 7.28+0.89 6.96+1.11 
      ลักษณะเนือ้สัมผัส ns 8.00+1.29 7.90+1.73 
      รสชาติ ns 7.92+1.35 7.82+1.02 
ความชอบโดยรวม ns 8.34+0.76 8.28+0.35 
หมายเหต:ุ  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน  ตัวอักษรเหมือนกนัไมมคีวามแตกตางกันทางสถิติ  
                   (p>0.05)  
               :   ns  หมายถึง  ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
 
 


