
  
 

บทที่ 4 
ผลการทดลอง และวจิารณ 

 
4.1  วิธีท่ีเหมาะสมในการสกัดน้ําหมอน 
 จากการสกัดน้ําหมอนโดยใชผลหมอนสดท้ัง 3 วิธี คือ ปนแลวเหวี่ยงดวยเคร่ืองหมุนเหวี่ยง
แบบตะกรา  ปนแลวค้ันดวยเคร่ืองค้ันน้ําแบบไฮดรอลิค และปนดวยเคร่ืองค้ันน้ําผลไมแบบแยก
กาก พบวา วิธีการปนแลวค้ันดวยเคร่ืองค้ันน้ําแบบไฮดรอลิกใหปริมาณนํ้าหมอนท่ีไดสูงสุดถึงรอย
ละ 79.00+2.05 (ตารางท่ี 4.1) รองลงมาคือ ปนแลวเหวี่ยงดวยเคร่ืองหมุนเหวี่ยงแบบตะกรา และปน
ดวยเคร่ืองค้ันน้ําผลไมแบบแยกกาก (รอยละ 62.00+0.40 และ 50.23+0.50 ตามลําดับ) นอกจากนี้
วิธีการปนแลวค้ันดวยเคร่ืองค้ันน้ําแบบไฮดรอลิกยังเหลือปริมาณกาก และปริมาณสูญเสียนอยท่ีสุด 
(รอยละ 19.00+0.80 และ 2.00 +2.30 ตามลําดับ) อีกท้ังมีปริมาณสารแขวนลอยในนํ้าหมอนสกัด
ตํ่าสุดดวย คือ รอยละ 3.14 +0.72 สวนวิธีการอื่น มีปริมาณกาก ปริมาณท่ีสูญเสีย และปริมาณสาร
แขวนลอยในน้ําหมอนสกัดสูงกวา การที่มีสารแขวนลอยอยูในน้ําผลไมตํ่านี้จะทําใหมีการสูญเสีย
ปริมาณของแข็งท่ีติดไปกับผลึกน้ําแข็งนอย ในข้ันตอนของการแยกผลึกน้ําแข็งออกจากของเหลว
ในกระบวนการทําใหเขมขนแบบแชเยือกแข็ง (วสันต, 2550)  

ดังนั้นวิธีการที่เหมาะสมในการสกัดน้ําหมอน     คือ      การปนผลหมอนแลวค้ันดวยเคร่ือง
ค้ันน้ําแบบไฮดรอลิก เนื่องจากวิธีการน้ีใหปริมาณน้ําหมอนท่ีสกัดไดสูงท่ีสุด และมีปริมาณกาก 
ความช้ืนของกาก และปริมาณสารแขวนลอยตํ่าท่ีสุด  
 
4.2  ผลของการใชเอนไซมเพคติเนสในการสกัดน้ําหมอน 

จากวิธีการสกัดท่ีเลือกไดจากข้ันตอนท่ี 1 นําไปศึกษากับผลหมอนชุดใหม โดยใชผล
หมอนแชแข็ง ซ่ึงเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส   ประมาณ 1 เดือน  มีการเติมเอนไซม
เพคติเนส ลงในเนื้อผลหมอนบด 4 ระดับ คือ รอยละ 0.00  0.05  0.10 และ 0.15 ของน้ําหนักผล
หมอนบด    ใชเวลาในการยอย 3 ชวงเวลา ท่ีอุณหภูมิหอง คือ  3    6  และ   9     ช่ัวโมง  หลังแยกนํ้า
หมอนออกดวยเคร่ืองค้ันน้ําแบบไฮดรอลิก พบวา การใชเอนไซมท่ีระดับ 0.10 และ 0.15 ใหปริมาณ
ผลผลิตสูงสุด ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) คือ (รอยละ 76.03+3.27  และ 
77.90+3.22  ตามลําดับ ) (ตารางท่ี 4.2)   เม่ือพิจารณาปริมาณกากท่ีได (รอยละ 20.48+1.28 และ 
19.38 +1.03 ตามลําดับ)  มีปริมาณกากตางกันไมถึงรอยละ 1 ซ่ึงปริมาณผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนนี้เกิดจาก



 

การท่ีเอนไซมเพคติเนสไปยอยสารประกอบเพคตินใหมีขนาดเล็กลงทําใหสามารถสกัดน้ําหมอน
ออกมาไดมากข้ึน (Landbo et al., 2007) จากผลการทดลองจะเห็นวา ปริมาณผลผลิตท่ีไดจากการใช
เคร่ืองมือในการสกัดน้ําหมอนท่ีเลือกไดจากข้ันตอนท่ี 1    ใหปริมาณผลผลิตถึง รอยละ 79.00+2.05       
แตเม่ือมีการใชเอนไซมเพคติเนสในการสกัดน้ําหมอนใหปริมาณผลผลิตรอยละ 76.03+3.27 
เนื่องจากในข้ันตอนท่ี 2 มีผลหมอนดําแดงปนอยูดวยซ่ึงปริมาณนํ้าหมอนจะเพิ่มข้ึนตามระยะความ
สุก จึงทําใหปริมาณผลผลิตท่ีสกัดไดมีปริมาณนอยกวาการใชเคร่ืองมือในการสกัดเพียงอยางเดียว 
นอกจากนี้ยังพบวาความเขมขนของเอนไซมเพคติเนสไมมีผลตอ ปริมาณท่ีสูญเสีย ปริมาณสาร
แขวนลอย และความช้ืนในกาก ดังนั้นการใชเอนไซมเพคติเนสท่ีความเขมขน รอยละ 0.10 จึง
เพียงพอในการสกัดน้ําหมอน 

 สําหรับระยะเวลาในการยอยนั้น พบวา เม่ือใชเวลาในการยอย 3 และ 6 ช่ัวโมง ใหปริมาณ
ผลผลิตสูงสุด ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) คือ (รอยละ76.47+2.85 และ 
75.47+2.33 ตามลําดับ) แตเม่ือใชเวลาการยอย 9 ช่ัวโมง ปริมาณผลผลิตยังคงมีคาใกลเคียงกันไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับการยอย 6 ช่ัวโมง สําหรับปริมาณความช้ืนในกาก 
นั้น พบวาเม่ือใชเวลาในการยอย 3  6 และ 9 ช่ัวโมง เพิ่มข้ึน (รอยละ 68.76+1.70  71.03+1.51 และ 
79.26+2.72 ตามลําดับ) พบวาระยะเวลาในการยอยไมมีผลตอ ปริมาณกาก  ปริมาณท่ีสูญเสีย และ
ปริมาณสารแขวนลอยในนํ้าหมอนสกัด ดังนั้นระยะเวลาในการยอยดวยเอนไซมเพคติเนสเพียง 3 
ช่ัวโมง จึงเพียงพอตอการสกัดน้ําหมอน 

เม่ือพิจารณาถึงปจจัยรวมระหวาง ความเขมขนของเอนไซมและเวลาท่ีใชยอย พบวา 
ลักษณะของคุณภาพท่ีได ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ดังนั้นจึง
พิจารณาจากปจจัยเดี่ยวเพื่อเลือกสภาวะท่ีใหผลผลิตน้ําหมอนสูงสุด ซ่ึงพบวาสภาวะนั้น ไดแก การ
ใชเอนไซมเพคติเนส  ท่ีระดับรอยละ 0.10 และเวลายอย 3 ช่ัวโมง  
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ตารางท่ี 4.1  ผลของวิธีการสกัดน้ําหมอนตอคุณภาพของน้ําหมอนสกัดท่ีได 

หมายเหตุ: เปรียบเทียบคาเฉล่ียตามแนวนอน  อักษรตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
                  ทางสถิติ (p<0.05) 
 

ตารางท่ี 4.2  ผลของความเขมขนของเอนไซมและระยะเวลาในการยอยตอคุณภาพของน้ําหมอน 

หมายเหตุ: 1) เปรียบเทียบคาเฉล่ียตามแนวต้ัง ในแตละกลุมปจจัย อักษรตางกันมีความแตกตางกันอยางมี  
                      นัยสําคัญทางสถิติ(p<0.05) 
                  2) ns หมายถึงคาเฉล่ียไมมีความแตกตางทางสถิติ 

คุณลักษณะ 

วิธีท่ีใชในการสกัด 
ปนแลวเหวีย่งดวย
เคร่ืองหมุนเหวี่ยง
แบบตระกรา 

ปนแลวค้ันดวย
เคร่ืองค้ันน้ํา
แบบไฮดรอลิก   

ปนดวยคร่ืองค้ันน้ํา
ผลไมแบบแยกกาก 

ปริมาณผลผลิตท่ีได  (รอยละ) 62.00b+0.40 79.00 a+2.05 50.23 c+0.50 
ปริมาณกาก (รอยละ) 25.37 b+0.20 19.00 c+0.80 47.03 a+2.22 
ปริมาณท่ีสูญเสีย (รอยละ) 12.63a +0.36 2.00 b+2.30 2.74b+1.77 
ปริมาณสารแขวนลอยในนํ้า 
     หมอนสกัด (รอยละ) 

15.09b+3.51 3.14 c+0.72 22.89a+1.56 

ความช้ืนในกากท่ีเหลือ (รอยละ) 78.25b+0.75 76.96c+0.62 80.25a+0.32 

ปจจัย 

ลักษณะของคุณภาพท่ีได 

ปริมาณ
ผลผลิตท่ีได 

(รอยละ) 

ปริมาณกากท่ี 
แยกได  

(รอยละ) 

ปริมาณท่ี
สูญเสีย  

(รอยละ)  

ปริมาณสาร
แขวนลอย 

(รอยละ) 

ความชื้น 
ในกาก  

(รอยละ) 

ความเขมขนของ
เอนไซม (รอยละ) 

 
 

  
ns 

 
ns 

 
ns 

0 72.53 c+1.75 21.92 a+2.73 5.55+2.14 4.98+1.80 73.91+7.00 
0.05 75.23 b+1.59 20.85a b+1.43 3.92+2.65 5.31+1.11 72.67+5.51 

0.10 76.03 a+3.27 20.48 ab+1.28 3.49+2.45 4.68+1.18 72.62+3.03 
0.15 77.90 a+3.22 19.38c+1.03 2.72+4.29 5.02+1.09 72.85+5.03 

ระยะเวลา (ชั่วโมง)  ns ns ns  
3 76.47a+ 2.85 20.93+2.50 2.60+2.01 4.20+0.93 68.76 c+1.70 
6 75.47 ab+2.33 20.02+0.97 4.51+2.49 5.54+1.22 71.03 b+1.51 

9 74.32b+3.22 21.03+1.89 4.65+2.48 5.25+1.31 79.26 a+2.72 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ)  ผลของความเขมขนของเอนไซมและระยะเวลาในการยอยตอคุณภาพของ 
                    น้ําหมอน 

หมายเหตุ:  ns หมายถึงคาเฉล่ียไมมีความแตกตางทางสถิติ 

 
4.3 สภาวะที่เหมาะสมในการทําน้ําหมอนเขมขนโดยวิธีแชเยือกแข็ง 

นําน้ําหมอนท่ีสกัดไดตามวิธีท่ีเหมาะสมจากขั้นตอนท่ี 2 เม่ือนําไปผานการสรางผลึก
น้ําแข็งท่ีระยะเวลาแตกตางกัน คือ 15  20  25  30 และ 35 นาที แลวเหวี่ยงแยกผลึกน้ําแข็งออกเปน
รอบท่ีหนึ่ง พบวา เม่ือใชเวลาในการสรางผลึกน้ําแข็งนานมากข้ึน  ปริมาณนํ้าหมอนที่ไดจากการ
เหวี่ยงแยกมีแนวโนมลดลง (รอยละ 65.67±0.58  57.00±1.41  55.00±4.24  52.00±0.00 และ 
46.00±0.00 ตามลําดับ) (ตารางท่ี 4.3) และปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดของน้ําหมอนมี
แนวโนมเพิ่มข้ึน (14.00 ±1.00  15.50±0.71  17.00 ±0.00  17.00±0.00 และ 17.5 ±0.71 องศาบริกซ 
ตามลําดับ)  เนื่องจากเม่ือใชระยะเวลาในการสรางผลึกน้ําแข็งนานมากข้ึน อุณหภูมิของน้ําหมอนจะ
ลดตํ่าลง น้ําท่ีเปนองคประกอบในน้ําหมอนสวนใหญจะเปล่ียนสถานะจากของเหลวเปนของแข็ง 

ปจจัย 

ลักษณะของคุณภาพท่ีได 

ปริมาณ
ผลผลิตท่ีได 

(รอยละ) 

ปริมาณกากท่ี 
แยกได  

(รอยละ) 

ปริมาณท่ี
สูญเสีย  

(รอยละ)  

ปริมาณสาร
แขวนลอย 

(รอยละ) 

ความชื้น 
ในกาก  

(รอยละ) 

ความเขมขนของ
เอนไซม (รอยละ) 

× ระยะเวลา (ชั่วโมง) 

 
 

ns 

 
 

ns 

 
 

ns 

 
 

ns 

 
 

ns 

0×3 73.00+1.41 23.5+3.54 3.5+2.12 3.54+0.64 82.56+1.69 

0×6 73.63+1.94 19.85+0.49 6.53+1.46 5.58+2.57 71.34+0.65 

0×9 70.96+1.34 22.41+3.22 6.64+1.87 5.83+1.71 67.84+2.38 
0.05×3 76.77+0.10 21.70+0.60 1.54+0.69 4.79+1.40 79.48+0.35 

0.05×6 74.03+0.86 19.33+1.20 6.38+0.71 4.86+1.19 70.55+2.06 

0.05×9 74.91+2.03 21.52+1.52 3.58+3.26 6.27+0.06 67.98+1.36 

0.10×3 79.13+2.84 19.55+2.16 1.33+0.67 4.39+1.39 76.19+2.68 

0.10×6 76.05+2.42 20.72+0.03 3.23+2.39 5.81+0.60 70.97+0.15 

0.10×9 72.90+0.83 21.19+0.78 5.92+1.62 3.85+0.78 70.71+0.71 
0.15×3 77.00+2.83 18.98+0.67 5.03+2.09 4.08+0.37 78.81+0.69 
0.15×6 78.18+1.22 20.18+1.70 1.65+0.48 5.92+0.85 71.26+3.24 
0.15×9 78.53+1.74 19.00+0.15 2.78+1.89 5.07+1.31 68.50+1.22 
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ปริมาณของผลึกน้ําแข็งจึงเพิ่มข้ึน (รอยละ 32.67±0.58  40.50±0.71  41.50±0.71  45.50 ±0.71 และ 
51.00±0.00 ตามลําดับ) เม่ือมีน้ําเปนองคประกอบอยูนอยจึงทําใหน้ําหมอนท่ีไดมีความเขมขนมาก
ข้ึน        ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดของนํ้าหมอนจึงมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน โดยท่ีการสราง
ผลึกน้ําแข็งท่ีเวลา 25  30  และ 35 นาที ไดปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดในน้ําหมอนใกลเคียง
กัน ไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) ชวง (17.00-17.50 องศาบริกซ) แตเม่ือพิจารณาปริมาณ
ของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดในผลึกน้ําแข็งท่ีแยกได พบวาการสรางผลึกน้ําแข็งท่ี 30 นาที ให
ปริมาณตํ่าท่ีสุด (4.67±0.58 องศาบริกซ) ซ่ึงเปนตัวบงบอกถึงมีการสูญเสียของแข็งท่ีละลายไดไป
กับน้ําแข็งตํ่า 

จากน้ําหมอนท่ีเหวีย่งแยกไดเม่ือนําไปสรางผลึกน้ําแข็งรอบท่ีสองแลวเหวี่ยงแยก พบวามี
แนวโนมของการเปล่ียนแปลงคุณภาพตาง ๆ เชนเดยีวกับการสรางผลึกน้ําแข็งคร้ังท่ีหนึ่ง  และ
พบวาน้ําหมอนท่ีเหวี่ยงแยกไดจากการสรางผลึกน้ําแข็งท่ีระยะเวลา 30 และ 35 นาที มีปริมาณ
ของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดในน้ําหมอน และในผลึกน้ําแข็ง มีคาเทากัน (27.00±0.00 และ 
6.67±0.58 องศา บริกซ ตามลําดับ) ดังนัน้ท่ีระยะเวลาการสรางผลึกน้ําแข็งท่ี 30 นาที ซ่ึงเปนเวลาท่ี
นอยกวานาจะเหมาะในการสรางผลึกน้ําแข็ง เม่ือพิจารณาการสรางผลึกน้ําแข็งรอบท่ีสามแลว
เหวีย่งแยก มีแนวโนมของการเปล่ียนแปลงคุณภาพตาง ๆ เชนเดียวกับการสรางผลึกน้ําแข็งคร้ังท่ี
หนึ่ง และคร้ังท่ีสอง พบวาน้ําหมอนท่ีเหวี่ยงแยกจากการสรางผลึกน้ําแข็งท่ีระยะเวลา 30  และ 35 
นาที ยังคงมีปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดในน้าํหมอน และในผลึกน้ําแข็ง มีคาเทากนั 
(40.33±0.58 และ 13.33±0.58 องศาบริกซ) จึงเลือกใชระยะเวลาท่ีนอยกวาในการสรางผลึกน้ําแข็ง 
ดังนั้นสภาวะท่ีเหมาะสมของการทําน้ําหมอนเขมขน คือ การใชเวลาในการสรางผลึกน้ําแข็งนาน
รอบละ 30 นาที  

เม่ือพิจารณากราฟการแชเยือกแข็งในแตละรอบของน้ําหมอนสกัดปริมาณ 10 กิโลกรัม ใน
ถังของเคร่ืองสรางผลึกน้ําแข็งท่ีมีขนาดความจุ 20 ลิตร พบวามีการลดลงของอุณหภูมิในการแช
เยือกแข็งลดลงอยางรวดเร็วในชวง 10 นาทีแรก (ภาพท่ี 4.1) เนื่องจากในกระบวนการทําใหเขมขน
โดยการแชเยือกแข็งนีใ้ชเทคนิคในการสรางผลึกน้ําแข็ง ท่ีมีการกวนของเหลวขณะทําการแชเยือก
แข็งตลอดเวลาจึงทําใหเกิดการถายเทความรอน หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงอยางชาๆ ซ่ึงชวงนี้น้ํา
ท่ีเปนองคประกอบในน้าํหมอนเร่ิมเปล่ียนสถานะจากของเหลวเปนของแข็ง เม่ือความเขมขนของ
น้ําหมอนเพิ่มข้ึนจุดเยือกแข็งจึงมีแนวโนมลดลงตามลําดับ (Siddharth, 2005) เม่ือพิจารณาจากกราฟ
ท่ีเวลาการเชือกแข็งท่ี 30 นาที มีผลึกน้ําแข็งในปรมิาณท่ีเหมาะสมทําใหสามารถแยกนํ้าหมอน
เขมขนออกได ถาใชเวลาในการสรางผลึกน้ําแข็งนานกวานี้จะทําใหน้ําหมอนและตัวถูกละลาย
เปล่ียนสถานะเปนของแข็งมากข้ึน ทําใหแยกน้ําเขมขนออกจากผลึกน้ําแข็งไดในปริมาณท่ีนอยลง
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ตารางท่ี 4.3 ลักษณะคุณภาพของน้ําหมอนท่ีทําใหเขมขนโดยใชระยะเวลาในการสรางผลึกน้ําแข็ง 
                    แตกตางกัน

หมายเหตุ 1) เปรียบเทียบคาเฉล่ียตามแนวนอน ตัวอักษรตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
                    (p < 0.05) 

 2) ns หมายถึงคาเฉล่ียไมมีความแตกตางทางสถิติ 

ลักษณะคุณภาพ 
ระยะเวลาในการสรางผลึกนํ้าแข็ง (นาที) 

15 20 25 30 35 

การสรางผลึกนํ้าแข็งคร้ังท่ี 1      

  นํ้าหมอนท่ีไดจากการ 
   เหวี่ยงแยก 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  - ปริมาณนํ้าหมอน (รอยละ) 65.67a±0.58 57.00b±1.41 55.00bc±4.24 52.00 c±0.00 46.00d±0.00 

  - ปริมาณของแข็งที่ละลายได 
    ทั้งหมด (°Brix) 

14.00 c±1.00 15.50bc±0.71 17.00 ab±0.00 17.00 ab±0.00 17.5 a±0.71 

  ผลึกนํ้าแข็งท่ีแยกได 
  - ปริมาณผลึกนํ้าแข็ง  
     (รอยละ) 

 
32.67 d±0.58 

 
40.50c±0.71 

 
41.50 c±0.71 

 
45.50 b±0.71 

 
51.00 a±0.00 

  - ปริมาณของแข็งที่ละลายได 
    ทั้งหมด (°Brix) 

5.00 cd±0.00 6.67 a±0.58 6.00 ab±0.00 4.67 d±0.58 5.67 bc±0.58 

  - ปริมาณที่สูญเสีย (รอยละ)ns 1.66 ±1.15 2.50±0.71 3.50±3.54 2.50±0.71 3.00±0.00 

การสรางผลึกนํ้าแข็งคร้ังท่ี 2      

  นํ้าหมอนท่ีไดจากการ 
   เหวี่ยงแยก 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  - ปริมาณนํ้าหมอน (รอยละ) 68.00a±1.00 61.67b±1.53 57.33c±3.33 47.67d±0.58 48.33d±0.58 

  - ปริมาณของแข็งที่ละลายได 
    ทั้งหมด (°Brix) 

22.00 d±0.00 23.33c±0.58 26.00 b±0.00 27.00 a±0.00 27.00 a±0.00 

  ผลึกนํ้าแข็งท่ีแยกได 
  - ปริมาณผลึกนํ้าแข็ง  
    (รอยละ) 

 
31.00d±1.73 

 
37.00c±2.65 

 
41.00 b±1.00 

 
51.00 a±1.00 

 
50.00 a±1.00 

  - ปริมาณของแข็งที่ละลายได 
    ทั้งหมด (°Brix) ns 

7.00 ±0.00 7.33 ±0.58 6.67±0.58 6.67 ±0.58 6.67 ±0.58 

  - ปริมาณที่สูญเสีย (รอยละ)ns 1.00 ±1.00 1.33±1.53 1.67±1.53 1.33 ±1.53 1.67 ±1.15 
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ)  ลักษณะคุณภาพของน้าํหมอนท่ีทําใหเขมขนโดยใชระยะเวลาในการสรางผลึก 
                             น้ําแข็งแตกตางกัน 

ลักษณะคุณภาพ 
ระยะเวลาในการสรางผลึกนํ้าแข็ง (นาที)  

15 20 25 30 35 

การสรางผลึกนํ้าแข็งคร้ังท่ี  3      

  นํ้าหมอนท่ีไดจากการ 
  เหวี่ยงแยก 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  - ปริมาณนํ้าหมอน (รอยละ) 69.33a±0.58 63.67b±1.53 57.00c±1.00 58.67c±0.58 50.67d±1.15 
  - ปริมาณของแข็งที่ละลายได 
    ทั้งหมด (°Brix) 

34.33c±0.58 35.33c±0.58 38.33 b±0.58 40.33a±0.58 40.33a±0.58 

  ผลึกนํ้าแข็งท่ีแยกได 
  - ปริมาณผลึกนํ้าแข็ง  
    (รอยละ) 

 
28.00d±1.00 

 
34.00c±1.73 

 
41.33 b±0.58 

 
39.67 b±1.15 

 
47.67 a±1.53 

  - ปริมาณของแข็งที่ละลายได 
    ทั้งหมด (°Brix) 

9.27c±0.46 10.33b±0.58 14.00a±0.00 13.33a±0.58 13.33a±0.58 

- ปริมาณที่สูญเสีย (รอยละ)ns 2.67±0.58 2.33±0.58 1.67±0.58 1.66±0.58 1.66±0.58 
หมายเหตุ 1) เปรียบเทียบคาเฉล่ียตามแนวนอน ตัวอักษรตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
                    (p < 0.05) 

 2) ns หมายถึงคาเฉล่ียไมมีความแตกตางทางสถิติ 
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ภาพท่ี 4.1 กราฟการแชเยือกแข็งในระหวางการทําใหเขมขนโดยการแชเยือกแข็ง 3 รอบ 

 

38 



  
 

จากระยะเวลาการแชเยือกแข็งท่ี 30 นาที จํานวน 3 รอบ เม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณน้ํา
หมอนเร่ิมตนมีปริมาณผลผลิตลดลง (รอยละ 57.73 +0.64  33.10+0.64  และ 19.26+0.29 ตามลําดับ) 
(ตารางที่ 4.4) เม่ือนําน้ําหมอนเขมขนท่ีได ไปวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ พบวา คาความสวาง
ของสี (L*) ลดลง น้ําหมอนท่ีไดมีความเขมขนมากข้ึนจึงทําใหสีของน้ําหมอนมีสีเขม ซ่ึงสอดคลอง
กับคาความเขมของสี (C*)  ท่ีเพิ่มข้ึน มีคาเฉดสี (h) เปนสีมวงถึงมวงแดง  และมีความขนหนืด
เพิ่มข้ึน จาก 2.25+ 0.01 เปน 7.2+0.48 เซนติพอยส  เนื่องจากนํ้าหมอนเขมขนมีปริมาณของแข็งท่ี
เพิ่มข้ึน 

เม่ือนําไปวิเคราะหคุณภาพทางเคมี พบวา  น้ําหมอนเขมขนท่ีได มีคาความเปนกรด-ดาง มี
แนวโนมลดลงจาก (3.77  เปน 3.57) เนื่องจากน้ําหมอนมีความเขมขนเพิ่มข้ึน ทําใหความเขมขน
ของไฮโดรเจนไอออนเพ่ิมข้ึน จึงทําใหคาความเปน กรด-ดาง ลดลง (นิธิยา, 2545) โดยในรอบที่
สามปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด 38.73 องศาบริกซ ของแข็งท้ังหมดรอยละ 26.43+0.13   
และปริมาณน้ําตาลรีดิวซรอยละ 31.08+0.19  สําหรับปริมาณสารตานอนุมูลอิสระ หลังทําให
เขมขนไดแก สารประกอบฟนอลมีปริมาณ 3,193.88+26.27 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร  สารแอนโท
ไซยานินท้ังหมด  1,588.59+10.19 ไมโครกรัม ความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ รอยละ 
90.85+0.01  และคาดัชนีสารแอนติออกซิแดนตมีคา  10.09+0.09  มีคาเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับน้ําหมอน
สกัดสด  

เม่ือเทียบกับน้ําหมอนสกัดสด พบวา น้ําหมอนหลังทําใหเขมขน (ตารางท่ี 4.5) มีปริมาณ
ของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดเพิ่มข้ึนประมาณ 3.5 เทา ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซเพิ่มข้ึนประมาณ 4.5 เทา 
สารประกอบฟนอลทั้งหมดเพิ่มข้ึนประมาณ 2.4 เทา สารแอนโทไซยานินท้ังหมดเพิ่มข้ึนประมาณ 
2.2 เทา ความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระเพิ่มข้ึนประมาณ 1.5 เทา และดัชนีสารตานอนุมูล
อิสระเพิ่มข้ึนประมาณ 2.2 เทา ซ่ึงปริมาณของแข็งท่ีละลายในนํ้า ปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีเพิ่ม
ข้ึนมานั้นก็เนื่องมาจากความเขมขนของน้ําหมอนท่ีมากข้ึน 
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ตารางท่ี 4.4 คุณภาพของน้ําหมอนท่ีผานการสรางผลึกน้ําแข็งนาน 30 นาที ทําการเหวี่ยงแยก 
                    แตละรอบ 

หมายเหตุ: เปรียบเทียบคาเฉล่ียตามแนวนอน ตัวอักษรตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <0.05) 

 
 
 
 

ลักษณะคุณภาพ นํ้าหมอนสกัดสด นํ้าหมอนเขมขน 
รอบที่ 1  

นํ้าหมอนเขมขน 
รอบที่ 2 

นํ้าหมอนเขมขน 
รอบที่ 3 

คุณภาพทางกายภาพ     
- ปริมาณผลผลิตที่ได  
  (รอยละ) 

100.00 a+0.00 57.73 b +0.64 33.10 c+0.64 19.26 d+0.29 

- คาความสวางของสี  (L*) 10.95a + 0.07 10.63b+0.06 10.21c+ 0.08 9.45d + 0.04 
- คาความเขมของสี  (C*) 16.72 b+0.06 17.18a+0.04 17.63a+0.14 17.58a+0.08 
- คาเฉดสี (h)  334.90 a+0.17 334.97 a+0.21 332.23a+0.06 329.90 b+ 0.30 
- ความขนหนืด (cP) 2.25c+ 0.01  2.35c + 0.03 3.60b + 0.22 7.2a + 0.48 

คุณภาพทางเคมี     
- ความเปนกรด-ดาง (pH) 3.77a+ 0.06 3.70ab+ 0.00 3.63bc+ 0.06 3.57c+ 0.06 
- ปริมาณกรดทั้งหมด 
  (รอยละ) 

1.75d+ 0.12 2.80c+ 0.00 3.73b+ 0.16 5.32a+ 0.24 

- ของแข็งที่ละลายได 
  ทั้งหมด  ( oBrix) 

10.93d+ 0.29 17.73c+ 0.55 26.83b+ 0.06 38.73a+0.35 

- ของแข็งทั้งหมด (รอยละ) 7.55 d+0.06 12.69 c+0.05 19.03 b+0.06 26.43 a+0.13 
- ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซ  
  (รอยละ) 

6.88d+0.13 12.03c+0.87 22.77b+0.34 31.08a+0.19 

- สารประกอบฟนอล 
  ทั้งหมด (μg/ml) 

1,329.02 d+20.13 1,732.28 c+99.52 2,788.08 b+8.85 3,193.88a+26.27 

- สารแอนโทไซยานิน 
  ทั้งหมด (μg/ml) 

723.01d+ 0.00 801.07c + 11.75 1,143.92b+ 5.88 1,588.59a+ 10.19 

- ความสามารถในการ 
กําจัดอนุมูลอิสระ (รอยละ) 

59.06 d+0.09 79.65 c+0.08 89.22 b+0.02 90.85a+0.01 

- คาดัชนีสารแอนติออก 
  ซิแดนต 

4.53d+0.33 7.13c+0.12 9.34b+0.11 10.09a+0.09 

40 



  
 

ตารางท่ี 4.5 ความเขมขนท่ีเพิ่มข้ึนของคุณภาพทางเคมีในน้ําหมอนเขมขนสุดทาย 

                    
4.4 ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการฆาเชื้อผลิตภัณฑน้าํหมอนเขมขน 

จากการนําน้ําหมอนเขมขนท่ีไดนํามาบรรจุขวด ปดฝา แลวตมฆาเช้ือในน้ําเดือดท่ี
ระยะเวลา 3 ระดับ คือ  2  4  และ 6  นาที ทําการวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ พบวา  มีคาความ
สวางของสี (L*) ใกลเคียงกัน (ตารางท่ี 4.6)  คาความเขมของสี (C*) มีคาลดลงเล็กนอย เนื่องจาก
ความรอนทําใหสารสีในน้ําหมอนสวนใหญเปนสารแอนโทไซยานินถูกทําลายจึงทําใหน้ําหมอนมี
สีออนลงเล็กนอย   คาเฉดสี (h) เปนสีมวงถึงมวงแดง และความขนหนืด พบวามีคาเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบ
กับตัวอยางท่ีไมผานการตมฆาเช้ือ เนื่องจากน้ําหมอนมีสารประกอบเพคตินซ่ึงเปนคอลลอยด เม่ือ
นําไปตมฆาเช้ือดวยความรอนเพคตินจะอยูในรูปของซอล (sol) คืออนุภาคของคอลลอยดเปน
ของแข็ง และตัวกลางเปนของเหลว เม่ือปลอยใหเย็นลงทําใหอนุภาคของคอลลอยดเคล่ือนท่ีไดชา
ลง ชวยใหโมเลกุลท่ีอยูใกลกันเกาะตัวกัน ทําใหมีความขนหนืดเพิ่มข้ึน  

สําหรับคุณภาพทางเคมี  เม่ือใชเวลาในการฆาเช้ือท่ีแตกตางกัน พบวา คาความเปนกรด-
ดาง และปริมาณกรดท้ังหมด  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  สําหรับปริมาณ
น้ําตาลรีดิวซ  มีแนวโนมลดลงเล็กนอย สําหรับสารในกลุมท่ีมีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระ 
ไดแก สารประกอบฟนอลทั้งหมด สารแอนโทไซยานินท้ังหมด ความสามารถในการกําจัดอนุมูล
อิสระ และคาดัชนีสารแอนติออกซิแดนต  โดยอัตราการเส่ือมสลายของสารตานอนุมูลอิสระจะ
เกิดข้ึนเม่ืออุณหภูมิและระยะเวลาในการใหความรอนเพิ่มข้ึน (Nicoli et  al., 1999) จากการศึกษา
ของ Alasavar et al. (2004)  ไดศึกษาอัตราการเส่ือมสลายของสารแอนโทไซยานิน    ในระหวาง
การพาสเจอรไรสน้ําแครอทมวง ท่ีอุณหภูมิ 70  80 และ 90 องศาเซลเซียส พบวาการเส่ือมสลายของ

ลักษณะคุณภาพ 

คาเฉล่ียคุณภาพ ความเขมขนท่ี
เพิ่มขึ้น  (เทา) น้ําหมอนสกัดสด น้ําหมอนเขมขน

สุดทาย 

- ของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด   10.93  oBrix 38.73  oBrix 3.5 

- ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซ   รอยละ 6.88 รอยละ 31.08 4.5 
- สารประกอบฟนอลทั้งหมด  1,329.02  μg/ml 3,193.88  μg/ml 2.4 
- สารแอนโทไซยานินท้ังหมด  723.01 μg/ml   1,588.59  μg/ml 2.2 
- ความสามารถในการกําจดัอนุมูลอิสระ รอยละ 59.06 รอยละ 90.85 1.5 
- คาดัชนีสารแอนติออกซิแดนต 4.53 10.09 2.2 
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สารแอนโทไซยานินในน้ําแครอทมวงท่ีระดับอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เกิดการเส่ือมสลายมาก
ท่ีสุด แสดงใหเห็นวาสารตานอนุมูลอิสระจะเกิดการเส่ือมสลายเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน สวนสารเคอรซี
ทินพบวามีแนวโนมเพิ่มข้ึนเม่ือระยะเวลาในการฆาเช้ือนานข้ึน อาจเนื่องจากความรอนไปกระตุน
กิจกรรมของเอนไซม  β-glucosidase  ซ่ึงใชสาร quercetin  glycoside  เปนสารต้ังตนในการ
เปล่ียนแปลงเปนสาร  quercetin  aglycons (Dominic, 1995)  เปนผลทําใหสารเคอรซีทินท่ีวิเคราะห
ไดมีคาเพิ่มข้ึน  

สําหรับคุณภาพทางจุลินทรียตรวจวิเคราะห ปริมาณเช้ือจุลินทรียท้ังหมด  และกลุมของเช้ือ
ยีสตและรา  พบวา เวลาท่ีใชในการตมฆาเช้ือท้ัง  3  ระดับ   สามารถทําลายเช้ือจุลินทรียท้ังหมด  
และกลุมของเช้ือยีสตและราใหลดลงเหลือนอยกวา 10  cfu/ml   ซ่ึงปลอดภัยในการบริโภคตาม
ขอกําหนดของเคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทท่ีระบุไววา ตองตรวจพบเช้ือจุลินทรียท้ังหมดไม
เกิน 1,000 cfu/ml และกลุมของเช้ือยีสตและราไมเกิน 100 cfu/ml (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข, 
2543) ซ่ึงผลิตภัณฑน้ําหมอนสกัดเขมขน จัดอยูในอาหารประเภทท่ีมีความเปนกรด (acid food) ท่ีมี 
pH เทากับ 3.5 (ไพบูลย, 2532) การฆาเช้ือในน้ําเดือด 2 นาที จึงเพียงพอสําหรับผลิตภัณฑน้ําหมอน
เขมขนบรรจุขวดขนาด 60 มิลลิลิตร สําหรับการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหอง  

ดังนั้นการตมฆาเช้ือน้ําหมอนเขมขนบรรจุขวดท่ีเหมาะสม คือใชเวลา 2 นาที เนื่องจากมี
ปริมาณสารสําคัญลดลงเล็กนอย  และสามารถทําลายเช้ือจุลินทรียอยูในเกณฑปลอดภัยสําหรับการ
บริโภค  เม่ือเปรียบเทียบกับระยะเวลาการตมฆาเช้ือท่ี 4 และ 6 นาที ซ่ึงพบวาผลิตภัณฑท่ีผานการ
ตมฆาเช้ือ 2 นาที ยังคงมีสารตานอนุมูลอิสระท่ีสําคัญลดลงเล็กนอย ไดแก สารประกอบฟนอล สาร
แอนโทไซยานินท้ังหมด และสารเคอรซีทิน (3,138.08+57.79   1,585.20+5.88  และ 271.18+0.72  
ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ)  ความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ รอยละ 81.02+0.03 
และคาดัชนีสารแอนติออกซิแดนตมีคา  10.09+0.09   และปริมาณเช้ือจุลินทรียท้ังหมด ยีสตและรา 
มีปริมาณนอยกวา 10 cfu/ml  เม่ือเทียบกับน้ําหมอนสกัดสด  
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ตารางท่ี 4.6 ลักษณะคุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย ของน้ําหมอนเขมขนกอนและหลังการ
ตมฆาเช้ือ 

หมายเหตุ 1) เปรียบเทียบคาเฉล่ียตามแนวนอน  ตัวอักษรตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   
                     (p < 0.05) 
                 2) ns หมายถึงคาเฉล่ียไมมีความแตกตางทางสถิติ 
 

 
 

ลักษณะคุณภาพ 
ระยะเวลาของการตมฆาเช้ือ (นาที) 

0 2 4 6 

คุณภาพทางกายภาพ     

- คาความสวางของสี (L*) 9.45b + 0.04 9.10c+0.05 9.65a+0.08 9.37b+0.52 
- คาความเขมของสี  (C*) 17.58a+0.08 16.80b+0.03 16.81b+0.04 15.66c+0.19 
- คาเฉดสี (h) 329.90 a+ 0.30 329.27a+0.15 329.83a+0.06 326.53b+0.06 
- ความขนหนืด (cP) 7.20b+0.48 9.66a+ 0.65 9.80a+ 0.17 9.67a+ 0.06 

คุณภาพทางเคมี     
- ความเปนกรด-ดาง ns 3.57+0.06 3.63+0.06 3.63+0.06 3.53+0.06 

- ปริมาณกรดทั้งหมด (รอยละ) ns 5.32+0.24 5.32+0.24 5.18+0.24 5.04+0.00 
- ของแข็งที่ละลายได ทั้งหมด   
  ( oBrix) 

38.73b+0.35 38.73b+0.35 39.73a+0.46 39.10a+0.53 

- ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซ  (รอยละ) 31.08a+0.19 30.34a+ 0.79 25.50b+3.71 25.14b+0.88 

- สารประกอบฟนอลทั้งหมด 
  (μg/ml) 

3,193.88a+26.27 3,138.08a+57.79 2,441.7b+71.87 719.62c+ 5.8 

- สารแอนโทไซยานินทั้งหมด  
  (μg/ml) 

1,588.59a+ 10.19 1,585.20a+5.88 947.05b+ 10.19 719.62c+ 5.8 

- สารเคอรซีทิน ( μg/ml) 274.14b+0.01 271.18c+0.72 273.27b+0.56 280.18a+ 0.72 

- ความสามารถในการกําจัด 
  อนุมูลอิสระ (รอยละ) 

90.85a+0.01 81.02b+0.03 51.8c+0.01 50.90c+0.02 

- คาดัชนีสารแอนติออกซิแดนต 10.09a+0.09 7.75b+0.09 4.11c+0.04 4.00c+0.05 

คุณภาพทางจุลินทรีย     
- เช้ือจุลินทรียทั้งหมด (cfu/ml) >250 <10 <10 <10 

- เช้ือยีสตและรา (cfu/ml) >250 <10 <10 <10 
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4.5 การยอมรับของผูบริโภคตอน้ําหมอนสกัดเขมขน 
จากการนําน้ําหมอนสกัดเขมขนท่ีผานการตมฆาเช้ือ 2 นาที ไปทดสอบการยอมรับของ

ผูบริโภค 150 คน ซ่ึงผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 61.3 (ภาพท่ี 4.2)  มีชวงอายุระหวาง 
26-30 ป มากท่ีสุด รอยละ 38.0 (ภาพท่ี 4.3)  เมื่อพิจารณาชนิดของผลไมท่ีผูตอบแบบสอบถามชอบ
มากท่ีสุด พบวา ผลไมท่ีผูทดสอบชิมชอบต้ังแต รอยละ 10.0 ข้ึนไป มี 4 ชนิด เรียงลําดับจากมากไป
นอย ไดแก  สม มังคุด และแอปเปล กับ ล้ินจี่ (รอยละ 18.6  18.2 และ 9.5 ตามลําดับ) (ตารางท่ี 4.7)  
สวนผลหมอนนั้นจัดอยูในอันดับท่ี 11 (รอยละ 1.0) จาก 12 อันดับ แสดงวาผลหมอนสุกยังไมเปนท่ี
ยอมรับของผูบริโภคมากนัก สําหรับน้ําผลไมท่ีผูทดสอบชิมชอบต้ังแต รอยละ 10.0 ข้ึนไป มี 2 
ชนิด เรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก สม และ องุน (รอยละ 32.4  และ 9.9 ตามลําดับ) สวนน้ํา
หมอนนั้นจัดอยูในอันดับท่ี 10 (รอยละ 2.4) ของน้ําผลไม 13 ชนิด ซ่ึงสอดคลองกับการยอมรับท่ีตํ่า
ในผลหมอนสุก สําหรับผลหมอนผูบริโภคใหความชอบ รอยละ 1.0 อาจเนื่องมาจากยังไมมีผล
หมอนวางจําหนายอยางแพรหลาย ทําใหผูบริโภคหาซ้ือไดยาก ดังนั้นถามีการนําผลหมอนมาแปร
รูปเปนน้ําหมอน นาจะทําใหผูบริโภคมีโอกาสและชองทางไดบริโภคหมอนมากข้ึน และยังเพิ่ม
โอกาสทางการตลาดอีกดวย   

เม่ือทําการทดสอบชิมผูบริโภคใหคะแนนการยอมรับในดานลักษณะปรากฏ   สี   กล่ิน   
ความขนหนืด  และความชอบโดยรวม (6.6+ 1.44  6.8+1.46  6.2+ 1.79  6.6+1.81 และ 6.3+1.71 
ตามลําดับ)   ในระดับชอบเล็กนอย (ภาพท่ี 4.4) ความกลมกลอมไดคะแนนการยอมรับ  5.7+1.97   
เนื่องจากผลิตภัณฑสุดทายท่ีไดมีปริมาณกรดท้ังหมด รอยละ 5.32+0.24 จึงทําใหผลิตภัณฑมีรสชาติ
เปร้ียว ซ่ึงผลิตภัณฑนี้ไดมีการทําใหเขมขนข้ึนโดยไมมีการเติมน้ําตาล การทําใหรสชาติมีความกลม
กลอมอาจจะมีการเติมสารใหความหวาน แตผลิตภัณฑนี้ตองการคงคุณคาสารอาหารที่สําคัญของ
ผลหมอน และเปนผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ จึงไมมีการเติมน้ําตาลเพ่ือปรับปรุงรสชาติ สําหรับ
ลักษณะคุณภาพท่ีผูบริโภคใหความคิดเห็นวาชอบมากท่ีสุด คือ สี (รอยละ 43.6) (ตารางท่ี 4.8) ซ่ึงสี
ของผลิตภัณฑมีสีมวงแดงท่ีเขม และเม่ือผานการตมฆาเช้ือ 2 นาที สีของผลิตภัณฑยังคงใกลเคียง
กับสีน้ําหมอนสด และลักษณะคุณภาพท่ีผูบริโภคใหความคิดเห็นวาไมชอบมากท่ีสุด คือ ความกลม
กลอม (รอยละ 55.1) ซ่ึงมีรสเปร้ียวคอนขางมาก (ตารางท่ี 4.9)   
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ภาพท่ี 4.2  เพศของผูบริโภคท่ีทดสอบการยอมรับ 

ภาพท่ี 4.3 ชวงอายุของผูบริโภคท่ีทดสอบการยอมรับ 
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ตารางท่ี 4.7  ชนิดของผลไมและนํ้าผลไมท่ีผูบริโภคชอบมากท่ีสุด 
 

ชนิด 
ผลไม น้ําผลไม 

รอยละ อันดับท่ี รอยละ อันดับท่ี 
กลวย 
แคนตาลูป 
เงาะ 
แตงโม 
ทับทิม 
ฝร่ัง 
มังคุด 
มะขาม 
มะพราว 
ลําไย 
ล้ินจี่ 
สตรอเบอรร่ี 
สับปะรด 
หมอน 
สม 
องุน 
แอปเปล 
ผลไมรวม 

2.0 
2.0 
8.5 
8.0 
0.5 
3.5 
18.2 
1.0 
1.0 
4.0 
9.6 
1.0 
5.5 
1.0 
18.6 
6.0 
9.6 
- 

10 
10 
4 
5 
12 
9 
2 
11 
11 
8 
3 
11 
7 
11 
1 
6 
3 
- 

0.5 
4.3 
0.5 
6.4 
1.8 
9.0 
0.5 
0.9 
6.4 
2.4 
3.6 
3.6 
7.2 
2.4 
32.4 
9.9 
5.5 
3.6 

13 
8 
13 
6 
11 
3 
13 
12 
5 
10 
9 
9 
4 
10 
1 
2 
7 
9 
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ตารางท่ี 4.8 ลักษณะคุณภาพของน้ําหมอนเขมขนท่ีผูทดสอบชิมใหความคิดเห็นวาชอบมากท่ีสุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 ตารางท่ี4.9 ลักษณะคุณภาพของน้ําหมอนเขมขนท่ีผูทดสอบชิมใหความคิดเห็นวาไมชอบมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ลักษณะคุณภาพ 
จํานวน  

คน รอยละ 
สี 
กล่ิน 
ความขนหนืด 
ความกลมกลอม 
ลักษณะปรากฎ 

65 
33 
26 
19 
6 

43.6 
22.1 
17.5 
12.8 
4.0 

ลักษณะคุณภาพ 
จํานวน  

คน รอยละ 

ความกลมกลอม (เปร้ียว) 
กล่ิน 
ความขนหนืด 
สี 
ลักษณะปรากฎ 

81 
29 
18 
15 
4 

55.1 
19.8 
12.2 
10.2 
2.9 

คุณภาพทางประสาทสัมผัส 

ภาพท่ี 4.4  คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสของน้ําหมอนสกัดเขมขน 
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4.6 คุณภาพของผลิตภัณฑน้ําหมอนสกัดเขมขนในระหวางการเก็บรักษา  

 จากการนําน้ําหมอนเขมขนท่ีไดบรรจุขวดแกวขนาด 50 มิลลิลิตร ปดฝา นําไปตมฆาเช้ือใน
น้ําเดือดเวลา 2 นาที แลวเก็บรักษาผลิตภัณฑไวท่ีอุณหภูมิหองเปนระยะเวลา 3 เดือน ตรวจวิเคราะห
คุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย ทุก 1 เดือน ไดผลดังนี้  

จากการวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ พบวา  คาความสวางของสี (L*) มีแนวโนมเพิ่มข้ึน
เม่ือเก็บรักษานานข้ึน   อาจเกิดจากสารสีมีการสลายตัวในระหวางการเก็บรักษาจึงทําใหสีจางลง คา
ความเขมของสี (C*) มีแนวโนมลดลง (ภาพท่ี 4.5) ในระหวางการเก็บรักษานานข้ึน สารสีในผล
หมอนสวนใหญเปนสารแอนโทไซยานินเกิดการเส่ือมสลายในระหวางกระบวนการแปรรูป และ
ระยะการเก็บรักษาท่ีนานข้ึน  คาเฉดสี (h) เปนสีน้ําเงินถึงมวง  สวนความขนหนืดของผลิตภัณฑ มี
แนวโนมลดลงเล็กนอย  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p>0.05) (ภาพที่ 4.6) เม่ือ
ระยะเวลาการเก็บรักษานานข้ึน 

จากการวิเคราะหคุณภาพดานเคมีของนํ้าหมอนเขมขน พบวา เม่ือระยะเวลาการเก็บรักษา
นานข้ึน ไมมีผลตอคาความเปนกรด-ดาง  แตปริมาณกรดท้ังหมดมีแนวโนมลดลงเล็กนอย (ภาพท่ี 
4.6)  ระยะเวลาการเก็บรักษาไมมีผลตอคาของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด  และปริมาณน้ําตาลรีดิวซ 
(ภาพท่ี 4.7)  สําหรับสารในกลุมท่ีมีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระ ไดแก สารประกอบฟนอล
ท้ังหมด  สารแอนโทไซยานินท้ังหมด สารเคอรซีทิน มีแนวโนมลดลง (ภาพท่ี 4.8) เม่ือระยะเวลา
การเก็บรักษานานข้ึนซ่ึงสอดคลองกับ Kammerer et al. (2007) ท่ีพบวาอัตราการลดลงของปริมาณ
แอนโทไซยานินจะแปรผันตามระยะเวลาในการเก็บรักษาท่ีนานข้ึน ซ่ึงแอนโทไซยานินจะสลายตัว
อยางชาๆ และเปนไปอยางตอเนื่องในระหวางการเก็บรักษา  ดังนั้นจึงพอสรุปไดวาเม่ือเก็บรักษา
ผลิตภัณฑน้ําหมอนเขมขนไวนานข้ึน  สารท่ีมีสมบัติในการตานอนุมูลอิสระสวนใหญจะมีคาลดลง  
เพราะเกิดการสลายตัวในระหวางการเก็บรักษา เนื่องจากปจจัยตางๆ เชน แสง อุณหภูมิ  จะมีผลเรง
ใหเกิดการสลายตัวของสารตานอนุมูลอิสระเร็วข้ึน สําหรับคาดัชนีสารแอนติออกซิแดนต พบวามี
แนวโนมลดลงเม่ือเก็บรักษานานข้ึน  ซ่ึงสอดคลองกับความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระท่ีมี
แนวโนมลดลงดวยเชนกัน (ภาพท่ี 4.9)  เกิดจากการสลายตัวในระหวางการเก็บรักษา   
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  คาความสวางของสี  (L*)
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ภาพท่ี 4.5  การเปล่ียนแปลงคุณภาพดานสี ของน้ําหมอนสกัดเขมขน หลังเก็บรักษาในระยะเวลา 

                     ตางกัน 
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  ความขนหนืด (cP) 

  ความเปนกรด-ดาง 

  ปรมิาณกรดทัง้หมด (รอยละ)

 
ภาพท่ี 4.6  การเปล่ียนแปลงคุณภาพดานความขนหนืด  ความเปนกรด-ดาง และปริมาณกรด 

                            ท้ังหมดของน้ําหมอนสกัดเขมขน หลังเก็บรักษาในระยะเวลาตางกัน 
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ภาพท่ี 4.7  การเปล่ียนแปลงของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด และปริมาณน้าํตาลรีดิวซ ของน้ําหมอน 
                     สกัดเขมขน หลังเก็บรักษาในระยะเวลาตางกัน 
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ภาพท่ี 4.8   การเปล่ียนแปลงของสารประกอบฟนอลทั้งหมด  สารแอนโทไซยานินท้ังหมด และ 

                           สารเคอรซีทินของน้ําหมอนสกัดเขมขน หลังเก็บรักษาในระยะเวลาตางกัน 
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ภาพท่ี 4.9  การเปล่ียนแปลงของความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ และคาดัชนสีารแอนติ 

                            ออกซิแดนตของน้ําหมอนสกัดเขมขน หลังเก็บรักษาในระยะเวลาตางกัน 

 
สําหรับการวิเคราะหคุณภาพทางจุลินทรีย  พบวา การเก็บรักษาในเดือนท่ี 1 และ 2  มีกลุม

ของเช้ือจุลินทรียท้ังหมดยังอยูในเกณฑท่ีปลอดภัยสําหรับการบริโภค (ตารางท่ี 4.10) หลังเก็บรักษา
ผลิตภัณฑในเดือนท่ี 3 พบวา ปริมาณเช้ือจุลินทรียท้ังหมด เกินตามขอกําหนดของเคร่ืองดื่มใน
ภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทท่ีระบุไววา ตองตรวจพบเช้ือจุลินทรียท้ังหมดไมเกิน 1,000 cfu/ml   
(ประกาศกระทรวงสาธารณสุข, 2543)  สวนกลุมเช้ือยีสตและรา นอยกวา 10 cfu/ml   ตลอดท้ัง 3 
เดือน  ผลิตภัณฑน้ําหมอนเขมขนนี้จัดอยูในอาหารประเภทท่ีมีความเปนกรด (pH <4.5)  จึงทําให
เช้ือแบคทีเรียท่ีทนกรดและทนตออุณหภูมิในการฆาเช้ือสามารถมีชีวิตรอดจากการฆาเช้ือ และเจริญ
อยางชาๆ ในระหวางเก็บรักษา  สวนเช้ือท่ีสามารถเจริญไดเปนพวกเช้ือยีสตและรา  แตก็ไมสามารถ
ทนตอความรอนสูงในระดับน้ําเดือด  ท่ีใชในกระบวนการตมฆาเช้ือได  โดยสวนใหญเช้ือยีสตและ
ราจะถูกทําลายท่ีอุณหภูมิ  65-70  องศาเซลเซียส  ในเวลาไมกี่นาที (สุมาลี, 2541)  ดังนั้นจึงตรวจ
พบเช้ือจุลินทรียดังกลาวในปริมาณท่ีนอยมาก 
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ตารางท่ี 4.10  คุณภาพทางจุลินทรียของผลิตภัณฑน้ําหมอนเขมขนกอนและระหวางการเก็บรักษา 
                         เปนระยะเวลา 3 เดือน  

 
ดังนั้นผลิตภัณฑน้ําหมอนเขมขนสามารถเก็บรักษาไดประมาณ 2 เดือน แตไมถึง 3 เดือน 

พบวา ยังคงมีสารตานอนุมูลอิสระท่ีสําคัญลดลงเล็กนอย ไดแก สารประกอบฟนอล สารแอนโทไซ
ยานินท้ังหมด และสารเคอรซีทิน (2,412.37+52.19  1,173.36+33.47  และ 195.67+0.75 ไมโครกรัม
ตอมิลลิลิตร ตามลําดับ)  ความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ รอยละ 61.19+1.06 และคาดัชนี
สารแอนติออกซิแดนตมีคา  5.47+0.12 และปริมาณเช้ือจุลินทรียท้ังหมด ยีสตและรา ยังมีปริมาณไม
เกินตามขอกําหนดมาตรฐานของเคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท   
 

คุณภาพทางจลิุนทรีย 
ระยะเวลาการเก็บรักษา (เดือน) 

0 1 2 3 
  เช้ือจุลินทรียท้ังหมด (cfu/ml) <10 <10 5.31×102 4.29×103 
  เช้ือยีสตและรา (cfu/ml) <10 <10 <10 <10 
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