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บทคัดย่ อ
ขณะที่เกษตรกรรองรับนํ้าหวานจากต้นตาลเพื่อนํามาทํานํ้าตาลสดพบว่านํ้าตาลสดมีการเน่าเสี ยเร็ วและชาวบ้าน
นิ ยมป้ องกันการเน่าเสี ยด้วยเปลือกต้นพะยอย (Shorea roxburghii G.Don) หรื อเคี่ยม (Cotylelobiun lanceolatum
Craib.) เป็ นพืชวงศ์ยาง-ตะเคียน (Dipterocarpaceae) ซึ่ งเปลือกลําต้นมีน้ าํ ยาง แต่พืชทั้ง 2 ชนิ ดเป็ นไม้ยืนต้น
เจริ ญเติบโตช้า ไม่มีในท้องถิ่น และมีการลักลอบตัดมาขายนับวันจะหมดไปถ้าหากยังคงมีการกระทําเช่นนี้ ต่อไป บาง
คนใช้สารกันบูดสังเคราะห์ ถ้ารับประทานนํ้าตาลสดที่เจือปนสารนี้บ่อย ๆ จะเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ จึงทดลองป้ องกัน
การเน่ าเสี ยของนํ้าตาลสดด้วยพืชในท้องถิ่นที่เปลือกลําต้นมีน้ าํ ยาง จํานวน 11 ชนิ ด ได้แก่ ประดู่
(Pterocarpus
macrocarpus Kurz) นนทรี (Peltophorum pterocarpum DC.) แคบ้าน (Sesbania javanica (L.) Poir.) ทองหลาง
(Erythrina variegata L.) มะขาม (Tamaridus indica L.) คูน (Cassia fistula L.) สะเดา (Azadirachta indica Juss.)
มะม่วง (Mangifera indica L.) ขนุน (Artocarpus heterophyllus Lamk) สะแกนา (Combretum quadrangulare Kurz.)
และสน (Pinus spp.) เปรี ยบเทียบกับพะยอมและเคี่ยม โดยศึกษาชนิ ดและปริ มาณของเปลือกลําต้นพืชที่เหมาะสม
ประเมินการเน่าเสี ยของนํ้าตาลสดด้วยการวัดค่าพีเอชและ Methylene blue reduction test (Atherton & Newlander,
1977)
ผลการทดลองพบว่าเปลือกลําต้นนนทรี ประดู่ และแคบ้านสามารถป้ องกันกันการเน่าเสี ยของนํ้าตาลสดได้
เช่ นเดี ยวกับเปลือกลําต้นเคี่ยมและพะยอม แต่เปลือกลําต้นนนทรี ดีกว่าประดู่และแคบ้าน นํ้าตาลสดใส่ เปลือกลําต้น
นนทรี ปริ มาณ 5 % ขึ้นไป เกิดการเน่าเสี ยน้อยภายในระยะเวลาการเก็บ 24 ชัว่ โมง ณ อุณหภูมิปกติ จากการทดลอง
สรุ ปได้ว่าชนิ ดและปริ มาณของเปลือกลําต้นพืชมีผลต่อการป้ องกันการเน่าเสี ยของนํ้าตาลสดได้แตกต่างกันโดยเปลือกลํา
ต้นนนทรี สามารถใช้ป้องกันการเน่าเสี ยของนํ้าตาลสดแทนเปลือกลําต้นพะยอมและเคี่ยม
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กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ ผูท้ ี่ สนับสนุ นและช่ ว ยเหลื อการทําโครงงานวิ ทยาศาสตร์ ครั้ งนี้ ให้สําเร็ จ ลุ ล่วงไปด้ว ยความ
เรี ยบร้อยตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. นางมณฑา สมานบุญ
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนดัดดรุ ณี
2. นางวิภา
รังสิ นธุ์
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ การ
3. นายสมนึก ชูเลิศ
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปกครอง
4. นายพิชยั
ทิพยารมณ์
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการ
5. นายมงคล มังคละคุปต์
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายธุรการ
6. นางเพ็ญประภา หร่ ายเจริ ญ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
7. นางสาวราตรี วัฒนอาภรณ์ชยั
อาจารย์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
8. นายณรงค์ แช่มประสิ ทธิ์
อาจารย์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
9. นายนิรุจน์ ศรี เกษม
อาจารย์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
10. นางนิตยา ตันติกลุ
อาจารย์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
11. นางศุภวรรณ จันทราภิรมย์
อาจารย์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
12. นางปิ่ น ช่างทอง
อาจารย์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
13. นางดรรชนีย ์ สหพัฒนสมบัติ
อาจารย์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
14. นางคนึงนิจ สุ วรรณ์
อาจารย์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
15. ผูป้ กครองของนางสาวเกษิณี เกตุเลขา
ชั้น ม. 4/3
16. ผูป้ กครองของนางสาวศรี วรรณา ศัลยกําธร ชั้น ม. 4/5
17. ผูป้ กครองของนางสาวรัตนา มังกรแก้ว
ชั้น ม. 4/5

คณะผูจ้ ดั ทํา
18 สิ งหาคม 2546
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สารบัญ
หน้ า
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญตาราง
สารบัญรู ป
บทที่ 1
บทนํา
บทที่ 2
เอกสารอ้างอิง
บทที่ 3
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
บทที่ 4
ผลการทดลอง
บทที่ 5
อภิปรายผลการทดลอง
สรุ ปผลการทดลอง
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
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สารบัญตาราง
ตารางที่
1. ค่าพีเอชและระดับคุณภาพของนํ้าตาลสดใส่ เปลือกลําต้นพืชชนิดต่าง ๆ
ในปริ มาณ 10 % หลังการเก็บ ณ อุณหภูมิปกติเป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง
2. ค่าพีเอชและระดับคุณภาพของนํ้าตาลสดที่ใส่ เปลือกลําต้นนนทรี
ในปริ มาณต่าง ๆ หลังการเก็บ ณ อุณหภูมิปกติเป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง
3. ค่าพีเอชและระดับคุณภาพของนํ้าตาลสดที่ใส่ เปลือกลําต้นนนทรี
ในปริ มาณ 5 % หลังการเก็บ ณ อุณหภูมิปกติเป็ นระยะเวลาต่าง ๆ
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สารบัญรู ป
รู ปที่
1. เปรี ยบเทียบค่าพีเอชของนํ้าตาลสดใส่ เปลือกลําต้นพืชชนิดต่าง ๆ ในปริ มาณ 10 %
ก่อนและหลังการเก็บ ณ อุณหภูมิปกติเป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง
2. เปรี ยบเทียบระดับคุณภาพของนํ้าตาลสดใส่ เปลือกลําต้นพืชชนิดต่าง ๆ ในปริ มาณ 10 %
ก่อนและหลังการเก็บ ณ อุณหภูมิปกติเป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง
3. เปรี ยบเทียบค่าพีเอชของนํ้าตาลสดใส่ เปลือกลําต้นนนทรี ในปริ มาณต่าง ๆ ก่อนและหลัง
การเก็บ ณ อุณหภูมิปกติเป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง
4. เปรี ยบเทียบระดับคุณภาพของนํ้าตาลสดใส่ เปลือกลําต้นนนทรี ในปริ มาณต่าง ๆ ก่อนและ
หลังการเก็บ ณ อุณหภูมิปกติเป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง
5. เปรี ยบเทียบค่าพีเอชของนํ้าตาลสดใส่ เปลือกลําต้นนนทรี ในปริ มาณ 5 % ก่อนและหลัง
การเก็บ ณ อุณหภูมิปกติเป็ นเวลาต่าง ๆ
6. เปรี ยบเทียบระดับคุณภาพของนํ้าตาลสดใส่ เปลือกลําต้นนนทรี ในปริ มาณ 5 % ก่อนและ
หลังการเก็บ ณ อุณหภูมิปกติเป็ นเวลาต่าง ๆ
7. ต้นตาลที่ใช้ทาํ นํ้าตาลสดที่ปากนํ้า อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
8. การเก็บนํ้าตาลสด
9. ลักษณะของวงตาล (ดอกตาล) ที่ปล่อยนํ้าหวานออกมา
10. กระบอกไม้ไผ่ที่ใช้รองรับนํ้าหวานจากต้นตาล
11. ลักษณะของนํ้าตาลสด
12. พะยอม เคี่ยม และนนทรี
13. เปลือกลําต้นพืชชนิดต่าง ๆ ที่นาํ มาทดลอง
14. การวัดคุณภาพของนํ้าตาลสดด้วยวิธี Methylene blue reduction test
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