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บทที่ 1
บทนํา
ทีม่ า แนวคิด และความสํ าคัญของโครงงาน
นํ้าตาลสดเป็ นอาหารพื้นบ้านที่นิยมรั บประทานทัว่ ไป ระหว่างการรองรั บนํ้าหวานจากต้นตาลเพื่อนํามาทํา
นํ้าตาลสดพบปั ญหานํ้าตาลเน่ าเสี ยเร็ ว จากการสอบถามชาวบ้านและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารเกี่ยวข้องกับการป้ องกัน
การเน่าเสี ยของนํ้าตาลสดพบว่ามีการใช้เปลือกต้นพะยอมหรื อเคี่ยมซึ่งเปลือกลําต้นมีน้ าํ ยาง โดยพะยอมนิยมใช้ในจังหวัด
ฉะเชิ งเทราและจังหวัดใกล้เคียง ส่ วนเคี่ยมนิ ยมใช้ในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี
และภาคใต้ แต่พืชทั้ง 2 ชนิด เป็ นไม้ยนื ต้นเจริ ญเติบโตช้า ไม่มีในท้องถิ่น และเป็ นพืชหวงห้ามทําให้มีการลักลอบตัด
มาขาย นับวันจะหมดไปหากยังคงมีการกระทําเช่นนี้ ต่อไป บางคนใช้สารกันบูดสังเคราะห์ ถ้ารับประทานนํ้าตาลสดที่
เจือปนสารนี้บ่อยๆ จะเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
จึงมีแนวคิดแก้ปัญหาการป้ องกันการเน่ าเสี ยของนํ้าตาลสดโดยศึกษาหาพืชในท้องถิ่นที่เปลือกลําต้นมีน้ าํ ยาง
เช่นเดียวกับพะยอมและเคี่ยม แต่หาง่าย เจริ ญเติบโตเร็ ว และไม่เป็ นพืชหวงห้ามจํานวน 11 ชนิ ด ได้แก่ ประดู่ นนทรี
แคบ้าน ทองหลาง มะขาม คูน สะเดา มะม่วง ขนุน สะแกนา และ สน
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. เพื่อศึกษาชนิ ดและปริ มาณของเปลือกลําต้นพืชในท้องถิ่นที่เหมาะสมในการป้ องกันการเน่ าเสี ยของนํ้าตาล
สด เปรี ยบเทียบกับพะยอมและเคี่ยม
2. เพื่อศึกษาระยะเวลาในการป้ องกันการเน่าเสี ยของนํ้าตาลสดของเปลือกลําต้นพืชในท้องถิ่น
สมมติฐานของการทดลอง
ชนิดและปริ มาณของเปลือกลําต้นพืชมีผลต่อการเน่าเสี ยของนํ้าตาลสดแตกต่างกัน
ตัวแปรในการทดลอง
ตัวแปรต้น
ชนิดและปริ มาณของเปลือกลําต้นพืช
ตัวแปรตาม การเน่าเสี ยของนํ้าตาลสด (ค่าพีเอช และผลการวัดคุณภาพด้วยวิธี
Methylene blue reduction test ; Atherton & Newlander , 1977)
ตัวแปรควบคุม อายุและลักษณะของเปลือกลําต้นพืช วิธีการเก็บนํ้าตาลสด ปริ มาณนํ้าตาลสด
วิธีวดั ค่าพีเอช วิธีวดั คุณภาพ การอบเปลือกลําต้นพืช ระยะเวลาการทดลอง อุปกรณ์
สภาวะแวดล้อม
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ได้วิธีการเก็บถนอมนํ้าตาลสดโดยใช้พืชในท้องถิ่น
2. ช่วยลดการใช้สารกันบูดสังเคราะห์ในนํ้าตาลสด
3. เป็ นแนวทางในการลดการลักลอบตัดไม้ที่หวงห้าม คือ เคี่ยม และ พะยอม
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บทที่ 2
เอกสารอ้ างอิง
ผลผลิตอาหารภายหลังการเก็บเกี่ยวมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทําให้เสื่ อมคุณภาพ มีสาเหตุสาํ คัญจากปั จจัยทาง
กายภาพ ปฏิกิริยาเคมี และจุลชี พ โดยจุลชี พมีท้ งั แบคทีเรี ย ยีสต์ และรา ซึ่ งพบทัว่ ไปทั้งในดิ น นํ้า อากาศ อาหาร
เครื่ องมือ ร่ างกายและเสื้ อผ้าของผูผ้ ลิตอาหาร เมื่อสภาวะแวดล้อมเหมาะสม คืออุณหภูมิ ความชื้น ความเป็ นกรด –
เบส และอาหารของจุลินทรี ยเ์ พียงพอ ทําให้จุลชีพเจริ ญเติบโตเพิ่มจํานวนและทําให้อาหารเน่าเสี ยในที่สุด จุลชีพทัว่ ๆ
ไปเจริ ญได้ดีในอาหารเกือบทุกประเภทสามารถย่อยสลายและทําให้เกิดความเสี ยหายกับอาหารชนิ ดต่าง ๆ แตกต่างกันไป
ตามชนิดของจุลชีพส่ วนมากพบ Streptococci spp. และ Micrococci spp. (Atherton & Newlander , 1977) บางชนิดย่อย
เฉพาะแป้ ง นํ้าตาล และเซลลูโลส บางชนิดย่อยไขมันทําให้เกิดกลิ่นเหม็นหื น บางชนิ ดย่อยโปรตีนทําให้เกิดกลิ่นเหม็น
เน่ าและแอมโมเนี ย บางชนิ ดสร้างกรด ก๊าซ และสี ทําให้อาหารมีรสเปรี้ ยวเนื่ องจากกรดอินทรี ย ์ เกิ ดฟองของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ สี เปลี่ยน และบางชนิ ดสร้างสารพิษทําให้อาหารเป็ นพิษ จึงมีการใช้สารเคมี เรี ยกว่า “สารกันบูด”
ได้แก่ โซเดียมเบนโซเอท (Sodium benzoate) กรดซอร์บิก (Sorbic acid) และเกลือโปรปิ โอเนต (propionate) ป้ องกัน
การเน่าเสี ยของอาหารที่เกิดจากจุลชีพ (อรพิน ชัยประสพ , 2542:7) กําหนดให้ใช้สารกันบูด 2 ชนิ ดแรกในนํ้าตาลสด
ได้ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อนํ้าตาลสด 1 กิโลกรัม (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม,2546)
การรับประทานอาหารที่เจือปนสารกันบูดมากเกินไปจะทําให้ทอ้ งเสี ย ถ้ารับประทานเป็ นประจะทําให้เม็ดเลือด
แดงไม่สามารถนําออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ ทําให้ตวั เขียว หายใจไม่ออก และเสี ยชีวิตได้โดยเฉพาะในเด็กเล็ก (นวลจิตต์
เชาวกีรติพงศ์,2539:47 และจักรพันธุ์ ปัญจะสุ วรรณ ,2542:25) การใช้สารธรรมชาติจากพืชในการป้ องกันการเน่าเสี ยของ
อาหารจึงมีความสําคัญเนื่องจากเป็ นสารที่มีความปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้อมมากกว่าสารเคมี (Copping,1966)
นํ้าตาลสดเป็ นอาหารพื้นบ้านอย่างหนึ่ งนิ ยมรับประทานทัว่ ไป (สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ ง
ประเทศไทย,2544:118-120) ได้จากต้นตาลโตนดหรื อต้นตาล (Borassus flabellifer L.) เป็ นนํ้าตาลสดจากงวงตาลหรื อ
ดอกตาล และได้จากต้นมะพร้าว (Cocos nuxifera L.) เป็ นนํ้าตาลสดจากจัน่ มะพร้าว พืชทั้ง 2 ชนิ ดจัดเป็ นพืชวงศ์
หมาก (Arecaceae) นํ้าตาลสดเน่าเสี ยเร็ วมากในระหว่างรองรับนํ้าหวานจากต้น พบว่าชาวบ้านป้ องกันการเน่าเสี ยด้วย
การใส่ เปลือกลําต้นพะยอม (Shorea roxburghii G. Don) หรื อเคี่ยม (Cotylelobium lanceolatum Craib.) ในกระบอก
ไม้ไผ่ที่เป็ นภาชนะรองรับ (สํานวน ธรรมธร,2546)
พะยอมและเคี่ยมเป็ นพืชจัดอยู่ในวงศ์ยาง – ตะเคียน (Dipterocarpaceae) เปลือกต้นพืชทั้ง 2 ชนิ ดมีน้ าํ ยาง
ประกอบด้วยสารแทนนิ นในปริ มาณมาก (Shiva and Jantan,1998:187 - 197) ตัวอย่างพืชชนิ ดอื่น ๆ ในวงศ์น้ ี เช่น ยาง
(Dipterocarpus alatus) ตะเคียนทอง (Hopea odorata Roxb.) เต็ง (Shorea obwsa Wall.) รัง (Shorea siamensis Miq.)
กระบาก (Anisoptera costata Korth.) เป็ นต้น พืชวงศ์น้ ีส่วนมากเป็ นไม้ยนื ต้น เจริ ญเติบโตช้า เปลือกลําต้นหนา และมี
นํ้ายาง (ณพพร ดํารงศิริ,2542:540–544 และ ก่องกานดา ชยามฤต,2541:118-120) ปั จจุบนั เป็ นไม้หวงห้าม แต่มีการ
ลักลอบตัด ยังมีพืชวงศ์อื่น
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ที่เปลือกมีน้ าํ ยาง เช่น วงศ์สน (Pinaceae) เช่น คูน (Cassia fistula L.) นนทรี (Peltophorum pterocarpum DC.)
มะขาม (Tamaridus indica L.) เป็ นต้น เปลือกของคูนมีสาระสําคัญหลายชนิ ด เช่น oxymethylanthraquinones, rhein
glycoside, fistucacidin,leucopelargonidin trimer , tannins สารเหล่านี้ มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อรา (ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ และคณะ ,
2523 : 66 – 67) วงศ์ประดู่ (Papilionaceae) เช่น ประดู่ (Pterocarpus macrocarpus Kurz) แคบ้าน (Sesbania javanica
(L.) Poir.) ทองหลาง (Erythrina variegata L.) เป็ นต้น วงศ์มะเดื่อ (Moraceae) เช่น มะเดื่อ (Ficus racemosa L.) ไทร
(F. benjamina L.) มะหาด (Artocarpus lakoocha Roxb.) ขนุน (Artocarpus heterophyllus Lamk) เป็ นต้น วงศ์เลี่ยน
(Meliaceae) เลี่ยน (Melia azedarach L.) สะเดา (Azadirachta indica Juss.) มะฮอกกานี (Swictenia macrophylla
King) เป็ นต้น วงศ์มะม่วง (Anacardiaceae) เช่น มะม่วง (Mangifera indica L.) มะปราง (Bouea macrophylla Griff.)
มะยง (B. oppositifolis (Roxb.) Meisn.) เป็ นต้น วงศ์สมอ (Combretaceae) สะแกนา (Combretum quadrangulare
Kurz.) สมอไทย (Terminaila citrine L.) หูกวาง (T. catappa) เป็ นต้น
นํ้ายางในพืชมีรสฝาดของสารแทนนิน (tannin) ซึ่งมี 2 ชนิ ด คือ confensed tannin พบมากในเปลือกลําต้น
ราก และแก่น และ hydrolysable tannin พบมากในเปลือกหุ ม้ เมล็ด แทนนิ นมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริ ญเติบโตของจุลชีพบาง
ชนิด (Felter & Lloyd , 2001) มีการใช้น้ าํ ยางเคลือบเนื้อไม้เพื่อป้ องกันเชื้อราและแมลง (อภัย รณะนันท์ , 2528 : 28) ใช้
สารสกัดจากเมล็ดหมากเขียวซึ่ งมีรสฝาดป้ องกันเชื้อราที่รากของต้นอ่อนพริ กพันธุ์พ้ืนเมือง (วันวิภา อนิ กร และคณะ ,
2544) ใช้เปลือกลําต้นพืชที่มีน้ าํ ยาง เช่น นนทรี เคี่ยม พะยอม สี เสี ยด (Acasia catechu Willd.) พฤกษ์ (Albizia
lebbeck L.) และสัตตบรรณ (Alstonia scholaris L.) เป็ นยาสมุนไพรรักษาแผล รับประทานเพื่อขับเสมหะ แก้ทอ้ งร่ วง
โรคบิด และขับลม (กรมป่ าไม้ , 2539 : 45-73) รวมทั้งใช้เปลือกผลมังคุดซึ่งมีรสฝาดในการรักษาแผลเน่าเปื่ อยและบํารุ ง
ผิว
ดังนั้นสารบางชนิ ดในเปลือกลําต้นพืชที่มีน้ าํ ยางมีฤทธิ์ ยังยั้งการเจริ ญเติบโตของจุลชีพ ทําให้ขบวนการหมักที่
เป็ นสาเหตุของอาหารเน่ าเสี ยถูกยังยั้ง ถ้าใส่ ในนํ้าตาลสดอาจจะช่วยป้ องกันการเน่าเสี ยของนํ้าตาลสดได้ระยะเวลาหนึ่ ง
เป็ นแนวทางช่วยเก็บถนอมนํ้าตาลสดด้วยวัสดุธรรมชาติ ช่วยลดอันตรายจากการบริ โภคสารเคมีสังเคราะห์และลดการตัด
ไม้ท าํ ลายป่ า จึ ง นํา พื ช ท้อ งถิ่ น ที่ เ ปลื อ กลํา ต้น มี น้ ํา ยางและหาง่ า ย จํา นวน 11 ชนิ ด ได้แ ก่ ป ระดู่ นนทรี แคบ้า น
ทองหลาง มะขาม คูน สะเดา มะม่วง ขนุน สะแกนา และ สน ทดลองป้ องกันการเน่าเสี ยของนํ้าตาลจากต้นตาลโตนด
ซึ่งทํากันมากในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อทดแทนพะยอมและเคี่ยม โดยศึกษาชนิดและปริ มาณเปลือกลําต้นพืชที่เหมาะสม
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บทที่ 3
อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง
อุปกรณ์
1. เปลือกลําต้นพืช จํานวน 11 ชนิด ได้แก่ ประดู่ นนทรี แคบ้าน ทองหลาง มะขาม
คูน สะเดา มะม่วง ขนุน สะแกนา และ สน ชนิดละ
1,000
2. เปลือกลําต้นพะยอมและเคี่ยม
100
3. นํ้าตาลสด
1,500
4. นํ้ากลัน่
2,000
5. มีด
1
6. เครื่ องชัง่ เซ็นโอแกรม
1
7. เครื่ องวัดพีเอชแบบพกพา
1
8. hot plate
1
เครื่ อง
9 โกร่ งบด
1
10. หลอดทดลองขนาดใหญ่
60
11. บีกเกอร์ ขนาด 100 มิลลิลิตร
5
12. กระบวกตวง ขนาด 100 มิลลิลิตร
1
13. หลอดฉี ดยาพลาสติก ขนาด 1 มิลลิลิตร
2
14. หลอดหยด
2
15. แท่งแก้ว
6
16. จุกสําลี
60
17. เมธีสีนบลู (Methylene blue;Methylthionine chloride;
C16 H18CIN 3 S .3H 2O ) ความเข้มข้น 0.1 %
50

กรัม
กรัม
มิลลิลิตร
มิลลิลิตร
ด้าม
เครื่ อง
เครื่ อง
ชุด
หลอด
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
มิลลิลิตร

วิธีการทดลอง
ดําเนินการที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรี ยนดัดดรุ ณี อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 31 กรกฎาคม 2546 เก็บตัวอย่างนํ้าตาลสดและเปลือกลําต้นพืช ในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยแบ่งเป็ น 3 การทดลอง ดังนี้
การทดลองที่ 1 ศึกษาวิธีป้องกันการเน่าเสี ยของนํ้าตาลสดด้วยเปลือกลําต้นพืชชนิดต่าง ๆ
การทดลองที่ 2 ศึกษาวิธีป้องกันการเน่าเสี ยของนํ้าตาลสดด้วยเปลือกลําต้นพืชปริ มาณต่าง ๆ
การทดลองที่ 3 ศึกษาระยะเวลาป้ องกันการเน่าเสี ยของนํ้าตาลสดหลังจากใช้เปลือกลําต้นพืช
และปริ มาณที่เหมาะสม
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1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

การทดลองที่ 1 ศึกษาวิธีป้องกันการเน่าเสี ยของนํ้าตาลสดด้วยเปลือกลําต้นพืชชนิดต่าง ๆ
อบเปลือกลําต้นประดู่ นนทรี แคบ้าน ทองหลาง มะขาม คูน สะเดา มะม่วง ขนุ น สะแกนา สน พะยอม
และเคี่ยม ในตูอ้ บที่อุณหภูมิ 60 C เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง นําออกมาทิ้งไว้ให้เย็นตัดเป็ นชิ้น ๆ ชัง่ นํ้าหนักชนิดละ
1 กรัม
เตรี ย มนํ้า ตาลสดเก็บจากต้น ใหม่ ๆ และไม่ ไ ด้ใ ช้เ ปลื อ กพื ช หรื อสารกัน บู ด ใส่ ห ลอดทดลองหลอดละ 10
มิลลิลิตร จํานวน 56 หลอด วันค่าพีเอชและบันทึกผล
การทดลองแบ่งเป็ น 14 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 นํ้าตาลสด ไม่ใส่ เปลือกลําต้นพืช
วิธีที่ 2 นํ้าตาลสด ใส่ เปลือกลําต้นประดู่
วิธีที่ 3 นํ้าตาลสด ใส่ เปลือกลําต้นนนทรี
วิธีที่ 4 นํ้าตาลสด ใส่ เปลือกลําต้นแคบ้าน
วิธีที่ 5 นํ้าตาลสด ใส่ เปลือกลําต้นทองหลาง
วิธีที่ 6 นํ้าตาลสด ใส่ เปลือกลําต้นมะขาม
วิธีที่ 7 นํ้าตาลสด ใส่ เปลือกลําต้นคูน
วิธีที่ 8 นํ้าตาลสด ใส่ เปลือกลําต้นสะเดา
วิธีที่ 9 นํ้าตาลสด ใส่ เปลือกลําต้นมะม่วง
วิธีที่ 10 นํ้าตาลสด ใส่ เปลือกลําต้นขนุน
วิธีที่ 11 นํ้าตาลสด ใส่ เปลือกลําต้นสะแกนา
วิธีที่ 12 นํ้าตาลสด ใส่ เปลือกลําต้นสน
วิธีที่ 13 นํ้าตาลสด ใส่ เปลือกลําต้นพะยอม
วิธีที่ 14 นํ้าตาลสด ใส่ เปลือกลําต้นเคี่ยม
สุ่ มเลือกวิธีทดลองจํานวน 4 ซํ้า
อุดปากหลอดด้วยจุกสําลีทุกหลอด ตั้งทิ้งไว้ ณ อุณหภูมิปกติ เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง
เทเอานํ้าตาลสดทั้งหมดใส่ บีกเกอร์ ดูดเอานํ้าตาลสดปริ มาตร 5 มิลลิลิตร ใส่ หลอดทดลอง
วัดค่าพีเอช และ Methylene blue reduction test
บันทึกผล
วิเคราะห์ทางสถิติ ดังนี้
8.1 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
8.2 ค่าฐานนิยม (mode) ของระดับคุณภาพที่วดั ด้วย Methylene blue reduction test
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การทดลองที่ 2 ศึกษาวิธีป้องกันการเน่าเสี ยของนํ้าตาลสดด้วยเปลือกลําต้นพืชในปริ มาณต่าง ๆ
1. เตรี ยมเปลือกลําต้นที่เหมาะสมที่สุดตามการทดลองที่ 1 คือ นนทรี จํานวน 20 กรัม
2. เตรี ยมนํ้าตาลสดเช่นเดียวกับการทดลองที่ 1 จํานวน 24 หลอด
3. การทดลองแบ่งเป็ น 6 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 นํ้าตาลสด ไม่ใส่ เปลือกลําต้นนนทรี
วิธีที่ 2 นํ้าตาลสด ใส่ เปลือกลําต้นนนทรี ปริ มาณ 3 %
วิธีที่ 3 นํ้าตาลสด ใส่ เปลือกลําต้นนนทรี ปริ มาณ 5 %
วิธีที่ 4 นํ้าตาลสด ใส่ เปลือกลําต้นนนทรี ปริ มาณ 7 %
วิธีที่ 5 นํ้าตาลสด ใส่ เปลือกลําต้นนนทรี ปริ มาณ 10 %
วิธีที่ 6 นํ้าตาลสด ใส่ เปลือกลําต้นนนทรี ปริ มาณ 12 %
สุ่ มเลือกวิธีทดลองจํานวน 4 ซํ้า
4. อุดปากหลอดด้วยจุกสําลีทุกหยอด ตั้งทิ้งไว้ ณ อุณหภูมิปกติ เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง
5. เทเอานํ้าตาลสดทั้งหมดใส่ บีกเกอร์ ดูดเอานํ้าตาลสดปริ มาตร 5 มิลลิลิตร ใส่ หลอดทดลอง
6. วัดค่าพีเอช และ Methylene blue reduction test
7. บันทึกผล
8. วิเคราะห์ทางสถิติเช่นเดียวกันกับการทดลองที่ 1
การทดลองที่ 3 ศึกษาระยะเวลาป้ องกันการเน่าเสี ยของนํ้าตาลสดด้วยเปลือกลําต้นพืชและปริ มาณที่เหมาะสม
1. เตรี ยมเปลือกลําต้นนนทรี จํานวน 50 กรัม
2. เตรี ยมนํ้าตาลสดเช่นเดียวกับการทดลองที่ 1 จํานวน 40 หลอด
3. การทดลองแบ่งเป็ น 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 นํ้าตาลสด ไม่ใส่ เปลือกลําต้นนนทรี (20 หลอด)
วิธีที่ 2 นํ้าตาลสด ใส่ เปลือกลําต้นนนทรี ปริ มาณ 5 % (20 หลอด)
(ปริ มาณที่นอ้ ยที่สุดที่ทาํ ให้น้ าํ ตาลสดเน่าเสี ยน้อยที่สุดภายใน 12 ชัว่ โมง)
สุ่ มเลือกวิธีทดลองจํานวน 4 ซํ้า
4. อุดปากหลอดด้วยจุกสําลีทุกหยอด ตั้งทิ้งไว้ ณ อุณหภูมิปกติ
5. สุ่ มเลือก 1 หลอดจากแต่ละวิธี เทเอานํ้าตาลสดทั้งหมดใส่ บีกเกอร์ ดูดเอานํ้าตาลสด
ปริ มาตร 5 มิลลิลิตร ใส่ หลอดทดลอง
6. วัดค่าพีเอช และ Methylene blue reduction test ณ เวลา 0,6,12,18,24,30 และ 36 ชัว่ โมง
7. บันทึกผล
8. วิเคราะห์ทางสถิติเช่นเดียวกันกับการทดลองที่ 1
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บทที่ 4
ผลการทดลอง
ผลการทดลองที่ 1 ศึกษาวิธีการป้ องกันการเน่าเสี ยของนํ้าตาลสดด้วยเปลือกลําต้นพืชชนิดต่างๆ

จากรู ปที่ 1 นํ้าตาลสดใส่ เปลือกลําต้นนนทรี ในปริ มาณ 10 % เมื่อเก็บ ณ อุณหภูมิปกติครบ 12 ชัว่ โมง
มีค่าพีเอช ลดลงเฉลี่ยใกล้เคียงกับเคี่ยมและพะยอม รองลงมาคือ ประดู่และแคบ้าน ส่ วนนํ้าตาลสดใส่ เปลือกลําต้นพืช
ชนิดอื่นๆ มีคา่ พีเอชลดลงเฉลี่ยมากกว่านนทรี เคี่ยมและพะยอม

จากรู ปที่ 2 นํ้าตาลสดใส่ เปลือกลําต้นนนทรี ในปริ มาณ 10 % เมื่อเก็บ ณ อุณหภุมิปกติครบ 12 ชัว่ โมง
มีคุณภาพเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ 1 (ดีมาก) เท่ากับเคี่ยมและพะยอม รองลงมาคือ ประดู่และแคบ้าน มีคุณภาพเฉลี่ยอยู่
ในระดับ 2 (ดี) ส่ วนนํ้าตาลสดใส่ เปลือกลําต้นพืชชนิดอื่นๆ มีคุณภาพเฉี่ยอยูใ่ นระดับ 4 (ไม่ดี)
สรุ ปผลการทดลองที่ 1
เปลือกลําต้นนนทรี ป้องกันการเน่าเสี ยของนํ้าตาลสดได้ใกล้เคียงกับพะยอม
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ผลการทดลองที่ 2 ศึกษาวิธีป้องกันการเน่าเสี ยของนํ้าตาลสดด้วยเปลือกลําต้นพืชในปริ มาณต่างๆ

จากรู ปที่ 3 นํ้าตาลสดใส่ เปลือกลําต้นนนทรี ในปริ มาณ 5 % , 7 %, 10 % และ 12 % เมื่อเก็บ ณ อุณหภูมิปกติครบ
12 ชัว่ โมง มีค่าพีเอชลดลงเฉลี่ยน้อยกว่านํ้าตาลสดใส่ เปลือกลําต้นนนทรี ใน ปริ มาณ 1 % และ 3 % และไม่ใส่

จากรู ปที่ 4 นํ้าตาลสดใส่ เปลือกลําต้นนนทรี ในปริ มาณ 5 %, 7 %, 10 % และ 12 % เมื่อเก็บ ณ อุณหภูมิ
ปกติครบ 12 ชัว่ โมง มีคุณภาพดีกว่านํ้าตาลสดใส่ เปลือกลําต้นนนทรี ในปริ มาณ 1 % และ 3 % และไม่ใส่
สรุ ปผลการทดลองที่ 2
นํ้าตาลสดใส่ เปลือกลําต้นนนทรี ในปริ มาณ 5 % ซึ่งเป็ นปริ มาณน้อยที่สุดสามารถป้ องกันการเน่าเสี ย
ของนํ้าตาลสดได้ภายใน 12 ชัว่ โมง
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ผลการทดลองที่ 3 ศึกษาระยะเวลาป้ องกันการเน่าเสี ยของนํ้าตาลสดด้วยเปลือกลําต้นพืชและปริ มาณที่เหมาะสม

จากรู ปที่ 5 นํ้าตาลสดใส่ เปลือกลําต้นนนทรี ในปริ มาณ 5 % มีค่าพีเอชลดลงในอัตราที่ชา้ และน้อยกว่า
ที่ไม่ใส่ ภายใน 24 ชัว่ โมง

จากรู ปที่ 6 นํ้าตาลสดใส่ เปลือกลําต้นนนทรี ในปริ มาณ 5 % มีคุรภาพดีกว่านํ้าตาลสดที่ไม่ใส่ ภายใน
24 ชัว่ โมง
สรุ ปผลการทดลองที่ 3
นํ้าตาลสดใส่ เปลือกลําต้นนนทรี ในปริ มาณ 5 % ป้ องกันการเน่าเสี ยได้ภายใน 24 ชัว่ โมง
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บทที่ 5
อภิปรายผลการทดลอง
อภิปรายผลการทดลอง
จากการทดลองป้ องกันการเน่ าเสี ยของนํ้าตาลสดด้วยพืชในท้องถิ่นที่ เปลื อกลําต้นมี น้ าํ ยางจํานวน 11 ชนิ ด
ได้แก่ ประดู่ นนทรี แคบ้าน ทองหลาง มะขาม คูน สะเดา มะม่วง ขนุ น สะแกนา และ สน พบว่าเปลือกลําต้น
นนทรี ป้องกันการเน่าเสี ยของนํ้าตาลสดได้ใกล้เคียงกับเปลือกลําต้นพะยอมและเคี่ยมหลังการเก็บ ณ อุณหภูมิปกติเป็ น
ระยะเวลา 12 ชัว่ โมง นํ้าตาลสดที่ใส่ เปลือกลําต้นนนทรี มีค่าพีเอชลดลงเฉลี่ย 0.14 ± 0.01 พะยอมลดลงเฉลี่ย 0.11 ±
0.01 และเคี่ยมลดลงเฉลี่ย 0.12 ± 0.01 คุณภาพจากการวัดด้วยวิธี Methylene blue reduction test นํ้าตาลสดที่ใส่ เปลือก
ลําต้นนนทรี พะยอม และเคี่ยมมีคุณภาพอยูใ่ นระดับ 1 (ดีมาก) รองลงมาคือ ประดู่ และแคบ้านมีคุณภาพอยูใ่ นระดับ 2
(ดี) นํ้าตาลสดประกอบด้วยนํ้าตาลซูโครส 12.3 – 17.4 % (นพรัตน์ บํารุ งรักษ์ , 2536 : 162) หลังจากเก็บ ณ อุณหภูมิ
ปกติเป็ นระยะเวลาหนึ่ งมีค่าพีเอชลดลงแสดงว่ามีความเป็ นกรดเพิ่มขึ้นเนื่ องจากแบคทีเรี ยเปลี่ยนนํ้าตาลเป็ นกรดอินทรี ย ์
พวกกรดแลกติก (Iactic acid) และกรดแอซิ ติก (acetic acid) ทําให้มีสภาพเป็ นกรดเพิ่มขึ้น (อรพิน ชัยประสพ. 2542 :
1-6) ถ้าความเป็ นกรดเพิ่มมากขึ้นแสดงว่าคุณภาพของนํ้าตาลสดลดลงเพราะปริ มาณนํ้าตาลลดลง รสเปรี้ ยว มีฟองก๊าซ
และกลิ่นไม่พึงประสงค์ เปลือกลําต้นนนทรี ป้องกันการเน่าเสี ยของนํ้าตาลสดได้ดีน่าจะเนื่ องมาจากมีส่วนประกอบทาง
เคมีเป็ นแทนนิน 11 – 21 % (พีรศักดิ์ สุ นทโรสถ และคณะ , บรรณาธิการ, 2544 :128) มีรายงานว่าแทนนิ นมีฤทธิ์
กําจัดแบคทีเรี ยและเชื้อรา (Swain, 1979:657) และทําให้โปรตีนตกตะกอน (รัชนี ตัณฑะพานิ ชกุล, 2542 : 162,351)
แบคที เรี ยทัว่ ไปมี โครงสร้ างของแคปซู ล ผนังเซลล์ โปรโตพลาสซึ ม และส่ วนอื่น ๆ ประกอบด้วยโปรตี น รวมทั้ง
ระหว่างการเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ยมีการสังเคราะห์โปรตีน (บัญญัติ สุ ขศรี งาม , 2534 : 33 – 62 ) แบคทีเรี ยไม่สามารถ
แบ่งเซลล์หรื อถูกยับยั้งการเจริ ญเติ บโต นํ้าตาลไม่ถูกย่อยสลายเป็ นกรดอิ นทรี ยแ์ ละก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ทําให้
นํ้าตาลสดไม่เน่ าเสี ย ส่ วนนํ้าตาลสดใส่ เปลือกลําต้นพืชอีก 8 ชนิ ด คือ ทองหลาง มะขาม คูน สะเดา มะม่วง ขนุ น
สะแกนา และสน มีค่าพีเอชลดลงเฉลี่ยมากกว่านนทรี คือ 2.28 ± 0.01 ถึง 3.22 ± 0.01 และคุณภาพอยูใ่ นระดับ 4 (ไม่
ดี) แสดงว่าชนิ ดของเปลือกลําต้นพืชที่มีผลต่อการเน่าเสี ยของนํ้าตาลสด โดยเปลือกลําต้นนนทรี สามารถป้ องกันการเน่า
เสี ยของนํ้าตาลสดได้เช่นเดียวกับเปลือกต้นพะยอมและเคี่ยม เปลือกลําต้นนนทรี เป็ นพืชสมุนไพรใช้รับประทานเพื่อขับ
เสมหะ ขับ ลม ขับ โลหิ ต แก้ท ้อ งเสี ย และโรคบิ ด (มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ , 2546 ;
คณะเภสั ช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล, 2539 : 33 และสารานุกรมไม้ประดับในเมืองไทย เล่ม 3 , 2525 : 463) จึงปลอดภัยในการบริ โภค
นํ้าตาลสดที่ใช้เปลือกลําต้นนนทรี ป้องกันการเน่าเสี ย
จากผลการทดลองป้ องกันการเน่าเสี ยของนํ้าตาลสดด้วยเปลือกลําต้นนนทรี ในปริ มาณต่าง ๆ พบว่านํ้าตาลสดใส่
เปลือกลําต้นนนทรี ในปริ มาณ 5 – 12 % เกิดการเน่าเสี ยน้อยภายใน 12 ชัว่ โมง คือ ค่าพีเอชลดลงเฉลี่ย 0.11 ± 0.02 ถึง
0.23 ± 0.01 ซึ่งใกล้เคียงกับปริ มาณของพะยอมหรื อเคี่ยมที่ชาวบ้านใช้คือ 4 – 8 % แสดงว่าปริ มาณของเปลือกลําต้นพืชมี
ผลต่อการเน่าเสี ยของนํ้าตาลสด
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จากผลการทดลองป้ องกันการเน่าเสี ยของนํ้าตาลสดด้วยเปลือกต้นนนทรี ในปริ มาณ 5 % ซึ่ งเป็ นปริ มาณน้อย
ที่สุดที่สามารถป้ องกันการเน่าเสี ยของนํ้าตาลสด พบว่านํ้าตาลสดเกิดการเน่าเสี ยน้อยภายใน 24 ชัว่ โมง และเน่าเสี ยมาก
หลัง 24 ชัว่ โมง ซึ่ งเป็ นระยะเวลาป้ องกันการเน่าเสี ยของนํ้าตาลสดที่เพียงพอในการนําไปใช้เนื่องจากการรองรับนํ้าตาล
สดจากต้นใช้เวลา 18 -24 ชัว่ โมงต่อครั้ง
สรุปผลการทดลอง
ชนิดและปริ มาณของเปลือกลําต้นของพืช มีผลต่อการเน่าเสี ยของนํ้าตาลสดแตกต่างกัน โดยเปลือกลําต้นนนทรี
สามารถป้ องกันการเน่าเสี ยของนํ้าตาลสดได้เช่นเดียวกับเปลือกลําต้นพะยอมและเคี่ยม
ข้ อเสนอแนะ
1. ต้องใช้เปลือกลําต้นพืชที่แก่ และแห้ง
2. ทดลองใช้เปลือกลําต้นพืชป้ องกันการเน่าเสี ยของนํ้าตาลสดจากต้นมะพร้าว
3. แยกชนิดและนับจํานวนแบคทีเรี ยในนํ้าตาลสดที่ป้องกันการเน่าเสี ยด้วยเปลือกลําตัวพืชชนิดต่างๆ
4. ศึกษาวิธีสกัดสารแทนนินและเก็บไว้ในลักษณะผลึก
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ตารางที่ 1 ค่าพีเอสและระดับคุณภาพของนํ้าตาลที่ใส่ เปลือกลําต้นพืชชนิดต่าง ๆ ในปริ มาณ 5 % หลังการเก็บ
ณ อุณหภูมิปกติเป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง

วิธี

ก่อน

ค่าพีเอช
หลัง

1 นํ้าตาลสดไม่ใส่ เปลือกลําต้นพืช(control)
2 นํ้าตาลสด + เปลือกลําต้นประดู่
3 นํ้าตาลสด +เปลือกลําต้นนนทรี
4 นํ้าตาลสด + เปลือกลําต้นแคบ้าน
5 นํ้าตาลสด + เปลือกลําต้นทองหลาง
6 นํ้าตาลสด + เปลือกลําต้นมะขาม
7 นํ้าตาลสด + เปลือกลําต้นคูน
8 นํ้าตาลสด + เปลือกลําต้นสะเดา
9 นํ้าตาลสด + เปลือกลําต้นมะม่วง
10 นํ้าตาลสด + เปลือกลําต้นขนุน
11 นํ้าตาลสด + เปลือกลําต้นสะแกนา
12 นํ้าตาลสด + เปลือกลําต้นสน
13 นํ้าตาลสด + เปลือกลําต้นพะยอม
14 นํ้าตาลสด + เปลือกลําต้นเคี่ยม

( X ± SD )
6.85±0.01
6.85±0.01
6.85±0.01
6.85±0.01
6.85±0.01
6.85±0.01
6.85±0.01
6.85±0.01
6.85±0.01
6.85±0.01
6.85±0.01
6.85±0.01
6.85±0.01
6.85±0.01

( X ± SD )
4.13±0.01
6.66±0.01
6.71±0.01
6.65±0.01
3.63±0.01
3.92±0.03
4.23±0.02
4.24±0.03
4.37±0.03
3.96±0.02
4.57±0.01
3.88±0.03
6.47±0.01
6.73±0.01

ลดลง
( X ± SD )
2.72±0.01
0.19±0.01
0.14±0.01
0.20±0.01
3.22±0.01
2.93±0.02
2.62±0.02
2.61±0.02
2.49±0.01
2.89±0.02
2.28±0.01
2.97±0.02
0.11±0.01
0.12±0.01

ระดับคุณภาพ
ที่วดั ด้วยวิธี
Methylene blue reduction test
4
2
1
2
4
4
4
4
4
4
3
4
1
1

ตารางที่ 2 ค่าพีเอชและระดับคุณภาพของนํ้าตาลสดที่ใส่ เปลือกลําต้นนนทรี ในปริ มาณต่าง ๆ หลังการเก็บ ณ
อุณหภูมิปกติเป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง
วิธี
1
2
3
4
5
6

นํ้าตาลสดไม่ใส่ เปลือกต้นนนทรี (control)
นํ้าตาลสดใส่ เปลือกลําต้นนนทรี ปริ มาณ 3 %
นํ้าตาลสดใส่ เปลือกลําต้นนนทรี ปริ มาณ 5 %
นํ้าตาลสดใส่ เปลือกลําต้นนนทรี ปริ มาณ 7 %
นํ้าตาลสดใส่ เปลือกลําต้นนนทรี ปริ มาณ 10 %
นํ้าตาลสดใส่ เปลือกลําต้นนนทรี ปริ มาณ 12 %

ค่าพีเอช
หลัง

ระดับคุณภาพ
ก่อน
ลดลง
ที่วดั ด้วยวิธี
( X ± SD ) ( X ± SD ) ( X ± SD ) Methylene blue reduction test

6.85±0.01
6.85±0.01
6.85±0.01
6.85±0.01
6.85±0.01
6.85±0.01

4.13±0.01
5.52±0.01
6.65±0.02
6.69±0.01
6.77±0.03
6.79±0.01

2.57±0.01
1.36±0.01
0.23±0.02
0.19±0.01
0.11±0.02
0.09±0.01

4
3
1
1
1
1
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ตารางที่ 3 ค่าพีเอชและระดับคุณภาพของนํ้าตาลสดใส่ เปลือกลําต้นนนทรี ในปริ มาณ 5 %
อุณหภูมิปกติเป็ นเวลาต่าง ๆ

ค่ าพีเอช
ระยะเวลาเก็บ

0 ชัว่ โมง
6 ชัว่ โมง
12 ชัว่ โมง
18 ชัว่ โมง
24 ชัว่ โมง
30 ชัว่ โมง

ไม่ ใส่
เปลือกลําต้ นนนทรี
6.85±0.01
5.33±0.01
4.52±0.01
4.17±0.01
3.83±0.02
2.98±0.02

ใส่
เปลือกลําต้ นนนทรี
6.85±0.01
6.73±0.01
6.62±0.01
6.49±0.03
6.33±0.02
3.76±0.03

หลังการเก็บ ณ

ระดับคุณภาพ
ทีว่ ดั ด้ วยวิธี
Methylene blue reduction test
ไม่ ใส่
ใส่
เปลือกลําต้ นนนทรี
เปลือกลําต้ นนนทรี
1
1
3
1
4
1
4
1
4
2
4
4
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Methylene blue reduction test
หลักการ
ขณะที่จุลชี พกําลังเจริ ญเติบโตในอาหารต้องใช้ออกซิ เจนในขบวนการเมตาโบลิซึมเพื่อสร้างพลังงานและสาร
ใหม่เป็ นสาเหตุ ทําให้ปริ มาณของออกซิ เจนในอาหารลดลง Methylene blue reduction test สามารถบอกว่ามีสาร
reducing เกิดขึ้นหรื อไม่ซ่ ึงบ่งชี้กิจกรรมของจุลชีพได้ ถ้าสี จางมากก็แสดงว่ามีกิจกรรมของจุลชีพมาก อาหารที่มีคุณภาพ
มากที่ สุด ต้องมี จุ ลชี พในปริ มาณน้อ ยที่ สุด (Atherton & Newlander,1977) วิธีน้ ี นิ ยมใช้ตรวจคุ ณภาพนํ้า นม
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2533 และกระทรวงศึกษาธิ การ, 2535: 149 - 151) ได้ประยุกต์ใช้วดั คุณภาพของนํ้าตาลสด
ในการทดลองครั้งนี้
วิธีการ
1. ฆ่าเชื้อเครื่ องมือและอุปกรณ์
2. ใส่ เมธีลีนบลู ความเข้มข้น 0.1 % ลงในหลอด 0.5 มิลลิลิตร จํานวน 8 หลอด
3. ใส่ น้ าํ ตาลสดที่ผา่ นการต้มในนํ้าเดือดเป็ นเวลา 30 นาที ลงในหลอดทดลองขนาด 20 มิลลิลิตร หลอดละ
5 มิลลิลิตร จํานวน 4 หลอด อุดด้วยจุกสําลี
4. ใส่ น้ าํ ตาลสดที่ตอ้ งการวัดคุณภาพลงในหลอดทดลอง ขนาด 20 มิลลิลิตร หลอดละ 5 มิลลิลิตร อุดด้วย
จุกสําลี
5. นําหลอดทั้งหมดไปอุ่นในบีกเกอร์ที่มีน้ าํ ร้อนประมาณ 35 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 นาที เพื่อกระตุน้ ใน
แบคทีเรี ยทํางาน
6. เมื่อนํ้าร้อนมีอุณหภูมิ 36 องศาเซลเซียส เอียงหลอดไปมา 2 – 3 ครั้ง
7. เริ่ มบันทึกเวลา และสังเกตสี ทุก ๆ 2 ชัว่ โมง จนครบ 8 ชัว่ โมง
การอ่ านผล
สังเกตสี จางของเมธิลีนบลู (1/4 หรื อ 25 % ขึ้นไป) ภายในระยะเวลาต่าง ๆ ดังนี้
ระยะเวลาทีเ่ มธิลนี บลูมีสีจางลง
ไม่เปลี่ยนสี ภายใน 8 ชัว่ โมง
เปลี่ยนสี ใน 6 ชัว่ โมง ถึง น้อยกว่า 8 ชัว่ โมง
เปลี่ยนสี ใน 2 ชัว่ โมง ถึง น้อยกว่า 6 ชัว่ โมง
เปลี่ยนสี นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมง

ระดับ
1
2
3
4

คุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ไม่ดี
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การเก็บนํา้ ตาลสดจากต้ นตาลโตนด
เดินสํารวจต้นตาลโตนด ที่ออกงวง (ดอกตาล)
โดยเลือกงวงตาลตัวเมีย เนื่องจากให้น้ าํ ตาลมีคุณภาพดีกว่างวงตัวผู ้
เตรี ยมแขนงไม้ไผ่ลาํ เล็ก ยาว ๆ (พะอง) มัดต่อกันจากพื้นดินจนถึงบริ เวณคอต้น
มัดติดกับต้นด้วยเถาหญ้านาง
ขึ้นไปสํารวจบริ เวณคอ เลือกงวงตาล ตัดแต่งก้านใบ
เตรี ยมกระบอกไม้ไผ่ลาํ ใหญ่ (ไผ่ตง) ขนาดบรรจุ 1,500 – 1,800 มิลลิลิตร ปากด้านบนผูกเชือก
ปอมะนิลา สําหรับหิ้ วและแขวนล้างทําความสะอาด ตากแดดให้แห้ง รมควันเพื่อฆ่าเชื้อโรค
ใส่ เปลือกลําต้นพะยอม หรื อเคี่ยม 3 – 4 ชิ้น ( 75 – 120 กรัม) ลงในกระบอกไม้ไผ่
เตรี ยมกาบหมาก (โคนก้านใบหมากเขียว)
เวลาแดดอ่อน ๆ (ประมาณ 16.00 – 18.00 น.) ขึ้นไปบนคอต้นพร้อมกระบอกไม้ไผ่
มีด และกาบหมาก แขวนกระบอกไม้ไผ่ไว้ในตําแหน่งที่พอเหมาะ
กับงวงตาลที่จะรองรับนํ้าหวาน
ใช้มีดตัดปลายงวงตาล 3 – 4 งวง ใส่ กระบอกไม้ไผ่ 1 อัน
ปิ ดปากกระบอกด้วยกาบหมาก
รองรับนํ้าหวานจนถึงรุ่ งเช้า (ก่อน 08.00 น.)
ขึ้นไปเก็บกระบอกไม้ไผ่รองรับนํ้าตาล
เทนํ้าตาลสดจากกระบอกไม้ไผ่ ใส่ ลงในกระทะ ต้ม 30 นาที
แบ่งบรรจุภาชนะ แช่เย็น พร้อมดื่มและจําหน่าย
หมายเหตุ รวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรผูท้ าํ นํ้าตาลสดในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่างวันที่ 9 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2546
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