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บทคัดย่อ 

มะเม่าเป็นพืชในวงศ์  Euphorbiaceae สกุล Antidesma  มีชื่อพฤกษศาสตร์ว่า  Antidesma 
thwaitesianum Müll.Arg. ปลูกมากในเขตจังหวัดสกลนคร ได้ท้าการตรวจสอบการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ ( Free radical scavenging activity) ของน้้าหมากเม่าเข้มข้น ที่วางจ้าหน่ายและที่สกัดสดจากผลมะ
เม่า โดยหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ DPPH (2,2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl) และปริมาณสารฟีโน
ลิ ค ร ว ม  (Total phenolic compounds) โ ด ย วิ ธี  Folin Ciocalteu method โ ด ย ใ ช้ เค รื่ อ ง  UV-
Spectrophotometry) ที่ความยาวคลื่น 517 และ 765 นาโนเมตร ตามล้าดับ โดยใช้น้้าหมากเม่าเข้มข้น
จ้านวน 3 ชุดๆละ 6  ตัวอย่าง พบว่า มีการยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระ DPPH (% DPPH inhibition) อยู่ในช่วง  
27.76-48.75 มีค่า GAE เท่ากับ 69.45-207.25 มิลลิกรัม garlic acid ต่อน้้ามะเม่า 100 กรัม  ปริมาณฟีโนลิค 
54.24-96.84 มิลลิกรัม garlic acid ต่อกรัม น้้าหมากเม่าได้ท้าการตรวจสอบปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและ
เก็บรักษาเป็นเวลา 6 เดือนพบว่า  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย การตรวจสอบปริมาณ
กลุ่มสารฟิโนลิค โดยใช้เครื่อง HPLC พบว่า น้้าหมากเม่าเข้มข้น มีปริมาณ garlic acid 89.00-92.58, 
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isoquercetin  1.03-1.25, catechin 26.61-29.32และ tannic acid 46.66-50.38 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ต่อมาท้าการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์อาหารจากหมากเม่าที่เป็นผลพลอยได้จากการแปร
รูป ได้เครื่องดื่มน้้าหมากเม่าเข้มข้นได้ผลิตภัณฑ์น้้าหมากเม่าเข้มข้นเพ่ือสุขภาพ น้้าหมากเม่าพร้อมดื่มที่มีความ
หวาน 15 Brix และ 20 Brix  มี Anthocyanins สูงและเครื่องดื่มหมากเม่าผง โดยท้าการศึกษาสภาวะที่
เหมาะสม ในการผลิตน้้าหมากเม่าเข้มข้นสเตอรีไรด์ และการท้าแห้งแบบพ่นฝอยน้้าหมากเม่าโดยใช้เครื่อง 
Spray dryer ที่อุณหภูมิ  150,160, และ170 องศาเซลเซียส โดยน้าหมากเม่าสดที่สุกซึ่งจะมีสีด้า รสหวาน 
รวมกับหมากเม่าสุกสีแดงรสเปรี้ยวและบางพันธุ์จะมีรสฝาดมาท้าการแปรรูป ใช้มอลโตเด็กซตริน 15% ได้
หมากเม่าผงสีม่วงแดง มีค่าสีในช่วง  L* 60.42 a* 21.87 b* 8.53 และ L* 76.23, a* 13.40 และ b* -5.13 
และได้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากหมากเม่าที่เป็นผลพลอยได้จากการแปรรูป เช่น แยมหมากเม่า เยลลี่หมาก
เม่า หมากเม่ากวน การตรวจสอบคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการของเครื่องดื่มหมากเม่าผง พบว่ามีปริมาณ
ความชื้นร้อยละของน้้าหนัก เท่ากับ 2.18 และไม่พบชนิดและปริมาณสีสังเคราะห์ กรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก  
ไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นยีสต์และรา  MPN Coliformsต่อ 100 มิลลิลิตร น้อยกว่า 1.1 ไม่พบ Escherichia 
coli ต่อ 100 มิลลิลิตร ไม่พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ เช่น Staphylococcus aureus ต่อ 0.1 กรัม ไม่พบ 
Salmonella spp. ต่อ 25 กรัม ไม่พบ Bacillus cereus โคโลนี ต่อ กรัม ในด้านคุณค่าทางโภชนาการพบว่า
น้้าหมากเม่าผง 100 กรัมให้พลังงาน 391.32 กิโลแคลอรี่ พลังงานจากไขมัน 1.80 กิโลแคลอรี่ ไขมันทั้ งหมด 
0.20 กรัม ไม่มีโคเลสเตอรอล ไม่มีโปรตีน มีคาร์โบไฮเดรททั้งหมด 97.38 กรัม ใยอาหาร 0.46 กรัม น้้าตาล 
9.41 กรัม โซเดียม 45.12 มิลลิกรัม มีวิตามินบี 1และบี 2 น้อยกว่า 0.11 มิลลิกรัม มีแคลเซียม 13.72 
มิลลิกรัม และเหล็ก 0.51 มิลลิกรัม  มะเม่าผงที่ได้ให้สีและรสชาติหมากเม่า ท้าการผสมกับชา กาแฟ ได้ชา 
กาแฟผสมหมากเม่าผงที่ได้การยอบรับ รวมทั้งไอศกรีมจากหมากเม่าสดและหมากเม่าผง ขนมขบเคี้ยวเยลลี่
แข็งจากน้้าหมากเม่าที่ได้มีรสชาติดี สามารถบริโภคได้ทั้งเด็กและผู้สูงอายุ สามารถเก็บได้นาน 1 เดือนที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ผลงานที่ได้ศึกษาวิจัยนี้ได้เผยแพร่กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวม 12 
ผลิตภัณฑ์ 

 

ค าน า 

มะเม่า หรือ เม่าหรือหมากเม่า (Mamao, Mao) (Antidesma spp.) เป็นไม้ผลท้องถิ่น ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในจังหวัดสกลนคร มีพ้ืนที่ปลูกบนเทือกเขาภูพานประมาณ 5,000 ไร่ ส่วนใหญ่
พบมะเม่า 3 ชนิด คือ มะเม่าไข่ปลา (A. ghaesembilla) มะเม่าขี้ตาควายหรือมะเม่าสร้อย (A. acidum 
Retz.) และมะเม่าหลวง (A. thwaitesianum Muell Arg.) มะเม่าที่ปลูกบนเทือกเขาภูพานจะมีคุณภาพดีกว่า
พ้ืนที่ อ่ืนๆ โดยเฉพาะมะเม่าหลวงเป็นมะเม่าที่นิยมน้าผลสุกมาบริโภค และน้ามาใช้ในการแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ได้ เช่น น้้ามะเม่าพร้อมดื่ม น้้ามะเม่าชนิดเข้มข้น แยม มะเม่ากวน และไวน์มะเม่า น้้าเม่าสกัด
เข้มข้น 100% มีสารอาหาร วิตามินหลายชนิด ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายรวมทั้งมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ส้าคัญ
ไวน์หมากเม่ามีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง  นอกจากนี้ยังพบว่ามีสารอาหารที่จ้าเป็น



3 

 

ต่อความต้องการของมนุษย์หลายชนิด เช่น แคลเซียม เหล็ก สังกะสี  และวิตามิน B1 B2 และวิตามิน E 
นอกจากนี้แล้วยังมีกรดอะมิโนที่จ้าเป็นต่อร่างกายที่มนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์ได้ถึง 18 ชนิด จากกรดอะมิโน
ที่จ้าเป็นต่อร่างกายทั้งหมด 20 ชนิด   

 มะเม่าผลสุกซึ่งมีสีม่วงอมด้านั้น สามารถบ้ารุงสายตาได้ดีและอุดมไปด้วยธาตุอาหารที่ส้าคัญแก่
ร่างกาย โดยเฉพาะวิตามินบีหนึ่งและกรดอะมิโนที่จ้าเป็นแก่ร่างกายหลายชนิด (กองวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, 
2539:3) สารสีม่วงแดงที่อยู่ในผลสุกนั้นเป็นสารประกอบแอนโทรไซยานิน  (anthocyanins) มีฤทธิ์ในการ
ต่อต้านอนุมูลอิสระ (Gabrielska et.al.,1999:319-324; Wang et.al.,2001:969-974) เช่นเดียวกับผลไม้ของ
ประเทศนิวซีแลนด์ คือ Blackcurrant (Paganga et. al., 1999:53-62) ซึ่งมีลักษณะและสีคล้ายกับผลของมะ
เม่าสุกมาก มีการค้นพบสารประกอบประเภทไตรเทอร์พีนอีก 2 ชนิด ใน Antidesma menasu ซึ่งได้แสดง
ฤทธิ์ anti-inflammatory และมีฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งปัสสาวะ (diuretic activity) ในส่วนของล้าต้น ได้แก ่

สารประกอบ 3α-hydroxy-3-ketoisomultiflorene และ 3β-hydroxy-16-ketoisomultiflorene (Rizvi 
et. al., 1980:2409-2410) นอกจากนี้ ใน Antidesma membranaceum Müll.Arg ที่พบในป่าเขตร้อนใน
แอฟริกา ยังพบสารประกอบประเภทเบนโซไพราโนน (benzopyranones) และ อนุพันธุ์ของกรดเฟอร์รูลิก 
จากการสกัดส่วน  ราก เปลือก และ ใบ ด้วยเฮกเซน  (Buske et. al., 1997:1385-1388) นอกจากนั้น 
Bringmann et.al. ยังรายงานการพบสารอัลคาลอยด์ชนิดใหม่คือ สารแอนติเดสโมน (Antidesmone) และใน
ผลงานวิจัยซึ่งตีพิมพ์โดย Buske et. al. เมื่อปี 2001 ยังระบุว่าได้พบสารประกอบประเภทลิกแนนกลูโคไซด์ 
(lignan glucosides) ด้วย 
   มะเม่าให้ผลผลิตปีละครั้ง ดังนั้นจึงมีความจ้าเป็นในการแปรรูปมะเม่าเพ่ือยืดอายุการเก็บ
รักษาและเพ่ิมมูลค่าโดยในงานวิจัยนี้ได้ท้าการสกัดน้้ามะเม่าเข้มข้น การท้าแห้งแบบพ่นฝอยโดยใช้เครื่อง 
Spray dryer เพ่ือเป็นเครื่องดื่มมะเม่าผง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในไอศกรีม เบเกอรี่  แยม เยลลี่ ใช้เป็นสีผสมอาหาร 
ขนมขบเคี้ยวกัมมี่ (gammie)หรือ ขนมขบเคี้ยวที่เป็นเยลลี่แข็ง  กากที่เหลือคือเนื้อและเมล็ด   ได้ท้าการ
อบแห้งและบดอย่างละเอียดเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่น แยม เค็ก คุกกี้ ขนมขบเคี้ยวแบบไทยๆ 
นอกจากนั้นกากมะเม่าอบแห้งสามารถบรรจุแคปซูลเป็นอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ กลุ่มฟลาโวนอยด์ 
(Flavonoids) การตรวจสอบปริมาณสารต่อต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็นจุดขาย ผลิตภัณฑ์ที่ได้
จะต้องคงคุณค่าทางโภชนาการเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคทุกวัยทั้งผู้สูงอายุ วัยหนุ่มสาว เยาวชนและ
เด็ก รวมทั้งสามารถเป็นอาหารส้าหรับผู้ที่ต้องการรักษารูปร่างโดยผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีน้้าตาลน้อย การแปร
รูปน้้ามะเม่าให้อยู่ในรูปผงจะช่วยให้มีผลิตภัณฑ์จากมะเม่าอย่างหลากหลายช่วยเพ่ิมมูลค่าและส่งเสริ มอาชีพ
ให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้มีรายได้จากมะเม่าได้ตลอดทั้งปี 
 
วิธีด าเนินการ 

 อุปกรณ์ 
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1. มะเม่าใช้มะเม่าผลสีด้าและแดง ในเขตจังหวัดสกลนคร 
2. เครื่องบีบสกัดน้้าผลไม้แบบไฮดรอลิก (Hydraulic Press) 
3. เครื่องท้าแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer) 
4. สารเคมีและเครื่องแก้ว 
5. อุปกรณ์งานบ้านงานครัว 

 

  วิธีการ 

1.การหาปริมาณแอนโธไซยานินในน้้ามะเม่าสด 
2.การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (Free radical scavenging 

assay) ศึกษาค่าการดูดกลืนแสงที่ลดลงของสารละลาย DPPH ซ่ึงเป็นสารอนุมูลอิสระที่เสถียร มีสีม่วงเข้ม 
ดูดกลืนแสงได้ที่ความยาวคลื่น 515 นาโนเมตร เมื่อท้าปฏิกิริยากับสารที่สามารถให้อิเล็กตรอนแก่ DPPH แล้ว
จะเกิดเป็นสารประกอบที่เสถียร ท้าให้สีม่วงจางลง ซึ่งตรวจสอบได้โดยการวัดค่าการดูดกลืนแสง น้า
สารละลายตัวอย่าง 100 ไมโครลิตร ผสมกับสารละลาย DPPH ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร จ้านวน 
50 ไมโครลิตร ในหลอดทดลอง วางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องในที่มืดนาน 30 นาที วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 515 นา
โนเมตรค้านวณหาค่าความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเทียบกับความสามารถในการเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระของ garlic acid ค้านวณเป็น % Inhibition (IC50) = A0 - Ac / A0 x 100 โดย A0 คือค่า 
การดูดกลืนแสงเริ่มต้นของ DPPH, Ac คือค่าการดูดกลืนแสงของสารตัวอย่างที่ท้าปฏิกิริยากับ DPPH  

 
3.การหาปริมาณสารฟีนอลรวม (Total Phenolic content) สร้าง  calibration curve  จาก

สารละลายมาตรฐาน  garlic acid ในเมทานอล ความเข้มข้น 0.5,0.25,0.125,0.0625,0.032 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร  โดยน้าตัวอย่างมา 0.5 มิลลิลิตร เติม 0.2 N Folin-Ciocalteu reagent 2.5 มิลลิลิตร  และเติม
สารละลาย sodium carbonate ลงไป 2 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ 3 นาที น้าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 765 นาโน
เมตร โดยใช้ UV-spectrophotometer การทดสอบตัวอย่างท้าได้โดยการเตรียมสารสกัดชั้นเอทานอล ความ
เข้มข้น 10 กรัม/ลิตร แล้วท้าการทดลองเช่นเดียวกับสารละลายมาตรฐาน ท้าการทดสอบตัวอย่างละ 3 ซ้้า 
ค้านวณปริมาณสารฟีนอลรวมเฉลี่ยในรูปมิลลิกรัมของสารละลายมาตรฐาน  garlic acid equivalents (GAE) 
ต่อสารสกัดชั้นเอทานอล 1 กรัม  

4.การท้าน้้ามะเม่าเข้มข้นน้ามะเม่าสดมาล้างท้าความสะอาดโดยแยกมะเม่าและกิ่งออกไป บีบสกัดน้้า
มะเม่าโดยใช้เครื่อง Hydraulic press โดยน้ามะเม่าสดที่สุกซึ่งจะมีสีด้า รสหวาน รวมกับมะเม่าสุกสีแดงรส
เปรี้ยวและบางพันธุ์จะมีรสฝาดมาท้าการแปรรูปเป็นน้้ามะเม่าเข้มข้นเพ่ือสุขภาพ น้้ามะเม่าพร้อมดื่มที่มีความ
หวาน ประมาณ 15 Brix และ 20 Brix  

5.การท้าน้้ามะเม่าผงด้วยเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย ท้าการศึกษาผลของอุณหภูมิและปริมาณมอลโต
เด็กซ์ตรินต่อคุณภาพน้้ามะเม่าผงจากการท้าแห้งด้วยเครื่องท้าแห้งแบบพ่นฝอย โดยแปรค่าอุณหภูมิลมร้อนขา
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เข้าเป็น 150 , 170 องศาเซลเซียส ปริมาณมอลโตเด็กซ์ตรินร้อยละ 15, 30 และ 45 ตามล้าดับ ท้าการ
ทดลอง 3 ซ้้า วัดค่าสีระบบ CIE L a b ด้วยเครื่อง Chroma meter Minolta ประเทศญี่ปุ่น รายงานค่าเป็น 
L* ( ค่าความสว่าง),  a* ( ค่าความเป็นสีแดง) และ  b*( ค่าความเป็นสีเหลือง) (Tiwari,D. et.al.2009). น้า
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี ประสาทสัมผัสและคัดเลือกสภาวะที่เหมาะสม ต่อมาน้า
มะเม่าผงที่ได้ผลิตเป็นชา กาแฟผสมมะเม่าผง การท้าไอศกรีมมะเม่า การท้าผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เค้ก คุกกี้ แยม 
เยลลี่ มะเม่ากวนจากมะเม่าต่อมาน้ามะเม่าผงที่ได้ผลิตเป็นชา กาแฟผสมมะเม่าผง การท้าไอศกรีมมะเม่า การ
ท้าผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เค้ก คุกก้ี แยม เยลลี่ มะเม่ากวนจากมะเม่า 

 
          ตารางท่ี 1 ส่วนประกอบการมะเม่าผง เครื่องดื่ม โดยใช้เครื่องท้าแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer) 

 

วัตถุดิบ อัตรา หน่วย 

มอลโตเด็กซ์ติน  DE 10 1500 กรัม 

น้้ามะเม่าเข้มข้น 1750 กรัม 

น้้ากลั่นบริสุทธิ์ 1750 กรัม 

รวม 5000 กรัม 

   หมายเหต:ุ สูตรนีส้ามารถผลิตมะเม่าผงได้ 3000 กรัม สามารถบอกเป็นหน่วยบรโิภคได้ 100             
        หน่วยบริโภค ก้าหนดให้ 1 หน่วยบริโภคคือ 30 กรัม 

 

 

 

ขั้นตอนการผลิต 
1.ชั่งส่วนผสมตามสูตร  
2.น้าน้้ากลั่นบริสุทธิ์ที่ชั่งไว้แล้ว ใส่หม้อให้ความร้อนจนเดือด   
3.ปิดไฟแล้วค่อยๆเทมอลโตเด็กซติน ลงไปผสมคนตลอดเวลาจนละลายหมด   
4.ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นน้ามอลโตเด็กซตินที่ละลายแล้ว มาตีปั่นกับน้้ามะเม่าเข้มข้น  
5.กรองผ่านตะแกรงและผ้าขาวบางจนหมด น้ามาตีปั่นอีกครั้งเพ่ือให้ส่วนผสมเข้ากันดี  
6.น้าส่วนผสมเข้าเครื่องท้าแห้งแบบพ่นฝอย โดยใช้อุณหภูมิขาเข้า150 องศาเซลเซียส      

และอุณหภูมิขาออก 90 องศาเซลเซียส 
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7.การท้าขนมขบเคี้ยวกัมมี่ เยลลี่แข็ง โดยใช้น้้ามะเม่าเข้มข้น ปรุงแต่งกลิ่นรสด้วยน้้ามะนาว 
น้้าผึ้ง น้้าตาลทรายโดยท้าให้เป็นเยลลี่แข็งโดยใช้ผงเจลาตินและแปะแซ ก็จะได้ขนมขบเค้ียวเยลลี่แข็ง
ที่มีรสชาติน้้ามะเม่าและสามารถบริโภคได้ทั้งเด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุ 

 
       ตารางที ่2 ส่วนผสม สตูร1 เยลลี่แข็งน้้าหมากเม่า 

  

วัตถุดิบ อัตรา หน่วย 

น้ ามะเม่า 400 กรัม 
น้ ามะนาว 100 กรัม 
น้ าสะอาด 50 กรัม 
น้ าผึ้ง 50 กรัม 
น้ าตาลทราย 150 กรัม 
ผงเจลาติน 150 กรัม 
แปะแซ 100 กรัม 
รวม 1000 กรัม 

 
      ตารางท่ี 3 ส่วนผสม สูตร 2 เยลลี่แข็งน้้ามะเม่า 

  

วัตถุดิบ อัตรา หน่วย 

น้ ามะเม่า 300 กรัม 
น้ ามะนาว 100 กรัม 
น้ ามะม่วง 100 กรัม 
น้ าสะอาด 50 กรัม 
น้ าผึ้ง 50 กรัม 
น้ าตาลทราย 150 กรัม 
ผงเจลาติน 150 กรัม 
แปะแซ 100 กรัม 
รวม 1000 กรัม 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
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กลุ่มสารฟีโนลิค (Phenolic compounds) เป็นสารกลุ่มใหญ่ที่พบมากในพืช มีคุณสมบัติละลาย
ในอัลกอฮอล์ลได้ดี มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ในการทดลองนี้ได้ท้าการตรวจสอบการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ ( Free radical scavenging activity)ของน้้ามะเม่าเข้มข้น ที่วางจ้าหน่ายและที่สกัดสดจากผลมะเม่า 
โดยหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ DPPH (2,2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl) และปริมาณสารฟีโนลิครวม 
(Total phenolic compounds) โ ด ย วิ ธี  Folin Ciocalteu method โ ด ย ใ ช้ เ ค รื่ อ ง  UV-
Spectrophotometry) ที่ความยาวคลื่น 517 และ 765 นาโนเมตร ตามล้าดับ โดยใช้น้้ามะเม่าเข้มข้นจ้านวน 
3 ชุดๆละ 6  ตัวอย่าง พบว่า มีการยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระ DPPH (% DPPH inhibition) อยู่ในช่วง  
27.76-48.75 มีค่า GAE เท่ากับ 69.45-207.25 มิลลิกรัม garlic acid ต่อน้้ามะเม่า 100 กรัม  ปริมาณฟีโนลิค 
54.24-96.84 มิลลิกรัม garlic acid ต่อกรัมน้้ามะเม่า  ได้ท้าการตรวจสอบปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและ
เก็บรักษาเป็นเวลา 6 เดือนพบว่า  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย การตรวจสอบปริมาณ
กลุ่มสารฟิ โนลิค โดยใช้ เครื่อง HPLC พบว่า น้้ ามะเม่ าเข้มข้น  มีปริมาณ garlic acid 89.00-92.58, 
isoquercetin  1.03-1.25, catechin 26.61-29.32และ tannic acid 46.66-50.38 mg/kg.          

ต่อมาได้ผลิตผลิตภัณฑ์น้้ามะเม่าเข้มข้นเพ่ือสุขภาพ น้้ามะเม่าพร้อมดื่มที่มีความหวาน ประมาณ 15 
Brix และ 20 Brix  มี Anthocyanin สูง การท้าแห้งแบบพ่นฝอยโดยใช้เครื่อง Spray dryer เพ่ือเป็นเครื่องดื่ม
มะเม่าผง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในไอศกรีม เบเกอรี่  แยม เยลลี่ ใช้เป็นสีผสมอาหาร  กากที่เหลืออยู่คือเนื้อและเมล็ด
ก็ได้ท้าการอบแห้งและบดอย่างละเอียดเพ่ือใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่น แยม เค็ก คุ้กกี้ ขนมขบ
เคี้ยวแบบไทยๆหรือบรรจุแคปซูลเป็นอาหารเสริมสารอาหารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) ผลิตภัณฑ์ที่
ได้จะต้องคงคุณค่าทางโภชนาการเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคทุกวัยทั้งผู้สูงอายุ วัยหนุ่มสาว เยาวชน
และเด็ก รวมทั้งสามารถเป็นอาหารส้าหรับผู้ที่ต้องการรักษารูปร่างโดยผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีน้้าตาลน้อย การ
แปรรูปน้้ามะเม่าให้อยู่ในรูปผงจะช่วยให้มีผลิตภัณฑ์จากมะเม่าอย่างหลากหลาย ช่วยเพ่ิมมูลค่าและส่งเสริม
อาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ท้าให้มีรายได้จากการแปรรูปมะเม่าได้ตลอดทั้งปี การท้าแห้งแบบพ่นฝอย
น้้ามะเม่าได้น้้ามะเม่าผง โดยใช้มอลโตเด็กซตริน 15% น้้ามะเม่าสด 55% น้้าสะอาด 30% ได้มะเม่าผงสีม่วง
แดง 60% ของส่วนผสมทั้งหมด มีค่าสีในช่วง  L* 60.42 a* 21.87 b* 8.53 และ L* 76.23, a* 13.40 และ 
b* -5.13 และได้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากมะเม่าที่สกัดน้้ามะเม่าเข้มข้นแล้ว ที่เป็นผลพลอยได้จากการแปรรูป 
เช่น แยมมะเม่าและ มะเม่ากวน การตรวจสอบคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการของเครื่อ งดื่มมะเม่าผง 
พบว่ามะเม่าผงมีปริมาณความชื้นร้อยละของน้้าหนัก เท่ากับ 2.18 และไม่พบชนิดและปริมาณสีสังเคราะห์ 
กรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก  ไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นยีสต์และรา  MPN Coliforms/100 มิลลิลิตร น้อยกว่า 
1.1 ไม่พบ Escherichia coli/100 มิลลิลิตร ไม่พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ เช่น Staphylococcus aureus / 
0.1 กรัม ไม่พบ Salmonella spp. / 25 กรัม ไม่พบ Bacillus cereus โคโลนี / กรัม ในด้านคุณค่าทาง
โภชนาการพบว่าน้้ามะเม่าผง 100 กรัมให้พลังงาน 391.32 กิโลแคลอรี่ พลังงานจากไขมัน 1.80 กิโลแคลอรี่ 
ไขมันทั้งหมด 0.20 กรัม ไม่มีโคเลสเตอรอล ไม่มีโปรตีน มีคาร์โบไฮเดรททั้งหมด 97.38 กรัม ใยอาหาร 0.46 
กรัม น้้าตาล 9.41 กรัม โซเดียม 45.12 มิลลิกรัม มีวิตามินบี 1และบี 2 น้อยกว่า 0.11 มิลลิกรัม มีแคลเซียม 
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13.72 มิลลิกรัม และเหล็ก 0.51 มิลลิกรัม การตรวจสอบปริมาณแอนโธไซยานินพบว่า  ผลิตภัณฑ์น้้ามะเม่า
เข้มข้นที่ได้ผลิตขึ้นมีปริมาณแอนโธไซยานินสูงมาก ในการน้ามะเม่าผงมาใช้ประโยชน์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า ได้ท้าการ
ปรุงกาแฟส้าเร็จรูปผสมน้้ามะเม่าผงเพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพ่ือสุขภาพรวมทั้งการน้ากากมะเม่าที่สกัดน้้ามะ
เม่าแล้วมาใช้ประโยชน์  ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์อาหารจากมะเม่าที่เป็นผลพลอยได้จากการแปรรูป 
เช่น แยมมะเม่าและ มะเม่ากวน เครื่องดื่มน้้ามะเม่าผง กากที่ได้ท้าการแยกเมล็ดออกไปเพ่ือท้าแยมมะเม่า มะ
เม่ากวนและกากมะเม่าอบแห้งเพ่ือท้าเป็นชามะเม่า รวมทั้งการน้ามะเม่าผงที่ผลิตได้น้ามาใช้ในการผลิต
ไอศกรีมมะเม่าที่มีสีม่วงแดงตามธรรมชาติ ใช้เป็นสีผสมอาหาร ใช้ผสมกับชา กาแฟ เป็นชา กาแฟเพ่ือสุขภาพ  
ในส่วนของเนื้อมะเม่าและเมล็ดสามารถน้ากลับมาใช้โดยการอบแห้งบดให้ละเอียดเป็นแคปซูลเพ่ือสุขภาพโดย
ที่มีสารฟลาโวนอยด์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และสามารถน้ามาท้าแยมมะเม่าร่วมกับน้้ามะเม่า ใช้ทดแทนแป้ง
สาลีในการท้าคุกกี้เพ่ือเพ่ิมสารไฟเบอร์ในคุกกี้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ในงานวิจัยนี้ รวม 12 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้เผยแพร่
ผลงานโดยจัดท้าแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ผลงานการแปรรูปและการน้ามาใช้ประโยชน์   

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ร่วมกับส้านักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัด
ขอนแก่น ได้จัดท้าเวทีเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาการแปรรูปมะเม่าเพ่ือสร้างเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์
เฉพาะถิ่น” เพ่ือหาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปน้้ามะเม่าในจังหวัด
สกลนครซึ่งมีมูลค่าการแปรูรูปมากกว่า 1 ล้านบาทต่อปี เพ่ือเข้าร่วมโครงการและต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกรม
วิชาการเกษตรให้เป็นที่ยอมรับและเพ่ิมผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ให้มีความหลากหลายและเป็นที่ต้องการของ
ท้องตลาด เช่น การท้าแยม การท้าไอศกรีม มะเม่าผง เป็นต้น  ซึ่งคุณค่าทางอาหาร ของ มะเม่า 100 กรัม 
พลังงาน 391.32 กิโลแคลลอรี่ โปรตีน 0.63 กรัม (มีกรดอะมิโน 18 ชนิด) เยื่อใย 0.46 กรัม คาร์โบไฮเดรต 
97.38 กรัม แคลเซียม 13.72 มิลลิกรัมเหล็ก 0.51 มิลลิกรัม ร่วมถึงมีวิตามิน ซี 8.97 กรัมวิตามิน บี 14.50 
ไมโครกรัม วิตามิน บี 2 0.03 ไมโครกรัม วิตามิน อี 0.38 ไมโครกรัม (ส้านักส้านักวิจัยและพัฒนาวิทยาการ
หลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร) ทั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ศึกษาประเด็น
ปัญหาที่มีผลต่อการแปรูปผลิตภัณฑ์มะเม่าในปัจจุบันในเวทีเสวนาดังกล่าว ซึ่งมีเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเข้าร่วมเสวนา จ้านวน 40 ราย จ้านวน 7 กลุ่ม ตามล้าดับ โดยมีพ้ืนที่ปลูกมะเม่าจ้านวน 1,900 ไร่ 
ผลผลิต ประมาณ 500 ตัน/ปี รับจากสมาชิก 450 ตัน/ปี และน้าเข้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น และตามจังหวัดที่ใกล้เคียงไม่น้อยกว่า 50 ตัน ในส่วนของการกระจาย
สินค้า มีทั้งการบริโภคและจ้าหน่ายสด ตลาดไท ร้านอาหารประจ้าท้องถิ่น พ่อค้าคนกลาง (เลมอนฟาร์ม) เป็น
ต้น อีกท้ังปัญหาที่ส้าคัญของการแปรรูปผลิตภัณฑ์นั้น ได้แก่ แรงงาน วัตถุดิบ คุณภาพ ทุน เป็นต้น 
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    ภาพที่ 1 กิจกรรมเสวนาวิชาการและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้แปรรูปมะเม่า 
           ก.) ชี้แจงรายละเอียดและให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแปรรูป  
           ข.) สาธิตการท้าแยมมะเม่าจากเทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตร 

 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การตรวจสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในน้้ามะเม่าเข้มข้น เพ่ือตรวจสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในน้้ามะ
เม่าเข้มข้น พบว่ามีการยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระ DPPH (% DPPH inhibition) อยู่ในช่วง  27.76-48.75 มีค่า 
GAE เท่ากับ 69.45-207.25 มิลลิกรัม garlic acid ต่อน้้ามะเม่า 100 กรัม  ปริมาณฟีโนลิค 54.24-96.84 
มิลลิกรัม garlic acid ต่อกรัมน้้ามะเม่า ได้ท้าการตรวจสอบปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและเก็บรักษาเป็น
เวลา 6 เดือนพบว่า  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย นอกจากนี้ได้เผยแพร่ผลงานการ
ผลิตมะเม่าผงและการน้ามะเม่าผงไปใช้ประโยชน์ในการผลิตชา กาแฟผสมมะเม่าผงที่มีคุณภาพ การท้า
ไอศกรีม คุกกี้ เค้ก ขนมขบเคี้ยวเยลลี่แข็งจากมะเม่าผงและมะเม่าสด   

 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ได้เผยแพร่ผลงานในรูปแผ่นพับและเอกสารวิชาการเพ่ือให้ผู้สนใจน้าไปใช้ประโยชน์ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะในจังหวัดสกลนคร 
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ภาคผนวก 

ตารางภาคผนวก 1 แสดงปริมาณโดยเฉลี่ยของค่าการยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระตั้งแต่เดือน 0-เดือนที่ 6 
 

น้ ามะเม่าเข้มข้น 100% ค่าการยับย้ังการเกิดอนุมูลอิสระ ค่าการยับย้ังการเกิดอนุมูลอิสระ 

http://www.mediathai.net/module/newsdesk/
http://phuphanphet.igetweb.com/
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(% inhibition) mg/ml (% inhibition) mg/ml 

เดือนที่ 0 (No) 26.85 30.35 

เดือนที่ 1 (N1) 25.64 31.87 

เดือนที่ 2 (N2) 28.71 35.18 

เดือนที่ 3 (N3) 25.84 30.36 

เดือนที่ 4 (N4) 23.58 28.94 

เดือนที่ 5 (N5) 26.54 28.77 

เดอืนที่ 6 (N6) 28.96 31.91 

 

 

   ภาพภาคผนวก 1 แสดงกราฟการเปลี่ยนแปลงของค่าการยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระเดือน  
                       0 ถึง เดือนที่ 6 
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         ภาพภาคผนวก 2 แสดงผลิตภัณฑ์จากน้้าหมากเม่าสด และหมากเม่าผง  

 

 

 

 

 


