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การผลิตไซรัปจากผลมะม่วงหิมพานต์
Production of Syrup from Cashew Apples
วิภา ประพินอักษร1* นันทา เป็งเนตร์ 1 ดรุณี มูลโรจน์ 1 และ นคร สานิชวรรณ1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณของเอนไซม์เพคติเนสที่เหมาะสมในการสกัดน้ําจากผลมะม่วง
หิมพานต์ที่ 5 ระดับ คือ ร้อยละ 0.00 0.05 0.10 0.15 และ 0.20 ของน้ําหนักเนื้อมะม่วงหิมพานต์บด ทําการบ่มที่
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ผลการวิจัยพบว่าการเพิ่มปริมาณเอนไซม์เพคติเนสทําให้สามารถ
สกัดน้ํามะม่วงหิมพานต์ได้เพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p< 0.05) เอนไซม์เพคติเนสร้อยละ 0.15 เป็นปริมาณ
ที่เหมาะสมในการสกัดน้ําจากผลมะม่วงหิมพานต์ โดยให้ปริมาณผลผลิตร้อยละ 84.75 และมีปริมาณของแข็งที่
ละลายน้ําได้เท่ากับ 11 องศาบริกซ์ เมื่อนําน้ํามะม่วงหิมพานต์มาทําให้เข้มข้นโดยวิธีการระเหยแบบสุญญากาศ ที่
อุณหภูมิ 3 ระดับ คือ 50 60 และ 70 องศาเซลเซียสพบว่า การใช้อุณหภูมิในการระเหยสูงขึ้นมีผลทําให้ไซรัปที่ได้มี
ลักษณะสีน้ําตาลมากขึ้น อุณหภูมิในการระเหยที่เหมาะสม คือ 60 องศาเซลเซียส ได้คะแนนการยอมรับทางด้าน
ประสาทสัมผัสด้านกลิ่นและความชอบรวมมากที่สุดอยู่ในเกณฑ์ระดับที่ชอบเล็กน้อย ผลิตภัณฑ์ไซรัปจากผลมะม่วง
หิมพานต์ที่ได้มีลักษณะเป็นสีเหลืองอมน้ําตาลมีค่าสี L* a* และ b* เท่ากับ23.45 4.54 และ 29.44 ตามลําดับ ค่า
ความหนืด 240.95 cPs ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ 0.77 ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได้ 68 องศาบริกซ์ ความเป็นกรดด่าง 3.65 ปริมาณความชื้น เถ้า โปรตีน และปริมาณกรด (กรดซิตริก) 31.50 1.63 2.74 และ1.49% ตามลําดับ
ปริมาณน้ําตาลกลูโคส ฟรุกโตส และซูโครส 29.82 29.88 และน้อยกว่า 0.5% ตามลําดับ ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด
3.5 × 102 CFU/g และ ยีสต์และรา มีค่าน้อยกว่า 10 CFU/g
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ABSTRACT
The aim of this study was to determine the most appropriate Pectinase enzyme
quantity in extraction cashew apple juice of 5 levels: 0.00, 0.05, 0.10, 0.15 and 0.20%,
respectively. Incubation at 50 °C for 3 hours. The result showed that the increase in Pectinase
enzyme could help the release of cashew apple juice at a significant level (p < 0.05). The 0.15
% of Pectinase enzyme was the most suitable amount in extracting juice from cashew apple
fruits which gave 84.75% yield of juice and 11 °Brix of total soluble solids. When concentrated
by vacuum evaporation at 3 different temperatures: 50, 60 and 70 °C, the juice treated at higher
temperatures resulted in rich brown color. The most suitable temperature for evaporation was
at 60 °C was the most acceptable for odor and overall acceptance at somewhat like. The syrup
obtained had the yellowish-brown in color in which the value color L*, a* and b* were 23.45,
4.54 and 29.44 respectively. The viscosity value was 240.95 cPs, aw 0.77, total soluble solid 68
°Brix, pH 3.65. The moisture content, ash, protein and citric acid were 31.50, 1.63, 2.74 and
1.49%, respectively. Glucose, fructose and sucrose were 29.82, 29.88 and less than 0.5%,
respectively. The total plate count was 3.5 × 102 CFU/g. and yeast and molds were less than 10
CFU/g.
คําสําคัญ: มะม่วงหิมพานต์ ไซรัปผลไม้ เอนไซม์เพคติเนส
Keywords: Cashew apple, Fruit syrup, Pectinase enzyme

บทนํา
ม ะ ม่ ว ง หิ ม พ า น ต์ ( Anacardium
occidentale L.) เป็นพืชเศรษฐกิจที่นํามาใช้ประโยชน์
ได้ทุกส่วน ปัจจุบันนอกจากการนําส่วนของเม็ดมะม่วง
หิ ม พานต์ ม าบริ โ ภคแล้ ว ยั ง มี ส่ ว นของผลมะม่ ว ง
หิมพานต์ซึ่งมีปริมาณมากและมีน้ําหนักถึงประมาณ 6
เท่าของน้ําหนักเม็ดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารโดย
พบว่าในผลมะม่วงหิมพานต์มีองค์ประกอบทางเคมีที่
สําคัญได้แก่ โปรตีน ไขมันและคาร์โบไฮเดรตร้อยละ
0.30 0.16 และ 10.95 ตามลําดั บ (กรรณิก าร์ และ
กิตติพงษ์ ,2551) ในผลมะม่วงหิมพานต์ยังเป็นแหล่ง
ของวิตามินซีจากธรรมชาติ ซึ่งมีในปริมาณสูง มีการนํา
ผลมะม่วงหิมพานต์สุกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

เช่ น น้ํ า มะม่ ว งหิ ม พานต์ ไวน์ น้ํ า ส้ ม สายชู เครื่ อ งดื่ ม
และแยม เป็นต้น เนื่องจากผลมะม่วงหิมพานต์มีสาร
อะนาคาร์ดิคแอซิด (anacardic acid) ซึ่งมีการศึกษา
พบว่าสามารถออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้อ
งอกและยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งเต้านมได้และ
สามารถยั้ บ ยั้ ง การทํ า งานของเอนไซม์ ไ ทโรซิ เ นส
(tyrosinase) เป็นสาเหตุของการเกิดจุดด่างดําและรอย
หมองคล้ําใต้ผิวหนัง อันเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็ง
ผิวหนัง (มะม่วงหิมพานต์, 2553) มีการศึกษาพบว่าใน
น้ํามะม่วงหิมพานต์ มีปริมาณน้ําตาล 12.05 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร (Lowor and Agyente-Badu, 2009)
สามารถนํามาผลิตเป็นไซรัปได้ ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะ
นําผลมะม่วงหิมพานต์สุกมาผลิตเป็นไซรัป เนื่องจาก

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 40 ฉบับที่ 3

ปั จ จุ บั น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ซรั ป จากผลไม้ นิ ย มนํ า มาใช้
ประโยชน์อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น
เป็นสารให้ความหวาน สารให้กลิ่นรส ใช้ตกแต่งหน้า
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเพื่ อ ดึ ง ดู ด ใจผู้ บ ริ โ ภค เช่ น ใน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข นมหวาน ไอศกรี ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข นมอบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์นม รวมถึงใช้เป็นสารให้
สีในอาหารและยาเป็นต้น เมื่อรับประทานเข้าสู่ร่างกาย
สามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันที ทําให้มีผลต่อระดับน้ําตาล
ในเลือดน้อยกว่าการบริโภคน้ําตาลซูโครส จึงเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งสําหรับผู้บริโภครวมทั้งผู้ป่วยเบาหวาน
การผลิ ต ไซรั ป ประกอบด้ ว ยขั้ น ตอนหลั ก ๆ อยู่ 2
ขั้ น ตอนคื อ ขั้ น ตอนการสกั ด น้ํ า ผลไม้ แ ละการทํ า ให้
เข้มข้นเนื่องจากผลมะม่วงหิมพานต์มีปริมาณเพคติน
(pectin) อยู่สูง การสกัดโดยการบีบคั้นทําให้ได้ผลผลิต
น้อยและสกัดได้ยาก จึงต้องใช้เอนไซม์ช่วยย่อยสลาย
เพคตินในเนื้อผลมะม่วงหิมพานต์เพื่อทําให้สกัดได้ง่าย
ขึ้น เอนไซม์ที่ใช้ได้แก่เอนไซม์เพคติเนส โดยเอนไซม์
เพคติเนสตัดสายเพคติน ทําให้ประจุของเพคตินและ
โปรตีนแสดงเป็นประจุต่างชนิดกันทําให้เกิดการรวมตัว
ของประจุ ต่ า งชนิ ด ของโปรตี น และเพคติ น เกิ ด เป็ น
โมเลกุลใหญ่ขึ้น ทําให้สามารถตกตะกอนได้ (ปราณี,
2543) มีการศึกษาการสกัดน้ําหม่อนโดยการใช้เอนไซม์
เ พ ค ติ เ น ส พ บ ว่ า ก า ร เ ติ ม เ อ น ไ ซ ม์ เ พ ค ติ เนสที่ร้อ ยละ 0.10 ของน้ําหนักผลหม่ อนบด และใช้
เวลาในการบ่ม 3 ชั่วโมงพบว่าให้ผลผลิตน้ําหม่อนสูงถึง
ร้อยละ 79.13 (ปัทมา และคณะ, 2552) โดยเอนไซม์มี
ความเสถียรที่อุณหภูมิ 30–50 องศาเซลเซียส เมื่อใช้
อุณหภูมิในการบ่มสูงกว่า 50 องศาเซลเซียส ทําให้การ
ทํางานของเอนไซม์ลดลง (ชิดชัย, 2547) งานวิจัยนี้มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปริ ม าณเอนไซม์ เ พคติ เ นสที่
เหมาะสมในการสกัดน้ําจากผลมะม่วงหิมพานต์ ศึกษา
อุณ หภู มิที่ เหมาะสมในการทํา น้ํา มะม่ว งหิ มพานต์ใ ห้
เข้ ม ข้ น เป็ น ไซรั ป และศึ ก ษาคุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์
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ไซรัปจากผลมะม่วงหิมพานต์ การวิจัยครั้งนี้นอกจากจะ
ได้ข้อมูลด้านการผลิตไซรัปจากผลมะม่วงหิมพานต์แล้ว
ยังเป็นการนําผลมะม่วงหิมพานต์ซึ่งเป็นของเหลือทิ้งทีม่ ี
จํานวนมากและก่อให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจากการ
เน่าเสียตามธรรมชาติ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลมะม่วงหิมพานต์โดยการนํามา
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพื่อสร้างงานและเพิ่ม
รายได้ให้กับประชาชนได้อีก

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. การเตรียมผลมะม่วงหิมพานต์และเอนไซม์เพคติเนส
วัตถุดิบหลักที่ใช้ คือ ผลมะม่วงหิมพานต์สุก
พันธุ์ศก.ศรีสะเกษ มีระยะความแก่อ่อน 5 เดือน ซึ่งมี
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได้อยู่ในช่วง 10–11 องศา
บริกซ์ มีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วง 3.92-3.99 มี
ปริมาณความชื้นร้อยละ 88.00-89.00 โดยเก็บตัวอย่าง
จากพื้ น ที่ ป ลู ก ในอํ า เภอท่ า ปลาและอํ า เภอลั บ แล
จังหวัดอุตรดิตถ์ ทําการเตรียมผลมะม่วงหิมพานต์ โดย
นําผลมะม่วงหิมพานต์สุกล้างน้ําให้สะอาด แล้วนํามา
ต้ ม เพื่ อ ลดปริ ม าณแทนนิ น ใช้ อั ต ราส่ ว นระหว่ า งผล
มะม่วงหิมพานต์สุกต่อ น้ําที่ใช้ต้ม เท่ากับ 1:2 ต้ม ที่
อุณหภูมิน้ําเดือด เมื่อวัดอุณหภูมิที่จุดกึ่งกลางของผล
มะม่วงหิมพานต์ที่ต้มได้ที่ 95 องศาเซลเซียสแล้ว ต้ม
ต่อเป็นเวลา 4 นาที (กรรณิการ์ และ กิตติพงษ์, 2551)
จากนั้นตักผลมะม่วงหิมพานต์ใส่ในตะแกรงทิ้งให้สะเด็ด
น้ําและปล่อยให้เย็น เก็บรักษาที่อุณหภูมิ –20 องศา
เซลเซียส และใช้เอนไซม์ เพคติเนส (Pectinex® Ultra
SP-L) มี กิ จ ก ร ร ม 9 ,5 00 PGU/ml (polygalacturonase/ml) จากบริษัท Novozymes จากประเทศ
เดนมาร์กในการสกัดน้ําจากผลมะม่วงหิมพานต์
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2. ศึกษาปริมาณเอนไซม์เพคติเนสที่เหมาะสมในการ
สกัดน้ําจากผลมะม่วงหิมพานต์
เนื่องจากผลมะม่วงหิมพานต์มีปริมาณเพคตินอยู่สูงการสกัดโดยการบีบคั้นทําให้ได้ผลผลิตน้อย
และสกัดได้ยาก จึงต้องใช้เอนไซม์เพคติเนสช่วยย่อย
สลายเพคตินในผลมะม่วงหิมพานต์ วางแผนการทดลอง
แบบ CRD ปัจจัยที่ศึกษา คือ ปริมาณเอนไซม์ที่ใช้ใน
การสกัด โดยนําผลมะม่วงหิมพานต์สุกที่ผ่านการต้ ม
และแช่แข็งไว้มาทําให้ละลาย แล้วนํามาบดด้วยเครื่อง
บดตัวอย่าง นําเนื้อผลมะม่วง หิมพานต์บด (มีค่าความ
เป็ น กรด-ด่า งก่ อ นเติ ม เอนไซม์ เ ท่ า กับ 3.96) มาเติ ม
เอนไซม์เพคติเนส 5 ระดับ คือร้อยละ 0.00 0.05 0.10
0.15 และ 0.20 ของน้ําหนักเนื้อผลมะม่วงหิมพานต์บด
(ใช้เนื้อผลมะม่วงหิมพานต์บดเท่ากับ 1,000 กรัม) ผสม
ให้เข้ากันแล้วนําไปบ่มในอ่างควบคุมอุณหภูมิ (water
bath) ที่ อุ ณหภู มิ 50 องศาเซลเซี ย ส เป็ น เวลา 3
ชั่วโมง จากนั้ นนํามาคั้นแยกน้ํามะม่ วงหิมพานต์ด้ว ย
เครื่องคั้นแบบไฮดรอลิค ทําการตรวจวัดคุณภาพ ได้แก่
ผลผลิตของน้ํามะม่วงหิมพานต์ที่สกัดได้และปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน้ําได้ โดยใช้ hand refractometer
รุ่น Atago ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น นําค่าที่ได้แต่ละชุด
การทดลองมาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ ANOVA
และเปรี ย บเทีย บค่ า เฉลี่ ย โดยวิ ธี Duncan’s new
multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
เพื่อเลือกปริมาณเอนไซม์ทเี่ หมาะสมในการสกัดน้ําจาก
ผลมะม่วงหิมพานต์ไปทําการศึกษาในขั้นตอนต่อไป
3. ศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทําน้ํามะม่วงหิมพานต์ให้เข้มข้นเป็นไซรัป
นําน้ํามะม่วงหิ มพานต์ที่ได้จ ากขั้นตอนการ
สกัดน้ําจากผลมะม่วงหิมพานต์โดยใช้เอนไซม์เพคติเนส
มาทํ า ให้ เ ข้ ม ข้ น เป็ น ไซรั ป โดยการระเหยด้ ว ยเครื่ อ ง
ระเหยสุญญากาศแบบหมุน (rotary evaporator) วาง
แผนการทดลองแบบ CRD ปัจจัยที่ศึกษา คือ อุณหภูมิ
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ที่ใช้ในการระเหย โดยนํ าน้ํามะม่วงหิ มพานต์ จํานวน
500 มิลลิลิตร มาใส่ในขวดกลั่นระเหย ทําการระเหย
ด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศ ยี่ห้อ Buchi รุ่น Buchi
Rotavapor R-124 ผลิตจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่
อุณหภูมิ 3 ระดับคือ 50 60 และ 70 องศาเซลเซียส ที่
ความดันสุญญากาศ 75 mbar และความเร็วรอบใน
ขวดกลั่นที่ 200 rpm โดยกําหนดปริมาณของแข็งที่
ละลายน้ําได้ที่ 70+2 องศาบริกซ์ (ชิดชัย, 2547) ทํา
การตรวจวัดคุณภาพของไซรัปจากผลมะม่วงหิมพานต์
ได้แก่ ค่าสี โดยใช้เครื่องวัดค่าสี Hunter Lab ยี่ห้อ
Colour Flex รุ่น Miniscan Xp puls ผลิตจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา วัดค่าความหนืดด้วยเครื่อง
Brookfield Viscosmeter รุ่น DV-II+Pro ผลิตจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ด้วย
เครื่อง pH meter ยี่ห้อ Sartorius รุ่น PB-11-p11
ผลิตจากประเทศเยอรมนี ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ํา
ได้โดยใช้ Hand Refractometer ปริมาณกรดทั้งหมด
(AOAC, 1990) ปริ ม าณน้ํ า ตาลรี ดิ วซ์ แ ละปริ ม าณ
น้ําตาลทั้งหมด (Lane and Eynon; AOAC (2000))
ตรวจสอบคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส โดยการใช้ผู้
ทดสอบชิมจํานวน 20 คน ประเมินคุณภาพการยอมรับ
ด้วยวิธี Hedonic scale scoring test 9 point โดย 1
หมายถึงไม่ ชอบมากที่สุ ด และ 9 หมายถึง ชอบมาก
ที่สุ ด ให้ค ะแนนความชอบในคุณ ลัก ษณะ สี กลิ่ น
รสชาติ แ ละความชอบรวม นํ า ค่ า ที่ ไ ด้ แ ต่ ล ะชุ ด การ
ทดลองมาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ ANOVA และ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s new multiple
range test ที่ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เพื่อเลือก
อุณหภูมทิ ี่เหมาะสมในการระเหย
4. ศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไซรัปจากผลมะม่วง
หิมพานต์
การเตรียมตัวอย่างไซรัป นําไซรัปที่เก็บรักษา
ที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส ตั้งทิ้งไว้จนอุณหภูมิของ
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ไซรัปเท่ากับอุณหภูมิห้อง ผสมตัวอย่างไซรัปให้เป็นเนื้อ
เดียวกัน และทําการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วิเ คราะห์คุ ณภาพทางกายภาพ ได้ แก่ ค่ า สี
โดยใช้เครื่องวัดค่าสี Hunter Lab วัดค่าความหนืดด้วย
เครื่อง Brookfield viscosmeter และค่าวอเตอร์
แอคติวิตี้ ด้วยเครื่องวัด water activity (aw) ยี่ห้อ
AQUA LAB รุ่ น 3TE ผลิ ต จากประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
คุณภาพทางด้านเคมี ได้แก่ ปริมาณของแข็งที่ละลาย
น้ําได้ โดย Hand Refractometer วัดค่าความเป็น
กรด-ด่าง ด้วยเครื่อง pH meter ความชื้น เถ้า (AOAC
,2000) ปริ ม าณกรดทั้ ง หมด (AOAC,1990) โปรตี น
(AOAC ,2010) ปริมาณน้ําตาลกลูโคส ฟรุกโตส ซูโครส
ด้ ว ยเครื่ อ ง
high performance liquid
chromatography รุ่น Algilent 1100 ผลิตจาก
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า คุ ณ ภาพทางจุ ลิ น ทรี ย์ ได้ แ ก่
จํานวนจุลินทรีย์ทั้งหมดและจํานวนยีสต์และรา (BAM,
2000)

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
1. ปริมาณเอนไซม์ที่เหมาะสมในการสกัดน้ําจากผล
มะม่วงหิมพานต์
จากผลการศึกษาพบว่าการใช้เอนไซม์เพคติเนส ในการสกัดจะให้ปริมาณผลผลิตของน้ํามะม่วง
หิ ม พานต์ ที่ ส กั ด ได้ สู ง กว่ า การไม่ เ ติ ม เอนไซม์ การใช้
ปริมาณเอนไซม์เพคติเนสเพิ่มขึ้นมีผลทําให้ผลผลิตของ
น้ํามะม่วงหิมพานต์ที่ สกัด ได้มีป ริมาณเพิ่ม ขึ้นอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังตารางที่ 1 การสกัด
โดยไม่ใช้เอนไซม์เพคติเนสจะให้ผลผลิตน้อยสุดที่ร้อย
ละ68.15 และเมื่อใช้เอนไซม์ในการสกัดจะให้ผลผลิต
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อยู่ในช่วงร้อยละ 76.68–85.05 เมื่อวัดปริมาณของแข็ง
ที่ละลายน้ําได้ของน้ํามะม่วงหิมพานต์ที่สกัดได้ พบว่า
ทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) โดยมีค่าปริมาณของแข็งที่ละลาย
น้ําได้อยู่ในช่วง 10.75-11.00 องศาบริกซ์
จากการศึกษาชี้ให้เห็นว่าเอนไซม์เพคติเนสมี
ผลต่อการสกัดน้ํามะม่วงหิมพานต์ เนื่องจากเอนไซม์
เพคติเนส จะช่วยสกัดน้ําผลไม้จากเนื้อเยื่อผลไม้ทําให้
ได้ ผลผลิตสูงขึ้น โดยเฉพาะผลไม้ในกลุ่มที่มีปริมาณ
เพคติ น ทํ า ให้ เ กิ ด การย่ อ ยสลายเพคติ น ซึ่ ง เป็ น
องค์ ป ระกอบโพลี แ ซคคาไรด์ ซึ่ ง จะอยู่ ต รงตํ า แหน่ ง
middle lamella และ primary cell wall ในพืช
ชั้นสูง ซึ่งเป็นส่วนประกอบในการสร้างความแข็งแรง
ของพืช (ปราณี, 2543) การใช้เอนไซม์เพคติเนสทีร่ ะดับ
ร้ อ ยละ 0.15 และ 0.20 ให้ ป ริ ม าณผลผลิ ต ของน้ํ า
มะม่วงหิมพานต์ที่สกัดได้สูงสุดและไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Sukuntaros et al. (2007) ที่ได้ศึกษา
กระบวนการผลิ ต ไซรั ป จากกล้ ว ยหอมทองที่ ไ ม่ ไ ด้
มาตรฐานการส่งออก พบว่าปริมาณเอนไซม์เพคติเนสที่
เหมาะสมในการสกัดน้ํากล้วยหอมทอง คือร้อยละ 0.15
เมื่อพิจ ารณาเรื่องของต้น ทุนการผลิต ด้านราคาของ
เอนไซม์เพคติเนส (1 ลิตรมีราคาประมาณ 4,500บาท)
และการใช้ เ อนไซม์ ที่ ร้ อ ยละ 0.15 และ 0.20 ให้
ปริ ม าณผลผลิ ต ของน้ํ า มะม่ ว งหิ ม พานต์ ที่ ส กั ด ได้ ไ ม่
แตกต่างกัน จึงเลือกใช้ปริมาณเอนไซม์เพคติเนสที่ร้อย
ละ 0.15 ในการสกัดน้ําจากผลมะม่วงหิมพานต์ เพื่อ
ผลิตเป็นน้ํามะม่วงหิมพานต์ให้เข้มข้นเป็นไซรัป
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ตารางที่ 1 ปริมาณผลผลิตและปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได้ของน้ํามะม่วงหิมพานต์ที่สกัดได้
ปริมาณเอนไซม์เพคติเนส ปริมาณผลผลิต ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได้ (องศาบริกซ์) ns
(ร้อยละ)
(เปอร์เซ็นต์)
0.00
68.15+0.16 d
10.75+0.28
c
0.05
76.68+0.85
11.00+0.00
b
0.10
80.51+0.44
11.00+0.00
a
0.15
84.57+0.48
11.00+0.00
a
0.20
85.05+1.23
11.00+0.00
หมายเหตุ a–d ตัวอักษรที่แตกต่างกันตามแนวตั้ง แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) เปรียบเทียบความแตกต่างด้วยวิธี
DMRT
ns หมายถึง ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) เปรียบเทียบความแตกต่างด้วยวิธี DMRT

2. อุณหภูมิที่เหมาะสมในการทําน้ํามะม่วงหิมพานต์
ให้เข้มข้นเป็นไซรัป
จากการทํ า น้ํ า มะม่ ว งหิ ม พานต์ เ ข้ ม ข้ น เป็ น
ไซรัปโดยการระเหยด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศแบบ
หมุ น ที่ อุ ณ หภู มิ 50 60 และ70 องศาเซลเซี ย ส โดย
กําหนดปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได้ที่ 70+2 องศาบริกซ์ ผลการศึกษาพบว่า อุณหภูมิมีผลทําให้ลักษณะ
ทางกายภาพด้านค่าสี L* a* และ b* และค่าความหนืด
ของไซรัปที่ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) ดังตารางที่ 2 จากตารางที่ 2 ค่าสี L*
(ค่าความสว่าง) ของสีของไซรัป พบว่า การใช้อุณหภูมิ
ในการระเหยเพิ่มขึ้นมีผลให้ค่าความสว่างของไซรัปมี
แนวโน้มลดลง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดย
การใช้อุณหภูมิในการระเหยที่ 50 องศาเซลเซียส มีค่า
ความสว่างของสีเท่ากับ 29.33 และลดลงเป็น 27.80
และ 26.26 เมื่อใช้อุณหภูมิในการระเหยที่ 60 และ70
องศาเซลเซี ย ส ตามลํ า ดั บ การใช้ อุ ณ หภูมิ สู ง ในการ
ระเหยทําให้ลักษณะของไซรัปที่ได้มีความสว่างของสี
น้อยกว่าการใช้อุณหภูมิต่ําในการระเหย เมื่อพิจารณา
ค่าสี a* (ค่าสีแดง) พบว่า การใช้อุณหภูมิในการระเหย
สูงขึ้น มีผลให้ค่าสี a* ของไซรัปจากผลมะม่วงหิมพานต์

มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม มากขึ้ น อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
(p<0.05) การใช้ อุ ณ หภู มิ ใ นการระเหยที่ 50 องศา
เซลเซี ย ส มี ค่ า สี a*เท่ า กั บ 10.78 และเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น
12.11 และ 12.69 เมื่อใช้อุณหภูมิในการระเหยที่ 60
และ 70 องศาเซลเซียส ตามลําดับ ส่วนค่าสี b* (ค่าสี
เหลือง) พบว่า การใช้อุณหภูมิในการระเหยสูงขึ้น มีผล
ให้ค่าสี b* ของไซรัปมีแนวโน้มลดลง การใช้อุณหภูมิใน
การระเหยที่ 50 และ 60 องศาเซลเซีย ส พบว่า ไม่ มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยมีค่าอยู่ในช่วง
32.61-32.49 การใช้อุณหภูมิในการระเหยที่ 70 องศา
เซลเซียสทําให้ไซรัปที่ได้มีค่าสี a* สูงที่สุดและมีค่าสี L*
และ b* น้อยสุด ผลิตภัณฑ์ไซรัปที่ได้จึงมีลักษณะสี
น้ําตาลและมีความสว่างของสีน้อยที่สุด จากการศึกษา
ชี้ให้เห็นว่า การใช้อุณหภูมิในการระเหยสูงขึ้น มีผลทํา
ให้ ไ ซรั ป มี สี เ หลื อ งลดลงแต่ มี สี น้ํ า ตาลมากขึ้ น และมี
ความสว่างลดลง เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะเป็นตัวเร่งให้
เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงของสี โดยทํ า ให้ เ กิ ด เป็ น
สารประกอบสีน้ําตาลซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาเมลลาร์ด เป็น
ปฏิกิริยาระหว่างหมู่คาร์บอนิลจากโมเลกุลของน้ําตาล
รีดิวซ์กับหมู่เอมีนที่อยู่ในโมเลกุลของกรดอะมิโนหรือ
โปรตีน เป็น carbonyl-amine reactionโดยปฏิกิริยา
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นี้จะเกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูง และผันแปรตามระยะเวลา
และอุณหภูมิที่ใช้ (นิธิยา, 2549) ดังนั้นการใช้อุณหภูมิ
ในการระเหยเพิ่มขึ้นจึงทําให้ไซรัปมีสีน้ําตาลมากขึ้น
จากตารางที่ 2 ค่าความหนืดของไซรัปจากผล
มะม่ วงหิมพานต์ พบว่ าการใช้อุณ หภู มิในการระเหย
เพิ่ม ขึ้น มีผลให้ ค่าความหนื ดของไซรั ปเพิ่ มขึ้ นอย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยการใช้อุณหภูมิในการ
ระเหยที่ 50 องศาเซลเซี ย ส มี ค่ า ความหนื ด เท่ า กั บ
216.50 cPs และเพิ่มเป็น 342.40 และ 413.50 cPs
เมื่ อ ใช้ อุ ณ หภู มิ ใ นการระเหยที่ 60 และ70 องศา
เซลเซียส ตามลําดับ การใช้อุณหภูมิในการระเหยสูงขึ้น
จะทํ า ให้ มี ก ารระเหยของน้ํ า ได้ เ ร็ ว และมากขึ้ น
ผลิตภัณฑ์ไซรัปที่ได้จึงมีความหนืดเพิ่มมากขึ้น จากผล
การศึ ก ษาโดยการวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพทางกายภาพ
ทางด้านสีและค่าความหนืด พบว่า การใช้อุณหภูมิต่ํา
ในการระเหยน้ํามะม่วงหิมพานต์ให้เข้มข้นจะได้ไซรัปที่
มีลักษณะของสีเหลืองและมีความสว่างมากกว่าการใช้
อุณหภูมิสูง ส่วนค่าความหนืดของไซรัปมีค่าเพิ่มมากขึ้น
เมื่ออุณหภูมิในการระเหยสูงขึ้นสอดคล้องกับปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน้ําได้ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่
ใช้ในการระเหย
คุ ณ ภาพทางเคมี ข องไซรั ป จากผลมะม่ ว ง
หิ ม พานต์ ดั ง ตารางที่ 3 พบว่ า ไซรั ป จากผลมะม่ ว ง
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หิมพานต์ที่ได้จาก การใช้อุณหภูมิในการระเหยแตกต่าง
กัน มีผลทําให้ค่าความเป็นกรด-ด่างและปริมาณกรด
ทั้งหมดไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยมี
ค่ า อยู่ ใ นช่ ว ง 3.99-4.01 และร้ อ ยละ 1.29-1.33
ตามลําดับ
ค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได้ของไซรัป
จากผลมะม่วงหิมพานต์ พบว่า การใช้อุณหภูมิในการ
ระเหยที่ 50 และ 60 องศาเซลเซี ย สให้ ค่ า ปริ ม าณ
ของแข็งที่ละลายน้ําได้ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
(p>0.05) โดยมีค่าเท่ากับ 68.50 และ 69.17 องศาบริกซ์ ตามลําดับ และเพิ่มมากขึ้น เป็น 71.83 องศาบริ ก ซ์ เมื่ อ ใช้ อุ ณ หภู มิ ใ นการระเหยที่ 70 องศา
เซลเซียส การใช้อุณหภูมิที่ 70 องศาเซลเซียส ในการ
ระเหยมีผลทําให้ไซรัปที่ได้มีค่าปริมาณของแข็งทีล่ ะลาย
น้ํ า ได้ สู ง สุ ด เนื่ อ งจากการใช้ อุ ณ หภู มิ สู ง ทํ า ให้ มี ก าร
ระเหยน้ํ าออกได้ มาก ไซรัปมี ความเข้ มข้น มากขึ้นซึ่ ง
สอดคล้องกับค่าความหนืดของไซรัปที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อ
ใช้ อุ ณ หภู มิ ใ นการระเหยเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง คุณ ลั ก ษณะของ
ผลิตภัณฑ์ ไซรัปผลไม้ ที่ยัง ไม่ได้ทํา การเจือ จางต้องมี
ปริ ม าณของแข็ ง ที่ ล ะลายน้ํ า ได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 65
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ข องน้ํ า หนั ก ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (สถาบั น วิ จั ย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2553)

ตารางที่ 2 คุณภาพทางกายภาพของไซรัปจากผลมะม่วงหิมพานต์
ค่าสี
อุณหภูมิในการระเหย
(องศาเซลเซียส)
L*
a*
b*
a
c
50
29.33+0.09 10.78+0.05 32.61+0.49 a
60
27.80+0.05b 12.11+0.06 b 32.49+0.44 a
70
26.26+0.10 c 12.69+0.05 a 31.71+0.34 b

ค่าความหนืด (cPs)
216.50+0.14c
342.40+0.70b
413.50+0.56a

หมายเหตุ a–c ตัวอักษรที่แตกต่างกันตามแนวตั้ง แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p < 0.05) เปรียบเทียบความแตกต่างด้วยวิธี
DMRT
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ปริ ม าณน้ํ า ตาลรี ดิ ว ซ์ แ ละปริ ม าณน้ํ า ตาล
ทั้งหมดพบว่า การใช้อุณหภูมิสูง มีผลทําให้ไซรัปจาก
ผลมะม่วงหิมพานต์มีปริมาณน้ําตาลรีดิวซ์และปริมาณ
น้ํ า ตาลทั้ ง หมดเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
(p<0.05) สํ า หรั บ ปริม าณน้ํา ตาลรีดิ ว ซ์ พบว่ าการใช้
อุณหภูมิในการระเหยที่ 50 องศาเซลเซียส ไซรัปที่ได้มี
ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ์ต่ําสุดคือร้อยละ 56.77 และเพิ่ม
มากขึ้นเป็นร้อยละ 60.50 และ 64.48 เมื่อใช้อุณหภูมิ
ในการระเหยที่ 60 และ 70 องศาเซลเซียส ตามลําดับ
ส่วนปริมาณน้ําตาลทั้งหมดพบว่าการใช้อุณหภูมิในการ
ระเหยที่ 50 องศาเซลเซียส ไซรัปที่ได้มีปริมาณน้ําตาล
ทั้งหมดต่ําสุ ดคือร้อยละ 61.74 และเพิ่ม มากขึ้นเป็ น
ร้อยละ 64.42 และ 65.48 เมื่อใช้อุณหภูมิในการระเหย
ที่ 60 และ 70 องศาเซลเซียส ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้อง
กับค่าสี a* ของผลิตภัณฑ์ไซรัปที่มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อใช้
อุณหภูมิในการระเหยสูงขึ้น ทําให้ไซรัปที่ได้มีสีน้ําตาล
มากขึ้ น เนื่ อ งจากปริ ม าณน้ํ า ตาลรี ดิ ว ซ์ แ ละปริ ม าณ
น้ําตาลทั้งหมดมีผลต่อสีของผลิตภัณฑ์ไซรัปโดยทําให้
เกิ ด สี น้ํ า ตาลขึ้ น เนื่อ งมาจากปฏิ กิ ริ ยาเมลลาร์ ด โดย
อาหารที่ มี ป ริ ม าณน้ํ า ตาลรี ดิ ว ซ์ สู ง จะเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า
เมลลาร์ดได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มเร็วขึ้นเมื่อมีปริมาณ
น้ําตาลมากขึ้น การใช้อุณหภูมิสูง การสูญเสียน้ําออก
จากโมเลกุลของน้ําตาลจะเป็นตัวเร่งให้เกิดปฏิกิริย า
เมลลาร์ด (นิธิยา, 2549)
จากผลการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของไซรัป
ได้ แ ก่ ค่ า ความเป็ น กรด-ด่ า ง ปริ ม าณกรดทั้ ง หมด
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ํ าได้ ปริมาณน้ําตาลรีดิว ซ์
และปริมาณน้ําตาลทั้งหมด พบว่า การใช้อุณหภูมิใน
การระเหยเพิ่มมากขึ้นไม่มีผลต่อค่าความเป็นกรด-ด่าง
และปริ ม าณกรดทั้ ง หมดของไซรั ป จากผลมะม่ ว ง

Research

หิมพานต์ แต่มีผลทําให้ค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน้ํา
ได้ ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ์และปริมาณน้ําตาลทั้งหมดมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากไซรัปที่ได้มีความเข้มข้นเพิ่ม
มากขึ้น
คุณลักษณะทางด้านประสาทสัมผัสของไซรัป
จากผลมะม่ ว งหิ ม พานต์ ดั ง ตารางที่ 4 พบว่ า การใช้
อุณหภูมิในการระเหยแตกต่างกัน คะแนนเฉลี่ยด้านสี
และรสชาติไ ม่มี ความแตกต่ างกัน ทางสถิ ติ (p>0.05)
โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 6.50–7.15 และ 5.35–
6.15 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาคุณลักษณะด้านกลิ่นและ
ความชอบรวม พบว่ามีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) การใช้อุณ หภู มิใ นการระเหยที่ 60
องศาเซลเซียส ผู้ทดสอบชิมให้คะแนนความชอบด้าน
กลิ่นของไซรัปมากที่สุดคือ 6.55 รองลงมาคือไซรัปที่ได้
จากการระเหยที่อุณหภูมิ 70 และ 50 องศาเซลเซียส มี
คะแนนความชอบเท่ากับ 6.15 และ 5.80 ตามลําดับ
ด้านความชอบรวมพบว่า การใช้อุณหภูมิในการระเหย
ที่ 60 องศาเซลเซียส ผู้ทดสอบชิมให้คะแนนความชอบ
รวมของไซรัปมากที่สุดคือ 6.70 รองลงมาคือไซรัปที่ได้
จากการระเหยที่อุณหภูมิ 70 และ 50 องศาเซลเซียส มี
คะแนนความชอบเท่ากับ 6.20 และ 5.75 ตามลําดับ
ซึ่ ง คะแนนการยอมรั บ อยู่ ใ นระดั บ ที่ ช อบเล็ ก น้ อ ย
ชี้ให้เห็นว่าไซรัปที่ได้จากการใช้อุณหภูมิในการระเหยที่
60 องศาเซลเซียส ผู้ทดสอบชิมให้คะแนนยอมรับด้าน
กลิ่ น และความชอบรวมสู ง ที่ สุ ด ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
การศึ ก ษาของ ชิ ด ชั ย (2547) ที่ ไ ด้ พั ฒ นาไซรั ป จาก
กล้วยหอมทองโดยการใช้เอนไซม์ พบว่า การทําให้น้ํา
กล้ ว ยหอมทองเข้ ม ข้ น โดยวิ ธี การระเหยแบบ
สุญญากาศที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ให้ผลิตภัณฑ์
ไซรัปที่มกี ลิ่นรสกล้วยมากที่สุด
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ตารางที่ 3 คุณภาพทางเคมีของไซรัปจากผลมะม่วงหิมพานต์
อุณหภูมิ
ในการระเหย
(องศาเซลเซียส)
50
60
70

ความเป็น
กรด-ด่างns
3.99+0.07
3.99+0.09
4.01+0.08

ปริมาณกรด
ทั้งหมด ns
(ร้อยละ)
1.29+0.06
1.31+0.05
1.33+0.04

ปริมาณของแข็งที่
ละลายน้ําได้
(องศาบริกซ์)
68.50+0.54b
69.17+1.72b
71.83+1.83a

ปริมาณน้ําตาล
รีดิวซ์ (ร้อยละ)

ปริมาณน้ําตาล
ทั้งหมด (ร้อยละ)

56.77+1.25c
60.50+0.20b
64.48+0.00a

61.74+0.20c
64.42+0.22b
65.48+0.22a

หมายเหตุ a–c ตัวอักษรที่แตกต่างกันตามแนวตั้ง แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) เปรียบเทียบความแตกต่างด้วยวิธี
DMRT
ns หมายถึง ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) เปรียบเทียบความแตกต่างด้วยวิธี DMRT

จากผลการทดสอบทางด้านประสาทสัมผั ส
จะเห็นได้ว่า ไซรัปจากผลมะม่วงหิมพานต์ที่ระเหยโดย
ใช้อุณหภูมิที่ 60 องศาเซลเซียส ได้รับการยอมรับจากผู้
ทดสอบชิมทางด้านกลิ่นและความชอบรวมมากที่สุ ด
รองลงมาคือการระเหยที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
เมื่อพิจารณาร่วมกับค่าสีของไซรัปที่ได้จะพบว่าการใช้
อุณ หภูมิ ใ นการระเหยที่ 70 องศาเซลเซีย ส ค่า สี L*
และค่าสี b* ของไซรัปที่ได้มีค่าน้อยกว่าไซรัปที่ได้จาก
การใช้อุณหภูมิในการระเหยที่ 60 องศาเซลเซียส ส่วน
ค่าสี a* จะมีค่าสูงกว่าซึ่งทําให้ผลิตภัณฑ์ไซรัปที่ได้จาก
การระเหยที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสมีสีน้ําตาลเข้ม
มีความสว่างน้อย และมีกลิ่นน้ําตาลไหม้ ซึ่งคุณลักษณะ
ด้ า นกลิ่ น และกลิ่ น รสของไซรั ป ผลไม้ ต้ อ งไม่ มี ก ลิ่ น
แปลกปลอม ไม่มีกลิ่นไหม้หรือกลิ่นน้ําตาลไหม้ และ

กลิ่นรสตามธรรมชาติของผลไม้ต้องคงอยู่ไม่สูญเสียไป
ในระหว่างกระบวนการผลิต (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2553)
จากการพิจารณาคุณภาพทางด้านกายภาพ
และคุณลักษณะทางด้านประสาทสัมผัส จึงสรุปได้ว่า
วิธีการทําน้ํามะม่วงหิมพานต์ให้เข้มข้นเป็นไซรัป โดย
การระเหยแบบสุ ญ ญากาศที่ อุ ณ หภู มิ 60 องศา
เซลเซียส มีความเหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากไซรัปที่
ได้มีลักษณะสีเหลืองอมน้ําตาลและได้รับการยอมรับ
ทางด้านประสาทสัมผัสด้านกลิ่นและความชอบรวมจาก
ผู้ ท ดสอบชิ ม มากที่ สุ ด และไม่ มี ก ลิ่ น น้ํ า ตาลไหม้ จึ ง
เลือกใช้อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส สําหรับการทําน้ํา
มะม่วงหิมพานต์ให้เข้มข้นเป็นไซรัป

ตารางที่ 4 คุณลักษณะทางด้านประสาทสัมผัสของไซรัปจากผลมะม่วงหิมพานต์
คุณลักษณะทางด้านประสาทสัมผัส (คะแนน)
อุณหภูมิในการระเหย
ns
(องศาเซลเซียส)
สี
กลิ่น
รสชาติns ความชอบรวม
50
6.75+1.16 5.80+1.00b 5.35+1.89 5.75+1.71b
60
7.15+0.81 6.55+1.14a 6.15+1.81 6.70+1.38a
70
6.50+1.05 6.15+1.03ab 5.40+1.04 6.20+1.10ab
หมายเหตุ a–b ตัวอักษรที่แตกต่างกันตามแนวตั้ง แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) เปรียบเทียบความแตกต่างด้วยวิธี
DMRT
ns หมายถึง ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) เปรียบเทียบความแตกต่างด้วยวิธี DMRT
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3. คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณฑ์ ไ ซรั ป จากผลมะม่ ว งหิ ม
พานต์
พบว่ า คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ซรั ป จากผล
มะม่วงหิมพานต์ มีค่าสี L* a* และ b* เท่ากับ 23.45
4.54 และ 29.44 ตามลํา ดับ ค่ าความหนืด 240.95
cPs ค่า วอเตอร์ แอคติ วิ ตี้ 0.77 ปริ ม าณของแข็ ง ที่
ละลายน้ําได้ 68 องศาบริกซ์ ความเป็นกรด-ด่าง 3.65
ปริมาณความชื้น เถ้า โปรตีน และ ปริมาณกรด (กรด
ซิตริก) 31.50 1.63 2.74 และ 1.49% ตามลําดับ
ปริ ม าณน้ํ า ตาลกลู โ คส ฟรุ ก โตส และซู โ ครส 29.82
29.88 และน้ อยกว่ า 0.5% ตามลํ าดั บ ปริม าณ
จุลินทรีย์ทั้งหมด 3.5×102 CFU/g และยีสต์และรามีค่า
น้อยกว่า 10 CFU/g

สรุปผลการวิจัย
การสกัด น้ํ า จากผลมะม่ วงหิ ม พานต์ พบว่ า
การใช้เอนไซม์เพคติเนสในการสกัดจะช่วยให้ได้ปริมาณ
ผลผลิตของน้ํามะม่วงหิมพานต์ที่สกัดได้สูงกว่าการไม่
เติมเอนไซม์ การใช้เอนไซม์เ พคติเ นสที่ร้ อยละ 0.15
ของน้ําหนักเนื้อผลมะม่วงหิมพานต์บด เป็นปริมาณที่
เหมาะสมที่สุ ด โดยให้ ปริ มาณผลผลิ ตของน้ํา มะม่ว ง
หิมพานต์ที่สกัดได้ร้อยละ 84.75 และมีปริมาณของแข็ง
ที่ละลายน้ําได้เท่ากับ 11 องศาบริกซ์ เมื่อนําน้ํามะม่วง
หิมพานต์ไปทําให้เข้มข้นเป็นไซรัปโดยการระเหยด้วย
เครื่ อ งระเหยสุ ญ ญากาศแบบหมุ น พบว่ า เมื่ อ ใช้
อุณหภูมิในการระเหยเพิ่มขึ้นมีผลให้ค่าสี L* และ b*
ของไซรัปจากผลมะม่วงหิมพานต์มีแนวโน้มลดลง ส่วน
ค่าสี a* มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทําให้ผลิตภัณฑ์ไซรัปที่ได้
มีสีน้ําตาลมากขึ้น การใช้อุณหภูมิในการระเหยเพิ่มขึ้นมี
ผลให้ค่าความหนืด ค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได้
ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ์และปริมาณน้ําตาลทั้งหมดของ
ไซรั ป มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น ด้ ว ย เมื่ อ ทดสอบทางด้ า น
ประสาทสั ม ผั ส พบว่ า ไซรั ป ที่ ไ ด้ จ ากการระเหยที่
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อุณ หภู มิ 60 องศาเซลเซีย ส ผู้ ทดสอบชิม ให้ค ะแนน
ด้ า นกลิ่ น และความชอบรวมสู ง สุ ด โดยให้ ค ะแนน
ความชอบเท่ากับ 6.15 และ 6.70 ตามลําดับ จึงสรุปได้
ว่า วิธีก ารทําน้ํ ามะม่ว งหิ มพานต์ใ ห้เ ข้มข้ นเป็นไซรั ป
โดยการระเหยที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส มีความ
เหมาะสมมากที่สุด ผลิตภัณฑ์ไซรัปที่ได้มีลักษณะเป็นสี
เหลืองอมน้ําตาลมีค่าสี L* a* และ b* เท่ากับ23.45
4.54 และ 29.44 ตามลํ า ดั บ ค่ า ความหนื ด เท่ า กั บ
240.95 cPs ค่ า วอเตอร์ แ อคติ วิ ตี้ 0.77 ปริ ม าณ
ของแข็งที่ละลายน้ําได้ 68 องศาบริกซ์ ความเป็นกรดด่าง 3.65 ปริมาณความชื้น เถ้า โปรตีน และปริมาณ
กรด (กรดซิตริก) 31.50 1.63 2.74 และ 1.49%
ตามลําดับ ปริมาณน้ําตาลกลูโคส ฟรุกโตส และซูโครส
29.82 29.88 และน้อยกว่า 0.5% ตามลําดับ ปริมาณ
จุลินทรีย์ทั้งหมด 3.5×102 CFU/g และยีสต์และรามีค่า
น้อยกว่า 10 CFU/g
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