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บทคัดย่อ 

 

หญ้าหวาน ภาษาอังกฤษ Stevia (สตีเวีย) หญ้าหวาน ช่ือวิทยาศาสตร์ Stevia 
rebaudiana Bertoni มีสารให้ความหวานชื่อ สติวีโอไซด์ (stevioside) เป็นท่ีนิยมในประเทศญี่ปุ่น 
เนื่องจากมีผลการวิจัย หญ้าหวานสามารถควบคุมน ้าตาลในเลือด ปัจจุบันจึงผลิตเป็นอุตสาหกรรม  
ใส่ในอาหารและเครื่องด่ืม ในประเทศไทยส้าหรับผู้ท่ีด่ืมชา จะเติมใบหญ้าหวานเพื่อเพิ่มรสหวาน 
งานวิจัยนี จึงน้าหญ้าหวานจ้านวน 50 กรัมต่อการสกัดแต่ละตัวท้าละลาย โดยใช้ตัวท้าละลาย 6 ชนิด 
ได้แก่  น ้า(F1) น ้าและเอทานอล (4:1)(F2) น ้า:อะซิโตน(4:1)(F3) ได้สารหวานจ้านวน 34.1 23.6 และ 
22.1 มิลลิกรัม ตามล้าดับ และตัวท้าละลายอินทรีย์ เอทิลอะซิเทรต(F4) อะซิโตน(F5) และเมทานอล
(F6)  สารหวานในการสกัดด้วยน ้าได้จ้านวน 3.0 8.0 และ 13.89 มิลลิกรัม ตามล้าดับ จากนั นน้าไป
ทดสอบสารสติวิโอไซด์ ด้วย 10%H2SO4ในเอทานอล และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วย DPPH ของสาร
สกัดทั ง 6 ชั นตัวท้าละลายของ  F1-F6  ได้ค่า IC50 เป็น  ดังนี  44.4, 32.8, 35.2, 43.1, 55.3 และ 
149.51 (g/ml) 

สมุนไพรส้ารองมช่ืีอทางวิทยาศาสตร์ว่า Scaphium scaphigerum (G.Don) 
Guib.& Planoh. ช่ือสามัญว่า Malva Nut ผลของต้นส้ารอง คือ ลูกส้ารอง เมื่อน้าไปแช่น ้าจะแตก
ออกให้วุ้นซึ่งเป็นเส้นใยอาหาร(dietary fiber) สูงถึง 76% เปลือกหุ้มเมล็ดชั นนอกของลูกส้ารองมีสาร
เมือก (mucilage) ซึ่งจะพองตัวได้ดีในน ้าและดูดซับน ้าได้ถึง40-45 มิลลิกรัม/กรัม เกิดเป็นเจลท่ีเห็น
เป็นถุงเล็กเล็กๆที่อุ้มน ้าไว้โดยไม่ต้องให้ความร้อน จึงนิยมลูกส้ารองมาใช้กินเพื่อให้อิ่มเร็ว และช่วย
ก้าจัดไขมันออกจากร่างกายได้โดยการดูดซับไขมันเอาไว้ แล้วขับถ่ายออกมาทางอุจจาระ เนื่องจาก  
วุ้นในลูกส้ารองเป็นใยอาหารที่ละลายน ้าได้ (water soluable dietary fiber) จากการน้าลูกส้ารอง
ผสมผงวุ้นเจลาตินและสารทดแทนความหวานด้วยหญ้าหวาน เติมกล่ินท่ีนิยม คือ กล่ินส้ม กล่ินชาไทย 
และคลุกผงบ๊วย ท้าเป็นเยลล่ีกัมมี่ จากนั ท้าการทดสอบความชอบ(hedonic scaling 1-9 คะแนน) 
พบว่าอยู่ในช่วงความชอบเป็น 7และ 8 คือ  35.8 และ 31.9% ในส่วนของความแข็ง ความยืดหยุ่น 
ความง่ายในการเคี ยว ความหวาน รสเปรี ยวและกล่ินอยู่ในระดับปานกลางในทุกลักษณธของเยลล่ีกัม
มี่ ทดสอบฤทธิ์ยับยั งคลอเลสเตอรอล โดย Liebermann-Burchard assay การดูดกลืนแสงท่ี 625 
nm ในปฏิกิริยาท่ีคลอเลสเตอรอลท้าปฏิกิริยากับกรดซัลฟุริกเกิดสีม่วงแดง และวุ้นลูกส้ารองสามารถ
ยับยั งคลอเลสเตอรอลคิดเป็นร้อยละ 21 มิลลิกรัม 
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Abstract 

Stevia is scientific name of Stevia rebaudiana Bertoni, and have the 
sweetness of the compounds of stevioside. Reported, stevia were reduced the 
glucose in the blood. In Japan used the leaved of stevia replacement sucrose. The 
extraction of stevioside were used in the industry for beverage and food. In Thailand 
used the leaves of stevia were added and mixing in the hot tea for sense of the 
sweetness. The study were extracted the dried leaves of stevia by the solvent of 
H2O(F1), H2O:ethanol(4:1)(F2) H2O:acetone (4:1)(F3) gave the sweetness of stevioside 
were 34.1 23.6 and 22.1 mg, respectively. For the extracted with the organic solvents 
of ethylacetate (F4), acetone (F5) and methanol (F6) gave the sweetness of stevioside 
were 3.0 8.0 and 13.89 mg, respectively. The antioxidant activity by DPPH assay gave  
IC50 of F1-F6  were  44.4, 32.8, 35.2, 43.1, 55.3 and 149.51 (g/ml). 

Malva Nut is sciencetific name of Scaphium scaphigerum (G.Don) 
Guib.& Planoh. are sock in the water gave the dietary fiber for 76% which are absorb 
the water to 40-45 mg/g and swell gave mucilage in the room temperature. In the 
tradition used the malva nut for the dietary which are the properties of saturated in 
the stomach. Mucilage of the malva nut were absorb the fat and evacuate pass to 
the large intestine were feces. The jelly gummy were developed by mixed the 
mucilage of the malva nut, used the sense of sweetness of stevia and ingredient with 
gelatin, added the flavor of orange, Thai tea and covered the dried powdered of 
plum fruits on the jelly gummy. The questionnaires about the satisfaction of in the 
tested of the herbs jelly gummy in the hedonic scaling in the range of 1-9 scores 
were satisfied 7 and 8 in the percentage of 35.8 and 31.9%. The herbs jelly gummy 
were tasted in the hard, sticky, chewy gum, the sense of sweetness, sour and flavor 
were medium all the properties.The inhibit of cholesterol by Liebermann-Burchard 
assay used sulfuric acid reacted with the cholesterol gave red-violet color and 
measured the cholesterol concentration by the ultraviolet spectrophotometer in 
625 nm, and showed the mucilage reduced the cholesterol in the percenta ge 
of 21 mg  
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ID50 = Inactive dose 
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m.p. = melting point 
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MTT = 3-(4,5-dimethylthiazole-2)-2,5-diphenyltetrazolium bromide 
TLC = Thin layer chromatography 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 

  คนส่วนมากในปัจจุบันซื ออาหารรับประทานได้ตลอดเวลา มีอาหารประเภทไขมันสูง 
เช่น เฟร้นซ์ฟาย แฮมเบเกอร์ ไก่ทอด ซึ่งเป็นท่ีนิยมโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ท้าให้เกิดภาวะ
คอเลสเตอรอลสูง และอาหารที่จ้าหน่ายไม่สามารถควบคุมปริมาณ ไชมันหรือน ้าตาลได้ ตลอดจนขนม
ต่างๆ ได้แก่ ลูกกวาด ช๊อกโกแลต หรือเยลล่ีกัมมี่ สามรถหาซื อได้ตามร้านสะดวกซื อได้อย่างง่าย มีการ 
ปรุงแต่ง สี กล่ิน รสให้เป็นที่ถูกใจผู้บริโภค ปัจจุบันจึงมีเด็กจ้านวนคนท่ีมีน ้าหนักเกิน ในส่วนของ
ผู้สูงอายุเกิน 40ปี เช่นเดียวกัน พบว่ามีจ้านวนผู้ท่ีเป็นโรคอ้วน(obesity) ท่ัวโลกจ้านวน 400 ล้านคน
(1) รวมทั งผู้มี่มีน ้าหนักเกินกว่ามาตรฐาน ซึ่งส่ิงท่ีตามมาคือ การเกิดโรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ 
โรคข้อเส่ือม โรคเก๊าส์ นอกจากนี ท้าให้เสียบุคลิกภาพ ไม่มั่นใจ การท่ีจะหยุด หรืออดอาหารส้าหรับ
คนอ้วน หรือ คนท่ีชอบกินนั นเป็นไปได้ยาก ดังนั นขนม หรือ อาหารบางประเภทจึงมีการปรับปรุงลด
จ้านวน ไขมันและน ้าตาลลงหรือใช้สารทดแทน เพื่อ ประโยชน์ต่อสุขภาพ และ ให้คนนิยมกินหันมา
เปล่ียน    พฤติกรรมการบริโภค โดยต้องเลือกขนม อาหารที่ไม่เพิ่มไขมัน หรือ น ้าตาล 

ขนมขบเขี ยวประเภทลูกอม เยลล่ี กัมมี่ ในปัจจุบันมีมากมายหลายชนิด ส่วนมากมี
องค์ประกอบหลักเป็นน ้าตาลถึง การเพิ่มกลูโคสไซรับลงไป เพื่อให้ขนมนั นมีความกรอบลดการดูด
ความชื นของน ้าตาล เพิ่ม สีและกล่ิน หรือน ้าผลไม้เกิดรสชาดท่ีดี ท้าให้เป็นท่ีนิยมในการบริโภค ซึ่ง
เมื่อบริโภคมากเกินไปก็จะเกิดโรคอ้านขึ น ดังนั นในงานวิจัยนี  มีการใช้สมุนไพรเป็นส่วนประกอบใน     
เยลล่ีกัมมี่ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารและลดปริมาณน ้าตาลลง จึงมีการใช้หญ้าหวาน ซึ่งปัจจุบันปลูก
จ้านวนมากทางภาคเหนือ ใช้ทดแทนความหวาน ขณะเดียวกันก็เพิ่มส่วนของวุ้นในลูกส้ารอง ซึ่งมี
สมบัติอุ้มน ้าได้ดี มีส่วนของเมือกท่ีช่วยในการดักจับไขมัน และลดคลอเรสเตอรอล ดังนั นการเติมสาร
จากสมุนไพรทั ง 2 ชนิดนี ลงไป และเติมแต่งกล่ิน รส ให้ดี จะเป็นการแพร่หลาย และท่ีส้าคัญ คือ 
สามารถรับประทานได้ทั งกับผู้ป่วยเบาหวาน หรือ ผู้ท่ีต้องลดน ้าหนัก หรือผู้สูงอายุท่ีต้องการลด
คอเลสเตอรอล แต่ก็อาจมีข้อเสียบ้าง เนื่องจากวุ้นหรือเมือก (mucilage)ในลูกส้ารอง สามารถดักจับ
วิตามิน หรือ โปรตีนบางชนิดได้เช่นกัน  

หญ้าหวาน ภาษาอังกฤษ Stevia (สตีเวีย) หญ้าหวาน ช่ือวิทยาศาสตร์ Stevia 
rebaudiana Bertoni มีสารให้ความหวานช่ือ สติวีโอไซด์(stevioside) เป็นท่ีนิยมในประเทศญี่ปุ่น 
เนื่องจากมีผลการวิจัย หญ้าหวานสามารถควบคุมน ้าตาลในเลือด ปัจจุบันจึงผลิตเป็นอุตสาหกรรมใส่
ในอาหารและเครื่องด่ืม ในประเทศไทยส้าหรับผู้ท่ีด่ืมชา จะเติมใบหญ้าหวานเพื่อเพิ่มรสหวาน ใน
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งานวิจัยนี จึงน้าหญ้าหวานจ้านวน 50 กรัมต่อการสกัดแต่ละตัวท้าละลาย โดยใช้ตัว
ท้าละลาย 6 ชนิด ได้แก่  น ้า(F1) น ้าและเอทานอล (4:1)(F2) น ้า:อะซิโตน(4:1)(F3)  ได้สารหวาน
จ้านวน 34.1 23.6 และ 22.1 กรัม ตามล้าดับ และตัวท้าละลายอินทรีย์ เอทิลอะซิเทรต(F4) อะซิโตน
(F5) และเมทานอล(F6)  สารหวานในการสกัดด้วยน ้าได้จ้านวน 3.0 8.0 และ 13.89 ตามล้าดับ 
จากนั นน้าไปทดสอบสารสติวิโอไซด์ ด้วย 10%H2SO4ในเอทานอล และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วย 
DPPH ของสารสกัดทั ง 6 ชั นตัวท้าละลายของ  F1-F6  ได้ค่า IC50 เป็น  ดังนี  44.4, 32.8, 35.2, 
43.1, 55.3 และ 149.51 (g/ml) 

ส่วนของลูกส้ารอง พบว่าใน 1 ผลจะมีน ้าหนักแห้งเฉล่ีย 1.61-1.61 กรัม  เมื่อแยกเอาส่วนวุ้น
ออกมาและอบแห้งจะได้น ้าหนักร้อยละ 20.285 กรัม ในสูตรของการท้าเยลล่ีกัมมี่จะใช้เจลาตินท่ี
เหมาะสมเป็น 3.3 กรัม สารสกัดหญ้าหวาน 0.2 กรัม ผงวุ้นอบแห้งจากลูกส้ารองจ้านวน 5.5 กรัม 
เติมน ้า 100 มล. แต่งกล่ินส้ม และ ชาไทย อีกส่วนคลุกด้วยผงบ๊วย ได้เยลล่ีกัมมี่จ้านวน 100กรัม น้า
บรรจุใส่   กระบุกๆละ 25 กรัม น้าไปแจกให้กับกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงอายุตั งแต่ 40-50 ปี หลังจากชิม
แล้วให้ตอบแบบสอบถามในด้าน ความน่าสนใจ รสชาด ความหนึบ ความหวาน ความใกล้เคียงกับเยล
ล่ีกัมมี่ ท่ีเคยกินมาก่อน จากนั นน้าปริมาณวุ้นท้าการทดสอบฤทธิ์ลดคอเลสเตอรอล โดยปฏิกิริยา 
Liebermann-Burchard โดยใช้เครื่องอัลตราไวโอเลตท่ีความยาวคล่ืนท่ี 625 นาโนเมตร วุ้นลูก
ส้ารองอบแห้งท่ียับยั งคลอเรสเตอรอลได้คิดเป็นร้อยละ 21 มิลลิกรัม 
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บทที่ 2 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาฤทธิ์ทางด้านสมุนไพรของลูกส้ารองและหญ้าหวาน 
2.2 เพื่อศึกษาคุณค่าทางอาหารและโภชนาการของหญ้าหวานและลูกส้ารอง 

2.3 เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เยลล่ีกัมมี่ ท่ีมีส่วนประกอบของของลูกส้ารอง และ หญ้าหวาน 
2.4 เพื่อลดน ้าหนักและ ในเรื่องของการขับถ่ายและดูดซับสารพิษในร่างกาย  
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บทที่ 3 

ความเป็นมาและทฤษฏีที่เก่ียวข้อง 
 

3.1 พฤษศาสตร์ของต้นส ารอง 

สมุนไพรส ารอง มีช่ือท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า จอง หมากจอง (อุบลราชธานี), บักจอง 
หมากจอง (ภาคอีสาน), ท้ายเภา (ภาคใต้), พุงทะลาย, ฮวงไต้ไฮ้ (จีน), พ่างต้าห่าย (จีนกลาง) เป็นต้น 
ส่วนในจังหวัดจันทบุรี ตราด และท่ัวไปจะเรียก ส้ารอง(1-2) 
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Scaphium scaphigerum (G.Don) Guib.& Planoh. 
             ช่ือ  สามัญว่า Malva Nut  
             ภาษาถิ่นทางภาคอีสานเรียกว่า บักจอง 

ผลของต้นส้ารอง คือ ลูกส้ารอง เมื่อน้าไปแช่น ้าจะแตกออกให้วุ้นซึ่งเป็นเส้นใย
อาหาร(dietary fiber) สูงถึง 76% เปลือกหุ้มเมล็ดชั นนอกของลูกส้ารองมีสารเมือก (mucilage) ซึ่ง
จะพองตัวได้ดีในน ้าและดูดซับน ้าได้ถึง40-45 มิลลิกรัม/กรัม เกิดเป็นเจลท่ีเห็นเป็นถุงเล็กเล็กๆที่อุ้มน ้า
ไว้โดยไม่ต้องให้ความร้อน จึงนิยมลูกส้ารองมาใช้กินเพื่อให้อิ่มเร็ว เช่ือว่าจะช่วยก้าจัดไขมันออกจาก
ร่างกายได้ โดยการดูดซับไขมันเอาไว้แล้วขับถ่ายออกมาทางอุจจาระ เนื่องจากใยอาหารในลูกส้ารอง
เป็นใยอาหารที่ละลายน ้าได้ (water soluable dietary fiber)จึงเรียกสมุนไพร ชนิดว่า “พุงทะลาย” 
นั่นเป็นเพราะในปัจจุบันมีผู้น้าส้ารองไปรับประทานเพื่อลดความอ้วน เนื่องจากส้ารองสามารถพองตัว
ได้ดี เช่ือว่ากินเป็นประจ้าแล้วจะช่วยลดพุงได้ด้วยการกินก่อนเข้านอนเพื่อจะช่วยในการขับถ่ายได้ดีใน
ตอนเช้า จึงเป็นท่ีมาของเช่ือ พุงทะลาย(3-4) 

3.1.1ลักษณท์างพันธุศาสตร์ของต้นส ารอง 

ต้นส้ารอง จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ มีความสูงของต้นประมาณ 30-40 เมตร และ
อาจสูงได้ถึง 45 เมตร ล้าต้นมีลักษณะตั งตรงสูงชะลูด แตกกิ่งก้านออกรอบต้น เรียงกันเป็นชั น ๆ ล้า
ต้นเป็นสีเทาด้า เปลือกต้นหยาบ มีเส้นเป็นร่องตามแนวดิ่ง สามารถพบได้ตามป่าดิบเขาท่ีมีฝนตกชุก
และมีแสงแดดส่องถึง พบได้มากในจังหวัดจันทบุรี แต่ในปัจจุบันมีแนวโน้มว่าอาจจะสูญพันธุ์ได้(1-2) 
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รูปท่ี 3.1 ลักษณะทางพันธุ์ศาสตร์ของต้นส้ารอง 

 

รูปท่ี 3.2 ลักษณะดอกของต้นส้ารอง 
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ดอกส ารอง ออกดอกเป็นช่อบริเวณปลายกิ่งและง่ามใบ โดยจะออกรวมกันเป็นช่อ
ใหญ่ ดอกเป็นแบบแยกเพศ กลีบดอกเป็นแฉกคล้ายรูปดาว ยาวประมาณ 7-10 มิลลิเมตร กลีบดอก
ปลายแหลม เป็นสีเขียวอ่อน ส่วนกลีบเลี ยงมีลักษณะเป็นรูปร่างคล้ายทรงบอก มีขนปกสีแดงปกคลุม 
ดอกมีเกสรเพศผู้ประมาณ 10-15 อัน และเกสรเพศเมียอีก 1 อัน[1],[2] โดยจะออกดอกในช่วงเดือน
ธันวาคมถึงเดือนมกราคม(5) 

     

รูปท่ี 3.3 ขนาดผลของลูกส้ารอง 

ลูกส ารอง หรือ ผลส ารอง ผลจะออกตามปลายกิ่ง กิ่งหนึง่จะมีผลประมาณ 1-5 
ผล ลักษณะของผลเป็นรูปร่างคล้ายเรือหรือรูปกระสวย เมื่อแก่จะแตกออก ผลมีขนาดกว้างประมาณ 
5-6 เซนติเมตร และยาวประมาณ 18-24 เซนติเมตร ภายในผลมีเมล็ดลักษณะกลมรีเล็กน้อย ลักษณะ
คล้ายกับลูกสมอ ผลแก่เป็นสีน้าตาล ผิวเหี่ยวย่น แห้งและขรุขระ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 
12 มิลลิเมตร และยาวประมาณ 18-25 มิลลิเมตร ส่วนเมล็ดเป็นรูปมนรีมีเย่ือหุ้มอยู่ ซึ่งเป็นสารเมือก
อยู่เป็นท่ีมีอยู่เป็นจ้านวนมาก เมื่อถูกน ้าหรือน้ามาแช่ในน ้าจะพองตัวออกและขยายตัวเป็นวุ้นคล้ายกับ
เยลล่ีสีน ้าตาล ใช้รับประทานได้  โดยผลจะเริ่มแก่และร่วงในช่วงประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือน
เมษายน[6]เปลือกหุ้มเมล็ดชั นนอกจะมีสารเมือก (Mucilage) ท่ีสามารถพองตัวได้ดีในน ้า เพราะมี
ความสามารถในการดูดซับน ้าถึง 40-45 มิลลิลิตรต่อกรัม ท้าให้เกิดเป็นเจล (Gel) หรือเป็นวุ้นได้โดน
ไม่ต้องอาศัยความร้อน 

3.1.3 ข้อมูลทางเภสัชวิทยาของลูกส้ารอง 

1. ใยอาหารเป็นชนิด ละลายน ้าได้ water soluable dietary fiber) มีสารเมือก 
(Mucilage) ท่ีมีสมบัติพองตัวได้ดี เมื่อละลายน ้าจะพองตัวสามารถเคลือบกระเพาะอาหารและล้าไส้ 
ท้าให้ดูดซึมสารอาหาร น ้าตาล ไขมัน และวิตามินได้น้อยลง  
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รูปท่ี 3.4 การแบ่งประเภทของ dietary fiber 
 ลักษณะโครงสร้างของเมือกวุ้นในลูกส้ารอง 

 
รูปท่ี 3.5 โครงสร้างเมือกวุ้นในลูกส้ารอง 

ใยอาหารแบ่งๆได้เป็น 2 ชนิด คือ  
ใยอาหารที่ละลายน ้าได้ (water soluble dietary fiber) ได้แก่ hemi-cellulose 

pectins gums และ mucilage มีลักษณะเด่น คือ เมื่อละลายน ้าจะเกิดเป็นสารข้นหนืดท่ีสามารถ
เคลือบกระเพาะอาหารและลล้าไส้ รวมทั งอาหารก็ข้นหนืดด้วย ท้าให้เคล่ือนท่ีได้ช้าลง ความหนาของ
อาหารและผนังล้าไส้จะท้าให้ดูดซึมอาหารได้น้อยลง รวมทั งน ้าตาลและไขมัน จึงมีผลชลอการดูดซึม
ไขมันและน ้าตาลน้อยลง จึงช่วยลดอาการของโรคเบาหวานและโรคไขมันในเลือดได้ด้วย แต่
ขณะเดียวกันก็จะดูดซึมวิตามิน และ แร่ธาตุและขับออกสู่ร่างกายได้ด้วยเช่นกัน  

ใยอาหารที่ไม่ละลายน ้า (water soluble dietary fiber) ได้แก่ cellulose hemi-
cellulose เป็นส่วนของผนังเซลล์ท่ีสร้างส่วนของเนื อไม้ ใยอาหารพวกนี อยู้ในผลไม้ท่ัวไป ร่างกายไม่
สามารถย่อยหรือดูดซึมได้ 

2.ลูกส้ารองเป็นมีเส้นใยและเมือกมาก ท้าให้ง่ายต่อการขับถ่าย จึงใช้เป็นยาระบาย 
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รูปท่ี 3.6 เมล็ดลูกส้ารอง เมล็ดใน และเนื อวุ้นของลูกส้ารองเมื่อแช่น ้าแล้ว  
3.ลูกส้ารองสามารถยับยั งการท้างานของกรดไขมันได้ (fatty acid synthase 

inhibitor )(8) 
4. โพลีแซคคาร์ไรด์ ท่ีสกัดได้จากน ้าลูกส้ารอง มีฤทธิ์ปรับเปล่ียนภูมิคุ้มกันและต้าน

การอักเสบได้ (9-10) 
ตารางที่ 3.1 สารส้าคัญและน ้าตาลโมโนแซคคาไรด์ท่ีพบในลูกส้ารอง 

ล้าดับ องค์ประกอบท่ีพบ จ้านวน 
1 Glucorine 15%, 
2 Pentose 24% 
3 Bassorin 5 % 
4 โปรตีน  3.75-9.5%, 
5 ใยอาหาร 64.12-76.45 
6 ไขมัน  0.41-9.5% 
7 น ้าตาลโมโนแซกคาไรด์ Arabinose 15.31-16.86 
8 Glucose น ้าตาลโมโนแซคคาไรด์ 
9 Galactose น ้าตาลโมโนแซคคาไรด์ 
10 Mannose, น ้าตาลโมโนแซคคาไรด์ 
11 Rhamnose น ้าตาลโมโนแซคคาไรด์ 
12 Xylose น ้าตาลโมโนแซคคาไรด์ 
13 Isorhamnetin-3-O--D-rutinoside ฟลาโวนอยด์ไกโคไซด์ 
14 Kaempferol-3-O-- D- rutinoside ฟลาโวนอยด์ไกโคไซด์ 
15 Kaempferol-3-O-- D-glucoside ฟลาโวนอยด์ไกโคไซด์ 
16 ความชื น 15.31% 
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Isorhamnetin-3-O--D-rutinoside 

                 

          Kaempferol-3-O-- D-glucoside      Kaempferol-3-O-- D- rutinoside 

รูปท่ี 3.7 ฟลาโวนอยด์ไกลโคไซด์ท่ีพบบในส่วนเปลือกหุ้มเมล็ดของลูกส้ารอง 

เปลือกผลมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะของสัตว์ทดลอง จากการศึกษาความเป็นพิษ
เฉียบพลัน พิษกึ่งเรื อรัง และฤทธิ์การก่อกลายพันธุ์ พบว่าสมุนไพรชนิดนี อยู่ในเกณฑ์ท่ีปลอดภัย ซึ่ง
อาหารเสริมจากส้ารองจะมีฤทธิ์กระตุ้นการท้างานของเม็ดเลือดขาว จึงเหมาะส้าหรับผู้ท่ีมีร่างกายเป็น
ปกติ แต่ไม่แนะน้าส้าหรับเด็ก ผู้เป็นภูมิแพ้ และสตรีมีครรภ์ เพราะบุคคลเหล่านี มีภูมิท่ีไว ซึ่งอาจท้าให้
เกิดอาการแพ้ได้ง่ายขึ น และการรับประทานอาหารเสริมจากสมุนไพรชนิดนี  (ชนิดแคปซูล) ควร
รับประทาน 7 วัน แล้วเว้นไปอีก 7 วัน เนื่องจากในปริมาณดังกล่าวสมุนไพรนี จะมีฤทธิ์ต่อเนื่องไป 7 
วัน (1-2,11) 

3.1.4 สรรพคุณของส ารองตามต าราสมุนไพรพื้นบ้าน 

       เมล็ด มีสรรพคุณช่วยลดการดูดซึมไขมัน  แก้ธาตุพิการ ช่วยแก้ตานขโมยใน
เด็ก รักษาโรคหอมหืด ใช้พอกตา แก้ตาอักเสบบวมแดง ปอดบวม โดยวุ้นส้ารองเป็นยาเย็น ไม่เป็น
อันตรายต่อเยื่อบุอ่อน ๆ จึงสามารถน้ามาใช้รักษาอาการตาอักเสบได้ วิธีการก็คือให้น้าผ้าก๊อซชุบน ้า
พอชุ่มชื น แล้วน้าไปวางทับบนเปลือกตาท่ีอักเสบ จากนั นให้วางแผ่นเปลือกหุ้มเมล็ดส้ารองลงบนผ้า
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ก๊อซ แล้วยาแก้ไอ เปลือกจะพองตัวเป็นวุ้นแทรกซึมเข้าไปในผ้าก๊อซ และช่วยบรรเทาอาการเจ็บตา 
ตาอักเสบอย่างได้ผล แก้ตาแดง ช่วยแก้อาการร้อนในกระหายน ้า แก้อาการไอแห้ง คันคอ คอเจ็บไม่มี
เสียง โลหิตก้าเดา แก้ปอดร้อน แก้ปวดฟัน แก้อาการท้องผูก ลดอาการท้องผูก แก้ริดสีดวงทวารมี
เลือด ผลแก้ตาแดง  

ใบ   ยาแก้พยาธิ 
เปลือกต้น   ใช้เป็นยาแก้ไข้  แก้อาการอาเจียนเป็นเลือด 
แก่นต้น มีสรรพคุณช่วยแก้โรคเรื อน ช่วยแก้กามโรค 
ราก   แก้พยาธิผิวหนัง ยาแก้ไอ 

3.2  พฤษศาสตร์ของต้นหญ้าหวาน 

3.2.1 ลักษณะทางพันธุศาสตร์ 

หญ้าหวานหรือ สเตเวีย (steviaมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Stevia rebaudiana Bertoni 
อยู่ในวงศ์ Asteraceae เป็นพืชพื นเมืองทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศปารากวัยในทวีป
อเมริกาใต้ความพิเศษของหญ้าหวาน คือ ส่วนของใบให้ความหวานมากกว่าน ้าตาลถึง 10-15 เท่า แต่
ความหวานนี ไม่ก่อให้เกิดพลังงานแต่อย่างไร (0 แคลอรี/กรัม) นอกจากนี ยังมีสารสกัดท่ีเกิดจากหญ้า
หวานชื่อว่า สตีวิโอไซด์ (stevioside) เป็นสารที่ให้ความหวานมากกว่า 200-300 เท่าของน ้าตาล ด้วย
ความพิเศษของหญ้าหวานนี  หญ้าหวานจึงเป็นพืชท่ีได้รับความสนใจทั งทางด้านอุตสาหกรรม 
การแพทย์ ยาสมุนไพร เครื่องด่ืม เป็นต้น 

 
รูปท่ี 3.8 ดอกและต้นของหญ้าหวาน 

หญ้าหวานมี ช่ือทางวิทยาศาสตร์  Eupatorium rebaudianum อยู่วง ศ์ 
Compositae ตระกูล Stevia ชนิด Rebaudiana  หญ้าหวาน เป็นช่ือสามัญท่ีมีช่ือเรียกต่างๆ กัน
ได้แก่ หญ้าหวาน ( yaa waan ) , สตีเวีย , ใบไม้แห่งปารากวัย ( Sweet leaf of Paraguay ), คาฮีอี 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%A1
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(Ca-he-ee ), กาฮี ( Kaa-jhee), คาอายูปิ(ca -a-yupi) , อาซูคาคา (azucacaa ) , อีราคา (eira-caa 
), คาปิม โดซ (capim doce), เออร์วา โดซ (erva doce ), สมุนไพรหวาน, น ้าผึ งเยอร์บา (honey 
yerba), ใบน ้าผึ ง (honey leaf ) , ใบลูกกวาด (candy leaf )(12) 

หญ้าหวานเป็นพืชพื นเมืองของทวีปอเมริกาใต้ แถบเทือกเขาพรมแดนประเทศ
ปารากวัยและบราซิล ซึ่งในปีพ.ศ.2518 ชาวญี่ปุ่นน้ามาปลูกครั งแรกในประเทศไทยท่ีจังหวัดสงขลา 
แต่ไม่ประสบผลส้าเร็จเพราะฝนตกชุกเกินไป   จึงย้ายมาปลูกในพื นท่ีท่ีเหมาะสมได้แก่ จังหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย ล้าพูน พะเยา ซึ่งปลูกได้ผลดีท่ีสุดท่ีจังหวัดน่าน ในปัจจุบันจังหวัดท่ีเริ่มส่งเสริมให้
เกษตรกรปลูกหญ้าหวานเพื่อการส่งออกและน้ามาบริโภคเป็นชาคือ เชียงใหม่ จังหวัดเดียว
เท่านั น การเก็บใบหญ้าหวานจะตัดกิ่งแล้วรูดใบออก จากนั นจึงน้าใบไปตากแดด 2-3 วันหรือใส่ตู้อบ
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสนาน 12 ช่ัวโมง จะได้ใบหญ้าหวานสีเขียวสวย เก็บใส่ภาชนะพร้อม
จ้าหน่าย(12) 

หญ้าหวาน  เป็นไม้ล้มลุกอายุประมาณ 3 ปี ทรงพุ่มเตี ย สูง 20-90 เซนติเมตร ใบ
เป็นใบเด่ียว รูปใบแบบหอกกลับ มีรสหวาน ดอกสีขาว  ใบหญ้าหวานแห้งจะมีรสหวานกว่าน ้าตาล
ทราย 15 เท่า สารสกัดจากหญ้าหวานมีความหวานกว่าน ้าตาลทราย 300 เท่า หญ้าหวานชอบอากาศ
ค่อนข้างเย็น อุณหภูมิประมาณ 20 - 26 องศาเซลเซียส และเจริญ เติบโตได้ดีบนพื นท่ีสูงจาก
ระดับน ้าทะเล 400 เมตรขึ นไป ดินท่ีเหมาะสมควรเป็นดินร่วน หรือดินร่วนปนทราย ระบายน ้าได้ดี 
ขยายพันธุ์โดยการปักช้าและการเพาะเมล็ด เป็นพืชท่ีต้องดูแลสูงทั งการให้น ้าและใส่ปุ๋ยบ้ารุงดิน เมื่อ
อายุ 1 ปีจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ 6 - 10 ครั งต่อปี ช่วงเวลาปลูกท่ีเหมาะสมคือเดือนธันวาคมถึงมกราคม 

3.2.2 สารที่ค้นพบ 
สารส้าคัญท่ีพบในหญ้าหวาน 
1.กลุ่ม Stevinoids(13) 

                    Steviol             Stivioside 
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          Rebaudioside A        Rebaudioside B 

                              Steviolbioside 

2. Steviol and Steviol glycoside(14) 
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3.Steviamine  (15) 

 
ตารางท่ี 3.2 การตรวจหาสารและวิตามินท่ีพบในการใบเปลือกต้นสกัดหญ้าหวานด้วยในชั นน ้า(12) 

วิตามินและสารที่มีประโยชน์ ใบ เปลือก(callus) 
vitaminC 14.98±0.07 1.64±0.02 

vitaminB2, 0.43±0.02 0.23±0.02 
vitaminB6 0.00±0.00 0.00±0.00 
Folic acid 52.14±0.21 0.09±0.01 

Niacin 0.00±0.00 0.00±0.00 
Thiamin 0.00±0.00 0.00±0.00 

3.2.3 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา(17) 

ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน และผู้ท่ีต้องการควบคุมน ้าหนัก ช่วยบ้ารุงตับอ่อน 
ช่วยเพิ่มก้าลัง สมานแผลทั งภายในและภายนอกช่วยให้เลือดไปเลี ยงสมอง(17,18) ฤทธ์ต้านแบคทีเรีย
(18) ฤทธิ์ต้านอนุมูลอสระ(16,19) 

3.3 ส่วนประกอบส าคัญในการท าเยลลี่กัมม่ี (20) 

 3.2.1 เจลาติน (gelatin) เป็นไฮโดรคอลลอยด์ (hydrocolloid) ซึ่งเป็นโปรตีน 
(protein) ท่ีได้จากการเสียสภาพธรรมชาติและสกัดได้จากคอลลาเจน (collagen) ซึ่งเป็นโปรตีน
ธรรมชาติท่ีมีอยู่ใน กระดูก หนังสัตว์ และเนื อเยื่อเกี่ยวพัน (connective tissue) ของสัตว์ เช่น ควาย 
หมู วัว โดยใช้ความร้อนและกรด หรือ ด่าง เพื่อย่อยหรือสลายให้โมเลกุลของคอลลาเจนเล็ก
ลง เปล่ียนเป็นเจลาติน 

เจลาติน เป็นของแข็งโปร่งแสง ไม่มีสี เปราะ และแทบไม่มีรสชาติ ได้มาจากการแปร
รูปคอลลาเจน  (collagen) ท่ีมีอยู่ใน ผิวหนัง กระดูก รวมทั งเนื อเยื่อเกี่ยวพันของสัตว์ซึ่งเป็นวัตถุดิบท่ี
นิยมน้ามาท้าการผลิต เจลาตินจัดอยู่ในกลุ่มอาหาร มี E number คือ E441 มีการน้าเจลาตินมาใช้ใน
การเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์หลายชนิด เช่น เครื่องส้าอาง ยา อาหาร และฟิล์ม
ถ่ายรูป โดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมอาหารซึ่งเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของเจลาตินโดยเจลาตินส่วนนี 
เรียกว่า edible gelatin ซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารชนิดต่างๆ เช่น ขนมหวาน ไอศครีม โยเกิร์ต 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0375/hydrocolloid-%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1189/protein-%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0727/collagen-%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0727/collagen-%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3364/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99-connective-tissue
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0727/collagen-%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81
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เป็นต้น ตลาดท่ีใหญ่รองลงมาคืออุตสาหกรรมการผลิตยาโดยใช้เจลาตินในการเคลือบเม็ดยาและผลิต
เป็นแคปซูล ทั งชนิดแคปซูลแข็งและแคปซูลนิ่ม 

เจลาตินเป็นโปรตีนท่ีได้การไฮโดรไลซ์คอลลาเจนด้วยความร้อนหรือใช้สารอื่นช่วย เช่น กรด
หรือเบส ท้าให้โครงสร้างคอลลาเจนถูกท้าลายและเปล่ียนแปลงเป็นสารเจลาติน เจลาตินเป็นสาร

ประเภท Heterogenous polypeptide ท่ีผสมกันระหว่าง  α-Chain (one chain) β-Chain (two 

α-Chain covalent crosslink) และ γ-chain (three α-Chain covalent crooslink)
ประกอบด้วยธาตุคาร์บอน 50.5% ออกซิเจน 25.2% ไนโตรเจน 17% ไฮโดรเจน 6.8% ซึ่งเกิดจาก
การสูญเสียสภาพตามธรรมชาติหรือสกัดจากคอลลาเจนท่ีสามารถหาได้จาก กระดูก หนังสัตว์เช่น หมู 
วัว ปลา โดยการใช้กรดและความร้อนเพื่อท้าให้คอลลาเจนเสียสภาพและมีโมเลกุลเล็กลงจนกลายเป็น
เจลาติน ดังนั นโครงสร้างของเจลาตินจึงมีความคล้ายกับคอลลาเจน หรือกล่าวคือเป็นโมโนเมอร์ของ
คอลลาเจน (Collagen monomer) เรียกว่าโทรโปคอลลาเจน (Tropocollagen) เกิดจากพันธะโพ
ลีเปปไทด์ 3 สายพันกันเป็นเกลียว (Triple helix) ท่ีมีหมู่อะมิโนจ้านวนมาก 

 เจลาตินหลอมเหลวเมื่อได้รับความร้อน อุ้มน ้าได้ 5-10 เท่าของน ้าหนักเดิม ละลายได้ในกรด
แอซีติก (acetic acid) ไม่ละลายในอีเทอร์ คลอโรฟอร์ม และเอทานอล 98 เปอร์เซ็นต์และแข็งตัว
กลับเมื่อได้รับความเย็น เจลาตินสามารถก่อเจลแบบกึ่งของแข็งร่วมกับน ้า เมื่อละลายเจลาตินในน ้าจะ
ได้สารละลายท่ีมีความหนืดสูงและก่อเจลเมื่อท้าให้เย็น องค์ประกอบทางเคมีของเจลาตินแทบจะ
เหมือนคอลลาเจนเริ่มต้น 
การผสมในอาหารได้หลายวัตถุประสงค์ดังนี  

 ใช้เป็นสารที่ท้าให้เกิดเจล (gelling agent) ท่ีคืนตัวเป็นของเหลวได้เมื่อได้รับความร้อน 
(thermoreversible gel) 

 ใช้เป็นสารที่ท้าให้เกิดความคงตัว (stabilizer) เป็นอิมัลซิไฟเออร์ (emulsifier) ท้าให้น ้ากับไขมัน
รวมตัวกันได้ดี ไม่แยกชั น 

 ใช้ทดแทนไขมัน (fat replacer) ใช้ในอาหารที่มีไขมันต้่า 
 ใช้ส้าหรับการจับและเก็บรักษากล่ินรส (flavor encapsulation) 
 ใช้เคลือบผิว แฮม ขนมเค้ก เพื่อรักษาความชุ่มชื น 

3.2.2 ชนิดของเจลาติน 

ชนิด A เป็นเจลาตินท่ีสกัดได้จากส่วนของกระดูกหมู โดยกรรมวิธีย่อยด้วยกรด การ
ผลิตเจลาตินโดยใช้กรด (Acid Manufacturing Process) วิธีการย่อยด้วยกรด เป็นวิธีการหลักท่ีใช้
กระดูกหมู และหนังปลาเป็นวัตถุดิบ โดยคอลลาเจนท่ีสกัดได้จากวัตถุดิบจะถูกปรับให้เป็นกรด ท่ีมีค่า 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AA_(%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5)
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0581/acetic-acid-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1011/gelling-agent-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1421/thermoreversible-gel-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0499/stabilizer-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0303/emulsifier-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1913/fat-substitute-fat-replacer
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1364/flavor-encapsulation
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1297/ham-%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%A1
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0727/collagen-%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
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pH ประมาณ 4 และให้ความร้อนเพิ่มขึ นจาก 50 องศาเซลเซียส จนเดือด เพื่อท้าให้โปรตีนคอลลาเจน
สูญเสียสภาพธรรมชาติ (protein denaturation) และท้าให้ละลายได้ หลังจากนั นสารละลายจะถูก
น้าไปสกัดไขมันออก และกรอง (filtration) เพื่อให้ใส แล้วจึงท้าให้เข้มข้น (concentration) โดยการ
ระเหยด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศ (vacuum evaporator) หรือการกรองด้วยเยื่อ (membrane 
filtration) โดยใช้เยื่อชนิด ultra filtration เพื่อให้ไ ด้เจลาตินเข้มข้นพอท่ีจะน้าไปท้าแห้ง 
(dehydration) ซึ่งมักใช้การอบในตู้อบลมร้อน ขั นตอนสุดท้ายคือบด ผสม และบรรจุในบรรจุภัณฑ์เจ
ลาตินท่ีได้ มี isoionic point อยู่ระหว่าง 7 ถึง 9 ขึ นอยู่กับระยะเวลาและความรุนแรงของการย่อย
คอลลาเจน ด้วยกรด  ซึ่ ง มี ผล ต่อปฏิกิ ริ ยา  hydrolysis ของกรดแอมิ โนแอสพารา จีน 
(asparagine) และกลูตามีน (glutamine) 

 

รูปท่ี 3.9 การย่อยไฮโดรไลซิสด้วยกรดของคอลลาเจนท้าให้โมเลกุลเล็กลงเกิดเป็นเจลาติน 

ชนิด B เป็นเจลาตินท่ีได้จากหนังและกระดูกวัว ลูกวัว โดยกรรมวิธีย่อยด้วยด่าง การ
ผลิตเจลาตินโดยใช้ด่าง (Alkali Manufacturing Process) กรรมวิธีการผลิตเจลาตินด้วยด่างใช้
ส้าหรับหนังวัวและแหล่งวัตถุดิบจากสัตว์ท่ีมีอายุมาก โดยคอลลาเจนจะถูกแช่ในด่างแก่ ก่อนการสกัด 
ด่างจะย่อย side chains บนโมเลกุลของ asparagine และ glutamine ให้เป็นกรดกลูตามิก 
(glutamic acid) และกรดแอสพาติก (aspartic acid) ท้าให้ได้เจลาตินท่ีมี isoelectric point อยู่
ระหว่าง 4.8ถึง 5.2 จากนั นจึงล้างด่างออก และก้าจัดเกลือส่วนเกินท่ีเกิดขึ นด้วยการใช้ การ
แลกเปล่ียนประจุ (ion-exchange) ย่อยต่อด้วยกรด ท่ีระดับค่า pH ท่ีต้องการ ซึ่งระดับค่า pH มีผล
ต่อความหนืดและความแข็งแรงของเจล จากนั นนา้ไปต้มต่อเพื่อเปล่ียนคอลลาเจนให้เป็นเจลาติน
เหมือนในกรรมวิธีการใช้กรดดังท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 

เจลาตินท่ีได้จากวัวและลูกวัวนั น สามารถใช้ในการผลิตอาหารฮาลาลได้ ถ้ามีการ
เชือดท่ีถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม ส่วนเจลาตินท่ีได้จากหมูไม่สามารถท่ีจะใช้ในการผลิต

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0936/protein-denaturation-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0320/filtration-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0252/concentration-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0836/vacuum-evaporator-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0819/membrane-filtration-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0819/membrane-filtration-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0885/ultra-filtration-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0277/dehydration-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1260/asparagine-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1261/glutamine-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0464/raw-material-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9A
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1260/asparagine-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1261/glutamine-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1357/glutamic-acid-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1275/aspartic-acid-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1287/isoelectric-point-%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81
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อาหารฮาลาลได้ เจลาตินจากปลาเป็นเจลาตินอีกชนิดหนึ่งท่ีสามารถใช้ในการผลิตอาหารฮาลาลได้ 
โดยส่วนใหญ่ได้จากปลาทะเลน ้าลึก เช่น ปลา cod, haddock และ Pollock เป็นต้น 

เจลาตินมีปริมาณแคลอรี่ต้่าเพียง 3.5 kcal/g เท่านั น เจลาตินเป็นโปรตีนท่ีมี
คุณภาพต่้า เนื่องจากมีกรดแอมิโนท่ีจ้าเป็น (essential amino acid) ชนิดทริพโตเฟน (tryptophan) 
และเมไทโอนิน (methionine) ในปริมาณจ้ากัด เพราะฉะนั นเจลาตินจึงไม่ใช่แหล่งโปรตีนท่ีมีคุณภาพ
ดี ควรรับประทานควบคู่กับโปรตีนชนิดอื่นท่ีมีคุณภาพดี เช่น โปรตีนในไข่ขาวซึ่งเป็นโปรตีนท่ีมี
คุณภาพดีท่ีสุด 
 ประโยชน์ของเจลาติน 

ในกำรแพทย ์ถูกใช้มากท่ีสุดเพื่อเพิ่มปริมาณของโปรตีนในร่างกายการรักษาดังกล่าว
อาจมีความจ้าเป็นในกรณีท่ีมีความไม่สมดุลในส่วนอาหารของมนุษย์ เจลาตินท่ีพบในยาหลายเป็นตัว
ช่วย แต่เป็นองค์ประกอบท่ีส้าคัญในกรณี เสริมสร้างระบบหัวใจและหลอดเลือด รักษาของข้อต่อช่วย
เพิ่มการท้างานของสมองท่ีเพิ่มขึ นของกิจกรรม   

ในเคร่ืองส าอาง ใช้เจลาติน ในรูปคอลาเจน ในผลิตภัณฑ์เส้นผม เพื่อให้เงางามและ
เส้นผมแข็งแรง ท้าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิว เช่น หน้ากากมาร์คหน้า ผสมในครีมทาผิว  
  ใช้ลดน้ าหนัก เจลาติน  ให้พลังงานแคลอรี่355 แคลอรี่/ 100 กรัม   โปรตีนนั น 87.5 
กรัม คาร์โบไฮเดรตและไขมันและน้อยกว่าหนึ่ง - 0.5 และ 0.7 กรัมตามล้าดับ 
  อุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่  

ผลิตภัณฑ์นม (dairy products) - น ้านมพาสเจอไรซ์ นมยูเอชที นมเปรี ยว (ใช้ 0.2-
0.8%)  เนยแข็งชนิดนิ่ม  (soft cheese) เช่น ซาวร์ครีม ครีมชีส (cream cheese) คอตเตจชีส 
(cottage cheese)  ชีสสเปรด (เนยทาขนมปัง)  เค้กแช่เยือกแข็ง พุดดิ ง เต้าหู้นมสด คัสตาร์ด มูส
ไอศกรีม, มาร์การีน เนยไขมันต้่า  

ขนมหวาน (confectionery) - เยลล่ี เม็ดเยลล่ี มาชแมลโล (marshmellow) กัมมี
แบร์ หมากฝรั่ง นูกัต ลิโคริส ขนมเคี ยวหนึบ น ้าผลไม้ แยม 

อาหารเคลือบน ้าตาล เคลือบผิวขนม เค้กแช่เยือกแข็ง เคลือบ
ทอฟฟี่ ช็อกโกแลต หรือหมากฝรั่ง ชีสเค้ก ซีเรียลบาร์ 

ผลิตภัณฑ์เนื อสัตว์ ไส้กรอก เคลือบผิวแฮม อาหารกระป๋อง เช่น เนื อสัตว์
ป๋อง อาหารทะเลกระป๋อง อาหารสัตว์ อาหารแช่เยือกแข็ง ซุป ซอส แกง โจ๊ก มาร์การีน น ้าสลัด   
  3.2.3 กลูโคสไซรับ 

      กลูโคสไซรับ (glucose syrup)  หรือ แปะแซ เป็นสารให้ความหวาน 
(sweetener) ท่ีเป็นของเหลว ใส และข้นหนืด การผลิตน้ าเชื่อมกลูโคส น ้าเช่ือมกลูโคส เป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการย่อยโมเลกุลของสตาร์ซ(starch) ให้เล็กลง (starch hydrolysis) การผลิต

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3440/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1189/protein-%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1200/essential-amino-acid-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1262/tryptophan-%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1205/methionine-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B9%84%E0%B8%98%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1494/cottage-cheese-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%8A
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1534/margarine-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0760/confectionery-%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0882/jelly-%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2116/marshmellow-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1150/chewing-gum-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0884/fruit-juice-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0881/jam-%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1138/chocolate-%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%95
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1136/sausage-%E0%B9%84%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1297/ham-%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%A1
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1191/canned-food-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B9%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2081/seafood-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0801/feed-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1890/frozen-food-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3001/sauce-%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1534/margarine-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1380/salad-dressing-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1594/sweetener-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0501/starch-%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8B
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3045/starch-hydrolysis-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%87
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น ้าเช่ือมกลูโคส แป้งท่ีใช้ ได้แก่แป้งข้าวโพด แป้งมันส้าปะหลัง แป้งข้าวเจ้า น้ามาผสมกับน ้า แล้วท้า
ให้ สุก  (gelatinization) หลังจากนั นน ้ าแป้ง สุกจะถูกย่อย (hydrolysis) ด้วยกรดหรือ
เอนไซม์ (enzyme) ท่ีย่อยสตาร์ชได้ เช่น  amylase ท้าให้สตาร์ซมีขนาดโมเลกุลเล็กลง ได้เป็น
น ้าเช่ือมกลูโคสท่ีเป็นของเหลวใส หวานข้นหนืด มีส่วนประกอบเป็นน ้าตาลกลูโคส ( glucose) 
มอลโทส (maltose) และโอลิโกแซ็กคาไรด์ (oligosaccharide) ปัจจุบันนิยมผลิตโดยกลูโคสไซรับ
ด้วยการย่อยด้วยเอนไซม์เนื่องจากให้ความบริสุทธ์ของกลูโคสมากกว่าการย่อยด้วยกรด 

สมบัติของ glucose syrup น ้าเช่ือมกลูโคสใช้เป็นสารให้ความหวาน เหมือน
น ้าตาล ความหวาน ความใส และความหนืด (viscosity) ของน ้าเช่ือมกลูโคส ขึ นอยู่กับความบริสุทธิ์ 

วัตถุประสงค์การใช้ในอาหาร เพื่อให้ความหวาน (sweetener) ป้องกันการตกผลึก
ของน ้าตาล ปรับปรุงเนื อสัมผัส(texture) และเป็นวัตถุดิบหลักของการผลิตฟรักโทสไซรัพ(fructose 
syrup)ซึ่งมีความหวานมากกว่าการใช้กลูโคสไซรัพในผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องด่ืม(beverage)ครีมเทียม 
น ้าอัดลม (carbonated beverage) ขนมหวาน (confectionery) ลูกกวาด (candy) ไอศกรีม (ice 
cream) แยม (jam) ผลไม้กวนซ้อส น ้าจิ ม   
 
3.4 คอเลสเตอรอล (Cholesterol) (21) 

คอเลสเตอรอล เป็นทั งสารสเตอรอยด์ ลิพิด และแอลกอฮอล์ พบในเยื่อหุ้ม
เซลล์ของทุกเนื อเยื อในร่างกายและถูกขนส่งในกระแสเลือดของสัตว์ คอเลสเตอรอลส่วนใหญ่ไม่
ได้มากับอาหาร เช่น ไข่แดง เครื่องในสัตว์ และอาหารทะเล ค่อนข้างสูง ร่างกายสามารถ
สังเคราะห์เองท่ี ตับ ไขสันหลัง สมอง และผนังหลอดเลือดแดง (atheroma) ได้แต่ไม่เพียงพอ
กับความต้องการ จึงรับจากอาหารเพิ่ม หากคอเลสเตอรอลท่ีรับประทานเข้าไปมากเกินพอจึง
กลายเป็นส่วนเกินของร่างกาย(Hypercholesterolemia)  ท้าให้เกิดโรคต่างๆ เช่น ความดันโลหิต
สูง เบาหวาน โรตไต เป็นต้น ผู้ท่ีมีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงจะไม่มีอาการใดๆ นอกจากจะเกิด
ภาวะแทรกซ้อนขึ น เช่น เจ็บแน่นหน้าอก ปวดน่องเวลาเดินหรืออัมพฤกษ์อัมพาต ซึ่งเป็นภาวะหลอด
เลือดตีบตัน ผู้ท่ีมีคอเลสเตอรอลสูงมาจาก การบริโภคอาหารไขมันในปริมาณสูง ไม่รับประทานผัก
และผลไม้ ขาดการออกก้าลังกาย ผู้ท่ีมีกรรมพันธุ์ของภาวะคอเรสเตอรอลในเลือดสูง และอายุท่ีมาก
ขึ น หน้าท่ีของคอเลสเตอรอลซ่อมแซมผนังหลอดเลือดท่ีเสียหาย เป็นสารตั งต้น เพื่อสร้าง
ฮอร์โมนเพศทุกชนิด สร้างน ้าดี คอเลสเตอรอลท่ีอยู่ใต้ผิวหนัง เมื่อโดนแสงแดด จะถูกสร้างเป็น
วิตามินดี   

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1806/tapioca-starch-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0350/gelatinization-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0373/hydrolysis-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0680/enzyme-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0680/enzyme-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1174/amylase-%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1014/glucose-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0815/maltose-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1100/oligosaccharide-%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0546/viscosity-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%94
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1594/sweetener-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0523/texture-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1349/fructose-syrup-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1349/fructose-syrup-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0792/beverage-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%A1
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3636/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0607/carbonated-beverage-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0760/confectionery-%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1147/candy-%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A1
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1139/ice-cream-%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1139/ice-cream-%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0881/jam-%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%A1
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รูปท่ี 3.10 โครงสร้างคอเลสเตอรอล 

คอเลสเตอรอล แบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ 
LDL Cholesterol เป็นคอเลสเตอรอลท่ีอันตรายเพราะจะเกาะตัวตามผนังของ 

หลอดเลือดแดง ซึ่งจะท้าให้ควายืดหยุ่นเสียไป และเกิดหลอดเลือดตีบตันตามมา 
HDL Cholesterol เป็นคอเลสเตอรอลท่ีมีประโยชน์เพราะจะช่วยป้องกันการเกาะ

ตัวของ LDL ท่ีผนังของหลอดเลือดแดง ช่วยในการป้องกันการเกิดหลอดเลือดตีบตันได้ 
ปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือด 
1.ปัจจัยเส่ียงท่ีสามารถปรับเปล่ียนได้ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน การ

สูบบุหรี่ ความอ้วน การขาดการออกก้าลังกาย และภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ 
2.ปัจจัยเส่ียงท่ีไม่สามารถปรับเปล่ียนได้ ได้แก่ ผู้ชายท่ีอายุเกิน 45 ปี และผู้หญิงท่ี

อายุ เกิน 55 ปี มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจก่อนวัยอันควร 
การวัดระดับไขมันรวมทั งคอเลสเตอรอลด้วยวิธีการตรวจเลือดโดยตรวจแยกชนิด

ของคอเลสเตอรอลและระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ ผู้ท่ีจะรับการตรวจควรงดอาหารและเครื่องด่ืม 
(ยกเว้นน ้าเปล่า) อย่างน้อย 12 ช่ัวโมง และควรงดแอลกอฮอล์ 72 ช่ัวโมง ค่าปกติของคอเลสเตอรอล
รวม (Total Cholesterol) ควรน้อยกว่า 200 mg/dl 

LDL Cholesterol: ผู้ท่ีเป็นโรคหัวใจหรือเบาหวาน ระดับ LDL ควรน้อยกว่า 100 
mg/dl (ควรน้อยกว่า 70 mg/dl ใน ผู้ท่ีมีความเส่ียงต่อของโรคหัวใจขาดเลือด ระดับ LDL ควรน้อย
กว่า 130 mg/dl ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ควรน้อยกว่า 150 mg/dl 

HDL Cholesterol ควรมากกว่า 40 mg/dl ในผู้ท่ีเป็นโรคหัวใจและเบาหวาน
และ มีความเส่ียงสูงต่อของโรคหัวใจขาดเลือด  

3.5 Libermann-Burchard assay(22) 

  การตรวจสอบคอเลสเตอรอลโดยใช้ปฏิกิร ิยา Libermann-Burchard ซึ ่ง ให้
คอเลสเตอรอลท้าปฏิกริยากับ acetic anhydride และกรดซัลฟุริกเข้มข้น เกิดสารประกอบสี
เขียว อันเป็นผลมาจากหมู่ไฮดรอกซีและพนธะคู่ในโครงสร้างของคอเลสเตอรอล โดย สีจะ
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เปล่ียนจากชมพู กลายเป็นสีม่วง และเป็นสีเขียวมากท่ีสุด ปฏิกริยานี ขาดความจ้าเพาะ จึงใช้วิธี
ทางเอนไซม์เข้ามาแทนท่ี 

 

รูปท่ี 3.11 การเกิดปฏิกิริยา Libermann-Burchardของคอเลสเตอรอล 

3.6 สารต้านอนุมูลอิสระ (19,16) 

สารต้านอนุมูลอิสระแบ่งตามแหล่งท่ีมาได้ 2 ชนิดได้แก่ 
3.6.1 สารต้านอนุมูลอิสระสังเคราะห์  
       สารประกอบ phenolic สังเคราะห์ 5 ชนิดได้แก่ propyl gallate, 2-butylated 

hydroxyl-l anisole, 3-butylate hydroxyanisole, BTH (butylated hydroxytoluene) และ 
tertiarybutylhydroqui- none เป็นสารต้านอนุมูลอิสระท่ีนิยมใช้ในอุสาหกรรมอาหารเพื่อยับยั งการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดช่ันของไขมันอันเป็นสาเหตุให้อาหารมีกล่ิน สี และรสชาติท่ีเปล่ียนแปลง สาร
สังเคราะห์เหล่านี มีประสิทธิภาพและความคงตัวสูงกว่าสารต้านออกซิเดช่ันจากธรรมชาติท่ัวไปแต่มี
ข้อจ้ากัดของการใช้  เนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัยในการบริโภค (Yang et al., 2000) 
              3.6.2 สารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ 

            สารกลุ่มนี ได้รับความสนใจและมีการพัฒนาค้นคว้ากันอย่างมากในปัจจุบัน
เนื่องจากมีแนวคิดเรื่องการกลับคืนสู่ธรรมชาติประกอบกับความเช่ือมั่นว่ามีความปลอดภัยในการ
บริโภค สารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี พบได้ทั งใน จุลชีพ สัตว์ และพืช ซึ่งมีทั งท่ีเป็นวิตามินอย่างเช่น 
วิตามินซี วิตามินอี บีต้าแคโรทีน และสารกลุ่มน ้ามันหอมระเหย เช่น menthol, linalool, 
eucalyptol, eugenol, geraniol, ethyl-2-methyl butyrate และอื่นๆเป็นต้น ท่ีพบในผักสวนครัว 
หมู่ฟังก์ช่ัน (functional group) เหล่านี มีบทบาทส้าคัญในการดักจับอนุมูลอิสระต่างๆไม่ให้ไปกระตุ้น
หรือก่อให้เกิดปฏิกิริยารีดีกช่ันโดยการให้อนุมูล H• แก่อนุมูลอิสระเหล่านั น (Van Acker et al., 
2000) นอกจากนี สารประกอบ polyphenols ท่ีมีโครงสร้างของ ortho-dihydroxyl phenol อยู่ใน
โมเลกุลยังสามารถยับยั งการเกิดอนุมูล OH• ในปฏิกิริยาได้อีกด้วย เช่น DPPH• (1,1-diphenyl-2-
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picrylhydrazyl) เป็นอนุมูลอิสระท่ีเสถียรมีสีม่วงใช้ทดสอบฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน เมื่อ DPPH 
ได้รับอิเล็กตรอนหรืออนุมูลอิสระไฮโดรเจนจะเปล่ียนเป็น DPPH:H รูปท่ี 3.12 

 

รูปท่ี 3.12  ปฏิกิริยาระหว่างสารอนุมูลอิสระ(DPPH) ท้าปฏิกริยารีดักชันกับ 
                   สารต้านต้านอนุมูลอิสระ 

สามารถทดสอบฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันได้โดยวิธี Spectrophotometric assay โดย
ให้สารตัวอย่างท้าปฏิกิริยากับ DPPH ในท่ีมืดประมาณ 30 นาที จากนั นน้าไปวัดค่าการดูดกลืนแสง 
(absorbance) ความยาวคล่ืนท่ี max ด้วยเครื่อง UV spectrophotometer ท้าการวัด 3 ครั งแล้ว
หาค่าเฉล่ีย จากนั นวัดค่า absorbance ของสารละลาย DPPH ในตัวท้าละลายท่ีใช้ ท่ีความยาวคล่ืนท่ี 
max เช่นกันจากนั นค้านวณ % radical scavenging จากสมการ 

%radical scavenging = [1 −
Asample

Acontrol
] × 100 

เมื่อ Asample คือ ค่า absorbance ท่ีวัดได้ของสารละลายท่ีผสมกับ DPPH แล้ว 
       Acontrol คือ ค่า absorbance ท่ีวัดได้ของ DPPH และตัวท้าละลายท่ีใช้ 

     จากนั นพล็อตกราฟเพื่อหาค่า Inhibitory concentration 50 (IC50) โดย พล็อตระหว่าง
แกน X แทนความเข้มข้น แกน Y แทนด้วย %Radical scavenging จะได้กราฟ พร้อมสมการ 
Logarithmic ซึ่งสารถใช้ในการค้านวณหาค่า IC50 โดยเปรียบเทียบกับ vitamin C และ BHA เป็นสา
มาตรฐาน ดังรูปท่ี 3.13  

 

รูปท่ี 3.13 โครงสร้างทางเคมีของ vitamin C และ BHA 
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บทที่ 4 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

4.1 สมุนไพร 

 4.1.1 สมุนไพรลูกส ารอง (Phytochemistry) 
ลูกส ารอง ( Scaphium scaphigerum anthes fruticosa)  ซื อจากตลาดเก่า 

กรุงเทพฯ เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2559 จ้านวน 2 กิโลกรัม 
1.ลูกส้ารองจ้านวน 30 กรัม  ท้าการแช่น ้า ล้างให้สะอาด เติมน ้าจะนวน 200 มล. 

ให้ความร้อนท่ีปานกลางด้วยไมโครเวฟ เกาะเปลือกท่ีร้อนหลุดและเส้นใยสีด้าออก 
2.น้าไปแช่น ้าต้มสะอาดอีก 300 มล.แช่ไว้15 นาที จากนั นน้าไปใส่ตะแกรงเอาน้า

ออกและล้างวุ้นลูกส้ารองผ่านกระชอน 
3.น้าไปป่ันให้เป็นเนื อเดียวกัน 

 

รูปท่ี 4.1 การเตรียมส่วนผสมของวุ้นลูกส้าลอง  
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  4.ศึกษาปริมาณการใช้เจลลาติน อัตราส่วนของกลูโคส/กลูโคสไซรัปและปริมาณกรด
ซิตริกต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เยลล่ีกัมมี่ สูตรพื นฐานท่ีใช้ในผลิตภัณฑ์เยลล่ีกัมมี่(Garcia, 2000)  ดัง
ตารางท่ี 4.1  
ตารางท่ี 4.1 สูตรพื นฐานของผลิตภัณฑ์เยลล่ีกัมมี่ 

ล้าดับ ส่วนผสม ร้อยละ 
1 เจลลาติน 250 บูม 8.00 
2 น ้าอุ่น 18.00 
3 น ้าตาลทราย 33.00 
4 กลูโคสไซรัป 42DE 31.50 
5 น ้าเย็น 6.50 
6 สารละลายกรดซิตริก50% 3.0 

ท่ีมา: (Garcia, 2000) 

 

รูปท่ี 4.2 แผนภาพการทดสอบผลิตภัณฑ์เยลล่ีกัมมี่ 
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ตารางที่ 4.2 การปรับสูตรของผลิตภัณฑ์เยลลี่กัมม่ีเพื่อให้เหมาะกับการลดน้ าหนัก 

ล าดับ ส่วนผสม ร้อยละของสูตรพื้นฐาน ร้อยละของสูตรใหม ่

1 เจลลาติน 250 บูม 8.00 10 

2 น้ าอุ่น 18.00 18 

3 น้ าตาลทราย 33.00 0.66 

4 กลูโคสไซรัป 42DE 31.50 0.63 

5 น้ าเย็น 6.50 6.5 

6 สารละลายกรดซิตริก50% 3.0 3.0 

การวางแผนการทดสอบ Central composite design(Hu,1999) โดยมีปัจจัยท่ี
ท้าการศึกษา 3 ปัจจัย 5 ระดับ(-1.525, -1, 0, 1, 1.525) ดังนี  ปริมาณเจลาติน เท่ากับ 8.475, 9, 10, 
11 และ 11.525 เปอร์เซนต์ โดยน ้าหนัก อัตราส่วนของซูโคส/กลูโคสไซรัป เท่ากับ 1/1, ( ปริมาณซู
โคส/กลูโคสไซรับในแต่ละตัวอย่างเท่ากับ 2% โดยอัตราส่วนของซูโคส/กลูโคสไซรัป 1/1 หมายความ
ว่าซูโคส 2 % ต่อการใช้กลูโคสไซรัป 2%) และปริมาณสารละลายกรดซิตริก 50 % เท่ากับ 2.74, 3% 
ให้ใกล้เคียงกับสูตรพื นฐาน และสารสกัดหญ้าหวานมีค่ามากเป็น 250 เท่าของความหวานจากน ้าตาล 
ซึ่งในสูตรจะใช้น ้าตาลเป็น 60 % สารหวานท่ีใช้จึงเป็น 60/250=0.33 กรัม ปริมาณของวุ้นลูกส้ารอง
อบแห้ง 0.3232 กรัมจะให้วุ้นในปริมาตร 20 มิลลิลิตรต่อลูกส้ารองท่ีมีน ้าหนัก 1.6 กรัม เมื่อต้องการ
ร้อยละของเนื อส้ารองจึงต้องใช้ผงวุ้นลูกส้ารอง 0.3232x5=1.6 กรัม 

การวางแผนการทดสอบ Central composite design มีการท้าทั งหมด 14 การ
ทดลอง ในตารางท่ี 4.2ในการท้าตัวอย่างจะมีการปรับปริมาตรของน ้าให้ครบ 100% 
ตารางท่ี 4.3 แผนการทดสอบแบบ Central composite design 
สูตร ส่วนประกอบ(%)  

เจลาติน(%) ซูโคส/กลูโคส
ไซรัป 

สารละลายกรดซติรกิ
(50%) 

ปริมาณสารสกัดหญ้า
หวาน(g) 

ผงลูกส ารองอบแห้ง
(g)/100mlน้ า 

1 8.475 0.66(1:3) 2.74 0.33 1.6 
2 8.475 0.66(1:3) 3 0.33 1.6 
3 9.00 0.66(1:3) 2.74 0.33 1.6 
4 9.00 0.25(1:4) 3 0.33 1.6 
5 10.00 0.50(1:2) 2.74 0.33 1.6 
6 10.00 0.50(1:2) 3 0.33 1.6 
7 11.00 0.25(1:4) 2.74 0.33 1.6 
8 11.00 0.25(1:4) 3 0.33 1.6 
9 11.525 0.5(1:2) 2.74 0.33 1.6 

10 11.525 0.5(1:2) 3 0.33 1.6 
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5.น้าผลิตภัณฑ์ทั ง 10 ตัวอย่างวิเคราะห์คุณภาพ ดังนี  
1) การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ 
  1.1 การวัดค่าความหนืด (viscosity) 
  1.2 วัดค่า water activity ด้วยเครื่อง water activity 
  1.3 วัดค่าสี โดยเทียบกับสมุดเทียบสี (The Munsell book of color) 
2) การวัดคุณภาพทางเคมี 
  2.1 วัดค่าปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ทั งหมด (total soluble solid 

content) โดยใช้ hand refractometer  

  2.2 วัดค่าความเป็น กรด-ด่าง โดยใช้ pH meter โดยท่ีอุณหภูมิ 40±2C 
  2.3 วัดค่าปริมาณกรดทั งหมด (total acid content) น้าเจลล่ีกัมมี่ วัดค่า

กรดในรูปร้อยละของกรดอะซิติกโดยการไทเทรตกับสารละลาย NaOH ตามวิธี AOAC 
(2000) 

  2.4 วัดค่าปริมาณของแข็งทั งหมด (total solid content) น้าผลิตภัณฑ์วัด
ค่าปริมาณของแข็งทั งหมดโดยวิธีการท้าแห้งตามวิธี AOAC(2000) 

 3) คุณภาพสัมผัส 
  3.1 การทดสอบคะแนนความชอบ(hedonic scaling) 
    น้าผลิตภัณฑ์มาวัดความชอบ hedonic scaling (1-9 คะแนน) 

(Morten, 2006) ในคุณลักษณะ สี กล่ิน ความยืดหยุ่น ความยาก ง่ายในการคี ยว และความชอบ
โดยรวม โดยผู้ทดสอบไม่ได้ผ่านการฝึกฝน จ้านว 60 คน 
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แบบประเมิณคุณภาพทางประสาทสัมผัสวิธีการให้คะแนนความชอบ 

ช่ือผลิตภัณฑ์: เจลล่ีกัมมี่ลูกส้ารองและหญ้าหวาน 
ช่ือผู้ทดสอบ..............................................วันท่ี................................................ 
ตอนท่ี1.ข้อมูลท่ัวไป 

1.1. เพศ   หญิง   ชาย 

1.2 อายุ  40-41   42-43  44-45    46-47 48-49     50-51    มากกว่า 51 

1.3 โรคประจ้าตัว มี  ไม่มี 

1.4 โรคประจ้าตัว เบาหวาน  ความดัน หอบหืด ท้องผูก  
 

ตอนท่ี 2. ค้าแนะน้า กรุณาทดสอบตัวอย่างตามล้าดับและให้คะแนนความชอบตามความรู้สึก ดังนี  
1= ไม่ชอบมากท่ีสุด 2 = ไม่ชอบมาก   3= ไม่ชอบปานกลาง  
4= ไม่ชอบเล็กน้อย 5= บอกไม่ได้ว่าชอบหรือไม่ชอบ 6=ชอบเล็กน้อย  
7=ชอบปานกลาง 8= ชอบมาก   9= ชอบมากท่ีสุด 

ลักษณะที่ทดสอบ 
คะแนน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

สี          

กลิ่น          

ความง่ายในการเคี ยว          

ความชอบโดยรวม          

ไมแ่ตกต่างกับเจลลี่กัมมี่ที่เคยรัปประทาน          

การขับถ่ายง่ายขึ น          

ทราบเรื่องคุณค่าของลูกส้ารอง          

จะรับประทานเป็นของทานเล่น          

ถ้ามีผลิตภัณ์นี จ้าหน่ายใช้เป็นส่วนหน่ึงของขนม

ลดน ้าหนัก 

         

 
ข้อเสนอแนะ
..................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามการประเมิณคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยการให้คะแนน 

ความเข้มของผลิตภัณฑ์เยลลี่กัมม่ี 
ชื่อผู้ทดสอบ..............................................................วันที่........................................... 
ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์เยลลี่กัมม่ีลูกส ารองผสมหญ้าหวาน  

กลิ่นส้ม  กลิ่นชาไทย  คลุกผงบ๊วย  
ค าแนะน า:  กรุณาทดสอบตัวอย่างและให้คะแนนในคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์โดย 
ท าเคร่ืองหมาย  “I” บนสเกลคะแนนที่ก าหนดให้ต่อไปนี ้
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4.1.2 สมุนไพรหญ้าหวาน (Phytochemistry) 

หญ้าหวาน (Stevia) Stevia rebaudiana Bertoni  จ้านวน 100 กรัม ซื อจาก
ตลาดเก่า เยาวราช กรุงเทพฯ สกัดด้วย ตัวท้าละลาย 6 ชนิด ดังนี  น ้า น ้า:เอทานอล(4:1) น ้า:อะซีโตน
(4.1) และ ตัวท้าละลายอินทรีย์ เอทิลอะซิเทรต อะซิโตน และ เมทานอล 

 

รูปท่ี 4.3 หญ้าหวานแห้ง 

  1.น้าหญ้าหวานจ้านวน 100 กรัม เติมน ้า 2.5 ลิตร ต้ม กรองด้วยผ้าขาวบาง จากนั น
ต้มซ ้าจนครบจ้านวนน ้า  5 ลิตร 

2. น้าไประเหยน ้าออกจนหมด เพื่อหาน ้าหนักสารสกัดในชั นน ้า 

  

รูปท่ี 4.4 การสกัดหญ้าหวานด้วยน ้าสะอาด 

3.น้าหญ้าหวานจ้านวน 5 กรัมสกัดด้วยตัวท้าละลาย น ้าและเอทานอล(4:1)  และ 
 น ้า:อะซิโตน  (4:1)  ก้าหนดให้เป็น F1  F2 และ F3 ตามล้าดับ 
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4.น้าหญ้าหวาน 5 กรัมสกัดด้วยตัวท้าละลายอินทรีย์ เอทิลอะซิเตรท อะซิโตน และ 
เมทานอล ก้าหนดให้เป็น F4  F5 และ F6 
  5.น้าสารสกัดเฉพาะชั นน ้าเตรียมน้าไปผสมเจลล่ีกัมมี่ 
  6. น้าสารสกัดทั ง  F1-F6 ตรวจสอบหา stevioside ด้วย 10%H2SO4/ethanol 
4.2 อุปกรณ์และสารเคมี 

1) อุปกรณ์พื้นฐาน 
Erlenmeyer flask 250, 500 ml  Duran, Thailand 
Beaker  250, 500 ml  Duran, Thailand 

  Hot air oven    Memmert, USA 
  Water bath    Memmert,USA 
  Rotary evaporator   Heidrop  Germany      
   Analytical balance   Mettler Toledo, USA 
  TLC-tank size 13x13x5 cm  Camag, Switzerland 
  Refrigerated centrifuge      (Sorvall, USA) 
  เครื่อง pH meter 
  เครื่อง refractometer ATAGO N3 
  เครื่องวัดความหนืด (viscosity) 
  เครื่อง Water activity 
 

2) สารเคมี 
  ตัวท าละลาย (Solvents) 

95% Ethanol, for extract the aerial part of P.indica          Labscan, Thailand 
Methanol, solvent for chromatography    Labscan, Thailand 
Acetone, solvent for chromatography    Labscan, Thailand 
Ethyl acetate, solvent for chromatography    Labscan, Thailand 
Chloroform, solvent for chromatography     Labscan, Thailand 
Dichloromethane, solvent for chromatography    Labscan, Thailand       
Hexane, mobile solvent for column chromatography   Labscan, Thailand    
Glacial acetic acid       Labscan, Thailand    
H2SO4 (conc)     Labscan, Thailand    
Acetyl chloride     Sigma chemical, USA 
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  สารมาตรฐานส าคัญ (Authentic samples) 
Stigmasterol obtained from Department of Pharmacognosy, Mahidol University 
Scopoletin, purchased from      Sigma chemical, USA 
Stivioside     obtained from Department of  chemistry University  
Phytosteryl glycoside (G1a)   obtained from Department of Pharmacognosy, Mahidol University 

Cholesterol    (C27H48O=386.66) BDH chemical Ltd. 
  สารออกฤทธิ์ตรวจสอบทางคุณภาพ (Spray reagents) 
10 % Sulfuric acid in ethanol (v/v) for the general detection 
10 % FeCl3 in ethanol (v/v) for the phenolic compounds detection 
NP/PEG reagent natural products-polyethylene glycol reagent, for detection of flavonoids 
 under UV 366 nm 
DPPH (2,2-diphenyl-1-picry-hydrazyl) (20µg/100 ml of  EtOH ) Sigma, USA 
   Solvent systems for thin-layer chromatography: 
                  1) Normal phases 
Methanol : Acetone: (1:4) for stivioside 
Methanol : chloroform: (1:4) for stivioside and glycone compounds 
    Chromatographic materials 

       Packing materials                       
              Silica gel 60 for column chromatography, 63-200 µm ( Merck, 

Germany) for the separation of less polar substances i.e., phytosterol and phytosteryl 
glycosides, ceramides and glycosphingolipids. 
     TLC aluminium sheets 20x20 cm. layer thickness 0.25cm, DC-
Alufolin precoated aluminium oxide 60 F254 neutral (typeE), cat.no.5554 (Merck, Germany) 
 Chromatographic instruments 
 Flash column   Glass column with inner diameter 2.5, 3.5, 6.0 
cm, and a length  between 60-80cm for flash chromatography. 

   อุปกรณ์วัดประสามสัมผัส  
    -อุปกรณ์ทดสอบ 
    -แบบทดสอบ 
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4.3  การตรวจสอบเอกลักษณ์ทางเคมีเบื้องต้น (Phytochemical screening)  
การวิเคราะห์หาสารในกลุ่ม stivioside โดยการเตรียมสารฉีดพ่นลงบนแผ่น TLC ท่ี

จุดสารท่ีแยกได้จากคอลลัมน์โดยใช้ระบบวัฏภาคเคล่ือนท่ีท่ีเหมาะสมเป็น MeOH : Acetone (1:4) 
ตรวจสอบโดยสารฉีดพ่นต่อไปนี  (16,18)  

1.ส่องแผ่น TLC ท่ีจุดสาร F1-F6และ stivioside  ภายใต้แสง UV 256 และ 366 nm  
2.10% H2SO4/ EtOH( heat 110 C in 10 mins)   เป็น universal test  
3.NP-PEG  ออกฤทธิ์ต่อสาร Coumarins, Flavonoids โดยเรื่องแสงภายใต้UV 366 

 

รูปท่ี 4.5 ชะสารที่จุดไว้ แผ่น TLC ในระบบตัวท้าละลาย MeOH : Acetone (1:4) 
4.4 การวิเคราะห์คุณภาพของอนุมูลอิสระด้วยวิธีทินเลเยอร์โครมาโทรกราฟฟี  

(TLC Screening for Radical Scavengers) 
 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ(antioxidant) แบบ screening test จุดสารลงบน 

TLC โดยใช้ระบบวัฏภาคเคล่ือนท่ีท่ีเหมาะสมเป็น MeOH : Acetone (1:4) จากนั น ฉีดพ่นสาร 
DPPH (0.02mM) ลงบนแผ่น TLC จากนั นผ่ึงให้แห้งใน Fame hood เป็นเวลา 5 นาที สังเกตได้จาก
สารในแฟรกชันใดบนแผ่น TLC ฟอกจางDPPH  ซึ่งเป็นสีม่วง ให้เป็นสีเหลือง หรือ เหลืองอ่อน แสดง
ถึงการออกฤทธิ์ต่อ DPPH แสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (TLC-DPPH method) วิธีวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
นี จะช่วยให้ผู้ตรวจสอบประหยัดเวลามากขึ นเมื่อทราบแล้วว่าองค์ประกอบใดอาจมีฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ ผู้ทดลองก็ต้องท้าการแยกองค์ประกอบนั นๆ 

 

รูปท่ี 4.6 จุดสารสกัดท่ีต้องการทดสอบ และท้าเครื่องหมายแสดงต้าแหน่ง 
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4.5 Inhibitory concentration50 (IC50) 

การวิเคราะห์ปริมาณของอนุมูลอิสระด้วยวิธี Spectrophotometric assay 

เตรียมสารละลายของสารที่แยกได้จากสารสกัดและสารมาตรฐานเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ 
คือ ascorbic acid  ให้ได้ 6 สารละลายท่ีมีความเข้มข้นต่างกันดังนี  1,000, 500, 250, 125, 62.5 
31.25 และ 15.265 ppm โดยให้สารละลายแต่ละความเข้มข้นมีปริมาตรสุดท้ายอย่างน้อย 2 
มิลลิลิตร จากนั นเตรียมสารละลาย methanolic DPPH radical ให้มีความเข้มข้น 0.2 mM จากนั น

วัดค่า absorbance ของสารละลาย DPPH ในตัวท้าละลายท่ีใช้ ความยาวคล่ืนท่ี max ด้วยเครื่อง 
UV spectrophoto- meter จากนั นเติมสารละลาย methanolic DPPH radical 2 มิลลิลิตร ลงไป
ในสารละลายแต่ละความเข้มข้นท่ีได้เตรียมไว้ (โดยใช้สารละลายแต่ละความเข้มข้นเป็นปริมาตร 1 
มิลลิลิตร) จากนั นเขย่าให้เข้ากันและตั งทิ งไว้ในท่ีมืดประมาณ 30 นาที จากนั นน้าไปวัดค่าการดูดกลืน

แสง (absorbance) ความยาวคล่ืนท่ี max ด้วยเครื่อง UV spectrophotometer ท้าการวัด 3 
ครั งแล้วหาค่าเฉล่ีย จากนั นค้านวณ % radical scavenging จากสมการ 

%radical scavenging = [1 −
Asample

Acontrol
] × 100 

เมื่อ Asample คือ ค่า absorbance ท่ีวัดได้ของสารละลายท่ีผสมกับ DPPH แล้ว 
  Acontrol คือ ค่า absorbance ท่ีวัดได้ของ DPPH และตัวท้าละลายท่ีใช้ 
การหาความเข้มข้นที่ท้าให้เกิดการยับยั งสารอนุมูลอิสระ (DPPH) ท่ี 50 เปอร์เซ็นต์ (IC50) 

ค้านวณจากสมการท่ีได้จากการพล็อตกราฟ โดยแทนค่า y=50 จะได้ค่า x คือ IC50 ของ สารสกัด
ตัวอย่าง ท่ีความเข้มข้น 1,000, 500, 250, 125, 62.5 31.25 และ15.265 ppm และสารที่ใช้เป็น
มาตรฐาน คือ vitamin C โดยอ่านค่าการดูดกลืนแสงสุงสุดท่ี 516 nm  
4.6  การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งคอเลสเตอรอล โดย Liebermann-Burchard assay  

4.6.1 การทดสอบฤทธิ์ยับยั งคอเลสเตอรอล โดยวิธี Liebermann-Burchard(LB) 
assay 

      1) เตรียมสารมาตรฐานคอเลสเตอรอล 200 มก/100 มล ของ glacial acetic acid ท้า
ให้ความเข้มข้นเป็น 100  125  150 และ 175 mg/ml เป็นสารมาตรฐาน 

     2) เตรียม acetyl chloride จ้านวน 220 มล.โดยต้องท้าในอ่างน ้าแข็ง จากนั นเติม 
glacial acetic acid จ้านวน 200 มล.  ผสมกันจนปฏิกิริยาไม่รุนแรง จากนั นจึงเติม 30 มล ของ 
H2SO4(conc.)  

     3) ปิเปตต์ สารตัวอย่าง 0.1 มล. และ 0.1 มล.ของคอเลสเตอรอล ซึ่งท้าเพิ่มความเข้มข้น
ของสารตามตาราง ดังนี  
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ตารางท่ี 4.4 การเตรียมค่าความเข้มข้นของคอเลสเตอรอล โดยวัดการดูดกลืนแสงท่ี 625 nm 

Standard(ml) Cholesterol(mg/100ml) LB reagent(ml) Absorbance 
0 0 12 0.0 

0.1 100 11.9 0.092 
0.2 200 11.8 0.192 
0.3 300 11.7 0.280 
0.4 400 11.6 0.372 

 
 4) สารละลายจะเป็นสีแดง เมื่อท้าปฏิกริยากับ LB ตั งไว้ที่ 37 องศาเซนเซียสเป็นเวลา 18 

นาที 
           5) น้าสารตัวอย่างท่ีความเข้มข้นต่างๆวัดท่ี 625 nm 

  6) ค่าการดูดกลืนแสงท่ีวัดได้ ค้านวณหาคอเลสเตอรอลในสารตัวอย่างจากสูตร 
 
      Cu  =  CsxAu/As 

 

Cu =ความเข้มข้นของคอเลสเตอรอลสารตัวอย่าง มก/100มล 

Cs =ความเข้มข้นของคอเลสเตอรอลของสารมาตรฐาน มก/100มล 

Au =ค่าการดูดกลืนแสงของคอเลสเตอรอลสารตัวอย่าง มก/100มล 

As = ค่าการดูดกลืนแสงของคอเลสเตอรอลมาตรฐาน มก/100มล 
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บทที่ 5 

ผลการวิจัยและวิจารณ์ผลการวิจัย 

5.1 สมุนไพรลูกส ารอง 

  ลูกส้ารองแห้ง จ้านวน 1 เมล็ด เติมน ้าสะอาด แล้วให้ความร้อน 60 C แกะเปลือก

หุ้มเมล็ดออก แยกเนื อและเม็ดออกจากกัน น้าไปอบท่ี 60C ในเตาอบเป็นเวลา 24 ชม. 

ตารางท่ี 5.1 ข้อมูลของลูกส้ารอง 1 เมล็ด 
ลักษณะโดยท่ัวไป 

ขนาดเม็ดของลูกส้ารอง(ซม.) 1.6 - 2.1ซม. 
น ้าหนักลูกส้ารอง 1 เมล็ด 1.5-1.6 กรัม  
น ้าหนักเมล็ดใน 0.8330 กรัม 
เนื อวุ้นท่ีอบแห้งใน 1 เมล็ด 0.3232 

 

 

รูปท่ี 5.1 ขนาดของเมล็ดลูกส้ารอง 

 จากการน้าเนื อวุ้นดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ ก้าลังขยาย 40 เท่า พบว่าเป็นวุ้นใส แสงไม่

สามารถผ่านได้ เมื่อขยาย 100 เท่าเห็นเป็นกลุ่มวุ้นท่ีทึบแสง 
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          ก. เมือกวุ้นก้าลังชยาย 40 เท่า  ข. เมือกวุ้นก้าลังขยาย 100 เท่า 
รูปท่ี 5.2 ลักษณะทางกายภาพของเมือกวุ้นของลูกส้ารอง 
5.2 การเตรียมสูตรเยลลี่กัมม่ี 

 การวางแผนการทดสอบ Central composite designโดยมีปัจจัยท่ีท้าการศึกษา 3 
ปัจจัย 5 ระดับ(-1.525, -1, 0, 1, 1.525) ดังนี  ปริมาณเจลาติน เท่ากับ 8.475, 9, 10, 11 และ 
11.525 เปอร์เซนต์ โดยน ้าหนัก วดัสมบัติทางกายภาพ ได้ค่าความหนืด(viscosity) และวัดค่า water 
activity  ได้ตามตารางท่ี 5.2  

    ตารางท่ี 5.2 สมบัติทางกายภาพ ได้ค่าความหนืด(viscosity) และวัดค่า water activity 

สูตร 
ส่วนประกอบ(%)  

เจลาติน
(%) 

ซูโคส/กลูโคส
ไซรัป 

สารละลายกรดซิตริก
(50%) 

ความหนืด 
(cP) 

Water activities 

1 8.475 0.66(1:3) 2.74 856.12(0.13) 0.708(0.001) 
2 8.475 0.66(1:3) 3.0 843.11(0.14) 0.729(0.005) 
3 9.00 0.66(1:3) 2.74 886.33(0.21) 0.679(0.005) 
4 9.00 0.25(1:4) 3.0 850.45(0.11) 0.689(0.001) 
5 10.00 0.50(1:2) 2.74 936.66(0.21) 0.616(0.002) 
6 10.00 0.50(1:2) 3.0 901.23(0.43) 0.642(0.005) 
7 11.00 0.25(1:4) 2.74 823.55(0.54) 0.736(0.002) 
8 11.00 0.25(1:4) 3.0 816.23(0.64) 0.745(0.004) 
9 11.525 0.5(1:2) 2.74 940.55(0.71) 0.663(0.001) 
10 11.525 0.5(1:2) 3.0 915.13(0.91) 0.689(0.002) 
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ค่าความหนืดเปรียบเทียในแนวตั ง ตัวเลขในวงเล็บคือค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี ร้อยละ 95 
 การวัดสมบัติทางเคมีและทางกายภาพได้ตามตารางท่ี 5.3 
ตารางท่ี 5.3 ลักษณะทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์ทั ง 10 ตัวอย่าง 

สูตร 

สมบัติทาง 
กายภาพ 

สมบัติทางเคมี 

สีเทียบกับ 
Munsell book 

total soluble 

solid Brix 

ความเป็น 
กรด-ด่าง 

total acid 
content 

total solid 
content 

1 น ้าตาลอ่อน 73.2 2.8 2.56 82.22(0.05) 

2 น ้าตาลอ่อน 74.2 3.0 2.30 82.34(0.04) 

3 น ้าตาลอ่อน 71.2 2.8 2.44 83.65(0.11) 

4 น ้าตาลอ่อน 72.1 3.0 2.11 83.01(0.34) 

5 น ้าตาลอ่อน 74.5 2.8 2.49 83.25(0.25) 

6 น ้าตาลอ่อน 73.2 3.0 2.25 84.26(0.65) 

7 น ้าตาลอ่อน 74.6 2.8 2.44 84.32(0.15) 

8 น ้าตาลอ่อน 72.3 3.0 2.23 85..87(0.25) 

9 น ้าตาลอ่อน 74.5 2.8 2.37 85.55(0.45) 

10 น ้าตาลอ่อน 74.6 3.0 2.01 86.11(0.85) 

ค่าความหนืดเปรียบเทียในแนวตั ง ตัวเลขในวงเล็บคือค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี ร้อยละ 95 
จากการทดสอบผลิตภัณฑ์เจลล่ีกัมมี่พบว่าสูตรที่ 6 เป็นสูตรที่มีความเหมาะสมท่ีสุดและสรุปสูตรที่จะ
ใช้กับการท้าผลิตภัณฑ์ได้ ดังตารางท่ี 5.4 
ตารางท่ี 5.4 ส่วนผสมผลิตภัณฑ์เยลล่ีกัมมี่ท่ีใช้ 
ล้าดับ ส่วนผสม จ้านวนกรัม/200 เปอร์เซนต์ 
1 เจลาติน 20 กรัม ละลายน ้า 10 มล 10 กรัม ละลายน ้า 5 มล 
2* น ้าตาลทราย 4 2 
3 กลูโคสไซรับ 20 กรัม 10 
4 กรดซิตริก 6 กรัม 3 
5 ผงอบแห้งของลูกส้ารองจ้านวน  3.2กรัม/น ้า200มล 1.6กรัม/น ้า100 มล 
6 สารสกัดหญ้าหวาน 0.66 กรัม 0.33 
7 กล่ินส้ม/กล่ินชาไทย/คลุกผงบ๊วย 6 มล 3 
8 น ้าสะอาด 38.5 มล. 19.5 
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โดยปกติจะใช้  เจลลาติน:น ้าตาลทรายเป็น 1:15 เท่าของเจลลาตินปกติ ในการทดลองนี ใช้ใน
อัตราส่วนเป็น 4:1 ส่วนผสมอื่นๆ ยังคงเดิมไว้  

   

รูปท่ี 5.3 ผลิตภัณฑ์เยลล่ีกัมมี่ 

5.3 ฤทธิ์ยับยั้งคอเลสเตอรอล โดย Liebermann-Burchard assay 

1) เตรียมสารมาตรฐานคอเลสเตอรอล 200 มก/100 มล ของ glacial acetic acid ท้าให้
ความเข้มข้นเป็น 100  125  150 และ 175 mg/ml เป็นสารมาตรฐาน 

ตารางท่ี 5.5  การเตรียมค่าความเข้มข้นของคอเลสเตอรอล โดยวัดการดูดกลืนแสงท่ี 625 nm 
Standard(ml) Cholesterol(mg/100ml) LB reagent(ml) Absorbance 

0 0 12 0.0 

0.1 100 11.9 0.092 

0.2 200 11.8 0.192 

0.3 300 11.7 0.280 

0.4 400 11.6 0.372 

4) สารละลายจะเป็นสีแดง เมื่อท้าปฏิกริยากับ LB ตั งไว้ที่ 37 องศาเซนเซียสเป็นเวลา 18 
นาที 

           5) น้าสารตัวอย่างท่ีความเข้มข้นต่างๆวัดท่ี 625 nm 
  6) ค่าการดูดกลืนแสงท่ีวัดได้ ค้านวณหาคอเลสเตอรอลในสารตัวอย่างจากสูตร 
      Cu  =  CsxAu/As 

Cu =ความเข้มข้นของคอเลสเตอรอลสารตัวอย่าง มก/100มล 
Cs =ความเข้มข้นของคอเลสเตอรอลของสารมาตรฐาน มก/100มล 
Au =ค่าการดูดกลืนแสงของคอเลสเตอรอลสารตัวอย่าง มก/100มล 
As = ค่าการดูดกลืนแสงของคอเลสเตอรอลมาตรฐาน มก/100มล 
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ตารางท่ี 5.6 ฤทธิ์การยับยั งคลอเลสเตอรอลของสารตัวอย่างเทียบกับสารมาตรฐาน 
ความเข้มข้น
cholesterol100mg/ml 

absorbance Cu=Cs*Au/A3 Sample Sample 
absorbance 

100 0.89 89.18 1 0.352 
80 0.65 65.13 2 0.349 
60 0.54 54.11 3 0.310 
40 0.41 41.08 4 0.356 
20 0.21 21.04 5 0.109 
10 0.16 16.03 6 0.256 

ค่าเฉล่ียการดูดกลืนแสงของวุ้นลูกส้ารอง 0.289 
 
  จากค่าตารางของการดูดกลืนในปฏิกิริยาท่ีคลอเลสเตอรอลท้าปฏิกิริยากับกรดซัลฟุริก ให้เกิด
สีม่วงแดงท่ีการดูดกลืนแสงท่ี 625 nm คลอเลสเตอรอล 100 mg/ml ดูดกลืนแสงได้สูงสุดท่ี 0.89 
ดังนั นค่าเฉล่ียของสารตัวอย่างเป็น 0.289 จึงเหลือคลอเลสเตอรอล เป็น 0.289x100/0.89=32.5 
mg/ml.สามารถยับยั งคลอเลสเตอรอลได้เป็น 100-32.5=67.5 mg/ml ต่อการกินวุ้นลูกส้ารอง 320 
mg วุ้นลูกส้ารองอบแห้งทียับยั งคลอเลสเตอรอลได้คิดเป็นร้อยละ 21 mg  

 

รูปท่ี 5.4 กราฟมาตรฐานของการดูดกลืนแสงของคลอเลสเตอรอลใน 
 ปฏิกิริยา Liebermann-Burchard 
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5.4 สมุนไพรหญ้าหวาน  

หญ้าหวาน (Stevia) Stevia rebaudiana Bertoni  จ้านวน 100 กรัม ซื อจาก
ตลาดเก่า เยาวราช กรุงเทพฯ สกัดด้วย ตัวท้าละลาย 6 ชนิด ดังนี  น ้า น ้า:เอทานอล(4:1) น ้า:อะซีโตน
(4.1) และ ตัวท้าละลายอินทรีย์ เอทิลอะซิเทรต อะซิโตน และ อะซิโตน ก้าหนดเป็น 6 แฟรกชัน F1-
F6 เมื่อน้ามาตรวจสอบเอกลักษณ์ของกลุ่มสารสามารถสรุปได้ ดังตารางท่ี 5.1 และรูปภาพที่ 5.2  
ตารางท่ี 5.7 กลุ่มสารที่พบในสารสกัดหญ้าหวาน 

Extracted  (Weight)(g) % yield of 
fraction(g) 

Major components 

น ้า F1 59.1 59.1 Essential oils, terpenoids, 
chlorophyll, coumarinoids 
flavonoids 

น ้า:เอทานอล
(4:1) 

F2 65.3 65.3 Terpenoids, 
flavonoidsglucoside phenolic 
compounds, glycosides 

น ้า:อะซีโตน
(4.1) 

F3 61.2 61.2 Phenolic compounds, 
glycosides 

เอทิลอะซิเทรต F4 23.7 23.7 terpenoids, chlorophyll, 
coumarinoids flavonoids 

อะซิโตน F5 36.1 36.1 chlorophyll flavonoidglucoside 
phenolic compounds, 
glycosides 

เมทานอล F6 62.2 62.2 chlorophyll flavonoidglucoside 
phenolic compounds, 
glycosides 
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            under UV  254                              under UV 366  

        
            under UV  254                             under UV 366 

        
       10% H2SO4/EtOH               spray with DPPH       
รูปท่ี 5.5  TLC Chromatogram ของสารสกัดหญ้าหวานF1-F6  
Adsorbent  :  silica gel GF254 alufolien, Merck  
Solvent system :  methanol : Acetone  (1:4) 
Detection  :  under UV 254 and 366 nm. 

    : sprayed with 10 % sulfuric acid in ethanol and heated at 110 C for  
  5 mimutes; the violet, pink, brown colors were appeared 
 :  spray with DPPH  

Reference 
     St: stvioside      2mg/ml, 3 µl 
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Sample 
    F1  : crude extracted of H2O    2mg/ml, 30 µl 

       F2 : crude extracted of MeOH: H2O(1:4)   2mg/ml, 30 µl 
    F3 : crude extracted of Acetone: H2O(1:4) 2mg/ml, 30 µl 
    F4  : crude extracted of ethylacetate  2mg/ml, 30 µl 

       F5 : crude extracted of Acetone   2mg/ml, 30 µl 
    F6 : crude extracted of MeOH   2mg/ml, 30 µl 

5.5 Spectrophotometric assay  

            การวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระด้วย 1,1-diphenyl-2-picrylhy-
drazyl (DPPH) เป็นการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดในการท้าปฏิกิริยากับ DPPH อยู่ในรูปอนุมูล
อิสระท่ี เสถียรที่อยู่ในสารละลาย โดย DPPH คือ อนุภาคอิสระท่ีเสถียรและสามารถรับอิเล็กตรอนได้ 
เมื่อ ได้รับอะตอมไฮโดรเจนจากโมเลกุลอื่นจะท้าให้ เปล่ียนเป็นโมเลกุลท่ีไม่เป็นอนุมูลอิสระโดยการ
เตรียม DPPH 0.2 mM 250 มิลลิลิตร เตรียมสารละลายของสารที่แยกได้จากส่ิงสกัดเป็น1,000, 500, 
250,  125,  62.5 31.25 และ 15.265ppm เตรียมสารละลาย vitamin C 1,000,  500,  250,  
125,  62.5, 31.25 และ 15.625 ppm เป็นสารมาตรฐานวัดค่าการดูดกลืนแสง (absorbance) ของ
สารละลาย DPPH และ ท่ีช่วงความยาวคล่ืน 516 nm ด้วยเครื่อง UV spectrophotometer วัดค่า
การดูดกลืนสารสกัดทั ง 8 ตัวอย่าง และ สารมาตรฐาน  vitamin C ท่ี ความเข้มข้น 1,000, 500, 
250,  125,  62.5 31.25 และ15.265 ppm ท่ี 516 nm หาค่าเฉล่ียและค้านวณจากสูตร %radical 

scavenging = [1 −
Asample

Acontrol
] × 100 ได้ผลดังตารางท่ี 5.8 จากนั นน้าไปพล็อตกราฟเพื่อหา

ค่า Inhibitory concentration 50 (IC50) 
ตารางท่ี 5.8 เปอร์เซ็นต์ของการต้านอนุมูลอิสระต่อ DPPH ของ  F1-F6 และสารมาตรฐานวิตามินซี 

Conc. F1 F2 F3 F4 F5 F6 Vit-C 
1000 85.44 84.76 73.35 83.18 82.71 80.05 96.05 
500 78.75 84.76 69.85 83.62 74.01 68.02 96.02 
250 78.15 82.53 66.54 83.25 68.32 58.94 95.94 
125 76.32 84.75 86.80 80.01 60.00 53.88 95.88 
62.25 67.16 54.76 86.67 69.28 45.16 48.87 95.87 
31.125 40.86 54.68 58.36 64.24 16.95 36.06 87.06 
15.625 3.95 44.63 42.68 35.76 3.07 20 39.45 
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รูปท่ี 5.6 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยใช้ DPPH และ ค่า IC50 ของสาร F1-F6 
ตารางท่ี 5.9 IC50 ของการต้านอนุมูลอิสระต่อ DPPH ของ F1-F6 ของหญ้าหวาน 

สรุปฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของDPPH กับสารตัวอย่าง(g/ml) 

สาร Vit-c F1 F2 F3 F4 F5 F6 
IC50 5.20 44.4 32.8 35.2 43.1 55.3 149.51 
 

5.6 คุณภาพสัมผัสคะแนนความชอบ(hedonic scaling) 

น้าผลิตภัณฑ์มาวัดความชอบ hedonic scaling (1-9 คะแนน) (Morten, 2006) ใน
คุณลักษณะ สี กล่ิน ความยืดหยุ่น ความยาก ง่ายในการคี ยว และความชอบโดยรวม โดยผู้ทดสอบ
ไม่ได้ผ่านการฝึกฝน จ้านว 60 คน 

1= ไม่ชอบมากท่ีสุด 2 = ไม่ชอบมาก   3= ไม่ชอบปานกลาง  
4= ไม่ชอบเล็กน้อย 5= บอกไม่ได้ว่าชอบหรือไม่ชอบ 6=ชอบเล็กน้อย  
7=ชอบปานกลาง 8= ชอบมาก   9= ชอบมากท่ีสุด 

y-vit-c  = 0.0486x + 49.738 
R² = 0.6209 
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ตารางที่ 5.10 ผลการประเมิณคุณภาพทางประสาทสัมผสัวิธีการให้คะแนนความชอบ 

ลักษณะที่ทดสอบ 
คะแนน(%) 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 
สี   25 

(41.7%) 
25 
(41.7%) 

10 
(16.6%) 

    

กลิ่น 15 
(25%) 

15 
(25%) 

20 
(33.3%) 

10 
(16.6%) 

     

ความง่ายในการเคี ยว 15 
(25%) 

15 
(25%) 

20 
(33.3%) 

10 
(16.6%) 

     

ความชอบโดยรวม 10 
(16.6%) 

32 
(53.3%) 

18 
(30%) 

      

ไมแ่ตกต่างกับเจลลี่กัมมี่ที่เคย 
รับประทาน 

 35 
(58.3%) 

25 
(41.7%) 

      

การขับถ่ายง่ายขึ น  25 
(41.7%) 

25 
(41.7%) 

10 
(16.6%) 

     

ทราบเรื่องคุณค่าของลูกส้ารอง  20 
(33.3%) 

20 
(33.3%) 

20 
(33.3%) 

     

จะรับประทานเป็นของทานเล่น 10 
(16.6%) 

15 
(25%) 

25 
(41.7%) 

10 
(16.6%) 

     

ถ้ามีผลิตภัณ์นี จ้าหน่ายใช้เป็น
ส่วนหน่ึงของขนมลดน ้าหนัก 

30 
(50%) 

15 
(25%) 

15 
(25%) 

      

เฉลี่ยความชอบเป็นเปอร์เซนต์ 133.3 
(14.8%) 

286.6 
(31.9%) 

321.7 
(35.8%) 

141.4 
(15.7%) 

16.6 
(1.9%) 

    

จากตารางท่ี 5.10 ความชอบโดยรวมใน 3 อันดับของคะแนนเป็น  7 8 และ 6  คิอ
เป็นเปอร์เซ็นตได้ดังนี  คือ  35.8, 31.9 และ15.7 ตามล้าดับ 
ตารางท่ี 5.11 ประเมิณคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยการให้คะแนนความเข้มของผลิตภัณฑ์กัมมี่ 
เยลล่ี ของสเกลลักษณะจากน้อยไปมาก 

ล้าดับ ลักษณะ กัมมี่เยลลี่กลิ่นส้ม กัมม่ีเยลลี่กลิ่นชาไทย กัมม่ีเยลลี่คลุกผงบ๊วย 
1 ความแข็ง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
2 ความยืดหยุ่น ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
3 ความง่ายในการเคี ยว ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
4 ความหวาน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
5 ความเปรี ยว ค่อนข้างน้อย น้อยมาก ปานกลาง 
6 กลิ่น ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 5.11 พบว่าการประเมิณคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยความชอบอยู่ในระดับ

ปานกลางเกือบทุกกรณี ในส่วนของกัมมี่เยลล่ีกล่ินชาไทยผู้วิจัยใส่กรดซิตริกจ้านวนน้อยเพื่อให้เหมาะ

กับกล่ินชาไทย 
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บทที่ 6 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

ต้นส้ารอง ช่ือ วิทยาศาสตร์ Scaphium Macropodum Beaum พบมากใน 
จังหวัดจันทบุรี และตราด ลูกส้ารอง (malva nut) สรรพคุณ แก้ร้อนใน ท้องเดิน บ้ารุงไต ล้างไขมัน
ในล้าไส้ เคลือบไขมันในล้าไส้ ใยอาหารในลูกส้ารองเป็นชนิดท่ีละลายน ้าได้  (water soluble dietary 
fiber) มีสารเมือก(mucilage) ท่ีมีสมบัติพองตัวได้ดี จึงดูดจับไขมัน และขับถ่ายออกมา จึงมีการต้มลูก
ส้ารองเพื่อท้าเป็นน ้าลูกส้ารองเพื่อลดไขมัน ในส่วนของหญ้าหวาน (Stevia)  ช่ือ วิทยาศาสตร์ Stevia 
rebaudiana Bertoni เป็นพืชพื นเมืองของประเทศบราซิล ใบหญ้าหวานนั นมีสารให้ความหวานสตีวิ
โอไซด์ (Stevioside) มากกว่าน ้าตาลถึง 400เท่า แต่เป็นความหวานท่ีไม่ก่อให้เกิดพลังงาน สตีวิโอไซด์    
จึงถูกน้าไปใช้ในด้านอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างเครื่องด่ืมลดน ้าหนักและผลิตภัณฑ์อาหารส้าหรับผู้ป่วย
เบาหวาน  ดังนั นในงานวิจัยนี จึงน้าส่วนผสมของสารสกัดให้ความหวาน สตีวิโอไลซด์ และ เส้นใยเมือก 
ส่วนผสมในเยลล่ีกัมมี่ เพื่อ ท้าเป็นขนมเคี ยวหนึบเพื่อใช้เป็นขนมส้าหรับผู้ต้องการลดน ้าหนัก  

การสกัดสารส้าคัญหญ้หวานโดยการสกัดด้วย น ้า น ้า:เอทานอล(4:1) น ้า:อะซีโตน
(4.1) และตัวท้าละลายอินทรีย์ เอทิลอะซิเทรต อะซิโตนและเมทานอล ท้าการทดสอบสารสติวิโอไซด์ 
ด้วย 10%H2SO4ในเอทานอล ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วย DPPH พบว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอสระ
ได้ค่า IC50เป็น 32.8-149.5 มค./มล. 

เยลล่ีกัมมี่ ใช้เจลาตินท่ีเหมาะสม 10% ใช้สารสกัดหญ้าหวาน 0.33 กรัม ผงวุ้นลูก
ส้ารองอบแห้ง 1.6 กรัม แต่งกล่ินเป็น ส้ม  กาแฟชาไทย หรือ คลุกด้วยผงบ๊วย จากนั นน้าไปแจกให้
กลุ่มตัวอย่างอายุตั งแต่ 40-50 ปี ส้ารวจเป็นแบบสอบถาม ในด้านความน่าสนใจ รสชาด ความหนึบ 
ความหวาน ความใกล้เคียงกับเจลล่ีกัมมี่ท่ีเคยกิน จากปริมาณของวุ้นจากลูกส้ารอง ท้าการทดสอบ
ฤทธิ์ลดคอเลสเตอรอล โดยปฏิกิริยา Liebermann–Burchard วัดด้วยเครื่องอัลตราไวโอเล็ตท่ี 625 
นาโนเมตร  
วุ้นลูกส้ารองอบแห้งท่ียับยั งคลอเรสเตอรอลได้คิดเป็นร้อยละ 21 มิลลิกรัม 
  
ข้อเสนอแนะ  

เมือกของลูกส้ารอง เมื่อโดนความร้อน60C เพื่อท้าให้วุ้นท่ีแยกออกมาแห้งสะดวก
ต่อการควบคุมปริมาณน ้า พบว่าวุ้นดังกล่าวจะเสียสภาพไป และในสูตรของการท้าเยลล่ีกัมมี่ พบว่าใน
ภาวะท่ีเป็นกรดเมื่อเติมกรดซิตริก วุ้นจะหดตัวลงไม่อุ้มน ้า  
 
 

http://frynn.com/น้ำตาล/
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Spray reagent 

-10% ethanolic H2SO4 reagent 
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   Conc. H2SO4     10 ml 

   Absolute ethanol      until  100 ml 

  The TLC is heated at 110 C for 1-2 min, evaluation in visible. 

-Anisaldehyde reagent 

   Anisaldehyde    1ml 

   Conc. H2SO4     5 ml 

   Glacial acetic acid   10ml 

   Absolute ethanol      until  100 ml 

  -10% FeCl3  

   FeCl3     10g 

   Methanol    100 ml 

  -NP/PEG or NEU-reagent  

   1%  methanol / diphenylboric acid-β-ethylaminoester 

                                          (diphenylbo ryloxyethylamine, NP) 

   5% ethanol polyethyleneglycol-4000(PEG) 

   ( Natural products-polyethylene glycol reagent, detect of 

flavonoids, aloin, Intense fluorescence is producted in UV365 nm. 
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