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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มำและควำมสำคัญของโครงงำน
ในปัจจุบันคนไทยหันมารักษาสุขภาพมากขึ้น เนื่องจากสถิติการตายของคนไทยจากโรคมะเร็ง ปีละ
3.9 แสนราย จึงทาให้เกิดการตื่นตัวรักสุขภาพมากขึ้น โดยมีพฤติกรรมการบริโภคผัก ผลไม้ในอัตราที่สูงขึ้น
จากกระแสการตื่นตัวรักสุขภาพ ทาให้คนไทยมีแนวโน้มในการบริโภคผักและผลไม้เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
วิตามิน รวมทั้งสารอาหารต่างๆ ส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงและมีภูมิต้านทานที่ดีขึ้น แต่คนไทยบริโภคผักและ
ผลไม้โดยไม่ทราบว่าในผักและผลไม้แต่ละชนิดมีวิตามินซีมากน้อยเพียงใด คณะผู้จัดทาจึงมีความสนใจที่จะ
ทาการศึกษาโดยการทดสอบวิตามินซีที่มีอยู่ในน้าส้มคั้น 100% ยี่ห้อต่าง ๆ ในท้องตลาดที่หาบริโภคได้ง่าย
และสุ่มเลือกผักที่คนนิยมบริโภคทั่วไปมาทดสอบวิตามินซีที่มีอยู่ในผัก 4 ชนิด ได้แก่ ใบย่านาง คะน้า ผักกาด
เขียว และมะระขี้นก จากข้อมูลเหล่านี้ทางคณะผู้จัดทาอยากทราบว่า ในน้าส้มคั้น 100% ยี่ห้อใดมีปริมาณ
วิตามินซีสูง รวมทั้งอยากทราบว่าผักชนิดใดมีปริมาณวิตามินซีสูง จากข้อสงสัยนี้ทางคณะผู้จัดทาจึงได้คิดค้น
จัดทาโครงงานนี้ขึ้นมา
1.2 วัตถุประสงค์ ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้จัดทาได้กาหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้
1.2.1 เพื่อเปรียบเทียบวิตามินซีในน้าส้มคั้น 100% ทั้ง 3 ยี่ห้อ
1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบวิตามินซีในผัก 4 ชนิด
1.3 สมมติฐำน
1.3.1 น้าส้มคั้น 100% แต่ละยี่ห้อมีปริมาณวิตามินซีแตกต่างกัน
1.3.2 ผักแต่ละชนิดมีปริมาณวิตามินซีแตกต่างกัน
1.4 ตัวแปรที่ศึกษำ
1.4.1 ตัวแปรต้น
1.4.1.1 น้าส้มคั้น 100% จานวน 3 ยี่ห้อ ได้แก่ มาลี ทิปโก้ ยูเอฟซี
1.4.1.2 ผัก 4 ชนิด ได้แก่ ใบย่านาง คะน้า ผักกาดเขียว มะระขี้นก
1.4.2 ตัวแปรตำม
1.4.2.1 ปริมาณวิตามินซี
1.4.3 ตัวแปรควบคุม
1.4.3.1 ปริมาณน้าส้มคัน้ 100% แต่ละยี่ห้อในการทดลอง
1.4.3.2 ปริมาณผักแต่ละชนิด
1.4.3.3 น้าแป้งสุก
1.4.3.4 สารละลายไอโอดีน
1.4.3.5 หลอดทดลอง
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1.5 ขอบเขตกำรศึกษำ ในการศึกษาครั้งนี้ มีขอบเขตของการศึกษาดังนี้
1.5.1 สิ่งที่ศึกษำ ปริมาณวิตามินซีในน้าส้มเขียวหวานคั้น 100% ชนิดบรรจุกล่องกระดาษ 3 ยี่ห้อ ได้แก่
มาลี ทิปโก้ ยูเอฟซี และปริมาณวิตามินซีในผักสด 4 ชนิด ได้แก่ ใบย่านาง คะน้า ผักกาดเขียว มะระขี้นก
1.5.2 ระยะเวลำ วันที่ 19 มิถุนายน 2555
1.5.3 สถำนที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ลาปาง
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.6.1 ทราบวิธีการหาวิตามินซีในน้าส้มเขียวหวานคั้น 100% ชนิดบรรจุกล่องกระดาษ และผักสด
1.6.2 ทราบปริมาณวิตามินซีในน้าส้มเขียวหวานคั้น 100% ชนิดบรรจุกล่องกระดาษแต่ละยี่ห้อ
และผักสดแต่ละชนิด
1.6.3 ประชาชนสามารถใช้เป็นข้อมูลสาหรับเลือกซื้อยี่ห้อของน้าส้มเขียวหวานคั้น 100% และเลือก
ชนิดของผักในการบริโภค เพื่อให้ได้คุณค่าทางอาหารมากที่สุด
1.7 นิยำมปฏิบัติกำร
1.7.1 สารละลายสีน้าเงิน หมายถึง น้าแป้งต้มสุก ผสมสารละลายไอโอดีน
1.7.2 วิตามินซี หมายถึง วิตามินที่ละลายได้ในน้า ร่างกายไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นเองได้ จึง
จาเป็นต้องได้รับจากการรับประทานเข้าไป วิตามินซีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย
1.7.3 น้าส้มเขียวหวานคั้น 100% หมายถึง น้าส้มเขียวหวานที่ได้จากการคั้น และผ่านกระบวนการ
พาสเจอไรซ์ โดยไม่ผสมส่วนประกอบอื่น
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บทที่ 2
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาโครงงานเรื่องการทดสอบวิตามินซีในน้าส้มคั้น 100% ยี่ห้อต่างๆ และในน้าผัก คณะผู้
ศึกษาได้ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและจากเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยขอนาเสนอ
ตามลาดับ ดังนี้
2.1 ส้มเขียวหวำน (ชื่อวิทยาศาสตร์: Citrus × tangerina; อังกฤษ: Tangerine) เป็นส้มชนิดหนึ่ง
ที่พัฒนาสายพันธุ์มาจากส้มจีน (C. reticulata)
ในประเทศไทยมีผู้สันนิษฐานว่ามีผู้นาเข้าต้นพันธุ์มาจากประเทศจีนเมื่อระยะเวลากว่า 100 ปีมาแล้ว
โดยลักษณะทั่วไปของส้มเขียวหวานมีรูปกลมมน แป้นเล็กน้อย ฐานผลกลมมน ด้านล่างเป็นแอ่งตื้น ๆ ผิวผล
เรียบ มีเปลือกบาง เนื้อส้มภายในเป็นสีส้มอมทอง ฉ่าน้า กลีบแยกออกจากกันได้โดยง่าย มีรสชาติอร่อยหวาน
อมเปรี้ยวเล็กน้อย เมื่อแกะออกมาแล้วกลิ่นจะติดจมูก ทาให้เป็นที่นิยมกันเป็นอย่างมาก
แหล่ งที่ขึ้น ชื่อว่าปลู กส้ มเขียวหวานกัน มากและมีชื่อเสียงในประเทศไทย คือ ตาบลบางมดในพื้นที่อาเภอ
ราษฎร์บูรณะและอาเภอบางขุนเทียนของจังหวัดธนบุรี (ปัจจุบันคือแขวงบางมดในเขตทุ่งครุและเขตจอมทอง
ของกรุงเทพมหานคร) จนได้ชื่อว่า ส้มบางมด แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 มีน้าทะเลได้ห นุนเข้ามาทาให้ไม่
สามารถปลูกได้ จึงได้เปลี่ยนมาปลูกที่ทุ่งรังสิต โดยเริ่มที่คลองสอง ธัญบุรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 จึงมาปลูกที่
อาเภอหนองเสือ จนได้ชื่อว่า ส้มรังสิต แต่ปัจจุบันก็มีการเพาะปลูกน้อยลง รวมถึงในพื้นที่บางมดด้วย[1][2]
ส้มเขียวหวาน มีสรรพคุณทางยาและโภชนาการ ตรงที่ผลนามารับประทานหรือ คั้นน้าดื่มมีรสชาติเปรี้ยวอม
หวานบรรเทาอาการกระหายน้า ป้องกันโรคหวัดและการติดเชื้อแบคทีเรีย ลดปริมาณโคเลสเตอรอลในโลหิต
ช่วยระบบย่อยอาหารของร่างกาย ระบายได้มีแก้อาการท้องผูก และมีคุณค่าทางอาหาร ส้มเขียวหวานน้าหนัก
100 กรัม ให้วิตามินซี 42 มิลลิกรัม
นอกจากนี้แล้ว ส้มเขียวหวานยังมีชื่อเรียกอื่น ๆ อีก เช่น "ส้มแก้วเกลี้ยง", "ส้มจันทบูร", "ส้มแป้น
กระดาน", "ส้มแสงทอง", "ส้มแป้นเกลี้ยง", "ส้มจุก" หรือ "ส้มบางมด" เป็นต้น (วรวัฒณ อินอากร.2533:
เว็บไซต์)
2.2 ย่ำนำง ชื่อสามัญ : Bai-ya-nang ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tiliacora triandra Diels วงศ์ :
MENISOERMACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้น เป็นไม้เถาว์เลื้อย เกี่ยวพันไม้อื่น เป็นเถาว์กลมๆ
ขนาดเล็ก แต่เหนียว มีสีเขียว เมื่อเถาว์แก่จะมีสีเข้ม บริเวณเถาว์มีข้อห่างๆ เถาอ่อน มีขนอ่อนปกคลุม เมื่อแก่
แล้วผิวค่อนข้างเรียบ
ราก มีหัวใต้ดิน รากมีขนาดใหญ่
ใบ เป็นใบเดี่ยวคล้ายใบพริกไทย ออกติดกับลาต้นแบบสลับ รูปร่างใบคล้ายรูปไข่ หรือรูปไข่
ขอบขนาน ปลายใบเรี ยว ฐานใบมน ขนาดใบยาว 5-10 ซม. กว้าง 2-4 ซม. ขอบใบเรียบ ผิวใบเป็นคลื่ น
เล็กน้อย ก้านใบยาว 1-1.5 ซม. ในภาคใต้ใบค่อนข้างเรียวยาวแหลมกว่า สีเขียวเข้ม หน้าและหลังใบเป็นมัน

4

ดอก ออกตามซอกใบ ซอกโคนก้าน จากข้อเถาว์แก่เป็นช่อยาว 2-5 ซม. ช่อหนึ่งๆ มีดอก
ขนาดเล็กสีเหลีอง 3-5 ดอก ออกดอกแยกเพศอยู่คนละต้น ไม่มีกลีบดอก ขนาดโตกว่าเมล็ดงาเล็กน้อย ต้นเพศ
ผู้จะมีดออกสีน้าตาล อับเรณูสีเหลืองอ่อน ดอกย่อยของต้นเพศผู้จะมีขนาดเล็ก ก้านช่อดอกมีขนสั้นๆ ละเอียด
ปกคลุมหนาแน่น ออกดอกช่วงเดือนเมษายน
ผล รูปร่างกลมเล็ก ขนาดเท่าผลมะแว้ง สีเขียว เมื่อแก่กลายเป็นสีเหลืองอมแดง หรือสีแดง
สด และกลายเป็นสีดาในที่สุด
เมล็ด เมล็ดแข็งรูปเกือกม้า
แหล่งที่พบ ย่านางเป็นพืชที่พบในแหล่งธรรมชาติ ป่าทั่วไปที่มีความชุ่มชื้น บริเวณป่าผสม
ผลัดใบ ป่าดงดิบ และป่าโปร่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งภาคอื่นๆ ก็มีกระจายทั่วไป
ประโยชน์ทางยา สารเคมีที่สาคัญ รากย่านางมี isoquinolone alkaloid ได้แก่ Tiliacorine,
Tiliacorinine, Nortiliacorinine A, Tiliacotinine 2-N-oxde และ tiliandrine, tetraandrine, Disochondendrine (isberberine)
การทดลองทางห้องปฏิบัติการ จากการทดลองพบว่าสารสกัดจากรากย่านางมีฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย
ชนิด ฟัลซิพารัมในหลอดทดลอง
ใบ รสจืดขม รับประทาน ถอนพิษผิดสาแดง แก้ไข้ ตัวร้อน แก้ไข้รากสาด ไข้พิษ ไข้หัว ไข้กลับซ้า ใช้
เข้ายาเขียว ทายาพอก ลิ้นกระด้าง คางแข็ง กวาดคอ แก้ไข้ฝีดาษ ไข้ดาแดงเถา
ราก รสจืดขม กระทุ้งพิษไข้ แก้ไข้ ปรุงยาแก้ไข้รากสาด ไข้กลับ ไข้พิษ ไข้ผิดสาแดง ไข้เหนือ ไข้หัว
จาพวกเหือดหัด สุกใส ฝีดาษ ไข้กาฬ รับประทานแก้พิษเมาเบื่อแก้เมสุรา แก้พิษภายในให้ตกสิ้น บารุงหัวใจ
บารุงธาตุ แก้โรคหัวใจบวม ถอนพิษผิดสาแดง แก่ไม่ผูก ไม่ถ่าย แก้กาเดา แก้ลม ทั้งต้น ปรุงเป็นยาแก้ไข้กลับ
(วิกิพีเดีย:เว็บไซต์)
2.3 คะน้ำ (ชื่อวิทยาศาสตร์:Brassica alboglabra) เป็นพืชผักใบเขียวที่นิยมรับประทานทั่วไปโดย
บริโภคส่วนของใบและลา มีถิ่นกาเนิดอยู่ในทวีปเอเชียและปลูกกันมากในประเทศจีน ฮ่องกง ไต้หวัน มาเลเซีย
และประเทศไทย ซึ่งชาวจีนเรียกคะน้าว่า ไก่หลันไช่ ผักคะน้าเป็นผักอายุ 2 ปี แต่ปลูกเป็นผักฤดูเดียว อายุเก็บ
เกี่ยวประมาณ 45-55 วัน[1] ผักคะน้าสามารถปลูกได้ตลอดปี แต่เวลาที่ปลูกได้ผลดีที่สุดในช่วงเดือนตุลาคมเมษายน คะน้ามีวิตามินหลายชนิด เช่น เบต้าแคโรทีน 186.92 ไมโครกรัม/100 กรัม [3] ช่วยลดความเสี่ยงต่อ
การเกิด มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลาไส้ มะเร็งปอด และมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และยังมีวิตามินซีช่วย
เสริมสร้างเนื้อเยื่อให้ชุ่มชื้น และทาให้ระบบภูมิคุ้มกันโรคมีความแข็งแรงสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีแคลเซี่ยมช่วย
เสริ มสร้างกระดูก นอกจากนั้น ยั งพบ กอยโตรเจน (goitrogen)ในคะน้า ซึ่งบริโ ภคมากๆทาให้ ท้องอืด
(วิกิพีเดีย:เว็บไซต์)
2.4 ผักกำดเขียว เป็นผักสดอีกชนิดหนึ่ง ที่มีขายทั่วไป ตลอดปี โดยทั่วไปนิยมนาไปทาเป็นผักกาด
ดอง เพื่อให้มีรสเปรี้ยวเค็ม ใบและเมล็ดพันธุ์ ใช้เป็นยาได้ ผักกาดเขียว มีวิตามินเออยู่ปริมาณมาก ทาง
การแพทย์จีน จัดเป็นผักรสเผ็ด ฤทธิ์อุ่น ไม่มีพิษ มีสรรพคุณแก้ไอ ขับเสมหะ เมล็ดพันธุ์เป็นยาแก้ ปวด
ท้อง ท้องอืดท้องเฟ้อ กระเพาะเย็น ไอเสมหะมาก มีการใช้เป็นตารับยาอย่างง่าย ๆ ดังนี้ หวัดเย็น เบื่อ
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อาหาร ผักกาดเขียวครึ่งกิโลกรัม เต้าหู้ สาม ชิ้น มะขามป้อมสี่ผล ขิงสดสี่กรัม เติมน้าลงไปอีกสี่ถ้วย ต้ ม
จนเดือด ดื่มน้ายาขนาดร้อน ๆ ดื่มหมดแล้วห่มผ้า ให้เหงื่อออก นิ่วในทางเดินปัสสาวะ ผักกาดเขียว 1
กิโลกรัม กับแห้วสด ครึ่งกิโลกรัม ต้มดื่มแทนน้าชา อีกสูตรหนึ่งคือ ผักกาดเขียว 1 กิโลกรัม กับเปลือก
แตงโม 60 กรัม ต้มดื่มแทนน้าชา รักษาอาการเหงือกอักเสบ บวมมีหนอง ใบผักกาดเขียว อบแห้ง บด
เป็นผง ทาถูบนบริเวณที่เป็นไขข้ออักเสบ เมล็ดพันธุ์ผักกาดเขียว อบแห้ง บดเป็นผง 30 กรัม เติม
น้าส้มซีอิ๊ว (เจี๊ยกโฉ่) อีกจานวนพอเหมาะ และน้าอีกเล็กน้อย คนให้เข้ากันดี น้ายาที่ได้ห่อด้วย ผ้าขาว
บาง พอกไว้ที่ปวดประมาณ 3 ชั่วโมง ทาเช่นนี้ทุก 3-5 วัน (วิกิพีเดีย:เว็บไซต์)
2.5 มะระขี้นก เป็นผักพื้นบ้านที่ขึ้นได้ทั่ว ๆ ไป ลูกเล็กรูปร่างคล้ายกระสวย ผิวเปลือกขรุขระและมี
ปุ่มยื่นออกมา ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อแก่จะมีสีเหลืองอมแดง ปลายผลจะแตกเป็น 3 แฉก นกชอบมาจิกกินทั้งผล
และเมล็ด แล้วก็ถ่ายเมล็ดไว้ตามที่ต่าง ๆ จึงเรียกกันว่ามะระขี้นก
มะระขี้นก มีรสขมกว่ามะระจีน จึงนิยมกินในหมู่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ผลอ่อนนาไปต้มหรือเผากินได้ทั้ง
ลูก ผลแก่ต้องนามาผ่ากลาง คว้านเมล็ดออกเสียก่อน การลดความขมของมะระขี้นกนั้นทาได้โดยต้มน้าให้เดือด
จัด ใส่เกลือสักหยิบมือ ลวกมะระในน้าเดือดสักครู่ มะระจะยังคงมีผลสีเขียวสด หรือจะต้มกินกับน้าพริกก็ได้
บางครั้งราดด้วยกะทิสดเพื่อเพิ่มรสชาติ
การปรุงแกงจืดมะระขี้นกยัดไส้หมูสับ ต้องต้มนานหน่อยให้ความขมจางลง หรือปรุงอาหารเผ็ด เช่น
พะแนงมะระขี้นกยัดไส้ หรือเป็นแกงเผ็ดก็ได้ ถ้าจะนาไปปรุงอาหารผัด เช่น ผัดกับไข่ ให้ต้มน้าแล้วเททิ้งหนึ่ง
ครั้ง
นอกจากใช้ผลเป็นอาหารแล้ว ใบของมะระขี้นกก็นามาทาอาหารได้ แต่ไม่นิยมกินสดเพราะมีรสขม
ยอดมะระลวกเป็นผักจิ้มกินกับน้าพริก หรือกับปลาป่นของชาวอีสาน ยิ่งเด็ดยิ่งแตกยอดเพิ่มอีก ทางภาคเหนือ
นิยมนายอดมะระสดมากินกับลาบ หรือนาไปทาแกงคั่ว แกงเลียง และแกงป่า ได้รสน้าแกงที่ขมเฉพาะตัว
ทางอีสานนิยมนาใบมะระขี้นกใส่ลงไปในแกงเห็ดแบบพื้นบ้านจะทาให้แกงมีรสขมนิด ๆ กลมกล่อม
มาก บ้างนิยมนาใบมะระมาต้มหรือลวกจิ้มน้าพริก (วิกิพีเดีย:เว็บไซต์)
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำร
3.1 วัสดุ อุปกรณ์
1. หลอดทดลอง
จานวน 8 หลอด
2. บีกเกอร์
จานวน 8 ใบ
3. แท่งแก้วคนสาร
จานวน 1 แท่ง
4. แป้งมัน
จานวน 1 ช้อนชา
5. มีด
จานวน 1 เล่ม
6. กะละมัง
จานวน 1 ใบ
7. ผ้าขาวบาง
จานวน 4 ผืน
8. เตาไฟฟ้า
จานวน 1 เตา
9. เครื่องปั่น
จานวน 1 เครื่อง
10. สารละลายไอโอดีน
จานวน 1 ขวด
11. น้าส้มคั้น 100% จานวน 3 ยี่ห้อ ได้แก่ มาลี ทิปโก้ ยูเอฟซี
12. ผัก 4 ชนิด ได้แก่ ใบย่านาง คะน้า ผักกาดเขียว มะระขี้นก

จานวนอย่างละ 100 ml.
จานวนอย่างละ 100 กรัม

3.2 วิธีดำเนินกำร การศึกษาเรื่องการทดสอบวิตามินซีในน้าส้มคั้น 100% ยี่ห้อต่างๆ และในน้าผัก ได้
ดาเนินการทดลอง ดังนี้
1. วิธีทำกำรทดสอบวิตำมินซีในน้ำส้มคั้น 100% จำนวน 3 ยี่ห้อ ได้แก่ มำลี ทิปโก้ ยูเอฟซี
1.1 หยดสารละลายไอโอดีนในน้าแป้งสุก จะได้สารละลายสีน้าเงิน
1.2 แบ่งสารละลายสีน้าเงินที่ได้จากขั้นตอนแรกออกเป็น 3 หลอดทดลอง หลอดละ 25 ml.
1.3 หยดน้าส้มคั้น 100% ยี่ห้อ มาลี ลงในหลอดทดลองที่ 1 นับจานวนหยดและสังเกตการ
เปลี่ยนสีของสารสะลายสีน้าเงิน ถ้าสารละลายสีน้าเงินเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่น ในปริมาณ
จานวนน้อยหยด แสดงว่ามีปริมาณวิตามินซีสูง
1.4 หยดน้าส้มคั้น 100% ยี่ห้อ ทิปโก้ ลงในหลอดทดลองที่ 2 นับจานวนหยดและสังเกตการ
เปลี่ยนสีของสารสะลายสีน้าเงิน ถ้าสารละลายสีน้าเงินเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่น ในปริมาณ
จานวนน้อยหยด แสดงว่ามีปริมาณวิตามินซีสูง
1.5 หยดน้าส้มคั้น 100% ยี่ห้อ ยูเอฟซี ลงในหลอดทดลองที่ 3 นับจานวนหยดและสังเกต
การเปลี่ย นสี ของสารสะลายสีน้าเงิน ถ้าสารละลายสี น้าเงินเปลี่ ยนเป็นสี ขาวขุ่น ใน
ปริมาณจานวนน้อยหยด แสดงว่ามีปริมาณวิตามินซีสูง
1.6 จดบันทึกลงในแบบบันทึกผลการทดลอง
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2. วิธีทำกำรทดสอบวิตำมินซีในน้ำผัก 4 ชนิด ได้แก่ ใบย่ำนำง คะน้ำ ผักกำดเขียว มะระขี้นก
2.1 นาผักทั้ง 4 ชนิด มาล้างให้สะอาด และพักไว้ให้สะเด็ดน้า
2.2 นาผักทั้ง 4 ชนิดมาหั่น แล้วชั่งน้าหนัก ชนิดละ 100 กรัม ปั่นผักแต่ละชนิดให้ละเอียด
แล้วคั้นเอาแต่น้า
2.3 หยดสารละลายไอโอดีนในน้าแป้งสุก จะได้สารละลายสีน้าเงิน
2.4 แบ่งสารละลายสีน้าเงินที่ได้จากขั้นตอนที่ 3 ออกเป็น 4 หลอดทดลอง หลอดละ 25 ml.
2.5 หยดน้าผักใบย่านางลงในหลอดทดลองที่ 1 นับจานวนหยดและสังเกตการเปลี่ยนสี ของ
สารสะลายสีน้าเงิน ถ้าสารละลายสีน้าเงินเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่น ในปริมาณจานวนน้อย
หยด แสดงว่ามีปริมาณวิตามินซีสูง
2.6 หยดน้าผักคะน้าลงในหลอดทดลองที่ 2 นับจานวนหยดและสังเกตการเปลี่ยนสี ของสาร
สะลายสีน้าเงิน ถ้าสารละลายสีน้าเงินเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่น ในปริมาณจานวนน้อยหยด
แสดงว่ามีปริมาณวิตามินซีสูง
2.7 หยดน้าผักกาดเขียวลงในหลอดทดลองที่ 3 นับจานวนหยดและสังเกตการเปลี่ยนสี ของ
สารสะลายสีน้าเงิน ถ้าสารละลายสีน้าเงินเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่น ในปริมาณจานวนน้อย
หยด แสดงว่ามีปริมาณวิตามินซีสูง
2.8 หยดน้าผักมะระขี้นกลงในหลอดทดลองที่ 4 นับจานวนหยดและสังเกตการเปลี่ยนสีของ
สารสะลายสีน้าเงิน ถ้าสารละลายสีน้าเงินเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่น ในปริมาณจานวนน้อย
หยด แสดงว่ามีปริมาณวิตามินซีสูง
2.9 จดบันทึกลงในแบบบันทึกผลการทดลอง
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บทที่ 4
ผลกำรศึกษำ
จากการศึกษาวิตามินซีในน้าส้มคั้น 100% ยี่ห้อต่างๆ และในน้าผัก ซึ่งได้ดาเนินการโดยใช้สารละลาย
สีน้าเงิน ได้ผลการศึกษา ดังนี้
ตำรำงที่ 1 เปรียบเทียบปริมำณวิตำมินซีในน้ำส้มคั้น 100% จำแนกตำมยี่ห้อ
จำนวนหยดของน้ำส้มคั้น 100%
กำรทดสอบ
ยี่ห้อ มำลี
ยี่ห้อ ทิปโก้
ยี่ห้อ ยูเอฟซี
ครั้งที่ 1
7
11
9
ครั้งที่ 2
9
11
9
ครั้งที่ 3
8
9
8
ค่ำเฉลี่ย
8
10.34
8.67
จากตารางที่ 1 ผลการศึกษา พบว่า ในน้าส้มคั้น 100% ยี่ห้อมาลี มีปริมาณวิตามินซีสูงที่สุด รองลงมา
คือน้าส้มคั้น 100% ยี่ห้อทิปโก้ และน้าส้มคั้น 100% ยี่ห้อยูเอฟซี มีปริมาณวิตามินซีน้อยที่สุด
ตำรำงที่ 2 เปรียบเทียบปริมำณวิตำมินซีในผักสด จำแนกตำมชนิด
จำนวนหยดของน้ำผัก
กำรทดสอบ
ใบย่ำนำง
คะน้ำ
ผักกำดเขียว
ครั้งที่ 1
11
12
11
ครั้งที่ 2
14
13
13
ครั้งที่ 3
12
11
14
ค่ำเฉลี่ย
12.34
12
12.67

มะระขี้นก
12
11
11
11.37

จากตารางที่ 2 ผลการศึกษา พบว่า ในมะระขี้นก มีปริมาณวิตามินซีสูงที่สุด รองลงมาคือคะน้า ใบ
ย่านาง และผักกาดเขียว มีปริมาณวิตามินซีน้อยที่สุด

9

บทที่ 5
สรุปผลกำรศึกษำ อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลกำรศึกษำ
1. น้าส้มคั้น 100% ยี่ห้อมาลี มีปริมาณวิตามินซีสูงที่สุด รองลงมาคือน้าส้มคั้น 100% ยี่ห้อทิปโก้
และน้าส้มคั้น 100% ยี่ห้อยูเอฟซี มีปริมาณวิตามินซีน้อยที่สุด
2. มะระขี้นก มีปริมาณวิตามินซีสูงที่สุด รองลงมาคือคะน้า ใบย่านาง และผักกาดเขียว มีปริมาณ
วิตามินซีน้อยที่สุด
5.2 อภิปรำยผล
1. จากการทดสอบปริมาณวิตามินซีในน้าส้มคั้น 100% จานวน 3 ยี่ห้อ พบว่าน้าส้มคั้น 100% ยี่ห้อ
มาลี มีปริมาณวิตามินซีสูงที่สุด รองลงมาคือน้าส้มคั้น 100% ยี่ห้อทิปโก้ และน้าส้มคั้น 100% ยี่ห้อยูเอฟซี มี
ปริมาณวิตามินซีน้อยที่สุด อาจเป็นเพราะ กรรมวิธีในการผลิตแตกต่างกัน แหล่งที่มาของส้มเขียวหวาน
แตกต่างกัน ความสดใหม่ของส้มเขียวหวาน วันเดือนปีที่ผลิตแตกต่างกัน จึงทาให้ปริมาณวิตามินซีในน้าส้มคั้น
100% แต่ละยี่ห้อแตกต่างกัน
2. จาการทดสอบปริมาณวิตามินซีในผัก จานวน 4 ชนิด พบว่า มะระขี้นก มีปริมาณวิตามินซีสูงที่สุด
รองลงมาคือคะน้า ใบย่านาง และผักกาดเขียว มีปริมาณวิตามินซีน้อยที่สุด อาจเป็นเพราะ ประเภทของผักสด
ที่นามาทดสอบ คือ ใบย่านาง คะน้า ผักกาดเขียว นาใบมาทาการทดสอบ แต่มะระขี้นกนาผลมาทดสอบแทน
ใบ
5.3 ข้อเสนอแนะ
1. การทดสอบปริมาณวิตามินซีในน้าส้มคั้น ควรเป็นน้าส้มที่คั้นเอง และหลากหลายสายพันธุ์
2. การทดสอบปริมาณวิตามินซีในผัก ควรเลือกผักที่มีน้าเป็นส่วนประกอบมาก เพราะจะทาให้คั้นได้
ง่ายขึ้น
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๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕)

11

ภำคผนวก

12

อุปกรณ์ในกำรทดสอบ

น้ำแป้งต้มสุก

13

ล้ำงผักให้สะอำด

ชั่งผักปริมำณ 100 กรัม

หั่นผักเตรียมปั่น

ปั่นผักให้ละเอียด

คั้นเอำแต่น้ำผัก

14

ขั้นตอนกำรทดสอบปริมำณวิตำมินซีในน้ำส้มคั้น 100%

หยดน้ำส้มคั้น 100% ลงในสำรละสำยสีน้ำเงิน

ผลกำรทดสอบปริมำณวิตำมินซีในน้ำส้มคั้น 100%

15

ขั้นตอนกำรทดสอบปริมำณวิตำมินซีในผักทั้ง 4 ชนิด

หยดน้ำผักแต่ละชนิดลงในสำรละสำยสีน้ำเงิน

ผลกำรทดสอบปริมำณวิตำมินซีในผัก

