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บทคัดยอ  

ชะคราม  (Suaeda maritima) เปนพืชที่อยูในวงศ  Chenopodiaceae เปนพรรณไมพุมเตี้ย  สูง
ประมาณ   1  เมตร มีลักษณะใบสีเขียวอวบน้ํา  เมื่อแกมีสีแดงอมมวง  รูปรางของใบเรียวยาว  1-6 
เซนติเมตร  พบไดทั่วไปตามปาชายเลนที่มีดินเค็มและชื้น  เปนพืชทองถ่ินในหลายพื้นที่ของประเทศ
ไทย  รวมทั้งเขตอําเภอมหาชัย  จังหวัดสมุทรสาคร  การวิจัยคร้ังนี้สกัดสารจากใบชะครามสดและลวก
ดวยตัวทําละลาย (2% HCl ใน Methanol)   แลวนํามาวิเคราะหหาปริมาณสารประกอบฟนอลิคทั้งหมด
โดยวิธี Folin ciocalteau reagent พบวาสารสกัดจากชะครามใบออนสีเขียวสดมีปริมาณสารประกอบฟ
นอลิคทั้งหมดสูงสุด เทากับ 328.62 ± 0.011 mg GAE/g   และเมื่อวิเคราะหหาความสามารถในการตาน
อนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH พบวาชะครามใบแกสีเขียวลวกมีเปอรเซ็นตในการกําจัดอนุมูลอิสระสูงสุด
เทากับ  44.91 ± 0.020ในการศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑอาหารจากชะครามเพื่อใชเปนอาหารเพื่อ
สุขภาพในตํารับอาหารได  4 เมนู  จากการศึกษาพบวา  สามารถแปรรูปเปนอาหารเพื่อสุขภาพ  ซ่ึงมี
ประโยชนและสรรพคุณทางยาเปนอาหารทางเลือกชนิดหนึ่งไดในอนาคต 
 

คําสําคัญ: ชะคราม/ สารตานอนุมูลอิสระ/ ผลิตภัณฑจากชะคราม 
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Abstract 
Seablite (Suaeda maritima) is a plant belonging in Chenopodiaceae. Shrub species is low, 

about one meter high. Leaves are succulent and linear and flattened at 1-6 cm long. Young or newly 
leaves are green turning to purplish red when reach maturity. Annual seablite is a domestic plant in 
various regions of Thailand, including Mahachai District, Southern part of Samut- Sakhon. In this 
research seablite was extracted from fresh leaves and scalded leaves with 2% HCl in Methanol. 
Total phenolic compound was determined by using Folin-ciocalteau reagent. It was found that 
amount of Total phenolic compound of seablite fresh leaves bright green extracted was a maximum 
amount of  328.62 ± 0.011 mg GAE/g. The analysis of antioxidant activity by DPPH found that 
seablite scalded green leaves have the highest antioxidant activity of 44.91%. In addition, the study 
was conducted to explore the possibility of processing seablite into food for health products. It was 
found that seablite was suitable to be processed into food for 4 menus of health products. With its 
medicinal properties, it can provide alternative source for food product.  
 

Keywords: Suaeda maritima (Seablite)/ Antioxidants/ Products Processing from Suaeda maritima 
 

บทนํา 
ปจจุบันหลายประเทศทั่วโลกไดให

ความสนใจ  ในการนําพืช ผักและผลไมมาเปน
อาหารเพื่อใชบํารุงรักษาสุขภาพและชวยใน
การปองกันและรักษาโรคตางๆหลายชนิด 
โดยเฉพาะการบริโภคผักพื้นบาน  ซ่ึงพบวามี
สารประกอบฟนอลิคทั้งหมด  ซ่ึงเปนสารตาน
อนุมูลอิสระชนิดหนึ่งที่ เปนประโยชนตอ
รางกาย   นอกจากนี้สารประกอบฟนอลิค
ทั้งหมดจัดเปนสารตานอนุมูลอิสระที่ไดจาก
ธรรมชาติจึงมีความปลอดภัยในการบริโภค 
และชวยลดการใชสารเคมีในผลิตภัณฑอาหาร
ไ ด ดี   ซ่ึ ง คุ ณ ส ม บั ติ ดั ง ก ล า ว เ ห ล า นี้ มี
ความสัมพันธกับคุณสมบัติการเปนสารตาน

อนุมูลอิสระในพืช ผักและผลไม (โอภา  วัชระ
คุปต, 2550) 

ชะคราม เปนพืชที่อยูในวงศ 
Chenopodiaceae มีช่ือวิทยาศาสตร Suaeda 
maritima และมีช่ืออ่ืนคือ  ชักคราม  ชะคราม 
สาคราม  ลาคราม  หรือ  ลาคราม  เปนไมพุมเตี้ย
สามารถพบเห็นไดตามบริเวณปาชายเลนหรือ
รอบๆนาเกลือ ซ่ึงจะขึ้นทั่วไปบริเวณทุงโลง 
แดดจัด  ลักษณะเปนไมพุมขนาดเล็กสู ง
ประมาณ  1 เมตร  ลําตนเดี่ยวแตกกิ่งกานตั้งแต
โคนตน ลําตนแกมีผิวหยาบที่เกิดจากรอยของ
ใบที่รวงหลนไปแลว  ใบเปนพุมแพรกระจายมี
ลักษณะใบเปนใบเดี่ยวเรียงสลับเบียดแนนยาว
ประมาณ   1-6 เซนติเมตร  ใบอวบน้ํามีสีเขียว
สด  ในฤดูแลงจะเปลี่ยนเปนสีแดงอมมวง
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ออนๆ  ในสวนของดอกจะออกที่ปลายยอด
เปนชอแบบชอแยกแขนงยาวประมาณ 3-18 
เซนติเมตร แตละกระจุกประกอบดวยดอกยอย
จํานวนมาก  ใบประดับที่อยูระดับต่ํามีขนาด
ใหญลักษณะคลายใบและมีขนาดเล็กลงไป
ทางปลายชอ  ใบประดับยอยที่ฐานวงกลีบรวม
มี 2-3  ใบ  รูปขอบขนานมนโปรงใสและติด
คงทนมี สี เขี ยวหรือสี เขี ยวอมมวง    ผลมี
ลักษณะกลมขนาดเล็กมีเสนผานศูนยกลาง
ประมาณ  2-2.5  เซนติเมตร  การใชประโยชน
โดยการนําสวนใบและกานมาประกอบอาหาร
และเปนแหลงอาหารของสัตวตามธรรมชาติ 
(สํานักอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง   กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,  2552) 
และยังพบวาชะครามมีสรรพคุณสามารถ
นํ ามาใช ในการรักษาโรคต างๆ  ได    ซ่ึ ง
สอดคลองกับงานวิจัยอ่ืนๆ ที่พบวาชะคราม
สามารถชวยขับปสสาวะ   รักษาโรคโกโนเรีย   
รักษารากผม  และใชเปนยาแกพิษของยางของ
ตนตาตุมที่ทําใหเกิดอาการผื่นคันและบวมแดง
ไดเมื่อสัมผัส (เพ็ญนภา ทรัพยเจริญ, 2549)   
นอกจากนี้ชะครามยังมีประโยชนดานอื่นๆ 
โดยมีประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อ 
B. cereus, L. mesenteroid, L. plantarum และ 
S. aureus (ดวงฤดี  หวั้นหนู และคณะ, 2553) 
และยังมีฤทธิ์ตานเอนไซมอะเซทิลโคลีนเอส
เทอเรส ซ่ึงเปนสาเหตุของโรคความจําเสื่อม 
(พราววีร ล่ิมทอง และคณะ, 2553) ในงานวิจัย
ตางประเทศมีการรายงานวา ชะครามสามารถ
รักษาภูมิคุมกันในหนูเมาสไดในหองทดลอง 

(Seo et al., 2005) และยังมีคุณสมบัติเปนสาร
ตานอนุมูลอิสระและชวยเพิ่มภูมิคุมกันใน
รางกาย (Jithesh et al., 2006) และมีฤทธิ์
ตานทานอาการเจ็บปวดไดดี (Ibrahim, et al., 
2007)   
 นอกจากนี้ชะคราม   เปนพืชสมุนไพรที่
สามารถนํามาสกัดสารเพื่อใหไดสารประกอบฟ-
นอลิค  ซ่ึงเปนสารตานอนุมูลอิสระชนิดหนึ่ง 
เพื่อนํามาใชในการรักษาโรคตางๆโดยเฉพาะ
โรคมะเร็ง และมีขอดี  คือ  ชะครามขยายพันธุ
ไดงายและมีปริมาณมากหาไดงายจากปาชาย-
เลน อันเปนความหวังอีกทางหนึ่งที่จะสามารถ
ชวย ชีวิต ผูป วยและยืดอายุตอไปได    ซ่ึ ง
งานวิจัยทางดานนี้ยังมีการศึกษาไมมากนักใน
ประเทศไทย  ดังนั้นในการแปรรูปผลิตภัณฑ
อาหารจากสมุนไพร อาทิเชน  ชะครามซึ่งเปน
พืชที่มีสารตานอนุมูลอิสระเพื่อใชปองกัน
รักษาโรคตางๆ  นอกจากนี้ยังเปนที่ตองการ
ของมนุษยชาติเปนอยางมาก ดังเชน  การแปร
รูปจากวัชพืชเพื่อนํามาใชประโยชนในการ
รักษาโรค  ซ่ึงชะครามเปนวัชพืชที่สามารถ
นํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑไดดีเพราะชะคราม
เปนวัชพืชที่เจริญเติบโตไดงายในบริเวณที่ดิน
เค็มตามชายฝงนาเกลือเวลาจะเลือกชะครามมา
ปรุงอาหารมักเลือกใชใบออนในการประกอบ
อาหาร  ซ่ึงชะครามแฝงไวดวยสารตานอนุมูล
อิสระและยังสามารถพัฒนาไปเปนผลิตภัณฑ
อาหารเพื่อสุขภาพตางๆมากมายในอนาคต 
 งานวิจั ยค ร้ังนี้ มุ ง เนนศึกษาสาร -
ประกอบฟ นอ ลิ คทั้ ง หมดและทดสอบ
ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระของ
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ชะคราม  โดยเลือกศึกษาบริเวณสวนใบของ
ชะครามทั้งใบสีเขียวและใบสีแดงอมมวงมา
ทําการวิเคราะหหาปริมาณสารประกอบฟนอ-
ลิคทั้งหมด  สารตานอนุมูลอิสระ  และทําการ
แปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพจากชะครามเพื่อการ
นํ าไปใชประโยชน   และเพื่ อ เปนอาหาร
ทางเลือกตานมะเร็งในอนาคต 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การเตรียมพืชและการสกัดสารจากใบชะคราม 

1. นําชะครามมาเด็ดใบโดยแยกใบ
ออนสีเขียว  ใบแกสีเขียว  และใบสีแดงอมมวง
แบงใบชะครามออกเปน  6 ตัวอยาง  คือ  (ใบ
ออนสีเขียวสด,  ใบแกสีเขียวสด,  ใบสีแดงอม
มวงสด, ใบออนสีเขียวลวก,  ใบแกสีเขียวลวก, 
ใบสีแดงอมมวงลวก) 

2. นําใบชะครามทั้ง  6 ตัวอยางมาชั่ง
ตัวอยางละ 100 กรัม ลางทําความสะอาด 

3. นําใบชะคราม  3 ตัวอยาง  คือ  ใบ
ออนสีเขียวสด,  ใบแกสีเขียวสด,  ใบสีแดงอม
มวงสด มาปนใหละเอียดดวยเครื่องปน 

4. นําใบชะครามที่เหลืออีก 3 ตัวอยาง 
คือ  ใบออนสีเขียว,  ใบแกสีเขียว,  ใบสีแดงอม
มวง  มาลวกทีละตัวอยางๆในหมอเปนเวลา  30 
นาที 

5.  เมื่อครบกําหนดนํามาแชน้ําที่ใส
น้ําแข็งไวและลางดวยน้ําธรรมดาอีก  2 รอบ 
จากนั้นนําขึ้นมาบีบเบาๆใหน้ําออก  จนกวา
ความเค็มจะหายไป และนํามาปนใหละเอียด
ดวยเครื่องปน 

6. นําชิ้นสวนใบชะครามที่ปนละเอียด
แลวทั้ง 6 ตัวอยางมาชั่งใหได 1 กรัม 

7. หมักดวย  2% HCl ในเมทานอล 
ปริมาตร  4 ml ใน  tube ปดดวยแผนพาราฟลม
บมไวที่มืดในอุณหภูมิหองเปนเวลา 24 ช่ัวโมง 

8. เมื่อครบกําหนดนําสารสกัดใบ
ชะครามทั้ง  6 ตัวอยาง มาปนเหวี่ยง 2,000 rpm  
นาน 10 นาที และเก็บสวนใส  
 
การหาปริมาณสารประกอบฟนอลิคท้ังหมด
ของใบชะคราม  
 1. วิธีสรางกราฟมาตรฐาน Gallic 
acid 

 1.1  เตรียม  Stock solution ของ
สารละลาย  Gallic acid จากความเขมขน  500 
มิลลิกรัมตอเดซิลิตร  

 1.2 ปรับความเขมขนของสาร-
ละลาย Gallic acid ใหมีระดับความเขมขนเปน 
5, 20, 40, 80, 160, 320 และ 500 มิลลิกรัมตอ
เดซิลิตร 

 1.3 เติมน้ํากลั่น 125 ไมโครลิตรใน
หลอด Blank และเติมสารละลาย  Gallic acid 
ที่ระดับความเขมขนตางๆ 5, 20, 40, 80, 160, 
320, 500 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร ที่เตรียมไว  125 
ไมโครลิตร จากนั้นเติมน้ํากลั่น  500 ไมโคร- 
ลิตร และสารละลาย  Folin ciocalteau reagents 
125 ไมโครลิตร  ใหครบทุกหลอดผสมใหเขา
กันและบมที่อุณหภูมิหองในที่มืด 6 นาที 

 1.4 เมื่อครบกําหนดเติมสารละลาย 
7% โซเดียมคารบอเนต  1,250 ไมโครลิตรและ
น้ํากลั่น  1,000 ไมโครลิตรใหครบทุกหลอด 
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ผสมใหเขากันและบมที่อุณหภูมิหองในที่มืด
นาน 90 นาที 

 1.5 จากนั้นวัดการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น 760 นาโนเมตร 

 1.6 นําคาการดูดกลืนแสงของสาร-
สารละลายมาตรฐาน  Gallic acid ที่ความเขมขน
ตางๆมาหาคาเฉลี่ยและนําคาเฉลี่ยที่ไดมาหา
ความสัมพันธ เ ชิง เสน เพื่ อนํ ามาใช ในการ
คํานวณหาปริมาณฟนอลิคทั้งหมด 
           2. วิธีวิเคราะหสารสกัดชะคราม 

 2.1 เตรียมสารสกัดชะครามทั้ง  6 
ตัวอยาง 

 2.2 เติมน้ํากลั่น  125 ไมโครลิตรใน
หลอด Blank และเติมสารสกัดใบชะครามทั้ง  6 
ตัวอยางที่เตรียมไว  125 ไมโครลิตร  ในหลอด
ทดลอง 

 2.3 จากนั้นเติมน้ํากลั่น  500ไมโคร-
ลิตร  และสารละลาย  Folin ciocalteau reagents 
125 ไมโครลิตร  ใหครบทุกหลอดผสมใหเขากัน
และบมที่อุณหภูมิหองในที่มืด 6 นาที 

 2.4 เติมสารละลาย  7% โซเดียม
คารบอเนต  1,250 ไมโครลิตรและน้ํากลั่น  1,000 
ไมโครลิตรใหครบทุกหลอด  ผสมใหเขากันและ
บมที่อุณหภูมิหองในที่มืดนาน 90 นาที 

 2.5 วัดการดูดกลืนแสงที่ความยาว
คลื่น 760 นาโนเมตร 

 2.6 นําคาการดูดกลืนแสงของสาร-
ละลายตัวอยางทั้ง  6 ตัวอยางๆ  มาหาคาเฉลี่ย
และคํานวณหาปริมาณฟนอลิคทั้งหมดโดย
เทียบจากกราฟมาตรฐานของ Gallic acid 

 

การทดสอบฤทธิ์ ในการกําจัดอนุมูล  โดยวิธี 
DPPH  
             1. วิธีสรางกราฟมาตรฐาน Trolox 

 1.1 เตรียม  Stock solution ของ
สารละลาย  Trolox ความเขมขน 2.5 มิลลิโม-
ลาร  

 1.2 ปรับความเขมขนของสาร-
ละลาย  Trolox จาก  Stock solution ใหมีระดับ
ความระดับความเขมขนเปน  25, 50, 100, 200, 
400, 800 ไมโครโมลาร 

 1.3 เติมสารละลาย  Methanol  150 
ไมโครลิตรในหลอด Blank และเติมสารละลาย 
Trolox แตละความเขมขน  150 ไมโครลิตร ใน
หลอดทดลอง 

 1.4 เติมสารละลาย  DPPH 2,850 
ไมโครลิตร  ใหครบทุกหลอดปดดวยพาราฟลม
บมในที่มืดนาน 24 ช่ัวโมง 

 1.5 วัดคาการดูดกลืนแสงที่ความ
ยาวคลื่น 515 นาโนเมตร  

 1.6  นํ าค าก ารดู ดกลืนแสงของ
สารละลายมาตรฐาน  Trolox ที่ความเขมขน
ตางๆ มาหาคาเฉลี่ยและหาความสัมพันธเชิงเสน
เพื่อนํามาใชในการคํานวณหาความสมารถใน
การตานอนุมูลอิสระในสารละลายตัวอยาง  

2. วิธีวิเคราะหสารสกัดชะคราม 
 2.1 เตรียมสารสกัดชะครามทั้ง 6  
 2.2 เติมสารละลายเมทานอล  150 

ไมโครลิตรในหลอด Blank และเติมสารสกัดใบ
ชะครามทั้ง  6 ตัวอยางที่เตรียมไว  150 ไมโคร- 
ลิตร ในหลอดทดลอง 
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 2.3 เติมสารละลาย  DPPH 2,850 
ไมโครลิตร  ใหครบทุกหลอดผสมใหเขากันปด
ดวยพาราฟลมและบมที่อุณหภูมิหองในที่มืด
นาน 24 ช่ัวโมง 

 2.4 วัดคาการดูดกลืนแสงที่ความ
ยาวคลื่น 515 นาโนเมตร 

 2.5 นําคาการดูดกลืนแสงของสาร
สกัดตัวอยางทั้ง  6 ตัวอยาง  มาหาคาเฉลี่ยและ
คํานวณหาความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ
โดยเทียบจากกราฟมาตรฐานของ Trolox (25 – 
500 mM/L) 

 

ผลการวิจัย 
การหาปริมาณสารประกอบฟนอลิคท้ังหมด
ของชะคราม 

การหาปริมาณสารประกอบฟนอลิค
ทั้งหมดจากสารสกัดใบชะครามออนสีเขียวสด 
ใบชะครามแกสีเขียวสด  ใบชะครามสีแดงอม

มวงสด   ใบชะครามออนสี เขี ยวลวก  ใบ
ชะครามแกสีเขียวลวก และใบชะครามสีแดง
อมมวงลวก พบวาสารสกัดใบชะครามออนสี
เขียวสดมีปริมาณสารประกอบฟนอลิคทั้งหมด
สูงสุด  รองลงมาคือ  สารสกัดใบชะครามแกสี
เขียวสด, สารสกดัใบชะครามสีแดงอมมวงสด, 
สารสกัดใบชะครามออนสีเขียวลวก,  สารสกัด
ใบชะครามสีแดงอมมวงลวก,  สารสกัดใบ
ชะคร ามแก สี เ ขี ย ว ล วก   โดยมี ป ริ ม าณ
สารประกอบฟนอลิคทั้งหมดเทากับ  328.62 ± 
0.011, 215.44 ± 0.009, 200.89 ± 0.009, 
102.17 ± 0.008, 96.95 ± 0.007 และ 87.08 ± 
0.009 mg  GAE /g   ตามลําดับ (ดังตารางที่ 1) 
ซ่ึ งการหาปริมาณสารประกอบฟนอลิค
ทั้งหมดของสารสกัดใบชะคราม  คํานวณได
จากกราฟมาตรฐานของสารละลาย  Gallic acid  
สมการของกราฟคือ y = 0.0023x, R 2 = 0.996 

 
                ตางรางที ่1 ปริมาณสารประกอบฟนอลิคทั้งหมดของสารสกัดใบชะคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สารสกัดใบชะครามสด 
(1 กรัม) 

ปริมาณสารทัง้หมด 
(มิลลิกรัม Gallic acid ตอสารสกัด 1 กรัม) 

ใบชะครามออนสีเขียวสด 328.62 ± 0.011  
ใบชะครามสีแดงอมมวงสด 215.44 ± 0.009  
ใบชะครามแกสีเขียวสด 200.89 ± 0.009  

ใบชะครามออนสีเขียวลวก 102.17 ± 0.008  
ใบชะครามสีแดงอมมวงลวก 96.95 ± 0.007  
ใบชะครามแกสีเขียวลวก 87.08 ± 0.009  
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การหาความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ
ของสารสกัดใบชะคราม 

ก า รทดสอบนี้ เ ป น ก า รทดสอบ
เปอรเซ็นตการกําจัดอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH 
ของสารสกัดใบชะครามออนสีเขียวสด  สาร
สกัดใบชะครามแกสีเขียวสด   สารสกัดใบ
ชะครามสีแดงอมมวงสด  สารสกัดใบชะคราม
ออนสีเขียวลวก  สารสกัดใบชะครามแกสีเขียว
ลวก  และสารสกัดใบชะครามสีแดงอมมวง
ลวก  โดยพบวาทุกสารสกัดมีเปอรเซ็นตการ
กําจัดอนุมูล  DPPH   ซ่ึงสารสกัดใบชะคราม
ออนสีเขียวสดมีเปอรเซ็นตการกําจัดอนุมูล
อิสระโดยวิธี DPPH  สูงสุด  รองลงมา คือ สาร

สกัดใบชะครามแกสีเขียวสด ใบชะครามสีแดง
อมมวงลวก,  ใบชะครามสีแดงอมมวงสด,  ใบ
ชะครามออนสีเขียวลวก,  และใบชะครามแกสี
เขียวลว โดยมีเปอรเซน็ตการกําจัดอนุมูลอิสระ
โดยวิธี DPPH  เทากับ  59.04%, 55.28%, 
53.86%, 51.01%, 49.79% และ 44.91% 
ตามลําดับ (ดังตารางที่ 2) โดยพบวา สารสะกัด
ใบชะครามแกสีเขียวลวกมีสมบัติของการเปน
สารตานอนุมูลอิสระดีที่สุด ซ่ึงเปอรเซ็นตการ
กําจัดอนุมูลอิสระโดยวิธี  DPPH  ของสารสกัด
ใบชะครามเปรียบเทียบไดจากกราฟมาตรฐาน
ของสารละลาย  Trolox จากสมการ y = 0.1094x, 
R 2 = 0.996  

 
                ตางรางที่ 2 เปอรเซ็นตการกําจดัอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH ของสารสกัดใบชะคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การศึกษาผลิตภัณฑอาหารจากใบชะคราม 

จากการศึกษาผลิตภัณฑอาหารจาก
ชะครามสามารถพัฒนาแปรรูปเมนูอาหารได  4 
เมนู คือ หอหมกน้ําใบชะคราม  ยําใบชะคราม 

ทอดมันปลากรายใบชะคราม  และแกงออมปู
ทะเลใบชะคราม  

3.1) หอหมกน้ําใบชะคราม (ภาพที่ 1) 
ตําหรับนี้เปนสูตรของ ศาสตราจารยทานหญิง
งามจิตร จารุพันธ 

สารสกัดใบชะครามสด 
(1 กรัม) 

เปอรเซ็นตในการกําจัดอนุมูล 
อิสระโดยวิธี DPPH  

(% Radical Scavenging) 
ใบชะครามออนสีเขียวสด 59.04 ± 0.005  
ใบชะครามแกสีเขียวสด 55.28 ± 0.005  

ใบชะครามสีแดงอมมวงสด 51.01 ± 0.008  
ใบชะครามออนสีเขียวลวก 49.79 ± 0.016  
ใบชะครามแกสีเขียวลวก 44.91 ± 0.020  

ใบชะครามสีแดงอมมวงลวก 53.86 ± 0.007  
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ขั้นตอนวิธีการทํา  : ลวกใบชะคราม
ใหหายเค็ม  พักไว  และโขลกน้ําพริกแกงใสลง
ไ ป ใ นหม อ ก ว นห อ ห ม ก   ต า ม ด ว ย กุ ง
หอยแมลงภู  ปลาหมึกหอม   และหางกะทิ  1 
1/2  ถวยตวง  จากนั้นใชพายไมอันเล็กกวนให
เขากันกับกะทิและน้ําพริก  เติมน้ําปลา  ใสใบ
ชะครามและไขเปด   จากนั้นนําหางกะทิ  1 1/2  
ถวยตวง  ใสหมอตั้งไฟกลางพอกะทิเดือดตัก
หอหมกที่คนไวใสลงไปในหมอและคนใน
หมอตอ  จากนั้นเติมหัวกะทิที่  1 1/2  ถวยตวง 
คนใหทั่วพอเดือด  ชิมรส  และใสพริกชี้ฟาแดง 
ใบโหรพาและยกขึ้นจากเตา  จากนั้นนําใบยอ
มาลวกแลวนําไปรองในลูกมะพราวที่ผาไว  ตัก
หอหมกน้ําใบชะครามใสลงไปในลูกมะพราว
แตงหนาดวยกะทิ  พริกหั่นเฉียง  มะกรูดซอย 
และใบโหรพา  

รสชาติ :  เผ็ด เค็ม มัน หวาน 
ประโยชนทางอาหาร : เปนอาหารที่มี

คุณคาครบถวนที่เปนประโยชนตอรางกาย  ซ่ึง
มีสวนประกอบที่ เปนอาหารสมุนไพรที่
สามารถชวยในการปรับธาตุและเจริญอาหาร 
ใบชะครามรสเค็มชวยปองกันโรคคอพอก 
นอกจากนี้ยังประกอบไปดวยสารตานอนุมูล
อิสระ 
 สรรพคุณทางยา  

1) มะพราว  รสมันหวาน  บํารุงกําลัง 
บํารุงเสนเอ็น ใชรักษากระดูก 

2) ใบยอออน บํารุงธาตุ  แกไข  แก
ทองรวงในเด็ก แกเหงือกปวดบวม 

3) ใบและผิวมะกรูด  แกโรคลักปด-
ลักเปด ขับลมในลําไส ขับระดู แกจุกเสียด 

4) รากและตนผักชี ชวยละลายเสมหะ 
แกหัด ขับเหงื่อ ขับลม แกทองอืด ทองเฟอ 

5) พริกชี้ฟา  รสเผ็ด  ขับลม  ชวยยอย 
ชวยเจริญอาหาร 

6) กระเทียม  รสเผ็ดรอน  ขับลมใน
ลําไส แกไอ ขับเสมหะ แกโรคทางผิวหนัง  

7) ขา  รสเผ็ดรอน  ชวยขับลม  ขับ
โลหิตรายในมดลูก ขับลมในลําไส 

8) กระชาย  รสเผ็ดรอน  แกทองอืด 
ทองเฟอ ขับลม แกบิดมีตัว ขับพยาธิตัวกลม 

9) ตะไคร  แกปวดทอง  ขับปสสาวะ
บํารุงธาตุ เจริญอาหาร และขับเหงื่อ 

10) พริกไทย  รสเผ็ดรอน  ขับลม  ขับ
เหงื่อ ชวยเจริญอาหาร 

11) โหระพา  ใบรสเผ็ด กล่ินหอม  แก
ทองอืด  แกลมวิงเวียน  ชวยยอยอาหาร  ขับ
เสมหะ 

คุณคาทางโภชนาการ : ใหพลังงาน 
1,703 กิโลแคลอรี  ประกอบดวย น้ํา  78.52 
กรัม, โปรตีน  7.2 กรัม, ไขมัน  6.8 กรัม, 
คารโบไฮเดรต  7.1 กรัม, กาก  34.9 กรัม, ใย
อาหาร  2.0 กรัม, เถา  2.6 กรัม, แคลเซียม
1,994.8 มิลลิกรัม, ฟอสฟอรัส  47.7 มิลลิกรัม, 
เหล็ก  54.1 มิลลิกรัม, วิตามินบีหนึ่ง  1.7 
มิลลิกรัม, วิตามินบีสอง  1.7 มิลลิกรัม, ไอนา-
ซิน 3.4 มิลลิกรัม, วิตามินซี 55.5 มิลลิกรัม 
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           ภาพที่ 1 หอหมกน้ําใบชะคราม 
 

3.2) ยําใบชะคราม  (ภาพที่ 2) ตําหรับ
นี้เปนสูตรของ หมอมเยื้อน ณ บางชาง  

ขั้นตอนวิธีการทํา  : ลางใบชะคราม 
รูดใสลงตมในหมอน้ําดวยไฟกลางใหสุกนุม
นานประมาณ  15-30 นาที  เทใสอางผสม  ขยํา
กับน้ํา 3-4 คร้ัง  บีบน้ําใหแหง  ใสจานพักไว ทํา
น้ํายําโดยผสมน้ํามะนาว  น้ําตาล  และเกลือคน
ใหน้ําตาลละลายในถวย  พักไว จากนั้นลางกุง 
แกะเปลือก  เด็ดหัวไวหาง  ผาหลังดึงเสนดํา 
ออก  ลวกกุงในหมอกะทิดวยไฟกลางพอสุก
ตักใสถวยพักไว จากนั้นใสใบชะครามตมลง
ในจาน  ตักหมูรวนใส  ราดดวย  น้ํายําและหัว
กะทิเคี่ยว  วางกุงลวกขางบน  โรยถ่ัวลิสงคั่ว 
หอมแดงเจียว  และพริกขี้หนูแหงทอดหรือคั่ว 
คลุกเคลาใหเขากัน 

รสชาติ : เปรี้ยว เค็ม หวาน 
ประโยชน : ยําใบชะครามมีประโยชน

และคุณคามากมาย  เชน  รสเปรี้ยวของยําบํารุง
ธาตุน้ํา  รสเผ็ดของน้ําแกงบํารุงธาตุลมแกไข 
ซ่ึงการที่จะมุงประโยชนในการปรับธาตุใดนั้น
ใหปรุงรสเนนไปตามธาตุนั้น ชะครามชวยทํา
ใหทองไมผูก  ขับปสสาวะ  แกหนองใน  และ
รักษารากผมและใบชะครามมีรสเค็มชวย

ปองกันโรคคอพอก  และยังประกอบไปดวย
สารตานอนุมูลอิสระ 
 สรรพคุณทางยา  

1)   ใบชะครามชวยทําใหทองไมผูก  ขับ
ปสสาวะ แกหนองใน และรักษารากผม 

2) น้ํามะนาว ขับเสมหะ  แกกระหาย
น้ํา  แกรอนใน  บํารุงเลือด  แกโรคเลือดออก
ตามไรฟน 

3) พริกชวยเจริญอาหาร  ขับลม  เปนยา
ระบาย ชวยขับเสมหะ แกหวัด 

4)  กระเทียม  รสเผ็ดรอน  ขับลมใน
ลําไส แกไอ ขับเสมหะ แกโรคทางผิวหนัง  

5) หอมแดง  ชวยทําความสะอาดเสน
เลือด ปองกันไมไหหลอดเลือดอุดตัน 

คุณคาทางโภชนาการ :  ใหพลังงาน 
285.67  กิโลแคลอรี ประกอบดวย น้ํา  284.23 
กรัม ไขมัน  3.58 กรัม คารโบไฮเดรต  42.63 
กรัม โปรตีน  21.67 กรัม กาก  7.91 กรัม
แคลเซียม 1,174.66 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส379.86 
มิลลิกรัม เหล็ก  17.49 มิลลิกรัม วิตามินเอ 
26,869.85 IU วิตามินบีหนึ่ง  0.67 มิลลิกรัม 
วิตามินบีสอง  0.34 มิลลิกรัม วิตามินซี  29.1 
มิลลิกรัม 

 

                  

                   ภาพที่ 2 ยําใบชะคราม 
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3.3) ทอดมันปลากรายใบชะคราม  
(ภาพที่ 3)  ตําหรับนี้เปนสูตรของคุณหญิง
พิทักษ ภูบาล 

ขั้นตอนวิธีการทํา : ลวกใบชะคราม
ใหหายเค็มพักไว โขลกพริกไทย  กระเทียมราก
ผักชีจนละเอียด  นําพริกแกงที่เตรียมไวใสใน
ครกตํารวมกับปลากราย   ถ่ัวพูซอย   ใบโหรพา
หั่นฝอย ใบมะกรูดหั่นฝอย ใบชะคราม และไข 
1 ฟอง  โขลกใหเหนียวจนไมติดกับลูกครก
และนวดตอจนไมติดกับครก   จากนั้นนํ า
กระทะตั้งไฟใสน้ํามันใหรอน  เทน้ํามันใสถวย
พอประมาณจุมมือในถวยน้ํ ามันและปน
ทอดมั น เ ป น ลู ก กลมๆแล ว ก ด ให แ บน
พอประมาณ  นําลงทอดในกะทะไฟปานกลาง
ประมาณ  3-5 นาที  พอเหลืองหอม  ใชตระแก
รงตักทอดมันขึ้นจากน้ํามันพักไวบนกระดง
เพื่อใหสะเด็ดน้ํามันและนําไปจัดใสจาน  
จากนั้นทําน้ําจิ้มทอดมัน โดยนํากระเทียม พริก
ช้ีฟา  โขลกใหละเอียด  นําพริกชี้ฟามาหั่นตาม
ขวางแลวผสมน้ําสม  น้ําตาลทราย  เกลือ  และ
น้ําสะอาดใสหมอตั้งไฟรอใหน้ําตาลกับเกลือ
ละลายแลวนําไปใสรวมกับพริกและกระเทียม
ที่โขลกไว หั่นแตงกวาใสในน้ําจิ้ม 

รสชาติ :  เค็ม หวาน 
ประโยชน  : เปนอาหารที่มีคุณคา

ครบถวนที่ เปนประโยชนตอรางกาย   ซ่ึงมี
สวนประกอบที่เปนสมุนไพรที่สามารถชวยใน
การปรับธาตุและเจริญอาหาร นอกจากนี้ใบ
ชะครามมีรสเค็มชวยปองกันโรคคอพอก  และ
ยังประกอบไปดวยสารตานอนุมูลอิสระ 

 สรรพคุณทางยา 
1) มะพราว  รสมันหวาน  บํารุงกําลัง 

บํารุงเสนเอ็น ใชรักษากระดูก 
2) ใบยอออน  ใชกินแกกษัย  แกปวด

ตามขอนิ้วมือนิ้ว เทา   บํารุงธาตุ   แกไข   แก
ทองรวงในเด็ก แกเหงือกปวดบวม 

3) ใบและผิวมะกรูด  กล่ินหอมติด
รอน  ใชปรุงอาหาร  ใบสดชวยดับกลิ่นคาว  แก
โรคลักปดลักเปด  ขับลมในลําไส  ขับระดู  แก
จุกเสียด 

4) รากและตนผักชี ชวยละลายเสมหะ 
แกหัด ขับเหงื่อ ขับลม แกทองอืด เจริญอาหาร 

5) พริกชี้ฟา  รสเผ็ด  ขับลม  ชวยยอย 
ชวยเจริญอาหาร 

6) กระเทียม  รสเผ็ดรอน  ขับลมใน
ลําไส แกไอ ขับเสมหะ แกโรคทางผิวหนัง  

7) ขารสเผ็ดรอน ชวยขับลม  ขับโลหิต
รายในมดลูก ขับลมในลําไส 

8) กระชาย  รสเผ็ดรอน  ใชเปน
เครื่องเทศ  ประกอบอาหาร  แกทองอืด ขับลม 
ขับพยาธิ 

9) ตะไคร  แกปวดทอง  ขับปสสาวะ 
บํารุงธาตุ เจริญอาหาร และขับเหงื่อ 

10) พริกไทย  รสเผ็ดรอน  ขับลม  ขับ
เหงื่อ ชวยเจริญอาหาร 

11) โหระพา  ใบรสเผ็ด กล่ินหอม  แก
ทองอืด  แกลมวิงเวียน  ชวยยอยอาหาร  ขับ
เสมหะ 

คุณคาทางโภชนาการ : ใหพลังงานตอ
รางกาย  211 กิโลแคลอรี  ประกอบดวย 
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ไขมัน 7.7 กรัม, โปรตีน 14.1 กรัม, คารโบไฮ-
เดรต   21.8 กรัม 

หมายเหตุ  : เนื้อปลาตองสดและเย็น
อยูเสมอ  จะทําใหเนื้อทอดมันฟู  ไมยุบเวลา
ทอด, ไฟที่ใชควรเปนไฟปานกลาง เนื่องจาก
ถาใชไฟแรงจะทําใหขางในไมสุกและผักดํา 
และนอกจากนี้เวลานวดควรใสน้ําเกลือจะทํา
ใหเนื้อปลามีความเหนียวมากขึ้น 

 

 
      ภาพที่ 3 ทอดมันปลากรายใบชะคราม 
 

3.4) แกงออมปูทะเลใบชะครา  (ภาพที่ 
4) ตําหรับนี้เปนสูตรของหมอมเยื้อน ณ บาง
ชาง   

ขั้นตอนวิธีการทํา  : ลวกใบชะคราม
ใหหายเค็มพักไว  โขลกพริกแกงแลวมาละลาย
ในหมอกะทิ  ยกขึ้นตั้งไฟแลวคอยคนใหหอม
จากนั้นใสปูและปลากระบอก ใบชะคราม แลว
เคี่ยวใหสุก  ปรุงรสดวยน้ําปลาน้ําตาล  จนมีรส
เค็มและหวานที่ไดจากเนื้อปูและเนื้อปลา  ใส
ใบยอ ตักใสชาม 

รสชาติ :  มัน หวาน เค็ม 
ประโยชน  : เปนอาหารที่มีคุณคา

ครบถวนที่ เปนประโยชนตอรางกาย   ซ่ึงมี
สวนประกอบที่เปนอาหารสมุนไพรที่สามารถ

ช ว ย ในก า รปรั บ ธ าตุ แ ละ เ จ ริ ญอ าห า ร 
นอกจากนี้ใบชะครามมีรสเค็ม ชวยปองกัน
โรคคอพอก  และยังประกอบไปดวยสารตาน
อนุมูลอิสระ 
 สรรพคุณทางยา 

1) มะพราว  รสมันหวาน  บํารุงกําลัง
บํารุงเสนเอ็น ใชรักษากระดูก 

2) ใบยอออน  ใชกินแกกษัย  แกปวด
ตามขอนิ้วมือนิ้ว เทา   บํารุงธาตุ   แกไข   แก
ทองรวงในเด็ก แกเหงือกปวดบวม 

3) ใบและผิวมะกรูด กล่ินหอมติด
รอนใชปรุงอาหาร  ใบสดชวยดับกลิ่นคาว  แก
โรคลักปดลักเปด  ขับลมในลําไส  ขับระดู  แก
จุกเสียด 

4) รากและตนผักชี  ชวยละลายเสมหะ 
แกหัด ขับเหงื่อ ขับลม แกทองอืด ทองเฟอ  

5) พริกชี้ฟา  รสเผ็ด  ขับลม  ชวยยอย 
ชวยเจริญอาหาร 

6) กระเทียม  รสเผ็ดรอน  ขับลมใน
ลําไส แกไอ ขับเสมหะ แกโรคทางผิวหนัง  

7) ขา  รสเผ็ดรอน  ชวยขับลม  ขับ
โลหิตรายในมดลูก ขับลมในลําไส 

8) กระชาย  รสเผ็ดรอน  แกทองอืด 
ทองเฟอ ขับลม แกบิดมีตัว ขับพยาธิตัวกลม 

9) ตะไคร  แกปวดทอง  ขับปสสาวะ 
บํารุงธาตุ เจริญอาหาร และขับเหงื่อ 

10) พริกไทย  รสเผ็ดรอน  ขับลม  ขับ
เหงื่อ ชวยเจริญอาหาร   

11) โหระพา  ใบรสเผ็ด กล่ินหอม  แก
ทองอืด   แกลมวิงเวียน   ขับลมในลําไส  ขับ
เสมหะ 
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      ภาพที่ 4 แกงออมปูทะเลใบชะคราม 
 

อภิปรายผล 
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการสกัดสารจาก

ใบชะคราม  คือ  ใบชะครามออนสีเขียวสด  ใบ
ชะครามแกสีเขียวสด  ใบชะครามสีแดงอมมวง
สด  ใบชะครามออนสีเขียวลวก  ใบชะครามแก
สีเขียวลวก  และใบชะครามสีแดงอมมวงลวก 
ดวย  (2% HCl ใน Methanol) แลวนําสารสกัด
ทั้ ง ห ม ด ม า ท ด ล อ ง เ พื่ อ ห า ป ริ ม า ณ
สารประกอบฟนอลิคทั้งหมดดวยสารละลาย 
Folin ciocalteau reagent จากการวิเคราะหหา
ปริมาณสารประกอบฟนอลิคทั้งหมดจากกราฟ
มาตรฐาน  Gallic acid โดยสมการ  y = 
0.0023x, R 2 = 0.996 พบวาสารประกอบฟนอ
ลิคทั้งหมดของสารสกัดใบชะครามสด  คือ  ใบ
ออนสีเขียวมีปริมาณสารประกอบฟนอลิค
ทั้งหมดมากที่สุด  คือ328.62 ± 0.011mg 
GAE /g รองลงมาคือ  ใบแกสีเขียว  215.44 ± 
0.009 mg GAE/g  และใบสีแดงอมมวง  200.89 
± 0.009 mg  GAE /g สวนสารสกัดใบชะคราม
ล ว ก   พบ ว า   ใ บ อ อ น สี เ ขี ย ว มี ป ริ ม าณ
สารประกอบฟนอลิคทั้งหมดมากที่สุด คือ 
102.17 ± 0.008 mg GAE/g รองลงมาคือ  ใบแก

สีเขียว  96.95 ± 0.007 mg  GAE /g  และ ใบสี
แดงอมมวง  87.08 ± 0.009 mg  GAE /g  ซ่ึงผลที่
ไดมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ  (วริศรา 
ช่ืนอารมณ   และคณะ , 2553) ที่พบว า  ใบ
ชะครามสีเขียวสดมีความเหมาะสมที่สุดใน
การสกัดสารเพื่อหาปริมาณสาร ประกอบฟนอ
ลิคทั้งหมด การทดสอบหาความสามารถใน
การตานอนุมูลอิสระของสารสกัดใบชะคราม 
เปรียบเทียบโดยกราฟมาตรฐานของสารละลาย
มาตรฐาน  Trolox คํานวณเปอรเซ็นตในการ
กําจัดอนุมูลอิสระโดยวิธี  DPPH   โดยใช   % 
Radical Scavenging จากการทดลองพบวา
ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระของสาร
สกัดใบชะครามสดคือ   ใบออนสี เขี ยวมี
เปอรเซ็นตการกําจัดอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH 
คือ  59.04% รองลงมาคือ  ใบแกสีเขียว  55.28% 
และใบสีแดงอมมวง 51.01%  สวนสารสกัดใบ
ชะครามลวก   พบว า   ใบสี แดงอมม ว งมี
เปอรเซ็นตการกําจัดอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH 
คือ   53.86%  รองลงมาคือ   ใบออนสี เขียว  
49.79%  และใบแกสีเขียว 44.91% ซ่ึงผลที่ไดมี
ความสอดคลองกับงานวิจัยของ(วริศรา  ช่ืน
อารมณ  และคณะ, 2553) ที่พบวาใบชะครามสี
เขียวมีความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ 
และยังสอดคลองกับงานวิจัยตางประเทศที่
พบวาชะครามมีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูล
อิสระ (Jithesh et  al., 2006) 

จากการศึกษาการแปรรูปอาหารใน
ค ร้ั งนี้ มี จุ ด มุ ง หม า ย เ พื่ อ ให ชุ ม ชนและ
ประชาชนทั่วไปไดรูถึงประโยชน  และคุณคา
ของชะครามและรู จักการนําชะครามมา
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ประกอบอาหารเพื่อสุขภาพไดตํารับอาหาร 4 
เมนู  ซ่ึงในปจจุบันชะครามเปนวัชพืชที่ถูก
ปลอยใหรกร างไร ซ่ึ งประโยชน   จากผล
การศึกษาพบวามีความสอดคลองกับงานวิจัย
ของ  (นกนอย  ชูคงคา  และคณะ,  2554) ซ่ึง
พบวาชะครามมีศักยภาพเปนพืชผักที่สามารถ
ตานอนุมูลอิสระไดดี  สามารถชวยปองกัน
รักษาโรคตางๆ  และนาจะเปนพืชทางเลือก
หนึ่ ง ในก ารนํ า ไปสกั ดส าร เพื่ อ ใช เ ป น
ผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ  รวมถึงการแปร
รูป เปนผ ลิตภัณฑต า งๆ   หรือ เปนข อมู ล
เบื้องตนในการบริโภค  ซ่ึงเปนอาหารทางเลือก
ของมนุษยชาติในอนาคต  

 

สรุปผล 
จากการศึกษาสารสกัดใบชะคราม

ออนสีเขียวสด มีปริมาณสารประกอบฟนอ-
ลิคทั้งหมดสูงสุด  รองลงมาคือ  สารสกัดใบ
ชะครามแกสีเขียวสด,  สารสกัดใบชะครามสี
แดงอมมวงสด,  สารสกัดใบชะครามออนสี
เขียวลวก,  สารสกัดใบชะครามสีแดงอมมวง
ลวก,  สารสกัดใบชะครามแกสีเขียวลวก  สรุป
ไ ด ว า ใ บ ช ะ ค ร า มสี เ ขี ย ว ส ดมี ป ริ ม าณ
สารประกอบฟนอลิคทั้งหมดมากที่สุด 

จากการทดสอบหาความสามารถใน
การตานอนุมูลอิสระ พบวาสารสกัดใบ
ชะครามแกสีเขียวลวกมีเปอรเซ็นตการกําจัด
อนุมูลอิสระโดยวิธี  DPPH  ดีที่สุด รองลงมา 
คือ สารสกัดใบชะครามออนสีเขียวลวก โดยมี
เปอรเซ็นตการกําจัดอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH 

เทากับ  44.91% และ 49.79% ตามลําดับ ดังนั้น
ใบชะครามสีเขียวจึงมีความสามารถในการ
ตานอนุมูลอิสระไดดีที่สุด            

จากการศึกษาการแปรรูปจากชะคราม
สามารถพัฒนาแปรรูปเมนูอาหารได4 เมนู คือ 
หอหมกน้ําใบชะคราม  ยําใบชะคราม  ทอดมัน
ปลากรายใบชะคราม และแกงออมปูทะเลใบ
ชะคราม   พบว าทุก เมนูประกอบไปดวย
คุณประโยชน  สรรพคุณทางยา  และคุณคาทาง
โภชนาการ  ซ่ึงเปนประโยชนตอรางกายและ
ชวยสงเสริมใหทุกคนรู ถึงประโยชนของ
ชะคราม   และหันมาสนใจดูแลสุขภาพมาก
ยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะการรับประทานอาหารที่ให
ประโยชนตอสุขภาพนอกจากนี้ยังสามารถนํา
ประโยชนที่ไดจากชะครามไปพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพในครอบครัว 
ชุมชน และประเทศชาติในอนาคต 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ในการวิจัยคร้ังนี้ไดรับเงินสนับสนุน

จากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราช-
ภัฏบานสมเด็จเจาพระยา กราบขอบพระคุณ
เจาของตําหรับอาหาร ศาสตราจารยทานหญิง
งามจิตร  จารุพันธ  คุณหญิงพิทักษ  ภูบาล  
หมอมเยื้อน  ณ  บางชาง  และอาจารยจุฑาทิพย 
วิเศษศิริที่กรุณาใหคําแนะนําในเรื่องตํารับ
อาหารแปรรูปและขอขอบคุณหองปฏิบัติการ
ภาควิชาเทคนิคการแพทย  และหองปฏิบัติการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร   ที่ อํานวยความ
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สะดวกเอื้อเฟอสถานที่และเครื่องมือในการทํา
วิจัยและแปรรูปอาหาร 
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