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ค่าpH กรดแลคติกและกรดแอล-แอสคอร์บิก (วิตามินซี) ของผลิตภัณฑ์น ้าฝาถังจากถังน ้าหมัก
มะเฟือง: ศูนย์เรียนรู้ชีวิตพอเพียง บ้านดาดทองเจริญ ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ก้าแพงเพชร 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนีศ้ึกษาหาค่า pH ปริมาณกรดแลคติก และปริมาณกรดแอล-แอสคอร์บิก (วิตามินซี) ในผลิตภัณฑ์
น้ าฝาถังจากฝาถังน้ าหมักมะเฟือง ส าหรับลดผดผื่นของศูนย์เรียนรู้ชีวิตพอเพียง บ้านดาดทองเจริญ ต.อ่างทอง อ.
เมือง จ.ก าแพงเพชร โดยน าผลิตภัณฑ์น้ าฝาถังลดผดผื่นมาวัดค่า pH ด้วยเครื่อง pH meter วัดกรดแลคติกและกรด
แอสคอร์บิก ด้วยเครื่อง UV-Vis spectrophotometer ผลการวิจัยพบว่า ผลิตภัณฑ์น้ าฝาถังลดผดผื่นในอัตราส่วน 
น้ าฝาถังบริสุทธิ์ : น้ าสะอาด (1:10) มีค่า pH เท่ากับ 3.38 มีปริมาณกรดแลคติก เท่ากับ 0.6756% และมีกรดแอล-
แอสคอร์บิก เท่ากับ 27.54+0.20 มิลลิโมล/ลิตร ปริมาณในการท าผลิตภัณฑ์น้ าฝาถังลดผดผื่นทีม่ีค่า pH เหมาะสม
กับสภาพผิวโดยการเจือจางน้ าฝาถังจากถังน้ าหมักมะเฟืองในอัตราส่วนของน้ าฝาถัง: น้ าสะอาดเท่ากับ 1:36 ซึ่งมีค่า 
pH เท่ากับ 5.57   

ค้าส้าคัญ: น้ าฝาถังจากถังน้ าหมักมะเฟือง/ ค่า pH / กรดแอสคอรบ์ิก (วิตามินซี)/ กรดแลคติก 
 

Abstract 
 This research aims to study the pH-value, lactic acid and L-ascorbic acid (vitamin C) in the 
water for removing rash, from tank cap of fermented star apple (the product of The Sufficiency 
Learning Center Baan Dad Thong Charoen, Ang Thong, Muang District, Kamphaeng Phet Province). 
The water for removing rash product were measured pH value by pH meter, and measured lactic 
acid and L-ascorbic acid by UV-Vis spectrophotometer. The pH-value of mixture between water for 
removing rash product with pure water in ratio 1:10 has pH-value of 3.38. The results of lactic acid 
equal to 0.6756% and L-ascorbic acid content equal to 27.54+0.195 mM/L. The pH-value 5.57 is 
appropriate for skill, so the water for removing rash product must mix with pure water in ratio 1:36. 

Keywords: products reduce rash from tank cap of fermented star / pH / lactic acid / L- ascorbic 
acid 
 
 
 

Th
e 4

th 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



1027 
 

ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 
น้ าฝาถัง คือ ไอน้ าที่กลั่นตัวมาจากน้ าหมักที่ระเหยขึ้นมาเกาะอยู่ใต้ฝาถังที่ใช้เป็นภาชนะในการหมัก เมื่อ

เขย่าให้รวมตัวกันจะมีลักษณะเป็นน้ าใสๆ มีกลิ่นและรสเปรี้ยว เป็นน้ าหมักใช้ฉีดพ่นบนผิวหนังหรือตามส่วนต่างๆ
ของร่างกาย ซึ่งจะท าให้ลดริ้วรอยความหยาบก้านของผิว ท าให้ผิวขาวเนียนใส ผิวหน้าเรียบตึงกระชับ ช่วยลด
อาการคันและผดผื่น ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดาดทองเจริญ  ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.
ก าแพงเพชร ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนใช้ชีวิตแบบ
พอเพียงโดยการผลิตของใช้ในชีวิตประจ าวันขึ้นมาใช้เอง ซึ่งทางศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดาด
ทองได้มีผลิตภัณฑ์มากมาย เช่น น้ ายาเอนกประสงค์ น้ ายาล้างจาน แชมพ ูครีมทาหน้า ผลิตภัณฑ์ลดผดผื่นน้ าฝาถัง 
และผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ ซึ่งทางคณะผู้วิจัยได้เลือกผลิตภัณฑ์ลดผดผื่นน้ าฝาถังเพื่อมาศึกษาต่อ โดยคณะผู้วิจัยได้
ทราบถึงปัญหาของตัวผลิตภัณฑ์ว่า ตัวผลิตภัณฑ์ยังขาดความน่าเชื่อถือ และยังไม่มีความมั่นใจว่าประชาชนในชุมชน
จะสามารถน าผลิตภัณฑ์มาใช้กับร่างกายและผิวหนังแล้วสามารถลดอาการคันและผดผื่นจากการท าเกษตรได้ผลจริง
หรือไม่ ถ้าใช้แล้วจะส่งผลเสียต่อร่างกายและผิวหน้ามากน้อยเพียงใด  

ทางผู้วิจัยได้สนใจที่จะศึกษาผลิตภัณฑ์ลดผดผื่นน้ าฝาถัง โดยเริ่มจากการรวบรวมข้อมูล และลงพื้นที่เข้าไป
ในศูนย์เรียนรู้ชีวิตพอเพียง บ้านดาดทองเจริญ จังหวัดก าแพงเพชร เพื่อศึกษาวิธีการผลิต และขออนุญาตเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ลดผดผื่นน้ าฝาถัง เพื่อน าผลิตภัณฑ์เข้าห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ท าการทดลองวิเคราะห์ตรวจสอบ
หาค่า pH กรดแอสคอร์บิกและกรดแลคติก น าผลการทดลองที่ได้ไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อท า
ให้ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานและมีการรับรองว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากขึ้น  ซึ่งผลิตภัณฑ์ลดผดผื่นน้ าฝาถังเป็น
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดรายจ่ายให้แก่คนในชุมชนได้ โดยการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าวิชา
เคมีและความรู้เกี่ยวกับเคมีประยุกต์ไปปรับใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ลดผดผื่นน้ าฝาถังเป็น
ตัวเลือกและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ลดผดผื่นน้ าฝาถังนี้มีสรรพคุณในการช่วยลดอาการคัน 
ผดผื่นและช่วยท าให้สุขภาพผิวดียิ่งขึ้น และยังมีส่วนในการช่วยประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักผลิตภัณฑ์เพิ่ม
มากขึ้น อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชน และช่วยลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือน จากการซื้อยา มา
บริโภคเพื่อรักษา ลดอาการคันและผดผื่นโดยเป็นผลมาจากการท าเกษตรของประชาชน และยังเป็นส่วนช่วยในการ
น าผลิตภัณฑ์ไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับชุมชน รวมถึงสร้างความเข้มแข็งในครัวเรือนให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้  ช่วยพัฒนาช่องทางการตลาดให้กว้างขวางขึ้น  ตอบโจทย์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ตรงต่อ
สภาพแวดล้อมปัจจุบันและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่หันมาด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงและ
เลือกสิ่งที่ดีท่ีสุดให้กับตนเองและบุคคลที่รักมากยิ่งขึ้น  

ดังนั้นจึงสนใจศึกษาผลิตภัณฑ์น้ าฝาถังจากน้ าหมักมะเฟืองจากศูนย์เรียนรู้ชีวิตพอเพียง บ้านดาดทองเจริญ 
ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร โดยหาค่า pH วิตามินซี และกรดแลคติก 
 
วิธด้ีาเนินการวิจัย 

การท าน้ าหมักมะเฟืองจากศูนย์เรียนรู้ชีวิตพอเพียง บ้านดาดทองเจริญต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 
โดยน ามะเฟือง 4 กิโลกรัม น้ าสะอาด 10 ลิตร และน้ าตาลทรายแดง ผสมให้เข้ากันจนน้ าตาลละลายหมด ใส่ภาชนะ
ปิดฝาทิ้งไว้ 6 เดือน เปิดฝาถังดูดเก็บหยดน้ าจากฝาถังมาผสมน้ าในอัตราส่วนฝาถังบริสุทธิ์ : น้ าสะอาด (1:10) แล้ว
น าไปหาค่า pH วิเคราะห์ปริมาณแลคติคและวิตามินซี  

1. การหาค่า pH 
 การวิเคราะห์ค่า pH ของสารตัวอย่างที่ 1 น้ าฝาถังบริสุทธ์ิจากน้ าหมักมะเฟืองก่อนเจือจาง และตัวอย่างที่ 
2 ผลิตภัณฑ์น้ าฝาถังจากน้ าหมักมะเฟืองอัตราส่วนน้ าฝาถังบริสุทธิ์: น้ าสะอาด (1:10) วัดค่า pH ของสารตัวอย่าง
โดยใช้เครื่อง pH meter 

2. การวิเคราะห์ปริมาณแลคติก (ดัดแปลงมาจากวิธีของ Oh & Marshall, 1993) 
ปิเปตฝาถังบริสุทธิ์: น้ าสะอาด (1:10) 1 มิลลิลิตร ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ปริมาตร 100 มิลลิลิตร เติมน้ ากลั่น 

10 มิลลิลิตร หยดฟีนอล์ฟทาลีนปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ไตเตรตกับสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความ
เข้มข้น 0.02 นอร์มอลจนถึงจุดยุติ (สารละลายเปลี่ยนเป็นสีชมพู) จดบันทึกปริมาณสารละลายมาตรฐานโซเดียม 
ไฮดรอกไซด์ที่ใช้ น าไปค านวณหาปริมาณกรดแลคติก ดังสมการ 
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ปริมาณกรดแลคติก =
( N x V1 x 90.08 x 100 ) 

1000 x V2
 

 
 N = ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์ (นอร์มอล) 
 V1 = ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ไทเทรต (มิลลิลิตร)  
 V2 = ปริมาตรของสารละลายตัวอย่างท่ีใช้ไทเทรต (มิลลิลิตร) 

3. การวิเคราะห์หาค่ากรดแอล-แอสคอร์บิก (ดัดแปลงจาก Zarei, Atabati & Karimian, 2008) 
เตรียม Cu(ll) − NH3 ปริมาตร 50 มิลลิลิตร เตรียม Ascorbic acid solutions ที่ความเข้มข้น 10.5, 

14, 17.5, 21, 24.5 มิลลิโมลาร์ โดยเริ่มเตรียม Ascorbic acid solutions ที่ความเข้มข้น 35 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 
30 มิลลิลิตร เตรียมผลิตภัณฑ์น้ าฝาถังจากน้ าหมักมะเฟือง ตัวอย่างที่ 2 ผลิตภัณฑ์น้ าฝาถังจากน้ าหมักมะเฟือง 
อัตราส่วนน้ าฝาถังบริสุทธิ์ : น้ าสะอาด (1:10) Blank (น้ ากลั่น) Ascorbic acid solutions ที่ความเข้มข้นต่างๆ 
อย่างละ 2 มิลลิลิตร เติม Cu(ll) − NH3อย่างละ 0.8 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 5 นาที วัดค่าการดูดกลืน
แสงท่ีความยาวคลื่นท่ี 600 นาโนเมตร บันทึกผลการทดลอง 
 
ผลการวิจัย 

1. ค่า pH 
ค่า pH ของผลิตภัณฑ์น้ าฝาถังจากถังน้ าหมักมะเฟือง ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปรมิาณค่า pH ในผลิตภณัฑล์ดผดผื่นน้ าฝาถัง 

สารตัวอย่าง ครั งที่ 1 ครั งที ่2 ครั งที่ 3 ( X +SD.) 
ตัวอย่างที่ 1 น้ าฝาถังบรสิุทธ์ิจากถงัน้ าหมักมะเฟือง 2.94 2.94 2.94 2.94+0.00 
ตัวอย่างที่ 2 ผลิตภณัฑ์น้ าฝาถังจากถังน้ าหมักมะเฟือง 
อัตราส่วนน้ าฝาถังบรสิุทธ์ิ : น้ าสะอาด (1:10) 

3.38 3.38 3.38 3.38+0.00 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน้ าฝาถังบริสุทธิ์จากน้ าหมักมะเฟืองมีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 
2.94+0.00 และผลิตภัณฑ์น้ าฝาถังจากน้ าหมักมะเฟืองอัตราส่วนน้ าฝาถังบริสุทธ์ิ : น้ าสะอาด (1:10) มีค่าความเป็น
กรด-ด่างเท่ากับ 3.38+0.00 โดยท าการทดลองทั้งหมด 3 ครั้ง มีค่าเท่ากัน  

2. ปริมาณกรดแลคติก 
ปริมาณกรดแลคติกของตัวอย่างที่ 2 ผลิตภัณฑ์น้ าฝาถังจากน้ าหมักมะเฟืองอัตราส่วนน้ าฝาถังบริสุทธ์ิ : น้ า

สะอาด (1:10) ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณกรดแลคติกในผลิตภัณฑ์ลดผดผื่นน้ าฝาถัง 

สารตัวอย่าง 
ปริมาณร้อยละกรดแลคติก(ค้านวณจากสูตร) 

( X +SD.) 
ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ครั งท่ี 3 

ตัวอย่างที่ 2 ผลิตภัณฑ์น้ าฝาถังจากถังน้ า
หมักมะเฟือง อัตราส่วนน้ าฝาถังบริสุทธิ์ : 
น้ าสะอาด (1:10) 

0.68 0.68 0.67 0.68+0.01 
 

ปริมาณกรดแลคติกของผลิตภัณฑ์ลดผดผื่นน้ าฝาถังจากน้ าหมักมะเฟืองอัตราส่วนน้ าฝาถังบริสุทธิ์ : น้ า
สะอาด (1:10)  มีปริมาณเท่ากับร้อยละ 0.68 0.68 และ 0.67 โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.68+0.010  
 

3. ปริมาณกรดแอล – แอสคอร์บิก (วิตามินซ)ี 
ปริมาณวิตามินซีของตัวอย่างที่ 2 ผลิตภัณฑ์น้ าฝาถังจากน้ าหมักมะเฟือง อัตราส่วนน้ าฝาถังบริสุทธิ์ : น้ า

สะอาด (1:10) ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงดังตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณวิตามินซีในผลิตภัณฑ์ลดผดผื่นน้ าฝาถัง 

ผลิตภัณฑ ์
ปริมาณวิตามินซี (มิลลิโมล/ลิตร) 

( X +SD.) 
ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ครั งท่ี 3 

ตัวอย่างที่ 2 ผลิตภณัฑ์น้ าฝาถังจากถังน้ าหมักมะเฟือง 
อัตราส่วนน้ าฝาถังบรสิุทธ์ิ : น้ าสะอาด (1:10) 

27.32 27.66 27.66 27.54+0.20 
 

ปริมาณวิตามินซีของตัวอย่างที่ 2 ผลิตภัณฑ์น้ าฝาถังจากน้ าหมักมะเฟือง อัตราส่วนน้ าฝาถังบริสุทธิ์ : น้ า
สะอาด (1:10) มีปริมาณวิตามินซี เฉลี่ยเท่ากับ 27.54+0.20 มิลลิโมล/ลิตร 
 
อภิปรายผลการทดลอง 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของผลิตภัณฑ์น้ าฝาถังลดผดผื่น ตัวอย่างที่ 1 น้ าฝาถังบริสุทธิ์จากถังน้ าหมัก
มะเฟือง มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 2.94+0.00 และ ตัวอย่างที่ 2 ผลิตภัณฑ์น้ าฝาถังจากน้ าหมักมะเฟือง 
อัตราส่วนน้ าฝาถังบริสุทธ์ิ : น้ าสะอาด (1:10)  มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 3.38 ซึ่งเป็นกรดแก่ไม่เหมาะสม
ต่อสภาพผิว จึงท าการเจือจางเพื่อหา ค่า pH ที่เหมาะสม โดยค่าการเจือจางของผลิตภัณฑ์ลดผดผื่นน้ าฝาถังที่ให้ค่า 
pH เหมาะสมอยู่ที่ 5.57 โดยน้ าฝาถังจะถูกเจือจาง 1:36 จึงจะท าใหม้ีค่า pH ที่เหมาะสมกับสภาพผิว  

ปริมาณกรดแลคติกของผลิตภัณฑ์ลดผดผื่นน้ าฝาถัง มีปริมาณเท่ากับร้อยละ 0.68+0.01 ผลการศึกษา
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของนันทิยา สุวรรณปัญญา และจ าเรียน คงสุทธิ์ (2558) ที่รายงานว่า การผสมน้ าหมัก
ชีวภาพสมุนไพรและจุลินทรีย์โปรไบโอติกในอาหารข้นเลี้ยงโคนมอินทรีย์ เช่นเดียวกับ กรรณิกา ศรีประย่า และณฐ
นนท์ ตราชู (2551) ท่ีรายงานว่า น้ าผลไม้หมักมีปริมาณกรดแลคติกท่ีท าลายและยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคการเกาะติด
ของเชื้อโรคที่ช่วยลดผดผื่นคันและผลัดเซลล์ผิวและให้ความชุ่มช่ืนกับผิวหนัง 

ปริมาณวิตามินซีของผลิตภัณฑ์ลดผดผื่นน้ าฝาถัง พบว่า มีปริมาณวิตามินซี เท่ากับ 27.54+0.20 มิลลิโมล/
ลิตร และผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน (2556) พบว่า กากมะเฟืองผงปริมาณวิตามิน
ซีอยู่ในช่วง 10.0-21.6 mg/100 g และผลการวิจัยของ Leong and Shui (2002) พบว่า มะเฟืองเป็นแหล่งที่อุดม
ไปด้วยวิตามินซี (ascorbic acid) และผลการวิจัยของกรรณิกา ศรีประย่า และณฐนนท์ ตราชู (2551) รายงานว่า 
น้ าผลไม้หมักมีปริมาณวิตามินซี ซึ่งท าหน้าที่ช่วยบ ารุงรักษาผิว ช่วยในการรักษาแผล โดยเฉพาะแผลที่ถูกไฟไหม 
น้ ารอนลวก อีกทั้งช่วยปองกันการฟกช้ าด าเขียวหรือ เลือดออกใต้ผิวหนัง และการขาดวิตามินซีสงผลใหบาดแผล
หายชา เพราะการสรางเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่แผลไมเปนปกติช่วยลดอาการที่เป็นผลมาจากสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ ช่วย
ป้องกันการติดเช้ือไวรัสและแบคทีเรียหลายชนิด ช่วยเร่งให้แผลหลังผ่าตัดหายเร็วยิ่งขึ้น ช่วยในการรักษาแผลสด 
แผลไฟไหม้ให้หายเร็วยิ่งข้ึน 
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