
 
 

บทที่  3 
อุปกรณและวิธีการทดลอง 

 
3.1  อุปกรณ 
 
 เครื่องเขยาสาร (Vortex ; Scientific Industries : G-560E, USA) 
 เครื่องความดนัสูง (High Pressure Processing ; Mini Foodlab : FPG 5620, England) 
 เครื่องฆาเชื้ออาหาร (Autoclave ; Gallenkamp, England) 
 เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตําแหนง (Sartorius : CP224S, Germany) 
 เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตําแหนง (Precisa : BJ610C, Switzerland) 
 เครื่องบรรจุสุญญากาศ (Supervac : GK100, Austria) 
 เครื่องปนผสม (Blender ; National , Thailand) 
 เครื่องปนเหวีย่ง (Centrifuge ; Hettich zentrifugen : Rotina 46R, Germany) 
 เครื่องวัดคาการดูดกลืนแสง (UV - Vis  Spectrophotometer ; Perkin Elmer : Lambda         
35, Germany) 
 

 เครื่องวัดคาพีเอช (pH meter ; Sartorius : PB-10, Germany) 
 เครื่องวัดคา water activity (aw meter ; Aqualab : serie 3, USA) 
 เครื่องวัดสี (Colorimeter ; Minolta Chroma meter : CR-300, Japan) 

 ตูถายเชื้อ (Laminar flow ; Heal Force : HFsafe 1200/C, China) 
 ตูบมเชื้อ (Incubator ; Gallenkamp, England) 
 ตูอบหาความชื้น (Hot Air Owen ; Binder : FD 115, Germany) 
 เตาอบไมโครเวฟ (Microwave owen ; Sharp, Thailand) 

 ปเปตถายสาร (Transfer Pipette ; Transferpette, Germany) 
 อางน้ําควบคุมอุณหภูมิ (Water bath ; GFL : 1032, Germany) 
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3.2  สารเคมี 
           
 กรดซัลฟูริก (Sulfuric acid ; H2SO4, Mw 98.08, Assay 95 – 97 %, Merck, 

Germany) 
 กรดฟอสฟอริก (Phosphoric acid ; H3PO4, Mw 98.00, Assay 85 %, Merck, 

Germany) 
 กรดลิโนเลอิก (Linoleic acid ; C18H32O2, Mw 280.46, Assay 60 – 74 %, Fluka, 

Germany) 
 กรดออกซาลิค (Oxalic acid dehydrate ; (COOH)2

.2H2O, Mw 126.07, Assay 99.8 

%min, Carlo Erba) 
 กรดอะซิติก (Acetic acid glacial ; CH3COOH, Mw  60.05, Assay 99.8 %min, 

Merck, Germany) 
 กรดแอสคอรบิค (L-ascorbic acid ; C6H8O6, Mw 176.13, Assay 99.0 – 100.5 %, 

Asia Pacific Specialty Chemicals, Australia) 
 กรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloric acid ; HCl, Mw 36.5, Assay 37.0 %, Merck, 

Germany) 
 กรด 3,5 – ไดไนโตรซาลิไซลิค (3,5-Dinitrosalicylic acid ; C7H4N2O7, Mw 228.19, 

Assay > 98.0 %, Fluka, China) 
 กัวอะคอล (Guaicol ; C7H8O2, Mw 124.14, Assay > 98.0 %, Fluka, Japan) 
 แคทีคอล (Pyrocatechol ; C6H6O2, Mw 110.11, Assay > 98.0 %, Fluka, China) 
 โซเดียมอะซิเตรท (Sodium acetate hydrated ; CH3COONa.3H2O, Mw 136.08, 

Assay 99.0 – 100.5 %, Ajax  Finechem, Australia) 
 โซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (Sodium dihydrogen orthophosphate ;   
NaH2PO4

.2H2O , Mw 156.01, Assay 99.0 – 101.0 %, Ajax  Finechem, Australia) 

 โซเดียมไฮดรอกไซด (Sodiun hydroxide ; NaOH, Mw 40.00, Assay 99.0 %, 

Merck, Germany) 
 ทวีนน 20 (Tween 20 ; C58H114O26, Fw 1227.54, Fisher Scientific, U.S.A.) 
 ไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (di-Sodium hydrogen orthophosphate anhydrous ; 

Na2HPO4, Mw 141.96, Fisher Scientific, UK.) 
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 2,6 ไดคลอโรอินโดฟนอล (2,6-Dichloroindophenol sodium salt ; Mw 290.08, Asia 

Pacific Specialty Chemicals, Australia) 
 โพแทสเซียมคลอไรด (Potassium chloride ; KCl, Mw 74.55, Assay 99.8 %min, 

Ajax  Finechem, Australia) 
 โพแทสเซียมโซเดียมทารเทรต (Potassium Sodium (+) Tartrate ; KNaC4H4O6

.4H2O, 

Mw 282.22, Assay 99.0 – 102.0 %, Ajax  Finechem, Australia) 
 ไฮโดรเจนเพอรออกไซด (Hydrogen peroxide ; Assay 29.0 – 31.0 %, Merck, 

Germany) 
 เอทานอล (Ethanol ; CH3CH2OH, Assay 95%, C.M. Chemical & Lab Supplies, 

Thailand) 
 Bovine Serum Albumin (BSA ; Assay 98 %min, USB, USA) 
 Coomassie Brilliant blue G-250 (SERVA, Germany) 
 Peptone water (Merck, Germany) 
 Plate count agar (PCA ; Merck, Germany) 

 Potato Dextrose agar (PDA ; Merck, Germany) 

 
3.3  วัตถุดิบ 
 
 พริกพันธุจักรพรรดิ์ (จากตลาดเมืองใหม : เชียงใหม, ประเทศไทย) 
 หอมแดง (จากตลาดเมืองใหม : เชียงใหม, ประเทศไทย) 
 กระเทยีม (จากตลาดเมืองใหม : เชียงใหม, ประเทศไทย) 
 
3.4  วิธีการทดลอง 
 
   การทดลองแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี ้
 
ตอนที่ 1  ศึกษาคุณภาพทางเคมี  กายภาพ  และจุลชีววิทยา ในพริกหนุมพันธุจักรพรรดิ์  
 
   นําพริกหนุมพันธุจักรพรรดิ์ซ่ึงใชในการผลิตน้ําพริกหนุม มาทําการวิเคราะหคุณภาพ
จํานวน 2 ซํ้า โดยวเิคราะหคณุภาพทางเคม ี กายภาพ และจุลชีววิทยา ดังตอไปนี ้
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1.  คุณภาพทางกายภาพ 
 
1.1  สีระบบ CIE (L*, a*, b*)   (Minolta Chroma Meter : Model CR-300 ) 
 

วิธีการวิเคราะห 
   นําตัวอยางมาใสลงในภาชนะ เปดเครื่องวัดสี และควรทําการ Calibrate เครื่องกอนวัดทกุ
คร้ัง เลือก mode การวัดเปน mode สี L*, a* และ b* ทําการวัดสีและบนัทึกคาสีที่อานได 

L*  คือ คาความสวาง  มีคาอยูในชวง 0 - 100  ถาคา L* เขาใกล 0  หมายถึง  ตวัอยางมีความ
สวางนอยจนเปนสีคลํ้า  หากคา L* เขาใกล 100  หมายถึง  ตัวอยางสวางมากจนเปนสีขาว 
    a*  คือ คาแสดงถึงสีแดงและสีเขียว  หาก a*  มีคาเปนบวก  หมายถึง  ตวัอยางมีสีแดง  หาก
คา a* มีคาเปนลบ  หมายถึง  ตัวอยางมีสีเขยีว 
    b*  คือ คาแสดงถึงสีเหลืองและสีน้ําเงิน  หาก b* มีคาเปนบวก  หมายถึง  ตัวอยางมีสีเหลือง  
หากคา b* มีคาเปนลบ  หมายถึง  ตัวอยางมีสีน้ําเงิน 
 
1.2  วอเตอรแอคติวิต ี(aw)   (Water Activity Meter : AquaLab) 
 

วิธีการวิเคราะห 
   บรรจุตัวอยางลงในตลับ a w โดยบรรจุไมเกินครึ่งหนึง่ของความสูงของตลับ a w นําตลับที่
บรรจุตัวอยางเรียบรอยแลว มาวางลงใน chamber ของเครื่อง a w meter จากนัน้เลื่อน chamber 
เขาไปในเครื่องใหอยูในสภาพพรอมวัด แลวหมุนปุมไปยงัตําแหนง READ ตั้งทิ้งไวจนเขาสูสมดุล
เครื่องจะมีสัญญาณเตือน อานและบันทกึคา a w ที่วัดได  
 
1.3  ปริมาณความชื้น   (AOAC, 2000) 
 

วิธีการวิเคราะห 
   นํา moisture can อบที่ตูอบลมรอน ที่อุณหภูมิ 100 + 2 ๐C เปนเวลา 1 ช่ัวโมง ทําใหเย็น
ในโถดูดความชื้นนาน 2 ช่ัวโมง ช่ังน้ําหนกั (w1) จากนัน้ชั่งตัวอยาง (3-4 กรัม) ใสลงใน moisture 

can ที่อบแลว บันทึกน้ําหนกัตัวอยาง (w2) นํา moisture can ที่ใสตัวอยางเรยีบรอยแลว ไปอบที่
ตูอบลมรอนอุณหภูมิ 100 + 2 ๐C เปนเวลา 6 ช่ัวโมง นํา moisture can ออกจากตูอบลมรอนใสใน
โถดูดความชืน้ 2 ช่ัวโมง ช่ังน้ําหนกัที่ได นําไปอบตออีก 1 ช่ัวโมง แลวนํามาใสในโถดูดความชื้น 
ช่ังน้ําหนกัจนไดน้ําหนักคงที่ (w3) (ผลตางของน้ําหนกัที่ช่ังทั้งสองครั้งติดตอกันตางกันไมเกิน 2 
มิลลิกรัม) 
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2.  คุณภาพทางเคมี 
 
2.1  คาความเปนกรด – ดาง   (pH meter) 
 

วิธีการวิเคราะห 
   ช่ังตัวอยางทีป่นละเอียดแลวมา 20 กรัม เติมน้ํากลั่นเล็กนอย คนใหเขากันจากนัน้ปรับ
ปริมาตรเปน 50 มิลลิลิตร แลววัดคาความเปนกรด – ดาง โดยเครื่อง pH meter โดยกอนทําการวัด
ควรทําการ Calibrate เครื่องดวย buffer กอน จากนัน้จุม Electrode ลงในตัวอยาง รอจนกวาคาที่
อานไดหยุดนิง่ เครื่องจะปรากฏตัว S ขึ้น จดบันทึกคา pH ที่ได 
 
2.2  กิจกรรมเอนไซม   
 

2.2.1  การสกัดเอนไซม (ดัดแปลงจาก Flurkey and Jen, 1978) 
 

สารเคมี 
1. บัฟเฟอรสําหรับสกัดเอนไซม 
   บัฟเฟอรที่ใชในการสกัดเอนไซม คือ 0.05 โมลาร Phosphate buffer pH 6.2 ซ่ึงมี KCl 1 
โมลาร เตรียมโดยชั่ง Sodium dihydrogen orthophosphate มา 7.02 กรัม ช่ัง di-Sodium 

hydrogen orthophosphate มา 0.70 กรัม เติม Potassium chloride 74.55 กรัม เติมน้ํากลั่น 800 
มิลลิลิตร คนสารใหเขากนัจากนั้นปรับ pH เปน 6.2 แลวปรับปริมาตรเปน 1000 มิลลิลิตร 
 
การสกัดเอนไซม 
   ช่ังตัวอยางมา 20 กรัม ใสในเครื่องปน เติมบัฟเฟอรสําหรับสกัดเอนไซม 100 มิลลิลิตร ปน
ละเอียดเปนเวลา 1 นาที จากนั้นนําสารละลายที่ไดไปปนเหวี่ยงที่ 8000 rpm 4 ๐C เปนเวลา 30 นาที 
เก็บสวนสารละลายใส (Supernatant) ไวที่ 4 ๐C เพื่อนําไปวิเคราะหหากิจกรรมของเอนไซม     
โพลีฟนอลออกซิเดส เปอรออกซิเดส และไลพอกซีจิเนสในขั้นตอไป 
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2.2.2  กิจกรรมเอนไซม Polyphenol Oxidase  (ดัดแปลงจาก Flurkey and Jen, 1978) 
 

สารเคมี 
1. บัฟเฟอรสําหรับวิเคราะห Polyphenol Oxidase 
   บัฟเฟอรที่ใชคือ 0.2 โมลาร Phosphate buffer pH 7.0 เตรียมโดยชั่ง Sodium 

dihydrogen orthophosphate มา 18.72 กรัม ช่ัง di-Sodium hydrogen orthophosphate มา 
11.36 กรัม เตมิน้ํากลั่น 800 มิลลิลิตร คนสารใหเขากันจากนั้นปรับ pH เปน 7.0 แลวปรับปริมาตร
เปน 1000 มิลลิลิตร 
2. สารสับสเตรทสําหรับวิเคราะห Polyphenol Oxidase 
   สับสเตรทที่ใช คือ สารละลาย Catechol ความเขมขน 0.25 โมลาร 
 
การวิเคราะหกิจกรรมเอนไซม Polyphenol Oxidase 
   ใสบัฟเฟอรสําหรับวิเคราะห Polyphenol Oxidase ลงในหลอดทดลองปริมาตร 3.75 
มิลลิลิตร เติมสับสเตรทสําหรับวิเคราะห Polyphenol Oxidase ลงไป 1.00 มิลลิลิตร เติมเอนไซม
ที่สกัดไดลงไป 0.25 มิลลิลิตร วัด A420 ทุกๆ 5 วินาที เปนเวลา 5 นาที เทียบกับ Blank โดย Blank 
คือ บัฟเฟอรสําหรับวิเคราะห Polyphenol Oxidase ปริมาตร 4.00 มิลลิลิตร และสับสเตรท
สําหรับวิเคราะห Polyphenol Oxidase 1.00 มิลลิลิตร 
 
2.2.3  กิจกรรมของเอนไซม  Peroxidase  (ดัดแปลงจาก Flurkey and Jen, 1978) 
 

สารเคมี 
1. บัฟเฟอรสําหรับวิเคราะห Peroxidase 
   บัฟเฟอรที่ใชคือ 0.1 โมลาร Acetate buffer pH 5.5 เตรียมโดยปเปต Acetic acid มา 0.90 
มิลลิลิตร ช่ัง Sodium acetate มา 11.56 กรัม เติมน้ํากลั่น 800 มิลลิลิตร คนสารใหเขากันจากนัน้
ปรับ pH เปน 5.5 แลวปรับปริมาตรเปน 1000 มิลลิลิตร 
 
2. สารสับสเตรทสําหรับวิเคราะห Peroxidase 
   สับสเตรทที่ใช คือ สารละลาย 0.1 โมลาร Acetate buffer pH 5.5 ซ่ึงประกอบดวย 0.5% 
Guaiacol และ 0.1% H2O2 เตรียมโดยปเปต Guaiacol มา 0.50 มิลลิลิตร และ H2O2 0.333 
มิลลิลิตร แลวเติมบัฟเฟอรสําหรับวิเคราะห Peroxidase ลงไปผสมใหเขากัน แลวปรับปริมาตรเปน 
100 มิลลิลิตร 
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การวิเคราะหกิจกรรมเอนไซม Peroxidase 
   ใสสารสับสเตรทสําหรับวิเคราะห Peroxidase ลงในหลอดทดลองปริมาตร 4.80 มิลลิลิตร 
เติมเอนไซมทีส่กัดได ลงไป 0.20 มิลลิลิตร วัด A470 ทุกๆ 5 วินาที เปนเวลา 5 นาที เทยีบกับ Blank 
โดย Blank คือ สารสับสเตรทสําหรับวิเคราะห Peroxidase 4.80 มิลลิลิตร และน้ํากลั่น 0.20 
มิลลิลิตร 
 
2.2.4  กิจกรรมของเอนไซม  Lipoxygenase  (ดัดแปลงจาก Gokmen et al., 2004   and   Ding  

et al., 2006) 
 

สารเคมี 
1. บัฟเฟอรสําหรับวิเคราะห Lipoxygenase 
   บัฟเฟอรที่ใชคือ 0.1 โมลาร Phosphate buffer pH 6.0 เตรียมโดยชั่ง Sodium 

dihydrogen orthophosphate มา 14.7 กรัม ช่ัง di-Sodium hydrogen orthophosphate มา 
0.85 กรัม เติมน้ํากลั่น 800 มิลลิลิตร คนสารใหเขากันจากนั้นปรับ pH เปน 6.0 แลวปรับปริมาตร
เปน 1000 มิลลิลิตร 
 
2. สารสับสเตรทสําหรับวิเคราะห Lipoxygenase 

   เตรียมโดยปเปต linoleic acid มา 78.6 ไมโครลิตร และ Tween 20  มา 78.6 ไมโครลิตร 
เติมน้ํากลั่น 5 มิลลิลิตร ผสมใหเขากนั จากนั้นเติม 1 นอรมัล Sodium hydroxide 0.5 มิลลิลิตร 
คนใหเขากันจะไดสารละลายใส เติมบัฟเฟอรสําหรับวิเคราะห Lipoxygenase ลงไป 80 มิลลิลิตร 
ปรับ pH สารละลายใหได 6.0 แลวปรับปริมาตรเปน 100 มิลลิลิตรดวยบัฟเฟอรสําหรับวิเคราะห 
Lipoxygenase 
 
วิธีวิเคราะหกิจกรรมเอนไซม Lipoxygenase 
   ใสสารสับสเตรทสําหรับวิเคราะห Lipoxygenase ลงในหลอดทดลองปริมาตร 4.90 
มิลลิลิตร เติมเอนไซมที่สกัดไดลงไป 0.10 มิลลิลิตร วัด A234 ทุกๆ 5 วินาที เปนเวลา 5 นาที เทียบ
กับ Blank โดย Blank คือ สารสับสเตรทสําหรับวิเคราะห Lipoxygenase 4.90 มิลลิลิตร และน้ํา
กล่ัน 0.10 มิลลิลิตร 
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2.2.5  การวิเคราะหปริมาณโปรตีนในสารละลาย (Bradford, 1976) 
 

สารเคมี 
1. สารสําหรับตรวจโปรตีนในสารละลาย (Coomassie blue dye reagent) 
   ละลาย Coomassie brilliant blue G-250 50 มิลลิกรัม ใน 95 % เอทานอล 25 มิลลิลิตร 
คนจนสารละลายหมด แลวจึงเติม 85 % กรดฟอสฟอริก 50 มิลลิลิตร คนสารละลายใหเขากัน ปรับ
ปริมาตรเปน 500 มิลลิลิตรดวยน้าํกลั่น แลวกรองสารดวยกระดาษกรองเบอร 1 เก็บใสขวดสีชา  
 
การวิเคราะหปริมาณโปรตนีในสารละลาย 
 

   สรางกราฟมาตรฐานโปรตีน โดยเตรยีมสารดังนี ้
 

หลอดที่  

สาร (ml)  

Blank 1 2 3 4 5 
 

Coomassie blue dye reagent 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
1 mg/ml BSA 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 

น้ํากลั่น 0.50 0.48 0.46 0.44 0.42 0.40 
 
   เมื่อเตรียมสารตามตารางแลวทําการผสมใหเขากนั แลวตั้งทิ้งไว 20 นาที วัดคาการดูดกลืน
แสงที่ความยาวคลื่น 595 nm เทียบกับ Blank 
   เมื่อเตรียมกราฟมาตรฐานโปรตีนแลว จึงทําการวิเคราะหปริมาณโปรตีนในสารตัวอยางเอน 
ไซมที่สกัดได โดยปเปตสารตัวอยางเอนไซมมา 0.40 มิลลิลิตร เติมน้ํากลั่น 0.10 มิลลิลิตร จากนั้น
เติม Coomassie blue dye reagent 5.00 มิลลิลิตร ผสมกันจากนัน้ตั้งทิ้งไว 20 นาที วัดคาการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 595 nm เทียบกับ Blank จากนัน้นําคาการดูดกลืนแสงที่ไดเทียบกบั
กราฟมาตรฐานโปรตีน  
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2.3  ปริมาณวติามินซ ี (AOAC, 2000) 
 

สารเคมี 
1. กรดออกซาลิค เขมขน 0.4 % 
2. สารละลายวิตามินซีมาตรฐาน 
   ช่ังกรดแอสคอรบิคบริสุทธมา 0.02 กรัม ละลายในสารละลายกรดออกซาลิคเขมขน 0.4 % 
60 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรเปน 100 มิลลิลิตรดวยน้ํากลัน่ ไดสารละลายวิตามนิซีมาตรฐานเขมขน 
0.2 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร  
3. สารละลายอินโดฟนอลมาตรฐาน  
   ช่ัง 2,6-dichlorophenolindophenol มา 0.025 กรัม ละลายในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเปน 
100 มิลลิลิตร กรองสารละลายเก็บใสตูเยน็ได 2-3 สัปดาห 
 
วิธีการวิเคราะหวิตามินซ ี
   ช่ังตัวอยางมา 20 กรัม ใสลงในเครื่องปน เติมสารละลาย กรดออกซาลิคเขมขน 0.4 % ลงไป  
100 มิลลิลิตร ปน 1 นาท ีกรอง ปรับปริมาตรเปน 100 มลิลิลิตร จากนั้นปเปตสารละลายที่ไดมา 10 
มิลลิลิตร ใสใน flask ขนาด 125 มิลลิลิตร ไทเทรตกบัสารละลายอินโดฟนอลมาตรฐาน จุดยุตจิะ
เห็นสีชมพูออนนานกวา 15 วินาที จดปริมาตรสารละลายอินโดฟนอลมาตรฐานที่ใช แลวทําซ้ําอีก 2 
คร้ัง จากนั้นปเปตสารละลายวิตามินซีมาตรฐานมา 10 มิลลิลิตร ใสใน flask ขนาด 125 
มิลลิลิตร ไทเทรตกับสารละลายอินโดฟนอลมาตรฐาน จุดยุตจิะเห็นสีชมพูออนนานกวา 15 วนิาที 
จดปริมาตรสารละลายอินโดฟนอลมาตรฐานที่ใช แลวทําซ้ําอีก 2 คร้ัง โดยในการวเิคราะหใหมควร
ไทเทรตกับสารละลายวิตามนิซีมาตรฐานกอนทุกครั้ง 
 
2.4  ปริมาณน้าํตาลทั้งหมด  (James, 1995)  
 

สารเคมี 
1. น้ําตาลกลูโคส ความเขมขน 15 กรัม/ลิตร 
2. กรดซัลฟูริก ความเขมขน 1.5 โมลาร 
3. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ความเขมขน 10 % 
4. DNS reagent 

 เตรียมโดยละลาย 3,5-Dinitrosalicylic acid 1 กรัม ในสารละลาย 20 มิลลิลิตรของ
โซเดียมไฮดรอกไซด 2 โมลาร จากนั้นละลายโพแทสเซียมโซเดียมทารเทรต 30 กรัม ในน้ํากลั่น 50 
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มิลลิลิตร นําสารละลายที่ไดมาผสมกัน คนจนละลายหมดแลวปรับปริมาตรเปน 100 มิลลิลิตร เก็บ
ใสขวดสีชา  
 
การสรางกราฟมาตรฐานน้าํตาล 
   เตรียมสารละลายกลูโคสมาตรฐานความเขมขน 0.00, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.25 และ 1.50 

มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร โดยปเปตมาจากสารละลายกลูโคสมาตรฐานเขมขน 15 กรัม/ลิตร จากนั้นป
เปตสารกลูโคสมาตรฐานแตละความเขมขน ใสในหลอดทดลองความเขมขนละ 1 มิลลิลิตรเติม 
DNS reagent 1 มิลลิลิตร และเติมน้ํากลั่น 2 มิลลิลิตร นําไปตมใน Water bath 100 องศา
เซลเซียสนาน 5 นาที แลวจุมลงในน้ําเย็นทันที นําไปวดัคา A540 โดยเครื่อง Spectrophotometer 
จากนั้นนําขอมูลระหวางคาความเขมขนของน้ําตาลกับ A540  ที่ไดไปสรางกราฟมาตรฐาน 
 
วิธีการวิเคราะหปริมาณน้ําตาลรีดิวซ 
   ช่ังตัวอยางทีป่นละเอียดมาประมาณ 5 กรัม ใสใน Erlenmayer Flask เติมน้ํากลั่น 50 
มิลลิลิตร นําไปตมใน water bath อุณหภูมิ 50 ๐C นาน 10 นาที นําสารที่ไดมากรองผานกระดาษ
กรอง ลางสวนที่เหลือบนกระดาษกรอง แลวปรับปริมาตรเปน 100 มิลลิลิตร ใน Volumetric 
Flask  
   นําตัวอยางทีส่กัดไดไปวัดหาปริมาณน้ําตาล โดยดดูสารละลาย 0.50 มิลลิลิตร ใสในหลอด
ทดลอง เติมน้ํากลั่น 2.50 มิลลิลิตร และเติม DNS reagent 1.00 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน นําไปตม
ใน water bath อุณหภูมิ 100 ๐C  นาน 5  นาที จากนั้นจุมในน้ําเยน็ทันที แลวนาํไปวัดคา A540 
โดยเครื่อง Spectrophotometer 
 
2.5  ปริมาณน้าํตาลรีดิวซ  (James, 1995) 
 

สารเคมี 
   สารเคมีที่ใชเหมือนกับการวิเคราะหปริมาณน้ําตาลทั้งหมด 
 
การสรางกราฟมาตรฐานน้าํตาล 
   ใชกราฟมาตรฐานเดียวกับการวิเคราะหปริมาณน้ําตาลทั้งหมด 
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วิธีการวิเคราะหปริมาณน้ําตาลทั้งหมด 
   ช่ังตัวอยางทีป่นละเอียดมาประมาณ 5 กรัม ใสใน Erlenmayer Flask เติมกรดซัลฟูริก
ความเขมขน 1.5 โมลารจํานวน 10 มิลลิลิตร นําไปตมใน water bath 100 ๐C นาน 20 นาที แลวจุม
ลงในน้ําเย็นทนัที เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ความเขมขน 10 % จํานวน 12 มิลลิลิตร ผสม
ใหเขากนั นาํสารที่ไดมากรองผานกระดาษกรอง ลางสวนที่เหลือบนกระดาษกรอง แลวปรับ
ปริมาตรเปน 100 มิลลิลิตร ใน Volumetric Flask  
   นําตัวอยางทีส่กัดไดไปวัดหาปริมาณน้ําตาล โดยดูดสารละลาย 0.25 มิลลิลิตร ใสในหลอด
ทดลอง เติมน้ํากลั่น 2.75 มิลลิลิตร และเติม DNS reagent 1.00 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน นําไปตม
ใน water bath อุณหภูมิ 100 ๐C  นาน 5  นาที จากนั้นจุมในน้ําเยน็ทันที แลวนาํไปวัดคา A540 
โดยเครื่อง Spectrophotometer 
 
3.  คุณภาพทางจุลชีววิทยา 
 
3.1  ปริมาณจลิุนทรียท้ังหมด   (AOAC, 1998) 
 

วิธีการวิเคราะห 
   ช่ังตัวอยางอาหารแข็ง 25 กรัมใสในถุง stomacher  เติมสารละลาย  0.1% peptone water  
จํานวน 225  กรัม  นําเขาเครื่องตีปน (stomacher)  นาน 1-2 นาท ีทําเจือจางอาหารในสารละลาย 
0.1% peptone water  หลอดละ 9 มล.  จนไดระดบัความเจือจางที่เหมาะสม ใชปเปตขนาด 1 
มิลลิลิตร ดูดสารละลายอาหารที่ระดับความเจือจางที่เหมาะสมจํานวน 3 ระดับความเขมขนที่ติดกัน   
จํานวน 1 มิลลิลิตร  ใสในจานเพาะเชื้อ  โดยทําแบบ duplicate เติมอาหารเลี้ยงเชื้อ PCA  อุณหภมูิ 
44-46 ๐C  ประมาณ 12-15 มิลลิลิตรใสในจานเพาะเชื้อ  เขยาจานใหสารละลายอาหารกระจายทัว่
จานเพาะเชื้อ จากนั้นปลอยใหอาหารวุนแข็งตัว  คว่ําจานเพาะเชื้อ  บมในตูบมอุณหภูมิ 35-37 ๐C  
นาน 48 + 3 ช่ัวโมง นับจํานวนโคโลนีจากจานที่มีจํานวนโคโลนีอยูระหวาง 25-250 โคโลนี บันทึก
จํานวนโคโลนีที่นับได เพื่อใชในการคํานวณตอไป 
 
3.2  ปริมาณยสีตและรา   (AOAC, 1998) 
 

วิธีการวิเคราะห 
     ช่ังตัวอยางอาหารจํานวน   25 กรัม  ใสในถุง  stomacher  เติมสารละลาย 0.1 %   
peptone water ในอัตราสวน 1:10   นําเขาเครื่องตีปน (stomacher)  นาน 1-2  นาที ทําเจือจาง



 

  58 

อาหารในสารละลายเจือจาง หลอดละ 9 มล.  จนไดระดับความเจือจางที่ เหมาะสม  3  ระดบัที่
ติดกัน ใชปเปตขนาด 1 มิลลิลิตร ดูดสารละลายอาหารที่ระดับความเจือจางที่เหมาะสมจํานวน 3 
ระดับความเขมขนที่ติดกัน   จํานวน 1 มิลลิลิตร  ใสในจานเพาะเชือ้  โดยทําแบบ duplicate 
จากนั้นเทอาหารเลี้ยงเชื้อ  PDA ที่ปรับ pH  เปน 3.5  ดวยกรดทารทาริค  เขมขน 10%  อุณหภมูิ
ประมาณ 45 ๐C  ปริมาณ  20-25  มิลลิลิตร  ผสมใหเขากันโดยหมุนในทิศตามเข็มนาฬิกาและทวน
เข็มนาฬกิา ไมควรใชเวลาในการเตรียมสารละลายอาหารจนถึงขั้นตอนการ pour plate  นานเกนิ  
20  นาที บมเพาะเชื้อในที่มดื  อุณหภูมิ 25  ๐C โดยไมตองคว่ําจานเพาะเชื้อ  และหามวางจานเพาะ
เชื้อซอนกันเกนิ  3  จาน  บมเพาะเชื้อนาน  5  วัน  หามเคลื่อนไหวจานเพาะเชื้อกอนครบกําหนด
ระยะเวลาการบมเพาะ  นบัจํานวนโคโลนีของเชื้อในจานที่อยูในชวง  10-150  โคโลนี บันทึก
จํานวนโคโลนีที่นับได เพื่อใชในการคํานวณตอไป  
 
ตอนที่ 2 ศึกษาคุณภาพทางเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยาของน้ําพริกหนุมและวัตถุดิบท่ีนํามาผลิต
น้ําพริกหนุม   
   นาํวัตถุดิบทีใ่ชในการผลิตน้ําพริกหนุมไดแก พริกเผา หอมเผา และกระเทียม มาทําการ
วิเคราะหคุณภาพทางเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยาเชนเดยีวกับตอนที่ 1 จํานวน 2 ซํ้า และนําวัตถุดบิ
ทั้งหมดมาทําการผลิตน้ําพริกหนุม แลวทาํการวิเคราะหคุณภาพทางเคมี  กายภาพ และจุลชีววทิยา 
เชนเดยีวกับตอนที่ 1 จํานวน 2 ซํ้า 
 
การผลิตน้าํพรกิหนุมพันธุจักรพรรดิ์ 
 
 วิธีการผลิตน้ําพริกหนุมพันธุจักรพรรดิ์มีขั้นตอนดังตอไปนี ้(อรุณ,ี 2549) 

 
นําวัตถุดิบไดแกพริกหนุมพนัธุจักรพรรดิ,์ หอมแดง  

และกระเทียมมาลางใหสะอาด 
 
 

นําพริกหนุมมาอบในเตาอบอุณหภูมิ 150 ๐C เปนเวลา 20 นาที 
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ลอกเปลือกของพริกหนุมออกจากนั้นบรรจุไวในถุงพลาสติกเพื่อรอการผสม 
 
 

อบหอมในเตาอบ 150 ๐C เปนเวลา 10 นาที 
 
 

ลวกกระเทียมในน้ําเดือดเปนเวลา 3 นาท ี
 
 

นําหอมและกระเทียมมาปนใหละเอยีดโดยใชเครื่องปน 
จากนั้นเก็บไวในถุงพลาสติกเพื่อรอการผสม 

 
 
 

นําวัตถุดิบที่เตรียมไวมาผสมในเครื่องผสมโดยมีอัตราสวนดังนี ้
 พริกหนุมอบ        700 กรัม 
 หอมอบ                100 กรัม 
 กระเทยีม              100 กรัม 
 น้ําปลา                  100 กรัม 
 เกลือปน               1 ชอนโตะ 
 
 

 
ผสมจนสวนผสมเขากันด ี

 
 

นําน้ําพริกหนุมที่ไดมาทําการบรรจุในบรรจุภณัฑที่เตรยีมไว 
จากนั้นนําไปถนอมโดยวิธีการตางๆ แลวเก็บรักษา  

ที่ 4 ๐C  เพื่อใชในการวิเคราะหตอไป 
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ตอนที่ 3  ศึกษาการถนอมน้ําพริกหนุมโดยวิธีการบรรจุสุญญากาศ 
 
   วางแผนการทดลองแบบ  2 x 7 factorial in CRD โดยนําน้ําพริกหนุมที่ผลิตจากวัตถุดิบ
ในชุดเดียวกนัมาทําการบรรจุแบบสุญญากาศ โดยบรรจุน้ําพริกหนุมในบรรจุภณัฑ 2 ชนิด คือ ถุง
สุญญากาศ (Nylon / LLDPE) และถุงสุญญากาศ (Aluminium foil) ปริมาณเทากันคือ 70 กรัม
จากนั้นนําไปใสในเครื่องบรรจุสุญญากาศเพื่อทําการบรรจุ แลวทําการเก็บรักษาน้ําพริกหนุมที่ผาน
การบรรจุสุญญากาศในบรรจุภณัฑทั้งสองแบบไวที่อุณหภูมิ 4 ๐C และทําการสุมตัวอยางมาตรวจ
ทุกๆ วันที ่ 0, 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 โดยทําการวเิคราะหคุณภาพทางเคมี กายภาพ  และจุล
ชีววิทยา เชนเดียวกับตอนที่ 1 จํานวน 2 ซํ้า 
  
ตอนที่ 4  ศึกษาการถนอมน้ําพริกหนุมโดยกระบวนการความดันสงู 
 
   วางแผนการทดลองแบบ 2 x 2 x 7 factorial in CRD โดยนําน้ําพริกที่ผลิตจากวตัถุดิบใน
ชุดเดียวกนัมาทําการบรรจุในถุงพลาสติกแบบ Nylon/LLDPE ในปริมาณเทากนัคือ 70 กรัม 
จากนั้นนําไปผานกระบวนการความดันสงู ซ่ึงใชระดับความดัน 2 ระดับ คือ 400 และ 600 MPa 
และระยะเวลาในการคงความดัน 2 ชวง คือ 20 และ 40 นาที จากนัน้เก็บรักษาน้ําพริกหนุมทกุสิ่ง
ทดลองไวที่อุณหภูมิ 4 ๐C  และทําการสุมตัวอยางมาตรวจทุกๆ วนัที่ 0, 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 
โดยทําการวิเคราะหคุณภาพทางเคมี กายภาพ และ จุลชีววิทยา เชนเดยีวกับตอนที่ 1 จํานวน 2 ซํ้า 
 
3.5  การวิเคราะหขอมูล 
 
   ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS และเปรยีบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’ s 

new multiple range test (DMRT) ที่ระดับนยัสําคัญ 0.05 


