
 
บทที่ 3 

วัสดุ อุปกรณและวิธกีารทดลอง 
 
 
3.1  วัสดุและอุปกรณ 
 3.1.1 วัตถุดิบ 

มะระจนีลูกผสมพันธุเขียวหยก 16     (ผลิตโดยบริษัท East-West Seed CO,LTD. จงัหวัด 
นนทบุรี)     จากแปลงทดลองสถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทานศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร   
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 3.1.2  สารเคมี  
 คาแรนทิน    (charantin  reference ; คุณ มลฤดี  จันทรฉาย  โครงการผลิตภัณฑสมุนไพร 
                                       คุณภาพ มหาวิทยาลัยมหดิล)  
 เอธานอล      (95% Ethanol; Food grade, CM Chemical and Lab supplies, Thailand) 
 เมธานอล      (CH3OH; Analytical  reagent, Lab-Scan,Thailand) 
 กรดอะซิติก   (glacial  acetic  acid; Analytical  reagent, Lab-Scan,Thailand) 
 กรดซัลฟูริก         (H2SO4; Analytical  reagent, Lab-Scan,Thailand) 
 กรดฟอสฟอริก    (H3PO4; Analytical  reagent, J.T.Baker) 
 เฟอรริกคลอไรต  (FeCl3.6H2O; Analytical  reagent, Merk, Germany) 
 คลอโรฟอรม       (CHCl3; Analytical  reagent, Lab-Scan,Thailand)   
 3.1.3  วัสดุอุปกรณ  

  เคร่ืองปนผสม (Blender, Imarflex : Model IF-308, Thailand) 
  เคร่ืองวัดคา water activity (Aqualab : Model CX3TE, USA) 

  เคร่ืองวัดสี (Minolta chroma meter CR-300, Japan) 
  UV-Vis  Spectrophotometer (Model V-530, Perkinelmer) 

เตาอบลมรอนแบบถาด (Tray dryer, Armfield Limited Ringwood, England) 
เตาอบลมรอนแบบถาด (Tray dryer, Model 160x180x200, Navaloy, Thailand) 

 เตาอบไมโครเวฟสุญญากาศแบบถังหมุน (Microwave-vacuum dryer : March Cool,  
                 Thailand) 
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3.2  วิธีการทดลอง 
 
ตอนท่ี 1  การศึกษาเพื่อหาระยะความแกของมะระจีนท่ีเหมาะสมตอการสกัดสารคาแรนทิน 
 ศึกษาหาระยะความแกของมะระจีน  3  ระดับ  คือ ผลมะระจีนออน (มีอายุประมาณ              
15  วัน  หลังดอกบาน)   มะระจีนแกพอดี   (มีอายุประมาณ  20  วัน หลังดอกบาน)  และมะระจีนสุก  
(มีอายุประมาณ  25  วัน หลังดอกบาน)    ซ่ึงอายุการเก็บเกี่ยวของมะระจีนท่ีเหมาะสมตอการ                         
เก็บเกี่ยวเพื่อนําไปจําหนายคือ 17 วัน หลังดอกบาน (กรมวิชาการเกษตร, 2550)    ทําการทดลอง   
ดังนี้  
 
วิธีการเก็บเก่ียวมะระ 
 1. ติดฉลากดอกมะระจีนท่ีบานแลวซ่ึงจะมีสีเหลืองสด  โดยเลือกดอกท่ีมีความสมบูรณ     
ไมโดนแมลงกัดกินและมีกลีบดอกครบ  5  กลีบ   
 2. เม่ือมะระจีนติดผลจนลูกโตยาวประมาณ 5 เซนติเมตร จะเร่ิมหอผลทันที โดยใช
กระดาษหนังสือพิมพทําเปนถุงขนาด 15 × 40 เซนติเมตร ปากถุงเปดท้ังสองดาน นําปากถุงดาน
หนึ่งสวมผลมะระจีนแลวใชท่ีเย็บกระดาษเย็บปากถุงใหแขวนอยูบนกานของผลมะระจีน  การหอ
ผลจะชวยไมใหมะระถูกรบกวนจากแมลงศัตรูพืช 
 3. เม่ือผลมะระจีนมีอายุครบตามอายุท่ีกําหนดจะทําการเก็บเกีย่วมะระจีน        โดยทําการ
เก็บเกีย่วในตอนเชา    ซ่ึงในการเก็บเกีย่วจะทําการเกบ็เกี่ยวมะระจนีตามอายุท่ีกําหนด  2  คร้ัง      
(ทําการทดลองในชวงเดือน  สิงหาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2549) 
 4. นํามะระจีนท่ีเก็บเกีย่วแตละคร้ังไปวิเคราะหปริมาณคาแรนทินดวยเทคนิค  HPLCโดย
ทําการวัดคา 2  ซํ้าเพื่อหาคาเฉล่ีย    
  
การเตรียมตัวอยาง 

 1.  นํามะระจนีมาลางใหสะอาด    ผาคร่ึงตามยาว  และเอาเมล็ดออก     แลวนํามาหัน่ตาม 
ขวางหนา  2±0.1 มิลลิเมตร  
  2.  นํามะระจนีท่ีหั่นเรียบรอยแลววางเรียงบนถาดของเตาอบลมรอน    แลวอบท่ีอุณหภูมิ   
50   องศาเซลเซียส เปนเวลา 5   ช่ัวโมงติดตอกัน (Batran,2006)     นํามะระจนีท่ีทําแหงแลวท้ังหมด
ไปทําใหเปนผงโดยใชเคร่ืองปนผสม  ปนท่ีความเร็วสูงสุดเปนเวลา 10 นาที 
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การวิเคราะหปริมาณ  charantin ดวยเทคนิค HPLC  
 วิเคราะหปริมาณคาแรนทินในมะระจีนท่ีมีอายุการเก็บเกี่ยว 15 วัน   20 วัน  และ 25วัน
หลังดอกบาน   ดวยเทคนิค HPLC โดยสงสารตัวอยาง (มะระจีนผง)ไปวิเคราะหท่ีโครงการ
ผลิตภัณฑสมุนไพรคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหิดล   มีวิธีการวิเคราะหดังนี้    

 1.  นํามะระจนีผง 1 กรัม  เติมเอธานอล 95%  ปริมาตร 20  มิลลิลิตร  นําไป sonicate เปน 
เวลา   30 นาที      นําสารละลายท่ีไดไปกรองผาน    millipore membrane filter   (0.45 ไมโครเมตร)    
จากนั้นนําสารละลายท่ีไดไปฉีดเขาเคร่ือง HPLC 

 2.  วิเคราะหปริมาณคาแรนทิน ดวยเทคนคิ HPLCโดยใชคอลัมน C-18 Hyperbon  ระบบ 
ตัวชะ  (mobile phase) คือ น้ํา:เมธานอล ในอัตราสวน 100:2  ใช  flow  rate 1 มิลลิลิตรตอนาที
injection volume  คือ 20 ไมโครลิตร  และใช  UV detector โดยวัดคาการดูดกลืนแสงท่ี                            
204   นาโนเมตร  (มลฤดี, 2545)  

 วางแผนการทดลองแบบ CRD ทําการทดลอง 2 ซํ้า โดยทําการเก็บเกีย่วมะระจนีตามอายุ
ท่ีกําหนด 2 คร้ัง  นําผลการทดลองไดไปวิเคราะห  ANOVA และเปรียบเทียบคาเฉล่ียโดยวิธี  
Duncan’s new multiple range test  โดยใชโปรแกรม   SPSS  version 10   เพื่อคัดเลือกระยะความ
แกของมะระจีนท่ีเหมาะสมตอการสกัดสารคาแรนทิน 

 
ตอนท่ี 2   การศึกษาวิธีการทําแหงมะระจีนท่ีเหมาะสมตอการสกัดสารคาแรนทิน 
 
การเตรียมวัตถุดิบ  

1.  นํามะระจีนท่ีมีความแกท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากตอนท่ี 1  มาลางใหสะอาด ผาคร่ึงตามยาว 
และเอาเมล็ดออก    

2.  หั่นมะระจีนตามขวางหนา 2±0.1 มิลลิเมตร   
 
2.1 การศึกษาหาระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการทําแหงมะระจีนดวยเตาอบลมรอน 
 1.  ศึกษาหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการทําแหงมะระจีนดวยเตาอบลมรอนโดยใชเตาอบ
ลมรอนแบบถาด tray dryer, Armfield Limited Ringwood, England (ภาคผนวกภาพ จ-1)  ซ่ึงเปน
เตาอบลมรอนมีทิศทางการเคล่ือนท่ีของลมรอนแบบขนานกับช้ินอาหาร  สามารถบรรจุถาด                 
สแตนเลสขนาด 0.184×0.270 เมตร สําหรับทําแหงไดจํานวน 4  ถาด  ทําการทดลองโดยวางเรียง
มะระจีนท่ีหั่นเรียบรอยแลวในถาดสแตนเลส ขนาด 0.184×0.270 เมตรใหเต็มถาด จํานวน 4 ถาด  
อบท่ีอุณหภูมิ  50  องศาเซลเซียส (มลฤดี, 2545)  จนกระท่ังน้ําหนักตัวอยางคงท่ีในระหวางการ               
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ทําแหงจะทําการบันทึกน้ําหนักตัวอยางทุกๆ 20  นาที   จนกระท่ังน้ําหนักเร่ิมคงท่ี    นําขอมูลท่ี
ไดมาคํานวณหาปริมาณความช้ืน  สรางกราฟการทําแหงเพื่อหาเวลาที่ใชในการทําแหงท่ีเหมาะสม
และสรางกราฟอัตราการทําแหง 

2.  นํามะระจีนท่ีหั่นเรียบรอยแลวไปทําแหงดวยเตาอบลมรอน tray dryer,  Navaloy,  
Thailand (ภาคผนวกภาพ จ-2)  ซ่ึงเปนเตาอบลมรอนท่ีมีขนาด 1.6×1.8×2.0 เมตร สามารถบรรจุ
ถาดสแตนเลสขนาด 0.48×0.88 เมตร สําหรับทําแหงไดจํานวน  14  ถาด ทําแหงมะระจนีท่ี
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ตามเวลาท่ีไดจากกราฟการทําแหง (5 ช่ัวโมง) และนํามะระจนีท่ีทําแหง
แลวท้ังหมดไปทําใหเปนผง โดยใชเคร่ืองปนผสมปนท่ีความเร็วสูงสุดเปนเวลา10นาที เพื่อใชเปน
ตัวอยางในการวิเคราะห 
 
2.2  การศึกษาวิธีการทําแหงมะระจีนดวยเตาอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศ         
 นํามะระจีนท่ีหั่นเรียบรอยแลว (1 กโิลกรัม) ทําแหงดวยเตาอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศ   
(ภาคผนวกภาพ จ-3)  ซ่ึงเปนเตาอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศแบบถังหมุน ประกอบดวยถังอบ
สุญญากาศ    ชุดดักจับไอน้ํา  และปมสุญญากาศ    อบมะระจีนท่ีกําลังเคร่ือง 2880  วัตต   เปนเวลา  
30  นาที  จากนั้นนํามาอบตอท่ีกําลังเคร่ือง  1440  วัตต   เปนเวลา  30  นาที   แลวนํามาอบตอท่ี
กําลังเคร่ือง  960  วัตต  เปนเวลา 60  นาที   ท่ีความดัน 600  มิลลิเมตรปรอท     รวมเวลาในการ             
ทําแหงท้ังหมด 2 ช่ัวโมง  (ดัดแปลง จาก Cui และคณะ, 2004)  โดยอุณหภูมิภายในเตาอบอยูในชวง 
29-35 องศาเซลเซียส  ในระหวางการทําแหงจะทําการสุมเก็บตัวอยางจํานวน 10 กรัม   เพื่อนําไปหา
ความช้ืนทุกๆ 30  นาที   นําขอมูลท่ีไดมาสรางกราฟการทําแหง และนํามะระจีนท่ีทําแหงแลว
ท้ังหมดไปทําใหเปนผงโดยใชเคร่ืองปนผสม ปนท่ีความเร็วสูงสุดเปนเวลา  10  นาที  เพื่อใชเปน
ตัวอยางในการวิเคราะห 
 วางแผนการทดลองแบบ  CRD   ทําการทดลอง  2 ซํ้า     นํามะระจีนท่ีไดจากการทําแหง
ท้ัง 2 วิธี    มาตรวจวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ  ทางเคมี  และคํานวณและคาใชจายในการทําแหง  
(ตามวิธีการในภาคผนวก  ก) 
 
การวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ   
 -  หาคา  Aw                  (Aqualab : Model CX3TE, USA)  
 -  วัดคาสี  L*, a*, b*, C*, Hue  angle   (Minolta chroma meter : Model CR-300, Japan) 
 -  การคืนรูป                                          (Planinic, 2005)             
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การวิเคราะหคุณภาพทางเคมี     
 -  หาปริมาณความช้ืน                           (Hot  air  oven, AOAC 1998) 
 -  หาปริมาณคาแรนทิน                         (HPLC,โครงการผลิตภัณฑสมุนไพรคุณภาพ   
                                                                               มหาวิทยาลัยมหดิล; มลฤดี, 2545) 
 
2.3  การคัดเลือกวิธีการทําแหง 

 นําผลการวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ ทางเคมี  และคาใชจายในการทําแหงมาพจิารณา
เปรียบเทียบโดยใชโปรแกรม  SPSS  version 10   วิเคราะห  ANOVA  และเปรียบเทียบคาเฉล่ียโดย
วิธี  Duncan’s new multiple range test   
 
ตอนท่ี 3    การศึกษาหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดสารคาแรนทินจากมะระจีน 
  
 ปจจัยท่ีศึกษาเพื่อหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดสารคาแรนทิน คือ อุณหภูมิของ
เอธานอลท่ีใชในการสกัด   เวลาท่ีใชในการสกัด   และปริมาตรตัวทําละลาย (มิลลิลิตรตอกรัม 
มะระจีนผง)  วางแผนการทดลองแบบ  CCD (central  composite  design) กําหนดระดับสูงตํ่าของ               
แตละปจจัย โดยศึกษาการสกัดท่ีอุณหภูมิ 70-80 องศาเซลเซียส  (ดัดแปลงจาก Pitipanpong, 2007 
และ Schugerl, 1994)   เวลาในการสกัด 3-9 ช่ัวโมง (ดัดแปลงจาก สายสุนีย, 2539)  และปริมาตร  
ตัวทําละลาย 12-20  มิลลิลิตรตอกรัมมะระจีนผง (ดัดแปลงจาก กฤษณา, 2540 และ สุรัตน, 2522)                         
ดังตาราง 3.1 และไดส่ิงทดลองดังตาราง 3.2 

  
การเตรียมตัวอยาง 

 1.  นํามะระจนีท่ีมีความแกท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากตอนท่ี 1 มาลางใหสะอาด ผาคร่ึงตามยาว 
และเอาเมล็ดออก  แลวนํามาหั่นตามขวางหนา  2±0.1 มิลลิเมตร 

 2.  นํามะระจนีท่ีหั่นแลวไปทําแหงตามวิธีการที่ไดจากการทดลองตอนท่ี   2    จากนัน้นํา
มะระจนีท่ีทําแหงแลวท้ังหมดไปทําใหเปนผงดวยเคร่ืองปนผสมท่ีความเร็วสูงสุดเปนเวลา  10 นาที  

  
วิธีการสกัด  

 1. ช่ังมะระจีนผง 10 กรัมนําไปสกัดโดยใช soxhlet ดวยเอธานอล 95%โดยนํามะระจนีผง     
ท่ีช่ังเรียบรอยแลวใสลงใน   thimble    และใสตัวทําละลายลงในขวดกนกลม    ท่ีมีชองสําหรับเสียบ
เทอรโมมิเตอร จากนั้นทําการประกอบชุดเคร่ืองมือ      และสกัดสารคาแรนทินตามสภาวะท่ีกําหนด   
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โดยปริมาตรของตัวทําละลาย   อุณหภูมิ และเวลาท่ีใชในการสกัดกําหนดไวดังตาราง 3.1  และ 3.2  
นําสารสกัดไปวัดคาสี  L*, a*, b*, C* และคา Hue  angle (ภาคผนวก  ก)  วดัตัวอยางละ 2 ซํ้า 

 2. นําสารสกัดท่ีไดในแตละส่ิงทดลอง      ไปทําใหเขมขนใหเหลือตัวทําละลายนอยท่ีสุด  
ดวย  rotary  evaporator  จะไดสารสกัดหยาบ (crude  extract) 
 3. นําสารสกัดหยาบท่ีไดไปทําใหบริสุทธ์ิข้ึน   เพื่อลดปริมาณสารท่ีเจอืปนในตัวอยางให
นอยลง  โดยเติมเมธานอล 50% ปริมาตร 10  มิลลิลิตร  ลงในสารสกัดหยาบนําไป  sonicate เปน
เวลา 15  นาที  นําไปปนเหวีย่งท่ี 6,500  รอบตอนาที  เปนเวลา 15 นาที  เทสวนใสท้ิงไป นําตะกอน
ท่ีไดผสมกับเมธานอล  70%   ทําการทดลองซํ้าอีกคร้ัง  ซ่ึงในข้ันตอนนี้จะเปนการกําจัดน้าํตาลและ
คลอโรฟลลออกจากตัวอยางจากน้ันนําตะกอนท่ีไดมาสกัดดวยเฮกเซน ปริมาตร 5  มิลลิลิตร  นําไป                 
sonicate เปนเวลา 15  นาที   และนําไปปนเหวีย่งท่ี 6,500  รอบตอนาที  เปนเวลา 15  นาที เพื่อกําจัด
สารไมมีข้ัวท่ีเจือปนอยูออกไป  ซ่ึง Pitipanapong และคณะ (2007)  รายงานวาการทําบริสุทธ์ิดวยวธีิ
นี้จะไมเกดิการสูญเสียสารคาแรนทินแตอยางใด      นําตะกอนท่ีไดมาละลายในสารละลายผสมของ 
คลอโรฟอรม:เมธานอล(1:1) ปริมาตร 5 มิลลิลิตรปรับปริมาตรใหเปน 20 มิลลิลิตรโดยใชเมธานอล
(มลฤดี, 2545)แลวนําสารละลายท่ีไดไปวิเคราะหปริมาณคาแรนทินดวยเทคนิค spectro-photometry 
โดยใช FeCl3-H2SO4 reaction (Henry, 1974)  รายละเอียดดังภาคผนวก  ก    
 เนื่องจากการวเิคราะหปริมาณคาแรนทินดวยเทคนิค HPLC นั้นตองสงไปวิเคราะหท่ี
โครงการผลิตภัณฑสมุนไพรคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหดิลทําใหมีคาใชจายสูง และในการทดลองน้ี
มีจํานวนตัวอยางถึง 20 ตัวอยาง ดังนั้นเพื่อเปนการลดคาใชจายจึงทําการวิเคราะหปริมาณคาแรนทิน
โดยใช FeCl3-H2SO4 reaction แทน 
 
ตาราง 3.1  ปจจัยท่ีศึกษาเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารคาแรนทิน  
ปจจัย ตัวแปร ระดับ 
  - 1.68 -1 0 1 1.68 
อุณหภูมิเอธานอล (๐C)       T 66.59 70 75 80 83.41 
เวลา (ช่ัวโมง) t 0.95 3 6 9 11.05 
ปริมาตรเอธานอล (ml)      
ตอมะระจีนผง 1 กรัม 

V 9.27 12 16 20 22.73 

 
 นําผลการวัดคาสี (L*, a*, b*, C* และHue angle) และผลการวิเคราะหปริมาณคาแรนทิน
มาวิเคราะหทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  Design-Expert  Version 6.0.2 เพื่อหาความสัมพันธ



 44 

ของคาตอบสนองกับปจจัยตางๆที่ทําการศึกษาและหาสภาวะในการสกัดท่ีเหมาะสมโดยใช 
response surface  methodology   เพื่อทําการคัดเลือกหาสภาวะในการสกัดท่ีเหมาะสมท่ีสุด  ทําการ
ทดลองซํ้าโดยใชสภาวะการสกัดท่ีเหมาะสมที่สุดและนําสารสกัดท่ีไดไปวิเคราะหหาปริมาณ                
สารคาแรนทินดวยเทคนิค HPLC (มลฤดี, 2545)  อีกคร้ัง  โดยสงวิเคราะหท่ีโครงการผลิตภัณฑ
สมุนไพรคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
ตาราง 3.2  ส่ิงทดลองของปจจัยท่ีศึกษาเพือ่หาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดสารคาแรนทิน 

ส่ิงทดลอง ระดับความแปรปรวน 
 อุณหภูมิ (T) เวลา (t) ปริมาตร (V) 
1 70.00 (-1) 3.00 (-1) 12.00 (-1) 
2 80.00 ( 1) 3.00 (-1) 12.00 (-1) 
3 70.00 (-1) 9.00 ( 1) 12.00 (-1) 
4 80.00 ( 1) 9.00 ( 1) 12.00 (-1) 
5 70.00 (-1) 3.00 (-1) 20.00 ( 1) 
6 80.00 ( 1) 3.00 (-1) 20.00 ( 1) 
7 70.00 (-1) 9.00 ( 1) 20.00 ( 1) 
8 80.00 ( 1) 9.00 ( 1) 20.00 ( 1) 
9 66.59 (-1.68) 6.00 (0) 16.00 (0) 
10 83.41 ( 1.68) 6.00 (0) 16.00 (0) 
11 75.00 (0) 0.95 (-1.68) 16.00 (0) 
12 75.00 (0) 11.05 ( 1.68) 16.00 (0) 
13 75.00 (0) 6.00 (0) 9.27 (-1.68) 
14 75.00 (0) 6.00 (0) 22.73 ( 1.68) 
15 75.00 (0) 6.00 (0) 16.00 (0) 
16 75.00 (0) 6.00 (0) 16.00 (0) 
17 75.00 (0) 6.00 (0) 16.00 (0) 
18 75.00 (0) 6.00 (0) 16.00 (0) 
19 75.00 (0) 6.00 (0) 16.00 (0) 
20 75.00 (0)  6.00 (0)  16.00 (0) 

 


