
                                                                                                                                                    
บทที่ 4 

ผลการทดลองและอภิปรายผล 
 

4.1  ผลการศึกษาคัดเลือกชนดิของเอนไซมเพื่อใชในการสกัดน้ําลิ้นจี ่
 

จากการศึกษาคัดเลือกชนิดของเอนไซมเพือ่ใชในการสกัดน้ําล้ินจี ่ วางแผนการทดลอง 
Central composite design แบบ linear (2x2 factorial experiment with 3 center points) โดยมีการ 
ผันแปร 2 ปจจัย คือ ความเขมขนของเอนไซม และเวลาในการสกัด ศึกษาเอนไซม 3 ชนิด คือ 
เอนไซมเพคติเนส เอนไซมเซลลูเลส และเอนไซมเพคติเนสรวมกับเอนไซมเซลลูเลสความเขมขน
รอยละ 0.10-0.30 แลวสกดัที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1-3 ช่ัวโมง สกัดตามสภาวะที่
กําหนดและนาํมายับยั้งปฏิกริิยาของเอนไซมในน้ําอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที   
แยกน้ําออกดวยเครื่องแยกกาก ช่ังน้ําหนกัหารอยละปรมิาณผลผลิตและตรวจวิเคราะหสมบัติทาง
กายภาพและทางเคมีไดผลดังตอไปนี ้

 
4.1.1  ผลการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของเอนไซมเพคตเินสเพื่อใชในการสกัดน้ําลิ้นจี ่ 
 

ผลการวิเคราะหปริมาณผลผลิต สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ําล้ินจี่ที่เติมเอนไซม
เพคติเนสลงในเนื้อล้ินจี่ตีปน   ความเขมขนรอยละ 0.10, 0.20 และ 0.30   และทําการสกัดที่อุณหภมูิ 
45 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1, 2 และ 3 ช่ัวโมง ช่ังน้ําหนักหารอยละปริมาณผลผลิต วัดความเปน
กรด-ดาง ปริมาณของแข็งทีล่ะลายไดทั้งหมด ปริมาณกรดทั้งหมดในรปูกรดมาลิก และคาสี L*, a*, 
b*, C* และ Ho ไดผลแสดงดงัตาราง 4.1 

 
สภาวะทีเ่หมาะสมในการสกัดน้ําล้ินจี่โดยใชเอนไซมเพคติเนส พิจารณาจากความเขมขน

ของเอนไซมและเวลาในการสกัดโดยใช Response surface โปรแกรม Design expert V.7.0 นาํ
คาเฉลี่ยของปริมาณผลผลิต ความเปนกรด-ดาง ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด ปริมาณกรด
ทั้งหมดในรูปกรดมาลิก และคาสี L*, a*, b*, C* และ Ho จากตาราง 4.1 มาวิเคราะหความ
แปรปรวน (ANOVA) ไดผลดังตาราง 4.2 และผลวิเคราะหสมการถดถอยซึ่งเปนสมการเสนตรง 
(Linear model) ไดผลดังตาราง 4.3 และ 4.4  
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จากตาราง 4.4 พิจารณาสมการความสัมพันธของปริมาณผลผลิตซึ่งมีคา R2 = 0.9011 พบวา
ความเขมขนของเอนไซมเพคติเนสและเวลาในการสกัดมีผลตอปริมาณผลผลิตอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P ≤ 0.05)  จะเหน็วาเมื่อเพิ่มความเขมขนของเอนไซมเพคติเนสหรือเพิ่มเวลาในการสกัด   
ตางมีผลทําใหปริมาณผลผลิตลดลง โดยพบวาการสกดัน้ําล้ินจี่ที่สภาวะความเขมขนของเอนไซม       
เพคติเนสรอยละ 0.10 และใชเวลาในการสกัด 1 ช่ัวโมง ใหปริมาณผลผลิตสูงที่สุด คือ รอยละ 
75.33 การที่เพิ่มความเขมขนของเอนไซมเพคติเนสมีผลทําใหปริมาณผลผลิตลดลงนั้นอาจเนื่องจาก
การเพิ่มความเขมขนของเอนไซมทําใหแอคติวิตีของเอนไซมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีจํานวนโมเลกุลของ
เอนไซมเขาทําปฏิกิริยากับสบัสเตรทมากขึ้นจนกระทั่งถึงความเขมขนของเอนไซมระดับหนึ่งจะให
แอคติวิตีสูงสุด หลังจากนั้นเมื่อเพิ่มความเขมขนของเอนไซมสูงขึ้นกลับทําใหแอคติวิตีลดต่ําลง 
เนื่องจากหมูทีไ่วตอปฏิกิริยาของเอนไซมจะถูกบดบัง โดยสายโมเลกลุที่ยาวของเอนไซมเองทําให
หมูที่ไวตอปฏิกิริยาของเอนไซมไมสามารถทําปฏิกิริยากบัสับสเตรทได (กมลทิพย, 2537) และ    
เกิดการรวมตวัของโปรตีนกับเพคตินเพิ่มขึ้น (Lee และคณะ, 2006) และพบวาการทดลองแตกตาง
จากการทดลองของดวงภรณ (2546) ที่ศึกษาการแปรรูปน้ําขนุนเขมขนโดยใชเอนไซมเพคติเนส      
ที่ความเขมขน 6 ระดับ คือ 0, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08 และ 0.10 มิลลิลิตรตอ 100 กรัม ที่อุณหภมูิ    
30, 40 และ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ช่ัวโมง พบวารอยละของน้ําขนุนเขมขนที่สกัดไดมี
แนวโนมสูงขึ้น เมื่อเพิ่มปรมิาณเอนไซมในทุกอุณหภูมทิี่ใชในการสกดั และใหปริมาณน้ําขนนุสกดั
สุงสุดที่ความเขมขนของเอนไซม 0.10 มิลลิลิตรตอ 100 กรัม ซ่ึงการใชเอนไซมจะเขาไป            
ชวยยอยเนื้อเยือ่ทําใหปริมาณน้ํามากขึน้ เนื่องจากเนือ้เยื่อของเซลลผลไมถูกทําลายแลวปลดปลอย
ของเหลวออกมา ซ่ึงการเพิ่มความเขมขนของเอนไซม ทําใหเอนไซมสามารถเขาไปทําปฏิกิริยา    
กับสารประกอบเพคตินในขนุนตีปนไดมากขึ้น จึงมีผลทําใหไดรอยละของน้ําขนุนสกัดสูงขึ้น    
การที่ผลการทดลองตางกัน ก็เนื่องจากระดับความเขมขนของเอนไซมที่ใชในการศึกษาแตกตางกัน 
การทดลองของดวงภรณเปนการศึกษาระดบัความเขมขนของเอนไซมในระดับต่ํา และระดับสูงสุด
ที่ความเขมขนรอยละ 0.10 ซ่ึงใหปริมาณผลผลิตสูงสุด แตการทดลองที่ศึกษากําหนดระดบั      
ความเขมขนของเอนไซมอยูในชวงรอยละ 0.10-0.30 ซ่ึงผลการทดลองเหมือนกนั คือ ปริมาณ
ผลผลิตสูงสุดที่ความเขมขนของเอนไซมรอยละ 0.10    

 
ความเปนกรด-ดางมีคา R2 เทากับ 0.8750 พบวาความเขมขนของเอนไซมเพคติเนสและ

เวลาในการสกดัไมมีผลตอความเปนกรด-ดางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (P > 0.05) แตเมื่อเพิ่มเวลา
ในการสกัดมแีนวโนมทําใหคาความเปนกรด-ดางลดลง โดยเวลาทีใ่ชในการสกัดเพิ่มขึ้นจาก 1 
ช่ัวโมง เปน 3 ช่ัวโมง มีคาความเปนกรด-ดางลดลงจาก 3.88 เปน 3.86  ซ่ึงใหผลเชนเดียวกบั
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ปริมาณกรดทัง้หมดในรูปกรดมาลิก มีคา R2 เทากับ 0.7000 พบวาความเขมขนของเอนไซม          
เพคติเนสและเวลาในการสกัด ไมมีผลตอปริมาณกรดทัง้หมดในรูปกรดมาลิกอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P > 0.05) แตเมื่อเพิ่มความเขมขนของเอนไซมเพคติเนสหรือเวลาในการสกดั มีแนวโนม    
ทําใหปริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดมาลิกเพิ่มขึ้นเล็กนอย โดยเวลาที่ใชในการสกดัเพิ่มขึ้นจาก 1 
ช่ัวโมง เปน 3 ช่ัวโมง มปีริมาณกรดทัง้หมดในรูปกรดมาลิกเพิ่มขึน้จาก 0.65 เปน 0.67 การที่
ปริมาณกรดสงูขึ้นอาจเกดิจากปฏิกิริยา  การยอยสลายสารประกอบเพคตินโดยเอนไซมเพคติเนส 

 
ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดซึ่งมีคา R2 เทากับ 0.8750   พบวาความเขมขนของ

เอนไซมเพคติเนส และเวลาในการสกัด ไมมีผลตอปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05) แตเวลาในการสกัดยิ่งนานมีแนวโนมทําใหปริมาณของแข็งที ่   
ละลายไดทั้งหมดเพิ่มขึ้น เนื่องจากการใชเอนไซมเพคติเนสจะชวยปลดปลอยโพลีแซคคาไรดจาก        
ผนังเซลล ของผลไม นอกจากนี้ยังชวยกําจัด pectic material ดวยจึงทาํใหปริมาณของแข็งที่ละลาย
ไดทั้งหมดของน้ําผลไมเพิ่มขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจยัของ Pilnik และ Voragen (1991) ที่พบวา
การใชเอนไซม เพคติเนสกบัแอปเปลทําใหปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดเพิ่มขึ้น และงานวจิัย
ของชอลัดดา และ สายสนม (2544) ที่ศึกษาการสกดัน้ํามะมวงโดยใชเอนไซมเพคติเนส พบวา
ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดเพิ่มขึน้ เนื่องจากเอนไซมไปยอยสลายสารเพคติก ทําใหได
สารประกอบที่ละลายน้ําปรมิาณมากขึ้น  

 
คาสี L* (ความสวาง) มีคา R2 เทากับ 0.8196 พบวาความเขมขนของเอนไซมเพคติเนสและ

เวลาในการสกดัมีผลตอการเปลี่ยนแปลงคาสี L* ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05)          
จะเห็นวาเมื่อเพิ่มความเขมขนของเอนไซมเพคติเนสทําใหคาสี L* ลดลงเชนเดยีวกบัเมื่อเพิ่มเวลา
ในการสกัดทาํใหคาสี L* ลดลง ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจยัของ Pilnik และ Voragen (1991)         
ที่รายงานวาการใชเอนไซมเพคติเนสทําใหคาสี L* ของน้ําพลัมลดลงประมาณรอยละ 30 เนื่องจาก
เอนไซมเพคติเนสจะไปเพิ่มการปลดปลอยรงควัตถุของเซลลออกมาแตเนื่องจากรงควัตถุในน้าํล้ินจี่
อยูในรูปของลวิโคแอนโทไซยานินซึ่งไมมีสีจึงทําใหคาสี L* เปลี่ยนแปลงไมมาก และงานวิจยัของ 
Abdullah และคณะ (2007) ที่พบวาเวลาในการสกัดนานขึ้นมีผลทําใหคาสี L* ลดลงเนื่องจาก     
เกิดการรวมตวัของสารประกอบแทนนินเพิ่มขึ้น 

 
สําหรับคาสี a* (สีแดง) ซ่ึงมคีา R2 เทากับ 0.8924 พบวาความเขมขนของเอนไซมเพคติเนส

และเวลาในการสกัดมีผลตอคาสี a* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) จะเห็นวาเมื่อเพิ่ม       
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ความเขมขนของเอนไซมเพคติเนสทําใหคาสี a* เพิ่มขึ้น (สีเขียวมากขึ้น) แตเมื่อเพิ่มเวลาใน       
การสกัดมีผลทําใหคาส ีa* ลดลง (สีเขียวลดลง) ทั้งนี้อาจเนื่องจากลิวโคแอนโทไซยานินในน้ําล้ินจี่
เกิดการสลายตัว (Wu, 1970)  

 
 คาสี b* (สีเหลือง) คาสี C* (ความเขมของสี) และคาสี Ho (เฉดสี) มีคา R2 เทากับ 0.7008, 

0.7601 และ 0.8167 พบวาความเขมขนของเอนไซมเพคติเนสและเวลาในการสกัดไมมีผลตอ        
คาสี b* คาสี C* และคาสี Ho อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05) แตความเขมขนของเอนไซม     
ยิ่งสูงและเวลาในการสกัดยิ่งนานมีแนวโนมทําใหคาสี b* และคาสี C* เพิ่มขึ้น แตมแีนวโนมทําให
คาสี Ho  ลดลงเปนผลจากคาสี a* ที่ลดลง 
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ตาราง 4.1  ปริมาณผลผลิต ผลวิเคราะหทางเคมี และคาสีของน้ําลิ้นจี่ที่สกัดดวยเอนไซมเพคติเนส 

 

คาสี สิ่งทดลอง ปริมาณผลผลิต 

(รอยละ) 

ความเปน 

กรด-ดาง 

(pH) 

ปริมาณของแข็ง 

ที่ละลายไดทั้งหมด 

(องศาบริกซ) 

ปริมาณกรดทั้งหมด 

ในรูปกรดมาลิก 

(รอยละ) 

L* a* b* C* Ho 

1 75.33 ± 1.15 3.88 ± 0.01 18.4 ± 0.20 0.65 ± 0.01 53.31 ± 0.76 -0.61 ± 0.26 3.12 ± 0.41 3.18 ± 0.32 99.8 ± 0.42 

2 75.00 ± 1.00 3.86 ± 0.01 18.5 ± 0.12 0.67 ± 0.01 53.23 ± 0.23 -0.45 ± 0.24 3.15 ± 0.29 3.20 ± 0.23 99.7 ± 0.35 

3 74.67 ± 1.15 3.88 ± 0.01 18.5 ± 0.12 0.65 ± 0.01 53.11 ± 0.90 -0.77 ± 0.18 3.19 ± 0.16 3.26 ± 0.27 99.2 ± 0.45 

4 74.00 ± 2.00 3.86 ± 0.01 18.5 ± 0.12 0.67 ± 0.01 52.87 ± 0.28 -0.56 ± 0.21 3.27 ± 0.31 3.30 ± 0.20 99.5 ± 0.32 

5 74.67 ± 1.15 3.87 ± 0.01 18.5 ± 0.12 0.66 ± 0.01 53.14 ± 0.71 -0.61 ± 0.31 3.19 ± 0.19 3.26 ± 0.19 99.5 ± 0.30 

6 74.67 ± 1.15 3.87 ± 0.01 18.5 ± 0.12 0.66 ± 0.01 53.03 ± 0.98 -0.57 ± 0.16 3.25 ± 0.23 3.29 ± 0.26 99.7 ± 0.58 

7 75.00 ± 1.00 3.88 ± 0.01 18.5 ± 0.12 0.65 ± 0.01 53.21 ± 0.24 -0.67 ± 0.11 3.15 ± 0.19 3.23 ± 0.30 99.4 ± 0.21 

หมายเหตุ  :  ขอมูลในตารางเปนคาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน            
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ตาราง 4.2  ANOVA ของแตละคาตอบสนองของน้ําลิ้นจี่สกัดดวยเอนไซมเพคติเนส 

 

Sum of squares Source df 

ปริมาณผลผลิต 

(รอยละ) 

ความเปน

กรด-ดาง 

(pH) 

ปริมาณของแข็งที่

ละลายไดทั้งหมด 

(องศาบริกซ) 

ปริมาณกรดทั้งหมด

ในรูปกรดมาลิก 

(รอยละ) 

คาสี L* คาสี a* คาสี b* คาสี C* คาสี Ho 

Model 2      0.94 **    7.50x10-5 NS      7.50x10-3 NS     1.00x10-2 NS 0.10 *      0.05 ** 0.01 NS 9.1 x10-3 NS     0.21 NS 

Residual 4 0.10 1.07x10-5 1.07x10-3 4.29x10-3       0.02  6.32x10-3   5.41x10-3  2.87x10-3 0.05 

- Lack-of-fit 2    0.03 NS 1.07x10-5 1.07x10-3 4.29x10-3  6.42x10-3 NS 1.26x10-3 NS 3.44x10-4 NS 1.07x10-3 NS  4.76x10-4 NS 

-Pure error 2 0.07 0.00 0.00 0.00       0.02  5.07x10-3  5.07x10-3  1.80x10-3 0.05 

R2  0.9011 0.8750 0.8750 0.7000 0.8196    0.8924    0.7008    0.7601 0.8167 

C.V.  0.21 0.05 0.10 4.88       0.14      6.56      1.37      0.95 0.13 

หมายเหตุ :     *  แสดงคาที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P ≤ 0.05 

   ** แสดงคาที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P ≤ 0.01 

       NS แสดงคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P > 0.05 
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ตาราง 4.3  สมการถดถอยที่ไมไดถอดรหสัของคาตอบสนองของน้ําล้ินจี่สกัดดวยเอนไซมเพคติเนส 
 

คาตอบสนอง สมการแสดงความสัมพันธ R2 
ปริมาณผลผลิต 74.76 – 0.41A – 0.25B 0.9011 
คาสี L*  53.13 – 0.14A – 0.08B   0.8196 
คาสี a*   (-0.61) – 0.07A + 0.09B   0.8924 
หมายเหตุ  :  A แทน ความเขมขนของเอนไซมเพคติเนส 

 B แทน เวลาในการสกัด  
 
ตาราง 4.4  สมการถดถอยที่ถอดรหัสแลวของคาตอบสนองของน้ําล้ินจี่สกัดดวยเอนไซมเพคติเนส 
 

คาตอบสนอง สมการแสดงความสัมพันธ R2 
ปริมาณผลผลิต 76.09 – 4.15A – 0.25B 0.9011 
คาสี L*  53.57 – 1.40A – 0.08B 0.8196 
คาสี a*   (-0.66) – 0.68A + 0.09B 0.8924 
หมายเหตุ  :  A แทน ความเขมขนของเอนไซมเพคติเนส 

 B แทน เวลาในการสกัด  
 

เมื่อนําสมการความสัมพันธปริมาณผลผลิต คาสี L* และ คาสี a* มาสรางกราฟพื้นที่การ
ตอบสนอง (Response surface) ไดดังภาพ  ง-1 ถึง ง-3 (ภาคผนวก) 

 
 เมื่อพิจารณาสมการของคาตอบสนองแตละคา พบวาสมการของปริมาณผลผลิต คาสี L* 
และคาสี a*  มีความเหมาะสม โดยพจิารณาจากคา Variance ratio (significant) คา Lack of fit    
(non-significant) และคา R2 (มีคามากกวา 0.750) พบวาปริมาณผลผลิต คาสี L* และคาสี a* มีคา   
R2 เทากับ 0.9011, 0.8196 และ 0.8924 ตามลําดับ แสดงวาความเขมขนของเอนไซมเพคติเนสและ
เวลาในการสกดัมีผลตอปริมาณผลผลิต คาสี L* และคาสี a*  สําหรับความเปนกรด-ดาง ปริมาณ
ของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด ปริมาณกรดทัง้หมดในรูปกรดมาลิก คาสี b* คาสี C* และคาสี Ho 
พบวาไมมีความสัมพันธกับความเขมขนของเอนไซมเพคติเนสและเวลาในการสกัด ดังนั้นในการ
เลือกสภาวะการสกัดที่เหมาะสมของน้ําล้ินจี่ โดยใชเอนไซมเพคติเนสจึงพิจารณาสภาวะที่ให
ปริมาณผลผลิตสูงสุดซึ่งไดกราฟแสดงพืน้ที่สภาวะที่เหมาะสม ดงัภาพ 4.1 และเพื่อเปนการ         
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ลดตนทุนในการสกัดน้ําล้ินจีจ่ะเลือกใชสภาวะทีใ่ชความเขมขนของเอนไซมต่ํา และระยะเวลาใน
การสกัดสั้น โดยเลือกสภาวะที่เหมาะสมในการสกัด คือ การใชความเขมขนของเอนไซมเพคติเนส 
รอยละ 0.12 เวลาในการสกัด 1.14 ช่ัวโมง ใหคาทํานายคือ ปริมาณผลผลิตรอยละ 75.31 คาสี L* 
เทากับ 53.31 และคาสี a* เทากับ (-0.65)  เมื่อนําสภาวะที่ไดไปทดลอง พบวาไดปริมาณผลผลิต    
รอยละ 75.67±0.58  คาสี L* เทากับ  53.29±0.36  และคาสี a* เทากับ (-0.64)±0.09 ซ่ึงมีคาใกลเคียง
กับคาที่ทํานายได (ตาราง 4.5) 

 

 
 

ภาพ 4.1  กราฟพื้นที่สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ําล้ินจี่สกัดดวยเอนไซมเพคติเนส 
 
ตาราง 4.5  เปรียบเทียบผลการวิเคราะหจากการทํานายและคาที่วัดไดจริงของน้ําล้ินจี่สกัดดวย 
                  เอนไซมเพคติเนส 
 
  คุณลักษณะ คาการทํานาย  คาท่ีวัดไดจริง รอยละความ

คลาดเคลื่อน 
ปริมาณผลผลิต (รอยละ) 75.31 75.67 ± 0.58 0.48 
คาสี L*  53.31 53.29 ± 0.36 0.04 
คาสี a*   -0.65 -0.64 ± 0.09 1.54 
หมายเหตุ  :  ขอมูลในตารางเปนคาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน                                                                                   
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4.1.2  ผลการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของเอนไซมเซลลูเลสเพื่อใชในการสกัดน้ําลิ้นจี ่ 
 

ผลการวิเคราะหปริมาณผลผลิต สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ําล้ินจี่ที่เติมเอนไซม
เซลลูเลสลงในเนื้อล้ินจี่ตีปนความเขมขนรอยละ 0.10, 0.20 และ 0.30 และทําการสกัดที่อุณหภูมิ 50 
องศาเซลเซียส เปนเวลา 1, 2 และ 3 ช่ัวโมง ช่ังน้ําหนักหารอยละปริมาณผลผลิต วัดความเปน    
กรด-ดาง ปริมาณของแข็งทีล่ะลายไดทั้งหมด ปริมาณกรดทั้งหมดในรปูกรดมาลิก และคาสี L*, a*, 
b*, C* และ Ho ไดผลแสดงดงัตาราง 4.6 

 
สภาวะทีเ่หมาะสมในการสกัดน้ําล้ินจี่โดยใชเอนไซมเซลลูเลส พิจารณาจากความเขมขน

ของเอนไซมและเวลาในการสกัดโดยใช Response surface โปรแกรม Design expert V.7.0 โดยนํา
คาเฉลี่ยของปริมาณผลผลิต ความเปนกรด-ดาง ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด ปริมาณกรด
ทั้งหมดในรูปกรดมาลิก และคาสี L*, a*, b*, C* และ Ho จากตาราง 4.6 มาวิเคราะหความ
แปรปรวน (ANOVA) ไดผลดังตาราง 4.7 และผลวิเคราะหสมการถดถอยซึ่งเปนสมการเสนตรง 
(Linear model) ไดผลดังตาราง 4.8 และ 4.9  

 
จากตาราง 4.9 พิจารณาสมการความสัมพันธของปริมาณผลผลิตซึ่งมีคา R2 เทากับ 0.9011 

พบวาความเขมขนของเอนไซมเซลลูเลส และเวลาในการสกัด มีผลตอการเปลี่ยนแปลงปรมิาณ
ผลผลิตลดลงอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (P ≤ 0.05) จะเห็นวาเมือ่เพิ่มความเขมขนของเอนไซม    
เซลลูเลสทําใหปริมาณผลผลิตลดลง และถาเพิ่มเวลาในการสกัดทําใหปริมาณผลผลิตลดลง
เชนเดยีวกัน โดยพบวาการสกัดน้ําล้ินจี่ที่สภาวะความเขมขนของเอนไซมเซลลูเลสรอยละ 0.10 และ
ใชเวลาในการสกัด 1 ช่ัวโมง ใหปริมาณผลผลิตสูงที่สุด คือ รอยละ 75.00 อาจเนื่องจาก
สารประกอบที่เปนสับสเตรทของเอนไซม คือ เซลลูโลสไดถูกยอยสลายไปอยางสมบูรณแลว 
(Sakho และคณะ, 1998) ดังนัน้เมื่อเพิม่ความเขมขนของเอนไซมจะกลับทําใหแอคติวิตีลดต่ําลง 
เนื่องจากหมูทีไ่วตอปฏิกิริยาของเอนไซมจะถูกบดบังโดยสายโมเลกุลที่ยาวของเอนไซมเอง ทําให
หมูที่ไวตอปฏิกิริยาของเอนไซมไมสามารถทําปฏิกิริยากบัสับสเตรทได (กมลทิพย, 2537) 

 
ความเปนกรด-ดางมีคา R2 เทากับ 0.7000 พบวาความเขมขนของเอนไซมเซลลูเลสและ

เวลาในการสกดัไมมีผลตอความเปนกรด-ดางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (P > 0.05) แตเมื่อเพิ่มเวลา
ในการสกัดมแีนวโนมทําใหคาความเปนกรด-ดางลดลง โดยเวลาทีใ่ชในการสกัดเพิ่มขึ้นจาก 1 
ช่ัวโมง เปน 3 ช่ัวโมง มีคาความเปนกรด-ดางลดลงจาก 3.86 เปน 3.84  ซ่ึงใหผลเชนเดียวกบั
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ปริมาณกรดทัง้หมดในรูปกรดมาลิกมีคา R2 เทากบั 0.8750 พบวาความเขมขนของเอนไซม       
เซลลูเลสและเวลาในการสกัด ไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดทั้งหมดในรปูกรดมาลิกอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05)  แตเมื่อเพิม่ความเขมขนของเอนไซมเซลลูเลสและเวลาในการสกัด 
มีแนวโนมทําใหปริมาณกรดทั้งหมดในรปูกรดมาลิกเพิม่ขึ้นเล็กนอย โดยเวลาที่ใชในการสกัด
เพิ่มขึ้นจาก 1 ช่ัวโมง เปน 3 ช่ัวโมง มีปริมาณกรดทัง้หมดในรูปกรดมาลิกเพิ่มขึน้จาก 0.66 เปน 
0.68 ทั้งนี้เนื่องจากเวลาที่ใชในการสกัดมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซม เมื่อเวลาสกัด
นานขึ้น ผนังเซลลถูกยอยสลายไดมากขึน้เปนเหตใุหสารละลายตางๆ ภายในเซลลออกมาไดมากขึน้ 

 
ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดซึ่งมีคา R2 เทากบั 0.8750 พบวาความเขมขนของ

เอนไซมเซลลูเลสและเวลาในการสกัด ไมมีผลตอปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05) แตเวลาในการสกัดยิ่งนานมีแนวโนมทําใหปริมาณของแข็งที่ละลาย
ไดทั้งหมดเพิม่ขึ้น เนื่องจากเอนไซมเซลลูเลสจะยอยผนังเซลลทําใหเซลลูโลสสลายตัวไดสวนที่
ละลายน้ําปริมาณมากขึ้น (ชอลัดดา และ สายสนม, 2544) 

 
คาสี L* (ความสวาง) มีคา R2 เทากับ 0.9793 พบวาความเขมขนของเอนไซมเซลลูเลสและ

เวลาในการสกดัมีผลตอคาสี L* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05)  โดยจะทําใหคาสี L* ลดลง
เมื่อเพิ่มความเขมขนของเอนไซมหรือเพิ่มเวลาในการสกัด สําหรับคาสี a* (สีเขยีว) คาสี b*           
(สีเหลือง) คาสี C* (ความเขมของสี) และคาสี Ho (เฉดส)ี  ซ่ึงมีคา R2 เทากับ 0.8300, 0.9823, 0.8750    
และ 0.9674 พบวาความเขมขนของเอนไซมเซลลูเลสและเวลาในการสกัดมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
คาสี a* คาสี b* คาสี C* และคาสี Ho อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) จะเห็นวา                     
เมื่อเพิ่มความเขมขนของเอนไซมเซลลูเลสหรือเพิ่มเวลาในการสกัดทําใหคาสี a* ลดลง คาสี b*    
คาสี C* เพิ่มขึ้นและคาส ี Ho ลดลง การที่คาสีเปลี่ยนแปลงอาจเนื่องจากเอนไซมเซลลูเลสจะไป   
ยอยผนังเซลล ทําใหเพิ่มการปลดปลอยลิวโคแอนโทไซยานิน และคาทีชินออกมาประกอบกับ
อุณหภูมิที่ใชในการสกัดอยูที่ 50 องศาเซลเซียส และเมื่อเวลาสกัดเพิ่มขึ้นเปนเหตุใหสารทั้งสอง
ชนิดเกดิการเปลี่ยนแปลงใหสารสีชมพู (Wu, 1970) 
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ตาราง 4.6  ปริมาณผลผลิต ผลวิเคราะหทางเคมี และคาสีของน้ําลิ้นจี่ที่สกัดดวยเอนไซมเซลลูเลส 

 

คาสี สิ่งทดลอง ปริมาณผลผลิต 

(รอยละ) 

ความเปน 

กรด-ดาง 

(pH) 

ปริมาณของแข็ง 

ที่ละลายไดทั้งหมด 

(องศาบริกซ) 

ปริมาณกรดทั้งหมด 

ในรูปกรดมาลิก 

(รอยละ) 

L* a* b* C* Ho 

1 75.00 ± 1.00  3.86 ± 0.01  18.5 ± 0.12  0.66 ± 0.01 54.17 ± 0.27 -0.52 ± 0.11 3.25 ± 0.25 3.30 ± 0.24 99.6 ± 1.45  

2 74.33 ± 1.15  3.84 ± 0.01  18.5 ± 0.12  0.68 ± 0.01  53.49 ± 0.25 -0.43 ± 0.10 3.36 ± 0.22 3.41 ± 0.25 98.9 ± 1.08  

3 75.00 ± 1.00 3.86 ± 0.01 18.5 ± 0.12 0.67 ± 0.01 53.90 ± 0.28 -0.53 ± 0.12 3.30 ± 0.50 3.32 ± 0.28 99.4 ± 1.10  

4 74.00 ± 1.00  3.84 ± 0.01  18.6 ± 0.20  0.68 ± 0.01  53.23 ± 0.60 -0.34 ± 0.11 3.42 ± 0.28 3.43 ± 0.36 98.8 ± 1.05  

5 73.67 ± 0.58  3.85 ± 0.01 18.5 ± 0.12  0.67 ± 0.01  53.66 ± 0.22 -0.47 ± 0.13 3.34 ± 0.30 3.39 ± 0.34 99.2 ± 1.50  

6 74.33 ± 1.53  3.86 ± 0.01 18.5 ± 0.12  0.67 ± 0.01  53.63 ± 0.34 -0.45 ± 0.09 3.34 ± 0.16 3.40 ± 0.12 99.2 ± 0.72  

7 74.33 ± 0.58  3.85 ± 0.01  18.5 ± 0.12  0.67 ± 0.01 53.77 ± 0.75 -0.50 ± 0.16 3.32 ± 0.20 3.35 ± 0.41 99.3 ± 0.53  

หมายเหตุ  :  ขอมูลในตารางเปนคาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน       
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ตาราง 4.7  ANOVA ของแตละคาตอบสนองของน้ําลิ้นจี่สกัดดวยเอนไซมเซลลูเลส 

 

Sum of squares Source df 

ปริมาณผลผลิต 

(รอยละ) 

ความเปน

กรด-ดาง 

(pH) 

ปริมาณของแข็งที่

ละลายไดทั้งหมด 

(องศาบริกซ) 

ปริมาณกรดทั้งหมด

ในรูปกรดมาลิก 

(รอยละ) 

คาสี L* คาสี a* คาสี b* คาสี C* คาสี Ho 

Model 2     0.94 **   1.00x10-2 NS     7.50x10-3 NS      7.50x10-5 NS 0.53 ** 0.02 ** 0.02 **  0.01 ** 0.44 ** 

Residual 4 0.10 4.29x10-3 1.07x10-3 1.07x10-5      0.01  4.34x10-3  2.93x10-4  1.79x10-3      0.02 

- Lack-of-fit 2    0.03 NS 4.29x10-3 1.07x10-3     2.10x10-7 NS 2.26x10-4 NS 3.08x10-3 NS 2.62x10-5 NS 3.86x10-4 NS 8.33x10-3 NS 

-Pure error 2 0.07 0.00 0.00 0.00      0.01  1.26x10-3  2.67x10-4  1.40x10-3  6.67x10-3 

R2  0.9011 0.7000 0.8750 0.8750     0.9793    0.8300    0.9823    0.8750    0.9674 

C.V.  0.22 0.85 0.10 0.27      0.10       7.12      0.26      0.63      0.06 
หมายเหตุ :     *  แสดงคาที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P ≤ 0.05 

   ** แสดงคาที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P ≤ 0.01 

       NS แสดงคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P > 0.05 
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ตาราง 4.8  สมการถดถอยที่ไมไดถอดรหสัของคาตอบสนองของน้ําล้ินจี่สกัดดวยเอนไซมเซลลูเลส 
 

คาตอบสนอง สมการแสดงความสัมพันธ R2 
ปริมาณผลผลิต 74.24 – 0.42A – 0.25B 0.9011 
คาสี L*  53.69 – 0.13A – 0.34B   0.9793 
คาสี a*   (– 0.46) + 0.02A + 0.07B  0.8300 
คาสี b*   3.33 + 0.03A + 0.06B 0.9823 
คาสี C*   3.37 + 1.00x10-2A + 0.55B 0.8750 
คาสี Ho 99.20 – 0.08A – 0.33B 0.9674 
หมายเหตุ  :  A แทน ความเขมขนของเอนไซมเซลลูเลส 

 B แทน เวลาในการสกัด  
 
ตาราง 4.9  สมการถดถอยที่ถอดรหัสแลวของคาตอบสนองของน้ําล้ินจี่สกัดดวยเอนไซมเซลลูเลส 
 

คาตอบสนอง สมการแสดงความสัมพันธ R2 
ปริมาณผลผลิต   75.57 – 4.15A – 0.25B  0.9011 
คาสี L*    54.63 – 1.33A – 0.34B 0.9793 
คาสี a*    (-0.64) + 0.20A + 0.07B 0.8300 
คาสี b*   3.16 + 0.28A + 0.06B 0.9823 
คาสี C*   3.24 + 0.10A + 0.06B 0.8750 
คาสี Ho 100.00 – 0.75A – 0.33B 0.9674 
หมายเหตุ  :  A แทน ความเขมขนของเอนไซมเซลลูเลส 

 B แทน เวลาในการสกัด  
 

เมื่อนําสมการความสัมพันธปริมาณผลผลิต คาสี L*, a*, b*, C*  และ Ho มาสรางกราฟ
พื้นที่การตอบสนอง (Response surface) ไดดังภาพ ง-4 ถึง ง-9  (ภาคผนวก) 

 
 เมื่อพิจารณาสมการของคาตอบสนองแตละคา พบวาสมการของปริมาณผลผลิต คาสี L*, 
a*, b*, C*  และ Ho มีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากคา Variance ratio (significant) คา Lack of fit 
(non-significant) และคา R2 (มีคามากกวา 0.750) ซ่ึงปริมาณผลผลิต คาสี L*, a*, b*, C*  และ Ho   
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มีคา R2 เทากับ 0.9011, 0.8235, 0.8300, 0.9823, 0.8750 และ 0.9674 ตามลําดับ แสดงวา           
ความเขมขนของเอนไซมเซลลูเลสและเวลาในการสกัดมีผลตอปริมาณผลผลิต คาสี L*, a*, b*, C*    
และ Ho สําหรับความเปนกรด-ดาง ปริมาณของแข็งทีล่ะลายไดทั้งหมด และปริมาณกรดทั้งหมด  
ในรูปกรดมาลกิ พบวาไมมีความสัมพันธกบัความเขมขนของเอนไซมเซลลูเลสและเวลาในการสกัด 
ดังนั้นในการเลือกสภาวะการสกัดที่เหมาะสมของน้ําล้ินจี่ โดยใชเอนไซมเซลลูเลสจึงพิจารณา
สภาวะทีใ่หปริมาณผลผลิตสูงสุดซึ่งไดกราฟแสดงพื้นทีส่ภาวะทีเ่หมาะสม ดังภาพ 4.2 และเพื่อเปน
การลดตนทุนในการสกัดน้ําล้ินจี่ จะเลือกใชสภาวะที่ใชความเขมขนของเอนไซมต่ําและระยะเวลา
ในการสกัดสัน้ โดยเลือกสภาวะที่เหมาะสมในการสกดั คือ การใชความเขมขนของเซลลูเลสรอยละ 
0.10 เวลาในการสกัด 1.33 ช่ัวโมง ใหคาทํานาย คือ ปริมาณผลผลิตรอยละ 74.82 คาสี L* เทากบั 
54.05 คาสี a* เทากับ (-0.53) คาสี b* เทากับ 3.27 คาสี C* เทากับ 3.32 และคาสี Ho เทากับ 99.5  
เมื่อนําสภาวะที่ไดไปทดลอง พบวาไดปริมาณผลผลิตรอยละ 74.67±0.58 คาสี L* เทากบั 
53.98±0.23 คาสี a* เทากับ (-0.53)±0.04 คาสี b* เทากบั 3.27±0.14 คาสี C* เทากับ 3.32±0.13 และ
คาสี Ho เทากบั 99.5±0.21 ซ่ึงมีคาใกลเคียงกับคาที่ทํานายได (ตาราง 4.10) 
 

 
 

ภาพ 4.2  กราฟพื้นที่สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ําล้ินจี่สกัดดวยเอนไซมเซลลูเลส 
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ตาราง 4.10  เปรียบเทียบผลการวิเคราะหจากการทํานายและคาที่วดัไดจริงของน้ําล้ินจี่สกัดดวย 
                    เอนไซมเซลลูเลส 
 
  คุณลักษณะ คาการทํานาย  คาท่ีวัดไดจริง รอยละความ

คลาดเคลื่อน 
ปริมาณผลผลิต (รอยละ) 74.82 74.67 ± 0.58 0.20 
คาสี L*  54.05 53.98 ± 0.72 0.13 
คาสี a*   -0.53 -0.52 ± 0.17 1.89 
คาสี b*   3.27 3.29 ± 0.26 0.61 
คาสี C*   3.32 3.35 ± 0.13 0.90 
คาสี Ho 99.5 99.6 ± 0.21 0.10 
หมายเหตุ  :  ขอมูลในตารางเปนคาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน       

                                                                                                          
4.1.3  ผลการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของเอนไซมเพคตเินสรวมกับเอนไซมเซลลูเลสเพื่อใชในการ
สกัดน้ําลิ้นจี่  
 

ผลการวิเคราะหปริมาณผลผลิต สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ําล้ินจี่ที่เติมเอนไซม
เพคติเนสรวมกับเอนไซมเซลลูเลสในอัตราสวน 1: 1 ลงในเนื้อล้ินจี่ตปีนความเขมขนรอยละ 0.10, 
0.20 และ 0.30 และทําการสกัดที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1, 2 และ 3 ช่ัวโมง ช่ังน้ําหนัก
หารอยละปริมาณผลผลิต วัดความเปนกรด-ดาง ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด ปริมาณกรด
ทั้งหมดในรูปกรดมาลิก และคาสี L*, a*, b*, C* และ Ho ไดผลแสดงดงัตาราง 4.11 

 
สภาวะทีเ่หมาะสมในการสกัดน้ําล้ินจี่ โดยใชเอนไซมเพคติเนสรวมกับเอนไซมเซลลูเลส 

พิจารณาจากความเขมขนของเอนไซมและเวลาในการสกดัโดยใช Response surface โปรแกรม 
Design expert V.7.0 โดยนําคาเฉลี่ยของปริมาณผลผลิต ความเปนกรด-ดาง ปริมาณของแข็ง          
ที่ละลายไดทั้งหมด ปริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดมาลิก และคาส ีL*, a*, b*, C* และ Ho จากตาราง 
4.1 มาวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ไดผลดังตาราง 4.12 และผลวิเคราะหสมการถดถอย   
ซ่ึงเปนสมการเสนตรง (Linear model) ไดผลดังตาราง 4.13 และ 4.14  
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จากตาราง 4.14 พิจารณาสมการความสัมพนัธของปริมาณผลผลิตซึ่งมีคา R2 เทากับ 0.8337
พบวาความเขมขนของเอนไซมเพคติเนสรวมกับเอนไซมเซลลูเลส และเวลาในการสกัด มีผลตอ
ปริมาณผลผลิตอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) เห็นไดวาเมือ่เพิ่มความเขมขนของเอนไซม    
เพคติเนสรวมกับเอนไซมเซลลูเลสทําใหปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากสับสเตรทของเอนไซม   
เพคติเนสและเอนไซมเซลลูเลส คือ เพคตินและเซลลูโลสนั้นเปนองคประกอบของผนังเซลลพืช  
ซ่ึงขัดขวางการสกัดน้ําผลไม เมื่อเพคตินและเซลลูโลสถูกทําลายจึงสกัดน้ําผลไมไดงายขึ้นทาํให
ของเหลวภายในเซลลพืชละลายออกมาไดมากขึ้น (Rombouts และ Pilnik, 1997; Mehrlander และ
คณะ, 2002) และการยอยสลายสารประกอบเพคตินดวยเอนไซมเพคติเนสทําใหการยอยสลาย
เซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสเปนไปไดงายขึน้ เนื่องจากไมมกีารขัดขวางปฏิกิริยาการยอยสลาย
เซลลูโลสโดยสารประกอบเพคติน ทําใหน้ําผลไมทีอ่ยูภายในเซลลออกสูภายนอกเซลลไดซ่ึงจะ
ปลดปลอยองคประกอบสําคัญ เชน สารที่ใหกล่ินรสออกมาดวย (Noach, 1986) แตเมื่อเพิ่มเวลา   
ในการสกัดสงผลใหปริมาณผลผลิตลดลง สําหรับสภาวะการสกัดโดยใชความเขมขนของเอนไซม    
เพคติเนสรวมกับเอนไซมเซลลูเลสรอยละ 0.30 และใชเวลาในการสกัด 1 ช่ัวโมง ใหปริมาณผลผลิต
สูงที่สุดคือ รอยละ 75.33 ซ่ึงปริมาณผลผลิตของน้ําล้ินจี่ที่ได สอดคลองกับผลการทดลองของอรุณี 
และ ปราณี (2536) ที่พบวาการใชเอนไซมเพคติเนสรอยละ 0.05 รวมกับเอนไซมเซลลูเลสรอยละ 
0.06 ใชเวลาสกัด 2 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส ใหปริมาณผลผลิตน้ํากลวยรอยละ 73  

 

ความเปนกรด-ดางมีคา R2 เทากับ 0.7532 พบวาความเขมขนของเอนไซมเพคติเนสรวมกับ
เอนไซมเซลลูเลสและเวลาในการสกัด ไมมีผลตอความเปนกรด-ดางอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ        
(P > 0.05) แตเวลาในการสกัดยิ่งนานมแีนวโนมทําใหความเปนกรด-ดางลดลง ซ่ึงสอดคลองกับ
ปริมาณกรดทัง้หมดในรูปกรดมาลิกมีคา R2 เทากบั 0.7604 พบวาความเขมขนของเอนไซม            
เพคติเนสรวมกับเอนไซมเซลลูเลสและเวลาในการสกัด ไมมีผลตอปริมาณกรดทัง้หมดในรูปกรด
มาลิกอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (P > 0.05) แตเวลาในการสกัดยิ่งนานมีแนวโนมทาํใหปริมาณกรด
ทั้งหมดในรูปกรดมาลิกเพิ่มขึ้น 

 

ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดซึ่งมีคา R2 เทากบั 0.8750 พบวาความเขมขนของ
เอนไซมเพคติเนสรวมกับเอนไซมเซลลูเลสและเวลาในการสกัดไมมีผลตอปริมาณของแข็งที่ละลาย
ไดทั้งหมดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05) แตเวลาในการสกัดยิ่งนานมีแนวโนมทําใหปริมาณ
ของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดเพิ่มขึ้น เนื่องจากสารเพคติกและเสนใยตางๆ โดยเฉพาะเซลลูโลส
สลายตัวทําใหไดสวนที่ละลายน้ําปริมาณมากขึ้น (ชอลัดดา และ สายสนม, 2544) จึงทําใหปริมาณ
ของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดของน้ําผลไมเพิ่มขึ้น 
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คาสี L* (ความสวาง) คาส ี a* (สีเขียว) คาสี b* (สีเหลือง) คาสี C* (ความเขมของสี) และ 
คาสี Ho (เฉดสี) มีคา R2 เทากับ 0.9214, 0.8170, 0.8769, 0.9177 และ 0.9419 ตามลําดับ พบวา           
ความเขมขนของเอนไซมเพคติเนสรวมกับเอนไซมเซลลูเลสและเวลาในการสกัด มผีลตอคาสี L*   
คาสี a* คาสี b* คาสี C* และคาสี Ho อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) จะเหน็วาเมื่อเพิม่     
ความเขมขนของเอนไซมเพคติเนสรวมกับเอนไซมเซลลูเลสทําใหคาสี L* คาสี a* คาสี b* และ     
คาสี C* เพิ่มขึ้น แตคาสี Ho ลดลง เมื่อเพิ่มเวลาในการสกัดทําใหคาสี L* คาสี a* คาสี b* และ        
คาสี C* ลดลง แตคาสี Ho เพิ่มขึ้นโดยถาเพิม่เวลาที่ใชในการสกัดจาก 1 เปน 3 ช่ัวโมง ทําใหคาสี L* 
คาสี a* คาสี b* และคาสี C* ลดลงจาก 55.11 เปน 54.28, จาก (-0.71) เปน (-0.51) (สีเขียวลดลง),    
จาก 2.92 เปน 2.85 และจาก 2.78 เปน 2.64 ตามลําดับ แตคาสี Ho  จาก 102.1 เปน 102.4 การที่คาสี
ของน้ําล้ินจี่เกดิการเปลี่ยนแปลงสาเหตุเกดิจากการยอยสลายสารประกอบเพคติน เซลลูโลส และ  
เฮมิเซลลูโลสใหอยูในรูปสารละลาย และการปลดปลอยน้ําภายในโมเลกุลออกมามากขึ้น ทําให   
น้ําล้ินจี่มีความขุนลดลงเปนเหตุใหคาสีเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มความเขมขนของเอนไซม แตเมื่อเพิ่มเวลา  
ในการสกัดนานขึ้น  คาสีลดลงอาจเนื่องจากเกิด  haze formation เปนผลจากการรวมตัวของโปรตีน
กับแทนนินหรือการรวมตัวของโปรตีนกับคารโบไฮเดรต (Sin และคณะ, 2006) 
 



 

68 
 
ตาราง 4.11  ปริมาณผลผลิต ผลวิเคราะหทางเคมี และคาสีของน้ําลิ้นจี่ที่สกัดดวยเอนไซมเพคติเนสรวมกับเอนไซมเซลลูเลส 

 

คาสี สิ่งทดลอง ปริมาณผลผลิต 

(รอยละ) 

ความเปน 

กรด-ดาง 

(pH) 

ปริมาณของแข็ง 

ที่ละลายไดทั้งหมด 

(องศาบริกซ) 

ปริมาณกรดทั้งหมด 

ในรูปกรดมาลิก 

(รอยละ) 

L* a* b* C* Ho 

1 74.67 ± 0.58 3.86 ± 0.01  18.5 ± 0.12 0.67 ± 0.01 55.11 ± 1.36 -0.70 ± 0.21  2.92 ± 0.29  2.78 ± 0.18 102.1 ± 0.81  

2 74.33 ± 0.58 3.85 ± 0.01  18.5 ± 0.12  0.67 ± 0.01 54.28 ± 0.22 -0.51 ± 0.10 2.85 ± 0.41  2.64 ± 0.23 102.4 ± 0.66  

3 75.33 ± 1.15 3.86 ± 0.01 18.5 ± 0.12 0.68 ± 0.01 56.74 ± 1.52 -0.72 ± 0.24 3.38 ± 0.26  3.12 ± 0.17 101.2 ± 1.52 

4 74.67 ± 1.15 3.84 ± 0.01 18.6 ± 0.01 0.69 ± 0.01 56.14 ± 1.23 -0.58 ± 0.23 3.14 ± 0.15 2.94 ± 0.14 101.6 ± 0.72 

5 75.00 ± 1.00  3.85 ± 0.01 18.5 ± 0.12 0.68 ± 0.01 54.98 ± 0.39 -0.55 ± 0.21  3.21 ± 0.29  2.97 ± 0.17 101.6 ± 1.80 

6 74.67 ± 0.58 3.86 ± 0.01 18.5 ± 0.12 0.67 ± 0.01 55.42 ± 0.97 -0.64 ± 0.14 3.07 ± 0.13  2.83 ± 0.22 101.7 ± 0.64 

7 74.67 ± 1.15  3.86 ± 0.01 18.5 ± 0.12 0.67 ± 0.01 55.32 ± 0.63 -0.64 ± 0.19 3.10 ± 0.12  2.87 ± 0.14  101.7 ± 0.56 

หมายเหตุ  :  ขอมูลในตารางเปนคาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน       
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ตาราง 4.12  ANOVA ของแตละคาตอบสนองของน้ําลิ้นจี่สกัดโดยเอนไซมเพคติเนสรวมกับเอนไซมเซลลูเลส 

 

Sum of squares Source df 

ปริมาณผลผลิต 

(รอยละ) 

ความเปน

กรด-ดาง 

(pH) 

ปริมาณของแข็งที่

ละลายไดทั้งหมด 

(องศาบริกซ) 

ปริมาณกรดทั้งหมด

ในรูปกรดมาลิก 

(รอยละ) 

คาสี L* คาสี a* คาสี b* คาสี C* คาสี Ho 

Model 2      0.50 **    2.75x10-4 NS      7.50x10-3 NS    2.57x10-4 NS      3.56 ** 0.03 * 0.16 * 0.13 ** 0.84 ** 

Residual 4 0.10     9.64x10-5 1.07x10-3 8.09x10-5 0.30   6.55x10-3       0.02      0.01      0.05 

- Lack-of-fit 2    0.03 NS    2.98x10-5  NS 1.07x10-3     1.23x10-5 NS    0.20 NS 1.15x10-3 NS 0.01 NS 1.09x10-3 NS 0.05 NS 

-Pure error 2 0.07    6.67x10-5 0.00  6.87x10-5 0.11   5.40x10-3       0.11      0.01 6.67x10-3 

R2  0.8337      0.7404 0.8750 0.7604 0.9214     0.8170     0.8769    0.9177     0.9419 

C.V.  0.21        0.15 0.10 0.77 0.50       6.53       2.46      1.86       0.11 
หมายเหตุ :     *  แสดงคาที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P ≤ 0.05 

   ** แสดงคาที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P ≤ 0.01 

       NS แสดงคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P > 0.05 
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ตาราง 4.13  สมการถดถอยที่ไมไดถอดรหสัของคาตอบสนองของน้ําล้ินจี่สกัดโดยเอนไซม 
                    เพคติเนสรวมกับเอนไซมเซลลูเลส 
 

คาตอบสนอง สมการแสดงความสัมพันธ R2 
ปริมาณผลผลิต 74.76 + 0.25A – 0.25B  0.8337 
คาสี L*  55.43 + 0.87A – 0.36B   0.9214 
คาสี a*   (-0.62) – 0.02A + 0.08B   0.8170 
คาสี b*   3.10 + 0.19A – 0.08B 0.8769 
คาสี C*   2.88 + 0.16A – 0.08B 0.9177 
คาสี Ho 101.76 – 0.42A + 0.18B 0.9419 
หมายเหตุ  :  A แทน ความเขมขนของเอนไซมเพคติเนสรวมกับเอนไซมเซลลูเลส 

 B แทน เวลาในการสกัด  
 
ตาราง 4.14  สมการถดถอยที่ถอดรหัสแลวของคาตอบสนองของน้ําล้ินจี่สกัดโดยเอนไซม 
                    เพคติเนสรวมกับเอนไซมเซลลูเลส 
 

คาตอบสนอง สมการแสดงความสัมพันธ R2 
ปริมาณผลผลิต   74.76 + 2.50A – 0.25B   0.8337 
คาสี L*    54.40 + 8.73A – 0.36B 0.9214 
คาสี a*     (-0.74) – 0.23A + 0.08B 0.8170 
คาสี b*   2.88 + 1.88A – 0.08B 0.8769 
คาสี C*   2.72 + 1.60A – 0.08B 0.9177 
คาสี Ho 102.26 – 4.25A + 0.18B 0.9419 
หมายเหตุ  :  A แทน ความเขมขนของเอนไซมเพคติเนสรวมกับเอนไซมเซลลูเลส 

 B แทน เวลาในการสกัด  
 

เมื่อนําสมการความสัมพันธปริมาณผลผลิต คาสี L*, a*, b*, C* และ Ho มาสรางกราฟ
พื้นที่การตอบสนอง (Response surface) ไดดังภาพ ง-10 ถึง ง-15 (ภาคผนวก)  
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 เมื่อพิจารณาสมการของคาตอบสนองแตละคา พบวาสมการของปริมาณผลผลิต คาสี L*, 
a*, b*, C* และ Ho มีความเหมาะสมโดยพิจารณาจากคา Variance ratio (significant) คา Lack of fit 
(non-significant) และคา R2 (มีคามากกวา 0.750) ซ่ึงปริมาณผลผลิต คาสี L*, a*, b*, C*  และ Ho   
มีคา R2 เทากับ 0.8337, 0.9214, 0.8170, 0.8769, 0.9177 และ 0.9419 ตามลําดับ แสดงวา           
ความเขมขนของเอนไซมเพคติเนสรวมกับเอนไซมเซลลูเลสและเวลาในการสกัด มีผลตอปริมาณ
ผลผลิต คาสี L*, a*, b*, C* และ Ho สําหรับความเปนกรด-ดาง ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด 
และปริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดมาลิก พบวาไมมีความสัมพนัธกับความเขมขนของเอนไซม      
เพคติเนสรวมกับเอนไซมเซลลูเลส และเวลาในการสกัด ดังนัน้ในการเลือกสภาวะการสกัดที่
เหมาะสมของน้ําล้ินจี่โดยใชเอนไซมเพคติเนสรวมกับเอนไซมเซลลูเลส จึงพิจารณาสภาวะทีใ่ห
ปริมาณผลผลิตสูงสุด ซ่ึงไดกราฟแสดงพื้นที่สภาวะทีเ่หมาะสม ดงัภาพ 4.3 และเพื่อเปนการ        
ลดตนทุนในการสกัดน้ําล้ินจี ่ จะเลือกใชสภาวะทีใ่ชความเขมขนของเอนไซมต่ําและระยะเวลาใน
การสกัดสั้นโดยเลือกสภาวะที่เหมาะสมในการสกัด คอื การใชความเขมขนของเอนไซมเพคติเนส 
รวมกับเอนไซมเซลลูเลสรอยละ 0.29 เวลาในการสกัด 1.04 ช่ัวโมง ไดคาทํานาย คือ ปริมาณ
ผลผลิตรอยละ 75.23 คาสี L* เทากับ 56.57 คาสี a* เทากับ (-0.72) คาสี b* เทากับ 3.34 คาสี C* 
เทากับ 3.10 และคาสี Ho เทากับ 101.2 เมื่อนําสภาวะที่ไดไปทดลอง พบวาปริมาณผลผลิตรอยละ 
75.27±0.42 คาสี L* เทากับ 55.11±0.51 คาสี a* เทากบั (-0.67±0.14) คาสี b* เทากับ 3.02±0.18        
คาสี C* เทากับ 2.93±0.17 และคาสี Ho เทากับ 101.6±0.26 ซ่ึงมีคาใกลเคียงกบัคาที่ทํานายได 
(ตาราง 4.15) 

 

 
 

ภาพ 4.3  กราฟพื้นที่สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ําล้ินจี่ดวยเอนไซมเพคติเนสรวมกับเอนไซม 
                เซลลูเลส 
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ตาราง 4.15  เปรียบเทียบผลการวิเคราะหจากการทํานายและคาที่วดัไดจริงของน้ําล้ินจี่ดวยเอนไซม 
                    เพคติเนสรวมกับเอนไซมเซลลูเลส  
 
  คุณลักษณะ คาการทํานาย  คาท่ีวัดไดจริง  รอยละความ

คลาดเคลื่อน 
ปริมาณผลผลิต (รอยละ) 75.23 75.27 ± 0.42 0.05 
คาสี L*  56.57 55.11 ± 0.51 2.58 
คาสี a*   -0.72 -0.67 ± 0.14 6.94 
คาสี b*   3.34 3.02 ± 0.18 9.58 
คาสี C*   3.10 2.93 ± 0.17 5.48 
คาสี Ho 101.2 101.6 ± 0.26 0.40 
หมายเหตุ  :  ขอมูลในตารางเปนคาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน       
 
 

การศึกษาคัดเลือกชนิดของเอนไซมเพื่อใชในการสกัดน้ําล้ินจี่ ไดสภาวะที่เหมาะสมใน  
การสกัดของเอนไซมแตละชนิดดังนี้คือ เอนไซมเพคติเนสใชความเขมขนรอยละ 0.12 เปนเวลา 
1.14 ช่ัวโมง เอนไซมเซลลูเลสใชความเขมขนรอยละ 0.10 เปนเวลา 1.33 ช่ัวโมง และเอนไซม              
เพคติเนสรวมกับเอนไซมเซลลูเลสใชความเขมขนรอยละ 0.29 เปนเวลา  1.04  ช่ัวโมง ดังตาราง 
4.19 เมื่อนาํไปเปรียบเทยีบกับการสกัดน้ําล้ินจี่โดยไมเติมเอนไซม พบวาปรมิาณผลผลติของ         
น้ําล้ินจี่แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) โดยการเติมเอนไซมเพคติเนส เอนไซม
เซลลูเลส และเอนไซมเพคติเนสรวมกับเอนไซมเซลลูเลสไดปริมาณผลผลิตคือ รอยละ 75.67±0.58, 
74.67±0.58 และ 75.27±0.14 ตามลําดับ มากกวาการสกัดที่ไมเติมเอนไซมซ่ึงไดปริมาณผลผลิต
เพียงรอยละ 61.00±1.00 การใชเอนไซมทําใหไดปริมาณผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเอนไซม
สามารถยอยเนื้อเยื่อของลิ้นจี่ทําใหไดปริมาณน้ํามากขึน้ (ปราณ,ี 2547)  และสวนของ intermediary 
layer ซ่ึงเปนชัน้ที่มี protopectinic network จับน้ําไวในโครงสรางทําใหน้ําไมถูกปลดปลอยออกมา 
การใชเอนไซมจะลดปริมาณโปรโตเพคตินที่ไมละลายน้ํา ซ่ึงจะไปมีสวนในการทําลายโครงสราง
ของเจลที่อุมน้ํา และปลดปลอยน้ําออกมาพรอมกับเพิม่สมบัติในการซึมผานของแข็ง (Sreenath 
และคณะ, 1984) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจยัของ Shah และ Nath (2007) รายงานวาการเติมเอนไซม  
ลงในเนื้อล้ินจีท่ําใหไดปริมาณผลผลิตสูงขึ้นคือรอยละ 68.93-79.21 ซ่ึงมากกวาการไมเติมเอนไซม
ที่ไดปริมาณผลผลิตเพียงรอยละ 60.14 และจากงานวิจยัของวภิาดา และ ปราณี (2537) รายงานวา  
ไดใชเอนไซมเพคติเนส เซลลูเลส และอะมัยเลส เพื่อสกดัหัวน้ําเชื้อทุเรียนและใหคาปริมาณผลผลิต
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ของน้ําหัวเชื้อทุเรียนถึงรอยละ 44.49 และงานวจิัยของชอลัดดา และ สายสนม (2544) ที่พบวา    
การใชเอนไซมเพคติเนสในการสกัดน้ํามะมวงทําใหไดปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น และงานวจิัยของ
รุจิรา (2542) ที่ศึกษาการใชเอนไซมเพคติเนสในการสกดัน้ําสาลี่ พบวาปริมาณผลผลิตของน้ําสาล่ี 
ที่ไมเติมเอนไซมนอยกวาน้ําสาล่ีที่เติมเอนไซมเพคติเนส โดยมีปริมาณผลผลิตเทากับรอยละ 50.08 
และ 60.72 ตามลําดับ  

 
จากตาราง 4.16 เนื่องจากปริมาณผลผลิตจากการใชเอนไซมเพคติเนส เอนไซมเซลลูเลส 

และเอนไซมเพคติเนสรวมกับเอนไซมเซลลูเลสไมแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05) 
จึงพิจารณาในเรื่องของความเขมขนของเอนไซมที่ใชและราคาเอนไซม พบวาการสกัดน้ําล้ินจี่โดย
ใชเอนไซมเพคติเนสใชความเขมขนของเอนไซมรอยละ 0.12 ราคาเอนไซม 45.60 บาทตอเนื้อล้ินจี ่
10 กิโลกรัม เอนไซมเซลลูเลสใชความเขมขนของเอนไซมรอยละ 0.10 ราคาเอนไซม 47.00 บาท  
ตอเนื้อล้ินจี่ 10 กิโลกรัม และเอนไซมเซลลูเลสรวมกับเอนไซมเพคติเนสใชความเขมขนของ
เอนไซมรอยละ 0.29 ราคาเอนไซม 123.75 บาทตอเนื้อล้ินจี่ 10 กิโลกรัม จะเห็นวาการสกัดน้ําล้ินจี่
โดยใชเอนไซมเพคติเนสนัน้มรีาคาเอนไซมที่ต่ํากวา ดงันั้นจึงเลือกใชเอนไซมเพคติเนสในการสกัด        
น้ําล้ินจี่โดยใชความเขมขนรอยละ 0.12 และใชเวลาในการสกัด 1.14 ช่ัวโมง เพื่อเปนการลดตนทนุ
ในการผลิต 

 
ตาราง 4.16  สภาวะที่ใชในการสกัดน้ําล้ินจีเ่มื่อไมเติมเอนไซมและเติมเอนไซมเพคติเนส เอนไซม 
       เซลลูเลส และเอนไซมเพคติเนสรวมกับเอนไซมเซลลูเลส 
 

ชนิดของเอนไซม ความเขมขน 
ของเอนไซม 

(รอยละ) 

เวลาท่ีใช 
ในการสกัด 

(ชั่วโมง) 

ปริมาณผลผลติ 
(รอยละ) 

ราคาเอนไซมท่ี
ใชตอเนื้อล้ินจี ่

10 กิโลกรัม 
ไมเติมเอนไซม 0 0 61.00 b ± 1.00 0.00 
เพคติเนส 0.12 1.14 75.67a ± 0.58  45.60 
เซลลูเลส 0.10 1.33 74.67a ± 0.58 47.00 

เพคติเนสรวมกับเซลลูเลส 0.29 1.04 75.27a ± 0.42  123.75 
หมายเหตุ  :  ขอมูลในตารางเปนคาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน       
        ตัวอักษรภาษาอังกฤษทีต่างกันในแนวตั้งแสดงวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง 
                     สถิติ (P ≤ 0.05) 
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4.2 ผลการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารแอนโทไซยานินจากดอกอัญชัน 
 

  การศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกดัแอนโทไซยานินจากดอกอญัชัน วางแผนการ
ทดลอง Central composite design แบบ linear  (2x2 Factorial experiment with 3 center points) 
โดยมีความผันแปร 2 ปจจัย คือ อุณหภูมใินการสกัด 65-95 องศาเซลเซียส และเวลาในการสกัด   
30-120 นาท ี นําสารสกัดที่ไดมาวเิคราะหปริมาณแอนโทไซยานินและวัดคาส ี L*, a*, b*, C*      
และ Ho ไดผลแสดงดังตาราง 4.17 สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดแอนโทไซยานินจากดอกอัญชนั 
พิจารณาจากความเขมขนของเอนไซมและเวลาในการสกดัโดยใช Response surface โปรแกรม 
Design expert V.7.0 โดยนําคาเฉลี่ยของปริมาณแอนโทไซยานิน คาส ีL*, a*, b*, C* และ Ho จาก
ตาราง 4.17 มาวิเคราะห    ความแปรปรวน (ANOVA) ไดผลดังตาราง 4.18 และผลวิเคราะหสมการ
ถดถอยซ่ึงเปนสมการเสนตรง (Linear model) ไดผลดังตาราง 4.19 และ 4.20 

 

จากตาราง 4.20 พิจารณาสมการความสัมพันธของปริมาณแอนโทไซยานินซึ่งมีคา R2 
เทากับ 0.9060 พบวาอณุหภมูิและเวลาในการสกัดมีผลตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณแอนโทไซยานิน 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (P ≤ 0.05) จะเห็นวาเมื่ออุณหภูมิในการสกัดยิ่งสูงทําใหปริมาณ          
แอนโทไซยานินยิ่งไดนอย จากผลการทดลองพบวาที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส ปริมาณ          
แอนโทไซยานินที่ไดมีปริมาณสูงสุด รองลงมา คือ ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส และปริมาณ     
แอนโทไซยานินต่ําสุด คือ ที่อุณหภมูิ 95 องศาเซลเซียส โดยเมือ่เพิ่มอุณหภูมใินการสกัดจาก        
65 องศาเซลเซียส เปน 95 องศาเซลเซียส ทําใหปริมาณแอนโทไซยานนิลดลงจาก 2.27 มิลลิกรัม      
ตอกรัม เปน 2.14 มิลลิกรัมตอกรัม ซ่ึงสอดคลองกับผลการทดลองของ Laleh และคณะ (2006)       
ที่ศึกษาพบวาเมื่ออุณหภูมิในการสกัดสูงขึ้น ปริมาณแอนโทไซยานินที่สกัดไดยิ่งนอยลง เนื่องจาก     
ความรอนไปทําใหแอนโทไซยานินเกิดการสลายตัว ซ่ึงแตกตางจากงานวิจยัของ Chiriboga และ 
Francis (1970) ที่พบวาเมื่ออุณหภูมิใน การสกัดสูงขึ้นจาก 25 องศาเซลเซียส เปน 50 องศาเซลเซียส 
ปริมาณแอนโทไซยานินที่สกดัไดเพิ่มขึ้นเล็กนอย สําหรับเวลาในการสกัดพบวาถาเวลาสกัดยิ่งนาน
ทําใหปริมาณแอนโทไซยานินลดลงเชนเดียวกัน โดยเมื่อเพิ่มเวลาจาก 30 นาที เปน 120 นาที        
จะทําใหปริมาณแอนโทไซยานินลดลงจาก 2.27 มิลลิกรัมตอกรัม เปน 2.22 มิลลิกรัมตอกรัม     
ทั้งนี้เนื่องจากแอนโทไซยานินที่พบในดอกอัญชัน สวนใหญอยูในรปูของเดลฟนดิินที่มีน้ําตาลเปน
องคประกอบ ทําใหมีคุณสมบัติละลายน้ําได (Kuzuma และคณะ, 2003) จึงสามารถสกัดออกมาได
อยางรวดเรว็ในเวลาสั้น ประกอบกับโครงสรางของเดลฟนิดินที่ความเปนกรด-ดางเทากับ 7 มี  
ความคงตัวต่ํากวาที่ความเปนกรด-ดางเทากับ 4 (Cabrita และคณะ, 2007) ทําใหเกิดการสลายตวั  
เมื่อสกัดนานขึน้ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจยัของยุพาพร (2547) ศกึษาการสกดัแอนโทไซยานนิ     
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จากเปลือกมังคุดดวยกรดไฮโดรคลอริกเขมขนรอยละ 1 ในเมธานอลรอยละ 95 พบวาเวลา           
ในการสกัด  มีผลตอประสิทธิภาพการสกัด โดยเวลาในการสกัดนอยที่สุดที่ทําใหไดคาปริมาณ  
แอนโทไซยานินสูงสุด คือ 1 ช่ัวโมง และไมสอดคลองกับงานวิจยัของสุภาพรรณ และ อรไท 
(2529) ที่ศึกษาการสกดัแอนโทไซยานินจากเปลือกมังคุดดวยกรดไฮโดรคลอริกในเมธานอล     
โดยทําการศึกษาที่เวลาในการสกัด 3 ระดบั คือ 1, 3 และ 5 ช่ัวโมง  พบวาเมื่อเวลาในการสกัด
เพิ่มขึ้นสามารถสกดัแอนโทไซยานินไดเพิม่ขึ้นเชนกนั และงานวิจยัของจารุวรรณ และ น้ําออย 
(2547) ในการศึกษาวิธีการสกัดแอนโทไซยานินจากถั่วดําดวยตวัทําละลายหลายชนดิ พบวาเวลา  
ในการสกัด 150 นาที ไดปริมาณแอนโทไซยานินสูงสุด คือ 22.08 มิลลิกรัม 

 

คาสี L* พิจารณาสมการความสัมพันธซ่ึงมีคา R2 เทากับ 0.9382 พบวาอุณหภูมิและเวลาใน    
การสกัดมีผลตอคาสี L* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) จะเห็นวาเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นทําให    
คาสี L* ลดลง ถาอุณหภูมิเพิม่ขึ้นจาก 65 องศาเซลเซียส เปน 95 องศาเซลเซียส ทําใหคาสี L* ลดลง
จาก 8.81 เปน 8.53 ทั้งนี้อาจเนื่องจากการใชอุณหภูมิสูงทําลายเซลลไดมากกวาทําใหสารประกอบ
อ่ืนๆ ภายในดอกอัญชันละลายออกมาดวย น้ําสีที่ไดจงึมีลักษณะขุนกวา แตเมื่อเวลาในการสกัด
นานขึ้นทําใหคาสี L* เพิ่มขึ้น โดยถาเวลาที่ใชในการสกัดเพิ่มขึ้นจาก 30 นาที เปน 120 นาที            
มีคาสี L* เพิ่มขึ้นจาก 8.81 เปน 8.93 เนื่องจากเกดิการสลายตัวของแอนโทไซยานิน  สําหรับคาสี a* 
คาสี C* และคาสี Ho เมื่อพิจารณาสมการความสัมพันธซ่ึงมีคา R2 เทากับ 0.9590, 0.9220 และ 
0.8835 พบวาอุณหภูมิและเวลาในการสกัดมีผลตอการเปลี่ยนแปลงคาสี a* คาสี C* และ  คาสี Ho 

ลดลงอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) จะเหน็วาเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นและเวลายิง่นานทําใหคาสี 
a* คาสี C* และคาสี Ho ลดลง ถาอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก 65 องศาเซลเซียส เปน 95 องศาเซลเซียส          
ทําใหคาสี a* ลดลงจาก 19.77 เปน 19.50 คาสี C* ลดลงจาก 22.41 เปน 22.15 และคาสี Ho ลดลง
จาก 331.7 เปน 331.2 เชนเดียวกับถาเวลาในการสกัดนานขึ้นทําใหคาสี a* คาสี C* และคาสี Ho 
ลดลง โดยถาเพิ่มเวลาในการสกัดจาก 30 นาที เปน 120 นาที ทําใหคาสี a* ลดลงจาก 19.77 เปน 
19.42 คาสี C* ลดลงจาก 22.41 เปน 22.36 และคาสี Ho ลดลงจาก 331.7 เปน 331.6 สําหรับคาสี b* 
ซ่ึงมีคา R2 เทากับ 0.9130 พบวาอณุหภูมิและเวลาในการสกัดมีผลตอการเปลี่ยนแปลงคาสี b*    
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (P ≤ 0.05) จะเห็นวาเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นและเวลายิ่งนานทําใหคาสี b* 
ลดลง ถาอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก 65 องศาเซลเซียส เปน 95 องศาเซลเซียสทําใหคาสี b* ลดลงจาก       
(-10.69) เปน (-10.53) เชนเดียวกับถาเพิ่มเวลาในการสกดัจาก 30 นาท ีเปน 120 นาที ทําใหคาสี b* 
ลดลงจาก (-10.69) เปน (-10.64) (สีน้ําเงินลดลง) นั่นคือ น้ําอัญชันที่สกดัไดมีสีน้ําเงนิจางลงเมื่อเพิ่ม
อุณหภูมแิละเวลาในการสกัด 
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ตาราง 4.17  ปริมาณแอนโทไซยานินและคาสีที่อุณหภูมแิละเวลาในการสกัดตางกัน 

 

คาส ีสิ่งทดลอง อุณหภูมิ 

(องศาเซลเซียส) 

เวลา 

(นาที) 

ปริมาณแอนโทไซยานิน 

(มิลลิกรัมตอกรัม) L* a* b* C* Ho 

1 65 30 2.26 ± 0.01 8.81 ± 0.23  19.77 ± 0.07  -10.69 ± 0.06 22.41 ± 0.13 331.7 ± 0.35  

2 65 120 2.22 ± 0.02 8.93 ± 0.22 19.64 ± 0.26  -10.64 ± 0.02 22.36 ± 0.14 331.6 ± 0.06  

3 95 30 2.14 ± 0.02 8.53 ± 0.14 19.50 ± 0.22  -10.53 ± 0.12 22.15 ± 0.26 331.2 ± 0.40  

4 95 120 2.09 ± 0.07 8.69 ± 0.06 19.42 ± 0.14  -10.45 ± 0.19 22.01 ± 0.31 331.1 ± 0.20  

5 80 75 2.21 ± 0.11 8.72 ± 0.21  19.60 ± 0.43  -10.60 ± 0.08 22.22 ± 0.41  331.4 ± 0.32 

6 80 75 2.21 ± 0.06  8.69 ± 0.26  19.60 ± 0.34  -10.63 ± 0.03 22.31 ± 0.31  331.6 ± 0.36  

7 80 75 2.20 ± 0.08  8.79 ± 0.17  19.54 ± 0.13  -10.62 ± 0.08 22.28 ± 0.14 331.4 ± 0.25  

หมายเหตุ  :  ขอมูลในตารางเปนคาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน       

                     ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกนัในแนวตั้งแสดงวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) 
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ตาราง 4.18  ANOVA ของแตละคาตอบสนองของสารสกัดจากดอกอญัชัน 
 

Sum of squares Source df 

ปริมาณ 
แอนโทไซยานนิ 

คาสี L* คาสี a* คาสี b* คาสี C* คาสี Ho 

Model 
Residual 
- Lack-of-fit 
-Pure error 
R2 
C.V. 

3 
3 
1 
2 
 
 

     0.02 ** 
  1.40x10-3 

    1.73x10-3 NS 
1.70x10-3 
 0.9060 

         0.99 

    0.09 ** 
5.74x10-3 
4.76x10-4 NS 
 5.27x10-3 
  0.9328 
    0.43 

 0.07 ** 
 3.04x10-3 
6.36x10-4 NS 
 2.40x10-3  
   0.9590 

  0.14 

  0.04 ** 
3.32x10-3 
2.86x10-3 NS 
4.67x10-4 
  0.9130 
    0.27 

    0.10 ** 
  8.64x10-3 
 4.44x10-3 NS 
 4.20x10-3 
   0.9220 
     0.21 

   0.26 * 
   0.03 

 7.62x10-3 NS 
   0.03 
 0.8835 

     0.03 
หมายเหตุ :     *  แสดงคาที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P ≤ 0.05 

   ** แสดงคาที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P ≤ 0.01 
       NS แสดงคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P > 0.05 

 
ตาราง 4.19  สมการที่ไมไดถอดรหัสของคาตอบสนองของสารสกัดจากดอกอัญชัน 
 

คาตอบสนอง สมการแสดงความสัมพันธ R2 
ปริมาณแอนโทไซยานิน 2.19 – 0.06A – 0.25B 0.9060 
คาสี L*  8.74 – 0.13A + 0.07B 0.9328 
คาสี a*   19.58 – 0.12A – 0.053B 0.9590 
คาสี b*   (-10.59) + 0.09A + 0.33B  0.9130 
คาสี C*   22.25 – 0.15A – 0.05B 0.9220 
คาสี Ho 331.43 – 0.25A – 0.05B   0.8835 
หมายเหตุ  :  A แทน อุณหภูมิที่ใชในการสกัด 

 B แทน เวลาในการสกัด  
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  ตาราง 4.20  สมการที่ถอดรหัสแลวของสารสกัดจากดอกอัญชัน 
 

คาตอบสนอง สมการแสดงความสัมพันธ R2 
ปริมาณแอนโทไซยานิน   2.57 – 4.20x10-3A – 5.47x10-4B  0.9060 
คาสี L*    9.31 – 8.67x10-3A + 1.56x10-3B 0.9382 
คาสี a*     20.32 – 8.17x10-3A – 1.17x10-3B 0.9590 
คาสี b*     (-11.12) + 5.83x10-3A + 7.22x10-4B 0.9130 
คาสี C*     23.14 – 0.01A – 1.06x10-3B 0.9220 
คาสี Ho   332.85 – 0.02A – 1.11x10-3B 0.8835 
หมายเหตุ  :  A แทน อุณหภูมิที่ใชในการสกัด 

 B แทน เวลาในการสกัด  
 

เมื่อนําสมการความสัมพันธปริมาณแอนโทไซยานิน คาสี L*, a*, b*, C* และคาสี Ho         
มาสรางกราฟพื้นที่การตอบสนอง (Response surface) ไดดังภาพ ง-16 ถึง ง-21 (ภาคผนวก) 

 
 เมื่อพิจารณาสมการของคาตอบสนองแตละคา  พบวาสมการของปริมาณแอนโทไซยานิน 
คาสี L*, a*, b*, C* และ Ho มีความเหมาะสม โดยพจิารณาจากคา Variance ratio (significant)      
คา Lack of fit (non-significant) และคา R2 (มีคามากกวา 0.750) ซ่ึงปริมาณแอนโทไซยานนิ         
คาสี L*, a*, b*, C* และ Ho มีคา R2 เทากับ 0.9060, 0.9382, 0.9590 0.9130, 0.9220 และ 0.8835 
ตามลําดับ แสดงวาอณุหภูมแิละเวลาในการสกัดมีผลตอปริมาณแอนโทไซยานิน คาสี L*, a*, b*, 
C* และ Ho ดังนั้นในการเลือกสภาวะการสกัดที่เหมาะสม ในการสกัดสารแอนโทไซยานินจาก   
ดอกอัญชันจึงพิจารณาสภาวะที่ใหปริมาณแอนโทไซยานินสูงสุด ซ่ึงไดกราฟแสดงพื้นที่สภาวะที่
เหมาะสม ดังภาพ 4.4 และเพื่อเปนการลดตนทุนและเวลาในการสกัดสารสกัดแอนโทไซยานินจาก 
ดอกอัญชันจึงเลือกใชสภาวะที่ใชอุณหภูมิต่าํ และระยะเวลาในการสกดัสั้น โดยเลือกสภาวะที่
เหมาะสมในการสกัด คือ ที่อุณหภูมิ 69.20 องศาเซลเซียส ใชเวลาในการสกัด 30 นาที ซ่ึงได         
คาทํานาย คือ ปริมาณแอนโทไซยานิน 2.26 มิลลิกรัมตอกรัม คาสี L* เทากับ 8.76 คาสี a* เทากับ 
19.72 คาสี b* เทากับ (-10.69) คาสี C* เทากับ 22.41 และ คาสี Ho เทากับ 331.66 เมือ่นําสภาวะที่ได
ไปทดลอง พบวาไดปริมาณแอนโทไซยานิน 2.27±0.01 มิลลิกรัมตอกรัม คาสี L* เทากับ 8.74±0.15 
คาสี a* เทากับ 19.85±0.37 คาสี b* เทากบั (-10.68)±0.17 คาสี C* เทากับ 22.48±0.46 และ คาสี Ho 
เทากับ 331.7±0.44  ซ่ึงมีคาใกลเคียงกับคาที่ทํานายได (ตาราง 4.21) 
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ภาพ 4.4  กราฟพื้นที่สภาวะที่เหมาะสมของการสกัดแอนโทไซยานินจากดอกอัญชัน 

 

ตาราง 4.21  เปรียบเทียบผลวิเคราะหจากการทํานายและคาที่วัดไดจริงของสารสกัด 
                    แอนโทไซยานนิจากดอกอัญชัน 
 
 คุณภาพทางเคมีและกายภาพ คาการทํานาย  คาท่ีวัดไดจริง  รอยละความ

คลาดเคลื่อน 
ปริมาณแอนโทไซยานิน (มลิลิกรัมตอกรัม) 2.26 2.27 ± 0.06 0.44 
คาสี L*  8.76 8.74 ± 0.15 0.23 
คาสี a*   19.72 19.85 ± 0.37 0.66 
คาสี b*   -10.69 -10.68 ± 0.17 0.09 
คาสี C*   22.41 22.48 ± 0.46 0.31 
คาสี Ho 331.6 331.7 ± 0.44 0.03 
หมายเหตุ  :  ขอมูลในตารางเปนคาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน       
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4.3  การพัฒนาสูตรน้ําลิน้จี่เสริมสารสกัดจากดอกอัญชันท่ีผูบริโภคพอใจที่สุด 
  
4.3.1  ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส 
 
 น้ําล้ินจี่เสริมสารสกัดจากดอกอัญชันจํานวน 12 ส่ิงทดลองถูกนําเสนอใหผูทดสอบชิม
จํานวน 50 คน ทําการทดสอบทางประสาทสัมผัสในดานสี กล่ิน รสชาติ และความชอบรวม       
โดยการใหคะแนนแบบ 9-points hedonic scale ไดผลดังตาราง 4.22 เมือ่นําผลที่ไดมาวิเคราะหโดย
ใชโปรแกรม Design expert V.7.0 พบวาผลของสี รสชาติ และความชอบรวมมีความแตกตางกนั
อยางมีนัยสําคญัที่ระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 (P ≤ 0.05) แตผลของกลิ่นไมมีความแตกตางกนั
อยางมีนัยสําคญัที่ระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 (P > 0.05) (ตาราง 4.23) เมื่อนําไปหา
ความสัมพันธของคาทางประสาทสัมผัสในดานสี กล่ิน รสชาติ และความชอบรวมไดสมการแสดง
ความสัมพันธ ดังตาราง 4.24 โดยมีคา R2 ของความชอบในดานส ี รสชาติ และความชอบรวม 
เทากับ 0.9026, 0.8013 และ 0.7699 ตามลําดับ และ Contour plot ดังภาพ ง-22 ถึง ง-24 (ภาคผนวก) 
 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธในดานสี ซ่ึงมคีา R2 เทากบั 0.9026  พบวาปริมาณน้ําล้ินจี ่
ปริมาณสารสกัดจากดอกอญัชัน ปริมาณกรดมาลิก อิทธิพลรวมระหวางน้ําล้ินจี่กับสารสกดัจาก
ดอกอัญชัน น้ําล้ินจี่กับกรดมาลิก และสารสกัดจากดอกอัญชันกับกรดมาลิก มีผลตอคะแนน
ความชอบในดานสีของผูบริโภคอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) จะเหน็วาเมื่อเพิ่มปริมาณ     
น้ําล้ินจี่ ปริมาณกรดมาลิก และอิทธิพลรวมระหวางน้าํล้ินจี่กับสารสกัดจากดอกอัญชัน จะมผีล    
ทําใหความชอบเพิ่มขึ้น แตเมื่อเพิ่มปริมาณสารสกัดจากดอกอัญชัน อิทธิพลรวมระหวางน้ําล้ินจีก่ับ
กรดมาลิก และอิทธิพลรวมระหวางสารสกัดจากดอกอัญชันกับกรดมาลิก จะมผีลใหความชอบ
ลดลง จากการทดลองพบวาสิ่งทดลองที่ 2, 4, 5, 8 และ 12 ที่มีการเติมปริมาณสารสกัดรอยละ    
1.24-3.72 ไดคะแนนเฉลี่ย 6.76-6.88 อยูในเกณฑชอบเล็กนอยถึงชอบปานกลางซึ่งใกลเคียงกบั
คะแนนเฉลี่ยของน้ําล้ินจี่ที่ไมเติมสารสกัดจากดอกอัญชนั และพบวาถาเพิ่มปริมาณสารสกัดเปน  
รอยละ 4.95 ขึ้นไป คะแนนความชอบในดานสีจะลดลงดังสิ่งทดลองที่ 1, 6 และ 9 โดยมีคะแนน
เฉลี่ย 6.10-6.26 อยูในเกณฑชอบเล็กนอย ที่เปนเชนนีเ้นื่องจากสีของสารสกัดจากดอกอัญชันที่ได  
มีสีน้ําเงินเขมมาก    เมื่อผสมลงในน้ําล้ินจี่จึงใหสีน้ําเงินประกอบกบัสิ่งทดลองที่มีสวนผสมของ
กรดมาลิกสูงสีของน้ําล้ินจี่เปนสีมวงน้ําเงนิ เนื่องจากในสภาวะเปนกลางเดลฟนิดินมีสีน้ําเงินและ  
ในสภาวะเปนกรดจะมีสีแดง 
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เมื่อพิจารณาความสัมพันธในดานกลิน่ พบวาปริมาณน้ําล้ินจี่ ปริมาณสารสกัดจากดอก
อัญชัน ปริมาณกรดมาลิก อิทธิพลรวมระหวางน้ําล้ินจี่กับสารสกดัจากดอกอัญชัน น้ําล้ินจีก่ับ     
กรดมาลิก และสารสกัดจากดอกอัญชันกับกรดมาลิก ไมมีผลตอคะแนนความชอบในดานกลิน่ของ
ผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05)  

 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธในดานรสชาติ ซ่ึงมีคา R2 เทากับ 0.8013  พบวาปริมาณน้ําล้ินจี่ 
ปริมาณสารสกัดจากดอกอญัชัน ปริมาณกรดมาลิก อิทธิพลรวมระหวางน้ําล้ินจี่กับสารสกดัจาก
ดอกอัญชัน น้ําล้ินจี่กับกรดมาลิก และสารสกัดจากดอกอัญชันกับกรดมาลิก มีผลตอคะแนน
ความชอบในดานรสชาติของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) จะเหน็วาเมื่อเพิม่
ปริมาณน้ําล้ินจี่ อิทธิพลรวมระหวางน้ําล้ินจี่กับกรดมาลิก และอิทธิพลรวมระหวางสารสกัดจาก
ดอกอัญชันกับกรดมาลิก จะมีผลทําใหความชอบเพิ่มขึน้ แตเมื่อเพิ่มปริมาณสารสกัดจากดอก
อัญชัน ปริมาณกรดมาลิก และอิทธิพลรวมระหวางน้ําล้ินจี่กับสารสกัดจากดอกอญัชัน จะมีผลให
ความชอบลดลง จากการทดลองพบวาสิ่งทดลองที่ 6 ไดคะแนนต่ําสุดอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ     
(P ≤ 0.05) เทากับ 7.12 อยูในเกณฑชอบปานกลาง เมื่อพิจารณาสวนประกอบของสิ่งทดลองที่ 6 
พบวามีการเตมิสารสกัดจากดอกอัญชันและปริมาณกรดมาลิกสูงสุด สําหรับคะแนนความชอบทีม่ี
ตอรสชาติของส่ิงทดลองอื่นๆ พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05)   
โดยส่ิงทดลองที่ 2 ไดคะแนนสูงสุดเทากับ 7.60 อยูในเกณฑชอบปานกลางถึงชอบมาก ซ่ึงมากกวา
สูตรน้ําล้ินจี่ที่ไมมีการเติมสารสกัดและกรดมาลิก หรือส่ิงทดลองที่มีการเติมกรดมาลิกหรือสารสกัด
เพียงอยางเดยีว  

 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธในดานความชอบรวม ซ่ึงมีคา R2 เทากับ 0.7699 พบวาปริมาณ
น้ําล้ินจี่ ปริมาณสารสกัดจากดอกอัญชัน ปริมาณกรดมาลิก อิทธิพลรวมระหวางน้ําล้ินจี่กับสารสกัด
จากดอกอัญชนั น้ําล้ินจี่กับกรดมาลิก และสารสกัดจากดอกอัญชันกบักรดมาลิก มีผลตอคะแนน
ความชอบในดานความชอบรวมของผูบริโภคอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) จะเหน็วาเมื่อเพิ่ม
ปริมาณน้ําล้ินจี่ ปริมาณกรดมาลิก อิทธิพลรวมระหวางน้ําล้ินจีก่ับกรดมาลิก และอิทธิพลรวม
ระหวางสารสกัดจากดอกอญัชันกับกรดมาลิก จะมีผลทําใหความชอบเพิ่มขึ้น แตเมื่อเพิ่มปริมาณ
สารสกัดจากดอกอัญชัน และอิทธิพลรวมระหวางน้ําล้ินจี่กับสารสกดัจากดอกอัญชัน จะมีผลให
ความชอบลดลง จากการทดลองพบวาสิ่งทดลองที่ 12 ไดคะแนนความชอบรวมสูงสุดเทากับ 7.50 
อยูในเกณฑชอบปานกลางถึงชอบมาก และส่ิงทดลองที่ 6 ไดคะแนนความชอบรวมต่ําสุดเทากับ 
6.84 อยูในเกณฑชอบเล็กนอยถึงชอบปานกลางอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ   (P ≤ 0.05)  เมื่อพิจารณา
สวนประกอบของสิ่งทดลอง พบวาปริมาณสารสกัดยิ่งมากคะแนนความชอบรวมยิ่งลดลงโดย
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ปริมาณสารสกัดรอยละ 1.24 และปริมาณกรดมาลิกรอยละ 0.01 เปนปริมาณที่ผูบริโภคใหคะแนน
ความชอบรวมสูงสุด และมากกวาน้ําล้ินจี่ที่ไมเติมสารสกัดและกรดมาลิกหรือน้าํล้ินจี่ที่เติมกรด   
มาลิกหรือสารสกัดเพียงอยางเดียว 
 

 ตาราง 4.22  คะแนนความพอใจเฉลี่ยของผูทดสอบชิมที่มีตอน้ําล้ินจี่เสริมสารสกัดจากดอกอัญชนั 
 

สิ่งทดลอง สี กล่ิน รสชาต ิ ความชอบรวม 
1 6.12c ± 1.36 7.28 ± 0.78 7.32ab ± 1.27 7.36ab ± 1.12 
2 6.82a ± 1.06 7.40 ± 1.03 7.60a ± 1.36 7.34ab ± 1.124 
3 6.64abc ± 1.41 7.32 ± 0.98 7.50ab ± 1.27 7.40ab ± 1.01 
4 6.88a ± 1.38 7.30 ± 1.05 7.40ab ± 1.47 7.32ab ± 1.27 
5 6.86a ± 1.14 7.32 ± 0.94 7.22ab ± 1.49 7.32ab ± 1.38 
6 6.26bc ± 1.48 7.26 ± 0.99 7.12b ± 1.48 6.84c ± 1.16 
7 6.86a ± 1.43 7.34 ± 1.02 7.26ab ± 0.99 7.22bc ± 1.04 
8 6.76ab ±1.39 7.32 ± 0.89 7.42ab ± 1.20 7.06bc ± 1.02 
9 6.10c ± 1.36 7.30 ± 0.84 7.44ab ± 1.26 7.32ab ± 1.13 
10 6.84a ± 1.76 7.40 ± 1.14 7.42ab ± 0.99 7.18bc ± 1.06 
11 6.78ab ± 1.42 7.40 ± 1.11 7.40ab ± 1.09 7.42ab ± 1.09 
12 6.76ab ± 1.24 7.32 ± 1.11 7.50ab ± 1.23 7.50a ± 1.07 

 หมายเหตุ  :  ขอมูลในตารางเปนคาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน       
         ตัวอักษรภาษาอังกฤษทีต่างกันในแนวตั้งแสดงวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง 
                      สถิติ (P ≤ 0.05) 
 

ตาราง 4.23  P – value ในแตละคุณลักษณะตางๆ 
 

คาทางประสาทสัมผัส P – value 
สี 0.0054* 

กล่ิน                                 0.0570 
รสชาติ 0.0404* 

ความชอบรวม                                 0.0127* 
หมายเหตุ :  * หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัที่ระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 95  
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ตาราง 4.24  สมการแสดงความสัมพันธของการทดสอบทางประสาทสัมผัส 
 

คุณลักษณะ สมการแสดงความสัมพันธ R2 
สี 0.07A – 7.03B + 21356.49C + 0.07AB – 213.64AC – 213.36BC 0.9026 
รสชาติ 0.07A – 1.32B – 47140.27C – 0.01AB + 471.62AC + 471.35BC 0.8013 
ความชอบรวม 0.07A + 1.06B – 31723.80C – 0.01AB + 317.35AC + 316.37BC 0.7699 
หมายเหตุ :  A   = น้ําล้ินจี ่   AB = น้ําล้ินจี*่สารสกัดจากดอกอัญชัน 

B   = สารสกัดจากดอกอัญชนั AC = น้ําล้ินจี*่กรดมาลิก 
C   = กรดมาลิก   BC = สารสกัดจากดอกอัญชัน*กรดมาลิก 
 

4.3.2  ผลการวิเคราะหทางดานเคมีและกายภาพ 
 
 ผลการวิเคราะหทางดานเคมแีละกายภาพของน้ําล้ินจี่เสริมสารสกัดจากดอกอัญชันทั้ง 12 
ส่ิงทดลอง ดังตาราง 4.25 และ 4.26 พบวาผลของความเปนกรด-ดาง ปริมาณของแข็งที่ละลายได
ทั้งหมด ปริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดมาลิก ปริมาณแอนโทไซยานนิ คาสี L* คาสี a* คาสี b*      
คาสี C* มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัที่ระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 (P ≤ 0.05) แตผลของ       
คาสี Ho  ไมมีความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นทีร่อยละ 95  (P > 0.05)  (ตาราง 
4.27) ซ่ึงผลที่มีความแตกตางกัน เนื่องมาจากในการทําการทดลองไดมีการผันแปรสวนผสมตางๆ 
คือ น้ําล้ินจี ่ ปริมาณสารสกัดจากดอกอัญชัน และปริมาณกรดมาลิกที่ระดับตางกันจึงสงผลตอ       
คาทางเคมีและกายภาพ เมื่อนําไปหาความสัมพันธของคาทางเคมีและทางกายภาพไดสมการแสดง
ความสัมพันธ ดังตาราง 4.28 โดยมีคา R2 ของความเปนกรด-ดาง ปริมาณของแข็งที่ละลายได
ทั้งหมด ปริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดมาลกิ ปริมาณแอนโทไซยานิน คาสี L* คาสี a* คาสี b* และ
คาสี C* เทากับ 0.9719, 0.8199, 0.9368, 0.9972, 0.9942, 0.9956, 0.9703 และ 0.9922 ตามลําดับ 
และ Contour plot ดังภาพ ง-25 ถึง ง-32 (ภาคผนวก) 
 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธความเปนกรด-ดาง ซ่ึงมีคา R2 เทากับ 0.9719 พบวาปริมาณ      
น้ําล้ินจี่ ปริมาณสารสกัดจากดอกอัญชัน ปริมาณกรดมาลิก อิทธิพลรวมระหวางน้ําล้ินจี่กับสารสกัด
จากดอกอัญชนั น้ําล้ินจี่กับกรดมาลิก และสารสกัดจากดอกอัญชันกับกรดมาลิก มีผลตอความเปน
กรด-ดางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) จะเห็นวาเมื่อเพิ่มปริมาณน้ําล้ินจี่ ปริมาณสารสกัดจาก
ดอกอัญชัน และปริมาณกรดมาลิก จะมีผลทําใหความเปนกรด-ดางเพิ่มขึ้น แตเมื่อเพิ่มอิทธิพลรวม



 84 

ระหวางน้ําล้ินจี่กับสารสกัดจากดอกอัญชนั อิทธิพลรวมระหวางน้ําล้ินจี่กับกรดมาลิก และอิทธิพล
รวมระหวางสารสกัดจากดอกอัญชันกับกรดมาลิก จะมีผลใหความเปนกรด-ดางลดลง เชนเดยีวกับ
ปริมาณกรดทัง้หมดในรูปกรดมาลิก ซ่ึงมีคา R2 เทากับ 0.9368 พบวาปริมาณน้ําล้ินจี่ ปริมาณ       
สารสกัดจากดอกอัญชัน ปริมาณกรดมาลกิ อิทธิพลรวมระหวางน้ําล้ินจี่กับสารสกดัจากดอกอัญชัน 
น้ําล้ินจี่กับกรดมาลิก และสารสกัดจากดอกอัญชันกับกรดมาลิก มีผลตอปริมาณกรดทั้งหมดในรูป
กรดมาลิกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) จะเหน็วาเมื่อเพิ่มปรมิาณน้ําล้ินจี่ ปริมาณสารสกัด
จากดอกอัญชนั และปริมาณกรดมาลิก จะมีผลทําใหปริมาณกรดทั้งหมดในรูป   กรดมาลิกเพิ่มขึ้น 
ทั้งนี้เนื่องจากในแตละสิ่งทดลองมีความแตกตางกันในปริมาณกรดมาลิก ปริมาณสารสกัดจากดอก
อัญชัน และปริมาณน้ําล้ินจี่ โดยส่ิงทดลองที่ 6, 7 และ 10 มีการเติมกรดมาลิกสูงสุดทําใหคาความ
เปนกรด-ดางต่ําสุดและมีปริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดมาลิกสูงสุด ในขณะที่ส่ิงทดลองที่ 1, 3, 5 
และ 11 ไมมกีารเติมกรดในสวนผสม มคีาความเปนกรด-ดางสูงสุด และมีปริมาณกรดทั้งหมดใน
รูปกรดมาลิกต่าํสุดเชนกัน 
 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด ซ่ึงมีคา R2 เทากับ 0.8119
พบวาปริมาณน้ําล้ินจี่ ปริมาณสารสกัดจากดอกอัญชนั ปริมาณกรดมาลิก อิทธิพลรวมระหวาง      
น้ําล้ินจี่กับสารสกัดจากดอกอัญชัน น้ําล้ินจี่กับกรดมาลิก และสารสกัดจากดอกอัญชนักับกรดมาลกิ 
มีผลตอปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) จะเหน็วาเมื่อเพิม่
ปริมาณน้ําล้ินจี่ ปริมาณกรดมาลิก และอิทธิพลรวมระหวางน้ําล้ินจี่กับสารสกดัจากดอกอัญชัน      
จะมีผลทําใหปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดเพิ่มขึน้ แตเมื่อเพิ่มปริมาณสารสกัดจากดอกอญัชัน 
อิทธิพลรวมระหวางน้ําล้ินจีก่ับกรดมาลิก และอิทธิพลรวมระหวางสารสกัดจากดอกอัญชันกับ   
กรดมาลิกจะมผีลทําใหปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดลดลง จากการทดลองพบวาปริมาณ
ของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดมีคาใกลเคียงกนั คือ อยูในชวง 18.0-18.3 เนื่องจากไมมกีารเติมน้ําตาล
ในทุกๆ ส่ิงทดลอง และคาที่แตกตางของสิง่ทดลองอาจเปนผลของสวนผสมอื่นๆ ที่ตางกัน  
 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธปริมาณแอนโทไซยานิน ซ่ึงมีคา R2 เทากับ 0.9986 พบวา
ปริมาณน้ําล้ินจี่ ปริมาณสารสกัดจากดอกอัญชัน ปริมาณกรดมาลิก อิทธิพลรวมระหวางน้ําล้ินจีก่ับ
สารสกัดจากดอกอัญชัน น้ําล้ินจี่กับกรดมาลิก และสารสกัดจากดอกอัญชันกับกรดมาลิก มีผลตอ
ปริมาณแอนโทไซยานิน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) จะเห็นวาเมื่อเพิ่มปริมาณน้ําล้ินจี่ 
ปริมาณสารสกัดจากดอกอญัชัน และปริมาณกรดมาลิก จะมีผลทําใหปริมาณแอนโทไซยานิน 
เพิ่มขึ้น แตเมื่อเพิ่มอิทธิพลรวมระหวางน้ําล้ินจี่กับสารสกัดจากดอกอัญชัน อิทธิพลรวมระหวาง    
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น้ําล้ินจี่กับกรดมาลิก และอิทธิพลรวมระหวางสารสกัดจากดอกอัญชันกับกรดมาลิก จะมีผลทําให
ปริมาณแอนโทไซยานินลดลง จากการทดลองพบวาสิ่งทดลองที่ 1 มีการเติมสารสกัดจากดอก
อัญชันมากที่สุดจะมีปริมาณแอนโทไซยานินสูงสุด และสอดคลองกับคาสี  L*, a*, b*, C* และ Ho 
ที่วัดได กลาวคือ ส่ิงทดลองที่มีการเติมสารสกัดจากดอกอัญชันมากมีคาสี L* นอย  คาสี a* และ   
คาสี b* สูง สีที่ปรากฏเปนสีมวงน้ําเงินเขม มีความทึบแสงมาก ขณะทีส่ิ่งทดลองที่ไมมีการเติมสาร
สกัดจากดอกอัญชันมีคาสี L* มาก คาสี a* และคาสี b* นอย สีที่ปรากฏเปนสีเหลืองเกือบขาว 
 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธคาสี L* คาสี a* คาส ี b* คาสี C* และ Ho ซ่ึงมีคา R2 เทากับ 
0.9942, 0.9956, 0.9703, 0.9922 และ 0.9572  ตามลําดับ พบวาปริมาณน้ําล้ินจี่ ปริมาณสารสกัดจาก
ดอกอัญชัน ปริมาณกรดมาลกิ อิทธิพลรวมระหวางน้ําล้ินจี่กับสารสกดัจากดอกอัญชัน น้ําล้ินจีก่ับ
กรดมาลิก และสารสกัดจากดอกอัญชันกับกรดมาลิก มีผลตอคาสี L* คาสี a* คาสี b* และคาสี C* 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (P ≤ 0.05) แตไมมีผลตอคาสี Ho อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05)    
 
  คาสี L* จะเห็นวาเมื่อเพิ่มปริมาณน้ําล้ินจี่ ปริมาณสารสกัดจากดอกอัญชัน และปริมาณ
กรดมาลิก จะมีผลทําใหคาสี L* เพิ่มขึ้น แตเมื่อเพิ่มอิทธิพลรวมระหวางน้ําล้ินจี่กับสารสกัดจากดอก
อัญชัน อิทธิพลรวมระหวางน้ําล้ินจี่กับกรดมาลิก และอทิธิพลรวมระหวางสารสกัดจากดอกอัญชนั
กับกรดมาลิก จะมีผลทําใหคาสี L* ลดลง สําหรับคาสี a* จะเห็นวาเมื่อเพิ่มอิทธิพลรวมระหวาง    
น้ําล้ินจี่กับสารสกัดจากดอกอัญชัน อิทธิพลรวมระหวางน้ําล้ินจีก่ับกรดมาลิก และอิทธิพลรวม
ระหวางสารสกัดจากดอกอญัชันกับกรดมาลิก จะมีผลทําใหคาสี a* เพิ่มขึ้น แตเมื่อเพิ่มปริมาณ      
น้ําล้ินจี่ ปริมาณสารสกัดจากดอกอัญชัน และปริมาณกรดมาลิก จะมผีลทําใหคาสี a* ลดลง สําหรับ
คาสี b* จะเห็นวาเมื่อเพิ่มปริมาณสารสกัดจากดอกอญัชัน และปริมาณกรดมาลกิ จะมีผลทําให     
คาสี b* เพิ่มขึ้น แตเมื่อเพิม่ปริมาณน้ําล้ินจี่ อิทธิพลรวมระหวางน้ําล้ินจี่กับสารสกัดจากดอกอัญชนั 
อิทธิพลรวมระหวางน้ําล้ินจีก่ับกรดมาลิก และอิทธิพลรวมระหวางสารสกัดจากดอกอัญชันกับ  
กรดมาลิก จะมีผลทําใหคาสี b* ลดลง สําหรับคาสี C* จะเห็นวาเมื่อเพิ่มปริมาณน้ําล้ินจี่ อิทธิพล
รวมระหวางน้าํล้ินจี่กับสารสกัดจากดอกอัญชัน อิทธิพลรวมระหวางน้ําล้ินจีก่ับกรดมาลิก และ
อิทธิพลรวมระหวางสารสกัดจากดอกอัญชันกับกรดมาลิก จะมีผลทําใหคาสี C* เพิม่ขึ้น แตเมื่อเพิ่ม
ปริมาณสารสกัดจากดอกอญัชัน และปรมิาณกรดมาลกิ จะมีผลทําใหคา C* ลดลง  
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 จากการทดลองพบวาสิ่งทดลองที่ 3, 7, 10, และ 11 มีคาสี L* อยูในชวง 50.47-51.82       
ซ่ึงสูงกวาสิ่งทดลองอื่นๆ แตคาสี a* คาสี b* คาสี C* อยูในชวง (-0.95)-(-1.31), (-2.02)-(-1.52) และ 
2.10-2.36 ซ่ึงนอยกวาสิ่งทดลองอื่นๆ สีที่ปรากฏเปนสีเหลืองเกือบขาวและมีความเขมนอยเนื่องจาก
ไมมีการเติมสารสกัดจากดอกอัญชัน ส่ิงทดลองที่ 1 และ 9 มีคาสี L* อยูในชวง 23.54-23.87         
ซ่ึงต่ํากวาสิ่งทดลองอื่นๆ แตมีคาสี a* คาสี b* คาสี C* อยูในชวง  20.61-20.14, (-26.19)-(-26.01) 
และ 33.04-33.19 ซ่ึงมากกวาสิ่งทดลองอื่นๆ สีที่ปรากฏเปนสีมวงน้ําเงินเขมเนื่องจากมีการเติม   
สารสกัดจากดอกอัญชันมากกวาสิ่งทดลองอื่นๆ  
 
ตาราง 4.25  ผลวิเคราะหทางดานเคมีของน้าํล้ินจี่เสริมสารสกัดแอนโทไซยานินจากดอกอัญชัน 
 

สิ่งทดลอง ความเปน 
กรด-ดาง 

(pH) 

ปริมาณของแข็งท่ี
ละลายไดท้ังหมด 

(องศาบริกซ) 

ปริมาณกรดทัง้หมด 
ในรูปกรดมาลกิ  

(รอยละ) 

ปริมาณ 
แอนโทไซยานนิ 

(มิลลิกรัมตอลิตร) 
1 3.81a ± 0.01  18.0d ± 0.12 0.65d ± 0.01 6.15a ± 0.03 
2   3.74d ± 0.01   18.0d ± 0.01 0.66c ± 0.01 3.11d ± 0.13 
3 3.80ab ± 0.01   18.1c ± 0.12 0.65d ± 0.01 0.65f ± 0.02 
4   3.74d ± 0.01         18.3a ± 0.12 0.67b ± 0.01 4.66c ± 0.27 
5 3.80ab ± 0.01   18.1c ± 0.12  0.64e ± 0.01 3.07d ± 0.09 
6 3.7 4d ± 0.01   18.2b ± 0.01 0.68a ± 0.01 5.71b ± 0.07 
7   3.74d ± 0.01 18.3a ± 0.12 0.68a ± 0.01 0.77f ± 0.14 
8 3.74d ± 0.01  18.2b ± 0.01 0.67b ± 0.01 1.67e ± 0.13 
9 3.75cd ± 0.01  18.0d ± 0.01 0.67b ± 0.01 5.85b ± 0.04 
10 3.74d ± 0.01 18.3a ± 0.12 0.68a ± 0.01 0.72f ± 0.10 
11 3.79b ± 0.01  18.1c ± 0.12  0.64e ± 0.01 0.64f ± 0.03 
12  3.75cd ± 0.01  18.0d ± 0.01 0.66c ± 0.01 1.61e ± 0.03 

หมายเหตุ  :  ขอมูลในตารางเปนคาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน       
         ตัวอักษรภาษาอังกฤษทีต่างกันในแนวตั้งแสดงวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง 
                      สถิติ (P ≤ 0.05) 
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ตาราง 4.26  การวิเคราะหทางกายภาพของคาสี L*, a*, b*, C* และ Ho 
 

คาส ีสิ่งทดลอง 

L* a* b* C* Ho 
1 23.87fg ± 0.43 20.61a ± 0.14 -26.01a ± 0.31 33.19a ± 0.32  308.3a ± 0.21 
2 31.32e ± 0.28 13.74c ± 0.64 -22.50ab ± 1.18 26.36c ± 1.34 301.4b ± 0.17 
3 50.47b ± 1.17 -0.95f ±  0.37 -1.52d ± 0.91 2.10f ± 0.44 237.3d ± 5.55 
4 24.85f ± 0.16 19.35b ±0 .13 -25.88a ± 0.10 32.31ab ± 0.17 306.7a ± 0.10 
5 30.88e ± 0.55 13.34c ± 0.50 -15.91c ± 12.13 26.21c ± 0.75 300.4b ± 0.25 
6 24.30fg ± 0.19 19.00b ± 0.62 -25.23a ± 0.60 31.58ab ± 0.85 306.9a ± 0.25 
7 51.82a ± 0.08 -1.21f ± 0.01 -2.02d ± 0.09 2.36f ± 0.05 239.4d ± 1.36 
8 36.28d ± 0.10 9.14d ± 0.38 -18.70bc ± 0.37 21.08d ± 0.39 296.2c ± 0.31 
9 23.54g ± 0.23 20.14a ± 0.27 -26.19a ± 0.09 33.04a ± 0.23  307.5a ± 0.26 
10 51.50a ± 0.14 -1.26f ± 0.03 -1.87d ± 0.17 2.31f ± 0.06 235.9d ± 2.91 
11 51.78a ± 0.39 -1.31f ± 0.02 -1.97d ± 0.05 2.36f ± 0.03 236.4d ± 1.00 
12 38.01c ± 0.11 8.05e ± 0.09 -17.70bc ± 0.11 19.44e ± 0.1 294.4c ± 0.15 

หมายเหตุ  :  ขอมูลในตารางเปนคาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน       
         ตัวอักษรภาษาอังกฤษทีต่างกันในแนวตั้งแสดงวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง 
                     สถิติ (P ≤ 0.05) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 88 

ตาราง 4.27  P – value ของคาวิเคราะหทางเคมีและกายภาพ 
 

คาทางเคมีและกายภาพ P – value 
ความเปนกรด-ดาง   0.0001 
ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด   0.0348 
ปริมาณกรดทัง้หมดในรูปกรดมาลิก <0.0001 
ปริมาณแอนโทไซยานิน <0.0001 
คาสี L* <0.0001 
คาสี a* <0.0001 
คาสี b *   0.0002 
คาสี C * <0.0001 
คาสี Ho       0.5688 NS 
หมายเหตุ  :  NS หมายถึง ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
                    
ตาราง 4.28  สมการแสดงความสัมพันธของการวิเคราะหทางเคมีและคณุภาพ 
 

คุณลักษณะ สมการแสดงความสัมพันธ R2 
ความเปนกรด-ดาง 0.04A + 0.08B + 4419.38C – 4.11x10-4AB – 44.23AC – 44.29BC 0.9719 
ปริมาณของแข็งที่ละลายได
ทั้งหมด 

0.18A – 1.27B + 21782.41C + 0.02 AB – 217.89AC – 217.52BC 0.8119 

ปริมาณกรดทั้งหมด 6.45x10-3A + 7.13x10-3B + 0.73C 0.9368 
ปริมาณแอนโทไซยานิน 3.07x10-3A + 2.12B + 1837.94C – 0.01AB – 18.36AC – 20.07BC 0.9986 
คาสี L*  0.51A + 103.21B + 1.73x105C – 1.14AB – 1727.53AC – 1729.05BC 0.9942 
คาสี a* (-0.01)A – 63.28B – 1.59x105C + 0.71AB + 1595.56AC + 1591.84BC 0.9956 
คาสี b * (-0.02)A + 80.98B + 7.72x105C – 0.90AB – 7726.18AC – 7724.77BC 0.9703 
คาสี C *  0.02A – 137.03B – 2.99x105C + 1.51AB + 2990.08AC + 2984.11BC 0.9922 

หมายเหตุ  :   A   = น้ําล้ินจี ่   AB = น้ําล้ินจี*่สารสกัดจากดอกอัญชัน 
B   = สารสกัดจากดอกอัญชนั  AC = น้ําล้ินจี*่กรดมาลิก 
C   = กรดมาลิก   BC = สารสกัดจากดอกอัญชนั*กรดมาลิก 
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                  ในการคัดเลือกอัตราสวนของน้ําล้ินจี่ สารสกัดจากดอกอัญชัน และกรดมาลิกที่เหมาะสม
ดวยการนําคาตอบสนอง ที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชือ่มั่นรอยละ 95         
(P ≤ 0.05)  คือ คาทางประสาทสัมผัสดานสี รสชาติ ความชอบรวม ความเปนกรด-ดาง ปริมาณ
ของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด ปริมาณกรดทัง้หมดในรูปกรดมาลิก ปริมาณแอนโทไซยานิน และคาสี 
L*, a*, b* และ C* มาวิเคราะหโดยใชโปรแกรม Design expert  V.7.0 พบวาสูตรที่เหมาะสม คอื 
น้ําล้ินจี่รอยละ 96.98 สารสกัดจากดอกอัญชันรอยละ 3.00 และกรดมาลิกรอยละ 0.02                 
โดยไดคาทํานายคาเฉลี่ยของสี  คาเฉลี่ยของรสชาติ  คาเฉลี่ยของความชอบรวม  ความเปนกรด-ดาง      
ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด ปริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดมาลิก  ปริมาณแอนโทไซยานนิ 
และคาสี L* คาสี a* คาสี b* และคาสี C*  คือ 6.74,  7.49,  7.34, 3.74,  18.07,  0.66, 3.67,  27.18,  
16.63,  (-25.48) และ 3.67 ตามลําดับ (ภาพ 4.5) เมื่อนาํมาทดลอง พบวาไดคาเฉลี่ยของสี  คาเฉลี่ย
ของรสชาติ คาเฉลี่ยของความชอบรวม คาความเปนกรด-ดาง ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด 
ปริมาณกรดทัง้หมดในรูปกรดมาลิก ปริมาณแอนโทไซยานิน คาสี L*  คาสี a* คาสี b* และคาสี C* 
เทากับ 6.92±0.80, 7.66±0.96, 7.52±0.78, 3.75±0.01, 18.20±0.01, 0.66±0.01, 3.81±0.02, 
27.31±0.19,  16.69±0.17, (-25.58)±0.28 และ 3.55±0.02 ตามลําดับ ดังตาราง 4.29 โดยคาที่วัดได
จริงสูงกวาคาการทํานายยกเวนปริมาณแอนโทไซยานินต่ํากวาคาการทํานายเล็กนอย 
 

 
 

ภาพ 4.5  ความสัมพันธระหวางปริมาณน้าํล้ินจี่ สารสกัดจากดอกอัญชนั และกรดมาลิกในสัดสวน 
               ที่เหมาะสม 
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ตาราง 4.29  เปรียบเทียบผลวิเคราะหจากการทํานายและจากคาที่วดัไดจริงของสูตรน้ําล้ินจี่เสริม 
                    สารสกัดจากดอกอัญชันที่เหมาะสม 
 
  คุณลักษณะ คาการทํานาย  คาท่ีวัดจริง  รอยละความ

คลาดเคลื่อน 

คาทางประสาทสัมผัส    
สี 6.74 6.92 ± 0.80 2.67 
รสชาติ 7.49 7.66 ± 0.96 2.27 
ความชอบรวม 7.34 7.52 ± 0.78 2.45 
คาทางเคมีและกายภาพ    
ความเปนกรด-ดาง (pH) 3.74 3.75 ± 0.01 0.27 
ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด (องศาบริกซ) 18.07 18.20 ± 0.01 0.72 
ปริมาณกรดทัง้หมดในรูปกรดมาลิก (รอยละ)   0.66 0.66 ± 0.01 0.00 
ปริมาณแอนโทไซยานิน (มลิลิกรัมตอลิตร) 3.67 3.55 ± 0.02 3.27 
คาสี L* 27.18 27.31 ± 0.19 0.48 
คาสี a* 16.63 16.69 ± 0.17 0.36 
คาสี b* -25.48 -25.58 ± 0.28 0.39 
คาสี C* 31.01 31.07 ± 0.13 0.19 
 หมายเหตุ  :  ขอมูลในตารางเปนคาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน       
 
4.4  ผลการศึกษาอายุการเก็บรักษาน้ําลิ้นจี่เสริมสารสกัดจากดอกอัญชัน 
 

นําผลิตภัณฑน้ําล้ินจี่ที่มีสวนผสมลิ้นจี่รอยละ 96.98 สารสกัดจากดอกอัญชันรอยละ 3.00  
และกรดมาลิกรอยละ 0.02 พาสเจอรไรซกอนบรรจุและหลังบรรจุที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 5 นาท ีมาเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10, 20 และ 30 องศาเซลเซียส ทําการสุมตรวจวิเคราะหคุณภาพ
ทางดานกายภาพ ทางดานเคมี ทางดานประสามสัมผัส และทางดานจุลชีววิทยา ไดผลดังตอไปนี ้
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4.4.1  ผลการวิเคราะหทางกายภาพ 
 
 ผลของการเก็บรักษาน้ําล้ินจี่เสริมสารสกัดจากดอกอัญชันพาสเจอรไรซกอนบรรจุและหลัง
บรรจุเปนเวลา 3 เดือนที่อุณหภูมิ 10, 20 และ 30 องศาเซลเซียส พบวาคาสี L*, a*, b*, C* และ HO 
ดังตาราง ง-1 ถึง ง-3 (ภาคผนวก) ของน้ําล้ินจี่เสริมสารสกัดจากดอกอัญชันทั้ง 2 ผลิตภัณฑที ่     
เก็บรักษาทั้ง 3 อุณหภูมิมกีารเปลี่ยนแปลงลดลงแปรผันตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่เพิ่มขึ้น นั่นคือ 
ยิ่งเก็บรักษานานคาสียิ่งลดลง และคาสีที่ลดลงระหวางการเก็บรักษาในแตละสัปดาหแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (P ≤ 0.05)  ดังภาพ 4.6-4.10   
 
 เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคาสี  L* ในระหวางการเก็บรักษาของน้ําล้ินจี่เสริมสารสกัด
จากดอกอัญชนัพาสเจอรไรซกอนบรรจุและหลังบรรจุ พบวาทีก่ารเก็บรักษา 0 สัปดาหน้ําล้ินจี่ 
เสริมสารสกัดจากดอกอัญชนัพาสเจอรไรซหลังบรรจุมีคาสี   L*   สูงกวาน้ําล้ินจี่เสริมสารสกัดจาก
ดอกอัญชันพาสเจอรไรซกอนบรรจุเล็กนอย แตในระหวางการเกบ็รักษาน้ําล้ินจี่พาสเจอรไรซ   
หลังบรรจุมีการเปลี่ยนแปลงคาสี L* ลดลงมากกวาน้าํล้ินจี่พาสเจอรไรซกอนบรรจุทั้งที่อุณหภูมิ 
10, 20 และ 30 องศาเซลเซียส และจะเห็นไดชัดเจนใน 8 สัปดาห ดังภาพ 4.6 เมื่อเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยตลอดอายุการเก็บรักษา 3 เดือน พบวาคาสี L* ของน้ําล้ินจี่เสริมสารสกัดจากดอกอัญชนั
พาสเจอรไรซกอนบรรจุมีคาสี L* มากกวาหลังบรรจุอยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติ (P > 0.05) ในทกุ
อุณหภูมิที่เก็บรักษา 
 

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของคาสี a* ของน้ําล้ินจี่เสริมสารสกัดจากดอกอัญชัน      
พาสเจอรไรซกอนบรรจุและหลังบรรจุที ่ 0 สัปดาห พบวาคาสี a* ของน้ําล้ินจี่เสริมสารสกัดจาก
ดอกอัญชันพาสเจอรไรซกอนบรรจุ มีคาสูงกวาน้ําล้ินจีเ่สริมสารสกัดจากดอกอัญชนัพาสเจอรไรซ
หลังบรรจุ แสดงวาในการพาสเจอรไรซหลังบรรจุ ความรอนสามารถไปทําลายแอนโทไซยานนิ   
ไดมากกวา ทัง้นี้เนื่องจากการพาสเจอรไรซหลังบรรจุ น้ําล้ินจี่เสริมสารสกัดจากดอกอัญชันสัมผัส
ความรอนนานกวาเนื่องจากการกระจายความรอนจากน้ําเดือดตองผานภาชนะเขาไป เมื่อพิจารณา
การเปลี่ยนแปลงของคาสี a* ในระหวางการเก็บรักษาของน้ําล้ินจี่เสริมสารสกัดจากดอกอัญชนั         
พาสเจอรไรซกอนบรรจุและหลังบรรจุ พบวาตลอดอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10, 20 และ 30 
องศาเซลเซียส มีคาสี a* ลดลง โดยน้ําล้ินจี่เสริมสารสกัดจากดอกอญัชันพาสเจอรไรซกอนบรรจุ   
มีการลดลงของคาสี a* มากกวาน้ําล้ินจี่เสริมสารสกัดจากดอกอัญชันพาสเจอรไรซหลังบรรจุตั้งแต 
0 สัปดาหจนถึง 6 สัปดาห หลังจากนัน้มีการเปลี่ยนแปลงคาสี a* ในน้ําล้ินจี่เสริมสารสกัดจาก       
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ดอกอัญชันพาสเจอรไรซหลังบรรจุมากกวาโดยเฉพาะทีอุ่ณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ดังภาพ 4.7          
เมื่อเปรียบเทียบกับคาสี a* เฉลี่ยตลอดอายุการเก็บรักษาของน้ําล้ินจีเ่สริมสารสกัดจากดอกอัญชนั  
พาสเจอรไรซกอนบรรจุและหลังบรรจุ พบวาคาสี a* มีความแตกตางกันอยางมนียัสําคัญทางสถิติ             
(P ≤ 0.05) ทุกอุณหภูมิที่เกบ็รักษา 
 

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคาสี b* พบวามีการเปลี่ยนแปลงทํานองเดียวกนักับการ
เปลี่ยนแปลงของคาสี a* ทุกประการ ดังภาพ 4.8 แตที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส พบวามีการ
เปลี่ยนแปลงคาสี b* อยางมากที่ 2 สัปดาห จากนั้นคาสี b* จะสูงขึ้นและลดลง การเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว พบในน้ําล้ินจี่เสริมสารสกัดจากดอกอัญชนัพาสเจอรไรซหลังบรรจุมากกวากอนบรรจุ   
เมื่อเปรียบเทียบคาสี b* เฉลี่ยตลอดอายกุารเก็บรักษาของน้ําล้ินจี่เสริมสารสกัดจากดอกอัญชัน  
พาสเจอรไรซกอนบรรจุและหลังบรรจุ มีความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05)   
ทุกอุณหภูมิที่เก็บรักษา 

 
เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคาสี C* พบวามีการเปลี่ยนแปลงเหมือนคาสี a* และคาสี b* 

การที่มีคาสี C* ลดลงในระหวางการเก็บรักษายอมเปนการบงชี้ถึงความเขมของสีน้ําล้ินจี่เสริม   
สารสกัดจากดอกอัญชันลดลง โดยน้ําล้ินจี่เสริมสารสกัดจากดอกอญัชันพาสเจอรไรซหลังบรรจุ    
มีความเขมนอยกวา ดังภาพ 4.9 เมื่อเปรียบเทียบคาสี C* เฉลี่ยตลอดอายุการเก็บรักษาของน้ําล้ินจี่
เสริมสารสกัดจากดอกอัญชนัพาสเจอรไรซกอนบรรจุและหลังบรรจุ มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) ทุกอุณหภูมทิี่เก็บรักษา 

 
เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคาสี Ho พบวามีการเปลี่ยนแปลงเหมือนคาสี a* และคาสี b* 

โดยคาเฉลี่ยของคาสี Ho ของน้ําล้ินจี่เสริมสารสกัดจากดอกอัญชันพาสเจอรไรซกอนบรรจุและ  
หลังบรรจุตลอดอายุการเกบ็รักษามีคาประมาณ 291 แสดงวาสีของน้ําล้ินจี่เสริมสารสกัดจากดอก
อัญชันที่ปรากฏยังเปนสีน้ําเงนิ  

 
เมื่อเปรียบเทียบอัตราการลดลงของคาสีของน้ําล้ินจี่เสริมสารสกัดจากดอกอัญชัน ที่นํามา

เก็บรักษาทั้ง 3 อุณหภูมิ พบวาอัตราการลดลงของคาสีจะแปรผันตามอุณหภูมิที่เก็บรักษา นั่นคือ 
อัตราการลดลงของคาสีจะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่สูงขึ้นซึง่สอดคลองกับการทดลองของ Maccarone 
และคณะ (1985) ที่พบวาความคงตวัของแอนโทไซยานินลดลง 2 เทาเมื่ออุณหภูมิที่ใชใน            
การเก็บรักษาเพิ่มขึ้น 10 องศาเซลเซียส การที่คาสีของน้ําล้ินจี่เสริมสารสกัดจากดอกอัญชัน            
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มีคาลดลงสาเหตุอาจเกดิมาจากปฏิกิริยาการสลายตัวของแอนโทไซยานินเปนเหตุใหคาสี a* และ  
คาสี b* ลดลง โดยเฉพาะที่อุณหภูมิยิ่งสงูแอนโทไซยานินมีการเปลี่ยนแปลงยิ่งมาก ซ่ึงสอดคลอง
กับการทดลองของ Lalsh และคณะ (2006) ที่พบวาเมื่ออุณหภมูิสูงขึ้น การเสื่อมสลายของ         
แอนโทไซยานินยิ่งมากขึ้นและระยะเวลานานขึ้น ทําใหปริมาณแอนโทไซยานินยิ่งลดลง (Fossen 
และคณะ, 1998) และงานวิจยัของ Kammerer และคณะ (2007) ที่พบวาน้ําผลไมจะเกดิสีน้ําตาลจาก
ปฏิกิริยาเมลลารด  โดยคาสี L* และ a* มีคาลดลง นอกจากนั้นงานวจิัยของยุพาพร (2547) พบวา
เมื่อเวลาเก็บรักษานานขึ้นจะทําใหคาสี  a* จะลดลงซึ่งการลดลงคาสี  a* จะเร็วหรือชาขึ้นอยูกับ
ปจจัยที่มากระตุน ในสภาวะที่มีอุณหภูมสูิงจะเรงใหเกดิการเปลี่ยนแปลงของแอนโทไซยานินได
เร็วมากยิ่งขึ้น  เนื่องจากสมดลุเล่ือนจากซายไปขวาดังนี้  
blue quinonoid             red flavylium            colorless carbinol base            colorless chalcone   
ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหเกิด chalcone มากขึ้น ปริมาณ flavylium ลดลงความคงตัวของ    
สีแดงของแอนโทไซยานินจึงลดลง และสอดคลองกับงานวิจยัของ Kiattisak และคณะ (2004)      
ซ่ึงพบวาเมื่อเวลาในการเก็บรักษานานขึ้นทาํใหคาสี C* ของเครื่องดื่มลดลง เนื่องจากการสลายตัว
ของแอนโทไซยานิน  

 

 
 

ภาพ 4.6  คาสี L* ของน้ําล้ินจี่พาสเจอรไรซกอนบรรจุและหลังบรรจุที่อุณหภูมิ 10, 20 และ 30  
               องศาเซลเซียส 
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ภาพ 4.7  คาสี a* ของน้ําล้ินจี่พาสเจอรไรซกอนบรรจุและหลังบรรจุที่อุณหภูมิ 10, 20 และ 30  
               องศาเซลเซียส 
 

 
 
ภาพ 4.8  คาสี b* ของน้ําล้ินจี่พาสเจอรไรซกอนบรรจุและหลังบรรจุที่อุณหภูมิ 10, 20 และ 30  
               องศาเซลเซียส 
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ภาพ 4.9  คาสี C* ของน้ําล้ินจี่พาสเจอรไรซกอนบรรจุและหลังบรรจุที่อุณหภูมิ 10, 20 และ 30  
               องศาเซลเซียส 
 

 
 

ภาพ 4.10  คาสี Ho ของน้ําล้ินจี่พาสเจอรไรซกอนบรรจุและหลังบรรจทุี่อุณหภูมิ 10, 20 และ 30  
                 องศาเซลเซียส 
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4.4.1.2  ผลการวิเคราะหทางเคมี 
 
 ผลการวิเคราะหทางเคมีของน้ําล้ินจี่เสริมสารสกัดจากดอกอัญชัน ที่ผานการพาสเจอรไรซ
กอนบรรจุและหลังบรรจุ นาํมาเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10, 20 และ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 เดือน 
ดังตาราง ง-4 ถึง ง-6 (ภาคผนวก) เมื่อเปรียบเทียบการพาสเจอรไรซกอนบรรจุและหลังบรรจุ พบวา
คาเฉลี่ยตลอดอายุการเก็บรักษาของความเปนกรด-ดาง ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด ปริมาณ
กรดทั้งหมด และปริมาณแอนโทไซยานินทุกอณุหภูมิที่เก็บรักษา ไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05) 
 

ความเปนกรด-ดาง พบวามีการเปลี่ยนแปลงคาความเปนกรด-ดางของน้ําล้ินจี่เสริม        
สารสกัดจากดอกอัญชันที่เกบ็รักษาทั้งที่อุณหภูมิ 10, 20 และ 30 องศาเซลเซียส โดยความเปน  
กรด-ดางเพิ่มขึน้อยางชาๆ ตามอายุการเก็บรักษาที่เพิ่มขึ้น และที่อุณหภูมกิารเก็บรักษายิ่งสูง         
การเปลี่ยนแปลงความเปนกรด-ดางยิ่งเพิ่มขึ้น ดังภาพ 4.11 

 
 ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด พบวามีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณของแข็งที่ละลาย
ไดทั้งหมดของน้ําล้ินจี่เสริมสารสกัดจากดอกอัญชันที่เกบ็รักษาทั้งที่อุณหภูมิ 10, 20 และ 30      
องศาเซลเซียส โดยปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดมีคาลดลงในสัปดาหที่ 4 ของการเก็บรักษา 
ที่อุณหภูม ิ  10 องศาเซลเซียส และ 20 องศาเซลเซียส ในขณะที่น้ําล้ินจี่ที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 30 
องศาเซลเซียส มกีารเปลี่ยนแปลงลดลงตั้งแตสัปดาหที่ 2 นั่นคอื อัตราการลดลงแปรผันตาม
อุณหภูมิที่เก็บรักษา  ถาอณุหภูมิสูงอัตราการลดลงยิ่งมาก ดังภาพ 4.12 สาเหตุการลดลงของปริมาณ
ของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดอาจเกีย่วกับการสลายตัวของของแข็งที่ละลายน้ําได เชน ปริมาณกรด 
และปริมาณแอนโทไซยานนิ 
 
 ปริมาณกรดทัง้หมดในรูปกรดมาลิก พบวามีการเปลี่ยนแปลงปรมิาณกรดทั้งหมดในรูป
กรดมาลิกของน้ําล้ินจี่เสริมสารสกัดจากดอกอัญชันที่เก็บรักษาทั้งที่อุณหภูมิ 10, 20 และ 30       
องศาเซลเซียส โดยปริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดมาลกิลดลงอยางชาๆ ตามอายุการเก็บรักษา        
ที่เพิ่มขึ้น และที่อุณหภูมกิารเก็บรักษายิ่งสูงอัตราการลดลงของปริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดมาลกิ   
ยิ่งเพิ่มขึ้น ดังภาพ 4.13 การที่ปริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดมาลิกลดลงอาจเกิดจากกรดบางสวน   
ไปเรงปฏิกิริยาการสลายตัวของแอนโทไซยานิน (Akhavan และ Wrolstad, 1980)  
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  ปริมาณแอนโทไซยานิน พบวามกีารเปลี่ยนแปลงปริมาณแอนโทไซยานินของน้ําล้ินจี่
เสริมสารสกัดจากดอกอัญชนัที่เก็บรักษาทัง้ที่อุณหภูมิ 10, 20 และ 30 องศาเซลเซียส โดยอัตรา    
การลดลงของปริมาณแอนโทไซยานินจะแปรผันตามอุณหภูมิและเวลาที่ใชในการเก็บรักษา นั่นคือ 
อัตราการลดลงเกิดอยางรวดเร็วที่อุณหภูมยิิ่งสูงและเวลาการเก็บรักษายิ่งนาน ดังภาพ 4.14 ซ่ึง
สอดคลองกับ Kammerer และคณะ (2007) ที่พบวาการลดลงของปริมาณแอนโทไซยานินเพิ่มขึน้ 
เมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษานานขึ้น และงานวจิยัของ Palamidis และ Markakis (1975) ที่ศึกษา
เสถียรภาพของแอนโทไซยานินที่สกัดจากองุน และใชเปนสีผสมอาหารเติมลงในเครื่องดื่มอัดกาซ 
โดยพบวาการเก็บรักษาผลิตภัณฑไวที่อุณหภูมิต่ํา จะทําใหปริมาณแอนโทไซยานินลดลงนอยกวา
การเก็บรักษาผลิตภัณฑไวทีอุ่ณหภูมิสูงเชนเดียวกับงานวิจัยของเกียรตศิักดิ์ (2535) ที่พบวาอุณหภูมิ
ในการเก็บรักษามีผลตอปริมาณแอนโทไซยานินในรูปสารละลายสกัด โดยปริมาณแอนโทไซยานิน
ในสารละลายสกัดที่เก็บรักษาที่อุณหภูม ิ 4 องศาเซลเซียส มีอัตราการลดลงชากวาในสารละลาย
สกัดที่เก็บรักษาที่อุณหภูม ิ 30 องศาเซลเซียส นอกจากอณุหภมูิและเวลาที่ใชในการเก็บรักษา         
ที่เปนปจจยัทําใหปริมาณแอนโทไซยานินลดลงแลว ปริมาณกรดทีม่ีอยูในน้ําล้ินจี่โดยเฉพาะกรด
แอสคอรบิคมีคุณสมบัติสามารถเรงใหแอนโทไซยานินเกิดการสลายตวัไดมากขึ้น ทําใหความคงตวั
ลดลง (Garcia และ Bridle, 1999) และงานวิจัยของ Darravingas และ Cain (1965) ที่ศึกษา        
ความคงตัวของแอนโทไซยานินใน canned red raspberries ที่เก็บรักษาในสภาวะที่มีอุณหภูมติางกัน        
3 ระดับ คือ 1, 21 และ 38 องศาเซลเซียส เปนเวลา 0, 30, 60 และ 90 วนั พบวาเมื่อเวลา                 
ในการเก็บรักษานานขึ้นปรมิาณแอนโทไซยานินจะลดลง และในสภาวะที่อุณหภูมใินการเก็บรักษา
เพิ่มขึ้นทําใหความเขมขนของแอนโทไซยานินลดลงมากขึ้น 
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ภาพ 4.11  คาความเปนกรด-ดางของน้ําล้ินจี่เสริมสารสกัดจากดอกอญัชันพาสเจอรไรซกอนบรรจุ 
                 และหลังบรรจุเกบ็รักษาที่อุณหภูมิ 10, 20 และ 30 องศาเซลเซียส 
 

 
 

ภาพ 4.12  ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดของน้ําล้ินจี่เสริมสารสกัดจากดอกอญัชัน 
                 พาสเจอรไรซกอนบรรจุและหลังบรรจุเก็บรักษาที่อุณหภูม ิ10, 20 และ 30 องศาเซลเซียส 
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ภาพ 4.13  ปริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดมาลิกของน้ําล้ินจี่เสริมสารสกัดจากดอกอญัชัน 
                 พาสเจอรไรซกอนบรรจุและหลังบรรจุเก็บรักษาที่อุณหภูม ิ10, 20 และ 30 องศาเซลเซียส 
 

 
 
ภาพ 4.14  ปริมาณแอนโทไซยานินของน้าํล้ินจี่เสริมสารสกัดจากดอกอัญชันพาสเจอรไรซกอน 
                 บรรจุและหลังบรรจุเก็บรักษาทีอุ่ณหภูมิ 10, 20 และ 30 องศาเซลเซียส 
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4.4.1.3  ผลการทดสอบทางประสาทสัมผสั 
 
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคะแนนความชอบที่มีตอสี กล่ิน รสชาติ และความชอบรวมของ 
น้ําล้ินจี่เสริมสารสกัดจากดอกอัญชันพาสเจอรไรซกอนบรรจุและหลังบรรจุ 0 สัปดาห พบวา       
น้ําล้ินจี่เสริมสารสกัดจากดอกอัญชันพาสเจอรไรซกอนบรรจุไดคะแนนเฉลี่ยความชอบในดานกล่ิน 
และความชอบรวมมากกวา แตไดคะแนนเฉลี่ยความชอบในดานสีและรสชาตินอยกวาน้ําล้ินจีเ่สริม
สารสกัดจากดอกอัญชันพาสเจอรไรซหลังบรรจุ และพบวาคะแนนความชอบที่มีตอสี กล่ิน รสชาติ 
และความชอบรวมจะลดลงแปรผันตามอายกุารเก็บรักษาที่เพิ่มขึ้นและที่อุณหภูมิการเก็บรักษายิ่งสงู 
คะแนนความชอบยิ่งลดลง ดังตาราง ง-7 ถึง ง-9 (ภาคผนวก) เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยตลอดอาย ุ        
การเก็บรักษาเปนเวลา 3 เดือน ทุกอุณหภูมิที่เก็บรักษา พบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ  
ทางสถิติของคะแนนความชอบที่มีตอสี กล่ิน รสชาติ และความชอบรวม ของน้ําล้ินจี่เสริมสารสกัด
จากดอกอัญชนัพาสเจอรไรซกอนบรรจุและหลังบรรจ ุ(P > 0.05) 
 

คุณลักษณะทางดานสี พบวาในระหวางการเก็บรักษาทัง้ 3 อุณหภูมทิี่ 10, 20 และ 30       
องศาเซลเซียส คะแนนความชอบของผูทดสอบชิมที่มีตอสีของน้ําล้ินจี่เสริมสารสกัดจากดอก
อัญชันทั้งพาสเจอรไรซกอนบรรจุและหลังบรรจุ มีความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ       
(P ≤  0.05) ดังภาพ 4.15 โดยน้ําล้ินจี่ที่เก็บรักษาที่อุณหภมูิ 10 องศาเซลเซียส พบวาความชอบตอสี
ลดลงอยางชาๆ จากชอบปานกลางมาเปนชอบเล็กนอย ในสัปดาหที่ 12 มีคะแนนความชอบ      
6.00-6.07 เชนเดียวกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ที่พบวาในสัปดาหที่ 8 คะแนน
ความชอบที่มตีอสีลดลงจากชอบปานกลางมาเปนชอบเล็กนอย และลดลงเปนเฉยๆ จนสิ้นสุด    
การเก็บรักษา โดยสัปดาหที่ 12 มีคะแนนความชอบ 5.67-5.73 สวนการเก็บรักษาที่อุณหภูม ิ 30   
องศาเซลเซียส มีคะแนนความชอบที่ลดลงมาก คือ ในสัปดาหที่ 6 มีคะแนนความชอบลดลงจาก
ชอบปานกลางเทากับ 7.00-7.13 มาเปนชอบเล็กนอยเทากับ 6.00-6.07 จากนั้นคะแนนความชอบทีม่ี
ตอสีลดลงอยางมากจนอยูในเกณฑไมชอบเล็กนอยอาจเปนเพราะสีน้ําเงนิของน้ําล้ินจี่เสริมสารสกัด
จากดอกอัญชนัเปลี่ยนไป เนื่องจากการสลายตัวของแอนโทไซยานินและการเกิดสีน้ําตาลขึน้ใน    
น้ําล้ินจี่จากปฏิกิริยาเมลลารด ซ่ึงสอดคลองกับงานวจิัยของ Lee (2006) ที่พบวาคะแนนความชอบ
จะลดลงเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาน้ํากลวยเพิ่มขึน้   โดยมสีีเหลืองจากการเกิดสนี้ําตาลเพิ่มมากขึ้น  
 

 คุณลักษณะทางดานกลิ่น พบวาในระหวางการเก็บรักษาทั้ง 3 อุณหภมูิที่ 10, 20 และ 30   
องศาเซลเซียส คะแนนความชอบของผูทดสอบชิมที่มีตอกล่ินของน้าํล้ินจี่เสริมสารสกัดจากดอก
อัญชันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) ดังภาพ 4.16 โดยคะแนนความชอบ 
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ที่มีตอกล่ินลดลงตามการเพิม่ขึ้นของอายุการเก็บรักษา และอุณหภูมิทีใ่ชในการเก็บรักษา อยางไร     
ก็ตาม พบวาในสัปดาหที่ 12 ของการเก็บรักษาที่อุณหภมูิ 10, 20 และ 30 องศาเซลเซียส พบวา        
มีคะแนนความชอบอยูในเกณฑชอบเล็กนอยเทากับ 6.80-6.87, 6.73-6.80 และ 6.60-6.67 ตามลําดับ  
 
 คุณลักษณะทางดานรสชาติ พบวาในระหวางการเกบ็รักษาทั้ง 3 อุณหภูมิที่ 10, 20 และ 30 
องศาเซลเซียส คะแนนความชอบของผูทดสอบชิมที่มีตอรสชาติของน้ําล้ินจี่เสริมสารสกัดจากดอก
อัญชันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) ดังภาพ 4.17 โดยคะแนนความชอบ  
ที่มีตอรสชาติมีการเปลี่ยนแปลงลดลงตามการเพิ่มขึ้นของอายุการเก็บรักษาและอุณหภูมิ โดยจะเห็น
ไดชัดเมื่อเก็บรักษาที่อุณหภมูิ 30 องศาเซลเซียส ในสัปดาหที่ 8 คะแนนความชอบที่มีตอรสชาติ  
ของน้ําล้ินจี่เสริมสารสกัดจากดอกอัญชันหลังบรรจุลดลง จากชอบปานกลางเปนชอบเล็กนอย   
สวนน้ําล้ินจีเ่สริมสารสกัดจากดอกอัญชันกอนบรรจุมีคะแนนความชอบตอรสชาติลดลง จากชอบ
ปานกลางเปนชอบเล็กนอย ในสัปดาหที่ 10 อยางไรก็ตามคะแนนความชอบทีม่ีตอรสชาติของ     
น้ําล้ินจี่เสริมสารสกัดจากดอกอัญชันกอนบรรจุและหลังบรรจุ เมื่อส้ินสุดการเก็บรักษามีคะแนน
ความชอบอยูในเกณฑชอบเล็กนอย  
 
 คุณลักษณะทางดานความชอบรวม พบวาในระหวางการเก็บรักษาทั้งอุณหภูมิที่ 10, 20 
และ 30 องศาเซลเซียส คะแนนความชอบของผูทดสอบชิมที่มีตอความชอบรวมของน้ําล้ินจี่      
เสริมสารสกัดจากดอกอัญชนั มีความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) ดังภาพ 4.18     
โดยคะแนนความชอบรวมจะมีคาลดลงตามอายุการเก็บรักษา และอณุหภูมิที่เพิ่มขึน้ โดยการ       
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส พบวาที่สัปดาหที่ 10 คะแนนความชอบที่มตีอน้ําล้ินจี่เสริม
สารสกัดจากดอกอัญชันหลังบรรจุลดลงจากชอบปานกลางเปนชอบเล็กนอย สําหรับน้ําล้ินจี่เสริม
สารสกัดจากดอกอัญชันกอนบรรจุคะแนนความชอบลดลง จากชอบปานกลางเปนชอบเล็กนอยใน
สัปดาหที่ 12 เชนเดยีวกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส พบวาสัปดาหที่ 8 คะแนน
ความชอบรวมลดลง จากชอบปานกลางเปนชอบเล็กนอยในน้ําล้ินจี่เสริมสารสกัดจากดอกอัญชนั
หลังบรรจุ สวนการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส พบวาสัปดาหที่ 6 น้ําล้ินจี่เสริมสารสกัด
จากดอกอัญชนักอนบรรจุคะแนนความชอบลดลง จากชอบปานกลางเปนชอบเล็กนอย สําหรับ      
น้ําล้ินจี่เสริมสารสกัดจากดอกอัญชันหลังบรรจุคะแนนความชอบลดลงจากชอบปานกลางเปนชอบ
เล็กนอยในสัปดาหที่ 4 
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ภาพ 4.15  ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสในดานสีของน้ําล้ินจี่เสริมสารสกัดจากดอกอัญชัน 
                 พาสเจอรไรซกอนบรรจุและหลังบรรจุเก็บรักษาที่อุณหภูม ิ10, 20 และ 30 องศาเซลเซียส 
 

 
 

ภาพ 4.16  ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสในดานกลิน่ของน้ําล้ินจี่เสริมสารสกัดจากดอกอัญชนั 
                 พาสเจอรไรซกอนบรรจุและหลังบรรจุเก็บรักษาที่อุณหภูม ิ10, 20 และ 30 องศาเซลเซียส 
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ภาพ 4.17  ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสในดานรสชาติของน้ําล้ินจี่เสริมสารสกัดจากดอก 
                 อัญชันพาสเจอรไรซกอนบรรจุและหลังบรรจเุก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10, 20 และ 30  
                 องศาเซลเซียส 

 
 

ภาพ 4.18  ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสในดานความชอบรวมของน้ําล้ินจี่เสริมสารสกัดจาก 
                 ดอกอัญชันพาสเจอรไรซกอนบรรจุและหลังบรรจุเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10, 20 และ 30  
                 องศาเซลเซียส 
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4.4.1.4  ผลการวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยา 
 
 ผลการวิเคราะหปริมาณจุลินทรียทั้งหมด โคลิฟอรม อีโคไล ยีสตและรา ในการเก็บรักษาที่
อุณหภูม ิ 10, 20 และ 30 องศาเซลเซียส ดังตาราง 30 พบวาปริมาณจุลินทรยีทั้งหมดเพิ่มขึ้น          
ตามระยะเวลาที่เก็บรักษาและอุณหภูมิที่เกบ็รักษาสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบปริมาณจลิุนทรียทั้งหมด         
ที่พบในน้ําล้ินจี่เสริมสารสกัดจากดอกอัญชัน เห็นไดวาวิธีการพาสเจอรไรซหลังบรรจุพบปริมาณ   
จุลินทรียทั้งหมดนอยกวาทั้งนี้เนื่องจากวิธีการพาสเจอรไรซหลังบรรจุสามารถปองกันการปนเปอน
ของจุลินทรียจากภายนอกไดดีกวา แตตรวจไมพบทั้งโคลิฟอรม อีโคไล ยีสตและรา ในน้ําล้ินจี่  
เสริมสารสกัดจากดอกอัญชนั ทั้งพาสเจอรไรซกอนและหลังบรรจุในทุกอุณหภูมทิี่เก็บรักษาตลอด
ระยะเวลา 3 เดือน ซ่ึงผลการตรวจเชื้อจุลินทรียตรงตามขอกําหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
ฉบับที่ 214 พ.ศ. 2543 เร่ืองเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปดสนิทในสวนของโคลิฟอรม อีโคไล ยีสต
และรา ตองไมพบ การที่จุลินทรียทั้งหมดมีปริมาณเพิ่มขึ้นในระหวางการเก็บรักษาเนื่องจาก
อุณหภูมิและเวลาที่ใชในการพาสเจอรไรซ คือ 95 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที อาจไม          
เพียงพอทีจ่ะทาํลายจุลินทรียไดทั้งหมด ทาํใหจุลินทรยีที่เหลืออยูสามารถเจริญเตบิโตไดในระหวาง
การเก็บรักษา อยางไรก็ตามปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมเกิน 1x104 โคโลนีตอมิลลิลิตร ซ่ึงมี         
การกําหนดไวในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 701/2547, 1310/2547 ดังนั้นวิธีการพาสเจอรไรซ       
น้ําล้ินจี่เสริมสารสกัดจากดอกอัญชันหลังบรรจุจะดกีวากอนบรรจุ เพราะโอกาสปนเปอนของ        
จุลินทรียจากภายนอกเขาไปในระหวางบรรจุจะไมมี และมีปริมาณจุลินทรียทั้งหมดจํานวนนอยกวา
ทั้งที่อุณหภูมกิารเก็บรักษาที่ 10 องศาเซลเซียส และ 20 องศาเซลเซียส 
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ตาราง 4.30  ผลของการวิเคราะหจุลินทรยีชนิดตางๆ ของน้ําลิ้นจี่เสริมสารสกัดจากดอกอัญชันดวยวิธีพาสเจอรไรซกอนบรรจุและหลังบรรจทุี่อุณหภูมิ 10, 20  

                    และ 30 องศาเซลเซียส (ระยะเวลาการเก็บรักษา 12 สัปดาห) 

 

อุณหภูมิในการเก็บรักษา (องศาเซลเซียส) 

การพาสเจอรไรซกอนบรรจุ การพาสเจอรไรซหลังบรรจุ 

อายุการเก็บรักษา 

(เดือน) 

 

ชนิดจุลินทรีย 

10 20 30 10 20 30 

0 ปริมาณจุลินทรียทั้งหมด (โคโลนีตอมิลลิลิตร) < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 

 โคลิฟอรม (แบคทีเรียตอ100 มิลลิลิตร) นอยกวา 2.2 นอยกวา 2.2 นอยกวา 2.2 นอยกวา 2.2 นอยกวา 2.2 นอยกวา 2.2 

 อีโคไล (แบคทีเรียตอ 100 มิลลิลิตร) ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ 

 ยีสตและรา (โคโลนีตอมิลลิลิตร) ไมพบ   ไมพบ ไมพบ   ไมพบ ไมพบ   ไมพบ 

1 ปริมาณจุลินทรียทั้งหมด (โคโลนีตอมิลลิลิตร) 15 18 28 12 21 28 

 โคลิฟอรม (แบคทีเรียตอ100 มิลลิลิตร) นอยกวา 2.2 นอยกวา 2.2 นอยกวา 2.2 นอยกวา 2.2 นอยกวา 2.2 นอยกวา 2.2 

 อีโคไล (แบคทีเรียตอ 100 มิลลิลิตร) ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ 

 ยีสตและรา (โคโลนีตอมิลลิลิตร) ไมพบ   ไมพบ ไมพบ   ไมพบ ไมพบ   ไมพบ 

2 ปริมาณจุลินทรียทั้งหมด (โคโลนีตอมิลลิลิตร) 95 1.2 x 102 1.6 x 102 50 70 2.1 x 102 

 โคลิฟอรม (แบคทีเรียตอ100 มิลลิลิตร) นอยกวา 2.2 นอยกวา 2.2 นอยกวา 2.2 นอยกวา 2.2 นอยกวา 2.2 นอยกวา 2.2 

 อีโคไล (แบคทีเรียตอ 100 มิลลิลิตร) ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ 

 ยีสตและรา (โคโลนีตอมิลลิลิตร) ไมพบ   ไมพบ ไมพบ   ไมพบ ไมพบ   ไมพบ 

3 ปริมาณจุลินทรียทั้งหมด (โคโลนีตอมิลลิลิตร) 4.0 x 102 6.5 x 102 9.0 x 102 2.3 x 102 5.0 x 102 7.5 x 102 

 โคลิฟอรม (แบคทีเรียตอ100 มิลลิลิตร) นอยกวา 2.2 นอยกวา 2.2 นอยกวา 2.2 นอยกวา 2.2 นอยกวา 2.2 นอยกวา 2.2 

 อีโคไล (แบคทีเรียตอ 100 มิลลิลิตร) ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ 

 ยีสตและรา (โคโลนีตอมิลลิลิตร) ไมพบ   ไมพบ ไมพบ   ไมพบ ไมพบ   ไมพบ 
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ในการศึกษาเพื่อใหทราบอายุการเก็บรักษาของน้ําล้ินจี่ในสภาวะเรง (Accelerated shelf life 
testing; ASLT) ซ่ึงใชในการประมาณผลของปจจัยภายนอก (Extrinsic factor) เชน อุณหภูม ิ
ความชื้น และแสงที่มีตออัตราของปฏิกิริยาการเสื่อมเสยีของผลิตภัณฑ โดยใหอาหารอยูในสภาวะ
แวดลอมที่ควบคุม และใหปจจัยภายนอกหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งปจจัยอยูในระดับสูงกวาปกติทําให
อัตราการเกิดการเสื่อมเสียถูกเรงใหเร็วข้ึนมผีลใหผลิตภัณฑไมเปนทีย่อมรับในชวงเวลาหนึ่งสั้นขึ้น       
สามารถคาํนวณขนาดของการเรงและคํานวณหาอายกุารเก็บรักษาทีแ่ทจริงของผลิตภัณฑในสภาวะ
ปกติ เนื่องจากสามารถประมาณผลของปจจัยภายนอกทีม่ีตอปฏิกิริยาการเสื่อมเสีย (Labuza, 1982) 
จากผลการวิเคราะหคุณภาพของน้ําล้ินจี่เสริมสารสกัดจากดอกอัญชัน ในระหวางการเก็บรักษา     
ทั้งทางกายภาพ ทางเคมี ทางจุลชีววิทยา และทางการทดสอบทางประสาทสัมผัส ในการทดลอง    
ไดกําหนดใหน้ําล้ินจี่เสริมสารสกัดจากดอกอัญชันที่พาสเจอรไรซหลังบรรจุหมดอาย ุ เมื่อการ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณแอนโทไซยานินต่ํากวา 1.84 มิลลิกรัมตอลิตร พิจารณาจากปริมาณ           
จุลินทรียทั้งหมดไมเกนิ 100 โคโลนีตอมิลลิลิตร ที่อายุการเก็บรักษา 2 เดือน นาจะเปน       
คุณลักษณะทีบ่งชี้คุณภาพของผลิตภัณฑทีม่ีผลตอการยอมรับของผูบริโภค จึงไดนําเอาคาปริมาณ
แอนโทไซยานินที่วดัไดมาสรางกราฟ (ภาพ 4.19) จากกราฟที่ไดพบวาเปนเสนตรงซึ่งเปนปฏิกิริยา
อันดับ 0 โดยมีสมการดังนี ้

ที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส มีสมการ y = -0.1855x + 3.5290 R2 = 0.9935     (4.1) 
ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส มีสมการ y = -0.2167x + 3.5147 R2 = 0.9970     (4.2) 
ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส มีสมการ y = -0.2442x + 3.4396 R2 = 0.9927     (4.3) 
แทนคาปริมาณแอนโทไซยานิน 1.84 มลิลิกรัมตอลิตร ลงในสมการ 4.1-4.3 ดังนั้นสรุป

อายุการเก็บรักษาได คือ ที่อุณหภูมิ 10, 20 และ 30 องศาเซลเซียส มีอายุการเก็บรักษา 9.10, 7.73      
และ 6.55 สัปดาห ตามลาํดับ นําอายกุารเก็บรักษาทีไ่ดมาทํานายอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูม ิ 4          
องศาเซลเซียส โดยใชสมการของ Labuza (1982) แทนคาในสูตร    
 

  Q10 
 

 =   อายุการเก็บรักษาที่อุณหภูม ิT 1            (4.4) 
     อายุการเก็บรักษาที่อุณหภูม ิT 1 + 10 องศาเซลเซียส  
=  9.10 สัปดาหทีอุ่ณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส 
    7.73 สัปดาหทีอุ่ณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส 
= 1.18 

จากสูตร  Q10 
ΔT/10

 =  อายุการเก็บรักษาที่อุณหภูม ิT 1          (4.5) 
     อายุการเก็บรักษาที่อุณหภูม ิT 2 
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 =  อายุการเก็บรักษาที่อุณหภูม ิ4 องศาเซลเซียส 
     อายุการเก็บรักษาที่อุณหภูม ิ20 องศาเซลเซียส 

        1.18 (20-4)/10  =       อายุการเก็บรักษาที่อุณหภูม ิ4 องศาเซลเซียส/7.73 สัปดาห 
อายุการเก็บรักษาที่อุณหภูม ิ4 องศาเซลเซียส = 10.07 สัปดาห 

 
ดังนั้น อายุการเก็บรักษาของน้ําล้ินจีเ่สริมสารสกัดจากดอกอัญชนัที่พาสเจอรไรซหลัง

บรรจุที่อุณหภมูิ 4 องศาเซลเซียส ประมาณ 70 วัน 
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10 องศาเซลเซียส 20 องศาเซลเซียส 30 องศาเซลเซียส
 

 
 ภาพ 4.19  ปริมาณแอนโทไซยานินของน้าํล้ินจี่เสริมสารสกัดจากดอกอัญชันที่พาสเจอรไรซหลัง 
                   บรรจุระหวางการเก็บรักษาทีอุ่ณหภูมิที่ 10, 20 และ 30 องศาเซลเซียส 
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ตาราง 4.31  ผลของการวิเคราะหคณุภาพตางๆ ของน้ําลิ้นจี่เสริมสารสกัดจากดอกอญัชันดวยวิธีพาสเจอรไรซกอนบรรจุและหลังบรรจุที่อุณหภูมิ 10, 20 และ  

                    30 องศาเซลเซียส (ระยะเวลาการเก็บรักษา 12 สัปดาห) 

 

อุณหภูมิในการเก็บรักษา (องศาเซลเซียส) 

10 20 30 

 

คาตอบสนอง 

กอนบรรจุ หลังบรรจุ กอนบรรจุ หลังบรรจุ กอนบรรจุ หลังบรรจุ 

คาสี L* 27.00a ± 0.47  26.40a ± 0.77 26.89a ± 0.48  26.19a ± 0.89 26.77a ± 0.49  25.97a ± 1.04 

คาสี a* 15.86a ± 0.70 14.90b ± 0.58 19.87a ± 6.04 14.73b ± 0.66 15.39a ± 0.72 14.45b ± 0.87 

คาสี b* -24.90a ± 0.53 -23.86b ± 0.51 -24.69a ± 0.64 -23.68b ± 0.55 -24.42a ± 0.75 -23.28b ± 0.64 

คาสี C* 30.68a ± 0.34 29.70b ± 0.59 30.47a ± 0.45 29.45b ± 0.66 30.17a ± 0.65 29.09b ± 0.74 

คาสี HO 292.1b ± 0.26 291.5a ± 0.25 292.0a ± 0.32 291.5b ± 0.26 291.9a ± 0.38 291.4b ± 0.30 

ความเปนกรด-ดาง (pH) 3.76 ± 0.01 3.77 ± 0.01 3.78 ± 0.02 3.78 ± 0.02 3.79 ± 0.02 3.79 ± 0.02 

ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด (องศาบริกซ) 18.09 ± 0.11 18.09 ± 0.12 17.99 ± 0.19 17.97 ± 0.19 17.88 ± 0.27 17.86 ± 0.26 

ปริมาณกรดทั้งหมด (รอยละ) 0.65± 0.01 0.65 ± 0.01 0.64 ± 0.01 0.64 ± 0.01 0.67 ± 0.01 0.63 ± 0.01 

ปริมาณแอนโทไซยานิน (มิลลิกรัมตอลิตร) 2.60 ± 0.83 2.42 ± 0.80 2.39 ± 1.01 2.21 ± 0.94 2.14 ± 1.10 1.97 ± 1.06 

สี 6.58 ± 0.36 6.55 ± 0.42 6.36 ± 0.48 6.33 ± 0.54 5.93 ± 0.89 5.93 ± 0.93 

กลิ่น 7.28 ± 0.25 7.14 ± 0.21 7.22 ± 0.26 7.12 ± 0.23 7.13 ± 0.30 7.04 ± 0.27 

รสชาติ 7.38 ± 0.28 7.35 ± 0.33 7.30 ± 0.35 7.22 ± 0.42 7.20 ± 0.41 7.06 ± 0.51 

ความชอบรวม 7.39 ± 0.29 7.10 ± 0.39 7.13 ± 0.43 6.98 ± 0.47 7.01 ± 0.51 6.80 ± 0.60 

หมายเหตุ  :  ขอมูลในตารางเปนคาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน       

          ตัวอักษรภาษาอังกฤษทีต่างกันในแนวนอนแสดงวากอนและหลังบรรจุของแตละอุณหภูมิมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05)     

 




