
 

 

 

 
บทที่  3 

อุปกรณ  และวิธีการวิจัย 
 
3.1  วัตถุดิบ 
            1.  ผลหมอนแก (สีแดงทั้งผล)  ผลหมอนหาม (สีมวงดํารอยละ 50)  และผลหมอนสุก 
(สีมวงดําทั้งผล)  พันธุเชียงใหม  จากศนูยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์   
พระบรมราชินีนาถ   เชียงใหม  
  2.  น้ําตาลทราย  ตรามิตรผล  
 
 3.2  สารเคมี   

 1.  สารเคมีที่ใชในการวิเคราะหปริมาณกรดทั้งหมด  (AOAC, 2000) 
-  1 % Phenolphthalein  indicator (May & Baker, England)  
-  0.1 M  Sodium hydroxide (Merck, Germany)      

 2.  สารเคมีที่ใชวิเคราะหปริมาณน้ําตาลรีดวิซ  (Iland  et  al,  2000) 
  -  Copper  sulphate (Merck, Germany)    

-  Sodium  potassium  tartrate (Merck, Germany)    
-  Sodium  hydroxide (Merck, Germany)    
-  Potassium  iodide (Ajex, Australia) 
-  Sulfuric  acid (Merck, Germany)    
-  Soluble  starch (Food grade) 
-  Sodium  thiosulphate (Ajex, Australia) 

3.  สารเคมีที่ใชในการวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมด (Waterman  and  
Mole, 1994) 
 -  Gallic  acid (Carlo, Italy) 
 -  Folin-ciocalteu  reagent  (Merck, Germany) 
 -  Sodium  carbonate  (Merck, Germany) 
 -  95 %  Ethanol (Merck, Germany) 
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 4.  สารเคมีที่ใชในการวิเคราะหปริมาณสารแอนโทไซยานินทั้งหมด  (Ranganna , 
1986)   
    -  95 %  Ethanol (Merck, Germany) 
    -  1.5 N  Hydrochloric acid (Merck, Germany)  
 5.  สารเคมีที่ใชในการวิเคราะหปริมาณสารเคอรซีทิน (Soong  and  Barlow, 2005) 
    -  Methanol (Merck, Germany) 
    -  80% Acetonitrile  (Merck, Germany) 
    -  Quercetin  (Merck, Germany) 

6.  สารเคมีที่ใชในการวิเคราะหดัชนีสารแอนติออกซิแดนต (Patricia  and  Dan, 1978) 
      -  Bata  carotene  (Sigma) 
      -  Chloroform  (Carlo Erba) 
      -  Linoleic acid   (BDH) 
      -  Tween 40  (BDH) 
      -  95 %  Ethanol (Merck, Germany) 
7.  สารเคมีที่ใชในการวิเคราะหความสามารถในการกําจดัอนุมูลอิสระ (Yen and 

Hsieh, 1997) 
    -  95 %  Ethanol (Merck, Germany) 
    -  2,2-diphenyl-1-pricrylhydrazyl  (Sigma, USA) 
  8.  อาหารเลี้ยงเชื้อที่ใชในการวิเคราะหเชื้อจุลินทรียทั้งหมด  เชื้อยีสตและรา  และเชื้อ
โคลิฟอรม  (BAM, 2001) 
     -  Plate count agar (Merck, Germany) 
     -  Potato dextrose agar (Merck, Germany) 
     -  Lauryl sulfate tryptose broth (Merck, Germany) 
     -  Brilliant green lactose bile broth (Merck, Germany) 

      -  0.1 % Peptone water  (Merck, Germany) 
            -  10 %  Tartaric acid  (Merck, Germany) 
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3.3  วัสดุอุปกรณ และเครื่องมือ 
  1.  บรรจุภัณฑทนรอนชนิดออนตัว (pouch)  ขนาด  16.5x14 เซนติเมตร          
แบบถุงใส (ไมลามิเนตดวยอลูมิเนียมฟอยล)  และแบบถงุทึบ (ลามิเนตดวยอลูมิเนียมฟอยล)   
(บริษัทรอแยลแคนประเทศไทย  จํากดั) 
  2.  เครื่องชั่งดิจิตอล (Tanita, KD-200, China) 
             3.  เครื่องชั่งไฟฟาทศนิยม  2  ตําแหนง  (Ohaus  TS2KS, USA) 
                    4.  เครื่องชั่งไฟฟาทศนิยม  4  ตําแหนง  (AND HR-200, Japan) 
             5.  เครื่องวัดปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด  ขนาด 0-32  องศาบริกซ  
(hand refractometer : ATAGO  Model N-2E, Japan) 
             6.  เครื่องวัดคาความเปนกรด-ดาง (pH meter : Cyber scan-510, Singapore) 

 7.  เครื่องวัดสี  (minolta chroma meter : CR-300, Japan)  
  8.  เครื่องวัดคาการดูดกลืนแสง (spectrophotometer : Perkin Elmer-Lambda 12, 
Germany) 

9.  เครื่องโครมาโตกราฟของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC : Shimadzu LC-20A, Japan) 
10.  เตาใหความรอน (hot plate : Favorit, Malaysia) 
11.  ตูอบลมรอน (hot air oven : Memmert, Germany) 
12. เครื่องปนอาหาร (blender : National MX-T31 GN, Taiwan) 
13. เครื่องปดผนึกดวยความรอน (hot seal) 
14. เครื่องหมุนเหวี่ยง  (centrifuge) 

            15.  เครื่องวัดคุณสมบัตทิางกายภาพของอาหาร (texture analyzer : TA.XT plus, UK)     
16.  เครื่องผสม (vortex  mixture) 
17.  อางน้ําควบคมุอุณหภูมิ  (water bath) 
18. เทอรโมมิเตอร (thermometer) 
19. ไมโครปเปต (micropipette : Biohit PLC, Finland) 
20. โถดูดความชืน้ (desiccators)  และกระปองอบความชื้น (moisture  can) 
21. ชุดเครื่องมือ  และอุปกรณวิเคราะหเชื้อจุลินทรีย 
22. ชุดไตรเทรต 

            23.  อุปกรณอ่ืน  ๆ   ไดแก  ชอนตักสาร  บีกเกอร  ขวดรูปชมพู  กระบอกตวง   ปเปต
กรวยแกว    ขวดวัดปริมาตร  หลอดทดลอง  แทงแกวคน  เหยือกน้ํา  ถุงพลาสติก  ยางรัด  หมอ  
ทัพพี  ผาขาวบาง  และตะแกรงขนาดเสนผานศูนยกลาง  20  เซนติเมตร 
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3.4  วิธีการวิจัย 
 งานวิจยันี้ไดศกึษาคุณภาพทางกายภาพ  และเคมีของผลหมอนพันธุเชยีงใหม  3  ระยะ
ความสุก  คือ  ผลแก (สีแดงทั้งผล)  ผลหาม (สีมวงดํารอยละ 50)  และผลสุก (สีมวงดําทั้งผล)  
จากนั้นนําไปทําผลิตภัณฑผลหมอนในน้ําเชื่อมในบรรจภุัณฑทนรอนชนิดออนตวั  หลังการเก็บ
รักษานําไปทําเปนผลิตภัณฑตาง ๆ  ซ่ึงมีขั้นตอนการศึกษาวิจยั  ดังนี ้

3.4.1 ศึกษาลักษณะคุณภาพของผลหมอน  และน้ําหมอนท่ีระยะความสุกตางกัน  
  นําผลหมอนสุกพันธุเชียงใหม  ที่ปลูกไวในแปลงของศนูยหมอนไหมเฉลิมพระเกยีรติ  
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  เชียงใหม  มาแบงระยะความสุกออกเปน  3 ระยะ  
โดยการสังเกตผลหมอนดวยสายตา  คือ  ผลแก (สีแดงทั้งผล)  ผลหาม (สีมวงดํารอยละ 50)  และ 
ผลสุก (สีมวงดําทั้งผล)  จากนั้นนําไปตรวจวเิคราะหคุณภาพตาง ๆ  ตามวิธีการวิเคราะหใน
ภาคผนวก  ค  ดังตอไปนี้  
 - แรงตัดผลหมอนใหขาด  โดยใชเครื่องวัดคุณสมบัติทางกายภาพของอาหาร   
(texture  analyzer)   
 - ปริมาณความชื้น (moisture  content)  โดยการอบในตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ   
105  องศาเซลเซียส  (AOAC, 2000) 

- ปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมด (total phenolic compounds)  ใชสาร  Folin-
Ciocalteu reagent  ทําปฏิกิริยากับสารละลายตัวอยาง  แลววดัคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 
760   นาโมเมตร  เปรียบเทยีบสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิค  (Waterman  and  Mole, 1994) 

-  ปริมาณสารแอนโทไซยานินทั้งหมด (total anthocyanins)   ทําการสกัดสารแอนโท-
ไซยานินในตวัอยางดวย   ethanolic HCl   จากนั้นนําไปวัดคาการดดูกลืนแสงดวยเครื่อง 
spectrophotometer    ที่ความยาวคลื่น   535   นาโนเมตร    ใชสูตรในการคํานวณหาปริมาณสาร
แอนโทไซยานินทั้งหมด (Ranganna, 1986) 

-  ปริมาณสารเคอรซีทิน (quercetin)  โดยใชเครื่อง  HPLC  (Soong and  Barlow, 2005) 
- ดัชนีสารแอนติออกซิแดนต (antioxidant index)     โดยวดัอัตราการฟอกสีของสาร

เบตาแคโรทีน  ดวยเครื่อง  spectrophotometer  ที่ความยาวคลื่น  535  นาโนเมตร   
(Patricia  and Dan, 1978) 

-  ความสามารถในการกําจดัอนุมูลอิสระ (radical scavenging)  โดยวิธี  DPPH  radical  
scavenging  (Yen  and  Hsieh, 1997) 
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จากนั้นนําผลหมอนสดทั้ง  3  ระยะความสุกขางตน  ไปปนใหละเอยีดดวยเครื่องปน
น้ําผลไม  บีบคั้นเอาเฉพาะของเหลวกรองผานผาขาวบาง  นําของเหลวที่ไดไปเหวีย่งที่ความเร็ว  
5,000 rpm  นาน  10  นาที  แลวแยกเอาสารละลายใสไปตรวจวเิคราะหคณุภาพตาง ๆ  ดังนี้   

- คาสี  (L*  a*  b*)  โดยใชเครื่องวัดสี   minolta  chroma  meter    
- คาความเขมของสี (OD520)   โดยการนําสารละลายใสไปเจือจางดวยน้ํากลั่น  100  เทา  

แลวนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงดวยเครื่อง  spectrophotometer  ที่ความยาวคลื่น  520  นาโนเมตร  
-  คาความเปนกรด- ดาง (pH)  โดยใชเครื่อง pH  meter  (AOAC, 2000) 
-  ปริมาณกรดทั้งหมด  โดยนําสารละลายใสไปไตเตรทดวย  0.1 N  NaOH  คํานวณหา

ปริมาณกรดทัง้หมดในรูปของกรดซิตริก (AOAC, 2000) 
- ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด  โดยใชเครื่อง hand refractometer (AOAC, 2000) 
-  ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ  โดยวิธี  Rebelein Method (Iland  et  al, 2000) 
วางแผนการทดลองโดยวิธีสุมตลอด (Completely Randomized Design, CRD)  

วิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) และเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยโดยวิธี  
Duncan’s  New Multiple  Range  Test (DMRT)  ที่ระดบัความเชื่อมั่นรอยละ 95 

3.4.2  ศึกษาน้ําหนักบรรจุท่ีเหมาะสมของผลหมอนในแตละระยะความสุก  สําหรับการ
ผลิตผลหมอนในน้ําเชื่อม 

 นําผลหมอนทัง้  3   ระยะความสุกขางตน  ลางน้ําใหสะอาด  จากนั้นบรรจุลงในบรรจุ-
ภัณฑทนรอนชนิดออนตวัแบบถุงใส (ไมลามิเนตดวยอลูมิเนียมฟอยล) ขนาด 16.5x14 เซนติเมตร  
ใหมีน้ําหนักบรรจุ (filled weight)  ที่แตกตางกัน  5  ระดับ  คือ  125  130  135  140  และ  145  กรัม
ตอถุง  แลวเติมน้ําเชื่อมที่ไดจากการคํานวณ      เพื่อใหมีปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดของ
สวนผสมเปน 20+1.5 องศาบริกซ (อยูในชวงของ  heavy  syrup; 18.0-21.9  องศาบริกซ)  จนมี
น้ําหนกัสุทธิ (net weight) เปน 300  กรัมตอถุง  แลวปดผนึกดวยแถบความรอน  นําไปตมฆาเชื้อใน
น้ําเดือด (อุณหภูม ิ > 95 องศาเซลเซียส)  นาน  10  นาที  แลวทําใหเย็นทันทีโดยใชน้ําหลอเย็น     
จนอุณหภูมเิปน 35+2 องศาเซลเซียส  เก็บผลิตภัณฑที่ไดไวที่อุณหภูมิหอง 15 วัน หลังจากนัน้
นําไปตรวจวิเคราะหคุณภาพ  ไดแก  ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด  น้ําหนกัทั้งหมด (total 
weight)  น้ําหนักสุทธิ (net weight)  น้ําหนักเนื้อ (drained weight)  และน้ําหนกัของเหลว (liquid 
weight)  จากนั้นเลือกตวัอยางที่มีน้ําหนกัเนื้อมากกวารอยละ  40  ของน้ําหนกัสุทธิ  ตามขอกําหนด
ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 179)  พ.ศ.2540  เร่ือง  อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 
(ภาคผนวก  ฉ)  เพื่อใชในการทดลองขั้นตอไป 
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 3.4.3  ศึกษาระยะความสุกของผลหมอนท่ีเหมาะสม  สําหรับการผลิตผลหมอนใน
น้ําเชื่อม  

 นําผลหมอนทัง้  3   ระยะความสุกขางตน  บรรจุลงในบรรจุภัณฑทนรอนชนิดออนตัว
แบบถุงใส (ไมลามิเนตดวยอลูมิเนียมฟอยล)  ขนาด 16.5x14  เซนติเมตร  ตามน้ําหนกับรรจทุี่
เหมาะสมที่ไดจากการทดลองขอ 3.4.2  จากนั้นทําการผลิตเชนเดียวกับขอ 3.4.2  หลังการผลิต      
15 วัน  นําตัวอยางในบรรจุภัณฑไปปนใหละเอยีดดวยเครื่องปนน้าํผลไม  แลวบีบคั้นเอาเฉพาะ
ของเหลวกรองผานผาขาวบาง  นําของเหลวที่ไดไปเหวีย่งที่ความเรว็  5,000 rpm  นาน  10  นาที  
แลวแยกเอาสวนใสไปตรวจวิเคราะหหาสารประกอบฟนอลทั้งหมด  สารแอนโทไซยานินทั้งหมด  
สารเคอรซีทิน  ดัชนีสารแอนติออกซิแดนต  ความสามารถในการกําจดัอนุมูลอิสระ  คาสี  คาความ
เขมของสี  ปริมาณกรดทั้งหมด  คาความเปนกรด-ดาง  ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด  และ
ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ  ตามวธีิการวิเคราะหในภาคผนวก ค  วางแผนการทดลองโดยวิธีสุมตลอด 
(Completely  Randomized  Design, CRD)  วิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of  Variance, 
ANOVA)  และเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยโดยวิธี  Duncan’s  New  Multiple  Range  Test (DMRT)  ที่
ระดับความเชือ่มั่นรอยละ 95    
 จากนั้นนําผลิตภัณฑไปทดสอบการยอมรับคุณภาพทางดานประสาทสัมผัส  โดยใชผู
ทดสอบชิมจํานวน 50  คน  ใชแบบทดสอบ  Hedonic Scale Test  9  Point (ภาคผนวก  จ)  ที่มีการ
กําหนดคะแนนการยอมรับจาก  1  คะแนน (ไมชอบมากที่สุด)  ไปจนถึง  9  คะแนน (ชอบมาก
ที่สุด)  วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete  Block  Design (RCBD)  วิเคราะหความ
แปรปรวน (Analysis of  Variance, ANOVA)  และเปรยีบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี  Duncan’s  New  
Multiple  Range  Test (DMRT)  ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  เลือกระยะความสกุของผลหมอน
ที่เหมาะสม  สําหรับใชในการทดลองขั้นตอไป 

3.4.4  ศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการฆาเชื้อผลิตภัณฑผลหมอนในน้ําเชื่อม  
 นําผลหมอนระยะความสุกทีเ่หมาะสม  ที่ไดจากการทดลองขอที่ 3.4.3 บรรจุลงใน

บรรจุภัณฑทนรอนชนิดออนตัวแบบถุงใส (ไมลามิเนตดวยอลูมิเนยีมฟอยล) ขนาด 16.5x14 
เซนติเมตร  แลวทําการผลิตเชนเดยีวกับขอ 3.4.2  โดยอุณหภูมเิร่ิมตนของผลิตภัณฑอยูในชวง  
35+2 องศาเซลเซียส  ใชเวลาในการตมฆาเชื้อในน้ําเดือดแตกตางกนั  3  ระดับ  คือ  2   4  และ  6   
นาที  จากนัน้นําผลิตภัณฑที่ไดไปบมในตูบมที่สภาวะอุณหภูม ิ 36+1 องศาเซลเซียส  เปนเวลา      
15 วัน  แลวนาํตัวอยางที่ไมมีการบวมของบรรจุภัณฑไปตรวจผลยืนยนัทางดานจุลินทรีย  โดยตรวจ
วิเคราะหปริมาณเชื้อจุลินทรยีทั้งหมด (total plate count)  และเชื้อยีสตและรา (yeast  and  molds) 
(BAM, 2001)  จากนั้นเลือกระยะเวลาในการตมฆาเชื้อที่เหมาะสม  โดยพิจารณาจากปริมาณ
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เชื้อจุลินทรียทีเ่ปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรมลิ้นจี่ในภาชนะบรรจุ 
(มอก. 67-2539) (ภาคผนวก  ฉ)  เพื่อใชสําหรับการศึกษาขั้นตอไป 
 3.4.5  ศึกษาคุณภาพของผลติภัณฑผลหมอนในน้ําเชื่อมระหวางการเก็บรักษาใน
อุณหภูมิหอง 
 นําผลหมอนระยะความสุกทีเ่หมาะสม  บรรจุลงในบรรจุภัณฑทนรอนชนิดออนตัว    
2 รูปแบบ ไดแก  แบบถงุใส (ไมลามิเนตดวยอลูมิเนยีมฟอยล)  และแบบถุงทึบ (ลามิเนตดวย
อลูมิเนียมฟอยล)  แลวทําการผลิตเปนผลิตภัณฑผลหมอนในน้ําเชื่อม  ดวยวิธีการที่เหมาะสมที่ได
จากการทดลองที่ผานมา  จากนั้นนําผลิตภณัฑที่ไดเก็บรักษาในอุณหภมูิหองเปนระยะเวลา 6  เดือน  
ทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพเหมือนขอ  3.4.3  และตรวจหาปริมาณเชื้อจุลินทรียทัง้หมด  เชื้อยีสต
และรา  ทุก  3  เดือน  วางแผนการทดลองโดยวิธีสุมตลอด (Completely Randomized Design, 
CRD)  วิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA)  และเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยโดยวิธี  
Duncan’s  New  Multiple  Range  Test (DMRT)  ที่ระดับความเชื่อมัน่รอยละ 95  
               3.4.6  ศึกษาการใชประโยชนจากผลหมอนในน้ําเชื่อม 
 นําผลิตภัณฑผลหมอนในน้ําเชื่อมที่เก็บรักษาในอณุหภูมหิองครบ  3  เดือน  ไป
ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส  รวมถึงนําไปผลิตเปนน้ําผลหมอนพรอมดื่ม  เคกผลหมอน  
และไอศกรีมผลหมอน  แลวทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส  เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑดังกลาว
ที่ผลิตจากผลหมอนแชเยือกแข็ง  โดยใชผูทดสอบชิมจํานวน 50  คน  ใชแบบทดสอบ  Hedonic 
Scale Test 9 Point (ภาคผนวก  จ)  ที่มีการกําหนดคะแนนการยอมรับจาก  1  คะแนน (ไมชอบมาก
ที่สุด)  ไปจนถึง  9 คะแนน (ชอบมากทีสุ่ด)  วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete  
Block  Design (RCBD)  วิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA)  และ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี  Duncan’s  New  Multiple  Range  Test (DMRT)  ที่ระดับความเชื่อมัน่
รอยละ  95   
  
 


