
บทที่ 3 
วัสดุ  อุปกรณ และวิธกีารทดลอง 

 
3.1  วัตถุดิบ 

ผลหมอนสุก (สีมวงดําท้ังผล) พันธุเชียงใหม จากศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ  เชียงใหม 
 
3.2  สารเคมี 

1. เอนไซมเพคติเนสทางการคา (Pectinex Ultra SP-L) ; Food grade (Novozymes, 
    Denmark) (ภาคผนวก ฉ) 
2. สารเคมีท่ีใชวิเคราะห 
 - Acetronitrile (Merck, Germany) 
 - Beta  carotene  (Sigma, Germany) 
 - Chloroform  (Carlo, Italy) 
 - Copper sulphate (Merck, Germany) 
 - Ethanol (Merck, Germany) 
 - Folin-Ciocalteu reagent (Merck, Germany) 

- Formic acid (Merck, Germany) 
- Gallic acid (Carlo, Italy) 
- Hydrochloric acid (Merck, Germany) 
- Linoleic acid  (Sigma, Germany)  
- Phenolphthalein (May & Baker, England) 
- Potassium hydrogen phthalate (Merck, Germany) 
- Potassium iodide (Ajex, Australia) 
- Sodium hydroxide (Merck, Germany)  

 - Sodium potassium tartrate (Merck, Germany) 
 - Sodium carbonate (Merck, Germany) 
 - Sodium thiosulphate (Ajex, Australia) 
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- Soluble starch (Fisher Scientific, UK) 
- Sulfuric acid (Merck, Germany) 
- Tween 40  (Sigma, Spain) 

 - 2,2- diphenyl-l-picrylhydrazyl, DPPH (Sigma, USA) 
3. อาหารเล้ียงเช้ือท่ีใชวิเคราะหเช้ือจุลินทรียท้ังหมด เช้ือยีสตและรา  

   - Plate count agar (Merck, Germany) 
   - Potato dextrose agar (Merck, Germany) 
   - Peptone water  (Merck, Germany) 

- Tartaric acid  (Merck, Germany) 
 
3.3 อุปกรณ และเคร่ืองมือ 
       1. เคร่ืองทําไอศกรีมทรงกระบอกปริมาตร 20 ลิตร (Ice stars PS/36: 220V Marchcool 
                     Ltd., Thailand) (ภาพท่ี ก.2) 
  2. เคร่ืองเหวี่ยงแยกแบบตะกรา (Marchcool Ltd., Thailand)  (ภาพท่ี ก.3) 
  3. เคร่ืองปนผลไม (Sharp: Model EM-11, Japan) (ภาพท่ี ก.4) 
  4. เคร่ืองค้ันน้ําแบบไฮดรอลิก (Sakaya : Model M310RZ, Thailand) (ภาพท่ี ก.5) 
   5. เคร่ืองสกัดน้ําผลไมแบบแยกกาก  (National : Model  MJ-68 M, Taiwan)  
       6. ถุงผาสําหรับอัดไฮดรอลิก (Sakaya, Thailand) 
       7. เคร่ืองช่ังดิจิตอล (Tanita: Model KD-200, China) 
       8. เคร่ืองช่ังไฟฟาทศนิยม  2  ตําแหนง  (Ohaus: Model  TS2KS, USA) 
       9. เคร่ืองช่ังไฟฟาทศนิยม  4  ตําแหนง  (AND: Model HR-200, Japan) 
     10. เคร่ืองวัดปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด  ขนาด 0-32  และ 28-62 ๐Brix 
                    (ATAGO: Model N-2E, Japan) 
     11. เคร่ืองวัดคาความเปนกรด- ดาง (Cyber: Model scan-510, Singapore) 
     12. เคร่ืองวัดสี  (Minolta chroma meter : Model CR-300, Japan) 
     13. เคร่ืองวัดคาการดูดกลืนแสง (Perkin Elmer : Model Lambda 12,  Germany) 
     14. เคร่ืองโครมาโตกราฟของเหลวสมรรถนะสูง (Shimadzu: Model LC-20A, Japan) 
     15. เคร่ืองวัดความหนืด (Brookfield-Programmable Viscometer: Model LVDV-II+,  
                     Germany) 
     16. เตาใหความรอน (Favorit: Model 65A-68A, Malaysia)



  

          17. ตูอบลมรอน (Memmert, Germany) 
      18. เคร่ืองหมุนเหวี่ยง (Model Z 200 A , Germany) 
      19. เคร่ืองผสม (Model Genie 2, USA) 

      20. อางน้ําควบคุมอุณหภูมิ  (Memmert: Model WB14, Germany) 
      21. เทอรโมมิเตอร (thermometer) 
      22. ไมโครปเปต (Biohit PLC, Finland) 
      23. โถดูดความช้ืน (desicators) และกระปองอบความช้ืน (moisture can) 
      24. ชุดเคร่ืองมือ และอุปกรณวิเคราะหเช้ือจุลินทรีย 
      25. ชุดเคร่ืองมือไทเทรต 
      26. อุปกรณอ่ืนๆ ไดแก ชอนตักสาร บีกเกอร ขวดรูปชมพู กระบอกตวง ปเปต กรวยแกว 
ขวดวัดปริมาตร หลอดทดลอง แทงแกวคน ถังพลาสติก กะละมัง ชุดอุปกรณทดสอบชิม 
 
3.4 วิธีการวิจัย 

งานวิจัยนี้ไดศึกษาวิธีการสกัดน้ําหมอนจากผลหมอนสุกสด (สีมวงดําท้ังผล) พันธุ
เชียงใหม โดยมีการเปรียบเทียบวิธีการค้ันแบบตางๆ และการใชเอนไซมในการสกัดน้ําหมอนโดย
ใชผลหมอนแชแข็ง   จากน้ันศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการทําใหเขมขนโดยเทคนิคการทําให
เขมขนแบบแชเยือกแข็ง หลังจากนั้นนําน้ําหมอนสกัดเขมขนท่ีไดไปศึกษาระยะเวลาในการฆาเช้ือ
ท่ีเหมาะสม รวมท้ังศึกษาการเปล่ียนแปลงคุณภาพทางดานกายภาพ   เคมี  และจุลินทรีย  ของ
ผลิตภัณฑน้ําหมอนสกัดเขมขนใน  ระหวางการเก็บรักษา  ซ่ึงมีข้ันตอนการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1  ศึกษาวิธีท่ีเหมาะสมในการสกัดน้ําหมอน  
 นําผลหมอนสดมาสกัดน้ําโดยใชวิธีการสกัด 3 กรรมวิธี คือ 
 กรรมวิธีท่ี 1 ปนผลหมอนดวยเคร่ืองปนน้ําผลไม (blender) หลังจากนั้นนําไปเหวี่ยงแยก
โดยใชเคร่ืองหมุนเหวี่ยงแบบตะกรา 

กรรมวิธีท่ี 2 ปนผลหมอนดวยเคร่ืองปนน้ําผลไม (blender) หลังจากนั้นนําไปบีบอัดดวย
เคร่ืองค้ันน้ําแบบไฮดรอลิก  

กรรมวิธีท่ี 3 สกัดน้ําหมอนโดยใชเคร่ืองสกัดน้ําผลไมแบบแยกกาก 
จากวิธีการสกัดท้ัง    3    กรรมวิธี   ทําวิธีละ 3 ซํ้า         วางแผนการทดลองโดยวิธีสุมตลอด
(Completely Randomized  Design, CRD)  นําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of 
Variance, ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉล่ียโดยวิธี Duncan’ s  New  Multiple Range Test 
(DNMRT) 
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วิเคราะหผลการสกัด ดังนี้ 
- ปริมาณผลผลิต (รอยละ)    =    น้ําหมอนท่ีได (kg)       × 100 
           น้ําหนักผลหมอน (kg) 
- ปริมาณกาก (รอยละ)          =     กากหมอนท่ีได (kg)    × 100 
           น้ําหนักผลหมอน (kg) 
- ปริมาณท่ีสูญเสีย (รอยละ)  =    ปริมาณท่ีสูญเสีย (kg)   × 100 
            น้ําหนักผลหมอน (kg) 
- ปริมาณความช้ืนของกาก โดยการอบท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส (AOAC, 2000)  
- ปริมาณสารแขวนลอยในน้ําหมอนท่ีสกดัได           นําน้ําหมอนท่ีสกดัไดไปหมุนเหวีย่งท่ี 

ความเร็วรอบ 5000  rpm เปนเวลา 10 นาที หลังจากนั้นจึงแยกสวนใส  ช่ังตะกอนท่ีตกคางคํานวณ
คาเปนรอยละ  

ขั้นตอนท่ี 2  การศึกษาหาสภาวะท่ีเหมาะสมของการใชเอนไซมเพคติเนสในการสกัดน้ํา  
หมอน 

ในการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมของการใชเอนไซมเพคติเนสในการสกดัน้ําหมอน  โดยการ 
 ใชผลหมอนแชแข็ง มีการศึกษา 2 ปจจัย คือ ปจจัยท่ีหนึ่งเปนความเขมขนของเอนไซมเพคติเนส 4 
ระดับ คือ รอยละ  0.00  0.05  0.10 และ 0.15 ของน้ําหนักผลหมอนบด ปจจัยท่ีสองเปนเวลาท่ีใชใน
การยอย  3  ระดับ คือ  3  6  และ 9  ช่ัวโมง ท่ีอุณหภูมิหอง ในการทดลองใชผลหมอนปน 1000 กรัม 
เติมเอนไซมเพคติเนสตามความเขมขนท่ีกําหนด จนครบระยะเวลาในการยอย หลังจากนั้นทําการ
แยกนํ้าหมอนตามวิธีท่ีคัดเลือก ไวจากขั้นตอนท่ี 1  วิเคราะหผลการสกัดเชนเดียวกับข้ันตอนท่ี 1 
วางแผนการทดลองแบบ 4×3 Factorial in CRD  วิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of  Variance, 
ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉล่ียโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DNMRT) จํานวน 
3 ซํ้า 

ขั้นตอนท่ี 3 การศึกษาหาสภาวะท่ีเหมาะสมของการทําใหเขมขนโดยเทคนิคการทําให
เขมขนแบบแชเยือกแข็ง 

นําน้ําหมอนท่ีสกัดได ปริมาณ 10 กิโลกรัม ใสในเคร่ืองทําผลึกน้ําแข็ง  โดยการแชเยือก
แข็งแบบมีการกวนโดยใชการหมุนใบพัด ศึกษาระยะเวลาในการทําใหน้ําหมอนมีลักษณะเปนกึ่ง
ของเหลวและของแข็งท่ีเหมาะสม  โดยใชเวลาในการสรางผลึกน้ําแข็งท่ีแตกตางกัน 5 ระดับ คือ 15  
20  25  30 และ 35 นาที จํานวน 3 ซํ้า จากนั้นจึงนําไปแยกผลึกน้ําแข็ง ออกจากของเหลวดวยเคร่ือง
หมุนเหวี่ยงแบบตะกรา หลังจากน้ันนําน้ําหมอนสกัดเขมขนท่ีไดไปสรางผลึกน้ําแข็งพอครบเวลาท่ี
กําหนดไวจึงนําไปแยกผลึกน้ําแข็งออกจากของเหลว  เปนจํานวน 3 รอบ  
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นําตัวอยางน้ําหมอนเขมขนท่ีไดแตละรอบตรวจวัดคุณภาพตางๆ  ดังนี้ 
- ปริมาณนํ้าหมอนสกัดเขมขนท่ีได  (รอยละ) 
- ปริมาณผลึกน้ําแข็งท่ีแยกได (รอยละ) 
- ปริมาณท่ีสูญเสียของน้ําหมอนสกัดเขมขน (รอยละ) 
- ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดของน้ําหมอนท่ีสกัดได  และผลึกน้ําแข็งท่ีแยกได 

โดยใช  Hand  refractometer (AOAC, 2000) 
หลังจากนัน้เลือกระยะเวลาในการสรางผลึกน้ําแข็งท่ีเหมาะสม     โดยพิจารณาจากปริมาณ 

ของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดของน้ําเขมขน และปริมาณน้ําหมอนสกัดเขมขนท่ีได ในสัดสวน
ระหวางปริมาณนํ้าเขมขนและผลึกน้ําแข็งท่ีแยกได จากการแชเยือกแข็งในแตละรอบ พอครบเวลาท่ี
เลือกไวจึงนํา ไปแยกผลึกน้ําแข็งออกจากของเหลว  เปนจํานวน 3 รอบ นําตัวอยางน้ําหมอนเขมขน
ท่ีไดแตละรอบตรวจวัดคุณภาพตางๆ  ดังนี้   

- ปริมาณนํ้าหมอนสกัดเขมขนท่ีได  (รอยละ) 
- ปริมาณผลึกน้ําแข็งท่ีแยกได (รอยละ) 
- ปริมาณท่ีสูญเสียของน้ําหมอนสกัดเขมขน (รอยละ) 
- ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดของน้ําหมอนท่ีสกัดได  และผลึกน้ําแข็งท่ีแยกได 

โดยใช  Hand  refractometer (AOAC, 2000) 
- คาสี โดยวัดคา L*, C* และ h  ดวยเคร่ือง Minolta chroma meter  
- วิเคราะหหาปริมาณของแข็งท้ังหมด (Total solid)  (AOAC, 2000) 
- คาความเปนกรด-ดาง (pH)  โดยใชเคร่ือง pH meter  (AOAC, 2000) 
- ปริมาณกรดท้ังหมด (ในรูปกรดซิตริก) (AOAC,2000) 

 - คาความหนืด ดวยเคร่ือง Brookfield-Programmable Viscometer รุน LVDV-II+ 
 - ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซ  โดยวิธี Rebelein Method (Iland et al., 2000) 
               - ปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมด ดวยวิธี  Folin-Ciocalteu (Waterman  and  Mole, 
1994) 

- ปริมาณสารแอนโทไซยานินท้ังหมด วัดคาการดูดกลืนแสงดวยเคร่ือง spectrophotometer    
ท่ีความยาวคล่ืน   535   นาโนเมตร (Ranganna, 1986) 

- ปริมาณสารเคอรซีทิน โดยใชเคร่ือง  HPLC (Fecka and Turek, 2008)  
- ดัชนีสารแอนติออกซิแดนต โดยวัดอัตราการฟอกสีของสารเบตาแคโรทีน ดวยเคร่ือง 

spectrophotometer ท่ีความยาวคล่ืน 535 นาโนเมตร  (Patricia  and Dan, 1978) 
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- ความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ  โดยวิธี  DPPH radical scavenging (Yen  and  
Hsieh, 1997) 

วางแผนการทดลองโดยวิธีสุมตลอด (Completely  Randomized  Design, CRD) วิเคราะห
ความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉล่ียโดยวิธี Duncan’ s  New  
Multiple Range Test (DNMRT) ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95  จํานวน 3 ซํ้า 

ขั้นตอนท่ี 4 ศึกษาระยะเวลาในการฆาเชื้อท่ีเหมาะสมของน้ําหมอนสกัดเขมขน 
นําน้ําหมอนสกัดเขมขนโดยเทคนิคการทําใหเขมขนแบบแชเยือกแข็ง บรรจุลงในขวดแกว 

ขนาด 50 มิลลิลิตร ปดฝาแลวนําไปตมฆาเช้ือในน้ําเดือด เปนเวลา 2  4 และ 6 นาที (สงกรานต, 
2551) ครบเวลาแลวทําใหเย็นโดยการหลอเย็น ตรวจวัดคุณภาพทางกายภาพ เคมี เชนเดียวกับ
ข้ันตอนท่ี 3 และตรวจวิเคราะหจุลินทรีย กอนและหลังการฆาเช้ือ ดังนี้ 

- ปริมาณเช้ือจุลินทรียท้ังหมด (BAM, 2001) 
- ปริมาณเช้ือยีสตและรา (BAM, 2001) 
จากนั้นเลือกระยะเวลาในการตมฆาเช้ือท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากปริมาณเช้ือจุลินทรียท่ี

เปนไปตามขอกําหนดของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท (ฉบับ
ท่ี 214) (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข, 2543) 

วางแผนการทดลองโดยวิธีสุมตลอด (completely  randomized  design, CRD) วิเคราะห
ความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉล่ียโดยวิธี Duncan’ s  New  
Multiple Range Test (DNMRT) ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 จํานวน 3 ซํ้า 

ขั้นตอนท่ี 5 ศึกษาการยอมรับของผูบริโภค  
นําน้ําหมอนสกัดเขมขนโดยเทคนิคการทําใหเขมขนแบบแชเยือกแข็งท่ีผานการตมฆาเช้ือ 

ท่ีเหมาะสมจากข้ันตอนท่ี 4 มาทดสอบการยอมรับผูบริโภค ประเมินผลทางประสาทสัมผัสในดาน
ลักษณะปรากฏ   สี   กล่ิน   ความกลมกลอม   ความขนหนืด  ความชอบโดยรวม ใชวิธีทดสอบแบบ 
9-Point hedonic scale จํานวนผูทดสอบชิม 150 คน  
 ขั้นตอนท่ี 6 ศึกษาอายุการเก็บรักษาของนํ้าหมอนสกัดเขมขน 

นําน้ําหมอนเขมขนโดยเทคนิคการทําใหเขมขนแบบแชเยือกแข็ง       ท่ีผานการตมฆาเช้ือท่ี 
เหมาะสมจากข้ันตอนท่ี 4 นําไปเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิหองเปนเวลา 3 เดือน ทําการสุมตัวอยาง
ตรวจวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย ทุก 1 เดือน โดยพิจารณาจากปริมาณ
เช้ือจุลินทรียท่ีเปนไปตามขอกําหนดของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุท่ี
ปดสนิท (ฉบับท่ี 214) (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข, 2543) วิเคราะหผลเชนเดียวกับข้ันตอนท่ี 4  
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