
บทท่ี 3 
อุปกรณและวิธีการทดลอง 

 
1. วัสดุพันธุพชื 
  
 กะเพราแดง (Ocimum sanctum Linn.) ท่ีเก็บเกี่ยวในเขตพื้นท่ี อ.เมือง จ.ลําพูน ในระยะ
ความแกทางการคา ขนสงมายังงานคัดบรรจุเชียงใหม ศูนยผลิตผลโครงการหลวงดวยรถบรรทุก
ธรรมดา 
 
2. อุปกรณ 

2.1 เคร่ืองลดอุณหภูมิผัก hydro-vacuum cooling ของบริษัท Hussmannn ประเทศจีน 
2.2 เคร่ืองวัดความชื้น datalogger testo รุน 175-H2 Vol. 10 ประเทศเยอรมันนี 
2.3 เคร่ืองช่ังละเอียดแบบทศนิยม 2 ตําแหนง รุน EK-600H ของบริษัท AND Company 

ประเทศญ่ีปุน ช่ังน้ําหนักสูงสุดได 600 กรัม และแบบทศนิยม 4 ตําแหนง รุน HR-
200 ของบริษัท AND Company ประเทศญ่ีปุน ช่ังน้ําหนักสูงสุดได 210 กรัม 

2.4 เคร่ืองปนผักและผลไม (blender) รุน S (648) ของบริษัท Moulinex ประเทศสเปน 
2.5 เคร่ืองวัดอุณหภูมิภายในผักและผลไม รุน PDT 550 Digital Thermometer ของ

บริษัท Tequipment.NET ประเทศสหรัฐอเมริกา วัดอุณหภูมิได -50 ถึง 300 องศา
เซลเซียส 

2.6 เคร่ืองวัดสี (chroma meter) ตัวเคร่ืองรุน CR-300 หัววัด CR-310 ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 8 มิลลิเมตร ของบริษัท Minolta ประเทศญ่ีปุน ซ่ึงวัดสีออกมาเปนคา L*, 
a* และ b* โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ 

L*  = the lightness factor (value)  
- เม่ือมีคาใกล 100 แสดงวาวัตถุมีสีขาว  
- เม่ือมีคาใกล 0 แสดงวาวัตถุมีสีดํา 

a*, b*  = the chromaticity coordinates (hue, chroma) 
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- คา a* ท่ีเปนบวก แสดงวาวัตถุมีสีแดง และท่ีเปนลบ แสดงวาวัตถุมีสี
เขียว 

- คา b* ท่ีเปนบวก แสดงวาวัตถุมีสีเหลือง และท่ีเปนลบ แสดงวาวัตถุมี
น้ําเงิน 

ท้ัง a* และ b* มีคาอยูระหวาง -60 ถึง +60 หากมีคาเปนศูนย แสดงวาวตัถุมีสีเทา 
 คํานวณหาคา chroma และ hue angle จากสมการ ดังนี ้

chroma  = (a*2+b*2)1/2 
hue angle  = arctangent (b*/a*)  เม่ือ a* มีคาเปนบวก  

และ b* มีคาเปนบวก 
= arctangent (b*/a*) + 180° เม่ือ a* มีคาเปนลบ 
= arctangent (b*/a*) + 360° เม่ือ a* มีคาเปนบวก  

และ b* มีคาเปนลบ 
 โดยท่ีคา chroma แสดงความเขมของสี มีคาเขาใกล 0 เม่ือวัตถุมีสีซีดจาง (เทา) 
     และมีคาเขาใกล 60 เม่ือวัตถุมีสีเขม 
 คา hue angle (h°) เปนคาท่ีแสดงมุมในการตกกระทบของคา chroma ซ่ึงมีคาอยูระหวาง 0–
360 องศา ซ่ึงจะแสดงชวงสีของวัตถุ  
   0-45 องศา แสดงสีมวงแดงถึงสมแดง        45-90 องศา แสดงสีสมแดงถึงเหลือง 
 90-135 องศา แสดงสีเหลืองถึงเหลืองเขียว     135-180 องศา แสดงสีเหลืองเขียวถึงเขียว   
            180-225 องศา แสดงสีเขียวถึงน้ําเงินเขียว        225-270 องศา แสดงสีน้ําเงินเขียวถึงน้ําเงิน 
            270-315 องศา แสดงสีน้ําเงินถึงมวง                 315-360 องศา แสดงสีมวงถึงมวงแดง 
 

 
ภาพท่ี 8 แผนภาพสีแสดงคา L*, chroma และ hue angle 
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2.7  เคร่ืองกวนสารเคมีดวยแทงแมเหล็ก และใหความรอน รุน SP 18420-26 ของบริษัท 
Nouva II ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2.8  เคร่ืองวัดการดูดกลืนแสง (digital spectrophotometer) รุน spectro23 ของบริษัท 
Labo Med ประเทศสหรัฐอเมริกา  

2.9  กระดาษกรอง ยี่หอ Whatman No.1 เสนผานศูนยกลาง 110 มิลลิเมตร ของบริษัท 
Whatman International ประเทศอังกฤษ 

2.10 syringe nylon filter ขนาด 0.45 micron ของบริษัท Satorius AG 37070 Goettingen 
ประเทศเยอรมันนี 

2.11 micropipette ขนาด 100-1,000 ไมโครลิตร รุน M20813J ของบริษัท GILSON 
ประเทศฝร่ังเศส และขนาด 20-200 ไมโครลิตร รุน Nichipet EX ของบริษัท 
NICHIRYO ประเทศญ่ีปุน 

2.12 ตูเย็นอุณหภูมิ 4, 7, 10 และ 13 องศาเซลเซียส รุน LC203LD ของบริษัท LAW-
CHAIN ประเทศไทย 

2.13 กลองถายรูป รุน C-750 Ultra zoom ของบริษัท Olympus Optical ประเทศญ่ีปุน 
2.14  เคร่ือง Gas chromatography รุน GC-8A ของบริษัท SHIMADZU Corporation 

ประเทศญ่ีปุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- Detector : Thermal Conductivity Detector (TCD) 
- Column : Molecular Sieve 5A 80/100 เสนผานศูนยกลาง 3 มิลลิเมตร 
ยาว 2 เมตร อุณหภูมิสูงสุด 350 องศาเซลเซียส สําหรับการวิเคราะหแกส
ออกซิเจน และ Parapak Type N 80/100 เสนผานศูนยกลาง 3 มิลลิเมตร ยาว 1 
เมตร อุณหภูมิสูงสุด 190 องศาเซลเซียส สําหรับการวิเคราะหแกส
คารบอนไดออกไซด 

- Injection Temperature : 110 องศาเซลเซียส 
- Column Temperature : 70 องศาเซลเซียส 
- Carrier Gas : แกสฮีเลียม (helium gas) มีอัตราการไหล 25 มิลลิลิตร/นาที 
- Standard Gas : แกสคารบอนไดออกไซด 1 เปอรเซ็นต และแกสออกซิเจน 5 
เปอรเซ็นต ในแกสไนโตรเจน 

2.15 มีดทําครัว 
2.16 เขียงพลาสติก 
2.17 ถังน้ําพลาสติก 
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2.18 ตะกราพลาสตกิ 
2.19 เคร่ืองแกว 
 - บีกเกอร (beaker) 
 - ขวดรูปชมพู (erlenmeyer flask) 
 - ขวดปรับปริมาตร (volumetric flask) 
 - กระบอกตวง (cylinder) 
 - บิวเรต (burette) 
 - ปเปต (pipette) 
 - แทงแกวคนสารละลาย (stirrer) 
 - กรวยกรอง 
 - คิวเวต (cuvette) 
 - ชอนตักสารเคมี 
 - หลอดทดลอง 
 

3. สารเคมีและวิธีการเตรียมสารเคมี 
 3.1 สารเคมีท่ีใชในการวิเคราะหปริมาณวิตามินซี 
  - สารละลายกรดออกซาลิก (oxalic acid, UNIVAR) ความเขมขน 0.4 เปอรเซ็นต 
เตรียมโดยช่ังกรดออกซาลิก 4 กรัม ละลายในนํ้ากล่ัน แลวปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ันใหครบ 1,000 
มิลลิลิตร 
  - สารละลาย 2, 6-ไดคลอโรฟนอล อินโดฟนอล (2, 6-dichlorophenol indophenol, 
SIGMA) ความเขมขน 0.04 เปอรเซ็นต เตรียมโดยช่ัง 2, 6-ไดคลอโรฟนอล อินโดฟนอล 0.4 กรัม 
ละลายในน้ํากล่ัน ปรับปริมาตรใหครบ 1,000 มิลลิลิตร กรองดวยกระดาษกรอง Whatman No.1 
เก็บไวในขวดสีชาท่ีอุณหภูมิตํ่า 
  - สารละลายกรดแอสคอรบิกมาตรฐาน (ascorbic acid, Merck) เตรียมโดยช่ังกรด
แอสคอรบิก 0.05 กรัม ละลายในกรดออกซาลิกความเขมขน 0.4 เปอรเซ็นต แลวปรับปริมาตรดวย
กรดออกซาลิกใหครบ 50 มิลลิลิตร นําไปไทเทรตกับ 2, 6-ไดคลอโรฟนอล อินโดฟนอล ความ
เขมขน 0.04 เปอรเซ็นต จนถึงจุดยุติ บันทึกปริมาตร 2, 6-ไดคลอโรฟนอล อินโดฟนอล ท่ีใชไปเพื่อ
เปนมาตรฐานในการคํานวณหาปริมาณวิตามินซี 
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 3.2 สารเคมีท่ีใชในการวิเคราะหปริมาณคลอโรฟลล 
  - สารละลายแอซีโตน (acetone) ความเขมขน 80 เปอรเซ็นต เตรียมโดยตวง       
แอซีโตน 100 เปอรเซ็นต จํานวน 800 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ันใหครบ 1,000 มิลลิลิตร 

3.3 สารเคมีท่ีใชในการวิเคราะหหาปริมาณสารตานอนุมูลอิสระและสารประกอบฟนอล 
  - เอทานอลบริสุทธ์ิ (absolute ethanol)  
  - เมทานอล (methanol) ความเขมขน 100 เปอรเซ็นต 
  - สารละลายโซเดียมคารบอเนต (sodium carbonate) ความเขมขน 75 เปอรเซ็นต 
เตรียมโดย ช่ังโซเดียมคารบอเนต 7.5 กรัม ละลายในนํ้ากล่ัน ปรับปริมาตรใหครบ 100 มิลลิลิตร 
เก็บไวในขวดสีชาท่ีอุณหภูมิตํ่า 
  - สารละลายกรดแกลลิกมาตรฐาน (gallic acid solution) เตรียมโดยช่ังกรดแกลลิก 
24.1 กรัม ละลายในน้ํากล่ันแลวปรับปริมาตรใหครบ 100 มิลลิลิตร 
  - สารละลาย DPPH (2, 2-diphenyl-2-picryhydrazyl) เตรียมโดยชั่ง DPPH 74 
มิลลิกรัม ละลายในเอทานอลบริสุทธ์ิ ปรับปริมาตรดวยเอทานอลบริสุทธ์ิใหครบ 200 มิลลิลิตร 
กรองดวย syringe nylon filter ขนาด 0.4 micron เก็บไวในขวดสีชาท่ีอุณหภูมิตํ่า 
  - สารละลาย folin-ciocalteu (folin-ciocalteu’s phenol, Merck) 
 
4. สถานท่ีปฏบัิติงานวิจัย 

- งานคัดบรรจุเชียงใหม ศูนยผลิตผลโครงการหลวง  
- หองปฏิบัติการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
5. วิธีการศึกษา 

การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศของกะเพราแดง 
ประกอบไปดวยการทดลอง 3 การทดลอง โดยมีระเบียบวิจัยดังนี้ 

การทดลองท่ี  1    การศึกษาอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการเก็บรักษากะเพราแดงท่ีไมทําใหกะเพราเกิด
อาการสะทานหนาว 

 วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (CRD) โดยนํากะเพราแดงมาทําการตัดแตงแลวบรรจุ
ลงในถาดโฟมขนาด กวาง 15 เซนติเมตร ยาว 17.5 เซนติเมตร ใหมีน้ําหนัก 80 กรัม จากนั้นหุมดวย
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พลาสติกฟลมโพลีไวนิลคลอไรด นํากะเพราแดงไปเก็บรักษาในหองเย็น อุณหภูมิของหองเย็นท่ีใช
เก็บรักษากะเพราแดงมี 4 อุณหภูมิ คือ 4, 7, 10 และ 13 องศาเซลเซียส สังเกตการเปล่ียนแปลง
คุณภาพทางกายภาพ ดังตอไปนี้ 

1. การสูญเสียน้ําหนักสด (Tao et al., 2006) 
การสูญเสียน้ําหนักสดของกะเพราแดงวัดโดยใชเคร่ืองช่ังละเอียดแบบทศนิยม 2 

ตําแหนง รุน EK-600H (บริษัท AND Company) แลวนํามาคํานวณหาเปอรเซ็นตการสูญเสีย
น้ําหนัก จากสูตร 
 
เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนัก = [น้ําหนักกอนการเก็บรักษา-น้ําหนักหลังการเก็บรักษา] x 100 

         น้ําหนักกอนการเก็บรักษา 
 

2. วัดสีของผัก (McGuire, 1992) 
วัดโดยใชเคร่ืองวัดสี รุน CR-300 โดยวัดบริเวณหนาใบ คาท่ีไดแสดงเปนคา L*, a* 

และ b* แลวนํามาคํานวณหาคา chroma และ hue-angle จากสมการดังนี้ (McGuire, 1992) 
chroma = (a*2+b*2)1/2 
hue angle  = arctangent (b*/a*) 

 
3. การเนาเสีย (Thomson et al., 2001)  

การเนาเสียของกะเพราแดงจะประเมินโดยใชคุณสมบัติทางกายภาพเปนองคประกอบ
ในการตัดสินการเนาเสียของกะเพราแดง เชน การเปล่ียนแปลงสี การเปล่ียนแปลงน้ําหนัก อาการ
สะทานหนาว และการแหงหรือเหี่ยวของใบ เปนตน 

 
4. อายุการเก็บรักษา (Thomson et al., 2001)  
 อายุการเก็บรักษาของกะเพราแดงจะนับโดยการนับจํานวนวันในการเก็บรักษา โดยเร่ิม

จากวนัแรกของการทดลอง จนกะเพราแดงเร่ิมแสดงอาการเนาเสียหรืออาการสะทานหนาว และเกิด
การแหงหรือการเห่ียวของใบ จะถือวากะเพราแดงส้ินสุดอายุการเก็บรักษา 
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การทดลองท่ี  2 การศึกษาหาพารามิเตอรในการทํางานท่ีเหมาะสมในการลดอุณหภูมิกะเพราแดง
ดวยระบบสุญญากาศในบรรจุภัณฑ 2 ชนิด 

การศึกษาหาสภาวะในการทํางานท่ีเหมาะสมในการลดอุณหภูมิกะเพราแดงดวยระบบ
สุญญากาศ จะทําการหาสภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับบรรจุภัณฑ 2 ชนิด ท่ีทางมูลนิธิโครงการหลวงใช
บรรจุผลิตผลและวางจําหนายในปจจุบัน คือ ถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลมโพลีไวนิลคลอไรด 
และกลองพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) โดยมีการแบงเปนการทดลอง 2 การทดลอง 
ดังนี้ 

การทดลองที่  2.1   การศึกษาหาพารามิเตอรในการทํางานท่ีเหมาะสมในการลดอุณหภูมิดวยระบบ
สุญญากาศของกะเพราแดงท่ีบรรจุอยูในถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลมโพลีไว
นิลคลอไรด 

นํากะเพราแดงมาทําการตัดแตงแลวบรรจุลงในถาดโฟมขนาด กวาง 15 เซนติเมตร ยาว 
17.5 เซนติเมตร ใหมีน้ําหนัก 80 กรัมตอถาด จากนั้นหุมดวยพลาสติกฟลมโพลีไวนิลคลอไรด   
เจาะรูพลาสติกฟลมดวยเข็มเบอร 10 จํานวน 40 รู การเจาะรูพลาสติกฟลมจะชวยใหน้ําท่ีระเหยออก
จากกะเพราแดงในระหวางกระบวนการลดอุณหภูมิระเหยออกสูภายนอกไดเร็วยิ่งข้ึน จากน้ันทํา
การลดอุณหภูมิกะเพราแดงใหไดตามอุณหภูมิท่ีเหมาะสมจากการทดลองท่ี 1 โดยใชวิธีการ         
ลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ จํานวน 3 ซํ้า โดยกําหนด
ปจจัยสําหรับการทํางานของเคร่ืองลดอุณหภูมิสุญญากาศในกระบวนการลดอุณหภูมิของกะเพรา
แดง ดังตอไปนี้ 

- กําหนดคาความดันสุดทายภายในหองลดอุณหภูมิ 2 ระดับ คือ 11 และ 12 มิลลิบาร 
เนื่องจากเปนคาความดันท่ีเหมาะสมสําหรับการลดอุณหภูมิโหระพา ซ่ึงเปนพืช
สมุนไพรท่ีอยูในตระกูลเดียวกันกับกะเพรา (ดนัย และคณะ, 2551) โดยเคร่ืองลด
อุณหภูมิสุญญากาศมีคาความละเอียดเทากับ ±0.5 มิลลิบาร 

- กําหนดเวลาท่ีกะเพราแดงอยูภายใตความดันท่ีกําหนด 3 ระดับ คือ 2, 3 และ 4 นาที
โดยจะเร่ิมนับเวลาต้ังแตความดันภายในหองลดอุณหภูมิไดลดลงมาจนมีคาเทากับ
ความดันสุดทายตามท่ีกําหนด และเม่ือครบตามเวลาดังกลาวเคร่ืองทําการปรับ     
ความดันจนมีความดันเทากับความดันบรรยากาศ 
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ในระหวางกระบวนการลดอุณหภูมิทําการบันทึกขอมูลตางๆ จนส้ินสุดกระบวนการ ดังตอไปนี ้

1. เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนัก (weight loss percentage) 
2. เวลาในการทําใหเย็น (cooling time) 
3. อุณหภูมิใจกลางผักตลอดกระบวนการลดอุณหภูมิ โดยใช temperature sensor ท่ีติดต้ังอยู

ภายในหองลดอุณหภูมิเสียบเขาไปตรงใจกลางของบรรจุภัณฑ 
4. ความสัมพันธระหวางความดัน และอุณหภูมิกับเวลาภายในหองลดอุณหภูมิต้ังแตเร่ิม

กระบวนการลดอุณหภูมิจนส้ินสุดกระบวนการ โดยจะเร่ิมจับเวลาของกระบวนการตั้งแต
ปดประตูหองลดอุณหภูมิจนส้ินสุดกระบวนการและประตูหองลดอุณหภูมิจะถูกเปดออก 

5. ความสัมพันธระหวางความช้ืนสัมพัทธของอากาศ ความดันและอุณหภูมิกับเวลาภายใน
หองลดอุณหภูมิจนส้ินสุดกระบวนการ 

6. พลังงานไฟฟาท่ีใชในกระบวนการลดอุณหภูมิ โดยดูจากมิเตอรไฟฟาท่ีติดต้ังอยูกับ
ตัวเคร่ืองลดอุณหภูมิ 

เกณฑในการเลือกสภาวะท่ีเหมาะสมของการลดอุณหภมิูดวยระบบสุญญากาศของกะเพราแดง คือ       
1. เปนสภาวะท่ีสามารถลดอุณหภูมิสุดทายของกะเพราแดงใหไดตามอุณหภูมิท่ีเหมาะสม

จากการทดลองท่ี 1 
2.  เปนสภาวะท่ีใชระยะเวลาในการลดอุณหภมิูส้ันท่ีสุด 
3.  เปนสภาวะท่ีใชพลังงานในการลดอุณหภูมินอยท่ีสุด 

การทดลองท่ี  2.2  การศึกษาหาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมในการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศของ
กะเพราแดงในกลองพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต 

นํากะเพราแดงท่ีผานการตัดแตงแลวบรรจุลงในกลองพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต 
ขนาด กวาง 9 เซนติเมตร ยาว 13 เซนติเมตร สูง 6.4 เซนติเมตร เจาะรูขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 
เซนติเมตร จํานวน 12 รู ดานบนและลางของกลอง มีปริมาณการบรรจุ 50 กรัมตอกลอง จากนั้นทํา
การลดอุณหภูมิกะเพราแดงใหไดตามอุณหภูมิท่ีเหมาะสมจากการทดลองท่ี 1 โดยใชวิธีการลด
อุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณจํานวน 3 ซํ้า โดยกําหนดปจจัย
สําหรับการทํางานของเคร่ืองในกระบวนการลดอุณหภูมิของกะเพราแดง ดังตอไปนี้ 

- กําหนดคาความดันสุดทายภายในหองลดอุณหภูมิ 2 ระดับ คือ 11 และ 12 มิลลิบาร 
- กําหนดเวลาท่ีกะเพราแดงอยูภายใตความดันท่ีกําหนด 3 ระดับ คือ 1, 2 และ 3 นาที 
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ในระหวางกระบวนการลดอุณหภูมิทําการบันทึกขอมูลตางๆ จนส้ินสุดกระบวนการ 
เชนเดียวกับการทดลองท่ี 2.1 

การทดลองที่   3  เปรียบเทียบคุณภาพทางกายภาพและเคมีของกะเพราแดงหลังการลดอุณหภูมิ
ดวยระบบสุญญากาศ 

ในการทดลองนี้จะศึกษาคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของกะเพราแดงท่ีผานการลด
อุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ โดยมีการแบงเปนการทดลองยอย 2 การทดลอง ดังนี้ 

การทดลองที่ 3.1 ศึกษาคุณภาพของกะเพราแดงท่ีบรรจุอยูในถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลม            
โพลีไวนิลคลอไรดหลังการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ 

นํากะเพราแดงมาทําการตัดแตงแลวบรรจุลงในถาดโฟมขนาด กวาง 15 เซนติเมตร ยาว 
17.5 เซนติเมตร ใหมีน้ําหนัก 80 กรัมตอถาด จากนั้นหุมดวยพลาสติกฟลมโพลีไวนิลคลอไรด เจาะ
รูพลาสติกฟลมดวยเข็มเบอร 10 จํานวน 40 รู จากนั้นทําการลดอุณหภูมิกะเพราแดงใหไดตาม
อุณหภูมิท่ีเหมาะสมจากการทดลองท่ี 1 โดยใชวิธีการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศดวยสภาวะท่ี
เหมาะสมจากการทดลองท่ี 2.1 นําไปเก็บรักษาในหองเย็นท่ีมีอุณหภูมิเดียวกันกับอุณหภูมิท่ีไดจาก
การลดอุณหภูมิ เปรียบเทียบกับกะเพราแดงท่ีไมผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ (ชุด
ควบคุม) วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณจํานวน 5 ซํ้า สังเกตการเปล่ียนแปลงคุณภาพดังนี้ 

1. การสูญเสียน้ําหนักสด 
วัดโดยใชเคร่ืองช่ังละเอียดแบบทศนิยม 2 ตําแหนง รุน EK-600H (บริษัท AND 

Company) แลวนํามาคํานวณหาเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนัก จากสูตร 
 
เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนกั = [น้ําหนักกอนการเก็บรักษา-น้ําหนักหลังการเก็บรักษา] x 100 

           น้ําหนักกอนการเก็บรักษา 
 

2. สีของผัก  
วัดโดยใชเคร่ืองวัดสี รุน CR-300 โดยวัดบริเวณหนาใบ คาท่ีไดแสดงเปนคา L*, a* 

และ b* แลวนํามาคํานวณหาคา chroma และ hue-angle จากสมการดังนี้ (McGuire, 1992) 
chroma  = (a*2+b*2)1/2 
hue angle  = arctangent (b*/a*) 
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3. ปริมาณวิตามินซี  
วิเคราะหหาปริมาณวิตามินซีของใบกะเพราแดงดวยวิธี 2, 6-dichlorophenol 

indophenol visual titration (Ranganna, 1986) โดยนําใบกะเพราแดงมาปนจนกระท่ังละเอียดมา 10 
กรัม เติมกรดออกซาลิกความเขมขน 0.4 เปอรเซ็นต ใหไดปริมาตรเทากับ 100 มิลลิลิตร กรองดวย
กระดาษกรอง Whatman No.1 ปเปตสารละลายที่กรองไดมา 10 มิลลิลิตร แลวนําไปไทเทรตกับ    
2, 6-ไดคลอโรฟนอล อินโดฟนอลความเขมขน 0.04 เปอรเซ็นต จนถึงจุดยุติ ซ่ึงสารละลายมีสีชมพู
ประมาณ 15 วินาที บันทึกปริมาณ 2, 6-ไดคลอโรฟนอล อินโดฟนอลที่ใชกับสารตัวอยาง 

คํานวณหาปริมาณวิตามินซี โดยใชปริมาณ 2, 6-ไดคลอโรฟนอล อินโดฟนอลที่ใชกับ
สารตัวอยาง เทียบกับ 2, 6-ไดคลอโรฟนอล อินโดฟนอลที่ใชกับวิตามินซีมาตรฐาน มีหนวยเปน 
มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนักสด โดยคํานวณตามสูตรดังนี้ 

 
ปริมาตร indophenol dye A มิลลิลิตร มี ascorbic acid เทากับ 1 มิลลิกรัม (จาก Standard)ปริมาตร 
indophenol dye B มิลลิลิตร มี ascorbic acid เทากับ (1xB)/A มิลลิกรัม (จากสารละลายตัวอยาง)
          เทากับ C มิลลิกรัม 
สารละลาย 10 มิลลิลิตร มี ascorbic acid เทากับ C มิลลิกรัม 
สารละลาย 100 มิลลิลิตร มี ascorbic acid เทากับ (Cx100)/10 มิลลิกรัม 
       เทากับ D มิลลิกรัม 
เนื้อตัวอยาง 10 กรัม มี ascorbic acid เทากับ D มิลลิกรัม 
เนื้อตัวอยาง 100 กรัม มี ascorbic acid เทากับ (Dx100)/10 มิลลิกรัม 
                เทากบั E มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนักสด 
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4. ปริมาณคลอโรฟลล 
วิเคราะหปริมาณคลอโรฟลลของกะเพราแดงตามวิธีการของ Witham et al. (1971) 

โดยช่ังกะเพราแดงท่ีปนละเอียดมา 1 กรัม เติมสารละลายแอซีโตนความเขมขน 80 เปอรเซ็นต ลง
ไปเล็กนอย เพื่อใชเปนสารสกัดคลอโรฟลลออกจากตัวอยาง นําสารละลายที่ไดมากรองดวย
กระดาษกรอง Whatman No.1 แลวปรับปริมาตรสุดทายดวยสารละลายแอซีโตนความเขมขน 80 
เปอรเซ็นต ใหครบ 20 มิลลิลิตร นําสารละลายท่ีไดไปวัดคาการดูดกลืนแสง (optical density, OD) 
ท่ีความยาวคล่ืน 645 และ 663 นาโนเมตร ดวยเคร่ืองวัดการดูดกลืนแสง รุน spectro23 โดยใช
สารละลายแอซีโตนความเขมขน 80 เปอรเซ็นต เปนคามาตรฐาน (blank) บันทึกคาการดูดกลืนแสง
ท่ีไดแลวนําไปคํานวณหาปริมาณคลอโรฟลลตามสูตร (ปริมาณคลอโรฟลลท่ีคํานวณไดมีหนวย
เปน มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนักสด) 

 
ปริมาณคลอโรฟลล เอ = [12.7 (OD663) – 2.69 (OD645)] x         V 
        1000 x W  
 
ปริมาณคลอโรฟลล บี = [22.9 (OD645) – 4.68 (OD663)] x          V 
       1000 x W  
 
ปริมาณคลอโรฟลลท้ังหมด = [20.9 (OD645) + 8.02 (OD663)] x        V 
                1000 x W 
 
โดยท่ี     V  คือ ปริมาตรสุดทายของสารละลายท่ีนํามาหาปริมาณคลอโรฟลล 
        W คือ น้ําหนักของตัวอยางท่ีนํามาสกัดคลอโรฟลล 
       OD คือ คาการดูดกลืนแสงท่ีอานไดจากเคร่ืองวัดการดูดกลืนแสงตามความ 

      ยาวคล่ืนท่ีกําหนด 
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5. ปริมาณสารประกอบฟนอล 
วิ เคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลของกะเพราแดง  โดยวิ ธี  folin-ciocalteu 

colorimetric assays (ดัดแปลงจาก Sellappan et al., 2002) โดยมีวิธีการดังนี้ 
 

นําใบกะเพราแดงมาปนจนกระท่ังละเอียด 5 กรัม  
เติมเมทานอลความเขมขน 100 เปอรเซ็นต ปริมาตร 20 มิลลิลิตร  

นําไปเขยาท่ีอุณหภูมิหองในสภาวะมืดเปนเวลา 1 ช่ัวโมง  
 

นําสารละลายท่ีไดมากรองดวยกระดาษกรอง Whatman No.1  
 

ดูดสารละลายตัวอยาง 5 มิลลิลิตร  
แลวปรับปริมาตรดวยเมทานอลความเขมขน 100 เปอรเซ็นต ใหครบ 25 มิลลิลิตร  

กรองดวย syringe nylon filter ขนาด 0.45 micron 
 

ดูดสารละลายตัวอยาง 50 ไมโครลิตร  
จากนั้นเติมเมทานอลความเขมขน 100 เปอรเซ็นต ปริมาตร 50 ไมโครลิตร,  

น้ํากล่ัน 1000 ไมโครลิตร  
และสารละลายโซเดียมคารบอเนต ความเขมขน 75 เปอรเซ็นต จํานวน 375 ไมโครลิตร  

แลวท้ิงไวประมาณ 5 นาที 
 

จากนั้นเติมสารละลาย folin-ciocalteu จํานวน 125 ไมโครลิตร  
น้ํากล่ัน 1000 ไมโครลิตร เขยาสารละลายใหเขากัน  

แลวนําไปเขยาท่ีอุณหภูมิหองในสภาวะมืดเปนเวลา 2 ช่ัวโมง 
 

นําสารละลายท่ีไดไปวัดคาการดูดกลืนแสง ดวยเคร่ืองวัดการดูดกลืนแสง รุน spectro23 ท่ีความยาว
คล่ืน 765 นาโนเมตร 

[โดยใชสารละลายท่ีปราศจากสารตัวอยางของกะเพราเปนคา Blank] 
 

 นําคาการดูดกลืนแสงท่ีไดมาคํานวณเทียบกับกราฟมาตรฐานเพื่อหาปริมาณสารประกอบ 
ฟนอล โดยเทียบเปน ไมโครกรัม Gallic acid equivalent/กรัมน้ําหนักแหง 
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6. กิจกรรมสารตานอนุมูลอิสระ 
 วิเคราะหกิจกรรมสารตานอนุมูลอิสระของกะเพราแดงโดยวิธี DPPH assay หรือ 2, 2-
diphenyl-1-picrylhaydrazyl assay (ดัดแปลงจาก Manthey, 2004) โดยมีวิธีการดังนี้ 
 

นําใบกะเพราแดงมาปนจนกระท่ังละเอียด 5 กรัม  
เติมเมทานอลความเขมขน 100 เปอรเซ็นต ปริมาตร 20 มิลลิลิตร  

นําไปเขยาท่ีอุณหภูมิหองในสภาวะมืดเปนเวลา 1 ช่ัวโมง  
 

นําสารละลายท่ีไดมากรองดวยกระดาษกรอง Whatman No.1  
 

ดูดสารละลายตัวอยาง 5 มิลลิลิตร  
แลวปรับปริมาตรดวยเมทานอลความเขมขน 100 เปอรเซ็นต ใหครบ 25 มิลลิลิตร  

กรองดวย syringe nylon filter ขนาด 0.45 micron 
 

จากนั้นดูดสารละลายตัวอยาง 400 ไมโครลิตร 
เติมสารละลาย DPPH จํานวน 2000 ไมโครลิตร 

 
นําไปเขยาท่ีอุณหภูมิหองในสภาพมืดเปนเวลา 15 นาที เพื่อใหปฏิกิริยาเกิดสมบูรณ 

 
นําสารละลายท่ีไดไปวัดคาการดูดกลืนแสง ดวยเคร่ืองวัดการดูดกลืนแสง รุน spectro23 ท่ีความยาว

คล่ืน 517 นาโนเมตร 
(โดยใชสารละลาย DPPH เปนคา Blank) 

 
 นําคาการดูดกลืนแสงท่ีไดมาคํานวณเทียบกับกราฟมาตรฐานเพ่ือหากิจกรรมสารตาน
อนุมูลอิสระ โดยเทียบเปน ไมโครกรัม Gallic acid equivalent/กรัมน้ําหนักแหง 
 

7. อายุการเก็บรักษา (Thomson et al., 2001)  
 อายุการเก็บรักษาของกะเพราแดงจะนับโดยการนับจํานวนวันในการเก็บรักษา โดยเร่ิม

จากวนัแรกของการทดลอง จนกะเพราแดงเร่ิมแสดงอาการเนาเสียหรืออาการสะทานหนาว และเกิด
การแหงหรือการเห่ียวของใบ จะถือวากะเพราแดงส้ินสุดอายุการเก็บรักษา 
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การทดลองท่ี  3.2  ศึกษาคุณภาพของกะเพราแดงท่ีบรรจุอยูในกลองพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทา
เลตหลังการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ 

นํากะเพราแดงมาทําการตัดแตงแลวบรรจุลงในกลองพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต 
ขนาด กวาง 9 เซนติเมตร ยาว 13 เซนติเมตร สูง 6.4 เซนติเมตร เจาะรูขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 
เซนติเมตร จํานวน 12 รู รอบๆ กลอง มีปริมาณการบรรจุ 50 กรัมตอกลอง จากนั้นทําการลด
อุณหภูมิกะเพราแดงใหไดตามอุณหภูมิท่ีเหมาะสมจากการทดลองท่ี 1 โดยใชวิธีการลดอุณหภูมิ
ดวยระบบสุญญากาศดวยสภาวะท่ีเหมาะสมจากการทดลองท่ี 2.2 นําไปเก็บรักษาในหองเย็นท่ีมี
อุณหภูมิเดียวกันกับอุณหภูมิท่ีไดจากการลดอุณหภูมิ เปรียบเทียบกับกะเพราแดงท่ีไมผานการลด
อุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณจํานวน 5 ซํ้า สังเกตการ
เปล่ียนแปลงคุณภาพเชนเดียวกับการทดลองท่ี 3.1 
 
การทดลองท่ี  4  การศึกษาการเปล่ียนแปลงคุณภาพทางกายภาพและเคมีของกะเพราแดงท่ีบรรจุใน

บรรจุภัณฑชนิดตางๆ 
นํากะเพราแดงมาทําการตัดแตงแลวบรรจุลงในบรรจุภัณฑท่ีตางกัน 3 ชนดิ ดังนี้ 
1. ถุงโพลีเอทิลีน (polyethylene; PE) ขนาดกวาง 20 เซนติเมตร ยาว 30.5 เซนติเมตรเจาะรู

ขนาด 0.5 เซนติเมตร จํานวน 12 รู มีปริมาณการบรรจุ 80 กรัม/ถุง และปดผนึกดวยความรอน 
2. บรรจุภัณฑแอคทีฟ M1 ขนาดกวาง 20 เซนติเมตร ยาว 30.5 เซนติเมตร มีคาการซึมผาน

ของแกสออกซิเจน 10,000-12,000 ซีซี/ตารางเมตร/วัน มีปริมาณการบรรจุ 80 กรัม/ถุง และปดผนึก
ดวยความรอน 

3. บรรจุภัณฑแอคทีฟ M2 ขนาดกวาง 20 เซนติเมตร ยาว 30.5 เซนติเมตร มีคาการซึมผาน
ของแกสออกซิเจน 12,000-14,000 ซีซี/ตารางเมตร/วัน มีปริมาณการบรรจุ 80 กรัม/ถุง และปดผนึก
ดวยความรอน 
 นําไปเก็บรักษาในหองเย็นท่ีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมจากการทดลองท่ี 1 วางแผนการทดลอง
แบบสุมสมบูรณจํานวน 5 ซํ้า สังเกตการณเปล่ียนแปลงคุณภาพดังนี้ 
 

1. ปริมาณแกสออกซิเจนและแกสคารบอนไดออกไซดภายในบรรจุภัณฑ  
โดยใชเคร่ือง gas chromatography โดยสุมตัวอยางแกสมาคร้ังละ 1 มิลลิลิตร นําคาท่ี

วัดไดมาคํานวณเปรียบเทียบกับแกสมาตรฐาน  เพื่อหาปริมาณแกสออกซิเจนและแกส
คารบอนไดออกไซด โดยเทียบเปนเปอรเซ็นต 
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2. การสูญเสียน้ําหนักสด  
วัดโดยใชเคร่ืองช่ังละเอียดแบบทศนิยม 2 ตําแหนง รุน EK-600H (บริษัท AND 

Company) แลวนํามาคํานวณหาเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนัก จากสูตร 
 
เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนัก = [น้ําหนักกอนการเก็บรักษา-น้ําหนักหลังการเก็บรักษา] x 100 

           น้ําหนักกอนการเก็บรักษา 
 

3. สีของผัก  
วัดโดยใชเคร่ืองวัดสี รุน CR-300 โดยวัดบริเวณหนาใบ คาท่ีไดแสดงเปนคา L*, a* 

และ b* แลวนํามาคํานวณหาคา chroma และ hue-angle จากสมการดังนี้ (McGuire, 1992) 
chroma  = (a*2+b*2)1/2 
hue angle  = arctangent (b*/a*) 

4. ปริมาณวิตามินซี (Ranganna, 1986) 

5. ปริมาณคลอโรฟลล (Witham et al., 1971) 

6. ปริมาณสารประกอบฟนอล (ดัดแปลงจาก Sellappan et al., 2002) 

7. ปริมาณสารตานอนุมูลอิสระ (ดัดแปลงจาก Manthey, 2004) 

8. อายุการเก็บรักษา (Thomson et al., 2001) 
 
6. การวิเคราะหผลการทดลองทางสถิต ิ
 วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design, CRD) จากนั้นนํา
ผลการวิเคราะหทางกายภาพและทางเคมีของกะเพรา มาหาคาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ท่ี
ระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต 


