
บทท่ี 3 
อุปกรณ  สารเคมี  และวิธีการทดลอง 

 
3.1 วัตถุดิบ และอุปกรณ 
 

 1)  ใบบัวบก (Centella asiatica (Linn.) Urban)  ท่ีใชในงานวิจัยนี้ไดจากโครงการหลวง 

ซ่ึงมีแหลงเพาะปลูกจากดอยอินทนนน  จังหวัดเชียงใหม  ในเดือน มิถุนายน 2552   อายุการเก็บ

เกี่ยว  60-90 วัน โดยไดคัดเลือกเฉพาะใบที่มีสีเขียว และตัดกานบัวบกใหมีความยาวจากฐานใบ 

ประมาณ  2-3  เซนติเมตร  เพื่อนําไปเตรียมสกัดน้ําใบบัวบก 

 2)  แคปปาร-คารราจีแนน (GC 300 : บริษัทไทยฟูดสแอนดเคมีคอล) 

 3) โลคัสตบีนกัม  (บริษัทไทยฟูดสแอนดเคมีคอล) 

 4)  น้ําตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ (บริษัท น้ําตาลทรายมิตรผล จํากัด) 

 5)  ถุงฟอยล (ไนลอนลามิเนตกับโพลีเอธิลีนเคลือบดวยอลูมิเนียมฟอยล ) 

 6)  ถุงไนลอน/โพลีเอทิลีน (ไนลอนลามิเนตกับโพลีเอธิลีน) 

 7)  ถุงโพลีโพรพิลีน (บริษัทลีดเดอรแพค) 

  8)  เทอรโมมิเตอร (Thermometer, Testo : 106-T1, England) 

  9)  เครื่องสับ 

    10) เครื่องอัดไฮโดรลิก (Hydraulic press) 

 11) เครื่องปดผนึกสุญญากาศ (Vacuum sealer, Audiovac : VM2010, USA) 

 12) เครื่องลดความชื้นแบบปมความรอนภายใตรังสีอัลตราไวโอเลต (Heat pump 

dehumidifier, บริษัท มารชคูล อินดัชทรี จํากัด) 

 13) เครื่องอินฟราเรดภายใตสุญญากาศ (Infrared vacuum dryer, บริษัท เฟบิกซ อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด, ประเทศไทย) 

14) เครื่องวัดคาการดูดกลืนแสง (UV-Vis Spectrophotometer: Rotina 46R, Germany) 

15) เครื่องวัดคาวอเตอรแอคติวิตี้ (Water Activity Meter; AquaLab: Model Series 3, USA) 

16) เครื่องเหวี่ยงหนีศูนยกลาง (Centrifuge: Model Rotina 46R, Germany) 
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3.2  วิธีการทดลอง 
 

3.2.1 การเตรียมน้ําใบบัวบก 
 
ในการศึกษาครั้งนี้ มีขั้นตอนการเตรียมน้ําสกัดใบบัวบก  โดยวิธีการคั้นสด (รูป 3.1)                 

โดยนําใบบัวบกที่เตรียมไว ไปลางดวยน้ําสะอาด 5  ครั้ง  สะเด็ดน้ําออก  ผสมน้ําสะอาดที่ผานการ

ตมฆาเชื้อแลวในอัตราสวนของใบบัวบกตอน้ํา  3  ตอ 1 โดยน้ําหนัก  หลังจากนั้นนําไปสับให

ละเอียดดวยเครื่องสับ  และสกัดแยกน้ําดวยเครื่องอัดไฮโดรลิก (hydraulic press)  นําน้ําใบบัวบกที่

ไดไปวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ  เคมี และจุลชีววิทยา  น้ําใบบัวบกสวนที่เหลือนําไปบรรจุใน

ถุงพลาสติกชนิดพอลีเอทธีลีน (Polyethylene; PE)  ถุงละ  500  กรัม  เก็บไวในตูแชแข็งท่ีมีอุณหภูมิ  

-18°ซ  เพื่อใชตลอดการทดลอง  ขั้นตอนการสกัดน้ําใบบัวบกแสดงดังรูป 3.1 

 

                                                                       ใบบัวบก  

 

ลางใหสะอาด/สะเด็ดน้ําออก 

 

ผสมใบบัวบกตอน้ําอัตราสวน 3 ตอ 1 โดยน้ําหนัก    

 

สับใหละเอียดดวยเครื่องสับ 

 

                                                                 สกัดแยกกากออก 

 

                                                                  น้ําใบบัวบกสด 

 

นําน้ําใบบัวบกใสถุงพลาสติก  เก็บรักษาไวตูแชแข็ง  

 

รูป 3.1  ขั้นตอนการเตรียมน้ําใบบัวบก  
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3.2.2 วิธีวิจัย 
 
การทดลองแบงออกเปน 4  ตอน ดังนี ้

 

ตอนที่ 1 ศึกษาคุณภาพทางดานกายภาพ  เคมี และจุลชีววิทยาของน้ําใบบัวบกสด 

 

การวิเคราะหทางกายภาพ  
1)  คาสี  ดวยเครื่องวัดสี (Chroma meter, Minolta : CR-310, Japan) 

 

การวิเคราะหทางเคม ี
1)   คาความเปนกรด-ดาง (pH) โดยใชเครื่องวัดความเปนกรด- ดาง (Microprocesser pH 

meter WTW : pH 537, Germany ) (AOAC, 2000) 

2)   ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด  (total soluble solid) ดวยเครื่องวัดปริมาณของแข็ง

ท่ีละลายไดท้ังหมด (Hand Refractometer, ATAGO, Japan) 

3)  ปริมาณอะเซียติโคไซด (asiaticoside) และกรดอะเซียติก (asiatic acid)  ในน้ําใบบัวบก 

ดวย HPLC  โดยดัดแปลงจากวิธีการวิเคราะหของ  Inamdar (1996) 

 
สารเคม ี

1. สารมาตรฐานกรดอะเซียติก (Fluka Analytical, France) 

2. สารมาตรฐานอะเซียติโคไซด (Fluka Analytical, France) 

3. เมทธานอล (methanol HPLC grade; Fisher Scientific, UK.)  

4. Acetonitrile  (HPLC grade; Lab-Scan analytical science) 

       5. น้ํา (water HPLC grade; Lab-Scan analytical science) 

 

การเตรียมตัวอยาง 
        1. นําตัวอยางน้ําใบบัวบกผงที่ผานการอบแหงดวยเครื่องอบแหงแบบแชเยือกแข็ง              

1 กรัม ละลายดวยสารละลายผสมของเมทานอลตอน้ํา ในอัตราสวน 9 ตอ 1 โดยปริมาตร ปริมาณ 

10 มิลลิลิตร  สกัดไวท่ีอุณหภูมิหองเปนเวลานาน 5  ช่ัวโมง แลวจึงนําไปกรองดวยกระดาษกรอง

เบอร 4 

     2. นําสารละลายที่ไดไประเหยเอาตัวทําละลายออก (evaporated) จนแหง  
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     3. ละลายตะกอนที่ไดดวยสารละลายผสมของเมทานอลตอน้ํา อัตราสวน 9 ตอ 1โดย

ปริมาตร แลวปรับปริมาตรสุดทายเทากับ 10  มิลลิลิตร  

     4. กรองสารละลายดวย membrane filter  ท่ีมีความละเอียด 0.45 ไมโครเมตร แลวจึง

นําไปวิเคราะหโดยใชเครื่อง HPLC 

 

Condition ของ HPLC – UV/Vis Detection Analyses 
         Column :  C18  (GL Science Inc, Japan)    

 Reversed phase Column :  Acetonitrile (สารละลาย A) และน้ํา (สารละลาย B) 

 อัตราเร็ว : 1.4  มิลลิลิตรตอนาที    

 อุณหภูมิ : อุณหภูมิหอง 

 ปริมาตรของตัวอยางที่ฉีดเขา column : 20  ไมโครลิตร    

 UV detector : 220  นาโนเมตร 

 
การควบคุม mobile phase โดยใชระบบ gradient   

 นาทีท่ี  0      B รอยละ 80    A รอยละ 20 

 นาทีท่ี 30     B รอยละ 45    A รอยละ 55 

 นาทีท่ี 45     B รอยละ 80    A รอยละ 20 

 

 กราฟมาตรฐาน 

y = 2041.1x - 5044.8
R2 = 0.9995
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รูป 3.2  กราฟมาตรฐานอะเซียติโคไซด (มิลลิกรัมตอลิตร) 
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y = 5890.7x
R2 = 0.9715
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รูป 3.3  กราฟมาตรฐานกรดอะเซียตกิ (มิลลิกรัมตอลิตร) 

 

การคํานวณหาปริมาณอะเซียติโคไซด 
 นําคาท่ีอานไดจากสารละลายอะเซียติโคไซดมาตรฐานที่เตรียมไวในขั้นตอนการสราง

กราฟมาตรฐาน มาคํานวณหาสูตรสมการเสนตรงได ดังนี ้

   y = 2041.1x – 5044.8  โดยที่  R2  = 0.9995 

                โดย y =  พ้ืนที่ท่ีอานไดของตัวอยางอะเซียติโคไซด 

                        x =  ปริมาณอะเซียติโคไซดในตัวอยาง (มิลลิกรัมตอลิตร) 

 

 จากนั้นนําคา x ท่ีไดมา  คํานวณปริมาณอะเซียติโคไซดในตัวอยาง ตอไป 

ตัวอยาง  ปริมาณอะเซียติโคไซดในสารละลายน้ําใบบัวบกมีเทากับ 13.2  (มิลลิกรัมตอลิตร) 

 

สารละลายเจือจางปริมาตร  1000  มิลลิลิตร  มีปริมาณอะเซียติโคไซด  

  =  13.2  มิลลิกรัม 

สารละลายเจือจางปริมาตร 10 มิลลิลิตร  มีปริมาณอะเซียติโคไซด   

   = (13.2 × 10)/1000  

  =  0.132  มิลลิกรัม 

ปริมาณอะเซียติโคไซดท่ีไดมาจากตัวอยางน้ําใบบัวบกแหง  1  กรัม 

ตัวอยางน้ําใบบัวบกแหง 1 กรัม  ไดมาจากน้ําใบบัวบก  38.73  มิลลิลิตร  
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น้ําใบบัวบกสด  38.73 มิลลิลิตร  จะมีปริมาณอะเซียติโคไซด                    

         =  0.132  มิลลิกรัม         

ดังนั้นน้ําใบบัวบกสด 100 มิลลิลิตร จะ มีปริมาณอะเซียตโิคไซด     

        =  (0.132 x 100)/38   

                                 = 0.34 มิลลิกรัมตอหนึ่งรอยมิลลิลิตร 

                                                                                                            

การคํานวณหาปริมาณกรดอะเซียติก 
 นําคาท่ีอานไดจากสารละลายกรดอะเซียตกิมาตรฐานที่เตรียมไวในขั้นตอนการสรางกราฟ

มาตรฐาน มาคํานวณหาสูตรสมการเสนตรงได ดังนี ้

    y =  5890.7x  โดยที่  R2  = 0.9715 

                โดย y =  พ้ืนที่ท่ีอานไดของตัวอยางกรดอะเซียตกิ 

                        x =  ปริมาณกรดอะเซียตกิในตัวอยาง (มิลลิกรัมตอลิตร) 

 

 จากนั้นนําคา x ท่ีไดมา  คํานวณปริมาณกรดอะเซียตกิในตัวอยาง ตอไป 

ตัวอยาง  ปริมาณกรดอะเซียตกิในสารละลายน้ําใบบัวบกมีเทากับ 281.69  มิลลิกรัมตอลิตร 

 

สารละลายเจือจางปริมาตร  1000  มิลลิลิตร  มีปริมาณกรดอะเซียตกิ      

      =  281.69  มิลลิกรัม 

สารละลายเจือจางปริมาตร 10 มิลลิลิตร มีปริมาณกรดอะเซียตกิ          

= (281.69×10)/1000 มิลลิกรัม 

                      

      =  2.816  มิลลิกรัม 

ปริมาณกรดอะเซียตกิที่ไดมาจากตัวอยางน้ําใบบัวบกแหง  1  กรัม 

ตัวอยางน้ําใบบัวบกแหง 1 กรัม ไดมาจากน้ําใบบัวบก  38.73  มิลลิลิตร 

น้ําใบบัวบกสด 38.73  มิลลิลิตร  จะมีปริมาณกรดอะเซียตกิ 

                                                               =  2.816  มิลลิกรัม  

ดังนั้นน้ําใบบัวบกสด 100  มิลลิลิตร จะ มีปริมาณกรดอะเซียตกิ 

      = (2.816×100)/38.7 มิลลิกรัม 

     =7.27 มิลลิกรัมตอหนึ่งรอยมิลลิลิตรมิลลิลิตร 
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4) ปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมดในน้ําใบบัวบก โดยใชวิธีทางสเปกโตรโฟโตมิเตอร 

ตามวิธีการวิเคราะหของ Tsai et al. (2005) 

 

 สารเคม ี 
     1.  สารมาตรฐานกรดแกลลิก (gallic acid; Purum AR, 100 gm : Fluka, Germany) 

       2.  เอทานอล (ethanol; Fisher Scientific, UK.) 

       3.  folin-ciocalteu reagent (VWR International SAS 20) 

                   4.  โซเดียมคารบอเนตแอนไฮดรัส (sodium carbonate anhydrous) 

                

การเตรียมสารเคม ี
1. สารละลายเอทานอลที่ผานการแชเย็น ความเขมขนรอยละ 80 เตรียมโดยตวง                  

เอทานอล  ความเขมขนรอยละ  95 ปริมาตร 210.5  มิลลิลิตร  แลวปรับปริมาตร ดวยน้ํากล่ันใหครบ 

250  มิลลิลิตร 

 2. folin-ciocalteu reagent ความเขมขนรอยละ 10  เตรียมโดยปเปต folin-ciocalteu 

reagent ปริมาตร 10 มิลลิลิตร  แลวปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ันใหครบ 100  มิลลิลิตร 

 3. สารละลายโซเดียมคารบอเนตความเขมขนรอยละ 7.5  เตรียมโดยชั่งโซเดียม

คารบอเนตแอนไฮดรัส  7.5 กรัม ละลายดวยน้ํากล่ัน แลวปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ันใหครบ 100 

มิลลิลิตร 

 4. ช่ังสารมาตรฐานกรดแกลลิค  0.01 กรัม  ละลายดวยน้ํากล่ัน และปรับปริมาตรดวย

น้ํากล่ันใหครบ 100  มิลลิลิตร 

 

 การสรางกราฟสารประกอบฟนอลมาตรฐาน 
 1. ปเปตสารละลายกรดแกลลิคความเขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ปริมาตร              

50,  100,  150, 200 และ 250  ไมโครลิตร  ลงในหลอดทดลอง 

 2. เติมน้ํากล่ันใหปริมาตรรวมเทากับ 500 ไมโครลิตร 

 3. เติมสารละลาย folin-ciocalteu reagent  ความเขมขนรอยละ 10  ปริมาตร 2.5 

มิลลิลิตร  ผสมแลววางไว  เปนเวลา  8 นาที 

 4.  เติมสารละลายโซเดียมคารบอเนตความเขมขนรอยละ 7.5  ปริมาตร 2 มิลลิลิตร 

ผสมแลววางไว 2 ช่ัวโมง  

 5. นําไปวัดคาการดูดกลืนคล่ืนแสงที่ความยาวคล่ืน 765  นาโนเมตร 
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 การวิเคราะหตัวอยาง 
 1.  ช่ังตัวอยาง  3  กรัม  ใสในโกรงบดท่ีแชเย็นแลว 

 2.  เติมเอทานอลเย็นความเขมขนรอยละ  80  ปริมาตร 12  มิลลิลิตร บดใหเขากัน 

 3.  นําไปเหวี่ยงดวยเครื่องเหวี่ยงหนีศูนยกลางดวยความเร็ว 3000 x g ท่ีอุณหภูมิ 4°ซ 

เปนเวลา 20 นาที  

 4. นําของเหลวใสที่ได 1 มิลลิลิตร  ปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ัน ใหครบ 10  มิลลิลิตร  

 5. ปเปตมา 0.5 มิลลิลิตร  ใสในหลอดทดลอง เติมสารละลาย folin-ciocalteu reagent 

ความเขมขนรอยละ 10   ปริมาตร 2.5  มิลลิลิตร  แลววางไวเปนเวลา 8 นาที 

 6. เติมสารละลายโซเดียมคารบอเนตความเขมขนรอยละ 7.5  ปริมาตร 2 มิลลิลิตร 

ผสมแลววางไว  2  ช่ัวโมง  

 7. นําไปวัดคาการดูดกลืนคล่ืนแสงที่ความยาวคล่ืน 765  นาโนเมตร 

 

 กราฟมาตรฐาน 

y = 0.0158x + 0.0164
R2 = 0.9966
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รูป 3.4  กราฟมาตรฐานสารประกอบฟนอลทั้งหมด (มิลลิกรัมตอลิตร) 
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การคํานวณหาปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมด 
 นําคาท่ีอานไดจากสารประกอบฟนอลมาตรฐานที่เตรียมไวในขั้นตอนการสรางกราฟ

มาตรฐาน มาคํานวณหาสูตรสมการเสนตรงได ดังนี ้

 y = 0.0158x + 0.0164  โดยที่  R2  = 0.9966 

             โดย y =  คาดูดกลืนแสงที่อานไดของตัวอยางสารประกอบฟนอลทั้งหมด 

x = ปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมดในตัวอยาง (มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกตอ

ลิตร) 

 

จากนั้นนําคา x ท่ีไดมา  คํานวณปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมดในตัวอยางตอไป 

ตัวอยาง เจือจาง 100 เทา  ดังนั้นปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมดในตัวอยาง 

คือ 223.69 × 100 = 22,369  (มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกตอลิตร) 

 

สารละลายเจือจางปริมาตร 1000 มิลลิลิตร มีสารประกอบฟนอลทั้งหมด  

     = 22,369  มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกตอลิตร 

สารละลายเจือจางปริมาตร10 มิลลิลิตร มีสารประกอบฟนอลท้ังหมด         

 = (22,369×10)/1000             

                                                        =  223.69 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกตอลิตร 

ปริมาณสารประกอบฟนอลท้ังหมดที่ไดมาจากตัวอยางน้ําใบบัวบกแหง  1  กรัม 

ตัวอยางน้ําใบบัวบกแหง 1 กรัม  ไดมาจากน้ําใบบัวบก  38.73  มิลลิลิตร  

น้ําใบบัวบกสด 38.73 มิลลิลิตร จะมีปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมด   

                                    =  223.69 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิก 

ดังนั้นน้ําใบบัวบกสด 100  มิลลิลิตร  จะมีปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมด   

     =  (223.69 × 100)/38.73 

                                    = 577.56 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกตอหนึ่งรอยมิลลิลิตร 
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ปริมาณกรดแอสคอรบิก (ascorbic acid) ในน้ําใบบัวบก ดวย HPLC ตามวิธีการวิเคราะห

ของ Rodriguez et al. (2002) 

 
สารเคมี 

 1. สารมาตรฐานกรดแอสคอรบิก (L-ascorbic acid; Asia Pacific Specialty Chemicals, 

Australia) 

2. เมทธานอล (methanol HPLC grade; Fisher Scientific, UK.) 

3. กรดซัลฟูริก (Sulfuric acid; Merck, Germany) 

4. กรดอะซิติก (Acetic acid; Merck, Germany) 

 

การเตรียมสารเคม ี
        1. เตรียมกรดซัลฟูริก pH 2.2  โดยตวงน้ํากล่ันปริมาตร 500  มิลลิลิตร นําไปวัด pH 

เริ่มตน  จากนั้นคอยๆ  หยดกรดซัลฟูริกเขมขนลงไปในน้ํากล่ัน  จนกระทั่ง pH ลดลงเหลือประมาณ  

2.2  

        2. การเตรียมกรดอะซิติก 0.1  โมลาร  โดยปเปตกรดอะซิติกเขมขนรอยละ  99.99  

ปริมาตร  5.87  มิลลิลิตร  ลงในน้ํากล่ัน แลวปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ันใหครบ  1  ลิตร 

 

การสกัดตัวอยาง 
1. นําตัวอยางน้ําใบบัวบกที่ผานการอบแหงแบบแชเยือกแข็ง 1 กรัม สกัดดวยกรด             

ซัลฟูริก pH  2.2  ปริมาตร 9  มิลลิลิตร  เขยาแรงๆ ใหเขากัน   

2. กรองสารสกัดท่ีไดดวย nylon syringe filter ขนาด 13 มิลลิลิตร  ความละเอียด 0.45 

ไมโครเมตร ใชในการวิเคราะหตอไป 

 
การสรางกราฟมาตรฐาน 

 1. การเตรียมสารมาตรฐานกรดแอสคอรบิกในสารละลายซัลฟูริก pH 2.2 ใหมีความ

เขมขน 10, 20, 30, 40 และ 50  ไมโครกรัมตอลิตร 

 2. นํามากรองดวย nylon filter  ความละเอียด 0.45 ไมโครเมตร   

 3. นําสารละลายมาตรฐานกรดแอสคอรบิกไปวิเคราะห โดยใช HPLC 
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การวิเคราะหตัวอยาง 
         Condition ของ HPLC – UV/Vis Detection Analyses ใชระบบ Isocratic  

 Column :  C18  (GL Science Inc, Japan) 

 Reversed phase Column : กรดอะซิติกความเขมขน 0.1 โมลาร (สารละลาย A) และ          

เมทธานอล (สารละลาย B)    

 อุณหภูมิ  : 30°ซ                 

        UV detector : 250  นาโนเมตร 

        อัตราเร็ว : 1.5 มิลลิลิตรตอนาที   

 ปริมาตรของตัวอยางที่ฉีดเขา column : 20 ไมโครลิตร  
  

กราฟมาตรฐาน 

y = 55802x
R2 = 0.9886

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

0 20 40 60 80 100 120

conc. (mg/L)

Ar
ea

 
รูป 3.5  กราฟมาตรฐานกรดแอสคอรบิก (ไมโครกรัมตอลิตร) 

 

การคํานวณหาปริมาณกรดแอสคอรบิก 
 นําคาท่ีอานไดจากสารละลายกรดแอสคอรบิกมาตรฐานที่เตรียมไวในขั้นตอนการ

สรางกราฟมาตรฐาน มาคํานวณหาสูตรสมการเสนตรงได  ดังนี้ 

   y = 55802x  โดยที่  R2  = 0.9866 

 โดย y =  พ้ืนที่ท่ีอานไดของตัวอยางปริมาณกรดแอสคอรบิก 

                            x =  ปริมาณกรดแอสคอรบิกในตัวอยาง (มิลลิกรัมตอลิตร) 

 จากนั้นนําคา x ท่ีไดมา  คํานวณปริมาณกรดแอสคอรบิกในตัวอยาง  ตอไป 
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ตัวอยางสารละลายเจอืจางมีปริมาณกรดแอสคอรบิก เทากับ 19.721  มิลลิกรัมตอลิตร 

 

สารละลายเจือจางปริมาตร  1000   มีปริมาณกรดแอสคอรบิก   

      =  19.721  มิลลิกรัม 

สารละลายเจือจางปริมาตร 10 มิลลิลิตร มีปริมาณกรดแอสคอรบิก     

 =  (19.721 × 10)/1000   

      =  0.1972  มิลลิกรัม 

ปริมาณกรดแอสคอรบิกที่ไดมาจากตัวอยางน้ําใบบัวบกแหง  1 กรัม 

ตัวอยางน้ําใบบัวบกแหง 1 กรัม  ไดมาจากน้ําใบบัวบก  38.73  มิลลิลิตร  

น้ําใบบัวบกสด 38.73 มิลลิตร  จะมีปริมาณกรดแอสคอรบิก  

                                                  =  0.1972  มิลลิกรัม         

ดังนั้นน้ําใบบัวบกสด 100 มิลลิตร จะ มีปริมาณกรดแอสคอรบิก  

      =  (0.1972 × 100)/38.73 

     =  0.50  มิลลิกรัมตอหนึ่งรอยมิลลิลิตร 

                                                                                                    

6)  ปริมาณสารประกอบแคโรทีนอยดในน้ําใบบัวบก  โดยใชวิธีทางสเปกโตรโฟโตมิเตอร

ดัดแปลงจาก AOAC (2002) 

          
 สารเคม ี
 1.สารมาตรฐานเบตาแคโรทีน (Beta-carotene; Asia Pacific Specialty Chemicals, 

Australia) 

 2. เฮกเซน (Hexane AR Grade; Lab-Scan analytical science) 

 3. อะซิโตน (Acetone AR Grade; Fisher Scientific) 

  

                การเตรียมสารเคม ี
  1. การเตรียมสารผสมอะซิโตนเขมขนรอยละ 10  ในเฮกเซน  โดยปเปตอะซิโตน 10  

มิลลิลิตร  ลงในขวดปรับปริมาตรขนาด  100  มิลลิลิตร  จากนั้นปรับปริมาตรดวยเฮกเซนใหครบ 

100  มิลลิลิตร 
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 การเตรียมสารมาตรฐานเบตาแคโรทีน 
        1. ช่ังสารมาตรฐานเบตาแคโรทีนมา 0.005 กรัม ใสลงในบีกเกอรขนาด 50 มิลลิลิตร 

ละลายสารมาตรฐานดวยคลอโรฟอรมจํานวน 2.5 มิลลิลิตร 

 2. ปรับปริมาตรสารละลายในขอ 1 ใหครบ 50 มิลลิลิตร ในขวดปรับปริมาตรดวย                

เฮกเซน 

        3. ปเปตสารละลายในขอ 2  มา 5 มิลลิลิตร ใสในขวดปรับปริมาตรขนาด 50 มิลลิลิตร 

แลวปรับปริมาตรดวยเฮกเซน ใหครบ 50 มิลลิลิตร 

        4. ปเปตสารละลายในขอ 3 มา 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 มิลลิลิตร ใสลงในขวดปรับ

ปริมาตร ขนาด 10 มิลลิลิตร แลวปรับปริมาตรใหครบโดยใชสารละลายผสม แอซีโตนในเฮกเซน 

(ความเขมขนรอยละ 10 โดยปริมาตร) 

        5. นําสารละลายในขอ 4 ท่ีมีความเขมขนสูงสุดมาหาคาการดูดกลืนแสงที่ความยาว

คล่ืนสูงสุด โดยใชเครื่อง Spectrophotometer ในชวงความยาวคล่ืน 400-500 นาโนเมตร ใช

สารละลายผสม  แอซีโตนในเฮกเซน (ความเขมขนรอยละ 10 โดยปริมาตร) เปนแบลงค 

        6. ตั้งคาการดูดกลืนแสงสูงสุดท่ีความยาวคล่ืนสูงสุดตามที่วัดไดจากขอ 5 (วัดได

สูงสุดท่ีความยาวคล่ืน 450 นาโนเมตร)  จากนั้นนําสารละลายเบตาแคโรทีนมาตรฐานในขอ 4 

ท้ังหมดเตรียมไวมาวัดคาการดดูกลืนแสง โดยใชสารละลายผสม แอซีโตนในเฮกเซน (ความเขมขน

รอยละ 10 โดยปริมาตร) เปนแบลงค  บันทึกคาท่ีวัดได  

         7. นําคาท่ีวัดไดมาเขียนกราฟความสัมพันธระหวางความเขมขนของเบตาแคโรทีน 

(สวนในลานสวน) กับคาดูดกลืนแสงที่อานได แลวหาสมการเสนตรงจากกราฟ 

 
 วิธีการสกัด 
 ช่ังตัวอยางน้ําใบบัวบกที่ผานการทําแหงแบบแชเยือกแข็ง  5.00 กรัม ใสในขวดรูป

ชมพูขนาด 250 มิลลิลิตร  เติมสารผสมอะซิโตนเขมขนรอยละ 10  ในเฮกเซน  ปริมาตร 100 

มิลลิลิตร  นําไปกวนบนเครื่อง magnetic stirrer นาน 10 นาที  แลวนําไปกรองดวยกระดาษกรอง

เบอร 4  แยกกากกับสวนใส  โดยเก็บสวนใสในกรวยแยกขนาด 250  มิลลิลิตร  ลางกากดวย                 

อะซิโตน  25  มิลลิลิตร  2  ครั้ง  และเฮกเซน  25  มิลลิลิตร  อีก 1  ครั้ง  นําสวนใสของอะซิโตนและ

เฮกเซนที่ใชลางกากไปรวมกับสวนแรกที่อยูในกรวยแยก  ทําการลางแยกเอาอะซิโตนออก  โดยการ

ลางสารละลายผสมในกรวยแยกดวยน้ํากล่ัน  ครั้งละ  100  มิลลิลิตร  5  ครั้ง  แยกสวนของน้ําท่ีมี               

อะซิโตนผสมอยูออกจากสวนที่เปนเฮกเซนที่มีสารแคโรทีนอยดละลายอยู   นําสารผสมแคโรที-

นอยดในเฮกเซนไปกรองดวยกระดาษกรองเบอร 2  โดยรองรับสารผสมดวยบีกเกอรขนาด 250  
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มิลลิลิตร  แลวนําสารที่กรองไดไประเหยในตูดูดควันจนแหง  นําสารที่ระเหยแหงแลวมาละลาย

ดวยสารผสมอะซิโตนรอยละ 10  ในเฮกเซน  และปรับปริมาตรใหเปน 50  มิลลิลิตร  นําสารละลาย

ผสมท่ีไดไปวัดคาดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 450  นาโนเมตร บันทึกคาท่ีไดเปรียบเทียบกับคา

ดูดกลืนแสงของแบลงค (สารผสมอะซิโตนรอยละ 10 ในเฮกเซน) ทําซํ้า 2 ครั้ง นําคาท่ีไดท้ัง                 

2  ครั้ง  มาหาคาเฉล่ียและนําไปคํานวณหาปริมาณของแคโรทีนอยดตอไป 

 

 กราฟมาตรฐาน 

y = 0.0043x + 0.0062
R2 = 0.9906
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 รูป 3.6  กราฟมาตรฐานสารประกอบแคโรทีนอยด (มิลลิกรัมตอลิตร) 

 
 การคํานวณหาปริมาณแคโรทีนอยด 
 นําคาท่ีอานไดจากสารละลายเบตาแคโรทีนมาตรฐานที่เตรียมไวในขั้นตอนการสราง

กราฟมาตรฐาน  มาคํานวณหาสูตรสมการเสนตรงได ดังนี้  

     y = 0.0043x + 0.0062  โดยที่  R2  = 0.9906 

 โดย    y = คาดูดกลืนแสงทีอ่านไดของตัวอยางแคโรทีนอยด 

     x = ปริมาณแคโรทีนอยดในตัวอยาง (มิลลิกรัมตอลิตร) 

    จากนั้นนําคา x ท่ีไดมา  คํานวณปริมาณแคโรทีนอยด ในตัวอยาง ตอไป 

ตัวอยาง  สารละลายมีปริมาณแคโรทีนอยดเทากับ  246.24  มิลลิกรัมตอลิตร 

 

สารละลายเจือจางปริมาตร  1000  มิลลิลิตร  มีแคโรทีนอยด    

    =   246.24  มิลลิกรัม 
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สารละลายเจือจางปริมาตร 50 มิลลิลิตร  มีแคโรทีนอยด          

=   (246.24 × 50)/1000     

    =   12.312  มิลลิกรัมสมมูลของเบตาแคโรทีน 

ปริมาณแคโรทีนอยดท่ีไดมาจากตัวอยางน้ําใบบัวบกแหง  5  กรัม 

ดังนั้นน้ําใบบัวบกแหง 1 กรัม จะมีปริมาณแคโรทีนอยด 

    =  12.312/5   

    =  2.462  มิลลิกรัมสมมูลของเบตาแคโรทีน 

ตัวอยางน้ําใบบัวบกแหง 1 กรัม  ไดมาจากน้ําใบบัวบก  38.73  มิลลิลิตร  

น้ําใบบัวบกสด 38.73  มิลลิลิตร จะมีปริมาณกรดแคโรทีนอยด 

                                           =  2.462  มิลลิกรัมสมมูลของเบตาแคโรทีน  

ดังนั้นน้ําใบบัวบกสด 100  มิลลิกรัม จะ มีปริมาณกรดแอสคอรบิก 

    =  (2.462 × 100)/38.73 

                                                       =  6.35 มิลลิกรัมสมมูลของเบตาแคโรทีนตอหนึ่งรอยมิลลิลิตร 

 

 7)  ปริมาณคลอโรฟลลท้ังหมดในน้ําใบบัวบก โดยใชวิธีทางสเปกโตรโฟโตมิเตอร

ดัดแปลงจากวิธีการวิเคราะหของ Mahanom et  al. (1999) 

โดยทั่วไปในพืชมีคลอโรฟลล 2 ชนิด คือ คลอโรฟลลเอ (chlorophyll a) และ คลอโรฟลล

บี (chlorophyll b) โดยรงควัตถุท้ังสองสามารถดูดกลืนแสงในยานสเปกตรัมสีน้ําเงินและแดง  แต

สามารถดูดกลืนแสงในชวงความยาวคล่ืนที่จําเพาะแตกตางกันโดยคลอโรฟลลเอมีความสามารถ

ดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน  663  นาโนเมตร  สวนคลอโรฟลลบี มีความสามารถดูดกลืนแสงที่

ความยาวคล่ืน 645  นาโนเมตร  เนื่องจากสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของคลอโรฟลลท้ังสองชนิด

ซอนทับกัน  ดังนั้น  การคํานวณหาปริมาณคลอโรฟลล มีวิธีการคํานวณ   ดังสมการตอไปนี้ 

(marcano et al., 2007) 

 

Chl a (ไมโครกรัมตอกรัมของตัวอยาง)  = ((12.7 × Abs663)- (2.6 × Abs645 ))×ปริมาตรของอะซิโตน 

                                                                                    น้ําหนักตัวอยาง (กรัม) 

  

Chl b (ไมโครกรัมตอกรัมของตัวอยาง) = ((22.9 × Abs645)- (4.68 × Abs663 ))×ปริมาตรของอะซิโตน 

                                                                                    น้ําหนักตัวอยาง (กรัม) 

Total chlorophyll  =  Chl a + chl b 
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วิธีวิเคราะห 
 ช่ังตัวอยางน้ําใบบัวบกที่ผานการอบแหงแบบแชเยือกแข็ง  1  กรัม ใสในหลอด

ทดลอง  เติมแคลเซียมคารบอเนต (Merck, Germany) 0.2 กรัม และสารละลายอะซิโตนความ

เขมขนรอยละ 80 โดยปริมาตร ปริมาณ 10  มิลลิลิตร  เขยานาน 3 นาที นําไปปนเหวี่ยงดวยเครื่อง

ปนเหวี่ยงความเร็ว 4,200  รอบตอนาที เปนเวลา 3  นาที  นําสารละลายที่ไดไปวัดคาการดูดกลืน

แสงที่ความยาวคล่ืน 645  และ 663  นาโนเมตร โดยใชอะซิโตนความเขมขนรอยละ 80 โดย

ปริมาตร  เปนสารละลายแบลงค แลวคํานวณหาปริมาณคลอโรฟลลท้ังหมด 

 

การคํานวณหาปริมาณคลอโรฟลลทั้งหมด 
สารละลายตัวอยาง มีคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 663 นาโนเมตร  เทากับ 4.6513 

สารละลายตัวอยาง มีคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 645 นาโนเมตร  เทากับ 1.8214 

 

คลอโรฟลล เอ (ไมโครกรัมตอกรัม) =  ((12.7 × 4.6513)- (2.6 × 1.8214)) × 10 

              =  543.35 ไมโครกรัมตอกรัม 

               = 0.54  มิลลิกรัมตอกรัม 

 

คลอโรฟลล บี (ไมโครกรัมตอกรัม)  =  ((22.9 × 1.8214)- (4.68 × 4.6513)) × 10 

                                                        =  199.41 ไมโครกรัมตอกรัม 

                  =  0.20  มิลลิกรัมตอกรัม 
  

ปริมาณคลอโรฟลลท้ังหมด  =   0.54 + 0.20  

 =  0.74  มิลลิกรัมตอกรัม  

ปริมาณคลอโรฟลลท้ังหมดที่ไดมาจากตัวอยางน้ําใบบัวบกแหง  1  กรัม 

ตัวอยางน้ําใบบัวบกแหง 1 กรัม  ไดมาจากน้ําใบบัวบก  38.73  มิลลิลิตร  

น้ําใบบัวบกสด 38.73  มิลลิลิตร  จะมีปริมาณคลอโรฟลลท้ังหมด  

                                                                =  0.74  มิลลิกรัม         

ดังนั้นน้ําใบบัวบกสด 100 มิลลิลิตร จะ มีปริมาณคลอโรฟลลท้ังหมด 

                    =  (0.74 × 100)/38.73 

      =  1.91  มิลลิกรัมตอหนึ่งรอยมิลลิลิตร 
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การวิเคราะหทางจุลชีววิทยา 
1) จํานวนจุลินทรียท้ังหมด (Total Plate Count)   โดยวิธีการวิเคราะหของ  BAM (2000) 

2)  จํานวนยีสตและรา (Yeast and Mould)   โดยวิธีการวิเคราะหของ  BAM (2000) 

3) จํานวน Coliform bacteria และ Escherichia  coli โดยวิธีการวิเคราะหของ  BAM (2000) 

 

ตอนที่ 2  พัฒนาสูตรที่เหมาะสมของเยลลีแหงจากน้ําใบบัวบก 

2.1  ศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมระหวางคารราจีแนนกับโลคัสตบีนกัมในการผลิตเยลลีแหง          
น้ํา ใบบัวบก   

กอนทําการผลิตเยลลีแหงน้ําบัวบกจะตองนําน้ําใบบัวบกแชแข็ง  มาละลายน้ําแข็งกอนแลว

จึงนํามาผลิต  ซ่ึงมีสูตรท่ีผันแปรอัตราสวนระหวางคารราจีแนนกับโลคัสตบีนกัม  ดังตาราง 3.1 

และกรรมวิธีการผลิตเยลลีแหงจากน้ําใบบัวบกแบบเบื้องตนแสดงดังรูป 3.7   

 
น้ําใบบัวบก 

 

กวนในหมอควบคุมอุณหภูมิ  85°ซ  

 

คอยๆ เติมคารราจีแนน  และโลคัสตบีนกัม 

 

กวนใหละลายจนหมด 

 

เทสวนผสมลงในแมพิมพเยลลีขนาด 2 × 2 × 1 cm 

 

พักไวใหเย็น แลวแกะออกจากพิมพ 

 

อบแหงจนมีความชื้นลดลงเหลือรอยละ 20-30  ของเยลลีท่ีไมไดอบแหง 

 

เยลลีแหงจากน้ําใบบวับก 

 

รูป  3.7   กรรมวิธีการผลิตเยลลีแหงจากน้ําใบบัวบก 

             ท่ีมา: ดัดแปลงจากวิภาพร (2547) 
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ตาราง  3. 1 ส่ิงทดลองท่ีผันแปรอัตราสวนของคารราจีแนนกับโลคัสตบีนกัม 

ส่ิงทดลองท่ี 
น้ําใบบัวบก 

(รอยละ) 

คารราจีแนน 

(รอยละ) 

โลคัสตบีนกัม 

(รอยละ) 

1 99.0 1.0 0.0 

2 99.0 0.8 0.2 

3 99.0 0.6 0.4 

4 99.0 0.4 0.6 

 

เมื่อไดเยลลีแหงจากน้ําใบบัวบกที่ผลิตตามสูตรท่ีกําหนดไวแลว  จากนั้นนํามาวิเคราะห

คุณภาพทางกายภาพ   เคมี  และทางประสาทสัมผัส  ดังนี ้

 

การวิเคราะหทางกายภาพ  
1)   คาสี  ดวยเครื่องวัดสี (Chroma meter, Minolta : CR-310, Japan) 
2)   วัดลักษณะเนื้อสัมผัสดวยวิธี Texture profile analysis (TPA) ดวยเครื่องวัดเนื้อสัมผัส 

(Texture Analyzer, TA- Xtplus, England) 

 

การวิเคราะหทางเคม ี
1)  ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด  (total soluble solid ) ดวยเครื่องวัดปริมาณของแข็ง

ท่ีละลายไดท้ังหมด (Hand Refractometer, ATAGO, Japan) 

2) คากิจกรรมของน้ํา (aw) ดวยเครื่องวัดคาวอเตอรแอคติวิตี้ (Water Activity Meter, 

AquaLab : Model series 3, Decagon Devices Inc., USA) 

3)  ปริมาณความชื้น (moisture content) โดยใชตูอบแบบสุญญากาศ  (Vacuum oven, 

Binder : VD 53, Germany) ตามวิธี AOAC (2000) 

วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely Randomized Design: CRD) ทําการทดลอง  

3  ซํ้า นําขอมูลท่ีไดวิเคราะหผลทางสถิติ  โดยวิเคราะหความแปรปรวน(ANOVA) แลวเปรียบเทียบ

คาเฉล่ีย  โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)  
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การวิเคราะหทางประสาทสัมผัส 
นําเยลลีแหงน้ําใบบัวบกที่ผันแปรอัตราสวนระหวางคารราจีแนนกับโลคัสตบีนกัมแตละ

สูตรไปทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส  โดยใชผูทดสอบชิมท่ีเปนผูบริโภคท่ัวไปจํานวน 50  

คน ทดสอบความชอบและการยอมรับดวยวิธี  9 Point Hedonic Scaling Test  (ไพโรจน, 2535)  

ทดสอบคุณภาพดานลักษณะปรากฏ    สี   กล่ินใบบัวบก   ความเหนียวขณะเคี้ยว  ความยืดหยุน  

และความชอบรวม  วางแผนการทดลองแบบสุมบล็อกสมบูรณ (Randomized Complete Block 

Design: RCBD) วิเคราะหความแปรปรวนแลวเปรียบเทียบคาเฉล่ีย โดยวิธี Duncan’s New Multiple 

Range Test (DMRT)  

 

2.2 ศึกษาปริมาณน้ําตาลที่เหมาะสมในการผลิตเยลลีแหงจากน้ําบัวบก   
คัดเลือกเยลลีแหงจากน้ําใบบัวบกสูตรท่ีดีท่ีสุดจากตอนที่ 2.1  มาทําการศึกษาปริมาณ

น้ําตาลที่เหมาะสมในการผลิตเยลลีแหงจากน้ําใบบัวบก  โดยศึกษาปริมาณน้ําตาล  4  ระดับ คือ             

รอยละ  5  10  15  และ  20  วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely Randomized Design : 

CRD) ทําการทดลอง  3  ซํ้า  แลวจึงนําไปวิเคราะหคุณภาพเชนเดียวกับตอนที ่ 2.1              

 
ตอนที่ 3 ศึกษาคุณภาพของเยลลีจากน้ําใบบัวบกที่ทําแหงดวยวิธีปมความรอนภายใตรังสี
อัลตราไวโอเลตและอินฟราเรดภายใตสุญญากาศ 
 
3.1  ศึกษาผลของการทําแหงดวยวิธปีมความรอนภายใตรังสีอัลตราไวโอเลตตอคุณภาพของเยลลี
น้ําใบบัวบก       
          นําเยลลีแหงจากน้ําใบบัวบกสูตรท่ีดีท่ีสุดจากตอนที่ 2  ไปลดความชืน้ดวยวิธีปมความรอน

ภายใตรังสีอัลตราไวโอเลต โดยใชชวงอุณหภูมิ  4  ชวงคือ  30-50  30-60  40-50  และ 40-60°ซ  

เนื่องจากไมสามารถตั้งอุณหภูมิของเครื่องใหคงที่ได  โดยอุณหภูมิจะคอยๆ เพิ่มขึ้นจากอุณหภูมิต่ํา

ไปถึงอุณหภูมิสูงสุดท่ีตั้งไว  หลังจากนั้นอุณหภมิูจะคอยๆ  ลดลงมาจนถึงอุณหภูมิต่ําสุดท่ีตั้งคาไว  

และอุณหภูมิจะคอยๆ  เพิ่มสูงขึ้น  เปนวงจรตอเนื่องจนส้ินสุดระยะเวลาที่ใชในการอบแหง  เมื่อได

เยลลีแหงจากน้ําใบบัวบกที่ผานการอบแหงในแตละชวงอุณหภูมิ  วางแผนการทดลองแบบสุม

ตลอด (Completely Randomized Design: CRD) ทําการทดลอง  3  ซํ้า นําไปวิเคราะหคุณภาพทาง

กายภาพ  และประสาทสัมผัสเชนเดียวกับตอนที่ 2  วิเคราะหคุณภาพทางเคมี และจุลชีววิทยา

เชนเดียวกับตอนที่ 1 
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3.2  ศึกษาผลของการทําแหงดวยอินฟราเรดภายใตสุญญากาศตอคุณภาพของเยลลีน้ําใบบัวบก       
นําเยลลีแหงจากน้ําใบบัวบกสูตรท่ีดีท่ีสุดจากตอนที่ 2 ไปอบแหงดวยวิธีอินฟราเรดภายใต

สุญญากาศ   โดยผันแปรอุณหภูมิในการอบแหง  3  ระดับคือ 40   50 และ  60°ซ เมื่อไดเยลลีแหง

จากน้ําใบบัวบกที่ผานอบแหงในแตละอุณหภูมิแลว วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely 

Randomized Design : CRD) ทําการทดลอง  3  ซํ้า  นําไปวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ  และ

ประสาทสัมผัสเชนเดียวกับตอนที่ 2  วิเคราะหคุณภาพทางเคมี และจุลชีววิทยาเชนเดียวกับตอนที่ 1 

 

ตอนที่ 4  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพในระหวางการเก็บรักษาของเยลลีแหงจากน้ําใบบัวบก 

คัดเลือกเยลลีแหงน้ําใบบัวบกที่ดีท่ีสุดจากตอนที่ 3.1  และ 3.2  บรรจุในบรรจุภัณฑชนิด

ไนลอนลามิเนตในสภาวะสุญญากาศ   และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ  4  และ 30°ซ  เปนเวลา 3 เดือน  

โดยตัวอยางที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4°ซ   จะเก็บตัวอยางทุก ๆ  15 วัน และตัวอยางที่เก็บรักษาที่

อุณหภูมิ  30°ซ  จะเก็บตัวอยางทุก ๆ  7 วัน  เพื่อวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพเชนเดียวกับตอนที่ 2  

วิเคราะหคุณภาพทางเคม ี และจุลชีววิทยาเชนเดียวกับตอนที่ 1 

วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely Randomized Design :  CRD) ทําการ

ทดลอง  3  ซํ้า นําขอมูลท่ีไดวิเคราะหผลทางสถิติ  โดยวิเคราะหความแปรปรวน(ANOVA) แลว

เปรียบเทียบคาเฉล่ีย  โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)  

 


