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ภาคผนวก ก 
รูปภาพงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 49

                                                                                     
ภาพ ก.1   ใบของหมอนสายพันธุบุรีรัมย 60  และสายพันธุเชียงใหม 

 
 

 
ภาพ ก. 2   การติดของผลหมอนบนตน 

พันธุเชียงใหม พันธุบุรีรัมย 60
พันธุบุรีรัมย 60 พันธุเชียงใหม 
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ภาพ ก. 3    ลักษณะของผลหมอนสุกที่มีสีดําลวน  และสีดํา-แดงจากหมอน 2 สายพันธุ 

 
 
 

 
ภาพ ก. 4    ไวนหมอนที่ผลิตจากผลหมอนสายพันธุบุรีรัมย 60 ที่มีระยะความสุกแตกตางกัน  
 
 

           
พันธุเชียงใหม พันธุบุรีรัมย 60

ผลสีดําลวน ผลสีดํา - แดง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
การวิเคราะหคุณภาพผลหมอน 
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การวิเคราะหคุณภาพผลหมอน 
 

การหาปริมาณสารตานอนุมูลอิสระโดยวิธี Spectrophotometric assay (สันติ  และวรวรรณ, 
2544)                   

 การหาปริมาณสารตานอนุมูลอิสระกระทําโดยอาศัยหลักการที่วาสารที่มีฤทธิ์ตานการเกิด
ออกซิเดชันจะทําปฏิกิริยากับ 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl  (DPPH)  radical  ทําใหสีมวง
ของ  DPPH จางลง    ดังนั้นในการวิเคราะห จึงเตรียมสารละลายสกัดที่ตองการวิเคราะหใหมีความ  
เขมขนระดับตาง ๆ แลวทําปฏิกิริยากับสาร DPPH  radical (ภาพ ข.1)  นําไปวัดคาการดูดกลืน
แสง ที่ความยาวคลื่น  520 นาโนเมตร หรือความยาวคลื่นที่สามารถวัดคาการดูดกลืนแสงไดสูงสุด  
นําคาไปคํานวณหารอยละของสารตานอนุมูลอิสระ (% radical scavenger) เพื่อสรางกราฟ  แลว
นําไปหาสมการจากเสนแนวโนม       จึงคํานวณคารอยละ radical scavenger ที่ 50 หรือคา IC50                  

(50 % inhibit concentration)  เพื่อทราบความเขมขนของสารที่มีอยู  โดยสารละลายที่มีปริมาณ
สารตานออกซิเดชันสูงแสดงวามีคา IC50 อยูนอย  
 

             
                            
               DPPH (สีมวง)                                              DPPH:H (ไมมีสี) 
 
 

ภาพ  ข. 1  สูตรโครงสรางของ 2,2 - diphenyl -1 - picrylhydrazyl (DPPH) 

ท่ีมา :  Prakash, 2001 
 
 
ความยาวคลื่นแสงจากการใชเครื่องSpectrophotometer ยี่หอ Perkin Elmer, รุน lambda 12     
มีตั้งแตชวงความยาวคลื่น  518-528  นาโนเมตร  ไดออกมาดังนี้ 
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ภาพ ข. 2   การดูดกลืนแสงของสารละลาย DPPH  ที่ความเขมขน 200 µM โดยวัดดวยเครื่อง 
Spectrophometer 
 
การเตรียมตัวอยางหมอน  
                 ช่ังผลหมอนสดมา  50  กรัม และสารละลายเมทานอล  ความเขมขนรอยละ  80    แลว
นําไปปนดวย  blender นาน  2  นาที   จากนั้นนําไปกรอง  ดวยกระดาษกรองเบอร 1 นําไปทําให
ไดความเขมขนโดยเครื่อง  evaporater  ใหไดสารละลายปริมาณ  2.5 กรัมตอมิลลิลิตร (จากตัว
อยางที่ใชสกัดจะได  สารละลายอยู  20 มิลลิลิตร)  แลวเตรียม stock solution โดย ปเปต สาร
ละลายที่สกัดไดมา 0.2  มิลลิลิตร  ปรับปริมาตรดวยสารละลายเมทานอลความเขมขนรอยละ 80 ให
ครบ 20 มิลลิลิตร  แลว จะไดความเขมขนเปน  25  มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร จากนั้นใชปเปตดูดมา  8,  
4,  2,  1,  0.5, 0.25 และ  0 มิลลิลิตร   ใสหลอดทดลองแลวปรับปริมาตรดวยสารละลายเมทานอล
ความเขมขนรอยละ  80   ใหครบ 10 มิลลิลิตร ก็จะไดความเขมขนของสารละลายตัวอยางคือ  20,  
10,  5,  2.5,  1.25,  0.625  และ  0  มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ 
 
 
 

maximum 
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การเตรียมตัวอยางไวนหมอน 
  ใช ปเปตดูดตัวอยางไวนมา 1 มิลลิลิตร นํามาใสใน volumetric flask  แลวปรับปริมาตร
ใหครบ  20  มิลลิลิตร ดวยสารละลายเมทานอลความเขมขนรอยละ 80 ก็จะไดความเขมขนของ
สารละลายตัวอยาง  คือ  1:20 โดยปริมตร  
วิธีการวิเคราะห  
  1.  เตรียมไวนตัวอยาง 1 สวนตอสารละลาย DPPH  2 สวน ที่ความเขมขน 200 ไมโครโม
ลาร   (โดยชั่งสารมา 19.7 มิลลิกรัม ปรับปริมาตรดวยสารละลาย เมทานอลรอยละ 80  ใหครบ
ปริมาตร 250  มิลลิลิตร)        

  2  สวนแลวนํามาผสมใหเขากัน  (ตองทําอยางรวดเร็ว) 
  3.  นําไปเก็บไวในที่มืดเปนเวลา  30  นาที ที่อุณหภูมิหอง 
  4.  นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 520  นาโนเมตร  
  5.  คํานวณหาปริมาณรอยละสารตานอนุมูลอิสระ (% radical scavenger)          
                % radical scavenger     =    (1 – A sample /A control ) x 100 
     A sample   =    คาการดูดกลืนแสงที่วัดไดของสารละลายสกัดที่ผสมกับ DPPH 
 A control   =    คาการดูดกลืนแสงที่วัดไดของ DPPH  และตัวทําละลายที่ใช 
 ตัวอยางการคํานวณรอยละ radical scavenger   =  1- (0.3782/1.3782) x 100               
                                                 =  72.6                 

ตาราง ข. 1  คาการดูดกลืนแสงของสารสกัดน้ําหมอนสายพันธุเชียงใหม ผลสีดํา- แดง  
 

absorbance 520  นาโนเมตร conc.   
(มก./มล.) คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 เฉล่ีย 

รอยละ  radical scavenger

20 0.3794 0.377 0.3782 72.6 
10 0.7959 0.794 0.795 42.3 
5 1.0382 1.0372 1.0377 24.7 

2.5 1.1876 1.1866 1.1871 13.9 
1.25 1.2598 1.2594 1.2596 8.6 
0.625 1.3104 1.3096 1.31 4.9 

control 1.3794 1.3770 1.3782 0 
 
 



 55

 
การคํานวณหาคา  IC50   หรือคาความเขมขนของสารที่สามารถทําใหความเขมขนของ  DPPH ลด
ลงรอยละ 50 ไดโดยใชวิธีการสรางกราฟดังนี้ 
วิธีสรางกราฟเพื่อหาคา IC50 
                1.  เปดโปรแกรม excel 

                2. แลวใหนําคาของความเขมขน  และคาการยับยั้ง  หรือปริมาณรอยละของสารตาน
อนุมูลอิสระ เติมใน column 

                3. เมื่อเติมครบใหลากเปนกรอบดํากํากับตัวเลขทั้งหมด แลวคลิกที่รูปกราฟแทงทางดาน
ขวามือบน 
                4. จะปรากฏ chart wizard - step 1 of 4 ใหคลิกที่ XY (scatter)  ดูกรอบทางขวา  เลือก 
กราฟรูปที่ 2 คลิก next  จะปรากฏ  chart wizard - step 2 of 4  ใหคลิกที่  next 
                5.  จะเขาสู    chart wizard - step 3 of 4  พิมพ  chart title  พิมพ  value (X) axis  
และ value (Y) axis จากนั้นคลิกที่ next 
               6.  จะเขาสู  chart wizard - step 4 of 4   พิมพ  finish จะไดกราฟ    
               7.   คลิกจุดบนเสนกราฟจะพบจุดสีเหลือง คลิกขวาที่จุดเหลือง คลิกที่ Add Trendline 

                8.  คลิกที่ logarithmic คลิกที่option คลิกเครื่องหมายถูกที่ display equation on chart     
                9.  จะไดกราฟ  พรอมสมการดัง ตัวอยางดัง ภาพ ข. 3  ซ่ึงสามารถใชในการคํานวณหาคา  
IC50   เชนตัวอยางจากผลหมอนสายพันธุเชียงใหมสีดํา- แดง                 

IC50  ผลหมอนสายพันธุเชียงใหมสีดํา - แดง

y = 18.565Ln(x) + 4.3877
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 ภาพ ข. 3   กราฟการหาคา IC50    ของสารสกัดน้ําหมอนสายพันธุเชียงใหม สีดํา-แดง 
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การวิเคราะหหาปริมาณแอลกอฮอล   โดยใชเคร่ืองมือ  Ebuliometer (Dujardin-salleron)                
หลักการ 

  เปนการบอกจุดเดือดของสารละลายผสมของน้ําและแอลกอฮอล  เปรียบเทียบกับจุดเดือด
ของน้ําบริสุทธิ์ โดยที่ปริมาณของแอลกอฮอลในสารตัวอยางเพิ่มขึ้น จะทําใหจุดเดือดลด  ลงจากจุด
เดือดของน้ําบริสุทธิ์  ผลลัพธที่ไดสามารถนําไปคํานวณเปนรอยละของแอลกอฮอล  โดยปริมาตร 
แตมีขอจํากัดอยูที่ปริมาณแอลกอฮอล ในตัวอยางไวนตองไมสูงเกินกวา รอยละ 16 โดยปริมาตร  
ดังนั้น ตัวอยางไวนที่มีแอลกอฮอลอยูสูง ตองทําการเจือจางกอนนํามาทําการวิเคราะหปริมาณ
แอลกอฮอลที่เหมาะสมคือ รอยละ 5 โดยปริมาตร และปริมาณน้ําตาลควรนอยกวารอยละ 2 โดย
ปริมาตร 

 
การวิเคราะห 

 1.  การหาจุดเดือดของน้ํา 
        เติมน้ํากลั่นบริสุทธิ์  30  มิลลิลิตร ใสลงใน boiling chamber ตอสวน Reflux  

condenser จุดตะเกียง alcohol ในตําแหนง  boiling chamber  ตมกระทั่งเดือด  อานคาอุณหภูมิ
ของน้ําเดือดเมื่อปรอทขึ้นไปจนคงที่  ปรับตําแหนงของสเกลใหอานคาจุดเดือดของน้ําเปนรอยละ  
0.0  โดยปริมาตรแลวจึงหยุดการตม  แลวเทน้ําทิ้ง 

 2.  การหาจุดเดือดของตัวอยาง 
               ใสตัวอยางไวนลงไปเล็กนอยเพื่อ  rinse  boiling  chamber เทตัวอยางทิ้งไป  

ตวงไวนลงไปใหถึงขีดที่กําหนด ตอสวน condenser  ลงไปในสวน reflux  condenser เติมน้ํา
เย็นลงไปในสวน  condenser  จุดไฟใหความรอนจนไวนเดือด  ดูระดับปรอทที่ขึ้นไปและคงที่  
อานคาจุดเดือดของไวนตัวอยาง  
  3.  การทําความสะอาด 
   ควรทําความสะอาดเครื่องมือทุกครั้งที่เปลี่ยนตัวอยางที่วิเคราะห ในสวนของ 
boiling   chamber  ถามีคราบของสารตัวอยางติดอยู  ใหลางทําความสะอาดดวยรอยละ 2 ของ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด  หรือเมื่อทําการวิเคราะหครบ  50  ตัวอยาง  หลังจากน้ําลางดวย
ดางออกใหหมดดวยน้ําเปลา 
 
 
 
 



 57

 
 

   
 

      
            ภาพ ข. 3   แผนอานปริมาณแอลกอฮอล  (Dujardin-salleron)                               

 
 

 
                                            
                               

    ภาพ ข. 4   เครื่องวัดแอลกอฮอล Ebulliometer   
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การหาปริมาณ  แอนโทไซยานินในผลหมอนสด (Fuleki et  al., 1968) 
 
 1.  ช่ังน้ําหนักของนําผลหมอนสดมา  5  กรัม  ผสมกับสารละลาย เมทานอล : HCl เทา
กับ 99 : 1  (ปริมาตรตอปริมาตร) 30 มิลลิลิตร จากนั้นนําไปปนดวยเครื่องปนผสม  และนําไปคน
ดวยเครื่องกวนสารละลาย  ประมาณ  2  ช่ัวโมง  และจึงนําไปกรองดวยกระดาษกรองเบอร 1  แลว
นํามาปรับปริมาตรดวยสารละลายเมทานอล (เมทานอล : HCl  99 : 1 (โดยปริมาตร)  ใหครบ  100  
มิลลิลิตร (DF = 1 : 20) 
  2.  ดูดสารละลาย (ขอ 1) มา  1  มิลลิลิตร ใสในขวดปรับปริมาตร 25  มิลลิลิตร      แลวจึง
ปรับปริมาตรดวยสารละลายบัฟเฟอร pH 1.0  
  3.  ดูดสารละลาย(ขอ 1) มา  1 มิลลิลิตร ใสในขวดปรับปริมาตร  25  มิลลิลิตร      แลวจึง
ปรับปริมาตรดวยสารละลายบัฟเฟอร pH 4.5 
 4.  นําสารละลายที่ปรับดวยสารละลายบัฟเฟอร pH 1.0  และ pH  4.5  ไปวัดคาการดูด
กลืนแสง  ที่ความยาวคลื่น 510 นาโนเมตร  และ 700 นาโนเมตร  โดยทําการวัดคาการดูดกลืนแสง 
3  คร้ัง  และใชสารละลายเมทานอล  (เมทานอล : HCl  99 : 1  (โดยปริมาตร)   เปน blank sample 
  5.  นําคาการดูดกลืนแสงไปคํานวณหาปริมาณสารแอนโทไซยานิน จากสมการ 

 
              % w/w  =  100××××

Wt
VDF

EL
MWÄ     

 
 

Absorbance (A) =  (A510 nm pH 1.0 – A 700 nm pH 1.0) - (A 510 nm pH 4.5 – A700 nm pH 4.5) 
E      =   คาโมลาร Absorbance ของ Cyanindin – 3 – glucoside เทากับ  26900 
MW =   มวลโมเลกุล Cyanindin – 3 – glucoside  เทากับ 445 

L     =   ความกวางของเซลล 1.0  เซนติเมตร 
DF    =   เจือจางสารละลายตัวอยางที่ 50 มิลลิลิตร 
V      =   ปริมาตรสุดทายที่  25 มิลลิลิตร 
Wt    =   น้ําหนักของผลหมอนตัวอยาง (มิลลิกรัม) 
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การวิเคราะหน้ําตาลรีดิวสโดยวิธีของ Rebelien Method (Iland  et  al., 1993) 

              การวิเคราะหหาปริมาณน้ําตาลในตัวอยางนั้น  สามารถหาไดหลายวิธี เชน Lane and 

Eynon method, Rebelein method, Enzymatic analysis method หรือใชเครื่อง  HPLC   
สําหรับวิธี   Rebelein method อาศัยหลักการของการที่น้ําตาลในตัวอยางทําปฏิกิริยากับ alkaline 

cupric (Cu++)   ที่มากเกินพอ  หลังจากนั้นทําการไตเตรทหาความเขมขนของ Cu++ ที่เหลือทําให
เราทราบ ปริมาณ  Cu++ ที่ทําปฏิกิริยากับน้ําตาลได 
                ปริมาณของ  Cu++     ที่เหลืออยูหลังจากทําปฏิกิริยากับน้ําตาลนั้นหาได     โดยการรีดิวซ   
Cu++      ดวย iodine  และ   หาปริมาณ iodine    ดวยการไตเตรทดวยสารละลายมาตรฐาน   sodium 

thiosulphate  ดังสมการ 
         2Cu+++2I-        ⎯→⎯             2Cu+ + I2      

               I2+2S2O3
=     ⎯→⎯         2I+S4O6

= 
 
ขอดีของวิธี  Rebelein method  คือ 
                 1.  จุดยุติของการไตเตรทไดสีขาวครีม  ซ่ึงสังเกตุเห็นไดงาย 
                 2.  ไมตองทําการไตเตรทขณะรอน  ทําใหสะดวกในการทํางาน 
                 3.  ปฏิกิริยาระหวาง 2Cu+++2I- และ I2+2S2O3

= เปนสัดสวนโดยตรงกันทางเคมี ปญหา
ของการ ไตเตรท คือสารฟนอลิค จะรบกวนปฏิกิริยา  จึงกําจัดสารสีออกจากตัวอยางกอน 
 
อุปกรณและสารเคมี 
   1.  ปเปต ขนาด 10 มิลลิลิตร 
   2.  บิวเรต ขนาด 50 มิลลิลิตร 
  3.  flask ขนาด 250 มิลลิลิตร 
  4.  volumetric flask ขนาด 100 มิลลิลิตร 
   5.  hot plate 

  6.  boiling chip 

   7.  ลูกยาง 
      8.  activated charcoal 
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การเตรียมสารละลาย 
  1. สารละลาย Z 1  ตวงน้ํากลั่นประมาณ 600 มิลลิลิตร แลวคอยๆ เติมกรดซัลฟูริกเขมขน  
จํานวน 1 มิลลิลิตรผสมใหเขากันจากนั้นชั่ง copper (cuptic) sulphate 41.92  กรัม  ผสมลงไปใน
สารละลายที่เตรียมไว  ปรับปริมาตรใหเปน  1 ลิตร เก็บไวในภาชนะปดสนิท 
 2.  สารละลาย Z 2 ช่ังน้ําหนัก sodium potassium tartrate  250 กรัม  ละลายในน้ํา
กล่ัน  600  มิลลิลิตร  และชั่ง sodium hydroxide 60 กรัม  ผสมลงไปชาๆ เพราะจะเกิดความรอน
ขึ้นในสารละลาย  บางครั้งอาจจําเปนตองหลอในน้ําเย็น  เมื่อผสมเย็นลงแลวปรับปริมาตรใหเปน 1 
ลิตร  เก็บในขวดแกวสีชาปดสนิท 
 3.  สารละลาย Z 3 เตรียมสารละลาย sodium hydroxide 1 โมลาร 100 มิลลิลิตร          
(40 กรัมตอลิตร) ใสลงในน้ํากลั่น 600  มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน  และชั่ง potassium iodide 300 
กรัม   ละลายในสารละลายเบื้องตน   และปรับปริมาตรใหครบ  1 ลิตร  เก็บในขวดแกวสีชาปดสนิท 
 4.  สารละลาย Z 4   ตวงกรดซัลฟูริกเขมขน รอยละ  98 จํานวน  175  มิลลิลิตร   เติมลง
ในน้ํากลั่น  825  มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน บางครั้งอาจจําเปนตองหลอในน้ําเย็น  เก็บไวในขวดแกว
สีชาปดสนิท 
 5.  สารละลาย Z 5  นําสารละลาย  sodium hydroxide  1  โมลาร  จํานวน  10 
มิลลิลิตร  ผสมในน้ํากลั่น  100  มิลลิลิตร นําสารนี้ไปละลาย กับ potassium  iodide  20  กรัม  
และ soluble starch  10 กรัม จากนั้นปรับปริมาตรใหครบ  1 ลิตร  เก็บในขวยแกวสีชาปดสนิท 
 6.  สารละลาย Z 6   ช่ัง  sodium thiosulphate 13.78 กรัม ละลายในน้ํากลั่นและเติม
สารละลาย sodiumhydroxide 1 โมลาร  จํานวน 50  มิลลิลิตร  และปรับปริมาตรใหเปน  1 ลิตร 
การเตรียมตัวอยาง 

   กรณีตัวอยางเปนน้ําผลไม  ถาน้ําผลไมมีสีเขมจะตองทําการ  decolourised  น้ําผลไม
กอน  โดยใส activate  charcoal  0.5 กรัม  ลงในน้ําผลไม  100 มิลลิลิตร   แลวตมน้ําเปนเวลา
นาน  30  วินาที  ทิ้งใหเย็นที่อุณหภูมิหอง  กรองดวยกระดาษกรอง  จากนั้นปรับปริมาตรใหครบ  
100  มิลลิลิตร  ดวยน้ํากลั่น 
 กรณีตัวอยางเปนไวน  ตองกําจัดแอลกอฮอลออกจากตัวอยางไวน  โดยนําตัวอยางไวน  
100 มิลลิลิตร เติมเม็ด  boiling chips  ลงไป 2-3 เม็ด แลวตมใหเหลือปริมาณ  50 มิลลิลิตร   ถา
เปนไวนแดงตองทําการ decolourised ซ่ึงทําไดโดยการใส  activate  charcoal ลงไปประมาณ  
0.5 กรัม แลวตมเปนเวลานาน  30  วินาที ทิ้งไวใหเย็น  แลวกรองดวยกระดาษกรองหลังจากนั้น
ปรับปริมาตรใหครบ  100  มิลลิลิตร ดวยน้ํากลั่น 
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การวิเคราะห  Blank  และตัวอยาง 
 1.  ปเปต  Z 1   10   มิลลิลิตร และ Z 2  5 มิลลิลิตร    ลงในฟลาสกขนาด  250  มิลลิลิตร  
   2.  ใส boiling chips ลงไป  2-3 เม็ด 

   3.  ปเปตน้ํากลั่น  2  มิลลิลิตร ลงในฟลาสก 
       4.  ใหความรอนจนกระทั่งสารละลายเดือดเปนเวลานาน 30 วินาที และทําใหสารละลาย
เย็นลง 
       5.  เมื่อสารละลายมีอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิหองใหเติม Z 3, Z 4, และ Z 5 อยางละ 10    
มิลลิลิตร ตามลําดับ 
                 6.  ทําการไตเตรทสารละลายที่ไดนี้ดวย  Z 6  ในขณะที่ทําการไตเตรทจะตองทําการเขยา 
ฟลาสกไปดวย  จนกระทั่งสารละลายเปลี่ยนสีครีม (จุดยุต)ิ  
                 7.  บันทึกปริมาณ  Z 6 ที่ใช (blank titre) ซ่ึงควรจะอยูในชวง  29-31  มิลลิลิตร  
                 8.  ในการวิเคราะหตัวอยาง  ทําเหมือนในขอ  1-7  แตใชตัวอยาง  2   มิลลิลิตร แทนน้ํา
กล่ันที่ใชและบันทึกปริมาณ Z 6 ที่ใช (sample titre) 
วิธีการคํานวณหาปริมาณน้ําตาลรีดิวส  

         น้ําตาลรีดิวส (กรัมตอลิตร)  =  (Dilution factor) x (Blank  titre - Sample titre) 
ขอแนะนํา 
 1.  ตัวอยางที่มีน้ําตาลมากกวา 20 (กรัมตอลิตร) จําเปนตองมีการเจือจางกอน  เพราะถา
ปริมาณน้ําตาลในตัวอยางมีคามากกวา 30 (กรัมตอลิตร)   จะทําปฏิกิริยากับ Z 1 จนหมด  ไมมี
เหลือใหทําปฏิกิริยากับ  Z 6  จึงไมเห็นจุดยุติได  และการกบันทึกคา  Z 6  ที่ใช จําเปนจะตอง
บันทึกคาอยางละเอียด 
 2.  อาจเกิดปญหาขึ้นในขณะสังเกตจุดยุติ  ถามีสารสีแดงในตัวอยาง  ดังนั้นจึงควรกําจัด  
สี กอนการวิเคราะห    
 

การหาปริมาณ SO2 โดยวิธี Aspiration (Iland et al., 1993) 
   ปริมาณ SO2 ที่พบอยูในน้ําหมัก น้ําผลไม หรือไวนจะอยูในรูปเกลือโปแตสเซียมเมตา
ไบซัลไฟด (KMS) ซ่ึงเมื่อเติมลงไปจะแตกตัวอยูในรูปของ free SO2 และ bound SO2  
                ในการวิเคราะหหา free SO2 และ bound SO2 โดยวิธี aspiration นี้จะได SO2 ในรูป
ของ total SO2 ซ่ึง free SO2 จะเคลื่อนออกจากน้ําผลไมหรือไวน โดยการกลายเปนไอน้ําสูอากาศ
และเคลื่อนเขาสูตัวอยางในสภาวะกรดในขวดกลม สวนกาซ SO2 ที่เหลือจะผานไปยังสารละลาย
ไฮโดรเจนเปอรออกไซดที่เปนกลางซึ่งจะเปลี่ยนเปนกรดซัลฟูริค และนํากรดมาไตเตรท กับสาร
ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 
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 สําหรับในสภาวะที่เปนกรดแก และมีการใหความรอน bound SO2 จะระเหยออกจาก
สารละลาย และถูกดักดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซดที่เปนกลาง แลวเปลี่ยนเปนกรดซัลฟูริคจึงนํามา
ไตเตรทเชนเดียวกับ free SO2 
วิธีการวิเคราะห 
 ขั้นตอนการหา free SO2 
  1.  เตรียมอุปกรณ (ภาพ ข.5)    ตรวจสอบอัตราการไหลของกาซไนโตรเจนประมาณ  
1 ลิตรตอนาท ี

 2.  เติม  0.01 โมลาร NaOH  ในไมโครบิวเรต 
 3.  นําหลอดแกวมาเติม 10  มิลลิลิตรของ H2O2         จํานวน รอยละ  0.3 น้ําหนักตอ
ปริมาตร    และหยดสารละลาย mix indicator 4 หยด   แลวเติม NaOH  ความเขมขน   0.01 โมลาร   
จนเปลี่ยนเปนสีเขียว 30 วินาที 
 4.  นําขวดแกว  2  คอ  ตอกับเครื่องแกว condenser เติม 10  มิลลิลิตร   ของ H3PO4 
รอยละ 25   โดยปริมาตร  
 5.  ปเปตไวน  20 มิลลิลิตร  ใสในขวดแกว  2  คอ 
 6.  นําทอกาซไนโตรเจนเขาไปในขวดแกว  2  คอ        ใหสัมผัสกับสารละลาย   และ      
ตัวอยางไวนใชเวลา 15  นาที 
 7.  หลังจากนั้น  ปดปมกาซ    และนําหลอดแกวที่เก็บในกาซ  SO2     เปลี่ยนจากสาร
ละลายสีเขียวเปนสีมวง ไปไตเตรทกับสารละลาย NaOH  ความเขมขน  0.01 โมลาร  
 8.  บันทึกผลจากการไตเตรท ซ่ึงเรียกผลการไตเตรท คือ titre value A   ขั้นตอนการ
หา bound SO2 
 9.  (ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ และสารเคมี เหมือนกับการหา free SO2)  
 10.  เพิ่มการใหความรอนกับชุดเครื่องแกวที่ใส 10 มิลลิลิตร  ของ  H3PO4   รอยละ
โดยปริมาตร  และไวน 20 มิลลิลิตร ใชเวลาตม 15 นาที 
 11.  ทําการทดลองเหมือนดังเชน ขอ 7 มิลลิกรัมตอลิตร 
 12.  บันทึกผลจากการไตเตรท ซ่ึงเราจะเรียกผลการไตเตรทนี้วา titre value B 
วิธีการคํานวณ 
                free SO2 (มิลลิกรัมตอลิตร)  =   titre value A (มิลลิลิตร) x 16 

   bound SO2 (มิลลิกรัมตอลิตร)  =   titre value B (มิลลิลิตร) x 16 

   total SO2 (มิลลิกรัมตอลิตร)  =   free SO2 + bound SO2 
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   ภาพ ข. 5 ชุดกลั่นหาซัลเฟอรไดออกไซด  

                   ท่ีมา: Iland  et al. (1993) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทอใสตัวอยาง

ปมสูญญากาศ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ค 
แบบทดสอบทางประสาทสัมผัสสําหรับไวนหมอน 
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แบบทดสอบทางประสาทสัมผัสสําหรับไวนหมอน 
คําแนะนํา : กรุณาทดสอบชิมตัวอยาง  จากซายไปขาว  โดยใหคะแนนตามคุณภาพของไวน เมื่อ
เปลี่ยนตัวอยาง  ใหดื่มน้ําลางปากกอนชิมตัวอยางตอไป 
ช่ือผูทดสอบ……………………………………………………วัน  เดือน  ป…………… 
             ชอบมาก  5 คะแนน   เฉย ๆ  2          คะแนน 

ชอบ  4 คะแนน   ไมชอบ  1 คะแนน 
ชอบปานกลาง 3 คะแนน   ไมชอบมาก 0 คะแนน 

 
ตัวอยางไวน  

คุณภาพ (x  น้ําหนัก)     
ความใส (turbid, clear, brilliant)                                            (x2)     
สี (lighter, normal, darker)                                              (x1)     
ความซับซอนของกลิ่น (variety aroma & Bouquet)         (x6)     
รสชาติ (flavor)                                                                      (x3)     
ความเปรี้ยว (lower, right, over)                                         (x2)     
ขอบกพรอง (acetic, oxidized, moldy, sulfury,   sulfide, 

bad after-taste, bitter)                                                      (x2) 
    

คุณภาพทั่วไป (body, astringency, balance, 

after-tase)                                                                            (x4) 
    

คะแนนรวม        (100  คะแนน)                      
 
ที่มา : Yair (1996) 
 
จากคะแนนของแตละ parameter 0-5 เมื่อ คูณดวยน้ําหนักในแตละคุณภาพ      ผลรวมทั้งหมดของ
แตละตัวอยางเปน  100 คะแนน 
ขอเสนอแนะ.....……………………………………………………………………………………… 

การใหคะแนน 
100 – 96 ดีเยี่ยม   70 – 56  มาตรฐาน 

    95 – 86  ดีมาก   55 – 41  ต่ํามาตรฐาน 
    85 – 71  ดี   40 – 0  ไมยอมรับ 
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ประวัติผูเขียน 

 
 

ช่ือ-นามสกุล    นายสุรินทร  บุญทราย 
 
วันเดือนปเกิด    1  พฤศจิกายน  2515 
 
ประวัติการศึกษา    สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบันฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ 

  เทคโนโลยีการอาหาร  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  ปการศึกษา 2539 
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