
 
บทที่ 3 

วัสดุ อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 

3.1     วัสดุ 
 3.1.1  วัตถุดิบ 
 1.  เชื้อยีสต S. cerevisiae ซ่ึงเปนเชื้อยีสตผง (active dry yeast)     ที่มีจําหนายทาง
การคาจํานวน 4  สายพันธุ ไดแก  
                     - สายพันธุ Lalvin  EC-1118   (Lallemand Inc., Motreal, Canada) 

                     - สายพันธุ Lalvin K1V-1116  (Lallemand Inc., Motreal, Canada) 
                     - สายพันธุ Fermivin (7013)   (DSM Food speclaltics Oenology, France) 
                     - สายพันธุ Fermivin PDM (9068) (DSM Food speclaltics Oenology, France) 
 2.  ผลหมอนจํานวน  2  สายพันธุไดแก  สายพันธุเชียงใหม     และสายพันธุบุรีรัมย 60  
จากศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ เชียงใหม     โดยแยกเก็บรักษาไวตามระยะความสุก      คือสี
ดํา - แดง  กับสีดําลวน  ซ่ึงนําไปแชแข็งไวที่อุณหภูมิ - 18  องศาเซลเซียส   
 3.  น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ยี่หอมิตรผล 
 3.1.2   สารเคมี     
  1.  Acetic acid (Fisher, England)  

  2.  Ammonium molybdate (Fisher, England)  

  3.  Acetone (Merck, Germany)                                  

4.  Citric acid  (Carlo, Italy)   
5.  Copper sulfate pentahydrate (Merck, Germany) 

7.  1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl (Sigma, USA)    
8.  Ethanol (Merck, Germany)    

       9.  Ethylenediamine tetra acetic acid (BDH, England) 

                     10.  Hydrogen peroxide (Merck, Germany)   

11. Hydrochloric acid (Merck, Germany)   
12.  L-Ascorbic acid (Carlo, Italy)   

                     13.  Metaphosphoric acid (Merck, Germany)     
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                     14.  Methanol (Merck, Germany)   

                     15.  Orthophosphoric acid (Merck, Germany) 

                     16. Oxalic acid (Fisher, England) 

                     17.  Potassium metabisulfide   (Food grade) 

         18.  Potassium chloride (Merck, Germany) 

         19.  Potassium iodide (Ajex, Australia) 

                     20.  Phenolphthalein  (May & Baker, England) 

                     21.  Petroleum ether (Merck, Germany) 

                     22.  Sodium thiosulphate (Ajex, Australia) 

       23.  Sodium acetate (Carlo, Italy) 

       24.  Sodium potassium tartrate (Merck, Germany) 

                     25.  Sodium hydroxide (Merck, Germany)                                           
3.2  อุปกรณ 
 3.2.1  อุปกรณท่ีใชผลิตไวนหมอน 
 1.  เครื่องแยกกาก (Pulper  finisher) 
  2.  เครื่องชั่งไฟฟาทศนิยม 2 ตําแหนง ยี่หอ Cubota รุน KF-Z-6, Japan 

     3.  ถังพลาสติก (Polyethylene theraptharate, PET) ขนาด 5  ลิตร 
 4.  ถังผสมสเตนเลส  ขนาด 20 ลิตร 
  3.2.2  อุปกรณและเครื่องมือท่ีใชวิเคราะหคุณภาพไวนหมอน  
 1.  เครื่องชั่งไฟฟาทศนิยม 4 ตําแหนง ยี่หอ AND รุน HR - 200, Japan 
 2.  เครื่องวัดปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได (Hand refractometer) ยี่หอ ATAGO 

รุน model N1 (0 - 32 oBrix), Japan 
 3.  เครื่องวัดความเปนกรด-ดาง (pH) ยี่หอ Cyberscan  รุน 510,  Singapore 
 4.  เตาใหความรอน (Sterring hotplate) ยี่หอ Favorit, Malaysia 
 5.  เครื่องวัดสี  (Colorimeter) ยี่หอ Minota รุน CR - 300,  Japan 
 6.  เครื่องวัดแอลกอฮอล (Ebulliometer) ยี่หอ Dujardin-Salleron, Paris 
 7.  ตูอบ (Hot air oven) ยี่หอ Memmert,  Germany  
  8.  ไมโครปเปต (Micropipette) ยี่หอ Biohit  PLC,  Finland 

9. เครื่องปนอาหาร (Blender) ยี่หอ Waring, USA 
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                       10. เครื่องวัดคาการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) ยี่หอ Perkin Elmer,     รุน 
lambda 12, Germany 

3.3  วิธีการวิจัย 
 1.  ตรวจสอบคุณภาพของผลหมอนสุก 
  ใชผลหมอน 2 สายพันธุ ไดแก สายพันธุเชียงใหม และสายพันธุบุรีรัมย 60 ที่เก็บ
เกี่ยวผลในระยะความสุก 2 ระยะ คือ ที่ผลมีสีดํา - แดง และสีดําลวน จากนั้นนําไปลางน้ําสะอาด 
เก็บใสถุงแยกตามสายพันธุ และระยะความสุก ที่ตูแชเยือกแข็งอุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส  เมื่อทํา
การทดลองจึงแบงมาใชสําหรับศึกษาคุณภาพตาง ๆ ดังนี้ 
 1.  คุณภาพทางกายภาพ ไดแก 
 -  คาสี ระบบ L*a*b* วัดดวยเครื่อง Colormeter  
  2.  คุณภาพทางเคมี 
  - การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีพื้นฐาน (Proximateanalysis) ไดแก 
ความชื้น ไขมัน โปรตีน เถา เสนใย และคารโบไฮเดรต ตามวิธีของ AOAC (2000) 
  3.  ความเปนกรด - ดาง (pH) ตรวจวัดโดยเครื่อง pH meter  
  4.  ปริมาณกรดทั้งหมด (total acidity) โดยวิธีการไตเตรต ตามวิธี  AOAC (2000) 
  5. ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด (total soluble solid, TSS) โดยใชเครื่อง 
Hand refractometer 
  6.  น้ําตาลรีดิวซ  ตามวิธีของ Iland  et al. (1993)  
  7. ปริมาณวิตามินซี (ในรูปกรดแอสคอรบิค) โดยใชเครื่อง Spectrophotometer ที่
ความยาวระยะคลื่น 760 นาโนเมตร โดยดัดแปลงตามวิธีของ Bajaj and Kaur (1981) 
  8.  คา Inhibition โดยใชสาร 1, 1 - Diphenyl - 2 - picrylhydrazyl (DPPH) ดวย
เครื่อง Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 520 นาโนเมตร และคํานวณในรูปของรอยละ    

(สันติ  และวรวรรณ, 2544) 
 9.  หาปริมาณสารแอนโทไซยานินโดยใชเครื่อง Spectrophotometer   ดัดแปลง
ตามวิธีของ Fuleki et al.(1968) 

  วางแผนการทดลองแบบ 2 x 2 Factorial in Completely Randomized Design 

(Factorial  in CRD) โดยที่ปจจัยแรกคือ สายพันธุหมอน 2 สายพันธุไดแก เชียงใหม  และบุรีรัมย 
60  ปจจัยที่สองเปนระยะความสุก 2 ระยะไดแก ผลสีดํา-แดง  และผลสีดําลวน วิเคราะหอยางละ 3 
ซํ้า นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหความแปรปรวน Analysis of Variance (ANOVA) และเปรียบ
เทียบคาเฉลี่ยของตัวอยางดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)  
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 2.  ศึกษาผลของสายพันธุหมอน และปริมาณกรดในน้ําหมักตอคุณภาพของไวนหมอน  
  ใชผลหมอนสุกสีดําลวน 2 สายพันธุ คือสายพันธุเชียงใหม และสายพันธุบุรีรัมย 60  
นําหมอนแตละสายพันธุ ตีปนโดยใชเครื่องแยกกาก (pulper finisher) ช่ังน้ําหนักหมอนผสมน้ํา 
โดยมีอัตราสวนของหมอนตอน้ําสะอาดตามปริมาณกรด 4 ระดับคือ 2.5, 3.0, 3.5 และ4.0 กรัมตอ
ลิตรตามลําดับและปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด 20 องศาบริกซจากนั้นเติมไดแอมโมเนียม
ไฮโดรฟอสเฟต รอยละ 0.03  เอนไซมเพกติเนส 0.11 กรัมตอกิโลกรัม และโปแตสเซียมเมตา        
ไบซัลไฟท  150 มิลลิกรัมตอลิตร จากนั้นบรรจุลงในถังหมัก เก็บไวที่อุณหภูมิหองอยางนอย  24   
ช่ัวโมง จึงใสหัวเชื้อเร่ิมตนที่เตรียมไวรอยละ 5 ตอปริมาตรน้ําหมอน เมื่อหมักครบ 7 วัน แยกกาก
และน้ําหมักออก จากนั้นใหมีการหมักตอจนไดเปนชนิดของไวนไมหวาน และทําใหใสดวย        
เบนโทไนทรอยละ 0.1  เติมเมตาไบซัลไฟท 50  มิลลิกรัมตอลิตร 

   หัวเชื้อยีสตเร่ิมตนเตรียมโดยชั่งหมอนแตละสายพันธุผสมน้ํา ในอัตราสวนหมอนตอน้ํา
เทากับ 1:3 ปรับปริมาณกรดทั้งหมดเปน  4.0 กรัมตอลิตร  และปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด 
20 องศาบริกซ นําไปตมโดยใชอุณหภูมิ  75  องศาเซลเซียส นาน 30 นาที แลวบรรจุภาชนะโดยใช
สําลีปดจุก และหุมดวยกระดาษอะลูมิเนียมฟอยด ทําใหเย็น จนอุณหภูมิประมาณ 30 องศาเซลเซียส 
(อุณหภูมิหอง) เติมยีสตแหง S. cerevisiae  สายพันธุ Lalvin K1V-1116 สําหรับหมักไวน 
(active dried yeast) 0.1 กรัมตอลิตร ตอปริมาตรน้ําหมอนที่เตรียม ตั้งไวที่อุณหภูมิหองนาน 24  
ช่ัวโมง จึงจะไดหัวเชื้อเร่ิมตนพรอมหมักไวน 

   หลังเติมหัวเชื้อเร่ิมตนลงในน้ําหมอนแลว นําไปหมักไวที่อุณหภูมิหอง ระหวางหมักนํา
ไวนหมอนมาตรวจสอบวิเคราะหคุณภาพทางเคมี ทุก ๆ 3 วัน ดังนี้ 
 - น้ําตาลรีดิวซ ปริมาณกรด ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด (TSS) และ ความ
เปนกรด-ดาง (pH)   ตรวจสอบเชนเดียวกับขอ 1 
 - ปริมาณแอลกอฮอล โดยใชเครื่อง Ebulliometer 
 ศึกษาคุณภาพทางดานกายภาพ  และเคมีในขั้นตอนสุดทายของกระบวนการหมัก ดังนี้ 
 -  คาสี ระบบ L*a*b* 
 - ปริมาณซัลเฟอรทั้งหมด (total sulfer) และซัลเฟอรอิสระ (free sulfer) ตามวิธี
ของ Iland et al. (1993) 
 วางแผนการทดลองแบบ 2 x 4 Factorial in CRD โดยที่ปจจัยแรกคือ สายพันธุหมอน 2 
สายพันธุไดแก เชียงใหม  และบุรีรัมย 60  ปจจัยที่สองเปนปริมาณกรด 4 ระดับ ไดแก  2.5  3.0  3.5 
และ4.0 กรัมตอลิตร นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบคา
เฉลี่ยของตัวอยางดวยวิธี DMRT 
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 ศึกษาคุณภาพทางดานประสาทสัมผัส โดยใชผูทดสอบชิมที่ผานการฝกฝนจํานวน 15 คน  
ทําการวิเคราะหใหคะแนนดาน  ความใส  สี  ความซับซอนของกลิ่น  รสชาติ  ความเปนกรด        
ขอบกพรอง และคุณภาพทั่วไป ในแตละคุณภาพมีการกําหนดคะแนนโดยมีการใหคะแนน  5-0   
จากชอบมากถึงไมชอบมากตามลําดับ  แลวทําการประเมินคุณภาพ   จากคะแนนที่ไดคูณกับน้ํา
หนักของปจจัยคุณภาพ  ตามวิธีของ  Yair. (1996) วางแผนการทดลองแบบ  2x4  Factorial  in  

Randomized  Complete Block Design (Factorial in RCBD)  โดยที่ปจจัยแรกคือ   สายพันธุ
หมอน   2  สายพันธุ   ไดแก เชียงใหม  และบุรีรัมย 60  ปจจัยที่สองเปนปริมาณกรด 4 ระดับ ไดแก  
2.5,  3.0,  3.5 และ 4.0 กรัมตอลิตร  นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวอยางดวยวิธี DMRT 
 

 3.  ผลของสายพันธุยีสตตอคุณภาพไวนหมอน  
  ศึกษาสายพันธุหมอนไดแก  สายพันธุบุรีรัมย 60 โดยทําการหมักไวนตามวิธีในขอ 
2  ซ่ึงใชเชื้อยีสต S. cerevisiae สําหรับหมักไวนเปนยีสตแหง (active dry yeast) จํานวน 4 สาย
พันธุ ไดแก  สายพันธุ Lalvin  EC-1118  สายพันธุ Lalvin K1V-1116  สายพันธุ Fermivin 

(7013) และสายพันธุ Fermivin PDM (9068) เตรียมน้ําหมอนสําหรับหมักเชนเดียวกับขอ 2       
ติดตามผลระหวางการหมัก โดยเก็บตัวอยางไวนตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงองคประกอบทางดาน
เคมีทุก ๆ  3 วัน ตรวจสอบคุณภาพทางดานกายภาพ และเคมีในขั้นตอนสุดทายของกระบวนการ
หมัก วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) วิเคราะหอยางละ 3 
ซํ้า นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวอยาง
ดวยวิธี DMRT และศึกษาคุณภาพทางดานประสาทสัมผัส เชนเดียวกับวิธีในขอ 2 โดยวางแผนการ
ทดลองแบบ Randomized  Complete Block Design (RCBD) นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหความ
แปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวอยาง  ดวยวิธี DMRT 
 

 4.  ผลของระยะความสุกตอคุณภาพของไวนหมอน  
   ศึกษาสายพันธุหมอน ไดแก สายพันธุบุรีรัมย 60 โดยทําการหมักไวนตามวิธีใน
ขอ 2 ซ่ึงศึกษาระยะความสุก 2 ระยะ คือ ผลหมอนที่มีสีดํา-แดง และสีดําลวน ใชสายพันธุยีสตที่
เหมาะสมจากขอ 3 เพื่อหมักไวน ติดตามผลระหวางการหมักโดยเก็บตัวอยางไวนตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงองคประกอบทางดานเคมีทุก ๆ 3 วัน ตรวจสอบคุณภาพทางดานกายภาพ และเคมีใน
ขั้นตอนสุดทายของกระบวนการหมัก  วางแผนการทดลองโดยวิธี  T-test  นําขอมูลที่ไดไป
วิเคราะหความแปรปรวน ANOVA และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวอยาง ศึกษาคุณภาพทางดาน
ประสาทสัมผัส เชนเดียวกับวิธีในขอ 2 


