
 

 

 

 
บทที่ 3 

อุปกรณ และวิธีการวิจยั 
 
3.1 วัตถุดิบท่ีใชในการวิจัย 
 1.  หมอน พันธุเชียงใหม  จากศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ   
พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม 
 2.  เสาวรสผลสีมวง จากตลาดเมืองใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 3.  สับปะรดพนัธุปตตาเวยี จากตลาดเมืองใหม อําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม 
 4.  น้ําตาลทรายขาว (ตรามิตรผล) 
 3.2 สารเคมีท่ีใชในการวเิคราะหคุณภาพ   

1.  สารเคมีท่ีใชวิเคราะหปริมาณนํ้าตาลรีดวิซ  (Iland  et  al.,  2000) 
 -  Sodium  thiosulphate (Ajex, Australia) 
 -  Sulfuric  acid (Merck, Germany)   
 -  Sodium  hydroxide (Merck, Germany)    
 -  Soluble  starch (Food grade) 
 -  Copper  sulphate (Merck, Germany)    
 -  Sodium  potassium  tartrate (Merck, Germany)    
 -  Potassium  iodide (Ajex, Australia)  
2.  สารเคมีท่ีใชในการวิเคราะหปริมาณกรดท้ังหมด  (AOAC, 2000) 

 -  0.1 M  Sodium hydroxide (Merck, Germany)      
 -  1% Phenolphthalein  indicator (May & Baker, England)  
 3.  สารเคมีท่ีใชในการวิเคราะหปริมาณวิตามีนซี (AOAC, 2000) 
  - 2,6 ไดคลอโรฟนอลอีนโดฟนอล (2,6 dichlorophenolindophenol; C12HCL2NO2.2H2O,  
  Merch, Germany) 
  - กรดแอสคอรบิค (ascorbic acid) 
  - เอธิลแอลกอฮอล (ethyl alcohol) ความเขมขน 70% 
 4.  อาหารเล้ียงท่ีใชในการวิเคราะหเช้ือจุลินทรียท้ังหมดและเช้ือยีสตและรา  (BAM, 2001) 

-  10%  Tartaric acid  (Merck, Germany) 
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-  Lauryl sulfate tryptose broth (Merck, Germany) 
-  0.1% Peptone water  (Merck, Germany) 
-  Potato dextrose agar (Merck, Germany) 

   -  Plate count agar (Merck, Germany) 
  -  Brilliant green lactose bile broth (Merck, Germany) 
3.3 วัสดุอุปกรณ และเคร่ืองมือ 
 1.  เคร่ืองวัดปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด  ขนาด 0-32  และ 28-62 ๐Brix 
 (Hand refractometer : ATAGO  Model N-2E, Japan) 
         2.  เคร่ืองวัดคาความเปนกรด- ดาง (pH meter : Cyber scan-510, Singapore) 
 3.  เคร่ืองวัดสี  (Minolta chroma meter : CR-300, Japan) 
 4.  เคร่ืองวัดความขนหนืด (Viscosity meter)  
 5.  ขวดแกวขนาดบรรจุ 250 ml พรอมฝาจบี 
 6.  เคร่ืองช่ังดิจิตอล (Tanita, KD-200, China) 
 7.  เคร่ืองช่ังไฟฟาทศนิยม  2  ตําแหนง  (Ohaus  TS2KS, USA) 
         8.  เคร่ืองช่ังไฟฟาทศนิยม  4  ตําแหนง  (AND HR-200, Japan)  

9. เคร่ืองปนอาหาร (Smart blender : Sharp Model: EM-11, Japan) 
10. เคร่ืองสรางผลึกน้ําแข็ง ICE START  (R22 Compressor 2 H.P) 
11. เคร่ืองเหวีย่งแยกแบบตะกรา (Basket centrifuge) 

 12.  เทอรโมมิเตอร (Thermometer) 
  13.   เคร่ืองปดฝาขวด 
 14.  นาฬีกาจบัเวลา 

15. ชุดเคร่ืองมือ และอุปกรณวิเคราะหเช้ือจุลินทรีย 
 16.  ชุดเคร่ืองมือท่ีใชในการไตรเทรต            

17.  อุปกรณอ่ืน  ๆ ท่ีเกี่ยวของ  ไดแก  ถุงพลาสติก (ถุงเย็น)  ผาขาวบาง  มีด หมอ  เขียงไม
และพลาสติก ยางรัด ชามขนาดใหญ และชอนตักสาร  

3.4 วิธีการวิจัย 
 3.4.1 การเตรียมน้ําผลไมสกัดคุณภาพดานกายภาพ และดานเคมีของน้าํผลไมแตละชนิด 
     งานวิจยันีใ้ชผลไม 3 ชนิดคือ หมอนพันธุเชียงใหม  เสาวรสผลสีมวง  และสับปะรดพันธุ
ปตตาเวยี  ซ่ึงน้ําผลไมแตละชนิดนั้นมีวิธีการสกัดท่ีแตกตางกันดังนี ้
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    1)  น้ําหมอนสกัด   คัดเลือกเอาผลหมอนท่ีมีความสุกเต็มท่ีเปนสีมวงดําท้ังผล  ลางให
สะอาดผ่ึงใหสะเด็ดน้ํา นําไปบดใหละเอียดค้ันเอาเฉพาะสวนท่ีเปนน้ําออก โดยใชเคร่ืองเหวี่ยงแยก
แบบตะกรา และเคร่ืองบีบค้ันดวยแรงดนั จากนั้นกรองผานผาขาวบางสามช้ันเปนจํานวนสองคร้ัง
เพื่อแยกเอาอนุภาคของแข็งท่ีมีขนาดใหญออกไป  ไดเปนน้ําผลหมอนสกัด  
    2) น้ําเสาวรสสกัด  เลือกผลเสาวรสท่ีมีความสุกพอดี และไมเปนโรค นําไปลางใหสะอาด 
ผาเปนสองสวนควานเอาเมล็ดออก ปนดวยเคร่ืองปนเบา ๆ ค้ันเอาเฉพาะสวนท่ีเปนน้าํออก โดยการ
เหวีย่งแยกดวยเคร่ืองเหวี่ยงแยกแบบตะกรา กรองผานผาขาวบางสามช้ันเปนจํานวนสองคร้ัง เพื่อ
แยกเอาอนุภาคของแข็งท่ีมีขนาดใหญออกไป ไดเปนน้าํเสาวรสสกัด   
    3) น้ําสับปะรดสกัด  คัดเลือกผลสับปะรดท่ีมีความสุกพอดี  ไมมีโรค นําไปปอกเปลือก
หั่นเปนช้ินพอเหมาะ ปนดวยเคร่ืองปน แลวเหวี่ยงแยกเอาเฉพาะสวนท่ีเปนน้ําออก  โดยใชเคร่ือง
เหวีย่งแยกแบบตะกรา และเคร่ืองบีบค้ันดวยแรงดัน จากน้ันกรองผานผาขาวบางสามช้ันเปนจํานวน
สองคร้ัง เพื่อแยกเอาอนภุาคของแข็งท่ีมีขนาดใหญออกไป ไดเปนน้ําสับปะรดสกัด 
 จากน้ําผลไมสกัดท่ีไดท้ัง 3  ชนิด นํามาคํานวณหาปริมาณของผลผลิตท่ีไดจากการสกัด 
(%yield) ตอน้ําหนกัของวตัถุดิบท่ีใชท้ังหมด และทําการตรวจวิเคราะหดานคุณภาพตาง ๆ เปน
จํานวน 3 ซํ้า ในน้ําผลไมสกัดแตละชนดิดงันี้ 

  -     คาสีโดยการใช   Chroma Meter: CR-310, Minolta Camera.  Co., Ltd., 1991 
   -     คาความเปนกรด-ดาง  (pH) (AOAC, 2000) 
  -     ปริมาณกรดท้ังหมด (Total acidity) ในรูปของกรดซิตริก ดวยวิธีการไตเตรท 

  ดวย  0.1 N  NaOH  (AOAC, 2000) 
- ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด (Total soluble solids)  โดยวัดดวยเคร่ือง 

   Hand Refract meter   (AOAC, 2000) 
-   ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซ  โดยวธีิ  Rebelein method (Iland  et  al, 2000) 

   3.4.2 ศึกษาอัตราสวนท่ีเหมาะสมของน้ําผลไมผสม 
  งานวิจยัน้ีหาอัตราสวนท่ีเหมาะสมของนํ้าผลไมท้ัง 3 ชนิดเชน น้ําหมอนสกัด น้ําเสาวรส
สกัด และนํ้าสับปะรดสกัด  เพื่อใหไดสูตรน้ําผลไมผสมท่ีผูบริโภคยอมรับมากท่ีสุด โดยใชแผนการ
ทดลองแบบ Mixture Design ซ่ึงเปนแผนการทดลองท่ีใชในการหาอัตราสวนของสวนผสม โดยใช
หลักการที่วา เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอัตราสวนของสวนประกอบใด สวนประกอบท่ีเหลือในสูตร
จะตองมีการเปล่ียนแปลงดวย และผลรวมของสวนประกอบท้ังหมดตองเทากับ 1.0 หรือ 100% โดย
กาํหนดระดับตํ่าสุด (lowest level) และสูงสุด (highest level) ของน้ําผลไมสกัดแตละชนิด คือ น้ํา
หมอนสกัด  5-15%  น้ําเสาวรสสกัด 5-25% และนํ้าสับปะรดสกัด  60-90%  (ไพโรจน, 2550)  ได
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เปนสูตรน้ําผลไมผสมท้ังหมด 10 สูตร เติมน้ําตาลทรายเพ่ือปรับใหไดปริมาณของแข็งท่ีละลายได
ท้ังหมดเปน 16.5๐Brix ในแตละสูตร น้ําผลไมผสมในแตละสูตรบรรจุในขวดพลาสติกทนความ
รอน (ซ่ึงสามารถสามารถตมในน้ําเดือดได) นําไปตมในน้าํเดือด    เร่ิมจับเวลาเม่ือน้ําเร่ิมเดือดนาน 
5 นาที แลวทําใหเย็นโดยการจุมในน้ํา จากน้ันนําไปเปรียบเทียบการยอมรับทางดานประสาทสัมผัส  
โดยใชผูทดสอบชิมจํานวน 50 คน ประเมินผลทางประสาทสัมผัสในดานลักษณะปรากฏ  สี  กล่ิน  
รสชาติ และความชอบโดยรวม  โดยการใหคะแนนการยอมรับแบบ  9 Point Hedonic scale           
(1 คือไมชอบมากท่ีสุด และ 9 คือชอบมากท่ีสุด) จากขอมูลทดสอบชิมท่ีได นําไปวิเคราะหดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป Design Expert เพื่อใหโปรแกรมคํานวณหาสูตรท่ีเหมาะสม และคะแนน
คุณภาพท่ีนาจะไดรับจากผูทดสอบชิม 
  3.4.3 ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการทําน้าํผลไมผสมเขมขนโดยใชเทคนิคแบบแชเยอืกแข็ง 
               นําน้ําผลไมผสมท่ีมีอัตราสวนท่ีเหมาะสมที่ไดจากการคัดเลือกจากขอ 3.4.2 ใสลงใน
เคร่ืองสรางผลึกน้ําแข็ง ใชเวลาในการสรางผลึกน้ําแข็งท่ีแตกตางกนั 3 ระดับ คือ 20 40 และ          
60 นาที จากนั้นนําสวนผสมท่ีไดไปเหวีย่งแยกเอาเกร็ดน้ําแข็งออก เปนจํานวน 3 คร้ัง คือคร้ังท่ี       
1 2 และ 3 โดยแตละคร้ังใชเวลาในการเหวีย่งแยก 10 นาที นําน้ําผลไมเขมขนท่ีไดจากการเหวี่ยง
แยกในแตละครั้งไปตรวจวิเคราะหคุณภาพเชนเดียวกนักับขอ 3.4.1 และวิเคราะหเพิ่มดงันี้ 

   -   คาความหนดื  โดยเคร่ืองวัดความหนดื  Brookfield viscometer   มีหนวยเปน 
   เซนติพอยต (cP)  
          -     วิตามินซี ดวยวิธีการไตเตรท (AOAC, 2000) 

 จากขอมูลท่ีไดนําไปวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of variance, ANOVA) และ
เปรียบเทียบคาเฉล่ียโดยวิธี Duncan’s new multiple range test (DMRT)  
  3.4.4 ศึกษาระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการฆาเชื้อในน้ําผลไมผสมเขมขน  
    ทําการตรวจวิเคราะหหาปริมาณเช้ือจุลินทรียท้ังหมด (total  plate  count)  เช้ือยีสต  
และรา (yeasts  and  molds) เร่ิมตน (กอนการฆาเช้ือ) ของน้ําผลไมผสมเขมขนท่ีได แลวบรรจนุ้าํ
ผลไมผสมเขมขนลงในขวดแกวขนาด 250 ml นําไปตมฆาเช้ือในน้ําเดือด เปนระยะเวลาแตกตาง
กัน คือ 2  4 และ 6 นาที ตามลําดับ ครบเวลาแลวทําใหเย็น โดยการจุมลงในนํ้า  ทําการตรวจ
วิเคราะหหาปริมาณเช้ือจุลินทรียท้ังหมด เช้ือยีสต  และรา หลังการฆาเช้ือ  จากนัน้นําไปเก็บรักษา
ไวท่ีอุณหภูมิหองเปนเวลา 30 วัน ครบเวลาการเก็บรักษา  นําน้ําผลไมผสมเขมขนท่ีไดไปตรวจ
วิเคราะหหาปริมาณเช้ือจุลินทรียท้ังหมด เช้ือยีสตและรา 
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 3.4.5 ศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑน้าํผลไมเขมขนหลังการเก็บรักษา 
 นําผลิตภัณฑท่ีผานการฆาเช้ือดวยเวลาท่ีเหมาะสมจากขอ 3.4.4 จากการเก็บรักษาใน
อุณหภูมิหองเปนระยะ 30 วนั ไปทําการตรวจวเิคราะหคุณภาพดานกายภาพ และดานเคมี เชนเดียว 
กับขอ  3.4.3 วางแผนการทดลองโดยวิธีสุมตลอด (Completely  Randomized  Design, CRD) 
จากนั้นนําน้ําผลไมเขมขนท่ีไดไปเจือจางดวยน้ําสะอาดประมาณหน่ึงเทา แลวทดสอบคุณภาพการ
ยอมรับทางประสาทสัมผัส เพื่อเปรียบเทียบกับน้ําผลไมผสมพรอมดื่ม 100% (ในอัตราสวน
เดียวกัน) และน้ําผลไมผสมเขมขนบรรจุขวด ใชผูทดสอบชิมจํานวน 50  คน โดยการใหคะแนนการ
ยอมรับแบบ  9 Point Hedonic scale (1 คือไมชอบมากท่ีสุด และ 9 คือชอบมากท่ีสุด) วางแผนการ
ทดลองแบบ Randomized Complete  Block  Design (RCBD)  วิเคราะหความแปรปรวน (Analysis 
of  Variance, ANOVA)  และเปรียบเทียบคาเฉล่ียโดยวิธี  Duncan’s  New  Multiple  Range  Test 
(DMRT)  ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95%   
 
  
 


