
 บทท่ี 3 
อุปกรณและวิธีการทดลอง 

 
3.1 อุปกรณ 
        1.   วัตถุดิบ 
      -  บัวบก  (จากตลาดเมืองใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม) 
      -  น้ําสะอาด  (น้ําดืม่วังน้าํคาง) 
        2.  อุปกรณและเคร่ืองมือในการทดลอง 

     -  เคร่ืองปน (ยีห่อ Moulinex) 
      -  ผาขาวบาง 
      -  บีกเกอร 
      -  ขวดพลาสติก  
      -  กระบอกตวง  
      -  เคร่ืองช่ังทศนิยม 2 ตําแหนง  
      -  หมอสแตนเลส  
      -  เตาแกส 
      -  เคร่ืองโอหมิก ฮีทต้ิง (ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 
     -  คอมพิวเตอร (Acer : model 4315, Chinese Taipei)   
     -  บีกเกอร 
     -  ขวดรูปชมพู 
     -  ขวดพลาสติกสําหรับเกบ็ตัวอยาง 
     -  หลอดทดลองขนาด 16 x 100 มิลลิเมตร 

    -  จานเพาะเล้ียงเช้ือ 
    -  หลอดดกักาซ 
    -  ฝาปดหลอดทลอง 

         -  ตะแกรงสําหรับใสหลอดทดลอง 
     -  ขวดแกวขนาด 250 และ 500 ml
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     -  ไมโครปเปต 
     -  ตูบมเพาะเช้ือ  (Incubator) 
     -  อางน้ําควบคุมอุณหภูมิ (water bath) 

    -  เคร่ืองวัดสี  (Minolta, Model CR300: Japan) 
    -  เคร่ืองวัดปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าไดท้ังหมด (Refractometer) 
    -  เคร่ืองวัดความเปนกรด-ดาง (Consort® : C830T, Belgium) 
    -  หมอนึ่งฆาเช้ือความดันไอน้ํา (Autoclave, Thailand) 
    -  Anaerobic  jar 

        3.  อาหารเล้ียงเช้ือและสารเคมีท่ีใชในการทดลอง 
     -  Plate  count  agar (Merck, Germany) 
     -  Lauryl tryptose broth (Merck, Germany) 
     -  Brilliant green lactose bile broth, 2% (Merck, Germany) 
                  -  Levine's eosin-methylene blue agar (Merck, Germany) 
        -  Baird-Parker medium (Merck, Germany) 
                  -  Brain heart infusion broth  (Merck, Germany) 
     -  Tryptose-sulfite-cycloserine agar (Merck, Germany) 
     -  Potato dextrose agar (Merck, Germany) 
     -  Maximum Recovery Diluent (Oxoid, England) 
     -  Egg yolk 
     -  Tartaric acid, 10% (Merck, Germany) 

    -  Gram stain reagents  
    -  Coagulase plasma (rabbit) with EDTA 
    -  Anaerobic gas pack (Merck, Germany) 

        4.  สวนประกอบของอุปกรณใหความรอนแบบโอหมิก 
        อุปกรณใหความรอนแบบโอหมิก (ภาพ 3.1) ประกอบดวยสวนประกอบสําคัญ  ดังนี ้

1.  Thermocouple  ทําหนาท่ีเปนตัววัดอุณหภูมิใน Heating Chamber 
 2.  Heating chamber ทําหนาท่ีเปนสวนใหความรอนแกตัวอยางอาหาร โดยผาน electrode 
ท่ีมีขนาด 4.4 x 4.5 เซนติเมตร ทําจาก stainless steel 



 42

 3. Temperature control ทําหนาท่ีควบคุมอุณหภูมิใน heating chamber และแสดงอุณหภูมิ
ใน heating chamber อุณหภูมิท่ีต้ังคา รวมทั้งคาทางไฟฟาของอุปกรณ โดยการควบคุมและบันทึก
ผลตัวแปรจะผานเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 4.  Main witch ทําหนาท่ีปด-เปดเพื่อใหกําลังไฟฟาแกอุปกรณใหความรอนแบบโอหมิก  
 5.  Voltage regulator ทําหนาท่ีควบคุมระดับความตางศักยไฟฟาไฟฟาท่ีใหแกอุปกรณให
ความรอนแบบโอหมิก 
 6.  Cooling chamber ทําหนาท่ีลดอุณหภูมิของตัวอยางท่ีผานการใหความรอนจากสวนของ 
heating chamber      
 
 
   
 
                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3.1  สวนประกอบของอุปกรณใหความรอนแบบโอหมิก 
3.2 วิธีการทดลอง 
 3.2.1.  การเตรียมน้ําบัวบก 
 นําลําตนและใบของบัวบกปริมาณ  200  กรัม มาลางดวยน้าํสะอาด 3 คร้ัง  จากนัน้นําไป
ผสมกับน้ําท่ีผานการตมใหเดือดแลวท้ิงไวใหเย็นท่ีอุณหภูมิหอง  300  มิลลิลิตร  และนําไปปนให
ละเอียดดวยเคร่ืองปน ดวยความเร็วสูงสุด นาน 1–2 นาที จากนั้นนําไปกรองดวยผาขาวบาง 2 ช้ัน  
โดยจะนําสวนท่ีเปนน้ําบัวบกท่ีกรองไดประมาณ  300  มิลลิลิตรมาผสมกับน้ําตมสุกปริมาตร  700  
มิลลิลิตร  จะไดน้ําบัวบกปริมาตรรวม  1,000  มิลลิลิตร (ยุวดี, 2540) 

Thermocouple 

Heating chamber 

Temperature 
control 

 Main witch  

Voltage Regulator 

Cooling chamber 
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3.2.2.  การศึกษาผลของความตางศักยไฟฟาไฟฟาและอุณหภูมิท่ีตั้งคาตอความเสถียรของ
อุณหภูมิของนํ้าบัวบกในสวนใหความรอนของอุปกรณใหความรอนแบบโอหมิก 

นําน้ําบัวบกท่ีไดมาจากการเตรียมตามขอ  3.2.1  มาผานการใหความรอนแบบโอหมิก  โดย
จะทําการผันแปรคาความตางศักยไฟฟาไฟฟาไว  3  ระดับ  คือ  100, 150 และ 200  โวลต  และผัน
แปรอุณหภูมิท่ีแตละความตางศักยไฟฟาไฟฟา  3  อุณหภูมิ  คือ  60, 70 และ 80 oC โดยท่ีแตละ
อุณหภูมิทําการคงอุณหภูมิ (holding) นาน  20  นาที  และทําการบันทึกคาความตางศักยไฟฟา เวลา 
และอุณหภูมิดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร  ทุก 1 วินาที   

วางแผนการทดลองแบบ 3 x 3 Factorial in Completely Randomized Design (CRD) 
ตัวอยางละ 3 ซํ้า ขอมูลการทดลองที่ไดนํามาวิเคราะหคาความแปรปรวน (Analysis of Variance, 
ANOVA) ความแตกตางของคาเฉล่ียทดสอบโดยวิธี Duncan New Multiple Rank Test (DNMRT) 
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 %  

3.2.3.  การศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาท่ีเหมาะสมตอการพาสเจอไรซน้ําบัวบกโดยการ
ใหความรอนแบบโอหมิก   
 นําน้ําบัวบกท่ีไดมาจากการเตรียมตามขอ  3.2.1  มาผานการใหความรอนดวยอุปกรณให
ความรอนแบบโอหมิก โดยทําการผันแปรอุณหภูมิไว  3  อุณหภูมิ  คือ  60, 70 และ 80 oC โดยทํา
การผันแปรเวลาในการคงอุณหภูมิท่ีแตละอุณหภูมิ  3  ระดับเชนกัน  คือ  10, 20 และ 30 นาที ท่ี
ความตางศักยไฟฟาไฟฟาท่ีทําใหอุณหภูมิในสวนใหความรอนของอุปกรณใหความรอนแบบ   
โอหมิกมีความเสถียรมากท่ีสุดตามผลการศึกษาในขอ  3.2.2.  ตัวอยางท่ีผานการใหความรอนท่ีแต
ละอุณหภูมิและเวลาในการคงอุณหภูมิ จะถูกนํามาวิเคราะหสมบัติทางดานกายภาพ  เคมี  และ          
จุลชีววิทยา โดยจะทําการเปรียบเทียบสมบัติดังกลาวกับตัวอยางน้ําบัวบกท่ีไมไดผานกระบวนการ
ทางความรอน (ตัวอยางควบคุม)   ดังตอไปนี้ คือ   

สมบัติทางกายภาพ 
- คาสี  (color)       (Minolta : Model CR300) 

สมบัติทางเคมี 

- ปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าไดท้ังหมด             (Refractometer) 
- คาความเปนกรด-ดาง (pH meter)            (Consort® : C830T) 

สมบัติทางจุลินทรีย 

- ปริมาณจุลินทรียท้ังหมด (total plate count)  (BAM 2001) 
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- S.  aureus      (BAM 2001) 
- C.  perfringens     (BAM 2001) 
- Coliform และ E.  coli    (BAM 2002) 
- ปริมาณยีสตและรา (yeast and mold)   (BAM 2001) 

วางแผนการทดลองแบบ 3 x 3 Factorial in CRD ตัวอยางละ 3 ซํ้า ขอมูลการทดลองท่ีได
นํามาวิเคราะหคาความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) ความแตกตางของคาเฉล่ีย
ทดสอบโดยวิธี Duncan New Multiple Rank Test (DNMRT) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ท่ี
ระดับความเช่ือม่ัน 95 % 

3.2.4.การศึกษาการเปล่ียนแปลงสมบตัิทางจุลชีววิทยาของน้ําบัวบกท่ีผานการใหความรอน
แบบโอหมิกในระหวางการเก็บรักษานาน 4 สัปดาห 

นําน้ําบัวบกที่ผานการใหความรอนแบบโอหมิกจากขอ 3.2.4. มาเก็บรักษาในตูเย็นท่ีมี
อุณหภูมิ 4 oC เปนเวลานาน 4 สัปดาห โดยจะทําการวิเคราะหหาปริมาณจุลินทรียท้ังหมดและ
ปริมาณยีสตและราตามวิธีเชนเดียวกันกับขอ 3.2.3 ในสัปดาหท่ี 1, 2, 3  และ 4  ของการเก็บรักษา 

วางแผนการทดลองแบบ The Randomized Complete Block Design (RCBD) นําขอมูลท่ี
ไดนํามาวิเคราะหคาความแปรปรวน (ANOVA) ความแตกตางของคาเฉล่ียทดสอบโดยวิธี DNMRT 
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 % 
 3.2.5. การศึกษาผลของปริมาณน้ําตาลและอุณหภูมิตอการเปล่ียนแปลงคาสีของนํ้าบัวบกท่ี
ผานการใหความรอนแบบโอหมิก 
 ทําการเตรียมน้ําบัวบกตามขอ  3.2.1  โดยจะทําการผันแปรปริมาณนํ้าตาล  3  ระดับ คือ
ปริมาณนํ้าตาล  0, 10  และ 15 % (w/v)  จากนั้นนํามาผานการใหความรอนแบบโอหมิก  ซ่ึงจะทํา
การผันแปรอุณหภูมิ  3  อุณหภูมิเชนกัน  คือ  60, 70 และ 80 oC โดยจะคงอุณหภูมิท่ีผันแปรเปน
เวลานาน  30  นาทีทุกอุณหภูมิ  โดยจะเลือกคาความตางศักยไฟฟาจากผลการทดลองขอ  3.2.2.  ท่ี
ทําใหอุณหภูมิของน้ําบัวบกมีความเสถียรมากท่ีสุด  ตัวอยางท่ีผานการใหความรอนท่ีอุณหภูมิแตละ
อุณหภูมิและคงอุณหภูมิตามระยะเวลาท่ีกําหนด จะถูกนํามาวิเคราะหสมบัติทางกายภาพ ไดแก คาสี 
โดยเคร่ืองวัดสี (Minolta : Model CR300) 

วางแผนการทดลองแบบ 3 x 3 Factorial in CRD ตัวอยางละ 3 ซํ้า ขอมูลการทดลองท่ีได
นํามาวิเคราะหคาความแปรปรวน (ANOVA) ความแตกตางของคาเฉล่ียทดสอบโดยวิธี DNMRT 
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 % 

 
 


