
บทท่ี  4 
ผลการทดลองและวิจารณผล 

 
4.1  ผลของความตางศักยไฟฟาท่ีมีอุณหภูมิท่ีตั้งคา (set temperature) ตอความเสถียรของอุณหภูมิ
ของนํ้าบัวบก (actual temperature) ในสวนใหความรอนของอุปกรณใหความรอนแบบโอหมิก 
        การศึกษาผันแปรความตางศักยไฟฟา 3 ระดับ คือ 100, 150 และ 200 โวลต โดยท่ีแตละความ
ตางศักยไฟฟาทําการผันแปรอุณหภูมิท่ีต้ังคา 3 อุณหภูมิ คือ 60, 70 และ 80 oC ผลจากการติดตามการ
เปล่ียนแปลงของอุณหภูมิในสวนใหความรอนของอุปกรณใหความรอนแบบโอหมิกไดผลดังตาราง4.1 
ตาราง 4.1 อัตราการใหความรอนและความเสถียรของอุณหภูมิของน้ําบัวบก 

ปจจัย 
การทดลอง 

อัตราการให 
ความรอน (oC/นาที) 

 อุณหภูมิใน 
heating chamber(oC) 

set temp - actual temp  
(oC) 

60 oC 100 V 13.52a 60.00 ± 0.35a 0.00 
70 oC 100 V 15.31b 70.54 ± 0.61b 0.54 
80 oC 100 V 14.68c 80.94 ± 2.88c 0.94 
60 oC 150 V 31.86d 61.29 ± 1.71d 1.29 
70 oC 150 V 31.60e 70.96 ± 0.73e 0.96 
80 oC 150 V 36.62f 82.84 ± 1.65f 2.84 
60 oC 200 V 64.57g 63.69 ± 4.20g 3.69 
70 oC 200 V 63.82h 72.30 ± 3.68h 2.30 
80 oC 200 V 57.22i 85.18 ± 3.69i 5.18 

หมายเหตุ      -  คาที่แสดงในตาราง คือ คาเฉล่ีย ± คาเ มาตรฐาน จากการทดลอง 3 ซ้ํา 
      -  ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (a-i) ที่แตกตางกันตามแนวต้ัง แสดงวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

          ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % 

           
        จากผลการทดลองจะพบวา  อัตราการใหความรอนของน้ําบัวบกในการทดลองทุกสภาวะมี
ความแตกตางกันอย างมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p≤0.05) โดยท่ีระดับความตางศักยไฟฟา ท่ี
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ความตางศักย 100 โวลต
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อุณหภูมิ 60 oC จะมีอัตราการใหความรอน (heating rate) สูงท่ีสุด คือ 64.57 oC/นาที ในขณะท่ีระดับ
ความตางศักยไฟฟา 100 โวลตท่ีอุณหภูมิ 60 oC มีอัตราการใหความรอนตํ่าท่ีสุด คือ 13.52 oC/นาที 
งานวิจัยของปนิธัตถ (2545) นั้นพบวา สภาพการนําไฟฟาของนมเปร้ียวมีคาสูงข้ึนเม่ือความเขม
สนามไฟฟาเพิ่มข้ึนซ่ึงเม่ือสภาพการนําไฟฟาของอาหารเพิ่มข้ึนก็จะทําใหอาหารรอนเร็วข้ึนเชนกัน
ซ่ึงการเพ่ิมระดับความตางศักยไฟฟาหรือความเขมสนามไฟฟาจะเปนการเพ่ิมพลังงานใหกับระบบ
การใหความรอนแบบโอหมิกทําใหมีอัตราการเพ่ิมอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน แตเม่ือพิจารณาความเสถียรของ
อุณหภูมิของน้ําบัวบกนั้นพบวา ท่ีระดับความตางศักยไฟฟา 100 โวลตมีความเสถียรของอุณหภูมิ
มากท่ีสุด โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียของอุณหภูมิในขณะท่ีทําการคงอุณหภูมิของน้ําบัวบกและคา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ  60.00 ± 0.35 สวนท่ีระดับความตางศักยไฟฟา 200 โวลตท่ีอุณหภูมิ 60 oC มี
ความเสถียรของอุณหภูมินอยท่ีสุด คือ 63.69 ± 4.20  ซ่ึงความเสถียรของอุณหภูมิของน้ําบัวบกทุก
สภาวะมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) โดยท่ีระดับความตางศักยไฟฟาท่ีตํ่า      
(100 โวลต) ท่ีอุณหภูมิตํ่า (60 oC) อุณหภูมิของน้ําบัวบกจะมีความเสถียรสูง แตเม่ือระดับความตาง
ศักยไฟฟาเพิ่มข้ึนแตยังใชอุณหภูมิท่ีตํ่าอยู  ความเสถียรของอุณหภูมิก็จะลดลงเชนกัน ดังนั้น ในการ
ประยุกตใชความรอนแบบโอหมิกจึงมีตัวแปรท่ีสําคัญในการควบคุมอุณหภูมิ คือ ระดับความตาง
ศักยไฟฟาหรือความเขมของสนามไฟฟา และอุณหภูมิท่ีใชงาน และสภาพการนําความรอนของ
อาหาร ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของปณิธัตถ (2545) พบวา ความเขมสนามไฟฟาแปรผันตรงกับ
อัตราการเพ่ิมอุณหภูมิของนมเปร้ียว และแปรผกผันกับความเสเถียรของอุณหภูมิ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพ 4.1  การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของน้ําบัวบกท่ีความตางศักยไฟฟา  100 โวลต 
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ความตางศักย 150 โวลต
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ความตางศักย 200 โวลต
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ภาพ 4.2  การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของน้ําบัวบกท่ีความตางศักยไฟฟา  150 โวลต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.3  การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของน้ําบัวบกท่ีความตางศักยไฟฟา 200 โวลต 
         
       จากกราฟในภาพ 4.1 – 4.3 แสดงการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิและความเสถียรของอุณหภูมิท่ีระดับ
ความตางศักยไฟฟา 100, 150 และ 200 โวลตท่ีอุณหภูมิตางๆ (60, 70 และ 80 oC) เม่ืออุณหภูมิของ
น้ําบัวบกเพิ่มข้ึนถึงอุณหภูมิท่ีกําหนดไว ระบบจะหยุดการใหกระแสไฟฟาและรักษาอุณหภูมิในอยู
ในระดับท่ีกําหนดไว แตในการทดลองน้ีพบวา การใหความรอนแบบโอหมจะทําใหระบบมี
อุณหภูมิสูงกวาระดับอุณหภูมิท่ีกําหนดแลวจึงปรับเขาสูระดับท่ีกําหนดไว เนื่องจาก ความรอนท่ี
เกิดข้ึนเปนความรอนท่ีมาการใหกระแสไฟฟาโดยจายผานตัวเก็บประจุ (capacitor) เม่ือถึงอุณหภูมิ
ท่ีกําหนดระบบจะหยุดการจายกระแสไฟฟา แตยังมีกระแสไฟฟาบางสวนท่ีคงเหลืออยูในตัวเก็บ
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ประจุซ่ึงสามารถเปล่ียนจากพลังงานไฟฟาเปนพลังงานความรอนได จึงสงผลทําใหอุณหภูมิเพิ่ม
จากระดับท่ีกําหนดไว (Vicente et al., 2006) โดยเฉพาะท่ีระดับความตางศักยไฟฟา 200 โวลตท่ี
อุณหภูมิ 80 oC จะเกิดการพุงเกินของอุณหภูมิข้ึนสูงมากจนทําใหน้ําบัวบกใน heating chamber เกิด
การเดือดข้ึน  ซึงอาจเปนผลมาจากระบบควบคุมอุณหภูมิของระบบการใหความรอนแบบโอหมิกนี้
ยังควบคุมไดไมดีพอ และเม่ือพิจารณาอัตราการใหความรอน ความเสถียรของอุณหภูมิและการพุง
เกินของอุณหภูมิแลวจึงสมควรท่ีจะเลือกคาความตางศักยไฟฟาท่ีระดับ 100 โวลตเพื่อใชในการ
ทดลองข้ันตอไป 
4.2  ผลของอุณหภูมิและเวลาท่ีเหมาะสมตอการพาสเจอไรซน้ําบัวบกโดยการใหความรอนแบบโอหมิก   
        การทดลองศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาท่ีเหมาะสมตอการพาสเจอไรซน้ําบัวบกโดยการให
ความรอนแบบโอหมิกนั้นไดทําการผันแปร 2 ปจจัย คือ อุณหภูมิและเวลา โดยผันแปรอุณหภูมิไว  
3  อุณหภูมิ  คือ  60, 70 และ 80 oC และทําการผันแปรเวลา  3  ระดับเชนกัน คือ 10, 20 และ 30 นาที
โดยใชความตางศักยไฟฟาท่ีทําใหอุณหภูมิของบัวบกมีความเสถียรมากท่ีสุดซ่ึงไดมาจากผลการ
ทดลองในขอ 4.1  คือ 100 โวลต โดยผลการทดลองแสดงในตาราง 4.2 และ 4.3 
ตาราง 4.2 สมบัติทางกายและทางเคมีของน้ําบัวบกค้ันสดและน้ําบัวบกท่ีผานการใหความรอนแบบ
โอหมิกในสภาวะตางๆ 

ปจจัยการทดลอง pH Total soluble 
คาสี (color) 

L a* b* 

Control 6.60 ± 0.01a 0.53 ± 0.06a 11.64±0.11a  +8.58±0.29a -4.46±0.24a 

60 oC 10 นาที 6.69 ± 0.01b 0.47 ± 0.07 ab 13.12±0.08b +6.19±0.43b -3.03±0.05a 

70 oC 10 นาที 6.79 ± 0.01c 0.42 ± 0.02 b 14.75±0.32c +6.27±0.28b -1.47±0.29a 

80 oC 10 นาที 6.84 ± 0.01d 0.44 ± 0.02ab 17.14±0.80d +7.24±0.30c +3.92±1.12b 

60 oC 20 นาที 6.74 ± 0.01e 0.42 ± 0.04b 13.17±0.40b +6.65±0.29bc -2.82±0.41a 

70 oC 20 นาที 6.77 ± 0.00f 0.43 ± 0.00b 14.40±0.52c +6.38±0.33b -2.10±0.10a 

80 oC 20 นาที 6.86 ± 0.01g 0.46 ± 0.02ab 17.71±0.52de +7.38±0.23c +5.02±0.81b 

60 oC 30 นาที 6.72 ± 0.01h 0.47 ± 0.03ab 12.87±0.80b +6.17±0.12bc -3.30±0.32a 

70 oC 30 นาที 6.76 ± 0.01i 0.43 ± 0.00b 14.62±0.49c +6.72±0.16bc -2.08±0.38a 

80 oC 30 นาที 6.82 ± 0.00j 0.44 ± 0.04 ab 18.07±0.75e +6.76±0.96bc +5.62±1.25b 
หมายเหตุ    -  คาที่แสดงในตาราง คือ คาเฉล่ีย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการทดลอง 3 ซ้ํา 
                 -    ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (a-j) ที่แตกตางกันตามแนวต้ัง แสดงวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
                       ระดับความเช่ือมั่น95 % 
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        จากผลการทดลองพบวา  คา pH ของน้ําบัวบกในการทดลองทุกสภาวะมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) และโดยภาพรวมเม่ืออุณหภูมิและเวลาเพิ่มข้ึน คา pH ก็จะ
เพิ่มข้ึนดวย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Bozkurt and Icier (2010) พบวา คา pH ของเนื้อวัว
(ground Beef) ท่ีผานการใหความรอนแบบโอหมิกจะมีคาเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับเนื้อวัวท่ีไม
ผานการใหความรอนแบบโอหมิก ในขณะท่ีคา total soluble นั้นพบวา น้ําบัวบกท่ีผานการใหความ
รอนแบบโอหมิกจะมีคา total soluble ลดลงเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับน้ําบัวบกท่ีไมผานการให
ความรอน โดยท่ีคา total soluble  ของนํ้าบัวบกที่ผานการใหความรอนท่ี อุณหภูมิ 60 oC นาน       
20 นาทีและท่ีอุณหภูมิ  70 oC นาน 10, 20 และ 30 นาที มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p ≤ 0.05)เม่ือเปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุม (น้ําบัวบกท่ีไมผานการใหความรอน)  สวนคาสี 
(color) ของน้ําบัวบกนั้น ไดทําการวัดโดยใชระบบ Hunter L, a*, b* โดยท่ี L คือ ความสวางมีคา 0 
= มืดมาก และ 100 = สวางมาก , a* คือ สีแดง-สีเขียว (a*(+) = สีแดง , a*(-) = สีเขียว) และ b* คือ สี
เหลือง-สีน้ําเงิน (b*(+) = สีเหลือง , b*(-) = สีน้ําเงิน)(อรุณี, 2551) จากผลการทดลองพบวา คาความ
สวาง (L) ของน้ําบัวบกท่ีผานการใหความรอนแบบโอหมิกในทุกสภาวะมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) เม่ือเปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุม โดยท่ีคาความสวางจะเพ่ิมสูงข้ึน
เม่ือเพิ่มอุณหภูมิและใชเวลาในการคงอุณหภูมินานข้ึน เนื่องจากการใชความรอนท่ีใชใน
กระบวนการผลิต เม่ือใชความรอนมากข้ึนและระยะเวลาท่ีนานข้ึน ผลิตภัณฑจะมีความสวางเพ่ิม
มากข้ึน หรือมีสีจางลงน้ันเอง (วิไล, 2546) สวนคา a* นั้นพบวา น้ําบัวบกท่ีผานการใหความรอน
แบบโอหมิกในทุกสภาวะมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) เม่ือเปรียบเทียบกับ
ตัวอยางควบคุมเชนกัน โดยท่ีคา a* ของตัวอยางควบคุมถึง +8.58 จะมีโทนสีเปนสีแดงเล็กนอยแต
เพิ่มอุณหภูมิและใชเวลาในการคงอุณหภูมินานข้ึน พบวา คา a* ของนํ้าบัวบกท่ีผานการใหความ
รอนแบบโอหมิกทุกสภาวะมีคา a* ลดลง ในขณะท่ีคา b* นั้นพบวา น้ําบัวบกท่ีผานการใหความ
รอนแบบโอหมิกท่ีอุณหภูมิ 80 oC เวลา 10, 20 และ 30 นาทีมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p ≤ 0.05) เม่ือเปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุม โดยตัวอยางควบคุมจะมีคา b* = -4.46 ซ่ึงมีโทนสี
เปนสีน้ําเงินเล็กนอยแตในน้ําบัวบกท่ีผานการใหความรอนแบบโอหมิกจะมีคา b* ลดลงและเม่ือ
อุณหภูมิเพิ่มสูงข้ึนท่ี 80 oC ทุกๆเวลา จะพบวา คา b* จะมีคาเปนบวก คือ น้ําบัวบกจะมีโทนสีเปนสี
เหลือง การที่น้ําบัวบกท่ีผานการใหความรอนแบบโอหมิกในทุกสภาวะมีความสวางเพ่ิมข้ึนและเกิด
การเปล่ียนสีเปนสีเหลืองท่ีอุณหภูมิ 80 oC นั้นอาจเนื่องมาจากนํ้าบัวบกเกิดการสูญเสียคลอโรฟลล 
ในระหวางกระบวนการแปรรูปพืชผักท่ีมีสีเขียวโดยใชความรอน จะมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน
เนื่องจากปฏิกิริยา pheophytinization คือ แมกนีเซียมไอออนจะถูกแทนท่ีดวยไฮโดรเจนอะตอม ทํา
ใหคลอโรฟลลถูกเปล่ียนเปนฟโอไฟติน (pheophytin) จึงเปนการสูญเสียแรธาตุแมกนีเซียมออกไป
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จากโมเลกุลของคลอโรฟลล สีเขียวของพืชจะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล (olive-brown) ของฟโอไฟติน 
(นิธิยา, 2549) นอกจากน้ันยังพบวา น้ําบัวบกท่ีผานการใหความรอนแบบโอหมิกท่ีอุณหภูมิ 80 oC 
เวลา 10, 20 และ 30 นาที น้ําบัวบกจะเกิดการตกตะกอน โดยนํ้าบัวบกจะเกิดการแยกช้ันกันระหวาง
น้ําและเนื้อของบัวบกอยางชัดเจน (รูปภาคผนวก ก 4) เนื่องจากเกิดการสูญเสียสมบัติคอลลอยดของ
น้ําบัวบกเนื่องจากการใชความรอนสูง 
ตาราง 4.3  สมบัติทางจุลชีววิทยาของน้ําบัวบกค้ันสดและน้ําบัวบกท่ีผานการใหความรอนแบบ  
โอหมิกในสภาวะตางๆ 

ปจจัยการทดลอง 
ปริมาณจุลินทรีย

ท้ังหมด 
(log cfu/ml) 

ยีสตและรา 
(cfu/ml) 

Coliform (MPN/g) 

Control 6.35 ± 0.02a <1 x 10 - 
60 Co 10 นาที 3.88 ± 0.10bc <1 x 100 460 
70 Co 10 นาที 3.21 ± 0.07b <1 x 100 3.6 
80 Co 10 นาที 3.98 ± 0.49c <1 x 100 460 
60 Co 20 นาที 3.67 ± 0.46bc <1 x 100  1100 
70 Co 20 นาที 3.83 ± 0.58bc <1 x 100 3.6 
80 Co 20 นาที 3.98 ± 0.62c <1 x 100 <3 
60 Co 30 นาที 3.81 ± 0.46bc <25 x 100 240 
70 Co 30 นาที 4.30 ± 0.04c <25 x 100 3.6 
80 Co 30 นาที 4.33 ± 0.03c <25 x 100 <3 

หมายเหตุ    -  ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (a,b) ที่แตกตางกันตามแนวต้ัง แสดงวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
       ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 

                    - คาที่แสดงในตาราง หมายถึง คาเฉล่ีย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการทดลอง 3 ซ้ํา 
 
        จากผลการทดลองจะเห็นไดวา ปริมาณเช้ือจุลินทรียท้ังหมดของน้ําบัวบกท่ีผานการใหความ
รอนแบบโอหมิกท่ีทําการทดลองทุกสภาวะมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ        
(p ≤ 0.05) เม่ือเปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุม โดยท่ีตัวอยางควบคุมมีปริมาณเช้ือจุลินทรียท้ังหมด    
6.35 ± 0.02 log cfu/ml. ในขณะท่ีน้ําบัวบกท่ีผานการใหความรอนแบบโอหมิกในทุกสภาวะมี
ปริมาณเช้ือจุลินทรียท้ังหมดลดลงปริมาณ 2 – 3 log cycle โดยท่ีน้ําบัวบกท่ีผานการใหความรอน
แบบโอหมิกท่ีอุณหภูมิ 70 oC นาน 10 นาทีมีปริมาณเช้ือจุลินทรียท้ังหมดลดลงมากท่ีสุดจากปริมาณ
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เช้ือจุลินทรียเร่ิมตน คือ 3.21 ± 0.07 log cfu/ml. สวนเช้ือยีสตและราของตัวอยางควบคุมและน้ํา
บัวบกท่ีผานการใหความรอนแบบโอหมิกท่ีอุณหภูมิ 60, 70 และ 80 oC ท่ีเวลา 10 และ20 นาที 
พบวามีการเจริญของเช้ือยีสตและรานอยมาก คือ <1 x 10 และ <1 cfu/ml ในขณะท่ีน้ําบัวบกท่ีผาน
การใหความรอนแบบโอหมิกท่ีอุณหภูมิ 60,70 และ 80 oC ท่ีเวลา 30 นาที พบการเจริญของเช้ือยีสต
และราท่ี <25 CFU/ml. และไมพบเช้ือ E. coli , S. aureus และ C. perfringens ซ่ึงเปนเช้ือจุลินทรียท่ี
กอใหเกิดโรคในอาหารในน้ําบัวบกท่ีผานการใหความรอนแบบโอหมิกในการทดลองทุกสภาวะ 
(ไมไดแสดงในตาราง) การใหความรอนแบบโอหมิกสามารถจะลดปริมาณเช้ือจุลินทรียหรือฆา
เช้ือจุลินทรียไดเนื่องมาจากกระแสไฟฟาท่ีมีระดับความตางศักยไฟฟาสูงสามารถจะทําลาย
เช้ือจุลินทรียไดโดยการทําเกิดรูหรือเรียกวา electroporation ท่ีผนังเซลลของจุลินทรีย ทําใหผนัง
เซลลจุ ลินทรียสูญเสียคุณสมบัติการแลกเปล่ียนสารเขา-ออกของผนังเซลลของจุ ลินทรีย 
(permeable) นอกจากน้ีการใชกระแสไฟฟาท่ีมีระดับความตางศักยไฟฟาตํ่าก็สามารถลดปริมาณ     
จุลินทรียไดเชนกันแตตองใชระยะเวลาท่ียาวนานกวา (Rahman, 1999) และจากผลการทดลองจะ
เห็นไดวา การใชอุณหภูมิสูงข้ึนหรือใชเวลานานขึ้นนั้น ไมสามารถท่ีจะลดปริมาณเช้ือจุลินทรียได
เพิ่มข้ึน ซ่ึงอาจเปนผลมาจากคา pH เนื่องจากน้ําบัวบกท่ีผานการใหรอนแบบโอหมิกท่ีอุณหภูมิสูง
และใชเวลานานข้ึนนั้นคา pH ก็จะเพิ่มสูงข้ึนอีกดวย ซ่ึงจุลินทรียจะสามารถทนทานตอความรอนได
ดีเม่ืออยูในสภาวะท่ีมีคา pH ใกลเปนกลาง (7.0) (นวพร, 2549) นอกจากนั้น น้ําใบบัวบกท่ีนํามาให
ความรอนแบบโอหมิกอาจจะเกิดการปนเปอนมาจากดิน ซ่ึงอาจจะเปนสปอรของเช้ือแบคทีเรีย การ
ไดรับความรอนท่ีอุณหภูมิสูงอาจจะไปกระตุนการงอกของสปอรของเช้ือจุลินทรีย ทําใหน้ําใบ
บัวบกท่ีผานการใหความรอนแบบโอหมิกท่ีอุณหภูมิสูง (70-80 oC) มีปริมาณเช้ือจุลินทรียเพิ่มข้ึน 
สอดคลองกับงานวิจัยของ Evans และ Curran (1943) ท่ีพบวา อุณหภูมิระหวาง 65 – 95 oC มีผลใน
การกระตุนการงอกของสปอรของเช้ือจุลินทรีย โดยเฉพาะท่ีอุณหภูมิ 85 oC เวลา 8-10 นาที เม่ือ
พิจารณาตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน มผช.163/2546 นั้น พบวา น้ําบัวบกท่ีผานการใหความรอน
แบบโอหมิกท่ีอุณหภูมิ 60 oC ท่ีเวลา 10, 20 และ 30 นาที และท่ีอุณหภูมิ 70 oC ท่ีเวลา 10 และ 20 
นาที และท่ีอุณหภูมิ 80 oC ท่ีเวลา 10 และ 20 นาที อยูในเกณฑของมผช.163/2546 คือ มีปริมาณ
เช้ือจุลินทรียท้ังหมดไมเกิน 1x104 CFU/ml หรือ < 4 log cfu/ml. และมีปริมาณเช้ือยีสตและราตอง
นอยกวา 1x102 CFU/ml. หรือ < 2 log cfu/ml. และตองไมพบเช้ือ E. coli  S .aureus และ               
C. perfringens แตเนื่องจาก มผช.163/2546 ไมไดกําหนดปริมาณโคลิฟอรมไว  การศึกษาในตอน
ตอไปจึงพิจารณาเลือกสภาวะการพาสเจอไรซท่ีทําใหน้ําบัวบกมีปริมาณโคลิฟอรมนอยท่ีสุด และ
เม่ือพิจารณาปริมาณโคลิฟอรมนอยท่ีสุดจะพบวา น้ําบัวบกท่ีผานการใหความรอนแบบโอหมิกท่ี
อุณหภูมิ 70 oC ท่ีเวลา 10 นาทีมีปริมาณโคลิฟอรมนอยท่ีสุด คือ 3.6 MPN/g ดังนั้น การใหความ
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รอนแบบโอหมิกท่ีอุณหภูมิ 70 oC ท่ีเวลา 10 นาที จึงมีความเหมาะสมในการพาสเจอไรซน้ําบัวบก
มากท่ีสุด  
4.3  การเปล่ียนแปลงสมบัติทางจุลินทรียของนํ้าบัวบกในระหวางการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 oC  นาน    

4  สัปดาห 
        การเปล่ียนแปลงของปริมาณจุลินทรียท้ังหมดของน้ําบัวบกท่ีผานการใหความรอนแบบโอหมิก
ในระหวางการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 oC เปนเวลานาน 4 สัปดาห ซ่ึงไดผลการทดลองแสดงใน
ตาราง 4.4 
ตาราง 4.4  ปริมาณจุลินทรียท้ังหมดของน้ําบัวบกท่ีผานการใหความรอนแบบโอหมิกท่ีเก็บรักษาท่ี
อุณหภูมิ 4 oC เปนเวลานาน 4 สัปดาห 

ปจจัย 
การทดลอง 

สัปดาหท่ี 0 

(log cfu/ml.) 
สัปดาหท่ี 1 
(log cfu/ml.) 

สัปดาหท่ี 2 
(log cfu/ml.) 

สัปดาหท่ี 3 
(log cfu/ml.) 

สัปดาหท่ี 4 
(log cfu/ml.) 

Control 6.35 ± 0.02a - - - - 

60 oC 10 นาที 3.88 ± 0.10bc 4.38 ± 0.09a 7.24 ± 0.13a 7.93 ± 0.21bc 9.08 ± 0.12c 

70 oC 10 นาที 3.21 ± 0.07b 4.29 ± 0.04b 5.75 ± 0.51c 7.26 ± 1.01ab 8.72 ± 0.62bc 

80 oC 10 นาที 3.98 ± 0.49c 4.76 ± 0.42c 5.74 ± 0.37c 7.31 ± 0.12ab 8.18 ± 0.10ab 

60 oC 20 นาที 3.67 ± 0.46bc 4.98 ± 0.77d 6.57 ± 0.54ab 8.20 ± 0.16c 8.16 ± 0.13ab 

70 oC 20 นาที 3.83 ± 0.58bc 4.90 ± 0.99e 6.74 ± 0.59ab 7.92 ± 0.43bc 8.85 ± 0.52c 

80 oC 20 นาที 3.98 ± 0.62c 4.72 ± 0.45f 5.48 ± 0.54c 6.91 ± 0.52a 8.08 ± 0.04a 

60 oC 30 นาที 3.81 ± 0.46bc 5.38 ± 0.98g 8.28 ± 0.09d 9.01 ± 0.20d 10.98 ± 0.47d 

70 oC 30 นาที 4.30 ± 0.04c 5.31 ± 0.63h 6.75 ± 0.58ab 7.75 ± 0.57abc 9.23 ± 0.05c 

80 oC 30 นาที 4.33 ± 0.03c 5.17 ± 0.70i 6.12 ± 0.06bc 7.11 ± 0.03ab 8.23 ± 0.03ab 
หมายเหตุ    -  คาที่แสดงในตาราง คือ คาเฉล่ีย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการทดลอง 3 ซ้ํา 
                    -  ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (a-j) ที่แตกตางกันตามแนวต้ัง แสดงวา มีความแตกตางกัน   

อยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 
 

        จากผลการทดลองพบวา น้ําบัวบกท่ีผานการใหความรอนแบบโอหมิกท่ีทําการเก็บรักษาท่ี
อุณหภูมิ  4 oC  ในการทดลองทุกสภาวะ มีปริมาณเช้ือจุลินทรียท้ังหมดเพิ่มข้ึนประมาณ 1 -3 log 
cycle ในทุกๆ สัปดาห และเม่ือพิจารณาถึงน้ําบัวบกท่ีผานการใหความรอนแบบโอหมิกท่ีอุณหภูมิ 
70 oC ท่ีเวลา 10 นาที ซ่ึงเปนสภาวะท่ีมีปริมาณเช้ือจุลินทรียนอยท่ีสุด พบวา ในสัปดาหท่ี 1 มี
ปริมาณเช้ือจุลินทรียเพิ่มข้ึนเปน 4.29 ± 0.04 log cfu/ml ในสัปดาหท่ี 2 มีปริมาณเช้ือจุลินทรีย
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เพิ่มข้ึนเปน 5.75 ± 0.51 log cfu/ml ในขณะท่ีในสัปดาหท่ี 3 มีปริมาณเช้ือจุลินทรียเพิ่มข้ึนเปน 7.26 
± 1.01 log cfu/ml และในสัปดาหท่ี 4 ปริมาณเช้ือจุลินทรียจะเพิ่มข้ึนเปน 8.72 ± 0.62 log cfu/ml 
และเม่ือนําไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.163/2546) ซ่ึงไดทําการกําหนด
ปริมาณเช้ือจุลินทรียท้ังหมด < 4 log cfu/ml จึงพิจารณาไดวาน้ําบัวบกท่ีผานการใหความรอนแบบ
โอหมิกท่ีอุณหภูมิ 70oC เวลา 10 นาที มีอายุการเก็บรักษาประมาณ 1 สัปดาห เนื่องจากปริมาณ
เช้ือจุลินทรียท่ี 1 สัปดาหยังมีปริมาณนอยกวามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน สวนปริมาณยีสตและรา
ท้ังหมดของน้ําบัวบกที่ผานการใหความรอนแบบโอหมิกในทุกๆสภาวะท่ีทําการเก็บรักษาไวในท่ี
อุณหภูมิ 4 oC มีปริมาณเช้ือ <25 x 100 cfu/ml ในการเก็บรักษาสัปดาหท่ี 1 – 4 

4.4  ผลของปริมาณน้ําตาลท่ีมีตอคาสีของนํ้าบัวบกท่ีผานการพาสเจอไรซโดยการใหความรอนแบบ
โอหมิก 
        การทดลองศึกษาผลของน้ําตาลท่ีมีคาสีของน้ําบัวบกที่ผานการพาสเจอไรซโดยการใหความ
รอนแบบโอหมิกนั้นไดทําการผันแปรปริมาณนํ้าตาล 3 ระดับ คือ  0, 10 และ 15 %โดยใชเวลาใน
การพาสเจอไรซนาน 30 นาทีและใชความตางศักยไฟฟาท่ีทําใหอุณหภูมิของบัวบกมีความเสถียร
มากท่ีสุดซ่ึงไดมาจากผลการทดลองในขอ 4.1  โดยผลการทดลองแสดงในตาราง 4.5 
ตาราง 4.5  คาสีของน้ําบัวบกท่ีมีการเติมน้ําตาลกอนการพาสเจอไรซโดยการใหความรอนแบบโอหมิก 

ปจจัยการทดลอง 
คาสี (color) 

L a* b* 

Control 14.27 ± 0.03a +3.89 ± 0.02ae -0.44 ± 0.07a 

60oC + sugar 0% 14.80 ± 0.06ab +4.76 ± 0.07b -1.00 ± 0.12a 

70oC + sugar 0% 18.89 ± 2.15c +2.97 ± 0.67cd -0.42 ± 0.17a 

80oC + sugar 0% 20.89 ± 0.47d +2.33 ± 0.37c +0.34 ± 0.11a 

60oC + sugar 10% 14.89 ± 0.20abe +3.53 ± 0.13ad -0.46 ± 0.22a 

70oC + sugar 10% 16.03 ± 0.20ade +2.77 ± 0.14cd -0.36 ± 0.01a 

80oC + sugar 10% 16.45 ± 1.25ce +4.11 ± 0.45abe +1.85 ± 2.08b 

60oC + sugar 15% 16.06 ± 0.04abe +4.59 ± 0.18be -0.79 ± 0.14a 

70oC + sugar 15% 17.94 ± 1.79ce +4.16 ± 1.03abe -1.18 ± 0.46a 

80oC + sugar 15% 17.32 ± 0.97ce +7.62 ± 0.14f +2.38 ± 1.53b 
หมายเหตุ    -  คาที่แสดงในตาราง หมายถึง คาเฉล่ีย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการทดลอง 3 ซ้ํา 
                    - ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (a-f) ที่แตกตางกันตามแนวต้ัง แสดงวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่  
                      ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 
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        จากผลการทดลอง พบวา คาความสวาง หรือคา L ของนํ้าบัวบกท่ีมีน้ําตาล 0 และ 15 % ท่ี
อุณหภูมิ 70 และ 0, 10 และ15 % ท่ีอุณหภูมิ 80 oC มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ        
(p ≤ 0.05) เม่ือเปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุม โดยนํ้าบัวบกท่ีมีน้ําตาล 0% ท่ีอุณหภูมิ 80 oC  จะมี
คาความสวางสูงท่ีสุด คือ 20.89 แตนําไปเปรียบเทียบกับน้ําบัวบกท่ีมีน้ําตาล 10 และ15 % ท่ี
อุณหภูมิ 80 oC เชนกัน จะพบวา คาความสวางของน้ําบัวบกจะลดลง ในขณะท่ีคา a* ของน้ําบัวบกท่ี
มีน้ําตาล 0 และ 15 % ท่ีอุณหภูมิ 60 oCและ 0 และ 10% ท่ีอุณหภูมิ 70 oC และ 0 และ 15% ท่ี
อุณหภูมิ 80 oC มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p ≤ 0.05) เม่ือเปรียบเทียบกับตัวอยาง
ควบคุม โดยน้ําบัวบกที่มีน้ําตาล 15 % ท่ีอุณหภูมิ 80 oC มีคา a* เพิ่มสูงข้ึนท่ีสุดคือ +7.62 ซ่ึงน้ํา
บัวบกจะมีสีแดงเขมกวาตัวอยางควบคุม และคา b* ของนํ้าบัวบกท่ีมีน้ําตาล 10 และ 15 % ท่ี
อุณหภูมิ 80 oC มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p ≤ 0.05) เม่ือเปรียบเทียบกับตัวอยาง
ควบคุมน้ําบัวบกท่ีมีน้ําตาล 10 และ 15 % ท่ีอุณหภูมิ 80 oC มีคา b* เพิ่มสูงข้ึนเปน +1.85 และ +2.38 
ตามลําดับ ซ่ึงน้ําบัวบกจะเปล่ียนสีเปนสีเหลือง  ซ่ึงจากผลการทดลองท้ังหมดจะเห็นไดวาน้ําบัวบก
ท่ีมีน้ําตาล 10 และ 15 % ท่ีอุณหภูมิ 60 และ 70 oC จะมีคาสีใกลเคียงกับตัวอยางควบคุมแตจะมี
ความสวางข้ึน สวนน้ําบัวบกท่ีมีน้ําตาล 10 และ 15 % ท่ีอุณหภูมิ 80 oC นั้น และเม่ือทําการ
เปรียบเทียบคาสีของน้ําบัวบกท่ีมีและไมมีปริมาณนํ้าตาลในแตละอุณหภูมิ พบวา คาความสวาง (L) 
ของน้ําบัวบกท่ีมีปริมาณน้ําตาล 0, 10 และ 15 % ท่ีอุณหภูมิ 60 oC มีไมความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ เม่ือเปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุม ในขณะท่ีคา a* ของน้ําบัวบกท่ีมีปริมาณนํ้าตาล 10% 
ท่ีอุณหภูมิ   60 oC  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) เม่ือเปรียบเทียบกับน้ํา
บัวบกท่ีมีปริมาณนํ้าตาล 0 และ 15 % โดยท่ีน้ําบัวบกท่ีมีปริมาณนํ้าตาล 10% ท่ีอุณหภูมิ 60 oC จะมี
สีแดงลดลง (คา a* = +3.53) แตคา b* ของน้ําบัวบกท่ีมีปริมาณนํ้าตาล 0, 10 และ 15 % ท่ีอุณหภูมิ  
60 oC ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ  ในขณะท่ี น้ําบัวบกท่ีมีปริมาณน้ําตาล 0, 10 และ 15 % ท่ี
อุณหภูมิ 70 oC มีคาความสวาง (L) ไมความแตกตางกันทางสถิติ สวนคา a* ของน้ําบัวบกท่ีมี
ปริมาณนํ้าตาล 0, 10 และ 15 % ท่ีอุณหภูมิ 70 oC ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ และคา b* ของน้ํา
บัวบกท่ีมีปริมาณน้ําตาล 0 และ10 %มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) เม่ือ
เปรียบเทียบกับและน้ําบัวบกท่ีมีปริมาณนํ้าตาล 15 % ท่ีอุณหภูมิ 70 oC โดยท่ีคา b* จะมีคาเพิ่มข้ึน 
และคาความสวาง (L) ของน้ําบัวบกท่ีมีปริมาณน้ําตาล 0 % ท่ีอุณหภูมิ 80 oC มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ (p ≤ 0.05) เม่ือเปรียบเทียบกับน้ําบัวบกท่ีปริมาณนํ้าตาล 10 และ 15 % อุณหภูมิ  
80 oCโดยคาความสวางของน้ําบัวบกท่ีปริมาณนํ้าตาล 10 และ15 % ท่ีอุณหภูมิ 80oC จะมีคาความ
สวางลดลง ในขณะท่ี คา a* ของน้ําบัวบกท่ีมีปริมาณนํ้าตาล 0, 10 และ 15 % ท่ีอุณหภูมิ 80 oC มี
ความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p ≤ 0.05) โดยคา a* จะมีคาเพิ่มข้ึนเม่ือปริมาณนํ้าตาล
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เพิ่มข้ึน (น้ําบัวบกมีสีแดงมากข้ึน) และคา b* ของน้ําบัวบกท่ีมีปริมาณนํ้าตาล 0, 10 และ 15 % ท่ี
อุณหภูมิ 80 oC ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ แตเม่ือสังเกตคา b* ท่ีวัดไดจะพบวา คา b* ของน้ํา
บัวบกท่ีมีปริมาณน้ําตาล 0, 10 และ 15 % ท่ีอุณหภูมิ 80 oC จะมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนเม่ือปริมาณ
น้ําตาลเพ่ิมข้ึน แสดงวา น้ําบัวบกท่ีอุณหภูมิ 80 oC จะมีสีเหลืองมากข้ึน จากผลการทดลองท้ังหมด
จะเห็นไดวา เม่ืออุณหภูมิเพิ่มสูงข้ึน สีของน้ําบัวบกท้ังท่ีมีปริมาณนํ้าตาลและไมมีปริมาณนํ้าตาลจะ
มีความสวางเพ่ิมสูงข้ึน และสีของน้ําใบบัวบกจะเปล่ียนเปนสีแดง-เหลืองมากข้ึน ซ่ึงเกิดจากการ
สูญเสียคลอโรฟลลจากอุณหภูมิท่ีสูงเกินไป แตเม่ือทําการเปรียบเทียบระหวางน้ําบัวบกที่ไมมี
น้ําตาลและนํ้าบัวบกท่ีมีน้ําตาลจะพบวา น้ําบัวบกท่ีไมมีน้ําตาลจะเกิดการสูญเสียคลอโรฟลล
มากกวาน้ําบัวบกท่ีมีน้ําตาลโดยเฉพาะการใชอุณหภูมิตํ่า (60 oC) จะชวยรักษาสีของผลิตภัณฑไดดี 
ซ่ึงสอดคลองกับรายงานปยะมาศ (2550) น้ําตาลจะชวยรักษาสารประกอบในนํ้าบัวบก เชน 
คลอโรฟลล และแคโรทีนอยด เนื่องจากน้ําตาลมีคุณสมบัติในการรักษาสีตามธรรมชาติของ
ผลิตภัณฑ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


