
 
 

บทท่ี 3 
อุปกรณ สารเคมีและวิธีการทดลอง 

 
3.1 อุปกรณ 

1. เคร่ืองอบแหงแบบพนฝอย (APV Anhydro As, Denmark) และหัวฉีดพนดวยระบบ 
ความดัน (pressure nozzle) 

2. เคร่ืองวัดความหนืด โดยใช Brookfield viscometer (รุน LVDV-II+ บริษัท Brookfield  
Engeneering Laboratories, Inc., Germany) 

3. เคร่ืองวิเคราะหจุดหลอมเหลว ใชเคร่ือง Differential Scanning Calorimeter (DSC) 
(Diamon DSC, Perkin Elmer, USA) 

4. เคร่ืองวัดปริมาณน้ําอิสระ (aw) ใชเคร่ือง Water Activity Meter (AquaLab รน TE3, 
Decagon Devices, Inc Pullman, USA) 

5. เคร่ืองวิเคราะหสี ใช Color Quest II Colorimeter (Chroma Meter CR 300 Series, 
(Minolta: CR-300, Japan) 

6. เคร่ืองวัดปริมาณของแข็งท้ังหมดที่ละลายได ใช Hand Refractometer (N-10E, Atago 
Co., Ltd., Japan) 

7 ตูอบลมรอน (Memmert, USA) 
8. เคร่ืองรอนคัดขนาด (Laboratory Sieving Machines) 

 
3.2 สารเคมี 

1. Maltodextrin DE 11 (Biochemika grade: Fluka, Germany)  
2. Potassium penta oxide (KO5) (Laboratory: Ajax Finechem, Australia) 
3. Lithium chloride (LiCl) (Laboratory: Ajax Finechem, Australia)  
4. Potassium acetate (CH3COOK) (Laboratory: Ajax Finechem, Australia) 
5. Magnesium chloride (MgCl2) (Laboratory: Ajax Finechem, Australia) 
6. Potassium Carbonate (K2CO3) (Laboratory: Ajax Finechem, Australia) 
7. Magnesium Nitrate (Mg (NO3)2 (Laboratory: Ajax Finechem, Australia) 
8. Potassium Iodide (KI) (Laboratory: Ajax Finechem, Australia) 
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3.3 วิธีการทดลอง  
3.3.1 วิเคราะหสมบัติของนํ้าลําไยกอนการอบแหง 
โดยเตรียมน้ําลําไยจากลําไยสด ผสมมอลโทเดกซทรินที่มีคา DE 11 ปริมาณสัดสวน

มอลโทเดกซทริน 0.6 กรัม/กรัมของปริมาณของแข็งท่ีละลายได ปรับปริมาณของแข็งท่ีละลายได 
40 องศาบริกซ (พิพัฒนและคณะ, 2548) จากนั้นวิเคราะหสมบัติของน้ําลําไยกอนการอบแหงดังนี้ 

(1) คาปริมาณของแข็งท่ีละลายได โดยใช Hand Refractometer 
(2) คาความหนืด โดยใชเคร่ือง Brookfield viscometer (ภาคผนวก ข-1) 
(3) คาสีวิเคราะหคาสี โดยใชระบบ CIE L *a* b* 
นําน้ําลําไยผงมาวิเคราะหคาสีระบบ CIE L* a* b* (Commission International de I’ 

Eclairage) โดยอางอิง และดัดแปลงเล็กนอยจากวิธีของ Fernandez (2003) โดยนําตัวอยางมา
วิเคราะหดวยเคร่ืองวัดคาสี Color Quest II Colorimeter ระบบ CIE L* a* b*  

(4) ปริมาณของแข็งท้ังหมด (ภาคผนวก ข-2) 
 
3.3.2 การทําแหงแบบพนฝอย 
นําน้ําลําไยจากหัวขอ 3.3.1 ไปอบแหงใหเปนผงโดยใชอุณหภูมิลมรอนขาเขา 

175±2oC ขาออก 70±2oC วิเคราะหประสิทธิภาพการอบแหงและสมบัติของน้ําลําไยผงดังนี้ 
 
(1) วิเคราะหประสิทธิภาพการผลิต 
(1.1) Thermal Efficiency 

- Overall thermal efficiency (ภาคผนวก ข-3) 
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- Evaporative efficiency (ภาคผนวก ข-4) 
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เม่ือ T1 = อุณหภูมิลมรอนขาเขา 
       T2 = อุณหภูมิลมรอนขาออก 
       T0 = อุณหภูมิอากาศ 
      Tsat = adiabatic saturation temperature 
 

 (1.2) % yield (ภาคผนวก ข-5) 
 
  % yield = น้ําหนักของแข็งสุดทาย × 100 
                    น้ําหนักของแข็งเร่ิมตน 
 

(2) วิเคราะหสมบัติทางกายภาพของน้ําลําไยผง 
(2.1) คาสีวิเคราะหคาสี โดยใชระบบ CIE L* a* b*  
นําน้ําลําไยผงมาวิเคราะหคาสีระบบ CIE L* a* b* (Commission International de I’ 

Eclairage) โดยอางอิง และดัดแปลงจากวิธีของ Fernandez (2003) โดยนําตัวอยางมาวิเคราะหดวย
เคร่ืองวัดคาสี Color Quest II Colorimeter ระบบ CIE L* a* b*  
 

(2.2) คา glass transition temperature ดวยวิธี DSC ตามวิธีของ Boonyai (2007) 
(ภาคผนวก ข-6) 
 

(2.3) คาความสามารถในการละลาย 
นําน้ําลําไยผงมาวิเคราะหคาความสามารถในการละลายโดยใชวิธีของ Shittu and Lawal 

(2007) ใชปริมาณประมาณ 1 g ใสใน centrifuge tube เติมน้ํา 10 mL ผสมใหละลายท่ีอุณหภูมิ 30oC 
แลวนําไปเหว่ียงท่ีความเร็ว 3000 rpm นาน 10 นาที เทของเหลวสวนท่ีใส (supernatant) ใสใน 
aluminium can อบท่ีอุณหภูมิ 105oC เวลานาน 24 ช่ัวโมง คํานวณหาความสามารถในการละลาย 
(รอยละ) (ภาคผนวก ข-7)  
 

(2.4) คาความสามารถในการไหล โดยใชวิธีวัดมุมกอง 
นําน้ําลําไยผงมาวิเคราะหคาความสามารถในการไหลดวยวิธีวัดมุมกองตามวิธีของ Shittu 

and Lawal (2007) โดยใสลงไปใน cylinder ขนาด 250 mL โดยใหตัวอยางมีปริมาณอยูที่จุด 
200 mL ปดฝาใหสนิท นําไปแขวนไวท่ีชุดขาต้ัง หมุนคว่ํา cylinder ใหสวนปลาย cylinder อยูหาง
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สูงจากพื้น 20 cm เปดฝาออกปลอยใหตัวอยางไหลตกตามแรงโนมถวงจนหมด คํานวณหาคา
มุมกอง(θ) ดังแสดงในภาคผนวก ข-8 ทําการทดลอง 3 ซํ้า  

 
 (2.5) การกระจายตัวของขนาดอนุภาค โดยวิธี sieve analysis 
1) เตรียมชุดตะแกรงประกอบดวยขนาด 75, 106, 150, 212, 300, 425, 600 และ 1700 

ไมโครเมตร การจัดเรียงลําดับตามขนาดชองบนตะแกรง โดยตะแกรงสวนบนสุดมีขนาดชองใหญ
สุดและตะแกรงลางสุดมีชองเล็กสุดและมีถาดรองลําไยผง (bottom pan) อยูถัดจากตะแกรงลางสุด 

2) ช่ังลําไยผง 50 กรัม และใสในตะแกรงบนสุดปดฝา และวางแถวตะแกรงบนเคร่ือง
sieving machine เปดเคร่ืองเปนเวลา 10 นาที เอาตะแกรงออกจากเคร่ือง และช่ังน้ําหนักลําไยผงใน
แตละตะแกรง และในถาดรองท่ีอยูดานลางสุดและบันทึกผลลงตารางดังแสดงในภาคผนวก 
(ภาคผนวก ข-9) 
 

(2.6) ความหนาแนนรวม และความหนาแนนของอนุภาค 
- การวิเคราะหความหนาแนนรวม 
นําน้ําลําไยผงมาวิเคราะหคาความหนาแนนรวมของผงโดยใชวิธีของ Jinapong et al  

(2008) นําตัวอยางน้ําลําไยผงใสลงไปใน cylinder ขนาด 25 ml โดยใหตัวอยางมีปริมาณ 10 ml 
ทําเคร่ืองหมายและช่ังน้ําหนัก ปริมาตรของตัวอยางจะอานจาก cylinder จากนั้นนํามาคําควณคา
ความหนาแนนของผง (qbulk) โดยใชความสัมพันธระหวางมวล/ปริมาตร นํามาคํานวณหาคาความ
หนาแนนรวมของผง ดังแสดงในภาคผนวก ข (ภาคผนวก ข-10) 
 

- การวิเคราะหความหนาแนนของอนุภาค 
นําน้ําลําไยผงมาวิเคราะหคาความหนาแนนของอนุภาคโดยใชวิธีของ Barbosa-Canovas et 

al. (2005) โดยช่ังน้ําหนักของ pygnometer น้ําหนักของ pygnometer ท่ีเติม peterleum ether ลงไป 
จากนั้นเติมตัวอยางลงใน pygnometer แลวช่ังน้ําหนัก เติม peterleum ether ลงไปจนเต็ม 
pygnometer เขยาจนอนุภาคแขวนลอย (suspended) แลวช่ังน้ําหนัก คํานวณความหนาแนนของ
อนุภาค ดังแสดงในภาคผนวก ข (ภาคผนวก ข-11) 
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3. วิเคราะหคุณภาพทางเคมี 
(3.1) คา Water activity  
นําน้ําลําไยผงมาวิเคราะหคา aw โดยใชน้ําลําไยผงใสในตลับใหมีปริมาณของ น้ําลําไยผง 3 

สวน 4 ของตลับ จากนั้นนําเขาไปวัดคา aw ดวยเคร่ืองวัดคา aw ในอุณหภูมิหอง (Chirife et al., 2006) 
 

(3.2) คาปริมาณความชื้น 
นําน้ําลําไยผงมาวิเคราะหปริมาณความช้ืน โดยดัดแปลงวิธีวิเคราะหจากวิธีของ AOAC 

(2000) คือ ใชน้ําลําไยผงปริมาณประมาณ 2-5 กรัม ใสใน aluminium can ท่ีอบและช่ังน้ําหนักกอน
อบนําเขาไปอบใน hot air oven ท่ีอุณหภูมิ 100oC โดยอบเปนเวลา 16-18 ช่ัวโมง นําออกมาทําให
เย็นใน dessicator เปนเวลา 30-45 นาที ช่ังน้ําหนักหลังอบ คํานวณหาปริมาณความช้ืน ดังแสดงใน
ภาคผนวก ข (ภาคผนวก ข-12) 

 
3.3.3. การศึกษาลักษณะซอรปชันไอโซเทอรมของน้ําลําไยผง  
นําตัวอยางน้ําลําไยผงไปศึกษาลักษณะซอรปชันไอไซเทอรมและหาแบบจําลองทาง

คณิตศาสตรท่ีดีท่ีสุด เพื่อทํานายลักษณะซอรปชันในสภาวะนอกเหนือจากการทดลอง และเพื่อใช
ในการทํานายคุณภาพระหวางการเก็บรักษา โดยใชวิธีของ Bell and Labuza (2000) ควบคุมระดับ
ความช้ืนสัมพัทธ 7 ระดับ (รอยละ 0-77) โดยใชสารละลายเกลืออ่ิมตัวดังนี้ potassium penta oxide, 
lithium chloride, potassium acetate, magnesium chloride, potassium carbonate, magnesium nitrate 
และ potassium iodide ท่ีอุณหภูมิ 5, 10, 25 และ 35oC จนตัวอยางเขาสูสภาวะสมดุลโดยท่ีไมมีการ
เปล่ียนแปลงน้ําหนัก นําตัวอยางไปวิเคราะหความช้ืน สรางกราฟซอรปชันไอโซเทอรมแลวหา
แบบจําลองทางคณิตศาสตรท่ีเหมาะสมท่ีสุด  
 

3.3.4 การศึกษาอิทธิพลของระดับความชื้นสัมพัทธและอุณหภูมิในการเก็บรักษาตอสมบัติ
ทางเคมีและกายภาพ ของนํ้าลําไยผง 

นําน้ําลําไยผงจากขอ 3.3.3 ไปวิเคราะหสมบัติทางเคมี กายภาพ ดังขอ 3.3.2 
 
3.3.5 ศึกษาผลของความชื้นสัมพัทธและอุณหภูมิในการเก็บรักษาตออุณหภูมิกลาสทรานซิชัน  
โดยวิเคราะหอุณหภูมิกลาสทรานซิชันของน้ําลําไยผงท่ีผานการเก็บรักษาใหเขาสูสภาวะสมดลุ 

ท่ีระดับความช้ืนและอุณหภูมิตางๆ จากขอ 3.3.3 ไปวิเคราะหหาอุณหภูมิการเกิดกลาสทรานซิชัน 
ดวยวิธี DSC (Silva et al., 2006) หาคาเฉล่ียและวิเคราะหความแปรปรวนขอมูลโดยใช ANOVA 



 
 

33 
 

 

 
 

(analysis of variance) และเปรียบเทียบคาเฉล่ียในแตละส่ิงทดลองโดยวิธี Duncan’s New multiple 
Range Test 


