
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก 
รูปภาพประกอบการพัฒนาชัทนียจากลําไย 
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ภาพ ก-1 เน้ือลําไย 
 

 
 
                     ภาพ ก-2 วัตถุดบิที่ใชในการผลิตชัทนียลําไย                                                                          
              (ขิง หอมหัวใหญ กระเทียม พริกปน) 

 

                                                                                                

                                             
ภาพ ก-3 สารเพิ่มความหนืด (กลโูคสซีรัป แปงดัดแปร และแซนแทนกมั) 



 

 

97 

                    
 

ภาพ ก-4 สูตรชัทนียลําไยตนแบบ 
 

 
 

ภาพ ก-5 สูตรชัทนียลําไยทีมี่ปริมาณสารเพิ่มความหนืดที่เหมาะสม 
 

 

     
 

ภาพ ก-6 ชัทนียลําไยท่ีเก็บรกัษา 1, 2 และ3 เดือน ตามลาํดับ 
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ภาคผนวก ข  
แบบประเมินการทดสอบทางประสาทสัมผสั 
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ข-1 แบบสอบถามลกัษณะสําคัญของผลติภัณฑชัทนียลาํไย 
(สําหรบัศึกษาเคาโครงผลติภัณฑ) 

ชื่อ ………………………………………………………..…    วันท่ี…………………………………..                                

 

คําชี้แจง : โปรดบอกลักษณะสําคัญท่ีทานคิดวาผลิตภัณฑชัทนียลําไยควรมีอยูลงในชองวาง  
 

ลกัษณะภายนอกที่สังเกตเห็น 
1………………………………………………...………………………………………..……….…. 

2……………………………………………………………………...…………………………..….. 

3……………………………………………………………………...………………………….….. 

4………………………………………………………………………………………....................... 

5………………………………………………………………………………………………..……. 

ลกัษณะเน้ือสัมผัส 
1……………………………………………………………………………………...………....…… 

2………………………………………………………………………………………………..……. 

3…………………………………………………………….…………………….………….……... 

4……………………………………………………………………………………………….……. 

5……………………………………………………………………………….……...…….………. 

รสชาตแิละกลิน่ 
1…………………………………………..………………….……………………………………...

2……………………………………………………….………..………………………………..….

3……………………………………………………………….…………..……………………..….

4………………………….…………………………………………………..………………..…….

5…………………………………………………………………………………………….…..…… 

ลกัษณะอื่นๆ 
1…………………………………………..………….……………….…………………..…………

2……………………………………………………….………..…………….…………..…………

3……………………………………………………………….…………..……………..….………

4………………………….…………………………………………………..…………..……….…

5……………………………………………………………………………………....…………..…                            

ขอบคุณ 
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ข-2  แบบประเมินการทดสอบทางประสาทสัมผัสผลติภณัฑชัทนียลําไย 
 

ช่ือ ……………………………………………………….          วันที…่………………...……………………….. 

 

คําชี้แจง : ทานจะไดรับตัวอยางผลิตภัณฑชัทนียลําไย 4 ตัวอยาง  ทานจงใหความเขมของลักษณะ
ผลิตภัณฑตัวอยาง   เทียบกับจุดในอุดมคติ (I) โดยใหทานทําสัญลักษณ  X ลงบนสเกลพรอมทั้ง
เขียนรหัสตัวอยางกํากับดวย  กรุณาทดสอบตัวอยางจากซายไปขวา 
 

1.ลักษณะปรากฏ 
    สีของชัทนียลาํไย                                                                                                                 I     

                                                            แดงออน                                                     แดงเขม 

ขนาดของชิ้นพรกิ                                     I                                        
                                              ละเอียด                                                                                                            ชิ้นใหญ 

ขนาดของเน้ือลาํไย                            I                           
        ละเอียด                               ชิน้ใหญ 

2.ลักษณะเน้ือสัมผัส 

 ความขนหนืด                                                                         I                                                               
            เหลว                                                  หนืดมาก 

3.รสชาติและกลิ่น 

รสหวาน                                                                                                    I 
                          ไมหวาน                                  หวานมาก 

รสเผด็                                                                                                               I 
                             ไมเผ็ด                     เผ็ดมาก 

 ลิ่นเครื่องเทศ                                                 I 
                                         ไมมี                                        มีมาก 

4.การยอมรับโดยรวม                                                                                                                           I                                  
                       ไมยอมรับ                                                          ยอมรับมาก 

 

ขอเสนอแนะ………………………………………………………………….……………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………
….……………………………………………………………………………….……………………………………………………………  

ขอบคุณ 
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ข-3 แบบประเมินการทดสอบทางประสาทสัมผัสผลติภณัฑชัทนียลําไย 
ชัทนียลําไย 

ชื่อ.....................................................................................วนัท่ี........................................................... 
 
คําชี้แจง : ทานจะไดรับตัวอยางผลิตภัณฑชัทนียลําไย 3 ตัวอยาง  กรุณาชิมตัวอยางและใหคะแนน
ความชอบตอผลิตภัณฑแตละตัวอยางตามความรูสึกของทานลงในตารางที่กําหนดให  โดยมีเกณฑการ
ใหคะแนนดังน้ี 
 9  = ชอบมากที่สุด 8 = ชอบมาก  7 = ชอบปานกลาง  
 6  = ชอบนอย  5   = เฉยๆ  4 = ไมชอบนอย 
 3 = ไมชอบปานกลาง 2 = ไมชอบมาก  1 = ไมชอบมากที่สุด 
 

ตารางการใหคะแนน 

รหัสตวัอยาง ลกัษณะคุณภาพ 

   
1. สี    
2.ความหนืด    
3.กลิน่เครื่องเทศ    
4.รสเผ็ด    
5.รสเปรีย้ว    
6.รสหวาน    
7.รสเค็ม    
8.การยอมรับโดยรวม    

 
ขอเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 

ขอบคุณ 
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ภาคผนวก ค                                                                              
วิธีวิเคราะหคุณภาพ 
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การวิเคราะหคณุภาพทางกายภาพ  (Physical Analysis) 
การวัดความหนืด                                                                                                                                   

เครือ่งมือท่ีใช                                                                                                                                        
- เครื่อง Brookfield-Programmable Viscometer รุน LVDV-II+ 
วธิกีารวิเคราะห                                                                                                                                                         
1. กอนทําการวัดทุกครั้งตองทําการปรับต้ังหัว spindle กอนโดยใชนิ้วสัมผัสกับ spindleเบาๆ
โดยที ่%T(torque) ตองมีคาอยูที่ 0±0.3%                                                                                     
2. เลือกหัว spindle เบอร S64                                                                                                                  
3. การวัดความหนืดของผลติภัณฑชัทนียลําไยปริมาตร 250 มิลลลิิตร ใสลงในบีกเกอรปริมาตร
250 มิลลลิิตร แลวทําการวัด                                                                                                          
4. ทําการวัด 3 ซํ้า โดยควบคุมอุณหภูมิหองท่ี 25±2 องศาเซลเซียส ความหนืดท่ีวัดไดมีหนวย
เปน centipoises ; cP 
 

การวัดคาสีระบบ Hunter Lab 
 เปนการวัดสีดวยเครื่องวัดสี Minolta camera : Model CR-300 วัดคาสีในระบบฮันเตอร 
(Hunter Lab) กอนการวัดสีทุกครั้งตองทําการปรับมาตรฐานเครื่อง (Calibration) โดยใชแผนสีขาว
มาตรฐาน แลวจึงทําการวัดสีตัวอยางผลิตภัณฑ  โดยเตรียมัวอยางชัทนียลําไยใสในถวยชิมสีขาวแลวใช
หัววัดของเครื่องวัดจุมลงในถวย  โดยใหหัววัดสัมผัสกับตัวอยาง เครื่องมือจะสงสัญญาณเสียงหลังจาก
ท่ีวัดคาเสร็จแลว ทําการวัดตัวอยางๆละ 3 ซํ้า โดยวัดคาสีออกมาเปน คาสี L* เปนคาความสวาง 
(Lightness), a* เปนคาสีแดงและสีเขียว (Redness/Greenness) และ b* เปนคาสีเหลืองและสีน้ําเงิน 
(Yellowness/Blueness)  
เม่ือ L*  คือ  คาความสวาง  มีคาอยูในชวง 0 ถึง 100                                                          
 a*   คือ  คาสีแดง   เม่ือ a มีคาบวก เปนสีแดง                                                       
     เม่ือ a มีคาลบ เปนสีเขียว                                                        
 b*   คือ  คาสีเหลือง  เม่ือ b มีคาบวก เปนสีเหลือง                                                               
     เม่ือ b มีคาลบ เปนสีน้ําเงิน 
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การวิเคราะหคณุภาพทางเคมี (Chemical Analysis) 
การวัดคาวอเตอรแอคติวติี้ (Aw) 
 ใสตัวอยางชัทนียลําไยลงในตลับพลาสติกสําหรับใสตัวอยาง  นําไปวัดคาวอเตอรแอคติวิตี้ 
(Aw) ดวยเครื่องวัดคา Water activity (Aqualab : Model CX3TE, USA) บันทึกคาวอเตอรแอคติวิต้ีที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ทําการตรวจวัด 3 ครั้ง แลวนํามาหาคาเฉลี่ย 
 
การตรวจวัดคาความเปนกรด-ดาง  (pH) ตามวิธีของ AOAC,2000 
 นําตัวอยางชัทนียลําไยมาตรวจวัดคาความเปนกรด-ดางดวยเครื่อง Microprocessor pH meter 
โดยปรับคามาตรฐานในการวัดแตละครั้งดวยสารละลายมาตรฐานที่มีความเปนกรดขดางเทากับ 4.00 
และ 7.00 ตามลําดับ ทําการตรวจวัด 3 ครั้ง แลวนํามาหาคาเฉลี่ย 
 
การตรวจวัดปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด (Total soluble solids : ° brix) ตามวิธีของ 
AOAC,2000 
 นําตัวอยางชัทนียลําไยมาวัดปริมาณของแข็งท่ีละลายไดทั้งหมดโดยใช Hand reflactometer 
บันทึกคาที่ไดเปนหนวยองศาบริกซ  (° brix) โดยปรับคามาตรฐานดวยน้ํากลั่นกอนทําการวัดทุกครั้ง 
ทําการวัดตัวอยางละ 3 ครั้ง   
 
การหาปริมาณกรดท้ังหมด (Total titratable acids) ตามวิธีของ AOAC,2000 
 การเตรียมสารเคมี 
 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ความเขมขน 0.1 M เตรียมไดโดยชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด
จํานวน 4 กรัม ละลายและปรับปริมาตรใหครบ 1000 มิลลิลิตร ในขวดปรับปริมาตร (Volumetric flask) 
ดวยน้ํากลั่น จากนั้นนํามา standardize หาความเขมขนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดดวยการไตเต
รทกับสารละลายมาตรฐานของกรดซัลฟูริก ความเขมขน 0.1 M  โดยใชฟนอฟธาลีนเปนอินดิเคเตอร 
 วิธีการวิเคราะห 
 1.ช่ังตัวอยางชัทนียลําไยมา 5 กรัม ละลายในน้ํากลั่น 50 มิลลิลิตร และปรับปริมาตรใน 
Volumetric flask ขนาด 100 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน นํามากรองและเก็บของเหลวท่ีกรองได 
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 2.ปเปตตัวอยางชัทนียลําไยทีก่รองเตรียมไว 10 มิลลลิิตร ใสในฟลาสกขนาด  125  มิลลิลิตร 
หยดฟนอฟธาลีนลงไป 2-3 หยด                                                                                                    
 3.นําไปไตเตรทกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดความเขมขน 0.1 M ทําการกวนผสม
ตัวอยางตลอดเวลาจนถึงจุดยุติ สารละลายในฟลาสกเปนสีชมพูออน ทําการวิเคราะหตัวอยางละ 3 ซํ้า                                
 4.จดปรมิาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดท่ีใชในการไตเตรทเพื่อนํามาคํานวณปริมาณ
กรดท้ังหมด โดยคิดเทยีบกับกรดอะซิติก นาํมาหาคาเฉลี่ย 
 การคํานวณ 

 Acetic acid   =    

เม่ือ            คือ  ปริมาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดท่ีใชในการไต  เตรท 
หนวยเปน มิลลิลิตร 

                                   คือ ความเขมขนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดท่ีใชใน  
                     การไตเตรท   หนวยเปน นอรมอล 

                   คือ  มิลลิสมมูลยของกรดอะแซติก มีคาเทากับ 0.06 กรัม 
                             คือ  ปริมาตรของตัวอยางท่ีใชในการวิเคราะห มีหนวยเปนมิลลลิิตร 
 
การหาปริมาณเกลือ   ตามวิธีของ AOAC,2000 
 การเตรียมสารเคมี 
 สารละลายซิลเวอรไนเตรท (AgNO3) ความเขมขน 0.1 M เตรียมไดโดยช่ังซิลเวอรไนเตรท
จํานวน 16.9880 กรัม ละลายดวยน้ํากลั่นประมาณ 200 มิลลิลิตร และเทใสขวดปรับปริมาตรขนาด  
1000 มิลลิลิตร แลวปรับปริมาตรใหครบดวยนํ้ากลั่น 
 วิธีวิเคราะห 
 1. ช่ังตัวอยางชัทนียมา 10 กรัม ใสบีกเกอร เติมน้ํากลั่นลงไป 50 มิลลิลิตร คนใหเขากัน เทใส
ขวดปรับปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรใหครบดวยน้ํากลั่น แลวนํามากรอดวยกระดาษ
กรองเบอร 4  
 2. ปเปตสวนทีก่รองไดมา 10 มิลลลิิตร ใสในขวดรูปชมพู เติมโพแทสเซียมโครเมท (K2CrO4) 
1 มิลลลิิตร                                                                                                                                      
 3. นําไปไตเรทดวยสารละลายซิลเวอรไนเตรท (AgNO3) ความเขมขน 0.1 M จุดยุติสารละลาย
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จะมีสีแดงอิฐ ทําการวิเคราะหตัวอยางละ 3 ซํ้า                                                                         4. จด
ปริมาตรของสารละลายซิลเวอรไนเตรท ท่ีใชในการไตเตรทเพื่อนํามาคํานวณปริมาณกเกลือ และนํามา
หาคาเฉลี่ย 

การคํานวณ 
1 มิลลิลิตร ของสารละลาย 0.1 M AgNO3 จะทําปฏิกิริยาสมมูลยพอดีกับเกลือแกง 0.005844  

กรัม 
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การวิเคราะหคณุภาพทางจลุชีววิทยา 
การวิเคราะหปริมาณเชือ้จุลนิทรียท้ังหมด (Total Plate Count) ตามวธิีของ AOAC, 2000 
 อุปกรณและเครือ่งมือ 
 -จานเพาะเชื้อ (Petri dish)*                                                                                                           
 -หลอดทดลองขนาด 10 มิลลิลิตรพรอมฝาปด (Test tube)*                                                         
 -ปเปตขนาด 1 และ 10 มิลลลิิตร *                                                                                          
 -เครื่องผสมแบบหมุนวน (Vortex Geniez, Scientific Industries : Model G-560E)                            
 -อางน้ําควบคุมอุณหภูมิ (Water bath, Memmert : Model WB14, Germany)                           
 -ตูบมเพาะเชื้อ (Incubator, Memmert, Germay)                                                                        
 -หมอนึ่งความดัน (Autoclave, Hariyama : Model HA-300MIV, Japan)                                       
 -ตูอบไมโครเวฟ (Microwave oven, Sharp: R254, Thailand) 
หมายเหตุ : *จะตองทําการอบฆาเช้ือในตูอบลมรอน (Hot air oven) ที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียสเปน
เวลา 2 ช่ัวโมง 
 อาหารเลี้ยงเชือ้และสารละลายสําหรับเจอืจาง 
 -อาหารเล้ียงเช้ือ (Plate count agar(PCA),  Merk,  Germany)                                                  
 -สารละลายบัฟเฟอรเปปโตน (Peptone water (buffered) ความเขมขนรอยละ 0.1, Merk, 
Germany) 
 การเตรียมอาหารเลีย้งเชื้อ 
 ช่ังอาหารเลีย้งเช้ือ Plate Count Agar (PCA) ปริมาณ 23.5 กรัม ละลายและปรับปริมาตรดวยน้ํา
กลั่นใหเปน 1,000  มิลลลิิตร นําไปตมจนอาหารเลีย้งเช้ือละลายจนหมด  นําไปฆาเชือ้ในหมอน่ึงความ
ดันที่อุณหภูมิ 121-124 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที  อาหารเลีย้งเช้ือที่ไดจะมีคาความเปนกรด-ดาง
เทากับ 7±0.2 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
 การเตรียมสารละลายสําหรับเจือจาง 
 เตรียมเปปโตนควมเขมขนรอยละ 0.1 โดยชั่งเปปโตนปริมาณ 25 กรัม ละลายและปรับ
ปริมาตรดวยน้ํากลั่นใหเปน 250 มิลลิลติร หรือเตรียมตามปริมาณท่ีตองการใช ใชปเปตดูดสารละลายเป
ปโตน 9 มิลลิลิตรลงในหลอดทดลอง และปริมาณ 90 มิลลิลิตรลงในขวดท่ีมีฝาปด จากน้ันนําไปฆาเช้ือ
ในหมอน่ึงความดันที่อุณหภูมิ 121-124 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที 
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 วธิกีารวิเคราะห 
 การเตรียมตวัอยาง 
 1.ใชชอนตักสารที่ผานการเช็ดแอลกอฮอลและลนไฟ ตักตัวอยาง 10 กรัม ใสลงในถุงสําหรับตี
ปน (Stomacher bag) เติมสารละลายเปปโตน 90 มิลลิลิตร นําไปเขาเครื่องตีปน (Stomacher) เพ่ือให
สารละลายตัวอยางผสมเปนเนื้อเดียวกัน จะไดอาหารท่ีเจือจาง 1 : 10 หรือ (10-1) 
 2.เขยาตัวอยางใหเขากัน ใชปเปตดูดตัวอยางท่ีเจือจาง 1 : 10 หรือ (10-1) ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
ใสในหลอดทดลองที่มีสารละลายเปปโตน 9 มิลลิลิตร เขยาใหเขากันดวยเครื่องปนผสม (Vertex mixer) 
จะไดสารละลายตัวอยางอาหารท่ีเจือจาง 1 : 100 หรือ (10-2) จนไดระดับเจือจางของสารละลายตัวอยาง
อาหารท่ีตองการ 
 การใสอาหารเลี้ยงเชื้อ 

1.ใชปเปตขนาด 1 มิลลิลิตรที่ฆาเช้ือแลว ดูดสารละลายของตัวอยางอาหารท่ีระดับเจือจางตางๆ 
(10-1, 10-2, 10-3) ลงในจานเพาะเช้ือ จานละ 1 มิลลลิิตร ระดับเจือจางละ 2 จาน โดยเริมดูดจากที่ความ
เขมขนตํ่าสุด                                                                                                                                            
 2.เทอาหารเลีย้งเช้ือ (Plate count agar (PCA) ท่ียังคงเปนของเหลวที่อุฯหภูมิประมาณ 50-60 
องศาเซลเซียส ลงในจานเพาะเช้ือที่มีสารละลายตัวอยางอาหาร ปริมาณจานละ 15-20 มิลลลิิตร ภายใน 
1-5 นาที                                                                                                                              3.ผสม
สารละลายตวัอยางและอาหารเลี้ยงเช้ือใหเขากันดี วางท้ิงไวใหอาหารแข็งตัว  จากน้ันคว่ําจานอาหาร
เลี้ยงเช้ือลง แลวนําไปบมในตูบมที่อุณหภมิู 37±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48±3 ช่ัวโมง 
 การตรวจนับโคโลนีและการรายงานผล 
 หลังจากบมจานเพาะเช้ือครบตามกําหนดเวลาแลว ตรวจนับจํานวนโคโลนีบนจานเพาะเชื้อที่มี
จํานวนโคโลนีอยูระหวาง 25-250 โคโลนี  หาคาเฉลี่ยจากจํานวนโคโลนีทั้ง 2 จานเพาะเช้ือ รายงานผล
ตรวจนับวามีจํานวน Mesophilic aerobic bacteria ในหนวยจํานวนโคโลนีตอตัวอยาง 1 มิลลิลิตร 
(cfu/ml) 
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การวิเคราะหปริมาณยีสตและรา (Yeast and Mold) ตามวธิีของ AOAC, 2000 
อุปกรณและเครือ่งมือ 
-จานเพาะเชื้อ (Petri dish)*                                                                                                            
-หลอดทดลองขนาด 10 มิลลิลิตรพรอมฝาปด (Test tube)*                                                        -
ปเปตขนาด 1 และ 10 มิลลลิติร *                                                                                          -
เครื่องผสมแบบหมุนวน (Vortex Geniez, Scientific Industries : Model G-560E)                              
-อางน้ําควบคุมอุณหภูมิ (Water bath, Memmert : Model WB14, Germany)                            -
ตูบมเพาะเช้ือ (Incubator, Memmert, Germay)                                                                         -
หมอน่ึงความดัน (Autoclave, Hariyama : Model HA-300MIV, Japan)                                    -
ตูอบไมโครเวฟ (Microwave oven, Sharp: R254, Thailand)             

หมายเหตุ : *จะตองทําการอบฆาเช้ือในตูอบลมรอน (Hot air oven) ที่อุณหภูมิ 180 องศาgซลเซียส   
เปนเวลา  2 ช่ัวโมง 
อาหารเลี้ยงเชือ้และสารละลายสําหรับเจอืจาง 

 -อาหารเล้ียงเช้ือ Potato Dextrose Agar (PDA),  Merk,  Germany)                                          
 -สารละลายบัฟเฟอรเปปโตน (Peptone water (buffered) ความเขมขนรอยละ 0.1,                  
Merk, Germany)                                                                                                                                          
 -สารละลายกรดทารทาริก ความเขมขนรอยละ 10 
 การเตรียมอาหารเลีย้งเชื้อ 
 ช่ังอาหารเลีย้งเช้ือ Potato Dextrose Agar (PDA) ปริมาณ 39.0 กรัม ละลายและปรบัปริมาตร
ดวยน้ํากลั่นใหเปน 1,000  มิลลลิิตร นําไปตมจนอาหารเลี้ยงเช้ือละลายจนหมด นําไปฆาเช้ือในหมอนึ่ง
ความดันท่ีอุณหภูมิ 121-124 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที ปรับความเปนกรด –ดางของอาหารเลี้ยง
เช้ือใหเทากับ 3.5 โดยการเติมสารละลายกรดทารทาริกความเขมขนรอยละ 10 ลงไป (อาหารเลีย้งเชื้อ 
100 มิลลลิิตรใชสารละลายทารทาริก 1.9 มิลลลิิตร) 
 การเตรียมสารละลายสําหรับเจือจาง 
 เตรียมเปปโตนควมเขมขนรอยละ 0.1 โดยชั่งเปปโตนปริมาณ 25 กรัม ละลายและปรับ
ปริมาตรดวยน้ํากลั่นใหเปน 250 มิลลิลิตร หรือเตรียมตามปริมาณท่ีตองการใช ใชปเปตดูดสารละลายเป
ปโตน 9 มิลลิลิตรลงในหลอดทดลอง และปริมาณ 90 มิลลิลิตรลงในขวดท่ีมีฝาปด จากน้ันนําไปฆาเช้ือ
ในหมอน่ึงความดันที่อุณหภูมิ 121-124 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที 
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วธิกีารวิเคราะห 
 การเตรียมตวัอยาง 
 1.ใชชอนตักสารที่ผานการเช็ดแอลกอฮอลและลนไฟ ตักตัวอยาง 10 กรัม ใสลงในถุงสําหรับตี
ปน (Stomacher bag) เติมสารละลายเปปโตน 90 มิลลิลิตร นําไปเขาเครื่องตีปน (Stomacher) เพ่ือให
สารละลายตัวอยางผสมเปนเน้ือเดียวกัน จะไดอาหารที่เจือจาง 1 : 10 หรือ (10-1)                            
 2.เขยาตัวอยางใหเขากัน ใชปเปตดูดตัวอยางท่ีเจือจาง 1 : 10 หรือ (10-1) ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
ใสในหลอดทดลองที่มีสารละลายเปปโตน 9 มิลลิลิตร เขยาใหเขากันดวยเครื่องปนผสม (Vertex mixer) 
จะไดสารละลายตัวอยางอาหารท่ีเจือจาง 1 : 100 หรือ (10-2) จนไดระดับเจือจางของสารละลายตัวอยาง
อาหารท่ีตองการ 
 การใสอาหารเลี้ยงเชื้อ 

1.ใชปเปตขนาด 1 มิลลิลิตรที่ฆาเช้ือแลว ดูดสารละลายของตัวอยางอาหารท่ีระดับเจือจางตางๆ 
(10-1, 10-2, 10-3) ลงในจานเพาะเช้ือ จานละ 1 มิลลลิติร ระดับเจือจางละ 2 จาน โดยเริมดดูจากที่ความ
เขมขนตํ่าสุด                                                                                                                                   
 2.เทอาหารเลีย้งเช้ือ Potato Dextrose Agar (PDA) ที่ยังคงเปนของเหลวท่ีอุฯหภูมิประมาณ 50-
60 องศาเซลเซียส ลงในจานเพาะเช้ือที่มีสารละลายตัวอยางอาหาร ปริมาณจานละ 15-20 มิลลลิิตร 
ภายใน 1-5 นาที                                                                                                                                
 3.ผสมสารละลายตัวอยางและอาหารเล้ียงเช้ือใหเขากันดี วางทิ้งไวใหอาหารแข็งตัว  จากนั้น
คว่ําจานอาหารเลี้ยงเช้ือลง แลวนําไปบมในตูบมท่ีอุณหภูมิ 30±1 องศาเซลเซียส เปนเวลา 72±3 ช่ัวโมง 

 
 การตรวจนับโคโลนีและการรายงานผล 
 หลังจากบมจานเพาะเช้ือครบตามกําหนดเวลาแลว ตรวจนับจํานวนโคโลนีบนจานเพาะเชื้อที่มี
จํานวนโคโลนีอยูระหวาง 25-250 โคโลนี  หาคาเฉลี่ยจากจํานวนโคโลนีทั้ง 2 จานเพาะเช้ือ รายงานผล
ตรวจนับวามีจํานวนยีสตและราในหนวยจํานวนโคโลนีตอตัวอยาง 1 มิลลิลิตร (cfu/ml) 
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ภาคผนวก ง 

กราฟและตารางผลการศึกษาอายุการเก็บรักษา 
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                       A: glucose syrup 

 
                                         B: xanthan gum                                             C : modified starch 

                     colour 
ภาพ ง-1  ความสัมพันธระหวางกลโูคสซีรปั แซนแทนกมั และแปงดัดแปรตอคาเฉลีย่คะแนนดานสี                                  

ของชัทนียจากลําไย                                
                  A: glucose syrup 

 
                                        B: xanthan gum                                                   C : modified starch 

                       thickness 
ภาพ ง-2  ความสัมพันธระหวางกลโูคสซีรปั แซนแทนกมั และแปงดัดแปรตอคาเฉลีย่คะแนนดานความ      

หนืดของชัทนียลําไย 
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                      A: glucose syrup 

 
                                       B: xanthan gum                                                C : modified starch 

                      spice odour 
ภาพ ง-3  ความสัมพันธระหวางกลโูคสซีรปั แซนแทนกัม และแปงดัดแปรตอคาเฉลีย่คะแนนดานกลิ่น            

เครื่องเทศของชัทนียลําไย 
               A: glucose syrup 

 
                             B: xanthan gum                                                 C : modified starch  

                   spicy 
ภาพ ง-4  ความสัมพันธระหวางกลโูคสซีรปั แซนแทนกมั และแปงดัดแปรตอคาเฉลีย่คะแนนดานรส       

เผ็ดของชัทนียลําไย 
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                    A: glucose syrup 

 
                          B: xanthan gum                                                              C : modified starch 

             Sourness 
ภาพ ง-5  ความสัมพันธระหวางกลโูคสซีรปั แซนแทนกมั และแปงดัดแปรตอคาเฉลีย่ดานรสเปรี้ยว                                   

              ของชัทนียลําไย 
                      A: glucose syrup 

 
                               B: xanthan gum                                                                     C : modified starch 

                       Sweetness 
ภาพ ง-6  ความสัมพันธระหวางกลโูคสซีรปั แซนแทนกมั และแปงดัดแปรตอคาเฉลีย่ดานรสหวาน                                   
                ของชัทนียลําไย 
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                    A: glucose syrup 

 
                                        B: xanthan gum                                                  C : modified starch 

                  saltiness 
ภาพ ง-7  ความสัมพันธระหวางกลโูคสซีรปั แซนแทนกมั และแปงดัดแปรตอคาเฉลีย่ดานรสเค็ม                                       
                ของชัทนียลําไย 

                      A: glucose syrup 

 
                                 B: xanthan gum                                                         C : modified starch 

                        Overall 
ภาพ ง-8  ความสัมพันธระหวางกลโูคสซีรปั แซนแทนกมั และแปงดัดแปรตอคาเฉลีย่ดานการยอมรับ         

โดยรวมของชัทนียลําไย 
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                    A: glucose syrup 

 
                                        B: xanthan gum                                               C : modified starch 

                        L* 
ภาพ ง-9 ความสัมพันธระหวางกลโูคสซีรปั แซนแทนกมั และแปงดัดแปรตอคาเฉลีย่ของคาสี L* 

                                                                                                        
       A: glucose syrup 

 
                                     B: xanthan gum                                                    C : modified starch 

                         a* 
ภาพ ง-10 ความสัมพันธระหวางกลโูคสซีรัป แซนแทนกมั และแปงดัดแปรตอคาเฉลีย่ของคาสี a* 
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             A: glucose syrup 

 
                                B: xanthan gum                                                      C : modified starch 

                   b* 
ภาพ ง-11 ความสัมพันธระหวางกลโูคสซีรปั แซนแทนกมั และแปงดัดแปรตอคาเฉลีย่ของคาสี b* 

              
          A: glucose syrup 

 
                                        B: xanthan gum                                                C : modified starch 

                        Viscosity 
ภาพ ง-12  ความสัมพันธระหวางกลโูคสซีรัป แซนแทนกัม และแปงดดัแปรตอคาเฉลี่ยของคาความ   
     หนืด 
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                                                                            A: glucose syrup 

 
                                     B: xanthan gum                                                 C : modified starch 

                   Total soluble solid 
ภาพ ง-13  ความสัมพันธระหวางกลโูคสซีรัป แซนแทนกัม และแปงดดัแปรตอคาเฉลี่ยของปริมาณ  
                  ของแข็งท่ีละลายไดทั้งหมด 

                  A: glucose syrup 

 
                                     B: xanthan gum                                                C : modified starch 

                          Total acidity 
ภาพ ง-14  ความสัมพันธระหวางกลโูคสซีรัป แซนแทนกัม และแปงดดัแปรตอคาเฉลี่ยของปริมาณกรด  
                  ท้ังหมดในรูปของกรดแอซิติก 
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                      A: glucose syrup 

                 
                                B: xanthan gum                                                    C : modified starch 

                          Total salt 
ภาพ ง-15  ความสัมพันธระหวางกลโูคสซีรัป แซนแทนกัม และแปงดดัแปรตอคาเฉลี่ยของปริมาณ   

เกลือท้ังหมด 
             A: glucose syrup 

 
                                   B: xanthan gum                                                   C : modified starch 

                        Aw 
ภาพ ง-16  ความสัมพันธระหวางกลโูคสซีรัป แซนแทนกัม และแปงดดัแปรตอคาเฉลี่ยของคาวอเตอร 
                  แอคติวิต้ี (Aw) 
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                  A: glucose syrup 

 
                                   B: xanthan gum                                                      C : modified starch 

                      pH 
ภาพ ง-17  ความสัมพันธระหวางกลโูคสซีรัป แซนแทนกัม และแปงดดัแปรตอคาเฉลี่ยของคาความเปน  
                  กรด-ดาง (pH)
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ตารางภาคผนวก ง-18 ผลวิเคราะหทางกายภาพของชัทนียลําไยที่ทําการเก็บรกัษาไวที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 12 สัปดาห 

          สัปดาห    ความหนืด                 คาสี 

                             (centipoint)   L*           a*    b* 

               0        12084.33a±248.36         33.81a±0.24                             15.49c±0.07     18.09a±0.39 
                3        11944.33a±204.82         32.95b±0.19                 15.50c±0.18     18.08a±0.33 
                6        11526.33ab±553.36         32.24c±0.24                 16.06b±0.10     17.64ab±0.45  
                9        10755.33bc±761.98         31.13d±0.31                 16.50b±0.45     17.64ab±0.45 
              12        10489.67c±500.61         30.30e±0.25                 17.06a±0.21     17.14b±0.11 

หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาองักฤษที่แตกตางกันในแนวตั้งแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤ 0.005) 
       ขอมูลแสดงในรูปคาเฉลีย่ ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
       ตัวเลขที่แสดงในตารางเปนคาเฉลีย่ของการทดลอง 3 ซ้ํา 
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ตารางภาคผนวก ง-19 ผลวิเคราะหทางกายภาพของชัทนียลําไยที่ทําการเก็บรกัษาไวที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 12 สัปดาห 

          สัปดาห    ความหนืด                 คาสี 
                           

      (centipoint)   L*           a*    b* 
     0          12084.33a±248.36         33.81a±0.24                           15.49e±0.07     18.09a±0.39 
                3          10896.67b±523.22         33.21a±0.34               15.62d±0.52     18.14a±0.25 
                6          10204.67bc±572.94         31.85b±0.05   16.02c±0.13     17.59b±0.09 
                9          10082.67c±399.20         29.51c±0.66   16.86b±0.08     15.04c±0.02 
              12           10003.67c±287.51         28.78d±0.60   18.13a±0.62     13.97d±0.06 

หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาองักฤษที่แตกตางกันในแนวตั้งแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤ 0.005) 
       ขอมูลแสดงในรูปคาเฉลีย่ ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
       ตัวเลขที่แสดงในตารางเปนคาเฉลีย่ของการทดลอง 3 ซ้ํา 
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ตารางภาคผนวก ง-20 ผลวิเคราะหทางกายภาพของชัทนียลําไยที่ทําการเก็บรกัษาไวที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 12 สัปดาห 

          สัปดาห    ความหนืด                 คาสี 

                             (centipoint)   L*           a*    b* 

     0        12084.33a±248.36         33.81a±0.24               15.49a±0.07     18.09a±0.39 
                3        10584.67b±552.21         31.98b±0.18   16.08b±0.13     17.63a±0.20 
                6        10044.33b±563.89         29.95c±0.32   18.31c±0.55     16.74b±0.47 
                9        9811.00b±131.18         26.80d±0.31   18.40d±0.42     13.19c±0.18 
              12        9651.33b±768.72         24.14e±0.27   18.40e±0.42     11.19d±0.18 

หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาองักฤษที่แตกตางกันในแนวตั้งแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤ 0.005) 
       ขอมูลแสดงในรูปคาเฉลีย่ ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
       ตัวเลขที่แสดงในตารางเปนคาเฉลีย่ของการทดลอง 3 ซ้ํา 
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ตารางภาคผนวก ง-21 ผลวิเคราะหทางเคมีของชัทนียลาํไยที่ทําการเกบ็รักษาไวที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 12 สัปดาห 

          สัปดาห        ความเปนกรด-ดาง         คาวอเตอรแอคตวิิตี ้     ปริมาณของแข็งที่ละลาย       ปริมาณกรดทั้งหมด        ปริมาณเกลือ      
       (pH)                                  (Aw)                             ไดทั้งหมด                 ในรูปของกรดแอซิติก         ทั้งหมด 
                                                (ºbrix)                   (รอยละ)             (รอยละ) 

               0  3.49a±0.01              0.699c±0.002               65.23a±0.25               1.00b±0.01            1.87a±0.00 
                3  3.49a±0.01              0.697c±0.005                     65.17a±0.29               1.00b±0.01            1.87a±0.01 
                6  3.46a±0.03              0.682d±0.002                     65.07ab±0.12               1.02b±0.02            1.84a±0.01 
                9  3.46a±0.02              0.706b±0.001               65.00ab±0.00               1.08a±0.01            1.77b±0.03 
              12  3.39b±0.01              0.719a±0.006                     64.77b±0.06               1.09a±0.01            1.71c±0.05 

หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาองักฤษที่แตกตางกันในแนวตั้งแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤ 0.005) 
       ขอมูลแสดงในรูปคาเฉลีย่ ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
       ตัวเลขที่แสดงในตารางเปนคาเฉลีย่ของการทดลอง 3 ซ้ํา 
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ตารางภาคผนวก ง-22 ผลวิเคราะหทางเคมีของชัทนียลาํไยที่ทําการเกบ็รักษาไวที่อุณหภูมิ 35  องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 12 สัปดาห 

            สัปดาห    ความเปนกรด-ดาง คาวอเตอรแอคตวิิตี ้ ปริมาณของแข็งที่ละลาย        ปริมาณกรดทั้งหมด                  ปริมาณ             
                (pH)                            (Aw)                          ไดทั้งหมด       ในรูปของกรดแอซิตกิ            เกลอืทั้งหมด 
         (ºbrix)     (รอยละ)                           (รอยละ) 

     0        3.49a±0.01                0.699b±0.002                      65.23a±0.25                1.00b±0.01              1.87a±0.00 
                3        3.48ab±0.01           0.694a±0.005                       65.07ab±0.12                 1.00b±0.02              1.85ab±0.01 
                6        3.45bc±0.01            0.695ab±0.003         64.73bc±0.46                 1.06ab±0.02              1.81b±0.01 
                9        3.44c±0.02           0.718c±0.001                      64.47c±0.12                 1.08ab±0.02              1.76c±0.04 
              12        3.37d±0.02               0.739d±0.002                      64.40c±0.00                 1.12a±0.02              1.66d±0.02 

หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาองักฤษที่แตกตางกันในแนวตั้งแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤ 0.005) 
       ขอมูลแสดงในรูปคาเฉลีย่ ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
       ตัวเลขที่แสดงในตารางเปนคาเฉลีย่ของการทดลอง 3 ซ้ํา 
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ตารางภาคผนวก ง-23 ผลวิเคราะหทางเคมีของชัทนียลาํไยที่ทําการเกบ็รักษาไวที่อุณหภูมิ 45  องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 12 สัปดาห 

          สัปดาห       ความเปนกรด-ดาง      คาวอเตอรแอคตวิิตี ้   ปริมาณของแข็งที่ละลาย       ปริมาณกรดทั้งหมด      ปริมาณ                           
                              (pH)                  (Aw)                           ไดทั้งหมด       ในรูปของกรดแอซิตกิ             เกลอืทั้งหมด 
                                   (ºbrix)                             (รอยละ)    (รอยละ) 

     0         3.49a±0.01                   0.699b±0.002                     65.23a±0.25             1.00c±0.01  1.87a±0.00 
                3         3.48a±0.01                        0.686a±0.002                      65.07a±0.12             1.01bc±0.01  1.85ab±0.03 
                6         3.43b±0.03                        0.701b±0.006                      64.73b±0.12             1.09b±0.10  1.79b±0.01 
                9         3.42b±0.02                0.716c±0.001            64.07c±0.14             1.10b±0.01  1.70c±0.00 
              12         3.36c±0.02                        0.743d±0.002            64.00c±0.00             1.20a±0.01  1.64c±0.06 

หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาองักฤษที่แตกตางกันในแนวตั้งแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤ 0.005) 
       ขอมูลแสดงในรูปคาเฉลีย่ ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
       ตัวเลขที่แสดงในตารางเปนคาเฉลีย่ของการทดลอง 3 ซ้ํา  
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ตารางภาคผนวก ง-24 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผสัของชัทนียลาํไยที่ทําการเกบ็รักษาไวที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 3 เดือน 

      เดือน        สี              ความหนืด       กลิ่นเครื่องเทศ            รสเผ็ด        รสเปรี้ยว             รสหวาน      รสเค็ม    การยอมรับ 

                                  โดยรวม 

         0           7.34a±0.80         7.04a±0.97        7.12a±0.90       7.02a±0.84        6.98a±0.82       7.16a±0.91         7.08a±1.10 7.26a±0.90 
         1           6.96b±0.90         6.90a±0.99        6.70b±0.89       6.66a±0.94        6.92a±0.78       6.90a±0.93         6.86a±1.01          7.08a±0.85 
         2           6.74bc±0.92        6.40b±1.03        6.20c±0.92       5.64b±1.08     6.12b±0.82  5.38b±0.75 5.84b±0.86 5.74b±1.10 
         3           6.40c±0.97         5.52c±0.76        5.86c±1.21         4.78c±0.82     5.12c±0.72  4.44c±0.64 4.78c±0.68 4.58c±0.86 

หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาองักฤษที่แตกตางกันในแนวตั้งแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤ 0.005) 
       ขอมูลแสดงในรูปคาเฉลีย่ ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
       ตัวเลขที่แสดงในตารางเปนคาเฉลีย่ของการทดลอง 3 ซ้ํา 
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ตารางภาคผนวก ง -25 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผสัของชัทนียลาํไยที่ทําการเกบ็รักษาไวที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 3 เดือน 
        เดือน          สี               ความหนืด        กลิ่นเครื่องเทศ           รสเผ็ด       รสเปรี้ยว      รสหวาน     รสเค็ม               การยอมรับ 
                              โดยรวม          
         0             7.34a±0.80        7.04a±0.97         7.12a±0.90       7.02a±0.84     6.98a±0.82   7.16a±0.91 7.08a±1.10        7.26a±0.90 
         1             6.02b±0.96        5.94b±1.00        5.98b±1.17       6.22b±0.97     6.08b±0.99   5.94b±1.22 5.38b±1.19        6.24b±1.15 
         2             5.34c±0.98        5.46c±0.81         5.24c±0.82       5.32c±0.94     5.26c±0.83   4.68c±1.02 4.78c±1.06        4.38c±1.05 
         3             4.46d±0.79        4.62d±0.94        4.46d±0.88       4.66d±0.87     3.94d±1.15   4.36c±0.96 4.48c±0.86        3.56d±1.07 

หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาองักฤษที่แตกตางกันในแนวตั้งแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤ 0.005) 
       ขอมูลแสดงในรูปคาเฉลีย่ ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
       ตัวเลขที่แสดงในตารางเปนคาเฉลีย่ของการทดลอง 3 ซ้ํา 
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ตารางภาคผนวก ง-26 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผสัของชัทนียลาํไยที่ทําการเกบ็รักษาไวที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 3 เดือน 

        เดือน                   สี              ความหนืด    กลิน่เครือ่งเทศ        รสเผ็ด         รสเปรี้ยว       รสหวาน     รสเค็ม              การยอมรบั 
                   โดยรวม            

         0   7.34a±0.80        7.04a±0.97        7.12a±0.90         7.02a±0.84        6.98a±0.82      7.16a±0.91   7.08a±1.10 7.26a±0.90  
         1  5.68b±1.33        5.40b±1.38        6.06b±0.91        5.42b±0.93        5.10b±0.93      5.16b±0.76   5.16b±0.76 5.46b±1.01 
         2  4.29c±1.25        4.48c±0.81        5.06c±1.04         5.02c±0.89        3.96c±1.12      4.48c±1.15   4.48b±1.15 4.38c±1.18 
         3  3.38d±1.32        3.16d±1.22        4.34d±1.02         4.52d±0.81        3.68c±0.91      3.74d±1.24   4.46c±0.86 3.52d±0.97 
หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาองักฤษที่แตกตางกันในแนวตั้งแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤ 0.005) 
       ขอมูลแสดงในรูปคาเฉลีย่ ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
       ตัวเลขที่แสดงในตารางเปนคาเฉลีย่ของการทดลอง 3 ซ้ํา
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