
บทที่ 3 

วัสดุ  อุปกรณและวิธีการทดลอง 

3.1 วัสดุ อุปกรณและสารเคมีท่ีใชในการทดลอง     

3.1.1 วัตถุดิบ                                                                                                                                          

 ลําไยพันธุอีดอ  (สวนลําไย  อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม)                                            
 น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์  (บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด,  จังหวัดสุพรรณบุร)ี                             
 ขิงแก (ตลาดแมเหียะ ตําบลแมเหียะ  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม                            
 หอมหัวใหญ  (ตลาดแมเหียะ ตําบลแมเหียะ  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม             
 กระเทียมสด  (ตลาดแมเหียะ ตําบลแมเหียะ  อําเภอเมือง  จังหวัดเชยีงใหม                    
 พริกข้ีหนูสวนปน  (ตราไรทพิย บริษัท ธญัญาฟารม จํากดั จังหวัดนนทบุรี)                        
 เกลือบรโิภคเสริมไอโอดีน (ตราปรุงทิพย บริษัท อุตสาหกรรมเกลือบรสุิทธิ์ จํากดั  จงัหวัด    
  นครราชสีมา)   

3.1.2 สารเคมี 

 แซนแทนกัม (Xanthan gum ; Food grade, O.V. Chemical & Supply,  Thailand)
 กลโูคสซีรัป (Glucose syrup D.E.42 : ตราหาดาว บรษิัท นครหลวงกลโูคส จํากัด ประเทศ 
  ไทย                                                                                                                                                             
 แปงดัดแปร (Modified  starch ชนิด Oxidized starch; Northern Chemicals and Glasswares  
  Ltd., Thailand)                                                                                                                                            
 กรดอะซิติก (Glacial acetic acid ; Food grade, Northern Chemicals and Glasswares Ltd.,   
  Thailand)                                                                                                               
 โพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟด (Potassium metabisulfite; K2S2O5, Food grade,  Lab P&P.  
  Thailand)
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 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (0.1 N NaOH, J.T.Baker, USA)                                                        
เพลทเคาทอะการ (Plate count agar(PCA),  Merk,  Germany)                                                 
โพเทโทเคกซโตรสอะการ (Potato  dextrose agar(PDA), Merk, Germany)                          
สารละลายบัฟเฟอรเปปโตน {Peptone water (buffered) ความเขมขนรอยละ 0.1,   
 Merk, Germany}                                                                                                      
กรดทารทารกิ (Tartaric acid : HOOC(CHOH)2COOH, Cario Erba Reagebti,  Germany)                                       
เอธานอล (95% Ethanol ; Food grade, CM Chemical and Lab Supplies,                                              
 Thailand) 

3.1.3 บรรจุภณัฑ 

 ขวดแกวใส ฝาเกลยีว ขนาดบรรจุ 200 กรมั 

3.1.4 อุปกรณท่ีใชผลิตชัทนยีลําไย 

 เครื่องปนผสม (Blender, Imarflex : Model IF-308, Thailand)                                                      
 เครื่องช่ังทศนิยม 4 ตําแหนง (Electronic analytical balance, Sartorius : A120S,   
  Germany)                                                                                                                  
 ตูแชแข็ง (Freezer, Sanyo : SF-C992NG, Italy)                                                                          
 ถุง high density polyethylene (HDPE)                                                                     
 เทอรโมมิเตอร                                                                                                                       
 มีดควานลําไยและมีดสําหรบัห่ัน                                                                                               
 หมอสเตนเลส                                                                                                                        
 กระทะทองเหลือง 

3.1.5 อุปกรณท่ีใชวิเคราะหคุณภาพ 

3.1.5.1 อุปกรณท่ีใชวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ 

 เครื่องวดัสี (Minolta camera, Chroma Meter CR-300, Japan)                                  
 เครื่องวดัความหนืด (Viscometer, Brookfield) 
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3.1.5.2 อุปกรณท่ีใชวิเคราะหคุณภาพทางเคมี 

เครื่องวดัความเปนกรดเปนดาง (Microprocessor pH meters, Sartorius : PB10,   
 Germany)                                                                                                                   
เครื่องวดัปริมาณของแข็งท่ีละลายไดทั้งหมด (Hand refractometer, Atago : N-1E   
 Brix 0-32 %,  N-2E Brix 28-62 % และ N-3E Brix 58-90 % , Japan                           
เครื่องวดัคา Water activity (Aqualab : Model CX3TE, USA) 

3.1.5.3 อุปกรณท่ีใชวิเคราะหคุณภาพทางจลุชวีวิทยา 

เครื่องผสมแบบหมุนวน (Vortex Geniez, Scientific Industries : Model G- 560E)                     
ตูอบลมรอน (Hot air oven, Memmert : Model UM-500, Germany)                                            
ตูบมเพาะเช้ือ (Incubator, Memmert, Germay)                                                                                                         
ตูอบไมโครเวฟ (Microwave oven, Sharp: R254, Thailand)                                                          
อางนํ้าควบคุมอุณหภูมิ (Water bath, Memmert : Model WB14, Germany)                                  
หมอน่ึงความดัน (Autoclave, Hariyama : Model HA-300MIV, Japan) 

3.1.5.4 อุปกรณท่ีใชทดสอบทางประสาทสัมผัส 

 ชุดอุปกรณทดสอบชิม                                                                                                                        
  แบบสอบถาม และแบบประเมินการทดสอบทางประสาทสัมผัส 

3.1.6 เครือ่งมือท่ีใชประมวลผลขอมูลทางสถิติ 

 เครื่องคอมพวิเตอรสวนบุคคล                                                                                      
 โปรแกรมประมวลผลทางสถิติสําเรจ็รูป Design-Expert Version 7.0.                            
 โปรแกรมประมวลผลทางสถิติสําเรจ็รูป SPSS Version 15.0                                          
 โปรแกรมประมวลผลสําเรจ็รูป Microsoft Excel 
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3.3 วธิกีารทดลอง 

 การทดลองแบงเปน 3 ตอนดังน้ี                                                                                                     
ตอนที่ 1 การพัฒนาสตูรชัทนียลําไยตนแบบ                                                                                                  
 ตอนท่ี 1.1 สรางเคาโครงของผลติภัณฑชทันีย 

วธิกีารวจิัย 

 ทดลองทําผลิตภัณฑชัทนียลําไยตามสูตรดังตารางท่ี 3.1 และวิธีทําดังภาพท่ี 3.1 และ 3.2 เปน

ตัวอยางในการสอบถาม  นําเสนอใหผูทดสอบจํานวน 50 คน พิจารณาตอบแบบสอบถาม (ภาคผนวก 

ข) เพ่ือหาลักษณะสําคัญของผลิตภัณฑ จากน้ันทําการคัดเลือกลักษณะสําคัญของผลิตภัณฑท่ีไดคะแนน

เทากับหรือมากกวารอยละ 50 มากําหนดเปนลักษณะของผลิตภัณฑท่ีจะใชในการทดสอบทางประสาท

สัมผัส โดยใช  Ideal ratio profile การทดสอบทางประสาทสัมผัสใชผูทดสอบจํานวน 50 คน ตาม

แบบทดสอบ (ภาคผนวก ข-1) 

ตาราง 3.1 สูตรสวนผสมชัทนียลําไยดัดแปลง  

สวนผสม ปริมาณ (กรัม) 

เนื้อลําไยปน 50.00 

หอมหัวใหญ 10.00 

ขิง 0.70 
กระเทยีม 0.50 
นํ้าตาลทราย 18.50 
นํ้าสมสายชูกลั่น 5 % 14.00 
เกลือ 0.20 
พริกปน 0.10 

กลโูคสไซรัป 6.00 

ดัดแปลงจากสูตรชัทนียมะมวง  (Elizabeth, 2003)   
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ลําไยพันธุอีดอ 

ลาง ควานเมลด็ออก แกะเปลือก ลาง  

      ช่ังเนื้อลําไย 10 กิโลกรัม 

              โพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟต (3 กรัม)  →     

ปนหยาบ ๆ ดวยเครื่องปนผสม ความเร็วระดับ 1 รอบละ 20 วินาที  3 รอบ 

บรรจลุงในถุง high density polyethylene (HDPE) 

นําไปเก็บรักษาไวในตูแชแข็งอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 

ภาพ 3.1 ข้ันตอนการเตรียมลําไยปน 

การเตรียมสวนผสมอื่น ๆ 

นํากระเทียม  ขิงและหอมหัวใหญมาปอกเปลือก  ลาง  ชั่งน้ําหนักตามสูตร  ห่ันเปนช้ินเล็ก ๆ  
และปนรวมกันจนละเอียด 

                    นําเน้ือลําไยปนและน้ําตาลทรายเทใสกระทะ 

        เรงไฟใหความรอนจนถึง 100  องศาเซลเซียส นาน 5 นาที 

                                            ลดไฟใหเหลือ 70 องศาเซลเซียส 

เติมสวนผสมท่ีปนละเอียด  เกลือและพริกปน คนใหเขากัน                                                                 
ใหความรอนนาน 20 นาที ที่ 70 องศาเซลเซียส 

                                              ลดไฟใหเหลือ 60 องศาเซเซียส 

เติมกลโูคสไซรัป  คนใหเขากัน  ใหความรอนนาน 5 นาที ที่ 60 องศาเซลเซียส 
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บรรจุทันทใีนขวดแกวทีผ่านการตมฆาเช้ือ 

ปดฝาและทําใหเย็นทันท ี

ภาพ 3.2 ข้ันตอนการผลิตชัทนีย  (Elizabeth, 2003) 

การทดสอบเคาโครงสัดสวน  (Ideal ratio  profile  test)  

 การทดสอบเคาโครงสัดสวนทําไดโดยการประเมินลักษณะของผลิตภัณฑที่ไดจากการหา
ลักษณะสําคัญที่ผูทดสอบใหคะแนนความสําคัญเทากับหรือมากกวารอยละ 50 (ดูดวยสายตา  ดมกลิ่น  
ชิมฯลฯ) มาทดสอบโดยใชผูทดสอบชิม 50 คน ชิมผลิตภัณฑชัทนียลําไยท่ีทดลองผลิตข้ึนจากสูตรที่
พัฒนาจากสูตรชัทนียมะมวงของ Elizabeth (2003) และใชแบบทดสอบชิม ดังภาคผนวก ข-2 เพื่อ
ประเมินลักษณะที่สําคัญดังกลาว แบบสอบถามมีเสนตรงยาว  15  เซนติเมตร  ใชเปนสเกลวัดคุณภาพ
ของผลิตภัณฑในเชิงปริมาณ  โดยกําหนดใหปลายเสนตรงดานซายมือ  (สเกลความยาวเทากับ 0) เปน
ลักษณะท่ีนอยท่ีสุด  และปลายเสนตรงดานขวามือ  (สเกลความยาวเทากับ  15) เปนลักษณะท่ีมากที่สุด  
ใหผูทดสอบจํานวน 50 คน  แลวทําเครื่องหมาย  X  ลงบนเสนตรงในตําแหนงบนสเกลท่ีแทนลักษณะ
ของผลิตภัณฑตัวอยาง  (sample)  และทําเครื่องหมาย  I  ลงบนเสนตรงในตําแหนงบนสเกลท่ีแทน
ลักษณะในอุดมคติ (ideal) ของผูทดสอบท่ีมีตอผลิตภัณฑชนิดน้ัน  จากน้ันจึงทําการวัดความยาวจาก
ปลายซายสุดของเสนตรงถึงจุดตําแหนงท่ีผูทดสอบทําเครื่องหมายเพ่ือประเมินลักษณะของตัวอยาง  
(X)  แลวนํามาหารดวยคาความยาวจากปลายสุดของเสนถึงจุดแสดงตําแหนงที่เปนลักษณะในอุดมคติ  
(I)  นําคาสัดสวน  (X/I)  ที่ไดจากการประเมินของผูทดสอบแตละคนมาหาคาสัดสวนเฉลี่ย  (X/I)  และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  จากนั้นจึงนําคาสัดสวนเฉล่ีย  (X/I)  และคาสัดสวนอุดมคติ  (I/I)  ซ่ึง
เทากับ  1.00  มาสรางเคาโครงผลิตภัณฑ  นําผลที่ไดมาพิจารณาเพื่อจัดทําเปนสูตรตนแบบในการศึกษา
ตอไป  (ชนันท, 2545)  

คาสัดสวนเฉลี่ย  (mean  ideal  ratio  score)  (ชนันท, 2545) 

 ถาสัดสวนเฉลีย่เทากับ  1.00  หมายความวา  ลักษณะนั้นไมจําเปนตองมีการเปลีย่นแปลง  เปน
ลักษณะที่ดีเทากับลกัษณะทีต่องการของผูทดสอบในอุดมคติ                                                                
 ถาสัดสวนเฉลีย่มากกวา  1.00  หมายความวา  ลกัษณะนัน้มีความจําเปนตองลดความเขมขน
หรือความแรงของลักษณะน้ันลง 
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 ถาสัดสวนเฉลี่ยนอยกวา  1.00  หมายความวา  ลักษณะนั้นมีความจําเปนตองเพิ่มความเขมหรือ
ความแรงของลักษณะนั้นข้ึน 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( standard  deviation)  (ชนันท, 2545) 

 ถาคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  0  หมายความวา  ผูทดสอบมีความเห็นตรงกนัหรือพองกัน
 ถาคาเบ่ียงเบนมาตรฐานนอยกวาหรือเทากบั  0.5  หมายความวา  ผูทดสอบมีความเห็นแตกตาง
กันบาง                                                                                                                                                    
 ถาคาเบ่ียงเบนมาตรฐานมากกวา  0.5  หมายความวา  ผูทดสอบมีความเห็นแตกตางกนัมาก  ใน
กรณีนี้ตองพิจารณาดวยความรอบคอบ  ตองมีเหตุผลอ่ืนประกอบกอนท่ีจะติดสินใจดําเนินการตอไป 

 

ตอนท่ี 1.2 การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑชัทนียลําไยตนแบบ 

วิธีการวิจัย 

 นําผลของการศึกษาเคาโครงผลิตภัณฑมาพัฒนาสูตรที่มีลักษณะตามที่ผูทดสอบตองการเพื่อ
กําหนดเปนสูตรตนแบบ โดยใช  Ideal ratio profile นําสูตรตนแบบที่ไดมาประเมินคาทางประสาท
สัมผัสโดยใช 9 points hedonic scale จํานวนผูทดสอบชิม 50 คน และกําหนดสมบัติทางกายภาพและ
ทางเคมี ดังนี้  

1. ความหนืดของผลิตภณัฑชัทนียลําไย : วัดดวยเครื่อง Brookfield-Programmable 
Viscometer รุน LVDV-II+ , Germany  

2. สีของผลิตภัณฑชัทนียลําไย : วัดดวยเครื่อง Minolta chroma meter CR-300, Japan  
3. ความเปนกรดเปนดาง (pH) ของผลิตภณัฑชัทนียลําไย : วัดดวยเครื่อง Microprocessor pH   

meters, Sartorius : PB10, Germany   
4. Total soluble solid ของผลิตภัณฑชัทนียลําไย : วัด total soluble solid ดวยเครื่องมือ 

 Hand refractometer, Atago:Model N2E Brix 28 –62 % และ N-3E Brix 58-90 %, Japan                                
5. คาวอเตอรแอคติวิต้ี (water activity; Aw) ของผลิตภณัฑชัทนียลําไย : วัดดวยเครื่อง 

Aqualab :  Model CX3TE, USA    
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6. ปริมาณกรดท้ังหมดในรูปกรดแอซิติกของผลิตภณัฑชัทนียลําไย (AOAC, 2000)        
7. ปริมาณเกลือทัง้หมดของผลติภัณฑชัทนยีลําไย (AOAC, 2000)   
                                                                                                                                                                                  

ตอนที่ 2 ศึกษาชนดิและปรมิาณของสารเพิ่มความหนืดท่ีเหมาะสม 
วธิกีารวจิัย 

 การทดลองนี้เปนการนําสูตรชัทนียลําไยตนแบบท่ีไดจากตอนท่ี 1 มาศึกษาชนิดและ
ปริมาณของสารเพิ่มความหนืดที่เหมาะสม  จากสวนผสมในสูตรตนแบบที่มีปริมาณสารเพ่ิมความหนืด
ท้ังหมดรอยละ 10 โดยสารเพิ่มความหนืดท่ีทําการศึกษามี 3 ชนิด คือ  แซนแทนกัม (xanthan gum) 
กลูโคสไซรัป (glucose syrup) และแปงดัดแปร (modified starch) วางแผนการทดลองแบบ Mixture 
Design ซ่ึงเปนแผนการทดลองที่ใชในการหาสวนผสมของสูตร โดยใชหลักการท่ีวา เม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราสวนของสวนประกอบใด สวนประกอบที่เหลือในสูตรจะตองมีการเปลี่ยนแปลงดวย 
และผลรวมของสวนประกอบท้ังหมดจะตองเทากับ 1.0 หรือรอยละ 100 (ไพโรจน, 2536) ในการ
ทดลองกําหนดระดับตํ่า (low level) และระดับสูง (high level) ของสารเพ่ิมความหนืด โดยอัตราสวน
ของ แซนแทนกัม  กลูโคสไซรัป  และแปงดัดแปร จะกําหนดใหอยูในระดับตํ่าและระดับสูง ดังตาราง 
3.2  จะไดส่ิงทดลองตามแผนการทดลองแบบ  Mixture Design  จํานวน 11 ส่ิงทดลอง   ดังตาราง 3.3 

ตาราง 3.2 อัตราสวนของ แซนแทนกัม  กลูโคสไซรัป  และแปงดัดแปร 

สวนผสม ระดับต่ํา (รอยละ) ระดับสูง (รอยละ) 

กลูโคสไซรัป1 0 9 

แซนแทนกัม2 0.1 0.3 

แปงดัดแปร2 0 9 

  1.ดัดแปลงจาก  อัจฉรา (2549)                                                                                                
  2.ดัดแปลงจาก Gibinski et al. (2006) 
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ตาราง 3.3 ส่ิงทดลองตามแผนการทดลองแบบ Mixture Design   

      ส่ิงทดลอง                    glucose syrup              xanthan gum              modified starch 

          1     7.30         0.25    2.45                                 
2     9.70         0.30    0.00                         
3     9.90         0.10    0.00                         
4     4.95         0.10    4.95                         
5     0.00         0.30    9.70                          
6     0.00         0.10    9.90                        
7     4.90         0.20    4.90                         
8     2.45         0.25    7.30                         
9     9.80         0.20    0.00                                 
10       7.40         0.15    2.45                          
11       2.45         0.15    7.40 

 นําตัวอยางชัทนียลําไยในแตละส่ิงทดลองมาทดสอบทางประสาทสัมผัส  วิเคราะหคุณภาพทาง
เคมีและทางกายภาพเชนเดียวกันกับตอนท่ี 1.2 

วธิวีิเคราะหทางสถิติ 

 นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมประมวลผลทางสถิติสําเรจ็รปู SPSS Version 15.0 
และใชโปรแกรม Design expert V.7.0  เพ่ือคัดเลือกชนิดและปริมาณของสารเพิ่มความหนืดที่เหมาะสม 
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ตอนที่ 3 ศึกษาอายกุารเก็บรกัษา 

 นําสูตรผลิตภณัฑชัทนยีลาํไยที่มีสารเพ่ิมความหนืดที่เหมาะสมท่ีไดจากทดลองในตอนที่ 2 มา
เก็บรกัษาไวทีอุ่ณหภูมิ25, 35 และ45 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 3  เดือน ทําการสุมผลิตภณัฑตรวจสอบ
สมบัติทางเคมีและกายภาพทุก 3 สัปดาห และสําหรับการวเิคราะหทางจุลชีววิทยาและการทดสอบทาง
ประสาทสัมผสัตรวจทุกเดือน โดยทําการทดลอง 3 ซํ้า   

             วิเคราะหทางดานกายภาพและทางเคมี ดังน้ี      

   1. ความหนืดของผลิตภณัฑชัทนียลําไย : วัดดวยเครื่อง Brookfield-Programmable   
  Viscometer รุน LVDV-II+ , Germany                                                                                                        
 2. สีของผลิตภณัฑชัทนยีลาํไย : วัดดวยเครือ่ง Minolta chroma meter CR-300, Japan                          
 3. ความเปนกรดเปนดาง (pH) ของผลิตภณัฑชัทนียลาํไย: วัดดวยเครือ่ง Microprocessor pH            
meters, Sartorius : PB10, Germany                                                                                                                                       
 4. Total soluble solid ของผลติภัณฑชัทนยีลําไย : วัด total soluble solid ดวยเครื่องมือ  
  Hand refractometer, Atago:Model N2E Brix 28 –62 %, Japan                                                                  
 5. คาวอเตอรแอคติวิต้ี (water activity; aw) ของผลิตภณัฑชัทนียลําไย : วัดดวยเครื่อง                   
   Aqualab : Model CX3TE, USA                                                                                                    
 6. ปริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดแอซิติกของผลิตภณัฑชัทนียลําไย (AOAC, 2000)                                               
 7. ปริมาณเกลอืทั้งหมดของผลิตภัณฑชัทนียลําไย (AOAC, 2000) 

 วิเคราะหทางดานจุลชีววิทยา ดังน้ี    

       1.วิเคราะหปรมิาณจุลินทรียทั้งหมด total  plate count (AOAC, 2000)                                                       

 2.วิเคราะหปรมิาณยีสตและรา yeast  and mould  count (AOAC, 2000)         

  ทดสอบทางประสาทสัมผัส  

 โดยการประเมินคุณภาพทางดานสี (color) ความหนืด (thickness) กลิน่ (odour) รสชาติ (taste)  
และความชอบโดยรวม (overall acceptability) ใชวิธีทดสอบแบบ 9-Points hedonic scale  ใชผูทดสอบ
ชิมจํานวน 50 คน นําผลท่ีไดมากําหนดอายุการเก็บรักษาของผลิตภณัฑชัทนียลําไย 


