
บทท่ี 4  

ผลการทดลองและวิจารณ 

4.1 การพฒันาสูตรชัทนียลาํไยตนแบบ 

4.1.1 การสรางเคาโครงผลติภัณฑชัทนีย 

 ผลการสอบถามความตองการของผูทดสอบจํานวน 50 คน ท่ีมีตอตัวอยางชัทนยีลําไย
ดัดแปลงท่ีพัฒนาจากสูตรชัทนียมะมวงของ Elizabeth (2003) เปนตัวอยางในการศึกษา พบวา ผู
ทดสอบใหความสําคัญลกัษณะตาง ๆ ดังตารางท่ี 4.1 

ตาราง 4.1 ลักษณะผลิตภัณฑท่ีผูทดสอบใหความสําคัญ 

ลกัษณะผลติภณัฑท่ีผูทดสอบ
ใหความสําคญั 

จํานวนผูทดสอบ 
ท่ีใหความสําคญั (คน) 

คะแนนท่ีผูทดสอบให
ความสําคญั (รอยละ) 

สีของผลิตภัณฑ 46 92 

ความเปนเนื้อเดียวกัน 5 10 

ความหนืด 46 92 

กลิ่นเครื่องเทศ 37 74 

ขนาดพริก 26 52 

เนื้อลําไย 25 50 

รสหวาน 32 64 

รสเปรีย้ว 20 40 

รสเผด็ 42 84 

รสเค็ม 17 34 

กลิ่นลําไย 20 40 

ความสามารถในการทา 1 2 

ความใส 6 12  
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 ผลการคัดเลือกลักษณะผลติภัณฑท่ีผูทดสอบใหคะแนนความสําคัญเทากับหรือมากกวา
รอยละ 50 มี 7 ลักษณะ คือ 

1.สีของผลิตภณัฑ 

2.ความหนืด 

3.รสเผด็ 

4.กลิ่นเครื่องเทศ 

5.รสหวาน 

6.ขนาดพริก 

7.เนื้อลําไย 

สําหรับลักษณะท่ีจัดวามีความสําคัญนอย ซ่ึงมีคะแนนต่ํากวารอยละ 50 คือ ความเปนเนื้อ
เดียวกัน รสเปรี้ยว รสเค็ม กลิ่นลําไย  ความสามารถในการทา และความใสของผลิตภัณฑ ดังนั้นจึง
นําลักษณะท่ีผูทดสอบใหความสําคัญมาสรางเคาโครงผลิตภัณฑตอไป 

ผลการทดสอบเคาโครงผลิตภัณฑชัทนียลําไยดวยวิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัส โดย
ใชผูทดสอบชิม 50 คน ชิมผลิตภัณฑชัทนียลําไยดัดแปลงจากสูตรท่ีพัฒนาจากสูตรชัทนียมะมวง
ของ Elizabeth (2003) และใชแบบทดสอบชิม ดังภาคผนวก ข-2 เพื่อประเมินลักษณะท่ีสําคัญ 7 
ลักษณะ ไดแก สีของผลิตภัณฑ  ความหนืด กลิ่นเครื่องเทศ ขนาดพริก เนื้อลําไย รสหวาน รสเผ็ด 
และการยอมรับโดยรวม ไดผลดังตาราง 4.2 
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ตาราง 4.2 คาสัดสวนเฉลีย่และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับลักษณะท่ีสําคัญของผลติภัณฑ 

ลักษณะท่ีสําคัญ I X X/I 

ลีของผลิตภัณฑ 5.34±1.74 4.98±2.04 0.93ns±0.38 

ขนาดพริก 2.85±1.84 2.28±1.59 0.80*±0.56 

ขนาดเน้ือลําไย 2.50±1.87 210±1.58 0.84ns±0.93 

ความขนหนืด 5.60±1.88 6.77±1.91 1.21*±0.34 

รสหวาน 4.82±1.58 5.01±2.04 1.05ns±0.42 

รสเผด็ 5.34±1.64 6.76±2.08 1.27*±0.39 

กลิ่นเครื่องเทศ 5.14±2.56 7.03±2.36 1.37*±0.32 

การยอมรับโดยรวม 10.00±0.00 6.23±1.61 0.62*±0.16 

 

หมายเหตุ:  I          หมายถึง  คาเฉลี่ยของลักษณะในอุดมคต ิ                                                     
  X        หมายถึง  คาเฉลี่ยของการทดสอบลักษณะของตัวอยาง                                
  X/I      หมายถึง  คาสัดสวนเฉลี่ย                                                                                                        
  *        หมายถึง  คาสัดสวนเฉลี่ยท่ีมีความแตกตางกับคาสัดสวนอุดมคติ (I/I)                                   
      อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05)                                                                  
  ns      หมายถึง  คาสัดสวนเฉลี่ยท่ีไมมีความแตกตางกับคาสัดสวนอุดมคติ (I/I)     
      อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05)                                      
  ตัวอยางหลังเครื่องหมาย ± หมายถึง คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการทดสอบเคาโครงผลิตภัณฑ พบวา ตัวอยางชัทนียลําไยดัดแปลงมีสี ปริมาณเนื้อลําไย 
และรสหวานท่ีไมมีความแตกตางจากลักษณะดังกลาวในอุดมคติของผูทดสอบอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P > 0.05) แตผลิตภัณฑมีขนาดพริก ความขนหนืด รสเผ็ด กลิ่นเครื่องเทศ และการยอมรับ
โดยรวมแตกตางจากลักษณะในอุดมคติของผูทดสอบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) คา
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สัดสวนเฉลี่ยของแตละลักษณะและคาสัดสวนอุดมคติ (I/I = 1.00) จะถูกนํามาสรางเปนแผนภาพ
เคาโครง (profile) ในรูปแบบกราฟใยแมงมุม ดังแสดงในภาพ 4.1  
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1.50
ลีของผลิตภัณฑ

ขนาดพริก

เน้ือลําไย

ความขนหนืด

รสหวาน

รสเผ็ด

กล่ินเคร่ืองเทศ

การยอมรับโดยรวม

ผลิตภัณฑในอุดมคติ

ชัทนียลําไยดัดแปลง

 

ภาพ 4.1 แผนภูมิแสดงเคาโครงผลิตภัณฑของชัทนียลําไยตัวอยาง 

จากการทดสอบเคาโครงผลิตภัณฑ กําหนดใหคาเฉลี่ยของลักษณะในอุดมคติ (I) เปนคา

อุดมคติถาวร (fixed ideal)  

เม่ือพิจารณาจากผลท่ีไดจากเคาโครงผลิตภัณฑขางตนสามารถบอกไดวาผลิตภัณฑชัทนีย
ลําไยท่ีดัดแปลงตองมีการปรับสวนผสมตาง ๆ ท่ีมีผลตอลักษณะท่ีตองการ โดยมีแนวทางในการ
ปรับปรุงสูตรดังนี้ 

- เพิ่มขนาดพริก โดยการเลือกใชพรกิข้ีหนูสวนปนท่ีมีขนาดใหญข้ึน เนื่องจากพริกข้ีหนู
สวนปนทางการคามี 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ  ซ่ึงจากเดิมใชพริกข้ีหนู
สวนปนท่ีมีขนาดเล็กจึงเลือกใชพริกข้ีหนสูวนปนท่ีมีขนาดกลางแทน 
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- ลดความหนืด โดยการลดปริมาณของน้ําตาลและกลูโคสซีรัปท่ีใชใหนอยลง คือ ลด
น้ําตาลลงจาก 450 กรัม เปน 280 กรัม และลดปริมาณกลูโคสไซรปัจาก250 กรมั เปน150 กรัม                            
 - ลดรสเผ็ด โดยการลดปรมิาณของพริกข้ีหนูสวนปนลงจากเดิม 15 กรัม เปน 8 กรัม                            
 - ลดกลิน่เครือ่งเทศ โดยการลดปริมาณของขิงและหอมหัวใหญลง เนื่องจากผูทดสอบมี
ความคิดเห็นวามีกลิ่นของหอมหัวใหญแรงเกินไป โดยลดปริมาณขิงลงจาก 20 กรมั เปน 10 กรมั 
และลดปริมาณหอมหัวใหญลงจาก60กรมัเปน40กรัม                                                                                                     
 ท้ังนี้ การปรับปรุงสูตรเพ่ือใหคาสัดสวนเฉลี่ย  (X/I) มีคาใกลเคียงหรือเทากับ 1                                               

4.1.2 การพฒันาสูตรผลิตภณัฑชัทนียลําไยตนแบบ 

นําผลการทดสอบเคาโครงผลิตภัณฑชัทนียลําไยจากตอนที่ 4.1.1  มาพัฒนาปรับปรุงเปน
สูตรตนแบบโดยปรับลดและเพิ่มสวนผสม ไดสูตรตนแบบดังตารางท่ี 4.3 ผลการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสโดยวิธี Ideal ratio profile ไดผลดังตารางท่ี 4.4 และแผนภูมิท่ี 4.2 โดยสูตรตนแบบมี
สมบัติทางกายภาพ เคมี และผลการทดสอบการยอมรับโดยใช 9- points hedonic scale ไดผลดัง
ตารางท่ี 4.5 และ 4.6 

ตาราง 4.3 สูตรสวนผสมชัทนียลําไยตนแบบ 

สวนผสม ปริมาณ (กรัม) 

เนื้อลําไยปน 61.80 

หอมหัวใหญ 2.75 

ขิง 0.70 
กระเทียม 1.00 
น้ําตาลทราย 19.50 
Glacial acetic acid 2.00 
เกลือ 1.75 
พริกข้ีหนูสวนปน 0.50 

กลโูคสซีรัป 10.00 
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ตาราง 4.4 คาสัดสวนเฉลี่ยสําหรับลักษณะท่ีสําคัญของผลิตภัณฑชัทนียลําไยตนแบบ 

ลักษณะท่ีสําคัญ คาสัดสวนเฉลีย่ 
ลีของผลิตภัณฑ 0.95±0.21 
ขนาดพริก 1.02±0.45 
ปริมาณเนื้อลําไย 1.01±0.41 
ความขนหนืด 1.07±0.27 
รสหวาน 1.21±0.32 
รสเผด็ 1.03±0.35 
กลิ่นเครื่องเทศ 0.99±0.34 
การยอมรับโดยรวม 0.67±0.13 
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ผลิตภัณฑตนแบบ
 

ภาพ 4.2 แผนภูมิแสดงเคาโครงผลิตภัณฑของชัทนียลําไยตนแบบ 
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ตาราง 4.5 สมบัติทางกายภาพ และเคมีของผลิตภัณฑชัทนียลําไยตนแบบ 

สมบัติของผลติภัณฑชัทนียลําไย                    คาท่ีวัดได 

สมบัติทางกายภาพ 

คาสี L*               30.58                                  
คาสี a*                15.38                        
คาสี b*               18.12                           
ความหนืด ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (cP)         12085  

สมบัติทางเคมี 

คาวอเตอรแอคติวิต้ี (Aw)                  0.668                      
ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด (°brix)               65.20                             
คาความเปนกรด-ดาง (pH)            3.68                                    
ปริมาณกรดในรูปของกรดแอซิติก  (รอยละ)         1.00                                  
ปริมาณเกลือท้ังหมด (รอยละ)           1.81 

 

ตาราง 4.6 ผลการทดสอบการยอมรับของผูบรโิภค  

ลักษณะของผลิตภณัฑ             คะแนนการยอมรับ 

สีของผลิตภัณฑ         7.24±1.08                       

ความหนืด         7.00±1.44                        

กลิ่นเครื่องเทศ         7.08±1.14                            

รสเผด็          7.20±1.44                            

รสเปรีย้ว         7.08±1.47                             

รสหวาน         7.12±1.13                         

รสเค็ม          7.06±1.10                                    

การยอมรับโดยรวม       7.14±0.94 
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4.2 ศึกษาชนิดและปริมาณของสารเพิ่มความหนืดท่ีเหมาะสม 

4.2.1 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส 

 ผลิตภัณฑชัทนียลําไยจํานวน  11  ส่ิงทดลอง ถูกนําเสนอใหแกผูทดสอบชิมจํานวน  50  
คน ทําการทดสอบทางประสาทสัมผัสในดานสี  กลิ่นเครื่องเทศ  ความหนืด  รสหวาน  รสเผ็ด  รส
เปรี้ยว  รสเค็ม  และการยอมรับโดยรวม  โดยการใหคะแนนแบบ  9–points hedonic scale  ไดผลดัง
ตาราง 4.7 เม่ือนําผลท่ีไดมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรม design expert V.7.0  พบวาผลของสี  ความ
หนืด  กลิ่นเครื่องเทศ  รสเผ็ด  รสเปรี้ยว  รสหวาน รสเค็ม  และการยอมรับโดยรวมมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ  95 (P ≤ 0.05)  (ตาราง 4.8)  โดยส่ิง
ทดลองท่ี 3และ 9 ไดคะแนนในดานสี ความหนืด กลิ่นเครื่องเทศ  รสเผ็ด  รสเปรี้ยว  รสหวาน รส
เค็ม  และการยอมรับโดยรวมมากกวาส่ิงทดลองอ่ืน ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05)  และส่ิง
ทดลองท่ี 3 ไดคะแนนความชอบในดานสีมากกวาส่ิงทดลองท่ี 9 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 
0.05)  โดยมีคะแนนความชอบในระดับชอบปานกลางในทุกคุณลักษณะ เม่ือนําไปหาความสัมพันธ
ของคาทางประสาทสัมผัสในดานสี  กลิ่นเครื่องเทศ  ความหนืด  รสหวาน  รสเผ็ด  รสเปรี้ยว  รส
เค็ม  และการยอมรับโดยรวมไดสมการแสดงความสัมพันธ  ดังตาราง 4.9  โดยมีคา  R2 ของ
ความชอบดานสี  กลิ่นเครื่องเทศ  ความหนืด  รสหวาน  รสเผ็ด  รสเปรี้ยว  รสเค็ม  และการยอมรับ
โดยรวมเทากับ  0.9667, 0.9616, 0.9406, 0.9220, 0.9090, 0.8999, 0.9057  และ  0.9646  ตามลําดับ   

 เม่ือพิจารณาความสัมพันธในดานสี  ซ่ึงมีคา  R2 เทากับ  0.9667  พบวาปริมาณกลูโคสซีรัป 
แซนแทนกัม แปงดัดแปร อิทธิพลรวมระหวางกลโูคสซีรัปกับแซนแทนกัม กลโูคสซีรัปกับแปงดดั
แปร และแซนแทนกัมกบัแปงดัดแปร มีผลตอคะแนนความชอบในดานสีของผูบริโภคอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) จะเห็นวาเม่ือเพิ่มปรมิาณกลโูคสซีรัป ปริมาณแซนแทนกัม และ
อิทธิพลรวมระหวางกลโูคสซีรัปกับแปงดดัแปร จะมีผลทําใหความชอบเพ่ิมข้ึน แตเม่ือเพิ่มปริมาณ
แปงดัดแปร อิทธิพลรวมระหวางกลโูคสซีรัปกับแซนแทนกัม และอิทธพิลรวมระหวางแซน
แทนกัมกับแปงดัดแปร จะมีผลทําใหคะแนนความชอบลดลง จากการทดลองพบวาส่ิงทดลองท่ี 5 6 
8 และ 11 ท่ีเพิ่มปริมาณแปงดัดแปรเปนรอยละ 73.00 ข้ึนไป คะแนนความชอบในดานสีจะลดลง
โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.26-5.68 อยูในระดับไมชอบเลก็นอยถึงชอบเล็กนอย ท่ีเปนเชนนี้เนื่องจากสี
ของแปงดัดแปรท่ีมีสีขาว เม่ือผสมลงในชัทนียลําไยจึงทําใหผลิตภณัฑมีสีออนหรือสีขุนขาว 
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เม่ือพิจารณาความสัมพันธในดานความหนืด  ซ่ึงมีคา  R2 เทากับ  0.9616  พบวาปริมาณ
กลูโคสซีรัป  แซนแทนกัม แปงดัดแปร อิทธิพลรวมระหวางกลูโคสซีรัปกับแซนแทนกัม กลูโคส
ซีรัปกับแปงดัดแปร และแซนแทนกัมกับแปงดัดแปร มีผลตอคะแนนความชอบในดานความหนืด
ของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05)  จะเห็นวาเม่ือเพิ่มปริมาณกลูโคสซีรัป ปริมาณ
แปงดัดแปร อิทธิพลรวมระหวางกลูโคสซีรัปกับแซนแทนกัม และอิทธิพลรวมระหวางแซน
แทนกัมกับแปงดัดแปร จะมีผลทําใหความชอบเพิ่มข้ึน แตเม่ือเพิ่มปริมาณแซนแทนกัม และ
อิทธิพลรวมระหวางกลูโคสซีรัปกับแปงดัดแปร จะมีผลทําใหความชอบลดลง จากการทดลอง
พบวาส่ิงทดลองท่ี 5 และ 8 ท่ีเพิ่มปริมาณแซนแทนกัมเปนรอยละ 25.00 ข้ึนไป คะแนนความชอบ
ในดานความหนืดจะลดลง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.54-5.20 อยูในระดับเฉยๆ ท่ีเปนเชนนี้เนื่องจาก
แซนแทนกัมเปนสารละลายท่ีไดมีความหนืดสูงถึงแมจะมีความเขมขนตํ่า มีความคงตัวสูงตอความ
รอนและคาความเปนกรด-ดาง (นิธิยา, 2545) เม่ือใชในปริมาณสูงจึงเปนเหตุใหชัทนียมีลักษณะ
หนืดมากเกินการยอมรับของผูทดสอบ   

 เม่ือพิจารณาความสัมพันธในดานกลิ่นเครื่องเทศ  ซ่ึงมีคา  R2 เทากับ  0.9406  พบวา
ปริมาณกลูโคสซีรัป  แซนแทนกัม แปงดัดแปร อิทธิพลรวมระหวางกลูโคสซีรัปกับแซนแทนกัม 
กลูโคสซีรัปกับแปงดัดแปร และแซนแทนกัมกับแปงดัดแปร มีผลตอคะแนนความชอบในดานกลิ่น
เครื่องเทศของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05)  จะเห็นวาเม่ือเพิ่มปริมาณกลูโคสซีรัป 
ปริมาณแซนแทนกัม และปริมาณแปงดัดแปร จะมีผลทําใหคะแนนความชอบเพิ่มข้ึน แตเม่ือเพิ่ม
ปริมาณอิทธิพลรวมระหวางกลูโคสซีรัปกับแซนแทนกัม อิทธิพลรวมระหวางกลูโคสซีรัปกับแปง
ดัดแปร และอิทธิพลรวมระหวางแซนแทนกัมกับแปงดัดแปรจะมีผลทําใหความชอบลดลง จากการ
ทดลองพบวาส่ิงทดลองท่ี 1 4 7 8 และ 11 การลดปริมาณกลูโคสซีรัปเปนรอยละ 24.50-73.00 มีผล
ทําใหคะแนนความชอบในดานกลิ่นเครื่องเทศลดลง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 5.26-5.88 อยูในเกณฑเฉย 
ๆ ถึงชอบเล็กนอย ซ่ึงใกลเคียงกับคะแนนเฉลี่ยของชัทนียลําไยท่ีไมเติมกลูโคสซีรัป ท่ีเปนเชนนี้
เนื่องจากกลูโคสซีรัปมีสมบัติชวยรักษากลิ่นรส เปนตัวกลางนําพากลิ่นรส และทําใหผลิตภัณฑแวว
วาว (Jackson and Howling, 1995) โดยกลูโคสไซรัปท่ีมีคา D.E. สูง จะชวยเสริมกลิ่นแกผลิตภัณฑ 
(ศิริลักษณ, 2525) ประกอบกับสารละลายแซนแทนกัมท่ีมีคุณสมบัติของการเปนซูโดพลาสติก 
(psudoplastic) ซ่ึงสามารถรักษากลิ่นไดดี (นิธิยา, 2545)   

เม่ือพิจารณาความสัมพันธในดานรสชาติ โดยรสเผ็ด  ซ่ึงมีคา  R2 เทากับ  0.9220  พบวา
ปริมาณกลูโคสซีรัป  แซนแทนกัม แปงดัดแปร อิทธิพลรวมระหวางกลูโคสซีรัปกับแซนแทนกัม 
กลูโคสซีรัปกับแปงดัดแปร และแซนแทนกัมกับแปงดัดแปร มีผลตอคะแนนความชอบในดานรส
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เผ็ดของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05)  จะเห็นวาเม่ือเพิ่มปริมาณกลูโคสซีรัป 
ปริมาณแปงดัดแปร อิทธิพลรวมระหวางกลูโคสซีรัปกับแซนแทนกัม และอิทธพิลรวมระหวางแซน
แทนกัมกับแปงดัดแปรจะมีผลทําใหความชอบเพ่ิมข้ึน เชนเดียวกับความสัมพันธในดานรสเปรี้ยว 
รสหวาน และรสเค็ม ซ่ึงมีคา R2 เทากับ  0.9090, 0.8999 และ 0.9057 ตามลําดับ พบวา  ปริมาณ
กลูโคสซีรัป  แซนแทนกัม แปงดัดแปร อิทธิพลรวมระหวางกลูโคสซีรัปกับแซนแทนกัม กลูโคส
ซีรัปกับแปงดัดแปร และแซนแทนกัมกับแปงดัดแปร มีผลตอคะแนนความชอบในดานรสเผ็ด รส
เปรี้ยว รสหวาน และรสเค็ม ของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05)  จะเห็นวาเม่ือเพิ่ม
ปริมาณกลูโคสซีรัป ปริมาณแปงดัดแปร อิทธิพลรวมระหวางกลูโคสซีรัปกับแซนแทนกัม และ
อิทธิพลรวมระหวางแซนแทนกัมกับแปงดัดแปร จะมีผลทําใหคะแนนความชอบเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก
กลูโคสซีรัปมีสมบัติชวยรกษากลิ่นรส เปนตัวกลางนําพากลิ่นรส และทําใหผลิตภัณฑแวววาว 
(Jackson and Howling, 1995) จากส่ิงทดลองท่ี 3 ท่ีมีการเติมปริมาณกลูโคสซีรัปสูงสุดทําใหได
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ในขณะท่ีส่ิงทดลองท่ี 5 และ 6 ไมมีการเติมกลูโคสซีรัปทําใหไดคะแนนเฉลี่ย
ตํ่าสุด 

 เม่ือพิจารณาความสัมพันธในดานการยอมรับโดยรวม  ซ่ึงมีคา  R2 เทากับ  0.9646  พบวา
สารเพิ่มความหนืดแตละชนิดท่ีใชในส่ิงทดลองมีผลตอคุณลักษณะของผลิตภัณฑ คือ ปริมาณแปง
ดัดแปรมีผลตอสีของผลิตภัณฑ ปริมาณแซนแทนกัมมีผลตอความหนืด และปริมาณกลูโคสซีรัปมี
ผลตอกลิ่นและรสชาติ  จะเห็นไดวาเม่ือเพิ่มปริมาณกลูโคสซีรัป  จะมีผลทําใหคะแนนความชอบ
ดานการยอมรับโดยรวมเพิ่มข้ึน แตเม่ือเพิ่มปริมาณแปงดัดแปร จะมีผลทําใหคะแนนดานการ
ยอมรับโดยรวมลดลง  จากการทดลองพบวาส่ิงทดลองท่ี 3 ไดคะแนนความชอบรวมสูงสุด เทากับ 
7.19 อยูในเกณฑชอบปานกลาง และส่ิงทดลองท่ี 5 ไดคะแนนความชอบรวมตํ่าสุด เทากับ 4.74 อยู
ในเกณฑไมชอบเล็กนอยถึงความชอบเฉย ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) เม่ือพิจารณา
สวนประกอบของส่ิงทดลอง พบวาปริมาณแปงดัดแปรและปริมาณแซนแทนกัมยิ่งมากคะแนนการ
ยอมรับโดยรวมยิ่งลดลง เพราะแปงดัดแปรและแซนแทนกัมตางมีคุณสมบัติเพิ่มความขนหนืด
ใหแกผลิตภัณฑ และสูตรท่ีปริมาณกลูโคสซีรัปรอยละ 99.00 ปริมาณแซนแทนกัมรอยละ 1.00  
และปริมาณแปงดัดแปรรอยละ 0.00 เปนปริมาณท่ีผูบริโภคใหคะแนนการยอมรับโดยรวมสูงสุด 
และมากกวาชัทนียลําไยท่ีไมเติมกลูโคสซีรัป 
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ตาราง 4.7 คะแนนความพอใจเฉลี่ยของผูทดสอบชิมที่มีตอชัทนียลําไย 

  สิ่งทดลอง                              สี               ความหนืด       กลิ่นเครื่องเทศ          รสเผ็ด              รสเปรี้ยว   รสหวาน              รสเค็ม        การยอมรับโดยรวม 

         1       6.66b±1.30 5.88b±1.38     5.88b±1.49      6.30b±1.43      6.12b±1.49        6.30b±1.74      5.90b±1.42       6.18bc±1.37                                     
2            7.40a±1.28 6.10b±1.18       6.78a±0.74       6.22bc±1.51       6.14b±1.60        6.22b±1.59       6.08b±1.55        6.94b±1.56                             
3            7.42a±1.07 6.98a±0.96       7.08a±0.72        7.24a±0.80        7.08a±0.78        7.15a±0.74       7.05a±0.83       7.19a±0.85                                 
4              5.98c±1.58 5.50bcd±1.60     5.56bc±1.50     6.08bc±1.40       6.02bc±1.41       6.16bc±1.39      5.80b±1.37         5.96bcd±1.31                                
5              4.26f±2.06 4.54e±1.77       5.10c±1.87       5.42d±1.82         4.92d±1.75        5.16e±1.80       5.02c±1.70       4.74f±1.83                                   
6              5.22e±1.66 5.00de±1.79      5.16c±1.93        5.60cd±1.56       5.42cd±1.80       5.32de±1.82      5.06c±1.80        4.88f±1.66                                           
7              5.88cd±1.69 5.72bc±1.67       5.26bc±1.75      5.74bcd±1.60      5.64bc±1.49      5.66bcde±1.54    5.56bc±1.61      5.52de±1.50                               
8              5.30de±1.72 5.20cd±1.71      5.26bc±1.64       5.74bcd±1.48      5.70bc±1.62      5.76bcde±1.51    5.56bc±1.68      5.48de±1.61                                
9              6.72b±1.23 6.94a±0.68       6.54a±0.97        7.06a±0.96        7.02a±0.82        7.08a±0.72        6.80a±0.97         6.97a±0.88                              
10             6.32bc±1.36 5.76bc±1.45      5.56bc±1.46      6.02bcd±1.36      5.86bc±1.43       5.92bcd±1.31     5.64bc±1.42      5.66cde±1.33                             
11             5.68±1.52      5.06de±1.67      5.42bc±1.53      5.60cd±1.46       5.54bc±1.43       5.54cde±1.61      5.54bc±1.50       5.24ef±1.35     

       หมายเหตุ : ขอมูลในตารางเปนคาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน                                                                                                                                                                                                
ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกนัในแนวตั้งแสดงวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (P ≤ 0.05)  
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ตาราง 4.8 P – value ในแตละคุณลักษณะตางๆ 

คาทางประสาทสัมผัส      P – value 

สี                        <0.0001*                                            
 ความหนืด                  <0.0001*                                  
 กลิ่นเครื่องเทศ        0.0004*                                    
 รสเผด็         0.0009*                                     
 รสเปรีย้ว        0.0016*                                   
 รสหวาน        0.0022*                                      
 รสเค็ม          0.0018*                                         
 การยอมรับโดยรวม                 <0.0001* 

หมายเหตุ : * หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือม่ันท่ีรอยละ 95 

ตาราง 4.9 สมการแสดงความสัมพันธของคุณลกัษณะกบัสารเพ่ิมความหนืด 

คุณลกัษณะ             สมการแสดงความสัมพันธ                            R2 

สี  0.77A+221.95B-0.64C-22.91AB+3.70×10-3AC-23.51BC                0.9667                     
ความหนืด 0.61A-351.77B+0.41C+36.34AB-0.02AC+36.49BC                   0.9616           
กลิ่นเครื่องเทศ 0.77A+221.29B+0.59C-23.05AB-0.02AC-23.02BC                    0.9406                 
รสเผด็  0.71A-144.42B+0.52C+14.69AB-0.02AC+15.04BC                   0.9220                  
รสเปรีย้ว 0.66A-226.89B+0.49C+23.32AB-0.01AC+23.46BC                   0.9090                
รสหวาน 0.71A-124.45B+0.50C+12.65AB-0.01AC+12.96BC                   0.8999                
รสเค็ม                 0.68A-161.59B+0.46C+16.48AB-0.01AC+16.87BC                         0.9057                 
การยอมรับโดยรวม    0.75A+120.16B-0.54C+12.53AB-5.72×10-3AC-12.52BC         0.9646    

หมายเหตุ :    A =  กลูโคสซีรัป               AB =  กลโูคสซีรัป*แซนแทนกัม 
                      B =  แซนแทนกัม              AC = กลโูคสซีรัป*แปงดัดแปร                                        
                      C =  แปงดดัแปร               BC =  แซนแทนกัม*แปงดัดแปร 
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4.2.2 ผลการวิเคราะหทางเคมีและกายภาพ 
 ผลการวิเคราะหทางเคมีและกายภาพของชัทนียลําไยท้ัง 11 ส่ิงทดลอง ดังตารางท่ี 4.10 และ 
4.11 พบวาผลของปริมาณเกลือท้ังหมด คาสี L* คาสี a* และคาสี b* มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือม่ันท่ีรอยละ 95 (P ≤ 0.05) สําหรับคาความเปนกรด-ดาง ความหนืด 
ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด คาวอเตอรแอคติวิต้ี ปริมาณเกลือท้ังหมด และปริมาณกรด
ท้ังหมดในรูปกรดแอซิติก ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือม่ันท่ีรอยละ 95 
(P > 0.05) (ตาราง 4.12) ท้ังนี้เนื่องจากส่ิงทดลองท้ัง 11 ส่ิงทดลอง มีสวนผสมคงที่ยกเวนปริมาณ
สารเพิ่มความหนืดท่ีแตกตางกัน  เม่ือนําไปหาความสัมพันธของคาทางเคมีและกายภาพไดสมการ
แสดงความสัมพันธ ดังตาราง 4.13 โดยมีคา R2 ของปริมาณเกลือท้ังหมด คาสีL* คาสี a* และคาสี 
b* เทากับ 0.8275, 0.9825, 9281 และ 0.9172 ตามลําดับ  

 เม่ือพิจารณาความสัมพันธคาสี L* คาสี a* และคาสี b*  ซ่ึงมีคา  R2 เทากับ  0.9825, 9281 
และ 0.9172 ตามลําดับ พบวาปริมาณกลูโคสซีรัป  แซนแทนกัม แปงดัดแปร อิทธิพลรวมระหวาง
กลูโคสซีรัปกับแซนแทนกัม กลูโคสซีรัปกับแปงดัดแปร และแซนแทนกัมกับแปงดัดแปร มีผลตอ
คาสี L* คาสี a* และคาสี b*  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05)   

 จากการท่ีส่ิงทดลองท้ัง 11 ส่ิงทดลอง มีคาสี L* คาสี a* และคาสี b* แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ เนื่องจากมีปริมาณสารเพิ่มความหนืดในส่ิงทดลองท่ีแตกตางกัน ซ่ึงจะพบวา ส่ิงทดลองท่ี 
5 มีคาสี L* สูงสุด รองลงมาคือส่ิงทดลองท่ี 6 ซ่ึงส่ิงทดลองท้ังสอง มีแปงดัดแปรเปนสวนผสมใน
ปริมาณสูง ขณะท่ีส่ิงทดลองท่ี 2 3 และ9  ไมมีแปงดัดแปรเปนสวนผสม มีคาสี L* ตํ่า แสดงวา 
ปริมาณแปงดัดแปร มีผลตอคาสี L* อยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากกลูโคสไซรัปชวยใหผลิตภัณฑมี
ลักษณะปรากฏท่ีเลื่อมมัน (ศิริลักษณ, 2525) และกลูโคสซีรัปมีคุณสมบัติชวยใหสีมีความคงตัว 
(Jackson และHowling, 1995) ประกอบกับแปงดัดแปรที่ใชเปนแปงชนิด Oxidized starch ซ่ึงมี
คุณสมบัติเพิ่มความใสใหกับผลิตภัณฑ เหมาะสําหรับอุตสาหกรรมซอส และเกรวี (นิธิยา, 2545)  
สําหรับคาสี a* จะเห็นวาเม่ือเพิ่มปริมาณกลูโคสซีรัป  ปริมาณแซนแทนกัม และปรมิาณแปงดดัแปร 
จะมีผลทําใหคาสี a* เพิ่มข้ึน เนื่องจากเกิดปฏิกิริยาเมลลารดจากการท่ีกรดอะมิโนในลําไยทํา
ปฏิกิริยากับน้ําตาลท่ีไดจากการเค่ียวแปงดัดแปรดวยความรอนเปนเวลานาน และคาสี b* จะเห็นวา
เม่ือเพิ่มปริมาณปริมาณกลูโคสซีรัป ปริมาณแปงดัดแปร อิทธิพลรวมระหวางกลูโคสซีรัปกับแซน
แทนกัม และอิทธิพลรวมระหวางแซนแทนกัมกับแปงดัดแปร จะมีผลทําใหคาสี b* เพิ่มข้ึน  
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 จากการทดลองพบวาส่ิงทดลองท่ี 5 6 8 และ 11 มีคาสี L* และคาสี b* อยูในชวง 38.00-
49.11 และ 22.47-27.05 ซ่ึงสูงกวาส่ิงทดลองอ่ืน ๆ แตคาสี a* อยูในชวง 10.67-13.19 ซ่ึงนอยกวาส่ิง
ทดลองอ่ืน ๆ สีท่ีปรากฏเปนสีเหลืองเกือบขาวและมีความเขมนอยเนื่องจากมีการเติมปริมาณแปง
ดัดแปรในปริมาณสูงกวาส่ิงทดลองอ่ืนๆ ส่ิงทดลองท่ี 1 2 3 9 และ 10 มีคาสี L* และคาสี b* อยู
ในชวง 28.67-32.65 และ 14.87-20.57 ตามลําดับ ซ่ึงตํ่ากวาส่ิงทดลองอ่ืน ๆ แตมีคาสี a* อยูในชวง 
13.67-16.94 ซ่ึงมากกวาส่ิงทดลองอ่ืน ๆ สีท่ีปรากฏเปนสีแดงอมสมเนื่องจากมีการเติมแปงดัดแปร
นอยกวาส่ิงทดลองอ่ืน ๆ 

ตาราง 4.10 ผลวิเคราะหทางดานเคมีของชัทนียลําไย 

ส่ิงทดลอง        ความเปน    ปริมาณของแข็งท่ี       คาวอเตอร    ปริมาณกรดท้ังหมด    ปริมาณเกลอื                            
กรด-ดาง       ละลายไดท้ังหมด        แอคทิวติี ้       ในรูปกรดแอซิตกิ       ท้ังหมด                                  
(pH)                  (°brix)                       (Aw)                 (รอยละ)                (รอยละ) 

1         3.63a±0.01          65.00c±0.00          0.689c±0.001         0.96b±0.01          1.96a±0.03                 
2         3.56a±0.05          67.83a±0.29          0.675a±0.002         0.83c±0.00          1.98a±0.01           
3         3.26c±0.03          66.50b±0.00          0.682b±0.002        1.00b±0.06           1.83b±0.09                 
4         3.56a±0.04          59.83h±0.29          0.712ef±0.002        0.83c±0.00          1.95a±0.03                 
5         3.53ab±0.03         55.00j±0.00          0.734h±0.002         0.96b±0.00          1.92a±0.04           
6         3.50ab±0.08         59.93gh±0.11        0.709e±0.002         0.80c±0.07          1.70c±0.02                 
7         3.57a±0.01          60.60f±0.17          0.710e±0.002         0.83c±0.00          1.77bc±0.03                
8         3.38bc±0.01         63.83d±0.29         0.695d±0.002         0.84c±0.00          1.98a±0.00                  
9         3.29c±0.02          61.00e±0.00         0.711ef±0.001        1.03b±0.07          1.71c±0.09               
10         3.37bc±0.14         60.17fg±0.29        0.713fg±0.001        1.12a±0.07          1.95±0.03                 
11         3.54a±0.06          58.00i±0.00         0.715g±0.002         0.83c±0.00          1.95a±0.03    

หมายเหตุ :  ขอมูลในตารางเปนคาเฉลีย่ ± คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน                                                                                    
         ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีตางกันในแนวต้ังแสดงวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง                  
         สถิติ (P ≤ 0.05)   
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ตาราง 4.11 ผลวิเคราะหทางกายภาพของชัทนียลําไย 

ส่ิงทดลอง               คาความหนืด                                              คาสี                                                  
   (cP)                            L*             a*                 b*                              

1       16256.67e±397.92          30.84g±0.37           14.56cd±0.42          15.42hi±0.18           

2                16723.33de±352.05         28.67h±0.56           16.89a±0.27           14.87i±0.49        

3                12924.00g±919.80          32.65f±0.55           16.94a±0.67           16.63g±0.76            

4                14717.00f±681.94           35.34e±0.27          14.84bc±0.42          21.24e±0.22             

5       17963.67c±404.67          49.11a±0.56           10.67f±0.51           25.64b±0.53       

6                 20751.00b±989.26          44.72b±0.08           13.63de±0.73          27.05a±0.22       

7                 11657.00h±517.30          36.04e±0.41           13.50de±0.61          20.33f±0.33       

8                       22035.00a ±227.16             38.00d±0.49          13.19e±0.60           22.47d±0.88      

9        8338.00i±668.13            32.09f±0.23           15.65b±0.68           20.57ef±0.33      

10        10198.00i±468.62          32.33f±0.60          13.67de±0.59          16.17gh±0.05      

11               17456.00cd±578.62         40.86c±0.54         13.53de±0.75          24.03c±0.20           

หมายเหตุ :  ขอมูลในตารงเปนคาเฉลีย่ ± คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน                                                                                     
         ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีตางกันในแนวต้ังแสดงวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง                             
         สถิติ (P ≤ 0.05)   
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ตาราง 4.12 P – value ของการวเิคราะหทางเคมีและกายภาพ 

ทางเคมีและกายภาพ      P – value 

ความเปนกรด-ดาง       0.0552NS                                            

 ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด     0.1027NS                                                                               

 คาวอเตอรแอคติวิต้ี       0.2721NS                                                                               

 ปริมาณกรดท้ังหมดในรูปกรดแอซิติก     0.1268NS                                                                       

 ปริมาณเกลือท้ังหมด       0.0690NS                                                                               

 ความหนืด        0.0656NS                                                                               

 คาสี L*                  < 0.0001*                                                 
 คาสี a*                        0.0007 *                                               
 คาสี b*           0.0011* 

หมายเหตุ : NS หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือม่ันท่ีรอยละ 95                   

*   หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือม่ันท่ีรอยละ 95                                       

ตาราง 4.13 สมการแสดงความสัมพันธของผลวิเคราะหสารเพิ่มความหนืด 

คุณลกัษณะ                          สมการแสดงความสัมพันธ                       R2 

คาสี L*              3.38A-617.49B+4.13C+62.18AB-0.18AC+66.60BC             0.9825                       
คาสี a*    1.86A+802.33B+1.76C-83.15AB-4.70×10-3AC -84.83BC            0.9281                         
คาสี b*               1.23A-2106.96B+2.20C+218.17AB-0.14AC+218.65BC              0.9172 

หมายเหตุ :    A  =  กลูโคสซีรัป               AB =  กลโูคสซีรัป*แซนแทนกัม 
                      B  =  แซนแทนกัม               AC = กลโูคสซีรัป*แปงดัดแปร                                        
                      C  =  แปงดดัแปร                   BC =  แซนแทนกัม*แปงดดัแปร 
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ในการคัดเลือกอัตราสวนของกลูโคสซีรัป  แซนแทนกัม และแปงดัดแปรที่เหมาะสมโดย
ใชโปรแกรม Design expert V.7.0  ดวยการนําคาตอบสนองท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี
ระดับความเช่ือม่ันท่ีรอยละ 95 (P ≤ 0.05) คือ คาทางประสาทสัมผัสดานสี  กลิ่นเครื่องเทศ  ความ
หนืด  รสเผ็ด  รสเปรี้ยว  รสหวาน รสเค็ม  การยอมรับโดยรวม  คาสีL* คาสี a* และคาสี b* (ตาราง
ท่ี 4.7 4.9 4.10 และ4.11) มาวิเคราะห พิจารณาจากคา  R2  มีคามากกวา 0.750 (Sharma and Prasad, 
2006) และกําหนดชวงของแตละคาการตอบสนอง ดังตาราง  4.14  และทําการ optimize จะไดกราฟ 
contour plot แสดงพื้นท่ีอัตราสวนท่ีเหมาะสมของสารเพ่ิมความหนืดดังภาพท่ี 4.3  

ตาราง 4.14  ชวงของแตละคาการตอบสนอง  

กําหนดชวงของแตละคาการตอบสนอง 

โดยพจิารณาจากผลการทดลอง            

คาการตอบสนอง 

ต่ํา             สูง 

คาทางประสาทสัมผัส 

สี                                                           
กลิ่นเครื่องเทศ                       
ความหนืด                                                      
รสเผด็                                                             
รสเปรีย้ว                                                         
รสหวาน                                                          
รสเค็ม                                                             
การยอมรับโดยรวม        

คาทางกายภาพ                                         
คาสีL*                                         
คาสี a*                                          
คาสี b*                                                  

 

6                  
6                  
6                  
6                  
6                  
6                  
6                  
6 

                   
28                 
13                 
15 

 

7.5                
7.5                
7.5                
7.5                
7.5                
7.5                
7.5                
7.5 

                  
36                
17                
21 
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A: Glucose syrup 

 

    B: Xanthan gum                                                                      C: Modified starch 

Overlay Plot 

ภาพ 4.3 สัดสวนท่ีเหมาะสมระหวางกลูโคสซีรัป  แซนแทนกัม และแปงดัดแปร 

ในการหาอัตราสวนท่ีเหมาะสมของสารเพ่ิมความหนืดจะไดสูตรชัทนียท่ีเหมาะสม ดังนี้ 
กลูโคสซีรัปรอยละ 9.38  แซนแทนกัมรอยละ 0.10 และแปงดัดแปรรอยละ 0.52 โดยมีสูตร
สวนผสมของชัทนียลําไยที่เหมาะสมดังตารางท่ี 4.15 และมีตนทุนดังตารางท่ี 4.16 โดยมีคา
วิเคราะหท่ีทํานายได ดังนี้ คาเฉลี่ยของสี คาเฉลี่ยของกลิ่นเครื่องเทศ คาเฉลี่ยของความหนืด คาเฉลี่ย
ของรสหวาน คาเฉลี่ยของรสเผ็ด คาเฉลี่ยของรสเปรี้ยว คาเฉลี่ยของรสเค็ม คาเฉลี่ยของการยอมรับ
โดยรวม คาสี L* คาสี a* และคาสี b* คือ 7.27, 6.63, 6.44, 6.76, 6.75, 6.76, 6.52, 6.84, 31.54, 
16.62 และ 17.12  ตามลําดับ  เม่ือนําผลิตภัณฑท่ีมีสวนผสมของสารเพิ่มความหนืดในอัตราสวน
ดังกลาวขางตนมาทดลองเปรียบเทียบระหวางคาท่ีวัดจริงกับคาท่ีโปรแกรม Design expert V.7.0  
ทํานาย พบวาไดคาเฉลี่ยของสี  คาเฉลี่ยของกล่ินเครื่องเทศ  คาเฉลี่ยของความหนืด คาเฉลี่ยของรส
หวาน คาเฉลี่ยของรสเผ็ด คาเฉลี่ยของรสเปรี้ยว คาเฉลี่ยของรสเค็ม คาเฉลี่ยของการยอมรับโดยรวม 
คาสี L* คาสี a* และคาสี b* เทากับ 7.38±1.03, 7.02±1.02, 7.13±1.20, 7.30±1.28, 7.05±0.89, 
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7.12±1.02, 7.11±1.17, 7.22±0.91, 34.14±0.51, 15.56±0.36 และ 17.97±0.13 ตามลําดับ ดังตาราง 
4.17 โดยคาท่ีวัดไดจริงสูงกวาคาการทํานายเวนคาสี a*  ตํ่ากวาคาการทํานายเล็กนอย 

ตาราง 4.15 สูตรชัทนยีลําไยท่ีมีปริมาณสารเพ่ิมความหนดืท่ีเหมาะสม 

สวนผสม ปริมาณ (กรัม) 

เนื้อลําไย 61.800 

หอมหัวใหญ 2.750 

ขิง 0.700 

กระเทียม 1.000 

น้ําตาลทรายขาว 19.500 

Glacial acetic acid 2.000 

เกลือ 1.750 

พริกข้ีหนูสวนปน 0.500 

กลโูคสซีรัป 9.38 

แซนแทนกัม 0.10 

แปงดัดแปร 0.52 
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ตาราง 4.16  คาวัตถดุิบ และปริมาณที่ใชในกระบวนการผลิต  

  สวนผสม ราคาวัตถุดิบ    
(บาท) 

ปริมาณสวนผสม 
(กรัม) 

ตนทุน       
(บาท/200 กรมั) 

เนื้อลําไยสด (กิโลกรัม) 20.00 225.00 4.50 

ขิง (กโิลกรัม) 30.00 2.25 0.08 

กระเทียม (กิโลกรัม) 30.00 3.75 0.11 

น้ําตาลทรายขาว (กิโลกรัม) 19.50 70.00 1.40 

Glacial acetic acid (ลิตร) 134.00 8.75 0.50 

เกลือ (กโิลกรมั) 12.00 6.25 0.16 

พริกข้ีหนูสวนปน (กโิลกรัม) 312.00 2.00 6.25 

กลโูคสซีรัป (กิโลกรัม) 36.00 35.18 1.23 

แซนแทนกัม (กิโลกรัม) 1000.00 0.38 0.41 

แปงดัดแปร (กิโลกรัม) 40.00 1.95 0.09 

ขวดแกวพรอมฝา (ราคาตอขวด) 8.00 - 8.00 

 

จะไดตนทุนวตัถุดิบท้ังหมดตอ 200 กรัม มีคาเทากับ  22.72  บาท 
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ตาราง 4.17 เปรียบเทียบผลวเิคราะหจากการทํานายและจากคาท่ีวัดไดจริงของสูตรชัทนียลําไยท่ี
เหมาะสม 

คุณลกัษณะ                       คาการทํานาย คาท่ีวดัจริง             รอยละ 

                                                                                                                       ความความคลาดเคลื่อน                            

คาทางประสาทสัมผัส 

สี   `  7.27       7.38±1.03  1.51               
ความหนืด    6.63                7.02±1.02  5.88                   
กลิ่นเครื่องเทศ    6.44           7.13±1.20  10.71                  
รสเผด็      6.76              7.30±1.28  4.43                        
รสเปรีย้ว    6.75                 7.05±0.89  7.98                       
รสหวาน    6.76               7.12±1.02                    5.32               
รสเค็ม     6.52             7.11±1.17            8.22                           
การยอมรับโดยรวม   6.84             7.22±0.91                   9.04 

คาทางเคมีและกายภาพ 

คาสี L*     31.54              34.14±0.51  8.24                         
คาสี a*     16.62  15.56±0.36  6.37                                 
คาสี b*     17.12              17.97±0.13  4.96 

หมายเหตุ :  ขอมูลในตารางเปนคาเฉลีย่ ± คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน                                                          
         ดังนั้นสูตรชัทนยีลําไยท่ีเหมาะสมท่ีสุด ประกอบดวยสวนผสมดังตาราง 4.16 
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4.3 ผลการศึกษาอายกุารเกบ็รกัษาชัทนียลําไย 

 นําผลิตภัณฑชัทนียลําไยท่ีมีสวนผสมของเนื้อลําไยรอยละ 61.8 หอมหัวใหญรอยละ 2.75  
ขิงรอยละ 0.70 กระเทียมรอยละ 1.00 น้ําตาลทรายขาวรอยละ 19.50 glacial acetic acid รอยละ 2.00 
เกลือรอยละ 1.75 พริกปนรอยละ 0.50 กลูโคสซีรัปรอยละ 9.38  แซนแทนกัมรอยละ 0.10 และแปง
ดัดแปรรอยละ 0.52 มาเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 25 35 และ 45 องศาเซลเซียส ทําการสุมตรวจวิเคราะห
คุณภาพทางดานกายภาพ ทางดานเคมี ทางดานประสาทสัมผัส และทางดานจุลชีววิทยา ไดผล
ดังตอไปนี้ 

 

4.3.1 ผลการวิเคราะหทางกายภาพ 

 ผลของการเก็บรักษาชัทนียลําไยเปนเวลา 3 เดือน ท่ีอุณหภูมิ 25, 35 และ 45 องศาเซลเซียส 
พบวา คาสี L* คาสี a* และคาสี b* ดังตาราง ง-18 ถึง ง-20 (ภาคผนวก ง) ผลิตภัณฑท่ีเกบ็รกัษาท้ัง 3 
อุณหภูมิ มีการเปลี่ยนแปลงแปรผันตามระยะเวลาเก็บรักษาท่ีเพิ่มข้ึน โดยคาสี L* และคาสี b* มีการ
เปลี่ยนแปลงลดลงในทุกอุณหภูมิท่ีเก็บรักษา สําหรับคาสี a* มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนในทุก
อุณหภูมิท่ีเก็บรักษา อุณหภูมิการเก็บรักษายิ่งสูง ระยะเวลาการเก็บยิ่งนานการเปลี่ยนแปลงเกิดมาก
ยิ่งข้ึน และการเปลี่ยนแปลงของคาสีระหวางการเก็บรักษาในแตละสัปดาหแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือม่ันท่ีรอยละ 95 (P ≤ 0.05) ดังภาพ 4.4-4.6 

 เม่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคาสี L* (ความสวาง) ในระหวางการเก็บรักษาของชัทนีย
ลําไย พบวาชัทนียลําไยทุกหนวยทดลองมีคาสี L* ลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษาแสดงวาชัทนีย
ลําไยมีสีคล้ําข้ึน คาสี L* ของชัทนียลําไยทุกหนวยทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P ≤ 0.05) ในแตละชวงการเก็บรักษา โดยชัทนียลําไยท่ีนํามาเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 45 องศา
เซลเซียส มีการลดลงของคาสี L* มากกวาการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 25 และอุณหภูมิ 35  องศา
เซลเซียส  และการลดลงของคาสี L* เริ่มต้ังแตการเก็บรักษาท่ี 3 สัปดาห จนถึงตลอดการเก็บรักษา 
12 สัปดาห ดังภาพ 4.4 โดยคาสี L* ของชัทนียลําไยในวันท่ี 0 มีคาเทากับ 33.81 เม่ือเก็บรักษาท่ี
อุณหภูมิ 25, 35 และ 45 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 12 สัปดาห คาสี L* ลดลงเหลือ 30.30, 28.78 
และ 24.14 ตามลําดับ  
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 เม่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคาสี a* (สีแดง-เขียว) ในระหวางการเก็บรักษาของชัทนีย
ลําไย พบวาชัทนียลําไยทุกหนวยทดลองมีคาสี a* เพิ่มข้ึนตามระยะเวลาการเก็บรักษา แสดง
วาชัทนียลําไยมีความเปนสีแดงเพิ่มข้ึน คาสี a* ของชัทนียลําไยทุกหนวยทดลองมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) ในแตละชวงการเก็บรักษา ดังภาพ 4.5 โดยชัทนียลําไยท่ีนํามา
เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส มีคาการลดลงของคาสี a* มากกวาการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ25 
และอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส คาสี a* ของชัทนียลําไยในวันท่ี 0 มีคาเทากับ 15.49 เม่ือเก็บรักษาท่ี
อุณหภูมิ 25, 35 และ 45 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 12  สัปดาห คาสี a* มีคาเทากับ 12.73, 13.13 
และ 10.27 ตามลําดับ  

เม่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคาสี b* (สีเหลือง-น้ําเงิน) โดยการสังเกตดวยสายตา พบวา 
ชัทนียลําไยมีสีดําคล้ําบริเวณผิวหนาดานบน แสดงวา ในระหวางการเก็บรักษาชัทนียลําไยมีความ
เปนสีเหลืองลดลง  ชัทนียลําไยทุกหนวยทดลองมีคาสี b* ลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษา ทุก
หนวยทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) ในแตละชวงการเก็บรักษา ดัง
ภาพ 4.6 และมีการเปลี่ยนแปลงทํานองเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของคาสี L* ทุกประการ แตท่ี
อุณหภูมิ 35 และ45 องศาเซลเซียส พบวามีการเปลี่ยนแปลงคาสี b* อยางมากท่ี 6 สัปดาห และจะ
ลดลงตลอดอายุการเก็บรักษา 12 สัปดาห  

 เม่ือเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงของคาสีของชัทนียลําไยท่ีนํามาเก็บรักษาท้ัง 3 
อุณหภูมิ พบวาอัตราการเปลี่ยนแปลงของคาสี L*, a* และ b* จะแปรผันตามอุณหภูมิท่ีเก็บรักษา 
และระยะเวลาที่เก็บ นั่นคือ คาสี L* และ b* มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงตามอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนและ
ระยะเวลาเก็บนานข้ึน แสดงวาชัทนียลําไยท่ีทําการเก็บรักษามีสีคล้ํามากข้ึน และสีเหลืองลดลง 
ในขณะที่คาสี a* มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนตามอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนและระยะเวลาเก็บนานข้ึน 
สอดคลองกับการทดลองของ นราพร (2543) ท่ีพบวา ผลิตภัณฑแยมสับปะรดแคลอรีตํ่า มีปริมาณ
คาสี L* และ b* ลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษา แตคาสี a* มีปริมาณเพิ่มข้ึนตามระยะเวลาการ
เก็บรักษา โดยผลิตภัณฑท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเร็วกวา
ผลิตภัณฑท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และสอดคลองกับการทดลองของ สุภกาญจน 
และวิษฐิดา  (2550) ท่ีพบวาเม่ือเก็บผลิตภัณฑซอสขนจากสับปะรดท่ีอุณหภูมิและเวลาสูงข้ึนทําให
ผลิตภัณฑเปลี่ยนจากสีสม-เหลือง เปนสีสม-แดง และมีความเขมมากข้ึน ท้ังนี้เนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารเคมีท่ีมีอยูในอาหารเอง เรียกวา non-enzymic browning ชนิด maillard 
reaction ซ่ึงมักเกิดในอาหารกึ่งแหงเปนสวนใหญ (ไพโรจน, 2539) โดยโปรตีนจะทําปฏิกิริยากับ
น้ําตาลรีดิวสแลวทําใหผลิตภัณฑเกิดสีน้ําตาลได ซ่ึงอัตราเร็วของปฏิกิริยาเมลลารดจะข้ึนกับปจจัย
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สําคัญ คือ ความเปนกรด-ดาง อุณหภูมิ (Fennema, 1996)  ความช้ืน ปริมาณน้ําตาลรีดิวส และแร
ธาตุบางตัว (Ames, 1992) ชัทนียลําไยมีปริมาณกรดสูงและมีน้ําตาลเปนองคประกอบอยูมากทําให
เกิดการยอยสลายน้ําตาลซูโครสใหเปนน้ําตาลรีดิวสซ่ึงถือวาเปนสาระสําคัญในการเกิดปฏิกิริยา
ดังกลาวและหากมีอุณหภูมิสูงข้ึนจะทําใหปฏิกิริยาเกิดไดเร็วข้ึน ดังนั้นชัทนียลําไยท่ีทําการเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส จึงมีสีคล้ํามากท่ีสุด สวนชัทนียลําไยท่ีเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 
องศาเซลเซียส มีการเปลี่ยนแปลงสีเพียงเล็กนอยเทานั้น 

เม่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคาความหนืดในระหวางการเก็บรักษาของชัทนียลําไย พบวา 
คาความหนืดลดลงตามอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษา และคาความหนืดของชัทนียลําไยมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) ในแตละชวงการเก็บรักษา โดยระยะเวลาการ
เก็บนานข้ึนคาความหนืดจะมีแนวโนมลดลงอยางชัดเจนในทุกอุณหภูมิท่ีเก็บ เนื่องจากการ
ไฮโดรไลซีส (hydrolysis inversion) ของน้ําตาลซูโครสเปลี่ยนเปน invert sugar ไปบางสวนจึงทํา
ใหความหนืดลดลง ประกอบกับการเกิด retrogradation ของแปงดัดแปรขณะเก็บรักษา และท่ี
อุณหภูมิยิ่งสูงปฏิกิริยาดังกลาวยิ่งเกิดข้ึนเร็ว (กลาณรงค, 2532) และการเปลี่ยนแปลงของกลูโคซีรัป 
โดยอุณหภูมิเพิ่มข้ึนความหนืดจะลดลง เห็นไดจากชัทนียลําไยท่ีนํามาเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส มีอัตราการลดลงของความหนืดนอยกวาการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส  และท่ี
อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส ดังภาพ 4.7 โดยคาความหนืดของชัทนียลําไยในวันท่ี 0 มีคาเทากับ 
12084.33 cP เม่ือเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 12 สัปดาห คาความหนืด
ลดลงเหลือ 10489.67 cP ในขณะท่ีชัทนียลําไยท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เปน
ระยะเวลา 12 สัปดาห คาความหนืดลดลงเหลือ 9651.333 cP และสอดคลองกับผลการทดลองของ 
สุภกาญจน และวิษฐิดา  (2550) ท่ีพบวา คาความหนืดของซอสขนจากสับปะรดมีคาลดลงเม่ือเก็บ
นานข้ึน 
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ภาพ 4.4 คาสี L* ของชัทนียลําไยที่อุณหภมิู 25, 35 และ45 องศาเซลเซียส 
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ภาพ 4.5 คาสี a* ของชัทนียลําไยที่อุณหภมิู 25, 35 และ45 องศาเซลเซียส 
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ภาพ 4.6  คาสี b* ของชัทนียลําไยที่อุณหภมิูหอง 25, 35 และ45 องศาเซลเซียส 
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ภาพ 4.7 คาความหนืดของชัทนียลําไยท่ีอุณหภูมิ 25, 35 และ45 องศาเซลเซียส 
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4.3.2 ผลการวิเคราะหทางเคมี 

 ผลการวิเคราะหทางเคมีของชัทนียลําไยท่ีนํามาเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25, 35 และ 45 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 12 สัปดาห ดังตาราง ง-21 ถึง ง-23 (ภาคผนวก ง) พบวา คาความเปนกรด-ดาง 
คาวอเตอรแอคติวิต้ี ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด ปริมาณกรดท้ังหมดในรูปกรดแอซิติก และ
ปริมาณเกลือท้ังหมด มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือม่ันท่ีรอยละ 95 (P ≤ 
0.05) ในแตละชวงของการเก็บรักษา ดังภาพ 4.8-4.12 

 คาความเปนกรด-ดางของชัทนียลําไย พบวา การเปลี่ยนแปลงคาความเปนกรด-ดางแปรผัน
ตามระยะเวลาท่ีเก็บนานข้ึน โดยมีแนวโนมลดลงตามระยะเวลาการเก็บท่ีนานข้ึนทั้งท่ีอุณหภูมิ 25, 
35 และ 45 องศาเซลเซียส และคาความเปนกรด-ดางของชัทนียลําไยทุกหนวยทดลองมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) ในแตละชวงการเก็บรักษา  ดังภาพ 4.8 ท้ังนี้
เนื่องจากจุลินทรียทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสารอาหารในชัทนียลําไย โดยจุลินทรียจะใช
สารอาหารในการสรางกรดมีผลทําใหคาความเปนกรด-ดางลดลง (มณธิดา, 2546) โดยคาความเปน
กรด-ดางของชัทนียลําไยในวันท่ี 0 มีคาเทากับ 3.49 เม่ือเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 25, 35 และ 45 องศา
เซลเซียส เปนระยะเวลา 12 สัปดาห คาความเปนกรด-ดางลดลงเหลือ 3.39, 3.37 และ3.36 
ตามลําดับ  

 คาวอเตอรแอคติวิต้ี (Aw) ของชัทนียลําไย พบวา คาวอเตอรแอคติวิต้ีของชัทนียลําไยมี
แนวโนมเพิ่มข้ึนตามระยะเวลาการเก็บรักษาท้ังท่ีอุณหภูมิ 25, 35 และ 45 องศาเซลเซียส และคาวอ
เตอรแอคติวิต้ีของชัทนียลําไยทุกหนวยทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 
0.05) ในแตละชวงการเก็บรักษา การท่ีชัทนียลําไยมีคาวอเตอรแอคติวิต้ีเพิ่มข้ึนอาจเน่ืองจาก
ปฏิกิริยาการสลายตัวของน้ําตาลและการดูดความช้ืนของกลูโคสซีรัปทําใหมีปริมาณนํ้าอิสระ
เพิ่มข้ึน และปฏิกิริยาการสลายตัวจะเกิดข้ึนอยางรวดเร็วท่ีอุณหภูมิยิ่งสูง ดังภาพ 4.9 โดยชทันยีลาํไย
ท่ีนํามาเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส มีการเพิ่มข้ึนของคาวอเตอรแอคติวิต้ีมากกวาการเก็บ
รักษาท่ีอุณหภูมิ 25 และอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส  คาวอเตอรแอคติวิต้ีของชัทนียลําไยในวันท่ี 0 มี
คาเทากับ 0.697 เม่ือเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 25, 35 และ 45 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 12 สัปดาห 
คาวอเตอรแอคติวิต้ีมีคาเทากับ 0.719, 0.739 และ 0.743 ตามลําดับ 
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 ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดของชัทนียลําไย พบวา มีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ
ของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดท่ีเก็บรักษาท้ังท่ีอุณหภูมิ 25, 35 และ 45 องศาเซลเซียส และปริมาณ
ของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดของชัทนียลําไยทุกหนวยทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P ≤ 0.05) ในแตละชวงการเก็บรักษา ดังภาพ 4.10 โดยปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด
ของชัทนียลําไยมีคาลดลงในสัปดาหท่ี 3 ของการเก็บรักษาของท้ัง 3 อุณหภูมิ นั่นคือ อัตราการ
ลดลงแปรผันตามอุณหภูมิท่ีเก็บรักษา ถาอุณหภูมิสูงอัตราการลดลงยิ่งมาก  การท่ีของแข็งท่ีละลาย
ไดท้ังหมดลดลงสาเหตุเนื่องจากน้ําตาลรีดิวสบางสวนไปทําปฏิกิริยากับกรดอะมิโนของลําไยทําให
เกิดสีน้ําตาลจากปฏิกิริยาเมลลารด (Fennema, 1985) 

 ปริมาณกรดท้ังหมดในรูปของกรดแอซิติกของชัทนียลําไย พบวา มีการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณกรดท้ังหมดในรูปของกรดแอซิติกท่ีเก็บรักษาท้ังท่ีอุณหภูมิ 25, 35 และ 45 องศาเซลเซียส 
และปริมาณกรดทั้งหมดในรูปของกรดแอซิติกของชัทนียลําไยทุกหนวยทดลองมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) ในแตละชวงการเก็บรักษา ดังภาพ 4.11 โดยปริมาณกรด
ท้ังหมดในรูปของกรดแอซิติกของชัทนียลําไยมีคาเพิ่มข้ึน ท้ังนี้อาจเนื่องจากนํ้าตาลซูโครส
เกิดปฏิกิริยาแตกตัวเปนน้ําตาลฟรุตโตสและกลูโคส เม่ือถูกออกซิไดซโดยกรดจะเกิดเปน sugar 
acid (กลาณรงค, 2532) และการเจริญเติบโตของจุลินทรียท่ีสรางกรดจึงมีปริมาณกรดเพ่ิมมากข้ึน
สอดคลองกับคาความเปนกรด-ดางท่ีลดลง  

 ปริมาณเกลือท้ังหมดของชัทนียลําไย พบวา มีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเกลือท้ังหมดท่ี
เก็บรักษาท้ังท่ีอุณหภูมิ 25, 35 และ 45 องศาเซลเซียส และปริมาณเกลือท้ังหมดของชัทนียลําไยทุก
หนวยทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) ในแตละชวงการเก็บรักษา ดัง
ภาพ 4.12 ปริมาณเกลือท้ังหมดของชัทนียลําไยมีคาลดลงเล็กนอยตามระยะการเก็บรักษาที่เพิ่มข้ึน 
โดยในสัปดาหท่ี 0 ปริมาณเกลือท้ังหมดของชัทนียลําไยมีคาเทากับ 1.87 และในสัปดาหท่ี 12  
ปริมาณเกลือท้ังหมดของชัทนียลําไยท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 25, 35 และ 45 องศาเซลเซียส มีคา
เทากับ 1.71, 1.66 และ 1.64  ตามลําดับ สาเหตุอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความช้ืนของผลิตภัณฑ 
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารเพ่ิมความขนหนืด  คือ เกิดปฏิกิริยารีโทรเกรเดชัน (retrogradation) 
ของแปงดัดแปร และการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของน้ําตาล โดยเกิดการแตกตัวของกลูโคสทําให
ความเขมขนของเกลือเจือจางลง 
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ภาพ 4.8 คาความเปนกรด-ดาง (pH) ของชัทนียลําไยเก็บรักษาท่ีอุณหภมิู 25, 35 และ  45 องศา            
  เซลเซียส 
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ภาพ 4.9 คาวอเตอรแอคติวิต้ี (Aw) ของชัทนียลําไยเก็บรกัษาท่ีอุณหภูมิ 25, 35 และ  45 องศา  
เซลเซียส 
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ภาพ 4.10 ปรมิาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดของชัทนียลําไยเก็บรกัษาท่ีอุณหภูมิ 25, 35     

และ 45 องศาเซลเซียส 
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ภาพ 4.11 ปรมิาณกรดท้ังหมดในรูปของกรดแอซิติกของชัทนียลําไยเก็บรกัษาท่ีอุณหภูมิ 25, 35 

และ 45 องศาเซลเซียส 
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ภาพ 4.12 ปรมิาณเกลือท้ังหมดของชัทนียลําไยเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 25, 35 และ   45 องศา    
เซลเซียส 

 

4.3.3 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส 

 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบคะแนนความชอบที่มีตอสี ความหนืด กลิ่นเครื่องเทศ รสเผ็ด รส
เปรี้ยว รสหวาน รสเค็ม และการยอมรับโดยรวมของชัทนียลําไย พบวา คะแนนความชอบที่มีตอสี 
ความหนืด กลิ่นเครื่องเทศ รสเผ็ด รสเปรี้ยว รสหวาน รสเค็ม และการยอมรับโดยรวมจะลดลงแปร
ผันตามอายุการเก็บรักษาที่เพิ่มข้ึนและท่ีอุณหภูมิการเก็บรักษายิ่งสูงคะแนนความชอบย่ิงลดลง ดัง
ตาราง ง-24 ถึง ง-26 (ภาคผนวก ง) เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยตลอดอายุการเก็บรักษาเปนเวลา 3 เดอืน ทุก
อุณหภูมิท่ีเก็บรักษา พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของคะแนนความชอบที่มีตอสี 
ความหนืด กลิ่นเครื่องเทศ รสเผ็ด รสเปรี้ยว รสหวาน รสเค็ม และการยอมรับโดยรวม (P ≤ 0.05) 
ดังภาพ 4.13-4.20 

 คุณลักษณะทางดานสี พบวาในระหวางการเก็บรักษาท้ัง 3 อุณหภูมิท่ีอุณหภูมิ 25, 35 และ 
45 องศาเซลเซียส คะแนนความชอบของผูทดสอบชิมท่ีมีตอสีของชัทนียลําไยมีแนวโนมลดลงอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) ตามระยะเวลาการเก็บรักษา และอุณหภูมิท่ีใชในการเก็บรักษา ดัง
ภาพ 4.13 โดยชัทนียลําไยท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส พบวาความชอบตอสีลดลงอยาง
ชา ๆ และระดับความชอบอยูในเกณฑชอบเล็กนอย ในเดือนท่ี 3 ซ่ึงมีคะแนนความชอบ เทากับ 
6.40 ในขณะท่ีการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส ท่ีพบวาคะแนนความชอบท่ีมีตอสีลดลง
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จากชอบปานกลางมาเปนไมชอบเล็กนอย ในเดือนท่ี 3 ซ่ึงมีคะแนนความชอบเทากับ 4.46 และการ
เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส พบวาคะแนนความชอบท่ีมีตอสีลดลงจากชอบปานกลางมา
เปนไมชอบปานกลาง ในเดือนท่ี 3 ซ่ึงมีคะแนนความชอบเทากับ 3.38 การที่คะแนนความชอบใน
ดานสีลดลงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสีของผลิตภัณฑ โดยมีสีคล้ํามากข้ึนสาเหตุเนื่องจากปฏิกิริยา
การเกิดสีน้ําตาลของผลิตภัณฑ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Price et al. (1997) พบวา ผลิตภัณฑท่ี
มีหอมหัวใหญเปนสวนประกอบ ท้ังในระหวางกระบวนการผลิตและระหวางการเก็บรักษาคะแนน
ความชอบดานลักษณะปรากฏจะลดลง เนื่องจากการลดลงของคาสี และงานวิจัยของ Ahmed and  
Shivhare (2001) ท่ีพบวาการลดลงของคาสีในผลิตภัณฑเพสทหัวหอมข้ึนอยูกับประเภทของภาชนะ
บรรจุ อุณหภูมิและเวลาในการเก็บรักษา  

 คุณลักษณะทางดานความหนืด พบวาในระหวางการเก็บรักษาท้ัง 3 อุณหภูมิท่ีอุณหภูมิ 25, 

35 และ 45 องศาเซลเซียส คะแนนความชอบของผูทดสอบชิมท่ีมีตอความหนืดของชัทนียลําไยมี

แนวโนมลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) ตามระยะเวลาการเก็บรักษา และอุณหภูมิท่ีใช

ในการเก็บรักษา ดังภาพ 4.14 เนื่องจากอุณหภูมิการเก็บรักษาท่ีสูงข้ึนจะทําใหคาความหนืดลดลง

และมีผลทําใหคะแนนความชอบของผูทดสอบชิมท่ีมีตอความหนืดของชัทนียลดลงดวย โดยชัทนีย

ลําไยท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส พบวาความชอบตอความหนืดลดลงอยางชาๆ และ

คะแนนความชอบอยูในเกณฑชอบเล็กนอย ในเดือนท่ี 3 ซ่ึงมีคะแนนความชอบ เทากับ 5.52 

ในขณะท่ีการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส ท่ีพบวาคะแนนความชอบท่ีมีตอความหนืด

ลดลงอยูในเกณฑเฉยๆ ในเดือนท่ี 3 ซ่ึงมีคะแนนความชอบเทากับ 4.62 และการเก็บรักษาท่ีอุณหภมิู 

45 องศาเซลเซียส พบวาคะแนนความชอบท่ีมีตอความหนืดลดลงอยูในเกณฑไมชอบปานกลาง ใน

เดือนท่ี 3 ซ่ึงมีคะแนนความชอบเทากับ 3.16 

คุณลักษณะทางดานกลิ่นเครื่องเทศ พบวาในระหวางการเก็บรักษาท้ัง 3 อุณหภูมิท่ีอุณหภูมิ 
25, 35 และ 45 องศาเซลเซียส คะแนนความชอบของผูทดสอบชิมท่ีมีตอกลิ่นเครื่องเทศของชัทนีย
ลําไยมีแนวโนมลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) ตามระยะเวลาการเก็บรักษา และ
อุณหภูมิท่ีใชในการเก็บรักษา ดังภาพ 4.15 โดยพบวา ในเดือนท่ี 3 ชัทนียลําไยท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภมิู 
25 องศาเซลเซียส  มีความชอบตอกลิ่นเครื่องเทศอยูในเกณฑชอบเล็กนอย ซ่ึงมีคะแนนความชอบ
เทากับ 5.86 ในขณะท่ีชัทนียลําไยท่ีเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 35 และ 45 องศาเซลเซียส มีคะแนน
ความชอบลดลงอยางมาก โดยมีความชอบตอกลิ่นเครื่องเทศลดลงอยูในเกณฑไมชอบเล็กนอย  ซ่ึง
มีคะแนนความชอบเทากับ 4.46 และ 4.34 ตามลําดับ ท้ังนี้เนื่องจากสารใหกลิ่นเครื่องเทศมี
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คุณสมบัติเปนสารที่ระเหยได ดังนั้นการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิยิ่งสูง กลิ่นเครื่องเทศจะย่ิงจางจนหมด
ไป 

 คุณลักษณะทางดานรสเผ็ด พบวาในระหวางการเก็บรักษาท้ัง 3 อุณหภูมิท่ีอุณหภูมิ 25, 35 
และ 45 องศาเซลเซียส คะแนนความชอบของผูทดสอบชิมท่ีมีตอรสเผ็ดของชัทนียลําไยมีแนวโนม
ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) ตามระยะเวลาการเก็บรักษา และอุณหภูมิท่ีใชในการเก็บ
รักษา ดังภาพ 4.16 โดยพบวา ในเดือนท่ี 3 ชัทนียลําไยท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 25, 35 และ 45 องศา
เซลเซียส มีความชอบตอรสเผ็ดอยูในเกณฑเดียวกัน (เฉยๆ) โดยมีคะแนนความชอบเทากับ 4.78, 
4.66 และ 4.52  ตามลําดับ  

 คุณลักษณะทางดานรสเปรี้ยว พบวาในระหวางการเก็บรักษาท้ัง 3 อุณหภูมิท่ีอุณหภูมิ 25, 
35 และ 45 องศาเซลเซียส คะแนนความชอบของผูทดสอบชิมท่ีมีตอรสเปรี้ยวของชัทนียลําไยมี
แนวโนมลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) ตามระยะเวลาการเก็บรักษา และอุณหภูมิท่ีใช
ในการเก็บรักษา ดังภาพ 4.17 โดยพบวา ในเดือนท่ี 3 ชัทนียลําไยท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส มีความชอบตอรสเปรี้ยวอยูในเกณฑเฉยๆ ซ่ึงมีคะแนนความชอบเทากับ 5.12 ในขณะ
ท่ีชัทนียลําไยท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 35 และ 45 องศาเซลเซียส มีคะแนนความชอบลดลงอยางมาก 
โดยมีความชอบตอรสเปรี้ยวลดลงอยูในเกณฑไมชอบเล็กนอย  ซ่ึงมีคะแนนความชอบเทากับ 3.94 
และ 3.68 ตามลําดับ เนื่องจากผลิตภัณฑมีความเปนกรดเพิ่มข้ึนในระหวางการเก็บรักษาซ่ึงสงผลตอ
รสเปรี้ยวของผลิตภัณฑ 

 คุณลักษณะทางดานรสหวาน พบวาในระหวางการเก็บรักษาท้ัง 3 อุณหภูมิท่ีอุณหภูมิ 25, 
35 และ 45 องศาเซลเซียส คะแนนความชอบของผูทดสอบชิมท่ีมีตอรสหวานของชัทนียลําไยมี
แนวโนมลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) ตามระยะเวลาการเก็บรักษา และอุณหภูมิท่ีใช
ในการเก็บรักษา ดังภาพ 4.18 โดยพบวา ในเดือนท่ี 3 ชัทนียลําไยท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 25, 35 และ 
45 องศาเซลเซียส มีความชอบตอรสหวานอยูในเกณฑไมชอบเล็กนอย โดยมีคะแนนความชอบ
เทากับ 4.44, 4.36 และ 3.74 ตามลําดับ  

 คุณลักษณะทางดานรสเค็ม พบวาในระหวางการเก็บรักษาท้ัง 3 อุณหภูมิท่ีอุณหภูมิ 25, 35 
และ 45 องศาเซลเซียส คะแนนความชอบของผูทดสอบชิมท่ีมีตอรสเค็มของชัทนียลําไยมีแนวโนม
ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) ตามระยะเวลาการเก็บรักษา และอุณหภูมิท่ีใชในการเก็บ
รักษา  ดังภาพ 4.19 โดยพบวา ในเดือนท่ี 3 ชัทนียลําไยท่ีเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส มี
ความชอบตอรสเค็มอยูในเกณฑเฉย ๆ ซ่ึงมีคะแนนความชอบเทากับ 4.78 ในขณะที่ชัทนียลําไยท่ี
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เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 35 และ 45 องศาเซลเซียส มีคะแนนความชอบลดลงอยางมาก โดยมีความชอบ
ตอรสเค็มลดลงอยูในเกณฑไมชอบเล็กนอย  ซ่ึงมีคะแนนความชอบเทากับ 4.48 และ 4.46 
ตามลําดับ 

 คุณลักษณะทางดานการยอมรับโดยรวม พบวาในระหวางการเก็บรักษาทั้ง 3 อุณหภูมิท่ี
อุณหภูมิ 25, 35 และ 45 องศาเซลเซียส คะแนนความชอบของผูทดสอบชิมท่ีมีตอการยอมรับ
โดยรวมของชัทนียลําไยมีแนวโนมลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(P ≤ 0.05) ตามระยะเวลาการเกบ็
รักษา และอุณหภูมิท่ีใชในการเก็บรักษา ดังภาพ 4.20 โดยพบวา ในเดือนท่ี 3 ชัทนียลําไยท่ีเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส มีความชอบตอการยอมรับโดยรวมอยูในเกณฑเฉย ๆ โดยมี
คะแนนความชอบเทากับ 4.58 ในขณะท่ีชัทนียลําไยท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 35 และ 45 องศา
เซลเซียส มีความชอบตอการยอมรับโดยรวมลดลงอยูในเกณฑไมชอบเล็กนอยในเดือนท่ี 2 และ
พบวาตลอดอายุการเก็บรักษา 3 เดือน คะแนนการยอมรับโดยรวมอยูในเกณฑไมชอบเล็กนอย 
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ภาพ 4.13  ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสในดานสีของชัทนียลําไยเก็บรกัษาท่ีอุณหภูมิ 25, 35              

และ45 องศาเซลเซียส 
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ภาพ 4.14 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสในดานความหนืดของชัทนียลําไยเก็บรกัษาท่ี   

    อุณหภูมิ 25, 35 และ45 องศาเซลเซียส 
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ภาพ 4.15  ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสในดานกลิ่นเครื่องเทศของชัทนียลําไยเก็บรักษาท่ี 

     อุณหภูมิ 25, 35 และ 45 องศาเซลเซียส 
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ภาพ 4.16 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสในดานรสเปรี้ยวของชัทนียลําไยเก็บรักษาท่ี  

     อุณหภูมิ 25, 35 และ 45 องศาเซลเซียส 
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ภาพ 4.17  ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสในดานรสเผ็ดของชัทนียลําไยเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 25,                 

35 และ45 องศาเซลเซียส 



80 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 1 2 3

ระยะเวลาการเก็บรักษา (เดือน)

คา
เฉ
ลี่ย

คะ
แน

นท
ี่มีต

อร
สห

วา
น

ที ่25 องศาเซลเซียส

ที ่35 องศาเซลเซียส

ที ่45 องศาเซลเซียส

 

ภาพ 4.18  ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสในดานรสหวานของชัทนียลําไยเก็บรักษาท่ี   

     อุณหภูมิ 25, 35 และ 45 องศาเซลเซียส 
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ภาพ 4.19  ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสในดานรสเค็มของชัทนียลําไยเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 25,        

35 และ 45 องศาเซลเซียส 
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ภาพ 4.20  ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสในดานการยอมรับโดยรวมของชัทนียลําไยเก็บรักษา   
ท่ีอุณหภูมิ 25, 35 และ 45 องศาเซลเซียส 

 

4.3.4 ผลการวิเคราะหทางจลุนิทรีย 

 ผลการวิเคราะหปริมาณจุลินทรียท้ังหมดในการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 25, 35 และ 45 องศา
เซลเซียส แสดงดังตาราง 4.17 พบวา ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดเพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาท่ีเก็บรักษาและ
อุณหภูมิท่ีเก็บรักษาสูงข้ึน ซ่ึงใหผลเชนเดียวกันกับผลการทดลองของ Al-hooti และคณะ (1997) 
และมีความสอดคลองกับคาวอเตอรแอคติวิต้ี กลาวคือ เม่ืออุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษา
สูงข้ึน คาวอเตอรแอติวิต้ีมีคาสูงข้ึนตาม ทําใหจุลินทรียมีน้ําท่ีจะใชในการยังชีพ จํานวนจุลินทรีย
ท้ังหมดจึงเพิ่มข้ึน (กุลยา, 2541) เม่ือเปรียบเทียบปริมาณจุลินทรียท้ังหมดท่ีพบในชัทนียลําไย พบวา 
ชัทนียลําไยท่ีทําการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส มีการตรวจพบปริมาณจุลินทรียท้ังหมด
ในเดือนท่ี 2 แตปริมาณจุลินทรียท้ังหมดมีปริมาณนอยกวา 250 cfu/ml และจะเพิ่มปริมาณมากข้ึน
เปน 5.00x103 cfu/ml ในเดือนท่ี 3 ในขณะท่ีชัทนียลําไยท่ีทําการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 35 และ 45 
องศาเซลเซียส มีการตรวจพบปริมาณจุลินทรียท้ังหมดในเดือนท่ี 1 แตปริมาณจุลินทรียท้ังหมดมี
ปริมาณนอยกวา 250 cfu/ml และจะเพิ่มปริมาณมากข้ึนจนถึงเดือนท่ี 3 ซ่ึงถือเปนจุดส้ินสุดการเก็บ
รักษา เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณจุลินทรียท้ังหมดท่ีตรวจพบเม่ือเก็บรักษาไวเปนเวลา 3 เดือน 
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กับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนซอสลําไย พบวา มีปริมาณนอยกวา 1x104 cfu/ml ตามที่มาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชนกําหนด 

ผลการวิเคราะหปริมาณยีสตและราในการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 25, 35 และ 45 องศา
เซลเซียส แสดงดังตาราง 4.18 พบวา ชัทนียลําไยทุกหนวยการทดลองตรวจไมพบยีสตและราในทุก
ชวงของการเก็บรักษา  แสดงวาการใชความรอนในการผลิตชัทนียลําไยสามารถควบคุมปริมาณ
ยีสตและราไดอยางมประสิทธิภาพ 

ตาราง 4.18 ผลการวเิคราะหปริมาณจุลนิทรียท้ังหมด (cfu/ml) ในชัทนยีลําไยระหวางการเก็บรักษา
ท่ีอุณหภูมิ 25, 35 และ 45 องศาเซลเซียส 

ปริมาณจลุินทรียท้ังหมด (cfu/ml) ระยะเวลาการเก็บ 

(เดือน) เก็บรักษาท่ีอณุหภูมิ 
25 องศาเซลเซียส 

เก็บรักษาท่ีอณุหภูมิ     
35 องศาเซลเซียส 

เก็บรักษาท่ีอณุหภูมิ    
45 องศาเซลเซียส 

0 ND ND ND 

1 ND <250 <250 

2 <250 2.77x102 3.31x102 

3 5.00x103 5.81x103 6.30x103 

หมายเหตุ  ND  = ตรวจไมพบ (Not Detected) 
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ตาราง 4.19 ผลการวเิคราะหปริมาณยีสตและรา (cfu/ml) ในชัทนยีลําไยระหวางการเก็บรกัษาท่ี
อุณหภูมิ 25, 35 และ 45 องศาเซลเซียส 

ปริมาณยีสตและรา (cfu/ml) ระยะเวลาการ
เก็บ 

(เดือน) 
เก็บรักษาท่ีอณุหภูมิ   
25 องศาเซลเซียส 

เก็บรักษาท่ีอณุหภูมิ     
35 องศาเซลเซียส 

เก็บรักษาท่ีอณุหภูมิ    
45 องศาเซลเซียส 

0 ND ND ND 

1 ND ND ND 

2 ND ND ND 

3 ND ND ND 

หมายเหตุ  ND  = ตรวจไมพบ (Not Detected) 

 ในการศึกษาเพื่อใหทราบอายุการเก็บรักษาของชัทนียลําไยในสภาวะเรง (Accelerated 

shelf life testing : ASLT) ซ่ึงใชในการประมาณผลของปจจัยภายนอก (Extrinsic factor) เชน 

อุณหภูมิ  ความช้ืน และแสง ท่ีมีตออัตราของปฏิกิริยาการเส่ือมเสียของผลิตภัณฑ โดยใหอาหารอยู

ในสภาวะท่ีควบคุม และใหปจจัยภายนอกหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งปจจัยอยูในระดับสูงกวาปกติทําให

อัตราการเกิดการเส่ือมเสียถูกเรงใหเร็วข้ึน มีผลใหผลิตภัณฑไมเปนท่ียอมรับในชวงเวลาหนึ่งส้ัน

ข้ึน  สามารถคํานวณขนาดของการเรงและคํานวณอายุการเก็บรักษาที่แทจริงของผลิตภัณฑใน

สภาวะปกติ เนื่องจากสามารถประมวลผลของปจจัยภายนอกท่ีมีตอปฏิกิริยาการเส่ือมเสีย (Labuza, 

1982) จากการวิเคราะหคุณภาพของชัทนียลําไยในระหวางการเก็บรักษาท้ังทางกายภาพ เคมี และจลุ

ชีววิทยา และการทดสอบทางประสาทสัมผัส พบวา คาคุณภาพท้ังทางกายภาพ เคมี และการ

ทดสอบทางประสาทสัมผัส มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 

95  และผลการวิเคราะหปริมาณจุลินทรียท้ังหมด พบวา ปริมาณจุลินทรียท้ังหมดไมเกิน 1×104 

cfu/ml  ตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนซอสลําไยกําหนด  ดังนั้น จึงใชคะแนนการยอมรับโดยรวม

ของผลิตภัณฑเปนเกณฑในการพิจารณาการยอมรับผลิตภัณฑ โดยคะแนนการยอมรับโดยรวมไม
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ตํ่ากวา 5 (Sharma and Prasad, 2006)  ถือเปนผลิตภัณฑท่ียังคงไดรับการยอมรับจากผูบริโภค และ

การเปลี่ยนแปลงคาความหนืดเปนปจจัยพิจารณากําหนดอายุการเก็บรักษาซ่ึงจะเห็นไดวาชัทนีย

ลําไยท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 25, 35 และ 45 องศาเซลเซียส ท่ีมีคะแนนการยอมรับโดยรวมไมต่ํากวา 

5 มีอายุการเก็บรักษา 8, 4 และ 4 สัปดาห ตามลําดับ เม่ือนํามาอานคาจากกราฟ พบวา มีความหนืด

เทากับ 11100, 10950 และ 10800 cP ตามลําดับ จึงนําเอาคาความหนืดท่ีวัดไดมาสรางกราฟ (ภาพ 

4.22) จากกราฟท่ีไดพบวาเปนเสนตรงซ่ึงเปนปฏิกิริยาอันดับศูนย โดยมีสมการดังนี้ 

  ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  มีสมการ          y = - 145.94x + 12236   R2 =  0.9505   (4.1) 

ท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส  มีสมการ          y = - 165.84x + 11649   R2 =  0.8100   (4.2) 

ท่ีอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส  มีสมการ          y = - 187.99x + 11563   R2 =  0 8158   (4.3) 
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♦ 25 องศาเซลเซียส        ■ 35 องศาเซลเซียส         ▲ 45 องศาเซลเซียส 

ภาพ 4.21  คาความหนืดของชัทนียลําไยระหวางการเก็บรักษาท่ีอุณหภมิู 25, 35  และ 45 องศา 
เซลเซียส ระยะเวลา 12 สัปดาห 
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 เม่ือนําคาความหนืดของแตละอุณหภูมิการเก็บรักษาแทนในสมการ 4.1-4.3 จะไดอายุการ

เก็บรักษา  คือ ท่ีอุณหภูมิ 25, 35 และ 45 องศาเซลเซียส  มีอายุการเก็บรักษา 7.78, 4.21 และ 4.06 

สัปดาห ตามลําดับ และนําอายุการเก็บรักษาท่ีไดมาทํานายอายุการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 30 องศา

เซลเซียส  โดยใชสมการของ Labuza (1982) แทนคาในสูตร 

         Q10                      =      อายุการเก็บรกัษาท่ีอุณหภูมิT1                                         (4.4) 

                                                            อายุการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิT1+10องศาเซลเซียส 

                                                    =      7.78 สัปดาห ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส   

                                                            4.21 สัปดาห ท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส   

                                                    =       1.85 

จากสูตร              Q10 
∆T/10             =      อายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิT1                                         (4.5) 

                                                           อายุการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิT2       

                                                  =       อายุการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส   

                                                           อายุการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส   

                      1.85(35-30)/10          =       อายุการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส/4.214   

 อายุการเก็บรกัษาท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส  =  5.72 สัปดาห                                      
ดังนั้น อายุการเก็บรกัษาชัทนียลําไยท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ประมาณ 40 วัน 

 


