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บทที่ 3 

อุปกรณ สารเคมีและวิธีการทดลอง 

 

3.1 วัตถุดิบ 

 มะมวงมหาชนก (Mangifera indica L.) 

 

3.2 สารเคมี 

 1. Maltodextrin DE 11 (Biochemika grade: Fluka, Germany) 

 2. Potassium penta oxide (KO5

 3. Lithium chloride (LiCl) (Laboratory: Ajax Finechem, Australia) 

) (Laboratory: Ajax Finechem, Australia) 

 4. Potassium acetate (CH3

 5. Magnesium chloride (MgCl

COOK) (Laboratory: Ajax Finechem, Australia) 

2

 6. Potassium carbonate (K

) (Laboratory: Ajax Finechem, Australia) 

2CO3

 7. Magnesium nitrate (Mg(NO

) (Laboratory: Ajax Finechem, Australia) 

3)2

 8. Potassium iodide (KI) (Laboratory: Ajax Finechem, Australia) 

 (Laboratory: Ajax Finechem, Australia) 

 

3.3 เคร่ืองมือและอุปกรณ 

 1. เคร่ืองอบแหงแบบพนฝอย (Spray dryer) และหัวฉดีพน แบบจานเหว่ียง  (rotary 

atomizer) (รุน 20 – SD + บริษัท PAMALYNE, Thailand) 

 2. เคร่ืองวัดความหนืด โดยใช Brookfield viscometer (รุน LVDV-II+ บริษัท Brookfield 

Engeneering Laboratories, Inc., Germary) 

 3. เคร่ืองวิเคราะหจุดหลอมเหลว ใชเคร่ือง Differential Scanning Calorimeter (DSC) 

(Diamon DSC, Perkin Elmer, USA) 

 4. เคร่ืองวัดวอเตอรแอกทวิติี  (aw

 5. เคร่ืองวิเคราะหสีใช Color Quest II Colorimeter (Chroma Meter CR 300 Seies, 

Minolta: CR-300, Japan) 

) ใชเคร่ือง Water Activity Meter (AquaLab รุน TE3, 

Decagon Devices, Inc Pullman, USA) 
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6. เคร่ืองวัดปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายไดใช Hand Refractometer (N-10E, Atago Co., Ltd., 

Japan) 

 7. ตูอบลมรอน (Memmert, USA) 

 8. ตูบมที่อุณหภูมิ  30 และ 40ºC 

 

3.4 วิธีการทดลอง 

 3.4.1 วิเคราะหสมบัติของนํ้ามะมวงกอนการอบแหง 

โดยเตรียมน้ํามะมวงจากเนื้อมะมวงสุก  ทําการบดดวยเคร่ืองบด และกรองดวยผาขาวบาง  

ทําการตรวจวัดคาตางๆ คือ 

(1) วัดคาปริมาณของแข็งที่ละลายได โดยใช Hand Refractometer  

 (2) วัดคาความหนืด โดยใชเคร่ือง Brookfield viscometer  

(3) คาสีโดยใชระบบ CIE L* a* b*  

นําน้ํามะมวงไปวัดคาสีระบบ CIE L* a* b* (Commission International de I’ Eclairage) 

โดยดัดแปลงวิธขีอง Fernandez (2003) โดยนําตัวอยางไปวัดคาสีดวยเคร่ืองวัดคาสี Color Quest II 

Colorimeter ระบบ CIE L* a* b* 

(4) วัดปริมาณของแข็งทั้งหมด ตามวิธี AOAC (2000)  

 

3.4.2 การทําแหงแบบพนฝอย  

นําน้ํามะมวงจาก 3.4.1 ไปผสมกับนํ้าอัตราสวน 1:1.5 ปรับปริมาณของแข็งที่ละลายได

ทัง้หมดใหได 15, 17.5, 20, 22.5 และ 25% โดยการเติม มอลโทเดกซทรินที่มีคา DE 11 นําไป

อบแหงใหเปนผงโดยใชอุณหภูมิลมรอนขาเขา 135±2ºC และอุณหภูมิลมรอนขาออก 65±2ºC (พชัรี, 

2553)  วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) ทดลอง 3 ซ้ํา วิเคราะห

ประสิทธิภาพการอบแหงและสมบัติของน้ํามะมวงผงดังนี้ 

            

(1) วิเคราะหประสิทธิภาพการผลิต (Masters, 1985) 

 (1.1) Thermal Efficiency 

  - Overall thermal efficiency  
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  - Evaporative efficiency  
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       T1 

    T

= อุณหภูมิลมรอนขาเขา 

2

       T

 = อุณหภูมิลมรอนขาออก 

0 

         T

= อุณหภูมิบรรยากาศแวดลอม 

sat 

 

= adiabatic saturation temperature 

(1.2) เปอรเซ็นตผลผลิต  

    

100......................................%. ×=yield   

                      

 

 (2) วิเคราะหสมบัติทางกายภาพของน้ํามะมวงผง 

(2.1) คาสีโดยใชระบบ CIE L* a* b*  

นําน้ํามะมวงผงไปวัดคาสีระบบ CIE L* a* b* (Commission International de I’ Eclairage) 

โดยดัดแปลงวิธขีอง Fernandez (2003) โดยนําตัวอยางไปวัดคาสีดวยเคร่ืองวัดคาสี Color Quest II 

Colorimeter ระบบ CIE L* a* b* 

(2.2) ความสามารถในการละลาย  

นํานํ้ามะมวงผงไปวิเคราะหความสามารถในการละลายโดยใชวิธีของ  Shittu and Lawal 

(2007) ใชปริมาณผงประมาณ 1 g ใสในหลอดเหว่ียง เติมนํ้า 10 mL ผสมใหละลายที่อุณหภูมิ  30ºC 

แลวนําไปเหว่ียงที่ความเร็ว 3000 rpm นาน 10 นาท ีเทของเหลวสวนทีใ่สใสใน กระปองอะลูมิเนียม

อบที่อุณหภูมิ  105ºC นาน 24 ชั่วโมง คํานวณหาความสามารถในการละลาย  (%) ดังสมการตาม

ภาคผนวก ข-2 

(2.3) ความสามารถในการไหล โดยใชวิธีวัดมุมกอง  

นํานํ้ามะมวงผงไปวิเคราะหความสามารถในการไหลดวยวิธีวัดมุมกองตามวิธีของ  Shittu 

and Lawal (2007) โดยเทน้ํามะมวงผงปริมาณ 200 g ใสลงไปใน  cylinder ขนาด 250 mL ปดฝาให

สนิท นําไปแขวนไวที่ชุดขาต้ัง  หมนุควํ่า cylinder ใหสวนปลาย  cylinder อยูหาง สูงจากพื้น  20 cm 

น้ําหนักของแข็งสุดทาย 

นํ้าหนักของแขง็เร่ิมตน 

% yield 



32 

 

เปดฝาออกปลอยใหตัวอยางไหลตกตามแรงโนมถวงจนหมด  คํานวณหาคามุมกอง  (°) ทําการ

ทดลอง 3 ซ้ํา 

(2.4) ความหนาแนนรวม และความหนาแนนของอนุภาค 

- การวิเคราะหความหนาแนนรวม  

นํานํ้ามะมวงผงไปวิเคราะหคาความหนาแนนรวมของผงโดยใชวิธีของ  Jinapong et al. 

(2008) นําตัวอยางนํ้ามะมวงผงใสลงไปใน  cylinder ขนาด 25 mL โดยใหตัวอยางมีปริมาณ  10 mL 

ทําเคร่ืองหมายและชั่งน้ําหนัก  ปริมาตรของตัวอยางจะอานจาก  cylinder จากนั้นนํามาคําควณคา

ความหนาแนนของผง  โดยใชความสัมพันธระหวางมวล /ปริมาตร  นํามาคํานวณหาคาความ

หนาแนนรวมของผง  

- การวิเคราะหความหนาแนนของอนุภาค  

นํานํ้ามะมวงผงมาวิเคราะหคาความหนาแนนของอนุภาคโดยใชวิธีของ  Barbosa-Canovas 

et al. (2005) โดยชั่งนํ้าหนักของ pycnometer นํ้าหนักของ  pycnometer ที่เติม petroleum ether ลงไป 

จากน้ันเติมตัวอยางลงใน  pycnometer แลวชั่งนํ้าหนัก  เติม  petroleum ether ลงไปจนเต็ม  

pycnometer เขยาจนอนุภาคแขวนลอย แลวชั่งนํ้าหนัก คาํนวณความหนาแนนของอนุภาค  

 

 (3) วิเคราะหคุณภาพทางเคมีของน้ํามะมวงผง 

(3.1) คา water activity  

นํานํ้ามะมวงผงไปวัดคา aw โดยใชนํ้ามะมวงผงใสในตลับใหมีปริมาณของนํ้า มะมวงผง 3 

สวน 4 ของตลับ จากน้ันนําเขาไปวัดคา  aw ดวยเคร่ืองวัดคา  aw

(3.2) ปริมาณความชื้น  

 ที่อุณหภูมิ 25ºC (Chirife et al., 

2006) 

วิเคราะหปริมาณความชื้นน้ํามะมวงผง โดยดัดแปลงวิธวีเิคราะหจากวิธขีอง  AOAC (2000) 

คือ ชั่งนํ้าหนักนํ้ามะมวงผงปริมาณประมาณ  2-5 g ใสในกระปองอะลูมิเนียม ที่อบและชั่งนํ้าหนัก

กอนอบนําเขาไปอบใน ตูอบลมรอน ที่อุณหภูมิ 100ºC โดยอบเปนเวลา  16-18 ชั่วโมง นําออกมาทํา

ใหเยน็ใน โถดูดความชื้น เปนเวลา 30-45 นาที ชั่งนํ้าหนักหลังอบ คํานวณหาปริมาณความชื้น  

จากผลการวิเคราะหคุณภาพดานกายภาพและเคมี วิเคราะหผลทางสถิติโดยการวิเคราะห

ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test 

(ไพโรจน, 2535)  
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(4)  การทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส 

นําน้ํามะมวงผงไปทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผูบริโภค ใชผูทดสอบชิม

จํานวน 50 คน โดยใชแบบทดสอบดวยวิธ ี 9-point Hedonic scoring test (ไพโรจน, 2535) เพื่อ

ประเมินความชอบในดานลักษณะปรากฏ สี กลิ่นมะมวง การชงละลาย และความชอบรวม  

วิเคราะหผลการทดลองทางสถิติโดยการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (ไพโรจน, 2535)  

คดัเลอืก ปริมาณการปรับของแข็งดวยมอลโ ทเดกซทริน ที่เหมาะสมจาก ประสิทธิภาพการ

อบแหงและสมบัติทางกายภาพ เคมี และการยอมรับทางประสาทสัมผัส  และนําตัวอยางที่คัดเลือก

ไดไปวิเคราะหอุณหภูมิกลาสทรานซิชัน และใชสําหรับการศึกษาในขั้นตอนตอไป 

 การวิเคราะหอุณหภูมิกลาสทรานซิซัน  

 นํานํ้ามะมวงผง 7-10 mg ใสใน pan วิเคราะหอุณหภูมิ กลาสทรานซิซัน ดวยเคร่ือง  

Differential Scanning Calorimeter (DSC) ดวยวิธี DSC ตามวิธีของ Boonyai (2007) 

 

3.4.3 การศึกษาอิทธิพลของความชื้นสัมพัทธและอุณหภูมิท่ีมีตอคุณภาพของนํ้ามะมวงผง 

(1) การศึกษาลักษณะซอรปชันไอโซเทอรมของน้ํามะมวงผง 

ศึกษาลักษณะซอรปชนัไอโซเทอรม ของตัวอยาง นํ้ามะมวงผงดวยวิธี gravimetric method 

(Labuza, 2000 และ Boonyai, 2007) เก็บตัวอยาง นํ้ามะมวงผงที่สภาวะความชื้นสัมพัทธที่แตกตาง

กนั 8 ระดับ (0-75%) ซึ่งใหคา aw

ขั้นตอนการทดลองมีดังน้ี  

 ในชวง 0-0.75 ในสภาวะสมดุลที่อุณหภูมิ 20, 30 และ 40ºC จน

ตัวอยางเขาสูสภาวะสมดุล  ความชื้นสัมพัทธที่ระดับตางๆ ถูกควบคุมโดยการใชสารละลายเกลือ

อ่ิมตัวชนิดตางๆ ทดลอง 3 ซ้ํา จากน้ันนําตัวอยาง นํ้ามะมวงผงไปวิเคราะหหาปริมาณความชื้น และ

สราง moisture sorption isotherm  

1. เตรียมสารละลายเกลืออ่ิมตัว บรรจุในขวดโหลที่เปนแกวและปดสนิทได ทิ้งไว 12 

ชั่วโมง เพื่อใหเกิดสภาวะอ่ิมตัว และมีผลึกของเกลือหลงเหลืออยูในสารละลาย ใหปริมาณของเหลว

เหนือชั้นของผลึกเกลือหนาประมาณ 2 mm  

2. นําตัวอยาง นํ้ามะมวงผง มาเก็บในขวดโหล เพื่อใหเกิดการปรับสภาพสมมูลระหวาง

ตัวอยางและสารละลายเกลือ เก็บตัวอยางที่อุณหภูมิ 20, 30 และ 40ºC จนตัวอยางเขาสูสภาวะสมดุล

ซึ่งคา aw

3. นําตัวอยางนํ้ามะมวงผงวิเคราะหหาปริมาณความชื้น (AOAC, 2000)  

 จะมีคาเทากับ ความชื้นสัมพัทธหารดวย 100  
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4. สรางกราฟ moisture adsorption isotherm ของตัวอยางที่เก็บรักษาไวที่อุณหภูมิตางๆ 

 5. วิเคราะหหาแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อใชทํานาย ซอรปชนัไอโซเทอรม ของนํ้า

มะมวงผงในชวงอุณหภูมิที่ศึกษา 

 

(2) การ ศึกษา อิทธิพล ของ ระดับ ความชื้นสัมพัทธและอุณหภูมิ ที่มี ตอ สมบัติทางเคมี 

กายภาพ และจุลชีววิทยา ของน้ํามะมวงผง 

นํานํ้ามะมวงผง ไปเก็บรักษาที่สภาวะความชื้นสัมพัทธแตกตางกัน และเก็บที่อุณหภูมิ 20, 

30 และ 40ºC เปนเวลา 2 สปัดาห วิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลินทรียของตัวอยางดังน้ี 

(2.1) การวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ 

     -  คาสี โดยใชเคร่ืองวัดสี Color Quest II Colorimeter ระบบ CIE L* a* b*  

    -  ความสามารถใน การไหล (flowability) โดยวัดคามุมกอง  (Barbosa-Canavas et 

al., 2005) 

             -  ความสามารถในการละลาย (solubility) (Shittu and Lawal, 2007) 

             -  อุณหภูมิกลาสทรานซิซัน ดวยเคร่ือง Differentail Scanning Calorimeter (DSC) 

(Boonyai, 2007) 

 (2.2) การวิเคราะหคุณภาพทางเคมี 

             -  ปริมาณความชื้น (AOAC, 2000) 

             -  คาวอเตอรแอกทวิติี (aw

                         -  ปริมาณของแข็งทั้งหมด (AOAC, 2000) 

)  

(2.3) การวิเคราะหคุณภาพทางจุลินทรีย 

             -  จํานวนจุลินทรียทั้งหมด (AOAC, 2000) 

             -  จํานวนยสีตและรา (AOAC, 2000) 

 

การวิเคราะหผลทางสถิติ 

วิเคราะหขอมูลผลการทดลองทางสถิติโดยการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (ไพโรจน, 2535)  

 


