
 

 

บทที่ 3  
อุปกรณ และวิธีวิจัย 

 
3.1 วัตถุดิบท่ีใชในงานวิจัย 
 1. ผลมะเก๋ียงสุก รวบรวมผลมะเกี๋ยงท่ีหลนจากตน ในบริเวณคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม นาํไปเก็บแชแข็งท่ี -18 องศาเซลเซียส เพื่อรอการวิจยั 
 2. ผลหมอน พันธุเชียงใหม จากศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม นําไปเก็บแชเยือกแข็งท่ีอุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส เพื่อรอการวิจยั 
 3. เนื้อเสาวรสแชแข็งมีเมล็ดพันธุสีเหลืองบรรจุถุงแชเยอืกแข็ง ตราดอยคํา  
 4. ผลสับปะรดพันธุปตตาเวยี จากตลาดเมืองใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 5. ผลสมพันธุสายนํ้าผ้ึง จากตลาดเมืองใหม อําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม  
 6. ผลแตงโมพันธุกินรี จากตลาดเมืองใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 7. น้ําตาลทรายขาว (บริษัท น้ําตาลทรายมิตรผล จํากัด) 
3.2 สารเคมี 
 1. เอนไซมเพคติเนสทางการคา (Pextinex®Ultra SP-L) ; Food grade (Novozymes, 
Denmark) ซ่ึงไดรับความอนุเคราะหจากบริษัท เบรนนแท็ก อินกรีเดยีน (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 
 2. สารเคมีท่ีใชวิเคราะห 

1. Acetic acid (Analytical Reagent grade) (RCI Lanscan, Thailand) 
 2. Acetronitrile (Analytical Reagent grade) (Merck, Germany) 
  3. Chloroform (Analytical Reagent grade) (Carlo, Italy) 
 4. Deionised wáter (Analytical Reagent grade) (RCI Lanscan, Thailand) 

5. Ethanol (Analytical Reagent grade) (Merck, Germany) 
 6. Ferric chloride  anhydrous (Analytical Reagent grade) (Merck, Germany) 
 7. Ferrous sulphate (Analytical Reagent grade) (Merck, Germany) 
  8. Folin-Ciocalteu reagent (Analytical Reagent grade)  (Merck, Germany) 
  9. Formic acid (Analytical Reagent grade) (Merck, Germany) 
  10. Gallic acid (Analytical Reagent grade) (Carlo, Italy) 
 11. Gelatine (Analytical Reagent grade) (Gelita, New Zealand) 
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  12. Hydrochloric acid (Analytical Reagent grade) (Merck, Germany) 
 13. Indigo carmine (Analytical Reagent grade) (Loba, India) 
 14. Kaolin (Analytical Reagent grade) (Loba, India) 
 15. Methanol (Analytical Reagent grade) (Merck, Germany) 
  16. Phenolphthalein (Analytical Reagent grade) (May & Baker, England) 
 17. Potassium chloride (Analytical Reagent grade) (Merck, Germany) 
  18. Potassium hydrogen phthalate (Analytical Reagent grade) (Merck, Germany) 
 19. Potassium permanganate (Analytical Reagent grade) (Merck, Germany) 
 20. Potassium persulfate (Analytical Reagent grade) (Loba, India) 
 21. Sodium acetate trihytrate (Analytical Reagent grade) (RCI Lanscan, 
Thailand) 
  22. Sodium carbonate (Analytical Reagent grade) (Merck, Germany) 
 23. Sodium chloride (Analytical Reagent grade) (RCI Lanscan, Thailand) 

24. Sodium hydroxide (food grad) (Sigma, USA) 
  25. Soluble starch (Analytical Reagent grade) (Fisher Scientific, UK) 
  26. Sulfuric acid (Analytical Reagent grade) (Merck, Germany) 
 27. 1,1- diphenyl-2-picrylhydrazyl, DPPH (Analytical Reagent grade) (Sigma, 
USA) 
 28. 2,2- azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid, ABTS (Analytical 
Reagent grade) (Fluka, Germany) 
  29. 4,6- tripryridyl-5-triazine, TPTZ (Analytical Reagent grade) (Fluka, 
Germany) 
 30. 6- hydroxy-2,5,7,8-tetramethychroman-2-carboxylic acid, Trolox (Analytical 
Reagent grade) (Aldrich, USA)   

 3. อาหารเล้ียงเชื้อท่ีใชวิเคราะหจุลินทรียท้ังหมด ยีสตและรา  
    1. Plate count agar (Analytical Reagent grade) (Merck, Germany) 
    2. Potato dextrose agar (Analytical Reagent grade) (Merck, Germany) 
    3. Peptone wáter (Analytical Reagent grade) (Merck, Germany) 
    4. Tartaric acid (Analytical Reagent grade) (Merck, Germany) 
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3.3 อุปกรณ และเคร่ืองมือ 
 1. เคร่ืองสรางผลึกน้ําแข็ง ปริมาตร 20 ลิตร (ICE STARS PS/36: 220V Marchcool Ltd., 
Thailand) 
 2. เคร่ืองเหวีย่งแยกแบบตะกรา (Marchcool. Ltd., Thailand) 
 3. เคร่ืองปนผลไม (Sharp: Model EM-11, Japan) 
 4. เคร่ืองค้ันแบบไฮดรอลิค (Sakaya: Model M3 10RZ, Thailand) 
 5. ถุงผาสําหรับอัดไฮดรอลิค (Sakaya, Thailand) 
 6. เคร่ืองช่ังดิจติอล (Tanita: Model KD-200, China) 
 7. เคร่ืองช่ังไฟฟาทศนิยม 2 ตําแหนง (Ohaus: Model TS2KS, USA) 
 8. เคร่ืองช่ังไฟฟาทศนิยม 4 ตําแหนง (AND: Model HR-200, Japan) 
 9. เคร่ืองวัดปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด ขนาด 0-32 และ 28-60 องศาบริกซ 
(ATAGO: Model N-2E, Japan) 
 10. เคร่ืองวัดคาความเปนกรด-ดาง (Cyber: Model scan-510, Singapore) 
 11. เคร่ืองวัดสี (Monolta chroma meter: Model CR-300, Japan) 
 12. เคร่ืองวัดคาการดูดกลืนแสง (Perkin Elmer: Model Lambda 12, Germany) 
 13. เคร่ืองวัดความหนดื (Brookfield-Programmable Viscometer: Model LVDV-II+, 
Germany) 
 14. เคร่ืองวัดคาวอเตอรแอคติวิตี้ (CX3TE, Aqua lab) 
 15. เตาใหความรอน (Favorit: Model 65A-68A, Malaysia) 
 16. ตูอบลมรอน (Memmert, Germany) 
 17. เคร่ืองหมุนเหวี่ยง (Model Z 200 A, Germany) 
 18. เคร่ืองผสม (Model Genie 2, USA) 
 19. อางน้ําควบคุมอุณภูมิ (Memmert: Model WB14, Germany) 
 20. เทอรโมมิเตอร (Thermometer) 
 21. ไมโครปเปต (Biohit PLC, Finland) 
 22. โถดูดความช้ืน (desiccator) และกระปองอบความช้ืน (moisture can) 
 23. ชุดเครื่องมือไทเทรต 
 24. อุปกรณอ่ืน ๆ ไดแก ชอนตักสาร บีกเกอร ขวดรูปชมพู กระบอกตวง ปเปต กรวยแกว 
หลอดทดลอง แทงแกวคน ถังพลาสติก กะละมัง หมอ ผาขาวบาง ชุดอุปกรณทดสอบชิม 
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 3.4 วิธีการวิจัย 
3.4.1 การเตรียมน้ํามะเกี๋ยงสกัดและน้ําผลไมสกัด 
งานวิจยันีใ้ชผลไมจํานวน 6 ชนิด ไดแก มะเกีย๋ง หมอน เสาวรส สับปะรด แตงโมและสม 

โดยผลไมแตละชนิดมีวิธีการสกัดดังนี ้
 3.4.1.1 น้ํามะเก๋ียงสกัด นําผลมะเกี๋ยงสุก (สีมวงดําท้ังผล) ท่ีแชเยือกแข็งปลอยให

ละลายนํ้าแข็งในหองเย็นอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง จากนั้นนาํมาสกัดน้ํา โดย
ใชวิธีการสกัดดวยการบดแลวเติมเอนไซมเพคติเนส 2,000 ppm โดยนําผลมะเกี๋ยงไปบดดวยเคร่ือง
ปนน้ําผลไม (blender) ผสมกับน้ําในอัตราสวน 1 ตอ 0.5 โดยนํ้าหนกั ปรับ pH 4 ดวย สารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด แชในน้ําอุนเพื่อควบคุมอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เติมเอนไซมเพคติเนส 
2,000 ppm ยอยเปนเวลา 1 ช่ัวโมง แยกเอาน้ํามะเกี๋ยงออก โดยการนําไปบีบอัดดวยเคร่ืองค้ัน
แบบไฮดรอลิคและกรองดวยผาขาวบาง (จิราวรรณ, 2554) จากน้ันนําน้ํามะเกี๋ยงสกดัมาพาสเจอไรซ
ท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที   

 3.4.1.2 น้ําหมอนสกัด คัดเลือกเอาผลหมอนท่ีมีความสุกเต็มท่ีเปนสีมวงดําท้ังผล 
ลางใหสะอาดผ่ึงใหสะเดด็น้าํ นําไปบดใหละเอียดค้ันเอาเฉพาะสวนท่ีเปนน้ําออก โดยใชเคร่ือง
เหวีย่งแยกแบบตะกรา และเคร่ืองบีบอัดดวยเคร่ืองค้ันแบบไฮดรอลิค จากนั้นกรองผานผาขาวบาง
สามช้ันเพ่ือแยกเอาอนุภาคของแข็งท่ีมีขนาดใหญออกไป (สีทอน, 2552) จากนั้นนําน้ําหมอนสกดั
มาพาสเจอไรซท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที   

3.4.1.3 น้ําเสาวรสสกัด นาํเสาวรสแชแข็งตราดอยคํา ปลอยใหละลายนํ้าแข็งใน
หองเย็นอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง จากนั้นปนดวยเคร่ืองปนผลไม ค้ันเอาเฉพาะ
สวนท่ีเปนน้ําออก โดยการนําไปบีบอัดดวยเคร่ืองค้ันแบบไฮดรอลิค กรองผานผาขาวบางเพื่อเอา
อนุภาคของแข็งท่ีมีขนาดใหญออกไป ดัดแปลงจากสีทอน (2552) จากน้ันนําน้ําเสาวรสสกัดมาพาส
เจอไรซท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที   

 3.4.1.4 น้ําสับปะรดสกัด คัดเลือกผลสับปะรดท่ีมีความสุกพอดี ไมมีโรค นําไป
ปอกเปลือก หัน่เปนช้ินพอเหมาะ ปนดวยเคร่ืองปน แลวเหวีย่งแยกเอาเฉพาะสวนท่ีเปนน้ําออก ดวย
เคร่ืองบีบอัดดวยเคร่ืองค้ันแบบไฮดรอลิค จากนั้นกรองดวยผาขาวบางสามช้ัน เพื่อแยกเอาอนุภาค
ของแข็งท่ีมีขนาดใหญออกไป (สีทอน, 2552) จากนั้นนําน้ําสับปะรดสกัดมาพาสเจอไรซท่ีอุณหภูมิ 
80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที    

 3.4.1.4 น้ําแตงโมสกัด คัดเลือกผลแตงโมท่ีมีไมมีโรค นําไปปอกเปลือก หั่นเปน
ช้ินพอเหมาะ ปนดวยเคร่ืองปน แลวเหวีย่งแยกเอาเฉพาะสวนท่ีเปนน้ําออก ดวยเคร่ืองบีบอัดดวย



33 

 

 

เคร่ืองค้ันแบบไฮดรอลิค จากน้ันกรองดวยผาขาวบางสามช้ัน เพื่อแยกเอาอนุภาคของแข็งท่ีมีขนาด
ใหญออกไป จากน้ันนาํน้ําแตงโมสกัดมาพาสเจอไรซท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที    

 3.4.1.5 น้ําสมคั้น คัดเลือกผลสมท่ีมีความสุกพอดี ไมมีโรค นําไปลางใหสะอาด ผา
คร่ึง ค้ันเอาเฉพาะนํ้าสม จากน้ันนําไปกรองดวยผาขาวบางสามช้ัน เพื่อแยกเอากากสมออก และนํา
น้ําสมค้ันมาพาสเจอไรซท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที   

3.4.2 คัดเลือกชนิดของน้าํผลไมสกัดท่ีเหมาะสมในการผสมกับน้ํามะเกี๋ยงสกัด 
การคัดเลือกชนิดของน้ําผลไมใชเทคนิค focus group discussion ซ่ึงเปนเทคนิคท่ีใชการ

รวบรวมขอมูลจากการสนทนากับกลุมผูใหขอมูลในประเด็นปญหาท่ีเฉพาะเจาะจง โดยมี
ผูดําเนินการสนทนา (Moderator) เปนผูคอยจุดประเดน็ในการสนทนา เพื่อชักจูงใหกลุมเกิดแนวคิด
และแสดงความคิดเห็นตอประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอยางกวางขวางละเอียดลึกซ้ึง โดยมี
ผูเขารวมสนทนาในกลุม จะเลือกมาจากประชากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนดเอาไว โดยในการทดลอง
นี้ไดประยุกตเทคนิคนี้มาใช โดยการนําน้ํามะเกี๋ยงสกัดและน้ําผลไมสกัดท่ีเตรียมจากข้ันตอนท่ี 
3.4.1 มาใหผูเขารวมสนทนา นั่นก็คือ กลุมผูทดสอบชิมจํานวน 20 คน ท่ีมีอายุอยูในชวง 18–30 ป 
ซ่ึงเปนกลุมวยัเรียนระดับอุดมศึกษา และวยัเร่ิมตนของการทํางาน และผานการแนะนําวิธีการ
ทดสอบชิมแลว ทําการทดสอบชิม ซ่ึงผูทดสอบชิมตองผสมนํ้ามะเกีย๋งสกัดกับน้ําผลไมสกัดอ่ืน ๆ 
เองตามตองการ และประชุมกลุม แลวใหผูทดสอบชิมเรียงลําดับความชอบโดยเรียงจาก 1 คือ 
เหมาะสมท่ีสุด ไปตามลําดับจนครบท้ัง 5 ชนิด เพือ่ทําการคัดเลือกน้ําผลไมสกัดท่ีชวยปรับปรุง
รสชาติ และเขากันไดดีกับน้ํามะเกี๋ยงสกดั จํานวนอยางนอย 2 ชนดิ เพื่อนําไปศึกษาในข้ันตอน
ตอไป 

3.4.3 ศึกษาอัตราสวนท่ีเหมาะสมของน้ํามะเก๋ียงผสมน้ําผลไมสกัด 
นําน้ํามะเกี๋ยงสกัด และน้าํผลไมสกัดท่ีทําการคัดเลือกมาจากข้ันตอนท่ี 3.4.2 โดยใช

แผนการทดลองแบบ mixture design ซ่ึงเปนแผนการทดลองท่ีใชในการหาอัตราสวนของสวนผสม 
โดยใชหลักการท่ีวา เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอัตราสวนของสวนประกอบใด สวนประกอบท่ีเหลือใน
สูตรตองมีการเปล่ียนแปลงดวย และผลรวมของสวนประกอบท้ังหมดตองเทากับรอยละ 100 ใน
การทดลองนี้กาํหนดใหในสวนผสมตองมีน้ํามะเกี๋ยงสกดัรอยละ 60 สวนน้ําผลไมอ่ืนท่ีคัดเลือกมามี
อัตราสวนท่ีแตกตางกันไปในแตละสูตร ซ่ึงการกําหนดระดับตํ่าสุด (lowest level) และสูงสุด 
(highest level) ของนํ้ามะเกี๋ยงสกัด และน้ําผลไมสกดัท่ีเลือก จะพิจารณาจากขอเสนอแนะจาก
ข้ันตอนท่ี 3.4.2 และตองเติมน้ําตาลทรายในแตละสูตรเพ่ือปรับใหไดปริมาณของแข็งท่ีละลายได
ท้ังหมด 16.5 องศาบริกซ (สีทอน, 2552) จะไดสูตรน้าํมะเกีย๋งสกัดผสมน้ําผลไมสกัดท้ังหมด 13 
สูตร จากนั้นทําการเตรียมน้ําผลไมท้ัง 13 สูตร นําไปเปรียบเทียบการยอมรับทางประสาทสัมผัสใน
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ดานลักษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ และความชอบโดยรวม โดยนําน้ําผลไมท้ัง 13 สูตรไปใหผู
ทดสอบชิมท่ีในกลุมวยัเรียนระดับอุดมศึกษา และวยัเร่ิมตนของการทํางาน ท่ีมีอายุระหวาง 18-30 ป 
จํานวน 50 คน ท่ีผานการแนะนําวิธีการทดสอบชิมแลว ทําการทดสอบชิม และใหคะแนนลักษณะ
คุณภาพในแตละดาน โดยใชวิธี 9 Point Hedonic Scale (1 คือไมชอบมากท่ีสุด และ 9 คือชอบมาก
ท่ีสุด) นําขอมูลจากการทดสอบชิมท่ีได มาเปรียบเทียบคาเฉล่ียโดยวิธี  Duncan’s New Multiple 
Range Test เพื่อหาสูตรท่ีเหมาะสมจากการประเมินคะแนนความชอบในลักษณะตาง ๆ ของนํ้า
ผลไมท้ัง 13 สูตร แลวคัดเลือก 1 สูตรไปทําการทดลองตอไป 

3.4.4 ศึกษาจํานวนคร้ังท่ีเหมาะสมในการสรางผลึกน้ําแขง็ของน้ํามะเก๋ียงผสมน้าํผลไม
เขมขนพรอมดื่มโดยการทําใหเขมขนแบบแชเยือกแข็ง 

นําน้ํามะเกี๋ยงสกัดผสมน้ําผลไมสกัดสูตรเหมาะสมซ่ึงไดจากข้ันตอนท่ี 3.4.3 ใสลงในเคร่ือง
สรางผลึกน้ําแข็งจํานวน 5 กิโลกรัม ใชระยะเวลาสรางผลึกน้ําแข็ง 25 นาที จากนัน้นําสวนผสมท่ีได
ไปเหวี่ยงแยกเอาผลึกน้ําแข็งออก โดยการใชเคร่ืองหมุนเหวี่ยงแยกแบบตะกรา นําสวนผสมที่
เหลืออยูไปทําผลึกน้ําแข็งซํ้าคร้ังท่ี 2 และ 3 ตามลําดับ ดัดแปลงวิธีการจากปทมา (2552) และ ปฐมา
พร และพราวไพลิน (2553) นําน้ํามะเกีย๋งผสมน้ําผลไมเขมขนท่ีไดในแตละคร้ัง ไปวิเคราะหหา
คุณภาพตาง ๆ ดังนี ้

การวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ  
 -  คาสี โดยการนําน้ํามะเกี๋ยงผสมนํ้าผลไมเขมขนท่ีไดไปเจือจางดวยน้ํากล่ันในอัตราสวน 1 

ตอ 1  โดยปริมาตร  แลวนําไปวดัคาของสีดวยระบบ  L*  C *  h  ดวยเคร่ืองวดัสี    Minolta  
Chroma  meter  (สมชาย และคณะ, 2551)   

- ความเขมของสี โดยการนําน้ํามะเกี๋ยงผสมนํ้าผลไมเขมขนท่ีไดไปวัดคาการดดูกลืนแสง
ดวยเคร่ือง Spectrophotometer ท่ีความยาวคล่ืน 520 นาโนเมตร (OD520)  (Iland  et  al., 2000)   

- คาความหนดื  โดยการนําน้ํามะเกี๋ยงผสมนํ้าผลไมเขมขนท่ีไดไปวิเคราะหดวยเคร่ืองวัด
ความหนดื  Brookfield viscometer  มีหนวยเปนเซนติพอยต (cps)  

การวิเคราะหคุณภาพทางเคมี  
- ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด โดยวัดดวยเคร่ือง  Hand  refractometer  (AOAC, 

2000) 
-  ปริมาณของแข็งท้ังหมด (AOAC, 2000) 
-  คาความเปนกรด-ดาง (pH) โดยวดัดวยเคร่ือง pH  meter  (AOAC, 2000) 
- ปริมาณกรดท้ังหมด (ในรูปกรดซิตริก) โดยการไตเตรทดวย 0.1 N  NaOH  (AOAC, 

2000) 
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- ปริมาณสารประกอบฟนอลท้ังหมด   (Total phenolic compound)     ของน้ํามะเกีย๋งผสม
น้ําผลไมเขมขน   (Waterman  and  Mole, 1994) 

-  ปริมาณแทนนิน (AOAC, 2000 และ Atanassova and Christova Bagdassarian,  2009) 
  -  ปริมาณสารแอนโทไซยานินท้ังหมด (Total anthocyanins)  ของนํ้ามะเกี๋ยง (AOAC, 

2005) 
 -   ปริมาณสารเคอรซีทิน  (Fecka  and  Turek, 2008) วัดเฉพาะวิธีท่ีดีท่ีสุด 
  - ความสามารถในการกําจดัอนุมูลอิสระ (Radicals scavenging) ของนํ้ามะเกี๋ยงโดยใช 3 

วิธี คือ  Scanvenging effect on 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl radicals (DPPH Method) (Brand-
Williams et  al., 1995 และ Šircelj et  al., 2010) 

  Scanvenging effect on 2,2- azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid (ABTS 
Method) (Re et  al., 1999) และ Ferric reducing Antioxidant Power (FRAP Method) (Benzie and 
Strain, 1996)  

เปรียบเทียบการยอมรับทางประสาทสัมผัสในดานลักษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ และ
ความชอบโดยรวม โดยผูทดสอบชิมซ่ึงอยูในกลุมวยัเรียนระดับอุดมศึกษา และวยัเร่ิมตนของการ
ทํางาน ท่ีมีอายุอยูในชวง 18-30 ป จํานวน 50 คน ท่ีผานการแนะนําวิธีการทดสอบชิมแลว ทําการ
ทดสอบชิม และใหคะแนนลักษณะคุณภาพในแตละดาน โดยการใหคะแนนการยอมรับแบบ 9 
Point Hedonic Scale (1 คือไมชอบมากท่ีสุด และ 9 คือชอบมากท่ีสุด) จากขอมูลคุณภาพท่ีได นําไป
วิเคราะหคาความแปรปรวน (Analysis of variance, ANOVA)  และเปรียบเทียบคาเฉล่ียโดยวิธี  
Duncan’s New Multiple Range Test เลือกสภาวะท่ีเหมาะสมโดยพิจารณาจากการประเมินคะแนน
ความชอบในลักษณะตางๆ ของนํ้าผลไมเขมขนท่ีไดในแตละคร้ัง ประกอบกับคุณภาพทางกายภาพ 
และเคมี แลวคัดเลือกจํานวนคร้ังท่ีเหมาะสมในการทําใหเขมขน เพื่อเลือกไปใชในการทดลอง
ตอไป 

3.4.5 ศึกษาระยะเวลาในการฆาเชื้อท่ีเหมาะสม  
นําน้ํามะเกี๋ยงผสมน้ําผลไมเขมขนพรอมดื่มท่ีเหมาะสมจากขอ 3.4.4 บรรจุในขวดแกวท่ีมี

ปริมาตร 45 มิลลิลิตร ปดฝาใหสนิท นําไปตมฆาเช้ือในน้ําท่ีอุณหภูมิน้ําเดือด แลวเร่ิมจับเวลาโดย
กําหนดเวลาท่ีแตกตางกัน 3 ชวง คือ 2, 4 และ 6 นาที วางแผนการทดลองโดยวิธีสุมตลอด 
(Completely Randomized  Design) สุมตัวอยางหลังการผลิต ทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพของน้ํา
มะเกี๋ยงผสมน้ําผลไมเขมขนพรอมดื่มเชนเดียวกับในขอ 3.4.4 และตรวจวิเคราะหเพิ่ม ไดแก 
ตรวจหาเช้ือแบคทีเรียท้ังหมด (total  plate  count)  เช้ือยีสตและรา (yeast  and  molds) และ
เช้ือจุลินทรียกอโรค ดัดแปลงจากของ Bacteriological Analytical Manual (2001) จากน้ันวิเคราะห
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ความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉล่ียโดยวิธี Duncan’s New 
Multiple Range Test (DMRT) ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 จากการยอมรับทางประสาทสัมผัส
จากผูทดสอบชิมจํานวน 50 คน ซ่ึงผูทดสอบชิมเปนกลุมวัยเรียนระดับอุดมศึกษา และวัยเร่ิมตน
ของการทํางาน ท่ีมีอายุ 18-30 ป และผานการแนะนําวิธีการทดสอบชิมแลว ทําการทดสอบชิม และ
ใหคะแนนการยอมรับแบบ 9 Point Hedonic Scaling Test  (ไพโรจน, 2535) เพื่อประเมินความชอบ
ในลักษณะตางๆ (ลักษณะปรากฏ  สี  กล่ิน รส และความชอบโดยรวม) เลือกเวลาที่เหมาะสมใน
การฆาเช้ือ โดยพิจารณาจากการตรวจหาเช้ือจุลินทรีย ท่ีอยูในเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
รวมถึงคุณภาพทางดานกานภาพ และเคมี รวมถึงการประเมินคะแนนความชอบในลักษณะตางๆ 
แลวเลือกระยะเวลาท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการคํานวณตนทุนการผลิต โดยคํานวณจากตนทุน
วัตถุดิบหลัก สวนผสมอ่ืน และคาพลังงานไฟฟา (สมชาย และคณะ, 2553) 


