
ภาคผนวก ก
ตารางสถิติ
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ภาคผนวก ข
ลักษณะของผลิตภัณฑ
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(a) ใบเตยสด (b) นํ้าคั้นใบเตยเขมขน 4oBrix
ภาคผนวกที่ ข1 (a) ใบเตยสด และ (b) นํ้าคั้นใบเตยเขมขน 4oBrix

(a) โฟมที่มีความคงตัว (b) โฟมที่ไมมีความคงตัว
ภาคผนวก ข2 (a) โฟมนํ้าสกัดจากใบเตยสดที่มีความคงตัว (b) โฟมของนํ้าสกัดจากใบเตยสดที่ไมคงตัว

นํ้า

(a) คั้นใบเตย (b) โฟมกอนการแชเยือกแข็ง
ภาคผนวก ข3 ตัวอยางนํ้าคั้นใบเตย และ โฟมกอนการแชเยือกแข็ง
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(a) โฟมไขขาว (b) โฟมโซเดียมแคซิเนต

(c) โฟมสารผสม
ภาคผนวก ข4 ตัวอยางโฟมหลังจากการแชเยือกแข็ง

(a) โฟมไขขาว (b) โฟมโซเดียมแคซิเนต

(c) โฟมสารผสม
ภาคผนวก ข5 ตัวอยางหลังจากการทําแหงแบบแชเยือกแข็ง
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ภาคผนวก ค
วิธีวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ
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1. การวัดคาสีระบบ Hunter Lab
เปนการวัดคาสี L คาสี a* และคาสี b* ของผลิตภัณฑดวยเคร่ืองวัด Colorimeter (Konica

Minolta CR-410) โดยคา L เปนคาความสวาง ( Lightness ) a* เปนคาสีแดงและสีเขียว
(redness/greenness) และ b* เปนคาสีเหลืองและสีนํ้าเงิน ( yellowness/blueness)
L คือ คาความสวาง มีคาอยูในชวง 0 ถึง 100
a* คือ คาสีแดงและสีเขียว เมื่อ a มีคาบวก เปนสีแดง
เมื่อ a มีคาลบ เปนสีเขียว
b* คือ คาสีเหลืองและนํ้าเงิน เมื่อ b มีคาบวก เปนสีเหลือง
เมื่อ b มีคาลบ เปนสีนํ้าเงิน

2. ความสามารถในการละลาย (solubility) (Fernandez, 2003)
นําใบเตยผงมาวิเคราะหคาความสามารถในการละลายโดยใชปริมาณประมาณ 5 g ใสใน centrifuge
tube เติมนํ้า 50 mL ผสมใหละลายที่อุณหภูมิ 30oC แลวนําไปเหวี่ยงที่ความเร็ว 3000 rpm นาน 10
นาที เทของเหลวสวนที่ใส (supernatant) ใสในaluminium can อบที่อุณหภูมิ 105oC เวลานาน 24
ชั่วโมง คํานวณหาความสามารถในการละลาย (%)
คํานวณโดยใชสูตรอางอิงจาก Fernandez (2003)
ความสามารถในการละลาย (%) = นํ้าหนักsupernatantกอนอบ – นํ้าหนักsupernatantหลังอบx100

นํ้าหนักตัวอยางที่ชั่งเร่ิมตน
3. ความคงตัวของโฟม ตามวิธีของ drainage method (Sauter and Montoure , 1972)
บรรจุโฟมลงในกรวยกรองที่ทราบปริมาตร โดยรองรับของเหลวที่แยกตัวออกมาดวยกระบอกตวง
ขนาด 100 มิลลิลิตร ในชวงเวลา 60 นาที บันทึกปริมาตรของของเหลวที่แยกออกมาทุกๆ 15 นาที
4. ความหนาแนนของโฟม (ดัดแปลงจากวิธีของ Akintoye and Oguntunde , 1991)
นําโฟมที่ตองการวัดความหนาแนน บรรจุลงในถวยพลาสติก บรรจุใหเต็มไมใหมีโพรงอากาศ
ภายในถวย เกลี่ยโฟมที่ลนบริเวณปากถวย ดวยพายยางเช็ดบริเวณรอบนอกถวยมิใหมีเศษโฟมเหลืออยู
จากน้ันชั่งนํ้าหนักที่แนนอนของถวยที่บรรจุโฟมน้ัน นํามาคํานวณหาความหนาแนนของโฟมดังน้ี
ความหนาแนนของโฟม (กรัมตอมิลลิลิตร) = นํ้าหนักของโฟม

ปริมาตรของถวย
= นํ้าหนักของถวยเมื่อบรรจุโฟม –นํ้าหนักถวย

ปริมาตรของถวย



84

7. คา overrun (Kirk and Sawyer, 1991)
ชั่งนํ้าหนักตอหนวยปริมาตรของสวนผสมกอนตีโฟม และนํ้าหนักตอหนวยปริมาตรของโฟมและ
คํานวณหา overrun ดังน้ี
overrun = นํ้าหนักตอหนวยปริมาตรของสวนผสม - นํ้าหนักตอหนวยปริมาตรของโฟม x100

นํ้าหนักตอหนวยปริมาตรของโฟม

8. คาความหนาแนนของผง (Bulk density)
ความหนาแนนของผงในตัวอยางวิเคราะหสามารถคํานวณไดโดยอางอิงจาก Jinapong et al.

(2008)
ความหนาแนนโดยรวมของผง = นํ้าหนักของตัวอยาง (g)

ปริมาตรของตัวอยาง (ml)

9. ความสามรถในการไหล (Flow ability)
ดัดแปลงจากวิธีของ Shittu and lawan (2007) ใช funnel ขนาด 250ml นําไปแขวนไวที่ชุด

ขาต้ังที่กําหนดใหสวนปลาย funnel อยูหางสูงจากพื้น 15 cm ใสตัวอยาง 30 g ลงไปใน funnel โดย
เทใหตัวอยางไหลตามแรงโนมถวงผาน funnel ลงไป วัตถุจะไหลลงไปกองที่ฐานของ funnel
บันทึกภาพมุมกองที่ไดนําไปวัดขนาดมุมกองเพื่อหาความสามารถในการไหลของตัวอยาง โดย
วิเคราะหจากฐานของมุมกอง



85

ภาคผนวก ง
วิธีวิเคราะหคุณภาพทางเคมี
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1. การวัดคาปริมาณนํ้าอิสระ (aw)
การวัดคา aw ทําไดโดยใชเคร่ือง AQUA Lab รุน CX3TX กอนทําการวัดตองเปดเคร่ืองใหทํางาน
จนกวาเคร่ืองจะแสดงวาพรอมทํางาน จึงนําตัวอยางนํ้าใบเตยผงใสลงในจานสําหรับวัดคา aw รอ
จนกวาเคร่ืองจะแสดงผลวาใหอานคาได จึงบันทึกผล
2. การวัดปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด (Total Soluble Solids) โดยใช Hand refractometer
(AOAC, 2000)
1. ทําความสะอาด Hand refractometer กอนอานคาปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดดวยกระดาษ
ทิชชู
2. ทําการปรับคาปริมาณของแข็งดวยนํ้าบริสุทธโดยปรับใหเทากับศูนย
3. หลังจากปรับคาบริกซดวยนํ้าบริสุทธแลวใชกระดาษทิชชูเช็ดฝาครอบ และดานปริซึมใหสะอาด
และแหง
4. นําตัวอยางอาหารมาเกลี่ยบนดานที่มีปริซึม
5. ใชฝาครอบ Hand refractometer ปดลงแลวอานคาปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด (องศาบริกซ)
โดยเร็วที่สุด ถาตัวเลขที่ใชวัดคาความหวานเห็นไมชัด ก็สามารถปรับไดดวยเลนสใกลตา
6. เมื่ออานคาปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดแลว ใชนํ้าสะอาดลางตรวจบริเวณฝาครอบ และ
ดานที่มีปริซึมใหสะอาด ซับดวยกระดาษทิชชูใหแหง

3. การวัดคาความเปนกรด-ดาง
นํานํ้าใบเตยสดไปวัดคาความเปนกรด-ดาง (pH) โดยใชเคร่ืองวัดคาความเปนกรด-ดาง

(Hanna Instruments : Model HI 9021) ซึ่งไดปรับคามาตรฐานดวยสารละลายมาตรฐานที่มีคาความ
เปนกรด-ดาง เทากับ 4.00 และ 7.00 ตามลําดับ

4. การวิเคราะหปริมาณความชื้น (AOAC, 2000)
ชั่งนํ้าหนักตัวอยางนํ้าใบเตยผงประมาณ 5กรัมใสใน moisture can ที่ผานการอบแหง และ

ทราบนํ้าหนักที่แนนอน แลวนําไปอบในตูอบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นานประมาณ 3 ชั่วโมง
นําออกจากตูอบแลวปลอยใหเย็นในโถดูดความชื้น ชั่งนํ้าหนัก นําไปอบซ้ําจนไดนํ้าหนักที่แนนอน
คํานวณหาปริมาณความชื้น รอยละ

ความชื้น (รอยละ) = นํ้าหนักที่ระเหยไป x 100
นํ้าหนักแหงของตัวอยางที่ใช
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5.การวิเคราะหคลอโรฟลล (Vernon method, 1960)
1. ใสตัวอยางผง 5 กรัม ใน acetone 80% 20 ml
2. ทําการผสมดวยเคร่ืองhomogenizer
3. นําไปปนในเคร่ือง centrifuge ที่ 6200g เปนเวลา 15นาที
4. กรองดวยกระดาษกรอดเบอร 1 และเบอร 42
5. ปรับปริมาตรใหได 25 ml โดยใช volumetric flask
6. วัดคาการดูดกลืนแสงที่ 663 และ 645 nm

สูตรการคํานวณหาคลอโรฟลลทั้งหมด
(mg/g fw) = 20.2A603 + 8.02A645xDilution facter

1000
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ภาคผนวก จ
การวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยา
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การวิเคราะหปริมาณจุลินทรียทั้งหมด (Total Plate Count) ตามวิธีของ BAM (2000)
เคร่ืองมือ และอุปกรณ
1. จานเพาะเชื้อผานการอบฆาเชื้อแลว
2. ปเปตผานการอบฆาเชื้อแลวขนาด 1 และ 10 มิลลิลิตร
3. ตูบม (Incubator) อุณหภูมิ 35-37 องศาเซลเซียส
4. เคร่ืองตีปน (Stomacher)
5. ถุงตีปน (Stomacher Bag)

อาหารเลี้ยงเชื้อ
1. 0.1% peptone water (Merck, Germany)
2. อาหารเลี้ยงเชื้อ Plate Count Agar (PCA; Merck, Germany)

วิธีการวิเคราะห
1. ชั่งตัวอยาง 25 กรัม ใสในถุงตีปน เติมสารละลาย peptone water ความเขมขนรอยละ 0.1 จํานวน
225 กรัม นําเขาเคร่ืองตีปนนาน 1 นาที สําหรับตัวอยางอาหารที่เปนของเหลวใหชั่งตัวอยางอาหาร
ใสลงในสารละลายเพื่อเจือจางโดยตรง
2. ทําเจือจางอาหารในสารละลาย peptone water ความเขมขนรอยละ 0.1 หลอดละ 9 มิลลิลิตร จน
ไดระดับความเจือจางที่เหมาะสม
3. ใชปเปตขนาด 1 มิลลิลิตร ดูดสารละลายอาหารที่ระดับความเจือจางที่เหมาะสมจํานวน 3 ระดับ
ความเขมขนที่ติดกัน จํานวน 1 มิลลิลิตร ใสในจานเพาะเชื้อ โดยทํา duplicate
4. เติมอาหารเลี้ยงเชื้อ PCA อุณหภูมิ 44 - 46 องศาเซลเซียส ประมาณ 12-15 มิลลิลิตร ใสในจาน
เพาะเชื้อ เขยาจานใหสารละลายอาหารกระจายทั่วจานเพาะเชื้อ
5. ปลอยใหอาหารวุนแข็งตัว คว่ําจานเพาะเชื้อ บมในตูบมอุณหภูมิ 35-37 องศาเซลเซียส นาน 48 ± 3
ชั่วโมง
6. นับจํานวนโคโลนีจากจานที่มีจํานวนโคโลนีอยูระหวาง 25-250 โคโลนี คํานวณคา cfu/g ไดจาก
การคํานวณดังสูตรตอไปน้ี

CFU/g = ∑C
( v1n1+ 0.1n2 ) d

เมื่อ ∑C = ผลรวมของโคโลนีที่นับไดทั้งหมดจากจานเพาะเชื้อที่นับไดในชวง 25-250 โคโลนี
v1 = ปริมาตรของสารละลายที่ใชในการเพาะเลี้ยงเชื้อ
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n1 = จํานวนจานเพาะเชื้อที่นับไดในชวง 25-250 โคโลนี ในระดับความเขมขนแรก
n2 = จํานวนจานเพาะเชื้อที่นับไดในชวง 25-250 โคโลนี ในระดับความเขมขนที่ 2
d     = ระดับความเขมขนแรกที่สามารถนับเชื้อไดในชวง 25-250 โคโลนี

การวิเคราะหปริมาณยีสต และรา ตามวิธีของ BAM (2000)
เคร่ืองมือและอุปกรณ
1. จานเพาะเชื้อผานการอบฆาเชื้อแลว
2. ปเปตผานการอบฆาเชื้อแลวขนาด 1 และ 10 มิลลิลิตร
3. ตูบม (Incubator) อุณหภูมิ 22-25 องศาเซลเซียส
4. เคร่ืองตีปน (Stomacher)
5. ถุงตีปน (Stomacher Bag)
6. Sterile bent glass rod

อาหารเลี้ยงเชื้อ
1. 0.1% peptone water (Merck, Germany)
2. อาหารเลี้ยงเชื้อ Plate Dextrose Agar (pH 3.5) (Merck, Germany)
3. 10% Tartaric Acid (Tartaric acid; Merck, Germany)

วิธีการวิเคราะห
1. ชั่งตัวอยาง 25 กรัม ใสในถุงตีปน เติมสารละลาย peptone water ความเขมขนรอยละ 0.1

จํานวน 225 กรัม นําเขาเคร่ืองตีปนนาน 1 นาที สําหรับตัวอยางอาหารที่เปนของเหลวใหชั่งตัวอยาง
อาหารใสลงในสารละลายเพื่อเจือจางโดยตรง

2. ทําเจือจางอาหารในสารละลาย peptone water ความเขมขนรอยละ 0.1 หลอดละ 9
มิลลิลิตร จนไดระดับความเจือจางที่เหมาะสม

3. ใชปเปตขนาด 1 มิลลิลิตร ดูดสารละลายอาหารที่ระดับความเจือจางที่เหมาะสมจํานวน 3
ระดับความเขมขนที่ติดกัน จํานวน 1 มิลลิลิตร ใสในจานเพาะเชื้อ โดยทํา duplicate

4. เติมอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่ปรับ pH เปน 3.5 ดวยกรดทารทาริก อุณหภูมิ 44- 46 องศา-
เซลเซียส ประมาณ 15-20 มิลลิลิตร ใสในจานเพาะเชื้อ เขยาจานใหสารละลายอาหารกระจายทั่วจาน
เพาะเชื้อ

5. ปลอยใหอาหารวุนแข็งตัว บมในตูบมอุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส นาน 72 ± 3 ชั่วโมง
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6. นับจํานวนโคโลนีจากจานที่มีจํานวนโคโลนีอยูระหวาง 15-150 โคโลนี คํานวณคา cfu/g
ไดจากสูตรเดียวกับการหาปริมาณจุลินทรียทั้งหมด และมีการคํานวณเพิ่มเติมดังน้ี

6.1. กรณีตัวเลขหลักที่ 3 เปนเลข 6 หรือสูงกวาน้ีใหปดขึ้น เชน 456 = 460
6.2. กรณีตัวเลขหลักที่ 3 เปนเลข 4 หรือตํ่ากวาน้ีใหปดลง เชน 454 = 450
6.3. กรณีตัวเลขหลักที่ 3 เปนเลข 5 ใหพิจารณาตัวเลขหลักที่ 2 วานอยหรือมากกวา 5 โดย

ถาเลข นอยกวา 5 ใหปดลง เชน 445 = 440 แตถาเลข 2 มากกวาหรือเปน 5 ใหปดขึ้น เชน 455 = 460
6.4. กรณีที่ไมพบโคโลนีของเชื้อขึ้นเลยทุกระดับความเขมขน ใหรายงานการพบเชื้อยีสต

และรานอยกวา 1 คูณดวยระดับความเขมขนตํ่าสุดที่ใช
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ภาคผนวก ฉ
แบบทดสอบทางประสาทสัมผัส
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แบบทดสอบทางประสาทสัมผัสของผงจากสารสกัดใบเตยโดยวิธีการทําแหงแบบแชเยือกแข็ง
คําช้ีแจงตัวอยางที่ทานไดรับคือ ใบเตยผง โปรดทําการประเมินตัวอยางดังกลาวโดยใหคะแนนที่ทานคิดวาเหมาะสมตอ
การอธิบายลักษณะนั้นๆของตัวอยางโดยไมตองนําตัวอยางมาเปรียบเทียบกัน

ผูทดสอบ……………………………………………………………...วันที…่………………...……………………..

ลักษณะที่ทดสอบ
คะแนน
ที่ได ตัวอยาง

………. ………. ………. ……….

สีของผลิตภัณฑ
เขียวเขมถึงเขียวเขมมาก 7-9 ………. ……….. ……….. ………..

เขียวออนถึงเขียวออนปานกลาง 4-6 ………. ……….. ……….. ………..

เขียวออกเหลืองถึงสีเขียวขี้มา 1-3 ………. ……….. ……….. ………..

กลิ่นหอมของใบเตย
เดนชัดถึงเดนชัดมาก 7-9 ………. ……….. ……….. ………..

สามารถรับไดถึงเดนชัดเล็กนอย 4-6 ………. ……….. ……….. ………..

ไมสามารถรับไดเลยถึงรับไดเล็กนอย 1-3 ………. ……….. ……….. ………..

ลักษณะของผง
ละเอียดปานกลางถึงละเอียดมาก 7-9 ………. ……….. ……….. ………..

ละเอียดปานกลางถึงเกาะตัวกันเปนกอน 4-6 ………. ……….. ……….. ………..

เกาะตัวกันเปนกอนถึงละเอียดปานกลาง 1-3 ………. ……….. ……….. ………..

ความชอบโดยรวม
ชอบปานกลางถึงชอบมากที่สุด 7-9 ………. ……….. ……….. ………..

ไมชอบเล็กนอยถึงชอบเล็กนอย 4-6 ………. ……….. ……….. ………..
ไมชอบมากที่สุดถึงชอบปานกลาง 1-3 ………. ……….. ……….. ………..

ขอสเนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………..
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ประวัติผูเขียน

ชื่อ นางสาว เสาวรัชรี  รินอุตย

วัน เดือน ปเกิด 11 เมษายน 2524

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2542 สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนรังษีวิทยา อ. ฝาง จ. เชียงใหม
พ.ศ. 2546 สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา ชีววิทยาประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ประสบการณ พ.ศ. 2546-2547 เจาหนาที่ควบคุมคุณภาพ
บริษัท ยูเน่ียนเฟรช 2003 จํากัด
พ.ศ. 2547-2549 นักวิทยาศาสตรประจําโครงการไขหวัดสัตวปก 17
จังหวัดภาคเหนือ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. 2549-2551 พนักงานตําแหนง Customer Services
บริษัท The best shipping Import and Export Co.,Ltd.
พ.ศ. 2551-ปจจุบัน นักวิทยาศาสตร
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม


