
บทท่ี 3
วัสดุอุปกรณและวิธีการทดลอง

3.1 วัสดุอุปกรณ
3.1.1 วัตถุดิบ

ใบเตยหอม (ตลาดเมืองใหม อ. เมือง จังหวัดเชียงใหม)
3.1.2 สารเคมี
 เมโธเซลTM (MethocelTM, บริษัท วิกกี้ เอนเตอรไพรซ จํากัด กรุงเทพฯ)
 ไขขาว (Egg Albumin, Sigma, USA: BNL food Company, Belgium)
 โซเดียมแคซิเนต (Sodiumcaseinate, หจก. โอ.วีเคมิเคิล แอนด ซัพพลาย, เชียงใหม)

3.1.3 บรรจุภัณฑ
 ถุงอะลูมิเนียมฟอยล (OPP/PE/AL/PE/LLDPE)ขนาด 5x7 น้ิว (สยามแพค,เชียงใหม)
 ถุงลามิเนต (Nylon/LLDPE) ขนาด 5x8 น้ิว (สยามแพค, เชียงใหม)

3.1.4 อุปกรณท่ีใชในการผลิต
 อุปกรณเคร่ืองครัว
 เคร่ืองชั่งนํ้าหนักทศนิยมสองตําแหนง (Sartorius, model BP3100S, AG Gottingen

Germany)
 เคร่ืองผสมอาหาร (Food mixer: Kitchen Aid, Model ULM-400, USA)
 เคร่ืองทําแหงแบบแชเยือกแข็ง (Freeze drying) (LABCONCO,USA)
 อุปกรณเคร่ืองแกว เชน บีกเกอร กระบอกตวง กรวยกรอง
 เคร่ืองปนไฟฟา (Molinex)
 เคร่ืองวัดปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าได (Hand refractometer, ATAGO, Model N1, Brix 0~32,

Japan)
 เตาอบไมโครเวฟกําลังไฟฟา 800 วัตต (LG 800 watt)

3.1.4 อุปกรณท่ีใชในการวิเคราะห
 เคร่ืองชั่งไฟฟาทศนิยม 4 ตําแหนง (Analytical balance, Santorius model CP224S,

Germany)
 เคร่ืองวัดคากิจกรรมของนํ้า (AQUA Lab model series 3, USA)
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 ตูอบลมรอน (Hot air oven, Memmert, Model UNE 400, Germany)
 เคร่ืองวัดคาการดูดกลืนแสง (Spectrophptpmeter, Jasco, Model V-503)
 อุปกรณเคร่ืองแกว เชน บีกเกอร กระบอกตวง กรวยกรอง ขวดปรับปริมาตร
 โถดูดความชื้น (dessicator)
 เคร่ืองวัดคาสีดวยระบบ CIE Lab (Hunter Associates Laboratories Inc, USA)
 เคร่ืองวัดคาการดูดกลืนแสง (UV/VIS Spectrophotometer: Biomate , Model V-530

,England)
 หมอน่ึงความดัน (Autoclave: Gallenkamp model AUX-700-010, England)
 ตูควบคุมอุณหภูมิสําหรับเก็บอาหารเลี้ยงเชื้อ (Oven: Kottermann model 2711, Germany)
 ตูบมเชื้อ (Incubater Gallenkamp, England)
 ชุดภาชนะโลหะสําหรับหาความชื้น (moisture can)
 ชุดอุปกรณทดสอบดมกลิ่น และดูสี
 แบบสอบถามสําหรับประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส

3.2 วิธีการทดลอง
การทดลองแปรรูปนํ้าใบเตยผง แบงการทดลองออกไดเปน 4 ขั้นตอน ดังน้ี

ตอนท่ี 1 สมบัติทางเคมีของใบเตยสด
ทําการทดลองหาสมบัติทางเคมีของใบเตยสดดวยวิธี proximate analysis โดยวิเคราะหคา

โปรตีน ไขมัน เยื่อใย ความชื้น และเถา ตามมาตรฐาน AOAC 2000
ตอนท่ี 2 สมบัติทางจุลินทรียของนํ้าใบเตยสกัดสด

เตรียมวัตถุดิบ โดยการปนใบเตยหอมสดกับนํ้ากลั่นในอัตราสวนใบเตยหอมกับนํ้ากลั่นคือ
2.5:1 โดยนํ้าหนัก โดยใชเคร่ืองปน แลวทําการคั้นนํ้าและกรองแยกกากใหไดความเขมขน 4oBrix
ใหความรอนดวยเคร่ืองไมโครเวฟที่ระดับความถี่สูง(800วัตต) ผันแปรเวลาในการใหความรอนเปน
15, 30 และ 45 วินาที วิเคราะหผลการทดลอง ดังน้ี

-จํานวนจุลินทรียทั้งหมด (BAM, 2001)
-หาปริมาณ E. coli โดยวิธี MPN (BAM, 2001)
พิจารณาเลือกเวลาในการใหความรอนที่เหมาะสมในการทําลายเชื้ออี โคไลเพื่อใชในการ

ทดลองขั้นตอไป
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ตอนท่ี 3 การศึกษาผลของโปรตีนไขขาว โซเดียมแคซิเนต และสารผสมของโปรตีนไขขาวรวมกับ
โซเดียมแคซิเนต และเมทโธเซลTM ท่ีมีตอสมบัติทางกายภาพของโฟมของนํ้าใบเตยสด

เตรียมวัตถุดิบ โดยการปนใบเตยหอมสดกับนํ้ากลั่นในอัตราสวนใบเตยหอมกับนํ้ากลั่นคือ
2.5:1 โดยนํ้าหนัก โดยใชเคร่ืองปน แลวทําการคั้นนํ้าและกรองแยกกากใหไดความเขมขน 4oBrix
ใหความรอนดวยเคร่ืองไมโครเวฟที่ระดับความถี่สูง(800วัตต) ตามเวลาที่ทดลองไดในตอนที่ 2
แบงการทดลองเปนสองชุด ดังน้ี

ชุดแรก เติมสารกอโฟมผันแปรชนิดและความเขมขนของสารกอโฟมดังน้ี (1) ไขขาว ที่
ความเขมขนรอยละ 10 (2) โซเดียมแคซีเนตที่ความเขมขนรอยละ 10 (3) สารผสมของไขขาว
โซเดียมเคซีเนต และเมโธเซลTM ที่ความเขมขนรอยละ 5:10:1 คนใหเกิดการกระจายตัว เก็บตัวอยาง
ไวที่อุณหภูมิแชเย็น (4-5 องศาเซลเซียส) เปนเวลา 15-16 ชั่วโมง จากน้ันนําตัวอยางที่ไดไปแชเยือก
แข็งที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง

ชุดที่ 2 เปนชุดที่ผานการทําใหเกิดโฟมโดยการตีปนดวยเคร่ืองปนผสมใชหัวตีรูปตระกรอ
เปดเคร่ืองใหตีดวยความเร็วตํ่า เพื่อเปนการคนใหสวนผสมมีความสม่ําเสมอจากน้ันจึงเพิ่มความเร็ว
ใหตีเร็วขึ้นจนถึงความเร็วสูงสุด (310 rpm) ขณะที่ขึ้นโฟมสังเกตการเกิดโฟมของนํ้าใบเตยสกัดสด
พรอมกับการเติมสารกอโฟมผันแปรชนิดและความเขมขนของสารกอโฟมดังน้ี (1) ไขขาว ที่ความ
เขมขนรอยละ 10 (2) โซเดียมแคซีเนตที่ความเขมขนรอยละ 10 (3) สารผสมของไขขาว โซเดียมเคซี
เนต และ เมโธเซลTMที่ความเขมขนรอยละ 5:10:1 เปนเวลา 15 นาที ตัวอยางชุดที่ทําใหเกิดโฟมจะทํา
การทดสอบสมบัติในการกอโฟมดังน้ี

- ความหนาแนนของโฟม (ดัดแปลงจาก Akintoye and Oguntunde, 1991)
- ความคงตัวของโฟม (Sauter and Montoure, 1972)
- คา overrun ของโฟม (Karim and Wai, 1999)
การวิเคราะหสมบัติทางกายภาพของโฟมของนํ้าใบเตยสกัดสดที่ใชสารกอโฟมชนิด ไขขาว

, โซเดียมแคซิเนต และ สารผสมของไขขาว โซเดียมเคซีเนต และเมโธเซลTM วางแผนการทดลองแบบ
สุมอยางสมบูรณ (Complete Randomized Design, CRD)วิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of
Variance, ANOVA) ของขอมูลที่ได ถาพบความแตกตางจะเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s
New Multiple Range Test

จากน้ันนําตัวอยางโฟมที่ไดไปแชเยือกแข็งที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24
ชั่วโมง
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ตอนท่ี 4 การศึกษาเวลาในการทําแหงแบบแชเยือกแข็งเปรียบเทียบระหวางตัวอยางท่ีทําใหเกิดโฟม
และตัวอยางท่ีไมผานการทําใหเกิดโฟม

นําตัวอยางที่ไมผานกระบวนการกอใหเกิดโฟม และผานกระบวนการกอใหเกิดโฟมของนํ้า
ใบเตยสกัดสดที่ไดจากการทดลองในตอนที่ 3 ไปทําแหงแบบแชเยือกแข็งดวยเคร่ืองทําแหงแบบแช
เยือกแข็ง (Labcono, USA) ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ภายใตสภาวะสุญญากาศที่ความดันนอย
กวา 133x10-3 mbar เปนเวลา 24 ชั่วโมง สุมตัวอยางทุกๆ 3 ชั่วโมงในระหวางการทําแหงมาหาอัตรา
การทําแหง เพื่อสรางเสนกราฟของการทําแหง (drying curve)
ตอนท่ี 5 สมบัติทางกายภาพ เคมี และการยอมรับทางประสาทสัมผัสของสารสกัดจากใบเตยชนิดผง

เก็บตัวอยางที่ผานการทําแหงทันทีหลังจากที่ผานการทําแหงตามขั้นตอนในตอนที่ 4 และ
บรรจุลงในถุงอลูมิเนียมฟอยล ปดผนึกใหแนนวิเคราะหสมบัติของผลิตภัณฑที่ไดหลังการอบแหง
แบบแชเยือกแข็งโฟม-แมท ดังน้ี
- สมบัติทางเคมี

- คากิจกรรมของนํ้า (aw) โดยเคร่ืองวัดปริมาณนํ้าอิสระ (AQUA Lab model series 3,USA)
- ปริมาณความชื้น (AOAC, 2000 Method 390.15 (4.1.06))
- ปริมาณคลอโรฟลล (Vernon method, 1960)

- สมบัติทางกายภาพ
- วัดคาสี (L, a*, b*,Hue angle, Chroma) ดวยเคร่ืองวัดคาสีดวยระบบ CIE Lab
- ความสามารถในการละลาย (ลักขณา และนิธิยา, 2531)
- ความสามารถในการกระจายตัว (dispersibility) (ดัดแปลงมาจากวิธีของ ALKahtani and
Hassan, 1990)

-สมบัติทางจุลินทรีย
-จํานวนจุลินทรียทั้งหมด (BAM 2001)
- จํานวนยีสตและรา (BAM 2001)

- สมบัติทางประสาทสัมผัสโดยใชสเกลแบบ Nine-point hedonic scale
- วัดคาสี กลิ่น ลักษณะปรากฏ และความชอบโดยรวมของผงที่ไดจากสารสกัดจากใบเตย

(ดัดแปลงจาก นิจศิริ, 2542) โดยใชผูทดสอบชิม 50 คน
ตอนท่ี 6 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพและเคมีระหวางการเก็บรักษาสารสกัดจากใบเตยชนิด
ผง

เตรียมตัวอยางสารสกัดใบเตยชนิดผงที่ได จากน้ันบรรจุลงในถุงอลูมิเนียมฟอยล เก็บที่ 2
อุณหภูมิ คือ 4±2 องศาเซลเซียส และ37±2 องศาเซลเซียสเปนเวลา 3 เดือน สุมตัวอยางทุก 1 เดือน
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(ดัดแปลงจากชนันย, 2545) ตรวจสอบสมบัติทางเคมี กายภาพและสมบัติทางจุลินทรียของสารสกัด
จากใบเตยผง ดังน้ี
- สมบัติทางเคมี

- ปริมาณความชื้น (AOAC, 2000 Method 390.15 (4.1.06))
- คากิจกรรมของนํ้า (aw) โดยเคร่ืองวัดปริมาณนํ้าอิสระ (AQUA Lab model series 3,USA)
- ปริมาณคลอโรฟลล (Vernon method, 1960)

- สมบัติทางกายภาพ
- วัดคาสี (L, a*, b*, Hue angle, Chroma) ดวยเคร่ืองวัดคาสีดวยระบบ CIE Lab
- ความสามารถในการละลาย (ลักขณา และนิธิยา, 2531)
- ความสามารถในการละลาย (Solubility) (ดัดแปลงมาจากวิธีของ ALKahtani and Hassan,

1990)
- สมบัติทางจุลชีววิทยา

- จํานวนจุลินทรียทั้งหมด (BAM 2001)
- จํานวนยีสตและรา (BAM 2001)

- สมบัติทางประสาทสัมผัสโดยใชสเกลแบบ 9-point hedonic scale
- ทดสอบสมบัติทางประสาทสัมผัสดานคาสี กลิ่น ลักษณะปรากฏ และความชอบโดยรวม

ของสารสกัดจากใบเตยชนิดผง (ดัดแปลงจาก นิจศิริ, 2542) โดยใชผูทดสอบชิม 50 คน
การวิเคราะหปริมาณความชื้น สมบัติทางเคมี สมบัติทางกายภาพของสารสกัดของใบเตย

ชนิดผงวางแผนการทดลองแบบ สุมอยางสมบูรณ (Complete Randomized Design, CRD) และการ
ทดสอบทางประสาทสัมผัสวางแผนการทดลองที่มีแผนแบบสุมบล็อกสมบูรณ (Randomized
Complete Block Design, RCBD)เปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan‘s New Multiple Range Test
(DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % (p ≤ 0.05) โดยทําการวิเคราะหคาความแปรปรวนของขอมูลทาง
สถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป


