
 
บทที่ 3 

อุปกรณและวิธีการทดลอง 
 
3.1  วัตถุดิบ อุปกรณ และสารเคมีท่ีใชในการทดลอง 
 
3.1.1 วัตถุดิบ 
 
 -  ล้ินจี่พันธุฮงฮวย (Lychee) จากสวนทีน่ํามาจําหนายที่สวนบวกหาด จงัหวัดเชียงใหม 
 -  ดอกอัญชันซอนสีน้ําเงิน (Butterfly pea) ที่ปลูกในจังหวัดเชยีงใหม 

 
3.1.2  อุปกรณท่ีใชในการสกดัน้ําลิ้นจี ่

 
- เครื่องปนผสม (Blender, Imarflex: Model IF-308, Thailand) 
- เครื่องชั่งไฟฟาทศนิยม 4 ตําแหนง (Electronic analytical balance, Sartorius: A120S, 

Germany) 
- เครื่องหมุนเหวี่ยงหนีศูนยกลางแบบควบคุมอุณหภูมิ (Hettich Zentrifugen Series Rotina 

46 R, Germany) 
- อางน้ําควบคุมอุณหภูม ิ(Waterbath, Model D-30938, Germany) 
- ตูแชแข็ง (Freezer, Sanyo: SF-C992NG, Italy) 

 
3.1.3 อุปกรณท่ีใชในการสกดัสารสกัดจากดอกอัญชัน 

 
-  เครื่องระเหยสุญญากาศ (Rotary Vacuum Evaporator, Buchi: V800, Switzerland) 
- เครื่องปน (Blender, Imarflex: IF-308, Thailand) 
- กระดาษกรอง เบอร 1 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 เซนติเมตร (Whatman, England) 
 
 
 



 43 

3.1.4  อุปกรณท่ีใชในการวิเคราะหคุณภาพ 
 

3.1.4.1  อุปกรณท่ีใชในการวเิคราะหคุณภาพทางกายภาพ 
 

- เครื่องวัดสี (Minolta chroma meter CR-300, Japan) 
 
3.1.4.2 อุปกรณท่ีใชในการวิเคราะหคุณภาพทางเคมี 
 

- เครื่องวัดความเปนกรดเปนดาง (Microprocessor pH meters, Sartorius: PB10, Germany) 
- เครื่องวัดปริมาณของแข็งทีล่ะลายไดทั้งหมด (Hand refractometer, Atago: N-1E  Brix 0-

32%, Japan) 
- เครื่องวัดการดดูกลืนแสง (UV / Visible spectophotometer, Perkintlmer Series Lambda 

35, UK ) 
 

3.1.4.3 อุปกรณท่ีใชในการวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยา 
 

- ไมโครปเปตต ขนาด 100-1,000 ไมโครลิตร (Micropipette, Wiggen hauser, Germany) 
- เครื่องผสมแบบหมุนวน(Vortex Geniez, Scientific Industries: Model G-560E) 
- ตูอบลมรอน (Hot air oven: Model UM-500, Memmert, Germany) 
- ตูอบไมโครเวฟ (Microwave oven, Sharp: R254, Thailand)) 
- ตูบมเพาะเชื้อ (Incubator, Memmert, Germany) 
- อางน้ําควบคุมอุณหภูม ิ(Water bath, Memmert, Germany) 

 
3.1.4.4 อุปกรณท่ีใชในการวิเคราะหคุณภาพทางประสาทสัมผสั 

 
- ชุดอุปกรณทดสอบชิม 
- แบบสอบถาม 
 
 
 



 44 

3.1.5  สารเคมี 
 

  - โพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟด (Potassium metabisulfite; K2S2O5, Food grade, Lab P&P,  
     Thailand) 

- กรดมาลิก (Malic acid, Food grade, Lab P&P, Thailand) 
- โซเดียมไฮดรอกไซด (Sodium hydroxide; NaOH, AR grade, Merck, Germany) 
- กรดทารทาริก (Tartaric acid ; (HOOC(CHOH)2COOH, Univar) 
- เพลทเคาทอะการ (Plate Count Agar, Scharlau, European Union) 
- โพเตโตเดกซโตรสอะการ (Potato Dextrose Agar, Scharlau, European Union) 
- ลอรลิล ซัลเฟต บรอท (Lauryl sulphate broth, Scharlau, European Union) 
- บิลแลน กรีน ไบล บรอท (Brillant green lactose bile broth , Scharlau, European Union) 
- เปปโตน (Peptone water (buffered), Merck, Germany) 
- เอธานอล (Ethanol; C2H5OH, AR grade, Merck, Germany)  
- น้ํากลั่น (Distillation water) 

 
3.1.6  การวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ

 

-  เครื่องคอมพิวเตอร 
-  โปรแกรมประมวลผลทางสถิติสําเร็จรูป SPSS Version 10.0 
-  โปรแกรมประมวลผลทางสถิติสําเร็จรูป Design Expert Version 7.0 
 

3.2  วิธีการทดลอง 
 

3.2.1 การเตรียมวัตถุดิบ   
 

ล้ินจี่ที่ใชทําน้าํล้ินจี่เสริมสารสกัดแอนโทไซยานินจากดอกอัญชัน คือ ผลล้ินจี่พันธุฮงฮวย 
จากสวนทีน่ํามาจําหนายที่สวนบวกหาด นําผลล้ินจี่มาลางทําความสะอาด แกะเอาแตเนื้อล้ินจี่      
รอจนไดเนื้อล้ินจี่มากพอชั่งเนื้อล้ินจี่ 1 กิโลกรัม ใสในโถปนของเครื่องปนไฟฟา เตมิโพแทสเซียม
เมตาไบซัลไฟด 0.25 กรัม เพื่อปองกันการเกิดสีน้ําตาลของเนื้อล้ินจี่ ปนเนื้อล้ินจีด่วยความเร็วระดับ
สูงสุดเปนเวลา 3 นาที บรรจุถุง HDPE ซอนสองชั้นเกบ็ที่ -18 องศาเซลเซียส ตลอดเวลา (รัตนา, 
2546) 
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3.2.2 การวางแผนการทดลอง แบงออกเปน 4 ขัน้ตอน ดังตอไปนี้ 
 

ตอนที่ 1  ศึกษาคัดเลือกชนิดของเอนไซมเพื่อใชในการสกัดน้ําลิ้นจี ่
 

 เอนไซมที่ใชในการศึกษา คอื เอนไซมเพคติเนส  (pectinase) เอนไซมเซลลูเลส (cellulase) 
และเอนไซมเพคติเนสรวมกับเอนไซมเซลลูเลส โดยใสเอนไซมรวมกันในอัตราสวนของเอนไซม
เพคติเนสกับเอนไซมเซลลูเลส เทากับ 1:1 ในการศึกษาคัดเลือกชนิดของเอนไซมวางแผนการ
ทดลอง  Central composite design แบบ linear (2x2 factorial experiment with 3 center points)   
โดยศึกษา 2 ปจจัย โดยกําหนดให  
 
 ปจจัย A คือ ความเขมขนของเอนไซมเพคติเนส  (รอยละ)  
  ระดับต่ํา  คือ รอยละ 0.10  
  จุดกึ่งกลาง  คือ รอยละ 0.20  
  ระดับสูง  คือ รอยละ 0.30  
 

ปจจัย B คือ เวลาที่ใชในการสกัด  (นาท)ี  
  ระดับต่ํา  คือ 1 ช่ัวโมง 
  จุดกึ่งกลาง  คือ 2 ช่ัวโมง 
  ระดับสูง  คือ 3 ช่ัวโมง 
 

ตาราง 3.1  แผนการทดลองความเขมขนของเอนไซมและเวลาที่ใชในการสกัด 
 

สิ่งทดลอง ความเขมขนของเอนไซม 
(รอยละ) 

เวลาท่ีใชในการสกัด  
(ชั่วโมง) 

1 0.10 1 
2 0.10 3 
3 0.30 1 
4 0.30 3 

5 (cp1) 0.20 2 
6  (cp2) 0.20 2 
7  (cp3) 0.20 2 
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ในการทดลองใชเนื้อล้ินจี่ตีปน 50 กรัม เติมเอนไซมลงในแตละสิ่งทดลอง นําสิ่งทดลอง     
ไปสกัดที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส (เมื่อเติมเอนไซมเพคติเนส) และสกดัที่อุณหภูมิ 50               
องศาเซลเซียส (เมื่อเติมเอนไซมเซลลูเลส และเอนไซมเพคติเนสรวมกับเอนไซมเซลลูเลส) จนครบ
ตามเวลาที่กําหนด ยบัยั้งปฏิกิริยาของเอนไซมที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที        
แยกน้ําออกดวยเครื่องแยกกาก (centrifugal machine) นํามาชั่งน้ําหนกัหารอยละของปริมาณผลผลติ 
(% yield) และวิเคราะหคณุภาพทางกายภาพและเคมี ใชวิธี Response surface methodology          
หาสภาวะที่เหมาะสมของเอนไซมแตละชนิด นําน้ําล้ินจี่ที่ผลิตจากเอนไซมทั้ง 3 ชนิดในสภาวะ     
ที่เหมาะสมมาเปรียบเทียบเพือ่คัดเลือกชนิดของเอนไซมที่เหมาะสมที่สุด โดยพิจารณาจากปริมาณ
ผลผลิตและคาใชจายของเอนไซม 

 
การวิเคราะหทางกายภาพ (Physical analysis) 

- วัดคาสี (colour) L*, a*, b*, C* และ Ho ดวยเครื่องวัดสี  
 

การวิเคราะหทางเคมี (Chemical analysis) 
- วดัปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมด (total soluble solid: oBrix) โดยใช hand 

refractometer (Brix 0-32)  (AOAC, 2000) 
- วัดปริมาณกรดทั้งหมด (total acidity: % as malic acid) โดยใชวิธีการไตเตรท (AOAC, 

2000) 
- วัดความเปนกรดเปนดาง โดยใชเครื่องวัดความเปนกรด-ดาง (pH-meter) (AOAC, 2000) 

  
ตอนที่ 2  ศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารแอนโทไซยานินจากดอกอัญชัน 

 
 ในการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสม ในการสกัดสารแอนโทไซยานินจากดอกอัญชนั วาง
แผนการทดลองแบบ Central composite design แบบ linear (2x2 factorial experiment with 3 center 
points) โดยศกึษา 2 ปจจัย โดยกําหนดให 
 

ปจจัย A คือ อุณหภูมิที่ใชในการสกัด 
  ระดับต่ํา  คอื รอยละ 65  
  จุดกึ่งกลาง  คือ รอยละ 80  
  ระดับสูง  คือ รอยละ 95   
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ปจจัย B คือ เวลาที่ใชในการสกัด  (นาท)ี  
  ระดับต่ํา  คือ  30 นาที 
  จุดกึ่งกลาง  คือ  75 นาที 
  ระดับสูง  คือ 120 นาที 
 

ตาราง 3.2  แผนการทดลองอุณหภูมิและเวลาที่ใชในการสกัด 
 

สิ่งทดลอง อุณหภูมิท่ีใชในการสกัด 
(องศาเซลเซียส) 

เวลาท่ีใชในการสกัด  
(นาที) 

1 65 30 
2 65 120 
3 95 30 
4 95 120 

5 (cp1) 80 75 
6 (cp2) 80 75 
7 (cp3) 80 75 

 

ในการทดลองใชดอกอัญชันซอนสีน้ําเงินที่ปลูกในจังหวัดเชยีงใหม นําดอกอัญชันลางดวย
น้ําสะอาด และนําเฉพาะกลีบดอกมาสกดัสารแอนโทไซยานิน โดยใชกลีบดอกอญัชัน 25 กรัม    
บดใหเปนชิ้นเล็กๆ แลวเติมน้ํากลั่น 25 มลิลิลิตร นําสิ่งทดลองไปสกัดที่อุณหภูมิและเวลาจนครบ
ตามกําหนด นํามากรองแบบสุญญากาศดวยกระดาษ whatman เบอร 1 นํามาตรวจวิเคราะหทาง
กายภาพและทางเคมี และหาสภาวะที่เหมาะสมโดยใชวิธี Response surface methodology             
นําสารสกัดแอนโทไซยานินที่สกัดไดจากสภาวะทีเ่หมาะสมไปทําใหเขมขน โดยใชเครื่องระเหย
แบบสุญญากาศ (rotary evaporator) ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความดนั 72 มิลลิบาร เปนเวลา 20 
นาที จึงนําไปเติมเปนสวนผสมในตอนที่ 3 

 

การวิเคราะหทางกายภาพ (Physical analysis) 
- วัดคาสี (colour) L*, a*, b*, C* และ Ho ดวยเครื่องวัดสี  

 

การวิเคราะหทางเคมี (Chemical analysis) 
- วัดปริมาณแอนโทไซยานนิ (เกยีรติศักดิ,์ 2535) 
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ตอนที่ 3  การพัฒนาสูตรน้ําลิ้นจี่เสริมสารสกัดจากดอกอัญชันท่ีผูบริโภคพอใจที่สุด 
 

 การทดลองนี้เปนการพัฒนาสูตรน้ําล้ินจี่ ดวยการเติมสารสกัดจากดอกอัญชันในปริมาณที่
เปนที่ยอมรับของผูบริโภคโดยวางแผนการทดลองแบบ Mixture design ซ่ึงเปนแผนการทดลองที่
ใชในการหาสวนผสมของสูตร     โดยใชหลักการที่วา      เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราสวนของสวน  
ประกอบใด สวนประกอบที่เหลือในสูตรจะตองมีการเปลี่ยนแปลงดวย และผลรวมของ
สวนประกอบ ทั้งหมดตองเทากับ 1.0 หรือรอยละ 100 (ไพโรจน, 2536) ในการทดลองกําหนด  
ระดับต่ํา (low level) และระดับสูง (high level) ของน้ําล้ินจีเ่สริมสารสกัดจากดอกอัญชนั            
โดยอัตราสวนของน้ําล้ินจี่ สารสกัดจากดอกอัญชัน และกรดมาลิก  จะกําหนดใหอยูในชวงระดับต่ํา
และระดับสูง ดังตาราง 3.3 
 

ตาราง 3.3  อัตราสวนของน้ําล้ินจี่  สารสกัดจากดอกอัญชัน และกรดมาลิก  
  

สวนผสม ระดับต่ํา (รอยละ) ระดับสูง (รอยละ) 
น้ําล้ินจี ่ 95 100 

สารสกัดจากดอกอัญชัน 0 5 
กรดมาลิก 0 0.05 

  

 เตรียมน้ําล้ินจีโ่ดยนําเนื้อล้ินจี่ตีปนมาเติมเอนไซม (ที่คัดเลือกไดจากตอนที่ 1) สกัดตาม
สภาวะจนครบกําหนด แยกน้ําออกดวยเครื่องแยกกาก นํามากรองดวยผาสักหลาด หลังจากนัน้     
นําน้ําล้ินจี่ที่ไดมาผสมกับกรดมาลิก และสารสกัดจากดอกอัญชันตามสัดสวนทั้ง 12 ส่ิงทดลอง        
พาสเจอรไรซที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที ทําใหเย็นอยางรวดเรว็ นําผลิตภณัฑ   
น้ําล้ินจี่เสริมสารสกดัจากดอกอัญชันทั้ง 12 ส่ิงทดลอง มาวิเคราะหสมบัติทางดานกายภาพ ดานเคมี
และการทดสอบทางประสาทสัมผัส ผลของ Mixture design ที่ประกอบดวยตัวแปร 3 ตัว เมื่อใช
โปรแกรม Design expert V.7.0 จะไดส่ิงทดลองดังแสดงในตาราง 3.4  
 

การทดสอบทางประสาทสัมผัส 
 

การทดสอบทางประสาทสัมผัสจะใช 9-points hedonic scale จํานวนผูทดสอบชิม 50 คน 
ตัวอยางผลิตภณัฑที่ใชทดสอบชิมตองทําใหเยน็จึงเทใสถวยมีรหัสเปนตัวเลข 3 ตัว ซ่ึงสุมจากตาราง
สุมตัวอยาง คณุลักษณะ (attributes) ที่ทําการทดสอบ ไดแก สี กล่ิน รสชาติ ความชอบรวม 
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ตาราง 3.4  ส่ิงทดลองของ Mixture design ที่ประกอบดวยตัวแปร 3 ตัวแปร 
 

สิ่งทดลอง น้ําล้ินจี ่
(รอยละ) 

สารสกัดจากดอกอัญชัน 
(รอยละ) 

กรดมาลิก 
(รอยละ) 

1 95.00 5.00 0.00 
2 97.49 2.49 0.02 
3 100.00 0.00 0.00 
4 96.24 3.72 0.04 
5 97.50 2.50 0.00 
6 95.00 4.95 0.05 
7 99.95 0.00 0.05 
8 98.72 1.24 0.04 
9 95.00 4.98 0.02 
10 99.95 0.00 0.05 
11 100.00 0.00 0.00 
12 98.75 1.24 0.01 

 

การวิเคราะหทางกายภาพ (Physical analysis) 
- วัดคาสี (colour) L*, a*, b*, C* และ Ho ดวยเครื่องวัดสี  

 

การวิเคราะหทางเคม ี(Chemical analysis) 
- วดัปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมด (total soluble solid: oBrix) โดยใช hand 

refractometer (Brix 0-32)  (AOAC, 2000) 
- วัดปริมาณกรดทั้งหมด (total acidity: % as malic acid) โดยใชวิธีการไตเตรท (AOAC, 

2000) 
- วัดความเปนกรดเปนดาง โดยใชเครื่องวัดความเปนกรด-ดาง (pH-meter) (AOAC, 2000) 
- วัดปริมาณแอนโทไซยานนิ โดยใชวิธี pH differential (Wrolstad, 2000) 
 

 ตอนที่ 4   ศึกษาอายุการเก็บรักษาของน้ําลิ้นจี่เสริมสารสกัดจากดอกอัญชัน  
 

ในการศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑน้ําล้ินจี่เสริมสารสกัดจากดอกอญัชันจะเปรยีบเทียบ 
น้ําล้ินจี่ 2 ชนดิ คือ  ชนิดทีพ่าสเจอรไรซกอนบรรจุและชนิดพาสเจอรไรซหลังบรรจุ เตรียมน้ําล้ินจี่
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เสริมสารสกัดจากดอกอัญชนัโดยนําเนื้อล้ินจี่ตีปนมาเติมเอนไซมที่คัดเลือกไดจากตอนที่ 1 สกัด
ตามสภาวะที่เหมาะสมจนครบกําหนด แยกน้ําออกดวยเครื่องแยกกาก และกรองดวยผาสักหลาด 
หลังจากนัน้นาํน้ําล้ินจี่ที่ไดมาผสมกับกรดมาลิก และสารสกัดจากดอกอัญชันตามสัดสวนที่ไดจาก
ตอนที่ 3 ซ่ึงมีวิธีตมฆาเชือ้กอนบรรจุ คือ นําน้ําล้ินจี่ที่ผสมกับกรดมาลิกและสารสกัดจากดอก
อัญชันตามสัดสวน นําไปตมฆาเชื้อจนกระทั่งวดัอุณหภมูิได 95 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที 
(ดัดแปลงจากวิธีฆาเชื้อของ Somogyi และคณะ, 1996) บรรจุน้ําล้ินจีเ่สริมสารสกัดจากดอกอัญชนั
ขณะรอนลงในขวดแกว ปดฝาขวดทันท ี (ขวดแกวและฝาขวดผานการตมในน้ําเดอืดนาน 5 นาที
กอนบรรจุ) ทาํใหเย็นอยางรวดเรว็ และวธีิตมฆาเชื้อหลังบรรจุ คือ นาํน้ําล้ินจี่ที่ผสมกับกรดมาลกิ
และสารสกัดจากดอกอัญชันตามสัดสวน บรรจุลงในขวดแกว ปดฝาขวดใหสนิท (ขวดแกวและฝา
ขวดผานการตมในน้ําเดือดนาน 5 นาทีกอนบรรจุ) นําไปตมฆาเชื้อในน้ําเดือดจนวัดอณุหภมูิ
กึ่งกลางขวดได 95 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที ทําใหเย็นอยางรวดเร็ว นํามาทดลองเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 10, 20 และ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 เดอืน ทําการสุมตัวอยางตรวจวิเคราะหสมบัติ
ทางกายภาพและทางเคมี ทุก 15 วัน สําหรับการวิเคราะหทางจุลินทรยีตรวจทกุเดือน  

 
การวิเคราะหทางกายภาพ (Physical analysis) 

- วัดคาสี (colour) L*, a*, b*, C* และ Ho ดวยเครื่องวัดสี  
 
การวิเคราะหทางเคม ี(Chemical analysis) 

- วดัปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมด (total soluble solid: oBrix) โดยใช hand 
refractometer (Brix 0-32)  (AOAC, 2000) 

- วัดปริมาณกรดทั้งหมด (total acidity: % as malic acid) โดยใชวิธีการไตเตรท (AOAC, 
2000) 

- วัดความเปนกรดเปนดาง โดยใชเครื่องวัดความเปนกรด-ดาง (pH-meter) (AOAC, 2000) 
- วัดปริมาณแอนโทไซยานนิ โดยใชวิธี pH differential (Wrolstad, 2000) 

 
การวิเคราะหทางจุลชีววิทยา (Microbial analysis) 
 - วิเคราะหจุลินทรียทั้งหมด (Aerobic Plate Count) (AOAC, 2000) 
 - วิเคราะหยีสตและรา (Yeasts and Molds) (AOAC, 2000) 
 - วิเคราะหโคลิฟอรมและอีโคไล (Coliform and E.coli) (AOAC, 2000) 


