
บทท่ี 3 
อุปกรณและวิธีการทดลอง 

 
 

3.1 วัตถุดิบ อุปกรณ และสารเคมี 
 

3.1.1 วัตถุดิบ 
 

1) แกวมังกร พันธุเปลือกสีแดง เนื้อสีขาว (Hylocereus undatus) ซ้ือจาก
ตลาดเมืองใหม จังหวัดเชียงใหม  

2) สตรอเบอรี (Fragaria ananassa) จากสวนผูปลูกสตรอเบอรีใน อ.สะเมิง 
จ.เชียงใหม 

3) น้ําตาลทราย ( ตรามิตรผล ผลิตโดยบริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด 109 หมู 
10 อําเภอดางชาง จังหวัดสุพรรณบุรี) 

4) สีสังเคราะหสีแดง (Ponceau 4 R) (ผลิตโดย บริษัท อดินพ จํากัด 24/3    
ซ.รมไทร หมู 5 ถนนเพชรเกษม69 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ ) 

5) มอลโตเดกซตริน DE 10 (หจก. โอ.วี. เคมิเคิล แอนด ซัพพลาย จังหวัด  
เชียงใหม)                    

6)  กัมอะราบิก (หจก. โอ.วี. เคมิเคิล แอนด ซัพพลาย จังหวัดเชียงใหม) 
 

3.1.2 อุปกรณ 
 

1) ชุดสกัดแบบ reflux 
2) ชุดเคร่ืองแกว 
3) เคร่ืองทําแหงแบบพนฝอย (บริษัท เจซีเอ็ม เอ็นจิเนยีร่ิง คอนเซ็พท จํากดั ) 
4) เคร่ืองช่ังทศนิยม 2 ตําแหนง (A&D model SK-5001WP, Japan) เคร่ืองช่ัง

ทศนิยม 4 ตําแหนง (Oertling, UK) 
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5) เคร่ืองปดผนึกสุญญากาศ (vacuum seal, Jaw Feng Machinery                      
Co., Ltd., Taiwan) 

6) ตูแชเยน็ (refrigerator, Songserm Intercool model SDC-1000AV, 
Thailand) 

7) ตูแชเยือกแข็ง (freezer, SANYO, Thailand) 
8) อางน้ํารอนควบคุมอุณหภูมิ (water bath, Memmert model WB10,    

Germany) 
9) เคร่ืองวัดคาสี (Color Quest XE, USA) 
10) เคร่ืองวัดคาการดูดกลืนแสง (spectrophotometer, model Genesys 10 UV 

Scanning, USA.) 
11) glass cuvette 
12) hand refractometer (ATAGO, Japan) 
13) moisture can 
14) ตูอบลมรอน (hot air oven, Otto, Thailand) 
15) กระดาษกรอง whatman เบอร 4 
16) ผาขาวบาง 
 

3.1.3 สารเคมี 
 

1) น้ํากล่ัน  
2) เอธานอล (“ethanol”, C2H5OH, J.T. Baker, Malaysia)  
3) กรดแอสคอรบิก (“ascorbic acid”, C6H8O6 หจก. โอ.วี. เคมิเคิล แอนด ซัพ

พลาย จังหวัดเชียงใหม)       
4)  กรดไฮโดรคลอริก (“hydrochloric acid”, HCl, Merck, Germany)   
5) โซเดียมไฮดรอกไซด (“sodium hydroxide”, NaOH, Merck, Germany) 
6) กรดออกซาลิค (“oxalic acid”, C2H2O4.2H2O, Fluka, Switzerland)  
7) 2, 6ไดคลอโรฟนอลอินโดฟนอล (“2, 6-dichlorophenolindophenol 

sodium salt hydrate”, C12H6Cl12NNaO2.aq, Fluka, Switzerland) 
8) ฟนอลฟธาลีน (“phenolphthalein”, C20H14O4, Fisher Scientific, U.K.) 
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3.2 วิธีการทดลอง แบงการศึกษาออกเปน 4 ข้ันตอน ไดแก 
 

ตอนท่ี 1 การสกัดสารสีแดงจากเปลือกแกวมังกร  
นําผลแกวมังกร พันธุเปลือกสีแดง เนื้อสีขาว (Hylocereus undatus) ซ้ือจากตลาดเมืองใหม 

จังหวัดเชียงใหม มาลางใหสะอาด และปอกเปลือก เลือกเฉพาะเปลือกของผลที่มีคาของแข็งท่ี
ละลายไดท้ังหมด อยูในชวง11-13 °Brix นําเปลือกท่ีไดมาหั่นเปนช้ินเล็ก ๆ ขนาด 1x1 เซนติเมตร 
จากนั้นนํามาสกัดแบบ reflux อัตราสวนเปลือกแกวมังกรตอตัวทําละลาย เทากับ 1:3 น้ําหนัก/
ปริมาตร ใชเวลานาน 15 นาที (ถาวรและนิพนธ, 2547) จากนั้นนําไปกรองดวยผาขาวบาง เพื่อแยก
เปลือกแกวมังกรและสารละลายออกจากกัน นําไปเก็บไวท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

ทําการศึกษาปจจัยท่ีใชในการสกัดสารสีแดงจากเปลือกแกวมังกร โดยตัวทําละลายท่ีใชใน
การสกัด ไดแก 

1. น้ํากล่ัน 
2. สารละลายเอธานอล ความเขมขนรอยละ 20 ในกรดแอสคอรบิก ความเขมขน รอยละ 1  
3. สารละลายเอธานอล ความเขมขนรอยละ 20 ในกรดไฮโดรคลอริก ความเขมขนรอยะ0.5
เปนชุดควบคุมการทดลอง (ถาวรและนิพนธ, 2547) 

 
โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD ทํา 2 ซํ้าการทดลอง นํามาตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้ 

 
คุณภาพทางดานกายภาพและทางเคมี  ทําการวิเคราะห 
1. การวิเคราะหคาสี  
สารละลายสีแดงที่สกัดไดจากเปลือกแกวมังกร นําไปวัดคาสีในระบบ CIE โดยวัดคา L* 

a* b* และคา hue angle (h°) และคา chroma (C*) ดวยเคร่ืองวัดสี (Color Quest XE, USA) 
 
2. ปริมาณผลผลิตท่ีได (yield) 
ปริมาณผลผลิตท่ีได คํานวณจากนํ้าหนักของสารละลายสีแดงที่สกัดไดตอน้ําหนักของ

เปลือกแกวมังกรรวมกับตัวทําละลายท่ีใช คูณดวย 100 

ปริมาณผลผลิตท่ีได     = น้ําหนักของสารละลายสีแดงท่ีสกัดได x 100 

         น้ําหนักของเปลือกแกวมังกร+ ตัวทําละลายท่ีใช 
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3. ปริมาณบีตาไซยานิน (betacyanin content) 
เนื่องจากสารในกลุมบีตาเลน ประกอบดวยสารใหสี 2 กลุมยอย ไดแก บีตาไซยานิน และ

บีตาแซนทิน แตบีตาไซยานิน เปนสารท่ีพบมากท่ีสุดถึงประมาณ รอยละ 90 ของสารในกลุมนี้
ท้ังหมด ดังนั้นจึงวิเคราะหหาปริมาณบีตาเลนในรูปของปริมาณบีตาไซยานิน  

สารละลายสีแดงท่ีสกัดไดจากเปลือกแกวมังกรนําไปวัดคาการดูดกลืนแสง ดวยเคร่ือง
spectrophotometer (Genesys 10 UV Scanning, USA.) ท่ีความยาวคล่ืน 538 nm แลวคํานวณหา
ปริมาณบีตาไซยานิน ตามสูตร (Harivaindaran et al., 2008; Mohammer et al., 2005) 

betacyanin content (mg/L)  =  A x DF x Mw x 1000  
                                                         ε x l 

A      คือ Absorbance (538 nm) 
DF   คือ Dilution factor 
Mw  คือ Molecular weight of betanin ( 550 g /mol) 
ε      คือ Molar extinction coefficients (60,000 L/mol cm) 
l       คือ Path length of cuvette (1 cm) 
 
ตอนท่ี 2 การผันแปรระดับการเติมมอลโตเดกซตรินและกัมอะราบิกของสารสกัดสีแดงจาก

เปลือกแกวมังกร โดยวิธีการทําแหงแบบพนฝอย 
นําสารสกัดสีแดงท่ีไดจากการสกัดดวยตัวทําละลายท่ีเหมาะสมจากตอนท่ี 1 มาทําการ     

ผันแปรระดับการเติมมอลโตเดกซทรินและกัมอะราบิก ซ่ึง Dattanand et al. (2007) กลาววา การ
เติมมอลโตเดกซทริน  กัมอะราบิก และแปงดัดแปรรวมกัน ในกระบวนการทําแหงแบบพนฝอยนั้น 
จะทําใหขนาดของผลิตภัณฑท่ีไดมีความสม่ําเสมอมากกวาการเติมสารเพียงชนิดเดียว  และจากการ
ทําแหงแบบพนฝอยของน้ําแตงโม (Quek et al., 2007) พบวา การเติมมอลโตเดกซทริน รอยละ 5 
จะทําใหผลิตภัณฑท่ีไดมีลักษณะปรากฎท่ีดีกวาการเติมมอลโตเดกซทริน รอยละ 3 และยังให
ปริมาณผลผลิตท่ีไดมากกวาดวย นอกจากน้ียังพบวา การเติมมอลโตเดกซทรินมากกวา รอยละ 10 
จะทําใหความเขมของสีน้ําแตงโมลดลง ดังนั้นจึงนํามาประยุกตใชกับการศึกษาวิธีการทําแหง   
แบบพนฝอยของสารสกัดสีแดงจากเปลือกแกวมังกร โดยเร่ิมทดลองจากเติมมอลโตเดกซทรินและ 
กัมอะราบิก รอยละ 5 พบวา ผลิตภัณฑท่ีไดเปนผงสีชมพู นอกจากนี้ยังทดลองเติมมอลโตเดกซทริน
และกัมอะราบิก รอยละ 1 พบวา ผลิตภัณฑท่ีไดเปนผงสีแดง แตมีปริมาณผลผลิตท่ีไดนอย ดังนั้นจึง
ทําการผันแปรระดับการเติมมอลโตเดกซทรินและกัมอะราบิก รอยละ 1-5 โดยวางแผนการทดลอง
แบบ Central Composite Design (CCD) ไดส่ิงทดลองท้ังหมด 13 ส่ิงทดลอง ดังตาราง 3.1 นํามา
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ผานข้ันตอนการทําแหงแบบพนฝอย โดยต้ังอุณหภูมิลมเขา 170 องศาเซลเซียส อุณหภูมิลมออก 90 
องศาเซลเซียส  ความดัน 1.4 กิโลกรัม/ ตารางเซนติเมตร อัตราการไหลของสาร 20 มิลลิลิตร/นาที 
จากนั้นนําสารสกัดสีแดงจากเปลือกแกวมังกรท่ีทําการผันแปรระดับการเติมมอลโตเดกซทริน
และกัมอะราบิก รอยละ 1-5 มาทําการโฮโมจิไนซ ความเร็วรอบ 4,000 rpm นาน 3 นาที และทําให
แหงดวยวิธีการทําแหงแบบพนฝอย (บริษัท เจซีเอ็ม เอ็นจิเนียร่ิง คอนเซ็พท จํากัด ) เม่ือทําแหงสาร
สกัดดังกลาวหมดแลว ปดสวิทชเคร่ือง นําผงสีแดงออกจากถังเก็บผลิตภัณฑของเคร่ือง บรรจุผง
ตัวอยางลงในถุงอลูมิเนียมฟอยล ปดผนึกดวยเคร่ืองปดผนึกสูญญากาศ ดังภาพ 3.1 เก็บไวท่ี
อุณหภูมิหอง เพื่อรอการวิเคราะหตอไป 

ผลแกวมังกร 
 

ลาง+ปอกเปลือก 
 

หั่นเปลือกเปนช้ินเล็ก ๆ ขนาด 1 x 1 cm. 
 

สกัดแบบ reflux  
                                                    ใชเวลา15 นาที 

   กรองดวยผาขาวบาง 
 

เติมมอลโตเดกซทรินและกมัอะราบิก  
 

โฮโมจิไนซ( 4,000 rpm เปนเวลา 3 นาที) 
 

ทําแหงแบบพนฝอย 
 

นําผงสีแดงออกจากถังเก็บผลิตภัณฑ 
 

บรรจุผงตัวอยางลงในถุงอลูมิเนียมฟอยล  
 

ปดผนึกดวยเคร่ืองปดผนึกสูญญากาศ 
ภาพ 3.1 กรรมวิธีการสกัดสารสีแดงจากเปลือกแกวมังกรและวิธีการทาํแหงแบบพนฝอย 
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ตาราง 3.1 แผนการทดลองแบบ Central composite design ของการทําแหงสารสกัดสีแดงจาก
เปลือกแกวมังกร โดยวิธีการทําแหงแบบพนฝอย 

  
    ส่ิงทดลอง            มอลโตเด็กซทริน (%)             กัมอะราบิก (%)             

 
1  1.00   1.00 
2  1.00   5.00 
3  3.00   5.83 
4  5.00   1.00 
5  3.00   0.17 
6  3.00   3.00 
7  5.83   3.00 
8  3.00   3.00 
9  3.00   3.00 
10  0.17   3.00 
11  3.00   3.00 
12  5.00   5.00 
13  3.00   3.00  

 
ส่ิงทดลองท้ังหมด 13 ส่ิงทดลอง นํามาตรวจสอบคุณภาพทางดานกายภาพและทางเคมี ดังนี ้
 

คุณภาพทางดานกายภาพและทางเคมี  ทําการวิเคราะห 
 
1. ปริมาณความชื้นของผงสี  (AOAC, 2000) 

 
2. ปริมาณผลผลิตท่ีได (Chegini and  Ghobadian, 2007) 

Yield   =    P x Sp x 100 
                         L x Sf  
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โดยท่ี P   คือ Rate of powder 
         Sp  คือ Present of total solid of powder 
         L    คือ Feed flow Rate 
         Sf   คือ Present of total solid of feed 

 
3.  การวิเคราะหคาสี 
ผงสีตัวอยางท่ีไดจากการทําแหง นําไปวัดคาสีในระบบ CIE โดยวัดคา L* a* b* และวัดคา 

hue angle (h°) และคา chroma (C*) ดวยเคร่ืองวัดสี (Color Quest XE, USA) 
 
4. คาการละลายของผงสี (ลักขณาและนิธิยา, 2540) 

 ช่ังน้ําหนักผงสีตัวอยาง ประมาณ 2.5 กรัม ละลายในน้ําเดือด 250 มิลลิลิตร ท้ิงไวนาน 5 
นาที กรองผานกระดาษกรองท่ีทราบน้ําหนักแลว นําสวนท่ีเหลือบนกระดาษกรอง ไปอบท่ีอุณหภูมิ 
100 องศาเซลเซียส อยางนอย 3-6 ช่ัวโมง จนไดน้ําหนักคงท่ี คํานวณหารอยละสวนท่ีละลายได 
 
 5. การวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมีของสารสกัดสีแดงผงจากเปลือกแกวมังกรท่ีไดจาก
การทําแหงแบบพนฝอย  

สารละลายสีแดงผงจากเปลือกแกวมังกรท่ีไดจากการทําแหงแบบพนฝอยของส่ิงทดลองท่ี
เหมาะสมท่ีสุด นําไปวัดคาการดูดกลืนแสง ดวยเคร่ือง spectrophotometer  (Genesys 10 UV 
Scanning, USA.) สําหรับปริมาณบีตาไซยานิน วัดคาการดูดกลืนแสง ท่ีความยาวคล่ืน 538 nm 
(Harivaindaran et al., 2008; Mohammer et al., 2005)    สวนปริมาณบีตาแซนทินนั้น นําไปวัดคา
การดูดกลืนแสง ท่ีความยาวคล่ืน 480 nm (Mohammer et al., 2005; Stintzing et al., 2003) 

 

betacyanin contents (mg/L)  =  A x DF x Mw x 1000 

                               ε x l 

A       คือ  Absorbance (538 nm) 
DF    คือ   Dilution factor 
Mw   คือ   Molecular weight of  betanin ( 550 g /mol) 
ε       คือ   Molar extinction coefficients (60,000 L/mol cm) 
l        คือ   Pathlength of cuvette (1 cm)       
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betaxanthin contents (mg/L)  =    A x DF x MW x 1000 

                               ε x l 

A       คือ  Absorbance (480 nm) 
DF    คือ   Dilution factor 
Mw   คือ   Molecular weight of indicaxanthin ( 308 g/ mol) 
ε       คือ   Molar extinction coefficients (48,000 L/mol cm) 
l        คือ   Pathlength of cuvette (1 cm) 

 
ขอมูลท่ีไดจากการตรวจสอบคุณภาพทางดานกายภาพและทางเคมี นํามาวิเคราะหหาระดับ

การเติมมอลโตเดกซทรินและกัมอะราบิกท่ีเหมาะสมท่ีสุด (optimization) ท่ีใชในการทําแหงแบบ
พนฝอย โดยใชโปรแกรม Design-expert version 6.0.10 (Statease Inc., USA.) เกณฑในการเลือก
ชวง คือ คาสีจะอยูในชวงเดียวกันกับคาสีสังเคราะหสีแดง (Ponceau 4 R) ท่ีมีขายทางการคา          
คาความช้ืนมีคาไมเกิน รอยละ 5  เนื่องจากมาตรฐานของอาหารผง กําหนดใหมีความชื้นไมเกิน       
รอยละ 5  สวนคาคุณภาพอ่ืน ๆ มีคามากท่ีสุด 
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ตอนท่ี 3 การศึกษาความเสถียรของสารสกัดสีแดงผงจากเปลือกแกวมังกร 
 
ทําการสรางแบบจําลองน้ําสีแดงตัวอยางท่ีไดจากสารสกัดสีแดงผงของเปลือกแกวมังกร 

โดยนําผงสีแดงท่ีไดมาละลายในน้ํากล่ัน เตรียมสารละลายใหมีความเขมขน รอยละ1 นํามาใสใน
หลอดทดลองท่ีมีฝาปด  ปริมาตร  10 มิลลิ ลิตร  ซ่ึ งปดปากหลอดดวยพาราฟลมและหอ         
อลูมิเนียมฟอยล เพื่อปองกันการรบกวนของแสง ทําการทดสอบผลกระทบของอุณหภูมิและ pH ตอ
ความเสถียรของตัวอยางสารละลายผงสีแดงท่ีสกัดจากเปลือกแกวมังกร (Bolivar and Luis, 2004) 

 
- ผลกระทบของอุณหภูมิตอความเสถียรของสารละลายผงสีแดงท่ีสกัดจากเปลือก         

แกวมังกร โดยนําไปแชใน water bath ท่ีอุณหภูมิ 70 80 และ 90 องศาเซลเซียส ดวยระยะเวลาท่ี
ตางกัน คือ เวลา  0  5  10  15  20  25  และ 30 นาที แลวทําการวัดคาสีของแตละตัวอยาง 

 
-  ผลกระทบของ pH ตอความเสถียรของสารละลายผงสีแดงที่สกัดจากเปลือกแกวมังกร 

ทําการศึกษาคา pH ระหวาง 3.0-7.0 ปรับคา pH ดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 0.5 N และ
สารละลายกรดไฮโดรคลอริก 1.5 N โดยวางต้ังไวท่ีอุณหภูมิหอง เปนเวลา 9 วัน ทําการสุมตัวอยาง
เพื่อวัดคาสีของแตละตัวอยาง โดยเร่ิมต้ังแตวันแรก (วันท่ี 0) และสุมตัวอยางวันเวนวัน เนื่องจาก
เปนการทดสอบท่ีอุณหภูมิหอง จึงเกิดราข้ึนบริเวณผิวหนาของตัวอยาง ทําใหไมสามารถวิเคราะห
ตัวอยางไดหลังวันท่ี 9  
 

คุณภาพทางดานกายภาพและทางเคมี  ทําการวิเคราะห 
 

- วัดคาสีในระบบ CIE โดยวัดคา L* a* b* และวัดคา hue angle (h°) และคา           
chroma (C*) ดวยเคร่ืองวัดสี (Color Quest XE, USA) 

 
ขอมูลท่ีไดจากการตรวจสอบคุณภาพทางดานกายภาพและทางเคมี นํามาวิเคราะห

ผลกระทบตออุณหภูมิและคา pH ตอความเสถียรของสารละลายผงสีแดงท่ีสกัดจาก                 
เปลือกแกวมังกร ดวยโปรแกรม SPSS version 10.0  
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ตอนท่ี 4 การเปรียบเทียบการใชสารสกัดสีแดงผงจากเปลือกแกวมังกรกับสีสังเคราะหสีแดง 
(Ponceau 4 R) ในการผลิตน้ําสตรอเบอรีท่ีผานกระบวนการพาสเจอไรซ 

 
ทําการเปรียบเทียบการใชผงสีแดงที่สกัดไดจากเปลือกแกวมังกรกับสีสังเคราะหสีแดง 

(Ponceau 4 R) ท่ีมีขายทางการคา (ไทยรัฐ, 2546) โดยประยุกตใชกับน้ําสตรอเบอรี รอยละ 25        
ท่ีผานกระบวนการพาสเจอไรซ   

ข้ันตอนการทําน้ําสตรอเบอรี รอยละ 25 เร่ิมจากการคัดผลสตรอเบอรีท่ีเนาหรือเสียออกไป 
จากนั้นลางผลสตรอเบอรี  นํามาตัดข้ัวออก นําสตรอเบอรีท่ีไดมาคลุกน้ําตาล  อัตราสวน                
ของสตรอเบอรี : น้ําตาล เทากับ 2:1 น้ําหนัก/น้ําหนัก ต้ังท้ิงไวจนน้ําตาลละลาย แลวนําไปเก็บรักษา
ท่ีอุณหภูมิแชแข็งเพื่อรอการนําไปใชตอไป กอนนํามาใช ต้ังท้ิงไวใหละลายท่ีอุณหภูมิหอง จากนั้น
นํามาตมจนเดือด ใชเวลานาน 10 นาที ทําการกรองแยกเนื้อและน้ําสตรอเบอรีออกจากกัน โดยใชผา
ขาวบาง จากนั้นนําน้ําสตรอเบอรีท่ีไดมาทําการเจือจางดวยน้ําเปลา เพื่อใหไดน้ําสตรอเบอรี รอยละ 
25 นําน้ําสตรอเบอรีท่ีไดมาปรับดวยน้ําตาลใหมีปริมาณของแข็งท่ีละลายได 20 °Brix  แลวนํา       
น้ําสตรอเบอรีท่ีปรับคาแลวมาใหความรอนท่ีอุณหภูมิ 70-80 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที เติม     
กรดแอสคอรบิก รอยละ 0.5 จากน้ันแบงการทดลองออกเปน 2 ชุดการทดลอง ชุดท่ี 1 เติม              
สีสังเคราะหสีแดง(Ponceau 4 R) รอยละ 0.005  ชุดท่ี 2 เติมสีแดงผงจากเปลือกแกวมังกร รอยละ 
0.01 นํามาบรรจุในขวดท่ีผานการใหความรอนมาแลว เก็บไวท่ีอุณหภูมิ 4  องศาเซลเซียส เพื่อรอ
การวิเคราะหตอไป แสดงดังภาพ 3.2 ซ่ึงในการทดลองประยุกตใชสีแดงผงจากเปลือกแกวมังกรใน
น้ําสตรอเบอรี รอยละ 25 คร้ังแรกนั้น พบวา ตองเติมผงสีแดงจากเปลือกแกวมังกร รอยละ 0.1 ซ่ึง
ตองใชในปริมาณมาก เม่ือเทียบกับการใชสีสังเคราะหสีแดง ดังนั้นในการทดลองคร้ังท่ีสอง จึงนํา
สารสกัดสีแดงจากเปลือกแกวมังกรมาทําการระเหย (evaporation) เพื่อใหตัวอยางมีความเขมขน
มากข้ึน กอนนําไปทําแหงแบบพนฝอย ผลการทดลองพบวา เติมผงสีแดงจากเปลือกแกวมังกรเพียง 
รอยละ 0.01 ในน้ําสตรอเบอรี รอยละ 25 เทานั้น ซ่ึงจะเห็นวาลดปริมาณการเติมลงจากเดิมไดมาก 
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สตรอเบอรีสุกจัด คัดผลสตรอเบอรีท่ีเนาหรือเสียออกไป 
 

ลางผลสตรอเบอรี นํามาตัดข้ัวออก 
 

นําสตรอเบอรีท่ีไดมาคลุกน้ําตาล(2:1) 
 

นําไปแชแข็ง  
 

ต้ังท้ิงไวใหละลายท่ีอุณหภูมิหอง 
 

ตมจนเดือด เปนเวลา 10 นาที 
 

กรองแยกเนื้อและน้ํา 
 

นําน้ําสตรอเบอรีท่ีไดมาทําการเจือจางดวยน้ําเปลา  
เพื่อใหไดน้ําสตรอเบอรี 25 % 

 
ปรับดวยน้ําตาลใหมีปริมาณของของแข็งท่ีละลายได 20 °Brix  

  
ใหความรอนอุณหภูมิ 70-80 °C เปนเวลา 5 นาที 

 
เติมกรดแอสคอรบิก 0.5 % 

                                                                                ชุดท่ี 1 เติมสีสังเคราะหสีแดง (Ponceau 4 R) 0.005% 
          ชุดท่ี 2 เติมสีแดงผงจากเปลือกแกวมังกร 0.01% 

บรรจุลงในขวดท่ีผานการตมฆาเช้ือมาแลว 
 

ปดฝาขวดและทําใหเย็นทันที 
 

ภาพ 3.2 กระบวนการพาสเจอไรซน้ําสตรอเบอรี รอยละ 25  
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ตัวอยางน้ําสตรอเบอรี รอยละ 25 ท่ีพัฒนาได ทําการตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้ 
 
คุณภาพทางดานประสาทสัมผัส 
 
ทําการทดสอบในหองปฏิบัติการทางประสาทสัมผัส ภาควิชาเทคโนโลยีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทําการประเมินความแตกตาง            
โดยวิธีการเลือกตัวอยางค่ีจากสามตัวอยาง วิธีการทดสอบผลิตภัณฑจะทดสอบโดยใชแบบทดสอบ
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป (Susense, 2008) ตัวอยางท่ีใชในการทดสอบมีปริมาตร 20 
มิลลิลิตร เสริฟตัวอยางท่ีอุณหภูมิ 4- 9 องศาเซลเซียส (เพ็ญขวัญ, 2550) 

การประเมินความแตกตางโดยวิธีการเลือกตัวอยางค่ีจากสามตัวอยาง มีข้ันตอนการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 
1. การจัดและเสิรฟตัวอยาง 

ข้ันตอนการจัดตัวอยาง ทําไดดังนี้ 
1.1 เขียนหมายเลขผูประเมินตามจํานวนผูประเมินท่ีกําหนดในใบงาน 
1.2 เขียนรหัสเลข 3 หลัก ใหแตละตัวอยางโดยเลือกมาจากตารางเลขรหัส 3 ตัว ลงใน 

ใบงาน 
1.3 สุมลําดับการนําเสนอตัวอยางจาก 6 แบบ คือ ABB, BAA, AAB, BBA, ABA และ 

BAB โดยเขียนลําดับการนําเสนอตัวอยางเหนือเลขรหัสดวยปากกาท่ีมีสีตางจาก
รหัส 

1.4 เขียนรหัสตัวเลข 3 หลักท่ีเลือกไวบนภาชนะ ตามใบงาน 
1.5 เตรียมใบงานผลการประเมิน ใสวันท่ี หมายเลขผูประเมิน และเลขรหัสตามลําดับ

การเสิรฟตัวอยางในใบงาน 
1.6 ใสตัวอยางลงในภาชนะ ใหตรงกับรหัสในใบงาน 
1.7 จัดวางภาชนะท่ีบรรจุตัวอยางตามลําดับการเสิรฟตัวอยางจากซายไปขวา (ของผู

ประเมิน) พรอมดวยน้ําสําหรับบวนปาก  กระดาษเช็ดปาก ใบรายงานผลการ
ประเมิน และดินสอ 

1.8 เสิรฟตัวอยางพรอมกันท้ัง 3 ตัวอยางใหผูประเมินตามท่ีกําหนด 
1.9 จํานวนผูประเมินควรเปนจํานวนเทาของ 6 หรือเสนอตัวอยางแบบลําดับสมดุล ควร

หลีกเล่ียงการลําเอียงท่ีตําแหนงตรงกลาง (ABA และ BAB) และใชจํานวนผูประเมิน
30 คน 
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2. หนาท่ีผูประเมิน 
 2.1  ผูประเมินตองทราบวาใหใชความรูสึกวิเคราะหความแตกตางในการตัดสินใจและ

ในถาดมี 2 ตัวอยางท่ีเหมือนกันและ 1 ตัวอยางท่ีแตกตาง 
 2.2 ผูประเมินชิมตัวอยางจากซายไปขวาแลวเลือกตัวอยางท่ีแตกตาง โดยผูประเมิน ตอง

เดาหากไมสามารถแยกความแตกตางได  
2.3 การรวบรวมและวิเคราะหผลการประเมิน 
2.4 รวบรวมและตรวจสอบใบรายงานผลการประเมินท้ังหมด 
2.5 ถอดรหัสใบรายงานผลโดยนับจํานวนของผูประเมินท่ีตอบถูกหรือผิด 

3. วิเคราะหผลทางสถิติ 
การวิเคราะหผลการเลือกตัวอยางค่ีจากสามตัวอยาง อาจทําได 2 วิธี คือ 

3.1 การวิเคราะหแบบ binomial  เปนวิธีการวิเคราะหแบบทางเดียว โดยมีสมมุติฐานหลัก 
(H0) คือ ตัวอยางไมมีความแตกตางกัน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะห คือ ตาราง
สําเร็จรูป 

3.2 การวิเคราะหไควสแควร ( χ2) โดยใชสูตรคํานวณ ดังนี้ 
                                                 χ2   =       Σ (O-E) 2 
                                                                      E 
                                                       =       (O1-E1)

 2  +  (O2-E2)
 2 

                                                                  E1              E2 
 โดย N    คือ จํานวนผูประเมินท้ังหมด 
         O1   คือ จํานวนคําตอบท่ีตอบถูก 
         O2   คือ จํานวนคําตอบท่ีตอบผิด 

        E1      คือ คําตอบท่ีคาดวาตอบถูก = 1/3 x N 
        E2      คือ คําตอบท่ีคาดวาตอบผิด = 2/3 x N 
หาก χ2 ท่ีคํานวณไดมากกวา χ2  ท่ีไดจากตาราง ใหปฎิเสธสมมุติฐานหลัก ซ่ึงแสดงวา 

ตัวอยางมีความแตกตางกัน 
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คุณภาพทางดานกายภาพและทางเคมี  ทําการวิเคราะห 
 

 - วัด pH  ดวยเคร่ือง  pH meter รุน F-22  (Horiba, Japan) 
- วัดคาสีในระบบ CIE โดยวัดคา L* a* b* และวัดคา hue angle (h°) และคา           

chroma (C*) ดวยเคร่ืองวัดสี (Color Quest XE, USA) 
- ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซโดยวิธี Lane and Eynon method (สุทัศน, 2549) 
- ปริมาณกรดท้ังหมด (AOAC, 2000) 
- ปริมาณวิตามินซี (ลักขณา และนิธิยา, 2540)  

 
 คุณภาพทางจุลินทรีย ทําการวิเคราะห 
 
  - การตรวจนับจํานวนจุลินทรียท้ังหมด (AOAC, 2000) 
  - การตรวจนับจํานวนยีสตและรา (AOAC, 2000) 
 - การตรวจจํานวนโคลิฟอรมแบคทีเรีย (AOAC, 2000) 
  


