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บทที่ 3 
อุปกรณ และวิธีการทดลอง 

 

3.1 วัตถุดิบ  
 ลําไยสดพันธุดอ (Dimocarpus longan Lour., Longan) 
 
3.2 สารเคมี 
 1. Potassium penta oxide (P2O5) (Laboratory: Ajax Finechem, Australia) 
 2. Lithium chloride (LiCl) (Laboratory: Ajax Finechem, Australia)  
 3. Potassium acetate (CH3COOK) (Laboratory: Ajax Finechem, Australia) 
 4. Magnesium chloride (MgCl2) (Laboratory: Ajax Finechem, Australia) 
 5. Potassium Carbonate (K2CO3) (Laboratory: Ajax Finechem, Australia) 
 6. Magnesium Nitrate (Mg (NO3)2 (Laboratory: Ajax Finechem, Australia) 
 7. Potassium Iodide (KI) (Laboratory: Ajax Finechem, Australia) 
 8. Sodium chloride (NaCl) (Laboratory: Ajax Finechem, Australia) 
 9. Methanol (MeOH) (JT Baker, USA) 
 10.  2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH•) (Fluka, USA) 
 
3.3. เคร่ืองมือและอุปกรณ 
 1. เคร่ืองอบแหงแบบ Spouted bed  
                (หองอบขนาดเสนผานศูนยกลาง 15.5 เซนติเมตรและสูง 170 เซนติเมตร) 
 2.  เม็ดพลาสติกเทฟลอน  
                   (ขนาด 6x6 มิลลิเมตร ความหนาแนน 2.0326 กรัมตอมิลลิลิตร) 
 3. เคร่ืองวิเคราะหกลาสทรานซิซัน โดยเครื่อง Differential Scanning Calorimeter  
      (DSC) (Diamon DSC, Perkin Elmer, USA) 
 4. เคร่ืองวัดคาวอเตอรแอกทิวิต ี(aw) ยี่หอ AquaLab รุน TE3 Decagon Devices  
                   ผูผลิต Inc Pullman, USA 
 5. เคร่ืองวัดสี Color Quest II Sphere  (Chroma Meter CR 300 Series, Japan)
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  6. เคร่ืองวัดปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด โดย Hand Refractometer 
      (N-10E, Atago Co., Ltd., Japan) 
 7. ตูอบลมรอน (hot air oven) (Memmert, USA) 
 8. เคร่ืองปนเหวี่ยง (centrifuge) (Hermle, Germany) 
 9. โถดูดความชื้น (desicator) 
 
3.4 วิธีการทดลอง  
 
ตอนท่ี 1 การเตรียมเนื้อลําไยบด 
 นําลําไยสดพันธุดอมาลางน้ําใหสะอาด แกะเปลือกและควานเมล็ดออก บดเนื้อลําไยใหมี
ขนาดอนุภาคเล็กพอที่จะสามารถลอยตัวไดในหองอบแหงเม่ือฉีดพนลมรอนเขาไป คือขนาดเฉล่ีย
ประมาณ 0.5 มิลลิเมตร จากนั้นนําเนื้อลําไยบดบรรจุในถุงอะลูมิเนียมฟอลยและเก็บไวในตูแชเยือก
แข็งเพื่อนําไปใชในการทดลองข้ันตอนตอไป 
 วิเคราะหเนื้อลําไยบดกอนอบแหงดังนี้ 

-  คาสี โดยใชเคร่ืองวัดสี Color Quest II Sphere   
 -  ปริมาณความช้ืน (AOAC, 2000) 

-  คาวอเตอรแอกทิวิต ี(aw)  
-  ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด (AOAC, 2000) 
-  ปริมาณของแข็งท้ังหมด (AOAC, 2000) 

  
ตอนท่ี 2  การศึกษาพฤติกรรมการอบแหงและจลนพลศาสตรการอบแหงเนื้อลําไยบดท่ีเหมาะสม 
 นําเนื้อลําไยบดไปอบแหงโดยเคร่ืองสเปาเต็ดเบดท่ีความเร็วลม 25 เมตรตอวินาที หองอบมี
เสนผานศูนยกลางขนาด 15.5 เซนติเมตรและสูง 170 เซนติเมตร ใชเนื้อลําไยบดตออนุภาคเฉ่ือย 
(เม็ดพลาสติกเทฟลอนขนาด 6x6 มิลลิเมตร ความหนาแนน 2.0326 กรัมตอมิลลิลิตร) เทากับ 2:1 
(เนื้อลําไยบด 400 กรัมตออนุภาคเฉ่ือย 200 กรัม) อุณหภูมิลมรอนสําหรับการอบแหงมี 3 ระดับคือ 
70, 80 และ 90 องศาเซลเซียส เวลาการอบแหง 180 นาที สุมตัวอยางเพ่ือวิเคราะหหาปริมาณความช้ืน 
(AOAC, 2000) ระหวางการอบแหงทุกๆ 20 นาที วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized 
Design (CRD) ทดลอง 3 ซํ้า สรางกราฟการลดความช้ืน และอัตราการอบแหง และเปรียบเทียบลักษณะ 
การอบแหงท่ีอุณหภูมิท่ีแตกตางกัน 
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 นําขอมูลความช้ืนของเนื้อลําไยบดท่ีเวลาการอบแหงตางๆ จากคาเฉล่ียของการทดลอง 3 
ซํ้า ไปคํานวณหาสัดสวนความช้ืน (moisture ratio) เพ่ือทํานายจลนพลศาสตรการเปล่ียนแปลง
ความช้ืน โดยศึกษาแบบจําลองทางคณิตศาสตรของ Lewis, Henderson and Pabis และ Wang and 
Singh และหาแบบจําลองท่ีเหมาะสมที่สุด โดยประเมินจากคาทางสถิติคือ R2 ท่ีสูงท่ีสุด และ Root 
mean square error (RMSE) ต่ําท่ีสุด 
 

ตอนท่ี 3 การศึกษาหาอุณหภมิูและเวลาท่ีเหมาะสําหรับการอบแหง 
 อบแหงเนื้อลําไยบดท่ีอุณหภูมิของลมรอน 3 ระดับคือ 70, 80 และ 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
180 นาที สุมตัวอยางเนื้อลําไยบดอบแหงทุกๆ 20 นาที วางแผนการทดลองแบบ Completely 
Randomized Design (CRD) ทดลอง 3 ซํ้า วิเคราะหประสิทธิภาพการอบแหงและคุณภาพของผลิต-
ภัณฑ ดังตอไปนี้ 
 
 3.1 ประสิทธิภาพการอบแหง  
 เปอรเซ็นตผลผลิต (%yield) 
                        %yield  =  น้ําหนักของปริมาณแข็งท้ังหมดสุดทาย  × 100 
            น้ําหนักของปริมาณแข็งท้ังหมดเร่ิมตน 

 
Evapolative and Overall Efficiencies (Masters, 1995) 

                      Evaporative efficiency 
   คํานวณจากสมการ  eva=        T1-T2      × 100 
                           T1-Tsat 
 

       Overall thermal efficiency  
คํานวณจากสมการ Overall=       T1-T2    × 100 

                       T1-T0 
 
 เม่ือ T1  =  อุณหภูมิลมรอนขาเขา 
  T2   =  อุณหภมิูลมรอนขาออก 
  T0   =  อุณหภมิูบรรยากาศแวดลอม 
  Tsat  =  adiabatic saturation temperature 
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3.2  การวิเคราะหสมบัติทางกายภาพ 
-  คาสี โดยใชเคร่ืองวัดสี Color Quest II Sphere   
-  ความสามารถในการไหล (flowability) โดยใชวิธีการหา Slope  
   (Barbosa-Canavas et al., 2005) 

 -  ความสามารถในการคืนรูป (rehydration) (Shittu and Lawal, 2007) 
   
 3.3  การวิเคราะหสมบัติทางเคมี 

-  ปริมาณความช้ืน (AOAC, 2000) 
-  คาวอเตอรแอกทิวิต ี(aw)  
-  ปริมาณของแข็งท้ังหมด (AOAC, 2000) 
จากผลการวิเคราะหคุณภาพดานกายภาพและเคมี วิเคราะหผลทางสถิติโดยการวิเคราะห

ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉล่ียโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test 
(ไพโรจน, 2535) ปริมาณความช้ืนในเกณฑมาตรฐาน 3 ระดับไปทดสอบการยอมรับทางประสาท
สัมผัส 

 
 3.4  การทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส 
นําเนื้อลําไยบดอบแหงไปทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผูบริโภค ใชผู

ทดสอบชิมจํานวน 50 คน ดวยวิธี 9-point Hedonic scoring test (ไพโรจน, 2535) เพ่ือประเมิน
ความชอบในดานลักษณะปรากฏ สี กล่ินลําไย ความกรอบ รสชาติ และความชอบรวม วิเคราะหผล
การทดลองทางสถิติโดยการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี 
Duncan’s New Multiple Range Test (ไพโรจน, 2535)  

คัดเลือกสภาวะการอบแหงท่ีเหมาะสมจากประสิทธิภาพการอบแหงและสมบัติทางกายภาพ 
เคมี และการยอมรับทางประสาทสัมผัส เพื่อศึกษาข้ันตอนตอไป 

 
ตอนท่ี 4 การศึกษาอิทธิพลของความชืน้สัมพัทธและอุณหภูมิการเก็บรักษาตอคุณภาพของเน้ือ  
               ลําไยบดอบแหง 

นําตัวอยางเน้ือลําไยบดอบแหงท่ีผลิตในสภาวะที่เหมาะสม ไปศึกษาการเปล่ียนแปลง
คุณภาพระหวางการเก็บรักษา โดยแบงการศึกษาออกเปน 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
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4.1 การศึกษาลักษณะซอรปชันไอโซเทอรม (moisture sorption isotherm) 
ศึกษาลักษณะ Sorption isotherm ของตัวอยางเนื้อลําไยบดอบแหงดวยวิธี gravimetric 

method (Labuza, 2000 และ Boonyai, 2007) เก็บตัวอยางเนื้อลําไยบดอบแหงท่ีสภาวะความชื้น
สัมพัทธท่ีแตกตางกัน 8 ระดับ (0-75%) ซ่ึงใหคา aw ในชวง 0-0.75 ในสภาวะสมดุลท่ีอุณหภูมิ 20, 
30 และ 40 องศาเซลเซียส จนตัวอยางเขาสูสภาวะสมดุล จากนั้นนําตัวอยางลําไยบดอบแหงไป
วิเคราะหหาปริมาณความช้ืน และสราง moisture sorption isotherm โดยขอมูลท่ีไดสามารถนําไปใช
ในการทํานายสภาวะการเก็บรักษาท่ีเหมาะสม ซ่ึงความชื้นสัมพัทธท่ีระดับตางๆ นั้นถูกควบคุมโดย
การใชสารละลายเกลืออ่ิมตัวชนิดตางๆ ดังตารางท่ี 3.2 ทดลอง 3 ซํ้า 

 

ตารางท่ี 3.2 สารละลายเกลือท่ีใชสําหรับปรับระดับความช้ืนสัมพัทธของบรรยากาศการเก็บรักษา 
สารละลายเกลือ คา aw ท่ีจุดอ่ิมตัว 

ฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด (P2O5) (Ajax, Australia) 
ลิเทียมคลอไรด (LiCl) (Ajax, Australia) 
โปแตสเซียมอะซีเตต (CH3 COOK) (Ajax, Australia) 
แมกนีเซียมคลอไรด (MgCl2) (Ajax, Australia) 
โปแตสเซียมคารบอเนต (K2CO3) (Ajax, Australia)  
แมกนีเซียมไนเตรต (Mg(NO3)2 (Ajax, Australia) 
โปแตสเซียมไอโอไดด (KI) (Ajax, Australia) 
โซเดียมคลอไรด (NaCl) (Ajax, Australia)  

0 
0.11 
0.22 
0.32 
0.43 
0.52 
0.68 
0.75 

 

ข้ันตอนการทดลองมีดังนี้  
1. เตรียมสารละลายเกลืออ่ิมตัว บรรจุในขวดโหลท่ีเปนแกวและปดสนิทได ท้ิงไว 12 

ช่ัวโมงเพื่อใหเกิดสภาวะอ่ิมตัว และมีผลึกของเกลือหลงเหลืออยูในสารละลาย ใหปริมาณของเหลว
เหนือช้ันของผลึกเกลือหนาประมาณ 2 มิลลิเมตร  

2. นําตัวอยางลําไยอบแหงมาเก็บในขวดโหล เพื่อใหเกิดการปรับสภาพสมมูลระหวาง
ตัวอยางและสารละลายเกลือ เก็บตัวอยางท่ีอุณหภูมิ 20, 30 และ 40 องศาเซลเซียส จนตัวอยางเขาสู
สภาวะสมดุลซ่ึงคา aw จะมีคาเทากับ ความช้ืนสัมพัทธ/100  

3. นําตัวอยางลําไยบดอบแหงวิเคราะหหาปริมาณความช้ืน (AOAC, 2000)  
4. สรางกราฟ Moisture Adsorption Isotherm ของตัวอยางท่ีเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิตางๆ 
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4.2  การศึกษาการเปล่ียนแปลงคุณภาพของเนื้อลําไยแหงระหวางการเก็บรักษา 
นําเนื้อลําไยแหงไปเก็บรักษาท่ีสภาวะความช้ืนสัมพัทธแตกตางกันในระดับท่ีทําใหเนื้อ

ลําไยแหงคงสภาพอยูได 3 ระดับ เก็บท่ีอุณหภูมิ 20, 30 และ 40 องศาเซลเซียส สุมตัวอยางทุก ๆ 5 
วัน เพ่ือวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย เปนเวลา 1 เดือน วิเคราะหคุณภาพของ
ตัวอยางดังนี้ 

 
4.2.1 การวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ 
-  คาสี โดยใชเคร่ืองวัดสี Color Quest II Sphere   
-  ความสามารถในการไหล (flowability) โดยหามุม Slope (Barbosa-Canavas et al., 2005) 

 -  ความสามารถในการคืนรูป (rehydration) (Shittu and Lawal, 2007) 
 -  ความสามารถในการละลาย (solubility) (Shittu and Lawal, 2007) 
 -  อุณหภูมิกลาสทรานซิซัน ดวยเคร่ือง Differentail Scanning Calorimeter (DSC) 
                 (Noisuwan et al., 2008) 
 
 4.2.2 การวิเคราะหคุณภาพทางเคมี 

-  ปริมาณความช้ืน (AOAC, 2000) 
-  คาวอเตอรแอกทิวิต ี(aw)  
-  ปริมาณของแข็งท้ังหมด (AOAC, 2000) 
-  กิจกรรมการตานอนุมูลอิสระ (DPPH scavenging activity) (Ferreiral et al., 2009) 
 
4.2.3 การวิเคราะหคุณภาพทางจุลินทรีย 
-  จํานวนจุลินทรียท้ังหมด (AOAC, 2000) 
-  จํานวนยีสตและรา (AOAC, 2000) 
 
การวิเคราะหผลทางสถิติ 
วิเคราะหขอมูลผลการทดลองทางสถิติโดยการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และ

เปรียบเทียบคาเฉล่ียโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (ไพโรจน, 2535)  
 


