
 

บทที ่3 
อุปกรณ์และวธีิการทดลอง 

 
3.1 วตัถุดิบและอุปกรณ์ 

 
วตัถุดิบทีใ่ช้ในการสกดัและวเิคราะห์สารสกดัจากอาร์ติโชก 

 อาร์ติโชก  3 ส่วน คือ ดอก ใบ และราก  
-  สายพนัธ์ุ อิมพีเรียลสตาร์ 

     -  ทีม่าของพนัธ์ุพชื พื้นท่ีส่งเสริมการเพาะปลูกมูลนิธิโครงการหลวง จงัหวดัเชียงใหม่   
        ไดแ้ก่ 

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง   ความสูงจากระดบันํ้าทะเล         1,400 เมตร 
ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงวดัจนัทร์       ความสูงจากระดบันํ้าทะเล    900-1,200 เมตร 
ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงแม่แฮ           ความสูงจากระดบันํ้าทะเล    1,300 เมตร 
ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย    ความสูงจากระดบันํ้าทะเล    1,200 เมตร   

   
 เอทานอล (Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Germany) 
 เอทานอล (Food grade, องคก์รสุรา) 
 นํ้ากลัน่ 
  
วตัถุดิบทีใ่ช้ในการผลติผลติภัณฑ์แผ่นฟิล์มละลายเร็ว 

 มอลโทเดกซ์ทริน DE 10 
 นํ้า 
 กรดซิตริก 
 โซเดียมอลัจิเนต 
 ซอร์บิทอล 
 Sucralose  
 Microcrystalline cellulose   
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 สารสกดัอาร์ติโชกเขม้ขน้ 
 กล่ินรสเปปเปอร์มินต ์
 สีผสมอาหารสีฟ้า 

 
อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการสกดัสารสกดัจากอาร์ตโิชก 
 เคร่ืองป่ัน (Moulinex: Model DAA7, Mexico) 
 ตูอ้บสุญญากาศ  
 เคร่ืองเขยา่ Shaker Heidolph UNIMAX 2010 

 เคร่ือง Water bath shaker 
 เคร่ืองกรองสุญญากาศ  
 ตะแกรงเบอร์ 4 (600 μm) 
 ขวดสีชาขนาด 15 และ 30 มิลลิลิตร 
 ตูแ้ช่เยอืกแขง็ 
 เคร่ืองระเหยสุญญากาศแบบหมุนเหวี่ยง (Rotary evaporator, Buchi: Model R205 

Rotavapor,V800  Vacuum controller, Japan) 
 ขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร 

 บีกเกอร์ขนาด 50, 100 และ 250 มิลลิลิตร 

 ผา้ขาวบาง 

 กระดาษกรองเบอร์ 4  
 
อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการทาํฟิล์มละลายเร็ว 

 บีกเกอร์ขนาด 600 และ 1,000 มิลลิลิตร 

 แท่งแกว้คน 
 ถว้ยตวง ชอ้น 
 เคร่ืองชัง่แบบดิจิตอล (Vibra: AF-R220E, Japan) 
 เคร่ืองชัง่แบบดิจิตอล (Metler Toldo: PB153, Switzerland) 
 Magnetic stirrer heater (Harmony: HTS-1003, Japan) 
 เคร่ืองป่ัน (Phillip: Model HR2011, Indonesia) 
 บลอ็กพิมพพ์ลาสติกขนาด 13*15 ตารางเซนติเมตร 
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อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์สารสกดัจากอาร์ติโชก 

 ไมโครปิเปต (Micro Pipette) 
 พาราฟิลม์ (Parafilm) 
 ขวดสีชาขนาด 15 มิลลิลิตร 
 ขวดปรับปริมาตรขนาด  5, 10, 50 และ 1,000 มิลลิลิตร 
 บีกเกอร์ขนาด 50, 100 และ 250 มิลลิลิตร 

 Vial สีชา 1.5 มิลลิลิตร 
 กระบอกฉีดยาขนาด 3 และ 5 มิลลิลิตร 
 Nylon syringe filters 13 mm, 0.45 mm 
 ชุดกรองสุญญากาศสาํหรับกรอง mobile phase  
 เคร่ืองชัง่แบบดิจิตอล (Vibra: AF-R220E, Japan) 
 เคร่ืองชัง่แบบดิจิตอล (Metler Toldo: PB153, Switzerland) 
 เคร่ืองวดัค่าการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer, Shimudzu: Model UV-160A, 

Japan) 
 เคร่ืองโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง   (High   performance   liquid  
       chromatography , Agilent: LC1200 series, USA) 
 คอลมัภ ์C18 ( Column, Water: Nova-pak C 3.9*150 mm  steel column, USA) 

 
อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์แผ่นฟิล์มละลายเร็วผสมสารสกดัจากอาร์ติโชก 

 ไมโครมิเตอร์ (Micrometer) 
 บีกเกอร์ขนาด 800 มิลลิลิตร 
 นาฬิกาจบัเวลา 
 ขวดปรับปริมาตรขนาด  5, 10, 50 และ 1,000 มิลลิลิตร 
 เคร่ืองทดสอบระยะเวลาการแตกตวั (Disintegration tester, Pharmatest: PTZ Auto3, 

Germany) 
 กรรไกร 
 ถุงพลาสติกฟอลย์อลูมิเนียม 
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สารเคมีทีใ่ช้ในการวเิคราะห์คุณภาพทางกายภาพและเคมี 

 เมทานอล ความเขม้ขน้ร้อยละ 100 (Analytical grade, Merck, Germany) 
 สารมาตรฐานกรดคลอโรจีนิก (Chlorogenic acid) (Sigma-Aldrich Chemie GmbH, 

Germany) 
 สารละลายโฟลิน Folin-ciocalteu (Merck, Germany) 
 สารดีพีพีเอช (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; DPPH, Merck, Germany) 
 โซเดียมคาร์บอเนต (Sodium Carbonate; Na2CO3, Merck, Germany) 
 เอทิล แอลกอฮอล ์ความเขม้ขน้ร้อยละ 100 (Analytical grade, Absolute Ethanol, 

Merck, Germany) 
 สารมาตรฐานไซนาริน (1,3-dicaffeoylquinic acid, Chromadex INC, US) 
 เมทานอล ความเขม้ขน้ร้อยละ 100 (Analytical grade, Merck, Germany) 
 เอทิล แอลกอฮอล ์ ความเขม้ขน้ร้อยละ 100 (HPLC grade, Absolute Ethanol, 

Merck, Germany) 
 กรดอะซิติก (Absolute Ethanol, J.T.Baker, USA) 
 อะซิโตไนไตรล ์(HPLC grade, Absolute Acetonitrile, Merck, Germany) 
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3.2  วธีิการทดลอง 
 

การศึกษาการพฒันากระบวนการผลิตแผน่ฟิลม์ละลายเร็วผสมสารสกดัจากอาร์ติโชก
เป็นดงัน้ี 
 

อาร์ติโชก (ดอก ใบ และราก)   
  

ลา้งใหส้ะอาด หัน่เป็นช้ินเลก็ๆ 
 

อบท่ีอุณหภมิู 50  องศาเซลเซียส จนไดส่้วนอาร์ติโชกอบแหง้ (ความช้ืนร้อยละ 9-10) 
 

ป่ันใหล้ะเอียด จากนั้นนาํไปร่อนผา่นตะแกรงเบอร์ 4 (600 μm) 
 

ชัง่ส่วนอาร์ติโชกอบแหง้ท่ีบดละเอียดใส่ลงในตวัทาํละลายนํ้า  
(อตัราส่วนส่วนอาร์ติโชกอบแหง้บด:นํ้า   คือ 1:10)   ใส่ลงในฟลาส์ก 

 
นาํไปเขยา่ใน Water bath ควบคุมอุณหภมิูท่ี 85 องศาเซลเซียส นาน 1 ชัว่โมง 

 
กรองแยกกากออกจากสารสกดั 

 
สารสกดัท่ีไดน้าํไประเหยเอาตวัทาํละลายท่ีเป็นนํ้าจนไดส้ารสกดัเขม้ขน้ (TSS 24- 30 °Brix) 

 
ผสมสารสกดัท่ีเขม้ขน้ 0.98 กรัม กล่ินรสเปปเปอร์มินต ์ Sucralose  และสีผสมอาหารลงใน 
ส่วนผสมท่ีใชใ้นการทาํฟิลม์ ไดแ้ก่ นํ้า   Microcrystalline cellulose  มอลโทเดกซ์ทริน 

โซเดียมอลัจิเนต กรดซิตริก (ใหค้วามร้อนกบัส่วนผสมจนอุณหภูมิถึง 100 องศาเซลเซียส   นาน 10 นาที) 
 

ป่ันส่วนผสมใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั  
 

เทใส่ลงพิมพ ์ชัง่นํ้าหนกัของส่วนผสม 45.00±1.00 กรัม ใส่ลงพิมพ ์
 

อบในตูอ้บลมร้อน ควบคุมอุณหภมิูท่ี 50 องศาเซลเซียส นาน 12 ชัว่โมง   
แกะฟิลม์ออกจากพิมพ ์แลว้ตดัใหไ้ดข้นาด 3*2 ตารางเซนติเมตร เกบ็ใส่ในถุงฟอลย์ ปิดผนึกใหส้นิท 

 
ภาพ 3.1 กระบวนการผลิตผลิตภณัฑแ์ผน่ฟิลม์ละลายเร็วผสมสารสกดัจากอาร์ติโชก 
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3.3 แผนการทดลอง 
 
การทดลองที ่1 การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลกิ และสารไซนารินในแต่ละส่วนของอาร์ติโชก 
                         พนัธ์ุอมิพเีรียลสตาร์ (Imperial Star)  
  

การศึกษาปริมาณสารตา้นอนุมูลอิสระ    และสารไซนารินในแต่ละส่วนของอาร์ติโชก 
คือ ส่วนดอก ใบ และราก โดยนาํอาร์ติโชกจากแหล่งเพาะปลูก 4 แห่ง ในพ้ืนท่ีส่งเสริมของมูลนิธิ  
โครงการหลวง คือ 

 
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง   ความสูงจากระดบันํ้าทะเล         1,400 เมตร 
ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงวดัจนัทร์       ความสูงจากระดบันํ้าทะเล    900-1,200 เมตร 
ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงแม่แฮ           ความสูงจากระดบันํ้าทะเล    1,300 เมตร 
ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย    ความสูงจากระดบันํ้าทะเล    1,200 เมตร   
 

ทาํการสกดั   โดยใชต้วัอยา่งสดของแต่ละพ้ืนท่ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ดอก ใบ และ
ราก นาํตวัอยา่งสดแต่ละส่วนมาแยกป่ันพร้อมกบัตวัทาํละลายดว้ยสารละลายเอทานอลร้อยละ 70 มี
อตัราส่วนตวัอยา่ง:ตวัทาํละลายเท่ากบั 1:3 ป่ันนาน 1 นาที เน่ืองจากการป่ันตวัอยา่งสด จะทาํให้
เกิดปฏิกิริยาการเกิดสีนํ้ าตาล ซ่ึงส่งผลต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกไดน้อ้ย เม่ือทาํการวิเคราะห์  
จากนั้นเขยา่ท่ีอุณหภูมิหอ้ง เป็นเวลา 3 ชัว่โมง  วิเคราะห์สารสกดัของพืชอาร์ติโชกสด ดว้ยวิธีการ
ดงัน้ี 

- ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้ งหมด   โดยเคร่ืองสเปกโตรมิเตอร์  ตามวิธี  Folin-
Ciocalteu Colericmethod     

- ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ  โดยเคร่ืองสเปกโตรมิเตอร์ ตามวิธี  DPPH Method 
(Modified: Brand -Williams et al., 1995) 

- ปริมาณสารไซนาริน   โดยเคร่ือง HPLC (Modified: Zhu et al., 2004) 
 

เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติของสารสกดัธรรมชาติ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ในแต่ละส่วนของอาร์ติโชก และแหล่งพื้นท่ีเพาะปลูกต่อการใชเ้ป็นวตัถุดิบในการสกดัสารสกดัจาก
อาร์ติโชก 
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การทดลองที ่ 2   การศึกษากระบวนการสกดัทีมี่ผลต่อคุณลกัษณะและคุณสมบัติของสารสกดั 
              ธรรมชาติจากพชือาร์ติโชก 
 
2.1 การศึกษาชนิดของตัวทาํละลายทีมี่ผลต่อกระบวนการสกดั 

เน่ืองจากชนิดของตวัทาํละลายมีผลต่อกระบวนการสกดั จึงทาํการทดลองเบ้ืองตน้เพื่อ
ศึกษาชนิดของตวัทาํละลาย ไดแ้ก่ นํ้า นํ้าและเอทานอลในอตัราส่วนร้อยละ 10-90 และเอทานอล 
ในการสกดัอาร์ติโชก โดยใชใ้บอาร์ติโชกท่ีผา่นการอบแหง้เป็นตวัแทนในการสกดั (เน่ืองจาก
การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในอาร์ติโชกพนัธ์ุอิมพีเรียลสตาร์ จากประเทศอเมริกา พบวา่ 
ส่วนใบของอาร์ติโชกมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและสารไซนารินสูง (Wang et al., 
2003) เหมาะแก่การนาํมาสกดัเพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ซ่ึงจะช่วยทาํใหว้ิเคราะห์
และเปรียบเทียบความแตกต่างไดง่้ายข้ึน) นาํใบอาร์ติโชกท่ีผา่นการอบแหง้มาบดละเอียด ใช้
ตวัอยา่ง:ตวัทาํละลายเท่ากบั 1:10 ใส่ลงในฟลาส์ก เขยา่ท่ีอุณหภูมิหอ้ง เป็นเวลา 3 ชัว่โมง   สารสกดั
ท่ีไดน้าํไปกรอง  วิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด  ความสามารถใน      
การตา้นอนุมูลอิสระ และปริมาณสารไซนารินของสารสกดัท่ีได ้
 
2.2 การศึกษาอุณหภูมิและเวลาในการสกดัทีมี่ผลต่อคุณลกัษณะของสารสกดัจากพชือาร์ติโชก 

การทดลองน้ีเป็นการศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาในการสกดั ท่ีมีผลต่อคุณลกัษณะ
และคุณสมบติัในการสกดัสารสกดัจากวตัถุดิบอาร์ติโชกแหง้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินผล
ของกระบวนการสกดัสารสกดัจากส่วนของอาร์ติโชกท่ีทาํการคดัเลือกมาจากผลการทดลองท่ี 1 ดว้ย
ชนิดของตวัทาํละลายจากผลการทดลองท่ี 2.1 ต่อค่าความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ ปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด และปริมาณสารไซนาริน ทาํการผนัแปรปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวน      
การสกดัสารสกดัคือ อุณหภูมิและเวลาท่ีใชใ้นการสกดั วางแผนการทดลองแบบ 22 Factorial 
experiment in Central Composite Design (ไพโรจน์, 2547) ซ่ึงระดบัปัจจยัของการทดลองและ
ระดบัปัจจยัของแต่ละส่ิงทดลองแสดงดงัตารางท่ี 3.1 และ 3.2 ตามลาํดบั 
 
ตารางที ่3.1 ระดบัปัจจยัของการศึกษาผลของอุณหภูมิของตวัทาํละลาย    และเวลาในการสกดั        
                   สารสกดั 

ปัจจัย ระดับสูง (+1) ระดับตํ่า (-1) 
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 76 34 
เวลา (ชัว่โมง) 7  2  
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ทาํการกาํหนดจุดท่ีทาํการศึกษา ตามแผนการทดลองแบบ 22 Factorial experiment in 
Central Composite Design ไดด้งัน้ี 

 
ตารางที ่3.2  แผนการทดลองแบบ 22 Factorial experiment in Central Composite Design ใน

การศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาในการสกดัสารสกดั 

ส่ิงทดลอง รหัสปัจจัย 
อุณหภูมิ 

(องศาเซลเซียส) 
เวลา 

1 (1) 34 (-1) 2 ชัว่โมง  (-1) 
2 a 76 (+1) 2 ชัว่โมง (-1) 
3 b 34 (-1) 7 ชัว่โมง  (+1) 
4 ab 76 (+1) 7 ชัว่โมง  (+1) 
5 -αa 25 (-1.414) 4 ชัว่โมง 30 นาที (0) 
6 +αa 85 (+1.414) 4 ชัว่โมง 30 นาที (0) 
7 -αb 55 (0) 1 ชัว่โมง (-1.414) 
8 +αb 55 (0) 8 ชัว่โมง (+1.414) 
9 Cp1 55 (0) 4 ชัว่โมง 30 นาที (0) 
10 Cp2 55 (0) 4 ชัว่โมง 30 นาที (0) 

 
นาํตวัอยา่งแหง้มาบด อตัราส่วนตวัอยา่งแห้งต่อตวัทาํละลาย 1:10 ทาํการเขยา่ภายใต้

นํ้ าท่ีควบคุมอุณหภูมิ โดยใชเ้คร่ือง Water bath shaker สารสกดัท่ีไดจ้ะกรองผา่นกระดาษกรอง
เบอร์ 4 เก็บไวใ้นขวดสีชาท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ก่อนนาํไปวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีทั้ง
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด  ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ ปริมาณสารไซนาริน 
และผลผลิตของสารสกดั   นาํผลการทดลองท่ีไดว้ิเคราะห์ค่าทางสถิติ 

สารสกดัอาร์ติโชกจากการทดลองท่ี 2.2 นาํมาทาํใหเ้ขม้ขน้ภายใตส้ภาวะสุญญากาศ
โดยใชเ้คร่ืองระเหยสุญญากาศแบบหมุนเหวี่ยง (Rotary evaporator, Buchi: Model R205 Rotavapor, 
V800  Vacuum controller, Japan) ควบคุมอุณหภูมิท่ี 50 องศาเซลเซียสจนไดส้ารสกดัท่ีเขม้ขน้ (TSS 
24-30 °Brix) เพ่ือกาํจดันํ้าซ่ึงเป็นตวัทาํละลาย ทาํใหไ้ดส้ารสกดัท่ีเขม้ขน้ข้ึน ซ่ึงจะใชส้ารสกดัท่ี
เขม้ขน้เป็นส่วนผสมของฟิลม์ละลายเร็ว 
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การทดลองที ่ 3   การศึกษาสูตรในการผลติแผ่นฟิล์มละลายเร็วผสมสารสกดัจากอาร์ติโชก 
 

การทดลองน้ีเป็นการศึกษาส่วนผสมในการทาํฟิลม์ละลายเร็วท่ีมีผลต่อคุณลกัษณะ และ
การยอมรับของผูบ้ริโภคต่อฟิลม์ละลายเร็วทีทาํการพฒันาข้ึน โดยอา้งอิงสูตรเบ้ืองตน้จากผลิตภณัฑ ์
Ice shock strips peppermint flavor ดงัน้ี 
 
  แป้งขา้วโพด                ร้อยละ 94.99  
  ไซลิทอล    ร้อยละ  2.70   
  คาราจีแนน    ร้อยละ  1.00    
  กรดซิตริก    ร้อยละ  0.30    
  Aspartame   ร้อยละ  0.10 
  สีและนํ้ามนัเปปเปอร์มินต ์ ร้อยละ  0.91 

 
พิจารณาขอ้มูลส่วนผสมท่ีมีผลต่อคุณลกัษณะของฟิลม์ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ลกัษณะของแผน่ 

ฟิลม์ ความหนาของแผน่ฟิลม์ ความสามารถในการละลาย จึงเลือกนาํส่วนผสมหลกัมาทาํการผนัแปร
ปริมาณส่วนผสม โดยวางแผนการทดลองแบบ Mixture design ผนัแปรส่วนผสมดงัน้ี แป้งขา้วโพด 
ซอร์บิทอล และสารสกดัเขม้ขน้ ปริมาณส่วนผสมท่ีทาํการผนัแปรแสดงดงัตารางท่ี 3.3 
 
 
กาํหนดส่วนผสมคงท่ี ดงัน้ี      กรดซิตริก  ร้อยละ    0.01 

นํ้ามนัเปปเปอร์มินต ์ ร้อยละ    0.70 
Sucralose  ร้อยละ    0.007 
นํ้า                ร้อยละ   97.28 
(ปริมาณทั้งหมดเป็น 98 กรัม) 
สีผสมอาหารสีฟ้า  20  ไมโครลิตร 
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ตารางที ่3.3 ส่ิงทดลองในการวางแผนการทดลองแบบ Mixture design ของผลิตภณัฑแ์ผน่ฟิลม์ 
                     ละลายเร็ว (โดยกาํหนดปริมาณทั้งหมดเป็น 2 กรัม) 
สูตรที ่ สารสกดัจากอาร์ติโชกเข้มข้น  (กรัม) แป้งข้าวโพด (กรัม) ซอร์บิทอล (กรัม) 

1 1.10 0.70 0.20 
2 0.75 0.45 0.80 
3 0.65 0.86 0.50 
4 0.20 1.00 0.80 
5 0.80 1.00 0.20 
6 1.10 0.45 0.45 
7 0.47 0.72 0.80 
8 0.86 0.58 0.56 
9 0.87 0.78 0.34 
10 0.50 0.86 0.65 
11 0.20 1.00 0.80 
12 0.80 1.00 0.20 

 
นาํส่วนผสมทั้งหมด ใหค้วามร้อนจนมีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส จากนั้นทาํการคน

ต่อไปเร่ือยๆ เพื่อใหส่้วนผสมเป็นเน้ือเดียวกนั   ลดอุณหภูมิลงเหลือ  50 องศาเซลเซียส จึงผสมสาร
สกดัอาร์ติโชก กล่ินรสเปปเปอร์มินต ์ Sucralose  และสีผสมอาหารใหเ้ขา้กนั แลว้ลดอุณหภูมิเหลือ 
40 องศาเซลเซียส จึงข้ึนรูปในลกัษณะของฟิลม์ โดยเทลงบนแม่พิมพ ์ นาํไปอบท่ีอุณหภูมิ 50    
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชัว่โมง เม่ือฟิลม์แหง้แลว้จึงแกะออกจากแม่พิมพ ์ ตดัแผน่ฟิลม์ใหไ้ด้
ขนาด 2x2 เซนติเมตร (Modified: พรชยั, 2550; Cilurzo et al., 2008) นาํมาวดัค่าคุณภาพของ
แผน่ฟิลม์ละลายเร็ว ดงัน้ี 
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คุณสมบัติทางกายภาพ 
- ความหนาของแผน่ฟิลม์   โดยใชไ้มโครมิเตอร์ (ภูริวฒัน์, 2550) 
- ความสามารถในการแตกตวั     นาํแผน่ฟิลม์ขนาด 2x2 เซนติเมตร มาใส่ในช่องของเคร่ือง

ทดสอบระยะเวลาการแตกตวั ซ่ึงจะใชน้ํ้ ากลัน่ปริมาตร 800 มิลลิลิตร (ควบคุมอุณหภูมิท่ี 37±2 
องศาเซลเซียส) เปิดเคร่ืองทาํงานจบัเวลาจนแผน่ฟิลม์แตกกระจายตวัผา่นตะแกรงไปหมด (ภูริวฒัน์
, 2550) 

- ความสามารถในการละลาย  นาํแผน่ฟิลม์ขนาด 2x2 เซนติเมตร มาทดสอบกบัผูบ้ริโภค
จาํนวน 50 คนโดยจบัเวลาในการอมจนกระทัง่แผน่ฟิลม์ละลายหมด (ภูริวฒัน์, 2550) 

 
คุณสมบัติทางเคมี 

- ความช้ืน  โดยใชตู้อ้บลมร้อน (AOAC, 2005) 
 

คุณสมบัติทางประสาทสัมผสั 

- ทาํการทดสอบทางค่าประสาทสมัผสั โดยศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑท่ี์
ไดรั้บการพฒันา  โดยใชแ้บบสอบถามแบบ (9-point hedonic scale)  กบัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย 
(N=50) (ไพโรจน์, 2535) 
 

ผลการทดลองท่ีไดจ้ะนาํไปวเิคราะห์ ประเมินผลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป Design-
Expert Version 7.1.6 เพื่อหาส่วนผสมท่ีเหมาะสมในการทาํฟิลม์ 
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การศึกษาคุณภาพของผลติภัณฑ์แผ่นฟิล์มละลายเร็วผสมสารสกดัอาร์ติโชก 
 

นาํผลิตภณัฑแ์ผน่ฟิลม์ละลายเร็วผสมสารสกดัอาร์ติโชกโดยใชสู้ตรและกรรมวิธีการผลิตท่ี
เหมาะสมมาประเมินคุณภาพดงัน้ี 

 
คุณสมบัติทางกายภาพ 

- ความหนาของแผน่ฟิลม์  โดยใชไ้มโครมิเตอร์ (ภูริวฒัน์, 2550) 
- ความสามารถในการแตกตวั    นาํแผน่ฟิลม์ขนาด 2x2 เซนติเมตร มาใส่ในช่องของเคร่ือง

ทดสอบระยะเวลาการแตกตวั ซ่ึงจะใชน้ํ้ ากลัน่ปริมาตร 800 มิลลิลิตร (ควบคุมอุณหภูมิท่ี 37±2 
องศาเซลเซียส) เปิดเคร่ืองทาํงาน และจบัเวลาจนแผน่ฟิลม์แตกกระจายตวัผา่นตะแกรงไปหมด            
(ภูริวฒัน์, 2550) 

- ความสามารถในการละลาย  นาํแผน่ฟิลม์ขนาด 2x2 เซนติเมตร มาทดสอบกบัผูบ้ริโภค
จาํนวน 50 คนโดยจบัเวลาในการอมจนกระทัง่แผน่ฟิลม์ละลายหมด (ภูริวฒัน์, 2550) 

 
คุณสมบัติทางเคมี 

- ความช้ืน โดยใชตู้อ้บลมร้อน (AOAC, 2005) 
- ปริมาณสารไซนาริน โดยเคร่ือง HPLC  (Modified: Zhu et al., 2004) 
 

คุณสมบัติทางประสาทสัมผสั 

ทาํการทดสอบทางค่าประสาทสมัผสั โดยศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑท่ี์
ไดรั้บการพฒันา  โดยใชแ้บบสอบถามแบบ (9-point hedonic scale)  กบัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย 
(N=200) (ไพโรจน์, 2535) 

 
 


