
บทที่ 3 
อุปกรณ สารเคมีและวธิีการทดลอง 

 
3.1 อุปกรณ 
 1. กระบอกตวง (PYREX®, Germany) 
 2. ขวดพิคโนมิเตอร (Union Science Co., Ltd., Thailand) 
 3. ขาต้ังและกรวยพลาสติก 
 4. เคร่ืองช่ัง (CP224S Sartorius, Scientific Promotion Co., Ltd., Thailand) 
 5. เคร่ืองวัดความชื้นสัมพัทธ (AP-104, Sila Research Co., Ltd., Thailand) 
 6. เคร่ืองวัดคาวอเตอรแอคติวิตี (aw) (AquaLab รุน TE3, Decagon Devices, Inc Pullman, 
USA) 
 7. เคร่ืองวัดปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายได (N-10E, Atago Co., Ltd., Japan) 
 8. เคร่ืองวิเคราะหจุดหลอมเหลว (DSC) (Diamon DSC, Perkin Elmer, USA) 
 9. เคร่ืองวัดคาสี (Chroma Meter CR 300 Series, Minolta: CR-300, Japan) 
 10. เคร่ืองเหวีย่ง (Heraeus : Megafuge 1.0R, Germany) 
 11. เคร่ืองอบแหงแบบพนฝอย (APV Anhydro As, Denmark) และหัวฉีดพนดวยระบบ
ความดัน (pressure nozzle) 
 12. ตูดูดควัน (Toplab, Toplab Design & Technology Co., Ltd., Thailand) 
 13. ตูบม (IB-01E, Jeio Tech Co., Ltd., Korea) 
 14. ตูอบลมรอน (Memmert, USA) 
 15. ถวยอะลูมิเนียมสําหรับการวิเคราะหหาความช้ืน  
 16. บีกเกอร (PYREX®, Germany) 
 17. หลอดเหวี่ยง (Union Science Co., Ltd., Thailand) 
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3.2 สารเคมี 
 1. Gum arabic (Starlight products, France) 
 2. Lithium chloride (LiCl) (Ajax Finechem, Australia) 
 3. Magnesium chloride (MgCl2.6H2O) (Ajax Finechem, Australia) 
 4. Magnesium nitrate (Mg(NO3)2.6H2O) (Ajax Finechem, Australia) 
 5. Maltodextrin DE 11 (Biochemika grade: Fluka, Germany) 
 6. Modified Tapioca Starch FA1604 (Siam modified starch, Thailand) 
 7. Petroleum ether (Labscan, Thailand) 
 8. Phosphorus pentoxide (P2O5) (Ajax Finechem, Australia) 
 9. Potassium acetate (CH3COOK) (Ajax Finechem, Australia) 
 10. Potassium carbonate (K2CO3) (Ajax Finechem, Australia) 
 11. Potassium iodide (KI) (Ajax Finechem, Australia) 
 12. Sodium chloride (NaCl) (Ajax Finechem, Australia) 
  
3.3 วิธีการทดลอง 
 3.3.1 การเตรียมน้ําลําไย 
 นําลําไยสดพันธุดอมาลางน้ําใหสะอาด ควานเมล็ดออก แกะเปลือก และปนเนื้อลําไยให
ละเอียด แลวนําไปสลัดเหวี่ยงผานถุงกรองแบบละเอียด เพื่อแยกน้ําลําไย และกากออกจากกัน 
จากน้ันนําน้ําลําไยไปตมทันที เพื่อทําลายจุลินทรียและเอนไซม และเค่ียวท่ีระดับไฟออนใหเขมขน
ถึง 30 องศาบริกซ การเค่ียวไฟออนประมาณ 2 ช่ัวโมง จะทําใหไดน้ําลําไยสีเหลือง และมีกล่ินหอม
ของลําไย ซ่ึงเปนลักษณะท่ีผูบริโภคคุนเคย นําน้ําลําไยเขมขนบรรจุในถุงพลาสติกเคลือบอลูมิเนียม
และเก็บแชเยือกแข็งเพื่อนําไปใชในข้ันตอนตอไป   
 
 3.3.2 การหาชนิดและความเขมขนของสารชวยทําแหงท่ีเหมาะสม 
 สารชวยทําแหง 3 ชนิด ไดแก มอลโตเดกซตริน สตารชดัดแปร และกัมอะราบิก มาผสม
กัน เปนสูตรการทดลอง เพื่อชวยในการทําแหงน้ําลําไย โดยวางแผนการทดลองแบบ Mixture 
Design ไดสูตรทดลอง ดังตารางท่ี 3.1 
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 ปริมาณมอลโตเดกซตริน สตารชดัดแปร และกัมอะราบิก (รอยละ)   
ระดับ      ต่ํา สูง 
มอลโตเดกซตริน (รอยละ)  55 85 
สตารชดัดแปร (รอยละ)   10 30 
กัมอะราบิก (รอยละ)   5 15 
 

ตารางท่ี 3.1 แผนการทดลองแบบ Mixture Design 

ส่ิงทดลองท่ี มอลโตเดกซตริน สตารชดัดแปร กัมอะราบิก  
1 65 20 15 
2 75 10 15 
3 65 30 5 
4 70 20 10 
5 75 10 15 
6 85 10 5 
7 55 30 15 
8 65 30 5 
9 80 10 10 
10 55 30 15 
11 85 10 5 
12 65 25 10 
13 75 15 10 
14 75 20 5 

 
 จากนั้นนําสารผสมชวยทําแหงแตละอัตราสวนไปผสมกับน้ําลําไย โดยใชปริมาณสารผสม
ชวยทําแหง 0.6 กรัม/กรัมของปริมาณของแข็งท่ีละลายไดในน้ําลําไย ปรับปริมาณของแข็งท่ีละลาย
ได 40 องศาบริกซ (ธัญนิชา, 2552) นําสวนผสมท่ีไดท้ังหมดไปอบแหงแบบพนฝอย ใชอุณหภูมิลม
รอนขาเขา 175 องศาเซลเซียส ขาออก 75±2 องศาเซลเซียส (ธัญนิชา, 2552) โดยใชเวลาการอบแหง
ตัวอยางละ  1 ช่ัวโมง เก็บตัวอยางอาหารผง บรรจุในถุงพลาสติกเคลือบอะลูมิเนียม เก็บในท่ีแหง 
และเย็น วิเคราะหปริมาณผลผลิต และคุณภาพของเครื่องดื่มลําไยผง ดังนี้   
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 3.3.2.1 การคํานวณหารอยละผลผลิต 

  ปริมาณผลผลิต (รอยละ) = น้ําหนกัของแข็งสุดทาย   × 100  
           น้ําหนักของแข็งเร่ิมตน 
 
 3.3.2.2 การวิเคราะหสมบัติทางเคมี 
 (1) วิเคราะหปริมาณของแข็งท้ังหมด (ภาคผนวก ก-6) 
 ปริมาณของแข็งท้ังหมด (รอยละของน้ําหนัก) = 100 – ปริมาณความชื้นท้ังหมด 

 (2) คาวอเตอรแอคติวิตี 
 เคร่ืองดื่มลําไยผงวิเคราะหคา aw โดยนําเคร่ืองดื่มลําไยผงใสในตลับใหมีปริมาณของ
เคร่ืองดื่มลําไยผง 1 สวน 3 ของตลับ จากน้ันนําเขาไปวัดคา aw ดวยเคร่ืองวัดคา aw ท่ีอุณหภูมิ 25 
องศาเซลเซียส Chirife et al. (2006)    
 (3) ปริมาณความชื้น  
 เคร่ืองดื่มลําไยผงวิเคราะหปริมาณความชื้น โดยดัดแปลงวิธีวิเคราะหจากวิธีของ AOAC 
(2000) คือ ใชเคร่ืองดื่มลําไยผงปริมาณประมาณ 2-5 กรัม ใสในถวยหาความช้ืนพรอมฝาท่ีอบ และ
ช่ังน้ําหนักกอนอบ นําเขาไปอบในตูอบลมรอน ท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส โดยอบเปนเวลา 16-
18 ช่ัวโมง นําออกมาทําใหเย็นในโถดูดความช้ืน เปนเวลา 30-45 นาที ช่ังน้ําหนักหลังอบ 
คํานวณหาปริมาณความช้ืน (ภาคผนวก ก-7)    
 
 3.3.2.3 การวิเคราะหสมบัติทางกายภาพ 
 (1) การวัดคาสี โดยใชระบบ CIE L* a* b*  
 เคร่ืองดื่มลําไยผงวิเคราะหคาสีระบบ CIE L* a* b* (Commission International de I’ 
Eclairage) โดยอางอิง และดัดแปลงจากวิธีของ Fernandez et al. (2003) โดยนําตัวอยางมาวิเคราะห
ดวยเคร่ืองวัดคาสี Color Quest II Colorimeter ระบบ CIE L* a* b* 
 (2) การวัดอุณหภูมิกลาสทรานซิชัน ดวยวิธี DSC ตามวิธีของ Boonyai (2007) (ภาคผนวก 
ก-1) 
 (3) ความสามารถในการละลาย   
 เคร่ืองดื่มลําไยผงวิเคราะหความสามารถในการละลายโดยใชวิธีของ Shittu and Lawal 
(2007) ใชเคร่ืองดื่มลําไยผงปริมาณประมาณ 1 กรัม ใสในหลอดเหวี่ยง เติมน้ํา 10 มิลลิลิตร ผสมให
ละลายท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส แลวนําไปเหวี่ยงท่ีความเร็ว 3000 รอบตอนาที นาน 10 นาที เท
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ของเหลวสวนท่ีใส (supernatant) ใสในกระปองอะลูมิเนียม อบท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 24 ช่ัวโมง คํานวณหาความสามารถในการละลาย (รอยละ) (ภาคผนวก ก-2)  
 (4) ความสามารถในการไหล โดยใชวิธีวัดมุมกอง  
 เคร่ืองดื่มลําไยผงวิเคราะหความสามารถในการไหลดวยวิธีวัดมุมกอง โดยดัดแปลงวิธีของ 
Shittu and Lawal (2007) ใชกรวยขนาด 250 มิลลิลิตร นําไปแขวนไวท่ีชุดขาต้ัง ท่ีกําหนดความสูง
ใหสวนปลายกรวยอยูหางสูงจากพ้ืน 15 เซนติเมตร ใสตัวอยางลงไปในกรวย โดยใชตัวอยาง 30 
กรัม เทใหตัวอยางไหลตกตามแรงโนมถวงจนหมด นําภาพมุมกองท่ีไดจากการบันทึกไปวัดขนาด
มุมกอง (ภาคผนวก ก-3)  
 (5) ความหนาแนนรวม และความหนาแนนของอนุภาค 
 - การวิเคราะหความหนาแนนรวม   
 เคร่ืองดื่มลําไยผงวิเคราะหความหนาแนนรวมโดยใชวิธีของ Jinapong et al. (2008) นํา
ตัวอยางเคร่ืองดื่มลําไยผงใสลงไปในกระบอกตวง ขนาด 25 มิลลิลิตร โดยใหตัวอยางมีปริมาณ 10 
มิลลิลิตร ทําเคร่ืองหมาย และช่ังน้ําหนัก ปริมาตรของตัวอยางจะอานจากกระบอกตวง จากนั้นนํามา
คํานวณคาความหนาแนนของผง (ρbulk) โดยใชความสัมพันธระหวางมวล/ปริมาตร นํามาคํานวณหา
คาความหนาแนนรวม (ภาคผนวก ก-4)       
 - การวิเคราะหความหนาแนนของอนุภาค  
 เคร่ืองดื่มลําไยผงวิเคราะหความหนาแนนของอนุภาคโดยใชวิธีของ Barbosa-Canovas et 
al. (2005) โดยช่ังน้ําหนักของขวดพิคโนมิเตอร น้ําหนักของขวดพิคโนมิเตอรท่ีเติมปโตรเลียม
อีเทอรลงไป จากนั้นเติมตัวอยางลงในขวดพิคโนมิเตอร แลวช่ังน้ําหนัก เติมปโตรเลียมอีเทอรลงไป
จนเต็มขวดพิคโนมิเตอร เขยาจนอนุภาคแขวนลอย แลวช่ังน้ําหนัก คํานวณความหนาแนนของ
อนุภาค (ภาคผนวก ก-5)   
 
 3.3.2.4 การทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส 
 เคร่ืองดื่มลําไยผงทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผูบริโภค ใชผูทดสอบชิม
จํานวน 50 คน ดวยวิธี 9 points Hedonic scoring test (ไพโรจน, 2535) เพื่อประเมินความชอบใน
ดานสี กล่ิน รสชาติ การชงละลาย และความชอบโดยรวม โดยควบคุมอุณหภูมิของน้ํารอนท่ี 80 
องศาเซลเซียส และอัตราสวนการชงของเคร่ืองดื่มลําไยผงตอน้ําเทากับ 4:10  
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 3.3.2.5 คัดเลือกสูตรสารท่ีเหมาะสม 
 คัดเลือกสูตรสารท่ีเหมาะสมจากสมบัติกายภาพ เคมี และการยอมรับทางประสาทสัมผัส
ขางตน โดยใชโปรแกรม design expert ในการวิเคราะหผลการทดลอง  
  
 3.3.3 การหาสภาวะการอบแหงลําไยผงท่ีเหมาะสม 
 สูตรเคร่ืองดื่มลําไยผงท่ีเหมาะสมจากข้ันตอนท่ี 3.3.2 มาทดลองหาสภาวะการผลิตท่ี
เหมาะสม โดยแปรระดับอุณหภูมิลมรอนขาเขา 3 ระดับ (165-185 องศาเซลเซียส) (พิพัฒน และ
คณะ, 2548) ควบคุมอัตราการปอนใหคงท่ีทุกการทดลอง ออกแบบการทดลองแบบ Completely 
Randomized Design (CRD) โดยทําการอบแหงตัวอยางละ 1 ช่ัวโมง เก็บตัวอยางอาหารผง บรรจุใน
ถุงพลาสติกเคลือบอลูมิเนียม เก็บในท่ีแหง และเย็น คํานวณปริมาณผลผลิต และประสิทธิภาพการ
อบแหงของเคร่ืองดื่มลําไยผงดังนี้   
 3.3.3.1 การวิเคราะหประสิทธิภาพการผลิต 
 (1) Thermal efficiency  

 - Overall thermal efficiency (ภาคผนวก ก-8) 

  ηoverall = 
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 - Evaporative efficiency (ภาคผนวก ก-9) 

  ηoverall = 
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 เม่ือ T1 = อุณหภูมิลมรอนขาเขา 
         T2 = อุณหภูมิลมรอนขาออก 
         T0 = อุณหภูมิบรรยากาศแวดลอม 
         Tsat = adiabatic saturation temperature 
 
 3.3.3.2 การคํานวณหารอยละผลผลิต (ภาคผนวก ก-10) 

  ปริมาณผลผลิต (รอยละ) = น้ําหนกัของแข็งสุดทาย   × 100  
           น้ําหนักของแข็งเร่ิมตน 
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 3.3.3.3 การวิเคราะหสมบัติทางเคมี 
 (1) คาวอเตอรแอคติวิตี เชนเดียวกันกับตอนท่ี 3.3.2.2 
 (2) ปริมาณความช้ืน (ภาคผนวก ก-7) 
 
 3.3.3.4 การวิเคราะหสมบัติทางกายภาพของลําไยผง 
  (1) การวัดคาสี โดยใชระบบ CIE L* a* b* เชนเดียวกันกับตอนท่ี 3.3.2.3 
 (2) การวัดอุณหภูมิกลาสทรานซิชัน ดวยวิธี DSC ตามวิธีของ Boonyai (2007) (ภาคผนวก 
ก-1) 
 (3) ความสามารถในการละลาย (ภาคผนวก ก-2) 
 (4) ความสามารถในการไหล โดยใชวิธีวัดมุมกอง (ภาคผนวก ก-3) 
 (5) ความหนาแนนรวม และความหนาแนนของอนุภาค 
  - การวิเคราะหความหนาแนนรวม (ภาคผนวก ก-4)       
  - การวิเคราะหความหนาแนนของอนุภาค (ภาคผนวก ก-5) 
 
 3.3.3.5 การทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส 
 เคร่ืองดื่มลําไยผงทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผูบริโภค ใชผูทดสอบชิม
จํานวน 50 คน ดวยวิธี 9 points Hedonic scoring test (ไพโรจน, 2535) เพื่อประเมินความชอบใน
ดานสี กล่ิน รสชาติ การชงละลาย และความชอบโดยรวม โดยควบคุมอุณหภูมิของน้ํารอนท่ี 80 
องศาเซลเซียส และอัตราสวนของเคร่ืองดื่มลําไยผงตอน้ําเทากับ 4:10 โดยวางแผนการทดลองแบบ 
Randomized Complete Block Design (RCBD) 
 
 3.3.3.6 วิเคราะหผลทางสถิติ และการคัดเลือกสภาวะการอบแหง 
 วิเคราะหขอมูลผลการทดลองทางสถิติ โดยการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และ
เปรียบเทียบคาเฉล่ียโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (ไพโรจน, 2535) คัดเลือกสภาวะ
การอบแหงท่ีเหมาะสมจากสมบัติดานตางๆ 
 
 3.3.4 การศึกษาลักษณะซอรปชันไอโซเทอรมของเคร่ืองดื่มลําไยผง 
 ศึกษาลักษณะซอรปชันไอโซเทอรมของเคร่ืองดื่มลําไยผง โดยใชวิธี Gravimetric method 
ตาม Bell and Labuza (2000) โดยการเก็บตัวอยางลําไยผงท่ีสภาวะความช้ืนสัมพัทธแตกตางกัน 8 
ระดับ (รอยละ 0-75) ท่ีอุณหภูมิ 20, 30 และ 40 องศาเซลเซียส จนตัวอยางเขาสูสภาวะสมดุล 
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จากนั้นนําตัวอยางเคร่ืองดื่มลําไยผงมาวิเคราะหหาปริมาณความช้ืน และสรางซอรปชันไอโซเทอรม
ของตัวอยาง วิเคราะหแบบจําลองทางคณิตศาสตรท่ีเหมาะสม เพื่อใชในการทํานายซอรปชันไอโซ
เทอรมท่ีอุณหภูมิอ่ืนๆ ในชวง 20 - 40 องศาเซลเซียส     
 3.3.5 การศึกษาการเปล่ียนแปลงคุณภาพระหวางการเก็บรักษา  
 เคร่ืองดื่มลําไยผงเก็บรักษาในสภาวะความช้ืนสัมพัทธท่ีไมกอใหเกิดการเหนียวเกาะติดกัน
ท่ีอุณหภูมิ 20, 30 และ 40 องศาเซลเซียส เพื่อวิเคราะหการเปล่ียนแปลงคุณภาพทางกายภาพ เคมี 
และจุลชีววิทยา ดังนี้  
 - สมบัติทางเคมี ไดแก คาวอเตอรแอคติวิตี และปริมาณความชื้น เชนเดียวกันกับตอนท่ี 
3.3.2.2  
 - สมบัติทางกายภาพ ไดแก การวัดคาสี โดยใชระบบ CIE L* a* b* ความสามารถในการ
ละลาย ความสามารถในการไหล โดยใชวิธีวัดมุมกอง ความหนาแนนรวม และความหนาแนนของ
อนุภาค เชนเดียวกันกับตอนท่ี 3.3.2.3 
 - วิเคราะหทางจุลชีววิทยา (ภาคผนวก ก-11)  
 - การทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส เชนเดียวกันกับตอนท่ี 3.3.3.5  
 - วิเคราะหผลทางสถิติ และการคัดเลือกสภาวะการเก็บรักษา เชนเดียวกันกับตอนท่ี 3.3.3.6 
 
 
   
  
 
 


