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ภาคผนวก  ก  วิธีการวัดความหนืด 

วิธีใช้เคร่ืองวัดความหนืด  Brookfield viscometer  Model DV-II 

1. ปรับลกูน า้ให้อยูท่ี่จดุกึ่งกลางของกรอบ  เพ่ือตัง้เคร่ืองให้สมดลุ 

2. ก่อนเปิดเคร่ืองให้ใส ่ guard 

3.  เปิด  switch  ซึ่งอยู่ด้านหลงัฐานของเคร่ืองทางขวามือ  จอปรากฏ remove spindle press 
any key 

4.  กดปุ่ มอะไรก็ได้  1 ครัง้ รอจนหน้าจอจะปรากฏ  replace spindle press any key  (ใช้เวลา
ประมาณ  15 วินาที)  กดปุ่ มอะไรก็ได้  1 ครัง้  หน้าจอจะปรากฏ   

 

6.  ใสต่วัอย่างให้เรียบร้อย  (การเตรียมตวัอย่างใช้บีกเกอร์ขนาด  600  ml.  ใสต่วัอย่างปริมาตร  
500 ml.  จุ่มเขม็ลงในตวัอย่างจนถึงระดบัขีด  Mark  ท่ีกึ่งกลางเขม็  โดยใช้มือด้านหนึ่งจบัแกน
ของมอเตอร์ให้น่ิง  ตอ่เขม็เข้ากบัแกนของมอเตอร์  หมนุตามเขม็นาฬิกาจนแนน่) 

7. กด  Select Spindle  เพ่ือเลือกเบอร์ของเขม็ให้ตรงกบัเขม็ท่ีน ามาใช้  เชน่  01, 02, 03  แล้ว
กดSelect Spindle  อีกครัง้เพ่ือให้เคร่ืองบนัทึก  จากนัน้กดปุ่ ม  Motor on/off  เพ่ือเปิดเคร่ือง 

8.  กดปุ่ ม  Set speed  เพ่ือก าหนดความเร็วรอบในการหมนุ  โดยจะต้องก าหนดคา่เร่ิมต้นท่ีคา่
น้อย ๆ  ก่อน  เชน่  10  rpm  แล้วกด Set speed อีกครัง้เพ่ือให้เคร่ืองบนัทกึ  การเลือกความเร็ว
รอบในการหมนุควรจะให้มคีา่ใกล้ 100  % TORQUE  (ความเร็วรอบสงูสดุท่ีใช้จะมีคา่ไมเ่กิน 200  
rpm) 

9.  การเปลี่ยนความเร็วรอบ  ให้กลบัไปท าตามข้อ 8  ใหม ่ การเปลี่ยนความเร็วรอบจะต้องเพ่ิมคา่
ครัง้ละน้อยๆ  เช่น  10  rpm  จนกวา่คา่  torque  จะมีคา่เข้าใกล้หรือเท่ากบั  100%   

-  ถ้าคา่  TORQUE  ขึน้  error  แสดงวา่ใช้ความเร็วรอบมากเกินไปต้องลดความเร็วรอบลง 

-  ถ้าคา่  TORQUE  มีคา่ต ่า  ทัง้ท่ีตัง้คา่ความเร็วรอบ  (rpm)  สงูสดุแล้ว  แสดงวา่เขม็ท่ีใช้  

cP 0.00    ----------------  C 

OFF RPM               % 0.0 
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ไมเ่หมาะสม  ให้เปลีย่นหวัเขม็ใหม ่ โดยท าการลดคา่ความเร็วรอบลงทีละน้อย  จนมีคา่ความเร็ว
รอบถึง  0  แล้วท าการกดปุ่ ม  motor on/off  เพ่ือให้ motor off  แล้วจึงท าการเปลีย่นหวัเขม็  
หลงัจากนัน้ท าการกด motor on อีกครัง้  และท าตามขัน้ตอนท่ี 7  ใหมต่อ่ไป 

 เมื่อวดัคา่เสร็จ  ก็ลดความเร็วรอบลงครัง้ละน้อยๆ  ให้คา่ถงึศนูย์  แล้วกดปุ่ ม  motor off   
ให้  motor  หยดุท างาน  และปิด  switch  ท าความสะอาดเคร่ืองมือและอปุกรณ์ให้เป็นระเบียบ
และถกูต้อง 
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ภาคผนวก ข วิธีการวัดค่าเนือ้สัมผัส  

วิธีการวัดค่าเนือ้สัมผัสด้วยเคร่ือง Texture Analyzer 

1. การใส่  Load cell  และการประกอบเคร่ือง 

-  Load cell  มี  2  ขนาด  คือ  50  นิวตนั และ  100  นิวตนั 

-  ถอดจกุสดี าด้านบนของตวัเคร่ือง  ใส ่ Load cell  ด้านลา่ง  หมนุน็อตให้แนน่ 

-  เสียบสายเข้าท่ีหวัของ  Load cell 

-  เปิดเคร่ือง  (ใส ่ Load cell ให้เรียบร้อยก่อนเปิดเคร่ือง)   

-  ใสถ่าดก่อน  จากนัน้ไข  watcher ให้แน่น 

-  ใส ่ base table  ให้รูของ  base  table  กบั  watcher  ตรงกนั 

-  ใส ่ พิน  ให้ลอ็กกบัฐานไว้  แล้วใช้ประแจคอม้ายึดฐานด้านลา่งและด้านบนเอาไว้ 

2. การเข้าสู่โปรแกรม 

-  START  → PROGRAM  →  NEXYGEN  →  EZ and PLUS  (สถานะท่ีบอกวา่
คอมพิวเตอร์  link  กบัเคร่ือง  Lloyd  คือ  จะแสดงคอนโซนสีน า้เงินขึน้ท่ีหน้าจอคอมพิวเตอร์) 

3. การเลือกน า้หนักของ  Load cell 

-     ถ้าตวัอย่างท่ีวดัมีความแขง็มากควรใช้ Load cell ท่ีมนี า้หนกัมาก   ถ้าตวัอย่างท่ีวดัมี
ความแขง็น้อยควรใช้ Load cell ท่ีมีน า้หนกัน้อย   

-     คลิกขวาท่ี  control   →  Machine  Set up 

-     จะขึน้หน้าตา่งส าหรับให้เลือกน า้หนกัของ  load cell  จากนัน้  กด  Save 

4. การสร้าง  Bate file   

-     คลิกขวาท่ีหน้าจอ  Desk top  →  New  →  Nexygen  bate  Document  (จะขึน้
หน้าตา่งให้เลือกชนิดของตวัอย่างท่ีจะทดสอบ)  →  เลือก Folder  ท่ีต้องการ  →  Next 
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-     เลือกลกัษณะการกดของตวัอย่าง  →  Next  →  ตัง้ช่ือ  Bate file  →  Finish 

-     Bate file  จะปรากฏท่ี  Desk top 

5. การวัดตัวอย่าง 

-     ดบัเบิล้คลิกท่ี  Bate file   

-     การตัง้เง่ือนไขในการกด  ให้คลิกท่ี  รูปกราฟเส้นปะเลก็ๆ  (กราฟแรก)  จะปรากฏ
หน้าตา่ง  2  หน้าตา่ง 

-    ดบัเบิล้คลิกท่ีกรอบสีเ่หลีย่มเพ่ือก าหนดคา่ตา่งๆ   เมื่อ set คา่แล้วให้ตอบตกลง  OK 

-    ในกรณีก าหนดล าดบัหรือก าหนด lot  ของตวัอย่าง  ท าได้โดย  ดบัเบิล้คลิกซ้าย  →  
คลิกขวาท่ี กรอบสี่เหลี่ยม อีกครัง้เลือก  Extra resource เพ่ือตัง้คา่  lot  →  Add resource →  
text resource → แล้วเปลี่ยนช่ือ  

-    การก าหนดคา่หน่วยท าได้โดย  คลิกขวา  เช่น ท่ี  Hardness  คลิกขวา  แล้วเลือก  N  
(นิวตนั) 

-     จะสงัเกตได้วา่  ถ้าเคร่ืองพร้อมใช้งาน  หรือก่อนจะท าการวดัตวัอย่าง  ต้องเป็นรูปกรอบ
สี่เหลี่ยมมคีลิปหนีบ  เคร่ืองจึงจะพร้อมใช้งาน 

-     ใสต่วัอย่างเพ่ือทดสอบ 

-     กด  Zero  ก่อนทกุครัง้เมื่อจะทดสอบ 

-     กด  › เพ่ือให้เร่ิมทดสอบตวัอย่าง 

-     หลงัจากการวดัคา่แล้ว  เคร่ืองจะโชว์คา่ท่ีวดัได้บรรจอุยู่ในตาราง  ถ้ามี  function  มาก
เกินไปให้คลกิท่ี  view    →   แล้วคลิกเอาลกูศรออก 

-      ถ้าต้องการทดสอบตวัอย่างถดัไป  ให้คลิก ท่ี  รูปกราฟเส้นปะเลก็ๆ  (กราฟแรก)  จะ
ปรากฏหน้าตา่ง  2   หน้าตา่ง  →  กด  › เพ่ือให้เร่ิมทดสอบตวัอย่าง 

6. การ save  รูปภาพ 

-      เมื่อได้กราฟแล้วให้คลิก  function  + printscreen  แล้วน าไปวางใน โปรแกรม  paint 
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7. การเปรียบเทียบกราฟ   

-    เลือกกราฟ  (เลือกจากข้อมลูท่ีมีอยู่แล้ว) 

-    คลิกขวา  →  open tool together  →  Yes  จะได้กราฟ  2  เส้น  อยู่ในกราฟเดียวกนั   
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 ภาคผนวก  ค วิธีการวัดค่าสี 

ขัน้ตอนการวัดค่าสี  ด้วยเคร่ือง Spectrophotometer  ยี่ห้อ  Hunter  Lab รุ่น 
ColorQuest XE 

1. เสียบปลัก๊แล้วเปิดเคร่ืองวดัสี พร้อมทัง้เปิดคอมพิวเตอร์ 
2. เข้า Windows เลือก Double Click ท่ี Icon Universe 
3. เมื่อเข้าโปรแกรม Universal  สิ่งท่ีต้องท าตอนแรกคือ ท า STANDADIZE 
4. ใช้  Mouse Click ท่ี Menu Bar STANDADIZE 
5. การเลือกคา่ในในการท า STANDADIZE 

MODE มีให้เลือกอยู่ 4 คา่ คือ 

    5.1  RSIN ส าหรับการวดัแบบ Reflectance วดัสีโดยไมร่วมลกัษณะพืน้ผิว 
    5.2  RSEX ส าหรับการวดัแบบ Reflectance วดัสีโดยรวมลกัษณะพืน้ผิว 
    5.3  TTRAN ส าหรับการวดัแบบ Transmittance รวม regular + diffuse (นิยม
ใช้) 
   5.4  RTRAN ส าหรับการวดัแบบ Transmittance วดัเฉพาะคา่ regular ไมร่วมคา่ 
diffuse (ตวัอย่างใสมาก ๆ) 

   6.  Area View มีสองสว่นคือ Small และ Large ขึน้อยู่กบัการวดั แตม่กัจะใช้  Large 
         7.  Port Size ขึน้อยู่กบัการใช้งาน (Port  มาตรฐานใช้ 1.00 ”) 
         8.  UV Filter ขึน้อยู่กบัการใช้งาน 

 

การท า STANDADIZE ใน MODE TTRAN   

1. เข้า STANDADIZE เลือก MODE : TTRAN, Port Size : 1.00 , Area View : Large 
กด OK  

2. โปรแกรมจะบอกให้วาง Black Card ท่ี Transmittance Port (ให้วาง Black Card ติด 
Sphere) กด OK 

3. โปรแกรมจะให้วาง Cell Blankท่ี Transmittance Port (ให้วาง Cell Blank ติด 
Sphere) กด OK 

4. เอา Cell Blank ออกจากช่อง Transmittance Port  
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5. โปรแกรมจะถามหาแผน่ While Tile ให้วางแผน่ While Tile ท่ี Reflectance Port 
(ด้านหน้าเคร่ือง)กด OK 

6. กด OK อีกครัง้ 
7. เคร่ืองพร้อมส าหรับท าการวดัใน Mode TTRAN 
8. ท าการ Test โดยวดัคา่ Transmittion  โดยให้ตวัอย่างเป็นอากาศ และใช้ Scale 

L*a*b* คา่ L* ต้อง = 100 หรือใกล้ 100 คา่ a*,b* เท่ากบั 0 หรือใกล้กบั 0 
 

การวดัค่า 

1. เลือก Scale ท่ีจะใช้งาน 
2. วดัคา่ Standard 
3. วดัคา่ Sample 
 

การเปล่ียน Scale 

1. เข้าหน้าจอท่ีจะเปลี่ยน สมมตุเิลือกหน้าจอ Master color Data แล้ว Click ท่ี Manu 
Bar Area View แล้วท าการแก้ไข 

2. Scale ในแตล่ะหน้าจอต้องท าการแก้ไขเอง 
 

ข้อควรระวัง 

1. การใช้สารละลาย ตวัอย่างท่ีเป็นของเหลวหรือน า้ ต้องระวงั เพราะอาจจะหกลงไปถกู
เคร่ืองและท าให้เคร่ือง Short ได้ 

2. อย่าปิดเคร่ืองเมื่อก าลงัท างานอยูใ่นโปรแกรม Universal 
3. ใช้อปุกรณ์ด้วยความระมดัระวงั เพราะอะไหลม่ีราคาแพง 
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แบบประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

โดยการให้คะแนนความชอบ  แบบ  9  point-Hedonic  Scale   

                       ใช้ส าหรับการพัฒนาสูตรผลติภัณฑ์ไอศกรีมสมุนไพร                                             
ผลิตภัณฑ์ : ไอศกรีมกระเจี๊ยบพทุราจีน                                                                                      
ล าดบัที.่...........ผู้ทดสอบ................................ วนัที่ทดสอบ.................. ตวัอยา่งชดุที.่...........
ค าแนะน า  กรุณาประเมินความชอบและความรู้สึกที่มีตอ่คณุภาพของผลิตภณัฑ์ตามล าดบัตวัอยา่งที่
น าเสนอ พร้อมทัง้ให้ระดบัคะแนนความชอบและความรู้สึกทีมี่ตอ่ผลิตภณัฑ์ในแตล่ะลกัษณะคุณภาพ
ตามความรู้สึกของทา่น  และกรุณาบ้วนปากก่อนการทดสอบตัวอย่าง  โดยก าหนดระดบัคะแนน
ความชอบ     1  ไมช่อบมากที่สุด  2  ไมช่อบมาก  3  ไมช่อบปานกลาง 

      4  ไมช่อบเล็กน้อย  5  เฉย ๆ   6  ชอบเล็กน้อย  

      7  ชอบปานกลาง  8  ชอบมาก  9  ชอบมากทีสุ่ด 

คณุลกัษณะ 
รหสั…………… รหสั…………… รหสั…………… รหสั…………… 

ความชอบ ความชอบ ความชอบ ความชอบ 

1. สี     

2. กล่ินกระเจี๊ยบ     

3. กล่ินพทุราจีน     

4. รสหวาน     

5. รสเปรีย้ว     

6. เนือ้สมัผสั     

7. ความชอบรวม     

ข้อเสนอแนะ

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

ขอบคณุทีใ่ห้ความร่วมมือ 
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แบบประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

โดยการให้คะแนนความชอบ  แบบ  9  point-Hedonic  Scale   

                           ใช้ส าหรับการพัฒนาสูตรผลติภัณฑ์ไอศกรีมสมุนไพร                                              
ผลิตภัณฑ์ : ไอศกรีมตะไคร้                                                                               
ล าดบัที.่...........ผู้ทดสอบ............................ วนัที่ทดสอบ................. ตวัอยา่งชดุที.่...........               
ค าแนะน า  กรุณาประเมินความชอบและความรู้สึกที่มีตอ่คณุภาพของผลิตภณัฑ์ตามล าดบัตวัอยา่งที่
น าเสนอ พร้อมทัง้ให้ระดบัคะแนนความชอบและความรู้สึกทีมี่ตอ่ผลิตภณัฑ์ในแตล่ะลกัษณะคณุภาพ
ตามความรู้สึกของทา่น  และกรุณาบ้วนปากก่อนการทดสอบตัวอย่าง  โดยก าหนดระดบัคะแนน
ความชอบ    1  ไมช่อบมากที่สุด 2  ไมช่อบมาก  3  ไมช่อบปานกลาง 

     4  ไมช่อบเล็กน้อย 5  เฉย ๆ   6  ชอบเล็กน้อย  

     7  ชอบปานกลาง 8  ชอบมาก  9  ชอบมากทีสุ่ด 

คณุลกัษณะ รหสั…………… รหสั…………… รหสั…………… รหสั…………… 

ความชอบ ความชอบ ความชอบ ความชอบ 

1. สี     

2. กล่ินตะไคร้     

3. กล่ินมะนาว     

4. รสหวาน     

5. รสเปรีย้ว     

6. เนือ้สมัผสั     

7. ความชอบรวม     

ข้อเสนอแนะ  
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

                                                                                                                  ขอบคณุที่ให้ความร่วมมือ                                   
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แบบประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

โดยการให้คะแนนความชอบ  แบบ  9  point-Hedonic  Scale   

                       ใช้ส าหรับการพัฒนาสูตรผลติภัณฑ์ไอศกรีมสมุนไพร                                             
ผลิตภัณฑ์ : ไอศกรีมขิง                                                                                   
ล าดบัที.่...........ผู้ทดสอบ........................................ วนัที่ทดสอบ...................... ตวัอยา่งชดุที.่...........
ค าแนะน า  กรุณาประเมินความชอบและความรู้สึกที่มีตอ่คณุภาพของผลิตภณัฑ์ตามล าดบัตวัอยา่งที่
น าเสนอ พร้อมทัง้ให้ระดบัคะแนนความชอบและความรู้สึกทีมี่ตอ่ผลิตภณัฑ์ในแตล่ะลกัษณะคณุภาพ
ตามความรู้สึกของทา่น  และกรุณาบ้วนปากก่อนการทดสอบตัวอย่าง  โดยก าหนดระดบัคะแนน
ความชอบ      1  ไมช่อบมากที่สุด  2  ไมช่อบมาก  3  ไมช่อบปานกลาง 

         4  ไมช่อบเล็กน้อย  5  เฉย ๆ   6  ชอบเล็กน้อย  

       7  ชอบปานกลาง  8  ชอบมาก  9  ชอบมากทีสุ่ด 

คณุลกัษณะ รหสั…………… รหสั…………… รหสั…………… รหสั…………… 

ความชอบ ความชอบ ความชอบ ความชอบ 

1. สี     

2. กล่ินขิง     

3. รสหวาน     

4. รสเผ็ด     

5. เนือ้สมัผสั     

6. ความชอบรวม     

ข้อเสนอแนะ  
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

ขอบคณุทีใ่ห้ความร่วมมือ 

 

www.ssru.ac.th



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  จ 

วิธีการวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยา 
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ภาคผนวก  จ  วธีิการวเิคราะห์คุณภาพทางจลุชีววทิยา 

การตรวจวเิคราะห์จ านวนจุลินทรีย์ทัง้หมดในอาหาร 

1. อุปกรณ์ 

1. ตวัอย่างอาหาร 
2. อาหารเลีย้งเชือ้ ได้แก่ Plate Count Agar (PCA) 
3. สารละลายเจือจางเปปโตนร้อยละ 0.1 
4. จานเพาะเชือ้ 
5. หลอดทดลอง 
6. ปิเปตขนาด 1 มล. และ10 มล. 
7. ตะเกียงแอลกอฮอล ์

2. วธีิการ 

 1. เจือจางอาหารให้ได้ความเข้มข้น 1, 10-1, 10-2 และ10-3   

2. น าไปวิเคราะห์โดยใช้วิธี pour plate ด้วยอาหาร PCA โดยใช้ตวัอย่างละ 1 มล.  ใสใ่น
จานเพาะเชือ้ 

3. เทอาหารเลีย้งเชือ้ 15 มล.  ลงไปผสมกบัตวัอย่างอาหาร 

4. น าไปเพาะเชือ้ท่ี 35 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 24-48 ชัว่โมง 

5. รายงานผลการวิเคราะห์จ านวนจลุินทรีย์ทัง้หมด (CFU/g) 
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ภาคผนวก ฉ 

ภาพไอศกรีมสมุนไพร 
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              สตูรท่ี 1                         สตูรท่ี 2                   สตูรท่ี 3                     สตูรท่ี 4 

 

 

ภาพท่ี ฉ1  ภาพไอศกรีมกระเจ๊ียบพทุราจีนสตูรตา่ง ๆ 

หมายเหตุ    สตูรท่ี  1  กระเจ๊ียบพทุราจีนร้อยละ  10 

สตูรท่ี  2  กระเจ๊ียบพทุราจีนร้อยละ  20  

      สตูรท่ี  3  กระเจ๊ียบพทุราจีนร้อยละ  30   

สตูรท่ี  4  กระเจ๊ียบพทุราจีนร้อยละ  40 
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            สตูรท่ี 1                         สตูรท่ี 2                    สตูรท่ี 3                     สตูรท่ี 4 

 

 

ภาพท่ี ฉ2  ภาพไอศกรีมตะไคร้สตูรตา่ง ๆ 

หมายเหตุ    สตูรท่ี  1  ตะไคร้ร้อยละ  10 

สตูรท่ี  2  ตะไคร้ร้อยละ  20  

      สตูรท่ี  3  ตะไคร้ร้อยละ  30   

สตูรท่ี  4  ตะไคร้ร้อยละ  40 
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                 สตูรท่ี 1                         สตูรท่ี 2                    สตูรท่ี 3                     สตูรท่ี 4 

 

 

ภาพท่ี ฉ3  ภาพไอศกรีมขิงสตูรตา่ง ๆ 

หมายเหตุ    สตูรท่ี  1  ขิงร้อยละ  10 

สตูรท่ี  2  ขิงร้อยละ  20  

      สตูรท่ี  3  ขิงร้อยละ  30   

สตูรท่ี  4 ขิงร้อยละ  40 
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