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             (ข) กราฟอนุพันธ์อันดับหนึ่งโดยสังเกตจากค่าแม่สี G (ค) สังเกตค่า pH  

             (ง) กราฟอนุพันธ์อันดับหนึ่งโดยจากสังเกตค่า pH 
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             (ข) กราฟอนุพันธ์อันดับหนึ่งโดยสังเกตจากค่าแม่สี G (ค) สังเกตค่า pH  

             (ง) กราฟอนุพันธ์อันดับหนึ่งโดยจากสังเกตค่า pH 

      4.13 กราฟการไทเทรตหาความกรดในกาแฟลาวคั่วเข้ม (ก) สังเกตค่าแม่สี G    61 

             (ข) กราฟอนุพันธ์อันดับหนึ่งโดยสังเกตจากค่าแม่สี G (ค) สังเกตค่า pH  

             (ง) กราฟอนุพันธ์อันดับหนึ่งโดยจากสังเกตค่า pH 

4.14 กราฟการไทเทรตหาความกรดในกาแฟแม่สลองดิบ (ก) สังเกตค่าแม่สี G    64 

             (ข) กราฟอนุพันธ์อันดับหนึ่งโดยสังเกตจากค่าแม่สี G (ค) สังเกตค่า pH  

             (ง) กราฟอนุพันธ์อันดับหนึ่งโดยจากสังเกตค่า pH 

4.15 กราฟการไทเทรตหาความกรดในกาแฟแม่สลองคั่วอ่อน (ก) สังเกตค่าแม่สี G   65 

             (ข) กราฟอนุพันธ์อันดับหนึ่งโดยสังเกตจากค่าแม่สี G (ค) สังเกตค่า pH  

             (ง) กราฟอนุพันธ์อันดับหนึ่งโดยจากสังเกตค่า pH 

      4.16 กราฟการไทเทรตหาความกรดในกาแฟแม่สลองคั่วกลาง (ก) สังเกตค่าแม่สี G   66  

 (ข) กราฟอนุพันธ์อันดับหนึ่งโดยสังเกตจากค่าแม่สี G (ค) สังเกตค่า pH  

            (ง) กราฟอนุพันธ์อันดับหนึ่งโดยจากสังเกตค่า pH 

4.17 กราฟการไทเทรตหาความกรดในกาแฟแม่สลองคั่วเข้ม (ก) สังเกตค่าแม่สี G     67 

             (ข) กราฟอนุพันธ์อันดับหนึ่งโดยสังเกตจากค่าแม่สี G (ค) สังเกตค่า pH  

             (ง) กราฟอนุพันธ์อันดับหนึ่งโดยจากสังเกตค่า pH 
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             (ง) กราฟอนุพันธ์อันดับหนึ่งโดยจากสังเกตค่า pH 

4.19 กราฟการไทเทรตหาความกรดในกาแฟอินทนนท์คั่วอ่อน (ก) สังเกตค่าแม่สี G  71  

             (ข) กราฟอนุพันธ์อันดับหนึ่งโดยสังเกตจากค่าแม่สี G (ค) สังเกตค่า pH  
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             (ง) กราฟอนุพันธ์อันดับหนึ่งโดยจากสังเกตค่า pH 

 

            สารบัญภาพ (ตอ่) 

 

ภาพที่                   หน้า 

4.20 กราฟการไทเทรตหาความกรดในกาแฟอินทนนท์คั่วกลาง (ก) สังเกตค่าแม่สี G   71 

             (ข) กราฟอนุพันธ์อันดับหนึ่งโดยสังเกตจากค่าแม่สี G (ค) สังเกตค่า pH  

             (ง) กราฟอนุพันธ์อันดับหนึ่งโดยจากสังเกตค่า pH 

      4.21 กราฟการไทเทรตหาความกรดในกาแฟอินทนนท์ค่ัวเข้ม (ก) สังเกตค่าแม่สี G    73  

             (ข) กราฟอนุพันธ์อันดับหนึ่งโดยสังเกตจากค่าแม่สี G (ค) สังเกตค่า pH  

             (ง) กราฟอนุพันธ์อันดับหนึ่งโดยจากสังเกตค่า pH 

      4.22 กราฟแสดงการเปรียบเทียบความเป็นกรดของกาแฟจากทั้ง 3 แหล่งปลูกที่ระดับ  76    

             การค่ัวต่างกัน 

      4.23 กราฟการไทเทรตแบบธรรมดาและกราฟอนุพันธ์อันดับสองของการไทเทรตตัวอย่าง  78 

             น้ำส้มสายน้ำผึ้งยี่ห้อมาลทีี่ได้จากการตรวจวัดด้วย (ก) โทรศัพท์มือถือ (ข) สเปกโทร 

       โฟโตมิเตอร์ 

4.24 กราฟการไทเทรตแบบธรรมดาและกราฟอนุพันธ์อันดับสองของการไทเทรตตัวอย่าง  80 

            น้ำส้มโชกุนยี่ห้อมาลีที่ได้จากการตรวจวัดด้วย (ก) โทรศัพท์มือถือ (ข) สเปกโทรโฟโต 

 มิเตอร์ 

4.25 กราฟการไทเทรตแบบธรรมดาและกราฟอนุพันธ์อันดับสองของการไทเทรตตัวอย่าง  82   

            น้ำส้มแมนดารินยี่ห้อทิปโกที่ได้จากการตรวจวัดด้วย (ก) โทรศัพท์มือถือ(ข) สเปกโทร 

      โฟโตมิเตอร์  

4.26 กราฟการไทเทรตแบบธรรมดาและกราฟอนุพันธ์อันดับสองของการไทเทรตตัวอย่าง  84    

             น้ำฝรั่งยี่ห้อทิปโกที่ได้จากการตรวจวัดด้วย (ก) โทรศัพท์มือถือ (ข) สเปกโทรโฟโต 

   มิเตอร์  

4.27 กราฟการไทเทรตแบบธรรมดาและกราฟอนุพันธ์อันดับสองของการไทเทรตตัวอย่าง    86 

            น้ำฝรั่งยี่ห้อดอยคำที่ได้จากการตรวจวัดด้วย (ก) โทรศัพท์มือถือ (ข) สเปกโทรโฟโต 
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      มิเตอร์  

ค.1  สารละลายกาแฟลาว         
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  ค.1.4 กาแฟลาวคั่วเข้ม         97 

  

 

                

 




