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ภาคผนวก ก 
 

ภาพประกอบกระบวนการผลิต 
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ขั้นตอนกระบวนการผลิตขาวเหนียวพารบอยลเสริมแรธาตุและกรดอะมิโน 
1. กระบวนการพารบอยลขาวเหนียวพันธุ กข 6 
 

                              
 ขาวเหนียวพันธุ  กข 6 ชนิดขาวเปลือก ที่ระดับความช้ืนรอยละ 13  

                         
 
 

 แชน้ําที่อุณหภูมิ 62 องศาเซลเซียส 1 ช่ัวโมง 50 นาที  
 (อัตราสวนขาว : น้ํา คือ 1 : 2.5) 

                        
 

                                         
 

 

นําขาวใสถุงผาขาวบาง 

 
 

 
 

 

นึ่งดวยไอน้ําที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 12 นาที 
 
 

 
 

 อบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส จนไดระดับความชื้นรอยละ 13  
 แลวพักขาวไว 7 วัน 

 

 
 
 
 

 นําขาวไปสีเปนขาวสารเมล็ดเต็ม 
 
 

 
 

 
 ขาวเหนียวพารบอยลพันธุ กข 6 ที่ผานการขัดสีแลว 

 

ภาพ ก–1 ขั้นตอนกระบวนการผลิตขาวเหนียวพารบอยลพันธุ กข 6 
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2. กระบวนการเสริมแรธาตุและกรดอะมิโนในขาวเหนียวพารบอยลพันธุ กข 6 ดวยกระบวนการ 
แทรกซึมภายใตสุญญากาศ 

 
 

 ขาวเหนียวพารบอยลพันธุ กข 6 ที่ผานการขัดสีแลว 
 

 
 
             

 แชขาวเหนียวพารบอยลดวยสารละลาย (อัตราสวนขาว : สารละลาย คือ 1: 2)  
 
 

                     
  
 นําไปผานกระบวนการแทรกซึมภายใตสุญญากาศ  
 ที่ความดัน -0.75 บาร นาน 40 นาที   

 
 
 

                                                    
 สะเด็ดเอาสารละลายออก 

 
 
 

                                                   อบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส จนไดระดับความชื้นไมเกินรอยละ 13 
 แลวสุมตัวอยางไปวิเคราะหผลในดานคุณลักษณะทางกายภาพ 
 คุณคาทางโภชนาการ และคุณภาพทางดานประสาทสัมผัส 
                  

 

     
 ผลิตภัณฑขาวเหนียวพารบอยลพันธุ กข 6 ที่ผานกระบวนการเสริมแรธาตุ 
 และกรดอะมิโนแลว 

 

 
 

ภาพ ก–2 ขั้นตอนกระบวนการเสริมแรธาตุและกรดอะมิโนในขาวเหนียวพารบอยลพันธุ กข 6  
ดวยกระบวนการแทรกซึมภายใตสุญญากาศ 
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ภาคผนวก ข 
 

การคํานวณปริมาณสารอาหาร 
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ภาคผนวก ข-1 
 

การคํานวณปริมาณสารอาหารเพื่อใชเสริมในขาวเหนียวพารบอยลการทดลองที่ 1.1 
 
 

การคํานวณปริมาณสารอาหารแตละชนดิเพื่อใชเสริมในขาวเหนียวพารบอยลในการทดลองที่ 1.1 
สําหรับปริมาณสารอาหารที่ตองการเสริมในขาวเหนียวพารบอยล จากการสืบคนขอมูล

พบวา มีทั้งงานวิจยัที่ไดทาํการเสริมสารอาหารคิดเปนรอยละ 30 และ 40 ของปริมาณที่ตองการใน
แตละวนั เพื่อใหไดปริมาณสารอาหารที่ตองการเสริมอยางแนนอน และสามารถนํามาใชกําหนดคา
อางอิงในการพัฒนาผลิตภณัฑและกระบวนการผลิต จงึไดประมาณคาปริมาณสารอาหารที่ตองการ
เสริมจากงานวจิัยตาง ๆ คือ ระหวางตรงกลางของรอยละ 30 และ 40 ซ่ึงเทากับรอยละ 35 ของความ
ตองการสารอาหารในแตละวันของรางกาย  

สวนในการคาํนวณหาปริมาณสารอาหารที่จะตองทําการเตรียมเพื่อเสริมในขาวเหนียว
พารบอยลในรปูของสารละลายสารอาหาร จะคํานวณเพื่อเตรยีมสารละลายสารอาหารที่ระดับรอยละ 
40 ของความตองการสารอาหารในแตละวัน หรือเปนสารละลายในอุดมคติ (Ideal solution) ซ่ึง
มากกวาระดับที่ตองการเสริม คือ รอยละ 35 เพื่อเปนการปองกันไวสําหรับความคลาดเคลื่อนตาง ๆ 
จากการทดลอง หรือในกรณีที่ขาวพารบอยลไมสามารถดูดซับสารอาหารบางชนดิไวในปริมาณที่
คาดหมาย ซ่ึงจะสงผลใหปริมาณสารอาหารนั้นในขาวพารบอยลมีคาไมเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว 
การเตรียมปรมิาณสารอาหารเสริมไวที่ระดับรอยละ 40 ของความตองการสารอาหารในแตละวัน 
นาจะสามารถชวยแกปญหาเหลานี้ได  
 สําหรับการคํานวณปริมาณสารอาหารที่ตองการเสริมในขาวนั้น จะอางอิงกับปริมาณ
ขาวที่บริโภคในแตละวันจากรายงานขอมลูการบริโภคอาหารของประเทศไทย (สํานักมาตรฐาน
สินคาและระบบคุณภาพ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ, 2549) โดยไดกลาวไววา คนไทยบริโภคขาวเหนียวสุกในปริมาณ 450 กรัมตอคนตอวนั 
ดังนั้นจะทําการเสริมสารอาหารโดยคํานวณอางอิงจากคาปริมาณการบริโภคขาวเหนยีวสุกนี้ คอื 
450 กรัมตอคนตอวัน 
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การคํานวณปริมาณสารอาหารแตละชนิดที่ตองการเสริมในขาวเหนียวพารบอยลสําหรับ 
รับประทานตอวัน (3 มื้อ) แสดงไดดังนี ้

 

1. ธาตุเหล็ก (Iron; Fe) 
 

 ปริมาณที่แนะนําใหบริโภคตอวันเทากับ 28.2 มิลลิกรัม (คิดจากความตองการธาตุเหล็ก
ของเพศหญิง อายุ 13-15 ป) 
 ปริมาณธาตุเหล็กที่ตองการจะเสริมในขาวคิดเปนรอยละ 40 ของปริมาณที่แนะนําให
บริโภคตอวัน เทากับ 12 มิลลิกรัม 
 การคํานวณเปนดังนี ้

1. ในขาวเหนยีวพารบอยลสุก 450 กรัม ควรมีธาตุเหล็กเทากับ 12 มิลลิกรัม 
2. การคิดเทียบกลับเปนปรมิาณขาวสารเหนยีวพารบอยล 
 จากการทดลองเบื้องตนในการหุงขาวเหนยีวพารบอยลที่ผานกระบวนการเหมือนกับ

กระบวนการทีใ่ชทําการศึกษา คือ จะนําขาวเหนียวผานการพารบอยลและแชน้ําภายใตกระบวนการ
แทรกซึมภายใตสุญญากาศ (สภาวะตนแบบ) พบวา เมือ่ใชขาวสารเหนียวพารบอยล 500.30 กรัม 
นําไปนึ่งใหสุก (แชขาว 15 นาที และ นึ่งผานไอน้ํานาน 20 นาที) จะไดขาวเหนียวพารบอยลสุกใน
ปริมาณ 857.86 กรัม 

 ขาวเหนยีวพารบอยลสุก 857.86 กรัม มาจากขาวสารเหนียวพารบอยล 500.30 กรัม 
 ถาขาวเหนยีวพารบอยลสุก 450 กรัม มาจากขาวสารเหนยีวพารบอยล  
      = (500.30*450)/857.86  
      = 262.44 กรัม 
 ดังนั้น ขาวสารเหนียวพารบอยล 262.44 กรัม ควรมีธาตุเหล็กเทากับ 12 มิลลิกรัม  

คิดเปนรอยละ 40 ของความตองการในแตละวนั 
 หรือคิดเปนปริมาณธาตุเหล็ก = 4.57 มิลลิกรัมตอขาวสารพารบอยล 100 กรัม      
(รอยละ 40 ของความตองการแตละวนั) 
 ในการทดลองจะใชขาวสารเหนียวตอส่ิงทดลองจํานวน 800 กรัม  

 จาก ขาวสารเหนียวพารบอยล 262.44 กรัม ควรมีธาตุเหล็กเทากับ 12 มิลลิกรัม  
 ดังนั้นในขาวสารเหนียวพารบอยล 800 กรัม ควรมีธาตุเหล็ก = (800*12)/262.44 
               = 36.58 มิลลิกรัม 
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3. การเทียบปริมาณสารอาหารในสารละลายแชขาว 
 จากการทดลองเบื้องตนในการนําขาวสารเหนียวพารบอยลแชน้ําในกระบวนการ

แทรกซึมภายใตสุญญากาศ พบวา ขาวสารเหนยีวพารบอยลสามารถดูดซับน้ําได 1 เทาตัว 
 โดย ขาวสารเหนียวพารบอยล 800 กรัม จะดูดซับสารละลายได 800 มิลลิลิตร 
 หรือ ขาวสารเหนียวพารบอยล 800 กรัม สารละลายแทรกซึมได 0.80 ลิตร 
 ดังนั้นในสารละลายที่ใชแชขาว 0.80 ลิตร จะมีธาตุเหล็ก 36.58 มิลลิกรัม 
 ในการทดลองใชสารละลาย 2 เทาในการแช คือ 1.60 ลิตร 
 ดังนั้น ในสารละลายที่ใชแชขาว 1.60 ลิตร จะมีธาตุเหล็ก  = (1.60*36.58)/0.80 
      = 73.16 มิลลิกรัม 
4. การเตรียมธาตเุหล็กจากสารประกอบ NaFeEDTA.H2O 
 ธาตุเหล็กปริมาณ  55.85 มิลลิกรัม ใชสารประกอบ NaFeEDTA.H2O 367.05 มิลลิกรัม 
 (คิดเทียบจากน้ําหนกัโมเลกลุในสารประกอบ) 
 ตองการธาตุเหล็กปริมาณ 73.16 มิลลิกรัม จะตองใชสารประกอบ NaFeEDTA.H2O 
      = (73.16*367.05)/55.85 
      = 480.81 มิลลิกรัม 
 ดังนั้นจะใชสารประกอบ NaFeEDTA.H2O ในปริมาณ 0.4808 กรัม สําหรับแช

ขาวสารเหนยีวพารบอยลหนัก 800 กรัม ในสารละลาย 1.60 ลิตร 
   

2. ธาตุแคลเซียม (Calcium; Ca) 
 
 ปริมาณที่แนะนําใหบริโภคตอวันเทากับ 1,000 มิลลิกรัม (คิดจากความตองการธาตุ
แคลเซียมของวัยรุนชายหญิง อายุ 9-18 ป) 
 ปริมาณธาตุแคลเซียมที่ตองการจะเสริมในขาวคิดเปนรอยละ 40 ของปริมาณที่แนะนํา
ใหบริโภคตอวัน เทากับ 400 มิลลิกรัม 
 การคํานวณเปนดังนี ้

1. ในขาวเหนยีวพารบอยลสุก 450 กรัม ควรมีธาตุแคลเซียมเทากับ 400 มิลลิกรัม 
2. การคิดเทียบกลับเปนปริมาณขาวสารเหนยีวพารบอยล 
 จากการทดลองเบื้องตนในการหุงขาวเหนยีวพารบอยลที่ผานกระบวนการเหมือนกับ

กระบวนการทีใ่ชทําการศึกษา คือ จะนําขาวเหนียวผานการพารบอยลและแชน้ําภายใตกระบวนการ
แทรกซึมภายใตสุญญากาศ (สภาวะตนแบบ) พบวา เมือ่ใชขาวสารเหนียวพารบอยล 500.30 กรัม 



 
 
 

133 

นําไปนึ่งใหสุก (แชขาว 15 นาที และ นึ่งผานไอน้ํานาน 20 นาที) จะไดขาวเหนียวพารบอยลสุกใน
ปริมาณ 857.86 กรัม 

 ขาวเหนียวพารบอยลสุก 857.86 กรัม มาจากขาวสารเหนียวพารบอยล 500.30 กรัม 
 ถาขาวเหนยีวพารบอยลสุก 450 กรัม มาจากขาวสารเหนยีวพารบอยล  
      = (500.30*450)/857.86  
      = 262.44 กรัม 

 ดังนัน้ ขาวสารเหนยีวพารบอยล 262.44 กรัม ควรมธีาตแุคลเซียมเทากับ 400 มิลลิกรัม 
 หรือคิดเปนปริมาณธาตุแคลเซียม = 152.42 มิลลิกรัมตอขาวสารพารบอยล 100 กรัม 
(รอยละ 40 ของความตองการแตละวนั) 
 ในการทดลองจะใชขาวสารเหนียวตอส่ิงทดลองจํานวน 800 กรัม  

 จาก ขาวสารเหนียวพารบอยล 262.44 กรัม ควรมีธาตุแคลเซียมเทากบั 400 มิลลิกรัม 
คิดเปนรอยละ 40 ของความตองการในแตละวนั 

 ดังนั้นในขาวสารเหนียวพารบอยล 800 กรัม ควรมีธาตุแคลเซียม = (800*400)/262.44 
                   = 1,219.33 มิลลิกรัม 
3. การเทียบปริมาณสารอาหารในสารละลายแชขาว 
 จากการทดลองเบื้องตนในการนําขาวสารเหนียวพารบอยลแชน้ําในกระบวนการ

แทรกซึมภายใตสุญญากาศ พบวา ขาวสารเหนยีวพารบอยลสามารถดูดซับน้ําได 1 เทาตัว 
 โดย ขาวสารเหนียวพารบอยล 800 กรัม จะดูดซับสารละลายได 800 มิลลิลิตร 
 หรือ ขาวสารเหนียวพารบอยล 800 กรัม สารละลายแทรกซึมได 0.80 ลิตร 
 ดังนั้นในสารละลายที่ใชแชขาว 0.80 ลิตร จะมีธาตุแคลเซียม 1,219.33 มิลลิกรัม 
 ในการทดลองใชสารละลาย 2 เทาในการแช คือ 1.60 ลิตร 
 ดังนั้น ในสารละลายที่ใชแชขาว 1.60 ลิตร จะมีธาตุแคลเซียม 
      = (1.60*1,219.33)/0.80 
      = 2,438.66 มิลลิกรัม 
4. การเตรียมธาตแุคลเซียมจากสารประกอบ Calcium lactate gluconate (CaLG) 
 ธาตุแคลเซียมปริมาณ  12.70 มิลลิกรัม ใชสารประกอบ CaLG 100 มิลลิกรัม 
 (สารประกอบ CaLG จะใหธาตุแคลเซียมเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 12.70) 
 ตองการธาตุแคลเซียมปริมาณ 2,438.66 มลิลิกรัม จะตองใชสารประกอบ CaLG 
      = (2,438.66*100)/12.70 
      = 19,202.05 มิลลิกรัม 
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 ดังนั้นจะใชสารประกอบ CaLG ในปริมาณ 19.2020 กรัม สําหรับแชขาวสารเหนยีว
พารบอยลหนกั 800 กรัม ในสารละลาย 1.60 ลิตร 
 

3. ธาตุไอโอดนี (Iodine; I) 
 
 ปริมาณที่แนะนําใหบริโภคตอวันเทากับ 200 ไมโครกรัม (คิดจากความตองการธาตุ
ไอโอดีนของหญิงมีครรภ) 
 ปริมาณธาตุไอโอดีนที่ตองการจะเสริมในขาวคิดเปนรอยละ 40 ของปริมาณที่แนะนํา
ใหบริโภคตอวัน เทากับ 80 ไมโครกรัม 
 การคาํนวณเปนดังนี ้

1. ในขาวเหนยีวพารบอยลสุก 450 กรัม ควรมีธาตุไอโอดีนเทากับ 80 ไมโครกรัม 
2. การคิดเทียบกลับเปนปริมาณขาวสารเหนยีวพารบอยล 
 จากการทดลองเบื้องตนในการหุงขาวเหนยีวพารบอยลที่ผานกระบวนการเหมือนกับ

กระบวนการทีใ่ชทําการศึกษา คือ จะนําขาวเหนียวผานการพารบอยลและแชน้ําภายใตกระบวนการ
แทรกซึมภายใตสุญญากาศ (สภาวะตนแบบ) พบวา เมือ่ใชขาวสารเหนียวพารบอยล 500.30 กรัม 
นําไปนึ่งใหสุก (แชขาว 15 นาที และ นึ่งผานไอน้ํานาน 20 นาที) จะไดขาวเหนียวพารบอยลสุกใน
ปริมาณ 857.86 กรัม 

 ขาวเหนียวพารบอยลสุก 857.86 กรัม มาจากขาวสารเหนียวพารบอยล 500.30 กรัม 
 ถาขาวเหนยีวพารบอยลสุก 450 กรัม มาจากขาวสารเหนยีวพารบอยล  
      = (500.30*450)/857.86  
      = 262.44 กรัม 

 ดังนัน้ ขาวสารเหนยีวพารบอยล 262.44 กรัม ควรมีธาตไุอโอดีนเทากับ 80 ไมโครกรัม 
 หรือคิดเปนปริมาณธาตุไอโอดีน = 30.48 ไมโครกรัมตอขาวสารพารบอยล 100 กรัม 
(รอยละ 40 ของความตองการแตละวนั) 
 ในการทดลองจะใชขาวสารเหนียวตอส่ิงทดลองจํานวน 800 กรัม  

 จาก ขาวสารเหนียวพารบอยล 262.44 กรัม ควรมีธาตุไอโอดีนเทากับ 80 ไมโครกรัม 
คิดเปนรอยละ 40 ของความตองการในแตละวัน 

 ดังนั้นในขาวสารเหนียวพารบอยล 800 กรัม ควรมีธาตุไอโอดีน = (800*80)/262.44 
                  = 243.87 ไมโครกรัม 
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3. การเทียบปริมาณสารอาหารในสารละลายแชขาว 
 จากการทดลองเบื้องตนในการนําขาวสารเหนียวพารบอยลแชน้ําในกระบวนการ

แทรกซึมภายใตสุญญากาศ พบวา ขาวสารเหนยีวพารบอยลสามารถดูดซับน้ําได 1 เทาตัว 
 โดย ขาวสารเหนียวพารบอยล 800 กรัม จะดูดซับสารละลายได 800 มิลลิลิตร 
 หรือ ขาวสารเหนียวพารบอยล 800 กรัม สารละลายแทรกซึมได 0.80 ลิตร 
 ดังนั้นในสารละลายที่ใชแชขาว 0.80 ลิตร จะมีธาตุไอโอดีน 243.87 ไมโครกรัม 
 ในการทดลองใชสารละลาย 2 เทาในการแช คือ 1.60 ลิตร 
 ดังนั้น ในสารละลายที่ใชแชขาว 1.60 ลิตร จะมีธาตุไอโอดีน = (1.60*243.87)/0.80 
          = 487.74 ไมโครกรัม 
          = 0.4877 มิลลิกรัม 
4. การเตรียมธาตไุอโอดีนจากสารประกอบ KIO3 
 ธาตุไอโอดีนปริมาณ 127 มิลลิกรัม ใชสารประกอบ KIO3 214 มิลลิกรัม 
 (คิดเทียบจากน้ําหนกัโมเลกลุในสารประกอบ) 
 ตองการธาตุไอโอดีนปริมาณ 487.74 ไมโครกรัม จะตองใชสารประกอบ KIO3 
      = (0.4877*214)/127 
      = 0.8218 มิลลิกรัม 
 ดังนั้นจะใชสารประกอบ KIO3 ในปริมาณ 0.8218 มิลลิกรัม สําหรับแชขาวสาร

เหนยีวพารบอยลหนัก 800 กรัม ในสารละลาย 1.60 ลิตร 
 
4. กรดอะมิโนไลซีน (Lysine) 

 
 สําหรับการคํานวณปริมาณกรดอะมิโนจะแตกตางจากธาตุอาหารเล็กนอย โดยปริมาณ
ที่แนะนําใหบริโภคตอวันของกรดอะมิโนไลซีนเทากับ 103 มิลลิกรัมตอน้ําหนักรางกายกิโลกรัม 
ตอวัน ซ่ึงคิดจากความตองการกรดอะมิโนของเด็กอายุ 0 ถึง 5 ป เนื่องจากเด็กอายุ 0 ถึง 5 ป เปนวัย
ที่มีความตองการอาหารในปริมาณที่คอนขางสูง เนื่องจากเปนวัยที่รางกายกําลังเจริญเติบโต รวมทัง้
เปนวยัที่ซุกซนและมีกจิกรรมการเลนมาก (สันทยากร และคณะ, 2550) โดยน้ําหนักเฉลี่ยของเด็ก
อายุ 0 ถึง 5  ป เทากับ 11 กิโลกรัม (กองโภชนาการ กรมอนามัย, 2543)  

ดังนัน้ความตองการกรดอะมโินไลซนีจะเทากับ 103*11 = 1133 มิลลิกรัมตอวนั (รอยละ 
100 ของปริมาณที่แนะนําใหบริโภคตอวนั) โดยปริมาณกรดอะมิโนไลซีนที่ตองการจะเสริมในขาว
คิดเปนรอยละ 40 ของปริมาณที่แนะนําใหบริโภคตอวัน เทากับ 453.20 มิลลิกรัม 
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 การคํานวณเปนดังนี ้
1. ในขาวเหนยีวพารบอยลสุก 450 กรัม ควรมีไลซีนเทากับ 453.20 มิลลิกรัม 
2. การคิดเทียบกลับเปนปริมาณขาวสารเหนยีวพารบอยล 
 จากการทดลองเบื้องตนในการหุงขาวเหนยีวพารบอยลที่ผานกระบวนการเหมือนกับ

กระบวนการทีใ่ชทําการศึกษา คือ จะนําขาวเหนียวผานการพารบอยลและแชน้ําภายใตกระบวนการ
แทรกซึมภายใตสุญญากาศ (สภาวะตนแบบ) พบวา เมือ่ใชขาวสารเหนียวพารบอยล 500.30 กรัม 
นําไปนึ่งใหสุก (แชขาว 15 นาที และ นึ่งผานไอน้ํานาน 20 นาที) จะไดขาวเหนียวพารบอยลสุกใน
ปริมาณ 857.86 กรัม 

 ขาวเหนียวพารบอยลสุก 857.86 กรัม มาจากขาวสารเหนียวพารบอยล 500.30 กรัม 
 ถาขาวเหนยีวพารบอยลสุก 450 กรัม มาจากขาวสารเหนยีวพารบอยล  
      = (500.30*450)/857.86  
      = 262.44 กรัม 
 ดังนั้น ขาวสารเหนียวพารบอยล 262.44 กรัม ควรมีไลซีนเทากับ 453.20 มิลลิกรัม 

คิดเปนรอยละ 40 ของความตองการในแตละวัน 
 หรือคิดเปนปริมาณไลซีน = 172.69 มิลลิกรัมตอขาวสารพารบอยล 100 กรัม      
(รอยละ 40 ของความตองการแตละวนั) 
 ในการทดลองจะใชขาวสารเหนียวตอส่ิงทดลองจํานวน 800 กรัม  

 จาก ขาวสารเหนียวพารบอยล 262.44 กรัม ควรมีไลซีนเทากับ 453.20 มิลลิกรัม  
 ดังนั้นในขาวสารเหนียวพารบอยล 800 กรัม ควรมีไลซีน  = (800*453.20)/262.44 
         = 1,381.50 มิลลิกรัม 
3. การเทียบปรมิาณสารอาหารในสารละลายแชขาว 
 จากการทดลองเบื้องตนในการนําขาวสารเหนียวพารบอยลแชน้ําในกระบวนการ

แทรกซึมภายใตสุญญากาศ พบวา ขาวสารเหนยีวพารบอยลสามารถดูดซับน้ําได 1 เทาตัว 
 โดย ขาวสารเหนียวพารบอยล 800 กรัม จะดูดซับสารละลายได 800 มิลลิลิตร 
 หรือ ขาวสารเหนียวพารบอยล 800 กรัม สารละลายแทรกซึมได 0.80 ลิตร 
 ดังนั้นในสารละลายที่ใชแชขาว 0.80 ลิตร จะมีไลซีน 1,381.50 มลิลิกรัม 
 ในการทดลองใชสารละลาย 2 เทาในการแช คือ 1.60 ลิตร 
 ดังนั้น ในสารละลายที่ใชแชขาว 1.60 ลิตร จะมีไลซีน  = (1.60*1381.50)/0.80 
      = 2,763.00 มิลลิกรัม 
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4. การเตรียมกรดอะมิโนไลซีนจากสารประกอบ L-Lysine HCl 
 ไลซีนปริมาณ 146.19 มิลลิกรัม ใชสารประกอบ L-Lysine HCl 182.65 มิลลิกรัม 
 (คิดเทียบจากน้ําหนกัโมเลกลุในสารประกอบ) 
 ตองการไลซีนปริมาณ 2,763.00 มิลลิกรัม จะตองใชสารประกอบ L-Lysine HCl 
      = (182.65*2763)/146.19 
      = 3452.10 มิลลิกรัม 
 ดังนั้นจะใชสารประกอบ L-Lysine HCl ในปริมาณ 3.4521 กรัม สําหรับแชขาวสาร

เหนยีวพารบอยลหนัก 800 กรัม ในสารละลาย 1.60 ลิตร 
 

5. กรดอะมิโนทรีโอนีน (Threonine) 
 
 การคํานวณปรมิาณกรดอะมิโนทรีโอนีนจะเปนไปในทาํนองเดียวกับกรดอะมิโนไลซีน 
โดยปริมาณทีแ่นะนําใหบริโภคตอวันของกรดอะมิโนทรีโอนีนเทากบั 87 มิลลิกรัมตอน้ําหนัก
รางกายกิโลกรัมตอวัน ซ่ึงคิดจากความตองการกรดอะมิโนของเด็กอายุ 0 ถึง 5 ป เนื่องจากเดก็อาย ุ0 
ถึง 5 ป เปนวัยที่มีความตองการอาหารในปริมาณทีค่อนขางสูง เนื่องจากเปนวยัที่รางกายกําลัง
เจริญเติบโต รวมทั้งเปนวัยที่ซุกซนและมกีิจกรรมการเลนมาก (สันทยากร และคณะ, 2550) โดย
น้ําหนกัเฉลี่ยของเด็กอายุ 0 ถึง 5  ป เทากับ 11 กิโลกรัม (กองโภชนาการ กรมอนามัย, 2543)  

ดังนัน้ความตองการกรดอะมโินทรีโอนีนจะเทากบั 87*11 = 957 มิลลิกรัมตอวนั (รอยละ 
100 ของปริมาณที่แนะนําใหบริโภคตอวนั) โดยปริมาณกรดอะมิโนทรีโอนีนที่ตองการจะเสริมใน
ขาวคิดเปนรอยละ 40 ของปริมาณที่แนะนาํใหบริโภคตอวัน เทากบั 382.80 มิลลิกรัม 
 การคํานวณเปนดังนี ้

1. ในขาวเหนยีวพารบอยลสุก 450 กรัม ควรมีทรีโอนีนเทากับ 382.80 มิลลิกรัม 
2. การคิดเทียบกลับเปนปริมาณขาวสารเหนยีวพารบอยล 
 จากการทดลองเบื้องตนในการหุงขาวเหนยีวพารบอยลที่ผานกระบวนการเหมือนกับ

กระบวนการทีใ่ชทําการศึกษา คือ จะนําขาวเหนียวผานการพารบอยลและแชน้ําภายใตกระบวนการ
แทรกซึมภายใตสุญญากาศ (สภาวะตนแบบ) พบวา เมือ่ใชขาวสารเหนียวพารบอยล 500.30 กรัม 
นําไปนึ่งใหสุก (แชขาว 15 นาที และ นึ่งผานไอน้ํานาน 20 นาที) จะไดขาวเหนียวพารบอยลสุกใน
ปริมาณ 857.86 กรัม 

 ขาวเหนียวพารบอยลสุก 857.86 กรัม มาจากขาวสารเหนียวพารบอยล 500.30 กรัม 
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 ถาขาวเหนยีวพารบอยลสุก 450 กรัม มาจากขาวสารเหนยีวพารบอยล  
      = (500.30*450)/857.86  
      = 262.44 กรัม 
 ดังนั้น ขาวสารเหนียวพารบอยล 262.44 กรัม ควรมีทรีโอนีนเทากับ 382.80 

มิลลิกรัม คิดเปนรอยละ 40 ของความตองการในแตละวนั 
 หรือคิดเปนปริมาณทรีโอนีน = 145.86 มิลลิกรัมตอขาวสารพารบอยล 100 กรัม 
(รอยละ 40 ของความตองการแตละวนั) 
 ในการทดลองจะใชขาวสารเหนียวตอส่ิงทดลองจํานวน 800 กรัม  

 จาก ขาวสารเหนียวพารบอยล 262.44 กรัม ควรมีทรีโอนีนเทากับ 382.80 มิลลิกรัม  
 ดังนั้นในขาวสารเหนียวพารบอยล 800 กรัม ควรมีไลซีน  = (800*382.80)/262.44 
         = 1,166.90 มิลลิกรัม 
3. การเทียบปริมาณสารอาหารในสารละลายแชขาว 
 จากการทดลองเบื้องตนในการนําขาวสารเหนียวพารบอยลแชน้ําในกระบวนการ

แทรกซึมภายใตสุญญากาศ พบวา ขาวสารเหนยีวพารบอยลสามารถดูดซับน้ําได 1 เทาตัว 
 โดย ขาวสารเหนียวพารบอยล 800 กรัม จะดูดซับสารละลายได 800 มิลลิลิตร 
 หรือ ขาวสารเหนียวพารบอยล 800 กรัม สารละลายแทรกซึมได 0.80 ลิตร 
 ดังนั้นในสารละลายที่ใชแชขาว 0.80 ลิตร จะมีทรีโอนีน 1,166.90 มิลลิกรัม 
 ในการทดลองใชสารละลาย 2 เทาในการแช คือ 1.60 ลิตร 
 ดังนั้น ในสารละลายที่ใชแชขาว 1.60 ลิตร จะมีทรีโอนีน  = (1.60*1166.90)/0.80 
      = 2,333.80 มิลลิกรัม 
4. การเตรียมกรดอะมโินทรีโอนีนจากสารประกอบ L-Threonine 
 กรดอะมิโนทรีโอนีน 1 กรัม ไดจากสารประกอบ L-Threonine 1 กรัม 
 (คิดเทียบจากน้ําหนกัโมเลกลุในสารประกอบ) 
 ตองการทรีโอนีนปริมาณ 2,333.80 มิลลิกรัม จะตองใชสารประกอบ L-Threonine 
     = 2,333.80 มิลลิกรัม 
 ดังนั้นจะใชสารประกอบ L-Threonine ในปริมาณ 2.3338 กรัม สําหรับแชขาวสาร

เหนยีวพารบอยลหนัก 800 กรัม ในสารละลาย 1.60 ลิตร 
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การคํานวณปริมาณสารอาหารแตละชนิดขางตน สามารถสรุปไดดังตารางภาคผนวกที ่
ข-1 สวนปรมิาณความเขมขนของสารอาหารแตละชนดิในสารละลายสารอาหารแสดงไวดังตาราง
ภาคผนวกที่ ข-2 

 
ตารางภาคผนวกที่ ข-1 ปริมาณของสารอาหารแตละชนิดที่ตองการเสริมในขาวเหนยีวพารบอยล 

สารอาหาร 

ปริมาณที่ตองการ 
ตอขาวสารเหนียว 
พารบอยล 100  กรัม 

(รอยละ 35 Thai DRI) 

ปริมาณที่ใชเสริมจริง
ตอขาวสารเหนียว 
พารบอยล 100  กรัม 

(รอยละ 40 Thai DRI) 

ปริมาณสารประกอบ 
ท่ีใชในสารละลาย 

สารอาหาร 
(รอยละ 40 Thai DRI) 

เหล็ก 4.00 มิลลิกรัม 4.57 มิลลิกรัม 0.4808 กรัม 

แคลเซียม 133.30 มิลลิกรัม 152.42 มิลลิกรัม 19.2020 กรัม 

ไอโอดีน 26.76 ไมโครกรัม 30.48 ไมโครกรัม 0.8218 มิลลิกรัม 

ไลซีน 151.10 มิลลิกรัม 172.69 มิลลิกรัม 3.4521 กรัม 

ทรีโอนีน 127.63 มิลลิกรัม 145.86 มิลลิกรัม 2.3338 กรัม 

 
ตารางภาคผนวกที่ ข-2 ปริมาณความเขมขนของสารอาหารแตละชนิดที่ตองการเสริมในขาวเหนียว

พารบอยลในสารละลายสารอาหาร 

สารอาหาร 
ความเขมขนใน

สารละลาย1.60 ลิตร 
ความเขมขนตอลิตร 

ปริมาณไนโตรเจน
ท้ังหมดตอลิตร 

เหล็ก 73.16 มิลลิกรัม 45.73 มิลลิกรัม - 

แคลเซียม 2438.65 มิลลิกรัม 1524.16 มิลลิกรัม - 

ไอโอดีน 0.4877 มิลลิกรัม 0.3048 มิลลิกรัม - 

ไลซีน* 2763.00 มิลลิกรัม 1726.86 มิลลิกรัม 330.8 มิลลิกรัม* 

ทรีโอนีน* 127.63 มิลลิกรัม 1458.63 มิลลิกรัม 171.4 มิลลิกรัม* 

รวมปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดจาก ไลซีน และ ทรีโอนีน 502.2 มิลลิกรัม* 
หมายเหตุ * ปริมาณความเขมขนของกรดอะมิโนไลซีนและทรีโอนีนที่ใชในการเปรียบเทียบความเขมขนของ

 สารอาหารระหวางการวิเคราะหและการคํานวณ จะแสดงในรูปของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด
 (Total Nitrogen) ซึ่งมีวิธีการคํานวณดังตอไปนี้ 
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ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) 
 
 กรดอะมิโนไลซีน 

ปริมาณสารประกอบกรดอะมิโนไลซีนที่ใชตอสารละลายสารอาหาร 1.60 ลิตร    
เทากับ 3.4521 กรัม  
คิดเปนปริมาณสารประกอบที่ใช เทากับ 3.4521/1.60 = 2.1576 กรัมตอลิตร 
สารประกอบกรดอะมิโนไลซีน (C6H15N2O2Cl) มีมวลโมเลกุลเทากับ 182.65 
ในสูตรของสารประกอบมีไนโตรเจน 2 โมเลกุล (มวลโมเลกุลเทากับ 28) 
สารประกอบกรดอะมิโนไลซีน 182.65 กรัม จะใหไนโตรเจน 28 กรัม 
ดังนั้นสารประกอบกรดอะมิโนไลซีน 2.1576 กรัม จะใหไนโตรเจน  

= (2.1576*28)/182.65 
= 0.3308 กรัม 
= 330.8 มิลลิกรัม 
 

 กรดอะมิโนทรีโอนีน 
ปริมาณสารประกอบกรดอะมิโนทรีโอนีนที่ใชตอสารละลายสารอาหาร 1.60 ลิตร 
เทากับ 2.3338 กรัม  
คิดเปนปริมาณสารประกอบที่ใช เทากับ 2.3338/1.60 = 1.4586 กรัมตอลิตร 
สารประกอบกรดอะมิโนทรีโอนีน (C4H9NO3) มีมวลโมเลกุลเทากับ 119.12 
ในสูตรของสารประกอบมีไนโตรเจน 1 โมเลกุล (มวลโมเลกุลเทากับ 14) 
สารประกอบกรดอะมิโนทรีโอนีน 119.12 กรัม จะใหไนโตรเจน 14 กรัม 
ดังนั้นสารประกอบกรดอะมิโนทรีโอนีน 1.4586 กรัม จะใหไนโตรเจน  

= (1.4586*14)/119.12 
= 0.1714 กรัม 
= 171.4 มิลลิกรัม 

ดังนั้นในสารละลายสารอาหารจะมีปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดเทากับ 
= 330.8 + 172.4 = 502.2 มิลลิกรัมตอลิตร 
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ภาคผนวก ข-2 
 

การคํานวณปริมาณสารอาหารเพื่อใชเสริมในขาวเหนียวพารบอยลการทดลองที่ 2.3 
 
 

การคํานวณปริมาณสารอาหารแตละชนดิเพื่อใชเสริมในขาวเหนียวพารบอยลในการทดลองที่ 2.3 
จากผลการทดลองที่ 2.2 พบวา ปริมาณธาตุเหล็กโดยเฉลี่ยของขาวสารเหนียวพารบอยล

ไดลดลงไปในปริมาณรอยละ 25 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายที่ตองการเสริม คือ 4 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม 
ขาวสารเหนยีวพารบอยล อีกทั้งจากการตรวจสอบปริมาณกรดอะมิโนไลซนีและทรีโอนนีใน
ขาวสารเหนยีวพารบอยลที่ไดจากสภาวะการผลิตที่ดีที่สุดจากการทดลองที่ 2.1 และ 2.2 พบวา      
ในขาวสารเหนียวพารบอยลนั้นมีปริมาณกรดอะมิโนดังกลาวอยูสวนหนึ่งแลว ดังนั้นจึงไดทําการ
ปรับปรุงและคํานวณปริมาณสารอาหารในสารละลายสารอาหารที่จะใชในการทดลองที่ 2.3 ใหม 
ใหเหมาะสมเพื่อใหการทดลองมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะทําการเพิ่มปริมาณของสารประกอบที่
เปนแหลงของธาตุเหล็กรอยละ 25 และลดปริมาณสารประกอบที่เปนแหลงของกรดอะมิโนลง
บางสวนใหเหมาะสม สวนปริมาณสารประกอบที่เปนแหลงของธาตุแคลเซียมและไอโอดีนนั้นยังคง
ใชในปริมาณเทากับการทดลองที่ 1.1 (ภาคผนวก ข-1) การคํานวณปริมาณสารประกอบที่เปนแหลง
ของธาตุเหล็ก และสารประกอบที่เปนแหลงของกรดอะมิโนไลซีนและทรีโอนีน แสดงไดดังการ
คํานวณตอไปนี้ 

 
1. ธาตุเหล็ก (Iron; Fe) 

 

 สําหรับการคํานวณปริมาณสารประกอบที่เปนแหลงของธาตุเหล็กในสารละลายสารอาหาร
ที่ปรับปรุงใหมเปนดังนี ้

จากเดิมปริมาณธาตุเหล็กทีต่องการจะเสรมิในขาวคดิเปนรอยละ 40 ของปริมาณที่
แนะนําใหบริโภคตอวัน เทากับ 12 มิลลิกรัม แตตองเพิ่มอีกรอยละ 25 จะคิดเปน (40*12)/100 
เทากับ 15 มิลลิกรัม หรือคิดเปนรอยละ 50 ของปริมาณที่แนะนําใหบริโภคตอวัน  
 การคํานวณเปนดังนี ้

1. ในขาวเหนยีวพารบอยลสุก 450 กรัม ควรมีธาตุเหล็กเทากับ 15 มิลลิกรัม 
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2. การคิดเทียบกลับเปนปริมาณขาวสารเหนยีวพารบอยล 
 จากการทดลองเบื้องตนในการหุงขาวเหนยีวพารบอยลที่ผานกระบวนการเหมือนกับ

กระบวนการทีใ่ชทําการศึกษา คือ จะนําขาวเหนียวผานการพารบอยลและแชน้ําภายใตกระบวนการ
แทรกซึมภายใตสุญญากาศ (สภาวะตนแบบ) พบวา เมือ่ใชขาวสารเหนียวพารบอยล 500.30 กรัม 
นําไปนึ่งใหสุก (แชขาว 15 นาที และ นึ่งผานไอน้ํานาน 20 นาที) จะไดขาวเหนียวพารบอยลสุกใน
ปริมาณ 857.86 กรัม 

 ขาวเหนียวพารบอยลสุก 857.86 กรัม มาจากขาวสารเหนียวพารบอยล 500.30 กรัม 
 ถาขาวเหนยีวพารบอยลสุก 450 กรัม มาจากขาวสารเหนยีวพารบอยล  
      = (500.30*450)/857.86  
      = 262.44 กรัม 

 ดังนั้น ขาวสารเหนียวพารบอยล 262.44 กรัม ควรมีธาตุเหล็กเทากับ 15 มิลลิกรัม 
 ในการทดลองจะใชขาวสารเหนียวตอส่ิงทดลองจํานวน 800 กรัม   
 ดังนั้นในขาวสารเหนียวพารบอยล 800 กรัม ควรมีธาตุเหล็ก = (800*15)/262.44 
            = 45.72 มิลลิกรัม 
3. การเทียบปริมาณสารอาหารในสารละลายแชขาว 
 ขาวสารเหนยีวพารบอยล 800 กรัม จะดดูซับสารละลายได 800 มิลลิลิตร 
 หรือ ขาวสารเหนียวพารบอยล 800 กรัม สารละลายแทรกซึมได 0.80 ลิตร 
 ดังนั้นในสารละลายที่ใชแชขาว 0.80 ลิตร จะมีธาตุเหล็ก 45.72 มิลลิกรัม 
 ในการทดลองใชสารละลาย 2 เทาในการแช คือ 1.60 ลิตร 
 ดังนั้น ในสารละลายที่ใชแชขาว 1.60 ลิตร จะมีธาตุเหล็ก  = (1.60*45.72)/0.80 
      = 91.44 มิลลิกรัม 
4. การเตรียมธาตเุหล็กจากสารประกอบ NaFeEDTA.H2O 
 ธาตุเหล็กปริมาณ  55.85 มิลลิกรัม ใชสารประกอบ NaFeEDTA.H2O 367.05 มิลลิกรัม 
 ตองการธาตุเหล็กปริมาณ 73.16 มิลลิกรัม จะตองใชสารประกอบ NaFeEDTA.H2O 
      = (91.44*367.05)/55.85 
      = 600.95 มิลลิกรัม 
 ดังนั้นจะใชสารประกอบ NaFeEDTA.H2O ในปริมาณ 0.6010 กรัม สําหรับแช

ขาวสารเหนยีวพารบอยลหนัก 800 กรัม ในสารละลาย 1.60 ลิตร 
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2. กรดอะมิโนไลซีน (Lysine) 
 

สําหรับการคํานวณปริมาณสารประกอบที่เปนแหลงของกรดอะมิโนไลซีนในสารละลาย
สารอาหารที่ปรับปรุงใหมเปนดังนี ้

1. แตเดิมในขาวเหนียวพารบอยลสุก 450 กรัม ควรมีไลซีนเทากับ 453.20 มิลลิกรัม 
2. การคิดเทียบกลับเปนปริมาณขาวสารเหนยีวพารบอยล 
 ขาวเหนียวพารบอยลสุก 857.86 กรัม มาจากขาวสารเหนียวพารบอยล 500.30 กรัม 
 ถาขาวเหนยีวพารบอยลสุก 450 กรัม มาจากขาวสารเหนยีวพารบอยล  
      = (500.30*450)/857.86  
      = 262.44 กรัม 

 ดังนั้น ขาวสารเหนียวพารบอยล 262.44 กรัม ควรมีไลซีนเทากับ 453.20 มิลลิกรัม  
 ในการทดลองจะใชขาวสารเหนียวตอส่ิงทดลองจํานวน 800 กรัม  

 ดังนั้นในขาวสารเหนียวพารบอยล 800 กรัม ควรมีไลซีน  = (800*453.20)/262.44 
         = 1,381.50 มิลลิกรัม 
3. จากการตรวจปริมาณกรดอะมิโนในขาวสารเหนียวพารบอยล พบวา มีกรดอะมิโน 

ไลซีน 153.22 มิลลิกรัมตอขาวสารเหนยีวพารบอยล 100 กรัม 
 ในขาวสารเหนียวพารบอยล 800 กรัม จะมไีลซีน = (153.22*800)/100  
      = 1225.76 มิลลิกรัม 
 ดังนั้นจะทําการเสริมไลซีนเพิ่ม = 1,381.50-1,225.76 = 155.74 มิลลิกรัม 
4. การเทียบปริมาณสารอาหารในสารละลายแชขาว 
 ขาวสารเหนยีวพารบอยล 800 กรัม จะดดูซับสารละลายได 800 มิลลิลิตร 
 หรือ ขาวสารเหนียวพารบอยล 800 กรัม สารละลายแทรกซึมได 0.80 ลิตร 
 ดังนั้นในสารละลายที่ใชแชขาว 0.80 ลิตร จะมีไลซีน 155.74 มิลลิกรัม 
 ในการทดลองใชสารละลาย 2 เทาในการแช คือ 1.60 ลิตร 
 ดังนั้น ในสารละลายที่ใชแชขาว 1.60 ลิตร จะมีไลซีน  = (1.60*155.74)/0.80 
      = 311.48 มิลลิกรัม 
5. การเตรียมกรดอะมิโนไลซีนจากสารประกอบ L-Lysine HCl 
 ไลซีนปริมาณ 146.19 มิลลิกรัม ใชสารประกอบ L-Lysine HCl 182.65 มิลลิกรัม 
 ตองการไลซีนปริมาณ 311.48 มิลลิกรัม จะตองใชสารประกอบ L-Lysine HCl 
      = (182.65*311.48)/146.19 
      = 389.16 มิลลิกรัม 
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 ดังนั้นจะใชสารประกอบ L-Lysine HCl ในปริมาณ 0.3892 กรัม สําหรับแชขาวสาร
เหนยีวพารบอยลหนัก 800 กรัม ในสารละลาย 1.60 ลิตร 
 

3. กรดอะมิโนทรีโอนีน (Threonine) 
 
 สําหรับการคํานวณปริมาณสารประกอบที่เปนแหลงของกรดอะมิโนทรีโอนีนใน
สารละลายสารอาหารที่ปรับปรุงใหมเปนดังนี้ 

1. แตเดิมในขาวเหนียวพารบอยลสุก 450 กรัม ควรมีทรีโอนีนเทากับ 382.80 มิลลิกรัม 
2. การคิดเทียบกลับเปนปริมาณขาวสารเหนยีวพารบอยล 
 ขาวเหนียวพารบอยลสุก 857.86 กรัม มาจากขาวสารเหนียวพารบอยล 500.30 กรัม 
 ถาขาวเหนยีวพารบอยลสุก 450 กรัม มาจากขาวสารเหนยีวพารบอยล  
      = (500.30*450)/857.86  
      = 262.44 กรัม 
 ดังนั้น ขาวสารเหนียวพารบอยล 262.44 กรัม ควรมีทรีโอนีนเทากับ 382.80 มิลลิกรัม 
 ดังนั้นในขาวสารเหนียวพารบอยล 800 กรัม ควรมีทรีโอนีน = (800*382.80)/262.44 
         = 1,166.90 มิลลิกรัม 
3. จากการตรวจปริมาณกรดอะมิโนในขาวสารเหนียวพารบอยล พบวา มีกรดอะมิโน 

ทรีโอนีน 36.95 มิลลิกรัมตอขาวสารเหนยีวพารบอยล 100 กรัม 
 ในขาวสารเหนียวพารบอยล 800 กรัม จะมทีรีโอนีน = (36.95*800)/100  
      = 295.60 มิลลิกรัม 
 ดังนั้นจะทําการเสริมทรีโอนีนเพิ่ม =1,166.90-295.60 = 871.30 มิลลิกรัม 
4. การเทียบปริมาณสารอาหารในสารละลายแชขาว 
 โดย ขาวสารเหนียวพารบอยล 800 กรัม จะดูดซับสารละลายได 800 มิลลิลิตร 
 หรือ ขาวสารเหนียวพารบอยล 800 กรัม สารละลายแทรกซึมได 0.80 ลิตร 
 ดังนั้นในสารละลายที่ใชแชขาว 0.80 ลิตร จะมีทรีโอนีน 871.30 มิลลิกรัม 
 ในการทดลองใชสารละลาย 2 เทาในการแช คือ 1.60 ลิตร 
 ดังนั้น ในสารละลายที่ใชแชขาว 1.60 ลิตร จะมีทรีโอนีน  = (1.60*871.30)/0.80 
      = 1,742.60 มิลลิกรัม 
5. การเตรียมกรดอะมิโนทรีโอนีนจากสารประกอบ L-Threonine 
 กรดอะมิโนทรโีอนีน 1 กรัม ไดจากสารประกอบ L-Threonine 1 กรัม 
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 ตองการทรีโอนีนปริมาณ 1,742.60 มิลลิกรัม จะตองใชสารประกอบ L-Threonine 
      = 1,742.60 มิลลิกรัม 
 ดังนั้นจะใชสารประกอบ L-Threonine ในปริมาณ 1.7423 กรัม สําหรับแชขาวสาร

เหนยีวพารบอยลหนัก 800 กรัม ในสารละลาย 1.60 ลิตร 
 

จากการคํานวณปริมาณสารอาหารแตละชนิดที่ไดปรับปรุงใหมขางตน สามารถสรุปได
ดังตารางภาคผนวกที่ ข-3 

 
ตารางภาคผนวกที่ ข-3 ปริมาณของสารอาหารแตละชนิดทีใ่ชเสริมในขาวเหนยีวพารบอยลจากการ

ปรับปรุงใหมใหเหมาะสมสาํหรับการทดลองที่ 2.3 

สารอาหาร 
ปริมาณที่ตองการตอขาวสารเหนียว 

พารบอยล 100  กรัม 
(รอยละ 35 Thai DRI) 

ปริมาณสารประกอบที่ใชใน
สารละลายสารอาหาร 
(รอยละ 40 Thai DRI) 

เหล็ก 4.00 มิลลิกรัม 0.6010 กรัม 

แคลเซียม* 133.30 มิลลิกรัม 19.2020 กรัม* 

ไอโอดีน* 26.76 ไมโครกรัม 0.8218 มิลลิกรัม* 

ไลซีน 151.10 มิลลิกรัม 0.3892 กรัม 

ทรีโอนีน 127.63 มิลลิกรัม 1.7423 กรัม 

หมายเหตุ * ปริมาณสารประกอบแคลเซียมและไอโอดีนที่ใชในสารละลายสารอาหารที่ไดปรับปรุงใหมนี้เปน
 ปริมาณเดิมจากตารางภาคผนวกที่ ข-1 
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ภาคผนวก ค 
 

แบบประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
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แบบทดสอบทางดานประสาทสัมผัส 
7-Point hedonic scaling test  

 

ช่ือผูทดสอบชิม.....................................................................................วันที่....................................... 
ช่ือผลิตภัณฑ                     ขาวเหนียวพารบอยลเสริมคุณคาทางโภชนาการ 
 
คําชี้แจง : กรุณาทดสอบชิมตัวอยางผลติภัณฑตอไปนี้ตามลําดับจากซายไปขวา แลวใหคะแนนเพื่อ

แสดงระดับความชอบที่มีตอตัวอยางผลิตภณัฑนัน้ ๆ ใหตรงกับความรูสึกของทานมากที่สุด 
 กรุณาบวนปากกอนและหลงัชิมตัวอยางทกุครั้ง 
 

ระดับของคะแนนความชอบ 
 7 = ชอบมาก     3 = ไมชอบเล็กนอย  
 6 = ชอบปานกลาง 4 = เฉย ๆ  2 = ไมชอบปานกลาง 
 5 = ชอบเล็กนอย      1 = ไมชอบมาก 
 

การใหระดับคะแนนความชอบ 

รหัสตัวอยาง / คะแนนความชอบ 
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ 

     
ความชอบโดยรวม      

ลักษณะของเมล็ดขาว      
สี      

กล่ิน      

กล่ินรส      

ลักษณะเนื้อสัมผัสโดยรวม      

ความนุม       

ความเหนียว      

ความรูสึกหลังกลืน      
 

ขอเสนอแนะ........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 

ขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงท่ีใหความรวมมือ 
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ภาคผนวก ง 
 

การวิเคราะหคุณภาพ 
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การวิเคราะหคุณภาพดานกายภาพ (Physical appearance analysis) 
 
การวัดคาสีในระบบ Hunter Lab (Minolta Camera Co. Ltd., 1991) 
  
 เปนการวดัคาสีดวยเครื่องวดัสี Minolta Camera: Model CR-310 โดยเปนการวดัคาสีใน
ระบบ Hunter Lab ซ่ึงเปนคาสีที่นิยมใชในทางอุตสาหกรรมอาหาร ระบบนี้จะวดัคาสีในรูป คาสี    
L, a และ b โดย คา L แสดงถึงความมืดสวาง (Darkness/Lightness) คา a แสดงถึงสีแดงและสีเขียว 
(Redness/Greenness) และคา b แสดงถึงสีเหลืองและสีน้ําเงิน (Yellowness/Blueness) โดยมีการ
กําหนดความหมายของคาทีว่ัดไดดงันี ้

 
คา L มีคาเทากับ   0 หมายถึงความมืด (Darkness)  
 มีคาเทากับ 100 หมายถึงความสวาง (Lightness) 
คา a มีคาเปนบวก ( +) หมายถึงสีแดง (Redness)  
 มีคาเปนลบ (–) หมายถึงสีเขียว (Greenness) 
คา b มีคาเปนบวก ( +) หมายถึงสีเหลือง (Yellowness)  
 มีคาเปนลบ (–) หมายถึงสีน้ําเงิน (Blueness)  
 
กอนการวัดคาสีทุกครั้งตองทําการปรับมาตรฐานเครื่อง (Calibration) กอน โดยใชแผน

กระเบื้องสีขาวมาตรฐาน (White blank; L = 97.67, a = -0.18 และ b = 1.84) แลวจึงทําการวัดคาสี
ของตัวอยาง สําหรับงานวิจยันี้ไดทําการวดัคาสีโดยนําตวัอยางขาวใสลงในภาชนะใส (Petri dish) 
แลวรองพื้นดวยกระดาษขาว ทําการวดัคาสีทั้งหมด 3 คร้ัง แลวนําไปหาคาเฉลี่ย 

 
การวัดคาเนื้อสัมผัส (คาแรงเฉือน หรือ Shear force) ดวยเคร่ือง Instron: Model 5565 series 
(Instron Corporation, 1993) 
 

เปนการวดัลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหารโดยใชคาแรงเฉอืน หรือ Shear force (มีหนวย
ในการวัดเปนนิวตัน) ดวยเครื่อง Instron (Model 5565 series) ชนิดของใบมีดที่ใชไดแก  Warner  
Bratzler  Meat  Shear Compression   (2830-013)  น้ําหนัก Load cell เทากับ 5 กิโลกรัม ความเรว็
ของ  Crosshead  เทากับ  200 มิลลิเมตรตอนาที ระยะทางในการเคลือ่นที่ลงเทากับ 5 เซนติเมตร 
และมีแรงกระทบกลับเทากบัรอยละ 60 
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 ตัวอยางผลิตภัณฑที่ทําการทดสอบเปนตัวอยางขาวเหนียวพารบอยลที่ผานเสริมคุณคา
ทางโภชนาการที่ผานแชน้ํานาน 20 นาท ีแลวนึ่งใหสุกที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 
นาที จากนั้นแบงตัวอยางมา 15 กรัม อัดลงในแมพิมพขนาด 5.0 x 2.5 x 1.0 เซนติเมตร3 โดยเตรียม
ตัวอยางไวอยางนอย 5 ช้ิน ในขั้นตอนการวัดจะใชใบมดีเฉือนลงมาตรงกึ่งกลางของชิ้นผลิตภัณฑ
ตามแนวยาว (ที่ระยะ 2.5 เซนติเมตร จากขอบ) จากนัน้นาํขอมูลที่วัดไดมาหาคาเฉลีย่  
 
การวิเคราะหคุณภาพดานโภชนาการ (Nutritional analysis) 
 
การวิเคราะหปริมาณธาตุแคลเซียม ตามวิธีของ Perkin–Elmer Corporation (1982) 
 
อุปกรณและสารเคมี 

- เครื่องวัดคาการดูดกลืนแสงระดับอะตอม (Atomic Absorption Spectrophotometer) 
- เครื่องชั่งทศนิยม  4  ตําแหนง 
- อุปกรณในการยอย (เตา Digestion  block) 
- Glass beads 
- Digestion tubes 
- Volumetric  flasks 
- Automatic   pipettes 
- กรดไนตริกเขมขน (Conc. HNO3) 
- กรดเปอรคลอริกเขมขน (Conc. HClO4) 
- กรดซัลฟูริกเขมขน (Conc. H2SO4) 
- สารละลาย Lanthanum oxide รอยละ 1 ในกรดซัลฟูริกรอยละ 5 (1% La3+ ใน 5% 

H2SO4) 
 
การเตรียมตัวอยาง (Sample preparation) 

ในการวิเคราะหตัวอยางอาหารและนมผงเตรียมตัวอยางโดยวิธี Wet digestion ซ่ึงมี
วิธีการดังตอไปนี้ 

1. ช่ังตัวอยางอาหารแหงน้ําหนักประมาณ 0.5000 กรัม (ใชเครื่องชั่ง 4 ตําแหนง) ใสใน 
Digestion tube (การใชตวัอยางที่ผานการหาความชื้นแลวจะไดผลที่แมนยํากวา) 
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2. เติมกรดผสมระหวาง กรดไนตริกเขมขน 4 มิลลิลิตร ตอดวยกรดเปอรคลอริกเขมขน 
1 มิลลิลิตร และกรดซัลฟูริกเขมขน 0.5 มิลลิลิตร และเติม Glass bead 3 เม็ดเพื่อเปนตัวชวยกระจาย
ความรอนขณะตม 

3. ปดปาก Digestion tube ดวยพาราฟลม แลวทิ้งสารผสมไว 1 คืน ที่อุณหภูมหิอง 
4. นําสารผสมใน Digestion tube มาใหความรอนในเตา Digestion block โดยใช

อุณหภูมิเร่ิมตนที่ 120 องศาเซลเซียส แลวคอย ๆ เพิ่มอุณหภูมิจนถึง 200 องศาเซลเซียส  
5. ใหความรอนจนกระทั่งสารละลายระเหยออกไปจนเหลือประมาณ 0.5 มิลลิลิตร โดย

จะไดสารละลายใส แตหากระหวางการใหความรอนแลวสารละลายไหมเปนสีดํา ใหแกไขดวยการ
เติมกรดไนตริกเขมขนประมาณ 2 มิลลิลิตร (อาจเปลี่ยนแปลงไดขึ้นกับชนิดของตัวอยาง) แลวนําไป
ใหความรอนตอจนกระทั่งไดสารละลายใส 

6. ทิ้งสารละลายไวใหเย็นที่อุณหภูมหิอง 
7. เติมน้ํากลั่นปรมิาตร 9.5 มิลลิลิตร ลงไปใน Digestion tube แลวเขยาผสมใหเปนเนือ้

เดียวกัน 
8. เทสารละลายที่ยอยสลายแลวจาก Digestion tube ลงในหลอดทดลองขนาดเล็ก จะ

ไดสารละลายใสปริมาตร 10 มิลลิลิตร ปดปากหลอดดวยพาราฟลม 
9. นําสารละลายที่เตรยีมไดไปเจือจางใหมีความเขมขนที่เหมาะสมสําหรับการวดัปริมาณ

แรธาตุดวยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) ตอไป  
การเจือจางสารละลายตัวอยางที่ดีนั้น ควรเจือจางความเขมขนของสารละลายตัวอยาง

ใหมีความเขมขนอยูระหวางกึ่งกลางของกราฟมาตรฐานแรธาตุนั้น ๆ จะทําใหไดผลที่แมนยําขึน้ 
 

ตัวควบคุมคณุภาพ (Internal quality control) 
สําหรับการวิเคราะหตัวอยางขาว ใชตวัควบคุมคุณภาพ คือ นมผงยี่หอ Dumex (ระบุ

ปริมาณแคลเซียมเทากับ 353 มิลลิกรัมตอนมผง 100 กรัม) และ Standard reference material 1577b 
Bovine liver (ระบุปริมาณแคลเซียมเทากับ 116±4 ไมโครกรัมตอกรัม) ในการวิเคราะหช่ังนมผง
Dumex น้ําหนกัประมาณ 0.3000 กรัมตอ Digestion tube และทําการเจอืจางสารละลายที่ไดจากการ
ยอยสลาย (โดยวิธี Wet digestion) ดวยสารละลาย Lanthanum oxide รอยละ 1 ในกรดซัลฟูริก รอยละ 
5 (1% La3+ ใน 5% H2SO4) ในอัตราสวน 1:100 กอนนาํไปวัดดวย AAS สวน Standard reference 
material (SRM) นั้นชั่ง SRM น้ําหนกัประมาณ 0.2000 กรัมตอ Digestion tube และทําการเจือจาง
สารละลายที่ไดจากการยอยสลาย (โดยวิธี Wet digestion) ดวยสารละลาย Lanthanum oxide รอยละ 1  
ในกรดซัลฟูริกรอยละ 5 ในอัตราสวน 1:2 กอนนําไปวัดดวย AAS 
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การเตรียมสารละลายมาตรฐานสําหรับแคลเซียม 
1. Stock standard มีความเขมขนแคลเซียมเทากับ 1000 มิลลิกรัมตอลิตร 
2. เตรียม Ca Intermediate standard มีความเขมขนแคลเซียมเทากับ 10 มิลลิกรัมตอลิตร 

จาก Stock standard โดยดดูสารละลาย Stock standard 1000 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาตร 1.00 
มิลลิลิตร ใสใน volumetric flask 100 มิลลิลิตร แลวเติมน้ํากลั่นจนถึงขีดปริมาตร 

3. เตรียม Working standard ซ่ึงมีความเขมขนแคลเซียมเทากับ 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 
และ 5.00 มิลลิกรัมตอลิตร โดยดดูสารละลายดังแสดงในตารางตอไปนี ้

 

ความเขมขน
แคลเซียม 

(มิลลิกรัมตอลิตร) 

Ca Intermediate 
Standard  
(มิลลิลิตร) 

1 % La3+ ใน 
5 % H2SO4 
(มิลลิลิตร) 

ปริมาตรรวม 
(มิลลิลิตร) 

0 (Blank) 0 50.0 50.0 
1.0 5.0 45.0 50.0 

2.0 10.0 40.0 50.0 

3.0 15.0 35.0 50.0 

4.0 20.0 30.0 50.0 

5.0 25.0 25.0 50.0 

 
การวัดปริมาณแคลเซียมในตัวอยางโดยเครื่อง AAS 

1. เลือก Lamp ใหเหมาะสมกบัธาตุแคลเซียม (ระบุไวที่ขางกลอง Lamp) 
2. เปดคอมพิวเตอรและเครื่อง AAS เพื่อเตรียม Lamp นานประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง 
3. ตั้งคา AAS condition ดังนี ้

  AAS condition สําหรับแคลเซียม ใช Flow spoiler 
 Wavelength = 422.7 nm 
 Slit = 0.70 nm 
 Sensitivity check = 5.00 mg/l 

Linear range = 2.00 mg/l 
 Current = 10 mA 
4. ทําการปรับตั้งทิศทางของแสงที่สองจาก Lamp ใหตรงกับจุดรับ Sensor 
5. เลือก Method สําหรับการวัดปริมาณแคลเซียมใหถูกตอง 
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6. ตรวจสอบปริมาณการดดูสารละลายเขาเครื่อง (Sensitivity check) ใหตรงตามคาที่
กําหนดไว ในที่นี้คา Sensitivity check เทากับ 5.00 มิลลิกรัมตอลิตร 

7. ปรับตั้งคาเครื่องใหอานความเขมขนของ Blank ไดเทากบั 0 มิลลิกรัมตอลิตร 
8. เร่ิมทําการวัด ขั้นแรกจะสรางกราฟมาตรฐานระหวางคาการดูดกลืนแสง (OD422.7) 

และ ความเขมขนของธาตุแคลเซียมจากสารละลายแคลเซียม Working standard ที่เตรียมไว 5   
ความเขมขน แลวพิจารณาคา Correlation coefficient จากกราฟมาตรฐานที่ได โดยกราฟมาตรฐานที่
ดีควรมีคา Correlation coefficient มากกวาหรือเทากับ 0.9980 ถาไมไดจะทําการสรางกราฟ
มาตรฐานใหม 

9. ทําการยืนยันกราฟมาตรฐานอีกครั้งโดยนําสารละลายแคลเซียม Working standard 
มาทดลองวัดคาโดยคาที่อานไดจากเครื่องจะมีหนวยเปนมิลลิกรัมตอลิตร นําคาที่อานไดมาเทยีบกบั
ความเขมขนของ Working standard ที่เตรียมไววามีคาตรงกันหรือไม โดยปกตแิลวคาอาจมีความ
คลาดเคลื่อนไดรอยละ 10 ซ่ึงเปนคาที่สามารถยอมรับไดในหองปฏิบัติการ หากความคลาดเคลื่อน
มากกวานี้อาจจะตองทํากราฟมาตรฐานใหมหรือเตรียม Working standard แคลเซียมใหม  

10.เมื่อไดกราฟมาตรฐานทีแ่นนอนแลวจะทําการทดสอบความถูกตองของเครื่อง AAS 
อีกครั้งโดยนําตัวควบคุมคณุภาพ (Internal quality control) ในที่นี้คือ Dumex และ SRM มาวัดเพื่อ
ทดสอบความถูกตองกอน  

11.เมื่อผลจากการวัดตวัควบคุมคุณภาพ (Internal quality control) มีความถูกตองหรือ
อยูในชวงที่ยอมรับได (ความคลาดเคลื่อนรอยละ 10) จะทําการวดัความเขมขนแคลเซียมในตวัอยาง
จากขั้นตอนการเตรียมตัวอยางตอไป  

**ตัวอยางจากขั้นตอนการเตรียมตัวอยางทีจ่ะนําไปวดั AAS จะตองเปนตัวอยางทีไ่ด
ผานการเจือจางความเขมขนที่เหมาะสมแลว โดยทํา Blank ควบคูไวดวย ความเขมขนของแคลเซียม
ที่วัดไดควรจะอยูระหวางกึ่งกลางหรืออยูในชวงของกราฟมาตรฐาน หากเครื่องไมสามารถวัดหรือ
อานคาได จะตองนําตัวอยางไปเจือจางความเขมขนใหม (ทํา Blank ใหม) 

12.นําคาความเขมขนของแคลเซียมที่วัดไดในตัวอยาง (X) ไปคํานวณหาปริมาณแคลเซียม
ทั้งหมดในตัวอยาง จากสูตรดังตอไปนี ้

 
ปริมาณแคลเซียมท้ังหมดในขาว =   (X-B) x D x (100-M) 
      (มิลลิกรัมตอ 100 กรัม)                         100xW 
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โดยที ่ X  =  ความเขมขนของแคลเซียมในสารละลายตัวอยางจากการยอย 
   (มิลลิกรัมตอลิตร) 
 B =  ความเขมขนของ Blank (มิลลิกรัมตอลิตร) 
 D = อัตราการเจือจาง (Dilution factor, เทา) 

 M =  รอยละความชืน้ของตัวอยาง 
 W    =    น้ําหนกัตัวอยางขาวที่ใช (กรัม) 

 
การวิเคราะหปริมาณธาตุเหล็ก ตามวิธีของ Perkin–Elmer Corporation (1982) 
 
อุปกรณและสารเคมี 

- เครื่องวัดคาการดูดกลืนแสงระดับอะตอม (Atomic Absorption Spectrophotometer) 
- เครื่องชั่งทศนิยม  4  ตําแหนง 
- อุปกรณในการการยอย (เตา Digestion  block) 
- Glass beads 
- Digestion tubes 
- Volumetric  flasks 
- Automatic pipettes 
- กรดไนตริกเขมขน (Conc. HNO3) 
- กรดเปอรคลอริกเขมขน (Conc. HClO4) 
- กรดซัลฟูริกเขมขน (Conc. H2SO4) 
- สารละลายกรดซัลฟูริกรอยละ 5 (5% H2SO4) 

 
การเตรียมตัวอยาง (Sample preparation) 

ในการเตรยีมตัวอยางสําหรับการวิเคราะหปริมาณธาตุเหล็กจะใชวิธี Wet digestion ซ่ึง
มีวิธีการเชนเดยีวกันกับการเตรียมตัวอยางในการวัดธาตแุคลเซียม โดยขั้นสุดทายจะไดสารละลาย
ใสปริมาตร 10 มิลลิลิตรเชนเดียวกัน 
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ตัวควบคุมคณุภาพ (Internal quality control) 
สําหรับการวิเคราะหตัวอยางขาว ใชตวัควบคุมคุณภาพ คือ นมผงยี่หอ Dumex (ระบุ

ปริมาณเหล็กเทากับ 4.51 มิลลิกรัมตอนมผง 100 กรัม) และ Standard reference material 1577b 
Bovine liver (ระบุปริมาณธาตุเหล็กเทากบั 184±15 ไมโครกรัมตอกรัม) ในการวเิคราะหช่ังนมผง
Dumex น้ําหนกัประมาณ 0.3000 กรัมตอ Digestion tube และทําการเจือจางสารละลายที่ไดจากการ
ยอยสลาย (โดยวิธี Wet digestion) ดวยสารละลายกรดซัลฟูริกรอยละ 5 (5% H2SO4) ในอัตราสวน 
1:100 กอนนําไปวัดดวย AAS สวน Standard reference material (SRM) นั้นชั่ง SRM น้ําหนกั
ประมาณ 0.2000 กรัมตอ Digestion tube และทําการเจือจางสารละลายที่ไดจากการยอยสลาย (โดย
วิธี Wet digestion) ดวยสารละลายกรดซัลฟูริกรอยละ 5 (5% H2SO4) ในอัตราสวน 1:2 กอนนําไป
วัดดวย AAS 
 
การเตรียมสารละลายมาตรฐานสําหรับเหล็ก 

1. Stock standard มีความเขมขนเหล็กเทากับ 1000 มิลลิกรัมตอลิตร 
2. เตรียม Fe Intermediate standard มีความเขมขนเหล็กเทากับ 10 มิลลิกรัมตอลิตร จาก 

Stock standard โดยดดูสารละลาย Stock standard 1000 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาตร 1.00 มิลลิลิตร 
ใสใน Volumetric flask 100 มิลลิลิตร แลวเติมน้ํากลั่นจนถึงขีดปริมาตร 

3. เตรียม Working standard ซ่ึงมีความเขมขนเหล็กเทากับ 0.25, 0.50, 1.00, 2.00 และ 
4.00 มิลลิกรัมตอลิตร โดยดดูสารละลายดงัแสดงในตารางตอไปนี ้

 

ความเขมขนเหล็ก 
(มิลลิกรัมตอลิตร) 

Fe Intermediate 
Standard  
(มิลลิลิตร) 

สารละลาย 
กรดซัลฟูริกรอยละ 5  

(มิลลิลิตร) 

ปริมาตรรวม  
(มิลลิลิตร) 

0 (Blank) 0 50.0 50.0 
0.25 1.25 48.8 50.0 

0.50 2.50 47.5 50.0 

1.00 5.00 45.0 50.0 

2.00 10.00 40.0 50.0 

4.00 20.00 30.0 50.0 
 

การวัดปริมาณแคลเซียมในตัวอยางโดยเครื่อง AAS 
1. เลือก Lamp ใหเหมาะสมกบัธาตุเหล็ก (ระบุไวที่ขางกลอง Lamp) 
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2. เปดคอมพิวเตอรและเครื่อง AAS เพื่อเตรียม Lamp นานประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง 
3. ตั้งคา AAS condition ดังนี ้

  AAS condition สําหรับเหล็ก ใช Impack bead 
 Wavelength = 248.3 nm 
 Slit = 0.20 nm 
 Sensitivity check = 2.00 mg/l 

Linear range = 2.00 mg/l 
 Current = 10 mA 
4. ทําการปรับตั้งทิศทางของแสงที่สองจาก Lamp ใหตรงกับจุดรับ Sensor 
5. เลือก Method สําหรับการวัดปริมาณเหล็กใหถูกตอง 
6. ตรวจสอบปริมาณการดดูสารละลายเขาเครื่อง (Sensitivity check) ใหตรงตามคาที่

กําหนดไว ในที่นี้คา Sensitivity check เทากับ 2.00 มิลลิกรัมตอลิตร 
7. ปรับตั้งคาเครื่องใหอานความเขมขนของ Blank ไดเทากบั 0 มิลลิกรัมตอลิตร 
8. เร่ิมทําการวัด ขั้นแรกจะสรางกราฟมาตรฐานระหวางคาการดูดกลืนแสง (OD248.3) 

และความเขมขนของธาตุเหล็กจากสารละลายเหล็ก Working standard ที่เตรียมไว 5 ความเขมขน 
แลวพิจารณาคา Correlation coefficient จากกราฟมาตรฐานที่ได โดยกราฟมาตรฐานที่ดีควรมีคา 
Correlation coefficient มากกวาหรือเทากบั 0.9980 ถาไมไดจะทําการสรางกราฟมาตรฐานใหม 

9. ทําการยืนยันกราฟมาตรฐานอีกครั้งโดยนําสารละลายเหล็ก Working standard มา
ทดลองวัดคาโดยคาที่อานไดจากเครื่องจะมหีนวยเปนมิลลิกรัมตอลิตร นําคาที่อานไดมาเทยีบกบั
ความเขมขนของ Working standard ที่เตรียมไววามีคาตรงกันหรือไม โดยปกตแิลวคาอาจมีความ
คลาดเคลื่อนไดรอยละ 10 ซ่ึงเปนคาที่สามารถยอมรับไดในหองปฏิบัติการ หากความคลาดเคลื่อน
มากกวานี้อาจจะตองทํากราฟมาตรฐานใหมหรือเตรียม Working standard เหล็กใหม  

10.เมื่อไดกราฟมาตรฐานทีแ่นนอนแลวจะทําการทดสอบความถูกตองของเครื่อง AAS 
อีกครั้งโดยนําตัวควบคุมคณุภาพ (Internal quality control) ในที่นี้คือ Dumex และ SRM มาวัดเพื่อ
ทดสอบความถูกตองกอน  

11.เมื่อผลจากการวัดตวัควบคุมคุณภาพ (Internal quality control) มีความถูกตองหรือ
อยูในชวงที่ยอมรับได (ความคลาดเคลื่อนรอยละ 10) จะทําการวดัความเขมขนเหล็กในตวัอยางจาก
ขั้นตอนการเตรียมตัวอยางตอไป  

** ตัวอยางจากขั้นตอนการเตรียมตัวอยางที่จะนําไปวดั AAS จะตองเปนตัวอยางที่ได
ผานการเจือจางความเขมขนที่เหมาะสมแลว โดยทํา Blank ควบคูไวดวย ความเขมขนของเหล็กที่วดั
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ไดควรจะอยูระหวางกึ่งกลางหรืออยูในชวงของกราฟมาตรฐาน หากเครื่องไมสามารถวัดหรืออาน
คาได จะตองนําตัวอยางไปเจือจางความเขมขนใหม (ทํา Blank ใหม) 

12.นําคาความเขมขนของเหลก็ที่วดัไดในตวัอยาง (X) ไปคาํนวณหาปรมิาณเหลก็ทั้งหมด
ในตัวอยาง จากสูตรดังตอไปนี้ 

 
ปริมาณธาตุเหล็กท้ังหมดในขาว =   (X-B) x D x (100-M) 
      (มิลลิกรัมตอ 100 กรัม)                         100xW 
 
โดยที ่ X  =  ความเขมขนของเหล็กในสารละลายตัวอยางจากการยอย 
   (มิลลิกรัมตอลิตร) 
 B =  ความเขมขนของ Blank (มิลลิกรัมตอลิตร) 
 D = อัตราการเจือจาง (Dilution factor, เทา) 

 M =  รอยละความชืน้ของตัวอยาง 
 W    =    น้ําหนกัตัวอยางขาวที่ใช (กรัม) 

 
การวิเคราะหปริมาณธาตุไอโอดีน ตามวิธีของ Moxon and Dixon (1980) 
 
หลักการ  

เมื่อนําตัวอยางขาวไปเผาในเตาเผาอุณหภูมสูิง (Muffle furnace) เพื่อยอยสารอินทรยี 
(Organic matter) ไดไอโอดนีอยูในสวนของขี้เถา ทําการสกดัไอโอดนีออกมาจากขีเ้ถาดวยน้ํา และ
นําไปทําปฏิกิริยาเคมีเพื่อวิเคราะหปริมาณไอโอดีนโดยอาศัยหลักการที่วาไอโอดีนจะไปเรงปฏิกิริยา
การทําลาย Thiocyanate โดย Nitrite ซ่ึงเปนผลใหสีของ Iron (III) thiocyanate ลดลง 
 
เคร่ืองมือและอุปกรณ 

- เครื่องวัดคาการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) 
- Oven 
- Muffle furnace 
- Mixer (Vortex) 
- Sonicator 
- Centrifuge 
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- Water bath 
- Automatic pipettes 

เคร่ืองแกว 
- Ash tubes และ Assay tubes ใช Test tubes (Pyrex) ขนาด 16 x 100 มิลลิเมตร2 
- Volumetric flasks ขนาด 10, 25, 50, 100, 500 และ 1000 มิลลิลิตร 
 

การลางเครื่องแกว 
 ลางดวยน้ํายาลางแกว ลางอกีครั้งดวยน้ําประปา แช HNO3 รอยละ 50 ทิ้งไวคางคืน แลว
ลางดวยน้ํากลัน่ที่ปราศจากแรธาตุ (Demineralized Distilled Water) 3 คร้ัง และอบใหแหง 
 
สารเคมี 
1. Iodine standard 

1.1 Stock iodine standard (เก็บในขวดสีน้าํตาลไวในตูเยน็) 
นํา  KI ไปอบใน Oven 100 ◦C นาน 1 ช่ัวโมง และชั่ง KI 1.308 กรัม เติมน้ํากลั่น ให

ครบ 1000 มิลลิลิตร มีความเขมขนของ Iodine 106 นาโนกรัมตอลิตร 
1.2 เตรียม Intermediate standard iodine (เตรียมในวันทีท่ําการทดลอง) 
ดูดสารละลาย Stock standard iodine ในขอ 1.1 มา 0.1 มิลลิลิตร เติมน้ํากลั่นใหครบ 500 

มิลลิลิตร จะไดความเขมขนของ Iodine เทากับ 200 นาโนกรัมตอลิตร 
1.3 เตรียม Working standard iodine ที่มีความเขมขนของ Iodine 0, 2.5, 5, 10, 15 และ 

20 นาโนกรัมตอลิตร โดยดดูสารละลายดงัตอไปนี้ใน Volumetric flask 
 

Working 
standard Iodine 
(นาโนกรัมตอลิตร) 

Intermediate 
standard iodine 

(มิลลิลิตร) 

สารละลายK2CO3 
รอยละ 30 
(มิลลิลิตร) 

น้ํากลั่น 
(มิลลิลิตร) 

ปริมาตรรวม 
(มิลลิลิตร) 

0 0 0.10 9.90 10 
2.5 0.125 0.10 9.775 10 
5 0.25 0.10 9.65 10 
10 0.50 0.10 9.40 10 
15 0.75 0.10 9.15 10 
20 1.00 0.10 8.90 10 
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2. Potassium carbonate รอยละ 30 (30% K2CO3) 
ช่ัง Potassium carbonate 30 กรัม ละลายในน้าํกลั่นใหมีปริมาตรสดุทายเปน 100 มิลลิลิตร 

3. Zinc sulphate รอยละ 10 (10% ZnSO4)  
ช่ัง Zinc sulphate 10 กรัม ละลายในน้ํากลั่นใหมีปริมาตรสุดทายเปน 100 มิลลิลิตร 

4. Zinc sulphate รอยละ 5 (5% ZnSO4) 
ช่ัง Zinc sulphate 5 กรัม ละลายในน้ํากลั่นใหมีปริมาตรสุดทายเปน 100 มิลลิลิตร 

5. Sodium chloride รอยละ 20 (20% NaCl) 
ช่ัง NaCl 20 กรัม ละลายในน้ํากลั่นใหมีปริมาตรสุดทายเปน 100 มิลลิลิตร 

6. Potassium thiocynate รอยละ 0.023 (0.023% KSCN) (เก็บในตูเยน็) 
 ช่ัง KSCN 0.023 กรัม ละลายในน้ํากลั่นใหมีปริมาตรสุดทายเปน 100 มิลลิลิตร 
7. Ammonium iron (III) sulphate reagent (เก็บในตูเย็น) 

- ช่ัง Ammonium iron (III) sulphate [NH4Fe(SO4)2.12H2O]  77 กรัม ละลายในน้ํากลั่น
ใหมีปริมาตรสุดทายเปน 400 มิลลิลิตร 

- เติมกรด HNO3เขมขน (specific gravity 1.42) 167 มิลลิกรัม 
- นําไปอุนบน Hotplate จนละลายหมด และปรับปริมาตรใหครบ 1 ลิตร ดวยน้ํากลั่น 

8. Sodium nitrite รอยละ 2.07 (2.07 % NaNO2) (เตรียมในวันที่ทําการทดลอง) 
          ช่ัง NaNO2 2.07 กรัม ละลายในน้ํากลั่นใหมีปริมาตรสุดทายเปน 100 มิลลิลิตร 
9. Internal quality control 

9.1 Standard Reference Material 1549 เปนผลิตภัณฑของ National Institute of 
Standards and Technology (NIST) U.S., Department of Commerce, Gaithersburg, USA เปน   
Non-fat milk powder ซ่ึงมี Iodine 3.38±0.02 ไมโครกรัมตอกรัม 

9.2 น้ํานม UHT ยี่หอ Alacta NF (ANF) ชนิดจืด ซ่ึงมี Iodine ตามขอมูลโภชนาการ
ระบุไวขางกลอง มีปริมาณไอโอดีนรอยละ 30 ของปริมาณที่แนะนําตอวัน (รอยละปรมิาณ
สารอาหารที่แนะนําใหบริโภคตอวันคดิจากความตองการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี) 

9.2.1 นําน้ํานม UHT ยี่หอ Alacta มาวิเคราะหปริมาณไอโอดนีจํานวน 2 ซํ้า 
เพื่อหาคา Precision ของการวิเคราะหปริมาณไอโอดีน 

9.2.2 เพื่อใหสามารถเก็บน้ํานม UHT ไดเปนเวลานาน จึงไดนําน้ํานมไป 
Lyophilized (อบแหงแบบแชเยือกแขง็) เปนนมผง คํานวณคา
ความชื้นไดเทากับรอยละ 86.71 และนํานมผงมาวิเคราะหเพื่อหาคา 
Precision ซํ้าอีกครั้ง 
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วิธีการวิเคราะหตัวอยางขาว 
1. วิธีการเตรียมตวัอยาง 

 ช่ังน้ําหนกัตัวอยางขาวใหละเอียดถึงทศนยิม 4 ตําแหนง ประมาณ 0.15 กรัม และนม 
Control ลงใน Ash tube อยางละ 3 หลอด วางหลอดทั้งหมดไวใน Stainless rack โดยมีรายละเอยีด
การเตรียมดังนี้ 
 

Sample น้ําหนักตัวอยางตอหลอด 

ขาว 0.15 กรัม 

Controls ปริมาณนมตอหลอด 

NIST 0.1 กรัม 

ANF 1.0 มิลลิลิตร หรือ 0.3 กรัม 
 

2. เติมสารละลาย K2CO3 ความเขมขนรอยละ 30 จํานวน 1 มิลลิลิตร และสารละลาย 
ZnSO4 ความเขมขนรอยละ 10 จํานวน 1 มิลลิลิตร ลงในทุกหลอดและ Mix ดวย Vortex (ไมควร 
Mix ใหสารละลายขึ้นสูงมาก) 

3. นําหลอดทีว่างใน Stainless rack ไปอบใน Oven ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส
ประมาณ 22 ช่ัวโมงเพื่อใหตวัอยางแหงสนทิ 

4. นําหลอดไปเผาใน Furnace โดยเริ่มจากอุณหภูมหิองถึง 550 องศาเซลเซียส ซ่ึงใช
เวลา 1 ช่ัวโมง 30 นาท ี และคงอยูที่ 550 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ช่ัวโมง นํา Rack ออกจาก 
Furnace ทันทีที่ครบ 1 ช่ัวโมง และทิ้งไวใหเยน็ 

5. เติมสารละลาย ZnSO4 ความเขมขนรอยละ 5 หลอดละ 2 มิลลิลิตร และนําไปวางใน 
Sonicator เปนเวลา 30 นาที และ Mix ดวย Vortex อีกครั้งหนึ่ง กอนจะนําไปอบใน Oven ที่อุณหภูม ิ
100 องศาเซลเซียส ประมาณ 18 ช่ัวโมง 

6. นําหลอดทั้งหมดจาก Oven ไปใสใน Furnace ทันทีโดยทําซ้ําขอ 4 
7. หลังจากทิง้ไวใหเย็นแลวเติม Glass bead 2 เม็ด ลงในทุกหลอด เติมน้ํากลั่น 3 

มิลลิลิตร ลงในทุกหลอด และนําไป Incubate ใน Water bath 50 องศาเซลเซียส 10 นาที 
8. นําหลอดทั้งหมดไปวางใน Sonicator 10 นาที และ Mix ดวย Automixter 10 นาท ี
9. นําหลอดทั้งหมดไปปนโดยใช Centrifuge ที่ 1000 รอบตอนาที เปนเวลา 15 นาที 
10. ดูดสวนที่เปน Supernatant ใสใน Polyethylene tube ขนาด 16x100 มิลลิเมตร2 เพือ่

นําไปทําปฏิกริิยาใหเกิดสีตอไป 
11. ดูดสารละลายตางๆ ใสใน  Assay tube ดังตอไปนี ้
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Solution Supernatant จาก 

Assay tube 
Std 
(ml) 

DDW 
(ml) 

20%NCl 
(ml) 

0.023%
KSCN 

(ml) 

Blank  
reagent A 

(ml) 

Blank  
reagent 

NIST (ml) 

NIST 
(ml) 

ANF 
(ml) 

Sample 
(ml) 

Standard (Std) 1.00 0.85 0.25 0.25 - - - - - 
Blank reagent A 1 - 1.60 0.25 0.25 0.25 - - - - 
Blank reagent A 2 - 1.10 0.25 0.25 0.75 - - - - 
Blank reagent  - 1.79 0.25 0.25 - 0.06 - - - 
NIST - 1.79 0.25 0.25 - - 0.06 - - 
ANF - 1.60 0.25 0.25 - - - 0.25 - 
Sample - 1.10 0.25 0.25 - - - - 0.75 

หมายเหตุ 1) Blank reagent A 1 คือ Blank reagent ของ ANF 
2) Blank reagent A 2 คือ Blank reagent ของ Samples 
3) ปริมาตรของ Supernatant ที่ใชในการสรางสีขึ้นอยูกับปริมาณไอโอดีนที่มีอยู 

 
 

12. ผสมสารละลายใหเขากนัดวย Vortex 
13. เติม Ammonium sulfate reagent 0.50 มิลลิลิตร ลงในทุกหลอด 
15. Incubate ใน Waterbath 32 องศาเซลเซยีส 10 นาท ีและเติมสารละลาย NaNO2 รอยละ 

2.07 ลงในทุกหลอด โดยแตละหลอด หางกัน 1 นาที ขณะ Incubate ใน Water bath 32 องศาเซลเซียส 
15. นําไปวัดคาเครื่องวัดคาการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) ที่ OD450mm หลังจาก

เติมสารละลาย NaNO2 รอยละ 2.07 ครบ 20 นาที โดยเทยีบกับน้ํากลั่น 
16. Plot graph ระหวาง ความเขมขนของ Iodine และ OD450mm ของสารละลาย Iodine 

มาตรฐาน (Standard) และ เมือ่นํา OD450 mm ของ Sample มาเทียบกับ Standard graph จะทราบความ
เขมขนของ Iodine ในตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 

NITS 
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การคํานวณปริมาณ Iodine ในตัวอยางขาว (ไมโครกรัมตอ 100 กรัม wet weight) 
 
Iodine Sample (ng/assay tube)  = Iodine Sample – Iodine (blank reagent A 2) 

Iodine Sample (ng/ash tube) =  Iodine Sample (ng/assay tube) x 3/0.75 
Iodine Sample (μg/100g Dry weight) = Iodine sample (ng/ash tube) x100 
                                                                        น้ําหนกัแหงของ Sampleที่ใช x 1000 
Iodine Sample (μg/100g Wet weight) =      Iodine Sample (μg/100 g Dry weight)   x (100 – M1) 
                                                                                        100 

 
เมื่อ M1 =  ปริมาณความชื้นในตวัอยาง (รอยละ) 
 0.75 =  ปริมาตรของ Supernatant ที่ใชในการสรางสี (มิลลิลิตร) 
 3 =  ปริมาตรของน้ํากลั่นที่เติมใน Ash tube (มิลลิลิตร) 

 
การคํานวณ Iodine ใน NIST (นาโนกรัมตอมิลลิลิตร) 
 
Iodine NIST (ng/assay tube) = Iodine NIST – Iodine (blank reagent B) 

Iodine NIST (ng/ash tube) = Iodine NIST (ng/assay tube) x 3/0.06 
 
เมื่อ 0.06 = ปริมาตรของ Supernatant จากหลอดของ NIST ที่ใชในการสรางสี 
    (มิลลิลิตร) 

           3  = ปริมาตรของน้ํากลั่นที่เติมใน Ash tube (มิลลิลิตร) 
 
การคํานวณ Iodine ใน ANF (นาโนกรัมตอมิลลิลิตร) 
 
Iodine ANF (ng/assay tube)  =  Iodine ANF – Iodine (blank reagent A 1) 

Iodine ANF (ng/ml)  = Iodine ANF (ng/assay tube) x 3/0.250 
 

เมื่อ 0.25  = ปริมาตรของ Supernatant จากหลอดของ ANF ที่ใชในการสรางสี 
   (มิลลิลิตร) 

             3 = ปริมาตรของน้ํากลั่นที่เติมใน Ash tube (มิลลิลิตร) 
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การวิเคราะหปริมาณโปรตนี ตามวิธีของ Manual of Kjeldahl procedure (1979) 
 
อุปกรณและสารเคมี 

- ชุดวิเคราะหโปรตีน (Tecator: Model Kjeltec System 1002) 
- สารละลาย Boric acid เขมขนรอยละ 4 (น้าํหนักตอปริมาตร) 
- Kjel tab auto (K2SO4 1.5 กรัม + Se 0.0075 กรัม) 
- กรดซัลฟูริกเขมขน (Conc. H2SO4)  
- กรดไฮโรคลอริกเขมขน (Conc. HCl) 0.1 N  
- สารละลายโซเดียมไฮดรอกซไซด (NaOH) รอยละ 50 (น้ําหนกัตอปริมาตร) 
- Bromocresol green in absolute alcohol รอยละ 0.2 (น้ําหนักตอปริมาตร) 
- สารละลายมาตรฐานไนโตรเจนเขมขน  2.10 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร (ตัวอยางควบคุม) 

 
วิธีการทดลอง 

1. ช่ังสารตัวอยางที่เปนของแขง็น้ําหนกัที่แนนอนระหวาง 0.5 ถึง 1.0 กรัม  หรือ
ของเหลวปริมาตร 0.1 ถึง 1.0 มิลลิลิตร ใสในหลอดยอยสลาย  เติม Kjel tab auto 1 เม็ด  แลวใชน้ํา
กล่ันฉีดลางขางหลอด 

2. เติมกรดซัลฟูริกเขมขน  5.0  มิลลิลิตร  ปดหลอดทดลองดวยพาราฟลม ตั้งทิ้งไว 1 คืน 
3. นําหลอดทดลองจากขอ 2 เขาเตาไฟฟาที่อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส เปนเวลา 60 ถึง 

90 นาที โดยคอย ๆ เพิ่มอุณหภูมิจนไดสารละลายใส แลวจึงยกหลอดทดลองออกจากเตาไฟฟา และ
ตั้งทิ้งไวใหเยน็ที่อุณหภูมิหอง 

4. เตรียมสารละลายตอไปนี้ลงใน Erlenmeyer  flask ขนาด 250 มิลลิลิตร  
1) สารละลาย Boric acid เขมขนรอยละ 4 (น้าํหนักตอปริมาตร) 5.0 มิลลิลิตร 
2) น้ํากลั่น 20 มิลลิลิตร 
3) Bromocresol green  2 หยด 

5. การกลั่นสารตัวอยางโดยใชชุดวิเคราะหโปรตีน (Kjeltec system) มีวิธีทําดังตอไปนี ้
1) วาง Erlenmeyer  flask ที่ปลายหลอด Condenser ของชุดวิเคราะหโปรตีน 

โดยใหปลายหลอดจุมในสารละลาย 
2) ใสหลอดยอยสลายตอเขากับเครื่องกล่ัน 
3) เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 20.0 มิลลิลิตร 
4) เปดเครื่องกล่ันเปนเวลา 3 นาที แลวปดเครื่องกล่ัน 
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6. นําสารละลายที่กล่ันไดใน Erlenmeyer flask มาไตเตรทกับสารละลาย 0.1 N ของ
กรดไฮโดรคลอริก   แลวบันทึกปริมาตรสารละลายเพื่อนาํไปคํานวณปริมาณโปรตีน 
 
การคํานวณปริมาณโปรตีน 

1.  สารละลายมาตรฐานไนโตรเจนเขมขน 2.10  มิลลิกรัม / มิลลิลิตร 
 
ปริมาณไนโตรเจน (มิลลิกรัม / มิลลิลิตร)  
=  [ความเขมขนของ  HCl] x [ปริมาตร HCl ที่ใช (มิลลิลิตร)] x 14  

                                            [ 10 x ปริมาตรสารตัวอยางทีใ่ช (มิลลิลิตร] 
 
2. ปริมาณโปรตนีในสารตัวอยาง 
 
ปริมาณโปรตีน (กรัมตอ 100 กรัม ตัวอยาง) 
=  [ความเขมขนของ  HCl] x [ปริมาตร HCl ท่ีใช (มิลลิลิตร)] x 14 x Conversion factor* 

   [10 x ปริมาณสารตัวอยาง (กรัม)] 
 

* คือคา Factor for converting nitrogen to protein หรือ คาที่ใชในการคํานวณเพื่อ
เปลี่ยนปริมาณไนโตรเจนใหเปนปริมาณโปรตีน ในการศึกษาครั้งนี้ใชคา Conversion Factor ของ
ขาวซึ่งเทากับ 5.95 (Jones, 1941) 
 
การวิเคราะหปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) ตามวิธีของ Manual of Kjeldahl 
procedure (1979) 
 
 สําหรับการวิเคราะหปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดนัน้ จะมีวิธีการวิเคราะหเหมือนกบัการ
วิเคราะหหาปริมาณโปรตีนทุกประการ โดยจะแตกตางตรงวิธีการคํานวณ โดยจะคํานวณในรูปของ
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดดงัสูตร 

 

ปริมาณไนโตรเจน (มิลลิกรัม / มิลลิลิตร)  
=  [ความเขมขนของ  HCl] x [ปริมาตร HCl ท่ีใช (มิลลิลิตร)] x 14  

                                            [ 10 x ปริมาตรสารตัวอยางทีใ่ช (มิลลิลิตร] 
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การวิเคราะหปริมาณความชื้น ตามวิธีของ AOAC (2005) 
 

เคร่ืองมือและอุปกรณ 
- เครื่องอบแหงแบบแชเยือกเข็ง (Lyophilizer) 
- กระบอกตวง 
- เครื่องปนอาหาร (Blender) 
- ขวดพลาสติก Polyethylene ขนาด 100 มิลลิลิตร 
- เครื่องชั่งไฟฟาทศนิยม 2 ตําแหนง 

 

วิธีการวิเคาระห 
1. นําขวดพลาสติก Polyethylene เปลา ช่ังน้ําหนกัดวยเครื่องชั่ง (W3) บันทึกน้ําหนัก

ของขวดพลาสติกที่ช่ังไดทีฉ่ลากขางขวดพลาสติก 
2. นําตัวอยางอาหารมาชั่งน้ําหนักแลวนําไปใสในเครื่องปนอาหาร และนาํถุงพลาสติก

ที่บรรจุนั้นไปชั่งน้ําหนกัอีกครั้งเพื่อลบคาน้ําหนกัภาชนะที่บรรจุ จะไดน้ําหนักอาหารสด (W1) 
3. เติมน้ํากลั่นทีท่ราบปริมาตรแนนอนลงไปในเครื่องปน (W2 ) 
4. ปนสารตัวอยางใหเขากนัจนกระทั่งสารตัวอยางเปนเนื้อเดียวกัน 
5. เทอาหารปนบางสวนใสในขวดพลาสติก Polyethylene ประมาณ 1 ใน 3 ของขวด

แลวนําขวดมาชั่งน้ําหนกั (W4) ปดปากขวดพลาสติก Polyethylene ดวยผากอซ แลวนําไปแชในตู 
แชแข็งอณุหภมูิ - 20 องศาเซลเซียส โดยทําการเอยีงขวดเพื่อใหมีพืน้ผิวสัมผัสมากที่สุด เปนเวลา 1 คืน 

6. นําขวดสารตัวอยางเขาเครื่อง Lyophilizer จนกระทั่งสารตวัอยางแหงสนทิ  
7. นําสารตัวอยางออกจากเครื่อง Lyophilizer แลวช่ังนําหนกัสารตัวอยาง (W5) 

 

การคํานวณปริมาณความชืน้  (หนวยเปน กรัมตอ 100 กรัมตัวอยาง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปริมาณความชื้น   = 100 – [100 x (W1+W2)(W5 - W3)] 
   [W1 (W4-W3)] 
 
โดยที ่ W1  =  น้ําหนักอาหารเริ่มตน (อาหารสด, กรัม) 

W2  =  น้ําที่เติม (มิลลิลิตร = กรัม) 
W3  =  น้ําหนักขวดเปลา (กรัม) 
W4  =  น้ําหนักขวดเปลาและอาหารปนสด (กรัม) 
W5  =  น้ําหนักขวดเปลาและอาหารปนแหง (กรัม) 
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การวิเคราะหปริมาณเถา ตามวิธีของ Pearson (1976) 
 
เคร่ืองมือและอุปกรณ 

- Crucible 
- เตาเผา (Muffle furnace) 
- เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตําแหนง 

 
วิธีการวิเคราะห 

1. นํา Crucible ที่ลางใหสะอาดมาเผาใน Muffle furnace ที่อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 15 นาที 

2. นํา Crucible มาใสใน Desiccator เปนเวลา 20 นาที แลวช่ังน้ําหนกั Crucible เปลา  (W1) 
3. นําสารตัวอยางที่ผานการเตรียมตัวอยางเพือ่การวิเคราะหใสใน Crucible แลวช่ัง

น้ําหนกัที่แนนอนประมาณ 5 กรัม (W2 ) 
4. นําสารตวัอยางพรอม Crucible ไปเผาบน Hot plate จนกระทั่งสารตวัอยางไหมเปนสีดํา 
5. นําสารตัวอยางพรอม Crucible เขา Muffle furnace ที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส        

จนสารตัวอยางเผาไหมไดสมบูรณ (ไดเปนเถาสีขาว) ทิ้งสารตัวอยางใหเย็นโดยนําสารตัวอยาง
พรอม Crucible ออกจากเตาแลวนําเขา Desiccator เปนเวลา 20 นาที 

6. ช่ังนําหนกัสารตัวอยางพรอม Crucible ที่แนนอน (W3) 
 
การคํานวณปริมาณเถา (หนวยเปน กรัมตอ 100 กรัมตัวอยาง) 
 

ปริมาณเถา      = [(W3 – W1) x (100 – M)]  
                (W2) 

 
โดยที ่ W1  =  น้ําหนกั Crucible เปลา (กรัม) 

W2  =  น้ําหนักตัวอยาง (กรัม) 
W3  =  น้ําหนกั Crucible กับตัวอยางหลังเผา (กรัม) 
M   =  ปริมาณความชื้นในตวัอยาง (รอยละ) 
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การวิเคราะหปริมาณไขมัน ตามวิธีของ Leco Corporation (2002) 
 

ขั้นตอนการวิเคราะหดวยเคร่ืองวิเคราะหไขมัน Leco, Model TFE 2000 
1. เปด Gas Carbon dioxide, Compress Air 240 psi 
2. ตรวจเช็ค Ambient Monitor วาเครื่องอยูในสภาวะพรอมทํางานหรือไม ดังตอไปนี้ 

Parameter Nominal Value Range Units 
Pump Pressure 0 0 to 10,000 psi 

Pump Temp 0 -20 to 40 °C 
Cell temp 100 Ambient  to 150 °C 

HRV Temp 90 Ambient  to 350 °C 

Cold Junction 25 15 to 35 °C 

Flow cell 0 0 to 3 lpm 
Inlet Press 850 0 to 1150 psi 

 

3. เตรียม Glass Wool (1.300-1.500 กรัม) บรรจุลงในขวด Vial นําไปอบเปนเวลา 4 นาที 
จากนั้นทิ้งใหเย็นใน Desiccator  แลวช่ังน้ําหนัก แลวบรรจุตัวอยางลงในเครื่อง TFE 2000 

4. เตรียมตัวอยางตามวิธีการของแตละตัวอยาง บรรจุลงใน Trimble แลวนํา Trimble ใส
ในเครื่อง TFE 2000 จากนั้นกด Start เพื่อทําการวิเคราะหตัวอยางตอไป 

5. เมื่อทําการวิเคราะหเสร็จแลวใหนําขวด Vial ออกมาอบเปนเวลา 4 นาที ทิ้งใหเย็นใน 
Desiccator  แลวช่ังน้ําหนัก เพื่อใชในการคํานวณหาปริมาณไขมันในตัวอยางตอไป 

6. หลังทําการวิเคราะหตัวอยางเสร็จแตละวันใหทําการทําความสะอาดระบบตามวิธีการ
ที่กําหนดให ดงันี้ 

Parameter Value Units 
Pump Pressure 9000 psi 

Cell temperature 100 °C 

HRV Temp 100 °C 

Flow cell 3 lpm 
Time 5 minutes to Static 
Time 10 minutes to Dynamic 

 

7. หลังจากทําความสะอาดระบบเสร็จแลวทําการกลับ Menu หลัก แลวจึงปดเครื่องได 
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การวิเคราะหปริมาณไขมันในขาวดวยเคร่ืองวิเคราะหไขมัน Leco, Model TFE 2000 (Method for 
Oil in Rice Bran, Method No. 203-821-134) ตามวิธีของ Leco Corporation (2002) 
 
อุปกรณและสารเคมี 

- Glass Wool (รหัส 501-081) 
- ผง Leco-Dry (รหัส 502-327) 

 การเตรียมขวด Vial 
1. ช่ัง Glass Wool ใสในขวด Vial ปริมาณ 1.300 - 1.500 กรัม 
2. นํา Glass Wool  และขวด Vial  ไปอบแหงนานประมาณ 4 นาที 
3. ทิ้งใหเย็นใน Desiccator  แลวช่ังน้ําหนัก (Glass Wool และขวด Vial ; Wb) 

การเตรียมตัวอยาง 
1. ช่ังตัวอยางขาวประมาณ 0.900-1.100 กรัม  (Wa) 
2. ช่ังผง Leco-Dry ประมาณ 2.100-2.200 กรัม 
3. นําตัวอยางขาวมาผสมกับ Leco-Dry ใหเขากันในบีกเกอร   
4. เทตัวอยางที่ผสมแลวลงใน Thimble แลวปดฝา  

การวิเคราะหไขมัน  
1. ตั้งคา (Set method) เครื่อง TFE 2000 ใหมี Parameter ดังนี้  
 

Extraction Pressure: 9000 Psi 
Extraction Temperature: 100 °C 

HRV Temperature: 90 °C 

Hold Time: 15 minutes 
Extraction Time: 45 minutes 
Flow rate: 1.3 lpm 

 

2. ใส Thimble และขวด Vial เขากับเครื่อง 
3. กดปุม Start เพื่อเร่ิมกระบวนการ 
4. หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการใหนําขวด Vial มาอบแหงนานประมาณ 4 นาที 
5. ทิ้งใหเย็นใน Desiccator  แลวช่ังน้ําหนัก (ขวด Vial + Glass Wool + Fat ; Wc) 
6. นํา Thimble ออกมาจากเครื่อง (ใชความระมัดระวัง เนื่องจาก Thimble รอนมาก) 
7. ทําความสะอาดขวด Vial และ Thimble 
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การคํานวณปริมาณไขมันในตัวอยาง 
  
  ไขมัน (Fat)  = (Wc – Wb) x 100   

   (รอยละ, dry weight)  Wa 
 
  ไขมัน (Fat)  = (Wc – Wb) x (100 – M) 

   (รอยละ, wet weight)  (100 x Wa) 
 
 เมื่อ Wa  =  น้ําหนักตัวอยางที่ใช (กรัม) 
  Wb  =  น้ําหนักขวด Vial + Glass wool (กรัม) 
  Wc  =  น้ําหนักขวด Vial + Glass wool + Fat  (กรัม) 
  M   =   รอยละปริมาณความชื้นของตัวอยาง  
 
 
การวิเคราะหปริมาณคารโบไฮเดรต (โดยวธีิคา By difference) 

 
การหาปริมาณคารโบไฮเดรตในอาหาร คํานวณไดตามสตูรดังนี ้
 

ปริมาณคารโบไฮเดรต (รอยละ)    
=   100 – (รอยละความชื้น + รอยละโปรตีน + รอยละไขมัน+ รอยละเถา) 

 
 
การวิเคราะหปริมาณพลงังาน (โดยวิธีการคํานวณ) 
 
คาพลังงานในอาหาร 100 กรัม ไดจากการคาํนวณตามสูตรดังนี ้
 

ปริมาณพลงังาน (กิโลแคลอรีตอ 100 กรัมตัวอยาง)   
= (ปริมาณคารโบไฮเดรต, กรัม x 4) + (ปริมาณโปรตีน, กรัม x 4) +  
    (ปริมาณไขมัน, กรัม x 9) 
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การวิเคราะหปริมาณไฟเตท (ในรูปของกรดไฟติก) ตามวิธีของ Makower (1970) 
  
หลักการ 

ทําการสกัดกรดไฟติก (Phytic acid) ในตัวอยางอาหารดวยกรด Hydrochloric หรือ 
Trichloroacetic จากนั้นตกตะกอนกรดไฟติกใหอยูในรูปของสารประกอบ Cerium แลวนําตะกอนที่
ไดไปทําการยอยดวยกรดซัลฟูริก ไดฟอสฟอรัสซึ่งจะรวมตัวกับ Ammonium molybdate เกิดเปน
สารประกอบที่ทําปฏิกิริยากับ Malachite green ไดสารประกอบที่มีสี ซ่ึงดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 
610 นาโนเมตร 

 
อุปกรณ 

-  เครื่องชั่งความละเอียด 4 ตําแหนงและ 2 ตําแหนง 
- เครื่องเขยา (Shaker) 
- เครื่องเขยาผสม (Mixer) 
- Hotplate 
- Centrifuge 
- Digestion block 
- Spectrophotometer  
- Automatic pipette ขนาด 100, 200, 1000 และ 5000 ไมโครลิตร 
- Glass pipette ขนาด 5 และ 10 มิลลิลิตร 
- Polypropylene centrifuge tube ขนาด 15 มิลลิลิตร 
- Glass test tube ขนาด 17x100 มิลลิเมตร2 
- Digestion tube ขนาด 25x150 มิลลิเมตร2 

 
สารเคมี 
1. 0.5 M Hydrochloric acid 

ทําการเจือจางกรดไฮโดรคลอริกเขมขน ปริมาตร 10.42 มิลลิลิตร ดวยน้ํากลั่น ใหมี
ปริมาตรสุดทายเทากับ 250 มิลลิลิตร  
2. 0.5 M Sulfuric acid 
 ทําการเจือจางกรดซัลฟูริกเขมขน ปริมาตร 6.65 มิลลิลิตร ดวยน้ํากลั่น ใหมีปริมาตร
สุดทายเทากับ 250 มิลลิลิตร  
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3. Trichloroacetic acid (TCA) เขมขนรอยละ 12 (น้ําหนักตอปริมาตร) 
ละลาย Trichloroacetic acid 12.00 กรัม ในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรใหครบ 100 มิลลิลิตร 

4. Ceric solution เขมขนรอยละ 5 ใน 6% Sulfuric acid 
ละลาย Ce(SO4)2.4H2O 5.00 กรัม ในน้ํากลั่นประมาณ 50 มิลลิลิตร  เติมกรดซัลฟูริก

เขมขน 6.00 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรใหครบ 100 มิลลิลิตรดวยน้ํากลั่น 
5. Ammonium molybdate solution เขมขนรอยละ 1.75 (น้าํหนักตอปริมาตร) 

ละลาย (NH4)Mo7O24.4H2O 1.75 กรัม ในน้ํากลั่นประมาณ 80 มิลลิลิตร อุนบน Hot plate 
จนกระทั่งละลายหมด ปรับปริมาตรใหครบ 100 มิลลิลิตร ดวยน้ํากลั่น 
6. Polyvinyl alcohol solution เขมขนรอยละ 0.35 (น้ําหนักตอปริมาตร) 

ละลาย Polyvinyl alcohol 0.35 กรัม ในน้ํากลั่นประมาณ 80 มิลลิลิตร อุนบน Hot plate 
จนกระทั่งละลายหมด ปรับปริมาตรใหครบ 100 มิลลิลิตร ดวยน้ํากลั่น 
7. Malachite green solution เขมขนรอยละ 0.035 (น้ําหนกัตอปริมาตร)  

ละลาย Malachite green 0.035 กรัม ใน Polyvinyl alcohol solution เขมขนรอยละ 0.35 
(น้ําหนักตอปริมาตร) ใหมีปริมาตรสุดทาย 100 มิลลิลิตร 
8. Hydrogen peroxide เขมขนรอยละ 30 
9. สารมาตรฐาน Phosphorus standard 

9.1 Stock standard มีความเขมขนของ Phosphorus เทากับ 80 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร 
(เก็บไวในตูเยน็ไดนาน 1 เดือน) ละลาย Potassium dihydrogenphosphate anhydrous (KH2PO4) 
0.1758 กรัม ในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรใหครบ 500 มิลลิลิตร 

9.2 Working standard มีความเขมขนของ Phosphorus เทากับ 0.16, 0.32, 0.48 และ 0.64 
ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร (เตรียมในวันที่ทําการทดลอง) ทําการเจือจาง Stock standard ในขอ 9.1 
ปริมาตร 20, 40, 60 และ 80 ไมโครลิตรดวยกรดซัลฟูริกเขมขน 0.5 M และปรับปริมาตรสุดทายให
เปน 10 มิลลิลิตร 
 
วิธีการวิเคราะห 

วิธีการวิเคราะหแบงเปน 4 ขั้นตอนดังนี้ 
1. การสกัด 

1.1 ช่ังตัวอยางอาหารดวยเครื่องชั่ง 4 ตําแหนงน้ําหนักประมาณ 0.3000 ถึง 0.5000 กรัม 
(ขึ้นกับปริมาณกรดไฟติกในตัวอยางอาหาร) ตัวอยางละ 2 ซํ้า  

1.2 เทตัวอยางอาหารลงใน Polypropylene centrifuge tube ขนาด 15 มิลลิลิตร 
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2. การตกตะกอน 
2.1 เติม Ceric solution เขมขนรอยละ 5 ใน 6% Sulfuric acid ปริมาตร 2.00 มิลลิลิตร

และกรดซัลฟริูกเขมขน ปริมาตร 0.8 มิลลิลิตรลงใน Supernatant ที่ไดจากการสกัดในขอ 1.2 
2.2 เขยาผสมใหเขากันและตั้งทิ้งไวนาน 30 นาทีที่อุณหภูมิหอง 
2.3 นําไปปนเหวีย่งที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 3000 รอบตอนาที เปนเวลา 15 นาที 
2.4 เทสวน Supernatant ทิ้งและเก็บสวนตะกอน (Pellet) ไว 

 
3. การยอยสลายใหอยูในรูปฟอสฟอรัส (Phosphorus) 

3.1 ละลายตะกอนที่ไดจากขอ 2.4 ดวยกรดซัลฟูริกเขมขน ปริมาตร 3.00 มิลลิลิตร 
3.2 เทสารละลายในขอ 3.1 ลงในหลอดทดลองขนาด 25x150 มิลลิเมตร2 ลางหลอดดวย

น้ํากลั่นเล็กนอย 
3.3 วางหลอดทดลองใน Digestion block และคอย ๆ เพิ่มอุณหภูมิขึ้นจากอุณหภูมิหอง

จนถึง 330 องศาเซลเซียสในเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมงครึ่ง ทําการยอยจนกระทั่งไดสารละลายใส 
3.4 หากสารละลายไมใสใหนําหลอดทดลองออกจาก Digestion block ทิ้งไวใหเย็นแลว

จึงเติม Hydrogen peroxide รอยละ 30 จํานวน10 หยด และทําการยอยจนกระทั่งไดสารละลายใส 
3.5 เมื่อไดสารละลายใสแลวจึงทําการปรับปริมาตรของสารละลายใหมีปริมาตรสุดทาย

เปน 50 มิลลิลิตรดวยน้ํากลั่น 
 
4. การวิเคราะหปริมาณฟอสฟอรัส 

4.1 ดูดสารละลาย Working standard ที่มีความเขมขนของฟอสฟอรัสเทากับ 0.16, 
0.32, 0.48 และ 0.64 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ปริมาตร 1.00 มิลลิลิตรลงในหลอดแกวขนาด 17x100 
มิลลิเมตร2 โดยทําความเขมขนละ 2 ซํ้า และดูดกรดซลัฟูริกเขมขน 5 M ปริมาตร 1.00 มิลลิลิตร
สําหรับ Blank  

4.2 ดูดสารละลายที่ไดจากการยอยจากขอ 3.5 ปริมาตร 1.00 มิลลิลิตร (ซ่ึงอาจมีการ
เจือจางใหเหมาะสมดวยกรดซัลฟูริกเขมขน 5 M) ลงในหลอดแกวขนาด 17x100 มิลลิเมตร2 

4.3 เติมกรดกรดซัลฟูริกเขมขน 5 M ปริมาตร 1.00 มิลลิลิตรลงในทุกหลอดในขอ 4.1 
และ 4.2 

4.4 Ammonium molybdate solution เขมขนรอยละ 1.75 (น้ําหนักตอปริมาตร) ปริมาตร 
200 ไมโครลิตรลงในทุกหลอดและเขยาผสมใหเขากัน ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมหิองเปนเวลา 10 นาท ี
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4.5 เติม Malachite green solution เขมขนรอยละ 0.035 (น้ําหนักตอปริมาตร) ปริมาตร 
200 ไมโครลิตรลงในทุกหลอดและเขยาผสมใหเขากัน ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมหิองเปนเวลา 45 นาท ี

4.6 ทําการวัด Absorbance ที่ความยาวคลื่น 610 นาโนเมตรเทยีบกับน้ํากลั่น 
4.7 สราง Calibration curve จากความเขมขนและ Absorbance ของ Working standard 

เพื่อนําไปคํานวณหาความเขมขนของฟอสฟอรัสในตัวอยาง 
 
5. การคํานวณ 

กําหนดให 
 M = ความชื้นของตวัอยางอาหาร (รอยละ) 
 W = น้ําหนกัของตวัอยางแหงทีใ่ชในการสกัด (กรัม) 
 D1 =       ปริมาตรทั้งหมดของ Supernatant ที่ไดจากการสกัด 
   ปริมาตรทั้งหมดของ Supernatant ที่ไดจากการตกตะกอน 
 D2  = การเจือจางสารละลายที่ไดจากการยอยสลายในการวิเคราะหปริมาณ 
   ฟอสฟอรัส 
 A = ความเขมขนของฟอสฟอรัสในตัวอยางจากการวิเคราะห  
   (ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร) 
 
น้ําหนกัโมเลกลุของกรดไฟติกเทากับ 660 กรัม 
น้ําหนกัอะตอมของฟอสฟอรัส จํานวน 6 อะตอม เทากับ 186 กรัม 

สารละลายที่ไดจากการยอยสลาย 1 มิลลิลิตร มีฟอสฟอรัสเทากับ A ไมโครกรัม 
สารละลายที่ไดจากการยอยสลาย 50 มิลลิลิตร มีฟอสฟอรัสเทากบั 50A ไมโครกรัม 

เนื่องจากกรดไฟติก 1โมเลกุลประกอบดวยฟอสฟอรัส 6 อะตอม 
ดังนั้นสารละลาย 50 มิลลิลิตรจึงมีกรดไฟติกทากับ   50A x 660    ไมโครกรัม 

            186 
ซ่ึงเทากับปริมาณกรดไฟติกในตัวอยางอาหารแหง W กรัม 
 

ดังนั้น อาหารแหง W กรัม จึงมีกรดไฟตกิ เทากับ   50A x 660   ไมโครกรัม 
         186 

อาหารแหง 100-M กรัมมีกรดไฟติก เทากบั   50A x 660 x (100-M)   ไมโครกรัม 
        186 x W 
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หรือเทากับ  50A x 660 x (100-M) x 10-3      มิลลิกรัม 
        186 x W 
 
อาหารแหง  (100-M) กรัมมาจากอาหารสด 100    กรัม 

ดังนั้น อาหารสด 100 กรัม จึงมีปริมาณกรดไฟติก   =  50A x 660 x (100-M) x 10-3 มิลลิกรัม 
               186 x W 
 
เนื่องจากมกีารใช Supernatant เปนบางสวนมาตกตะกอน (D1) ดังนั้น  
อาหารสด 100 กรัมจึงมีปริมาณกรดไฟติก     =     50 x 660 x 10-3 (100-M) AD1     มิลลิกรัม 
                    186 x W 
 
 ในกรณีที่มีการเจือจางสารละลายที่ไดจากการยอยสลายกอนนํามาวิเคราะหหาปริมาณ 
ฟอสฟอรัส (D2)   
        
  อาหารสด 100 กรัมมีปริมาณกรดไฟติก    =  50 x 660 x 10-3 (100-M) AD1D2 มิลลิกรัม
                     186 x W 
 
การวิเคราะหปริมาณคาน้ําท่ีเปนประโยชนดวยเคร่ืองวดัคาน้าํท่ีเปนประโยชน (ตามวิธีของ Axair 
AG Ltd., 1995) 
  
 ปริมาณคาน้ําที่เปนประโยชน (คา aw) ในตัวอยางอาหารจะทําการวัดโดยใชเครื่องวดัคา
น้ําที่เปนประโยชน (aw – box, Novasina: Model AWC 200, Switzerland) ซ่ึงมีวิธีการวดัดังนี้ คือ   
 1. เปดเครื่องวัดคาน้ําที่เปนประโยชนทิ้งไวประมาณ 30 ถึง 60 นาที หรือจนกระทั่ง
เครื่องพรอมใช สังเกตไดจากขีดเครื่องหมายที่ระบุไวบนหนาจอปรากฏครบทั้ง 4 ขีด  
 2. นําตัวอยางอาหารที่ตองการวัดมาบดใหละเอียด แลวนําตัวอยางใสในตลับพลาสติก
สําหรับใชกับเครื่องวัดคาน้ําที่เปนประโยชนโดยเฉพาะประมาณ 5 กรัม แลวนําไปใสในเครื่อง 
 3. เมื่อขดีเครื่องหมายที่ระบไุวบนหนาจอปรากฏครบทั้ง 4 ขีด จะทําการอานคาปริมาณ
คาน้ําที่เปนประโยชนทีไ่ด โดยทําการวัดซ้าํทั้งหมด 3 คร้ัง แลวนํามาหาคาเฉลี่ย 
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ภาคผนวก จ 
 

เคาโครงปริมาณกรดอะมิโน 
ในขาวเหนียวพันธุ กข 6 แตละประเภท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

176 

ตารางภาคผนวกที่ จ-1 เคาโครงปริมาณกรดอะมิโน (Amino acid profile) ในขาวเหนียวพนัธุ กข 6 
แตละประเภท (มิลลิกรัมตอ 100 กรัม) 

กรดอะมิโน 
ขาวสารเหนียว 
พันธุ กข 6 

ขาวสารเหนียว 
พารบอยล 
พันธุ กข 6*  

ขาวสารเหนียว 
พารบอยลพันธุ กข 6  
ผานการเสริมเหล็ก 
แคลเซียม ไอโอดีน  

ไลซีน และทรีโอนีน** 
อะลานีน  
(Alanine) 

197.82±27.15 200.91±7.08 239.75±6.80 

อารจินีน
(Arginine) 

117.42±19.05 95.37±8.45 77.53±0.31 

กรดแอสปารตกิ 
(Aspartic acid) 

255.53±21.90 199.00±4.99 263.78±0.46 

ซิสเตอีน 
(Cysteine) 

33.57±3.07 นอยกวา 5 39.49±0.44 

กรดกลูตามิก 
(Glutamic acid) 

584.92±140.36 552.70±52.08 490.37±0.53 

ไกลซีน 
(Glycine) 

137.18±10.41 146.26±10.41 139.88±3.20 

ฮิสติดีน 
(Histidine) 

186.37±40.18 141.26±15.19 212.73±1.93 

ไฮดรอกซีไลซีน 
(Hydroxylysine) 

นอยกวา 5 นอยกวา 5 นอยกวา 5 

ไฮดรอกซีโปรลีน 
(Hydroxyproline) 

นอยกวา 5 นอยกวา 5 26.15±2.55 

ไอโซลิวซีน 
(Isoleucine) 

422.71±19.93 405.12±23.71 349.31±6.91 

ลิวซีน 
(Leucine) 

846.77±44.26 803.94±76.57 706.04±5.20 
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ตารางภาคผนวกที่ จ-1 เคาโครงปริมาณกรดอะมิโน (Amino acid profile) ในขาวเหนียวพนัธุ กข 6 
แตละประเภท (มิลลิกรัมตอ 100 กรัม) (ตอ) 

กรดอะมิโน 
ขาวสารเหนียว 
พันธุ กข 6 

ขาวสารเหนียว 
พารบอยล 
พันธุ กข 6*  

ขาวสารเหนียว 
พารบอยลพันธุ กข 6  
ผานการเสริมเหล็ก 
แคลเซียม ไอโอดีน  

ไลซีน และทรีโอนีน** 
ไลซีน 
(Lysine) 

446.42±68.50 153.22±12.90 175.33±0.50 

เมไธโอนีน
(Methionine) 

122.93±0.75 158.63±2.14 163.59±0.07 

ฟนิลอะลานีน
(Phenylalanine) 

1,197.80±95.57 1,022.30±103.93 801.23±0.19 

โปรลีน 
(Proline) 

265.06±26.59 303.07±26.39 253.72±2.17 

ซีรีน 
(Serine) 

63.97±11.05 37.54±1.39 83.00±2.98 

ทรีโอนีน
(Threonine) 

58.90±5.81 36.95±2.26 89.04±3.49 

ทริปโตเฟน
(Tryptophan) 

103.94±0.01 นอยกวา 5 127.27±3.55 

ไทโรซีน
(Tyrosine) 

569.46±54.97 216.32±8.47 333.11±0.15 

วาลีน 
(Valine) 

340.26±3.54 331.69±2.26 303.34±6.05 

หมายเหตุ เคาโครงปริมาณกรดอะมิโนในขาวเหนียวพันธุ กข 6 แตละประเภทจากการตรวจวิเคราะหโดย
หองปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑเกษตรและอาหาร (LCFA) สํานักงานสาขาเชียงใหม 
* ขาวสารเหนียวพันธุ กข 6 ซึ่งผานการพารบอยลที่อุณหภูมิ 62 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ช่ัวโมง    

50 นาที 
** ขาวสารเหนียวพันธุ กข 6 ซึ่งผานการเสริมสารอาหารโดยผานการพารบอยลที่อุณหภูมิ 62 องศา-

เซลเซียส เปนเวลา 1 ช่ัวโมง 50 นาที และผานกระบวนการแทรกซึมภายใตสุญญากาศที่ความเปน
สุญญากาศ -0.75 บาร เปนเวลา 40 นาที 
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