
บทท่ี 3  
 

อุปกรณและวิธีการทดลอง 
 

 
3.1 วัตถุดิบ 

- ขาวขาวสายพนัธุ ชัยนาท (อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม ) 
- ขาวขาวหอมมะลิ สายพันธุขาวดอกมะลิ 105 (KDML 105) (สถานีทดลองขาว อ.สันปา

ตอง จ.เชียงใหม) 
- ใบเตย (ตลาดสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม) 
 

3.2 เคร่ืองมือและอุปกรณ 
- ถุงบรรจุภัณฑชนิด aluminium foil (LLDPE/PET/Al-PE; Linear low density 

polyethylene/polyethylene terephthalate/aluminum-polyethylene) (สยามแพค เชียงใหม 
ประเทศไทย) 

- ถุงบรรจุภัณฑชนิด laminated plastic (Nylon/LLDPE; Nylon/ Linear low density 
polyethylene)  (สยามแพค เชียงใหม ประเทศไทย) 

- เคร่ืองช่ังไฟฟาทศนิยม 2 ตําแหนง (Mettler-Toledo: Model PLI502-S, Greifensee, 
Switzerland) 

- เคร่ืองช่ังไฟฟาทศนิยม 4 ตําแหนง (Mettler-Toledo: Model AL204, Greifensee, 
Switzerland) 

- เคร่ืองกวนแมเหล็ก (magnetic stirrer: Model HB502, Bibby sterilin Ltd., UK ) และแทง
แมเหล็ก (magnetic bar) 

- ชุดกล่ันดวยไอน้ํา (steam distillation extraction) (Union Science, Chiang mai, Thailand) 
- ตูเย็นควบคุมอุณหภูมิ 4-7oC (Haier: Model HR 818-C, Thailand) 
- ตูอบลมรอน  (Memmert: Model UM 500, Germany) 
- เคร่ืองอบแหงฟลูอิดไดซเบด (fluid bed dryer) (Sherwood scientific Co., Ltd: Model 

50000101, UK) 
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- เคร่ืองวัดสี (Color Global : Model Color Quest XE, America) 
- เคร่ืองมือวิเคราะห water activity aw (Novasina : Model MS1, Switzerland) 
- เคร่ืองวิเคราะหความหนืดอยางรวดเร็ว Rapid Visco Analyser (Newport Scientific: Model 

RVA-4, Australia) 
- ปมลมแรงดันสูง (Puma Industrial: Model XM-2540, Taiwan) 
- หมอหุงขาว (Otto kingglass Co.,Ltd: Model CR-110, Bangkok, Thailand) 
- Heater (Barnstead, UK) 
- เคร่ืองปดผนึกสุญญากาศ (Vacuum Packing Machine) (Audition Electro: Model VM-203, 

Holland) 
- เคร่ืองมือวิเคราะหแกสโครมาโทกราฟ (Headspace gas chromatography with nitrogen – 

phosphorus detector; HS-GC-NPD) 
(Gas Chromatography, Hewlett Packard: Model HP 6890N, America) 
(Column GC, Hewlett Packard: Model HP 5, America) 

- เคร่ืองมือ Scanning electron microscopy (SEMs) 
- ชุดอุปกรณศึกษาคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส Sensory 

 
3.3 สารเคมี 

- มอลโตเดกซตริน maltodextrin (Union Science เชียงใหม ประเทศไทย) 
- อคาเซียกัม acacia gum (Union Science เชียงใหม ประเทศไทย) 
- ซอรบิทอล sorbitol (Union Science เชียงใหม ประเทศไทย) 
- เวยโปรตีนไอโซเลท whey protein isolate (pdstohome กรุงเทพ ประเทศไทย) 
- โพแทสเซียมคลอไรด (KCl) (Rankem, India) 
- โซเดียมโบรไมด (NaBr) (Rankem, India) 
- โพแทสเซียมไนเตรท (KNO3) (Rankem, India) 
- โพแทสเซียมคารบอเนต (K2CO3) (Rankem, India) 
- แมกนีเซียมไนเรตเฮกซะไฮเดรต (Mg(NO3)26H2O) (Rankem, India) 
- ลิเทียมคลอไรด (LiCl) (Ajax, NSW, Australia) 
- โพแทสเซียมอะซิเตท (CH3COOK) (Ajax, NSW, Australia) 
- สตรอนเตียมคลอไรดเฮกซะไฮเดรต (SrCl26H2O) (Ajax, NSW, Australia) 
- โซเดียมคลอไรด (NaCl) (Lab-Scan, Bangkok, Thailand) 
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-  แอมโมเนียมซัลเฟต ((NH4)2SO4) (Lab-Scan, Bangkok, Thailand) 
- 2,6-ไดเมททิลไพริดีน (2,6-Dimethylpyridine: 2,6-DMP) (Merck, Schuchardt, Germany) 
- 2,4,6-ไตรเมททิลไพริดีน (2,4,6-Trimethylpyridine: 2,4,6-TMP) (Merck, Schuchardt, 

Germany) 
 
3.4 วิธีการทดลอง 
งานวิจยัแบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 
ตอนท่ี 1 ศึกษาวัสดุหอหุมในการหอหุมสารสกัดจากใบเตย และผลของอุณหภูมิทําแหงดวยเทคนิค
ฟลูอิดไดซเซชันตอปริมาณสาร ACPY ในผลิตภัณฑขาวขาวเคลือบสารหอมจากใบเตย 

 
1.1 สกัดสารหอมจากใบเตยดวยวิธีการกล่ันดวยไอน้ํา  

 
นําใบเตยสดท่ีผานการลางและหั่นเปนช้ินเล็กๆขนาด 0.5x1.0 cm. ปริมาณ 40 กรัม และนํ้า

กล่ันปริมาณ 200 มิลลิลิตร ใสลงในขวดแกวกนกลมของชุดกล่ันดวยไอน้ํา (ภาพภาคผนวก ก.1) ให
ความรอนจนน้ําเดือดและใหไอน้ําไหลผานใบเตยตัวอยาง กล่ันจนไดสารละลายปริมาณ 150 
มิลลิลิตร โดยเก็บสารท่ีกล่ันไดไวในขวดแกวหุมดวยแผนอลูมิเนียมฟอยล เก็บรักษาไวในตูเยน็
อุณหภูมิ 4-7oC ท้ิงไวขามคืนกอนนํามาทําการหอหุม 

 
1.2 ศึกษาวัสดุหอหุมในการหอหุมสารสกัดจากใบเตย และอุณหภูมิทําแหงดวยเทคนคิ  ฟลูอิดไดซ -
เซชัน 

  
1.2.1 เตรียมสารหอหุมท่ีใชศึกษา 4 ชนิดไดแก 
ก.   สารผสมของมอลโตเดกสตริน (maltodextrin) และอคาเซียกัม (acacia gum) (MD/AG) สัดสวน 

30 : 70 (โดยนํ้าหนักตอน้ําหนัก)   (Apintanapong and   Noomhorm, 2003) นํามาละลายในน้ําท่ี
อุณหภูมิ 50oC เพื่อเตรียมใหไดสวนผสมของสารหอหุมท่ีความเขมขน 33% (โดยนํ้าหนกัตอ
ปริมาตร) 

ข. สารผสมของเวยโปรตีนไอโซเลท (whey protein isolates) และอคาเซียกัม (acacia gum) 
(W/AG) สัดสวน 2 : 1 (โดยนํ้าหนกัตอน้ําหนัก) (Weinbreck et al., 2004) นํามาละลายในน้ําท่ี
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อุณหภูมิ 50oC เพื่อเตรียมใหไดสวนผสมของสารหอหุมท่ีความเขมขน 33% (โดยนํ้าหนกัตอ
ปริมาตร) 

ค. สารผสมของเวยโปรตีนไอโซเลท (whey protein isolates) และมอลโตเดกสตริน 
(maltodextrin) (W/MD) ในสัดสวน     9 : 1 (โดยนํ้าหนักตอน้ําหนัก)  (Bae and  Lee, 2008) 
นํามาละลายในน้ําท่ีอุณหภมิู 50oC เพื่อเตรียมใหไดสวนผสมของสารหอหุมท่ีความเขมขน 33% 
(โดยนํ้าหนกัตอปริมาตร) 

ง. สารผสมของแปงขาว (rice starch) และซอรบิทอล (sorbitol) (RS/SB) เตรียมโดยการบดขาว
ขาวพันธุชัยนาท แลวนํามารอนผานตะแกรงรอนขนาด 70 – mesh จากนั้นจึงนําขาวขาวท่ีผาน
การบดและรอนมาทําเปนเจลกอน โดยนํามาผสมกบัน้ําใหความรอนและคนจนเกิดเปนเจล 
หลังจากนัน้จึงนํามาผสมกับซอรบิทอล สัดสวน 1 : 6 : 8 (เจลขาว : ซอรบิทอล : น้ํา) (โดย
น้ําหนกัตอน้ําหนัก) (Laohakunjit  and  Kerdchoechuen, 2007) 

 
1.2.2 หอหุมสารสกัดจากใบเตยดวยวัสดุหอหุม  

ผสมสารสกัดจากใบเตย ท่ีกล่ันไดจากขอ 1.1 กับสารหอหุมท้ังส่ีชนิด (MD/AG), (W/AG), 
(W/MD), (RS/SB) ใหไดความเขมขนสารผสมของสารสกัดธรรมชาติจากใบเตย 25% (ปริมาตรโดย
ปริมาตร) วัดความหนดืดวยเคร่ืองวัดความหนืด (ดังภาพในภาคผนวก ก.2)  

 
1.2.3 เคลือบผิวขาวขาวดวยสารหอหุมสารสกัดจากใบเตย 

นําสารสกัดจากใบเตยท่ีผานการหอหุมดวยสารหอหุมท้ัง 4 ชนิด (MD/AG), (W/AG), 
(W/MD), (RS/SB) ท่ีเตรียมไดจากขอ 1.2.2 มาเคลือบลงบนขาวขาวชัยนาท ดวยการฉีดพนดวยชุด
หัวฉีดละอองฝอยท่ีตอกับปมลมแรงดันสูง (ภาพภาคผนวก ก.3 a และ b) และทําใหแหงดวยเคร่ือง
อบแหงฟลูอิดไดซเบด (ภาคผนวก ก.4) โดยทําการแปรผันอุณหภูมิในการทําแหง 3 ระดับคือ 45, 
65 และ 85oC  ท่ีความเร็วลม 3.65 เมตรตอวินาที อบแหงจนกระท่ังไดผลิตภัณฑท่ีมีความช้ืนนอย
กวา 14% โดยใชขาวขาวชัยนาท 300 กรัม ตอปริมาณสารหอหุมสารสกัดจากใบเตย 30 มิลลิลิตร 
แลวตรวจวดัคุณภาพทางกายภาพของขาวท่ีผานการเคลือบและทําแหง ดังนี ้

 
ก.   ตรวจวัดปริมาณสารหอมท่ีเคลือบอยูบนขาว  

ตรวจวดัปริมาณสารหอมท่ีเคลือบอยูบนขาวดวยเคร่ือง Automated Headspace Gas 
Chromatography with Nitrogen-Phosphorus detector (HS-GC-NPD) และใชวิธีการวิเคราะหจาก 
Tulyathan et al. (2007) คํานวณความเขมขนของสาร ACPY โดยการเปรียบเทียบพืน้ท่ีไตกราฟโคร
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มาโทแกรมของสาร ACPY/DMP กับ standard curve ของ Tulyathan et al. (2007) เม่ือใช DMP 
เปนสารมาตรฐานภายใน (internal standard) ใชการวเิคราะหความแปรปรวน (ANOVA) เปน
แบบทดสอบทางสถิติ  วัดความแตกตางของคาเฉล่ียปริมาณสารหอมที่มีอยู ระหวางสารหอหุมท้ัง 4 
ชนิด และอุณหภูมิการทําแหงท้ัง 3  ระดบั วิเคราะหความแตกตางดวย Duncan’s Multiple Range 
Test ท่ีระดับนยัสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)    

 
ข. วัดปริมาณความช้ืนของขาวเคลือบสารหอหุมสารสกัดจากใบเตยท่ีผานการทําแหงดวยวิธีการ
ฟลูอิดไดซเซชันโดยใชตูอบแบบสุญญากาศ ตามวิธี AOAC (2000)   

 
ค. วัดคาสีของขาวเคลือบสารหอหุมสารสกัดจากใบเตย (L*, a*, b*)  หลังจากการทําแหงดวย
เทคนิค fluidization ดวยเคร่ืองวัดสี (Color Global: Model Color Quest XE, America) โดยใชขาว
ขาวดอกมะลิ 105 และขาวขาวท่ีไมผานกระบวนการเคลือบผิวและทําแหงเปนตัวแปรควบคุม  

 
ง. ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของขาวขาวเคลือบสารหอหุมสารสกัดจากใบเตย และทําแหงดวย
เทคนิค fluidization ดวยเคร่ืองมือวิเคราะหความหนืดอยางรวดเร็ว  (Rapid Visco Analyser: RVA)  
 
1.2.4 การทดสอบทางประสาทสัมผัส (Sensory evaluation) 

นําขาวขาวท่ีผานการเคลือบดวยสารหอหุมสารสกัดจากใบเตยท่ีมีความเขมขนของสาร 
ACPY มากท่ีสุด 6 ลําดับแรกท่ีมีความเขมขนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤ 0.05) มา
ทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส โดยทดสอบความหอมของเมล็ดขาวเคลือบสารหอมและ 
ขาวเคลือบสารหอมหุงสุก เปรียบเทียบความแตกตางจากขาวหอมมะลิสายพันธุขาวดอกมะลิ 105 
(KDML 105) ทดสอบความแตกตางดวยวิธี multiple comparison test ใหคะแนนความหอมของ
ผลิตภัณฑเปรียบเทียบกับขาวหอมมะลิสายพันธุขาวดอกมะลิ 105 (KDML 105) ท่ีใชเปนตัวอยาง
มาตรฐาน ใชการวิเคราะหความแปรปรวนเปนแบบทดสอบทางสถิติ วิเคราะหความแตกตางดวย 
Duncan’s Multiple Range Test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ p ≤ 0.05    
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ตอนท่ี 2 ศึกษาผลของสภาวะในการเก็บรักษาขาวขาวท่ีผานการเคลือบดวยสารหอหุมสารสกัดจาก
ใบเตยตออัตราการการลดลงของปริมาณสารหอม ACPY 
 

ศึกษาสภาวะการเก็บรักษาความหอมของขาวขาวท่ีผานกระบวนการเคลือบดวยสารหอหุม
สารสกัดจากใบเตยท่ีเหมาะสมท่ีไดจากการทดลองตอนท่ี 1 มาเก็บรักษาในสภาวะสุญญากาศใน
บรรจุภัณฑชนดิอลูมินัมฟอลย (aluminum foil) (LLDPE/PET/Al-PE) และลามิเนทพลาสติก 
(laminated plastic) (Nylon/LLDPE) และเกบ็รักษาขาวขาวเคลือบสารหอมจากใบเตยในบรรจุภณัฑ 
ท่ีอุณหภูมิ 7oC และ 30oC  

โดยวดัปริมาณสารหอมทุกๆ 25 วัน เปนเวลาท้ังหมด 100 วัน ดวยเคร่ือง HS-GC-NPD 
โดยดัดแปลงวธีิการวิเคราะหจาก Tulyathan et al. (2007) คํานวณความเขมขนของสาร ACPY โดย
การเปรียบเทียบสัดสวนพื้นท่ีใตกราฟของโครมาโทแกรมของสาร ACPY/TMP กับสัดสวนพื้นท่ีใต
กราฟของโครมาโทแกรมของ TMP/DMP และกราฟมาตรฐาน (standard curve) (Tulyathan et al., 
2007)  นําคาสัดสวนพื้นท่ีใตกราฟของโครมาโทแกรมของ ACPY/TMP มาวิเคราะหปริมาณความ
เขมขนของสารท่ีเปล่ียนแปลงไป ออกแบบการทดลองแบบ Factorial in Completely Randomize  
Design (CRD) 22  วิเคราะหความแปรปรวนโดยใช Analysis of variance (ANOVA) และ วิเคราะห
ความแตกตางทางสถิติดวย Duncan’s Multiple Range Test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (p≤ 0.05)  
 
ตอนท่ี 3 ศึกษา Adsorption Isotherm ของผลิตภัณฑขาวเคลือบสารหอหุมสารสกัดจากใบเตย 
  
 สราง Adsorption Isotherm ดวยวิธี Static-Gravimetric method เปนการหาสภาวะท่ีอาหาร
มีความช้ืนสมดุลกับสภาวะของระบบท่ีสรางข้ึนจากสารละลายเกลืออ่ิมตัว 10 ชนิด ศึกษาท่ีอุณหภูมิ
เก็บรักษา 3 ระดับคือ 7 ± 2oC, 30 ± 2oC และ 50 ± 2oC สารละลายเกลืออ่ิมตัวท่ีศึกษามีคากิจกรรม
ของน้ํา (aw) ต้ังแต 0.112 ไปจนถึง 0.946 เตรียมสารละลายเกลือโดยการช่ังน้ําหนกัเกลือมาละลาย
ในน้ําโดยคนสารละลายตลอดเวลา (ปริมาณเกลือและน้ําแสดงดังตารางภาคผนวก ข.2) คน
สารละลายเกลือจนเกลือไมสามารถละลายไดอีก (ใชระยะเวลาในการเตรียมสารละลายเกลืออ่ิมตัว
ประมาณ 3 วนัตอเกลือ 1 ชนิด) และบรรจุสารละลายเกลืออ่ิมตัวท้ัง 10 ชนิด ลงในโหลแกวปดสนทิ 
ดังภาพ (ภาคผนวก ก.12)   
  ช่ังน้ําหนกัตัวอยางขาวเคลือบสารสกัดจากใบเตย และขาวขาวดอกมะลิ 105 ปริมาณ 5 กรัม
ในขวดแกวทดสอบบรรจุลงในโหลแกวสารละลายเกลืออ่ิมตัวท้ัง 10 ชนิดท่ีเก็บรักษาในตูควบคุม
อุณหภูมิท้ัง 3 ระดับ เติมสารละลายโทลูอีนปริมาณ 1 มิลลิลิตรใสขวดแกวและบรรจุลงในโหลแกว
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ทุกใบเพื่อปองกันการเจริญของเช้ือรา ช่ังน้ําหนกัตัวอยางท่ีเปล่ียนแปลงไปและบันทึกผลจนกระท่ัง
น้ําหนกัของตัวอยางขาวคงที่ ซ่ึงจะใชระยะเวลาประมาณ 40 วันเพื่อเขาสูสมดุล จากนั้นจึงนําขอมูล 
ณ.จุดสมดุลมาศึกษาแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับการดูดซับความชื้นท่ีเหมาะสม โดยเลือกใช
แบบจําลองดังตารางท่ี 2.1 (บทท่ี 2) เนื่องจากเปนท่ีนิยมใชกันอยางกวางขวางในการศึกษาแอด
ซอรพชันไอโซเทอรมและใชการวิเคราะหขอมูลแบบ non-linear regression โดยเลือกแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตรท่ีใหคา residual sum of square นอยท่ีสุด ซ่ึงแบบจําลองทางคณิตศาสตรท่ีดีนั้นจะ
ใหคาความคลาดเคล่ือนสัมพัทธเฉล่ียเปนรอยละ (mean relative error, MRE) นอยกวา 10 
 


