
บทท่ี 3 
อุปกรณและวิธีการทดลอง 

 
3.1  อุปกรณ 
 1.  เคร่ืองค้ันน้ําแยกกาก   
 2.  เคร่ืองวิเคราะหเนื้อสัมผัส (Texture Analyser:T.A.X.T Plus, Jarpatech,England) 
 3.  เคร่ืองวัดคาการดูดกลืนแสง (UV. Spectrophotometer: Biomate – 5, England) 
 4.  เคร่ืองเหวี่ยงหนีศูนยกลาง (Centrifuge: Hermle; Model Z 200 A) 
 5.  เคร่ืองวัดสี   (Minolta camera: Model  CR – 300, Japan) 
 6.  เคร่ืองวัดปริมาณนํ้าอิสระ (Aqualab; Model series 3, USA) 
 7.  เคร่ืองยอยโปรตีน (Velp scientifica, Europe) 
 8.  เคร่ืองกล่ันโปรตีน  (Tecator, Sweden) 
 9.  ชุดกล่ันซอลกเลต  (Soxhlet  extraction  apparatus) 
 10. ตูอบลมรอนแบบไฟฟาแบบ  3 ประตู  (Heng wei: N 305) 
 11. Hot  air  oven   (Mennert: ULM 500, Germany) 
 12. อางน้ําควบคุมอุณหภูมิ  (GFL, Germany) 
 13. เคร่ืองช่ัง  (Sartorius: CP224S, Germany) 
 
3.2  สารเคมี 
 1.  DPPH  (2,2 – Diphenyl – 1 – picrylhydrazyl  hydrate: Fluka, Germany) 
 2.  Gallic acid  (Fluka: Spain) 
 3.   Folin – Ciocalteus  (Merck, Germany) 
 4.   โซเดียมคารบอเนต  (Sodium carbonate) 
 5.   เมทานอล 50 %   (Methanol  50 %)  
 6.    ปโตรเลียม  อีเทอร  (Petroleum ether)  
 7.   กรดซัลฟวลิกเขมขน  (Sulfuric acid; H2SO4)    
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8.  โซเดียมซัลเฟต  (Sodium sulfate; Na2SO4) 
 9.   ซิลิเนียมไดออกไซด (Selenium dioxide; SeO2) 
 10. คอปเปอรซัลเฟต  (Copper sulfate; CuSO4) 
 11. โซเดียมไฮดรอกไซด (Sodium hydroxide; NaOH) 
 12. เมทิลเรด  (Methyl red) 
 13. โบรโมครีซอลกรีน  (Bromocresol green) 
 14.  กรดบอลิก   (Boric) 

15. น้ํากล่ัน 
 
3.3  วิธีการทดลอง 
ตอนท่ี 1   สมบัติทางเคมีและกายภาพของขาวเหนียวสายพันธุ กข6 และกข 10 และนํ้าสกัดจากพริก
หวานค้ันสด 

(1)  ขาวเหนียวไทยพันธุกข 6 และพันธุกข 10  กอนทําการทดลองตองนึ่งขาวเหนียวใหสุก
กอนโดยแชในน้ําคางคืนแลวนึ่งขาวเหนียวนาน 30 นาที  วิเคราะหคุณภาพดานกายภาพโดยวัดคาสี  
(L, a*, b*) ดวยเครื่องวัดคาสี และคุณภาพดานเคมีโดยวัดปริมาณความชื้น (AOAC, 2000) และ
ปริมาณสารปองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Deepa  et  al., 2006; Guanghou Shui  et  al. 2005) 

(2) น้ําสกัดจากพริกหวานค้ันสด ใชพริกหวานแดงพันธุ  Wonder  Bell  จากโครงการ
หลวง  นํามาลางน้ําทําความสะอาด  หั่นแยกสวนเนื้อออกจากเมล็ด  นําเนื้อพริกหวานไปคั้นน้ําแยก
กากดวยเคร่ืองค้ันน้ําแยกกาก  จากนั้นนําน้ําสกัดจากพริกหวานค้ันสดมากรองดวยผาขาวบาง  จะได
น้ําสกัดจากพริกหวานค้ันสดสีแดง วิเคราะหคุณภาพดานกายภาพ โดยวัดคาสี  (L, a*, b*) ดวย
เคร่ืองวัดคาสี และคุณภาพดานเคมี โดยวัดปริมาณสารปองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Deepa  
et  al., 2006;  Guanghou Shui  et  al. 2005) 
 
ตอนท่ี 2   ผลของปริมาณนํ้าสกัดจากพริกหวานท่ีใชแชขาวและเวลาท่ีใชแชขาวท่ีมีตอสมบัติทาง
กายภาพและเคมีของขาวเหนียวกล่ินรสพริกหวาน 
 นําขาวเหนียวสายพันธุกข 6 และกข 10ไปนึ่งเพื่อใหเกิดการเจลาติไนซท้ังหมดนานเปน
เวลา  30 นาที  จากนั้นนําไปแชในน้ําสกัดจากพริกหวานค้ันสดท่ีอุณหภูมิ 27 – 30 องศาเซลเซียส    
โดยทําการแชท่ีอัตราสวนของขาวตอปริมาณนํ้าสกัดจากพริกหวานเปน  1:0.25, 1:0.50, 1:0.75  
เปนเวลา  1, 2 หรือ 3  ช่ัวโมง  นําผลิตภัณฑท่ีเตรียมไดมาวิเคราะห 
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คุณภาพดานกายภาพ 
- วัดปริมาณความช้ืน (AOAC, 2000) 
- คาสี  (L, a*, b*) ดวยเคร่ืองวัดคาสี 
คุณภาพดานเคมี 
- วัดปริมาณสารปองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Deepa et al., 2006; Shui   Guanghou  

et  al. 2005) 
 
วิเคราะหขอมูลปริมาณความช้ืน คาสีและปริมาณสารปองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน 

วางแผนการทดลองแบบ  Factorial  in  Randomized Complete  Block  Design ทดลอง 3 ซํ้า โดยวาง
ปจจัยท่ีตองการเปรียบเทียบไว 2 ปจจัย คือ อัตราสวนของขาวเหนียวตอน้ําสกัดจากพริกหวานคั้น
สดและเวลาท่ีใชในการแชโดยจัด  Block  เปนจํานวนซํ้าท่ีใชในการทดลองเน่ืองจากพริกหวานท่ีใช
เปนวัตถุดิบไมสามารถควบคุมใหมีความสม่ําเสมอได   วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยการวิเคราะหคา
ความแปรปรวน และเปรียบเทียบคาเฉล่ียดวยวิธี  Duncan’s New Multiple Range Test 
 
ตอนท่ี 3  ผลของกรรมวิธีการทําแหงแบบลมรอนตอสมบัติการคืนรูป  คุณคาทางโภชนาการและ
ปริมาณสารปองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของผลิตภัณฑขาวเหนียวสุกเร็วกล่ินรสพริกหวาน
 โดยนําขาวเหนียวสายพันธุท่ีไดรับการคัดเลือกท่ีผานการแชและเจลาติไนซแลวมาผานการ
ทําแหงแบบลมรอนท่ีอุณหภูมิ  50, 60, 70  และ  80  องศาเซลเซียส  จนไดความช้ืนสุดทายของ
ผลิตภัณฑรอยละ 5  นําผลิตภัณฑท่ีไดมาวิเคราะหคุณภาพดานกายภาพ โดยวัดคาปริมาณนํ้าอิสระ 
ดวยเคร่ืองวัดปริมาณนํ้าอิสระ  คาสี   (L, a*, b*)  ดวยเคร่ืองวัดคาสี  จากนั้นนําผลิตภัณฑท่ีผานการ
ทําแหงมาคืนรูปดวยวิธีการนึ่งดวยไอน้ําและวิเคราะหคุณภาพ ดังนี้ 
 คุณภาพดานกายภาพ 
 -  วัดปริมาณความช้ืน  (AOAC, 2000) 

-  วัดคาสี   (L, a*, b*) โดยใชเคร่ืองวัดคาสี 
 -  วัดสมบัติดานเนื้อสัมผัส โดยใชเคร่ืองวัดเนื้อสัมผัส (Texture analyzer) 
 คุณภาพดานเคมี 

- วัดปริมาณสารปองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน  (Deepa et  al., 2006;  Shui   
Guanghou  et  al. 2005) 

วิเคราะหขอมูลปริมาณนํ้าอิสระ ปริมาณความช้ืน  คาสี (L, a*, b*) และปริมาณสารปองกัน
การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน วางแผนการทดลองแบบ  Completely  Randomized  Design ทดลอง 3 
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ซํ้า  วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยการวิเคราะหคาความแปรปรวน และเปรียบเทียบคาเฉล่ียดวยวิธี  
Duncan’s New Multiple Range Test   เพื่อเลือกผลิตภัณฑมาวิเคราะหคุณภาพเปรียบเทียบกับการ
คืนรูปโดยใชไมโครเวฟ  จากน้ันจึงเลือกวิธีการคืนรูปท่ีดีกวาเพื่อนํามาเปรียบเทียบกับขาวเหนียว
กล่ินรสพริกหวานท่ีไมผานการอบแหง  ดังนี้ 
 คุณภาพดานกายภาพ 
 -  วัดคุณภาพดานเนื้อสัมผัส  (Texture analyzer) 
 คุณภาพดานเคมี 
 -   วัดปริมาณสารปองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Deepa  et  al., 2006;  Shui   
Guanghou et  al. 2005 ) 

-   วัดองคประกอบทางเคมีโดยประมาณ  (Proximate  analysis) (AOAC, 2000) 
 คุณภาพดานประสาทสัมผัสดานเนื้อสัมผัสและการยอมรับรวม   โดยใชผูทดสอบชิม  50  
คน  ใชแบบทดสอบแบบบรรยายและใหคะแนน  (Descriptive  Analysis  with  Scoring  Test)  
เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีผานการนึ่งแตไมผานการทําแหง 

วิเคราะหขอมูลคุณภาพดานเนื้อสัมผัส  ปริมาณสารปองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและ
ปริมาณองคประกอบทางเคมีโดยประมาณ  วางแผนการทดลองแบบ  Completely Randomized 
Design สมบัติทางประสาทสัมผัสวางแผนการทดลองแบบ   Randomized   Complete  Block  
Design  ทดลอง 3 ซํ้า วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยการวิเคราะหคาความแปรปรวน และเปรียบเทียบ
คาเฉล่ียดวยวิธี  Duncan’s New Multiple Range Test  
 


