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ภาคผนวก ก 
ตารางผลการทดลองระหวางการเก็บรักษา 
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ตารางที่ ก-1 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสดานสีของขาวกลองหุงสุกระหวางการเก็บรักษา 
ตัวอยาง 

 
ชนิดบรรจุภัณฑ 

สภาวะ 

 

ระยะเวลาการเก็บ 

1 2 3 4 5 6 

ไมผานการดัด

แปรเนื้อสัมผัส 

ไมเคลือบอะลูมิเนียม 
ธรรมดา 6.74Aa±0.85 6.83Aa±0.62 6.71Aa±0.86 6.74Aa±0.78 6.63Aa±0.84 6.60Aa±0.81 

สุญญากาศ 6.91Aa±0.82 6.86Aa±0.65 6.94Aa±0.84 6.94Aa±0.80 6.80Aa±0.76 6.74Aa±0.82 

เคลือบอะลูมิเนียม 
ธรรมดา 6.91Aa±0.74 6.71Aa±0.86 6.94Aa±0.84 6.71Ab±0.83 6.71Aa±0.83 6.71Aa±0.83 
สุญญากาศ 6.83Aa±0.79 6.94Aa±0.84 6.94Aa±0.84 6.80Aa±0.83 6.81Aa±0.82 6.71Aa±0.86 

 

ผานการดัดแปร 

เนื้อสัมผัส 

ไมเคลือบอะลูมิเนียม 
ธรรมดา 6.91Aa±0.70 6.83Aa±0.75 6.94Aa±0.76 6.83Aa±0.86 6.71Aa±0.96 6.74Aa±0.89 

สุญญากาศ 7.17Aa±0.75 7.06Aa±0.80 7.11Aa±0.76 6.94Aa±0.84 6.94Aa±0.73 6.80Aa±0.83 

เคลือบอะลูมิเนียม 
ธรรมดา 7.14Aa±0.77 7.06ABa±0.64 7.06ABa±0.59 6.83ABa±0.82 6.94ABa±0.87 6.71Ba±0.79 
สุญญากาศ 7.09Aa±0.74 6.97Aa±0.75 7.06Aa±0.64 6.94Aa±0.76 7.06Aa±0.73 6.80Aa±0.80 

หมายเหตุ 1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน อักษรตัวพิมพใหญที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
  2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
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ตารางที่ ก-2 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสดานกลิ่นรสของขาวกลองหุงสุกระหวางการเกบ็รักษา 
ตัวอยาง 

 
ชนิดบรรจุภัณฑ 

สภาวะ 

 

ระยะเวลาการเก็บ 

1 2 3 4 5 6 

ไมผานการดัด

แปรเนื้อสัมผัส 

ไมเคลือบอะลูมิเนียม 
ธรรมดา 6.54Aa±0.56 6.54Aa±0.74 6.46Aa±0.85 6.40Aa±0.85 6.40Aa±0.74 6.34Aa±0.64 

สุญญากาศ 6.54Aa±0.89 6.63Aa±0.81 6.57Aa±0.88 6.54Aa±0.89 6.55Aa±0.88 6.40Aa±0.91 

เคลือบอะลูมิเนียม 
ธรรมดา 6.63Aa±0.73 6.54Aa±0.85 6.54Aa±0.82 6.43Aa±0.85 6.43Aa±0.74 6.40Aa±0.81 
สุญญากาศ 6.63Aa±0.81 6.63Aa±0.94 6.51Aa±0.85 6.54Aa±0.85 6.54Aa±0.85 6.40Aa±0.85 

 

ผานการดัดแปร

เนื้อสัมผัส 

ไมเคลือบอะลูมิเนียม 
ธรรมดา 6.97Aab±0.89 6.83ABb±0.75 6.74ABa±0.95 6.66ABa±0.73 6.54Ba±0.82 6.54Ba±0.61 

สุญญากาศ 7.03Aab±0.75 6.91Aab±0.78 6.86Aa±0.77 6.86Aa±0.85 6.77Aa±0.81 6.74Aa±0.98 

เคลือบอะลูมิเนียม 
ธรรมดา 6.80Ab±0.80 6.94Aab±0.73 6.66Aa±0.76 6.77Aa±0.77 6.60Aa±0.77 6.74Aa±0.70 
สุญญากาศ 7.20Aa±0.76 7.17ABa±0.62 6.86ABCa±0.77 6.83BCa±0.75 6.71Ba±0.93 6.71Ba±0.71 

   หมายเหตุ 1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน อักษรตัวพิมพใหญที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
     2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
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ตารางที่ ก-3 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสดานความนุมของขาวกลองหุงสุกระหวางการเก็บรักษา 
ตัวอยาง 

 
ชนิดบรรจุภัณฑ 

สภาวะ 

 

ระยะเวลาการเก็บ 

1 2 3 4 5 6 

ไมผานการดัด

แปรเนื้อสัมผัส 

ไมเคลือบอะลูมิเนียม 
ธรรมดา 6.20Aa±0.72 6.26Aa±0.56 6.23Aa±0.97 6.11Aa±0.83 6.14Aa±0.77 6.03Aa±0.75 

สุญญากาศ 6.46Aa±0.78 6.43Aa±0.85 6.42Aa±0.86 6.32Aa±0.90 6.32Aa±0.69 6.24Aa±0.83 

เคลือบอะลูมิเนียม 
ธรรมดา 6.34Aa±0.68 6.34Aa±0.87 6.26Aa±0.85 6.20Aa±0.93 6.26Aa±0.85 6.14Aa±0.88 
สุญญากาศ 6.43Aa±0.70 6.43Aa±0.81 6.46Aa±0.82 6.43Aa±0.74 6.26ABa±0.82 6.00Ba±0.80 

 

ผานการดัดแปร

เนื้อสัมผัส 

ไมเคลือบอะลูมิเนียม 
ธรรมดา 6.83Aa±1.01 6.74Aa±0.85 6.77Aa±0.69 6.77Aa±0.88 6.77Aa±0.88 6.51Aa±0.74 

สุญญากาศ 6.83Aa±1.01 6.80Aa±0.76 6.83Aa±0.82 6.86Aa±0.91 6.71Aa±0.96 6.63Aa±0.84 

เคลือบอะลูมิเนียม 
ธรรมดา 6.91Aa±0.89 6.83Aa±0.82 6.89Aa±0.83 6.63Aa±0.81 6.54Aa±0.82 6.63Aa±0.91 
สุญญากาศ 6.91Aa±0.82 6.71Aa±0.89 6.74Aa±0.85 6.86Aa±0.77 6.74Aa±0.82 6.71Aa±0.71 

   หมายเหตุ 1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน อักษรตัวพิมพใหญที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
    2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
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ตารางที่ ก-4 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสดานความเหนยีวของขาวกลองหุงสุกระหวางการเกบ็รักษา 
ตัวอยาง 

 
ชนิดบรรจุภัณฑ 

สภาวะ 

 

ระยะเวลาการเก็บ 

1 2 3 4 5 6 

ไมผานการดัด

แปรเนื้อสัมผัส 

ไมเคลือบ

อะลูมิเนียม 

ธรรมดา 6.94Aa±0.76 6.94Aa±0.73 6.83ABa±0.98 6.54ABCa±0.85 6.49BCa±0.74 6.20Ca±0.80 

สุญญากาศ 6.94Aa±0.84 6.94Aa±0.97 6.73ABa±0.78 6.60ABa±0.96 6.54ABa±0.56 6.43Ba±0.95 

เคลือบอะลูมิเนียม 
ธรรมดา 6.94Aa±0.73 6.94Aa±0.97 6.74Aa±0.77 6.62Aa±0.85 6.46Aa±0.85 6.34Aa±0.68 
สุญญากาศ 7.03Aa±0.66 7.03Aa±0.82 6.94Aa±0.87 6.63Aa±0.81 6.51ABa±0.78 6.40Ba±0.91 

 

ผานการดัดแปร

เนื้อสัมผัส 

ไมเคลือบ

อะลูมิเนียม 

ธรรมดา 7.20Aa±0.90 7.06Aa±0.84 6.89ABa±0.80 6.83ABCa±0.92 6.54BCa±0.61 6.46Ba±0.85 

สุญญากาศ 7.11Aa±1.02 7.11Aa±0.87 6.91ABa±0.82 7.00ABa±0.84 6.63Ba±0.73 6.66Ba±0.73 

เคลือบอะลูมิเนียม 
ธรรมดา 7.06Aa±0.87 6.91ABa±0.66 6.74ABa±0.66 6.83ABa±0.95 6.66Ba±0.84 6.54Ba±0.78 
สุญญากาศ 7.23Aa±0.77 7.23Aa±1.06 6.91ABa±0.66 6.86ABa±0.97 6.74Ba±0.78 6.60Ba±0.85 

   หมายเหตุ 1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน อักษรตัวพิมพใหญที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
    2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
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ตารางที่ ก-5 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสดานเนื้อสัมผัสของขาวกลองหุงสุกระหวางการเก็บรักษา 
ตัวอยาง 

 
ชนิดบรรจุภัณฑ 

สภาวะ 

 

ระยะเวลาการเก็บ 

1 2 3 4 5 6 

ไมผานการดัด

แปรเนื้อสัมผัส 

ไมเคลือบอะลูมิเนียม 
ธรรมดา 6.51Aa±0.85 6.54Aa±0.74 6.43Aa±0.81 6.43Aa±0.95 6.34Aa±0.94 6.17Aa±0.79 

สุญญากาศ 6.74Aa±0.89 6.63ABa±0.94 6.63ABa±0.77 6.46ABa±0.85 6.40ABa±0.74 6.20Ba±0.76 

เคลือบอะลูมิเนียม 
ธรรมดา 6.71Aa±0.67 6.54ABa±0.85 6.54ABa±0.66 6.54ABa±0.70 6.31BCa±0.80 6.11Ca±0.87 
สุญญากาศ 6.80Aa±0.87 6.74Aa±0.89 6.54ABa±0.89 6.54ABa±0.82 6.46ABa±0.78 6.29Ba±0.79 

 

ผานการดัดแปร

เนื้อสัมผัส 

ไมเคลือบอะลูมิเนียม 
ธรรมดา 6.71Aa±0.86 6.74Ab±0.89 6.77Aa±0.84 6.83Aa±0.79 6.71Aa±0.86 6.83Aa±0.92 

สุญญากาศ 6.91Aa±0.95 6.86Aab±0.81 6.83Aa±0.71 7.03Aa±0.82 6.91Aa±0.70 6.80Aa±0.83 

เคลือบอะลูมิเนียม 
ธรรมดา 7.03Aa±0.86 6.86Aab±0.60 6.71Aa±0.71 6.86Aa±0.81 6.83Aa±1.07 6.83Aa±0.89 
สุญญากาศ 7.03Aa±0.75 6.94Aa±0.80 6.94Aa±0.84 6.86Aa±0.85 6.83Aa±0.82 6.91Aa±0.74 

   หมายเหตุ 1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน อักษรตัวพิมพใหญที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
     2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
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ตารางที่ ก-6 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสดานความชอบรวมของขาวกลองหุงสุกระหวางการเก็บรักษา 
ตัวอยาง 

 
ชนิดบรรจุภัณฑ 

สภาวะ 

 

ระยะเวลาการเก็บ 

1 2 3 4 5 6 

ไมผานการดัด

แปรเนื้อสัมผัส 

ไมเคลือบ

อะลูมิเนียม 

ธรรมดา 6.63ABa±0.73 6.66Aa±0.68 6.63ABa±0.84 6.40ABCa±0.88 6.23BCa±0.84 6.20Ca±0.83 

สุญญากาศ 6.71Aa±0.86 6.66ABa±0.84 6.74Aa±0.89 6.63ABa±0.84 6.43ABa±0.85 6.26Ba±0.89 

เคลือบอะลูมิเนียม 
ธรรมดา 6.63Aa±0.77 6.63Aa±0.81 6.67Aa±0.77 6.47Aa±0.72 6.26Aa±0.85 6.23Aa±0.88 
สุญญากาศ 6.60Aa±0.88 6.74Aa±0.70 6.74Aa±0.89 6.66Aa±0.80 6.40Aa±0.69 6.34Aa±0.73 

 

ผานการดัดแปร

เนื้อสัมผัส 

ไมเคลือบ

อะลูมิเนียม 

ธรรมดา 6.71ABb±0.79 7.09Aa±0.70 6.88ABa±0.82 6.77ABa±0.94 6.66Ba±0.91 6.54Ba±0.66 

สุญญากาศ 7.11Aa±1.05 7.14Aa±0.85 7.09Aa±0.56 6.86ABa±0.85 6.80ABa±0.76 6.63Ba±0.73 

เคลือบอะลูมิเนียม 
ธรรมดา 7.03Aab±0.79 7.06Aa±0.59 6.80Aa±0.93 6.77Aa±0.81 6.63Aa±0.88 6.63Aa±0.84 
สุญญากาศ 7.26Aa±0.78 7.11ABa±0.63 7.06ABa±0.68 6.94ABa±0.76 6.80Ba±0.72 6.77Ba±0.65 

หมายเหตุ 1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน อักษรตัวพิมพใหญที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
  2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 9 
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ภาคผนวก ข 
รูปภาพการทดลอง 
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ภาพท่ี ข-1   ขาวกลองหลังการกะเทาะเปลือก 

 

 
ภาพท่ี ข-2    การยอยขาวกลองดวยเอนไซมเซลลูเลส 

 

 
ภาพท่ี ข-3    การทําใหขาวกลองดัดแปรเนื้อสัมผัสคงตัวดวยไมโครเวฟ 
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ภาพท่ี ข-4   ขาวกลองดัดแปรเน้ือสัมผัสและผานการทําใหคงตัวดวยไมโครเวฟ 

 

 
ภาพท่ี ข-5   ขาวกลองดัดแปรเน้ือสัมผัส บรรจุในถุงพอลิเอทีลีนไมเคลือบอะลูมิเนียม  

บรรจุ 3 แบบ : 1. ธรรมดา 2. สุญญากาศ   
  

 
ภาพท่ี ข-6   ขาวกลองดัดแปรเน้ือสัมผัส บรรจุในถุงพอลิเอทีลีนไมเคลือบอะลูมิเนียม  

บรรจุ 3 แบบ : 1. ธรรมดา 2. สุญญากาศ   
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ภาคผนวก ค 
การวิเคราะหสมบัติทางกายภาพ เคมี และคุณภาพการหุง 
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การวัดสีระบบฮันเตอร (Hunter Lab) 
 

 เปนการวดัสีดวยเคร่ืองวัดสี Color Quest II Sphere (Chroma meter CR 300 Series, Japan) 
วัดคาสีในระบบฮันเตอร โดยคาสี L เปนคาความสวาง (Lightness) a เปนคาสีแดงและเขียว 
(Redness/Green) และ b เปนคาสีเหลืองและสีน้ําเงิน (Yellowness/Blueness)  
 
 L คือคาความสวาง  มีคาอยูในชวง 0 ถึง 100 
 a คือคาสีแดงและสีเขียว  เม่ือ a มีคาบวก เปนสีแดง 
     เม่ือ a มีคาลบ   เปนสีเขียว 
 b คือคาสีเหลืองและสีน้ําเงิน เม่ือ b มีคาบวก เปนสีเหลือง 
     เม่ือ b มีคาลบ   เปนสีน้ําเงิน 
 
 การคํานวณหาคาความแตกตางของสีรวม (Total colour difference : ∆E) (ศิริมา, 2547) ดัง
สูตรตอไปนี้ 
  ∆E = [(∆L)2+(∆a)2+(∆b)2]0.5 
 โดยท่ี 
  ∆E = ความแตกตางของคาสีโดยรวม 
  ∆L = ผลตางของคาความสวางของขาวกลองดัดแปรและควบคุม (Lดัดแปร – Lควบคุม) 
  ∆a = ผลตางของคาสีแดงของขาวกลองดัดแปรและควบคุม (aดัดแปร – aควบคุม) 
  ∆b = ผลตางของคาสีเหลืองของขาวกลองดัดแปรและควบคุม (bดัดแปร – bควบคุม) 
 
กอนการวัดทุกคร้ังตองปรับมาตรฐานเคร่ือง (Calibration) โดยการใชกระบอกสีดํา 
 แผนสีขาวมาตรฐาน  (x=81.17, y=86.12, z=91.78) 
 แผนสีเทามาตรฐาน  (x=48.58, y=51.74, z=54.01) 
 แผนสีเขียวมาตรฐาน  (x=17.73, y=23.35, z=18.91) 
 
การวัดตัวอยาง 

1. นําตัวอยางใสภาชนะท่ีเคร่ืองวัดสีสามารถวัดได 
2. ปรับมาตรฐานเคร่ืองวัดสี 
3. ใชเคร่ืองวัดสีวัดคาสีของตัวอยาง 



 147

การวิเคราะหเนื้อสัมผัสของขาวกลองดวยวิธี Texture Profile Analysis (Mohapatra and Bal, 
2006) 
การเตรียมตัวอยาง 

เตรียมตัวอยางขาวกลองโดยการตมขาว 10 กรัม ในบีกเกอรท่ีมีน้ํากล่ันอยู 200 มิลลิลิตร ท่ี
อุณหภูมิ 100 ± 1 องศาเซลเซียส จนกระท่ังใจกลางสีขาวของขาวหายไป ซับน้ําท่ีติดอยูกับเมล็ดขาว
ออกไป จากน้ันนําตัวอยางไปวิเคราะหลักษณะเนื้อสัมผัสในขณะท่ีตัวอยางยังคงรอน ดวยเคร่ือง 
Texture analyzer (TA.XT Plus, Stable Micro Systems Ltd., England)  โดยสภาวะท่ีใชดังตอไปนี้  

 
 Probe : P/6   Pre-test speed : 1 mm/s 
 Test speed : 0.5 mm/s  Post-test speed : 0.5 mm/s 
 Target mode : 60% strain  Time : 5 sec 
 Trigger type : Auto (Force) Tricker force : 0.04903 N 

 
หมายเหตุ : วัดคุณสมบัติทางลักษณะเนื้อสัมผัสไดแก hardness, adhesiveness และ 

cohesiveness โดยการวิเคราะหตัวอยางทางเน้ือสัมผัสท้ังหมดทดสอบดวยการทําซํ้า 10 คร้ังในแต
ละตัวอยาง 
 

 
 

ภาพท่ี ค-1 ตัวอยางลักษณะ texture profile  

A1 : พ้ืนที่หลังจากเกิดการกดครั้งแรก 

A2 : พ้ืนที่หลังจากเกิดการกดครั้งที่ 2 

A3 : พ้ืนที่ใตกราฟเน่ืองจากความเหนียว 

 
hardness :  แรงสูงสุดที่เกิดจากการกด 

        ครั้งแรก (นิวตัน) 

adhesiveness : พ้ืนที่ A3 (นิวตัน วินาที) 

cohesiveness : พ้ืนที่ A2/ A1     
  (อัตราสวน) 
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การวิเคราะหหาระดับการเกิดเจลาติไนเซชันดวยวิธี Differential Scanning Calorimetry (ศันสนีย, 
2548) 
 
การเตรียมตัวอยาง 

บดตัวอยางขาวใหละเอียดดวยเคร่ืองปน นําตัวอยางขาวผสมกับน้ํากล่ันใหมีอัตราสวนแปง
ขาวตอน้ํา เทากับ 30:70 ผสมตัวอยางใหเขากัน จากน้ันนําตัวอยางแปงขาวผสมน้ําท่ีไดปริมาณ 20 
มิลลิกรัม ใสในถวยตัวอยาง (pan) ขนาด 40 ไมโครลิตร ท้ิงใหอ่ิมตัวท่ีอุณหภูมิหองเปนเวลา 2 
ช่ัวโมงหรือมากกวานั้น จากนั้นนํามาวิเคราะหการเกิดเจลาติไนเซชันดวยเคร่ือง Differential 
Scanning Calorimeter (DCS) ใชถวยตัวอยางเปลาเปนตัวอางอิง และกําหนดอุณหภูมิในการให
ความรอนท่ี 40 องศาเซลเซียส ถึง 110 องศาเซลเซียส โดยมีอัตราเร็วในการเพ่ิมอุณหภูมิเปน 5 
องศาเซลเซียส/นาที วิเคราะหการเกิดเจลาติไนเซชันจากอุณหภูมิเร่ิมตน (onset temperature, Togel) 
อุณหภูมิสูงสุด (peak temperature, Tpgel) อุณหภูมิสุดทาย (end temperature, Tegel) และพลังงาน
เอนทัลป (enthalpy, /∆Hgel)  
 
วิธีการ  

1. เปดแกสฮีเลียม 
2. เปด stabilizer 
3. เปดเคร่ือง DSC 
4. เปดเคร่ืองคอมพิวเตอร---> เปดโปรแกรม pyris Manager ---> คลิกปุม diamond DSC 
5. ตั้งอุณหภูมิเร่ิมตนไวท่ี 25 องศาเซลเซียส 
6. เปด window ---> Instrument Viewer ---> View calibrate ---> Open ---> เลือกไฟล calibrate ท่ี

จะใชงาน ---> ปดหนาตาง calibrate 
7. ปรับมาตรฐาน (calibrate )โดยใช indium เปนตัวปรับมาตรฐาน โดยต้ังโปรแกรม heat ตั้งแต 

50 องศาเซลเซียส จนถึง 170 องศาเซลเซียส โดยมี flow rate 10 องศาเซลเซียส/นาที 
8. คํานวณพื้นทีใ่ตกราฟ โดย indium จะมี ∆H เทากับ 28.450 จูล/กรัม และมีอุณหภูมิ 156/6 

องศาเซลเซียส คาท่ีคํานวณไดไมควรตางจากมาตรฐานเกนิรอยละ 1 
9. เปด window ---> Method Editor  ใสช่ือตัวอยางลงในชอง Sample Info 
10. Initial State อุณหภูมิเร่ิมตน ใชท่ี 40 องศาเซลเซียส 
11. เขา Program   
a. Hold ท่ี 40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที 
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b. Heat จาก 40 จนถึง 110 องศาเซลเซียส โดยใช flow rate 5 องศาเซลเซียส/นาที 
12. หา base line โดยใชสภาวะการทดลองเหมือนกับตัวอยาง 
13. ช่ังน้ําหนกัตัวอยางท่ีเตรียมไวในขวดแกวใสใน pan ประมาณ 15-20 มิลลิกรัม 
14. ใสตัวอยางดานซายในชองใสตัวอยาง ดานขวาใส reference pan ---> วิเคราะหตัวอยางตาม

โปรแกรมอุณหภูมิท่ีกาํหนดไวโดยกดปุม go to temperature ---> รอจน heat flow นิ่ง แลวจึง
คอยกดปุม start 

15. วิเคราะหผลจากกราฟโดยใชโปรแกรม ของ pyris 1 Data Analysis เพื่อวิเคราะหอุณหภูมิใน
การเกิดเจลาติไนเซชัน 
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การวิเคราะหหาปริมาณความชื้น (AOAC, 2000) 
 

หลักการ 

 เปนการหาน้ําหนักท่ีเหลืออยูหลังจากการระเหยนํ้าและสารที่ระเหยไดออกไปจาก
ผลิตภัณฑ ภายใตอุณหภูมิท่ีกําหนด 
 
1. อุปกรณ 

 1.1 กระปองอบความช้ืน (Moisture can) 
 1.2 ท่ีคีบกระปอง (Tong) 
 1.3 ชอนตักสาร (Spatula) 
 1.4 โถดูดความช้ืน (Desiccator) ท่ีมีสารดูดความชื้น เชน ซิลิกาเจล 
2. เคร่ืองมือ 

 2.1 เคร่ืองช่ังสําหรับงานวเิคราะห (Analytical balance) 
 2.2 ตูอบไอรอนแบบไฟฟา (Hot air oven) 
3. วิธีวิเคราะห 

 3.1 อบกระปองอบความช้ืนพรอมฝา ท่ีตูอบไอรอนแบบไฟฟา ท่ีอุณหภูมิ 100±2 องศา

เซลเซียส นาน 30 นาที ทําใหเย็นในโถดูดความชื้น นาน 30 นาที ช่ังน้ําหนัก (W1) 
 3.2 ช่ังตัวอยางท่ีทราบน้ําหนักท่ีแนนอน (2-3 กรัม) ใสในกระปองอบความช้ืนท่ีอบ

เรียบรอยแลว และช่ังน้ําหนัก (W2) 
 3.3 นํากระปองอบความชื้นพรอมฝาโดยเปดฝาออกไปอบท่ีตูอบไอรอนแบบไฟฟาท่ี
อุณหภูมิ100±2 องศาเซลเซียส นาน 3 ช่ัวโมง 
 3.4 นํากระปองอบความช้ืนออกจากตูอบไอรอนแบบไฟฟา โดยปดฝาทันที และปลอยให
เย็นในโถดูดความชื้นนาน 30 นาที ช่ังน้ําหนักท่ีแนนอน 
 3.5 นําไปอบตออีก 1 ช่ัวโมง จนไดน้ําหนักท่ีคงท่ี (น้ําหนักท่ีคงท่ีหมายความวาผลตางของ
น้ําหนักท่ีช่ังท้ังสองคร้ังติดตอกันไมเกิน 2 มิลลิกรัม) (W3) 
4. วิธีคํานวณ 

 ปริมาณความชื้น รอยละของนํ้าหนกั = [(W2 – W3) x 100]/(W2-W1)   
  W1 = น้ําหนกัของกระปองอบความช้ืน เปน กรัม 
  W2 = น้ําหนกัของกระปองอบความช้ืนและตัวอยางกอนอบ เปน กรัม 
  W3 = น้ําหนกัของกระปองอบความช้ืนและตัวอยางหลังอบ เปน กรัม 
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การวิเคราะหหาปริมาณเถา (AOAC, 2000) 
 

หลักการ 

 เปนการหาปริมาณสารท่ีเหลือจากการเผาตัวอยาง ท่ีอุณหภูมิ 525-550 องศาเซลเซียส ใน
เตาเผาไฟฟา 
 
1. อุปกรณ 

 1.1 ถวยกระเบ้ืองเคลือบ (Crucible) 
 1.2 ตะเกยีงบุนเซน (Bunsen burner) 
 1.3 โถดูดความช้ืน (Desiccators) ท่ีมีสารดูดความชื้น เชน ซิลิกาเจล 
2. เคร่ืองมือ 

 2.1 เตาไฟฟาท่ีปรับและควบคุมอุณหภูมิได (Heating mantle) 
 2.2 เตาเผาไฟฟา (Muffle furnace) 
 2.3 ตูดูดควนั (Fume hood) 
 2.4 เคร่ืองช่ังไฟฟา ช่ังน้ําหนกัไดละเอียด 0.1 มิลลิกรัม (Analytical balance) 
3. วิธีวิเคราะห 

 3.1 เผาถวยกระเบ้ืองเคลือบในเตาเผาไฟฟา ท่ีอุณหภูมิ 525-550 องศาเซลเซียส (เทากับ
อุณหภูมิท่ีใชเผาตัวอยาง) นาน 30 นาที ทําใหเย็นในโถดูดความชืน้ ช่ังน้ําหนกั (W1) และใสตวัอยาง
ในถวยกระเบ้ืองเคลือบ ช่ังใหไดน้ําหนกัแนนอนประมาณ 2-3 กรัม (W2) 
 3.2 นําไปเผาดวยไฟออนบนเตาไฟฟาหรือตะเกยีงบุนเซน โดยเพิม่ความรอนข้ึนทีละนอย 
จนตัวอยางไหมเกรียม และเผาจนหมดควนั ในกรณีท่ีตวัอยางเปนของเหลวหรือกึ่งแข็งกึ่งเหลวให
นําตัวอยางไประเหยแหงบนเคร่ืองอังน้ํากอนนําไปเผาบนเตาไฟฟา 
 3.3 นําไปเผาตอในเตาเผาไฟฟา ท่ีอุณหภมิู 525-550 องศาเซลเซียส จนไดเถาสีขาว ปลอย
ใหเย็นในโถดดูความชื้น (ถาเถาท่ีไดไมขาว ใหนําเถาออกมาจากเตาเผา ตั้งท้ิงไวใหเยน็แลวหยดน้ํา
เล็กนอยพอเปยกชุม ระวังอยาใหเถาฟุงหรือกระเดน็ นําไประเหยใหแหงบนเคร่ืองอังน้ํา และทําซํ้า
ตามขอ 5.2 จนเถาขาวและไดน้ําหนักคงท่ี (น้ําหนักคงท่ี หมายถึง ผลตางของการชั่งสองคร้ังติดกันมี
คาไมเกิน 2 มิลลิกรัม)) ช่ังน้าํหนักท่ีได (W3) 
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4. วิธีคํานวณ 

 ปริมาณเถาท้ังหมด รอยละของนํ้าหนกั = [(W3-W1)x100] /W2-W1   
 
  W1 = น้ําหนกัของถวยกระเบ้ืองเคลือบ เปน กรัม 
  W2 = น้ําหนกัของถวยกระเบ้ืองเคลือบและตัวอยาง เปน กรัม 
  W3 = น้ําหนกัของถวยกระเบ้ืองเคลือบและเถา เปน กรัม 
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การวิเคราะหหาปริมาณไขมัน โดยวิธีโรส-กอตตเลียบ (Rose-Gottlieb) (AOAC, 2000) 
 

หลักการ 

 เปนการสกัดตัวอยางท่ีละลายในน้ํา โดยทําการยอย (Hydrolysis) ดวยสารละลาย
แอมโมเนียแลวจึงสกัดไขมันดวยตัวทําละลายอินทรีย 
 
1. อุปกรณ 

 1.1 บีกเกอร (Beaker) ขนาด 50 มิลลิลิตร 
 1.2 บีกเกอร (Beaker) ขนาด 250 มิลลิลิตร ท่ีผานการอบและช่ังน้ําหนกัท่ีแนนอน 
 1.3 กระบอกตวง (Cylinder) ขนาด 50 มิลลิลิตร 
 1.4 โถดูดความช้ืน (Desiccator) ท่ีมีสารดูดความชื้น เชน ซิลิกาเจล 
 1.5 กรวยแยก ขนาด 250 มิลลิลิตร 
2. เคร่ืองมือ 

 2.1 เคร่ืองช่ังสําหรับงานวเิคราะห (Analytical balance) 
 2.2 ตูอบไอรอนแบบไฟฟา (Hot air oven) 
 2.3 ตูดูดควนั (Fume hood) 
 2.4 เคร่ืองอังไอน้ํา (Water bath) 
3. สารเคมี 

 3.1 ไดเอทิล อีเทอร (Diethyl ether) ปราศจากเปอรออกไซด 
3.2 ปโตรเลียมอีเทอร (Petroleum ether) จุดเดือด 30-60 องศาเซลเซียส 

 3.3 แอมโมเนยีมไฮดรอกไซด (Ammonium hydroxide) ความเขมขนรอยละ 25-30 ใสและ
ไมมีสี 
 3.4 เอทิล แอลกอฮอล (Ethyl alcohol; C2H5OH) ความเขมขนรอยละ 95 
 3.5 สารละลายผสมขอ 5.1 และ 5.2 อัตราสวน 1:1 
4. วิธีวิเคราะห 

 4.1 ช่ังตัวอยางดวยน้ําหนักท่ีแนนอน (0.5-1.0 กรัม) (W1) ถายตัวอยางลงในกรวยแยก 
 4.2 เติมน้ํา 10 มิลลิลิตร เขยาใหตัวอยางละลาย 
 4.3 เติมสารละลายแอมโมเนีย 1.23 มิลลิลิตร (ถาตัวอยางมีรสเปร้ียวใหเพิ่มปริมาณเปน 2 
มิลลิลิตร) เขยาใหเขากนั 
 4.4 เติมเอทิลแอลกอฮอล 10 มิลลิลิตร เขยาเบาๆ 
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 4.5 เติมไดเอทิล อีเทอร 25 มิลลิลิตร ปดจุกใหแนน ทําการสกัดโดยการเขยาแรงๆ 1 นาที 
เปดจุกอยางระมัดระวัง โดยการคอยๆเปด 
 4.6 เติมปโตรเลียม อีเทอร 25 มิลลิลิตร ปดจุกใหแนน ทําการสกัดโดยการเขยาแรงๆ 1 นาที 
เปดจุกอยางระมัดระวังเหมือนเดิม ลางจุกดวยสารละลายผสมจํานวนเล็กนอย 
 4.7 ตั้งท้ิงไวใหสารละลายแยกช้ัน (ประมาณ 30 นาที) ถายสารละลายสวนใสช้ันบนใสใน
บีกเกอรขนาด 250 มิลลิลิตร ท่ีผานการอบและช่ังน้ําหนกัท่ีแนนอน (W2) 
 4.8 เติมเอทิลแอลกอฮอล อีก 1 มิลลิลิตร ทําการสกัดเหมือนขอ (6.5) และ (6.7) แตเปล่ียน
ปริมาณ ไดเอทิลอีเทอร และปโตรเลียมอีเทอร เปนอยางละ 15 มิลลิลิตร 
 4.9 นําบีกเกอรไปอังท่ีเคร่ืองอังน้ําท่ีอยูในตูดูดควัน จนปริมาณไดเอทิล อีเทอร และ
ปโตรเลียม อีเทอร ระเหยออกจนหมด จึงนําไปอบตอในตูลมรอนแบบไฟฟาท่ีอุณหภูมิ 100±2 
องศาเซลเซียส นาน 2 ช่ัวโมง จากนั้นทําใหเย็นในโถดูดความชื้น ช่ังน้ําหนัก (W3) 
5. วิธีคํานวณ 

 ปริมาณไขมัน รอยละของน้ําหนัก = [(W3-W2)x100] /W1   
  W1 = น้ําหนกัของตัวอยาง เปน กรัม 
  W2 = น้ําหนกัของบีกเกอร เปน กรัม 
  W3 = น้ําหนกัของบีกเกอรท่ีมีไขมัน เปน กรัม 
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การวิเคราะหหาปริมาณกาก โดยวิธีการยอยดวยกรดและดาง (AOAC, 2000) 
 

หลักการ 

 เปนการยอยตัวอยางดวยสารละลายกรดและดาง ภายใตภาวะท่ีกําหนด นําสวนท่ีเหลือจาก
การยอยไปอบและเผา คํานวณหาสวนท่ีหายไปหลังจากการเผา 
 
1. อุปกรณ 

 1.1 บีกเกอรทรงสูงชนิดไมมีปาก ขนาด 600 มิลลิลิตร 
 1.2 บีกเกอร (Beaker) ขนาด 250 มิลลิลิตร 
 1.3 กระบอกตวง (Cylinder) ขนาด 50 มิลลิลิตร 
 1.4 ขวดกลมกนแบนบรรจุน้าํ 
 1.5 แทงแกวคนสาร (Stirring rod) 
 1.6 กรวยบุคเนอร (Buchner funnel) 
 1.7 ขวดสําหรับกรองดูด (Suction flask) ขนาด 500 มิลลิลิตร พรอมอุปกร 
 1.8 ขวดน้ํากล่ัน (Wash bottle) ขนาด 500 มิลลิลิตร 
 1.9 กระดาษกรอง What man เบอร 541 
 1.10 ถวยกระเบ้ือง (Porcelain basin) 
 1.11 กระดาษลิตมัส (Litmus paper) 
 1.12 โถดูดความช้ืน (Desiccator) ท่ีมีสารดูดความชื้น เชน ซิลิกาเจล 
2. เคร่ืองมือ 

 2.1 เตาไฟฟา (Hot plate) 
 2.2 ตูอบไอรอนแบบไฟฟา (Hot air oven) 
 2.3 เตาเผาไฟฟาควบคุมอุณหภูมิได (Muffle furnace) 

2.4 เคร่ืองช่ังสําหรับงานวเิคราะห (Analytical balance) 
 2.5 เคร่ืองอังไอน้ํา (Water bath) 
3. สารเคมี 

 3.1 กรดซัลฟวริก (Sulfuric acid; H2SO4) ความเขมขนรอยละ 1.25 (0.255±0.005 M) 
3.2 โซเดียมไฮดรอกไซด (Sodium hydroxide; NaOH) ความเขมขนรอยละ 1.25 

(0.313±0.005 M) 
 3.3 เอทิล แอลกอฮอล (Ethyl alcohol; C2H5OH) ความเขมขนรอยละ 95 
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4. วิธีวิเคราะห 

 4.1 ช่ังตัวอยางท่ีมีไขมันไมเกิน 1% หรือตัวอยางท่ีสกัดไขมันออกและอบเรียบรอยแลว ให
ไดน้ําหนักท่ีแนนอน ประมาณ 1 กรัม (W1) ใสบีกเกอรขนาด 500 มิลลิลิตร 
 4.2 ตวงสารละลายกรดซัลฟวริกความเขมขนรอยละ 1.25 จํานวน 200 มิลลิลิตร ดวย
กระบอกตวง ใสบีกเกอรท่ีมีตัวอยางอยู นําไปตมบนเตาไฟฟาโดยปดปากบีกเกอรดวยขวดแกวกลม
ขนาด 500 มิลลิลิตร บรรจุน้ํากล่ัน เพ่ือปองกันการระเหยของสารละลาย เม่ือเร่ิมเดือดจับเวลา 30 
นาที 
 4.3 กรองทันทีดวยกรวยบุคเนอรท่ีมีกระดาษกรองเบอร 541 (W2) (ท่ีผานการอบใหแหง
และทราบน้ําหนักท่ีแนนอน) โดยใชแรงสุญญากาศผานขวดแกวสําหรับกรองดูด 
 4.4 ฉีดลางส่ิงท่ีเหลือบนบีกเกอร ดวยน้ํารอนหลายๆคร้ังลงในกรวยบุคเนอร 
 4.5 ลางส่ิงท่ีตกคางบนกระดาษกรองดวยน้ํารอนจนหมดกรด ทดสอบดวยสารละลายท่ี
กรองไดไมเปล่ียนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ําเงินเปนแดง 
 4.6 ตวงสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ความเขมขนรอยละ 1.25 จํานวน 200 มิลลิลิตร 
ใสบีกเกอร ขนาด 500 มิลลิลิตร นําไปตั้งบนเตาไฟฟาจนรอนแลวนําไปใสขวดนํ้า และฉีดลางกาก
บนกระดาษกรองลงในบีกเกอรขนาด 500 มิลลิลิตร จนหมด 
 4.7 นําไปตมบนเตาไฟฟา โดยใชขวดกนกลมปดปากของบีกเกอรใหสนิทเพื่อปองกันการ
ระเหยของสารละลาย เม่ือเร่ิมเดือดจับเวลา 30 นาที 
 4.8 กรองทันทีผานกรวยบุคเนอรซ่ึงบุดวยกระดาษกรองเบอร 541 ฉีดน้ํากล่ันใหแนบสนิท
กับกรวยบุคเนอรแลวฉีดลางส่ิงท่ีเหลือบนบีกเกอร ดวยนํ้ารอนหลายๆคร้ังลงในกรวยบุคเนอร 
 4.9 ลางส่ิงท่ีตกคางบนกระดาษกรองดวยน้ํารอนจนหมดดาง ทดสอบดวยสารละลายท่ี
กรองไดไมเปล่ียนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเปนน้ําเงิน 
 4.10 นํากระดาษกรองวางบนถวยกระเบ้ือง (W3) นําไปอบท่ีตูอบลมรอนอุณหภูมิ 100±2 
องศาเซลเซียส นาน 3 ช่ัวโมง ปลอยใหเย็นในโถดูดความชื้น ช่ังน้ําหนัก (W4) 
 4.11 เผาถวยกระเบ้ืองพรอมกระดาษกรองท่ีอบเรียบรอยแลวในเตาเผา อุณหภูมิ 550±25 
องศาเซลเซียส นาน 1 ช่ัวโมง ปลอยใหเย็นในโถดูดความชื้น ช่ังน้ําหนัก (W5) 
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5. วิธีคํานวณ 

 ใชตัวอยางท่ีกาํจัดความชืน้และไขมันออกแลว 
 ปริมาณกาก รอยละของน้ําหนัก = [(W4-W3-W2)-(W5-W3)x100] /W1 
   
  W1 = น้ําหนกัของตัวอยาง เปน กรัม 
  W2 = น้ําหนกัของกระดาษกรอง เปน กรัม 
  W3 = น้ําหนกัของถวยกระเบ้ือง เปน กรัม 

W4        = น้ําหนกัของถวยกระเบ้ืองกระดาษกรองกากหลังการอบแหง 
เปน กรัม 

  W5 = น้ําหนกัของถวยกระเบ้ืองกากหลังจากการเผา 
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การวิเคราะหหาปริมาณคารโบไฮเดรต/คารโบไฮเดรตท้ังหมดโดยการคาํนวณ (AOAC, 2000) 
 

หลักการ 

-  เปนการหาปริมาณคารโบไฮเดรตเปนรอยละ โดยการคํานวณจาก สูตร 100 ลบ
ดวยผลรวมของปริมาณรอยละของความช้ืน (หรือน้ํา) โปรตีน ไขมัน กาก และเถา 

- การหาปริมาณคารโบไฮเดรตท้ังหมดเปนรอยละ โดยการคํานวณจาก สูตร 100 
ลบดวยผลรวมของปริมาณรอยละของความช้ืน (หรือน้ํา) โปรตีน ไขมัน และเถา 

เอกสารอางอิง 

2.1 Method of Analysis for Nutrition Labeling, by Darryl M. Sullivan and Donald E. 
Carpenter, AOAC INTERNATIONAL, p8 
2.2 คุณคาทางโภชนาการของอาหารไทย กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 2535 
2.3 วิธีวิเคราะหความช้ืน/ของแข็งท้ังหมด ไขมัน โปรตีน เถา กาก 
 

1. วิธีวิเคราะห 

 นําผลวิเคราะหความช้ืน/น้ําและของแข็งท้ังหมด โปรตีน ไขมัน กาก และเถา ในตัวอยางมา
คํานวณหาปริมาณคารโบไฮเดรต 
 
2. วิธีคํานวณ 

 %คารโบไฮเดรต  = 100 – (%ความช้ืน/น้ํา + %ไขมัน + %โปรตีน + %กาก + %เถา) 
 
 %คารโบไฮเดรตท้ังหมด  = 100 – (%ความช้ืน/น้ํา + %ไขมัน + %โปรตีน + %เถา) 
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การวิเคราะหหาคาพลังงานความรอนโดยการคํานวณ 

 

หลักการ 

เปนการหาคาพลังงานความรอนเปนกิโลแคลอรีตอ 100 กรัม โดยการคํานวณจากผลรวม
ของ %คารโบไฮเดรต x 4 %ไขมัน x 9 และ %โปรตีน x 4 
เอกสารอางอิง 

2.1 Method of Analysis for Nutrition Labeling, by Darryl M. Sullivan and Donald E. 
Carpenter, AOAC INTERNATIONAL, p8 
2.2 คุณคาทางโภชนาการของอาหารไทย กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 2535 
2.3 วิธีวิเคราะหความช้ืน/ของแข็งท้ังหมด ไขมัน โปรตีน เถา กาก 
 

1. วิธีวิเคราะห 

 นําผลวิเคราะหโปรตีน ไขมัน และการคํานวณหาปริมาณคารโบไฮเดรต มาคํานวณหาคา
พลังงานความรอน 
 
2. วิธีคํานวณ 

 คาพลังงานความรอน = (%คารโบไฮเดรต x 4) + (%ไขมัน x 9) + (%โปรตีน x 4) 
หนวยเปน กิโลแคลอรี/100 กรัม  
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การวิเคราะหหาปริมาณกรดไขมันอิสระ (Zhao et al., 2007) 
 
วิธีการ 

1. ผสม ethanol 50 มิลลิลิตร ลงไปในแปงขาวกลองท่ีผานการบดและรอนผานตะแกรงรอน
ขนาด 0.2 มิลลิเมตร  

2. กวนดวย magnetic bar ใน magnetic stirrer เปนเวลา 10 นาที แลวกรองดวยกระดาษกรอง 
whatman เบอร 4  

3. นําสารละลายสวนท่ีกรองไดปริมาตร 25 มิลลิลิตร มาปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ันใหครบ 50 
มิลลิลิตร  

4. ไทเทรตดวย 0.01 M potassium hydroxide (KOH) โดยใช phenolphthalein เปน            
อินดิเคเตอร  

5. ปริมาตรของ KOH ท่ีใชไทเทรตถูกใชคํานวณหาปริมาณกรดไขมันอิสระ ดังสมการ 
 

ปริมาณกรดไขมันอิสระ (รอยละ) = B × 282 × 10-3/A 
 
  เม่ือ  A = น้ําหนักของตัวอยางขาวท่ีใชทดสอบ (กรัม) 
   B = ปริมาตรสุทธิของ KOH ท่ีใชไทเทรต (มิลลิลิตร) 
            282 = แฟคเตอรในการคํานวณเทียบกับกรดโอเลอิค 
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การวิเคราะหหากิจกรรมของเอนไซมไลเปส (Prabhu et al., 1999) 
  
1.  การเตรียมตัวอยาง 

สกัดไขมันออกจากรําขาวโดยใชตัวอยางขาวกลอง 10 กรัม แกวงในสารละลาย n-hexane 
ปริมาตร 30 มิลลิลิตร เปนเวลา 30 นาที ท้ังหมด 3 คร้ังโดยเปล่ียนสารละลายท่ีใชสกัดทุกคร้ังหลัง
การสกัดเสร็จ นําตัวอยางขาวท่ีผานการสกัดไขมันแลวผ่ึงใหแหงในอากาศเปนเวลา 1 ช่ัวโมง 
เพื่อให hexane ท่ีติดอยูกับตัวอยางขาวกลองระเหยตัวออกไปอยางสมบูรณ  

 
2. วิธีการ 

1. นําตัวอยางขาวกลองท่ีผานการสกัดไขมันออกมาสกัดเอนไซมไลเปสตอดวย potassium 
phosphate buffer  (pH 7.0) ความเขมขน 50 mM ท่ีมี calcium chloride 0.5 mM ซ่ึงพบวาเปนระดับ
ความเขมขนท่ีสามารถสกัดเอนไซมไลเปสไดดีท่ีสุด  

2. สกัดเอนไซมในตัวอยางขาวกลองเปนเวลา 30 นาทีท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส  
3. นําสารแขวนลอยท่ีไดหลังจากการสกัดมาเหวี่ยง 50 rps เปนเวลา 15 นาที ท่ีอุณหภูมิ 4 

องศาเซลเซียส ทําซํ้าจํานวน 2 คร้ัง  
4. นําสารละลายสวนใสท่ีอยูดานบน (supernatants) 10 มิลลิลิตร ผสมกับสารละลาย 7.5% 

gum acacia  
5. จากน้ันนําสารละลายผสมท่ีได 2 มิลลิลิตร ผสมกับ tributyrin 1 มิลลิลิตร คนสารละลาย

ผสมใหเขากันเปนเวลา 1 นาทีเพื่อใหเกิดอิมัลชันท่ีคงตัว  
6. นําสารละลายท่ีได 0.5 มิลลิลิตร ผสมกับ methanol 10 มิลลิลิตร แลวไทเทรตดวย

สารละลาย 0.1 N sodium hydroxide โดยใช phenolphthalein เปนอินดิเคเตอร  
กิจกรรมของเอนไซมไลเปสแสดงเปน หนวยของเอนไซมไลเปสตอน้ําหนักเปนกิโลกรัมของขาว
กลอง (LU/kg) คํานวณไดจากสมการ 

LU/kg = K×N×1000/(W×0.001×R) 
 

เม่ือ  K = ปริมาตรสุทธิจากการไทเทรต (มิลลิลิตร) 
 N = ความเขมขนของ sodium hydroxide ในหนวย normality 

W= น้ําหนักของตัวอยางท่ีใช (กรัม) 
R = reaction time ท่ีใชในการสกัดเอนไซม (นาที)  
(National Research Council, 1981) 
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การวิเคราะหปริมาณแรธาตุดวย  Atomic Absorption Spectrophotometric Method (AOAC, 
2000) 
หลักการ 

 สารประกอบอินทรียถูกเผาใหเปนเถาดวยเตาเผาไฟฟา นําเถาท่ีเหลือมาละลายดวยกรดเจือ
จางและวิเคราะหปริมาณดวยวิธี Atomic Absorption Spectrophotometry  
 

อุปกรณ 

1. เคร่ืองแกว – ทําความสะอาดเคร่ืองแกวดวยการแชขามคืนในสารละลาย 20% HNO3 (v/v) 
ลางเคร่ืองแกวดวยน้ํากล่ัน หรือ deionized water 

2. จานสําหรับใชระเหยสาร (evaporation dish) – ใชแกว vycor ท่ีทนความรอนได 600 องศา
เซลเซียส ขนาด 100 มิลลิลิตร 

3. Atomic absorption spectrophotometer  
4. เตาเผา – มี pyrometer ท่ีใชควบคุมอุณหภูมิชวง 250-600 ± 10 องศาเซลเซียส 

 

สารเคมี 

1. น้ํา – น้ํากล่ัน หรือ deionized water ใชสําหรับการเตรียมสารละลายมาตรฐานหรือ

สารละลายท่ีใชทดสอบ 
2. Standard stock solutions – เตรียมแตละตัวอยางดังนี้ 
โซเดียม (Na) – อบ NaCl เปนเวลา 2 ช่ัวโมง อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส ทําใหเย็นใน 

desiccator ช่ัง NaCl 2.5421 กรัมใสลงใน volumetric flask ขนาด 1 ลิตร ปรับปริมาตรใหครบ 1 
ลิตรดวยน้ํา  

โพแทสซียม (K) – อบ KCl เปนเวลา 2 ช่ัวโมง อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส ทําใหเย็นใน 
desiccator ช่ัง KCl 1.9068 กรัมใสลงใน volumetric flask ขนาด 1 ลิตร ปรับปริมาตรใหครบ 1 ลิตร 
ดวยน้ํา  

แคลเซียม (Ca) – ละลาย CaCO3 1.249 กรัม ใน 3M HCl ดวยปริมาตรท่ีนอยท่ีสุด เจือจางดวย
น้ํากล่ัน 1 ลิตร นําสารละลายท่ีไดออกมา 50 มิลลิลิตรแลวปรับปริมาตรอีกคร้ังใหครบ 1 ลิตรดวย
น้ํา  

ทองแดง (Cu) – ละลายโลหะทองแดงบริสุทธ์ิ 1.000 กรัม ใน HNO3 ดวยปริมาตรท่ีนอยท่ีสุด 
และเติม HCl 5 มิลลิลิตรลงไป ระเหยสารละลายที่ไดจนกระท่ังแหงและปรับปริมาตรใหครบ 1 
ลิตรดวย 0.1 M HCL 
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เหล็ก (Fe) – ละลายเหล็กบริสุทธ์ิ 1.000 กรัม ใน 6M HCl 30 มิลลิลิตรดวยการตม ปรับปริมาตร
ใหครบ 1 ลิตรดวยน้ํา  

แมกนีเซียม (Mg) – วางโลหะแมกนีเซียมบริสุทธ์ิ 1.000 กรัมในน้ํา 50 มิลลิลิตร แลวคอย ๆ เติม 
HCl 10 มิลลิลิตรลงไปอยางชา ๆ จากนั้นปรับปริมาตรใหครบ 1 ลิตรดวยน้ํา  

แมงกานีส (Mn) –  ละลาย MnO2 1.582 กรัม ใน 6M HCl ตมสารละลายดังกลาวเพื่อกําจัด Cl 
จากนั้นปรับปริมาตรใหครบ 1 ลิตรดวยน้ํา  

สังกะสี (Zn) – ละลาย โลหะสังกะสีบริสุทธ์ิ 1.000 กรัม ใน 6M HCl ปรับปริมาตรใหครบ 1 
ลิตรดวยน้ํา  

ฟอสฟอรัส (P) – ละลาย (NH4)2HPO4 4.263 กรัมในน้ํา และปรับปริมาตรใหครบ 1 ลิตร  
3. Nitric acid  
4. Lanthanum oxide – La2O3 บริสุทธ์ิ 99.99% 
5. Lanthanum chloride solution – LaCl3 1% (w/v), ช่ัง La2O3 11.7 กรัม ใสลงใน volumetric 

flask ขนาด 1 ลิตร เติมน้ําปริมาณเพียงพอใหผงเปยก จากนั้นคอย ๆ เติม HCl เขมขน 50 
มิลลิลิตรลงไปชา ๆ  ท้ิงใหผงละลายแลวเจือจางดวยน้ํากล่ัน โดยสารละลาย LaCl3 ท่ีไดจะ
มีความคงตัวเปนเวลา 6 เดือนเม่ือเก็บไวท่ีอุณหภูมิหอง 

6. Cesium chloride solution – CsCl 10% (w/v), ช่ัง CsCl 12.7 กรัม ( ±100 มิลลิกรัม) ใสลง
ใน volumetric flask ขนาด 100 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ัน เม่ือเตรียมเสร็จจะมีอายุ
การใชงานนาน 6 เดือน 

7. Filter pulp – ใชวิเคราะหปริมาณเถาท่ีหายไป 
 

การเตรียมเถา 

 1.ใสตัวอยางท่ีตองการวิเคราะหลงใน evaporation dish ท่ีถูกทําความสะอาดแลว (ซ่ึง
อาจจะมี filter pulp 5 กรัม อยูในนั้นดวย) ปริมาณของตัวอยางท่ีจะใชวิเคราะหข้ึนอยูกับความ
เขมขนของแรธาตุในตัวอยางนั้น (สําหรับตัวอยางท่ีเปนผง ใชปริมาณตัวอยางมากกวาหรือเทากับ 
1.5 กรัม) โดยท่ัวไปแลวปริมาณท่ีพอดีคือ 25 มิลลิลิตร สําหรับแรธาตุบางชนิด เชน Fe, Cu หรือ 
Mn ถาหากมีในตัวอยางเปนปริมาณนอยอาจจะตองใชปริมาณตัวอยางท่ีจะวิเคราะหมากข้ึน (ไมเกิน 
50 มิลลิลิตร) 
 2. อบตัวอยางท่ีตองการวิเคราะหในตูอบ 100 องศาเซลเซียสขามคืน เม่ือตัวอยางแหง นํา
ตัวอยางไปใหความรอนบท hot plate จนกระท่ังหมดควัน จากนั้นนําตัวอยางในจานไปเผาในเตาเผา
อุณหภูมิ 525 องศาเซลเซียส จนไดเถาท่ีมีสีขาวและปราศจากคารบอน โดยท่ัวไปแลวใชเวลา
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ประมาณ 3-5 ช่ัวโมง แตไมควรมากกวา 8 ช่ัวโมง นําจานท่ีมีตัวอยางออกจากเตาเผาแลวทําใหเย็น 
เถาท่ีไดควรจะมีสีขาวและปราศจากคารบอน ถาหากยังไมไดเถาสีขาวหรือเหลือสวนท่ียังเปน
คารบอนอยู (เชน เถาเปนสีเทา) ใหนําเถาท่ีไดมาทําใหชุมน้ําแลวเติม HNO3 0.5-3 มิลลิลิตร ทําให
แหงบน hot plate หรืออังบน water bath แลวนําจานใสตัวอยางไปเผาท่ี 525 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 2 ช่ัวโมง 
 3. ละลายเถาท่ีไดหลังการเผาใน 1M HNO3 5 มิลลิลิตร ทําใหอุนบน water bath หรือ hot 
plate 2-3 นาทีเพื่อใหไดสารละลาย นําสารละลายท่ีไดใสลงใน volumetric flask ขนาด 50 มิลลิลิตร 
ปรับปริมาตรดวย 1M HNO3   
 
การหาปริมาณแรธาตุ 

 1. เติมสารละลาย LaCl3 ในสารละลายมาตรฐานและสารละลายท่ีใชทดสอบเพ่ือใหได 
0.1% (w/v) La เพ่ือใชในการหาปริมาณของ Ca และ Mg เติมสารละลาย CsCl ในสารละลาย
มาตรฐานและสารละลายท่ีใชทดสอบเพื่อใหได 0.5% (w/v) Cs (0.04M) เพื่อใชในการหาปริมาณ
ของ Na และ K  
 2. เตรียม blank และเตรียม calibration curve (concentration vs absorbance) สําหรับแตละ
ตัวอยางเพื่อท่ีจะใชหาปริมาณ โดยใชความยาวคล่ืนและชนิดของไฟท่ีเหมาะสมตามตารางท่ี ก-1  
 3. ตรวจสอบปริมาณความเขมขนของแรธาตุแตละชนิดจาก calibration curve ของแรธาตุ
นั้น ๆ และคํานวณความเขมขนแตละตัวอยางท่ีใชทดสอบโดยคํานวณเทียบกับปริมาณตัวอยางท่ีใช
ทดสอบ 
ตารางท่ี ก-1 ความยาวคล่ืนและชนิดเปลวไฟท่ีใชในการวิเคราะหปริมาณแรธาตุดวยวิธี AAS 

ธาต ุ ความยาวคล่ืน (นาโนเมตร) การปรับชวง UV/vis ชนิดเปลวไฟ 

Ca 
Cu 
Fe 
K 
Na 
Mg 
Mn 
P 
Zn 

422.7 
324.7 
248.3 

766.5 หรือ 769.9 
589.0 
285.2 
279.5 
214.9 
213.9 

211-vis 
325-UV 
248-vis 
383-vis 
295-vis 
285-UV 
279-UV 
215-UV 
214-UV 

Reducing air-C2H2 
Oxidizing air-C2H2 
Oxidizing air-C2H2 

Oxidizing air-C2H2 
Oxidizing air-C2H2 
Oxidizing air-C2H2 
Oxidizing air-C2H2 
Oxidizing air-C2H2 
Oxidizing air-C2H2 
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การใชเคร่ือง Atomic Absorption Spectrophotometer ชนิด Flame atomic absorption 

spectrophotometer (FAAS) รุน SpectrAA 220 FS  

 
1. เปดเคร่ืองคอมพิวเตอรแลวเขา Software SpectrAA  

1.1 เขาไปท่ีหนาจอของโปรแกรม SpectrAA แลวเลือกไปท่ี Worksheet >> เลือก New  
1.2 ข้ึนหนาตางการต้ัง Worksheet detail  
1.3โปรแกรมจะให set เคร่ือง โดยเลือกไปท่ีหนาตาง Develop แลวเลือก Add method 
1.4 หนาจอจะใหเลือก method type ใหคลิกเลือกท่ี Flame 
1.5 เลือกธาตุโลหะหนักตางๆ ท่ีตองการทดสอบตามตองการ แลวกด OK โปรแกรมจะ

Add method ท่ีเลือกไปเก็บใน Worksheet   
1.6 Set Condition ของธาตุโลหะหนัก ท่ีได Add method ไวแลว โดยเลือกท่ี Edit method 
1.7 เลือกหนาตาง Type/Mode โดยจะมีรายละเอียดใหกรอก ดังนี้ 

- Element เลือกธาตุโลหะหนัก ท่ีปุม Select ตามท่ีตองการ 
- Matrix กรอกตัวอยางท่ีจะนํามาทดสอบ 
- Unit กรอกหนวยท่ีตองการทดสอบ 
- Sampling Mode เลือกเปนระบบในการทดสอบ 
- Flame Type เลือกเช้ือเพลิงในการทดสอบ 
- Air Flow เลือกอัตราการไหลของอากาศท่ีเขาเคร่ือง AAS 
- Acetylene Flow เลือกอัตราการไหลของ Acetylene ท่ีเขาเคร่ือง AAS 

1.8 เลือกหนาตาง Optical โดยจะมีรายละเอียดใหกรอก ดังนี้ 
- Lamp Position เลือกตําแหนงของ Lamp 
- Lamp Current เลือกกระแสไฟฟาท่ีใช 
- Wavelength เลือกความยาวคล่ืนท่ีใชในการทดสอบ 

2. การใชเคร่ืองอะตอมมิกแอบซอรพช่ันสเปกโทรมิเตอร ทดสอบหาปริมาณของธาตุโลหะหนัก 
2.1 เปดเคร่ืองจายกระแสไฟฟา (UPS) เปดเคร่ืองคอมพิวเตอร, จอภาพ, เคร่ืองพิมพ 
2.2 ตรวจสอบเคร่ืองวิเคราะหโลหะหนัก SpectrAA 220 FS และอุปกรณตอพวงท้ังหมดวา

อยูในสภาพพรอมใชงาน สายรับสงสัญญาณติดตั้งเรียบรอย 
2.3 ใสหัวตะเกียง (burner) ท่ีมีความยาวของรองตะเกียง (slot length) 10 เซนติเมตรสําหรับ 

เช้ือเพลิงแบบใชอากาศ-อะเซทิลีน 
2.4 เสียบขาหลอดฮอลโลวแคโทดของธาตุ เขากับเตาเสียบใหตรงรอง กดใหแนน 
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2.5 ตรวจสอบชนิดและระดับของเหลวใน Liquid trap เปล่ียนหรือเติมใหเหมาะสม 
ตรวจสอบสภาพและระดับของเหลวในภาชนะรองรับของเสีย 

2.6 เปดสวิตชเคร่ืองอัดอากาศ (air compressor) ระบายนํ้าท้ิงใหหมดโดยเปดวาลวระบาย
น้ําท้ิง ทดสอบโดยใชมืออังท่ีปลายทอระบายน้ําท้ิง ถามีลมแหงออกแสดงวาระบายน้ําออกหมดแลว 
ปดวาลวทอระบายน้ําท้ิง 

2.7 เปดวาลวทอสงแกส (line) ของอากาศ โดยใหคันโยกของวาลวของทอสงแกสขนานกับ
ทอสงแกส 

2.8 เปดสวิตชของเคร่ืองรักษาระดับแรงดันไฟฟา พรอมท้ังกดปุม RESET (สีแดง) 
2.9 เปดสวิตชของเคร่ืองอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรมิเตอร รอสักครู เคร่ืองจะ

ทํางาน 
2.10 อุนเครื่องประมาณ 15 นาที 
2.11 เปดสวิตชพัดลมดูดอากาศ 
2.12 ทดสอบการทํางานของระบบระบายอากาศ (Hood) ทดสอบดวยควันไฟ หรืออาจใช

กระดาษทิชชูเพียงช้ินเดียว 
2.13 เขาโปรแกรม software SpectrAA ในคอมพิวเตอร  
2.14 เปดวาลวหัวถังแกสอะเซทิลีน แรงดันขาออกอยูระหวาง 10 – 13 psi.  
2.15 Optimize system ท่ี software คลิกเลือก worksheet เลือก new form แลวตั้งช่ือ 

file ของ Worksheet แลวกด OK  
2.16 ไปท่ี Label Page แกไขช่ือของตัวอยางท่ีตองการเปล่ียน โดยดับเบ้ิลคลิกลงในชอง 

Sample Labels 
2.17 ไปท่ี Instrument Page เลือกตัวอยางท่ีจะวิเคราะห 
2.18 คลิกท่ีปุม Select ตัวช้ีจะเปล่ียนเปนรูปปากกา ใหนําไปคลิกลงในชองท่ีตองการ

วิเคราะห ชองท่ีถูกเลือกจะเปล่ียนเปนสีแดงอิฐ ยกเลิกการเลือกโดยการคลิกซํ้า 
2.19 กดปุม Optimize แลวคลิกเลือกธาตุโลหะหนักท่ีตองการ แลวกด OK ตรวจสอบ

อุปกรณและตําแหนงการติดต้ังใหถูกตองตาม Analysis Checklist ท่ี เตือน แลวกด OK รอจนได
สัญญาณ HC Lamp Emission เปนแถบสีเขียว 

2.20 Align HC Lamp หมุนปุมสีดําที่ใตฐานหลอดท้ัง 2 ปุม โดยเลือกหมุนปรับท่ีปุมใด 
กอนก็ได ในขณะท่ีหมุนใหสังเกตคา emission (แถบสีเขียว) ท่ี monitor ใหหมุนไปอยูใน ตําแหนง
ท่ีใหคาสูงสุด แลวเปล่ียนไปหมุนอีกปุมจนไดคาสูงสุด และใหกลับมาหมุนปุมแรก อีกคร้ัง ถาใน
ระหวางการปรับคา emission สูงเกิน 1.3 ใหกด Rescale 
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2.21 Align Burner เพื่อใหแนวเปลวไฟท่ีเผาตัวอยางอยูในแนวเดียวกันกับลําแสงของ HC 
Lamp อะตอมที่เกิดข้ึนจะไดดูดกลืนแสงไดเต็มท่ี ผลการทดสอบจะมีความถูกตองมากข้ึน ใช 
Varian Burner Cleaning and Alignment Card เปนอุปกรณชวยในการปรับ โดยใหวาง เสนต้ังอยู
บนกลาง Burner Slot ท่ีเปลวไฟจะออกมาดังรูป ใชปุม Adjust Burner ปรับจน แสงเขาอยูภายในเปา
วงกลม จากนั้นใหเล่ือน Card ไปท่ีตนหรือทาย Slot แลวใชดามจับ ของตัวหมุน Burner ดันไปใน
ทิศทางท่ีทําใหแสงเขาเปา ตอนนี้แสงจะผานตลอดในแนว Slot 

2.22 จุดเปลวไฟ ในขณะท่ีเรากดปุม lignite (ปุมสีดํา) เคร่ืองจะตรวจสอบความปลอดภัย
ทุกจุด คาแรงดันและชนิดของกาซวามีเพียงพอท่ีจะใชงาน จากน้ันจึงกดปุมไฟคางไว ใชเวลา

ประมาณ 5 – 10 วินาที จึงปลอย ถาไฟไมติดจะมีการแจงสาเหตุใหทราบ 
2.23 กดปุมหนาจอคอมพิวเตอรอยูท่ี Optimize Windows เปนการ aspirate standard 

solution แลวปรับประสิทธิภาพในการทําใหเกิดอะตอม ปรับตําแหนงในการจัด Burner เพื่อใหได
คาท่ีดีท่ีสุด แลวเปรียบเทียบกับคา Sensitivity Check ตอนนี้ท่ีบนหนาจอภาพ เราจะอยูท่ี Optimize 
windows 

2.24 คลิกท่ีปุม Optimize signal 
2.25 Aspirate 1% HNO3 ปรับ Flow rate ท่ี Nebulizer ใหได 7– 10 มิลลิลิตร/นาที 
2.26 คลิกท่ีปุม Inst Zero เพื่อเซ็ตใหเปน 0.000 Abs. 
2.27 Aspirate Standard Solution สารละลายมาตรฐานของธาตุท่ีตองการวิเคราะห ท่ีความ 

เขมขน 1 mg/L 
2.28 อานคา Abs (แถบสีฟา) ท่ีแสดงออกมา ใหคาท่ีไดอยูในชวงยอมรับ ถาไมไดใหทดลองปรับ 
Flow rate ท่ี Nebulizer ตาม ดวยปรับระยะ impact Bead ตามดวยปรับความสูงของ Burner, ปรับ
แนวราบเขา-ออก, ปรับมุมหมุนซาย-ขวา, ปรับคา Flow rate ของ อะเซทิลีน 

2.29 ถาไดคาอยูในชวงท่ียอมรับ กดปุม OK และจดบันทึกคา Absorbance ไว จากน้ันกด
ปุม Cancel ออกจากหนาจอ Optimize 

2.30 เคร่ือง FAAS พรอมท่ีจะวิเคราะหตัวอยาง  
2.31 เตรียมสารละลายมาตรฐานและตัวอยางใหพรอม แลวกด Start 
2.32 นําสารละลายตัวอยางท่ีเตรียมตามข้ันตอนมาตรวจวิเคราะหหาคา Absorbance เคร่ือง 

FAAS จะคํานวณคาออกมา เปนคาความเขมขนของธาตุ (mg/L) ในตัวอยาง 
2.33 เม่ือส้ินสุดการตรวจวิเคราะหให Aspirate DI water อยางนอย 10 นาที 
2.34 กด F3 เพื่อเรียก report ส่ังพิมพรายงาน 

3. การปดเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพช่ันสเปกโทรมิเตอร (FAAS) 
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3.1 ดึงทอพลาสติกท่ีตอกับเนบูไลเซอรออกจากภาชนะท่ีบรรจุน้ําปราศจากไอออน รอให 
แหงประมาณ 1-2 วินาที 

3.2 กด EXTINGUISH 
3.3 ปดวาลวท่ีถังแกสโดยใหคันโยกของวาลวตั้งฉากกับทอสงแกส 
3.4 ปดเคร่ืองอัดอากาศและระบายน้ําท้ิงของเคร่ืองอัดอากาศ 
3.5 ปดสวิตชเคร่ืองอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรมิเตอร 
3.6 ปดสวิตชเคร่ืองรักษาระดับแรงดันไฟฟา 
3.7 ปดสวิตชพัดลมดูดอากาศ 
3.8 ปดคอมพิวเตอร หนาจอ และเคร่ืองพิมพ 
3.9 ปดเคร่ืองจายกระแสไฟฟา (UPS) ของเคร่ืองคอมพิวเตอร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 169

การวิเคราะหปริมาณวิตามิน บ1ี และวิตามิน บี2 ดวยวธีิ High Performance Liquid 

Chromatography (HPLC) (Finglasa and Faulksa, 1994) 
 

สารเคมี (HPLC grade) 

1. Deionized water 
2. สารละลายบัฟเฟอรท่ีประกอบดวย hexane sulphonic acid sodium salt, deionized water 

และ glacial acetic acid จะใชในการเตรียมตัวอยางและแยกวิตามินออกมา  
- วิธีการเตรียมสารละลายบัฟเฟอร : ช่ังน้ําหนัก hexane sulphonic acid sodium salt 1.8822 
กรัม ใสลงใน volumetric flask ขนาด 2 ลิตร แลวละลายดวย deionized water จํานวน
เล็กนอย แลวเติม deionized water ลงไปอีก 1500 มิลลิลิตร เติม glacial acetic acid ลงไป 
20 มิลลิลิตร เพ่ือรักษาสภาวะกรดปานกลาง สุดทายเติม deionized water ใหครบ 2 ลิตร
เพื่อชวยในการละลายวิตามิน 

3. mobile phase ประกอบดวย methanol และสารละลายบัฟเฟอรจากขอ 2. 
 
สภาวะท่ีใชแยกสาร 

ใช reverse- phase  C18 (250 × 4.6 มิลลิเมตร, 5 ไมโครเมตร) column (น้ํา) ในการแยกและ
วิเคราะหวิตามินท่ีอุณหภูมิหอง สัดสวนของ mobile phase ท่ีใชคือ สารละลายบัฟเฟอร 70% และ 
methanol 30%  การวิเคราะหถูกทดสอบโดยใช isocratic mode  ท่ีมีอัตราการไหล 1 มิลลิลิตร/นาที  
และวัดท่ีความยาวคล่ืน 254 นาโนเมตร 
 
การเตรียมสารละลายมาตรฐาน 

ใช Riboflavin (วิตามิน บี2) และ thiamine (วิตามิน บี1) บริสุทธ์ิเปน external standards ใน
การวิเคราะห ใชความเขมขนท่ีแตกตางกันของสารมาตรฐานในการหาชวงของจุดท่ีเหมาะสมใน
การทํา calibration curve ช่ังน้ําหนักสารท่ีใชปรับมาตรฐานอยางระมัดระวังโดยใชเคร่ืองช่ังดิจิตอล
ลงใน volumetric flask ขนาด 25 มิลลิลิตร จากน้ันเติมสารละลายบัฟเฟอร 5 มิลลิลิตรลงไปใน 
volumetric flask เหวี่ยง volumetric flask เพ่ือทําใหแนใจวาสารท่ีเตรียมลงไปละลายเปนเนื้อ

เดียวกัน จากนั้นจึงกรอง สารละลายมาตรฐานท่ีมีความเขมขนแตกตางกันนี้จะถูกนําไปวิเคราะหใน
สภาวะการแยกท่ีเหมือนกัน 
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การเตรียมตัวอยาง 

ช่ังน้ําหนักตัวอยางท่ีเปนของแข็ง 50 กรัมลงใน volumetric flask แลวเติมสารละลาย

บัฟเฟอร 1000 มิลลิลิตรลงไป เหวี่ยง volumetric flask เพื่อใหสารผสมละลายเขาดวยกันท่ี

อุณหภูมิหอง แลวเติมบัฟเฟอรลงไปอีก 1000 มิลลิลิตร กรองตัวอยางดวย millipore filter (0.22 
ไมโครเมตร) กอนท่ีจะฉีดตัวอยาง เพื่อเปนการกําจัดอนุภาคท่ีไมละลาย สําหรับตัวอยางท่ีเปน
ของเหลวเตรียมดวยการปเปต 25 มิลลิลิตร แลวเติมสารละลายบัฟเฟอรจนครบ 1000 มิลลิลิตร กอน
ฉีดตัวอยางเพื่อวิเคราะหใหกรองดวย millipore filter (0.22 ไมโครเมตร) ดวยเชนกัน 
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การใชเคร่ือง High Performance Liquid Chromatography (HPLC) 
 
หลักการ 

 ใชวิเคราะหสารท่ีเปนของเหลวท่ีไมระเหย หรือระเหยยากกวา Mobile phase จุดเดือดสูง
กวา100 องศาเซลเซียส เชน วิตามิน ยา น้ําตาล โปรตีน พอลิเมอร อาหาร เปนตน 
 

1. การเปดเคร่ือง  

1.1 เปด UPS 
1.2 เปด Gas Nitrogen (N2 99.99%) 
1.3 เปด Detector (ELSD)  ท้ิงไวประมาณ 10 นาที 
1.4 ตรวจดูวาทอตอกับ detector ท่ีตําแหนง gas inlet แนนหรือไม (ไมควรใช gas จนหมด

ถัง เพราะจะทําให impurities ตางๆ ท่ีกนถังเขาสูเคร่ือง detector) 
1.5 ตรวจเช็คทอ waste ใหตอกับ flask ท่ีมีน้ํากล่ันใหสนิท 
1.6 ตรวจเช็คทอ Drain (ทอนี้จะมีประโยชนในกรณีท่ีทํางานใน mode Impact on ซ่ึงจะ

เปนทางออกของตัวอยางสวนท่ีไมไดเขาสูเคร่ือง) 
1.7 ตอ Flush solution (Methanol  : Water   20 : 80) เขาท่ี pump head จะชวยในการทํา

ความสะอาด pump head 
1.8 ตอ mobile Phase เขากับ degasser แลวจึงตอเขาท่ี pump 
1.9 เปด degases รอจนไฟเขียว ready  
1.10 เปด pump  
 กด MODE เพื่อดูคาของแตละคา 

 - Flow rate (ของ mobile phase) = 1.00 L/min 
 - Pressure (ท่ีอานไดจริง) 
 - Hi Pressure = 2,500 (column ปกติ อยูในชวง 3,500-4,000) 
 - Lo Pressure = 0 

1.11 ตั้ง flow rate ของ mobile phase โดยการกด MODE ใหอยูท่ี flow rate แลวต้ังคา โดย
กดลูกศรข้ึน-ลง โดยการต้ัง flow rate ใหเร่ิมตนท่ีคาตํ่าๆ กอน เชน กรณีท่ีตองการใช 
prevail amino 5u column ท่ี flow rate 1.0 mL/min ใหเร่ิมท่ี 0.2 mL/min กอน แลวจึง
เพิ่มทีละ 0.2 mL/min จนครบ 1.0 mL/min (รอให pressure คงท่ีกอนแลวจึงทําการเพิ่ม 
flow rate) 
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1.12 ตั้ง Condition detector ในการวิเคราะหสารตัวอยาง 
 - ตั้ง flow rate (1.5 – 2.0 L/min) : 2 
 - ตั้ง Temp: 75 
 - ตั้ง Gain (การขยายสัญญาณ) : 1 
 - ตั้ง Impactor:  

Impactor: On   เปนโหมดท่ีตัวอยางเขาไดนอย  
 ไมทําลายสารตัวอยางใหเสียสภาพเม่ือถูกความรอน

สูงๆ  
 Temp, Flow rate ไมตองต้ังสูง (40 องศาเซลเซียส 

ข้ึนไป) 
 ใชวิเคราะหตัวอยางน้ําตาล, ไบโอดีเซล 

2. การวิเคราะหตัวอยาง 

2.1 เปด computer เปดไอคอน Peak Simple 
2.2 ตั้งเวลาในการ RUN ตัวอยาง  
Edit   Channels 
2.3 ตั้ง Folder สําหรับบันทึก file อัตโนมัติหลังจากฉีดสารเสร็จ 

File  Save as  สราง Folder ท่ีตองการบันทึกขอมูลการฉีดสารไว  
Edit  Channels  Post run  เลือก Auto-increment เพื่อทําการบันทึกอัตโนมัติ
หลัง Run เสร็จ 

2.4 Save Control File 
File  Save control file  บันทึกไวท่ี Folder ท่ีสรางไว 

2.5 ใสรายละเอียดในการวิเคราะห 
คลิกตรง RUN ท่ีหนาจอแสดงผล  ใสขอมูล Header format, Comments 
Header format 

  Lab Name : BIOTECH 
  Client ID : N2024 
  Method : Syringe Injection  
  Description : ELSD 2000 
  Colunm : Previal NH2 250x4.6 mm 5u 
  Carrier : CAN:H2O 75:25 1ml/min 
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  Sample : Sucrose 100 ppm 
Comments 

 ELSD 2000 
 Temp = 75C, N2 = 2.0 L/min, Gain = 1, Impactor = On 

2.6 Open Control File 
File  Open control file  เพื่อบันทึกไฟลไวท่ี Folder ท่ีสรางไว 

2.7 Switch อยูท่ี Load ฉีดสารตัวอยางดวย syringe ท่ีมีตัวอยางมากกวา 20  l (อยาใหมี
ฟองอากาศ) ใหเล่ือน Switch ไปท่ีตําแหนง Inject  เพื่อใหตัวอยางเขาสูคอลัมน รอไป
เขียวข้ึนท่ีหนาจอคอมพิวเตอร หรือนับในใจ 10 วินาที จึง Switch ไปท่ี Load  

2.8 เม่ือวิเคราะหเสร็จ เคร่ืองจะทําการบันทึกอัตโนมัติ 
2.9 เม่ือตองการวิเคราะหตัวอยางตอไป ตองกด double click ท่ี ช่ือตัวอยางกอนหนาเพื่อ

เปล่ียนช่ือ 
2.10 ทําการฉีดตัวอยางตอไป เชนเดียวกับขอ 2.3 
 

3. การปดเคร่ือง 

3.1 เอาคอลัมนออกจาก ELSD 
3.2 รอ 10 นาที (เพื่อไล gas ออกจากคอลัมน) แลวกด standby ท่ีเคร่ือง ELSD, ปดเคร่ือง 

ELSD,   ปด gas 
3.3 รอ 30 นาที คอยๆ ลดความดันท่ี pump ลงทีละ 0.20 L/min จนถึง 0.20 L/min จึงปด 

pump,     ปด degases 
3.4 ปด UPS 
 

ขอควรระวัง 

1. อยาใหแกสหมดโดยเด็ดขาด (นอยกวา 20 bar ตองเปล่ียน) 
2. ใช buffer ไมได  
3. mobile phase ตองระเหยงาย ไมเปน buffer 
4. Methanol : H2O   20 : 80 ใชลางหัวฉีด ตองเปล่ียนทุกสัปดาห 
5. ขวดน้ําดักไอสารตองเปล่ียนทุกวนักอนใชงาน (อยาใหมีระดับน้ําเกินคร่ึง) 
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การวิเคราะหหาคา Optimum cooking time (Mohapatra and Bal, 2006) 
 
วิธีการ 

1. ตมขาว 5 กรัม ในน้ํากล่ัน 100 มิลลิลิตร  
2. จับเวลาทันทีท่ีน้ําเดือด หลังจากนั้น 10 นาทีและทุก ๆ 1 นาทีหลังจากนัน้ นําเม็ดขาว

ในน้ําเดือดออกมา 10 เม็ด กดลงบนแกวใสท่ีสะอาด cooking time หรือเวลาตมสุกจะ
ถูกบันทึกเม่ือตัวอยางขาวอยางนอย 90% ไมมีใจกลางสีขาว (ไต) อีกตอไป  

3. เม่ือไดเวลาท่ีตมสุกแลวปลอยใหตัวอยางขาวเดือดในน้ําเดือดตอไปอีก 2 นาที เพื่อให
ทําใหแนใจวาเมล็ดขาวเกดิเจลาติไนเซชัน ดังนั้น optimum cooking time คือเวลาท่ี
บวกเพิม่ไปอีก 2 นาทีหลังจากบันทึก cooking time แลว 

 
 
 
การวิเคราะหหาคา Length expansion ratio (ดัดแปลงจาก Mohapatra and Bal, 2006) 
 
วิธีการ 

1. วัดความยาวของขาวเมล็ดตรงและยาวจํานวน 10 เมล็ดดวยเวอรเนีย คาลิปเปอร  
2. จากนั้นนําตัวอยางขาวไปตมในน้ํากล่ัน 15 มิลลิลิตร จนกระท่ังถึง optimum cooking 

time ของขาวตัวอยางนั้น  
3. วัดความยาวขาวกลองท่ีหุงสุก โดย length expansion ratio คืออัตราสวนความยาวของ

ขาวหุงสุกตอความยาวของขาวกอนหุง คํานวณไดจากสมการ 
 

Length expansion ratio = ความยาวเฉล่ียของขาวหุงสุก/ความยาวเฉล่ียของขาวกอนหุง 
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การวิเคราะหหา คา Volume expansion ratio (ดัดแปลงจาก สุรศักดิ์, 2550) 
 
วิธีการ 

1. นําตัวอยางขาว 2.5 กรัม ใสลงในหลอดทดลองขนาด 15 มิลลิลิตร  
2. วัดความสูงของขาวท่ีใสลงไปในหลอดทดลองดวยแลวเติมน้ํากล่ันลงไป 5 มิลลิลิตร 

ปดหลอดทดลองดวยลูกแกว นําไปตมในนํ้าเดือดเปนเวลานานเทา optimum cooking 
time ของตัวอยางขาว 

3. เทน้ําออกจากหลอดทดลอง วัดความสูงของขาวในหลอดทดลอง โดย volume 
expansion ratio คืออัตราสวนการขยายตัวเชิงปริมาตรของขาวหุงสุกตอการขยายตัวเชิง
ปริมาตรของขาวกอนหุง 

 
 Volume expansion ratio = ความสูงเฉล่ียของขาวหุงสุก/ความสูงเฉล่ียของขาวกอนหุง 
 
 
การวิเคราะหหา Water uptake ratio (ดัดแปลงจาก Mohapatra and Bal, 2006) 
 
วิธีการ 

1. นําตัวอยางขาวจํานวน 10 เมล็ด ช่ังน้ําหนกัดวยเคร่ืองช่ังทศนิยม 4 ตําแหนง บันทึกเปน
น้ําหนกัของขาวกลองกอนหุง  

2. จากนั้นนําตัวอยางขาวกลองท้ัง 10 เมล็ดตมในน้ําเดือด 100 มิลลิลิตร ดวยเวลาท่ีเปน 
optimum cooking time ของตัวอยางขาว water uptake ratio คืออัตราสวนน้ําหนักของเมล็ด
ขาวหลังหุงสุกตอน้ําหนกัของเมล็ดขาวกอนหุง คํานวณไดจาก 
 

 Water uptake ratio = น้ําหนกัของขาวหลังหุงสุก/น้ําหนกัของเมล็ดขาวกอนหุง 
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การวิเคราะหการเปล่ียนแปลงความหนดื โดยเคร่ืองวิเคราะหความหนืดแบบรวดเร็ว (Rapid visco 

analyzer) (ศันสนีย, 2548) 
 
วิธีการวิเคราะห  

1. บดตัวอยางขาวท่ีใชวิเคราะหใหมีขนาดอนุภาคเล็กกวาหรือเทากับ 0.5 มิลลิเมตร แลว
นําไปหาความชื้นตามวิธี AOAC (2000) กอนการวิเคราะห 

2. ช่ังตัวอยางขาวจํานวน 3 กรัมใสลงในอุปกรณช่ังน้ําหนัก และตวงน้ําปริมาตร 25.0 
(มิลลิลิตร) (±0.1 มิลลิลิตร) ใสในถวยทรงกระบอก (คํานวณความช้ืนท่ีรอยละ 12) แต
ถาตัวอยางแปงมีความช้ืนไมเทากับรอยละ 12 สามารถคํานวณปริมาณนํ้าและตัวอยาง
ท่ีใชในการวิเคราะหตามสูตร 

 
สําหรับปริมาณตัวอยาง S = (88 × 3.0)/(100 - M) 
 
สําหรับปริมาณนํ้า W = 25 + (3.0 - S) 

 
  โดย S = น้ําหนักตัวอยางท่ีปรับคาแลว 
   W = น้ําหนักน้ําท่ีปรับคาแลว 
   M = ปริมาณความช้ืนท่ีแทจริงของตัวอยาง (รอยละ) 
 

3. ใสตัวอยางขาวลงบนผิวหนาของน้ําในถวยทรงกระบอก ใชใบพายเขยาตัวอยางในถวย
ทรงกระบอกข้ึน ลง 10 คร้ัง แตถาตัวอยางขาวยังคงอยูบนผิวหนาหรือติดบนใบพายให
เขยาตัวอยางซํ้าอีกคร้ัง 

4. ใสใบพายในถวยทรงกระบอกและสวมใบพายเขากับท่ียึดโดยใหใบพายอยูกึ่งกลาง

ถวย แลวเร่ิมตนการวิเคราะหโดยกดมอเตอรของเคร่ืองมือลง และมีส่ิงท่ีตองระวังคือ 
อยาผสมตัวอยางกับน้ํานานกวา 1 นาทีกอนการวิเคราะห ซ่ึงสภาวะท่ีใชในการ
วิเคราะหสําหรับตัวอยางขาว มีการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิและเวลาดังนี้ 
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อุณหภูมิ 
(องศาเซลเซียส) 

ระยะเวลา 
(นาที : วินาที) 

50 (อุณหภูมิเร่ิมตน)  
50.0 1:00 
95.0 4:45 
95.0 7:15 
50.0 11:06 

ส้ินสุดการทดสอบ 12:30 
 
5. บันทึกความหนืดสูงสุด (peak viscosity) ความหนืดลดลง (breakdown) ความหนืด

สุดทาย (final viscosity) และคาการคืนตัว (setback) 
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การวิเคราะหโครงสรางดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนชนิดสองกราด (Scanning electron 

microscope) (ดนัย, 2547) 
 
การทํางานของ Scanning electron microscope (SEM) 

 สวนประกอบและหลักการทํางานโดยสังเขปของ SEM แสดงในภาพท่ี ก-1 สวนบนสุด 
เปนแหลงกําเนิดอิเล็กตรอนท่ีเรียกวา ปนอิเล็กตรอน (electron gun) อิเล็กตรอนจากแหลงกําเนิด
แสงจะถูกเรงใหเคล่ือนท่ีลงมาตามคอลัมนซ่ึงมีสภาพสุญญากาศ ดวยความตางศักยเรง (accelerating 
voltage) ในชวง 0-30 kV (บางเคร่ืองอาจทําไดสูงถึง 50 kV) โดยทิศทางการเคล่ือนท่ีจะถูกควบคุม
ดวยเลนสแมเหล็กไฟฟา (electromagnetic lens) 2 ชุด หรือมากกวา และปริมาณของอิเล็กตรอนจะ
ถูกควบคุมโดยแอพเพอเจอร (aperture) หรือชองเปด ซ่ึงมีขนาดตาง ๆ กัน ตามลักษณะการใชงาน 

 
 

ภาพท่ี ค-2 แสดงการทํางานของกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด 
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 เลนสแมเหล็กไฟฟาชุดแรกท่ีเรียกวา เลนสคอนเดนเซอร (condenser lens) นับวาเปน
อุปกรณท่ีมีความสําคัญท่ีสุดตอการควบคุมทัศนศาสตรอิเล็กตรอน (electron optics) เพราะเปน
เลนสท่ีทําหนาท่ีบีบอิเล็กตรอนท่ีวิ่งลงมาจากแหลงกําเนิดใหเปนลําแสงท่ีมีขนาดพื้นท่ีหนาตัดเล็ก

ลง สวนเลนสวัตถุ (objective lens) ซ่ึงเปนเลนสชุดสุดทาย จะทําหนาท่ีโฟกัสลําอิเล็กตรอน 
(electron beam) ใหไปตกบนผิวของตัวอยาง โดยมีสแกนคอยล (scan coil) ทําหนาท่ีกราดลํา
อิเล็กตรอนใหไปตกบนผิวของตัวอยางภายในกรอบพ้ืนท่ีส่ีเหล่ียมเล็ก ๆ ซ่ึงพ้ืนท่ีผิวของตัวอยางท่ี
ถูกยิงดวยลําอิเล็กตรอนนี้จะเกิดสัญญาณ (signal) ตาง ๆ ข้ึนหลายชนิดในเวลาเดียวกัน และ SEM 
จะมีอุปกรณสําหรับตรวจจับสัญญาณ (detector) ชนิดตาง ๆ เหลานั้น แลวสงไปประมวลผลเปน
ภาพแสดงบนจอภาพตอไป ตัวอยางสัญญาณท่ีเกิดข้ึนไดแก 
 อิเล็กตรอนทุติยภูมิ (secondary electron, SE) สัญญาณชนิดนี้จะใหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะ
พื้นผิวของตัวอยาง เปนสัญญาณท่ีถูกนํามาใชในการสรางภาพมากท่ีสุด ภาพท่ีไดจากสัญญาณชนิด
นี้ เรียกวา ภาพอิเล็กตรอนทุติยภูมิ (secondary electron image, SEI) 
 อิเล็กตรอนกระเจิงกลับ (back scattered electron, BSE) ใหขอมูลเกี่ยวกับสวนประกอบ
ทางเคมีบนผิวของตัวอยาง และแสดงใหเห็นลักษณะสูงตํ่าของพ้ืนผิว 
  นอกเหนือจากสัญญาณเหลานี้แลว ยังมีสัญญาณอีกหลายชนิดท่ีเกิดข้ึน เชน เอ็กซเรย (X-
ray) คล่ืนแมเหล็กไฟฟา (electromagnetic wave) โอเจอิเล็กตรอน (Auger electron) เปนตน ซ่ึง
สัญญาณแตละชนิดจะใหขอมูลของตัวอยางแตกตางกันไป 
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ภาคผนวก ง 
แบบทดสอบทางประสาทสัมผัส 
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แบบทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภณัฑขาวกลองดัดแปรเนื้อสัมผัส 
 
 

ช่ือ....................................................................................................วันที่...........................................ชุดที่............... 
 
คําชี้แจง กรุณาชิมตัวอยาง และใหคะแนนความชอบตรงกับระดับความความชอบที่มีตอผลิตภัณฑ และกรุณา
บวนปากกอนทดสอบตัวอยางตอไปทุกครั้ง 
 
 คําอธิบายระดับความชอบ 

9 = ชอบมากที่สุด  8 = ชอบมาก 7 = ชอบปานกลาง  6 = ชอบนอย 
5 = บอกไมไดวาชอบหรือไมชอบ  4 = ไมชอบเล็กนอย 3 = ไมชอบปานกลาง 
2 = ไมชอบ  1 = ไมชอบที่สุด 

 
 

คุณลักษณะ ตัวอยาง 
   

สี    
กล่ินรส    
ความนุม    
ความเหนียว    

เนื้อสัมผัส    

ความชอบรวม    
 
 

ขอเสนอแนะ 

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