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บทที่ 3  
อุปกรณและวิธีการทดลอง 

 
 

3.1 วัตถุดิบ 
ขาวเปลือกขาวหอมมะลิ 105 จากสถานีวิจัยเกษตร เขตชลประทาน จังหวัดเชียงใหม ปลูก

ในชวงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2551 และเก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2551 
วิเคราะหปริมาณความช้ืนของขาวเปลือกดวยวิธี AOAC (2000)   
 
3.2 สารเคมี 

1. เอนไซมเซลลูเลส ผลิตจากเช้ือจุลินทรีย Aspergillus niger, analytical grade, activity 
= 0.83 U/mg (Sigma, USA) 

2. น้ํากล่ัน (โพลสตาร, ประเทศไทย) 
3. Ammonium hydroxide (NH4OH) (Analar, England) 
4. Calcium chloride dihydrate (CaCl2.2H20) (Rankem, India) 
5. Diethyl ether (C2H5OC2H5) (Panreac, Spain) 
6. Ethanol (C2H5OH) (Merck, Germany) 
7. Gum arabic  powder GD008 (Starlight products, France) 
8. Hexanes (CH3(CH2)4CH) (Labscan, Thailand) 
9. Methanol (CH3OH) (Labscan, Thailand) 
10. Petroleum ether จุดเดือด 30-40 องศาเซลเซียส (J.T. Baker, Thailand) 
11. Phenolphthalein (C20H14O4) (Merck, Germany)  
12. Potassium phosphate buffer pH 7.0 (Merck, Germany) 
13. Potassium hydroxide (KOH) (Ajax Finechem, Australia) 
14. Sulfuric acid (H2SO4) (J.T. Baker, Thailand) 
15. Sodium hydroxide (NaOH) (Labscan, Thailand) 
16. Tributyrin (C15H26O6) (Fluka, USA)
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3.3 เคร่ืองมือและอุปกรณ 
1. เคร่ืองกะเทาะเปลือกขาวขนาดทดลอง (Satake, Japan) 
2. เคร่ือง Color Quest II Colorimeter (Chroma Meter CR300 Series, Minolta, Japan) 
3. เคร่ือง Texture Analyzer (TA.XT Plus, Stable Micro Systems Ltd., England) 
4. เคร่ือง Differential Scanning Calorimetry (Perkin Elmer รุน Pyris Diamond DSC, 

Perkin Elmer inc., USA) 
5. เคร่ืองอังไอน้ํา (water bath) (GFL รุน 1032, Gessellschaft Fur Labortechnik, 

Germany) 
6. หมอหุงขาวไฟฟา (Otto Model CR-110, Thailand) 
7. ไมโครเวฟ กําลังวัตตสูงสุด 805 วัตต (LG รุน Wavedom, LG electronic Co.Ltd, 

Thailand) 
8. ตูอบลมรอนแบบไฟฟา (Hot air oven) (Memmert รุน ULM500, Memmert, 

Germany) 
9. เคร่ืองหมุนเหวีย่ง (Centrifuge) (Hermle, Germany) 
10. โถดูดความช้ืน (Dessicator) ท่ีมี silica gel 
11. ตูเย็น (Sanyo, Thailand) 
12. เคร่ืองปน (Philips รุน Twist, Indonesia) 
13. เคร่ือง Hot plate and magnetic stirrer (Heidolph รุน MR 3001, Germany) 
14. Magnetic bar 
15. เตาเผาไฟฟาควบคุมอุณหภูมิได (muffle furnace) (Carbolite รุน ELF11/6B, 

Carbolite, England) 
16. ตูดูดควนั (hood) (Toplab, Toblab Design & Technology, Thailand) 
17. เคร่ืองช่ังน้ําหนักทศนิยม 4 ตําแหนง (Precisa, Switzerland) 
18. เคร่ืองปดผนึกแบบใชความรอน (A master, Num Charoen, Thailand) 
19. เคร่ืองปดผนึกแบบสุญญากาศ (Audion รุน Audionvac vm 203, Holland) 
20. เคร่ืองแยกของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) (Shimadzu รุน Class-vp, Shimadzu 

Corporation, Japan) 
21. เคร่ือง Flame Atomic Absorption Spectrometer (Varian รุน SpectrAA 220 FS, 

Varian Inc., USA) 
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 22. เคร่ืองวิเคราะหปริมาณโปรตีนดวยวิธี Combustion (Leco รุน FP528, Leco 
Corporation, USA) 

23. เคร่ือง Rapid Visco Analyser (Newport Scientific, RVA-3D, Australia) 
24. ตะแกรงรอน (Test sieve) ขนาด 1.0 มิลลิเมตร (W.S. Tyler, ASTME:11, London) 
25. กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning Electron Microscope) 

(JEOL, JSM-5410L V, Japan) 
 

3.4 วิธีการศึกษา 
แผนการทดลองประกอบดวย 4 ข้ันตอนหลัก (ภาพท่ี 3.1) คือ การปรับปรุงเนื้อสัมผัสของ

ขาวกลองโดยใชเอนไซมรวมกับไมโครเวฟ  การหาวิธีการผลิตขาวหุงสุกเร็วท่ีเหมาะสม การศึกษา
คุณภาพทางเคมีของขาวกลองดัดแปรเนื้อสัมผัสจากวิธีการใชเอนไซมรวมกับไมโครเวฟและการหุง
สุกเร็ว เปรียบเทียบกับขาวกลองปกติ และการศึกษาผลของบรรจุภัณฑและวิธีการบรรจุตอการ
เปล่ียนแปลงคุณภาพระหวางการเก็บรักษา ซ่ึงรายละเอียดมีดังตอไปนี้ 

 
3.4.1 การปรับปรุงเนื้อสัมผัสของขาวกลองโดยใชเอนไซมรวมกับไมโครเวฟ 
 
1) การเตรียมตัวอยางขาวเปลือกและขาวกลอง 

 เก็บตัวอยางขาวเปลือกขาวหอมมะลิ 105 จากสถานีวิจัยเกษตร เขตชลประทาน จังหวัด
เชียงใหม เก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2551 วิเคราะหปริมาณความช้ืนของขาวเปลือก
ดวยวิธี AOAC (2000) นําตัวอยางขาวเปลือกไปกะเทาะเปลือกออกดวยเคร่ืองกะเทาะเปลือกขนาด
ทดลอง ไดเปนขาวกลองเร่ิมตน เก็บตัวอยางในถุงพลาสติกพอลิเอทิลีนปดสนิทและแชเย็นทันที
เพื่อยับยั้งการทํางานของเอนไซมไลเพสและปองกันปฏิกิริยาออกซิเดชัน ผลิตขาวกลองใหมสําหรับ
การทดลองแตละตอน 
 
 2) การยอยเสนใยขาวกลองดวยเอนไซมเซลลูเลส 
 นําตัวอยางของขาวกลอง (100 กรัม) ไปยอยดวยเอนไซมเซลลูเลสภายในเวลาไมเกิน 60 
นาทีหลังการกะเทาะเปลือก ท่ีความเขมขนของเอนไซม 3 ระดับ (1.5, 3.5 และ 5.5 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร) ในอัตราสวนขาว : สารละลายเอนไซม เทากับ 1:1.5 และระยะเวลาในการยอย 3 ระดับ 
(1, 2 และ 3 นาที) (Hammond, 1994)  โดยออกแบบการทดลองแบบ Factorial in Completely 
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Randomized Design (Factorial in CRD) ขนาด 3×3 ทดลอง 3 ซํ้า ใชขาวกลองเร่ิมตนท่ีไมผานการ
ยอยเสนใยดวยเอนไซมเปนตัวอยางควบคุม 
 นําตัวอยางขาวกลองท่ีถูกยอยดวยเอนไซมเซลลูเลสไปสะเด็ดน้ําและซับใหแหงดวย
กระดาษซับน้ําและนําไปผานการใหความรอนดวยไมโครเวฟทันที โดยใชกําลังไมโครเวฟท่ีระดับ 
850 วัตต เปนเวลา 90 วินาที (พิไลรักและพรพิมล, 2553) ซ่ึงจะไมทําใหขาวเกิดการไหมหรือ
สูญเสียความชื้นมาก ปลอยใหขาวกลองเย็นแลวบรรจุในถุงพลาสติกปดสนิท เก็บในตูเย็นท่ี
อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส เพื่อปองกันการเปล่ียนแปลงระหวางการรอวิเคราะหตอไป ใชขาวกลองท่ี
ไมผานการยอยเสนใยและใหความรอนดวยไมโครเวฟเปนตัวอยางควบคุม วิเคราะหคุณภาพของ
ตัวอยางขาวกลอง ดังนี้ 
 
  2.1) การวิเคราะหทางกายภาพ 

  - คาสี L, a และ b โดยใชเคร่ือง Color Quest II Colorimeter (Chroma meter CR 
300 Series, Japan) 

  - คุณภาพการหุง ไดแก length expansion ratio, volume expansion ratio, water 
uptake ratio และ optimum cooking time (Mohapatra and Bal, 2006) โดยควบคุมอัตราสวน       
ขาว:น้ํา = 5 กรัม/100 มิลลิลิตร 
  - การเกิดเจลาติไนเซชันดวยวิธี Differential Scanning Calorimetry (DSC) 
(ศันสนีย, 2548) 
  - เนื้อสัมผัสของขาวกลองหุงสุกดวยเคร่ือง Texture Analyzer โดยวิเคราะห 
Texture Profile Analysis (Gujral and Kumar, 2003) หุงขาวกลองโดยใชหมอหุงขาวไฟฟาอัตโนมัติ 
  - การวิเคราะหโครงสรางดวยเคร่ือง Scanning Electron Microscope (Zhou et al., 
2002) 
  - ความหนืดและสมบัติการกระจายตัวของสตารช ใชเคร่ือง Rapid Visco Analyzer 
(กลาณรงคและเกื้อกูล, 2550) 
 
  2.2) การวิเคราะหทางเคมี 
  - ปริมาณความช้ืน (AOAC, 2000) 
  - ปริมาณกรดไขมันอิสระ (Zhao et al., 2007) 
  - กิจกรรมของเอนไซมไลเพส (Prabhu et al., 2006) 
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  2.3) การวิเคราะหทางประสาทสัมผัส 
  - ใหผูทดสอบชิม ประเมินความชอบท่ีมีตอคุณภาพของขาวกลองหุงสุกทางดานสี 
กล่ินรส เนื้อสัมผัส และการยอมรับรวม โดยวิธี 9-point Hedonic scale test ใชผูทดสอบชิม 50 คน 
(ไพโรจน, 2535) วางแผนการทดลองแบบ Randomized Completely Block Design (RCBD)  
  วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยหาความแปรปรวนโดยวิธี Analysis of Variance 
(ANOVA) และความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของขอมูลโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test 
(DMRT) (ไพโรจน, 2535) เลือกขาวกลองจากสภาวะที่เหมาะสมที่สุดเพื่อใชทดลองในข้ันตอน
ตอไป โดยพิจารณาจากคุณภาพการหุง เนื้อสัมผัส และคะแนนความชอบท่ีมีตอคุณภาพของขาว
กลองหุงสุกจากการประเมินโดยผูทดสอบชิม 
 
 3.4.2 การหาวิธีการผลิตขาวหุงสุกเร็วท่ีเหมาะสม 
  
 1) วิธี soak – boil – dry 
 แชขาวกลองท่ีอุณหภูมิหองใหมีความชื้นรอยละ 30 ตมในน้ําเดือดท่ีอุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียส โดยใหอัตราสวนขาวตอน้ําเทากับ 1:5 จนมีความช้ืนรอยละ 50 จากนั้นนําขาวกลองมาลาง
น้ําเย็นอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส ทันที นําขาวท่ีไดไปทําแหงดวยเตาอบลมรอนท่ีอุณหภูมิ 90 องศา
เซลเซียส จนขาวมีความช้ืนสุดทายประมาณรอยละ 10 (พรทิพยและคณะ, 2550) โดยศึกษา 
 - ระยะเวลาในการแชขาวกลองใหมีความช้ืนรอยละ 30  
 - ระยะเวลาในการตมขาวกลองในน้ําเดือดใหมีความช้ืนรอยละ 50  
 - กราฟการลดความช้ืน (moisture reduction curve) ของขาวกลองท่ีตมแลว และระยะเวลา
ในการอบแหงดวยเตาอบลมรอนท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส จนมีความช้ืนสุดทายรอยละ 10  
  
 2) วิธี dry heat treatment 

ใหความรอนแหงแกขาวกลองดวยเตาอบลมรอนท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
10 นาที เพ่ือใหเมล็ดขาวเปล่ียนสภาพจากสตารชเปนเดกซทริน (dextrinization), เกิดรอยราวและ
ขยายตัว เปนการชวยลดระยะเวลาการหุงตม จากนั้นหุงขาวในน้ําโดยใหอัตราสวนขาวตอน้ําเทากับ 
1:5 จนมีความช้ืนรอยละ 50 แลวทําใหเย็นดวยการลางน้ําเย็น 5 องศาเซลเซียส ทําแหงดวยเตาอบลม
รอนอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส จนขาวมีความช้ืนสุดทายประมาณรอยละ 10 (พรทิพยและคณะ, 
2550) โดยศึกษา 
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- ระยะเวลาในการหุงขาวกลองใหมีความช้ืนรอยละ 50 
 - กราฟการลดความช้ืน (moisture reduction curve) ของขาวกลอง และระยะเวลาในการ
อบแหงดวยเตาอบลมรอนท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส จนมีความช้ืนสุดทายรอยละ 10  
 
 เม่ือไดขาวกลองหุงสุกเร็วท้ัง 2 วิธีแลว วิเคราะหคุณภาพขาวกลอง ดังตอไปนี้ 
 2.1) การวิเคราะหทางกายภาพ 
 - คาสี L, a และ b 
 - คุณภาพการหุง ไดแก length expansion ratio, volume expansion ratio, water uptake ratio 
และ optimum cooking time (Mohapatra and Bal, 2006) โดยควบคุมอัตราสวนขาว:น้ํา = 5 
กรัม/100 มิลลิลิตร 
 - ความหนืดและสมบัติการกระจายตัวของสตารช ใชเคร่ือง Rapid Visco Analyzer  
(กลาณรงคและเกื้อกูล, 2550) 
 - การวิเคราะหโครงสรางดวยเคร่ือง Scanning Electron Microscope (Zhou et al., 2002) 
 - การเกิดเจลาติไนเซชันดวยวิธี Differential Scanning Calorimetry (DSC) (ศันสนีย, 2548)
 - เนื้อสัมผัสของขาวกลองหุงสุกดวยเคร่ืองมือทดสอบ ใชวิธี Texture Profile Analysis 
(Gujral and Kumar, 2003) หุงโดยใชหมอหุงขาวไฟฟา 
 
 2.2) การวิเคราะหทางเคมี 

- ปริมาณกรดไขมันอิสระ (Zhao et al., 2007) 
เลือกวิธีการผลิตขาวหุงสุกเร็วท่ีเหมาะสมจากการวิเคราะหทางกายภาพและเคมีดวยการวางแผนการ
ทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) 
 
 2.3) การวิเคราะหทางประสาทสัมผัส 
 - การทดสอบชิม ทดสอบระดับความชอบท่ีมีตอสี กล่ินรส เนื้อสัมผัส และการยอมรับรวม 
โดยวิธี 9-point hedonic scale test ใชผูทดสอบชิม 50 คน (ไพโรจน, 2535) เพื่อหาวิธีการผลิตขาว
หุงสุกเร็วท่ีเหมาะสมจากการวิเคราะหทางประสาทสัมผัสดวยการวางแผนการทดลองแบบ 
Randomized Completely Block Design (RCBD) 
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 3.4.3 เปรียบเทียบวิธีการดัดแปรเนื้อสัมผัสและวิเคราะหองคประกอบขาวกลอง 
เปรียบเทียบสมบัติดานตาง ๆ ของขาวกลองดัดแปรเนื้อสัมผัสท่ีผลิตโดยวิธีใชเอนไซม

รวมกับไมโครเวฟ และวิธีหุงสุกเร็ว และวิเคราะหคุณภาพขาวกลองท้ังสามประเภทกอนและหลัง
การหุง โดยการวิเคราะหหาปริมาณสารอาหารดวยวิธีวิเคราะหตามมาตรฐานของ AOAC (2000) 
ดังนี้  

- ความช้ืน 
  - โปรตีน 

- คารโบไฮเดรตท้ังหมด 
- เสนใยอาหารท้ังหมด 
- ไขมัน 
- เถา 
- วิตามินบี 1 

  
 
 3.4.4 การศึกษาผลของบรรจุภัณฑและวิธีการบรรจุตอการเปล่ียนแปลงคุณภาพของขาว
กลองดัดแปรเนื้อสัมผัสระหวางการเก็บรักษา 
 นําตัวอยางขาวกลองดัดแปรเนื้อสัมผัสโดยใชสภาวะการผลิตท่ีเหมาะสมท่ีสุดและขาว
กลองปกติมาศึกษาอายุการเก็บรักษา โดยบรรจุขาวกลองในถุงพอลิเอทิลีนเคลือบและไมเคลือบ
อะลูมิเนียม ถุงละ 200 กรัม ปดผนึกแบบธรรมดา และแบบสุญญากาศ เก็บท่ีอุณหภูมิหองเปน
ระยะเวลา 6 เดือน สุมตัวอยางทุก 1 เดือน วิเคราะหคุณภาพดังนี้ คาสี คุณภาพการหุง เนื้อสัมผัส 
ความหนืดและสมบัติการกระจายตัวของสตารช กิจกรรมของเอนไซมไลเพส และปริมาณกรด
ไขมันอิสระ เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงสมบัติตาง ๆ ของขาวกลองระหวางการเก็บรักษา วาง
แผนการทดลองแบบ 2×3 Factorial in CRD  ทดลอง 3 ซํ้า วิเคราะหผลทางสถิติดวยวิธี Analysis of 
Variance (ANOVA) และ Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) 
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         ขาวกลองกะเทาะเปลือก 
 

 
ไมผานการดัดแปรเน้ือสัมผัส          ดัดแปรเนือ้สัมผัส 
         (ตัวอยางควบคุม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.1 กระบวนการผลิตขาวกลองดัดแปรเน้ือสัมผัส 

เอนไซมรวมกับไมโครเวฟ 
- 1.5 3.5 5.5 mg/mL 
-เวลายอย 1 2 3 min  

หุงสุกเร็ว 
- soak-boil-dry 
- dry heat treatment  

การวิเคราะหคุณภาพ : 
- คาสี L a b   - คุณภาพการหุง    - การเกิดเจลาติไนเซชัน        - เน้ือสมัผัส        
- ความหนืดและการกระจายตัว   - โครงสราง               - ปริมาณความช้ืน                 - กรดไขมันอิสระ  
- กิจกรรมของเอนไซมไลเพส     -  ทดสอบทางประสาทสัมผัส      

                        

ระดับความเขมขนของเอนไซมและ
เวลาการยอยท่ีเหมาะสม 

วิธีหุงสุกเร็วท่ีเหมาะสม 
 

 วิเคราะหคุณคาทางโภชนาการ : ความช้ืน โปรตีน คารโบไฮเดรต เสนใย เถา และวิตามิน บี 1 

เปรียบเทียบวิธีการดัดแปรเน้ือสัมผัสท่ีเหมาะสม 

บรรจุ :  - ถุงพอลิเอทิลีน (เคลือบ ไมเคลือบอะลูมิเนียม)      
            - ปดผนึก (ธรรมดา สุญญากาศ ไนโตรเจน) 

เปรียบเทียบคุณภาพระหวางการเก็บรกัษา (6 เดือน) 
วิเคราะห  – คาสี L a b   – คุณภาพการหุง            – เน้ือสัมผัส        –ความหนืดและการกระจายตัว      

– กรดไขมันอิสระ – กิจกรรมเอนไซมของไลเพส      – ทดสอบทางประสาทสัมผัส 


