
บทที่ 3 
อุปกรณและวิธีการทดลอง 

 
 

3.1 วัตถุดิบและอุปกรณ 
 

 วัตถุดิบท่ีใชในการผลิตขาวเหนียวพารบอยลเสริมคุณคาทางโภชนาการ 

• ขาวเหนียว พนัธุ กข 6 (ซ้ือจากเกษตรกรในเขต อ.เมือง จ.ลําปาง ประเทศไทย) 

• สารประกอบโซเดียมไอรรอนอีดีทีเอ (NaFeEDTA.H2O) เปนแหลงของธาตุเหล็ก 
(Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Germany) 

• สารประกอบแคลเซียมแลคเตท กลูโคเนท (Calcium Lactate Gluconate; CaLG) 
เปนแหลงของธาตุแคลเซียม (PURAC biochem bv., The Netherlands) 

• สารประกอบโพแทสเซียมไอโอเดต (Potassium iodate; KIO3) เปนแหลงของธาตุ
ไอโอดีน (Farmitalia Carlo Erba S.p.A, Italy) 

• สารประกอบแอล-ไลซีน ไฮโดรคลอไรด (L-Lysine HCl) เปนแหลงของกรดอะมิ
โน ไลซีน (HiMedia Laboratories Pvt. Ltd., India) 

• สารประกอบแอล-ทรีโอนีน (L-Threonine) เปนแหลงของกรดอะมิโนทรีโอนีน 
(HiMedia Laboratories Pvt. Ltd., India) 

 

อุปกรณท่ีใชในการผลิตขาวเหนียวพารบอยลเสริมคุณคาทางโภชนาการ 

• เครื่องสีขาว (คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จ.เชียงใหม ประเทศไทย) 

• เครื่องวัดความชื้นขาว (Grain Moisture Tester, Kasetsart University: Model       
EE-KU version 6, Thailand) 

• หมอทอดสุญญากาศ (ใชประยกุตดัดแปลงเปนเครื่องแชขาวในกระบวนการแทรกซึม
ภายใตสุญญากาศ, โรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภณัฑ มูลนิธิโครงการหลวง       
ต.แมเหยีะ อ.เมือง จ.เชียงใหม ประเทศไทย) 

• หมอนึ่งฆาเชื้อ (Retort, โรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภณัฑ มูลนิธิโครงการหลวง 
ต.แมเหยีะ อ.เมือง จ.เชียงใหม ประเทศไทย) 
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อุปกรณท่ีใชในการผลิตขาวเหนียวพารบอยลเสริมคุณคาทางโภชนาการ (ตอ) 

• ตูอบลมรอน (ใชพลังงานจากกาซหุงตม, โรงงานแปรรูปและพฒันาผลิตภัณฑ 
มูลนิธิโครงการหลวง ต.แมเหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม ประเทศไทย) 

• เครื่องชั่งแบบดิจิตอล (A&D: Model SK-5001WP, Korea) 

• บีกเกอรขนาด 3000 มิลลิลิตร 

• แทงแกว 

• ชุดเตาแกส 

• หมอสแตนเลส 

• ไมพาย 

• เทอรโมมิเตอร 

• ตะแกรงสแตนเลส 

• ผาขาวบางชนดิผืนและชนดิถุง 
 

อุปกรณท่ีใชในการวิเคราะหคุณภาพทางโภชนาการ 

• เครื่องอบแหงแบบแชเยือกเข็ง (Lyophilizer, Leybold–Heraeus: Model Lyovac   
GT 2, Germany) 

• เครื่องวัดคาการดูดกลืนแสงระดับอะตอม (Atomic Absorption Spectrophotometer, 
Perkin-Elmer: Model 3100, USA) 

• เครื่องวัดคาการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer, Shimudzu: Model UV-2101PC, 
Japan) 

• ชุดวิเคราะหโปรตีน (Tecator: Model Kjeltec System 1002, Sweden) 

• เครื่องวิเคราะหไขมัน (Fat extractor, Leco: Model TFE 2000, USA) 

• เครื่องอบแหงสุญญากาศ (Vacuum Oven, Precision: Model 524, USA) 

• เตาเผา (Muffle furnace, Vulcan: Model 3-1750, USA) 

• อุปกรณในการยอย (เตา Digestion Block) (FOSS: Model Digester 2040, Sweden) 

• เครื่อง Sonicator (Elma: Model Transsonic T700H, Germany) 

• เครื่องเขยา (Flask shaker, JANKE & KUNKEL: Model VX5, Germany) 

• เครื่องหมุนเหวี่ยง (Centrifuge, KUBOTA: Model 5200, Japan) 

• เครื่องเขยาผสมแบบหมุนวน (Mixer, Vortex Genie-2: Model G-560E, USA) 
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อุปกรณท่ีใชในการวิเคราะหคุณภาพทางโภชนาการ (ตอ) 

• เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตําแหนง (Mettler-Toledo: Model AB204-S, Switzerland) 

• เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตําแหนง (Mettler-Toledo: Model PB1502-S, Switzerland) 

• เครื่องปน (Blender, National: Model MX-T700 GN, Taiwan) 

• อางน้ําควบคุมอุณหภูมิ (Water bath, Memmert: Model UNB400, USA) 

• ชุดอุปกรณเครือ่งแกวและเครื่องมือวิทยาศาสตร 

• ไมโครปเปต (Micro Pipette) 

• พาราฟลม (Parafilm) 
 

อุปกรณท่ีใชในการวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ 

• เครื่องวัดสี (Chroma camera meter, Minolta: Model CR310, Japan) 

• เครื่องวัดแรงเฉือน (Instron: Model 5565 series, USA) 

• เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตําแหนง (Precisa: Model BJ1000C, Switzerland) 

• ลังถึงสแตนเลส  

• ตะแกรงสแตนเลส 

• แมพิมพสแตนเลส ขนาด 5.0x2.5x1.0 เซนติเมตร3 

• ถาดสแตนเลส 

• ถวยพลาสติกเมลามีน 

• ผาขาวบาง 
 

อุปกรณท่ีใชในการวิเคราะหคุณภาพทางดานประสาทสัมผัส 

• ชุดอุปกรณทดสอบชิม 

• แบบทดสอบทางประสาทสัมผัส (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ค) 
 

สารเคมีท่ีใชในการวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ 

• กรดบอริก (Boric acid; H3BO3, Fisher Scientific, USA) 

• กรดซัลฟูริก (Sulfuric acid; H2SO4, Merck, Germany) 

• กรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloric acid; HCl, Merck, Germany) 

• กรดไนตริก (Nitric acid; HNO3, Merck, Germany) 
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สารเคมีท่ีใชในการวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ (ตอ) 

• โซเดียมไฮดรอกซไซด (Sodium hydroxide; NaOH, Merck, Germany) 

• โบรโมครีซอล กรีน  (Bromocresol green; C21H14Br4 O5S, Merck, Germany) 

• Kjel tab auto (1.5 g K2SO4 + 0.0075 g Se, Tecator, Sweden) 

• กรดเปอรคลอริก (Perchloric acid; HClO4, Merck, Germany) 

• เอทิล แอลกอฮอล ความเขมขนรอยละ 100 (Absolute Ethanol, J.T.Baker, USA) 

• แลนทานัม ออกไซด (Lanthanum oxide; La2O3, Sigma-Aldrich, USA )  

• สารควบคุมคุณภาพ ไดแก Standard Reference Material 1549 และ 1577b (NIST, 
USA) 

• ปโตรเลียมอีเทอร (Petroleum ether, Merck, Germany) 

• โพแทสเซียมไอโอไดด (Potassium iodide; KI, Merck, Germany) 

• ซิงค ซัลเฟต (Zinc Sulfate; ZnSO4, Merck, Germany) 

• โพแทสเซียมคารบอเนต (Potassium carbonate; K2CO3, Merck, Germany) 

• โซเดียมคลอไรด (Sodium chloride; NaCl, Caro Erba Reagenti, Italy) 

• โพแทสเซียมไทโอไซยาเนต (Potassium thiocynate; KSCN, Merck Germany) 

• แอมโมเนียมไอรรอนซัลเฟต (Ammonium iron (III) sulphate; NH4Fe(SO4)2, 
Merck, Germany) 

• โซเดียมไนไตรท (Sodium nitrite; NaNO2, Merck, Germany) 

• มาลาไคท กรีนออกซาเลต (Malachite greenoxalate, Sigma-Aldrich Chemie 
GmbH, Germany) 

• กรดไทรคลอโรอะซิติก (Trichloroacetic acid; CCl3COOH, Merck, Germany) 

• เซริกซัลเฟตเตตระไฮเดรต (Cerium (IV) Sulfate Tetrahydrate; Ce(SO4)2.4H2O, 
Merck, Germany)  

• แอมโมเนียมโมลิบเดต (Ammonium molybdate; (NH4)Mo7O24., Fisher Scientific, USA) 

• โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (Potassium dihydrogenphosphate; KH2PO4, 
Merck, Germany) 

• ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (Hydrogen peroxide; H2O2, Merck, Germany) 

• Polyvinyl alcohol solution (Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Germany) 

• Ethanol Absolute (C2H5OH, Riedel-de Haen AG, Germany) 
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เคร่ืองประมวลผลทางสถิต ิ

• เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal computer) 

• โปรแกรมสําเร็จรูป Design-Expert version 6.0.10 

• โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for windows version 13.0 

• โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel version 2003  
 

3.2 วิธีการทดลอง 
การศึกษาการพัฒนากระบวนการผลิตขาวเหนยีวพารบอยล (Parboiled glutinous rice) 

เสริมคุณคาทางโภชนาการดวยธาตุเหล็ก แคลเซียม ไอโอดีน กรดอะมิโนไลซีนและทรีโอนีน 
ตัวอยางในการศึกษา คือ ขาวเหนียวพันธุ กข 6 ชนิดขาวเปลือก โดยเปนขาวใหมซ่ึงมีความชื้นอยู
ในชวงรอยละ 13 ถึง 14 กระบวนการผลิตขาวเหนียวพารบอยลตนแบบเปนดังนี ้

 
 

ขาวเหนียวพันธุ  กข 6 ชนิดขาวเปลือก (ความชื้นรอยละ 13) 

↓ 
นําขาวไปผานกระบวนการพารบอยลโดย 

แชน้ําที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 ช่ัวโมง (อัตราสวนขาว : น้ํา คือ 1 : 2.5) 

↓ 
นําขาวใสถุงผาขาวบาง แลวนึ่งดวยไอน้ําที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 นาที 

↓ 
อบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส จนไดระดับความชื้นเริ่มตน แลวเก็บไว 7 วัน 

↓ 
สีเปนขาวสารเมล็ดเต็ม 

↓ 
แชขาวดวยสารละลายสารอาหาร (อัตราสวนขาว : สารละลาย คือ 1: 2)  

 โดยแช ผานกระบวนการแทรกซึมภายใตสุญญากาศ ที่ความเปนสุญญากาศ –0.80 บาร เปนเวลา 30 นาที 

↓ 
อบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส จนไดระดับความชื้นรอยละ 13 

↓ 
สุมตัวอยางวิเคราะหผลการทดลองทั้งคุณลักษณะทางกายภาพและคุณคาทางโภชนาการ 

 
ภาพ 3.1  กระบวนการผลิตตนแบบของขาวเหนียวพารบอยลเสริมเหล็ก  

แคลเซียม ไอโอดีน ไลซีน และทรีโอนีน 



  
59 

3.3 แผนการทดลอง 
ในการพัฒนากระบวนการผลิตขาวเหนยีวพารบอยล (Parboiled glutinous rice) เสริม

คุณคาทางโภชนาการไดวางแผนการทดลองเปน 2 ตอน ดังนี ้
 
ตอนที่ 1 การศึกษาความคงตวัของสารอาหารในระบบของสารละลาย 
 

การทดลองที่ 1.1 การศึกษาความคงตัวของสารอาหารในระบบของสารละลาย 
 
การศึกษานีเ้ปนการศึกษาความคงตัวระหวางสารประกอบของสารอาหารที่ตองการใช

เพื่อเสริมสารอาหารในขาวเหนียวพารบอยล โดยจะพิจารณาในดานความคงตวัของสารอาหาร
หลังจากที่นํามาผสมกันในรปูของสารละลาย  

วิธีการในการทดลอง คือ ทําการเตรียมสารละลายจากสารประกอบที่ใหสารอาหารแตละ 
ชนิด คือ สารประกอบ NaFeEDTA.H2O, Potassium Iodate (KIO3), Calcium Lactate Gluconate 
(CaLG), L-Lysine HCL และ L-Threonine ซ่ึงเปนแหลงที่มาของธาตุเหล็ก ไอโอดีน แคลเซียม และ
กรดอะมิโนไลซีนและทรีโอนีน ตามลําดับ โดยเตรียมสารละลายในความเขมขนที่จะนํามาใชจริง 
วิธีการคํานวณปริมาณสารประกอบแตละชนิดดังแสดงในภาคผนวก ข-1 จากนั้น นําสารละลายแต
ละชนิดมาผสมเขาดวยกันตามความเขมขนดังกลาว แลวนํามาตรวจสอบคาปริมาณสารอาหารใน
สารละลายผสม โดยธาตุเหล็ก แคลเซียม ไอโอดีน ทาํการตรวจวิเคราะหโดยใชเครื่อง Atomic 
Absorption Spectrophotometer (AAS) Model AA-3100 (ตามวิธีของ Perkin–Elmer Corporation, 
1982) สวนปริมาณกรดอะมโินไลซีนและทรีโอนีนนั้นจะทําการวเิคราะหในรูปของ ปริมาณ
ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) โดยใชวิธีการหาปริมาณโปรตีนในรูปของไนโตรเจนทั้งหมด 
(ตามวิธีของ Manual of Kjeldahl procedure, 1979) เพื่อหาปริมาณไนโตรเจนซึ่งเปนตัวแทนของ
ปริมาณไนโตรเจนของกรดอะมิโนทั้งสองชนิดในสารผสม 

นําคาปริมาณสารอาหารแตละชนิดที่ไดจากการวิเคราะหแตละวิธีมาเปรียบเทียบคาที่ได
จากการคํานวณเพื่อใหทราบวาหลังจากทําการผสมสารประกอบของสารอาหารแตละชนิดเขาดวยกนั
แลวสารอาหารแตละชนิดนัน้ยังมีความคงตัวอยูไดหรือไม และสังเกตการตกตะกอนของสารอาหาร
ที่อยูในระบบสารละลายนั้นวาเกดิขึ้นหรือไม 

สําหรับเปาหมายของปริมาณสารอาหารแตละชนิดที่ตองการเสริมในขาวเหนียวพารบอยล 
แสดงดังตาราง 3.1 
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ตาราง 3.1 ปริมาณของสารอาหารแตละชนิดที่ตองการเสริมในขาวเหนยีวพารบอยล 

สารอาหาร รูปแบบของสารประกอบ 

ปริมาณสารอาหาร 
ท่ีตองการเสริม 
ตอขาวเหนียว 

พารบอยล 100  กรัม 

เหล็ก โซเดียมไอรรอนอีดีทีเอ (NaFeEDTA.H2O) 4.00       มิลลิกรัม 

แคลเซียม แคลเซียมแลคเตท กลูโคเนท (CaLG) 133.30   มิลลิกรัม 

ไอโอดีน โพแทสเซียมไอโอเดต (KIO3) 26.76    ไมโครกรัม 

ไลซีน แอล-ไลซีน ไฮโดรคลอไรด (L-Lysine HCL) 151.10   มิลลิกรัม 

ทรีโอนีน แอล-ทรีโอนีน (L-Threonine) 127.63   มิลลิกรัม 

 
ตอนที่ 2 การพัฒนากระบวนการผลิตขาวเหนียวพารบอยล (Parboiled glutinous rice) เสริม

คุณคาทางโภชนาการ 
 
การทดลองที่ 2.1 การศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาในการแชขาวในกระบวนการ  

พารบอยล 
 

การทดลองนี้เปนการศึกษาถึงผลของอุณหภูมแิละเวลาในการแชขาวที่มีผลตอคุณภาพ
ในการผลิตขาวเหนียวพารบอยลในกระบวนการพารบอยล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลของ
กระบวนการพารบอยลที่มีตอความสามารถในการดดูซึมสารอาหารของขาวเหนียวไดแก ธาตุเหล็ก 
แคลเซียม และไอโอดีน ซ่ึงใชปริมาณธาตทุั้ง 3 ชนดินี้เปนดัชนีในการชี้วัดความสามารถในการเสริม
สารอาหารในขาวเหนยีวพารบอยล โดยทําการผนัแปรปจจยัที่มีผลตอกระบวนการพารบอยลคือ 
อุณหภูมิและเวลาที่ใชในการแชขาว โดยทําการวางแผนการทดลองแบบ 22 Factorial experiment in 
Central Composite Design ซ่ึงระดับปจจัยของการทดลองและระดับปจจยัของแตละสิ่งทดลอง
แสดงดังตาราง 3.2 และ 3.3 ตามลําดับ 

 

ตาราง 3.2 ระดับปจจยัของการศึกษาผลของอุณหภูมแิละเวลาในการแชขาวเหนียว 

ปจจัย ระดับสูง (+1) ระดับต่ํา (-1) 
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 74.14 45.86 
เวลา (ช่ัวโมง) 2 ช่ัวโมง 43 นาที 1 ช่ัวโมง 18 นาที 
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 ทําการกําหนดจุดที่ทําการศึกษา ตามแผนการทดลองแบบ 22 Factorial experiment in 
Central Composite Design ไดดังนี้ 
 

ตาราง 3.3 แผนการทดลองแบบ 22 Factorial experiment in Central Composite Design ใน
การศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาในการแชขาวเหนียว 

สิ่งทดลอง รหัสปจจัย* 
อุณหภูมิ 

(องศาเซลเซียส) 
เวลา 

1 (1) 45.86 1 ช่ัวโมง 18 นาที 
2 a 74.14 1 ช่ัวโมง 18 นาที 
3 b 45.86 2 ช่ัวโมง 43 นาที 
4 ab 74.14 2 ช่ัวโมง 43 นาที 
5 -αa 40.00 2 ช่ัวโมง 
6 +αa 80.00 2 ช่ัวโมง 
7 -αb 60.00 1 ช่ัวโมง 
8 +αb 60.00 3 ช่ัวโมง 
9 Cp1 60.00 2 ช่ัวโมง 
10 Cp2 60.00 2 ช่ัวโมง 

หมายเหตุ *ความหมายรหัสปจจัยแตละรหัสเปนดังนี้ : (1) = อุณหภูมิและเวลาที่ระดับต่ํา (-1),  a =  อุณหภูมิที่
ระดับสูง (+1) และเวลาที่ระดับต่ํา (-1), b = อุณหภูมิที่ระดับต่ํา (-1) และเวลาที่ระดับสูง (+1),       
ab = อุณหภูมิและเวลาที่ระดับสูง (+1), -αa = อุณหภูมิที่นอยกวาระดับกึ่งกลางระหวางสูงและต่ํา (0) 
1.414 เทา และเวลาที่ระดับกึ่งกลางระหวางสูงและต่ํา (0),   +αa = อุณหภูมิที่มากกวาระดับกึ่งกลาง
ระหวางสูงและต่ํา (0) 1.414 เทา และเวลาที่ระดับกึ่งกลางระหวางสูงและต่ํา (0), -αb = อุณหภูมิที่
ระดับกึ่งกลางระหวางสูงและต่ํา (0) และเวลาที่นอยกวาระดับกึ่งกลางระหวางสูงและต่ํา (0) 1.414 เทา, 
+αb = อุณหภูมิที่ระดับกึ่งกลางระหวางสูงและต่ํา (0) และเวลาที่มากกวาระดับกึ่งกลางระหวางสูง
และต่ํา (0) 1.414 เทา, Cp = อุณหภูมิและเวลาที่ระดับกึ่งกลางระหวางสูงและต่ํา (0) 

 

ขาวเหนียวที่ผานการทดลองในกระบวนการพารบอยลจะไดเปนขาวเหนียวพารบอยล 
แลวนําขาวเหนียวพารบอยลที่ไดแตละสิ่งทดลองไปพักไวเปนเวลา 7 วัน ที่อุณหภูมิหอง จากนั้น
นําไปขัดสี แลวนําขาวเหนียวพารบอยลแตละสิ่งทดลองมาแชสารละลายสารอาหาร (ใชปริมาณ
สารอาหารจากการทดลองที่ 1.1 ยกเวนกรดอะมิโน) โดยแชขาวเหนียวพารบอยลโดยใช
กระบวนการแทรกซึมภายใตสุญญากาศซึ่งไดทําการควบคุมสภาวะนี้ไว คือ แชขาวเหนียวพารบอยล 
ในสารละลายสารอาหารที่ความเปนสุญญากาศ –0.80 บาร เปนเวลา 30 นาที (อัตราสวนขาว ตอ 
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สารละลาย คือ 1 ตอ 2) แลวนําไปอบใหแหงที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส จึงเก็บตวัอยางขาวเหนยีว
พารบอยลที่ผานการทดลองดงักลาวไปวิเคราะหคณุสมบัติตาง ๆ ดังนี ้

 

การวิเคราะหคุณภาพดานกายภาพ 
- คาสี L, a และ b (ตามวิธีของ Minolta Camera Co., Ltd., 1991) 
- คาแรงเฉือน (ตามวิธีของ Instron Corporation, 1993) 
การวิเคราะหคุณภาพดานโภชนาการ 
- ปริมาณธาตุเหล็ก (ตามวิธีของ Perkin–Elmer Corporation, 1982) 
- ปริมาณธาตุแคลเซียม (ตามวิธีของ Perkin–Elmer Corporation, 1982) 
- ปริมาณธาตุไอโอดีน (ตามวิธีของ Moxon and Dixon, 1980) 
- ปริมาณโปรตีน (ตามวิธีของ Manual of Kjeldahl procedure, 1979) 
- ปริมาณความชื้น (ตามวิธีของ AOAC, 2005) 
- ปริมาณไฟเตท (ในรูปของกรดไฟตกิ) (ตามวิธีของ Makower, 1970) 
การวิเคราะหคุณภาพดานประสาทสัมผัส 
- แบบประเมินความชอบ 7-Point hedonic scale (ไพโรจน, 2545) (รายละเอียดแสดง

ดังภาคผนวก ค) 
 

ผลการวิเคราะหที่ไดจะนาํไปวิเคราะหและประเมนิผลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเรจ็รูป 
Design-Expert Version 6.0.10 เพื่อหาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการแชขาวในกระบวนการ
พารบอยล โดยอุณหภูมิและเวลาในการแชขาวที่ไดจะเปนสภาวะที่ทาํใหขาวเหนียวพารบอยล
สามารถดูดซึมสารอาหารไดตามที่ตองการและจะนําผลที่ไดไปใชในการทดลองตอไป 

 

การทดลองที่ 2.2 การศึกษาผลของความเปนสญุญากาศและเวลาที่เหมาะสมในการแช
ขาวเหนียวพารบอยลในกระบวนการแทรกซึมภายใตสุญญากาศ 

 

การทดลองนี้เปนการศึกษาถึงผลความเปนสุญญากาศและเวลาที่เหมาะสมในการแช
ขาวเหนียวพารบอยลในกระบวนการแทรกซึมภายใตสุญญากาศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผล
ของกระบวนการแทรกซึมภายใตสุญญากาศที่มีตอความสามารถในการดดูซึมสารอาหารของขาวเหนยีว
พารบอยลไดแก ธาตุเหล็ก แคลเซียม และไอโอดีน โดยทําการผนัแปรปจจัยที่มีผลตอกระบวนการ
แทรกซึมภายใตสุญญากาศคือความเปนสญุญากาศและเวลาที่ใชในการแชขาว โดยทําการวางแผน 
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การทดลองแบบ 22 Factorial experiment in Central Composite Design ซ่ึงระดับปจจัยของการ
ทดลองและระดับปจจยัของแตละสิ่งทดลองแสดงดังตาราง 3.4 และ 3.5 ตามลําดับ 

 

ตาราง 3.4 ระดับปจจัยของการศึกษาผลของความเปนสุญญากาศและเวลาในการแชขาวเหนียว      
พารบอยล 

ปจจัย ระดับสูง (+1) ระดับต่ํา (-1) 
ความเปนสุญญากาศ (บาร) -0.71 -0.29 
เวลา (นาท)ี 37.07 22.93 

  

ไดทําการกําหนดจุดที่ทําการศึกษา ตามแผนการทดลองแบบ 22 Factorial experiment in 
Central Composite Design ดังนี้ 
 

ตาราง 3.5 แผนการทดลองแบบ 22 Factorial experiment in Central Composite Design ใน
การศึกษาผลของความเปนสญุญากาศและเวลาการแชขาวเหนียวพารบอยล 

สิ่งทดลอง รหัสปจจัย* 
ความเปนสุญญากาศ 

(บาร) 
เวลา 

(นาที) 
1 (1) -0.29 22.93 
2 a -0.71 22.93 
3 b -0.29 37.07 
4 ab -0.71 37.07 
5 -αa -0.20 30.00 
6 +αa -0.80 30.00 
7 -αb -0.50 20.00 
8 +αb -0.50 40.00 
9 Cp1 -0.50 30.00 
10 Cp2 -0.50 30.00 

หมายเหตุ *ความหมายรหสัปจจยัแตละรหสัเปนดังนี้ : (1) = ความเปนสญุญากาศเวลาที่ระดับต่ํา (-1),  a =  ความ
เปนสุญญากาศที่ระดับสูง (+1) และเวลาที่ระดับต่ํา (-1), b = ความเปนสุญญากาศที่ระดับต่ํา (-1) 
และเวลาที่ระดับสูง (+1), ab = ความเปนสุญญากาศและเวลาที่ระดับสูง (+1), -αa = ความเปน
สุญญากาศที่นอยกวาระดับกึ่งกลางระหวางสูงและต่ํา (0) 1.414 เทา และเวลาที่ระดับกึ่งกลาง
ระหวางสูงและต่ํา (0),   +αa = ความเปนสุญญากาศที่มากกวาระดับกึ่งกลางระหวางสูงและต่ํา (0) 
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1.414 เทา และเวลาที่ระดับกึ่งกลางระหวางสูงและต่ํา (0), -αb = ความเปนสุญญากาศที่ระดับ
ก่ึงกลางระหวางสูงและต่ํา (0) และเวลาที่นอยกวาระดับกึ่งกลางระหวางสูงและต่ํา (0) 1.414 เทา, 
+αb = ความเปนสุญญากาศที่ระดับกึ่งกลางระหวางสูงและต่ํา (0) และเวลาที่มากกวาระดับกึ่งกลาง
ระหวางสูงและต่ํา (0) 1.414 เทา, Cp = ความเปนสุญญากาศและเวลาที่ระดับกึ่งกลางระหวางสูง
และต่ํา (0) 

 

ขาวเหนียวพารบอยลที่ใชในการทดลองที่ 2.2 นี้เปนขาวเหนียวพารบอยลที่ไดจาก
กระบวนพารบอยลที่ดีที่สุดในการทดลองที่ 2.1 ซ่ึงผานการพักไวเปนเวลา 7 วัน ณ อุณหภูมิหอง
และผานการขดัสีเรียบรอยแลว จากนัน้นําขาวเหนยีวพารบอยลแตละสิ่งทดลองมาแชสารละลาย
สารอาหาร (ใชปริมาณสารอาหารจากการทดลองที่ 1.1 ยกเวนกรดอะมิโน) โดยจะแชขาวเหนียว
พารบอยลในสารละลายสารอาหารโดยใชกระบวนการแทรกซึมภายใตสุญญากาศตามแผนการทดลอง 
ที่แสดงดังตาราง 3.5 (อัตราสวนขาว ตอ สารละลาย คือ 1 ตอ 2) แลวนําไปอบใหแหงที่อุณหภูมิ 50 
องศาเซลเซียส จากนั้นเก็บตัวอยางขาวเหนียวพารบอยลที่ผานการทดลองดังกลาวไปวเิคราะห
คุณสมบัติตาง ๆ ดังนี้ 

 
การวิเคราะหคุณภาพดานกายภาพ 
- คาสี L, a และ b (ตามวิธีของ Minolta Camera Co., Ltd., 1991) 
- คาแรงเฉือน (ตามวิธีของ Instron Corporation, 1993) 
การวิเคราะหคุณภาพดานโภชนาการ 
- ปริมาณธาตุเหล็ก (ตามวิธีของ Perkin–Elmer Corporation, 1982) 
- ปริมาณธาตุแคลเซยีม (ตามวิธีของ Perkin–Elmer Corporation, 1982) 
- ปริมาณธาตุไอโอดีน (ตามวิธีของ Moxon and Dixon, 1980) 
- ปริมาณโปรตีน (ตามวิธีของ Manual of Kjeldahl procedure, 1979) 
- ปริมาณความชื้น (ตามวิธีของ AOAC, 2005) 
- ปริมาณไฟเตท (ในรูปของกรดไฟตกิ) (ตามวิธีของ Makower, 1970) 
การวิเคราะหคุณภาพดานประสาทสัมผัส 
- แบบประเมินความชอบ 7-Point hedonic scale (ไพโรจน, 2545) (รายละเอียดแสดง

ดังภาคผนวก ค) 
 
ผลการวิเคราะหที่ไดจะนาํไปวิเคราะหและประเมนิผลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเรจ็รูป 

Design-Expert Version 6.0.10 เพื่อหาความเปนสุญญากาศและเวลาในการแชขาวเหนียวพารบอยล
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ที่เหมาะสมในกระบวนการแทรกซึมภายใตสุญญากาศ โดยความเปนสญุญากาศและเวลาในการแช
ขาวเหนียวพารบอยลที่ไดจะเปนสภาวะที่เหมาะสมซึ่งทําใหขาวเหนียวพารบอยลสามารถดูดซึม
สารอาหารไดตามปริมาณทีต่องการ และนอกจากนี้จะนําขาวเหนียวพารบอยลที่ผลิตไดจากสภาวะ
ที่ดีที่สุดในกระบวนการพารบอยลและกระบวนการแทรกซึมภายใตสุญญากาศไปตรวจวัดคาปริมาณ 
กรดอะมิโนไลซีนและทรีโอนีน (ตามวธีิของ AOAC, 2005) โดยผลที่ไดจะนําไปปรับปรุงและ
ประยุกตใชในการทดลองตอไป 

 

การทดลองที่ 2.3 การประยกุตใชกระบวนการพารบอยลและกระบวนการแทรกซึมภายใต 
สุญญากาศที่เหมาะสมในการเสริมกรดอะมิโนในขาวเหนยีวพารบอยล 

 

ในการทดลองที่ 2.1 และ 2.2 ที่ผานมาจะทําใหทราบถึงกระบวนการทีเ่หมาะสมในการ
ผลิตขาวเหนยีวพารบอยลเสริมคุณคาทางโภชนาการ ซ่ึงมีดัชนีช้ีวดัคือ ปริมาณธาตุเหล็ก แคลเซียม 
และไอโอดีน ในการทดลองนี้จะใชสภาวะที่เหมาะสมที่สุดจากกระบวนการพารบอยลและกระบวนการ 
แทรกซึมภายใตสุญญากาศดงักลาวขางตนในการผลิตขาวเหนยีวพารบอยลเสริมคุณคาทางโภชนาการ 
โดยนํามาประยุกตเสริมสารอาหารเพิ่มอีก 2 ชนิด คือ กรดอะมิโนไลซีนและทรีโอนีน ซ่ึงจะทําการ
เสริมในรูปแบบสารละลายเพิ่มเขาไปในสารละลายธาตุอาหารเดิม (ประกอบไปดวยเหล็ก แคลเซียม 
และไอโอดีน)  

วิธีการในการทดลองนี้คือ นําขาวเหนียวพันธุ กข 6 ชนิดขาวเปลือกผานกระบวนการ
พารบอยลในสภาวะที่เหมาะสมที่สุดจะไดเปนขาวเหนียวพารบอยล จากนั้นนําขาวเหนียวพารบอยล 
ที่ไดไปพกัไวเปนเวลา 7 วัน ที่อุณหภูมหิอง แลวนําไปขัดส ี นําขาวเหนยีวพารบอยลมาแช
สารละลายสารอาหารซึ่งประกอบดวยเหล็ก แคลเซียม ไอโอดนี กรดอะมิโนไลซีนและทรีโอนีน 
(ปริมาณสารประกอบแตละชนิดแสดงดังภาคผนวก ข-2 และตารางภาคผนวกที ่ ข-3) โดยแช       
ขาวเหนียวพารบอยลในสารละลายสารอาหารโดยใชกระบวนการแทรกซึมภายใตสุญญากาศที่เปน
สภาวะทีด่ีที่สุด (อัตราสวนขาว ตอ สารละลาย คือ 1 ตอ 2) แลวนําไปอบใหแหงที่อุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส เก็บตัวอยางขาวเหนียวพารบอยลที่ผานการทดลองไปวิเคราะหคุณสมบัติตาง ๆ ผลที่ได
จากการทดลองที่ 2.3 จะเปนกระบวนการที่ดีที่สุดในการผลิตขาวเหนียวพารบอยลเสริมเหล็ก 
แคลเซียม ไอโอดีน ไลซีน และทรีโอนีน 
 

การวิเคราะหคุณภาพดานกายภาพ 
- คาสี L, a และ b (ตามวิธีของ Minolta Camera Co., Ltd., 1991) 
- คาแรงเฉือน (ตามวิธีของ Instron Corporation, 1993) 
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การวิเคราะหคุณภาพดานเคมีและโภชนาการ 
- ปริมาณธาตุเหล็ก (ตามวิธีของ Perkin–Elmer Corporation, 1982) 
- ปริมาณธาตุแคลเซียม (ตามวิธีของ Perkin–Elmer Corporation, 1982) 
- ปริมาณธาตุไอโอดีน (ตามวิธีของ Moxon and Dixon, 1980) 
- ปริมาณกรดอะมิโนไลซีน (ตามวิธีของ AOAC, 2005) 
- ปริมาณกรดอะมิโนทรีโอนนี (ตามวิธีของ AOAC, 2005) 
- ปริมาณความชื้น (ตามวิธีของ AOAC, 2005) 
- ปริมาณคาน้ําที่เปนประโยชน (คา aw) (ตามวิธีของ Axair AG Ltd., 1995) 
- ปริมาณเถา (ตามวิธีของ Pearson, 1976) 
- ปริมาณโปรตีน (ตามวิธีของ Manual of Kjeldahl procedure, 1979) 
- ปริมาณไขมัน (ตามวิธีของ Leco Corporation, 2002) 
- ปริมาณคารโบไฮเดรต (โดยวิธีการคํานวณคา By difference) 
- ปริมาณพลังงาน (โดยวิธีการคํานวณ) 
- ปริมาณไฟเตท (ในรูปของกรดไฟตกิ) (ตามวิธีของ Makower, 1970) 
การวิเคราะหคุณภาพดานประสาทสัมผัส 
- แบบประเมินความชอบ 7-Points hedonic scale (ไพโรจน, 2545) (รายละเอียด

แสดงดังภาคผนวก ค) 
 
นอกจากนี้ไดทําการศกึษาถงึวิธีการนึง่หรือการทาํขาวเหนียวพารบอยลใหสุกที่เหมาะสม 

เพื่อใหคงคณุคาของสารอาหารในขาวเหนยีวพารบอยลไวใหไดมากที่สุด โดยทําการศกึษาเปรยีบเทียบ 
การนึ่งขาวเหนียวแบบปกตกิับวิธีการนึ่งทีไ่ดพัฒนาและปรับปรุงขึ้นในการวจิัยนีเ้พือ่ทําใหสามารถ
คงคุณคาทางอาหารไวไดมากที่สุดหรือสูญเสียใหนอยที่สุดในระหวางการนึ่ง 

สําหรับวิธีการนึ่งขาวเหนยีวแบบปกติที่ไดใชในงานวิจัยนี้ไดนําเอาวิธีการนึ่งขาวเหนียว
ของมูลนิธิขาวไทย (2549) มาประยุกตใช คือ ทําการแชขาวเหนียวพารบอยลเสริมสารอาหารในน้าํ
เปนเวลา 15 นาที โดยใชอัตราสวนขาว ตอ น้ํา คือ 1 ตอ 0.8 จากนั้นนําขาวเหนียวพารบอยลหอดวย
ผาขาวบาง นึ่งดวยไอน้ําในลงัถึงเปนเวลา 20 นาที จึงยกลง 

สําหรับวิธีการนึ่งขาวเหนียวที่ไดปรับปรงุขึ้น จะมวีิธีการนึ่งคลายกับวิธีการหุงขาวเจา
ทั่วไป กลาวคอื ทําการแชขาวเหนียวพารบอยลเสริมสารอาหารในถวยสแตนเลสดวยน้ําเปนเวลา 15 
นาที โดยใชอัตราสวนขาว ตอ น้ํา คือ 1 ตอ 0.8 แลวนําขาวเหนียวพารบอยลพรอมทั้งถวยสแตนเลส 
ไปนึ่งดวยไอน้ําในลังถึงเปนเวลา 20 นาที จึงยกลง 
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ขาวที่ไดจากการนึ่งทั้งสองวิธีดังกลาวจะนาํไปวิเคราะหหาคาปริมาณสารอาหารในขาว
แลวเปรียบเทยีบกับปริมาณสารอาหารในขาวสารเหนยีวกอนนึ่ง นอกจากนีจ้ะทําการเปรียบเทยีบ
คุณลักษณะทางดานประสาทสัมผัสของขาวที่ไดจากการนึ่งทั้งสองวิธีโดยใชแบบประเมินความชอบ  
7-Points hedonic scale (ไพโรจน, 2545) (รายละเอยีดแสดงดังภาคผนวก ค) ผลการทดลองที่ไดจะ
นํามาวิเคราะหผลทางสถิติโดยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for windows version 13.0 

 


