
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก 

ลักษณะของผลิตภัณฑ 
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รูปภาคผนวกท่ี ก1 ลักษณะการเกิดโฟมเม่ือใช 
โมโนกลีเซอไรด ความเขมขนรอยละ 10 

รูปภาคผนวกท่ี ก2 ลักษณะการเกิดโฟมเม่ือ
ใชโปรตนีถ่ัวเหลือง ความเขมขนรอยละ 20 
 

รูปภาคผนวกท่ี ก3 ลักษณะการเกิดโฟมเม่ือใช 
โปรตีนถ่ัวเหลืองตอเมทโธเซลความเขมขนรอยละ2  
 

รูปภาคผนวกท่ี ก4 ลักษณะการเกิดโฟมเม่ือใช 
โมโนกลีเซอไรด ตอ เมทโธเซลความเขมขนรอยละ 2  

   รูปภาคผนวกที่ ก5 ลักษณะการเกิดโฟมเมื่อใชโปรตีน 
    ถ่ัวเหลือง ตอโมโนกลีเซอไรดความเขมขนรอยละ20 

รูปภาคผนวกท่ี ก6 ลักษณะการเกิดโฟมเม่ือใช 
เมทโธเซลความเขมขนรอยละ 0.8-1 
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รูปภาคผนวกท่ี ก7 โฟมบีบเปนเสนบนถาด 
โปรงกอนนาํไปอบแหง 

รูปภาคผนวกท่ี ก8 โฟมท่ีผานการอบแหงแลว 

รูปภาคผนวกท่ี ก9 โฟมท่ีถูกขูดออกจากถาด 
 

รูปภาคผนวกท่ี ก10 ลักษณะของผงน้าํกระเทียม 
ดองสูตรหวาน 

    รูปภาคผนวกท่ี ก11 ลักษณะของผงน้าํ
กระเทียมดอง 

็

รูปภาคผนวกท่ี ก12 ลักษณะของผงน้าํ
กระเทียมดองเม่ือละลายน้ํา 
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รูปภาคผนวกท่ี ก13 ลักษณะของน้ํากระเทียมดอง 
ชนิดอัดกอน 

รูปภาคผนวกท่ี ก14 ลักษณะของน้ํากระเทียมดอง 
ชนิดผงบรรจุในถุงอะลูมิเนยีมฟอยลและถุงลามิเนต 

รูปภาคผนวกท่ี ก15 ลักษณะของน้ํา
กระเทียมดองชนิดอัดกอนบรรจุในถุง
อะลูมิเนยีมฟอยลและถุงลามิเนต 
 

บรรจใุนถุงอะลูมิเนียมฟอยล บรรจใุนถุงลามิเนต 

รูปภาคผนวกท่ี ก16 ลักษณะของน้ํากระเทียมดองชนิดอัดกอนท่ีบรรจใุนถุงอะลูมิเนยีม
ฟอยล 
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รูปภาคผนวกท่ี ก17 ลักษณะของน้ํากระเทียมดองชนิดผงที่บรรจใุนถุงอะลูมิเนยีมฟอยลและ 
บรรจใุนถุงลามิเนต ระยะเวลา 2 อาทิตย 

บรรจใุนถุงลามิเนต  บรรจใุนถุงอะลูมิเนียมฟอยล 

รูปภาคผนวกท่ี ก18 ลักษณะของน้ํากระเทียมดองชนิดผงที่บรรจใุนถุงอะลูมิเนยีมฟอยล
และ บรรจใุนถุงลามิเนต ระยะเวลา 4 อาทิตย 

บรรจใุนถุงอะลูมิเนียมฟอยล บรรจใุนถุงลามิเนต 

รูปภาคผนวกท่ี ก19 ลักษณะของน้ํากระเทียมดองชนิดผงที่บรรจใุนถุงอะลูมิเนยีมฟอยล
และ บรรจใุนถุงลามิเนต ระยะเวลา 6 อาทิตย 
 

บรรจใุนถุงอะลูมิเนียมฟอยล บรรจใุนถุงลามิเนต 
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รูปภาคผนวกท่ี ก20 ลักษณะของน้ํากระเทียมดองชนิดผงที่บรรจใุนถุงอะลูมิเนยีมฟอยลและ 
บรรจใุนถุงลามิเนต ระยะเวลา 8 อาทิตย 

บรรจใุนถุงอะลูมิเนียมฟอยล บรรจใุนถุงลามิเนต 

บรรจใุนถุงอะลูมิเนียม บรรจใุนถุงลามิเนต 

รูปภาคผนวกท่ี ก22 ลักษณะของน้ํากระเทียมดองชนิดผงที่บรรจใุนถุงอะลูมิเนยีมฟอยล 
และ บรรจใุนถุงลามิเนต ระยะเวลา 12 อาทิตย 

รูปภาคผนวกท่ี ก21 ลักษณะของน้ํากระเทียมดองชนิดผงที่บรรจใุนถุงอะลูมิเนยีมฟอยล 
และ บรรจใุนถุงลามิเนต ระยะเวลา 10 อาทิตย 

บรรจใุนถุงอะลูมิเนียม บรรจใุนถุงลามิเนต 
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ภาคผนวก ข 

วิธีวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ 
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1. การวัดคาสีระบบ Hunter Lab 
เปนการวัดคาสี L คาสี a* และคาสี b* ของผลิตภัณฑดวยเคร่ืองวัด Colorimeter 

(JUKI Model JC801) โดยคา L เปนคาความสวาง ( Lightness ) a* เปนคาสีแดงและสีเขียว 
(redness/greenness) และ b* เปนคาสีเหลืองและสีน้ําเงิน ( yellowness/blueness) 
  L  คือ  คาความสวาง                         มีคาอยูในชวง 0 ถึง 100 
  a* คือ  คาสีแดงและสีเขียว                 เม่ือ  a  มีคาบวก  เปนสีแดง  
            เม่ือ  a  มีคาลบ    เปนสีเขียว 
  b* คือ  คาสีเหลืองและนํ้าเงิน             เม่ือ  b  มีคาบวก  เปนสีเหลือง 
                                                                              เม่ือ  b  มีคาลบ    เปนสีน้ําเงิน 

  
2. ความสามารถในการกระจายตัว (dispersibility )(ดัดแปลงมาจากวิธีของ AL-Kahtani and 

Hassan,1990)   
ช่ังตัวอยางน้ํากระเทียมดองชนิดผงดวยน้ําหนักท่ีแนนอน 2 กรัมลงในบีกเกอรขนาด 

150 มิลลิลิตร เติมน้ํากล่ัน(อุณหภูมิหอง) จํานวน 100 มิลลิลิตร กวนดวย magnetic stirrer ท่ี
ความเร็วระดับ 5 นาน 15 นาที ดูดตัวอยางออกดวยกระบอกฉีดยา (syringe) ขนาด 50 
มิลลิลิตร นําไป centrifuge นาน 3 นาที ท่ีความเร็ว 1730 รอบตอนาที นําสวนใสท่ีไดหลังการ 
centrifuge ออกมาวัดคาการสองผานของแสง ทําการวัดท่ีความยาวคล่ืน 520 นาโนเมตร โดย
เคร่ือง spectrophotometer ใชน้ํากล่ันเปน blank  

 
3. ความสามารถในการละลาย (solubility  ) ( AL-Kahtani and Hassan,1990)   

ช่ังน้ํากระเทียมดองชนิดผงดวยน้ําหนักท่ีแนนอน 10 กรัม ละลายในนํ้ากล่ัน   
(อุณหภูมิหอง) ปริมาตร 250 มิลลิลิตร ลงในบีกเกอรขนาด 500 มิลลิลิตร กวนของผสม
ท้ังหมดดวย magnetic stirrer ท่ีความเร็วระดับ 5 วัดเวลา (นาที) ท่ีใชในการละลายของผงจน
สมบูรณ 

4. ความสามารถในการคืนรูป(rehydration ) ( ชนนัท, 2545)   
ช่ังตัวอยางน้ํากระเทียมดองชนิดผง 20 กรัมนํามาละลายน้ํา(อุณหภูมิหอง) 20 มิลลิลิตร คน

เปนเวลา 1 นาที กรองดวยกระดาษกรองเบอร 4 แลวอบใหแหง ช่ังน้ําหนักตะกอนและคํานวณหา 
ความสามารถในการคืนรูป (รอยละ) 
 ความสามารถในการคืนรูป (รอยละ)  =  น้ําหนักท่ีหายไปของตัวอยาง (กรัม)      x100 

                                                     น้ําหนกัตัวอยางเร่ิมตน(กรัม) 
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5. ความคงตัวของโฟม ตามวิธีของ drainage method (Sauter and Montoure , 1972)   
บรรจุโฟมลงในกรวยกรองท่ีทราบปริมาตร โดยรองรับของเหลวท่ีแยกตัวออกมาดวย

กระบอกตวงขนาด 100 มิลลิลิตร ในชวงเวลา 60 นาที บันทึกปริมาตรของของเหลวท่ีแยกออกมา
ทุกๆ 15 นาที 

 
6. ความหนาแนนของโฟม (ดัดแปลงจากวิธีของ Akintoye and Oguntunde , 1991)   

นําโฟมท่ีตองการวัดความหนาแนน บรรจุลงในถวยพลาสติก บรรจุใหเต็มไมใหมีโพรง
อากาศภายในถวย เกล่ียโฟมท่ีลนบริเวณปากถวย ดวยพายยางเช็ดบริเวณรอบนอกถวยมิใหมีเศษ
โฟมเหลืออยู จากนั้นช่ังน้ําหนักท่ีแนนอนของถวยท่ีบรรจุโฟมนั้น นํามาคํานวณหาความ
หนาแนนของโฟมดังนี้ 

ความหนาแนนของโฟม (กรัมตอมิลลิลิตร) =    น้ําหนักของโฟม 
                                                                           ปริมาตรของถวย 
                                                 =  น้ําหนักของถวยเม่ือบรรจุโฟม –น้ําหนักถวย 
                                                                       ปริมาตรของถวย 
 

7. คา overrun  (Kirk and Sawyer , 1991)   
ช่ังน้ําหนักตอหนวยปริมาตรของสวนผสมกอนตีโฟม และนํ้าหนักตอหนวยปริมาตรของ

โฟมและคํานวณหา overrun ดังนี้ 
overrun =    น้าํหนักตอหนวยปริมาตรของสวนผสม - น้ําหนักตอหนวยปริมาตรของโฟม  x100 

                                                   น้ําหนกัตอหนวยปริมาตรของโฟม   
 

8. คาความหนดื   
เปดสวิทซเคร่ืองวัดความหนืด (Brookfiled , modle Programmable DV-II+) เอาเข็ม (spindle) 

ออกจากตัวเครื่อง กดปุมใดปุมหนึ่งท่ีหนาปด เคร่ืองจะปรับศูนยอัตโนมัติ เม่ือเรียบรอยแลว ใส
Guard leg และเข็ม (spindle ) โดยหมุนตามเข็มนาฬิกา จุมเข็มลงในสารตัวอยางจนถึงรอบ Mark 
ใสรหัสของเข็มท่ีใชงาน และเลือกความเร็วท่ีจะใชงาน โดยน้ํากระเทียมดองที่ใชในการวิจัยนี้ใช
หัววัด เบอร 18 และความเร็วรอบ 100 รอบตอนาที อานคาจากเคร่ืองหนวยเปนเซนติพอยส 
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ภาคผนวก ค 

วิธีวิเคราะหคุณภาพทางเคมี 
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1. การวัดคาปริมาณน้ําอิสระ (aw ) 
การวัดคา aw ทําไดโดยใชเคร่ือง AQUA Lab รุน CX3TX กอนทําการวัดตองเปดเคร่ือง

ใหทํางานจนกวาเคร่ืองจะแสดงวาพรอมทํางาน จึงนําตัวอยางน้ํากระเทียมดองผงใสลงในจาน
สําหรับวัดคา aw รอจนกวาเคร่ืองจะแสดงผลวาใหอานคาได จึงบันทึกผล 
2. การวัดปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ังหมด 

1. ทําความสะอาด Hand refractometer กอนอานคาปริมาณของแข็งท่ีละลายได
ท้ังหมดดวยกระดาษทิชชู 

2. ทําการปรับคาปริมาณของแข็งดวยน้ําบริสุทธโดยปรับใหเทากับศูนย 
3. หลังจากปรับคาบริกซดวยน้ําบริสุทธแลวใชกระดาษทิชชูเช็ดฝาครอบ และดาน

ปริซึมใหสะอาดและแหง  
4. นําตัวอยางอาหารมาเกล่ียบนดานท่ีมีปริซึม 
5. ใชฝาครอบ Hand refractometer ปดลงแลวอานคาปริมาณของแข็งท่ีละลายได

ท้ังหมด (องศาบริกซ)  โดยเร็วท่ีสุด ถาตัวเลขท่ีใชวัดคาความหวานเหน็ไมชัด ก็
สามารถปรับไดดวยเลนสใกลตา 

6. เม่ืออานคาปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดแลว ใชน้าํสะอาดลางตรวจบริเวณ
ฝาครอบ และดานท่ีมีปริซึมใหสะอาด ซับดวยกระดาษทิชชูใหแหง 

 
3. การวัดคาความเปนกรด-ดาง 

นําน้ํากระเทียมดองไปวัดคาความเปนกรด-ดาง (pH) โดยใชเคร่ืองวัดคาความเปน    
กรด-ดาง (Hanna Instruments : Model HI 9021) ซ่ึงไดปรับคามาตรฐานดวยสารละลายมาตรฐาน
ท่ีมีคาความเปนกรด-ดาง เทากับ 4.00 และ 7.00 ตามลําดับ 

 
4. การวิเคราะหปริมาณความชื้น (AOAC,2000) 

ช่ังน้ําหนกัตัวอยางน้ํากระเทียมดองผงประมาณ 5 กรัมใสใน moisture can ท่ีผานการ
อบแหง และทราบนํ้าหนกัท่ีแนนอน แลวนําไปอบในตูอบท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน
ประมาณ 3 ช่ัวโมง นําออกจากตูอบแลวปลอยใหเย็นในโถดูดความช้ืน ช่ังน้ําหนกั นําไปอบซํ้า
จนไดน้ําหนักท่ีแนนอน คํานวณหาปริมาณความช้ืน รอยละ 

ความช้ืน (รอยละ) =          น้าํหนักท่ีระเหยไป            x 100  
                                                        น้ําหนกัแหงของตัวอยางท่ีใช 
 



 94

5. การวิเคราะหปริมาณน้าํตาลรีดิวซและน้ําตาลท้ังหมด (AOAC,2000) 
สารเคมี 

1. น้ําตาลกลูโคส ความเขมขน 15 กรัม/ลิตร 
2. กรดซัลฟุริก ความเขมขน 1.5 โมลาร 
3. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ความเขมขน 10 % 
4. DNS reagent เตรียมโดยละลาย DNS 10 กรัม ในสารละลาย 200 มิลลิลิตรของ

โซเดียมไฮดรอกไซด ความเขมขน 2 โมลาร อุนและคนตลอดเวลา จากนั้นละลายโซเดียมโป-       
แตสเซียมทารเทรท 300 กรัมในน้ํากล่ัน 500 มิลลิลิตร นําสารละลายท่ีไดผสมเขาดวยกัน แลวปรับ
ปริมาตรใหได 1 ลิตร ดวยน้ํากล่ัน จากนั้นเก็บในขวดสีชา 
การเตรียมสารละลายกลูโคสมาตรฐาน 
 เตรียมสารละลายกลูโคสมาตรฐานความเขมขน 0, 0.25, 0.5, 1.0, 1.25 และ 1.5 มิลลิกรัม
ตอ มิลลิลิตร ปเปตสารละลายกลูโคสมาตรฐานท่ีเตรียมไว ใสลงในหลอดทดลองอยางละ                 
1 มิลลิลิตร เติม DNS reagent 1 มิลลิลิตร และเติมน้ํากล่ัน 2 มิลลิลิตร นําไปตมใน water bath 100 
องศาเซลเซียส นาน 5 นาที แลวจุมลงในนํ้าเย็นทันที จากนั้นปรับปริมาตรใหเปน 20 มิลลิลิตร แลว
นําไปวัดคาดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 540 นาโนเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาคผนวก ค1 แสดง Standard curve glucose 
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วิธีวิเคราะหน้ําตาลรีดิวซ 
1. ช่ังตัวอยางประมาณ 3 กรัม ใสใน flask เติมน้ํากล่ัน 50 มิลลิลิตร แลวนําไปตมใน Water bath 50 
องศาเซลเซียส นาน 10 นาที 
2. กรองดวยกระดาษกรอง ลางสวนท่ีเหลือบนกระดาษกรองแลวปรับปริมาตรใหได 100 มิลลิลิตร 
ใน Volumetric Flask 
3. ดูดสารละลาย 10 มิลลิลิตร แลวปรับปริมาตรใหเปน 250 มิลลิลิตร แลวดูดมา 1 มิลลิลิตร เติม 
DNS reagent 1 มิลลิลิตร และน้ํากล่ัน 2 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน 
4. นําไปตมใน water bath 100 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที แลวจุมลงในนํ้าเย็นทันที จากนั้น ปรับ
ปริมาตรใหได 20 มิลลิลิตร แลวนําไปวัดคาดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 540 นาโนเมตร 
การวิเคราะหน้ําตาลท้ังหมด 
1. ช่ังตัวอยางประมาณ 1.0-1.2 กรัม เติมกรดซัลฟุริก ความเขมขน 1.5 โมลาร จํานวน 10 มิลลิลิตร 
นําไปตมใน water bath 100 องศาเซลเซียสนาน 20 นาทีแลวจุมลงในนํ้าเย็นทันที 
2. เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ความเขมขน 10 % จํานวน 12 มิลลิลิตร  เขยาใหเขากนั  
จากนั้นกรองดวยกระดาษกรอง แลวปรับปริมาตรใหเปน 100 มิลลิลิตร ดูดมา 10 มิลลิลิตร แลว
ปรับปริมาตรใหเปน 250 มิลลิลิตร 
3. จากนั้นดูดสารละลายมา 1 มิลลิลิตร เติม DNS Reagent 1 มิลลิลิตร และนํ้ากล่ัน 2 มิลลิลิตร เขยา
ใหเขากนั นําไปตมใน water bath 100 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที แลวจุมลงในนํ้าเยน็ทันที 
4. ปรับปริมาตรใหเปน 20 มิลลิลิตร แลวนําไปวัดคาดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 540 นาโนเมตร 
 

6. การวิเคราะหปริมาณเกลือ (AOAC,2005) 
สารเคมี 

1. สารละลายซิลเวอรไนเตรต(AgNo3 )ความเขมขน 0.1 โมลาร 
2. สารละลายโพแทสเซียมโครเมต ความเขมขน 5 % 
3. น้ํากล่ัน 

วิธีการวิเคราะห 
1. ช่ังตัวอยางท่ีตองการวิเคราะห 2 กรัมใสในขวดปรับปริมาตรขนาด 200 มิลลิลิตรปรับ

ปริมาตรดวยน้าํกล่ัน เขยาใหเขากัน 
2. ทําการกรองตวัอยางท่ีปรับปริมาตรแลว ดวยกระดาษกรองเบอร 1  
3. ดูดสารละลายที่กรองแลว 10 มิลลิลิตร โดยใชปเปตขนาด 10 มิลลิลิตร ดูดใสในขวดรปู

ชมพูขนาด 125 มิลลิลิตร เติมโพแทสเซียมโครเมต ความเขมขน 5 % ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
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4. ไตเตรตกับสารละลายซิลเวอรไนเตรตความเขมขน 0.1 โมลาร โดยปลอยลงทีละหยด เขยา
ใหเขากนั จนไดจุดยุติสารละลายเปล่ียนเปนสีเหลืองสม 

การคํานวณ 
 สารละลายซิลเวอรไนเตรตความเขมขน 0.1 โมลาร ทําปฏิกิริยาพอดีกบัโซเดียมคลอไรด 
0.005845 กรัม 
กําหนดให A = ปริมาตรของซิลเวอรไนเตรต ท่ีใชในการไตเตรต 
                  B = น้ําหนักตัวอยาง (ประมาณ 2 กรัม) 
จาก 1 มิลลิลิตรของซิลเวอรไนเตรตความเขมขน 0.1 โมลาร ทําปฏิกิริยาพอดีกบัโซเดียมคลอไรด 
0.005845 กรัม 
ถาใช A มิลลิลิตรของซิลเวอรไนเตรตความเขมขน 0.1 โมลารทําปฏิกิริยาพอดีกบัโซเดียมคลอไรด  
0.005845 x A กรัม 
           ตัวอยาง 10 มิลลิลิตร มีเกลือ 0.005845 x A กรัม 
           ตัวอยาง 200 มิลลิลิตร มีเกลือ 0.005845 x A    กรัม 
                                                                 10 
ในตัวอยาง  B กรัม (2 กรัม)มีเกลือ   0.005845 x A x200   กรัม 
                                                                     10 
ถาตัวอยาง 100 กรัม   มีเกลือ             0.005845 x A x200   กรัม 
                                                                          10 
                                                 =      A x   11.69 
                                                       น้ําหนกัตัวอยาง(B) 
                                                 
                                                  =                 % เกลือ 
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7. การวิเคราะหหาสารตานการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Free radical scavenging 
measurement) ดัดแปลงจาก (Deepa et al., 2006.) 

 การวัดความสามารถในการยับยั้งสาร DPPH เปนการวัดความสามารถของสารปองกันการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันท่ีจะสามารถยับยั้งสาร DPPH ซ่ึงมีคุณสมบัติเปนอนุมูลอิสระ โดยวัดคา
การดูดกลืนแสงท่ี 515 นาโนเมตร 

อุปกรณ 
1. เคร่ืองช่ังสําหรับงานวิเคราะห (Analytical balance) 
2. เคร่ืองวัดคาการดูดกลืนแสง ( UV. Spectrophotometer) 
3. ไมโครปเปต 

สารเคมี 
1. เมทานอล 50 เปอรเซ็นต 
2. DPPH (2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl hydrate) 

วิธีวิเคราะห 
1. นําตัวอยางผง 1.5 กรัมใสในเมทานอล 50 เปอรเซ็นต 100 มิลลิลิตร  ทําการสกัดสาร 1 

ช่ัวโมง จากนัน้นํามา 100 ไมโครลิตร สวนตัวอยางน้ํากระเทียมดองสดใชตัวอยาง 100 
ไมโครลิตร โดยไมผานการสกัดดวยสารละลายเมทานอล 

2. เติมสารละลาย DPPH ท่ีละลายในเมทานอล 50 เปอรเซ็นตลงไป 3.9 เขยาใหเขากัน 
3. นํามาวัดคาการดูดกลืนแสงท่ี 515 นาโนเมตร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปภาคผนวก ค2 สารละลาย DPPH ในเมทานอล 50 % ท่ีอัตราสวน 0.025 กรัม 
ตอ เมทานอล 50% 1000 มิลลิลิตร 
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รูปภาคผนวก ค3 ลักษณะของสีตัวอยางเม่ือเติมสารละลาย DPPH แลว โดย 
                       A คือ หลอดควบคุม 
            B คือ หลอดของน้ํากระเทียมดองสด 

          C คือ หลอดของน้ํากระเทียมดองผง 
วิธีคํานวณ 
วัดคาการดดูกลืนแสงของAได = 0.714 
วัดคาการดดูกลืนแสงของBได = 0.348 
แทนคาในสมการ Antioxidant activity =   Abs control – Abs sample    x100 
                                                                           Abs control 

                                                                                                         =   0.714-0.348x100 
                                                                         0.714 
                                                              =   51.26  
Antioxidant activity ของน้ํากระเทียมดองสด  = 51.26  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B C 
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ปริมาณฟนอลิกท้ังหมด : Total Phenolic content (Shui Guanghou et al., 2005) 
ใชในการหาปริมาณฟนอลิกท้ังหมด โดยใชสาร Folin – Ciocalteu  ซ่ึงเปนสารท่ีไมมีความ

เฉพาะเจาะจงตอสารฟนอลิกตัวใดตัวหนึ่ง แตสามารถพบไดในสารสกัด ซ่ึงในการสกัดบางคร้ังอาจ
พบโปรตีนรวมอยูดวย เนื่องจากฟนอลิกมีคุณสมบัติท่ีสามารถรวมกับโปรตีนได ดังนั้นจึงตองทํา
การสกัดสารจากตัวอยางดวยความระมัดระวัง 
อุปกรณ 

1. เคร่ืองช่ังสําหรับงานวิเคราะห (Analytical balance) 
2. เคร่ืองวัดคาการดูดกลืนแสง ( UV. Spectrophotometer) 
3. ไมโครปเปต 

สารเคมี 
1. Gallic acid  
2. Folin-Ciocalteau reagents (1:10) 
3. Sodium carbonate (7.5%) 

 
การเตรียมกราฟมาตรฐาน 

1. เตรียม stock solution ของสารละลาย gallic acid ท่ีความเขมขน 2 มิลลิกรัมตอ 1 มิลลิลิตร  
2. ปรับความเขมขนของสารละลาย gallic acid จาก stock solution ใหมีระดับความเขมขนเปน 

10, 20 , 50 , 70 ,100 มิลลิกรัม ตอ 1 ลิตร 
3. นาํตัวอยางแตละความเขมขนมา 400 ไมโครลิตร เติมสารละลาย Folin-Ciocalteau reagents 

ท่ีผานการเจือจางดวยน้ํากล่ันในอัตราสวน 1:10 ในปริมาตร 1.8 มิลลิลิตร ต้ังท้ิงไว 5 นาที 
4. เติมแตละความเขมขนดวยสารละลาย Sodium carbonate 7.5% ในปริมาตร 1.2 มิลลิลิตร 
5. เขยาใหเขากัน ต้ังท้ิงไว 1 ช่ัวโมง 
6. นําแตละความเขมขนมาวัดคาการดูดกลืนแสงท่ี 765 นาโนเมตร  
7. นําคาการดูดกลืนแสงของสารละลาย gallic acid ท่ีความเขมขนตางๆ มาหาความสัมพนัธเชิง

เสนทําใหไดสมการเสนตรงและนํามาใชในการคํานวนหาปริมาณฟนอลิกท้ังหมดท่ีมีใน
ตัวอยาง 
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Standard curve Gallic acid

y = 10.142x + 0.045
R2 = 0.9964
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รูปภาคผนวก ค4 แสดง Standard curve gallic acid  
 

วิธีวิเคราะห 
1. เตรียมสารละลายตัวอยางโดยนําตัวอยาง 1 กรัมละลายดวยน้าํกล่ัน 10 มิลลิลิตร ต้ังท้ิงไว 5 

นาที  
2. นําสารละลายตัวอยางมา 400 ไมโครลิตร  
3. เติม Folin-Ciocalteau reagents ท่ีผานการเจือจางดวยน้ํากล่ันในอัตราสวน 1:10 โดยเติมลง

ไป 1.8 มิลลิลิตร ต้ังท้ิงไว 5 นาที 
4. เติมสารละลาย Sodium carbonate 7.5% 1.2 มิลลิลิตร 
5. เขยาใหเขากันต้ังท้ิงไว 1 ช่ัวโมง 
6. นําแตละตัวอยางมาวัดคาการดูดกลืนแสงท่ี 765 นาโนเมตร  
7. เทียบกับกราฟมาตรฐาน รายงานคาตอหนวย GAE/1000 กรัม 
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                         รูปภาคผนวก ค5 ลักษณะสีของกราฟมาตรฐาน 

A คือ มีความเขมขน 10 มิลลิกรัมตอ 1 ลิตร 
B คือ มีความเขมขน 20 มิลลิกรัมตอ 1 ลิตร 
C คือ มีความเขมขน 50 มิลลิกรัมตอ 1 ลิตร 
D คือ มีความเขมขน 70 มิลลิกรัมตอ 1 ลิตร 
E คือ มีความเขมขน 100 มิลลิกรัมตอ 1 ลิตร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
รูปภาคผนวก ค6 การวัดปริมาณฟนอลิกท้ังหมด โดยเปนข้ันตอนหลังจากท่ีเติม 

Folin-Ciocalteau reagents จากน้ันทําการเติม Sodium carbonate 1.2 ml แลวต้ังท้ิงไว 1 ช่ัวโมง 
 

 
 

A B C D E 
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วิธีคํานวณ ( Adesegun et al., 2007) 
สมการเสนตรงท่ีไดจากกราฟมาตรฐาน y = 10.142x +0.045 

เม่ือ  y   คือ คาการดูดกลืนแสงท่ีวัดได 
10.142 คือ คาความชันของเสนกราฟ 
 X         คือ คาท่ีไดจากการคํานวณ 
0.045   คือ  คาคงท่ีของสมการ ( จุดตัดแกน y) 
GAE (Gallic Acid Equivalent) 

 
T =  CV    
       M 

T คือ ปริมาณฟนอลิกท้ังหมด มีหนวยเปนมิลลิกรัมตอกรัม 
X,C คือ คาความเขมขนท่ีคํานวณไดจากกราฟมาตรฐาน มีหนวยเปนมิลลิกรัมตอมิลลิลิตร 
V คือ ปริมาณสารละลายตัวอยางท่ีใชในการวิเคราะห มีหนวยเปนมิลลิลิตร 
M คือ น้ําหนกัตัวอยางท่ีใชในการวิเคราะห มีหนวยเปนกรัม 

คํานวณคาการดูดกลืนแสงของตัวอยาง เชนเดียวกนัในทุกตัวอยาง ทําใหไดคา x นําไป
แทนในสมการขางตนเพื่อคํานวณหาปริมาณฟนอลิกท้ังหมดที่มีในตัวอยาง ซ่ึงตองนาํมาคํานวณให
อยูในหนวยมิลลิกรัมตอมิลลิลิตรของตัวอยาง 
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ภาคผนวก ง 
การวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยา 
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การวิเคราะหคุณภาพทางชีววิทยา 
การหาปริมาณจุลินทรียท้ังหมด (Total plate count ) (Robert และ คณะ, 1995) 
อุปกรณและเคร่ืองมือ 

1. จานเพาะเช้ือ (Petri dish) 
2. หลอดทดลอง 
3. ปเปตขนาด 1 และ 10 มิลลิลิตร 
4. อางน้ําควบคุมอุณหภูมิ (waterbath ) 
5. ตูบมเช้ือ (Incubater) 
6. หมอนึ่งความดัน (Autoclave) 

อาหารเล้ียงเชือ้และสารละลายสําหรับเจือจาง 
1. สารละลายบัฟเฟอรเปปโตน ความเขมขนรอยละ 0.1 
2. อาหารเล้ียงเช้ือ plate count agar 

การเตรียมอาหารเล้ียงเชื้อ 
1. ช่ังอาหารเล้ียง PCA 23.5 กรัม ละลายในน้าํกล่ัน 1 ลิตร 
2. ตมจนอาหารเลี้ยงเช้ือละลายหมด 
3. นําไปฆาเช้ือท่ีอุณหภูมิ 121-124 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที 
4. อาหารเล้ียงเช้ือท่ีไดจะมีความเปนกรด-ดางสุดทายเทากบั 7.0±0.2 ท่ีอุณหภูมิ 25 องศา

เซลเซียส 
การเตรียมตัวอยาง 
เตรียมตัวอยางน้ํากระเทียมดองใหมีระดับเจือจาง (dilution) 10-1,10-2 และ 10-3 
การใสอาหารเล้ียงเชื้อ 

1. ใชปเปต 1 มิลลิกรัมท่ีฆาเช้ือแลว ดูดสารละลายของตัวอยางอาหารท่ีระดับเจือจางตางๆลง
ในจานเพาะเช้ือ จานละ 1 มิลลิลิตร ระดับเจือจางละ 2 จาน โดยเร่ิมดดูจากระดับความ
เขมขนตํ่าสุดกอน 

2. เทอาหารเล้ียงเชื้อ PCA ท่ีกําลังหลอมเหลวลงในจานเพาะเช้ือท่ีมีตัวอยางโดยใสลงในจาน
จานละประมาณ 15-20 มิลลิลิตร ใหเสร็จภายในเวลา 1-5 นาที 

3. ผสมตัวอยางและอาหารเล้ียงเช้ือใหเขากันด ีวางท้ิงไวจนอาหารแข็งตัว คว่ําจานอาหาร
เล้ียงเช้ือ 

การบมเชื้อ 
 บมจานอาหารเล้ียงเช้ือไวท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
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การตรวจนับจํานวนโคโลนีและการรายงานผล 
 หลังจากบมเช้ือตามกําหนดเวลาแลว ตรวจนับโคโลนีบนจานอาหารเล้ียงเช้ือ 2 ระดับเจือ
จาง (dilution) ท่ีมีจํานวนโคโลนีนอยกวา 300 โคโลนี คํานวณจํานวนโคโลนีตออาหาร 1 กรัม (N) 
ตามสูตร ดังนี้ 
                                        N  =           C  
                                                   V(n1+0.1n2)d 
 
เม่ือ C  คือ  ผลรวมของจํานวนโคโลนีท่ีนับไดในจานเพาะเช้ือท้ังหมด 
       V  คือ  ปริมาตร (ml) ของอาหารท่ีใสลงไปในอาหารเล้ียงเช้ือแตละจาน 
      n1  คือ  จํานวนจานท่ีระดับเจือจางแรก ท่ีนํามานับจํานวนโคโลน ี
      n2  คือ  จํานวนจานท่ีระดับเจือจางท่ีสอง ท่ีนํามานับจํานวนโคโลนี 
      d   คือ   ระดับเจือจางระดับแรกท่ีนํามานับจํานวนโคโลนี 
รายงานผลการคํานวณเปนจาํนวนท่ีมีเลขนัยสําคัญ 2 ตําแหนง ระหวาง 1.0-9.9 คูณดวย 10x 
เม่ือ x คือ เลขยกกําลัง ดังตัวอยางการคํานวณตอไปนี ้
 จํานวนโคโลนีท่ีนับได ท่ีระดับเจือจางระดับแรก (10-3) =171 และ 194 
 จํานวนโคโลนีท่ีนับได ท่ีระดับเจือจางระดับสอง (10-4)= 14 และ 20 
 ปริมาตรของอาหารท่ีใสลงไปในอาหารเล้ียงเช้ือแตละจาน =  1 ml 
 N = (171+194+14+20) / (1x(2+(0.1x2))x10-3) = 399 / 0.0022 = 181,363 
 ดังนั้นจึงรายงานผลการตรวจนับไดเปน 1.8 x 105 โคโลนีตอกรัม 
 
การหาปริมาณยีสตและรา (yeast and mold ) (Robert และ คณะ, 1995) 
อุปกรณและเคร่ืองมือ 

1. จานเพาะเช้ือ (Petri dish) 
2. หลอดทดลอง 
3. ปเปตขนาด 1 และ 10 มิลลิลิตร 
4. อางน้ําควบคุมอุณหภูมิ (waterbath ) 
5. ตูบมเช้ือ (Incubater) 
6. หมอนึ่งความดัน (Autoclave) 
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อาหารเล้ียงเชือ้และสารละลายสําหรับเจือจาง 
1. สารละลายบัฟเฟอรเปปโตน ความเขมขนรอยละ 0.1 
2. อาหารเล้ียงเช้ือ potato dextrose agar (PDA) 
3. สารละลายกรดทาทาริก ความเขมขนรอยละ 10 

การเตรียมอาหารเล้ียงเชื้อ 
1. ช่ังอาหารเล้ียง PDA 39 กรัม ละลายในน้ํากล่ัน 1 ลิตร 
2. ตมจนอาหารเลี้ยงเช้ือละลายหมด 
3. นําไปฆาเช้ือท่ีอุณหภูมิ 121-124 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที 
4. ปรับอาหารเล้ียงเช้ือท่ีไดใหมีความเปนกรด-ดางสุดทายเทากับ 3.5 โดยการเติมสารละลาย

กรดทาทาริก ความเขมขนรอยละ 10 (อาหารเล้ียงเช้ือ 100 มิลลิลิตร ใชสารละลายกรดทา
ทาริก 1.9 มิลลิลิตร) 

 การเตรียมตัวอยาง 
เตรียมตัวอยางน้ํากระเทียมดองใหมีระดับเจือจาง (dilution) 10-1,10-2และ 10-3 
การใสอาหารเล้ียงเชื้อ 

3. ใชปเปต 1 มิลลิกรัมท่ีฆาเช้ือแลว ดูดสารละลายของตัวอยางอาหารท่ีระดับเจือจางตางๆลง
ในจานเพาะเช้ือ จานละ 1 มิลลิลิตร ระดับเจือจางละ 2 จาน โดยเร่ิมดดูจากระดับความ
เขมขนตํ่าสุดกอน 

4. เทอาหารเล้ียงเชื้อ PDA ท่ีกําลังหลอมเหลวลงในจานเพาะเช้ือท่ีมีตัวอยางโดยใสลงในจาน
จานละประมาณ 15-20 มิลลิลิตร ใหเสร็จภายในเวลา 1-2 นาที 

5. ผสมตัวอยางและอาหารเล้ียงเช้ือใหเขากันด ีวางท้ิงไวจนอาหารแข็งตัว คว่ําจานอาหารเล้ียง
เช้ือ 

การบมเชื้อ 
 บมจานอาหารเล้ียงเช้ือไวท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสเปนเวลา 72 ช่ัวโมง 
การตรวจนับจํานวนโคโลนีและการรายงานผล 
 หลังจากบมเช้ือตามกําหนดเวลาแลว ตรวจนับโคโลนีบนจานอาหารเล้ียงเช้ือ 2 ระดับเจือ
จาง (dilution) ท่ีมีจํานวนโคโลนีนอยกวา 300 โคโลนี คํานวณจํานวนโคโลนีตออาหาร 1 กรัม (N) 
ตามสูตร ดังนี้ 
                                        N  =           C  
                                                   V(n1+0.1n2)d 
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เม่ือ C  คือ  ผลรวมของจํานวนโคโลนีท่ีนับไดในจานเพาะเช้ือท้ังหมด 
       V  คือ  ปริมาตร (ml) ของอาหารท่ีใสลงไปในอาหารเล้ียงเช้ือแตละจาน 
      n1  คือ  จํานวนจานท่ีระดับเจือจางแรก ท่ีนํามานับจํานวนโคโลน ี
      n2  คือ  จํานวนจานท่ีระดับเจือจางท่ีสอง ท่ีนํามานับจํานวนโคโลนี 
      d   คือ   ระดับเจือจางระดับแรกท่ีนํามานับจํานวนโคโลนี 
รายงานผลการคํานวณเปนจาํนวนท่ีมีเลขนัยสําคัญ 2 ตําแหนง ระหวาง 1.0-9.9 คูณดวย 10x 
เม่ือ x คือ เลขยกกําลัง ดังตัวอยางการคํานวณตอไปนี ้
 จํานวนโคโลนีท่ีนับได ท่ีระดับเจือจางระดับแรก (10-3) =171 และ 194 
 จํานวนโคโลนีท่ีนับได ท่ีระดับเจือจางระดับสอง (10-4)= 14 และ 20 
 ปริมาตรของอาหารท่ีใสลงไปในอาหารเล้ียงเช้ือแตละจาน =  1 ml 
 N = (171+194+14+20) / (1x(2+(0.1x2))x10-3) = 399 / 0.0022 = 181,363 
 ดังนั้นจึงรายงานผลการตรวจนับไดเปน 1.8 x 105 โคโลนีตอกรัม 
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ภาคผนวก จ 

แบบทดสอบทางประสาทสัมผัส 
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แบบประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนิดอัดกอน 
 
ช่ือ________________________________________วันท่ี________________________ 
คําช้ีแจง: โปรดทําเคร่ืองหมาย Xลงในจดุท่ีทานคิดวาเหมาะสมตอการอธิบายลักษณะน้ันๆของ
ตัวอยาง น้ํากระเทียมดองชนิดผง พรอมท้ังทําเคร่ืองหมาย I สําหรับลักษณะของผลิตภัณฑท่ีเปน
อุดมคติ (Idea) 

1. ลักษณะท่ีปรากฏ 
สีของน้ํากระเทียมดอง   ______________________________________________ 
                             ออน                                                                                              เขม 
 
ความเปนเนื้อเดียวกัน   ______________________________________________ 
                ไมเปนเนื้อเดยีวกนั                                                                              เปนเนือ้เดียวกัน 
 
2. ลักษณะเนื้อสัมผัส 
ความล่ืนคอ                   ______________________________________________ 
                      หนืด                                                                                                   ล่ืนคอ 

 
ความมี body                ______________________________________________ 
                           นอย                                                                                               มาก 
 
3.     กล่ินและรสชาติ 
รสหวาน                      ______________________________________________ 
                ไมหวาน                                                                                                  หวานมาก 
 
กล่ินกระเทียมดอง       ______________________________________________ 
                               ไมมี                                                                                          มีมาก 
 
4. การยอมรับโดยรวม    ______________________________________________ 
                    ไมยอมรับ                                                                                               ยอมรับมาก 
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แบบประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสน้ํากระเทียมดองผง 
 

ช่ือ________________________________________วันท่ี________________________ 
คําช้ีแจง: โปรดทําเคร่ืองหมาย Xลงในจดุท่ีทานคิดวาเหมาะสมตอการอธิบายลักษณะน้ันๆของ
ตัวอยาง น้ํากระเทียมดองชนิดผง 

 
สีของน้ํากระเทียมดอง   ______________________________________________ 

                             ออน                                                                                        เขม 
 

กล่ินกระเทียมดอง        ______________________________________________ 
                              ไมมี                                                                                   มีมาก 

 
การยอมรับโดยรวม      ______________________________________________ 
                                      ไมยอมรับ                                                                             ยอมรับมาก 
 
 
 
 

 
ขอเสนอแนะ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________ 
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางผลการทดลองการวิเคราะหความแปรปรวน 
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ตารางภาคผนวกท่ี ฉ1 การวิเคราะหคาความแปรปรวนของปริมาณมอลโตเด็กซทรินและปริมาณ
เมทโทเซล เค 4 เอ็ม ตอคาความหนดืของสวนผสมน้ํากระเทียมดองสูตรหวาน(ดอง 2 เดือนและ 12 
เดือน) และนํ้ากระเทียมดองสูตรเค็ม (ดอง 7 เดือน) 

SOV df ความหนืด  
สูตรหวาน

(ดอง 2 เดือน) 

ความหนืด  
สูตรหวาน 

(ดอง 12 เดือน) 

ความหนืด  
สูตรเค็ม 

(ดอง 7 เดือน) 
ปริมาณมอลโตเด็กซทริน (A) 
ปริมาณเมทโทเซล (B) 
AB 
Error 

4 
2 
8 
30 

361.051* 
137.355* 
18.437* 
1.424 

420.94* 
145.052* 
17.60* 
0.346 

73.55* 
106.478* 
1.884* 
0.086 

หมายเหตุ     *  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ฉ2 การวิเคราะหคาความแปรปรวนของปริมาณมอลโตเด็กซทรินและปริมาณ
เมทโทเซลตอคุณสมบัติของโฟมน้ํากระเทียมดองสูตรหวานระยะเวลาการดอง 2 เดือน  

SOV df MS 
ความหนาแนน Overrun ความคงตัว 

ปริมาณมอลโตเด็กซทริน (A) 
ปริมาณเมทโทเซล (B) 
AB 
Error 

4 
2 
8 
30 

0.000* 
0.001* 
0.000* 
0.000 

20927.916* 
8421.353* 
4244.709* 
615.739 

7.483* 
0.063 
0.075 
0.055 

หมายเหตุ    * แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
ตารางภาคผนวกท่ี ฉ3 การวิเคราะหคาความแปรปรวนของปริมาณมอลโตเด็กซทรินและปริมาณ
เมทโทเซลตอคุณสมบัติของโฟมน้ํากระเทียมดองสูตรหวานท่ีระยะเวลาการดอง 12เดือน 

SOV df MS 
ความหนาแนน Overrun ความคงตัว 

ปริมาณมอลโตเด็กซทริน (A) 
ปริมาณเมทโทเซล (B) 
AB 
Error 

4 
2 
8 
30 

0.001* 
0.001* 
0.000* 
0.000 

20660.608* 
30574.922* 
1506.245* 
661.691 

6.609* 
0.067* 
0.005* 
0.002 

หมายเหตุ    * แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
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ตารางภาคผนวกท่ี ฉ4 การวิเคราะหคาความแปรปรวนของปริมาณมอลโตเด็กซทรินและปริมาณ
เมทโทเซลตอคุณสมบัติของโฟมน้ํากระเทียมดองสูตรเค็มระยะเวลา 7เดือน 

SOV df MS 
ความหนาแนน Overrun ความคงตัว 

ปริมาณมอลโตเด็กซทริน (A) 
ปริมาณเมทโทเซล (B) 
AB 
Error 

4 
2 
8 
30 

0.000* 
0.001* 
0.000* 
0.000 

20826.306* 
46381.646* 
3372.332* 
523.771 

0.891* 
0.235* 
0.087* 
0.003 

 หมายเหตุ   * แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ฉ5 การวิเคราะหคาความแปรปรวนของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการ
เก็บรักษาตอคากิจกรรมของน้ําและปริมาณความช้ืนของน้ํากระเทียมดองผง 

SOV df MS 
คากิจกรรมของน้ํา ปริมาณความชื้น 

ชนิดบรรจุภณัฑ (A) 
ระยะเวลาการเก็บรักษา (B) 
AB 
Error 

1 
6 
6 
28 

0.000 
0.000* 
0.000 
0.000 

0.001 
0.044* 
0.000 
0.001 

 หมายเหตุ   * แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
ตารางภาคผนวกท่ี ฉ6 การวิเคราะหคาความแปรปรวนของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการ
เก็บรักษาตอคาสีของน้ํากระเทียมดองผง 

SOV df MS 
คาความสวาง คาสีแดง-เขียว คาน้ําเงิน-เหลือง 

ชนิดบรรจุภณัฑ (A) 
ระยะเวลาการเก็บรักษา (B) 
AB 
Error 

1 
6 
6 
28 

71.762* 
6.016* 
4.396* 
0.031 

21.162* 
2.879* 
2.769* 
0.000 

100.379* 
9.938* 
10.66* 
0.065 

 หมายเหตุ   * แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
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ตารางภาคผนวกท่ี ฉ7 การวิเคราะหคาความแปรปรวนของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการ
เก็บรักษาตอคุณสมบัติทางกายภาพของน้ํากระเทียมดองผง 

SOV df MS 
การละลาย การคืนรูป การกระจายตัว 

ชนิดบรรจุภณัฑ (A) 
ระยะเวลาการเก็บรักษา (B) 
AB 
Error 

1 
6 
6 
28 

0.013 
0.369* 
0.004 
0.022 

0.480 
3.957* 
0.085 
0.211 

0.000 
0.000* 
0.000 
0.000 

 หมายเหตุ   * แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
ตารางภาคผนวกท่ี ฉ8 การวิเคราะหคาความแปรปรวนของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการ
เก็บรักษาตอคุณสมบัติทางประสาทสัมผัสของน้ํากระเทียมดองผง 

SOV df MS 
สี กล่ิน การยอมรับโดยรวม 

ชนิดบรรจุภณัฑ (A) 
ระยะเวลาการเก็บรักษา (B) 
AB 
Error 

1 
6 
6 

238 

70.511* 
5.644* 
2.584 
1.29 

0.148 
4.535* 
1.040 
2.066 

0.571 
4.142* 
3.140 
1.933 

 หมายเหตุ   * แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
ตารางภาคผนวกท่ี ฉ9 การวิเคราะหคาความแปรปรวนของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการ
เก็บรักษาตอคากิจกรรมของน้ําและปริมาณความช้ืนของน้ํากระเทียมดองชนิดอัดกอน 

SOV df MS 
คากิจกรรมของน้ํา ปริมาณความชื้น 

ชนิดบรรจุภณัฑ (A) 
ระยะเวลาการเก็บรักษา (B) 
AB 
Error 

1 
6 
6 
28 

0.000 
  0.001* 
0.000 
0.000 

0.000 
1.016* 
0.000 
0.000 

 หมายเหตุ   * แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
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ตารางภาคผนวกท่ี ฉ10 การวิเคราะหคาความแปรปรวนของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการ
เก็บรักษาตอคาสีของน้ํากระเทียมดองชนดิอัดกอน 

SOV df MS 
คาความสวาง คาสีแดง-เขียว คาน้ําเงิน-เหลือง 

ชนิดบรรจุภณัฑ (A) 
ระยะเวลาการเก็บรักษา (B) 
AB 
Error 

1 
6 
6 
28 

0.003 
373.977* 

0.005 
0.026 

0.001 
22.88* 
0.002 
0.002 

0.001 
20.31* 
0.051 
0.071 

 หมายเหตุ   * แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ฉ11 การวิเคราะหคาความแปรปรวนของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการ
เก็บรักษาตอคุณสมบัติทางประสาทสัมผัสของน้ํากระเทียมดองชนดิอัดกอน 

SOV df MS 
สี กล่ิน การยอมรับโดยรวม 

ชนิดบรรจุภณัฑ (A) 
ระยะเวลาการเก็บรักษา (B) 
AB 
Error 

1 
6 
6 

238 

4.751 
7.270* 
0.984 
1.727 

3.223 
8.337* 
2.541 
2.695 

0.194 
5.109 
0.549 
2.539 

 หมายเหตุ   * แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ฉ12 ผลของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการเก็บตอคากิจกรรมของน้ํา
และปริมาณความช้ืนของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนิดผงเม่ือเก็บในสภาวะเรง ท่ีอุณหภูมิ 40 
องศาเซลเซียส  

 
ปจจัย 

คุณสมบัติของน้ํากระเทียมดองชนิดผง 
คากิจกรรมของน้ํา ปริมาณความชื้น (รอยละ) 

ปจจัยเดี่ยว (ชนิดของถุง) 
อะลูมิเนียมฟอยล 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) 

 
0.245±0.004 
0.247±0.004 

 
3.44±0.08 
3.45±0.08 
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ตารางภาคผนวกท่ี ฉ12 (ตอ) 
 

ปจจัย 
คุณสมบัติของน้ํากระเทียมดองชนิดผง 

คากิจกรรมของน้ํา ปริมาณความชื้น (รอยละ) 

ปจจัยเดี่ยว (ระยะเวลา ,สัปดาห) 
0 
2 
4 
6 
8 
10 
12 

 
0.240c±0.008 
0.244bc±0.000 
0.245ab±0.001 
0.247ab±0.001 
0.248ab±0.001 
0.249a±0.001 
0.249a±0.001 

 
3.26c±0.05 
3.46b±0.01 
3.47ab±0.02 
3.48ab±0.01 
3.48ab±0.00 
3.49a±0.00 
3.50a±0.00 

ชนิดของถุง x ระยะเวลา (สัปดาห) 
อะลูมิเนียมฟอยลx 0 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) x 0 
อะลูมิเนียมฟอยลx 2 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) x 2 
อะลูมิเนียมฟอยลx 4 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) x 4 
อะลูมิเนียมฟอยลx 6 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) x 6 
อะลูมิเนียมฟอยลx 8 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) x 8 
อะลูมิเนียมฟอยลx 10 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) x 10 
อะลูมิเนียมฟอยลx 12 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) x 12 

 
0.240±0.01 
0.240±0.01 
0.243±0.00 
0.244±0.00 
0.244±0.00 
0.246±0.00 
0.246±0.00 
0.248±0.001 
0.247±0.00 
0.249±0.001 
0.248±0.00 
0.250±0.001 
0.248±0.00 
0.251±0.002 

 
3.26±0.06 
3.26±0.06 
3.45±0.00 
3.46±0.00 
3.45±0.00 
3.49±0.01 
3.47±0.01 
3.48±0.00 
3.48±0.00 
3.49±0.00 
3.49±0.00 
3.50±0.00 
3.49±0.00 
3.50±0.00 

หมายเหตุ   คาท่ีแสดงในตารางเปนคาเฉล่ีย ± คาเบ่ียงเบนมาตรฐานจากการทดลอง 3 ซํ้า 
 a,b c.. ตัวอักษรกํากับท่ีแตกตางกันในแนวต้ังเดียวกนัแสดงความแตกตางกันของขอมูลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
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ตารางภาคผนวกท่ี ฉ13 ผลของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการเก็บตอคาสี ของผลิตภัณฑน้ํา
กระเทียมดองชนิดผงเม่ือเกบ็ไว เม่ือเก็บในสภาวะเรง ท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส  

 
ปจจัย 

 

คาสีของน้ํากระเทียมดองชนิดผง 
คาความสวาง คาสีแดง-เขียว คาสีเหลือง-น้ําเงิน 

ปจจัยเดี่ยว (ชนิดของถุง) 
อะลูมิเนียมฟอยล 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) 

 
92.64a±0.29 
90.02b±1.75 

 
-2.08b±0.02 
-0.66a±1.30 

 
16.86b±0.23 
19.95a±2.49 

ปจจัยเดี่ยว (ระยะเวลา ,สัปดาห) 
0 
2 
4 
6 
8 
10 
12 

 
92.58a±0.04 
92.65a±0.46 
91.53b±1.33 
91.26c±1.48 
90.81d±2.16 
90.36e±2.19 
90.12f±2.46 

 
-2.13g±0.02 
-1.74f±0.35 
-1.72e±0.41 
-1.67d±0.45 
-1.57c±0.54 
-0.44b±1.78 
-0.35a±1.89 

 
17.03e±0.57 
17.20e±0.28 
17.68d±1.01 
17.81d±1.11 
19.11c±2.48 
19.81b±3.30 
20.21a±3.67 

ชนิดของถุง x ระยะเวลา (สัปดาห) 
อะลูมิเนียมฟอยลx 0 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) x 0 
อะลูมิเนียมฟอยล x 2 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) x 2 
อะลูมิเนียมฟอยล x 4 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) x 4 
อะลูมิเนียมฟอยล x 6 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) x 6 

 
92.58bcd±0.05 
92.58bcd±0.05 
93.02a±0.37 
92.28d±0.00 
92.74ab±0.24 
90.31e±0.06 
92.62bc±0.08 
89.90f±0.02 

 
-2.13h±0.03 
-2.13h±0.02 
-2.06g±0.00 
-1.42f±0.02 
-2.09g±0.01 
-1.34e±0.00 
-2.09g±0.00 
-1.26d±0.00 

 
17.03ef±0.64 
17.03ef±0.64 
16.95f±0.00 
17.46e±0.07 
16.76f±0.03 
18.60d±0.14 
16.80f±0.03 
18.82d±0.01 
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ตารางภาคผนวกท่ี ฉ13 (ตอ) 
 

ปจจัย 
 

คาสีของน้ํากระเทียมดองชนิดผง 
คาความสวาง คาสีแดง-เขียว คาสีเหลือง-น้ําเงิน 

ชนิดของถุง x ระยะเวลา (สัปดาห) 
อะลูมิเนียมฟอยล x 8 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) x 8 
อะลูมิเนียมฟอยล  x 10 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) x 10 
อะลูมิเนียมฟอยล x 12 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) x 12 

 
92.77ab±0.42 
88.85g±0.01 
92.37cd±0.02 
88.36h±0.01 
92.37cd±0.02 
87.87i±0.16 

 
-2.07g±0.01 
-1.07c±0.02 
-2.07g±0.00 
1.18b±0.02 
-2.07g±0.00 
1.37a±0.02 

 
16.84f±0.04 
21.37c±0.10 
16.80f±0.13 
22.82b±0.03 
16.85f±0.15 
23.56a±0.03 

หมายเหตุ   คาท่ีแสดงในตารางเปนคาเฉล่ีย ± คาเบ่ียงเบนมาตรฐานจากการทดลอง 3 ซํ้า 
 a,b c.. ตัวอักษรกํากับท่ีแตกตางกันในแนวต้ังเดียวกนัแสดงความแตกตางกันของขอมูลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ฉ14 ผลของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการเก็บท่ีมีตอคุณสมบัติทาง
กายภาพของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนิดผงเม่ือเก็บไว เม่ือเก็บในสภาวะเรง ท่ีอุณหภูมิ 40 องศา
เซลเซียส  

 
ปจจัย 

 

สมบัติทางกายภาพของนํ้ากระเทียมดองชนิดผง 
คาการละลาย 

นาที 
ความสามารถใน
การคืนรูป (รอยละ) 

คาการกระจายตัว  
OD 

ปจจัยเดี่ยว (ชนิดของถุง) 
อะลูมิเนียมฟอยล 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) 

 
6.23±0.26 
6.27±0.63 

 
70.86a±0.84 
70.41b±1.09 

 
0.050±0.00 
0.050±0.00 
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ตารางภาคผนวกท่ี ฉ14 (ตอ) 
 

ปจจัย 
 

สมบัติทางกายภาพของนํ้ากระเทียมดองชนิดผง 
คาการละลาย 

นาที 
ความสามารถใน
การคืนรูป (รอยละ) 

คาการกระจายตัว  
OD 

ปจจัยเดี่ยว (ระยะเวลา ,สัปดาห) 
0 
2 
4 
6 
8 
10 
12 

 
5.69b±0.35 
6.33a±0.05 
6.30a±0.03 
6.34a±0.05 
6.34a±0.53 
6.37a±0.52 
6.39a±0.52 

 
72.33a±0.77 
70.91bc±0.41 
71.13b±0.44 
70.52cd±0.44 
70.33d±0.27 
70.11d±0.20 
69.94d±0.30 

 
0.050b±0.00 
0.052a±0.00 
0.052a±0.00 
0.052a±0.00 
0.052a±0.00 
0.051a±0.00 
0.051a±0.00 

ชนิดของถุง x ระยะเวลา (สัปดาห) 
อะลูมิเนียมฟอยลx 0 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) x 0 
อะลูมิเนียมฟอยล x 2 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) x 2 
อะลูมิเนียมฟอยล x 4 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) x 4 
อะลูมิเนียมฟอยล x 6 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) x 6 
อะลูมิเนียมฟอยล x 8 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) x 8 
อะลูมิเนียมฟอยล  x 10 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) x 10 
อะลูมิเนียมฟอยล x 12 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) x 12 

 
5.69±0.39 
5.69±0.39 
6.28±0.01 
6.38±0.02 
6.27±0.02 
6.32±0.01 
6.29±0.02 
6.39±0.01 
6.31±0.02 
6.37±0.01 
6.37±0.01 
6.36±0.01 
6.42±0.01 
6.37±0.00 

 
72.33±0.86 
72.33±0.86 
71.11±0.38 
70.72±0.42 
71.33±0.16 
70.94±0.58 
70.72±0.34 
70.33±0.50 
70.44±0.09 
70.22±0.38 
70.00±0.17 
70.22±0.19 
70.11±0.34 
69.78±0.19 

 
0.050±0.00 
0.050±0.00 
0.052±0.00 
0.052±0.00 
0.052±0.00 
0.052±0.00 
0.052±0.00 
0.052±0.00 
0.052±0.00 
0.052±0.00 
0.052±0.00 
0.051±0.00 
0.051±0.00 
0.052±0.00 

หมายเหตุ   คาท่ีแสดงในตารางเปนคาเฉล่ีย ± คาเบ่ียงเบนมาตรฐานจากการทดลอง 3 ซํ้า 
 a,b c.. ตัวอักษรกํากับท่ีแตกตางกันในแนวต้ังเดียวกนัแสดงความแตกตางกันของขอมูลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
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ตารางภาคผนวกท่ี ฉ15 ผลของชนิดบรรจภุัณฑและระยะเวลาการเก็บตอสมบัติทางประสาทสัมผัส
ดาน สี กล่ิน และการยอมโดยรวมของน้ํากระเทียมดองชนิดผงเม่ือเก็บไวเม่ือเก็บในสภาวะเรงท่ี
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส  

 
ปจจัย 

 

สมบัติทางประสาทสัมผัสของน้ํากระเทียมดองชนิดผง 
สี กล่ิน  การยอมรับ

โดยรวม  
ปจจัยเดี่ยว (ชนิดของถุง) 

อะลูมิเนียมฟอยล 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) 

 
5.64b±1.05 
6.69a±1.32 

 
5.77±1.10 
5.72±1.72 

 
5.79±1.31 
5.70±1.51 

ปจจัยเดี่ยว (ระยะเวลา ,สัปดาห) 
0 
2 
4 
6 
8 
10 
12 

 
6.66a±1.09 
5.71c±0.84 
5.70c±1.26 
6.33ab±1.28 
5.92bc±1.38 
6.59a±1.55 

6.24abc±1.31 

 
5.83ab±1.10 
5.69ab±1.32 
5.27b±1.59 
6.25a±1.38 
5.31b±1.69 
5.94ab±1.73 
5.94ab±0.94 

 
6.13a±1.04 
5.80ab±1.34 
5.75ab±1.32 
5.91a±1.64 
5.10b±1.59 
5.54ab±1.58 
5.97a±1.12 

ปจจัยเดี่ยว (ระยะเวลา ,สัปดาห) 
0 
2 
4 
6 
8 
10 
12 

 
6.66a±1.09 
5.71c±0.84 
5.70c±1.26 
6.33ab±1.28 
5.92bc±1.38 
6.59a±1.55 

6.24abc±1.31 

 
5.83ab±1.10 
5.69ab±1.32 
5.27b±1.59 
6.25a±1.38 
5.31b±1.69 
5.94ab±1.73 
5.94ab±0.94 

 
6.13a±1.04 
5.80ab±1.34 
5.75ab±1.32 
5.91a±1.64 
5.10b±1.59 
5.54ab±1.58 
5.97a±1.12 
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ตารางภาคผนวกท่ี ฉ15 (ตอ) 
 

ปจจัย 
 

สมบัติทางประสาทสัมผัสของน้ํากระเทียมดองชนิดผง 
สี กล่ิน  การยอมรับ

โดยรวม  
ชนิดของถุง x ระยะเวลา (สัปดาห) 
อะลูมิเนียมฟอยลx 0 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) x 0 
อะลูมิเนียมฟอยล x 2 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) x 2 
อะลูมิเนียมฟอยล x 4 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) x 4 
อะลูมิเนียมฟอยล x 6 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) x 6 
อะลูมิเนียมฟอยล x 8 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) x 8 
อะลูมิเนียมฟอยล  x 10 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) x 10 
อะลูมิเนียมฟอยล x 12 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) x 12 

 
6.50±0.85 
6.83±1.29 
5.35±0.72 
6.08±0.81 
5.36±1.21 
6.04±1.26 
5.67±0.94 
6.99±1.25 
5.06±1.14 
6.78±1.03 
5.73±1.25 
7.44±1.35 
5.78±0.54 
6.70±1.68 

 
6.00±0.97 
5.66±1.23 
5.46±0.94 
5.91±1.62 
5.36±0.79 
5.18±2.13 
6.08±1.48 
6.41±1.30 
5.47±0.96 
5.16±2.21 
6.13±1.18 
5.75±2.17 
5.90±1.12 
5.99±0.74 

 
6.33±0.90 
5.94±1.16 
5.28±0.99 
6.32±1.47 
5.78±1.17 
5.71±1.49 
5.83±1.39 
5.98±1.89 
5.26±1.50 
4.94±1.70 
5.97±1.58 
5.11±1.51 
6.08±1.33 
5.87±0.89 

หมายเหตุ   คาท่ีแสดงในตารางเปนคาเฉล่ีย ± คาเบ่ียงเบนมาตรฐานจากการทดลอง 3 ซํ้า 
 a,b c.. ตัวอักษรกํากับท่ีแตกตางกันในแนวต้ังเดียวกนัแสดงความแตกตางกันของขอมูลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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ตารางภาคผนวกท่ี ฉ16 ผลของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการเก็บตอคากิจกรรมของน้ํา
และปริมาณความช้ืนของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนดิอัดกอนเม่ือเกบ็ในสภาวะเรงท่ีอุณหภูมิ  
40 องศาเซลเซียส 

 
ปจจัย 

 

คุณสมบัติของน้ํากระเทียมดองชนิดอัดกอน 
คากิจกรรมของน้ํา ปริมาณความชื้น 

รอยละ 
ปจจัยเดี่ยว (ชนิดของถุง) 

อะลูมิเนียมฟอยล 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) 

 
0.663±0.01 
0.664±0.01 

 
10.82±0.39 
10.82±0.38 

ปจจัยเดี่ยว (ระยะเวลา ,สัปดาห) 
0 
2 
4 
6 
8 
10 
12 

 
0.636f±0.001 
0.655e±0.001 
0.657d±0.00 
0.667c±0.000 
0.675b±0.001 
0.677a±0.000 
0.678a±0.000 

 
10.11f±0.02 
10.43e±0.01 
10.74d±0.01 
11.07c±0.01 
11.09b±0.00 
11.14a±0.01 
11.15a±0.01 

ปจจัยเดี่ยว (ระยะเวลา ,สัปดาห) 
อะลูมิเนียมฟอยลx 0 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) x 0 
อะลูมิเนียมฟอยล x 2 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) x 2 
อะลูมิเนียมฟอยล x 4 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) x 4 

 
0.636±0.001 
0.636±0.001 
0.654±0.002 
0.655±0.001 
0.657±0.000 
0.678±0.000 

 
10.11±0.02 
10.11±0.02 
10.43±0.00 
10.44±0.02 
10.74±0.01 
10.74±0.01 
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ตารางภาคผนวกท่ี ฉ16 ( ตอ) 
 

ปจจัย 
 

คุณสมบัติของน้ํากระเทียมดองชนิดอัดกอน 
คากิจกรรมของน้ํา ปริมาณความชื้น 

รอยละ 
ชนิดของถุง x ระยะเวลา (สัปดาห) 
อะลูมิเนียมฟอยล x 6 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) x 6 
อะลูมิเนียมฟอยล x 8 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) x 8 
อะลูมิเนียมฟอยล  x 10 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) x 10 
อะลูมิเนียมฟอยล x 12 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE)x 12 

 
0.667±0.000 
0.668±0.001 
0.674±0.001 
0.676±0.001 
0.678±0.000 
0.677±0.001 
0.678±0.000 
0.678±0.000 

 
11.06±0.01 
11.08±0.00 
11.09±0.00 
11.09±0.01 
11.14±0.01 
11.14±0.01 
11.16±0.01 
11.14±0.00 

หมายเหตุ   คาท่ีแสดงในตารางเปนคาเฉล่ีย ± คาเบ่ียงเบนมาตรฐานจากการทดลอง 3 ซํ้า 
 a,b c.. ตัวอักษรกํากับท่ีแตกตางกันในแนวต้ังเดียวกนัแสดงความแตกตางกันของขอมูลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ฉ17 ผลของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการเก็บตอคาสี ของผลิตภัณฑน้ํา
กระเทียมดองชนิดอัดกอนเม่ือเก็บไว เม่ือเก็บในสภาวะเรง ท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส  

 
ปจจัย 

 

คาสีของน้ํากระเทียมดองชนิดอัดกอน 
คาความสวาง คาสีแดง-เขียว คาสีเหลือง-น้ําเงิน 

ปจจัยเดี่ยว (ชนิดของถุง) 
อะลูมิเนียมฟอยล 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) 

 
60.46±7.49 
60.44±7.48 

 
5.56±1.86 
5.57±1.84 

 
21.66±1.77 
21.67±1.75 
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ตารางภาคผนวกท่ี ฉ17 (ตอ) 

 
ปจจัย 

 

คาสีของน้ํากระเทียมดองชนิดอัดกอน 
คาความสวาง คาสีแดง-เขียว คาสีเหลือง-น้ําเงิน 

ปจจัยเดี่ยว (ระยะเวลา ,สัปดาห) 
0 
2 
4 
6 
8 
10 
12 

 
66.68a±0.25 
66.68a±0.20 
65.57b±0.15 
64.57c±0.09 
58.68d±0.08 
55.53e±0.03 
45.43f±0.03 

 
3.14g±0.005 
3.45f±0.02 
4.51e±0.05 
5.52d±0.08 
6.75c±0.03 
7.63b±0.04 
7.96a±0.04 

 
21.99c±0.28 
22.78b±0.51 
23.86a±0.18 
22.96b±0.14 
21.46d±0.18 
20.15e±0.11 
18.48f±0.10 

ชนิดของถุง x ระยะเวลา (สัปดาห) 
อะลูมิเนียมฟอยลx 0 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) x 0 
อะลูมิเนียมฟอยล x 2 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) x 2 
อะลูมิเนียมฟอยล x 4 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) x 4 
อะลูมิเนียมฟอยล x 6 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) x 6 
อะลูมิเนียมฟอยล x 8 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) x 8 
อะลูมิเนียมฟอยล  x 10 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) x 10 
อะลูมิเนียมฟอยล x 12 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) x 12 

 
66.68±0.28 
66.68±0.28 
66.71±0.25 
66.65±0.20 
65.56±0.21 
65.59±0.09 
64.57±0.13 
64.58±0.08 
58.74±0.06 
58.61±0.05 
55.50±0.02 
55.55±0.03 
45.43±0.02 
45.43±0.05 

 
3.14±0.005 
3.14±0.005 
3.45±0.02 
3.46±0.02 
4.48±0.06 
4.55±0.01 
5.51±0.12 
5.54±0.01 
6.77±0.02 
6.73±0.04 
7.63±0.03 
7.64±0.05 
7.98±0.04 
7.95±0.05 

 
21.99±0.32 
21.99±0.32 
22.81±0.80 
22.74±0.11 
23.72±0.03 
23.99±0.16 
23.06±0.07 
22.86±0.13 
21.42±0.05 
21.51±0.27 
20.25±0.01 
20.05±0.01 
18.39±0.04 
18.57±0.02 

หมายเหตุ   คาท่ีแสดงในตารางเปนคาเฉล่ีย ± คาเบ่ียงเบนมาตรฐานจากการทดลอง 3 ซํ้า 
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 a,b c.. ตัวอักษรกํากับท่ีแตกตางกันในแนวต้ังเดียวกนัแสดงความแตกตางกันของขอมูลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 

 
ตารางภาคผนวกท่ี ฉ18 ผลของชนิดบรรจภุัณฑและระยะเวลาการเก็บตอสมบัติทางประสาทสัมผัส
ดาน สี กล่ิน และการยอมโดยรวมของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนดิอัดกอนเม่ือเกบ็ไว เม่ือเก็บใน
สภาวะเรง ท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส  

 
ปจจัย 

 

สมบัติทางประสาทสัมผัสของน้ํากระเทียมดองชนิดอัดกอน 
สี กล่ิน  การยอมรับ

โดยรวม  
ปจจัยเดี่ยว (ชนิดของถุง) 

อะลูมิเนียมฟอยล 
ลามิเนต(Nylon/LLDPE) 

 
6.10±1.26 
6.37±1.46 

 
5.87±1.64 
6.10±1.71 

 
5.84±1.64 
5.79±1.54 

ปจจัยเดี่ยว (ระยะเวลา ,สัปดาห) 
0 
2 
4 
6 
8 
10 
12 

 
7.15a±1.43 
6.21b±0.98 
5.83b±0.80 
6.17b±1.66 
5.92b±1.53 
6.41b±1.24 
5.94b±1.37 

 
6.78a±1.47 

5.98abc±1.62 
5.99abc±1.43 
5.93bc±1.91 
6.20ab±1.84 
5.15c±1.74 
5.88bc±1.37 

 
6.02±1.68 
6.11±1.50 
6.36±1.22 
5.80±1.54 
5.69±1.85 
5.39±1.66 
5.34±1.47 

ชนิดของถุง x ระยะเวลา (สัปดาห) 
อะลูมิเนียมฟอยลx 0 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) x 0 
อะลูมิเนียมฟอยล x 2 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) x 2 
อะลูมิเนียมฟอยล x 4 
ลามิเนต(Nylon/LLDPE)  x 4 
อะลูมิเนียมฟอยล x 6 
ลามิเนต(Nylon/LLDPE)  x 6 

 
7.15±1.45 
7.15±1.45 
5.96±0.82 
6.47±1.08 
5.97±0.57 
5.69±0.98 
5.37±1.55 
6.52±1.99 

 
6.78±1.49 
6.78±1.49 
5.95±1.58 
6.01±1.70 
6.00±1.43 
5.99±1.46 
5.29±1.67 
6.56±1.96 

 
6.02±1.70 
6.02±1.70 
6.16±1.45 
6.06±1.59 
6.35±0.99 
6.38±1.44 
5.61±1.58 
6.00±1.53 
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ตารางภาคผนวกท่ี ฉ18 (ตอ)  
 

ปจจัย 
 

สมบัติทางประสาทสัมผัสของน้ํากระเทียมดองชนิดอัดกอน 
สี กล่ิน  การยอมรับ

โดยรวม  
ชนิดของถุง x ระยะเวลา (สัปดาห) 
อะลูมิเนียมฟอยล x 8 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) x 8 
อะลูมิเนียมฟอยล  x 10 
ลามิเนต(Nylon/LLDPE)  x 10 
อะลูมิเนียมฟอยล x 12 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) x 12 

 
5.47±1.57 
6.15±1.72 
5.53±1.63 
6.57±1.32 
5.82±1.59 
6.06±1.15 

 
5.94±1.85 
6.45±1.84 
5.08±1.77 
5.21±1.75 
6.07±1.30 
5.68±1.46 

 
5.74±1.94 
5.63±1.80 
5.60±2.02 
5.18±1.23 
5.43±1.68 
5.25±1.27 

หมายเหตุ   คาท่ีแสดงในตารางเปนคาเฉล่ีย ± คาเบ่ียงเบนมาตรฐานจากการทดลอง 3 ซํ้า 
 a,b c.. ตัวอักษรกํากับท่ีแตกตางกันในแนวต้ังเดียวกนัแสดงความแตกตางกันของขอมูลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
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ภาคผนวก ช 
การคํานวณคาใชจายในการผลิต 
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ภาคผนวก ช 
 

การคํานวณคาใชจายในการผลิต 
 

ตารางภาคผนวกท่ี ช1 แสดงราคาตอหนวยของวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตน้าํกระเทียมดองชนดิผงโดย
วิธีอบแหงแบบโฟมแมท 
 

รายการ ราคา(บาท)/หนวย จํานวนท่ีใช คิดเปนเงิน(บาท) 
น้ํากระเทียมดอง 

เมทโธเซล 
มอลโตเด็กซตริน 

 
750/1000กรัม. 
190/1000 กรัม 

 

1000 กรัม 
9  กรัม. 

100 กรัม. 
 

 
6.75 
19 

เปนเงิน 
แรงงานและเช้ือเพลิง 30% 
รวมตนทุนท้ังส้ินเปนเงิน 

25.75 
7.72 
33.47 

 
 

ผลผลิตท่ีได175 กรัมตอตนทุนการผลิต 33.47 บาท 
ตนทุนการผลิตน้ํากระเทียมดองชนิดผง 1000 กรัม  = 1000x33.47 
                                                                                           175 
 
                                                                                = 191.25 บาทตอกิโลกรัมผงแหง 
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ภาคผนวก ซ 
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนผงปรงุรสอาหาร 
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มผช. ๔๙๔/๒๕๔๗ 
 

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
ผงปรุงรสอาหาร 

 
๑. ขอบขาย 

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ีครอบคลุมเฉพาะผงปรุงรสอาหารท่ีมีเนื้อสัตวเปนสวนผสมอยูดวย 
บรรจุในภาชนะบรรจ ุ

๒. บทนิยาม 
ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภณัฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี ้
๒.๑ผงปรุงรสอาหาร หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีไดจากการนาํเนื้อสัตว เชน ไก หมู มาใหความรอนจน
แหง บดเปนผง ปรุงรสดวยเคร่ืองปรุงรสและเคร่ืองเทศ เชน น้ําตาล เกลือ กระเทียม พริกไทย โมโน
โซเดียม-แอล-กลูตาเมต (ผงชรส) 

๓. คุณลักษณะท่ีตองการ 
๓.๑ลักษณะท่ัวไป 
ตองเปนผง แหง ไมจับตัวเปนกอน 
๓.๒สี 
ตองมีสีท่ีดีตามธรรมชาติของสวนประกอบท่ีใช 
๓.๓กล่ินรส 
ตองมีกล่ินรสที่ดีตามธรรมชาติของสวนประกอบท่ีใช ปราศจากกล่ินรสอันท่ีไมพึงประสงค เชน 
กล่ินหืน กล่ินอับ กล่ินไหม รสขม 
๓.๔ส่ิงแปลกปลอม 
ตองไมพบส่ิงแปลกปลอมท่ีไมใชสวนประกอบท่ีใช เชน เสนผม ดิน ทราย กรวด ช้ินสวนหรือส่ิง
ปฏิกูลจากสัตว 
๓.๕ ความช้ืน 
ตองไมเกินรอยละ ๑๓ โดยน้ําหนกั 
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มผช. ๔๙๔/๒๕๔๗ 
 

๓.๖วอเตอรแอกทีวิต้ี 
ตองไมเกิน ๐.๖๕ 
หมายเหตุ วอเตอรแอกทีวิต้ี เปนปจจยัสําคัญในการคาดคะเนการเก็บอาหาร และเปนตัวบงช้ีถึง 
ความปลอดภยัของอาหาร โดยทําหนาท่ีควบคุมการอยูรอด การเจริญ และการสรางพิษของจุลินทรีย 
๓.๗ จุลินทรีย 
๓.๗.๑จํานวนจุลินทรียท้ังหมด ตองไมเกนิ ๑ ×๑๐๔โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม 
๓.๗.๒โคลิฟอรม โดยวิธีเอ็มพีเอ็น ตองนอยกวา ๓ ตอตัวอยาง ๑ กรัม 
๓.๗.๓ยีสตและรา ตองไมเกิน ๑๐๐ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม 

๔. สุขลักษณะ 
๔.๑สุขลักษณะในการทําผงปรุงรสอาหาร ใหเปนไปตามคําแนะนําตามภาคผนวก ก. 

๕. การบรรจุ 
๕.๑ใหบรรจผุงปรุงรสอาหารในภาชนะบรรจุท่ีสะอาด แหง ปดไดสนทิ และสามารถปองกันการ
ปนเปอนจากส่ิงสกปรกภายนอกได 
๕.๒น้ําหนักสุทธิของผงปรุงรสอาหารในแตละภาชนะบรรจุ ตองไมนอยกวาท่ีระบุไวท่ีฉลาก 

๖. เคร่ืองหมายและฉลาก 
๖.๑ท่ีภาชนะบรรจุผงปรุงรสอาหารทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจง
รายละเอียดตอไปนี้ใหเหน็ไดงาย ชัดเจน 

(๑) ช่ือเรียกผลิตภัณฑ เชน ผงปรุงรสอาหารรสไก ผงปรุงรสอาหารรสหมู 
(๒) สวนประกอบท่ีสําคัญ 
(๓) โมโนโซเดียม แอล-กลูตาเมต (ถามี) 
(๔) น้ําหนกัสุทธิ 
(๕) วัน เดือน ปท่ีทํา และวนั เดือน ปท่ีหมดอายุ หรือขอความวา “ควรบริโภคกอน (วัน 

เดือน ป)” 
(๖) ขอแนะนําในการบริโภคและเก็บรักษา 
(๗) ช่ือผูทํา หรือสถานท่ีทํา พรอมสถานท่ีต้ัง หรือเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียน 

ในกรณีท่ีใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยท่ีกําหนดไวขางตน 
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ประวัติผูเขียน 

 
 
ช่ือ   นางสาว คุมเกลา ตุลาดิลก 
 
 
วัน เดือน ปเกดิ    7 มกราคม 2524 
 
 
ประวัติการศึกษา   พ.ศ. 2542 สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย อ. เมือง จ. เชียงราย 
 

   พ.ศ. 2546 สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขา เทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
ประสบการณ  พ.ศ. 2546-2547 เจาหนาท่ีฝายวจิัยและพัฒนา  

บริษัทอุตสาหกรรมไทยบรรจุภณัฑ จํากัด (มหาชน) 
 
พ.ศ. 2547-2549 เจาหนาท่ีฝายวจิัยและพัฒนา  
บริษัท ยูนิลีเวอรไทยเทรดด้ิง 

 
 


