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          ตอคาปริมาณความช้ืนของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนิดผง 
4.6  แผนภูมิแสดงผลของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการเก็บ   63 
          ตอคาความสวางของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนิดผง 
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4.7  แผนภูมิแสดงผลของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการเก็บ   63 
          ตอคาสีแดง-เขียวของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนิดผง 
4.8  แผนภูมิแสดงผลของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการเก็บ   64 
          ตอคาสีเหลือง-น้ําเงินของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนิดผง 
4.9  แผนภูมิแสดงผลของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการเก็บตอคาการละลาย 65 
          ของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนดิผง 
4.10  แผนภูมิแสดงผลของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการเก็บ   65 
          ตอคาความสามารถในการคืนรูปของผลิตภัณฑน้าํกระเทียมดองชนิดผง 
4.11  แผนภูมิแสดงผลของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการเก็บ   66 
          ตอคาการกระจายตัวของผลิตภัณฑน้าํกระเทียมดองชนิดผง 
4.12  แผนภูมิแสดงผลของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการเก็บ   67 
         ตอลักษณะทางประสาทสัมผัสดาน สีของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนิดผง 
4.13  แผนภูมิแสดงผลของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการเก็บ   67 
          ตอลักษณะทางประสาทสัมผัสดานกล่ินของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนดิผง 
4.14  แผนภูมิแสดงผลของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการเก็บ   67 
         ตอการยอมรับโดยรวมของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนิดผง 
4.15  แผนภูมิแสดงผลของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการเก็บ   69 
          ตอคากิจกรรมของน้ํา ของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนิดอัดกอน 
4.16  แผนภูมิแสดงผลของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการเก็บตอปริมาณความช้ืน 70 
          ของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนดิอัดกอน 
4.17   แผนภูมิแสดงผลของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการเก็บตอคาสี   71 
          ของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนดิอัดกอน 
4.18  แผนภูมิแสดงผลของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการเก็บ   72 
          ตอลักษณะทางประสาทสัมผัสดาน สี ของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนดิอัดกอน 
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4.19  แผนภูมิแสดงผลของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการเก็บ    72 
          ตอลักษณะทางประสาทสัมผัสดาน กล่ิน ของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนดิอัดกอน 
4.20  แผนภูมิแสดงผลของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการเก็บ   73 
          ตอการยอมรับโดยรวม ของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนิดอัดกอน 
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สารบาญตารางภาคผนวก 
 

ตารางภาคผนวก                     หนา 
 
ฉ1  การวิเคราะหคาความแปรปรวนของ       112 
 ปริมาณมอลโตเด็กซทรินและปริมาณเมทโทเซล เค 4 เอ็ม  
 ตอคาความหนืดของสวนผสมน้ํากระเทียมดองสูตรหวาน 
 ดอง 2 เดือนและ 12 เดือน และนํ้ากระเทียมดองสูตรเค็ม  
 ดอง 7 เดือน 
ฉ2  การวิเคราะหคาความแปรปรวนของปริมาณมอลโตเด็กซทริน    112 
 และปริมาณเมทโทเซลตอคุณสมบัติของโฟมน้ํากระเทียมดอง 
 สูตรหวานระยะเวลาการดอง 2 เดือน 
ฉ3  การวิเคราะหคาความแปรปรวนของปริมาณมอลโตเด็กซทริน    112 
 และปริมาณเมทโทเซลตอคุณสมบัติของโฟมน้ํากระเทียมดอง 
 สูตรหวานท่ีระยะเวลาการดอง 12เดือน 
ฉ4  การวิเคราะหคาความแปรปรวนของปริมาณมอลโตเด็กซทริน    113 
 และปริมาณเมทโทเซลตอคุณสมบัติของโฟมน้ํากระเทียมดอง 
 สูตรเค็มระยะเวลา 7เดือน 
ฉ5 การวิเคราะหคาความแปรปรวนของชนิดของบรรจุภัณฑ    113 

และระยะเวลาการเก็บรักษาตอคากิจกรรมของน้ํา 
และปริมาณความช้ืนของน้ํากระเทียมดองผง 

ฉ6  การวิเคราะหคาความแปรปรวนของชนิดของบรรจุภัณฑ    113 
และระยะเวลาการเก็บรักษาตอคาสีของน้ํากระเทียมดองผง 

ฉ7  การวิเคราะหคาความแปรปรวนของชนิดของบรรจุภัณฑ    114 
และระยะเวลาการเก็บรักษาตอคุณสมบัติทางกายภาพของ 
น้ํากระเทียมดองผง 
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ฉ8 การวิเคราะหคาความแปรปรวนของชนิดของบรรจุภัณฑ    114 
และระยะเวลาการเก็บรักษาตอคุณสมบัติทางประสาทสัมผัส 
ของน้ํากระเทียมดองผง 

ฉ9  การวิเคราะหคาความแปรปรวนของชนิดของบรรจุภัณฑ    114 
และระยะเวลาการเก็บรักษาตอคากิจกรรมของน้ํา 
และปริมาณความช้ืนของน้ํากระเทียมดองชนิดอัดกอน 

ฉ10  การวิเคราะหคาความแปรปรวนของชนิดของบรรจุภัณฑ    115 
 และระยะเวลาการเก็บรักษาตอคาสีของน้ํากระเทียมดองชนิดอัดกอน 
ฉ11  การวิเคราะหคาความแปรปรวนของชนิดของบรรจุภัณฑ    115 
 และระยะเวลาการเก็บรักษาตอคุณสมบัติทางประสาทสัมผัส 

 ของน้ํากระเทียมดองชนดิอัดกอน 
ฉ12  ผลของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการเก็บตอคากิจกรรมของน้าํ  115 

ปริมาณความชื้นของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนดิผงเม่ือเก็บในสภาวะเรง 
  ท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 
ฉ13 ผลของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการเก็บตอคาสี ของผลิตภัณฑ  117 

น้ํากระเทียมดองชนิดผงเม่ือเก็บไว เม่ือเก็บในสภาวะเรง ท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 
ฉ14 ผลของชนิดของบรรจุภณัฑและระยะเวลาการเก็บ     118 

ตอคุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑน้าํกระเทียมดองชนิดผง 
เม่ือเก็บไว เม่ือเก็บในสภาวะเรงท่ีอุณหภมิู40 องศาเซลเซียส  

ฉ15  ผลของชนิดบรรจุภัณฑและระยะเวลาการเก็บ     120 
ตอสมบัติทางประสาทสัมผัสดาน สี กล่ินและการยอมโดยรวม 
ของน้ํากระเทียมดองชนดิผงเม่ือเก็บในสภาวะเรงท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 

ฉ16  ผลของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการเก็บตอคากิจกรรมของน้าํ  122 
และปริมาณความช้ืนของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนดิอัดกอน 
เม่ือเก็บในสภาวะเรงท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 
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 ฉ17  ผลของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการเก็บตอคาสี ของผลิตภัณฑ  123 
น้ํากระเทียมดองชนิดอัดกอนเม่ือเก็บไว เม่ือเก็บในสภาวะเรง 
ท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 

ฉ18 ผลของชนิดบรรจุภัณฑและระยะเวลาการเก็บตอสมบัติทางประสาทสัมผัส  125 
ดานสี กล่ิน และการยอมโดยรวมของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนดิอัดกอน  
เม่ือเก็บในสภาวะเรง ท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 

ช1    แสดงราคาตอหนวยของวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตน้ํากระเทียมดอง   128 
ชนิดผงโดยวิธีอบแหงแบบโฟมแมท 
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สารบาญภาพภาคผนวก 
 
รูปภาคผนวก                     หนา 

 
ก1 ลักษณะการเกิดโฟมเม่ือใชโมโนกลีเซอไรด ความเขมขนรอยละ 10   84 
ก2  ลักษณะการเกิดโฟมเม่ือใชโปรตีนถ่ัวเหลือง ความเขมขนรอยละ 20   84 
ก3 ลักษณะการเกิดโฟมเม่ือใชโปรตีนถ่ัวเหลืองตอเมทโธเซล    84 

ความเขมขนรอยละ2  
ก4 ลักษณะการเกิดโฟมเม่ือใชโมโนกลีเซอไรด ตอเมทโธเซล    84 

ความเขมขนรอยละ 2 
ก5  ลักษณะการเกิดโฟมเม่ือใชโปรตีนถ่ัวเหลืองตอ     84 

โมโนกลีเซอไรดความเขมขนรอยละ20 
ก6  ลักษณะการเกิดโฟมเม่ือใชเมทโธเซลความเขมขนรอยละ 0.8-1    84 
ก7  โฟมบีบเปนเสนบนถาดโปรงกอนนําไปอบแหง     85 
ก8  โฟมท่ีผานการอบแหง        85 
ก9  โฟมท่ีถูกขูดออกจากถาด        85 
ก10 ลักษณะของผงน้ํากระเทียมดองสูตรหวาน      85 
ก11 ลักษณะของผงน้ํากระเทียมดองสูตรเค็ม      85 
ก12 ลักษณะของผงน้ํากระเทียมดองเม่ือละลายน้าํ      85 
ก13  ลักษณะของน้าํกระเทียมดองชนิดอัดกอน      86 
ก14  ลักษณะของน้าํกระเทียมดองชนิดผงบรรจุในถุงอะลูมิเนยีมฟอยล   86 

และถุงลามิเนต 
ก15  ลักษณะของน้าํกระเทียมดองชนิดอัดกอนบรรจุในถุงอะลูมิเนยีมฟอยล   86 

และถุงลามิเนต 
ก16  ลักษณะของน้าํกระเทียมดองชนิดอัดกอนท่ีบรรจใุนถุงอะลูมิเนียมฟอยล   86 

และบรรจุในถุงลามิเนต ระยะเวลา 12 อาทิตย 
ก17  ลักษณะของน้าํกระเทียมดองชนิดผงท่ีบรรจใุนถุงอะลูมิเนยีมฟอยล   87 

และบรรจุในถุงลามิเนต ระยะเวลา 2 อาทิตย 



 ธ 

ก18  ลักษณะของน้าํกระเทียมดองชนิดผงท่ีบรรจใุนถุงอะลูมิเนยีมฟอยล   87 
และบรรจุในถุงลามิเนต ระยะเวลา 4 อาทิตย 

ก19  ลักษณะของน้าํกระเทียมดองชนิดผงท่ีบรรจใุนถุงอะลูมิเนยีมฟอยล   87 
และบรรจุในถุงลามิเนต ระยะเวลา 6 อาทิตย 

ก20  ลักษณะของน้าํกระเทียมดองชนิดผงท่ีบรรจใุนถุงอะลูมิเนยีมฟอยล   88 
และบรรจุในถุงลามิเนต ระยะเวลา 8 อาทิตย 

ก21  ลักษณะของน้าํกระเทียมดองชนิดผงท่ีบรรจใุนถุงอะลูมิเนยีมฟอยล   88 
และบรรจุในถุงลามิเนต ระยะเวลา 10 อาทิตย 

ก22  ลักษณะของน้าํกระเทียมดองชนิดผงท่ีบรรจใุนถุงอะลูมิเนยีมฟอยล   88 
และบรรจุในถุงลามิเนต ระยะเวลา 12 อาทิตย 

ค1  แสดง Standard curve glucose       94 
ค2  สารละลาย DPPH ในเมทานอล 50 % ท่ีอัตราสวน 0.025 กรัม    97 

ตอ เมทานอล 50% 1000 มิลลิลิตร 
ค3  ลักษณะของสีตัวอยางเม่ือเติมสารละลาย DPPH      98 
ค4  แสดง Standard curve gallic acid       100 
ค5  ลักษณะสีของกราฟมาตรฐาน       101 
ค6  การวัดปริมาณฟนอลิกท้ังหมด โดยเปนข้ันตอนหลังจากท่ีเติม    101 

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

 
 


