
 
บทท่ี 3 

อุปกรณและวิธีการทดลอง 
 

3.1 วัสดุและอุปกรณ 
3.1.1  วัตถุดิบท่ีใชในการทดลอง 

• น้ํากระเทียมดองสูตรหวานท่ีระยะเวลาการดอง 2 เดือน และ 12 เดือน และสูตรเค็ม         
ท่ีระยะเวลาการดอง 7 เดือน จาก บริษัท เอส แอนด เจโปรดักท จํากดั  

3.1.2  อุปกรณและสารเคมี 

• เมโทเซล (บริษัท วิกกี้เอนเตอรไพรซ จํากัด, กรุงเทพมหานคร)  

• โมโนกลีเซอไรด (Monoglyceride, บริษัท วิกกี้เอนเตอรไพรซ จํากัด, กรุงเทพมหานคร) 

• โปรตีนถ่ัวเหลือง(Soy protein isolate, บริษัท ฟูด อีควิปเมนท จํากัด,กรุงเทพมหานคร) 

• มอลโตเด็กซตริน DE 11.3 (Maltodextrin, บริษัท ยูเนี่ยน ซายน จํากัด, เชียงใหม) 

• DNS reagent  (บริษัท ซีทีแลปบอราตอร่ี จํากัด, นนทบุรี) 

• น้ําตาลกลูโคส (หจก .โอ . วี เคมีเคิล แอนด ซัพพลาย, เชียงใหม) 

• กรดซัลฟุริก (บริษัท ยูเนี่ยน ซายน จํากัด, เชียงใหม) 

• โซเดียมไฮดรอกไซด (บริษัท ยูเนี่ยน ซายน จํากัด, เชียงใหม) 

• ซิลเวอรไนเตรต (บริษัท ยูเนี่ยน ซายน จํากัด, เชียงใหม) 

• โปแตสเซียมโครเมต (บริษัท ซีทีแลปบอราตอร่ี จํากัด, นนทบุรี) 

• DPPH (Fluka, Germany) 

• Gallic acid (Fluka, Spain) 

• Folin-Ciocalteus (Merck, Germany) 

• Plate count agar (Merck, Germany) 

• Potato dextrose agar (Merck, Germany) 

• Tryptone (Merck, Germany) 

• กรดทาทาริก (Cario Erba Reagebti, Germany) 
3.1.3  บรรจุภัณฑ 

• ถุงอะลูมิเนียมฟอยล (OPP/PE/AL/PE/LLDPE)ขนาด 5x7 นิ้ว (สยามแพค,เชียงใหม) 

• ถุงลามิเนต (Nylon/LLDPE) ขนาด 5x8 นิ้ว (สยามแพค, เชียงใหม) 
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3.1.4 อุปกรณท่ีใชในการผลิต 

• อุปกรณเคร่ืองครัว 

• เคร่ืองช่ังน้ําหนักทศนยิมสองตําแหนง (Sartorius, model BP3100S, AG Gottingen 
Germany) 

• เทอรโมมิเตอรแบบแทงแกว 0-100 องศาเซลเซียส 

• ตูอบลมรอนแบบถาด (Tray drier : รุนสีทอง JR ริกกี้  ประเทศไทย) 

• เคร่ืองผสมอาหาร (Food mixer : Kitchen Aid, Model ULM-400, USA) 
3.1.5 อุปกรณท่ีใชวิเคราะหคุณภาพ 

• เคร่ืองวัดคาความเปนกรด-ดาง (pH meter : consort model C830, Belgium) 

• เคร่ืองวัดคาสีดวยระบบ CIE Lab ( Hunter Associates Laboratories Inc , USA) 

• เคร่ืองวัดปริมาณของแข็งท่ีละลายได (Hand refractometer : ATAGO  model N1 Brix 
O-32 , Japan)  

• เคร่ืองวัดปริมาณน้ําอิสระ (Thermoconstanter : Novasina model TH200, Axair ,AG , 
Switzerland)  

• เคร่ืองวัดความหนืด (Viscometer : Brookfield digital viscometer model LVDV-II+, 
Germany) 

• เคร่ืองวัดคาการดูดกลืนแสง (UV/VIS Spectrophotometer : Biomate , Model V-530 , 
England) 

• เคร่ือง  Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS ; GC 6890 Agilent 
Technologies)   

• หมอนึ่งความดัน (Autoclave : Gallenkamp model AUX-700-010, England) 

• ตูควบคุมอุณหภูมิสําหรับเก็บอาหารเล้ียงเช้ือ (Oven : Kottermann model 2711, 
Germany) 

• ตูบมเช้ิอ (Incubater Gallenkamp, England) 

• ชุดภาชนะโลหะสําหรับหาความช้ืน (moisture can ) 

• ตูอบแบบลมรอน (Hot air oven : Termaks model T111UV, Bergen-Norway) 

• ชุดอุปกรณทดสอบชิม 

• แบบสอบถามสําหรับประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
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3.2  ขั้นตอนการทดลอง    
ตอนท่ี 1 สมบัติทางเคมีและกายภาพของนํ้ากระเทียมดอง 

วิเคราะหสมบัติกายภาพและทางเคมีของตัวอยางน้ํากระเทียมดอง 2 สูตร คือ สูตรหวาน  
ท่ีระยะเวลาการดอง 2 และ 12 เดือน  และสูตรเค็ม ท่ีระยะเวลาการดอง 7 เดือน ดังตอไปนี้ 

-วัดคาความเปนกรด-ดาง  ดวยเคร่ืองวัดคาพเีอช  
-วัดคาสีดวยระบบ CIE Lab ( L , a* และ b*)  ดวยเคร่ืองวัดคาสี 
-วัดปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดโดยใช Hand refractometer  
-วัดปริมาณนํ้าตาลรีดวิซและน้ําตาลท้ังหมด (AOAC, 2000) 
-วัดปริมาณเกลือโซเดยีมคลอไรด  (AOAC, 2000 . Mohr method) 
-วัดคาความสามารถในการยบัยั้งสาร DPPH  (Deepa et al, 2006)  
-วัดปริมาณฟนอลิกท้ังหมด (Guanghou et al, 2005) 

ตอนท่ี 2 สภาวะและวิธีการผลิตน้ํากระเทียมดองชนิดผงโดยวิธีการอบแหงแบบโฟมแมท 
2.1 ชนิดและความเขมขนท่ีเหมาะสมของสารท่ีกอใหเกิดโฟมในการผลิตน้ํากระเทียมดองผง            

 การทดลองแปรสารท่ีทําใหเกิดโฟม 6 ชนิด คือ (1) เมทโธเซล รอยละ0.2-1.2 (2)โมโนกลี-
เซอไรด รอยละ10 (3)โปรตีนถ่ัวเหลือง รอยละ20 (4)โปรตีนถ่ัวเหลืองตอเมทโธเซล ท่ีอัตราสวน 1:1  
รอยละ 2 โดยนํ้าหนัก (5)โปรตีนถ่ัวเหลืองตอโมโนกลีเซอไรดท่ีอัตราสวน 1:1 รอยละ2 โดยนํ้าหนัก 
และ (6)โมโนกลีเซอไรด ตอ เมทโธเซล ท่ีอัตราสวน 1:1 รอยละ20 โดยนํ้าหนัก โดยวิธีการเตรียมสาร  
ท่ีกอให เกิดโฟมท้ัง  6 ชนิดและวิธีการตีโฟมประยุกตตามวิธีการของวัชรีและรัตนา  (2543)     
และกฤต (2548)โดยเตรียมในรูปของสารละลายใหมีความเขมขนรอยละ0.4-3โดยนํ้าหนัก เปน
การศึกษาเบ้ืองตนเพื่อหาความเขมขนของสารท่ีกอใหเกิดโฟมท่ีเหมาะสมจากน้ันนําสารละลายท่ี
เตรียมไดแตละชนิดมาเติมในนํ้ากระเทียมดอง เพื่อหาปริมาณตํ่าสุดท่ีสามารถทําใหเกิดโฟมไดนํา
สวนผสมไปตีปนดวยหัวตีแบบตระกรอในเคร่ืองผสมอาหารท่ีความเร็วสูงสุดเปนเวลา 10 นาที  
ทดสอบสมบัติในการเกิดโฟมและความคงตัวของโฟมท่ีได  ดังนี้ 

- ความคงตัวของโฟม ตามวิธี draninage method (Sauter and Montoure, 1972) 
- ความหนาแนนของโฟม (ดัดแปลงจากวิธีของ Akintoye and Oguntunde, 1991)   
- คา overrun ของโฟม (Kirk and Sawyer, 1991) 

วิเคราะหขอมูลดานสมบัติในการโฟมและสมบัติของโฟมน้ํากระเทียมดอง โดยการ            
วางแผนการทดลองแบบCRD ทดลอง3 ซํ้าเม่ือพบความแตกตางจะเปรียบเทียบคาเฉล่ียดวยวิธี            
Duncan ‘s  New Multiple Range Test โดยพิจารณาเลือกชนิดของโฟมที่เหมาะสมจากปริมาณของ
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สารละลายของสารกอใหเกิดโฟมท่ีใชตีน้ํากระเทียมดองซ่ึงใชปริมาณของสารกอโฟมนอยท่ีสุด   
และทําใหเกิดโฟมท่ีมีความคงตัวมากท่ีสุด เพื่อนําไปใชในการทดลองตอไป 

 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  3.1  ข้ันตอนการศึกษาชนิดและความเขมขนท่ีเหมาะสมของสารท่ีกอใหเกิดโฟมในการผลิตน้ํา
กระเทียมดองผง 

 
 
 
 
 
 
 
 

น้ํากระเทียมดอง

เติมสารกอโฟม 6 ชนิด 
- เมทโธเซล (Methocel) 
- โมโนกลีเซอรไรด (Monoglyceride) 
- โปรตีนถ่ัวเหลือง (Soy Protein) 
- เมทโธเซล : โปรตีนถ่ัวเหลือง (1:1) 
- เมทโธเซล : โมโนกลีเซอรไรด (1:1) 
- โปรตีนถ่ัวเหลือง : โมโนกลีเซอรไรด (1:1)  

ทดสอบสมบัติทางกายภาพของโฟมท่ีได 

เลือกชนิดและความเขมขนของสารท่ีทําใหเกิดโฟมท่ีเหมาะสม 
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2.2  ผลของปริมาณมอลโตเด็กซตรินและปริมาณเมทโธเซลท่ีมีตอสมบัติการเกิดโฟมของ                 
น้ํากระเทียมดอง                  

เตรียมโฟมของน้ํากระเทียมดองตามวิธีการดังขอ 2.1 โดยแปรปริมาณมอลโตเด็กซ-
ทรินเปน 5 ระดับ คือ 0, 5, 10, 15 และ 20 กรัม และปริมาณของเมทโธเซลเปน 3 ระดับ คือ ท่ีความ
เขมขนรอยละ 0.8, 0.9 และ 1.0 การเตรียมโฟม โดยการตีปนสารละลายโฟมดวยความเร็วสูงสุด     
เปนเวลา 10 นาที  ทดสอบสมบัติโฟมของน้ํากระเทียมดอง ดังนี้ 

สมบัติทางกายภาพของสารละลายโฟม   
- วัดคาสีดวยระบบ CIE Lab (L, a* และb*)   
- วัดคาความหนดืโดยใช Viscometer  
 สมบัติทางกายภาพของโฟมน้ํากระเทียมดองท่ีไดจากการตีปน  
- ความคงตัวของโฟม ตามวิธี draninage method (Sauter and Montoure, 1972) 
- ความหนาแนนของโฟม (ดัดแปลงจากวิธีของ Akintoye and Oguntunde, 1991)   
- คา overrun ของโฟม (Kirk and Sawyer, 1991) 

วิเคราะหขอมูลดานสมบัติทางกายภาพของสารละลายโฟมและสมบัติของโฟมน้ํากระเทียม
ดองโดยการวางแผนการทดลองแบบ Factorial in Completely Randomized Design ขนาด 5 x 3    
ทดลอง 3 ซํ้า โดยปจจัยท่ีศึกษา คือ ปริมาณมอลโตเด็กซทริน และปริมาณของสารเมทโธเซล วิเคราะห
ขอมูลทางสถิติโดยการวิเคราะหคาความแปรปรวน เม่ือพบความแตกตางจะเปรียบเทียบคาเฉล่ียดวยวิธี       
Duncan ‘s  New Multiple Range Test  พิจารณาเลือกระดับความเขมขนของสารกอโฟม และปริมาณ
มอลโตรเด็กซตรินท่ีมีความเปนไปไดตอการเกิดโฟมท่ีระดับตํ่าท่ีสุดคือ ปริมาณสารกอโฟมท่ีเติมลง
ในน้ํากระเทียมดองในสัดสวนท่ีนอยท่ีสุด ท่ีทําใหโฟมเกิดความคงตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 24

2.3  สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้าํกระเทียมดองชนิดผงโดยการทําแหงแบบโฟม-แมท 
เตรียมโฟมของน้ํากระเทียมดองตามวิธีการดังขอ 2.1 ดวยสูตรท่ีเลือกไดจากขอ 2.2 

จากนั้นอบแหงโฟมน้ํากระเทียมดองท่ีไดในตูอบลมรอนแบบถาดโดยแปรอุณหภูมิเปน3 ระดับคือ 
50, 60 และ 70 องศาเซลเซียส 

วิเคราะหสมบัติของผลิตภัณฑท่ีไดหลังการอบแหงแบบโฟมแมทดังนี ้
ปริมาณความชื้น (AOAC, 2000 Method 390.15 (4.1.06)) 
สมบัติทางกายภาพ 
- ปริมาณนํ้าอิสระ (aw )  โดยใช Thermoconstanter  
- คาสีวัดดวยระบบ CIE Lab ( L, a* และb*) ดวยเคร่ืองวัดคาสี 
- การกระจายตัว (Dispersibility) โดยวัดคาการดูดกลืนแสงภายหลังการละลาย  

(Al-Kahtani and Hassan, 1990) 
- ความสามารถในการละลาย (Al-Kahtani and Hassan , 1990) 
- วัดคาความสามารถในการยับยั้งสาร DPPH (Deepa et al, 2006) และปริมาณ    

ฟนอลิกท้ังหมด (Guanghou et al, 2005) 
สมบัติทางประสาทสัมผัส 
- การประเมินสมบัติทางประสาทสัมผัสดานสี  กล่ินกระเทียมดอง  และ            

กายอมรับโดยรวม โดยนําน้ํากระเทียมดองผงมาละลายนํ้าท่ีอุณหภูมิหอง    
คนจนละลายเทใสถวยพลาสติกสีขาวปริมาตร20 มิลลิลิตรตอตัวอยาง เสนอ      
ใหผูทดสอบชิมจํานวน 50 คนใชแบบสอบถามชนิดสเกลทดลอง 2 ซํ้า  

 วิเคราะหขอมูลดานปริมาณความช้ืนและสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดอง
ผง โดยการวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design ทดลอง 3 ซํ้า โดยปจจัยท่ีศึกษา 
คือ อุณหภูมิท่ีใชในการอบแหง สวนสมบัติทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองผง
วางแผนการทดลองแบบ  Randomized Complete Block Design ทดลอง 2 ซํ้า วิเคราะหขอมูลทางสถิติ
โดยการวิเคราะหคาความแปรปรวน เม่ือพบความแตกตางจะเปรียบเทียบคาเฉล่ียดวยวิธี Duncan ‘s New -
Multiple Range Test ขอมูลท่ีไดจากวิเคราะหปริมาณความช้ืน  สมบัติทางกายภาพ และสมบัติทาง
ประสาทสัมผัส จะใชในการพิจารณาเลือกอุณหภูมิท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการทําแหงผลิตภัณฑน้ํา
กระเทียมดองผง 
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รูปท่ี  3.2  ข้ันตอนการศึกษาผลของปริมาณมอลโตเด็กซตรินและปริมาณเมทโธเซลที่มีตอสมบัติ

การเกิดโฟมของน้ํากระเทียมดอง 
 
 
 

เลือกระดับความเขมขนของสารกอโฟมและปริมาณมอลโตรเดร็กตริน                  
ท่ีมีความเปนไปไดตอการเกดิโฟมท่ีระดับตํ่าท่ีสุด 

นําโฟมท่ีไดจากการตีเขาอบในตูอบลมรอนแบบถาด โดยใชอุณหภูมิ 3 ระดับ 
 คือ 50, 60 และ 70 องศาเซลเซียส 

นําผลิตภัณฑท่ีไดหลังการอบแหงแบบโฟมแมทวิเคราะห 
สมบัติทางกายภาพ และ สมบัติทางประสาทสัมผัส 

นํ้ากระเทียมดอง 2 เดือน + มอลโต
เด็กซทริน  5 ระดับ ( 0 ,5 ,10 ,15 และ
20 g)  + เมทโธเซล 3 ระดับ         
(รอยละ 0.8, 0.9 และ 1) 

นํ้ากระเทียมดอง 7 เดือน + มอลโต
เด็กซทริน  5 ระดับ ( 0 ,5 ,10 ,15 และ
20 g) + เมทโธเซล 3 ระดับ 
 ( รอยละ 0.8, 0.9 และ 1) 

นํ้ากระเทียมดอง 12 เดือน + มอลโต
เด็กซทริน  5 ระดับ ( 0 ,5 ,10 ,15 และ
20 g) + เมทโธเซล 3 ระดับ  
( รอยละ 0.8, 0.9 และ 1) 

นําของผสมมาวิเคราะหสมบัติทางกายภาพ 

ใชเวลาในการตีปนโฟม ดวยเคร่ืองผสมอาหารความเร็วสูงสุด เปนเวลา 10 นาที 

นําโฟมมาวิเคราะหสมบัติทางกายภาพ 
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2.4  การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีดานกล่ินของนํ้ากระเทียมดองชนดิผงเปรียบเทียบกับ             
น้ํากระเทียมดองสด 

เตรียมโฟมของน้ํากระเทียมดองตามวิธีการดังขอ 2.1 ดวยสูตรท่ีเลือกไดจากขอ 2.2 จากนั้น
อบแหงโฟมน้ํากระเทียมดองท่ีไดในตูอบลมรอนแบบถาด โดยใชอุณหภูมิท่ีเลือกไดจากขอ 2.3  
วิเคราะหองคประกอบทางเคมีดานกล่ินของน้ํากระเทียมดองชนิดผง เปรียบเทียบ กับน้ํากระเทียมดอง
สด โดยใชเคร่ือง Gas chromatography-mass spectrometry อุณหภูมิขาเขาของ Gas chromatography 
คือ 250 องศาเซลเซียส Solid Phase Microextraction ใชตัวอยาง100 ไมโครลิตรดวยวิธี Headspace 
SPME sampling ท่ี อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส 60 นาที และใช กาซฮีเลียมเปนตัวพา อัตราการไหล
คือ 1 มิลลิลิตรตอนาที คอลัมนท่ีใช คือ AT-5MS ขนาด 30 เมตร x เสนผาศูนยกลาง 0.25 มิลลิเมตร 
หนา 0.25ไมโครเมตร อุณหภูมิของ MS Quadrupole คือ 150 องศาเซลเซียส อุณหภูมิของ MS Source 
คือ 230 องศาเซลเซียส 
2.5  ผลของปริมาณเนื้อกระเทียมดองท่ีมีตอสมบัติทางประสาทสัมผสัของผลิตภณัฑน้ํา
กระเทียมดองชนิดผง 

เตรียมโฟมของน้ํากระเทียมดองตามวิธีการดังขอ 2.1 ดวยสูตรท่ีเลือกไดจากขอ 2.2 จากนั้น
อบแหงโฟมน้ํากระเทียมดอง และเนื้อกระเทียมดองบดละเอียดในตูอบลมรอนแบบถาด โดยใช
อุณหภูมิท่ีเลือกไดจากขอ 2.3 โดยอบแยกสวนกัน โดยเนื้อกระเทียมดองบดอบแหงอบท่ีอุณหภูมิ 
70 องศาเซลเซียส เวลา 4 ช่ัวโมง หลังจากการอบแหงนําน้ํากระเทียมดองชนิดผงที่ไดมาผสม       
กับเนื้อกระเทียมดองอบแหง โดยแปรอัตราสวนของน้ํากระเทียมดองผงตอเนื้อกระเทียมดองบด
เปน 1:1 1:2 และ 2:1โดยน้ําหนักแหง ตามลําดับ จากน้ันผสมนํ้ามันพืชลงไปปริมาณ 5 กรัม         
ตอสวนผสม 500 กรัม เพื่อใหสวนผสมสามารยึดเกาะกันไดนํามาอัดกอนโดยใสลงไปในบล็อกท่ี
ใชทําน้ําแข็งซ่ึงใชกระดาษไขรองกอนท่ีจะอัดสวนผสมลงไป จากนั้นเม่ือสวนผสมอัดเปนกอนตาม
ตองการแลวจึงนําออกมาจากบล็อก และหอดวยอะลูมิเนียมฟอยลกอนนําไปทดสอบทางประสาท
สัมผัสตอไป 

- การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยนําน้ํากระเทียมดองผง ตอ เนื้อกระเทียมดอง
บดอบแหง ในอัตราสวนตางๆ มาละลายน้ําท่ีอุณหภูมิหอง คนจนละลายเทใสถวยพลาสติกสีขาว
ปริมาตร 20 มิลลิลิตรตอตัวอยางเสนอใหผูทดสอบชิมจํานวน 20 คน โดยดูลักษณะ สี ความเปนเนื้อ
เดียวกัน ความหนืด ความมี body รสหวาน กล่ินกระเทียมดอง และการยอมรับโดยรวม จากนั้น    
ทําการเลือกสูตรท่ีทําใหกล่ินของน้ํากระเทียมดองผงใกลเคียงกับน้ํากระเทียมดองสดมากท่ีสุด      
วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design ทดลอง 2 ซํ้า วิเคราะหขอมูลทางสถิติ
โดยการวิเคราะหคาความแปรปรวน เม่ือพบความแตกตางจะเปรียบเทียบคาเฉล่ียดวยวิธี Duncan 's  New - 
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Multiple Range Test จากนั้นสรางแผนภูมิแสดงเคาโครงผลิตภัณฑของน้ํากระเทียมดองสูตรเค็มตอ
เนื้อกระเทียมดองบดสูตรท่ีเลือก เพื่อใชในการพิจารณาเลือกอัตราสวนของน้ํากระเทียมดองผงตอ 
ปริมาณเนื้อกระเทียมดองอบแหงท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
ตอนท่ี 3 ผลของชนิดของบรรจุภัณฑท่ีมีตอสมบัติทางเคมี กายภาพและดานประสาทสัมผัสของ
ผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนิดผงและอัดกอน 
 จากน้ันนําสูตรน้ํากระเทียมดองชนิดผงท่ีผสมเนื้อกระเทียมดองอบแหงท่ีคัดเลือกได          
ในขอ 2.5 และนํ้ากระเทียมดองชนิดผงท่ีอบแหงโดยใชอุณหภูมิท่ีคัดเลือกได จากขอ 2.3 มาบรรจุ   
ในบรรจุภัณฑ 2 ชนิด คือ ถุงอะลูมิเนียมฟอยล และถุงลามิเนต (Nylon/LLDPE) เก็บในสภาวะเรงท่ี
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 12 สัปดาหโดยสุมตัวอยางเพื่อทดสอบสมบัติดานตางๆ 
ทุกๆ 2 อาทิตยโดยวัดปริมาณความช้ืน สมบัติทางทางกายภาพ และสมบัติทางประสาทสัมผัส เพื่อหา
อายุการเก็บของผลิตภัณฑดังนี้ 

ปริมาณความชื้น (AOAC, 2000 Method 390.15 (4.1.06)) 
สมบัติทางกายภาพ 
- ปริมาณนํ้าอิสระ (aw ) ดวยเคร่ือง Thermoconstanter  
- คาสีวัดดวยระบบ CIE Lab ( L, a* และb*) ดวยเคร่ืองวัดคาสี 
- การกระจายตัว (Dispersibility) โดยวัดคาการดูดกลืนแสงภายหลังการละลาย  

(AL-Kahtani and Hassan, 1990) 
วิเคราะหขอมูลดานปริมาณความชื้นและสมบัติทางกายภาพ วางแผนการทดลองแบบ  

Factorial in Complete Block Design ขนาด 2x7 ทดลอง 3 ซํ้า โดยปจจัยท่ีศึกษา คือ ชนิดของบรรจุ-
ภัณฑ และระยะเวลาในการเก็บรักษา วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยการวิเคราะหคาความแปรปรวน     
เม่ือพบความแตกตางจะเปรียบเทียบคาเฉล่ียดวยวิธี Duncan ‘s  New Multiple Range Test พิจารณาเลือก
ชนิดของบรรจุภัณฑ และระยะเวลาในการเก็บท่ีทําใหผลิตภัณฑมีความคงตัวมากท่ีสุด 

สมบัติทางประสาทสัมผัส 
-    ประเมินสมบัติทางประสาทสัมผัสดาน สี กล่ินกระเทียมดอง และการยอมรับ

โดยรวม โดยนําน้ํากระเทียมดองผงมาละลายน้ําท่ีอุณหภูมิหอง คนจนละลายเทใสถวยพลาสติกสี
ขาวปริมาตร 20 มิลลิลิตรตอตัวอยาง เสนอใหผูทดสอบชิมจํานวน 20 คนใชแบบสอบถามชนิด
สเกล ทดลอง 2 ซํ้า วิเคราะหขอมูลดานสมบัติทางประสาทสัมผัส วางแผนการทดลองแบบ Factorial- 
in Randomized Complete Block Design ขนาด 2x7 ทดลอง 2 ซํ้า วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยการ
วิเคราะหคาความแปรปรวน เม่ือพบความแตกตางจะเปรียบเทียบคาเฉล่ียดวยวิธี  Duncn ‘s New Multiple 
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Range Test พิจารณาเลือกชนิดของบรรจุภัณฑ และระยะเวลาในการเก็บ ท่ีทําใหผลิตภัณฑมีลักษณะ
ทาง สี กล่ิน และการยอมรับโดยรวมดีท่ีสุด 


