
 
บทท่ี 4 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

4.1  สมบัติทางเคมีและกายภาพของนํ้ากระเทียมดองและกิจกรรมในการเปนสารปองกันการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและปริมาณฟนอลิกท้ังหมดของน้ํากระเทียมดองสด 

การทดลองวิเคราะหสมบัติกายภาพและทางเคมีและกิจกรรมในการเปนสารปองกันการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน และปริมาณฟนอลิกท้ังหมดของตัวอยางน้ํากระเทียมดอง 2 สูตร คือ สูตรหวาน 
ท่ีระยะเวลาการดอง 2 และ 12 เดือน และสูตรเค็มท่ีระยะเวลาการดอง 7 เดือน ไดผลดังตารางท่ี 4.1-4.3
ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.1  สมบัติทางกายภาพดานสีของน้ํากระเทียมดองสูตรหวานและสูตรเค็ม 

หมายเหตุ   คาท่ีแสดงในตารางเปนคาเฉล่ีย+สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานจากการทดลอง  3 ซํ้า 
a,b,c  ตัวอักษรกํากับท่ีแตกตางกันในแนวต้ังเดียวกนัแสดงความแตกตางกันของขอมูลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 

จากการวัดคาสีของตัวอยางน้ํากระเทียมดอง พบวา น้ํากระเทียมดองสูตรหวาน และ       
สูตรเค็มท่ีระยะเวลาการดองเพ่ิมข้ึน มีคาความสวาง คาสีแดง-เขียว และคาสีเหลือง-น้ําเงิน    
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)โดยสูตรหวานท่ีระยะเวลาการดอง 2 เดือน จะมีสี
เหลืองออน แตเม่ือระยะเวลาการดองมากข้ึนจะมีสีเหลืองเขมอมน้ําตาลมากข้ึน จากคาความสวางท่ี
ลดลง และความเปนสีแดง และสีเหลืองท่ีเพิ่มมากข้ึน เชนเดียวกับ สูตรเค็มท่ีระยะเวลาการดองมาก
ข้ึน จะมีสีเหลืองเขมอมน้ําตาล แตสีจะออนกวาน้ํากระเทียมดองสูตรหวาน ท่ีระยะเวลาการดอง 12 
เดือน (ตารางท่ี 4.1) เนื่องมาจาก อาจเกิดสารสีน้ําตาลท่ีอาจเกิดจากสารประกอบพวกฟนอลิกใน             

น้ํากระเทียมดอง  
 

ระยะเวลาดอง
(เดือน) 

คาสี 

คาความสวาง 
 (L) 

คาสีแดง-เขียว  
(a*) 

คาสีเหลือง-น้ําเงิน  
    (b*) 

สูตรหวาน  2 57.43a±1.01 -1.00a±0.33 1.51c±0.11 

สูตรหวาน 12 49.36c±0.51 -2.49c±0.07 14.88a±0.18 
สูตรเค็ม  7 50.67b±0.38 -2.16b±0.04 10.20b±0.08 
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น้ํากระเทียมดองเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันระหวางการดอง โดยมีออกซิเจนเปนตัวเรง รวมท้ังการ
เปล่ียนพีเอช (ตารางท่ี  4.2) ซ่ึงจะมีผลกระทบตอสีของผลิตภัณฑอาหารได (นิธิยา, 2544)  

 
ตารางท่ี 4.2 สมบัติทางเคมีของน้ํากระเทียมดองสูตรหวานและสูตรเค็ม 

หมายเหตุ  คาท่ีแสดงในตารางเปนคาเฉล่ีย ± คาเบ่ียงเบนมาตรฐานจากการทดลอง 3 ซํ้า 
ns  ไมมีความแตกตางในแนวต้ังเดยีวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
a,b,c ตัวอักษรกํากับท่ีแตกตางกันในแนวต้ังเดียวกันแสดงความแตกตางกันของขอมูลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 

จากการวิเคราะห สมบัติทางเคมีของนํ้ากระเทียมดองสูตรหวานและสูตรเค็ม พบวา          
น้ํากระเทียมดองสูตรหวาน มีการเปล่ียนแปลงสมบัติทางเคมี เม่ือระยะเวลาการดองมากข้ึน โดยมี        
คาความเปนกรดลดลง และมีปริมาณของแข็งท่ีละลายไดเพิ่มมากข้ึน แตมีปริมาณนํ้าตาลรีดิวซ
ลดลง สวนน้ํากระเทียมดองสูตรเค็มมีคาความเปนกรดนอยท่ีสุด แตมีปริมาณของแข็งท่ีละลายได
มากท่ีสุด  เนื่องจากปริมาณเกลือท่ีใส เพิ่มเขาไป  สวนปริมาณนํ้าตาลรีดิวซใกล เ คียงกับ                   
น้ํากระเทียมดองสูตรหวาน และนํ้ากระเทียมดองท้ัง 2 สูตรมีปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดท่ีไมแตกตางกัน  

 
ตารางท่ี 4.3 กจิกรรมในการเปนสารปองกนัการเกดิปฏิกริิยาออกซิเดชันและปริมาณฟนอลิก
ท้ังหมดของน้าํกระเทียมดองสด 

ผลิตภัณฑ คาความสามารถในการยับยัง้สาร
DPPH  (รอยละ) 

ปริมาณฟนอลิกท้ังหมด 
(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 

น้ํากระเทียมดองสด 50.54±2.50 16.19±1.66 
หมายเหตุ   คาท่ีแสดงในตารางเปนคาเฉล่ีย ± คาเบ่ียงเบนมาตรฐานจากการทดลอง 3 ซํ้า 

นํ้ากระเทียมดอง 
 

ความเปน 
กรด-ดาง 

ปริมาณของแข็ง
ที่ละลายได 

(องศาบริกซ) 

ปริมาณเกลือ 
(รอยละ) 

ปริมาณนํ้าตาล
รีดิวซ 

(กรัม /มิลลิลิตร) 

ปริมาณนํ้าตาล
ทั้งหมดns 

(กรัม /มิลลิลิตร) 

สูตรหวาน 
(ดอง 2 เดือน) 

3.69c±0.05 11.10c±0.00 5.34c±0.07 6.74a±1.62 9.44±1.11 

สูตรหวาน 
(ดอง 12 เดือน) 

4.20b±0.02 13.20b±0.00 6.04 b±0.70 4.87b±0.85 10.16±0.55 

สูตรเค็ม 
(ดอง 7 เดือน) 

4.37a±0.04 22.30a±0.00 10.35a±0.16 5.95ab±1.34 9.47±1.10 
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จากผลการทดลองหากิจกรรมในการเปนสารปองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน          
และปริมาณฟนอลิกท้ังหมด พบวา น้ํากระเทียมดองสด มีคากิจกรรมในการเปนสารปองกันการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและปริมาณฟนอลิก แสดงใหเห็นวาการดองกระเทียม ซ่ึงเปนกระบวนการ
ถนอมอาหารนั้น อาจจะสามารถสกัดเอาสารปองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน และปริมาณ         
ฟนอลิกในกระเทียมสดออกมาไดแตองคประกอบท่ีไดอาจจะไมสูงเทาในกระเทียมสด  

 
4.2  สภาวะและวิธีการผลิตน้าํกระเทียมดองชนดิผงโดยวิธีการอบแหงแบบโฟม-แมท 
4.2.1  ชนิดและความเขมขนท่ีเหมาะสมของสารท่ีกอใหเกิดโฟมในการผลิตน้าํกระเทียมดองผง 

การทดลองแปรสารท่ีทําใหเกิดโฟม6 ชนิด  คือ(1) เมทโธเซล(2)โมโนกลีเซอไรด            
(3)โปรตีนถ่ัวเหลือง(4)โปรตีนถ่ัวเหลืองตอเมทโธเซล ท่ีอัตราสวน1:1 (5)โปรตีนถ่ัวเหลืองตอโม-
โนกลีเซอไรด ท่ีอัตราสวน1:1 (6)โมโนกลีเซอไรดตอเมทโธเซล ท่ีอัตราสวน1:1 ผลการทดลอง     
ท่ีไดดังแสดงในตารางท่ี  4.4 
ตารางท่ี 4.4  ผลของชนิดและความเขมขนของสารท่ีกอใหเกิดโฟมท่ีมีตอสมบัติการเกิดโฟมของน้าํ
กระเทียมดอง 

ชนิดของสารท่ีกอใหเกิดโฟม ความเขมขน 
(รอยละ) 

ความหนาแนน 
(กรัม/ลูกบาศ
เซ็นติเมตร) 

Overrun  
(รอยละ) 

เมทโธเซล 0.2 0.114 h±0.011 800.75 c±75.80 
เมทโธเซล  0.4 0.092 fg±0.004 1014.20 a±44.93 
เมทโธเซล 0.6 0.103 g±0.002 890.65 b±38.90 
เมทโธเซล  0.8 0.117 fg±0.008 775.61 b±80.79 
เมทโธเซล  1.0 0.127 ef±0.009 711.55 b±63.89 
เมทโธเซล  1.2 0.150 d±0.01 553.64 cd±27.71 

โมโนกลีเซอไรด  10 0.967 b±0.008 1.17 f±13.94 
โปรตีนถ่ัวเหลือง  20  1.00 a±0.008 0.01 f±13.94 

โปรตีนถ่ัวเหลือง :  เมทโธเซล  2  0.140 de±0.008 621.15 c±13.94 
โปรตีนถ่ัวเหลือง : โมโนกลีเซอไรด  20 0.159 d±0.008 516.17 d±13.94 
โมโนกลีเซอไรด :   เมทโธเซล   2  0.273 c±0.008 244.05 e±13.94 

หมายเหตุ    คาท่ีแสดงในตารางเปนคาเฉล่ีย ± คาเบ่ียงเบนมาตรฐานจากการทดลอง 3 ซํ้า 
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a,b ,c… ตัวอักษรกํากับท่ีแตกตางกันในแนวต้ังเดียวกนัแสดงความแตกตางกันของขอมูลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 
ตารางท่ี 4.5  ผลของชนิดและความเขมขนของสารท่ีกอใหเกิดโฟมท่ีมีตอความคงตัวและลักษณะ
การเกิดโฟมของน้ํากระเทียมดอง 

ชนิดของสารท่ีกอใหเกิดโฟม ความเขมขน 
 (รอยละ) 

อัตราการแยกตัวของ
ของเหลว 

 (มิลลิลิตร/ นาที) 
เมทโธเซล  0.2 7.84±0.48 
เมทโธเซล  0.4 7.94±0.63 
เมทโธเซล  0.6 3.22±0.14 
เมทโธเซล  0.8 2.21±0.17 
เมทโธเซล 1.0 2.26±0.17 
เมทโธเซล  1.2 3.82±0.56 

โมโนกลีเซอไรด  10 90 ml <10 sec 
โปรตีนถ่ัวเหลือง  20  90 ml <10 sec 

โปรตีนถ่ัวเหลือง :  เมทโธเซล  2  5.66±0.414 
โปรตีนถ่ัวเหลือง : โมโนกลีเซอไรด  20 2.94±0.414 
โมโนกลีเซอไรด :   เมทโธเซล   2  8.86±0.414 

หมายเหตุ    คาท่ีแสดงในตารางเปนคาเฉล่ีย ± คาเบ่ียงเบนมาตรฐานจากการทดลอง 3 ซํ้า 
 

จากการทดลอง พบวา ระดับความเขมขนของเมทโธเซล และสารกอใหเกิดโฟมอ่ืนๆ มีผล
ตอคาความหนาแนน และ overrun ของโฟมน้ํากระเทียมดองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p≤0.05) พบวา สารละลายเมทโธเซลท่ีระดับความเขมขนรอยละ0.8-1 จะทําใหเกิดโฟมน้ํา 
กระเทียมดองท่ีมีคงตัวมากท่ีสุด  แสดงถึงการแยกตัวของของเหลวนอยกวาเม่ือเทียบกับโฟมน้ํา 
กระเทียมดองท่ีเกิดกับสารกอโฟมอ่ืนๆ สอดคลองกับ Karim and Wai (1999) ท่ีรายงานวา โฟมของ
เมทโธเซล ท่ีระดับความเขมขนสูงจะมีความหนาแนนตํ่า และเกิดการแยกตัวของของเหลวนอยกวา
เม่ือเทียบกับโฟมท่ีมีความหนาแนนสูง ท่ีระดับความเขมขนของเมทโธเซลต่ํา โดย Karim and Wai 
(1999) ใชเมทโธเซล 65 เฮชจี เปนสารกอโฟมในนํ้ามะเฟอง พบวา ความคงตัวของโฟมเพิ่มข้ึนตาม
ความเขมขนของเมทโธเซล 65 เฮชจี นอกจากนี้ยัง พบวา เมทโธเซลท่ีระดับความเขมขนตํ่านั้นช้ัน
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ของการสัมผัสกันของฟองอากาศจะบางมาก และสามารถยุบตัวไดงาย แตท้ังนี้ผลกระทบของการ
เพิ่มความเขมขนของเมทโธเซล ท่ีเพิ่มมากข้ึนนอกเหนือจากนี้ อาจไปเพิ่มความหนืดของโฟมทําให
คา overrun ลดลง ดังนั้น ตองมีการจํากัดคาความหนืดท่ีใชในการทดลอง ดังท่ี Bikerman (1973) 
รายงานวา คาความหนืดท่ีสูงจะขัดขวางการกักเก็บอากาศในขณะการตีโฟมทําใหคา overrun ลดลง 
และจากการทดลองยังพบวา โฟมน้ํากระเทียมดองท่ีมีองคประกอบอ่ืนใสเพิ่มลงไปจะยุบตัวเร็วกวา 
นั่นคือ โฟมท่ีมีองคประกอบของโมโนกลีเซอไรดและโปรตีนถ่ัวเหลืองจะเกิดการยุบตัวเร็ว       
และเกิดการแยกตัวของของเหลวมากกวาโฟมของเมทโธเซล  ซ่ึงโฟมท่ีมีองคประกอบของโมโน- 
กลีเซอไรด สอดคลองกับการทดลองของ Brygidyr et al. (1977) ซ่ึงใชสารผสมของโมโนและได-
กลีเซอไรดเปนสารกอใหเกิดโฟมในน้ํามะเขือเทศตีปน พบวา โฟมท่ีไดจะยุบตัวเร็ว และนอกจากน้ี
โมโนกลีเซอไรด มีลักษณะเปนไข ละลายน้ํายาก จึงไมเหมาะสําหรับผลิตภัณฑอบแหงแบบ        
โฟมแมท ท่ีเม่ือนํามาคืนตัวแลวทําใหผลิตภัณฑละลายนํ้าไมดี สวนโฟมท่ีมีองคประกอบของ
โปรตีนถ่ัวเหลืองนั้น ไมสอดคลองกับการทดลองของ Sankat and Castaigne (2004)  ซ่ึงใชโปรตีน
ถ่ัวเหลืองเปนสารกอโฟม 10 กรัมในสวนผสม 100 กรัมในกลวยสุก พบวา โปรตีนถ่ัวเหลืองเปน
สารกอโฟมท่ีดี และ Berry et al. (1956b) ท่ีใชโปรตีนถ่ัวเหลืองรอยละ 0.45 โดยน้ําหนัก เปนสาร  
ท่ีทําใหเกิดโฟม และใชเมทโธเซลรอยละ0.17โดยนํ้าหนัก เปนสารท่ีทําใหโฟมคงตัวในนํ้า          
เกรฟฟรุต และนอกจากน้ีโปรตีนถ่ัวเหลืองมีขอจํากัดคือ ถาผลิตภัณฑมีความเปนกรด-ดางตํ่า
โปรตีนถ่ัวเหลืองจะเกาะตัวกันได (ทัตดาว, 2545) จึงไมเหมาะในการนํามาใชเปนสารกอโฟมในน้ํา
กระเทียมดองซ่ึงมีคาความเปนกรดท่ีตํ่า และจากผลการทดลองท่ีสอดคลอง และไมสอดคลองกันนี้
อาจบงบอกไปถึงคุณสมบัติ ชนิดของสารกอโฟม หรือสารเพิ่มความคงตัวท่ีใช และธรรมชาติของ
วัตถุดิบท่ีใช เชน องคประกอบทางเคมีซ่ึงอาจมีผลตอความคงตัวของโฟม ดังนั้นจึงเลือกสารละลาย
เมทโธเซลท่ีระดับความเขมขนรอยละ 0.8-1 แปรรวมกับมอลโตเด็กซตริน เพื่อเพิ่มความคงตัวของ
โฟมในการทดลองตอไป  
4.2.2  ผลของปริมาณมอลโตเด็กซตรินและปริมาณเมทโธเซลท่ีมีตอสมบัติการเกิดโฟมของนํ้า
กระเทียมดอง 

การทดลองแปรปริมาณของเมทโธเซลรวมกับความเขมขนของมอลโตเด็กซตริน          
และทดสอบสมบัติทางกายภาพของโฟมน้ํากระเทียมดองท่ีไดดังแสดงในตารางท่ี 4.6-4.12 
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ตารางท่ี 4.6 คาความหนดืของสวนผสมน้ํากระเทียมดองท้ัง 2 สูตรจากการแปรความเขมขนของ
สารท่ีทําใหเกดิโฟมเมทโธเซลรวมกับมอลโตเด็กซตริน 

 
ปจจัย 

ความหนืด (มิลลิปาสคาล.วินาที) 

สูตรหวาน 
(ดอง 2 เดือน) 

สูตรหวาน 
(ดอง 12 เดือน) 

สูตรเค็ม  
(ดอง 7 เดือน) 

ปจจัยเดี่ยว (มอลโตเด็กซตริน) 
0 
5 
10 
15 
20 

 
12.19e±0.92 
16.26d±3.44 
20.58c±1.11 
22.93b±3.25 
28.75a±5.79 

 
11.87e±0.76 
15.76d±3.49 
20.74c±1.32 
24.48b±3.56 
29.12a±5.28 

 
15.52d±3.42 
15.70d±1.96 
19.29c±1.77 
20.30b±2.21 
21.98a±2.26 

ปจจัยเดี่ยว (เมทโธเซล) 
0.8 
0.9 
1.0 

 
17.51c±4.76 
19.47b±5.72 
23.45a±7.82 

 
17.68c±5.05 
19.72b±6.37 
23.78a±8.05 

 
15.98c±2.28 
18.40b±2.85 
21.30a±2.39 

มอลโตเด็กซตริน x เมทโธเซล 
0 x 0.8 
0 x 0.9 
0 x 1.0 
5 x 0.8 
5 x 0.9 
5 x 1.0 
10 x 0.8 
10 x 0.9 
10 x 1.0 
15 x 0.8 
15 x 0.9 
15 x 1.0 
20 x 0.8 
20 x 0.9 
20 x 1.0 

 
11.24f±0.77 
12.00f±0.03 
13.33f±0.29 
12.81f±0.82 
15.58e±1.11 
20.40cd±1.18 
19.81d±0.10 
20.65cd±1.17 
21.29cd±1.37 
21.26cd±0.94 
20.97cd±0.96 
26.56b±3.28 
22.44c±0.25 
28.16b±0.65 
35.67a±1.23 

 
11.05j±0.07 
11.89hi±0.40 
12.67h±0.41 
12.90h±0.37 
14.11g±0.15 
20.29e±1.23 
19.23f±1.12 
21.46d±0.65 
21.52d±0.48 
22.14cd±0.56 
22.09cd±0.48 
29.21b±0.25 
23.08c±0.07 
29.05b±0.68 
35.24a±0.39 

 
11.97l±0.26 
14.83j±0.11 
19.77e±0.34 
13.54k±0.35 
15.54i±0.29 
18.01g±0.47 
17.28h±0.25 
19.22f±0.12 
21.37c±0.14 
17.61gh±0.22 
20.63d±0.22 
22.68b±0.21 
19.49ef±0.02 
21.77c±0.27 
24.66a±0.57 

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

จากการทดลอง พบวา การเพิ่มระดับความเขมขนของสารเมทโธเซลและมอลโตเด็กซตริน 
มีผลตอคาความหนืดของสวนผสมน้ํากระเทียมดองท้ัง 2 สูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
(ตารางท่ี 4.6) โดยคาความหนืดของสวนผสมมีคาเพิ่มข้ึน เม่ือความเขมขนของเมทโธเซลและระดับ
ของมอลโตเด็กซตรินเพิ่มข้ึน ซ่ึงมอลโตเด็กซตรินท่ีใชในการทดลองน้ีมีคา DE 11.3 และมอลโต-
เดร็กตรินท่ีมี DE สูง จะมีความหนืดท่ีตํ่ากวามอลโตเดร็กตรินท่ีมี DE ตํ่า (Macrae et al, 1993) ท้ังนี้ 
ความหนืดยังขึ้นกับปริมาณมอลโตเดร็กตรินในสารละลายนั้นๆดวย หากมีปริมาณสูง ความหนืด
ของสารละลายท่ีไดก็สูงตามไปดวย มอลโตเดร็กตรินท่ีมีคา DE 9-12 ประมาณรอยละ 30 (น้ําหนัก
แหง) สารละลายท่ีไดจะมีความขนหนืดประมาณ 60 เซนติพอยส (Grain Processing Corporation, 
1994) รวมท้ัง เมทโธเซลเม่ือกระจายตัวในน้ํารอนแลว การละลายของเมทโธเซลจะเกิดขึ้น เม่ือลด
อุณหภูมิของนํ้าใหตํ่าลง และจะเร่ิมเกิดเจล ทําใหคาความหนืดของเมทโธเซลเพ่ิมมากข้ึน (Dow 
Chemical Company, 1962) 

 
ตารางท่ี 4.7 สมบัติของโฟมน้ํากระเทียมดองสูตรหวานท่ีระยะเวลาการดอง 2 เดือน 

 
ปจจัย 

สมบัติของโฟม 
ความหนาแนน 
(กรัม/มิลลิลิตร) 

คา Overrun 
(รอยละ) 

อัตราการแยกตัวของ
ของเหลว 

(มิลลิลิตร/นาที) 
ปจจัยเดี่ยว (มอลโตเด็กซตริน) 

0 
5 
10 
15 
20 

 
0.107b±0.003 
0.117a±0.014 
0.121a±0.014 
0.119a±0.008 
0.121a±0.004 

 
847.88a±28.34 
765.71c±15.73 
770.98c±72.92 
810.08b±45.70 
759.43c±14.18 

 
3.11 a±0.392 
2.65 b±0.331 
1.63 c±0.085 
1.31 d±0.120 

    0.97 e±0.100 
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ตารางท่ี 4.7 (ตอ) 
 

ปจจัย 
สมบัติของโฟม 

ความหนาแนน 
(กรัม/มิลลิลิตร) 

คา Overrun 
(รอยละ) 

อัตราการแยกตัวของ
ของเหลว 

(มิลลิลิตร/นาที) 
ปจจัยเดี่ยว (เมทโธเซล) 

0.8 
0.9 
1.0 

 
0.106b±0.006 
0.121a±0.008 
0.123a±0.008 

 
822.29a±64.83 
790.37b±39.58 
776.00b±62.87 

ns 
1.87±0.79 
1.95±0.95 
1.99±0.86 

มอลโตเด็กซตริน x เมทโธเซล 
0 x 0.8 
0 x 0.9 
0 x 1.0 
5 x 0.8 
5 x 0.9 
5 x 1.0 
10 x 0.8 
10 x 0.9 
10 x 1.0 
15 x 0.8 
15 x 0.9 
15 x 1.0 
20 x 0.8 
20 x 0.9 
20 x 1.0 

 
0.104ef± 0.004 
0.108e±0.002 
0.109e±0.000 
0.098 f± 0.001 
0.126abc±0.002 
0.127abc±0.002 
0.104ef ±0.001 
0.128ab±0.011 
0.131a±0.002 
0.109e±0.003 

0.123bcd±0.002 
0.126abc±0.002 
0.117d ±0.002 
0.121cd ±0.002 
0.125abc±0.003 

 
903.23a±0.44 

844.83b±15.51 
876.59ab±20.21 
754.94c±25.21 
768.24c±7.61 
773.97c±3.37 

840.52b±42.54 
778.96c±55.24 
693.46d±6.61 

860.02ab±13.41 
797.66c±26.57 
772.57c±37.23 
752.73c±16.69 
762.15c±16.16 
763.40c±12.75 

ns 
2.98±0.64 
3.29±0.33 
3.08±0.09 
2.35±0.10 
2.71±0.41 
2.90±0.16 
1.65±0.15 
1.60±0.02 
1.66±0.03 
1.43±0.07 
1.23±0.10 
1.27±0.08 
0.91±0.07 
0.92±0.06 
1.07±0.07 

หมายเหตุ   คาท่ีแสดงในตารางเปนคาเฉล่ีย ± คาเบ่ียงเบนมาตรฐานจากการทดลอง 3 ซํ้า 
a,b ,c… ตัวอักษรกํากับท่ีแตกตางกันในแนวต้ังเดียวกนัแสดงความแตกตางกันของขอมูล
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
ns  ไมมีความแตกตางในแนวต้ังเดยีวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
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จากการทดลอง พบวาการแปรระดับความเขมขนของสารกอโฟมเมทโธเซลรวมกับ     

มอลโตเด็กซตรินมีผลตอคาความหนาแนน และคา overrun ของโฟมน้ํากระเทียมดองสูตรหวาน    
ท่ีระยะเวลาการดอง 2 เดือนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยเม่ือความเขมขนของเมทโธเซล
และระดับของมอลโตเด็กซตรินเพิ่มข้ึนทําใหคาความหนืดของสวนผสมมากข้ึน สงผลตอคาความ
หนาแนนของโฟมเพิ่มมากข้ึน (ตารางท่ี 4.7) สอดคลองกับ Bikerman (1973) ท่ีรายงานวา การเพิ่ม
ความหนืดสามารถเพิ่มไดจนถึงคาท่ีเหมาะสมคาหนึ่งเทานั้น ถาคาความหนืดสูงมากเกินไปจะไป
ขัดขวางการกักเก็บอากาศในขณะท่ีตีโฟมทําใหคา overrun ลดลง บงบอกถึงการกักเก็บอากาศท่ี
ลดลงสงผลใหคาความหนาแนนของโฟมมากข้ึน  

ปริมาณมอลโตเด็กซตรินมีผลตอความคงตัวของโฟมนํ้ากระเทียมดองสูตรหวาน               
ท่ีระยะเวลาการดอง 2 เดือน (ตารางท่ี 4.7) โดยพบวาเม่ือเพิ่มปริมาณของมอลโตเด็กซทรินคาความ
คงตัวของโฟมน้ํากระเทียมดองสูตรหวานจะมีคาความคงตัวเพิ่มมากข้ึนอัตราการแยกตัวของ
ของเหลวลดลง อาจเนื่องมาจากการเพ่ิมปริมาณมอลโตเด็กซตรินเปนการเพ่ิมปริมาณของแข็ง        
ท่ีละลายน้ําไดในน้ํากระเทียมดองสูตรหวานระยะเวลาการดอง 2 เดือนซ่ึงมีปริมาณของแข็งท่ี
ละลายนํ้าไดเร่ิมตนนอย คือ 11.1 องศาบริกซ (ตารางท่ี 4.2) สงผลใหคาความคงตัวของโฟมมีคาเพิ่ม
มากข้ึน แตท้ังนี้การเพิ่มปริมาณของเมทโธเซลในน้ํากระเทียมดองสูตรหวานท่ีระยะเวลาการดอง 2 
เดือนใหคาความคงตัวของโฟมไมแตกตางกัน (P>0.05)  

 
ตารางท่ี4.8 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางคุณสมบัติของโฟมและคาความหนดืของ
สวนผสมน้ํากระเทียมดองสูตรหวานท่ีระยะเวลาการดอง 2 เดือน 

 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน 

ความหนาแนน อัตราการแยกตัว
ของของเหลว 

Overrun ความหนืด 

ความหนาแนน 1.00 -0.339* -0.571** 0.542** 
ความคงตัว -0.339* 1.00 0.429** -0.778** 

Overrun -0.571** 0.429** 1.00 -0.441** 
ความหนืด 0.542** -0.778** -0.441** 1.00 

หมายเหตุ   *  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 
    **  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนยัสําคัญท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 99  
 



 38

จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันของขอมูล พบวา คาความหนืด
ของสวนผสมน้ํากระเทียมดองสูตรหวานท่ีระยะเวลาการดอง 2 เดือนมีความสัมพันธกับคาความ
หนาแนนของโฟม และอัตราการแยกตัวของของเหลวของโฟม และคา overrun อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99 และคาความหนาแนนของโฟมมีความสัมพันธกับ            
คา overrun ของโฟมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 99 และมีความสัมพันธ
กับความคงตัวของโฟมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 แสดงวา เม่ือความ
หนืดของสวนผสมมีคาเพิ่มข้ึน ทําใหคาความหนาแนนของโฟมเพิ่มข้ึนในขณะท่ีคา overrun ลดลง 
และคาของการแยกตัวของของเหลวลดลง สอดคลองกับงานวิจัยของ Karim and Wai (1999) ซ่ึง
รายงานวาความหนืดท่ีสูงมากข้ึนของของเหลวอาจไปขัดขวางการกักเก็บอากาศในระหวาง         
การตีโฟมทําใหคา overrun ลดลง และการท่ีคา overrun ของโฟมมีคาลดลง แสดงวา ความสามารถ
ในการกักเก็บอากาศในโฟมลดลงไปดวย สงผลใหคาความหนาแนนของโฟมมากข้ึน และยัง 
สอดคลองกับ Prin (1988) ท่ีพบวา โฟมจะมีความคงตัวมาก อัตราการแยกตัวของของเหลวนอย     
ท่ีระดับความหนืดท่ีมาก โดยจะชวยใหเกิดฟลมท่ีแข็งแรงบริเวณผิวหนาสัมผัส เพื่อปองกันไมให
เกิดการแตกของฟองอากาศไดงาย อยางไรก็ตาม ตองมีคาจํากัดของคาความหนืดท่ีใช ซ่ึง Bikerman 
(1973) รายงานวาการเพิ่มความหนืดสามารถเพิ่มไดจนถึงคาท่ีเหมาะสมคาหนึ่งเทานั้น ถาคาความ
หนืดสูงมากเกินไป จะไปขัดขวางการกักเก็บอากาศในขณะท่ีตีโฟมทําใหคา overrun ลดลง บงบอก
ถึงการกักเก็บอากาศท่ีลดลงสงผลใหคาความหนาแนนของโฟมมากข้ึน  
 
ตารางท่ี 4.9 สมบัติของโฟมน้ํากระเทียมดองสูตรหวานท่ีระยะเวลาการดอง 12 เดือน  

 
ปจจัย 

 

สมบัติของโฟม 
ความหนาแนน 
(กรัม/มิลลิลิตร) 

คา Overrun 
(รอยละ) 

อัตราการแยกตัว
ของของเหลว 

(มิลลิลิตร/นาที) 
ปจจัยเดี่ยว (มอลโตเด็กซตริน) 

0 
5 
10 
15 
20 

 
0.105c±0.001 
0.126a±0.009 
0.124a±0.007 
0.118b±0.011 
0.124a±0.008 

 
861.79a±33.71 
775.49c±73.68 
732.92d±48.67 
805.03b±40.88 
815.95b±32.00 

 
2.42a±0.10 
2.11b±0.05 
1.36c±0.11 
1.21d±0.03 
0.23e±0.02 
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ตารางท่ี 4.9 (ตอ) 
 

ปจจัย 
 

สมบัติของโฟม 
ความหนาแนน 
(กรัม/มิลลิลิตร) 

คา Overrun 
(รอยละ) 

อัตราการแยกตัว
ของของเหลว 

(มิลลิลิตร/นาที) 
ปจจัยเดี่ยว (เมทโธเซล) 

0.8 
0.9 
1.0 

 
0.112c±0.004 
0.119b±0.009 
0.127a±0.004 

 
849.01a±42.52 
783.10b±52.77 
762.60c±59.90 

 
1.53a±0.81 
1.47b±0.79 
1.40c±0.78 

มอลโตเด็กซตริน x เมทโธเซล 
0 x 0.8 
0 x 0.9 
0 x 1.0 
5 x 0.8 
5 x 0.9 
5 x 1.0 
10 x 0.8 
10 x 0.9 
10 x 1.0 
15 x 0.8 
15 x 0.9 
15 x 1.0 
20 x 0.8 
20 x 0.9 
20 x 1.0 

 
0.106f± 0.002 
0.105f± 0.001 
0.105f± 0.000 
0.115d± 0.004 
0.126c±0.000 
0.137a±0.002 
0.116d ±0.003 
0.128bc±0.005 
0.127bc±0.004 
0.109ef±0.003 
0.113de±0.004 
0.132ab±0.001 
0.114de ±0.000 
0.126c±0.000 
0.132ab±0.004 

 
905.44a±4.14 

833.67bcd±5.07 
846.25bc±9.94 
859.08b±45.42 
739.45ghi±51.33 
727.93hij±34.58 
793.94def±13.51 
717.09ij±11.04 
687.73j±12.24 
846.58bc±8.30 

798.74cdef±13.60 
769.78fgh±43.81 
840.00bcd±26.78 
826.55bcd±10.05 
781.31efg±21.03 

 
2.52a±0.01 
2.42b±0.04 
2.33c±0.12 
2.16d±0.02 
2.13de±0.01 
2.06e±0.07 
1.49f±0.06 

1.35g±0.005 
1.24h±0.02 
1.26h±0.02 
1.21h±0.01 
1.18h±0.03 
0.25i±0.01 
0.25i±0.005 
0.19i±0.005 

หมายเหตุ  คาท่ีแสดงในตารางเปนคาเฉล่ีย ± คาเบ่ียงเบนมาตรฐานจากการทดลอง 3 ซํ้า 
  a,b ,c… ตัวอักษรกํากับท่ีแตกตางกันในแนวต้ังเดียวกนัแสดงความแตกตางกันของขอมูล
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
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จากการทดลอง พบวา การเพิ่มระดับความเขมขนของสารกอโฟมเมทโธเซล และมอลโต-
เด็กซตรินมีผลตอ คาความหนาแนน คา overrun และอัตราการแยกตัวของของเหลวของโฟม         
น้ํากระเทียมดองสูตรหวานท่ีระยะเวลาการดอง 12 เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยคา
ความหนาแนน และคาความคงตัวมีคาเพิ่มข้ึน อัตราการแยกตัวของของเหลวลดลง เม่ือเพิ่มระดับ
ความเขมขนของสารกอโฟมเมทโธเซลรวมกับมอลโตเด็กซตริน เนื่องจากเปนการเพ่ิมความหนืด
ใหกับสวนผสม (ตารางท่ี 4.6) สอดคลองกับ Prin (1988) ท่ีพบวา โฟมจะมีความคงตัวมากอัตราการ
แยกตัวของของเหลวนอย ท่ีระดับความหนืดท่ีมาก โดยจะชวยใหเกิดฟลมท่ีแข็งแรงบริเวณผิวหนา
สัมผัส เพื่อปองกันไมใหเกิดการแตกของฟองอากาศไดงาย อยางไรก็ตามตองมีคาจํากัดของคาความ
หนืดท่ีใช ซ่ึง Bikerman (1973) รายงานวา การเพิ่มความหนืดสามารถเพิ่มไดจนถึงคาท่ีเหมาะสม  
คาหนึ่งเทานั้น ถาคาความหนืดสูงมากเกินไป จะไปขัดขวางการกักเก็บอากาศในขณะท่ีตีโฟมทําให 
คา overrun ลดลง บงบอกถึงการกักเก็บอากาศท่ีลดลง สงผลใหคาความหนาแนนของโฟมมากข้ึน  

 

ตารางท่ี4.10 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางคุณสมบัติของโฟมและคาความหนืด
ของสวนผสมน้ํากระเทียมดองสูตรหวานท่ีระยะเวลาการดอง 12 เดือน 

 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน 
ความหนาแนน อัตราการแยกตัว

ของของเหลว 
Overrun ความหนืด 

ความหนาแนน 1.00 -0.394** -0.699** 0.624** 
ความคงตัว -0.394** 1.00 0.168 -0.888** 

Overrun -0.699** 0.168 1.00 -0.312* 
ความหนืด 0.624** -0.888** -0.312* 1.00 

หมายเหตุ  * *  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 99  
                     * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 

 
จากการวิเคราะห คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันของขอมูล พบวา คาความหนืด

ของสวนผสมน้ํากระเทียมดองสูตรหวานระยะเวลาการดอง 12 เดือน มีความสัมพันธกับคา       
ความหนาแนนของโฟม และอัตราการแยกตัวของของเหลวของโฟม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 99 และมีความสัมพันธกับคา overrun อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
ความเชื่อม่ันรอยละ 95 และคาความหนาแนนของโฟม มีความสัมพันธกับคา overrun ของโฟม    
และอัตราการแยกตัวของของเหลว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 99 โดย
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เม่ือความหนืดของสวนผสมมีคาเพิ่มข้ึน จะทําใหคาความหนาแนนของโฟมเพิ่มข้ึน สงผลใหคา 
overrun และอัตราการแยกตัวของของเหลวลดลง ซ่ึงผลท่ีได สอดคลองกับ สมบัติการเกิดโฟมของ
น้ํากระเทียมดองสูตรหวานท่ีระยะเวลาการดอง 2 เดือน 

 
ตารางท่ี 4.11 สมบัติของโฟมน้ํากระเทียมดองสูตรเค็มท่ีระยะเวลาการดอง 7 เดือน 

 
ปจจัย 

 

คุณสมบัติของโฟม 
ความหนาแนน 
(กรัม/มิลลิลิตร) 

คา Overrun 
(รอยละ) 

อัตราการแยกตัวของ
ของเหลว  

(มิลลิลิตร/นาที) 
ปจจัยเดี่ยว (มอลโตเด็กซตริน) 

0 
5 
10 
15 
20 

 
0.096d±0.009 
0.104b±0.005 
0.101c±0.004 
0.104b±0.010 
0.108a±0.003 

 
1033.16a±88.69 
944.25c±51.96 
941.31c±61.17 
1044.05a±48.13 
986.92b±17.49 

 
0.83a±0.37 
0.50b±0.11 
0.18c±0.04 
0.13cd±0.04 
0.09d±0.007 

ปจจัยเดี่ยว (เมทโธเซล) 
0.8 
0.9 
1.0 

 
0.097c±0.007 
0.101b±0.005 
0.109a±0.004 

 
1047.99a±58.01 
984.69b±59.94 
937.14c±45.16 

 
0.49a±0.47 
0.30b±0.22 
0.25c±0.19 

มอลโตเด็กซตริน x เมทโธเซล 
0 x 0.8 
0 x 0.9 
0 x 1.0 
5 x 0.8 
5 x 0.9 
5 x 1.0 
10 x 0.8 
10 x 0.9 
10 x 1.0 

 
0.084h± 0.004 
0.101ef± 0.001 
0.105de± 0.004 
0.097f± 0.001 
0.105cde±0.002 
0.109bc±0.000 
0.097f ±0.001 
0.103de±0.004 
0.104de±0.000 

 
1132.96a±14.31 
1034.76bc±28.05 
931.75ef±10.27 
1001.50cd±1.93 
939.51e±2.62 
891.75f±41.28 

1011.26bcd±0.89 
915.93ef±60.28 
896.76f±7.11 

 
1.31a±0.19 
0.65b±0.06 
0.53c±0.04 
0.65b±0.03 
0.46cd±0.04 
0.41d±0.01 
0.23e±0.04 
0.16ef±0.02 
0.15ef±0.02 
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ตารางท่ี 4.11 (ตอ) 
 

ปจจัย 
 

คุณสมบัติของโฟม 
ความหนาแนน 
(กรัม/มิลลิลิตร) 

คา Overrun 
(รอยละ) 

อัตราการแยกตัวของ
ของเหลว  

(มิลลิลิตร/นาที) 
มอลโตเด็กซตริน x เมทโธเซล 

15 x 0.8 
15 x 0.9 
15 x 1.0 
20 x 0.8 
20 x 0.9 
20 x 1.0 

 
0.105cde±0.000 
0.092g±0.002 
0.115a±0.001 
0.104 de±0.001 
0.107cd ±0.000 
0.112ab±0.002 

 
1095.33a±13.78 
1049.29b±8.87 
987.5d±14.56 
998.86cd±9.14 
983.95d±21.69 
977.97d±17.96 

 
0.17ef±0.01 
0.15ef±0.005 
0.08f±0.005 
0.093f±0.005 
0.096f±0.005 
0.090f±0.010 

หมายเหตุ   คาท่ีแสดงในตารางเปนคาเฉล่ีย ± คาเบ่ียงเบนมาตรฐานจากการทดลอง 3 ซํ้า 
a,b ,c… ตัวอักษรกํากับท่ีแตกตางกันในแนวต้ังเดียวกนัแสดงความแตกตางกันของขอมูล 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 

จากการทดลอง พบวา การเพิ่มระดับความเขมขนของสารกอโฟมเมทโธเซล และมอลโต-
เด็กซตรินมีผลตอ คาความหนาแนน คาoverrun และอัตราการแยกตัวของของเหลวของโฟม             
น้ํากระเทียมดองสูตรเค็มท่ีระยะเวลาการดอง 7 เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยคาความ
หนาแนน และคาความคงตัวมีคาเพิ่มข้ึน อัตราการแยกตัวของของเหลวลดลง เม่ือเพิ่มระดับความ
เขมขนของสารกอโฟมเมทโธเซลรวมกับมอลโตเด็กซตริน เนื่องจากเปนการเพ่ิมความหนืดใหกับ
สวนผสม (ตารางท่ี 4.6) ซ่ึงผลที่ไดสอดคลองกับ สมบัติการเกิดโฟมของน้ํากระเทียมดองสูตรหวานท่ี
ระยะเวลาการดอง 12 เดือน  
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ตารางท่ี4.12  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางคุณสมบัติของโฟมและคาความหนืด
ของสวนผสมน้ํากระเทียมดองสูตรเค็มท่ีระยะเวลาการดอง 7 เดือน 

 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน 
ความหนาแนน อัตราการแยกตัว

ของของเหลว 
Overrun ความหนืด 

ความหนาแนน 1.00 -.614** -0.581** 0.651** 
ความคงตัว -0.614** 1.00 0.398** -0.811** 

Overrun -0.581** 0.398** 1.00 -0.404** 
ความหนืด 0.651** -0.811** -0.404** 1.00 

หมายเหตุ   **   มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 99 
จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันของขอมูล พบวา คาความหนืดของ

สวนผสมนํ้ากระเทียมดองสูตรเค็มระยะเวลาการดอง 7 เดือนมีความสัมพันธกับคาความหนาแนน
ของโฟม และอัตราการแยกตัวของของเหลว และคา overrun อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความ
เช่ือม่ันรอยละ 99 และคาความหนาแนนของโฟมมีความสัมพันธกับอัตราการแยกตัวของของเหลว
และคา overrun ของโฟม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 99 โดยเม่ือความหนืด
ของสวนผสมมีคาเพิ่มข้ึน ทําใหคาความหนาแนนของโฟมเพิ่มข้ึนสงผลใหคา overrun และอัตราการ
แยกตัวของของเหลวลดลง ซ่ึงผลท่ีไดสอดคลองกับ สมบัติการเกิดโฟมของน้ํากระเทียมดองสูตร
หวานท่ีระยะเวลาการดอง 12 เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.1 ผลของ มอลโตเดร็กตริน: เมทโธเซลตอคาความคงตัวของโฟมน้ํากระเทียมดองท้ัง 2 สูตร 
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จากรูปท่ี 4.1 พบวา สมบัติของโฟมจากน้ํากระเทียมดองสูตรหวานท่ีมีระยะเวลาการดอง       
2 เดือนและ12 เดือน  และสูตรเค็มท่ีระยะการดอง7 เดือน  มีปริมาณของแข็งท่ีละลายในนํ้า
กระเทียมดองแตกตางกัน คือ 11.10±0.00,13.20±0.00 และ 22.30±0.00 องศาบริกซ ตามลําดับ (ตาราง
ท่ี 4.2) อาจสงผลตอ สมบัติการเกิดโฟม และความคงตัวของโฟมน้ํากระเทียมดอง ดังจะเห็นไดจาก 
การที่ตัวอยางสูตรหวานท่ีระยะเวลาการดอง 2 เดือน เม่ือเพิ่มปริมาณมอลโตเด็กซตริน ทําใหคาความ
คงตัวของโฟมมีคาเพิ่มข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 4.7) และท่ีระดับการแปร
สารละลายเมทโธเซลรวมกับมอลโตเด็กซตริน ท่ีระดับความเขมขนเดียวกัน พบวา คาความคงตัวของ
โฟมน้ํากระเทียมดองมีคาแตกตางกัน โดยพบวา เม่ือแปรระดับความเขมขนของเมโธเซลรอยละ1 
รวมกับ ปริมาณมอลโตเด็กซตริน 20 กรัม ในน้ํากระเทียมดองสูตรหวานระยะเวลาการดอง 2 เดือน
และ 12 เดือน และสูตรเค็มท่ีระยะการดอง 7 เดือน ใหคาอัตราการแยกตัวของของเหลวท่ีแตกตางกัน 
คือ 1.07, 0.19 และ 0.09 มิลลิลิตรตอนาที ตามลําดับ แสดงวา โฟมของน้ํากระเทียมดองสูตรเค็ม
ระยะเวลาการดอง 7 เดือน มีคาความคงตัวท่ีมากท่ีสุด รองลงมา คือ โฟมของน้ํากระเทียมดองสูตร
หวานระยะเวลาการดอง 12 เดือน และโฟมของนํ้ากระเทียมดองสูตรหวานระยะเวลาการดอง 2 เดือน
มีคาความคงตัวนอยท่ีสุด 

ในการการทดลองข้ันตอไปจะเลือกใชน้ํากระเทียมดองสูตรหวานท่ีระยะเวลาการดอง        
12 เดือน และสูตรเค็มท่ีระยะเวลาการดอง 7 เดือน โดยใชสารละลายเมทโธเซลท่ีระดับความเขมขน
รอยละ 0.9 รวมกับมอลโตเด็กซตรินจํานวน 10 กรัม ในน้ํากระเทียมดองท้ัง 2 สูตร ซ่ึงเปนระดับ        
ท่ีเหมาะสม สําหรับการทําแหงโฟมน้ํากระเทียมดองโดยใชลมรอน โดยท่ีโฟมไมแตกหรือไหล      
โดยคุณสมบัติของโฟมน้ํากระเทียมดองสูตรหวานระยะเวลาการดอง 12 เดือน มีคา overrun  
717.09±11.04 ความหนาแนน 0.128±0.005 กรัมตอมิลลิลิตร อัตราการแยกตัวของของเหลว คือ 
1.35±0.005 มิลลิลิตรตอนาที สวนคุณสมบัติของโฟมน้ํากระเทียมดองสูตรเค็มระยะเวลาการดอง      
7 เดือน คือ มีคา overrun  915.93±60.28 ความหนาแนน 0.103±0.004 กรัมตอมิลลิลิตร อัตราการ
แยกตัวของของเหลว คือ 0.16 ±0.02 มิลลิลิตรตอนาที ท้ังนี้เนื่องจาก Hart et al. (1963) ไดรายงานวา 
โฟมท่ีมีความคงตัวมากเกินไป ทําใหมีการกักเก็บปริมาณกาซจํานวนมากในสภาวะท่ีแหงแลว ทําให
เม่ือนําผลิตภัณฑผงมาคืนรูป จะทําใหเกิดฟองและมีความขุน รวมท้ังไปลดความชัดเจนของสีของ
ผลิตภัณฑเม่ือละลายน้ํา และ Hertzendorf and Moshy (1970) พบวา โฟมท่ีสามารถนํามาอบแหงได
นั้นควรมีความหนาแนนในชวง 0.1-0.8 กรัมตอมิลลิลิตร นอกจากนี้ การที่โฟมมีคา overrun สูง     
และความหนาแนนตํ่า จะสงผลใหโฟมมีฟองอากาศท่ีละเอียดและสมํ่าเสมอ มีพื้นท่ีผิวท่ีจะเกิดการ
ระเหยของน้ํามาก ทําใหน้ําภายในโฟมซ่ึงอยูในรูปฟลมบางๆสามารถระเหยออกมาไดงาย             
และตอเนื่อง นอกจากนี้เมทโธเซลยังทําหนาท่ีพยุงโครงสรางของโฟมไวไมใหยุบตัวลงมา เพราะการ
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ยุบตัวของโฟม ทําใหไมมีโพรงอากาศท่ีจะใหความรอนแพรเขาไปไดมากนัก น้ําจึงระเหยออกไดยาก
ข้ึนทําแหงไดชาลง (กัลยาณี, 2540) 
4.2.3  สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ํากระเทียมดองชนิดผงโดยการทําแหงแบบโฟม-แมท 

การทดลองจะเตรียมโฟมของน้ํากระเทียมดองท้ัง 2 สูตรจากน้ันอบแหงโฟมน้ํากระเทียมดอง
ท่ีไดในตูอบลมรอนแบบถาด โดยแปรอุณหภูมิเปน 3 ระดับ คือ 50, 60 และ 70 องศาเซลเซียส 
ทดสอบคากิจกรรมของน้ํา และปริมาณความช้ืน สมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางประสาทสัมผัส
ของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองผง  ผลการทดลองที่ไดแสดงในตารางท่ี  4.13-4.18 
 
ตารางท่ี4.13   คากิจกรรมของน้ําและปริมาณความช้ืนของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองผงสูตรหวาน
เม่ืออบแหงท่ีอุณหภูมิ 3 ระดับคือ 50, 60 และ 70 องศาเซลเซียส 

ชนิดของ 
น้ํากระเทียมดองผง 

อุณหภูมิ 
( 0ซ ) 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

คากิจกรรมของน้ําns 
(aw)  

ปริมาณความชื้น ns 
(รอยละ) 

สูตรหวาน 
(12 เดือน) 

50 6 0.250± 0.00 3.51± 0.02 
60 2 0.250± 0.00 3.53± 0.01 
70 1.50 0.253± 0.00 3.45± 0.07 

หมายเหตุ   คาท่ีแสดงในตารางเปนคาเฉล่ีย ± คาเบ่ียงเบนมาตรฐานจากการทดลอง 3 ซํ้า 
                   ns  ไมมีความแตกตางในแนวต้ังเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 
ตารางท่ี4.14  สมบัติทางกายภาพดานสีของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองผงสูตรหวานเมื่ออบแหงท่ี
อุณหภูมิ 3 ระดับคือ 50, 60 และ 70 องศาเซลเซียส 

ชนิดของ 
น้ํากระเทียมดองผง 

อุณหภูมิ 
( 0ซ ) 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

คาความสวาง ns 
 

คาสีแดง-เขียว ns

 
คาสีเหลือง-น้ําเงิน 

ns 
 

สูตรหวาน 
(12 เดือน) 

50 6 92.19± 0.66 -1.69± 0.02 13.59± 0.21 
60 2 91.73± 1.36 -1.63± 0.03 13.37± 0.48 
70 1.50 92.69± 0.41 -1.66± 0.02 13.88± 0.02 

หมายเหตุ   คาท่ีแสดงในตารางเปนคาเฉล่ีย ± คาเบ่ียงเบนมาตรฐานจากการทดลอง 3 ซํ้า 
     ns  ไมมีความแตกตางในแนวตั้งเดยีวกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
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ตารางท่ี4.15   สมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองผงสูตรหวานเม่ืออบแหงท่ีอุณหภูมิ 
3 ระดับคือ 50, 60 และ 70 องศาเซลเซียส 

ชนิดของ 
น้ํากระเทียมดองผง 

อุณหภูมิ 
( 0ซ ) 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

การละลายns 

(นาที) 
ความสามารถ
ในการคืนรูป ns 

(รอยละ) 

การกระจายตัว ns 
(OD) 

สูตรหวาน 
(12 เดือน) 

50 6 6.24± 0.02 71.72± 1.16 0.056± 0.005 
60 2 6.24± 0.02 73.00± 0.60 0.056± 0.005 
70 1.50 6.20± 0.03 72.55± 0.67 0.050± 0.000 

หมายเหตุ   คาท่ีแสดงในตารางเปนคาเฉล่ีย ± คาเบ่ียงเบนมาตรฐานจากการทดลอง 3 ซํ้า 
     ns  ไมมีความแตกตางในแนวตั้งเดยีวกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 

ตารางท่ี4.16  คากิจกรรมของน้ําและปริมาณความช้ืนของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองผงสูตรเค็มเม่ือ
อบแหงท่ีอุณหภูมิ 3 ระดับคือ 50, 60  และ 70 องศาเซลเซียส 

ชนิดของ 
น้ํากระเทียมดองผง 

อุณหภูมิ 
( 0ซ ) 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

คากิจกรรมของน้ํา ns 
(aw)  

ปริมาณความชื้น ns 
(รอยละ) 

สูตรเค็ม 
(7 เดือน) 

50 6 0.240± 0.01 3.39± 0.28 
60 2 0.240± 0.01 3.53± 0.06 
70 1.50 0.236± 0.01 3.41± 0.14 

หมายเหตุ   คาท่ีแสดงในตารางเปนคาเฉล่ีย ± คาเบ่ียงเบนมาตรฐานจากการทดลอง 3 ซํ้า 
     ns  ไมมีความแตกตางในแนวตั้งเดยีวกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 

ตารางท่ี4.17  สมบัติทางกายภาพดานสีของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองผงสูตรเค็มเม่ืออบแหงท่ี
อุณหภูมิ 3 ระดับคือ 50, 60 และ 70 องศาเซลเซียส 

ชนิดของ 
น้ํากระเทียมดองผง 

อุณหภูมิ 
( 0ซ ) 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

คาความสวาง ns 
 

คาสีแดง-เขียว ns

 
คาสีเหลือง-น้ําเงิน 

ns 
 

สูตรเค็ม 
(7 เดือน) 

50 6 91.02± 1.32 -1.98± 0.01 16.64± 0.13 
60 2 90.92± 0.42 -1.97± 0.01 16.89± 0.18 
70 1.50 90.62± 0.33 -1.96± 0.04 16.74± 0.01 

หมายเหตุ   คาท่ีแสดงในตารางเปนคาเฉล่ีย ± คาเบ่ียงเบนมาตรฐานจากการทดลอง 3 ซํ้า 
                   ns  ไมมีความแตกตางในแนวต้ังเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
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ตารางท่ี4.18  สมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองผงสูตรเค็มเม่ืออบแหง ท่ีอุณหภมิู   
3 ระดับคือ 50, 60  และ 70 องศาเซลเซียส 

ชนิดของ 
น้ํากระเทียมดองผง 

อุณหภูมิ 
( 0ซ ) 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

การละลายns 
(นาที) 

ความสามารถใน
การคืนรูปns 

(รอยละ) 

การกระจายตัว ns 
(OD) 

สูตรเค็ม 
(7 เดือน) 

50 6 5.94± 0.41 72.83± 0.76 0.050± 0.00 
60 2 6.13± 0.11 74.55± 2.25 0.056± 0.005 
70 1.50 6.15± 0.02 71.39± 1.25 0.053± 0.005 

หมายเหตุ   คาท่ีแสดงในตารางเปนคาเฉล่ีย ± คาเบ่ียงเบนมาตรฐานจากการทดลอง 3 ซํ้า 
                   ns  ไมมีความแตกตางในแนวต้ังเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 

 
จากการทดลอง  พบวา  คากิจกรรมของนํ้า  และปริมาณความชื้นของผลิตภัณฑน้ํ า

กระเทียมดองผงท้ัง 2 สูตรท่ีผานการอบแหงท่ีอุณหภูมิ 50, 60 และ70 เซลเซียส เปนเวลา 6, 2 และ 
1.50 ช่ัวโมง ตามลําดับ ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยสูตรหวานมี   
คากิจกรรมของน้ํา ในชวง 0.250-0.253 ปริมาณความช้ืน รอยละ 3.45-3.53 (ตารางท่ี 4.13) และสูตร
เค็มมีคากิจกรรมของน้ํา ในชวง 0.236-0.240 ปริมาณความช้ืน รอยละ 3.39-3.53 (ตารางท่ี 4.16)     
ซ่ึงอยูในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (2547) ท่ีระบุวา ผงปรุงรสอาหารตองมีปริมาณน้ําอิสระ
ไมเกิน 0.65 และปริมาณความชื้นตองไมเกิน รอยละ13 และการท่ีคากิจกรรมของนํ้าอยูในชวง 0.6-
0.7 หรือตํ่ากวา ทําใหจุลินทรียไมสามารถเจริญได ซ่ึงคากิจกรรมของน้ํา เปนตัวช้ีบง หรือทํานายการ
เส่ือมสลาย และการเนาเสียของอาหาร และเปนตัวกําหนดการส้ินสุดอายุการเก็บรักษาของอาหาร
อบแหง เพื่อใหผลิตภัณฑอาหารอบแหง สามารถเก็บรักษาไดนาน และมีความคงตัวดี (นิธิยา, 2544)  

สําหรับสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองผงท้ัง 2 สูตร ผานการอบแหงท่ี
อุณหภูมิ50, 60 และ70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 6, 2 และ 1.50 ช่ัวโมง ตามลําดับ พบวา ความสามารถ
ในการละลายของน้ํา ความสามารถในการคืนรูป และคาสี ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p>0.05) โดยสูตรหวาน คาการละลายอยูในชวง 6.20-6.24 นาที ความสามารถในการคืนรูปอยู
ในชวงรอยละ 71.72-73 (ตารางท่ี 4.15) โดยมีสีเหลืองออนไมแตกตางกัน (ตารางท่ี 4.14) สูตรเค็ม   
คาการละลาย อยูในชวง 5.94-6.15 นาที ความสามารถในการคืนรูปอยูในชวงรอยละ 71.39-74.55 
(ตารางที่ 4.18) และมีสีเหลืองออนไมแตกตางกัน (ตารางท่ี 4.17) ท้ังนี้การทําแหงแบบโฟมแมท     
จะทําใหไดผลิตภัณฑท่ีมีขนาดอนุภาคเล็กมาก และมีความหนาแนนตํ่า จึงเกิดการลอยตัวอยูท่ีผิวหนา
ของของเหลว และจากการที่มีอนุภาคที่เล็กทําใหไมมีชองวางระหวางอนุภาค สงผลใหน้ําไมสามารถ
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แทรกซึมผานระหวางอนุภาค หรือแทรกซึมผานไดนอย ทําใหอนุภาคไมเปยกอยางสมํ่าเสมอ เกิดการ
รวมเปนกอน โดยท่ีผิวนอกเปยกแตภายในตรงกลางไมเปยก จึงทําใหสมบัติการกระจายตัวเสียไป 
และใชเวลานานในการละลาย (Bockain et al, 1957) ดานความสามารถในการกระจายตัวของน้ํา
กระเทียมดองผงที่คา Optical density (OD)ท่ี 520 นาโนเมตร หมายถึง ความสามารถในการดูดซับ
แสงท่ีความยาวคล่ืนดังกลาวไดมากหรือนอย ข้ึนอยูกับการกระจายตัวของอนุภาคผง ซ่ึงมีน้ําหนัก
เทากันในนํ้าวากระจายตัวออกไปไดรวดเร็วเพียงใด เพื่อทําใหมีความหนาแนนของอนุภาคผงในน้ํา
ซ่ึงปริมาตร และเวลาในการกระจายตัวเทากัน หากมีการกระจายตัวไดรวดเร็ว จะมีความหนาแนนสูง 
และดูดซับแสงเอาไวไดมาก ทําใหคา OD ท่ีวัดไดนั้นมีคาสูง จากการทดลอง พบวา คา OD ท่ีวัดได
จากน้ํากระเทียมดองผงท้ัง 2 สูตร ผานการอบแหงท่ีอุณหภูมิ 50, 60 และ70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
6, 2 และ 1.50 ช่ัวโมง ตามลําดับ ไมมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p>0.05) โดยท้ัง
สูตรหวานและสูตรเค็ม ความสามารถในการกระจายตัวอยู ในชวง 0.050-0.056 (ตารางท่ี 4.15  และ 
ตารางท่ี 4.18) ท้ังนี้ อาจเปนเพราะน้ํากระเทียมดองผงมีอนุภาคใกลเคียงกันทําใหความสามารถใน
การกระจายตัวออกไปในน้ําไดในเวลาใกลเคียงกัน 
 
ตารางท่ี 4.19 สมบัติทางประสาทสัมผัสดานสี กล่ิน และความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ              
น้ํากระเทียมดองผงสูตรเค็ม แปรอุณหภูมิท่ีใชในการอบแหงเปน50, 60 และ70 องศาเซลเซียส
เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุม (น้ํากระเทียมดองสด) 
อุณหภูมิในการอบแหง 

(องศาเซลเซียส) 
เวลาในการอบ 

(ช่ัวโมง) 
สี กล่ิน ความชอบ

โดยรวม 

ตัวอยางควบคุม 0 6.70±1.56 6.36±1.75a 6.58±1.70a 
50  6 6.66±1.10 5.88±1.19ab 6.14±1.03ab 
60  2 6.38±1.16 5.32±1.41b 5.76±1.35b 
70  1.50 6.68±1.11 5.60±1.63b 6.08±1.28ab 

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

เม่ือทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยใชผูทดสอบทดสอบชิมกึ่งฝกฝนจํานวน 50 
คน พบวา ลักษณะดาน สี ของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองผงสูตรเค็ม ท่ีผานการอบแหงท้ัง               
3 อุณหภูมิ คือ 50, 60 และ 70  องศาเซลเซียส เปนเวลา 6 , 2 และ 1.50 ช่ัวโมง ตามลําดับ ไมมีความ
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) อาจเนื่องมาจาก การใชอุณหภูมิในการอบแหงท่ีไม
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สูงจนเกินไป จึงทําใหสีของผลิตภัณฑท่ีไดไมแตกตางกัน แตลักษณะดาน กล่ิน และความชอบ
โดยรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ซ่ึงในขณะทําการอบแหง จะมีกล่ิน
ของน้ํากระเทียมดองเกิดข้ึนโดยออกมาจากชองอากาศของเคร่ืองอบแหง แสดงใหเห็นวา ในชวง
ระยะเวลาที่ทําการอบแหง มีองคประกอบท่ีเปนสารระเหยไดสูญหายไป ซ่ึงไมสามารถหลีกเล่ียงได 
จึงทําใหกล่ินของผลิตภัณฑลดลงโดย Kim and Wai (1999) พบวา การใชอุณหภูมิท่ีไมสูงมาก
เกินไป จะทําใหความรอนซ่ึงมีผลกระทบทําใหเกิดส่ิงท่ีไมตองการกับผลิตภัณฑลดนอยลง เชน 
การเกิดสีน้ําตาล และกล่ินสูญหาย รวมท้ังยังชวยประหยัดพลังงานท่ีใชในการอบแหงอีกดวย       
จากการทดสอบ พบวา ผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนิดผงท่ีอบแหง ณ อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 
เวลา 6 ช่ัวโมง ใหลักษณะดาน กล่ิน และความชอบโดยรวมใกลเคียงกับน้ํากระเทียมดองสดมาก
ท่ีสุด (ตารางท่ี 4.19) ดังนั้น จึงเลือกใชสภาวะนี้ในการอบแหงผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนิดผง
ตอไป 
4.2.4  กิจกรรมในการเปนสารปองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและปริมาณฟนอลิกท้ังหมดของน้ํา
กระเทียมดองชนิดผง 

วิเคราะหกิจกรรมในการเปนสารปองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน และปริมาณฟนอลิก
ท้ังหมดของตัวอยางน้ํากระเทียมดองชนิดผงสูตรเค็มอบแหงท่ี อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เวลา 6 ช่ัวโมง 
ไดผล ดังตารางท่ี 4.20 
ตารางท่ี 4.20 กิจกรรมในการเปนสารปองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและปริมาณฟนอลิกท้ังหมด
ของน้ํากระเทียมดองชนดิผง 

ผลิตภัณฑ คาความสามารถในการยับยัง้สาร
DPPH  (รอยละ) 

ปริมาณฟนอลิกท้ังหมด 
(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 

น้ํากระเทียมดองชนิดผง 64.31±1.59 126.76±6.84 
หมายเหตุ   คาท่ีแสดงในตารางเปนคาเฉล่ีย ± คาเบ่ียงเบนมาตรฐานจากการทดลอง 3 ซํ้า 

จากผลการทดลองหาปริมาณสารปองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน และปริมาณฟนอลิก
ท้ังหมด พบวา ในน้ํากระเทียมดองชนิดผงมีปริมาณสารปองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน       
และปริมาณฟนอลิก ซ่ึงสอดคลองกับ การพบปริมาณสารปองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน            
และปริมาณฟนอลิกในน้ํากระเทียมดองสด (ตารางท่ี 4.3)  
4.2.5  การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีดานกล่ินของนํ้ากระเทียมดองชนิดผงสูตรเค็มเปรียบเทียบ
กับน้ํากระเทียมดองสด 
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การทดลองจะเตรียมโฟมของน้ํากระเทียมดองสูตรเค็ม จากนั้นอบแหงโฟมน้ํากระเทียมดอง
สูตรเค็มท่ีไดในตูอบลมรอนแบบถาด  วิเคราะหองคประกอบทางเคมีดานกล่ินของน้าํกระเทียมดอง
ชนิดผงเปรียบเทียบกับน้ํากระเทียมดองสด  ผลการทดลองที่ไดแสดงในตารางท่ี  4.21-4.22 
ตารางท่ี 4.21 องคประกอบทางเคมีดานกล่ินท่ีวิเคราะหจากเสนกราฟของ GC-MS ของ                     
น้ํากระเทียมดองสด 
 

Peak no. RT สารประกอบท่ีวิเคราะหได 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

 
21 
22 
23 
24 

1.588 
1.686 
1.784 
2.007 
2.058 
2.978 
3.583 
3.862 
4.034 
4.099 
4.136 
5.703 
6.465 
8.022 
8.687 
8.720 
8.957 
9.319 
9.543 
9.863 

 
10.867 
10.970 
11.648 
12.364 

Unknown 
Ethyl alcohol 
Unknown 
Allyl alcohol 
Propanol 
1-Butanol 
3-hydroxy-2-butanone 
2,4,5-Trimethyl-1,3-dioxolane  
3-methyl-1-butanol ,Isoamyl acetoacetate 
2-methyl-1-butanol 
2-methyl-2-butenal 
2-methyl-4-penten-1-ol 
Diallyl sulfide ( garlic oil ) 
Unknown 
Benzaldehyde 
Unknown 
Octamethylcyclotetrasiloxane 
Unknown 
Unknown 
5-ethyl -2-methyl-pyridine, 2-ethyl-5-methyl-pyridine 
3-ethyl -4-methyl-pyridine, 2-ethyl-aniline 
Allyl disulfide 
3-methyl-benzaldehyde ,2-methyl- benzaldehyde ,4-methyl- benzaldehyde 
Decamethylcyclopentasiloxane 
Benzoic acid 
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ตารางท่ี 4.21 (ตอ) 
Peak no. RT สารประกอบท่ีวิเคราะหได 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

12.425 
12.732 
12.769 
12.973 
13.689 
13.875 
14.182 
15.893 
16.223 
16.260 
16.404 
16.748 
17.027 
17.287 
18.013 
18.240 
18.375 
19.249 
26.264 

Unknown 
3-fluoro-4-hydroxy-benzaldehyde ,4-fluoro-3-hydroxy-benzaldehyde 
3-fluoro-4-hydroxy-benzaldehyde ,2,5-thiophenedicarboxaldehyde 
Unknown 
Unknown 
Dodecane ,Nonadecane ,Tetradecane ,Hexadecane 
Unknown 
Unknown 
Unknown 
Unknown 
Unknown 
Pentadecane , Heneicosane , Nonadecane 
2,4-bis(1,1-dimethylethyl)phenol , 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenol 
Unknown 
Diethyl phthalate 
1,3,5-tri-tert-butyl-benzene 
Unknown 
Docosane,Tricosane,Pentacosane,Heptacosane,10-methyl-eicosane 
Bis(2-ethylhexyl)ester hexanedioic acid , Diisooctyl adipate 
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ตารางท่ี 4.22 องคประกอบทางเคมีดานกล่ินท่ีวิเคราะหจากเสนกราฟของ GC-MS ของน้ํา
กระเทียมดองชนิดผง 
 

Peak no. RT สารประกอบท่ีวิเคราะหได 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 

11 
12 
 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

1.691 
1.775 
1.947 
2.523 
2.867 
3.569 
4.587 
4.922 
9.891 
10.026 

 
10.268 
10.310 

 
10.342 
10.896 
11.147 
11.235 
11.305 
11.393 
12.304 
12.523 
12.764 

Ethyl alcohol 
Acetonitrile 
Dichloromethane 
Chloroform 
3-methyl-butanal 
3-hydroxy-2-butanone 
Toluene 
2,3-butanediol 
2,2,4,4,6,8,8-heptamethyl-nonane, 2,2,4,4-tetramethyloctane 
2,6,10-trimethyl-dodecane, 3,5,-dimethyl-octane 
2,6-dimethyl-undecane , Hexadecane 
2,6-dimethyl-undecane , 3,6-dimethyl-undecane 
2,6-dimethyl-octane ,  2,2,4-trimethyl-hexane 
2,5-dimethyl-undecane 
2,6-dimethyl-octane , 2,2,3,4-tetramethyl-pentane 
2,4-dimethyl-heptane , 2,4-dimethyl-decane 
2,6,10-trimethyl-dodecane , Phytane 
1-tridecanol 
2,6,10,14-tetramethyl-heptadecane , 4,6-dimethyl undecane 
Unknown 
Tetradecane , 2,3,5-trimethyl-decane 
9-methyl -3- undecene , 9-methyl -4- undecene ,3-methyl -5- undecene 
Dodecane 
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ตารางท่ี 4.22 (ตอ) 
Peak no. RT สารประกอบท่ีวิเคราะหได 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

12.922 
13.067 
13.471 
13.550 
13.867 
14.024 
14.247 
14.294 
14.368 
14.471 
14.536 
14.912 
15.210 
15.410 
15.642 
15.754 
15.805 
16.265 
16.307 
17.023 
18.008 
26.260 

2,9-dimethyl-decane , Pentadecane 
1-Tridecene 
2,2-dimethyl-1-decanol 
Unknown 
Docosane 
1-Decene , 9-Octadecene 
1-methylethyl-cycloundecane 
5-butyl-nonane , 3-methyl-5-propanol-nonane 
1,1’-Oxybis-decane 
Cyclotetradecane , 1-Tetradecence , Dialene 14 cyclotetradecane 
Docosane , Octacosane , 8- Methyl –heptadecane 
Unknown 
Dodecane , Tricosane , Pentacosane 
Unknown 
2,9-dimethyl-undecane , 3,9- dimethyl-undecane,1-iodo-dodecane 
Unknown 
Tridecanol, 1-Octadecanol , 2-Tetradecene 
Tridecane , Heptadecane 
Nonyl- cyclopentane ,Cyclotetradecane 
2,4-bis(1,1-dimethylethyl)phenol , 2,6-bis(1,1dimethylethyl)phenol ,  
1,2-Benzenedicarboxylic acid diethyl ester 
Hexanedioic acid bis(2-ethylhexyl)ester, Hexanedioic acid,diisooctyl ester 
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จากการวิเคราะห องคประกอบทางเคมีดานกล่ินท่ีวิเคราะหจากเสนกราฟของ GC-MS ของ 
น้ํากระเทียมดองสด และน้ํากระเทียมดองชนิดผง (ตารางที่ 4.21-4.22) พบวา องคประกอบทางเคมี
ดานกล่ินในน้ํากระเทียมดองสดน้ัน มีองคประกอบของน้ํามันหอมระเหยจากกระเทียมอยู นั่นคือ 
Diallyl sulfide (garlic oil) และ Allyl disulfide ซ่ึงองคประกอบเหลานี้ เปนองคประกอบหลักที่มีอยู
ในน้ํามันหอมระเหยท่ีใหกล่ินในกระเทียม และนอกจากนี้ทางดานเภสัชกรรมยังพบวาองคประกอบ
เหลานี้สามารถตานสารกอมะเร็งไดอีกดวย (Edris and Fadel, 2002) รวมท้ังยังพบ สารประกอบ
ประ เภทฟนอลซ่ึง เปนสารปองกันการ เกิดปฏิกิ ริ ย าออกซิ เด ชันอีกดวย  คือ  2,4-bis(1,1-
dimethylethyl)phenol และ 2,6-bis(1,1dimethylethyl)phenol สวนในน้ํากระเทียมดองชนิดผงไมพบ
องคประกอบทางเคมีท่ีเปนน้ํามันหอมระเหยจากกระเทียม แสดงถึง กระบวนการใหความรอน        
ไปทําลายองคประกอบท่ีเปนน้ํามันหอมระเหย แตกลับพบวาองคประกอบท่ีเปนสารปองกัน          
การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนั้น ยังคงมีอยู โดยยังคงพบ 2,4-bis(1,1-dimethylethyl)phenol และ 2,6-
bis(1,1dimethylethyl)phenol ในน้ํากระเทียมดองชนิดผง ซ่ึงสอดคลองกับ ตารางท่ี 4.3 และตาราง      
ท่ี 4.18 ท่ีพบ กิจกรรมในการเปนสารปองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน และปริมาณฟนอลิกท้ังใน
น้ํากระเทียมดองสด และนํ้ากระเทียมดองชนิดผง 
 
4.2.6  ผลของปริมาณเนื้อกระเทียมดองบดอบแหงท่ีมีตอสมบัติทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ
น้ํากระเทียมดองชนิดผง 

การทดลองแปรอัตราสวนของน้ํากระเทียมดองผงตอเนื้อกระเทียมดองบดอบแหง
อัตราสวน 1:1, 1:2 และ 2:1โดยน้ําหนัก ตามลําดับ ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ
ผลิตภัณฑท่ีได  ผลการทดลองดังแสดงในตารางท่ี 4.23-4.26 และรูปท่ี 4.2-4.3 
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ตารางที่ 4.23 สมบัติทางประสาทสัมผัสดาน สี  ความเปนเนื้อเดยีวกัน ความหนืด ความมี body    รสเค็ม กลิ่น และ ความชอบโดยรวม ของน้าํกระเทียมดองผง
สูตรเค็มที่ผสมเนื้อกระเทียมดองบดอบแหง 3 สูตรเทียบกับน้ํากระเทียมดองสด 
น้ํากระเทียมดองผง : เนื้อกระเทียมดอง สี ความเปนเนื้อเดียว ความหนืด ความมี body รสเค็ม กลิ่น การยอมรับโดยรวม 

น้ํากระเทียมดองสด 3.57±1.75c 8.15±1.41a 2.64±1.78c 2.99±2.38c 8.52±0.74a 5.05±2.79b 3.15±2.19b 
1:1 5.47±1.43b 4.04±1.77c 6.14±1.78a 5.49±1.79a 4.82±1.60b 5.64±1.85ab 5.08±1.93a 
1:2 7.04±1.48a 3.38±1.83c 6.53±1.57a 6.46±1.71a 5.04±1.63b 6.38±1.51a 5.54±1.89a 
2:1 3.31±1.56c 5.02±1.73b 4.44±1.58b 4.34±1.46b 4.84±1.82b 4.51±1.54b 4.92±1.71a 

หมายเหตุ  คาที่แสดงในตารางเปนคาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการทดลอง 3 ซ้ํา 
a,b,c ตัวอักษรกํากับที่แตกตางกันในแนวตั้งเดียวกันแสดงความแตกตางกันของขอมูลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 55 
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จากการนําน้ํากระเทียมดองผงสูตรเค็ม มาผสมเนื้อกระเทียมดองบดอบแหงในอัตราสวน         
3 อัตราสวนโดย สูตรท่ี 1 คือ 1:1 โดยนํ้าหนัก สูตรท่ี 2 คือ 1:2 โดยนํ้าหนัก และสูตรท่ี 3 คือ 2:1  
โดยนํ้าหนัก เม่ือเปรียบเทียบคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยใชผูทดสอบทดสอบชิมกึ่งฝกฝน
จํานวน 20 คน พบวา ลักษณะดาน สี ความเปนเนื้อเดียวกัน ความหนืด ความมี body รสเค็ม กล่ิน 
และการยอมรับโดยรวมของผลิตภัณฑในแตละสูตร มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) และ พบวา การเพิ่มสัดสวนของเนื้อกระเทียมบด มีผลตอการยอมรับเร่ือง สี กล่ิน         
และการยอมรับโดยรวม ของน้ํากระเทียมดองชนิดผงมากข้ึน ดังจะเห็นได จากการทดสอบสูตรท่ี 2 
คือ 1:2 ให ลักษณะดาน สี กล่ินของน้ํากระเทียมดอง และการยอมรับโดยรวมมากท่ีสุด ท้ังนี้การเพิ่ม        
เนื้อกระเทียมดองบด จะทําใหความเปนเนื้อเดียวกัน และรสเค็มของผลิตภัณฑลดลง รวมท้ังทําให
ความหนืด และความมี body ของผลิตภัณฑเพิ่มมากข้ึน (ตารางท่ี 4.23-4.24 และ รูปท่ี 4.2) แตจะได
ประโยชนจากเนื้อกระเทียมดองบด ท่ีมีประโยชนท้ังในดานการรักษาโรค และมีคุณคาทาง
โภชนาการ จึงเหมาะสมตอการนําไปพัฒนาเปนน้ํากระเทียมดองชนิดอัดกอน ดังนั้น จึงเลือกสูตรท่ี 
2 ซ่ึงประกอบดวย น้ํากระเทียมดองชนิดผงสูตรเค็มตอเนื้อกระเทียมดอง ในอัตราสวน1:2 ในการทํา
เปนผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนิดอัดกอนตอไป 
 
ตารางท่ี 4.24 คาสัดสวนเฉล่ียสําหรับลักษณะของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองผงสูตรเค็มตอเนื้อ
กระเทียมดองบดอบแหงสูตรท่ีเลือก (1:2) 
 

ลักษณะท่ีสําคัญ คาสัดสวนเฉล่ีย 

สี 
ความเปนเนื้อเดียวกัน 
ความหนืด 
ความมี body 
รสเค็ม 
กล่ิน 
การยอมรับโดยรวม 

2.0 
0.4 
2.5 
2.2 
0.6 
1.3 
1.8 
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รูปท่ี 4.2 แผนภูมิแสดงเคาโครงผลิตภัณฑของน้ํากระเทียมดองสูตรเค็มตอเนื้อกระเทียมดองบดสูตรท่ี
เลือก 
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การยอมรับโดยรวม 

น้ํากระเทียมดองสูตรเค็ม

น้ํากระเทียมดองผงสูตรเค็ม:
เนื้อกระเทียมบด(1:2)
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ตารางที่ 4.25 สมบัติทางประสาทสัมผัสดาน สี  ความเปนเนื้อเดยีวกัน ความหนืด ความมี body  รสหวาน กลิ่น และ ความชอบโดยรวม ของน้ํากระเทียมดองผง
สูตรหวานที่ผสมเนื้อกระเทียมดองบด 3 สูตรเทียบกับน้ํากระเทียมดองสด 
น้ํากระเทียมดองผง : 
เนื้อกระเทียมดอง 

 

สี ความเปนเนื้อ
เดียว 

ความหนืด ความมี body   รสหวาน กลิ่น การยอมรับ
โดยรวม   

น้ํากระเทียมดอง 2.53±1.55d 8.03±2.03a 2.12±1.47d 2.86±2.26c 4.19±2.01 6.23±2.22a 5.05±2.20 
1:1 5.79±1.54b 3.97±1.76b 5.83±1.29b 5.62±1.62ab 4.24±2.01 5.59±1.76ab 4.85±1.85 
1:2 7.04±1.50a 3.62±2.47b 6.74±1.75a 6.28±2.25a 4.96±2.02 6.17±1.61a 4.89±1.86 
2:1 4.77±1.48c 4.16±1.59b 4.48±1.43c 4.83±1.52b 4.32±1.62 4.56±1.78b 4.83±1.95 

หมายเหตุ  คาที่แสดงในตารางเปนคาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการทดลอง 3 ซ้ํา 
a,b,c .. ตัวอักษรกํากับที่แตกตางกันในแนวตั้งเดียวกนัแสดงความแตกตางกันของขอมูลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
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จากการน้ํากระเทียมดองผงสูตรหวาน มาผสมเนื้อกระเทียมดองบดในอัตราสวน                 
3 อัตราสวนโดย สูตรท่ี 1 คือ 1:1 โดยนํ้าหนัก สูตรท่ี 2 คือ 1:2 โดยนํ้าหนัก และ สูตรท่ี 3 คือ 2:1
โดยนํ้าหนัก เม่ือเปรียบเทียบคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยใชผูทดสอบทดสอบชิมกึ่งฝกฝน
จํานวน 20 คน พบวา ลักษณะดาน สี ความเปนเนื้อเดียวกัน ความหนืด ความมี body กล่ิน ของ
ผลิตภัณฑในแตละสูตร มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แตลักษณะดานรส-
หวาน และการยอมรับโดยรวม ไมมีความแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ท้ังนี้ การเพิ่ม
สัดสวนของเนื้อกระเทียมดองบด มีผลตอการยอมรับเร่ือง สี กล่ิน ของน้ํากระเทียมดองชนิดผงมาก
ข้ึน ดังจะเห็นไดจากการทดสอบสูตรท่ี 2 คือ 1:2 โดยน้ําหนัก มีคะแนนลักษณะดาน สี ของ
ผลิตภัณฑมากท่ีสุด และใหกล่ินของน้ํากระเทียมดองใกลเคียงกับน้ํากระเทียมดองสดมากท่ีสุด     
แตการเพิ่มเนื้อกระเทียมดองบด จะทําใหความเปนเนื้อเดียวกันของผลิตภัณฑลดลง และทําใหความ
หนืด และความมี body ของผลิตภัณฑเพิ่มมากข้ึน (ตารางท่ี 4.25-4.26 และ รูปท่ี 4.3) ซ่ึงสอดคลอง
กับ การเพิ่มสัดสวนของเนื้อกระเทียมบด ในน้ํากระเทียมดองผงสูตรเค็ม  

ในการศึกษาดานอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนิดอัดกอน ไดทําการ
เลือกน้ํากระเทียมดองชนิดอัดกอนสูตรเค็มในการศึกษา เนื่องจาก มีคะแนนดาน สี กล่ิน และ       
การยอมรับโดยรวมท่ีมากกวาน้ํากระเทียมดองชนิดอัดกอนสูตรหวาน และนํ้ากระเทียมดองสด 
 
ตารางท่ี 4.26 คาสัดสวนเฉล่ียสําหรับลักษณะของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองผงสูตรหวานตอเนื้อ
กระเทียมบดอบแหงสูตรท่ีเลือก (1:2) 
 

ลักษณะท่ีสําคัญ คาสัดสวนเฉล่ีย 
สี 

ความเปนเนื้อเดียวกัน 
ความหนืด 
ความมี body 
รสหวาน 
กล่ิน 

การยอมรับโดยรวม 

2.8 
0.5 
3.2 
2.2 
1.2 
1.0 
1.0 
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รูปท่ี 4.3 แผนภูมิแสดงเคาโครงผลิตภัณฑของน้ํากระเทียมดองสูตรหวานตอเนื้อกระเทียมบดสูตรท่ี
เลือก 
4.3  ผลของชนิดของบรรจุภัณฑท่ีมีตอสมบัติทางเคมี กายภาพและดานประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ
น้ํากระเทียมดองชนิดผงและชนิดผสมเนื้อกระเทียมแบบอัดกอน 

4.3.1  ผลของชนิดของบรรจุภัณฑท่ีมีตอสมบัติทางเคมี กายภาพและดานประสาทสัมผัส
ของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนิดผง 

การทดลองเก็บตัวอยางน้ํากระเทียมดองผงสูตรเค็มท่ีผานการอบที่อุณหภูมิ 50 องศา-
เซลเซียส เปนเวลานาน 6 ช่ัวโมงไดในบรรจุภัณฑ 2 ชนิด คือ ถุงอะลูมิเนียมฟอยล และถุงลามิเนต 
(Nylon/LLDPE) เก็บในสภาวะเรงท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 12 สัปดาหโดยสุม
ตัวอยาง เพื่อทดสอบสมบัติดานตางๆ ทุก 2 อาทิตย โดยวัด คากิจกรรมของน้ํา ปริมาณความช้ืน คา
สี สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางดานประสาทสัมผัส และปริมาณเช้ือจุลินทรีย แสดงผลใน             
รูปท่ี 4.4-4.14 
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นํ้ากระเทียมดองผงสูตรหวาน:
เน้ือกระเทียมบด(1:2)
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รูปท่ี 4.4 แผนภูมิแสดงผลของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการเก็บตอคากิจกรรม

ของน้ํา ของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนิดผง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4.5 แผนภูมิแสดงผลของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการเก็บตอคาปริมาณ

ความช้ืนของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนิดผง 
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จากผลการทดลอง พบวา ชนิดของบรรจุภัณฑไมมีผลตอคากิจกรรมของนํ้า และปริมาณ
ความช้ืน ของน้ํากระเทียมดองชนิดผง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  (รูปท่ี 4.4-4.5 และ ตาราง
ภาคผนวกท่ี ฉ12) แสดงใหเห็นวา ท้ังถุงลามิเนต (Nylon/LLDPE) และถุงอะลูมิเนียมฟอยลมี
ความสามารถในการปองกันการซึมผานของอากาศ และไอน้ําไดดี โดยถุงลามิเนต (Nylon/LLDPE) 
เปนฟลม 2 ช้ันซ่ึงช้ันของไนลอน จะปองกันการซึมผานของออกซิเจนและคารบอนไดออกไซด 
รวมท้ังสามารถปองกันการซึมผานของความช้ืน และกล่ินไดดี ท้ังยังทนตอสภาวะท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงไดดี เชน ความเปนกรด-เบส ความรอน สารเคมี ความเย็น (เจิมขวัญ และคณะ, 2549) 
ในขณะท่ีถุงอะลูมิเนียมฟอยล สามารถปองกันการซึมผานของอากาศ ความช้ืนและแสงสวางไดดี
มาก (ปุน และสมพร, 2541) แตระยะเวลาในการเก็บรักษามีผลตอ คากิจกรรมของนํ้า และปริมาณ
ความช้ืน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยเม่ือระยะเวลาในการเก็บเพิ่มมากข้ึน น้ํา
กระเทียมดองชนิดผงท้ังท่ีบรรจุในถุงอะลูมิเนียมฟอยล และถุงลามิเนต (Nylon/LLDPE) มีการ
เปล่ียนแปลงคากิจกรรมของน้ํา และปริมาณความช้ืนเพิ่มข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
ท้ังนี้อาจเนื่องจาก เม่ือระยะเวลาการเก็บท่ีมากข้ึน รวมท้ังการเก็บในอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส อาจ
ไปเรงปฏิกิริยาการเปล่ียนแปลงทางเคมีเพิ่มมากข้ึน ทําใหเม่ือระยะเวลาผานไป 12 สัปดาหน้ํา
กระเทียมดองชนิดผง มีคากิจกรรมของน้ําเพิ่มข้ึนจาก 0.240 เปน 0.249 รวมการเก็บในอุณหภูมิ 40 
องศาเซลเซียส อาจไปเรงอัตราการซึมผานของออกซิเจนและไอน้ําเขาไปในบรรจุภัณฑเพิ่มมากข้ึน 
จึงทําใหผลิตภัณฑมีความชื้นเพิ่มมากข้ึน แตเปนไปในอัตราท่ีตํ่า ซ่ึงสอดคลองกับ การทดสอบ
อัตราการซึมผานของไอน้ําของฟลมบรรจุภัณฑ ท่ีจะวัดในสถานะสมดุลท่ีอุณหภูมิ 38 องศา
เซลเซียส โดยฟลมลามิเนต Nylon/LLDPE ความหนา 18/40 ไมครอน มีคาอัตราการซึมผานไอน้ํา 
6-8 กรัมตอตารางเมตรตอวัน และคาอัตราการซึมผานของออกซิเจน 4-8 ซีซีตอตารางเมตรตอวัน 
สวนฟลมอะลูมิเนียมฟอยลลามิเนต ความหนา 12/7/40 ไมครอน มีคาอัตราการซึมผานไอน้ํา 0-10 
กรัมตอตารางเมตรตอวัน และคาอัตราการซึมผานของออกซิเจน 0 ซีซีตอตารางเมตรตอวัน 
(Kadoya, 1990) และเม่ือระยะผานไป 12 สัปดาหปริมาณความช้ืนเพิ่มข้ึนจาก รอยละ 3.26 เปน รอย
ละ 3.50 ซ่ึงคาของกิจกรรมของน้ํา และปริมาณความชื้นของน้ํากระเทียมดองผงที่บรรจุท้ังในถุง
อะลูมิเนียมฟอยล และถุงลามิเนต (Nylon/LLDPE) ยังเปนไปตามมาตรฐานของผลิตภัณฑชุมชนซ่ึง
ระบุวา คากิจกรรมของน้ําตองไมเกิน 0.65 และปริมาณความช้ืนตองไมเกินรอยละ 13 (สํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 2547) 
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รูปท่ี 4.6 แผนภูมิแสดงผลของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการเก็บตอคาความสวาง 

ของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนิดผง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 4.7 แผนภูมิแสดงผลของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการเก็บตอคาสีแดง-เขียว 
ของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนิดผง 
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รูปท่ี 4.8 แผนภูมิแสดงผลของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการเก็บตอคาสีเหลือง-น้ําเงิน 
ของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนิดผง 

จาก รูปท่ี 4.6-4.8 และตารางภาคผนวกท่ี ฉ13 พบวา ชนิดของบรรจุภัณฑ และระยะเวลา
การเก็บมีผลตอ คาความสวาง คาสีแดง-เขียว และคาสีเหลือง-น้ําเงิน ของนํ้ากระเทียมดองชนิดผง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p≤0.05) พบวา  น้ํากระเทียมดองชนิดผงท่ีบรรจุในถุงลามิเนต 
(Nylon/LLDPE) มีคาความสวางท่ีลดลงมากกวาน้ํากระเทียมดองชนิดผงที่บรรจุในถุงอะลูมิเนียม-
ฟอยล ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) และเม่ือระยะเวลาในการ
เก็บเพิ่มมากข้ึน คาความสวาง และคาความเปนสีเขียว ของนํ้ากระเทียมดองชนิดผงมีคาลดลง แตมี
คาความเปนสีเหลืองเพ่ิมข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) คาความเปนสีเขียวน้ํากระเทียมดอง
ชนิดผงท่ีบรรจุในถุงอะลูมิเนียมฟอยล ต้ังแตสัปดาหท่ี 2 ถึงสัปดาหท่ี 12 ไมแตกตางกัน แตแตกตาง
จากคาความเปนสีเขียวในตอนเร่ิมตน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยมีคาของสีเขียวลดลง
เล็กนอย นอกจากนี้น้ํากระเทียมดองชนิดผงท่ีบรรจุในถุงลามิเนต (Nylon/LLDPE) ยังมีคาความ   
เปนสีเขียวลดลงตลอดอายุการเก็บรักษา และลดลงมากกวาน้ํากระเทียมดองผงที่บรรจุใน              
ถุงอะลูมิเนียมฟอยล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) คาความเปนสีเหลืองของน้ํากระเทียมดอง
ชนิดผงท่ีบรรจุในถุงอะลูมิเนียมฟอยล ท่ีเก็บไว ต้ังแตสัปดาหท่ี 2 ถึงสัปดาหท่ี 12 ไมแตกตางกัน 
แตมีคาแตกตางจากสีเหลืองของน้ํากระเทียมดองชนิดผงเร่ิมตนเล็กนอย สวนน้ํากระเทียมดองชนิด
ผงท่ีบรรจุในถุงลามิเนต (Nylon/LLDPE) ท่ีมีคาความเปนสีเหลืองเพิ่มข้ึน ตลอดอายุการเก็บรักษา     
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และยังมีคาสีเหลืองท่ีมากกวาน้ํากระเทียมดองผงที่บรรจุในถุงอะลูมิเนียมฟอยล อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p≤0.05) เนื่องมาจากถุงอะลูมิเนียมฟอยล มีช้ันของเปลวอะลูมิเนียม ซ่ึงสามารถปองกัน
แสงไมใหสองผานเขาไปได ซ่ึงแสงท่ีสองผานบรรจุภัณฑ มักจะเปนตัวเรงใหเกิดการเปล่ียนแปลง
คุณภาพของผลิตภัณฑดานสี ทําใหผลิตภัณฑไมเปนท่ียอมรับ (ปุน และสมพร, 2541) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.9 แผนภูมิแสดงผลของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการเก็บตอคาการละลาย 

ของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนิดผง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.10 แผนภูมิแสดงผลของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการเก็บตอ 

คาความสามารถในการคืนรูปของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนิดผง 
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รูปท่ี 4.11 แผนภูมิแสดงผลของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการเก็บตอ 
คาการกระจายตัวของผลิตภณัฑน้ํากระเทียมดองชนดิผง 

 
จากผลการทดลอง พบวา ระยะเวลามีผลตอคาการละลายน้ํา และความสามารถในการคืน

รูปของน้ํากระเทียมดองชนิดผง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (รูปท่ี 4.9-4.11 และ ตาราง
ภาคผนวกท่ี  ฉ14) โดยคาการละลายมีคาเพิ่มข้ึนจากคาการละลายเ ร่ิมตนเล็กนอย  ทําให
ความสามารถในการคืนรูปลดลง สอดคลองกับ ปริมาณความช้ืนท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือระยะเวลาเพิ่มมากข้ึน 
(รูปท่ี 4.5) เม่ือปริมาณความชื้นมากข้ึน สงผลใหผลิตภัณฑเกาะตัวกันเปนกอน จึงใชเวลาในการ
ละลายท่ีเพิ่มข้ึน สวนชนิดของบรรจุภัณฑ ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของการละลาย และความสามารถในการคืนรูปของน้ํากระเทียมดองชนิดผง
ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 12 สัปดาห พบวา การเก็บรักษาผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนิดผง    
ในบรรจุภัณฑท้ัง 2 ชนิดใหคาการละลาย และความสามารถในการคืนรูปไมแตกตางกัน สวนคา   
การกระจายตัวของน้ํากระเทียมดองชนิดผง มีคาเพิ่มข้ึนจากคาเร่ิมตนเล็กนอย แตในชวงสัปดาหท่ี 2 
ถึง 12 คาการกระจายตัว ไมมีความแตกตางกัน และชนิดของบรรจุภัณฑ ไมมีผลตอคาการกระจาย
ตัวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (รูปท่ี 4.11) 
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รูปท่ี 4.12 แผนภูมิแสดงผลของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการเก็บ 
ตอลักษณะทางประสาทสัมผัสดาน สีของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนิดผง 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.13 แผนภูมิแสดงผลของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการเก็บ 
ตอลักษณะทางประสาทสัมผัสดานกล่ินของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนิดผง 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.14 แผนภูมิแสดงผลของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการเก็บ 

       ตอการยอมรับโดยรวมของผลิตภัณฑน้าํกระเทียมดองชนิดผง 
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จากผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผูทดสอบ ท่ีมีตอน้ํากระเทียมดองชนิดผง 
ดานสี (รูปท่ี 4.12-4.14 และ ตารางภาคผนวกท่ี ฉ15) พบวา ผูทดสอบชิมใหคะแนนดานสีของ            
น้ํากระเทียมดองท่ีบรรจุในถุงลามิเนต (Nylon/LLDPE) มากกวาน้ํากระเทียมดองชนิดผงท่ีบรรจุ      
ถุงอะลูมิเนียมฟอยล ตลอดอายุการเก็บรักษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก
สีของน้ํากระเทียมดองชนิดผงท่ีบรรจุในถุงลามิเนต (Nylon/LLDPE) มีคาความเปนสีเหลืองเพิ่มมาก
ข้ึนตลอดอายุการเก็บรักษา และมากกวาน้ํากระเทียมดองท่ีบรรจุในถุงอะลูมิเนียมฟอยล ตลอดอายุ
การเก็บรักษา (รูปท่ี 4.8) สวนผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผูทดสอบท่ีมีตอน้ํา
กระเทียมดองชนิดผง ดานกล่ิน และการยอมรับโดยรวม พบวา ผูทดสอบชิมใหคะแนนดานกล่ิน และ
การยอมรับโดยรวมของน้ํากระเทียมดองชนิดผง ท่ีบรรจุท้ังในถุงลามิเนต (Nylon/LLDPE) และท่ี
บรรจุในถุงอะลูมิเนียมฟอยล ไมแตกตางกันตลอดอายุการเก็บรักษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p>0.05)  

 
4.3.2 ผลของระยะเวลาท่ีมีตอปริมาณเชื้อจุลินทรียท้ังหมด ปริมาณยีสตและราของผลิตภัณฑน้าํ
กระเทียมดองชนิดผง 
 
ตารางท่ี 4.27 ผลของระยะเวลาท่ีมีตอปริมาณเช้ือจุลินทรียท้ังหมดของน้ําผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดอง
ชนิดผงเม่ือเกบ็ไว เม่ือเก็บในสภาวะเรง ท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 12 สัปดาห 
ระยะเวลาในการเก็บ 

สัปดาห 
ปริมาณเช้ือจุลินทรียท้ังหมด 

(โคโลนีตอกรัม) 
ปริมาณยีสต 

(โคโลนีตอกรัม) 
ปริมาณรา 

(โคโลนีตอกรัม) 
0 9.8x102 <10 50 
2 8.4x102 <10 37 
4 4.9x102 <10 <10 
6 2.3x102 <10 <10 
8 9.0x102 <10 <10 
10 9.0x102 <10 <10 
12 5.0x102 <10 <10 

หมายเหตุ  คาท่ีแสดงในตารางเปนคาเฉล่ีย จากการทดลอง 2 ซํ้า 
 ปริมาณเช้ือจุลินทรียท้ังหมด ของน้ํากระเทียมดองสดเร่ิมตน เทากับ 1.1x103 โคโลนีตอมิลลิลิตร  
 ปริมาณยีสต และราของน้ํากระเทียมดองสดเร่ิมตน < 10 โคโลนีตอมิลลิลิตร  
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  ผลการตรวจหา ปริมาณจุลินทรียท้ังหมด และปริมาณยีสต และรา ตลอดระยะเวลาเก็บรักษา 
12 สัปดาห พบวา ปริมาณจุลินทรียท้ังหมด ท่ีตรวจพบในผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนิดผง มีการ
เปล่ียนแปลงไมมากนัก โดยพบวา การเก็บรักษาเม่ือระยะเวลา 12 สัปดาหปริมาณเช้ือจุลินทรีย
ท้ังหมด คือ 5.0 x 102 โคโลนีตอกรัม ปริมาณยีสต และรานอยกวา 10 โคโลนีตอกรัม ซ่ึงยังเปนไป
ตามมาตรฐานของผลิตภัณฑชุมชน ซ่ึงระบุวา จํานวนจุลินทรียท้ังหมดตองไมเกิน 1x104  โคโลนีตอ
กรัม ยีสต และราตองไมเกิน 100 โคโลนีตอกรัม (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 2547) 
 
4.3.3  ผลของชนิดของบรรจุภัณฑท่ีมีตอสมบัติทางเคมี กายภาพและดานประสาทสัมผัสของ
ผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนิดผงท่ีผสมเนื้อกระเทียมอบแหงแบบอัดกอน 

การทดลองเก็บตัวอยางน้ํากระเทียมดองชนิดอัดกอนสูตรเค็มท่ีไดในบรรจุภัณฑ 2 ชนิด คือ 
ถุงอะลูมิเนยีมฟอยล และถุงลามิเนต (Nylon/LLDPE) เก็บในสภาวะเรงท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 
เปนระยะเวลา 12 สัปดาหโดยสุมตัวอยาง เพื่อทดสอบสมบัติดานตางๆ ทุก 2 อาทิตย โดยวัด          
คากิจกรรมของน้ํา ปริมาณความช้ืน สมบัติทางดานประสาทสัมผัส และปริมาณเช้ือจุลินทรีย 
แสดงผลในรูปท่ี  4.15-4.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4.15 แผนภูมิแสดงผลของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการเก็บตอคากิจกรรมของน้ํา 

ของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนิดอัดกอน 
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รูปท่ี 4.16 แผนภูมิแสดงผลของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการเก็บตอปริมาณความช้ืน 
ของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนิดอัดกอน 
 

จากผลการทดลอง พบวา ชนิดของบรรจุภัณฑ ไมมีผลตอคากิจกรรมของน้ํา และปริมาณ
ความชื้นของน้ํากระเทียมดองชนิดอัดกอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p> 0.05) (รูปท่ี 4.15-4.16 
และตารางภาคผนวกท่ี  ฉ16) ซ่ึง ท้ังถุงลามิ เนต  (Nylon/LLDPE) และอะลูมิ เนียมฟอยล มี
ความสามารถในการปองกันการซึมผานของอากาศ และไอน้ําไดดี แตระยะเวลาในการเก็บรักษามี
ผลตอคากิจกรรมของน้ํา และปริมาณความช้ืน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยเม่ือ
ระยะเวลาในการเก็บเพิ่มมากข้ึน น้ํากระเทียมดองชนิดอัดกอนท้ังท่ีบรรจุในถุงอะลูมิเนียมฟอยล  
และถุงลามิเนต (Nylon/LLDPE) มีการเปล่ียนแปลงคากิจกรรมของน้ํา และปริมาณความช้ืนเพิ่มข้ึน            
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ท้ังนี้อาจเนื่องจาก เม่ือระยะเวลาการเก็บท่ีมากข้ึน รวมท้ังการ
เก็บในอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส อาจไปเรงปฏิกิริยาการเปล่ียนแปลงทางเคมี ทําใหเม่ือระยะเวลา
ผานไป 12 สัปดาหน้ํากระเทียมดองชนิดผง มีคากิจกรรมของน้ําเพิ่มข้ึนจาก 0.636 เปน 0.678          
รวมอาจไปเรงท้ัง อัตราการซึมผานของออกซิเจน และไอน้ําในบรรจุภัณฑใหเขาไปในผลิตภัณฑ
เพิ่มมากข้ึน จึงทําใหผลิตภัณฑมีความช้ืนเพิ่มมากข้ึน แตเปนไปในอัตราท่ีตํ่า สอดคลองกับผลของ
คากิจกรรมของน้ํา และปริมาณความชื้นของน้ํากระเทียมดองชนิดผง โดยเม่ือระยะเวลาผานไป 12 
สัปดาห น้ํากระเทียมดองชนิดอัดกอนมีปริมาณความช้ืนเพิ่มข้ึนจาก รอยละ 10.11 เปน รอยละ 
11.15 ซ่ึงคาของกิจกรรมของนํ้า เกินจากมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนเล็กนอย  ซ่ึงระบุวาคากิจกรรม
ของน้ําตองไมเกิน 0.65 สวนปริมาณความช้ืนของนํ้ากระเทียมดองชนิดอัดกอน ท่ีบรรจุท้ังในถุง
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อะลูมิเนียมฟอยล และถุงลามิเนต (Nylon/LLDPE)  ยังเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน โดย
ปริมาณความช้ืนตองไมเกินรอยละ 13  (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 2547) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.17 แผนภูมิแสดงผลของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการเก็บตอคาสี 
ของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนิดอัดกอน 
 
จากผลการทดลอง พบวา ระยะเวลาการเก็บ มีผลตอคาความสวาง คาสีแดง-เขียว และคา         

สีเหลือง-น้ําเงิน ของน้ํากระเทียมดองชนิดอัดกอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) (รูปท่ี 4.17 และ
ตารางภาคผนวกท่ี ฉ17) พบวา ชนิดของบรรจุภัณฑ ไมมีผลตอคาความสวาง คาสีแดง-เขียว และ     
คาสีเหลือง-น้ําเงิน ของน้ํากระเทียมดองชนิดอัดกอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) เนื่องมาจาก
ผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนิดอัดกอน มีการหอหุมดวยกระดาษไข และอะลูมิเนียมฟอยล ซ่ึงถือเปน
บรรจุภัณฑช้ันท่ีหนึ่งของผลิตภัณฑในเบ้ืองตนกอนแลว  ดังนั้นบรรจุภัณฑช้ันท่ีสองจึงไมมีผลตอ
การเปล่ียนแปลงคาสีของผลิตภัณฑ หรือมีผลคอนขางนอย แตเม่ือระยะเวลาการเก็บมากข้ึน             
น้ํากระเทียมดองชนิดอัดกอน มีคาความสวางท่ีลดลง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)  และมีคา
ความเปนสีแดงเพิ่มมากข้ึนรวมท้ังมีคาความเปนสีเหลืองลดลง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
โดยผลิตภัณฑจะคอยๆเปล่ียนเปนสีน้ําตาล ซ่ึงการเปล่ียนแปลงสีของน้ํากระเทียมดองชนิดอัดกอนนี้    
อาจเกิดจากปฏิกิริยาเมลลารด ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือน้ําตาลรีดิวซิงในน้ํากระเทียมดอง ทําปฏิกิริยากับหมู      
อะมิโนในเน้ือกระเทียม ในโมเลกุลของแอมโมเนีย กรดอะมิโน และโปรตีนไดเปนไกลโคซิลเอ-มีน 
(N-substitutied glycosylamine) และจะเกิดปฏิกิริยาตอเนื่องจนไดสารสีน้ําตาล (นิธิยา, 2549) 
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รูปท่ี 4.18 แผนภูมิแสดงผลของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการเก็บ 

ตอลักษณะทางประสาทสัมผัสดาน สี ของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนิดอัดกอน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.19 แผนภูมิแสดงผลของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการเก็บ 

ตอลักษณะทางประสาทสัมผัสดาน กล่ิน ของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนิดอัดกอน 
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รูปท่ี 4.20 แผนภูมิแสดงผลของชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาการเก็บ 

ตอการยอมรับโดยรวม ของผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนิดอัดกอน 
 

ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผูทดสอบ ท่ีมีตอน้ํากระเทียมดองชนิดอัด
กอน ดานสี กล่ิน การยอมรับโดยรวม (รูปท่ี 4.18-4.20 และตารางภาคผนวกท่ี ฉ18) พบวา ผูทดสอบ
ชิมมีความชอบตอสี กล่ินและการยอมรับโดยรวม ของนํ้ากระเทียมดองชนิดอัดกอน ท่ีบรรจุในถุงลา
มิเนต (Nylon/LLDPE) และท่ีบรรจุถุงอะลูมิเนียมฟอยล ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p>0.05) และความชอบดานสี และ กล่ินของน้ํากระเทียมดองชนิดอัดกอน ต้ังแตสัปดาหท่ี 2 ถึง 
สัปดาหท่ี 12 มีคะแนนความชอบท่ีลดลง จากความชอบเร่ิมตน และดานการยอมรับโดยรวม พบวา    
ผูทดสอบชิมใหคะแนนดานการยอมรับโดยรวม ของนํ้ากระเทียมดองชนิดอัดกอน ท่ีบรรจุท้ังในถุง 
ลามิเนต (Nylon/LLDPE) และท่ีบรรจุถุงอะลูมิเนียมฟอยล ไมแตกตางกัน ตลอดอายุการเก็บรักษา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
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4.3.4 ผลของระยะเวลาท่ีมีตอปริมาณเชื้อจุลินทรียท้ังหมด ปริมาณยีสตและราของผลิตภัณฑน้าํ
กระเทียมดองชนิดผงท่ีผสมเนื้อกระเทียมอบแหงแบบอัดกอน 
 
ตารางท่ี 4.28  ผลของระยะเวลาท่ีมีตอปริมาณเช้ือจุลินทรียท้ังหมดของน้ําผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดอง
ชนิดอัดกอนเม่ือเก็บไว เม่ือเก็บในสภาวะเรง ท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 12 สัปดาห 
 
ระยะเวลาในการเก็บ 

สัปดาห 
ปริมาณเช้ือจุลินทรีย

ท้ังหมด  
(โคโลนีตอกรัม) 

ปริมาณยีสต  
(โคโลนีตอกรัม) 

ปริมาณรา  
(โคโลนีตอกรัม) 

0 5.7x10 <10 <10 
2 5.5x10 <10 <10 
4 <10 <10 <10 
6 7.0x10 <10 <10 
8 1.0x10 <10 <10 
10 2.5x10 <10 <10 
12 <10 <10 <10 

หมายเหตุ  คาท่ีแสดงในตารางเปนคาเฉล่ีย จากการทดลอง 2 ซํ้า 
 

ผลการตรวจหา ปริมาณจุลินทรียท้ังหมด และปริมาณยีสต และรา ตลอดระยะเวลาเก็บ
รักษา 12 สัปดาห พบวา ปริมาณจุลินทรียท้ังหมด ท่ีตรวจพบในผลิตภัณฑน้ํากระเทียมดองชนิดผงมี
การเปล่ียนแปลงไมมากนัก โดยพบวา การเก็บรักษาเม่ือระยะเวลา 12 สัปดาห ปริมาณเช้ือจุลินทรีย
ท้ังหมด  และปริมาณยีสต  และรานอยกวา10โคโลนีตอกรัม  ซ่ึงยัง เปนไปตามมาตรฐาน               
ของผลิตภัณฑชุมชน ซ่ึงระบุวาจํานวนจุลินทรียท้ังหมด ตองไมเกิน 1x104 โคโลนีตอกรัม ยีสตและ
รา ตองไมเกิน 100 โคโลนีตอกรัม (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 2547) 
 
 
 
 
 
 


