
 
 
 
 
 
 
 
 
 ความขนหนืดของแปงสุก (Gel Consistency : GC) เปนการศึกษาความขนหนืด
ของเจลแปง โดยการตมแปงกับสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด 0.2 นอรมัล ใน
หลอดทดลอง นําเจลของแปงท่ีใสแลวมาทําใหเย็น แลววางหลอดทดลองในแนวราบ วัด
ระยะทางที่แปงไหลไปในระยะเวลา 1 ช่ัวโมง ไดเปนคา GC ถาเจลของแปงไหลได
ระยะทางนอยกวา 40 มิลลิเมตร แสดงวาเจลของแปงแข็ง หรือมีความขนหนืดมาก ขาว
ชนิดน้ีเม่ือหุงสุกจะมีลักษณะแข็ง (ตารางที่ 3.1) สวนใหญใชในการเปรียบเทียบลักษณะ
เน้ือสัมผัสของขาวในกลุมท่ีมีอะมิโลสสูงเหมือนกัน  
 
ตารางที่ 3.1 ความสัมพันธของลักษณะเจลของแปงสุกและคา GC 
 

ลักษณะเจลของแปงสุก คา GC หรือ ระยะทางที่เจลไหล 
(Gel Consistency) (มิลลิเมตร) 

แข็ง (Hard) 26-40 
ปานกลาง (Medium) 41-60 

ออน (Soft) 61-100 
  
      อะมิโลส (amylose) เปนโพลิเมอรสายตรง  โดยโมโนเมอร คือ กลูโคสจะเรียงตอ
กันเปนเสนตรงดวยพันธะแอลฟา 1,4 กลูโคซิดิก  ปริมาณอะมิโลสข้ึนอยูกับชนิดของแปง 
เชน แปงขาวโพด มีอะมิโลสประมาณ รอยละ 28 ซ่ึงใกลเคียงกับปริมาณอะมิโลสในแปง

เร่ือง 
การศกึษาความขนหนืดของแปงสุก  

และปริมาณอะมิโลสในขาว                                
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อะมิโลสสามารถทําปฏิกิริยากับไอโอดนีและสารประกอบอินทรียหลายชนิด ไดแก  
บิวทานอล  กรดไขมัน  ฟนอล  สารลดแรงตึงผิว และไฮโดรคารบอน ไดสารประกอบ
เชิงซอนซ่ึงไมละลายนํ้า  โดยอะมิโลสจะอยูในรูป helix coil ลอมรอบสารประกอบอินทรีย
เหลาน้ี ดังภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 3.1  การเกิดสารประกอบเชิงซอนของอะมิโลสกับไอโอดีน 
 
            สารประกอบเชิงซอนของอะมิโลสและไอโอดีนจะใหสีนํ้าเงิน ซ่ึงสามารถนํามาใช
วิเคราะหปริมาณอะมิโลสไดโดยวิธีการวัดสี (Colorimetric methods) ดวยเครื่องสเปค
โตรโฟโตมิเตอร (Spectrophotometer) เม่ือวิเคราะหปริมาณอะมิโลสไดก็สามารถบอก
ปริมาณอะมิโลเพกตินโดยการหักลบกัน เน่ืองจากปริมาณอะมิโลสและอะมิโลเพกตินรวม
กันจะเทากับหรือมากกวารอยละ 99 ของน้ําหนักแหงของแปง 
 
วัตถุประสงค 
 

1.  เพ่ือศึกษาความขนหนืดของแปงขาวสุก 
2.  เพ่ือจําแนกชนิดของขาว 
3.  เพ่ือศึกษาวิธีวิเคราะหปริมาณอะมิโลส 
4.  เพ่ือศึกษาปริมาณอะมิโลสในขาวชนิดตางๆ 
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การศึกษาความขนหนืดของแปงสุก (Gel Consistency) 
 
วัสดุอุปกรณ 
 
1.  ขาวสารพันธุตางๆ  
2.  เคร่ืองบดละเอียด (hammer mill) 
3.  ตะแกรง ขนาด 100 เมช 
4.  หลอดทดลองขนาด 13x100 มิลลิเมตร  
5.  ลูกแกวปดปากหลอด 
6.  เคร่ืองเขยาสาร (vortex mixer) 
7.  อางนํ้าควบคุมอุณหภูมิ (water bath) 
8.  นํ้าแข็ง 
 
สารเคมี 
 
1.  ไทมอลบลู 0.025% ในเอทานอล 95% (ethanol 95% with thymol blue 0.025% 
(w/v)) 
2.  โพแทสเซียมไฮดรอกไซด 0.2 นอรมัล 
 
วิธีการ 
 

1.  ช่ังแปงขาวท่ีไดจากการบดละเอียดและรอนผานตะแกรง 100 เมช ปริมาณ 0.10 กรัม 
ในหลอดทดลอง 
2.  เติมไทมอลบลู 0.025% ในเอทานอล 95% 0.2 มิลลิลิตร และโพแทสเซียมไฮดรอก
ไซด 0.2 นอรมัล 
3.  ปนใหเขากันโดยใชเคร่ืองเขยาสาร นานประมาณ 1 นาที แลววางหลอดทดลองใน
อางนํ้าควบคุมอุณหภูมิ (100 ๐ซ) ปดปากหลอดดวยลูกแกว 
4.  ตม 8 นาที นําไปปนอีกคร้ัง แลวแชในนํ้าเย็นท่ีมีนํ้าแข็งนาน 20 นาที 
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5.  นําไปวางในแนวราบบนกระดาษ 30 นาที                     
6.  วัดคาระยะทางที่แปงไหลไป เปรียบเทียบกัน 
7.  จําแนกประเภทขาวดังน้ี 
     7.1   very flaky rices with high gel consistency (length : less than 40 mm.) 
     7.2   flaky rices with medium gel consistency (length : 40-60 mm.) 
     7.3   soft rices with low gel consistency (length : over 60 mm.) 
8.  รายงานผลการทดลอง สรุป และ วิจารณ 
 
การวิเคราะหปริมาณอะมิโลสในขาว 
                                                                                    
วัสดุอุปกรณ 
 
1.  ขาวสารพันธุตางๆ 
2.  เคร่ืองบดละเอียด (hammer mill) 
3.  อางนํ้าควบคุมอุณหภูมิ 
4.  Volumetric Flask ขนาด 100 มิลลิเมตร 8 ใบ 
5.  ปเปต 1, 5, 10 มิลลิเมตร อยางละ 2 อัน 
6.  UV Spectrophotometer 
         
สารเคมี 
 
1.  เอทานอล 95% 
2.  โซเดียมไฮดรอกไซด 1 นอรมัล 
3.  กรดอะซิติก 1 นอรมัล 
4.  สารละลายไอโอดีน (ไอโอดีน 2 กรัม และโพแทสเซียมไอโอไดด 20 กรัม ละลายในน้ํา แลว
ปรับปริมาตรเปน 1 ลิตร) 
5.  อะมิโลสบริสุทธิ์  
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วิธีการ 
 
1.  ช่ังแปงขาวท่ีไดจากการบดละเอียดแลว 100 มิลลิกรัม (ความละเอียด 100 เมช) ใส
ใน volumetric flask 100 มิลลิลิตร     
2.  เติมเอทานอล 95% 1 มิลลิลิตร หมุน flask เบาๆ ใหแปงกระจายตัว 
3.  เติมโซเดียมไฮดรอกไซด 1 นอรมัล ปริมาณ 9 มิลลิลิตร 
4.  ตมในอางนํ้าควบคุมอุณหภูมิ (นํ้าเดือด) 10 นาที ทําใหเย็น แลวปรับปริมาตรเปน 100 
มิลลิลิตร โดยนํ้ากลั่น 
5.  นําสารละลายแปงมาทําปฏิกิริยาใหเกิดสี โดยดูดนํ้าแปงมา 5 มิลลิลิตร ใสใน 
Volumetric Flask 100 มิลลิลิตรซึ่งมี กรดอะซิติก 1 นอรมัล ปริมาณ 1 มิลลิลิตร และ 
สารละลายไอโอดีน 2 มิลลิลิตร 
6.  ปรับปริมาตรเปน 100 มิลลิลิตร โดยนํ้ากลั่น ท้ิงไวท่ีอุณหภูมิหอง 20 นาที 
7.  ทําแบลงคดวยสารเคมี ตามขั้นตอน ขอ 2-6                      
8.  ปรับปริมาตรเปน 100 มิลลิลิตร โดยนํ้ากลั่น ท้ิงไวท่ีอุณหภูมิหอง 20 นาที 
9.  อานคาการดูดกลืนแสงที่ 620 นาโนเมตร 
10.เปรียบเทียบคาการดูดกลืนแสงจากกราฟมาตรฐาน เพ่ือใหทราบปริมาณอะมิโลส 
ของตัวอยางดังกลาว 
         
การทํากราฟมาตรฐาน (Standard Curve) 
1.  ช่ังอะมิโลสบริสุทธิ์ 40 มิลลิกรัม ทําเชนเดียวกับการวิเคราะหอะมิโลสในตัวอยาง 
ต้ังแตขอ 2-4 
2.  ปเปตสารละลายอะมิโลสมาตรฐาน ใสใน Volumetric Flask ขนาด 100 มิลลิลิตร
ปริมาณ 1, 2, 3, 4 และ 5 มิลลิลิตร ตามลําดับ 
3.  เติมกรดอะซิติก 1 นอรมัล ปริมาณ 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 และ 1.0 มิลลิลิตร ตามลําดับ 
4.  เติมสารละลายไอโอดนี 2 มิลลิลิตร 
5.  ปรับปริมาตร เปน 100 มิลลิลิตรโดยนํ้ากลั่น ท้ิงไว 20 นาที 
6.  อานคาการดูดกลืนแสงที่ 620 นาโนเมตร 
7.  นําคาการดูดกลืนแสงมาเขียนกราฟความสัมพันธกับรอยละของปริมาณอะมิโลส 
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ผลการทดลอง 
 
ผลการศึกษาคาความขนหนืดของแปงสุก 
 

ตารางที่ 3.2 คา Gel consistency ของแปงขาวเจาตัวอยาง 
 
ขาวสารพันธุ ………………..  
  

หลอดท่ี ระยะทางที่สารเคลื่อนท่ีไป (มิลลิเมตร) 
1  
2  
3  

เฉลี่ย  
 
ลักษณะเจลของแปงสุกเปนแบบ ……………………………………… 
 

ผลการวิเคราะหปริมาณอะมิโลสในขาว 
 

ตารางที่ 3.3 คาการดูดกลืนแสงของสารละลายอะมิโลสมาตรฐาน 
 

รอยละของอะมิโลส คาการดูดกลืนแสงที่ 620 นาโนเมตร 
8  
16  
24  
32  
40  
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ภาพที่ 3.2 กราฟความสัมพันธระหวางคาการดูดกลืนแสงและปริมาณอะมิโลส 

 
นําคาการดูดกลืนแสงที่ 620 นาโนเมตร ท่ีอานได มาเปรียบเทียบกับคาการ

ดูดกลืนแสงจากกราฟมาตรฐาน เพ่ือใหทราบปริมาณอะมิโลสของตัวอยางดังกลาว 
 
คาการดูดกลืนแสงของสารละลายน้ําแปงตัวอยาง เทากับ.......................... 
รอยละของอะมิโลสในแปงขาวเจาท่ีอานไดจากกราฟ เทากับ.............................. 
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วิจารณผลการทดลอง 
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สรุปผลการทดลอง 
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