
   
 
 
 
 
 
 
 

การวัดความขนหนืดดวยเครื่ องบราเบนเดอร  วิสโคกราฟ  (Brabender 
Viscograph) เปนวิธีท่ีนิยมกันอยางแพรหลาย ในการศึกษาการเปล่ียนแปลงความขน
หนืดของแปงในระหวางการใหความรอน จนถึงข้ันตอนการทําใหเย็น และแสดงผลในรูป
ของกราฟความสัมพันธระหวางความขนหนืดและอุณหภูมิท่ีเปลี่ยนไป 

เคร่ืองบราเบนเดอร วิสโคกราฟ เร่ิมเขามามีบทบาทในการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของแปงและผลิตภัณฑท่ีทําจากแปงในชวงป ค.ศ.1930-1939 แรกเร่ิมเคร่ืองวิสโคกราฟ 
ถูกนํามาใชในการศึกษาคุณสมบัติแปงท่ีผลิตจากขาวไรย และควบคุมกิจกรรมของ

เอนไซมแอลฟา-อะมิเลส (α-amylase) ในแปงขาวสาลีท่ีมีการเสริมขาวมอลตลงไป 
ข้ันตอนการทดสอบเริ่มจากการเตรียมนํ้าแปงในถวยทรงกระบอก ซ่ึงมีการกวน

โดยถวยหมุนดวยความเร็วคงที่ตลอดเวลา  และในขณะเดียวกันก็เพ่ิมอุณหภูมิแกนํ้าแปง
ในอัตราคงที่ จนถึงอุณหภูมิ 95 ๐ซ และจะคงอุณหภูมิน้ีไวประมาณ 15-30 นาที  จากน้ัน
ลดอุณหภูมิลงในอัตราเทากัน จนถึงอุณหภูมิ 50 ๐ซ ขณะใหความรอนเม็ดแปงจะพองตัว 
เกิดความขนหนืดและแรงตานการกวน แรงนี้จะถูกทําใหสมดุลดวยสปริงในสวนของ 
cartridge   ซ่ึงจะตอเช่ือมกันโดยแกนในตัวเคร่ือง และมีปากกาบันทึกคาความขนหนืดท่ี
เปลี่ยนแปลงไปตลอดการทดสอบ 

ลักษณะกราฟความสัมพันธ แสดงไวในภาพที่ 4.1 ซ่ึงสามารถอานคาตางๆได
ดังน้ี 

1. คาอุณหภมิูท่ีนํ้าแปงเร่ิมมีความขนหนืดปรากฏ เรียกวา Pasting Temperature 
(PT) เปนอุณหภูมิเร่ิมตนของการเกิดเจลาติไนซ 

เร่ือง 
การศกึษาความขนหนืดของแปงขาวดวย 

เคร่ืองบราเบนเดอร วิสโคกราฟ 

บทปฏิบัติการที ่4 
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2. คาความขนหนืดสูงสุด เรียกวา Maximum Viscosity หรือ Peak Viscosity 
(PV) เกิดข้ึนเน่ืองจากเม็ดแปงท่ีพองตัวข้ึนเร่ือยๆตามอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน เม่ือเม็ดแปงพอง
ตัวเต็มท่ีจะเขาใกลกันจนทําใหมีความขนหนืดสูงสุด จากน้ันเม็ดแปงจะแตกออกและ
สตารชในเม็ดแปงละลายออกมา จึงทําใหความขนหนืดคอยๆลดลง 

3. คาเซตแบค (Set Back : SB) เปนผลตางของความขนหนืดท่ี 50 ๐ซ กับคา PV 
เกิดข้ึนเม่ือทําใหนํ้าแปงสุกเย็นลง สตารชและช้ินสวนโมเลกุลขนาดเล็กท่ีแตกออกจาก
เม็ดแปง จะเกิดการรวมตัวกันทําใหความขนหนืดกลับเพิ่มข้ึน    ปรากฏการณน้ีเรียกวา 
รีโทรเกรเดชัน (Retrogradation) 

4. คาเบรกดาวน (Break Down : BD) เปนผลตางของความขนหนืดสูงสุดกับ
ความขนหนืดสุดทาย อุณหภูมิ 95 ๐ซ ซ่ึงแสดงถึงความคงตัวของน้ําแปงหลังเกิดการแตก
ตัวในระหวางการใหความรอน ถาคา BD มาก แสดงวาแปงมีความคงตัวตํ่า น่ันคือเกิด
การแตกตัวไดงายในขณะใหความรอน 

5. คาคอนซิสเทนซี (Consistency : CC) เปนผลตางของความขนหนืดท่ี 50 ๐ซ 
กับความขนหนืดสุดทายท่ีอุณหภูมิ 95 ๐ซ 

ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความหนืดของแปงขาวดวยเครื่องอะมิโลกราฟ 
พบวา คา SB และ CC จะมีความสัมพันธในทางบวกกับปริมาณอะมิโลสในขาว น่ันคือ 
ถาขาวมีคา SB และ CC สูง แสดงวา เปนขาวท่ีมีอะมิโลสสูง สวน BD จะมีความสัมพันธ
ในทางลบกับปริมาณอะมิโลส อยางไรก็ตาม ขาวที่มีปริมาณอะมิโลสสูง ท่ีมีคาเจลออน 
(soft gel consistency) จะมี PV, SB และ CC ตํ่ากวาขาวท่ีมีคาเจลแข็ง (hard gel 
consistency) 
    
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพที่ 4.1 กราฟความสัมพันธระหวางความขนหนืดของนํ้าแปงกับอุณหภูมิท่ี 
                    เปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา 
 
วัตถุประสงค 
 

1.  ศึกษาการทํางานของเคร่ืองบราเบนเดอร วิสโคกราฟ 
2.  ทดสอบคุณสมบัติความหนืดของแปงขาวพันธุตางๆ ดวยเคร่ืองบราเบนเดอร  
วิสโคกราฟ 
 

วัสดุอุปกรณ 
 

1.  เคร่ืองบราเบนเดอร วิสโคกราฟ (Brabender Viscograph รุน PT 100) (ภาพที่ 4.2) 
2.  เคร่ืองปนผสมอาหาร (Waring Blender) 
3.  เคร่ืองบดละเอียด (Hammer Mill) 
4.  ตะแกรงรอน ความละเอียด 80 เมช 
5.  เคร่ืองช่ัง 
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6.  เคร่ืองวิเคราะหความช้ืน  
7.  บีกเกอร 500 มิลลิลิตร  
8.  กระบอกตวง 500 มิลลิลิตร  
9.  ขาวสารพันธุตางๆ 
 
วิธีการ 
 

1.  บดเมล็ดขาว ประมาณ 100 กรัม ดวยเครื่องบดละเอียด แลวรอนผานตะแกรงขนาด 
80 เมช 
2.  หาความช้ืนของแปงขาว 
3.  ช่ังแปงขาว 40 กรัม ใสในเคร่ืองปนผสมอาหาร และเตรียมนํ้ากลั่นในสวนท่ีตองเติม
ใหไดปริมาณนํ้าเปน 420 มิลลิลิตร 
4.  เติมนํ้ากลั่นประมาณ 300 มิลลิลิตร ลงในเครื่องปนผสมอาหาร ปนนาน 1 นาที โดย
ใชความเร็วปานกลาง 
5.  เทนํ้าแปงลงในถวยตัวอยาง ลางนํ้าแปงท่ีติดอยู โดยใชนํ้าท่ีเหลือจนหมด 
6.  ต้ังโปรแกรมเครื่องตามคูมือ ดังน้ี 

• Heating from 30๐C  -  90๐C 

• Heating rate of 3๐C / min 

• Holding of 90๐C  for 30 min 

• Cooling from 90๐C to 50๐C at a cooling rate of 3 ๐C / min 
7.  อานคา   

• Pasting Temperature (PT) 

• Peak Viscosity (PV) 

• Final Viscosity at 90๐C (V90๐C) 

• Final Viscosity at 50๐C (V50๐C) 
 



           
 
 

 
 
 

ภาพที่ 4.2 เคร่ืองบราเบนเดอรวิสโคกราฟ (Brabender Viscograph PT100) 
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8.  คํานวณคา break down (BD) , set back (SB) , consistency (CC) ดังน้ี 
                            
                            BD   =   PV-V90 
                            SB   =   V50-PV 
                            CC   =   V50-V90 
 
9. รายงานผลการทดสอบคุณสมบัติความหนืดของแปงขาวชนิดตางๆ สรุปและวิจารณ
ผลการทดลอง               

 
วิธีการใชเครื่องมือ  Brabender Viscograph PT100 

 
1.  เปดสวิทชชุดควบคุม 
2.  ต้ังโปรแกรม  ดังนี้ 
    2.1  กด  “prog” ท่ีตองการ (1-5) แลวกด “enter” 
    2.2  กด  “prog” หนาปทมโชว  s0  ต้ังคาอุณหภูมิเร่ิมตน กด “enter” 
    2.3  กด  “prog” หนาปทมโชว  r1  ต้ังคาอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ (๐C /min)  กด  “enter”  
    2.4  กด  “prog” หนาปทมโชว  s1 ต้ังคาอุณหภูมิท่ี 2  กด  “enter” 
    2.5  กด  “prog” หนาปทมโชว  t1   ต้ังคาเวลาท่ีจะคงอุณหภูมิ s1 ไว (min) กด  “enter” 
    2.6  กด  “prog” หนาปทมโชว  r2  ต้ังคาอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ (๐C /min) กด  “enter”  
    2.7  กด  “prog” หนาปทมโชว  s2 ต้ังคาอุณหภูมิท่ี 3  กด  “enter” 
    2.8  กด  “prog” หนาปทมโชว  t2   ต้ังคาเวลาท่ีจะคงอุณหภูมิ s2 ไว (min) กด  “enter” 
    2.9  กด  “prog” หนาปทมโชว  r3  ใหกด “off”  แลวกด  “enter”  
    2.10 กด  “prog” หนาปทมโชว  s3  ต้ังคา s3    = 0  กด  “enter” 
    2.11 กด  “prog” หนาปทมโชว  t2    ต้ังคา t3 = off  กด  “enter” 
    2.12 ต้ังคา  r4-r6   เหมือนขอ 2.9 
    2.13 ต้ังคา  s4-s6  เหมือนขอ 2.10 
    2.14 ต้ังคา  t4-t6    เหมือนขอ 2.11 
3.  เทนํ้าแปงลงในอางผสม  สวมใบกวน และเลื่อนหัววัดลงปดบนถวยตัวอยาง 
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4.  เปดสวิทชเคร่ือง Viscograph  “EIN” ถวยตัวอยางจะหมุนดวยอัตราเร็ว 75 รอบ/นาที  
5.  กด  “on” ของชุดควบคุม 
6.  เม่ืออุณหภูมิถึงคาท่ีต้ังไวท่ี  s0 แลวกด “start” 

 
ผลการทดลอง 

 
ตารางที่ 4.1 คาความขนหนืดของแปงขาวเจาท่ีอุณหภูมิตางๆ 

 
ความขนหนืด (B.U.) 

คาที่อานไดจากกราฟ 
คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 เฉลี่ย 

PV    
V90    
V50    

คาที่คํานวณได    
BD    
SB    
CC    

 
วิจารณผลการทดลอง 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
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สรุปผลการทดลอง 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 


