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The effect of paddy storage time on the quality of milled rice, rice flour and rice
crackers was investigated. The paddy of Hommali rice was stored in jute bags at the room
temperature for 0-12 months. The results showed that the storage time did not affect the water
uptake and cooking qualities of the rice, i.e., the expansion volume and weight of cooked rice
(p>0.05). The moisture content of milled rice and rice flour was dependent on the weather. The
swelling power of rice flour slightly changed but there was no significant difference in the
degree of solubility (p>0.05). The whiteness of rice flour decreased while the color intensity
increased upon the storage time. The protein content did not change significantly (p>0.05). The
amylose content increased upon the storage time. The storage time did not affect the amount of
reducing sugar and TBA No. (p>0.05). The gelatinization and retrogradation temperatures
increased. The enthalpy of gelatinization also increased but there was no significant difference
in the enthalpy of retrogradation (p>0.05). The pasting behavior of rice flour showed that peak
viscosity and breakdown decreased (p<0.05) while the trough, final viscosity, setback and pasting
temperature exhibited increases during the storage time (p<0.05). Rice crackers made from paddy
stored for different periods were found to have a slight difference in the hardness and shear
stress. There was no significant difference in hardness and shear stress of rice pellets (p>0.05).
The expansion volume and density of the rice crackers were not affected by the storage time
(p>0.05). According to sensory evaluation by QDA using trained panels, the hardness of rice
crackers slightly changed. The flavor of rice crackers reduced while their crispiness, rancidity and
overall characteristics did not significantly change over the storage time (p>0.05).
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1

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย
ขาวเปนผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยไทย
สงออกขาวปละประมาณ 7 ลานตัน เปนสัดสวนประมาณรอยละ 30 ของการสงออกขาวทั้งหมด
ทั่วโลก ซึ่งทํารายไดใหกับประเทศประมาณปละ 70,000 ลานบาท (นลินรัตน และ สิริลักษณ,
2544) นอกจากการสงออกขาวแลว ประเทศไทยยังสงออกผลิตภัณฑจากขาวอีกเปนจํานวนมาก
เชน เสนกวยเตี๋ยว ขาวเกรียบ โจกกึ่งสําเร็จรูป ฯลฯ (นฤศันส, 2541)
ประเทศไทยผลิตขาวไดประมาณปละ 17.7 ลานตันขาวเปลือก (พีชยา, 2541) โดยรอยละ
50.46 จะใชในการบริโภค ทําเมล็ดพันธุและใชในอุตสาหกรรมอาหารสัตวภายในประเทศ
สวนอีกรอยละ 49.54 จะสงออกในรูปของขาวสารและผลิตภัณฑจากขาว ขาวหอมมะลิเปนพันธุ
ขาวที่มีปริมาณการสงออกสูง โดยคิดเปนรอยละ 17 ของการสงออกขาวทั้งหมดของไทย
(นลินรัตน และ สิริลักษณ, 2544) การนําขาวสารไปทําการแปรรูปจะไดผลิตภัณฑจากขาวที่มี
มูลคาเพิ่มสูงขึ้น
ผลิตภัณฑขาวแผนกรอบ (rice crackers) เปนอาหารขบเคี้ยวชนิดหนึ่งที่ทํามาจากขาวของ
ชาวญี่ปุน เชน อาราเร (arare) ซึ่งทําจากขาวเหนียว และเซนเบ (senbei) ซึ่งทําจากขาวเจา ผลิตภัณฑ
ประเภทนี้เริ่มไดรับความนิยมในตลาดขนมขบเคี้ยวของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยอุตสาหกรรม
ขาวแผนกรอบมีมูลคาประมาณ 4 พันลานเหรียญในป พ.ศ. 2540 อุตสาหกรรมการผลิตขาวแผน
กรอบในประเทศญี่ปุนไดเกิดปญหาขาววัตถุดิบขาดแคลนและมีราคาสูง จึงไดมีการตั้งโรงงาน
ผลิตขาวแผนกรอบในประเทศไทยขึ้น โดยใชขาวหอมมะลิเปนวัตถุดิบในการผลิต คุณภาพของ
ผลิตภัณฑขาวแผนกรอบจะขึ้นอยูกับคุณสมบัติของขาวสารที่ใชเปนวัตถุดิบ ถาหากขาวสาร
วัตถุดิบมีคุณสมบัติที่แปรปรวน ก็จะเกิดปญหาคุณภาพของขาวแผนกรอบไมสม่ําเสมอ สาเหตุ
หนึ่งที่สงผลกระทบตอคุณสมบัติของขาวสารก็คือ ระยะเวลาในการเก็บรักษาขาวเปลือกกอนที่จะ
นํามาสีเปนขาวสาร โดยเมล็ดขาวสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีกายภาพระหวาง
การเก็บรักษา ทําใหคุณภาพของขาวแผนกรอบ เชน การพองตัวและเนื้อสัมผัสเปลี่ยนแปลงไป
ดวย ดังนั้นการศึกษาอิทธิพลของระยะเวลาการเก็บรักษาขาวเปลือกตอคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ

2

พื้นฐานของขาวสารและคุณภาพของขาวแผนกรอบ จึงนาจะเปนประโยชนตอการหาแนวทางใน
การแกไขปญหาดังกลาวตอไป
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาถึงผลของระยะเวลาการเก็บขาวเปลือกที่มีตอการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทาง
เคมีและกายภาพของขาวสารและแปงขาว
1.2.2 เพื่อศึกษาถึงผลของระยะเวลาการเก็บขาวเปลือกที่มีตอคุณลักษณะทางดานเนื้อสัมผัส
การพองตัวและประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑขาวแผนกรอบ
1.3 สมมติฐานของการวิจัย
1.3.1 ระยะเวลาในการเก็บรักษาขาวเปลือกมีผลตอคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของ
ขาวสารที่สีไดและแปงขาวที่โมไดจากขาวเปลือกนั้น
1.3.2 ระยะเวลาในการเก็บรักษาขาวเปลือกที่ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตขาวแผนกรอบมีผล
ตอคุณภาพทางเนื้อสัมผัส การพองตัวและประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑขาวแผนกรอบ
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1.4.1 ศึกษาผลของการเก็บขาวเปลือกหอมมะลิในชวงระยะเวลา 0-12 เดือนตอคุณสมบัติ
การดูดซึมน้ําและคุณภาพการหุงตมของขาวสาร ปริมาณความชื้น โปรตีน น้ําตาลรีดิวซ
อะไมโลสและคาทีบีเอ คาสี กําลังการพองตัว ความสามารถในการละลาย พฤติกรรมการให
ความหนืดและการเปลี่ยนแปลงเชิงความรอนของแปงขาว
1.4.2 ศึกษาคุณลักษณะทางเนื้อสัมผัส การพองตัวและประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑขาว
แผนกรอบที่ผลิตจากขาวเปลือกหอมมะลิที่ผานการเก็บรักษาในชวงระยะเวลา 0-12 เดือน
1.5 เวลาที่ใชในการวิจัย
ประมาณ 2 ป เริ่มงานวิจัยตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2545 จนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2547
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1.6 คาใชจายในงานวิจัย
ประมาณ 100,000 บาท
1.7 ขั้นตอนการวิจัย
1.7.1 การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของจากวารสาร บทความและวิทยานิพนธ
ที่เกี่ยวของกับงานวิจัยนี้ ขอมูลความรูเบื้องตนเกี่ยวกับขาวและขาวแผนกรอบ
1.7.2 การนําขาวเปลือกหอมมะลิมาเก็บเปนระยะเวลา 0-12 เดือน โดยในแตละเดือนจะ
สุมตัวอยางขาวเปลือกมาสีเปนขาวสารและโมเปนแปง นําไปตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีและ
กายภาพของขาวสารและแปงขาว รวมทั้งผลิตเปนขาวแผนกรอบแลวตรวจสอบคุณลักษณะดาน
เนื้อสัมผัส การพองตัวและคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส
1.8 สถานที่ทําวิจัย
หองปฏิบัติการเคมีวิเคราะห หองปฏิบัติการจุลชีวอาหาร หองปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ
และหองปฏิบัติการทางประสาทสัมผัส ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม และ
บริษัท นําเชา (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดราชบุรี
1.9 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
1.9.1 ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมีและกายภาพของขาวเปลือกหอมมะลิใน
ระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหองและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตอคุณภาพของ
ขาวสารและแปงขาวที่ไดจากขาวเปลือกนั้น
1.9.2 ทราบถึงผลของระยะเวลาการเก็บขาวเปลือกที่มีตอคุณลักษณะดานเนื้อสัมผัส การ
พองตัวและประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑขาวแผนกรอบ
1.9.3 ไดขอมูลพื้นฐานสําหรับประยุกตใชในการปรับปรุงและควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑขาวแผนกรอบ

4

บทที่ 2
การตรวจเอกสาร
2.1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับขาว
2.1.1 ความหมายและความสําคัญของขาว
ความหมายของคําวา “ขาว” คือ “ชื่อไมลมลุกหลายชนิด หลายสกุล ในวงศ Gramineae
โดยเฉพาะชนิดโอไรซา ซาไตวา (Oryza sativa L.) ซึ่งใชเมล็ดเปนอาหารหลัก มีหลายพันธุ
เชน ขาวเหนียว ขาวเจา” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546)
ชาญ (2536) ไดกลาววา ขาวเปนพืชวงศหญา (Family Gramineae) เผาพันธุ (tribe)
โอไรซี (Oryzae) ซึ่งเผาพันธุนี้มีอยูประมาณ 25 ชนิด ในจํานวนนี้มีอยู 2 ชนิดเทานั้นที่ใชปลูก
เพื่อเปนอาหาร คือ โอไรซา ซาไตวา (Oryza sativa) และโอไรซา กลาเบอรริมา (Oryza glaberrima)
ชนิดอื่นที่เหลือเปนขาวปา
ขาวเปนพืชที่สําคัญชนิดหนึ่งของโลก โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียนิยมรับประทาน
ขาวเปนอาหารหลักมากกวาภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก ขาวเจาเปนพืชที่ปลูกมากในประเทศจีน
อินเดีย ไทย เวียดนามและฟลิปปนส (นฤศันส, 2541) สําหรับประเทศไทยมีการปลูกขาวเจาเพื่อใช
ในการสงออกปละประมาณ 7 ลานตัน โดยมีสัดสวนประมาณรอยละ 30 ของการสงออกขาว
ทั้งหมดทั่วโลก (นลินรัตน และ สิริลักษณ, 2544) ทําใหขาวเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ
ไทย
2.1.2 การจําแนกชนิดของขาว
การจําแนกประเภทของขาวเจานั้น สามารถจําแนกไดหลายวิธี คือ ทางพฤกษศาสตร
ความแข็งของเมล็ดขาว คุณลักษณะเมื่อหุงสุก ปริมาณอะไมโลสในเมล็ดขาวและลักษณะรูปราง
ของเมล็ด เปนตน
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(1) การจําแนกชนิดขาวตามคุณลักษณะทางพฤกษศาสตร
1. อินดิคา (Indica type) เปนขาวที่มีลักษณะของเมล็ดเรียวยาว คอนขางแบนมีอัตราสวน
ความยาวตอความกวางประมาณ 3.1-3.5 (ประพาส, 2537) มีปริมาณอะไมโลสรอยละ 23-31
(ชาญ, 2536) ปลูกมากในประเทศไทย จีน อินเดียและฟลิปปนส
2. จาปอนิคา (Japonica type) เปนขาวที่มีลักษณะเมล็ดสั้นและคอนขางกลม มีอัตราสวน
ความยาวตอความกวางประมาณ 1.4 -2.9 (ประพาส, 2537) มีปริมาณอะไมโลสรอยละ 20-25
ปลูกกันมากในประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุน (ชาญ, 2536)
3. จาวานิคา (Javanica type) เปนขาวที่มีลักษณะอยูระหวางชนิดอินดิคาและจาปอนิคา
ปลูกในประเทศอินโดนีเซียบางทองที่เทานั้น มีปริมาณอะไมโลสรอยละ 10-24 (ชาญ, 2536)
โดยขาวทั้ง 3 ชนิดนี้เปนขาวโอไรซา ซาไตวา โดยลักษณะรวงขาวมีระแงแตกแขนง
(ประพาส, 2537) และมีลักษณะที่สําคัญบางประการแตกตางกันตามประเภทของขาว ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ลักษณะที่สําคัญบางประการของขาวประเภทอินดิคา จาปอนิคาและจาวานิคา
ลักษณะ
เมล็ด
ลําตน
ใบ
การแตกกอ
หางของเมล็ด
ขนของเปลือก
การรวงของเมล็ด
รอยละอะไมโลส

อินดิคา
ยาว คอนขางแบน
สูง ออน
ออน กวาง สีเขียวออน
แตกกอมาก
สั้นมาก
สั้น
งาย
23-31

ชนิดขาว
จาปอนิคา
สั้น คอนขางกลม
เตี้ย แข็ง
แข็ง แคบ สีเขียวแก
แตกกอปานกลาง
สั้น-ยาว
มาก-ยาว
ยาก
20-25

จาวานิคา
กวาง หนา
สูง แข็ง
แข็ง กวาง สีเขียวออน
แตกกอนอย
สั้น-ยาว
ยาว
ยาก
10-24

ที่มา: ชาญ (2536)
(2) การจําแนกชนิดขาวตามความแข็งของเมล็ดขาว
1. ขาวเมล็ดแข็ง เปนขาวเมล็ดยาวเรียว มีเนื้อแข็งเปนมัน ไดแก ขาวเจา ปลูกมากใน
เขตรอน เชน ประเทศไทย อินเดีย จีน อินโดนีเซียและฟลิปปนส
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2. ขาวเมล็ดออน เปนขาวที่มีเมล็ดสั้นปอม เนื้อขาวขุน ไมเหมือนพวกแรก ปลูกมากใน
ประทศญี่ปุน เกาหลีและตอนเหนือของจีน (นฤศันส, 2541)
(3) การจําแนกชนิดขาวตามคุณสมบัติของเมล็ดขาวเมื่อหุงสุก
1. ขาวเจา (non-waxy rice) มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา โอไรซา ซาไตวา (Oryza sativa) มี
องคประกอบของสตารชที่เรียกวา อะไมโลส (amylose) ในปริมาณที่มากถึงรอยละ 15-31
(ชาญ, 2536) ปริมาณอะไมโลสในขาวเจาทําใหขาวซึ่งหุงสุกแลวมีคุณภาพตางกัน คือ ขาวพันธุที่
มีอะไมโลสสูงเมื่อหุงสุกแลวจะมีเนื้อสัมผัสแข็ง เชน ขาวพันธุ กข 1 มีปริมาณอะไมโลสประมาณ
รอยละ 30 สวนขาวหอมมะลิมีปริมาณอะไมโลสประมาณรอยละ 22 (ประพาส, 2537) เมื่อหุงสุก
ขาวหอมมะลิจะออนนุม นารับประทานกวาขาวพันธุ กข 1 เพราะมีปริมาณอะไมโลสต่ํากวา นิยม
บริโภคในแถบภาคกลางและภาคใตของประเทศไทย (ชาญ, 2536)
2. ขาวเหนียว (waxy rice) มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา โอไรซา กลูติโนซา (Oryza glutinosa)
มีสวนประกอบของอะไมโลสต่ํามากประมาณรอยละ 5 - 7 เทานั้น แตมีอะไมโลเปกตินสูงถึง
รอยละ 93 - 95 (ชาญ, 2536) ลักษณะของขาว คือ เมื่อดิบจะขาวขุน เมล็ดเปราะ หักงาย เมื่อผาน
การหุงสุกเมล็ดขาวจะใสเปนมันวาว หุงสุกงาย เหนียวเกาะกัน นิยมบริโภคในแถบภาคเหนือ
และอีสานของไทย (ชาญ, 2536)
สตารชขาวเจาและสตารชขาวเหนียวมีคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพแตกตางกัน ดังตาราง
ที่ 2
(4) การจําแนกชนิดขาวตามปริมาณของอะไมโลสที่มีอยูในเมล็ดที่ผานการขัดสี
สถาบันวิจัยขาวนานาชาติ (International Rice Research Institute; IRRI) ไดจัดแบงขาว
ตามปริมาณอะไมโลส ดังตารางที่ 3
ปริมาณอะไมโลสและอะไมโลเปกตินจะมีผลตอคุณลักษณะของขาว เนื่องจากอะไมโลส
และอะไมโลเปกตินมีคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพแตกตางกัน ดังตารางที่ 4
(5) การจําแนกชนิดขาวตามรูปรางของเมล็ดขาวสาร
เปนการจําแนกโดยอาศัยอัตราสวนความยาวตอความกวางของเมล็ด ดังแสดงในตารางที่ 5
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ตารางที่ 2 คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของสตารชขาวเจาเปรียบเทียบกับสตารชขาวเหนียว
คุณสมบัติ
อุณหภูมิสุดทายของการเกิดเจล (องศาเซลเซียส)
ขนาดเม็ดสตารช (ไมโครเมตร)
ความหนาแนน (แทนที่โดยไซลีน) (กรัม/มิลลิลิตร)
ความสามารถในการจับไอโอดีน (%)
ความหนืดขนของเจล (cP) (6% ใน KOH เขมขน 0.2 N)
ความหนืดขนในตัว (มิลลิลิตร/กรัม)
โปรตีน (ไนโตรเจน) ที่เหลืออยู (%น้ําหนักแหง)
ฟอสฟอรัสที่เหลืออยู (มิลลิกรัม/กรัม)
โคลีน (ไมโครโมล/กรัม)
กลูโคส -6 ฟอสเฟต (ไมโครโมล/กรัม)
ไขมันที่เกาะเกี่ยว (%น้ําหนักแหง)
- สกัดดวยน้ํา -บิวทานอลอิ่มตัวที่เย็น
- สกัดดวยน้ํา -บิวทานอลอิ่มตัวที่รอน

สตารชขาวเจา
58-79
1.6-8.7
1.49-1.51
2.36-6.96
140-1,200
160-194
0.02-0.12
0.12-0.45
3.9-9.2
0.2-0.7

สตารชขาวเหนียว
58-78.5
1.9-8.1
1.48-1.50
0.15-0.86
64-1,890
46-164
0.01-0.02
0.02-0.03
0-0.02
0.3-0.6

0.2-0.4
0.5-0.9

0.03-0.04
0.1-0.2

ที่มา: Juliano (1985)
ตารางที่ 3 การจัดแบงคุณภาพขาวตามปริมาณอะไมโลส
ประเภทขาว
ขาวเหนียว
ขาวเจา
อะไมโลสต่ํามาก
อะไมโลสต่ํา
อะไมโลสปานกลาง
อะไมโลสสูง

ที่มา: นฤศันส (2541)

อะไมโลส (%)
0 - 5.0
5.1 - 12.0
12.1 - 20.0
20.1- 25.0
>25.0

ขาวสุก
เหนียวมาก
นุม - เหนียว
นุม - เหนียว
นุม - เหนียว
รวน (ขาวออน)
รวน - แข็ง
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ตารางที่ 4 คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของอะไมโลสและอะไมโลเปกติน
อะไมโลเปกติน
ขาวเจา ขาวเหนียว
17.4-20.0 0.37-2.74 0.07-0.09
ความสามารถในการจับไอโอดีน (%)
49-59
49-58
72-84
เบตา–อะไมโลไลซิส ลิมิต (%)
60-520
20-510
4-14
คาคงที่ของการตกตะกอน (S 20,W Swedbergs)
530-790 260-880 330-1,050
คาเฉลี่ยของดีกรีการเกิดพอลิเมอร (กลูโคสยูนิต)
46-186
85-221
ความหนืดขนในตัว (มิลลิลิตร/กรัม) (0.15-0.10M KOH) 55-242
18-27
18-28
100-160
คาเฉลี่ยความยาวของเสน(กลูโคสยูนิตตอกิ่งกาน)
19-330
ความหนืดขนของเจล (cP) (6% ใน KOH เขมขน 0.2 M) 13-160 290-740
คุณสมบัติ

อะไมโลส

ที่มา: Juliano (1985)
ตารางที่ 5 รูปรางของเมล็ดขาวสารกับคาอัตราสวนความยาวตอความกวาง
รูปรางเมล็ด
ขาวเมล็ดยาว
ขาวเมล็ดยาวปานกลาง
ขาวเมล็ดปอมเกือบกลม
ขาวเมล็ดกลม

อัตราสวนความยาวตอความกวาง
รูปแบบที่ 22)
รูปแบบที่ 11)
>3.0
>3.0
2.4 - 3.0
2.1- 3.0
2.0 - 2.39
1.1 - 2.1
ต่ํากวา 2.0
1.0 และต่ํากวา

ที่มา: นฤศันส (2541)
หมายเหตุ: 1) Khush และคณะ (1979)
2)
Esmay และคณะ (1979) ตามมาตรฐานของ FAO
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2.1.3 โครงสรางและสวนประกอบของเมล็ดขาว
เมล็ดขาวประกอบดวยโครงสราง 2 สวน (ละมุล, 2541) ดังรูปที่ 1 คือ
1. เปลือกหุมเมล็ดหรือแกลบ (hull) ก็คือใบประดับที่เปลี่ยนรูปมา แกลบมี 2 แผน
ประกบกัน คือ เปลือกใหญ (lemma) และเปลือกเล็ก (palea) โดยแกลบจะถูกกําจัดออกระหวาง
การสีขาว (ชาญ, 2536) ซึ่งสวนนี้ประกอบดวย
- ขั้วเมล็ด (rachilla)
- กลีบเลี้ยง (sterile lemma)
- หางเมล็ด (awn)
2. สวนเนื้อผล (caryopsis) เปนสวนที่เก็บสารอาหารดานในสุด ประกอบดวยสตารชเปน
สวนใหญ มีสวนประกอบดังนี้ (ละมุล, 2541)
- เยื่อหุมผล (pericarp) สวนใหญมีเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสเปนองคประกอบ
อยูภายในแกลบ เมื่อแกะเปลือกหุมเมล็ดออกจะไดเมล็ดขาวที่เรียกวา “ขาวกลอง” มีสีตาง ๆ กัน
ตั้งแตสีขาว น้ําตาลออนจนถึงแดง (ชาญ, 2536)
- เยื่อหุมเมล็ด (seed coat) เปนสวนที่อยูตอจากเยื่อหุมผล มีโปรตีน ไขมัน
เซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสเปนองคประกอบ
- เยื่อชั้นใน (aleurone layer) สวนนี้มีไขมันและโปรตีนอยูสูง จํานวนชั้นจะ
แตกตางกันไปทั้งนี้ขึ้นกับพันธุขาวและสิ่งแวดลอม (ชาญ, 2536)
- เอนโดสเปรม (endosperm) คือสวนที่เปนขาวสาร มีสตารชอยูมาก โดย
สตารชจะอยูรวมกันเปนไมเซลลและมีโปรตีนแทรกอยูบางสวน
- คัพภะ (embryo) เปนแหลงที่มีโปรตีน ไขมันและวิตามินสูง แตไมมีสตารช
เปนสวนที่จะเจริญไปเปนตนออนตอไป สวนนี้จะถูกขัดสีออกไปเปนรํา ซึ่งอาจนํามาสกัดเปน
น้ํามันรําและใชเปนอาหารสัตวได (อรอนงค, 2532; Juliano, 1985)
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รูปที่ 1 โครงสรางของเมล็ดขาว
ที่มา: กรมวิชาการเกษตร (2527)
ขาวสารประกอบดวยแปงรอยละ 75-80 ความชื้นรอยละ 14 โปรตีนรอยละ 4.5-14
สตารชขาวมีลักษณะเปนเม็ดขนาดเล็กประมาณ 2-9 ไมครอน เรียกวา เม็ดสตารช (starch granules)
อัดตัวกันเปนกลุมโดยมีโปรตีนแทรกอยูระหวางเม็ดสตารชดวย (งามชื่น, 2539)
2.1.4 คุณภาพของขาว
คุณภาพของขาวแบงออกเปน คุณภาพทางกายภาพ คุณภาพสําหรับการหุงตม คุณภาพ
การขัดสีและคุณภาพทางโภชนาการ (นฤศันส, 2541) ดังนี้
(1) คุณภาพทางกายภาพ
คุณภาพทางกายภาพ หมายถึง คุณสมบัติภายนอกของเมล็ดที่เห็นไดงาย (เพลงพิณ, 2541)
พิจารณาตามลักษณะตาง ๆ ดังตอไปนี้
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- สีของขาวเปลือก (paddy) สวนใหญเปนสีน้ําตาลซึ่งเปนสีเดียวกับฟางขาว
- สีของขาวกลอง (brown rice) เปนสีน้ําตาลออนเพราะมีเนื้อเยื่อชั้นนอกและชั้นในหุม
เมล็ดอยู (นฤศันส, 2541)
- รูปรางและขนาดเมล็ด พิจารณาตามอัตราสวนของความยาวตอความกวางของเมล็ด
(L/W ratio) (นฤศันส, 2541) ดังตารางที่ 5
- ทองไขหรือทองขาว (chalkiness) เปนลักษณะการเกิดสีขาวขุนในเมล็ดที่ผูบริโภคไม
นิยม เกิดดานหนาเมล็ด เกิดทั่วเมล็ดแตขอบนอกยังขาวใสอยูและเกิดขุนเต็มทั้งเมล็ด
(ชาญ, 2536) การมีทองไขของเมล็ดขาวทําใหเมล็ดหักงายเมื่อนําไปขัดสีเปนขาวสาร ซึ่งทําใหได
เมล็ดขาวสารที่หักมาก (ประพาส, 2537)
- ความใส (translucency) เกิดกระจายทั่วเมล็ดทําใหไมขุนทึบ มีผลกระทบตอคุณภาพ
ของเมล็ดขาวกอนการขัดสี (นฤศันส, 2541)
- ความชื้นที่เหมาะสมในการขัดสีขาวคือรอยละ 14 ทําใหขาวไมแตกหักงายและลดการ
หายใจของเมล็ดอีกดวย (นฤศันส, 2541)
(2) คุณภาพการหุงตม
ความแตกตางขององคประกอบในเมล็ดขาวแตละพันธุจะมีผลตอคุณภาพการหุงตม เชน
ความออนนุม เหนียว รวนหรือแข็งของขาวสุก ทั้งนี้ปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับคุณภาพการหุงตม
มีดังนี้
- ปริมาณอะไมโลสและอะไมโลเปกติน เนื่องจากเมล็ดขาวมีสตารชเปนองคประกอบ
มากที่สุด ฉะนั้นปจจัยขอนี้จึงเปนปจจัยหลักที่มีความสําคัญ (นฤศันส, 2541) อะไมโลสและ
อะไมโลเปกตินเปนองคประกอบของสตารชที่มีคุณสมบัติและผลกระทบตอคุณภาพการหุงตมของ
ขาวแตกตางกันไปดังตอไปนี้
1. อะไมโลส (amylose) เปนสารประกอบเชิงซอนที่ประกอบดวยโมเลกุลของกลูโคส
หลาย ๆ โมเลกุลมาเชื่อมตอกันเปนสายดวยพันธะแอลฟา-1,4 กลูโคซิดิก (α-1,4 glucosidic)
ประมาณ 200 - 2,000 หนวย (Julaino, 1985) อะไมโลสในสตารชแตละชนิดจะมีน้ําหนักโมเลกุล
และมีคา DP (Degree of Polymerization) แตกตางกัน อะไมโลสสามารถรวมตัวเปนสารประกอบ
เชิงซอนกับไอโอดีน โดยอะไมโลสจะพันเปนเกลียวลอมรอบไอโอดีนและใหสีน้ําเงิน ซึ่งเปน
ลักษณะเฉพาะที่จะบงบอกวาสตารชมีอะไมโลสเปนองคประกอบ ตําแหนงอะไมโลสในเม็ด
สตารชขึ้นอยูกับสายพันธุของพืช โดยบางสวนอยูในกลุมของอะไมโลเปกตินกระจายตัวอยูใน
บริเวณอสัณฐาน (amorphous) และบริเวณผลึก (crystalline) เมื่อนํามาทําใหสุกในน้ํารอนจะเกิด
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เจลาติไนเซชัน (gelatinization) และเมื่อทําใหเย็นจะเกิดกระบวนการรีโทรกราเดชัน
(retrogradation) ทําใหความสามารถในการละลายน้ําลดลงและขาวสุกรวนและแข็งกระดางมากขึ้น
ขาวที่มีปริมาณอะไมโลสสูงจะหุงขึ้นหมอ (ขาวสุกมีปริมาตรมาก) (กลาณรงค และ เกื้อกูล, 2543)
2. อะไมโลเปกติน (amylopectin) เปนสารประกอบเชิงซอนที่ประกอบดวยโมเลกุล
กลูโคสหลาย ๆ โมเลกุลเชื่อมตอกันเปนสายดวยพันธะแอลฟา-1,4 กลูโคซิดิก (α-1,4 glucosidic)
และมีสวนที่แตกกิ่งกานเชื่อมกันดวยพันธะแอลฟา-1,6 กลูโคซิดิก (α-1,6 glucosidic)
อะไมโลเปกตินจะมีน้ําหนักโมเลกุลมากกวาอะไมโลสประมาณ 1,000 เทาและมีอัตราการคืนตัว
หรือการเกิดรีโทรกราเดชันต่ํา เนื่องจากมีลักษณะโครงสรางเปนกิ่งกาน เมื่อยอมสีดวยไอโอดีน
จะไดสีน้ําตาลแดง เมื่อทําใหสุกจะคอนขางคงสภาพเดิมไดนานและเปนสวนทําใหขาวมีความ
เหนียวและเกาะติดกัน (กลาณรงค และ เกื้อกูล, 2543)
อะไมโลสและอะไมโลเปกตินในสตารชขาวแตละพันธุมีปริมาณแตกตางกันทําใหขาวสุก
มีคุณลักษณะที่แตกตางกัน โดยขาวที่มีปริมาณอะไมโลสสูง เชน ขาวพันธุ กข 1 จะไดขาวสุกที่
แข็งรวน ในขณะที่ขาวที่มีปริมาณอะไมโลสปานกลาง เชน ขาวหอมมะลิจะไดขาวสุกที่ออนนุม
นารับประทาน (ชาญ, 2536) ในขณะที่ขาวเหนียวซึ่งมีปริมาณอะไมโลสต่ํามาก แตมีปริมาณ
อะไมโลเปกตินสูง จะไดขาวสุกที่เหนียวและเกาะกันมาก (ชาญ, 2536)
- ความคงตัวของแปงสุก (gel consistency) เปนปจจัยที่จะบงชี้วา ขาวสุกจะมีเนื้อสัมผัส
แข็งหรือนิ่ม โดยทั่วไปขาวที่มีอะไมโลสสูงจะมีความคงตัวของแปงสุกมาก อยางไรก็ตามขาว
บางพันธุมีปริมาณอะไมโลสใกลเคียงกัน แตคุณภาพการหุงตมอาจแตกตางกันได (นฤศันส, 2541)
- อุณหภูมิที่แปงสุก (gelatinization temperature) การเกิดเจลาติไนเซชันของเม็ดสตารชมี
3 ระยะ คือ ระยะแรกที่เม็ดสตารชดูดซึมน้ําเย็นไดจํากัดและเกิดการพองตัวแบบผันกลับได เมื่อ
มีการใหความรอนจะเริ่มเขาสูระยะที่สอง โดยเม็ดสตารชจะพองตัวอยางรวดเร็ว โครงสราง
รางแหภายในเม็ดสตารชออนแอลงเพราะพันธะไฮโดรเจนถูกทําลาย เม็ดสตารชจะดูดซึมน้ําเขามา
มากและเกิดการพองตัวแบบผันกลับไมได เรียกวา การเกิดเจลาติไนเซชัน ซึ่งความหนืดเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว เมื่อเพิ่มอุณหภูมิตอไปอีกจะเขาสูระยะที่สาม เม็ดสตารชจะแตกออกเปนสวน ๆ มี
รูปรางไมแนนอน อุณหภูมิที่แปงสุกจะเกี่ยวของกับเวลาที่ใชในการหุงตม (cooking time) โดย
อุณหภูมิที่แปงสุกจะสูงหรือต่ําขึ้นกับปริมาณอะไมโลสและขนาดของเม็ดสตารช คือ ถาปริมาณ
อะไมโลสสูงและเม็ดสตารชใหญ อุณหภูมิที่ใชในการทําใหแปงสุกก็จะสูงไปดวย
- กลิ่นขาวสุก ขาวที่สุกใหม ๆ จะไดกลิ่นของสารระเหยพวกฟอรมัลดีไฮด แอมโมเนีย
ไฮโดรเจนซัลไฟด กรดอะมิโนที่มีพันธะซัลฟูดริลและสารประกอบคารบอนิล (นฤศันส, 2541)
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(3) คุณภาพการขัดสี
เปนคุณภาพที่บอกใหทราบวา เมื่อนําขาวเปลือกมาขัดสีแลวจะไดขาวเต็มเมล็ดมากนอย
เทาใด ปริมาณผลผลิตการขัดสีสูงหรือต่ํา โดยขาวที่มีคุณภาพการขัดสีดี เมื่อนํามาขัดสีแลวควร
ใหขาวที่เต็มเมล็ดไมต่ํากวารอยละ 80 ของผลผลิตที่ไดทั้งหมด (นฤศันส, 2541)
(4) คุณภาพทางโภชนาการ
องคประกอบที่สําคัญและมีปริมาณมากอยูในเมล็ดขาวไดแก คารโบไฮเดรต โปรตีน
ไขมันและอื่น ๆ ตามลําดับ
- คารโบไฮเดรต แบงออกเปน 4 กลุมคือ สตารช (starch) เฮมิเซลลูโลส (hemicellulose)
เซลลูโลส (cellulose) และน้ําตาล (sugars) (เพลงพิณ, 2541) ขาวสารมีสตารชอยูรอยละ 90
น้ําตาลพบในสวนของคัพภะรอยละ 20.7 และพบในรําขาวรอยละ 6.4-6.5 น้ําตาลที่สําคัญ คือ
ซูโครสและน้ําตาลรีดิวซที่พบมาก คือ กลูโคสและฟลุคโทส สวนเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสซึ่ง
อยูในรูปของเสนใย จะพบในแกลบที่ไดจากการขัดสีรอยละ 40.1-53.4 และพบในรําหยาบ
รอยละ 9.5 -13.2 (นฤศันส, 2541)
- โปรตีน เปนสารอาหารที่มีมากรองมาจากคารโบไฮเดรต (อรอนงค, 2532) พบมากใน
สวนของเอมบริโอ โปรตีนที่พบแบงเปน 4 ชนิด คือ กลูเตลิน (glutelin) แอลบูมิน (albumin)
โกลบูลิน (globulin) และโพรลามิน (prolamin) โปรตีนในเมล็ดขาวจะประกอบดวยกรดอะมิโนที่
จําเปนตอรางกายหลายชนิด เชน ลิวซีน (leucine) วาลีน (valine) ไลซีน (lysine) ฯลฯ (นฤศันส,
2541)
- ไขมันเปนองคประกอบที่พบมากในเอมบริโอหรือคัพภะ รําหยาบและรําละเอียด
(นฤศันส, 2541) โดยไขมันที่สกัดไดแบงเปน 2 ชนิด คือ ไขมันที่สกัดจากสตารช
(starch lipids) และไขมันที่ไมใชมาจากสตารช (nonstarch lipids) (อรอนงค, 2532) ไขมันสวน
ใหญประกอบดวยกรดไขมัน (fatty acid) ไดแก กรดพาลมิติก (palmitic acid) กรดโอเลนิก
(olenic acid) และกรดลิโนเลอิก (linoleic acid) (นฤศันส, 2541) ไขมันในขาวสารจะพบอยู
ประมาณรอยละ 1.5-1.7 (เพลงพิณ, 2541) ปริมาณไขมันโดยรวมของขาวเจาและขาวเหนียวไม
แตกตางกัน (อรอนงค, 2532)
- วิตามิน สวนของรําหยาบ รําละเอียดและเอมบริโอจะมีวิตามินบี 1 บี 2 และไนอะซิน
ซึ่งชวยในการควบคุมเมตาบอลิซึมตาง ๆในรางกาย นอกจากนี้ยังพบวิตามินอีซึ่งชวยปองกันการ
เหม็นหืนดวย (นฤศันส, 2541)
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- เกลือแร เปนองคประกอบที่พบมากที่สุดในแกลบ รองลงมาคือรําหยาบ คัพภะและรํา
ละเอียด แรธาตุที่พบมากที่สุดคือฟอสฟอรัส โปแตสเซียม แมกนีเซียมและแคลเซียม (นฤศันส,
2541)
2.1.5 การใชประโยชนจากขาว
ขาวเปนธัญพืชที่อยูคูกับมนุษยมานาน ประโยชนที่ไดรับจากขาว นอกจากจะใชเมล็ดเพื่อ
บริโภคโดยตรงแลว ผลพลอยไดจากขาวและสวนตาง ๆ ยังนําไปใชประโยชนไดตั้งแตเปลือกขาว
หรือแกลบจนถึงฟางขาว (อัจฉรา และคณะ, 2540) เชน รําขาวนําไปเลี้ยงสัตวและสกัดเปนน้ํามันรํา
เพื่อใชในสวนผสมของสบู เนยเทียมและเครื่องสําอาง ปลายขาวใชเปนอาหารสัตวและปรุงอาหาร
แกลบใชเปนเชื้อเพลิง สวนฟางนําไปใชประโยชนดานเกษตรและอุตสาหกรรม เชน เลี้ยงสัตว
ทําปุย เพาะเห็ด (อัจฉรา และคณะ, 2540) นอกจากนี้ผลิตภัณฑที่ทํามาจากขาวยังสามารถนํามาผลิต
เปนอาหารแปรรูปไดหลายชนิด (นฤศันส, 2541) ดังรูปที่ 2
2.1.6 ขาวหอมมะลิ
ขาวหอมมะลิเปนชื่อที่ผูประกอบการคาขาวและผูบริโภคนิยมเรียก โดยเพี้ยนมาจากขาว
ดอกมะลิ ขาวพันธุนี้จัดอยูในประเภทขาวเจาขาวเพราะขาวเปลือกมีสีออนหรือสีฟางและมีกลิ่น
หอมคลายกลิ่นใบเตย (เพลงพิณ, 2541) ลักษณะที่สําคัญคือ เมล็ดขาวเรียวยาว ขาว ใส เปนเงา
และมีทองไขนอย ปลายเมล็ดโคงเล็กนอย มีจมูกขาวเล็ก ความยาวของเมล็ดขาวกลองประมาณ
7.5 มิลลิเมตร (อัจฉรา และคณะ, 2540) เมื่อหุงสุกจะไดขาวที่มีความเลื่อมมัน ออนนุมและมีกลิ่น
หอมกวาขาวเจาทั่วไป (เพลงพิณ, 2541) ถาเปนขาวที่เก็บใหม ๆ แมเปนขาวสารก็มีกลิ่นหอม โดย
ขาวใหมมีกลิ่นหอมแรงกวาขาวเกา แตรวนนอยกวาเมื่อหุงสุก (พัชรี, 2537)
ขาวหอมมะลิเปนพันธุขาวที่มีความไวตอชวงแสง คือ พันธุขาวจะออกดอกในวันที่
กลางคืนยาวกวากลางวัน โดยจะออกดอกในชวงวันที่ 20-25 ตุลาคม เปนขาวนาป ความสูง
ของตนประมาณ 140-150 เซนติเมตร แตกกอดีปานกลาง ลําตนและใบคอนขางเล็ก ใบมีสีเขียว
ออน (อัจฉรา และคณะ, 2540)
คุณคาทางโภชนาการของขาวหอมมะลิจะมีโปรตีนประมาณรอยละ 5.4 ไขมันรอยละ 1
คารโบไฮเดรตรอยละ 81.5 เนื้อเยื่อรอยละ 0.1 เถารอยละ 0.3 โดยขาว 100 กรัมจะใหพลังงาน
357 แคลอรี่ วิตามินบี 1 ประมาณ 0.18 มิลลิกรัม บี 2 ประมาณ 0.27 มิลลิกรัมและไนอะซิน
1.2 มิลลิกรัม ธาตุเหล็ก 0.6 มิลลิกรัม แคลเซียม 27 มิลลิกรัมและโปแตสเซียม 74 มิลลิกรัม
(ชาญ, 2536)
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ขาวหอมมะลิที่นิยมปลูกมี 2 พันธุ ไดแก ขาวขาวดอกมะลิ 105 และ กข 15 ซึ่งขาว
กข 15 คือ ขาวขาวดอกมะลิ 105 ที่นําไปอาบรังสีแกมมาเพื่อทําใหไดผลผลิตสูงกวาขาวขาวดอก
มะลิ 105 ประมาณรอยละ 4-6 ขาวทั้งสองพันธุนี้มีระยะการฟกตัวประมาณ 8 สัปดาห ปลูกได
ในนาดอนทั่วไป ทนแลง ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ตานทานโรคไสเดือนฝอยรากปม ไมตานทานโรค
ไหม โรคขอบใบแหง เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลและหนอนกอ (อัจฉรา และคณะ, 2540)
สําหรับตลาดตางประเทศของขาวหอมมะลิรอยละ 100 ที่ประเทศไทยสงไปจําหนายยัง
กลุมประเทศตาง ๆ ในตลาดโลกพบวา ประเทศในภูมิภาคเอเชียมีการนําเขาขาวในปริมาณที่สูง
กวากลุมประเทศอื่น รองลงมาคือทวีปอเมริกาและตะวันออกกลาง โดยประเทศที่นําเขาขาว
หอมมะลิมากที่สุดคือ จีน ฮองกง สิงคโปรและสหรัฐอเมริกา ตามลําดับ (อัจฉรา และคณะ,
2540) จากความตองการของตลาดโลกนี้แสดงใหเห็นวา ขาวหอมมะลิของไทยมีศักยภาพสูงใน
ดานการแขงขันในตลาดโลก
2.2 การเปลี่ยนแปลงขณะเก็บรักษาเมล็ดขาว
เมล็ดขาวมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีกายภาพหลังการเก็บเกี่ยว ในระหวางการ
เก็บรักษานี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงองคประกอบภายในของเมล็ดขาว การเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นกับ
สายพันธุของขาว สภาพแวดลอมที่เพาะปลูก การเก็บเกี่ยว อุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษา
ปจจัยตาง ๆ เหลานี้มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเมล็ดขาวไดแตกตางกัน
2.2.1 ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพขาวในระหวางการเก็บรักษา
ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของขาวในระหวางการเก็บรักษา มีดังนี้
- ความชื้นในเมล็ดขาว ขาวที่มีคาความชื้นสูงเหมาะแกการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและ
เชื้อรา เชน Fusarium sp. ทําใหเกิดเมล็ดสีเหลือง Curvalaria sp. ทําใหเกิดสีดํา เปนตน
(ภัทรพร, 2540) จุลินทรียที่เจริญอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ดังนั้นควรเก็บรักษาเมล็ดขาวที่
ความชื้นไมเกินรอยละ 14 (อัจฉรา และคณะ, 2540)
- ความชื้นสัมพัทธ เนื่องจากขาวสามารถแลกเปลี่ยนความชื้นกับบรรยากาศรอบ ๆ ไดเกิด
การถายเทความชื้นของเมล็ดกับบรรยากาศจนกวาจะเกิดสมดุลของความชื้น หากเก็บเมล็ดขาวไวที่
ความชื้นสัมพัทธสูงจะทําใหเมล็ดขาวมีความชื้นสูงไปดวย ซึ่งเปนสาเหตุของการเสื่อมเสียไดงาย
ขึ้น (ภัทรพร, 2540)
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ขาวเปลือก

แชน้ํา

ตมหรือนึ่ง

ทําใหแหง

กระเทาะเปลือก

ขาวเปลือกนึ่ง
แกลบ

ขาวกลอง

เชื้อเพลิง

ขัดสี

อิฐ
ฉนวนกันความรอน

สกัดดวยสารละลาย
รอนแยกสวนตาง ๆ
ขาวสาร

ขาวหัก

รําละเอียด (คัพภะ)
น้ํามัน

อาหารหลัก

อาหารอื่น ๆ

บด

รําหยาบ
อาหารสัตว

ขี้ผึ้ง

อาหารหมัก อาหารวางและอาหารหวาน แปง
ขาวหมาก
อุ (น้ําขาวหมาก)
เหลาขาว อาหารเสน
อาหารวาง
ขนมจีน
เสนหมี่
ขาวเกรียบ
น้ําสม
กวยเตี๋ยว
ขนมกรอบ
อาหารเด็ก กวยจั๊บ
ครองแครง
แผนแปง

อาหารหวาน อาหารเสริมคุณคาทางอาหาร
ขนมชั้น
อาหารเด็กออน
บัวลอย

รูปที่ 2 การนําขาวไปใชประโยชนและผลิตภัณฑจากขาว
ที่มา: อรอนงค (2534)
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- อุณหภูมิ การเก็บเมล็ดขาวที่อุณหภูมิสูงจะทําใหเกิดกรดไขมันอิสระ สีคล้ําขึ้น ขาวสุก
จะแข็งมากขึ้น ความเหนียวลดลง ดังนั้นการลดอุณหภูมิในการเก็บรักษาจะชวยลดปญหาการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวได (ภัทรพร, 2540)
- แสง จะเปนตัวชวยเรงการเปลี่ยนแปลง เชน เรงการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและทําให
เกิดกลิ่นเหม็นหืนไดรวดเร็วขึ้น (Sowbhagya และ Bhattacharyat, 1976)
- บรรยากาศของการเก็บรักษา เชน การเก็บในสภาพที่มีออกซิเจนต่ําจะชวยลดอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได ลดการเจริญเติบโตของจุลินทรียที่ตองการอากาศ นอกจากนี้การเก็บ
ในกาซไนโตรเจนจะชวยลดอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและพบเชื้อราไดนอยลง (ภัทรพร,
2540)
2.2.2 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของเมล็ดขาวในระหวางการเก็บรักษา ความชื้นของขาวลดลง
เมื่อเก็บไวที่อุณหภูมิสูง (เพลงพิณ, 2541; ละมุล, 2541) เนื่องจากเมล็ดขาวมีคุณสมบัติในการ
แลกเปลี่ยนความชื้นกับอากาศแวดลอมได ทําใหเกิดการถายเทความชื้นจากเมล็ดขาวสูบรรยากาศ
(ละมุล, 2541) การเก็บรักษาเมล็ดขาวกลองขาวดอกมะลิ 105 ที่อุณหภูมิสูง (37 องศาเซลเซียส)
ความชื้นของเมล็ดขาวลดลงมีผลใหเมล็ดขาวแข็งเพิ่มขึ้นเพราะแรงเกาะกันของไมเซลลในเม็ดแปง
เพิ่มขึ้น ทําใหเมล็ดขาวทนตอแรงกระเทาะไดมากขึ้น จึงแตกหักนอยลงเมื่อนํามาขัดสี (ละมุล,
2541) การศึกษาการเก็บขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 ที่อุณหภูมิตางกัน พบวาการเก็บรักษาไวที่
อุณหภูมิสูง (37 องศาเซลเซียส) มีผลใหความชื้นของเมล็ดขาวต่ํากวาการเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิต่ํา
(25 องศาเซลเซียส) (เพลงพิณ, 2541) ทั้งนี้เพราะอุณหภูมิในการเก็บรักษาและความชื้นสัมพัทธมี
ความสัมพันธกับความชื้นของเมล็ดขาวเปลือก (Dhaliwal และคณะ, 1991)
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีขององคประกอบขาวสารเกาที่เก็บไวนาน เมื่อวิเคราะหโดยรวม
จะเห็นวาไดผลไมชัดเจนนัก คือ ปริมาณสตารช ไขมันและโปรตีน มีคาใกลเคียงกับขาวใหม
(ภัทรพร, 2540; Noomhorm และคณะ, 1997) องคประกอบทางเคมีของขาวสวนใหญ คือ สตารช
ซึ่งจากการศึกษาพบวา ปริมาณสตารชโดยรวมไมเปลี่ยนแปลงในระหวางการเก็บรักษา สวน
องคประกอบของสตารช คือ อะไมโลสและอะไมโลเปกติน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหขาวสุกมี
คุณสมบัติแตกตางกันนั้นปรากฏวา ปริมาณอะไมโลสไมเปลี่ยนแปลงในระหวางการเก็บรักษา
ขาวสาร (ภัทรพร, 2540; เพลงพิณ, 2541) แปงขาว (Teo และคณะ, 2000) และขาวกลอง (Zhou และ
คณะ, 2003) สวนปริมาณอะไมโลเปกตินพบวาไมมีการเปลี่ยนแปลงในระหวางการเก็บรักษา
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แปงขาวเชนกัน (Teo และคณะ, 2000) แตจากการศึกษาของ Charstil (1990) พบวาปริมาณ
อะไมโลสเพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อเก็บขาวเจาไวที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส แตปริมาณสตารช
ไมเปลี่ยนแปลง การเก็บรักษาขาวสารพันธุ กข 8 กข 23 และขาวเสาไหที่อุณหภูมิ 27
องศาเซลเซียส พบวาปริมาณอะไมโลสไมมีความแตกตางกันแตการเก็บรักษาขาวสารที่อุณหภูมิ
40 องศาเซลเซียส มีปริมาณอะไมโลสเพิ่มสูงขึ้น (ลินดา, 2537)
กระบวนการไฮโดรไลซิส (hydrolysis) หรือดีกราเดชัน(degradation) ของสตารชอาจเกิด
ขึ้นได ซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําตาลรีดิวซและนอนรีดิวซ โดยเมื่อเก็บรักษาขาวไว
เปนเวลานานจะทําใหปริมาณน้ําตาลรีดิวซเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณน้ําตาลนอนรีดิวซลดลง
(Charstil, 1994; Zhou และคณะ, 2002) อยางไรก็ตามภัทรพร (2540) พบวาอุณหภูมิและระยะเวลา
การเก็บรักษาขาวสารไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําตาลรีดิวซ เนื่องจากการศึกษาในแตละ
งานวิจัยใชพันธุขาว สภาพแวดลอมการเพาะปลูกและสภาพการเก็บรักษาที่แตกตางกัน จึงทําให
การเปลี่ยนแปลงองคประกอบภายในเมล็ดขาวแตกตางกันดวย
ปริมาณโปรตีนไมมีการเปลี่ยนแปลงในขณะเก็บรักษาเมล็ดขาวสารทั้งขาวเจาและ
ขาวเหนียว (ภัทรพร, 2540; Charstil, 1994; Noomhorm และคณะ,1997; Zhou และคณะ, 2002)
ปริมาณไขมันที่มีในขาวสวนใหญอยูในรําขาว พบนอยในเอนโดสเปรม โดยไขมันใน
ขาวสารสวนใหญเปนไขมันที่ไมไดมาจากสตารช (nonstarch lipids) สวนไขมันที่มาจากสตารช
(starch lipids) จะแทรกอยูกับสตารชรวมกับอะไมโลส (อรอนงค, 2532)
ในระหวางการเก็บรักษาขาวสารปริมาณไขมันรวมไมเปลี่ยนแปลง (ภัทรพร, 2540) แตมี
การเกิดกระบวนการไฮโดรไลซิสและออกซิเดชันของไขมัน โดยกระบวนการไฮโดรไลซิส
เอนไซมไลเพสจะยอยพันธะเอสเทอรไดกรดไขมันอิสระ สวนกระบวนการออกซิเดชันกรดไขมัน
ไมอิ่มตัวจะถูกออกซิไดซเกิดเปนสารเปอรออกไซด (peroxide) และเปลี่ยนเปนสารประกอบ
คารบอนิลหลายอยาง เชน อะเซทอลดีไฮด (acetaldehyde) โพรพานอล (propanal) เพนทานอล
(pentanal) และเฮกซานอล (hexanal) การเพิ่มขึ้นของกรดไขมันอิสระและสารประกอบคารบอนิลนี้
ทําใหเกิดกลิ่นและรสที่ผิดปกติ (off-flavor) (สุภาวดี, 2542; อรอนงค, 2534) การเก็บขาวสารที่
อุณหภูมิต่ําจะชวยลดการเกิดกระบวนการออกซิเดชัน (ภัทรพร, 2540) สวนการเก็บขาวที่อุณหภูมิ
สูงจะทําใหเกิดกลิ่นรสที่ผิดปกติไดเพิ่มขึ้น (Meullenet และคณะ, 2000) ในสวนกิจกรรมของ
เอนไซมพบวา กิจกรรมของเอนไซมไลเพสในขาวหอมมะลิทั้งขาวสารและขาวกลองมีคาคงที่
โดยสามารถคงกิจกรรมไวตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาเปนเวลา 6 เดือน ที่อุณหภูมิหอง (สุภาวดี,
2542) ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดกลิ่นเหม็นหืนในขาว สวนของกิจกรรมของเอนไซมไลพอกซีจีเนส
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(lipoxygenase) พบวาไมมีการเปลี่ยนแปลงขณะเก็บรักษาขาวเปลือก (Dhaliwal และคณะ, 1991)
และสามารถทําใหเกิดกลิ่นหืนในขาวไดเชนกัน
จากการศึกษาของเพลงพิณ (2541) พบวา อุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาไมมีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงปริมาณไขมันทั้งหมดในเมล็ดขาวสารขาวดอกมะลิ 105 แตมีผลตอปริมาณกรด
ไขมันอิสระมีคาลดลงเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้น โดยขาวกลองขาวดอกมะลิ 105 ที่เก็บไว
ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสมีปริมาณกรดไขมันอิสระลดลงมากกวาขาวที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ
25 องศาเซลเซียส (ละมุล, 2541) ขาวเหนียวเกิดการเปลี่ยนแปลงกรดไขมันอิสระมากกวาขาวเจา
เนื่องจากขาวเหนียวมีปริมาณไขมันที่ไมไดมาจากสตารชในสวนเนื้อของเมล็ดมากกวาขาวเจา แต
ไขมันที่แทรกอยูกับสตารชไมเกิดกระบวนการออกซิเดชันของกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัวในขณะเก็บ
รักษา (อรอนงค, 2534)
วิตามินในเมล็ดขาวที่สําคัญคือ บี 1 (ไทอะมีน) บี 2 (ไรโบฟลาวิน) และไนอะซิน โดย
พบมากในสวนรําขาว เมื่อเก็บรักษาขาวเปนระยะเวลานานทําใหวิตามินเกิดการสูญเสีย โดย
ไทอะมีนเกิดการสูญเสียไดเร็วเมื่อเก็บเมล็ดขาวไวที่อุณหภูมิสูงและความชื้นสูง (ภัทรพร, 2540)
2.2.3 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมล็ดขาวในขณะเก็บรักษา โดยเมล็ดขาวมีการสูญเสีย
น้ําหนักซึ่งอาจเกิดจากการระเหยของความชื้นในเมล็ดขาว การสูญเสียกาซคารบอนไดออกไซด
จากกระบวนการหายใจและการระเหยของสารที่ระเหยได เชน กรด แอลกอฮอล เปนตน
(ภัทรพร, 2540) สวนของคุณภาพการขัดสี ขาวที่ผานการเก็บรักษาจะมีความแข็งเพิ่มขึ้น ซึ่งทน
ตอการขัดสี ทําใหไดรอยละตนขาวเพิ่มขึ้น มีการสูญเสียความหนืดของขาวลดลง (Juliano, 1985)
โดยขาวที่เก็บที่อุณหภูมิสูงจะแข็งแรงและทนตอแรงกระแทกไดดีกวาขาวที่เก็บที่อุณหภูมิต่ํา
อาจเนื่องจากการเก็บรักษาทําใหผนังเซลลของเอนโดสเปรมมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพราะ
องคประกอบภายในเมล็ดขาวยึดเกาะกันแนนขึ้น เมื่อนํามาขัดสีการเปราะหรือการสูญเสียความ
หนืดจึงลดลง (เพลงพิณ, 2541)
นอกจากนี้การเก็บรักษาเมล็ดขาวยังมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานสี โดยละมุล
(2541) พบวาเมื่อเก็บรักษาขาวกลองขาวดอกมะลิ 105 เปนระยะเวลา 6 เดือนจะทําใหขาวมีสี
เหลืองเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการทดลองของภัทรพร (2540) โดยเฉพาะขาวสารที่เก็บรักษาไวที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส มีสีเหลืองเพิ่มมากกวาขาวที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
โดยขาวที่เก็บไวนานจะมีสีน้ําตาลเกิดขึ้น คือ ถาเก็บที่อุณหภูมิสูง (>25 องศาเซลเซียส) ความชื้น
สูง (>รอยละ 14 ) และการขัดสีนอยจะทําใหเกิดสีน้ําตาลไดงายขึ้น (อรอนงค, 2532) เชนเดียวกับ
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การทดลองของ Chrastil (1994) ที่พบวาสีของขาวที่ขัดสีแลวเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเขมขึ้นเมื่อ
เก็บไวที่อุณหภูมิสูง แตไมเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อเก็บที่อุณหภูมิต่ํา
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพของขาวเมื่อเก็บรักษาขาวเหนียวพันธุ กข 6 และ
กข 8 ในรูปของขาวสาร เปนเวลา 4 เดือน มีการดูดซึมน้ําของขาวสารไมแตกตางกัน แตมี
แนวโนมลดลง ทําใหปริมาตรการพองตัวของขาวแผนกรอบมีแนวโนมลดลงตามอายุการเก็บรักษา
ที่เพิ่มขึ้น (Noomhorm และคณะ, 1997) การดูดซึมน้ําจะสัมพันธกับการเกิดเจลาติไนเซชัน โดยน้ํา
ที่ดูดเขาไปทําใหเม็ดสตารชเกิดการพองตัว แตจากการศึกษาของ Zhou และคณะ (2001) และ
Daniels และคณะ (1998) พบวาเมื่อเก็บรักษาขาวไวทําใหอัตราการดูดซึมน้ําและการขยายปริมาตร
ของขาวสุกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอย การดูดซึมน้ําเพิ่มขึ้นเมื่อความชื้นในการเก็บรักษาเมล็ด
ขาวเปลือกเพิ่มขึ้น (Gujral และ Kumar, 2003) ขาวที่เก็บที่อุณหภูมิสูงจะทําใหการดูดซึมน้ําของขาว
เพิ่มขึ้นดวย (Chrastil, 1994)
2.2.4 การเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพ
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพของเมล็ดขาวขณะเก็บรักษามีผลจากการเปลี่ยนสภาพการ
ละลายและการเกิดเจลของสตารชและโปรตีนในเมล็ดที่เจริญเต็มที่ใหกลายเปนสารที่คงตัวขึ้นและ
ไมละลายในน้ํามากขึ้น โดยในสตารชเกิดการเพิ่มความแข็งแรงของพันธะที่ยึดโครงสรางของ
สตารช สวนกรดอะมิโนในโปรตีนที่ละลายในน้ําไดลดลง มีผลทําใหเมล็ดขาวแข็งขึ้น เมื่อนํา
ขาวสารที่เก็บรักษาไดระยะเวลาหนึ่งมาหุงตมพบวา เมล็ดขาวดูดซึมน้ําไดมากขึ้นทําใหปริมาตร
ของขาวที่หุงสุกสูงกวาการหุงขาวใหม (อรอนงค, 2534) จากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพของ
เมล็ดขาวขณะเก็บรักษาทําใหความคงตัวของเจลและความหนืดจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแสดงวาเมื่อ
ระยะเวลาการเก็บรักษาขาวเพิ่มขึ้น คุณสมบัติทางดานความหนืดเกิดการเปลี่ยนแปลง โดย Zhou
และคณะ (2003) พบวาความหนืดสูงสุด (peak viscosity) มีคาเพิ่มสูงขึ้นแตความหนืดสุดทาย
(final viscosity) มีคาลดลง ในขณะที่ Sowbhagya และ Bhattacharyat (2001) พบวาความหนืดสูง
สุดมีคาลดลง คาการสูญเสียความหนืด (breakdown) ลดลงอยางตอเนื่อง (Zhou และคณะ, 2003)
Noomhorm และคณะ (1997) พบวาเมื่อเก็บรักษาขาวเหนียวพันธุ กข 6 นานขึ้นคาความหนืดสูงสุด
มีคาลดต่ําลงสวนคาความหนืดสูงสุดของขาวเหนียวพันธุ กข 8 ก็มีแนวโนมลดต่ําลงเล็กนอย
จากรายงานเหลานี้จะเห็นไดวาขาวสายพันธุตางกันมีการเปลี่ยนแปลงคาความหนืดที่แตกตางกันทั้ง
ในกรณีของขาวเจาและขาวเหนียว ละมุล (2541) ไดทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติดาน
ความหนืดของขาวกลองขาวดอกมะลิเมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิตางกันพบวา คาความหนืดสูงสุด
ของขาวเมื่อเก็บที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นตามระยะเวลาการเก็บรักษา
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ในขณะที่ขาวที่เก็บที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส มีคาความหนืดสูงสุดเพิ่มขึ้นในชวงเดือนที่ 1 ที่
มีการเก็บรักษาหลังจากนั้นก็ลดต่ําลง แสดงวาอุณหภูมิในการเก็บรักษาขาวก็มีผลตอการเปลี่ยน
แปลงความหนืดของขาว โดยคาความหนืดสูงสุดลดต่ําลงเพราะเม็ดสตารชของขาวตานทานการ
พองตัวมากกวาขาวใหม โดยเฉพาะขาวที่เก็บที่อุณหภูมิสูง (Zhou และคณะ, 2003) แตบางรายงาน
พบวา คาความหนืดสูงสุดเพิ่มขึ้นในระหวางการเก็บรักษา (Dhaliwal และคณะ, 1991; Perdon
และคณะ, 1997) แตการศึกษาของ Charstil (1994) พบวาคาความหนืดสูงสุดไมเปลี่ยนแปลง สวน
คาการคืนตัว (setback) มีคาเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเก็บรักษา (เพลงพิณ, 2541; Sowbhagya และ
Bhattacharyat, 2001) คาความหนืดสุดทายมีคาเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเก็บรักษา (ละมุล, 2541;
Noomhorm และคณะ, 1997) แต Daniels และคณะ (1998) พบวาคา ความหนืดสุดทายไมมีความ
แตกตางกันเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาขาวเพิ่มขึ้น สวนอุณหภูมิที่ความหนืดเริ่มเพิ่มขึ้น (pasting
temperature) ไมมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาการเก็บรักษาขาว (ละมุล, 2541; Noomhorm และ
คณะ, 1997) แตการศึกษาของเพลงพิณ (2541) พบวาระยะเวลาและอุณหภูมิในการเก็บรักษา
ขาวสารขาวดอกมะลิ 105 มีผลทําใหอุณหภูมิที่ความหนืดเริ่มเพิ่มขึ้นมีแนวโนมลดลง
คุณภาพการหุงตมของขาวก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากการเก็บรักษาขาว โดยทั้ง
อุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษามีอิทธิพลตอคุณภาพของขาวสุก (Perdon และคณะ, 1999)
โดยขาวเกาจะแข็งกวาขาวใหม ซึ่งเนื้อสัมผัสของขาวที่แข็งขึ้นทําใหคาการคืนตัวเพิ่มขึ้นและ
ความคงตัวมีคานอยลง (ละมุล, 2541) ระยะเวลาการหุงตมเพิ่มขึ้น (Charstil, 1994) อัตราการขยาย
ปริมาตรของขาวสุกเพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น (ภัทรพร, 2540; Daniels และคณะ,
1998) สวนปริมาณของแข็งในน้ําขาว (ความสามารถในการละลาย) ลดลงตามระยะเวลาการเก็บ
รักษา โดยขาวใหมมีปริมาณของแข็งในน้ําขาวมากกวาขาวเกา ทําใหแปงกระจายตัวในน้ําขาว
มากขึ้น (ภัทรพร, 2540) การเปลี่ยนแปลงดังที่กลาวมานี้มีผลตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะเนื้อสัมผัส
ของขาวสุกดวย (Gujral และ Kumar, 2003)
ในการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการพองตัวและรอยละการละลายเปนการบงบอกถึง
ความแข็งแรงของพันธะในเม็ดสตารช โดยคาการละลายของสตารชไมแตกตางกันแตมีแนวโนม
ลดลงในระหวางการเก็บรักษา (ภัทรพร, 2540) แสดงวาแรงเกาะกันในเม็ดสตารชมีมากขึ้นทําให
การละลายของสตารชลดลง (Maritaka และ Yasumatsu, 1985) การพองตัวของเม็ดสตารชเพิ่มขึ้น
เมื่อเวลาการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น (Charstil, 1994; Gujral และ Kumar, 2003) โดยการพองตัวของขาว
เหนียวจะสูงกวาขาวเจา (Lii และคณะ, 1996) การศึกษาของ Teo และคณะ (2000) พบวา
ปฏิสัมพันธระหวางสตารชกับโปรตีนโอไรซีนิน (oryzenin) ในขาวเปนปจจัยหลักของการ
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เปลี่ยนแปลงคาความหนืดของขาว ซึ่งปฏิสัมพันธนี้มีอิทธิพลตอคุณสมบัติของสตารชทั้งการพอง
ตัว (swelling) และการละลาย (solubility) ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและคุณสมบัติของ
โอไรซีนินและสตารชในระหวางการเก็บรักษา
2.2.5 การเปลี่ยนแปลงทางประสาทสัมผัส
คุณภาพทางประสาทสัมผัส เชน ลักษณะปรากฏ การเกาะตัว ออนนุม ความเลื่อมมัน
และกลิ่นรสเปนคุณสมบัติที่สําคัญ โดยผูบริโภคแตละคนมีความชอบที่ตางกัน ขาวใหมจะมี
ลักษณะเหนียวและแฉะงาย สวนขาวเกาจะมีลักษณะรวนและแข็งขึ้น การเกาะตัวของเมล็ดลดลง
(Juliano, 1985) การเปลี่ยนแปลงเหลานี้เปนที่ตองการของผูบริโภคบางคน แตบางคนอาจไม
ตองการ
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเมล็ดขาวระหวางการเก็บรักษาที่มีการศึกษามานี้ไดผล
แตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากความแตกตางของพันธุขาว ระยะเวลาในการเก็บรักษา อุณหภูมิใน
การเก็บรักษาและสภาพแวดลอมกอนและหลังการเก็บเกี่ยว โดยการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพ
นี้มีผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของขาวสุกและผลิตภัณฑจากขาว ดังตารางที่ 6 ซึ่งแสดง
กลไกของกระบวนการเปลี่ยนแปลงของไขมัน โปรตีนและสตารชในขาวระหวางการเก็บรักษา
โดยความแข็งแรงของเม็ดสตารชเพิ่มขึ้น ทําใหการพองตัวของเม็ดสตารชลดลง เนื้อสัมผัสจึงแข็ง
ขึ้น ไขมันจะผานการยอยดวยเอนไซมไลเพสเปนกรดไขมันอิสระซึ่งสามารถรวมตัวกับอะไมโลส
ยับยั้งการพองตัวของเม็ดสตารชทําใหมีผลตอคุณลักษณะทางดานเนื้อสัมผัสดวยเชนกัน การที่
ไขมันถูกไฮโดรไลซิสดวยเอนไซมไลเพสไดกรดไขมันอิสระ ซึ่งจะสงผลทําใหเกิดกลิ่นเหม็นหืน
อายุการเก็บรักษาสั้นลง เมื่อไขมันถูกออกซิไดซดวยเอนไซมไลพอกซีจีเนสทําใหเกิดสารประกอบ
ไฮโดรเปอรออกไซดและคารบอนิลสามารถระเหยทําใหเกิดกลิ่น การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันใน
โปรตีนเปนการเพิ่มความแข็งแรงของพันธะภายในโครงสรางโปรตีน ซึ่งจะยับยั้งการพองตัวของ
เม็ดสตารชและมีผลตอเนื้อสัมผัสของขาวสุก การเกิดออกซิเดชันของเพอรรูเลทเอทเธอรที่
ผนังเซลลในระหวางการเก็บรักษาทําใหเมล็ดขาวมีลักษณะเนื้อสัมผัสแข็งรวน นอกจากนี้กรด
อะมิโนในโปรตีนอาจเกิดปฏิกิริยาเมลลารดทําใหเกิดสีคล้ําซึ่งมีผลตอลักษณะปรากฏของขาวและ
ผลิตภัณฑจากขาวได
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ตารางที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงองคประกอบทางเคมีของขาวขณะเก็บรักษา
สับสเตรท
สตารช

ไขมัน

การเปลี่ยนแปลงขณะเก็บรักษา
ผลของการหุงตม ผลทางประสาทสัมผัส
เพิ่มความแข็งแรงของพันธะ
ยับยั้งการพองตัว
ลักษณะเนื้อ
และแรงเกาะตัวระหวาง
ของเม็ดสตารช
สัมผัสแข็งรวน
ไมเซลล
การรวมตัวระหวาง
กรดไขมัน-อะไมโลส
ไฮโดรไลซิส
กรดไขมันอิสระ
ไลเพส ออโตออกซิเดชัน

ออกซิเดชัน
ไลพอกซีจีเนส

โปรตีน

ไฮโดรเปอรออกไซด
สารประกอบคารบอนิล

ออกซิเดชัน เปลี่ยนจากหมูซัลฟูดริล (SH)
ใหเปนพันธะไดซัลไฟด (S-S)
ในโครงสรางโปรตีน
.

ที่มา: อรอนงค (2532)

เพิ่มปริมาณสารระเหย
ชนิดคารบอนิล

ลดการพองตัวของ
เม็ดแปง ทําให
ความหนืดลดลง

สงผลตอกลิ่น
อายุการเก็บรักษา

เนื้อสัมผัส
แข็ง
ลักษณะปรากฏ
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2.3 ขาวแผนกรอบ (rice crackers)
ในประเทศญี่ปุนขนมขบเคี้ยวที่ทําจากขาวเหนียว (Arare) และขาวเจา (Senbei) เปนขนม
ขบเคี้ยวที่สําคัญ อัตราสวนของการบริโภคอาราเร: เซนเบ คือ 100: 40-45 กลิ่นและรสชาติของ
ผลิตภัณฑนี้แตกตางจากขนมขบเคี้ยวโดยทั่วไปของประเทศทางตะวันตก ทําใหผลิตภัณฑมี
ศักยภาพในการแขงขันและมียอดจําหนายเพิ่มขึ้นทุกป (Lu และ Luh, 1991)
2.3.1 การจําแนกชนิดของขาวแผนกรอบ
การจําแนกชนิดของขนมอบกรอบแบบญี่ปุนจะจําแนกตามวัตถุดิบและขนาดของขนม
โดยขนมที่ทําจากขาวเจา คือ เซนเบ (Senbei) และยูรูชิ (Uruchi) สวนขนมที่ทําจากขาวเหนียว
ขนาดเล็ก คือ อาราเร (Arare) ขนาดใหญ คือ โอกากิ (Okaki) (Lu และ Luh, 1991) ดังรูปที่ 3
ชนิดโซยูกา (Souka)
เซนเบ
ขาวเจา
ชนิดนิกาตา (Nigata)
ยูรูชิ
ขาว
อาราเร (ขนาดเล็ก)
กากิโนเตน (Kaki –no–tane)
ขาวเหนียว
โอกากิ (ขนาดใหญ)
ชินากาวามากิ (Shinagawa maki)
รูปที่ 3 การจําแนกชนิดของขาวแผนกรอบ
ที่มา: Lu และ Luh (1991)
ขาวแผนกรอบที่ทําจากขาวเหนียวซึ่งเรียกวา อาราเรและโอกากิ จะมีเนื้อสัมผัสที่มี
ลักษณะเฉพาะ คือ สามารถละลายไดงายในปาก แตขาวแผนกรอบที่ทําจากขาวเจา ซึ่งเรียกวา
เซนเบและยูรูชิจะมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่แข็งและหยาบ ซึ่งเกิดจากคุณสมบัติความพองตัวที่
แตกตางกันของแปง ดังตารางที่ 7
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2.3.2 วัตถุดิบที่ใชในการผลิตขาวแผนกรอบ
ขาวเปนวัตถุดิบหลักที่มีความสําคัญตอคุณภาพของขาวแผนกรอบจึงควรที่จะเลือกใชขาว
เหนียวหรือขาวเจาที่มีคุณภาพขาวสม่ําเสมอ ทั้งอัตราการดูดซึมน้ํา สิ่งแปลกปลอม กลิ่นและ
รสชาติ หากมีการใชแปงชนิดอื่นมาทดแทนควรพิจารณาเลือกใชแปงที่มีอัตราการพองตัวที่ดี
สําหรับวัตถุอื่น ๆ ที่ใชในการแตงกลิ่นและรสชาติ คือ ซอสถั่วเหลือง นอกจากนี้ยังมีการ
ใชสาหราย งา พริกไทยปน น้ําตาลและเครื่องเทศอื่นๆ มาใชดวย สําหรับน้ํามันที่ใชทอด ขาว
แผนกรอบตองใชน้ํามันที่มีคุณภาพดี มีความบริสุทธิ์และมีความคงตัวสูง (Lu และ Luh, 1991)
ตารางที่ 7 อัตราการพองตัวของแปงชนิดตาง ๆ
แหลงสตารช
ขาวเหนียว
ขาวเจา
มันฝรั่ง
มันฝรั่งหวาน
มันสําปะหลัง
ขาวโพด

อัตราการพองตัว
100.0
10.8
17.0
15.5
10.8
9.2

ที่มา: Lu และ Luh (1991)
2.3.3 กระบวนการผลิตเซนเบ
เซนเบเปนขนมขบเคี้ยวที่ทํามาจากแปงขาวเจา โดยมีกระบวนการผลิตดังรูปที่ 4 ซึ่งเปน
การนําขาวสารมาแชในน้ํา (ความชื้นรอยละ 20 -30) และนํามาบดใหเปนผงดวยลูกโม นําแปงที่
ไดปอนเขาสูการอบไอน้ําเปนเวลา 5 -10 นาที เพื่อใหเกิดการเจลาติไนซแลวนําไปจุมลงในน้ําเย็น
เพื่อลดความเหนียวลง ซึ่งจะใชความเย็นประมาณ 60 -65 องศาเซลเซียส ซึ่งจะไดเปนโดแลว
มวนโดนี้ ตัดเปนรูปรางของเซนเบตามแมพิมพ แลวทําใหแหงดวยลมรอน 70 -75 องศาเซลเซียส
จนกระทั่งความชื้นลดลงเหลือรอยละ 10 - 12 เมื่อโดแหงแลวนําไปอบในตูอบที่อุณหภูมิ 200 - 260
องศาเซลเซียส แลวเคลือบผิวเซนเบดวยเครื่องปรุงรส (ใชซอสถั่วเหลือง) อาจมีการใสเมล็ดงา
สาหราย ถั่ว ชีส พริกไทย ปรุงแตงลงไปไดตามตองการ

26

รูปที่ 4 กระบวนการผลิตเซนเบ
ที่มา: Juliano (1985)
2.3.4 การพองตัวของขาวแผน
กลไกการพองตัวของขาวแผนที่อบแหงแลวมีความสําคัญตอคุณภาพของขาวแผนกรอบ
การพองตัวจะเกิดขึ้นในขั้นตอนการอบขาวแผนที่มีความชื้นประมาณรอยละ 20 ลักษณะการ
พองตัวขึ้นอยูกับปริมาณความชื้นของขาวแผนและอุณหภูมิของตูอบ เมื่อไดรับความรอนขาวแผน
ที่มีลักษณะแข็งคลายแกว (glasslike) จะนิ่มขึ้นทีละนอยจนมีลักษณะคลายยาง (rubber state) ขยาย
ขนาดใหญขึ้น ความชื้นลดลงและแข็งตัวเกิดเปนรูปรางใหม การขยายขนาดเปนผลจากความดันที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและปริมาณไอน้ําที่อุณหภูมิสูง การที่ขาวแผนกอนอบมีลักษณะ
แข็งทําใหความชื้นจะถูกปดกั้นอยูดานใน ผิวของเนื้อขาวแผนเสมือนเปนเปลือกหุมอยู เมื่อใหความ
รอนถึง 100 องศาเซลเซียส ความชื้นขางในจะระเหย แตถูกปดกั้น จึงเกิดแรงดันไอน้ําทําใหเกิด
การขยายตัวอยางแรงและตอเนื่องจนกระทั่งความดันไอและการขยายขนาดสมดุล ขาวแผนมี
ความชื้นลดลงและแข็งตัวขึ้นกลายเปนขาวแผนกรอบ (รูปที่ 5) ดังนั้นการขยายตัวของขาวแผนจึง
ถูกควบคุมดวยการเกิดไอของความชื้นและสถานะทางกายภาพของขาวแผน (Lu และ Luh, 1991)
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กาซในขาวแผน

ความชื้นในขาวแผน

ความรอน

ความรอน
ไอน้ํา

ขาวแผน (ลักษณะแข็งคลายแกว)

ความรอน
ลักษณะนิ่มคลายยาง

ขยายปริมาตร
ขยายตัวเพิ่มขึ้น
ความดันขยายตัว
ปริมาตรขยายตัว
ทําแหง
แข็งตัว
ผลิตภัณฑ
รูปที่ 5 แผนภาพการเปลี่ยนแปลงระหวางการอบ
ที่มา: Lu และ Luh (1991)
2.3.5 สภาวะในการอบและคุณภาพของผลิตภัณฑ
การขยายตัวของขาวแผนแสดงไดดวยการวัดปริมาตรของขาวแผนกอนและหลังอบหรือวัด
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิระหวางกระบวนการอบ เมื่ออบขาวแผนในเตาอบที่อุณหภูมิ 200
องศาเซลเซียส ปริมาตรของผลิตภัณฑจะลดลง เมื่อปริมาณขาวแผนที่อบมากขึ้นตามตารางที่ 8
สวนรูปที่ 6 แสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิระหวางการอบขาวแผนปริมาณตาง ๆ ที่
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อุณหภูมิในชวง 145 องศาเซลเซียส พบวาปริมาณขาวแผนที่อบยิ่งมากขึ้น อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ
ยิ่งชาลง ทําใหปริมาตรลดลง จึงกลาวไดวาการพองตัวของขาวแผนไมไดเกิดจากปริมาณของ
แรงดันไอน้ําที่มาจากความชื้นในขาวแผน แตเกิดจากอัตราเร็วของการเกิดแรงดันไอ ซึ่งหากเกิด
ไดชาจะทําใหการพองตัวลดลง
การผลิตขาวแผนกรอบใหไดมีคุณภาพดีนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน พันธุขาว อุณหภูมิ
ในการใหแกขาว ในสวนของขาวที่เปนวัตถุดิบสําคัญนั้น ปจจัยที่ทําใหเกิดความแปรปรวนตอ
คุณภาพ เชน พื้นที่ปลูกและอายุการเก็บขาว ซึ่งมีผลตอคุณสมบัติทางดานเคมีกายภาพ
(physicochemical) ของขาว ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพของขาวแผนกรอบดวย
ตารางที่ 8 คุณภาพของผลิตภัณฑขาวแผนกรอบที่ไดจากการอบขาวแผนในปริมาณตาง ๆ กัน
จํานวนการอบ
(kg)
3.00
2.00
1.50
1.00
0.75
0.50

ปริมาตรผลิตภัณฑ ความแข็ง
(ml/g)
(kg)
2.44
2.59
2.98
3.45
3.87
4.04

0.73
0.58
0.81
0.58
0.34
0.38

รูปทรงของผลิตภัณฑ
ยูกิโมโน
ชิมาริโมโน
(Ukimono)a (Shimarimono)b
97
3
93
7
79
21
16
84
0
100
0
100

ที่มา: Lu และ Luh (1991)
หมายเหตุ: a ยูกิโมโน (Ukimono): เหมือนกับอาราเร (ผลิตภัณฑขยายตัวอยางอิสระ)
b
ชิมาริโมโน (Shimarimono): เหมือนกับกากิโนเตน (ผลิตภัณฑขยายตัวอยางจํากัด)
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รูปที่ 6 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิระหวางการอบขาวแผนในปริมาณตาง ๆ กัน
ที่มา: Lu และ Luh (1991)
หมายเหตุ: (1) ควบคุม (2) 0.5 กิโลกรัม (3) 0.75 กิโลกรัม (4) 1.0 กิโลกรัม (5) 1.5 กิโลกรัม
(6) 2.0 กิโลกรัม (7) 3.0 กิโลกรัม
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บทที่ 3
วัตถุดิบ อุปกรณและวิธีการ
3.1 วัตถุดิบ
นําขาวเปลือกหอมมะลิที่เพิ่งไดจากการเก็บเกี่ยวมาเริ่มเก็บรักษาไวในกระสอบปาน เมื่อ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2546
3.2 เครื่องมือและอุปกรณ
3.2.1 เครื่องมือ
- เครื่องสีขาว (K-1, Thailand)
- เครื่องโมบดแบบคอน (hammer mill, Retsch, GmbH 5657 HAAN, Germany)
ตะแกรงเสนผาศูนยกลาง 0.25 และ 1.00 มิลลิเมตร
- พัดลม (Super Jumbo electric fan 16, Thailand)
- เครื่องชั่งน้ําหนัก (Sartorius, BP 3100S, Germany)
- เครื่องหมุนเหวี่ยง (Hettich Zentrifugen, Universal 16/16R, Germany)
- ตูแชเย็น (Samchai, Thailand)
- ตูอบไฟฟาควบคุมอุณหภูมิได (hot-air oven, WTB binder, Germany)
- โถดูดความชื้น
- อางควบคุมอุณหภูมิ (water bath, SS-30, England)
- แทนใหความรอนพรอมระบบกวนดวยแมเหล็ก
- เครื่องวัดความหนืดแบบรวดเร็ว (Rapid Visco Analyser, RVA, Newport
Scientific, Model RVA-4, Australia)
- เครื่องวัดสี (colorimeter, Color-viewTM spectrophotometer, Model 9000, USA.)
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- เครื่องยอยโปรตีน (digestion block, Gerhardt Kjeldatherm, Type TR,
Germany)
- ชุดวิเคราะหโปรตีน (distillation unit, Gerhardt, VAP 33, Germany)
- เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (UV-visible spectrophotometer, Model G10 Series,
USA.)
- ตูควัน
- เครื่องเขยา (shaker, Gerhardt, LS 2/5 RO 2/5, Germany)
- เครื่องวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงเชิงความรอน (Differencial Scanning
Calorimeter, DSC, Pyris 1, USA.) พรอมเครื่องชั่งแบบละเอียด
- เครื่องวิเคราะหเนื้อสัมผัส (Texture Analyzer, Model TA-XT2I, Tex Tech
Corp, USA.) พรอมหัววัดเนื้อสัมผัส (base set with Warner Brazer probe)
- เครื่องนวดสองแขน (two-arm mixer, King Machines, Thailand)
- เครื่องรีดโด (roller, OFM FP-2, Thailand)
- เตาแกส
- ไมโครมิเตอร
- เวอรเนียรคาลิเปอร (Vernier caliper)
3.2.2 เครื่องแกว
- ขวดเคดาล (Kjeldahl flasks)
- บีกเกอร
- ปเปต
- บิวเรต
- ขวดแกวรูปลูกชมพู
- หลอดทดลอง
- ขวดวัดปริมาตร
- กระบอกตวง
- เม็ดแกวกันกระแทก (glass beads)
- หลอดวัดคาการดูดกลืนแสง
- หลอดเหวี่ยง
- กรวยกรอง
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3.2.3 อุปกรณ
- เทอรโมมิเตอร
- แทงแมเหล็กกวน (magnetic bar)
- ขวดน้ํากลั่น
- กระดาษกรอง (Whatman) เบอร 42 และ 50
- จุกยาง
- ภาชนะอะลูมิเนียมมีฝา
- ถวยอะลูมิเนียม
- รังถึง
- ผาขาวบาง
- ไมพาย
- พิมพกด (mold) รูปวงกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4.80 เซนติเมตร
- ตะแกรงสแตนเลส ขนาดกวาง 40 เซนติเมตร ยาว 65 เซนติเมตร
- อุปกรณสําหรับทดสอบทางประสาทสัมผัส
- แบบทดสอบทางประสาทสัมผัส
- ไมบรรทัด
3.3 สารเคมี
3.3.1 สารเคมีที่ใชวิเคราะหปริมาณโปรตีน
- โปแตสเซียมซัลเฟต
- คอปเปอรซัลเฟต
- โซเดียมคลอไรด
- กรดบอริก
- เมทิลเรด
- กรดซัลฟูริก
- กรดไฮโดรคลอริก
- ไดโซเดียมเตตระบอเรตเดคะไฮเดรต
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3.3.2 สารเคมีที่ใชวิเคราะหปริมาณอะไมโลส
- เอทิลแอลกอฮอลรอยละ 95
- โซเดียมไฮดรอกไซด
- กรดเกลเซียลอะซีติก
- ไอโอดีน
- โปแตสเซียมไอโอไดด
- โปเตโตอะไมโลสบริสุทธิ์
3.3.3 สารเคมีที่ใชวิเคราะหน้ําตาลรีดิวซ
- กรดไดไนโตรซาลิไซลิก (dinitrosalicylic acid, DNS)
- กลูโคสมาตรฐาน
3.3.4 สารเคมีที่ใชวิเคระหปริมาณทีบีเอ (thiobarbitulic acid, TBA)
- กรดเอทิลีนไดอะมีนเททระอะซิติก (ethylene diamine tetra acetic, EDTA)
- บิวไทเลตไฮดรอกซีแอโนลีน (butylated hydroxyalnolene, BHA)
- โปรไปลีนไกลคอล (propyleneglycol, PG)
- บิวไทเลตไฮดรอกซีโทลูอีน (butylated hydroxytoluene, BHT)
- ทวีน 20 (tween 20)
- กรดไทโอบารบิทูริก (thiobarbitulic acid, TBA)
- โซเดียมไฮดรอกไซด
- กรดไตรคลอโรอะซิติก (trichoroacetic acid, TCA)
- กรดไฮโดรคลอริก
- คลอโรฟอรม
- กาซไนโตรเจน
3.4 วิธีการดําเนินการวิจัย
นําขาวเปลือกหอมมะลิ ซึ่งเปนขาวเปลือกใหมที่เก็บเกี่ยวประมาณเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2545 มาคลุกผสมใหกระจายตัวเขากัน แลวนํามาแบงแยกเปนสวน ๆ บรรจุในกระสอบปาน
(ขนาดกวาง 70 เซนติเมตร ยาว 100 เซนติเมตร) กระสอบละประมาณ 18 กิโลกรัม วางไวกับพื้น
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หองโดยไมซอนทับกัน เก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน โดยในแตละเดือน
จะสุมตัวอยางขาวเปลือกมาศึกษาดําเนินการดังตอไปนี้
3.4.1 การวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของขาวสาร
สุมขาวเปลือกหอมมะลิในกระสอบปานมาขัดสีดวยเครื่องสีขาว (K-1, Thailand) แลวทํา
ความสะอาดโดยใชพัดลมเปาเพื่อกําจัดสิ่งปนเปอนออกจากขาวสาร นําขาวสารที่ไดมาวิเคราะห
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพดังนี้
3.4.1.1 ปริมาณความชื้น
ตามวิธีของ AOAC (1995) ดังแสดงในภาคผนวก ก
3.4.1.2 ปริมาณการดูดซึมน้ํา (water uptake)
ตามวิธีของ Noomhorm และคณะ (1997) ดังแสดงในภาคผนวก ก
3.4.1.3 คุณภาพการหุงตม (cooking quality)
ตามวิธีที่ดัดแปลงจาก Daniels และคณะ (1998) ดังแสดงในภาคผนวก ก
3.4.2 การวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของแปงขาว
นําขาวสารจากขอ 3.4.1 มาบดโดยใชเครื่องโมบดแบบคอน (hammer mill, Retsch,
GmbH 5657 HAAN, Germany) ซึ่งมีตะแกรงขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.25 มิลลิเมตร แลวนําแปง
ที่โมไดมาวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีกายภาพดังนี้
3.4.2.1 ปริมาณความชื้น
ตามวิธีของ AOAC (1995) ดังแสดงในภาคผนวก ก
3.4.2.2 ปริมาณโปรตีน
ตามวิธีของ AOAC (1995) ดังแสดงในภาคผนวก ก
3.4.2.3 ปริมาณอะไมโลส
ตามวิธีของ Juliano (1985) ดังแสดงในภาคผนวก ก
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3.4.2.4 ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ
ตามวิธีที่ดัดแปลงจาก Pearson (1970) ดังแสดงในภาคผนวก ก
3.4.2.5 คาทีบีเอ (thiobarbituric acid number, TBA No.)
ตามวิธีที่ดัดแปลงจาก Wood และ Aurand (1977) และ ลินดา (2537) ดังแสดงใน
ภาคผนวก ก
3.4.2.6 คาสี
นําตัวอยางแปงวิเคราะหคาสีดวยเครื่องวัดสี (colorimeter, Color-viewTM
spectrophotometer, Model 9000, USA.) โดยใช D65 10° เปนสิ่งใหความสวาง (illuminant) เพื่อ
หาคาความสวาง (L*) และความเขมของสี ( a*2 + b*2) โดยใชอุปกรณเทียบมาตรฐาน (black and
white reference) ในการเทียบมาตรฐานคาสี ทําการวิเคราะห 3 ซ้ําตอตัวอยาง
3.4.2.7 กําลังการพองตัว (swelling power) และความสามารถในการละลาย
(degree of solubility)
ตามวิธีของ กลาณรงค และ เกื้อกูล (2543) ดังแสดงในภาคผนวก ก
3.4.2.8 พฤติกรรมการใหความหนืด
ตามวิธีของ กลาณรงค และ เกื้อกูล (2543) ดังแสดงในภาคผนวก ก
3.4.2.9 การเปลี่ยนแปลงเชิงความรอน
ตามวิธีที่ดัดแปลงจาก กลาณรงค และ เกื้อกูล (2543) และ Baker และคณะ (1998)
ดังแสดงในภาคผนวก ก
3.4.3 การวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพของขาวแผนอบแหงและขาวแผนกรอบ
การผลิตขาวแผนกรอบ (rice crackers) โดยเริ่มจากการนําขาวสารของขาวหอมมะลิที่ผาน
การเก็บรักษาในรูปของขาวเปลือก เปนระยะเวลา 0-12 เดือน มาบดดวยเครื่องโมบดแบบคอน
(hammer mill, Retsch GmbH 5657 HAAN, Germany) โดยใชตะแกรงขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00
มิลลิเมตร นําแปงไปวิเคราะหปริมาณความชื้น ชั่งน้ําหนักแปงขาวเจา 2.5 กิโลกรัมและคํานวณ
ปริมาณน้ําที่เติมลงไป เพื่อใหไดความชื้นของโดหลังจากการผสมประมาณรอยละ 28-30
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โดยน้ําหนัก จากนั้นนําไปนึ่งในรังถึง โดยกลับโดหลังจาก 30 นาทีแรก หลังจากนั้นกลับทุก ๆ
15 นาที จนครบ 90 นาที เพื่อใหแปงสุกทั่วกัน เมื่อครบเวลาแลว นําโดซึ่งมีความชื้นประมาณ
รอยละ 45 มานวดดวยเครื่องนวดสองแขน (two-arm mixer, King Machine, Thailand) เปนเวลา
10 นาที รีดเปนแผนดวยเครื่องรีด (roller, OFM FP-2, Thailand) โดยใหมีความหนาประมาณ
1.20-1.40 มิลลิเมตร พักไวสักครูเพื่อใหโดคงตัว จากนั้นนําพิมพกด (mold) รูปวงกลมเสนผาศูนยกลาง 4.80 เซนติเมตรกดลงบนแผนโดไดเปนแผนกลม นํามาวางบนตะแกรงสแตนเลส
นําไปอบดวยตูอบไฟฟา (hot-air oven, WTB binder, Germany) ที่อุณหภูมิ 70-80 องศาเซลเซียส
ประมาณ 80 นาที เพื่อใหไดขาวแผนอบแหง (rice pellets) มีความชื้นประมาณรอยละ 10-12
โดยน้ําหนัก นําไปปงผานเปลวไฟที่อุณหภูมิประมาณ 250 องศาเซลเซียส จนพองตัวและมีสี
เหลืองออนไดเปนผลิตภัณฑขาวแผนกรอบ แผนผังการผลิตขาวแผนกรอบแสดงในภาคผนวก ข
ทําการวิเคราะห 2 ซ้ําตอการทดลอง
3.4.3.1 การวิเคราะหคุณลักษณะทางเนื้อสัมผัส
นําตัวอยางขาวแผนอบแหงและขาวแผนกรอบมาทดสอบวิเคราะหแรงกด
(compression force) ดวยเครื่องวิเคราะหเนื้อสัมผัส (Texture Analyzer, Model TA-XT2I, Tex
Tech Corp, USA.) โปรแกรมที่ใชกับเครื่องคือ Texture Expert Version 1.22 (Stable Micro
System Ltd.: Registered by Charpa Techcenter) โดยใชหัววัด (base set with Warner Bratzer
probe) นําตัวอยางวางบนแผนอะลูมิเนียม เพื่อใหหัววัดกดลงบนตัวอยางได ทําการวัด 10 ซ้ําตอ
ตัวอยาง คาพารามิเตอรที่ไดจากการวัด คือ ความแข็ง (hardness, N/g) คาความเคนเฉือน (shear
stress, N/g mm2) ดังแสดงวิธีคํานวณในภาคผนวก ก
3.4.3.2 การวิเคราะหความหนาแนนและการพองตัว
นําตัวอยางขาวแผนอบแหงและขาวแผนกรอบมา 10 แผน ชั่งน้ําหนัก แลวนํา
มาหาปริมาตรดวยการแทนที่ดวยทรายละเอียด คํานวณหาคาความหนาแนนและอัตราการพองตัว
ของตัวอยาง โดยคํานวณคาความหนาแนนและอัตราการพองตัว ดังแสดงในภาคผนวก ก
3.4.3.3 การทดสอบทางประสาทสัมผัส
ใชตัวอยางขาวแผนกรอบที่ผลิตจากขาวเปลือกหอมมะลิที่เก็บรักษาในเดือนที่ 0,
2, 4, 6, 8, 10 และ 12 มาใชในการวิเคราะหทางประสาทสัมผัสโดยใชการวิเคราะหแบบเชิง
พรรณนา (Quantitative Descriptive Analysis, QDA) โดยเปรียบเทียบคุณสมบัติดานความแข็ง
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ความกรอบ กลิ่นเฉพาะตัวของผลิตภัณฑ กลิ่นหืนและคุณลักษณะโดยรวมของขาวแผนกรอบ
โดยใชผูชิมที่ผานการฝกฝน (trained panels) จํานวน 12 คน
3.4.4 การวางแผนการทดลองและวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ในการตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของขาวสารและแปงขาว ใชการทดลองแบบ
สุมตลอด (Completely Randomized Design, CRD) โดยทําการทดลอง 3 ซ้ํา เปรียบเทียบคาเฉลี่ย
ของการตรวจสอบดวยวิธี Least Significance Difference (LSD) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
โดยใชโปรแกรม SAS Version 8.1, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA. (SAS, 2001)
ในการทดสอบทางประสาทสัมผัสขาวแผนกรอบ ใชแผนการทดลองแบบสุมในบล็อก
สมบูรณ (Randomized Completely Block Design, RCBD) เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการตรวจสอบ
ดวยวิธี Least Significance Difference (LSD) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยใชโปรแกรม
SAS Version 8.1, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA. (SAS, 2001)
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บทที่ 4
ผลและการวิจารณ
4.1 การวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของขาวสาร
4.1.1 ปริมาณความชื้นในขาวสาร
จากการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงปริมาณความชื้นในขาวหอมมะลิระหวางเก็บรักษาที่
อุณหภูมิหอง ปริมาณความชื้นกอนการเก็บรักษา คือ รอยละ 12.75 เมื่อผานการเก็บรักษา
แลว ปริมาณความชื้นของขาวลดต่ําอยางรวดเร็วในชวงเดือนที่ 2 หลังจากนั้นมีคาคอนขางคง
ที่จน
สิ้นสุดการเก็บรักษา ปริมาณความชื้นของขาวในเดือนที่ 2-12 มีคาต่ํากวาคาความชื้นกอนการ
เก็บรักษา (ดังรูปที่ 7) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางผนวกที่ ค-1) ทั้งนี้เนื่องจาก
เมล็ดขาวมีคุณสมบัติในการแลกเปลี่ยนความชื้นกับอากาศแวดลอมได (Copeland และ
McDonald,1985) จึงทําใหคาความชื้นของเมล็ดขาวเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศระหวาง
การเก็บรักษา (เพลงพิณ, 2541; ละมุล, 2541; Chrastil, 1991; Dhaliwal และคณะ, 1991;
Gujral และ Kumar, 2003) การที่ปริมาณความชื้นลดลงเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้น โดย
ขาวเปลือกที่เก็บไว 12 เดือน มีปริมาณความชื้นต่ําที่สุดนั้นสอดคลองกับการทดลองของเพลง
พิณ (2541) ที่ไดเก็บรักษาขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 ในถุงพลาสติกเปนระยะเวลา 7 เดือน
โดยพบวาเมื่อสิ้นสุดการเก็บรักษาปริมาณความชื้นของขาวมีคาต่ําที่สุดเชนเดียวกัน แสดงวา
เมล็ดขาวไดสูญเสียความชื้นใหกับบรรยากาศในระหวางการเก็บรักษา
4.1.2 ปริมาณการดูดซึมน้ําของขาวสาร (water uptake)
การศึกษาปริมาณการดูดซึมน้ําของขาว โดยการแชขาวในน้ําที่อุณหภูมิหองเปนเวลา
16 ชั่วโมง จะบงบอกถึงความสามารถในการดูดซึมน้ําโดยกระบวนการไฮเดรชัน (hydration) ซึ่ง
อาจใชเปนเกณฑในการแสดงคุณภาพของขาวได จากผลการทดลองการดูดซึมน้ําของขาวหอม
มะลิที่ผานการเก็บรักษาในชวง 0-12 เดือน พบวาไมมีความแตกตางอยางนัยสําคัญ (p>0.05)
ดังรูปที่ 8
(ตารางผนวกที่ ค-2) การดูดซึมน้ําของขาวเกิดจากการที่น้ําแพรเขาไปในรางแหไมเซลลบริเวณ
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การดูด ซึม น้ํา (% โดยน้ําหนัก แห

อสัณฐานไดอยางอิสระ เม็ดสตารชจึงดูดซึมน้ําไว (ชนินันท, 2542) ดังนั้นเมื่อการดูดซึมน้ําของ
ขาวมีแนวโนมคงที่ ก็แสดงวาบริเวณอสัณฐานของเม็ดสตารชไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
อยางมีนัยสําคัญในระหวางการเก็บรักษาเมล็ดขาวเปลือก
จากการศึกษาของ Sowbhagya และ Bhattacharyat (1971) พบวาปริมาณการดูดซึม
น้ําจะมีความสัมพันธกับคุณภาพการหุงตมของขาว โดยปริมาณการดูดซึมน้ําที่เพิ่มขึ้นจะมีผลทํา
ใหการขยายตัวของปริมาตรและน้ําหนักของขาวสุกเพิ่มขึ้นดวย แตในผลการทดลองนี้พบวาน้ํา
หนักของขาวสุกและปริมาตรของขาวสุกไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญตามระยะเวลาการ
เก็บรักษาขาวเปลือกที่เพิ่มขึ้น บงชี้วาน้ําหนักและปริมาตรขาวสุกมีความสัมพันธกัน สวน
Chrastil (1994) พบวาปริมาณการดูดซึมน้ําจะสัมพันธกับคารอยละการละลาย ซึ่งในการทดลอง
นี้คารอยละการละลายไมมีการเปลี่ยนแปลง แสดงใหเห็นวาปริมาณการดูดซึมน้ํา คุณภาพการ
หุงตมและคา
รอยละการละลายมีความสัมพันธกัน โดยระยะเวลาในการเก็บรักษาขาวไมมีผลตอการเปลี่ยน
แปลงคาดังกลาว ซึ่งจะกลาวในหัวขอตอ ๆ ไป
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รูปที่ 7 ปริมาณความชื้นของขาวสาร ขาวเปลือกหอมมะลิเปรียบเทียบกับความชื้นสัมพัทธภาย
ใน
หองที่เก็บรักษาขาวเปลือก เปนระยะเวลา 0-12 เดือน
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การดูดซึมน้ํา (% โดยน้ําหนักแหง )

(
ขาวสาร
ขาวเปลือก
ความชื้นสัมพัทธ)
จากการศึกษาของ Daniels และคณะ (1998) กลาววา อัตราการดูดซึมน้ําอาจเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี เชน การเกิดปฏิสัมพันธ (interaction) ระหวางโปรตีนและ
คารโบไฮเดรต Martin และ Fitzgerald (2002) พบวา โปรตีนมีผลตอการดูดซึมน้ําของขาวกอน
การหุง โดยโปรตีนจะไปขัดขวางการดูดซึมน้ําของขาว ซึ่งในการทดลองนี้ไดมีการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณโปรตีนในขาวระหวางการเก็บรักษาพบวาปริมาณโปรตีนไมมีการเปลี่ยน
แปลงอยางมี
นัยสําคัญ จึงอาจทําใหไมมีผลตอการดูดซึมน้ําของขาวไมเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญไปดวย
ผลการทดลองนี้ไมสอดคลองกับการทดลองของ Chrastil (1994) Daniels และคณะ
(1998) และ Gujral และ Kumar (2003) ซึ่งพบวาการดูดซึมน้ําของขาวเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการ
เก็บรักษา ทั้งนี้อาจเพราะปจจัยในการศึกษา คือ พันธุขาว ลักษณะการเก็บรักษาและสภาพ
แวดลอมมีความ
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แตกตางกัน
รูปที่ 8 ปริมาณการดูดซึมน้ําของขาวสารที่ไดจากขาวเปลือกหอมมะลิซึ่งเก็บรักษาไวที่
อุณหภูมิหอง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน
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น้ําหนักขาวสุก (กรัม โดยน้ําหนักแหง)

4.1.3 คุณภาพการหุงตมของขาวสาร
การตรวจสอบคุณภาพการหุงตมประกอบดวยการวัดน้ําหนักและปริมาตรของขาวสุกที่ได
จากการหุงตมขาวที่ผานการเก็บรักษาในแตละเดือน โดยพบวาทั้งน้ําหนักและปริมาตรของขาวสุก
มีคาคอนขางคงที่ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา ดังรูปที่ 9 และ 10 ซึ่งเมื่อนําไปวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติพบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) ดังตารางผนวกที่ ค-3 ซึ่งผลการ
ทดลองนี้คลายคลึงกับการศึกษาของภัทรพร (2540) ที่พบวาอัตราการขยายปริมาตรของขาวสุก
เพิ่มขึ้นในระยะแรกแลวจึงคงที่
สําหรับคุณภาพการหุงตมนีม้ ีความสัมพันธกันกับปริมาณการดูดซึมน้าํ (Sowbhagya และ
Bhattacharyat, 1971) ดังนั้นเมื่อปริมาณการดูดซึมน้ําไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ (ตามผล
ในขอ 1.2) คุณภาพการหุงตมจึงมีแนวโนมคงที่ ซึ่งเห็นไดจากการขยายปริมาตรและน้ําหนักของ
ขาวสุกไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ดังตารางผนวกที่ ค-3)
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รูปที่ 9 น้ําหนักของขาวสุกที่ไดจากขาวเปลือกหอมมะลิซึ่งเก็บรักษาไวที่อุณหภูมหิ อง เปน
ระยะเวลา 0-12 เดือน
ผลการทดลองนี้ขัดแยงกับการทดลองของ Daniels และคณะ (1998) ที่ไดศึกษาการเก็บ
รักษาขาวเปลือกที่ผานการทําแหงแลวเก็บไวที่อุณหภูมิ 4, 21 และ 38 องศาเซลเซียส ซึ่งพบวา
ระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น มีผลทําใหอัตราการขยายปริมาตรเพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
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ปริมาตรขาวสุก (มิลลิลิตรตอกรัม)

กระบวนการทําแหงกอนการเก็บรักษาขาว พันธุขาวและสภาวะการเก็บรักษาขาวมีความแตกตาง
กัน จึงไดผลการทดลองที่แตกตางกันไป
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รูปที่ 10 ปริมาตรของขาวสุกที่ไดจากขาวเปลือกหอมมะลิซึ่งเก็บรักษาไวที่อุณหภูมหิ อง เปนระยะ
เวลา 0-12 เดือน
4.2 การวิเคราะหคุณสมบัตทิ างเคมีและกายภาพของแปงขาว
4.2.1 ปริมาณความชื้นในแปงขาว
จากการวิเคราะหปริมาณความชื้นของแปงขาวที่ไดจากขาวเปลือกหอมมะลิที่ผานการเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 0-12 เดือนพบวา ปริมาณความชื้นของแปงขาวที่ไดจากขาวกอน
การเก็บรักษา คือ รอยละ 8.96 เมื่อผานการเก็บรักษาพบวา ปริมาณความชื้นของแปงขาวลดลง
โดยลดลงในชวง 3 เดือนแรก จากนั้นในเดือนที่ 4 มีการเพิ่มขึ้นแลวมีการเปลี่ยนแปลงตลอดการ
เก็บรักษา แตทั้งนี้ความชื้นในแตละเดือนที่เก็บรักษามีคา ต่ํากวาคาความชื้นในชวงเริม่ ตนการเก็บ
รักษา เมื่อสิ้นสุดการเก็บรักษาคาความชื้นมีคาต่ําที่สุด (ดังรูปที่ 11) ซึ่งคลายคลึงกับการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณความชื้นในกรณีของขาวสาร เมื่อนํามาวิเคราะหขอมูลทางสถิติพบวา มีความแตกตาง
กันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ดังภาคผนวกตารางที่ ค-4 การเปลี่ยนแปลงคาความชื้นของ
แปงขาวนี้มีผลมาจากการเก็บรักษาขาวเปลือกซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนความชื้นกับอากาศ
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อากาศแวดลอมไดจึงทําใหคา ความชื้นของขาวกอนการบดเปนแปงมีความแตกตางกัน (ละมุล,
2541; เพลงพิณ, 2541; Chrastil, 1990; Dhaliwal และคณะ, 1991; Gujral และ Kumar, 2003) เปนที่
นาสังเกตวาเมือ่ นําขาวมาบดเปนแปงความชื้นของแปงมีคาต่ํากวาคาความชื้นของขาวสารเนื่องจาก
เกิดการสูญเสียไปในระหวางการบดเนื่องจากความรอนเกิดขึ้นในระหวางการบดทําใหความชืน้
สวนหนึ่งระเหยออกไปจากแปงที่บดได
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รูปที่ 11 ปริมาณความชื้นของแปงขาว ขาวเปลือกหอมมะลิเปรียบเทียบกับความชืน้ สัมพัทธภายใน
หองที่เก็บรักษาขาวเปลือก เปนระยะเวลา 0-12 เดือน
(
แปงขาว
ขาวเปลือก
ความชื้นสัมพัทธ)
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ปริมาณโปรตีน (% โดยน้ําหนักแหง)

4.2.2 ปริมาณโปรตีนในแปงขาว
ปริมาณโปรตีนในแปงขาวที่ไดขาวเปลือกหอมมะลิกอนการเก็บรักษามีอยูรอยละ 4.75
เมื่อผานการเก็บรักษาปริมาณโปรตีนในแปงขาวที่ไดมแี นวโนมคงที่ ดังรูปที่ 12 เมื่อนําไป
วิเคราะหขอมูลทางสถิติพบวา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) ดังตารางผนวกที่ ค-5
ผลดังกลาวสอดคลองกับรายงานสวนใหญที่พบวา ปริมาณโปรตีนโดยรวมของขาวไมมีการ
เปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาการเก็บรักษา (Chrastil, 1994; Noomhorm และคณะ, 1997; Zhou
และคณะ, 2002) ถึงแมวาแปงไมมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณโปรตีนโดยรวมแตอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราสวนระหวางโปรตีนชนิดตางๆ ที่มีอยูใ นแปงขาว คือ แอลบูมิน: โกลบูลิน:
โพรลามิน: กลูเตลิน (โอไรซีนิน) (Chrastil, 1994) โดยโปรตีนที่ละลายในน้ําและน้ําเกลือ
(แอลบูมิน และ โกลบูลิน) มีปริมาณลดลง โดยเฉพาะแอลบูมินที่มีปริมาณลดลงอยางมาก
(Juliano, 1985)
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รูปที่ 12 ปริมาณโปรตีนในแปงขาวที่ไดจากขาวเปลือกหอมมะลิซ่งึ ผานการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิหอง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน
4.2.3 ปริมาณอะไมโลสในแปงขาว
ปริมาณอะไมโลสในแปงขาวที่ไดจากขาวเปลือกหอมมะลิกอนการเก็บรักษามีอยูรอยละ
21.16 เมื่อผานการเก็บรักษาปริมาณอะไมโลสมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเก็บรักษา
ดังรูปที่ 13 เมื่อนํามาวิเคราะหขอมูลทางสถิติพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญ (p<0.05)
ดังตารางผนวกที่ ค-6 ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของลินดา (2537) ที่พบวาพันธุขาว อุณหภูมิและ
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ปริมาณอะไมโลส (% โดยน้ําหนักแหง)

ระยะเวลาการเก็บรักษาขาวมีผลใหปริมาณอะไมโลสเพิ่มขึ้น สาเหตุทปี่ ริมาณอะไมโลสมีแนวโนม
เพิ่มสูงขึ้นกวาชวงเริ่มตนการเก็บรักษาอาจเปนเพราะเอนไซมแอลฟาอะไมเลส (α- amylase) ที่มี
อยูในเนื้อเมล็ดตัดโมเลกุลสวนที่เปนเสนตรงในกิ่งกานของอะไมโลเปกตินไดเปนสายสั้น ๆ
ของอะไมโลส สวนเบตาอะไมเลส (β -amylase) ซึ่งพบในเนื้อเมล็ดขาวสาร (ภัทรพร, 2540;
Zhou และคณะ, 2002) จะยอยอะไมโลเปกตินทีละ 2 กลูโคสไดเปนมอลโทส
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รูปที่ 13 ปริมาณอะไมโลสในแปงขาวทีไ่ ดจากขาวเปลือกหอมมะลิซึ่งผานการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
หอง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน
อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงปริมาณอะไมโลสในงานวิจัยนี้ไมสอดคลองกับงานวิจยั
อื่น ๆ ที่พบวาปริมาณอะไมโลสไมเปลี่ยนแปลงในระหวางการเก็บรักษา (ภัทรพร, 2540; เพลงพิณ,
2541; Teo และคณะ, 2000; Zhou และคณะ, 2003) ทั้งอาจเปนเพราะการศึกษาในสภาวะการเก็บ
รักษา พันธุขา วและระยะเวลาการเก็บรักษาตางกัน ทําใหการเปลีย่ นแปลงองคประกอบภายใน
เมล็ดขาวตางกัน เชน พันธุขาวแตละพันธุมีปริมาณอะไมโลสและเอนไซมกอนการเก็บรักษาไม
เทากันจึงมีผลทําใหการเปลีย่ นแปลงในแตละงานวิจัยไดผลที่แตกตางกันไป
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4.2.4 ปริมาณน้ําตาลรีดิวซในแปงขาว
ปริมาณน้ําตาลรีดิวซในแปงขาวที่ไดจากขาวเปลือกหอมมะลิที่ผานการเก็บรักษาเปนเวลา
0-12 เดือน ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) ดังตารางที่ 9 แสดงวาระยะเวลาการเก็บ
รักษาขาวเปลือกไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําตาลรีดิวซในขาว โดยน้ําตาลรีดิวซสวน
ใหญที่พบคือ กลูโคสและมีฟลุคโตสเปนสวนนอย (ภัทรพร, 2540)
ตารางที่ 9 ปริมาณน้ําตาลรีดิวซในแปงขาวที่ไดจากขาวเปลือกหอมมะลิซึ่งผานการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิหอง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน
เดือนที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ
(% โดยน้ําหนักแหง)
0.25 ± 0.01
0.24 ± 0.01
0.27 ± 0.02
0.24 ± 0.00
0.21 ± 0.04
0.27 ± 0.06
0.24 ± 0.04
0.24 ± 0.05
0.27 ± 0.02
0.23 ± 0.01
0.21 ± 0.01
0.23 ± 0.02
0.22 ± 0.04

งานวิจยั นี้สอดคลองกับผลการวิจัยของภัทรพร (2540) พบวาปริมาณน้ําตาลรีดิวซของ
ขาวสารที่ผานการเก็บรักษาไวเปนระยะเวลา 6 เดือนไมมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจเปนเพราะ
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น้ําตาลรีดิวซทเี่ กิดจากการยอยสตารชโดยเอนไซมอะไมเลสถูกใชไปในปฏิกิริยาเมลลารด จึง
ไมไดมีปริมาณน้ําตาลรีดิวซเพิ่มขึ้นหรืออาจเปนเพราะการยอยสตารชของเอนไซมอะไมเลสยังอยู
ในระดับต่ํา จนไมทําใหไดน้ําตาลรีดิวซเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตามมีรายงานวาปริมาณ
น้ําตาลรีดิวซในเมล็ดขาวระหวางการเก็บรักษาเพิ่มขึน้ โดยที่ปริมาณน้ําตาลนอนรีดิวซลดลง
(Charstil, 1994; Zhou และคณะ, 2002)
4.2.5 คาทีบีเอของแปงขาว
ปริมาณไขมันทั้งหมดในขาวไมมีการเปลีย่ นแปลงในระหวางการเก็บรักษา (ภัทรพร, 2540;
ละมุล, 2541) แตมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของไขมันในขาว โดยเกิดได 2 ลักษณะ คือ การเกิด
ไฮโดรไลซิส (hydrolysis) และการเกิดออกซิเดชัน (oxidation) ไฮโดรไลซิสเกิดจากการทํางานของ
เอนไซมไลเพสที่มีอยูในขาว ทําใหไดกรดไขมันอิสระ สวนออกซิเดชันเกิดจากการทํางานของ
เอนไซมไลพอกซีจีเนส (lipoxygenase) และการสัมผัสกับออกซิเจน จึงมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณกรดไขมันชนิดไมอมิ่ ตัวในขาว (สุภาวดี, 2542) โดยกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัวถูกออกซิไดซ
เปนสารเปอรออกไซดและเปลี่ยนเปนสารประกอบคารบอนิล สวนกรดไขมันอิสระเกิดออโตออกซิเดชันเปลี่ยนเปนสารประกอบคารบอนิลเชนเดียวกัน ทําใหเกิดกลิ่นและรสที่ผิดปกติ
(off-flavor) (สุภาวดี, 2542; อรอนงค, 2534)
คาทีบีเอ (TBA No.) แสดงถึงคุณภาพทางเคมีของขาวที่เสื่อมลงเนื่องจากเกิดการเสื่อมเสีย
ของไขมันในเมล็ดขาว ซึ่งมีผลทําใหเกิดกลิ่นหืน (rancid flavor) โดยผลิตภัณฑจากปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของกรดไขมันไมอิ่มตัว คือ มาโลนอลดีไฮด (malonaldehyde) จะทําปฏิกิริยากับกรด
ไทโอบารบิทูริกทําใหเกิดสี ซึ่งวิธีทีบีเอจึงเปนวิธีที่ใชตรวจสอบการเกิดออกซิเดชันของไขมัน
(นิธิยา, 2543) คาทีบีเอของแปงขาวที่ไดจากขาวเปลือกหอมมะลิกอนการเก็บรักษา คือ 0.67 ดัง
ตารางที่ 10 และคาทีบีเอของแปงขาวจากขาวเปลือกที่เก็บรักษาไว 0-12 เดือน ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนยั สําคัญ โดยมีคาสูงสุดไมเกิน 0.99 Caldwell และ Grogg (1955) ไดกลาววา
คาทีบีเอ 12.20 จะเปนดัชนีบง ชี้วาอาหารเกิดกลิ่นหืนในระดับที่ผูชิมสามารถรับรูได อันเปนจุดที่
บอกถึงการเสื่อมคุณภาพของอาหาร (ลินดา, 2537) ดังนัน้ คาทีบีเอของแปงขาวที่ไดจากขาวเปลือกที่
ผานการเก็บรักษาไว 0-12 เดือน จึงยังไมถึงจุดเสื่อมคุณภาพและเมื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติ
พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) แสดงวาระยะเวลาการเก็บรักษาขาวเปลือก
0-12 เดือน ไมมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงคาทีบีเอของแปงขาว โดยทั่วไปการเกิด
ไฮโดรไลซิสของไขมันในขาวจะเกิดภายหลังจากการสีขาว เนื่องจากการขัดสีทําลายโครงสรางชั้น
ตาง ๆ ของขาว ซึ่งมีผลทําใหเอนไซมไลเพสกับไขมันมีโอกาสสัมผัสกันจึงเกิดการไฮโดรไลซิส
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โดยไขมันที่อยูบริเวณผิวหนาของเมล็ดขาวจะเกิดการไฮโดรไลซิสไดดี (Piggott และคณะ, 1991)
ดังนั้นการเก็บรักษาเมล็ดขาวในรูปของขาวเปลือกจึงทําใหเอนไซมไลเพสและไขมันมาสัมผัสและ
ทําปฏิกิริยากันไดยาก สวนการเกิดออกซิเดชันโดยเอนไซมไลพอกซีจีเนสตองอาศัยแสง
ออกซิเจนและน้ําเปนตัวเรงการเกิดปฏิกิริยา แตการเก็บรักษาเมล็ดขาวในรูปของขาวเปลือกจะ
ปองกันตัวเรงปฏิกิริยาเหลานี้เพราะสวนของเปลือกหุมเมล็ดหรือแกลบชวยปองกันการสัมผัสกับ
ตัวเรงเหลานี้ อีกทั้งขาวเจาเปนขาวที่มีปริมาณไขมันที่ไมใชมาจากสตารช (nonstarch lipid) ใน
สวนของเนื้อเมล็ดอยูนอย จึงทําใหการเปลี่ยนแปลงกรดไขมันอิสระและการเปลี่ยนแปลงการหืน
ของขาวเกิดไดนอยหรือชา (Houston, 1972) ในระหวางการเก็บรักษา
4.2.6 คาสีของแปงขาว
คาสีของแปงขาวที่ไดจากขาวเปลือกหอมมะลิซึ่งผานการเก็บรักษา 0-12 เดือน มีการ
เปลี่ยนแปลงคาความสวาง (L*) และคาความเขมของสี โดยคาความสวางของแปงขาวลดลงใน
ขณะที่คาความเขมของสีเพิ่มสูงขึ้น ดังรูปที่ 14 และ 15 เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติพบวา
มีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ดังตารางผนวกที่ ค-7 ผลการทดลองนี้
สอดคลองกับการทดลองของละมุล (2541) เพลงพิณ (2541) และ Chrastil (1994) การที่แปงขาวมี
สีเขมขึ้นในระหวางการเก็บรักษาอาจเกิดจากปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลทีไ่ มมีเอนไซมเขามา
เกี่ยวของ (non-enzymatic browning) คือ ปฏิกิริยาเมลลารด (Maillard reaction) ที่สราง
สารประกอบสี
น้ําตาลประเภทเมลานอยดิน (melanoidins) จึงทําใหสีของแปงเขมขึ้น (งามชื่น, 2539; Chrastil,
1994) โดยปฏิกิริยาเมลลารดเกิดจากน้ําตาลรีดิวซทําปฏิกริ ิยากับกรดอะมิโนในโปรตีน ในการ
ทดลองนี้พบวา ปริมาณโปรตีนและน้ําตาลรีดิวซโดยรวมไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอาจเกิดจากการ
ลดลงของโปรตีนบางชนิดทีล่ ะลายในน้ําและน้ําเกลือ (Juliano, 1985) ทําใหอัตราสวนระหวาง
โปรตีนชนิดตาง ๆ ในแปงขาวมีการเปลี่ยนแปลง (Charstil, 1994) กรดอะมิโนจากสวนนี้อาจถูกใช
ไปในปฏิกิริยาเมลลารด โดยเฉพาะกรดอะมิโนไลซีน (lysine) (เพลงพิณ, 2541) สวนน้ําตาลรีดิวซ
โดยรวมไมมกี ารเปลี่ยนแปลงอาจเพราะเอนไซมกลูโคอะไมเลสยอยสตารชในแปงขาวเปลี่ยนเปน
กลูโคส ซึ่งเปนน้ําตาลรีดิวซชนิดหนึ่ง (ภัทรพร, 2540) จึงควรมีปริมาณเพิ่มขึ้น แตอาจถูกใชใน
ปฏิกิริยาเมลลารด ทําใหสวนที่ควรจะเพิ่มขึ้นถูกใชไป ดังนั้นปริมาณน้ําตาลรีดิวซโดยรวมใน
แปงขาวจึงไมมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาการเก็บรักษาขาว ปฏิกริ ิยาเมลลารดสามารถเกิดขึ้น
ทั้งในสวนเปลือกและในสวนเอนโดสเปรม ของขาว (เพลงพิณ, 2541) นอกจากนี้รงควัตถุ (pigment)
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บริเวณเปลือกและชั้นอลูโรนอาจเคลื่อนไปสูสวนของเอนโดสเปรมได (Bason และคณะ, 1990)
ทําใหสีของเอนโดสเปรมของขาวเปลี่ยนไป
4.2.7 กําลังการพองตัว (swelling power) และความสามารถในการละลาย (degree of
solubility) ของแปงขาว
คากําลังการพองตัวของแปงขาวที่ไดจากขาวเปลือกหอมมะลิซึ่งผานการเก็บรักษาเปนเวลา
0-12 เดือน มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย ดังรูปที่ 16 เมื่อนํามาวิเคราะหขอมูลทางสถิติจะ
พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ดังตารางผนวกที่ ค-8 ผลดังกลาวแตกตางจาก
การทดลองของ Chrastil (1994) และ Gujral และ Kumar (2003) ที่พบวากําลังการพองตัวของแปง
ขาวเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเก็บรักษา การที่คากําลังการพองตัวของแปงขาวหอมมะลิมีแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย สอดคลองกับคาการดูดซึมน้ําของขาวสารและน้ําหนักกับปริมาตร
ของขาวสุกที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนยั สําคัญในระหวางการเก็บรักษาขาวเปลือก คากําลัง
การพองตัวเปนคาที่แสดงคุณสมบัติของอะไมโลเปกติน (รุงนภา, 2543) ขาวที่มีอะไมโลเปกตินสูง
หรืออะไมโลสต่ําจะมีผลใหคากําลังการพองตัวสูงขึ้น แตอยางไรก็ตามกําลังการพองตัวไม
สามารถอธิบายจากปริมาณอะไมโลสและอะไมโลเปกตินเทานั้น คากําลังการพองตัวยังขึ้นอยูกับ
ความสามารถในการอุมน้ํา โดยพันธะไฮโดรเจนถูกทําลายในระหวางการเกิดเจลาติไนเซชันและ
ถูกแทนที่ดว ยพันธะไฮโดรเจนของน้ํา นอกจากนี้คากําลังการพองตัวยังขึ้นกับอุณหภูมิหรื
อปริมาณความรอนของการเจลาติไนเซชันอีกดวย (รุงนภา, 2543)
ความสามารถในการละลายของแปงขาวทีไ่ ดจากขาวเปลือกหอมมะลิ ซึ่งผานการเก็บ
รักษาไว 0-12 เดือน มีการเปลี่ยนแปลงไมมากนัก ดังรูปที่ 17 เมื่อนํามาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
พบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) ดังตารางผนวกที่ 8 ซึ่งคาความสามารถในการ
ละลายของแปงจะบงบอกถึงแรงเกาะกันระหวางพันธะในเม็ดสตารช (ภัทรพร, 2540) และ
ปริมาณอะไมโลสโมเลกุลเล็กที่ละลายออกมาจากเม็ดสตารชที่พองตัวแสดงวาระยะเวลาการเก็บ
รักษาเมล็ดขาวเปลือกหอมมะลิไมมีผลกระทบตอคุณสมบัติดังกลาวของแปงขาว ผลการทดลองนี้
สอดคลองกับคาการดูดซึมน้าํ ของขาวสารและน้ําหนักกับปริมาตรของขาวสุกที่ไมมกี าร
เปลี่ยนแปลงอยาง
ชัดเจนระหวางการเก็บรักษาขาวเปลือก
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ตารางที่ 10 คาทีบีเอในแปงขาวที่ไดจากขาวเปลือกหอมมะลิ ซึ่งผานการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง
เปนระยะเวลา 0-12 เดือน
เดือนที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

คาทีบีเอ (TBA No.)
0.67 ± 0.08
0.86 ± 0.18
0.81 ± 0.14
0.96 ± 0.11
0.71 ± 0.13
0.71 ± 0.05
0.87 ± 0.10
0.88 ± 0.09
0.99 ± 0.05
0.73 ± 0.10
0.86 ± 0.30
0.59 ± 0.06
0.86 ± 0.28
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ความเขมสี

รูปที่ 14 คาความสวาง (L*) ของแปงขาวทีไ่ ดจากขาวเปลือกหอมมะลิ ซึ่งผานการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิหอง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน
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รูปที่ 15 คาความเขมสีของแปงขาวที่ไดจากขาวเปลือกหอมมะลิ ซึ่งผานการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิหอง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน
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4.2.8 พฤติกรรมการใหความหนืดของแปงขาว
พฤติกรรมการใหความหนืดของแปงขาวทีไ่ ดจากขาวเปลือกหอมมะลิ ซึ่งผานการเก็บ
รักษาเปนเวลา 0-12 เดือน โดยการวัดการเปลี่ยนแปลงความหนืดของน้ําแปงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมดิ วยเครื่องวัดความหนืดแบบรวดเร็ว (Rapid Visco Analyser, RVA) (ความเขมขน
รอยละ 12) ไดผลดังตารางผนวกที่ ค-9 และ รูปที่ 18-23
คาความหนืดสูงสุด (peak viscosity) เปนคาที่แสดงความหนืดสูงสุดของแปงเมื่อเม็ดแปง
สวนใหญพองตัวเต็มที่ระหวางการใหความรอน ซึ่งเปนคาที่แสดงความสามารถในการจับน้ําของ
แปง (รุงนภา, 2543) ความสามารถในการพองตัวและความคงทนตอการแตกของเม็ดสตารช โดย
กอนการเก็บรักษาแปงขาวความหนืดสูงสุดเทากับ 414.03 RVU และลดลงตลอดระยะเวลาการ
เก็บรักษา ดังรูปที่ 18 จากการวิเคราะหขอ มูลทางสถิติพบวาคาความหนืดสูงสุดของแปงขาวมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาขาวเพิ่มขึน้ ความสามารถ
ในการพองตัวและการจับน้ําของแปงลดลง ซึ่งผลที่ไดขัดแยงกับคากําลังการพองตัวเพราะเปนการ
วิเคราะหที่ใชปริมาณน้ํา อุณหภูมิและเวลาในการใหความรอน รวมทั้งสภาวะการกวนตางกัน
ทําใหไดผลซึ่งแสดงความสามารถในการพองตัวของแปงตางกัน ในการวัดคากําลังการพองตัวซึ่ง
ใชปริมาณน้ํามาก อุณหภูมทิ ี่ 85 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที เม็ดสตารชพองตัวไดอยางเต็มที่
คาที่ไดจึงไมตา งกันอยางชัดเจน ในขณะทีค่ าความหนืดสูงสุดเปนการวิเคราะหที่ใชปริมาณน้ํานอย
อุณหภูมิสูง 95 องศาเซลเซียส และมีการกวนผสมตลอดเวลา เม็ดสตารชที่พองตัวแลว จึงมีการ
เสียดสีทําใหแตกตัวไดงาย คาที่ไดจึงมีโอกาสที่จะแตกตางกันอยางชัดเจน
การพองตัวของแปงยังขึ้นกับความแข็งแรงของโครงสรางภายในเม็ดสตารช โดยการ
พองตัวของแปงลดลงอาจเนื่องจากเม็ดสตารชมีโครงสรางที่แข็งแรงขึ้น พันธะไฮโดรเจนที่จับกัน
ในโครงสรางแข็งแรงเพิ่มขึน้ การทําลายพันธะไฮโดรเจนลดลง ทําใหปริมาณน้ําเขาไปใน
โครงสรางภายในลดลง การพองตัวของแปงจึงลดลง ทั้งนี้สาเหตุที่โครงสรางภายในเม็ดสตารช
แข็งแรงขึ้นเนือ่ งจากปริมาณอะไมโลสที่เพิ่มขึ้น การจับกันของอะไมโลสและอะไมโลเปกตินจึง
แนนขึ้น การจับตัวระหวางกรดไขมันอิสระและอะไมโลสมีผลยับยั้งการพองตัวของแปงดวย
(อรอนงค, 2532) นอกจากนีก้ ารเกิดออกซิเดชันในโปรตีน โดยหมูซัลฟูดริลเปลี่ยนเปนพันธะ
ไดซัลไฟด ทําใหความแข็งแรงของพันธะภายในโครงสรางของโปรตีนแข็งแรงขึ้น จึงมีผลยับยั้ง
การพองตัวของเม็ดสตารช (อรอนงค, 2532)

กําลังการพองตัว (% โดยน้ําหนักแหง)
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รูปที่ 16 กําลังการพองตัว (swelling power) ของแปงขาวที่ไดจากขาวเปลือกหอมมะลิซึ่งผานการ
เก็บรักษาไวทอี่ ุณหภูมิหอง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน
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รูปที่ 17 ความสามารถในการละลายของแปงขาวที่ไดจากขาวเปลือกหอมมะลิซึ่งผานการเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิหอง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน
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ความหนืดต่ําสุด (trough) คือ คาความหนืดต่ําสุดที่อยูระหวางการทําเย็น โดยกอนการ
เก็บรักษามีคาเทากับ 174.25 RVU และเพิม่ สูงขึ้นเมื่อขาวผานการเก็บรักษานานขึน้ ดังรูปที่ 19
เมื่อวิเคราะหขอ มูลทางสถิติพบวาคาความหนืดต่ําสุดของแปงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
(p<0.05) แสดงวาระยะเวลาการเก็บรักษาขาวเปลือกมีผลทําใหความหนืดต่ําสุดเพิ่มขึน้
คาการสูญเสียความหนืด (breakdown) เปนคาความแตกตางของความหนืดสูงสุดกับคา
ความหนืดต่ําสุด (peak viscosity - trough) ซึ่งแสดงถึงความคงตัวของเม็ดสตารชตอการแตกตัว
หลังเกิดเจลาติไนเซชัน เปนคาที่ไดในชวงระดับอุณหภูมิคงที่ เมื่อเม็ดสตารชแตก โมเลกุล
ของอะไมโลสจะหลุดออกมาสูสารละลายมากขึ้น (รุงนภา, 2543) โดยคาการสูญเสียความหนืดมี
ประโยชนในการอธิบายความคงตัวของความหนืดของแปงสุก (Wang, 1997) จากผลการศึกษา
พบวา คาการสูญเสียความหนืดของแปงขาวกอนการเก็บรักษามีคาเทากับ 239.78 RVU จากนั้น
ลดลง ดังรูปที่ 20 เมื่อวิเคราะหขอมูลทางสถิติพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
(p<0.05) โดยแปงที่มีการสูญเสียความหนืดมากจะสูญเสียปริมาณน้ําที่จับไวในโครงสราง ทําให
แปงมีความหนืดลดลงดวย (Wang, 1997) คาการสูญเสียความหนืดจะเปนการบงบอกถึง
ความสามารถในการทนตอการใหความรอนและความเคนเฉือนในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑดว ย
(รุงนภา, 2543) ดังนั้นเมื่อคาการสูญเสียความหนืดลดลง แสดงวาความสามารถในการทนตอการ
ใหความรอนของแปงขาวเพิม่ ขึ้นระหวางการเก็บรักษา สาเหตุที่แปงขาวมีความคงทนตอการให
ความรอนเพิ่มขึ้นอาจเปนเพราะโครงสรางภายในเม็ดสตารชที่มีความแข็งแรงขึ้น ดังที่ไดกลาว
มาแลวขางตน
คาความหนืดสุดทาย (final viscosity) คือ คาความหนืดสุดทายหลังจากผานการทําเย็น
เปนความหนืดที่เกิดจากพันธะไฮโดรเจนระหวางโมเลกุลของแปงเรียงตัวกันอีกครัง้ เรียกวา
การคืนตัวของแปงสุก (retrogradation) (ละมุล, 2541) โดยการเปลีย่ นแปลงคาความหนืดสุดทาย
ของแปงขาวหอมมะลิ แสดงในรูปที่ 21 กอนการเก็บรักษามีคาเทากับ 267.42 RVU และสูงขึ้น
เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้น จากการวิเคราะหขอ มูลทางสถิติพบวา มีความแตกตางทาง
สถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) แสดงใหเห็นวาระยะเวลาการเก็บรักษามีผลตอการเปลี่ยนแปลงคา
ความหนืดสุดทายอาจเนื่องจากปริมาณอะไมโลสที่เพิ่มสูงขึ้นระหวางการเก็บรักษา ทําใหโมเลกุล
ของอะไมโลสสามารถจับกันไดมากขึ้น เกิดเปนโครงสรางรางแหที่มีความแข็งแรงขึน้ คาความ
หนืดสุดทายจึงเพิ่มขึ้น
คาการเพิ่มความหนืดของแปงสุกเมื่อผานการทําใหเย็นลงหรือคาการคืนตัว (setback) คือ
ผลตางของคาความหนืดสุดทายกับความหนืดต่ําสุด (final viscosity - trough) เปนผลมาจากเมื่อมี
การตมแปง เม็ดสตารชจะมีการพองตัวและแตกตัว ทําใหโมเลกุลของสตารชบางสวนละลาย
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ออกมาจากเม็ดสตารช โดยโมเลกุลที่ละลายออกมาจากเม็ดสตารชสามารถเคลื่อนที่มาจับกันเปน
โครงสรางรางแหที่มีความแข็งแรงมากขึ้นเมื่อแปงสุกเย็นตัวลง เปนผลใหความหนืดเพิ่มสูงขึ้น
เรียกวาการเกิดรีโทรกราเดชัน จากผลการศึกษาคาการคืนตัวของแปงขาวกอนการเก็บรักษามีคา
เทากับ 93.17 RVU และเพิม่ ขึ้นตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา ดังรูปที่ 22 เมื่อวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยการเพิ่มขึ้นของคาการคืนตัวอาจ
เกิดจากปริมาณอะไมโลสทีเ่ พิ่มสูงขึ้นในระหวางการเก็บรักษาขาว ทําใหโครงสรางรางแหมีความ
แข็งแรงมากขึน้ เพราะอะไมโลสเปนพอลิเมอรสายตรง จึงจับกันเรียงตัวเปนโครงสรางไดงายกวา
อะไมโลเปกตินที่เปนพอลิเมอรที่แตกกิ่งกาน โดยคาการคืนตัวมีผลตอคุณลักษณะเนือ้ สัมผัสของ
ขาวสุกถาคาการคืนตัวเพิ่มขึน้ แสดงวา ขาวเกาเมื่อหุงสุกจะมีเนื้อสัมผัสที่แข็งกวาขาวใหมและได
เจลที่มีความคงตัวมากขึ้น (ละมุล, 2541)
อุณหภูมิที่ความหนืดเริ่มเพิ่มขึ้น (pasting temperature) คือ อุณหภูมิที่เริ่มมีความหนืด
เพิ่มขึ้นขณะใหความรอน โดยคาอุณหภูมิที่ความหนืดเริ่มเพิ่มขึ้นของแปงขาว กอนการเก็บรักษา
เทากับ 68.55 องศาเซลเซียส และมีการเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มขึน้ ในชวง 2 เดือนแรก แลวคงที่
ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา ดังรูปที่ 22 เมื่อนํามาวิเคราะหขอมูลทางสถิติพบวา มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) แสดงวาระยะเวลาในการเก็บรักษาขาวเปลือกมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงคาอุณหภูมิที่ความหนืดเริ่มเพิม่ ขึ้นของแปงขาวในชวงแรก โดยการเปลี่ยนแปลงนี้อาจ
เกิดจากปริมาณกรดไขมันอิสระในเมล็ดขาว โดยไขมันมีสวนในการขัดขวางการซึมผานของน้ํา
เขาสูเม็ดแปง (Marshall และคณะ, 1990) ทําใหตองใชอณ
ุ หภูมิสูงเพื่อทําลายพันธะไฮโดรเจนใน
เม็ดสตารช ซึ่งสงผลตอระยะเวลาการหุงตมดวย โดยขาวที่มีอุณหภูมทิ ี่ความหนืดเริม่ เพิ่มขึ้นสูง
จะใชระยะเวลาการหุงตมนานกวาขาวที่มีอณ
ุ หภูมิที่ความหนืดเริ่มเพิ่มขึน้ ต่ํา (Juliano, 1965)
แสดงวาเมื่อเก็บรักษาขาวไวนานขึ้นจะตองใชระยะเวลาในการหุงตมเพิ่มขึ้นดวย

ความหนืดต่ําสุด(RVU)
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ความหนืดต่ําสุด (RVU)

รูปที่ 18 คาความหนืดสูงสุด (peak viscosity) ของแปงขาวที่ไดจากขาวเปลือกหอมมะลิซึ่งผานเก็บ
รักษาไวที่อุณหภูมหิ อง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน
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รูปที่ 19 คาความหนืดต่ําสุด (trough) ของแปงขาวที่ไดจากขาวเปลือกหอมมะลิซึ่งผานการเก็บรักษา
ไวที่อุณหภูมหิ อง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน

การสูญเสียความหนืด (RVU)
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รูปที่ 20 คาการสูญเสียความหนืด (breakdown) ของแปงขาวที่ไดจากขาวเปลือกหอมมะลิซึ่งเก็บ
รักษาไวที่อุณหภูมหิ อง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน

ความหนืดสุดทาย (RVU)
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รูปที่ 21 คาความหนืดสุดทาย (final viscosity) ของแปงขาวที่ไดจากขาวเปลือกหอมมะลิ ซึ่งผาน
เก็บรักษาไวทอี่ ุณหภูมิหอง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน
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การคืนตัว (RVU)
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รูปที่ 22 คาการคืนตัว (setback) ของแปงขาวที่ไดจากขาวเปลือกหอมมะลิซึ่งผานเก็บรักษาไว
ที่อุณหภูมิหอง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
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รูปที่ 23 คาอุณหภูมิที่ทําใหแปงเริ่มหนืด (pasting temperature) ของแปงขาวที่ไดจากขาวเปลือก
หอมมะลิซึ่งผานเก็บรักษาไวที่อุณหภูมหิ อ ง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน
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4.2.9 การเปลี่ยนแปลงเชิงความรอนของแปงขาว
การศึกษาการเกิดเจลาติไนเซชันและรีโทรกราเดชันของแปงขาวหอมมะลิดวยเครื่อง
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงเชิงความรอน (Differential Scanning Calorimetry, DSC) เปนการวัดการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเชิงความรอนที่สัมพันธกันกับอุณหภูมิ (กลาณรงค และ เกื้อกูล, 2543) โดย
วิเคราะหอุณหภูมิการเกิดเจลาติไนเซชันของแปงไดมาจากคาอุณหภูมิทที่ ําใหความหนืดเริ่มเพิ่มขึ้น
(Tonset ) เมื่อตรวจสอบอุณหภูมิการเกิดเจลาติไนเซชันของแปงขาวที่ไดจากขาวเปลือกหอมมะลิ ซึ่ง
ผานการเก็บรักษา 0-12 เดือน พบวาไมเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น อาจเพราะ
โครงสรางของเม็ดสตารชมีความแข็งแรงขึ้น จึงตองใชอุณหภูมิสูงขึ้นเพื่อทําใหแปงเริ่มพองตัว
ดังรูปที่ 24 เมื่อนํามาวิเคราะหขอมูลทางสถิติพบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)
ดังตารางผนวกที่ ค-10 ซึ่งเมื่อนําผลมาเปรียบเทียบกับคาอุณหภูมิที่ทําใหแปงเริ่มหนืดจากการ
วิเคราะหดวยเครื่องวัดความหนืดแบบรวดเร็วพบวา ใหผลที่ใกลเคียงกัน โดยอุณหภูมิการเกิด
เจลาติไนเซชันมีคาต่ํากวาอุณหภูมิที่ความหนืดเริ่มเพิ่มขึน้ เนื่องจากเครื่องวัดความหนืดจะเริ่ม
ตรวจจับความหนืดไดตองเกิดการพองตัวหรือเจลาติไนเซชันของเม็ดสตารชเสียกอน
การศึกษาคาเอนทาลป (enthalpy) เปนการวัดการเปลีย่ นแปลงพลังงานความรอนที่ใชใน
การสลายตัวของสวนที่เปนผลึก (crystalline) (จารนัย, 2537) โดยสวนที่เปนผลึกนี้โมเลกุลสวน
ใหญจะเปนพวกอะไมโลเปกติน (ชนินันท, 2542) จากผลการทดลองคาเอนทาลปของการเกิด
เจลาติไนเซชันของแปงขาวดังกลาวอยูในชวง 2-4 J/g ดังรูปที่ 25 เมื่อนํามาวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติพบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ดังตารางผนวกที่ ค-10 โดยระยะเวลาใน
การเก็บรักษาขาวเปลือกหอมมะลิทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคาอุณหภูมิและเอนทาลปของการเกิด
เจลาติไนเซชันในแปงขาวเพียงเล็กนอยเทานั้น ทั้งนี้อาจเนื่องจากภายในโครงสรางของเม็ดสตารช
ในสวนทีเ่ ปนผลึกซึ่งมีองคประกอบสวนใหญเปนอะไมโลเปกตินเกิดการเปลี่ยนแปลงไมมาก การ
วิเคราะหปริมาณอะไมโลสในแปงขาวพบวาเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ซึ่งคาที่ไดอาจ
สัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงคาเอนทาลป แตอยางไรก็ตามคาเอนทาลปยังขึ้นกับองคประกอบอื่น ๆ
ที่มีในสตารช เชน ไขมัน ดังนั้นปริมาณอะไมโลสจึงอาจไมใชปจจัยเดียวที่สงผลตอการเกิด
เจลาติไนเซชัน (นิสา และ วีณารัตน, 2542)
การศึกษาคาอุณหภูมิและคาเอนทาลปของการเกิดรีโทรกราเดชัน โดยนําแปงขาวทีผ่ าน
การวิเคราะหการเกิดเจลาติไนเซชันแลว มาเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา
21 วัน (นิสา และ วีณารัตน, 2542) แลวนํามาวิเคราะหดวยเครื่องวิเคราะหการเปลีย่ นแปลงเชิงความ
รอนอีกครั้ง โดยอุณหภูมิของการเกิดรีโทรกราเดชันเปนอุณหภูมิที่ใชสลายพันธะของโมเลกุล
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สตารชที่จับยึดกันใหมดว ยพันธะไฮโดรเจน (รุงนภา, 2543) อุณหภูมกิ ารเกิดรีโทรกราเดชันจึงมี
อุณหภูมิต่ํากวาอุณหภูมิการเกิดเจลาติไนเซชัน แสดงวาการสลายพันธะไฮโดรเจนที่เกิดจาก
รีโทรกราเดชันเกิดที่อณ
ุ หภูมิต่ํากวาการสลายพันธะไฮโดรเจนเมื่อเกิดเจลาติไนเซชัน โดยอุณหภูมิ
การเกิดรีโทรกราเดชันมีคาอยูระหวาง 45-50 องศาเซลเซียส ซึ่งมีคาต่ํากวาอุณหภูมิการเกิด
เจลาติไนเซชันที่มีคาอยูในชวง 62-65 องศาเซลเซียส จากผลการทดลองพบวาอุณหภูมิการเกิด
รีโทรกราเดชันของแปงขาวดังกลาว มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)
ดังตารางผนวกที่ ค-10 โดยมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยเทานัน้ ดังรูปที่ 26
สวนคาเอนทาลปของการเกิดรีโทรกราเดชัน เปนการวัดพลังงานความรอนที่ใชในการ
สลายของพันธะไฮโดรเจนระหวางโมเลกุลของสตารชที่จับตัวกันใหมในการเกิดรีโทรกราเดชัน
(รุงนภา, 2543) จากการวิเคราะหพบวาไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) ระหวางการ
เก็บรักษา ดังตารางผนวกที่ ค-10 แสดงวาระยะเวลาในการเก็บรักษาขาวเปลือกหอมมะลิไวที่
อุณหภูมิหอง 0-12 เดือน ไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงคาเอนทาลปของการเกิดรีโทรกราเดชัน
ผลการทดลองนี้สอดคลองกับการทดลองของ Zhou และคณะ (2003) ซึ่งพบวาคาอุณหภูมิ
เริ่มตน (T onset) ของการเกิดรีโทรกราเดชันไมเปลี่ยนแปลงในระหวางการเก็บรักษา สวนคา
เอนทาลปของการเกิดรีโทรกราเดชันพบวาไมมีความแตกตางกัน แตมแี นวโนมเพิ่มขึ้น Teo และ
คณะ (2000) พบวาคาเอนทาลปของการเกิดเจลาติไนเซชันไมเปลี่ยนแปลงในระหวางการเก็บรักษา
แต Zhou และคณะ (2002) พบวาอุณหภูมแิ ละคาเอนทาลปของการเกิดเจลาติไนเซชันมีคาลดลง
ในขณะที่คาเอนทาลปของการเกิดรีโทรกราเดชันเพิ่มสูงขึน้ แตอุณหภูมิการเกิดรีโทรกราเดชันไม
เปลี่ยนแปลง
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อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
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รูปที่ 24 อุณหภูมิของการเกิดเจลาติไนเซชันของแปงขาวที่ไดจากขาวเปลือกหอมมะลิ ซึ่งผาน
การเก็บรักษาไวที่อุณหภูมหิ อง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน
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รูปที่ 25 คาเอนทาลปของการเกิดเจลาติไนเซชันของแปงขาวที่ไดจากขาวเปลือกหอมมะลิ ซึ่ง
ผานการเก็บไวที่อุณหภูมหิ อ ง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
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รูปที่ 26 อุณหภูมิการเกิดรีโทรกราเดชันของแปงขาวทีไ่ ดจากขาวเปลือกหอมมะลิ ซึ่งผานการเก็บ
รักษาไวที่อุณหภูมหิ อง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน
4.3 การวิเคราะหคุณสมบัตทิ างกายภาพของขาวแผนอบแหง (rice pellets) และขาวแผนกรอบ
(rice crackers)
ขาวแผนอบแหงและขาวแผนกรอบที่ผลิตมาจากขาวเปลือกหอมมะลิ ซึ่งผานการเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิหอง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน ไดผานการตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพ
ดังนี้
4.3.1 การวิเคราะหคุณลักษณะทางเนื้อสัมผัสของขาวแผนอบแหงและขาวแผนกรอบ
ในการวิเคราะหคุณลักษณะทางเนื้อสัมผัสของขาวแผนอบแหงและขาวแผนกรอบ
ประกอบดวยการวัดคาความแข็ง (hardness) ซึ่งเปนการอานคาจากการเสียรูปรางภายใตแรงที่
กําหนด และคาความเคนเฉือน (shear stress) จากผลการวิเคราะหคาความแข็งและคาความเคน
เฉือนของขาวแผนอบแหง พบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) ดังตารางที่ 11 และ
12 แสดงวาระยะเวลาการเก็บรักษาขาวเปลือกไมมีผลตอคุณลักษณะเนื้อสัมผัสดานความแข็งและ
ความเคนเฉือนของขาวแผนอบแหง สวนคาความแข็งของขาวแผนกรอบมีแนวโนมลดลงเล็กนอย
ดังรูปที่ 27 เมื่อวิเคราะหขอ มูลทางสถิติพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ดังตาราง
ที่ 11 คาความเคนเฉือนของขาวแผนกรอบมีแนวโนมลดลงเล็กนอย ดังรูปที่ 28 โดยมีความ
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แตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ดังตารางที่ 12 ผลที่ไดแสดงวาระยะเวลาการเก็บรักษา
ขาวเปลือกหอมมะลิมีผลตอคุณลักษณะทางเนื้อสัมผัสของขาวแผนกรอบเพียงเล็กนอย
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รูปที่ 27 คาความแข็ง (hardness) ของขาวแผนกรอบ (rice crackers) ที่ผลิตจากขาวเปลือก
หอมมะลิ ซึ่งผานการเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิหอง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน
(
ความแข็ง
เสนแนวโนม)
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ตารางที่ 11 คาความแข็ง (hardness) ของขาวแผนอบแหงและขาวแผนกรอบที่ผลิตจากขาวเปลือก
หอมมะลิ ซึ่งผานการเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิหอง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน
เดือนที่

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ความแข็ง (hardness) (N/g)
ขาวแผนอบแหง
ขาวแผนกรอบ
(rice pellets)
(rice crackers)
24.16 ± 7.47
11.71 ± 2.61abc
22.02 ± 5.39
11.07 ± 2.61abcd
24.03 ± 7.41
12.01 ± 2.78a
21.94 ± 6.96
11.94 ± 1.48ab
24.71 ± 6.63
10.43 ± 2.32cde
21.98 ± 6.41
10.23 ± 2.03de
26.58 ± 6.48
10.56 ± 2.62bcde
23.41 ± 7.13
10.89 ± 1.91de
28.10 ± 7.79
10.76 ± 2.16abcd
25.23 ± 9.22
09.20 ± 1.41e
21.26 ± 6.99
09.91 ± 2.02de
22.27 ± 5.50
10.17 ± 2.12de
23.92 ± 7.16
10.22 ± 1.58de

a,b,…,e = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
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ตารางที่ 12 คาความเคนเฉือน (shear stress) ของขาวแผนอบแหงและขาวแผนกรอบที่ผลิตจาก
ขาวเปลือกหอมมะลิ ซึ่งผานการเก็บรักษาไวที่อุณหภูมหิ อง เปนระยะเวลา 0-12
เดือน
เดือนที่

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ความเคนเฉือน (shear stress) (x 10 –2 N/g mm2)
ขาวแผนอบแหง
ขาวแผนกรอบ
(rice pellets)
(rice crackers)
2.90 ± 0.89
0.50 ± 0.12a
2.20 ± 0.55
0.39 ± 0.09cd
2.70 ± 0.82
0.49 ± 0.11ab
2.10 ± 0.67
0.50 ± 0.06a
2.60 ± 0.69
0.39 ± 0.09cd
2.40 ± 0.70
0.40 ± 0.08cd
2.70 ± 0.66
0.40 ± 0.10cd
2.50 ± 0.75
0.37 ± 0.07d
2.90 ± 0.80
0.41 ± 0.08cd
2.60 ± 0.94
0.38 ± 0.06cd
2.30 ± 0.75
0.43 ± 0.09bc
2.40 ± 0.57
0.42 ± 0.09cd
2.60 ± 0.79
0.42 ± 0.08cd

a,b,…,d = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95

0.008

2

ความเคนเฉือน (N/g mm )
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รูปที่ 28 คาความเคนเฉือน (shear stress) ของขาวแผนกรอบ (rice crackers) ที่ผลิตจากขาวเปลือก
หอมมะลิ ซึ่งผานการเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิหอง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน
(
ความเคนเฉือน
เสนแนวโนม)
4.3.2 การวิเคราะหความหนาแนนและการพองตัวของขาวแผนกรอบ
จากการตรวจสอบความหนาแนนและการพองตัวของขาวแผนกรอบเทียบกับขาวแผน
อบแหง ซึ่งไมผานกระบวนการทําใหพองตัว โดยใชหลักการแทนที่ดวยทรายละเอียดพบวา
การพองตัวและความหนาแนนของขาวแผนกรอบ ไมมคี วามแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
(p>0.05) ดังตารางที่ 13 ทั้งนี้อาจเพราะคุณสมบัติทางกายภาพหลายประการของวัตถุดิบ เชนการ
ดูดซึมน้ําของขาวสาร น้ําหนักและการขยายปริมาตรของขาวสุกไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p>0.05) จึงนาจะมีสวนทําใหผลิตภัณฑที่ไดมีคุณลักษณะทางกายภาพดานความหนาแนน
และการพองตัวที่เปลี่ยนแปลงนอยมากตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาขาวเปลือก อัตราการพองตัว
และความหนาแนนของขาวแผนกรอบมีความสัมพันธกับความแข็ง (รุงนภา, 2543) ความหนาแนน
และการพองตัวเปลี่ยนแปลงนอย คาความแข็งของขาวแผนกรอบจึงเปลี่ยนแปลงนอยไปดวย
4.3.3 การวิเคราะหทางประสาทสัมผัสของขาวแผนกรอบ
ผลการวิเคราะหทางประสาทสัมผัสของขาวแผนกรอบที่ผลิตจากขาวเปลือกซึ่งผานการเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 0, 2, 4, 6, 8, 10 และ 12 เดือน ในคุณลักษณะดานความแข็ง
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ความกรอบ กลิ่นเฉพาะของผลิตภัณฑ กลิ่นหืนและคุณลักษณะโดยรวม โดยใชการทดสอบเชิง
พรรณนาและผูชิมที่ผานการฝกฝนแลว (trained panels)
ตารางที่ 13 ความหนาแนนและอัตราสวนการพองตัวของขาวแผนกรอบ ที่ผลิตจากขาวเปลือก
หอมมะลิ ซึ่งผานการเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิหอง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน
เดือนที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ความหนาแนน
(g/ml)
0.51 ± 0.10
0.56 ± 0.05
0.49 ± 0.08
0.54 ± 0.08
0.57 ± 0.11
0.57 ± 0.04
0.52 ± 0.09
0.56 ± 0.07
0.53 ± 0.06
0.54 ± 0.04
0.52 ± 0.10
0.51 ± 0.09
0.62 ± 0.10

อัตราสวนการพองตัว
2.12 ± 0.48
2.32 ± 0.30
2.02 ± 0.31
2.21 ± 0.36
2.52 ± 0.72
2.37 ± 0.47
2.17 ± 0.49
2.53 ± 0.68
2.17 ± 0.29
2.17 ± 0.17
2.14 ± 0.49
2.13 ± 0.38
2.77 ± 0.68

ตารางที่ 14 แสดงผลการวิเคราะหทางประสาทสัมผัสดานความแข็ง พบวาขาวแผน
กรอบมีคะแนนความแข็งอยูร ะหวาง 7.33 - 8.92 เมื่อวิเคราะหขอมูลทางสถิติพบวามีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) คะแนนดานความกรอบของผลิตภัณฑไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยมีคะแนนอยูระหวาง 7.71 - 8.21 สวนคะแนนดานกลิ่น
เฉพาะของผลิตภัณฑพบวา ในตัวอยางอืน่ มีคะแนนต่ํากวาในเดือน 0 โดยตัวอยางขาวแผนกรอบที่
ผลิตจากขาวเปลือกที่ผานการเก็บรักษานานขึ้น กลิ่นเฉพาะของผลิตภัณฑมีลดลง ซึ่งสอดคลอง
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กับขาวที่ผานการเก็บรักษาทําใหกลิ่นของขาวสุกลดลง (พัชรี, 2537) เมื่อวิเคราะหขอ มูลทางสถิติ
พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยมีคะแนนอยูระหวาง 7.32- 8.32
คุณลักษณะดานกลิ่นหืนของขาวแผนกรอบพบวา ไมมคี วามแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
(p>0.05) โดยคะแนนกลิ่นหืนของผลิตภัณฑอยูระหวาง 1.26 - 1.59 แสดงวาระยะเวลาการเก็บ
รักษาขาวเปลือกไมมีผลตอการเกิดกลิ่นหืนในขาวแผนกรอบ ซึ่งใหผลสอดคลองกับการวิเคราะห
ทางเคมีที่พบวา คาทีบีเอของแปงขาวไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญระหวางการเก็บรักษา
เมื่อนํามาผลิตเปนขาวแผนกรอบจึงไมมีผลตอการเกิดกลิ่นหืนในผลิตภัณฑ สวนคุณลักษณะ
สุดทาย คือ คุณลักษณะโดยรวมมีระดับคะแนนอยูระหวาง 6.88 - 7.40 เมื่อวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติพบวา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) นั่นคือระยะเวลาการเก็บรักษาขาวเปลือก
หอมมะลิไวทอี่ ุณหภูมิหอง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน ไมมีผลตอคุณลักษณะโดยรวมของ
ผลิตภัณฑขาวแผนกรอบ ถึงแมวาจะมีความแตกตางกันในดานความแข็งและกลิ่นเฉพาะของ
ผลิตภัณฑอยูบ าง แตคุณลักษณะเหลานีก้ ็ไมไดสงผลตอคุณลักษณะโดยรวมของผลิตภัณฑ ดังนั้น
การเก็บรักษาขาวเปลือกหอมมะลิไวที่อณ
ุ หภูมหิ อง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน ไมสงผลตอ
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสโดยรวมของผลิตภัณฑ
จากการศึกษาคุณลักษณะทางเนื้อสัมผัส การพองตัวและประสาทสัมผัสของขาวแผน
กรอบที่ผลิตจากขาวเปลือกหอมมะลิที่ผานการเก็บรักษาในชวงระยะเวลา 0-12 เดือน ทําใหทราบ
วาขาวเปลือกหอมมะลิเมื่อเก็บรักษาไวนานขึ้นเมื่อนํามาผลิตเปนขาวแผนกรอบจะมีคาความแข็ง
ลดลง ดังนั้นในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมถาตองการใหผลิตภัณฑมีคาความแข็งที่ไม
แตกตางกัน ควรเลือกใชขาวเปลือกที่ผานการเก็บรักษาเปนระยะเวลาที่ไมตางกันมาก ๆ แต
อยางไรก็ตามระยะเวลาการเก็บรักษาขาวเปลือกก็มีผลตอการเปลี่ยนแปลงเนื้อสัมผัสเพียงเล็กนอย
เทานั้น โดยเมือ่ นํามาทดสอบคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสพบวาผูบริโภคไมสามารถแยกความ
แตกตางในดานความกรอบและคุณลักษณะโดยรวมได แมวาในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
และกายภาพของขาวเปลือกระหวางการเก็บรักษาจะมีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอะไมโลส
พฤติกรรมการใหความหนืดและการเปลี่ยนแปลงเชิงความรอน โดยคาเหลานี้ไดบง ชี้วาโครงสราง
ของเม็ดสตารชมีความแข็งแรงขึ้น แตเมื่อนําขาวเปลือกมาผลิตเปนขาวแผนกรอบ คุณสมบัติ
ตาง ๆ นี้ก็ไมไดสงผลเดนชัดตอผลิตภัณฑขาวแผนกรอบ สวนคาความหนาแนนและอัตราสวน
การพองตัวของขาวแผนกรอบที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) ก็นาจะเปนเพราะ
คาการดูดซึมน้าํ และคุณภาพการหุงตมที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนยั สําคัญเชนกัน ใน
กระบวนการผลิตขาวแผนกรอบนั้นขั้นตอนการแชขาวมีความสําคัญมากเพราะมีผลตอการโมแปง
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โดยขาวทีด่ ูดซึมน้ํามากเมื่อนํามาโมจะไดขนาดอนุภาคเล็กกวาขาวที่ดดู ซึมน้ําต่ํา (รุงนภา, 2543) ทํา
ให
เนื้อสัมผัสมีความแข็งลดลง สวนการพองตัวขึ้นกับคาการดูดซึมน้ําเนื่องจากขาวที่มกี ารดูดซึมน้ํา
ไดดีจะทําใหเม็ดสตารชพองตัวไดมากขึ้น อัตราสวนการพองตัวของขาวแผนกรอบจึงเพิ่มขึ้นดวย
สวนการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสดานกลิ่นเฉพาะตัวพบวามีคาลดลงแตก็ไม
สงผลตอคุณลักษณะโดยรวมของผลิตภัณฑ ดังนั้นระยะเวลาการเก็บรักษาขาวเปลือกจึงไมมี
ผลกระทบมากนักตอคุณลักษณะโดยทัว่ ไปของขาวแผนกรอบ ในการผลิตขาวแผนกรอบจึง
สามารถนําขาวเปลือกที่ผานการเก็บรักษาตามสภาวะที่ใชในการทดลองนี้มาใชเปนวัตถุดิบในการ
ผลิตได

ตารางที่ 14 คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสโดยการทดสอบเชิงพรรณนาของขาวแผนกรอบ (rice
รักษาไวที่อุณหภูมหิ อง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน
คุณลักษณะ
ความแข็ง
ความกรอบ
กลิ่นเฉพาะของผลิตภัณฑ
กลิ่นหืน
คุณลักษณะโดยรวม

0
7.33 ± 1.29c
7.77 ± 1.24
8.32 ± 1.03a
1.59 ± 1.55
7.13 ± 1.67

2
8.07 ± 1.05bc
8.17 ± 1.36
8.02 ± 1.30ab
1.54 ± 1.55
7.40 ± 1.21

4
7.82 ± 1.36bc
7.78 ±1.63
7.64 ± 1.33bc
1.41 ± 1.40
6.88 ± 1.53

เดือนที่
6
7.89 ± 1.10bc
8.21 ±1.01
7.60 ± 1.05bc
1.26 ± 1.37
7.11 ± 1.33
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crackers) ซึ่งผลิตจากขาวเปลือกหอมมะลิ ที่เก็บ

8
8.92 ± 1.27a
7.71 ± 1.41
7.32 ± 1.34c
1.35 ± 1.23
7.11 ± 1.45

10
8.46 ±1.70ab
7.81 ± 1.38
7.31 ± 1.21c
1.54 ± 1.56
7.37 ± 1.50

a,b,…,c = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในแถวเดียวกันจะไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95

12
8.15 ± 1.29b
7.79 ± 1.10
7.39 ± 1.57bc
1.44 ± 1.46
7.26 ± 1.19
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บทที่ 5
สรุปผล
จากการศึกษาผลของระยะเวลาการเก็บรักษาขาวเปลือกหอมมะลิ ในกระสอบปาน ที่
อุณหภูมิหอง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน ตอการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของขาวสาร แปงขาว
และขาวแผนกรอบ สรุปผลไดดังนี้
5.1 คุณสมบัตขิ องขาวสาร
ระยะเวลาการเก็บรักษาขาวเปลือกหอมมะลิมีผลตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณความชืน้ ใน
เมล็ดขาว โดยคาความชื้นลดลงจากคาเริ่มตนกอนการเก็บรักษาและมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพ
อากาศ
ระยะเวลาการเก็บรักษาขาวเปลือกหอมมะลิไมมีผลตอการดูดซึมน้ําของขาวสารและ
คุณภาพการหุงตมของขาวทั้งน้ําหนักและปริมาตรของขาวสุก
5.2 คุณสมบัตขิ องแปงขาว
ระยะเวลาการเก็บรักษาขาวเปลือกมีผลตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณความชื้นในแปงขาว
โดยความชืน้ ลดต่ําลงกวาคาความชื้นเริ่มตนการเก็บรักษา
ระยะเวลาการเก็บรักษาขาวเปลือกไมมีผลตอปริมาณโปรตีน น้ําตาลรีดิวซ คาทีบีเอและ
ความสามารถในการละลายในแปงขาวหอมมะลิ แตมีผลตอคากําลังการพองตัว
ระยะเวลาการเก็บรักษาขาวมีผลตอปริมาณอะไมโลสในแปงขาว ซึ่งเพิม่ ขึ้นตลอด
ระยะเวลาการเก็บรักษา
ระยะเวลาการเก็บรักษาขาวเปลือกมีผลทําใหสีของแปงขาวเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยคา
ความสวางลดลงและคาความเขมของสีเพิ่มขึ้น
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ระยะเวลาการเก็บรักษาขาวเปลือกมีผลตอพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงความหนืดของแปงขาว
โดยคาความหนืดต่ําสุด การคืนตัว ความหนืดสุดทายและอุณหภูมิทคี่ วามหนืดเริ่มเพิ่มขึ้นมีคา
เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่คาความหนืดสูงสุดและคาการสูญเสียความหนืดลดลง โดยการเพิ่มขึ้นของ
คาการคืนตัวบงชี้วาระยะเวลาการเก็บรักษามีผลทําใหขาวสุกมีความแข็งเพิ่มขึ้น สวนอุณหภูมิที่
ความหนืดเริ่มเพิ่มขึ้นมีเพิ่มสูงขึ้น จะมีผลทําใหระยะเวลาการหุงตมเพิม่ ขึ้นดวย
ระยะเวลาการเก็บรักษาขาวเปลือกมีผลตออุณหภูมิของการเกิดเจลาติไนเซชันและ
รีโทรกราเดชัน โดยมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย และมีผลตอการเปลี่ยนแปลงคาเอนทาลป
ของการเกิดเจลาติไนเซชันดวย แตอยางไรก็ตามระยะเวลาการเก็บรักษาขาวเปลือกไมมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงคาเอนทาลปของการเกิดรีโทรกราเดชัน
5.3 คุณสมบัตทิ างดานกายภาพของขาวแผนกรอบ
ระยะเวลาการเก็บรักษาขาวเปลือกมีผลตอคุณลักษณะเนือ้ สัมผัสของขาวแผนกรอบทั้งคา
ความแข็งและคาความเคนเฉือน แตไมมีผลตอคุณลักษณะเนื้อสัมผัสของขาวแผนอบแหง
ระยะเวลาการเก็บรักษาขาวเปลือกไมมีผลตอการพองตัวของขาวแผนกรอบ ทั้งคาอัตรา
การพองตัวและความหนาแนน
ระยะเวลาการเก็บรักษาขาวเปลือกมีผลกระทบตอคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสดานความ
แข็ง กลิ่นเฉพาะตัวของผลิตภัณฑซึ่งมีคาลดลง แตไมมีผลกระทบตอคุณลักษณะดานความกรอบ
กลิ่นหืนและคุณลักษณะโดยรวมของขาวแผนกรอบ
5.4 ขอเสนอแนะ
5.4.1 ควรมีการศึกษาตอไปถึงผลของระยะเวลาการเก็บรักษาขาวเปลือกตอการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของโปรตีนในขาว ซึ่งเปนองคประกอบที่มีบทบาทสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงทาง
เคมี กายภาพและเคมีกายภาพของขาวในระหวางการเก็บรักษาดวย
5.4.2 ควรมีการศึกษาตอไปถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของเม็ดสตารชทั้งในสวน
อสัณฐานและผลึกในระหวางการเก็บรักษาขาวดวย
5.4.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลของสภาวะในการเก็บรักษาขาวเปลือกและกรรมวิธี
การผลิตขาวแผนกรอบในระดับอุตสาหกรรมกับสภาวะในการเก็บรักษาและกรรมวิธีการผลิตขาว
แผนกรอบตามการทดลองนี้
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ภาคผนวก ก
1. การวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของขาวสาร
1.1 ปริมาณความชื้น (AOAC, 1995)
ชั่งตัวอยางขาวสารประมาณ 2 กรัม ใหไดน้ําหนักแนนอนในภาชนะอะลูมิเนียมมีฝาปดที่
ผานการอบจนน้ําหนักคงที่ นําไปอบในตูอบไฟฟาที่อุณหภูมิ 130 ± 3 องศาเซลเซียส ประมาณ
8-10 ชั่วโมง ทิ้งใหเย็นในโถดูดความชื้น แลวชั่งน้ําหนัก ทําการวิเคราะห 3 ซ้ําตอตัวอยาง
คํานวณปริมาณความชื้น โดยน้ําหนักเปยก (wet basis) จาก
รอยละความชื้น = (น้ําหนักตัวอยางกอนอบ - น้ําหนักตัวอยางหลังอบ) x 100
น้ําหนักตัวอยางกอนอบ
คํานวณปริมาณความชื้น โดยน้ําหนักแหง (dry basis) จาก
รอยละความชืน้ =

รอยละความชืน้ โดยน้ําหนักเปยก x 100
(100 - รอยละความชื้นโดยน้ําหนักเปยก)

1.2 ปริมาณการดูดซึมน้ํา (water uptake) (Noomhorm และคณะ, 1997)
นําตัวอยางขาวสารประมาณ 20 กรัม (น้ําหนักแหง) แชในน้ํากลั่น 100 มิลลิลิตร ใน
บีกเกอรขนาด 250 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 16 ชั่วโมงแลวสะเด็ดน้ําออกโดยการเทน้ํา
ผานกระชอน แลวกรองผานกระดาษกรอง (Whatman) เบอร 50 ตั้งทิ้งไว 20 นาที นําไปชั่ง
น้ําหนัก เพื่อคํานวณหารอยละการดูดซึมน้ําเทียบกับน้ําหนักของขาวสารที่เริ่มทําการทดลอง ทํา
การวิเคราะห 3 ซ้ําตอตัวอยาง
รอยละการดูดซึมน้ํา = (น้ําหนักตัวอยางหลังการแชน้ํา - น้ําหนักตัวอยางกอนแชน้ํา) x 100
น้ําหนักตัวอยาง (โดยน้ําหนักแหง)
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1.3 คุณภาพการหุงตม (cooking quality) (ดัดแปลงจาก Daniels และคณะ, 1998)
ชั่งขาวสารประมาณ 20 กรัม (น้ําหนักแหง) ใสลงในบีกเกอรขนาด 250 มิลลิลิตร เติม
น้ํากลั่น 200 มิลลิลิตร นําไปตมในอางควบคุมอุณหภูมิ ที่ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที
แลวสะเด็ดน้ําออกโดยการเทน้ําผานกระชอน แลวกรองผานกระดาษกรอง (Whatman) เบอร 50
ตั้งทิ้งไว 20 นาทีใหเย็น นําขาวที่ไดมาชั่งน้ําหนัก (กรัม) และหาปริมาตร (มิลลิลิตร) โดยอาศัย
หลักการแทนที่น้ํา นํามาคํานวณหาอัตราการเพิ่มน้ําหนักและอัตราการขยายปริมาตรของขาวสุก
(มิลลิลิตรตอกรัม) ทําการวิเคราะห 3 ซ้ําตอตัวอยาง
อัตราการเพิ่มน้ําหนักของขาวสุก = น้ําหนักขาวสุก - น้ําหนักขาวกอนการหุงตม
น้ําหนักขาว (โดยน้ําหนักแหง)
อัตราการขยายปริมาตรของขาวสุก =
ปริมาตรของขาวสุก
น้ําหนักของขาวสาร (โดยน้ําหนักแหง)
2 การวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมี และกายภาพของแปงขาว
2.1 ความชื้นของแปงขาว (AOAC, 1995)
ชั่งตัวอยางแปงประมาณ 2 กรัม ใหไดน้ําหนักแนนอนในภาชนะอะลูมิเนียมมีฝาปดที่
ผานการอบจนน้ําหนักคงที่ นําไปอบในตูอบไฟฟาที่อุณหภูมิ 130 ± 3 องศาเซลเซียส ประมาณ
8-10 ชั่วโมง ทิ้งใหเย็นในโถดูดความชื้น แลวชั่งน้ําหนัก ทําการวิเคราะห 3 ซ้ําตอตัวอยาง
คํานวณปริมาณความชื้น โดยน้ําหนักเปยก (wet basis) จาก
รอยละความชื้น = (น้ําหนักตัวอยางกอนอบ- น้ําหนักตัวอยางหลังอบ) x 100
น้ําหนักตัวอยางกอนอบ
คํานวณปริมาณความชื้น โดยน้ําหนักแหง (dry basis) จาก
รอยละความชืน้ =

รอยละความชืน้ โดยน้ําหนักเปยก x 100
(100 - รอยละความชื้นโดยน้ําหนักเปยก)
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2.2 ปริมาณโปรตีน (AOAC, 1995)
ชั่งตัวอยางแปงที่ทราบนําหนักที่แนนอนประมาณ 1.5 กรัม (น้ําหนักแหง) บนกระดาษ
กรอง (Whatman) เบอร 42 พับกระดาษใหตัวอยางอยูขา งใน ใสลงขวดเคดาลขนาด 250 มิลลิลิตร
เติมโปแตสเซียมซัลเฟต 10 กรัมและคอปเปอรซัลเฟต 0.5 กรัม เติมกรดซัลฟูริกเขมขน 25
มิลลิลิตร ใสเม็ดแกวกันการกระแทก (glass beads) 2-3 เม็ด แลวนําไปยอยโดยใชเครื่องยอย
โปรตีน (digestion block, Gerhardt Kjeldatherm, Type TR, Germany) ในตูควันโดยชวงแรกใช
อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที แลวจึงปรับอุณหภูมิเมื่อหมดฟองแลวเปน 380
องศาเซลเซียส ยอยจนสารละลายใสมีสีเหลืองออนหรือไมมีสี ตั้งทิ้งไวจนเย็น เติมน้ํากลั่น 200
มิลลิลิตร เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขนรอยละ 50 ปริมาตร 70 มิลลิลิตร นําไป
ประกอบเขากับเครื่องกลั่นชุดวิเคราะหโปรตีน (distillation unit, Gerhardt, VAP 33, Germany) ใส
ปลายของเครื่องควบแนนใหอยูในสารละลายกรดบอริกเขมขนรอยละ 4 ปริมาตร 25 มิลลิลิตร
หยดอินดิเคเตอร (สารละลายเมทิลเรดความเขมขนรอยละ 0.1 โดยน้ําหนักตอปริมาตร) ประมาณ 2
หยด กลั่นแอมโมเนียลงในขวดจนไดสารละลายในขวดประมาณ 200 มิลลิลิตร นําไปไทเทรต
กับกรดไฮโดรคลอริกเขมขน 0.1 นอรมอล (ที่ผานการเทียบมาตรฐานดวยสารละลายไดโซเดียมเตตระบอเรตเดคะไฮเดรต) จนไดสารละลายสีชมพูและทําแบลงคเชนเดียวกับตัวอยาง ทําการ
วิเคราะห 3 ซ้ําตอตัวอยาง คํานวณหาปริมาณโปรตีน
รอยละโปรตีน = (A-B) (M) (1.4007) (5.95)
W
A = ปริมาตร (มิลลิลิตร) ของสารละลายมาตรฐานกรดซัลฟวริกที่ใชไทเทรตกับตัวอยาง
B = ปริมาตร (มิลลิลิตร) ของสารละลายมาตรฐานกรดซัลฟวริกที่ใชไทเทรตกับแบลงค
M = ความเขมขน (โมลาร) ของสารละลายมาตรฐานกรดซัลฟวริก
W = น้ําหนักตัวอยางเปนกรัม (น้ําหนักแหง)
2.3 ปริมาณอะไมโลส (Juliano, 1985)
ชั่งตัวอยางแปง 0.1000 กรัม (น้ําหนักแหง) ใสในขวดแกวปรับปริมาตรพรอมจุกปดขนาด
100 มิลลิลิตรที่แหงสนิท เติมเอทิลแอลกอฮอลรอยละ 95 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร เขยาเบา ๆ เพื่อ
เกลี่ยใหแปงกระจายออก เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน 2 นอรมอล ปริมาตร 9
มิลลิลิตร ใสแทงแมเหล็ก (magnetic bar) ลงขวดแกวเพือ่ กวนบนแทนใหความรอนพรอมระบบ
กวนดวยแมเหล็ก นาน 10 นาที นําแทงแมเหล็กออก และลางสารละลายที่ติดมาใหกลับลงไปใน
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ขวดดวยน้ํากลัน่ เติมน้ํากลัน่ ปรับปริมาตรใหได 100 มิลลิลิตร เปนสารละลายตัวอยาง เตรียม
ขวดปรับปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร เติมน้ํากลั่น 70 มิลลิลิตร เติมกรดเกลเซียลอะซิติกเขมขน
1 นอรมอล ปริมาตร 2 มิลลิลิตรและเติมสารละลายไอโอดีนความเขมขนรอยละ 0.2 (น้ําหนักตอ
ปริมาตร) 2 มิลลิลิตร ปเปตน้ําแปงจากขวดสารละลายตัวอยางประมาณ 5 มิลลิลิตร เติมน้ํากลั่น
ปรับปริมาตรใหครบ 100 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว 20 นาที ทําแบลงคเหมือนกับการวิเคราะหตัวอยาง
โดยนําขวดปรับปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร เติมน้ํากลัน่ 70 มิลลิลิตร เติมกรดเกลเซียลอะซีติก
ความเขมขน 1 นอรมอล ปริมาตร 2 มิลลิลิตรและเติมสารละลายไอโอดีน 2 มิลลิลิตร วัดคาการ
ดูดกลืนแสงดวยเครื่องวัดการดูดกลืนแสง (UV-visible spectrophotometer, Model G10 Series,
USA.) ที่ความยาวคลื่น 610 นาโนเมตร ทํากราฟมาตรฐานของโปเตโตอะไมโลสบริสุทธิ์ตาม
วิธีการขางตน เพื่อคํานวณปริมาณของอะไมลส ทําการวิเคราะห 3 ซ้ําตอตัวอยาง
2.4 ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ (ดัดแปลง Pearson, 1970)
ชั่งตัวอยางแปงที่ทราบน้ําหนักที่แนนอนประมาณ 10 กรัม (น้ําหนักแหง) ใสลงในขวด
แกวรูปลูกชมพูที่มีจุกปดขนาด 250 มิลลิลิตร เติมน้ํากลั่น 50 มิลลิลิตร เขยาในเครื่องเขยาดวย
อัตราเร็ว 150 รอบตอนาที เปนเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งทิ้งไว 10 นาที เทสวนใสผานกระดาษกรอง
(Whatman) เบอร 50 ปเปตสารละลายที่กรองได 1 มิลลิลิตร ใสหลอดทดลองที่มีฝาปด เติม
สารละลายกรดไดไนโตรซาลิไซลิก (Dinitrosalicylic acid, DNS) 2 มิลลิลิตร นําไปตมในน้ํา
เดือด 5 นาที แลวแชน้ําเย็นทันที เติมน้ํากลั่น 20 มิลลิลิตร เขยาใหเขากันดวยเครื่องผสมวอร
เทค ทําแบลงคโดยใชน้ํากลั่นแทนสารละลายตัวอยาง นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงดวยเครื่องวัด
การ
ดูดกลืนแสง (UV-visible spectrophotometer, Model G10 Series, Germany) ที่ความยาวคลื่น 540
นาโนเมตร คํานวณปริมาณน้ําตาลรีดิวซจากกราฟมาตรฐานของสารละลายกลูโคสซึ่งไดจากการ
ทําปฏิกิริยาตามวิธีที่กลาวมาขางตนนี้ ทําการวิเคราะห 3 ซ้ําตอตัวอยาง
2.5 คาทีบีเอ (thiobarbituric acid number, TBA No.) (ดัดแปลงจาก Wood และ
Aurand, 1977 และ ลินดา, 2537)
ชั่งตัวอยางแปง 10 กรัม (น้ําหนักแหง) ใสในบีกเกอรขนาด 100 มิลลิลิตร เติมน้ํากลั่น
30 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันแลวปเปตมา 2 มิลลิลิตร เติมสารละลายกรดเอทิลีนไดอะมีนเททระอะซิติก (ethylene diamine tetraacetic, EDTA) ความเขมขนรอยละ 20 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร เติม
สารกันหืน (บิวไทเลตไฮดรอกซีแอโนลีน (butylated hydroxyalnolene, BHA) 0.3 กรัม ใน
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โปรไปลีนไกลคอล (propyleneglycol, PG) 5.4 กรัม ผสมกับบิวไทเลตไฮดรอกซีโทลูอีน
(butylated hydroxytoluene, BHT) 0.3 กรัมในสารละลายทวีน 20 (Tween 20) 4.0 กรัม ที่อุนแลว)
จํานวน 3 หยด เติมสารละลายกรดไทโอบาบิทูริก (thiobarbitulic acid, TBA) (1.0 กรัมใน
โซเดียมไฮดรอกไซด 0.1 นอรมอล ปริมาตร 100 มิลลิลิตร) จํานวน 3 มิลลิลิตร เติมสารละลาย
กรดไตรคลอโรอะซิติก (trichoroacetic acid, TCA) และไฮโดรคลอริก (hydrochoric, HCl) (TCA:
HCl: น้ํา = 50: 30: 420 มิลลิลิตร) 17 มิลลิลิตร พนกาซไนโตรเจนแลวปดฝาใหแนน เตรียม
แบลงคโดยใชน้ํากลั่นแทนน้าํ แปงเติมสารละลายเชนเดียวกับวิธีที่กลาวมา นําไปตมในอางควบคุม
อุณหภูมิ ที่อณ
ุ หภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที ทําใหเย็นที่อุณหภูมิหอ ง ปเปต
สารละลายตัวอยาง 15 มิลลิลิตรใสลงในหลอดเหวีย่ ง เติมคลอโรฟอรม 5 มิลลิลิตร ผสมใหเขา
กันดวยเครื่องผสมวอรเทค แลวเหวีย่ งในเครื่องหมุนเหวี่ยง (Hettich Zentrifugen, Universal
16/16R, Germany) ความเร็ว 3,000 รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที คอย ๆ รินของเหลวจาก
สวนบนไปวัดคาการดูดกลืนแสงดวยเครื่องวัดการดูดกลืนแสง (UV-visible spectrophotometer,
Model G10 Series, Germany) ที่ความยาวคลื่น 535 นาโนเมตร คํานวณคาทีบีเอ โดยคาทีบีเอ
(TBA No.) หมายถึง ปริมาณมาโลนอลดีไฮด (mg) ของตัวอยาง 1 กิโลกรัมเทากับคาการดูดกลืน
แสงของตัวอยาง 1 กรัม (ในสารละลาย 100 มิลลิลิตร) คูณดวยแฟคเตอร 4.6 ทําการวิเคราะห 3
ซ้ําตอตัวอยาง
2.6 กําลังการพองตัว (swelling power) และความสามารถในการละลาย (degree of
solubility) (กลาณรงค และ เกื้อกูล, 2543)
ชั่งตัวอยางแปง 0.5 กรัม (น้าํ หนักแหง) ใสหลอดเหวีย่ งขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.5
เซนติเมตร ขนาด 50 มิลลิลิตร เติมน้ํากลั่นปริมาตร 15 มิลลิลิตร แชในอางควบคุมอุณหภูมิที่
อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส เขยาตลอดเวลา 30 นาที ดวยอัตราเร็ว 80 รอบตอนาที แลว
เหวีย่ งในเครื่องหมุนเหวีย่ ง (Hettich Zentrifugen, Universal 16/16R, Germany) ความเร็ว 2,200
รอบตอนาที เปนเวลา 15 นาที ดูดของเหลวใสตอนบนใสถวยอบแหงที่ทราบน้ําหนักแนนอน
นําไปอบในตูอ บไฟฟาที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 8-10 ชั่วโมง จนไดน้ําหนักคงที่
ชั่งน้ําหนักเพื่อหาปริมาณสวนที่ละลายน้ํา นําสวนที่ไมละลายน้ําซึ่งเหลืออยูในหลอดนํามาชั่ง
น้ําหนักเพื่อหากําลังการพองตัว ทําการวิเคราะห 3 ซ้ําตอตัวอยาง โดยคํานวณจาก
รอยละของการละลาย = น้ําหนักสวนทีล่ ะลายน้ํา x 100
น้ําหนักตัวอยางแหง
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กําลังการพองตัว =

น้ําหนักสวนที่ไมละลายน้ํา x 100
น้ําหนักตัวอยางแหง x (100 -รอยละของการละลาย)

2.7 พฤติกรรมการใหความหนืด (กลาณรงค และ เกื้อกูล, 2543)
ชั่งตัวอยางแปง 3 กรัม (น้ําหนักแหง) ใสลงในภาชนะอะลูมิเนียม เติมน้ํากลั่น 25 มิลลิลิตร
(ไดความเขมขนของน้ําแปงรอยละ 12) นํามาวิเคราะหดวยเครื่องวัดความหนืดแบบรวดเร็ว (Rapid
Visco Analyzer, RVA, Newport Scientific, Model RVA 4, Australia) ตามโปรแกรม STD 1 คือ
เริ่มที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส คงไวเปนเวลา 1 นาที แลวเพิ่มอุณหภูมิไปที่ 95 องศาเซลเซียส
แลวคงไวจนถึงนาทีที่ 7.3 แลวจึงลดอุณหภูมิไปที่ 50 องศาเซลเซียสในนาทีที่ 11.1 สิ้นสุดการ
ทดลองเปนเวลา 12.5 นาที ความเร็วรอบเริ่มตน 960 รอบตอนาที เปนเวลา 10 วินาที หลังจาก
นั้นใชความเร็วรอบ 160 รอบตอนาที ตลอดการทดสอบ ทําการวิเคราะห 3 ซ้ําตอตัวอยาง ไดคา
ความหนืดสูงสุด (peak viscosity) ความหนืดต่ําสุด (trough) การสูญเสียความหนืด (breakdown)
ความหนืดสุดทาย (final viscosity) การคืนตัว (setback) และอุณหภูมทิ ี่ความหนืดเริม่ เพิ่มขึ้น
(pasting temperature)
2.8 การเปลี่ยนแปลงเชิงความรอน (ดัดแปลงจากกลาณรงค และ เกื้อกูล, 2543 และ Baker
และคณะ, 1998)
ใชตัวอยางแปงประมาณ 3.5 มิลลิกรัม (น้ําหนักแหง) และเติมน้ําใหไดรอยละ 70 ของ
น้ําหนักทั้งหมด ใสลงในถวยอะลูมิเนียม ปดฝาแลวตั้งทิ้งไว 1 ชั่วโมง นํามาวิเคราะหโดยเครื่อง
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงเชิงความรอน (Differential Scanning Calorimetry, DSC, Pyris 1, USA.)
โดยใชอณ
ุ หภูมิเริ่มตนที่ 25 องศาเซลเซียส คงไว 5 นาที แลวจึงเพิ่มอุณหภูมิจนถึง 100
องศาเซลเซียสโดยใชอัตราเร็ว 5 องศาเซลเซียสตอนาที คํานวณหาคาอุณหภูมิการเกิด
เจลาติไนเซชัน (Tg , °C) และคาเอนทาลปการเกิดเจลาติไนเซชัน (∆Hgelatinization, J/g) จากนัน้ นํา
ตัวอยางในถวยอะลูมิเนียมเก็บไวในตูแ ชเย็นอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 21 วัน แลว
นํามาวิเคราะหคาอุณหภูมิการเกิดรีโทรกราเดชัน (Tr, °C) และคาเอนทาลปการเกิดรีโทรกราเดชัน
(∆Hretrogradation, J/g) ทําการวิเคราะห 3 ซ้ําตอตัวอยาง
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3. การวิเคราะหคุณสมบัตทิ างกายภาพของขาวแผนอบแหงและขาวแผนกรอบ
3.1 การวิเคราะหคุณลักษณะทางเนื้อสัมผัสของขาวแผนอบแหงและขาวแผนกรอบ
ความแข็ง (hardness) = คาแรงสูงสุด (maximum force, N)
น้ําหนักตัวอยาง (g)
ความเคนเฉือน (shear stress) = คาแรงสูงสุด (maximum force, N) / น้ําหนักตัวอยาง (g)
พื้นที่หนาตัดของตัวอยาง (mm2)
3.2 การวิเคราะหความหนาแนนและการพองตัวของขาวแผนกรอบ
นําตัวอยางขาวแผนอบแหงและขาวแผนกรอบมา 10 แผน ชั่งน้ําหนัก แลวนํามาหา
ปริมาตรดวยการแทนที่ดว ยทรายละเอียด โดยใสทรายละเอียดในบีกเกอรขนาด 250 มิลลิลิตร ให
เต็ม ใชไมบรรทัดปาดทรายสวนเกินออก (จะไดทรายทีม่ ีปริมาตร 250 มิลลิลิตร) เททรายออกจาก
บีกเกอรนั้น แลวเริ่มหาปริมาตรของตัวอยาง โดยเททรายละเอียดลงในบีกเกอรเดิม วางตัวอยาง
บนทรายละเอียด เติมทรายใหปดตัวอยางแผนแรก กระแทกบีกเกอรเพื่อใหทรายละเอียดแนน
วางตัวอยางลงทีละแผน เติมทรายละเอียด ทําสลับกันไปจนครบทั้ง 10 แผน นําทรายละเอียด
สวนที่เหลือมาหาปริมาตร โดยวัดดวยกระบอกตวงขนาด 100 มิลลิลิตร นําคาที่ไดมาคํานวณ
ความหนาแนน (g/ml) =

น้ําหนักของขาวแผนกรอบ (g)
ปริมาตรของขาวแผนกรอบ (ml)

อัตราสวนการพองตัว = ปริมาตรของขาวแผนกรอบ
ปริมาตรของขาวแผนอบแหง
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ภาคผนวก ข

ขาวเปลือกหอมมะลิ

กระเทาะเปลือกและขัดสี

การบดดวย
เครื่องโมบดแบบคอน

นวดและผสมกับน้ํา

การนึ่งในรังถึง
นาน 90 นาที

ไดขาวสาร

ไดแปงขาวที่มคี วามชื้น
ประมาณรอยละ 14

ไดแปงที่มีความชื้นประมาณ
รอยละ 28-30

ไดโดที่มีความชื้นประมาณ
รอยละ 45

นวดผสมดวยเครื่องนวดสองแขน นาน 10 นาที
การรีดเปนแผนและกดตัดดวยพิมพ
รูปผนวกที่ ข-1 แผนผังการผลิตขาวแผนกรอบ (rice crackers)
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การอบแหงที่อุณหภูมิ 70-80 องศาเซลเซียส
นาน 80 นาที

ไดขาวแผนอบแหง
ความชื้นประมาณ
รอยละ 10-12

การปงดวยเปลวไฟ
ที่อุณหภูมิประมาณ 250 องศาเซลเซียส

ขาวแผนกรอบ
(rice crackers)

ไดผลิตภัณฑที่มีความชื้นไม
เกินรอยละ 2

รูปผนวกที่ ข-1 (ตอ) แผนผังการผลิตขาวแผนกรอบ (rice crackers)

ความชื้นสัมพัทธ (%)
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ระยะเวลา (เดือน)

รูปผนวกที่ ข-2 คาความชื้นสัมพัทธภายในหองที่เก็บรักษาขาวเปลือกหอมมะลิในชวงระยะเวลา
0-12 เดือน (เริ่มตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2546 - มกราคม พ.ศ. 2547)

89

รูปผนวกที่ ข-3 พฤติกรรมการใหความหนืดของแปงขาวที่ไดจากขาวเปลือกหอมมะลิ ซึ่งผานการ
เก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิหอง เปนระยะเวลา 0, 6 และ 12 เดือน
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ภาคผนวก ค
ผลการทดลอง
ตารางผนวกที่ ค-1 ปริมาณความชื้นของขาวสาร ขาวเปลือกหอมมะลิและความชืน้ สัมพัทธภายใน
หองซึ่งเก็บรักษาขาวเปลือก เปนระยะเวลา 0-12 เดือน
เดือนที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ความชื้นขาวสาร
(% โดยน้ําหนักแหง)
14.62 ± 0.12a
14.60 ± 0.57a
13.05 ± 0.08gh
13.14 ± 0.02fg
13.49 ± 0.05cde
13.20 ± 0.05efg
13.63 ± 0.09cd
13.78 ± 0.03bc
14.05 ± 0.29b
13.67 ± 0.16cd
13.51 ± 0.04cde
13.43 ± 0.07def
12.76 ± 0.02h

ความชื้นขาวเปลือก
(% โดยน้ําหนักแหง)
14.78 ± 0.30
14.62 ± 0.19
13.82 ± 0.21
13.34 ± 0.11
13.55 ± 0.14
13.27 ± 0.13
13.74 ± 0.17
13.89 ± 0.18
14.15 ± 0.20
13.80 ± 0.16
13.69 ± 0.08
13.56 ± 0.08
12.99 ± 0.17

ความชื้นสัมพัทธ
(%)
52.30 ± 0.71
52.00 ± 1.13
49.30 ± 2.69
50.20 ± 3.96
55.50 ± 3.54
63.10 ± 7.21
67.60 ± 0.85
67.00 ± 0.00
67.75 ± 1.13
67.50 ± 1.56
66.20 ± 0.28
65.90 ± 0.14
67.95 ± 2.97

a,b,…,h = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
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ตารางผนวกที่ ค-2 ปริมาณการดูดซึมน้ําของขาวสารที่ไดจากขาวเปลือกหอมมะลิซงึ่ เก็บ
รักษาไวที่อุณหภูมหิ อง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน
เดือนที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

การดูดซึมน้ํา
(% โดยน้ําหนักแหง)
45.83 ± 3.86
45.86 ± 5.17
46.21 ± 3.88
49.41 ± 1.82
45.42 ± 1.10
45.86 ± 5.17
44.26 ± 1.96
43.65 ± 5.76
44.37 ± 4.88
45.99 ± 3.43
52.05 ± 1.15
46.91 ± 3.69
46.02 ± 3.19
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ตารางผนวกที่ ค-3 น้ําหนักและปริมาตรของขาวสุกที่ไดจากขาวเปลือกหอมมะลิซึ่งเก็บรักษา ไวที่
อุณหภูมิหอง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน
เดือนที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

น้ําหนักขาวสุก
(กรัมตอกรัม โดยน้ําหนักแหง)
4.90 ± 0.64
4.71 ± 0.33
5.05 ± 0.53
5.67 ± 0.71
5.35 ± 0.53
5.19 ± 0.15
5.25 ± 0.78
4.73 ± 0.49
4.81 ± 0.23
5.26 ± 0.30
4.69 ±0.32
4.89 ± 0.13
4.94 ± 0.22

ปริมาตรขาวสุก
(มิลลิลิตรตอกรัม โดยน้ําหนักแหง)
4.59 ± 0.62
4.31 ± 0.38
4.80 ± 0.60
5.22 ± 0.65
5.05 ± 0.39
4.83 ± 0.16
4.91 ± 0.81
4.49 ± 0.52
4.41 ± 0.37
4.86 ± 0.21
4.35 ± 0.29
4.61 ± 0.17
4.63 ± 0.22
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ตารางผนวกที่ ค-4 ปริมาณความชื้นของแปงขาวที่ไดจากขาวเปลือกหอมมะลิซึ่งการเก็บรักษาไวที่
อุณหภูมิหอง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน
เดือนที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ความชื้น
(% โดยน้ําหนักแหง)
9.84 ± 0.10 a
9.19 ± 0.22 bc
8.93 ± 0.25cd
8.92 ± 0.14cd
9.75 ± 0.42a
9.58 ± 0.31ab
8.99 ± 0.12cd
8.91 ± 0.30cd
9.82 ± 0.39a
9.01 ± 0.18cd
9.07 ± 0.09cd
8.76 ± 0.14d
8.68 ± 0.22d

a,b,…,d = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
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ตารางผนวกที่ ค-5 ปริมาณโปรตีนในแปงขาวที่ไดจากขาวเปลือกหอมมะลิซึ่งเก็บรักษาไวที่
อุณหภูมิหอง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน
เดือนที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ปริมาณโปรตีน
(% โดยน้ําหนักแหง)
4.75 ± 0.02
4.71 ± 0.17
4.72 ± 0.05
4.76 ± 0.06
4.74 ± 0.03
4.76 ± 0.07
4.81 ± 0.14
4.95 ± 0.04
4.83 ± 0.05
4.85 ± 0.29
4.90 ± 0.01
4.89 ± 0.12
4.72 ± 0.06
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ตารางผนวกที่ ค-6 ปริมาณอะไมโลสในแปงขาวที่ไดจากขาวเปลือกหอมมะลิซึ่งเก็บรักษาไวที่
อุณหภูมิหอง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน
เดือนที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ปริมาณอะไมโลส
(% โดยน้ําหนักแหง)
21.16 ± 1.73h
22.85 ± 0.88fg
22.49 ± 1.04g
23.21 ± 0.48efg
23.53 ± 0.43defg
23.78 ± 0.75de
24.07 ± 0.18de
24.35 ± 0.42cde
24.73 ± 0.73def
24.69 ± 0.71bcd
25.54 ± 0.15abc
25.60 ± 0.20ab
26.54 ± 0.31a

a,b,…,g = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
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ตารางผนวกที่ ค-7 คาความสวาง (L*) และความเขมของสี ของแปงขาวที่ไดจากขาวเปลือก
หอมมะลิซึ่งเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิหอง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน
เดือนที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

คาความสวาง
(L* )
92.34 ± 0.17a
90.37 ± 0.06g
90.74 ± 0.02de
90.51 ± 0.18fg
91.68 ± 0.09b
91.13 ± 0.10c
90.83 ± 0.05d
90.35 ± 0.09g
89.93 ± 0.11h
90.52 ± 0.09fg
90.62 ± 0.02ef
89.81 ± 0.07h
89.89 ± 0.13h

คาความเขมของสี
( a*2+ b*2)
3.30 ± 0.08g
3.85 ± 0.04f
4.40 ± 0.01d
4.40 ± 0.22d
3.86 ± 0.04f
4.16 ± 0.07e
4.44 ± 0.02d
4.78 ± 0.07c
4.97 ± 0.07b
4.73 ± 0.04c
4.99 ± 0.06b
5.36 ± 0.08a
5.25 ± 0.06a

คา a*
0.31 ± 0.00i
0.34 ± 0.01h
0.44 ± 0.00f
0.47 ± 0.04de
0.34 ± 0.03h
0.38 ± 0.01g
0.45 ± 0.01ef
0.48 ± 0.02d
0.69 ± 0.02a
0.62 ± 0.02c
0.65 ± 0.02b
0.68 ± 0.02ab
0.70 ± 0.01a

คา b*
3.28 ± 0.09g
3.83 ± 0.04f
4.37 ± 0.01d
4.37 ± 0.21d
3.84 ± 0.04f
4.14 ± 0.07e
4.44 ± 0.02d
4.76 ± 0.07c
4.92 ± 0.06b
4.69 ± 0.04c
4.95 ± 0.06b
5.32 ± 0.08a
5.20 ± 0.06a

a,b,…,i = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
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ตารางผนวกที่ ค-8 คารอยละการละลายและคากําลังการพองตัวและของแปงขาวที่ไดจาก
ขาวเปลือกหอมมะลิซึ่งเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิหอง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน
เดือนที่

รอยละการละลาย

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

5.66 ± 1.90
8.02 ± 2.83
7.76 ± 1.16
7.60 ± 3.45
5.07 ± 0.01
6.02 ± 0.03
5.83 ± 0.56
5.38 ± 0.67
6.74 ± 1.54
7.20 ± 0.10
7.07 ± 2.20
7.42 ± 0.41
7.41 ± 0.39

กําลังการพองตัว
(% โดยน้ําหนักแหง)
13.01 ± 0.12cd
12.75 ± 0.08cd
12.96 ± 0.16cd
13.72 ± 0.21b
14.46 ± 0.15a
12.76 ± 0.08cd
12.42 ± 1.20de
12.77 ± 0.56cd
13.07 ± 0.21bcd
13.00 ± 0.14cd
12.83 ± 0.26cd
13.38 ± 0.25bc
12.03 ± 0.26e

a,b,…,e = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95

1798
ตารางผนวกที่ ค-9 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการใหความหนืดของแปงขาวที่ไดจากขาวเปลือกหอมมะลิ ที่อุณหภูมหิ อง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน
โดยแสดงคาความหนืดสูงสุด (peak viscosity) ความหนืดต่ําสุด (trough) การสูญเสียความหนืด (breakdown) ความหนืดสุดทาย
(final viscosity) การคืนตัว (setback) และอุณหภูมิที่ทําใหความหนืดเริม่ เพิ่มขึ้น (pasting temperature)
เดือนที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

peak viscosity
(RVU)
414.03 ± 10.10a
377.50 ± 10.49b
369.83 ± 14.57b
345.86 ± 12.61cde
345.97 ± 12.75cde
369.58 ± 7.12b
344.22 ± 10.25de
361.28 ± 1.93b
364.53 ± 8.44b
339.42 ± 3.90e
360.83 ± 13.99bcd
343.22 ± 8.37e
320.14 ± 7.91f

trough
(RVU)
174.25 ± 11.08e
165.67 ± 9.58e
191.72 ± 5.73d
189.80 ± 5.72d
189.83 ± 5.75d
204.17 ± 7.33bc
198.50 ± 8.41cd
206.36 ± 4.37abc
208.56 ± 7.05abc
200.17 ± 3.56cd
217.08 ± 6.14a
212.28 ± 3.64ab
203.55 ± 4.98bc

breakdown
(RVU)
239.78 ± 2.14a
212.17 ± 5.43b
178.11± 8.87c
156.11 ± 7.00e
156.14 ± 7.01e
165.42 ± 3.68d
145.72 ± 3.65f
154.92 ± 3.84e
155.97 ± 1.53e
139.25 ± 0.50fg
143.75 ± 7.89f
130.94 ± 6.11g
116.58 ± 3.29h

final viscosity
(RVU)
267.42 ± 9.12f
264.17 ± 7.98f
294.33 ± 4.42e
295.98 ± 6.84e
295.97 ± 6.83e
320.22 ± 5.63cd
314.41 ± 10.72d
326.56 ± 1.50bc
327.64 ±4.46bc
321.06 ± 3.76cd
342.94 ± 9.42a
337.03 ± 4.60ab
328.64 ± 3.05bc

setback
(RVU)
103.97 ± 9.34e
098.31 ± 3.42d
102.61 ± 3.82d
106.15 ± 2.11d
106.14 ± 2.00d
116.06 ± 1.87c
115.92 ± 2.32c
120.20 ± 3.16abc
119.08 ± 3.13bc
120.89 ± 0.84abc
125.86 ± 3.30a
124.75 ± 0.98ab
125.08 ± 1.96a

a,b,…,h = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชือ่ มั่นรอยละ 95

pasting temperature
(องศาเซลเซียส)
68.55 ± 4.32d
69.42 ± 1.63d
76.17 ± 0.97abc
75.85 ± 0.83abc
75.85 ± 0.80abc
76.70 ± 0.80abc
75.32 ± 3.28bc
78.00 ± 0.95ab
77.47 ± 0.03abc
78.05 ± 0.48ab
76.93 ± 0.98abc
78.85 ± 0.48a
74.55 ± 2.46c
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ตารางผนวกที่ ค-10 อุณหภูมแิ ละคาเอนทาลปของการเกิดเจลาติไนเซชันและรีโทรกราเดชันของแปงขาวที่ไดจากขาวเปลือกหอมมะลิ
ซึ่งผานการเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิหอง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน
เดือนที่

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

เจลาติไนเซชัน
อุณหภูมิ (Tg)
(องศาเซลเซียส)
63.30 ± 0.38de
62.76 ± 0.69e
62.76 ± 0.69cde
63.29 ± 0.02cde
63.42 ± 0.17bcd
63.56 ± 0.44bcd
63.60 ± 0.06abcd
63.90 ± 0.12ab
64.04 ± 0.08a
63.82 ± 0.12abc
63.16 ± 0.72de
63.52 ± 0.17abcd
63.94 ± 0.06ab

เอนทาลป
(∆H, J/g)
3.02 ± 0.05cd
3.12 ± 0.18bcd
3.38 ± 0.08ab
3.29 ± 0.15abc
3.38 ± 0.26ab
3.52 ± 0.23a
3.33 ± 0.05abc
3.32 ± 0.35abc
3.42 ± 0.06ab
3.12 ± 0.42bcd
2.82 ± 0.05d
3.31 ± 0.16abc
3.17 ± 0.01bc

รีโทรกราเดชัน
อุณหภูมิ (Tr)
เอนทาลป
(องศาเซลเซียส)
(∆H, J/g) (ns)
45.23 ± 0.98b
1.49 ± 0.18
46.35 ± 0.02b
1.25 ± 0.09
b
46.42 ± 0.05
1.21 ± 0.04
46.30 ± 0.12b
1.60 ± 0.23
b
46.32 ± 0.07
1.32 ± 0.25
45.17 ± 2.51b
1.18 ± 0.06
46.57 ± 0.41b
1.39 ± 0.09
b
45.19 ± 2.54
1.32 ± 0.30
47.00 ± 0.05b
1.18 ± 0.19
b
45.67 ± 2.28
1.37 ± 0.28
46.88 ± 0.13b
1.40 ± 0.42
46.96 ± 0.06b
1.05 ± 0.08
a
49.85 ± 2.35
1.16 ± 0.19

a,b,…,d = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชือ่ มั่นรอยละ 95
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ภาคผนวก ง
นิยามศัพทลักษณะคุณภาพในการทดสอบทางประสาทสัมผัสของขาวแผนกรอบ (rice crackers)
ความแข็ง
ความกรอบ
กลิ่นเฉพาะของขนม
กลิ่นหืน
คุณลักษณะโดยรวม

หมายถึงปริมาณแรงที่ใชฟนหนากัดจนขนมแตก
ทดสอบโดยกัดดวยฟนหนา 1 ครั้ง
หมายถึงความเปราะของผลิตภัณฑ เมื่อเคี้ยวขนม
ทดสอบโดยเคีย้ วขนมในปาก
หมายถึง กลิ่นอันพึงประสงค ซึ่งเปนกลิ่นเฉพาะตัวของขนม
เมื่อเคี้ยวในปาก
หมายถึง กลิ่นไมพึงประสงค เกิดจากออกซิเดชันของไขมัน
เมื่อเคี้ยวในปาก
หมายถึงคุณลักษณะทุกดานของผลิตภัณฑ ทั้งความแข็ง ความกรอบ
กลิ่นเฉพาะตัวของผลิตภัณฑ กลิ่นหืนและรสชาติของผลิตภัณฑ
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แบบสอบถาม
ชื่อ…………………………………………………………………………….. ชุดที่……………………
ผลิตภัณฑ
ขาวแผนกรอบ (rice crackers)
วันที…
่ …………………
กรุณาชิมตัวอยางตอไปนี้ตามลําดับจากซายไปขวา แลวทําเครื่องหมาย ⏐พรอมกํากับรหัสตัวอยางบน
เสนตรงที่กําหนดใหในแตละลักษณะคุณภาพ
กรุณาบวนปากกอนชิมตัวอยางทุกครั้ง
รหัสตัวอยาง

……………

……………

……………

…………….

……………

ลักษณะคุณภาพ
ความแข็ง
นอย

มาก

นอย

มาก

ออน

เขม

ออน

เขม

ออน

เขม

ความกรอบ

กลิ่นเฉพาะของผลิตภัณฑ

กลิ่นหืน
คุณลักษณะโดยรวม

วิจารณ
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
-ขอบคุณคะ-
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ภาคผนวก จ

รูปผนวกที่ จ-1 ตัวอยางขาวเปลือกหอมมะลิที่ใชในการศึกษาวิจัย

รูปผนวกที่ จ-2 เครื่องสีขาว (K-1,Thailand)
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รูปผนวกที่ จ-3 เครื่องโมบดแบบคอน (hammer mill, Retsch, GmbH 5657 HAAN, Germany)

รูปผนวกที่ จ-4 เครื่องวัดความหนืดแบบรวดเร็ว (Rapid Visco Analyser, RVA, Newport
Scientific, Model RVA-4, Australia)
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รูปผนวกที่ จ-5 เครื่องวัดสี (colorimeter, Color-viewTM spectrophotometer, Model 9000, USA.)

รูปผนวกที่ จ-6 เครื่องยอยโปรตีน (digestion block, Gerhardt Kjeldatherm, Type TR, Germany)
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รูปผนวกที่ จ-7 ชุดวิเคราะหโปรตีน (distillation unit, Gerhardt, VAP 33, Germany)

รูปผนวกที่ จ-8 เครื่องเขยา (shaker, Gerhardt, LS 2/5 RO 2/5, Germany)
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รูปผนวกที่ จ-9 เครื่องวิเคราะหการเปลีย่ นแปลงเชิงความรอน (Differencial Scanning Calorimeter,
DSC, Pyris 1, USA.)

รูปผนวกที่ จ-10 เครื่องวิเคราะหเนื้อสัมผัส (Texture Analyzer, Scarsdale, Model TA-XT2I, Tex
Tech Corp, USA.)
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รูปผนวกที่ จ-11 หัววัดเนื้อสัมผัส (base set with Warner Brazer probe)

รูปผนวกที่ จ-12 เครื่องนวดสองแขน (two-arm mixer, King Machines, Thailand)
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รูปผนวกที่ จ-13 เครื่องรีดโด (roller, OFM FP-2, Thailand)

รูปผนวกที่ จ-14 ขาวแผนอบแหง (rice pellets)
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รูปผนวกที่ จ-15 ขาวแผนกรอบ (rice crackers)
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ภาคผนวก ฉ
การวิเคราะหทางสถิติ
ตารางผนวกที่ ฉ-1 การวิเคราะหทางสถิติปริมาณความชื้นของขาวสารที่ไดจากขาวเปลือก
หอมมะลิซึ่งเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิหอง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน
Source

Degree of
Sum of Square Mean Square
freedom (df)
(SS)
(MS)
Time
12
6.62
0.55
Error
26
0.57
0.02
Total
38
7.19
* แสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95

F value

Sig

25.10

< 0.0001*

ตารางผนวกที่ ฉ-2 การวิเคราะหทางสถิติปริมาณการดูดซึมน้ําของขาวสารที่ไดจากขาวเปลือก
หอมมะลิซึ่งเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิหอง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน
Source

Degree of
Sum of Square Mean Square
freedom (df)
(SS)
(MS)
Time
12
180.12
15.01
Error
26
320.88
12.34
Total
38
501
ns = ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชือ่ มั่นรอยละ 95

F value

Sig

1.22

0.32 (ns)
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ตารางผนวกที่ ฉ-3 การวิเคราะหทางสถิติคุณภาพการหุงตมในดานน้ําหนักของขาวสุกของขาวสาร
ที่ไดจากขาวเปลือกหอมมะลิซึ่งเก็บรักษาไวที่อุณหภูมหิ อง เปนระยะเวลา
0-12 เดือน
Source

Degree of
Sum of Square Mean Square
freedom (df)
(SS)
(MS)
Time
12
3.09
0.26
Error
26
5.51
0.21
Total
38
8.60
ns = ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชือ่ มั่นรอยละ 95

F value

Sig

1.21

0.32 (ns)

ตารางผนวกที่ ฉ-4 การวิเคราะหทางสถิติคุณภาพการหุงตมในดานปริมาตรของขาวสุกของ
ขาวสารที่ไดจากขาวเปลือกหอมมะลิซึ่งเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิหอง เปน
ระยะเวลา 0-12 เดือน
Source

Degree of
Sum of Square Mean Square
freedom (df)
(SS)
(MS)
Time
12
2.76
0.23
Error
26
5.51
0.21
Total
38
8.27
ns = ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชือ่ มั่นรอยละ 95

F value

Sig

1.09

0.41 (ns)
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ตารางผนวกที่ ฉ-5 การวิเคราะหทางสถิติปริมาณความชื้นของแปงขาวที่ไดจากขาวเปลือก
หอมมะลิซึ่งเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิหอง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน
Source

Degree of
Sum of Square Mean Square
freedom (df)
(SS)
(MS)
Time
12
4.28
0.36
Error
26
1.09
0.04
Total
38
5.37
* แสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95

F value

Sig

8.47

< 0.0001*

ตารางผนวกที่ ฉ-6 การวิเคราะหทางสถิติปริมาณโปรตีนในแปงขาวที่ไดจากขาวเปลือกหอมมะลิ
ซึ่งเก็บรักษาไวที่อุณหภูมหิ อ ง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน
Source

Degree of
Sum of Square Mean Square
freedom (df)
(SS)
(MS)
Time
12
0.22
0.02
Error
26
0.34
0.01
Total
38
0.56
ns = ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชือ่ มั่นรอยละ 95

F value

Sig

1.40

0.23 (ns)

ตารางผนวกที่ ฉ-7 การวิเคราะหทางสถิติปริมาณอะไมโลสในแปงขาวที่ไดจากขาวเปลือก
หอมมะลิซึ่งเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิหอง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน
Source

Degree of
Sum of Square Mean Square
freedom (df)
(SS)
(MS)
Time
12
73.79
6.15
Error
26
13.53
0.52
Total
38
87.31
* แสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95

F value

Sig

11.82

<0.0001*
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ตารางผนวกที่ ฉ-8 การวิเคราะหทางสถิติปริมาณน้ําตาลรีดิวซในแปงขาวที่ไดจากขาวเปลือก
หอมมะลิซึ่งเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิหอง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน
Source

Degree of
Sum of Square Mean Square
freedom (df)
(SS)
(MS)
Time
12
0.015
0.01 x 1o-1
Error
26
0.016
6.26 x 1o-4
Total
38
0.031
ns = ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชือ่ มั่นรอยละ 95

F value

Sig

2.00

0.07 (ns)

ตารางผนวกที่ ฉ-9 การวิเคราะหทางสถิติคาทีบีเอของแปงขาวที่ไดจากขาวเปลือกหอมมะลิซึ่งเก็บ
รักษาไวที่อุณหภูมหิ อง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน
Source

Degree of
Sum of Square Mean Square
freedom (df)
(SS)
(MS)
Time
12
0.49
0.02
Error
26
0.58
0.02
Total
38
1.07
ns =ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95

F value

Sig

1.84

0.09 (ns)
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ตารางผนวกที่ ฉ-10 การวิเคราะหทางสถิติคาสีแปงขาวที่ไดจากขาวเปลือกหอมมะลิซึ่งเก็บรักษา
ไวที่อุณหภูมหิ อง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน
Source

Degree of
freedom (df)

Sum of Square Mean Square
(SS)
(MS)

คาสวาง
1.55
18.59
12
Time
0.01
00.27
26
Error
Total
38
18.86
คาเขมของสี
Time
12
13.02
1.09
Error
26
0.18
0.01
Total
38
13.20
* แสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95

F value

Sig

148.76

<0.0001*

160.94

<0.0001*

ตารางผนวกที่ ฉ-11 การวิเคราะหทางสถิติกําลังการพองตัวของแปงขาวที่ไดจากขาวเปลือก
หอมมะลิซึ่งเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิหอง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน
Source

Degree of
Sum of Square Mean Square
freedom (df)
(SS)
(MS)
Time
12
12.79
1.07
Error
26
04.25
0.16
Total
38
17.04
* แสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95

F value

Sig

6.52

<0.0001*
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ตารางผนวกที่ ฉ-12 การวิเคราะหทางสถิติความสามารถในการละลายของแปงขาวที่ไดจาก
ขาวเปลือกหอมมะลิซึ่งเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิหอง เปนระยะเวลา 0-12
เดือน
Source

Degree of
Sum of Square Mean Square
freedom (df)
(SS)
(MS)
Time
12
35.30
2.94
Error
26
66.38
2.55
Total
38
101.67
ns = ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชือ่ มั่นรอยละ 95

F value

Sig

1.15

0.36 (ns)
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ตารางผนวกที่ ฉ-13 การวิเคราะหทางสถิติพฤติกรรมความหนืดของแปงขาวที่ไดจากขาวเปลือก
หอมมะลิซึ่งเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิหอง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน
Source
ความหนืดสูงสุด
Time
Error
Total
ความหนืดต่ําสุด
Time
Error
Total
การสูญเสียความหนืด
Time
Error
Total
ความหนืดสุดทาย
Time
Error
Total
การคืนตัว
Time
Error
Total
อุณหภูมิที่ความหนืดเริ่ม
เพิ่มขึ้น
Time
Error
Total

Degree of
freedom (df)

Sum of
Square (SS)

Mean Square
(MS)

F value

Sig

12
26
38

19433.52
02542.80
21976.32

1619.46
0097.80

16.56

<0.0001*

12
26
38

10509.35
01288.16
11797.51

875.78
049.54

17.68

<0.0001*

12
26
38

46388.69
00691.72
47080.42

3865.72
0026.60

145.30

<0.0001*

12
26
38

26926.08
01598.83
28524.91

2243.84
061.49

36.49

<0.0001*

12
26
38

3971.83
0484.30
4456.13

330.99
018.63

17.77

<0.0001*

12
26

456.50
090.48

38.04
03.48

10.93

<0.0001*

38

546.98
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* แสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
ตารางผนวกที่ ฉ-14 การวิเคราะหทางสถิติการเปลี่ยนแปลงเชิงความรอนแปงขาวทีไ่ ดจาก
ขาวเปลือกหอมมะลิซึ่งเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิหอง เปนระยะเวลา 0-12
เดือน
Source

Degree of
freedom (df)

Sum of Square Mean Square
(SS)
(MS)

อุณหภูมิการเกิด
เจลาติไนเซชัน
0.40
4.77
12
Time
0.12
3.03
26
Error
Total
38
7.81
เอนทาลปของการเกิด
เจลาติไนเซชัน
0.11
1.29
12
Time
0.04
1.02
26
Error
Total
38
2.31
อุณหภูมิการเกิด
รีโทรกราเดชัน
4.43
053.17
12
Time
1.90
049.31
26
Error
Total
38
102.47
เอนทาลปของการเกิด
รีโทรกราเดชัน
0.07
0.82
12
Time
0.05
1.18
26
Error
Total
38
2.00
* แสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
ns = ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชือ่ มั่นรอยละ 95

F value

Sig

3.41

0.004*

2.76

0.01*

2.34

0.03*

1.50

0.19 (ns)
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ตารางผนวกที่ ฉ-15 การวิเคราะหทางสถิติการเกิดรีโทรกราเดชันของแปงขาวที่ไดจากขาวเปลือก
หอมมะลิซึ่งเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิหอง เปนระยะเวลา 0-12 เดือน
Source

Degree of
Sum of Square Mean Square
freedom (df)
(SS)
(MS)
Time
12
1336.45
111.37
Error
26
1350.86
051.96
Total
38
2687.31
ns = ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชือ่ มั่นรอยละ 95

F value

Sig

2.14

0.05 (ns)

ตารางผนวกที่ ฉ-16 การวิเคราะหทางสถิติดานเนื้อสัมผัสของขาวแผนอบแหงและขาวแผนกรอบ
ที่ผลิตจากขาวเปลือกหอมมะลิซึ่งเก็บรักษาไวที่อุณหภูมหิ อง เปนระยะเวลา
0-12 เดือน
Source

Degree of
freedom (df)

Sum of Square Mean Square
(SS)
(MS)

ความแข็งของ
ขาวแผนอบแหง
02.18
0117.37
1
rep
01.48
0956.89
12
Time
53.77
13228.03
246
Error
Total
259
14302.29
ความแข็งของ
ขาวแผนกรอบ
109.16
0109.16
1
rep
13.94
0167.26
12
Time
5.04
1239.02
246
Error
Total
259
1515.44
* แสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
ns = ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชือ่ มั่นรอยละ 95

F value

Sig

2.18
1.48

0.14
0.13 (ns)

21.67
2.77

<0.0001
0.002*
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ตารางผนวกที่ ฉ-16 (ตอ) การวิเคราะหทางสถิติดานเนื้อสัมผัสของขาวแผนอบแหงและขาวแผน
กรอบที่ผลิตจากขาวเปลือกหอมมะลิซึ่งเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิหอง เปน
ระยะเวลา 0-12 เดือน
Source

Degree of
freedom (df)

Sum of Square Mean Square
(SS)
(MS)

ความเคนเฉือนของ
ขาวแผนอบแหง
6.25 x 10-6
1
rep
6.23 x 10-6
12
Time
1.24 x 10-3
1.04 x 10-4
246
Error
0.0200000
6.23x 10-5
Total
259
0.0200000
ความเคนเฉือนของ
ขาวแผนกรอบ
1.79 x 10-5
1
rep
21.100000
12
Time
4.9200000
5.02 x 10-5
246
Error
8.50 x 10-7
2.09 x 10-4
Total
259
2.77 x 10-4
* แสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
ns = ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชือ่ มั่นรอยละ 95

F value

Sig

0.10
1.66

0.75
0.08 (ns)

21.10
4.92

<0.0001
<0.0001*
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ตารางผนวกที่ ฉ-17 การวิเคราะหทางสถิติความหนาแนนและการพองตัวของขาวแผนกรอบที่
ผลิตจากที่ขาวเปลือกหอมมะลิซึ่งเก็บรักษาไวที่อุณหภูมหิ อง เปนระยะเวลา
0-12 เดือน
Source

Degree of
freedom (df)

Sum of Square Mean Square
(SS)
(MS)

ความหนาแนน
4.00 x 10-3
1
rep
3.70 x 10-4
12
Time
0.0400000
3.40 x 10-3
64
Error
0.1100000
0.02 x 10-1
Total
77
0.1500000
อัตราการพองตัว
00.62
1
rep
0.62
12
Time
0.28
03.30
64
Error
0.26
16.64
Total
77
20.56
ns = ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชือ่ มั่นรอยละ 95

F value

Sig

0.21
1.93

0.65
0.05 (ns)

2.40
1.06

0.13
0.41 (ns)
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ตารางผนวกที่ ฉ-18 การวิเคราะหทางสถิติดานประสาทสัมผัสของขาวแผนกรอบที่ผลิตจาก
ขาวเปลือกหอมมะลิซึ่งเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิหอง เปนระยะเวลา 0-12
เดือน
Source

Degree of
freedom (df)

Sum of Square Mean Square
(SS)
(MS)

ความแข็ง
1
28.18
rep
28.18
11
03.90
panel
42.94
6
06.06
Time
36.35
149
01.69
Error
251.73
Total
167
359.18
ความกรอบ
1
6.88
rep
006.88
11
1.88
panel
020.69
6
1.03
Time
006.19
149
1.80
Error
267.47
Total
167
301.24
กลิ่นเฉพาะของ
ผลิตภัณฑ
1
4.94
rep
004.94
11
8.33
panel
091.63
6
3.55
Time
021.30
149
1.34
Error
198.94
Total
167
316.82
*
แสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
ns = ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชือ่ มั่นรอยละ 95

F value

Sig

16.68
2.33
3.59

<0.0001
0.01
0.002*

3.83
1.05
0.57

0.052
0.41
0.75 (ns)

3.70
6.24
2.66

0.056
<0.0001
0.02*
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ตารางผนวกที่ ฉ-18 (ตอ) การวิเคราะหทางสถิติดานประสาทสัมผัสของขาวแผนกรอบที่ผลิตจาก
ขาวเปลือกหอมมะลิซึ่งเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิหอง เปนระยะเวลา 0-12
เดือน
Source

Degree of
freedom (df)

Sum of Square Mean Square
(SS)
(MS)

F value

Sig

1.56
42.21
0.56

0.21
<0.0001
0.76 (ns)

22.84
04.94
00.54

<0.0001
<0.0001
0.81 (ns)

กลิ่นหืน
1
0.81
rep
000.81
11
22.11
panel
243.22
6
0.29
Time
001.77
149
0.52
Error
078.04
Total
167
323.84
คุณลักษณะโดยรวม
1
34.93
rep
034.93
11
07.55
panel
083.08
6
00.77
Time
004.59
149
01.53
Error
227.80
Total
167
350.40
ns = ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชือ่ มั่นรอยละ 95
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยูที่ติดตอได

นางสาวนพมาศ พิมจุฬา
44 ซอยกุมภิล 6 ถนนกุมภิล ตําบลหวยจรเข อําเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 (034) 257114
50/1 หมู 1 ตําบลดานชาง อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี
72180 (035) 509569

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2544

สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 6 จากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร จังหวัดนครปฐม
ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร จังหวัดนครปฐม

