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This research was aim to study the influence of drying temperature, air velocity and solar
drying methods on bioactive compounds changing in parboiled germinated brown rice (PGBR).
Drying using a tray dryer was carried out at 5 different temperatures (40, 45, 50, 55 and 60˚C) and
at different air velocity (0.5 and 1.0 m/s) with an under-and overflow mode at the specific humidity
of 25 g H2O/kg dry air for the study of effect of drying temperature and air velocity. Solar tunnel
dryer and greenhouse solar dryer were subjected to study their drying influences on drying curve,
gamma aminobutyric acid (GABA) contents, anthocyanin contents, total phenolic contents (TPC)
and antioxidant capacity (via 2, 2 diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) and Ferric Reducing Ability Power
assay (FRAP)). The result of this study found that the temperature, air velocity and interaction
between temperature and air velocity affected the drying rate significantly (p≤0.05). Drying
condition performed at 60˚C and 1.0 m/s of air velocity was presented the highest drying rate
which consumpted 110 min for drying PGBR to the moisture content lower than 13%. While, drying
temperature, air velocity and their interaction had no effect on the GABA content, TPC, FRAP.
However, increasing in drying temperature significantly affected the anthocyanin contents and the
percentage of broken rice yield (BRY). Drying using a tray dryer at temperature higher than 55˚C
resulted the BRY was over the industry standard. The drying of PGBR including sun drying, solar
tunnel dryer and greenhouse solar dryer showed the drying time for 5, 4.5 and 4 h, respectively,
but the effect of these drying methods did not influence the GABA contents in dried GPBR (p>0.05).
However, the drying methods significantly affected (p≤0.05) the anthocyanin contents and
antioxidant capacity compared with drying under shade dry. It was found that dried GPBR using
solar tunnel dryer gave the lowest antioxidant capacity and resulted in an over amount of BRY.
Therefore, drying PGBR using greenhouse solar dryer is more suitable than unsanitary method of
sun drying.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ข้าวเป็นสินค้าส่งออกที่สาคัญของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยผลิตข้าวเปลือก
จานวน 31.6 ล้านตัน จัดเป็นประเทศผู้ผลิตข้าวอันดับที่ 6 ของโลก รองลงมาจากประเทศจีน อินเดีย
อินโดนีเซีย บังคลาเทศ และเวียดนาม ตามลาดับ อย่างไรก็ตามประเทศไทยจัดเป็นประเทศผู้ส่งออก
ข้าวอันดับที่ 2 ของโลกรองลงมาจากประเทศอินเดีย โดยในปี พ.ศ. 2558 มีปริมาณการส่งออกข้าว
9.79 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 155,912 ล้านบาท ตลาดข้าวที่สาคัญของประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน
ฟิลิปปินส์ เบนิน ไนจีเรีย และแอฟริกาใต้ เป็นต้น ชนิดของข้าวที่ส่งออกมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่
ข้าวขาว ข้าวนึ่ง และข้าวหอมมะลิ มีปริมาณการส่งออก 5.24, 2.31 และ 1.98 ล้านตัน ตามลาดับ
(สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, 2559)
ข้าวฮางงอก หรือข้าวเปลือกงอก (parboiled germinated brown rice) เป็นข้าวกล้องชนิด
หนึ่ ง ที่ ผ ลิ ต จากกระบวนการตามภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ของชาวไทยภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี
องค์ประกอบทางเคมีที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเนื่องจากไม่ผ่านการขัดสี ทาให้อุดมไปด้วยวิตามินต่างๆ
จากส่วนราข้าว ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น มีปริมาณของสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟี
นอลสู ง กว่ า ข้ า วกล้ อ งงอกและข้ า วกล้ อ ง (ปวี ณ า และประภั ส สร, 2555; Moongngarm และ
Saetung, 2010) นอกจากนี้ในกระบวนการงอกยังทาให้เกิดกรดแกมมาอะมิโนบิวทีริก หรือสารกาบา
(-aminobutyraric acid, GABA) ซึ่ง เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ไ ด้รับความสนใจอย่างมากใน
ปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากทาหน้าที่เป็นสารสื่อประสาททาให้เกิดการผ่อนคลายและนอน
หลับได้ง่าย และเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคต่างๆ เช่น โรคความดันโลหิต โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด
โรคเบาหวาน และช่ ว ยในการควบคุ ม น้ าหนั ก เป็น ต้ น (Chungcharoen และคณะ, 2014; Han,
2015) นอกจากนี้ข้าวฮางงอกยังมีใยอาหารที่ละลายน้าได้เพิ่มขึ้นสูงกว่าข้าวขาวและข้าวกล้อง ช่วยให้
การย่อยอาหารเป็นไปอย่างช้าๆ ทาให้อิ่มท้องนาน ไม่หิวง่าย ป้องกันและรักษาโรคเบาหวานได้ดี ช่วย
ให้ระบบขับถ่ายสะดวก ดูดซับไขมันและสารพิษออกจากร่างกาย ป้องกันมะเร็งลาไส้ใหญ่ (Jayadeep
และ Malleshi, 2011)
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ข้าวฮางงอกสามารถผลิตได้ทั้งจากข้าวเจ้า และข้าวเหนียว กรรมวิธีทั่วไปที่ใช้ในการผลิตข้าว
ฮางงอกคือนาข้าวเปลือกมาแช่น้า 12-24 ชั่วโมง แล้วนามาบ่มอีก 24-48 ชั่วโมง ให้เกิดการงอกของ
จมูกข้าวประมาณ 0.5-1.0 มิลลิเมตร แล้วจึงนาไปนึ่งจนสุก และนาไปผึ่งลมหรือตากแดดจนแห้งแล้ว
จึงสีด้วยเครื่องแบบกะเทาะเปลือก ซึ่งข้าวพันธุ์ที่นิยมนามาผลิตคือ ข้าวพันธุ์หอมมะลิเนื่องจากเป็น
ข้าวที่นิยมบริโภคและมีกลิ่นหอม นอกจากนี้ยังมีข้าวเจ้าหอมนิลที่เป็นข้าวที่มีสีม่วงเข้มที่ไ ด้รับการ
คัดเลือกและพัฒนาจนได้เป็นข้าวที่มี เมล็ดข้าวเรียว เมื่อหุง สุ กจะนุ่ม เหนียว หอม มีสีม่วงอ่อน นุ่ม
และมีกลิ่นหอมเช่นกัน คุณสมบัติที่สาคัญของข้าวเจ้าหอมนิลคือ มีโปรตีนสูงถึงร้อยละ 12.5 ปริมาณ
คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 70 ปริมาณอะไมโลสร้อยละ 16 และยัง ประกอบไปด้วยธาตุเหล็ก สัง กะสี
ทองแดง แคลเซียม และโพแทสเซียม ซึ่งสูงกว่าข้าวหอมมะลิ (อภิชาติ, 2554) นอกจากนี้สารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพที่สาคัญที่พบในข้าวเจ้าหอมนิล ได้แก่ สารประกอบแอนโทไซยานิน และสารในกลุ่มฟลาโว
นอยด์ (Pereira-Caro และคณะ, 2013) ซึ่งมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน โรคมะเร็งและชะลอความแก่ (Lazze และคณะ, 2004) นอกจากนี้
ข้าวฮางงอกที่ผลิตจากข้าวหอมนิลมีปริมาณแคโรทีนอยด์ น้าตาลรีดิวซ์ และความสามารถในการเป็น
สารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าข้าวฮางงอกที่ผลิตจากข้าวหลายสายพันธุ์ (Sadabpod และคณะ, 2010)
อย่ า งไรก็ ต ามในกระบวนการผลิ ต ข้ า วฮางงอกจะมี ก ารท าแห้ ง เพื่ อ ท าให้ ข้ า วมี ป ริ ม าณ
ความชื้นสุดท้ายไม่เกินร้อยละ 14 โดยน้าหนัก (สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ, 2555) ความร้อน
ที่ใช้ในการทาแห้งจะส่งผลต่อการลดลงของปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและความสามารถใน
การเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (เทวิ กา และ วรนุช, 2554) รวมไปถึง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
แอนโทไซยานิน (Furtado และคณะ, 1993) แต่ ไ ม่ส่ ง ผลต่อ การลดลงของสารกาบาเนื่ อ งจากไม่
สลายตัวที่อุณหภูมิต่ากว่า 100 องศาเซลเซียส (อรัญญา และคณะ, 2557) และในปัจจุบันจะทาแห้ง
ด้วยการตากแดด ซึ่ง ใช้ เวลานาน 1 วัน ท าให้มี โอกาสเกิ ดการปนเปื้ อนของเชื้อ จุลิ นทรีย์ และสิ่ ง
ปลอมปนทางกายภาพต่าง ๆ ได้ง่าย ไม่เหมาะสมกับลักษณะสินค้า ที่นิยมบริโภคเพื่อประโยชน์เชิง
สุข ภาพ อีก ทั้ งประเทศไทยโดยกระทรวงพลั ง งานได้มี ก ารส่ ง เสริ มการใช้ ระบบอบแห้ง พลัง งาน
แสงอาทิตย์ (solar dryer) ในการทาแห้งสินค้าเกษตร แต่การใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ใน
การทาแห้งข้าวฮางงอกนั้นยังไม่กว้างขวางนัก ซึ่งส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการขาดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลข้อดี ข้อเสียของการทาแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ต่อคุณภาพของข้าวฮางงอกยัง
มีจากัด ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อศึกษาสภาวะในการทาแห้งที่เหมาะสมต่อคุณภาพของข้าว
หอมนิลฮางงอกโดยเน้นศึกษาคุณภาพด้านสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและความสามารถในการเป็นสาร
ต้านอนุมูลอิสระ
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1.2.1 เพื่อศึกษาผลของกระบวนการผลิต ในขั้นตอน การแช่ การบ่ม และการนึ่ง ต่อการ
เปลี่ยนแปลงสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ได้แก่ สารกาบา แอนโทไซยานิน สารประกอบฟีนอลิ กทั้งหมด
และความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของข้าวหอมนิลฮางงอก
1.2.2 เพื่อศึกษาผลของสภาวะการทาแห้ง ด้วยเครื่องอบแห้งแบบถาด ได้แก่ อุณหภูมิ และ
ความเร็วลม ต่อพฤติกรรมการทาแห้ง การเปลี่ยนแปลงสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ความสามารถในการ
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระของข้าวหอมนิล ฮางงอก คุณภาพทางกายภาพ และคุณภาพด้านการหุงต้ม
ของข้าวหอมนิลฮางงอก
1.2.3 เพื่อศึกษาผลของการทาแห้งด้วยระบบอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์ ต่อพฤติกรรมการ
ทาแห้ง การเปลี่ยนแปลงสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
ของข้าวหอมนิลฮางงอก
1.3 สมมติฐานของงานวิจัย
1.3.1 สารกาบาเป็นสารประกอบที่ละลายน้าได้ ดังนั้นในขั้นตอนการแช่และการนึ่งอาจจะทา
ให้สารกาบาลดลง ในขณะที่สารกาบาสลายตัวที่อุณหภูมิสูง ดังนั้นขั้นตอนการทาแห้ง ที่อุณหภูมิต่า
กว่า 60 องศาเซลเซียสน่าจะไม่ส่งผลต่อปริมาณสารกาบา
1.3.2 สารประกอบแอนโทไซยานินที่พบมากในข้าวหอมนิลฮางงอก จะไม่เสถียรต่ออุณหภูมิ
และแสง ดังนั้นการอบแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิใน
ระหว่างการทาแห้งและมีการสัมผัสกับแสงอาทิตย์ในระหว่างการทาแห้ง น่าจะส่งผลต่อการสลายตัว
ของแอนโทไซยานิน
1.3.3 ความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของข้าวหอมนิลฮางงอกน่าจะขึ้นอยู่กับ
สารประกอบแอนโทไซยานินและสารประกอบฟีนอลิกซึ่งพบมากในข้าวหอมนิล ดังนั้นในการทาแห้งที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบแอนโทไซยานิน และสารประกอบฟีนอลิก น่าจะส่งผลต่อ
ความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของข้าวหอมนิลฮางงอก
1.4 ขอบเขตของการศึกษา
1.4.1 ข้าวพันธุ์ที่เลือกใช้ในงานวิจัยนี้ คือ ข้าวเจ้าพันธุ์หอมนิล
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1.4.2 ในการศึกษาผลของสภาวะการทาแห้ง ด้วยเครื่ องอบแห้ง แบบถาด ใช้เครื่องอบแห้ง
แบบถาด Hohenheim type high precision laboratory tray dryer ที่ Institute of Agricultural
Engineering in the Tropics and Subtropics, University of Hohenheim, Stuttgart, Germany
ทาการอบแห้งด้วยการให้ลมร้อนไหลผ่านด้านบนและด้านล่างของตัวอย่าง (over- and under flow
mode) โดยปัจจัยที่ศึกษาได้แก่ อุณหภูมิ และความเร็วลม ศึกษาอุณหภูมิที่ 40, 45, 50, 55 และ 60
องศาเซลเซียส และความเร็วลมที่ 0.5 และ 1.0 เมตรต่อวินาที ที่ความชื้นจาเพาะ 25 กรัมน้าต่อ
กิโ ลกรัม อากาศแห้ง ซึ่ง เป็ น ช่ว งอุ ณ หภู มิที่ มี ความใกล้ เคี ยงกั บอุ ณหภู มิใ นระบบอบแห้ ง พลั ง งาน
แสงอาทิตย์
1.4.3 ระบบอบแห้ง พลังงานแสงอาทิตย์ ที่ศึกษามี 2 ระบบ ได้แก่ ระบบอบแห้ง พลัง งาน
แสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลม (solar tunnel dryer) และระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือน
กระจก (greenhouse solar dryer) ศึกษาเปรียบเทียบกับการตากแดด (sun drying) และการทา
แห้งในที่ร่ม (shade drying)
1.4.4 คุณภาพของข้าวหอมนิลฮางงอกก่อนและหลังการทาแห้งที่ศึกษา ได้แก่ ปริมาณสารกา
บา แอนโทไซยานิน สารประกอบฟีนอลทั้งหมด ความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ จานวน
แบคทีเรียทั้งหมด จานวนยีสต์และรา และคุณภาพทางกายภาพ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.1 ข้าว
ข้าว (Oryza sativa L) เป็นพืชล้มลุกวงศ์ Poaceae สามารถเจริญได้ดีทั้งในเขตร้อนและ
อบอุ่น มีแหล่งกาเนิดจากทวีปเอเชีย ข้าวเป็นอาหารหลักของประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของโลก
โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียที่นิยมรับประทานข้าวเป็นอาหารประจาวันมากกว่าภูมิภาคอื่น ๆ
ของโลก ในปัจจุบันมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่เพาะปลูกทั่วโลก (Oil และคณะ,
2014) และการผลิตข้าวส่วนใหญ่อยู่ในเอเชียมากกว่าร้อยละ 90
2.1.1 โครงสร้างของเมล็ดข้าว
เมล็ดข้าวจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเรียกว่าแกลบ (hull หรือ husk) ทาหน้าที่ในการ
หุ้มเมล็ดข้าว อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเนื้อผล หรือผลแท้ หรือเป็นส่วนที่เรียกว่าข้าวกล้อง (true fruit
หรือ caryopsis หรือ brown rice) (แสดงดังภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 องค์ประกอบของเมล็ดข้าว
ที่มา: Chang และ Bardenas (1965)
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โดยมีรายละเอียดแต่ละส่วน ดังนี้ (อรอนงค์, 2550)
1. แกลบ แบ่ ง ออกเป็ น 6 ส่ ว น ได้ แ ก่ ส่ ว นที่ หุ้ ม เนื้ อ ผลด้ า นท้ อ ง เรี ย กว่ า เปลื อ กใหญ่
(lemma) ส่ ว นที่ หุ้ ม เปลื อ กด้ า นหลั ง เรี ย กว่ า เปลื อ กเล็ ก (palea) ส่ ว นของเซลล์ ผิ ว นอกที่ เ จริ ญ
(epidermal cell) เรียกว่า ขน ส่วนปลายของเปลือกใหญ่ที่งอกยาวออกมาเกินยอดดอก (apiculus)
เรียกว่า หาง ส่วนที่อยู่ระหว่างกลีบรองเมล็ดกับเปลือกใหญ่ เรียกว่า ขั้ว และกลีบรองเมล็ด
2. เนื้อผล หรือข้าวกล้อง แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ เยื่อหุ้มผล เยื่อหุ้มเมล็ด นิวซีลัส
(nucellus) และเยื่อชั้นแอลิวโรน (aleurone layer)
2.1.2 ข้าวหอมนิล
ข้าวหอมนิล (black jasmine rice) เป็นผลผลิตของศูนย์พันธุวิศวกรรม และ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาร่วมกับประเทศจีน แล้วนามาปลูก
ในประเทศไทยจนเกิดการกลายพันธุ์จากข้าวเหนียวเป็นข้าวเจ้า ผ่านการนามาผสมกับข้าวดอกมะลิ
และผ่านการคัดเลือกพันธุ์จนกลายเป็นพันธุ์ข้าวหอมนิล (ปาริชาติ และคณะ, 2557) ข้าวหอมนิลเป็น
พันธุ์ข้าวที่มีสีม่วงเข้ม มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแตกต่างจากข้าวชนิดอื่น ๆ ข้าวหอมนิล
เป็นข้าวพันธุ์ไม่ไวแสง ปลูกได้ตลอดทั้งปี มีอายุการเก็บประมาณ 95 วัน ลักษณะใบของต้นข้าวมีสี
เขียวเข้ม ลาต้นมีสีเขียวเข้มปนสีม่วง เมล็ดเรียวยาว เมื่อทาการกะเทาะเปลือกเป็นข้าวกล้องจะมี
ขนาดเมล็ดประมาณ 6.5 มิลลิเมตร และเมื่อนาไปหุงจะมีสีม่วงอ่อน และมีกลิ่นหอม
ข้าวหอมนิลเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีโปรตีนร้อยละ 12.5 มีสารต้านอนุมูลอิสระ
ที่วัดด้วยวิธี DPPH ประมาณ 293 ไมโครโมลต่อกรัม โดยในส่วนของเยื่อหุ้มเมล็ดที่มีสีม่วงดาประกอบ
ไปด้วยสารกลุ่มแอนโทไซยานิดินที่เป็นสีม่วงเข้ม (cyanidin) และสารสีชมพูอ่อน (peonidin) และ
สารโปรแอนโทไซยานิน (จุฑามาศ และเฉลิมพล, 2558) ซึ่งแอนโทไซยานินและโปรแอนโทไซยานิน ที่
พบในข้าวหอมนิลจัดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สามารถทางานได้ดีกว่าวิตามินอี และมีประโยชน์ต่อ
สุขภาพร่างกาย โดยสารโปรแอนโทไซยานินสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตและทาลายเซลล์มะเร็ง
(อริสรา และอรอุมา, 2550)
2.2 สารออกฤทธิท์ างชีวภาพทีพ่ บในข้าวหอมนิล
ข้าวหอมนิลจัดอยู่ในข้าวที่มีเมล็ดสีดา (black rice) เนื่องจากมีแอนโทไซยานินอยู่ในเยื่อหุ้ม
เมล็ดในส่วนของผิวเมล็ดจนถึงเยื่อหุ้มเมล็ดชั้นในซึ่งแอนโทไซยานินมีฤทธิ์ในการเป็นสารต้านอนุมูล
อิสระ (Plaitho และคณะ, 2013) นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งของสารอาหาร ได้แก่ วิตามินบี 1
(thaiamin) วิตามินบี 2 (ribloflavin) วิตามินบี 3 (naiacin) วิตามินบี 6 (pyridoxine) แคลเซียม
(calcium) สังกะสี (zinc) และโพแทสเซียม (potassium) (Chrispell และDavid, 1994) นอกจากนี้
เมื่อผ่านกระบวนการงอกแล้วจะทาให้มีสารกาบาเพิ่มขึ้น (Polthum และ Ahromrit, 2014)
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2.2.1 สารประกอบฟีนอลิกและความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมลู อิสระ
สารประกอบฟีนอลิกที่พบในข้าวสีดามีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมุลอิสระ มีโครงสร้างพื้นฐาน
ประกอบด้วยวงแหวนอะโรมาติก (aromatic ring) จานวนหนึ่งวงหรือมากกว่า และมีหมู่ไฮดรอกซิล
(hydroxyl group) อย่างน้อยหนึ่งหมู่ สารประกอบฟีนอลิกที่พบในข้าวสีดา ได้แก่ กรดฟีนอลิค
(phenolic acid) และ ฟลาโวนอยด์ (flavonoids) เป็นต้น (Tang และคณะ, 2016)
Sumczynski และคณะ (2016) ได้ศึกษาชนิดของสารประกอบฟีนอลที่พบในข้าวสีดาพบว่า
สารประกอบฟีนอลิกที่พบในข้าวสีดา ได้แก่ กรดแกลลิก (gallic acid) กรดโปรโตคาเทซูอิค
(protocatechuic acid) กรดวานิลลิก (vanillic acid) กรดคาเฟอิค (caffeic acid) กรดไซรินจิก
(syringic acid) กรดพาราคูมาริก (p-cumaric acid) และกรดเฟอรูริก (ferulic acid) สูตรโครงสร้าง
แสดงดังภาพที่ 2 โดยสารประกอบฟีนอลิกที่พบมากที่สุดได้แก่ กรดเฟอรูริก กรดโปรโตคาเทซูอิค
และกรดแกลลิก พบในปริมาณ 25.4, 21.0 และ 13.6 ไมโครกรัมต่อกรัม ตามลาดับ
R1

R1

R2

COOH

R2
R3

R3
Benzoic acid
Derivatives
Protocatechuic
Vannilic
Syringer
Gallic

CH=CH=COOH
OH

R1
H
CH3O
CH3O
OH

Substitutions
R2
R3
OH
OH
OH
H
OH
CH3O
OH
OH

Cinnamic acid
Derivatives
p-Coumaric
Caffeic
Ferulic

R1
H
H
CH3O

Substitutions
R2
OH
OH
OH

ภาพที่ 2 โครงสร้างของสารประกอบฟีนอลิกที่พบในข้าวสีดา
ที่มา: Liu (2004)
2.2.2 แอนโทไซยานิน (anthocyanins)
ข้าวหอมนิลประกอบด้วยแอนโทไซยานินหลัก 2 ชนิดได้แก่ Cyanidin 3-glucoside และ
Peonidin 3-glucoside แสดงโครงสร้างดังภาพที่ 3 โดยแอนโทไซยานินจะพบมากในส่วนของเยื่อหุ้ม
เมล็ดชั้นแอลิวโรน พบประมาณร้อยละ 1.36 และในส่วนของราข้าว พบประมาณร้อยละ 0.16
(Sadabpod และคณะ, 2014) ในข้าวหอมนิลมีปริมาณของ Cyanidin 3-glucoside ประมาณ
150.81 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม (Sutharut และSudarat, 2012)

R3
H
OH
H
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ภาพที่ 3 โครงสร้างของ Cyanidin 3-glucoside (ก) และPeonidin 3-glucoside (ข)
ที่มา: Hu และคณะ (2003)
Plaitho และคณะ (2013) ศึกษาปริมาณแอนโทไซยานินในข้าวไทย 3 สายพันธุ์ ได้แก่ ข้าว
เหนียวดา ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าวหอมนิล พบว่ามีปริมาณของแอนโทไซยานิน เท่ากับ 115, 25 และ
18 มิลลิกรัมไซยานิดินต่อ 100 กรัมสารแห้ง เช่นเดียวกันกับ Htwe และคณะ (2010) ศึกษาปริมาณ
ของแอนโทไซยานินในข้าว 2 สายพันธุ์ ได้แก่ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และข้าวหอมนิล พบว่ามีปริมาณ
แอนโทไซนานิน เท่ากับ 0.45 และ 29.77 มิลลิกรัมไซยานิดินต่อ 100 กรัมสารแห้ง
Sarma และคณะ (1997) รายงานว่าแอนโทไซยานินมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น การ
ที่มีหมู่ OH ในตาแหน่งที่ 3 ́ และ 4 ́ จะสามารถทาปฏิกิริยากับโลหะทาให้อยู่ในรูปที่เสถียรได้
ในขณะที่ถ้าพีเอชอยู่ระหว่าง 2-4 จะทาให้เกิดปฏิกิริยากับโลหะได้ทาให้อยู่ในรูปของฟลาวาเลี่ยมแคท
ไอออน นอกจากนี้ยงั พบว่าจานวนของตาแหน่งเมททอกซิลจะส่งผลต่อความไวในการต้านอนุมูลอิสระ
แอนโทไซยานินที่เป็นชนิด Cyanidin 3-glucoside และ Delphinidin 3-glucoside จะมี
ความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระได้ดี (ยุพาพร, 2547)
2.2.3 กรดแกมมาอะมิโนบิวทีรกิ (-aminobutyric acid)
ข้าวที่อยู่ในระหว่างการงอกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่น้าเข้าสู่เมล็ด น้าจะเข้าไปกระตุ้น
เอนไซม์ภายในเมล็ดข้าว เพื่อเตรียมสารอาหารให้พร้อมสาหรับการงอก โดยการย่อยคาร์โบไฮเดรตให้
เป็นโมเลกุลเล็กลงด้วยเอนไซม์อะไมเลส ได้เป็นโอลิโกแซคคาร์ไรด์และน้าตาล ย่อยโปรตีนให้เป็น
กรดอะมิโนและเปปไทด์ และพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของกรดแกมมาอะมิโนบิวทีริก (-aminobutyric
acid, GABA) หรือที่รู้จักกันดีในชื่อสารกาบาเพิ่มขึ้นถึง 10 เท่า (ทัศนีย์, 2553) กาบาเป็นกรดอะมิโน
ประเภทที่ไม่เป็นส่วนประกอบของโปรตีนพบได้ทงั้ ในพืชและสัตว์ มีโครงสร้างแสดงดังภาพที่ 4 สาร
กาบามีส่วนประกอบของหมู่คาร์บอกซิลและหมู่อะมิโน ซึ่งเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของโปรตีน แต่
สารกาบาไม่พบในโปรตีนทั่วไป
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O
H2N
OH+
ภาพที่ 4 โครงสร้างทางเคมีของกาบา
ที่มา: Hayat และคณะ (2014)
สารกาบาเกิดจากกระบวนการสลายหมู่คาร์บอกซิล (decarboxylation) ของกรดกลูตามิก
(glutamic acid) โดยเอนไซม์กลูตาเมต (glutamic acid decarboxylase: GAD) (แสดงดังภาพที่ 5)
ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่เมล็ดข้าวเริ่มกระบวนการงอก ซึ่งช่วงนี้จะมีสารกาบามาก และจะลดลงจนหายไป
เมื่อเมล็ดข้าวได้สร้างใบและรากออกมา อีกทั้งยังมีงานวิจัยที่ศึกษาปริมาณของกาบาที่เพิ่มขึ้นหลังจาก
เมล็ดข้าวเกิดการงอกจากข้าวสายพันธุ์ต่างๆ (ตารางที่ 1) จะเห็นว่าเมื่อผ่านกระบวนการงอกแล้วข้าว
ทุกพันธุ์จะมีปริมาณสารกาบาที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่า ซึ่งสารกาบานี้มีบทบาทเป็นสารสื่อประสาท
(neurotransmitter) ในระบบประสาทส่วนกลาง และทาหน้าที่รักษาสมดุลในสมอง ช่วยทาให้สมอง
เกิดการผ่อนคลายและนอนหลับสบาย อีกทั้งยังสามารถป้องกันการเจริญของเซลล์มะเร็ง และโรคอัล
ไซเมอร์ได้ (Komatsuzaki และคณะ, 2005)
(-aminobutyric acid,
GABA

Glutamic acid

Glutamic acid
decarboxylase
ภาพที่ 5 กระบวนการสร้างกาบา
ที่มา: Jorgensen (2005)

GAD

มัณฑนา (2555) พบว่ากาบาทาหน้าที่รักษาสมดุลของระบบสมองช่วยให้เกิดการผ่อนคลาย
นอนหลับง่าย และยังกระตุ้นการผลิตฮอร์โมน HGH (Human growth hormone) ที่ช่วยในการ
เจริญเติบโต จึงมีการใช้สารกาบาเพื่อบาบัดโรคต่างๆ เช่น โรควิตกกังวล โรคนอนไม่หลับ เป็นต้นและ
นิยมบริโภคผลิตภัณฑ์ตามธรรมชาติที่มีสารกาบาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีการเติมสารกาบาลงไปเพื่อให้
ผู้บริโภคได้รับอย่างเพียงพอ เช่นเดียวกันกับการศึกษาของ Kim และคณะ (2015) ได้มีการนาสารกา
บามาใช้ในการในการรักษาโรควิตกกังวล เพื่อลดความเครียด เป็นต้น
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ตารางที่ 1 ปริมาณกาบาในข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอกหรือข้าวฮางงอก
ผู้วิจัย

พันธุ์ข้าว

Komatsuzaki และคณะ (2007)
วรัมพร และคณะ (2555)
Chungcharoen และคณะ (2012)
Wei และคณะ (2013)

Haiminori
ข้าวหอมนิล
ขาวดอกมะลิ 105
Hai7, Xs110,
Biyuzaonuo
ปทุมธานี 1

7.30 ± 2.05
4.56 ± 1.13
4.20 ± 0.30
11.99± 2.27

24.90 ± 4.0
17.42 ± 0.54
25.90 ± 27.3
32.08 ± 3.76

1.56 ± 0.04

23.19 ± 1.39

ขาวดอกมะลิ 105

2.60 ± 0.1

11.90 ± 0.6

Thuwapanichayanan และคณะ
(2015)
Wunjuntuk และคณะ (2016)

ปริมาณกาบาในข้าว
กล้อง
(มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม)

ปริมาณกาบาในข้าว
กล้องงอก/ข้าวฮางงอก
(มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม)

Roohinejad และคณะ (2009) พบว่าการบริโภคข้าวกล้องงอกทาให้ได้รับสารกาบามากกว่า
ข้าวกล้องปกติ ซึ่งสามารถป้องกันการทาลายสมองเนื่องจากสารเบตาอไมลอยด์เปปไทด์ (betaamyloid peptide) ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ ดังนั้น จึงได้มีการนาสารกาบามาใช้ในวงการ
แพทย์เพื่อการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบประสาทต่าง ๆ หลายโรค เช่น โรควิตกกังวล โรคนอนไม่หลับ
โรคลมชัก เป็นต้น เป็นไปในทางเดียวกันกับผลการทดลองของ บุษยา (2553); ภคินี และคณะ
(2556) ที่ระบุว่าข้าวกล้องงอกที่ประกอบด้วยสารกาบา มีผลช่วยลดความดันโลหิต ลด LDL (low
density lipoprotein) ลดอาการอัลไซเมอร์ ลดน้าหนัก ทาให้ผิวพรรณดี และใช้บาบัดโรคเกี่ยวกับ
ประสาทส่วนกลาง นอกจากนี้ผลงานวิจัยของ Hiroshi (2005) พบว่าข้าวกล้องงอกนั้นมีคุณประโยชน์
มากมายหนึ่งในนั้นคือ กาบา ที่เป็นสารสื่อประสาทมีการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทางานของ
สมอง มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง และเป็นตัวเร่งกิจกรรมในการเผาผลาญไขมันของร่างกาย
2.3 ข้าวฮางงอก (parboiled germinated brown rice)
การผลิตข้าวฮางงอกเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับการ
สืบทอดต่อกันมายาวนานกว่า 200 ปี (วลัยพร และสุนีย์, 2552) มีการผลิตในระดับครัวเรือน ขยาย
ขนาดการผลิตสู่ชุมชน แต่ยังแพร่หลายอยู่แค่ในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีกระบวนการผลิต
ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน กระบวนการผลิตข้าวฮางงอกประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
ทาความสะอาดข้าวเปลือก เพื่อแยกสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดข้าว เช่น เศษฝาง หิน ดิน โดย
ใช้การล้างน้า นอกจากจะสามารถกาจัดสิ่งสกปรกได้แล้วยังสามารถแยกข้าวเปลือกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์
เช่น เมล็ดข้าวท้องไข่ ข้าวเมล็ดลีบ ข้าวเมล็ดอ่อน ซึ่งเมล็ดข้าวลักษณะดังกล่าวจะมีน้าหนักเบากว่า
เมื่อล้างน้าจึงลอยอยู่บนผิวน้า ทาให้กาจัดออกได้ง่าย
นาข้าวเปลือกแช่น้าเพื่อให้น้าซึมผ่านเข้าสู่เนื้อเมล็ดจนอิ่มตัว ยกข้าวเปลือกที่ผ่านการแช่น้า
แล้วออกมาบ่มอีก 24-48 ชั่วโมง เพื่อให้จมูกข้าวงอกออกมา 0.5-1 มิลลิเมตร โดยใช้กระสอบป่าน
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คลุมทับ รดน้าทุก 3-4 ชั่วโมง การงอกของข้าวจะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาชีวเคมี มีสารอาหารหลาย
ชนิดเพิ่มขึ้นและเพิ่มในปริมาณหลายเท่า ข้าวฮางงอกมีปริมาณกรดแกมมาอะมิโนบิวทีริก หรือกาบา
(-aminobutyric acid, GABA) ในปริมาณสูงกว่าข้าวที่ไม่เกิดการงอก (เยาวพา และพัชริน, 2553;
Rattanasena และ Bussaman, 2013)
นาข้าวเปลือกมาล้างทาความสะอาดเพื่อกาจัดกลิ่นที่เกิดจากการหมัก หลังจากนั้นนามาใส่ใน
หวด แล้วนึ่งให้ข้าวสุกนาน 30-40 นาที เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณข้าวเต็มเมล็ดหลังจากการสี นึ่งจน
เมล็ดข้าวแตกและมีเจลเคลือบผิวทั่วทั้งเปลือก ขั้นตอนนี้ช่วยลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์และทาลายไข่
มอดด้วย (อรอนงค์, 2550) โดยการนึ่งนั้นจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในข้าวเปลือก ดังนี้
ข้าวเปลือกจะมีความชื้นที่สูงขึ้นจากการควบแน่นของไอน้า จะได้รับสารอาหารที่เพิ่มขึ้นจาก
สารอาหารบางตัวที่ละลายได้ในน้า ทาให้เมล็ดข้าวเกิดเจลาติไนซ์ ทาให้ข้าวพองตัวเต็มเมล็ดและช่วย
ในการประสานรอยแตกร้าวภายในส่วนเนื้อของเมล็ด เปลือกชั้นในที่หุ้มเนื้อเมล็ดจะนิ่มขึ้นและติด
แน่นกับเนื้อในเมล็ด ทาให้เนื้อเยื่อชั้นนี้แยกออกจากกันยากในขั้นตอนการกะเทาะ หรือการสีเปลือก
และเป็นการหยุดการงอกของข้าวเปลือก ทาลายสปอร์ของเชื้อรา ไข่แมลง ตัวอ่อนของแมลง และ
ทาลายเอนไซม์ ทาให้เก็บข้าวฮางงอกได้นานขึ้น
นาข้าวที่ผ่านการนึ่งแล้วมาตากให้แห้ง 1 แดด และผึ่งลมอีก 2 วัน จนข้าวแห้งสนิท
ถ้าไม่มีแดด หรือฝนตกจะใช้พัดลมเป่าเพื่อให้แห้งเร็วขึ้น การทาแห้งจะทาให้จมูกข้าวที่งอกหุบเข้าไป
ในเปลือกเช่นเดิมเมื่อข้าวแห้ง โดยการทาแห้งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความชื้นในเมล็ดข้าวให้เหมาะสม
ต่อการสี และการเก็บรักษา โดยความชื้นที่เหมาะสมนั้นจะไม่เกินร้อยละ 14
พักข้าวประมาณ 7 วัน วัตถุประสงค์เพื่อให้มีการปรับสภาพ เกิดการกระจายความชื้น และ
ปรับอุณหภูมิในเมล็ดข้าวให้สม่าเสมอ นามาสีและควรสีกะเทาะเพียงเอาเปลือกออกเท่านั้น ไม่ขัดขาว
เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์อย่างเต็มเมล็ด
Sareepuang และคณะ (2008) ศึกษาผลของอุณหภูมิในการแช่ข้าวต่อสมบัติเชิงกายภาพ
เคมี และคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105 เมื่อหุงสุก โดยศึกษาอุณหภูมิในการแช่ 3 ระดับ ได้แก่
40, 50 และ 60 องศาเซลเซียส ทาแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จากการทดลองพบว่าการแช่
ข้าวที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ทาให้คุณภาพของข้าว และการยอมรับของผู้บริโภคสูงที่สุด
ขนิษฐา (2555) ศึกษาการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวฮางงอกโดยใช้ข้าวพันธุ์ ขาวดอกมะลิ
105 แช่น้าที่อุณหภูมิต่างกัน 3 ระดับ ได้แก่ 30, 35 และ 40 องศาเซลเซียส บ่มข้าวให้งอกด้วยเวลา
ต่างกันที่ 14, 24 และ 36 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส จากผลการทดลองสรุปได้ว่าสภาวะที่
เหมาะสมในการผลิตข้าวฮางงอกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 คือ การแช่ข้าวที่อุณหภูมิ 32.72 องศา
เซลเซียส และบ่มข้าวนาน 28.01 ชั่วโมง
วรัมพร และคณะ (2555) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีในข้าวกล้อง 3 ชนิด ได้แก่ ข้าว
หอมนิล ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และข้าวเหนียวดา พบว่าเมื่อผ่านการงอกข้าวทั้ง 3 สายพันธุ์มี
ปริมาณกาบา และวิตามิน B1 เพิ่มขึ้น ข้าวที่มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดคือข้าวเหนียวดา
ในขณะที่ข้าวที่มีปริมาณกาบาสูงที่สุดหลังจากการงอกคือข้าวหอมนิล มีกาบาเท่ากับ 17.42 มิลลิกรัม
ต่อ 100 กรัม
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อรัญญา และคณะ (2557) ศึกษาผลของการนึ่งต่อสารกาบาและสมบัติเชิงกายภาพและเคมี
ของข้าวฮาง และข้าวฮางงอกสีดา จากข้าว 2 สายพันธุ์ คือ ข้าวหอมนิล และข้าวเหนียวดา โดยนึ่ง
ข้าวที่อุณหภูมนิ ้าเดือด กาหนดเวลาในการนึ่ง 3 ระดับ ได้แก่ 30, 60 และ 90 นาที ผลการศึกษา
พบว่า ระยะเวลาในการนึ่งส่งผลต่อการลดลงของปริมาณกาบาในข้าวฮางงอกทั้ง 2 สายพันธุ์ การนึ่ง
โดยใช้เวลานาน 90 นาที ทาให้ตรวจไม่พบสารกาบา ทั้งนี้เนื่องจากกาบาเป็นสารที่ละลายน้าได้ อาจ
ทาให้สลายไปในขั้นตอนการนึ่ง
กรรณิการ์ และคณะ (2559) ศึกษาวิธีการเตรียมและการอบแห้งต่อสมบัติทางกายภาพและ
เคมีของข้าวฮางงอกจากข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 โดยหลังจากขั้นตอนในการนึ่ง นาข้าวมาแช่
อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส และแช่เยือกแข็งที่ -20 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นนามาทาแห้ง 2 วิธี
ได้แก่ เครื่องอบแห้งแบบถาดที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส และเครื่องอบแห้งแบบอินฟราเรด นาน 2
ชั่วโมง ผลการศึกษาพบว่า การแช่เย็นแล้วนามาอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบอินฟราเรดมีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลทั้งหมดสูงที่สุด เท่ากับ 115.51 มิลลิกรัมกรดแกลลิกต่อ 100 กรัมน้าหนักแห้ง
Hu และคณะ (2017) ศึกษาผลของการนึ่งต่อการเปลี่ยนแปลงสารพฤกษเคมี ความสามารถ
ในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และสมบัติเชิงกายภาพเคมีในข้าวพันธุ์ Anhui 02 โดยกาหนดเวลาที่
ใช้ในการนึ่ง 4 ระดับ ได้แก่ 2, 5, 10 และ 15 นาทีด้วยเครื่องนึ่งไฟฟ้า จากการทดลองพบว่า ปริมาณ
vanillic และ p-coumaric acid มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อนึ่งไม่เกิน 5 นาที
ข้าวเปลือกที่เพาะจนงอกจะมีสารอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ ไฟเบอร์ และกลิ่นหอมจากเปลือก
มาเคลือบที่เมล็ดข้าวเพิ่มขึ้น จึงทาให้ข้าวฮางงอกมีสารอาหารมากกว่าข้าวกล้องงอก มีคุณค่าทาง
โภชนาการสูงกว่าธัญพืชทั้งหลาย ช่วยให้สุขภาพแข็งแรงและสมดุล เพิ่มภูมิต้านทาน ลดการอักเสบ
ช่วยป้องกันเชื้อโรคหรือโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคได้ดี เช่น ความดัน เบาหวาน ไขมันสูง โรคหัวใจ
โรคอ้วน ไขข้ออักเสบ โรคไต โรคเกี่ยวกับประสาทและสมอง ความจาเสื่อม การแก่เกินวัย โรคมะเร็ง
ชนิดต่างๆ (Tortayeva, 2005; Wunjuntuk และคณะ, 2016)
2.4 การทาแห้ง (Drying)
การทาแห้งเป็นหนึ่งในวิธีการถนอมอาหาร โดยอาศัยการดึงน้าออกเพื่อลดความชื้นของ
อาหาร และค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ (water activity, aw) เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และ
การทางานของเอนไซม์ที่ส่งผลให้อาหารเกิดการเน่าเสีย โดยวัตถุประสงค์ของการทาแห้งเพื่อยืดอายุ
การเก็บรักษา ทาให้อาหารปลอดภัย ทาให้อาหารมีน้าหนักเบา หรือสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางเลือก
ของผู้บริโภคมากขึ้น การทาแห้งมีหลากหลายวิธี โดยแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป เช่น
การใช้ลมร้อนเป็นวิธีการทาแห้งโดยทั่วไป ทาได้โดยการตากแดด หรือใช้เครื่องทาแห้งลมร้อนแบบ
ต่าง ๆ ได้แก่ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบอบแห้งแบบถาด แบบอุโมงค์ แบบฟลูอิดไดซ์
เบด แบบพ่นฝอย เป็นต้น ซึ่งการทาแห้งจะทาให้อาหารเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและ
องค์ประกอบทางเคมีที่สาคัญเช่น การหดตัว การสูญเสียสารหอมระเหย สี และคุณค่าทางโภชนาการ
เป็นต้น (ชาลีดา, 2555)
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2.4.1 การทาแห้งด้วยการตากแดด (sun drying)
การตากแดดเป็นการใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นวิธีที่เก่าแก่ที่สุดและใช้กัน
มาเป็นเวลานาน โดยการนาอาหารไปตากให้แห้งด้วยแสงอาทิตย์ แต่อาหารที่ตากแห้งที่ได้มักมีการ
ปนเปื้อนของจุลินทรีย์สูงและอาจมีความชื้นเหลืออยู่สูงมากซึ่งถ้าเก็บไว้นานอาจจะเสียได้ง่าย การทา
แห้งด้วยวิธีนี้ต้องควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการทาแห้งเป็นอย่างดี เช่น ขนาดของชิ้นอาหาร เวลา
ในการทาแห้ง อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมและฤดูกาล เป็นต้น
การตากแดด ประสบปัญหามากมาย ทั้งความไม่แน่นอนของธรรมชาติ และบางครั้งยังอาจ
ก่อให้เกิดความไม่สะอาดของผลผลิต หรือวัตถุดิบ เช่น ฝุ่นละออง แมลงวัน เชื้อโรคต่างๆ ดังนั้น การ
พยายามหาเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ เพื่อช่วยลดปัญหาดังกล่าว ก็ถูกพัฒนาขึ้น ในรูปของระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอบแห้งพืชผลทางการเกษตร และลดความเสียหายใน
การตากแห้งโดยอาศัยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์เป็นหลัก
2.4.2 ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (solar dryer)
ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีการใช้งานในประเทศ คือระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลม (solar tunnel dryer) และระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือน
กระจก (greenhouse solar dryer) หรือเรียกว่า พาราโบลาโดม
ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลม (แสดงดังภาพที่ 6) ประกอบไปด้วย แผ่น
กระจกที่ปกคลุมอยู่ด้านบนอาศัยพลังงานความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์ที่ส่องผ่านกระจก โดยมีพัดลม
ระบายอากาศซึ่งทางานด้วยโซลาร์เซลล์ (solar cell) ช่วยระบายอากาศร้อนให้ทั่วถึง อากาศจะผ่าน
ส่วนที่ทาสีดาซึ่งเป็นส่วนที่กักเก็บความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์ที่ส่องผ่านกระจกมา (solar
collector) กลายเป็นอากาศร้อนพัดผ่านผิวหน้าของอาหารที่มีความชื้นที่วางอยู่ในส่วนของถาดที่
สามารถเปิดเข้าออกได้ (drying tunnel) และอากาศชื้นจะถูกกาจัดออกไปทางส่วนท้ายของเครื่องอบ
ทาให้ผลิตภัณฑ์แห้ง
ทางออกของอากาศ

ส่วนอบแห้งผลิตภัณฑ์
ส่วนแผงรับแสงอาทิตย์
ทางออกของอากาศ

พัดลม
ทางเข้าของอากาศ

รางโลหะ
แผงโซลาร์เซลล์

ภาพที่ 6 ส่วนประกอบระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลม
ที่มา: Esper (1995)
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Schirmer และคณะ (1995) ทดลองใช้ระบบอบแห้ง พลัง งานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลมใน
การตากกล้วยน้าว้าเปรียบเทียบกับการตากแดด พบว่าสามารถอบกล้วยได้ครั้ง ละ 300 กิโลกรัม
อุณ หภู มิภ ายในเครื่อ งอบอยู่ร ะหว่ าง 40-65 องศาเซลเซี ยส และพบว่ าการอบแห้ ง นี้ สามารถลด
ระยะเวลาลงได้จากการใช้แสงแดดปกติที่ต้องใช้เวลาถึง 5-7 วัน เหลือเพียง 3-5 วัน และให้สี กลิ่น
รสชาติที่ดี
Bala และคณะ (2003) ทดลองใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลมในการทา
แห้งแอปเปิลสไลด์หนา 0.5 เซนติเมตรเปรียบเทียบกับการตากแดด โดยเรียงชิ้นแอปเปิลให้เป็นการ
ทาแห้งชั้นบางพบว่า ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลมสามารถอบแอปเปิลสไลด์ได้ครั้ง
ละ 150 กิโลกรัม อุณหภูมิภายในเครื่องอบอยู่ระหว่าง 34.1-64 องศาเซลเซียส และเมื่อเปรียบเทียบ
ความชื้นสุดท้ายของผลิตภัณฑ์เมื่ออบไป 20 ชั่วโมง พบว่าการตากด้วยระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลมแอปเปิลสไลด์มีความชื้นร้อยละ 14.13 จากความชื้นเริ่มต้นร้อยละ 87.32
ในขณะที่การทาแห้งด้วยการตากแดดแอปเปิลสไลด์มีความชื้นร้อยละ 21.52 ทั้งนี้เนื่องจากการตาก
แดดมีอัตราการทาแห้งที่ต่ากว่าระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลม
Hossain และ Bala (2007) ทดลองใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลมใน
การทาแห้งพริกสดสีแดงและสีเขียวเปรียบเทียบกับการตากแดด เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทาแห้ง สี
และความเผ็ดของพริกหลังจากการทาแห้งด้วยสองวิธีข้างต้น พบว่าสามารถอบพริกได้ครั้งละ 80
กิโลกรัม การทาแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลมช่วยลดระยะเวลาการทาแห้ง
ในพริกแดงและพริกเขียวได้โดยใช้เวลาในการทาแห้ง 20 และ 22 ชั่วโมงตามลาดับ ในขณะที่การตาก
แดดใช้เวลา 32 และ 35 ชั่วโมงตามลาดับ และพบว่าพริกแดงและพริกเขียวที่อบด้วยระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลมมีค่าสีและค่าความเผ็ดที่ดีกว่าการตากแดดตามธรรมชาติ
ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก (แสดงดังภาพที่ 7) อาศัยหลักการเรือน
กระจกเมื่อแสงจากดวงอาทิตย์ส่องผ่านมายังกระจกเข้าไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่วางไว้ด้านใน จะเกิดการ
ดูดกลืนแล้วเปลี่ยนเป็นความร้อน โดยที่วัสดุภายในโรงเรือนจะแพร่รงั สีอินฟราเรดให้แก่ผลิตภัณฑ์ แต่
ไม่สามารถแพร่ผ่านออกมาได้ทาให้อากาศในเรือนกระจกร้อนขึ้นและเกิดการถ่ายเทความร้อนให้แก่
ผลิตภัณฑ์ โดยอุณหภูมิของระบบอบแห้งนี้อยู่ระหว่าง 40-60 องศาเซลเซียส
Janjai และคณะ (2009) ทาการศึกษาการใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือน
กระจกในการทาแห้งเนื้อลาไยและกล้วยตาก พบว่าอุณหภูมิภายในเครื่องอบอยู่ระหว่าง 31-58 องศา
เซลเซียส และ 30-60 องศาเซลเซียส ตามลาดับ จากการทดลองพบว่าอัตราการทาแห้งของระบบ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์มีอัตราการทาแห้งที่สูงกว่าการแดด ทาให้ใช้ระยะเวลาในการทาแห้งน้อย
กว่าโดยในการอบแห้งเนื้อลาไยสามารถลดระยะเวลาการทาแห้งจากการตากแดดแบบธรรมชาติที่ใช้
เวลา 5-6 วัน เหลือ 3 วัน และการทาแห้งกล้วยตากสามารถลดระยะเวลาการทาแห้งจากการตาก
แดดแบบธรรมชาติที่ใช้เวลา 5-6 วัน เหลือระยะเวลาการทาแห้ง 3 วัน
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โซลาร์เซลล์

เครื่องเผาไหม้แก๊ส

โรงคลุมเครื่องเผาไหม้แก๊ส
พัดลมเสริมกระแสสลับ
พัดลมกระแสตรง
แผ่นโพลีคาร์บอเนต
โครงหลังคารูปพาราโบลา
ประตูทางเข้า

ประตูด้านหลัง
ท่ออากาศเข้า
ตะแกรงวางผลิตภัณฑ์
พื้นคอนกรีต

ช่องอากาศเข้า

ช่องอากาศเข้า

ภาพที่ 7 ส่วนประกอบของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก
ที่มา: เสริม (2555)
Janjai และคณะ (2011) ศึกษาการทาแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่
ในประเทศลาวเพื่ออบกล้วย พริก และเมล็ดกาแฟ พบว่าสามารถอบกล้วยได้ครั้งละ 1,000 กิโลกรัม
พริกสดครั้งละ 300 กิโลกรัม และเมล็ดกาแฟครั้งละ 2,000 กิโลกรัม โดยการใช้ระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกสามารถลดระยะเวลาในการทาแห้งได้เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการทาแห้ง
ด้วยการตากแดดตามธรรมชาติ โดยใช้เวลา 7, 5 และ 4 วัน ตามลาดับ เหลือระยะเวลาในการทาแห้ง
5, 3 และ 2 วัน ตามลาดับ
Kaewkiew และคณะ (2012) ทาการศึกษาการใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
เรือนกระจก (ขนาด 8.00x20.00 เมตร) ในการทาแห้งพริก พบว่าสามารถอบพริกได้ครั้งละ 500
กิโลกรัม ใช้ระยะเวลาในการทาแห้ง 3 วันทาให้ผลิตภัณฑ์มีความชื้นสุดท้ายร้อยละ 9 ในขณะที่การ
ตากแดดใช้ระยะเวลาในการทาแห้ง 5 วัน
2.5 จลนพลศาสตร์การทาแห้ง (drying kinetic)
จลนพลศาสตร์มีประโยชน์ต่อการทานายปริมาณความชื้น หรือระยะเวลาในการอบแห้ง โดย
อาศัยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ซึ่งแบบจาลองนี้เป็นเครื่องมือสาคัญในการออกแบบระบบการ
อบแห้ง เนื่องจากสามารถบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเปลี่ยนแปลงมวลสาร และความร้อน
ที่เกิดขึ้นในระหว่างการอบแห้งตลอดจนการหาสภาวะการอบแห้งที่เหมาะสมของกระบวนการอบแห้ง
แบบต่างๆ ได้ดี
การถ่ายเทความร้อนและมวลในกระบวนการอบแห้งจะเกิดขึ้นเกือบพร้อม ๆ กัน การถ่ายเท
มวลในที่นี้คือการเคลื่อนย้ายความชื้นจากภายในวัสดุออกมาที่ผิวภายนอกวัสดุ แล้วความชื้นที่ผิววัสดุ
จะระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศเพราะความแตกต่างของความดันเฉพาะส่วนของไอน้าในอากาศกับ
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ไอน้าที่พื้นผิวของวัสดุที่กาลังอบแห้ง พฤติกรรมการอบแห้งของวัสดุใด ๆ สามารถอธิบายได้ด้วย
จลนพลศาสตร์การอบแห้ง (drying kinetics) ซึ่งมีประโยชน์ต่อการทานายปริมาณความชื้น หรือ
ระยะเวลาในการอบแห้ง
อัตราส่วนความชื้น (moisture ratio, MR) คือปริมาณของน้าที่เหลืออยู่ภายในวัสดุที่กาลัง
อบแห้งเทียบกับปริมาณน้าทั้งหมดที่อยู่ภายในวัสดุซึ่งสามารถระเหยได้ภายใต้สภาวะการอบแห้งหนึ่ง
ๆ สามารถเขียนความสัมพันธ์เป็นสมการได้ว่า
(M−Meq )

MR = (M

เมื่อ

0 −Meq )

(1)

M คือ ความชื้นของวัสดุ ณ เวลาใด (%d.b)
Meq คือ ความชื้นสมดุลของวัสดุ (%d.b)
M0 คือ ความชืน้ เริ่มต้นของวัสดุ (%d.b)

ความชื้นสมดุล (equilibrium moisture content, Meq) เป็นพารามิเตอร์ที่สาคัญใน
การศึกษากระบวนการอบแห้งโดยเฉพาะการศึกษาระยะเวลาการอบแห้ง (drying period) เนื่องจาก
ความแตกต่างระหว่างความชื้นของวัสดุ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งของการอบแห้งกับความชื้นสมดุลของ
วัสดุคือการวัดความเป็นไปได้หรือแรงขับดันไอน้าระหว่างวัสดุกับอากาศแวดล้อม นอกจากนี้ความชื้น
สมดุลยังมีความสาคัญต่อการผสม (mixing) การบรรจุ (packaging) และการเก็บรักษา (storage)
ผลผลิตเกษตร เนื่องจากวัสดุทางการเกษตรเป็นวัสดุธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเต็ม
ไปด้วยความชื้น การแลกเปลี่ยนความชื้นจะเกิดขึ้นระหว่างตัววัสดุเองกับสิ่งแวดล้อมจนกว่าวัสดุจะถึง
จุดความชื้นสมดุลซึ่งเป็นสภาพที่ไม่มีการเพิ่มหรือสูญเสียความชื้นอีกต่อไป
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์การอบแห้งหรือรูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสม
สาหรับอธิบายจลนพลศาสตร์การอบแห้งมีความสาคัญในการออกแบบการอบแห้งที่เหมาะสมในการ
หารูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมสาหรับอธิบายจลนพลศาสตร์การอบแห้งข้าวฮางงอกได้
ใช้สมการการอบแห้งชั้นบางแบบเอ็มพิริคัล (empirical equation) ถือได้ว่าเป็นวิธีการที่ง่ายและนิยม
ใช้กันอย่างกว้างขวาง โดยใช้สมการทาแห้งชั้นบางของ Newton, Page, Modified page,
Henderson และ Pabis และ Logarithmic
พารามิเตอร์ที่นิยมใช้ในการพิจารณา คือ ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (coefficient of
determination, R2) และค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ย (root mean square
error, RMSE) เป็นพารามิเตอร์ทางสถิติซึ่งช่วยในการวิเคราะห์การเปรียบเทียบเพื่อหาความแม่นยา
ของสมการที่ใช้ในการทานายพฤติกรรมการทาแห้ง ถ้าค่า R2 มีค่าเข้าใกล้ 1.0 แสดงว่าแบบจาลอง
ดังกล่าวมีความแม่นยามาก และค่า RMSE จะเป็นพารามิเตอร์ที่บ่งบอกถึงค่าความผิดพลาดในการ
ทานายค่าของแบบจาลอง ถ้ามีค่าต่าแสดงว่าการทานายของแบบจาลองมีความเคลื่อนที่ต่าด้วย ซึ่ง
พารามิเตอร์ดังกล่าวคานวณได้ตามสมการที่ 2 และ 3 (Page, 1949)
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2

n

R2 = [

∑

i=1

MRexp ×MRpre

n
2
2
√(∑n
i=1 MRexp )(∑i=1 MRpre )

N

∑ (MRexp −MRpre )
RMSE = √ i=1
N

]

(2)

2

(3)

เมื่อ MRexp คือ อัตราส่วนความชื้นของวัสดุที่ได้จากการทดลอง
MRpre คือ อัตราส่วนความชื้นของวัสดุที่ได้จากการทานาย
N
คือ จานวนค่าสังเกต
n
คือ จานวนข้อมูลทั้งหมด
Cihan และคณะ (2007) ทาการศึกษาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ชั้นบางในการอบแห้ง
ข้าวเปลือก ด้วยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อนไหลผ่านผิวหน้าตัวอย่าง กาหนดอุณหภูมิของอากาศเท่ากับ
40 องศาเซลเซียส ความเร็วลม 1.5 เมตรต่อวินาที โดยการนาค่าอัตราส่วนความชื้นที่ได้จากการ
ทดลองมาหาความสัมพันธ์กับค่าอัตราส่วนความชื้นที่ได้จากแบบจาลอง 10 แบบ จากการทดลอง
พบว่า แบบจาลอง Midilli เป็นแบบจาลองที่สามารถอธิบายพฤติกรรมการทาแห้งข้าวเปลือกได้ดีที่สุด
เช่นเดียวกับการศึกษาของ Hacihafzoglo และคณะ (2007) ศึกษาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ใน
การทาแห้งข้าวเปลือก โดยศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิที่ใช้ในการทาแห้ง 5 ระดับ ได้แก่ 40, 45, 50,
55 และ 60 องศาเซลเซียส และความเร็วลม 2 ระดับ ได้แก่ 1.5 และ 3.0 เมตรต่อวินาที ผลการ
ทดลองพบว่า แบบจาลอง Midilli เป็นแบบจาลองที่สามารถอธิบายพฤติกรรมการทาแห้งข้าวเปลือก
ได้ดีที่สุด
2.6 อิทธิพลของการทาแห้งต่อคุณภาพของข้าว
การทาแห้งเป็นหนึ่งในขั้นตอนการผลิตข้าวฮางงอกเพื่อลดความชื้นในเมล็ดข้าวให้อยู่ในระดับ
ที่ปลอดภัยจากการเจริญของจุลินทรีย์ในระหว่างการเก็บรักษา ซึ่งขั้นตอนในการทาแห้งนี้จะส่งผลให้
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในข้าวหอมนิล เช่น สารประกอบฟีนอลทั้งหมด กาบา และแอนโทไซยานินมี
แนวโน้มลดลง นอกจากนี้อิทธิพลในการทาแห้ง เช่น อุณหภูมิ หรือความเร็วลม อาจจะส่งผลต่อ
คุณภาพทางกายภาพ หรือคุณภาพด้านการหุงต้มของข้าว แสดงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ของข้าวดังนี้
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2.6.1 อิทธิพลของการทาแห้งต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทัง้ หมดและความสามารถใน
การเป็นสารต้านอนุมลู อิสระ
สารประกอบฟีนอลิกที่พบในข้าวหอมนิลเป็นองค์ประกอบหลักที่จัดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
โดยจะพบว่าการทาแห้งส่งผลต่อปริมาณของสารประกอบฟีนอลิกในข้าวหอมนิล
กรรณิการ์ และคณะ (2559) ศึกษาอิทธิพลร่วมของสองปัจจัยในการผลิตข้าวฮางงอกพันธุ์
ขาวดอกมะลิ 105 ได้แก่ การเตรียมข้าวฮางก่อนการอบแห้ง และชนิดของเครื่องอบแห้ง ต่อปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ผลการทดลองพบว่า ปัจจัยร่วมที่ศึกษามีอิทธิพลต่อสารประกอบฟี
นอลิกทั้งหมด ข้าวฮางงอกที่เตรียมโดยการแช่เยือกแข็งแล้วนาไปอบด้วยเครื่องอบแห้งแบบ
อินฟราเรดมีปริมาณสารประกอบฟีนอลลิกทั้งหมดสูงที่สุด ปริมาณ 115.51 มิลลิกรัมของกรดแกลลิก
ต่อกรัมตัวอย่าง เนื่องจากการแช่เยือกแข็งและการทาแห้งด้วยอินฟราเรดช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลง
ของปริมาณสารประกอบฟอนิลิกทั้งหมด
กฤตนัย และชัยยงค์ (2556) ศึกษาวิธีการทาแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิดไดเซซันในการทาแห้งข้าว
ข้าวเปลือกงอกพันธุ์พิษณุโลก 2 โดยใช้อุณหภูมิในช่วง 110-150 องศาเซลเซียส พบว่ากิจกรรมการ
ต้านอนุมูลอิสระมีค่าลดลงเมื่อเทียบกับตัวอย่างข้าวอ้างอิง โดยมีค่าร้อยละการยับยั้งของ DPPH อยู่
ในช่วง 78.11 - 80.90% และมีปริมาณ FRAP อยู่ในช่วง 26.86 – 27.92 ไมโครโมลาร์ของไอร์ออน
ซัลเฟตต่อกรัมตัวอย่าง
2.6.2 อิทธิพลของการทาแห้งต่อแอนโทไซยานิน
แอนโทไซยานินเป็นรงควัตถุที่เสื่อมสลายได้ง่ายเนื่องจากอุณหภูมิ อัตราการเสื่อมสลายของ
แอนโทไซยานินจะเพิ่มขึ้น เมื่ออุณหภูมิในการทาแห้งเพิ่มขึ้น ความร้อนทาให้แอนโทไซยานินเสื่อม
สลายด้วยการเปลี่ยนโครงสร้าง โดยการเปิดออกของวงแหวน pyrylium ทาให้เปลี่ยนไปอยู่ในรูปของ
chalcone และการสลายตัวของอะไกลโคนเป็นขั้นแรกของการสลายตัวของแอนโทไซยานิน เกิด
อนุพันธ์เป็น coumarin จากปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรซ์เซชั่น (polymerization) และเกิดเป็น
สารประกอบเชิงซ้อนได้ (ยุพาพร, 2547) แสดงกลไกการย่อยสลายดังภาพที่ 8
Norkaew และคณะ (2017) ศึกษาผลของการทาแห้งหลังการเก็บเกี่ยวของข้าวหอมนิล ด้วย
วิธีการทาแห้ง 2 วิธี คือการตากแดด และการทาแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบถาดที่อุณหภูมิ 40 องศา
เซลเซียสเป็นเวลา 52 และ 9 ชั่วโมงตามลาดับ ปริมาณความชื้นสุดท้ายของข้าวเปลือกหอมนิลไม่เกิน
ร้อยละ 14 จากผลการทดลองพบว่า วิธีที่ใช้ในการทาแห้งส่งผลต่อปริมาณแอนโทไซยานินอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ การทาแห้งด้วยการตากแดด และการทาแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบถาดมีปริมาณ
แอนโทไซยานินเท่ากับ 1,984 และ 1,691 ไมโครกรัมต่อกรัมตัวอย่าง ตามลาดับ
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ภาพที่ 8 กลไกการย่อยสลายด้วยความร้อนของแอนโทไซยานิน
ที่มา : Patras และคณะ (2010 )
2.6.3 อิทธิพลของการทาแห้งต่อกาบา
สารกาบาที่อยู่ภายในเมล็ดข้าวที่เพิ่มขึ้นมาจากกระบวนการงอกสามารถทนต่ออุณหภูมิที่ใช้
ในการทาแห้งได้สูง จึงทาให้ยังคงคุณประโยชน์ของข้าวฮางงอกไว้ได้ เทวิกา และวรนุช (2554) ศึกษา
ผลของการอบแห้งแบบถาดในการทาแห้งข้าวกล้องงอกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ทาแห้งที่อุณหภูมิ 40,
50 และ 60 องศาเซลเซียส ผลการทดลองพบว่า อุณหภูมิที่ใช้ในการทาแห้งไม่ส่งผลอย่างมีนัยสาคัญ
ต่อกาบา การทาแห้งที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส มีปริมาณกาบาสูงที่สุดปริมาณ 12.15 มิลลิกรัมต่อ
100 กรัม
Chungcharoen และคณะ (2014) ได้ทาการศึกษาการทาแห้งโดยใช้เครื่องทาแห้งแบบฟลูอิ
ไดซ์เบดที่อุณหภูมิ 130 และ 150 องศาเซลเซียส ความเร็วลม 3.5 เมตรต่อวินาที การใช้อุณหภูมิที่
สูงขึ้นส่งผลให้สารกาบามีปริมาณที่ลดลงเล็กน้อยในทุกๆ สภาวะ เป็นไปในทางเดียวกันกับ Srisang
และคณะ (2009) ศึกษาการอบแห้งข้าวกล้องงอกด้วยเครื่องทาแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบดแบบใช้อากาศ
ร้อนที่อุณหภูมิ 90-150 องศาเซลเซียส พบว่าอุณหภูมิที่ใช้ในการอบแห้งไม่ส่งผลอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติต่อปริมาณสารกาบา
กรรณิการ์ และคณะ (2559) ศึกษาอิทธิพลร่วมของสองปัจจัยในการผลิตข้าวฮางงอกพันธุ์
ขาวดอกมะลิ 105 ได้แก่ การเตรียมข้าวฮางก่อนการอบแห้ง และชนิดของเครื่องอบแห้ง ต่อปริมาณ
กาบา โดยเตรียมข้าวฮางงอกก่อนงอกแบบแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง และทาแห้งด้วยเครื่องอบแห้ง
แบบถาดและแบบอินฟราเรด ผลการทดลองพบว่าอิทธิพลของสองปัจจัยไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
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ปริมาณของกาบา แต่การทาแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบอินฟราเรดมีปริมาณกาบาสูงที่สุดปริมาณ
23.37 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมน้าหนักแห้ง
2.6.4 อิทธิพลของการทาแห้งต่อคุณภาพด้านการหุงต้ม
การหุงต้มมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและเคมีกายภาพของเมล็ดข้าว
ซึ่งมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวส่งผลต่อคุณภาพด้านการหุงต้ม เช่น องค์ประกอบทางเคมีในเมล็ดข้าว
อุณหภูมิที่ใช้การอบแห้งข้าวเปลือก ระยะเวลาในการเก็บรักษา เป็นต้น โดยการประเมินคุณภาพของ
ข้าวด้านการหุงต้ม ได้แก่ อัตราการยืดตัวของเมล็ดข้าว ระยะเวลาในการหุงต้ม การอุ้มน้าของข้าวสุก
และเนื้อสัมผัส
Jaiboon และคณะ (2011) ศึกษาอิทธิพลของการทาแห้งที่อุณหภูมิสูงด้วยเครื่องอบแห้ง
แบบฟลูอิดไดซ์เบด ต่อคุณสมบัติด้านการหุงต้ม และลักษณะเนื้อสัมผัสในข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 โดย
กาหนดอุณหภูมิในการทาแห้ง 4 ระดับ ได้แก่ 90, 110, 130 และ 150 องศาเซลเซียส จากผลการ
ทดลองพบว่า การอุ้มน้าของเมล็ดข้าวสุก และปริมาณของแข็งที่สูญเสียไปมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิใน
การทาแห้งเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอะไมโลเพคตินเมื่อถูกความร้อนจึงทาให้อะไมโลเพ
คตินแตกออกเกิดเจลลาติไนซ์เซชั่น เมื่ออุณหภูมิลดลงทาให้อะไมโลเพคตินไม่สามารถจัดเรียงตัวกัน
ได้ใหม่ จึงทาให้เจลมีลักษณะเป็นของเหลว ดังนั้นข้าวเหนียวที่ผ่านการเกิดเจลลาติไนซ์แล้ว เจล
ของอะไมโลเพคตินจึงสามารถดูดน้ากลับ และละลายน้าได้มากขึ้น แต่การทาแห้งที่อุณหภูมิไม่ส่งผล
อย่างมีนัยสาคัญต่อค่าความแข็ง และความเหนียว สอดคล้องกับการศึกษาของ Cheevitsopon และ
Noomhorm (2014) ศึกษาการทาแห้งที่อุณหภูมิ 3 ระดับ ได้แก่ 110, 130 และ 150 องศาเซลเซียส
ด้วยเทคนิคฟูอิดไดซ์เบดด้วยไอน้าร้อนยวดยิ่ง ในการผลิตข้าวฮางงอกจากข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
ผลการทดลองพบว่า อุณหภูมิที่ใช้ในการทาแห้งไม่ส่งผลต่อค่าการอุ้มน้าของเมล็ดข้าว ปริมาณ
ของแข็งที่สูญเสีย และค่าความแข็ง
Srisang และคณะ (2011) ศึกษาผลของวิธีการทาแห้ง 2 วิธี คือการทาแห้งลมร้อน และการ
ทาแห้งด้วยไอน้าร้อนยวดยิ่ง ที่อุณหภูมิ 2 ระดับ ได้แก่ 130 และ 150 องศาเซลเซียสต่อค่าความแข็ง
และความหนืดของข้าวกล้องงอกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ผลการทดลองพบว่า อุณหภูมิและวิธีการที่ใช้
ในการทาแห้งไม่ส่งผลอย่างมีนัยสาคัญต่อค่าความแข็ง และความหนืด พบว่าการเพิ่มอุณหภูมิทาให้ค่า
ความแข็งลดลงส่งผลให้ค่าความเหนียวลดลงด้วย
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บทที่ 3
วิธดี าเนินการวิจยั
3.1 วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจยั
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ข้าวเปลือกพันธุ์หอมนิลที่เก็บเกี่ยว 95-100 วันหลังจากวันที่หว่านเมล็ด
โดยซื้อจากเกษตรกรตาบลบางไทรป่า อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมซื้อมา 2 ครั้งสาหรับการ
ทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 2 ข้าวเปลือกที่ซื้อมาถูกนามาทาความสะอาดด้วยการฝัดเพื่อกาจัดเศษ
ฟางและสิ่งสกปรก และกาจัดข้าวเมล็ดลีบด้วยเครื่องเป่าลม ก่อนเก็บรักษาในถังพลาสติกขนาด 20
ลิตร ที่อุณหภูมิ 31±2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 71.71±6.67 โดยใช้ยากาจัดมอดห่อ
ด้วยผ้าขาวบางวางไว้ก้นถังเพื่อกาจัดและป้องกันมอด จนกระทั่งทาการทดลอง
ตารางที่ 2 รายละเอียดการซื้อข้าวเปลือกสาหรับแต่ละชุดการทดลอง
ครั้งที่ซื้อ
วัตถุดิบ
1
2

เดือนที่ซื้อ ปริมาณ
ระยะเวลาที่ทา
ข้าวเปลือก (กิโลกรัม)
การทดลอง
กุมภาพันธ์
50
มิถุนายน –
2557
ตุลาคม 2557
มกราคม
2558

75

มกราคม กุมภาพันธ์ 2558

ชุดการทดลอง
อิทธิพลของสภาวะการทา
แห้งด้วยเครื่องอบแห้ง
แบบถาด (3.4.4)
อิทธิพลของการทาแห้ง
ด้วยระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์
(3.4.6)

3.2 สารเคมี
1. น้ากลั่น (distilled water, Vunique, Thailand)
2. กรดอะซีติค (acetic acid, RCl Labscan, Thailand)
3. เมทานอล เกรด AR (methanol, RCl Labscan, Thailand)
4. เมทานอล เกรด HPLC (methanol, RCl Labscan, Thailand)
5. โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide, Merck, Germany)
6. กรดแกลลิก (gallic acid, Sigma-Aldrich, Germany)
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สถานที่ที่ทาการทดลอง
มหาวิทยาลัยโฮเฮนไฮม์
เมืองสตุตการ์ต
ประเทศเยอรมัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จังหวัดนครปฐม
ประเทศไทย
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7. กรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid, QRëC, New Zealand)
8. กรดบอแรกซ์ (borax acid, Ajax Finechem, Australia)
9. โพแทสเซียมคลอไรด์ (potassium chloride, Ajax Finechem, Australia)
10. โซเดียมอะซีเตท (sodium acetate, Ajax Finechem, Australia)
11. สารมาตรฐานกาบา (-aminobutyric acid assay≥99%, Sigma-Aldrich, Japan)
12. สารอนุพันธ์ 2-ไฮดรอกซี-1-แนฟทอลดีไฮด์ (2-hydroxy-1-naphthaldehyde SigmaAldrich, Germany)
13. สารมาตรฐาน cyanidin-3-glucoside เกรด HPLC (Kuromanin Chlorid assay
≥95%, Sigma Aldrich, Germany)
14. โซเดียมคาร์บอเนต (sodium carbonate, Ajax Finechem, Australia)
15. ไอร์ออน (II) ซัลเฟต (ferrous sulphate, Chem-supply Pty, Australia)
16. 2, 4, 6-tripyridyl-s-triazine (TPTZ, Fluka Sigma-Aldrich, Switzerland)
17. 2, 2 diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH, Fluka Sigma-Aldrich, Switzerland)
18. กรดฟอสฟอริค (phosphoric acid, RCl Labscan, Thailand)
19. อะซิโตไนไตรล์ (acetonitrile, RCl Labscan, Thailand
20. คาร์ลฟิชเชอร์รีเอเจนต์ (Karl Fischer reagent) (Fluka Sigma-Aldrich, Germany)
21. สารละลายโฟลิน ไซโอแคลทู (Folin-Ciocalteu’s phenol reagent) (Merck,
Germany)
22. เปปโทน (peptone water) (Merck, Germany)
23. Plate count agar (Merck, Germany)
24. Potato dextrose agar (Merck, Germany)
3.3 อุปกรณ์และเครือ่ งมือ
1. ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลม และแบบเรือนกระจก (ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร) พัฒนาโดย ศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาย
ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
2. เครื่องอบแห้งแบบถาด Hohenheim type high precision laboratory tray dryer
(Agricultural Engineering in the Tropics and Subtropics, University of
Hohenheim, Stuttgart, Germany)
3. เครื่องชั่งน้าหนักหยาบรุ่น 2 ตาแหน่ง (Sartorius AG, Inc., Germany)
4. เครื่องชั่งน้าหนักละเอียด 4 ตาแหน่ง (รุ่น BP 221S, Sartorius AG, Germany)
5. เครื่องวัดค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ (rotronic hygrolab รุ่น Hygromer Handheld A2,
Rotronic AG, Switzerland)
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6. เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวความดันสูง (Shimadzu model RF-20A prominence
PDA, degassing unit (DGU-20A3R); LC-20AD, heating box model T-120D,
Japan)
7. เครื่องปั่นผสม (รุ่น 9 Moulinex, France)
8. เครื่องปิดผนึกระบบสุญญากาศ (บริษัท WITT – GASTECHNIK, Germany)
9. เครื่องเขย่าสาร (รุ่น Vortex-Genie2, Scientific Industries, USA)
10. เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (รุ่น GENESYS10S UV-Vis, Thermo Fisher Scientific,
USA)
11. ตู้อบลมร้อน (Binder, Germany)
12. คอลัมน์ Luna 5 ไมโครเมตร C18 (2) 100 อังสตรอม ขนาด 250x4.6 มิลลิเมตร
(Phenomenex, Torrance, USA)
13. เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (รุ่น PHM 210 Metro Lab. Co.Ltd., France)
14. เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน (รุ่น RV 10 control auto, IKA®, Malaysia)
15. เครื่องกะเทาะเปลือกข้าว (รุ่น HU-35, S.U. Intertrade (1999), Thailand)
16. เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัส (รุ่น TA-X T2i, Stable Micro systems, England)
17. เครื่องเขย่าสารที่อุณหภูมิห้อง (รุ่น LS 500, Gerhardt, Germany)
18. อ่างน้าควบคุมอุณหภูมิ (รุ่น MEM-1 WNB7, Memmert, Germany)
19. เครื่องบรรจุแบบสุญญากาศ (รุ่น Multivac, Sepp Haggenmuller, Germany)
20. เครื่องคัดขนาดเมล็ดข้าว (รุ่น I-1, ห้างหุ้นส่วนจากัด เง็กเซ่งฮวด, ประเทศไทย)
21. หม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้า (รุ่น SS-325, TOMY SEIKO, Japan)
22. ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (CTS, Germany)
23. อุปกรณ์เครื่องแก้ว
3.4 วิธกี ารทดลอง
3.4.1 วิเคราะห์คณ
ุ สมบัตทิ างเคมีและจุลนิ ทรียข์ องข้าวหอมนิล
นาข้าวเปลือกพันธุ์หอมนิลทั้ง 2 ชุดการทดลองมาศึกษาคุณสมบัติทางเคมีโดยใช้ข้าวทั้ง
เปลือกเพื่อวิเคราะห์ ปริมาณความชื้น ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ ใช้ข้าวที่ผ่านการกะเทาะเปลือกออกด้วย
เครื่องกะเทาะเปลือกข้าวเพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ความสามารถในการเป็น
สารต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณแอนโทไซยานิน และปริมาณกาบา โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ดังนี้
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3.4.1.1 คุณสมบัติทางเคมี
- ปริมาณความชื้น (moisture content; MC)
ในการวิเคราะห์ปริมาณความชื้นของข้าวเปลือกหอมนิลสาหรับการศึกษาอิทธิพลของสภาวะ
การทาแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบถาด ซึ่งทาการศึกษาที่มหาวิทยาลัยโฮเฮนไฮม์ เมืองสตุตการ์ต
ประเทศเยอรมัน วิเคราะห์โดยวิธีการไตเตรท Karl Fischer (Karl Fischer titration) (Insengard,
2006) โดยการสุ่มตัวอย่างข้าวเปลือก ประมาณ 1 กรัม จากนั้นทาการไตเตรทกับสารละลายคาร์ลฟิช
เชอร์ จนกระทั่งถึงจุดยุติซึ่งสังเกตได้จากสีของสารละลายจะเปลี่ยนเป็นสีน้าตาล (แสดงรายละเอียด
ในภาคผนวก ข 1) ทาการวิเคราะห์ 2 ซ้าต่อตัวอย่าง
ในการวิเคราะห์ปริมาณความชื้นของข้าวเปลือกหอมนิลสาหรับการศึกษาอิทธิพลของการทา
แห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งทาการทดลองที่มหาวิทยาลัย ศิลปากร จังหวัดนครปฐม
ใช้วิธีมาตรฐานด้วยตู้อบลมร้อน (AOAC, 1999) โดยสุ่มตัวอย่างข้าวเปลือกก่อนการทาแห้งทั้งเมล็ด
ประมาณ 3-5 กรัม ชั่งลงในกระป๋องอลูมิเนียม (moisture can) ที่ทราบน้าหนักแล้วจากนั้นบันทึก
น้าหนักตัวอย่างกับภาชนะ นาภาชนะอลูมิเนียมที่บรรจุตัวอย่างมาอบในตู้อบลมร้อน (hot air oven)
ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมง (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข 2) นาภาชนะ
อลูมิเนียมที่บรรจุตัวอย่างออกมาชั่งน้าหนัก บันทึกน้าหนักที่เปลี่ยนแปลงไปคานวณหาค่าปริมาณ
ความชื้น ทาการวิเคราะห์ 3 ซ้าต่อตัวอย่าง
- ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ (Water activity, aw)
สุ่มตัวอย่างข้าวเปลือกหอมนิลประมาณ 2-4 กรัม บรรจุลงในถ้วยพลาสติกสาหรับใส่ตัวอย่าง
แล้ววางไว้ในเครื่องวิเคราะห์ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ ที่อุณหภูมิ 25±1 องศาเซลเซียส รอจนกระทั่งตัวเลข
แสดงผลคงที่ (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข 3) ทาการวิเคราะห์ 3 ซ้าต่อตัวอย่าง
- ปริมาณสารกาบา (GABA content)
วิเคราะห์ปริมาณสารกาบาด้วยเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวความดันสูง (high
performance liquid chromatography, HPLC) โดยดัดแปลงจากวิธีของ Khunhawar และ
Rajper (2003) นาตัวอย่างข้าวหอมนิลที่ทาการกะเทาะเปลือกออกด้วยเครื่องกะเทาะเปลือกมาปั่น
ละเอียดด้วยเครื่องปั่นผสม จากนั้นชั่งน้าหนักข้าวที่ปั่นละเอียดแล้ว จานวน 5 กรัม นามาสกัดด้วยตัว
ทาละลายเอทานอลที่มีความเข้มข้นร้อยละ 80 (สกัดซ้า 2 ครั้ง) จากนั้นนาไประเหยตัวทาละลายด้วย
เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ปรับปริมาตรของสารละลายในขวด
ปรับปริมาตร 5 มิลลิลิตร จากนั้นนาสารสกัดที่ได้มา 1 มิลลิลิตร ผสมกับสาร 2-hydroxy-1naphthaldehyde derivative (0.75% ในเมทานอล) ปริมาตร 1 มิลลิลตร เติมบอแรกซ์บัฟเฟอร์
pH 8.0 ปริมาตร 0.6 มิลลิลิตร นาไปอุ่นด้วยอ่างน้าควบคุมอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ 80±1 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 10 นาที ทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง ปรับปริมาตรเป็น 5 มิลลิลิตรด้วยเอทานอลความ
เข้มข้นร้อยละ 80 สภาวะที่ใช้งานสาหรับเครื่อง HPLC (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข 4)
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- ปริมาณแอนโทไซยานิน (anthocyanins content)
วิเคราะห์ปริมาณ monomeric anthocyanins โดยดัดแปลงจากวิธีของ Lee และคณะ
(2005) โดยการนาตัวอย่างข้าวหอมนิลที่ผ่านการกะเทาะเปลือกออกด้วยเครื่องกะเทาะเปลือกข้าวมา
ปั่นละเอียดด้วยเครื่องปั่นผสม จากนั้นชั่งน้าหนักข้าวที่ปั่นละเอียดประมาณ 1.0 กรัม นามาสกัดด้วย
สารละลายเมทานอลที่ความเข้มข้นร้อยละ 40 ต่อกรดไฮโดรคลอลิค ในอัตราส่วน 98 ต่อ 2
ปริมาตร/ปริมาตร จากนั้นปรับปริมาตรเป็น 25 มิลลิลิตรในขวดปรับปริมาตรด้วยสารละลายเมทา
นอลที่ความเข้มข้นร้อยละ 40 ต่อกรดไฮโดรคลอลิค ในอัตราส่วน 98 ต่อ 2 ปริมาตร/ปริมาตร นาสาร
สกัดที่ได้มาวิเคราะห์หาปริมาณแอนโทไซยานิน ทาการเจือจางสารสกัดด้วยบัฟเฟอร์ pH =1.0 และ
เจือจางด้วยบัฟเฟอร์ pH = 4.5 โดยเจือจางตัวอย่างในอัตราส่วนสารสกัดต่อบัฟเฟอร์ที่ 1:10 (แสดง
รายละเอียดในภาคผนวก ข 5) ทิ้งให้เข้าสู่สมดุลอย่างน้อย 15 นาทีวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาว
คลื่น 520 และ 700 นาโนเมตร แล้วนามาคานวณปริมาณ monomeric anthocyanins โดยแสดง
ค่าเทียบเป็น cyaniding-3-glucoside equivalents (มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม สารแห้ง) ทาการ
วิเคราะห์ 3 ซ้าต่อตัวอย่าง
วิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินด้วยเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวความดันสูง (high
performance liquid chromatography, HPLC) โดยดัดแปลงจากวิธีของ Brown และ Shipley
(2011) นาสารสกัดตัวย่างมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องHPLC โดยใช้คอลัมน์ C18 และใช้ cyanidin-3glucoside เป็นสารมาตรฐาน โดยรายงานค่าเป็นมิลลิกรัม cyanidin-3-glucoside ต่อ 100 กรัมสาร
แห้ง (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข 6) ทาการวิเคราะห์ 3 ซ้าต่อตัวอย่าง
- ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด (total phenolic content; TPC)
วิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด โดยดัดแปลงจาก Zhou และคณะ (2014) นา
ตัวอย่างข้าวหอมนิลที่ทาการกะเทาะเปลือกออกด้วยเครื่องกะเทาะเปลือกข้าวมาปั่นละเอียดด้วย
เครื่องปั่นผสม นามาสกัดด้วยตัวทาละลายเมทานอล โดยสารประกอบฟีนอลิกที่พบในข้าวส่วนใหญ่
เป็นกลุ่ม phenylpropanoid ที่มีโครงสร้างหลักประกอบด้วยวงแหวนอะโรมาติก แทนที่ด้วยหมู่ไฮ
ดรอกซิล ส่วนมากมีขั้วและละลายได้ดีในตัวทาละลายจาพวกแอลกอฮอล์ โดยการชั่งน้าหนักข้าวที่ปั่น
ละเอียดประมาณ 5 กรัม เติมเมทานอลปริมาตร 20 มิลลิลิตร นาไประเหยด้วยเครื่องระเหย
สุญญากาศแบบหมุน ปรับปริมาตรที่แน่นอนด้วยเมทานอล จากนั้นนาตัวอย่างสารสกัดมาเจือจางที่
1/10 เท่า ปิเปตสารสกัดปริมาตร 1 มิลลิลิตร เติมสารละลาย Folin Ciocalteu ความเข้มข้น 10
เปอร์เซ็นต์ (ปริมาตร/ปริมาตร) ปริมาตร 1.6 มิลลิลิตร เขย่าทิ้งไว้ 5 นาที ในที่มืด เติม Na2CO3 ความ
เข้มข้นร้อยละ 7.5 (มวล/ปริมาตร) ปริมาตร 2 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันทิ้งไว้ในที่มืด 2 ชั่วโมง วัดค่า
การดูดกลืนแสงที่ 725 นาโนเมตร จากนั้นหนามาเทียบหาปริมาณสารฟีนอลิกจากกราฟมาตรฐาน
โดยใช้กรดแกลลิกเป็นสารมาตรฐาน (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข 7) ทาการวิเคราะห์ 3 ซ้าต่อ
ตัวอย่าง
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- การหาความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant capacity)
ในการวิเคราะห์หาความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ วิเคราะห์โดยใช้ 2 วิธี คือ วิธี
DPPH และ FRAP assay สาหรับวิธี DPPH ดัดแปลงมาจาก Brand-Williams และคณะ (1995)
โดยปิเปตสารละลายตัวอย่างที่สกัดทีไ่ ด้ (วิธีเดียวกันกับการหาสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด) ปริมาตร
0.1 มิลลิลิตร (ทาการเจือจางตัวอย่าง 10 เท่า) เติมสารละลาย DPPH (2,2 diphenyl-1picrylhydrazyl) ที่ความเข้มข้น 6x10-5 โมลาร์ นาไปเก็บในที่ที่ไม่มีแสงเพื่อทาปฏิกิริยาเป็นเวลา 30
นาที และวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร จากนั้นคานวณเป็นมิลลิกรัมสมมูล
ของ Trolox ต่อ 100 กรัมสารแห้ง โดยเทียบกับสารมาตรฐาน Trolox ที่ทาปฏิกิริยากับ DPPH ที่
ความเข้มข้นต่าง ๆ ทาการวิเคราะห์ 3 ซ้าต่อตัวอย่าง (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข 8)
ในการวิเคราะห์หาความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP assay
ดัดแปลงมาจาก Benzie และ Strain (1996) โดยปิเปตตัวอย่างที่สกัดด้วยวิธีเดียวกับการหาปริมาณฟี
นอลิกทั้งหมด มาทาการเจือจาง 10 เท่าด้วยเมทานอล นามาทาปฏิกิริยากับสารละลาย FRAP
reagent ทิ้งไว้เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเป็นเวลา 30 นาที หลังจากนั้นวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น
593 นาโนเมตร จากนั้นคานวณเป็น µM FeSO4 ต่อ100 กรัม สารแห้ง โดยเทียบกับสารมาตรฐาน
ของไอร์ออน (II) ซัลเฟต ที่ทาปฏิกิริยากับ FRAP reagent ที่ความเข้มข้นต่างๆ ทาการวิเคราะห์ 3 ซ้า
ต่อตัวอย่าง (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข 9)
3.4.1.2 คุณสมบัติทางจุลินทรีย์
ชั่งตัวอย่างข้าวหอมนิลแบบทั้งเปลือกปริมาณ 10 กรัม นามา homogenized ในสารละลาย
เปปโทนความเข้มข้นร้อยละ 0.1 ปริมาณ 90 กรัม โดยใช้ stomacher นาน 60 วินาที น้าหนักต่อ
ปริมาตร เขย่าให้เข้ากันด้วยเครื่อง จากนั้นทาการเจือจางตัวอย่างด้วยน้ากลั่น 1:10, 1:100 และ
1:1000 จากนั้นดูดสารละลายที่เจือจางปริมาตร 1 มิลลิลิตร ลงในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยการหา
จานวนจุลินทรีย์ทั้งหมดจะทาการเทอาหาร PCA ประมาณ 20 มิลลิลิตรลงในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ
จากนั้นหมุนวนจานอาหาร ทาการบ่มทีอ่ ุณหภูมิ 35 ± 1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24±2 ชั่วโมง เพื่อ
นับจานวนเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด การหาจานวนยีสต์และราทั้งหมดทาการเทอาหาร PDA ประมาณ 20
มิลลิลิตร จากนั้นหมุนวนจานอาหา ทาการบ่มที่อุณหภูมิ 25 ± 1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48±2
ชั่วโมง และ 120±2 ชั่วโมง(แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข 10) หลังจากบ่มจานเพาะเชื้อครบตาม
กาหนดเวลาแล้ว ตรวจนับจานวนโคโลนีบนจานเพาะเชื้อที่มีจานวนโคโลนีอยู่ระหว่าง 30-300
โคโลนี หาค่าจานวนโคโลนีเฉลี่ยจากทั้งสองจานเพาะเชื้อรายงานตรวจนับในหน่วยจานวนโคโลนีต่อ
ตัวอย่าง 1 กรัม (CFU/g)
3.4.2 กระบวนการผลิตข้าวฮางงอก
กระบวนการผลิตข้าวฮางงอกทั่วไปในการศึกษานีด้ ัดแปลงจากกรรมวิธีการผลิตที่ผลิตกัน
ทั่วไปในปัจจุบัน โดยการนาข้าวเปลือกหอมนิลมาล้างทาความสะอาดด้วยน้าประปาเพื่อกาจัดเศษฝุ่น
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ดิน หญ้า ที่ติดมาในระหว่างการเก็บเกี่ยว และเพื่อกาจัดข้าวเมล็ดลีบออกไป ล้างจนไม่มีข้าวลอยอยู่
เหนือน้า จากนั้นนาไปแช่ด้วยน้าประปา เป็นเวลา 24 ชั่วโมงในอัตราส่วนข้าวต่อน้าที่ 1:3 (น้าหนักต่อ
ปริมาตร) เป็นเวลา 24 ชัว่ โมง เมื่อครบตามกาหนดแล้วนาขึ้นมาล้างด้วยน้าประปา 3 ครั้ง หลังจาก
นั้นนามาบ่มโดยกาหนดการงอกของจมูกข้าวให้มีความยาว 0.5-1.0 มิลลิลิตร ใช้เวลา 14 ชั่วโมง
จากนั้นนาข้าวฮางงอกมาผ่านการนึ่งเพือ่ เป็นการหยุดการงอกและเพื่อกาจัดเชื้อจุลินทรีย์ สาหรับ
การศึกษาอิทธิพลของกระบวนการผลิตและสภาวะการทาแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบถาด ที่ประเทศ
เยอรมันจะควบคุมอุณหภูมิในการแช่ข้าวที่อุณหภูมิ 35±1 องศาเซลเซียส โดยเก็บไว้ในเครื่องอบแห้ง
แบบถาดที่ควบคุมอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส และควบคุมอุณหภูมิในการบ่มข้าวที่ 35±1 องศา
เซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 90 ด้วยตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น แสดงดังภาพที่ 9 ทาการ
นึ่งข้าวด้วยเครื่องนึ่งไฟฟ้าควบคุมโดยการเติมน้าประปา 1 ลิตรต่อการนึ่ง 1 รอบ ทาการนึ่งด้วยเครื่อง
นึ่งไฟฟ้าเป็นเวลา 30 นาที

(ก)
(ข)
ภาพที่ 9 เครื่องอบแห้งแบบถาด (ก) ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (ข)
สาหรับการศึกษาอิทธิพลของการทาแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศไทย
ทาการแช่และบ่มข้าวให้งอกที่อุณหภูมิห้อง (33±4 องศาเซลเซียส) ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ
73.29±5.94 และทาการนึ่งโดนใช้ซึ้งนึ่งโดยการเติมน้าประปา 4 ลิตรต่อการนึ่ง 1 รอบ นาตัวอย่าง
วางบนซึ้งที่มีผ้าขาวบางรองอยู่โดยใช้ซึ้งนึ่งชั้นเดียวตั้งบนเตาแก๊สที่เปิดไฟแรงสุด จับเวลาจนครบ 30
นาที ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างสาหรับการศึกษาอิทธิพลของสภาวะการทาแห้งด้วยเครื่องอบแห้ง
แบบถาดและอิทธิพลของการทาแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แสดงดังภาพที่ 10
การเตรียมตัวอย่างสาหรับการศึกษาอิทธิพลของ
สภาวะการทาแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบถาด
ชั่งข้าวเปลือก 500 กรัม ล้างทาความสะอาด
ด้วยน้าประปา

การเตรียมตัวอย่างสาหรับการศึกษาอิทธิพล
ของการทาแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์
ชั่งข้าวเปลือก 15,000 กรัม ล้างทาความสะอาดด้วย
น้าประปา
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แช่น้าประปา อัตราส่วนข้าวต่อน้า เท่ากับ 1:3 ที่
อุณหภูมิ 35±1 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

แช่น้าประปา อัตราส่วนข้าวต่อน้า เท่ากับ 1:3
ที่อุณหภูมหิ ้อง (33±4 องศาเซลเซียส)
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

บ่มข้าวโดยนาข้าวใส่ถาดอลูมิเนียมฟอยด์ คลุมด้วย
ผ้าขาวบางหมาดๆ บ่มที่อุณหภูมิ 35±1องศา
เซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 90 ในตู้ควบคุม
อุณหภูมแิ ละความชื้น นาน 14 ชั่วโมง

บ่มข้าวโดยนาข้าวใส่ในถังพลาสติกคลุมด้วยผ้า
ขาวบางหมาดๆ บ่มที่อุณหภูมิห้อง (33±4 องศา
เซลเซียส) ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 73.29±5.94
เป็นเวลา 14 ชั่วโมง

นึ่งข้าวโดยใช้เครื่องนึ่งไฟฟ้าโดยเติมน้าประปา
1 ลิตร/ครั้ง นึ่งเป็นเวลา 30 นาที

ชั่งน้าหนักข้าวฮางงอกหลังนึ่ง ประมาณ 300 กรัม

ทาแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบถาด ที่อุณหภูมิ 40,
45, 50, 55 และ 60 องศาเซลเซียส และความเร็วลม
0.5 และ 1.0 เมตรต่อวินาที อบแห้งจนข้าวมีความชื้น
ไม่เกินร้อยละ 13

บรรจุแบบสุญญากาศในถุงอะลูมิเนียมฟอยด์
เพื่อรอการวิเคราะห์คุณภาพด้านเคมี กายภาพและ
คุณภาพด้านการหุงต้มต่อไป

นึ่งข้าวโดยใช้ซึ้งนึ่ง โดยเติมน้าประปา 4 ลิตร/ครั้ง
เปิดเตาแก๊สไฟแรงสุด นึ่งเป็นเวลา 30 นาที

ชั่งน้าหนักข้าวฮางงอกหลังนึ่ง ประมาณ 3,000 กรัม
จานวน 3 ถาด

ทาแห้งด้วยการตากในที่ร่ม (ตัวอย่างควบคุม) ตาก
แดด ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลม
และแบบเรือนกระจก อบแห้งจนข้าวมีความชื้นไม่
เกินร้อยละ 13

บรรจุแบบสุญญากาศในถุงอะลูมิเนียมฟอยด์
เพื่อรอการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี กายภาพ
และจุลินทรีย์ต่อไป
(ก)
(ข)
ภาพที่ 10 การเตรียมตัวอย่างสาหรับการศึกษาอิทธิพลของสภาวะการทาแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบ
ถาด (ก) การเตรี ยมตัว อย่างส าหรับ การศึก ษาอิท ธิพลของการทาแห้ง ด้วยระบบอบแห้ง พลัง งาน
แสงอาทิตย์ (ข)
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3.4.3 ศึกษาอิทธิพลของกระบวนการผลิตต่อสารออกฤทธิท์ างชีวภาพในข้าวหอมนิลฮางงอก
ในการศึกษาอิทธิพลของกระบวนการผลิตต่อสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในข้าวหอมนิลฮางงอก
ทาการศึกษาอิทธิพลของกระบวนการผลิต ได้แก่ ขั้นตอนการแช่ การบ่ม และการนึ่ง ของข้าวหอมนิล
ฮางงอก ต่อปริมาณกาบา แอนโทไซยานิน สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด และความสามารถในการเป็น
สารต้านอนุมูลอิสระ โดยการสุ่มตัวอย่างข้าวแต่ละขั้นตอนจากตัวอย่างสาหรับการศึกษาอิทธิพลของ
สภาวะการทาแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบถาดตามการผลิตข้อ 3.4.2 ขั้นตอนละประมาณ 30 กรัม
จากนั้นนาไปวิเคราะห์ปริมาณกาบา แอนโทไซยานิน สารประกอบฟีนอลทั้งหมด และความสามารถ
ในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ตามข้อ 3.4.1 ทาการทดลอง 20 ซ้า
3.4.4 ศึกษาอิทธิพลของสภาวะการทาแห้ง ด้วยเครื่องอบแห้งแบบถาดต่อพฤติกรรมการทา
แห้งของข้าวหอมนิลฮางงอก
ในการศึกษาอิทธิพลของสภาวะการทาแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบถาดต่อพฤติกรรมการทา
แห้งของข้าวหอมนิลฮางงอกนี้ ทาการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทาแห้ง 2 ปัจจัย ได้แก่ อุณหภูมิ
ที่ใช้ในการทาแห้ง และความเร็วลมที่ใช้ในการทาแห้ง ทาการแปรค่าอุณหภูมิที่ 5 ระดับ ได้แก่ 40,
45, 50, 55 และ 60 องศาเซลเซียส และความเร็วลม 2 ระดับ ได้แก่ 0.5 และ 1.0 เมตรต่อวินาที
กาหนดให้ความชื้นจาเพาะคงที่ที่ 25 กรัมน้าต่อกิโลกรัมอากาศแห้ง ทาการทดลองทาแห้ง 2 ซ้า
โดยนาข้าวเปลือกหอมนิลที่เตรียมจากข้อ 3.4.2 มาทาแห้งแบบชั้นบาง (thin layer) โดยนาข้าวมา
เกลี่ยบนตะแกรงให้เป็นชั้นบางไม่เกิน 0.5 เซนติเมตร เว้นระยะจากขอบบน และล่างประมาณ 1 นิ้ว
แสดงดังภาพที่ 11 ทาแห้งในโหมด over- และ under flow ด้วยเครื่องอบแห้งแบบถาด high
precision laboratory tray dryer (ภาพที่ 12) โดยทาแห้งจนกระทั่งปริมาณความชื้นสุดท้ายไม่เกิน
ร้อยละ 13 บันทึกน้าหนักแบบอัตโนมัติ ที่อุณหภูมิ 40 และ 45 องศาเซลเซียส บันทึกน้าหนักทุกๆ
15 นาที ในขณะที่การทาแห้งที่อุณหภูมิ 50, 55 และ 60 องศาเซลเซียส บันทึกน้าหนักทุกๆ 10 นาที
ซึ่งความชื้นสัมพัทธ์ของลมร้อนจะแปรผันตามอุณหภูมิและความเร็วลมที่ใช้ในการทาแห้ง แสดงดัง
ตารางที่ 3

ภาพที่ 11 การเกลี่ยข้าวก่อนการอบแห้ง
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ภาพที่ 12 เครื่องอบแห้งแบบถาด high precision laboratory tray dryer
ตารางที่ 3 สภาวะที่ใช้ในการทาแห้งข้าวหอมนิลฮางงอกด้วยเครื่องแห้งแบบถาด high precision
laboratory tray dryer กาหนดให้ความชื้นจาเพาะคงที่ที่ 25 กรัมน้าต่อกิโลกรัมอากาศแห้ง
สภาวะการทาแห้ง
อุณหภูมิ (◦C)

ความเร็วลม (m/s)

ความชื้นสัมพัทธ์ของ
อากาศชื้นในห้องอบ
(%)

40

0.5
1.0
0.5
1.0
0.5
1.0
0.5
1.0
0.5
1.0

50.8
50.8
39.1
39.1
30.4
30.4
23.8
23.8
18.8
18.8

45
50
55
60

จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์อัตราการทาแห้งระหว่างค่าอัตราส่วนความชื้นกับเวลา และ
ศึกษาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมกับการทานายพฤติกรรมการทาแห้งข้าวฮางงอก ได้แก่
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สมการของนิวตัน (Newton) เพจ (Page) โมดิฟายด์เพจ (Modified Page) และ ล็อกกาลิทึมมิก
(Logarithmic) แสดงสมการดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ทานายพฤติกรรมการทาแห้งในข้าวฮางงอก
ลาดับที่ ชื่อแบบจาลอง
แบบจาลอง
อ้างอิง
1

Newton

MR=e-kt

Mujumdar (1987)

2

Page

MR=e-kt n

Page (1949)

3

Modified Page

MR=e(-kt)n

White และคณะ (1981)

4

Logarithmic

MR=a e-kt+c

Togrul และ Pehlivan (2002)

3.4.5 ศึกษาอิทธิพลของการทาแห้ง ด้วยเครื่องอบแห้งแบบถาดต่อคุณภาพทางกายภาพ ทาง
เคมี และคุณภาพด้านการหุงต้มของข้าวหอมนิลฮางงอก
ในการศึกษาอิทธิพลของการทาแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบถาดต่อคุณภาพทางกายภาพ ทาง
เคมี และคุณภาพด้านการหุงต้มของข้าวหอมนิลฮางงอกนี้ ทาการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทา
แห้ง 2 ปัจจัย ได้แก่ อุณหภูมิที่ใช้ในการทาแห้ง และความเร็วลมที่ใช้ในการทาแห้ง ทาการแปรค่า
อุณหภูมิที่ 5 ระดับ ได้แก่ 40, 45, 50, 55 และ 60 องศาเซลเซียส และความเร็วลม 2 ระดับ ได้แก่
0.5 และ 1.0 เมตรต่อวินาที กาหนดให้ความชื้นจาเพาะคงที่ที่ 25 กรัมน้าต่อกิโลกรัมอากาศแห้ง มี
ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง ตามข้อ 3.4.2 และมีขั้นตอนการทาแห้ง ตามข้อ 3.4.4 จากนั้นทาการสุ่ม
ตัวอย่างข้าวหอมนิลฮางงอกมาวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี ได้แก่ ปริมาณความชื้น ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้
ปริมาณสารกาบา ปริมาณแอนโทไซยานิน ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด และความสามารถใน
การเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ตามข้อ 3.4.1.1 คุณภาพทางกายภาพ ได้แก่ ปริมาณร้อยละต้นข้าว
และปริมาณร้อยละข้าวหัก คุณภาพด้านการหุงต้ม ได้แก่ ระยะเวลาในการหุงต้ม อัตราการยืดตัวของ
เมล็ดข้าวสุก การอุ้มน้าของเมล็ดข้าวสุก ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ในน้าข้าวสุก และลักษณะเนื้อ
สัมผัสของข้าวสุก โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ดังนี้
- ปริมาณร้อยละต้นข้าว (Head rice yield)
ชั่งข้าวหอมนิลฮางงอกที่ผ่านการทาแห้ง จานวน 250 กรัม นาไปกะเทาะเปลือกด้วยเครื่อง
กะเทาะเปลือกข้าว จากนั้นนาไปคัดแยกเมล็ดด้วยเครื่องคัดขนาด โดยทาการคัดแยกด้วยเครื่องคัด
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ขนาด 3 ครั้งเพื่อคัดข้าวที่มเี มล็ดเต็มที่มีความยาวตั้งแต่ 8-10 ส่วนของเมล็ดแสดงดังภาพที่ 12
จากนั้นนามาคัดขนาดด้วยสายตาอีกรอบเพื่อให้ได้ขนาดตามที่กาหนด คานวณเป็นร้อยละต้นข้าว
แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข 11 ทาการวิเคราะห์ 3 ซ้า

(ก)
(ข)
ภาพที่ 13 ข้าวที่มีเมล็ดเต็มตั้งแต่ 8-10 ส่วน (ก) และข้าวที่มีเมล็ดหักตั้งแต่ 2.5-4.9 ส่วน (ข) ที่ทา
แห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบถาดที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความเร็วลม 1.0 เมตรต่อวินาที
- ปริมาณร้อยละข้าวหัก (Broken rice yield)
ชั่งข้าวหอมนิลฮางงอกที่ผ่านการทาแห้งในแต่ละสภาวะ จานวน 250 กรัม นาไปกะเทาะ
เปลือกด้วยเครื่องกะเทาะเปลือกข้าว จากนั้นนาไปคัดแยกเมล็ดด้วยเครื่องคัดขนาด โดยทาการคัด
แยกด้วยเครื่องคัดขนาด 3 ครั้ง เพื่อคัดข้าวที่มีเมล็ดหักตั้งแต่ 2.5 - 4.9 ส่วนของเมล็ด จากนั้นนามา
คั ด ขนาดด้ ว ยสายตาอี ก รอบเพื่ อ ให้ ไ ด้ ข นาดตามที่ ก าหนด ค านวณเป็ น ร้ อ ยละข้ า วหั ก แสดง
รายละเอียดในภาคผนวก ข 13 ทาการวิเคราะห์ 3 ซ้า
-

ระยะเวลาในการหุงต้ม
วิเคราะห์ระยะเวลาในการหุงต้ม โดยดัดแปลงจากวิธีของ Juliano และ Bechtel (1985) ทา
การชั่งข้าวฮางงอกหลังการทาแห้งที่กะเทาะเปลือกออกแล้วด้วยเครื่องกะเทาะเปลือกข้าว ใช้ข้าวที่
กะเทาะเปลือกแล้วแบบเต็มเมล็ด จานวน 2 กรัม เติมน้ากลั่น 20 มิลลิลิตร หลังจากนั้นนาไปต้มใน
อ่างน้าควบคุมอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ 98±1 องศาเซลเซียส ทาการชักตัวอย่าง 10 เมล็ด ทุก ๆ 3 นาที
เป็นเวลา 30 นาที หลังจากนั้นนาตัวอย่างเมล็ดข้าวที่ถูกชักมากดทับด้วยแผ่นกระจก นับจานวนข้าวที่
มีจุดไตขุ่นขาว ทาการวิเคราะห์ 3 ซ้า (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข 13)
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- อัตราการยืดตัวของเมล็ดข้าวสุก
วิเคราะห์อัตราการยืดตัวของเมล็ดข้าวสุก โดยดัดแปลงจากวิธีของ อรอนงค์ (2550)
ทาการชั่งข้าวฮางงอกหลังการทาแห้งที่กะเทาะเปลือกออกแล้วด้วยเครื่องกะเทาะเปลือกข้าว ใช้ข้าวที่
กะเทาะเปลือกแล้วแบบเต็มเมล็ด จานวน 10 เมล็ด ทาการวัดความยาวของข้าวก่อนการหุง หลังจาก
นั้นนาไปผ่านการหุงต้มให้สุก โดยนาไปต้มในอ่างน้าควบคุมอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ 98±1 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 15 นาที จากนั้นทาการสุ่มเมล็ดข้าวที่หุงสุกแล้วเพื่อวัดความยาวของข้าวสุกที่มีเมล็ดตรง
จากนั้นคานวณตามสูตรในภาคผนวก ข 14 ทาการวิเคราะห์ 3 ซ้า
- การอุ้มน้าของเมล็ดข้าวสุก
วิเคราะห์การอุ้มน้าของเมล็ดข้าวสุก โดยดัดแปลงจากวิธีของ Oko และคณะ (2012) ทาการ
ชั่งข้าวฮางงอกหลังการทาแห้งที่กะเทาะเปลือกออกแล้วด้วยเครื่องกะเทาะเปลือกข้าว ใช้ข้าวที่
กะเทาะเปลือกแล้วแบบเต็มเมล็ด จานวน 2 กรัม เติมน้ากลั่น 20 มิลลิลิตร หลังจากนั้นนาไปต้มใน
อ่างน้าควบคุมอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ 98±1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที หลังจากหุงสุกแล้วทาการ
เทน้าออกลงบนกระดาษกรองหลังจากนั้นนามาชั่งน้าหนักคานวณกลับเป็นอัตราส่วน water uptake
ratio ภาคผนวก ข 15
- ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ในน้าข้าวสุก
วิเคราะห์ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ในน้าข้าวสุก โดยดัดแปลงจากวิธีของ Oko และคณะ
(2012) ทาการชั่งข้าวฮางงอกหลังการทาแห้งที่กะเทาะเปลือกออกแล้วด้วยเครื่องกะเทาะเปลือกข้าว
ใช้ข้าวที่กะเทาะเปลือกแล้วแบบเต็มเมล็ด จานวน 2 กรัม เติมน้ากลั่น 20 มิลลิลิตร หลังจากนั้นนาไป
ต้มในอ่างน้าควบคุมอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ 98±1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที จากนั้นชั่งน้าหนัก
ของจานอาหารเลี้ยงเชื้อจดบันทึกน้าหนักที่แน่นอน ทาการเทน้าที่เหลือจากการหุงต้มข้าวที่สุกแล้วลง
จานอาหารเลี้ยงเชื้อบันทึกน้าหนักอีกครั้ง หลังจากนั้นนาไประเหยที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 12 ชั่วโมง ชั่งน้าหนักของแข็งที่แห้งแล้ว
- ความแข็งของข้าวสุก
วิเคราะห์ความแข็งของข้าวสุก โดยดัดแปลงจากวิธีของ Juliano และ Bechtel, (1985) ทา
การชั่งข้าวฮางงอกหลังการทาแห้งที่กะเทาะเปลือกออกแล้วด้วยเครื่องกะเทาะเปลือกข้าว ใช้ข้าวที่
กะเทาะเปลือกแล้วแบบเต็มเมล็ด จานวน 2 กรัม เติมน้ากลั่น 20 มิลลิลิตร หลังจากนั้นนาไปต้มใน
อ่างน้าควบคุมอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ 98±1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที ใช้หัววัด cylindrical
probe P/25 จากนั้นวัดแบบ compression ด้วยเครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัส ความเร็วก่อนการวัด
เท่ากับ 1 มิลลิเมตรต่อวินาที ทาการกดตัวอย่างลงไป 2 มิลลิเมตร วัดซ้า 5 ครั้ง ได้ค่าเนื้อสัมผัสเป็น
ค่าความแข็ง (hardness)
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3.4.6 ศึกษาอิทธิพลของการทาแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ตอ่ พฤติกรรมการ
ทาแห้งของข้าวหอมนิลฮางงอก
ในการศึกษาอิทธิพลของการทาแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ต่อพฤติกรรมการ
ทาแห้งของข้าวหอมนิลฮางงอกนี้ ทาการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทาแห้งคือวิธีที่ใช้ในการทา
แห้ง ได้แก่ การทาแห้งด้วยการตากแดด ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลม และระบบ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ทาการทาแห้งข้าวเปลือกหอมนิลที่เตรียมจากข้อ 3.4.2
โดยเกลี่ยข้าวให้เป็นชั้นบางๆ (thin layer) ความหนาไม่เกิน 0.5 เซนติเมตร จานวนอย่างละ 3 ถาด
ถาดละ 1 กิโลกรัม ทาการทดลองทาแห้ง 3 ซ้า โดยทาการอบแห้งดัง ภาพที่ 14 ทาแห้ง จนกระทั่ง
ปริมาณความชื้นสุดท้ายของข้าวหอมนิลฮางงอกไม่เกินร้อยละ 13 บันทึกอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์
ความเร็ ว ลม และน้ าหนั ก ของข้ า วฮางงอกที่ เ ปลี่ ย นแปลงระหว่ า งการท าแห้ ง ทุ ก ๆ 1 ชั่ ว โมง
เปรียบเทียบกับการทาแห้งในที่ร่ม จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ มาสร้างกราฟการทาแห้ง อัตรา
การทาแห้ง และศึกษาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมกับการทานายพฤติกรรมการทาแห้งที่
เหมาะสมสาหรับ ข้าวฮางงอก โดยใช้สมการทาแห้ง ชั้นบางของ Newton, Page, Modified page
และ Logaritermic (ตารางที่ 4)

ก
ข
ค
ง
ภาพที่ 14 การทาแห้งข้าวหอมนิลฮางงอกด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (ก) ตากแดด (ข) ระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก (ค) ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลม (ง) ในที่ร่ม
3.4.7 ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของการท าแห้ ง ด้ ว ยระบบอบแห้ ง พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมี ทางกายภาพและจุลินทรีย์ของข้าวหอมนิลฮางงอก
ในการศึกษาศึกษาอิทธิพลของการทาแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ต่อการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมี ทางกายภาพและจุลินทรีย์ของข้าวหอมนิลฮางงอกนี้ ทาการศึกษา
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทาแห้งคือวิธีที่ใช้ในการทาแห้ง ได้แก่ การทาแห้งด้วยการตากแดด ระบบ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลม และระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก
ที่มีการเตรียมตัวอย่าง ตามข้อ 3.4.2 และมีขั้นตอนการทาแห้ง ตามข้อ 3.4.6 ทาแห้งจนกระทั่ง
ปริมาณความชื้นสุดท้ายของข้าวหอมนิลฮางงอกไม่เกินร้อยละ 13 จากนั้นทาการสุ่มตัวอย่างข้าวหอม
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นิลฮางงอกมาวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี ได้แก่ ปริมาณความชื้น ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ ปริมาณสารกา
บา ปริมาณแอนโทไซยานิน ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด และความสามารถในการเป็นสาร
ต้านอนุมูลอิสระ และคุณภาพด้านจุลินทรีย์ ตามข้อ 3.4.1 และคุณภาพทางกายภาพ ได้แก่ ปริมาณ
ร้อยละต้นข้าว และปริมาณร้อยละข้าวหัก ตามข้อ 3.4.5
3.4.8 การวิเคราะห์ทางสถิติ
การศึกษาอิ ทธิพ ลของสภาวะการท าแห้ง ด้ วยเครื่ องอบแห้ง แบบถาด และระบบอบแห้ ง
พลัง งานแสงอาทิตย์ วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design: CRD ทาการ
ทดลองอบแห้ง จ านวน 2 และ 3 ซ้ า ตามล าดับ โดยการวิ เ คราะห์ ความแปรปรวน (Analysis of
Varience; ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดย
ใช้โปรแกรมสถิติสาเร็จรูป SPSS for Windows เวอร์ชัน 16.0
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บทที่ 4
ผลการทดลองและวิจารณ์ผล

4.1 คุณสมบัตทิ างเคมีของข้าวเปลือกพันธุห์ อมนิล
ข้าวเปลือกหอมนิลที่ใช้ในการศึกษามีปริมาณความชื้นร้อยละ 13 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 14 จัดว่า
อยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานสินค้าการเกษตร (สานักงานมาตรฐานสินค้าการเกษตร, 2555) มีค่าวอ
เตอร์แอคติวิตี้ 0.68 ซึ่งจะเป็นค่าที่ปลอดภัยจากการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ และยีสต์ราในระหว่างการ
เก็บรักษา (ตารางที่ 5) สาหรับปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สาคัญในข้าวหอมนิลที่ผ่านการ
กะเทาะเปลือกพบว่าปริมาณสารกาบาของข้าวหอมนิลที่กะเทาะเปลือกออกแล้วทั้งสองชุดการทดลอง
มีค่าที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยมีค่าประมาณ 4 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม
สารแห้ง ผลการทดลองมีความสอดคล้องกับ วรัมพร และคณะ (2555) ซึ่งรายงานว่าข้าวเปลือกพันธุ์
หอมนิลมีปริมาณกาบา 4.56 ± 1.13 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมสารแห้ง
ปริมาณแอนโทไซยานินของข้าวเปลือกพันธุ์หอมนิลที่ทาการกะเทาะเปลือกออกด้วยเครื่อง
กะเทาะเปลือกข้าวทั้งสองชุดการทดลองมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) ทั้งนี้
เนื่องจากเป็นการปลูกคนละปีจึงอาจส่งผลต่อองค์ประกอบทางเคมีในข้าว โดยแอนโทไซยานินที่พบใน
ข้าวหอมนิลมีค่าประมาณ 26 มิลลิกรัม cyaniding-3-glucoside ต่อ 100 กรัม สารแห้ง พบว่าผล
การศึกษาสอดคล้องกับ Plaitho และคณะ (2013) ซึ่งรายงานว่าข้าวหอมนิลมีปริมาณแอนโทไซ
ยานินทั้งหมด 19 มิลลิกรัม cyaniding-3-glucoside ต่อ 100 กรัม สารแห้ง และ Htwe และคณะ
(2010) พบว่าปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดในข้าวหอมนิลเท่ากับ 29.77±0.33 มิลลิกรัมต่อ 100
กรัมสารแห้ง
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของข้าวหอมนิลที่ผ่านการกะเทาะเปลือกออกแล้วของ
ทั้งสองชุดการทดลองมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยมีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ปริมาณ 127 มิลลิกรัมกรดแกลลิก ต่อ 100 กรัมสารแห้ง สอดคล้องกับ
ค่าที่ได้จากงานวิจัย ที่พบว่าข้าวหอมนิลที่ปลูกในพื้นที่ต่างๆ กัน มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
ทั้งหมดเท่ากับ 86.26-272.07 มิลลิกรัมกรดแกลลิก ต่อ 100 กรัมสารแห้ง (Htwe และคณะ, 2010;
Sadabpod, 2010) โดยสารประกอบฟีนอลิกที่พบในข้าวหอมนิลเป็นรงควัตถุประเภทฟลาโวนอยด์
โดยเฉพาะกลุ่มแอนโทไซยานิน และสารประกอบฟีนอ เช่น กรดเฟอรูลิก กรดแกลลิก และกรดวานิล
ลิก เป็นต้น (Zhang และคณะ, 2015
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ความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของข้าวหอมนิลที่ผ่านการกะเทาะเปลือกออก
แล้วของทั้งสองชุดการทดลองมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยค่า
ความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่วิเคราะห์ด้วยวิธี DPPH มีค่าประมาณ 19 มิลลิกรัม
สมมูลของ Trolox ต่อ 100 กรัม สารแห้ง และค่าความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่
วิเคราะห์ด้วยวิธี FRAP มีค่าประมาณ 1,243 ไมโครโมลาร์ของไอร์ออนซัลเฟต ต่อ 100 กรัม สารแห้ง
โดยค่าความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวหอมนิลฮางงอกเป็นผลมาจากหมู่ไฮดรอก
ซิล (hydroxyl group) ตาแหน่งที่ 3´ และ 4´ ที่อยู่ภายในโครงสร้างของแอนโทไซยานิน (Miguel,
2011) และหมู่ไฮดรอกซิลที่เกาะบนวงแหวนเบนซีนของสารประกอบฟีนอลิก มีบทบาทสาคัญในการ
ดักจับอนุมูลอิสระไม่ให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Shao และ Bao,2014)
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ตารางที่ 5 คุณสมบัติทางเคมีของข้าวหอมนิล
ครั้งที่ซื้อวัตถุดิบ ปริมาณความชื้น
(%)ns

ns

ปริมาณสารกาบา
(mg/100 g dry
matter ) ns

ปริมาณแอนโทไซยานิน
(mg cyanidin-3glucoside/100 g dry
matter)

ปริมาณสารประกอบฟี
DPPH
นอลิกทั้งหมด
(mg Trolox/100
(mg gallic acid/100 g dry matter) ns
g dry matter ) ns

FRAP (µM
FeSO4/100 g dry
matter) ns

1

13.21 ± 2.01

4.21 ± 4.23

28.23 ± 3.98a

128.34 ± 10.02

20.49 ± 1.38

1251 ± 198.43

2

13.01 ± 1.83

3.95 ± 5.45

22.20 ± 2.13b

125.43 ± 8.34

18.34 ± 3.02

1243 ± 202.11

หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) เปรียบเทียบในคอลัมน์เดียวกัน
และ c หมายถึง ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) เปรียบเทียบในคอลัมน์เดียวกัน

a, b
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4.2 อิทธิพลของกระบวนการผลิตต่อปริมาณสารออกฤทธิท์ างชีวภาพของข้าวหอมนิลฮางงอก
ปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สาคัญ และความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
ของข้าวเปลือกหอมนิลที่ผ่านขั้นตอนการผลิตต่างๆ เพื่อให้ได้ข้าวฮางงอก และผ่านการกะเทาะเปลือก
ออกแล้ว แสดงดังตารางที่ 6 จะเห็นว่าขั้นตอนการผลิตส่งผลต่อปริมาณกาบา โดยพบว่าสารกาบาจะ
เพิ่มขึ้นในขั้นตอนการแช่และการบ่ม ทั้งนี้เมื่อเมล็ดข้าวได้รับน้าเข้าไปจะส่งผลให้กระบวนการ
สังเคราะห์ภายในเซลล์เริ่มทางาน โดยสังเคราะห์สารที่จาเป็นต่อการทางานของเซลล์ และเกิด
กระบวนการย่อยสลายสารอาหารภายในเมล็ด เช่น การย่อยโปรตีนด้วยเอนไซม์โปรตีเอสเป็นกรดอะ
มิโน โดยกรดอะมิโนสาคัญที่ถูกสร้างขึ้น คือกลูตาเมท ซึ่งจะถูกใช้เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการ
decarboxylation โดยเอนไซม์ glutamate decarboxylase ได้สารผลิตภัณฑ์เป็นกรดแกมมาอะมิ
โนบิวทีริกหรือกาบา (วรัมพร และคณะ, 2555) จึงทาให้กาบาเพิ่มขึ้นในขั้นตอนการแช่และการบ่ม
ในขณะที่ขั้นตอนการนึ่งไม่ส่งผลต่อกาบาเมื่อเปรียบเทียบกับขั้นตอนการแช่และการบ่ม แต่จะลดลง
เล็กน้อย ทั้งนี้เนื่องจากกาบาสามารถละลายน้าได้จึงละลายไปในขั้นตอนการนึ่ง
ปริมาณแอนโทไซยานินในข้าวหอมนิลฮางงอกที่ผ่านการผลิตในขั้นตอนต่างๆ พบว่าขั้นตอน
ในการแช่ข้าวส่งผลต่อการลดลงของแอนโทไซยานินเนื่องจากแอนโทไซยานินมีคุณสมบัติที่ละลายได้ดี
ในตัวทาละลายที่มีขั้ว เช่น น้า ดังนั้นหลังจากที่ผ่านกระบวนแช่ข้าวในน้าเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จึงส่งผล
ต่อการลดลงของสารดังกล่าว แต่พบว่าในขั้นตอนการบ่มมีสารแอนโทไซยานินเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
เนื่องจากกระบวนการชีวเคมีในช่วงที่ข้าวเกิดการงอก
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดที่ผ่านการผลิตในขั้นตอนต่างๆ พบว่าในขั้นตอนการแช่
และการบ่มส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของสารประกอบฟีนอลิก ซึ่งการเพิ่มขึ้นของสารประกอบฟีนอลิก
ทั้งหมดเนื่องจากกระบวนการทางชีวเคมีภายในเมล็ดข้าวทาให้เกิดการสร้างเอนไซม์กลูโคซิเดสที่ทา
หน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการสร้างสารประกอบฟีนอลิก (Coda และคณะ, 2010) แต่ในขั้นตอน
การนึ่งพบว่าสารประกอบฟีนอลิกลดลง เนื่องจากการสลายตัวจากความร้อน หรือละลายไปกับน้าใน
ระหว่างการนึง่ ซึ่งผลการทดลองเป็นไปในทางเดียวกันกับ Walter และคณะ (2013) ที่ได้ศึกษา
คุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวที่มีเปลือกสีน้าตาลอ่อน สีแดง และสีดา และผลของ
กระบวนการในการผลิตต่อคุณสมบัติดังกล่าวพบว่าเมื่อผ่านขั้นตอนการนึ่งปริมาณสารประกอบฟี
นอลิกทั้งหมดในข้าวทั้งสามชนิดลดลงร้อยละ 13-50
ค่าความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ตรวจวัดด้วยวิธีการทาละลายอนุมูลอิสระ
DPPH ที่รายงานค่าเป็นมิลลิกรัมสมมูลของ Trolox ต่อ 100 กรัม สารแห้ง และวิธีวิเคราะห์
ความสามารถในการรีดิวซ์เฟอร์ริกของสารต้านอนุมูลอิสระ หรือ FRAP assay ซึ่งรายงานผลเป็นไม
โครโมลาร์ไอร์ออนซัลเฟต ต่อ 100 กรัม สารแห้ง โดยทั้งสองวิธีเป็นวิธีที่วิเคราะห์ง่าย สะดวก มีความ
เสถียร และสามารถใช้ได้กับตัวอย่างหลายชนิด พบว่า มีการเพิ่มขึ้นในขั้นตอนการแช่ และการบ่ม
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด และกาบาซึ่งมีคุณสมบัติในการเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระ
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ตารางที่ 6 ปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในแต่ละขั้นตอนการผลิต
ขั้นตอนการ
ผลิต

ปริมาณความชื้น
(%)

ปริมาณสารกาบา
(mg/100 g dry
matter )

ข้าวเปลือก

13.21 ± 2.01 a

4.58 ± 2.65a

ข้าวหลังการแช่ 37.01 ± 1.04 b

15.43 ± 3.16b

15.67 ± 1.98b

ข้าวหลังการบ่ม 36.54 ± 3.87 bc

23.34 ± 2.81c

ข้าวหลังการนึ่ง 40.39 ± 1.88 c

23.02 ± 3.95c

a, b

ปริมาณแอนโทไซยานิน ปริมาณสารประกอบฟี
(mg cyanidin-3นอลิกทั้งหมด
glucoside/ 100 g dry (mg gallic acid/100
matter)
g dry matter )
a
26.96 ± 5.19
127.54 ± 9.52a

DPPH
(mg Trolox/100 g
dry matter)

FRAP (µM
FeSO4/100 g dry
matter)

19.95 ± 1.32a

1.30 ± 0.27a

142.96 ± 16.75a

44.45 ± 10.56bc

2.99 ± 0.15b

16.55 ± 0.80b

175.44 ± 20.88b

56.66 ± 18.41c

3.25 ± 0.30c

10.52 ± 0.49c

155.02 ± 17.07b

40.04 ± 6.52b

3.05 ± 0.14c

และ c หมายถึง ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) เปรียบเทียบในคอลัมน์เดียวกัน
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4.3 อิทธิพลของสภาวะการทาแห้งด้วยเครือ่ งอบแห้งแบบถาดต่อพฤติกรรมการทาแห้งของข้าวหอม
นิลฮางงอก
อุณหภูมิ และความเร็วลมมีผลต่อการทาแห้งอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤ 0.05) ต่อการทา
แห้ง โดยการทาแห้งที่อุณหภูมิสูงมีการระเหยน้าออกจากเมล็ดข้าวได้เร็วกว่าการทาแห้งที่อุณหภูมิต่า
เนื่องจากการอบแห้งที่อุณหภูมิต่าทาให้มีผลต่างระหว่างอุณหภูมิกับเม็ดข้าวสูง ดังนั้นการถ่ายเทความ
ร้อนจากอากาศร้อนไปยังเมล็ดข้าวเพื่อใช้ในการระเหยน้าจึงน้อยกว่า โดยจากภาพที่ 15 และ 16 จะ
เห็นว่าในช่วงแรกของการทาแห้งน้าระเหยออกจากตัวอย่างอย่างรวดเร็ว ขากนั้นจะเข้าสู่ช่วงอัตรา
การทาแห้งที่ลดลง จนปริมาณความชื้นของทุกตัวอย่างมีค่าประมาณร้อยละ 13 โดยสภาวะที่มีการทา
แห้งต่าที่สุดคือ อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความเร็วลม 0.5 เมตรต่อวินาที และสภาวะที่มีการทา
แห้งสูงที่สุดคือ อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ความเร็วลม 1.0 เมตรต่อวินาที
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ความชื้น (% w.b.)
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เวลาที่ใช้ในการทาแห้ง (ชั่วโมง)
ภาพที่ 15 กราฟการทาแห้งของข้าวหอมนิลฮางงอกผ่านการทาแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบถาดที่
อุณหภูมิต่างๆ และที่ความเร็วลม 0.5 เมตรต่อวินาที

7

42
50
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ระยะเวลาที่ใช้ในการทาแห้ง (ชั่วโมง)
ภาพที่ 16 กราฟการทาแห้งของข้าวหอมนิลฮางงอกผ่านการทาแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบถาดที่
อุณหภูมิต่างๆ และที่ความเร็วลม 1.0 เมตรต่อวินาที
อัตราการเปลี่ยนแปลงมวลน้าในวัสดุกับมวลน้าเริ่มต้นในระหว่างการทาแห้ง ที่ความเร็วลม
0.5 และ 1.0 เมตรต่อวินาทีแสดงดังภาพที่ 17 และ 18 ตามลาดับ พบว่าในทุกๆ สภาวะการทาแห้ง
ปริมาณน้าจะระเหยออกจากตัวอย่างอย่างรวดเร็วในช่วง 1-2 ชั่วโมงแรกของการทาแห้ง จากนั้น
ค่อยๆ ลดลงจนกระทั่งเข้าสู่สมดุล การเพิ่มอุณหภูมิของลมร้อน ในสภาวะที่มีความชื้นสัมพัทธ์ต่าทาให้
อัตราการทาแห้งเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกันกับการเพิ่มความเร็วลมในการทาแห้งทาให้อัตราการทาแห้ง
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยการทาแห้งที่อุณหภูมิสูง ความชื้นสัมพัทธ์ต่า และความเร็วลมสูงกว่าจะใช้เวลาใน
การทาแห้งที่สั้นกว่า จากตารางที่ 7 พบว่าการทาแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ความเร็วลม 1.0
เมตรต่อวินาที ใช้เวลาในการทาแห้งเร็วที่สุดโดยใช้เวลาในการทาแห้ง 1 ชั่วโมง 50 นาที โดยการทา
แห้งที่ที่ใช้ความเร็วลมเพิ่มขึ้นจะมีผลต่ออัตราการทาแห้งที่อุณหภูมิต่ากว่า ซึ่งเห็นได้จากการทาแห้งที่
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความเร็วลม 1.0 เมตรต่อวินาที สามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในการทาแห้ง
ได้ร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับการทาแห้งโดยใช้ความเร็วลม 0.5 เมตรต่อวินาทีที่อุณหภูมิเดียวกัน
เนื่องจากลมร้อนที่อุณหภูมิต่ามีความสามารถในการอุ้มน้าต่าทาให้อัตราการระเหยความชื้นจาก
ตัวอย่างต่ากว่าการทาแห้งที่มีอุณหภูมิลมร้อนสูง
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ระยะเวลาที่ใช้ในการทาแห้ง (ชั่วโมง)
ภาพที่ 17 อัตราการทาแห้งของข้าวหอมนิลฮางงอกผ่านการทาแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบถาดที่
อุณหภูมิต่างๆ และที่ความเร็วลม 0.5 เมตรต่อวินาที
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ระยะเวลาที่ใช้ในการทาแห้ง (ชั่วโมง)
ภาพที่ 18 อัตราการทาแห้งของข้าวหอมนิลฮางงอกผ่านการทาแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบถาดที่
อุณหภูมิต่างๆ และที่ความเร็วลม 1.0 เมตรต่อวินาที
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ตารางที่ 7 ระยะเวลาที่ใช้ในการทาแห้งข้าวหอมนิลฮางงอกด้วยเครื่องอบแห้งแบบถาดที่สภาวะต่างๆ
สภาวะการทาแห้ง
ระยะเวลาที่ใช้ในการทาแห้ง
อุณหภูมิ
(องศาเซลเซียส)

ความเร็วลม
(เมตรต่อวินาที)

40

0.5

6 ชั่วโมง 30 นาที

1.0

5 ชั่วโมง 12 นาที

0.5

5 ชั่วโมง 14 นาที

1.0

3 ชั่วโมง 44 นาที

0.5

3 ชั่วโมง 57 นาที

1.0

2 ชั่วโมง 29 นาที

0.5

2 ชั่วโมง 47 นาที

1.0

2 ชั่วโมง 5 นาที

0.5

2 ชั่วโมง 15 นาที

1.0

1 ชั่วโมง 50 นาที
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นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์สมการการทาแห้งชั้นบาง (thin-layer) เพื่อหาสมการที่
เหมาะสมสาหรับการทานายจลนพลศาสตร์ในการทาแห้งข้าวหอมนิลฮางงอก โดยนาค่าอัตราส่วน
ความชื้นที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อหาพารามิเตอร์หรือค่าคงที่ของสมการทา
แห้งชั้นบาง ได้แก่ สมการของนิวตัน (Newton) เพจ (Page) โมดิฟายด์เพจ (Modified Page) และ
ล็อกกาลิทึมมิก (Logarithmic) โดยเลือกสมการทาแห้งที่สามารถทานายลักษณะการทาแห้งข้าวหอม
นิลฮางงอกได้เหมาะที่สุดโดยพิจารณาจากสมการที่ให้ค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ (coefficient
of determination; R2) สูงที่สุด และค่า RMSE (root mean square Error) ต่าที่สุด ซึ่งค่า RMSE
ได้จากการคานวณค่าความแตกต่างระหว่างอัตราส่วนความชื้นที่ได้จากการทดลองกับอัตราส่วน
ความชื้นที่ประมาณได้จากสมการทาแห้งชั้นบาง
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อัตราส่วนความชื้น

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2

(ก)

0
0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

เวลาที่ใช้ในการทาแห้ง (ชั่วโมง)
1.2
อัตราส่วนความชื้น

1
0.8
0.6
0.4

0.2
0
0.00

1.00

2.00

3.00
4.00
5.00
6.00
ระยะเวลาที่ใช้ในการทาแห้ง (ชั่วโมง)

7.00

8.00

ภาพที่ 19 อัตราส่วนความชื้นของข้าวหอมนิลฮางงอกกับระยะเวลาที่ใช้ในการทาแห้งที่อุณหภูมิ 40
องศาเซลเซียส โดยเปรียบเทียบระหว่างค่าที่ได้จากการทดลองกับค่าที่ได้จากสมการของ Page (ก)
ความเร็วลม 0.5 เมตรต่อวินาที (ข) ความเร็วลม 1.0 เมตรต่อวินาที
เมื่อนาค่าความชื้นสมดุลที่ได้จากการทดลองโดยกาหนดให้ความชื้นสุดท้ายของข้าวฮางงอกที่
อบจนมีน้าหนักคงที่เป็นความชื้นสมดุลไปหาความสัมพันธ์กับค่าความชื้นสมดุลที่ได้จากการทานาย
ด้วยสมการ Page จะเห็นว่าสมการ Page สามารถที่จะทานายพฤติกรรมการทาแห้งของข้าวหอมนิล
ฮางงอกได้ใกล้เคียงกับค่าที่ได้จากการทดลอง โดยพิจารณาจากค่า R2 มากที่สุด และ RMSE น้อย
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ที่สุด (ตารางที่ 31) ของแบบจาลองทั้ง 4 แบบ พบว่าสมการ Page จะมีค่า R2 มากที่สุด และมีค่า
RMSE ต่าที่สุด (ภาคผนวก ค ตารางที่ 31) ซึ่งจะแสดงถึงความแม่นยาในการทานายพฤติกรรมการทา
แห้งได้ดีที่สุด (สุเนตร และ ฤทธิชัย, 2554) ซึ่งเมื่อนาค่าที่ได้จากการคานวณจากสมการของ Page มา
เปรียบเทียบกันพบว่ามีความสอดคล้องกัน แสดงดังภาพที่ 19
เมื่อพิจารณาค่า k จากทุกแบบจาลองจะเห็นว่าค่า k เพิม่ ขึ้นเรื่อยๆ เมื่ออุณหภูมิในการทา
แห้งทาเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิส่งผลต่อการระเหยน้า หรือการถ่ายโอนความร้อนของตัวอย่าง
ในระหว่างการทาแห้ง นอกจากนี้ค่าคงที่ได้จากสมการ k จะสามารถอธิบายระยะเวลาในการอบแห้ง
ได้ โดยที่ค่า k มีค่ามากจะใช้เวลาในการทาแห้งน้อยลง สอดคล้องกับผลการทดลองพบว่าข้าวฮางงอก
ที่ทาแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ที่ความเร็วลม 1.0 เมตรต่อวินาที จะใช้เวลาสั้นที่สุดเนื่องจาก
ค่า k ที่ได้จากสมการมีค่ามากที่สุด เช่นเดียวกันกับเมื่อทาการหาความสัมพันธ์ระหว่าง lnk กับ 1/T
ที่ความเร็ว 0.5 และ 1.0 เมตรต่อวินาที พบว่าสมการ Page ให้ค่า R2 ที่สูงกว่าแบบจาลองอื่น แสดง
ดังภาพที่ 20 จะเห็นว่าจลนพลศาสตร์การอบแห้งสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการทานายปริมาณ
ความชื้นหรือระยะเวลาในการทาแห้งข้าวฮางงอกได้ ทั้งนี้มีข้อจากัดคือสภาวะในการทาแห้งจะต้อง
คล้ายกับสภาวะในการทดลอง
y = -6245.3x + 19.024
R² = 0.9931

0.5
0

Airความเร็
velocity
s-1 อวินาที
วลม 0.5
0.5 mเมตรต่
Airความเร็
velocity
s-1 อวินาที
วลม 1.0
1.0 mเมตรต่

lnk

-0.5
-1
-1.5
-2
0.00295

y = -6104.1x + 17.98
R² = 0.9888
0.00300

0.00305

0.00310

0.00315

0.00320

0.00325

1/T
ภาพที่ 20 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง lnk และ 1/T ของการทาแห้งที่สภาวะต่างๆ จาก
แบบจาลองของ Page
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4.4 อิทธิพลของการทาแห้งด้วยเครือ่ งอบแห้งแบบถาดต่อคุณภาพทางกายภาพ ทางเคมีและสารออก
ฤทธิท์ างชีวภาพของข้าวหอมนิลฮางงอกหลังการทาแห้ง
4.4.1 ปริมาณความชืน้ และค่าวอเตอร์แอคติวติ ี้
อุณหภูมิ ความเร็วลม และปัจจัยร่วมระหว่างอุณหภูมิกับความเร็วลมมีผลอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p≤0.05) ต่อปริมาณความชื้นและปริมาณน้าอิสระของข้าวหอมนิลฮางงอก แสดงดังตาราง
ที่ 8 โดยการทาแห้งในแต่ละสภาวะสามารถลดความชื้นของผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐาน
กาหนด คือมีปริมาณความชื้นไม่เกินร้อยละ 14 (สานักงานมาตรฐานสินค้าการเกษตร, 2555) และมี
ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ของผลิตภัณฑ์อยู่ในช่วงที่ปลอดภัยจากการเจริญของจุลินทรีย์ในระหว่างการเก็บ
รักษา
ตารางที่ 8 ความชื้นและค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ของข้าวหอมนิลฮางงอกที่ทาแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบ
ถาดที่สภาวะต่างๆ
สภาวะการทาแห้ง
ปริมาณความชื้น
วอเตอร์แอคติวิตี้
สุดท้าย
อุณหภูมิ
ความเร็วลม
(%)
(องศาเซลเซียส)
(เมตรต่อวินาที)
40
45
50
55
60
a, b

0.5

13.81 ± 0.31c

0.64 ± 0.01b

1.0

12.78 ± 0.56ab

0.62 ± 0.01a

0.5

12.80 ± 0.07ab

0.61 ± 0.02a

1.0

12.39 ± 0.83ab

0.60 ± 0.01a

0.5

12.55 ± 0.41ab

0.61 ± 0.01a

1.0

12.62 ± 0.50ab

0.62 ± 0.01a

0.5

12.38 ± 0.62ab

0.62 ± 0.01a

1.0

12.97 ± 0.37b

0.62 ± 0.01a

0.5

12.42 ± 0.43ab

0.61 ± 0.01a

1.0

12.13 ± 0.79a

0.62 ± 0.01a

และ c หมายถึง ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) เปรียบเทียบ
ในคอลัมน์เดียวกัน
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4.4.2 ร้อยละการงอก ร้อยละต้นข้าว และร้อยละข้าวหัก
กระบวนการที่ใช้ในการผลิตข้าวหอมนิลฮางงอกในการศึกษาครั้งนี้ พบว่ามีปริมาณการงอก
ของข้าวอยู่ในช่วงร้อยละ 91-96 จากผลการทดลองพบว่าการทาแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ที่
ทั้งที่ความเร็วลม 0.5 และ 1.0 เมตรต่อวินาที มีปริมาณต้นข้าวที่ต่า และมีปริมาณข้าวหักที่สูง (ตาราง
ที่ 9) ซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ของการส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องนึ่งที่ระบุว่าร้อยละข้าวหักที่ยอมรับได้อยู่
ในช่วงร้อยละ 3.5-7.7 (สมเกียรติ, 2554) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วเมื่อเมล็ด
ข้าวเริ่มอบ ทาให้เมล็ดข้าวสูญเสียความชื้นไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดรอยร้าวในเมล็ด เมื่อทาการ
กะเทาะเปลือกจึงทาให้เมล็ดข้าวแตกหักมากกว่าการทาแห้งที่อุณหภูมิต่า ทั้งนี้มีหลายปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการแตกหักของเมล็ดข้าวเช่น การเก็บก่อนอายุหรือช้าเกินไป การเกิดท้องไข่ ขั้นตอนการนวดข้าว
หรืออีกหนึ่งปัจจัยที่สาคัญคือขั้นตอนการทาแห้งที่เมล็ดข้าวได้รับความร้อนอย่างรวดเร็วเกินไปและไม่
สม่าเสมอ ทาให้เมล็ดข้าวสูญเสียความชื้นไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดร้อยร้าวในเมล็ด เมื่อทาการ
กะเทาะเปลือกจึงทาให้เมล็ดข้าวแตกหัก (Bhattacharya และ Indudhara, 1967)
ตารางที่ 9 ร้อยละการงอก ร้อยละต้นข้าวและร้อยละข้าวหักของข้าวหอมนิลฮางงอกที่ทาแห้งด้วย
เครื่องอบแห้งแบบถาดที่สภาวะต่างๆ
สภาวะการทาแห้ง
ร้อยละการงอก ร้อยละต้นข้าว ร้อยละข้าวหัก
(%)
(%)
(%)
อุณหภูมิ
ความเร็วลม
(องศาเซลเซียส)

(เมตรต่อวินาที)

ข้าวหอมนิล

-

40
45
50
55
60
a, b, c, d, e, f

-

71.46 ± 0.48f

5.34 ± 0.32b

0.5

92.01 ± 2.98b 77.85 ± 0.02a

2.75 ± 0.75a

1.0

93.54 ± 1.42ab 77.22 ± 0.51ab

2.81 ± 0.03a

0.5

95.99 ± 2.66a 76.57 ± 0.03bc

2.85 ± 0.09a

1.0

93.45 ± 0.59ab 76.23 ± 0.56c

2.83 ± 0.11a

0.5

92.72 ± 0.93ab 73.24 ± 0.10d

4.62 ± 0.04b

1.0

93.59 ± 2.52ab 72.46 ± 0.19e

4.47 ± 0.15b

0.5

94.24 ± 0.95ab 69.15 ± 0.06f

7.16 ± 0.09c

1.0

94.41 ± 2.39ab 69.60 ± 0.49f

6.81 ± 0.19c

0.5

91.53 ± 2.49b 66.90 ± 0.05g

11.25 ± 0.09d

1.0

94.55 ± 2.36ab 66.97 ± 0.10g

10.93 ± 0.50d

และ g หมายถึง ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
เปรียบเทียบในคอลัมน์เดียวกัน
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4.4.3 ปริมาณสารกาบา
อุณหภูมิ ความเร็วลม และปัจจัยร่วมระหว่างอุณหภูมิกับความเร็วลมไม่มีผลอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) ต่อค่าร้อยละการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารกาบา (∆GABA) โดยพบว่าหลังการทา
แห้งปริมาณกาบาจะลดลงเล็กน้อย ซึ่งจะเห็นว่าการทาแห้งที่อุณหภูมิสูงมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
สารกาบาเพิ่มขึ้นทาให้กาบามีปริมาณลดลง (ตารางที่ 10) เนื่องจากกาบาเป็นสารที่สามารถทน
อุณหภูมิได้สูง ซึ่งผลการทดลองสอดคล้องกับรายงานของ เทวิกา และ วรนุช (2011) ที่พบว่าการทา
แห้งแบบถาดที่อุณหภูมิระหว่าง 40-60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 10 ชั่วโมงในข้าวกล้องงอกขาวดอก
มะลิ 105 ไม่มีผลต่อปริมาณกาบาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยปริมาณกาบาที่อบแห้งที่
อุณหภูมิสูงมีการลดลงมากกว่าที่อุณหภูมิต่า
ตารางที่ 10 ปริมาณสารกาบาของข้าวหอมนิลฮางงอกก่อนและหลังการทาแห้งที่ทาแห้งด้วยเครื่อง
อบแห้งแบบถาดที่สภาวะต่างๆ
สภาวะการทาแห้ง
ปริมาณสารกาบา
(∆GABA)
(มิลลิกรัม ต่อ100 กรัม สารแห้ง)
(%)ns
อุณหภูมิ
ความเร็วลม
ก่อนทาแห้ง
หลังทาแห้งns
(องศาเซลเซียส) (เมตรต่อวินาที)
40
0.5
23.60 ± 1.13Aabc
22.22 ± 0.71A -5.74 ± 4.42
45
50
55
60

1

21.60 ± 0.99Ac

21.22 ± 2.04A

-3.01 ± 4.32

0.5

21.49 ± 1.25Acb

21.20 ± 2.27A

-2.41 ± 8.32

1

20.83 ± 2.23Ac

20.07 ± 0.44A

-3.69 ± 9.93

0.5

22.98 ± 1.36Aabc

22.25 ± 1.98A -2.87 ± 14.16

1

24.15 ± 2.30Aa

22.80 ± 1.22A

0.5

24.54 ± 1.19Aab

21.50 ± 1.96A -7.26 ± 26.08

1

23.47 ± 1.19Aabc

22.11 ± 0.54A

-5.42 ± 7.11

0.5

23.88 ± 1.53Aabc

22.91 ± 0.81A

-3.62 ± 6.95

1

25.22 ± 1.69Aa

23.57 ± 0.61B

-5.36 ± 3.84

a และ b หมายถึง ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ

-8.12 ± 3.63

(p≤0.05) เปรียบเทียบใน

คอลัมน์เดียวกัน
A และ B หมายถึง ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) เปรียบเทียบใน
แถวเดียวกัน
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เช่นเดียวกับ Chungcharoen และคณะ (2012) ศึกษาผลของอุณหภูมิที่ใช้ในการทาแห้งต่อ
คุณภาพของข้าวกล้องงอกที่เตรียมจากข้าวเปลือกและข้าวกล้อง โดยอบแห้งที่อุณหภูมิ 90, 110, 130
และ 150 องศาเซลเซียส ผลการทดลองพบว่า อุณหภูมิที่ใช้ในการทาแห้งไม่ส่งผลต่อปริมาณสารกา
บาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) เนื่องมาจากกาบาสลายตัวที่อุณหภูมิ 203 องศาเซลเซียส
(Lide, 2006) ทาให้การทาแห้งที่อุณหภูมิดังกล่าวไม่ทาให้กาบาเกิดการสลายตัว
4.4.4 ปริมาณแอนโทไซยานิน
อุณหภูมิที่ใช้ในการทาแห้งมีผลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) ต่อค่าร้อยละการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณ cyanidin-3-glucoside (∆cyanidin-3-O-glucoside) และร้อยละการ
เปลี่ยนแปลงแอนโทไซยานิน (∆Anthocyanins) ในข้าวหอมนิลฮางงอกที่วิเคราะห์ด้วยวิธี HPLC
และวิธี pH-differential method แสดงดังตารางที่ 11 และ 12 ตามลาดับ พบว่าค่า ∆cyanidin-3glucoside มีแนวโน้มลดลงหลังการทาแห้งเมื่อใช้อุณหภูมิที่สูงขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ที่ทาแห้งที่อุณหภูมิ
60 องศาเซลเซียส ความเร็วลม 1.0 เมตรต่อวินาที มีค่า ∆cyanidin-3-glucoside น้อยที่สุด ในขณะ
ที่การทาแห้งที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ที่ความเร็วลม 1.0 เมตรต่อวินาที ทาให้แอนโทไซยานิน
สลายตัวมากที่สุด เนื่องจากการทาแห้งที่ใช้ระยะเวลานานทาให้ตัวอย่างสัมผัสกับออกซิเจนนานกว่า
การทาแห้งที่อุณหภูมิสูง ซึ่งการที่ตัวอย่างสัมผัสกับออกซิเจนจะเป็นการเร่งการเกิดปฏิกิริยาออกซิ
เดชั่น โดยที่โมเลกุลของออกซิเจนจะทาปฏิกิริยากับคาร์บอนตาแหน่งที่ 2 หรือหมู่ OH ของวงแหวน
B ทาให้พันธะคู่ของวงแหวนหายไปเกิดเป็น carbinol base หรือ chalcone หรือ quinoidal base
(Saint-Gaulejac และคณะ, 1999)
นอกจากนี้การที่ตัวอย่างสัมผัสกับแสงในขณะที่ทาการอบแห้งเป็นเวลานานจะส่งผลต่อการ
สลายตัวของแอนโทไซยานิน เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงของหมู่ไฮดรอกซิลของคาร์บอนที่ตาแหน่ง
ที่ 5 (photo-oxidation) และเป็นส่วนที่ทาให้เกิดการเร่งปฏิกิริยาการสลายตัวของแอนโทไซยานิน
เนื่องจากความร้อนทาให้เปลี่ยนไปอยู่ในรูป chalcone หรือ quinoidal base (ยุพาพร, 2547) โดย
การทาแห้งที่อุณหภูมิ 50, 55 และ 60 องศาเซลเซียส ที่ความเร็วลม 1.0 เมตรต่อวินาที แอนโทไซ
ยานินเกิดการสลายตัวน้อย เนื่องจากการทาแห้งในระยะเวลาที่สั้นช่วยลดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้ ทา
ให้แอนโทไซยานินคงเหลือในปริมาณที่มากกว่าการทาแห้งที่อุณหภูมิต่าแต่ใช้ระยะเวลาในการทาแห้ง
ที่นานกว่า
เมื่อพิจารณาปริมาณแอนโทไซยานินโดยใช้วิธี HPLC และสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ พบว่า ข้าว
หอมนิลมีปริมาณแอนโทไซยานินก่อนการทาแห้งสูงสุดทั้งในสองวิธีคือ 11.10 และ 16.39 มิลลิกรัม
cyanidin-3-glucoside ต่อ 100 กรัม สารแห้ง ตามลาดับ นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) ระหว่างผลการวิเคราะห์โดยวิธี HPLC และวิธีสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient) เท่ากับ 0.457 (แสดงรายละเอียดภาคผนวก
ค ตารางที่ 33)
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ตารางที่ 11 ปริมาณ cyaniding-3-glucoside ของข้าวหอมนิลฮางงอกก่อนและหลังการทาแห้งที่ทา
แห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบถาดที่สภาวะต่างๆ โดยการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC
สภาวะการทาแห้ง
ปริมาณ cyanidin-3-glucoside
(∆Cyanidin-3(มิลลิกรัม cyanidin-3-glucoside
glucoside)
ต่อ 100 กรัม สารแห้ง)
(%)
อุณหภูมิ
ความเร็วลม
ก่อนทาแห้ง
หลังทาแห้ง
(องศาเซลเซียส) (เมตรต่อวินาที)
40
0.5
11.09 ± 0.43Aa 6.71 ± 0.72Bde
-39.08 ± 7.60e
1.0
11.10 ± 0.44Aa 6.89 ± 0.53Bde
-28.63 ± 4.88bcd
45
0.5
10.59 ± 0.61Abc 7.54 ± 0.16Bbcd
-38.27 ± 6.68de
1.0
10.92 ± 0.3Aab 7.20 ± 0.35Bde
-30.62 ± 1.99cde
50
0.5
10.37 ± 0.88Ac 6.39 ± 0.37Be
-37.95 ± 1.75de
1.0
10.14 ± 0.18Ac 8.07 ± 0.10Bbc
-19.01 ± 5.64b
55
0.5
10.23 ± 2.01Ac 7.10 ± 0.22Bde
-33.96 ± 18.60cde
1.0
10.25 ± 0.41Ac 7.44 ± 0.10Bbc
-20.47 ± 3.96b
60
0.5
10.32 ± 0.54Ac 8.38 ± 0.12Bb
-27.33 ± 4.85bc
1.0
10.22 ± 0.64Ac 9.47 ± 0.43Aa
-7.21 ± 8.22a
a, b, c, d และ e หมายถึง ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ

(p≤0.05)

เปรียบเทียบในคอลัมน์เดียวกัน
A และ B หมายถึง ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) เปรียบเทียบใน
แถวเดียวกัน
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ตารางที่ 12 ปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดของข้าวหอมนิลฮางงอกก่อนและหลังการทาแห้ง ที่ทา
แห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบถาดที่สภาวะต่างๆ โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธี pH-differential
สภาวะการทาแห้ง
อุณหภูมิ
(องศาเซลเซียส)
40
45
50
55
60

ความเร็วลม
(เมตรต่อวินาที)
0.5
1.0
0.5
1.0
0.5
1.0
0.5
1.0
0.5
1.0

แอนโทไซยานิน (มิลลิกรัม cyanidin ต่อ (∆Anthocyanins)
100 กรัม สารแห้ง)
(%)
ก่อนทาแห้ง
หลังทาแห้ง
16.17 ± 1.44A
16.24 ± 1.36A
16.02 ± 2.45A
16.25 ± 1.08A
16.04 ± 0.94A
16.39 ± 1.76A
16.08 ± 1.00A
16.03 ± 0.77A
16.29 ± 1.08A
16.62 ± 1.04A

10.27 ± 0.49Be
11.99 ± 0.99Bbc
13.16 ± 0.51Ab
13.09 ± 1.28Bbc
12.42 ± 1.09Bbcd
13.13 ± 1.00Bbcd
11.73 ± 0.39Bd
12.45 ± 1.84Bcd
13.27 ± 0.96Bb
14.74 ± 0.42Ba

a, b,c, d และ e หมายถึง ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ

-39.14 ± 3.05c
-26.61 ± 9.00b
-19.07 ± 14.94ab
-21.03 ± 9.95ab
-22.17 ± 10.05ab
-20.84 ± 8.37ab
-26.62 ± 4.78b
-24.20 ± 7.93b
-18.11 ± 9.31ab
-10.97 ± 6.30a
(p≤0.05)

เปรียบเทียบในคอลัมน์เดียวกัน
A และ B หมายถึง ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) เปรียบเทียบใน
แถวเดียวกัน

4.4.5. ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทัง้ หมด
อุณหภูมิมีผลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) ต่อค่าร้อยละการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด (∆TPC) ของข้าวหอมนิลฮางงอก โดยพบว่าการทาแห้งส่งผลให้ค่า
∆TPC มีแนวโน้มลดลงหลังการทาแห้งเมื่ออุณหภูมิในการทาแห้งสูงขึ้น โดยพบว่าข้าวหอมนิลฮางงอก
ที่ทาแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ความเร็วลม 1.0 เมตรต่อวินาที มีค่า ∆TPC น้อยที่สุด เท่ากับ
ร้อยละ -2.05±1.56 (ตารางที่ 13) การที่สารประกอบฟีนอลิกลดลงหลังจากการทาแห้ง เนื่องจาก
อุณหภูมิส่งผลให้เกิดการสลายตัวของสารประกอบฟีนอลิก เช่น กรดแกลลิก กรดโปรโตคาเทซูอิค
กรดพาราคูมาริก เป็นต้น นอกจากนี้การทาแห้งที่ใช้ระยะเวลานานจะทาให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น
ของไฮดรอกซิลซึง่ เป็นสารที่ผลิตสารประกอบฟีนอลิก
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ตารางที่ 13 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของข้าวหอมนิลฮางงอกก่อนและหลังการทาแห้งที่
ทาแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบถาดที่สภาวะต่างๆ
สภาวะการทาแห้ง
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด
∆TPC (%)
(มิลลิกรัมกรดแกลลิก ต่อ 100 กรัม
สารแห้ง)
อุณหภูมิ
ความเร็วลม
ก่อนทาแห้ง ns
หลังทาแห้ง ns
(องศาเซลเซียส) (เมตรต่อวินาที)
40
0.5
154.96 ± 7.86A 142.27 ± 9.55B -6.93 ± 7.39bc
1
152.05 ± 4.84A 142.91 ± 5.12B -5.18 ± 3.31b
45
0.5
155.30 ± 5.45A 141.14 ± 3.89B -9.11 ± 2.23bc
1
155.59 ± 6.07A 143.95 ± 3.08B -7.47 ± 1.42bc
50
0.5
156.48 ± 8.01A 143.69 ± 2.47B -10.41 ± 5.41c
1
153.69 ± 3.89A 143.40 ± 4.71B -9.11 ± 3.88c
55
0.5
156.48 ± 8.01A 140.08 ± 6.80B -8.12 ± 2.93bc
1
155.49 ± 8.91A 142.49 ± 3.83B -7.76 ± 3.24bc
60
0.5
156.33 ± 5.56A 144.09 ± 2.57B -4.50 ± 1.64ab
1
152.69 ± 6.82A 144.71 ± 4.31B -2.05 ± 1.56a
a และ b หมายถึง ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ

(p≤0.05) เปรียบเทียบใน

คอลัมน์เดียวกัน
A และ B หมายถึง ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) เปรียบเทียบใน
แถวเดียวกัน

4.4.6 ความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมลู อิสระ
ในการศึกษาครั้งนี้ศึกษาตรวจวัดฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีการทาลายอนุมูลอิสระ DPPH
ที่รายงานค่าเป็น มิลลิกรัมสมมูลของ Trolox ต่อ 100 กรัมสารแห้ง และวิธีวิเคราะห์ความสามารถใน
การรีดิวซ์เฟอร์ริกของสารต้านอนุมูลอิสระ หรือ FRAP assay ซึ่งรายงานผลเป็น ไมโครโมลาร์ของไอร์
ออนซัลเฟตต่อ 100 กรัมสารแห้ง โดยทั้งสองวิธีเป็นวิธีที่วิเคราะห์ง่าย สะดวก มีความเสถียร และ
สามารถใช้ได้กับตัวอย่างหลายชนิด
อุณหภูมิมีผลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) ต่อร้อยละการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
ความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่วัดด้วยวิธี DPPH (∆DPPH) ซึ่งเมื่อพิจารณาค่า
∆DPPH แต่ละสภาวะการทาแห้งพบว่า ค่า ∆DPPH มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิในการทาแห้ง
เพิ่มขึ้น (ตารางที่ 14) โดยจะเห็นว่าหลังการทาแห้งปริมาณค่าความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูล
อิสระมีปริมาณลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการทาแห้ง ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ เทวิกา
และวรนุช (2554) ที่ทาแห้งข้าวกล้องขาวดอกมะลิ 105 ที่อุณหภูมิในช่วง 40-60 องศาเซลเซียส ที่
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เวลาต่างๆ พบว่าอุณหภูมิและเวลาในการทาแห้งส่งผลต่อความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ที่
อุณหภูมิสูงขึ้นจะทาให้ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
ทั้งนี้จากผลการทดลองจะเห็นว่าการทาแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ที่ความเร็วลม 1.0 เมตรต่อ
วินาที มีค่าความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ใกล้เคียงกับการทาแห้งที่อุณหภูมิ 40 องศา
เซลเซียส เนื่องจากระยะเวลาในการทาแห้งที่สั้นจึงทาให้ช่วยรักษาความสามารถในการเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระได้ เมื่อเปรียบเทียบกับการทาแห้งที่อุณหภูมิอื่นๆ ที่ใช้เวลาในการทาแห้งนานกว่า
ตารางที่ 14 ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH ของข้าวหอมนิลฮางงอกก่อนและ
หลังการทาแห้งที่ทาแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบถาดที่สภาวะต่างๆ
สภาวะการทาแห้ง
DPPH
∆DPPH (%)
(มิลลิกรัมสมมูลของ Trolox ต่อ 100 กรัม
สารแห้ง)
ความเร็วลม
อุณหภูมิ
ก่อนทาแห้ง
หลังทาแห้ง
(องศาเซลเซียส) (เมตรต่อ
วินาที)
40
0.5
37.38 ± 1.33Aa 24.44 ± 5.95Bab
-34.87 ± 14.09ab
1.0
38.50 ± 7.69Aa 26.06 ± 1.97Ba
-29.66 ± 11.66a
45
0.5
39.24 ± 1.91Ab 22.65 ± 2.13Babc -44.34 ± 4.55abc
1.0
38.87 ± 2.13Ab 21.70 ± 1.27Bbc
-44.02 ± 3.88ab
50
0.5
38.26 ± 3.89Aab 20.02 ± 4.35Bc
-46.41 ± 13.86ab
1.0
41.45 ± 6.90Aab 23.06 ± 1.90Bc
-50.50 ± 11.51c
55
0.5
39.51 ± 4.67Ab 21.18 ± 1.39Bbc
-45.67 ± 5.42ab
1.0
44.09 ± 5.17Ab 22.93 ± 0.96Babc -47.36 ± 4.26ab
60
0.5
39.18 ± 4.50Aa 21.46 ± 2.53Bbc
-45.13 ± 4.77ab
1.0
37.13 ± 3.80Aa 24.49 ± 3.24Bab
-34.09 ± 5.99ab
a, b และ c หมายถึง ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ

(p≤0.05) เปรียบเทียบ

ในคอลัมน์เดียวกัน
A และ B หมายถึง ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) เปรียบเทียบใน
แถวเดียวกัน

ค่าความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ตรวจวัดด้วยวิธี FRAP assay จะเห็นได้ว่า
อุณหภูมิ ความเร็วลม ปัจจัยร่วมระหว่างอุณหภูมิและความเร็วลม ไม่มีผลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p>0.05) ต่อค่า ∆FRAP ของข้าวหอมนิลฮางงอก โดยตัวอย่างก่อนการทาแห้งมีค่า FRAP อยู่ในช่วง
2.50-3.71 มิลลิโมลาร์ของไอร์ออนซัลเฟตต่อ 100 กรัม สารแห้ง (ตารางที่ 15) หลังการทาแห้งจะ
เห็นว่าค่า FRAP ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างก่อนการทาแห้ง เนื่องจากการลดลงของสารออก
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ฤทธิ์ทางชีวภาพ เช่น แอนโทไซยานิน สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด เป็นต้น โดยพบความสัมพันธ์
อย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ (p≤0.01) ระหว่างค่า FRAP และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient) เท่ากับ 0.722 (แสดงรายละเอียด
ภาคผนวก ค ตารางที่ 33)
ตารางที่ 15 ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP ของข้าวหอมนิลฮางงอกก่อนและหลัง
การทาแห้งที่ทาแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบถาดที่สภาวะต่างๆ
สภาวะการทาแห้ง
อุณหภูมิ
ความเร็วลม
(องศาเซลเซียส) (เมตรต่อวินาที)
40
45
50
55
60

0.5
1
0.5
1
0.5
1
0.5
1
0.5
1

FRAP
(ไมโครโมลาร์ของ FeSO4 ต่อ 100 กรัม
สารแห้ง)
ก่อนทาแห้ง
หลังทาแห้ง ns
3.02 ± 0.34Aab
2.96 ± 0.34Aab
2.62 ± 0.27Ab
2.71 ± 0.28Aab
2.85 ± 0.36Aab
2.50 ± 0.19Ab
2.86 ± 0.31Aab
2.94 ± 0.35Aab
2.96 ± 0.17Aab
3.71 ± 0.38Aa

1.55 ± 0.26B
1.57 ± 0.84B
1.31 ± 0.85B
1.41 ± 0.16B
1.40 ± 0.60B
1.42 ± 0.16B
1.28± 0.28B
1.41± 0.19B
1.29± 0.34B
1.49± 0.24B

a, b และ c หมายถึง ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ

∆FRAP ns
(%)

-57.73 ± 7.42
-50.04 ± 10.08
-49.42 ± 6.65
-47.42 ± 9.88
-49.79 ± 6.82
-43.75 ± 4.75
-54.02 ± 14.46
-51.32 ± 9.60
-47.72 ± 8.69
-48.55 ± 6.81
(p≤0.05) เปรียบเทียบ

ในคอลัมน์เดียวกัน
A และ B หมายถึง ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) เปรียบเทียบใน
แถวเดียวกัน

4.4.7 คุณภาพด้านการหุงต้มของข้าวหอมนิลฮางงอกหลังการทาแห้ง
ข้าวหอมนิลฮางงอกที่ผ่านการอบแห้งที่อุณหภูมิ 40-60 องศาเซลเซียส เมื่อทาการหุงเป็น
เวลา 15 นาทีจะทาให้ข้าวสุกทั้งเมล็ด โดยสังเกตได้ว่าไม่มีจุดไตขุ่นขาวเมื่อทาการทดสอบแสดงดัง
ตารางที่ 16 จะพบว่าข้าวที่ผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นข้าวฮางงอกจะใช้ระยะเวลาในการหุงที่สั้น
กว่าตัวอย่างข้าวกล้อง เนื่องจากในกระบวนการงอกของข้าวทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี
เช่น การย่อยสตาร์ชด้วยเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสส่งผลให้มีปริมาณอะมิโลสต่ากว่าข้าวที่ไม่ผ่าน
กระบวนการแปรรูปเมื่อทาการหุงต้มจึงใช้เวลาน้อยกว่า
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จากผลการทดลองพบว่าอุณหภูมิ ความเร็วลม และปัจจัยร่วมระหว่างอุณหภูมิกับความเร็ว
ลมไม่มีผลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) ต่ออัตราการยืดตัวของเมล็ดข้าวสุก และความแข็งของ
เมล็ดข้าวสุกที่ผ่านการทาแห้งที่สภาวะต่างๆ จากผลการทดลองพบว่าเมื่ออุณหภูมิในการทาแห้งเพิ่ม
สูงขึ้นจะทาให้การอุ้มน้าของเมล็ดข้าวสุกเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 17) ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ในน้าข้าว
สุกลดลง เนื่องจากขั้นตอนการนึ่งส่งผลให้สตาร์ชเกิดเจลลาติไนซ์ทาให้โครงสร้างภายในเกิดการจับตัว
แบบ homogeneous เป็นสาเหตุให้การอุ้มน้าของเมล็ดข้าวสุกมากขึ้นเมื่อเทียบกับข้าวที่ไม่ผ่านการ
แปรรูปและการเกิดโครงสร้างที่จับตัวกันแน่นขึ้นก็เป็นการป้องการการสูญเสียของแข็งในระหว่าง
กระบวนการหุงต้ม ซึ่งผลการทดลองสอดคล้องกับ ละมุล (2555) ที่ทาการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพด้านการหุงต้มของข้าว โดยทาแห้งที่อุณหภูมิ 100, 115, 125, 135 และ 150 องศา
เซลเซียส ผลการทดลองพบว่าเมื่อความร้อนที่ใช้ในกระบวนการอบแห้งเพิ่มขึ้นการดูดซับน้าและอัตรา
การยืดตัวของเมล็ดข้าวสุกจะเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้จะลดลง
ตารางที่ 16 ระยะเวลาที่ใช้ในการหุงข้าวหอมนิลฮางงอกที่ผ่านการทาแห้งที่ทาแห้งด้วยเครื่องอบแห้ง
แบบถาดที่สภาวะต่างๆ
ร้อยละดัชนีข้าวสุกเวลาที่ใช้ในการหุงต้ม (นาที)
อุณหภูมิ
(องศา
เซลเซียส)

ความเร็วลม
(เมตรต่อ
วินาที)

ข้าวหอมนิล

40
45
50
55
60

0.5
1
0.5
1
0.5
1
0.5
1
0.5
1

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

30
20
30
30
30
30
40
30
30
30
30

50
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50

75
60
73
73
73
73
75
75
75
77
78

80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

ร้อยละ 0 หมายถึง ข้าวดิบ ร้อยละ 100 หมายถึง ข้าวหุงสุกเต็มที่
อุณหภูมิ ความเร็วลม และปัจจัยร่วมระหว่างอุณหภูมิกับความเร็วลมไม่มีผลอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) ต่อความแข็งของเมล็ดข้าวสุก แต่จะพบว่าเมื่อข้าวผ่านการแปรรูปเป็นข้าว
ฮางงอกจะมีค่าความแข็งลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับข้าวหอมนิลก่อนการแปรรูป ทั้งนี้เนื่องจาก
กระบวนการทางชีวเคมีที่เกิดระหว่างการงอกของข้าวทาให้เกิดการสลายตัวของโพลิเมอร์ที่มีโมเลกุล
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ใหญ่ต่างๆ เช่น การย่อยสตาร์ชทาให้อะมิโลสมีปริมาณลดลงส่งผลให้เนื้อสัมผัสหลังหุงนุ่มกว่าข้าวที่
มีอะมิโลสสูง สาหรับโปรตีนนั้นจะสร้างพันธะไดซัลไฟด์ซึ่งเป็นพันธะที่มีความแข็งแรงช่วยเพิ่มการยึด
เกาะระหว่างโปรตีน และไปแทรกอยู่ในช่องว่างของเม็ดแป้งทาให้เพิ่มความแข็งแรงกับเม็ดแป้งในข้าว
แต่ขั้นตอนการผลิตมีการย่อยสลายโปรตีนเพื่อใช้เป็นพลังงานจึงทาให้เมื่อผ่านขั้นตอนการหุงความ
แข็งของข้าวจึงลดลงมากกว่าข้าวหอมนิลที่ไม่ผ่านการแปรรูป สอดคล้องกับการทดลองของ
Chungcharoen และคณะ (2012) ทาการศึกษาผลของการอุณหภูมิที่ 90, 110, 130 และ 150
องศาเซลเซียส ต่อการทาแห้งข้าวกล้องงอกที่เตรียมจากข้าวเปลือกและข้าวกล้อง พบว่าอุณหภูมิที่ใน
การทาแห้งไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติด้านเนื้อสัมผัสของข้าวหุงสุกโดยรายงานเป็นค่า
ความแข็งของเมล็ดที่หุงสุก
ตารางที่ 17 อัตราการยืดตัวของเมล็ดข้าวสุก การอุ้มน้าของเมล็ดข้าวสุก ปริมาณของแข็งที่ละลายได้
ในน้าข้าวสุก และความแข็งของเมล็ดข้าวสุกที่ผ่านการทาแห้งที่ทาแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบถาดที่
สภาวะต่างๆ

ข้าวหอมนิล
40
45
50
55
60

ความเร็วลม
(เมตรต่อ
วินาที)
0.5
1
0.5
1
0.5
1
0.5
1
0.5
1

อัตราการยืด
ตัวของเมล็ด
ข้าวสุก ns
1.02 ± 0.01
1.09 ± 0.02
1.11 ± 0.02
1.09 ± 0.02
1.09 ± 0.06
1.12 ± 0.03
1.09 ± 0.03
1.13 ± 0.03
1.12 ± 0.05
1.13 ± 0.03
1.13 ± 0.04

การอุ้มน้าของเมล็ด
ข้าวสุก (กรัม/กรัม)
1.37 ± 0.09a
2.45 ± 0.05cd
2.42 ± 0.08cd
2.36 ± 0.08c
2.30 ± 0.20c
4.40 ± 0.20e
2.38 ± 0.11c
2.42 ± 0.20cd
2.21 ± 0.17b
2.47 ± 0.19d
2.59 ± 0.08d

ปริมาณของแข็ง
ที่ละลายใน
น้าข้าวสุก (%)
4.53 ± 0.05a
1.99 ± 0.02b
2.09 ± 0.16b
2.14 ± 0.37b
2.16 ± 0.23b
2.20 ± 0.21b
2.24 ± 0.24b
2.24 ± 0.24b
2.27 ± 0.18b
2.40 ± 0.32b
2.53 ± 0.51b

ความแข็งของเมล็ด
ข้าวสุก (N) ns
32.37 ± 3.59
24.02 ± 8.67
23.21 ± 9.26
24.23 ± 13.98
22.21 ± 9.26
24.83 ± 10.32
24.46 ± 11.32
23.15 ± 6.99
27.70 ± 7.68
25.04 ± 8.05
28.34 ± 7.80

a, b, c, d และ e หมายถึง ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05)

เปรียบเทียบในคอลัมน์เดียวกัน

4.5 อิทธิพลของการทาแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ตอ่ พฤติกรรมการทาแห้งของข้าว
หอมนิลฮางงอก
การเปลี่ยนแปลงความเข้มรังสีแสงอาทิตย์ในระหว่างการทาแห้งข้าวหอมนิลฮางงอกในแต่ละ
ซ้าการทดลองมีค่าอยู่ในช่วง 395-872 วัตต์ต่อตารางเมตร (ภาพที่ 21) จะเห็นว่าในช่วงสามวันที่ทา
การทดลองการทาแห้งข้าวหอมนิลฮางงอกความเข้มรังสีแสงอาทิตย์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากเวลา
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9.00-13.00 น. หลังจากนั้นจะค่อยๆ ลดลง ซึ่งความแปรปรวนที่เกิดขึ้นอาจเกิดเนื่องจากสภาพ
ภูมิอากาศที่มีเมฆมากในบางช่วงเวลา
ความเข้มรังสีแสงอาทิตย์
(วัตต์ต่อตารางเมตร)
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ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลม
ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก
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อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

เวลา (น.)
ภาพที่ 21 การเปลี่ยนแปลงความเข้มรังสีแสงอาทิตย์ของการทาแห้งข้าวหอมนิลฮางงอกด้วยการตากแดด
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ความเร็วลม (เมตรต่อวินาที)

ภาพที่ 22 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในระหว่างการทาแห้งข้าวหอมนิลฮางงอก

เวลา (น.)
ภาพที่ 23 การเปลี่ยนแปลงความเร็วลมระหว่างการทาแห้งข้าวหอมนิลฮางงอก

59
ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ
(%Rh)
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เวลา (น.)
ภาพที่ 24 การเปลี่ยนแปลงความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศระหว่างการทาแห้งข้าวหอมนิลฮางงอก
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิระหว่างการทาแห้งด้วยการตากแดด ระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลม และระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกแสดงดังภาพที่ 22
จะเห็นว่ารูปแบบของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของทั้งสามวิธีที่ใช้ในการทาแห้งมีความสัมพันธ์กับ
ความเข้มรังสีแสงอาทิตย์ โดยอุณหภูมิที่สูงสุดคือช่วงบ่าย โดยจะมีค่าความต่างของอุณหภูมิระหว่าง
การตากแดด และระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ประมาณ 10-15 องศาเซลเซียส
การเปลี่ยนแปลงความเร็วลมระหว่างการทาแห้งด้วยการตากแดด ระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลม และระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกแสดงดังรูปที่ 23
จะเห็นว่าความเร็วลมทั้ง 2 วิธีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวันโดยจะพบว่าการทาแห้งด้วยการตากแดด
จะมีความเร็วลมที่สูงกว่าอยู่ในช่วง 0.4-1.2 เมตรต่อวินาที ในขณะที่การทาแห้งด้วยระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลมและเรือนกระจก อยู่ในช่วง 0.1-0.3 และ 0.1-0.4 เมตรต่อวินาที
ตามลาดับ ความเร็วลมในระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์จะทาหน้าที่ช่วยให้อุณหภูมิภายในระบบ
เป็นปกติ โดยเฉพาะในช่วงกลางวันที่ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์ทาให้
อุณหภูมิภายในเพิ่มสูงขึ้น ก็จะส่งผลให้ความเร็วลมในระบบอบแห้งเพิ่มสูงขึ้นด้วยเนื่องจากมีการ
สะสมพลังงานเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าให้พัดลมสามารถทางานได้เต็มประสิทธิภาพทาให้
อุณหภูมิภายในระบบอบแห้งไม่สูงมากเกินไป เช่นเดียวกันกับในช่วงที่อุณหภูมิลดลงความเร็วลมใน
ระบบอบแห้งก็จะต่าลงด้วยเช่นกัน (Bala และคณะ, 2003) (แสดงดังภาพที่ 22)
การเปลี่ยนแปลงความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศระหว่างการทาแห้งด้วยการตากแดด ระบบ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลม และระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก
แสดงดังภาพที่ 24 จะเห็นว่าความชื้นสัมพัทธ์ของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งสองชนิดจะต่า
กว่าการตากแดดตลอดการทาแห้งเป็นการช่วยให้ความชื้นจากตัวอย่างระเหยออกสู่บรรยากาศ
ภายนอกได้ดีกว่า การทาแห้งด้วยการตากแดด
ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลมและแบบเรือนกระจกมีอัตราการทาแห้งที่สูง
กว่าการตากแดด จะเห็นว่าอัตราการทาแห้งในช่วงแรกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นที่
เมล็ดข้าวมีความชื้นสูงทาให้เกิดการถ่ายเทความร้อนระหว่างตัวกลางลมร้อนกับเมล็ดข้าว ทาให้
อุณหภูมิพื้นผิวอาหาร มีค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมิของระบบอบแห้งหลังจากนั้นจะเข้าสู่ช่วงที่อัตราการ
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ทาแห้งลดลงเป็นช่วงที่ความชื้นในเมล็ดข้าวเหลือน้อยจนแพร่ไปยังผิวหน้าอย่างไม่ต่อเนื่อง ผิวหน้า
ของเมล็ดข้าวจึงเริ่มแห้ง ทาให้อุณหภูมิที่ผิวของเมล็ดข้าวสูงขึ้นเรื่อยๆ อัตราการอบแห้งจะลดลง
ความชื้นจะลดลงเรื่อยๆ (ภาพที่ 25) ซึ่งเป็นคุณลักษณะทั่วไปของกราฟพฤติกรรมการทาแห้ง
(Strumillo และ Kudra, 1930)

ปริมาณความชื้น (% w.b.)
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ภาพที่ 25 กราฟการทาแห้งของข้าวหอมนิลฮางงอกที่ผ่านการทาแห้งด้วยการตากแดด ระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลม และเรือนกระจก
สาหรับอัตราการระเหยน้าออกจากวัสดุต่อต่อหน่วยเวลาในการทาแห้งข้าวหอมนิลฮางงอก
นั้นจะพบว่า การทาแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลมมีอัตราการระเหยของ
มวลน้าในวัสดุสูงกว่าอีกสองวิธี (ภาพที่ 26) เนื่องจากอุณหภูมิภายในระบบที่สูง ความชื้นสัมพัทธ์ที่ต่า
ทาให้การทาแห้งเป็นไปได้ดี ส่งผลให้ใช้เวลาในการทาแห้งสั้นกว่า แสดงดังตารางที่ 18 จะเห็นว่าการ
ทาแห้งด้วยการตากแดดใช้เวลานานที่สุด เนื่องจากอุณหภูมิในการทาแห้งต่ากว่าการทาแห้งด้วย
ระบบอบแห้งและมีความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศที่สูงกว่าส่งผลให้ให้ความชื้นออกจากตัวอย่างได้ช้ากว่า
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อัตราการทาแห้ง (kg water/kg dry solid h)
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ระยะเวลาที่ใช้ในการทาแห้ง (ชั่วโมง)

ภาพที่ 26 อัตราการทาแห้งของข้าวหอมนิลฮางงอกที่ผ่านการทาแห้งด้วยการตากแดด ระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลม และเรือนกระจก
ตารางที่ 18 ระยะเวลาที่ใช้ในการทาแห้งข้าวฮางหอมนิลงอกที่ผ่านการทาแห้งด้วยการตากแดด
ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลมและแบบเรือนกระจก
วิธีที่ใช้ในการทาแห้ง
ระยะเวลาที่ใช้ในการทาแห้ง
ตากในที่ร่ม
ตากแดด
ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลม
ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก

48 ชั่วโมง
5 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง 30 นาที

นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์สมการการทาแห้งชั้นบาง (thin-layer) เพื่อหาสมการที่
เหมาะสมสาหรับการทานายจลพลศาสตร์ในการทาแห้งข้าวหอมนิล ฮางงอก โดยนาค่าอัตราส่วน
ความชื้นที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อหาพารามิเตอร์หรือค่าคงที่ของสมการทา
แห้งชั้นบาง ได้แก่ สมการของนิวตัน (Newton) เพจ(Page) โมดิฟายด์เพจ (Modified Page) และล็
อกกาลิทึมมิค (Logarithmic)
เลือกสมการทาแห้งที่สามารถทานายลักษณะการทาแห้งข้าวฮางงอกได้เหมาะที่สุดโดย
พิจารณาจากสมการที่ให้ค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ (coefficient of determination; R2) สูง
ที่สุด และค่า RMSE (root mean square Error) ต่าที่สุด ซึ่งค่า RMSE ได้จากการคานวณค่าความ
แตกต่างระหว่างอัตราส่วนความชื้นที่ได้จากการทดลองกับอัตราส่วนความชื้นที่ประมาณได้จาก
สมการทาแห้งชั้นบางจากผลการหาแบบจาลองความชื้นสมดุลที่เหมาะสมสาหรับข้าวหอมนิลฮางงอก
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พบว่าแบบจาลองของ Page สามารถทานายค่าความชื้นสมดุลของข้าวฮางงอกได้ดีกว่าแบบจาลอง
อื่นๆ ในทุกๆ ระบบการทาแห้ง โดยวิเคราะห์จากค่า R2 มากที่สุด และ RMSE น้อยที่สุดของ
แบบจาลองทั้ง 5 แบบ (แสดงดังภาคผนวก ค ตารางที่ 32) เมื่อนาค่าความชื้นสมดุลที่ได้จากการ
ทดลอง ไปหาความสัมพันธ์กับค่าความชื้นสมดุลที่ได้จากการทานายด้วยสมการ Page จะเห็นว่า
สมการ Page สามารถที่จะทานายพฤติกรรมการทาแห้งของข้าวหอมนิลฮางงอกได้ใกล้เคียงกับค่าที่ได้
จากการทดลอง (ภาพที่ 27) ซึ่งจะแสดงถึงความแม่นยาในการทานายพฤติกรรมการทาแห้งได้ดีที่สุด
(สุเนตร และ ฤทธิชัย, 2554)
1.20

ค่าที่ได้จากการทดลอง
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ภาพที่ 27 อัตราส่วนความชื้นของข้าวหอมนิลฮางงอกกับระยะเวลาที่ใช้ในการทาแห้งด้วยการตาก
แดด
4.6 อิทธิพลของการทาแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ตอ่ การเปลีย่ นแปลงคุณภาพทาง
กายภาพ ทางเคมีและจุลนิ ทรียข์ องข้าวหอมนิลฮางงอก
4.6.1 ปริมาณความชืน้ และค่าวอเตอร์แอคติวติ ี้
การทาแห้งด้วย ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลม และระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกมีผลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) ต่อปริมาณความชื้นและค่าวอ
เตอร์แอคติวิตี้เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างควบคุม โดยพบว่าปริมาณความชื้นของข้าวหลังการทาแห้ง
จากการตากแดดจะมีปริมาณความชื้นและค่าวอเตอร์แอคติวิตี้สูงกว่าการทาแห้งด้วยระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งสองระบบ เนื่องจากการทาแห้งโดยการตากแดดมีความชื้นสัมพัทธ์สูง
โดยเฉพาะในช่วงเย็น อาจทาให้เมล็ดข้าวที่ทาแห้งที่มีความชื้นภายในตัวอย่างน้อยกว่าความชื้น
สัมพัทธ์ในอากาศเกิดการดูดความชื้นกลับ อย่างไรก็ตามการทาแห้งทั้งสามวิธีมีปริมาณความชื้น
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สุดท้ายของข้าวไม่เกินร้อย 14 ซึ่งไม่เกินมาตรฐานสินค้าการเกษตร แสดงดังตารางที่ 19 (สานักงาน
มาตรฐานสินค้าการเกษตร, 2555)
ตารางที่ 19 ความชื้นและค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ของข้าวหอมนิลฮางงอกที่ทาแห้งด้วยการตากแดด
ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลมและแบบเรือนกระจก
วิธีที่ใช้ในการทาแห้ง
ปริมาณความชื้น (%)
วอเตอร์แอคติวิตี้
ตากในที่ร่ม
ตากแดด

13.73 ± 0.39a
13.39 ± 0.33ab

0.69 ± 0.01b
0.65 ± 0.02a

อุโมงค์ลม

13.20 ± 0.59b

0.63 ± 0.01a

เรือนกระจก

13.18 ± 0.13b

0.63 ± 0.01a

a และ b

หมายถึง ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) เปรียบเทียบใน
คอลัมน์เดียวกัน

4.6.2 ร้อยละการงอก ร้อยละต้นข้าว และร้อยละข้าวหัก
กระบวนการที่ใช้ในการผลิตข้าวฮางงอกสาหรับการศึก ษาอิทธิพลของการทาแห้งด้วยระบบ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์พบว่ามีร้อยละการงอกของข้าวหอมนิลอยู่ในช่วงร้อยละ 91-93 จากผล
การทดลองพบว่าการทาแห้งด้วยการตากแดด ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลม และ
ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกมีผลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) ต่อร้อยละ
ต้นข้ าวและร้อ ยละข้า วหัก เมื่ อเปรีย บเทียบกับ การทาแห้ง โดยตากในที่ ร่ม พบว่าร้ อยละต้ นข้ าวมี
ปริมาณมากกว่าร้อยละ 60 และมีร้อยละข้าวหักน้อยกว่าร้อยละ 5 (ตารางที่ 20) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ของ
การส่ ง ออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข้ า วกล้ อ งนึ่ ง ที่ ร ะบุ ว่ า ร้ อยละข้ า วหั ก ที่ ย อมรั บ ได้ อ ยู่ ใ นช่ ว งร้ อ ยละ 3.5-7.7
(สมเกียรติ, 2554) ในขณะที่การทาแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลมมีปริมาณ
ร้อยละข้าวหักเท่ากับร้อยละ 17 ซึ่ง เกินกว่าที่มาตรฐานกาหนด ในการสีข้าวให้มีร้อยละของข้าวเต็ม
เมล็ดสูงนั้นมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น วิธีที่ใช้ในการอบแห้ง (ตากแดด, เครื่องอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบด)
ความชื้น ลักษณะประจาสายพันธุ์ เป็นต้น (สุวรรษา และถวัลย์ศักดิ,์ 2557)
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ตารางที่ 20 ร้อยละต้นข้าวและร้อยละข้าวหักของข้าวหอมนิลฮางงอกที่ทาแห้งด้วยการตากแดด
ระบบอบแห้งแบบอุโมงค์ลมและระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก
วิธีที่ใช้ในการทาแห้ง
ตากในที่ร่ม
ตากแดด
อุโมงค์ลม
เรือนกระจก

ร้อยละการงอก
92.25 ± 0.58a
93.37 ± 1.42a
93.46 ± 2.01a
93.54 ± 1.26a

ร้อยละต้นข้าว

ร้อยละข้าวหัก

70.54 ± 0.98a
67.03 ± 1.64a
50.54 ± 5.95b
67.94 ± 1.48a

2.61 ± 1.29a
3.79 ± 2.33a
17.98 ± 6.14b
4.61 ± 1.42a

a และ b หมายถึง ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ

(p≤0.05) เปรียบเทียบใน

คอลัมน์เดียวกัน

4.6.3 ปริมาณสารกาบา และแอนโทไซยานิน
การทาแห้งด้วยการตากแดด ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลม และระบบ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกไม่มผี ลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) ต่อปริมาณกา
บาในข้าวฮางงอกหลังการการทาแห้ง แต่จะเห็นว่าปริมาณสารกาบาในข้าวหอมนิลฮางงอกที่ทาแห้ง
ด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลมและแบบเรือนกระจกมีปริมาณที่ใกล้เคียงกับการ
ทาแห้งโดยการตากแดดแสดงดังตารางที่ 21 ทั้งนี้เนื่องจากอุณหภูมิและสภาวะที่ใช้ในการทาแห้งไม่
ส่งผลต่อการสลายตัวของสารกาบา
ตารางที่ 21 ปริมาณสารกาบาและแอนโทไซยานินของข้าวหอมนิลฮางงอกที่ทาแห้งด้วยการตากแดด
ระบบอบแห้งแบบอุโมงค์ลมและระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก
วิธีที่ใช้ในการทาแห้ง
ตากในที่ร่ม
ตากแดด
อุโมงค์ลม
เรือนกระจก

ปริมาณสารกาบา ns
(มิลลิกรัม/100 กรัมสารแห้ง)

ปริมาณแอนโทไซยานิน
(มิลลิกรัม/100 กรัมสารแห้ง)

24.61 ± 2.21
22.27 ± 7.52
22.47 ± 10.28
23.44 ± 2.81

14.21 ± 7.38a
8.07 ± 4.54b
5.34 ± 3.90b
7.00 ± 4.93b

a และ b หมายถึง ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ

(p≤0.05) เปรียบเทียบใน

คอลัมน์เดียวกัน

การทาแห้งด้วยการตากแดด ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลม และระบบ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกมีผลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) ต่อปริมาณแอน
โทไซยานินในข้าวหอมนิลฮางงอกเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างควบคุม (แสดงดังตารางที่ 21) โดยที่
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การทาแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลมทาให้แอนโทไซยานินลดลงมากกว่า
ร้อยละ 50 เนื่องจากอุณหภูมทิ ี่ใช้ในการทาแห้งเป็นการเพิ่มพลังงานให้แก่ระบบมีผลทาให้แอนโทไซ
ยานินสลายตัวจากการเร่งด้วยอุณหภูมิโดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจาก flavylium cation ไปเป็น
โครงสร้าง chalcone (Furtado และคณะ, 1993)
4.6.4 ปริมาณสารประกอบฟีนอลทัง้ หมด และความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมลู อิสระ
การทาแห้งด้วยการตากแดด ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลม และระบบ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกมีผลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) ต่อปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด และความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในการทาแห้งข้าวหอม
นิลฮางงอกเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างควบคุม แสดงดังตารางที่ 22 โดยจะเห็นว่าการทาแห้งโดยใช้
ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกและการทาแห้งด้วยการตากแดดจะมีค่า
ความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่หาด้วยวิธี DPPH และ FRAP assay ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เนื่องจากมีอุณหภูมิในการทาแห้งใกล้เคียงกันซึ่งอุณหภูมิในการทาแห้งอยู่
ระหว่าง 40-60 องศาเซลเซียส สอดคล้องกับการทดลองกับการทดลองของเทวิกา และวรนุช (2554)
ที่ทาแห้งข้าวกล้องขาวดอกมะลิ 105 ที่อุณหภูมิในช่วง 40-60 องศาเซลเซียส ที่เวลาต่าง ๆ พบว่า
อุณหภูมิและเวลาในการทาแห้งส่งผลต่อความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ การทาแห้งด้วยระบบ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลม ที่มีอุณหภูมิภายในระบบสูงจะทาความสามารถในการต้าน
อนุมูลอิสระลดลง ทั้งนี้จากผลการทดลองที่สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดลดลงเนื่องจากอุณหภูมิส่งผล
ให้เกิดการสลายตัวของสารประกอบฟีนอลิก เช่น กรดแกลลิก กรดโปรโตคาเทซูอิค กรดพาราคูมาริก
เป็นต้น นอกจากนี้การอบแห้งที่ใช้เวลานานและสัมผัสแสงอาจทาให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของไฮดร
อกซิลทาให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดลดลง และเนื่องจากสารประกอบฟีนอลิกมีบทบาท
สาคัญในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจงทาให้การวัดปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระจากวิธี DPPH และ
FRAP มีค่าความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระลดลงไปด้วยในตัวอย่างที่ทาแห้งด้วยระบบ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลม
ตารางที่ 22 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่ทาแห้ง
ด้วยการตากแดด ระบบอบแห้งแบบอุโมงค์ลมและระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก
วิธีที่ใช้ใน
TPC
DPPH
FRAP
การทาแห้ง
(มิลลิกรัมกรดแกล
(มิลลิกรัมสมมูลของ Trolox (มิลิโมลาร์ของไอร์ออนซัล
ลิกต่อ 100 กรัมสารแห้ง)
ต่อ 100 กรัมสารแห้ง)
เฟตต่อ 100 กรัมสารแห้ง)
a
a
ตากในที่ร่ม
146.82 ± 30.29
27.80 ± 2.08
1.45 ± 0.20a
ตากแดด
144.25 ± 37.86a
26.48 ± 1.78ab
1.22 ± 0.18ab
อุโมงค์ลม
131.24 ± 25.65b
23.48 ± 3.37c
1.10 ± 0.15c
เรือนกระจก
134.32 ± 19.52b
24.15 ± 2.35ab
1.23 ± 0.12ab
a, b และ c หมายถึง ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ

ในคอลัมน์เดียวกัน

(p≤0.05) เปรียบเทียบ
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4.6.5 จานวนแบคทีเรียทัง้ หมด จานวนยีสต์และรา
การทาแห้งด้วยการตากแดด ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลม และระบบ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกมีผลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) ต่อจานวน
แบคทีเรียทั้งหมด จานวนยีสต์และรา เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างก่อนการทาแห้ง พบว่าการทาแห้ง
ด้วยวิธีดังกล่าวสามารถลดจานวนจุลินทรีย์ทั้งหมด ยีสต์และราได้เมื่อเปรียบเทียบกับการตากในที่ร่ม
แสดงดังตารางที่ 23 และพบว่าอยู่ในเกณฑ์ของการปฏิบัติการที่ดีในการผลิตข้าวกล้องงอกที่กาหนดว่า
จานวนจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ข้าวงงอกแบบทั้งเปลือกต้องไม่เกิน 1x106 CFU/g จานวนยีสต์และราไม่
เกิน 500 CFU/g (สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร, 2555) โดยพบว่าระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ทั้งสองแบบสามารถลดจานวนจุลินทรีย์ทั้งหมดได้ดีกว่าการตากแดด เนื่องจากสามารถลด
การปนเปื้อนในขั้นตอนของการทาแห้งโดยตัวอย่างที่อยู่ในระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์จะไม่
สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมภายนอกเหมือนการตากแดดที่อาจปนเปื้อนจาก ฝุ่น ดิน แมลง สัตว์พาหะ
นอกจากนี้จะเห็นว่าการทาแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลมสามารถลดจานวน
จุลินทรีย์ได้มากที่สุดเนื่องจากอุณหภูมิภายในระบบที่สูงถึง 70 องศาเซลเซียสทาให้จุลินทรีย์ไม่
สามารถเจริญได้
ตารางที่ 23 จานวนจุลินทรีย์ยีสต์และราทั้งหมดของข้าวหอมนิลฮางงอกที่ทาแห้งด้วยการตากแดด
ระบบอบแห้งแบบอุโมงค์ลมและระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก
วิธีที่ใช้ในการทา
แห้ง

จานวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
(CFU/g)

ข้าวเปลือก
ตากในที่ร่ม
ตากแดด
อุโมงค์ลม
เรือนกระจก

1.34×10 6 ± 40,275a
5.61×106 ± 61,326b
5.19x104 ± 11,375c
2.58x103 ± 1,048c
3.40x103 ± 1,652c

จานวนยีสต์และราทั้งหมด (CFU/g)
1.85x10 2 ± 59a
57.22 ± 24b
<10 (ไม่พบ)
<10 (ไม่พบ)
<10 (ไม่พบ)

a และ b หมายถึง ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ

แถวเดียวกัน

(p≤0.05) เปรียบเทียบใน

บทที่ 5
สรุปผลการทดลอง
1. กระบวนการการผลิตข้าวฮางงอกส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพโดยเฉพาะขั้นตอนการแช่ การบ่ม และการนึ่ง
2. อุณหภูมิ ความเร็วลม และปัจจัยร่วมระหว่างอุณหภูมิและความเร็วลมมีผลต่ออัตราการ
ทาแห้ง โดยการทาแห้งที่อุณหภูมิสูงจะเกิดอัตราการทาแห้งที่สูงกว่าอุณหภูมิต่า ซึ่งสภาวะการทาแห้ง
ที่มีอัตราการทาแห้งต่าที่สุดคือ อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความเร็วลม 0.5 เมตรต่อวินาที ใช้
ระยะเวลาในการทาแห้งนาน 6 ชั่วโมง 30 นาที และสภาวะที่มีอัตราการทาแห้งสูงสุดคือ อุณหภูมิ 60
องศาเซลเซียส ความเร็วลม 1.0 เมตรต่อวินาที ใช้ระยะเวลาในการทาแห้งนาน 1 ชั่วโมง 50 นาที
และสมการการทาแห้งที่ทานายพฤติกรรมการทาแห้งของข้าวหอมนิลฮางงอกได้ดีที่สุดคือสมการ
Page
3. อุณหภูมมิ ีผลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) ต่อร้อยละต้นข้าว ร้อยละข้าวหัก โดย
การทาแห้งที่อุณหภูมิต่าทาให้ตัวอย่างมีค่าร้อยละข้าวหักต่า โดยสภาวะที่มีร้อยละข้าวหักต่าที่สุดคือที่
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความเร็วลม 0.5 เมตรต่อวินาที ในทางตรงกันข้ามการทาแห้งที่อุณหภูมิ
60 องศาเซลเซียส ที่ความเร็วลม 0.5 เมตรต่อวินาทีมีร้อยละข้าวหักสูงที่สุด
4. อุณหภูมิ ความเร็วลม และปัจจัยร่วมระหว่างอุณหภูมิและความเร็วลมไม่มีผลอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) ต่อค่า ∆GABA, ∆TPC, ∆FRAP ของข้าวหอมนิลฮางงอก แต่ส่งผลอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) ต่อ ∆anthocyanins และ ∆DPPH โดยสภาวะที่ทาให้ค่า
∆anthocyanins และ ∆DPPH เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด คือการทาแห้งที่ 60 องศาเซลเซียส ความเร็ว
ลม 1.0 เมตรต่อวินาที
5. วิธีในการทาแห้งข้าวฮางงอกมีผลต่ออัตราการทาแห้ง โดยการทาแห้งด้วยระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลมและเรือนกระจกทาให้เกิดอัตราการทาแห้งที่สูงกว่าการตากแดด
ซึ่งวิธีที่ใช้เวลาในการทาแห้งน้อยสุดคือ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลม ระบบ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก และการตากแดด ตามลาดับ โดยใช้ระยะเวลาในการทา
แห้งเท่ากับ 4, 4.5 และ 5 ชั่วโมงตามลาดับ
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6. วิ ธี ใ นการท าแห้ ง ข้ า วฮางงอกไม่ มี ผ ลอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (p>0.05) ต่ อ ปริ ม าณ
ความชื้น ปริมาณกาบา ปริมาณแอนโทไซยานิน จานวนแบคทีเรียทั้งหมด จานวนยีสต์และรา แต่มีผล
ต่อร้อยละต้นข้าว และร้อยละข้าวหัก การทาแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลม
ส่งผลให้ค่าร้อยละต้นข้าวต่า แต่ร้อยละข้าวหักสูงซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับในการผลิต เนื่องจากวัตถุประสงค์
หลักในการผลิตข้าวฮางงอกคือการเพิ่มร้อยละต้นข้าวให้สูงขึ้น
ดังนั้นสภาวะที่แนะนาให้ใช้ในการทาแห้งข้าวหอมนิลฮางงอกคือ การทาแห้งในอุณหภูมิ 55
องศาเซลเซียส ความเร็วลม 1.0 เมตรต่อวินาที ซึ่งเป็นการทาแห้งที่ใช้ระยะเวลาสั้ น มีปริมาณร้อยละ
ข้าวหักต่า ทาให้มีปริมาณแอนโทไซยานิน สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ค่าความสามารถในการเป็น
สารต้านอนุมูลอิสระเหลืออยู่มาก และวิธีการทาแห้งที่แนะนาในการทาแห้งข้าวฮางงอกด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์คือ การใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ซึ่งใช้เ วลาในการทาแห้งที่
สั้น ไม่ส่งผลต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ร้อยละต้นข้าว และช่วยลดการปนเปื้อนทางจุลินทรีย์
ได้
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สมการที่ใช้ในการทาแห้ง
1. การหาปริมาณความชืน้ ในฐานเปียก
𝑀𝐶𝑤𝑏 = 100 × (1 +
เมื่อ

𝑀𝐶𝑤𝑏
𝑊𝑓
𝑊𝑡
𝑀𝐶𝑓

𝑊𝑓
𝑊𝑡

𝑀𝐶

𝑓
(100−1
)

(4)

คือ ปริมาณความชื้นฐานเปียก
คือ น้าหนักสุดท้าย (กรัม)
คือ น้าหนักที่เวลาใดๆ (กรัม)
คือ ความชื้นสุดท้าย (เปอร์เซ็นต์)

2. การหาปริมาณความชืน้ ในฐานแห้ง
𝑀𝐶

𝑡
𝑀𝐶𝑑𝑏 = 100 × (100−𝑀𝐶
)
𝑡

เมื่อ

𝑀𝐶𝑑𝑏 คือ ปริมาณความชื้นฐานแห้ง (เปอร์เซ็นต์)
𝑀𝐶𝑡
คือ ความชื้นที่เวลาใดๆ (เปอร์เซ็นต์)

(5)

ภาคผนวก ข
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การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี กายภาพ คุณภาพด้านการหุงต้ม และจุลนิ ทรีย์
1. การวิเคราะห์ปริมาณความชืน้ ด้วยวิธี Karl Fischer titration (Insengard, 2006)
1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องวิเคราะห์ความชื้นโดยการไตเตรทอัตโนมัติ
2. ก่อนการใช้ต้องทาการไตเตอร์ (Titer) คือการวัดความเข้มข้นของสารละลายด้วยการไตร
เตรท ก่อนการวิเคราะห์ปริมาณความชื้นในตัวอย่าง โดยดูดเมทานอลสัมบูรณ์ลงในโถทาปฏิกิริยาด้วย
การกดปุ่ม In เพื่อให้เมทานอลสัมบูรณ์ไหลเข้ามาจนท่วมหัววัด (probe)
3. ทาการไตเตรทเพื่อหาว่าความเข้มข้นของ karl fischer reagent ว่า 1 มิลลิลิตร สามารถ
ทาปฏิกิริยากับน้าได้กี่มิลลิกรัม
4. ก่อนการใช้งานทุกครั้งจะต้องทาการ conditioning เพื่อกาจัดน้าในถ้วยก่อนโดยกดปุ่ม
start และรอจนกระทั่งสัญลักษณ์ OK ปรากฏบนหน้าจอ
5. กดปุ่ม start อีกครั้งเพื่อใส่ตัวอย่างลงในโถทาปฏิกิริยา โดยชั่งถ้วยสาหรับวัดค่าวอเตอร์แอ
คติวิตี้ที่บรรจุตัวอย่างด้วยเครื่องชั่งทศนิยม 4 ตาแหน่ง ตักตัวอย่างประมาณ 0.1 กรัม ปิดฝาตัวอย่าง
อย่างรวดเร็วและชั่งน้าหนักที่เหลืออีกครั้ง
6. ปั่นตัวอย่างด้วยเครื่องบดละเอียด (homogenizer) ที่เชื่อมต่อกับโถทาปฏิกิริยา เป็นเวลา
30 วินาที เพื่อให้ตัวอย่างกระจายเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นหยุดเครื่องปั่นละเอียด แล้วกดปุ่ม start
เพื่อเริ่มการวิเคราะห์
7. รอจนกระทั่งสัญลักษณ์ KFR ปรากฏบนหน้าจอ และบันทึกค่าปริมาณความชื้นจากนั้นกด
stop เพื่อหยุดการวิเคราะห์ แล้วทาการกาจัดตัวอย่างออกจากโถด้วยการดูดออก
2. การวิเคราะห์ปริมาณความชืน้ (AOAC, 1999)
1. อบกระป๋องหาความชื้นพร้อมฝาที่ตู้อบลมร้อนแบบไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 105±2 องศา
เซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง นาออกจากตู้อบใส่โถดูดความชื้นจนกระทั่งอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้อง
นามาชั่งน้าหนัก (W1)
2. ชั่งตัวอย่างที่ต้องการหาความชื้นประมาณ 1-2 กรัม ใส่กระป๋องหาความชื้นที่อบจน
น้าหนักคงที่แล้ว บันทึกน้าหนักของตัวอย่าง (W2)
3. นาไปอบที่ตู้อบลมร้อนแบบไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 105±2 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง นา
ออกจากตู้อบใส่ไว้ในโถดูดความชื้น ปล่อยที่ไว้จนกระทั่งอุณหภูมิของภาชะเท่ากับอุณหภูมิห้อง แล้ว
ชั่งน้าหนักภาชนะพร้อมกับตัวอย่าง
4. อบซ้า จนได้ผลต่างของน้าหนักที่ชั่งสองครั้งติดต่อกันไม่เกิน 1-3 มิลลิกรัม (W3)
(W2−W3)

ปริมาณความชื้น (%) =(W2−W1) × 100

(6)
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เมื่อ W1 = น้าหนักของกระป๋องหาความชื้น (กรัม)
W2 = น้าหนักของกระป๋องหาความชื้น และตัวอย่างก่อนอบ (กรัม)
W3 = น้าหนักของกระป๋องหาความชื้น และตัวอย่างหลังอบ (กรัม)
3. วิเคราะห์คา่ วอเตอร์แอคติวติ ี้ (water activity: aw)
วิเคราะห์โดยเครื่องวัดค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ โดยทาการสุ่มตัวอย่างข้าวหอมนิลฮางงอกทั้ง
เปลือกจานวน 3-5 กรัม ลงในถ้วยสาหรับวิเคราะห์ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ จากนั้นนาถ้วยที่บรรจุตัวอย่าง
วางลงในช่องใส่ตัวอย่างนาหัววัดวางลงบนถ้วยใส่ตัวอย่าง อ่านค่าที่ได้จากเครื่องวัดเมื่อตัวเลขบน
หน้าจอคงที่ หรือหลังจากใส่ตัวอย่างไป 30 นาที
4. วิเคราะห์ปริมาณสารกาบา ด้วยวิธี HPLC (ดัดแปลงจาก Khunhawar และ Rajper, 2003)
การเตรียมสารสกัด
1. นาตัวอย่างข้าวที่ทาการกะเทาะเปลือกออกแล้ว และคัดเฉพาะข้าวที่มีความยาวของเมล็ด
8-10 ส่วน ปั่นละเอียดแล้วชั่งน้าหนักข้าวที่ปั่นละเอียดจานวน 5 กรัม ลงในหลอดเหวี่ยงขนาด 50
มิลลิลิตร
2. เติมเอทานอลที่มีความเข้มข้นร้อยละ 80 (ปริมาตร/ปริมาตร) ปริมาตร 20 มิลลิลิตรลงไป
ในหลอดตัวอย่าง
3. ทาให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วยเครื่องปั่นละเอียด โดยใช้ความเร็ว 4000 รอบต่อนาที เป็นเวลา
3 นาที
4. นาไปเหวี่ยงด้วยเครื่องแยกสารแบบหมุนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 5000 รอบต่อนาที โดย
กาหนดอุณหภูมิที่ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที
5. เทสารละลายส่วนใสลงในขวดสีชาที่มีฝาปิด นาตะกอนไปสกัดซ้าอีกครั้งโดยล้างด้วยเมท
นอลเข้มข้นร้อยละ 80 กรองผ่านกระดาษกรอง Whatman No.4 แบบสุญญากาศด้วย Buchner
funnel
6. นาสารละลายส่วนใส ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มาทาการระเหยด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศ
แบบหมุนที่อุณหภูมิ 50±2 องศาเซลเซียส จนกระทั่งสารสกัดระเหยยออกหมด
7. ใช้น้ากลั่นละลายตัวอย่าง และปรับปริมาตรเป็น 5 มิลลิลิตรในขวดปับปริมาตร จากนั้นเท
ใส่ขวดสีชานาไปแช่เยือกแข็งที่อุณหภูมิ -22 องศาเซลเซียส จนกระทั่งทาการวิเคราะห์
การเตรียมสารมาตรฐานกาบาและการทาอนุพนั ธ์
ชั่งสารมาตรฐานกาบาด้วยเครื่องชั่งละเอียดทศนิยม 4 ตาแหน่ง จานวน 0.0100±0.0010
กรัมบันทึกน้าหนักที่แน่นอน ละลายสารมาตรฐานกาบาด้วยน้ากลั่นปรับปริมาตรด้วยน้ากลั่นเป็น 100
มิลลิลิตรในขวดปรับปริมาตร (stock solution) ทาการเจือจางสารมาตรฐานที่เตรียมไว้โดยการปิเปต
มา 1, 2, 4, 6 และ 8 มิลลิลิตรลงในหลอดทดลอง แล้วปรับปริมาตรด้วยน้ากลั่นให้ครบ 100
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มิลลิลิตรในขวดปรับปริมาตร จะได้ความเข้มข้นของสารมาตรฐานกาบาเป็น 10, 20, 40, 80 และ
100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ดังแสดงในตารางที่ 24 แสดงกราฟมาตรฐานกาบาดังภาพที่ 29
ตารางที่ 24 การเตรียมสารละลายมาตรฐานกาบาที่ความเข้มข้นต่างๆ
ความเข้มข้นของสารมาตรฐาน ปริมาตรสารมาตรฐานกาบา
กาบา
(ไมโครลิตร)
(ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)
0
0
20
200
40
400
60
600
80
800
100
1,000

ปริมาณน้ากลั่น
(ไมโครลิตร
1,000
800
600
400
200
0

การทาอนุพันธ์จะใช้ตัวอย่าง หรือสารมาตรฐานกาบาปริมาตร 1 มิลลิลิตร ผสมกับสาร
อนุพันธ์ 2-hydroxynaphthaldehyde (ร้อยละ 0.75 ละลายในเมทานอล) ปริมาตร 1 มิลลิลิตร
หลังจากนั้นเติมบอแรกซ์บัฟเฟอร์ pH 8.0 ปริมาตร 0.6 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันด้วยเครื่องเขย่าสาร
เป็นเวลา 60 วินาที แล้วนาไปทาปฏิกิริยาที่อ่างน้าควบคุมอุณหภูมิที่อุณหภูมิ 80±2 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 10 นาที เมื่อครบตามกาหนดนามาวางไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง หลังจากนั้นปรับปริมาตรให้
เป็น 5 มิลลิลิตรในขวดปรับปริมาตรด้วยเอทานอลเข้มข้น 80 เปอร์เซ็นต์
ตารางที่ 25 สภาวะสาหรับการวิเคราะห์หาปริมาณสารกาบาด้วย HPLC
ตัวแปร
คอลัมน์
ประเภทของเครื่องตรวจวัด
ความยาวคลื่นที่ตรวจวัด
อุณหภูมคิ อลัมน์
ปริมาตรของสารที่ฉีดเข้าเครื่อง
อัตราการไหล
ระยะเวลาในการฉีด
สัดส่วนของเฟสเคลื่อนที่

สภาวะที่เหมาะสม
C18; 5µm, 4.6x250 mm (Phenomenex)
UV-visible detector
254 นาโนเมตร
30 องศาเซลเซียส
10 ไมโครลิตร
1.0 มิลลิลิตรต่อนาที
25 นาที
เอทานอลต่อน้า (62:38 v/v)
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การวิเคราะห์สารสกัดตัวอย่าง

พื้นที่ใต้กราฟ

ปิเปตสารสกัดกาบาปริมาตร 1 มิลลิลิตรลงในหลอดทดลอง ผสมกับสารอนุพันธ์ 2hydroxynaphthaldehyde (ร้อยละ 0.75 ละลายในเมทานอล) ปริมาตร 1 มิลลิลิตร หลังจากนั้น
เติมบอแรกซ์บัฟเฟอร์ pH 8.0 ปริมาตร 0.6 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันด้วยเครื่องเขย่าสารเป็นเวลา 60
วินาที แล้วนาไปทาปฏิกิริยาที่อ่างน้าควบคุมอุณหภูมิ เป็นเวลาที่อุณหภูมิ 80±2 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา10 นาที เมื่อครบตามกาหนดนามาวางไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง หลังจากนั้นปรับปริมาตรให้เป็น
5 มิลลิลิตรในขวดปรับปริมาตรด้วยเอทานอลเข้มข้นร้อยละ 80 จากนั้นทาการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง
HPLC ตามสภาวะในตารางที่ 24
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
-

y = 11,997.4077x + 28,043.9370
R² = 0.9990
0

20
40
60
80
100
ความเข้มข้นของสารมาตรฐานกาบา (ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)
ภาพที่ 28 กราฟมาตรฐานสารกาบา

Intensity (mV)

900000
800000
700000
600000
(HN) 500000
400000
300000
200000
100000
0
-100000 0

GABA-HN

2

120

2-Hydroxynaphthaldehyde

4

6
Ret: Time in minute

ภาพที่ 29 โครมาโตแกรมของสารกาบาในข้าวหอมนิล

8

10

12

86
5. การหาปริ ม าณแอนโทไซยานิ น ทั้ ง หมด (Total monomeric anthocyanins) ด้ ว ยวิ ธี pHDifferential Method (Lee และคณะ, 2005)
การเตรียมสารสกัด
1. นาตัวอย่างข้าวที่ทาการกะเทาะเปลือกออกแล้ว และคัดเฉพาะข้าวที่มีความยาวของเมล็ด
8-10 ส่วน นามาปั่นละเอียดด้วยเครื่องปั่นผสม ชั่งน้าหนักข้าวที่ปั่นละเอียดปริมาณ 1 กรัม ลงใน
หลอดเหวี่ยงขนาด 50 มิลลิลิตร
2. เติมสารที่ใช้ในการสกัด (เมทานอลความเข้มข้นร้อยละ 40 ต่อกรดไฮโดรคลอริก ใน
อัตราส่วน 98:2 ปริมาตร/ปริมาตร) ปริมาตร 20 มิลลิลิตรลงไปในหลอดตัวอย่าง
3. ทาให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วยเครื่องเขย่าสารเป็นเวลา 10 นาที
4. นาไปเขย่าด้วยเครื่องเขย่าสารที่อุณหภูมิห้องที่ความเร็ว 180 รอบต่อนาที เป็นเวลา 1
ชั่วโมง หลังจากนั้นนามาเขย่าด้วยเครื่องเขย่าสารเป็นเวลา 10 นาที
5. นาไปหมุนเหวี่ยงด้วยเครื่องแยกสารแบบหมุนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 5000 รอบต่อนาที
โดยกาหนดอุณหภูมิที่ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที
6. เทสารละลายส่วนใสในขวดปรับปริมาตร 25 มิลลิลิตร ทาการปรับปริมาตรด้วยสารที่ใช้ใน
การสกัด
การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์
1. เตรียม pH 1.0 buffer โดยชั่งโพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl 0.025 M) 1.86 กรัมลงในบีก
เกอร์แล้วเติมน้ากลั่นให้ครบ 980 มิลลิลิตร จากนั้นปรับ pH ให้ได้ (1.0±0.05) ด้วย HCl (ปริมาตร
6.3 มิลลิลิตร) เทลงใน volumetric flask ขนาด 1 ลิตร ปรับปริมาตรด้วยน้ากลั่น
2. เตรียม pH 4.5 buffer โดยชั่งโซเดียมอะซิเตทไตรไฮเดรต (CH3CO2NA.2H2O 0.4 M)
54.43 กรัม ลงในบีกเกอร์แล้วเติมน้ากลั่นให้ครบ 960 มิลลิลิตร จากนั้นปรับ pH ให้ได้ (4.5±0.05)
ด้วย HCL (ปริมาตร 20 มิลลิลิตร) เทลงใน volumetric flask ขนาด 1 ลิตร ปรับปริมาตรด้วยน้า
กลั่น
การวิเคราะห์
1. ปิเปตสารสกัดเจือจางกับบัฟเฟอร์ pH 1.0 ในอัตราส่วน 1:10 นาไปวัดการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่นทั้ง
520 และ 700 นาโนเมตร
2. ปิเปตสารสกัดเจือจางกั บบัฟเฟอร์ pH 4.5 ในอัตราส่วน 1:10 นาไปวัดการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่นทั้ง 520 และ 700 นาโนเมตร
3. ใช้น้ากลั่นเป็น Blank
4. คานวณปริมาณแอนโทไซยานิน (cyanidine-3-glucoside equivalence, mg/l) ดังสูตร
สูตรการคานวณ
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Monomeric anthocyanin =
เมื่อ

A

A x MW x 103 x DF
ɛX1

= (A520nm – A700nm) pH1.0 - (A520nm – A700nm) pH4.5

= 449.2 g/mol
ɛ = molar extention coefficient = 26,900 M-1 cm-1
DF = dilution factor
1 = pathlength; cm

MW

6. การหาปริมาณแอนโทไซยานิน ด้วยวิธี HPLC (ดัดแปลงจาก Brown และ Shipley, 2011)
การเตรียมสารสกัด
ใช้สารสกัดจากข้อ 5
การเตรียมสารมาตรฐาน cyaniding-3-glucoside
ชั่งสารมาตรฐาน cyanidin-3-glucoside ด้วยเครื่องชั่งละเอียดทศนิยม 4 ตาแหน่ง จานวน
0.0100±0.0010 กรัม บันทึกน้าหนักที่แน่นอน ละลายสารมาตรฐาน cyanidin-3-glucoside ด้วยเม
ทานอลความเข้มข้นร้อยละ 40 ต่อกรดไฮโดรคลอริกในอัตราส่วน 98:2 ปริมาตร/ปริมาตร จากนั้น
ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตรในขวดปรับปริมาตร (stock solution) ทาการเจือจางสารมาตรฐาน
ที่ให้มีความเข้มข้นของสารมาตรฐาน cyanidin-3-glucoside เป็น 10, 20, 40, 80 และ 100
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร แสดงดังตารางที่ 26
ตารางที่ 26 การเตรียมสารละลายมาตรฐาน cyanidin-3-glucoside ที่ความเข้มข้นต่างๆ
ความเข้มข้นของสารมาตรฐาน
ปริมาตรสารมาตรฐาน
ปริมาณน้ากลั่น
cyanidin-3-glucoside
cyanidin-3-glucoside
(ไมโครลิตร)
(ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)
(ไมโครลิตร)
0
0
1,000
20
200
800
40
400
600
60
600
400
80
800
200
100
1,000
0
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ตารางที่ 27 สภาวะสาหรับการวิเคราะห์หาปริมาณแอนโทไซยานินด้วย HPLC
ตัวแปร
คอลัมน์
ประเภทของเครื่องตรวจวัด
ความยาวคลื่นที่ตรวจวัด
อุณหภูมคิ อลัมน์
ปริมาตรของสารที่ฉีดเข้าเครื่อง
อัตราการไหล
ระยะเวลาในการฉีด
สัดส่วนของเฟสเคลื่อนที่

พื้นที่ใต้กราฟ

โหมด low pressure gradient

สภาวะที่เหมาะสม
C18; 5µm, 4.6x250 mm (Phenomenex)
UV-visible detector
520 นาโนเมตร
25 องศาเซลเซียส
10 ไมโครลิตร
0.9 มิลลิลิตรต่อนาที
35 นาที
เฟสเคลื่อนที่ A: น้าต่อกรดฟอสฟอริค (99.5: 0.5 v/v)
เฟสเคลื่อนที่ B: น้าต่ออะซิโตรไนไตรต่อกรดอะซิติกต่อ
กรดฟอสฟอริค (50: 48.5: 1: 0.5 v/v/v/v)
เวลา, นาที/ความเข้มข้นของเฟสเคลื่นที่ B: 1-28 (10),
28-32 (50), 32-35 (75), 35-40 (10)

1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0

y = 16815x + 18589
R² = 0.9992

0

20
40
60
80
100
ความเข้มข้นสารมาตรฐาน cyanidin-3-O-glucoside (ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)

ภาพที่ 30 กราฟมาตรฐาน cyaniding-3-glucoside

89
16000
14000

Intensity (mV)

12000
10000

Cyanidin-3-glucoside

8000
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Peonidin-3-glucoside

2000
0
-2000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42

Ret: Time in minute
ภาพที่ 31 โครมาโตแกรมของ cyanidin 3-glucoside และ peonidin 3-glucoside ในข้าวหอมนิล
7. การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทัง้ หมด (ดัดแปลงจาก Singleton and Rossi, 1965)
การเตรียมสารสกัด
1. นาตัวอย่างข้าวที่ทาการกะเทาะเปลือกออกแล้ว และคัดเฉพาะข้าวที่มีความยาวของเมล็ด
8-10 ส่วน นามาปั่นละเอียดด้วยเครื่องปั่นผสม ชั่งน้าหนักข้าวที่ปั่นละเอียดปริมาณ 5 กรัม ลงในขวด
ชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร
2. เติมเมทานอลปริมาตร 20 มิลลิลิตรลงไปในขวดตัวอย่าง
3. ทาให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วยเครื่องโฮโมจิไนเซอร์ โดยใช้ความเร็ว 4000 รอบต่อนาที เป็น
เวลา 1 นาที
4. นาไปเขย่าด้วยเครื่องเขย่าสารที่อุณหภูมิห้อง ที่ความเร็วรอบ 180 รอบต่อนาที เป็นเวลา
3 ชั่วโมง
5. เทสารละลายกรองผ่านกระดาษกรอง Whatman No.4 แบบสุญญากาศด้วย Buchner
funnel นาตะกอนที่เหลือไปสกัดซ้าอีกครั้ง
6. นาสารละลายส่วนที่ผ่านการกรอง ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มาทาการระเหยด้วยเครื่อง
ระเหยสุญญากาศแบบหมุนที่อุณหภูมิ 50±2 องศาเซลเซียส จนกระทั่งสารสกัดระเหยยออกหมด
7. ใช้เมทานอลละลายตัวอย่าง และปรับปริมาตรเป็น 10 มิลลิลิตร นาไปแช่เยือกแข็งที่
อุณหภูมิ -22 องศาเซลเซียส จนกระทั่งทาการวิเคราะห์ในขั้นต่อไป
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การเตรียมสารมาตรฐานกรดแกลลิก
ชั่งสารมาตรฐานกรดแกลลิกด้วยเครื่องชั่งละเอียดทศนิยม 4 ตาแหน่ง จานวน
0.0100±0.0010 กรัม บันทึกน้าหนักที่แน่นอน ละลายสารมาตรฐานกรดแกลลิกด้วยเมทานอลปรับ
ปริมาตรด้วยเมทานอลเป็น 100 มิลลิลิตรในขวดปรับปริมาตร (stock solution) ทาการเจือจางสาร
มาตรฐานที่เตรียมไว้โดยการปิเปตสารละลายมาตรฐาน ปริมาตร 0, 0.5, 1, 2, 4, 6 และ 8 มิลลิลิตร
ลงในหลอดทดลอง แล้วปรับปริมาตรด้วยเมทานอลให้ครบ 100 มิลลิลิตร จะได้ความเข้มข้นของสาร
มาตรฐานกรดแกลลิกเป็น 0, 5, 10, 20, 40, 80 และ 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร แสดงดังตารางที่
28
ตารางที่ 28 การเตรียมสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิกที่ความเข้มข้นต่างๆ
ความเข้มข้นของกรดแกลลิก
ปริมาตรกรดแกลลิก
ปริมาณน้ากลั่น
(ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)
(ไมโครลิตร)
(ไมโครลิตร)
0
0
1,000
20
200
800
40
400
600
60
600
400
80
800
200
100
1,000
0
การเตรียมกราฟมาตรฐานกรดแกลลิก
ปิเปตสารสารมาตรฐานกรดแกลลิกแต่ละความเข้มข้น ปริมาตร 0.40 มิลลิลิตร เติมสาร
Folin-Ciocalteu’s phenol (ความเข้มข้นร้อยละ 10 ) ปริมาณ 2.0 มิลลิลิตร และเติมสารละลาย
โซเดียมคาร์บอเนตร้อยละ 7.5 (มวล/ปริมาตร) ปริมาณ 1.6 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันด้วยเครื่องเขย่า
สาร เป็นเวลา 60 วินาที ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 120 นาที แล้วนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 760 นาโน
เมตร โดยใช้เมทานอลเป็น Blank นาค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ในแต่ละความเข้มข้น ไปพล็อตกราฟ
มาตรฐานต่อไป
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ค่าการดูดกลืนแสง 760 นาโนเมตร

1.2
1
0.8
y = 0.0104x + 0.032
R² = 0.9994
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ความเข้มข้นของกรดแกลลิค (ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)
ภาพที่ 32 กราฟมาตรฐานสารละลายกรดแกลลิก
การวิเคราะห์สารสกัดตัวอย่าง
ปิเปตสารสกัดข้าวหอมนิลฮางงอกจากข้อ 1.7 ปริมาตร 0.40 มิลลิลิตร เติมสาร FolinCiocalteu’s phenol (ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์) ปริมาณ 2.0 มิลลิลิตร และเติมสารละลาย
โซเดียมคาร์บอเนตร้อยละ 7.5 (มวล/ปริมาตร) ปริมาณ 1.6 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันด้วยเครื่องเขย่า
สาร เป็นเวลา 60 วินาที ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 120 นาที แล้วนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 760 นาโน
เมตร โดยใช้เมทานอลเป็น Blank
8. DPPH Method (Brand-Williams และคณะ, 1995)
การเตรียมสารสกัด
ใช้สารสกัดจากข้อ 7
การเตรียมสารละลาย
เตรียม 2, 2 diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) ที่ความเข้มข้น 6x10-5 โมลาร์ โดยการ
ชั่ง DPPH จานวน 0.0118 กรัม ในบีกเกอร์ขนาดเล็ก เติมเมทานอลลงไปเล็กน้อยค่อยๆ ทาการคนให้
ละลาย แล้วค่อยๆ เพิ่มปริมาณเมทานอล เมื่อละลายหมดแล้วเทใส่ขวดปรับปริมาตร 500 มิลลิลิตรที่
มีการห่อหุ้มด้วยวัตุป้องกันแสง จากนั้นปรับปริมาตรด้วยเมทานอลจนครบ 500 มิลลิลิตร
การเตรียมสารมาตรฐาน
1. เตรียมสารละลายมาตรฐาน Trolox ที่ความเข้มข้นต่างๆ 0-250 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
โดยการชั่งสาร Trolox 0.0250±0.0010 กรัม ละลายด้วยเมทานอล ปรับปริมาตรให้เป็น 50
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มิลลิลิตรในขวดปรับปริมาตร ทาการเจือจางสารมาตรฐานด้วยน้ากลั่นปราศจากไอออน แสดงดัง
ตารางที่ 29
ตารางที่ 29 การเตรียมสารละลายมาตรฐาน Trolox ที่ความเข้มข้นต่างๆ
ความเข้มข้นของ Trolox
ปริมาตร Trolox
ปริมาณน้ากลั่น
(ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)
(ไมโครลิตร)
(ไมโครลิตร)
0
0
1,000
20
100
900
40
200
800
60
300
700
80
400
600
100
500
500
2. ปิเปตสารละลาย DPPH ปริมาตร 3.9 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลอง เติมสารละลาย
มาตรฐาน Trolox แต่ละความเข้มข้น ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันด้วยเครื่องเขย่าสาร ตั้ง
ทิ้งไว้ในที่มืดที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที แล้วนาไปวัดค่าการดูดกลื่นแสงที่ความยาวคลื่น 517
นาโนเมตร (ทาการวิเคราะห์ซ้า 3 ครั้ง)
3. สาหรับหลอดควบคุมใช้เมทานอลปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร แทนสารละลายมาตรฐาน
Trolox ส่วนหลอดแบลงค์ใช้เมทานอล
4. คานวณหาร้อยละของการยับยั้ง (% inhibition ) จากสูตรต่อไปนี้
A

−A

517test sample
] x100
ร้อยละของการยับยั้ง = [ 517control
A517control
5.นาร้อยละของการยับยั้งคานวณได้ของแต่ละของการยับยั้ง และความเข้มข้นไปเขียนกราฟ
มาตรฐานต่อไปนี้

100.00

y = 0.3756x + 0.2929
R² = 0.9997

ร้อยละการยับยั้ง

80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
0

50

100

150

200

250

ความเข้มข้นของสารมาตรฐาน Trolox (ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)
ภาพที่ 33 กราฟมาตรฐานสารละลายTrolox

300
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9. FRAP Method (Benzie และ Strain, 1996)
การเตรียมสารสกัด
ใช้สารสกัดจากข้อ 7
การเตรียมสารละลาย
1. สารละลายอะซิเตทบัฟเฟอร์ ความเข้มข้น 300 โมลาร์ pH 3.6
ชั่งสาร sodium acetate trihydrate (CH3COONa.3H2O) จานวน 3.1 กรัม ละลายใน
กรดอะซิติก ปริมาตร 16 มิลลิลิตร แล้วปรับปริมาตรด้วยน้ากลั่น จนมีปริมาตรครบ 1000 มิลลิลิตร
ในขวดปรับปริมาตร วัดค่าความเป็นกรดด่าง เก็บสารละลายไวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
2. สารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 40 มิลลิโมลาร์
เตรียมกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.1 นอร์มัล โดยการปิเปตกรดไฮโดรคลอริกความ
เข้มข้นร้อยละ 37 ปริมาตร 8.3 มิลลิลิตร จากนั้นปรับปริมาตรเป็น 1000 มิลลิลิตรด้วยน้ากลั่น ทา
การเจือจางให้มีความเข้มข้น 40 มิลลิโมลาร์ โดยใช้สารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.1
นอร์มัล ปริมาร 40 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตรด้วยน้ากลั่น
3. สารละลาย TPTZ ความเข้มข้น 10 มิลลิโมลลาร์
ชั่งสาร TPTZ จานวน 0.0312 กรัม ละลายด้วยกรดไฮโดรริกความเข้มข้น 40 มิลลิโมลาร์
โดยใช้อ่างน้าควบคุมอุณหภูมิที่ 50±2 องศาเซลเซียส เมื่อสารละลายหมดแล้วทาการปรับปริมาตร
เป็น 10 มิลลิลิตรในขวดปรับปริมาตร
4. สารละลายไอร์ออน (II) คลอไรด์ (FeCl2) ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลาร์
ชั่งไอร์ออน (II) คลอไรด์ (FeCl2.6H2O) จานวน 0.054 กรัม ละลายด้วยน้ากลั่น จากนั้นปรับ
ปริมาตรให้ได้ 10 มิลลิลิตรในขวดปรับปริมาตร
5. การเตรียม FRAP reagent
เตรียม FRAP reagent โดยผสมสารละลายดังนี้ TPTZ ที่มีความเข้มข้น 10 มิลลิโมลาร์
ปริมาตร 10 มิลลิลิตรผสมกับ สารละลานอะซิเตทบัฟเฟอร์ ความเข้มข้น 300 โมลาร์ pH 3.6
ปริมาตร 100 มิลลิลิตร และผสมกับสารละลาย ไอร์ออน (II) คลอไรด์ ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลาร์
ปริมาตร 10 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันและนาไปวางในอ่างน้าควบคุมอุณหภูมิที่ 37 องศาเซลเซียส ซึ่ง
สารละลายที่ได้ควรมีเป็นสีฟางข้าว ในการวิเคราะห์จะต้องทาการเตรียม FRAP reagent ใหม่ทุกครั้ง
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6. การเตรียมสารละลายมาตรฐานไอร์ออน (II) ซัลเฟต (FeSO4.7H2O)
ชั่งไอร์ออน (II) ซัลเฟต (FeSO4.7H2O) จานวน 0.1390 กรัม จากนั้นละลายด้วยน้ากลั่น
ปรับปริมาตรเป็น 500 มิลลิลิตร ในขวดปรับปริมาตรและเจือจางสารละลายมาตรฐานให้มีความ
เข้มข้น 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 และ 1.0 มิลลิโมลาร์ แสดงดังตารางที่ 30
ตารางที่ 30 การเตรียมสารละลายมาตรฐานเฟอร์รัสไอออนที่ความเข้มข้นต่างๆ
ความเข้มข้นของสารมาตรฐาน
ปริมาตร FeSO4.7H2O
ปริมาณน้ากลั่น
(ไมโครโมลต่อลิตร)
(มิลลิลิตร)
(ไมโครลิตร)
0
0
10
0.1
1
9
0.2
2
8
0.4
4
6
0.6
6
4
0.8
8
2
1.0
10
0
7. การเตรียมกราฟมาตรฐานเฟอร์รสั ไอออน (FeSO4.7H2O)
ปิเปตสารละลายมาตรฐานที่เตรียมไว้ด้วยไมโครปิเปต ปริมาตร 100 ไมโครลิตร จากนั้นเติม
สารละลาย FRAP reagent ปริมาตร 3 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน 30 นาที
จากนั้นนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 593 นาโนเมตร โดยใช้น้ากลั่นเป็น Blank

ค่าการดูดกลืนแสง 593 นาโนเมตร

1.0
0.8
0.6

y = 1.5155x + 0.0144
R² = 0.9994

0.4
0.2
0.0
0

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
ความเข้มข้นสารละลายเฟอรรัสไอออน (ไมโครโมลาร์)

ภาพที่ 34 กราฟมาตรฐานสารละลายเฟอรรัสไอออน

0.6

0.7
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การวิเคราะห์สารสกัดตัวอย่าง
ปิเปตสารสกัดจากตัวอย่า ปริมาตร 100 ไมโครลิตร จากนั้นเติมสารละลาย FRAP reagent
ปริมาตร 3 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันด้วยเครื่องเขย่าสาร ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน 30 นาที จากนั้น
นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 593 นาโนเมตร โดยใช้น้ากลั่นเป็น Blank
10. การหาร้อยละต้นข้าว (Head rice yield) (สานักงานมาตรฐานสินค้าการเกษตร, 2555)
ต้นข้าว (Head rice) หมายถึง เมล็ดข้าวหักที่มีความยาวมากกว่าข้าวหักแต่ไม่ถึงความยาว
ของข้าวเต็มเมล็ด และรวมถึงเมล็ดข้าวแตกเป็นซีกที่มีเนื้อที่เหลืออยู่ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเนื้อเมล็ด
การหาร้อยละต้นข้าวทาได้โดยสุ่มตัวอย่างข้าวหอมนิลฮางงอก นามาชั่งน้าหนัก 250 กรัม ผ่านเข้า
เครื่องมากะเทาะเปลือก จากนั้นนาไปคัดแยกเมล็ดด้วยเครื่องคัดขนาด เพื่อคัดปริมาณต้นข้าว (ภาพที่
27)
Head rice yield (%) =

น้าหนักต้นข้าว (กรัม)
× 100
น้าหนักข้าวเปลือก (กรัม)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

10

เต็มเมล็ด
ต้นข้าว
แบ่งเป็น 10 ส่วน 8-9.9 ส่วน
Head rice

ข้าวหักใหญ่
5-7.9 ส่วน

ข้าวหัก
2.5-4.9 ส่วน

ปลายข้าว
เล็กกว่า 2.5 ส่วน

ภาพที่ 35 ขนาดของเมล็ดข้าว
ที่มา: สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ, 2555
11. การหาร้อยละข้าวหัก (broken rice) (สานักงานมาตรฐานสินค้าการเกษตร, 2555)
ข้าวหัก (Broken rice) หมายถึง เมล็ดข้าวหักที่มีความยาวตั้งแต่ 2.5 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง
ความยาวของเมล็ดต้นข้าว และรวมถึงเมล็ดข้าวที่แตกเป็นซีกที่มีเนื้อที่เหลืออยู่ไม่ถึงร้อยละ 80 ของ
เมล็ด
การหาร้อยละข้าวหักทาได้โดยสุ่มตัวอย่างข้าวหอมนิลฮางงอก นามาชั่งน้าหนัก 250 กรัม
ผ่านเข้าเครื่องมากะเทาะเปลือก จากนั้นนาไปคัดแยกเมล็ดด้วยเครื่องคัดขนาด เพื่อคัดข้าวเมล็ดหัก
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Broken rice yield (%) =

น้าหนักข้าวหัก (กรัม)
× 100
น้าหนักข้าวเปลือก (กรัม)

12. ระยะเวลาในการหุงต้ม (ดัดแปลงจาก Juliano และ Bechtel, 1985)
หาระดับการสุกของข้าวหอมนิลฮางงอก เพื่อหาเวลาที่ใช้ในการหุงข้าวสุก โดยเปรียบเทียบ
กับข้าวกล้องหอมนิล (ตัวอย่างควบคุม) โดยทาการชั่งตัวอย่างข้าวที่ทาการกะเทาะเปลือกออกแล้ว
และคัดเฉพาะข้าวเต็มเมล็ด จานวน 2 กรัม ใส่ลงในหลอดทดลอง เติมน้ากลั่นปริมาตร 20 มิลลิลิตร
นาไปต้มในอ่างน้าควบคุมอุณหภูมิที่ 98±1 องศาเซลเซียส ที่เวลา 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27
และ 30 นาที นาเมล็ดข้าว 10 เมล็ดที่สุ่มที่เวลาต่างๆ มาวางลงบนแผ่นกระจก แล้วใช้แผ่นกระจกอีก
หนึ่งแผ่นกดทับลงเพื่อนับจานวนจุดไตขุ่นขาว แล้วทาการคานวณหาระดับการสุกของข้าวหอมนิลฮา
งงอกจากสูตร
%degree of cooking =

จานวนเมล็ดข้าวทั้งหมด − จานวนเมล็ดข้าวที่มีจุดไตขุ่นขาวเหลือยู่
× 100
จานวนเมล็ดข้าวทั้งหมด

13. อัตราการยืดตัวของเมล็ดข้าวสุก (ดัดแปลงจาก อรอนงค์, 2550)
ทาการชั่งตัวอย่างข้าวที่ทาการกะเทาะเปลือกออกแล้วและคัดเฉพาะข้าวเต็มเมล็ด จานวน
10 เมล็ด ทาการวัดความยาวของเมล็ดข้าวกล้องหอมนิลด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ทาการสุ่มตัวอย่าง
3 ซ้า หลังจากนั้นนาข้าวไปต้มในอ่างน้าควบคุมอุณหภูมิที่ 98±1องศาเซลเซียส ตามเวลาที่ทาให้ข้าว
เป็นเวลา 15 นาที หลังจากนั้นทาการวัดความยาวของเมล็ดข้าวหลังจากที่หุงสุกแล้วโดยเลือกวัดจาก
เมล็ดที่ตรง แล้วคานวณอัตราการยืดตัวของข้าวสุกจากสมการ
ความยาวเฉลี่ยของข้าวสุก
อัตาราการยืดตัวของข้าวสุก =
ความยาวเฉลี่ยของข้าวสาร
14. การอุม้ น้าของข้าวสุก (ดัดแปลจาก Oko และคณะ, 2012)
ทาการชั่งตัวอย่างข้าวที่ทาการกะเทาะเปลือกออกแล้วและคัดเฉพาะข้าวเต็มเมล็ด จานวน 2
กรัม เติมน้ากลั่นปริมาตร 20 มิลลิลิตร นาไปต้มในอ่างน้าควบคุมอุณหภูมิที่ 98±1 องศาเซลเซียสตาม
เป็นเวลา 15 นาที หลังจากนั้นเทน้าใส่บีกเกอร์ขนาด 50 มิลลิลิตร แล้วทาการชั่งน้าหนักข้าวหุงสุก
หลังจากนั้นคานวณผลต่างของน้าหนักที่เพิ่มขึ้นของข้าวสุกกับข้าวกล้องจากสมการ
อัตราการอุ้มน้าของข้าวสุก =

น้าหนักข้าวสุก (กรัม)
น้าหนักข้าวกล้อง (กรัม)
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15. ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้าข้าวสุก (ดัดแปลจาก Oko และคณะ, 2012)
ทาทาการชั่งตัวอย่างข้าวที่ทาการกะเทาะเปลือกออกแล้วและคัดเฉพาะข้าวเต็มเมล็ด จานวน
2 กรัมเติมน้ากลั่นปริมาตร 20 มิลลิลิตร นาไปต้มในอ่างน้าควบคุมอุณหภูมิที่ 98±1 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 15 นาที ชั่งน้าหนักจานเพาะเชื้อ จดบันทึกน้าหนักที่แน่นอน หลังจากนั้นนาน้าส่วนเกินที่
เหลือจากการหุงข้าวรินใส่จานเพาะเชื้อที่ทราบน้าหนักแล้ว บันทึกน้าหนักอีกครั้ง จากนั้นนาจานเพาะ
เชื้อไปทาให้แห้งด้วยตู้อบลมลมร้อนที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง บันทึก
น้าหนักจานเพาะเชื้อรวมกับของแข็ง คานวณผลต่างของน้าหนักเป็นปริมาณของแข็งที่ละลายใน
น้าข้าวสุก
16. ลักษณะเนือ้ สัมผัสของข้าวสุกด้วยเครือ่ ง Texture Analyzer (ดัดแปลงจาก Juliano และ
Bechtel, 1985)
การเตรียมตัวอย่าง
ทาทาการชั่งตัวอย่างข้าวที่ทาการกะเทาะเปลือกออกแล้วและคัดเฉพาะข้าวเต็มเมล็ด จานวน
2 กรัมเติมน้ากลั่นปริมาตร 20 มิลลิลิตร นาไปต้มในอ่างน้าควบคุมอุณหภูมิที่ 98±1 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 15 นาที
การวิเคราะห์เนือ้ สัมผัสของข้าวสุก
1. เสียบปลั๊กเครื่องสารองไฟ เปิดสวิตช์เครื่องตรงปุ่ม on อุปกรณ์เครื่องวัดเนื้อ
สัมผัส และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทางาน
2. เปิดคอมพิวเตอร์ และเปิดสวิตช์ของฐานทดสอบที่อยู่ด้านหลังเครื่อง
3. เปิดโปรแกรม Texture expert จะปรากฏหน้าต่างลงชื่อเข้าใช้งาน กดตกลง
จากน้ะนเข้าไปที่ file เลือก new project เลือก restart
4. เลือก T.A. แล้วเลือก calibration force เพื่อทาการทดสอบการทางานของ
เครื่อง หน้าต่างจะขึ้นเตือนให้ตรวจสอบว่ามีวัตถุกีดขวางหัววัดหรือไม่ ถ้าตรวจสอบว่าไม่มีให้กดตกลง
จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างใหม่จ้างให้วางตุ้มน้าหนัก จากนั้นยกตุ้มน้าหนักวางลงบนคานวัด จากนั้น
กดตอบตกลงเมื่อหน้าจอปรากฏข้อความ calibration successful กดตกลงแล้วเอาตุ้มน้าหนักลง
จากนั้นจะเป็นการทา probe calibration โดยกาหนดระยะทางให้มีความสูงกว่าชิ้นตัวอย่าง 2
เซนติเมตร สวมหัววัดขนาด P/25 จากนั้นตอบตกลง หัววัดจะเลื่อนลงมาแตะกับตัวฐานแล้วกลับไป
ยังตาแหน่งที่กาหนด
5. เลือกคาสั่งเพื่อตั้งค่าต่างๆ ในการวัด โดยดัดแปลงจาก Juliano และ Bechtel,
(1985) กาหนดให้ความเร็วก่อนการวัด เท่ากับ 1 มิลลิเมตรต่อวินาที กดตัวอย่างลงไป 2 มิลลิเมตร
ความเร็วหลังการวัด เท่ากับ 5 มิลลิเมตรต่อวินาที จากนั้นกดบันทึกวิธีการไว้ในแฟ้มที่ต้องการ
6. เลือก run a test เพื่อทาการวัดตัวอย่าง โดยวางตัวอย่างไว้ใต้ตาแหน่งหัววัด วัด
ครั้งละ 3 เมล็ด จานวน 5 ซ้าต่อตัวอย่าง ทาการตั้งชื่อไฟล์ของการวัดตัวอย่างเพื่อบันทึกข้อมูล
จากนั้นตอบตกลง หัววัดจะเลื่อนลงมากดตัวอย่างตามค่าที่ตั้งไว้
7. ข้อมูลที่ได้จะเป็นกราฟ ซึ่งหาค่าได้จากการใช้คาสั่ง process data

98
8. กาหนดค่าใน Procees data หรือการเขียน Macro ซึ่งใช้ในการหาค่าจากกราฟ
ออกมาเป็นตัวเลข โดยกด edit ที่แถบคาสั่ง กาหนดค่าให้โปรแกรมเลือกพีคที่สูงที่สุดพีคแรก ที่แสดง
ค่า hardness (N) จะได้ค่าของทุกซ้าของตัวอย่างออกมา
17. การวิเคราะห์ปริมาณยีสต์และราทัง้ หมด (Yeast and Mold) ตามวิธขี อง AOAC, 2000
อาหารเลี้ยงเชื้อและสารละลายสาหรับเจือจาง
-อาหารเลี้ยงเชื้อ Plate Count Agar
-Peptone
การเตรียมอาหารเลีย้ งเชือ้
ชั่งอาหารเลี้ยงเชื้อ Plate Count Agar (PCA) ปริมาณ 23.5 กรัม ละลายและปรับปริมาตร
ด้วยน้ากลั่นให้เป็น 1000 มิลลิลิตร นาไปต้มจนอาหารเลี้ยงเชื้อละลายจนหมด จากนั้นนาไปฆ่าเชื้อใน
หม้อนึ่งความดันอุณหภูมิ 121-124 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที อาหารเลี้ยงเชื้อที่ได้จะมีค่า
ความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 0.7±0.2 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
การเตรียมสารละลายสาหรับเจือจาง
ชั่งเปปโตนปริมาณ 25 หรือ 50 กรัม ละลายและปรับปริมาตรด้วยน้ากลั่นให้เป็น 250 หรือ
500 มิลลิลิตรตามลาดับ จะได้สารละลายเปปโตนความเข้มข้นร้อยล่ะ 0.1 ใช้ในการเจือจางตัวอย่าง
วิธีการวิเคราะห์
1. ใช้ปิเปตดูดตัวอย่างข้าวหอมนิลฮางงอกที่ละลายด้วยเปปโตน ปริมาตร 1
มิลลิลิตร ใส่ในหลอดทดลองที่บรรจุสารละลายบัฟเฟอร์เปปโตน 9 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันด้วยเครื่อง
ปั่นผสม (Vortex mixer) จะได้สารละลายตัวอย่างที่เจือจาง 1:100 หรือ 10-1
2. ใช้ปิเปตดูดสารละลายจากข้อ 1 ปริมาณ 1 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดทดลองที่บรรจุ
สารละลายบัฟเฟอร์เปปโตน 9 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันด้วยเครื่องปั่นผสม (Vortex mixer) จะได้
สารละลายตัวอย่างที่เจือจาง 1:100 หรือ 10-2 ทาเช่นเดียวกันตนได้สารละลายเจือจาง 10-6
3. ใช้ปิเปตดูดสารละลายตัวอย่างที่ระดับความเจือจาง 10-3-10-6 ลงในจานเพาะเชื้อ
จานละ 1 มิลลิลิตร โดยแต่ละระดับความเจือจางจะทา 2 จาน โดยเริ่มจาดระดับความเข้มข้นต่าสุด
4. เทอาหารเลี้ยงเชื้อ PCA ที่ยังเหลวอยู่ซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ 50-60 องศา
เซลเซียส ลงในจานเพาะเชื้อที่มีสารละลายตัวอย่าง ปริมาณ 15-20 มิลลิลิตร ภายใน 1-5 นาที
5. ผสมสารละลายตัวอย่างและอาหารเลี้ยงเชื้อให้เข้ากันดี วางทิ้งไว้ให้อาหาร
แข็งตัวจากนั้นคว่าจานอาหารเลี้ยงเชื้อลง แล้วนาไปบ่มในตู้บ่มที่อุณหภูมิ 37±2 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 24±1 ชั่วโมง
การตรวจนับโคโลนีและการรายงานผล
หลังจากบ่มจานเพาะเชื้อครบตามกาหนดเวลาแล้ว ตรวจนับจานวนโคโลนีบนจานเพาะเชื้อ
ที่มีจานวนโคโลนีอยู่ระหว่าง 30-300 โคโลนี หาค่าจานวนโคโลนีเฉลี่ยจากทั้งสองจานเพาะเชื้อ
รายงานตรวจนับในหน่วยจานวนโคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม (CFU/g)
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อาหารเลี้ยงเชื้อและสารละลายสาหรับเจือจาง
-อาหารเลี้ยงเชื้อ Potato Dextrose Agar
- Peptone
-สารละลายทาร์ทาริกความเข้มข้นร้อยละ 10
การเตรียมอาหารเลีย้ งเชือ้
ชั่งอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato Dextrose Agar (PDA) ปริมาณ 39.0 กรัม ละลายและปรับ
ปริมาตรด้วยน้ากลั่นให้เป็น 1000 มิลลิลิตร นาไปต้มจนอาหารเลี้ยงเชื้อละลายจนหมด จากนั้นนาไป
ฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งความดันที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที ปรับความเป็นกรด-ด่าง
ของอาหารเลี้ยงเชื้อให้เท่ากับ 3.5 โดยเติมสารละลายกรดทาร์ทาริกความเข้มข้นร้อยล่ะ 10 ลงไป
การเตรียมสารละลายสาหรับเจือจาง
ชั่งเปปโตรปริมาณ 25 หรือ 50 กรัม ละลายและปรับปริมาตรด้วยน้ากลั่นให้เป็น 250 หรือ
500 มิลลิลิตรตามลาดับ จะได้สารละลายเปปโตนความเข้มข้นร้อยละ 0.1 ใช้ในการเจือจางตัวอย่าง
วิธีการวิเคราะห์
1. นาตัวอย่าง ผสมกับเปปโดตนในอัตรส่วน 1:9 น้าหนักต่อปริมาตร จากนั้นนาไปตีปั่น
เป็น้วยเครื่อง Stomacher blender ประมาณ 3 นาทีเวลา จากนั้นใช้ปิเปตดูดตัวอย่างข้าวหอมนิล
ฮางงอกที่ละลายด้วยเปปโตน ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดทดลองที่บรรจุสารละลายบัฟเฟอร์
เปปโตน 9 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันด้วยเครื่องปั่นผสม (Vortex mixer) จะได้สารละลายตัวอย่างที่
เจือจาง 1:10 หรือ 10-1
2. ใช้ปิเปตดูดสารละลายจากข้อ 1 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ใส่ในหลอกทดลองที่บรรจุ
สารละลายบัฟเฟอร์เปปโตน 9 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันด้วยเครื่องปั่นผสม (Vortex mixer) จะได้
สารละลายตัวอย่างที่เจือจาง 1:100 หรือ 10-2 จนได้ระดับเจือจางของสารละลายเท่ากับ 10-6
3. ใช้ปิเปตดูดสารละลายตัวอย่างที่ระดับความเจือจาง 10-3-10-6 ลงในจานเพาะเชื้อ จานละ
1 มิลลิลิตร โดนในแต่ละระดับความเจือจางจะทา 2 จานโดยเริ่มจากระดับความเข้มข้นต่าสุด
4. เทอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่ยังเหลวอยู่ซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ 50-60 องศาเซลเซียส ลงใน
จานเพาะเชื้อที่มีสารละลายตัวอย่าง ปริมาณจานละ 15-20 มิลลิลิตร ภายใน 1-5 นาที
5 .ผสมสารละลายตัวอย่างและอาหาร เลี้ยงเชื้อให้เข้ากันดี วางทิ้งไว้ให้อาหารแข็งตัว
จากนั้นคว่าจานอาหารเลี้ยงเชื้อลง แล้วนาไปบ่มในตู้บ่มที่อุณหภูมิ 30±1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2
และ 5 วัน
การตรวจนับโคโลนีและการรายงานผล
หลังจากบ่มจานเพาะเชื้อครบตามกาหนดเวลาแล้ว ตรวจนับจานวนโคโลนีบนจานเพาะเชื้อที่มีจานวน
โคโลนีอยู่ระหว่าง 30-300 โคโลนี หาค่าจานวนโคโลนีเฉลี่ยจากทั้งสองจานเพาะเชื้อรายงานการตรวจ
นับในหน่วยจานวนโคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม (CFU/g)

100
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ตารางที่ 31 ค่าคงที่ในแบบจาลองทางคณิตศาสตร์การอบแห้งข้าวหอมนิลฮางงอก
ชื่อ
แบบจาลอง
Newton

Page

Modified
Page

อุณหภูมิ
(องศา
เซลเซียส)

ค่าคงที่ในแบบจาลอง

40
45
50
55
60
40
45
50
55
60
40

k=0.26071
k=0.36120
k=0.48824
k=0.63273
k=0.72042
k=0.20787
k=0.31041
k=0.40329
k=0.55906
k=0.66790
k=0.22132

45
50
55
60

k=0.31353
k=0.38899
k=0.51455
k=0.60981

ความเร็วลม 0.5
เมตรต่อวินาที
R2
RMSE

ค่าคงที่ในแบบจาลอง

ความเร็วลม 1.0 เมตร
ต่อวินาที
R2
RMSE

n=1.17636
n=1.15117
n=1.25967
n=1.24932
n=1.21283
n=1.17799

0.9965
0.9970
0.9938
0.9926
0.9948
0.9996
0.9994
0.9995
0.9995
0.9996
0.9965

0.0263923
0.0236054
0.0385145
0.0366178
0.0319201
0.005230
0.0065167
0.0063066
0.0065045
0.0060135
0.0263923

k=0.400587
k=0.598989
k=0.7995
k=0.98954
k=1.23268
k=0.377812
k=0.557425
k=0.770166
k=0.977687
k=1.272985
k=0.37726

n=1.06195
n=1.13032
n=1.14893
n=1.11919
n=1.15291
n=1.06176

0.9987 0.012349
0.9977 0.020181
0.9966 0.022696
0.9978 0.018956
0.9963 0.023366
0.9992 0.007609
0.9998 0.003814
0.9996 0.005552
0.9996 0.005670
0.9996 0.006762
0.9987 0.012349

n=1.15201
n=1.25515
n=1.22969
n=1.18137

0.9970
0.9938
0.9926
0.9948

0.0236054
0.0385145
0.0366178
0.0319201

k=0.53511
k=0.71767
k=0.92134
k=1.17708

n=1.11937
n=1.11407
n=1.07012
n=1.04724

0.9977
0.9966
0.9979
0.9963

0.020181
0.022696
0.018956
0.023366
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101

ชื่อ
แบบจาลอง

อุณหภูมิ
(องศา
เซลเซียส)

Logarithmic

40
45
50
55
60

ค่าคงที่ในแบบจาลอง
k=0.20044
k=0.29271
k=0.37358
k=0.44649
k=0.55205

a=1.20631
a=1.15512
a=1.22760
a=1.25157
a=1.19771

c=-0.18680
c=-0.13897
c=-0.19120
c=-0.23321
c=-0.17621

ความเร็วลม 0.5
เมตรต่อวินาที
R2
RMSE
0.9992
0.9990
0.9975
0.9984
0.9985

0.007318
0.0083501
0.0143589
0.0115523
0.0110483

ค่าคงที่ในแบบจาลอง
k=0.38810
k=0.51653
k=0.65184
k=0.85080
k=0.94907

n=1.03806
n=1.10576
n=1.13541
n=1.09895
n=1.17441

c=-0.02440
c=-0.09101
c=-0.12497
c=-0.087348
c=-0.16647

ความเร็วลม 1.0 เมตร
ต่อวินาที
R2
RMSE
0.9988
0.9991
0.9989
0.9991
0.9994

0.009386
0.008542
0.009294
0.008423
0.006673
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ตารางที่ 32 พารามิเตอร์ทางสถิติในแบบจาลองทางคณิตศาสตร์การอบแห้งข้าวหอมนิลฮางงอกด้วยการตากแดด และระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
Model name
Newton

Page

Modified Page

Logarithmic

การทาแห้ง
ตากแดด
อุโมงค์ลม
เรือนกระจก
ตากแดด
อุโมงค์ลม
เรือนกระจก
ตากแดด
อุโมงค์ลม
เรือนกระจก
ตากแดด
อุโมงค์ลม
เรือนกระจก

พารามิเตอร์ทางสถิติ
R2

RMSE

0.9570
0.9589
0.9641
0.9943
0.9932
0.9962
0.9570
0.9589
0.9641
0.9787
0.9784
0.9801

0.00505
0.23222
0.22491
0.08192
0.08426
0.69953
0.26662
0.23222
0.07952
0.05359
0.50547
0.05033
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ตารางที่ 33 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพทางกายภาพและเคมีของข้าวหอมนิลฮางงอกที่ผ่านการอบแห้งที่สภาวะต่างๆ
HRY

BRY

BRY
GABA
แอนโทไซยานิน
HPLC method
pH-differential
method
DPPH
TPC
FRAP
Grain
elongation
Water uptake
ratio
Cooking loss

-0.952**
-0.231 -0.371

Texture

0.617** -0.616**

-0.469*

0.490*

GABA

แอนโทไซยา
นิน HPLC
method

pHdifferential
method

DPPH

TPC

0.722**

FRAP

Grain
elongation

Water
uptake
ratio

Cooking
loss

0.204

-0.161
0.267
-0.390
-0.268

0.355
0.171
0.553*
0.351

0.144
0.157
0.402
0.447*

0.457*
-0.261
0.257
0.082

0.195
0.513*
0.352

0.247
0.383

0.520*

-0.493*

-0.074

-0.051

-0.036

-0.091 -0.144

-0.132

-0.001
0.183

-0.029
-0.044

-0.078
-0.060

0.371
-0.475*

-0.074
0.117

-0.159 0.011
0.300 0.342

-0.022
0.278

0.019
-0.067

-0.364

-0.032

-0.418*

-0.349

0.128 -0.376 -0.220

0.370

0.500

0.200

** หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.01)
*หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
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ภาพที่ 36 อัตราส่วนความชื้นของข้าวหอมนิลฮางงอกกับระยะเวลาที่ใช้ในการทาแห้งที่อุณหภูมิ 45
องศาเซลเซียส โดยเปรียบเทียบระหว่างค่าที่ได้จากการทดลองกับค่าที่ได้จากสมการของ Page (ก)
ความเร็วลม 0.5 เมตรต่อวินาที (ข) ความเร็วลม 1.0 เมตรต่อวินาที
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อัตราส่วนความชื้น
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ภาพที่ 37 อัตราส่วนความชื้นของข้าวหอมนิลฮางงอกกับระยะเวลาที่ใช้ในการทาแห้งที่อุณหภูมิ 50
องศาเซลเซียส โดยเปรียบเทียบระหว่างค่าที่ได้จากการทดลองกับค่าที่ได้จากสมการของ Page (ก)
ความเร็วลม 0.5 เมตรต่อวินาที (ข) ความเร็วลม 1.0 เมตรต่อวินาที
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อัตราส่วนความชื้น
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ภาพที่ 38 อัตราส่วนความชื้นของข้าวหอมนิลฮางงอกกับระยะเวลาที่ใช้ในการทาแห้งที่อุณหภูมิ 55
องศาเซลเซียส โดยเปรียบเทียบระหว่างค่าที่ได้จากการทดลองกับค่าที่ได้จากสมการของ Page (ก)
ความเร็วลม 0.5 เมตรต่อวินาที (ข) ความเร็วลม 1.0 เมตรต่อวินาที
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ภาพที่ 39 อัตราส่วนความชื้นของข้าวหอมนิลฮางงอกกับระยะเวลาที่ใช้ในการทาแห้งที่อุณหภูมิ 60
องศาเซลเซียส โดยเปรียบเทียบระหว่างค่าที่ได้จากการทดลองกับค่าที่ได้จากสมการของ Page (ก)
ความเร็วลม 0.5 เมตรต่อวินาที (ข) ความเร็วลม 1.0 เมตรต่อวินาที
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