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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประยุกตใชเทคนิคการอบแหงหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ เพื่อชะลอการ
เสื่อมสภาพของคุณภาพดานสี ปริมาณแอนโทไซยานิน ปริมาณสารฟนอลทั้งหมด ความสามารถในการตานอนุมูล
อิสระและการกอตัวของกรดไขมันอิสระ ซึ่งเปนสาเหตุของกลิ่นหืนในขาวเหนียวมวง โดยนําตัวอยางขาวเปลือกที่มี
ความชื้นหลังการเก็บเกี่ยว 25%w.b. ไปทําการอบแหงดวยเครื่องฟลูอิไดซเบดแบบงวดที่อุณหภูมิสูง 100 130 และ
150ºC จนกระทั่งความชื้นลดลงเหลือ 18%w.b. จากนั้นกะเทาะเปลือกและบรรจุขาวเหนียวมวงน้ําหนัก 50 กรัม
บรรจุลงในถุงพลาสติกสาน ถุงลามิเนต และถุงลามิเนตรวมกับตัวดูดซับออกซิเจน ทําการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
บรรยากาศเปนระยะเวลา 90 วัน ผลการวิเคราะหคุณภาพภายหลังการอบแหงพบวา อุณหภูมิสูงสุดที่ควรใชในการ
อบแหงคือ 130ºC การใชอุณหภูมิดังกลาวไมสงผลกระทบตอคุญภาพของขาว นอกจากนี้ยังทําใหกรดไขมันอิสระมี
การกอตัวลดลง อยางไรก็ตามขาวที่ผานการอบแหงควรเก็บรักษาในถุงลามิเนตรวมกับตัวดูดซับออกซิเจนเนื่องจาก
สามารถชะลอการเสื่อมสภาพของคุณภาพไดดีที่สุด
คําสําคัญ: ขาวเหนียวมวง, การอบแหงหลังการเก็บเกี่ยว, บรรจุภัณฑ, การเสื่อมสภาพ
Abstract
The objective of this research was to retard degradation in color, anthocyanin content, total phenolic
content, antioxidant activity and free fatty acid content resulting in undesirable rancidity in purple waxy rice by
applying post harvested drying technique and packaging. Paddy with initial moisture content of 25%w.b. was
dried by a batch fluidized bed dryer with various temperatures of 100, 130 and 150ºC till the moisture reduced to
18.0%w.b. The dried paddy was then dehulled and packed, 50 g/bag, in a polypropylene woven bag, laminate bag
and laminated bag within and without an oxygen absorber at ambient temperature for 90 days storage. After
drying process, the results revealed that the proper temperature for drying paddy was at 130ºC which did not
affect the postharvested quality of sample. However, the dried rice should be kept in the laminated bag containing
an oxygen absorber for it was the most effective retarding rice quality degradation.
Keywords: purple waxy rice, post harvested drying, packaging, degradation
บทนํา
ขาวเปลือกเหนียวมวงภายหลังจากการเก็บเกี่ยวจะตองลดความชื้นใหอยูในระดับที่เหมาะสมตอการบรรจุ
และเก็บรักษา แมวาวิธีการตากแดดจะเปนวิธีลดความชื้นที่มีตนทุนต่ําเนื่องจากไมมีคาใชจายทางดานพลังงาน แต
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วิธีการดังกลาวอาจทําใหขาวเปลือกเกิดการเสียหายจาก แมลง นก หนู เชื้อจุลินทรีย และปนเปอนฝุนละออง (Esper
& MÜhlbauer, 1998) สาเหตุนี้กระบวนการอบแหงดวยเทคนิคตาง ๆ จึงถูกเลือกเพื่อนํามาใชแทนที่การลดความชื้น
ดวยวิธีการตากแดด หนึ่งในเทคนิคซึ่งมีประสิทธิภาพสูงคือเทคนิดฟลูอิไดซเบด เนื่องจากขณะที่ทําการลดความชื้น
เมล็ดขาวจะลอยตัวคลายของไหล การถายเทความรอนและการถายเทมวลเปนไปอยางสม่ําเสมอ จึงสามารถใช
อุณหภูมิที่สูงมากกวา 100ºC ในการลดความชื้นได (Junka et al., 2015) เมื่อขาวเปลือกมวงมีความชื้นอยูในระดับที่
เหมาะสมแลวจะถูกนํามากะเทาะเปลือกออกไดเปนขาวกลองที่มีชั้นรําเปนสีมวง หรือขาวเหนียวมวงที่ประกอบไป
ดวยสารตานอนุมูลอิสระและแอนโทไซยานินจํานวนมาก เพื่อรอบรรจุใสถุงและจัดจําหนายตอไป ในปจจุบันการ
บรรจุขาวเพื่อจัดจําหนายแบงไดเปนสองแบบใหญ ๆ คือ แบบแรก บรรจุลงในถุงพลาสติกสานถุงละ 20 กิโลกรัม
เพื่อนํามาแบงขายที่ตลาดทองถิ่นระดับลางและแบบที่สองบรรจุลงในถุงลามิเนตถุงละ 1 กิโลกรัม เพื่อรอจัดจําหนาย
ที่หางสรรพสินคาหรือรานคาระดับบน ซึ่งปญหาที่เกิดขึ้นคือขาวเหนียวมวงที่บรรจุในถุงพลาสติกสานมีการเกิด
กลิ่นเหม็นหืนอยางรวดเร็ว จากการที่ไขมันในรําขาวเสื่อมสภาพจากปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสโดยเอนไซมลิเพสและจาก
ปฏิกิริยาไมใชเอนไซมโดยออกซิเจนกลายเปนกรดไขมันอิสระ (FFA) ซึ่งเปนสาเหตุของกลิ่นเหม็นหืน (Liu et al.,
2013)
จากงานวิจัยที่ผานมาพบวากระบวนการโดยรอนสามารถชะลอการทํางานของเอนไซมลเิ พสได
โดย
ความสามารถในการชะลอขึ้นอยูกับระดับอุณหภูมิและระยะเวลาในการใหความรอน (Jaisut et al., 2009; Kim et
al., 2014) สําหรับวิธีการอื่น ๆ ที่นํามาใชในการลดการกอตัวของกรดไขมันอิสระนั้น Mexis & Kontominas (2010)
ไดทําการศึกษาผลของการประยุกตใชตัวดูดซับออกซิเจนในบรรจุภัณฑเมล็ดอัลมอนต พบวา สามารถชวยในการ
ชะลอการกอตัวของกรดไขมันอิสระระหวางการเก็บรักษาไดเปนอยางดี
สวนขาวเหนียวมวงที่บรรจุในถุงลามิเนตนั้น แมวาปญหาการเกิดกลิ่นเหม็นหืนจะเกิดขึ้นไดชากวาใน
ถุงพลาสติกสาน แตการศึกษาจากงานวิจัยที่ผานมาพบวากระบวนการทางความรอนสงผลตอการเสื่อมสภาพของ
ปริมาณแอนโทไซยานิน โดยอุณหภูมิและระยะเวลาในการใหความรอนเปนปจจัยสําคัญตอปริมาณการเสื่อมสภาพ
(Patras et al., 2010) นอกเหนือไปจากปจจัยดังกลาวแลว ออกซิเจนยังเปนอีกตัวแปรหนึ่งที่สําคัญโดยสามารถเรงให
แอนโทไซยานินนั้นเสื่อมสภาพจากปฏิกิริยาที่ไมใชเอนไซม ผลของการเสื่อมสภาพดังกลาวมีความสัมพันธโดยตรง
ตอการลดลงของสารประกอบโพลีฟนอลทั้งหมด สารตานอนุมูลอิสระ และยังสงผลทําใหสีของผลิตภัณฑนั้น
สลายตัวลง (Sarni et al., 1995; Kim et al., 2007) ดวยเหตุผลดังที่กลาวมา การอบแหงที่อุณหภูมิสูงแมสงผลดีในการ
ชะลอการทํางานของเอนไซมลิเพสระหวางการเก็บรักษา แตอาจสงผลเสียตอการเสื่อมสภาพของปริมาณแอนโทไซ
ยานินภายหลังจากการอบแหง ในปจจุบันขอมูลดังที่กลาวมายังไมมีการทดสอบ งานวิจัยนี้จึงทําการศึกษาผลของ
การอบแหงขาวเปลือกเหนียวมวงดวยเทคนิคฟลูอิไดซเบด จากนั้นทําการวิเคราะหคุณภาพในระหวางการเก็บรักษา
เปนระยะเวลา 90 วัน โดยใชบรรจุภัณฑที่ใชงานจริง ซึ่งเพิ่มสภาวะการเก็บรักษาโดยมีตัวดูดซับออกซิเจนรวมดวย
ภายหลังการทดสอบจะทําใหทราบถึงสภาวะการอบแหง และการเก็บรักษาที่เหมาะสมซึ่งจะชวยทําใหคงคุณภาพที่
ตองการในดานตาง ๆ ตั้งแตภายหลังจากการเก็บเกี่ยวจนถึงมือของผูบริโภคโดยยังคงคุณภาพไวสูงที่สุด ขอมูลที่ได
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จะเปนประโยชนและสามารถนํามาประยุกตใชในกระบวนการผลิตขาวเหนียวมวงที่กําลังขยายตัวเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง
วัสดุอุปกรณและวิธีการทดลอง
วัสดุ
ตัวอยางขาวเหนียวมวงสายพันธุก่ําดอยสะเก็ดจากศูนยวิจัยขาวมวง มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดนํามาใชใน
งานวิจัยครั้งนี้ โดยตัวอยางทั้งหมดมาจากแปลงปลูกเดียวกันซึ่งมีปริมาณอะไมโลสนอยกวา 5 เปอรเซ็นตและ
ความชื้นภายหลังจากการเก็บเกี่ยวที่ 25%w.b.
การอบแหงและบรรจุ
ขาวเปลือก (ขาวเหนียวมวงสายพันธุก่ําดอยสะเก็ด) ถูกลดความชื้นดวยเครื่องอบแหงฟลูอิไดซเบดแบบ
งวด (batch) ซึ่งประกอบไปดวยตัวเครื่องยาว 270 เซนติเมตร สูง 260 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางทอและหอง
อบแหงมีขนาด 10 และ 20 เซนติเมตร ขดลวดความรอนขนาด 12 kW และพัดลมขนาด 1.5 kW ดังรูปที่ 1 ใน
กระบวนการอบแหง ขาวเปลือกถูกลดความชื้นจากความชื้นหลังการเก็บเกี่ยวใหมีความชื้นลดลงเหลือ 18%w.b.
อุณหภูมิและระยะเวลาที่ใชคือ 100ºC 6 นาที 130ºC 4 นาทีและ 150ºC 3 นาที ตามคําแนะนําของ Soponronnarit &
Prachayawarakorn (1994) เพื่อหลีกเลี่ยงความเครียดที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงความชื้นที่มากเกินไปบริเวณผิว
ของเมล็ดขาวในระหวางการอบแหง ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเมล็ดขาวเกิดรอยแตกราว ที่สภาวะการอบแหง
ดังกลาวอุณหภูมิของเมล็ดขาวเปลือกมีคา 71.9, 82.1 และ 106.0ºC ตามลําดับ จากนั้นขาวเปลือกถูกนําออกจากหอง
อบแหง เก็บในขวดอับอากาศและใชพัดลมเปาดวยอากาศแวดลอมเปนระยะเวลาขั้นตอนละ 30 นาทีจนความชื้น
ลดลงเหลือ 10%w.b. จึงทําการกะเทาะเปลือกไดเปนขาวเหนียวมวงแบงบรรจุใสถุง 3 ชนิดถุงละ 50 กรัม ไดแก
ถุงพลาสติกสาน ถุงลามิเนตประเภท oriented polyester/linear low density polyethylene (Digital Gravure
Packaging Co. Ltd., model OPET/LLDPE, Bangkok, Thailand) และถุงลามิเนตรวมกับตัวดูดซับออกซิเจนขนาด 10
มิลลิลิตร (Janjaras Chem Supply Co. Ltd., model S-10, Bangkok, Thailand) เพื่อรอการวิเคราะหคุณภาพเปน
ระยะเวลา 90 วัน (ทําการวิเคราะหคุณภาพทุก ๆ 15 วัน จํานวน 3 ซ้ํา) ในอุณหภูมิและสภาพบรรยากาศที่ความชื้น
สัมพัทธเฉลี่ยในชวงระยะเวลาการเก็บรักษาอยูที่ 32.1°C และ 58.5%
การวัดสี
ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงคาสีของขาวเหนียวมวงโดยใชเครื่องวัดสี Minolta color meter (model CR 400,
Tokyo, Japan) แสดงคาสีโดยใช tristimulus parameters ซึ่งประกอบดวยคา L* (lightness/darkness) คา a*
(redness/greenness) และคา b*(yellowness/blueness) สําหรับการเปลี่ยนแปลงคาสีทั้งหมด (∆E) คํานวณไดจาก
สมการที่ 1
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∆E = [(L*i - L*)2 + [(a*i - a*)2 + [(b*i - b*)2]0.5

(1)

คา L*i , a*i และ b*i คือคาสีเริ่มตนของตัวอยางอางอิง (ตัวอยางควบคุมที่ไมไดผานการอบแหง) ซึ่งมีคาเทากับ 23.1
9.1 และ 1.8 ตามลําดับ

รูปที่ 1. แบบของเครื่องอบแหงแบบฟลูอิไดซเบดการอบแหงขาวเหนียวมวง
การวิเคราะหปริมาณแอนโทไซยานิน
การวิเคราะหหาปริมาณแอนโทไซยานินใชเทคนิค pH differential technique ตามวิธีการของ Giusti &
Wrolstad (2005) เตรียมตัวอยางขาวหนียวมวงโดยการบดใหเปนผงดวยเครื่อง Analytical Mill Model A11 Basic
(IKA®, Germany) จากนั้นสกัดขาวเหนียวมวงที่บดแลวดวยเมทานอลที่ผสมกรดไฮโดรคลอริก 0.01% นําตัวอยาง
ไปบมในอางน้ํารอนควบคุมอุณหภูมิที่ 38°C นาน 2 ชั่วโมง ดัดแปลงวิธีการของ Rodriguez-Saona & Wrolstad
(2005) ภายหลังกรองแยกกากสารสกัดขาวเหนียวมวงออกจากสารสกัด นําตัวอยางของสารสกัดจากขาวเหนียวมวง
ปริมาตร 100 ไมโครลิตรใสหลอดทดลองที่ 1 นําไปผสมกับบัฟเฟอร KCl pH 1.0 ปริมาตร 900 ไมโครลิตร และ
หลอดทดลองที่ 2 นําไปผสมกับบัฟเฟอร CHOONa pH 4.5 ปริมาตร 900 ไมโครลิตรตามวิธีการของ Giusti &
Wrolstad (2005) จากนั้นนําหลอดทดลองทั้ง 2 หลอด ไปวัดคาการดูดกลืนแสงโดยใชเครื่อง สเปกโทรโฟโตมิเตอร
(Shimadzu, model 1800, Kyoto, Japan) ที่ λ vis-max 700 นาโนเมตร หาคา absorbance of the diluted sample (A) ตาม
สมการที่ 2
A= (A λ vis-max - A 700) pH 1.0 - (A λ vis-max - A 700) pH 4.5
ปริมาณแอนโทไซยานิน(มิลลิกรัม/ลิตร) คํานวนไดจากสมการที่ 3
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anthocyanin pigment (mg/liter) = (A x MW x DF x 1000) / ( ε x 1)

(3)

โดยใช cyandin-3-glucoside ซึ่งมี MW = 449.2 g/mol เปนเกณฑ
ε (โมลารแอฟซอฟติวิตี้) = 26,900 L/mol/cm
l (ความกวางของ cuvette) = 1 cm
DF = Dilution factor ของสารละลายตัวอยาง
รายงานผลเปนปริมาณแอนโทไซยานินมิลลิกรัมในตัวอยาง 100 กรัมวัตถุแหง (mg /100 g dry matter)
การวิเคราะหปริมาณสารฟนอลทั้งหมด
ใชวิธีการของ Swain & Hillis (1959) ในการวิเคราะหหาปริมาณสารฟนอลทั้งหมดของขาวเหนียวมวงโดย
การนําสารสกัดที่สกัดไดตามวิธีการของ Rodriguez-Saona & Wrolstad (2005) ปริมาตร 150 ไมโครลิตรใสหลอด
ทดลอง เติมน้ํากลั่น 2,400 ไมโครลิตร เขยาใหเขากันดวยเครื่อง vortex mixer จากนั้นเติม folin-ciocalteu reagent
ความเขมขน 0.25 N ปริมาตร 150 ไมโครลิตร ตั้งทิ้งไวใหทําปฏิกิริยานาน 3 นาที แลวเติม Na2CO3 ความเขมขน 1 N
ปริมาตร 300 ไมโครลิตร เขยาใหเขากันดวยเครื่อง vortex mixer นําไปวางในที่มืดแลวตั้งทิ้งไวอุณหภูมิหองนาน 2
ชั่วโมง
นําสารละลายตัวอยางที่ทําปฏิกิริยาเสร็จแลวไปวัดคาการดูดกลืนแสงดวยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร
(Shimadzu, model 1800, Kyoto, Japan) ที่ความยาวคลื่น 725 นาโนเมตร นําคาที่ไดวิเคราะหหาปริมาณฟนอล
ทั้งหมดโดยใช gallic acid ที่ความเขมขน 0.1 mg/mL เปนกราฟมาตรฐาน และรายงานผลโดยใชหนวย mg-GAE
(gallic acid equivalent)
การวิเคราะหความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ
ทําการวิเคราะหความสามารถในการตานอนุมูลอิสระโดยใชเทคนิค 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl radical
(DPPH) ตามวิธีการของ Brand-Williams et al. (1995) นํา working solution ไปวัดคาการดูดกลืนแสงดวยเครื่อง
spectrophotometer (Shimadzu, model 1800, Kyoto, Japan) ที่ความยาวคลื่น 515 นาโนเมตร (Abscontrol) จากนั้น
นําไปทดสอบความสามารถในการตานอนุมูลอิสระโดยการผสมกับสารสกัดขาวเหนียวมวงแลวตั้งทิ้งไวในที่มืด
อุณหภูมิบรรยากาศนาน 30 นาที ทําการวัดคาการดูดกลืนแสงของตัวอยาง (Abssample) ที่ความยาวคลื่นเดียวกัน
เปอรเซ็นตความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ สามารถคํานวณไดจากสมการที่ 4
% inhibition activity = [(Abs control – Abssample)/Abscontrol] x 100

- 34 -

(4)

The Journal of Applied Science
วารสารวิทยาศาสตรประยุกต

Vol. 16 No. 1: 29-44 [2017]
doi: 10.14416/j.appsci.2017.05.003

การวิเคราะหปริมาณกรดไขมันอิสระ
วิเคราะหปริมาณกรดไขมันอิสระตามวิธีการของ American Association of Cereal Chemistry (AACC,
1995) ใชตัวอยางน้ําหนัก 10 กรัม ในการเตรียมตัวอยาง จากนั้นทําการไตเตรทดวย 0. 0178 N KOH จนกระทั่งสีของ
ตัวอยางเปลี่ยนเปนสีชมพูออนนาน 1 นาที จึงทําการบันทึกปริมาตรที่ใชในการไตเตรทและนํามาคํานวณปริมาณ
กรดไขมันอิสระดังสมการ 5
FFA (mg /100 g dry matter) = [(10 x mLtitrated) – (mLblank x 100)] / [100 – (g water in 100 g sample)]

(5)

ผลและวิจารณผลการทดลอง
การเปลี่ยนแปลงคาสีทั้งหมด
ที่สภาวะเริ่มตนคา ∆E ของขาวเหนียวมวงอางอิงเก็บรักษาโดยใชถุงพลาสติกสาน ถุงลามิเนตและถุงลามิเนต
รวมกับตัวดูดซับออกซิเจนมีคาอยูในชวง 0.5-2.8 เมื่อขาวเหนียวมวงผานกระบวนการทางความรอนที่ 100 130 และ
150ºC พบวาคา ∆E มีคาไมแตกตางจากขาวเหนียวมวงอางอิงคือมีคาอยูในชวง 1.3-2.2 1.3-1.8 และ 0.8-2.1
ตามลําดับ เมื่อนําขาวเหนียวมวงที่บรรจุอยูในถุงทั้ง 3 ชนิดมาทําการเก็บรักษา พบวาคา ∆E ของขาวเหนียวมวง
อางอิงเก็บรักษาโดยใชถุงพลาสติกสานมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเปน 7.2 เมื่อระยะเวลาการเก็บผานไป 30 วัน ในขณะที่
∆E ของสภาวะถุงลามิเนตและถุงลามิเนตรวมกับตัวดูดซับออกซิเจนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเปน 4.8 และ 5.8 เมื่อ
ระยะเวลาการเก็บรักษาผานไป 45 และ 75 วัน ดังแสดงในรูปที่ 2 (a) สวนผล ∆E ของขาวเหนียวมวงอบแหงที่
100ºC (ไมไดแสดงขอมูล) และ 130ºC ใหผลการวิเคราะหไปในทิศทางเดียวกันกับขาวเหนียวมวงอางอิง โดยที่
สภาวะการเก็บรักษาโดยใชถุงพลาสติกสานขาวเหนียวมวงจะมีการเพิ่มขึ้นของคา ∆E เร็วที่สุด ถัดมาคือที่สภาวะ
การเก็บรักษาโดยใชถุงลามิเนตและที่สภาวะถุงลามิเนตรวมกับตัวดูดซับออกซิเจน การเปลี่ยนแปลงคา ∆E ซึ่งได
กลาวมาและของขาวเหนียวมวงอบแหงที่ 150oC ที่ไมไดทําการวิเคราะหจะมีการอธิบายในหัวขอถัดไป
ปริมาณแอนโทไซยานิน
ปริมาณแอนโทไซยานินของขาวเหนียวมวงอางอิงที่เก็บรักษาโดยใชถุงพลาสติกสาน ถุงลามิเนต และถุงลามิเนต
รวมกับตัวดูดซับออกซิเจนมีคาเริ่มตนอยูในชวง 4.4 – 4.6 mg/100g dry matter เมื่อขาวเหนียวมวงผานกระบวนการ
อบแหงในชวงอุณหภูมิและเวลาตาง ๆ พบวาการอบแหงที่อุณหภูมิ 100 และ 130ºC ไมสงผลกระทบตอปริมาณ
แอนโทไซยานิน อยางไรก็ตามที่การอบแหง 150ºC ปริมาณแอนโทไซยานินของขาวเหนียวมวงมีปริมาณลดลง
เหลือ 3.6 – 3.9 mg/100g dry matter การลดลงของปริมาณแอนโทไซยานินเกิดจากการเสื่อมสลายโดยความรอน
(Patras et al., 2010) Rubinskiene et al. (2005) ไดทําการศึกษาผลของกระบวนการทางความรอนตอองคประกอบ
ของสารสีในผลองุนพบวาสารสีจากแอนโทไซยานินมีความเสถียรตอกระบวนการทางความรอนมากที่สุดที่ 95ºC
ดังนั้นในการอบแหงดวยเทคนิคฟลูอิไดซเบด แมจะใชระยะเวลาในการอบแหงสั้น แตดวยการถายเทความรอนอยาง
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มีประสิทธิภาพจากการที่ตัวอยางมีการลอยตัวคลายของไหลในหองอบแหง (Mujumdar & Devahastin, 2003) จึงทํา
ใหอุณหภูมิของเมล็ดมีคาเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว อุณหภูมิการอบแหงที่ 150ºC เปนระยะเวลานาน 3 นาที อุณหภูมิ
ของเมล็ดมีอุณหภูมิเพิ่มสูงถึง 106ºC ในขณะกอนที่เมล็ดจะออกจากหองอบแหง สงผลทําใหปริมาณแอนโทไซยานิน
ของขาวเหนียวมวงภายหลังการอบที่อุณหภูมิดังกลาวมีคาลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณแอนโทไซยานินของขาว
เหนียวมวงอางอิงและขาวเหนียวมวงอบแหงที่ 100 และ 130ºC ดังนั้นการอบแหงโดยการใชอุณหภูมิ 150ºC สงผล
กระทบในดานลบจึงทําใหขาวเหนียวมวงอบแหงที่ 150ºC ไมไดมีการวิเคราะหคุณภาพในระหวางการเก็บรักษา
สําหรับการเปลี่ยนแปลงของสีภายหลังจากผานกระบวนการทางความรอนนั้น Paciulli et al. (2016) ไดรายงานวา
กระบวนการทางความรอนสงผลโดยตรงตอการเปลี่ยนแปลงคาสีของบีทรูท คาสีที่เปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากการเสื่อม
สลายของแอนโทไซยานินในผลดังกลาว (Patras et al., 2009) ผลการวิเคราะหคา ∆E ของขาวเหนียวมวงที่ผานการ
อบแหงที่ 150ºC นั้น ไมเปลี่ยนแปลงตามการลดลงของปริมาณแอนโทไซยานินซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมา
ทั้งนี้อาจเปนเพราะปริมาณการลดลงของแอนโทไซยานินที่อุณหภูมิอบแหงดังกลาว
ไมมากพอที่จะสามารถ
ตรวจสอบไดดวยเครื่องวัดคาสี
ขาวเหนียวมวงอางอิงและขาวเหนียวมวงอบแหงที่อุณหภูมิ 100 และ 130ºC ถูกนํามาเก็บรักษาที่สภาวะ
ตาง ๆ เมื่อวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงปริมาณแอนโทไซยานินที่สภาวะการเก็บรักษาโดยถุงพลาสติกสาน ปริมาณ
แอนโทไซยานินมีปริมาณลดลงอยางรวดเร็วตั้งแต 15 วันแรกของการเก็บรักษา โดยมีปริมาณแอนโทไซยานินลดลง
มากกวา 20% เมื่อเก็บรักษานาน 30 วัน การลดลงดังกลาวมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องจนครบระยะเวลาการเก็บ
รักษาที่ 90 วัน ดังแสดงในรูปที่ 3(a) และ 3(b) สวนปริมาณแอนโทไซยานินของขาวเหนียวมวงเมื่อเก็บรักษาโดยใช
ถุงลามิเนตนั้น สามารถชะลอการเสื่อมสลายของแอนโทไซยานินได โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชถุงลามิเนตรวมกับตัว
ดูดซับออกซิเจน สําหรับการเปลี่ยนแปลงปริมาณแอนโทไซยานินของขาวเหนียวมวงอบแหงที่ 100ºC ใหผลการ
ทดสอบเปนไปในทิศทางเดียวกัน (ไมไดแสดงขอมูล) การลดลงของแอนโทไซยานินที่สภาวะการเก็บรักษาโดยใช
ถุงพลาสติกสานนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากเมื่อขาวเปลือกถูกกะเทาะเปลือกออก
ปริมาณแอนโทไซยานินที่สะสมเปน
สารประกอบหลักอยูในชั้นของรํา (Min et al., 2014) จะสัมผัสกับออกซิเจนที่มีอยูในอากาศโดยตรง ซึ่งออกซิเจน
สามารถเรงการเสื่อมสลายจากปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยไมใชเอนไซม (Ioannou et al., 2012) ดังนั้นการบรรจุขา ว
เหนียวมวงในถุงลามิเนตจึงชวยชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได
สวนสภาวะการเก็บรักษาดวยถุงลามิเนตนั้น
ปริมาณแอนโทไซยานินมีการลดลงที่นอยกวาการเก็บที่สภาวะถุงพลาสติกสานเมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการเก็บ
รักษาเดียวกัน อยางไรก็ตาม แมสภาวะการเก็บรักษาดวยถุงลามิเนตจะชวยชะลอการเสื่อมคุณภาพจากการที่ขาว
เหนียวมวงไมไดสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศโดยตรง
แตดวยการศึกษาในครั้งนี้อยูในระดับหองปฏิบัติการ
เครื่องมือที่ใชสรางสภาวะสุญญากาศจึงมีขนาดเล็กและประสิทธิภาพในการดูดอากาศอาจยังไมสมบูรณจึงทําใหเมื่อ
ทําการเก็บรักษาเปนระยะเวลานาน จึงสงผลทําใหบางถุงมีกาซออกซิเจนจากภายนอกสามารถซึมเขามาในถุงได
เล็กนอย ดังนั้นการใชตัวดูดซับออกซิเจนรวมดวยจึงชวยชะลอการเสื่อมสลายของแอนโทไซยานินไดมากที่สุด
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ถุงพลาสติกสาน (a)
ถุงลามิเนต
ถุงลามิเนต+ตัวดูดซับออกซิเจน

20.0
15.0

การเปลี่ยนแปลงคาสีทงั้ หมด

การเปลี่ยนแปลงคาสีทงั้ หมด

สําหรับความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงคาสีและการเปลี่ยนแปลงของปริมาณแอนโทไซยานินใน
ระหวางการเก็บรักษาพบวาคา ∆E เริ่มมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น เมื่อปริมาณแอนโทไซยานินมีคาลดลงมากกวา 20
เปอรเซ็นต ยกตัวอยางเชนที่ขาวเหนียวอบแหงที่ 130ºC คา ∆E ที่สภาวะการเก็บรักษาถุงพลาสติกสานจะมีแนวโนม
เพิ่มมากขึ้นเปน 5.5 ที่ระยะเวลาการเก็บรักษา 30 วัน ขณะที่สภาวะการเก็บรักษาดวยถุงลามิเนตและถุงลามิเนต
รวมกับตัวดูดซับออกซิเจนคา ∆E จะมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นเปน 5.7 และ 6.0 ที่ 45 และ 75 วัน ที่ระยะเวลาดังกลาว
ปริมาณแอนโทไซยานินมีคาลดลง 28, 20 และ 29% ตามลําดับเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณเริ่มตน
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0
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ระยะเวลาเก็บรักษา (วัน)

20.0

ถุงพลาสติกสาน (b)
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100

รูปที่ 2. การเปลี่ยนแปลงคาสีทั้งหมดของขาวเหนียวมวงอางอิง (a) และขาวเหนียวมวงอบแหงที่ 130ºC (b) ระหวาง
การเก็บรักษา
5.0

2.0
ถุงพลาสติกสาน
ถุงลามิเนต
ถุงลามิเนต+ตัวดูดซับออกซิเจน
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100
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ปริมาณแอนโทไซยานิ น

5.0

(a)

(b)
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ถุงพลาสติกสาน
ถุงลามิเนต
ถุงลามิเนต+ตัวดูดซับออกซิเจน

1.0
0.0
0

20

40
60
80
ระยะเวลาเก็บรักษา (วัน)

100

รูปที่ 3. การเปลี่ยนแปลงปริมาณแอนโทไซยานินของขาวอางอิง (a) และขาวอบแหงที่ 130ºC (b) ระหวางการเก็บ
รักษา
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ปริมาณสารฟนอลทั้งหมด
ปริมาณสารฟนอลทั้งหมดของขาวเหนียวมวงมีคาเริ่มตนอยูในชวง 180.1-184.9 mg-GAE ขาวเหนียวมวง
ที่ผานกระบวนการอบแหงที่ 100 และ 130ºC ปริมาณสารฟนอลทั้งหมดมีคาไมแตกตางกับขาวเหนียวมวงอางอิง
อยางไรก็ตามการใชอุณหภูมิอบแหงที่ 150ºC สงผลตอการลดลงของปริมาณสารฟนอลทั้งหมดเปน 168.4-175.0
mg-GAE รูปที่ 4(a) และ 4(b) แสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารฟนอลทั้งหมดของขาวเหนียวมวงอางอิงและขาว
เหนียวมวงอบแหงที่ 130ºC ในระหวางการเก็บรักษา จากผลการศึกษาพบวาทุกสภาวะการเก็บรักษาปริมาณสารฟนอล
ทั้งหมดมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง
การใชถุงลามิเนตรวมกับตัวดูดซับออกซิเจนสามารถชะลอการลดลงของ
ปริมาณสารฟนอลทั้งหมดไดมากที่สุด รองลงมาคือในสภาวะการใชถุงลามิเนตและถุงพลาสติกสานตามลําดับ ซึ่ง
ผลการทดสอบปริมาณสารฟนอลทั้งหมดมีแนวโนมลดลงเชนเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณแอนโทไซยานิน ทั้ง
ภายหลังการอบแหงและระหวางการเก็บรักษา ความสอดคลองกันระหวางผลการวิเคราะหนี้ เนื่องมาจากแอนโทไซยานิน
เปนสารซึ่งเปนอนุพันธของสารประกอบฟนอล (Kim et al., 2007)
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ถุงลามิเนต+ตัวดูดซับออกซิเจน
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รูปที่ 4. การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารฟนอลทั้งหมดของขาวเหนียวมวงอางอิง (a) และขาวเหนียวมวงอบแหงที่
130ºC (b) ระหวางการเก็บรักษา
ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ
ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระของขาวเหนียวมวงแสดงโดยคาเปอรเซ็นตความสามารถในการตาน
อนุมูลอิสระ มีคาเริ่มตนที่ 92.7-93.3% เมื่อขาวมวงผานกระบวนการอบแหงที่ 100 130 และ 150ºC เปอรเซ็นต
ดังกลาวมีคาอยูในชวง 92.4-93.1 91.5-92.6 และ 86.5-88.2 ตามลําดับ จากผลการทดสอบพบวา กระบวนการทาง
ความรอนที่ 150ºC สงผลใหเปอรเซ็นตความสามารถในการตานอนุมูลอิสระมีคาลดลงมากที่สุด จากรูปที่ 5 แสดง

- 38 -

The Journal of Applied Science
วารสารวิทยาศาสตรประยุกต

Vol. 16 No. 1: 29-44 [2017]
doi: 10.14416/j.appsci.2017.05.003

เปอรเซ็นตความสามารถในการตานอนุมูลอิสระของขาวเหนียวมวงอางอิงและขาวเหนียวมวงอบแหงที่ 130ºC ใน
ระหวางการเก็บรักษาที่สภาวะตาง ๆ พบวาคาเปอรเซ็นตความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ เปนไปในทิศทาง
เดียวกันกับผลการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสารฟนอลทั้งหมด เนื่องจากปริมาณสารฟนอลทั้งหมดมีความสัมพันธ
โดยตรงกับความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ โดยความสามารถในการตานอนุมูลอิสระจะลดลงตามการลดลง
ของปริมาณสารฟนอลทั้งหมด (Kim et al., 2007; Patra et al., 2009; Zhang et al., 2014) ดังนั้นที่ระยะการเก็บรักษา
90 วัน การใชถุงลามิเนตรวมกับตัวดูดซับออกซิเจนทําใหขาวเหนียวมวงมีการสูญเสียความสามารถในการตาน
อนุมูลอิสระนอยที่สุด
(a)
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รูปที่ 5. ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระของขาวเหนียวมวงอางอิง (a) และขาวอบเหนียวมวงแหงที่ 130ºC (b)
ระหวางการเก็บรักษา
ปริมาณกรดไขมันอิสระ
ขาวเหนียวมวงอางอิงเก็บรักษาดวยถุงพลาสติกสานมีปริมาณกรดไขมันอิสระเริ่มตนที่ 46.7 mg/100 g dry
matter เมื่อระยะเวลาผานไป 15 วัน ปริมาณกรดไขมันอิสระมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นประมาณ 2 เทา แนวโนมดังกลาว
ยังเพิ่มมากขึ้นตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา เมื่อเปรียบเทียบผลการทดลองกับขาวเหนียวมวงที่เก็บรักษาดวยสภาวะ
เดียวกันแตผานการอบแหง ปริมาณกรดไขมันอิสระมีแนวโนมการกอตัวที่ลดลงเมื่ออุณหภูมิที่ใชในการอบแหงเพิ่ม
สูงขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 6 ปริมาณกรดไขมันอิสระของขาวเหนียวมวงอางอิงที่มีการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วมีสาเหตุจาก
ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสโดยเอนไซมลิเพสและจากปฏิกิริยาไมใชเอนไซมโดยออกซิเจน (Liu et al., 2013) ปริมาณกรด
ไขมันอิสระของขาวเหนียวมวงที่ผานการอบแหงมีแนวโนมการกอตัวที่ลดลงตามอุณหภูมิอบแหงที่เพิ่มสูงขึ้น จาก
การที่ความรอนสามารถยับยั้งการทํางานของเอนไซมลิเพสไดบางสวนสอดคลองกับงานวิจัยของ Kim et al. (2014)
ซึ่งพบวาประสิทธิภาพในการยับยั้งการทํางานของเอนไซมลิเพสในรําขาวขึ้นอยูกับอุณหภูมิและระยะเวลาในการให

- 39 -

The Journal of Applied Science
วารสารวิทยาศาสตรประยุกต

Vol. 16 No. 1: 29-44 [2017]
doi: 10.14416/j.appsci.2017.05.003

ความรอน ในการนึ่งรําขาวดวยไอน้ําที่อุณหภูมิ 121ºC เปนระยะเวลา 20 นาทีสามารถยับยั้งการทํางานของเอนไซม
ลิเพสได ทําใหปริมาณกรดไขมันอิสระในรําขาวมีปริมาณคอนขางคงที่ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 6 เดือน
รูปที่ 6(a) และ 6(b) แสดงการเปรียบเทียบปริมาณกรดไขมันอิสระที่เก็บรักษาดวยถุงพลาสติกสาน ถุงลามิเนต
และถุงลามิเนตรวมกับตัวดูดซับออกซิเจนของขาวเหนียวมวงอางอิงและขาวเหนียวมวงที่อบแหงที่อณ
ุ หภูมิ
130ºC
พบวาปริมาณกรดไขมันอิสระของขาวเหนียวมวงอางอิงทุกสภาวะการเก็บรักษา มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นตลอดระยะเวลา
90 วัน อยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับขาวเหนียวมวงอางอิงที่ระยะเวลาการเก็บรักษาตั้งแต 15 วัน การกอตัว
ดังกลาวเมื่อเก็บรักษาดวยถุงลามิเนต มีแนวโนมลดลงและลดลงมากที่สุดหากเก็บรักษาที่สภาวะถุงลามิเนตรวมกับ
ตัวดูดซับออกซิเจน สําหรับขาวเหนียวมวงที่อบแหงที่อุณหภูมิ 130ºC ปริมาณกรดไขมันอิสระ ในทุกสภาวะมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอยตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา ที่ระยะเวลาการเก็บรักษา 90 วัน ปริมาณกรดไขมันอิสระที่
สภาวะถุงลามิเนตรวมกับตัวดูดซับออกซิเจนมีปริมาณนอยที่สุด ปริมาณกรดไขมันอิสระของขาวเหนียวมวงอางอิง
ที่สภาวะการเก็บรักษาดวยถุงลามิเนตมีแนวโนมลดลง และลดลงมากที่สุดเมื่อใชรวมกับตัวดูดซับออกซิเจนเนื่องมา
จากปฏิกิริยาออกซิเดชันของลิพิดถูกยั้บยังจากการที่ขาวเหนียวมวงไมไดสมั ผัสกับออกซิเจนโดยตรง สวนออกซิเจน
บางสวนที่ไดซึมผานถุงลามิเนตจะถูกดูดซับโดยตัวดูดซับออกซิเจน อยางไรก็ตามการเก็บรักษาดวยถุงลามิเนต
รวมกับตัวดูดซับออกซิเจนนั้นไมสงผลในการยับยั้งปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของลิพิด โดยมีเอนไซมลิเพสเปนตัวเรง
ปฏิกิริยา ดังนั้นขาวเหนียวมวงอางอิงแมถูกเก็บที่สภาวะถุงลามิเนตรวมกับตัวดูดซับออกซิเจนปริมาณกรดไขมัน
อิสระยังคงมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา (Tsuzuki et al., 2014) นอกจากนี้ขาวเหนียวมวงที่ถูก
อบแหงดวยอุณหภูมิสูง 130ºC ยังมีความจําเปนทีต่ องเก็บตัวอยางดวยถุงลามิเนตรวมกับตัวดูดซับออกซิเจน เนื่องจาก
เทคนิคฟลูอิไดซเบดมีระยะเวลาการอบแหงที่รวดเร็ว การอบแหงที่อุณหภูมิ 130ºC นาน 4 นาที สงผลใหอุณหภูมิ
เมล็ดขาวในหองอบแหงมีอุณหภูมิเพียง 82ºC ซึ่งที่อุณหภูมิเมล็ดขาวดังกลาวยังไมสูงพอตอการยับยั้งการทํางานของ
เอนไซมลิเพสไดอยางสมบูรณ
รูปที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณกรดไขมันอิสระของขาวเหนียวมวงอางอิงที่เก็บรักษาดวยถุงลามิเนต
รวมกับตัวดูดซับออกซิเจนและขาวเหนียวมวงที่ผานการอบแหงและเก็บรักษาดวยถุงพลาสติกสาน พบวาทุกสภาวะ
มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาที่ระยะเวลา 90 วัน ขาวเหนียวมวงอางอิงเก็บรักษาดวยสภาวะ
ถุงลามิเนตรวมกับตัวดูดซับออกซิเจนมีปริมาณกรดไขมันอิสระนอยกวาขาวเหนียวมวงที่ผานการอบแหงที่ 100ºC
อยางไรก็ตาม ขาวเหนียวมวงที่ผานการอบแหงอุณหภูมิสูง 130ºC แมเก็บดวยถุงพลาสติกสาน ปริมาณกรดไขมัน
อิสระยังคงมีนอยกวา ขาวเหนียวมวงอางอิงที่เก็บรักษาดวยถุงลามิเนตรวมกับตัวดูดซับออกซิเจน ผลดังกลาวแสดง
ใหเห็นวาผลกระทบของกระบวนการทางความรอนมีอิทธิพลในการลดการกอตัวของกรดไขมันอิสระมากกวา
ผลกระทบของสภาวะการบรรจุ (Galliard, 1994)
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รูปที่ 6. ปริมาณกรดไขมันอิสระของขาวเหนียวมวงอางอิง (a) และขาวเหนียวมวงอบแหงที่ 130ºC (b) ระหวางการ
เก็บรักษา
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รูปที่ 7. ปริมาณกรดไขมันอิสระของขาวเหนียวมวงอางอิงและขาวเหนียวมวงอบแหงที่อุณหภูมิและสภาวะการเก็บ
รักษาตาง ๆ
สรุปผลการทดลอง
กระบวนการลดความชื้นที่ 130ºC เปนอุณหภูมิเหมาะสมที่ควรใชในการอบแหงขาวเหนียวมวง เนื่องจากมี
ระยะเวลาในการอบแหงที่รวดเร็ว ไมสงผลกระทบตอคุณภาพดานสี ปริมาณแอนโทไซยานิน ปริมาณสารฟนอล
ทั้งหมด และความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ นอกจากนี้ยังทําใหการกอตัวของกรดไขมันอิสระมีแนวโนม
ลดลง อยางไรก็ตามขาวเหนียวมวงที่อบแหงดวยอุณหภูมิดังกลาวยังมีความจําเปนที่ตองเก็บรักษาดวยถุงลามิเนต
รวมกับตัวดูดซับออกซิเจนเพื่อชะลอการเสื่อมสภาพของปริมาณแอนโทไซยานินและการกอตัวของกรดไขมันอิสระ
ในระหวางการเก็บรักษา
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