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บทที่ 4
ผลการวิจัยและวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1

ศึกษาระดับความเข้ มข้ นกลิน่ ใบเตยหอมทีเ่ หมาะสมในการเตรียมสารเคลือบ

นำสำรเคลือบ 2 ชนิ ด(สำรเคลือบไคแซน และสตำร์ ชดัดแปร) มำเติมกลิ่ นใบเตยสังเครำะห์
โดยแปรผันปริ มำณควำมเข้มข้นที่ร้อยละ 1.5, 2.0 และ 2.5 ตำมลำดับนำมำเคลือบบนเมล็ดข้ำวชน.1
(ไม่มีกลิ่ นข้ำวหอม) จำกนั้นทำกำรวิเครำะห์ ลกั ษณะเฉพำะของกลิ่ นรสทำงประสำทสัมผัสด้วยวิธี
flavor profile display ดังแสดงผลในตำรำงที่ 2 และ 3 ตำมลำดับ
ตำรำงที่ 4.1 กำรทำ Flavor profile test ข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยด้วยสำรเคลือบไคโตแซน
คุณลักษณะ

ข้ำวเคลือบกลิ่นหอมด้วยสำรเคลือบไคโตแซน
1.50%
2.00%
2.50%

กลิน่
ใบเตย

1.30  0.27b

2.00  0.35a

2.1  0.22a

ข้ำว

1.10  0.22a

0.70  0.27ab

0.55 0.27b

หวำน

0.50  0.00a

0.60  0.22a

0.65  0.34a

ขม

0.00  0.00b

0.00  0.00b

0.50  0.31a

กลิ่นใบเตย

0.45  0.11a

0.45  0.11a

0.70  0.27a

รสขม

0.00  0.00b

0.00  0.00b

0.35  0.14a

รสชาติ

Aftertaste

หมำยเหตุ : a,b ตัวอักษรที่แตกต่ำงกันในแนวนอน หมำยถึงมีค่ำเฉลี่ยที่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ( p< 0.05)
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ตำรำงที่ 4.2 กำรทำ Flavor profile test ข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยด้วยสำรเคลือบสตำร์ ชดัดแปร
คุณลักษณะ
กลิน่

ข้ำวเคลือบกลิ่นหอมด้วยสำรเคลือบสตำร์ชดัดแปร
1.50%
2.00%
2.50%
1.1  0.22b

1.3  0.45b

2.1  0.22a

0.70 0.27a

0.70 0.27a

0.70 0.27a

หวำน

0.40  0.14a

0.50  0.00a

0.70  0.27a

ขม

0.00  0.00b

0.00  0.00b

0.50  0.31a

0.45  0.11a

0.45  0.11a

0.70  0.27a

0.00  0.00b

0.00  0.00b

0.45  0.11a

ใบเตย
ข้ำว
รสชาติ

Aftertaste
กลิ่นใบเตย
รสขม

หมำยเหตุ

ตัวอักษรที่แตกต่ำงกันในแนวนอน หมำยถึงมีค่ำเฉลี่ยที่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ( p<0.05)
เลข 0 หมำยถึงไม่สำมำรถรับรู ้ได้

a,b

จำกตำรำงที่ 2 และ3 พบว่ำผูบ้ ริ โภคไม่พบควำมแตกต่ำงลักษณะเฉพำะของกลิ่ นรสระหว่ำง
สำรเคลื อบทั้งสองชนิ ด โดยให้คะแนนด้ำนควำมแรงกลิ่ นใบเตยที่มำกที่สุดที่ระดับควำมเข้มข้นร้อย
ละ 2.5 ให้คะแนนสู งสุ ดเฉลี่ ยเท่ำกับ 2.1( มีกลิ่ นปำนกลำง) ส่ วนที่มีควำมแรงน้อยที่สุด คือ ที่ระดับ
ควำมเข้มข้นร้อยละ 1.50 ได้คะแนน 1.1-1.3 (มี กลิ่ นแรงเล็กน้อย) ในด้ำนควำมแรงของกลิ่ นข้ำวที่
ระดับควำมเข้มข้นร้อยละ 1.50 และ 2.50 ให้คะแนนที่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ(p<0.05) โดยควำม
เข้มข้นร้อยละ 1.5 จะให้คะแนนมำกที่สุดเท่ำกับ 0.7-1.1 คะแนน ( มีกลิ่นเล็กน้อย ) ในด้ำนรสหวำน
ที่ระดับควำมเข้มข้นร้อยละ 2.5 ให้คะแนนสู งสุ ดเท่ำกับ 0.65-0.7(มีรสหวำนเล็กน้อย) ส่ วนที่ระดับ
ควำมเข้มข้นร้อยละ 1.50 ได้คะแนนน้อยที่สุดเท่ำกับ 0.40-0.5(มีรสหวำนน้อยมำก) ด้ำนรสขมพบว่ำ
ที่ระดับควำมเข้มข้นร้ อยละ 2.5 โดยได้คะแนนสู งสุ ดเท่ำกับ 0.50 โดยไม่พบควำมแตกต่ำงทำงสถิ ติ
(p>0.05) ที่ระดับควำมเข้มข้นร้อยละ 1.50 และ 2.00 นอกจำกนี้ลกั ษณะกลิ่นรสที่พบหลังกำรทดสอบ
(after taste) ด้ำนกลิ่นใบเตยที่ระดับควำมเข้มข้นร้อยละ 2.5 ผูบ้ ริ โภคให้คะแนนสู งสุ ดเท่ำกับ 0.70
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(มีกลิ่นใบเตยเล็กน้อย) ส่ วนในด้ำนรสขมหลังกำรทดสอบไม่พบควำมแตกต่ำงทำงสถิติ (p>0.05) ใน
ระดับควำมเข้มข้น1.5 และ2.0 แต่พบควำมแตกต่ำงทำงสถิ ติ (p<0.05) ในระดับควำมเข้มข้น 2.5
โดยให้คะแนนสู งสุ ดเท่ำกับ 0.35 (มี รสขมเล็กน้อย) ซึ่ งจะเห็ นว่ำควำมแรงของกลิ่ นใบเตย รสชำติ
หวำน และกลิ่นใบเตยหลังกำรทดสอบ จะแปรผันตำมระดับควำมเข้มข้นที่เพิ่มขึ้น ส่ วนกลิ่ นข้ำวจะ
แปรผกผันกับระดับควำมเข้มข้นที่ เพิ่มขึ้น ทำให้สำมำรถเลื อกระดับควำมเข้มข้นของกลิ่ นใบเตยที่
เหมำะสมได้ที่ควำมเข้มข้นร้อยละ 1.5 เนื่องจำกที่ระดับควำมเข้มข้นร้อยละ 2.5 ถึงแม้จะมีควำมแรง
ของกลิ่นมำกแต่ให้รสชำติขมทำให้ไม่เหมำะสมที่จะนำมำเตรี ยมสำรเคลือบ ส่ วนที่ระดับควำมเข้มข้น
ร้อยละ 2 มีระดับควำมแรงของกลิ่นไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ (p>0.05) กับที่ระดับควำมเข้มข้นร้อยละ
1.5 จำกกำรทดลองจึงทำกำรเลือกที่ระดับควำมเข้มข้นร้อยละ1.5 เพื่อเตรี ยมสำรเคลือบเพื่อ ช่ วยใน
กำรลดต้นทุนกำรผลิ ต และเมื่ อเปรี ยบเที ยบระดับคะแนนควำมแรงของกลิ่ นใบเตยในข้ำวเคลื อบ
กลิ่นใบเตยทั้ง 2 ชนิดจะเห็นว่ำสำรเคลือบไคโตแซนมีควำมแรงของกลิ่นมำกกว่ำเล็กน้อย เนื่องจำก
ไคแซนมีประจุบวกที่ สำมำรถยึดติดกับพื้นผิวที่ มีประจุลบได้ดี( Shahidi et al., 1999) ทำให้ตวั อย่ำง
ข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยด้วยสำรเคลือบไคโตแซนสำมำรถที่จะกักเก็บกลิ่นใบเตยไว้ได้มำกกว่ำสตำร์ ช
ดัดแปร (ภำพ 1, ภำพ 2)

3

ระดับคะแนน

2.5
2

1.50%

1.5

2.00%

1

2.50%

0.5
0
ใบเตย

ข้ าว

หวาน

ขม

กลิ่นใบเตย
Aftertaste

ภำพที่ 4.1 แสดง Profile ข้ำวเคลือบกลิ่นหอมด้วยสำรเคลือบไคโตแซน

รสขม
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3

ระดับคะแนน

2.5
2

1.50%

1.5

2.00%

1

2.50%

0.5
0

ใบเตย

ข้ าว

หวาน

ขม

กลิ่นใบเตย

รสขม

Aftertaste

ภำพที่ 4.2 แสดง Profile ข้ำวเคลือบกลิ่นหอมด้วยสำรเคลือบสตำร์ ดดั แปร
4.2 การวิเคราะห์ รายละเอียดเชิ งปริมาณของข้ าว (ชน.1) เคลือบกลิ่นใบเตยหอมด้ วยสารเคลือบ
ชนิดต่ างๆ
จำกกำรทดลองใช้สำรเคลือบกลิ่นใบเตยทุกสิ่ งทดลอง นำมำเคลือบบนเมล็ดข้ำวที่ไม่มีกลิ่ น
หอม (ชน1.) ที่ได้จำกข้อที่ 2 นำมำวิเครำะห์รำยละเอียดเชิงปริ มำณ (QDA) ประเมินผลทำงประสำท
สัมผัสโดยผูบ้ ริ โภคที่ ผ่ำนกำรฝึ กฝนจำนวน 5 คน ในคุ ณลักษณะ ด้ำน สี (color) กลิ่ น(odor) ,
รสชำติ (flavor) ,ควำมเกำะตัว กัน (cohesiveness), ควำมแข็ ง (hardness) และ ควำมชอบโดยรวม
(acceptance) ดังแสดงผลในตำรำงที่ 4 โดยผูบ้ ริ โภคสำมำรถพรรณนำคุ ณลักษณะต่ ำงๆ ของข้ำว
เคลือบกลิ่นใบเตยดังตำรำงที่ 5
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ตำรำงที่ 4.3 คะแนนเฉลี่ยในกำรประเมินทำงด้ำนประสำทสัมผัสในตัวอย่ำงข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตย
ด้วยสำรเคลือบชนิดต่ำงๆ
คุณลักษณะรำยละเอียดเชิงปริ มำณของข้ำวเคลือบหุงสุก
สิ่ งทดลอง
สี

กลิ่น

ควำมเกำะตัว

เนื้อสัมผัส

รสชำติ

ควำมชอบ
รวม

CH

4.00±0.72ns

3.80±0.45a

2.2±0.45c

4.40±0.55a

4.20±0.84ns

3.4±0.55b

MDS

4.8±0.45ns

2.20±0.55b

4.40±0.55a

2.80±0.45b

5.00±0.00ns

2.20±0.45c

CM1

4.40±0.55ns

3.4±0.55a

3.00±0.71b

5.00±0.00a

4.40±0.90ns

2.80±0.84bc

CM2

4.40±0.55ns

3.00±0.00ab

3.60±0.55b

5.00±0.00a

4.80±0.45ns

4.60±0.55a

CM3

4.46±0.55ns

2.4±0.55b

4.40±0.55a

3.2±1.10b

4.8±0.45ns

2.60±0.90bc

หมำยเหตุ CH
MDS
CM 1
CM 2
CM 3
ns
a,b,c

ข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยด้วยสำรเคลือบไคแซน
ข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยด้วยสำรเคลือบสตำร์ชดัดแปร
ข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยด้วยสำรเคลือบไคโตแซนต่อสตำร์ชดัดแปร อัตรำส่วน 70:30
ข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยด้วยสำรเคลือบไคโตแซนต่อสตำร์ชดัดแปร อัตรำส่วน 50:50
ข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยด้วยสำรเคลือบไคโตแซนต่อสตำร์ชดัดแปร อัตรำส่วน 30:70
แสดงควำมไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ( p>0.05)ในแนวตั้ง
ตัวอักษรต่ำงกันในแนวตั้ง หมำยถึงมีค่ำเฉลี่ยที่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ( p<0.05)

จำกผลกำรทดลอง พบว่ำผูป้ ระเมิ นให้คะแนนเฉลี่ ยด้ำนสี ของ MDS มำกที่สุ ด (4.8) โดยให้
ลักษณะข้ำวมีสีขำว ส่ วนที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด (4.0) คือ CH ที่ให้ลกั ษณะข้ำวค่อนข้ำงขำว คะแนน
เฉลี่ยด้ำนควำมแรงกลิ่นใบเตย CH มำกที่สุด (3.8) โดยมีควำมแรงกลิ่นใบเตยมำก ส่ วนที่มีคะแนนเฉลี่ย
น้อยที่สุด (2.0) คือ MDS ให้ลกั ษณะกลิ่นใบเตยเล็กน้อย คะแนนเฉลี่ยด้ำนควำมเกำะตัวของ MDS และ
CM3 มำกที่สุด (4.4) โดยมีควำมเกำะตัวของเมล็ดข้ำวน้อย ส่ วนที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด (2.2) คือ CH
ให้ลกั ษณะข้ำวเหนี ยวติดกันปำนกลำง ส่ วนคะแนนทำงด้ำนเนื้อสัมผัสของ CM1 และ CM2 ให้คะแนน
มำกที่สุดเท่ำกับ 5.0 โดยให้ขำ้ วมีลกั ษณะนิ่ มปำนกลำง ส่ วนที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด (2.8) คือ MDS
ข้ำวมีลกั ษณะนิ่มค่อนข้ำงแข็ง แต่ให้คะแนนด้ำนรสชำติมำกที่สุด (5.0) โดยมีรสชำติปกติของข้ำวหุงสุ ก
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ส่ วนที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย น้อยที่ สุ ด (4.2) คื อ CH ให้ล ัก ษณะข้ำวมี รสหวำนเล็ก น้อย คะแนนเฉลี่ ยด้ำน
ควำมชอบโดยรวมมำกที่สุดคือ CM2 (4.6) ส่ วนที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด (2.2) คือ MDS (ตำรำงที่ 4)
ดังนั้น จำกคะแนนเฉลี่ยด้ำนควำมแรงของกลิ่นใบเตยพบว่ำจะแปรผันตำมปริ มำณสำรเคลือบ
ไคโตแซนที่ มีควำมเข้ม ข้นเพิ่ มมำกขึ้ น โดยให้คุณ ลักษณะด้ำนเนื้ อสัม ผัส ของข้ำวที่ นิ่มขึ้ นและจะมี
ควำมเกำะตัวกันมำก เนื่ องจำกธรรมชำติของสำรเคลื อบไคโตแซนจะมีควำมหนื ดมำกกว่ำสำรเคลื อบ
ธรรมชำติชนิดอื่นๆ และพบว่ำถ้ำปริ มำณน้ ำในกำรหุ งมำกอำจทำให้ขำ้ วเคลือบสำรเคลือบไคโตแซนมี
ลักษณะแฉะและเหนี ยวเกินไป ขณะที่ขำ้ วเคลือบสำรเคลือบสตำร์ ชดัดแปร จะให้เนื้ อสัมผัสค่อนข้ำง
แข็งแต่มีควำมเกำะตัวกันน้อย และเมื่อแปรผันอัตรำส่ วนของสำรเคลือบไคโตแซนต่อสตำร์ ชดัดแปรที่
อัตรำส่ วน 50:50 พบว่ำให้คะแนนควำมชอบโดยรวมมำกที่สุด ทั้งนี้ เนื่ องจำกข้ำวที่ได้จะมีลกั ษณะขำว
มีควำมแรงของกลิ่ นปำนกลำงไม่แรงเกิ นไป มี กำรเกำะตัวกันน้อย ให้ลกั ษณะเนื้ อสัมผัสนิ่ มพอดี ไม่
เหนี ยวหรื อแข็งจนเกินไป รสชำติเหมือนข้ำวเจ้ำหุ งสุ กปกติทวั่ ไป (ตำรำงที่ 5, ภำพ 3 ) เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับสิ่ งทดลองอื่นๆ
ตำรำงที่ 4.4 พรรณนำคุณลักษณะต่ำงๆ ของข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยหุ งสุ กที่ผบู ้ ริ โภคยอมรับ
คุณลักษณะ

พรรณนาลักษณะ

ด้ำนสี
ด้ำนกลิ่น
ด้ำนควำมเกำะตัว
ด้ำนเนื้ อสัมผัส

ลักษณะข้ำวมีสีขำว
ลักษณะกลิ่นใบเตยมีควำมแรงปำนกลำง
ลักษณะข้ำวต้องมีควำมเกำะตัวกันน้อย
ลัก ษณะเนื้ อ สั ม ผัส ของข้ำ วมี ค วำมนิ่ ม พอดี ไ ม่ แ ข็ ง หรื อ
เหนียวเกินไป
ลักษณะรสชำติเหมือนข้ำวเจ้ำหุงสุ กปกติ

ด้ำนรสชำติ
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สี
5
4

ความชอบรวม

3

กลิ่น

2
1

รสชาติ

ความเกาะตัว

เนื ้อสัมผัส
ข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยด้วยสำรเคลือบไคโตแซน
ข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยด้วยสำรเคลือบสตำร์ชดัดแปร
ข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยด้วยสำรเคลือบไคโตแซนต่อสตำร์ ดดั แปร
70:30
ข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยด้วยสำรเคลือบไคโตแซนต่อสตำร์ ดดั แปร
50:50
ข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยด้วยสำรเคลือบไคโตแซนต่อสตำร์ ดดั แปร
30:70
ภำพที่ 4.3 แสดงคุณลักษณะด้ำนต่ำงๆของข้ำวหุ งสุ กเคลือบสำรเคลือบชนิดต่ำงๆ
หมำยเหตุ: ระดับคะแนน (รำยละเอียดในภำคผนวก)
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4.3

ศึกษาประสิ ทธิภาพในการกักเก็บกลิน่ ใบเตยของสารเคลือบชนิดต่ างๆ

จำกกำรศึกษำประสิ ทธิภำพของสำรเคลือบทุกสิ่ งทดลองในกำรกักเก็บกลิ่นใบเตย ทำกำร
เก็บรักษำข้ำวเคลื อบสำรเคลื อบในถุงอลูมิเนี ยมฟลอยด์ ปิ ดผนึ กให้แน่ น เก็บไว้ที่ อุณหภูมิห้อง โดย
สุ่ มตัวอย่ำงทุกสิ่ งทดลองมำทุก 15 วัน จนครบ 60 วัน ทำกำรหุ งสุ กโดยใช้อตั รำส่ วนข้ำวต่อน้ ำเท่ำกับ
1: 2 ด้วยหม้อหุ งข้ำวไฟฟ้ ำอัตโนมัติ ประมำณ 18 นำที ทำกำรทดสอบควำมแตกต่ำงควำมแรงของ
กลิ่นใบเตยทุกสิ่ งทดลองโดยเปรี ยบเทียบกับ ระยะเวลำในกำรเก็บที่ 0 วัน แสดงผลดังตำรำงที่ 5 และ
6 ตำมลำดับ
ตำรำงที่ 4.5 เปรี ยบเทียบระดับควำมแตกต่ำงของกลิ่นข้ำวเคลือบกลิ่ นใบเตย ระยะกำรเก็บรักษำที่ 0
วัน กับระยะเวลำในกำรเก็บรักษำต่ำงๆ กัน
สิ่งทดลอง

ระดับความแตกของกลิน่ ใบเตย
0 วัน

15 วัน

30 วัน

45 วัน

60 วัน

CH

0.00 0.00dNS

3.00 0 .71cE

4.80 0.45bD

5.60 0.5bbD

6.600.55aC

MDS

0.00 0.00dNS

4.60 0.55cA

5.400.55cA

6.80 0.84bA

7.8 0.83aA

CM1

0.00 0.00dNS

3.2 1.65cD

5.20 1.10bB

6.00 1.00abC

7.0 0.89aBC

CM2

0.00 0.00dNS

3.14 1.14cC

5.00 0.72bC

6.000.72abC

7.200.84aB

CM3

0.00 0.00dNS

3.600.89cB

5.40 0.55bcA

6.401.14abB

7.40 0.14aAB

หมำยเหตุ CH ข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยด้วยสำรเคลือบไคแซน
MDS ข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยด้วยสำรเคลือบสตำร์ชดัดแปร
CM 1 ข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยด้วยสำรเคลือบไคโตแซนต่อสตำร์ชดัดแปร อัตรำส่วน 70:30
CM 2 ข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยด้วยสำรเคลือบไคโตแซนต่อสตำร์ชดัดแปร อัตรำส่วน 50:50
CM 3 ข้ำวเคลือบกลิน่ ใบเตยด้วยสำรเคลือบไคโตแซนต่อสตำร์ชดัดแปร อัตรำส่วน 30:70
A,B,C,D,E ตัวอักษรต่ำงกันในแนวตั้ง พบว่ำมีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ ( p < 0.05)
a,b ,c,d ตัวอักษรต่ำงกันในแนวนอน พบว่ำมีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ ( p < 0.05)
NS แสดงควำมไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ( p > 0.05) ในแนวตั้ง
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จำกกำรเปรี ยบเที ยบระดับควำมแตกต่ำง พบว่ำข้ำวเคลื อบกลิ่ นใบเตยทุ ก สิ่ งทดลองมี ควำม
แตกต่ำงกันทำงสถิติของกลิ่นใบเตย( p<0.05) ที่เก็บรักษำไว้ที่ระยะเวลำต่ำงๆกัน โดยระยะเวลำกำรเก็บ
รั ก ษำ 60 วัน มี ค ะแนนเฉลี่ ย ระดับ ควำมแตกต่ ำงของกลิ่ น ใบเตย มำกที่ สุ ด เท่ ำ กับ 6.0-7.8 (มี ค วำม
แตกต่ำงปำนกลำงถึงมำก) ส่ วนข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยทุกสิ่ งทดลองพบว่ำมีระดับควำมแตกต่ำงกันทำง
สถิ ติข องกลิ่ นใบเตย( p<0.05) ที่ เก็บ รักษำไว้ที่ระยะเวลำต่ ำงๆ MDS มี ระดับควำมแตกต่ำงของกลิ่ น
ใบเตยมำกที่สุดเท่ำกับ 4.6-7.8 กับที่เก็บรักษำที่ 0 วัน CH มีคะแนนเฉลี่ ยระดับควำมแตกต่ำงของกลิ่ น
ใบเตยน้อยที่สุด 3.0-6.6 จะเห็ นว่ำเมื่อระยะเวลำในกำรเก็บรักษำเพิ่มขึ้นข้ำวเคลื อบทุกสิ่ งทดลองจะมี
ระดับควำมแรงของกลิ่นใบเตยแตกต่ำงกับที่ระยะเวลำกำรเก็บรักษำที่ 0 วัน (ตำรำงที่ 6) จะเห็ นว่ำเมื่อ
เรำนำสำรเคลือบ 2 ชนิ ด คือ ไคโตแซน สตำร์ ชดัดแปร และที่แปรผันอัตรำส่ วนระหว่ำงไคโตแซนต่อ
สตำร์ ชดัดแปรที่อตั รำส่ วนต่ำงๆ นำมำเคลือบบนเมล็ดข้ำวชน.1(ไม่มีกลิ่นข้ำวหอม) สำมำรถที่จะกักเก็บ
กลิ่นใบเตยที่เคลือบลงบนเมล็ดข้ำวชน.1(ไม่มีกลิ่นข้ำวหอม) ได้ ทำให้ขำ้ วชน.1(ไม่มีกลิ่นข้ำวหอม) มี
กลิ่ นหอมของกลิ่ นใบเตยซึ่ งสำมำรถรับ รู ้ ควำมแรงของกลิ่ นได้อย่ำงต่อเนื่ องเมื่ อระยะเวลำเก็บรั กษำ
ประมำณ 1 เดือน ถึงแม้วำ่ เมื่อทำกำรเก็บรักษำเพิ่มมำกขึ้นควำมแรงของกลิ่นใบเตยจะลดลงก็ตำม เป็ น
ผล เนื่ องจำกอุณหภูมิในกำรเก็บรักษำในระดับอุ ณหภูมิห้องไม่สำมำรถช่ วยป้ องกันกำรสู ญเสี ยกลิ่ น
(โดยกำรทดลองต้องกำรศึ ก ษำสภำวะในกำรเก็ บ ที่ ระดับ อุ ณ หภู มิ น้ ี เพื่ อให้ ส อดคล้องกับ ข้ำวสำรที่
วำงขำยในท้องตลำด) และนอกจำกนี้กลิ่นใบเตยสังเครำะห์ที่นำมำใช้ในกำรทดลองมีคุณสมบัติเป็ นสำร
ที่ระเหยได้ดีที่อุณหภูมิสูง จึงต้องเก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ำมำกกว่ำ
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ตำรำงที่ 4.6 ค่ำเฉลี่ยทำงประสำทสัมผัสในด้ำนควำมแรงกลิ่ น ในข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยของข้ำวทุก
สิ่ งทดลอง เก็บไว้นำน 60 วัน ในถุงอลูมิเนียมฟลอยด์ ปิ ดผนึกแน่น ที่อุณหภูมิหอ้ ง (31.5C)
0 วัน

15 วัน

ความแรงของกลิน่ ใบเตย
30 วัน

CH

4.60 0.55aA

3.60 0.55abA

MDS

3.000.71aC

CM1

สิ่งทดลอง

45 วัน

60 วัน

3.00 0.00bA

2.400.55bcNS

2.00 0.00cNS

2.20 0.45bC

2.00 0.00bB

1.80 0.45bNS

1.800.45bNS

3.600.55aABC

3.000.00bAB

2.80 0.55bA

2.20 0.45cNS

2.20 0.45cNS

CM2

3.40 0.55aBC

3.000.00aAB

2.00 0.00bB

2.000.00bNS

1.80 0.45bNS

CM3

3.20 0.45aBC

2.600.55abBC

2.000.00bcB

1.800.45cNS

1.60 0.55cNS

หมำยเหตุ CH ข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยด้วยสำรเคลือบไคแซน
MDS ข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยด้วยสำรเคลือบสตำร์ชดัดแปร
CM 1 ข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยด้วยสำรเคลือบไคโตแซนต่อสตำร์ชดัดแปร อัตรำส่วน 70:30
CM 2 ข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยด้วยสำรเคลือบไคโตแซนต่อสตำร์ชดัดแปร อัตรำส่วน 50:50
CM 3 ข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยด้วยสำรเคลือบไคโตแซนต่อสตำร์ชดัดแปร อัตรำส่วน 30:70
A,B,C ตัวอักษรต่ำงกันในแนวตั้งพบว่ำมีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ ( p<0.05)
a,b,c ตัวอักษรต่ำงกันในแนวนอน พบว่ำมีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ ( p<0.05)
NS แสดงควำมไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ( p>0.05)ในแนวตั้ง

จำกตำรำงที่ 7 พบว่ำข้ำวเคลือบสำรเคลือบทุกสิ่ งทดลองที่ผำ่ นกำรเก็บรักษำจะมีควำมแรงของ
กลิ่ นใบเตยลดลงเมื่ อระยะเวลำในกำรเก็บรักษำนำนขึ้ น โดยระยะเวลำในกำรเก็บเริ่ มต้นที่ 0 วัน สำร
เคลือบ CH ให้คะแนนเฉลี่ยในด้ำนควำมแรงของกลิ่ นใบเตยมำกที่สุดเท่ำกับ 4.6-2.0 ส่ วนสำรเคลื อบ
MDS มีคะแนนเฉลี่ยควำมแรงของกลิ่นน้อยที่สุด คือ 3.0-1.8 เมื่อเก็บรักษำนำน 30วัน ข้ำวเคลือบทุกๆ
สิ่ งทดลองยังคงมี ควำมแรงของกลิ่ นใบเตยลดลงอย่ำงต่อเนื่ อง จนกระทั้งระยะเวลำในกำรเก็บ ที่ 45
จนถึง 60 วัน ข้ำวเคลือบทุกสิ่ งทดลองมีควำมแรงกลิ่นใบเตยลดลงน้อยมำก (ภำพที่ 4) โดยไม่พบควำม
แตกต่ำงทำงสถิ ติ( p > 0.05) ทั้งนี้ อำจเนื่ องมำจำกอุ ณหภูมิในกำรเก็บรักษำในระดับอุณหภูมิห้องไม่
สำมำรถช่วยป้ องกันกำรสู ญเสี ยกลิ่น (โดยกำรทดลองต้องกำรศึกษำสภำวะในกำรเก็บที่ระดับอุณหภูมิน้ ี
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เพื่อให้สอดคล้องกับข้ำวสำรที่วำงขำยในท้องตลำด) และนอกจำกนี้ กลิ่นใบเตยสังเครำะห์ที่นำมำใช้ใน
กำรทดลองมีคุณสมบัติเป็ นสำรที่ระเหยได้ดีที่อุณหภูมิสูง จึงเกิดกำรสู ญเสี ยกลิ่น(Buttery,1983) เพรำะ
กำรเก็บรักษำข้ำวเคลือบกลิ่นหอมหรื อข้ำวหอมโดยทัว่ ไปเพื่อให้รักษำควำมหอมอยูน่ ำน มีกำรสู ญเสี ย
กลิ่ นน้อยที่สุดขึ้นอยู่กบั ปั จจัยต่ำงๆ คื อสภำวะแวดล้อมขณะเก็บรักษำถ้ำเก็บไว้ในที่ ร้อนและชื้ นมำก
เกิ นไป ย่อมท ำให้คุณ ภำพเมล็ดเสี ย และมี ค วำมหอมสู ญ หำยไป ควรเก็บ ไว้ในที่ เย็นหรื อไม่ร้อนจัด
ควำมชื้ นไม่สูงเกินไป จะช่วยรักษำควำมหอมไว้ได้นำน (ขนิ ษฐำ,2538) เมื่อระยะเวลำในกำรเก็บรักษำ
เพิ่มขึ้นทำให้มีกำรสู ญเสี ยกลิ่นใบเตยมำกควำมแรงของกลิ่นลดลง
5
ข้ าวเคลือบกลิ่นใบเตยด้ วย
สารเคลือบไคโตแซน

ระดับคะแนน

4

ข้ าวเคลือบกลิ่นใบเตยด้ วย
สารเคลือบสตาร์ ชดัดแปร

3

ข้ าวเคลือบกลิ่นใบเตยไคโตแซน
ต่อสตาร์ ช 70:30

2

ข้ าวเคลือบกลิ่นใบเตยไคโตแซน
ต่อสตาร์ ช 50:50

1

ข้ าวเคลือบกลิ่นใบเตยไคโตแซน
ต่อสตาร์ ช 30:70

0
0

15

30

45

60

ระยะเวลา(วัน)

ภำพที่ 4.4 กรำฟแสดงคะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบทำงด้ำนประสำทสัมผัสด้ำนควำมแรง ของข้ำวเคลือบ
กลิ่นใบเตยที่เก็บรักษำที่ระยะเวลำต่ำงๆ กัน
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4.4

ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของข้ าวเคลือบกลิน่ ใบเตยหุงสุ ก

ศึกษำคุณสมบัติทำงกำยภำพของข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยหุ งสุ กทุกสิ่ งทดลอง เก็บรักษำ
ในถุ งอลู มิ เนี ย มฟลอยด์ ปิ ดผนึ ก ให้ แน่ น เก็ บ อุ ณ หภู มิ ห้ อง (31.5C) ท ำกำรวัดค่ ำคุ ณ สมบัติ ท ำง
กำยภำพทุก 15 วัน เป็ นระยะเวลำ 60 วัน ดังนี้
1) วัดคุณลักษณะเนื้อสัมผัสด้ำนควำมแข็ง (Hardness) แสดงผลดังตำรำงที่ 8
ตำรำงที่ 4.7 ผลกำรทดสอบสมบัติท ำงกำยภำพด้ำนเนื้ อสั ม ผัส ของข้ำวเคลื อ บกลิ่ น ใบเตยโดยใช้
เครื่ องมือในกำรทดสอบ
สิ่ งทดลอง

0 วัน

เนื้อสัมผัสด้ำนควำมแข็งของข้ำว
15 วัน
30 วัน
45 วัน

60 วัน

ชน.1

4.37  0.06nsA 4.43  0.02nsA

4.43 0.03nsA

4.46  0.04nsA

4.46 0.05nsA

CH

2.19  0.05bE

2.17  0.03bE

2.22  0.03bE

2.23  0.01bD

2.38 0.03aE

MDS

3.380.01dbB

3.34 0.02dB

3.38 0.03dbB

3.480.03abB

3.58 0.40aB

CM1

2.13 0.58cE

2.21  0.02cE

2.42 0.03bD

2.460.03abC

2.52  0.45aD

CM2

2.41 0.02dD

2.43 0.00dD

2.48 0.03cD

2.53 0.01bC

2.59 0.01aD

CM3

3.24 0.03dC

3.25  0.00dC

3.33  0.01cC

3.44 0.02bB

3.49 0.01aE

หมำยเหตุ ชน.1 ข้ำวชัยนำท 1 (ไม่มีกลิ่นข้ำวหอม)
CH ข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยด้วยสำรเคลือบไคแซน
MDS ข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยด้วยสำรเคลือบสตำร์ชดัดแปร
CM 1 ข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยด้วยสำรเคลือบไคโตแซนต่อสตำร์ชดัดแปร อัตรำส่วน 70:30
CM 2 ข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยด้วยสำรเคลือบไคโตแซนต่อสตำร์ชดัดแปร อัตรำส่วน 50:50
CM 3 ข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยด้วยสำรเคลือบไคโตแซนต่อสตำร์ชดัดแปร อัตรำส่วน 30:70
A,B,C,D,E ตัวอักษรต่ำงกันในแนวตั้ง พบว่ำมีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ ( p<0.05)
a,b,c,d ตัวอักษรต่ำงกันในแนวนอน พบว่ำมีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ ( p<0.05)
ns
แสดงควำมไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ( p>0.05)ในแนวนอน
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จำกตำรำงที่ 8 ลักษณะเนื้ อสัมผัสด้ำนควำมแข็ง(Hardness) ของข้ำวทุกสิ่ งทดลอง เปรี ยบเทียบ
กับข้ำวชน.1(ไม่มีกลิ่นข้ำวหอม) พบว่ำ ตัวอย่ำงข้ำวทุกสิ่ งทดลองที่เก็บรักษำที่ระยะเวลำ 0 ถึง 60 วันไม่
พบควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ( p>0.05) ซึ่ งเวลำในกำรเก็บรักษำมำกขึ้นค่ำควำมแข็งเนื้ อสัมผัสของข้ำว
จะมี แนวโน้มเพิ่ มมำกขึ้ น และพบว่ำที่ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำที่ 60 วัน ข้ำวที่เคลื อบ CH จะมี ค่ำ
ควำมแข็งน้อยที่สุดเท่ำกับ 2.17-2.38 ขณะที่สำรเคลือบ MDS มีควำมแข็งของข้ำวมำกที่สุด (3.34-3.58)
เมื่อเปรี ยบกับข้ำวชน.1(ไม่มีกลิ่นข้ำวหอม) จะมีควำมแข็งของข้ำวมำกที่สุด อยูใ่ นช่วง 4.37-4.46
2) ค่ำกำรดูดซึ มน้ ำ (Water Uptake)
ตัวอย่ำงข้ำวเคลื อบกลิ่ นใบเตยทุ กสิ่ งทดลองทำกำรเปรี ยบเที ยบกับข้ำวข้ำวชน.1 ไม่ มี
กลิ่ นข้ำวหอม ทำกำรหุ งสุ ก (วิธีในข้อที่ 3.2.5 ) เปรี ยบเทียบอัตรำกำรขยำยปริ มำตรของข้ำว พบว่ำ
ค่ำอัตรำกำรดูดซึ มน้ ำที่วดั ได้ของข้ำวทุ กสิ่ งทดลองเมื่อทำกำรเก็บรักษำที่ ระยะเวลำต่ำงๆกันไม่พบ
ควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ( p>0.05) เมื่อเปรี ยบเทียบกับข้ำวเคลื อบกลิ่นใบเตยทุกสิ่ งทดลอง แต่พบ
ควำมแตกต่ำงทำงสถิติ (p< 0.05) ของข้ำวชน.1 (ไม่เคลือบสำรเคลือบ) โดยพบว่ำเมื่อระยะเวลำในกำร
เก็บรักษำมำกขึ้นจะมีแนวโน้มในกำรดูดซึ มน้ ำมำกขึ้น และข้ำวที่เคลื อบสำรเคลื อบ CH จะมีอตั รำ
กำรดูดซึ มน้ ำน้อยที่สุด ซึ่ งอัตรำกำรดูดซึ มน้ ำจะแปรผกผันกับปริ มำณสำรเคลือบไคโตแซน (ตำรำงที่
9) เนื่ องจำกสำรเคลื อบที่ เคลื อบบนเมล็ดข้ำวจะมี ผลต่อกำรขยำยตัวเนื่ องจำกสำรเคลื อบจะเป็ นตัว
ขวำงกั้นทำให้ควำมสำมำรถในกำรผ่ำนหรื อดูดซึ มของน้ ำลดลง
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ตำรำงที่ 4.8 ค่ำอัตรำกำรดูดซึ มน้ ำของข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยด้วยสำรเคลือบชนิดต่ำงๆ
สิ่งทดลอง

อัตราการดูดซึมนา้
0 วัน

15 วัน

30 วัน

45 วัน

60 วัน

ชน.1

1.98  0.01nsA

1.99 0.01nsA

1.98 0.01nsA

1.980.00nsA

1.99  0.01nsA

CH

1.90  0.01bD

1.900.01bC

1.910.01bBD

1.91 0.00bD

1.930.01aC

MDS

1.93 0.01nsB

1.940.00nsB 1.950.01nsBC 1.940.00nsB

1.940.01nsB

CM1

1.91 0.2cCD

1.91 0.01cC

1.91 0.01cD

1.920.00bC

1.93 0.01aC

CM2

1.920.01nsBCD 1.91 0.01nsC 1.91 0.01nsD

1.920.00nsC

1.92 0.01nsC

CM3

1.930.01nsB

1.93 0.01nsC

1.940.00nsB

1.940.01nsBC

หมำยเหตุ ชน.1
CH
MDS
CM 1
CM 2
CM 3
A,B,C
a,b,c
ns

1.930.00nsB

ข้ำวชัยนำท 1 (ไม่มีกลิ่นข้ำวหอม)
ข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยด้วยสำรเคลือบไคแซน
ข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยด้วยสำรเคลือบสตำร์ชดัดแปร
ข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยด้วยสำรเคลือบไคโตแซนต่อสตำร์ชดัดแปร อัตรำส่วน 70:30
ข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยด้วยสำรเคลือบไคโตแซนต่อสตำร์ชดัดแปร อัตรำส่วน 50:50
ข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยด้วยสำรเคลือบไคโตแซนต่อสตำร์ชดัดแปร อัตรำส่วน 30:70
ตัวอักษรต่ำงกันในแนวตั้ง พบว่ำมีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ ( p<0.05)
ตัวอักษรต่ำงกันในแนวนอน พบว่ำมีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ ( p<0.05)
แสดงควำมไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ( p> 0.05)ในแนวนอน

3) ค่ำอัตรำกำรยืดตัวของเมล็ดข้ำวสุ ก (Elongation Ratio)
จำกกำรทดลองพบควำมแตกต่ำงทำงสถิ ติ (p< 0.05) ของอัตรำกำรยืดตัวของเมล็ดข้ำวทุก
สิ่ งทดลอง เมื่อทำกำรเปรี ยบเทียบกับข้ำวชน.1 (ไม่เคลือบสำรเคลือบ) โดยข้ำวชน.1 จะมีอตั รำกำรยืดตัว
เฉลี่ยมำกที่สุดเท่ำกับ 2.37-2.4 ส่ วนข้ำวเคลือบสำรเคลือบ CH มีอตั รำกำรยืดตัวเฉลี่ ยน้อยที่สุด เท่ำกับ
1.87-2.13 ตรงข้ำมกับสำรเคลื อบ MDS ที่มีอตั รำกำรยืดตัวเฉลี่ยมำกกว่ำ(2.31-2.39) (ตำรำงที่ 10, ภำพ
5) ทั้งนี้ เนื่ องจำก ผลของกำรเป็ นตัวขวำงกั้นของสำรเคลื อบ สำรเคลื อบจะไปมีผลต่อเมล็ดข้ำวทำให้
ควำมสำมำรถในกำรยืดตัวของเมล็ดข้ำวลดลง ( Ashok และคณะ 2003)
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ตำรำงที่ 4.9 อัตรำกำรยืดตัวของเมล็ดข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตย ด้วยสำรเคลือบชนิดต่ำงๆ
สิ่งทดลอง

อัตราการยืดตัวของเมล็ดข้ าว
0 วัน

15 วัน

30 วัน

45 วัน

60 วัน

ชน.1

2.37  0.01bA

2.39 0.10abA

2.38 0.00abA

2.390.11abA

2.40 0.00aA

CH

1.87 0.12bcC

2.00 0.00baD

2.10 0.03aC

2.13 0.00aC

2.13  0.00aB

MDS

2.31 0.02cA

2.34 0.01bB

2.34 0.01bA

2.39  0.01aA

2.39 0.01aA

CM1

2.13 0.02bB

2.17  0.02bC

2.17  0.02bB

2.28  0.05aAB

2.280.05aAB

CM2

2.14 0.01cB

2.15  0.00cC

2.20 0.03bB

2.25  0.00aB

2.280.05aAB

CM3

2.14 0.01bB

2.14  0.01bC

2..210.02abB

2.300.09aAB

2.32 0.12aA

หมำยเหตุ ชน.1 ข้ำวชัยนำท 1 (ไม่มีกลิ่นข้ำวหอม)
CH ข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยด้วยสำรเคลือบไคแซน
MDS ข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยด้วยสำรเคลือบสตำร์ชดัดแปร
CM 1 ข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยด้วยสำรเคลือบไคโตแซนต่อสตำร์ชดัดแปร อัตรำส่วน 70:30
CM 2 ข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยด้วยสำรเคลือบไคโตแซนต่อสตำร์ชดัดแปร อัตรำส่วน 50:50
CM 3 ข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยด้วยสำรเคลือบไคโตแซนต่อสตำร์ชดัดแปร อัตรำส่วน 30:70
A,B,C,D ตัวอักษรต่ำงกันในแนวตั้ง พบว่ำมีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ ( p<0.05)
a,b ตัวอักษรต่ำงกันในแนวนอน พบว่ำมีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ ( p<0.05)

ภำพที่ 4.5 แสดงอัตรำกำรยืดตัวของเมล็ดข้ำวเคลือบสำรเคลือบชนิดต่ำงๆ
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4.5

ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่ อข้ าวเคลือบกลิน่ ใบเตยหุงสุ ก

ตัวอย่ำงข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยหุ งสุ ก ที่คดั เลือกมำ 2 สิ่ งทดลอง คือ ข้ำวเคลือบสำรเคลือบไค
โตแซน และข้ำวเคลื อบสำรเคลื อ บสตำร์ ช ดัด แปร จำกข้อ 4.2 น ำมำเปรี ย บเที ย บหำกำรยอมรั บ
โดยรวม ดังแสดงในตำรำงที่ 11
ตำรำงที่ 4.10 คะแนนกำรประเมิน กำรยอมรับ ในตัวอย่ำงข้ำวเคลื อบกลิ่ นใบเตยด้วยสำรเคลื อบที่
เหมำะสม
คะแนนการยอมรับโดยรวม
ตัวอย่ างข้ าว

สี

กลิน่

เนือ้ สัมผัส

รสชาติ

ความชอบ
รวม

CH

7.001.08b

6.831.26b

6.731.37b

6.831.12b

6.631.18b

CM2

7.571.22b

7.101.66b

7.161.02b

6.871.04b

7.980.82a

หมำยเหตุ CH ข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยด้วยสำรเคลือบไคแซน
CM 2 ข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยด้วยสำรเคลือบไคโตแซนต่อสตำร์ชดัดแปร อัตรำส่วน 50:50
a,b ตัวอักษรต่ำงกันในแนวนอน พบว่ำมีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ ( p< 0.05)

จำกผลกำรทดลองไม่พบควำมแตกต่ำงทำงสถิ ติ( p>0.05) ของข้ำวเคลื อบกลิ่ นใบเตยหุ งสุ ก
ทั้ง 2 สิ่ งทดลอง (ตำรำงที่ 11) พบว่ำข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยด้วยสำรเคลือบไคโตแซนต่อสตำร์ ชดัด
แปร ที่แปรผันอัตรำส่ วน 50:50 (CM2) ได้คะแนนควำมชอบโดยรวมสู งกว่ำข้ำวเคลื อบกลิ่ นใบเตย
ด้วยสำรเคลือบไคโตแซน (CH) เนื่องจำกข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยด้วยสำรเคลือบไคโตแซนสำมำรถกัก
เก็ บ กลิ่ น ได้ดี ส่ งผลให้ ค วำมแรงของกลิ่ น ยังคงอยู่ม ำก ท ำให้ ไ ม่ เป็ นที่ ย อมรั บ ของผูบ้ ริ โภค และ
ลักษณะข้ำวที่ได้อำจจะนิ่ มหรื อแฉะเกิ นไป เมื่อเทียบกับข้ำวเคลื อบกลิ่ นหอมด้วยสำรเคลื อบไคแซ
นต่อสตำร์ ชดัดแปร ที่แปรผันอัตรำส่ วน 50:50 ที่ให้คุณลักษณะต่ำงๆดีกว่ำ( ภำพ 6)
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CH

CH

CM2

CM2

ลักษณะข้ าวเคลือบกลิน่ ใบเตย

(a)

ลักษณะข้ าวเคลือบกลิน่ ใบเตยหุงสุ ก (b)

ภำพที่ 4.6 แสดงลักษณะปรำกฏของเมล็ดข้ำวเคลือบสำรเคลือบชนิดต่ำงๆ ที่ไม่ผำ่ นกำรหุ งสุ ก (a)
และผ่ำนกำรหุ งสุ ก (b)
หมำยเหตุ : CH ข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยด้วยสำรเคลือบไคแซน
CM 2 ข้ำวเคลือบกลิ่นใบเตยด้วยสำรเคลือบไคโตแซนต่อสตำร์ชดัดแปร อัตรำส่วน 50:50

