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บทที่ 2
ตรวจเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1

กลิน่ ข้ าวหอม

กลิ่นข้าวหอมเกิดจากสาร 2-acetyl-1-pyrroline ซึ่ งเป็ นสารระเหยหลักในการให้ความหอม
ในข้า วเป็ นกลิ่ น จาเพาะในข้า วหอมที่ เป็ นที่ ต้องการของผูบ้ ริ โภคแต่ มี ป ริ ม าณน้อ ย ต่ อมาได้มี
รายงานทางด้า นวิ ท ยาศาสตร์ พ บว่ า สารสกัด จากใบเตยมี ล ัก ษณะโครงสร้ า งของ 2-acetyl-1pyrroline คล้ายคลึงกับที่พบในข้าวหอม และมีอยูใ่ นปริ มาณที่สูง
Buttery และคณะ (1982) ได้ทดสอบหาสาร 2-acetyl-1-pyrroline ที่พบในข้าว
(Oryza sativa L.) 7 สายพันธุ์ พบว่าสารที่ น้ ี ทาให้ขา้ วสุ กมี กลิ่ นหอม และยังพบมากถึงร้อยยละ 8
ของน้ ามันหอมระเหยจากข้าวหอมบาสมาติ ส่ วนข้าวธรรมดา(พันธุ์ Calrose)พบน้อยกว่าร้อยละ 1
Buttery และคณะ (1983) ได้ทดลองหาปริ มาณสาร2-acetyl-1-pyrroline ในข้าวสารและ
ข้าวกล้องของพันธุ์ขา้ วหอม และข้าวธรรมดาที่หุงสุ กแล้ว พบว่าข้าวหอมแต่ละพันธุ์มีปริ มาณสารนี้
แตกต่ างกัน คื อ มี ป ริ ม าณตั้งแต่ 0.04-0.09 ส่ วนในล้านส่ วน ส่ วนข้าวธรรมดามี ป ริ ม าณน้อยกว่า
0.008 ส่ วนในล้านส่ วน และในข้าวกล้องยังมีปริ มาณสารนี้มากกว่าข้าวสาร
Chakraborty และ Patel (1989) ได้นาข้าวในระยะแตกกอ และเริ่ มสร้ างเมล็ด มาสกัดหา
ปริ มาณสารระเหยคาร์ บอนิ ล พบว่าพันธุ์ขา้ วหอมจะมีปริ มาณสารคาร์ บอนิ ลมากกว่า และมีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ เมื่อเปรี ยบเทียบกับพันธุ์ขา้ วที่ไม่หอมปริ มาณของสารระเหยคาร์
บอนิลที่ได้จากใบ จึงน่าจะเป็ นดรรชนีในการวัดความหอมของข้าวได้
ขนิษฐา ชนะภัย (2538) ศึกษาสารหอมระเหยจากเมล็ดข้าวพันธุ์ขา้ วขาวดอกมะลิ 105 โดย
การกลัน่ แบบไอน้ า แล้วสกัดแบบต่อเนื่ องในตัวทาละลายไดคลอโรมี เทนการวิเคราะห์ ส ารหอม
ระเหยใช้วิธีแก๊สโครมาโทกราฟี ตัวตรวจชนิ ด Flame ionization (FID) พบว่าเมล็ดข้าวกล้องมีชนิ ด
และปริ มาณสารหอมระเหยมากกว่าเมล็ดข้าวสารและข้าวเปลือกตามลาดับ องค์ประกอบของสาร
หอมระเหยในเมล็ดข้าวกล้องที่วิจยั ได้โดยแก๊สโครมาโทกราฟี -แมสสเปคโทมิเตอร์ ได้แก่ อัลดีไฮด์
แอลกอฮอล์ ไฮโดรคาร์ บอน คีโตน สารประกอบเฮทเทอโรไซคลิก เอสเทอร์ กรดคาร์บอกซิ ลิก
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Buttery และคณะ (1983) ได้วเิ คราะห์หาสารระเหยในใบเตยและเมล็ดข้าวพบว่า
2-acetyl-1-pyrroline เป็ นสารระเหยหลัก ที่ พ บในใบเตย มี ปริ มาณถึ ง 1.0 ส่ วนในล้านส่ วน ของ
น้ าหนักใบแห้ง ซึ่ งมีมากเป็ น 10 เท่าของพันธุ์ขา้ วหอม ได้นาใบเตยมาใช้ในการหุ งต้มข้าวธรรมดา
เพื่อให้กลิ่นคล้ายกับข้าวหอม
อรอนงค์ นัยกุล (2540) ได้ท ดลองหาวิธีเตรี ยมตัวอย่างข้าว และสารละลายในการสกัด
เพื่อให้สามารถวิเคราะห์กลิ่นหอมเป็ นปริ มาณ 2-acetyl-1-pyrroline และกลิ่นไม่หอมที่ผบู ้ ริ โภคไม่
ต้องการ hexanal พบว่า ข้าวหอมพัน ธุ์ ต่าง ๆ ที่ ผูบ้ ริ โภคนิ ยมซื้ อและที่ นัก ปรั บ ปรุ งพัน ธุ์ ท าการ
ทดลอง คือ ข้าวหอมมะลิ (Jasmine rice) ข้าวบาสมาติ (Basmati) และข้าวหอมอื่น ๆ ทั้งที่เป็ นข้าว
กล้อ งและข้า วสาร มี ป ริ ม าณสาร 2-acetyl-1-pyrroline ประมาณ 10-1,104 นาโนกรั ม ต่ อ กรั ม
(ng./g.) มีสาร hexanal 148-2,541 นาโนกรัมต่อกรัม และข้าวกล้องจะมี สารหอมมากกว่าข้าวสาร
ของข้าวพันธุ์ เดี ยวกัน เช่น ข้าวกล้องบาสมาติมีสารหอม 119 นาโนกรัมในขณะข้าวสารบาสมาติมี
สารหอม 68 นาโนกรัมต่อกรัม
สุ ชาดา เลาหศิลป์ สมจิตร(2546) กลิ่นหอมเป็ นลักษณะพิเศษและลักษณะประจาพันธุ์ของข้าว
ข้าวทัว่ ไปประกอบด้วยสารระเหยหลายชนิ ด Koshihikari (ได้ทาการวิเคราะห์ไอที่ได้จากการหุ ง
ข้าว พบว่ามีสารอยูร่ ้อยกว่าชนิ ดซึ่ งประกอบด้วย สารไฮโดรคาร์ บอน 13 ชนิด แอลกอฮอล์ 13 ชนิด
แอลดี ไฮด์ 16 ชนิ ด คีโตน 14 ชนิ ด กรด 14 ชนิ ด เอสเทอร์ 8 ชนิ ด ฟี นอล 5 ชนิ ด ไพริ ดีน 3 ชนิ ด
และไพริ ซี น 6 ชนิ ด ซึ่ งส ารแต่ ล ะชนิ ดจะมี ก ลิ่ น แตกต่ า งกั น เช่ น 2- acetylthiazole และ
benzothiazole มีกลิ่ นรา สาหรับข้าวหอมมีสาร 2- acetylthiazole หรื อ 2-acetyl-1-pyrroline มากกว่า
ข้าวทัว่ ไป โดยในข้าวสารหอม 1 กรัม อาจมีปริ มาณ 0.04-0.09 ไมโครกรัม และข้าวสุ กที่ มีกลิ่ น
หอมจะทาให้ความชอบของผูบ้ ริ โภคเพิ่มมากขึ้นบางส่ วน
2.2

สารเคลือบธรรมชาติ
คาจากัดความ

สารเคลือบที่ได้จากธรรมชาติ เป็ นสารไบโอพอลิเมอร์ สามารถรับประทานได้ เช่น แป้ ง เจ
ลาตินโปรตีน ลิ ปิด เป็ นต้น ใช้สาหรับห่ อหุ ้มอาหารหรื อใช้เป็ นสารเคลื อบพื้นที่ผิวของผลิ ตภัณฑ์
โดยตรงซึ่ ง สามารถย่อยสลายได้ง่าย รวดเร็ ว และไม่ ก่ อให้เกิ ดอัน ตรายกับ สิ่ งแวดล้อม โดยมี
วัตถุประสงค์ป้องกันหรื อชะลอการผ่านเข้าออกของแก๊สไอน้ า ไอระเหย เก็บรักษากลิ่น ช่วยทาให้
อาหารคงตัว เพิ่มคุณค่าทางด้านประสาทสัมผัส ช่วยชะลอหรื อยืดอายุการเก็บรักษา
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2.3

หลักในการเกิดฟิ ล์มและสารเคลือบธรรมชาติทรี่ ับประทานได้

ฟิ ล์ม และสารเคลื อบที่ รับ ประทานได้เกิ ด จากการน าสารประกอบพอลิ เมอร์ มี น้ าหนัก
โมเลกุลสู งมีคุณสมบัติข้ ึนรู ปเป็ นฟิ ล์มได้และมีโครงสร้างเป็ นเส้นตรงยาวทาให้เกิดการกระจายตัว
กันอย่างสมบูรณ์ดว้ ยวิธีการต่างๆ เช่น การเติมสารอิเล็กโทรไลต์ เพื่อให้เกิดพันธะข้าม (crosslink) ,
การปรับความเป็ นด่าง และการทาให้สารที่เกิ ดฟิ ล์มหลอมละลายในของเหลว วิธีเหล่านี้ ทาให้สาย
โซ่ ของพอลิเมอร์ เชื่ อมต่อกันด้วยแรงโคฮีชนั่ (cohesion) ซึ่ งเป็ นแรงระหว่างโมเลกุลพอลิ เมอร์ ดว้ ย
กันเอง ทาให้เกิ ดการเชื่ อมต่อกันเป็ นโครงสร้ างของฟิ ล์มด้วยพันธะที่แข็งแรงสามารถป้ องกันการ
ต้านทานการแยกจากกัน สาหรับแรงแอดฮีชนั่ (adhesion) เป็ นแรงระหว่างพอลิเมอร์ กบั สารโมเลกุล
อื่นที่เกี่ยวข้องหรื อ เกิดแรงระหว่างโมเลกุลพอลิเมอร์ กบั พลาสติกไซเซอร์ สาหรับปั จจัยที่มีต่อแรง
โคฮีชนั่ นี้ ได้แก่ โครงสร้างทางเคมีของโพลีเมอร์ สมบัติของตัวทาละลาย และกรรมวิธีของการผลิต
ฟิ ล์มไบโอพอลิเมอร์ (สุ กญั ญา, 2545)
จากการทดลองในงานวิจยั ครั้งนี้ ขอกล่าวถึงสารเคลือบไบโอพอลิเมอร์ 2 ชนิ ด คือ ไคโต
แซน และสตาร์ชดัดแปรเนื่องจากได้นามาใช้ในการทดลอง
2.3.1 ไคโตแซน (Chitosan)
ไคโตแซนเป็ นสารไบโอพอลิเมอร์ ธรรมชาติอย่างหนึ่ ง ซึ่ งมีองค์ประกอบสาคัญ
ในรู ปของ D-glucosamin พบได้ในธรรมชาติจากเปลือ กนอกของสัตว์พวก กุง้ ปู แมลง และเชื้ อรา
มี ชื่ อทางเคมี ว่า poly-(1,4)-2-amino-2-deoxy-D-glucose สู ตรทัว่ ไปคื อ (C6H11O4)n บางครั้ งเรี ย ก
ไคโตแซนว่า deacetylated chitin เนื่ องจากเป็ นอนุพนั ธ์ของไคติน เนื่ องจากการกาจัดหมู่ acetyl (COCH3) ออกจากโครงสร้างของไคตินด้วยสารละลายด่าง ซึ่ งถูกตัดออกเหลือเป็ นหมู่ amino (NH2)
ที่คาร์ บอนตาแหน่งที่ 2 ดังแสดงในภาพที่ 2.5.1
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ภาพที่ 2.5.1 โครงสร้างของไคติน ไคโตแซน และเกลือไคโตแซน
ที่มา : Lang and Clausen (1988)
โดยทัว่ ไปถ้าหมู่ acetyl ถูกตัด หรื อหลุดออกไปประมาณร้อยละ 60 ไคตินจะถูกเรี ยกว่าไค
โตแซน และถ้า หมู่ acetyl ถู ก ตัด หรื อ หลุ ด ไปประมาณร้ อ ยละ 90-100 จะเรี ย กว่า deacetylated
chitosan ความสามารถในการกาจัดหมู่ acetyl จะขึ้นอยูก่ บั แหล่งไคตินและกระบวนการผลิต
ไคโตแซนเป็ นสารธรรมชาติที่มีลกั ษณะโดดเด่นเฉพาะตัว คือ มีคุณสมบัติในการเกิดฟิ ล์ม
สามารถใช้บริ โภคได้ ก๊าซออกซิ เจนซึ มผ่านได้ต่ า อีกทั้งสามารถควบคุ มการปลดปล่อยและยังมี
รายงานว่าสามารถเก็บรักษากลิ่นได้ดี นอกจากนั้นแล้วยังมีหมู่ฟังก์ชนั ที่ไวต่อปฏิกิริยา มีความเข้า
กันได้ดีทางชี วภาพ สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ มีความปลอดภัยในการนามาใช้กนั มนุ ษย์
ไม่เกิดผลเสี ยปลอดภัยต่อสิ่ งแวดล้อม ไม่เกิดการแพ้ ไม่ไวไฟและไม่เป็ นพิษ นอกจากนี้ ยงั เป็ นการ
ใช้ประโยชน์และส่ งเสริ มการเพิ่มมูลค่าให้กบั วัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งให้
มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด (วีระ รัตนสิ ริโสภณ, 2546)
Gennadios et. al. (1990) ไคโตแซนสามารถเคลือบบนผิวเคลือบเทศ เพื่อรักษา และป้ องกัน
การสู ญเสี ยกลิ่นของเครื่ องเทศ จากการสเตอริ ไรด้วยไอน้ า
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Genta (1998) ในประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริ กาได้มีการใช้ไคโตแซนในการควบคุมการ
ปลดปล่อยยา เนื่ องจากไคโตแซนมีประจุบวกที่สามารถยึดติดกับพื้นผิวต่างๆซึ่ งมักมีประจุลบได้ดี
glutaraldehyde crss-linked chitosan เป็ นตัวอย่างหนึ่ งของไคแซนที่ ถูกนามาใช้ในการควบคุ มการ
ปลดปล่อยยา
2.3.2

สตาร์ ชดัดแปร (Modified starch)

สตาร์ ช ดัดแปร หมายถึ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ได้จากการน าสตาร์ ชของพื ชที่ มี แป้ งเป็ น
องค์ป ระกอบอยู่ม าก ซึ่ งได้จากพื ช หัว เช่ น มันส าปะหลัง และมันฝรั่ ง หรื อจากธัญ พื ช เช่ น ข้าว
เหนี ยว,ข้าวเจ้า,ข้าวโพด และข้าวสาลี เป็ นต้น มาเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมี และกายภาพจาก
เดิมด้วยความร้อน เอนไซม์หรื อสารเคมี เพื่อให้เหมาะสมในการใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
การใช้ส ตาร์ ช เป็ นสารเคลื อบธรรมชาติ เนื่ องจากสามารถย่อยด้วยตัวเอง ซึ่ ง มี
วัตถุดิบหลักคือแป้ งมันสาปะหลังซึ่ งมีคุณสมบัติในการเกิดฟิ ล์มได้ เนื่ องจากมีปริ มาณอะไมโลสสู ง
ซึ่ งส่ วนสาคัญในการเกิ ดฟิ ล์มนั้นเกิ ดจากโมเลกุลของอะไมโลสในแป้ งทาให้เกิ ดโครงสร้ างของ
ฟิ ล์มที่ดี โดยเกิดเป็ นโครงร่ างตาข่ายซึ่ งเชื่อมโมเลกุลของแป้ งเข้าด้วยกันและต่อเนื่ องกัน นอกจากนี้
โมเลกุลอะไมโลเพคติน ยังมีส่วนช่วยเชื่ อมประสานให้โครงสร้างในการเกิดฟิ ล์มมีความแข็งแรง
มากขึ้นโดยส่ วนที่ เป็ นกิ่ งก้านสาขาจะไปแทรกในโครงสร้ างของฟิ ล์มทาให้เกิ ดการเชื่ อมต่อเป็ น
โครงร่ างตาข่ายเข้าด้วยกัน ฟิ ล์มที่ ได้ไม่มีสี ไม่มีกลิ่ น รส มีความแข็งแรง ยืดหยุ่น มี คุณสมบัติใน
การต้านทานไขมันสู งป้ องกันการซึ มผ่านออกซิ เจน นอกจากนี้ แป้ งมันสาปะหลังเป็ นวัตถุดิบที่หา
ง่าย ราคาไม่แพง ซึ่ งทาให้ได้ฟิล์มที่มีตน้ ทุนในการผลิตที่ถูกและได้ฟิล์มที่มีคุณภาพ
ขนิ ษ ฐา ชนะภัย (2538) สตาร์ ช ดัด แปรชนิ ด ออกซิ ไ ดส์ ซึ่ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสตาร์ ชไปจากเดิม ละลายได้ที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซี ยล
สารละลายมีลกั ษณะใส เมื่อทิ้งไว้ให้เย็นไม่รวมตัวเป็ นเจล การคืนตัวต่า และมีความหนื ดต่า มีการ
ใช้แป้ งดัดแปรชนิ ดนี้ ในการผลิตอาหาร เช่น มาร์ แมลโล และหมากฝรั่ง ใช้ผสมในแป้ งเคลือบให้
เกาะติดอาหารได้ดี ใช้เคลือบผิวขนมอบ ใช้เคลือบกลิ่นบนเมล็ดข้าว
สมศักดิ์ ภักดิวราภรณ์ (2544) ฟิ ล์มจากสตาร์ ช ที่นามาทาการผลิตฟิ ล์มจากสตาร์ ช
โดยตรงมีเพียงฟิ ล์มที่ผลิตจากสาตร์ ชข้าวโพดที่มีปริ มาณอะไมโลสสู งที่ผา่ นการดัดแปร และฟิ ล์ม
ที่ผลิตจากอะไมโลสซึ่ งมีองค์ประกอบของสตาร์ ชที่มีคุณลักษณะสามารถเกิดฟิ ล์มได้ แต่ตอ้ งมีการ
แยกส่ วนออกมาเพื่อใช้เป็ นวัตถุ ดิบในการเตรี ยมฟิ ล์มแบบออตเลต (oblate) คือ ใช้ร่วมกับสตาร์ ช
และวุน้ ฟิ ล์ม ที่ ไ ด้ไม่ มี สี ไม่ มี ก ลิ่ น รส มี ค วามแข็งแรง เป็ นมัน วาว มี คุ ณ สมบัติ ต้านทานไขข้น

9

(grease) สู ง และออกซิ เจนซึ ม ผ่านฟิ ล์ม ได้ต่ า แต่ ขอ้ เสี ยฟิ ล์ม ชนิ ดนี้ คื อ ปั ญหาในการละลายอะ
ไมโลสเพื่อเตรี ยมฟิ ล์ม ซึ่งต้องใช้อุณหภูมิสูงภายใต้ความดัน
2.4

สารเคลือบทีใ่ ช้ เคลือบบนเมล็ดข้ าว

ขนิ ษ ฐา ชนะภัย (2538) ได้ทดลองเคลื อบข้าวโดยใช้ส ารเคลื อบเคลื อบบนข้าวที่เคลื อบ
วิตามินแล้ว สารเคลือบนี้ มีคุณสมบัติไม่ละลายในน้ าเย็น แต่ละลายน้ าที่อุณหภูมิสูงกว่า 70 องซา
เซลเซี ยส ได้แก่ สารละลายของเอทานอลหรื อไอโซพรอพานอล 31 มิลลิลิตร เซอีน (Zein) 3.4 กรัม
กรดพาล์ม มิ ทิ ก (palmitic) หรื อ กรดสเตี ย ริ ก (stearic) 3.4 กรั ม กรดอะบิ อิ ทิ ก (abietic acid) 2.9
กรัม และน้ า 1.8 มิลลิลิตร ผลที่ได้คือ สารเคลือบสามารถป้ องกันการสู ญเสี ยวิตามินในขณะล้างข้าว
ก่ อ นการหุ ง ต้ม และได้ก ล่ า วถึ ง วิธี ก ารเคลื อ บสารหรื อ อนุ ภ าคว่า มี ห ลายแบบ เช่ น การห่ อ หุ ้ ม
(wrapping) การแช่ (immersing ) การแปรง (brushing) การพ่นเป็ นละอองฝอย (spraying) การทา
ให้สารแขวนลอยในอากาศ (air suspension coating) หรื อการห่อหุ ม้ สารเคลือบในลักษณะแคปซูล
2.5

วิธีการเคลือบสารให้ กลิ่นหอมบนเมล็ดข้ าว

Dziezak (1988) ได้ทาการเคลือบอนุภาคด้วยสารให้กลิ่นรส โดยวิธีให้อนุภาค
แขวนลอยในอากาศ อาศัยแรงลมจากด้านล่างของเครื่ องเป่ าอนุ ภาคให้ลอยตัวขึ้น และหมุ นเวียน
กลับลงมาตามทิศทางการเคลื่ อนที่ของกระแสลม ขณะเดี ยวกันหัวฉี ดจะพ่นสารเคลื อบ (กลิ่ นรส
และสารพอลิ เมอร์ ) ไปยังอนุ ภาคของแข็งที่ กระจายตัวลอยขึ้ นมาข้างบน ในขณะที่มีกระแสลม
หมุ นเวียนอยู่ในถังนั้น สารเคลื อบซึ่ งอยู่บ นผิวข้าวสารค่อยๆระเหยแห้ง การเคลื อบโดยวิธี น้ ี มี
ประสิ ทธิ ภาพดี โดยอนุภาคของแข็งจะได้รับการเคลือบอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ
ขนิษฐา ชนะภัย (2538) ใช้สารให้กลิ่นที่สกัดจากใบเตยหอม เคลือบเมล็ดข้าว กข. 23 ผล
ปรากฏว่าได้ขา้ วหอมที่มีคุณภาพดี จากการทดสอบสารเคลื อบ 4 ชนิ ดในการตรึ งกลิ่ นใบเตยหอม
บนเมล็ดข้าว กข.23 พบว่า ข้าวเคลือบกลิ่นหอมด้วยเจลาติน ให้ผลดีที่สุด รองลงมา คือ สารเคลือบ
ชนิ ดออกซิ ไดส์ สตาร์ ช แป้ งมันสาปะหลัง และไข่ขาวผง ส่ วนการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของสาร
เคลื อบ 4 ชนิ ดเพื่ อวัดความสามารถในการตรึ งกลิ่ นหอมที่ เคลื อบบนเมล็ดข้าว กข.23 ในระยะ 2
สัปดาห์ ข้าวเคลื อบกลิ่ นหอมด้วยออกซิ ไดส์ สตาร์ ช ตรึ งกลิ่ นหอมได้นานที่สุด รองลงมาคือ สาร
เคลือบชนิดเจลาติน แป้ งมันสาปะหลัง และไข่ขาวผง ตามลาดับ
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2.6

การเก็บรักษาข้ าวหอม

ขนิ ษ ฐา ชนะภัย (2538) การเก็ บ รั ก ษาข้าวหอมเพื่ อ ให้ มี ค วามหอมอยู่น าน และมี ก าร
สู ญเสี ยไปน้อยที่ สุดนั้นขึ้ นอยู่กบั ปั จจัยต่างๆ คื อ ประการแรกขึ้ นอยู่กบั สภาพแวดล้อมขณะเก็ บ
รักษา ถ้าเก็บรักษาข้าวหอมไว้ในที่ร้อนและชื้ นมากเกินไป ย่อมทาให้คุณภาพเมล็ดเสี ย และมีความ
หอมสู ญหายไป ควรเก็บไว้ในที่เย็น หรื อไม่ร้อนจัด ความชื้ นไม่สูงเกินไป จะช่วยรักษาความหอม
ไว้ได้นาน และไม่ควรเก็บข้าวหอมไว้ในรู ปของข้าวสาร เพราะความหอมจะสู ญหายไปเร็ วกว่าการ
เก็บในรู ปของข้าวเปลื อก ประการที่สองคือ สถานที่ที่เก็บรักษา ต้องเก็บรักษาเมล็ดข้าวเปลื อกไว้
ในกระสอบคล้ายกับเก็บเมล็ดพันธุ์ขา้ วของทางราชการ คือเก็บไว้ในโรงเรื อนที่โปร่ ง วางกระสอบ
ข้าวไว้บนพื้นไม้กระดานที่ยกขึ้นสู ง จะสามารถเก็บรักษาคุณภาพเมล็ดและความหอมไว้ได้นาน 12 ปี โดยคุณภาพเมล็ดและความหอมไม่เสื่ อม ประการที่ สาม ขึ้นกับการแปรข้าว Dziezak (1991)
กล่ าวว่า ข้าวหอมบาสมาติ น และข้าวหอมมะลิ สูญเสี ยความหอมได้ถ้านาไปแปรรู ปอี กครั้ ง เช่ น
นาไปทาข้าวนึ่งหรื อข้าวกึ่งสาเร็ จรู ป ดังนั้น การใช้ขา้ วหอมในรู ปของข้าวสารหรื อข้าวกล้อง เป็ นวิธี
ที่ช่วยป้ องกันการสู ญเสี ยความหอมได้ การใช้เทคโนโลยีการบรรจุอย่างเหมาะสม เพื่อรักษาความ
หอมไว้ให้นานที่ สุด ถ้าขายภายในประเทศก็ใช้วิธีการบรรจุกระสอบ หรื อถุ งพลาสติกอย่างหนา
แต่ถา้ ต้องขนส่ งไปไกลหรื อไปขายยังต่างประเทศ ควรบรรจุในภาชนะที่ป้องกันการสู ญเสี ยกลิ่ น
เช่น การบรรจุดว้ ยระบบสุ ญญากาศ หรื อการบรรจุสองชั้น หรื อการบรรจุโดยปรับสภาพบรรยากาศ
เช่น บรรจุดว้ ยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
อรอนงค์ นัยกุล (2540) ทดลองเก็บรักษาข้าวสาร และข้าวกล้องระยะยาวการเก็บรักษา
ข้าวกล้อ ง และข้า วสารในถุ ง พลาสติ ก สุ ญ ญากาศช่ วยรั ก ษาคุ ณ ภาพข้าวได้ดี ที่ สุ ด การเก็ บ ใน
ถุงพลาสติกธรรมดาเหมาะสมสาหรับการขายปลีกซึ่ งอยูใ่ นระยะช่วงสั้น และไม่ควรเก็บรักษานาน
จนถึ ง 3 เดื อ น เพราะค่ า ความเป็ นกรดของไขมัน ขึ้ น สู ง เร็ ว มาก แม้ว่า จะเก็ บ ในถุ ง พลาสติ ก
สุ ญญากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้าวกล้อง ทั้งนี้ เพราะในข้าวสารมีส่วนของไขมันที่เกิดการออกซิ
ไดส์ เอง (auto oxidation) น้อยกว่าในข้าวกล้อง ถึงแม้วา่ จะเก็บในถุงพลาสติกสุ ญญากาศก็ยงั มีการ
เปลี่ยนแปลงในตัวเองได้
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2.7

คุณภาพข้ าวทีเ่ คลือบด้ วยสารเคลือบ

คุ ณภาพข้าวสุ ก คื อลักษณะปรากฏของเมล็ดข้าวภายหลังผ่านกระบวนการหุ งต้ม ได้แก่
ความนุ่ม ความเหนี ยว ความร่ วนของเมล็ดข้าวสุ ก เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคุณภาพข้าวหุ งสุ กจะ
แตกต่างกันไปตามรสนิยมในการรับประทานข้าวของผูบ้ ริ โภค
1) ทางด้านกายภาพ
ลักษณะเนื้ อสัมผัสของข้าวสุ กเป็ นสมบัติที่สาคัญต่อการยอมรับของผูบ้ ริ โภค ลักษณะ
เนื้ อสัมผัสของข้าวสุ กประกอบด้วยสมบัติ 2 ประการ คือ ความแข็ง (Hardness) และความเหนี ยว
(Stickiness) โดยที่ความแข็งหมายถึงสมบัติในการต้านทานแรงที่มากระทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
รู ปร่ าง ส่ วนความเหนี ยว หมายถึ งสมบัติในการเกาะกันระหว่างเมล็ดข้าว (Jowitt, 1974) ลักษณะ
เนื้ อสัมผัสของข้าวสุ กมีความสัมพันธ์กบั สมบัติทางเคมีกายภาพของข้าว ได้แก่ปริ มาณอะไมโลส
อุณหภูมิแป้ งสุ กและความชื้นในเมล็ดข้าว นอกจากนี้ พันธุ์ขา้ วฤดูกาล อายุการเก็บเกี่ยว บรรจุภณ
ั ฑ์
และอุณหภูมิการเก็บรักษา ล้วนแล้วแต่มีผลต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของข้าวสุ ก (Okabe, 1979)
วิธี ก ารวัด ลัก ษณะเนื้ อ สั ม ผัส ของข้าวสุ ก มี 2 แบบ คื อ วิธี ก ารวัด โดยตรง(Objective
Measurement) และวิธีการวัดโดยอ้อม (Subjective Measurement) วิธีการวัดโดยตรงเป็ นการวัดโดย
อาศัยเครื่ องมื อวัดลักษณะเนื้ อสัมผัสของอาหาร ได้แก่ เครื่ อง Instron Tester เครื่ อง Pabster เครื่ อง
Texturemeter เครื่ อง Tensipresser และเครื่ อง Texture Analyser เป็ นต้น (Juliano,1982) ส่ วนวิธีการ
วัดโดยอ้อมเป็ นการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส (Sensory Evaluation) โดยอาศัยมนุ ษย์เป็ น
เครื่ องมือในการวัด (Yau และ Huang,1996)
ลินดา พงศ์ผาสุ ก (2537) ได้ศึกษาคุ ณภาพข้าวเคลื อบกลิ่ นหอมที่ใช้ออกซิ ไดส์ สตาร์ ช
เป็ นส่ วนของสารเคลื อบ มี ลกั ษณะดังนี้ คื อ เมล็ดข้าวมี รอยร้ าวเล็กน้อย ไม่มนั เงา ไม่ลื่น มี เมล็ด
บางส่ วนยังเกาะติดกัน มี สีเข้มขึ้นเล็กน้อย สาหรับข้าวเคลื อบกลิ่ นหอมที่ใช้โปรตี นข้าวโพด เป็ น
ส่ วนผสมของสารเคลือบ มีลกั ษณะดังนี้ คือ เมล็ดข้าวเป็ นมันเงา ลื่น มีรอยร้าวเล็กน้อยมาก ข้าวมีสี
เข้มขึ้น คือ เป็ นสี เหลืองอ่อน มีกลิ่นต่างไปจากกลิ่นที่นามาใช้เคลือบข้าว เนื่ องจากกลิ่นของโปรตีน
ข้าวโพดไปบดบังกลิ่นที่ใช้
พงษ์ธร ลีละยุทธสุ นทร (2546) ค่าการดูดซึ มน้ าของข้าวในระหว่างกระบวนการหุ งต้มมี
ความสัมพันธ์กบั ปริ มาณอะไมโลส ข้าวที่มีปริ มาณอะไมโลสสู งจะมีค่าการดูดซึ มน้ ามากกว่าข้าวที่
มีปริ มาณอะไมโลสต่า ปริ มาณอะไมโลสที่มากกว่าจะช่วยเพิ่มความสามารถของเม็ดแป้ งในการดูด
ซึ ม น้ าและขยายปริ ม าตรเนื่ องจากพันธะไฮโดรเจนของอะไมโลสมี จานวนมาก เมื่ อเที ยบกับอะ
ไมโลเพกติน จึงทาให้ขา้ วอะไมโลสสู งดู ดซึ มน้ าได้สูงกว่าข้าวอะไมโลสต่ า (Ortuno และคณะ,
1996) อุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษามีผลต่อความสามารถในการดูดน้ าของข้าวกล้องและ
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ข้าวสาร โดยข้า วที่ เก็ บ ที่ อุ ณ หภู มิ สู ง จะสามารถดู ด น้ า ได้ม ากกกว่า เมื่ อ เก็ บ รั ก ษาข้า วนานขึ้ น
ความสามารถในการดู ดน้ า จะเพิ่ ม ขึ้ น นอกจากนี้ Gujral และ Kumar (2003) รายงานว่าข้าวที่ มี
ปริ มาณความชื้นสู ง เมื่อหุ งเป็ นข้าวสุ กจะมีค่าการดูดซึ มน้ ามากกว่าข้าวที่มีปริ มาณความชื้ นต่า และ
ศึกษาอัตราการยืดตัวของเมล็ดข้าวสุ ก คื อ อัตราส่ วนระหว่างความยาวเฉลี่ ยของเมล็ดข้าวสุ กต่อ
ความยาวเฉลี่ ย ของเมล็ ด ข้า วสาร ซึ่ งในระหว่ า งการหุ ง ต้ม ข้า วสารเมล็ ด จะขยายตัว โดยรอบ
โดยเฉพาะด้านยาว ซึ่ งเป็ นลักษณะพิเศษที่ช่วยเสริ มการขึ้นหม้อของข้าวสุ ก ข้าวขาวดอกมะลิ 105
มีการยืดตัวดี ทาให้ขา้ วสุ กน่ ารับประทาน แต่เนื่ องจากเป็ นข้าวที่มีปริ มาณอะไมโลสต่ า ข้าวสุ กจะ
นุ่ มเหนี ยวติดกันจึงทาให้ไม่ข้ ึนหม้อ การยืดตัวของเมล็ดข้าวสุ ขสามารถแบ่งข้าวออกเป็ น 2 กลุ่ม
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2.1 การแบ่งประเภทข้าวตามอัตราการยืดตัวของเมล็ดข้าวสุ ก
ประเภทข้าว
ข้าวที่ยดื ตัวปกติ
ข้าวที่ยดื ตัวมาก
ที่มา : พงษ์ธร ลีละยุทธสุ นทร, 2546

อัตราการยืดตัวของเมล็ดข้าวสุ ก
น้อยกว่า 1.9
มากกว่า 1.9

2) ทางด้านประสาทสัมผัส
ขนิษฐา ชนะภัย (2538) ได้ศึกษาวิเคราะห์ทางด้านประสาทสัมผัส ในข้าวเคลือบกลิ่ น
หอมพบว่า ผูท้ ดสอบชิ มให้คะแนนข้าวหอมกลิ่ นใบเตยสกัดมากที่สุด รองลงมาคือ ข้าวหอมกลิ่ น
ใบเตยสังเคราะห์ และข้าวหอมกลิ่นมะลิสังเคราะห์ สาหรับพันธุ์ขา้ วที่นามาผลิตเป็ นข้าวหอมกลิ่ น
ใบเตยสกัด พบว่าผูช้ ิ มให้คะแนนข้าวขาวดอกมะลิ 105 (ตัวอย่างมาตรฐาน) มากที่สุด รองลงมาคือ
พันธุ์ กข.23 แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 ส่ วนข้าวหอมเสาไห้ ผู ้
ชิมให้คะแนนความชอบน้อยที่สุด
Ashok และคณะ (2003) ได้ศึกษาวิเคราะห์ทางด้านประสาทสัมผัส ของข้าวสารหุ งสุ ก
และข้าวที่ ผ่านการแปรรู ป (เคลื อบด้วย LBG + Xanthan gum + Rice protein concentrate เจือ จาง
ด้วย 1:100) ด้วยวิธี ทดสอบแบบ Triangle test ผูท้ ดการทดสอบทั้งหมด 36 คนและคณะทางาน ทา
การทดสอบในห้องที่มีสีขาว อาหารหลักของผูท้ ดสอบส่ วนใหญ่ไม่ใช่ขา้ ว แต่ละคนได้รับตัวอย่าง
2 จานที่ เหมื อนกัน และแตกต่ างอี ก 1 จาน ผลปรากฏว่า ข้าวที่ เคลื อบด้วยสารเคลื อบมี ลกั ษณะ
ปรากฏ,สี ,กลิ่น,ความนุ่ม ไม่แตกต่างไปจากข้าวสารหุ งสุ กปกติ

