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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
2.1 ขาว 

ขาว (Rice) เปนพืชในวงศหญา (Gramineae) มี 2 ชนิด คือ Oryza glaberrina และ Oryza 
sativa โดย Oryza sativa มีถ่ินกําเนิดและปลูกเปนอาหารในทวีปเอเชีย มี 3 สายพันธุ คือ Indicia 
Japonica และ Javanica (ประภาส, 2531) ขาวเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของไทย มีการเพาะปลูก
ท่ัวไปทุกภูมิภาค เนื่องจากเปนอาหารหลักของคนไทยและมีคุณคาทางโภชนาการสูง (กรม
เศรษฐกิจการพาณิชย, 2545)  

 
ตารางท่ี 2.1 ประเทศผูผลิตขาวท่ีมีผลผลิตรวมเปน 10 อันดับแรกของโลก ป พ.ศ. 2552-2553  

ประเทศ 
พื้นท่ีเก็บเก่ียว 

(ลานไร) 
ผลผลิตเฉล่ีย 

(กิโลกรัมขาวเปลือก/ไร) 
ผลผลิตรวม 

(ลานตนัขาวสาร) 
จีน 185.50 1,054 137.00 
อินเดีย 256.25 509 87.00 
อินโดนีเซีย 75.00 802 38.80 
บังคลาเทศ 72.50 654 31.60 
เวียดนาม 45.81 803 24.31 
ไทย 68.38 450 20.30 
พมา 43.75 418 10.60 
ฟลิปปนส 27.81 576 10.10 
บราซิล 17.50 658 7.82 
ญ่ีปุน 10.06 1,040 7.62 

ท่ีมา : กรมการขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2553) 
  

ประเทศผูผลิตขาวท่ีมีผลผลิตรวมมากท่ีสุด คือ จีน รองลงมาไดแก อินเดีย, อินโดนีเซีย,    
บังคลาเทศ, เวียดนาม และไทย ตามลําดับ และขาวเปนผลิตผลทางการเกษตรท่ีสําคัญตอวิถีชีวิตของ
คนไทยและเศรษฐกิจของประเทศไทย ปจจุบันประเทศไทยผลิตขาวไดเปนปริมาณมากและสงออก
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ขาวเปนลําดับแรกของโลก สถิติการคาขาวป พ.ศ. 2549/2550 พบวาประเทศไทยผลิตขาวสารได 
18.3 ลานตัน ประมาณรอยละ 52 ของผลผลิตท้ังหมด (9.6 ลานตัน) ใชบริโภคภายในประเทศ อีก 
45% (8.3 ลานตัน) เปนการสงออก และท่ีเหลือ (4.3 ลานตัน) เก็บเปนสตอกปลายป โดยขาวสาร
สงออกคิดเปนมูลคาประมาณ 2,550 ลานเหรียญสหรัฐ ท้ังนี้ รอยละ 41 ของมูลคาการสงออกไดจาก
ขาวหอมมะลิ อยางไรก็ตาม จากสภาวะการแขงขันทางการตลาดของขาวสารทั่วโลกนั้นเพิ่มข้ึนทุก
ป การคงสภาพผูสงออกขาวลําดับหนึ่งของประเทศไทยจึงมีปญหา มีการแขงขันจากประเทศเพื่อน
บาน เชน เวียดนาม ซ่ึงผลิตขาวไดคุณภาพดีและใชตนทุนการผลิตต่ํากวาขาวในประเทศไทย 
(กรมการขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2553) ดังนั้นการหาชองทางการตลาดอ่ืน ๆ และการ
พัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑจากขาว รวมท้ังการปรับปรุงวัตถุดิบขาวใหมีคุณภาพและหลากหลายมาก
ข้ึน จะชวยเพิ่มความสามารถทางการแขงขันของขาวไทยในตลาดโลกได 
 การเพิ่มมูลคาหรือพัฒนาผลิตภัณฑขาวนั้นไมจํากัดอยูท่ีการแปรรูปขาวใหเปนผลิตภัณฑ
อ่ืนเพียงอยางเดียว ส่ิงท่ีงายและใกลตัวท่ีสุดในการสงเสริมการบริโภคขาวไทยในตลาดโลกและการ
สงออกคือ การปรับปรุงคุณภาพของขางกลองหอมดอกมะลิ แตเนื่องจากผูบริโภคไมนิยมบริโภค
ขาวหุงสุกท่ีมีเนื้อสัมผัสแข็ง ท้ัง ๆ ท่ีทราบวาขาวกลองมีคุณคาทางโภชนาการมากกวาขาวขาวถึง
ประมาณ 2 เทา ดังน้ันผูวิจัยจึงคิดวา ถาหากปรับปรุงขาวกลองใหมีคุณภาพการหุงท่ีดีและมีอายุการ
เก็บรักษาใหเปนท่ียอมรับของผูบริโภค จะเปนการสงเสริมการสงออกขาวไทย และชาวไทยก็จะ
บริโภคขาวกลองมากข้ึน เปนการสงเสริมสุขภาพอีกทางหนึ่ง 
 
 2.1.1 ลักษณะโครงสรางของเมล็ดขาว (ศิริมา, 2547) 

โครงสรางของเมล็ดขาวประกอบดวย 
1) เปลือกขาว (hull หรือ husk) เปลือกขาวประกอบดวยเปลือกใหญ (lemma) เปลือกเล็ก 

(palea) หางเมล็ด (awn) กลีบเล้ียง (steriallemma) และข้ัวเมล็ด (rachilla) โดยเปลือกขาวมีน้ําหนัก
ประมาณรอยละ 20 ของน้ําหนักเมล็ดขาวเปลือก 
 2) สวนของเมล็ดขาวหรือเมล็ดขาวกลอง (caryopsis, brown rice or cargo rice) คือสวนท่ี
เอาเปลือกออกแลว เปนสวนท่ีรับประทานได ประกอบดวย 
  2.1) เยื่อหุมผล (pericarp) ประกอบดวยเนื้อเยื่อ 3 ช้ัน คือ epicarp mesocarp และ 
endocarp มีลักษณะเปนเสนใย ผนังเซลลประกอบดวยโปรตีน เซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส 
  2.2) เยื่อหุมเมล็ด (seed coat หรือ testa) อยูถัดจากเยื่อหุมผลเขาไป ประกอบดวย
เนื้อเยื่อ 2 ช้ัน เรียงกันเปนแถวเปนท่ีอยูของไขมัน 
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  2.3) เยื่อแอลิวโรน (aleurone layer) อยูตอจากเยื่อหุมเมล็ดเขาไป เยื่อแอลิวโรนจะ
หอหุมเอนโดสเปรมและคัพภะ องคประกอบสวนใหญเปนโปรตีน นอกจากนี้ยังประกอบดวย
ไขมัน เซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส 
  2.4) เนื้อเมล็ด (endosperm) อยูช้ันในสุดของเมล็ด ประกอบดวยคารโบไฮเดรต
เปนสวนใหญ นอกจากนี้ยังประกอบดวยโปรตีน ไขมัน และเสนใย ประมาณรอยละ 7.8 0.5 และ 
0.4 ตามลําดับ 
  2.5) ตนออน หรือ คัพภะ (embryo) อยูติดกับเนื้อเมล็ดทางดานเปลือกใหญท่ีหุม
เมล็ด เปนสวนท่ีจะเจริญเปนตนตอไป โดยสวนตนออนนี้จะมีโปรตีนและไขมันสูง  
 

 
 
ภาพท่ี 2.1 โครงสรางของเมล็ดขาว 
ท่ีมา : อรอนงค (2550) 
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2.1.2 ขาวกลอง 
ขาวเปลือกเม่ือนํามากะเทาะเปลือกออกจะไดขาวกลอง เม่ือนําขาวกลองไปขัดสีจะไดขาว

ขาวหรือขาวสาร เมล็ดขาวกลองมีน้ําหนักประมาณรอยละ 50 ขาวหักรอยละ 19 รําหยาบรอยละ 10 
รําละเอียดรอยละ 1 และแกลบรอยละ 20 เนื่องจากขาวกลองมีการขัดสีเพียงคร้ังเดียวจึงยังคงมีสวน
ของเยื่อหุมเมล็ดและคัพภะติดอยูกับเนื้อเมล็ด ทําใหขาวกลองมีคุณคาทางโภชนาการมากกวาขาว
ขัดขาว ดังตารางท่ี 2.2 

 
ตารางท่ี 2.2 คุณคาทางโภชนาการของขาวกลองและขาวขัดขาว (ตอน้ําหนัก 100 กรัม) 

สารอาหาร หนวย ขาวกลอง ขาวขาว 
ดีกวา  

(รอยละ) 
โปรตีน กรัม 7.60 6.40 19 
วิตามินบี 1 มิลลิกรัม 0.34 0.07 385 
วิตามินบี 2 มิลลิกรัม 0.05 0.03 66 
ไนอะซิน มิลลิกรัม 0.62 0.11 463 
กรดแพนโททีนิก มิลลิกรัม 1.50 0.22 81 
กรดโฟลิก มิลลิกรัม 20.00 3.00 455 
เหล็ก มิลลิกรัม 1.60 0.80 100 
แคลเซียม มิลลิกรัม 32.00 24.0 33 
แมกนีเซียม มิลลิกรัม 52.00 14.0 271 
แมงกานีส มิลลิกรัม 1.50 0.90 67 
สังกะสี มิลลิกรัม 1.90 1.50 27 
โคบอลต ไมโครกรัม 4.20 0.90 367 
ทองแดง ไมโครกรัม 360.00 230.00 57 
ซีลีเนียม ไมโครกรัม 38.80 31.80 22 
ไอโอดีน ไมโครกรัม 2.20 2.00 10 

ท่ีมา : กรมอนามัย (2535) 
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2.1.3 องคประกอบทางเคมีของขาว 
องคประกอบทางเคมีท่ีสําคัญของเมล็ดขาว คือ คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และน้ําหรือ

ความช้ืน ซ่ึงมีผลตอคุณภาพของขาวท้ังในลักษณะขาวเปลือก ขาวกลอง และขาวสาร โดย
คารโบไฮเดรตซ่ึงมีสตารชเปนหลัก และสตารชนี้ประกอบดวยอะไมโลสและอะไมโลเพกตินใน
สัดสวนตางๆกันข้ึนอยูกับชนิดของขาว ทําใหขาวมีลักษณะในการหุงตมและคุณภาพในการ
รับประทานตางกันไป ตลอดจนคุณคาทางโภชนาการ เนื่องจากแหลงสะสมพลังงานโปรตีนในขาว
ยังนับวาเปนแหลงอาหารโปรตีนหลัก สวนไขมันในขาวจะอยูในกลุมไขมันท่ีมีรูปราง หรือหยด
กลม โดยอยูรวมกับเม็ดสตารชและโปรตีนในช้ันแอลิวโรนและคัพภะ ซ่ึงมีผลใหการเส่ือมเสียขณะ
เก็บรักษาเมล็ด รวมท้ังเมล็ดท่ีแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆและน้ําหรือความชื้น มีผลตอคุณภาพขาว
เปนตน (อรอนงค, 2550) 

1) คารโบไฮเดรต พบในเมล็ดขาว 3 ประเภท ไดแก สตารช พอลิแซ็กคาไรดท่ีไมใชสตารช 
และนํ้าตาลอิสระ 

 1.1) สตารช เปนองคประกอบหลักของเมล็ดขาว โดยประกอบดวยอะไมโลส     
รอยละ 7 - 33 ของน้ําหนักเมล็ดขาวสาร สวนท่ีเหลือคืออะไมโลเพกตินประมาณรอยละ 67 - 93 
ลักษณะและสมบัติของอะไมโลสและอะไมโลเพกตินมีผลตอลักษณะของขาวสุก ซ่ึงสามารถ
จําแนกตามกลุมของขาวตามปริมาณอะไมโลส ดังตารางท่ี 2.3  

 
ตารางท่ี 2.3 การจําแนกลักษณะขาวสุกตามปริมาณอะไมโลส 

ปริมาณอะไมโลส (รอยละ) ชนิดขาว ลักษณะขาวสุก 
1-2 ขาวเหนียว เหนียวมาก 
2-9 ขาวเจาอะไมโลสตํ่ามาก เหนียว นุม 
9-20 ขาวเจาอะไมโลสตํ่า เหนียว นุม 
20-25 ขาวเจาอะไมโลสปานกลาง นุม คอนขางเหนียว 
25-33 ขาวอะไมโลสสูง รวน แข็ง 

ท่ีมา : งามชื่น (2536) 
 
  โดยขาวอะไมโลสต่ํา ไดแก พันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 กข15 และ กข21 เปนตน 
ขาวอะไมโลสปานกลาง ไดแก พันธุ กข7 กข 23 และสุพรรธบุรี 60 เปนตน และขาวอะไมโลสสูง 
ไดแก พันธุ กข11 กข 25 และเหลืองประทิว 123 เปนตน (งามช่ืน, 2536) 
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อะไมโลส ประกอบดวยกลูโคสจัดเรียงตัวกันเปนพอลิเมอรเชิงเสน (linear chain) 

ดวยพันธะแอลฟา-1,4 มีโซกิ่ง (branched chain) อยูประมาณ 3-4 กิ่ง ดวยพันธะแอลฟา-1,6 เม่ือยอย
ดวยเอนไซม บีตา-อะไมโลเลส ไดสวนท่ีเหลือจากการยอยประมาณรอยละ 73-81 มีระดับข้ันของ
พอลิเมอไรเซชันเฉล่ีย 1,000-1,100 มีความยาวของสายเฉล่ีย 250-320 จํานวนสายเฉล่ีย 3.4-4.0 และ
มีโมเลกุลท่ีเปนกิ่งกานรอยละ 31-49โครงสรางโมเลกุลของอะไมโลสมีหลายรูปแบบ เชน สายตรง 
สายพันเปนเกลียวเดี่ยว หรือ คู มีลักษณะเกลียวมวน หรือเกลียวท่ีคลายตัว หรือมวนอยางไมเจาะจง 
(อรอนงค, 2550) 
 

 
 

ภาพท่ี 2.2 โครงสรางโมเลกุลของอะไมโลส 
ท่ีมา : อรอนงค (2550) 
 

อะไมโลเพกติน ประกอบดวยกลูโคสท่ีจัดเรียงตัวเปนพอลิเมอรท่ีมีโซกิ่งเปนแขนง
มาก ประมาณรอยละ 96 ตอกันดวยพันธะแอลฟา-1,4 และอีกรอยละ 4 ตอดวยพันธะแอลฟา-1,6 มี
ระดับข้ันการพอลิเมอไรเซชันเฉล่ีย 4,700-18,500 ความยาวของสายเฉล่ีย 18-21 มีจํานวนสายเฉล่ีย 
220-1,000 โดยความยาวของสายภายนอกเฉล่ีย 12-14 และความยาวของสายภายในเฉล่ีย 5-6 
โครงสรางของอะไมโลเพกตินมีลักษณะก่ิงกานในลักษณะโซกิ่งเกลียวคู จากสายท่ีตอดวยกลูโคส
เร่ิมตน ซ่ึงมีคารบอนตัวท่ีหนึ่งเปนหมูรีดิวซิง ดังนั้นโมเลกุลของอะไมโลเพกตินแตละโมเลกุลจะ
ประกอบดวยสายแกนหนึ่งสายเทานั้น (C-chain) สําหรับสายท่ีมาตอกับสายนี้จะเปนสายก่ิงเช่ือม 
(B-chain) ตอกับสายอ่ืนๆ และสายท่ีมีจุดเช่ือมตําแหนงเดียว (A-chain) รวมอยูในโมเลกุลของอะ
ไมโลเพกตินจํานวน 104 - 105 สาย โดยมีสัดสวนของสายโซกิ่งกับสายเชิงเสนประมาณ 1.0 ท้ังสาย
โซกิ่งและสายเชิงเสนประมาณ 22-25 สาย รวมกันเปนกลุม แตละกลุมซ่ึงอยูในบริเวณผลึกของเม็ด
สตารช สําหรับพันธุขาวเหนียวซ่ึงมีอะไมโลเพกตินเกือบรอยเปอรเซ็นต กลุมสายโซกิ่งจะรวมเปน
กลุมเดี่ยวรอยละ 80-90 และกลุมท่ีเกาะกันระหวางกลุมอีกประมาณรอยละ 10-20 (อรอนงค, 2550) 
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ภาพท่ี 2.3 โครงสรางโมเลกุลของอะไมโลเพกติน 
ท่ีมา : อรอนงค (2550) 
 
 เม่ือนําเมล็ดขาว หรือแปงขาวมาผานกระบวนการแปรรูป ซ่ึงโดยท่ัวไปตองมีน้ํา และความ
รอนมาเกี่ยวของเสมอ และจากการที่องคประกอบหลักในเมล็ดขาว หรือแปงขาวคือ สตารช ดังนั้น
การตรวจสอบสมบัติ หรือลักษณะการเปล่ียนแปลงของสตารชจึงมีผลโดยตรงตอลักษณะเนื้อ
สัมผัสของผลิตภัณฑขาวหรือแปงขาว ซ่ึงเปนการบงบอกถึงคุณภาพของขาวหรือแปงขาวท่ีใชนํามา
เปนวัตถุดิบในการแปรรูปวาเหมาะสมตอลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑจากขาวนั้นหรือไม ตาม
ความตองการของผูบริโภค (อรอนงค, 2550) 

 1.2) พอลิแซ็กคาไรดท่ีไมใชสตารช คือเสนใยประกอบดวยเฮมิเซลลูโลส 
เซลลูโลส เพคติน ลิกนิน 

 1.3) น้ําตาลอิสระ ไดแก ซูโครส พบมากในสวนของคัพภะและเนื้อเมล็ด 
นอกจากนั้นเปน ราฟฟโนส กลูโคส และฟรุกโตส สวนคัพภะปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดประมาณรอย
ละ 8-25 (ศิริมา, 2547) 

2) โปรตีน โปรตีนในขาวมีปริมาณแตกตางกันข้ึนอยูกับพันธุขาว และโดยท่ัวไปจะมี
ปริมาณนอยกวาในธัญชาติชนิดอ่ืน (อรอนงค, 2550) โปรตีนในเมล็ดขาวอยูในรูปโปรตีนบอดี 
(protein body) ซ่ึงประกอบดวย โปรตีนและคารโบไฮเดรต นอกจากน้ีโปรตีนในขาวยังอยูในรูป
กรดนิวคลีอิกและกรดอะมิโนอิสระ ไดแก อะลานีน กรดแอสพารติก แอสพาราจีน วาลีน กรดกลูตา
มีน ฮีสติดีน และออรนิทีน ขาวกลองมีโปรตีนมากกวาขาวสารเล็กนอย เนื่องจากโปรตีนสะสมมาก
อยูบริเวณผิวนอกเมล็ด ในสวนของรําขาวมีเอนไซมท่ีสําคัญคือ ไลเพส ไลพอกซิจีเนส และเพอร
ออกซิเดส (ศิริมา, 2547) 
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Cagampang et al. (1973) สกัดโปรตีนจากขาว 3 สายพันธุ พบวาประกอบดวยโปรตีนท่ี
ละลายในน้ํา หรือ แอลบูมิน (albumin) ประมาณรอยละ 3.8-8.8 ของโปรตีนท้ังหมด โปรตีนท่ี
ละลายในเกลือ หรือ โกลบูลิน (globulin) ประมาณรอยละ 9.6-10 โปรตีนท่ีละลายในแอลกอฮอล 
หรือ โพรลามิน (prolamin) หรือ ออไรซานิน (oryzanin) ประมาณรอยละ 66.1-78.0 ซ่ึงเปนโปรตีน
หลักท่ีเปนองคประกอบของโปรตีนสะสม เนื่องจากโปรตีนท่ีมีอยูในเนื้อเมล็ดจะแทรกอยูระหวาง
เม็ดสตารช และเช่ือมโยงกับเม็ดสตารชอาจมีผลตอการเกิดเจลาติไนซของเม็ดสตารช โดยทําใหการ
พองตัวของเม็ดสตารชไมเสียรูปรางไดงาย และทําใหโมเลกุลของอะไมโลสไมซึมผานออกมา มีผล
ตอลักษณะความออน หรือแข็งของเจลเมื่อเย็นลง ซ่ึงสงผลตอเนื้อสัมผัสของขาวหุงสุก Chrastil 
(1990) ทดลองหาอันตรกิริยา (interaction) ระหวางโปรตีนออไรซานินกับสตารชของขาวในขณะ
เก็บรักษา พบวาความเหนียวของขาวหุงสุกมีผลมาจากการเกาะเก่ียวกันของออไรซานินกับโมเลกุล
ของสตารชท้ังสวนอะไมโลส และอะไมโลเพกติน โดยโครงสรางของโปรตีนสวนท่ีมีพันธะได
ซัลไฟดจะเกาะเกี่ยวกับเม็ดสตารชและขัดขวางการพองตัวของเม็ดสตารชทําใหความหนืดตํ่า และ
ความเหนียวลดลง 

3) ไขมัน พบในเมล็ดขาวอยูในลักษณะเปนหยดกลม (lipid droplets) แทรกอยูในช้ันแอลิว
โรน คัพภะ สําหรับไขมันในสวนของเนื้อเมล็ดจะพบเกาะอยูรวมกับกลุมโปรตีน และในเม็ดสตารช
จะมีไขมันชนิดท่ีมีโครงสรางรวมกับสารอ่ืน (bound lipids) เม่ือนําไขมันท่ีสกัดจากสวนตางๆ มา
วิเคราะหองคประกอบและชนิดของไขมัน พบวาไขมันมีมากในสวนของคัพภะและเยื่อหุมเมล็ด 
สําหรับองคประกอบมีกรดไขมันปาลมิติก โอเลอิก และลิโนเลอิกใกลเคียงกัน ในแกลบมีกรดโอเล
อิกมากท่ีสุด ขาวสารมีกรดไขมันปาลมิติก และลิโนเลนิกมากท่ีสุด ในการสกัดไขมันออกจากสวน
ตางๆ ทําใหแบงลักษณะไขมันท่ีสกัดไดเปน 2 สวนใหญ คือ ไขมันท่ีสกัดไดจากสตารช (starch 
lipids) และไขมันท่ีไมไดมาจากสตารช (non - starch lipids) เม่ือนําไขมันท่ีสกัดจากสวนตางๆมา
วิเคราะหองคประกอบและชนิดของไขมัน พบวาเปนกลุมไขมันท่ีเปนกลาง (neutral lipids) รอยละ 
82-91 (ไตรกลีเซอไรด รอยละ 73-82 กรดไขมันอิสระ รอยละ 13-17 และ เอซิล สเตอรอล ไกลโค
ไซด รอยละ 2-4) กลุมฟอสโฟลิพิด รอยละ 7-10 และไกลโคลิพิด รอยละ 2-8 (Juliano, 1985) 
ไขมันท่ีอยูรวมกับกลุมโปรตีนประกอบดวยกรดไขมันไมริสติก รอยละ 1 กรดปาลมิติก รอยละ 30-
35 กรดสเตียริกรอยละ 2 กรดโอเลอิก รอยละ 20-26 กรดลิโนเลอิก รอยละ 42 สําหรับไกลโคลิพิด 
ประกอบดวยกรดปาลมิติก รอยละ 32  กรดโอเลอิก รอยละ 19 และกรดลิโนเลอิก รอยละ 43 สวน
ฟอสฟอลิพิด ประกอบดวยกรดปาลมิติก รอยละ 41 กรดโอเลอิก รอยละ 19 และกรดลิโนเลอิก รอย
ละ 36 (อรอนงค, 2550) ขาวมีปริมาณไขมันประมาณรอยละ 3 คลายคลึงธัญชาติชนิดอ่ืน และมีอยู
ในสวนดานนอกของเมล็ดมากกวาในใจกลางเมล็ด ดังนั้นการขัดสีขาวใหขาวทําใหขาวสารมีไขมัน
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อยูเพียงรอยละ 0.3-0.5 (Hoseney, 1986) ซ่ึงไขมันท่ีเกาะเกี่ยว (bound lipids) กับสารอ่ืนอยูประมาณ
รอยละ 0.3-0.4 โดยไขมันมีความสัมพันกับเม็ดสตารช 3 ลักษณะ คือ ไขมันอยูชิดกันกับโปรตีน ซ่ึง
อยูท่ีผิวของเม็ดสตารชภายนอก หรืออาจอยูรวมกับโครงสรางของอะไมโลเพกตินสายนอก สวนผิว
ของเม็ดสตารชลักษณะท่ีสองไขมันอยูภายในเม็ดสตารชโดยเกาะเกี่ยวอยูกับสตารช และลักษณะท่ี
สามคืออยูภายในเม็ดสตารช แตไมเกาะเก่ียวกับสตารช (Morrison, 1988)ปริมาณไขมันท้ังหมดใน
ขาวขัดขาวและขาวกลองหอมมะลิ 105 มีประมาณ รอยละ 0.57 และ 0.68 ตามลําดับ โดยมีปริมาณ
ไตรกลีเซอรไรดเปนองคประกอบมากท่ีสุด รองลงมาคือไดกลีเซอไรด มอนอกลีเซอไรด และกรด
ไขมันอิสระ ตามลําดับ ซ่ึงกรดไขมันอิสระท่ีเปนองคประกอบสวนใหญในไตรกลีเซอไรดในขาว
ขัดขาวและขาวกลองคือ กรดลิโนเลอิก และกรดโอเลอิก (สุภาวดี, 2542) 

4) วิตามิน และแรธาตุ วิตามินท่ีสําคัญในเมล็ดขาว ไดแก วิตามินเอ วิตามินบี 1 และ 
วิตามินบี 2 ไนอะซิน ไพริดอกซิน กรดแพนโททีนิก ไบโอติน กรดโฟลิก วิตามินบี 12 และวิตามิน
อี โดยวิตามินอี พบมากในรําขาว คัพภะ และเยื่อแอริวโลน เปนแหลงสะสมของวิตามิน ดังนั้นขาว
กลองจึงมีวิตามินมากกวาขาวขัดขาว สวนแรธาตุในเมล็ดขาวข้ึนกับสารอาหารในดิน ขาวกลองมีแร
ธาตุมากกวาขาวขัดขาว โดยฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เปนแรธาตุหลักท่ีพบในขาวกลอง 
รองลงมาคือ ซิลิคอน และแมกนีเซียม  

 
ตารางท่ี  2.4 ปริมาณวิตามินและเกลือแรของขาวกลอง ท่ีความชื้นรอยละ 14 

วิตามินและเกลือแร ปริมาณ 
ไทอะมิน (มิลลิกรัม) 0.29 – 0.61 
ไรโบฟลาวิน (มิลลิกรัม) 0.04 – 0.14 
ไนอะซิน (มิลลิกรัม) 3.50 – 5.30 
แอลฟา-ทอโคเฟอรอล (มิลลิกรัม) 0.90 – 2.50 
แคลเซียม (มิลลิกรัม) 10.00 – 50.00 
ฟอสฟอรัส (กรัม) 0.17 – 0.43 
ไฟทินฟอสเฟต (กรัม) 0.13 – 0.27 
เหล็ก (กรัม) 0.20 – 5.20 
สังกะสี (มิลลิกรัม) 0.60 -2.80 

ท่ีมา : Juliano (1993) 
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5) ปริมาณความช้ืน องคประกอบทางเคมีท่ีสําคัญและเกี่ยวของกับคุณภาพของขาว ท้ัง
ทางตรงและทางออม คือ ปริมาณความชื้นของขาวท้ังในขาวเปลือกและขาวสาร ใชเปนเกณฑ
มาตรฐานสําคัญเพื่อการซ้ือขายขาว เนื่องจากปริมาณความช้ืนสามารถบงช้ีถึงน้ําหนักของเนื้อขาว
ในการซื้อขายโดยตรง สวนทางออมนั้นความชื้นสามารถบอกถึงอายุการเก็บรักษาขาวหรือบงบอก
ถึงความปลอดภัยในการเก็บรักษาใหขาวมีคุณภาพดี จากการทดลองพบวาขาวท่ีมีความช้ืนสูงจะ
เส่ือมสภาพเร็วกวาขาวท่ีมีความช้ืนตํ่า ระดับความช้ืนท่ัวไปของขาวท่ียอมรับวาปลอดภัยตอการเก็บ
รักษา คือ ความช้ืนไมเกินรอยละ 14 จะเก็บรักษาได 6 เดือน และหากความช้ืนต่ํากวานั้นจะเก็บ
รักษาไดนานข้ึน และการตากขาวเปลือกใหมีความชื้นอยูในระดับท่ีปลอดภัยจนถึงเวลาการสี
ขาวเปลือกก็จะทําใหไดขาวเต็มเมล็ดสูง และเกิดแตกหักนอย (Juliano, 1985) 

6) กล่ินสารระเหยของขาว ขาวบางสายพันธุมีกล่ินสารระเหยบางชนิดท่ีผูบริโภคบางกลุม
ชอบ แตบางกลุมไมชอบ ซ่ึงเปนกล่ินท่ีมีอยูประจําสายพันธุ เชน ขาวหอมท่ีซ้ือขายกันตาม
ทองตลาดขาวของโลก คือ พันธุขาวท่ีมีสาร 2-แอซีทิล-1-ไพรรอลีน (2-acetyl-1-pyrroline) ซ่ึงเปน
สารหลักของกล่ินหอมจากขาว โดยขาวหอมที่อยูรูปของขาวกลองจะมีสารนี้อยูประมาณ 0.1-0.2 
ไมโครกรัม/กรัม (น้ําหนักแหง) ในขณะท่ีขาวสารมีเพียง 0.04-0.09 ไมโครกรัม/กรัม (น้ําหนักแหง) 
สวนกลิ่นเหม็นอาจเกิดจากปฏิกิริยาการเปล่ียนแปลงของกรดไขมันอ่ิมตัว กรดอะมิโนท่ีมีสาร       
ไดซัลเฟอรในโมเลกุล สารประเภทไฮโดรเจนซัลไฟด แอมโมเนีย คารบอนไดออกไซด หรือ แอซี
ทาลดีไฮดซ่ึงเปนกล่ินท่ีผูบริโภคไมยอมรับ (Juliano, 1985; Juliano, 1993) 
 
 2.1.4 การเส่ือมคุณภาพของขาวในระหวางการเก็บรักษา 
 การเปล่ียนแปลงองคประกอบทางเคมีของขาวในระหวางการเก็บรักษา ประกอบดวยการ
เปล่ียนแปลงของสตารช ไขมัน ผนังเซลล และโปรตีน โดยสตารชสรางพันธะท่ีแข็งแรงกับสารอ่ืน 
เชน อะไมโลส และหมู sulphydryl ของโปรตีน ทําใหการพองตัวของเมล็ดสตารชลดลงและเม่ือ
นําไปหุงสุก พบวาลักษณะเนื้อสัมผัสมีความแข็งข้ึน การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันท่ีพันธะเอสเทอร
ของเฮมิเซลลูโลสทําใหเกิดการสรางพันธะสงผลใหผนังเซลลมีความแข็งเพิ่มข้ึน และการ
เปล่ียนแปลงทางเคมีของไขมันในเมล็ดขาวเปนอีกสาเหตุของการเส่ือมคุณภาพของขาวในระหวาง
การเก็บรักษา โดยจะสงผลตอการเกิดกล่ินหืนซ่ึงเปนปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับของผูบริโภค 
(Zhou et al., 2002) 
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1) การเกิดไฮโดรลิซีสของไขมันในขาวจากเอนไซมไลเพส 
การเกิดไฮโดรลิซีสของไขมันในขาว มักเกิดภายหลังการสีขาว เนื่องจากการขัดสีไปทําลาย

โครงสรางช้ันตางๆของขาว มีผลทําใหเอนไซมไลเพสซ่ึงอยูในเยื่อหุมเมล็ดมีโอกาสสัมผัสกับ
ไขมันท่ีอยูในช้ันแอริวโลน คัพภะ และเนื้อเมล็ดได จึงทําใหเกิดไฮโดรลิซีส ไขมันในรําขาวพบอยู
ในรูปหยดกลม มีเยื่อหุมเปนสารประเภทไขมันจําพวกฟอสโฟลิพิด สวนภายในเปนพวกสารไตร
กลีเซอไรด การเกิดไฮโดรลิซีสเร่ิมจากเอนไซมฟอสโฟไลเพส-ดี (phospholipase-D) ยอยสลายฟอส
โฟลิพิดท่ีเปนองคประกอบของเยื่อหุม spherosome ทําใหแตกออก และเอนไซมไลเพสเขาไปยอย
สลายไตรกลีเซอไรดท่ีอยูภายในเกิดเปนกรดไขมันอิสระข้ึน กรดไขมันอิสระเหลานี้มีผลตอการเกิด
กล่ินหืนในเมล็ดขาวได เม่ือระยะเวลาการเก็บรักษานานข้ึน ปริมาณกรดไขมันอิสระจะเพ่ิมมากข้ึน
ดวย เอนไซมไลเพสมีความจําเพาะตอการไฮโดรลิซีสของพันธะเอสเทอรในโมเลกุลของกลีเซอ
ไรดซ่ึงเอนไซมไลเพสในเมล็ดขาวมาจาก 2 แหลง คือ เอนไซมท่ีมีอยูในเมล็ดขาวตามธรรมชาติ 
โดยพบมากท่ีสุดในช้ันเยื่อหุมเมล็ด รองลงมาคือสวนของเยื่อหุมเมล็ดช้ันกลาง และแหลงท่ีสอง คือ 
เอนไซมท่ีสรางขึ้นจากแบคทีเรียท่ีปนเปอนมา (ศิริมา, 2547)  

สุภาวดี (2542) พบวากิจกรรมของเอนไซมไลเพสในขาวขัดขาวและขาวกลองหอมมะลิ 
105 เทากับ 5.56 และ 6.20 หนวย/กรัมน้ําหนักขาวแหง และมีกิจกรรมจําเพาะของเอนไซมไลเพส
ในขาวขัดขาวและขาวกลอง คือ 1.96 และ 2.26 หนวย/มิลลิกรัมโปรตีน ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา
ระดับการขัดสีขาวท่ีมากข้ึน มีผลใหกิจกรรมจําเพาะของเอนไซมไลเพสลดลง 

สาโรจนและคณะ (2540) ศึกษาสมบัติของเอนไซมไลเพสจากรําขาวหอมมะลิ พบวา
เอนไซมไลเพสที่สกัดได มีคาความเปนกรด-เบสที่เหมาะสม ตอการทํางาน คือ 6.6 และสามารถคง
ตัวอยูไดในความเปนกรด-เบสชวง 4-9 อุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการทํางาน คือ 35 องศาเซลเซียส 
และคงตัวอยูไดท่ีชวงอุณหภูมิ 20-45 องศาเซลเซียส 

2) การเกิดออกซิเดชันของกรดไขมันอิสระในขาว 
การเปล่ียนแปลงของกรดไขมันชนิดท่ีไมอ่ิมตัว ในกระบวนการออกซิเดชันทําใหเกิด

สารประกอบคารบอนิลหลายชนิดมากข้ึน เชน แอซีทาลดีไฮด โพรพานอล 2-บิวาโนน เพนทานอล 
และเฮกซานอล (อรอนงค, 2550) เมล็ดขาวสามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได เนื่องจากการทํางาน
ของเอนไซมไลพอกซิจีเนสและเกิดออโตออกซิเดชัน ดังนี้  

2.1) เอนไซมไลพอกซิจีเนส 
เปนสารชีวโมเลกุลท่ีมีความจําเพาะตอการเรงปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดไขมันไม

อ่ิมตัว โดยเฉพาะกรดไขมันท่ีมีพันธะคู 2 ตําแหนง ท่ีเปน conjugate diene ซ่ึงไดจากปฏิกิริยาของ
เอนไซมไลเพสและไฮโดรเลสในการสลายโมเลกุลของไขมัน ทําใหเกิดกรดไขมันอิสระ เชน กรด 
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ลิโนเลอิก กรดลิโนเลนิก ซ่ึงเปนกรดไขมันท่ีไมอ่ิมตัว เปนซับสเทรตท่ีดีของเอนไซมไลพอกซิ
จีเนส โดยซับสเทรตนี้ไมละลายในตัวทําละลายอิมัลชันท่ีคาความเปนกรด-เบส ท่ีต่ํากวา 7.0 กรด
ไขมันอิสระสามารถเกิดออกซิเดชันไดโดยการเรงปฏิกิริยาของเอนไซมไลพอกซีจิเนสไดสาร
ประกอบท่ีไมเสถียรสามารถเกิดปฏิกิริยาตอไปได สารประกอบจําพวก แอลดีไฮด คีโตน และ
แอลกอฮอล ซ่ึงกอใหเกิดกล่ินไมพึ่งประสงค  (อรอนงค, 2550) โดยปกติเอนไซมไลพอกซิจีเนสจะ
จับอยูกับเหล็กในรูป E-Fe++-O2 ซ่ึงเปนสภาพท่ีไมสามารถทํางานได แตเม่ือมีสารประกอบไฮโดร
เพอรออกไซดซ่ึงไดจากกรดไขมันอิสระ เชน 13-L-ROOH ทําใหเกิดการดึงออกซิเจนออกไปทําให
เอนไซมอยูในรูป E-Fe+++ ซ่ึงพรอมจะทํางานได เอนไซมท่ีพรอมทํางานนี้จะดึงเอาอะตอมของ
ไฮโดรเจนของไขมันทําใหเอนไซมอยูในรูป E-Fe++… R• ซ่ึงสามารถเกิดออกซิเดชันไดโดยการ
ไดรับออกซิเจนในวิถี (pathway) การเกิดออกซิเดชันแบบตองการออกซิเจนและแบบไมใชเอนไซม
ตอไป  

การเกิดออกซิเดชันของขาวในระหวางการเก็บรักษาจึงมีผลตอการเปล่ียนแปลง
ปริมาณกรดไขมันท่ีเปนองคประกอบของไขมันในขาว เอนไซมไลพอกซิจีเนสในเมล็ดขาวมีการ
สะสมอยูมากในสวนของคัพภะและเยื่อหุมเมล็ด โดยอยูใน 3 รูปแบบ คือ Lox-1 Lox-2 และ Lox-3 
โดยมีคาความเปนกรด-เบสที่เหมาะสมในการเกิดกิจกรรมแตกตางกัน คือ 4.5, 5.5 และ 7.0 
ตามลําดับ โดยเอนไซมไลพอกซีจิเนสที่อยูในรูป Lox-3 เปนองคประกอบท่ีพบมากท่ีสุด Lox-3 ใน
เมล็ดขาวมีน้ําหนักโมเลกุล 95,000 ซับสเทรตหลัก คือ กรดลิโนเลอิก สารผลิตภัณฑท่ีไดจากการ
ออกซิเดชันกรดลิโนเลอิก คือ 9-hydroperoxide รอยละ 65 และ 13-hydroperoxide รอยละ 35 เม่ือ
ไดรับความรอน linolate-hydroperoxide เกิดการแตกตัวไดสารประกอบ hexanal และ 2-nonenal  

2.2) การเกิดออโตออกซิเดชัน (Autoxidation) 
การเกิดออโตออกซิเดชันของไขมันเกิดโดยมีโลหะ และแสง เปนตัวเรงใหเกิดการ

สลายตัวของกรดไขมันท่ีไมอ่ิมตัวได อธิบายข้ันตอนการเกิดออโตออกซิเดชัน แบงได 3 ข้ันตอน 
ดังนี้ 

 ขั้นตน (Initiation) ในข้ันนี้โมเลกุลของกรดไขมันท่ีไมอ่ิมตัวเสียไฮโดรเจนไป เกิด
เปนอนุมูลอิสระ เชน peroxy radical (RO2•), alkoxy radical (RO•) และalkyl radical  (R•)  

 
RH -------------------- >  R•  +  H• 
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 ขั้นตอเนื่อง (Chain propagation) เปนข้ันตอนท่ีออกซิเจนเขาทําปฏิกิริยากับอนุมูล
อิสระ เกิดเปนอนุมูลอิสระเพอรออกไซด และเกิดปฏิกิริยาตอไปเร่ือยๆ ดังนี้ 

 
R•     +   O2  ----------- >   RO2•  (อนุมูลอิสระเพอรออกไซด) 
RO•  +   RH  ----------- >   ROH   +   R•   
RO2• +   RH  ----------- >   ROOH  (ไฮโดรเพอรออกไซด)  +  R•   

 
 ขั้นสุดทาย (Chain termination) ข้ันตอนนี้อนุมูลอิสระจะรวมตัวกันเอง เกิดเปน

สารประกอบท่ีเปนกลางและมีเสถียรภาพไมทําปฏิกิริยาตอไป 
 

2R•       ----------- >  RR 
R•  +   RO2•  ----------- >  ROOR 
2RO2•          ------------ >  ROOR  +  O2 

 
การเกิดออโตออกซิเดชันในชวงแรกปฏิกิริยาจะดําเนินไปอยางชาๆดวยอัตราเร็วท่ี

สมํ่าเสมอ ซ่ึงเปนระยะเหนี่ยวนํา ผลิตภัณฑท่ีไดชวงแรกเปนสารประกอบไฮโดรเพอรออกไซด 
สารประกอบไฮโดรเพอรออกไซดจะเพิ่มปริมาณข้ึนเร่ือยๆจนถึงจุดท่ีเกิดออกซิเดชันอยางรวดเร็ว 
ความสัมพันธของคาเพอรออกไซดและระยะเวลา แสดงดังภาพท่ี 2.4 จะเห็นไดวาในชวงแรก คา
เพอรออกไซดมีปริมาณตํ่าและเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ แตในชวงนี้จะยังไมมีกล่ินหืน จนกระท่ังปริมาณ
เพอรออกไซดเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วเขาสูชวงท่ีสอง กล่ินหืนจะเกิดข้ึนท่ีจุดเร่ิมของชวงท่ีสอง (Allen 
and Hamilton, 1994) นอกจากนี้การเกิดออโตออกซิเดชันของกรดไขมันท่ีไมอ่ิมตัวทําใหเกิด
สารประกอบคารบอนิลหลายชนิด โดยพบวาเม่ือใชกรดโอเลอิก กรดลิโนเลอิก และกรดลิโนเลนิก 
เปนซับสเทรตในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันสารประกอบคารบอนิลท่ีมีปริมาณมากท่ีสุด ไดแก 
nonanal, hexanal และ hepta-trans-2 cis-4-dienal ตามลําดับ 
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ภาพท่ี 2.4 ความสัมพันธระหวางคาเพอรออกไซดของไขมันกับเวลา ท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 
ท่ีมา : Allen and Hamilton (1994) 
 

การเกิดกล่ินหืนในขาวแบงออกเปนชนิดตาง ๆ ไดดังนี้ (Barnes and Galliard, 1991) : 
 

การเกิดกล่ินหนื 
 

      ออกซิเดชัน        ไฮโดรไลซิส (ไลเพส) 
 

เอนไซมมาเกีย่วของ  ไมเกี่ยวกับเอนไซม 
(ไลพอกซีจีเนส)    (ออโตออกซิเดชัน) 

 
2.1.5 ปจจัยท่ีมีผลตออายุการเก็บรักษาขาวกลอง 
อายุการเก็บรักษา หมายถึง ชวงระยะเวลาการเก็บรักษาผลิตภัณฑจนกระทั่งผลิตภัณฑนั้น

อยูในรูปท่ีผูบริโภคไมยอมรับ อายุการเก็บรักษามีความสัมพันธกับธรรมชาติของผลิตภัณฑ ภาชนะ
บรรจุ และสภาพแวดลอมในระหวางการเก็บรักษา ขาวกลองมีคุณคาทางโภชนาการสูง แตเนื่องจาก
มีขอจํากัดคืออายุการเก็บรักษาส้ันเพราะ ขาวกลองมีปริมาณไขมันมากจึงเกิดกล่ินหืนระหวางการ
เก็บรักษาทําใหอายุการเก็บรักษาส้ัน และขอจํากัดอีกประการหนึ่งคือหุงสุกชาเพราะขาวกลองมี
สวนเยื่อหุมเมล็ดหนาเปนไขหอหุมเมล็ดขาวอยูทําใหการดูดซึมน้ําของเมล็ดขาวลดลง ตองใชเวลา
ในการหุงตมนาน 
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1) อุณหภูมิ 
อุณหภูมิเปนปจจัยท่ีสําคัญอยางหน่ึงในการยืดหรือลดอายุการเก็บขาวกลอง เนื่องจากที่

อุณหภูมิสูงจะเกิดกล่ินหืนในขาวกลองไดเร็ว Shibuya et al. (1974) รายงานวาการเก็บขาวกลองท่ี
อุณหภูมิ 30 และ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 75 วัน เม่ือนํามาหุงตม พบวา สารระเหยเฮกซานาล เพน
ทานาล และ 3-เมทิลบิวทานาล ท่ีบงบอกกล่ินหืนในขาวกลองท่ีเก็บ ณ อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
เพ่ิมข้ึนในปริมาณรอยละ 57 4 และ 2 ตามลําดับ สวนขาวกลองท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส มีปริมาณสารดังกลาวเพียงรอยละ 31 2 และ 1 เทานั้น สอดคลองกับการทดลองของ Shin 
et al. (1986) ไดทําการเก็บรักษาขาวกลองเปนเวลา 1 ป ท่ีอุณหภูมิ 5 และ 35 องศาเซลเซียส โดยใช
ปริมาณเฮกซานาลเปนตัวบงบอกกล่ินหืน พบวาท่ีอุณหภูมิสูงทําใหเกิดกล่ินหืนมากกวาท่ีอุณหภูมิ
ต่ําและนอกจากนี้อุณหภูมิสูงจะทําใหขาวกลองมีสีคลํ้ากวาการเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิต่ํา จากการ
ทดลองของ ละมุล (2541) พบวาการเก็บรักษาขาวกลองท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ทําใหขาวมีสี
เหลือง (คา b) มากกวา ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  

2) เวลา 
โดยท่ัวไปขาวกลองจะมีอายุการเก็บรักษาประมาณ 3-6 เดือน เม่ือเก็บรักษานานข้ึนคุณภาพ

ของขาวกลองจะลดลง Sharp และ Timme (1986) ไดมีการทดลองเก็บขาวกลองท่ีมีความช้ืนรอยละ 
11.4 บรรจุใสถุงพอลิเอทิลีนภายใตสภาวะสุญญากาศ เปนเวลา 9 เดือน พบวาเม่ือเวลาในการเก็บ
รักษาเพิ่มข้ึน ปริมาณกรดไขมันอิสระจะเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 6.81 ในเดือนแรกเปนรอยละ 9.67 ใน
เดือนท่ี 9 กรดไขมันนี้ถูกออกซิไดสเปนสารอ่ืน ท่ีกอใหเกิดกล่ินหืนท่ีผูบริโภคไมยอมรับ จึงตอง
อาศัยปจจัยอ่ืนเขาชวยในการยืดอายุ ไดแก อุณหภูมิ ความช้ืน และชนิดภาชนะบรรจุ เชนเดียวกับใน
งานวิจัยของ Ory et al. (1980) ท่ีเก็บขาวกลองบรรจุถุงพลาสติกในสภาวะกาซคารบอนไดออกไซด
และสภาพปกติ ท่ีอุณหภูมิ 4 และ 24 องศาเซลเซียส นาน 7 เดือน พบวาท่ีอุณหภูมิการเก็บเดียวกัน 
การเก็บรักษาขาวกลองในสภาวะกาซคารบอนไดออกไซดจะเกิดการเปล่ียนแปลงกล่ิน และรส ชาติ 
ชากวาการเก็บรักษาในสภาพปกติและเก็บท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เกิดการเปล่ียนแปลงกล่ิน
และรสชาตินอยกวาท่ีอุณหภูมิ 24 องศาเซลเซียส 

3) ภาชนะบรรจุ 
ภาชนะบรรจุ หมายถึง บรรจุภัณฑท่ีทําหนาท่ีหอหุมผลิตภัณฑ สามารถคุมครองและรักษา

คุณภาพของผลิตภัณฑไวตลอดอายุการเก็บรักษา การพิจารณาเลือกใชภาชนะบรรจุอาศัยหลักเกณฑ 
ดังนี้ คือ เม่ือบรรจุผลิตภัณฑแลวตองไมเปลืองเนื้อท่ีขณะขนสง การบรรจุควรทําไดงาย เลือกวัสดุท่ี
ใชใหเหมาะสมกับลักษณะและคุณภาพของผลิตภัณฑ สะดวกในการกําจัดซาก และไมกอใหเกิด
มลภาวะตอสภาพแวดลอม (วุฒิชัย, 2545) สําหรับภาชนะบรรจุขาวควรทําดวยวัสดุท่ีมีสมบัติ
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ปองกันแสง ออกซิเจน การซึมผานของความช้ืน ปองกันการปนเปอนของจุลินทรีย การซึมผานของ
กล่ินไมพึงประสงคและตองมีความแข็งแรงปองกันการแตกหักของเมล็ดขาวได โดยในงานวิจัยนี้ 
เลือกศึกษาบรรจุภัณฑ 2 ชนิด ไดแก ถุงพอลิเอทิลีนและถุงเคลือบอะลูมิเนียม 

ถุงพอลิเอทิลีน (Polyethylene, PE) 
ถุงพอลิเอทิลีน เปนถุงพลาสติกท่ีมีการใชอยางแพรหลาย โครงสรางพอลิเมอรของพอ

ลิเอทีลีนนั้นเรียบงายไมซับซอน คุณลักษณะของพอลิเอทิลีนนั้นเปล่ียนแปลงตามคาความหนาแนน 
โดยความหนาแนนของพอลิเอทิลีนสามารถแบงไดดังตารางท่ี 2.5 

 
ตารางท่ี 2.5 ชนิดและความหนาแนนของฟลมพอลิเอทิลีน 

ชนิด ความหนาแนน (กรัม/ลูกบาศกเซนติเมาตร) 
HDPE (High - density polyethylene) 0.941 – 0.959 
MDPE (Medium - density polyethylene) 0.926 – 0.939 
LDPE (Low - density polyethylene) 0.910 – 0.925 
LLDPE (Linear – Low - density polyethylene) 0.910 – 0.925 

ท่ีมา : ทักษอร (2547) 
 

สมบัติท่ีสําคัญของพอลิเอทิลีน  
-   ความหนาแนน เพิ่มข้ึน ความใสจะลดลง 
-   นิ่ม ยืดหยุน มีความเหนียวสูง ฉีกขาดยาก 
-   ดูดซึมน้ําไดต่ํามาก ปองกันการซึมผานของไอน้ําไดดี 
-   ปองกันการซึมผานของกาซไดต่ํา (HDPE ปองไดดีกวา PE ชนิดอ่ืน) จึงสามารถปองกัน

กล่ินไดนอย 
-   ปองกันการซึมผานของไขมัน น้ํามันไดต่ํา (HDPE ปองกันไดดีกวา PE ชนิดอ่ืน) 
-   มีความคงรูปตํ่า (HDPE คงรูปดีกวา PE ชนิดอ่ืน) 
-   ปดผนึกดวยความรอนไดดี (ยกเวน HDPE) ปดผนึกท่ี 122-155 องศาเซลเซียส 
-   มีความปลอดภัย สามารถใชกับอาหาร และยาได 
-   สามารถใชรวมกับวัสดุอ่ืน เชน พลาสติกตางชนิด กระดาษ และอะลูมิเนียม ในลักษณะ

ของการประกบหรือการฉีดรวม เพื่อเสริมสมบัติในการใชงานใหเหมาะสม 
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        ฟลมพอลิเอทิลีน เทอเรพเทเลท (Polyrthylene Terephthalet, PET) 
        พลาสติกชนิด PET นี้สามารถปองกันการซึมผานของกาซ ไขมัน น้ํามัน และกล่ินไดดี

มาก เม่ือเทียบกับ PVC ทนทานตอแรงตางๆ แตปองกันไอนํ้าไดไมดี มีความใสมาก ทนตออุณหภูมิ
สูงมากได นิยมนํามาทําเปนฟลมหดตัว ถุงสําหรับใสอาหารแชแข็ง ถุงท่ีผานการฆาเช้ือแบบหมอ
ความดันได (ปุณฑริกา, 2548) 

ถุงเคลือบอะลูมิเนียม  
ถุงเคลือบอะลูมิเนียม เปนถุงชนิดลามิเนต  การลามิเนตหรือการเคลือบฟลม คือ การ

นําฟลม 2 ชนิด มาทําใหติดกัน ฟลมท่ีนิยมทํามาเคลือบติดกัน เชน  LLDPE, PET,  OPP,  CPP,  
ONYLON,  ALUMINEAM เปนตน โดยการเลือกฟลมสําหรับเคลือบติดกันจะข้ึนอยูกับแต
วัตถุประสงคในการหอหุมอาหาร ดังตารางท่ี 2.6 
 
ตารางท่ี 2.6 วัตถุประสงคในการใชถุงฟลมลามิเนต และชนิดของวัสดุท่ีใชผลิต 

วัตถุประสงคการใชงาน วัสดุของฟลมลามิเนต 
ถุงพลาสติกท่ีตมได พอลิเอสเทอร + พอลิเอทิลีน 

ถุงพลาสติกสําหรับบรรจุอาหารแบบสุญญากาศ ไนลอน + พอลิเอทิลีน 

ถุงพลาสติกท่ีใชสําหรับบรรจุอาหารแหง อะลูมิเนียม + ไวนิลแอซีเตต 

ถุงพลาสติกท่ีใชบรรจุอาหารเพื่อทําแหงโดยวิธี
เยือกแข็งแบบสุญญากาศ 

อะลูมิเนียม + พอลิเอทิลีน 

ถุงพลาสติกชนิดตมในนํ้าเดือดได และทําเปน
สุญญากาศได 

พอลิเอสเทอร + พอลิเอทิลีน 

ถุงพลาสติกชนิดกันแสงสวาง ความช้ืน และกาซ 
สําหรับอาหารสําเร็จรูป ซุปแหง 

อะลูมิเนียม + พอลิเอสเทอร + พอลิเอ
ทิลีน 

ท่ีมา : ปุณฑริกา (2548) 
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ตารางท่ี 2.7 เปรียบเทียบสมบัติของอะลูมิเนียมและฟลมชนิดตางๆ 

สมบัต ิ อะลูมิเนียม 
พอลิเอทิลีน 

PET 
พอลิเอทิลีน 

LLDPE 
ไนลอน 

การปองกันกาซ ดีมาก ดี ไมด ี ดี 
การปองกันไอน้ํา และความชื้น ดีมาก ดี ดี ไมด ี
การทนน้ํามัน ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 
ความแข็งแรงของฟลม ไมด ี ดีมาก ดี ดีมาก 
การปองกันแรงกระแทก ไมด ี พอใช ดีมาก ดีมาก 
การปองกันแรงกดทะลุ ไมด ี ดี ไมด ี ดีมาก 
การทนตออุณหภูมิสูง ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 
การทนตออุณหภูมิต่ํา ดีมาก ดี ดี ดีมาก 
สมบัติการพิมพ ไมด ี ดีมาก พอใช ดีมาก 
สมบัติการปดผนึกดวยความรอน ไมด ี ไมด ี ดีมาก ไมด ี
อุณหภูมิในการละลาย (องศาเซลเซียส) - 255 110-130 220 
ท่ีมา : ปุณฑริกา (2548) 
 
2.2 การแปรรูปและคุณภาพของขาวกลอง 
 การใหความรอนโดยการหุงขาวกลองจะทําใหสตารชเกิดเจลาติไนเซชัน  มีการ
เปล่ียนแปลงหลาย ๆ อยางในเม็ดสตารช (starch granule) เชน สูญเสียสมบัติการเปนผลึก เกิดการ
ดูดน้ํา การพองตัวออก และชะสวนประกอบบางอยางออกไป (เชน อะไมโลส) (Ellis and Ring, 
1985) ผูบริโภคสวนใหญมักประสบปญหาการหุงตมขาวกลอง คือใชเวลานานและปริมาณน้ํามาก 
เนื่องจากเยื่อหุมเมล็ดขาวกลองมีใยอาหารท่ีดูดซับน้ําไดไมดีและปองกันการสงผานนํ้าเขาสูเมล็ด
ภายในได การแชน้ําเปนระยะเวลาหนึ่งกอนการหุงตมจะชวยใหน้ําซึมผานเยื่อหุมเมล็ดเขาไปได 
โดยสตารชจะดูดน้ําไวจนอ่ิมตัวและเกิดเจลาติไนเซชัน ดังนั้นหากเม็ดสตารชดูดซับน้ําไมดีหรือ
เวลาท่ีแชขาวกลองไมนานพอ การเกิดเจลาติไนเซชันจะไมสมบูรณ ทําใหขาวกลองไมสุก หรือขาว
แข็งได (สํานักงานปฏิบัติการแหงชาติเพื่ออนาคตไทย, 2549) 
 สมบัติของขาวกลองท่ีเปนอุปสรรคในทางการตลาดและความนิยมของผูบริโภคคือ สีคลํ้า 
อายุการเก็บรักษาส้ัน (ประมาณ 1 เดือน) และเม่ือหุงสุกแลวเนื้อสัมผัสไมนุมเหมือนขาวขาว การท่ี
ขาวกลองมีอายุการเก็บรักษาส้ันเนื่องจากในช้ันของรําขาวอุดมไปดวยไขมันซ่ึงเปนซับสเตรตของ
เอนไซมไลเพส นอกจากนั้นปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันทําใหเกิดกล่ินหืน ซ่ึงปฏิกิริยาดังกลาว
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จะเกิดข้ึนในอัตราที่เร็วมากหากเปนรําท่ีถูกขัดสี คือภายใน 6 ช่ัวโมงหลังการขัดสี (Hammond, 
1994) เนื้อสัมผัสท่ีแข็งของขาวกลองเกิดจาก โครงสรางเสนใยในช้ันรําขาวดูดซึมน้ําไดชาและนอย 
รวมท้ังยืดหยุนตํ่า (Bello et al., 2004) ความแข็งของขาวกลองในช้ันรําขาวดานในจะสูงกวาดาน
นอก เนื่องจากรําขาวช้ันในมีปริมาณเสนใยอาหารสูงกวา ขณะท่ีรําขาวช้ันนอกมีปริมาณโปรตีน
มากกวา (Lamberts et al., 2007) 
 การพัฒนากระบวนการผลิตขาวกลองสดโดยนักวิจัยไทย ดวย stabilization process ในการ
ควบคุมปริมาณกรดไขมันอิสระไมใหสูงเกินรอยละ 5 และผลการวิจัยนี้อยูในข้ันตอนของการขอรับ
การคุมครองจดสิทธิบัตร (กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2550) นอกจากนั้นทีมนักวิจัยจาก
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารรวมกับบริษัทเอกชนไดคิดวิธีการผลิตขาวกลองท่ี
สามารถหุงไดโดยไมตองผสมขาวขาว และมีความนุม หอมและรสชาติท่ีหวานกวาขาวธรรมดา 
เรียกวา “ขาวกลองงอก กาบา” โดยนําขาวเปลือกแชน้ําเปนเวลา 48-72 ชั่วโมง แลวอบดวยความ
รอนเพื่อยับยั้งการเจริญของขาวและลดความช้ืนลงท่ีรอยละ 14 (กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี, 2550) การปรับความนุมของขาวกลองดวยการทําขาวกลองงอกนี้ อาศัยการทํางานของ
เอนไซม ในการยอยสตารช โปรตีน และพอลิแซ็กคาไรดชนิดท่ีไมใชสตารช เพื่อเพิ่มปริมาณของ
โอลิโกแซ็กคาไรดและกรดอะมิโน ทําใหไดสาระสําคัญและปรับปรุงสมบัติทางประสาทสัมผัสได
อีกดวย เนื่องจากขาวจะนุมข้ึน อยางไรก็ตาม กระบวนการน้ีตองใชเวลาแชนาน เพื่อใหเมล็ดขาว
งอก แลวตามดวยการอบแหง จนกวาความช้ืนจะลดลงเหลือประมาณรอยละ 13-15 ท่ีอุณหภูมิ 15 
องศาเซลเซียส เพ่ือใหเหมาะสมตอการขัดสี เกิดการส้ินเปลืองเวลาและคาใชจายตาง ๆ (Ohtsubo et 
al., 2005) อัตราการผลิตขาวกลองงอกจึงยังอยูในระดับตํ่า 
 นอกจากนี้ยังมีวิธีอ่ืน ๆ ท่ีถูกพัฒนาข้ึนเพื่อแปรรูปขาวกลองใหมีเสถียรภาพในระหวางการ
เก็บรักษา เชน การทําลายเอนไซมไลเพสดวยความรอนช้ืนหรือความรอนแหง การกําจัดน้ํามันรํา
ขาวซ่ึงเปนสารต้ังตนในการเกิดปฏิกิริยาของเอนไซมไลเพสโดยการสกัดดวยสารละลายอินทรีย 
การใชเอทานอลเพื่อทําใหเอนไซมไลเพสเสียสภาพ และการใชไอของเอทานอลในการทําใหขาว
กลองคงตัว (Champange et al., 1993) วิธีท่ีนิยมปฏิบัติในการผลิตขาวกลองท่ีคงตัว ณ ปจจุบันคือ 
การผลิตแบบ parboiled rice ซ่ึงประกอบดวยการแชขาวเปลือก การนึ่ง และอบแหง การแชนั้นใช
เวลานาน เนื่องจากตองใหขาวเปลือกดูดซับน้ําเขาเต็มท่ีเพื่อใหเกิดการเจลาติไนเซชันของสตารชได
อยางเพียงพอ (0.40-0.45 กิโลกรัม/กิโลกรัมฐานแหง) เนื่องจากเปลือกขาวมีสมบัติเหมือนซิลิกา ซ่ึง
เปยกน้ําชามาก (Bello et al., 2004) ขาวกลองชนิด parboiled เก็บรักษาไดนานกวาขาวกลอง
ธรรมดาเนื่องจากเอนไซมถูกทําลายดวยความรอนระหวางการน่ึง (Heinemann et al., 2005; da 
Silva et al., 2006) 
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2.2.1) เทคโนโลยีการผลิตขาวหุงสุกเร็ว 
การหุงขาวดวยวิธีปกติใชเวลานานประมาณ 30 นาทีข้ึนไป เนื่องจากการหุงขาวท่ีตองใช

เวลานานรวมกับการเกิดปญหาในการหุง เชน บางคร้ังสตารชในขาวถูกเจลาติไนซไมสมบูรณ, 
เมล็ดสตารซแตกทําใหเกิดลักษณะขนหนืด เหนียว หรือคลายแปงเปยก (Weibye, 1983) จึงมีการ
พัฒนาผลิตภัณฑขาวหุงสุกเร็วข้ึนมาโดยมีการเตรียมท่ีสะดวกและรวดเร็ว ผลิตภัณฑขาวหุงสุกเร็ว
สามารถลดระยะเวลาการเตรียมเพื่อบริโภค โดยทําใหเมล็ดขาวเจลาติไนซแลวนําไปผาน
กระบวนการใหเมล็ดเกิดโครงสรางท่ีดูดน้ําไดเร็ว และคงสภาพเมล็ดขาวไดสมบูรณ ไมแตกหัก 
หรือลีบแบน ผลิตภัณฑขาวหุงสุกเร็วท่ีผานกระบวนการนี้สามารถลดระยะเวลาการเตรียมขาวสุก
จากประมาณ 30-60 นาที เหลือเพียง 3-4 นาที เม่ือใชการเตรียมดวยการหุงแบบไมเช็ดน้ําและใช
ไมโครเวฟตามลําดับ (ปริศนาและวรรณรัตน, 2546) ผลิตภัณฑขาวหุงสุกเร็วจึงมีความเหมาะสมใน
การบริโภคและยังรักษาคุณคาทางโภชนาการของขาวอีกดวย (Weibye, 1983) ตัวอยางผลงานวิจัยท่ี
ศึกษาวิธีการทําขาวหุงสุกเร็วไดแก การศึกษาของ สุธยา (2549) ไดนําขาวกลองหอมมะลิแดงมา
ผานกรรมวิธีใหหุงสุกเร็วข้ึนได (ขาวหุงสุกเร็ว)  ซ่ึงสามารถนํามาผสมกับขาวขัดสีในสัดสวนท่ี
สูงข้ึนได และใชกรรมวิธีการหุงขาวแบบทั่วไปในการหุงใหขาวท้ังสองชนิดสุกพรอมกันได ซ่ึงเปน
ทางหนึ่งท่ีจะชวยอํานวยความสะดวกใหแกผูบริโภคในการบริโภคขาวกลองผสมขาวขัดสี   
ในการผลิตขาวหุงสุกไวสามารถทําไดหลายวิธี โดยเร่ิมจากการเพ่ิมความชื้นใหแกเมล็ดขาว อาจใช
การแชน้ําหรือพนน้ําใหเมล็ดขาวมีปริมาณความช้ืนในระดับท่ีตองการ จากนั้นใหความรอนแก
เมล็ดขาว เพื่อใหเม็ดสตารชเกิดเจลาติไนเซชันอยางสมบูรณ ข้ันตอนสุดทายทําการระเหยนํ้าออก
เพื่อลดความช้ืนในเมล็ดขาว ทําใหเก็บรักษาไดท่ีอุณหภูมิหอง การผลิตขาวหุงสุกไวนั้นอาจสูญเสีย
สมบัติการตานอนุมูลอิสระและวิตามินในขาวกลองไปบางสวน เนื่องจากสีของเยื่อหุมเมล็ดขาว
สวนใหญจะเปนสารประกอบในกลุมแอนโทไซยานินซ่ึงมีสมบัติตานอนุมูลอิสระและละลายนํ้าได
ดี โดยจะมีการสูญเสียไปกับน้ําที่ใชแช รวมถึงวิตามินท่ีละลายไดในน้ําดวย นอกจากนี้ในข้ันตอน
การใหความรอนก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งของการสูญเสียสมบัติดังกลาวเชนกัน ขณะท่ี Weibye (1983) 
รายงานวาการสเปรยน้ํารอนและไอน้ํารอนใหกับขาว ทําใหขาวเกิดการเจลาติไนเซชันไดเร็วและ
สมบูรณแตเปนวิธีท่ีใชพลังงานสูง 

นอกจากนี้ยังมีวิธีการผลิตขาวหุงสุกเร็วอีกหลายวิธี เชน วิธี soak – boil – dry โดยแชขาวท่ี
อุณหภูมิหองใหมีความช้ืนรอยละ 30 ตมในน้ําเดือดท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส (อัตราสวนขาว
ตอน้ําเทากับ 1:5) จนมีความช้ืนรอยละ 50-60 จากน้ันตมหรือนึ่งตอไปใหมีความช้ืนรอยละ 60-70 
แลวจึงนําขาวมาลางน้ําเย็นอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส ทันที นําขาวท่ีไดไปทําแหงดวยเตาอบลมรอน
ท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส จนขาวมีความช้ืนสุดทายประมาณรอยละ 7-10 วิธีนี้ขาวใชเวลาในการ
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คืนรูปประมาณ 3-4 นาที เกิดรอยแตกภายในเมล็ดขาวจึงทําใหน้ําถูกดูดซับเร็วข้ึนในระหวางการคืน
รูป (รัตนวดีและอรวรรณ, 2547; พรทิพยและคณะ, 2550), วิธี dry heat treatment โดยใหความรอน
แหงแกขาวดวยเตาอบลมรอน ท่ีอุณหภูมิ100 องศาเซลเซียส เวลา 10 นาที จากนั้นหุงขาวในน้ําเดือด 
ลางน้ําเย็น และทําแหงดวยสภาวะเชนเดียวกับวิธี soak – boil – dry วิธีนี้เมล็ดขาวจะเกิด 
dextrinization รอยแตกจํานวนมากตลอดเมล็ดขาว ทําใหน้ําแทรกซึมเขาเมล็ดมากข้ึนและขยายตัว 
ใชเวลาในการคืนรูปประมาณ 2-4 นาที (รัตนวดีและอรวรรณ, 2547; พรทิพยและคณะ, 2550) วิธี 
freeze-vacuum drying: นําขาวมาหุงในนํ้าเดือดท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส (อัตราสวนของขาว
ตอน้ําเทากับ 1:5) ลางน้ําเย็น นําขาวหุงสุกมาแชแข็งท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เวลา 6 ช่ัวโมง 
และละลายน้ําแข็งท่ีอุณหภูมิหอง เวลา 1 ช่ัวโมง แลวนําไปทําแหงโดยการทําแหงแบบสุญญากาศ 
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส วิธีนี้ใชเวลาคืนรูป 7 นาที การแชเยือกแข็งขาวสุกจะทําใหโครงสราง
ของเมล็ดขาวขยายขนาดข้ึน มีลักษณะรูพรุนคลายฟองน้ํา จึงเพิ่มความสามารถในการดูดซับน้ําของ
เมล็ดขาว สวนการทําแหงแบบสุญญากาศ จะชวยลดเวลาในการทําแหง (พรทิพยและคณะ, 2550) 
วิธี centrifugal fluidized bed drying : ภายหลังตมขาวจนสุก ลดความช้ืนโดยใช centrifugal 
fluidized bed dryer อุณหภูมิ 146 องศาเซลเซียส แรงลม 3000 rpm. นาน 5 นาที ขาวท่ีไดมีความ
หนาแนนตํ่า เนื่องจากมีรูพรุนเกิดข้ึนในเมล็ดขาวจํานวนมาก (รัตนวดีและอรวรรณ, 2547) 

2.2.2) การใชไมโครเวฟในการแปรรูปอาหาร 
 ไมโครเวฟเปนคล่ืนแมเหล็กไฟฟา (electromagnetic wave) ท่ีมีความถ่ีระหวาง 300 เมกกะ
เฮิรตซ (MHz) ถึง 300 จิกะเฮิรตซ (GHz) ไมโครเวฟอยูในรูปของพลังงานและถูกเปล่ียนเปนความ
รอนโดยการส่ันสะเทือนของอนุภาคท่ีมีประจุและ/หรือการ หมุนตัวของโมเลกุลท่ีมีข้ัว ทําใหชนกับ
อนุภาคหรือโมเลกุลขางเคียง ซ่ึงเกิดข้ึนหลังจากท่ีวัตถุไดรับคล่ืน และดูดซับพลังงานดังกลาว ทําให
เกิดความรอน เนื่องจากการเกิดความรอนในอาหารบริเวณที่สัมผัสกับไมโครเวฟ ความรอนจะ
กระจายออกไปยังสวนอื่น ๆ การนําความรอนจะเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดความรอนข้ึนอยาง
รวดเร็วเม่ือเทียบกับวิธีการใหความรอนแบบดั้งเดิม  นับวาเปนขอดีของการใหความรอนดวย
ไมโครเวฟ (ธีรพร, ม.ปป.) 
 นักวิจัยจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบังไดคิดคนวิธีการผลิตขาวกลองกึ่งสําเร็จรูปดวยเทคนิคอุโมงคไมโครเวฟ และเม่ือนําขาว
กลองไปหุงใหสุกในตูอบไมโครเวฟเปนเวลา 8 นาทีก็จะไดขาวกลองท่ีมีเมล็ดเรียงกันสวยงามนา
รับประทาน (กรมสงเสริมสหกรณ, ม.ปป.) ทั้งนี้เนื่องจากพลังงานไมโครเวฟทําใหสตารชในขาว
กลองถูกเจลาติไนซ จึงทําใหหุงสุกเร็ว นอกจากนี้ Lukkakula et al. (2004) ไดศึกษาการสราง
เสถียรภาพในรําขาวท่ีขัดออกจากขาวกลองดวยไมโครเวฟ พบวาปริมาณกรดไขมันอิสระเพ่ิมข้ึน
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นอยมากจากสัปดาหแรกถึงสัปดาหท่ี 6 (รอยละ 2.8-3.89) ของการเก็บรักษาในถุงพลาสติกท่ี
อุณหภูมิหอง ซ่ึงตํ่ากวาปริมาณสูงสุด (รอยละ 10) ท่ียอมรับไดสําหรับการบริโภค  

2.2.3) เซลลูโลสและเอนไซมเซลลูเลส 
 เซลลูโลสเปนองคประกอบหลักของผนังเซลลพืชทุกชนิด เปนพอลิเมอรของน้ําตาล
กลูโคสท่ีมีอยูมากท่ีสุดในโลก เซลลูโลสเปนพอลิเมอรท่ีประกอบดวยโมเลกุลของน้ําตาลกลูโคสมา
ตอเรียงกันดวยพันธะ บีตา-1,4-ไกลโคไซด การท่ีจะนําเซลลูโลส การท่ีจะนําเซลลูโลสไปผลิตเปน
น้ําตาลกลูโคสหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆท่ีมีคุณคาเพ่ิมข้ึนนั้นทําไดยาก เพราะเซลลูโลสทนตอการยอย
สลายถึงแมจุลินทรียบางชนิดจะมีเอนไซมท่ีสามารถไฮโดรไลซเซลลูโลสได (นิธิยา, 2549) เซลลู
เลส คือเอนไซมท่ีถูกสรางจากเช้ือรา แบคทีเรีย และโปรโตซัว โดยจะไปเรงปฏิกิริยาการสลาย
เซลลูโลส (cellulysis) ซ่ึงจะทําปฏิกิริยาไฮโดรลิซีส เซลลูโลสท่ี 1,4-β-D-glycosidic linkages ช่ืออ่ืน 
ๆ  ของเซลลู เลสไดแก  ‘endoglucanases’ ประกอบไปดวย เอนไซม  endo-1,4-β-glucanase, 
carboxymethyl cellulase, endo-1,4-β-D-glucanase, β-1,4-glucanase, β-1,4-endoglucan hydrolase 
และ celludextrinase  นอกจากนี้ยังมีเซลลูเลสชนิดอ่ืน ๆ อีกโดยจะถูกเรียกเปน ‘excocellulases’ 
(Chapin III et al., 2002) การทํางานของเซลลูเลสในการสลายเซลลูโลส ประกอบไปดวยข้ันตอน
ตาง ๆ ดังนี้ endo-cellulase ทําลายพันธะภายในเซลลูโลสทําใหเกิดการแตกตัวของโครงสรางผลึก
และไดเปนสายพอลิแซ็กคาไรดของเซลลูโลสท่ีแยกจากกัน จากนั้น exo-cellulase จะเขาไปสลาย
ดานปลายของสายพอลิแซ็กคาไรดท่ีไดจากการสลายของ endo-cellulase ประมาณ 2-4 หนวย ได
เปน เตตระแซ็กคาไรด หรือ ไดแซ็กคาไรด เชน เซลโลไบโอส (cellobiose) (โดย exo-cellulase  มี
อยู 2 ชนิด ชนิดแรกจะเขาไปทําปฏิกิริยากับดานปลายที่เปนหมูรีดิวซของเซลลูโลส อีกชนิดจะเขา
ไปทําปฏิกิริยากับดานปลายท่ีเปนหมู นอนรีดิวซของเซลลูโลส) ข้ันตอนสุดทาย เซลโลไบเอส 
(cellobiase) หรือ  β-glucosidase เขาไปสลายสวนท่ีไดจากการทํางานของ exo-cellulase ไดเปน  
มอนอแซ็กคาไรด (Sulzenbacher et al., 1997) 
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ภาพท่ี 2.5 การเกิดปฏิกิริยาสลายเซลลูโลสดวยเซลลูเลส  
ท่ีมา : Sulzenbacher et al. (1997) 


