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บทที่ 4 
ผลและวจิารณผลการทดลอง 

 
4.1 คุณภาพขาวกลองตัวอยางควบคุม 

ผลการวิเคราะหสมบัติทางเคมี กายภาพ และคุณภาพการหุงของขาวกลองกอนการดัดแปร 
(control) แสดงดังตารางท่ี 4.1 พบวาขาวกลองมีคาความสวาง (L) เทากับ 57.32 มีคา a เทากับ 2.07 
ซ่ึง a ท่ีมีคาเปนบวก หมายถึงโทนสีแดง และมีคา b เทากับ 19.93 โดย b ท่ีมีคาเปนบวก หมายถึง
โทนสีเหลือง ดังนั้นแสดงวาขาวกลองมีสีออกแดงปนเหลือง ดานคุณภาพการหุงพบวาขาวกลองมี
คา optimum cooking time (OCT) เทากับ 18.67 คา water uptake ratio (WUR) เทากับ 1.79 คา 
length expansion ratio (LER) เทากับ 1.09 และ คา volume expansion ratio (VER) เทากับ 1.83 
สมบัติทางเคมีพบวาขาวกลองมีปริมาณความช้ืนเทากับ รอยละ 12.75 และมีกิจกรรมของ
เอนไซมไลเพส และปริมาณกรดไขมันอิสระ เทากับ 775.29 หนวย/กิโลกรัมขาวกลอง และรอยละ 
0.0176 ตามลําดับ  

การเกิดเจลาตินไนเซชันของขาวกลอง เม่ือวิเคราะหดวยวิธี differential scanning 
calorimetry (DSC) พบวาคา อุณหภูมิเร่ิมตน (onset temperature, To), กึ่งกลาง (peak temperature, 
Tp) และ สุดทาย (end temperature, Te) ของขาวกลอง มีคาเฉล่ียเทากับ 80.93, 81.13 และ 81.52 
องศาเซลเซียส ตามลําดับ และมี ∆H เทากับ 1.53 จูล/กรัม ดังตัวอยางแสดงในภาพท่ี 4.1 

 

 
ภาพท่ี 4.1 ตัวอยางเทอรโมแกรมการเกิดเจลาติไนเซชันของขาวกลอง 
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เม่ือวิเคราะหสมบัติทางเนื้อสัมผัส โดยวิธี Texture Profile Analysis (TPA) ดังภาพท่ี 4.2 
พบวาขาวกลองมีคา hardness เทากับ 9.41 นิวตัน, คา adhesiveness เทากับ -0.24 นิวตัน วินาที และ
คา cohesiveness เทากับ 0.33 ตามลําดับ (คา cohesiveness คํานวณไดจากพื้นท่ีซ่ึงเกิดแรงกดคร้ังท่ี
สองหารดวยพื้นท่ีจากแรงกดครั้งท่ีหนึ่ง) 
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ภาพท่ี 4.2 ตัวอยางลักษณะ texture profile ของขาวกลองหุงสุก  
 

 
ภาพท่ี 4.3 ตัวอยางกราฟการเปล่ียนแปลงสมบัติทางความหนืดของสตารชขาวกลองหุงสุก 
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ตารางท่ี 4.1 สมบัติทางเคมี กายภาพ และคุณภาพการหงุของขาวกลองตัวอยางควบคุม 
การวิเคราะห ปริมาณ 

1. คา L 57.32 ± 0.07 
2.  คา a 2.07 ± 0.01 
3.  คา b 19.93 ± 0.03 
4.  คา optimum cooking time (นาที) 18.7 ± 0.58 
5.  คา water uptake ratio 1.79 ± 0.01 
6.  คา length expansion ratio 1.09 ± 0.02 
7.  คา volume expansion ratio 1.83 ± 0.01 
8.  ปริมาณความช้ืน (รอยละ) 12.75 ± 0.14 
9.  กิจกรรมของเอนไซมไลเพส (หนวย/กิโลกรัมขาวกลอง) 775.29 ± 18.40 
10. ปริมาณกรดไขมันอิสระ (รอยละ)                0.0176 ± 0.00  
11. การเกิดเจลาติไนเซชัน  

onset temperature  (องศาเซลเซียส) 80.93 ± 0.50 
peak temperature (องศาเซลเซียส) 81.13 ± 0.55 
end temperature (องศาเซลเซียส) 81.52 ± 0.46  
∆H (จูล/กรัม) 1.53 ± 0.17 

12. เนื้อสัมผัส  
hardness (นิวตัน) 9.41 ± 1.14  
adhesiveness (นิวตัน วินาที) -0.24 ± 0.03 
cohesiveness (อัตราสวน) 

13. สมบัติดานความหนืด 
            peak viscosity (RVU) 
            breakdown (RVU) 
            final viscosity (RVU) 
            setback (RVU) 

0.33 ± 0.88 
 

              1735.00 ± 22.63 
              172.00 ± 14.14 
              3097.50 ± 12.02 
              1362.50 ± 10.61 
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4.2 การปรับปรุงเนื้อสัมผัสของขาวกลองโดยใชเอนไซมรวมกับไมโครเวฟ 
จากการศึกษาระดับความเขมขนของเอนไซมเซลลูเลสและระยะเวลาในการยอยเสนใยขาว

กลอง พบวาขาวกลองมีสมบัติทางดานเคมี กายภาพ และคุณภาพการหุง ดังตอไปน้ี 
 
4.2.1 สมบัติทางกายภาพ 
เม่ือระดับความเขมขนของเอนไซมหรือระยะเวลาในการยอยเพิ่มข้ึน ขาวกลองมีคาความ

สวาง (L) เพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) ดังแสดงในตารางที่ 4.2 โดยขาวกลองท่ีผาน
การยอยดวยเอนไซม ท่ีระดับความเขมขน 1.5, 3.5 และ 5.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีคา L เทากับ 61.24, 
63.50 และ 65.24 ตามลําดับ และท่ีเวลายอย 1, 2 และ 3 นาที มีคา L เทากับ 61.87, 63.06 และ 65.05 
ตามลําดับ เม่ือพิจารณาผลของปจจัยรวมระหวางระดับความเขมขนของเอนไซมและระยะเวลาใน
การยอยรวมกัน พบวาขาวกลองท่ีมีคาความสวางสูงท่ีสุด คือท่ีระดับความเขมขนเอนไซม 5.5 
มิลลิกรัม/มิลลิลิตรโดยใชเวลาในการยอย 3 นาที ซ่ึงมีคา L เทากับ 66.46 รองลงมาคือท่ีระดับความ
เขมขนเอนไซม 3.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตรโดยใชเวลาในการยอย 3 นาที มีคา L เทากับ 65.58 

คา a ของขาวกลอง มีคาเปนบวก แสดงออกถึงคาสีแดง โดยพบวาเม่ือระดับความเขมขน
ของเอนไซมเซลลูเลสหรือระยะเวลาในการยอยเพิ่มข้ึน คา a ของขาวกลองจะมีคาลดลงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) โดยมีคาอยูระหวาง 1.78 ถึง 1.67 เม่ือพิจารณาปจจัยรวมระหวางความ
เขมขนของเอนไซมและระยะเวลาในการยอย พบวาตัวอยางขาวกลองท่ีมีคา a หรือคาความเขมสี
แดงนอยท่ีสุด คือ ตัวอยางขาวกลองท่ีผานการยอยดวยระดับความเขมขนเอนไซม 5.5 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร โดยใชเวลาในการยอย 3 นาที มีคา a เทากับ 1.61  รองลงมาคือ การยอยดวยความเขมขน
เอนไซม 5.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เวลายอย 2 และ 1 นาที ความเขมขน 3.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เวลา
ยอย 3 และ 2 นาที และ ความเขมขน 1.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เวลายอย 3 นาที โดยมีคา a ลดลงไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ซ่ึงมีคาอยูระหวาง 1.73 ถึง 1.68 

คา b ของขาวกลอง มีคาเปนบวก แสดงออกถึงคาสีเหลือง โดยพบวาเม่ือระดับความเขมขน
ของเอนไซมเซลลูเลสหรือระยะเวลาในการยอยเพ่ิมข้ึน คา b ของขาวกลองจะมีคาลดลงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) เชนเดียวกัน โดยมีคาอยูระหวาง 18.20 ถึง 17.09 เม่ือพิจารณาปจจัยรวม
ระหวางความเขมขนของเอนไซมและระยะเวลาในการยอย พบวาตัวอยางขาวกลองท่ีมีคา b หรือคา
ความเขมสีเหลืองนอยท่ีสุด คือ ตัวอยางขาวกลองท่ีผานการยอยดวยระดับความเขมขนเอนไซม 5.5 
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร โดยใชเวลาในการยอย 3 นาที มีคา b เทากับ 16.62 รองลงมาคือ การยอยดวย
ระดับความเขมขนเอนไซม 3.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร โดยใชเวลาในการยอย 3 นาที ซ่ึงมีคา b เทากับ 
17.09 
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ตารางท่ี 4.2 คาสีของขาวกลองท่ีผานการยอยดวยเอนไซมเซลลูเลส  
ปจจัย คา L คา a คา b ∆E 

ความเขมขนของเอนไซม (มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)  
1.5 61.24c±1.52 1.78a±0.06 18.20a±0.50 4.30c ±1.58 
3.5 63.50b±1.79 1.72b±0.06 17.58b±0.63 6.63b±1.88 
5.5 65.24a±0.94 1.68c±0.05 17.15c±0.42 8.40a ±1.02 

เวลายอย (นาที)      
1 61.87c±2.14 1.78a±0.05 18.19a±0.51 4.90c±2.16 
2 63.06b±1.67 1.73b±0.05 17.65b±0.59 6.19b ±1.74 
3 65.05a±1.51 1.67c±0.07 17.09c±0.41 8.25a ±1.55 

ความเขมขนของเอนไซม (มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) x เวลายอย (นาที)   
1.5 x 1 59.62g±0.04 1.83a±0.04 18.62a±0.16 2.67h±0.06 
1.5 x 2 60.98f±0.11 1.79a±0.03 18.42b±0.15 3.98g±0.07 
1.5 x 3 63.11d±0.09 1.72b±0.01 17.56c±0.03 6.27e ±0.15 
3.5 x 1 61.49e±0.31 1.79a±0.04 18.42b±0.07 4.45f ±0.33 
3.5 x 2 63.42d±0.07 1.70b±0.01 17.22cd±0.06 6.69d ±0.08 
3.5 x 3 65.58b±0.34 1.68b±0.04 17.09e±0.05 8.75b±0.38 
5.5 x 1 64.50c±0.26 1.73b±0.01 17.54c±0.05 7.58c±0.21 
5.5 x 2 64.76c±0.21 1.70b±0.02 17.29d±0.13 7.91c±0.19 
5.5 x 3 66.46a±0.02 1.61c±0.02 16.62f±0.09 9.73a ±0.06 

หมายเหตุ 1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวต้ัง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 

 
คาความแตกตางของสีรวมเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุม (∆E) พบวาขาวกลองมีคา 

∆E เพิ่มข้ึน เม่ือระดับความเขมขนของเอนไซมเซลลูเลสและระยะเวลาในการยอยเพิ่มข้ึน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) โดยขาวกลองมีผานการยอยดวยเอนไซมมีคา ∆E อยูระหวาง 2.67 - 
9.73  ซ่ึงการท่ีขาวกลองมีคาความสวางเพ่ิมข้ึนและคา a และ b ลดลง เม่ือระดับความเขมขนของ
เอนไซมเซลลูเลสและระยะเวลาในการยอยเพิ่มข้ึน เปนผลจากสารสีหรือรงควัตถุท่ีปนอยูบริเวณช้ัน
รําขาวของขาวกลองถูกปลดปลอยออก โดยสารสีหรือรงควัตถุท่ีอยูบริเวณช้ันรําขาวนี้จะมีสีตางๆ 
เชน น้ําตาลออน น้ําตาลแก น้ําตาลมวง และนํ้าตาลจนเกือบดํา (อรอนงค, 2550) ดังนั้นเม่ือความ
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เขมขนของเอนไซมและระยะเวลาในการยอยเพิ่มข้ึน ทําใหระดับการยอยของเซลลูโลสในช้ันรํา
ขาวเพิ่มข้ึนและสงผลใหสารสีหรือรงควัตถุเหลานี้ถูกปลดปลอยมากข้ึน เมล็ดขาวจึงมีสีขาวสวาง
มากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Lamberts et al. (2007) พบวาเม่ือกําจัดชั้นน้ํามันรําขาวออก 
เมล็ดขาวมีคา a และ b ลดลง ขณะท่ีคา L เพิ่มข้ึน 

  
4.2.2 คุณภาพการหุง  
ขาวกลองท่ีผานการยอยดวยเอนไซมเซลลูเลสจะมีคา OCT ลดลงเม่ือเทียบกับขาวกลอง

ปกติ (control) โดยพบวาคา OCT ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) เม่ือระดับความเขมขน
ของเอนไซมเพ่ิมข้ึน แตระยะเวลาในการยอยไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงคา OCT  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P>0.05) แสดงดังตารางท่ี 4.3 โดยมีคา OCT อยูระหวาง 17.2 – 15.6 นาที เม่ือพิจารณา
ระดับความเขมขนของเอนไซมและระยะเวลาในการยอยรวมกัน พบวาเม่ือความเขมขนของ
เอนไซมและระยะเวลายอยเพิ่มข้ึน คา OCT จะลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) โดยคา 
OCT ท่ีนอยท่ีสุด คือตัวอยางขาวกลองท่ีผานการยอยดวยระดับเอนไซม 5.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร โดย
ใชเวลาในการยอย 3 นาที ซ่ึงมีคา OCT เทากับ 15.3 นาที รองลงมาคือ การยอยดวยความเขมขน
เอนไซม 5.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เวลาการยอย 2 และ 1 นาที, ความเขมขน 3.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 
เวลายอย 3 และ 2 นาที คา OCT คือ คาท่ีแสดงระยะเวลาการสุกจนถึงแกนกลางของเมล็ดขาว ซ่ึง
ขาวท่ีสุกท่ัวท้ังเมล็ด เม่ือนํามาบดจะตองไมพบไตหรือเม็ดแปงแข็งอยูตรงกลาง (สุรศักดิ์, 2550) 
โดยคา OCT ท่ีลดลง เกิดจากการท่ีเสนใยเซลลูโลสบริเวณช้ันรําขาวถูกยอยดวยเอนไซมเซลลูเลส 
เพราะเสนใยชนิดนี้เปนเสนใยประเภทที่ไมดูดซับน้ํา ดังนั้นเม่ือถูกยอยจึงทําใหน้ําสามารถ
แพรกระจายเขาสูช้ันสตารชของเมล็ดขาวไดดีข้ึน เมล็ดขาวจึงสุกเร็วข้ึน และมีคา OCT ลดลง 
(Juliano and Bechtel, 1985) นอกจากนี้ยังสงผลใหคา WUR หรือ คาความสามารถในการดูดซับน้ํา
ของเมล็ดขาวเพ่ิมข้ึน (ตารางท่ี 4.3) พบวาขาวกลองท่ีผานการยอยดวยเอนไซมเซลลูเลสจะมีคา 
WUR เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับขาวกลองปกติ (control) โดยพบวาคา WUR เพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P≤0.05) เม่ือระดับความเขมขนของเอนไซมเพิ่มข้ึน แตระยะเวลาในการยอยไมมีผลตอการ
เปล่ียนแปลงคา WUR  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยมีคา WUR อยูระหวาง 1.93 – 1.89 
เม่ือพิจารณารวมกันระหวางระดับความเขมขนของเอนไซมและระยะเวลาในการยอย พบวาเม่ือ
ความเขมขนของเอนไซมและระยะเวลายอยท่ีใชเพิ่มข้ึน คา WUR จะเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P≤0.05) โดยคา WUR ท่ีมากท่ีสุด คือตัวอยางขาวกลองท่ีผานการยอยดวยระดับเอนไซม 5.5 
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร โดยใชเวลาในการยอย 3 นาที ซ่ึงมีคา WUR เทากับ 1.94 รองลงมาคือ การยอย
ดวยความเขมขนเอนไซม 5.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เวลายอย 2 และ 1 นาที, ความเขมขน 3.5 
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มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เวลายอย 3, 2 และ 1 นาที โดยมีคา WUR ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P>0.05) เม่ือเทียบกับกับขาวกลองท่ีผานการยอยดวยระดับเอนไซม 5.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ที่
ใชเวลาในการยอย 3 นาที คา WUR เปนดัชนีสําหรับบงช้ีคุณภาพการหุงท่ีสําคัญ เพราะคา WUR ท่ี
เพิ่มข้ึน แสดงถึงขาวท่ีมีความนุมเพิ่มข้ึน (Mohapatra and Bal, 2006) 

คา LER หรือ อัตราสวนการยืดตัวของขาวกลอง (ตารางท่ี 4.3) พบวามีคาเพิ่มข้ึนอยางไม
แตกตางทางสถิติ (P>0.05) เม่ือระดับความเขมขนหรือระยะเวลาในการยอยเพิ่มข้ึน โดยคา LER อยู
ระหวาง 1.09 – 1.11 แตเม่ือพิจารณาระหวางระดับความเขมขนของเอนไซมและระยะเวลายอย
รวมกัน พบวาคา LER ของขาวกลองมีคาเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) เม่ือระดับความ
เขมขนของเอนไซมและระยะเวลาการยอยเพิ่มข้ึน โดยคา LER ท่ีมากท่ีสุด พบในตัวอยางขาวกลอง
ท่ีผานการยอยดวยระดับเอนไซม 5.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร โดยใชเวลาในการยอย 3 นาที ซ่ึงมีคา LER 
เทากับ 1.12 รองลงมาคือ การยอยดวยความเขมขนเอนไซม 5.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เวลาการยอย 2 
และ 1 นาที ความเขมขน 3.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เวลาการยอย 3, 2 และ 1 วินาที และความเขมขน 
1.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เวลาการยอย 3 นาที โดยมีคา LER ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P>0.05) เม่ือเทียบกับขาวกลองท่ีผานการยอยดวยระดับเอนไซม 5.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ท่ีใชเวลา
ในการยอย 3 นาที  
 คา VER หรือ อัตราสวนการขยายปริมาตรของขาวกลอง (ตารางท่ี 4.3) พบวามีคาเพิ่มข้ึน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) เม่ือระดับความเขมขนของเอนไซมหรือระยะเวลาในการยอย
เพิ่มข้ึน โดยมีคาอยูในชวง 2.00 – 2.06 จากการพิจารณาอิทธิพลรวมกันระหวางระดับความเขมขน
เอนไซมและระยะเวลาในการยอย พบวาขาวกลองมีคา VER เพิ่มข้ึนเม่ือระดับความเขมขนเอนไซม
และระยะเวลาในการยอยเพิ่มข้ึน ขาวกลองมีคา VER สูงท่ีสุด คือตัวอยางขาวกลองท่ียอยดวยระดับ
ความเขมขนเอนไซม 5.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เวลายอย 3 และ 2 นาที รองลงมาคือท่ีระดับความ
เขมขนเอนไซม 3.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เวลายอย 3 และ 2 วินาที แตเม่ือเทียบกับตัวอยางขาวกลองท่ี
มีคา VER สูงท่ีสุดแลว พบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)  

สําหรับคา LER และ VER ท่ีเพิ่มข้ึน เปนผลสืบเนื่องจากการท่ีเสนใยเซลลูโลสถูกกําจัด 
เพราะเสนใยเซลลูโลสนอกจากจะขัดขวางการดูดซึมน้ําแลว ยังขัดขวางการขยายตัวอยางอิสระของ
เมล็ดขาวขณะหุงตม ดังนั้นเม่ือกําจัดเสนใยเซลลูโลสในช้ันรําขาวออก เม็ดแปงในเมล็ดขาวจึง
สามารถขยายตัวไดมากข้ึน (Mohapatra and Bal, 2006)  
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ตารางท่ี 4.3 คุณภาพการหุงของขาวกลองท่ีผานการยอยดวยเอนไซมเซลลูเลส  

ปจจัย 
optimum 

cooking time 
(นาที) 

water 
uptake ratio 

length 
expansion 

ratio 

volume 
expansion 

ratio 

ความเขมขนของเอนไซม  (มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) 
1.5 17.2a±0.40 1.89b±0.01 1.09±0.01 2.00c±0.03 
3.5 16.0b±0.50 1.91ab±0.02 1.10±0.01 2.04b±0.04 
5.5 15.6b±0.50 1.93a±0.03 1.11±0.01 2.02a±0.02 

เวลายอย (นาที) ns     
1 16.4±0.88 1.90±0.02 1.10±0.01 2.01c±0.04 
2 16.3±0.87 1.90±0.03 1.10±0.01 2.04b±0.04 
3 16.0±0.87 1.92±0.03 1.11±0.01 2.06a±0.02 

ความเขมขนของเอนไซม (มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) x เวลายอย (นาที) 
1.5 x 1 17.3a±0.58 1.88b±0.02 1.09b±0.01 1.98d±0.01 
1.5 x 2 17.3a±0.58 1.89b±0.01 1.09b±0.02 1.99d±0.01 
1.5 x 3 17.0ab±0.58 1.89b±0.02 1.10ab±0.00 2.03c±0.01 
3.5 x 1 16.3bc±0.58 1.89ab±0.01 1.10ab±0.02 1.99d±0.03 
3.5 x 2 16.0cd±0.00 1.90ab±0.03 1.10ab±0.01 2.06abc±0.01 
3.5 x 3 15.7cd±0.58 1.93ab±0.03 1.11ab±0.01 2.07ab±0.01 
5.5 x 1 15.7cd±0.58 1.93ab±0.02 1.10ab±0.01 2.05bc±0.03 
5.5 x 2 15.7cd±0.58 1.92ab±0.05 1.11ab±0.02 2.08a±0.01 
5.5 x 3 15.3d±0.58 1.94a±0.02 1.12a±0.01 2.08a±0.01 

หมายเหตุ 1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวต้ัง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 

  2. ns หมายถึง ขอมูลในแนวต้ังไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
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ตารางท่ี 4.4 อุณหภูมิการเกิดเจลาติไนเซชันของขาวกลองท่ีผานการยอยดวยเอนไซมเซลลูเลส 

ปจจัย 
onset 

temperature 
(C๐) 

peak  
temperature 

(C๐) 

end 
temperature

(C๐) 

∆H 
 (J/g) 

ความเขมขนของเอนไซม (มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)   
1.5 74.06a±4.33 74.34a±4.29 74.77a±4.19 0.88a±1.46 
3.5 67.55b±5.09 67.80b±5.14 68.25b±5.22 0.42a±0.29 
5.5 61.32c±3.57 61.54c±3.57 62.04c±3.63 1.63a±1.24 

เวลายอย (นาที)      
1 70.96a±7.37 71.18a±7.40 63.05a±4.91 0.88a±1.26 
2 68.60a±5.61 68.90a±5.68 64.34a±1.41 0.71a±0.76 
3 63.38b±5.73 63.61b±5.72 58.72b±2.25 1.35a±1.49 

ความเขมขนของเอนไซม  (มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)  x เวลายอย (นาที)  
1.5 x 1 77.81a±0.38 77.97a±0.38 78.22a±0.40 0.34a±0.08 
1.5 x 2 74.36ab±4.73 74.83ab±4.57 75.49ab±4.19 0.35a±0.24 
1.5 x 3 70.02bc±3.18 70.23bc±3.22 70.60bc±3.27 1.96a±2.66 
3.5 x 1 72.61ab±1.93 72.95ab±2.12 73.56ab±2.52 0.25a±0.19 
3.5 x 2 67.98bcd±3.73 68.17bcd±3.70 68.42bcd±3.58 0.35a±0.27 
3.5 x 3 62.07de±0.02 62.29de±0.06 62.76de±0.09 0.67a±0.33 
5.5 x 1 62.46de±4.89 62.62de±4.90 63.05de±4.91 2.05a±1.94 
5.5 x 2 63.46cde±1.09 63.70cde±1.19 63.34cde±1.41 1.43a±1.09 

          5.5 x 3 58.05e±2.35 58.30e±2.35 58.72e±2.25 1.42a±1.50 
หมายเหตุ 1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวต้ัง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 

 
จากตารางท่ี 4.4 แสดงอุณหภูมิ onset (เร่ิมตน), peak (กึ่งกลาง) และ end (สุดทาย) ของขาว

กลอง เม่ือวิเคราะหดวยวิธี Differential Scanning Calorimeter (DSC) พบวาอุณหภูมิเร่ิมตน, 
กึ่งกลาง และสุดทายของขาวกลองมีคาลดลง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) เม่ือระดับความ
เขมขนของเอนไซมหรือระยะเวลาในการยอยเพิ่มข้ึน เม่ือพิจารณาปจจัยรวมระหวางระดับความ
เขมขนของเอนไซมและระยะเวลาในการยอย พบวาเม่ือระดับความเขมขนของเอนไซมและ
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ระยะเวลาในการยอยเพิ่มข้ึน อุณหภูมิเร่ิมตน, กึ่งกลาง และสุดทายของขาวกลองลดลงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) โดยมีคาอยูระหวาง 77.81-58.05, 77.97-58.30 และ 78.22-58.72 องศา
เซลเซียส ตามลําดับ และคา ∆H ของขาวกลองเพ่ิมข้ึน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยมี 
มีคาสวนใหญต่ํากวา 1.43 จูล/กรัม ซ่ึงโดยเฉล่ียคา ∆H ของขาวกลองท่ีผานการยอยดวยเอนไซมมี
คานอยกวาขาวกลองควบคุม ซ่ึงมีคา ∆H เทา 1.53 จูล/กรัม (ตารางท่ี 4.1) และสามารถเกิดเจลไดท่ี
อุณหภูมิต่ําลงเม่ือผานการดัดแปรเนื้อสัมผัส 

การเกิดเจลาติไนเซชันเปนการทําลายโครงสรางผลึกภายในเม็ดสตารชโดยการใหความ
รอนแกเม็ดสตารชในสภาวะท่ีมีน้ําอยางเพียงพอ โมเลกุลน้ําจะแพรเขาไปในสวนอสัณฐาน 
(amorphous) ของเม็ดสตารชไดกอน ทําใหพันธะไฮโดรเจนระหวางสายโมเลกุลสตารชในสวน 
อสัณฐานออนแอลง (ศันสนีย, 2548) จากผลการทดลองพบวา ความเขมขนและเวลาการยอยดวย
เอนไซมเซลลูเลสตอขาวกลองตัวอยางทดลองมีผลตอ อุณหภูมิเร่ิมตน (onset temperature, Togel) 
อุณหภูมิสูงสุด (peak temperature, Tpgel) และอุณหภูมิสุดทาย (end temperature, Tegel) ในการเกิด 
เจลาติไนเซชันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) แตไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ของพลังงานเอนทาลป (enthalpy, /∆Hgel) (P>0.05) ผลการทดลองพบวา เม่ือเพิ่มระดับความเขมขน
ของเอนไซมเซลลูเลสและเวลายอย อุณหภูมิเร่ิมตน อุณหภูมิสูงสุด และอุณหภูมิในการเกิดเจลาติ
ไนเซชันมีคาลดลง เนื่องจาก เอนไซมเซลลูเลสไดยอยเซลลูโลสซ่ึงเปนเสนใยท่ีไมดูดน้ําออกไป ทํา
ใหแปงขาวกลองท่ีไดสามารถดูดซึมน้ําเขาไปในโมเลกุลสตารชไดมากข้ึน เนื่องจากโมเลกุลน้ําแพร
เขาไปในสวนอสัณฐานของเม็ดสตารชไดมาก จึงทําใหความเสถียรของโครงรางผลึกลดลง การเกิด
เจลาติไนเซชันจึงเกิดข้ึนไดดี (Kaletunc and Breslauer, 2003)  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Zhou 
et al. (2002) โดยศึกษาสมบัติของเจลาติไนเซชันในแปงขาวชนิดตาง ๆ พบวา ขาวท่ีผานการขัดสี
ในระดับท่ีมากข้ึนมีอุณหภูมิเริ่มตน อุณหภูมิสูงสุด และอุณหภูมิในการเกิดเจลาติไนเซชันลดลง  ซ่ึง
นอกจากเสนใยเซลลูโลสที่ขัดขวางการดูดน้ําเขาไปในโมเลกุลของสตารชแลว สวนประกอบอ่ืน ๆ 
ในขาวท่ีมีผลตอการดูดซึมน้ําเชน โปรตีน และไขมันบางชนิดก็สงผลใหการเกิดเจลาติไนเซชันใน
ขาวแตกตางกันดวยเชนกัน โดยโปรตีนท่ีสามารถจับโมเลกุลน้ําไดดีจะจับกับโมเลกุลของน้ําเอาไว 
ทําใหน้ําท่ีจะแพรเขาไปสูสวนอสัณฐานของโมเลกุลสตารชลดลง ขณะที่ไขมันขัดขวางการดูดน้ํา
เขาไปในโมเลกุลของสตารช จึงทําใหน้ําเขาไปในโมเลกุลของสตารชไดนอยลง (Siswoyo and 
Morita, 2003)โดยการยอยดวยเอนไซมเซลลูเลสและการใหความรอนดวยไมโครเวฟทําให
สารประกอบท่ีขัดขวางการแพรของนํ้าเขาไปในโมเลกุลสตารชลดลง  
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ตารางท่ี 4.5 สมบัติดานความหนืดของขาวกลองท่ีผานการยอยดวยเอนไซมเซลลูเลส  

ปจจัย 
peak viscosity 

(RVU) 
breakdown 

(RVU) 
final viscosity 

(RVU) 
setback 
(RVU) 

ความเขมขนของเอนไซม  (มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) 
1.5 1621.50a±66.12 109.50a±11.88 2792.00a±70.99 1170.50a±56.40 
3.5 1474.33b±50.42 75.33a±9.73 2563.00b±94.33 1088.67a±67.60 
5.5 1406.50c±67.74 71.17b±17.22 2419.83c±32.22 1013.33b±55.88 

เวลายอย (นาที)      
1 1550.67a±103.60  90.00a±16.11 2637.17a±174.42 1086.50a±105.48 
2 1504.83a±125.00 93.17a±22.69 2604.67a±203.66 1099.83a±94.18 
3 1446.83a±87.42 72.83b±23.07 2533.00b±144.35 1086.17a±74.57 

ความเขมขนของเอนไซม (มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) x เวลายอย (นาที) 
1.5 x 1 1677.00a±38.18 110.50a±3.54 2830.00a± 49.50 1153.00ab±87.68 
1.5 x 2 1635.50ab±64.35 117.50a±13.44 2840.50a± 3.54 1205.00a±67.88 
1.5 x 3 1552.00bc±7.07 100.50ab±14.85 2705.50b±13.44 1153.50ab±6.36 
3.5 x 1 1500.00cd±18.38 81.50bc±2.12 2637.50bc±14.85 1137.50ab±3.54 
3.5 x 2 1500.00cd±66.47 81.50bc±2.12 2583.50c±45.96 1083.50abc±20.51 
3.5 x 3 1423.00de±7.07 63.00c±2.83 2468.00d±110.36 1045.00bc±117.38 
5.5 x 1 1475.00cde±57.98 78.00bc±2.83 2444.00d±21.21 969.00c±79.20 
5.5 x 2 1379.00e±60.81 80.50bc±24.75 2390.00d±31.11 1011.00bc±29.70 
5.5 x 3 1365.50e±40.31 55.00c±8.49 2425.50d±27.58 1060.00abc±12.73 

หมายเหตุ 1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวต้ัง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 

  2. ns หมายถึง ขอมูลในแนวต้ังไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 

การวิเคราะหสมบัติดานความหนืดของขาวกลอง ตารางที่ 4.5  คา peak viscosity, 
breakdown, final viscosity และ setback ของขาวกลอง เม่ือวิเคราะหดวยเคร่ือง Rapid Visco 
Analyzer พบวาเม่ือระดับความเขมขนของเอนไซมหรือระยะเวลาในการยอยเพิ่มข้ึน คา peak 
viscosity, breakdown, final viscosity และ setback ของขาวกลองมีคาลดลงอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P≤0.05) คา peak viscosity คือคาความหนืดสูงสุด เกิดจากเม็ดสตารชดูดน้ําและไดรับความ
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รอนทําใหเกิดการพองตัว สงผลใหคาความหนืดเพ่ิมข้ึนจนถึงจุดสูงสุด เกิดเจลาติไนเซชัน กอนท่ี
เม็ดสตารชจะแตกตัวแลวมีผลใหคาความหนืดลดลงจนถึงจุดตํ่าสุด โดยคา breakdown คือ คาความ
แตกตางระหวางคาความหนืดสูงสุดและคาความหนืดต่ําสุด จากน้ันเคร่ือง RVA จะทําใหอุณหภูมิ
ในระบบลดตํ่าลง ทําใหสตารชสามารถเกิดอันตรกิริยา (interaction) กันอยางตอเนื่อง และจัดเรียง
ตัวเปนโครงรางผลึก ความหนืดจึงเพิ่มข้ึนอีกคร้ังจนเกิดความหนืดสูงสุด หรือคา final viscosity 
(ศันสนีย, 2548) ขณะท่ีคา setback คือ ผลตางของความหนืดสุดทายและความหนืดตํ่าสุด โดยการ
คืนตัวเกิดหลังจากการเกิดเจลาติไนเซชันของสตารชแลวเกิดการเรียงตัวใหมของสตารช หลังจากท่ี
อุณหภูมิของสารละลายสตารชลดลง (สุรศักดิ์, 2550) 

เม่ือพิจารณาปจจัยรวมระหวางระดับความเขมขนของเอนไซมและระยะเวลาในการยอย 
พบวาเม่ือระดับความเขมขนของเอนไซมและระยะเวลาในการยอยเพิ่มข้ึนคา peak viscosity, 
breakdown, final viscosity และ setback ของขาวกลองมีคาลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
โดยมีคาอยูระหวาง 1677.00 - 1365.50, 117.50-55.00, 2830.00-2390.00 และ 1205.00-969.00 RVU 
ตามลําดับ สมบัติดานความหนืดของขาวกลองใชเปนดัชนีเพื่อแสดงถึงการพองตัวและการเกิดเจลา
ติไนเซชันของสตารชขาวกลอง โดยคา peak viscosity, breakdown, final viscosity และ setback  ท่ี
ลดลงเมื่อระดับความเขมขนของเอนไซมและเวลายอยเพิ่มข้ึน อาจเปนผลมาจากการใชเอนไซม
เซลลูเลสรวมกับการใหความรอนดวยไมโครเวฟทําใหภายในเม็ดสตารชสูญเสียโครงรางท่ีแข็งแรง 
เนื่องจากสารประกอบเชิงซอนระหวางอะไมโลสและไขมันไดชวยรักษาโครงสรางภายในเม็ด
สตารช (Chung et. al., 2003) ทําใหเม็ดสตารชพองตัวไดอยางรวดเร็วและเกิดเจลาติไนเซชันไดดี 
จึงไดคา peak viscosity และ breakdown ลดลงเม่ือระดับความเขมขนของเอนไซมและเวลายอย
เพิ่มข้ึน นอกจากนั้นความรอนจากไมโครเวฟทําใหเมมเบรนที่หุมเม็ดสตารชแตกออกและมี
โมเลกุลของอะไมโลสหลุดออกมา (นิธิยา, 2549) เม่ืออุณหภูมิของระบบลดตํ่าลง สงผลใหคา final 
viscosity และ setback ซ่ึงเปนคาท่ีเกิดจากการเรียงตัวกันใหมของโมเลกุลอะไมโลสของขาวกลองท่ี
ผานการยอยดวยเอนไซมรวมกับใหความรอนดวยไมโครเวฟมีคาลดลง (กลาณรงคและเก้ือกูล, 
2550)  
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4.2.3 สมบัติทางดานเนื้อสัมผัส 
คา hardness หรือ ความแข็ง ซ่ึงเปนคาท่ีบงช้ีปริมาณแรงท่ีตองใชกดขาวสุกลงไประหวาง

ฟนที่เค้ียวครั้งแรกของขาวกลองท่ีผานการยอยดวยเอนไซมเซลลูเลส มีคาลดลงอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P≤0.05) ดังแสดงในตารางท่ี 4.6 เม่ือระดับความเขมขนของเอนไซมเพิ่มข้ึน แตระยะเวลาใน
การยอยท่ีเพิ่มข้ึนไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงของคาความแข็ง (P>0.05) เม่ือพิจารณารวมกัน
ระหวางระดับความเขมขนของเอนไซมและระยะเวลาในการยอย พบวาเม่ือระดับความเขมขนของ
เอนไซมและระยะเวลาในการยอยเพ่ิมข้ึนความแข็งมีคาลดลง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
โดยมีคาอยูระหวาง 9.06 – 7.34 นิวตัน และพบวาขาวกลองท่ีผานการยอยดวยเอนไซมมีคาความ
แข็งนอยกวาขาวกลองควบคุม  ซ่ึงมีคาความแข็ง เทากับ 9.41 นิวตัน 

คา adhesiveness หรือ คาความเหนียวติดกัน ซ่ึงบงช้ีปริมาณแรงท่ีตองการใชแยกขาวหุงสุก
ท่ีเหนียวติดฟนขณะรับประทาน ของขาวกลองท่ีผานการยอยดวยเอนไซมเซลลูเลส มีคาเพิ่มข้ึน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) เม่ือระดับความเขมขนของเอนไซมเพิ่มข้ึน แตระยะเวลาในการ
ยอยท่ีเพิ่มข้ึน ไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงของคา adhesiveness (P>0.05) เม่ือพิจารณาปจจัยรวม
ระหวางระดับความเขมขนของเอนไซมและระยะเวลาในการยอย พบวาเม่ือระดับความเขมขนของ
เอนไซมและระยะเวลาในการยอยเพิ่มข้ึนทําใหคา adhesiveness เพ่ิมข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P≤0.05) โดยมีคาอยูระหวาง (-0.29) กับ (-0.36) นิวตัน วินาที และพบวาขาวกลองท่ีผานการยอย
ดวยเอนไซมมีคา adhesiveness  มากกวาขาวกลองควบคุม ซ่ึงมีคา adhesiveness  เทากับ -0.24 นิว
ตัน วินาที 

คา cohesiveness หรือ คาความเกาะติดกัน ซ่ึงบงช้ีปริมาณแรงภายในท่ีทําใหขาวหุงสุกเกาะ
ติดกัน กอนท่ีจะถูกตัดขาดจากกันดวยแรงกดและกัดของฟน ของขาวกลองท่ีผานการยอยดวย
เอนไซมเซลลูเลส มีเพิ่มข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) เม่ือระดับความเขมขนของเอนไซม
เพิ่มข้ึน แตระยะเวลาในการยอยท่ีเพิ่มข้ึน ไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงของคา cohesiveness (P>0.05) 
เม่ือพิจารณาปจจัยรวมระหวางระดับความเขมขนของเอนไซมและระยะเวลาในการยอย พบวาเม่ือ
ระดับความเขมขนของเอนไซมและระยะเวลาในการยอยเพิ่มข้ึนคา cohesiveness มีคาเพิ่มข้ึน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) โดยมีคาอยูระหวาง 0.34 – 0.52 และพบวาขาวกลองท่ีผานการยอย
ดวยเอนไซมมีคา cohesiveness มากกวาขาวกลองควบคุม ซ่ึงมีคา cohesiveness เทากับ 0.33    
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ตารางท่ี 4.6 สมบัติทางดานเนื้อสัมผัสของขาวกลองท่ีผานการยอยดวยเอนไซมเซลลูเลส 
ปจจัย hardness 

(นิวตนั) 
adhesiveness 
(นิวตนั วินาที) 

cohesiveness  
(อัตราสวน) 

ความเขมขนของเอนไซม (มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)  
1.5 8.83a ±1.13 -0.30b±0.05 0.35b±0.44 
3.5 8.10ab±1.47 -0.33ab±0.07 0.42ab±0.38 
5.5 7.55b±1.03 -0.34a±0.03 0.48a±0.50 

เวลายอย (นาที)     
1 8.38 a ±1.40 -0.31 a ±0.06 0.39 a ±0.41 
2 8.18 a ±1.22 -0.33 a ±0.05 0.41 a ±0.50 
3 7.95 a ±1.35 -0.33 a ±0.05 0.43 a ±0.41 

ความเขมขนของเอนไซม  (มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)  x เวลายอย (นาที)  
1.5 x 1 9.06a±0.94 -0.29b±0.06 0.34b±0.06 
1.5 x 2 8.78ab±1.15 -0.31ab±0.03 0.36b±0.05 
1.5 x 3 8.62ab±1.38 -0.31ab±0.04 0.36b±0.02 
3.5 x 1 8.27ab±1.73 -0.32ab±0.07 0.41ab±0.03 
3.5 x 2 8.11ab±1.42 -0.33ab±0.08 0.42ab±0.05 
3.5 x 3 7.89ab±1.42 -0.33ab±0.06 0.42ab±0.03 
5.5 x 1 7.72ab±1.26 -0.33ab±0.04 0.46ab±0.04 
5.5 x 2 7.60ab±0.78 -0.35ab±0.02 0.47ab±0.03 
5.5 x 3 7.34b±1.08 -0.36a±0.03 0.52a±0.06 

หมายเหตุ 1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวต้ัง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 

 
 จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาเนื้อสัมผัสของขาวกลองนุมข้ึนเม่ือผานการยอยดวย
เอนไซมเซลลูเลส เนื่องจากเซลลูโลสซ่ึงเปนโฮโมพอลิแซ็กคาไรดสายตรงของน้ําตาลกลูโคสที่เปน
องคประกอบของผนังเซลลพืชถูกยอยดวยเอนไซม โดยเซลลูโลสจะรวมตัวอยูกับพวกลิกนินและมี
ผลใหเมล็ดขาวมีความเหนียวและความแข็งแตกตางกัน (นิธิยา, 2549) ดังนั้นเม่ือเซลลูโลสท่ีอยู
บริเวณผิวช้ันนอกของเมล็ดขาวถูกยอย ความแข็งของขาวกลองจึงลดลงและสงผลใหขาวมีความ
เหนียวนุมเพิ่มข้ึน Mohapatra and Bal (2006) ไดศึกษาผลของระดับการขัดสีตอลักษณะเนื้อสัมผัส
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ของขาว พบวาเม่ือระดับการขัดสีเพิ่มข้ึนขาวมีคา hardness ลดลง และคา adhesiveness และ 
cohesiveness เพ่ิมข้ึน ซ่ึงเปนผลจากการท่ีเสนใยในชั้นรําขาวถูกขัดสีออกไป คา hardness หรือ คา
ความแข็ง เปนดัชนีสําคัญท่ีใชบงบอกคุณภาพการหุงของขาว (Meullenet et al., 1998) ซ่ึงโดยท่ัวไป
แลวผูบริโภคจะไมนิยมรับประทานขาวกลองหุงสุกท่ีมีเนื้อสัมผัสแข็ง (Zhao et al., 2007)  
 

4.2.4 สมบัติทางเคมี 
ปริมาณความช้ืนของขาวกลองท่ีผานการยอยดวยเอนไซมมีคาเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (P≤0.05) ดังแสดงในตารางท่ี 4.7 เม่ือระดับความเขมขนของเอนไซมหรือระยะเวลาในการยอย
เพิ่มข้ึน ซ่ึงใหผลสอดคลองกับการพิจารณาระดับความเขมขนและระยะเวลาในการยอยรวมกัน 
พบวาเม่ือระดับความเขมขนของเอนไซมและระยะเวลาในการยอยเพิ่มข้ึน ปริมาณความช้ืนของขาว
กลองจะเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) โดยมีคาอยูในชวงรอยละ 14.49 – 17.37 ซ่ึง
ปริมาณความชื้นท่ีเพ่ิมข้ึนนี้ ใหผลสอดคลองกับคา WUR ท่ีเพ่ิมข้ึน เพราะเม่ือขาวมีการดูดซึมน้ํา
เพ่ิมข้ึน ปริมาณน้ําท่ีอยูภายในเมล็ดขาวจะเพิ่มข้ึน ดังนั้นปริมาณความชื้นของขาวกลองจึงเพิ่มข้ึน 
(Mohapatra and Bal, 2006) 

ปริมาณกรดไขมันอิสระของขาวกลองท่ีผานการยอยดวยเอนไซมเซลลูเลส พบวามีคา
ลดลงอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) เม่ือระดับความเขมขนของเอนไซมหรือระยะเวลาใน
การยอยเพิ่มข้ึน (ตารางท่ี 4.6) เม่ือพิจารณาอิทธิพลของปจจัยรวมระหวางระดับความเขมขนของ
เอนไซมและระยะเวลาในการยอย พบวาเม่ือระดับความเขมขนของเอนไซมและระยะเวลาในการ
ยอยเพิ่มข้ึน ปริมาณกรดไขมันอิสระของขาวกลองมีคาลดลง (P>0.05) โดยมีคาอยูระหวางรอยละ 
0.0138 - 0.0116 กรดไขมันอิสระท่ีพบในขาวกลองเกิดจากการยอยของ ไตรกลีเซอไรด ท่ีอยูในช้ัน
รําขาว ซ่ึงในช้ันรําขาวนี้จะประกอบดวยสวนท่ีเปนไขมันรอยละ 16-20 คิดเปน ไตรกลีเซอไรด รอย
ละ 80-90 โดยกรดไขมันอิสระท่ีพบสวนใหญ ไดแก ปาลมิติก, ปาลมิโตลติก, สเตียริก, โอเลอิก 
และ ลิโนเลอิก (Aibara et al., 1985) ดังนั้นเม่ือช้ันรําขาวถูกยอยดวยเอนไซมเซลลูเลส จึงทําให
น้ํามันบางสวนถูกกําจัดออกไป และสงผลใหปริมาณกรดไขมันอิสระมีแนวโนมลดลง 

ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิเคราะหคา lipase activity พบวาคา lipase activity มีแนวโนม
ลดลง อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) เม่ือระดับความเขมขนของเอนไซมหรือระยะเวลาใน
การยอยเพิ่มข้ึน โดยขาวกลองมีคา lipase activity อยูระหวาง 637.07-661.99 หนวย/กิโลกรัมขาว
กลอง เม่ือพิจารณาระดับความเขมขนของเอนไซมรวมกับระยะเวลาในการยอย พบวาคา lipase 
activity ของขาวกลอง ลดลง อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) เชนกัน เนื่องจากการยอยดวย
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เอนไซมเซลลูเลสไปทําลายโครงสรางช้ันตางๆของขาวกลอง ทําใหเอนไซมไลเพสซ่ึงอยูในเยื่อหุม
เมล็ดถูกทําลายไปดวย (ศิริมา, 2547) 

 
ตารางท่ี 4.7 สมบัติทางเคมีของขาวกลองท่ีผานการยอยดวยเอนไซมเซลลูเลส 

ปจจัย 
ปริมาณความชื้น  

(รอยละ) 
ปริมาณกรดไขมัน
อิสระ (รอยละ) 

lipase activity  
(หนวย/กิโลกรัมขาวกลอง) 

ความเขมขนของเอนไซม  
(มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) 

 

1.5 15.47c±0.79 0.0131a±0.0013 654.64a ±23.16 
3.5 16.15b±0.99 0.0125a±0.0014 646.48a ±6.481 
5.5 16.35a±0.87 0.0119a±0.0012 641.02a ±15.954 

เวลายอย (นาที)  
1 15.03c±0.41 0.0128a±0.0014 653.52a ±17.17 
2 15.92b±0.33 0.0125a±0.0015 646.19a ±23.18 
3  17.02a±0.58 0.0121a±0.0012 642.42a ±16.26 

ความเขมขนของเอนไซม  (มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) x เวลายอย (นาที)   
1.5 x 1 14.49e±0.06 0.0138a±0.0000 661.99a ±17.92 
1.5 x 2 15.64c±0.10 0.0130a±0.0017 654.52a ±36.57 
1.5 x 3 16.27b±0.13 0.0126a±0.0017 647.39a ±18.08 
3.5 x 1 15.23d±0.06 0.0126a±0.0017 653.71a ±17.69 
3.5 x 2 15.79c±0.17 0.0127a±0.0016 642.93a ±18.26 
3.5 x 3 17.42a±0.23 0.0121a±0.0016 642.80a ±17.96 
5.5 x 1 15.36d±0.01 0.0121a±0.0016 644.85a ±18.02 
5.5 x 2 16.33b±0.08 0.0119a±0.0016 641.13a ±17.92 
5.5 x 3 17.37a±0.04 0.0116a±0.0000 637.07a ±18.09 

หมายเหตุ 1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวต้ัง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 
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 4.2.5 การเปล่ียนแปลงโครงสรางของเมล็ดขาว 
จากการศึกษาระดับความเขมขนของเอนไซมเซลลูเลสและระยะเวลาในการยอย เม่ือนํา

เมล็ดขาวกลองท่ีผานการยอยดวยเอนไซมเซลลูเลสท่ีระดับความเขมขนตางๆ สังเกตการ
เปล่ียนแปลงโดยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning Electron Microscope : 
SEM) ท่ีกําลังขยาย 50 ไมโครเมตรพบวา เมล็ดขาวกลองมีการเปล่ียนแปลงโดยผิวของเมล็ดขาว
กลองถูกยอยมากข้ึน เม่ือระดับความเขมขนของเอนไซมเซลลูเลสและระยะเวลาในการยอยเพิ่มข้ึน 
เม่ือเทียบกับตัวอยางขาวกลองควบคุม ผิวของเมล็ดขาวกลองดัดแปรจะมีลักษณะท่ีขรุขระมากกวา 
เนื่องจากเอนไซมเซลลูเลสไดยอยเซลลูโลสท่ีอยูในช้ันเยื่อหุมผลของเมล็ดขาว ซ่ึงเนื้อเยื่อช้ันนี้จะอยู
ชั้นนอกสุด มีความหนาประมาณ 10 ไมครอน ทําหนาท่ีหอหุมผลภายใน ประกอบดวยผนังเซลล
เสนใย 6 ช้ัน และมีสารสีหรือรงควัตถุปนอยู (อรอนงค, 2550) อีกท้ังความรอนจากไมโครเวฟจึง
สงผลใหผิวของเมล็ดขาวมีลักษณะท่ีเปนรูพรุน โดยเฉพาะท่ีระดับความเขมขนของเอนไซมสูงข้ึน 
สังเกตไดวาผิวนอกของเมล็ดขาวมีการหลุดลอกออกบางสวน และสามารถมองเห็นเสนใยช้ันในได
ชัดเจนข้ึน ดังแสดงในภาพท่ี 4.4  
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a)   

b)    

c)    

d)     
ภาพท่ี 4.4 ลักษณะผิวของเมล็ดขาวกลองเม่ือถูกยอยดวยเอนไซม a) ขาวกลองควบคุม b) ระดับ  

   เอนไซม 1.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร, c) ระดับเอนไซม 3.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และ d.) ระดับ  
   เอนไซม 5.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เวลาในการยอย 1-3 นาที ตามลําดับ 
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4.2.6 คุณภาพดานประสาทสัมผัส 
จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยวิธี 9-point hedonic scale test โดยใชผูทดสอบ

จํานวน 50 คน ไดผลดังตารางท่ี 4.8 พบวาขาวกลองท่ีผานการยอยดวยระดับความเขมขนเอนไซม
และเวลายอยตางๆ  

ดานความชอบสี ผูทดสอบใหคะแนนความชอบไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P>0.05) โดยมีคาความชอบอยูในชวง 6.5 – 7.0 (ชอบเล็กนอย - ชอบปานกลาง)  

ดานกล่ินรส ผูทดสอบใหคะแนนความชอบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
โดยขาวกลองท่ีผานการยอยดวยเอนไซมเซลลูเลสที่ระดับความเขมขน 3.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เวลา 
3 นาที มีคะแนนความชอบสูงสุด เทากับ 6.6 (ชอบเล็กนอย)  

ดานความนุม ผูทดสอบใหคะแนนความชอบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
อยูในชวง 5.0 - 6.5 (บอกไมไดวาชอบหรือไม - ชอบเล็กนอย) โดยตัวอยางขาวกลองท่ีไดรับ
คะแนนดานความนุมสูงท่ีสุดคือ ขาวกลองท่ีผานการยอยดวยระดับความเขมขนเอนไซม 1.5 
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เวลา 3 นาที มีคะแนนเทากับ 6.5 (ชอบเล็กนอย) รองลงมาคือ ระดับความเขมขน
เอนไซม 1.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เวลา 1 นาที และความเขมขน 3.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เวลา 3 นาที 
มีคะแนนเทากับ 6.1 (ชอบเล็กนอย) ซ่ึงเม่ือเทียบกับขาวกลองท่ีมีคะแนนความชอบดานความนุมสูง
ท่ีสุด พบวาคะแนนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)  

ดานความเหนียว ผูทดสอบใหคะแนนความชอบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P≤0.05) โดยอยูในชวง 5.4 -6.4 (บอกไมไดวาชอบหรือไม - ชอบเล็กนอย) ซ่ึงตัวอยางขาวกลองท่ี
ไดรับคะแนนความชอบดานความเหนียวสูงท่ีสุดคือ ระดับความเขมขนเอนไซม 1.5 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร เวลา 1 นาที มีคะแนนเทากับ 6.4 รองลงมาคือขาวกลองท่ีผานการยอยดวยระดับความ
เขมขนเอนไซม 1.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เวลา 2 และ 3 นาที และความเขมขนเอนไซม 3.5 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร เวลา 3 นาที ซ่ึงมีคะแนนอยูในชวง 6.0 – 6.2 ซ่ึงเม่ือเทียบกับตัวอยางขาวกลองที่มีคะแนน
ความชอบดานความเหนียวสูงท่ีสุด พบวาไดคะแนนความชอบไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P>0.05)  

ดานเนื้อสัมผัส ผูทดสอบใหคะแนนความชอบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P≤0.05) โดยมีคะแนนอยูในชวง 5.5 - 6.6 (บอกไมไดวาชอบหรือไม - ชอบเล็กนอย) โดยตัวอยาง
ขาวกลองท่ีผูบริโภคใหคะแนนความชอบดานเนื้อสัมผัสสูงท่ีสุดคือ ความเขมขนเอนไซม 1.5 
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เวลา 1 และ 3 นาที รองลงมาคือ ขาวกลองท่ียอยดวยระดับความเขมขนเอนไซม 
3.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เวลา 3 นาที ซ่ึงเม่ือเทียบกับตัวอยางขาวกลองท่ีไดคะแนนดานเนื้อสัมผัสสูง
ท่ีสุดแลว พบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)  
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ดานความชอบรวม ผูทดสอบใหคะแนนความชอบรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P≤0.05)  อยูในชวง 5.7 -6.7 (บอกไมไดวาชอบหรือไม - ชอบเล็กนอย) โดยขาวกลองท่ี
ผูบริโภคใหคะแนนความชอบรวมมากท่ีสุดคือ ความเขมขนเอนไซม 1.5 กรัม/มิลลิลิตร เวลา 1 และ 
3 นาที มีคะแนนเทากับ 6.7 รองลงมาคือ ขาวกลองท่ีผานการยอยดวยระดับความเขมขนเอนไซม 
3.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เวลา 3 นาที มีคะแนนเทากับ 6.5 ซ่ึงเม่ือเทียบกับตัวอยางขาวกลองท่ีได
คะแนนดานความชอบรวมสูงท่ีสุดแลว พบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
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ตารางที่ 4.8 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของขาวกลองหุงสุกที่ผานการยอยดวยเอนไซมเซลลูเลส  

ความเขมขนของเอนไซม   
(มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)   

x เวลายอย (นาที) 

ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส 

สี ns กลิ่นรส ความนุม ความเหนียว เนื้อสัมผัส ความชอบ
รวม 

1.5 x 1 6.92±1.03 6.65±1.31 a 6.16±1.31 a     6.37±1.10 a 6.48±0.99 a 6.71±0.89 a 

1.5 x 2 6.75±1.15 6.27±1.41 abc 5.76±1.57 abc 5.98±1.15 bc 6.07±1.32 bc 6.19±1.26 c 

1.5 x 3 6.66±1.14 6.23±1.24 c 5.46±1.58 cd 5.63±1.49 cd 5.83±1.48cd 5.94±1.33cd 

3.5 x 1 6.60±1.30 6.50±1.19 abc 5.23±1.76 d 5.52±1.50 d 5.65±1.52d 5.78±1.52d 

3.5 x 2 6.75±1.22 6.37±1.27 abc 5.95±1.62 ab 5.94±1.53 bc 6.13±1.44bc 6.30±1.39 bc 
3.5 x 3 6.69±1.05 6.61±1.02 ab 6.04±1.64 ab 6.26±1.34 ab 6.41±1.29 ab 6.54±1.29 ab 
5.5 x 1 6.53±1.10 6.21±1.30 c 5.70±1.64 bc 5.88±1.45 cd 5.98±1.39cd 6.09±1.31 c 
5.5 x 2 6.64±1.21 6.37±1.13 abc 5.65±1.58 bc 5.88±1.45 cd 5.97±1.45cd 6.14±1.33 c 

5.5 x 3 6.85±1.19 6.42±1.29 abc 5.72±1.60 bc 5.88±1.41 cd 6.08±1.45bc 6.19±1.32 c 

ตัวอยางควบคุม 6.63±1.02 6.37±1.32ab 5.50±1.63 cd 5.73±1.29 cd 5.80±1.32cd 6.04±1.18 cd 

หมายเหตุ   1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง อักษรที่แตกตางกันบงบอกถึงสิ่งทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

   2. ns หมายถึง สิ่งทดลองไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

54 
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4.2.7 ความเขมขนของเอนไซมและระยะเวลาการยอยท่ีเหมาะสมในการดัดแปรเนื้อสัมผัส
ของขาวกลอง 

จากการศึกษาระดับความเขมขนของเอนไซมเซลลูเลสและระยะเวลาในการยอยเซลลูโลส
ของขาวกลอง สรุปไดวาเม่ือระดับความเขมขนของเอนไซมและระยะเวลาในการยอยเพิ่มข้ึน 
เซลลูโลสบริเวณรําขาวช้ันในจะถูกยอยเพิ่มข้ึน และสงผลใหขาวกลองมีคุณภาพดีข้ึน โดยขาวกลอง
ท่ีผานการยอยดวยเอนไซมเซลลูเลสที่ระดับความเขมขน 5.5 และ 3.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ดวยเวลา 
3 นาที เปนตัวอยางขาวกลองท่ีมีคุณภาพสูงท่ีสุด เนื่องจากเม่ือพิจารณาสมบัติดานเคมี กายภาพ และ
คุณภาพการหุง พบวาขาวกลองมีคาความสวาง (L) สูงและมีคาความเขมสีนอย จึงสงผลใหเมล็ดขาว
มีลักษณะท่ีขาวสวางมากข้ึน นอกจากนี้ขาวกลองยังมีคา LER, VER และ WUR สูงท่ีสุด และมีคา 
OCT นอยท่ีสุด ซ่ึงสงผลใหคุณภาพการหุงของขาวกลองดีท่ีสุด แมวาการใชเอนไซมเซลลูเลสที่ระ
ดับความเขมขน 5.5 และ 3.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ดวยเวลา 3 นาที ขาวกลองจะมีสมบัติทางเคมี 
กายภาพ และคุณภาพการหุงไมแตกตางกัน (P>0.05) แตเม่ือพิจารณาผลการทดสอบทางประสาท
สัมผัส พบวาคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสของขาวกลองท่ียอยดวยระดับความเขมขน
เอนไซม 3.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสท่ีสูงกวาอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P≤0.05) ดังนั้นจึงเลือกใชเอนไซมเซลลูเลสท่ีระดับความเขมขน 3.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 
เวลา 3 นาที ในการยอยเสนใยเซลลูโลสของขาวกลอง 
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4.3 วิธีการผลิตขาวกลองหุงสุกเร็วท่ีเหมาะสม 
จากการศึกษากระบวนการหุงสุกเร็วขาวกลองดวยวิธี soak-boil-dry พบวาการแชขาวกลอง

ท่ีอุณหภูมิหองจนกระท่ังไดความช้ืนรอยละ 30 ใชเวลาในการแช 5 ช่ัวโมง เม่ือนําขาวกลองตมใน
น้ําเดือดท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส อัตราสวนขาวตอน้ําเทากับ 1:5 พบวาใชระยะเวลาตม 7 ±1
นาที ขาวกลองจึงจะมีความช้ืนรอยละ 50 จากน้ันจึงนําขาวกลองท่ีผานการตมมาลดอุณหภูมิดวยน้ํา
เย็น 5 องศาเซลเซียส กอนนําไปอบดวยเตาอบลมรอนท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส จนขาวกลองมี
ความช้ืนสุดทายประมาณรอยละ 10 พบวาใชระยะเวลาในการอบแหงขาวกลอง 60 นาที ดังภาพที่
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ภาพท่ี 4.5 กราฟการลดความช้ืน (moisture reduction curve) ของขาวกลองท่ีผานกระบวนการหุง 

   สุกเร็วดวยวิธี soak-boil-dry 
 
การศึกษากระบวนการหุงสุกเร็วขาวกลองดวยวิธี dry heat treatment โดยนําตัวอยางขาว

กลองอบท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เวลา 10 นาที เพื่อใหเมล็ดขาวเกิดรอยแตก ซ่ึงจะทําใหเมล็ด
ขาวดูดซึมน้ําไดดีข้ึน จากนั้นนําขาวกลองตมในนํ้าเดือดท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส อัตราสวน
ขาวตอน้ําเทากับ 1:5 พบวาใชระยะเวลาตม 8±1 นาที ขาวกลองจึงจะมีความช้ืนรอยละ 50 แลวจึงนํา
ขาวกลองท่ีผานการตมมาลดอุณหภูมิดวยน้ําเย็น 5 องศาเซลเซียส กอนนําไปอบดวยเตาอบลมรอน
ท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส จนขาวกลองมีความช้ืนสุดทายประมาณรอยละ 10 พบวาใชระยะเวลา
ในการอบแหงขาวกลอง 65 นาที ดังภาพท่ี 4.6 
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ภาพท่ี 4.6 กราฟการลดความช้ืน (moisture reduction curve) ของขาวกลองท่ีผานกระบวนการหุง 

   สุกเร็วดวยวิธี dry heat treatment 
 

เม่ือนําขาวกลองหุงสุกเร็วท้ัง 2 วิธี วิเคราะหสมบัติทางดานกายภาพ คุณภาพการหุง เนื้อ
สัมผัส เคมี และการทดสอบทางประสาทสัมผัส ใหผลดังตอไปนี้ 

 
4.3.1 สมบัติทางกายภาพ 
คาสีของขาวกลอง (ตารางที่ 4.9) พบวาขาวกลองท่ีผานกระบวนการหุงสุกเร็วมีคาความ

สวาง (L) ลดลง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) เม่ือเทียบกับตัวอยางขาวกลองควบคุม โดยขาว
กลองควบคุมมีคาความสวางสูงสุด เทากับ 57.32 รองลงมาคือขาวกลองหุงสุกเร็วดวยวิธี dry heat 
treatment และ soak-boil-dry ซ่ึงมีคาความสวาง เทากับ 52.54 และ 47.56 ตามลําดับ ซ่ึงการท่ีขาว
กลองหุงสุกเร็วดวยวิธี dry heat treatment มีคาความสวางสูงกวาวิธี soak-boil-dry เนื่องจากใน
ระหวางการอบแหงเมล็ดขาวดวยอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เวลา 10 นาที มีผลใหเมล็ดขาวเกิด
รอยแตกบริเวณผิว ดังนั้นเม่ือตมในน้ําเดือดทําใหน้ําแทรกเขาสูเมล็ดไดมากข้ึน เมล็ดขาวจึงมีการ
ขยายตัวจนเกิดปริแตกถึงแกนกลางท่ีมีสีขาว (รัตนวดีและอรวรรณ, 2547; พรทิพยและคณะ, 2550) 
เม่ือนํามาวัดคาความสวางจึงมีคาสูงกวาเมล็ดขาวท่ีหุงสุกเร็วดวยวิธี soak-boil-dry 

คา a และคา b หรือ คาสีแดงและสีเหลือง พบวาขาวกลองท่ีผานกระบวนการหุงสุกเร็วมีคา 
a และคา b ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) เม่ือเทียบกับตัวอยางขาวกลองควบคุม โดยขาว
กลองควบคุมมีคา a และคา b สูงท่ีสุด เทากับ 2.07 และ 19.93 รองลงมาคือขาวกลองหุงสุกเร็วดวย
วิธี dry heat treatment และ soak-boil-dry ซ่ึงมีคา a เทากับ 1.66 และ 1.24 ตามลําดับ และคา b 
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เทากับ 11.90 และ 9.81 ตามลําดับ การวิเคราะหคา ∆E พบวาขาวกลองหุงสุกเร็วดวยวิธี soak-boil-
dry มีคา ∆E สูงกวาวิธี dry heat treatment อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) แสดงวาขาวกลองหุง
สุกเร็วดวยวิธี soak-boil-dry มีการเปล่ียนแปลงของคาสีรวมมากกวาวิธี dry heat treatment เม่ือ
เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุม จากการเปล่ียนแปลงคาสีดังกลาวแสดงวาขาวกลองท่ีผานการหุงสุก
เร็วมีลักษณะปรากฏดานสีท่ีเขมข้ึน โดยขาวกลองหุงสุกเร็วดวยวิธี soak-boil-dry มี คา a และ b 
นอยกวาวิธี dry heat treatment เนื่องจากวิธี soak-boil-dry ขาวกลองเกิดการสูญเสียสารสีในระหวาง
กระบวนการแชน้ํา โดยรงควัตถุท่ีพบในขาวกลองสวนใหญ ไดแก แอนโธไซยานิน (อรอนงค, 
2550) ซ่ึงสามารถละลายไดในน้ํา 
 
ตารางท่ี 4.9 คาสีของขาวกลองควบคุมและขาวกลองท่ีผานกระบวนการหุงสุกเร็วดวยวิธี soak-boil-    

      dry และ dry heat treatment 
ตัวอยาง L a b ∆E 

Soak-boil-dry 47.56c ±0.85 1.24c ±0.12 9.81c ±0.23 14.07a ±0.56 
Dry heat treatment 52.54b ±0.72 1.66b ±0.26 11.90b ±0.16 9.37b ±0.34  
Control 57.32a ±0.07 2.07a±0.01  19.93a±0.02  - 

หมายเหตุ 1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวต้ัง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 

  2. ns หมายถึง ขอมูลในแนวต้ังไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 
 4.3.2 คุณภาพการหุง 
 คุณภาพการหุงของขาวกลอง แสดงดังตารางท่ี 4.10 พบวา ขาวกลองหุงสุกเร็วดวยวิธี soak-
boil-dry และ dry heat treatment มีคา OCT, WUR, LER และ VER ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P>0.05) แตเม่ือเทียบกับตัวอยางขาวกลองควบคุม พบวาขาวกลองท่ีผานกระบวนการหุง
สุกเร็วท้ัง 2 วิธี มีคา WUR และ VER เพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) และคา OCT ลดลง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) สวนคา LER พบวาขาวกลองทุกตัวอยางทดลองไมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05)  เนื่องจากกระบวนการผลิตขาวดวยวิธีหุงสุกเร็วทําใหขาวกลอง
มีรอยแตกและรูพรุนเกิดข้ึนท่ัวท้ังเมล็ดขาว (Prasert and Suwannaporn, 2009) ดังนั้นเมล็ดขาวจึง
สามารถดูดซับน้ํา และขยายตัวไดมากข้ึน คา WUR, LER และ VER จึงเพิ่มข้ึน รวมท้ังสงผลใหเวลา
ในการหุงสุกของเมล็ดขาวลดลง ดังนั้นคา OCT จึงลดลง อาลักษณและพงษธร (2548) ไดศึกษาการ
ผลิตขาวกลองหุงสุกเร็วโดยใชอุณหภูมิและความดันระดับตาง ๆ พบวาขาวท่ีผานการตมในสภาวะ
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นําเดือดมีลักษณะปริและบานออก ทําใหพื้นที่ผิวของเมล็ดขาวสัมผัสกับน้ําเพิ่มมากข้ึน สงผลใหน้ํา
แพรเขาสูเมล็ดขาวไดมากข้ึน 
 
ตารางท่ี 4.10 คุณภาพการหงุของขาวกลองควบคุมและขาวกลองท่ีผานกระบวนการหุงสุกเร็วดวย 

        วิธี soak-boil-dry และ dry heat treatment 
ตัวอยาง OCT WUR LERns VER 

Soak-boil-dry 10.7b±0.58 1.91a±0.03 1.09±0.01 2.04a ±0.03 
Dry heat treatment 9.7b±0.58 1.93a±0.02 1.11±0.02 2.06a ±0.01 
Control 18.7a±0.58  1.80b±0.01 1.09 ±0.02 1.83b ±0.01 

หมายเหตุ 1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวต้ัง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 

  2. ns หมายถึง ขอมูลในแนวต้ังไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 

สมบัติดานความหนืดของขาวกลอง แสดงดังตารางท่ี 4.11  พบวาขาวกลองหุงสุกเร็วดวย
วิธี soak-boil-dry และ dry heat treatment มีคา peak viscosity, breakdown, final viscosity และ 
setback ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) แตเม่ือเทียบกับตัวอยางขาวกลองควบคุม 
พบวาขาวกลองท่ีผานกระบวนการหุงสุกเร็วท้ัง 2 วิธี มีคา peak viscosity, breakdown, final 
viscosity และ setback ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) เนื่องจากกระบวนการหุงสุกเร็วทํา
ใหเม็ดสตารชสามารถสูญเสียลักษณะโครงรางผลึก โมเลกุลน้ําจึงเขาไปทําปฏิกิริยากับหมูไฮดรอก
ซิล (-OH) ระหวางโมเลกุลอะไมโลสไดงาย ทําใหเมล็ดสตารชพองตัวไดงาย  และเกิดเจลาติไนเซ
ชันอยางสมบูรณ (Ozai-Durrani, 1948) นอกจากนี้ ไขมันซ่ึงเปนตัวยับยั้งการพองตัวของเม็ดสตารช 
โดยเปนเกราะปองกันไมใหน้ําแพรเขาสูสตารช เกิดเปนสารประกอบเชิงซอนกับโมเลกุลอะไมโลส 
จึงมีปริมาณส่ิงกีดขวางการดูดซึมน้ําของสตารชนอยลง เม็ดสตารชของขาวกลองหุงสุกเร็วจึงพอง
ตัวไดดีและเกิดลักษณะขนหนืดไดงายกวาตัวอยางขาวกลองควบคุม (Siswoyo and Morita, 2003) 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Prasert and Suwannaporn (2009) โดยพบวาสมบัติดานความหนืดของ
ขาวหุงสุกเร็วมีคานอยกวาขาวหุงสุกธรรมดา 
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ตารางท่ี 4.11 สมบัติดานความหนืดของขาวกลองควบคุมและขาวกลองท่ีผานกระบวนการหุงสุก 
     เร็วดวยวิธี soak-boil-dry และ dry heat treatment 

ตัวอยาง peak viscosity 
(RVU) 

breakdown 
(RVU) 

final viscosity 
(RVU) 

setback 
(RVU) 

Soak-boil-dry 1360.50b±13.44 -10.00b±1.41 2227.00c±5.66  866.50b±19.09 
Dry heat treatment 1339.50b±41.72 -5.50b±0.71 2276.50b±7.78  937.00b±33.94  
Control 1735.00a±22.63 172.00a±14.14  3097.50a±12.02 1362.50a±10.61 

หมายเหตุ 1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวต้ัง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 

  2. ns หมายถึง ขอมูลในแนวต้ังไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 
 4.3.3 สมบัติทางดานเนื้อสัมผัส 

สมบัติทางดานเนื้อสัมผัสของขาวกลอง แสดงดังตารางท่ี 4.12 พบวาขาวกลองหุงสุกท่ีผาน
กระบวนการผลิตดวยวิธีหุงสุกเร็วท้ัง 2 ตัวอยางมีคาความแข็ง คาความเหนียวติดกัน และคาความ
เกาะติดกันลดลงอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) เม่ือเทียบกับตัวอยางขาวกลองควบคุมหุงสุก 
โดยขาวกลองหุงสุกเร็วท้ัง 2 วิธีและขาวกลองควบคุม มีคาความแข็งอยูระหวาง 8.34-9.41 นิวตัน 
คาความเหนียวติดกันอยูระหวาง (-0.21) กับ (-0.24) นิวตัน และคาความเกาะติดกันอยูระหวาง 0.33-
0.37 นิวตัน วินาที จากการวิเคราะหเนื้อสัมผัสดังตารางท่ี 4. แสดงใหเห็นวาขาวกลองท่ีผาน
กระบวนการหุงสุกเร็วมีลักษณะเนื้อสัมผัสท่ีนุมข้ึนเล็กนอยเม่ือเทียบกับตัวอยางขาวกลองควบคุม 
Rewthong et al. (2011) ศึกษาการผลิตขาวกลองหุงสุกเร็วดวยวิธีตาง ๆ พบวา ขาวกลองหุงสุกเร็วท่ี
ผานการเตรียมดวยการตมในน้ําเดือด สงผลใหอะไมโลสและอะไมโลเพกตินสายส้ันหลุดออกมา
จากเมล็ดขาว โดยอะไมโลสและอะไมโลเพกตินสงผลตอความแข็งและความเหนียวของขาวหุงสุก 
ตามลําดับ จึงทําใหขาวกลองหุงสุกเร็วท่ีได มีความแข็งและความเหนียวลดลง  
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ตารางท่ี 4.12 สมบัติทางดานเนื้อสัมผัสของขาวกลองควบคุมและขาวกลองท่ีผานกระบวนการหุง 
        สุกเร็วดวยวิธี soak-boil-dry และ dry heat treatment 
ตัวอยาง hardnessns 

(นิวตนั) 
Adhesiveness 
(นิวตนั วินาที) 

cohesivenessns 
 

Soak-boil-dry 9.07±1.82 -0.22ab±0.03 0.35 ±0.07 
       Dry heat treatment 8.34±1.55 -0.21b±0.03 0.37 ±0.08 

control 9.41±1.14 -0.24a ±0.03 0.33±0.04  
หมายเหตุ 1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวต้ัง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 
  2. ns หมายถึง ขอมูลในแนวต้ังไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 

 4.3.4 สมบัติทางเคม ี
สมบัติทางเคมีของขาวกลอง แสดงดังตารางท่ี 4.13 จากการปรับความชื้นของขาวกลองใน

ข้ันตอนการอบแหงของกระบวนการหุงสุกเร็วใหมีความช้ืนประมาณ รอยละ 10 จึงสงผลให
ความช้ืนของขาวกลองหุงสุกเร็วท้ัง 2 วิธี มีปริมาณความช้ืนนอยกวาขาวกลองควบคุม อยางมีอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) ปริมาณกรดไขมันอิสระ พบวาขาวกลองท่ีผานกระบวนการหุงสุกเร็ว
ท้ัง 2 วิธี มีปริมาณกรดไขมันอิสระลดลงอยางมีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) เนื่องจากใน
ระหวางกระบวนการผลิตขาวหุงสุกเร็วท่ีไดรับท้ังความรอนและความช้ืน โครงรางผลึกของอะ
ไมโลสในโมเลกุลสตารชจะถูกทําลาย เกิดเปนโครงรางผลึกข้ึนใหมกลายเปนสารประกอบเชิงซอน
ระหวางอะไมโลสและไขมัน (Prasert and Suwannaporn, 2009) ดังนั้นขาวกลองหุงสุกเร็วท้ัง 2 วิธี
จึงมีปริมาณกรดไขมันอิสระอยูระหวางรอยละ 0.0146 – 0.0150 ขณะท่ีตัวอยางขาวกลองควบคุมมี
ปริมาณกรดไขมันอิสระเทากับ รอยละ 0.176 
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ตารางท่ี 4.13 สมบัติทางเคมีของขาวกลองควบคุมและขาวกลองท่ีผานกระบวนการหุงสุกเร็วดวยวิธี  
        soak-boil-dry และ dry heat treatment 
ตัวอยาง ปริมาณความชื้น (รอยละ) ปริมาณกรดไขมันอิสระ (รอยละ) 

Soak-boil-dry 10.11 b ±0.13 0.0150ab±0.02 
Dry heat treatment 10.25 b ±0.13 0.0146b±0.02 
Control 12.28 a ±0.30 0.0176a±0.00 

หมายเหตุ 1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวต้ัง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 

  2. ns หมายถึง ขอมูลในแนวต้ังไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 
 4.3.5 การเปล่ียนแปลงโครงสรางของขาวกลอง 

จากการศึกษาการดัดแปรเนือ้สัมผัสขาวกลองดวยวิธีหุงสุกเร็ว 2 วธีิ คือวิธี dry heat 
treatment และวิธี soak-boil-dry สังเกตการเปล่ียนแปลงโดยกลองจุลทรรศนแบบสองกราด 
(Scanning Electron Microscope : SEM) ท่ีกําลังขยาย 50 ไมโครเมตรพบวาเมล็ดขาวกลองมีการ
เปล่ียนแปลงดงัภาพท่ี 4.7  
 

a)   b)  
ภาพท่ี 4.7 ลักษณะผิวของเมล็ดขาวกลองหงุสุกเร็ว a) วิธี dry heat treatment b) วิธี soak-boil-dry  
 
 จากภาพที่ 4.7 พบวาเมล็ดขาวกลองหุงสุกเร็ว ดวยวิธี dry heat treatment มีลักษณะผิวเหี่ยว
ยนข้ึนเล็กนอยเม่ือเทียบกับผิวของตัวอยางขาวกลองควบคุม เนื่องจากตัวอยางขาวกลองถูกอบดวย
อุณหภูมิสูงเพื่อใหมีความช้ืนรอยละ10 จึงทําใหเมล็ดขาวแหงและหดตัว ผิวดานนอกจึงมีลักษณะ
ยนเขาหากัน ขณะท่ีขาวกลองหุงสุกเร็วดวยวิธี soak-boil-dry พบวาเมล็ดขาวมีลักษณะผิวขรุขระ 
คลายถูกกัดเซาะและหลอมละลาย เนื่องจากวิธี soak-boil-dry เมล็ดขาวจะถูกแชน้ําเปนเวลานาน
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หลายช่ัวโมง จึงทําใหผิวของเมล็ดขาวเปอยยุยและหลุดลอกไดงายข้ึนเม่ือถูกตม รวมท้ังการแชขาว
จะทําใหเมล็ดขาวสามารถดูดซับน้ําไวไดเต็มท่ีและสามารถเกิดเจลไดดีข้ึนเม่ือเมล็ดขาวไดรับความ
รอน (อรสุดา, 2550) ในข้ันตอนการตมและการอบแหง โดยความรอนจะทําใหเม็ดสตารชบริเวณผิว
นอกของเมล็ดขาวเกิดการพองตัวและเจลาติไนเซชันข้ึน ดังนั้นหลังจากเมล็ดขาวแหงผิวดานนอก
จึงมีลักษณะคลายเจลและรอยแตกขรุขระกระจายท่ัวท้ังเมล็ด ซ่ึงทําใหเมล็ดขาวสามารถดูดซับน้ํา
ไดดีและเกิดการหุงสุกท่ีเร็วข้ึน  (พรทิพยและคณะ, 2550) แตในขณะเดียวกันถาหากเมล็ดขาวมีรอย
แตกท่ีมากเกินไปก็จะทําใหเมล็ดขาวสุกแตกบาน ไมเปนท่ีพึงประสงคของผูบริโภคได (วุฒิชัยและ
สุภาภรณ, 2548)  
 

4.3.6 คุณภาพดานประสาทสัมผัส 
การทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยวิธี 9-point hedonic scale test โดยใชผูทดสอบจํานวน 

50 คน แสดงดังตารางท่ี 4.14 พบวาขาวกลองหุงสุกเร็วดวยวิธี soak-boil-dry, วิธี dry heat treatment 
และขาวกลองควบคุม  ไดรับคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสดานสี กล่ินรส ความนุม ความ
เหนียว เนื้อสัมผัส และความชอบรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยไดรับ
คะแนนความชอบดานสี อยูระหวาง 6.62-6.77 (ชอบเล็กนอย) ดานกล่ินรส มีคะแนนอยูระหวาง 
6.62-6.65 (ชอบเล็กนอย) ดานความนุมมีคะแนนอยูระหวาง 5.81-6.08 (บอกไมไดวาชอบหรือไม
ชอบ-ชอบเล็กนอย) ดานเน้ือสัมผัสมีคะแนนอยูระหวาง 6.12-6.27(ชอบเล็กนอย) และดาน
ความชอบรวมมีคะแนนอยูระหวาง 6.12-6.42 (ชอบเล็กนอย)  
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ตารางที่ 4.14 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของขาวกลองหุงสุกที่ผานกระบวนการผลิตดวยวธิีหุงสุกเร็ว เปรียบเทียบกับขาวกลองควบคุม 

ตัวอยางขาวกลอง 
ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส 

สี ns กลิ่นรส ns ความนุม ns ความเหนียว ns เนื้อสัมผัส ns ความชอบรวมns 

Soak-boil-dry 6.77±1.21 6.62±0.89 5.81±1.49 5.92±1.19 6.12±1.17 6.12±0.99 

Dry heat treatment 6.62±1.09 6.65±1.01 6.08±1.12 6.04±1.18 6.27±1.00 6.19±0.89 

Control 6.62±1.20 6.62±1.02 5.96±1.28 6.31±1.12 6.23±1.30 6.42±1.13 

หมายเหตุ   1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง อักษรที่แตกตางกันบงบอกถึงสิ่งทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

   2. ns หมายถึง สิ่งทดลองไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 

64 
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4.3.7 วิธีการผลิตขาวกลองหุงสุกเร็วท่ีเหมาะสม 
 จากการศึกษาการผลิตขาวกลองหุงสุกเร็วดวยวิธี soak-boil-dry และ วิธี dry heat treatment 
สรุปไดวาขาวกลองท่ีผานการผลิตดวยวิธีการหุงสุกเร็วจะมีคุณภาพการหุงท่ีดีข้ึน เม่ือเทียบกับ
ตัวอยางขาวกลองควบคุม โดยขาวกลองหุงสุกเร็วท้ัง 2 วิธี มีคา OTC นอยกวา ขาวกลองควบคุม 2.0 
เทา แตเม่ือเปรียบเทียบระหวางวิธี soak-boil-dry และ วิธี dry heat treatment จากการพิจารณา 
สมบัติดานกายภาพ เคมี เนื้อสัมผัส และคุณภาพการหุง พบวาขาวกลองหุงสุกเร็วท้ัง 2 วิธี มีสมบัติ
ดานเคมี เนื้อสัมผัส และคุณภาพการหุงไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (P>0.05) ยกเวน
สมบัติดานกายภาพ ซ่ึงขาวกลองหุงสุกเร็วดวยวิธี dry heat treatment มีลักษณะปรากฏดานสีท่ีดีกวา 
ขาวกลองหุงสุกเร็วดวยวิธี soak-boil-dry รวมทั้งมีข้ันตอนในการเตรียมท่ีสะดวกมากกวาวิธี soak-
boil-dry เนื่องจากไมตองแชขาวกลองกอนนําไปหุงสุก ซ่ึงสามารถลดระยะเวลาการเตรียมลงไดถึง 
5 ช่ัวโมง ดังนั้นการผลิตขาวกลองหุงสุกเร็วดวยวิธี dry heat treatment จึงเปนวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
 
4.4 สมบัติของขาวกลองดัดแปรเนื้อสัมผัสท่ีผลิตโดยวิธีการใชเอนไซมรวมกับไมโครเวฟ และวิธีหุง
สุกเร็ว (Dry heat treatment) 
 จากการผลิตขาวกลองหุงสุกเร็วโดยวิธีการใชเอนไซมท่ีระดับความเขมขน 3.5 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร รวมกับไมโครเวฟท่ีระดับพลังงาน 850 วัตต เวลา 90 วินาที และการหุงสุกเร็ว ดวยวิธี Dry 
heat treatment เม่ือเปรียบเทียบสมบัติดานตางๆของขาวกลองดัดแปร พบวาไดผลดังตอไปนี้ 
 สมบัติทางกายภาพและคุณภาพการหุง (ตารางท่ี 4.15 ) ดานคาสี พบวา ขาวกลองดัดแปร
เนื้อสัมผัสโดยการใชเอนไซมรวมกับไมโครเวฟมีคาความสวาง (L) และคาสีเหลือง (b) สูงกวาขาว
กลองดัดแปรเน้ือสัมผัสโดยวิธีหุงสุกเร็ว แบบ dry heat treatment อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P≤0.05) สวนคาสีแดง (a) พบวาขาวกลองดัดแปรเนื้อสัมผัสท้ัง 2 วิธี มีคาสีแดงไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ดานคุณภาพการหุง พบวาขาวกลองดัดแปรเนื้อสัมผัสท้ัง 2 วิธี มี
คุณภาพการหุงไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ยกเวนคา OTC ซ่ึงพบวาขาวกลอง
ดัดแปรเน้ือสัมผัสโดยวิธีหุงสุกเร็ว แบบ dry heat treatment มีคา OCT นอยกวาขาวกลองดัดแปร
เนื้อสัมผัสโดยการใชเอนไซมรวมกับไมโครเวฟ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
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ตารางที่ 4.15 สมบัติทางกายภาพและคุณภาพการหุงของขาวกลองดัดแปรเนื้อสัมผัสโดยวิธีการใชเอนไซมรวมกับไมโครเวฟ และวิธีหุงสุกเร็ว  

 (dry heat treatment) 

วิธีการดัดแปรเนื้อสัมผัส 
ปริมาณ 

L ans b 
OCT 
(นาที) 

WURns LERns VERns 

เอนไซมและไมโครเวฟ 65.76a ±0.15 1.68 ±0.05 17.07a ±0.03 15.5a ±0.71 1.94 ±0.03  1.11 ±0.02 2.06 ±0.00  
หุงสุกเร็ว (dry heat treatment) 53.04b ±1.16 1.48 ±0.23 11.90b ±0.29 10.0b ±0.00 1.92 ±0.02 1.12 ±0.00  2.06 ±0.01 

หมายเหตุ   1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง อักษรที่แตกตางกันบงบอกถึงสิ่งทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

   2. ns หมายถึง สิ่งทดลองไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 
ตารางที่ 4.16 สมบัติดานเนื้อสัมผัสและความหนืดของขาวกลองดัดแปรเนื้อสัมผัสโดยวิธีการใชเอนไซมรวมกับไมโครเวฟ และวิธีหุงสุกเร็ว  

 (dry heat treatment) 

วิธีการดัดแปรเนื้อสัมผัส 
ปริมาณ 

hardnessns 
(นิวตัน) 

adhesivenessns 
(นิวตัน วินาที) 

cohesivenessns 
peak viscosityns 

(RVU) 
breakdownns 

(RVU) 
final viscosityns 

(RVU) 
setbackns 
(RVU) 

เอนไซมและไมโครเวฟ 7.45 ±0.51 -0.34 ±0.12  0.44 ±0.02  1423.00 ±7.07  63.00a ±2.83 2468.00 ±110.31 1045.00 ±117.38 
หุงสุกเร็ว (dry heat treatment) 8.79 ±1.40  -0.22 ±0.05  0.34 ±0.08  1339.50 ±41.72 -5.50b ±0.71 2276.50 ±7.78 937.00 ±33.94 

หมายเหตุ   1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง อักษรที่แตกตางกันบงบอกถึงสิ่งทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

   2. ns หมายถึง สิ่งทดลองไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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จากตารางท่ี 4.16 พบวาขาวกลองดัดแปรเนื้อสัมผัสโดยการใชเอนไซมรวมกับไมโครเวฟ
และขาวกลองดัดแปรเน้ือสัมผัสโดยวิธีหุงสุกเร็ว แบบ dry heat treatment มีสมบัติดานเนื้อสัมผัส 
(ความแข็ง ความเหนียวติดกัน และความเกาะติดกัน) และสมบัติดานความหนืด (peak viscosity, 
breakdown, final viscosity และ setback) ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 

ตารางท่ี 4.17 สมบัติทางเคมีของขาวกลองดัดแปรเนื้อสัมผัสโดยวิธีการใชเอนไซมรวมกับ   
 ไมโครเวฟ และวิธีหุงสุกเร็ว (dry heat treatment) 

วิธีการดัดแปรเนื้อสัมผัส 
ปริมาณ 

ความชื้น 
(รอยละ) 

กรดไขมันอิสระns 
(รอยละ) 

เอนไซมและไมโครเวฟ 17.29a ±0.11 0.0112 ±0.0000 
หุงสุกเร็ว (dry heat treatment) 10.26b ±0.18 0.0151 ±0.0019 

หมายเหตุ   1. เปรียบเทียบคาเฉล่ียตามแนวต้ัง อักษรที่แตกตางกันบงบอกถึงสิ่งทดลองมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 

   2. ns หมายถึง สิ่งทดลองไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 

สมบัติทางเคมี (ตารางท่ี 4.17) พบวาขาวกลองดัดแปรเนื้อสัมผัสโดยวิธีหุงสุกเร็ว แบบ Dry 
heat treatment มีปริมาณความชื้นนอยกวาขาวกลองดัดแปรเนื้อสัมผัสโดยการใชเอนไซมรวมกับ
ไมโครเวฟ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) สวนปริมาณกรดไขมันอิสระ พบวาขาวกลองดัดแปร
เนื้อสัมผัสท้ัง 2 วิธี มีปริมาณกรดไขมันอิสระ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 

สมบัติดานประสาทสัมผัส แสดงดังตารางท่ี 4.18 พบวาขาวกลองดัดแปรเนื้อสัมผัสโดย
การใชเอนไซมรวมกับไมโครเวฟมีคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสดานสี, ความนุม และ
ความชอบรวม สูงกวาขาวกลองดัดแปรเนื้อสัมผัสโดยวิธีหุงสุกเร็ว แบบ dry heat treatment อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) สวนคะแนนการยอมรับดานกล่ินรส, ความเหนียว และเนื้อสัมผัส 
พบวาขาวกลองดัดแปรเนื้อสัมผัสท้ัง 2 วิธี ไดคะแนนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P>0.05) 
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ตารางที่ 4.18 สมบัติดานประสาทสัมผัสของขาวกลองดัดแปรเนื้อสัมผัสโดยวิธีการใชเอนไซมรวมกับไมโครเวฟ และวิธีหุงสุกเร็ว (dry heat treatment) 

วิธีการดัดแปรเนื้อสัมผัส 
คะแนนการยอมรับ 

สี กลิ่นรสns ความนุม ความเหนียวns เนื้อสัมผัสns 
ความชอบ
รวม 

เอนไซมและไมโครเวฟ 7.27a ±1.08 6.73 ±0.96 6.96a ±1.31 6.46 ±1.21 6.69 ±1.16 7.08a ±1.06 
หุงสุกเร็ว (dry heat treatment) 6.62b ±1.10 6.65 ±1.02 6.08b ±1.13 6.04 ±1.18 6.27 ±1.00 6.19b ±0.90 
 หมายเหตุ   1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง อักษรที่แตกตางกันบงบอกถึงสิ่งทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

   2. ns หมายถึง สิ่งทดลองไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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ตารางท่ี 4.19 คุณคาทางโภชนาการของขาวกลองควบคุม ขาวกลองดดัแปรเนื้อสัมผัสโดยวิธีการใช 
     เอนไซมรวมกับไมโครเวฟ และวิธีหุงสุกเร็ว (dry heat treatment) 

องคประกอบ 

ตัวอยางควบคุม ดัดแปรเนื้อสัมผัส 
ดวยเอนไซมและ

ไมโครเวฟ 

ดัดแปรเนื้อสัมผัส 
ดวยวิธีหุงสุกเร็ว 

(dry heat treatment) 
 ปริมาณ (รอยละ)  

ความช้ืน 12.23B ± 0.41 16.22A ± 0.13 10.26C ± 0.18 
โปรตีน 6.31A ± 0.14 5.98A ± 0.07 5.55B ± 0.13 
ไขมัน 2.38A ± 0.25 0.82B ± 0.05 0.71B ± 0.07 
เถา 1.12A ± 0.16 0.48B ± 0.02 0.38B ± 0.06 
เสนใย 0.81A ± 0.10 0.44B ± 0.02 0.44B ± 0.06  
คารโบไฮเดรต 76.62B ± 0.54 75.64B ± 0.53 82.67A ± 0.01  
วิตามิน บี1 142.56A ± 0.41 120.62B ± 0.30 0.00C ± 0.00  

หมายเหตุ   เปรียบเทียบคาเฉล่ียตามแนวต้ัง อักษรที่แตกตางกันบงบอกถึงสิ่งทดลองมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 

 

ตารางท่ี 4.20 คุณคาทางโภชนาการของขาวกลองควบคุม ขาวกลองดดัแปรเนื้อสัมผัสโดยวิธีการใช 
     เอนไซมรวมกับไมโครเวฟ และวิธีหุงสุกเร็ว (dry heat treatment) หลังจากหุงสุก 

องคประกอบ 

ตัวอยางควบคุม ดัดแปรเนื้อสัมผัส 
ดวยเอนไซมและ

ไมโครเวฟ 

ดัดแปรเนื้อสัมผัส 
ดวยวิธีหุงสุกเร็ว 

(dry heat treatment) 

 ปริมาณ (รอยละ)  
ความช้ืนns 86.10 ± 2.88  89.88 ± 0.74  89.22 ± 1.54  
โปรตีน 2.08A ± 0.05 1.92B ± 0.02 1.50C ± 0.04  
ไขมัน 0.71A ± 0.07 0.25B ± 0.01 0.38B ± 0.04 
เถา 0.34A ± 0.05 0.16B ± 0.01 0.16B ± 0.02  
เสนใย 0.42A ± 0.05 0.21B ± 0.01 0.14B ± 0.02 
คารโบไฮเดรตns 10.36 ± 3.00  7.58 ± 0.78  8.62 ± 1.47  
วิตามิน บี1 54.60A ± 0.21  28.85B ± 0.18  0.00C ± 0.00   

หมายเหตุ   1. เปรียบเทียบคาเฉล่ียตามแนวต้ัง อักษรที่แตกตางกันบงบอกถึงสิ่งทดลองมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 

   2. ns หมายถึง สิ่งทดลองไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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คุณคาทางโภชนาการของขาวกลองกอนหุงสุก (ตารางท่ี 4.19) พบวาขาวกลองดัดแปรเนื้อ
สัมผัสโดยการใชเอนไซมรวมไมโครเวฟและขาวกลองดัดแปรเนื้อสัมผัสโดยวิธีหุงสุกเร็ว ดวยวิธี 
dry heat treatment มีคุณคาทางโภชนาการ ซ่ึงไดแก ปริมาณโปรตีน ไขมัน เถา เสนใย และวิตามินบี 
1 ลดลง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) เนื่องจากองคประกอบเหลานี้หลุดออกไปพรอมสวน
ของเยื่อหุมผล เยื่อหุมเมล็ด นิวเซลลัส ช้ันแอลิวโรน (อรอนงค, 2550) เม่ือขาวถูกยอยดวยเอนไซม
และความรอนจากไมโครเวฟ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Park et al. (2001) และ Mohapatra and 
Bal (2006) ท่ีพบวาเม่ือขาวถูกขัดสีช้ันแอลิวโรน เยื่อหุมผล และเยื่อหุมเมล็ดออก ปริมาณโปรตีน 
ไขมัน เถา และเสนใยของขาวมีปริมาณลดลง แตอยางไรก็ตามคุณคาทางโภชนาการท่ีลดลงของขาว
กลองดัดแปรเนื้อสัมผัสดวยการใชเอนไซมรวมกับไมโครเวฟยังอยูในระดับท่ียอมรับได เม่ือเทียบ
กับคุณคาทางโภชนาการของขาวกลองและขาวขัดขาวโดยท่ัวไป (กรมอนามัย, 2535) ขณะท่ีขาว
กลองดัดแปรเน้ือสัมผัสดวยวิธี dry heat treatment เกิดการสูญเสียคุณคาทางโภชนาการในระหวาง
การอบท่ีอุณหภูมิสูงและตมในนํ้าเดือด โดยเฉพาะวิตามินบี 1 ซ่ึงเกิดการสูญเสียท้ังหมดระหวาง
การแปรรูป เนื่องจากวิตามิน บี 1 เปนวิตามินที่ละลายไดในน้ําและถูกทําลายไดงายดวยความรอน 
(นิธิยา, 2549) 

หลังจากการหุงสุกแลว (ตารางท่ี 4.20) พบวาขาวกลองทุกตัวอยางทดลองมีคุณคาทาง
โภชนาการตาง ๆ ลดลง เม่ือเทียบกับขาวกลองกอนหุงสุก โดยขาวกลองดัดแปรเนื้อสัมผัสโดยการ
ใชเอนไซมรวมกับไมโครเวฟและขาวกลองดัดแปรเนื้อสัมผัสโดยวิธีหุงสุกเร็ว ดวยวิธี dry heat 
treatment มีคุณคาทางโภชนาการ นอยกวาตัวอยางขาวกลองควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P≤0.05)  
 ดังนั้นการผลิตขาวกลองดัดแปรเนื้อสัมผัสดวยการใชเอนไซมรวมกับไมโครเวฟ จึงเปนวิธี
ท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพราะนอกจากคุณคาทางโภชนาการแลว ขาวกลองดัดแปรเนื้อสัมผัสโดยการใช
เอนไซมรวมกับไมโครเวฟ มีสมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางประสาทสัมผัสดานสี, ความนุม 
และความชอบโดยรวมสูงกวาขาวกลองดัดแปรเนื้อสัมผัสโดยวิธีหุงสุกเร็ว แบบ dry heat treatment 
จึงเลือกขาวกลองดัดแปรเนื้อสัมผัสดวยการใชเอนไซมรวมกับไมโครเวฟ เพื่อศึกษาอายุการเก็บ
รักษาตอไป 
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4.5 การเปล่ียนแปลงคุณภาพของขาวกลองดัดแปรเนื้อสัมผัสในระหวางการเก็บรักษา 
 จากการนําขาวกลองท่ีผานการดัดแปรเนื้อสัมผัส โดยการยอยดวยเอนไซมเซลลูเลสระดับ
ความเขมขน 3.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เวลา 3 นาที และใหความรอนดวยไมโครเวฟที่ระดับพลังงาน 
850 วัตต เวลา 90 วินาที (Texture Modified Brown Rice : TMBR) และขาวกลองท่ีไมผานการดัด
แปร (control) บรรจุในถุงพอลิเอทิลีนชนิดเคลือบ (Aluminium laminated polyethylene : ALPET) 
และไมเคลือบอะลูมิเนียม (Non-laminated polyethylene : NLPET) โดยปดผนึกแบบธรรมดา 
(Normal : N) และแบบสุญญากาศ (Vacuum : V) เก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง และสุมตัวอยางทุก 1 
เดือน เปนเวลา 6 เดือน ไดผลดังตอไปนี้ 
 4.5.1 การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ 

พบวาขาวกลองมีการเปล่ียนแปลงสมบัติดานสีดังนี้ คา L ของขาวกลองท่ีไมผานการดัด
แปร (control) (ตารางท่ี 4.21) มีการเปลี่ยนแปลงอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) ระหวาง 4 
เดือน ของการเก็บรักษา แตในเดือนท่ี 5 และ 6 พบวา สภาวะการเก็บรักษามีผลใหคา L ลดลงอยางมี
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) โดยการปดผนึกแบบสุญญากาศทําใหขาวกลองมีคา L สูงกวา
การปดผนึกแบบธรรมดา แตชนิดของบรรจุภัณฑไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงของคา L อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) เม่ือพิจารณารวมระหวางชนิดของบรรจุภัณฑและสภาวะการเก็บ 
พบวาใหผลสอดคลองกันคือชวง 1 - 5 เดือน คา L ของขาวกลองทุกตัวอยางทดลองไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) แตในเดือนท่ี 6 พบวาขาวกลองท่ีบรรจุในถุงเคลือบอะลูมิเนียม
แบบสุญญากาศ มีคา L สูงท่ีสุด เทากับ 53.84 รองลงมาคือขาวกลองท่ีบรรจุในถุงไมเคลือบ
อะลูมิเนียมแบบสุญญากาศ ซ่ึงมีคา L เทากับ 53.74  

และจากการศึกษาการเปล่ียนแปลงคุณภาพดานสีของขาวกลองดัดแปรเนื้อสัมผัส ระหวาง
การเก็บรักษาในบรรจุภัณฑและสภาวะการบรรจุท่ีตางกัน พบวา ชนิดของบรรจุภัณฑและสภาวะ
การบรรจุไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงของคา L อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) (ตารางท่ี 4.22) 
แตเม่ือระยะเวลาในการเก็บรักษานานข้ึน พบวาคา L มีแนวโนมลดลง โดยสภาวะการเก็บรักษา
แบบสุญญากาศสามารถปองกันการเปล่ียนแปลงของคา L ไดดีกวาตัวอยางทดลองที่บรรจุใน
สภาวะธรรมดา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) จากการพิจารณาปจจัยรวมระหวางชนิดของ
บรรจุภัณฑและสภาวะการเก็บรักษา พบวาขาวกลองทุกตัวอยางทดลองมีการเปล่ียนแปลงคา L ท่ี
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) ระหวางการเก็บรักษา โดยมีคาลดลงตามระยะเวลาการ
เก็บรักษา และในแตละเดือนไมพบความแตกตางของคา L ของขาวกลองท่ีบรรจุในบรรจุภัณฑและ
สภาวะการบรรจุท่ีตางกัน (P>0.05) ในเดือนท่ี 6  พบวาขาวกลองมีคา L แตกตางอยางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติ (P≤0.05) โดยขาวกลองท่ีมีคา L สูง คือขาวกลองซ่ึงบรรจุในถุงไมเคลือบอะลูมิเนียมแบบ
สุญญากาศ และเคลือบอะลูมิเนียมแบบสุญญากาศ มีคา L เทากับ 62.79 และ 62.77ตามลําดับ  

และพบวาชนิดของบรรจุภัณฑไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงของคา a  (ตารางท่ี 4.23 และ 
ตารางท่ี 4.24) ในระหวางการเก็บรักษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) และสภาวะการเก็บรักษา
ไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงของคา a (P>0.05) ในระหวางการเก็บรักษาเม่ือพิจารณาปจจัยรวม
ระหวางชนิดของบรรจุภัณฑและสภาวะการเก็บรักษา พบวาในเดือนท่ี 1 ขาวกลองทุกตัวอยาง
ทดลองมีคา a  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) แตในเดือนท่ี 2 - 6 พบวาคา a ของ
ขาวกลองทุกตัวอยางทดลองมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) โดยขาวกลองท่ี
บรรจุแบบสุญญากาศมีการเปล่ียนแปลงของคาสี a นอยกวาการบรรจุแบบธรรมดา  

การวิเคราะหคา b พบวาขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปร (ตารางท่ี 4.25) และขาวกลองท่ีผาน
การดัดแปร (ตารางท่ี 4.26) ซ่ึงบรรจุในบรรจุภัณฑตางชนิดกันมีการเปล่ียนแปลงของคา b อยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) แตพบวาสภาวะการเก็บรักษามีผลตอการเปล่ียนแปลงของคา b อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) เม่ือพิจารณาปจจัยรวมระหวางชนิดของบรรจุภัณฑและระยะเวลาใน
การเก็บรักษา พบวาเม่ือระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มข้ึน คา b ของขาวกลองมีคาเพ่ิมข้ึนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) พบวาการเก็บรักษาโดยการบรรจุแบบสุญญากาศสามารถรักษาคาสี b 
ไมใหเกิดเปล่ียนแปลงไดมากกวาการบรรจุแบบธรรมดา 

จากการศึกษาระยะเวลาในการเก็บรักษา พบวาเม่ือระยะเวลาในการเก็บรักษาเพ่ิมข้ึน ท้ัง
ขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปร และขาวกลองท่ีผานการดัดแปร ทุกตัวอยางทดลองมีคา L ลดลง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) โดยขาวกลองท่ีผานการดัดแปร มีคา L สูงกวาขาวกลองท่ีไม
ผานการดัดแปร สวนคา a พบวาเม่ือระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มข้ึน ทุกตัวอยางทดลองมีคา a 
ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) โดยในเดือนท่ี 1 ขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปร และขาว
กลองท่ีผานการดัดแปร มีคา a อยูระหวาง 2.03 – 2.10 และ 1.65 – 1.67 ตามลําดับ และเม่ือเก็บรักษา
ครบ 6 เดือน พบวาขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปร มีคา a อยูระหวาง 1.92 - 1.94 และขาวกลองท่ี
ผานการดัดแปรมีคา a อยูระหวาง 1.57 - 1.59 และคา b พบวาเม่ือระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มข้ึน 
ทุกตัวอยางทดลองมีคา b เพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) โดยในเดือนท่ี 1 ขาวกลองท่ีไม
ผานการดัดแปร และขาวกลองท่ีผานการดัดแปร มีคา b อยูระหวาง 19.99 – 20.09 และ 17.46 – 
17.58 และเม่ือเก็บรักษาครบ 6 เดือน พบวาขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปร มีคา b อยูระหวาง 22.00 - 
22.25 และขาวกลองท่ีผานการดัดแปรมีคา b อยูระหวาง 19.14 - 19.31  
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ดังนั้นจะเห็นไดวาเม่ือเก็บรักษาขาวกลองไวนานข้ึน ขาวกลองจะมีสีเหลืองคลํ้าข้ึน โดยสีท่ี
คลํ้าข้ึนของขาวกลองระหวางการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหอง เกิดจากปฏิกิริยาเมลลารดโดยมี
สารประกอบคารบอนิลและกรดอะมิโน เปนสารต้ังตน (Chrastil, 1990) ซ่ึง สารประกอบคารบอนิล
และกรดอะมิโน เปนผลิตผลท่ีเกิดข้ึนจากการสลายตัวของพันธะไกลโคซิดิกและเพปไทดในขาว 
(Sirisoontaralak and Noomhorm, 2006) นอกจากนี้สีคลํ้าของขาวยังเกิดไดจากการที่โปรตีนในขาว
เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสรางเนื่องจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน โดยโปรตีนจะเกิดการออกซิไดสโดย
อากาศทําใหเกิดการแตกตัวของสารประกอบที่มีพันธะซัลฟไฮดริล (SH-) เปนสารประกอบท่ีมี
พันธะไดซัลไฟด (S-S) ซ่ึงเปนสารประกอบท่ีทําใหเกิดสีคลํ้า (ทักษอร, 2547) 
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ตารางที่ 4.21 คา L ของขาวกลองที่ไมผานการดัดแปรเนื้อสัมผัสระหวางการเกบ็รักษา  

ปจจัย 
ระยะเวลาการเก็บ 

1 2 3 4 5 6 

บรรจุภัณฑ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม 57.65Aa±0.40 57.26Ba±0.35 56.41Ca±0.14 55.28Da±0.23 54.46Ea±0.16 53.43Fa±0.32 
เคลือบอะลูมิเนียม 57.67Aa±0.28 56.95Bb±0.29 56.46Ca±0.24 55.39Da±0.26 54.50Ea±0.11 53.51Fa±0.34 
สภาวะ       
ธรรมดา 57.56Aa±0.15 56.91Bb±0.40 56.35Ca±0.11 55.21Da±0.30 54.39Eb±0.04 53.11Fb±0.18 
สุญญากาศ 57.79Aa±0.49 57.35Ba±0.29 56.50Ca±0.11 55.42Da±0.29 54.58Ea±0.16 53.79Fa±0.17 
บรรจุภัณฑ x สภาวะ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 57.53Aa±0.12 57.10Aab±0.51 56.40Ba±0.10 55.12Ca±0.34 54.37Da±0.05 53.11Eb±0.17 
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 57.80Aa±0.60 57.54Aa±0.09 56.44Ba±0.10 55.39Ca±0.17 54.55Da±0.13 53.74Eab±0.22 
เคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 57.59Aa±0.20 56.73Bb±0.18 56.29Ca±0.10 55.30Da±0.28 54.40Ea±0.03 53.12Fb±0.23 
เคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 57.79Aa±0.47 57.15Bab±0.31 56.56Ca±0.10 55.44Da±0.42 54.61Ea±0.10 53.84Ea±0.14 

หมายเหตุ    1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน อักษรตัวพิมพใหญที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

3. คา L เดือน 0 เทากับ 57.32  
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ตารางที่ 4.22 คา L ของขาวกลองที่ผานการดัดแปรเนื้อสัมผัสระหวางการเก็บรักษา  

ปจจัย ระยะเวลาการเก็บ 
 1 2 3 4 5 6 

บรรจุภัณฑ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม 64.99Aa±0.19 64.78Aa±0.28 64.41Ba±0.13 64.06Ca±0.18 63.69Da±0.26 62.63Ea±0.22 
เคลือบอะลูมิเนียม 65.00Aa±0.20 64.73Aa±0.27 64.43Ba±0.13 64.10Ca±0.15 63.66Da±0.17 62.61Ea±0.23 

สภาวะ       
ธรรมดา 64.90Aa±0.23 64.60Bb±0.14 64.35Cb±0.11 64.02Da±0.02 63.47Eb±0.06 62.34Fb±0.08 
สุญญากาศ 65.08Aa±0.13 64.95Aa±0.32 64.51Ba±0.13 64.17Ca±0.14 63.91Ca±0.16 62.78Da±0.06 

บรรจุภัณฑ x สภาวะ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 64.91Aa±0.21 64.61Bb±0.17 64.32Ba±0.08 64.02Ca±0.27 63.47Dc±0.08 62.36Eb±0.10 
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 65.05Aa±0.19 65.09Aa±0.22 64.55Ba±0.11 64.09Ca±0.14 63.98Ca±0.23 62.79Da±0.09 
เคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 64.89Aa±0.30 64.60Ab±0.14 64.37Aa±0.16 64.02Ba±0.16 63.48Cc±0.05 62.31Db±0.05 
เคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 65.10Aa±0.07 64.80Aab±0.37 64.47Ba±0.17 64.25Ba±0.08 63.85Cab±0.03 62.77Da±0.03 

หมายเหตุ    1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน อักษรตัวพิมพใหญที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

 3. คา L เดือน 0 เทากับ 65.28 
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ตารางที่ 4.23 คาสี a ของขาวกลองที่ไมผานการดัดแปรเนื้อสัมผัสระหวางการเกบ็รักษา 

ปจจัย 
ระยะเวลาการเก็บ 

1 2 3 4 5 6 

บรรจุภัณฑ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม 2.06Aa±0.02 2.02Ba±1.17 1.99Ca±0.03 1.97CDa±1.80 1.95DEa±0.01 1.93Ea±0.01 
เคลือบอะลูมิเนียม 2.07Aa±0.04 2.03Ba±1.86 1.99Ca±0.02 1.98CDa±1.01 1.95DEa±0.01 1.93Ea±0.01 

สภาวะ       
ธรรมดา 2.05Ab±0.03 2.01Bb±0.02 1.97Cb±0.01 1.96Ca±0.01 1.94Db±0.01 1.92Db±0.01 
สุญญากาศ 2.09Aa±0.04 2.04Ba±0.01 2.01Ca±0.02 1.98Da±0.01 1.96DEa±0.01 1.94Ea±0.00 

บรรจุภัณฑ x สภาวะ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 2.06Aab±0.01 2.01Bb±0.01 1.96Cc±0.01 1.96Ca±0.01 1.93Dc±0.01 1.92Db±0.01 
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 2.08Aab±0.03 2.03Bab±0.01 2.00Bab±0.02 1.97Ca±0.02 1.95CDab±0.01 1.94Da±0.01 
เคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 2.03Ab±0.04 2.02Aab±0.03 1.97Bbc±0.01 1.97Ba±0.01 1.94BCbc±0.02 1.92Cb±0.01 
เคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 2.10Aa±0.04 2.04Ba±0.01 2.01BCa±0.02 1.98CDa±0.01 1.97DEa±0.01 1.94Fa±0.00 

   หมายเหตุ 1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน อักษรตัวพิมพใหญที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

 3. คา a เดือน 0 เทากับ 2.07 
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ตารางที่ 4.24 คาสี a ของขาวกลองที่ผานการดัดแปรเนื้อสัมผัสระหวางการเก็บรักษา   

ปจจัย 
ระยะเวลาการเก็บ 

1 2 3 4 5 6 

บรรจุภัณฑ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม 1.66Aa±1.69 1.65Aa±0.01 1.63Ba±0.01 1.63Ba±0.01 1.61Ca±0.01 1.58Da±0.01 
เคลือบอะลูมิเนียม 1.66Aa±1.51 1.65Aa±0.01 1.63Ba±0.01 1.63Ca±0.01 1.60Db±0.01 1.57Ea±0.01 

สภาวะ       
ธรรมดา 1.65Aa±0.02 1.65Aa±0.01 1.63Ba±0.00 1.63Ba±0.01 1.60Cb±0.01 1.57Db±0.01 
สุญญากาศ 1.67Aa±0.01 1.66Aa±0.01 1.64Ba±0.01 1.63Ba±0.01 1.62Ca±0.01 1.58Da±0.01 

บรรจุภัณฑ x สภาวะ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 1.65Ab±0.02 1.65Aa ±0.01 1.63Bb ±0.00 1.63Ba±0.01 1.60Cb±0.01 1.57Db±0.01 
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 1.67Aa±0.00 1.66Aa±0.01 1.63Bb±0.01 1.63Ba±0.01 1.62Ba±0.01 1.58Ca±0.01 
เคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 1.65Ab±0.03 1.65Aa ±0.01 1.63ABb±0.01 1.62Ba±0.01 1.60Cb±0.01 1.57Db±0.01 
เคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 1.66Aab±0.01 1.65ABa ±0.01 1.64Ba±0.01 1.63Ca±0.01 1.61Dab±0.00 1.58Ea±0.01 

   หมายเหตุ 1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน อักษรตัวพิมพใหญที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

 3. คา a เดือน 0 เทากับ 1.66 
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ตารางที่ 4.25 คาสี b ของขาวกลองที่ไมผานการดัดแปรเนื้อสัมผัสระหวางการเก็บรักษา 

ปจจัย 
ระยะเวลาการเก็บ 

1 2 3 4 5 6 

บรรจุภัณฑ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม 20.07Ea±0.06 20.27Da±0.13 20.88Ca±0.10 20.92Ca±0.21 21.41Aa±0.13 22.16Aa±0.08 
เคลือบอะลูมิเนียม 20.05Da±0.07 20.15Db±0.09 20.87Ca±0.11 20.86Ca±0.23 21.41Ba±8.88 22.12Aa±0.12 

สภาวะ       
ธรรมดา 20.09Ea±0.06 20.32Da±0.13 20.93Ca±0.10 20.94Ca±0.22 21.50Ba±0.10 22.24Ab±0.04 
สุญญากาศ 20.01Ea±0.07 20.13Db±0.09 20.81Ca±0.08 20.84Ca±0.27 21.33Bb±0.07 22.04Aa±0.09 

บรรจุภัณฑ x สภาวะ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 20.09Ea±0.08 20.40Da±0.13 20.95Ca±0.11 21.02Ca±0.11 21.51Ba±0.14 22.25Aa±0.06 
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 20.03Da±0.06 20.18Dbc±0.08 20.82Ca±0.08 20.85Ca±0.29 21.33Bb±0.09 22.09Abc±0.05 
เคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 20.08Da±0.06 20.24Dab±0.09 20.91Ca±0.11 20.86Ca±0.29 21.49Bab±0.07 22.23Aa±0.04 
เคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 19.99Da±0.09 20.07Dc±0.04 20.79Ca±0.10 20.83Ca±0.31 21.32Bb±0.05 22.00Ac±0.11 

หมายเหตุ    1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน อักษรตัวพิมพใหญที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

 3. คา b เดือน 0 เทากับ 19.93 
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ตารางที่ 4.26 คาสี b ของขาวกลองที่ผานการดัดแปรเนื้อสัมผัสระหวางการเก็บรักษา  

ปจจัย 
ระยะเวลาการเก็บ 

1 2 3 4 5 6 

บรรจุภัณฑ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม 17.53Ea±0.14 17.83Da±0.10 18.15Ca±0.10 18.27Ca±0.06 18.57Ba±0.16 19.21Aa±0.07 
เคลือบอะลูมิเนียม 17.51Fa±0.15 17.81 Ea±0.14 18.08Da±0.13 18.25Ca±0.06 18.54Ba±0.08 19.20Aa±0.01 

สภาวะ       
ธรรมดา 17.57Fa±0.14 17.90 Ea±0.18 18.20Da±0.07 18.31Ca±0.04 18.67Ba±0.05 19.31Aa±0.01 
สุญญากาศ 17.47Fa±0.15 17.76 Ea±0.06 18.02Db±0.08 18.22Cb±0.06 18.41Bb±0.06 19.13Ab±0.01 

บรรจุภัณฑ x สภาวะ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 17.58Ea±0.12 17.90 Da±0.13 18.21Ca±0.10 18.31Ca±0.05 18.71Ba±0.04 19.30Aa±0.01 
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 17.49 Ea±0.21 17.78 Da±0.09 18.06Cab±0.05 18.25Bab±0.07 18.36Bd±0.02 19.14Ab ±0.01 
เคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 17.55Ea±0.18 17.90 Da±0.24 18.18Ca±0.02 18.30Cab±0.04 18.63Bb±0.01 19.31Aa±0.01 
เคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 17.46Fa±0.12 17.74 Ea±0.01 17.97Db±0.09 18.19Cb±0.05 18.46Bc±0.05 19.12Ab±0.04 

หมายเหตุ    1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน อักษรตัวพิมพใหญที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

    3. คา b เดือน 0 เทากับ 16.6  
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4.5.2 การเปล่ียนแปลงทางคุณภาพการหุง 
จากการการวิเคราะหคา optimum cooking time (OCT) ของขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปร 

และท่ีผานการดัดแปรระหวางการเก็บรักษา ดังแสดงในตารางท่ี 4.27 และ 4.28 พบวาชนิดของ
บรรจุภัณฑและสภาวะการเก็บรักษามีผลตอการเปล่ียนแปลงของคา OCT อยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P>0.05) แตพบวาระยะเวลาในการเก็บรักษามีผลตอการเปล่ียนแปลงของคา OCT โดยขาว
กลองท่ีไมผานการดัดแปร และขาวกลองท่ีผานการดัดแปร เม่ือระยะเวลาในการเก็บรักษาเพ่ิมข้ึน 
ทุกตัวอยางทดลองมีคา OCT เพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) ซ่ึงในเดือนท่ี 1 ขาวกลองท่ี
ไมผานการดัดแปร และขาวกลองท่ีผานการดัดแปร มีคา OCT อยูระหวาง 19.0 – 19.7 และ 16.3 – 
16.7 และเม่ือเก็บรักษาครบ 6 เดือน พบวาขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปร มีคา OCT อยูระหวาง 
21.3-21.7 และขาวกลองท่ีผานการดัดแปรมีคา OCT อยูระหวาง 19.7 – 20.3 ซ่ึงคา OCT ท่ีเพิ่มข้ึน 
เม่ือระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มข้ึน เนื่องจากเม่ือเก็บรักษาขาวกลองไวเปนเวลานานอะไมโลส 
ไขมันและโปรตีนจะเกิดการจับกัน เปนโมเลกุลเชิงซอนขนาดใหญ จึงตองใชระยะเวลานานขึ้นใน
การเกิดเจลาติไนซ (Juliano, 1985) โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ Sodhi et al. (1963) ซ่ึงรายงานวา
ขาวท่ีผานการเก็บรักษาระยะเวลาหน่ึงจะมีอัตราการหุงสุกท่ีชาลงและมีคา OCT เพิ่มข้ึน 

การศึกษาคา water uptake ratio (WUR) ของขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปร และขาวกลอง
ท่ีผานการดัดแปรระหวางการเก็บรักษา ดังแสดงในตารางท่ี 4.29 และ 4.30 พบวาชนิดของบรรจุ
ภัณฑและสภาวะการเก็บรักษามีผลตอการเปลี่ยนแปลงของคา WUR อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P>0.05) แตพบวาระยะเวลาในการเก็บรักษามีผลตอการเปล่ียนแปลงของคา WUR โดยเมื่อ
ระยะเวลาในการเก็บรักษาเพ่ิมข้ึน ขาวกลองทุกตัวอยางทดลองมีคา WUR เพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P≤0.05) ซ่ึงในเดือนท่ี 1 ขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปร และขาวกลองท่ีผานการดัดแปร มี
คา WUR อยูระหวาง 1.78 – 180 และ 1.90 – 1.91 และเม่ือเก็บรักษาครบ 6 เดือน พบวาขาวกลองท่ี
ไมผานการดัดแปร มีคา WUR อยูระหวาง 1.82 – 1.85 และขาวกลองท่ีผานการดัดแปรมีคา WUR 
อยูระหวาง 1.90 – 1.95 คา WUR ท่ีเพิ่มข้ึน เกิดจากในระหวางการเก็บรักษาโปรตีนในขาวจําพวก 
oryzenin (Cass Mutter, 2003) เกิดรวมตัวกับสตารช (protein-starch interaction) ทําใหเกิดเปน
โมเลกุลท่ีมีขนาดใหญข้ึน และสงผลใหขาวมีความสามารถในการดูดซึมน้ําไดมากข้ึน (อรอนงค, 
2547) และในระหวางการเก็บรักษาอะไมโลสในขาวมีปริมาณเพิ่มข้ึน เนื่องจากเกิดการสลายตัวของ
สตารช (Strach degradation) (Chrastil, 1990) ซ่ึงสามารถทําใหขาวกลองสามารถดูดซึมน้ําไดมาก
ข้ึน 
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ตารางที่ 4.27 คา optimum cooking time (นาที) ของขาวกลองที่ไมผานการดัดแปรเนื้อสัมผัสระหวางการเกบ็รักษา  

ปจจัย 
ระยะเวลาการเก็บ 

1 2 3 4 5 6 

บรรจุภัณฑ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม 19.2Da±0.40 19.4Da±0.50 19.6Da±0.50 20.6Ca±0.50 21.1Ba±0.60 21.6Aa±0.50 
เคลือบอะลูมิเนียม 19.4Da±0.50 19.6Da±0.50 19.6Da±0.50 20.6Ca±0.50 21.0Ba±0.50 21.4Aa±0.50 

สภาวะ       
ธรรมดา 19.3Ca±0.52 19.5Ca±0.55 19.5Ca±0.55 20.7Ba±0.52 21.2Aa±0.41 21.5Aa±0.55 
สุญญากาศ 19.2Ca±0.41 19.3Ca±0.52 19.5Ca±0.55 20.5Ba±0.55 20.7Ba±0.52 21.3Aa±0.52 

บรรจุภัณฑ x สภาวะ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 19.3Ca±0.58 19.3Ca±0.58 19.7BCa±0.58 20.7ABa±0.58 21.3Aa±0.58 21.7Aa±0.58 
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 19.0Ca±0.00 19.3Ca±0.58 19.3Ca±0.58 20.3Ba±0.58 20.7ABa±0.58 21.3Aa±0.58 
เคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 19.3Ba±0.58 19.7Ba±0.58 19.3Ba±0.58 20.7Aa±0.58 21.0Aa±0.58 21.3Aa±0.58 
เคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 19.3Ca±0.58 19.3Ca±0.58 19.7BCa±0.58 20.7ABa±0.58 20.7ABa±0.58 21.3Aa±0.58 

   หมายเหตุ 1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน อักษรตัวพิมพใหญที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

3. คา OTC เดือน 0 เทากับ 18.6 
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ตารางที่ 4.28 คา optimum cooking time (นาที) ของขาวกลองที่ผานการดัดแปรเนื้อสัมผัสระหวางการเก็บรักษา  

ปจจัย 
ระยะเวลาการเก็บ 

1 2 3 4 5 6 

บรรจุภัณฑ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม 16.4Da±0.50 16.6Da±0.50 17.2Ca±0.40 17.6Ca±0.50 18.6Ba±0.50 19.8Aa±0.60 
เคลือบอะลูมิเนียม 16.3Ea±0.50 16.6Ea±0.50 17.2Da±0.40 17.6Ca±0.50 18.6Ba±0.50 20.1Aa±0.60 

สภาวะ       
ธรรมดา 16.3Fa±0.52 16.7Ea±0.52 17.3Da±0.52 17.7Ca±0.52 18.7Ba±0.52 20.2Aa±0.75 
สุญญากาศ 16.3Ea±0.52 16.3Ea±0.52 17.0Da±0.00 17.3Ca±0.52 18.3Ba±0.52 19.8Aa±0.75 

บรรจุภัณฑ x สภาวะ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 16.3Da±0.58 16.7CDa±0.58 17.3CDa±0.58 17.7BCa±0.58 18.7Ba±0.58 20.0Aa±1.00 
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 16.3Ca±0.58 16.3Ca±0.58 17.0Ca±0.00 17.3Ca±0.58 18.3Ba±0.58 19.7Aa±0.58 
เคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 16.3Da±0.58 16.7CDa±0.58 17.3CDa±0.58 17.7BCa±0.58 18.7Ba±0.58 20.3Aa±0.58 
เคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 16.3Ca±0.58 16.3Ca±0.58 17.0Ca±0.58 17.3BCa±0.58 18.3Ba±0.58 20.0Aa±1.00 

   หมายเหตุ 1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน อักษรตัวพิมพใหญที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

3. คา OTC เดือน 0 เทากับ 16.0  
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ตารางที่ 4.29 คา water uptake ratio (อัตราสวน) ของขาวกลองที่ไมผานการดัดแปรเนื้อสัมผัสระหวางการเกบ็รักษา   

ปจจัย 
ระยะเวลาการเก็บ 

1 2 3 4 5 6 

บรรจุภัณฑ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม 1.78Da±0.02 1.78Da±0.03 1.80Ca±0.05 1.81BCa±0.01 1.82ABa±0.02 1.83Aa±0.01 
เคลือบอะลูมิเนียม 1.79Ca±0.04 1.78Ca±0.04 1.81Ba±0.03 1.81BCa±0.02 1.82ABa±0.02 1.83Aa±0.02 

สภาวะ       
ธรรมดา 1.79CDa±0.04 1.78Da±0.05 1.80BCDa±0.02 1.81ABCa±0.02 1.82ABa±0.01 1.83Aa±0.01 
สุญญากาศ 1.79Ca±0.03 1.79Ca±0.02 1.82ABa±0.07 1.82ABa±0.01 1.83ABa±0.02 1.84Aa±0.01 

บรรจุภัณฑ x สภาวะ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 1.78Aa±0.03 1.79Aa±0.05 1.80Aa±0.03 1.80Aa±0.02 1.83Aa±0.02 1.83Aa±0.01 
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 1.78Aa±0.02 1.79Aa±0.03 1.81Aa±0.10 1.82Aa±0.01 1.82Aa±0.03 1.83Aa±0.01 
เคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 1.80Aa±0.05 1.78Aa±0.06 1.81Aa±0.02 1.82Aa±0.02 1.82Aa±0.01 1.83Aa±0.01 
เคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 1.79ABa±0.04 1.78Ba±0.03 1.82ABa±0.05 1.82ABa±0.02 1.83ABa±0.02 1.85Aa±0.02 

หมายเหตุ    1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน อักษรตัวพิมพใหญที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

3. คา WUR เดือน 0 เทากับ 1.79
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 ตารางที่ 4.30 คา water uptake ratio (อัตราสวน) ของขาวกลองที่ผานการดัดแปรเนื้อสัมผัสระหวางการเก็บรักษา  

ปจจัย 
ระยะเวลาการเก็บ 

1 2 3 4 5 6 

บรรจุภัณฑ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม 1.90Ca±0.01 1.91Ca±0.01 1.93Ba±0.01 1.94Aa±0.03 1.94Aa±0.01 1.95Aa±0.01 
เคลือบอะลูมิเนียม 1.90Ea±0.02 1.92Da±0.01 1.92Da±0.02 1.93Ca±0.01 1.94Ba±0.01 1.95Aa±0.01 

สภาวะ       
ธรรมดา 1.91Ea±0.02 1.92Da±0.01 1.93CDa±0.01 1.93ABa±0.02 1.94ABa±0.01 1.95Aa±0.02 
สุญญากาศ 1.90Da±0.02 1.92CDa±0.01 1.93BCa±0.02 1.94ABCa±0.02 1.94ABa±0.01 1.96Aa±0.01 

บรรจุภัณฑ x สภาวะ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 1.91Ba±0.01 1.92Ba±0.02 1.93ABa±0.00 1.94ABa±0.02 1.94ABa±0.02 1.95Aa±0.02 
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 1.90Ba±0.02 1.91Ba±0.02 1.94Aa±0.02 1.94Aa±0.01 1.95Aa±0.01 1.95Aa±0.01 
เคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 1.90Ca ±0.03 1.92BCa±0.02 1.92ABCa±0.01 1.93ABCa±0.01 1.94ABa±0.01 1.95Aa±0.02 
เคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 1.90Ca±0.02 1.92BCa±0.00 1.92BCa±0.02 1.93BCa±0.02 1.94ABa±0.01 1.95Aa±0.01 

หมายเหตุ    1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน อักษรตัวพิมพใหญที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

3. คา WUR เดือน 0 เทากับ 1.91  
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การศึกษาคา length expansion ratio (LER) ของขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปร และขาว
กลองท่ีผานการดัดแปรระหวางการเก็บรักษา ดังแสดงในตารางท่ี 4.31 และ 4.32 พบวาชนิดของ
บรรจุภัณฑและสภาวะการเก็บรักษามีผลตอการเปล่ียนแปลงของคา LER อยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  (P>0.05)  แตพบวาระยะเวลาในการเก็บรักษามีผลตอการเปล่ียนแปลงของคา  LER 
(P≤0.05)โดยเม่ือระยะเวลาในการเก็บรักษาเพ่ิมข้ึน ขาวกลองทุกตัวอยางทดลองมีคา LER เพ่ิมข้ึน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) ซ่ึงในเดือนท่ี 1 ขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปร และขาวกลองท่ี
ผานการดัดแปร มีคา LER อยูระหวาง 1.09 – 1.10 และ 1.10 - 1.11 ตามลําดับ และเม่ือเก็บรักษา
ครบ 6 เดือน พบวาขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปร มีคา LER อยูระหวาง 1.33 – 1.34 และขาวกลอง
ท่ีผานการดัดแปร มีคา LER อยูระหวาง 1.33 – 1.34 

การศึกษาคา volume expansion ratio (VER) ของขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปร และขาว
กลองท่ีผานการดัดแปรระหวางการเก็บรักษา ดังแสดงในตารางท่ี 4.33 และ 4.34 พบวาชนิดของ
บรรจุภัณฑและสภาวะการเก็บรักษามีผลตอการเปล่ียนแปลงของคา VER อยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P>0.05) แตพบวาระยะเวลาในการเก็บรักษามีผลตอการเปล่ียนแปลงของคา VER (P≤0.05) 
โดยเมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มข้ึน ขาวกลองทุกตัวอยางทดลองมีคา VER เพิ่มข้ึนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) ซ่ึงในเดือนท่ี 1 ขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปร และขาวกลองท่ีผานการ
ดัดแปร มีคา VER อยูระหวาง 1.83 – 1.85 และ 2.07 - 2.09 ตามลําดับ และเม่ือเก็บรักษาครบ 6 
เดือน พบวาขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปร มีคา VER อยูระหวาง 1.95 – 1.96 และขาวกลองท่ีผาน
การดัดแปร มีคา VER อยูระหวาง 2.16 – 2.17 

ซ่ึงคา LER และ VER ท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มข้ึน เปนผลสืบเนื่องจาก
คา WUR หรือ คาความสามารถในการดูดซึมน้ําท่ีเพิ่มข้ึน ทําใหเมล็ดขาวสามารถขยายตัวไดเพิ่มข้ึน 
โดยใหผลสอดคลองกับงานวิจัยของ Zhou et al. (2007) พบวาเม่ือเก็บรักษาขาวเปนระยะเวลา 16 
เดือน คา WUR ของขาวมีคาเพิ่มข้ึนจากเดิมถึง 2 เทา และเมล็ดขาวมีการขยายตัวไดดีข้ึน ซ่ึงใน
งานวิจัยนี้พบวาเม่ือเก็บรักษาขาวกลองเปนเวลา 6 เดือน ท้ังขาวกลองท่ีผานการดัดแปรเนื้อสัมผัส
และขาวกลองตัวอยางควบคุมมีคา WUR เพิ่มข้ึน 1 เทา 
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ตารางที่ 4.31 คา length expansion ratio (อัตราสวน) ของขาวกลองที่ไมผานการดัดแปรเนื้อสัมผัสระหวางการเก็บรักษา  

ปจจัย 
ระยะเวลาการเก็บ 

1 2 3 4 5 6 

บรรจุภัณฑ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม 1.10Da±0.01 1.10Da±0.01 1.11CDa±0.01 1.11BCa±0.01 1.13Aa±0.01 1.13Aa±0.01 
เคลือบอะลูมิเนียม 1.10Da±0.01 1.11CDa±0.01 1.11BCa±0.01 1.12Ba±0.01 1.13Aa±0.01 1.13Aa±0.01 

สภาวะ       
ธรรมดา 1.10Da±0.01 1.11Da±0.01 1.10Ca±0.01 1.12Ba±0.01 1.13Aa±0.01 1.13Aa±0.01 
สุญญากาศ 1.10Da±0.00 1.11Ca±0.01 1.11Ca±0.01 1.12Ba±0.01 1.13Aa±0.01 1.14Aa±0.01 

บรรจุภัณฑ x สภาวะ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 1.10Ca±0.01 1.11BCa±0.01 1.11BCa±0.01 1.12ABa±0.01 1.13Aa±0.02 1.13Aa±0.01 
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 1.10Da±0.00 1.11CDa±0.01 1.11BCDa±0.01 1.12BCa±0.01 1.13ABa±0.01 1.13Aa±0.01 
เคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 1.10Ca±0.01 1.11Ca±0.01 1.10BCa±0.01 1.12ABa±0.01 1.13Aa±0.01 1.13Aa±0.01 
เคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 1.10Ba±0.01 1.11Ba±0.00 1.11Ba±0.01 1.12Ba±0.01 1.13Aa±0.01 1.14Aa±0.01 

   หมายเหตุ 1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน อักษรตัวพิมพใหญที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
    2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95    

3. คา LER เดือน 0 เทากับ 1.09
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ตารางที่ 4.32 คา length expansion ratio (อัตราสวน) ของขาวกลองที่ผานการดัดแปรเนื้อสัมผัสระหวางการเก็บรักษา  

ปจจัย 
ระยะเวลาการเก็บ 

1 2 3 4 5 6 

บรรจุภัณฑ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม 1.11Ca±0.01 1.11Ca±0.01 1.12Ba±0.01 1.13ABa±0.01 1.13ABa±0.01 1.13Aa±0.01 
เคลือบอะลูมิเนียม 1.10Ca±0.01 1.11BCa±0.01 1.12ABa±0.01 1.13Aa±0.01 1.14Aa±0.01 1.13Aa±0.01 

สภาวะ       
ธรรมดา 1.11Ca±0.01 1.12Ba±0.01 1.12Bb±0.01 1.13ABa±0.01 1.14Aa±0.01 1.14Aa±0.01 
สุญญากาศ 1.11Ca±0.01 1.12Ba±0.01 1.13ABa±0.01 1.14Aa±0.01 1.14Aa±0.01 1.14Aa±0.01 

บรรจุภัณฑ x สภาวะ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 1.11Ba±0.01 1.12Ba±0.01 1.12ABa±0.01 1.13ABa±0.01 1.13Aa±0.01 1.14Aa±0.01 
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 1.11Ba±0.00 1.11Bb±0.01 1.13Aa±0.01 1.13 Aa±0.01 1.13 Aa±0.01 1.14 Aa±0.01 
เคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 1.10Cb±0.01 1.12Ba±0.01 1.12Ba±0.01 1.13Aa±0.01 1.14Aa±0.00 1.14Aa±0.01 
เคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 1.10Cb±0.01 1.12BCa±0.00 1.13ABa±0.01 1.14Aa±0.01 1.14Aa±0.01 1.13Aa±0.01 

   หมายเหตุ 1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน อักษรตัวพิมพใหญที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

3. คา LER เดือน 0 เทากับ 1.12
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 ตารางที่ 4.33 คา volume expansion ratio (อัตราสวน) ของขาวกลองที่ไมผานการดัดแปรเนื้อสัมผัสระหวางการเก็บรักษา 

 ปจจัย 
ระยะเวลาการเก็บ 

1 2 3 4 5 6 

บรรจุภัณฑ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม 1.84Da±0.02 1.88Ca±0.02 1.91Ba±0.01 1.95Aa±0.01 1.95Aa±0.01 1.96Aa±0.01 
เคลือบอะลูมิเนียม 1.84Ea±0.01 1.88Da±0.02 1.91Ca±0.01 1.95Ba±0.02 1.95Ba±0.01 1.96Aa±0.01 

สภาวะ       
ธรรมดา 1.85Ea±0.02 1.88Da±0.01 1.91Ca±0.01 1.94Ba±0.02 1.95Aa±0.01 1.96Aa±0.01 
สุญญากาศ 1.84Da±0.01 1.88Ca±0.02 1.92Ba±0.01 1.95Aa±0.02 1.95Aa±0.01 1.96Aa±0.01 

บรรจุภัณฑ x สภาวะ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 1.85Da±0.02 1.89Ca±0.01 1.92Ba±0.01 1.94ABa±0.02 1.96Aa±0.01 1.96Aa±0.02 
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 1.84Da±0.02 1.89Ca±0.01 1.91Ba±0.01 1.96Aa±0.01 1.95Aa±0.00 1.96Aa±0.01 
เคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 1.84Da±0.02 1.88Ca±0.01 1.91Ba±0.01 1.94Aa±0.02 1.95Aa±0.02 1.96Aa±0.01 
เคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 1.84Da±0.00 1.88Ca±0.00 1.92Ba±0.01 1.95ABa±0.03 1.95Aa±0.01 1.96Aa±0.01 

   หมายเหตุ 1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน อักษรตัวพิมพใหญที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

3. คา VER เดือน 0 เทากับ 1.83 
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ตารางที่ 4.34 คา volume expansion ratio (อัตราสวน) ของขาวกลองที่ผานการดัดแปรเนื้อสัมผัสระหวางการเก็บรักษา   

 ปจจัย 
ระยะเวลาการเก็บ 

1 2 3 4 5 6 

บรรจุภัณฑ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม 2.08Fa±0.01 2.10Ea±0.01 2.11Da±0.01 2.13Ca±0.02 2.15Ba±0.01 2.16Aa±0.01 
เคลือบอะลูมิเนียม 2.08Ea±0.01 2.10Da±0.01 2.12Ca±0.01 2.14Ba±0.01 2.14Ba±0.01 2.16Aa±0.01 

สภาวะ       
ธรรมดา 2.07Ea±0.02 2.10Da±0.01 2.12Ca±0.01 2.14Ba±0.01 2.15Ba±0.01 2.16Aa±0.01 
สุญญากาศ 2.08Da±0.01 2.10Da±0.01 2.12Ca±0.01 2.14Ba±0.01 2.15ABa±0.01 2.17Aa±0.01 

บรรจุภัณฑ x สภาวะ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 2.07Da±0.01 2.09Ca±0.01 2.12Ba±0.01 2.13Ba±0.02 2.15Aa±0.01 2.16Aa±0.01 
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 2.08Da±0.01 2.10CDa±0.02 2.11Ca±0.01 2.14Ba±0.02 2.15ABa±0.01 2.17Aa±0.01 
เคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 2.07Da±0.01 2.10Ca±0.01 2.12BCa±0.01 2.14ABa±0.02 2.14ABa±0.01 2.16Aa±0.01 
เคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 2.09Da±0.01 2.10Da±0.00 2.13Ca±0.02 2.15Ba±0.01 2.15ABa±0.01 2.16Aa±0.01 

   หมายเหตุ 1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน อักษรตัวพิมพใหญที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

3. คา VER เดือน 0 เทากับ 2.07 
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ตารางที่ 4.35 คา hardness (นิวตัน) ของขาวกลองที่ไมผานการดัดแปรเนื้อสัมผัสระหวางการเก็บรักษา 

ปจจัย 
ระยะเวลาการเก็บ 

1 2 3 4 5 6 

บรรจุภัณฑ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม 9.49Fa±0.20 11.32Ea±0.38 11.93Da±0.25 12.75Ca±0.25 14.01Ba±0.17 14.35Ab±0.14 
เคลือบอะลูมิเนียม 9.60Fa±0.14 10.99Ea±0.24 12.04Da±0.10 12.66Ca±0.17 13.89Ba±0.11 14.65Aa±0.32 

สภาวะ       
ธรรมดา 9.51Eb±0.18 11.13Da±0.15 12.07Ca±0.17 12.72Ba±0.23 14.07Aa±0.14 14.60Aa±0.48 
สุญญากาศ 9.70Fa±0.13 11.18Ea±0.35 11.93Da±0.23 12.74Ca±0.25 13.92Bb±0.05 14.45Aa±0.15 

บรรจุภัณฑ x สภาวะ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 9.39Eb±0.07 11.13Da±0.12 11.99Ca±0.22 12.77Ba±0.26 14.16Aa±0.13 14.26Ab±0.18 
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 9.72Fa±0.18 11.41Ea±0.24 11.91Da±0.35 12.81Ca±0.32 13.95Bab±0.05 14.38Ab±0.16 
เคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 9.64Fab±0.18 11.14Ea±0.21 12.14Da±0.10 12.67Ca±0.24 13.99Bab±0.11 14.95Aa±0.44 
เคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 9.67Fab±0.09 10.94Ea±0.30 11.96Da±0.04 12.67Ca±0.19 13.88Bb±0.03 14.53Ab±0.12 

   หมายเหตุ 1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน อักษรตัวพิมพใหญที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

3. คา hardness เดือน 0 เทากับ 9.41
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ตารางที่ 4.36 คา hardness (นิวตัน) ของขาวกลองที่ผานการดัดแปรเนือ้สัมผัสระหวางการเก็บรักษา 

ปจจัย 
ระยะเวลาการเก็บ 

1 2 3 4 5 6 

บรรจุภัณฑ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม 8.21Fa±0.10 8.81Ea±0.10 11.09Da±0.22 11.35Ca±0.13 12.09Ba±0.13 12.64Aa±0.17 
เคลือบอะลูมิเนียม 8.13Fa±0.18 8.73Ea±0.22 11.16Da±0.18 11.40Ca±0.15 12.08Ba±0.11 12.69Aa±0.13 

สภาวะ       
ธรรมดา 8.20Ea±0.12 8.79Da±0.07 11.18Ca±0.23 11.34Ca±0.19 12.05Ba±0.15 12.75Aa±0.15 
สุญญากาศ 8.20Ea±0.15 8.69Da±0.22 11.15Ca±0.19 11.37Ca±0.11 12.10Ba±0.11 12.66Aa±0.16 

บรรจุภัณฑ x สภาวะ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 8.17Ea±0.05 8.76Da±0.07 11.11Ca±0.30 11.25Ca±0.14 12.00Ba±0.16 12.81Aa±0.17 
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 8.24Fa±0.08 8.83Ea±0.16 11.11Da±0.22 11. 39Ca±0.04 12.20Ba±0.03 12.59Aa±0.11 
เคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 8.23Ea±0.17 8.82Da±0.06 11.24Ca±0.17 11.43Ca±0.21 12.11Ba±0.16 12.70Aa±0.15 
เคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 8.16Ea±0.21 8.54Da±0.18 11.19Ca±0.19 11.34Ca±0.16 12.01Ba±0.07 12.72Aa±0.19 

   หมายเหตุ 1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน อักษรตัวพิมพใหญที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

3. คา hardness เดือน 0 เทากับ 8.71 
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ตารางที่ 4.37 คา adhesiveness (นิวตัน วนิาที) ของขาวกลองที่ไมผานการดัดแปรเนื้อสัมผัสระหวางการเก็บรักษา 

ปจจัย 
ระยะเวลาการเก็บ 

1 2 3 4 5 6 

บรรจุภัณฑ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม -0.22Aa±0.01 -0.21Aa±0.01 -0.21Aa±0.02 -0.19Ba±0.00 -0.17Ca±0.01 -0.17Ca±0.00 
เคลือบอะลูมิเนียม -0.23Aa±0.02 -0.20Ba±0.01 -0.20Ca±0.01 -0.18Db±0.00 -0.17Da±0.01 -0.17Ea±0.00 

สภาวะ       
ธรรมดา -0.22Aa±0.01 -0.21ABa±0.01 -0.20Ba±0.01 -0.19Ca±0.00 -0.17Da±0.01 -0.17Da±0.00 
สุญญากาศ -0.22Aa±0.01 -0.21ABa±0.01 -0.21ABa±0.03 -0.18BCb±0.00 -0.17Ca±0.00 -0.17Ca±0.00 

บรรจุภัณฑ x สภาวะ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา -0.21Aa±0.01 -0.21Aa±0.00 -0.20ABab±0.00 -0.19Ba±0.00 -0.17Ca±0.01 -0.17Ca±0.00 
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ -0.22Aa±0.00 -0.21ABa±0.00 -0.22Aa±0.04 -0.19Ba±0.00 -0.17Ca±0.01 -0.17Ca±0.00 
เคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา -0.22Aa±0.00 -0.21ABa±0.02 -0.20ABab±0.02 -0.18BCb±0.00 -0.17Ca±0.00 -0.16Ca±0.00 
เคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ -0.23Aa±0.01 -0.20Bb±0.02 -0.19BCb±0.01 -0.18CDb±0.00 -0.17Da±0.00 -0.17Da±0.00 

   หมายเหตุ 1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน อักษรตัวพิมพใหญที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

3. คา adhesiveness เดือน 0 เทากับ -0.24 
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ตารางที่ 4.38 คา adhesiveness (นิวตัน วินาที) ของขาวกลองที่ผานการดดัแปรเนื้อสัมผัสระหวางการเก็บรักษา 

ปจจัย 
ระยะเวลาการเก็บ 

1 2 3 4 5 6 

บรรจุภัณฑ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม -0.30Aa±0.03 -0.28Aa±0.01 -0.23Ba±0.01 -0.21BCa±0.01 -0.20Ca±0.00 -0.19Ca±0.00 
เคลือบอะลูมิเนียม -0.29Aa±0.03 -0.26Ba±0.01 -0.21Cb±0.01 -0.20CDb±0.01 -0.20CDa±0.00 -0.19Da±0.00 

สภาวะ       
ธรรมดา -0.30Ab±0.02 -0.27Ba±0.01 -0.22Ca±0.01 -0.21CDa±0.00 -0.20Da±0.00 -0.19Da±0.00 
สุญญากาศ -0.32Aa±0.01 -0.28Ba±0.01 -0.22Ca±0.01 -0.20CDa±0.01 -0.20CDa±0.00 -0.19Da±0.00 

บรรจุภัณฑ x สภาวะ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา -0.31Aa±0.00 -0.27Bb±0.00 -0.23Ca±0.00 -0.21Da±0.01 -0.20DEa±0.01 -0.19Ea±0.01 
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ -0.32Aa±0.01 -0.29Ba±0.00 -0.22Cab±0.00 -0.21Da±0.00 -0.20Da±0.01 -0.19Ea±0.01 
เคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา -0.29Aa±0.03 -0.27Bb±0.02 -0.21Cb±0.01 -0.21Ca±0.00 -0.19DEa±0.00 -0.19Ea±0.00 
เคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ -0.31Aa±0.01 -0.27Bb±0.02 -0.21Cb±0.00 -0.20Da±0.01 -0.20DEa±0.00 -0.19Ea±0.00 

   หมายเหตุ 1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน อักษรตัวพิมพใหญที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

3. คา adhesiveness เดือน 0 เทากับ -0.32 
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ตารางที่ 4.39 คา cohesiveness (อัตราสวน) ของขาวกลองที่ไมผานการดดัแปรเนื้อสัมผัสระหวางการเก็บรักษา 

ปจจัย 
ระยะเวลาการเก็บ 

1 2 3 4 5 6 

บรรจุภัณฑ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม 0.35Ca±0.01 0.32Eb±0.01 0.33Da±0.04 0.36Ba±0.05 0.35Ca±0.06 0.40Aa±0.06 
เคลือบอะลูมิเนียม 0.34Ca±0.01 0.33Da±0.01 0.33Da±0.09 0.36Ba±0.06 0.36Ba±0.11 0.39Aa±0.02 

สภาวะ       
ธรรมดา 0.35Ca±0.06 0.32Ea±0.06 0.33Da±0.04 0.37Ba±0.04 0.35Ca±0.08 0.39Aa±0.02 
สุญญากาศ 0.34Ca±0.08 0.33Da±0.01 0.33Da±0.05 0.36Ba±0.03 0.36Ba±0.02 0.40Aa±0.04 

บรรจุภัณฑ x สภาวะ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 0.35Ca±0.24 0.32Eb±0.06 0.33Da±0.04 0.37Ba±0.04 0.35Cb±0.06 0.40Aa±0.06 
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 0.34Da±0.06 0.32Fb±0.02 0.33Ea±0.03 0.35Cb±0.03 0.36Ba±0.02 0.40Aa±0.06 
เคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 0.34Da±0.04 0.32Fb±0.05 0.33Ea±0.03 0.37Ba±0.03 0.36Ca±0.11 0.38Ab±0.02 
เคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 0.33Ea±0.06 0.34Da±0.01 0.34Da±0.04 0.36Ca±0.04 0.37Ba±0.03 0.40Aa±0.04 

หมายเหตุ 1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน อักษรตัวพิมพใหญที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

3. คา cohesiveness เดือน 0 เทากับ 0.33 
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ตารางที่ 4.40 คา cohesiveness (อัตราสวน) ของขาวกลองที่ผานการดัดแปรเนื้อสัมผัสระหวางการเกบ็รักษา 

ปจจัย 
ระยะเวลาการเก็บ 

1 2 3 4 5 6 

บรรจุภัณฑ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม 0.41Da±0.17 0.43Ca±0.08 0.39Ea±0.15 0.43Ca±0.11 0.46Ba±0.09 0.50Ab±0.12 
เคลือบอะลูมิเนียม 0.42Da±0.15 0.43Ca±0.06 0.40Ea±0.06 0.43Ca±0.07 0.47Ba±0.14 0.51Aa±0.06 

สภาวะ       
ธรรมดา 0.42Da±0.22 0.43Ca±0.03 0.40Ea±0.16 0.43Ca±0.10 0.46Ba±0.10 0.49Ab±0.13 
สุญญากาศ 0.41Da±0.09 0.43Ca±0.04 0.39Ea±0.07 0.43Ca±0.03 0.46Ba±0.06 0.51Aa±0.09 

บรรจุภัณฑ x สภาวะ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 0.42Da±0.06 0.43Ca±0.07 0.41Ea±0.19 0.43Ca±0.16 0.46Bb±0.19 0.48Ab±0.14 
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 0.41Da±0.08 0.43Ca±0.06 0.39Ea±0.08 0.43Ca±0.10 0.46Bb±0.23 0.51Aa±0.20 
เคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 0.42Ea±0.18 0.44Ca±0.04 0.39Fa±0.04 0.43Da±0.10 0.46Bb±0.14 0.50Aab±0.01 
เคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 0.41Ea±0.11 0.44Ca±0.03 0.40Fa±0.03 0.43Da±0.01 0.47Ba±0.11 0.51Aa±0.04 

   หมายเหตุ 1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน อักษรตัวพิมพใหญที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

3. คา cohesiveness เดือน 0 เทากับ 0.40
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    4.5.3 การเปล่ียนแปลงทางดานเนื้อสัมผสั  
จากการวิเคราะหคาความแข็งของขาวกลองหุงสุกท่ีไมผานการดัดแปร และขาวกลองท่ีผาน

การดัดแปรเนื้อสัมผัสระหวางการเก็บรักษา ดังแสดงในตารางท่ี 4.35 และ 4.36 พบวาชนิดของ
บรรจุภัณฑหรือสภาวะการเก็บรักษาไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงของคาความแข็ง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P>0.05) เม่ือพิจารณาปจจัยรวมระหวางชนิดของบรรจุภัณฑและสภาวะการเก็บรักษา ท้ัง
ขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปรและผานการดัดแปรทุกตัวอยางทดลองมีคาความแข็งไมแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ในแตละชวงเวลาการเก็บรักษา และเร่ิมมีคาความแข็งท่ีแตกตางกัน
เม่ือเก็บรักษาไวนาน 3 เดือน เปนตนไป เม่ือระยะเวลาการเก็บรักษาเพ่ิมข้ึน ขาวกลองทุกตัวอยาง
ทดลอง มีคาความแข็งเพ่ิมข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) โดยในเดือนท่ี 1 ขาวกลองท่ีไม
ผานการดัดแปรและผานการดัดแปรมีคาความแข็ง อยูระหวาง 9.38 – 9.49 และ 7.99 – 8.24 นิวตัน 
ตามลําดับ และเม่ือเก็บรักษาครบ 6 เดือน พบวาขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปร มีคาความแข็ง อยู
ระหวาง 14.26 – 14.95 นิวตัน และขาวกลองท่ีผานการดัดแปร มีคาความแข็ง อยูระหวาง 12.54 – 
12.81 นิวตัน 

จากการวิเคราะหคา adhesiveness ของขาวกลองหุงสุกท่ีไมผานการดัดแปร และขาวกลอง
ท่ีผานการดัดแปรระหวางการเก็บรักษา ดังแสดงในตารางท่ี 4.37 และ 4.38 พบวาชนิดของบรรจุ
ภัณฑหรือสภาวะการเก็บรักษาไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงของคา adhesiveness อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P>0.05) เม่ือพิจารณารวมระหวางชนิดของบรรจุภัณฑและสภาวะการเก็บรักษา พบวา
ใหผลสอดคลองกัน ท้ังขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปรและผานการดัดแปรทุกตัวอยางทดลองทีคา 
adhesiveness ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ในแตละชวงเวลาของการเก็บรักษา แต
เม่ือระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มข้ึน ขาวกลองทุกตัวอยาง มีคา adhesiveness ลดลง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P≤0.05) โดยในเดือนท่ี 1 ท้ังขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปรและผานการดัดแปร มีคา 
adhesiveness อยูระหวาง (- 0.21) กับ (-0.23) นิวตัน วินาที และเม่ือเก็บรักษาครบ 6 เดือน พบวาท้ัง
ขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปรและผานการดัดแปร มีคา adhesiveness อยูระหวาง (-0.16) – (-0.17) 
นิวตัน วินาที นอกจากนี้ยังพบวาขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปรและผานการดัดแปรเน้ือสัมผัสมีคา 
adhesiveness ใกลเคียงกัน 

จากการวิเคราะหคา cohesiveness ของขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปรและขาวกลองท่ีผาน
การดัดแปรระหวางการเก็บรักษา ดังแสดงในตารางท่ี 4.39 และ 4.40 พบวาชนิดของบรรจุภัณฑ
หรือสภาวะการเก็บรักษาไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงของคา cohesiveness อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P>0.05) เม่ือพิจารณาปจจัยรวมระหวางชนิดของบรรจุภัณฑและสภาวะการเก็บรักษา พบวาท้ังขาว
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กลองท่ีไมผานการดัดแปรและผานการดัดแปรเนื้อสัมผัสทุกตัวอยางทดลองทีคา cohesiveness ไม
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ในแตละชวงเวลาการเก็บรักษา  

ระยะเวลาการเก็บรักษาที่เพิ่มข้ึนมีผลทําใหขาวกลองมีคา cohesiveness เพิ่มข้ึน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) โดยในเดือนท่ี 1 ขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปรและขาวกลองท่ีผานการ
ดัดแปร มีคา cohesiveness อยูระหวาง 0.33 – 0.36 และ 0.40 – 0.42 ตามลําดับ และเม่ือเก็บรักษา
ครบ 6 เดือน พบวาขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปร มีคา cohesiveness อยูระหวาง 0.33 – 0.40  และ
ขาวกลองท่ีผานการดัดแปร มีคา cohesiveness อยูระหวาง 0.40 – 0.51 นิวตัน จากผลการศึกษา
แสดงใหเห็นวาเนื้อสัมผัสของขาวกลองแข็งข้ึนเม่ือระยะเวลาในการเก็บรักษาเพ่ิมข้ึน เนื่องจาก
โปรตีนในขาวรวมตัวกับสตารชเกิดเปนสารประกอบเชิงซอนระหวางโปรตีน-สตารช (สุรศักดิ์, 
2550) และเกิด sol-gel transformation ซ่ึงเปนสารเชิงซอนท่ีมีความคงตัวมากข้ึน (Sirisoontaralak 
and Noomhorm, 2006) จึงสงผลใหเม็ดสตารชมีความตานทานตอการทําลายดวยความรอนเพิ่มข้ึน 
ดังนั้นเมล็ดขาวจึงมีคา hardness และ cohesiveness เพิ่มข้ึน นอกจากนี้ยังพบวาขาวกลองท่ีผานการ
ดัดแปรเน้ือสัมผัสโดยใชเอนไซมและทําใหคงตัวดวยไมโครเวฟ มีคา cohesiveness ท่ีสูงกวาขาว
ปกติ ซ่ึงแสดงใหเห็นวาขาวกลองท่ีผานการดัดแปรเนื้อสัมผัสมีลักษณะท่ีเหนียวเกาะติดกันมากกวา
ขาวกลองปกติ 
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ตารางที่ 4.41 คา peak viscosity (RVU) ของขาวกลองที่ไมผานการดัดแปรเนื้อสัมผัสระหวางการเก็บรักษา  

ปจจัย 
ระยะเวลาการเก็บ 

1 2 3 4 5 6 

บรรจุภัณฑ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม 1713.67Aa±54.05 1740.00Aa±45.86 1703.50Aa±33.34 1696.17Aa±16.13 1598.33Ba±32.08 1563.33Bb±16.54 
เคลือบอะลูมิเนียม 1699.00Aa±46.67 1677.83Ab±47.11 1683.33Aa±24.19 1692.50Aa±40.38 1607.50Ba±33.94 1590.67Ba±21.14 
สภาวะ       
ธรรมดา 1730.67Aa±42.38 1733.83Aa±50.82 1683.00Aa±32.05   1702.33Aa±25.35 1607.00Ba±38.05  1571.33Ba±25.07 
สุญญากาศ 1682.00Aa±44.86 1684.00Aa±50.68 1703.83Aa±25.56 1686.33Aa±33.21 1598.83Ba±27.27 1582.67Ba±21.52 
บรรจุภัณฑ x สภาวะ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 1754.00ABa±30.51 1772.00Aa ±24.27 1685.33Ca±37.00 1710.00BCa±8.00 1611.67Da±36.23 1558.33Ea±22.50 
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 1673.33Aa±38.63  1708.00Aab±39.95  1721.67Aa±20.50  1682.33Aa ±3.51  1585.00Ba±26.96  1568.33Ba±10.12 
เคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 1707.33Aa±43.88 1695.67Aab±38.70 1680.67Aa±34.38  1694.67Aa±36.96  1602.33Ba±47.35  1584.33Ba±23.63 
เคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 1690.67Aa±57.55 1660.00ABb±55.65 1686.00Aa±16.09 1690.33Aa±51.93 1612.67ABa±23.63 1597.00Ba±20.95 

  หมายเหตุ 1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน อักษรตัวพิมพใหญที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 3. คา peak viscosity เดือน 0 เทากับ 1735.00 (RVU) 

 

98 

 



 99

 
 
ตารางที่ 4.42 คา peak viscosity (RVU) ของขาวกลองที่ผานการดัดแปรเนื้อสัมผัสระหวางการเก็บรักษา  

ปจจัย 
ระยะเวลาการเก็บ 

1 2 3 4 5 6 

บรรจุภัณฑ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม 1441.00Aa ±38.40 1436.67Aa±28.34 1417.17Aa±35.18 1360.17Ba±30.33 1308.50BCa±25.34 1300.67Ca±27.24 
เคลือบอะลูมิเนียม 1422.33Aa ±36.35 1419.17Aa±26.09 1394.17ABa±24.68 1374.00Ba±44.46 1313.17Ca±29.39 1277.67Ca±18.84 
สภาวะ       
ธรรมดา 1439.33Aa ±19.64 1430.17Aa±17.72 1390.83Ba±23.98 1376.17Ba±38.08 1319.33Ca ±23.95 1284.17Da±22.91 
สุญญากาศ 1424.00Aa ±49.78 1425.67Aa±36.63 1420.50Aa±32.57 1358.00ABa±36.92 1302.33Ba ±27.79 1294.17Ba±28.80 
บรรจุภัณฑ x สภาวะ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม xธรรมดา 1429.33ABa ±6.66 1435.67Aa±14.84 1390.67BCb±29.74 1378.00Ca±36.39 1316.67Da±13.58 1288.33Da±23.86 
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 1452.67Aa±56.87  1437.67Aa±42.25  1443.67Aa±10.12 1342.33Ba ±4.62 1300.33Ba ±34.95 1313.00Ba±28.79  
เคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 1449.33Aa ±24.91 1424.67ABa±21.78 1391.00Bb±23.52 1374.33BCa±47.86 1322.00CDa±35.04  1280.00Da±26.29 
เคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 1395.33Aa ±22.28 1413.67Aa±33.71 1397.33Aab±30.66 1373.67Aa±51.48 1304.33Ba ±26.41 1275.33Ba±13.43 

  หมายเหตุ 1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน อักษรตัวพิมพใหญที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 3. คา peak viscosity เดือน 0 เทากับ 1423.00 (RVU)
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ตารางที่ 4.43 คา breakdown (RVU) ของขาวกลองที่ไมผานการดัดแปรเนื้อสัมผัสระหวางการเก็บรักษา   

ปจจัย 
ระยะเวลาการเก็บ 

1 2 3 4 5 6 

บรรจุภัณฑ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม 176.67Aa±13.48 163.17ABa±17.05 149.17BCa±13.85 146.17BCa±11.27 138.17Ca±13.79 140.50BCa±4.04 
เคลือบอะลูมิเนียม 173.33Aa±18.24 154.50Ba±25.10 153.50Ba±13.35 154.83Ba ±6.58 143.00BCa ±4.29 137.50Ca±6.95 
สภาวะ       
 ธรรมดา 170.00Aa±14.31  156.50ABa±12.52   153.83Ba±15.48 149.17Ba±11.25 141.00Ba±11.38 140.67Ba±4.37 
 สุญญากาศ 180.00Aa±16.01 161.17ABa±28.22 148.83BCa±11.25 151.83BCa±9.20 140.17BCa±9.62  137.33Ca±6.65 
บรรจุภัณฑ x สภาวะ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 172.67Aa±15.14 153.67ABa±9.29  159.00ABa±13.00  140.67Ba±6.51 139.67Ba±16.86 141.00Ba±4.58 
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 180.67Aa±13.32 172.67ABa±19.22 139.33Ca ±4.51 151.67BCa±13.58 136.67Ca±13.58 140.00Ca±4.36 
เคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 167.33Aa±16.16 159.33ABa±16.77  148.67ABa±18.72 157.67AB±7.57  142.33AB ±5.86 140.33B±5.13  
เคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 179.33Aa±21.50 149.67ABa±34.99 158.33ABa ±5.03 152.00AB±5.20 143.67B ±3.21 134.67B±8.39 

   หมายเหตุ 1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน อักษรตัวพิมพใหญที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 3. คา breakdown เดือน 0 เทากับ 172.00 (RVU) 
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ตารางที่ 4.44 คา breakdown (RVU) ของขาวกลองที่ผานการดัดแปรเนือ้สัมผัสระหวางการเก็บรักษา  

ปจจัย 
ระยะเวลาการเก็บ 

1 2 3 4 5 6 

บรรจุภัณฑ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม 65.67Aa±16.69 62.50Aa±13.03 66.17Aa±4.71 59.67Aa±3.39 56.67Aa±6.15 54.50Aa±2.43 
เคลือบอะลูมิเนียม 62.33Aa ±13.18 58.33ABa ±3.01 62.83Aa ±6.52 59.00ABa ±2.83 57.50ABa ±3.39 50.83Ba±5.04 
สภาวะ       
ธรรมดา 68.50Aa ±16.62 65.00ABa ±8.39 62.50ABCa±5.99 60.00ABCa±3.16 57.67BCa±4.68 53.17Ca±5.27 
สุญญากาศ 59.50Ba ±11.59 55.83CBa ±8.28 66.50Aa±5.09 58.67BCa±2.94 56.50BCa ±5.20 52.17Ca±3.31 
บรรจุภัณฑ x สภาวะ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 68.67Aa±19.50 71.33Aa±6.81 64.00Aa ±5.57 59.67Aa±4.51 57.00Aa ±6.08 55.00Aa ±2.64 
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 62.67Aa±17.01 53.67Ab±12.01 68.33Aa ±3.21 59.67Aa±2.89 56.33Aa±7.57 54.00Aa ±2.64 
เคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 68.33Aa±17.62 58.67ABab±3.06 61.00ABa±7.21 60.33ABa±2.08 58.33ABa ±4.04 51.33Ba±7.23 
เคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 56.33Ba ±4.04 58.00ABab ±3.60 64.67Aa±6.66 57.67ABa±3.21 56.67Ba±3.21 50.33Ba ±3.21 

  หมายเหตุ 1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน อักษรตัวพิมพใหญที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 3. คา breakdown เดือน 0 เทากับ 63.00 (RVU)
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ตารางที่ 4.45 คา final viscosity (RVU) ของขาวกลองที่ไมผานการดัดแปรเนื้อสัมผัสระหวางการเก็บรักษา  

ปจจัย 
ระยะเวลาการเก็บ 

1 2 3 4 5 6 

บรรจุภัณฑ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม 3092.33Aa±59.42 3125.17Aa±53.80 3104.33Aa±60.34 3150.17Aa±49.00 3105.00Aa±30.12 3095.17Aa±39.15 
เคลือบอะลูมิเนียม 3059.67Ba±58.44 3081.17ABa±66.02 3102.33ABa±50.76 3110.33ABa±45.82 3115.67Aa±63.55 3109.67ABa±36.50 
สภาวะ       
ธรรมดา 3104.83Aa±36.26 3114.83Aa±68.55 3102.17Aa±70.48 3146.33Aa±56.20 3106.17Aa±48.56  3109.33Aa±49.04 
สุญญากาศ 3047.17Ba±65.39 3091.50Aa±58.22 3104.50Aa±35.35 3114.17Aa±40.90 3114.50Aa±51.13 3095.50Aa±21.71 
บรรจุภัณฑ x สภาวะ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 3122.00Aa±24.27 3161.67Aa±31.56 3093.33Aa±89.79 3189.00Aa ±5.20 3108.33Aa±42.57 3104.33Aa±51.87 
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 3062.67Aa±74.81 3088.67Aa±47.35  3115.33Aa±26.02  3111.33Aab±38.08  3101.67Aa±20.55  3086.00Aa±29.82 
เคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 3087.67Aa±42.60 3068.00Aa±64.58  3111.00Aa±64.21  3103.67Ab±49.08  3104.00Aa±63.79 3114.33Aa±56.98 
เคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 3031.67Aa±66.12 3094.33Aa±78.78 3093.67Aa±45.76 3117.00Aab±52.03 3127.33Aa±74.97 3105.00Aa±4.36 

  หมายเหตุ 1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน อักษรตัวพิมพใหญที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 3. คา final viscosity เดือน 0 เทากับ 3097.50 (RVU) 
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ตารางที่ 4.46 คา final viscosity (RVU) ของขาวกลองที่ผานการดัดแปรเนื้อสัมผัสระหวางการเก็บรักษา  

ปจจัย 
ระยะเวลาการเก็บ 

1 2 3 4 5 6 

บรรจุภัณฑ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม 2547.50Aa ±84.66 2558.67Aa±62.70 2593.67Aa±49.87 2570.67Aa±46.44 2546.33Aa ±10.11 2557.33A a ±44.87 
เคลือบอะลูมิเนียม 2530.00Aa ±28.61 2536.33Aa ±57.81 2581.17Aa±47.45 2590.50Aa±58.19 2579.00Aa ±38.74 2541.83A a ±31.92 
สภาวะ       
ธรรมดา 2518.33Ba ±48.87 2582.83ABa±31.89 2573.67ABa±48.00 2611.00Aa±41.07 2568.17ABa±41.07 2546.17AB a ±40.38 
สุญญากาศ 2559.17ABa±69.14 2512.17Bb±59.66 2601.17Aa±45.55 2550.17ABb±43.27 2557.17ABa±21.98 2553.00AB a ±38.96 
บรรจุภัณฑ x สภาวะ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 2487.33Bb ±49.05 2600.00Aa ±19.00 2568.67Aa±62.13 2607.00Aa±31.24 2538.00ABb±6.56 2560.67AB a ±49.12 
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 2607.67Aa±68.19  2517.33Ba ±65.90 2618.67Aa±21.96  2534.33ABa±21.36  2554.67ABab±2.08  2554.00AB a ±50.86  
เคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 2549.33ABab±26.10  2565.67ABa±36.02 2578.67ABa±42.71  2615.00Aa ±56.51 2598.33ABa±38.00  2531.67B a ±32.13 
เคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 2510.67Ab±15.63 2507.00Aa ±66.90 2583.67Aa±61.53 2566.00Aa ±58.92 2559.67Aab±34.43 2552.00A a ±34.70 

  หมายเหตุ 1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน อักษรตัวพิมพใหญที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 3. คา final viscosity เดือน 0 เทากับ 2468.00 (RVU)
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ตารางที่ 4.47 คา setback (RVU) ของขาวกลองที่ไมผานการดัดแปรเนื้อสัมผัสระหวางการเกบ็รักษา  

ปจจัย 
ระยะเวลาการเก็บ 

1 2 3 4 5 6 

บรรจุภัณฑ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม 1378.67Ca±32.73 1385.17Ca±29.28 1400.83Ca±45.26 1454.00Ba±36.93 1506.67Aa±16.18 1531.83Aa±32.47 
เคลือบอะลูมิเนียม 1360.67Ba±25.00 1403.33Ba±52.85 1419.00Ba±49.92 1417.83Ba±32.91 1508.17Aa±46.36 1519.00Aa±27.24 
สภาวะ       
ธรรมดา 1374.17Da±19.92 1381.00Da±40.34 1419.17CDa±58.01 1444.00BCa±40.90 1499.17ABa±29.06 1538.00Aa±30.57 
สุญญากาศ 1365.17Ca±38.01 1407.50BCa±42.43 1400.67BCa±34.18 1427.83Ba±37.44 1515.67Aa±37.47 1512.83Aa±24.10 
บรรจุภัณฑ x สภาวะ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 1368.00Ca±29.60 1389.67Ca±32.96 1408.00Ca±57.30 1479.00Ba ±4.36 1496.67ABa±12.34 1546.00Aa±30.51 
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 1389.33Ba±38.21  1380.67Ba±31.56  1393.67Ba±41.04  1429.00Bab±38.94 1516.67Aa±14.22  1517.67Aa±33.20  
เคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 1380.33Ca ±1.53 1372.33Ca±52.50  1430.33BCa±68.97 1409.00Cb±22.11  1501.67ABa±44.05 1530.00Aa±34.83 
เคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 1341.00Ca±20.00 1434.33Ba±36.66 1407.67Ba±33.00 1426.67Bab±44.54 1514.67Aa±57.49 1508.00Aa±16.70 

  หมายเหตุ 1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน อักษรตัวพิมพใหญที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 3. คา setback เดือน 0 เทากับ 1362.50 (RVU) 
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ตารางที่ 4.48 คา setback (RVU) ของขาวกลองที่ผานการดัดแปรเนื้อสัมผัสระหวางการเก็บรักษา  

ปจจัย 
ระยะเวลาการเก็บ 

1 2 3 4 5 6 

บรรจุภัณฑ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม 1106.50Ba ±74.73 1122.00Ba±57.88 1176.50ABa ±26.64 1210.50ABa±23.95 1237.83Aa ±29.46 1256.67A±30.22 
เคลือบอะลูมิเนียม 1107.67Ca±23.35 1117.17Ca±38.04 1187.00Ba±24.20 1216.50ABa±34.17 1265.83Aa ±27.74 1264.17A±23.21 
สภาวะ       
ธรรมดา 1079.00Da±42.37 1152.67Ca±29.30 1182.83BCa ±27.38 1234.83ABa ±9.20 1248.83Aa ±39.04 1262.00A±23.76 
สุญญากาศ 1135.17Ca±49.42 1086.50Db ±36.41 1180.67Ba±24.68 1192.17Bb±24.21 1254.83Aa±23.72 1258.83A±30.24 
บรรจุภัณฑ x สภาวะ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 1058.00Db ±51.73 1164.33Ca ±32.35 1178.00BCa ±37.47 1229.00ABab ±5.29 1221.33ABCb ±7.02 1272.33A±25.89  
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 1155.00Ca ±65.02 1079.67Db±44.18  1175.00BCa ±19.08 1192.00ABCb±19.47 1254.33Aab ±36.12 1241.00AB±29.60 
เคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 1100.00Cab ±22.11  1141.00Cab ±26.29 1187.67Ba±20.01 1240.67Aa±9.02 1276.33Aa ±38.63  1251.67A±20.53 
เคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 1115.33Cab ±26.41 1093.33Cb ±34.96 1186.33Ba ±32.59 1192.33Bba ±32.96 1255.33Aab ±10.07 1276.67A±21.36 

  หมายเหตุ 1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน อักษรตัวพิมพใหญที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
     3. คา setback เดือน 0 เทากับ 1045.00 (RVU)
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การวิเคราะหคา peak viscosity ของขาวกลอง ระหวางการเก็บรักษา พบวาขาวกลองท่ีไม

ผานการดัดแปรเน้ือสัมผัส (control) (ตารางท่ี 4.41) มีคา peak viscosity ลดลงอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P≤0.05) ระหวางเดือนท่ี 5 และ 6 โดยบรรจุภัณฑหรือสภาวะการเก็บรักษาไมมีผลตอการ
เปล่ียนแปลงของคา peak viscosity อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) เม่ือพิจาณารวมระหวางชนิด
ของบรรจุภัณฑและสภาวะการเก็บ พบวาใหผลสอดคลองกันคือเม่ือระยะเวลาในการเก็บรักษา
เพิ่มข้ึน ขาวกลองทุกตัวอยางทดลองมีคา peak viscosity ลดลง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
ซ่ึงบรรจุภัณฑและสภาวะการเก็บไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงของคา peak viscosity อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยในเดือนท่ี 6 ขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปรเนื้อสัมผัส มีคา peak 
viscosity ลดลงอยูระหวาง 1558.33-1597.00 RVU จากเดิม 1673.33-1754.00 RVU (เดือนท่ี 1) 

จากการศึกษาการเปล่ียนแปลงคา peak viscosity ของขาวกลองดัดแปรเนื้อสัมผัส (ตารางท่ี 
4.42) พบวาคา peak viscosity ของขาวกลองลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) เม่ือระยะเวลา
ในการเก็บรักษาเพิ่มข้ึน โดยบรรจุภัณฑหรือสภาวะการเก็บรักษาไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงของคา 
peak viscosity อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) เม่ือพิจาณารวมระหวางชนิดของบรรจุภัณฑและ
สภาวะการเก็บ พบวาใหผลสอดคลองกันคือเม่ือระยะเวลาในการเก็บรักษาเพ่ิมข้ึน ขาวกลองทุก
ตัวอยางทดลองมีคา peak viscosity ลดลง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) ซ่ึงบรรจุภัณฑและ
สภาวะการเก็บไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงของคา peak viscosity อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
โดยในเดือนท่ี 6 ขาวกลองท่ีผานการดัดแปรเนื้อสัมผัส มีคา peak viscosity ลดลงอยูระหวาง 
1275.33-1313.00 RVU จากเดิม 1395.33-1452.67 RVU (เดือนท่ี 1) ซ่ึงมีคาตํ่ากวาของขาวกลองท่ี
ไมผานการดัดแปรเนื้อสัมผัส 

จากการวิเคราะหคา breakdown ของขาวกลอง ระหวางการเก็บรักษา พบวาขาวกลองท่ีไม
ผานการดัดแปรเนื้อสัมผัส (control) (ตารางท่ี 4.43) มีคา breakdown ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P≤0.05) เม่ือระยะเวลาในการเก็บรักษาเพ่ิมข้ึน โดยบรรจุภัณฑหรือสภาวะการเก็บรักษาไมมีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงของคา breakdown อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) เมื่อพิจาณารวมระหวาง
ชนิดของบรรจุภัณฑและสภาวะการเก็บ พบวาใหผลสอดคลองกันคือเม่ือระยะเวลาในการเก็บรักษา
เพ่ิมข้ึน ขาวกลองทุกตัวอยางทดลองมีคา breakdown ลดลง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) ซ่ึง
บรรจุภัณฑและสภาวะการเก็บไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงของคา breakdown อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P>0.05) โดยในเดือนท่ี 6 ขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปรเนื้อสัมผัส มีคา breakdown ลดลงอยู
ระหวาง 134.67-141.00 RVU จากเดิม 167.33-180.67 RVU (เดือนท่ี 1)  
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และจากการศึกษาการเปล่ียนแปลงคา breakdown ของขาวกลองดัดแปรเน้ือสัมผัส สัมผัส 
(ตารางที่ 4.44) พบวาคา breakdown ของขาวกลองลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) เม่ือ
ระยะเวลาในการเก็บรักษาเพ่ิมข้ึน โดยบรรจุภัณฑหรือสภาวะการเก็บรักษาไมมีผลตอการ
เปล่ียนแปลงของคา breakdown อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) เม่ือพิจาณารวมระหวางชนิด
ของบรรจุภัณฑและสภาวะการเก็บ พบวาใหผลสอดคลองกันคือเม่ือระยะเวลาในการเก็บรักษา
เพ่ิมข้ึน ขาวกลองทุกตัวอยางทดลองมีคา breakdown ลดลง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) ซ่ึง
บรรจุภัณฑและสภาวะการเก็บไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงของคา breakdown อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P>0.05) โดยในเดือนท่ี 6 ขาวกลองท่ีผานการดัดแปรเน้ือสัมผัส มีคา breakdown ลดลงอยู
ระหวาง 50.33-55.00 RVU จากเดิม 56.33-68.67 RVU (เดือนท่ี 1) ซ่ึงมีคาตํ่ากวาของขาวกลองท่ีไม
ผานการดัดแปรเนื้อสัมผัส  

จากการวิเคราะหคา final viscosity ของขาวกลอง ระหวางการเก็บรักษา พบวาขาวกลองท่ี
ไมผานการดัดแปรเนื้อสัมผัส (control) (ตารางที่ 4.45) คา final viscosity มีแนวโนมเพิ่มข้ึน 
(P>0.05) เม่ือระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มข้ึน โดยบรรจุภัณฑหรือสภาวะการเก็บรักษาไมมีผลตอ
การเปล่ียนแปลงของคา final viscosity อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) เม่ือพิจาณารวมระหวาง
ชนิดของบรรจุภัณฑและสภาวะการเก็บ พบวาใหผลสอดคลองกันคือเม่ือระยะเวลาในการเก็บรักษา
เพิ่มข้ึน ขาวกลองทุกตัวอยางทดลองมีคา final viscosity เพิ่มข้ึน (P>0.05) ซ่ึงบรรจุภัณฑและสภาวะ
การเก็บไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงของคา final viscosity อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) โดย
ในเดือนท่ี 6 ขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปรเน้ือสัมผัส มีคา final viscosity เพิ่มข้ึนอยูระหวาง 
3086.00-3114.33  RVU จากเดิม 3031.67-3122.00 RVU (เดือนท่ี 1)  

จากการศึกษาการเปล่ียนแปลงคา final viscosity ของขาวกลองดัดแปรเนื้อสัมผัส (ตารางท่ี 
4.46)  พบวาคา final viscosity ของขาวกลองมีแนวโนมเพิ่มข้ึน (P>0.05) เม่ือระยะเวลาในการเก็บ
รักษาเพิ่มข้ึน โดยบรรจุภัณฑหรือสภาวะการเก็บรักษาไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงของคา final 
viscosity อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) เม่ือพิจาณารวมระหวางชนิดของบรรจุภัณฑและ
สภาวะการเก็บ พบวาใหผลสอดคลองกันคือเม่ือระยะเวลาในการเก็บรักษาเพ่ิมข้ึน ขาวกลองทุก
ตัวอยางทดลองมีคา final viscosity เพิ่มข้ึน (P>0.05)  ซ่ึงบรรจุภัณฑและสภาวะการเก็บไมมีผลตอ
การเปล่ียนแปลงของคา final viscosity อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยในเดือนท่ี 6 ขาว
กลองท่ีผานการดัดแปรเนื้อสัมผัส มีคา final viscosity เพ่ิมข้ึนอยูระหวาง 2531.67-2560.67 RVU 
จากเดิม 2487.33-2607.67 RVU (เดือนท่ี 1) ซ่ึงมีคาตํ่ากวาของขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปรเนื้อ
สัมผัส 
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จากการวิเคราะหคา setback ของขาวกลอง ระหวางการเก็บรักษา พบวาขาวกลองท่ีไมผาน

การดัดแปรเนื้อสัมผัส (control) (ตารางท่ี 4.47) มีคา setback เพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P≤0.05)  เม่ือระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มข้ึน โดยบรรจุภัณฑหรือสภาวะการเก็บรักษาไมมีผลตอ
การเปล่ียนแปลงของคา setback อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) เม่ือพิจาณารวมระหวางชนิด
ของบรรจุภัณฑและสภาวะการเก็บ พบวาใหผลสอดคลองกันคือเม่ือระยะเวลาในการเก็บรักษา
เพิ่มข้ึน ขาวกลองทุกตัวอยางทดลองมีคา setback เพิ่มข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) ซ่ึง
บรรจุภัณฑและสภาวะการเก็บไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงของคา setback อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P>0.05) โดยในเดือนท่ี 6 ขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปรเนื้อสัมผัส มีคา setback เพิ่มข้ึนอยูระหวาง 
1508.00-1546.00 RVU จากเดิม 1341.00-1389.33 RVU  (เดือนท่ี 1)  

จากการศึกษาการเปล่ียนแปลงคา setback ของขาวกลองดัดแปรเนื้อสัมผัส (ตารางท่ี 4.48) 
พบวาคา setback ของขาวกลองเพิ่มข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) เม่ือระยะเวลาในการเก็บ
รักษาเพ่ิมข้ึน โดยบรรจุภัณฑหรือสภาวะการเก็บรักษาไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงของคา setback 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) เม่ือพิจาณารวมระหวางชนิดของบรรจุภัณฑและสภาวะการเก็บ 
พบวาใหผลสอดคลองกันคือเม่ือระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มข้ึน ขาวกลองทุกตัวอยางทดลองมีคา 
setback เพิ่มข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) ซ่ึงบรรจุภัณฑและสภาวะการเก็บไมมีผลตอการ
เปล่ียนแปลงของคา setback อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยในเดือนท่ี 6 ขาวกลองท่ีผาน
การดัดแปรเนื้อสัมผัส มีคา setback เพิ่มข้ึนอยูระหวาง 1241.00-1276.67 RVU จากเดิม 1058.00-
1155.00 RVU (เดือนท่ี 1) ซ่ึงมีคาตํ่ากวาของขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปรเนื้อสัมผัส 
 การเปล่ียนแปลงความหนืดระหวางการเก็บรักษาเนื่องจากมีการเกิดอันตรกิริยาระหวาง
โปรตีนออริซานินกับสตารชเปนสารประกอบเชิงซอนระหวางการเก็บรักษา ขัดขวางการพองตัว
ของเม็ดสตารช (วีระสิทธ์ิและเมทินี, 2551)  ทําให peak viscosity ของขาวกลองมีคาลดลงเม่ือ
ระยะเวลาเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มข้ึน และยังสงผลใหคา breakdown หรือความแตกตางระหวาง
ความหนืดสูงสุดและความหนืดตํ่าสุดลดลงไปดวยเชนกัน ขณะที่คาความหนืดสูงสุดหรือ final 
viscosity และ คา setback ท่ีเพิ่มข้ึนระหวางการเก็บรักษา แสดงใหเห็นถึงแนวโนมในการเกิดเรโทร
เกรเดชัน เนื่องจากการทําใหอุณหภูมิของระบบเย็นลง โมเลกุลขนาดเล็กของอะไมโลสสามารถ
จัดเรียงตัวใหมดวยพันธะไฮโดรเจนภายหลังเม็ดสตารชแตกออกไดดีข้ึน (Sowbhagya and 
Bhattacharyat, 2001) นอกจากนี้ยังมีการเปล่ียนแปลงในสวนของอะไมโลเพคตินซ่ึงปรับเปลี่ยน
โครงสรางจากโมเลกุลท่ีเปนกิ่งกานมาเปนโมเลกุลท่ีเปนสายตรงมากข้ึน จึงทําใหเกิด setback หรือ
การคืนตัวเพื่อใหเกิดความหนืดอีกคร้ังทําไดดีข้ึน (สุรศักดิ์, 2550) 
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ตารางที่ 4.49 ปริมาณ lipase activity (หนวย/กิโลกรัมขาวกลอง) ของขาวกลองที่ไมผานการดัดแปรเนื้อสัมผัสระหวางการเก็บรักษา  

 ปจจัย 
ระยะเวลาการเก็บ 

1 2 3 4 5 6 

บรรจุภัณฑ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม 811.69Fa±16.124 852.34Ea±11.59 887.56Da±12.41 933.12Ca ±14.07 1036.18 Ba±15.39 1094.46Aa±24.53 
เคลือบอะลูมิเนียม 808.83Fa±10.57 853.19Ea±10.87 884.91Da±11.09 932.15 Ca ±9.37 1031.26 Ba±10.61 1090.07Aa±19.81 

สภาวะ       
ธรรมดา 813.69Fa±16.99 857.59Ea±11.94 890.90Da±7.52 935.40Cb±7.48 1043.25Bb±12.06 1118.98Aa±8.76 
สุญญากาศ 803.15Fa±10.42 845.90Ea±4.45 874.75Db±6.06 922.20Ca±9.30 1021.35Ba±5.91 1075.20Ab±4.07 

บรรจุภัณฑ x สภาวะ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 814.65Fa±22.04  856.82Ea±9.28 893.23Da±9.28 935.97 Ca±11.17 1046.14Ba±17.20 1123.49Aa±9.61 
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 803.52Fa±12.45  847.04Ea9.08 875.79Dbc±9.08 921.99 Ca±11.41 1022.09Bb±8.97 1076.56Ab±5.61 
เคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 812.73Fa±15.26  858.35Ea±6.26 888.58Dab±6.26 934.83 Ca±3.78 1040.35Bab±6.54 1114.47Aa±6.22 
เคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 802.77Fa±10.78  844.76Ea±2.45 873.71Dc±2.45 922.40 Ca±9.27 1020.62Bb±2.28 1073.85Ab±2.10 

   หมายเหตุ 1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน อักษรตัวพิมพใหญที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

3. คา lipase activity เดือน 0 เทากับ 775.29 หนวย/กิโลกรัมขาวกลอง
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ตารางที่ 4.50 ปริมาณ lipase activity (หนวย/กิโลกรัมขาวกลอง) ของขาวกลองที่ผานการดัดแปรเนือ้สัมผัสระหวางการเก็บรักษา  

 ปจจัย 
ระยะเวลาการเก็บ 

1 2 3 4 5 6 

บรรจุภัณฑ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม 652.89Ea±15.14 704.46Da±12.96 719.88Da±17.32 836.22Ca±11.48 917.10Ba±6.86 1041.74Aa±26.77 
เคลือบอะลูมิเนียม 651.57Ea±15.22 702.08Da±13.37 720.02Da±17.28 835.65Ca±13.41 918.54Ba±10.07 1040.29Aa±23.71 

สภาวะ       
ธรรมดา 667.08Fa±13.39 710.33Ea±7.98 736.86Da±14.09 836.62Ca±11.79 921.15Ba±8.69 1072.83Aa±5.41 
สุญญากาศ 643.08Fb±8.26 694.89Ea±13.64 707.76Db±8.92 833.05Ca±7.46 914.53Ba±8.07 1020.90Ab±10.36 

 บรรจุภัณฑ x สภาวะ       
  ไมเคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 668.91Fa±11.77 709.64Ea±8.07 738.60Da±11.94 836.95Ca±18.46 921.05Ba±8.92 1075.49Aa±4.10 
  ไมเคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 643.66Eb±4.21 694.73Da±16.90 710.27Db±10.73 834.74Ca±4.46 912.49Ba±3.03 1022.52Ab±14.19 

เคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 665.26Fab±17.32 711.01Ea±9.62 735.11Da±18.57 836.29Ca±2.48 921.25Ba±10.45 1070.16Aa±5.92 
เคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 642.49Eb±12.32 695.05Da±13.40 705.24Db±8.06 831.35Ca±10.52 916.57Ba±11.88 1019.28Ab±7.67 

   หมายเหตุ 1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน อักษรตัวพิมพใหญที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

3. คา lipase activity เดือน 0 เทากับ 642.80 หนวย/กิโลกรัมขาวกลอง 
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ตารางที่ 4.51 ปริมาณกรดไขมันอิสระ (รอยละ) ของขาวกลองที่ไมผานการดัดแปรเนื้อสัมผัสระหวางการเกบ็รักษา  

ปจจัย 
ระยะเวลาการเก็บ 

1 2 3 4 5 6 

บรรจุภัณฑ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม 0.0191Fa±0.0007 0.0212Ea±0.0015 0.0270Da±0.0006 0.0338Ca±0.0014 0.0406Ba±0.0010 0.0486Aa±0.0017 
เคลือบอะลูมิเนียม 0.0191Fa±0.0014 0.0212Ea±0.0010 0.0270Da±0.0006 0.0336Ca±0.0016 0.0405Ba±0.0009 0.0485Aa±0.0012 

สภาวะ       
ธรรมดา 0.0200Fa±0.0006 0.0217Ea±0.0005 0.0273Da±0.0004 0.0349Ca±0.0017 0.0413Ba±0.0005 0.0498Aa±0.0013 
สุญญากาศ 0.0185Fb±0.0013 0.0209Ea±0.0014 0.0267Da±0.0005 0.0327Cb±0.0010 0.0398Bb±0.0011 0.0472Ab±0.0009 

 บรรจุภัณฑ x สภาวะ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 0.0198Ea±0.0002 0.0216Ea±0.0006 0.0273Da±0.0006 0.0354Ca±0.0013 0.0414Ba±0.0006 0.0499Aa±0.0020 
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 0.0186Fa±0.0004 0.0209Ea±0.0017 0.0267Da±0.0004 0.0328Cab±0.0006 0.0399Bb±0.0012 0.0472Ab±0.0011 
เคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 0.0202Ea±0.0009 0.0217Ea±0.0004 0.0273Da±0.0003 0.0344Cab±0.0023 0.0412Bab±0.0005 0.0497Aa±0.0006 
เคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 0.0183Fa±0.0021 0.0208Ea±0.0014 0.0267Da±0.0006 0.0325Cb±0.0014 0.0397Bb±0.0012 0.0471Ab±0.0009 

   หมายเหตุ 1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน อักษรตัวพิมพใหญที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

3. คา กรดไขมันอิสระ เดือน 0 เทากับ รอยละ 0.017
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ตารางที่ 4.52 ปริมาณกรดไขมันอิสระ (รอยละ) ของขาวกลองที่ผานการดัดแปรเนื้อสัมผัสระหวางการเก็บรักษา  

ปจจัย 
ระยะเวลาการเก็บ 

1 2 3 4 5 6 

บรรจุภัณฑ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม 0.0116Fa±0.0008 0.0145Ea±0.0005 0.0178Da±0.0011 0.0214Ca±0.0005 0.0250Ba±0.0008 0.0360Aa±0.0014 
เคลือบอะลูมิเนียม 0.0115Fa±0.0004 0.0145Ea±0.0004 0.0174Da±0.0010 0.0213Ca±0.0006 0.0248Ba±0.0007 0.0357Aa±0.0014 

สภาวะ       
ธรรมดา 0.0118Fa±0.0004 0.0149Ea±0.0002 0.0183Da±0.0011 0.0217Ca±0.0006 0.0256Ba±0.0005 0.0374Aa±0.0009 
สุญญากาศ 0.0114Fa±0.0010 0.0142Ea±0.0004 0.0173Da±0.0010 0.0212Ca±0.0006 0.0244Bb±0.0005 0.0348Ab±0.0005 

บรรจุภัณฑ x สภาวะ       
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 0.0117Fa±0.0006 0.0149Ea±0.0001 0.0188Da±0.0002 0.0219Ca±0.0006 0.0258Ba±0.0001 0.0374Aa±0.0013 
ไมเคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 0.0115Fa±0.0014 0.0142Ea±0.0006 0.0175Da±0.0015 0.0212Ca±0.0002 0.0245Bb±0.0006 0.0349b±0.0006 
เคลือบอะลูมิเนียม x ธรรมดา 0.0118Fa±0.0003 0.0148Ea±0.0002 0.0178Ca±0.0015 0.0215Ca±0.0006 0.0254Bab±0.0008 0.0374Aa±0.0006 
เคลือบอะลูมิเนียม x สุญญากาศ 0.0113Fa±0.0005 0.0142Ea±0.0004 0.0172Ca±0.0005 0.0211Ca±0.0010 0.0243Bb±0.0006 0.0346b±0.0005 

   หมายเหตุ 1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน อักษรตัวพิมพใหญที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง อักษรตัวพิมพเล็กที่แตกตางกันแสดงถึงขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

3. คา กรดไขมันอิสระ เดือน 0 เทากับ รอยละ 0.010
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     4.5.4 การเปล่ียนแปลงทางเคมี  
ปริมาณ lipase activity ของขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปรและขาวกลองท่ีผานการดัดแปร

ระหวางการเก็บรักษา (ตารางท่ี 4.49 และ 4.50) พบวาชนิดของบรรจุภัณฑไมมีผลตอการ
เปล่ียนแปลงของปริมาณ lipase activity อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) แตสภาวะการเก็บรักษา
มีผลตอการเปล่ียนแปลงของปริมาณ lipase activity (P≤0.05) หลังจากการเก็บรักษาเปนเวลา 3 
เดือน เม่ือพิจารณาปจจัยรวมระหวางชนิดของบรรจุภัณฑและสภาวะการเก็บรักษา พบวา lipase 
activity ของตัวอยางเร่ิมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P≤0.05) เม่ือระยะเวลาการเก็บรักษา
เทากับ 3 เดือน และพบวาขาวกลองท่ีบรรจุแบบสุญญากาศมีการเปล่ียนแปลงของปริมาณ lipase 
activity นอยกวาการบรรจุแบบธรรมดา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) จากการศึกษาระยะเวลา
ในการเก็บรักษา พบวาเม่ือระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มข้ึน ขาวกลองทุกตัวอยางทดลองมีปริมาณ 
lipase activity เพิ่มข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) ซ่ึงในเดือนท่ี 1 ขาวกลองท่ีไมผานการดัด
แปร และขาวกลองท่ีผานการดัดแปร มีปริมาณ lipase activity อยูระหวาง 802.77 - 816.90 และ 
642.49 - 668.91 หนวย/กิโลกรัมขาวกลอง ตามลําดับ ซ่ึงการดัดแปรเนื้อสัมผัสของขาวกลองทําให 
lipase activity นอยลง และเม่ือเก็บรักษาครบ 6 เดือน พบวาขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปร มี
ปริมาณ lipase activity อยูระหวาง 1073.85 - 1123.49 หนวย/กิโลกรัมขาวกลอง และขาวกลองท่ี
ผานการดัดแปร มีปริมาณ lipase activity  อยูระหวาง 1019.28 - 1075.49 หนวย/กิโลกรัมขาวกลอง 
โดยมีปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนมากกวา 3 เทา ของเดือนแรก  

ซ่ึง lipase activity ท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มข้ึน เนื่องจากในงานวิจัยนี้
การเก็บรักษาขาวกลอง ไดเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิหอง ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิอยูในชวง
ประมาณ 20-35 องศาเซลเซียส (เดือนพฤศจิกายน-เมษายน) โดยชวงอุณหภูมิท่ีเอนไซมไลเพส
สามารถเกิดกิจกรรมไดสูงสุด คือท่ี 35 องศาเซลเซียส และคงตัวอยูไดท่ีอุณหภูมิ 20 – 45 องศา
เซลเซียส (ศิริมา, 2547) ในงานวิจัยของ สุภาวดี (2542) ไดศึกษาการเปล่ียนแปลงของไขมันในขาว
กลองหอมมะลิ เนื่องจาก lipase activity  ในระหวางการเก็บรักษาเปนเวลา 6 เดือน โดยเก็บรักษาใน
ถุงไนลอน ท่ีอุณหภูมิหอง พบวาขาวมี lipase activity  เพิ่มสูงข้ึน จากเดิม 6.20 หนวย/กิโลกรัมขาว
กลอง เพิ่มเปน 15.70 หนวย/กิโลกรัมขาวกลอง คือเพิ่มข้ึน 2.5 เทา ภายในระยะเวลา 6 เดือน ซ่ึง
มากกวาอัตราการเพ่ิมข้ึนของ lipase activity  ในงานวิจัยนี้ อยางไรก็ตามผลการวิจัยนี้พบ lipase 
activity  ในปริมาณท่ีสูงกวา ท้ังนี้อาจเนื่องจากขาวกลองผานการยอยเสนใยจึงทําใหเกิดการ
ปลดปลอยของเอนไซมไลเพสออกจากช้ันรําขาวมากข้ึน 
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จากการวิเคราะหปริมาณกรดไขมันอิสระของขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปร และขาวกลอง
ท่ีผานการดัดแปรระหวางการเก็บรักษา (ตารางที่ 4.51 และ 4.52) พบวาชนิดของบรรจุภัณฑและ
สภาวะการเก็บรักษาไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงของปริมาณกรดไขมันอิสระอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P>0.05) แตพบวาระยะเวลาในการเก็บรักษามีผลตอการเปล่ียนแปลงของปริมาณกรดไขมัน
อิสระ โดยเม่ือระยะเวลาในการเก็บรักษาเพ่ิมข้ึน ขาวกลองทุกตัวอยางทดลองมีปริมาณกรดไขมัน
อิสระเพ่ิมข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) ซ่ึงในเดือนท่ี 1 ขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปร 
และขาวกลองท่ีผานการดัดแปร มีปริมาณกรดไขมันอิสระ อยูระหวางรอยละ 0.0183 - 0.0202 และ 
0.0113 - 0.0118 ตามลําดับ และเม่ือเก็บรักษาครบ 6 เดือน พบวาขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปร มี
ปริมาณกรดไขมันอิสระเพ่ิมขึ้น รอยละ 0.0471 - 0.0490 ซ่ึงเพิ่มข้ึนประมาณ 2.5 เทา และขาวกลอง
ท่ีผานการดัดแปร มีปริมาณกรดไขมันอิสระเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.0346 - 0.0374 ซ่ึงเพิ่มข้ึนประมาณ 3.1 
เทาของเดือนแรก  

กรดไขมันอิสระท่ีเพิ่มข้ึนในระหวางการเก็บรักษา เกิดจากการสลายตัวของไขมันในขาว 
จากปฏิกิริยาของเอนไซมไลเพสและปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส โดยตัวอยางขาวกลองท่ีผานการดัดแปร
พบปริมาณของกรดไขมันอิสระนอยกวาตัวอยางท่ีไมผานการดัดแปร เนื่องจากความรอนจาก
ไมโครเวฟสามารถยับยั้งกิจกรรมของเอนไซมไลเพสได ดังนั้นขาวกลองท่ีผานการดัดแปรจึงมีการ
เพิ่มข้ึนของกรดไขมันอิสระนอยกวา (Zhao et al., 2007)  

ในงานวิจัยของ Aibara et al. (1985) ซ่ึงไดศึกษาการเปล่ียนแปลงของไขมันในช้ันรําขาว
ของขาวกลองท่ีไมผานการใหความรอนในระหวางการเก็บรักษาเปนเวลา 15 เดือน พบวากรด
ไขมันอิสระมีปริมาณเพิ่มข้ึน เม่ือระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มข้ึน โดยในเดือนท่ี 6 พบกรดไขมัน
อิสระเพิ่มข้ึนจากรอยละ 0.2 เปน 0.5 (เพ่ิมข้ึน 2.5 เทา) และในเดือนที่ 15 พบปริมาณกรดไขมัน
อิสระลดลงเหลือ รอยละ 0.3 และในงานวิจัยของ Jaisut et al. (2009) ไดศึกษาปริมาณกรดไขมัน
อิสระในขาวกลองหอมมะลิ ท่ีผานการใหความรอนสูงดวยวิธีฟลูอิดไดเซชัน เม่ือเก็บรักษา
ระยะเวลา 7 เดือน พบวาปริมาณกรดไขมันอิสระมีคาเพิ่มข้ึนจากรอยละ 0.4 เปน 0.6 (เพิ่มข้ึน 1.5 
เทา) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Ramezanzadeh et al. (1999) ไดศึกษาการยับยั้งกล่ินหืนในรําขาว
โดยใชไมโครเวฟพบวาเม่ือเก็บรักษาเปนระยะเวลา 4 เดือน ตัวอยางท่ีไมผานการใหความรอนมี
ปริมาณกรดไขมันอิสระมีคาเพิ่มข้ึนจากรอยละ 2.5 เปนรอยละ 54.3 (เพ่ิมข้ึน 21.72 เทา) สวน
ตัวอยางท่ีผานการใหความรอนดวยไมโครเวฟพบวาปริมาณกรดไขมันอิสระมีคาเพิ่มข้ึนจากรอยละ 
2.5 เปนรอยละ 9.3 (เพิ่มข้ึน 3.75 เทา) เม่ือเปรียบเทียบผลการวิจัยนี้กับงานวิจัยอ่ืนๆท่ีกลาวมาแลว 
จะเห็นวาการใชเอนไซมในการยอยเสนใยขาวกลองเพ่ือปรับปรุงเนื้อสัมผัสและทําใหคงตัวดวย
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ไมโครเวฟ ทําใหปริมาณกรดไขมันอิสระตํ่ากวางานวิจัยอ่ืนๆ และมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของปริมาณ
กรดไขมันอิสระท่ีต่ําภายในระยะเวลาการเก็บรักษา 6 เดือน 
   
 4.5.5 คุณภาพดานประสาทสัมผัส 
 การทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยวิธี 9-point hedonic scale test โดยใชผูทดสอบจํานวน 
50 คน วางแผนการทดลองแบบ Randomized Completely Block Design (RCBD) พบวาท้ังขาว
กลองท่ีไมผานการดัดแปรและผานการดัดแปรเนื้อสัมผัส ไดรับคะแนนความชอบดานสี (ภาพท่ี 4.8 
และ 4.9) แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) เม่ือเก็บไวในสภาวะการเก็บรักษาท่ี
ตางกัน การศึกษาระยะเวลาในการเก็บรักษาตอการยอมรับของผูบริโภค พบวาตัวอยางขาวกลองท่ี
ไมผานการดัดแปรเนื้อสัมผัส ผูทดสอบใหคะแนนความชอบดานสีแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P>0.05) เม่ือระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มข้ึน ขณะท่ีตัวอยางขาวกลองท่ีผานการดัดแปร
เนื้อสัมผัสนั้น พบวาผูทดสอบใหคะแนนความชอบดานสีลดลงเมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษา
เพิ่มข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) เม่ือพิจารณาในแตละชวงเวลาการเก็บรักษา พบวา ชนิด
ของบรรจุภัณฑไมมีผลตอคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสดานสี (P>0.05) โดยขาวกลองท่ี
ผานการดัดแปรเนื้อสัมผัสไดรับการยอมรับมากกวาขาวกลองปกติ (P>0.05) โดยมีคะแนนการ
ยอมรับดานสีสูงสุดหลังจากเก็บรักษาได 6 เดือน เทากับ 6.80 ± 0.80 สําหรับขาวกลองดัดแปรเนื้อ
สัมผัสซ่ึงบรรจุในถุงเคลือบอะลูมิเนียมและบรรจุแบบสุญญากาศ 
 

ภาพท่ี 4.8 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสดานสีของขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปรเน้ือสัมผัส  
   หุงสุกระหวางการเก็บรักษา 
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ภาพท่ี 4.9 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสดานสีของขาวกลองท่ีผานการดัดแปรเนื้อสัมผัสหุง 

   สุกระหวางการเก็บรักษา 
 

ดานกล่ินรส (ภาพท่ี 4.10และ 4.11) พบวาท้ังขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปรและผานการดัด
แปรเนื้อสัมผัส ไดรับคะแนนความชอบดานกล่ินรสแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P>0.05) เม่ือเก็บไวในสภาวะการเก็บรักษาท่ีตางกัน การศึกษาระยะเวลาในการเก็บรักษาตอการ
ยอมรับของผูบริโภค พบวาคะแนนความชอบดานกล่ินรสของขาวกลองท้ังท่ีไมผานการดัดแปรและ
ผานการดัดแปรเนื้อสัมผัสมีแนวโนมลดลง เม่ือระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มข้ึน อยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) แตชนิดของบรรจุภัณฑและวิธีการบรรจุไมมีผลตอคะแนนการยอมรับ
ทางดานกล่ินรส (P>0.05) นอกจากนั้นยังพบวา ขาวกลองท่ีผานการดัดแปรเนื้อสัมผัสไดรับการ
ยอมรับดานกล่ินรสมากกวาขาวกลองปกติ (P>0.05) โดยไดรับคะแนนการยอมรับดานกล่ินรสอยู
ในชวง 6.54 – 6.74 หลังจากเก็บรักษาได 6 เดือน 
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ภาพท่ี 4.10 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสดานกล่ินรสของขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปรเนื้อ 

     สัมผัสหุงสุกระหวางการเก็บรักษา 
 

 

ภาพท่ี 4.11 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสดานกล่ินรสของขาวกลองท่ีผานการดดัแปรเนื้อ 
     สัมผัสหุงสุกระหวางการเก็บรักษา 

 
ดานความนุม (ภาพท่ี 4.12 และ 4.13) พบวาท้ังขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปรและผานการ

ดัดแปรเนื้อสัมผัส ไดรับคะแนนความชอบดานความนุมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P>0.05) เม่ือเก็บไวในสภาวะการเก็บรักษาท่ีตางกัน การศึกษาระยะเวลาในการเก็บรักษาตอการ
ยอมรับของผูบริโภค พบวาคะแนนความชอบดานความนุมของขาวกลองท้ังท่ีไมผานการดัดแปร
และผานการดัดแปรเน้ือสัมผัสมีแนวโนมลดลง เม่ือระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มข้ึน อยางไมมี
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นัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) แตชนิดของบรรจุภัณฑและวิธีการบรรจุไมมีผลตอคะแนนการยอมรับ
ทางดานความนุม (P>0.05) นอกจากนั้นยังพบวา ขาวกลองท่ีผานการดัดแปรเนื้อสัมผัสไดรับการ
ยอมรับดานความนุมมากกวาขาวกลองปกติ (P>0.05) โดยไดรับคะแนนการยอมรับดานความนุมอยู
ในชวง 6.51 – 6.91 หลังจากเก็บรักษาได 6 เดือน 

 

 
ภาพท่ี 4.12 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสดานความนุมของขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปรเนื้อ 

     สัมผัสหุงสุกระหวางการเก็บรักษา 
 

 

ภาพท่ี 4.13 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสดานความนุมของขาวกลองท่ีผานการดัดแปรเนื้อ 
     สัมผัสหุงสุกระหวางการเก็บรักษา 
 



 119

ดานความเหนียว (ภาพที่ 4.14 และ 4.15) พบวาท้ังขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปรและผาน
การดัดแปรเนื้อสัมผัส ไดรับคะแนนความชอบดานความเหนียวแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P>0.05) เม่ือเก็บไวในสภาวะการเก็บรักษาท่ีตางกัน การศึกษาระยะเวลาในการเก็บรักษาตอ
การยอมรับของผูบริโภค พบวาคะแนนความชอบดานความเหนียวของขาวกลองท้ังท่ีไมผานการดัด
แปรและผานการดัดแปรเน้ือสัมผัสมีแนวโนมลดลง เม่ือระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มข้ึน อยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) แตชนิดของบรรจุภัณฑและวิธีการบรรจุไมมีผลตอคะแนนการ
ยอมรับทางดานความเหนียว (P>0.05) นอกจากนั้นยังพบวา ขาวกลองท่ีผานการดัดแปรเนื้อสัมผัส
ไดรับการยอมรับดานความเหนียวมากกวาขาวกลองปกติ (P>0.05) โดยไดรับคะแนนการยอมรับ
ดานความเหนียวอยูในชวง 6.51 – 7.23 หลังจากเก็บรักษาได 6 เดือน 

 

 
ภาพท่ี 4.14 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสดานความเหนยีวของขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปร 

     เนื้อสัมผัสหุงสุกระหวางการเก็บรักษา 
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ภาพท่ี 4.15 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสดานความเหนยีวของขาวกลองท่ีผานการดัดแปรเนือ้ 
     สัมผัสหุงสุกระหวางการเก็บรักษา 

 
ดานเนื้อสัมผัส (ภาพท่ี 4.16 และ 4.17) พบวาท้ังขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปรและผานการ

ดัดแปรเนื้อสัมผัส ไดรับคะแนนความชอบดานเนื้อสัมผัส แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P>0.05) เม่ือเก็บไวในสภาวะการเก็บรักษาท่ีตางกัน การศึกษาระยะเวลาในการเก็บรักษาตอการ
ยอมรับของผูบริโภค พบวาคะแนนความชอบดานเนื้อสัมผัสของขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปร
ลดลง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) เม่ือระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มข้ึน ขณะท่ีขาวกลองดัด
แปรไดรับคะแนนความชอบดานเนื้อสัมผัสลดลง อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) และพบวา 
ชนิด, บรรจุภัณฑและวิธีการบรรจุไมมีผลตอคะแนนการยอมรับดานเนื้อสัมผัส (P>0.05) ขาวกลอง
ดัดแปรเนื้อสัมผัสไดรับคะแนนการยอมรับ (6.80 – 6.91) สูงกวาขาวกลองปกติ (6.11 – 6.29) 
(P>0.05) เม่ือผานการเก็บรักษาเปนเวลา 6 เดือน 
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ภาพท่ี 4.16 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสดานเนื้อสัมผัสของขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปร 

     เนื้อสัมผัสหุงสุกระหวางการเก็บรักษา 
 

 

ภาพท่ี 4.17 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสดานเนื้อสัมผัสของขาวกลองท่ีผานการดัดแปรเนื้อ 
     สัมผัสหุงสุกระหวางการเก็บรักษา 

 
ดานความชอบรวม (ภาพท่ี 4.18 และ 4.19) พบวาท้ังขาวกลองท่ีไมผานการดัดแปรและ

ผานการดัดแปรเนื้อสัมผัส ไดรับคะแนนความชอบรวมแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P>0.05) เม่ือเก็บไวในสภาวะการเก็บรักษาท่ีตางกัน การศึกษาระยะเวลาในการเก็บรักษาตอการ
ยอมรับของผูบริโภค พบวาคะแนนความชอบรวม ของตัวอยางขาวกลองท้ังท่ีไมผานการดัดแปร
สวนใหญมีแนวโนมลดลง (P>0.05) แตขาวกลองท่ีบรรจุในถุงแบบไมเคลือบอะลูมิเนียมและบรรจุ



 122

แบบธรรมดา และสุญญากาศ ไดรับคะแนนการยอมรับลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือเก็บรักษา
ไว 6 เดือน สวนขาวกลองท่ีผานการดัดแปรเนื้อสัมผัสท่ีบรรจุในถุงเคลือบอะลูมิเนียมและบรรจุ
แบบธรรมดา มีคะแนนการยอมรับลดลงเล็กนอย (P>0.05) ตัวอยางอ่ืน ๆ พบวามีการลดลงของ
คะแนนการยอมรับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) เม่ือเก็บรักษานานข้ึน อยางไรก็ตามพบวา 
คะแนนการยอมรับรวมของขาวกลองท่ีผานการดัดแปรเนื้อสัมผัส (6.54 – 6.77) สูงกวาคะแนนการ
ยอมรับสําหรับขาวกลองปกติ (6.20 – 6.34) (P>0.05) โดยขาวกลองท่ีผานการดัดแปรเน้ือสัมผัสท่ี
บรรจุในถุงเคลือบอะลูมิเนียมและบรรจุแบบสุญญากาศ ไดรับคะแนนการยอมรับสูงสุดท่ี 6.77 ± 
0.65 

 

 
ภาพท่ี 4.18 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสดานความชอบรวมของขาวกลองท่ีไมผานการดัด 

     แปรเนื้อสัมผัสหุงสุกระหวางการเก็บรักษา 
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ภาพท่ี 4.19 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสดานความชอบรวมของขาวกลองท่ีผานการดัดแปร 
     เนื้อสัมผัสหุงสุกระหวางการเก็บรักษา 
 
จากการศึกษาสภาวะเก็บรักษาและระยะเวลาการเก็บรักษา สรุปไดวาเม่ือระยะเวลาในการ

เก็บรักษาเพิ่มข้ึนขาวกลองมีคุณภาพเส่ือมลง โดยขาวกลองท่ีเก็บรักษาไวเปนเวลานานจะมีคา L 
และคา a ลดลง คา b เพิ่มข้ึน หรือขาวกลองมีสีคลํ้าข้ึน มีกิจกรรมของเอนไซมไลเพสและกรดไขมัน
อิสระเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะสงผลใหขาวกลองมีกล่ินหืนเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ยังพบวาขาวกลองมีเนื้อสัมผัสท่ี
แข็งข้ึน เม่ือระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มข้ึน โดยขาวกลองท่ีผานการดัดแปรมีการเปล่ียนแปลง
ทางกายภาพ เคมี และคุณภาพการหุงในระหวางการเก็บรักษาดอยกวาขาวกลองท่ีไมผานการดัด
แปรเนื้อสัมผัส จากการศึกษาผลของบรรจุภัณฑและสภาวะการบรรจุตอคุณภาพขาวกลองระหวาง
การเก็บรักษา พบวาขาวกลองท่ีบรรจุในถุงเคลือบและไมเคลือบอะลูมิเนียม ปดผนึกแบบ
สุญญากาศ มีการเปล่ียนแปลงทางดานเคมีและกายภาพนอยกวาบรรจุภัณฑชนิดอ่ืน เนื่องจาก
ปองกันการสัมผัสกับอากาศไดดีกวา 


