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Abstract
This research was focused on finding effect of drying; high temperature (100, 130 and 150oC) fluidization
technique, and packaging; no bag, laminated bag with and without oxygen absorber conditions, on inhibition of
total free fatty acid (FFA) formation of purple rice during storage for 90 days. The results analyzed by Approved
Method of the American Association of Cereal Chemists showed that FFA content of reference sample increased
from 46.7 to 166.7 mg/100 g dry matter during 90 day storage. The dried rice had lower formation of FFA content
than the reference sample, which was dried by ventilation. During the storage time; the FFA decreased with
increasing of drying temperature. When the FFA content at the same drying temperature was compared, the
content in laminated bag with oxygen absorber was the lowest, except in the result of drying temperature at
150oC. The high temperature drying was effective to suppress FFA formation caused by hydrolytic rancidity while
laminated bag with oxygen absorber packaging was effective to suppress the formation caused by oxidative
rancidity. In the storage period of 90 days, sample dried at 150oC and packed by laminated bag had the lowest
FFA content of 49.3 mg/100 g dry matter.
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการอบแหงขาวเหนียวดําที่อุณหภูมิสูง (100 130 และ 150ºC) โดยเทคนิค
ฟลูอิไดซเบดรวมกับบรรจุภัณฑ ไดแก ไมใชบรรจุภัณฑ ถุงลามิเนตที่ใสออกซิเจนแอบซอรบเบอร และถุงลามิเนตที่ไมใส
ออกซิเจนแอบซอรบเบอรตอการยับยั้งกอตัวของกรดไขมันอิสระทั้งหมดของขาวเหนียวดําในระหวางการเก็บรักษาเปนระยะ
เวลานาน 90 วัน ผลการทดสอบตามวิธีการของ Approved Method of the American Association of Cereal Chemists or
AACC (1995) พบวาในระหวางการเก็บรักษา 90 วัน ทรีตเมนตควบคุมมีปริมาณของกรดไขมันอิสระเพิ่มขึ้นจาก 46.7 เปน
166.7 mg/100 g dry matter ขาวที่ผานการอบแหงมีปริมาณกรดไขมันอิสระต่ํากวาทรีตเมนตควบคุมซึ่งลดความชื้นดวย
อากาศแวดลอม แสดงใหเห็นวาการอบแหงมีผลตอการกอตัวของปริมาณกรดไขมันอิสระ การกอตัวมีแนวโนมลดลงตาม
อุณหภูมิอบแหงที่เพิ่มสูงขึ้น
เมื่อทําการเปรียบเทียบปริมาณกรดไขมันอิสระของขาวเหนียวดําที่อุณหภูมิอบแหงเดียวกัน
ตัวอยางที่บรรจุในถุงลามิเนตและใสออกซิเจนแอบซอรบเบอรมีปริมาณกรดไขมันอิสระต่ําที่สุดยกเวนผลการทดสอบที่อุณหภูมิ
อบแหง 150ºC การอบแหงที่อุณหภูมิสูงมีประสิทธิภาพตอการยับยั้งการเกิดขึ้นของกรดไขมันอิสระที่มีสาเหตุจากปฏิกิริยา
ไฮโดรลิซิสของลิพิด ในขณะที่การใชถุงลามิเนตรวมกับการใสออกซิเจนแอบซอรบเบอร มีประสิทธิภาพตอการยับยั้งกรดไขมัน
อิสระที่มีสาเหตุจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของลิพิด ตัวอยางที่ถูกอบแหงที่อุณหภูมิ 150ºC และบรรจุในถุงลามิเนตมีปริมาณกรด
ไขมันอิสระต่ําที่สุดที่ 49.3 mg/100 g dry matter เมื่อเก็บรักษานาน 90 วัน
คําสําคัญ: กรดไขมันอิสระ, ขาวเหนียวดํา, การเก็บรักษา
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คํานํา
การสลายตัวของลิพิดในขาวเหนียวดํานั้นเกิดขึ้นเนื่องจาก การทํางานของเอนไซมไลเพสและเอนไซมไลพอกซีจิเนสซึ่ง
จะกอใหเกิดกรดไขมันอิสระขึ้น ทําใหเกิดกลิ่นเหม็นหืนที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของลิพิดและปฏิกิริยาออกซิเดชันของลิพิด
(Liu et al., 2013) ในระหวางการเก็บรักษาขาว กอใหเกิดความสูญเสียในดานคุณภาพของขาวที่ลดลงและอีกทั้งยังทําใหเกิด
ความสูญเสียในดานเศรษฐกิจ
การอบแหงเปนเทคนิคที่สามารถชวยยืดอายุขา วภายหลังจากการเก็บรักษา โดยการอบแหงดวยเทคนิคฟลูอิไดซเบด
ที่อุณหภูมิสูงมีผลทําใหเอนไซมไลเพสหยุดการทํางานในปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของลิพิด ซึ่งทําใหเกิดการยับยั้งการเกิดขึ้นของกรด
ไขมันชนิดไมอิ่มตัว ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่สงผลตอการเกิดกลิ่นเหม็นหืนในขาวใหมีคาลดลง และสําหรับการเกิดกลิ่นเหม็นหืนที่
เกิดจากการทํางานของเอนไซมไลพอกซีจิเนสนั้น Tsuzuki et al. (2014) พบวาการใชออกซิเจนแอบซอรบเบอรในขาวสาลีมี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งการกลิ่นเหม็นหืนดังกลาวไดดีแมเก็บในที่อุณหภูมิสูง
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุงเนนทําการศึกษาผลของการอบแหงดวยเทคนิคฟลูอิไดซเบดรวมกับการใชออกซิเจนแอบซอรบ
เบอรเพื่อลดการเกิดกลิ่นเหม็นหืนและยืดอายุการเก็บรักษาของขาวเหนียวดํา ซึ่งจะชวยใหสามารถเก็บรักษาขาวเหนียวดําได
นานยิ่งขึ้น
อุปกรณและวิธีการ
ขาวเปลือกที่ทําการทดลองเปนสายพันธุก่ําดอยสะเก็ด ถูกเก็บเกี่ยวจากภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ความชื้นเริ่มตนหลังการเก็บเกี่ยวที่ 33.3 % (d.b.) ขาวเปลือกถูกอบแหงดวย
เครื่องอบแหงแบบฟลูอิไดซเบดดังแสดงใน Figure 1 ที่อุณหภูมิ 100 130 และ 150oC เปนระยะเวลา 6 4 และ 3 นาที
ตามลําดับ ที่ระยะเวลาดังกลาวความชื้นสุดทายของขาวเปลือกลดลงเหลือ 22.0 % (d.b.) จึงนําขาวเปลือกออกมาจากหอง
อบแหงและเปาดวยอากาศแวดลอมจนความชื้นลดลงเหลือ 11.0-14.0 % (d.b.) ตามวิธีการของ Junka et al. (2015) สําหรับ
ขาวเปลือกอางอิงคือขาวเปลือกที่ลดความชื้นดวยอากาศแวดลอมที่อุณหภูมิ 30oC จนความชื้นลดลงเหลือ 11.0-14.0 %
(d.b.) ภายหลังจากกระบวนการลดความชื้น ทําการกะเทาะเปลือกตัวอยางขาวที่ผานการอบแหงดวยเทคนิคฟลูอิไดเซชันที่
อุณหภูมิตางๆ และตัวอยางขาวอางอิง ไดเปนขาวเหนียวดํา จากนั้นทําการเก็บรักษาที่สภาวะตางๆ ไดแก การไมใชบรรจุภัณฑ
(NB) การใชถุงลามิเนตที่ไมใสออกซิเจนแอบซอรบเบอร (LB) และการใชถุงลามิเนตที่ใสออกซิเจนแอบซอรบเบอร (Oxygen
absorber, S-10, บริษัท เจนจรัสเคมซัพพลาย จํากัด) (LBOA) นําตัวอยางมาวิเคราะหปริมาณกรดไขมันอิสระที่เกิดขึ้นเปน
ระยะเวลา 90 วัน (วิเคราะหจํานวน 3 ซ้ําทุกๆ 15 วัน) ตามวิธีการของ Approved Method of the American Association of
Cereal Chemists or AACC (AACC, 1995)
ผล
ขาวเหนียวดําอางอิงเก็บรักษาที่สภาวะ NB มีปริมาณ FFA เริ่มตนที่ 46.7 mg/100 g dry matter เมื่อระยะเวลาการ
เก็บรักษาผานไป 15 วัน ปริมาณ FFA มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นประมาณ 2 เทา แนวโนมดังกลาวยังเพิ่มมากขึ้นตลอดระยะเวลา
การเก็บรักษา เมื่อเปรียบเทียบผลการทดลองกับขาวเหนียวดําที่เก็บรักษาที่สภาวะ NB แตผานการอบแหง ปริมาณ FFA มี
แนวโนมการกอตัวที่ลดลงอยางมีนัยสําคัญเมื่ออุณหภูมิที่ใชในการอบแหงเพิ่มสูงขึ้น ดังแสดงใน Figure 2
Figure 3 และ 4 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณ FFA ที่เก็บรักษาดวยสภาวะ NB LB และ LBOA ของขาวเหนียวดํา
อางอิงและขาวเหนียวดําที่อบแหงดวยอุณหภูมิ 150oC (ที่ 100 และ 130oC ไมไดถูกแสดง) พบวาปริมาณ FFA ของขาวเหนียว
ดําอางอิงทุกสภาวะการเก็บรักษามีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นตลอดระยะเวลา 90 วัน อยางไรก็ตามระยะเวลาการเก็บรักษาตั้งแต 15
วัน พบการกอตัวดังกลาวเมื่อเก็บรักษาดวย LB ปริมาณ FFA มีแนวโนมลดลงและลดลงมากที่สุดหากเก็บรักษาดวย LBOA
สําหรับขาวเหนียวดําที่อบแหงดวยอุณหภูมิ 150oC ปริมาณ FFA ในทุกสภาวะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอยตลอดระยะเวลาการ
เก็บรักษา ที่ระยะเวลาการเก็บรักษา 90 วัน ปริมาณ FFA ที่สภาวะ LB และ LBOA มีปริมาณนอยกวาการเก็บรักษาที่สภาวะ
NB อยางมีนัยสําคัญ
Figure 5 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณ FFA ของขาวเหนียวดําอางอิงที่เก็บรักษาดวยสภาวะ LBOA และขาวเหนียว
ดําที่ผานการอบแหงและเก็บรักษาดวยสภาวะ NB ทุกสภาวะมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา ที่ระยะเวลา
90 วันขาวเหนียวดําอางอิงที่เก็บรักษาดวยสภาวะ LBOA มีปริมาณ FFA นอยกวาขาวที่ผานการอบแหงที่ 100oC อยางไรก็
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ตามขาวเหนียวดําที่ผานการอบแหงอุณหภูมิสูงที่ 130 และ 150oC แมเก็บที่สภาวะ NB ปริมาณ FFA ยังคงมีนอยกวาขาว
เหนียวดําอางอิงที่เก็บรักษาดวยสภาวะ LBOA อยางมีนัยสําคัญ
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วิจารณผล
ปริมาณ FFA ของขาวเหนียวดําอางอิงเก็บที่สภาวะ NB มีการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา
เนื่องมาจากปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของลิพิดจากการทํางานของเอนไซมลิเพสและปฏิกิริยาออกซิเดชันของลิพิดจากเอนไซมลิพอก
ซีจีเนส (Liu et al., 2013) ไมไดถูกยับยั้ง ปริมาณ FFA ของขาวเหนียวดําที่ผานการอบแหงมีแนวโนมการกอตัวที่ลดลงตาม
อุณหภูมิอบแหงที่เพิ่มสูงขึ้นจากการที่ความรอนสามารถยับยั้งการทํางานของเอนไซมลิเพสไดบางสวน สอดคลองกับงานวิจัย
ของ Kim et al. (2014) ซึ่งพบวา ประสิทธิภาพในการยับยั้งการทํางานของเอนไซมลิเพสในรําขาว ขึ้นอยูกับอุณหภูมิและ
ระยะเวลาในการใหความรอน
ในการใชกระบวนการทางความรอนประเภทและสภาวะตางๆ
การนึ่งรําขาวดวยไอน้ํา
o
(autoclave) ที่อุณหภูมิ 121 C เปนระยะเวลา 20 นาที สามารถยับยั้งการทํางานของเอนไซมลิเพสได ทําใหปริมาณ FFA ในรํา
ขาวมีปริมาณคอนขางคงที่ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 6 เดือน
ปริมาณ FFA ของขาวเหนียวดําอางอิงที่สภาวะการเก็บรักษา LB มีแนวโนมลดลงและลดลงมากที่สุดเมื่อเก็บรักษา
ดวย LBOA เนื่องมาจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของลิพิดถูกยั้บยัง จากการที่ขาวเหนียวดําไมสัมผัสกับออกซิเจนโดยตรง สวน
ออกซิเจนบางสวนที่ไดซึมผาน LB จะถูกดูดซับโดยออกซิเจนแอบซอรบเบอร อยางไรก็ตามการเก็บรักษาที่สภาวะ LBOA นั้นไม
สงผลในการยับยั้งปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของลิพิดโดยมีเอนไซมลิเพสเปนตัวเรงปฏิกิริยา ดังนั้นขาวเหนียวดําอางอิงแมถูกเก็บที่
สภาวะ LBOA ปริมาณ FFA ยังคงมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา (Tsuzuki et al., 2014) นอกจากนี้แม
ขาวเหนียวดําถูกอบแหงที่อุณหภูมิสูง 150oC ยังมีความจําเปนที่ตองเก็บตัวอยางที่สภาวะ LB เนื่องจากเทคนิคฟลูอิดไดซเบดมี
ระยะเวลาการอบแหงที่รวดเร็ว การอบแหงที่อุณหภูมิ 150oC 3 นาที สงผลใหอุณหภูมิเมล็ดขาวในหองอบแหงมีอุณหภูมิเพียง
106oC (Junka et al., 2015) ซึ่งที่อุณหภูมิเมล็ดขาวดังกลาวยังไมสูงพอตอการยับยั้งการทํางานของเอนไซมลิเพสไดอยาง
สมบูรณ
การอบแหงที่ 100oC เก็บที่สภาวะ NB มีปริมาณ FFA มากกวาขาวเหนียวดําอางอิง ผลดังกลาวตรงขามกับขาว
เหนียวดําที่ผานการอบแหงอุณหภูมิสูงที่ 130 และ 150oC แมเก็บที่สภาวะ NB ปริมาณ FFA ยังคงมีนอยกวาขาวเหนียวดํา
อางอิงเก็บที่สภาวะ LBOA ผลดังกลาวแสดงใหเห็นวาการยับยั้งการทํางานของเอนไซมลิเพสอยางมีประสิทธิภาพ มีอิทธิพล
กวาการยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันของลิพิด เนื่องจากปฏิกิริยาออกซิเดชันมีกระบวนการทําปฏิกิริยาชากวาปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส
(Galliard,1994)
สรุป
ในการรักษาเสถียรภาพของขาวเหนียวดําจากปญหาเรื่องกลิ่นเหม็นหืน ควรใชเทคนิคฟลูอิดไดซเบดอุณหภูมิสูงที่
o
150 C นาน 3 นาที อบแหงตัวอยางขาวที่ความชื้นหลังการเก็บเกี่ยว จากนั้นบรรจุตัวอยางในถุงลามิเนตกอนการเก็บรักษา
คําขอบคุณ
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