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การเก็บรั กษาลูกเดือยภายใต้ การเป่ าอากาศ
Job’s Tears Storage under Aeration
ธีรานันท์ ขันงาม1 ละมุล วิเศษ1 และ บพิธ บุผโชติ1
Khan-ngarm, T.1, Wiset, L.1 and Bubphachot, B.1

Abstract
Job’s tears is a kind of cereal which has high nutrients. It is preferred by consumer health concern Storage
condition affects on the changes in quality of Job’s tears. This study aimed was to determine the changes of
physical properties of Job’s tears under different storage conditions. These condition were stored in three bins,
each bin contained 150 kg. The bin 1 and bin 2 were cold aerated and stored at 15 ๐C until the average
temperature of sample raised to 18 and 20๐C in bin 1 and bin 2, respectively. The bin 3 was ambient air storage
and it was daily aerated from 05.00 – 07.00 am. These conditions were compared with gunny bag storage.
Samples were taken before storage and after storage for 2 and 4 months. Moisture content, color values and
hardness of sample were determined. The initial moisture content was 9.17% wet basis and it tended to increase
during storage. The color values in term of L* a* and b* values of dehusked samples were measured, it found that
the trends of a*(redness) and b*(yellowness) values increased in all storage conditions. It found that bin 1 (storage
temperature between 15 - 18๐C) had the highest L* (brightness) value. Besides, the hardness of sample
increased during strange in all conditions. However, the storage conditions did not affect the hardness of
samples.
Keywords: Job’s tears, physical properties, storage condition
บทคัดย่ อ
ลูกเดือยเป็ นธัญพืชชนิดหนึง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางอาหารสูง และเป็ นที่นิยมของผู้บริ โภคที่หว่ งใยในสุขภาพ สภาวะในการเก็บ
รักษามีผลต่อการเปลีย่ นแปลงคุณภาพของลูกเดือย
งานวิจยั นี ้จึงมุง่ เน้ นศึกษาการเปลีย่ นแปลงสมบัติทางกายภาพของลูก
เดือยภายใต้ การเก็บรักษาที่แตกต่างกัน โดยมีสภาวะในการเก็บรักษา คือ เก็บลูกเดือยในถัง 3 ถัง ถังละ 150 กิโลกรัม ถังที่ 1
และ 2 มีการเป่ าลมเย็นและเริ่ มเก็บที่อณ
ุ หภูมิ 15๐C และเครื่ องจะทาการเป่ าลมเย็นเมื่ออุณหภูมิเฉลีย่ ในกองลูกเดือยเท่ากับ
18๐C และ 20๐C ในถังที่ 1 และ 2 ตามลาดับ ส่วนถังที่ 3 เก็บที่อณ
ุ หภูมิแวดล้ อมและเครื่ องจะทาการเป่ าอากาศแวดล้ อมใน
ช่วงเวลา 05:00 – 07:00 น.ทุกวัน เปรี ยบเทียบกับลูกเดือยที่บรรจุในกระสอบ สุม่ ตัวอย่างลูกเดือยก่อนการเก็บรักษา เดือนที่
2 และ 4 ของการเก็บรักษา นามาวิเคราะห์ความชื ้น ค่าสี และค่าความแข็งของลูกเดือย ผลการทดลองพบว่าค่าความชื ้นเริ่ มต้ น
ร้ อยละ 9.17 มาตรฐานเปี ยก มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นในระหว่างการเก็บรักษา ค่าสี L* a* และ b* ของลูกเดือยแกะเปลือกพบว่าค่า
a* (ความเป็ นสีแดง) และ b* (ความเป็ นสีเหลือง) มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นในทุกสภาวะการเก็บรักษาพบว่า การเก็บรักษาถังที่ 1
(อุณหภูมิ อยูใ่ นช่วง 15 - 18๐C) มีคา่ L* (ความสว่าง) สูงสุด ส่วนความแข็งของลูกเดือยมีคา่ เพิม่ ขึ ้นในระหว่างการเก็บรักษา
โดยสภาวะในการเก็บไม่มีผลต่อความแข็งของลูกเดือย
คาสาคัญ: การเก็บรักษา ลูกเดือย สมบัติทางกายภาพ
คานา
ลูกเดือยเป็ นธัญพืชประเภทคาร์ โบไฮเดรต อยูต่ ระกูลเดียวกับข้ าว มีคณ
ุ ค่าทางอาหารสูง มีปริ มาณโปรตีนร้ อยละ 12.1 –
14.2 ไขมันร้ อยละ 6.2 – 7.2 ใยอาหารร้ อยละ 1.8 – 2.4 นิยมบริ โภคเป็ นอาหารสุขภาพ และมีสรรพคุณทางยา (Wu และคณะ,
2007) ประเทศไทยมีการปลูกเดือยมากที่สดุ ในจังหวัดเลย รองลงมาได้ แก่จงั หวัดพะเยา และมีปลูกบ้ างเล็กน้ อยทีจ่ งั หวัด
เพชรบูรณ์ ผลผลิตลูกเดือยประมาณ ร้ อยละ 90-95 ส่งไปขายต่างประเทศ โดยมีการส่งออกประมาณปี ละ 20,000 ตัน ที่เหลือ
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ร้ อยละ 5-10 บริ โภคภายในประเทศ ประเทศที่รับซื ้อเดือยที่สาคัญของไทยได้ แก่ ญี่ปนุ่ และไต้ หวัน ซึง่ การส่งออกลูกเดือยมี
แนวโน้ มเพิ่มขึ ้น การเก็บรักษาลูกเดือยในโกดังหลังจากเข้ าโรงสีมกั เกิดปั ญหาพบการปนเปื อ้ นสารอะฟลาทอกซินเนื่องจากมี
การกองทับซ้ อนกันสูงและต้ องเก็บไว้ เป็ นระยะเวลานาน
ขาดการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมเพือ่ ให้ ได้ ลกู เดือยทีม่ ี
คุณภาพ (สานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2553) มีรายงานการวิจยั แสดงให้ เห็นว่าการเก็บรักษาข้ าวใน
ถังแบบมีการเป่ าอากาศ สามารถระบายความร้ อนสะสมในกองข้ าว ชะลอการเจริ ญเติบโตของจุลนิ ทรี ย์ ชะลอการเกิดสีเหลือง
ในข้ าวได้ (Phillips และคณะ, 1988; Ranalli และคณะ, 2003) งานวิจยั นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อระบายความร้ อนออกจากกอง
ลูกเดือย โดยการใช้ เป่ าอากาศเย็นและเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิตา่ เปรี ยบเทียบกับการเป่ าด้ วยอากาศแวดล้ อมและเก็บรักษาที่
อุณหภูมิห้อง การเก็บรักษาในกระสอบ และศึกษาการเปลีย่ นแปลงค่าความชื ้น ค่าสีและค่าความแข็ง ของลูกเดือย
อุปกรณ์ และวิธีการ
ลูกเดือยจากจังหวัดเลยนามาคัดแยกสิง่ เจือปนออก และหาความชื ้นเริ่ มต้ น นาลูกเดือยใส่ลงในถังขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง
78 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร ใส่ลกู เดือยลงในถัง 3 ถัง ถังละ 150 กิโลกรัม ต่อสายเทอร์ โมคัปเปิ ล้ เพื่อวัดอุณหภูมิ 3 จุด
ภายในถัง ได้ แก่ ส่วนบนสูงจากฐาน 90 เซนติเมตร ส่วนกลางสูงจากฐาน 60 เซนติเมตร ส่วนล่างสูงจากฐาน 30 เซนติเมตร
เพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในถังโดยชุดควบคุมอุณหภูมิ ดังแสดงใน Figure 1
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Figure 1 Diagram of storage bin with cold aeration system
จากนันเป่
้ าลมเย็นเข้ าสูถ่ งั ที่ 1 และ 2 โดยถังที่ 1 เป่ าจนกระทัง่ อุณหภูมิเฉลีย่ ในถังเก็บลูกเดือยเท่ากับ 15๐C แล้ วเก็บรักษา
ที่อณ
ุ หภูมิ 15๐C โดยเครื่ องจะทาการเป่ าลมเย็นเมื่ออุณหภูมิเฉลีย่ ในถังเก็บลูกเดือยเท่ากับ 18๐C ถังที่ 2 เป่ าจนกระทัง่
อุณหภูมิเฉลีย่ ในถังเก็บเท่ากับ 15๐C แล้ วเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 15๐C โดยเครื่ องจะทาการเป่ าลมเย็นอีกครัง้ เมื่ออุณหภูมิเฉลีย่ ใน
ถังเก็บลูกเดือยเท่ากับ 20 ๐C ส่วนถังที่ 3 เก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิแวดล้ อม การเป่ าลมแวดล้ อมในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. ทุกวัน
สุม่ ตัวอย่างลูกเดือยก่อนการเก็บรักษา เดือนที่ 2 และ เดือนที่ 4 ที่ตาแหน่งเดียวกับจุดวัดอุณหภูมิ นามาวิเคราะห์ความชื ้น ค่า
สี และค่าความแข็งของลูกเดือย การวิเคราะห์ ความชื ้นใช้ ต้ อู บลมร้ อนที่อณ
ุ หภูมิ 103°C เป็ นเวลา 72 ชม. ส่วนค่าสี นาลูก
เดือยมาแกะเปลือกออกแล้ ววัดค่าสี (วัดค่า L*, a* และ b* ด้ วยเครื่ องวัดสี Hunter Labรุ่น MiniScan XE Plus) ค่าความแข็งวัด
โดยใช้ เครื่ อง Texture Analyzer โดยสุม่ ตัวอย่างลูกเดือยครัง้ ละ 1 เมล็ด ทังหมด
้
20 เมล็ด (ขนาดเมล็ดเท่ากัน) สาหรับลูกเดือย
ควบคุมเก็บในกระสอบ และสุม่ ตัวอย่าง เช่นเดียวกับทีเ่ ป่ าลม ทาการทดลองในระหว่างเดือน มกราคม 2553-เมษายน 2553
ความชื ้นสัมพัทธ์ระหว่างการเก็บรักษาอยูใ่ นช่วงร้ อยละ 35-90
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
จากการเก็บรักษาลูกเดือยภายใต้ สภาวะแตกต่างกัน สุม่ ตัวอย่างนามาวิเคราะห์ความชื ้น ค่าที่ได้ ดงั แสดงใน Figure 2

Figure 2 Changes in moisture Content of job’s tears during storage under various conditions.
Figure 2 แสดงให้ เห็นว่าลูกเดือยในทุกสภาวะของการเก็บรักษามีแนวโน้ มของความชื ้นเพิ่มขึ ้น เนื่องจากลูกเดือยก่อนการ
เก็บรักษามีความชื ้นร้ อยละ 9.17 มาตรฐานเปี ยก ซึง่ มีคา่ ความชื ้นเริ่ มต้ นค่อนข้ างตา่ จึงทาให้ มีการดูดความชื ้นจากบรรยากาศ
กลับคืนเข้ าสูเ่ มล็ดเพื่อปรับสมดุล เนื่องจากเมล็ดพืชมีคณ
ุ สมบัตใิ นการแลกเปลีย่ นความชื ้นกับอากาศแวดล้ อม
สุม่ ตัวอย่างลูกเดือยจากสภาวะต่างๆ ก่อนการเก็บรักษา หลังการเก็บรักษาเดือนที่ 2 และ เดือนที่ 4 นามาแกะเปลือกแล้ ว
วิเคราะห์คา่ ความแข็งและค่าสี โดยค่าที่ได้ แสดงใน Table 1
Table 1 Hardness and color values of job’s tears from various storage conditions.
Color values1
Storage time
Hardness
Storage Conditions
(month)
(N)
L*
a*
Before storage
154.0±8.8 c
37.82±0.71 b
6.68±0.50e

b*
13.41±0.88d

Cold aeration and
kept at 15 -18 C

2

172.2±11.6 b

35.14±1.04e

7.12±0.32d

15.06±0.50b

4

196.7±9.0a

39.24±0.20a

8.03±0.07b

16.62±0.04a

Cold aeration and
kept at 15- 20 C

2

175.1±10.0b

36.16±1.67cd

7.67±0.16c

15.38±0.87b

4

195.0±11.0a

36.75±0.26c

7.01±0.06d

15.04±0.06b

Ambient aeration
and kept at room
temperature

2

172.3±8.8 b

35.50±0.65de

7.83±0.38bc

15.26±0.45b

4

192.1±10.3a

36.01±0.12cde

8.65±0.45a

15.32±0.44b

2

167.2±11.5b

36.08±1.59cde

7.77±0.26bd

15.26±0.61b

Gunny Bag

4
191.9±16.1a
33.82±0.63f
7.28±0.53d
1
Means within a column with the same letter are not significantly different (p≥0.05) by DMRT

14.03±0.24c

จาก Table 1 แสดงให้ เห็นว่าเมือ่ ระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มขึ ้นลูกเดือยมีความแข็งเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดย
ที่สภาวะการเก็บรักษาต่างกันไม่มีผลต่อค่าความแข็ง ซึง่ ค่าความแข็งที่เพิม่ ขึ ้นอาจเนื่องมาจากการเปลีย่ นแปลงสมบัติทางเคมี
และกายภาพของโปรตีนและสตาร์ ช โดยส่วนของโปรตีนอาจสร้ างพันธะไดซัลไฟล์ซงึ่ เป็ นพันธะที่มคี วามแข็งแรง ช่วยเพิ่มการ
ยึดเกาะระหว่างโปรตีน และไปแทรกระหว่างช่องว่างของเม็ดแป้งทาให้ เพิ่มแรงยึดเกาะระหว่างเม็ดแป้งและโปรตีน อีกทังใน
้
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ส่วนของสตาร์ ช จะเกิดการเกาะกันเองระหว่างเม็ดแป้งมากขึ ้น (Chrastil, 1990; Zhou และคณะ, 2002) เมื่อพิจารณาด้ านค่าสี
จะเห็นได้ วา่ ค่า L* (ความสว่าง) มีแนวโน้ มลดลง ส่วน ค่า a*(ความเป็ นสีแดง) และ ค่า b* (ความเป็ นสีเหลือง) เพิ่มขึ ้นใน
ระหว่างการเก็บรักษา ซึง่ ในการวิเคราะห์คา่ สีนี ้ใช้ ตวั อย่างลูกเดือยที่ไม่ผา่ นการขัดรา ลักษณะของลูกเดือยจะคล ้าขึ ้น ลูกเดือยมี
ความสว่างลดลง มีความเป็ นสีแดงและสีเหลืองเพิ่มขึ ้น ในระหว่างการเก็บรักษาเพียง 4 เดือน เกิดเนื่องมาจากการเกิดสีน ้าตาล
แบบไม่มีเอนไซม์เกี่ยวข้ อง ซึง่ พบว่าข้ าวที่ผา่ นการเก็บรักษาจะมีความเป็ นสีเหลืองเพิ่มขึ ้น (Phillips และคณะ, 1988)
สรุ ปผล
การเก็บรักษาลูกเดือยที่สภาวะแตกต่างกัน คือ การเก็บภายใต้ การเป่ าอากาศเย็นและเก็บในช่วงอุณหภูมิ 15-18 องศา
เซลเซียส (ถังที่ 1) เก็บในช่วงอุณหภูมิ 15- 20 องศาเซลเซียส (ถังที่ 2) เก็บแบบเป่ าอากาศแวดล้ อม (ถังที่ 3) และ เก็บใน
กระสอบ เมื่อสุม่ ตัวอย่างระหว่างการเก็บรักษามาวิเคราะห์ความชื ้นพบว่า ความชื ้นเริ่ มต้ นร้ อยละ 9.17 มาตรฐานเปี ยก มี
แนวโน้ มเพิ่มขึ ้นในระหว่างการเก็บรักษาในทุกเงื่อนไข สาหรับการวิเคราะห์คา่ สีและความแข็งของลูกเดือยแกะเปลือก พบว่าค่า
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