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The physical and chemical characteristics of grains and flours obtained from 5 black waxy rice cultivars
and 1 black nonwaxy rice cultivar were evaluated and compared with those obtained from 2 white waxy rice
cultivars. According to the results, Kumraisanpathong and RD 6 Prae rice grains were defined as long grain,
Sanpathong 1 and Kaojaodumsuphan were defined as medium long grain, Kumpleugkhao, 3437 Prae and 0023
Patumthani were defined as medium grain. Kumsuphan was defined as medium short grain. Paddy and brown rice
of Kumraisanpathong cultivar were highest in grain weight. Kumraisanpathong rice grains yielded the smallest
amount of broken rice and had the thickest layer of coating tissue. Kumraisanpathong rice flour was the darkest in
color and the highest in anthocyanins content and antioxidant activity. The white waxy rice flours did not contain
anthocyanin. Pigmented rice flours contained higher protein contents than the white waxy rice flours. The rice
grains containing higher protein contents seemed to have higher water absorption and had smaller gained weights
and volumes upon cooking. The nonwaxy rice flour had higher swelling power and lower solubility than the waxy
rice flours. The waxy rice flours containing lower protein contents were greater in swelling power. The white waxy
rice flours exhibited lower percentage of solubility than the black waxy rice flours. The nonwaxy rice flour showed
higher amylose content, peak viscosity, final viscosity, setback, and pasting temperature than the waxy rice flours.
The black waxy rice flours had lower viscosities and higher pasting temperatures than the white waxy rice flours.
Effects of pH, storage temperature, and time on the stability of anthocyanin extracted from Homnil
nonwaxy rice flour were studied. It was found that its anthocyanin gave a strong red color in acid solutions and
colorless in slightly acid and neutral solutions. In alkali solutions, the anthocyanin yielded a dark brown color and
rapidly changed to a light yellow color. Storage time and temperature affected stability and color intensity of the
anthocyanin. The color intensity of anthocyanin decreased after being stored for 60 days at both 6oC and 30 oC. At
the lower storage temperature, the intensity decreased more and rapidly.
Effects of storage time on the physical and chemical stabilities of Homnil nonwaxy rice flour packed in
aluminium foil bags were studied. The bags were stored at 30 oC for 6 months. The results showed that the color
value of the flour did not change significantly during the storage (p>0.05). The percentage of solubility seemed to
decrease slightly. The swelling power started to decrease at the sixth month of the storage. The peak viscosity began
to increase when the flour was kept for 3 months. The final viscosity, setback, peak time, and pasting temperature
increased upon the storage. The anthocyanin and carotenoid contents did not change significantly during the
storage. The antioxidant activity decreased and TBA value increased after the flour had been stored for 4 months.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา และความสําคัญของการวิจัย
สังคมไทยเปนสังคมกสิกรรม ประชากรมีอาชีพเพาะปลูกขาวเปนหลักมาแตโบราณ
(ดําเนิน และคณะ, 2543) พืน้ ที่สวนใหญของประเทศใชในการเพาะปลูกขาวไดดี ทําใหสามารถ
ผลิตขาวไดเปนจํานวนมาก ขาวจึงเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย ประชากรในประเทศ
เขตรอน และบางประเทศในเขตอบอุนรวมทั้งประเทศไทยบริโภคขาวซึ่งมีทั้งขาวเหนียว และ
ขาวเจาเปนอาหารหลัก และยังใชขาวทําเปนของหวานอาหารวางชนิดตางๆ อีกดวย ผลิตภัณฑจาก
ขาวที่มีความสําคัญในระดับอุตสาหกรรม ไดแก แปงขาวเหนียว แปงขาวเจา อาหารเสน และ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล (ประพาส, 2526) จะเห็นไดวาประโยชนของขาวมีมากมาย
ขาวที่มีรงควัตถุ เชน ขาวมันปู ขาวก่ํา และขาวดํา จัดวาเปนทรัพยากรทางดานพันธุกรรม
ของขาวที่มีความสําคัญ และแสดงถึงความหลากหลายทางชีวภาพของขาว ขาวเหลานีม้ ีองคประกอบที่แตกตางจากขาวขาว คือมีรงควัตถุที่ทําใหเกิดสีแดง ดํา หรือมวงที่ผิวเมล็ด สวนใหญเปน
ขาวพันธุพื้นเมืองที่มีการปลูกในทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ดําเนิน และคณะ, 2543) อยางไรก็ตามขอมูลพื้นฐาน และการวิจัยเกีย่ ว
กับขาวไทยทีม่ ีรงควัตถุยังมีนอยมาก การใชประโยชนยังจํากัดอยูในวงแคบเฉพาะในอาหาร และ
ขนมไทยบางชนิด การปลูกขาวที่มีรงควัตถุในประเทศจึงมีไมมากทําใหพันธุขาวที่มรี งควัตถุหลาย
สายพันธุไดสญ
ู หายไป เนื่องจากขาดการพัฒนาปรับปรุงในดานการผลิต การแปรรูป และการ
นําไปใชประโยชน
รงควัตถุสําคัญในเมล็ดขาวที่มีสีหลายสายพันธุคือ แอนโธไซยานิน (anthocyanin) ซึ่งใหสี
แดงจนถึงมวงเขมตามธรรมชาติ สามารถนําไปใชเปนสีปรุงแตงผลิตภัณฑอาหารตางๆได ชวยลด
หรือหลีกเลี่ยงการใชสีสังเคราะหซึ่งผูบริโภคในปจจุบนั เริม่ ไมยอมรับ นอกจากนีไ้ ดมีงานวิจยั
จํานวนมากรายงานวา แอนโธไซยานินเปนไฟโตเคมีคอล (phytochemical) ในกลุมฟลาโวนอยด
(flavonoids) ซึ่งมีคุณประโยชนเชิงสุขภาพ ไดแก ความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ ซึ่งเปน
กลไกการทํางานของสารแอนติออกซิแดนทที่จะยับยั้งการเกิดออกซิเดชันของลิปด คุณสมบัติ
ตอตานการเกิดมะเร็ง (anticancer activity) คุณสมบัติตอตานการอักเสบของเนื้อเยื่อ
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(antiinflammatory activity) และคุณสมบัตลิ ดความเปราะของเสนเลือด และการเกิดโรคหัวใจ
(Bridle และ Timberlake, 1996; Harbone และ Grayer, 1988; Wang และคณะ, 1999) ดังนั้นขาวที่มี
รงควัตถุจึงมีศักยภาพสูงในการพัฒนาเพื่อใชในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ แหลงของ
แอนโธไซยานินโดยทัว่ ไปจะอยูในผัก และผลไม และมักไมพบแอนโธไซยานินในอาหารชนิด
อื่นๆ ดังนั้นขาวที่มีรงควัตถุจงึ นับวามีขอไดเปรียบที่สามารถใชเพิ่มปริมาณแอนโธไซยานินใน
ผลิตภัณฑอาหารธัญพืชหลายประเภทที่ไมมีสวนผสมของผัก และผลไม นอกจากนี้ขา วที่มีรงควัตถุ
ยังมีสตารชเปนองคประกอบอยูดวยทําใหมีคุณสมบัติของสตารช เชน การใหความขนหนืด การให
ลักษณะเนื้อสัมผัสหรือโครงสรางในผลิตภัณฑอาหารอีกดวย จะเห็นไดวาขาวที่มีรงควัตถุมี
ศักยภาพในการพัฒนาเปนสวนผสมอาหาร (food ingredient) ที่มีคุณสมบัติการใหประโยชน
หลากหลาย
เนื่องจากปจจุบันแนวโนมการบริโภคขาวที่มีรงควัตถุมากขึ้น แตรายงานการวิจัยที่เกีย่ วกับ
คุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของขาวที่มีรงควัตถุสายพันธุไทยยังมีไมมากนักทําใหไมทราบถึง
คุณสมบัติการใชประโยชน และคุณคาทางโภชนาการของขาวที่มีรงควัตถุสายพันธุตางๆ งานวิจยั นี้
จึงมีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมการนําขาวไทยที่มีรงควัตถุในปริมาณสูงไปใชประโยชน ทั้งการบริโภค
ภายในประเทศ และการสงออกไปยังตางประเทศ ทั้งในรูปของเมล็ด และการแปรรูปเปนแปงเพื่อ
เพิ่มมูลคา โดยทําการตรวจสอบคุณภาพการสีและการหุงตม คุณลักษณะทางกายภาพและเคมี ของ
เมล็ดและแปงจากขาวไทยทีม่ รี งควัตถุ 6 สายพันธุ และนําขาวที่มีปริมาณแอนโธไซยานิน และ
ความสามารถในการตอตานการเกิดออกซิเดชัน (antioxidant activity) สูง 1 สายพันธุ มาแปรรูป
เปนแปงเพื่อศึกษาความคงตัวทางกายภาพและเคมีตอระยะเวลาในการเก็บรักษา และสกัด
แอนโธไซยานินเพื่อศึกษาถึงความคงตัวตอพีเอช อุณหภูมิ และระยะเวลาในการเก็บรักษา
ผลการวิจัยดังกลาวจะเปนองคความรูพื้นฐานใหมเกี่ยวกับขาวไทยที่มีรงควัตถุ ซึ่งจะชวยสงเสริม
การพัฒนาปรับปรุงการผลิต การแปรรูป และการนําไปใชประโยชนตอ ไป
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.2.1 เพื่อตรวจสอบลักษณะเฉพาะของเมล็ดขาวไทยที่มีรงควัตถุสายพันธุตางๆ ในดาน
คุณภาพการสี ลักษณะทางกายภาพ และคุณภาพการหุงตม
1.2.2 เพื่อตรวจสอบลักษณะเฉพาะของแปงที่ผลิตจากขาวไทยที่มีรงควัตถุสายพันธุตางๆ
ในดานองคประกอบทางเคมี และคุณสมบัตเิ ชิงเคมีกายภาพ
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1.2.3 เพื่อศึกษาผลของพีเอช อุณหภูมิ และระยะเวลาในการเก็บรักษาตอความคงตัวของ
แอนโธไซยานินสกัดจากขาวพันธุหอมนิล
1.2.4 เพื่อประเมินความคงตัวทางกายภาพและเคมีตอระยะเวลาในการเก็บรักษาของแปง
จากขาวพันธุห อมนิล
1.3 สมมติฐานของการวิจัย
1.3.1 ขาวเหนียวดํา ขาวเจาดํา และขาวเหนียวขาวมีคุณภาพการสี องคประกอบทางเคมี
คุณสมบัติเชิงเคมีกายภาพ และคุณภาพการหุงตมที่แตกตางกัน
1.3.2 คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ ของขาวและแปงขาวในแตละสายพันธุมีความ
เกี่ยวของสัมพันธกัน
1.3.3 คาพีเอช อุณหภูมิ และระยะเวลาในการเก็บรักษามีผลตอความคงตัวของ
แอนโธไซยานินสกัดจากขาวพันธุหอมนิล
1.3.4 ระยะเวลาในการเก็บรักษามีผลตอความคงตัวทางกายภาพและเคมีของแปงจากขาว
พันธุหอมนิล
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1.4.1 ทําการศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของเมล็ดขาวไทยที่มีรงควัตถุ 6 สายพันธุ คือ
ขาวเหนียวดําพันธุ 3437 แพร 0023 ปทุมธานี ก่ําไรสันปาตอง ก่ําสุพรรณ ก่ําเปลือกขาว และ
ขาวเจาดําสุพรรณ เปรียบเทียบกับขาวเหนียวขาวพันธุ กข 6 แพร และสันปาตอง 1 โดยตรวจสอบ
เมล็ดขาวเปลือกในดานลักษณะทางกายภาพ และคุณภาพในการสี และเมล็ดขาวกลองในดาน
ลักษณะทางกายภาพ และคุณภาพการหุงตม
1.4.2 ทําการศึกษาองคประกอบทางเคมี และคุณสมบัติเชิงเคมีกายภาพของแปงที่ผลิตจาก
ขาวไทยที่มีรงควัตถุ 6 สายพันธุ เปรียบเทียบกับแปงขาวเหนียวขาวพันธุ กข 6 แพร และ
สันปาตอง 1
1.4.3 ทําการศึกษาผลของพีเอชในชวง 1-11 อุณหภูมิ 6 และ 30 องศาเซลเซียส และ
ระยะเวลาในการเก็บรักษา 0-2 เดือน ตอความคงตัวของแอนโธไซยานินสกัดจากขาวพันธุหอมนิล
1.4.4 ทําการศึกษาผลของระยะเวลาในการเก็บรักษา 0-6 เดือน ตอความคงตัวทางกายภาพ
และเคมีของแปงจากขาวพันธุหอมนิล
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1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
1.5.1 เกิดองคความรูใหมเกีย่ วกับคุณลักษณะเฉพาะทางกายภาพและเคมี ของเมล็ดขาว
และแปงจากขาวที่มีรงควัตถุสายพันธุตางๆ ของประเทศไทย
1.5.2 ผลการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติความคงตัวของแปงจากขาวสายพันธุไทยที่มีรงควัตถุ
จะเปนขอมูลพื้นฐานที่สามารถนําไปประยุกตใชในการแปรรูป การเก็บรักษา และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ
1.5.3 เปนแนวทางนําไปสูการแปรรูป และการพัฒนาผลิตภัณฑขาวไทยทีม่ ีรงควัตถุเพื่อ
เพิ่มมูลคา และการสงออก
1.5.4 สงเสริมใหเกิดการบริโภคขาวไทยที่มีรงควัตถุเพื่อสุขภาพมากขึ้น
1.5.5 เปนสวนชวยอนุรักษ และสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงพันธุขาวที่มีรงควัตถุ
ของประเทศ
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บทที่ 2
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 ขาว
2.1.1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับขาว
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ใหความหมายของคําวา “ขาว” ไวดังนี้ คือ
“ชื่อไมลมลุกหลายชนิด หลายสกุล ในวงศ เกรมมินิอี (Gramineae) โดยเฉพาะชนิดโอไรซา
ซาไตวา (Oryza sativa Linn.) ซึ่งใชเมล็ดเปนอาหารหลัก มีหลายพันธุ เชน ขาวเจา ขาวเหนียว”
(ชาญ, 2536)
ขาว เปนพืชวงศหญา (family Gramineae) เผาพันธุ (tribe) โอไรซี (Oryzae) พืชเผาพันธุนี้มี
อยูประมาณ 25 ชนิด (species) ในจํานวนนีม้ ีอยูสองชนิดเทานั้นที่ปลูกเพื่อใชเปนอาหาร (cultivated
varieties) คือโอไรซา ซาไตวา (Oryza sativa) ที่ปลูกกันอยางแพรหลายในประเทศผูปลูกขาว และ
โอไรซา กลาเบอรริมา (Oryza glaberrima) ที่ปลูกกันในบางสวนของทวีปแอฟริกา ชนิดที่เหลือถือ
เปนขาวปา (ชาญ, 2536) ขาวมีอายุอยูไดเพียงปเดียว ตัวใบถือกําเนิดจากขอบนลําตนโดยเรียงกัน
เปน 2 แถวในทิศทางตรงกันขาม ตัวใบเปนรูปเรียวปลายแหลมคลายหอก ลําตนมีลกั ษณะทรงกลม
ไมมีแกนกลาง มีขอซึ่งเปนสวนแข็งปดตันอยูบนลําตน และมีหนาทีแ่ บงลําตนออกเปนปลองๆ ที่
ขอแตละขอมีตาอยูบนขอโดยมีกาบใบหุม ไว มีดอกรวมเปนกลุมเปนชอ เรียกวา รวงขาว ตัวดอก
เปนดอกสมบูรณที่มีเกสรตัวผู และเกสรตัวเมียอยูในดอกเดียวกัน (กรมวิชาการเกษตร, 2527) ขาว
เปนพืชผสมตัวเอง (self-fertilized crop) เกือบ 100 เปอรเซ็นต ดังนั้นพันธุตางๆ ของขาวที่ปลูกอยู
ทั่วไปนัน้ จึงมีลักษณะเปนโฮโมไซกัส ยีน (homozygous gene) ที่ควบคุมลักษณะตางๆ ในขาว โดย
มีมากกวา 300 ตัว ดังนัน้ ความแตกตางทีแ่ สดงออกในแตละพันธุนั้นเปนความแตกตางทางสัณฐาน
วิทยา (morphology) เปนสวนใหญ สวนลักษณะแตกตางทางสรีรวิทยา (physiology) นั้นสวนใหญ
เปนลักษณะทีม่ ีความสําคัญในทางเศรษฐกิจ ซึ่งไดแกความแตกตางของประสิทธิภาพการให
ผลผลิต (วาสนา, 2523) ชาวนาที่อยูในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือปลูกขาวเหนียว และ
ขาวเจา เพราะประชาชนในภาคเหลานี้เปนจํานวนมากบริโภคขาวเหนียว สวนชาวนาที่อยูใน
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ภาคกลาง และภาคใตปลูกขาวเจากันเปนสวนใหญ แมจะมีการปลูกขาวเหนียวบางก็เปนจํานวน
นอย เพราะประชาชนนิยมบริโภคขาวเจา (ประพาส, 2526)
2.1.2 การจําแนกชนิดของขาว
ขาวที่ปลูกเพื่อบริโภคสามารถแบงออกไดเปนชนิดตางๆ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเกณฑสําหรับการ
แบงแยกขาว ดังนี้
1. การจําแนกขาวตามลักษณะการกําเนิด (ไพศาล, 2543)
1.1 ขาวปลูก (cultivated rice) เกิดจากการเพาะปลูกของมนุษย ซึ่งขาวปลูกยัง
สามารถแบงออกไดอีก 2 ชนิด ตามสถานที่เพาะปลูก คือ
- โอไรซา กลาเบอรริมา นิยมปลูกในทวีปแอฟริกาฝงตะวันตก
- โอไรซา ซาไตวา นิยมปลูกในทวีปตางๆ ทัว่ โลก
1.2 ขาวปา (wild rice) เกิดจากการเจริญอยูในธรรมชาติ และพบไดทวั่ ไปในภูมภิ าค
เอเชียอาคเนย
2. การจําแนกขาวตามสภาพภูมิประเทศและวิธีปลูก (กรมวิชาการเกษตร, 2527)
2.1 ขาวไร (upland rice) คือขาวที่ปลูกในที่ดอนหรือเชิงเขาที่มีความชุมชื้นพอสมควร
2.2 ขาวนาสวน (lowland rice) คือขาวที่ปลูกในที่ราบลุมทั่วๆ ไป ที่มีน้ําขังแตลึก
ไมเกิน 1 เมตร
2.3 ขาวนาเมืองหรือขาวขึ้นน้ํา (floating rice) คือขาวที่ปลูกไดในทีน่ ้ําลึกเกินกวา
1 เมตรขึ้นไป และมีความสามารถในการยืดตัวไดอยางรวดเร็วเมื่อระดับน้ําเพิ่มขึ้น
3. การจําแนกขาวตามลักษณะความไวตอความสั้นยาวของชวงแสงตอวัน
3.1 ขาวไวแสง คือพันธุขาวที่ออกดอก ออกรวง ตามความยาวของชวงเวลากลางวันที่
มีการเปลี่ยนแปลง ทําใหอายุไมแนนอน ถาปลูกในชวงทีม่ ีกลางวันยาวหรือชวงการเจริญเติบโตของ
ขาวอยูในชวงกลางวันยาวจะทําใหอายุของขาวยาวนาน แตถาปลูกในชวงกลางวันสั้นอายุของขาว
จะเบา และขาวไวแสงจะมีระดับความไวตอชวงแสงแตกตางกัน ขาวพวกนี้อาจเรียกไดวา ขาวออก
ดอกตามฤดูกาล (กรมวิชาการเกษตร, 2527)
3.2 ขาวไมไวแสง คือขาวที่ชวงแสงตอวันไมมีอิทธิพลในการกําหนดเวลาออกดอก
ขาวพวกนี้จึงเปนขาวที่สามารถปลูกไดตลอดป ไมวาจะเปนนาปหรือนาปรัง ขาวนี้มกี ําหนดอายุวนั
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ออกดอกแนนอนโดยนับตั้งแตวันตกกลาไปถึงวันออกดอกหรือจะเรียกขาวพวกนี้วา ขาวออกดอก
ตามอายุก็ได (กรมวิชาการเกษตร, 2527)
4. การจําแนกขาวตามอายุการเก็บเกีย่ ว (ปราณีต, 2531)
4.1 ขาวเบา (early varieties) หมายถึง ขาวที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น เก็บเกีย่ วไดเร็วกวาพันธุ
อื่นๆ ในทองทีเ่ ดียวกัน หากเปนพันธุที่ไวแสงจะสุก และเก็บเกีย่ วไดประมาณเดือนตุลาคมถึง
พฤศจิกายน หากเปนพันธุไมไวแสงอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 100-120 วัน
4.2 ขาวกลาง (medium varieties) หมายถึง ขาวที่มีอายุเก็บเกี่ยวปานกลาง จะออก
ดอก และเก็บเกี่ยวไดประมาณเดือนธันวาคมถึงมกราคม หากเปนพันธุท ี่ไมไวแสง จะมีอายุเก็บเกีย่ ว
ประมาณ 130-160 วัน โดยปกติจะใหผลผลิตสูงกวาขาวพันธุเบา
4.3 ขาวหนัก (late varieties) หมายถึง ขาวที่อายุเก็บเกี่ยวมาก โดยจะออกดอก และ
เก็บเกีย่ วไดตั้งแตมกราคม หรือหลังจากนัน้ หากเปนพันธุไมไวแสงจะมีอายุประมาณ 180 วัน ซึ่ง
พันธุพวกนี้ โดยปกติจะมีผลผลิตสูงกวาพันธุเบาและพันธุกลาง
5. การจําแนกขาวตามลักษณะทางดานสัณฐานวิทยา
ขาวโอไรซา ซาไตวา (Oryza sativa) แบงยอยไดเปน 3 พวก ดังตารางที่ 1 โดยอาศัย
ความแตกตางในดานสัณฐานวิทยา และการปรับตัวในการเจริญเติบโตที่สภาพแวดลอมแตกตางกัน
(ปราณีต, 2531)
5.1 อินดิคา (indica) จะพบทั่วไปในเอเชียเขตรอน ปลูกมากในประเทศไทย มาเลเซีย
อินโดนีเซีย พมา อินเดีย ลาว เวียดนาม ศรีลังกา เปนขาวตนสูง ฟางออน เมล็ดยาวเรียว ขาว
อินดิคาจะมีความผันแปรของพันธุมาก เชน ความตองการน้ํา ซึ่งขึ้นไดทงั้ ในที่ดอนจนถึงที่ลุมน้ําขัง
ลึกถึง 5 เมตร
5.2 จาปอนิคา (japonica) จะพบในเขตอบอุน เชน ประเทศญีป่ ุน เกาหลี จีนตอน
เหนือและตะวันออก จะมีความผันแปรของพันธุนอยกวาขาวอินดิคา เปนขาวตนเตี้ย เมล็ดนอย
5.3 จาวานิคา (javanica) เปนขาวที่พบในประเทศอินโดนีเซียบางทองที่เทานั้น อาจ
มีปลูกบางในฟลิปปนส อินเดีย มีลกั ษณะคลายจาปอนิคา
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ตารางที่ 1 ลักษณะที่สําคัญบางประการของขาวประเภทอินดิคา จาปอนิคา และจาวานิคา
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ที่มา: ประพาส (2526); ชาญ (2536)
6. การจําแนกขาวตามชนิดและปริมาณของแปงในเมล็ด
6.1 ขาวเจา (non-glutinous rice, non-sticky rice, non-waxy rice)
ขาวเจาจะมีสวนของเมล็ดใสกวาขาวเหนียว เมื่อนําไปหุงตมจะไมคอยเกาะตัว
จะรวนซุยไมเหนียวติดกัน ในการหุงตองการน้ําในปริมาณที่มากกวาขาวเหนียว แปงในเมล็ดสวน
ใหญเปนอะไมโลเพคตินรอยละ 64-92 และมีปริมาณของอะไมโลสรอยละ 8-36 ของน้ําหนักเมล็ด
ซึ่งปริมาณของอะไมโลสในขาวเจาจะสูงกวาขาวเหนียว ขาวเจาบางพันธุเมื่อหุงตมแลวจะพบวามี
ความนุม และการเกาะตัวดีใกลเคียงกับขาวเหนียว เชน ขาวพวกจาปอนิคา แตคุณลักษณะอื่นๆ ใน
การหุงตม และลักษณะทางเคมียังคงมีลักษณะเปนขาวเจาอยู ความนุม ของขาวเจาจะขึ้นอยูก ับพันธุ
นอกจากนี้ยังขึน้ อยูกับปริมาณอะไมโลสในเมล็ด ปริมาณโปรตีน อายุการเก็บรักษา ปริมาณน้ําใน
การหุงตม เปนตน (วาสนา, 2523) ปริมาณอะไมโลสในขาวเจาทําใหขาวเมื่อหุงสุกแลวมีลักษณะ
ออนนุมหรือแข็งกระดางตางกันไป เรียกวา มีคุณภาพการหุงตม (cooking quality) ตางกัน กลาวคือ
ขาวพันธุที่ยิ่งมีอะไมโลสมาก จะยิ่งมีเนื้อสัมผัสของขาวสุกที่แข็งมาก (ชาญ, 2536)
6.2 ขาวเหนียว (glutinous rice, sticky rice, waxy rice)
ขาวเหนียวจะมีลักษณะของเนื้อเมล็ดเปนสีขาวขุน เมื่อนําไปหุงตมจะเหนียว
เมล็ดเกาะตัวกันดีมาก แปงในเมล็ดสวนใหญเปนอะไมโลเพคติน และมีอะไมโลสเปนสวนนอย
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หรืออาจไมมีเลย ในเมล็ดจะประกอบไปดวยอะไมโลเพคตินรอยละ 92-100 และอะไมโลสรอยละ
0-8 ของน้ําหนักเมล็ด เมล็ดขาวเหนียวเมื่อนําไปนึ่งจะมีความนุมของแตละพันธุไมเทากัน โดยสวน
ใหญพันธุที่มคี วามนุมนอยกวาจะเปนพันธุที่มีปริมาณของอะไมโลสอยูสูงกวา นอกจากนี้อาจเปน
เพราะปริมาณโปรตีนในเมล็ด อายุการเก็บรักษา และสภาพที่เก็บรักษาดวย (วาสนา, 2523)
7. การจําแนกขาวตามขนาดและรูปรางของเมล็ด
ในแตละประเทศมีความนิยมขาวที่มขี นาดและรูปรางแตกตางกัน เชน ชาวญี่ปุน
เกาหลี ชอบขาวเมล็ดปอม แตคนไทยนิยมขาวเมล็ดยาวเรียว มาตรฐานขาวตามประกาศของ
กระทรวงพาณิชยกําหนดขนาดเมล็ด ดังนี้ (งามชื่น, 2542)
ชั้นของเมล็ดขาว
ขนาด (มิลลิเมตร)
ขาวเมล็ดยาวชั้น 1 (Extra long grain)
มากกวา 7.0
ขาวเมล็ดยาวชั้น 2 (Long grain)
6.6 – 7.0
ขาวเมล็ดยาวชั้น 3 (Medium grain)
6.2 – 6.6
ขาวเมล็ดสั้น (Short grain)
สั้นกวา 6.2
การจําแนกขนาดรูปรางเมล็ดขาวกลองโดยเทียบจาก USDA Standard เปนดังนี้
USDA Scale
ความยาว (มิลลิเมตร)
ยาวมาก (Very Long – VL)
มากกวา 7.50
ยาว (Long – L)
7.06 – 7.50
คอนขางยาว (Medium Long – ML)
6.61 – 7.059
ปานกลาง (Medium – M)
6.101 – 6.609
คอนขางสั้น (Medium short – MS)
5.51 – 6.10
สั้น (Short – S)
นอยกวา 5.50
รูปรางเมล็ดขาวอาจจําแนกตามอัตราสวนระหวางความยาวกับความกวางเปน 3 พวก ดังนี้
รูปรางเมล็ด (grain shape)
ความยาว/ความกวาง
เรียว (Slender – SL)
มากกวา 3.0 ขึ้นไป
ปานกลาง (Intermediate – I)
2.1 – 3.0
ปอม (Bold – B)
นอยกวา 2.0
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8. การจําแนกขาวตามการปรับปรุงพันธุ
8.1 ขาวพันธุพื้นเมือง (land race varieties)
เปนขาวที่เกษตรกรปลูกมาตั้งแตสมัยโบราณติดตอกันมาเรื่อยๆ ในอดีตจะถูก
คัดเลือกโดยธรรมชาติ และตอมาเกษตรกรอาจทําการคัดเลือกโดยวิธงี ายๆ ไมมีการเปรียบเทียบ
พันธุตามหลักวิชาการ เปนพันธุที่มีลักษณะเหมาะสมกับการตอสูกับธรรมชาติ เชน ตนสูง เมล็ดมี
หาง ปรับตัวไดดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณนอย นอกจากนี้ขาวพันธุพ ื้นเมืองมักไวตอชวงแสง
(ปราณีต, 2531) ความหลากหลายของพันธุขาวพื้นเมืองไทยนับวาเปนความหลากหลายทางดาน
พันธุกรรม (genetic diversity) เปนฐานพันธุกรรมที่เปนประโยชนอยางยิ่งในการปรับปรุงพันธุขาว
ใหไดพันธุดใี นอนาคต ถาพันธุขาวพื้นเมืองที่มีคุณภาพดีหรือทนทานตอสภาพแวดลอมดีได
สูญพันธุไป ก็จะไมสามารถสรางพันธุขาวที่มีคุณภาพดีตรงตามความตองการของตลาดตอไปได
การตั้งชื่อพันธุขาวพื้นเมืองไทยจะเปนการตั้งชื่อตามความพอใจของเจาของพันธุ โดยไมไดประเมิน
คุณลักษณะประจําพันธุทางดานวิชาการมากอน ดังนัน้ โอกาสที่จะซ้ํากันจึงเปนไปได สําหรับการตั้ง
ชื่อพันธุจะตั้งตามสถานที่แหลงที่พบ หรือสถานที่ที่เก็บรวบรวมมา ตามลักษณะรูปพรรณสัณฐาน
ที่พบ ตามจังหวัด ตามชื่อคน ชื่อดอกไม ผลไม สัตว สิ่งของ และชื่อที่บงบอกความหมาย
เปนตน (ฉวีวรรณ, 2543)
8.2 ขาวพันธุดี (high yield varieties)
เปนขาวที่ทางราชการไดปรับปรุง และขยายพันธุออกเผยแพรสูเกษตรกร ขาว
พันธุดีโดยทัว่ ๆ ไป หมายถึง พันธุที่ใหผลผลิตสูง มีความตานทานโรค และแมลงดี มีอายุ
พอเหมาะ สามารถปรับตัวเองเขากับสภาพทองที่ที่ปลูกไดดี มีเมล็ดไดมาตรฐาน มีคุณภาพหุงตม
ดี ขาวพันธุดีอาจเปนขาวพันธุพื้นเมืองที่นกั วิชาการคัดเลือกมาจากพันธุพื้นเมืองที่เกษตรกรปลูกอยู
มาคัดเลือกและทดสอบลักษณะตางๆ ที่ตองการ แลวคัดไวสงเสริมใหเกษตรกรปลูก หรืออาจเปน
พันธุขาวที่ผสมพันธุขึ้นมาใหม แลวทําการคัดเลือก และคัดลักษณะที่ตอ งการไวหลายชั่วอายุ จน
พันธุกรรมคงที่ไมกระจายตัว แลวนําไปเปรียบเทียบผลผลิต ถาผลผลิตดี และลักษณะอื่นๆ ที่
ตองการดีตามจุดมุงหมายก็นําออกสงเสริมใหเกษตรกรปลูก (ปราณีต, 2531)
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2.1.3 โครงสรางของเมล็ดขาว
เมล็ดขาวมีเยื่อหุมเมล็ด (testa) ติดอยูก ับผนังรังไข (ovary wall) เมล็ดขาวประกอบดวยสวน
ตางๆ (ดังภาพที่ 1) ดังตอไปนี้

ภาพที่ 1 ลักษณะโครงสรางของเมล็ดขาว
ที่มา: Juliano (1972)
1. แกลบ (hull หรือ husk) เปนสวนที่หอหุมเมล็ดขาว ประกอบดวยเปลือกใหญ (lemma)
เปลือกเล็ก (palea) หาง (awn) ขั้วเมล็ด (rachilla) และกลีบรองเมล็ด (sterile lemmae) เปลือกใหญ
จะปกคลุมอยู 2 ใน 3 ของเนือ้ ที่เมล็ด เปลือกเล็กจะยึดแนนอยูภายในสวนของเปลือกใหญดวย
โครงสรางที่มีลักษณะคลายตะขอ (hooklike structure) ดังนั้นเปลือกขาวจึงปดแนน (กัญญา, 2545)
แกลบจะมีประมาณรอยละ 18-20 ของขาวเปลือก ทําหนาที่ปองกันการทําลายจากแมลงตางๆ และ
ปองกันไมใหเมล็ดขาวสูญเสียความชื้น (Lorenz และ Kulp, 1991)
2. ขาวกลอง หรือสวนที่บริโภคได (cargo rice, loonzain rice, brown rice, husked rice)
แบงออกเปนชัน้ ตางๆ ดังนี้
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2.1 เปลือกหุม ผล (pericarp)
มีประมาณรอยละ 1-2 ของขาวกลอง (พีชยา, 2541) ประกอบดวยเซลลที่มีรูปแทง
ตามความยาวของผลที่มีผนังเซลลบางเปนชั้นนอก ชัน้ ถัดมามีรูปรางหลายเหลีย่ ม ซึ่งรูปรางลักษณะ
ของเซลลเหลานี้จะแตกตางกันตามชนิดของธัญชาติ จํานวนชั้นก็อาจแตกตางและคลายคลึงกันได
เชนในขาวสาลีจะมีชั้นเปลือกหุมผลที่บางคลายกระดาษ และจะหลุดออกไดงายในกระบวนการทํา
ความสะอาด สวนของขาวจะอยูภ ายในเปลือกหุมแข็งตองกระเทาะเปลือกนี้ออกจึงจะเห็นชั้นนี้ได
(อรอนงค, 2532) เปนสวนผิวนอกของขาวกลองที่พัฒนามาจากผนังรังไขของดอกขาว หนา
ประมาณ 10 ไมโครเมตร และมีทออาหารอยูทางดานหลัง (dorsal) ของเมล็ด อาจมีสารสีอยู เชน
ขาวแดง หรือขาวเหนียวดํา (งามชื่น, 2539) องคประกอบทางเคมีของเปลือกหุมผลสวนใหญจะเปน
คารโบไฮเดรตที่ใหโครงราง เชน เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส เพนโทแซน นอกจากนี้ก็มแี รธาตุตางๆ
(เถา) โปรตีน และไขมัน เปนตน (อรอนงค, 2532)
2.2 เปลือกหุมเมล็ด (seed coat) และชั้นเยื่อโปรงใส (hyaline layer)
มีประมาณรอยละ 4-6 ของขาวกลอง เปนสวนที่อยูต อจากชั้นเปลือกหุมผลเขามา
ภายในมีสวนสารที่เปนไข (thick cuticle) เปนเซลลชั้นเดียวมีความหนาประมาณ 0.5 ไมโครเมตร
(พีชยา, 2541) มีผนังเซลลบาง รูปรางยาวรี อาจมีแถวเดียว หรือสองแถวหรือมากกวา เซลลชั้นในมี
สารใหสีอยูดวย ทําใหเปลือกหุมเมล็ดมีสีตางๆ เชน ขาว แดง มวงแดง สม ดํา เปนตน มี
คุณสมบัติในการปองกันน้ําไมใหเขาสูภายในเมล็ด สวนชัน้ เยื่อโปรงใสจะอยูตดิ กับชัน้ เปลือกหุมเมล็ด มีลักษณะโปรงใส ในชั้นทั้งสองนี้นอกจากจะมีสารใหสีแลว ยังประกอบดวยโปรตีน แรธาตุ
มีเพนโทแซน เซลลูโลส และไขมันนอยกวาเปลือกหุมผล (อรอนงค, 2532)
2.3 ชั้นแอลิวโรน (aleurone layer)
ชั้นแอลิวโรนหรือเยื่อหุมเนือ้ เมล็ด มีลักษณะเปนเซลลรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก มีผนัง
เซลลหนา มีนิวเคลียสอยูตรงกลาง เปนชั้นที่สําคัญอุดมดวยองคประกอบทางเคมีหลายชนิด ภายใน
เซลลแอลิวโรน ยังมีเมล็ดแอลิวโรน (aleurone grain) ขนาดเล็กอยูมากมายซึ่งภายในเปนกรดไฟติก
(สารประกอบของธาตุฟอสฟอรัส) หรือมีเกลือโพแทสเซียม และแมกนีเซียม รวมทัง้ โปรตีนอยูดวย
ในขาวมีเซลลในชั้นแอลิวโรนตั้งแต 1 ถึง 7 แถว ผนังหนา ประกอบดวยเมล็ดแอลิวโรน (แหลง
สะสมโปรตีนชนิดที่มีรูปรางกลม) และไขมันที่มีขนาดกลม (อรอนงค, 2532) เปนชั้นที่หอหุมทั้ง
เนื้อเมล็ด เมื่อรวมกับเยื่อหุมเมล็ดมีประมาณรอยละ 4-6 ของขาวกลอง (พีชยา, 2541)
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2.4 เนื้อเมล็ด (endosperm)
มีประมาณรอยละ 89-94 ของขาวกลอง (พีชยา, 2541) แบงเปน 2 สวนคือ สวนที่ติด
กับชั้นแอลิวโรนเปนเซลลที่มีผนังบาง มีขนาดเล็กรูปลูกบาศก สวนที่อยูถัดไปจะมีรปู รางเซลลยาว
เปนแนวรัศมีเขาสูจุดศูนยกลางเมล็ด มีผนังเซลลบาง ภายในเซลลจะประกอบดวยสตารช และ
โปรตีนเปนสวนใหญ ขาวมีเม็ดสตารชขนาดเล็กเปนเหลีย่ มอยูรวมกันเปนกลุมถึง 150 เม็ด มองไม
เห็นไฮลัม เม็ดเกาะรวมกัน ขนาดเม็ดเดี่ยวมีเสนผาศูนยกลาง 2-12 ไมโครเมตร
โปรตีนที่พบในเซลลเนือ้ เมล็ดนั้น จะอยูรวมกับเม็ดสตารชใน 2 ลักษณะ คือ เกาะ
รวมกันเปนรูปรางกลม (protein bodies) ซึ่งพบในชั้นติดกับแอลิวโรนของขาว 3 แบบ คือ รวมตัว
ขนาดกลมใหญ ขนาดกลมเล็ก และมีลักษณะเปนผลึก สวนลักษณะของโปรตีนอีกลักษณะจะเกาะ
เกี่ยวเปนรางแหกับเม็ดสตารช (อรอนงค, 2532)
2.5 คัพภะ (germ หรือ embryo)
คือสวนที่เรียกวาจมูกขาว (ชาญ, 2536) มีประมาณรอยละ 2-3 ของขาวกลอง
(พีชยา, 2541) เปนสวนทีจ่ ะเจริญเปนตนออนของเมล็ดหรือจุดกําเนิดของตน จึงอยูด านฐานใกลกับ
รอยตอของเมล็ด มีชั้นแอลิวโรนลอมรอบอยู ภายในคัพภะแบงเปน 2 สวนใหญคือ สวนสกูเทลลัม
(scutellum) ซึ่งเปนเกราะปองกันอยูระหวางเนื้อเมล็ดกับคัพภะ และคัพภะที่พรอมจะเจริญเปนยอด
ออน ตน และรากของพืชตอไป ทําใหสวนคัพภะนี้อุดมไปดวยสารอาหาร แรธาตุ และวิตามิน เพื่อ
การเจริญเติบโตโดยเฉพาะโปรตีน (ในรูป protein bodies) และไขมัน (ในรูป lipid bodies) มีมาก
ในคัพภะ และวิตามินบีหนึ่งมีมากในสวนของสกูเทลลัม (อรอนงค, 2532)
2.1.4 คุณภาพขาว
มาตรฐานวัดคุณภาพของขาวจะแตกตางกันไปตามรสนิยมของผูบริโภค ซึ่งนอกจากจะ
แตกตางกันตามปจจัยทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตรแลว ยังมีปจ จัยทางเศรษฐกิจเขามาเกีย่ วของ
ดวย เพราะนอกจากขาวสารพันธุตางกันจะหุงไดขาวสุกที่มีกลิ่น รสชาติ และลักษณะเมล็ดแตกตาง
กันแลว ยังไดขาวสุกในปริมาตรตางกันดวย และแมแตขาวสารที่เปนขาวใหมและขาวเกาของขาว
พันธุเดียวกันก็มักจะหุงไดขาวสุกที่มีกลิ่น รสชาติ ลักษณะเมล็ด และปริมาตรแตกตางกันดวย
ในดานความนิยมในการบริโภคขาวของคนไทยนั้น ในภาคเหนือคนพืน้ เมืองสวนใหญ
นิยมบริโภคขาวเหนียวและไมคอยบริโภคขาวเจา ขาวเหนียวที่นยิ มบริโภคมักมีลักษณะเมล็ดยาว
เรียว เมื่อหุงหรือนึ่งแลวไดขา วนุมเหนียวและทิ้งไวไดนานโดยสามารถนึ่งทิ้งไวในตอนเชาแลวถึง
เวลาตอนเย็นขาวเหนียวจะยังไมแข็ง ตัวอยางขาวเหนียวพันธุที่มีลักษณะเชนนี้ไดแก ขาวเหนียว
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สันปาตอง สําหรับชาวไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉพาะทางตอนเหนือๆ ของภาคก็มีรสนิยม
คลายคลึงกับทางภาคเหนือ กลาวคือ ชอบบริโภคขาวเหนียวมากกวาขาวเจา และลักษณะขาวเหนียว
ที่นิยมบริโภคนั้นก็คลายคลึงกับภาคเหนือ สําหรับภาคกลางนั้นจะนิยมบริโภคขาวเจาที่มีลักษณะ
ออนนุมและมีกลิ่นหอม แตทางภาคใต คนใตสวนใหญนิยมบริโภคขาวคอนขางรวนแตไมแข็ง และ
มักไมนยิ มบริโภคขาวหอมมะลิซึ่งจัดเปนขาวออน และหุงไมขึ้นหมอ (ไดปริมาตรขาวสุกนอย) ขาว
หอมมะลิซึ่งมีความออนนุมมีกลิ่นหอมแตมีราคาแพงกวา และหุงไมขนึ้ หมอจึงนิยมบริโภคเฉพาะ
ในกลุมคนที่มฐี านะดีในตัวเมือง
รสนิยมในการบริโภคของผูบริโภคขาวในตางประเทศมีความแตกตางกันออกไปตามตลาด
เนื่องจากรสนิยมของผูบริโภคขึ้นกับปจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม หรือแมแตปจจัยทางประวัติศาสตร ดังนั้นขาวที่มีมาตรฐานสูงในที่แหงหนึ่งอาจจะมี
มาตรฐานต่ําในที่อีกแหงหนึง่
ถึงแมวาผูบริโภคจะมีความมัน่ ใจวาคุณภาพขาวที่ตนตองการควรจะเปนอยางไร แตในการ
ซื้อขาย และในการวิเคราะหวิจยั การบรรยายคุณภาพของขาวจะตองมีความชัดเจนมากกวานี้ จึงอาจ
กําหนดคุณภาพของขาวโดยพิจารณาคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี (ซึ่งมีสวนสําคัญ
ในการกําหนดคุณภาพการหุงของขาว) คุณสมบัติเหลานี้ (โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณสมบัติทางกายภาพ
ของขาว) มักใชในการกําหนดมาตรฐานในการซื้อขายขาวทั้งในประเทศและในตลาดโลก (อัมมาร
และ วิโรจน, 2533)
1. คุณภาพเมล็ดขาวทางกายภาพ
คุณภาพเมล็ดขาวทางกายภาพ หมายถึง คุณสมบัติตางๆ ของเมล็ดขาวที่สามารถ
มองเห็นไดดว ยตา หรือชั่ง ตวง วัดได เชนน้ําหนักเมล็ด (grain weight) สีขาวกลอง (pericarp color)
สีขาวเปลือก (hull color) ขนาดรูปรางเมล็ด (grain dimension) ลักษณะทองไข (chalkiness)
ความใสของเมล็ด (grain translucency) ความขาวของขาวสาร (whiteness of milled rice) และ
คุณภาพการสี (milling quality) (เครือวัลย, 2534)
1.1 น้ําหนักเมล็ด เปนลักษณะที่คงที่มากที่สุด และควบคุมโดยพันธุกรรมเปนสวน
ใหญ น้ําหนักเมล็ดจะแปรไปตามขนาดและรูปรางของเมล็ด ความชืน้ ชนิดของดิน การใสปุย
และสภาพภูมอิ ากาศก็มีผลกระทบตอน้ําหนักเมล็ดดวย จากการตรวจสอบน้ําหนักขาวเปลือก
100 เมล็ดของพันธุขาวไทยจํานวน 344 พันธุ พบวามีน้ําหนักแปรปรวนระหวาง 1.16-4.17 กรัม
ขาวพันธุดีของไทยที่รัฐบาลสงเสริมใหปลูกจะมีน้ําหนักเมล็ด 100 เมล็ดระหวาง 2.25-3.67 กรัม
(เครือวัลย, 2534) น้ําหนักเมล็ดสามารถประเมินได 2 รูปแบบ คือ (กัญญา, 2545)

15
- น้ําหนักตอปริมาตร ประเมินเปน กรัมตอลิตร หรือ กิโลกรัมตอถัง
- น้ําหนักตอจํานวนเมล็ด ประเมินเปน น้ําหนัก 100 เมล็ด หรือน้ําหนัก 1,000 เมล็ด
Webb (1980) กลาววา น้ําหนักเมล็ด หมายถึง น้ําหนักเปนกรัมของเมล็ดขาว 100 หรือ
1,000 เมล็ด ซึ่งมีลักษณะแตกตางกันตามขนาดและรูปรางของเมล็ด ถาเปนขาวเปลือกเมล็ดสั้นใน
จํานวน 1,000 เมล็ด จะมีน้ําหนัก 20-23 กรัม และขาวกลองเมล็ดสั้น 1,000 เมล็ด จะมีน้ําหนัก 16-20
กรัม สวนขาวขัดขาวเมล็ดสัน้ 1,000 เมล็ด จะมีน้ําหนัก 15-18 กรัม ในขณะที่ขาวเปลือก ขาวกลอง
และขาวขัดขาวเมล็ดปานกลาง 1,000 เมล็ด จะมีน้ําหนัก 23-25 18-22 และ 17-21 กรัมตามลําดับ
สําหรับขาวเปลือก ขาวกลอง และขาวขัดขาวเมล็ดยาว 1,000 เมล็ด จะมีน้ําหนัก 26-30 22-24 และ
20-23 กรัมตามลําดับ
1.2 สีขาวเปลือก เปนลักษณะประจําพันธุ ซึ่งมีสวนในการตั้งชื่อพันธุในอดีต เชน
ขาวพวง ขาวนางเนย เนื่องจากมีเปลือกสีฟางหรือสีขาว เหลืองหอม เหลืองขางรั้ว เนื่องจากมีเปลือก
สีน้ําตาลหรือสีเหลือง เปนตน เปลือกเมล็ดขาวจะมีผลตอสีของขาวสารนึ่ง คือ เมล็ดขาวเปลือกที่มี
สีเขม ขาวสารนึ่งก็จะมีสีเขมดวย สีขาวเปลือกที่พบจะมีสีขาว (white) ฟาง (straw) น้ําตาลออนถึง
เขม (light to dark brown) รองน้ําตาล (brown furrow) กระน้ําตาล (brown spot) น้ําตาลแดง
(raddish brown) มวง (purple) และดํา (black) เปนตน (กัญญา, 2545)
1.3 สีขาวกลอง เกิดจากสารสีที่เยื่อหุมผล (pericarp) สวนเนื้อในเมล็ดของขาวทุกชนิด
มีสีขาวเสมอ จากการสํารวจพันธุขาวตางๆ ในธนาคารเชือ้ พันธุขาวของศูนยวจิ ัยขาวปทุมธานี
พบวาขาวกลองมี 4 สี คือ ขาว น้ําตาล แดง และดํา (มวง) สวนใหญมีสีขาว ขาวกลองที่มีสีแดง และ
มวงมีสารสีพวกแอนโธไซยานิน (anthocyanin pigment) ขาวกลองที่มสี ีเขมตองใชเวลาในการขัดรํา
นาน หรือใชแรงกดมากเพื่อทําใหสวนของรําที่เปนสีเขมหลุดออก เปนผลทําใหขาวหักมาก
มีปริมาณขาวสารนอย ดังนัน้ ขาวกลองทีม่ ีสีออนจึงเปนที่นิยม เชน สีขาว หรือน้ําตาล (เครือวัลย,
2534)
1.4 ขนาดรูปรางเมล็ด หมายถึง ความยาว ความกวาง ความหนา และความปอม หรือ
เรียวของเมล็ด ขาวพวกอินดิคาจะมีรูปรางเมล็ดเรียว คอนขางปอม ขาวพวกจาวานิคามีเมล็ดกวาง
และหนา สวนขาวพวกจาปอนิคามีเมล็ดสั้น และกลม (เครือวัลย, 2534)
1.5 ลักษณะทองไข หมายถึง จุดขาวขุนคลายชอลกที่เกิดขึน้ ในเนื้อของเมล็ด เปน
ลักษณะที่เกิดจากการจับตัวอยางหลวมๆ ของเม็ดสตารช (starch granule) กับเม็ดโปรตีน (protein
body) ในเนื้อเมล็ด ลักษณะนี้ควบคุมโดยพันธุกรรม และสิ่งแวดลอม ลักษณะทองไขเปนปจจัย
อยางหนึ่งที่บงบอกถึงคุณภาพ และราคาของขาว ขาวที่เปนทองไขมากเมื่อนําไปสีจะมีขาวหักมาก
และไมเปนขาวเกรดสูง เชน ขาว 100 เปอรเซ็นต เพราะขาวเกรดสูงจะมีทองไขไดไมเกินรอยละ 0.5
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ขาวทองไขมีชอื่ เรียกตางๆ กัน เชน ขาวทองปลาซิว ขาวทองขาว หรือขาวจอกกี้ เปนตน (เครือวัลย,
2534)
การเกิดทองไขอาจเกิดไดหลายตําแหนง เชน (งามชื่น, 2542)
White belly เกิดทางดานขาง หรือดานทองหรือดานเดียวกับคัพภะ
White center เกิดที่ใจกลางเมล็ด
White back เกิดทางดานหลังหรือดานตรงขามคัพภะ
ลักษณะการเปนทองไข
คาทองไข
เปนนอย (Slightly chalky – Sch)
ไมเกิน 1
เปนปานกลาง (Moderately chalky – Mch)
1 - 1.5
เปนคอนขางมาก (Chalky – Ch)
1.6 - 2.0
เปนมาก (Very chalky – Vch)
2.1 ขึ้นไป
1.6 ความใสของเมล็ด ความใสหรือขุน ของเมล็ด หมายถึง ความทึบแสง (opaque)
หรือความใส (translucence) ของเนื้อเมล็ด ซึ่งจะสังเกตความแตกตางไดในขาวเจา สวนในเมล็ดขาว
เหนียวจะมีลักษณะขุนอยางเดียว (เครือวัลย, 2534)
1.7 ความขาวของขาวสาร ขึ้นกับปจจัยหลายอยาง เชน ระดับการสี (degree of
milling) ซึ่งจะเปนตัวกําหนดเกรดของขาว อายุการเก็บขาว โดยขาวทีเ่ ก็บไวนานๆ จะมีสีคล้ํากวา
ขาวใหม นอกจากนั้นยังพบวา ขาวสารที่มโี ปรตีนสูงจะมีสีคล้ํากวาขาวโปรตีนต่ํา (เครือวัลย, 2534)
1.8 คุณภาพการสี ปริมาณขาวสาร และตนขาวทีไ่ ดจากการสีขาวเปลือกเปนสิ่งที่
บงบอกถึงคุณภาพการสี ซึ่งการทดสอบมีขั้นตอน ดังนี้
1.8.1 ทําความสะอาดขาวเปลือก โดยใชเครื่องเปา
1.8.2 กะเทาะเปลือกออก โดยใชเครื่องกะเทาะเปลือกขาวและแยกแกลบออก
1.8.3 ขัดขาวกลองเปนขาวสาร โดยใชเครื่องสีขนาดเล็ก จะไดขาวสาร
1.8.4 แยกหาปริมาณตนขาวและขาวหัก ดวยเครื่องแยกเมล็ด และคัดดวยมือซ้ําอีก
ครั้งหนึ่ง
การตรวจสอบคุณภาพการสีมักกระทําเมื่อไดขาวสายพันธุดีเดน ซึ่งมีลักษณะคงที่ และ
ขอมูลที่ไดนําไปใชประกอบการพิจารณาพันธุ ในการคัดขาวเปลือก ขาวสวนใหญมปี ริมาณแกลบ
ประมาณรอยละ 20-22 ปริมาณแกลบของขาวพันธุตางๆ อาจแตกตางกันตั้งแตรอยละ 18-26
ปริมาณรําถูกขัดออกประมาณรอยละ 8-10 ที่เหลือเปนขาวสารประมาณรอยละ 70 ในสวนของ
ขาวสารจะมีตน ขาว (เมล็ดที่มีขนาดยาวกวา 8/10 สวนของขาวเต็มเมล็ด) และขาวหักปนอยู ขาวที่มี
คุณภาพการสีดีควรสีไดตนขาวไมนอยกวารอยละ 45-50 ขึ้นไป พันธุขา วที่มีขนาดเมล็ดยาว หรือ

17
เมล็ดยาวที่มีรปู รางปอมและเมล็ดมีทองไขมาก มักมีตนขาวต่ําเมื่อผานการสี เชน พันธุขาวขึ้นน้ํา
สวนใหญมีทองไขมาก และมีคุณภาพการสีต่ํา นอกจากนี้พันธุขาวที่มรี ูปรางเมล็ดผิดปกติ เชน
ปลายแหลมมาก มีคัพภะหรือจมูกขาวใหญจะหักงายในระหวางการสี พันธุขาวที่มีเปลือกบางยอมสี
ไดขาวสารมาก การปฏิบัติหลังการเก็บเกีย่ ว เชน การนวด การตากแหง ที่ทําใหเมล็ดขาวเกิดการ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเกินไปก็ทําใหเมล็ดขาวราวกอนสี และทําใหคณ
ุ ภาพการสีต่ํา การสีขาวที่มี
ความชื้นสูงก็ทําใหเมล็ดหักงายเชนกัน (งามชื่น, 2542)
2. คุณภาพเมล็ดขาวทางเคมี
คุณภาพเมล็ดขาวทางเคมี หมายถึง สัดสวน และองคประกอบทางเคมีที่มีผลตอคุณภาพ
ขาวสุก โดยมีผลทําใหขาวสุกนั้น นุม เหนียว หรือรวนขึน้ หมอ ซึ่งคุณภาพขาวสุกนีจ้ ะขึ้นกับ
คุณภาพเมล็ดทางเคมี คือ สัดสวนของอะไมโลสและอะไมโลเพคติน ความคงตัวของแปงสุก
อุณหภูมิแปงสุก การยืดตัวของเมล็ดขาวสุก โปรตีน ความชื้น และการเก็บรักษา (งามชื่น, 2531)
2.1 สัดสวนของอะไมโลสและอะไมโลเพคติน สตารชขาวมีอะไมโลเพคตินเปน
องคประกอบหลัก และมีอะไมโลสเปนองคประกอบรอง อัตราสวนของอะไมโลสและอะไมโลเพคตินเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหขาวสุกมีคณ
ุ สมบัติแตกตางกัน ขาวที่มีอะไมโลสสูงจะดูดน้ํา และ
ขยายปริมาตรในระหวางการหุงตมไดมากกวาขาวอะไมโลสต่ํา ทําใหขาวสุกมีลักษณะทึบแสง
ไมเลื่อมมัน แข็ง และขาวสุกขยายตัวตามปริมาตรไดมากกวาหรือที่เรียกกันวาหุงขึน้ หมอ สวน
ความนุมและความเหนียวของขาวสุกจะขึน้ กับสัดสวนอะไมโลเพคตินในสตารช ขาวเหนียวมักจะมี
อะไมโลเพคตินเกือบทั้งหมด ทําใหดูดน้ําและขยายตัวนอยกวาขาวเจา ขาวสุกที่ไดจะเหนียว และ
นุมกวา (งามชื่น, 2531) ขาวสามารถแบงประเภทตามปริมาณอะไมโลสดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การแบงประเภทขาวตามปริมาณอะไมโลส
ประเภทขาว
ปริมาณอะไมโลส (รอยละ)
ขาวเหนียว
1–2
ขาวเจาอะไมโลสต่ํามาก
2–9
ขาวเจาอะไมโลสต่ํา
9 – 20
ขาวเจาอะไมโลสปานกลาง
20 – 25
ขาวเจาอะไมโลสสูง
25 – 33
ที่มา: Juliano (1985)

ลักษณะขาวสุก
เหนียวมาก
เหนียว นุม
เหนียว นุม
นุม คอนขางเหนียว
รวน แข็ง
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2.2 ความคงตัวของแปงสุก (gel consistency) แมวาปริมาณอะไมโลสจะเปนปจจัย
สําคัญที่ทําใหขาวมีคุณภาพการหุงตมและรับประทานแตกตางกัน แตในขาวบางพันธุแมจะมี
อะไมโลสใกลเคียงกัน ขาวสุกก็ยังมีคณ
ุ ภาพแตกตางกันบาง ทั้งนี้เนื่องจากขาวสุกเมือ่ เย็นแลวมี
ความแข็งหรือความคงตัวแตกตางกัน ขาวที่มีความคงตัวของแปงสุกออนจะนุม กวาขาวพันธุที่มี
ความคงตัวของแปงสุกแข็ง (งามชื่น, 2531)
2.3 อุณหภูมิแปงสุก (gelatinization temperature) หมายถึง อุณหภูมิที่เม็ดสตารชเริ่ม
พองในน้ํารอน และเปลี่ยนจากลักษณะทึบแสงเปนโปรงใส อุณหภูมิแปงสุกมีความสัมพันธกับ
ระยะเวลาการหุงตม ถาขาวมีอุณหภูมิแปงสุกสูงจะหุงสุกชากวาขาวทีม่ ีอุณหภูมิแปงสุกต่ํา (งามชื่น,
2531) แมวาระยะเวลาหุงตมจะขึ้นอยูกับอุณหภูมิแปงสุกก็ตาม แตความกวางและความหนาของ
เมล็ดขาวก็มีผลตอเวลาหุงตมดวย ขาวที่มอี ุณหภูมิแปงสุกเทากันแตมีเมล็ดหนากวาจะใชเวลาหุงตม
นานกวา เมล็ดขาวจึงดูดน้ําไดมากทําใหขาวสุกมีลักษณะแฉะ ดังนั้นขาวเหนียวหรือขาวอะไมโลส
ต่ําควรมีอุณหภูมิแปงสุกต่ําจึงจะมีคณ
ุ ภาพดี สําหรับขาวเจาอะไมโลสปานกลางหรือสูงจะไมเกิด
ปญหาดังกลาว (เครือวัลย, 2534)
2.4 การสลายของเมล็ดขาวในดาง (alkali spreading value) วิเคราะหไดโดยการแช
เมล็ดขาว 10 เมล็ด ในสารละลายโปแตสเซียมไฮดรอกไซดเขมขนรอยละ 1.7 และประเมินคาการ
สลายของเมล็ด หลังจากการแช 23 ชั่วโมง พบวาเมื่อระดับการสลายตัวสูงทําใหเวลาในการหุงตม
นอยกวาระดับการสลายตัวของเมล็ดขาวต่ํา (Little และคณะ, 1958)
2.5 การยืดตัวของเมล็ดขาวสุก (elongation) ในระหวางการหุงตมเมล็ดขาวจะขยายตัว
ออกรอบดานโดยเฉพาะดานยาว โดยทัว่ ไปผูบริโภคนิยมขาวพันธุที่ยืดตัวไดมากกวาขาวพันธุที่
ยืดตัวไดนอย (ขาวสุกที่ยืดตัวไดมากและไมเหนียวติดกันจัดเปนขาวทีห่ ุงขึ้นหมอ) นอกจากนี้ การที่
เมล็ดขยายตัวไดมากทําใหเนื้อภายในโปรงไมอัดแนน และชวยใหขาวนุมมากขึ้น (ลินดา, 2537)
2.6 โปรตีน ในเมล็ดขาวมีโปรตีนอยูป ระมาณรอยละ 9.8 ซึ่งถือวานอย แตก็มี
ผลกระทบตอคุณภาพการหุงตมและรับประทานเชนกัน ปริมาณโปรตีนจะมีความสัมพันธกับเวลา
ในการหุงตม กลาวคือทําใหระยะเวลาหุงตมขาวสุกนานขึ้นเมื่อปริมาณโปรตีนเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
โปรตีนเปนตัวขัดขวางการซึมผานของน้ําเขาไปในเมล็ด และโปรตีนยังมีความสัมพันธกับการ
ดูดซึมน้ําของเมล็ด ความนุม และความเหนียว กลาวคือทําใหเมล็ดดูดซึมน้ําไดนอยลง ขาวสุกมี
ความนุมและความเหนียวลดลง (ลินดา, 2537) นอกจากนี้ขาวที่มีปริมาณโปรตีนสูงจะมีอุณหภูมิใน
การเกิดเจลาติไนเซชันสูงกวาขาวที่มีโปรตีนต่ํา (Marshall และ Wadsworth, 1994) โปรตีน
สวนใหญในเมล็ดขาวเปนกลูเตลิน (glutelin) โดยมีมากกวารอยละ 80 ของโปรตีนทั้งหมดในขาว
เปนโปรตีนทีล่ ะลายในดาง การเพิ่มปริมาณโปรตีนสงผลใหปริมาณกลูเตลินเพิ่มขึ้น เมื่อวิเคราะห
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หากรดอะมิโนระหวางขาวเจา และขาวเหนียว พบวาไมแตกตางกัน แสดงวาลักษณะยีนขาวเจาหรือ
ขาวเหนียวไมมีผลตอโครงสรางของโปรตีน (Juliano, 1972) นอกจากนีข้ าวโปรตีนสูงยังทําใหเมล็ด
แกรงขึ้น ทําใหขัดสีออกไดยาก จึงอาจมีระดับการสีต่ํากวา (มีรําเหลืออยูมาก) และทําใหขาวสุกนัน้
เหนียวนอยลงและมีสีคล้ํา อยางไรก็ตาม หากทําการสีขาวใหมีระดับการสีมากขึ้นแลว ขาวโปรตีน
สูงอาจมีสีคล้ํากวาขาวโปรตีนต่ํา จากการศึกษาผลการใชปุยตอคุณภาพขาว พบวาการใสปุย
ไนโตรเจนซึ่งทําใหโปรตีนในเมล็ดขาวสารพันธุขาวดอกมะลิ 105 สูงขึ้น ขาวสุกมีสีคล้ําขึ้น ขาวมี
ความนุมลดลงเมื่อเมล็ดขาวสารมีโปรตีนถึงรอยละ 10 และหากโปรตีนสูงถึงรอยละ 12 ความ
เหนียวของขาวจะลดลงดวย (งามชื่น, 2545)
2.7 ความชื้น ความชื้นในเมล็ดขาวจะมีผลตอการที่ขาวหุงขึ้นหมอ และความรวนของ
ขาวเชนกัน ขาวที่มคี วามชื้นต่ําซึ่งสวนใหญเปนขาวเกาจะหุงขึน้ หมอ และมีความรวนมากกวาขาวที่
มีความชื้นสูงหรือขาวใหม ในประเทศไทยผูบริโภคขาวเจานิยมบริโภคขาวเกาซึ่งหุงขึ้นหมอดีกวา
และราคาขาวเกาจะสูงกวาขาวใหม นอกจากนี้ความชืน้ ในขาวยังเปนปจจัยที่มีผลตอการเก็บรักษา
ขาว ถาเมล็ดขาวมีความชื้นสูงทําใหเชื้อรา และจุลินทรียต างๆ เจริญเติบโตได ขาวจะเสื่อมคุณภาพ
ในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้นมาตรฐานขาวของประเทศตางๆ จึงไดกําหนดระดับความชื้นของขาวไว
เชน ประเทศไทยกําหนดความชื้นไมเกินรอยละ 14 สําหรับประเทศที่มอี ากาศหนาวเย็น ระดับ
ความชื้นอาจสูงถึงรอยละ 16 (ลินดา, 2537)
2.8 การเก็บรักษา การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึน้ ภายหลังการเก็บเกีย่ ว 3-4 เดือน เนือ่ งจาก
ปริมาณความชื้นลดลงทําใหมีผลตอคุณสมบัติขาวสุก คือทําใหขาวสุกแข็งและรวนมากขึ้น ขาวสุก
ขยายปริมาตรไดมากขึ้นหรือหุงขึ้นหมอ เมล็ดขาวจะดูดน้ําไดมากขึน้ น้ําขาวจะใสขึน้ และใชเวลา
หุงตมใหสกุ นานขึ้นเล็กนอย เมื่อตมสุกจะไมคอยแตกตัวออก (Desikachar, 1956)
2.1.5 คุณคาทางโภชนาการของขาว
เมล็ดขาวเปนแหลงอาหารทีใ่ หปริมาณสารอาหารคอนขางสูง สวนประกอบทางเคมีของ
ขาวจะผันแปรไปตามลักษณะพันธุกรรมของขาวพันธุตางๆ และสภาพแวดลอม เชน ลักษณะพื้นที่
ปลูก ฤดูกาล ปริมาณการใสปุย คุณภาพการสี และสภาพการเก็บรักษา แตโดยทัว่ ๆ ไป เมล็ด
ขาวสารจะประกอบดวยสวนของแปงรอยละ 80 โปรตีนรอยละ 7.5 เถารอยละ 0.5 และน้ํารอยละ
12 ในสวนของแปงจะประกอบดวยแปงพวกอะไมโลส และอะไมโลเพคตินในสัดสวนที่แตกตาง
กัน ไมทําใหคณ
ุ คาทางโภชนาการของขาวแตกตางกัน แตทําใหคณ
ุ ภาพการหุงตม และการบริโภค
ตางกัน (ปราณีต, 2531)
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ขาวเปนแหลงสําคัญของแปง และพวกคารโบไฮเดรตเชิงซอน (ศิริวรรณ, 2545) นอกจากนี้
ยังเปนแหลงสารอาหารโปรตีนสําคัญของคนเอเชียอีกดวย จากการศึกษาของนักโภชนาการพบวา
โดยปกติคนทีบ่ ริโภคขาวปละ 150 กิโลกรัม จะไดรับสารอาหารโปรตีนจากขาวประมาณรอยละ
40-70 ของจํานวนสารอาหารโปรตีนทั้งหมดที่จําเปนในการดํารงชีวิต โปรตีนในขาวมีคุณคาทาง
โภชนาการสูงกวาโปรตีนจากขาวสาลี ขาวโพด และขาวฟาง เนื่องจากมีสวนประกอบของไลซีน
(lysine) ที่เปนกรดอะมิโนจําเปนอยูประมาณรอยละ 4 ของโปรตีนทั้งหมด และเปนปริมาณที่สูง
กวาสารอาหารโปรตีนในขาวโพด 2 เทา นอกจากนีย้ ังมีกรดอะมิโนที่สําคัญอีก 2 ชนิด คือ ทรีโอนีน
(threonine) และเมไทโอนีน (methionine) สูงกวาในขาวโพด ขาวฟาง และขาวสาลี รวมทั้งมี
สารอาหารพวกไทอะมีน (thiamine) ไรโบเฟลวิน (riboflavin) และไนอะซิน (niacin) เปนสวนประกอบอีกดวย สารอาหารที่มักมีไมเพียงพอในขาว ไดแก วิตามินเอ ดี และซี สารพวกนีจ้ ะมีอยู
มากในสวนรําขาว เมื่อเวลาเมล็ดขาวถูกสี และขัด จะทําใหวติ ามินเหลานี้หลุดออกไปดวย ทําใหใน
ขาวกลอง และขาวนึ่งมีวติ ามินเอ ดี และซี อยูในปริมาณสูงกวาขาวสาร (ปราณีต, 2531) นอกจากนี้
ในขาวยังมีไขมัน ซึ่งสวนมากเปนกรดไขมันไมอิ่มตัว เชน ลิโนเลอิก (linoleic acid) ซึ่งเพิ่ม
ภูมิคุมกัน และมีแรธาตุสําคัญหลายชนิดในปริมาณสูง เชน แคลเซียม เหล็ก แมกนีเซียม และ
ไอโอดีน เมื่อเทียบคุณคาของขาวกลองกับขาวขาว พบวาขาวกลองมีโปรตีนสูงกวา รวมทั้งวิตามิน
เกลือแรหลายชนิดสูงกวาขาวขาว เชน วิตามินบี 1 สูงกวา 4 เทา แคลเซียม แมกนีเซียม และเหล็กสูง
กวา 2 เทา (ศิริวรรณ, 2545) คุณคาทางโภชนาการของขาวกลอง และขาวขัดขาวแสดงไวในตาราง
ที่ 3
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ตารางที่ 3 คุณคาทางโภชนาการของขาวกลองและขาวขัดขาวที่ความชืน้ รอยละ 12
คุณคาทางโภชนาการ
ขาวกลอง
เถาหยาบ (%)
1.0
ไขมันหยาบ (%)
1.9
เสนใยหยาบ (%)
0.7
โปรตีน (%)
7.2
สตารช (%)
57.0
แคลเซียม (มิลลิกรัม/กรัม)
0.3
เหล็ก (ไมโครกรัม/กรัม)
24.0
ฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม/กรัม)
2.5
โพแทสเซียม (มิลลิกรัม/กรัม)
1.7
โซเดียม (ไมโครกรัม/กรัม)
315.0
ไนอะซิน (ไมโครกรัม/กรัม)
43.0
ไรโบเฟลวิน (ไมโครกรัม/กรัม) 0.9
ไทอะมีน (ไมโครกรัม/กรัม)
4.5
ไพริดอกซิน (ไมโครกรัม/กรัม) 11.2

ขาวขัดขาว
0.5
0.3
0.3
5.8
67.0
0.2
13.0
1.2
1.0
45.0
18.0
0.4
1.8
6.2

ที่มา: พีชยา (2541)
2.1.6 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพขาวในระหวางการเก็บรักษา
1. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (physical changes)
การเก็บขาวในสภาพที่เหมาะสม จะทําใหขาวมีคาแรงดึง (tensile strength) มากขึ้นใน
ระหวางการเก็บรักษา ซึ่งจะตานทานตอการขัดสี ทําใหไดปริมาณตนขาวมากขึ้น (Juliano, 1985)
Shibuya (1982) กลาววา ในระหวางการเก็บรักษาขาวจะมีความแข็ง และทนตอแรงกระแทกเพิ่มขึน้
เมื่อนําขาวไปขัดสีจะไดปริมาณของขาวเต็มเมล็ดสูงกวาขาวใหม และขาวที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิสูง
จะมีความแข็ง และทนตอแรงกระแทกสูงกวาขาวที่เก็บรักษาที่อุณหภูมติ ่ํา อาจเนื่องมาจากการเก็บ
รักษาทําใหผนังเซลลของเอนโดสเปรมมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น
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การเก็บรักษาขาวมีผลทําใหสีของเมล็ดขาวเกิดการเปลี่ยนแปลง การเก็บขาวเปนเวลานาน
จะทําใหขาวมีสีคล้ําขึ้นอาจเนื่องมาจากการเกิดปฏิกิริยาเมลลารด (Maillard reaction) (Gras และ
คณะ, 1989) เพลงพิณ (2541) รายงานวา ขาวที่เก็บรักษาเปนระยะเวลา 6 เดือน จะเปลี่ยนเปนสี
เหลืองเล็กนอย แตอยางไรก็ตามเมล็ดขาวจะเปลี่ยนเปนสีเหลืองอยางเห็นไดชดั หลังจากการเก็บเปน
เวลา 6 ถึง 12 เดือน อุณหภูมกิ ็เปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเปลี่ยนสีของขาว Villareal และคณะ
(1976) พบวา หลังการเก็บรักษาขาวเปนเวลา 6 เดือน ขาวที่เก็บรักษาทีอ่ ุณหภูมิ 29 องศาเซลเซียส
จะมีคาความเปนสีขาว (whiteness) ต่ํากวาขาวที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียส
ภัทรพร (2540) กลาววา การเก็บขาวที่ความชื้น และอุณหภูมิสูงจะทําใหขาวมีสีคล้ํามากขึ้น
2. การเปลี่ยนแปลงทางเคมี (chemical changes)
องคประกอบทางเคมีของขาวที่อยูในระหวางการเก็บรักษาเกือบจะไมมีการ
เปลี่ยนแปลง คือ ปริมาณแปง อะไมโลส และโปรตีน จะไมมีการเปลี่ยนแปลง แตกระบวนการบาง
อยางเชน กระบวนการไฮโดรไลซิส (hydrolysis) หรือดีกราเดชัน (degradation) อาจจะเกิดขึ้นได
เชน การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําตาลรีดิวซ และนอนรีดวิ ซ แตมีงานวิจัยที่พบวาปริมาณแปงทั้งหมด
ของขาวที่อยูในระหวางการเก็บรักษาไมมกี ารเปลี่ยนแปลง แตจะมีปริมาณอะไมโลสเพิ่มขึ้นเพียง
เล็กนอย (เพลงพิณ, 2541) Pomeranz (1982) กลาววา ในสภาพการเก็บรักษาที่เหมาะสม ปริมาณ
สตารชจะไมคอ ยเปลี่ยนแปลง แตถามีการทําลายของราหรือแมลงจะทําใหปริมาณสตารชลดลง
Barber (1972) กลาววา ปริมาณกรดอะมิโนอิสระที่ผิวของขาวสารอาจลดลง หากเก็บขาวสารใน
สภาพที่ไมเหมาะสม ซึ่งอาจเกี่ยวของกับปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาล เพราะจะทําใหเมล็ดขาวมีสีคล้ํา
ขึ้น สําหรับปริมาณเอนไซมในขาวที่เก็บไวนานก็จะลดลง เชน แอลฟา-อะไมเลส เบตา-อะไมเลส
โปรติเอส ไลเพส เปอรออกซิเดส แคตาเลส และกรดกลูตามิก ดีคารบอซิเลส เปนตน (อรอนงค,
2532) ในระหวางการเก็บรักษาปริมาณไขมันจะไมคอยเปลี่ยนแปลง ในสภาพการเก็บที่ไมดีจะเกิด
กระบวนการไฮโดรไลซิส และออกซิเดชัน ทําใหมีปริมาณของกรดไขมันอิสระ และสารประกอบ
คารบอนิลเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดกลิ่นรสผิดปกติหรือเหม็นสาบขึ้น (Juliano, 1985)
3. การเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพ (physicochemical changes)
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพเปนคุณสมบัติหลักที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในเมล็ดขาวทีอ่ ยู
ในระหวางการเก็บรักษา (เพลงพิณ, 2541) ซึ่งสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงอาจเนื่องมาจากการปรับ
สภาพการละลาย และการเกิดเจลของสตารชและโปรตีนในเมล็ดที่สกุ เต็มที่ใหกลายเปนสารที่คงตัว
ขึ้น และไมละลายในน้ํามากขึ้น มีผลใหเมล็ดขาวแข็งขึ้น ลักษณะขาวสุกจะแข็ง และรวนมากกวา
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ขาวใหม ความคงตัวของเจลจะมีมากขึ้น และความขนหนืดจากการวัดดวยเครื่องอะไมโลกราฟจะ
เพิ่มขึ้น (อรอนงค, 2532) Juliano และคณะ (1964) กลาววา ในระหวางการเก็บรักษาความคงตัว
ของแปงสุกจะเพิ่มขึ้น เกิดเจลแข็งขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วภายใน 3 เดือน
แรกของการเก็บรักษา แตเมือ่ เก็บขาวไวนานถึงเดือนที่ 18 ความคงตัวของแปงสุกจะเทากับขาวที่
เก็บไวเปนเวลา 5 เดือน นอกจากนีย้ ังพบวาขาวที่มีความคงตัวของแปงสุกแข็งจะมีคาการคืนตัว
(setback) สูงกวาขาวที่มีความคงตัวของแปงสุกปานกลางหรือออน ภัทรพร (2540) กลาววา เมื่อ
เก็บขาวเปนเวลานานขึ้น อุณหภูมิในการเกิดเจลไมคอยเปลี่ยนแปลง แตอาจพบสูงมากขึ้นบาง ขาว
เกาสามารถดูดน้ําไดมากขึน้ อัตราการขยายปริมาตรมากขึ้น ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ําขาว
ลดลง การยืดตัวของขาวมากขึ้น เวลาที่ใชในการหุงตมมากขึ้น ขาวเกาจะใหคาความหนืดมากขึ้น
การเกิดรีโทรกราเดชันจะเกิดไดมากกวาขาวใหม การหุงตมขาวเกาจะใหลักษณะเนื้อสัมผัสที่แข็ง
กวา และเหนียวนอยกวาขาวใหม ซึ่งการเก็บที่อุณหภูมิต่ําจะชวยชะลอการเปลี่ยนแปลงที่เปนขาว
เกา Villareal และคณะ (1976) พบวาระยะเวลาและอุณหภูมิในการเก็บรักษามีผลตอความคงตัว
ของแปงสุก โดยระยะเวลาการเก็บรักษาทีน่ านขึ้นมีผลทําใหความคงตัวของแปงสุกเพิ่มขึ้น สําหรับ
อุณหภูมิในการเก็บรักษา พบวาขาวที่เก็บรักษาไวที่อุณหภูมิสูงจะมีความคงตัวของแปงสุกคอนขาง
แข็ง สวนขาวที่เก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิต่ําจะมีความคงตัวของแปงสุกปานกลาง
4. การเปลี่ยนแปลงทางประสาทสัมผัส (sensory changes)
ขาวใหมจะมีลักษณะของขาวสุกเหนียว และแฉะไดงาย เมื่อผานการเก็บรักษาขาวสุก
จะมีลักษณะรวน และแข็งขึน้ การเกาะตัวของเมล็ดนอยลง ขาวเกาตองการน้ําในการหุงตมมากกวา
ขาวใหม ความหนืด และความคงตัวของแปงจะเพิ่มขึน้ นอกจากนี้ ยังพบวาเม็ดสตารช และโปรตีน
ในเอนโดสเปรมจะมีการเปลี่ยนแปลงในระหวางการเก็บรักษา โดยโปรตีนเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
เพิ่มพันธะไดซัลไฟต เม็ดสตารชเพิ่มแรงเกาะกันของไมเซลล ทําใหเอนโดสเปรมแข็งขึ้นตานทาน
การแตกแยกในระหวางการหุงตม มีผลตอเนื้อสัมผัสของขาวสุก และกรดไขมันอิสระที่เกิดจาก
กระบวนการไฮโดรไลซิสของไขมันจะจับกับอะไมโลส ยับยั้งการพองตัวของเม็ดสตารชมีผลทําให
เนื้อสัมผัสของขาวสุกเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนีไ้ ฮโดรเปอรออกไซดที่เกิดจากกระบวนการ
ออกซิเดชันของไขมันจะไปมีผลตอการเพิ่มขึ้นของสารระเหยพวกสารประกอบคารบอนิล ทําให
เกิดกลิ่นไมพึงประสงค (Juliano, 1985)
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5. การเกิดกลิ่นสาบในขาวระหวางการเก็บรักษา
ขาวเกาจะมีสารประกอบคารบอนิลมากกวาในขาวใหมถึง 2 เทา (Chikubu, 1970) ขาว
ใหมที่เพิ่งเก็บเกี่ยวเมื่อนํามาหุงตมกับสารประกอบคารบอนิล ผูทดสอบสวนมากพบวา ขาวสุกจะมี
กลิ่นสาบ แสดงใหเห็นวาสารประกอบคารบอนิลเปนสวนสําคัญในการเกิดกลิ่นสาบในขาว
(ภัทรพร, 2540)
Chikubu (1970) กลาววาการเกิดสารประกอบคารบอนิลของขาวสุกเกิดจากกลไกที่
สําคัญ 2 ประการ คือ
5.1 การแตกสลายแบบสเตรคเกอร (streaker degradation) เปนปฏิกิริยาที่ทาํ ใหกรด
อะมิโนเปลี่ยนไปเปนแอลดีไฮดโดยอาศัยความรอนกับน้าํ ตาล โดยที่จํานวนคารบอนลดลง 1 ตัว
ดังสมการ
R-CH-COOH
R • CHO + NH3 + CO2
NH2
กรดอะมิโนที่เปนสารตั้งตน (precursor) ในการเกิดสารประกอบคารบอนิลในการแตก
สลายแบบสเตรคเกอร คือ อะลานีน ซีสเทอีน และซีสทีนเปนสารเริ่มตนของอะซีตัลดีไฮด
กรดแอลฟา-อะมิโน บิวทิวริกเปนสารเริ่มตนของอะซีโตน นอรลิวซีนเปนสารเริ่มตนของ
เพนทาแนล และกรดแอลฟา-อะมิโน เฮปไทลิกเปนสารเริ่มตนของเฮกซาแนล แตกรดอะมิโนที่
พบในขาวมีเพียงอะลานีน ซีสเทอีน และซีสทีน ดังนั้นกลไกการเกิดสารประกอบคารบอนิลใน
ขาวจึงมีเฉพาะอะซีตัลดีไฮดเทานั้น สวนสารประกอบคารบอนิลอื่นๆ (อะซีโตน เพนทาแนล และ
เฮกซาแนล) ไมไดเกิดจากปฏิกิริยานี้
5.2 ปฏิกิริยากับออกซิเจนดวยตัวเอง (autoxidation)
กรดไขมันที่สําคัญในขาว คือ กรดปาลมิติก (palmitic acid) กรดโอเลอิก (oleic acid)
และกรดลิโนเลอิก (linoleic acid) กลไกทัว่ ไปของการเกิดปฏิกิริยาของไขมันกับออกซิเจนดวย
ตัวเอง คือ การเกิดไฮโดรเปอรออกไซด ปฏิกิริยาออโตออกซิเดชันมี 3 ขัน้ คือ (อดิศักดิ์, 2543)
- ขั้นที่ 1 (initial stage) เปนขั้นที่เกิดการสรางอนุมูลอิสระ (free radical) จากไขมันและ
น้ํามันโดยแสง ความรอน โลหะอิออน และออกซิเจนลวนมีผลตอการเกิดอนุมูลอิสระ ปฏิกิริยานี้
เกิดขึ้นบริเวณหมูเมธิลีน (methylene group) ที่เชื่อมอยูกบั คารบอนที่สรางพันธะคูกบั คารบอนตัว
ถัดไป ในขั้นตอนนี้จะไดอนุมูลอิสระของไขมัน (fat free radical)
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- ขั้นที่ 2 (propagation stage) เปนขั้นตอนที่อนุมูลอิสระของไขมันที่เกิดขึ้นมานั้นทํา
ปฏิกิริยากับออกซิเจนเกิดเปนอนุมูลอิสระของเปอรออกไซด (peroxide free radical) อนุมูลอิสระ
ของเปอรออกไซดที่ไดจะทําปฏิกิริยาตอกับไฮโดรเจนของไขมันเกิดเปนไฮโดรเปอรออกไซด
(hydroperoxide) และอนุมูลอิสระของไขมัน ซึ่งจะทําปฏิกิริยาตอๆ ไปไดอีก ในขั้นตอนนี้ปฏิกิริยา
ซึ่งอนุมูลอิสระของไขมันทําปฏิกิริยากับออกซิเจนมีลักษณะเปนปฏิกริ ิยาลูกโซ (chain reaction)

- ขั้นที่ 3 (terminal stage) เปนขั้นตอนทีอ่ นุมูลอิสระเกิดการรวมตัวกันในแบบตางๆ ซึ่ง
การรวมตัวเชนนี้สามารถทําใหปฏิกิริยาหยุดได นอกจากนั้นไฮโดรเปอรออกไซดที่เกิดขึ้นมาอาจ
เกิดการแตกสลายเปนสารประกอบอินทรียที่มีขนาดเล็กลงได เชน แอลดีไฮด คีโตน และกรด
ตางๆ ซึ่งลวนแตมีผลทําใหเกิดกลิ่นที่ไมพงึ ประสงค
R° + R°
RR
R° + RO°2
ROOR
ROOR + O2
RO°2 + RO°2
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เมื่อ

R° =
RO°2 =

อนุมูลอิสระของไขมัน
อนุมูลอิสระของเปอรออกไซด

ปจจัยที่มีผลตอปฏิกิริยาการเกิดออกซิเดชันของลิปด
1. ความรอน การเกิดออกซิเดชันเปนปฏิกิรยิ าทางเคมีอยางหนึ่ง ดังนั้นเมื่อเพิ่ม
อุณหภูมิทุกๆ 10 องศาเซลเซียสจึงมีผลทําใหปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น 2 เทา (อดิศักดิ์, 2543) พีชยา (2541)
กลาววา เมื่อเก็บรักษาขาวที่อณ
ุ หภูมิสูงจะเรงการหืนขั้นที่ 1 กับขั้นที่ 2 โดยเฉพาะเรงการออกซิไดซ
สารประกอบไฮโดรเปอรออกไซด จึงเกิดกลิ่นหืนไดเร็วกวาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิตา่ํ
2. แสง รังสีอัลตราไวโอเลตสามารถเรงปฏิกิริยาออกซิเดชัน (อดิศักดิ์, 2543)
Wong (1989) กลาววา แสงมีผลตอความคงตัวของกรดไขมันไมอิ่มตัว เพราะชวยเรงการเกิดอนุมูล
อิสระมากขึ้นในขั้นที่ 1
3. โลหะหนัก อาจเกิดการปนเปอนมาจากเครื่องขัดสีหรือภาชนะบรรจุ เชน ทองแดง
เหล็ก สังกะสี ทําใหเรงการออกซิไดซของไขมันไมอิ่มตัวในขัน้ ที่ 1 มากขึ้น (พีชยา, 2541)
อดิศกั ดิ์ (2543) กลาววา เหล็กและทองแดงในปริมาณเพียงพีพีเอ็มมีผลเรงปฎิกิริยาไดเปนอยางดี
4. พื้นที่ผิว อัตราเร็วของการเกิดออกซิเดชันจะเพิ่มขึ้นเปนสัดสวนโดยตรงตอพื้นทีผ่ ิว
ของลิพิดที่สัมผัสกับอากาศ ดังนั้นหากอัตราสวนของพืน้ ที่ผิวตอปริมาตรเพิ่มขึ้นการเกิดออกซิเดชัน
จะเร็วขึน้ (นิธยิ า, 2545)
5. ระดับความไมอิ่มตัว (degree of unsaturation) จํานวนและตําแหนงของพันธะคูใน
โมเลกุลของไขมันมีความสัมพันธโดยตรงกับการเกิดออกซิเดชัน เชน กรดลิโนเลนิก (linolenic,
C18: 3) จะถูกออกซิไดซไดงายกวากรดโอเลอิก (oleic acid, C18: 1) (อดิศักดิ์, 2543)
6. ออกซิเจน การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันจําเปนตองมีออกซิเจน เมือ่ อยูในสภาวะที่มี
ออกซิเจนต่ํา การหืนขั้นที่ 2 จะเกิดไดนอย ทําใหกลิ่นหืนลดลง (Allen และ Hamilton, 1994)

27
2.2 แปง
2.2.1 องคประกอบภายในแปง
แปงเปนคารโบไฮเดรตที่ประกอบดวยคารบอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน ในอัตราสวน
6: 10: 5 มีสูตรเคมีโดยทั่วไป คือ (C6H10O5)n แปงเปนพอลิเมอรของกลูโคส ซึ่งประกอบดวยหนวย
ของกลูโคสที่ไมมีน้ําปน (anhydroglucose unit) เชื่อมตอกันดวยพันธะกลูโคซิดิก (glucosidic
linkage) ที่คารบอนตําแหนงที่ 1 ทางดานตอนปลายของสายพอลิเมอรมีหนวยกลูโคสที่มีหมู
แอลดีไฮด (aldehyde group) เรียกวา reducing end group แปงประกอบดวยพอลิเมอรของกลูโคส
2 ชนิด คือ พอลิเมอรเชิงเสน (อะไมโลส) และพอลิเมอรเชิงกิ่ง (อะไมโลเพคติน) วางตัวในแนวรัศมี
แปงจากแหลงที่ตางกันจะมีอตั ราสวนของอะไมโลสและอะไมโลเพคตินแตกตางกัน ทําให
คุณสมบัติของแปงแตละชนิดแตกตางกัน (กลาณรงค และ เกื้อกูล, 2543)
1. อะไมโลส
อะไมโลสเปนพอลิเมอรเชิงเสนที่ประกอบดวยกลูโคสประมาณ 2,000 หนวย เชื่อมตอ
กันดวยพันธะแอลฟา-1,4 กลูโคซิดิก (α-1,4-glucosidic linkage) ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 โครงสรางของอะไมโลส
ที่มา: กลาณรงค และ เกื้อกูล (2543)
อะไมโลสที่รวมตัวกับไอโอดีนจะใหสีนา้ํ เงิน ซึ่งใชเปนลักษณะเฉพาะที่บงบอกถึงแปงที่มี
องคประกอบของอะไมโลส (กลาณรงค และ เกื้อกูล, 2543) แหลงที่อยูข องอะไมโลสในแปงยังไม
เปนที่ทราบแนชัด แตมีสมมติฐานวาอะไมโลสจะกระจายอยูระหวางอะไมโลเพคติน โดย
อะไมโลสโมเลกุลใหญจะจับกับอะไมโลเพคตินเปนเกลียวคู (double helices) สวนอะไมโลส
โมเลกุลเล็กจะอยูบริเวณรอบนอกของเม็ดแปง (Kasemsuwan และ Jane, 1994) ตําแหนงของ
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อะไมโลสภายในเม็ดแปงยังขึ้นอยูกับสายพันธุของแปง อะไมโลสบางสวนอยูใ นกลุม ของอะไมโลเพคติน บางสวนกระจายอยูท ั้งในสวนอสัณฐาน (amorphous) และสวนผลึก (crystalline)
(กลาณรงค และ เกื้อกูล, 2543)
2. อะไมโลเพคติน
อะไมโลเพคตินเปนพอลิเมอรเชิงกิ่งของกลูโคส สวนที่เปนเสนตรงของกลูโคส
เชื่อมตอกันดวยพันธะแอลฟา-1,4 กลูโคซิดิก (α-1,4-glucosidic linkage) และสวนที่เปนกิ่งสาขาที่
เปนพอลิเมอรกลูโคสสายสั้น มี Degree of Polymerization (DP) อยูในชวง 10 ถึง 60 หนวย
เชื่อมตอกันดวยพันธะแอลฟา-1,6 กลูโคซิดิก (α-1,6-glucosidic linkage) ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 โครงสรางของอะไมโลเพคติน
ที่มา: กลาณรงค และ เกื้อกูล (2543)
หนวยกลูโคสที่มีพันธะแอลฟา-1,6 กลูโคซิดิก มีอยูประมาณรอยละ 5 ของปริมาณหนวย
กลูโคสในอะไมโลเพคตินทั้งหมด Degree of Polymerization ของอะไมโลเพคตินในแปงแตละ
ชนิดจะมีคาประมาณ 2 ลานหนวย อะไมโลเพคตินมีน้ําหนักโมเลกุลประมาณ 1,000 เทาของ
อะไมโลส และมีอัตราในการคืนตัวต่ํา เนื่องจากอะไมโลเพคตินมีลักษณะโครงสรางเปนกิ่ง
(กลาณรงค และ เกื้อกูล, 2543) เมื่อยอมสีดว ยไอโอดีนจะไดสีน้ําตาลแดง เมื่อทําใหสุกในน้ําเดือด
จะคอนขางคงสภาพเดิมไดนาน และเปนสวนที่ทําใหขาวสุกเหนียวติดกัน (เพลงพิณ, 2541)
คุณสมบัติของอะไมโลส และอะไมโลเพคตินแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 สมบัติที่สําคัญของอะไมโลสและอะไมโลเพคติน
คุณสมบัติ
ลักษณะโครงสราง

อะไมโลส
สารประกอบของน้ําตาลกลูโคส
เกาะกันเปนเสนตรง
พันธะที่จับ
α-1,4
ขนาด
200-2,000 หนวยกลูโคส
การละลาย
ละลายน้ําไดดกี วา
ลักษณะเมื่อตมในน้ํา
มีความขนหนืดนอยและขุน
การทําปฏิกิริยากับไอโอดีน
สีน้ําเงิน
การจับตัว
เมื่อใหความรอนแลวทิ้งไวจะจับ
ตัวเปนวุน และแผนแข็ง

อะไมโลเพคติน
สารประกอบของน้ําตาลกลูโคส
เกาะกันเปนกิ่งกาน
α-1,4 และ α-1,6
มากกวา 10,000 หนวยกลูโคส
ละลายน้าํ ไดนอยกวา
ขนหนืดมากและใส
สีแดงมวงหรือสีน้ําตาลแดง
ไมจับตัวเปนแผนแข็ง

ที่มา: Beynum และ Roels (1985); Kerr (1950)
3. สวนประกอบอื่นๆ ภายในเม็ดแปง แบงออกเปน (กลาณรงค และ เกื้อกูล, 2543)
3.1 particulate material คือ สวนที่ไมใชแปงที่แยกไดจากแปง ไดแก โปรตีนที่
ไมละลาย และผนังเซลลซึ่งจะมีผลกระทบตอกระบวนการผลิตแปง
3.2 surface material คือ สวนที่ติดกับพื้นผิวของเม็ดแปง สามารถสกัดออกไดโดย
ไมตองทําลายเม็ดแปง เชน เยือ่ หุมอะไมโลพลาสต
3.3 internal components คือ สวนที่ติดอยูภายในเม็ดแปง สามารถแยกออกไดโดยการ
ทําลายเม็ดแปง เชน ไขมันในแปงจากธัญพืช และสารประกอบไนโตรเจนในแปง
2.2.2 คุณสมบัตขิ องแปง
1. การพองตัวของแปงในน้ําเย็น (cold water swelling of starch)
เม็ดแปงไมสามารถละลายไดในน้ําเย็น เนื่องจากโมเลกุลของแปงจับกันดวยพันธะ
ไฮโดรเจนจํานวนมาก แตแปงมีคุณสมบัติชอบน้ํา (hydrophilic) มาก จึงสามารถดูดน้ําไดเมื่อทําให
เปยกหรือตั้งทิ้งไวในที่ที่มีความชื้นสูง เมือ่ เม็ดแปงดูดน้าํ จะคอยๆ พองตัว ซึ่งการพองตัวจะ
สามารถยอนกลับได โดยเม็ดแปงจะหดตัวเมื่อทําใหแหง ในเม็ดแปงโมเลกุลของอะไมโลส และ
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อะไมโลเพคตินจะจัดเรียงตัวกันเปนกลุม แบงไดเปน 2 กลุม กลุมที่มีการจัดเรียงตัวอยางเปน
ระเบียบเหมือนผลึกจะมีการพองตัวอยางจํากัด เรียกสวนนี้วาสวนผลึก (crystalline region) สวน
กลุมที่มีการจัดเรียงตัวอยางไมเปนระเบียบ ดูดน้ําไดดี เรียกสวนนี้วาอสัณฐาน (amorphous region)
(เพลงพิณ, 2541) Leach และคณะ (1959) กลาววา เนื่องจากเม็ดแปงอยูในรูปของรางแหไมเซลล
(micelle network) ซึ่งการจัดเรียงตัวในลักษณะนี้จะทําใหเม็ดแปงละลายในน้ําเย็นไดยาก ดังนั้น
ในขณะที่แปงอยูในน้ําเย็นเม็ดแปงจะดูดซึมน้ํา และพองตัวไดเล็กนอย
2. การเกิดเจลาติไนเซชัน (gelatinization)
เมื่อนําแปงใสในน้ําเย็น เม็ดแปงจะสามารถจะดูดซับน้ําไดในปริมาณที่จํากัด
(อรวรรณ, 2529) แปงจะมีความชื้นเพิ่มขึน้ แตจะไมพองตัว หรือพองตัวไดจํากัดและสังเกตไดยาก
(Collison, 1968) เมื่อใหความรอนกับสารละลายน้ําแปง พันธะไฮโดรเจนจะออนลง เม็ดแปงจะดูด
น้ําแลวพองตัว ซึ่งไมสามารถผันกลับได (irreversible) สวนผสมของน้าํ แปงจะมีความหนืดมากขึ้น
และใสขึ้น เนือ่ งจากโมเลกุลของน้ําอิสระที่เหลืออยูรอบๆ เม็ดแปงเหลือนอยลง เม็ดแปงเคลื่อนไหว
ไดยากขึ้น ทําใหเกิดความหนืด เรียกปรากฏการณนวี้ าการเกิดเจลาติไนเซชัน และอุณหภูมิที่
สารละลายเริ่มเกิดความหนืด เรียกวา อุณหภูมิเริ่มเจลาติไนซ เมื่อตรวจวัดดวยเครื่องมือวัดความ
หนืด มักจะเรียกจุดนีว้ า อุณหภูมิที่เริ่มมีความหนืดเพิ่มขึน้ (pasting temperature) หรือเวลาที่เริ่ม
เปลี่ยนแปลงความหนืด (pasting time) (กลาณรงค และ เกื้อกูล, 2543) ซึ่งเมื่อมองดวยกลอง
จุลทรรศนจะพบวามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ คือ เกิดการพองตัวของเม็ดแปง และเครื่องหมาย
กากบาทภายในเม็ดแปง (birefringence) เมือ่ สองดูภายใตแสงโพลาไรซจะหายไป (Leach, 1965)
สมพร (2545) กลาววา อุณหภูมิเจลาติไนเซชัน เปนอุณหภูมิทแี่ สดงถึงชวงอุณหภูมทิ ี่เม็ดสตารชเริ่ม
สูญเสียเครื่องหมายกากบาทภายในเม็ดแปง และสูญเสียอยางสมบูรณ อุณหภูมิที่เกิดการเปลี่ยน
แปลงนี้จะแตกตางกันไปตามสายพันธุของแปง ขึ้นอยูก บั สัดสวนปริมาณอะไมโลส และอะไมโลเพคติน ปริมาณไขมัน และการจัดเรียงตัวของโมเลกุลอะไมโลส และอะไมโลเพคตินในเม็ดแปง ซึ่ง
การจัดเรียงตัวของอะไมโลส และอะไมโลเพคตินในเม็ดแปงมีความหนาไมสม่ําเสมอกัน ทําใหเม็ด
แปงมีขนาดตางกัน การเกิดเจลาติไนเซชันของเม็ดแปงจากชนิด และแหลงเดียวกันก็จะไมพรอมกัน
ทุกเม็ดดวย (เพลงพิณ, 2541) งามชื่น (2536) กลาววา อุณหภูมิเจลาติไนเซชันมีความสัมพันธกับ
ระยะเวลาการหุงตม กลาวคือ ขาวที่มีอุณหภูมิเจลาติไนเซชันสูงจะใชเวลาในการหุงตมนานกวาขาว
ที่มีอุณหภูมิเจลาติไนเซชันต่าํ การเกิดเจลาติไนเซชันของแปงแสดงในภาพที่ 4

ความหนืดของแปงเปยก

31

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

ภาพที่ 4 ระยะในการเกิดเจลาติไนเซชันของเม็ดแปง
ที่มา: Sanders (1996)
การตรวจสอบกระบวนการเจลาติไนเซชัน นอกจากจะใชการสังเกตการเปลี่ยนโครงสราง
เครื่องหมายกากบาทภายในเม็ดแปงภายใตกลองจุลทรรศนแลว ยังสามารถตรวจสอบโดยเครื่องมือ
ที่วัด และบันทึกปริมาณความรอนที่เปลี่ยนแปลงระหวางกระบวนการเจลาติไนเซชันได คือเครื่อง
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงเชิงความรอน (Differential Scanning Calorimeter; DSC) ซึ่งจะวัดการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพหรือทางเคมีของวัสดุในรูปฟงกชนั ของอุณหภูมิ (กลาณรงค
และ เกื้อกูล, 2543) เนื่องจากเมื่อเกิดเจลาติไนเซชันขึ้นแลวมักติดตามดวยการพองตัวอยางรวดเร็ว
และความหนืดก็เพิ่มขึ้นจึงสามารถใชการวัดความหนืดในการตรวจสอบอุณหภูมิในการเกิดเจลแปง
ไดอีกวิธีหนึ่ง วิธีตางๆ ที่กลาวมาจะเกีย่ วของกับชวงหางของเวลา (time lag) ผลที่ไดมักเรียกวา
อุณหภูมิที่เริ่มมีความหนืดเพิม่ ขึ้น เจลาติไนเซชันมักเกิดขึ้นเปนชวงอุณหภูมิชวงหนึง่ อันเนื่องจาก
ความแตกตางระหวางเม็ดแปงแตละเม็ด ซึ่งชวงอุณหภูมิดังกลาวเปนคุณสมบัติของแปง (จารนัย,
2537)
3. ความหนืด (viscosity)
แปงมีความสําคัญตออุตสาหกรรมหลายประเภท เนือ่ งจากสมบัติทางรีโอโลจี
(rheology) ของแปงสุก ซึ่งเปนพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (มณฑาทิพย, 2534) เทคนิค
ที่ใชประเมินสมบัติทางรีโอโลจี มีหลายวิธี ซึ่งจะเลือกใชเครื่องมือหรือวิธีใดขึ้นอยูก ับวัตถุประสงค
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ความหนืด (RVU)

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

ของการวิเคราะห วิธีที่เปนทีน่ ิยม คือการใชเครื่องมือตางๆ เชนเครื่องวิเคราะหความหนืดอยาง
รวดเร็ว (Rapid Visco Analyser; RVA) กราฟที่ไดจากการวิเคราะหความหนืดของแปงดวยเครื่อง
RVA แสดงในภาพที่ 5 และบารเบนเดอร อะไมโลกราฟ (Brabender amylograph) ซึ่งติดตาม
พฤติกรรมความหนืดของแปงตลอดการทําใหรอน (heating) การหุงตม (cooking) และการทําให
เย็น (cooling) ออกมาในรูปกราฟแสดงพฤติกรรมความหนืดอยางตอเนื่อง (amylograph)
(อรวรรณ, 2529)

เวลา (นาที)

ภาพที่ 5 ตัวอยางกราฟที่ไดจากการวิเคราะหความหนืดของแปงดวยเครื่อง RVA
ที่มา: กลาณรงค และ เกื้อกูล (2543)
พฤติกรรมความหนืดเปนคุณสมบัติเฉพาะ และแตกตางกันไปตามชนิดและสายพันธุของ
แปง เมื่อเม็ดแปงซึ่งแขวนลอยในน้ําไดรับความรอนจนถึงระดับหนึ่งจะพองตัวขึ้นอยางรวดเร็ว
ทําใหความหนืดเพิ่มขึ้นเร็วมาก อุณหภูมทิ ี่ความหนืดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วนี้ เรียกวา pasting
temperature ความหนืดจะเพิม่ สูงขึ้นเมื่อเพิม่ อุณหภูมิเพราะเม็ดแปงมีการพองตัวมากขึ้น และจะมี
เม็ดแปงบางสวนที่แตกสลายอยูเรื่อยๆ เมื่อใดก็ตามที่สว นแตกสลายมีมากกวาสวนที่พองตัวเพิ่มขึน้
ความหนืดจะลดลง จุดที่น้ําแปงมีความหนืดสูงสุดเรียกวา peak viscosity (Leach, 1965) ถาเม็ดแปง
ไมคงตัว และแตกมากความหนืดจะยังลดลงมากเมื่อสิ้นสุดการหุงตมที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส
ในชวงการทําใหเย็นจากอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส ไปเปน 50 องศาเซลเซียส กราฟแสดงความ
หนืดสูงขึ้น การที่น้ําแปงสุกมีความหนืดเพิม่ ขึ้นเนื่องจากมีการคืนตัวของน้ําแปงสุก เรียก
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ปรากฏการณนี้วารีโทรกราเดชัน (retrogradation) โดยกลุมไฮดรอกซิลอิสระของเม็ดแปงที่แตก
สลายไปแลว และโมเลกุลอิสระที่ละลายออกมาในน้ําแปงสุก โดยเฉพาะโมเลกุลอะไมโลสที่มี
ขนาดที่เหมาะสมจะจับกันดวยพันธะไฮโดรเจนใหม และกักน้ําไวได (อรวรรณ, 2529)
4. การพองตัวและการละลาย (swelling and solubility)
แปงจะไมละลายในน้ําเย็น แตจะดูดซึมน้ําไวไดประมาณรอยละ 25-30 (Kerr, 1950)
ความสามารถในการพองตัว และการละลายของเม็ดแปงขึ้นกับอุณหภูมิ เมื่อสตารชไดรับความรอน
จะเกิดปฏิกิริยาเคมี ทําใหพนั ธะไฮโดรเจนที่ยึดโมเลกุลของแปงเขาดวยกันมีการเปลี่ยนแปลง
โมเลกุลของแปงจึงแยกออกจากกัน และเกิดพันธะไฮโดรเจนกับน้ําขึน้ การพองตัวของเม็ดแปงจะ
เกิดเร็วหรือชาขึ้นอยูกับความหนาแนนของพันธะไฮโดรเจนในโครงสรางขององคประกอบหลัก
ของเม็ดแปง ซึ่งองคประกอบหลักนั้นมีอตั ราสวนของสวนที่เปนผลึก และสวนอสัณฐานตางกัน
เม็ดแปงที่มีสวนผลึกมากจะมีพันธะไฮโดรเจนหนาแนน ทําใหโครงสรางของเม็ดแปงแข็งแรงกวา
โดยทั่วไปสวนที่เปนอสัณฐานของเม็ดแปงจะแข็งแรงนอยกวาสวนที่เปนผลึก จึงทําใหสวนที่เปน
อสัณฐานพองตัวไดกอน และไดมาก เมื่อถึงอุณหภูมิระดับหนึ่งจะทําใหสวนที่เปนผลึกซึ่งมีการ
จัดเรียงโครงสรางอยางมีระเบียบเปนรูปวงแหวนเริ่มบิดเบี้ยวไป ที่อณ
ุ หภูมินนั้ เรียกวา อุณหภูมิ
เจลาติไนเซชัน แสดงวาโมเลกุลในสวนที่เปนผลึกมีการดูดซับน้ําไวบา งทําใหเม็ดแปงพองตัวมาก
ขึ้น โมเลกุลในสวนที่เปนรูปผลึกที่เหลืออยูเกิดสภาพคลายรางแห เรียกวารางแหไมเซลล ยึดเหนี่ยว
กันไว ทําใหเม็ดแปงยังคงสภาพอยูได แตอาจมีโมเลกุลอะไมโลส และอะไมโลเพคตินซึ่งมีขนาด
เล็ก และเปนอิสระกระจายตัวออกจากเม็ดแปง ทําใหเม็ดแปงพองตัวเต็มที่ สารละลายแปงจะมี
ความหนืดสูงสุดจนในที่สุดเม็ดแปงก็จะแตกออก (มณฑาทิพย, 2534) ปริมาณแปงแหงในน้ํา 100
มิลลิลิตร ที่พองตัวเต็มที่ที่ 95 องศาเซลเซียส จนเม็ดแปงมีปริมาตรแทนที่น้ําทั้งหมด เรียกวา
คาความเขมขนวิกฤติ (critical concentration value) (อรวรรณ, 2529)
5. การคืนตัวของแปง (retrogradation)
การคืนตัวของแปงไดมีการนิยามไวดังนี้ การคืนตัวของแปงเปนกระบวนการที่เกิดขึ้น
เมื่อโมเลกุลที่ประกอบกันเปนเจลของแปงเริ่มเขามารวมกันในลักษณะโครงสรางที่เปนระเบียบ ใน
ระยะเริ่มตนสายโซโมเลกุลของแปง 2-3 สายจะเขามาเกาะเกี่ยวกันทีจ่ ุดหนึ่ง ซึ่งตอจากนั้นก็จะ
คอยๆ พัฒนาไปบริเวณที่มีความเปนระเบียบยิ่งขึ้น ในที่สุดภายใตสภาวะอันสงเสริมก็จะปรากฏ
เปนโครงสรางผลึกที่มีระเบียบขึ้นมา (จารนัย, 2537) กลาณรงค และ เกื้อกูล (2543) กลาววา
การคืนตัวของน้ําแปงสุกเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นเมื่อแปงไดรับความรอนจนถึงอุณหภูมิที่เกิด
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เจลาติไนเซชันแลวใหความรอนตอไป จะทําใหเม็ดแปงพองตัวเพิ่มขึน้ จนถึงจุดที่พองตัวเต็มที่ และ
แตกออก โมเลกุลของอะไมโลสขนาดเล็กจะกระจัดกระจายออกมาทําใหความหนืดลดลง เมื่อ
ปลอยใหเย็นตัวโมเลกุลอะไมโลสที่อยูใกลกันจะเกิดการจัดเรียงตัวกันใหมดวยพันธะไฮโดรเจน
ระหวางโมเลกุล เกิดเปนรางแหสามมิติโครงสรางใหมที่สามารถอุมน้ํา และไมมกี ารดูดน้ําเขามาอีก
มีความหนืดคงตัวมากขึ้น เกิดลักษณะเจลเหนียว คลายฟลมหรือผลึก Gordon และ Davis (1998)
กลาววา การเกิดรีโทรกราเดชันเปนการเปลี่ยนแปลงที่ขนึ้ กับเวลา ซึ่งเปนกระบวนการจัดเรียงตัว
โครงสรางใหมอีกครั้งใหเปนโครงสรางที่เปนระเบียบ การเกิดรีโทรกราเดชันของแปงเปน
กระบวนการทีเ่ กิดขึ้นหลังจากแปงเกิดการเจลาติไนซแลวจะมีการจัดเรียงโครงสรางที่เปนระเบียบ
อีกครั้ง โดยชวงแรกสายของแปง 2 สายหรือมากกวา 2 สายจะรวมตัวกันเกิดเปน junction point
งายๆ ซึ่งตอมาจะพัฒนาใหมคี วามเปนระเบียบมากขึ้นจนมีลักษณะเปนโครงรางผลึกในตอนสุดทาย
เมื่ออยูในสภาวะที่เหมาะสม
การคืนตัวของน้ําแปงสุกโดยทั่วไปจะเกิดไดดีเมื่อน้ําแปงมีความเขมขนสูง และทิ้งไวให
เย็นที่อณ
ุ หภูมติ ่ํา แตแปงแตละชนิดมีอัตราการคืนตัวของน้ําแปงสุกแตกตางกัน Whistler และ
Johnson (1948) พบวา แปงจากพืชราก พืชหัวจะมีอัตราการคืนตัวชากวาแปงจากธัญพืช เนื่องจาก
แปงจากพืชราก พืชหัวเมื่อไดรับความรอนจะพองตัวมาก และเร็ว เม็ดแปงแตกงาย ทําใหโมเลกุล
แปงทั้งหมดกระจายอยูทั่วไปในน้ําแปง ทําใหโมเลกุลอะไมโลสเขามาจัดเรียงตัวกันใหมไดยาก
ในขณะที่แปงจากธัญพืชเมื่อไดรับความรอนจะพองตัวนอยกวา เม็ดแปงแตกนอย โมเลกุลที่คลาย
ตัวยังอยูใกลชิดกันการเคลื่อนที่เขามาจับกันใหมจึงเปนไปไดงาย ซึ่งอาจมีการจับกันระหวางเม็ด
แปงที่พองตัวที่อยูใกลกนั หรือระหวางเม็ดแปงหรือโมเลกุลอะไมโลสอิสระที่หลุดออกมา ทําให
เกิดสภาพเปนเมทริกซ (matrix) ซึ่งยึดกันดวยพันธะไฮโดรเจน และสามารถเก็บกักน้ําไวได
อะไมโลเพคตินทําใหอัตราการคืนตัวของน้าํ แปงสุกชาลง เนื่องจากโมเลกุลของอะไมโลเพคตินมี
กิ่งกานสาขาทําใหโมเลกุลเคลื่อนที่เขามาจับกันใหมไดยาก จึงพบวาแปงที่ประกอบดวยอะไมโลเพคตินเกือบทัง้ หมด (waxy) มีอัตราการคืนตัวของน้ําแปงสุกนอยกวาแปงชนิดอื่น อรวรรณ (2529)
รายงานวา ขนาดโมเลกุลอะไมโลสในแปงแตละชนิดมีผลในการเกิดการคืนตัวของน้ําแปงสุกดวย
กลาวคือ โมเลกุลอะไมโลสที่มีขนาดพอดีในการเคลื่อนที่มาจับกันจะอยูในชวง 100-200 หนวย
กลูโคส ถาโมเลกุลใหญจะเคลื่อนที่เขามาจับกันไดยาก และถาโมเลกุลสั้นจะมีการเคลื่อนไหวอยู
ตลอดเวลาทําใหจับกันยากเชนกัน สมพร (2545) กลาววา การเกิดรีโทรกราเดชันของขาวมีผล
มาจากหลายปจจัย ไดแก พันธุขาว อุณหภูมิ ระยะเวลาในการเก็บรักษา และสารประกอบอื่นๆ
โดยเฉพาะไขมัน
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สตารชขาวเจา และสตารชขาวเหนียวมีคุณสมบัติทางเคมี และกายภาพที่แตกตางกัน
ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 คุณสมบัติทางเคมี กายภาพของสตารชขาวเจาเปรียบเทียบกับสตารชขาวเหนียว
คุณสมบัติ
สตารชขาวเจา
อุณหภูมิสุดทายของการเกิดเจล (องศาเซลเซียส)
58 - 79
ขนาดเม็ดสตารช (ไมโครเมตร)
1.6 - 8.7
ความหนาแนน (แทนที่โดยไซลีน) , กรัม/มิลลิลิตร
1.49 - 1.51
ความสามารถในการจับกับไอโอดีน (รอยละ)
2.36 - 6.96
ความขนหนืดของเจล, cP (6% ใน KOH เขมขน 0.2 N) 140 - 1,200
160 - 194
ความขนหนืดในตัว (มิลลิลิตร/กรัม)
โปรตีน (ไนโตรเจน) ที่เหลืออยู (%น้ําหนักแหง)
0.02 - 0.12
ฟอสฟอรัสที่เหลืออยู (มิลลิกรัม/กรัม)
0.12 - 0.45
โคลีน (ไมโครโมล/กรัม)
3.9 - 9.2
กลูโคส-6-ฟอสเฟต (ไมโครโมล/กรัม)
0.2 - 0.7
ไขมันที่เกาะเกี่ยว (%น้ําหนักแหง)
- สกัดดวยน้ํา-บิวทานอลอิ่มตัวที่เย็น
0.2 - 0.4
- สกัดดวยน้ํา-บิวทานอลอิ่มตัวที่รอน
0.5 - 0.9

สตารชขาวเหนียว
58 - 78.5
1.9 - 8.1
1.48 - 1.50
0.15 - 0.86
64 - 1,890
46 - 164
0.01 - 0.02
0.02 - 0.03
0 - 0.02
0.3 - 0.6
0.03 - 0.04
0.1 - 0.2

ทีม่ า: Juliano (1985)
2.3 ขาวที่มีรงควัตถุ
2.3.1 รงควัตถุที่ทําใหเกิดสีในขาว
รงควัตถุที่ทําใหเกิดสีในพืช แบงออกไดเปน 3 กลุมใหญๆ ดังนี้ คือ คลอโรฟลล
(chlorophyll) มีสีเขียว แคโรทีนอยด (carotenoid) มีสีเหลืองจนถึงแดง และฟลาโวนอยด
(flavonoid) โดยมีรงควัตถุทสี่ ําคัญคือ แอนโธไซยานิน (anthocyanin) มีตั้งแตสีแดงจนถึงสีมวงหรือ
สีน้ําเงิน (ดําเนิน และคณะ, 2543) พบวาโดยสวนใหญแลวรงควัตถุหลักที่มีอยูในเมล็ดขาวที่มสี ีคือ
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แอนโธไซยานิน ซึ่งจะสะสมอยูในสวนผิวเมล็ด บริเวณเปลือกเมล็ดจนถึงเยื่อหุมเมล็ดชั้นใน
(Koh และคณะ, 1996)
รงควัตถุกลุมนี้จะใหสีบนตนขาวแตกตางกันไป ตั้งแตสีชมพูจนถึงสีมวงดํา และมีการ
กระจายรงควัตถุไปตามสวนตางๆ ของตนขาวแตกตางกันตามสายพันธุ สวนใหญจะพบรงควัตถุ
และใหสีในทุกสวนของตนขาวที่เปนลําตน และใบ (vegetative part) และเกือบทุกสวนของชอดอก
(floral part) ยกเวนในสวนของเอมบริโอ (embryo) หรือเอนโดสเปรม (endosperm) ที่ไมพบการ
กระจายของรงควัตถุ โครงสรางของแอนโธไซยานินจะเปลี่ยนแปลงไป เมื่อคาพีเอช (pH)
เปลี่ยนไป ถาพีเอชเทากับ 1 หรือต่ํากวา 1 จะใหสีสมแดง ถาพีเอชนอยกวา 6 จะไมมสี ี ถาพีเอชมา
กกวา 6
จะใหสีน้ําเงินถึงมวง แอนโธไซยานินสามารถละลายไดดีในตัวทําละลายที่มีขั้ว เชน
แอลกอฮอล และสามารถละลายไดในน้ํา โดยทั่วไปแลวลักษณะของการแสดงออกของสีในพืชจะ
เปนการแสดงออกที่คงที่มากกวาลักษณะพื้นฐานอื่นๆ ที่เปนลักษณะคุณภาพ (qualitative
characters) ถึงอยางไร ก็ตามยังคงมีเงื่อนไขของสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการปรากฎของสี เชน
ระยะของการเจริญเติบโต (growth stage) อุณหภูมิหรือแสงอาทิตย ซึ่งปจจัยเหลานี้มผี ลกระทบตอ
การสังเคราะห และการสลายตัวของแอนโธไซยานิน ทําใหปริมาณแอนโธไซยานิน และความ
เขมขนของสีปรากฎเปลี่ยนไป (ดําเนิน และคณะ, 2543)
2.3.2 ลักษณะของพันธุขาวที่มีรงควัตถุ
ขาวที่มีรงควัตถุมีการปลูกทั่วไปในประเทศแถบเอเชีย เชน จีน เกาหลี เวียดนาม ญี่ปนุ
อินเดีย และไทย (ดําเนิน และคณะ, 2543) เชน ขาวเหนียวดํา หรือเรียกตามภาษาพืน้ เมืองของทาง
ภาคเหนือวา ขาวก่ํา เปนการเรียกตามลักษณะสีของเมล็ดที่มีสีมวงดํา หรือแดงก่ํา นิยมปลูกมากใน
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีลักษณะเปนขาวพันธุไวแสง ปลูกได
เฉพาะฤดูนาป เปนพันธุขาวพื้นเมืองที่มีความสามารถในการทน และฟนตัวจากสภาวะแหงแลงไดดี
ตานทานตอเพลี้ยจักจัน่ สีเขียว (วิไลลักษณ, 2541) ลักษณะเฉพาะทีแ่ ตกตางไปจากขาวทั่วไปที่เห็น
อยางชัดเจนคือ การปรากฎของสีมวงบนสวนตาง ๆ ของตน เชนกาบใบ แผนใบ กลีบดอก
เปลือกเมล็ด และเยื่อหุมเมล็ด เปนตน ปริมาณของสีจะเขมขนแตกตางกันไป เปนลักษณะเฉพาะ
ประจําพันธุ ซึง่ ตามภูมิปญญาทองถิ่นขาวเหนียวดําไรจะมีลักษณะสีมวงเฉพาะสวนของเยื่อหุม
เมล็ดเทานั้น ในขณะที่ขาวเหนียวดํานาจะมีลักษณะสีมวงปรากฎอยูในสวนอื่นๆ ดวย นอกจากนี้
อาจแบงลักษณะประจําตามสีเยื่อหุมเมล็ด โดยเฉพาะขาวเหนียวดํานาเรียกตามทองถิน่ คือ ขาวก่ํา
ลวน (เมล็ดขาวมีสีมวงทั้งเมล็ด) กับขาวก่ําผา (เมล็ดมีสีมวงเพียงบางสวน) (ดําเนิน และคณะ, 2543)
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2.3.3 คุณสมบัติและการใชประโยชนของขาวทีม่ ีรงควัตถุ
คุณสมบัติการสี การหุงตม และการนําไปใชประโยชนของเมล็ดขาวจะขึ้นอยูก ับองคประกอบทางเคมีภายในเมล็ดขาว เมล็ดขาวเหนียวจะมีสตารชซึ่งเปนอะไมโลเพคตินเกือบทั้งหมด
โดยมีอะไมโลสอยูนอยมาก เม็ดสตารชขาวเหนียวซึ่งมีลัก ษณะหลายเหลี่ยม จะเรียงตัวแนนอยูก ัน
เปนกลุม (Luh, 1991) พันธุของขาวจะมีผลตอคุณภาพการสีของเมล็ดขาวเปลือก เนื้อสัมผัสของ
เมล็ดขาวสุก การเกิดเจลาติไนเซชัน การใหความขนหนืด และการเกิดรีโทรกราเดชันของสตารช
(Daniels และคณะ, 1998; Perdon และคณะ, 1999)
ในการเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพของขาวกลองกับขาวดําในประเทศเกาหลี 3 พันธุ
คือ พันธุ Suwon 415, Iksan 427, และ Sanghae พบวาพันธุ Iksan 427 และ Sanghae มีความหนืด
อุณหภูมิที่เริ่มเปลี่ยนแปลงความหนืด (pasting temperature) และความแข็งแรงของเจลต่ํากวา แตมี
ความเกาะเหนียว (adhesiveness) มากกวา (Chung และ Lim, 1999) การศึกษาการใชประโยชนจาก
ขาวดําสวนใหญจะทําในผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอล เชน ไวน (Kadokura และคณะ, 1995;
Kim และคณะ, 2000)
2.3.4 ปริมาณแอนโธไซยานินและสารอาหารในเมล็ดขาวที่มีรงควัตถุ
จากรายงานการวิเคราะหปริมาณแอนโธไซยานินในพันธุขาวดํามากกวา 300 ตัวอยางของ
ประเทศเกาหลี พบวามีอยูในชวง 0-552 มิลลิกรัม/100 กรัม โดยพันธุทมี่ ีมาก คือพันธุ
Heugjinjubyeo, Cheng Chang, Suwon 415 (Park และคณะ, 1998; Ryu และคณะ, 1998) นอกจากนี้
ยังมีรายงานดวยวาขาวที่มีรงควัตถุของเกาหลีโดยทั่วไป มีปริมาณเสนใยอาหาร วิตามินบี 1
วิตามินบี 2 ไนอะซิน โปแตสเซียม แมกนีเซียม แคลเซียม และเหล็กสูงกวาขาวทีไ่ มมีรงควัตถุ
(Chung และ Lim, 1999; Koh และคณะ, 1996)
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2.3.5 พันธุขาวเหนียวดําในประเทศไทย
ดําเนิน และ ศันสนีย (2543) ไดทําการรวบรวมพันธุขาวเหนียวดําไว 35 พันธุ ดังแสดงไว
ในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 พันธุขาวเหนียวดําในประเทศไทย
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อพันธุ
ก่ําดอยสะเก็ด
Kumdoisaket
ขาวก่ําอมกอย
Kaokum-omkoi
ก่ําดอยมูเซอร
Kumdoimooser
ขาวก่ํานาน
Kaokumnan
ก่ําลาว
Kumlao
เวียดนาม 4
Vietnam 4
เหนียวดํา 99151 Neodum 99151
ขาวก่ํา 7677
Kaokum 7677
ขาวก่ํา (88046) Kaokum (88046)
ขาวก่ํา 106971 Kaokum 106971
ขาวก่ํา 88040
Kaokum 88040
ขาวก่ํา 91195
Kaokum 91195
อีก่ํา 5577
E-Kum 5577
ดออีก่ํา 87009
Dau E-Kum 87009
ดอขาวก่ํา 87090 DauKaokum 87090
ขาวก่ํา 87090
Kaokum 87090
ขาวก่ํา 88013
Kaokum 88013
ขาวก่ํา 688028 Kaokum 688028
เหนียวดํา 88028 Neodum 88028
ขาวก่ํา 88038
Kaokum 88038

ที่มา: ดําเนิน และ ศันสนีย (2543)

แหลงที่มา
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดนาน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐเวียดนาม
จังหวัดนาน
จังหวัดนาน
จังหวัดนาน
จังหวัดนาน
สถานีวิจัยขาว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ตารางที่ 6 (ตอ) พันธุขาวเหนียวดําในประเทศไทย
ลําดับ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ชื่อพันธุ
เหนียวดํา 88060 Neodum 88060
ขาวก่ํา 88063
Kaokum 88063
ขาวก่ํา 88069
Kaokum 88069
ขาวก่ํา 88073
Kaokum 88073
เหนียวดํา 88083 Neodum 88083
ขาวก่ํา 88084
Kaokum 88084
ขาวก่ํา 88138
Kaokum 88138
ขาวก่ํา 88163
Kaokum 88163
ขาวก่ํา 88168
Kaokum 88168
ขาวก่ํา 89038
Kaokum 89038
ขาวก่ํา 89057
Kaokum 89057
ขาวก่ํา 87046
Kaokum 87046
ขาวก่ํา 87061
Kaokum 87061
ทุงชาง
Toong Charng
ทุงหัวชาง
Toong Hua Charng

แหลงที่มา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ.ทุงชาง จ.นาน
อ.ทุงหัวชาง จ.ลําพูน

ที่มา: ดําเนิน และ ศันสนีย (2543)
2.4 แอนโธไซยานิน (Anthocyanin)
คําวา anthocyanin มาจากรากศัพทภาษากรีก โดยมาจากคําวา anthos ซึ่งหมายถึง ดอกไม
และ kyanos ซึ่งหมายถึง สีนา้ํ เงิน (Fennema, 1996)
แอนโธไซยานินเปนสารใหสที ี่มีความสําคัญ และใชกนั อยางแพรหลายในอุตสาหกรรม
อาหาร สารชนิดนี้ใหสีแดง น้ําเงิน ฟา และสีมวง พบโดยทั่วไปในดอกไม ผลไม และผักตางๆ
อยางเชน สตรอเบอรี ราสเบอรี บลูเบอรี องุน หอมแดง แอปเปล ดอกกระเจี๊ยบ แครนเบอรี
และกุหลาบ (อดิศักดิ,์ 2543) อนุพันธของแอนโธไซยานินมีมากมายกวา 140 ชนิด และเกิดขึน้ ตาม
ธรรมชาติ ใหสีตางๆ กัน สีจําพวกนี้ละลายไดในน้ํา แอลกอฮอล ในกรด และดางเจือจาง สีจําพวก
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แอนโธไซยานินนี้จะเขมที่สุดในสภาพที่ยงั ไมไดแตกตัวเปนอิออน คือที่พีเอชมีคาเปนกรด ถาหาก
พีเอชสูงกวา 4.5 สารพวกนี้อาจไมมีสีเลย ซึ่งเปนขอจํากัดใหสีจากดอกไม ใบไม ใชแตงสีอาหารได
เฉพาะในอาหารที่มีรสเปรี้ยวเปนกรดเทานั้น โดยมีคาพีเอช 3.5 หรือต่ํากวานัน้ (ดวงพร, 2526)
แอนโธไซยานินที่สกัดออกมาไดครั้งแรกจากดอกกุหลาบเมื่อป ค.ศ.1913 คือ ไซยานิดิน-3,5ไดกลูโคไซด (cyanidin-3,5-diglucoside)
เนื่องจากโมเลกุลของแอนโธไซยานินเปนไกลโคไซด ซึ่งประกอบดวยสวนที่เปนน้ําตาล
และสวนทีเ่ ปน อะไกลโคน (aglycone) เรียกวา แอนโธไซยานิดนิ (anthocyanidin) ซึ่งแยกออกจาก
กันไดโดยการไฮโดรไลซิสดวยกรด ในเนื้อเยื่อพืชจะไมพบอะไกลโคนที่อยูในรูปอิสระจะพบ
เฉพาะที่อยูใ นรูปไกลโคไซด คือ รวมกับน้ําตาลเปนเอสเทอรเทานั้น (นิธิยา, 2545)
น้ําตาลที่เปนองคประกอบในโมเลกุลของแอนโธไซยานินจะมี 1, 2 หรือ 3 โมเลกุลก็ได
และเปนไดทั้ง โมโน- ได- และไตรแซคคาไรด โมเลกุลของน้ําตาลสวนใหญจะเกาะกับหมู
ไฮดรอกซิลในโมเลกุลของแอนโธไซยานิดิน โดยเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันที่ตําแหนง 3 แตถา
เปนไดไกลโคไซดจะเกาะทีต่ ําแหนง 3 และ 5 หรือ 3 และ 7 ของหมูไฮดรอกซิล (นิธิยา, 2545)
น้ําตาลโมโนแซคคาไรดที่พบ ไดแก น้ําตาลกลูโคส กาแลคโตส แรมโนส อะราบิโนส
และไซโลส สําหรับน้ําตาลไดแซคคาไรดทพี่ บ ไดแก รูตโิ นส (rutinose หรือ L-rhamnosyl
(α 1→6) D-glucose) เจนทิโอไบโอส (gentiobiose หรือ D-glucosyl (β1→6) D-glucose)
โซพอโรส (sophorose หรือ D-glucosyl (β1→2) D-glucose) และแซมบูไบโอส (sambubiose หรือ
D-xylosyl (β1→2) D-glucose) (นิธิยา, 2545)
โมเลกุลของน้ําตาลจะเกาะอยูกับสวนของแอนโธไซยานิดิน ฟลาโวน (flavone)
ฟลาโวนอล (flavonol) หรือฟลาวาโนน (flavanones) ดวยพันธะไกลโคไซด นอกจากนี้ยังมีรายงาน
พบวาในโมเลกุลของแอนโธไซยานินบางชนิดมีองคประกอบอื่นรวมอยูดวย เชน กรดอินทรียและ
โลหะหนัก (เหล็ก อลูมิเนียม และแมกนีเซียม) (นิธิยา, 2545)
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Cyanidin

C15H11O6Cl

Structural Formula
R=
R’=
OH
H

Delphinidin
Malvidin
Pelargonidin
Peonidin
Petunidin

C15H11O7Cl
C17H15O7Cl
C15H11O5Cl
C16H13O6Cl
C16H13O7Cl

OH
OCH3
H
OCH3
OCH3

Anthocyanidin Chemical Formula

OH
OCH3
H
H
OH

Occurrence
Peaches, cherries, plums, raspberries, blackberries,
red currants, black currants, red cabbage
Blueberries, black currants, grapes
Maerican grapes and hybrids
Strawberries, mulberries, red raddish
Cranberries
American grapes

ภาพที่ 6 โครงสรางของแอนโธไซยานิน
ที่มา: Heath (1981)
แอนโธไซยานิดินที่สําคัญในอาหารมี 6 ชนิด คือ เพลารโกนิดิน (pelargonidin, Pg)
ไซยานิดนิ (cyanidin, Cy) เดลฟนิดิน (delphinidin, Dp) เพทูนิดีน (petunidin, Pt) พีโอนิดิน
(peonidin, Pn) และมัลวิดนิ (malvidin, Mv) (อดิศักดิ,์ 2543) ซึ่งมีสูตรโครงสรางดังภาพที่ 6 และ 7

ภาพที่ 7 โครงสรางของแอนโธไซยานิดิน
ที่มา: Yamasaki และคณะ (1997)
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สีของแอนโธไซยานินถูกควบคุมดวยปจจัยที่สําคัญ 2 อยาง คือ
1. โครงสราง หากในโครงสรางวงแหวนฟนิลมีจํานวนหมูไฮดรอกซิล หรือหมูเมธอกซิล
(-OCH3) เพิ่มขึ้น จะมีผลตอสีแอนโธไซยานิน เชน การเพิ่มหมูไฮดรอกซิลใหมากขึน้ จะทําใหสีเขม
ขึ้น และสีจะเปลี่ยนเปนสีนา้ํ เงินมากขึ้นดวย และการเพิม่ หมูเมธอกซิลแทนที่หมูไฮดรอกซิลที่
ตําแหนง 3′ และ 5′ จะทําใหมีสีแดงเพิ่มขึ้น (นิธิยา, 2545) ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 โครงสรางที่สงผลตอสีของแอนโธไซยานิน
ที่มา: deMan (1999)
2. พีเอช พีเอชของสารละลายที่แอนโธไซยานินละลายอยูมีผลตออัตราการสลายตัวของ
แอนโธไซยานินทําใหสีเปลี่ยนไปได ตัวอยางเชน ไซยานินซึ่งเปนสีแดงของเชอรีและแครนเบอรี
จะเปลี่ยนจากสีแดงเปนสีน้ําเงิน เมื่อพีเอชเปลี่ยนจาก 3 เปน 11 และโครงสรางของโมเลกุลมีการ
เปลี่ยนแปลงดังภาพที่ 9 (นิธิยา, 2545)
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ภาพที่ 9 สีของแอนโธไซยานินเมื่ออยูในสารละลายพีเอชตางๆ
ที่มา: Aurand และ Woods (1973)
การเปลี่ยนแปลงพีเอชยังอาจเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระของผักและผลไม เชน
ระหวางการสุกของผลไม จะมีการเปลี่ยนแปลงพีเอชมีผลทําใหสีของผลไมเปลี่ยนแปลงไปได
โดยเฉพาะผลไมจําพวกเบอรี รงควัตถุแอนโธไซยานินที่อยูในผักและผลไมจะถูกทําลายไดงายใน
กระบวนการแปรรูปอาหาร ตัวอยางเชน การใชอุณหภูมสิ ูง ความเขมขนของน้ําตาลสูง พีเอช
กรดอะมิโน กรดแอสคอรบิก และภาวะทีม่ ีออกซิเจนจะมีผลเรงอัตราเร็วของการสลายตัวของ
แอนโธไซยานินใหเกิดเร็วขึน้ แอนโธไซยานินยังสามารถรวมตัวกับโลหะไดเปนสีมวงหรือสีเทา
ซึ่งมักจะเกิดขึน้ เมื่อบรรจุอาหารลงในกระปองที่มีดีบุก นอกจากนั้นสีของแอนโธไซยานินจะถูก
ฟอกสีใหจางลงไดเมื่อมีซัลเฟอรไดออกไซด (นิธิยา, 2545)
เอนไซมที่เกีย่ วของกับการสลายตัวของแอนโธไซยานินมี 2 ชนิด ไดแก (อดิศักดิ์, 2543)
- เอนไซมกลูโคซิเดส สามารถไฮโดรไลซแอนโธไซยานินไปเปนแอนโธไซยานิดนิ
และ กลูโคไซด (glucoside) สงผลใหสีเปลี่ยนไป
- เอนไซมฟนอลเลส สามารถออกซิไดซแคเทคอล (catechol) ไปเปนออรโธ-ควิโนน
(o-quinone) ซึ่งออรโธ-ควิโนนจะไปออกซิไดซแอนโธไซยานิน ทําใหเกิดสารประกอบที่ไมมีสี
นอกจากนี้กรดแอสคอรบิกก็มีผลทําใหแอนโธไซยานินเกิดการสลายตัวเร็วขึ้น
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2.4.1 การสกัดแอนโธไซยานิน
ภัทราภรณ (2545) ไดทําการสกัดแยกสารใหสีที่อยูในกระเจีย๊ บดวยเมทานอล พบสารสกัด
สีแดงที่มีสารใหสีเหลืองถึงสมที่ไมละลายน้ําอยูดว ยประมาณรอยละ 50 สวนการสกัดดวยน้ําให
สารสกัดที่มีสีแดง ซึ่งมีสารใหสีน้ําเงินผสมอยู แตไมสามารถแยกสารใหสีแดง และสีน้ําเงินออก
จากกันไดโดยวิธีโครมาโทกราฟแบบกระดาษ (paper chromatography) เนื่องจากสารใหสีเหลานัน้
ติดอยูที่กระดาษกรองไมสามารถชะออกมาได และไดทําการศึกษาวิธีการสกัด และปริมาณแอนโธไซยานินที่มีอยูในสารสกัดจากกระเจี๊ยบแดง พบวาเมื่อใชตัวทําละลาย 3 ชนิด คือน้ํากลั่น เมทานอล
และเมทานอลผสมกรดไฮโดรคลอริก (99: 1 โดยปริมาตร) ในการสกัด เมทานอลผสมกรดไฮโดรคลอริกใหปริมาณแอนโธไซยานินสูงที่สุด รองลงมาคือ น้ํากลั่น และเมทานอลตามลําดับ โดยการ
สกัดครั้งแรกจะใหปริมาณแอนโธไซยานินมากที่สุด และเมื่อทําการสกัดมากครั้งขึ้น พบวาปริมาณ
แอนโธไซยานินจะลดลง และยังพบอีกวาการเลือกใชกระเจี๊ยบที่บดดวยเครื่องบด และทําการสกัด
โดยเก็บกระเจีย๊ บไวในที่ที่ไมมีแสง จะทําใหไดปริมาณแอนโธไซยานินมากกวาการใชกระเจี๊ยบที่
ฉีกเปนกลีบและวางไวในทีม่ ีแสง นอกจากนี้ที่พีเอชต่ําจะใหปริมาณแอนโธไซยานินสูงกวาที่พเี อช
สูง
สิรินาถ (2545) ไดทําการสกัดสีจากดอกกระเจีย๊ บแดงซึ่งเปนรงควัตถุจําพวกแอนโธไซยานินที่สามารถละลายไดในน้ํา โดยใชดอกกระเจี๊ยบสดตอน้ําในอัตราสวน 1:1 (โดยน้ําหนัก) ผาน
การใหความรอนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส แลวนํามาแยกกาก และระเหยน้ําจนมีปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน้ําเปน 20 องศาบริกซ เพื่อใชเปนสารใหสีในเยลลี่ เปรียบเทียบกับสีสังเคราะห
35% พองโซ 4 อาร (Ponceau 4R) 4% คารโมอีซีน (Carmoisine) และ 1.8% ทารทราซีน
(Tartrazine) พบวาเยลลี่ที่ใชรงควัตถุจากดอกกระเจี๊ยบมีความคงตัวของเจลสูงกวาที่ใชสีสังเคราะห
นอกจากนี้เยลลี่ที่ใชรงควัตถุจากดอกกระเจี๊ยบยังมีผลการยอมรับทางประสาทสัมผัสโดยรวมสูงกวา
เยลลี่ที่ใชสีสังเคราะห
Bronnum-Hansen และคณะ (1985) ไดศกึ ษาชนิดของตัวทําละลายที่มปี ระสิทธิภาพในการ
สกัดแอนโธไซยานินจาก elderberry โดยตัวทําละลายทีใ่ ช คือ สารละลายกรดไฮโดรคลอริก
0.1 โมลาร กรดไฮโดรคลอริกในแอลกอฮอล และสารละลายกรดซิตริกรอยละ 0.01-20 โดย
ปริมาตร พบวาสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 0.1โมลาร เปนตัวทําละลายที่มีประสิทธิภาพในการ
สกัดที่ดีที่สุด นอกจากนี้ยังไดศึกษาระยะเวลา และจํานวนครั้งที่ใชในการสกัด ซึ่งจากการทดลอง
พบวากระบวนการสกัดเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว และเขาสูสมดุลภายใน 10 นาทีนับตั้งแตเริ่มการสกัด
และจํานวนครัง้ ในการสกัดไมควรเกินหนึ่ง หรือสองครั้ง และจากการเปรียบเทียบระหวางการใช
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elderberry สด และ elderberry แชแข็งในการสกัด พบวาการสกัดโดยใช elderberry สดจะได
ปริมาณแอนโธไซยานินสูงกวาการสกัดโดยใช elderberry แชแข็งเล็กนอย
Metivier และคณะ (1980) ไดศึกษาการสกัดแอนโธไซยานินจากกากองุน ที่ไดจากการทํา
ไวนโดยใชตวั ทําละลาย คือกรดในเอทานอล กรดในเมทานอล และกรดในน้ํา ชนิดของกรดตางๆ
ที่ใชไดแก กรดไฮโดรคลอริก ซิตริก ทารทาริก ฟอรมิก อะซีติก และโพรไพโอนิก ผลการทดลอง
พบวา เมทานอลเปนตัวสกัดที่ดีที่สุด ซึ่งสกัดไดมากกวาเอทานอลรอยละ 20 มากกวาน้ํารอยละ 73
และการสกัดดวยเมทานอลซึ่งมีไฮโดรคลอริกรอยละ 10 จะใหปริมาณรงควัตถุสูงสุด สวนการใช
กรดอินทรียใ นเมทานอลเปนตัวทําละลายพบวา กรดซิตริกเปนตัวสกัดที่ดีที่สุด รองลงมาคือ กรด
ทารทาริก ฟอรมิก อะซีติก และโพรไพโอนิกตามลําดับ แตการสกัดดวยแอลกอฮอลตองปองกัน
การระเหยไปในบรรยากาศ ดังนั้นจึงอาจใชน้ําเปนตัวสกัดแทน และการสกัดดวยน้ําควรมีกรด
อะซีติก เพราะใหประสิทธิภาพในการสกัดที่ดีที่สุด รองลงมาคือกรดซิตริก ทารทาริก และ
ไฮโดรคลอริก ถึงแมวาการสกัดดวยสารละลายกรดในน้ําจะมีประสิทธิภาพต่ํากวาการสกัดดวยกรด
ในเมทานอล และเอทานอล แตการเลือกตัวทําละลายควรพิจารณาถึงความปลอดภัย การติดไฟ
การกัดกรอน การนําตัวทําละลายกลับมาใชใหม ราคา และอื่นๆ อีกดวย
Pifferi และคณะ (1983) ไดทดลองหาชนิดของตัวทําละลายที่ใชสกัดแอนโธไซยานินจาก
เปลือกของเมล็ดทานตะวัน พบวา กรดฟอรมกิ มีประสิทธิภาพในการสกัดมากที่สุดเมือ่ เปรียบเทียบ
กับกรดอินทรียอื่นๆ เนื่องจากกรดฟอรมิกเปนกรดที่มีความเปนขั้วสูง นอกจากนี้การมีหมู
ซัลไฟดริล (–SH) ของกรดไทโอไกลโคลิก (thioglycolic acid) และหมูไฮดรอกซิลของกรดแลกติก
จะทําใหประสิทธิภาพในการสกัดดีขึ้นและดีกวากรดอะซีติก และกรดโพรไพโอนิก ตามลําดับ
Shrikhande และคณะ (1973) ทําการสกัดแอนโธไซยานินจาก sour cherries โดยใช sour
cherries แชแข็งประมาณ 1 กิโลกรัมมาบดกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกรอยละ 1 ใน เมทานอล
1.5 ลิตร ทิ้งคางคืนที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส กรองและทําใหสารละลายเขมขนขึ้นโดยนําไป
ระเหยภายใตสภาวะสุญญากาศที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส จนไดปริมาตรสุดทาย 150 มิลลิลิตร
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2.4.2 ปจจัยที่มีผลตอการสกัดแอนโธไซยานิน (อดิศักดิ์, 2543)
1. ชนิดของตัวทําละลาย การใชตัวทําละลายที่เหมาะสมกับวัตถุดิบจะมีผลตอปริมาณ
ของแอนโธไซยานินที่สกัดได วัตถุดิบที่ตา งชนิดกันก็เหมาะสมกับตัวทําละลายตางชนิดกันดวย
2. ขนาดของตัวถูกละลาย พบวายิ่งมีขนาดเล็กก็จะเพิ่มพื้นที่ผิวในการสกัดมากขึ้นทํา
ใหไดปริมาณแอนโธไซยานินมากขึ้น
3. เวลาที่ใชในการสกัด ยิ่งใชเวลาในการสกัดมากก็จะยิ่งไดปริมาณของแอนโธไซยานินมากขึ้นดวยแตจะคงที่เมื่อผานการสกัดนานมากแลว
4. อุณหภูมใิ นการสกัด พบวาการเพิ่มอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการสกัดจะทําใหได
ปริมาณแอนโธไซยานินมากขึ้น แตถาอุณหภูมิสูงเกินไปอาจจะไปทําลายแอนโธไซยานินได
5. อัตราสวนระหวางตัวถูกละลายและตัวทําละลาย อัตราสวนที่เหมาะสมจะทําใหได
ปริมาณของแอนโธไซยานินมากขึ้น
6. จํานวนของการสกัดซ้ํา ยิ่งทําการสกัดซ้ํามากขึ้นก็จะไดปริมาณของแอนโธไซยานิน
มากขึ้นดวย
2.4.3 ประโยชนเชิงสุขภาพของแอนโธไซยานิน
แอนโธไซยานินแสดงคุณสมบัติที่มีศักยภาพในเชิงประโยชนตอสุขภาพ คือการเปนสาร
ตอตานการเกิดออกซิเดชันที่สามารถกําจัดอนุมูลอิสระที่เปนสาเหตุของโรคมะเร็ง การตอตานการ
อักเสบของเนือ้ เยื่อ การตอตานการแข็งตัวของเสนเลือด และโรคหัวใจ (Bridle และ Timberlake,
1996; Harborne และ Grayer, 1988; Wang และคณะ, 1999) Ling และคณะ (2001) ไดรายงานวา
ขาวดําสามารถลดการอุดตันของเสนเลือด และเพิ่มสภาวะตอตานการเกิดออกซิเดชัน (antioxidant
status) ในกระตาย นอกจากแอนโธไซยานินแลว Chung และ Woo (2001) ยังพบสารควิโนโลน
อัลคาลอยด (quinolone alkaloid) ที่มีกิจกรรมตอตานการเกิดออกซิเดชันปานกลางในขาวดําพันธุ
Heuginmi จากประเทศเกาหลีดวย
2.4.4 ความสามารถของแอนโธไซยานินในการเปนสารตอตานการเกิดออกซิเดชัน
สารกันหืน หรือ แอนติออกซิแดนทเปนสารที่ทําหนาที่ยับยั้งหรือชะลอการเสื่อมเสียของ
อาหารอันเปนผลเนื่องมาจากปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยไมคํานึงถึงวาจะเกิดกลไกแบบใด สามารถทํา
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ปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระ ทําใหอนุมูลอิสระหมดไป ถูกทําลาย หรือไมสามารถเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันตอไปได ซึ่งปฏิกิริยานี้จะทําใหเกิดการเสื่อมคุณภาพของอาหาร กลิ่นหืน การเปลี่ยน
แปลงสีของอาหาร กลิ่นรส ลักษณะเนื้อสัมผัส คุณคาทางโภชนาการลดลง และบางกรณีอาจเกิด
สารที่กอใหเกิดอันตรายตอรางกายดวย อยางไรก็ตามสารชนิดนี้ไมสามารถทําใหคุณภาพของ
ผลิตภัณฑที่เกิดออกซิเดชันแลวดีขึ้น (อดิศักดิ์, 2543)
ในป ค.ศ. 1994 Tamura และ Yamagami ไดทําการเปรียบเทียบความสามารถในการ
ตอตานการเกิดออกซิเดชันของแอนโธไซยานินกับแอนติออกซิแดนทตัวอื่นๆ ไดแก นารินจีนิน
(naringenin) แอลฟา-โทโคฟรอล (α-tocopherol) คาเทชิน (+)-catechin และบีเอชที (BHT)
พบวา แอนโธไซยานินมีคณ
ุ สมบัติในการเปนสารแอนติออกซิแดนทสงู กวานารินจีนนิ
แอลฟา-โทโคฟรอล และคาเทชิน แตนอยกวาบีเอชที
ในป ค.ศ. 1997 Hong Wang และคณะ ไดทําการศึกษาความสามารถในการดูดซับอนุมูล
ออกซิเจน (Oxygen Radical Absorbing Capacity; ORAC) ซึ่งสัมพันธกับความสามารถในการ
ตอตานการเกิดออกซิเดชัน โดยไดทําการทดลองนําแอนโธไซยานิน 14 ชนิด มาวิเคราะห
ความสามารถในการดูดซับอนุมูลออกซิเจน พบวาแอนโธไซยานินมีความสามารถในการตอตาน
การเกิดออกซิเดชัน และแอนโธไซยานินทีป่ ระกอบดวยแอนโธไซยานิดินที่แตกตางกัน มีน้ําตาล
ที่มาเอสเทอริไฟด (esterified) ตางกัน จะมีผลทําใหความสามารถในการดูดซับอนุมูลออกซิเจน
(ซึ่งสัมพันธกับคุณสมบัติในการเปนสารแอนติออกซิแดนท) แตกตางกัน
ในป ค.ศ. 1999 Paolo Rapisarda และคณะ ไดทดลองนําน้ําสมสดที่ไดจากสม 5 สายพันธุ
ที่แตกตางกัน คือ โมโร (Moro) แซงกวิเนลโล (Sanguinello) โทรอคโค (Torocco) วาเลนเซีย เลท
(Valencia late) และวอชิงทัน เนเวล (Washington navel) มาหาโครงรางของแอนติออกซิแดนท
(antioxidant profile) รวมทั้งโพลีฟนอลทั้งหมด (total polyphenols) ฟลาวาโนน แอนโธไซยานิน
กรดไฮดรอกซีชินนามิก (hydroxycinnamic acids) และวิตามินซี (ascorbic acid) ซึ่งคุณสมบัติใน
การเปนแอนติออกซิแดนทของน้ําสมทั้งหมดถูกประเมินโดยวิธีที่แตกตางกันในหองปฏิบัติการ
(vitro tests) น้ําสมทั้งหมดในการทดลองแสดงผลในการตานการเกิดออกซิเดชันอยางเห็นไดชัด ซึง่
การทดลองสามารถสรุปไดวาความสามารถในการตอตานการเกิดออกซิเดชันของน้ําสมขึ้นอยูกับ
ปริมาณฟนอลเปนสวนสําคัญ ขณะที่มีวติ ามินซีความสามารถในการตอตานการเกิดออกซิเดชันจะ
นอย และระดับของแอนโธไซยานินจะมีอิทธิพลอยางมากตอประสิทธิภาพในการเปนสารแอนติออกซิแดนท
ในป ค.ศ. 2000 Juan Carlos Espin และคณะ ไดทําการศึกษาความสามารถในการกําจัด
อนุมูล (Radical Scavenger Capacity; RSC) ของแอนโธไซยานินซึ่งสกัดจากผลไม ไดแก
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แบลค โชคเบอรี (black chokeberry) แบลค-ธอน (black-thorn) และสตรอเบอรี เปรียบเทียบกับสี
สังเคราะหพองโซ 4 อาร แอนติออกซิแดนทในธรรมชาติคือ แอลฟา-โทโคฟรอล แอนติออกซิแดนทสงั เคราะหคือ บีเอชที และบีเอชเอ ศึกษาโดยใชอนุมูล 2,2-ไดฟนิล-1-ไพคริลไฮดราซิล
(2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radical; DPPH•) ในการหาคาความสามารถในการกําจัดอนุมูล ซึ่ง
ผลการทดลองพบวาแอลฟา-โทโคฟรอล เปนสารแอนติออกซิแดนททดี่ ีที่สุด รองลงมาคือ
แบลค โชคเบอรี บีเอชเอ แบลค-ธอน บีเอชที และสตรอเบอรี ตามลําดับ สวนสีสังเคราะห
พองโซ 4 อาร ไมมีความสามารถในการกําจัดอนุมูล
ดังนั้นรงควัตถุแอนโธไซยานิน ซึ่งใหสีแดงจนถึงมวงเขมตามธรรมชาติ นอกจากจะ
สามารถนําไปใชเปนสีปรุงแตงผลิตภัณฑอาหารตางๆ ได ชวยลดหรือหลีกเลี่ยงการใชสีสังเคราะห
ซึ่งผูบริโภคในปจจุบันเริ่มไมยอมรับแลว ยังมีคุณสมบัตใิ นการตอตานการเกิดออกซิเดชัน ซึ่ง
สามารถชะลอการเสื่อมสภาพของเซลลรางกาย และปองกันโรคภัยไขเจ็บตางๆ ไดดี ทําใหมีชวี ิตที่
ยืนยาวขึ้น
2.5 แคโรทีนอยด (Carotenoid)
แคโรทีนอยดเปนรงควัตถุตามธรรมชาติอีกกลุมหนึ่งที่พบในพืช ใหสีเหลือง สม และสม
แดง มีสมบัติไมละลายน้ํา แตละลายไดดใี นน้ํามัน และตัวทําละลายอินทรีย (นิธิยา, 2545)
ประกอบดวยแคโรทีน (carotene) และแซนโธฟลล (xanthophylls) โครงสรางของแคโรทีนอยด
ชนิดตางๆ แสดงไวในภาพที่ 10 แคโรทีนอยดที่พบอาจอยูในรูปอิสระ (free state) ในลักษณะที่เปน
ของแข็ง หรืออสัณฐาน (amorphous solids) หรือพบอยูใ นรูปที่รวมกับน้ําตาลหรือโปรตีน เชน แค
โรทีโน-โปรตีน (carotenoprotein) (อดิศักดิ์, 2543) แคโรทีนอยดมาจากชื่อของแครอท เนื่องจากพบ
แคโรทีนอยดมากในแครอท สีของแคโรทีนอยดจะผันแปรไปตามจํานวนของพันธะคูในโมเลกุล
ถามีจํานวนพันธะคูมากจะทําใหมีสีแดงเขมขึ้น จํานวนพันธะคูในโมเลกุลของแคโรทีนอยดทนี่ อย
ที่สุดมี 7 อัน ซึ่งจะใหสีเหลือง พันธะคูอาจอยูในรูปซิส (cis) หรือทรานส (trans) ก็ได แต
แคโรทีนอยดที่พบในอาหารสวนใหญอยูใ นรูปทรานสทั้งหมด (all- trans) อาจพบซิสบางเปน
โมโน-ซิส (mono-cis) หรือได-ซิส (di-cis) แตนอยมาก แคโรทีนอยดที่มโี ครงสรางอยูในรูปทรานส
ทั้งหมดจะมีสีเขม ถามีจํานวนพันธะคูที่อยูใ นรูปซิสเพิ่มมากขึ้นสีจะจางลง ปจจัยที่มผี ลตอการ
เปลี่ยนจากทรานส เปนซิส คือ แสง ความรอน และกรด เมื่ออาหารไดรับอุณหภูมสิ ูงจะเกิด
ทรานส-ซิส ไอโซเมอไรเซชัน (trans-cis isomerization) ได หากอยูในรูปซิสมากขึ้นจะทําให
ความสามารถของวิตามินเอ (vitamin A activity) ลดลง แคโรทีนอยดยังสลายตัวไดงายเนื่องจาก
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ปฏิกิริยาออกซิเดชัน โดยเฉพาะเมื่อละลายอยูในน้ํามัน จึงถูกทําลายไดงายเมื่อน้ํามันเกิดการ
ออกซิเดชัน แคโรทีนอยดที่พบในอาหารมีความสําคัญตอรางกายเพราะสามารถเปลี่ยนเปน
วิตามินเอได (provitamin A) โดยเฉพาะเบตา-แคโรทีน 1 โมเลกุล สามารถสลายตัวไดเปนวิตามินเอ
2 โมเลกุล แตแกมมา-แคโรทีน ซึ่งมีวงแหวน 1 อัน เมื่อสลายตัวไดวิตามินเอเพียง 1 โมเลกุลเทานั้น
(นิธิยา, 2545)
เบตา-แคโรทีน (β -Carotene)
เบตา-แคโรทีน เปนไอโซเมอรของแคโรทีน ซึ่งเปนแคโรทีนอยดที่ไดจากธรรมชาติ เปนสี
ธรรมชาติตัวแรกที่สังเคราะหในขั้นอุตสาหกรรม โดยการสังเคราะหจากอะซีโตน ตามวิธีของ
Hoffman-LaRoche ใน ค.ศ. 1950 ผลึกบริสุทธิ์ของเบตา-แคโรทีน เก็บไวไดนานในที่ต่ํากวา 20
องศาเซลเซียส ภายใตบรรยากาศของคารบอนไดออกไซด แตถาเก็บไวในอากาศที่อณ
ุ หภูมิ 45
องศาเซลเซียส จะถูกทําลายหมดใน 6 สัปดาห (ดวงพร, 2526) เบตา-แคโรทีน เปนพรีเคอรเซอร
(precursor) ของวิตามินเอ ถูกนํามาใชแตงสีอาหารอยางกวางขวาง เปนสารสําคัญในผักผลไมที่มี
ฤทธิ์ตานมะเร็ง และยังชวยกระตุนรางกายใหสูกับเนื้อราย เบตา-แคโรทีนใหสีเหลืองถึงสม โดยถูก
นํามาใชในผลิตภัณฑอาหารหลายชนิดดวยกัน มีเสถียรภาพที่พีเอช 2-7 และไวตอการเกิด
ออกซิเดชัน มักเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อโดนดาง อากาศ และแสง รวมทั้งความรอนสูง (อดิศักดิ,์
2543)
แคโรทีน คือ สารสําคัญที่รางกายนําไปสรางวิตามินเอ โดยสารแคโรทีนในพืชถูกเปลี่ยน
เปนวิตามินเอในรางกายมนุษย ซึ่งการวิจัยมากมายแสดงความสัมพันธระหวางมะเร็งกับระดับ
วิตามินเอในเลือดต่ํา แคโรทีนสามารถทําลายเซลลมะเร็ง ทําใหขนาดกอนมะเร็งลดลงถึง 7 เทาของ
ขนาดธรรมดาในหนูทดลอง แคโรทีนลดการขยายตัวของกอนมะเร็งในปอด และกระตุนการทํางาน
ของเอนไซมในการตานมะเร็ง เบตา-แคโรทีนจะเปลี่ยนแปลงในกระแสเลือดกลายเปนกรด
เรติโนอิกซึ่งใชเปนสารตานมะเร็งในอเมริกาขณะนี้ เบตา-แคโรทีนจะถูกสะสมไวในปอด ตับ ไต
และชิ้นไขมัน ซึ่งสามารถเปลี่ยนเปนกรดเรติโนอิกทันทีที่รางกายตองการ

50

ภาพที่ 10 โครงสรางของแคโรทีนอยดชนิดตางๆ
ที่มา: deMan (1990)
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ภาพที่ 10 (ตอ) โครงสรางของแคโรทีนอยดชนิดตางๆ
ที่มา: deMan (1990)
2.6 บรรจุภัณฑ
2.6.1 บรรจุภัณฑเพื่อการรักษาคุณภาพอาหาร
ภาชนะบรรจุ หมายถึง บรรจุภณ
ั ฑที่ทําหนาที่หอหุมผลิตภัณฑ สามารถคุมครองและรักษา
คุณภาพของผลิตภัณฑไวตลอดอายุการเก็บรักษา (วุฒิชยั , 2533) สําหรับภาชนะบรรจุขาวควรทํา
ดวยวัสดุที่มีคณ
ุ สมบัติปองกันแสง ออกซิเจน การซึมผานของความชืน้ ปองกันการปนเปอนจาก
เชื้อจุลินทรีย และการซึมผานของกลิ่นที่ไมพึงประสงคได (พีชยา, 2541)
บทบาทของบรรจุภัณฑในการชวยเก็บรักษาคุณคาของอาหารนั้น ตัวบรรจุภัณฑจะตองไม
เปนสาเหตุที่ทาํ ใหผลิตภัณฑเสื่อมคุณคาหรือดอยคุณภาพลง กลาวคือ ตัวบรรจุภณ
ั ฑเองตองไมไป
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ทําปฎิกิริยากับผลิตภัณฑอาหาร นอกจากนีบ้ รรจุภัณฑอาหารยังตองทําหนาที่ชวยเก็บกลิ่นของ
ผลิตภัณฑอาหารไว กลิ่นที่เปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดจากสิ่งแปลกปลอมจากบรรยากาศซึมผานผิวของ
บรรจุภัณฑเขาไปทําปฎิกิริยา หรืออาจเกิดจากกลิ่นที่อยูใ นอาหารถูกดูดซึมโดยบรรจุภัณฑ หรือ
กลิ่นซึมผานออกสูบรรยากาศภายนอก บรรจุภัณฑที่ทําหนาที่ใสอาหารเพียงอยางเดียว ทําหนาที่
เปนตัวกั้นผลิตภัณฑไมใหสัมผัสกับบรรยากาศภายนอก บรรจุภณ
ั ฑจะทําหนาที่เปนกลไกในการ
ปกปองผลิตภัณฑจากปจจัยตางๆ (ปุน และ สมพร, 2541)
1. การซึมผานวัสดุ ปรากฎการณการซึมผานอาจเกิดขึ้นไดทั้งในสถานะของเหลวหรือใน
สภาวะทีเ่ ปนกาซ ในแงการซึมผานของกาซ บรรจุภัณฑทาํ หนาที่ใน 2 ลักษณะ คือ
1.1 ปองกันการซึมผานของกาซจากภายนอกสูภายในบรรจุภณ
ั ฑ ไดแก
- การปองกันการเกิดการเหม็นหืนของผลิตภัณฑที่เกิดจากการซึมผานของ
ออกซิเจนเขาไปทําปฏิกิริยา
- การปองกันกลิ่นจากภายนอกปนเปอนกับกลิ่นของอาหาร ในสภาวะ
แวดลอมที่เต็มไปดวยกลิ่นหลากหลาย เชน กลิ่นควัน กลิ่นน้ํามัน ซึ่งสามารถทําปฏิกิริยากับ
คุณสมบัติของอาหารไดจากการซึมผานเขาไปในบรรจุภณ
ั ฑ
ั ฑ
1.2 ปองกันการถายเทจากภายในสูภายนอกบรรจุภณ
- ปองกันการสูญเสียกลิ่นของผลิตภัณฑที่บรรจุอยูภายใน
- ลดการระเหยของน้ํา
- หลีกเลี่ยงการรั่วซึมของกาซที่บรรจุไวเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ
2. การถายเทพลังงาน มีพลังงานอยางนอย 2 ประเภทที่สามารถถายเทผานบรรจุภณ
ั ฑเขา
ไปถึงผลิตภัณฑได คือ แสง และความรอน พลังงานทั้ง 2 ประเภทนี้อาจกอใหเกิดปฏิกริ ิยาทางเคมี
และเรงการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดการเนาเสียของผลิตภัณฑไดเร็วขึ้น
2.1 แสง ผลิตภัณฑอาหารหลายชนิดมีความไวตอแสงซึ่งกอใหเกิดปฏิกิริยาทางเคมี
และสงผลใหสีของผลิตภัณฑอาหารซีดลง สูญเสียวิตามิน และเกิดการแปรสภาพของกรดอะมิโน
2.2 ความรอน การสงผานของความรอนเกิดขึ้นไดในรูปแบบของการแผรังสี การ
นําพาความรอน และการเหนี่ยวนําความรอน การเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหารที่มีความเสี่ยงตอความ
รอนสูงจําตองควบคุมอุณหภูมิใหคงที่ระหวางการเก็บรักษา
3. จุลินทรีย บรรจุภัณฑทําหนาที่ปกปองผลิตภัณฑอาหารในทางกายภาพจากจุลินทรียที่มี
จํานวนมหาศาลในบรรยากาศ และจากตัวของผลิตภัณฑเอง
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2.6.2 อะลูมิเนียมฟอยล (Aluminium foil) (วัลยลดา และ นฤมล, 2534)
อะลูมิเนียมฟอยล ไดจากการรีดโลหะผสมอะลูมิเนียม ทีม่ ีสวนผสมของอะลูมิเนียม
มากกวารอยละ 90 มีความมันวาว และสามารถผลิตเปนวัสดุที่บางเบา โดยทั่วไปอะลูมิเนียมฟอยล
จะหมายถึง อะลูมิเนียมแผนบางที่มีความหนานอยกวา 152.4 ไมครอน (0.15 มิลลิเมตร หรือ 0.006
นิ้ว) ในการผลิตอะลูมิเนียมฟอยลที่มีความหนานอยกวา 2.54 ไมครอน (0.001 นิ้ว) จะใช
อะลูมิเนียมซอนกันสองแผน ผานเขาไปในเครื่องรีดพรอมกัน แลวรีดจนไดความหนาตามตองการ
แผนอะลูมิเนียมทั้งสองจะมวนแยกออกจากกัน จึงทําใหผวิ หนาสองดานของแผนอะลูมิเนียมมี
ลักษณะตางกัน ดานที่ติดกับลูกกลิ้งจะมีผิวมันเปนเงา สวนดานทีไ่ มไดสัมผัสกับลูกกลิ้งจะดาน
ผิวที่ตางกันทั้งสองดานจะมีคณ
ุ สมบัติเหมือนกันทุกประการ
อะลูมิเนียมฟอยลนิยมใชในการบรรจุ เนื่องจากคุณสมบัติ ดังนี้
- ผิวแข็ง ไมมีปฏิกิริยาในการเติมกาซออกซิเจน
- ตานทานการกัดกรอนสูง ไมเปนพิษ น้ําหนักเบา
- ทนตอไขมัน สารละลายอินทรีย
- เมื่อสัมผัสน้ําไมเกิดปฏิกิริยาใดๆ เวนแตน้ํานั้นมีสารละลายเกลือ อาจทําให
เกิดการกัดกรอนได
- มีคุณสมบัติในการเปนตัวกั้นแสง อากาศ และความชื้น
อะลูมิเนียมอาจเกิดรอยแตกไดงาย ทําใหมชี องเปด ดังนัน้ หากผนึกอะลูมิเนียมกับวัสดุอื่น
จะชวยปองกันไมใหเกิดรอยแตกได เพื่อใหสามารถทําหนาที่คุมครองผลิตภัณฑไดดี อะลูมิเนียม
ฟอยลผนึกชนิดตางๆ มีคุณสมบัติในการคุม ครองผลิตภัณฑแตกตางกันตามประเภทโครงสรางที่
ผนึก
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บทที่ 3
วัตถุดิบ อุปกรณ และวิธีการ
3.1 วัตถุดิบ
-

ขาวเหนียวขาวพันธุกข 6 แพร จากศูนยวจิ ัยขาวแพร
ขาวเหนียวขาวพันธุสันปาตอง 1 จากศูนยวิจัยขาวสันปาตอง
ขาวเหนียวดําพันธุ 3437 แพร จากศูนยวิจยั ขาวแพร
ขาวเหนียวดําพันธุ 0023 ปทุมธานี จากศูนยวจิ ัยขาวปทุมธานี
ขาวเหนียวดําพันธุก่ําไรสนั ปาตอง จากศูนยวจิ ัยขาวสันปาตอง
ขาวเหนียวดําพันธุก่ําสุพรรณ จากศูนยวิจยั ขาวสุพรรณบุรี
ขาวเหนียวดําพันธุก่ําเปลือกขาว จากศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี
ขาวเจาดําพันธุส ุพรรณ จากศูนยวจิ ัยขาวสุพรรณบุรี
ขาวเจาดําพันธุห อมนิล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3.2 เครื่องมือ และอุปกรณ
-

เครื่องเปาลม (aspirator) (Type A-3s, Thailand)
เครื่องกะเทาะเปลือกเมล็ดขาว (Satake,Thailand)
เครื่องคัดขนาดเมล็ดขาว (separator) (Thailand)
เครื่องขัดสีเมล็ดขาว (K-1, Thailand)
เครื่องโมบดแบบคอน (hammer mill) (Retsch, Type SK1, WESTGERMANY) พรอมตะแกรงเสนผาศูนยกลาง 0.25 มิลลิเมตร
เครื่องชั่งน้ําหนัก (SARTORIUS, BP 3100S, Germany)
เครื่องหมุนเหวี่ยง (Hettich Zentrifugen, Universal 16/16R, Germany)
ตูแชเย็น (Samchai, Thailand)
ตูอบลมรอนควบคุมอุณหภูมิได (hot air oven) (WTB binder, Germany)
เครื่องวัดคาพีเอช (standard pH meter) (PHM 210, France)
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-

เครื่องกรอง (suction pump) (Eyela, Aspirator A-3S, Tokyo)
อางน้ําควบคุมอุณหภูมิ (water bath) (Stuart Scientific, SBS 30, USA)
แทนใหความรอนพรอมระบบกวนดวยแมเหล็ก (Type M 2211, Thailand)
เครื่องวัดความหนืดอยางรวดเร็ว (Rapid Visco Analyser; RVA)
(Newport Scientific, Model RVA-4, Australia)
เครื่องวัดคาสีสําหรับตัวอยางที่เปนของแข็ง (colorimeter) (Color-viewTM
Spectrophotometer, Model 9000, USA)
เครื่องวัดคาสีสําหรับตัวอยางที่เปนของเหลว (tintometer) (Lovibond, Model
PFX 190, England)
เครื่องยอยโปรตีน (digestion block) (Gerhardt Rjeldatherm, Type TR,
Germany)
ชุดกลั่นวิเคราะหโปรตีน (distillation unit) (Gerhardt, VAP 33, Germany)
ชุดอุปกรณวิเคราะหไขมันแบบซอกเทค (Soxtec extraction unit) (Tecator,
1043, Sweden)
เครื่องวัดคาการดูดกลืนแสง (UV-visible spectrophotometer) (Spectronic
Unicam, GENESYS 10 UV, USA)
ตูควัน
เครื่องวัดการกระเจิงของแสงเลเซอร (laser light scattering instrument)
(Coulter, LS100, USA)
เครื่องเคลือบทอง (sputter coater) (Cressington, 108, England)
กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning Electron Microscope;
SEM) (Camscan, MX 2000, England)
เครื่องวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงเชิงความรอน (Differential Scanning
Calorimeter; DSC) (Pyris 1, USA)
เตาเผา (Carbolite, Control 201, England)
เตาแกส
เครื่องระเหยใหกลายเปนไอ (rotary evaporator) (Buchi, R-114, Switzerland)
ตูบมเชื้อชนิดมีเครื่องเขยาและเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (refrigerated incubator
shaker) (Innova, 4335, USA)
เทอรโมมิเตอร
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-

ไมโครมิเตอร
ขวดเคดาล (Kjeldahl flask)
ถวยวิเคราะหเถา (crucible)
ทิมเบิล (thimble) และถวยสําหรับวิเคราะหไขมัน
แทงแมเหล็กสําหรับกวน (magnetic bar)
บีกเกอร
ปเปต
บิวเรต
ขวดแกวรูปชมพู
หลอดทดลอง
ขวดวัดปริมาตร
ขวดกนกลม
กระบอกตวง
เม็ดแกวกันกระแทก (glass beads)
ขวดน้ํากลั่น
หลอดวัดคาการดูดกลืนแสง (cuvette)
หลอดเหวี่ยง
กระดาษกรอง (Whatman) เบอร 1, 42 และ 50
จุกยาง
กรวยกรอง
เครื่องผสมวอรเทค
ที่คีบ (tongs และ forceps)
โถดูดความชื้น (desiccator)
ภาชนะอะลูมิเนียมมีฝา
อะลูมิเนียมฟอยล
ถุงอะลูมิเนียมฟอยลผนึก 3 ดาน ขนาด 175 x 215 มิลลิเมตร
เครื่องปดผนึกถุงดวยความรอน
ชุดกรอง (suction flask และ Buchner funnel)
กระชอน

57
3.3 สารเคมี
3.3.1 สารเคมีที่ใชวิเคราะหปริมาณโปรตีน
- โปแตสเซียมซัลเฟต
- คอปเปอรซัลเฟต
- โซเดียมไฮดรอกไซด
- กรดบอริก
- เมทิลเรดอินดิเคเตอร
- กรดซัลฟูริก
- กรดไฮโดรคลอริก
- ไดโซเดียมเตตระบอเรตเดคะไฮเดรต
3.3.2 สารเคมีที่ใชวิเคราะหปริมาณไขมัน
- ปโตรเลียมอีเธอร
3.3.3 สารเคมีที่ใชวิเคราะหปริมาณอะไมโลส
- เอทานอลรอยละ 95
- โซเดียมไฮดรอกไซด
- กรดแกลเชียลอะซีติก
- ไอโอดีน
- โปแตสเซียมไอโอไดด
- โปเตโตอะไมโลสบริสุทธิ์
3.3.4 สารเคมีที่ใชวิเคราะหปริมาณแอนโธไซยานิน
- กรดไฮโดรคลอริก
- เมทานอล

58
3.3.5 สารเคมีที่ใชวิเคราะหปริมาณแคโรทีนอยด
- เฮกเซน
- อะซีโตน
- เอทานอล
3.3.6 สารเคมีที่ใชวิเคราะหคาทีบีเอ (TBA)
- กรดเอธิลีนไดเอมีนเตตระอะซีติก (EDTA)
- บิวทิลเลตไฮดรอกซีอะนิโซล (BHA)
- บิวทิลเลตไฮดรอกซีโทลูอีน (BHT)
- โปรไพลีนไกลคอล (PG)
- ทวีน 20 (Tween 20)
- กรดไทโอบาบิทูริก (TBA)
- โซเดียมไฮดรอกไซด
- กรดไตรคลอโรอะซีติก (TCA)
- กรดไฮโดรคลอริก
- กาซไนโตรเจน
- คลอโรฟอรม
3.3.7 สารเคมีที่ใชวิเคราะหความสามารถในการตอตานการเกิดออกซิเดชัน
- เมทานอล
- โปแตสเซียมเปอรซัลเฟต
- ABTS [2,2’-azinobis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)]
- Trolox (6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid)
3.3.8 สารเคมีที่ใชศึกษาผลของพีเอช อุณหภูมิ และระยะเวลาการเก็บรักษาตอความ
คงตัวของแอนโธไซยานินสกัดจากขาวพันธุหอมนิล
- เอทานอลรอยละ 95
- กรดไฮโดรคลอริก
- แอมโมเนียมไฮดรอกไซด
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3.4 วิธีการดําเนินการวิจัย
3.4.1 การตรวจสอบคุณภาพการสีและการหุงตม คุณลักษณะทางกายภาพและเคมี ของ
เมล็ดและแปงจากขาวไทยที่มีรงควัตถุ
ในขั้นแรกของการวิจยั จะทําการตรวจสอบคุณภาพการสีและการหุงตม คุณลักษณะทาง
กายภาพและเคมีของพันธุขาวไทยที่มีรงควัตถุในปริมาณสูงจํานวน 6 พันธุ โดยเปนขาวเหนียวดํา
5 พันธุ ขาวเจาดํา 1 พันธุ และใชพันธุที่มรี งควัตถุในปริมาณนอยมาก 2 พันธุ สําหรับเปนตัวอยาง
เปรียบเทียบ (bench mark) ตัวอยางเมล็ดขาวทุกพันธุที่ใชเปนขาวเก็บเกี่ยวใหมในป พ.ศ. 2546
พันธุขาวที่ใชในการวิจัยในขัน้ ตอนนี้ ไดแก
- ขาวเหนียวดําพันธุ 3437 แพร จากศูนยวิจยั ขาวแพร
- ขาวเหนียวดําพันธุ 0023 ปทุมธานี จากศูนยวจิ ัยขาวปทุมธานี
- ขาวเหนียวดําพันธุก่ําไรสันปาตอง จากศูนยวจิ ัยขาวสันปาตอง
- ขาวเหนียวดําพันธุก่ําสุพรรณ จากศูนยวิจยั ขาวสุพรรณบุรี
- ขาวเหนียวดําพันธุก่ําเปลือกขาว จากศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี
- ขาวเจาดําพันธุส ุพรรณ จากศูนยวจิ ัยขาวสุพรรณบุรี
- ขาวเหนียวขาวพันธุกข 6 แพร จากศูนยวจิ ัยขาวแพร
- ขาวเหนียวขาวพันธุสันปาตอง 1 จากศูนยวิจัยขาวสันปาตอง
3.4.1.1 การตรวจสอบคุณลักษณะของเมล็ดขาวเปลือก
ตัวอยางขาวเปลือกของขาวสายพันธุตางๆ จะผานการตรวจวัด
- ความชื้น โดยการอบแหง (AOAC, 1990)
- ขนาดความยาว กวาง และหนาของเมล็ด (Wadsworth และคณะ, 1982)
- น้ําหนักเมล็ด (Wadsworth และคณะ, 1982)
3.4.1.2 การตรวจสอบคุณภาพการสีของเมล็ดขาวเปลือก
ตัวอยางขาวเปลือกของขาวสายพันธุตางๆ จะผานการสีและคัดแยก เพือ่ ทดสอบ
หาปริมาณของสวนตางๆ ที่แยกได (Wadsworth และคณะ, 1982) ซึ่งไดแก
- รอยละของขาวกลอง
- รอยละของตนขาวกลอง (head rice ของขาวกลอง)
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-

รอยละของขาวสาร (ซึ่งไดหลังการขัดสีขาวกลอง)
รอยละของตนขาวสาร (head rice ของขาวสารที่ไดหลังการขัดสีขาวกลอง)
รอยละของขาวหัก (broken rice ของขาวสาร)
รอยละของแกลบ
รอยละของรํา

3.4.1.3 การตรวจสอบคุณลักษณะของเมล็ดขาวกลอง
ตัวอยางขาวกลองเต็มเมล็ดของขาวสายพันธุตางๆ จะผานการตรวจวัด
- ความชื้น โดยการอบแหง (AOAC, 1990)
- ขนาดความยาว กวาง และหนาของเมล็ด (Wadsworth และคณะ, 1982)
- คุณลักษณะทางสัณฐานของเมล็ด โดยใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสอง
กราด (Scanning Electron Microscope; SEM)
- น้ําหนักเมล็ด (Wadsworth และคณะ, 1982)
- คาสี โดยใชเครื่องวัดสี (colorimeter)
- การดูดซับน้ํา (Noomhorm และคณะ, 1997)
3.4.1.4 การตรวจสอบคุณภาพการหุงตมของเมล็ดขาวกลอง
ตัวอยางขาวกลองเต็มเมล็ดของขาวสายพันธุตางๆ จะผานการหุงตมเพือ่ หา
- การขยายปริมาตรของเมล็ดขาวสุก (ดัดแปลงจาก Daniels และคณะ, 1998)
- การเพิ่มน้ําหนักของเมล็ดขาวสุก (ดัดแปลงจาก Daniels และคณะ, 1998)
3.4.1.5 การตรวจสอบคุณลักษณะทางกายภาพของแปงขาว
ตัวอยางขาวกลองของขาวสายพันธุตางๆ จะผานการบดละเอียดแบบแหงใหเปน
แปงดวยเครื่องโมบดแบบคอน (Hammer mill) โดยใชตะแกรงขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.25
มิลลิเมตร แลวนําแปงที่ไดมาตรวจสอบ
- คาสี โดยใชเครื่องวัดสี (colorimeter)
- คุณลักษณะทางสัณฐานของอนุภาคแปงขาว โดยใชกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning Electron Microscope; SEM)
- การกระจายของขนาดอนุภาคแปงขาว (particle size distribution) โดยใช
เครื่องวัดการกระเจิงของแสงเลเซอร (Light Scattering Particle Analyzer)
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- รอยละการละลายและกําลังการพองตัว โดยใชการใหความรอนและการเหวีย่ ง
แยก (กลาณรงค และ เกื้อกูล, 2543)
- พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงความหนืดโดยใชเครื่องวัดความหนืดอยางรวดเร็ว
(Rapid Visco Analyzer; RVA) (กลาณรงค และ เกื้อกูล, 2543)
- การเปลี่ยนแปลงเชิงความรอนในการเกิดเจลาติไนเซชันโดยใช Differential
Scanning Calorimeter (DSC) (กลาณรงค และ เกื้อกูล, 2543)
3.4.1.6 การตรวจสอบองคประกอบ และคุณสมบัติทางเคมีของแปงขาว
ตัวอยางแปงในขอ 3.4.1.5 จะผานการตรวจวิเคราะหทางเคมี คือ
- proximate analysis เพื่อวิเคราะหหาปริมาณ ความชื้น โปรตีน ไขมัน เถา และ
คารโบไฮเดรต ตามวิธีมาตรฐาน (AOAC, 1990)
- การวิเคราะหปริมาณอะไมโลส (Juliano, 1971)
- การวิเคราะหปริมาณแอนโธไซยานิน (Nollet, 1996)
- การวิเคราะหความสามารถในการตอตานการเกิดออกซิเดชัน (ดัดแปลงจาก
Miliauskas และคณะ, 2004; Re และคณะ, 1999)
3.4.2 การศึกษาความคงตัวของแอนโธไซยานินสกัด และแปงจากขาวเจาดําพันธุหอมนิล
การวิจยั ในขัน้ ตอนนี้ไดนําขาวเจาดําพันธุห อมนิล (ขาวกลอง จากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร เก็บเกีย่ วในป พ.ศ. 2547) ซึ่งเปนพันธุขาวไทยที่มีปริมาณแอนโธไซยานินมาก มี
ความสามารถในการตอตานการเกิดออกซิเดชันสูง มีการจําหนายในเชิงพาณิชย และเปนขาวที่
ปรับปรุงพันธุแลวทําใหมีความคงที่ทางพันธุกรรม มีงานวิจยั ของกนกนิษฐา และ กาญจนาภา
(2546) ที่ไดทาํ การศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของขาวเจาแดงและขาวเจาดําสายพันธุ
ไทย พบวาเมื่อเปรียบเทียบกับขาวพันธุอื่นๆ แลวขาวหอมนิลจัดเปนขาวที่มีปริมาณโปรตีนสูง มีสี
เขม และมีปริมาณแอนโธไซยานินมาก จึงไดทําการเลือกพันธุขาวหอมนิลมาแปรรูปเปนแปง โดย
การบดละเอียดแบบแหงใหเปนแปงดวยเครื่องโมบดแบบคอน ซึ่งมีตะแกรงขนาดเสนผาศูนยกลาง
0.25 มิลลิเมตรแลวทําการศึกษาดังตอไปนี้
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3.4.2.1 ผลของพีเอช อุณหภูมิ และระยะเวลาในการเก็บรักษาตอความคงตัวของ
แอนโธไซยานินสกัด
นําแปงขาวเจาดําพันธุหอมนิลมาสกัดดวยสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเขมขนรอยละ 1
ในเอทานอลเขมขนรอยละ 95 โดยใชแปงตอตัวทําละลายในอัตราสวน 1: 30 (โดยน้ําหนักตอ
ปริมาตร) สกัดโดยการกวนตลอดนาน 30 นาที ที่อุณหภูมิหอง นําไปกรองแยกตะกอนออกจาก
ของเหลวโดยใชกระดาษกรอง Whatman เบอร 1 นําตะกอนที่ไดไปกวนสกัดดวยสารละลายกรด
ไฮโดรคลอริกเขมขนรอยละ 1 ในเอทานอลเขมขนรอยละ 95 ซ้ําอีกครั้ง จากนั้นนําสารละลาย
แอนโธไซยานินที่สกัดไดมาเจือจางดวยตัวทําละลายใหมคี วามเขมขน 5 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ปเปต
สารละลายแอนโธไซยานินที่ปรับความเขมขนแลวมา 10 มิลลิลิตร ไประเหยตัวทําละลายออกดวย
เครื่องระเหยใหกลายเปนไอ (rotary evaporator) ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบ 80
รอบตอนาที ความดัน 70 มิลลิบาร เปนเวลา 15 นาที นําแอนโธไซยานินที่ไดมาละลายใน
สารละลายกรดไฮโดรคลอริก และสารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซดที่มีคาพีเอช 1, 3, 5, 7, 9
และ 11 ปริมาตร 100 มิลลิลิตร โดยใหสารละลายแอนโธไซยานินมีความเขมขนสุดทายเปน 0.5
มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ทําการเก็บสารละลายที่แตละระดับพีเอชดังกลาวในหลอดทดลองหุมดวย
อะลูมิเนียมฟอยล ที่อุณหภูมิ 6 และ 30 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 2 เดือน แลวนําไปวัดคาการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นสูงสุดของแตละระดับพีเอช และวัดคาสีโดยใชเครื่องวัดสี (tintometer)
เมื่อเก็บรักษาไวเปนเวลา 1 ชัว่ โมง 1, 2, 5, 8, 15 และ 60 วัน
3.4.2.2 ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาตอความคงตัวทางกายภาพและเคมีของ
แปงขาว
นําแปงขาวเจาดําพันธุหอมนิลที่ผานการบรรจุไวในถุงอะลูมิเนียมฟอยลขนาด 175 x 215
มิลลิเมตร ถุงละ 500 กรัม แลวเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 0-6 เดือน
ไปตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีของแปงดังตอไปนี้
(1) คุณลักษณะทางกายภาพ
- คาสี โดยใชเครื่องวัดสี (colorimeter)
- รอยละการละลายและกําลังการพองตัว โดยใชการใหความรอนและการเหวีย่ ง
แยก (กลาณรงค และ เกื้อกูล, 2543)
- พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงความหนืดโดยใชเครื่องวัดความหนืดอยางรวดเร็ว
(Rapid Visco Analyzer; RVA) (กลาณรงค และ เกื้อกูล, 2543)
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(2)
-

คุณลักษณะทางเคมี
การวิเคราะหปริมาณแอนโธไซยานิน (Nollet, 1996)
การวิเคราะหปริมาณแคโรทีนอยด (ดัดแปลงจาก Kuti, 2004)
การวิเคราะหความสามารถในการตอตานการเกิดออกซิเดชัน (ดัดแปลงจาก
Miliauskas และคณะ, 2004; Re และคณะ, 1999)
- การวิเคราะหการเกิดกลิ่นหืน โดยวิธีการวิเคราะหหาคาทีบีเอ (TBA)
(ดัดแปลงจาก ลินดา, 2537; Woods และ Aurand, 1977)

3.4.3 การวางแผนการทดลอง และวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
คํานวณผลการทดลอง และวิเคราะหขอมูลทางสถิติแบบ CRD (Complete Randomize
Design) ในการตรวจสอบคุณภาพการสีและการหุงตม คุณลักษณะทางกายภาพและเคมี ของเมล็ด
และแปงจากขาวไทยที่มีรงควัตถุ และการศึกษาความคงตัวของแอนโธไซยานินสกัด และแปงจาก
ขาวเจาดําพันธุห อมนิล โดยทําการทดลอง 3 ซ้ํา เพื่อหาความผันแปรของขอมูลวามีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม หากมีจะตรวจสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของแตละทรีทเมนต
ดวยวิธี LSD (Least Significance Difference) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป The SAS System for Windows Version 8.1 (SAS Institute Inc.,
Cary, NC, USA) ในการคํานวณ
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บทที่ 4
ผลการทดลอง และการวิจารณ
4.1 การตรวจสอบคุณภาพการสีและการหุงตม คุณลักษณะทางกายภาพและเคมี ของเมล็ดขาว
ไทยที่มีรงควัตถุ
4.1.1 ปริมาณความชื้นของเมล็ดขาวเปลือก
ตารางที่ 7 ปริมาณความชื้น (โดยน้ําหนักแหง) ของขาวเปลือก 8 สายพันธุ
พันธุขาว
3437 แพร
0023 ปทุมธานี
ก่ําไรสันปาตอง
ก่ําสุพรรณ
ก่ําเปลือกขาว
ขาวเจาดําสุพรรณ
กข 6 แพร
สันปาตอง 1

ความชื้น (รอยละ)
14.19 ± 0.22 a
10.12 ± 0.44 de
14.03 ± 0.10 a
9.81 ± 0.07 e
10.72 ± 0.25 c
11.95 ± 0.28 b
13.67 ± 0.02 a
10.64 ± 0.16 cd

a,…,d = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 คาในตารางคือคาเฉลี่ย ± SD (n = 3)
ปริมาณความชื้นของเมล็ดขาวเปลือก 8 สายพันธุ แสดงไวในตารางที่ 7 จะเห็นไดวาเมล็ด
ขาวเปลือกพันธุ 3437 แพร มีความชื้นมากที่สุด รองลงมาไดแก เมล็ดขาวเปลือกพันธุก ่ําไรสันปาตอง กข 6 แพร ขาวเจาดําสุพรรณ ก่ําเปลือกขาว สันปาตอง 1 0023 ปทุมธานี และ
ก่ําสุพรรณมีความชื้นนอยทีส่ ุด ซึ่งปริมาณความชื้นของเมล็ดขาวเปลือกมีความสําคัญตอคุณภาพ
การขัดสี และอายุการเก็บรักษา ขาวเปลือกที่มีความชื้นต่าํ มากอาจทําใหเมล็ดเปราะหักงายเมื่อทํา
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การสีเมล็ดขาวเปลือกที่จะเก็บควรมีความชื้นไมเกินรอยละ 14 เนื่องจากหากมีความชืน้ สูงกวานี้
เอนไซมตางๆ ในเมล็ดยังมีแอคติวิตี (activity) อยูอาจมีการหายใจ (respiration) ทําใหมีการ
ปลดปลอยไอน้ําออกมาจากเมล็ดอีก ปริมาณความชื้นจะเพิ่มขึ้น และหากเปนขาวทีจ่ ะนําไปปลูก ถา
เก็บไวนานจะทําใหรอยละการงอกลดลงดวย นอกจากนี้เมล็ดยังอาจถูกพวกจุลินทรียซ ึ่งเปนสาเหตุ
ของโรคตางๆ เขาทําลายไดงา ย (วาสนา, 2523)
4.1.2 ขนาดของเมล็ดขาวเปลือก
ขนาดความยาว ความกวาง และความหนาของเมล็ดขาวเปลือก 8 สายพันธุไดแสดงไวใน
ภาพที่ 11 จะเห็นไดวา ความยาวของเมล็ดขาวเปลือกพันธุก่ําไรสันปาตองมากที่สุด รองลงมาไดแก
พันธุสันปาตอง 1 กข 6 แพร ขาวเจาดําสุพรรณ ก่ําเปลือกขาว 3437 แพร 0023 ปทุมธานี และ
ก่ําสุพรรณมีความยาวนอยทีส่ ุด
เมล็ดขาวเปลือกพันธุก่ําไรสนั ปาตองมีความกวางมากที่สดุ รองลงมาไดแกพันธุก ่ําสุพรรณ
ก่ําเปลือกขาว 3437 แพร กข 6 แพร ขาวเจาดําสุพรรณ สันปาตอง 1 และ 0023 ปทุมธานีมีความ
กวางนอยที่สุด
ความหนาของเมล็ดขาวเปลือกพันธุก่ําไรสนั ปาตองมากที่สุด รองลงมาไดแกพันธุ 3437
แพร และสันปาตอง 1 ซึ่งมีความหนาเทากัน ก่ําสุพรรณ ก่ําเปลือกขาว กข 6 แพร ขาวเจาดํา
สุพรรณ และ 0023 ปทุมธานีมีความหนานอยที่สุด
เมื่อพิจารณาขนาดโดยรวมแลวจะเห็นไดวา เมล็ดขาวเปลือกก่ําไรสันปาตองมีขนาดใหญ
ที่สุด สวนพันธุก่ําสุพรรณเปนเมล็ดขาวที่มคี วามยาวนอย แตมีความกวางและความหนามาก และ
พันธุ 0023 ปทุมธานีมีความกวางและความหนานอยทีส่ ุด
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ความหนา

ภาพที่ 11 ขนาดของเมล็ดขาวเปลือก 8 สายพันธุ
a,…,e = ตัวเลขคาเฉลี่ยที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันคือไมมีความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมัน่ รอยละ 95 (n = 10)
4.1.3 น้ําหนักของเมล็ดขาวเปลือก
น้ําหนักแหงตอ 100 เมล็ดของขาวเปลือก 8 สายพันธุแสดงไวในภาพที่ 12 จะเห็นไดวา
เมล็ดขาวเปลือกพันธุก่ําไรสนั ปาตองมีน้ําหนักสูงกวาเมล็ดขาวพันธุอนื่ ๆ อยางมีนัยสําคัญ รองลงมา
คือเมล็ดขาวเปลือกพันธุก่ําสุพรรณ สันปาตอง 1 ก่ําเปลือกขาว 3437 แพร กข 6 แพร ขาวเจาดํา
สุพรรณ และ 0023 ปทุมธานีตามลําดับ จะเห็นไดวาน้ําหนักของเมล็ดขาวจะสัมพันธกับขนาดของ
เมล็ด เมล็ดขาวเปลือกพันธุก ่ําไรสันปาตองมีความยาว ความกวาง และความหนามากที่สุด จึงมี
น้ําหนักแหงตอ 100 เมล็ดสูงที่สุด สวนเมล็ดขาวเปลือกพันธุ 0023 ปทุมธานี ซึ่งมีความยาว
ความกวาง และความหนาของเมล็ดนอย จึงมีน้ําหนักแหงตอ 100 เมล็ดนอยดวย และจากผลที่ได
พบวาน้ําหนักของเมล็ดขาวทั้ง 8 สายพันธุ มีคาอยูระหวาง 2.27-3.75 กรัม ซึ่งขาวพันธุดีของไทยที่
รัฐบาลสงเสริมใหปลูกจะมีน้ําหนักเมล็ด 100 เมล็ดระหวาง 2.25-3.67 กรัม (เครือวัลย, 2534) ดังนัน้
ขาวที่ทําการวิจัยทั้ง 8 สายพันธุนี้จึงถือเปนขาวพันธุดีมีนา้ํ หนักไดตามมาตรฐาน
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ภาพที่ 12 น้ําหนักแหงตอ 100 เมล็ดของเมล็ดขาวเปลือก 8 สายพันธุ
a,…,f = ตัวเลขคาเฉลี่ยที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันคือไมมีความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมัน่ รอยละ 95 (n = 3)
4.1.4 คุณภาพการสีของเมล็ดขาวเปลือก
ผลการตรวจสอบคุณภาพการขัดสีของขาวเปลือก 8 สายพันธุแสดงไวในภาพที่ 13 จะเห็น
ไดวาเมล็ดขาวพันธุก่ําสุพรรณมีรอยละขาวกลองมากที่สุด รองลงมาไดแกเมล็ดขาวพันธุก่ําไร
สันปาตอง ก่ําเปลือกขาว และสันปาตอง 1 ซึ่งมีรอยละของขาวกลองเทากัน ขาวเจาดําสุพรรณ
3437 แพร กข 6 แพร และ 0023 ปทุมธานีตามลําดับ เมล็ดขาวพันธุ 0023 ปทุมธานีมีรอยละขาว
กลองนอยที่สดุ เนื่องจากมีสวนของแกลบมากที่สุดเมื่อนําขาวเปลือกมากะเทาะเปลือกออกเปน
ขาวกลองจึงไดรอยละของขาวกลองนอย
เมล็ดขาวพันธุก ่ําไรสันปาตองมีรอยละตนขาวกลองมากทีส่ ุด รองลงมาไดแกเมล็ดขาว
พันธุสันปาตอง 1 ก่ําเปลือกขาว 3437 แพร ขาวเจาดําสุพรรณ ก่ําสุพรรณ กข 6 แพร และ 0023
ปทุมธานีตามลําดับ
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เมล็ดขาวพันธุส ันปาตอง 1 มีรอยละขาวสารมากที่สุด รองลงมาไดแกเมล็ดขาวพันธุ
ก่ําสุพรรณ ก่ําเปลือกขาว ก่าํ ไรสันปาตอง กข 6 แพร ขาวเจาดําสุพรรณ 3437 แพร และ 0023
ปทุมธานีตามลําดับ เมล็ดขาวพันธุสันปาตอง 1 มีรอยละขาวสารมากที่สุด เนื่องจากมีสวนของรํา
นอยที่สุดเมื่อนําขาวกลองมาขัดขาวเปนขาวสารจึงมีรอยละของขาวสารมาก
เมล็ดขาวพันธุก ่ําไรสันปาตองมีรอยละตนขาวสารมากที่สุด รองลงมาไดแกเมล็ดขาวพันธุ
สันปาตอง 1 ขาวเจาดําสุพรรณ กข 6 แพร ก่ําเปลือกขาว 3437 แพร ก่ําสุพรรณ และ 0023
ปทุมธานีตามลําดับ
เมล็ดขาวพันธุก ่ําสุพรรณมีรอยละขาวสารหักมากที่สุด รองลงมาไดแก 0023 ปทุมธานี
ก่ําเปลือกขาว 3437 แพร กข 6 แพร ขาวเจาดําสุพรรณ สันปาตอง 1 และก่ําไรสันปาตองตาม
ลําดับ ซึ่งเมล็ดขาวที่มีตนขาวสารมากจะมีปริมาณขาวหักนอย
เมล็ดขาวพันธุ 0023 ปทุมธานีมีรอยละของแกลบมากที่สดุ รองลงมาไดแก กข 6 แพร
3437 แพร ขาวเจาดําสุพรรณ และเมล็ดขาวพันธุก่ําไรสันปาตอง ก่ําเปลือกขาว สันปาตอง 1 มี
รอยละของแกลบเทากัน สวนเมล็ดขาวพันธุก่ําสุพรรณมีรอยละของแกลบนอยที่สุด
เมล็ดขาวพันธุข าวเจาดําสุพรรณมีรอยละของรํามากที่สุด รองลงมาไดแกเมล็ดขาวพันธุ
3437 แพร และก่ําไรสันปาตอง ก่ําสุพรรณซึ่งมีรอยละของรําเทากัน กข 6 แพร 0023 ปทุมธานี
ก่ําเปลือกขาว และสันปาตอง 1 มีรอยละของรํานอยที่สุด
คุณภาพในการขัดสีขาวขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน พันธุขาว ขนาดและรูปรางของ
เมล็ดขาว การปฏิบัติรักษากอนและหลังการเก็บเกีย่ ว ความชื้นของขาวกอนการสี ซึ่งความชื้นของ
ขาวเปลือกที่เหมาะสมสําหรับการขัดสีประมาณรอยละ 12-14 กอนนํามาขัดสีจึงตองผานการอบ
หรือตากแหงกอน การสีขาวที่มีความชื้นสูงหรือต่ําเกินไปจะทําใหเมล็ดหักงาย (เครือวัลย, 2534)
ขาวพันธุก่ําสุพรรณมีปริมาณขาวหักสูงอาจเปนเพราะวาขาวพันธุก่ําสุพรรณมีความยาวนอย เมื่อ
ขัดขาวแลวนําไปคัดแยกขาวหักออกจากตนขาวทําใหขาวเต็มเมล็ดที่สนั้ มากผานตะแกรงคัดแยก
เมล็ดตนขาวออกมารวมกับขาวหักดวย ดังนั้นจึงมีปริมาณของขาวหักมาก สวนเมล็ดขาวพันธุก ่ําไร
สันปาตองซึ่งมีความยาวมาก เมื่อขัดขาวแลวนํามาคัดแยกหาปริมาณตนขาว และขาวหักจะได
ปริมาณขาวหักนอยอาจเปนเพราะวา เมล็ดขาวที่หักไมไดหักครึ่ง แตหกั ชวงปลายหรือชวงจมูกขาว
และยังมีความยาวมากกวาขาวหัก คือมีความยาวเหลืออยูม ากกวา 8 สวนของขาวเต็มเมล็ด ดังนั้นจึง
ไมผานตะแกรงคัดแยกเมล็ดตนขาวออกมา ทําใหมีปริมาณขาวหักนอยประกอบกับการที่เมล็ดขาว
พันธุก่ําไรสันปาตองมีความกวาง และความหนามากก็จะชวยใหเมล็ดขาวมีความแข็งแรง และหัก
ไดยากทําใหไดปริมาณตนขาวสูงดวย นอกจากนีป้ ริมาณความชื้นก็เปนปจจัยสําคัญ พบวาขาวพันธุ
ก่ําสุพรรณ และ 0023 ปทุมธานีมีปริมาณความชื้นของขาวเปลือกกอนการขัดสีนอยทีส่ ุด เมล็ดขาว
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แหงมากเกินไปทําใหเมล็ดหักงาย สวนขาวเหนียวสันปาตอง 1 ซึ่งมีความชื้นของขาวเปลือกกอน
การขัดสีไมแตกตางจากขาวพันธุ 0023 ปทุมธานี แตมีปริมาณขาวหักนอยอาจเปนเพราะวามีความ
กวางและความหนามากกวา ซึ่งเมล็ดขาวที่มีความหนามากกวาเมื่อนําไปขัดขาวแลวจะมีขาวหักใน
ปริมาณที่นอยกวาเมล็ดขาวที่มีความหนานอย
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ab
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b

ตนขาวสาร
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0

รํา

ภาพที่ 13 คุณภาพการขัดสีของเมล็ดขาวเปลือก 8 สายพันธุ
a,…,f = ตัวเลขคาเฉลี่ยที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันคือไมมีความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมัน่ รอยละ 95 (n = 3)
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4.1.5 ปริมาณความชื้นของเมล็ดขาวกลอง
ปริมาณความชื้นของเมล็ดขาวกลอง 8 สายพันธุ แสดงไวในตารางที่ 8 จะเห็นไดวาเมล็ด
ขาวกลองพันธุก่ําไรสันปาตอง มีความชื้นมากที่สุด รองลงมาไดแกเมล็ดขาวกลองพันธุ 3437 แพร
กข 6 แพร ขาวเจาดําสุพรรณ ก่ําเปลือกขาว ก่ําสุพรรณ สันปาตอง 1 และ 0023 ปทุมธานี
ตามลําดับ เมล็ดขาวที่มีความชื้นสูงจะทําใหเชื้อรา และจุลินทรียเจริญได ทําใหขาวเสือ่ มคุณภาพใน
ระยะเวลาที่รวดเร็ว ในประเทศไทยกําหนดความชื้นไมเกินรอยละ 14 ซึ่งเปนระดับทีไ่ มเสี่ยงตอการ
เสื่อมเสีย (เครือวัลย, 2534) ตัวอยางขาวทีใ่ ชในการวิจยั นี้มีบางพันธุทคี่ วามชื้นเกินรอยละ 14
เล็กนอย คือพันธุ 3437 แพร ก่ําไรสันปาตอง และกข 6 แพร
ตารางที่ 8 ปริมาณความชื้น (โดยน้ําหนักแหง) ของขาวกลอง 8 สายพันธุ
พันธุขาว
3437 แพร
0023 ปทุมธานี
ก่ําไรสันปาตอง
ก่ําสุพรรณ
ก่ําเปลือกขาว
ขาวเจาดําสุพรรณ
กข 6 แพร
สันปาตอง 1

ความชื้น (รอยละ)
14.36 ± 0.03 b
12.04 ± 0.04 e
14.74 ± 0.08 a
12.45 ± 0.02 d
12.71 ± 0.08 c
12.81 ± 0.08 c
14.23 ± 0.06 b
12.08 ± 0.05 e

a,…,e = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 คาในตารางคือคาเฉลี่ย ± SD (n = 3)
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4.1.6 ขนาดของเมล็ดขาวกลอง
ขนาดความยาว ความกวาง และความหนาของเมล็ดขาวกลอง 8 สายพันธุไดแสดงไวใน
ภาพที่ 14 จะเห็นไดวา เมล็ดขาวกลองพันธุก่ําไรสันปาตองมีความยาวมากที่สุด รองลงมาไดแก
พันธุกข 6 แพร ขาวเจาดําสุพรรณ สันปาตอง 1 ก่ําเปลือกขาว 3437 แพร 0023 ปทุมธานี และ
ก่ําสุพรรณมีความยาวนอยทีส่ ุด
เมล็ดขาวกลองพันธุก่ําไรสันปาตองมีความกวางมากที่สดุ รองลงมาไดแกพันธุก ่ําสุพรรณ
3437 แพร ก่ําเปลือกขาว กข 6 แพร สันปาตอง 1 ขาวเจาดําสุพรรณ และ 0023 ปทุมธานีมีความ
กวางนอยที่สุด
เมล็ดขาวกลองพันธุก่ําสุพรรณมีความหนามากที่สุด รองลงมาไดแกพนั ธุ 3437 แพร
สันปาตอง 1 ก่ําไรสันปาตอง ก่ําเปลือกขาว กข 6 แพร ขาวเจาดําสุพรรณ และ 0023 ปทุมธานี
มีความหนานอยที่สุด
เมื่อจัดแบงประเภทของเมล็ดขาวกลองตามความยาวโดยเทียบจาก USDA Standard แลว
พบวา ขาวพันธุก่ําไรสันปาตอง และกข 6 แพร จัดเปนขาวเมล็ดยาว (long grain) ขาวเหนียวสันปาตอง 1 และขาวเจาดําสุพรรณจัดเปนขาวเมล็ดคอนขางยาว (medium long grain) ขาวพันธุก่ําเปลือก
ขาว 3437 แพร และ 0023 ปทุมธานีจัดเปนขาวเมล็ดปานกลาง (medium grain) สวนพันธุ
ก่ําสุพรรณจัดเปนขาวเมล็ดคอนขางสั้น (medium short grain) และเมื่อแบงประเภทขาวตาม
อัตราสวนระหวางความยาวตอความกวางของเมล็ดแลวพบวาขาวพันธุ 0023 ปทุมธานี สันปาตอง
1 กข 6 แพร และขาวเจาดําสุพรรณมีรูปรางเมล็ดเรียว (slender) สวนขาวพันธุก ่ําสุพรรณ 3437
แพร ก่ําเปลือกขาว และก่ําไรสันปาตองมีรูปรางเมล็ดปานกลาง (intermediate) ซึ่งจากผลการ
ทดลอง ขาวเปลือกในแตละสายพันธุจะมีความยาว ความกวาง และความหนาของเมล็ดมากกวาขาว
กลองทั้งนี้เนื่องจากขาวเปลือกมีสวนของแกลบอยูเมื่อนําไปกะเทาะเปลือกเปนขาวกลองแลวจึงมี
ความยาวนอยลง และพบวาขนาดของเมล็ดขาวกลองมีความสัมพันธกบั ขนาดของเมล็ดขาวเปลือก
ขาวเปลือกพันธุที่มีความยาว ความกวาง และความหนามากจะมีเมล็ดขาวกลองที่มีความยาว
ความกวาง และความหนามากดวย
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ภาพที่ 14 ขนาดของเมล็ดขาวกลอง 8 สายพันธุ
a,…,e = ตัวเลขคาเฉลี่ยที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันคือไมมีความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมัน่ รอยละ 95 (n = 10)
4.1.7 ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning Electron
Microscopy; SEM) ของเมล็ดขาวกลอง
ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด แสดงรูปขาวทั้งเมล็ด ลักษณะ
ตัดขวางของทัง้ เมล็ด และลักษณะตัดขวางบริเวณใกลผิวเมล็ดของเมล็ดขาวกลอง 8 สายพันธุ ได
แสดงไวในภาพที่ 15 และ 16 จะเห็นไดวาเมล็ดขาวพันธุก ่ําไรสันปาตองมีความยาว และความกวาง
ของเมล็ดมากที่สุด ในขณะที่เมล็ดขาวพันธุก่ําสุพรรณมีความยาวของเมล็ดนอยที่สุด แตมีความหนา
มากกวาเมล็ดขาวพันธุอื่นๆ ซึ่งผลจากภาพถายที่ไดสอดคลองผลกับการวัดขนาดของเมล็ดขาว
กลองโดยใชไมโครมิเตอร นอกจากนี้ยังพบวาเมล็ดขาวพันธุก่ําไรสันปาตองมีสวนของเยื่อหุมเมล็ด
ที่หนากวาขาวพันธุอื่นๆ อยางชัดเจน และเมล็ดขาวพันธุ 0023 ปทุมธานีมีเยื่อหุม เมล็ดที่มีความหนา
นอยที่สุดในกลุมของขาวที่มีรงควัตถุ โดยปกติเมล็ดขาวที่มีรงควัตถุจะมีรงควัตถุสะสมอยูในสวน
เยื่อหุม-เมล็ด (อรอนงค, 2532) การที่เมล็ดขาวกลองพันธุก่ําไรสันปาตองมีเยื่อหุมเมล็ดหนาอาจเปน
สาเหตุที่ทําใหเมล็ดและแปงของขาวพันธุก ่ําไรสันปาตองมีสีเขม และมีปริมาณแอนโธไซยานินสูง
(ดังผลในขอ 4.1.9, 4.2.1 และ 4.3.3)
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เมล็ดขาวพันธุ 3437 แพร

เมล็ดขาวพันธุ 0023 ปทุมธานี

เมล็ดขาวพันธุก่ําไรสันปาตอง

เมล็ดขาวพันธุก่ําสุพรรณ

ภาพที่ 15 ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด แสดงรูปรางขาวทั้งเมล็ด
(กําลังขยาย 6 เทา) ลักษณะตัดขวางของทั้งเมล็ด (กําลังขยาย 16 เทา) และลักษณะตัดขวาง
บริเวณใกลผิวเมล็ด (กําลังขยาย 140 เทา) ของเมล็ดขาวพันธุ 3437 แพร
พันธุ 0023 ปทุมธานี พันธุก่ําไรสันปาตอง และพันธุก่ําสุพรรณ
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เมล็ดขาวพันธุก่ําเปลือกขาว

เมล็ดขาวพันธุขาวเจาดําสุพรรณ

เมล็ดขาวพันธุกข 6 แพร

เมล็ดขาวพันธุสันปาตอง 1

ภาพที่ 16 ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด แสดงรูปรางขาวทั้งเมล็ด
(กําลังขยาย 6 เทา) ลักษณะตัดขวางของทั้งเมล็ด (กําลังขยาย 16 เทา) และลักษณะตัดขวาง
บริเวณใกลผิวเมล็ด (กําลังขยาย 140 เทา) ของเมล็ดขาวพันธุก ่ําเปลือกขาว
พันธุขาวเจาดําสุพรรณ พันธุกข 6 แพร และพันธุสันปาตอง 1
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4.1.8 น้ําหนักของเมล็ดขาวกลอง
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น้ําหนักแหงตอ 100 เมล็ดของขาวกลอง (กรัม)

น้ําหนักแหงตอ 100 เมล็ดของขาวกลอง 8 สายพันธุแสดงไวในภาพที่ 17 จะเห็นไดวา
เมล็ดขาวกลองพันธุก่ําไรสันปาตองมีน้ําหนักสูงกวาเมล็ดขาวพันธุอนื่ ๆ อยางมีนัยสําคัญ รองลงมา
คือเมล็ดขาวพันธุก่ําสุพรรณ สันปาตอง 1 3437 แพร ก่ําเปลือกขาว กข 6 แพร ขาวเจาดําสุพรรณ
และ 0023 ปทุมธานีตามลําดับ จากผลที่ไดพบวาน้ําหนักของเมล็ดขาวกลองสัมพันธกับน้ําหนักของ
เมล็ดขาวเปลือก กลาวคือเมล็ดขาวเปลือกทีม่ ีน้ําหนักมากจะมีน้ําหนักของเมล็ดขาวกลองที่มากดวย
จะเห็นไดวาเมล็ดขาวเปลือกพันธุก่ําไรสันปาตอง ซึ่งมีน้ําหนักมากที่สุดจะมีน้ําหนักของเมล็ดขาว
กลองที่มากที่สุด สวนเมล็ดขาวเปลือกพันธุ 0023 ปทุมธานี ซึ่งมีน้ําหนักนอยที่สุดจะมีน้ําหนักของ
เมล็ดขาวกลองที่นอยที่สุดดวย

ภาพที่ 17 น้ําหนักแหงตอ 100 เมล็ดของเมล็ดขาวกลอง 8 สายพันธุ
a,…,g = ตัวเลขคาเฉลี่ยที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันคือไมมีความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (n = 3)
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4.1.9 สีของเมล็ดขาวกลอง
ตารางที่ 9 คาสีของเมล็ดขาวกลอง 8 สายพันธุ
พันธุขาว
3437 แพร
0023 ปทุมธานี
ก่ําไรสันปาตอง
ก่ําสุพรรณ
ก่ําเปลือกขาว
ขาวเจาดําสุพรรณ
กข 6 แพร
สันปาตอง 1

L*

สี
a*

b*

33.98 ± 0.99 d
36.65 ± 1.08 c
31.32 ± 1.35 e
34.63 ± 1.85 cd
28.21 ± 1.60 f
27.30 ± 1.15 f
71.00 ± 0.76 a
66.50 ± 0.35 b

3.51 ± 0.11 e
9.75 ± 0.27 a
5.36 ± 0.29 d
5.22 ± 0.82 d
7.37 ± 0.37 b
6.17 ± 0.27 c
4.07 ± 0.21 e
5.12 ± 0.12 d

3.44 ± 0.14 f
16.20 ± 0.18 c
7.38 ± 0.04 de
6.45 ± 1.29 e
7.65 ± 0.76 de
7.81 ± 1.01 d
17.83 ± 0.44 b
21.80 ± 0.61 a

a,…,f = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 คาในตารางคือคาเฉลี่ย ± SD (n = 3)
คาสีของเมล็ดขาวกลอง 8 สายพันธุ ไดแสดงไวในตารางที่ 9 โดยคา L* หมายถึงคาความ
สวาง มีคาอยูในชวง 0-100 โดยที่ 0 คือสีดํา และ 100 คือสีขาว คา +a* แสดงคาสีแดง -a* แสดงคา
สีเขียว +b* แสดงคาสีเหลือง -b* แสดงคาสีน้ําเงิน เมล็ดขาวเหนียวขาว 2 สายพันธุคอื กข 6 แพร
และสันปาตอง 1 มีคาความสวาง (L*) และคาสีเหลือง (b*) มากที่สุด เพราะเปนขาวเหนียวขาว สวน
ในกลุมของขาวดํา พบวาขาวเจาดําสุพรรณมีคาความสวาง (L*) นอยทีส่ ุด รองลงมาคือก่ําเปลือก
ขาว ก่ําไรสันปาตอง 3437 แพร ก่ําสุพรรณ และ 0023 ปทุมธานีตามลําดับ เมล็ดขาวพันธุ 0023
ปทุมธานี ใหคา สีแดง (a*) มากที่สุด รองลงมาคือเมล็ดขาวพันธุก่ําเปลือกขาว ขาวเจาดําสุพรรณ
ก่ําไรสันปาตอง ก่ําสุพรรณ สันปาตอง 1 กข 6 แพร และ 3437 แพรตามลําดับ ในกลุมของขาวดํา
เมล็ดขาวพันธุ 0023 ปทุมธานีมีคาสีเหลือง (b*) มากที่สุด รองลงมาคือขาวเจาดําสุพรรณ ก่ําเปลือก
ขาว ก่ําไรสันปาตอง ก่ําสุพรรณ และ 3437 แพรตามลําดับ ภาพถายของเมล็ดขาวกลอง 8 สายพันธุ
แสดงไวในภาพที่ 18
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ภาพที่ 18 ภาพถายของเมล็ดขาวกลอง 8 สายพันธุ
4.1.10 การดูดซับน้ําของเมล็ดขาวกลอง
รอยละการดูดซับน้ําที่อุณหภูมิหองกอนการหุงตมของเมล็ดขาวกลองทั้ง 8 สายพันธุไ ด
แสดงไวในภาพที่ 19 จะเห็นไดวาเมล็ดขาวกลองพันธุก่ําเปลือกขาวใหคารอยละการดูดซับน้ํามาก
ที่สุด รองลงมาไดแกขาวกลองพันธุ 0023 ปทุมธานี 3437 แพร ก่ําไรสนั ปาตอง ก่ําสุพรรณ กข 6
แพร สันปาตอง 1 และขาวเจาดําสุพรรณมีคารอยละการดูดซับน้ํานอยที่สุด การดูดซับน้ําของเมล็ด
ขาวที่อุณหภูมหิ องไดนนั้ อาจเกี่ยวของกับความสามารถในการจับน้ําของโปรตีนในเมล็ดขาว และ
โมเลกุลของแปงที่ประกอบดวยหมูไฮดรอกซิลจํานวนมาก และมีคณ
ุ สมบัติชอบน้ํา (hydrophilic)
(เพลงพิณ, 2541) เมล็ดขาวจึงสามารถดูดน้ําไดเมื่อนําไปแชในน้ํา สําหรับขาวเจาดําสุพรรณมีคา
การดูดซับน้ํานอยกวาขาวเหนียวอาจเปนเพราะวาขาวเจามีปริมาณอะไมโลสสูงกวา และปริมาณ
อะไมโลเพคตินต่ํากวาขาวเหนียว โมเลกุลของอะไมโลสจะเปนเสนตรงไมมีกิ่งกานเหมือน
อะไมโลเพคติน จึงเขาใกลกนั และยึดเกาะกันดวยพันธะไฮโดรเจนไดมากกวาอะไมโลเพคติน
โมเลกุลของน้ําจึงเขาไปแทรกระหวางสายของอะไมโลเพคตินไดงายกวาอะไมโลส ดังนั้นขาว
เหนียวจึงดูดซับน้ําไดมากกวาขาวเจา ในกลุมของขาวเหนียว พบวาขาวเหนียวที่มีปริมาณโปรตีนสูง
สามารถดูดซับน้ําไดมากกวาขาวเหนียวทีม่ ีปริมาณโปรตีนต่ํากวา เนื่องจากโปรตีนมีความสามารถ
ในการจับกับน้ํา และทําปฏิกิริยาไฮเดรชันกับน้ําได (นิธิยา, 2545) ขาวเหนียวที่มีปริมาณโปรตีนต่าํ
คือ 0023 ปทุมธานี กข 6 แพร และสันปาตอง 1 จึงมีรอยละการดูดซับน้ําต่ํา
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ภาพที่ 19 การดูดซับน้ํากอนการหุงตมของเมล็ดขาวกลอง 8 สายพันธุ
a,…,c = ตัวเลขคาเฉลี่ยที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันคือไมมีความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (n = 3)
4.1.11 คุณภาพการหุงตมของเมล็ดขาวกลอง
การวิเคราะหคณ
ุ ภาพการหุงตมเปนการหาอัตราการเพิ่มน้ําหนัก และอัตราการขยาย
ปริมาตรของขาวสุกซึ่งไดจากการนําขาวกลองมาหุงตม จากภาพที่ 20 และ 21 พบวาเมล็ดขาวกลอง
พันธุ 0023 ปทุมธานี และกข 6 แพร มีอัตราการเพิ่มน้ําหนัก และอัตราการขยายปริมาตรหลังการ
หุงตมสูง สวนเมล็ดขาวกลองพันธุ 3437 แพร และขาวเจาดําสุพรรณมีอัตราการเพิ่มน้ําหนัก และ
อัตราการขยายปริมาตรหลังการหุงตมนอย จากผลแสดงอัตราการเพิ่มน้าํ หนัก และอัตราการขยาย
ปริมาตรของเมล็ดขาวกลองหลังการหุงตมจะเห็นแนวโนมวาเมล็ดขาวที่มีอัตราการเพิ่มน้ําหนักมาก
จะมีอัตราการขยายปริมาตรมากตามไปดวย และเมล็ดขาวที่มีปริมาณโปรตีนสูงจะมีอัตราการเพิ่ม
น้ําหนัก และอัตราการขยายปริมาตรนอยกวาเมล็ดขาวทีม่ ีปริมาณโปรตีนต่ํา เนื่องจากโปรตีนใน
เมล็ดขาวอาจแขงขันกับสตารชในการดูดซับน้ําขณะหุงตม ซึ่งขัดขวางการเกิดเจลาติไนเซชันของ
สตารช ดังนั้นขาวที่มีปริมาณโปรตีนสูงกวาจึงหุงสุกไดยากหรือชากวาขาวที่มีปริมาณโปรตีนต่ํา
กวา (ลินดา, 2537) เมล็ดขาวที่มีปริมาณโปรตีนสูงจึงมีอัตราการเพิ่มน้าํ หนัก และอัตราการขยาย
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ปริมาตรของขาวสุกนอยกวาเมล็ดขาวโปรตีนต่ํา นอกจากนี้ความกวาง และความหนาของเมล็ดขาว
ก็มีผลตอระยะเวลาในการหุงตมดวย กลาวคือขาวที่มีรูปรางเมล็ดหนากวาจะใชเวลาในการหุงตม
นานกวา (เครือวัลย, 2534) ซึ่งจากการวัดขนาดของเมล็ดขาวกลอง พบวาขาวกลองพันธุ 0023
ปทุมธานี กข 6 แพร และสันปาตอง 1 มีรูปรางเมล็ดเรียว และมีปริมาณโปรตีนต่ําจึงหุงสุกไดเร็ว
ทําใหมีอัตราการเพิ่มน้ําหนัก และอัตราการขยายปริมาตรมาก สําหรับขาวเจาดําสุพรรณจะมีอตั รา
การเพิ่มน้ําหนัก และอัตราการขยายปริมาตรนอยกวาขาวเหนียว แสดงใหเห็นวาขาวเจาใชเวลาใน
การหุงตมนานกวาขาวเหนียว เนื่องจากขาวเจามีปริมาณอะไมโลสสูงกวา และปริมาณอะไมโลเพคตินต่ํากวาขาวเหนียว โมเลกุลอะไมโลสไมมีกิ่งกานจึงสามารถจัดเรียงตัวกันอยางใกลชิด เกิด
แรงยึดเหนีย่ วระหวางโมเลกุลไดมาก ทําใหการจัดเรียงตัวของโมเลกุลในสวนอสัณฐานแข็งแรงกวา
ขาวเหนียว เมือ่ ใหความรอนไปทําลายพันธะไฮโดรเจน โมเลกุลของน้ําจะเขาไปแทรกระหวางสาย
ของโมเลกุลอะไมโลเพคตินไดงายกวาอะไมโลส ดังนั้นจึงตองใชเวลาในการหุงตมขาวเจานานกวา
ขาวเหนียว ภาพถายเมล็ดขาวกลองหลังผานการหุงตมแสดงไวในภาพที่ 22
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(กรัม/กรัมน้ําหนักแหง)
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ภาพที่ 20 อัตราการเพิ่มน้ําหนักของขาวสุกซึ่งไดจากการหุงตมเมล็ดขาวกลอง 8 สายพันธุ
a,…,f = ตัวเลขคาเฉลี่ยที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันคือไมมีความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (n = 3)
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(มิลลิลติ ร/กรัมน้ําหนักแหง)
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ภาพที่ 21 อัตราการขยายปริมาตรของขาวสุกซึ่งไดจากการหุงตมเมล็ดขาวกลอง 8 สายพันธุ
a,…,d = ตัวเลขคาเฉลี่ยที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันคือไมมีความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (n = 3)
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ภาพที่ 22 ภาพถายลักษณะเมล็ดขาวกลองหลังผานการหุงตม
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4.2 การตรวจสอบคุณลักษณะทางกายภาพของแปงจากขาวไทยที่มีรงควัตถุ
4.2.1 สีของแปงขาว
คาสีของแปงขาว 8 สายพันธุ ไดแสดงไวในตารางที่ 10 โดยคา L* หมายถึงคาความสวาง
มีคาอยูในชวง 0-100 โดยที่ 0 คือสีดํา และ 100 คือสีขาว คา +a* แสดงคาสีแดง -a* แสดงคาสีเขียว
+b* แสดงคาสีเหลือง -b* แสดงคาสีน้ําเงิน แปงจากขาวเหนียวขาว 2 สายพันธุ คือสันปาตอง 1
และกข 6 แพร มีคาความสวาง (L*) และคาสีเหลือง (b*) มากที่สุด แตมคี าสีแดง (a*) นอยที่สุด
สวนในกลุมของขาวดํา พบวาแปงขาวเหนียวดําพันธุก ่ําไรสันปาตองมีคาความสวาง (L*) และคาสี
เหลือง (b*) นอยที่สุด แสดงวามีสีเขมที่สุด และแปงขาวเหนียวดําพันธุ 0023 ปทุมธานีมีคาความ
สวาง (L*) และคาสีเหลือง (b*) มากที่สุด แตมีคาสีแดง (a*) นอย แสดงวามีสีออนทีส่ ุดในกลุมของ
ขาวดํา ซึ่งคาความสวางของแปงจะสูงกวาเมล็ด เพราะเนือ้ เมล็ดมีสีขาวเมื่อนําไปโมทาํ ใหแปงขาวมี
สีขาวของเนื้อเมล็ดมาทําใหความเขมของสีแดง และสีเหลืองนอยลง ภาพถายของแปงจากเมล็ดขาว
กลอง 8 สายพันธุแสดงไวในภาพที่ 23
การที่แปงขาวเหนียวดําพันธุก ่ําไรสันปาตองมีสีเขมมากที่สุด ทั้งที่เมล็ดขาวกลองของขาว
พันธุนี้ไมไดมสี ีเขมมากที่สุด นาจะเปนเพราะเมล็ดขาวกลองพันธุนี้มีเยือ่ หุมเมล็ดหนา แตมีรงควัตถุ
สะสมที่ผิวเยื่อหุมเมล็ดนอยกวาภายในชั้นเยื่อหุมเมล็ด ดังนั้นเมื่อทําการบดเมล็ดเปนแปง จึงทําให
รงควัตถุที่อยูภายในเยื่อหุมเมล็ดปรากฏออกมาใหเห็น และมีผลใหไดแปงที่มีสีเขมกวาแปงจาก
เมล็ดขาวพันธุอ ื่นๆ
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ตารางที่ 10 คาสีของแปงขาว 8 สายพันธุ
สายพันธุ
3437 แพร
0023 ปทุมธานี
ก่ําไรสันปาตอง
ก่ําสุพรรณ
ก่ําเปลือกขาว
ขาวเจาดําสุพรรณ
กข 6 แพร
สันปาตอง 1

L*
66.61 ± 0.45 f
74.96 ± 0.54 c
61.38 ± 0.33 h
71.59 ± 0.16 d
69.88 ± 0.24 e
62.94 ± 1.08 g
87.25 ± 0.20 b
88.23 ± 0.44 a

สี
a*
3.11 ± 0.01 b
2.86 ± 0.08 d
3.16 ± 0.05 b
2.31 ± 0.03 e
3.00 ± 0.06 c
3.98 ± 0.03 a
1.48 ± 0.04 f
1.38 ± 0.08 g

b*
2.84 ± 0.03 c
4.80 ± 0.14 b
0.65 ± 0.15 f
1.95 ± 0.08 e
2.53 ± 0.02 d
3.03 ± 0.07 c
7.44 ± 0.16 a
7.50 ± 0.36 a

a,…,h = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 คาในตารางคือคาเฉลี่ย ± SD (n = 3)

ภาพที่ 23 ภาพถายของแปงขาว 8 สายพันธุ
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4.2.2 ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning Electron
Microscopy; SEM) ของแปงขาว
ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราดของแปงขาว 8 สายพันธุ ไดแสดง
ไวในภาพที่ 24 และ 25 แปงขาวทุกตัวอยางจะประกอบดวยอนุภาคแปง 2 กลุม คือกลุมของอนุภาค
แปงที่มีขนาดใหญ และกลุมอนุภาคแปงทีม่ ีขนาดเล็ก อนุภาคแปงทั้ง 2 กลุมมีลักษณะเปนกอน
หลายเหลีย่ ม รูปรางไมแนนอน ผิวขรุขระ ประกอบดวยอนุภาคยอยเกาะตัวกันเปนกลุมกอน
อนุภาคเหลานีป้ ระกอบดวยเม็ดสตารช (starch granules) โปรตีนสะสม (storage protein) และ
ชิ้นสวนของเยือ่ หุมเมล็ดขาว โดยเม็ดสตารชไมปรากฏแยกออกมาจากองคประกอบอืน่ อยางชัดเจน
ลักษณะโดยทัว่ ไปของอนุภาคแปงทุกชนิดจะคลายคลึงกัน
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แปงขาวพันธุ 3437 แพร

แปงขาวพันธุ 0023 ปทุมธานี

แปงขาวพันธุก่ําไรสันปาตอง

แปงขาวพันธุก่ําสุพรรณ

กําลังขยาย 16 เทา

กําลังขยาย 240 เทา

กําลังขยาย 1,200 เทา

ภาพที่ 24 ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราดที่กําลังขยาย 16 เทา 240 เทา และ
1,200 เทา ของแปงจากขาวพันธุ 3437 แพร พันธุ 0023 ปทุมธานี พันธุก่ําไรสันปาตอง
และพันธุก่ําสุพรรณ
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แปงขาวพันธุก่ําเปลือกขาว

แปงขาวพันธุขาวเจาดําสุพรรณ

แปงขาวพันธุกข 6 แพร

แปงขาวพันธุสันปาตอง 1

กําลังขยาย 16 เทา

กําลังขยาย 240 เทา

กําลังขยาย 1,200 เทา

ภาพที่ 25 ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราดที่กําลังขยาย 16 เทา 240 เทา และ
1,200 เทา ของแปงจากขาวพันธุกา่ํ เปลือกขาว พันธุขาวเจาดําสุพรรณ พันธุกข 6 แพร
และพันธุสันปาตอง 1
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4.2.3 การกระจายตัวของขนาดอนุภาค (particle size distribution) ในแปงขาว

รอยละโดยปริมาตร

การกระจายของขนาดอนุภาคในแปงขาว 8 สายพันธุ แสดงไวในภาพที่ 26 จะเห็นไดวา
อนุภาคของแปงมีการกระจายของขนาดเสนผาศูนยกลางอยูในชวงประมาณ 0.5-600 ไมโครเมตร
โดยประกอบดวยอนุภาค 2 กลุม (bimodal) คือกลุมที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 20-40
ไมโครเมตร และกลุมที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 180-300 ไมโครเมตร ซึ่งสอดคลองกับ
ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด
7

3437 แพร

6

0023 ปทุมธานี

5

ก่าํ ไรสนั ปาตอง
ก่าํ สุพรรณ

4

ก่าํ เปลือกขาว

3

ขาวเจาดําสุพรรณ

2

กข 6 แพร

1

สันปาตอง 1

0
0.1

1

10

100

1000

ขนาดอนุภาค (ไมโครเมตร)

ภาพที่ 26 การกระจายของขนาดอนุภาคในแปงขาว 8 สายพันธุ
การที่แปงจากขาวทุกพันธุประกอบดวยอนุภาคที่มีขนาดตางกัน 2 กลุมนี้ อาจเกิดขึ้น
ระหวางการโมขาวดวยเครือ่ งโมบดแบบคอน (hammer mill) สวนที่มคี วามแข็งนอยจะแตกออก
เปนอนุภาคขนาดเล็กๆ โดยยังคงเหลือสวนที่มีความแข็งมากอยูเปนอนุภาคที่มีขนาดใหญในแปง
ขาวดวย แปงจากขาวเจาดําสุพรรณมีสัดสวนของอนุภาคที่มีขนาดเล็กนอยกวาแปงจากขาวเหนียว
อีก 7 พันธุอยางชัดเจน แสดงวาเมล็ดขาวพันธุขาวเจาดําสุพรรณมีสวนทีม่ ีความแข็งภายในเมล็ด
มากกวา จะเห็นไดวาขาวเจาจะมีความแข็งของเมล็ดโดยเฉลี่ยมากกวาขาวเหนียว และแปงจากขาว
พันธุก่ําไรสันปาตอง และ 3437 แพร มีสัดสวนของอนุภาคที่มีขนาดเล็กรองลงมาตามลําดับ
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สวนแปงจากขาวพันธุ 0023 ปทุมธานี ก่ําสุพรรณ ก่ําเปลือกขาว กข 6 แพร และสันปาตอง 1
มีสัดสวนของอนุภาคที่มีขนาดเล็กใกลเคียงกัน แสดงวามีความแข็งภายในเมล็ดไมแตกตางกัน
4.2.4 การพองตัวของแปงขาว
คาการพองตัวของแปงขาว 8 สายพันธุหลังผานการตมที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส โดย
เขยาตลอดเปนเวลา 30 นาทีไดแสดงไวในภาพที่ 27 จะเห็นไดวาแปงจากขาวเจาดําสุพรรณใหกําลัง
การพองตัวมากที่สุด ซึ่งการพองตัวนี้เกิดเนื่องจากการสลายพันธะไฮโดรเจนที่มีอยูเดิมระหวาง
โมเลกุลของสตารชดวยกันเอง และเกิดพันธะไฮโดรเจนระหวางโมเลกุลสตารชกับน้ําแทนที่ ดังนั้น
การพองตัวจะเกิดชาหรือเร็วจึงขึ้นอยูกับความหนาแนนของพันธะไฮโดรเจน คือขึ้นอยูกับ
โครงสรางโมเลกุลในเม็ดสตารชที่เปนสวนอสัณฐาน (amorphous) และสวนผลึก (crystalline) โดย
สวนผลึกจะเปนบริเวณที่โมเลกุลจัดเรียงตัวกันหนาแนน เปนระเบียบ พองตัวยาก และทนตอ
ปฏิกิริยาไดมากกวาสวนอสัณฐาน ซึ่งเปนสวนที่โมเลกุลสตารชจัดเรียงตัวกันไมหนาแนน โดย
จับกันอยูอยางกระจัดกระจายไมเปนระเบียบ และมีหมูไฮดรอกซิลอิสระอยูมาก จึงทําใหพองตัวงาย
และไวตอปฏิกิริยา สวนอสัณฐานจึงพองตัวไดกอน (อรวรรณ, 2529) เนื่องจากแปงขาวเจามีปริมาณ
อะไมโลสมากกวาขาวเหนียว ทําใหการจัดเรียงตัวของโมเลกุลแปงในสวนอสัณฐาน และสวนผลึก
แข็งแรงกวาแปงขาวเหนียว เนื่องจากโมเลกุลอะไมโลสไมมีกิ่งกานจึงสามารถจัดเรียงตัวกันอยาง
ใกลชิด เกิดแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลไดมาก สวนแปงขาวเหนียวซึ่งมีอะไมโลเพคตินสูงจะมี
การจัดเรียงตัวของโมเลกุลในสวนอสัณฐาน และสวนผลึกหนาแนนนอย เนื่องจากโมเลกุลของ
อะไมโลเพคตินมีกิ่งกานทําใหเกิดแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลไดยาก ดังนั้นแปงขาวเหนียวจึงเกิด
การพองตัวไดเร็ว และแตกกอนแปงขาวเจา ซึ่งจะพองตัว และแตกตัวไดชากวา แปงขาวเจาจึงมี
กําลังการพองตัวมากกวาหลังการตมที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส โดยเขยาตลอดเปนเวลา 30 นาที
ในกลุมของขาวเหนียว พบวาแปงที่มีปริมาณโปรตีนต่ํา คือ 0023 ปทุมธานี กข 6 แพร และ
สันปาตอง 1 จะมีกําลังการพองตัวสูง เนื่องจากโปรตีนทีอ่ ยูในแปงอาจแขงขันกับเม็ดสตารชในการ
จับกับน้ํา ขัดขวางน้ําในการเขาแทรกภายในเม็ดสตารช ทําใหการพองตัวของเม็ดสตารชนอย แปงที่
มีปริมาณโปรตีนต่ําจึงมีกําลังการพองตัวสูงกวาแปงที่มีปริมาณโปรตีนสูงกวา แปงขาวกลอง
3437 แพร ซึ่งมีปริมาณโปรตีนสูงที่สุดจึงใหกําลังการพองตัวต่ําที่สุด
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กําลังการพองตัว (กรัม/กรัมน้ําหนักแหง))
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ภาพที่ 27 กําลังการพองตัวของแปงขาว 8 สายพันธุ
a,…,d = ตัวเลขคาเฉลี่ยที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันคือไมมีความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (n = 3)
4.2.5 การละลายของแปงขาว
คาการละลายของแปงขาว 8 สายพันธุหลังผานการตมที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส โดย
เขยาตลอดเปนเวลา 30 นาทีแสดงไวในภาพที่ 28 จะเห็นไดวาแปงจากขาวเจาดําสุพรรณเมื่อผาน
การใหความรอนสามารถละลายน้ําไดนอยกวาแปงขาวเหนียว เนื่องจากแปงขาวเหนียวจะมีการ
พองตัวไดเร็วกวาแปงขาวเจา โดยใชอณ
ุ หภูมิไมสูงนัก และจะแตกตัวกอน ทําใหโมเลกุลอะไมโลส
หรืออะไมโลเพคตินขนาดเล็กหลุดออกจากเม็ดแปง และเปนโมเลกุลอิสระละลายออกมาอยูในน้ํา
แปงมากกวาแปงขาวเจา ดังนั้นแปงขาวเหนียวจึงมีรอยละการละลายมากกวาแปงขาวเจา สําหรับใน
กลุมของแปงขาวเหนียวพบวา แปงขาวเหนียวขาวมีรอยละการละลายนอยกวาแปงขาวเหนียวดํา ซึง่
คารอยละการละลายแสดงถึงคาน้ําหนักของสวนที่ละลายน้ําไดในแปงขาวหลังผานการใหความ
รอน (กลาณรงค และ เกื้อกูล, 2543) ซึ่งสวนที่สามารถละลายน้ําได ไดแก แรธาตุ อะไมโลส น้ําตาล
รงควัตถุ ดังนัน้ การที่แปงขาวเหนียวขาวมีรอยละการละลายนอยกวาแปงขาวเหนียวดําเนื่องมาจาก
แปงขาวเหนียวดํามีสีรงควัตถุแอนโธไซยานิน ซึ่งรงควัตถุนี้สามารถละลายออกมาในน้ําแปง ทําให
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แปงขาวเหนียวดํามีรอยละการละลายมากกวาแปงขาวเหนียวขาว และแปงขาวเหนียวที่มีปริมาณ
อะไมโลสอยูสูงจะมีการละลายสูงดวย แปงขาวเหนียวดําพันธุก่ําสุพรรณจึงมีคารอยละการละลาย
สูงที่สุด
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ภาพที่ 28 คาการละลายของแปงขาว 8 สายพันธุ
a,…,d = ตัวเลขคาเฉลี่ยที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันคือไมมีความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (n = 3)
4.2.6 พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงความหนืดของแปงขาว
จากผลการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงความหนืดดังแสดงในภาพที่ 29 และตารางที่ 11
พบวาแปงขาวเหนียวใหคาความหนืดสูงสุด (peak viscosity) คาความหนืดต่ําสุด (trough) คาการ
แตกหัก (breakdown) คาความหนืดสุดทาย (final viscosity) คาการคืนตัว (setback) เวลาที่เริ่มมี
การเปลี่ยนแปลงคาความหนืด (peak time) และอุณหภูมิทเี่ ริ่มมีความหนืดเพิ่มขึ้น (pasting
temperature) ต่ํากวาแปงขาวเจา แสดงวาเมื่อใหความรอนแกแปงขาวเหนียวจะเกิดเจลาติไนเซชัน
ไดความหนืดสูงขึ้นอยางรวดเร็ว เนื่องจากความรอนจะทําลายพันธะไฮโดรเจน และโมเลกุลของน้ํา
จะเขาไปแทรกระหวางสายของโมเลกุลอะไมโลเพคตินไดงายกวาอะไมโลส ทําใหเม็ดสตารชของ
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ขาวเหนียวซึ่งมีอะไมโลเพคตินสูงกวาขาวเจาเกิดการพองตัวใหความหนืดที่อุณหภูมติ ่ํากวา แตก็จะ
เกิดการแตกตัวเร็วกวา (อรวรรณ, 2529) ทําใหไดคาความหนืดสูงสุดต่าํ กวาแปงขาวเจา และเมื่อเม็ด
สตารชแตกตัวก็จะเกิดการคืนตัวหรือรีโทรกราเดชันนอยกวา เนื่องจากโมเลกุลของ
อะ
ไมโลเพคตินมีลักษณะเปนกิง่ กาน ทําใหการเขามาเกาะจับกันอีกครั้งดวยพันธะไฮโดรเจนทําไดยาก
แปงขาวเหนียวจึงมีความหนืดหลังการเกิดรีโทรกราเดชันนอยกวาแปงขาวเจา (กลาณรงค และ
เกื้อกูล, 2543)
แปงขาวเจาดําสุพรรณซึ่งมีปริมาณอะไมโลสสูงไดคาการคืนตัวมากที่สดุ เนื่องจากโมเลกุล
ของอะไมโลสมีลักษณะเปนเสนตรง สามารถเขามาเกาะจับกันใหมเกิดรีโทรกราเดชันไดงาย ทําให
แปงขาวเจาดําสุพรรณมีคาความหนืดสุดทายสูงที่สุดดวย การที่แปงขาวเจามีปริมาณอะไมโลสสูง
จะมีการจัดเรียงตัวของโมเลกุลแปงในสวนอสัณฐานแข็งแรงกวาแปงขาวเหนียว และพองตัวไดยาก
กวา ทําใหแปงขาวเจาดําสุพรรณมีเวลาและอุณหภูมิที่เริม่ เกิดความหนืดสูงที่สุดดวย
สวนในกลุมของขาวเหนียวพบวาโดยเฉลี่ยแลวความหนืดของแปงขาวเหนียวดําจะนอย
กวาแปงขาวเหนียวขาว และแปงขาวเหนียวดําจะมีคาอุณหภูมิเริ่มใหความหนืดสูงกวาแปงขาว
เหนียวขาวดวย ซึ่งอาจเปนเพราะโปรตีน และองคประกอบในสวนของเปลือกหุมเมล็ดขัดขวางการ
พองตัวใหความหนืดหรือการเกิดเจลาติไนเซชันของเม็ดสตารช นอกจากนี้พฤติกรรมความหนืด
ของแปงยังขึ้นอยูกับปริมาณของอะไมโลสดวย แปงขาวเหนียวที่มีปริมาณอะไมโลสสูง (จากผลใน
ขอ 4.3.2) จะใหความหนืดนอยกวาแปงขาวเหนียวที่มีปริมาณอะไมโลสต่ํากวา ดังนัน้ แปงจากขาว
พันธุก่ําสุพรรณจึงมีคาความหนืดสูงสุดต่ําที่สุด และในกลุมของแปงจากขาวเหนียวดํา แปงจากขาว
พันธุก่ําไรสันปาตองซึ่งมีปริมาณอะไมโลสต่ําที่สุด ไดใหคาความหนืดสูงสุดมากที่สุดดวย
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ภาพที่ 29 พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงความหนืดของแปงขาว 8 สายพันธุ (n = 3)
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ตารางที่ 11 พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงความหนืดของแปงขาว 8 สายพันธุ
Peak Viscosity
(RVU)
129.50 ± 5.06 e
3437 แพร
0023 ปทุมธานี
146.82 ± 3.89 d
ก่ําไรสันปาตอง
177.55 ± 6.87 c
ก่ําสุพรรณ
73.70 ± 1.59 f
ก่ําเปลือกขาว
122.73 ± 5.04 e
ขาวเจาดําสุพรรณ 454.33 ± 4.36 a
กข 6 แพร
225.43 ± 1.96 b
สันปาตอง 1
141.08 ± 0.93 d
พันธุขาว

พันธุขาว

Trough
(RVU)
75.09 ± 2.13 f
100.92 ± 1.01 d
102.42 ± 2.35 d
57.17 ± 3.29 g
84.40 ± 1.62 e
185.39 ± 3.89 a
143.33 ± 2.57 b
108.19 ± 1.94 c

Setback
(RVU)
26.61 ± 1.35 e
3437 แพร
39.40 ± 1.02 c
0023 ปทุมธานี
ก่ําไรสันปาตอง
33.36 ± 2.51 d
ก่ําสุพรรณ
23.46 ± 1.21 ef
ก่ําเปลือกขาว
21.22 ± 4.09 f
ขาวเจาดําสุพรรณ 168.06 ± 1.36 a
กข 6 แพร
48.42 ± 1.31 b
สันปาตอง 1
49.88 ± 1.10 b

Breakdown
(RVU)
54.41 ± 3.63 d
48.48 ± 1.09 d
75.14 ± 4.52 c
15.72 ± 0.25 f
38.34 ± 3.73 e
268.95 ± 6.99 a
82.76 ± 0.61 b
34.12 ± 1.83 e

Peak Time
(min)
4.20 ± 0.07 e
4.58 ± 0.04 c
4.00 ± 0.00 f
4.29 ± 0.08 e
4.42 ± 0.08 d
5.29 ± 0.03 a
4.28 ± 0.11 e
4.98 ± 0.04 b

Final Viscosity
(RVU)
101.69 ± 3.46 e
140.84 ± 1.78 d
135.78 ± 4.77 d
80.65 ± 0.99 f
105.61 ± 2.61 e
353.44 ± 5.22 a
190.30 ± 2.21 b
157.58 ± 1.83 c

Pasting Temperature
(oC)
71.57 ± 0.49 bc
71.22 ± 0.34 c
69.15 ± 0.48 d
72.98 ± 1.17 b
68.57 ± 1.65 de
78.55 ± 0.95 a
67.40 ± 1.15 e
68.11 ± 0.35 de

a,…,g = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 คาในตารางคือคาเฉลี่ย ± SD (n = 3)
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4.2.7 การเปลี่ยนแปลงเชิงความรอนเมื่อวิเคราะหดวย Differential Scanning
Calorimeter (DSC)
ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงเชิงความรอนของแปงขาว 8 สายพันธุ
พันธุขาว

อุณหภูมใิ นการเกิดเจลาติไนเซชัน
(gelatinization temperature; oC)
3437 แพร
65.08 ± 0.11 d
0023 ปทุมธานี
66.43 ± 0.15 c
ก่ําไรสันปาตอง
61.16 ± 0.23 f
ก่ําสุพรรณ
67.63 ± 0.15 b
ก่ําเปลือกขาว
65.12 ± 0.13 d
ขาวเจาดําสุพรรณ
75.61 ± 0.05 a
กข 6 แพร
63.84 ± 0.13 e
สันปาตอง 1
66.46 ± 0.29 c

เอนทาลป
(∆H; J/g)
5.36 ± 0.17 bc
4.77 ± 0.33 d
6.88 ± 0.31 a
5.39 ± 0.28 bc
5.29 ± 0.25 c
2.11 ± 0.30 e
5.65 ± 0.12 bc
5.75 ± 0.09 b

a,…,f = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 คาในตารางคือคาเฉลี่ย ± SD (n = 3)
ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงเชิงความรอนของแปงขาว 8 สายพันธุ เมื่อวิเคราะหดวย
เครื่องวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงเชิงความรอน (DSC) ไดแสดงไวในตารางที่ 12 จะเห็นไดวา
อุณหภูมิในการเกิดเจลาติไนเซชันของแปงจากขาวเจาดําสุพรรณสูงกวาแปงขาวเหนียว ซึ่ง
สอดคลองกับผลของอุณหภูมิเริ่มเกิดความหนืดจากการวิเคราะหพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงความ
หนืดในขอ 4.2.6 สวนคาเอนทาลปเปนคาพลังงานที่แปงดูดเขาไปเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงความ
รอน ซึ่งในกรณีของสตารชในแปงก็คือการเกิดเจลาติไนเซชัน จากผลการวิเคราะหพบวาแปงขาว
เจาดําสุพรรณมีคาเอนทาลปต่ําที่สุด ในกลุม ของขาวเหนียวพบวาแปงขาวเหนียวดําพันธุก่ําไรสันปาตองมีคาเอนทาลปสูงที่สุด แปงขาวที่มีอุณหภูมิในการเกิดเจลาติไนเซชันต่ํา สามารถเกิด
เจลาติไนเซชันไดเร็ว เม็ดแปงมีการดูดซับน้ําและพองตัวไดเร็วกวา จึงตองใชพลังงานมากกวา
เพื่อใหเม็ดแปง พองตัวที่อุณหภูมิต่ํา ในขณะทีแ่ ปงขาวที่มีอุณหภูมิในการเกิดเจลาติไนเซชันสูง
เม็ดแปงจะมีการดูดซับน้ําและเริ่มพองตัวอยางชาๆ จึงใชพลังงานนอยกวาเพื่อใหเกิดเจลาติไนเซชัน
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4.3 การตรวจสอบองคประกอบและคุณสมบัตทิ างเคมีของแปงจากขาวไทยที่มีรงควัตถุ
4.3.1 ปริมาณองคประกอบทางเคมีโดยประมาณในแปงขาว (จากการวิเคราะห proximate
analysis)
ปริมาณองคประกอบทางเคมีโดยประมาณในแปงขาว 8 สายพันธุจากการวิเคราะห
proximate analysis ไดแสดงไวในตารางที่ 13 แปงจากขาวพันธุกข 6 แพรมีปริมาณความชื้นมาก
ที่สุด รองลงมาไดแก แปงจากขาวพันธุก่ําไรสันปาตอง 3437 แพร ก่ําเปลือกขาว ก่ําสุพรรณ
ขาวเจาดําสุพรรณ สันปาตอง 1 และ 0023 ปทุมธานีตามลําดับ จะเห็นไดวาปริมาณความชื้นของ
แปงขาวจะนอยกวาความชื้นของเมล็ดขาว เนื่องจากการสูญเสียความชื้นในระหวางการโมเมล็ดขาว
ใหเปนแปง โดยความรอนที่เกิดจากแรงเสียดสีในการโม
แปงขาวเหนียวดําพันธุ 3437 แพรมีปริมาณโปรตีนสูงที่สุด รองลงมาคือ แปงขาวพันธุ
ก่ําเปลือกขาว ก่ําสุพรรณ ก่าํ ไรสันปาตอง ขาวเจาดําสุพรรณ กข 6 แพร 0023 ปทุมธานี และ
สันปาตอง 1 มีปริมาณโปรตีนต่ําที่สุด โปรตีนในขาวจะอยูในสวนของรํา ซึ่งเปนสวนของเปลือกหุมผล เปลือกหุมเมล็ด ชั้นแอลิวโรน คัพภะ และมีอยูใ นสวนของเนือ้ เมล็ด จึงทําใหขาวกลองซึ่ง
เปนขาวที่ไมไดผานการขัดสีเอารําออก มีปริมาณโปรตีนมากกวาขาวขัดขาว ดังนั้นการบริโภค
ขาวกลองจะทําใหผูบริโภคไดรับปริมาณโปรตีนมากกวาขาวขัดขาว
แปงขาวเหนียวพันธุกข 6 แพร มีปริมาณไขมันสูงที่สุด รองลงมาไดแก แปงขาวพันธุ
สันปาตอง 1 0023 ปทุมธานี ก่ําเปลือกขาว ขาวเจาดําสุพรรณ ก่ําไรสันปาตอง ก่ําสุพรรณ และ
3437 แพรมีปริมาณไขมันต่าํ ที่สุด Marshall และ Wadsworth (1994) กลาววา ขาวกลองจะมี
ปริมาณไขมันรอยละ 2.1-3.3 สวนขาวขัดขาวจะมีปริมาณไขมันรอยละ 0.4-0.6 ซึ่งขาวกลองมี
ปริมาณไขมันมากกวาขาวขัดขาว เนื่องจากขาวกลองมีชนั้ แอลิวโรน และคัพภะ ซึ่งมีปริมาณไขมัน
สูง โดยประกอบดวยกรดไขมันไมอิ่มตัวเปนสวนใหญ เมือ่ เก็บรักษาเปนเวลานานขาวกลองจึงเกิด
การเปลี่ยนแปลงไดทั้งจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส และออกซิเดชัน ทําใหขาวกลองมีอายุการเก็บสั้น
และเกิดกลิ่นหืนไดเร็วกวาในขาวขัดขาว
แปงขาวเหนียวสันปาตอง 1 มีปริมาณเถาสูงที่สุด รองลงมาไดแก แปงขาวพันธุ 0023
ปทุมธานี ก่ําเปลือกขาว ก่ําสุพรรณ 3437 แพร ขาวเจาดําสุพรรณ กข 6 แพร และก่ําไรสันปาตอง
มีปริมาณเถาต่ําที่สุด ปริมาณเถาจะบงชี้ถึงปริมาณเกลือแรที่มีอยู โดยทัว่ ไปขาวกลองจะมีปริมาณ
เถาหรือเกลือแรมากกวาขาวขัดขาว เพราะเกลือแรในเมล็ดขาวจะสะสมอยูมากในสวนของ
เยื่อหุมเมล็ด
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คารโบไฮเดรตในแปงขาวทัง้ 8 สายพันธุมปี ริมาณใกลเคียงกัน ประมาณรอยละ 87-89 ซึ่ง
คารโบไฮเดรตเปนองคประกอบหลักที่มีมากที่สุดในขาว ประกอบดวยอะไมโลส และอะไมโลเพคตินในสัดสวนที่แตกตางกัน สัดสวนของอะไมโลส และอะไมโลเพคตินที่แตกตางกันนี้ไมทําให
คุณคาทางโภชนาการของขาวแตกตางกัน แตทําใหคณ
ุ ภาพการหุงตม และการบริโภคตางกัน
(ปราณีต, 2531)
ตารางที่ 13 ปริมาณองคประกอบทางเคมีโดยประมาณ (โดยน้ําหนักแหง) ในแปงขาว 8 สายพันธุ
พันธุขาว

ความชื้น (%)

3437 แพร
9.61 ± 0.21 c
0023 ปทุมธานี 8.93 ± 0.09 d
ก่ําไร สันปาตอง 10.72 ± 0.04 b
ก่ําสุพรรณ
9.55 ± 0.36 c
ก่ําเปลือกขาว
9.58 ± 0.16 c
ขาวเจาดํา สุพรรณ 9.15 ± 0.04 d
กข 6 แพร
11.41 ± 0.10 a
สันปาตอง 1
9.13 ± 0.14 d

โปรตีน (%)

ไขมัน (%)

8.87 ± 0.11 a
5.76 ± 0.32 d
6.68 ± 0.34 bc
6.76 ± 0.18 bc
7.05 ± 0.17 b
6.49 ± 0.18 c
5.84 ± 0.29 d
5.49 ± 0.12 d

2.47 ± 0.12 c
3.36 ± 0.14 a
2.86 ± 0.02 b
2.58 ± 0.28 c
3.33 ± 0.18 a
2.88 ± 0.08 b
3.55 ± 0.09 a
3.50 ± 0.24 a

เถา (%)

คารโบไฮเครต (%)

1.63 ± 0.03 d 87.03 ± 0.12 c
1.91 ± 0.04 ab 88.98 ± 0.40 a
1.16 ± 0.13 f 89.30 ± 0.43 a
1.71 ± 0.10 cd 88.95 ± 0.54 a
1.84 ± 0.01 bc 87.79 ± 0.18 b
1.48 ± 0.02 e 89.15 ± 0.26 a
1.25 ± 0.07 f 89.36 ± 0.32 a
2.03 ± 0.10 a 88.98 ± 0.03 a

a,…,f = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 คาในตารางคือคาเฉลี่ย ± SD (n = 3)
4.3.2 ปริมาณอะไมโลส
ปริมาณอะไมโลสของแปงขาว 8 สายพันธุไ ดแสดงไวในภาพที่ 30 แปงขาวเจาดําสุพรรณมี
ปริมาณอะไมโลสมากที่สุด เนื่องจากเปนขาวเจา สวนในกลุมของขาวเหนียว พบวาแปงขาวเหนียว
พันธุก่ําสุพรรณมีปริมาณอะไมโลสมากที่สุด รองลงมาคือพันธุก่ําเปลือกขาว สันปาตอง 1 0023
ปทุมธานี 3437 แพร กข 6 แพร และก่ําไรสันปาตองตามลําดับ ซึ่งจากการวิเคราะหทางสถิติพบวา
ปริมาณอะไมโลสของแปงจากขาวทุกสายพันธุมีความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) จะเห็นไดวา
ขาวเหนียวทุกสายพันธุจะมีปริมาณอะไมโลสอยูนอย (ประมาณรอยละ 3-7) ดังนั้นสตารชสวนใหญ
ในแปงขาวเหนียวจึงเปนอะไมโลเพคตินเกือบทั้งหมด อัตราสวนของอะไมโลสและอะไมโลเพคตินเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหขาวสุกมีคณ
ุ สมบัติแตกตางกัน ขาวที่มีอะไมโลสสูงจะดูดน้ํา และ
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ขยายปริมาตรในระหวางการหุงตมไดมากกวาขาวอะไมโลสต่ํา ทําใหขาวสุกแข็ง และขยายตัวตาม
ปริมาตรไดมากกวาหรือที่เรียกวาหุงขึ้นหมอ สวนขาวเหนียวที่ประกอบดวยอะไมโลเพคตินเกือบ
ทั้งหมด ทําใหดูดน้ําและขยายตัวนอยกวาขาวเจา ขาวสุกที่ไดจะเหนียว และนุมกวา (งามชื่น, 2531)
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ภาพที่ 30 ปริมาณอะไมโลสในแปงขาว 8 สายพันธุ
a,…,h = ตัวเลขคาเฉลี่ยที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันคือไมมีความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (n = 3)
4.3.3 ปริมาณแอนโธไซยานิน
ปริมาณแอนโธไซยานินในแปงขาว 8 สายพันธุแสดงไวในภาพที่ 31 และ 32 แปงขาวพันธุ
ก่ําไรสันปาตองมีปริมาณแอนโธไซยานินมากที่สุด รองลงมาไดแก แปงขาวพันธุก่ําสุพรรณ
ขาวเจาดําสุพรรณ ก่ําเปลือกขาว 3437 แพร และ 0023 ปทุมธานีตามลําดับ สวนแปงขาวพันธุ
กข 6 แพร และสันปาตอง 1 ซึ่งเปนขาวเหนียวขาวไมมแี อนโธไซยานิน จะเห็นไดวาปริมาณ
แอนโธไซยานินมีความสัมพันธกับคาสีของแปงขาว โดยแปงขาวที่มีคาความสวาง (L*) นอย จะมี
แนวโนมวามีปริมาณแอนโธไซยานินที่สงู แอนโธไซยานินที่ใหสีแกผิวเมล็ดขาวจะมีอยูมากใน
สวนของเปลือกหุมผล (pericarp) เปลือกหุม เมล็ด (testa) และชั้นแอลิวโรน (aleurone layer) ซึ่งจะ
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กระจายตัวอยูใ นแปงทีไ่ ดจากการโมเมล็ดขาว และทําใหแปงมีสีเขมมากขึ้นตามปริมาณ
แอนโธไซยานิน ผลที่ไดจากภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราดในขอ 4.1.7 จะ
เห็นไดวาสวนของเปลือกหุมผล และเปลือกหุมเมล็ดของขาวเหนียวดําพันธุก่ําไรสันปาตองจะหนา
กวาเมล็ดขาวพันธุอื่นๆ อยางชัดเจน จึงนาจะเปนสาเหตุใหแปงขาวเหนียวดําพันธุก ่ําไรสันปาตองมี
ปริมาณแอนโธไซยานินสูง

ภาพที่ 31 ภาพถายสารละลายแอนโธไซยานินที่สกัดไดจากแปงขาว 8 สายพันธุ
(1) ก่ําไรสันปาตอง (2) ก่ําสุพรรณ (3) ก่ําเปลือกขาว (4) ขาวเจาดําสุพรรณ
(5) 3437 แพร (6) 0023 ปทุมธานี (7) กข 6 แพร (8) สันปาตอง 1
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ปริมาณแอนโธไซยานิน
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ภาพที่ 32 ปริมาณแอนโธไซยานินที่สกัดไดจากแปงขาว 8 สายพันธุ
a,…,f = ตัวเลขคาเฉลี่ยที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันคือไมมีความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (n = 3)
4.3.4 ความสามารถในการตอตานการเกิดออกซิเดชัน
ความสามารถในการตอตานการเกิดออกซิเดชันของแปงขาว 8 สายพันธุไดแสดงไวใน
ภาพที่ 33 พบวาแปงจากขาวพันธุก่ําไรสันปาตองมีความสามารถในการตอตานการเกิดออกซิเดชัน
มากที่สุด รองลงมาไดแก แปงจากขาวพันธุก่ําสุพรรณ ขาวเจาดําสุพรรณ ก่ําเปลือกขาว 3437 แพร
0023 ปทุมธานี กข 6 แพร และสันปาตอง 1 ตามลําดับ ซึ่งความสามารถในการตอตานการเกิด
ออกซิเดชันของแปงขาวสายพันธุตางๆ มีความสัมพันธ และสอดคลองกับปริมาณแอนโธไซยานิน
ที่วิเคราะหได แปงขาวที่มีปริมาณแอนโธไซยานินสูงจะมีความสามารถในการตอตานการเกิด
ออกซิเดชันทีส่ ูงดวย จึงสามารถสรุปไดวารงควัตถุแอนโธไซยานินมีความสามารถในการกําจัด
อนุมูลอิสระ ซึ่งเปนกลไกการทํางานของสารแอนติออกซิแดนทที่จะยับยั้งการเกิดออกซิเดชันของ
ลิปด คุณสมบัติตอตานการเกิดมะเร็ง คุณสมบัติตอตานการอักเสบของเนื้อเยื่อ คุณสมบัติลดความ
เปราะของเสนเลือด และการเกิดโรคหัวใจ (Bridle และ Timberlake, 1996; Harbone และ Grayer,
1988; Wang และคณะ, 1999) และคุณประโยชนเชิงสุขภาพในดานอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นขาวที่มี
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ฤทธิ์แอนติออกซิแดนทเปรียบเทียบกับวิตามินอี

รงควัตถุจึงมีศักยภาพสูงในการพัฒนาเพื่อใชในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ สําหรับแปงขาว
กลองพันธุกข 6 แพร และสันปาตอง 1 ซึ่งเปนแปงขาวเหนียวขาว แตก็ยังมีความสามารถในการ
ตอตานการเกิดออกซิเดชัน เนื่องจากเปนแปงขาวกลองซึ่งไดจากขาวทีผ่ านการกะเทาะเอาเปลือก
ออกเทานั้น โดยยังคงมีจมูกขาว และเยื่อหุม เมล็ดขาว (รํา) อยูมาก ซึ่งเปนสวนที่มีสารแอนติ
ออกซิแดนทเปนองคประกอบตามธรรมชาติอยูดว ย เชน วิตามินอี และโอรีซานอล จึงมีคุณคาทาง
โภชนาการและประโยชนตอ รางกายมากกวาขาวขาวทีผ่ านการขัดสี

ภาพที่ 33 ความสามารถในการตอตานการเกิดออกซิเดชันของแปงขาว 8 สายพันธุ
a,…,g = ตัวเลขคาเฉลี่ยที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันคือไมมีความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (n = 3)
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4.4 การศึกษาความคงตัวของแปงขาวเจาหอมนิล
4.4.1 ผลของพีเอช อุณหภูมิ และระยะเวลาในการเก็บรักษาตอความคงตัวของ
แอนโธไซยานินสกัดที่ไดจากแปงขาวเจาดําพันธุหอมนิล
จากตารางที่ 14 และภาพที่ 34 แสดงใหเห็นวาพีเอชมีผลตอการเปลี่ยนสีของแอนโธไซยานินอยางเห็นไดชดั โดยที่พีเอช 1 และ 3 สารละลายแอนโธไซยานินจะมีสีแดง และชมพูออน
ตามลําดับ เนื่องมาจากอยูใ นสภาวะทีเ่ ปนกรด และเมื่อพีเอชสูงขึ้นเปน 5 และ 7 พบวาสารละลาย
สกัดที่ไดจะใสไมมีสี แสดงใหเห็นวาแอนโธไซยานินจะไมมีสีในสภาวะที่เปนกรดออน และเปน
กลาง ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของดวงพร (2526) ที่กลาววาสีจําพวกแอนโธไซยานินจะเขมที่สุดใน
สภาพที่ยังไมไดแตกตัวเปนอิออน คือที่พีเอชมีคาเปนกรด ถาหากพีเอชสูงกวา 4.5 สารพวกนี้อาจไม
มีสีเลย ซึ่งเปนขอจํากัดใหใชแตงสีอาหารไดเฉพาะในอาหารที่มีรสเปรี้ยวเปนกรดเทานั้น โดยมีคา
พีเอช 3.5 หรือต่ํากวานัน้ และที่พีเอช 9 และ11 พบวาแอนโธไซยานินจะมีสีน้ําตาลแก และสลายตัว
อยางรวดเร็วไดเปนสารละลายสีเหลืองออน ดังนั้นในการศึกษาขั้นตอไปจึงไดทําการศึกษาความ
คงตัวของแอนโธไซยานินทีพ่ ีเอช 1 และพีเอช 3
ตารางที่ 14 สีของแอนโธไซยานินสกัดทีไ่ ดจากแปงขาวเจาดําพันธุหอมนิลที่พีเอชตางๆ

พีเอช

ลักษณะสีที่สังเกตเห็น

λmax(nm)

คาการดูดกลืนแสง
ที่ λmax(nm)

1
3
5
7
9
11

สารละลายสีแดง
สารละลายสีชมพูออน
สารละลายใสไมมีสี
สารละลายใสไมมีสี
สารละลายสีน้ําตาลแก เปลี่ยนเปนสีเหลืองออนเมื่อทิ้งไว
สารละลายสีน้ําตาลแก เปลี่ยนเปนสีเหลืองออนเมื่อทิ้งไว

512
512
-

0.176
0.096
-
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ภาพที่ 34 ภาพถายแอนโธไซยานินสกัดที่ไดจากแปงขาวเจาดําพันธุหอมนิลที่พีเอชตางๆ
จากภาพที่ 35 และ 36 พบวาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงความเขมสีของแอนโธไซยานิน
เปนไปในทิศทางเดียวกัน ทัง้ ที่พีเอช 1 และพีเอช 3 กลาวคือความเขมสีของแอนโธไซยานินจะ
ลดลงหลังจากการเก็บเปนเวลา 60 วัน ทั้งที่อุณหภูมิ 6 และ 30 องศาเซลเซียส อยางมีนัยสําคัญที่
ระดับความเชือ่ มั่นรอยละ 95 แสดงใหเห็นวาระยะเวลามีผลตอความคงตัว และความเขมสีของ
แอนโธไซยานิน นอกจากระยะเวลาแลวยังเห็นไดวาอุณหภูมิก็มีผลตอความคงตัว และความเขมสี
ของแอนโธไซยานินโดยทีอ่ ุณหภูมิ 6 องศาเซลเซียส จะมีการเปลี่ยนแปลงชา และนอยกวาที่
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส แสดงใหเห็นวาแอนโธไซยานินจะมีความคงตัวมากกวาเมื่อเก็บรักษาไว
ที่อุณหภูมิต่ํา ซึ่งสอดคลองกับงานทดลองของ Luis และคณะ (2000) ที่พบวาการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส แอนโธไซยานินจะมีความคงตัวมากกวาการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ
23 องศาเซลเซียส และจากตารางที่ 14 และภาพที่ 35 และ 36 ทําใหสรุปไดวาทีพ่ ีเอช 1
แอนโธไซยานินจะมีความเขมสี และมีเสถียรภาพมากทีส่ ุด
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คาการดูดกลืนแสงที่ 512 นาโนเมตร
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ภาพที่ 35 การเปลี่ยนแปลงคาการดูดกลืนแสงที่ λmax (512 นาโนเมตร) ของแอนโธไซยานินสกัดที่
ไดจากแปงขาวเจาดําพันธุหอมนิลที่พีเอช 1 อุณหภูมิ 6 และ 30 องศาเซลเซียส เปน
ระยะเวลา 0-60 วัน
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คาการดูดกลืนแสงที่ 512 นาโนเมตร
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ภาพที่ 36 การเปลี่ยนแปลงคาการดูดกลืนแสงที่ λmax (512 นาโนเมตร) ของแอนโธไซยานินสกัดที่
ไดจากแปงขาวเจาดําพันธุหอมนิลที่พีเอช 3 อุณหภูมิ 6 และ 30 องศาเซลเซียส เปน
ระยะเวลา 0-60 วัน
หมายเหตุ ที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส วันที่ 8, 15 และ 60 ไมสามารถวัดคาการดูดกลืนแสงได
เนือ่ งจากแอนโธไซยานินเปลีย่ นเปนสารละลายใสไมมีสี
การเปลี่ยนแปลงคาสีของแอนโธไซยานินสกัดที่ไดจากแปงขาวเจาดําพันธุหอมนิลวัดโดย
ใชเครื่องวัดสี (tintometer) ทีพ่ ีเอช 1 และ 3 อุณหภูมิ 6 และ 30 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา
0-60 วัน แสดงไวในตารางที่ 15, 16, 17 และ 18 พบวามีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
เดียวกัน กลาวคือคาความสวาง (L*) มีคา เพิม่ ขึ้นเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้น แสดงวา
แอนโธไซยานินสกัดมีสีจางลง ซึ่งสอดคลองกับผลการวัดคาการดูดกลืนแสง สวนคาความเปน
สีแดง (a*) และคาความเปนสีเหลือง (b*) มีคาลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษา ซึ่งคาพีเอช และ
อุณหภูมิในการเก็บรักษามีผลตอการเปลี่ยนแปลงคาสี โดยแอนโธไซยานินสกัดที่พเี อช 1 มีการ
เปลี่ยนแปลงคาความสวาง คาความเปนสีแดง และคาความเปนสีเหลืองชา และนอยกวาที่พเี อช 3
และที่อุณหภูมิ 6 องศาเซลเซียส แอนโธไซยานินสกัดจะมีการเปลี่ยนแปลงชา และนอยกวาอุณหภูมิ
30 องศาเซลเซียส
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ตารางที่ 15 การเปลี่ยนแปลงคาสีของแอนโธไซยานินสกัดที่ไดจากแปงขาวเจาดําพันธุห อมนิลที่
พีเอช 1 อุณหภูมิ 6 องศาเซลเซียส
ระยะเวลา (วัน)
0
1
2
5
8
15
60

L*
83.53 ± 0.70 f
84.67 ± 0.03 e
86.09 ± 0.19 d
88.00 ± 0.30 c
90.63 ± 0.14 b
90.57 ± 0.13 b
99.09 ± 0.06 a

สี
a*
6.36 ± 0.24 a
6.04 ± 0.01 b
5.95 ± 0.04 b
5.90 ± 0.11 b
5.89 ± 0.04 b
5.53 ± 0.01 c
0.18 ± 0.01 d

b*
2.25 ± 0.06 a
1.55 ± 0.01 b
1.52 ± 0.01 b
0.58 ± 0.05 c
0.36 ± 0.01 d
0.31 ± 0.01 d
-0.01 ± 0.02 e

a,…,f = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 คาในตารางคือคาเฉลี่ย ± SD (n = 3)
ตารางที่ 16 การเปลี่ยนแปลงคาสีของแอนโธไซยานินสกัดที่ไดจากแปงขาวเจาดําพันธุห อมนิลที่
พีเอช 1 อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
ระยะเวลา (วัน)
0
1
2
5
8
15
60

L*
83.53 ± 0.70 f
85.63 ± 0.50 e
87.40 ± 0.53 d
89.39 ± 0.70 c
91.71 ± 0.42 b
92.24 ± 0.17 b
99.93 ± 0.05 a

สี
a*
6.36 ± 0.24 a
5.73 ± 0.08 b
5.64 ± 0.12 b
5.28 ± 0.11 c
5.25 ± 0.19 c
4.91 ± 0.04 d
0.06 ± 0.01 e

b*
2.25 ± 0.06 a
1.04 ± 0.02 b
0.79 ± 0.05 c
0.64 ± 0.01 d
0.14 ± 0.02 e
0.07 ± 0.00 f
-0.04 ± 0.01g

a,…,g = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 คาในตารางคือคาเฉลี่ย ± SD (n = 3)
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ตารางที่ 17 การเปลี่ยนแปลงคาสีของแอนโธไซยานินสกัดที่ไดจากแปงขาวเจาดําพันธุห อมนิลที่
พีเอช 3 อุณหภูมิ 6 องศาเซลเซียส
ระยะเวลา (วัน)
0
1
2
5
8
15
60

L*
89.54 ± 0.08 g
92.40 ± 0.35 f
93.43 ± 0.48 e
94.14 ± 0.19 d
96.63 ± 0.48 c
99.27 ± 0.19 b
99.99 ± 0.01 a

สี
a*
2.70 ± 0.04 a
2.10 ± 0.01 b
1.24 ± 0.03 c
0.93 ± 0.02 d
0.83 ± 0.01 e
0.31 ± 0.01 f
0.01 ± 0.01 g

b*
0.92 ± 0.01 a
0.62 ± 0.02 b
0.58 ± 0.02 b
0.17 ± 0.07 c
0.01 ± 0.01 d
-0.03 ± 0.01 d
-0.19 ± 0.01 e

a,…,g = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 คาในตารางคือคาเฉลี่ย ± SD (n = 3)
ตารางที่ 18 การเปลี่ยนแปลงคาสีของแอนโธไซยานินสกัดที่ไดจากแปงขาวเจาดําพันธุห อมนิลที่
พีเอช 3 อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
ระยะเวลา (วัน)
0
1
2
5

L*
89.54 ± 0.08 c
93.38 ± 0.46 b
94.26 ± 0.15 a
94.58 ± 0.10 a

สี
a*
2.70 ± 0.04 a
1.24 ± 0.01 b
0.91 ± 0.01 c
0.83 ± 0.01 d

b*
0.92 ± 0.01 a
0.41 ± 0.01 b
0.23 ± 0.01 c
0.01 ± 0.00 d

a,…,g = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 คาในตารางคือคาเฉลี่ย ± SD (n = 3)
หมายเหตุ วันที่ 8, 15 และ 60 ไมสามารถวัดคาไดเนื่องจากแอนโธไซยานินเปลี่ยนเปนสารละลาย
ใสไมมีสี
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4.4.2 ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาตอความคงตัวทางกายภาพของแปงจากขาวเจาดํา
พันธุหอมนิล
4.4.2.1 คาสี
จากการวัดคาสีของแปงขาวหอมนิลที่บรรจุในถุงอะลูมิเนียมฟอยล เก็บรักษาที่อุณหภูมิ
30 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 6 เดือน โดยใชเครื่องวัดสี (colorimeter) พบวาคาความสวาง (L*)
มีแนวโนมเพิม่ ขึ้นเล็กนอย คาความเปนสีแดง (a*) และคาความเปนสีเหลือง (b*) มีการ
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยในตลอดระยะเวลา 6 เดือนของการเก็บรักษา ดังแสดงในตารางที่ 19 ทั้งนี้
เนื่องมาจากไดทําการเก็บรักษาแปงขาวหอมนิลในถุงอะลูมิเนียมฟอยลที่มีคณ
ุ สมบัติในการปองกัน
แสง อากาศ และการซึมผานของความชืน้ ซึ่งสามารถทําใหเกิดการสลายตัวของแอนโธไซยานิน
ได แปงขาวหอมนิลจะมีสีเทามวงที่มาจากรงควัตถุแอนโธไซยานินทีม่ ีอยูมากในสวนของเปลือก
หุมผล เปลือกหุมเมล็ด และชั้นแอลิวโรน ซึ่งจะกระจายตัวอยูใ นแปงที่ไดจากการโมเมล็ดขาวเปน
สวนสําคัญ
ตารางที่ 19 การเปลี่ยนแปลงคาสีของแปงขาวหอมนิล ที่ผา นการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
30 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 0-6 เดือน ในถุงอะลูมิเนียมฟอยล
เดือนที่
0
1
2
3
4
5
6

L*
61.37 ± 0.21 e
65.23 ± 0.23 b
65.24 ± 0.28 b
63.89 ± 0.06 d
63.93 ± 0.31 d
65.83 ± 0.16 a
64.33 ± 0.12 c

สี
a*
4.36 ± 0.02 a
4.31 ± 0.07 a
4.23 ± 0.09 b
4.25 ± 0.04 ab
4.31 ± 0.08 ab
4.20 ± 0.07 b
4.27 ± 0.08 ab

b*
2.77 ± 0.06 ab
2.74 ± 0.04 ab
2.79 ± 0.09 ab
2.84 ± 0.06 a
2.70 ± 0.05 b
2.75 ± 0.09 ab
2.71 ± 0.03 b

a,…,e = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 คาในตารางคือคาเฉลี่ย ± SD (n = 3)
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4.4.2.2 คารอยละการละลาย และกําลังการพองตัว
คารอยละการละลายของแปงขาวหอมนิล ที่บรรจุในถุงอะลูมิเนียมฟอยล เก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 0-6 เดือน แสดงในตารางที่ 20 พบวารอยละการละลายมี
แนวโนมลดลงเล็กนอย ซึ่งเมื่อนําผลการทดลองที่ไดมาวิเคราะหผลทางสถิติ พบวาไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ซึ่งคารอยละการละลาย แสดงถึงคา
น้ําหนักของสวนที่ละลายน้ําไดในแปงขาวหลังผานการใหความรอน สวนที่สามารถละลายน้ําได
ไดแก แรธาตุ อะไมโลส โปรตีน น้ําตาล การที่คารอยละการละลายไมเปลี่ยนแปลงจึงอาจเปน
เพราะวาในระหวางการเก็บรักษาปริมาณโปรตีน อะไมโลส และน้ําตาลไมมีการเปลี่ยนแปลง
ดังนั้นการละลายจึงไมเปลีย่ นแปลงดวย งานวิจยั ของภัทรพร (2540) พบวาขาวสารที่เก็บในถุงขนาด
2 กิโลกรัม มีปริมาณโปรตีน ไขมัน เถา สตารช อะไมโลส และน้ําตาลรีดิวซ ไมเปลี่ยนแปลงตลอด
ระยะเวลาการเก็บรักษา 6 เดือนในทุกสภาวะการเก็บ และเพลงพิณ (2541) พบวาปริมาณอะไมโลส
ของขาวพันธุด อกมะลิ 105 ที่เก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 25 และ 37 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 7 เดือน
ในถุงพลาสติกพอลิโพรไพลีน (polypropylene) หนา 70 ไมโครเมตรไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และอรอนงค (2532) ทีก่ ลาววา การเปลี่ยนแปลงทางเคมีขององคประกอบขาว
ขณะเก็บรักษาจะเห็นไมชดั กลาวคือปริมาณสตารช อะไมโลส และโปรตีนจะคงใกลเคียงกับขาว
ใหม และละมายมาศ (2525) ที่กลาววาในระหวางการเก็บรักษาปริมาณ และการละลายของ
อะไมโลสจะมีการเปลี่ยนแปลงไมเดนชัด
สําหรับกําลังการพองตัวใน 5 เดือนแรกยังไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก และจะมีแนวโนม
เริ่มลดลงในเดือนที่ 6 ของการเก็บรักษา ดังแสดงในตารางที่ 20 และภาพที่ 37 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
เม็ดสตารช และโปรตีนเกิดการเปลี่ยนแปลงในระหวางการเก็บรักษา โดยโปรตีนเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน เพิ่มพันธะไดซัลไฟต (Juliano, 1985) ทําใหโครงสรางภายในเกิดการเปลี่ยนแปลง
พันธะมีความแข็งแรงมากขึน้ ลดการพองตัวของสตารชที่เกาะเกี่ยวกับโปรตีน และปริมาณกรด
ไขมันอิสระที่เพิ่มมากขึ้นในระหวางการเก็บรักษา จะขัดขวางการซึมผานของน้ําเขาไปในเม็ดแปง
มีผลทําใหการพองตัวของเม็ดแปงลดลง
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ตารางที่ 20 การเปลี่ยนแปลงคารอยละการละลายและกําลังการพองตัวของแปงขาวหอมนิล
ที่ผานการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 0-6 เดือน ในถุง
อะลูมิเนียมฟอยล
เดือนที่

รอยละการละลาย

0
1
2
3
4
5
6

11.53 ± 1.64
11.01 ± 0.80
12.10 ± 0.82
10.77 ± 0.30
11.90 ± 0.23
10.96 ± 0.34
10.79 ± 1.05

กําลังการพองตัว
(กรัม/กรัมน้ําหนักแหง)
10.26 ± 0.32 bc
10.08 ± 0.10 bc
10.76 ± 0.20 a
10.34 ± 0.10 b
10.01 ± 0.13 c
10.03 ± 0.12 c
9.45 ± 0.04 d

a,…,d = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 คาในตารางคือคาเฉลี่ย ± SD (n = 3)
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กําลังการพองตัว (กรัม/กรัมน้ําหนักแหง))

11.5
11.0
10.5
10.0
9.5
9.0
0

1

2

3

4

5

6

ระยะเวลา (เดือน)

ภาพที่ 37 การเปลี่ยนแปลงกําลังการพองตัวของแปงขาวหอมนิลที่ผานการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 0-6 เดือน ในถุงอะลูมิเนียมฟอยล
4.4.2.3 พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงความหนืด
จากการวิเคราะหพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงความหนืดของแปงขาวหอมนิลที่บรรจุในถุง
อะลูมิเนียมฟอยล เก็บรักษาทีอ่ ุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 0-6 เดือน พบวาความหนืด
มีการเปลี่ยนแปลง ดังแสดงในตารางที่ 21
จากตารางที่ 21 พบวา ระยะเวลามีผลตอการเปลี่ยนแปลงความหนืดของแปง โดยคา peak
viscosity คือ คาความหนืดสูงสุดของแปงในชวงการใหความรอนโดยเปนจุดที่เม็ดสตารชพองตัว
เต็มที่ มีคาเพิ่มขึ้นในระหวางการเก็บรักษาโดยจะเริ่มมีคา ความหนืดสูงขึ้นในเดือนที่ 3 ของการเก็บ
รักษา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวามีการปรับสภาพการละลายและการเกิดเจลของสตารช และโปรตีนให
กลายเปนสารที่คงตัวขึ้น และไมละลายในน้ํามากขึ้น (อรอนงค, 2532) โดยโปรตีนเกิดการ
ออกซิไดซเปลี่ยนหมูซัลไฟดกลายเปนไดซัลไฟด ทําใหพนั ธะมีความแข็งแรงมากขึ้น ตานทานการ
แตกแยกในระหวางการหุงตม และอะไมโลสจะจับกับกรดไขมันอิสระมากขึ้น ทําใหโครงสราง
แข็งแรงขึ้นจึงพองตัวไดโดยไมแตกออก หรือแตกนอยลง ทําใหความหนืดสูงสุดมีคาสูงขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับการทดลองของ Perdon และคณะ (1997) ทีพ่ บวา การเก็บรักษามีผลทําให
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ความหนืดสูงสุดมีคาเพิ่มขึ้น โดยขาวที่เก็บที่อุณหภูมิสูงจะมีคาความหนืดสูงสุดสูงกวาขาวที่เก็บที่
อุณหภูมิต่ํากวา และเพลงพิณ (2541) ทีเ่ ก็บรักษาขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 เปนเวลา 7 เดือน พบวา
คาความหนืดสูงสุดจะเพิ่มขึน้ เมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นและมีคาสูงสุดในเดือนที่ 7 ของ
การเก็บรักษา และงานวิจยั ของภัทรพร (2540) ที่พบวาคาความหนืดสูงสุดของแปงสุก และคาความ
คงตัวของแปงสุก มีคาเพิ่มขึ้นในระหวางการเก็บรักษา โดยแปงทีเ่ ก็บทีอ่ ุณหภูมิต่ํามีการ
เปลี่ยนแปลงชากวา
คา trough คือคาความหนืดต่ําสุดที่อยูระหวางการทําเย็น พบวามีแนวโนมเพิ่มขึ้นใน
ระหวางการเก็บรักษา โดยจะเริ่มมีคาเพิ่มสูงขึ้นในเดือนที่ 3 แสดงวาเม็ดสตารชมีความแข็งแรงมาก
ขึ้น และแตกนอยลง จึงทําใหคาความหนืดลดลงนอย
breakdown คือความแตกตางระหวางความหนืดสูงสุด (peak viscosity) และความหนืด
ต่ําสุดที่อยูระหวางการทําเย็น (trough) เปนคาที่อธิบายถึงความทนทานของเม็ดแปงตอการใหความ
รอนและการกวน พบวามีแนวโนมลดลงในระหวางการเก็บรักษา แสดงวาเม็ดแปงมีความแข็งแรง
มากขึ้นจึงมีการแตกหักลดลง
final viscosity คือความหนืดสุดทายของการทดลอง ซึ่งเกิดจากการที่พนั ธะไฮโดรเจน
ระหวางโมเลกุลของแปงเกิดการจัดเรียงตัวใหมอกี ครั้งหลังจากผานการทําเย็น พบวามีความ
แตกตางในระหวางการเก็บรักษาอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยมีคาเพิ่มขึ้นใน
ระหวางการเก็บรักษา และมีคาสูงสุดในเดือนที่ 6 คาความหนืดสุดทายของการทดลองกอนการเก็บ
รักษามีคาเทากับ 286.03 RVU หลังจากเก็บรักษาแปงขาวหอมนิลเปนระยะเวลา 6 เดือนในถุง
อะลูมิเนียมฟอยล ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส มีคาเพิ่มขึ้นเปน 393.95 RVU เนื่องจากการคืนตัว
ของน้ําแปงสุกมีคาเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการทดลองของละมุล (2541) และ เพลงพิณ (2541) ที่
พบวาเวลาในการเก็บรักษามีผลตอการเพิ่มขึ้นของคาความหนืดสุดทาย และการทดลองของ
Juliano (1985) ที่ทําการเก็บรักษาขาวสารทีอ่ ุณหภูมิ 28-30 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 6 เดือน
พบวาคาความหนืดสุดทายของการทดลองมีคาเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเก็บ
setback from trough คือผลตางของคาความหนืดสุดทายกับความหนืดต่ําสุด พบวา
ระยะเวลาในการเก็บรักษามีผลตอคาการคืนตัวของน้ําแปงสุก (setback) โดยคาการคืนตัวจะเพิ่มขึน้
เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้น ซึ่งการคืนตัวของน้ําแปงสุกเกิดจากโมเลกุลอะไมโลสที่อยูใกล
กันเกิดการจัดเรียงตัวกันใหมดวยพันธะไฮโดรเจนระหวางโมเลกุล การที่คาการคืนตัวเพิ่มมากขึ้น
ในระหวางการเก็บรักษา เนือ่ งจากเม็ดแปงมีการแตกนอยลง โมเลกุลที่คลายตัวยังคงอยูใกลชิดกัน
การเคลื่อนที่เขามาจับกันใหมอีกครั้งจึงเปนไปไดงายขึ้น คาการคืนตัวนี้สามารถบงบอกถึงความ
แข็งกระดางของแปง ดังนั้นการเก็บรักษาขาวไวระยะหนึ่งจะทําใหเนือ้ สัมผัสแข็งและรวนขึ้น แปง
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สุกจะแข็งขึน้ ซึ่งสอดคลองกับงานทดลองของพีชยา (2541) ที่พบวาคาการคืนตัวของขาวกลองที่
เก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิหองมีคา เพิ่มขึ้นมากเมื่อเก็บไวเพียง 3 เดือน และเพิ่มมากยิ่งขึ้นเมื่อเก็บนานถึง
6 เดือน และการทดลองของเพลงพิณ (2541) พบวาระยะเวลาในการเก็บรักษามีผลตอคาการคืนตัว
เฉลี่ย โดยคาการคืนตัวจะเพิม่ ขึ้นเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้น และการทดลองของ
Noomhorm และคณะ (1997) ซึ่งทําการเก็บรักษาขาวเหนียวพันธุ กข 6 และ กข 8 เปนระยะเวลา
8 เดือน ที่อุณหภูมหิ อง 28-30 องศาเซลเซียส พบวาคาการคืนตัว ของขาวทั้งสองพันธุเพิ่มขึ้นตลอด
ระยะเวลาการเก็บรักษา มีรายงานของ Indudhara และคณะ (1978) กลาววา เมื่อนําขาวสารที่เก็บไว
ระยะหนึ่งมาหุงตมจะมีความแข็งมากขึ้น
peak time คือเวลาที่เกิด peak ของความหนืด และ pasting temperature คืออุณหภูมทิ ี่เริ่มมี
คาความหนืดเพิ่มขึ้น พบวาเวลาที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงคาความหนืดมีแนวโนมเพิม่ ขึ้นในระหวาง
การเก็บรักษา โดยกอนการเก็บรักษามีคาเทากับ 5.33 นาที และหลังจากการเก็บรักษาเปนระยะเวลา
6 เดือน มีคาเพิม่ ขึ้นเปน 5.60 นาที สวนอุณหภูมิที่เริ่มมีคาความหนืดเพิ่มขึ้นก็มีแนวโนมสูงขึ้นใน
ระหวางการเก็บรักษา โดยกอนการเก็บรักษามีคาเทากับ 71.03 องศาเซลเซียส และหลังจากการเก็บ
รักษาเปนระยะเวลา 6 เดือน มีคาเพิ่มขึ้นเปน 77.50 องศาเซลเซียส เนื่องจากเม็ดแปงมีความแข็งแรง
เพิ่มมากขึ้น จึงตองใชเวลา และอุณหภูมใิ นการหุงตมสูงขึ้น
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ตารางที่ 21 พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงความหนืดของแปงขาวหอมนิล ที่ผานการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 0-6 เดือน ในถุงอะลูมิเนียมฟอยล
เดือนที่
0
1
2
3
4
5
6

Peak Viscosity
(RVU)
301.47 ± 8.75 c
309.41 ± 4.20 c
301.78 ± 9.03 c
335.14 ± 5.87 ab
327.56 ± 4.33 b
332.78 ± 3.16 ab
342.72 ± 6.45 a

เดือนที่
0
1
2
3
4
5
6

Trough
(RVU)
149.97 ± 7.42 e
160.94 ± 5.32 d
154.08 ± 6.40 de
181.53 ± 0.46 bc
178.59 ± 3.93 c
191.97 ± 5.57 ab
201.67 ± 8.92 a

Setback
(RVU)
136.06 ± 4.45 c
162.11 ± 6.15 b
170.61 ± 6.49 b
186.72 ± 1.05 a
192.58 ± 12.33 a
191.75 ± 8.94 a
197.28 ± 3.89 a

Breakdown
(RVU)
151.50 ± 4.43 a
148.47 ± 1.19 ab
147.69 ± 3.67 ab
153.61 ± 6.05 a
148.96 ± 8.25 ab
140.81 ± 4.03 b
141.06 ± 3.62 b

Peak Time
(min)
5.33 ± 0.00 c
5.47 ± 0.00 b
5.45 ± 0.04 b
5.51 ± 0.03 b
5.60 ± 0.07 a
5.60 ± 0.00 a
5.60 ± 0.06 a

Final Viscosity
(RVU)
286.03 ± 5.93 e
323.06 ± 3.10 d
324.69 ± 1.92 d
368.25 ± 0.88 c
371.17 ±10.29 c
383.72 ± 4.37 b
398.95 ±10.92 a

Pasting Temperature
(oC)
71.03 ± 2.43 d
73.95 ± 1.69 abcd
72.87 ± 4.85 cd
73.43 ± 0.03 bcd
75.65 ± 1.28 abc
76.82 ± 0.63 ab
77.50 ± 0.80 a

a,…,f = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 คาในตารางคือคาเฉลี่ย ± SD (n = 3)
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ความหนืดสูงสุด (RVU)
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ภาพที่ 38 การเปลี่ยนแปลงคาความหนืดสูงสุด (peak viscosity) ของแปงขาวหอมนิลที่ผานการ
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 0-6 เดือน ในถุงอะลูมิเนียมฟอยล
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ภาพที่ 39 การเปลี่ยนแปลงคาความหนืดสุดทาย (final viscosity) ของแปงขาวหอมนิลที่ผานการ
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 0-6 เดือน ในถุงอะลูมิเนียมฟอยล
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คาการคืนตัว (RVU)
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ภาพที่ 40 การเปลี่ยนแปลงคาการคืนตัว (setback) ของแปงขาวหอมนิลที่ผานการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 0-6 เดือน ในถุงอะลูมิเนียมฟอยล
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อุณหภูมิทเี่ ริ่มมีความหนืดเพิ่มขึน้
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ภาพที่ 41 การเปลี่ยนแปลงคาอุณหภูมิที่เริม่ มีความหนืดเพิ่มขึ้น (pasting temperature) ของแปงขาว
หอมนิลที่ผานการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 0-6 เดือน ในถุง
อะลูมิเนียมฟอยล
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4.4.3 ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาตอความคงตัวทางเคมีของแปงจากขาวเจาดําพันธุ
หอมนิล
4.4.3.1 ปริมาณแอนโธไซยานิน
ตารางที่ 22 ปริมาณแอนโธไซยานินของแปงขาวหอมนิล ที่ผานการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
30 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 0-6 เดือน ในถุงอะลูมิเนียมฟอยล
เดือนที่
0
1
2
3
4
5
6

ปริมาณแอนโธไซยานิน
(มิลลิกรัม cyanidin-3-glucoside/100 กรัมน้ําหนักแหง)
82.66 ± 2.51
84.07 ± 4.73
83.67 ± 2.65
86.75 ± 1.55
83.11 ± 2.53
84.48 ± 1.62
84.28 ± 3.46

คาในตารางคือคาเฉลี่ย ± SD (n = 3)
จากการวิเคราะหปริมาณแอนโธไซยานินของแปงขาวหอมนิลที่บรรจุในถุงอะลูมิเนียม
ฟอยล เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 6 เดือน พบวาปริมาณ แอนโธไซ
ยานินไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังแสดงในตารางที่ 22
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาไดเก็บแปงขาวหอมนิลไวในถุงอะลูมิเนียมฟอยลที่มีคุณสมบัติปองกันแสง
อากาศ และความชื้น ทําใหแปงขาวไมสัมผัสกับแสง ซึ่งสามารถกอใหเกิดการสลายตัวของแอนโธ
ไซ-ยานินเปนเหตุใหแปงขาวมีสีซีดลงได สอดคลองกับงานวิจยั ของภัทราภรณ (2545) ที่พบวา
กระเจีย๊ บแดงที่สกัดและเก็บไวในที่มีแสง จะมีปริมาณแอนโธไซยานินต่ํากวากระเจีย๊ บแดงที่สกัด
และเก็บไวในที่มืด แสดงใหเห็นวาแสงมีผลตอความคงตัว และความเขมสีของแอนโธไซยา-นิน
นอกจากนี้ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการสลายตัวของแอนโธไซยานิน คือ พีเอช ออกซิเจน
กรดแอสคอรบิค และโลหะอิออน ซึ่งการเก็บแปงขาวในถุงอะลูมิเนียมฟอยลแลวปดผนึกใหสนิท
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จะทําใหแปงขาวไมสัมผัสกับออกซิเจน ทีจ่ ะมีผลไปเรงอัตราเร็วของการสลายตัวของแอนโธไซยานินใหเกิดเร็วขึ้น ดังนั้นปริมาณแอนโธไซยานินจึงไมเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ผลจากการ
วิเคราะหปริมาณแอนโธไซยานินทีไ่ ดสอดคลองกับคาสีที่วัดโดยใชเครื่องวัดสี (colorimeter) ซึ่ง
พบวาคาความเปนสีแดง (a*) มีแนวโนมไมเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในระหวางการเก็บรักษา
4.4.3.2 ปริมาณแคโรทีนอยด
ตารางที่ 23 ปริมาณแคโรทีนอยดของแปงขาวหอมนิล ที่ผานการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
30 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 0-6 เดือน ในถุงอะลูมิเนียมฟอยล
เดือนที่
0
1
2
3
4
5
6

ปริมาณแคโรทีนอยด
(มิลลิกรัม β-carotene /100 กรัมน้ําหนักแหง)
29.83 ± 1.12
28.40 ± 1.07
27.69 ± 0.62
27.15 ± 2.03
28.22 ± 3.23
28.76 ± 2.64
29.65 ± 1.35

คาในตารางคือคาเฉลี่ย ± SD (n = 3)
จากการวิเคราะหปริมาณแคโรทีนอยดของแปงขาวหอมนิลที่บรรจุในถุงอะลูมิเนียมฟอยล
เก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 6 เดือน พบวาปริมาณแคโรทีนอยดไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังแสดงในตารางที่ 23 ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาไดเก็บแปงขาวหอมนิลไวในถุงอะลูมิเนียมฟอยลที่มีคุณสมบัติปองกันแสง อากาศ และการ
ซึมผานของความชื้น เบตา-แคโรทีนซึ่งเปนสารประกอบแคโรทีนอยดจะไวตอการเกิดออกซิเดชัน
และมักเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อสัมผัสกับอากาศ และแสง รวมทั้งความรอนสูง (อดิศักดิ์, 2543)
ดังนั้นการเก็บแปงขาวหอมนิลไวในถุงอะลูมิเนียมฟอยล ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส จึงไมมีการ
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เปลี่ยนแปลงในระหวางการเก็บรักษาตลอดระยะเวลา 6 เดือน เนื่องจากแปงขาวหอมนิลจะไม
สัมผัสกับแสง และอยูใ นสภาวะที่มีออกซิเจนจํากัด
4.4.3.3 ความสามารถในการตอตานการเกิดออกซิเดชัน
ความสามารถในการตอตานการเกิดออกซิเดชันของแปงขาวหอมนิลมีแนวโนมลดลงใน
ระหวางการเก็บรักษา โดยใน 3 เดือนแรกของการเก็บรักษายังไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ รอยละ 95 และจะเริ่มมีคาลดลงหลังการเก็บรักษาไว 4 เดือน ดังแสดง
ในตารางที่ 24 และภาพที่ 42 การที่แปงขาวหอมนิลมีความสามารถในการตานการเกิดออกซิเดชัน
เนื่องจากมีรงควัตถุแอนโธไซยานิน ซึ่งมีโครงสรางเปนวงแหวนฟนอล และสามารถใหไฮโดรเจน
อะตอมในโมเลกุลของตัวเองกับออกซิเจนได ทําใหออกซิเจนไมสามารถเกิดปฏิกิริยาตอไป
นอกจากนี้ในแปงขาวหอมนิลยังมีแคโรทีนอยด ซึ่งสามารถจับกับอะตอมออกซิเจน และทํา
ปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระของเปอรออกไซด เกิดเปนสารที่มีเสถียรภาพจึงไมเกิดการเปลี่ยนแปลง
ตอไป ปฏิกิริยาออกซิเดชันจึงเกิดไดนอยลง และในแปงขาวกลองยังมีวิตามินอี ซึ่งจะมีมากในสวน
ของรําขาว และมีคุณสมบัติเปนสารตานการเกิดออกซิเดชันตามธรรมชาติ ทําใหแปงขาวกลอง
หอมนิลมีคุณสมบัติในการตานการเกิดออกซิเดชัน จากการวิเคราะหปริมาณแอนโธไซยานิน และ
แคโรทีนอยดซึ่งมีคุณสมบัติในการตานการเกิดออกซิเดชัน พบวาปริมาณของสารทั้งสองชนิดนี้ไม
มีการเปลี่ยนแปลงในระหวางการเก็บรักษา ดังนั้นสาเหตุที่คุณสมบัติในการตานการเกิดออกซิเดชัน
ลดลงจึงอาจมาจากองคประกอบอื่นในแปงขาวกลองหอมนิลเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในแปงขาวกลอง
หอมนิลอาจมีสารแอนติออกซิแดนทตามธรรมชาติเปนองคประกอบอยูหลายชนิด เชน วิตามินอี
และโอรีซานอล ในระหวางการเก็บรักษาสารแอนติออกซิแดนทตามธรรมชาติเหลานี้อาจถูก
ออกซิไดซ และสลายตัวไดงา ยกวาแอนโธไซยานิน และแคโรทีนอยด จึงทําใหประสิทธิภาพในการ
ตอตานการเกิดออกซิเดชันของแปงขาวกลองหอมนิลลดลงได
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ตารางที่ 24 การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการตอตานการเกิดออกซิเดชันของแปงขาวหอมนิล
ที่ผานการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 0-6 เดือน ในถุง
อะลูมิเนียมฟอยล
เดือนที่
0
1
2
3
4
5
6

ฤทธิ์แอนติออกซิแดนทเปรียบเทียบกับวิตามินอี
(TEAC; mmol/g)
40.23 ± 2.97 a
39.57 ± 2.17 a
38.84 ± 1.70 a
38.37 ± 2.11 a
34.28 ± 2.46 b
31.84 ± 2.61 b
31.56 ± 0.15 b

a,…,b = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 คาในตารางคือคาเฉลี่ย ± SD (n = 3)

50
40
(TEAC; mmol/g)

ฤทธิ์แอนติออกซิแดนทเปรียบเทียบกับวิตามินอี
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ภาพที่ 42 การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการตอตานการเกิดออกซิเดชันของแปงขาวหอมนิล
ที่ผานการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 0-6 เดือน ในถุง
อะลูมิเนียมฟอยล
4.4.3.4 คาทีบีเอ (TBA)
คาทีบีเอของแปงขาวหอมนิลมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในระหวางการเก็บรักษา จากการวิเคราะห
ทางสถิติจะเห็นไดวาใน 3 เดือนแรกของการเก็บรักษา คาทีบีเอยังไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ รอยละ 95 และจะเริ่มมีคาเพิ่มมากขึ้นหลังเก็บรักษาไว 4 เดือน
ดังแสดงในตารางที่ 25 และภาพที่ 43 ผลิตภัณฑจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดไขมันไมอิ่มตัวจะ
ทําปฏิกิริยากับกรดไทโอบาบิทูริกทําใหเกิดสี ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาของมาโลแนลดีไฮดกับกรด
ไทโอบาบิทูริก 2 โมเลกุล ดังนั้นการหาคาทีบีเอจึงเปนวิธีที่ใชตรวจสอบการเกิดออกซิเดชันของ
ไขมัน (นิธิยา, 2545) การเปลี่ยนแปลงคาทีบีเอของแปงขาวในระหวางการเก็บรักษานี้จะทําให
คุณภาพทางเคมีของแปงขาวเสื่อมลง เนื่องจากเกิดการเสือ่ มเสียของไขมันโดยปฏิกิรยิ าออกซิเดชัน
ดวยตัวเอง โดยมีอุณหภูมิ และโลหะหนักซึ่งอาจปนเปอนมาจากเครื่องขัดสีเปนตัวเรงปฏิกิริยา
นอกจากนี้เอนไซมไลเพสที่ทําใหเกิดกรดไขมันอิสระ และกลีเซอรอล ก็มีผลทําใหเกิดกลิ่นหืน
(Pomeranz, 1982) ซึ่งโดยปกติขาวกลองจะมีปริมาณไขมันสูงกวาขาวขัดขาวประมาณ 5 เทาจะเกิด
กลิ่นหืนไดเร็วกวา โดยกลิ่นหืนในขาวกลองเกิดจากไขมันในสวนคัพภะหรือจมูกขาว และรําที่
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ประกอบดวยกรดไขมันไมอิ่มตัว ไดแก กรดโอเลอิก และลิโนเลอิกมาก ทําใหเกิดกลิ่นหืนไดทั้ง
จากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส และออกซิเดชัน (Champagne และ Hron, 1993) ผลการวิเคราะหคาทีบีเอ
ในระหวางการเก็บรักษาที่ไดมีความสอดคลองกับการวิเคราะหความสามารถในการเปนสารแอนติ
ออกซิแดนท ซึ่งสามารถปองกันการเกิดกลิ่นหืนของแปงขาวหอมนิล ที่พบวาเริ่มมีคา ลดลงหลังเก็บ
รักษาไว 4 เดือน ซึ่งคาทีบีเอก็มีแนวโนมเริม่ เพิ่มขึ้นหลังการเก็บรักษาไว 4 เดือนเชนกัน และมี
คาสูงสุดในเดือนที่ 6 จากผลการทดลองที่ไดนี้สอดคลองกับ Yasumatsu และ Moritaka (1964) ที่
ศึกษาระยะเวลาในการเก็บขาวสาร พบวาระหวางการเก็บรักษาขาวจะมีปริมาณกรดไขมันอิสระเพิม่
มากขึ้นอยางชัดเจน ซึ่งเปนสารเริ่มตนในปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดไขมันกับออกซิเจน ทําให
เกิดสารประกอบคารบอนิลเพิ่มมากขึ้น การเก็บแปงขาวไวในถุงอะลูมิเนียมฟอยลจะชวยชะลอการ
เกิดกลิ่นหืนได เนื่องจากถุงอะลูมิเนียมฟอยลมีคุณสมบัติเปนตัวกั้นแสง และออกซิเจน ซึ่งจะเปน
ตัวเรงปฏิกิริยาออกซิเดชัน ดังนั้นคาทีบีเอทีต่ รวจวัดไดจึงมีแนวโนมคอยๆ เปลี่ยนแปลง และยังไม
อยูในระดับที่เกิดกลิ่นหืน ซึง่ จากงานวิจยั ของลินดา (2537) พบวาในการทดสอบทางประสาท
สัมผัส ผูชิมสามารถรูสึกไดวา ผลิตภัณฑขาวเคลือบกลิ่นหอมมีกลิ่นหืน เมื่อมีคาทีบีเอโดยเฉลี่ย
เทากับ 12.20
ตารางที่ 25 การเปลี่ยนแปลงคาทีบีเอของแปงขาวหอมนิล ที่ผานการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
30 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 0-6 เดือน ในถุงอะลูมิเนียมฟอยล
เดือนที่
0
1
2
3
4
5
6

คาทีบีเอ
(มิลลิกรัมของมาโลแนลดีไฮด/ตัวอยาง 1 กิโลกรัม)
0.36 ± 0.07 d
0.35 ± 0.07 d
0.40 ± 0.02 d
0.41 ± 0.02 d
0.62 ± 0.02 c
0.71 ± 0.02 b
0.86 ± 0.01 a

a,…,d = ตัวเลขที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันคือไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 คาในตารางคือคาเฉลี่ย ± SD (n = 3)

(มิลลิกรัม /ตัวอยาง 1 กิโลกรัม)

ปริมาณมาโลแนลดีไฮด
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ภาพที่ 43 การเปลี่ยนแปลงคาทีบีเอของแปงขาวหอมนิล ที่ผานการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
30 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 0-6 เดือน ในถุงอะลูมิเนียมฟอยล
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บทที่ 5
สรุปผลการทดลอง และขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพการสีและการหุงตม คุณลักษณะทางกายภาพและเคมี ของ
เมล็ดและแปงจากขาวไทยทีม่ ีรงควัตถุ
5.1.1 ขาวเปลือกจะมีความยาว ความกวาง และความหนาของเมล็ดมากกวาขาวกลอง
และพบวาขนาดของเมล็ดขาวเปลือกมีความสัมพันธกับขนาดของเมล็ดขาวกลอง ขาวเปลือกพันธุที่
มีความยาว ความกวาง และความหนามากจะมีเมล็ดขาวกลองที่มีความยาว ความกวาง และความ
หนามากดวย และเมื่อจัดแบงประเภทของเมล็ดขาวกลองตามความยาวโดยเทียบจาก USDA
Standard พบวาขาวพันธุก่ําไรสันปาตอง และกข 6 แพร จัดเปนขาวเมล็ดยาว (long grain)
ขาวเหนียวสันปาตอง 1 และขาวเจาดําสุพรรณจัดเปนขาวเมล็ดคอนขางยาว (medium long grain)
ขาวพันธุก่ําเปลือกขาว 3437 แพร และ 0023 ปทุมธานีจัดเปนขาวเมล็ดปานกลาง (medium grain)
สวนพันธุก่ําสุพรรณจัดเปนขาวเมล็ดคอนขางสั้น (medium short grain) และเมื่อแบงประเภทขาว
ตามอัตราสวนระหวางความยาวตอความกวางแลว พบวาขาวพันธุ 0023 ปทุมธานี สันปาตอง 1
กข 6 แพร และขาวเจาดําสุพรรณมีรูปรางเมล็ดเรียว (slender) สวนขาวพันธุก่ําสุพรรณ 3437 แพร
ก่ําเปลือกขาว และก่ําไรสันปาตองมีรูปรางเมล็ดปานกลาง (intermediate)
5.1.2 น้ําหนักของเมล็ดขาวจะสัมพันธกับขนาด และรูปรางของเมล็ด เมล็ดขาวเปลือกที่มี
ความยาว ความกวาง และความหนามากจะมีน้ําหนักแหงตอ 100 เมล็ดมากดวย และจากผลที่ได
พบวาน้ําหนักของเมล็ดขาวเปลือกที่ใชในการทดลองทั้ง 8 สายพันธุมคี าอยูระหวาง 2.25-3.75 กรัม
ซึ่งขาวพันธุดขี องไทยที่รัฐบาลสงเสริมใหปลูกจะมีน้ําหนักเมล็ด 100 เมล็ดระหวาง 2.25-3.67 กรัม
ดังนั้นขาวที่ทาํ การวิจยั ทั้ง 8 สายพันธุนี้จึงถือเปนขาวพันธุดีมีน้ําหนักไดตามมาตรฐาน
น้ําหนักของเมล็ดขาวเปลือกสัมพันธกับน้ําหนักของเมล็ดขาวกลอง พบวาเมล็ด
ขาวเปลือกที่มนี ้ําหนักมากจะมีน้ําหนักของเมล็ดขาวกลองมากดวย เมล็ดขาวเปลือกพันธุ
ก่ําไรสันปาตองมีน้ําหนักมากที่สุด จึงมีน้ําหนักของเมล็ดขาวกลองที่มากที่สุด สวนเมล็ดขาวเปลือก
พันธุ 0023 ปทุมธานี ซึ่งมีน้ําหนักนอยที่สดุ จึงมีน้ําหนักของเมล็ดขาวกลองที่นอยทีส่ ุดดวย
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5.1.3 คุณภาพในการขัดสีขาวขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน พันธุขาว การปฏิบัติ
กอนและหลังการเก็บเกีย่ ว ความชื้นของขาวกอนการสี ซึ่งความชื้นของขาวเปลือกที่เหมาะสม
สําหรับการขัดสีประมาณรอยละ 12-14 การสีขาวที่มีความชื้นสูงหรือต่ําเกินไปจะทําใหเมล็ด
หักงาย นอกจากนี้ความกวาง และความหนาของเมล็ดขาวก็มีผลตอคุณภาพในการสีดวย พบวา
เมล็ดขาวที่มีความหนามากเมื่อนําไปขัดขาวแลวจะมีขาวหักในปริมาณที่นอยกวาเมล็ดขาวที่มี
ความหนานอย
5.1.4 ขาวเจาดําสุพรรณมีคาการดูดซับน้ํา อัตราการเพิ่มน้ําหนัก และอัตราการขยาย
ปริมาตรหลังการหุงตมนอยกวาขาวเหนียว และขาวที่มีปริมาณโปรตีนสูงจะมีแนวโนมการดูดซับ
น้ําสูง มีอัตราการเพิ่มน้ําหนัก และอัตราการขยายปริมาตรหลังการหุงตมนอยกวาขาวที่มีปริมาณ
โปรตีนต่ํากวา เมล็ดขาวที่มอี ัตราการเพิ่มน้ําหนักมากจะมีอัตราการขยายปริมาตรมากตามไปดวย
5.1.5 ขาวเหนียวดําพันธุก ่ําไรสันปาตองมีสวนเยื่อหุมเมล็ดที่หนากวาเมล็ดขาวพันธุ
อื่นๆ มีสีของแปงขาวเขมมากที่สุด และมีปริมาณแอนโธไซยานินสูงที่สุด นอกจากนี้ยังพบวาแปง
ขาวที่มีรงควัตถุที่มีคาความสวาง (L*) นอยจะมีปริมาณแอนโธไซยานินสูง และสําหรับแปง
ขาวเหนียวขาวจะไมมีรงควัตถุแอนโธไซยานิน แปงขาวที่มีรงควัตถุมีปริมาณโปรตีนโดยเฉลี่ยสูง
กวาแปงขาวเหนียวขาว ความสามารถในการตอตานการเกิดออกซิเดชันของแปงขาวมี
ความสัมพันธกับปริมาณแอนโธไซยานินที่สกัดได พบวาแปงขาวที่มปี ริมาณแอนโธไซยานินมาก
จะมีความสามารถในการตอตานการเกิดออกซิเดชันมากดวย
5.1.6 ขนาดอนุภาคของแปงขาวแบงออกเปน 2 กลุม คือกลุมที่มีอนุภาคขนาดเล็ก
(สวนใหญอยูใ นชวงประมาณ 20-40 ไมโครเมตร) และกลุมที่มีอนุภาคขนาดใหญ (สวนใหญอยู
ในชวงประมาณ 180-300 ไมโครเมตร)
5.1.7 แปงขาวเจาดําสุพรรณมีกําลังการพองตัวมากกวาแปงขาวเหนียว และแปงขาวที่มี
ปริมาณโปรตีนต่ําจะมีกําลังการพองตัวสูงกวาแปงขาวทีม่ ีปริมาณโปรตีนสูง
แปงขาวเจาดําสุพรรณเมื่อผานการใหความรอนสามารถละลายน้ําไดนอยกวาแปง
ขาวเหนียว สวนในกลุมของแปงขาวเหนียว พบวาแปงขาวเหนียวขาวมีรอยละการละลายนอยกวา
แปงขาวเหนียวดํา และแปงขาวที่มีปริมาณอะไมโลสสูงจะมีการละลายสูงดวย
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5.1.8 แปงขาวเจาดํามีปริมาณอะไมโลส ความหนืดสูงสุด ความหนืดต่ําสุด ความหนืด
สุดทาย การคืนตัวของแปง เวลาที่เริ่มเกิดความหนืด และอุณหภูมิที่เริม่ มีความหนืดเพิ่มขึ้นสูงกวา
แปงขาวเหนียว แปงขาวเหนียวดํามีคุณสมบัติการใหความหนืดนอยกวา และอุณหภูมิเริ่มเกิดความ
หนืดสูงกวาแปงขาวเหนียวขาว
5.2 สรุปผลการศึกษาความคงตัวของแอนโธไซยานินสกัด และแปงจากขาวเจาดําพันธุหอมนิล
5.2.1 ผลของพีเอช อุณหภูมิ และระยะเวลาในการเก็บรักษาตอความคงตัวของ
แอนโธไซยานินสกัดที่ไดจากแปงขาวเจาดําพันธุห อมนิล
พีเอชมีผลตอการเปลี่ยนสีของแอนโธไซยานิน โดยสารละลายแอนโธไซยานินจะมีสีแดง
เขมที่สุดในสภาวะที่เปนกรด และจะไมมสี ีในสภาวะที่เปนกรดออนและเปนกลาง (พีเอช 5 และ 7)
ในสภาวะที่เปนดางพีเอช 9 และ11 พบวาแอนโธไซยานินจะมีสีน้ําตาลแก และสลายตัวอยาง
รวดเร็วไดเปนสารละลายสีเหลืองออน โดยที่พีเอช 1 แอนโธไซยานินจะมีความเขมสี และมี
เสถียรภาพมากที่สุด
ระยะเวลา และอุณหภูมกิ ารเก็บรักษา มีผลตอความคงตัว และความเขมสีของ
แอนโธไซยานิน พบวาความเขมสีของแอนโธไซยานินจะลดลงหลังจากการเก็บเปนเวลา 60 วัน
ทั้งที่อุณหภูมิ 6 และ 30 องศาเซลเซียส โดยที่อุณหภูมิ 6 องศาเซลเซียส จะมีการเปลีย่ นแปลงชา
และนอยกวาทีอ่ ุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส แสดงใหเห็นวาแอนโธไซยานินจะมีความคงตัวมากกวา
เมื่อเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิต่ํา
5.2.2 ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาตอความคงตัวทางกายภาพของแปงจากขาวเจาดํา
พันธุหอมนิล
การศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพของแปงขาวหอมนิลที่บรรจุในถุงอะลูมิเนียมฟอยล เก็บ
รักษาที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 0-6 เดือน พบวาคาความสวาง (L*) เพิ่มขึ้น
เล็กนอย คาความเปนสีแดง (a*) และคาความเปนสีเหลือง (b*) มีแนวโนมไมเปลี่ยนแปลงตลอด
ระยะเวลา 6 เดือนของการเก็บรักษา คารอยละการละลายของแปงขาวหอมนิลมีแนวโนมลดลง
เล็กนอย แตไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) กําลังการพองตัวมีแนวโนมเริ่มลดลงใน
เดือนที่ 6 ของการเก็บรักษา และพบวาระยะเวลามีผลตอการเปลี่ยนแปลงความหนืดของแปง โดย
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ความหนืดสูงสุดจะเริ่มมีคาสูงขึ้นเมื่อเก็บไวนาน 3 เดือน คาความหนืดต่ําสุด คาความหนืดสุดทาย
คาการคืนตัว เวลา และอุณหภูมิที่เริ่มเกิดความหนืด มีคาเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเก็บรักษา
สําหรับการแตกหักมีคาลดลงในระหวางการเก็บรักษา
5.2.3 ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาตอความคงตัวทางเคมีของแปงจากขาวเจาดําพันธุ
หอมนิล
การศึกษาคุณลักษณะทางเคมีของแปงขาวหอมนิลที่บรรจุในถุงอะลูมิเนียมฟอยล เก็บรักษา
ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 0-6 เดือน พบวาปริมาณแอนโธไซยานิน และ
แคโรทีนอยดไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) ตลอดระยะเวลา 6 เดือน ความ
สามารถในการตอตานการเกิดออกซิเดชันเริ่มลดลง และมีคาทีบีเอเพิม่ ขึ้นในเดือนที่ 4 ระหวางการ
เก็บรักษา
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5.3 ขอเสนอแนะ
รงควัตถุหลักที่มีอยูในขาวที่มีสี คือแอนโธไซยานิน ซึ่งมีความสามารถในการตอตานการ
เกิดออกซิเดชัน จึงมีคุณประโยชนเชิงสุขภาพมากมาย ดังนั้นขาวที่มีรงควัตถุจึงมีศักยภาพสูงในการ
พัฒนาเพื่อใชในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ควรที่จะมีการพัฒนา และสงเสริมการนําขาวไทยที่
มีรงควัตถุในปริมาณสูงไปใชประโยชน นอกจากนี้การบริโภคขาวทีม่ ีรงควัตถุในรูปของขาวกลอง
จะทําใหไดรับคุณคาทางโภชนาการมากกวาขาวขาวที่ผานการขัดสี เนือ่ งจากในขาวกลองจะยังคงมี
จมูกขาว และเยื่อหุมเมล็ดขาว (รํา) อยูมาก ซึ่งเปนสวนทีม่ ีสารแอนติออกซิแดนทเปนองคประกอบ
ตามธรรมชาติอยูดวย เชน วิตามินอี และโอรีซานอล ดังนั้นเพื่อสุขภาพของผูบริโภคจึงควร
สนับสนุนใหประชาชนหันมาบริโภคขาวกลองที่มีรงควัตถุกันมากขึ้น
การวิจยั ในขัน้ ตอไปที่ควรศึกษาตอ คือทดสอบการนําแปงจากขาวสายพันธุไทยที่มี
รงควัตถุไปใชเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑอาหาร ทั้งอาหารไทย และอาหารระดับนานาชาติ เชน
นําแปงขาวที่มรี งควัตถุไปทดแทนแปงสาลีบางสวนในการทําเสนพาสตา เพื่อขยายขอบเขตการ
นําไปใชประโยชนใหกวางขวางมากขึ้น นอกจากนี้ควรจะมีการศึกษาถึงชนิดของแอนโธไซยานิน
ที่เปนองคประกอบในขาวทีม่ ีรงควัตถุวาเปนแอนโธไซยานินชนิดใดบาง และแตละชนิดมี
อัตราสวนมากนอยเทาไร โดยอาจใชเทคนิค High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
ในการแยกชนิด และหาปริมาณของแอนโธไซยานิน
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ภาคผนวก ก
การวิเคราะหคุณลักษณะทางกายภาพ
1. คุณลักษณะทางกายภาพของเมล็ดขาว
1.1 ขนาดความยาว ความกวาง และความหนาของเมล็ดขาวเปลือก และขาวกลอง
ใชขาวตัวอยางละ 10 เมล็ดโดยการสุม วัดโดยไมโครมิเตอร หนวยเปนมิลลิเมตร คิดคาเฉลี่ย และ
ประเมินหาขนาดรูปรางเมล็ดโดยในกรณีขาวกลองจะเทียบจาก USDA Standard ดังนี้
(USDA Scale)
ความยาว (มิลลิเมตร)
ยาวมาก (Very Long – VL)
มากกวา 7.50
ยาว (Long – L)
7.06 – 7.50
คอนขางยาว (Medium Long – ML)
6.61 – 7.059
ปานกลาง (Medium – M)
6.101 – 6.609
คอนขางสั้น (Medium short – MS)
5.51 – 6.10
สั้น (Short – S)
นอยกวา 5.50
รูปรางเมล็ดจําแนกตามอัตราสวนระหวางความยาวกับความกวางเปน 3 พวก
รูปรางเมล็ด (grain shape)
ความยาว/ความกวาง
เรียว (Slender – SL)
มากกวา 3.0 ขึ้นไป
ปานกลาง (Intermediate – I)
2.1 – 3.0
ปอม (Bold – B)
นอยกวา 2.0
1.2 น้ําหนักเมล็ด (test weight) นับเมล็ดสมบูรณ ตัวอยางละ 100 เมล็ด ชั่งน้ําหนักเปน
กรัม หาคาเฉลี่ย แลวแปลงเปนน้ําหนักที่ความชื้นรอยละ 14 ทํา 3 ซ้ํา
2. คุณภาพการขัดสี

ทําความสะอาดขาวเปลือกดวยเครื่องเปาลม (aspirator) จากนั้นชั่งขาวเปลือกสะอาด 125
กรัม กะเทาะเปลือกดวยเครื่องกะเทาะเปลือก แลวชั่งน้ําหนักขาวกลองที่ได คัดแยกตนขาวกลอง
ออกจากขาวกลองหัก ชั่งน้ําหนักตนขาวกลองที่ได ขัดขาวกลองดวยเครื่องขัดสีเมล็ดขาวเปนเวลา
1 นาที ชั่งน้ําหนักขาวสารทั้งหมดที่ได คัดแยกตนขาวสารออกจากขาวสารหัก และชั่งน้ําหนัก
ตนขาวสารที่ได คํานวณสิ่งตางๆ ดังนี้
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- รอยละของขาวกลอง
- รอยละของตนขาวกลอง
- รอยละของขาวสาร
- รอยละของตนขาวสาร
- รอยละของขาวสารหัก
- รอยละของแกลบ
- รอยละของรํา

= น้ําหนักขาวกลอง x 100
น้ําหนักขาวเปลือก
= น้ําหนักขาวกลองเต็มเมล็ด x 100
น้ําหนักขาวเปลือก
= น้ําหนักขาวสาร x 100
น้ําหนักขาวเปลือก
= น้ําหนักขาวสารเต็มเมล็ด x 100
น้ําหนักขาวเปลือก
= น้ําหนักขาวสารหัก x 100
น้ําหนักขาวเปลือก
= (น้ําหนักขาวเปลือก - น้ําหนักขาวกลอง) x 100
น้ําหนักขาวเปลือก
= (น้ําหนักขาวกลอง - น้ําหนักขาวสาร) x 100
น้ําหนักขาวเปลือก

3. คาสี
นําตัวอยางไปวัดคาสีดวยเครื่องวัดสี (colorimeter) โดยใช D65 10° เปนแหลงกําเนิดแสง
(illuminant) เพื่อหาคาความสวาง (L*) คาสีแดง (a*) และคาสีเหลือง (b*) โดยใชอปุ กรณเทียบ
มาตรฐาน (black and white reference) เปนตัวเทียบมาตรฐานคาสี ทําการทดลอง 3 ซ้ํา
4. การดูดซับน้ําของขาว (water uptake) (Noomhorm และคณะ, 1997)
นําตัวอยางขาวกลองประมาณ 20 กรัม (น้ําหนักแหง) แชในน้ํากลัน่ 100 มิลลิลิตร ใน
บีกเกอรขนาด 250 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 16 ชั่วโมง แลวสะเด็ดน้ําออกโดยการเทน้ํา
ผานกระชอน แลวกรองผานกระดาษกรอง Whatman เบอร 50 ตั้งทิ้งไว 20 นาที ชั่งน้ําหนักขาว
กลองที่ได นําไปคํานวณหารอยละการดูดซับน้ําเทียบกับน้ําหนักของขาวที่เริ่มทําการทดลอง
รอยละการดูดซับน้ํา = (น้ําหนักของขาวหลังการแชน้ํา – น้ําหนักของขาวกอนการแชน้ํา) x 100
น้ําหนักตัวอยางแหง
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5. คุณภาพการหุงตม (cooking volume) ของเมล็ดขาว
(ดัดแปลงจาก Daniels และคณะ, 1998)
ชั่งขาวกลองประมาณ 20 กรัม (น้ําหนักแหง) ใสในบีกเกอรขนาด 250 มิลลิลิตร เติม
น้ํากลั่นปริมาตร 200 มิลลิลิตร นําไปตมในอางน้ําควบคุมอุณหภูมิที่ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา
30 นาที แลวสะเด็ดน้ําออกโดยการเทน้ําผานกระชอน แลวกรองผานกระดาษกรอง Whatman เบอร
50 ตั้งทิ้งไว 20 นาทีใหเย็น ชัง่ น้ําหนักขาวสุกที่ได นําไปคํานวณในหนวยกรัมขาวสุก/กรัมขาวแหง
และหาปริมาตรขาวสุกโดยอาศัยหลักการแทนที่น้ํา นําไปคํานวณในหนวย มิลลิลิตร/กรัมขาวแหง
6. คุณลักษณะทางสัณฐานของเมล็ดขาวและอนุภาคแปงขาว
นําเมล็ดขาว หรือแปงขาวติดบน stab โดยใช carbon adhesive tab แลวนําไปเคลือบทอง
โดยการใช sputter coater โดยใชความดันภายในเครื่องต่าํ กวา 0.1 มิลลิบาร และใชระยะเวลาในการ
เคลือบประมาณ 160 วินาที จากนั้นนําไปถายภาพขยายโดยการใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบ
สองกราด (Scanning Electron Microscopy)
7. การวิเคราะหการกระจายของขนาดอนุภาคแปงขาว (particle size distribution)
เตรียมตัวอยางแปงขาวใหอยูใ นรูปของน้ําแปง จากนั้นนําน้ําแปงตัวอยางไปหาขนาด
อนุภาคโดยใชเครื่องวัดการกระเจิงแสงของเลเซอร (laser light scattering instrument) โดยการสุม
ตัวอยางในการวัด 2 ครั้ง ใน 1 ครั้งของการสุมตัวอยางเครื่องจะทําการวัดขนาด 2 รอบ จากนั้นหา
คาเฉลี่ยของผลที่ไดทั้งหมด
8. รอยละการละลายและกําลังการพองตัว (swelling power and solubility)
(กลาณรงค และ เกื้อกูล, 2543)
ชั่งตัวอยางแปง 0.5 กรัม (น้ําหนักแหง) ใสหลอดเหวี่ยงขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.5
เซนติเมตร ขนาด 50 มิลลิลิตร เติมน้ํากลั่นปริมาตร 15 มิลลิลิตร แชในอางน้ําควบคุมอุณหภูมิที่
85 องศาเซลเซียส เขยาตลอดเปนเวลา 30 นาที นําไปเหวี่ยงในเครื่องหมุนเหวี่ยง ความเร็ว 2,200
รอบตอนาที เปนเวลา 15 นาที ดูดน้ําตอนบนใสภาชนะอบแหงที่ทราบน้ําหนักแนนอนใหมากที่สุด
นําไปอบในตูอ บลมรอนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 8-10 ชั่วโมง จนไดน้ําหนักคงที่
ชั่งน้ําหนักเปนน้ําหนักสวนที่ละลายน้ํา สวนแปงเปยกในหลอดนํามาชั่งเปนน้ําหนักแปงที่พองตัว
แลว คํานวณรอยละการละลายและกําลังการพองตัว
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รอยละการละลาย =
กําลังการพองตัว

=

น้ําหนักสวนทีล่ ะลายน้ํา x 100
น้ําหนักตัวอยางแหง
น้ําหนักแปงทีพ่ องตัวแลว x 100
น้ําหนักตัวอยางแหง x (100-รอยละการละลาย)

9. พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงความหนืดโดยใชเครื่องวัดความหนืดอยางรวดเร็ว (Rapid
Visco Analyzer; RVA) (กลาณรงค และ เกื้อกูล, 2543)
ชั่งตัวอยางแปง 4 กรัม (น้ําหนักแหง) ใสลงในภาชนะอะลูมิเนียม เติมน้ํากลั่น 25 มิลลิลิตร
นํามาวิเคราะหดวยเครื่องวัดความหนืด (RVA) ตามโปรแกรม STD 1 ดังนี้
เวลาเริ่มตน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบ 960 รอบ/นาที
เวลา 10 วินาที อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบ 160 รอบ/นาที
เวลา 1 นาที อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบ 160 รอบ/นาที และเริ่มใหความรอน
เวลา 4 นาที 42 วินาที อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบ 160 รอบ/นาทีจนถึง
เวลา 7 นาที 12 วินาที อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบ 160 รอบ/นาทีและเริ่มให
ความเย็น
เวลา 11 นาที อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบ 160 รอบ/นาทีจนถึง
เวลา 13 นาที อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบ 160 รอบ/นาที
10. การหาชวงอุณหภูมิในการเกิดเจลาติไนเซชันโดยใชเครื่อง Differential Scanning
Calorimetry (DSC) (กลาณรงค และ เกื้อกูล, 2543)
ชั่งตัวอยางแปงประมาณ 3.5 มิลลิกรัม (น้ําหนักแหง) เติมน้ํารอยละ 70 ของน้ําหนักทัง้ หมด
โดยใชเข็มฉีดยาขนาดเล็ก (microsyringe) ใสลงในภาชนะอลูมิเนียม (DSC pan) ปดฝาแลวตั้งทิ้งไว
ที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 2 ชั่วโมง นําเขาเครื่อง Differential Scanning Calorimetry (DSC) โดยใช
อุณหภูมิเริ่มตนที่ 30 องศาเซลเซียสคงไว 5 นาที แลวจึงเพิ่มอุณหภูมิจนถึง 120 องศาเซลเซียส โดย
ใชอัตราเร็ว 10 องศาเซลเซียสตอนาที คํานวณหาคาอุณหภูมิเจลาติไนเซชัน (Tg; องศาเซลเซียส)
และคาเอนทาลป (∆Hgelatinization; J/g)
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ภาคผนวก ข
การวิเคราะหคุณลักษณะทางเคมี
1. ปริมาณความชื้น (AOAC, 1990)
ชั่งตัวอยางประมาณ 2 กรัม ใหไดน้ําหนักแนนอนในภาชนะอะลูมิเนียมมีฝาปดที่ผาน
การอบจนน้ําหนักคงที่ นําไปอบในตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 130 ± 3 องศาเซลเซียส ประมาณ 8-10
ชั่วโมง ทิ้งใหเย็นในโถดูดความชื้น แลวชัง่ น้ําหนัก ทําการอบซ้ําอีก 1 ชั่วโมง หรือจนไดน้ําหนัก
คงที่ คํานวณปริมาณความชืน้ โดยน้ําหนักเปยก (wet basis) จาก
รอยละความชืน้ = (น้ําหนักตัวอยางกอนอบ - น้ําหนักตัวอยางหลังอบ) x 100
น้ําหนักตัวอยางกอนอบ
คํานวณน้ําหนักแหงจาก
รอยละความชืน้ (โดยน้ําหนักแหง) = รอยละความชืน้ โดยน้ําหนักเปยก x 100
(100 – รอยละความชื้นโดยน้ําหนักเปยก)
2. ปริมาณโปรตีน (AOAC, 1990)
ชั่งตัวอยางแปงที่ทราบน้ําหนักแนนอนประมาณ 1.5 กรัม (น้ําหนักแหง) บนกระดาษกรอง
Whatman เบอร 42 พับกระดาษใหตัวอยางอยูขางใน ใสลงไปในขวดเคดาลขนาด 250 มิลลิลิตร
เติมโปแตสเซียมซัลเฟต 10 กรัม และคอปเปอรซัลเฟต 0.5 กรัม เติมกรดซัลฟูริกเขมขน 25
มิลลิลิตร ใสเม็ดแกวกันกระแทก (glass bead) 2-3 เม็ด แลวนําไปยอยโดยใชเครื่องยอยโปรตีนในตู
ควัน ชวงแรกใชอุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที แลวจึงปรับอุณหภูมิสูงขึ้นเมื่อหมดฟอง
แลวเปน 380 องศาเซลเซียส ยอยจนสารละลายใสมีสีเหลืองออนหรือไมมีสี ตั้งทิ้งไวจนเย็นจึงเติม
น้ํากลั่น 200 มิลลิลิตร เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขนรอยละ 50 ปริมาตร 70 มิลลิลิตร
นําไปประกอบเขากับเครื่องกลั่น ใหปลายของเครื่องควบแนนอยูในสารละลายกรดบอริกเขมขน
รอยละ 4 ปริมาตร 25 มิลลิลิตร และอินดิเคเตอร 3 หยด กลั่นแอมโมเนียลงในขวดจนไดสารละลาย
ในขวดประมาณ 200 มิลลิลิตร นําสิ่งที่กลั่นไดไปไทเทรตกับกรดไฮโดรคลอริกเขมขน 0.1
นอรมอล (ที่ผานการเทียบมาตรฐานดวยสารละลายไดโซเดียมเตตระบอเรตเดคะไฮเดรต) จนได
สารละลายสีชมพู และทําแบลงคเชนเดียวกับตัวอยาง คํานวณหาปริมาณโปรตีน
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รอยละโปรตีน = (A-B) (M) (1.4007) (5.95)
W
A = ปริมาตร (มิลลิลิตร) ของสารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริกที่ใชไทเทรตกับ
ตัวอยาง
B = ปริมาตร (มิลลิลิตร) ของสารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริกที่ใชไทเทรตกับ
แบลงค
M = ความเขมขน (โมลาร) ของสารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริก
W = น้ําหนักตัวอยางเปนกรัม (น้ําหนักแหง)
3. ปริมาณไขมัน (AOAC, 1990)
ชั่งตัวอยางที่ผา นการอบแหงจนน้ําหนักคงที่ประมาณ 2 กรัม ใสลงในทิมเบิล (thimble)
นํามาสกัดไขมันดวยปโตรเลียมอีเธอรเปนเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ดวย Soxtec apparatus นําไป
ระเหยปโตรเลียมอีเธอรออกจากไขมันที่สกัดได นําถวยรองรับซึ่งมีไขมันไปอบที่อณ
ุ หภูมิ
60 องศาเซลเซียส 30 นาที ทิง้ ใหเย็นในโถดูดความชืน้ ชัง่ น้ําหนัก คํานวณหาปริมาณไขมันที่สกัด
ไดคิดเปนรอยละ
รอยละไขมัน =

น้ําหนักไขมัน
x 100
น้ําหนักตัวอยางเปนกรัม (น้ําหนักแหง)

4. ปริมาณเถา (AOAC, 1990)
ชั่งตัวอยางแปงที่ทราบน้ําหนักแนนอนประมาณ 2 กรัม (น้ําหนักแหง) ใสในถวย
กระเบื้อง (crucible) นําไปเผาจนหมดควัน เขาเตาเผาที่อุณหภูมิ 550 - 600 องศาเซลเซียส ประมาณ
2 ชั่วโมง หรือจนมีสีขาว–เทา ทิ้งใหเย็นในโถดูดความชืน้ ชั่งน้ําหนัก คํานวณปริมาณเถาเปนรอยละ
รอยละเถา = (น้ําหนักตัวอยาง + ถวยกระเบื้อง (หลังเผา)) – น้ําหนักถวยกระเบื้อง x 100
น้ําหนักตัวอยางเปนกรัม (น้ําหนักแหง)
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5. ปริมาณคารโบไฮเดรต (AOAC, 1990)
หาปริมาณคารโบไฮเดรตโดยใชผลตาง คํานวณโดย
รอยละคารโบไฮเดรต = 100-รอยละโปรตีน-รอยละไขมัน-รอยละเถา
6. ปริมาณอะไมโลส (Juliano, 1971)
6.1 การเตรียมสารละลายมาตรฐานอะไมโลส
ชั่งโปเตโตอะไมโลสบริสุทธิ์ 0.040 กรัม ใสในขวดวัดปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร เติม
เอทานอลรอยละ 95 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร เขยาเบาๆ อยาใหอะไมโลสเกาะผนังขวด เติมสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน 1 โมลาร 9 มิลลิลิตร ใสแทงแมเหล็กลงไปในขวดวัดปริมาตรเพื่อกวน
บนแทนใหความรอนนาน 10 นาที นําแทงแมเหล็กออก และลางสวนทีต่ ิดมาใหกลับลงไปในขวด
ดวยน้ํากลั่น เติมน้ํากลั่นปรับปริมาตรใหได 100 มิลลิลิตร เขยาใหสารละลายเขากันดี
6.2 การเตรียมตัวอยาง
มีวิธีการเชนเดียวกับการเตรียมสารละลายมาตรฐานอะไมโลส ยกเวนแตชั่งตัวอยางแปง
0.1000 กรัม (น้ําหนักแหง) แทนโปเตโตอะไมโลสบริสุทธิ์
6.3 การวิเคราะหตวั อยาง
ปเปตสารละลายจากขอ 6.2 ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 100
มิลลิลิตร เติมน้ํากลั่นประมาณ 70 มิลลิลิตร ปเปตกรดอะซีติกเขมขน 1 โมลาร 1 มิลลิลิตร และ
ปเปตสารละลายไอโอดีน (เตรียมโดยละลายไอโอดีน 0.2 กรัม และโปแตสเซียมไอโอไดด 2.0 กรัม
ในน้ํากลัน่ 100 มิลลิลิตร) 2 มิลลิลิตร เติมน้ํากลั่นปรับปริมาตรใหได 100 มิลลิลิตร เขยาและตั้งทิ้ง
ไว 20 นาที และทําเชนเดียวกันอีกแตไมใสสารตัวอยางเพือ่ ใชเปนแบลงค วัดคาการดูดกลืนแสง
ของสารละลายที่ความยาวคลื่น 620 นาโนเมตร โดยปรับคาสารละลายแบลงคใหเทากับ 0
6.4 การเตรียมกราฟมาตรฐาน
ปเปตสารละลายมาตรฐานจากขอ 6.1 ปริมาตร 1, 2, 3, 4 และ 5 มิลลิลิตร ใสขวดวัด
ปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร เติมน้ํากลั่นประมาณ 70 มิลลิลิตร ปเปตกรดอะซีติกเขมขน 1 โมลาร
ปริมาตร 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 และ 1.0 มิลลิลิตร ใสลงในขวดวัดปริมาตรที่มีสารละลายมาตรฐาน
ตามลําดับ และปเปตสารละลายไอโอดีนเขมขนรอยละ 0.2 (น้ําหนัก/ปริมาตร) 2 มิลลิลิตร เติมน้ํา
กลั่นปรับปริมาตรใหได 100 มิลลิลิตร และเขยาใหสารละลายเขากันดี วัดคาการดูดกลืนแสงของ
สารละลายมาตรฐานที่ความยาวคลื่น 620 นาโนเมตร และเขียนกราฟระหวางปริมาณอะไมโลส
(กรัม/แปงขาว 100 กรัม หรือคิดเปนรอยละ 8, 16, 24, 32 และ 40) กับคาการดูดกลืนแสง
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6.5 การเปลี่ยนคาการดูดกลืนแสงเปนปริมาณอะไมโลส
นําคาการดูดกลืนแสงที่ปริมาณตัวอยาง 0.1000 กรัมของแตละตัวอยาง เทียบกับกราฟ
มาตรฐานแลวอานคาเปนรอยละของอะไมโลส/แปงขาว 100 กรัม
7. ปริมาณแอนโธไซยานิน (Nollet, 1996)
ชั่งตัวอยางแปง 0.5 กรัม (น้ําหนักแหง) สกัดดวยสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเขมขน
รอยละ 0.1 ในเมทานอล 15 มิลลิลิตร โดยการกวนสกัดนาน 30 นาที ที่อุณหภูมิหอง นําไปกรอง
แยกตะกอนออกจากของเหลวโดยใชกระดาษกรอง Whatman เบอร 1 นําตะกอนที่ไดไปกวนสกัด
ดวยสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเขมขนรอยละ 0.1 ในเมทานอล 15 มิลลิลิตรอีก 2 ครั้ง นําของ
เหลวที่กรองไดทั้งหมดรวมกันแลวปรับปริมาตรของเหลวที่สกัดไดเปน 50 มิลลิลิตร นําไปวัดคา
การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 530 นาโนเมตร แลวคํานวณปริมาณแอนโธไซยานินในรูปของ
มิลลิกรัม cyanidin-3-glucoside/100 กรัม (น้ําหนักแหง) โดยใช
- คา molar extinction coefficient ของ cyanidin-3-glucoside = 29,600
- Molecular weight ของ cyanidin-3-glucoside = 449.2
8. ปริมาณแคโรทีนอยด (ดัดแปลงจาก Kuti, 2004)
ชั่งตัวอยางแปง 2 กรัม (น้ําหนักแหง) สกัดดวยสารละลายผสมของเฮกเซน อะซีโตน และ
เอทานอล (อัตราสวน 50: 25: 25 โดยปริมาตร) 15 มิลลิลิตร โดยการกวนสกัดนาน 30 นาที ที่
อุณหภูมิหอง นําไปกรองแยกตะกอนออกจากของเหลวโดยใชกระดาษกรอง Whatman เบอร 1 นํา
ตะกอนทีไ่ ดไปกวนสกัดดวยสารละลายผสมดังกลาวอีก 2 ครั้ง นําของเหลวที่กรองไดทั้งหมด
รวมกันแลวปรับปริมาตรของเหลวที่สกัดไดเปน 50 มิลลิลิตร นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความ
ยาว คลื่น 450 นาโนเมตร แลวคํานวณปริมาณแคโรทีนอยดในรูปของ มิลลิกรัม β-carotene/100
กรัม (น้ําหนักแหง) โดยใช
- คา molar extinction coefficient ของ β-carotene = 2,505
- Molecular weight ของ β-carotene = 536.9
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9. ความสามารถในการตอตานการเกิดออกซิเดชัน
9.1 การเตรียมตัวอยาง (ดัดแปลงจาก Miliauskas และคณะ, 2004)
นําตัวอยางแปง 1 กรัม (น้ําหนักแหง) มาสกัดดวยเมทานอล 50 มิลลิลิตร โดยกวนตลอด
เปนเวลา 2 ชัว่ โมง แลวนําไปกรองแปงออกโดยใชเครื่องกรอง จากนัน้ นําแปงที่ไดไปสกัดดวย
เมทานอล 50 มิลลิลิตรอีกครั้ง นําสวนที่สกัดไดไประเหยเมทานอลออกดวยเครื่องระเหยให
กลายเปนไอ (rotary evaporator) ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส (ความเร็วรอบ 80 รอบตอนาที ความ
ดัน 70 มิลลิบาร) นาน 20 นาที นําสารสกัดที่ไดไปอบใหแหงที่อณ
ุ หภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน
1 ชั่วโมง แลวนํา 0.025 กรัมของสารสกัดไปละลายในเมทานอล 10 มิลลิลิตร
9.2 การเตรียมอนุมูล ABTS (ABTS radical cation; ABTS•+)
(ดัดแปลงจาก Re และคณะ, 1999)
อนุมูล ABTS เกิดจากปฏิกิรยิ าออกซิเดชันของ ABTS กับโปแตสเซียมเปอรซัลเฟต โดยนํา
สารละลาย ABTS เขมขน 7 มิลลิโมลาร ผสมกับสารละลายโปแตสเซียมเปอรซัลเฟตเขมขน
2.45 มิลลิโมลาร เก็บในที่มดื ที่อุณหภูมิหอ ง เปนเวลา 12-16 ชั่วโมง
9.3 การวัดการตอตานการเกิดออกซิเดชัน (ดัดแปลงจาก Re และคณะ, 1999)
นําสารละลาย ABTS•+ ในขอ 9.2 มาเจือจางดวยเมทานอลใหมีคาการดูดกลืนแสงเปน
0.70 ± 0.02 ที่ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร ปเปตสารละลาย ABTS•+ ที่เจือจางแลว 4 มิลลิลิตร
ผสมกับสารตัวอยางในขอ 9.1 ปริมาตร 40 ไมโครลิตร ทิ้งไว 6 นาที แลวนําไปวัดคาการดูดกลืน
แสงที่ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร บันทึกคาการดูดกลืนแสง และทําเชนเดียวกันอีกแตใช
เมทานอล 40 ไมโครลิตร แทนสารตัวอยางเพื่อใชเปนแบลงค สารมาตรฐาน (6-hydroxy-2,5,7,8tetramethylchroman-2-carboxylic acid; Trolox) สําหรับเปรียบเทียบความสามารถในการตอตาน
การเกิดออกซิเดชัน ทําการวัดโดยวิธีการเชนเดียวกับการวัดสารตัวอยาง โดยใชสารมาตรฐาน
Trolox เขมขน 1 มิลลิโมลาร คํานวณรอยละการยับยั้งการเกิดสีของสารตัวอยาง และสารมาตรฐาน
Trolox
% การยับยั้งการเกิดสี = คาการดูดกลืนแสงของแบลงค – คาการดูดกลืนแสงของตัวอยาง x 100
คาการดูดกลืนแสงของแบลงค
จากคารอยละการยับยั้งการเกิดสี จึงสามารถคํานวณหาปริมาณเทียบเทาสารมาตรฐาน
Trolox ของสารตัวอยาง ซึ่งคือคา TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity; mmol/g) ได
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10. คาทีบีเอ (TBA) (ดัดแปลงจาก ลินดา, 2537; Woods และ Aurand, 1977)
ชั่งตัวอยางแปง 10 กรัม (น้ําหนักแหง) ใสในบีกเกอรขนาด 100 มิลลิลิตร เติมน้ํากลัน่
30 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันแลวปเปตมา 2 มิลลิลิตร เติมสารละลายกรดเอธิลีนไดเอมีนเตตระอะซีติก (EDTA) เขมขนรอยละ 20 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร เติมสารละลายกันหืน (บิวทิลเลตไฮดรอก
ซีอะนิโซล (BHA) 0.3 กรัม ในโปรไพลีนไกลคอล (PG) 5.4 กรัม ผสมกับบิวทิลเลตไฮดรอกซี
โทลูอีน (BHT) 0.3 กรัม ในทวีน 20 (Tween 20) 4.0 กรัมที่อุนแลว) จํานวน 3 หยด เติมสารละลาย
กรดไทโอบาบิทูริก (TBA) (กรดไทโอบาบิทูริก 1 กรัมในโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน 0.1 นอรมอล
100 มิลลิลิตร) 3 มิลลิลิตร เติมสารละลายกรดไตรคลอโรอะซีติก (TCA) และไฮโดรคลอริก (HCl)
(TCA: HCl: น้าํ = 50: 30: 20) 17 มิลลิลิตร พนกาซไนโตรเจนแลวปดฝาใหแนน เตรียมแบลงคโดย
ใชโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน 0.1 นอรมอล ที่ไมไดผสมกรดไทโอบาบิทูริก และเติมสารละลาย
เชนเดียวกับวิธีที่กลาวมา นําไปตมในน้ําเดือด เปนเวลา 30 นาที ทําใหเย็นที่อณ
ุ หภูมหิ อง ปเปต
สารละลายตัวอยางมา 15 มิลลิลิตร ใสลงในหลอดหมุนเหวีย่ ง เติมคลอโรฟอรม 5 มิลลิลิตร ผสมให
เขากันดวยเครื่องผสมวอรเทค แลวเหวี่ยงในเครื่องหมุนเหวีย่ งที่ความเร็ว 3,000 รอบตอนาที เปน
เวลา 10 นาที คอยๆ รินของเหลวจากสวนบนไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 535 นาโน
เมตร คํานวณคาทีบีเอ โดยคาทีบีเอ (TBA No.) หมายถึง จํานวนมิลลิกรัมของมาโลแนลดีไฮดตอ
ตัวอยาง 1 กิโลกรัม มีคาเทากับ คาการดูดกลืนแสงของตัวอยาง 1 กรัม (ในสารละลาย 100
มิลลิลิตร) คูณดวยแฟคเตอร 4.6

148

ภาคผนวก ค
ความหมายและลักษณะของขาว
ขาว (rice) หมายถึง ขาวเจาและขาวเหนียว (Oryza sativa L.) ไมวาจะอยูใ นรูปใด
(กระทรวงพาณิชย, 2544) ปราณีต (2531) ใหความหมายของขาววาเปนเมล็ดขาวที่สเี อาเปลือกออก
แลว รวมตลอดถึงขาวกลอง ขาวขาว ขาวเหนียว และขาวนึ่ง ทั้งที่เปนขาวเต็มเมล็ด ตนขาว ขาวหัก
ใหญ ขาวหัก และปลายขาว
ขาวเปลือก (paddy) หมายถึง ขาวที่ยังไมผา นการกะเทาะเอาเปลือกออก (กระทรวงพาณิชย,
2544)
ขาวกลอง (cargo rice, loonzain rice, brown rice, husked rice) หมายถึง ขาวที่ผานการ
กะเทาะเอาเปลือกออกเทานัน้ (กระทรวงพาณิชย, 2544) ปราณีต (2531) ใหความหมายของขาว
กลองวาเปนขาวที่ไดจากการสีขาวเปลือกเจา ขาวเปลือกเหนียว เพื่อเอาเปลือกออกเทานั้น ทั้งที่เปน
ขาวเต็มเมล็ด ตนขาว ขาวหักใหญ ขาวหัก และปลายขาว ศิริวรรณ (2545) ใหความหมายของขาว
กลองวาเปนขาวที่สีหรือตําแคพอเปลือกนอก (แกลบ) หลุด แตคงมีเยื่อหุมเมล็ดขาว (รํา) และจมูก
ขาวอยู มีคุณคาทางโภชนาการสูง (สมัยกอนมีขาวตํา ขาวซอมมือ ซึ่งมีคุณคาใกลเคียงกัน ไดจาก
การนําขาวมาตําดวยครกกระเดื่อง)
ขาวขาว (white rice) หมายถึง ขาวที่ไดจากการนําขาวกลองเจาไปขัดเอารําออกแลว
(กระทรวงพาณิชย, 2544) ปราณีต (2531) ใหความหมายของขาวขาววาเปนขาวที่ไดจากการสี
ขาวเปลือกเจา โดยสีเปลือกออกและขัดรําออกจนมีสีขาว ทั้งที่เปนขาวเต็มเมล็ด ตนขาว
ขาวหักใหญ ขาวหัก และปลายขาว
ขาวเหนียวขาว (white glutinous rice) หมายถึง ขาวที่ไดจากการนําขาวกลองเหนียวไปขัด
เอารําออกแลว (กระทรวงพาณิชย, 2544) ปราณีต (2531) ใหความหมายของขาวเหนียวขาววาเปน
ขาวที่ไดจากการสีขาวเปลือกเหนียว โดยสีเปลือกออกและขัดรําออกจนมีสีขาว ทั้งทีเ่ ปนขาวเต็ม
เมล็ด ตนขาว ขาวหักใหญ ขาวหัก และปลายขาว
ขาวนึ่ง (boiled rice) หมายถึง ขาวที่ไดจากการสีขาวเปลือกเจาที่ผานการแชน้ํา และอบดวย
ความรอน แลวทําใหแหงกอนทําการสี ถาสีโดยการขัดรําออกหมด เรียกวา ขาวนึ่ง หากสีโดยเอา
เปลือกออกเทานั้น เรียกวา ขาวนึ่งกลอง (cargo boiled rice) (ปราณีต, 2531)
ขาวเมล็ดทองไข (chalky kernels) หมายถึง เมล็ดขาวเจาที่เปนสีขาวขุน เหมือนชอลคมีเนื้อ
ที่ตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไปของเนื้อที่เมล็ดขาว (กระทรวงพาณิชย, 2544)
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ขาวเมล็ดเสีย (damaged kernels) หมายถึง เมล็ดขาวที่เสียอยางเห็นไดชดั แจงดวยตาเปลาซึ่ง
เกิดจากความชื้น ความรอน เชื้อรา แมลงหรืออื่นๆ (กระทรวงพาณิชย, 2544)
ขาวเมล็ดลีบ (undeveloped kernels) หมายถึง เมล็ดขาวที่ไมเจริญเติบโตตามธรรมดาที่ควร
จะเปน มีลกั ษณะแฟบ แบน (กระทรวงพาณิชย, 2544)
ขาวเมล็ดออน (immature kernels) หมายถึง เมล็ดขาวที่มีสีเขียวออนไดจากขาวเปลือกที่ยัง
ไมแก (กระทรวงพาณิชย, 2544)
ระดับการสี (milling degree) หมายถึง ระดับของการขัดสีขาว (กระทรวงพาณิชย, 2544)
ขนาดของเมล็ดขาว (sizes of rice) แบงออกเปน 5 ขนาด ไดแก
ขาวเต็มเมล็ด (whole kernels) หมายถึง เมล็ดขาวที่อยูใ นสภาพเต็มเมล็ดไมมีสวนใดหัก
และใหรวมถึงเมล็ดขาวที่มีความยาวตั้งแต 9 สวนขึ้นไป (กระทรวงพาณิชย, 2544)
ตนขาว (head rice) หมายถึง เมล็ดขาวหักทีม่ ีความยาวมากกวาขาวหัก แตไมถึงความยาว
ของขาวเต็มเมล็ด และใหรวมถึงเมล็ดขาวแตกเปนซีกทีม่ ีเนื้อที่เหลืออยูตั้งแตรอยละ 80 ของเมล็ด
(กระทรวงพาณิชย, 2544) ปราณีต (2531) ใหความหมายของตนขาววาเปนเมล็ดขาวทีบ่ างสวนจะ
เปนหัวหรือทาย หรือทั้งหัวและทายของเมล็ดขาวไดหัก และมีความยาวเหลืออยูตั้งแต 8 สวนขึ้นไป
ตามมาตรฐานของชนิดขาวที่กําหนดไว
ขาวหักใหญ (big brokens) หมายถึง เมล็ดขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 5 สวนขึ้นไปของขาว
เต็มเมล็ด ตามมาตรฐานของชนิดขาวทีก่ ําหนดไว แตไมถึงความยาวของตนขาว (ปราณีต, 2531)
ขาวหัก (brokens) หมายถึง เมล็ดขาวหักทีม่ ีความยาวตั้งแต 2.5 สวนขึน้ ไป แตไมถึงความ
ยาวของตนขาว และใหรวมถึงเมล็ดขาวแตกเปนซีกที่มีเนื้อที่เหลืออยูไมถึงรอยละ 80 ของเมล็ด
(กระทรวงพาณิชย, 2544) ปราณีต (2531) ใหความหมายของขาวหักวาเปนเมล็ดขาวหักที่มีความ
ยาวตั้งแต 2.5 สวนขึ้นไปของขาวเต็มเมล็ด ตามมาตรฐานของชนิดขาวที่กําหนดไว แตไมถึงความ
ยาวของขาวหักใหญ
ปลายขาว (small brokens) หมายถึง เมล็ดขาวหักทีม่ ีความยาวต่ํากวา 2.5 สวนของขาวเต็ม
เมล็ด และมีขนาดตามมาตรฐานของชนิดปลายขาวที่กําหนดไว (ปราณีต, 2531)
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ลักษณะของขาวบางพันธุที่ใชในการวิจัย
กข 6
เปนขาวเหนียวตนสูงที่ไวตอชวงแสง ซึ่งปรับปรุงพันธุโดยการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางกรรมพันธุ โดยใชรังสีแกมมาขนาด 20 กิโลแรด อาบเมล็ดพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 แลวนํามา
ปลูกคัดเลือกที่สถานีทดลองขาวบางเขน และสถานีทดลองขาวพิมาย จากการคัดเลือกไดขาวเหนียว
หลายสายพันธุดวยกัน แตสายพันธุที่ใหผลผลิตสูงที่สุดคือ ขาวดอกมะลิ 105 65 จี 2 ยู-68-254
คณะกรรมการพิจารณาพันธุใหใชขยายพันธุเปนพันธุขาว กข 6 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2520 ขาว
พันธุนี้เปนพันธุที่มีผลผลิตสูง ผลผลิตโดยเฉลี่ยสูงกวาพันธุขาวเหนียวสันปาตองประมาณรอยละ 5
มีลักษณะลําตนเตี้ยกวาพันธุเหนียวสันปาตองเล็กนอย เมล็ดขาวเปลือกสีเหลืองยาว เปนขาวพันธุ
กข ชนิดขาวเหนียวที่นยิ มปลูกมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับ กข อื่นๆ ที่เปนขาวเหนียวดวยกัน
(ปราณีต, 2531)
อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ
21
พฤศจิกายน
ระยะพักตัวของเมล็ด ประมาณ
36
วัน
เมล็ดขาวกลอง
ยาว
7.23 มิลลิเมตร
กวาง
2.28 มิลลิเมตร
หนา
1.77 มิลลิเมตร
ความสูง ประมาณ
154 เซนติเมตร
ผลผลิต ประมาณ
666 กิโลกรัม/ไร
ลักษณะดี (ศูนยวิจยั ขาวพัทลุง, 2534)
1. ทนแลงไดดพี อสมควร ทําใหผลผลิตไมลดในฤดูการทํานาที่ฝนทิ้งชวง
2. คุณภาพการขัดสีดี และคุณภาพการหุงตมดีมากไดขาวสุกที่ออนนิ่ม มีกลิ่นหอม
3. ลําตนแข็ง ไมลมงาย
4. ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดี
5. ลักษณะตนสูง เหมาะกับสภาพนาลุม
6. การแตกกออยูใ นเกณฑดี
7. รวงยาว ลักษณะเมล็ดยาว
8. ใหผลผลิตสูง
9. ตานทานโรคใบจุดสีน้ําตาล
10. เก็บเกีย่ วงาย นวดงาย
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ลักษณะเสีย (ศูนยวจิ ัยขาวพัทลุง, 2534)
1. เปนพันธุที่ปลูกไดเฉพาะฤดูนาป
2. เนื่องจากขาวพันธุนี้กําเนิดมาจากขาวเจา เมื่อปลูกนานๆ ไปจะกลายพันธุเปนขาวเจาได
งาย
3. ไมตานทานโรคขอบใบแหง
4. ไมตานทานเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
เหนียวสันปาตอง
เปนขาวเหนียว นายมณี เชื้อวิโรจน เจาหนาที่วิชาการสถานีทดลองขาวสันปาตองเปนผู
คัดเลือก ไดจากขาวเจาสายพันธุเหลืองใหญ 10-137-1 ซึ่งไดกลายพันธุเ ปนขาวเหนียว แลวนํามา
ปลูกคัดเลือกสายพันธุใหมอกี ครั้งหนึ่ง คณะกรรมการพิจารณาพันธุใหใชขยายพันธุไดเมื่อวันที่
6 พฤษภาคม 2505 เปนพันธุข าวนาปที่แนะนําสําหรับภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ปราณีต, 2531) เปนพันธุขาวเหนียวที่มีตน สูง ทรงกอแผเล็กนอย ฟางคอนขางออน เมล็ดมีรูปราง
เรียว ลักษณะขาวหุงสุกจะนุม และมีรอยละอะไมโลสนอยมาก (กรมสงเสริมการเกษตร, 2531)
ปลูกไดในที่ลมุ ทั่วไปที่มีระดับน้ําลึกไมเกิน 80 เซนติเมตร เมล็ดขาวเปลือกมีสีเหลือง (ศูนยวิจยั ขาว
พัทลุง, 2534)
อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ
26
พฤศจิกายน
ระยะพักตัวของเมล็ด ประมาณ
5
สัปดาห
เมล็ดขาวกลอง
ยาว
7.2 มิลลิเมตร
กวาง
2.1 มิลลิเมตร
หนา
1.3 มิลลิเมตร
ความสูง ประมาณ
150 เซนติเมตร
ผลผลิต ประมาณ
526 กิโลกรัม/ไร
ลักษณะดี (ศูนยวจิ ัยขาวพัทลุง, 2534)
1. เหมาะกับสภาพนาลุม อายุเก็บเกี่ยวปานกลาง
2. ใหผลผลิตดี รวงยาว เมล็ดไดมาตรฐาน
3. คุณภาพการหุงตมไดขาวที่ออ นนุม ชาวนาภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชอบบริโภค จึงนิยมปลูกกันมาก
4. ตนคอนขางแข็งถาไมปลอยใหสุกงอม ตนสูง เก็บเกี่ยวไดงาย นวดงาย
5. น้ําหนักเมล็ดดี จําหนายไดราคาดี
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6. คุณภาพการขัดสีดี
7. ตานทานโรคใบจุดสีน้ําตาล และคอนขางตานทานโรคไหม
8. ทนกับสภาพดินเค็ม
ลักษณะเสีย (ศูนยวจิ ัยขาวพัทลุง, 2534)
1. เปนขาวไวแสง ปลูกไดเฉพาะฤดูนาปเทานัน้
2. ตอบสนองตอการใชปุยนอย
3. ไมตานทานโรคขอบใบแหง โรคใบสีสม
4. ไมตานทานเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
5. กลายพันธุเปนขาวเจาไดงาย
ขาวหอมนิล
เปนขาวที่ไดรับการคัดเลือกจนไดขาวที่มีเมล็ดเรียวยาว สีมวงเขม ขาวกลองเมื่อหุงสุกมี
ความนุมเหนียว หอม ขณะทีข่ าวสารหุงสุกมีสีมวงออน นุม และมีกลิ่นหอมเชนกัน คุณสมบัติที่
สําคัญคือ ขาวกลองมีโปรตีนสูงถึงรอยละ 12.5 ประกอบดวยวิตามินบี 1 บี 2 และบีรวม วิตามินอี
ธาตุเหล็ก สังกะสี ทองแดง แคลเซียม โปแตสเซียม (โดยเฉพาะธาตุเหล็กสูงกวาขาวกลองทั่วไป 30
เทา และธาตุเหล็กที่มีอยูในขาวหอมนิลนีอ้ ยูในรูปที่ถูกดูดซึมในรางกายไดงาย มีแอนโธไซยานิน
ซึ่งมีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระ (antioxidant) และเสนใยอาหาร (fiber) สูงกวาขาวกลอง
ทั่วไป แตมีคารโบไฮเดรตต่ํา (ขอมูลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย
ไบโอเทค)
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยู

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2545

นางสาวสุพิศา สมโต
60/130 หมู 6 ถนนประชารวมใจ แขวงทรายกองดินใต
เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท 0-2543-7698

สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ ม)
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ศึกษาตอระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2545-2546 ผูชวยอาจารย ประจําภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
การเสนอผลงาน
พฤษภาคม 2547 เสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอรในการประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร
ครั้งที่ 6 งาน THAIFEX & HALFEX 2004 in Conjunction with World of
Food-Powered by ANUGA ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี, กรุงเทพฯ.
สิงหาคม 2547 เสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว, เชียงใหม.

