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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสภาวะเร่งความเก่าของข้าวพันธุ์ท้องถิ่น ด้วยวิธีอบลมร้อน
โดยใช้ข้าว 4 สายพั น ธุ์ (ข้าวจิ๊บ หอมมะลิแดง เหลืองประทิว และขาวตาแห้ ง) และเปรียบเที ยบ
คุณสมบัติด้านเคมีกายภาพและลักษณะเนื้อสัมผัสของข้าวอายุ 6 เดือน 3 เดือน 1 เดือนและข้าวที่
ผ่านการเร่งความเก่า การเร่งความเก่าใช้อุณหภูมิ 80 90 และ 100 องศาเซลเซียส นาน 3 5 และ 7
ชั่วโมง โดยปรับความชื้นเริ่มต้นของข้าวเปลือกให้อยู่ในช่วง 21-25% พบว่า สภาวะเร่งความเก่าด้วย
วิธีอ บลมร้ อ นของข้ าวจิ๊ บ ข้ าวหอมมะลิ แ ดงและข้ าวเหลื อ งประทิ ว คื อ อบที่ อุ ณ หภู มิ 90 องศา
เซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง เนื่องจากได้ร้อยละต้นข้าว ร้อยละข้าวรวมสูง ส่วนสภาวะเร่งความเก่าที่
เหมาะสมของข้าวขาวตาแห้ง คือ อบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบ
อายุการเก็บรักษาของข้าวกับข้าวที่ผ่านการเร่งความเก่า พบว่า ข้าวจิ๊บ ข้าวเหลืองประทิว และข้าว
ขาวตาแห้งอายุ 6 เดือนและผ่านการเร่งความเก่ามี ปริมาณแอมิโลสสูงกว่าข้าวอายุ 3 เดือนและ 1
เดือน (p0.05) ข้าวจิ๊บ ข้าวหอมมะลิแดง และข้าวเหลืองประทิวที่ผ่านการเร่งความเก่ามีค่าความคง
ตัวของแป้งสุกสูงกว่าข้าวที่มีอายุ 6 เดือน 3 เดือน และ 1 เดือน (p0.05) ข้าวอายุ 6 เดือนและผ่าน
การเร่งความเก่าทุกสายพันธุ์มีค่าอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวของเมล็ดข้าว ปริมาณน้้าที่ข้าวดูด
ซับและค่าความแข็งของข้าวสุกสูงกว่าข้าวอายุ 3 เดือนและ 1 เดือน ด้านปริมาณของแข็งที่สูญเสีย
พบว่า ข้าวที่ผ่านการเร่งความเก่ามีค่าต่้าที่สุด ในขณะที่ค่าความเหนียวของข้าวสุกแต่ละสภาวะทุก
สายพันธุ์มีค่าไม่แตกต่างกัน (p>0.05)
ค้าส้าคัญ: ข้าวพันธุ์ท้องถิ่น, ข้าวเก่า, การอบแห้ง
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Abstract
The purpose of this study were to determine the optimization of accelerated
aging treatment of four local rice varieties (Jib, Hom Mali Dang, Leuang Pratew and
Khao Tah Haeng) by hot air oven drying and comparison of physiochemical and
texture properties of rice accelerated aging treatment, natural aged rice for 6 months,
freshly harvested for 3 months and 1 month. The accelerated aging treatment at 80,
90 and 100๐ C for 3, 5 and 7 hours, that initial moisture content of paddy rice were
21-25%. The results showed that the best performance was obtained for accelerated
aging treatment of Jib, Hom Mali Dang and Leuang Pratew were 90oC for 3 hours and
Khao Tah Haeng was 80oC for 3 hours had the high total rice yield and head rice
yield. Amylose content of natural aged rice for 6 months and rice accelerated aging
treatment of Jib, Leuang Pratew and Khao Tah Haeng were higher than freshly
harvested for 3 months and 1 month (p0.05). Gel consistency of rice accelerated
aging treatment of Jib, Hom Mali Dang and Leuang Pratew were higher than natural
aged rice for 6 months, freshly harvested for 3 months and 1 month (p0.05). Water
uptake, width to length ratio and hardness of cooked rice of natural aged rice for 6

months and rice accelerated aging treatment were significantly higher freshly
harvested for 3 months and not more than 1 month. On the other hand, total solid
loss of rice accelerated aging treatment was the lowest. However, the stickiness of
cooked rice all treatments were not significantly different (p>0.05).
Keywords : Local Rice, Aged Rice, Drying

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่เป็น อย่างดี
จากหลายฝ่ าย โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งสถาบัน วิจัย และพัฒ นา มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ บุรีรัม ย์ ที่ ให้ การ
สนับสนุนทุนวิจัย และดาเนินการต่างๆ เพื่อให้คณะผู้วิจัยมีความสะดวกในการปฏิบัติงาน ขอบคุณ
สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์การอาหาร คณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ บุรีรัมย์ที่ ส นับสนุ นทั้ ง
สถานที่ทาวิจัย เครื่องมือและครุภัณฑ์ต่างๆ และงานวิจัยนี้คงไม่สาเร็จหากขาดผู้ช่วยวิจัยเหล่านี้ คือ
นางสาวปานรุ้ง เจริญดี นางสาวสุรีย์พร ชัยมีแรง และนางสาวอมรา โกติรัมย์ คณะผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้ง
ในความกรุณาและความปรารถนาดีของทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
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และข้าวขาตาแห้ง

1

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ที่มำและควำมสำคัญ
ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญและเป็นอาหารหลักของประเทศไทย แบ่งออกตามอายุการเก็บ
รักษาได้เป็น 2 ประเภท คือ ข้าวใหม่และข้าวเก่า (ประพาส วีระแพทย์, 2526) ความแตกต่างของ
ข้ า วใหม่ แ ละข้ า วเก่ า เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงองค์ ป ระกอบทางเคมี ภ ายในเมล็ ด ข้ า ว ได้ แ ก่
คาร์ โบไฮเดรต โปรตีน ไขมั น และน้ าหรือความชื้ น โดยข้าวใหม่ เมื่อ นามาหุ งต้ม จะให้ ข้าวสุ ก ที่ มี
ลักษณะไม่ขึ้นหม้อ มีกลิ่นหอม อุ้มน้าได้น้อยทาให้ขยายปริมาณได้น้อย เมื่อนามาบริโภคแล้วไม่อิ่ม
ท้อง เมล็ดข้าวสุกเหนียวเกาะติด กันเป็นก้อนและแฉะ ส่วนข้าวเก่าเมื่อนามาหุงต้มจะทาให้ข้าวสุกที่มี
ลักษณะขึ้นหม้อ ไม่มีกลิ่นหอม อุ้มน้าได้มากทาให้ขยายปริมาตรได้มาก เมื่อนามาบริโภคแล้วอิ่มท้อง
เมล็ดข้าวสุกร่วนไม่เกาะติดกันเป็นก้อนและไม่แฉะ (อรอนงค์ นัยวิกุล , 2550) คุณภาพข้าวสุกเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ผู้บริโภคใช้ในการเลือกซื้อข้าว โดยผู้บริโภคมีความนิยมในการบริโภคข้าวสุกที่มีลักษณะ
ร่วนไม่ติดกันเป็นก้อนและเมื่อหุงข้าวสุกไม่แฉะ ดังนั้นการควบคุมคุณภาพการหุงต้มของข้าวสุกให้
ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคจึงมีความจาเป็น แต่การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของข้าวต้อ งมีการ
เก็บรักษาข้าวเปลือกไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 4-6 เดือน (งามชื่น คงเสรี, 2547) ซึ่งเป็นภาระใน
การเก็บรักษาและเพิ่มต้นทุนการผลิตการเก็บข้าวเปลือกไว้นานเพื่อให้ข้าวเปลือกเปลี่ยนสถานะจาก
ข้าวใหม่เป็ น ข้าวเก่าด้ว ยตัวของมัน เองนั้น ก่อให้ เกิดความเสี ยหายทั้ งในเชิ งปริมาณและคุณ ภาพ
นอกจากนี้ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการเก็บรักษา จึงส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตข้าวเก่าสูง และ
การเก็บรักษาข้าวไว้อาจทาให้เกิดความสูญเสียในด้านของปริมาณข้าวลดลง เนื่องจากถูกมอด แมลง
หนู ทาลาย หรือความชื้นลดลงทาให้เมล็ดข้าวสูญเสียน้าหนักมวลแห้งไป การหายใจของเมล็ดและ
แมลงอาจเป็นสาเหตุของการเสื่อมสภาพนอกเหนือจากการเข้าทาลายของเมล็ดโดยตรง และในการ
เก็บรักษาข้าวจะต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามมา จึงเป็นสาเหตุให้ข้าวสารเก่ามีราคาสูงกว่าข้าวสารใหม่
(ฝ่ายวิจัยธุรกิจธนาคารกรุงไทย จากัด, 2538) อีกทั้งพฤติกรรมการบริโภคข้าวของคนไทย นิยมบริโภค
ข้าวเก่ามากกว่าข้าวใหม่ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557) พบว่าคนไทยประมาณร้อยละ 80
นิยมบริโภคข้าวเก่า ส่วนที่เหลืออีก ร้อยละ 20 นิยมบริโภคข้าวใหม่ หรือบริโภคในรูปของข้าวกล้อง
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นอกจากนี้ข้าวเก่ายังมีความสาคัญต่ออุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ซึ่งในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
ข้าวต้องใช้ข้าวเก่าจึงจะได้ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีคุณภาพ เนื่องจากการคืนสภาพของน้าแป้งจากแป้ง
ข้าวเก่าเกิดได้ดีกว่า เช่น การทาเส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นขนมจีน เป็นต้น (Moritaka and Yasumatsu,
1972)
เทคนิคที่นิยมใช้ในการพัฒนาข้าวใหม่เป็นข้าวเก่าส่วนใหญ่จะใช้ลมร้อน (Hot Air) ความร้อน
ชื้น (Moist Heat) เช่น การทาข้าวนึ่งบางส่วน (Partial Parboiled Rice) หรือการประยุกต์ใช้เทคนิค
ฟลู อิไดซ์เบด (Fluidized Bed) อบแห้ งข้าวเปลื อกเพื่ อ เปลี่ ย นข้าวใหม่ ให้ เป็ นข้ าวเก่า แต่ เทคนิ ค
เหล่านี้มีข้อจากัดด้านต้นทุนการผลิต เช่น การเสียค่าใช้จ่ายในการกาจัดน้าเสียหลังจากการทาข้าวนึ่ง
บางส่วน เครื่องจักรอุปกรณ์มีราคาแพง ตลอดจนต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการควบคุม
กระบวนการผลิต
ข้าวพั น ธุ์ ท้ อ งถิ่ น เป็ น พั น ธุ์ ข้าวที่ ป ลู ก ดั้ งเดิ มหรือปลู ก เฉพาะถิ่ น ซึ่ งชาวนาได้ป ลู ก มาเป็ น
เวลานาน มีความหลากหลายของสายพันธุ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละสภาพพื้นที่ การเลือกชนิดพันธุ์ข้าว
ปลูกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ นับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวนา (จิตติมา ผลเสวกและอารีวรรณ คู
สันเทียะ, 2544) ข้าวพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดบุรีรัมย์มีหลากหลายสายพันธุ์ เช่น ข้าวจิ๊บ ข้าวเหลือง
ปลาซิว (เหลืองประทิว) ข้าวเหลืองเม็ดยาว ข้าวขาวตาแห้ง ข้าวหอมมะลิขาว หอมมะลิแดง ข้าวละออง
ข้าวมะลิตูดงอน ข้าวพระเทพ และข้าวเหนียวแดง เป็นต้น (สนิท ทิพย์นางรอง, 2557) ปัจจุบันมีการ
ปลูกลดลงเนื่องจากมีพันธุ์ข้าวใหม่ๆ ที่มีการพัฒนาเข้ามาแทนที่และมักมีปัญหาความไม่มีเสถียรภาพ
ของระดับราคา จึงทาให้ข้าวพันธุ์พื้นเมืองบางสายพันธุ์ถูกลืมเลือนไปจากคนในท้องถิ่น ดังนั้นงานวิจัย
นี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเร่ง ความเก่าของข้าวพันธุ์ท้องถิ่น ด้วยวิธีอบลมร้อนที่มีผลต่อ
คุณภาพการสี คุณภาพการหุงสุกเพื่อให้ได้ข้าวข้าวเก่าที่มีคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพที่เหมาะสม
สามารถนาไปต่อยอด แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ ได้ และลดภาระในการเก็บรักษา ลด
การเกิดความสูญเสียของข้าวอันเนื่องจากถู ก มอด แมลง หนู ทาลาย อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของ
ข้าวเปลือก ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเผยแพร่ภูมิปัญญาชุมชน ส่งเสริมให้ กลุ่ม
เกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย
1.2.1 วัตถุประสงค์หลัก :
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1) เพื่อศึกษาสภาวะการเร่งความเก่าของข้าวพันธุ์ท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์
2) เพื่อศึกษาคุณภาพด้านเคมีกายภาพของข้าวที่ผ่านและไม่ผ่านการเร่งความเก่า
3) ถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูปข้าวโดยการเร่งข้าวเก่าแก่กลุ่มเกษตรกร
1.2.2 วัตถุประสงค์รวม :
เพื่อให้เกษตรกรให้ความสาคัญหันมาเพาะปลูกข้าวพันธุ์ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

1.3 ขอบเขตของโครงกำรวิจัย
1) ข้าวพันธุ์ท้องถิ่นที่ศึกษามี 4 สายพันธุ์ ได้แก่ ข้าวจิ๊บ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวเหลืองประทิว
และข้าวขาวตาแห้ง
2) อุณหภูมิในการเร่งความเก่าของข้าว คือ 80 90 และ 100 องศาเซลเซียส
3) ระยะเวลาในการเร่งความเก่าของข้าว คือ 3 5 และ 7 ชั่วโมง
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1) ได้สภาวะที่เหมาะสมต่อการเร่งความเก่าของข้าวพันธุ์ท้องถิ่น
2) ทราบคุณภาพด้านเคมีกายภาพของข้าวที่ผ่านและไม่ผ่านการเร่งความเก่า
3) ผลงานวิจัยช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถลดระยะเวลาในการเก็บข้าว
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ข้าว เป็ น คาทั่ว ไปที่ใช้เรีย กข้าวสาร เมล็ ดข้าว (rice fruit, rice grain, rice seed) ในการ
เจริญเติบโตของต้นข้าวนั้นสารมารถแบ่งออกได้เป็นสองระยะคือ ระยะที่ข้าวเจริญเติบโตทางลาต้น
และระยะที่ข้าวเจริญเติบโตทางการสืบพันธุ์ ซึ่งระยะการเจริญเติบโตทางลาต้นนี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่ที่ข้าว
เริ่มงอกออกมาจากกเมล็ดจนเป็นต้นกล้าใช้เวลาประมาณ 5-6 วัน จากนั้นต้นกล้าที่ได้จะนาไปเพาะ
ต่อซึ่งใช้เวลาประมาณ 25-30 วัน จึงจะนาไปปักดาได้ โดยระยะเวลาตั้งแต่ปักดาจนถึงข้าวแตกก่อ
และออกเป็ นช่อดอกใช้เวลาประมาณ 45-60 วัน หลังจากนั้นข้าวก็จะเข้าสู่ระยะการเจริญ เติบโต
ทางการสืบพันธุ์ซึ่งระยะนี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่ท้องใช้เวลาประมาณ 25-30 วัน จากนั้นข้าวก็จะใช้เวลาใน
การสร้ างเมล็ ด ประมาณ 25-30 วัน ก็ จ ะได้ เมล็ ด ข้ าวที่ แ ก่เต็ ม ที่ รวมเวลาในการปลู ก ข้ าวทั้ งสิ้ น
ประมาณ 120-150 วัน (อรอนงค์ นัยวิกุล, 2550)
2.1 ชนิดของข้าว
พี ช ยา จิ ร ะธรรมกิ จ กุ ล (2541) รายงานว่ า ข้ าวเป็ น ธั ญ ชาติ ช นิ ด หนึ่ งที่ จั ด อยู่ ในตระกู ล
Gramineaeซึ่งมีสปีชีส์มากกว่า 60 ชนิด แต่ที่รู้จักกันทั่วไปคือ สปีชีส์ Oryza sativa โดยชนิดของ
ข้าวสามารถแบ่งตามลักษณะต่างๆ ดังนี้
1. แบ่งตามขนาดและรูปร่างของเมล็ด
ขนาดและรูปร่างเป็นสิ่งจาเป็นและแยกออกจากกันไม่ได้ ในการนามาอธิบายลักษณะ
ทางกายภาพของวัตถุดิบ โดยจะแตกต่างกันไปตามสภาพบรรยากาศของภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และ
วิธีการเพาะปลูก ขนาดของเมล็ด หมายถึง ความยาว ความกว้าง และความหนา เช่น ยาว ปานกลาง
สั้น เป็นต้น ส่วนรูปร่าง หมายถึง ความยาว และความกว้าง เช่น กลม แป้น เหลี่ยม เป็นต้น โดยแบ่ง
ได้ ดังนี้
1.1 กลุ่มข้าวจาวานิกา (javanica rice) ได้แก่ ข้าวที่มีเมล็ดยาว และป้อม
ปลูกทั่วไปบริเวณเส้นศูนย์สูตร เช่น ประเทศอินโดนีเซีย พม่า เป็นต้น
1.2 กลุ่มข้าวอินดิกา (indica rice) ได้แก่ ข้าวที่มีเมล็ดยาว และเรียว ปลูก
ทั่วไปบริเวณเขตร้อน เช่น ประเทศไทย อินเดีย เป็นต้น
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1.3 กลุ่ มข้าวจา
ป อ นิ ก า ( japonica

rice) ได้แก่ ข้าวที่มีเมล็ด

สั้ น แ ล ะ ป้ อ ม ป ลู ก

ทั่ ว ไปบริเวณเขตกึ่ งร้อ น

เขต อ บ อุ่ น แล ะเข ต

อากาศเย็น เช่น ประเทศ

ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น

ภาพที่ 2.1 ลักษณะเมล็ดข้าวแบ่งตามขนาดและรูปร่าง
ที่มา : อรอนงค์ นัยวิกุล (2550)
ขณะที่ Sharp (1991) แบ่งชนิดของข้าวตามความยาวเป็น 3 ระดับ คือ ข้าวเมล็ดยาว
ข้าวเมล็ดยาวปานกลาง และข้าวเมล็ดสั้น โดยข้าวเมล็ดยาวมีความยาวของข้าวเปลือก ข้าวกล้อง และ
ข้าวขัดขาวมากกว่า 3.4 3.1 และ 3.0 มิลลิเมตร ตามลาดับ ส่วนข้าวเมล็ดยาวปานกลางมีความยาว
อยู่ในช่วง 2.3-3.3 2.1-3.0 และ 2.0-2.9 มิลลิเมตร ตามลาดับ สาหรับข้าวเมล็ดสั้นมีความยาวต่ากว่า
2.2 2.0 และ 1.9 มิลลิเมตร ตามลาดับ
ขนาดและรูปร่างของเมล็ดข้าวมีผลต่ออัตราการดูดซึมของน้าในระหว่างการหุงต้มของ
ข้าว ดังผลการวิจัยของ Ali et al. (1994) ซึ่งศึกษาขนาดและรูปร่างของเมล็ ด พบว่าเมล็ดข้าวที่มี
พื้นที่ผิวต่าว่า 14 ตารางเซนติเมตร/กรัม มีอัตราการดูดซึมน้อยกว่าเมล็ดข้าวที่มีพื้นที่ผิว 16-17 และ
17-19 ตารางเซนติเมตร/กรัม ตาลาดับ
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2. แบ่งตามอายุข้าว
ข้าวที่ปลูกจะอายุการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกันโดยดูได้จากช่วงเวลาของการออกดอก
ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้
2.1 ข้าวเบา หมายถึง ข้าวที่มีอายุสั้นประมาณ 90-100 วัน ซึ่งจะออกดอกให้
เก็บเกี่ยวได้ในตอนต้นปีของฤดูการทานาระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม
2.2 ข้าวกลาง หมายถึง ข้าวที่มีอายุปานกลางประมาณ 100-120 วัน ซึ่งจะออก
ดอกให้เก็บเกี่ยวได้ในตอนกลางปีของฤดูการทานาระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน
2.3 ข้าวหนัก หมายถึง ข้าวที่มีอายุมากประมาณ 120 ขึ้นไป ซึ่งจะออกดอกให้
เก็บเกี่ยวได้ในตอนปลายปีของฤดูการทานาระหว่างเดือนธันวาคม-มกราคม
3. แบ่งตามความไวของแสง
ข้าวที่ปลูกจะมีความไวต่อแสงที่แตกต่างกันโดยดูได้จากช่วงเวลาของการออกดอกที่
สามารถแบ่งออกได้ดังนี้
3.1 ข้าวไวแสง หมายถึง ข้าวที่มีกาหนดการออกดอกอย่างแน่นอน หรือ เกิดการ
คลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อย เป็นข้าวปลูกในฤดูนาปีเท่านั้น เพราะจะออกดอกในเวลากลางวันสั้นกว่า
กลางคืน ต้องปลูกในฤดูฝนเพื่อให้ออกดอกต้นฤดูหนาว หรือระหว่างฤดูหนาวซึ่งช่วงเวลากลางวันสั้น
กว่า 12 ชั่วโมง จึงจัดอยู่ในกลุ่มพืชวันสั้ น ซึ่งมี 2 แบบคือ ข้าวที่มีความไวต่อแสงมากและข้าวที่ มี
ความไวต่อแสงน้อย มีอายุการเก็บเกี่ยวต่างกัน เป็นข้าวเบา ข้าวกลาง และข้าวหนัก ซึ่งข้าวพันธุ์
พื้นเมืองของประเทศไทยเกือบทุกพันธุ์มีลักษณะดังกล่าว
3.2 ข้าวไม่ไวแสง หมายถึง ข้าวที่มีกาหนดการออกดอกตามอายุ สามารถปลูกได้
ตลอดปีเมื่อมีน้าเพียงพอ ไม่มีอิทธิ พลของช่วงแสงมาเกี่ยวข้องกับการออกดอก มีกาหนดของวันปลูก
และวันเก็บเกี่ยวแน่นอน สามารถปลูกได้ดีในฤดูนาปรัง หรือช่วงฤดูร้อน เพราะมีแสงแดดมากกว่าฤดู
อื่นๆ มีอายุการปลูกตั้งแต่ 110-150 วัน
4. แบ่งตามฤดูการผลิต
ข้ าวที่ ป ลู ก จะมี ฤ ดู ก าลผลิ ต ที่ แ ตกต่ า งกั น โดยดู ได้ จ ากช่ ว งเวลาของการท านาซึ่ ง
สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้
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4.1 ข้าวนาปี คือ นาข้าวที่ทาในช่วงเดือนเมษายนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็น
ฤดูการทานาปกติ พันธุ์ข้าวนาปีจะออกดอกตามวันและเดือนที่แน่นอน เนื่องจากช่ วงของแสงต่อวัน
บังคับ โดยตามปกติจะสามารถแบ่งวันหนึ่งออกได้เป็น กลางวัน 12 ชั่วโมง กลางคืน 12 ชั่วโมง แต่
เนื่องจากการหมุนรอบตัวเองของโลกจึงทาให้แต่ละส่วนของโลกได้รับแสงอาทิตย์ในแต่ละวันไม่เท่ากัน
ทาให้ช่วงของวันยาวขึ้นข้าวก็จะเจริญเติบโตทางลาต้น ไม่ออกรวง หรื อถ้าออกรวงได้ก็ไม่พร้อมกันใน
ต้นเดียว บางรวงก็แก่โน้มลง บางรวงก็เพิ่งตั้งท้อง จนเมื่อช่วงของวันเริ่มสั้นลง ข้าวพวกนี้จะออกรวง
ดังนั้นการทานาล่าช้า เช่น ปักดาในเดือนตุลาคม ต้นข้าวจะเตี้ย แตกก่อน้อย รวงของข้าวเล็ก เพราะ
ยังไม่ทันเจริญทางลาต้นก็ต้องมาเจริญทางพันธุ์ นั้นคือ วันสั้นยาวมีผลต่อการออกรวงของข้าวจึงเรียก
ข้าวประเภทนี้ว่า ข้าวนาปี หรือ ข้าวไวแสง ซึ่งเป็นข้าวที่ออกตามฤดูกาล
4.2 ข้าวนาปรัง คือนาข้าวที่ทาในช่วงนอกฤดูทานาเพราะในฤดูทานาจะมีน้ามาก
เกินไป โดยข้าวที่ใช้จะเป็นข้าวที่แสงไม่มีอิทธิพลต่อการออกดอก ดังนั้นเราจึงเรียกข้าวนาปรังว่าเป็น
ข้าวไม่ไวแสง ซึ่งเป็นข้าวที่ออกตามอายุ ไม่ว่าจะปลูกเมื่อใด พอครบอายุก็จะเก็บเกี่ยวได้

2.2 โครงสร้างของเมล็ดข้าว
อรอนงค์ นัยวิกุล (2550) รายงานว่าเมล็ดข้าวมีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วนคือ ส่วนที่
ห่อหุ้มเมล็ดข้าว (ผล) นิยมเรียกว่าแกลบ (hull or husk) และส่วนเนื้อผล (ผลแท้) นิยมเรียกว่า ข้าว
กล้อง (caryopsis or brown rice) โดยมีรายละเอียดของแต่ละส่วน ดังนี้
1. แกลบหรือส่วนที่ห่อหุ้มเมล็ดข้าว
ส่วนภายนอกซึ่งห่อหุ้มเมล็ดข้าวนี้ประกอบด้วย เปลือกใหญ่ (lemma) เปลือกเล็ก
(palea) ขั้วเมล็ด (rachilla) ขน (pubescence) หาง (awn) และกลีบรองเมล็ด (sterile lemmas)
ดังแสดงในภาพที่ 2.2
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ภาพที่ 2.2 โครงสร้างของส่วนที่ห่อหุ้มเมล็ดข้าว
ที่มา : อรอนงค์ นัยวิกุล (2550)

1.1 เปลือกใหญ่ เป็นเปลือกหุ้มเนื้อผลด้านท้อง มีขนาดใหญ่อาจมีหางหรือไม่มีก็
ได้ มีลักษณะเป็นรอยเส้นประมาณ 5 เส้น ตามความยาวของเปลือก ห่อหุ้มเปลือกเล็กไว้ทั้ง 2 ด้าน
ในลักษณะขบอยู่ข้างบนอย่างแน่นสนิท ประมาณ 2/3 ของเปลือกทั้งหมดตามแนวยาวของเมล็ด
1.2 เปลือกเล็ก เป็นเปลือกหุ้มเมล็ดเนื้อผลด้านหลัง มีขนาดเล็กกว่าเปลือกใหญ่
ประมาณ 1/3 ของเปลือกทั้งหมด มีลักษณะเป็นรอยเส้นประมาณ 3 เส้น ตามความยาวของเปลือก
จะขบอยู่ใต้เปลือกใหญ่ตามแนวยาวทาให้เปลือกทั้ง 2 ติดกันสนิท
1.3 ขั้วเมล็ด เป็นก้านสั้นอยู่ระหว่างกลีบรองเมล็ดกับเปลือกใหญ่ ที่ยังคงติดอยู่
กับเมล็ดข้าวเปลือก
1.4 ขน เป็นส่วนเซลล์ผิวด้านนอกอยู่บนบริเวณเปลือกใหญ่และเปลือกเล็กทา
หน้าที่ลดการระเหยของน้า ป้องกันอันตรายต่อเมล็ดจากสภาวะภายนอกเมล็ดและเพ่อการกระจาย
พันธุ์ตามธรรมชาติ โดยช่วยให้เมล็ดติดไปกับคน สัตว์ หรือสิ่งของต่างๆ ที่มีโอกาสสัมผัสเมล็ดจนทาให้
เมล็ดดูดติดไปด้วย
1.5 หาง เป็นส่วนปลายของเปลือกใหญ่ที่ยาวออกมาเกินตาแหน่งยอดดอก ทา
หน้าที่ให้ในการกระจายพันธุ์ท้ายขน อาจมีขนาดสั้น ยาว หรือไม่มี แตกต่างกันตามพันธุ์ข้าว
1.6 กลีบรองเมล็ด เป็นกลีบเล็ก 2 กลีบ อยู่ตรงข้ามกันบริเวณขั้วเมล็ด
2. ข้าวกล้องหรือเนื้อผล
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ส่วนของเนื้อผลนี้ประกอบด้วย เยื่อหุ้มผล (pericarp) เยื่อหุ้มเมล็ด (seed coat) นิว
เซลลั ส (nucellus) เยื่ อ หุ้ ม ชั้ น แอลิ ว โรน (aleurone layer) คั พ ภะ (embryo) และเนื้ อ เมล็ ด
(endosperm) ดังแสดงในภาพที่ 2.3

ภาพที่
2.3
โครงสร้างของส่วนเนื้อผล
ที่มา : http://www.brrd.in.th/rkb/varieties
2.1 เยื่อหุ้มผล เป็นเนื้อเยื่อชั้นนอกมีความหนาประมาณ 10 ไมครอน ห่อหุ้มผล
อยู่ภายใน ผนังเซลล์มี 6 ชั้น มีสารสีปนอยู่ทาให้ข้าวกล้องมีสีต่างๆ เช่น สีน้าตาลอ่อน หรือสีน้าตาล
แก่ นอกจากนี้ยังมีโปรตีนเฮมิเซลลูโลส และเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ
2.2 เยื่อหุ้มเมล็ด เป็นเนื้อเยื่อที่ประกอบด้วยเซลล์รูปยาว 2 ชั้น เรียงตามขวาง
และมีผนังบางกั้น ภายในเซลล์มีไขมัน และสรสีเช่นเดียวกับเยื่อหุ้มผลจึงทาให้ข้าวกล้องมีสีต่างๆ
2.3 เยื่ อ หุ้ ม ชั้ น นิ ว เซลลั ส เป็ น เนื้ อ เยื่ อ ที่ ติ ด กั บ เยื่ อ หุ้ ม เมล็ ด มี ค วามหนาอยู่
ประมาณ 0.8-2.5 ไมครอน แต่ พั น ธะระหว่างนิ ว เซลลั ส กั บ เยื่ อหุ้ ม เมล็ ด ไม่ติ ดกั น แน่ น มากท าให้
สามารถแยกออกจากกันได้ง่าย
2.4 เยื่ อ ชั้น แอลิ ว โรน เป็ น เนื้ อ เยื่อ ที่ ป ระกอบด้ ว ยเซลล์ 1-7 ชั้ น โดยเยื่ อหุ้ ม
ด้านหลังของเมล็ดจะหนากว่าเยื่อหุ้มด้านท้องซึ่งความหนาแตกต่างกันไปตามพันธุ์ข้าว
2.5 คัพภะ เป็นแหล่งสะสมอาหารสาหรับการเจริญเติมโตไปเป็นต้นอ่อน โดยอยู่
บริเวณด้านโคนเมล็ดด้านเปลือกใหญ่ ประกอบด้วย เยื่อหุ้มต้นอ่อน ต้นอ่อน รากอ่อน เยื่อหุ้มราก
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อ่อน ท่อน้า ท่ออาหาร และใบเลี้ยงซึ่งเป็นใบเลี้ยงเดี่ยว ซึ่งอุดมไปด้วยโปรตีน ไขมัน วิตามิน และแร่
ธาตุ
2.6 เนื้ อ เมล็ ด เป็ น ส่ ว นของเซลล์ ที่ มี ผ นั ง บาง และมี ม ากที่ สุ ด ในเมล็ ด ข้ า ว
ป ระม าณ ร้ อ ย 80 ข อ งน้ าห นั ก เม ล็ ด ทั้ งห ม ด แ บ่ งได้ เป็ น 2 ส่ วน คื อ ซั บ แ อ ลิ ว โล ส
(subaleuroneleyer) และสตาร์ชในเนื้อเยื่อของเมล็ด (starchy endosperm)
ใจทิพย์ วานิชชัง และผดุงศักดิ์ วานิชชัง (2547) รายงานภายหลังจากกระบวนการเก็บเกี่ยว
เมล็ดข้าวสิ้นสุดลง ข้าวใหม่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นข้าวเก่าภายในระยะเวลา 3-6 เดือน
เนื่องจากบริเวณส่วนที่เรียกว่าเอ็นโดสเปิร์ม หรือเนื้อเมล็ดเกิดการเปลี่ยนและมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
ทาให้สามารถต้ านทานการแตกหักได้สูงขึ้นขณะที่มีการขัดสีส่งผลให้คุณภาพการสีดีขึ้น โดยตลอด
ระยะเวลา 3-6 เดือนนั้น องค์ประกอบภายในเมล็ดข้าวซึ่งประกอบไปด้วย แป้ง ไขมัน และโปรตีน จะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงจนทาให้คุณสมบัติต่างๆ ของข้าวเปลี่ยนไปเป็นข้าวเก่า
2.3 องค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดข้าว
องค์ประกอบทางเคมีของข้าวที่แตกต่างกันเนื่องจากพันธุ์ข้าวสภาวะการปลูก การเก็บ
เกี่ยวและกระบวนการแปรรูปเป็นข้าวสารซึ่งมีผลต่อคุณภาพของข้าว โดยองค์ประกอบทางเคมีหลักที่
มีในข้าวคือ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เส้นใยอาหาร เถ้า ซึ่งมีสตาร์ชเป็นองค์ประกอบหลัก โดย
สตาร์ชประกอบด้วย พอลิเมอร์ของกลูโคส 2 ชนิด คือ แอมิโลส (amylose) ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ของ
น้ าตาลกลู โ คสจั บ กั น ด้ ว ยพั น ธะอั ล ฟา 1,4 กลู โ คซิ ดิ ค เป็ น เส้ น ตรง และแอมิ โ ลเพ กติ น
(amylopectin) ซึ่งน้าตาลกลูโคสต่อกันเป็นกิ่งก้านสาขาจับกันด้วยพันธะอัลฟา 1,4 และอัลฟา 1,6
กลูโคซิดิค โดยที่แอมิโลสเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพในการหุงต้มมีรายงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าข้าวที่มีปริมาณ
แอมิโลสสูงข้าวหุงสุกจะยิ่งแข็งและการขยายปริมาตรของข้าวหุงสุกก็ยิ่งสูงเช่นกัน (Mestres et al.,
2011) โดยแป้งข้าวที่มีความแข็งมากหลังหุงต้มจะมีค่าระยะทางการเคลื่อนที่ ของแป้งสุกน้อย ซึ่งแป้ง
ข้าวที่ มีแอมิโลสสูงจะมีค่าความคงตัวของแป้งสุกต่าจากภาพที่ 2.4 และ 2.5 แสดงให้เห็นว่าข้าวที่มี
ปริมาณแอมิโลสในช่วงร้อยละ 2-15 โดยแอมิโลสที่สูงขึ้นมีแนวโน้มการใช้เวลาในการหุงต้มสั้นลง และ
มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้สูงกว่า เนื่องมาจากว่าในระหว่างการหุงต้มแอมิโลสจะแตกออกจาก
เม็ดแป้งทาให้น้าหุงต้มมีปริมาณของแข็งที่ละลายได้สูง นอกจากนี้ยังพบว่าข้าวที่มีปริมาณแอมิโลส
เท่ากันยังสามารถทาให้มีความแตกต่างทางด้านการหุงต้มได้ ทั้งนี้อาจเนื่องจากองค์ประกอบของแอ
มิโลเพกตินซึ่งเป็นส่วนที่มีปริมาณมากที่ สุดของสตาร์ชมีความแตกต่างของความยาวของสายกิ่งที่ไม่
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เหมือนกัน โครงสร้างและลั กษณะผนังเซลล์ ของ สตาร์ชแต่ละพันธุ์ (Vidal et al., 2007) ส าหรับ
ระยะเวลาในการหุงต้มนั้นจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแป้งสุก หากอุณหภูมิแป้งสุกมีค่าต่าจะใช้ระยะเวลาใน
การหุงต้มเร็วกว่าข้าวที่มีอุณหภูมิแป้งสุกสูง (Juliano, 1985)

ภาพที่ 2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการหุงต้มต่อปริมาณแอมิโลสในข้าว
ที่มา : Singh et al., (2005)

ภาพที่ 2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้ในระหว่างการหุงต้มต่อปริมาณ
แอมิโลสในข้าว
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ที่มา : Singh et al., (2005)
นอกจากปริ ม าณของแอมิ โ ลสซึ่ ง เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส าคั ญ ในการหุ ง ต้ ม แล้ ว โปรตี น ยั ง เป็ น
องค์ป ระกอบหนึ่ งที่มีผลต่อลักษณะเนื้อสัมผัส ของข้าวหุ งสุก โดยส่วนของโปรตีนจะสร้างพันธะได
ซัลไฟด์ซึ่งเป็นพันธะที่มีความแข็งแรง ช่วยเพิ่ มการยึดเกาะระหว่างโปรตีนและไปแทรกอยู่ระหว่าง
ช่องว่างของเม็ดแป้ง ทาให้เพิ่มความแข็งแรงให้กับเม็ดแป้งในเมล็ดข้าว โดยข้าวที่มีโปรตีนสูงมีผลทา
ให้ความแข็งของข้าวหุงสุกสูงและความเหนียวของข้าวลดลง (Xie et al, 2008)
2.4 องค์ประกอบของสตาร์ชภายในเมล็ดข้าว
ภายในเมล็ดข้าวมีองค์ประกอบหลักที่สาคัญคือแป้งซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตที่สะสมอยู่ใน
พืชชั้นสูงทั่วไป นิ ยมเรียกว่า สตาร์ช (starch) สตาร์ช มีสูตรเคมีโดยทั่วไปคือ (C6H10O5) เป็นพอลิ
เมอร์กลูโคสซึ่งประกอบด้วยหน่วยของน้าตาลกลูโคสเชื่อมต่อกันด้วยพันธะกลูโคซิดิก (glucosidic
linkage) ที่คาร์บอนตาแหน่งที่ 1 ทางตอนปลายของสายพอลิเมอร์ มีหน่วยกลูโคสที่มีหมู่แอลดีไฮด์
(aldehyde group) เรียกว่าปลายรีดิวซิ่ง (reducing end group) สตาร์ช ประกอบด้วยพอลิ เมอร์
ของกลูโคส 2 ชนิด คือ พอลิเมอร์เชิงเส้น (แอมิโลส) และพอลิเมอร์เชิงกิ่ง (แอมิโลเพคติน) ซึ่งสตาร์ช
จากแหล่งที่แตกต่างกันจึงทาให้คุณสมบัติของสตาร์ชแต่ละชนิดแตกต่างกัน (กล้าณรงค์ ศรีรอตและ
เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, 2546)
1. แอมิโลส
แอมิโลส (amylose) เป็นพอลิ เมอร์เชิงเส้น ที่ประกอบไปด้วยกลู โคสประมาณ
2,000 หน่วย เชื่อมต่อกันด้วยพันธะกลูโคซิดิกชนิดแอลฟา-1,4 (α-1,4) ในส่วนของแอมิโลสนี้จะเป็น
ส่วนที่มีผลทาให้ข้าวสุกร่วนและแข็งกระด้าง แอมิโลสสามารถรวมตัวเป็นสารประกอบเชิงซ้อนกับ
ไอโอดีนและสารประกอบอินทรีย์อื่นๆ โดยแอมิโลสจะพันเป็นเกลียวล้อมรอบสารประกอบอินทรีย์
โดยแอมิโลสที่รวมตัวกับไอโอดีนจะให้สีน้าเงิน ซึ่งใช้เป็นลักษณะเฉพาะที่บ่งชี้ถึงแป้งที่มีองค์ประกอบ
ของแอมิโลส ตาแหน่งของแอมิโลสภายในเม็ดแป้งขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ แอมิโลสบางส่วนอยู่ในกลุ่มแอ
มิโลเพคติน บางส่วนกระจายอยู่ทั้งในส่วนอสัณฐาน (amorphous) และส่วนผลึก (crystal line) ใน
แป้งสาลีพบแอมิโลส อยู่ในส่วน อสัณฐาน ในแป้งมันฝรั่งพบแอมิโลสอยู่ร่วมกับแอมิโลเพคตินในส่วน
ผลึก โครงสร้างของแอมิโลส เมื่ออยู่ในสารละลายจะมีห ลายรูปแบบ คือ ลักษณะเป็นเกลี ยวม้ว น
(helix) ลักษณะเป็นเกลียวที่คลายตัว (interrupted helix) หรือม้วนอย่างไม่เจาะจง (random coil)
แอมิโลสอยู่ในลักษณะเป็นเกลียวม้วนหรือเกลียวที่คลายตัว แต่ในตัวทาลายบางชนิด แอมิโลสจะอยู่
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ในลักษณะม้วนอย่างไม่เจาะจง นอกจากนี้โครงสร้างของแอมิโลสยังขึ้นอยู่กับขนาดของโมเลกุลด้วย
แอมิโลสที่มีน้าหนักโมเลกุลอยู่ในช่วง 6,500-160,000 จะอยู่ในลักษณะเป็นเกลียวคู่ที่แข็ง ส่วนแอ
มิโลสที่มีน้าหนักโมเลกุลอยู่ในช่วงน้อยกว่า 6,500 หรือมากกว่า 160,000 จะอยู่ในลักษณะเป็นม้วน
อย่างไม่เจาะจง และอาจมีบางส่วนละลายน้าได้
2. แอมิโลเพคติน
แอมิโลเพกติน (amylopectin) เป็นพอลิเมอร์เชิงกิ่งที่ประกอบไปด้วยกลูโคส
มากกว่า 10,000 หน่ วย โดยมีส่วนที่เป็นเส้ นตรงของกลูโคสเชื่อมต่อกันด้วยพันธะกลู โคซิดิกชนิด
α-1,4 และเป็นส่วนที่เป็นกิ่งสาขาของกลูโคสเชื่อมต่อกันด้วยพันธะกลูโคซิดิกขนาด α-1,6 ซึ่งหน่วย
กลูโคสที่มีพันธะกลูโคซิดิกชนิ ด α-1,6 มีอยู่ประมาณร้อยละ 5 ของปริมาณหน่วยกลูโคสในแอมิโล
เพกตินทั้งหมด ในส่วนของแอมิโลเพกตินนี้จะเป็นส่วนที่มีผลทาให้ข้าวสุกเหนียวและติดกันเป็นก้อน
ขนาดโมเลกุลของแอมิโลเพกตินในแป้งแต่ละชนิดจะมีค่าประมาณ 2 ล้านหน่วย แอมิโลเพกตินมี
น้าหนักโมเลกุลประมาณ 1,000 เท่าของแอมิโลส คือ ประมาณ 10 7 -109 ดาลตัน และมีอัตราในคืน
ตัวที่ต่า เนื่องจากแอมิโลเพคตินมีลักษณะโครงสร้างเป็นกิ่ง โดยลักษณะโครงสร้างแบบกิ่งของแอมิโล
เพคตินจะประกอบด้วยสายโซ่ทั้งหมด 3 ชนิด คือ สาย A (A-chain) เชื่อมต่อกับสายอื่นที่ตาแหน่ง
เดียว ไม่มีกิ่งเชื่อมต่อออกจากสายชนิดนี้ สาย B (B-chain) มีโครงสร้างแบบกิ่งเชื่อมต่อกับสายอื่นๆ
อยู่ 2 สาย หรือมากกว่าโครงสร้างแอมิโลเพคตินประกอบไปด้วยสาย A และ สาย B มีในอัตราส่วน
ประมาณ 0.8-0.9 : 1 สาย C (c-chain) เป็นสายแกนซึ่งประกอบด้วยหมู่รีดิวซิง 1 หมู่ในแอมิโลเพค
ตินแต่ละโมเลกุลประกอบด้วยสาย C หนึ่งสายเท่านั้น
2.5 คุณภาพของข้าวสาร
ในขั้นตอนการผลิตข้าวนอกจากต้องคานึงถึงผลิตที่ได้ยังต้องคานึงถึงคุณภาพของเมล็ด
ข้าวที่ได้ด้วย ซึ่งคุณสมบัติเมล็ดข้าวนั้น หมายถึง คุณภาพทั่วไปของเมล็ดข้าวทั้งทางกายภาพ ทางเคมี
และทางเคมีกายภาพ คุณภาพข้าวสารแบ่งออกเป็นคุณภาพทางกายภาพ คุณภาพทางเคมี และทาง
เคมีกายภาพ โดยแสดงรายละเอียดของแต่ละส่วนไว้ ดังนี้
1. คุณภาพทางกายภาพ
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คุณภาพทางกายภาพ เป็นคุณสมบัติภายนอกต่างๆ ที่สามารถมองเห็น ชั่งตวง หรือ
วัดได้ ประกอบด้วย น้ าหนั กเมล็ด (grain weight) สีของเมล็ดข้าวเปลือก (hull color) ขนาดและ
รูปร่างเมล็ด (grain dimension) ลักษณะท้องไข่ (chalkiness) ความขาวของเมล็ด (whiteness of
milled rice) ความใสขุ่นของเมล็ด (grain translucency) ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละส่วน ดังนี้
1.1 น้ าหนั ก เมล็ ด เป็ น ลั ก ษณะที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม และ
สามารถแปรปรวนได้ตามสภาพแวดล้อม เช่น ชนิดของดิน การใส่ปุ๋ย สภาพภูมิอากาศ เป็นต้น การ
ประเมินน้าหนักข้าวสามารถทาได้ 2 วิธี คือ น้าหนักต่อปริมาตรประเมินโดยการชั่งน้าหนักข้าวด้วย
ปริมาตรที่คงที่เป็นกรัมต่อลิตร หรือ กิโลกรัมต่อถัง และน้าหนักต่อจานวนเมล็ดประเมินโดยการชั่ง
น้าหนักข้าวด้วยจานวนเมล็ดที่คงที่ เป็นกรัมต่อ 100 เมล็ด หรือ กรัมต่อ 1000 เมล็ด
1.2 สี ข องเมล็ ด ข้ าวเปลื อ ก เป็ น ลั ก ษณะเฉพาะของข้ าวแต่ พั น ธุ์ สี ของเมล็ ด
ข้าวเปลือก สีของเมล็ดข้าวเปลือกจะมีลักษณะแตกต่างกันตามความอ่อนแก่ เช่น เมล็ดข้าวเมื่อยัง
อ่อนมีเปลือกสีขาวเมื่อสุกมีเปลือกสีเหลืองทอง หรือเมล็ดข้าวเมื่ออ่อนจะมีสีเปลือกแตกต่างกันแต่แก่
เปลือกจะมีเปลี่ยนเป็นสีเดียวกันทั้งหมด สีของเมล็ดข้าวเปลือกที่พบโดยทั่วไปมีทั้งสีขาว สีฟาง สี
น้าตาลอ่อนถึงเข้ม ร่องสีน้าตาล สีกระน้าตาล สีน้าตาลแดง สีม่วงจนถึงสีดา
1.3 ขนาดและรูปร่างเมล็ด เป็นลักษณะเฉพาะของข้าวในแต่ละพันธุ์ มีลักษณะ
แตกต่างกันตามพันธุ์และสภาพพื้นที่ปลุก มักใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการซื้อขายข้าวโดยวัดขนาด
เป็ น ความยาว วัดรูป ร่างเป็ น อัตราส่ วนระหว่างความยาวต่อความกว้าง ซึ่งขนาดและรูปร่างเมล็ ด
ประกอบด้วย ความยาว (length) ความกว้าง (width) ความหนา (thickness)
1.4 ลักษณะท้องไข่ เป็ นข้าวที่มี ลักษณะเป็นจุดขุ่นขาวคล้ ายชอล์ ค เกิดขึ้น ที่
บริเวณของเนื้อเมล็ดบริเวณส่วนที่เป็นแป้ง โดยเกิดจากการจับตัวกันอย่างหลวมๆของเมล็ดแป้งกับ
โปรตีนมีทั้งหมด 3 ลักษณะ คือ จุดขาวขุ่นตรงกลางของเนื้อเม็ด ข้าวสาร (white center) จุดขาวขุ่น
ด้านข้างหรือด้านท้องของเมล็ด ซึ่งเป็นด้านเดียวกับคัพภะ (white belly) และจุดขาวขุ่นด้านหลังของ
เมล็ดข้าวสาร ซึ่งเป็นด้านตรงข้าวกับคัพภะ (white back) ข้าวท้องไข่ไม่มีผลต่อคุณภาพในการหุงต้ม
ในการรับประทาน แต่มีผลต่อความต้องการทางด้านการค้าเนื่องจากเมื่อนาข้าวท้องไข่ไปขัดสีจะทาให้
มีข้าวหักมากส่งผลให้ได้ปริมาณข้าวเต็มเมล็ดน้อย
1.5 ความขาวขาวเมล็ด เป็นลักษณะของข้าวที่ผ่านการขัดสีจนเป็นข้าวสาร ซึ่ง
จะมีสีเป็นสีขาวเสมอ เพราะเหลือแต่ส่วนของเนื้อเมล็ดที่เป็นเท่านั้น (endosperm) แต่ข้าวสารอาจมี
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ความขาวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ระดับการสี องค์ประกอบทางเคมีภายในเมล็ด
ข้าว ระยะเวลาการเก็บรักษาข้าวเปลือก เป็นต้น
1.6 ความใสขุ่นของเมล็ด เป็นลักษณะของความทึบแสงหรือความโปร่งใสของ
เนื้อข้าวสารทั้งเมล็ดเกิดจากพันธุ์ข้าวและสภาพพื้นที่ปลูก ซึ่งแตกต่างกับลักษณะท้องไข่ ลักษณะนี้
สามารถสั ง เกตความแตกต่ า งได้ ใ นเมล็ ด ข้ า วเจ้ า ข้ า วขาวดอกมะลิ 105 ที่ ป ลู ก ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะมีเมล็ดใสกว่าที่ปลูกในภาคกลาง
2. คุณภาพทางเคมี
คุ ณ ภาพทางเคมี เป็ น คุ ณ สมบั ติ ภ ายในที่ มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพของข้ า วทั้ งในลั ก ษณะ
ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง และข้าวสาร ประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน ซึ่งมีรายละเอียด
ของแต่ละส่วน ดังนี้
2.1 คาร์ โบไฮเดรต เป็น สารประกอบประเภทพอลิ แซ็กคาไรด์ที่มีส ตาร์ช เป็ น
องค์ประกอบหลักพบมากที่สุดในเนื้อของเมล็ดข้าวประกอบด้วยแอมิโลสและแอมิโลเพคตินแอมิโลส
ประกอบด้วยน้าตาลกลูโคสที่จัดเรียงตัวเป็นพอลิเมอร์แบบเชิงเส้นและเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ข้าวมี
คุณสมบัติต่างกัน ส่วนปริมาณแอมิโลเพคติน ประกอบด้วยน้าตาลกลูโคสที่จัดเรียงตัวเป็นพอลิเมอร์
เชิงกิ่ง เป็นส่วนประกอบหลักในแป้งข้าวที่มีผลต่อคุณภาพและเนื้อสัมผัสของข้าวสุก โดยแอมิโลเพ
คติน ที่ มีส ายยาวจะมีความสามารถในการจับ ในการจับ กับ องค์ ประกอบอื่น ที่ มีอ ยู่ในเมล็ ดข้ าวได้
มากกว่าแอมิโลเพคตินสายสั้นจึงมีผลต่อการยับยั้งความนุ่มของข้าวสุกกล่าวอีกนั ยหนึ่งคือ แอมิโล
เพคตินที่มีสายสั้นจะทาห้าวสุกมีความนุ่มมากกว่าแอมิโลเพคตินที่มีสายยาว
2.2 โปรตี น เป็ น สายพอลิ เมอร์ข องกรดอะมิ โนที่ ส าคั ญ ต่ อ ลั ก ษณะทางด้ า น
ประสาทสัมผัสและคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร โดยทั่วไปโปรตีนที่มีอยู่ในข้าวจะเกิดขึ้นตามส่วน
ต่างๆ ของเมล็ด และมีมากในชั้นเปลือกหุ้มเมล็ด ปริมาณโปรตีนที่มีจะมีแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพันธุ์
ของข้าว โปรตีนในข้าวมีลักษณะโครงสร้างอยู่ทั้งหมด 3 แบบคือ แบบผลึก แบบรูปร่างกลมขนาดเล็ก
และแบบรูปร่างกลมขนาดใหญ่ เนื่องจากโปรตีนที่มีอยู่ในเนื้อเมล็ดจะแทรกอยู่ระหว่างเมล็ด สตาร์ช
ทาให้มีผลต่อการเกิดเจลาทิไนช์ของเม็ดสตาร์ชโดยทาให้การพองเมล็ดสตาร์ชไม่เสียรูปร่างได้ง่าย และ
ทาให้โมเลกุลของแอมิโลสไม่ซึมผ่านออกไปมีผลต่อลักษณะการอ่อนหรือแข็งของเจลเมื่อเย็นลง และ
ส่งผลต่อเนื้อสัมผัสของข้าวหุงสุกที่มีความนุ่ม เหนียว หรือร่วน
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2.3 ไขมัน เป็นสารอินทรีย์ที่ทาให้มีกลิ่นรส และเนื้อสัมผัสที่ดี ประเภทของไขมัน
ที่พบในข้าวส่วนใหญ่คือ ไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) โดยทั่วไปไขมันจะอยู่รูปไขมันอิ่มตัวประมาณ
ร้อยละ 0.3-0.5 พบมากในส่วนของรา โดยแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ ไขมันที่อยู่ภายในเม็ดแป้ง
ประกอบด้วย กรดไขมันอิสระร้อยละ 32 และ lysophosphatidyl choline ร้อยละ 68 ส่วนไขมันที่
กระจายอยู่ในเอนโดสเปิร์มประกอบด้วย triglyceridex ร้อยละ 73-82 phospholipids ร้อยละ 710 และ glycolipids ร้อยละ 2-8 (สนีย์ เสริมศิริโสภณ, 2546)
3. คุณภาพทางเคมีกายภาพ
คุณภาพทางเคมีกายภาพ เป็นคุณสมบัติทั้งภายในและภายนอกที่มีผลต่อคุณภาพของ
ข้าว ประกอบไปด้ว ยความคงตัว ของแป้ งสุ ก (gel consistency) การเกิดเจลาติไนเซชัน ของแป้ ง
(gelatinization) ค ว า ม ห นื ด ข อ ง น้ า แ ป้ ง (viscosity) อั ต ร า ก า ร ยื ด ข อ ง เม ล็ ด ข้ า ว สุ ก
(elongationratio) และค่าการสลายเมล็ดในด่าง (alkali spreading value) ซึ่งมีรายละเอียดของแต่
ส่วน ดังนี้
3.1 ความคงตัวของแป้งสุก เป็นค่าที่ใช้ ในการแบ่งประเภทของข้าว ซึ่งข้าวบาง
สายพันธุ์ที่มีปริมาณแอมิโลสเท่ากัน แต่เมื่อนาไปหุงสุกกลับมีความแข็งของข้าวสุกต่างกัน เนื่องจาก
คุณสมบัติของแป้งสุกจะมีอัตราการคืนตัวที่ไม่เท่ากันทาให้แป้งสุกมีความแข็งและอ่อนแตกต่างกัน
สถาบั น วิ จั ย ข้ า วนานาชาติ (International Rice Research Institute; IRRI) จึ ง ได้ คิ ด หาวิ ธี ก าร
ทดสอบคุณภาพในการรับประทานของข้าวที่เรียกว่า gel consistency test โดยอาศัยหลักการทาให้
แป้งใสด้วยการต้มในสารละลายด่างแล้วทาให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นนามาวัดระยะทางของแป้ง
สุกที่ไหลไปได้เมื่อวางบนพื้นราบ จากนั้นทาการแบ่งประเภทของข้าวตามความคงตัวของแป้งสุกดัง
แสดงในตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 การแบ่งประเภทข้าวตามความคงตัวของแป้งสุก
ความคงตัวของแป้งสุก

ระยะทางที่แป้งไหล (มิลลิลิตร)

แข็ง

ต่ากว่า 35

ค่อนข้างแข็ง

36-40

ปานกลาง

41-60
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อ่อน

มากกว่า 60

ที่มา : สุนีย์ เสริมศิริโสภณ (2546)
3.2 การเกิดเจลาติไนเซชันของแป้ง เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่คุณสมบัติ
ของสตาร์ช โดยการนาแป้งข้าวมาผสมกับน้าและให้ความร้อน ขณะที่อุณหภูมิสูงขึ้นสตาร์ชจะเกิดการ
พองตั ว และอุ้ ม น้ าเข้ าไปเพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากความร้ อ นไปท าให้ พั น ธะไฮโดรเจนที่ เกาะเกี่ ย วกั น ใน
โครงสร้างโมเลกุลของแอมิโลเพคตินคลายตัวลง สามารถมาจับกับโมเลกุลของน้าในส่วนผสม หรือ อุ้ม
น้าเข้าไปภายในเมล็ดสตาร์ชทาให้พองตัว และหนืดเพิ่มข้นขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งอุณหภูมิการเกิดเจลาติไนเซ
ชันสามารถวัดได้ด้วยเครื่อง Differential Scanning Calorimetry (DSC)
3.3 ความหนื ดของน้าแป้ง เป็นปรากฏการณ์ ที่แป้งเกิดการพองตัวหลายครั้ง
จนกระทั่งสารละลายมีความใสเพิ่มมากขึ้น ความเหนียวของน้าแป้งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงจุดสูงสุด
จากนั้นทาให้โมเลกุลของแอมิโลสละลายออกมา และแพร่ออกจากเม็ดแป้งที่แตก เมื่อเย็นตัวลงจะเกิด
เป็ น มวลของแป้ ง เปี ย กหรื อ เจล ความหนื ด ของแป้ ง สามารถวั ด ได้ ด้ ว ยเครื่ อ ง Rapid Viscosity
Analyzer (RVA) โดยการแสดงพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงความหนืดของน้าแป้งเมื่อได้รับความร้อน
ซึ่งเมื่อให้ความร้อนเม็ดแป้งจะเริ่มพองตัว ความหนืดเพิ่มขึ้นและถึงจุดสูงสุดเรียกความหนืดที่จุดสูงสุด
นี้ว่า peak viscosity หลังจากเกิดความหนืดสูงสุดแล้วความหนืดจะเริ่มลดลง เนื่องจากการแตกตัว
ของเม็ดแป้งทาให้แอมิโลสและแอมิโลเพคตินบางส่วนถูกปล่อยออกมาความหนืดเปลี่ยนแปลงไปสู่ขั้น
สลายตัว หรือ break down เมื่อน้าแป้งเย็นตัวลงความหนืดจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งจากการคืนตัวของแป้ง
(retrogradation) ช่วงที่แป้งเกิดการคืนตัวเรียกว่า setback ซึ่งคานวณได้จากการเปรียบเทียบค่า
ความแตกต่างระหว่างความหนืดสูงสุดกับความหนืดต่าสุด ค่านี้สามารถใช้ในการคาดคะเนความแข็ง
กระด้างของข้าวสุก อัตราส่ วนระหว่างแอมิโลสต่อแอมิโลเพคตินมีผลต่อ ค่า setback โดยแป้งที่มี
ปริมาณแอมิโลสสูงจะทาให้ค่า setback สูงขึ้น
3.4 อัตราการยืดของเมล็ดข้าวสุก เป็นการวัดค่าอัตราการยืดเมล็ดข้าวสุก ซึ่งใน
ระหว่างการหุงต้ม เมล็ดข้าวจะมีการขยายตัวออกรอบด้านโดยเฉพาะด้านยาว ดังนั้นการหาระยะการ
ยืดของเมล็ดข้าวสุกจังหาได้จากสัดส่วนของความยาวของข้าวสุกต่อความยาวของข้าวก่อนหุงต้ม พันธุ์
ข้าวที่อัตราการยืดของเมล็ดข้าวสุกมากจะทาให้ข้าวสุดมีลักษณะไม่เหนียวติดกันเนื้อภายในโปร่งไม่อัด
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แน่นและช่วยให้ข้าวนุ่มมากกว่าข้าวพันธุ์ที่มีอัตราการยืดของเมล็ดข้าวสุกน้อย จึงจัดเป็นข้าวที่หุงขึ้ น
หม้อ
3.5 ค่าการสลายเมล็ดในด่าง เป็นการทดสอบการแตกตัวของเมล็ดข้าว โดยการ
แช่ของเมล็ดในสารละลายโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นเวลา 23 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง การประเมิน
ค่าการสลายเมล็ ดในด่างแสดงดังตารางที่ 2.2 และความสัมพันธ์ของค่าการสลายเมล็ ดในด่างกับ
อุณหภูมิในการเกิดเจลาติไนเซชัน แสดงดังตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.2 การประเมินค่าการสลายเมล็ดในด่าง
คะแนน

ลักษณะการสลายของเมล็ด

1

เมล็ดไม่เปลี่ยนแปลง

2

เมล็ดพองตัว

3

เมล็ดพองตัว มีแป้งกระจายออกจากเมล็ด แต่ไม่โดยรอบหรือแคบ

4

เมล็ดพองตัว มีแป้งกระจายออกจากเมล็ด โดยรอบหรือแคบ

5

เมล็ดแตกปริทางขวางหรือทางยาว แป้งกระจายออกโดยรอบและกว้าง

6

เมล็ดสลายรวมกับแป้งที่กระจายออกมา

7

เมล็ดสลายจนหมด แป้งใส

ที่มา : สุนีย์ เสริมศิริโสภณ (2546)

ตารางที่ 2.3 ความสัมพันธ์ของการสลายเมล็ดในด่างกับอุณหภูมิในการเกิดเจลาติไนเซซัน
ค่าการสลายเมล็ดในด่าง

อุณหภูมิในการเดเจลาติไนเซซัน

องศาเซลเซียส

1-3

สูงมากกว่า

74

4-5

ปานกลาง

70-74

6-7

ต่า

น้อยกว่า 69

ที่มา : สุนีย์ เสริมศิริโสภณ (2546)
2.6 คุณลักษณะของข้าวสารใหม่และข้าวสารเก่า
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ข้ า วเป็ น อาหารหลั ก และเป็ น พื ช เศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ ของไทยนิ ย มน ามาแปรรูป เป็ น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น การผลิตเส้นขนมจีนและเส้นก๋วยเตี๋ยว ซึ่งการผลิตเหล่านี้จาเป็นต้องใช้ข้าวเก่า
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี เนื่องจากคุณลักษณะของข้าวใหม่และข้าวเก่านั้นมีความแตกต่างกัน
ชัดเจน ดังนี้
1. คุณลักษณะของข้าวใหม่
1.1 เมื่อหุงต้มจะมีลักษณะเหนียวหรือแฉะติดกันเป็นก้อน
2. คุณลักษณะของข้าวเก่า
2.1 เมื่อหุงต้มจะมีลักษณะแข็งร่วนและไม่เหนียวติดกัน
2.2 มีสมบัติด้านการดูดซับน้าเพิ่มมากขึ้น
2.3 มีอัตราการขยายปริมาตรเพิ่มขึ้น
2.4 มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้าในข้าวสุกลดลง
2.5 มีค่าความชื้นลดลง
2.6 มีปริมาณแอมิโลสเพิ่มขึ้น
2.7 มีการยืดตัวของเมล็ดข้าวสุกเพิ่มขึ้น
2.8 มีการเกิดกลิ่นเหม็นหืนในเมล็ดข้าว
2.9 มีค่าดัชนีน้าตาล (glycemic index) สูง
2.6.1 กลไกในการกลายเป็นข้าวสารเก่า
1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสตาร์ช
ข้ า วมี อ งค์ ป ระกอบหลั ก ที่ ส าคั ญ คื อ สตาร์ ช ซึ่ งมี อ ยู่ ม ากถึ งร้ อ ยละ 80
ภายในสตาร์ชประกอบด้วยแอมิโลเพคตินเป็นส่วนหลักและแอมิโลสเป็นส่วนรองโดยคิ ดเป็นสัดส่วน
ทั้งหมด 100% แต่ปริมาณของแอมิโลสและแอมิโลเพคตินนั้นจะมีสัดส่วนแตกต่างกันไปตามแหล่งที่
ปลูกกับ ชนิดของพืช ดังนั้ น ข้าวที่มาจากแหล่งแตกต่างกันจึงมีปริมาณแอมิโลสและแอมิโลเพคติน
แตกต่างกันมีผลทาให้ข้าวมีลักษณะในการหุงต้มและการบริโภคต่างกัน
Juliano (1985) รายงานว่าลั ก ษณะเนื้ อ สั ม ผั ส ของข้าวเจ้าที่ มีป ริมาณแอ
มิโลสแตกต่างกันคือร้อยละ 9-20 20-25 และ 25-33 เมื่อนามาหุงต้มจะให้ลักษณะข้าวสุกที่เหนียว
นุ่ม นุ่มค่อนข้างเหนียว และร่วนแข็ง ตามลาดับ เช่นเดียวกันกับ พีชยา จิระธรรมกิจกุล (2541) ที่
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รายงานว่าลักษณะของเนื้อสัมผัสของข้าวเจ้าที่มีปริมาณแอมิโลสแตกต่างคือ ร้อยละ 10-20 20-25
และ 25-34 เมื่อนามาหุงต้มจะให้ลักษณะข้าวสุกที่นุ่มค่อนข้างเหนียว ค่อนข้างนุ่มแต่ไม่เหนียว และ
ร่วนแข็ง ตามลาดับ ซึ่งพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะดังกล่าวนี้ ได้แก่ ข้าวพันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 ข้าวพันธุ์กข
7 และข้าวพันธุ์เหลืองประทิว 123 ตามลาดับ ขณะที่ปราณี วราสวัสติ์ (2549) รายงานว่าโมเลกุลของ
แอมิโลสและแอมิโลเพคตินจะอัดกันอยู่แน่นภายในเมล็ดสตาร์ช ดังแสดงในภาพ 2.6 โดยส่วนของแอ
มิโลเพคตินจะรวมตัวกันอยู่ในลักษณะที่เป็น crystalline และแอมิโลสจะรวมตัวกันอยู่ในลักษณะที่
เป็ น amorphous ในส่ ว นของแอมิโลสนั้ น จะสามารถรวมตัว กับ โมเลกุล ของไขมัน และกลายเป็ น
สารประกอบเชิงซ้อนเกิดเป็น โครงสร้างผลึกอย่างอ่อนได้ ซึ่งมีผลช่วยเสริมความแข็งแรงให้ แก่เม็ด
ส ต า ร์ ช ท า ให้

สตาร์ช พองตัว ได้

ช้

า

ความสามารถใน

การพองตัว การ

ละลาย และการ

จั บ ตั ว กั บ น้ า

ลดลง ส่ ง ผลให้

ข้าวสุกมีลักษณะ

แข็งและร่วนขึ้น
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ภาพที่ 2.6 โครงสร้างของแอมิโลสและแอมิโลเพคตินภายในเมล็ดสตารช์
ที่มา : อรอนงค์ นัยวิกุล (2550)
2. การเกิดเจลาติไนเซชัน
กล้าณรงค์ ศรีรอดและเกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ (2550) กล่าวว่าโมเลกุลของ
แป้งประกอบไปด้วยหมู่ไฮดรอกซิลจานวนมากที่ยึดเกาะกันด้วยพันธะไฮโดนเจน เมื่อได้รับความร้อน
พันธะไฮโดนเจนจะคลายตัวลง ทาให้การจับตัวกันของโมเลกุลภายในเม็ดแป้งไม่แน่นเหมือนเดิม น้า
จึงสามารถซึมผ่านเข้าไปได้ง่าย มีผลทาให้เม็ดแป้งดูดน้าและพองตัวมากขึ้น เมื่อนามาหุงต้มค่าการดูด
ซับน้าก็เพิ่มขึ้นซึ่งเรียกปรากฏการณ์ที่เม็ดได้รับความร้อนและเกิดการพองตัวอย่างรวดเร็วแบบผัน
กลับไม่ได้นี้ว่า การเกิดเจลาติไนเซชัน (gelatinization)
3. การเกิดรีโทรเกรเดชัน
เมื่อแป้งได้รับความร้อนจนถึงอุณหภูมิที่เกิดเจลาติไนเซชันแล้วให้ความ
ร้อนต่อไปจะทาให้เม็ดแป้งมีการพองตัวเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่พองตัวเต็มที่และแตกออก โมเลกุลของ
แอมิโลสกระจายตัวออกจากเม็ดแป้ง ทาให้ค่าความหนืดลดลงเมื่อปล่อยให้เย็ นตัวลงโมเลกุลของแอ
มิโลสที่อยู่ใกล้กันจะเกิดการจัดเรียงตังใหม่เกิดเป็นร่างแห 3 มิติ ขึ้น ซึ่งโครงสร้างใหม่นี้สามารถอุ้มน้า
และไม่สามารถดูดน้าเข้ามาได้อีก ทั้งยังทาให้แป้งมีความหนืดคงตัวมากขึ้นเกิดลักษณะเป็นเจลเหนียว
คลายฟิล์มหรือผลึก เรียกปรากฏการนี้ว่า การเกิดรีโทรเกรเดชัน (retrogradation) หรือการคืนตัว
2.6.2 เทคโนโลยีการทาข้าวเปลือกใหม่ให้เป็นข้าวเก่า
เทคโนโลยีของการทาข้าวเปลือกใหม่ให้กลายเป็นข้าวเก่านั้นเป็นเทคโนโลยีที่มี
การค้นคว้าและวิจัยกันอย่างแพร่หลาย เช่น การอบแห้งด้วยลมร้อน การอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซ
ชัน และการทาเป็นข้าวนึ่ง ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละวิธี ดังนี้
1. การอบแห้งด้วยลมร้อน เป็นเทคนิคที่ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน ส่วนมาก
นิยมนามาใช้ในกระบวนการณ์ลดความชื้นซึ่งมีหลักการทางานคือ ใช้หลักการถ่ายเทความร้อนจาก
อากาศร้ อ นไปยั งวั ส ดุ ที่ ชื้ น เพื่ อ ไล่ ค วามชื้น ออกด้ ว ยการระเหย โดยของเหลวที่ อ ยู่ภ ายในวัส ดุ จ ะ
เคลื่อนที่ออกมายังผิววัสดุ ซึ่งช่วงแรกของการอบแห้งจะเป็นช่วงอัตราการอบแห้งคงที่ การถ่ายเท
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ความร้อนและมวลระหว่างวัสดุกับอากาศจะเกิดขึ้นรอบๆผิววัสดุเท่านั้น ความร้อนกับอากาศร้อนจะ
ถ่ายเทไปยังผิววัสดุโดยการนาความร้อนผ่านชั้นฟิล์มของก๊าซไปยังผิวของวัสดุและเมื่อผิวของวัสดุมี
ปริมาณน้าลดลงมาก การถ่ายเทความร้อนและการถ่ายเทมวลสารจะเกิดขึ้นภายในมวลวัสดุด้วยโดย
น้าภายในวัสดุจะเคลื่อนที่มายังผิววัสดุในรูปของเหลวและไอน้าแล้วระเหยเมื่อได้รับความร้ อนจาก
อากาศ การเคลื่อนที่ของน้าจากภายในวัสดุมายังผิวจะช้ากว่าการพาความชื้นจากผิวไปยังอากาศ ทา
ให้เกิดเป็นช่วงอัตราการอบแห้งลดลง และที่อุณหภูมิกับความชื้นสัมพัทธ์อากาศคงที่ความชื้นของวัสดุ
จะลดต่าลงจนถึงจุดหนึ่งซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงที่จุดนี้ความดันไอน้าของน้าวัส ดุจะมีค่าเท่ากับความดันไอ
ของอากาศที่อยู่รอบๆ และอุณหภูมิของวัสดุที่เท่ากับอุณหภูมิของอากาศรอบๆ ทาให้น้าไม่สามารถ
ระเหยออกจากวัสดุ ซึ่งพชรวรรณ เทียนสวัสดิ์ และคณะ (2550) ศึกษาเทคโนโลยีการปรับข้าวใหม่ให้
เป็ น ข้าวเก่าโดยใช้การอบแห้ งด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณ หภูมิ 60 และ 70 องศาเซลเซียส พบว่าการ
อบแห้งที่อุณหภูมิที่ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 100 นาที ทาให้ข้าวมีสมบัติทางเคมีเปลี่ยนแปลงไป
โดยทาให้ข้าวมีค่าการขยายปริมาตรและปริมาตรแอมิโลสเพิ่มขึ้นเหมือนกับข้าวเก่า
2. การอบด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน เป็นเทคนิคที่เหมาะสาหรั บวัสดุอบแห้งที่มี
ขนาดเล็กและมีน้าหนักเบาซึ่งมีหลักการทางานคือ ใช้ลมร้อนเป่าให้วัสดุแขวนลอยอยู่ภายในอากาศ
หรือกล่าวได้ว่าเทคนิคฟลูอิไดเซชันนี้เป็นกระบวนการที่ทาให้ของแข็งสัมผัสกับของไหลแล้วของแข็ง
เหล่านี้มีคุณสมบัติคล้ายของเหลว โดยของแข็งเหล่านี้เริ่มต้นจะถู กวางไว้บนตะแกรงในห้องอบแห้ง
จากนั้นของไหลจะไหลผ่านชั้นของของแข็งและไหลออกด้านบนของห้องอบแห้งด้วยความเร็วระดับ
หนึ่ง เมื่อความเร็วเพิ่มขึ้นของแข็งก็จะเกิดการขยับและลอยตัวขึ้นไปอย่างเป็นอิสระไม่เกาะติดกัน ซึ่ง
การอบแห้ งด้วยเทคนิคเช่นนี้จะทาให้วัสดุแห้งได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งดลฤดี ใจฤทธิ์ และคณะ (2550)
ศึกษาการเร่งข้าวเก่าหอมมะลิด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชันร่วมกับการเก็บในที่อับอากาศ โดยการนาข้าว
หอมมะลิที่มีความชื้นประมาณร้อยละ 28.2-33.3 มากเก็บในถังปิดสนิทที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 7 วัน และนามาอบแห้งที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส ด้วยความเร็วอากาศ 2.6 เมตรต่อ
วินาที และนาไปเก็บในที่อับอากาศเป็นเวลานาน 0.5 1 และ 2 ชั่วโมง จากนั้นนาไปเป่าด้วยอากาศ
แวดล้ อ มจนมี ค วามชื้ น เป็ น ร้ อ ยละ 16 พบว่ าระยะเวลาเมื่ อ การเก็ บ ในที่ อั บ อากาศมี ผ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติด้านการหุงต้มของข้าว โดยข้าวจะมีค่าการดูดซับน้าและค่าการยืดตัวของเมล็ด
ข้าวสุกเพิ่มขึ้น เนื่องจากการอบแห้งด้วยอุณหภูมิสูงส่งผลทาให้การจับตัวกันภายในของเม็ดแป้งคลาย
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ตัวลง ดังนั้นเมื่อนามาหุงต้มจะทาให้น้าสามารถซึมผ่านเข้าไปได้ง่าย ส่งผลให้ค่าการดูดซับน้าเพิ่มมาก
ขึ้น และยังส่งผลให้การคืนตัวของเมล็ดข้าวกล้องสุกเพิ่มมากขึ้น
3. การทาข้าวนึ่ง เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูปชนิดหนึ่งหมายถึง ค่าที่ผ่านการทาให้
สุกด้วยกระบวนการให้ความร้อนชื้น โดยการนาข้าวเปลือกมาแช่น้า และทาให้น้าซึมเข้าสู่เมล็ดจน
อิ่มตัว แล้วจึงแยกน้าออกจากข้าวเปลือก จากนั้นทาการนึ่งข้าวเปลือกด้วยไอน้าเพื่อให้เนื้อในเมล็ดสุก
บางส่วน และนาข้าวเปลือกไปนึ่งให้แห้งจนมีความชื้นใกล้เคียงกับข้าวเปลือกธรรมดาประมาณร้อยละ
16 และเก็บรักษาหรือพักข้าวอย่างน้อย 7 วัน ก่อนนาไปผ่านกระบวนการณ์สีข้าวเหมือนข้าวเปลือก
ธรรมดาเพื่ อ ท าให้ ได้ ข้ า วเปลื อ กเต็ ม เมล็ ด เพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉลิ ม พร เอี่ ย มมิ (2546) ศึ ก ษาการรวม
กระบวนการผลิ ต ของการนึ่ งและการอบแห้ งข้ าวนึ่ งส าหรับ ข้ าวหอม ด้ ว ยการน าข้าวเปลื อกที่ มี
ความชื้นเริ่มต้นก่อนแช่ 15.7% มาตรฐานแห้ง แช่ในน้าอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 0.5-3
ชั่วโมง แล้วระบายน้าออก จากนั้นนามาอบแห้งด้วยเครื่องฟลูอิไดซ์เบดมีไอน้าร้อนยวดยิ่งเป็นตัวกลาง
ที่อุณหภูมิอบแห้ ง 150 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 0.5-7 นาที ความเร็วของไอน้าร้อนยวดยิ่ง
เท่ากับ 3.0 เมตรต่อวินาที และความสูงของเบด 10 เซนติเมตร พบว่าการแช่และการอบแห้งทาให้
ปริมาณต้นข้าวเพิ่มมากขึ้นเมื่อข้าวผ่านกระบวนการขัดสี และเมื่อทาการหุงต้มข้าวจะให้ข้าวสุกที่มี
ลักษณะแข็งและร่วนขึ้น และเวลาในการอบแห้งที่มากขึ้นส่งผลให้ข้าว peak viscosity มีค่าลดลง
ขณะที่ค่า pasting temperature มีค่าสูงขึ้น และสรุปขั้นตอนในการทาข้าวนึ่ง ดังนี้
3.1 การแช่ข้าวเปลือก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าวเปลือกนั้นมีความชื้นที่ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 30 ซึ่งจะทาให้สตาร์ชในเมล็ดข้าวเกิดเจลาติไนซ์ในขณะนึ่ง การแช่ข้าวเปลือกจะทาให้น้า
ที่แช่ซึมผ่านผิวเปลือกแข็งเข้าสู่เนื้อในเมล็ด โดยเข้าแทนที่รูอากาศภายในเมล็ดสตาร์ชดูดซึมน้าโดย
สร้างพันธะไฮโดรเจนระหว่างแอมิโลสและแอมิโลเพคตินของสตาร์ชและเกิดการพองตัวขึ้น ซึ่งหากแช่
น้ าที่ อุ ณ หภู มิ ต่าเมล็ ดสตาร์ ช จะสามารถดูด ซึม น้ าและพองตัว ได้ เพี ย งระดั บ หนึ่ ง แต่ ห ากแช่ น้ าที่
อุ ณ หภู มิ สู งเมล็ ด สตาร์ ช จะสามารถดู ด ซึ ม น้ าและพองตั ว ได้ ดี เนื่ อ งจากอากาศในช่ อ งว่ า งของ
ข้าวเปลือกถูกแทนที่ด้วยน้า โดยเมื่อน้ามีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอากาศจะกระจายตัวและออกจากช่องว่าง
จากนั้นน้าก็จะเข้าไปแทนที่อากาศในช่องว่างเป็นผลให้น้าซึมเข้าไปได้
3.2 การนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สตาร์ชในข้าวเปลือกเกิดการเจลาติไนซ์ด้วยไอ
น้ าร้ อน ความร้ อนที่ใช้ในการนึ่ งอาจใช้การพ่ นไอน้าร้อนลงบนข้าว หรืออาจใช้การนึ่ งในหม้อนึ่ ง
อัตโนมัติ โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของข้าวนึ่งคือ อุณหภูมิ ปริมาณที่ดูดซึมเข้าไป และระยะเวลา
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ในการนึ่ง การควบคุมเวลาและอุณหภูมิให้ความสัมพันธ์กันกับการเกิดเจลาติไนซ์ของสตาร์ชนั้นเป็น
สิ่งที่สาคัญ โดยเวลาในการให้ความร้อนจะต้องนานพอที่จะทาให้สตาร์ชนั้นเกิดเจลาติไนซ์ได้อย่าง
สมบูรณ์ ส่วนอุณหภูมิที่ใช้จะส่งผลต่อลักษณะของสีและปริมาณผลผลิตหลังการขัดสี ซึ่งถ้าอุณหภูมิสูง
สีของข้าวนึ่งจะเข้มแต่ถ้าอุณหภูมิต่าสีของข้าวนึ่งจะอ่อน นอกจากนี้การนึ่งยังช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิต
หลังการขัดสีเนื่องจากเนื้อสัมผัสของเนื้อเมล็ดมีลักษณะคล้ายแป้งเปียก (pasty) ซึ่งเป็นผลจากการที่
สตาร์ชเกิดเจลาติไนซ์ทาให้ข้าวความแน่นมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อนาไปขัดสีปริมาณข้าวแตกหักจึงลดลง
3.3 การทาแห้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความชื้นให้เหมาะสมต่อการเก็บรักษา
ข้าวเปลือกธรรมดา เนื่องจากข้าวอาจเกิดการแตกร้าวได้ง่าย การทาแห้งแงออกได้เป็น 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 ทาการลดความชื้นของข้าวจากร้อยละ 45-50 จนเหลือร้อยละ 16 และพักข้าวไว้เป็นเวลา 24
ชั่วโมง จากนั้นจึงเริ่มขั้นที่ 2 คือ ลดความชื้นจนเหลือร้อยละ 14 ซึ่งสาเหตุของการทาแห้งอย่างช้า ๆ
ในช่วงแรกนั้ น ก็เพื่อให้ ได้ป ริมาณผลผลิ ตสู งโดยให้ มีการแตกร้าวในช่ว งใกล้ สิ้นสุ ดของการทาแห้ ง
(final state) น้อยที่สุด ซึ่งการแตกร้าวในช่วงใกล้สิ้นสุดของการทาแห้งนี้ จะส่งผลให้เปลือกหุ้มเปราะ
และแตกง่าย ดังนั้ น ถ้าความชื้น ของข้าวลดลงต่ากว่าร้อยละ 16 ข้าวจะมี ส ภาพแข็ง (hardening
state) และทาให้เมล็ดข้าวหักขณะที่ทาการขัดสีข้าว ดังนั้นเพื่อการป้องกันการแตกร้าวของเมล็ดข้าว
การทาแห้งในขั้นที่ 1 จึงต้องหยุดเมื่อความชื้นของข้าวถึงร้อยละ 16 จากนั้นจึงจะใช้อุณหภูมิที่มีอยู่ใน
เมล็ดข้าวและเวลาเข้าช่วยทาให้แห้งต่อไป

2.6.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการเร่งความเก่าของข้าว
ความเก่าของเมล็ดข้าวเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนการ
เก็บเกี่ย วจนกระทั่งถึงการเก็บรักษา ปั จจัยส าคัญที่มีผลต่อการเร่งความเก่าของข้าว คือ อุณ หภูมิ
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ความชื้นเริ่มต้นของข้าวเปลือก ระยะเวลาในการเก็บรักษา และการเก็บรักษาข้าวเปลือกในสภาวะอับ
อากาศหลั งการอบแห้ ง ซึ่ งปั จ จั ย เหล่ านี้ มี ผ ลท าให้ คุ ณ สมบั ติ ข องสตาร์ ช (Starch) ในเมล็ ด ข้ า ว
เปลี่ยนแปลงไป และส่งผลต่อคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการยอมรับของผู้บริโภค
1 อุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษา
เมล็ดข้าวสามารถเร่งให้กลายเป็นข้าวเก่าได้โดยเพิ่มความร้อนข้าวสารให้สูงถึง
110องศาเซลเซียสในภาชนะปิดสนิทโดยไม่ให้ความชื้นสูญหายไป พัสกร เจียตระกูลและคณะ (2546)
พบว่าการเก็บรักษาข้าวเปลือกที่อุณหภูมิ10 15 และ 28 องศาเซลเซียส นาน 6 เดือน โดยไม่มีการ
ควบคุ ม ความชื้ น ของอากาศขาเข้ า พบว่ า อุ ณ หภู มิ แ ละระยะเวลาในการเก็ บ รั ก ษามี ผ ลต่ อ
ความสามารถในการดู ดซับ น้ าของข้าวกล้ องและข้าวสาร โดยข้าวที่เก็บ ที่ อุณ หภู มิสู งจะดูดน้ าได้
มากกว่าข้าวที่เก็บที่อุณหภูมิต่า เมื่อเก็บรักษานานขึ้นความสามารถในการดูดน้าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ค่า
ความแข็งของข้าวสุกจะเพิ่มขึ้นตามอายุการเก็บรักษาด้วย โดยข้าวที่เก็บที่อุณหภูมิสูงจะมีความแข็ง
มากกว่าข้าวที่เก็บ ที่อุณ หภูมิต่า ซึ่งสอดคล้องกับ Meullenet et al. (2000) พบว่าข้าวจะมีความ
เหนียวสูงสุดเมื่อเก็บรักษานาน 5 เดือน หลังจากนั้นจะลดลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงค่า
ความเหนียวจึงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ระยะเวลา และความชื้นของข้าวเปลือกในการเก็บรักษา
Inprasit and Noomhom (2001) ศึกษาการเร่งความเก่าของข้าวหอมมะลิโดยใช้
อุณหภูมิที่สูงกว่า 60 องศาเซลเซียส ผลการศึกษาพบว่าค่าการดูดซับน้า อัตราส่วนความแข็งและ
ความเหนียวของข้าวสุกลดลง แต่ความแข็งของข้าวสุกเพิ่มขึ้น การใช้อุณหภูมิสูงอบแห้งข้าวเปลือก
แล้วเก็บไว้ในสภาวะอับอากาศ จะทาให้เม็ดแป้งที่อยู่ภายในเมล็ดข้าวบางส่ วนสุกเป็นเจล ส่งผลให้
คุณภาพข้าวสุกมีคุณสมบัติคล้ายข้าวเก่าหรือข้าวนึ่ง นอกจากนี้อุณหภูมิยังมีผลต่ออัตราการขยายตัว
ของข้าวสุก โดย Majorie (2002) พบว่าการเร่งความเก่าของข้าวพันธุ์ Putri ที่อุณหภูมิ 110 องศา
เซลเซียส จะทาให้ ข้าวสุกมีความยาวเท่ากับ 8.1 แต่ถ้าเร่ งความเก่าของข้าวที่อุณ หภูมิ 90 องศา
เซลเซียส เมล็ดข้าวสุกจะมีความยาวเท่ากับ 4.9 เท่านั้น
Faruq et al. (2003) พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความเก่าของข้าวสาร ได้แก่ อุณหภูมิ
ระยะเวลาในการเก็บรักษา และพันธุ์ข้าว โดยสภาวะที่เหมาะสมในการเร่งความเก่าของข้าวพันธุ์ Puri
(Q 50) และ Mahsuri คื อ 110 องศาเซลเซี ยส นาน 5 ชั่ วโมง และ 100องศาเซลเซี ยส นาน 5
ชั่วโมง ตามลาดับ
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2. ปริมาณความชื้นเริ่มต้นของข้าวเปลือก
ปริมาณความชื้นเริ่มต้นของข้าวเปลือกมีผลต่อคุณภาพของข้าวเก่าหลังจากผ่าน
กระบวนการเร่งความเก่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณผลผลิตต้นข้าว อดิเทพ ทวีรัตนพาณิชย์และคณะ
(1999) ศึกษาการอบแห้งข้าวเปลือกที่ความชื้นเริ่มต้นและความชื้นสุดท้ายของข้าวเปลือกที่แตกต่าง
กันด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชันที่อุณหภูมิ 140 และ 150องศาเซลเซียส ผลการศึกษาพบว่าปริมาณข้าว
เต็มเมล็ดจะสูงที่สุดเมื่อข้าวเปลือกมีปริมาณความชื้นสุดท้ายอยู่ในช่วง 19-22 % (มาตรฐานเปียก)
ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณข้าวเต็มเมล็ด คือ ความชื้นเริ่มต้นและความชื้นสุดท้ายของ
ข้าวเปลือก และการเก็บรักษาข้าวเปลือกในสภาวะอับอากาศ
นอกจากนี้ Kunze and Calderwood (2004) ยังพบว่าข้าวเปลือกที่มีความชื้นสูง
จะมีความยืดหยุ่นและมีความต้านทานต่อการเกิดเกรเดียนท์ของความชื้นได้มากกว่าข้าวเปลือกที่มี
ความชื้นต่า ดังนั้นการอบแห้งข้าวเปลือกที่มีความชื้นสูงจะทาให้ได้ปริมาณผลผลิตต้นข้าวสูงกว่าการ
อบแห้งข้าวเปลือกที่มีความชื้นต่า เนื่องจากมีการเกิดเกรเดียนท์ของความชื้นภายในเมล็ดข้าวต่ากว่า
นั่นเอง
3. การเก็บข้าวในสภาวะอับอากาศ
การเก็บข้าวในสภาวะอับอากาศ เป็นกระบวนการต่อเนื่องหลังจากการอบแห้ง
ข้าวเปลือก ทาได้โดยนาเมล็ดข้าวที่ผ่านการอบแห้งมาเก็บไว้ในสภาวะอับอากาศเพื่อลดการเกิดเกร
เดียนท์ของความชื้นภายในเมล็ดข้าว โดยทาให้สตาร์ชข้าวเปลี่ยนจากสภาวะของแข็งไปเป็นของเหลว
ซึ่งอุณหภูมิของอากาศร้อนและระยะเวลาที่ใช้สาหรับการเก็บในสภาวะอับอากาศเป็นตัวแปรสาคัญที่
มีผ ลต่อการเกิดรอยร้าวและผลผลิ ตต้นข้าว เพราะถ้าใช้ระยะเวลาในการเก็บนานเกินไปจะทาให้
คุณภาพการสีของเมล็ดข้าวลดลง
Steffe and Singh (1980) ศึกษาการเก็บข้าวเปลือกไว้ในสภาวะอับอากาศหลังการ
อบแห้ง พบว่าความเข้มข้นของของเหลวที่ผิวจะสูงกว่าบริเวณใจกลางของเมล็ดข้าวเปลือก การเก็บ
ข้าวเปลือกในสภาวะอับอากาศจะทาให้เกิดการแพร่ จนกระทั่งความเข้มข้นของของเหลวเท่ากันทั้ง
เมล็ด นอกจากนี้ Nguyen and Kunze (1984) ยังพบว่ าการเก็บข้าวเปลือกในสภาวะอับอากาศที่
อุณ หภูมิ 45 องศาเซลเซียส หลั งการอบแห้ งจะลดปริมาณการเกิดรอยร้าวในเมล็ดข้าวโดยเฉลี่ ย
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ประมาณ 25.5% เมื่อเปรียบเทียบกับการเก็บข้าวเปลือกในสภาวะอับอากาศที่อุณหภูมิ 10 องศา
เซลเซียส
Soponronnarit et al. (1999) แนะนาว่าควรมีการเก็บข้าวในสภาวะอับอากาศ
ก่อ นการอบแห้ งข้ าวเปลื อกในช่ว งที่ ส องเพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพในการอบแห้ งและรักษาคุ ณ ภาพ
ข้าวเปลื อก เพราะข้าวเปลื อกที่ผ่ านการอบแห้ งแล้ วความชื้นที่บริเวณผิว ของเมล็ ดจะแตกต่างกับ
บริเวณภายในแกนกลางเมล็ดมาก การเก็บข้าวไว้ในสภาวะอับอากาศในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมจะ
ช่วยทาให้เกิดการแพร่ กระจายความชื้นจนสมดุลย์ทั่วทั้งเมล็ดข้าว ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการเก็บข้าวใน
สภาวะอับอากาศหลังการอบแห้งข้าวเปลือก จะช่วยปรับปรุงคุณภาพของข้าวเปลือกให้ดีขึ้น
Elbert et al. (2001) พบว่าเมื่อระยะเวลาการเก็บข้าวเปลือกในสภาวะอับอากาศ
เพิ่มขึ้น จะมีผลทาให้ผลผลิตต้นข้าวสูงขึ้นด้วย เช่นเดียวกับมัทนียา เชี่ยวชาญ (2548) พบว่าการเร่ง
ความเก่าของข้าวหอมมะลิด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส ความชื้นเริ่มต้น
24.9 % (มาตรฐานเปียก) และเก็บในสภาวะอับอากาศนาน 120 นาที เป็นสภาวะที่เหมาะสมในการ
เร่งข้าวใหม่ให้เป็นข้าวเก่าได้เช่นเดียวกัน
นอกจากปัจจัยทั้งสองปัจจัยที่มีผลต่อการเร่งความเก่าของข้าวใหม่ให้เป็นข้าวเก่า
แล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องควบคุม เนื่องจากมีผลต่อการเร่งความเก่าของข้าวและคุณภาพของข้าว
อาทิเช่น อัตราการไหลจาเพาะของอากาศ อุณหภูมิของอากาศที่ใช้ในการอบแห้ง ความชื้นเริ่มต้นของ
ข้าวเปลือก และความชื้นสัมพัทธ์ เป็นต้น
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเร่งข้าวเก่านั้นมีนักวิจัยมากกมายหลากหลายกลุ่มได้ดาเนินการ
โดยมี เป้ า หมายเดี ย วกั น คื อ ศึ ก ษาการเร่ ง ความเก่ า ของข้ า วโดยใช้ อุ ณ หภู มิ เป็ น ปั จ จั ย เร่ ง เพื่ อ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวใหม่ๆให้เป็นข้าวเก่าและไม่ทาให้คุณภาพการสีของ
ข้าวลดลง ในที่นี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาของกลุ่มที่สอดคล้องกับงานวิจัยนี้
เมล็ดข้าวสามารถเร่งให้ กลายเป็นข้าวเก่าได้โดยเพิ่มความร้อนข้าวสารให้สูงถึง 110 องศา
เซลเซียส ในภาชนะปิดสนิทโดยไม่ให้ความชื้นสูญหายไป (Juliano, 1985) พัสกร เจียตระกลู และ
คณะ (2546) พบว่า การเก็บรักษาข้าวเปลือกที่อุณหภูมิ 10 15 และ 28 องศาเซลเซียส นาน 6 เดือน
โดยไม่มีการควบคุมความชื้นของอากาศขาเข้า พบว่า อุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษามีผลต่อ
ความสามารถในการดู ดซับ น้ าของข้าวกล้ องและข้าวสาร โดยข้าวที่เก็บ ที่ อุณ หภู มิสู งจะดูดน้ าได้
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มากกว่าข้าวที่เก็บที่อุณหภูมิต่า เมื่อเก็บรักษานานขึ้นความสามารถในการดูดน้าเพิ่ มขึ้น นอกจากนี้ค่า
ความแข็งของข้าวสุกจะเพิ่มขึ้นตามอายุการเก็บรักษาด้วย โดยข้าวที่เก็บที่อุณหภูมิสูงจะมีความแข็ง
มากกว่าข้าวที่เก็บที่อุณหภูมิต่า ซึ่งสอดคล้องกับ Meullenetc และคณะ (2000) พบว่า ข้าวจะมี
ความเหนี ย วสู ง สุ ด เมื่ อ เก็ บ รั ก ษานาน 5 เดื อ น หลั ง จากนั้ น จะลดลงอย่ า งรวดเร็ ว ดั ง นั้ น การ
เปลี่ยนแปลงค่าความเหนียวจึงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ระยะเวลา และความชื้นของข้าวเปลือกในการเก็บ
รักษา
อารีรัตน์ อิ่มศิลป์และกิตติศักดิ์ วศันติวงศ์ (2556) ทาการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเร่ง
ความเก่าของข้าวเปลือกหอมมะลิโดยการอบลมร้อน พบว่ าสภาวะที่เหมาะสมในการเร่งความเก่า
ข้าวเปลือกหอมมะลิ คือ ปริมาณความชื้นเริ่มต้นของข้าวเปลื อก อุณ หภูมิ และระยะเวลาในการ
อบแห้ง เท่ากับ 21-25% 90 องซาเซลเซียสและ 3 ชั่วโมง ตามลาดับ โดยมีผลผลิตข้าวรวม ผลผลิต
ต้ น ข้ า ว ค่ า ความขาว และค่ า ความมั น เท่ า กั บ 60.30±0.28 41.24±0.92 33.36±1.47 และ
3.41±0.15% ตามลาดับ เมื่อพิจารณาคุณภาพข้าว พบว่าข้าวหอมมะลิเก่าที่ผ่านการเร่งความเก่าด้วย
ตู้อบลมร้อนมีผลผลิตข้าวรวม ผลผลิตต้นข้าว ปริมาณน้าที่ข้าวดูดซับ อัตราส่วนความกว้างต่อความ
ยาวของเมล็ดข้าว และค่าความแข็งของข้าวสุกสูงกว่าข้าวหอมมะลิเก่าตามธรรมชาติอายุการเก็บ
รักษา 6 เดือน และข้าวหอมมะลิ ใหม่อายุการเก็บรักษา 3 เดือน และไม่เกิน 1 เดือน ตามล าดับ
(p<0.05) แต่มีค่าความขาวค่าความมัน ค่าการแตกตัวของแป้งสุก ปริมาณของแข็งที่สูญเสีย และค่า
ความเหนียวของข้าวสุกต่าที่สุด ในขณะที่ปริมาณแอมิ โลสไม่แตกต่างกัน (p>0.05) นอกจากนี้ยัง
พบว่าข้าวหอมมะลิเก่าที่ผ่านการเร่งความเก่าด้วยตู้อบลมร้อน ผู้บริโภคให้การยอมรับด้านความชอบ
รวมไม่แตกต่างกับข้าวหอมมะลิเก่าตามธรรมชาติที่มีอายุการเก็บรักษานาน 6เดือน (p>0.05)
ภูมิสิทธิ์ วรรณชารี (2545) ได้ศึกษาการเร่งความเก่าของข้าวเปลือกหอมมะลิโดยใช้อุณหภูมิ
และเวลาอบเป็ น ปั จ จั ย เร่ง ซึ่งผลการศึก ษาสรุป ได้ดังนี้ คุณ ภาพข้าวภายหลั งการเก็ บเกี่ยวมี การ
เปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา ในด้านคุณภาพการสีข้าวเปลือกที่ผ่านการเก็บรักษา มี
ร้อยละต้นข้าวและร้อยละข้าวสารรวมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติและเพิ่มขึ้นสูงสุดหากเก็บรักษา
ข้าวเปลื อ กได้น าน 3.5 เดื อ น หลั งจากนั้ น ร้อ ยละต้ น ข้ าวและร้อยละข้ าวสารรวมที่ ได้ มี ค่ าลดลง
เล็กน้อยจนถึงเดือนที่ 6 มีร้อยละต้นข้าวและร้อยละข้าวสารรวมสูงกว่าข้าวก่อนเก็บรักษาประมาณ 1
เปอร์เซ็นต์ ส่วนความขาวข้าวสารมีดัชนีความขาวลดลงตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา ซึ่งความขาว
ข้าวสารในเดือ นที่ 6 มีดัช นี ความขาวต่ากว่าความขาวข้าวสารเริ่มต้น ประมาณ 4 หน่ว ย ในด้าน
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คุณสมบัติความหนืดน้าแป้งข้าวซึ่งใช้เป็นตัวชี้วัดความเก่าของข้าว พบว่า ค่าอุณหภูมิแป้งสุก ค่าความ
คงตัวแป้งสุก และค่าความหนืดสุดท้ายแป้งสุก มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติตลอดระยะเวลา
การเก็บรักษาและเมื่อใช้อุณหภูมิที่ 55 60 65 และ 70 อบข้าวเปลือกที่มีความชื้นเริ่มต้นต่างกัน
และใช้ระยะเวลาอบไม่เท่ากัน มีผลทาให้คุณสมบัติความหนืดน้าแป้งข้าวภายหลังการอบซึ่งได้แก่ ค่า
อุณหภูมิแป้งสุก ค่าความคงตัวแป้งสุก และค่าความหนืดสุดท้ายแป้งสุก มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
โดยการใช้อุณหภูมิสูงอบข้าวเปลือกเพื่อเร่งให้คุณสมบัติความหนืดน้าแป้งเปลี่ยนจากข้าวใหม่เป็นข้าว
เก่า ใช้เวลาอบน้อยกว่าการใช้อุณหภูมิต่าอบข้าวเปลือก การใช้อุณหภูมิที่เท่ากันอบข้าวเปลือกที่มีร้อย
ละความชื้นสูงเพื่อทาให้คุณสมบัติความหนืดน้าแป้งเปลี่ยนแปลงจากข้าวใหม่เป็นข้าวเก่า ใช้เวลาอบ
น้อยกว่าการอบข้าวเปลือกที่มีความชื้นต่า สาหรับข้าวเปลือกที่มีความชื้นเริ่มต้น 24.64 % w.b. ต้อง
ใช้อุณหภูมิและเวลาอบเพื่อเร่งให้ข้าวเกิดความเก่าได้ คือ อุณหภูมิ 55 60 65 และ 70 องศาเซลเซียส
เวลาที่ใช้อบ 26 13 8 และ 4 ชั่วโมง ตามลาดับ ข้าวเปลือกที่มีความชื้นเริ่มต้น 20.44 % w.b. ต้อง
ใช้ อุ ณ หภู มิ แ ละเวลาอบเพื่ อ เร่ งให้ ข้ าวเกิ ด ความเก่ าได้ คื อ อุ ณ หภู มิ 55 60 65 และ 70 องศา
เซลเซีย ส เวลาที่ใช้อบ 36 16 10 และ 6 ชั่ว โมง ตามล าดับ และข้าวเปลื อกที่ มีความชื้นเริ่มต้น
13.00 % w.b. ต้องใช้อุณหภูมิและเวลาอบเพื่อเร่งให้ข้าวเกิดความเก่าได้ คือ อุณหภูมิ 55 60 65
และ 70 องศาเซลเซียส เวลาที่ใช้อบ 48 21 13 และ 6 ชั่วโมง ตามล าดับ การเร่งความเก่ าข้าว
ดังกล่าวนี้ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณ แอมิโลสของข้าวไม่มาก แต่มีผลกระทบต่อคุณภาพกลิ่น
หอมของเมล็ดข้าวสุก โดยทาให้กลิ่นหอมของเมล็ดข้าวสุกสูญเสียไป และทาให้ความขาวของเมล็ด
ข้ าวสารลดต่ าลงด้ ว ย แต่ อ ยู่ ในเกณฑ์ ที่ ย อมรับ ได้ ในทางการค้ า อย่ า งไรก็ ต ามการเร่ง ความ เก่ า
ข้าวเปลือกที่มีความชื้นเริ่มต้นอยู่ในช่วง 20-24 % w.b. มีผลทาให้ร้อยละต้นข้าวและร้อยละข้าวสาร
รวมเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ งร้ อยละต้น ข้าวและร้อ ยละข้าวสารรวมจะเพิ่ ม มากขึ้ น เมื่ อ ข้าวเปลื อกที่ ใช้ อบ มี
ความชื้นมากขึ้น
Pisithkul (2009) พบว่า การศึกษาผลของปัจจัยการเร่งอายุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติ
ทางเคมีกายภาพที่สัมพันธ์กับปัจจัยคุณภาพของข้าวหอมพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 หลังเก็บเกี่ยวใหม่
(ข้าวใหม่) ทาการศึกษาหาระดับ อุณ หภู มิ (100 110 และ 120 องศาเซลเซียส) และระยะเวลาที่
เหมาะสม (15 30 45 และ 60 นาที ยกเว้นที่ระดับ 100 องศาเซลเซียส ได้เพิ่มระยะเวลาถึง 90
นาที) ที่มีผลเร่งอายุ ข้าวใหม่ให้ มีคุณสมบัติเหมือนข้าวเก่า แสดงให้เห็ นว่า ปัจจัยการเร่งอายุมีผ ล
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในข้าวใหม่ โดยอัตราการเร่งอายุเพิ่มสูงขึ้นตามระดับอุณหภูมิ ระยะเวลา
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การเร่ง และระดับความชื้นของข้าวสาร สมบัติทางเนื้อสัมผัสของข้าวหุงสุกที่ได้จากข้าวสารที่ผ่านการ
เร่งอายุ เช่น ความแข็งและการสปริงตัวเพิ่มขึ้น ส่วนการเหนียวติดลดน้อยลง การสูญเสียของแข็ง
ระหว่างการหุงต้มลดลง มีการยืดตัวของเมล็ดข้าวสุกมากขึ้น เมล็ดข้าวสารมีสีเหลืองมากขึ้น และมี
การเปลี่ยนแปลงสมบัติความหนืดข้น เหมือนข้าวเก่าตามธรรมชาติ
จิ ร ศั ก ดิ์ คงเกี ย รติ แ ละคณะ (2547) ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงคุ ณ สมบั ติ ท างเคมี แ ละเคมี
กายภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 และ 37 องศาเซลเซียส
พบว่าข้าวมีปริมาณน้าตาลทั้งหมดและปริมาณแอมิโลสเพิ่มสูงขึ้น โดยอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสจะมี
อัตราเพิ่มขึ้นมากกว่าอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และใจทิพย์ วานิชชัง และผดุงศักดิ์ วานิชชัง(2547)
ศึกษากระบวนการเร่งความเก่าของข้าวเปลือกซึ่งมีความชื้นมากกว่าร้อยละ 20 ให้เป็นข้าวเก่า โดย
การปรับสภาพข้าวเปลือกให้มีอุณหภูมิ 70-75 องศาเซลเซียส และมีความชื้นมากกว่าร้อยละ 30 โดย
การอบด้วยไอน้า ทาให้ข้าวเปลือกเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการหุงต้มและกลายเป็นข้าวเก่า
อารีรั ตน์ จิ ตบุ ญ (2549) ศึกษาผลของอุณ หภู มิแวดล้ อมต่ออุณ หภูมิ ข้าวเปลื อกและการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพข้าวระหว่างการเก็บรักษา โดยการเก็บข้าวเปลือกพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ใน
ถัง 4 แบบ ได้แก่ ถังที่มีการระบายอากาศและหุ้ มฉนวน ถังที่ระบายอากาศไม่หุ้ มฉนวน ถังที่ไม่
ระบายอากาศหุ้มฉนวน และถังที่ไม่การระบายอากาศไม่หุ้มฉนวน เป็นเวลา 6 เดือน พบว่าถังเก็บที่ไม่
ระบายอากาศและไม่ หุ้ ม ฉนวนท าให้ ค่ า ความเป็ น สี เหลื อ งและค่ า ความหนื ด ของแป้ ง ข้ า วของ
ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง และข้าวสารมีค่าสูงขึ้นและแสดงคุณสมบัติการเป็นข้าวเก่าเมื่อเก็บรักษาได้เป็น
เวลา 3 เดือน
พรชวรรณ เทียนสวัสดิ์และคณะ (2550) ศึกษาเทคโนโลยีการปรับสภาพข้าวใหม่ให้เป็นข้าว
เก่าโดยใช้ข้าวเปลือกพันธุ์ชัยนาท 1 อบแห้งด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 60 และ 70 องศาเซลเซียส
พบว่าการอบแห้งที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 100 นาที สามารถทาให้ข้าวมีสมบัติทางเคมี
เปลี่ยนแปลงไปโดยทาให้ข้าวมีค่าขยายปริมาตรและปริมาณแอมิโลสเพิ่มขึ้นเหมือนกับข้าวเก่า
Gujral and Kumar (2003) ศึกษาผลกระทบจากกระบวนการเร่งความเก่าของข้าว ที่มีต่อ
คุณ สมบั ติ ทางด้านเคมี กายภาพและเนื้อ สั มผั ส ของข้าวกล้ องข้าวขาว โดยเร่งความเก่าของข้าวที่
แตกต่างกัน 3 สายพั น ธุ์ ประกอบด้ว ย IR-8 Govinda และ Sharbati ด้ว ยการน าข้าวเปลื อ กที่ มี
ความชื้นร้อยละ 14 18 และ 22 ไปอบด้วยไอน้าร้อนเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นนาไปสีจนเป็นข้าวขาว
และนาไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องทดสอบความต้านแรงดึงดูด -แรงกด พบว่าการอบด้วยไอน้าในระดับที่
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สูงขึ้นทาให้ข้าวขาวมีค่าการยืดตัวของเมล็ดข้าวสุก ค่าการขยายปริมาตร ค่าการดูดซับน้า ค่าความ
แข็งแรง (hardness) และค่าความเหนียว (cohesiveness) เพิ่มขึ้น
ดวงดาว และคณะ(2552) พบว่ า การศึ ก ษาการเร่ งความเก่ า ของข้ า วหอมมะลิ ซึ่ ง แบ่ ง
การศึกษาออกเป็นการศึกษาหาค่าดัชนีบ่งบอกความเก่าของข้าวโดยการเก็บรักษาข้าวตามปกติแล้ว
วัดคุณสมบัติตลอดช่วงเวลา 6 เดือน และการศึกษาการเร่งความเก่า โดยใช้กระบวนการ 3 แบบ คือ
ใช้เครื่องอบลมร้อน ใช้เตาอบไมโครเวฟ ใช้เครื่องอบสุญญากาศ โดยทดสอบคุณสมบัติน้าแป้งและ
ปริมาณแอมิโลสในข้าว ผลการทดลองพบว่า ข้าวที่อบด้วยเครื่องอบลมร้อนที่อุณ หภูมิ 70 องศา
เซลเซียส ที่เวลา 10 ชั่วโมง การอบด้วยเครื่องอบสุญญากาศที่ความดัน 0.3 บาร์ ที่อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส เวลา 5 ชั่วโมง และการอบด้วยไมโครเวฟที่กาลังไฟฟ้า 90 วัตต์ เวลา 50 นาที จะทาให้ข้าว
ใหม่เปลี่ ยนเป็ น ข้าวเก่าเทียบเท่าข้าวเก่าที่เก็บ ตามปกติ 6 เดือน โดยปริมาณแอมิโลสลดลงเพียง
เล็กน้อย
สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ (2554) ได้การศึกษาการใช้ไมโครเวฟแบบต่อเนื่องในการเร่งข้าวใหม่เป็น
ข้าวเก่าของข้าวเปลือกพันธุ์พิษณุโลก 2 พบว่า สาหรับข้าวเปลือกที่ผ่านกระบวนการเร่งความเก่าโดย
ใช้คลื่นไมโครเวฟ กาลัง 1000 วัตต์ และนาไปเก็บรักษาต่อไปอีก 2 สัปดาห์ จะสามารถเร่งความเก่า
ของข้าวเปลือกพัน ธุ์พิษณุ โลก 2 ให้ มีคุณสมบัติเสมือนข้าวเปลือกควบคุมที่เก็บได้ 14 สัปดาห์ 11
สัปดาห์ และ 7 สัปดาห์ ในกรณีที่วัดด้วยดั ชนี อัตราการอุ้มน้า อัตราการขยายปริมาณ และ อัตรา
การยืดตัวของเมล็ด ตามลาดับ และข้าวเปลือกที่ผ่านการเร่งความเก่าจะมีคุณสมบัติเสมือนข้าวเก่า (4
เดือน) ได้ เมื่อเก็บรักษาข้าวเปลือกหลังกระบวนการเร่งข้าวเก่าเอาไว้ 7 สัปดาห์ และ 12 สัปดาห์ ใน
กรณี ที่วัดด้วยค่าดัชนี อัตราการขยายปริมาตร อัตราการดูดซับน้า และอัตราการยืดตัวของเมล็ ด
ตามลาดับ
จุฑารพ หยาดไธสง และสมชาย ชวนอุดม (2556) ศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาในการอบ
ต่อคุณภาพข้าวที่มีปริมาณแอมิโลสต่า พบว่า การเปลี่ยนแปลงข้าวใหม่เป็นข้าวเก่าเกิดขึ้นตั้งแต่หลัง
การเก็ บ เกี่ย วจนถึ งขั้ น ตอนการเก็บ รักษา โดยสมบั ติท างด้านเคมีกายภาพของเมล็ ด ข้าวเกิด การ
เปลี่ ยนแปลง ส่งผลให้ ส มบั ติการดูดซับน้า การพองตัว การเปลี่ยนแปลงความหนืดของแป้ง และ
ปริมาณแอมิโลสเพิ่มสูงขึ้น ในการทาผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ทาจากแป้งข้าวนิยมใช้ข้าวเก่าที่มีสมบัติความ
หนื ดของแป้งสูง การศึกษานี้เป็ นศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาในการอบต่อคุณ ภาพข้าวสารที่มี
ปริมาณแอมิโลสต่า โดยใช้ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 อุณหภูมิที่ใช้อบเท่ากับ 70 80 และ 90 องศา
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เซลเซียส เวลาที่ใช้ในการอบ 2 4 6 และ 8 ชั่วโมง พบว่า เมื่ออุณหภูมิและเวลาสูงขึ้นจะทาให้ค่า
trough viscosity, final viscosity, setback viscosity, ค่าสีเหลือง (b) และร้อยละการแตกหักมีค่า
สูงขึ้น
สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ (2554) พบว่า คุณภาพความเก่าของข้าวเป็นปัจจัยสาคัญในการบริโภค
ซึ่งเป็นกรรมวิธีแบบดั้งเดิมในการผลิตข้าวเก่านั้นจะต้องทาการเก็บรักษาข้าวเปลือกไว้เป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 4 เดือน โดยที่การเร่งความเก่าของข้าวเปลือกนั้นสามารถทาได้โดยการนาข้าวเปลือกมา
ผ่านกระบวนการให้ความร้อน การเปลี่ยนแปลงข้าวใหม่เป็นข้าวเก่า เกิดขึ้นตั้งแต่หลังการเก็บเกี่ยว
จนถึงขั้นตอนการเก็บรักษา โดยสมบัติทางด้านเคมีกายภาพของเมล็ดข้าวเกิดการเปลี่ยนแปลง ส่งผล
ให้ สมบัติการดูดซับน้า การพองตัว การเปลี่ยนแปลงความหนืดของแป้ง และปริมาณแอมิโลสเพิ่ม
สูงขึ้น จากการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าข้าวเก่าที่เก็บไว้ตามธรรมชาติจะมีปริมาณแอมิโลสเพิ่มขึ้น
Saetaew และคณะ (2010) ศึกษาพลังงานที่ใช้ในการอบแห้งข้าวเปลือกของโรงสีขนาดใหญ่
ในเขตภาคกลางของประเทศไทย กาลังการผลิต 30,000 ตันต่อปี ผลการทดลองพบว่าพลังงานปฐม
ภูมิที่ใช้ในการอบแห้งข้าวเปลือกอยู่ระหว่าง 3.874 และ 4.421 MJ/kg ของน้าที่ระเหยไป นอกจากนี้
ยังพบว่าถ้าในขั้นตอนแรกอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเทคนิคเมล็ดข้าวไหลคลุกเคล้า หลังจากนั้นจึงนา
ข้าวเปลือกมาอบแห้งต่อในถังเก็บ

(In-store dryer) จะทาให้ต้นทุนด้านพลังงานลดลง ปัจจุบัน

การอบแห้งด้วยเทคนิคฟูอิดไดเซชั่นเคยมีการศึกษาว่าเป็นกระบวนการในการอบแห้งของข้าวและได้
แสดงให้เห็นว่าหลังจากที่มีการอบแห้งจะทาให้ร้อยละต้นข้าวมีปริมาณเท่าเดิมหรือมากขึ้นจากก่อน
โดยจะท าให้ ค วามชื้น ของข้าวลดลงระหว่างกระบวนการฟู อิด ไดเซชั่น โดยทั่ ว ไปแล้ ว จะเกิด ได้ ไม่
สมบูรณ์ซึ่งความชื้นเริ่มต้นและอุณหภูมิในการอบแห้งเป็นตัวแปรที่สาคัญมากที่จะพิจารณาในเครื่องที่
ใช้ เร่ งอายุ ของข้ าวนี้ ขั้น ตอนการอบแห้ งและขั้ น ตอนการเก็ บ ข้าวไว้ในที่ อั บ อากาศหรือ เทมเปอร์
ต้องการการดูแลเป็ นอย่างดี เนื่องจากการเทมเปอริ่งจะทาให้ความชื้นของข้าวลดลงและปรับปรุง
คุณ สมบั ติข้ าวให้ ดี ขึ้ น อีก ด้ว ยโดยเวลาในการเทมเปอริ่งจะแตกต่างกั น ซึ่งจะขึ้ น อยู่ กัน ผู้ ใช้เครื่อ ง
อุณหภูมิในการอบ ข้าวและความชื้นเริ่มต้นของข้าวเปลือก มีผู้ศึกษาไว้ว่าข้าวที่มีความชื้นเริ่มต้น 2225 %(d.b.) ควรเทมเปอริ่ ง เป็ น เวลา 23 ชั่ ว โมงและใช้ ก ารอบแห้ ง ด้ ว ยเทคนิ ค แบบไหลเวี ย น
(circulating dryer) แต่ ส าหรั บ การอบแห้ งด้ ว ยเทคนิ ค ฟู อิ ไดเซชั่ น จะใช้ อุ ณ หภู มิ ในการอบที่ สู ง
ประมาณ 150 องศาเซลเซียสและทาให้ความชื้นลดลงไปถึง 22.5% (d.b.) หรือต่ากว่านั้นเพื่อที่จะ
รักษาปริมาณของร้อยละต้นข้าวโดยมีระยะเวลาในการเทมเปอริ่งไม่น้อยกว่า 25 นาที
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Jaisut และคณะ (2009) ได้ศึกษากระบวนการเร่งความเก่าของข้าวกล้องพันธุ์ขาวดอกมะลิ
105 ด้ ว ยเทคนิ ค ฟลู อิ ไดเซชัน โดยการน าข้ าวเปลื อ กมาอบแห้ งที่ อุ ณ หภู มิ 130 และ 150 องศา
เซลเซียส จากนั้นนามาเทปเปอร์เป็นระยะ 30-120 นาที พบว่าข้าวกล้องที่ได้จะมีคุณสมบัติด้านการ
หุ ง ต้ ม การรั บ ประทาน ความแข็ ง การขยายปริ ม าตร และอั ต ราการยื ด ตั ว ของเมล็ ด ข้ า วสุ ก
เปลี่ยนแปลงไปคล้ายกับข้าวที่เก่าตามธรรมชาติ และพบว่าอุณหภูมิกับระยะเวลาในการเทมเปอร์นั้น
มีผลต่อคุณสมบัติของข้าวกล้องอย่างมีนัยสาคัญ
มัทนี ย า เชี่ย วชาญ (2548) ได้ ศึกษาการเร่งข้าวใหม่ให้ เป็ นข้ าวเก่าโดยใช้ข้าวหอมมะลิ ที่
ความชื้นเริ่มต้น 21.9 และ 24.9 % (มาตรฐานเปียก ) มาอบแห้งที่อุณหภูมิ 130 และ 150 องศา
เซลเซียส ด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดร่วมกับการเก็บในสภาวะอับอากาศนาน 0 30 60 90 และ 120
นาที และเป่าด้วยอากาศแวดล้อม 30 นาที โดยพบว่า อัตราการยืดตัว ความขาวของข้าวสาร การ
ขยายปริมาตร การดูดซับน้าของข้าวสุก ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้า (Total soluble solid) และ
ความหนืดของน้าแป้งเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับข้าวที่เก็บตามธรรมชาติภายใต้อากาศแวดล้อม โดยมี
ค่าอัตราการยืดตัว ความขาวของข้าวสาร การขยายปริมาตร การดูดซับน้าของข้าวสุก ค่า ความหนืด
สุดท้าย อุณหภูมิแป้งสุก (Pasting temperature) และค่าความคงตัวของแป้งสุกเพิ่มขึ้น ส่วนปริมาณ
ของแข็งที่ละลายในน้าของข้าวสุก และความหนืดสูงสุดจะลดลง
ดลฤดี ใจสุทธิ์และคณะ (2550) พบว่า เทคนิคการอบแห้งแบบผสมผสานระหว่างฟลูอิไดเซ
ซั่นกับการเก็บในที่อับอากาศ สามารถเร่งความเป็นข้าวเก่าของข้าวกล้องหอมมะลิได้ในขณะที่ร้อยละ
ต้น ข้าวยั งอยู่ ในเกณฑ์ ที่ย อมรั บ ได้จากผลการทดสอบสมบั ติทางด้านการหุ งต้ม พบว่าเปอร์เซ็น ต์
Water Uptake และ Elongation ratio ของเมล็ ดข้าวกล้ องหอมมะลิ เพิ่มขึ้นในขณะที่เปอร์เซ็น ต์
Solid loss ลดลง ซึ่งแนวโน้มที่ได้คล้ายกับข้าวกล้องหอมมะลิอ้างอิงซึ่งเก็บไว้เป็นเวลา 6 เดือน ซึ่ง
ปริมาณกรดไขมันอิสระของข้าวกล้องหอมมะลิหลังจากผ่านกระบวนการอบแห้งแล้ว มีระดับต่ากว่า
ข้าวอ้างอิง อีกทั้งยังเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ในระหว่างการเก็บรักษาเป็นเวลา 6 เดือนในขณะที่ข้าวกล้อง
หอมมะลิอ้างอิงจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและพบว่าการเก็บข้าวเปลือกด้วยวิธีธรรมชาติ ไม่ส่งผลลด
ต่ าลงของค่ า Glycemic index ในขณะที่ ก ารเร่ งความเก่ า ด้ ว ยวิ ธี ท างความร้ อ นจะส่ ง ผลให้ ค่ า
Glycemic index ลดต่าลง
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บทที่ 3
วิธีดำเนินงำนวิจัย

3.1 วัตถุดิบ สำรเคมี อุปกรณ์และเครื่องมือ
3.1.1 วัตถุดิบ
ข้าวเปลือกพันธุ์พื้นท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ที่ใช้ คือ ข้าวจิ๊บ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวเหลือง
ประทิว และข้าวขาวตาแห้ง จากกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านลิ่ มทอง หมู่ 4 ต.หนองโบสภ์ อ.นางรอง
จ.บุรีรัมย์ ปีการเพราะปลูก 2557/58
3.1.2 สำรเคมีที่ใช้ในกำรวิเครำะห์
1) เมทานอล (Methanol) (AR-Grade)
2) เอทานอล (Ethanol) (AR-Grade)
3) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide, NaOH)
4) กรดอะซิติก (Acetic acid, CH3COOH)
5) ไอโอดีน (Iodine, I2)
6) โพเทโทแอมิโลสมาตรฐาน
7) กรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloric acid)
8) กรดซัลฟูริก (Sulfuric acid)
9) บรอมไทมอลบลู 0.025 %
3.1.2 อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยำศำสตร์
1) บีกเกอร์ขนาด 50, 100 และ 250 มิลลิลิตร
2) กระบอกตวงขนาด 50 และ 100 มิลลิลิตร
3) ขวดปรับปริมาตร (Volumetric flask) ขนาด 5, 10, 25, 50 และ 100 มิลลิลิตร
4) หลอดทดลอง
5) หลอดพลาสติกสาหรับปั่นเหวี่ยง
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6) ถ้วยหาความชื้น (Moisture can)
7) ปิเปต ขนาด 1, 5, 10 20 และ 25 มิลลิลิตร
8) กระดาษกราฟ
9) หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
10) เวอร์เนียร์ดิจิตอล
11) เครื่องกะเทาะเปลือกข้าว
12) เครื่องปิดผนึกด้วยสุญญากาศ
13) เครื่องชั่งละเอียด ทศนิยม 4 ตาแหน่ง
14) เครื่องชั่งละเอียด ทศนิยม 2 ตาแหน่ง
15) โถดูดความชื้น (Dedicator)
16) อ่างน้าควบคุมอุณหภูมิ (Water bath)
17) เครื่องอบแห้ง (Hot air oven)
18) เครื่องบดข้าว (Laboratory mill)
19) เตาให้ความร้อน (Hotplate)
20) อ่างน้าควบคุมอุณหภูมิเย็น (Cooling bath)
21) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH Meter)
22) ตู้อบลมร้อน (Cabinet Dryer)
23) เครื่องวัดสี (Hunter lab)
24) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer)
25) เครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัส (Texture Analyzer)
26) เครื่องแยกตระแกรงร่อน (Sieve Shaker)
3.2 วิธีกำรดำเนินงำนวิจัย
3.2.1 กำรเตรียมตัวอย่ำง
ข้าวเปลือกพันธุ์พื้นท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ที่ใช้ คือ ข้าวจิ๊บ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวเหลือง
ประทิว และข้าวขาวตาแห้ง จากกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านลิ่ มทอง หมู่ 4 ต.หนองโบสภ์ อ.นางรอง
จ.บุรีรัมย์ ปีการเพราะปลูก 2557/58 มีปริมาณความชื้นเริ่มต้น 13-14% นามาทาความสะอาดเพื่อ
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กาจั ด สิ่ งเจื อ ปนต่ างๆ เช่ น เศษฟาง เมล็ ด หญ้ า และข้ าวเมล็ ด ลี บ จากนั้ น บรรจุใส่ ก ระสอบสาน
พลาสติก เก็บรักษาในที่แห้งปราศจากความชื้น
ตัวอย่ำงข้ำวเปลือกที่นำมำใช้ในกำรวิจัยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ
1) ข้าวเปลือกใหม่ที่มีอายุหลังการเก็บเกี่ยวไม่เกิน 1 เดือน
2) ข้าวเปลือกใหม่ที่มีอายุหลังการเก็บเกี่ยว 3 เดือน
3) ข้าวเปลือกเก่าที่มีอายุหลังการเก็บเกี่ยว 6 เดือน
4) ข้าวเปลือกที่ผ่านการเร่งความเก่าโดยวิธีอบลมร้อน
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3.2.2 ศึกษำสภำวะที่เหมำะสมในกำรเร่งควำมเก่ำของข้ำวเปลือก
โดยนาข้าวเปลือกใหม่ที่มีความชื้นเริ่มต้น 13-14% มาชั่งน้าหนักจานวน 3 กิโลกรัมใส่
ถาด อลูมิเนียมขนาด 41x58 เซนติเมตร ให้ชั้นของข้าวเปลือกมีความหนา 2 เซนติเมตร แล้วปรับ
ความชื้นให้ได้ 21-25% ด้วยการสเปรย์น้าลงบนข้าวเปลือกให้ทั่วและตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน 16
ชั่วโมง ทาการวัดความชื้นทุก 1 ชั่วโมง
จากนั้นนาตัวอย่างข้าวเปลือกที่มีความชื้น 21-25% จานวน 1 กิโลกรัม บรรจุใส่ถาด
อลูมิเนียม ปิดผนึกให้สนิทแล้วนาไปอบเพื่อเร่งความเก่าของข้าวด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 80 90
และ 100 องศาเซลเซียส นาน 3 5 และ 7 ชั่วโมง ตามลาดับ เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการอบในแต่
ละระดับอุณหภูมิแล้ว นาอลูมิเนียมออกจากตู้อบ เปิดฝาถาดเทข้าวเปลือกออกแผ่เป็นชั้นบาง ทิ้งให้
เย็นที่อุณหภูมิห้องนาน 24 ชั่วโมง ชั่งน้าหนักข้าวเปลือกที่ผ่านการเร่งความเก่าแต่ละสภาวะ คัดเลือก
สภาวะที่เหมาะสมในการเร่งความเก่าโดยพิจารณาจากคุณภาพการสี ได้แก่ ผลผลิตข้าวรวม ผลผลิต
ต้นข้าว และค่าความขาว ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) ผลผลิตข้ำวรวม และ ผลผลิตต้นข้ำว
ชั่งน้าหนักข้าวเปลือก จานวน 100 กรัม นาไปกะเทาะเปลือกด้วยเครื่องกะเทาะ
เปลือก จานวน 2 ครั้ง บันทึกน้าหนักข้าวกล้องที่ได้ และนาไปแยกต้นข้าวออกจากข้าวหักด้วยเครื่อง
คัดขนาดข้าวแบบตะแกรงกลม ชั่งน้าหนักต้นข้าวและคานวณหาผลผลิตข้าวรวม และผลผลิตต้นข้าว
ที่ได้จากการขัดสี ทาการทดลอง 3 ซ้า โดยคานวณดังนี้
ผลผลิตข้าวรวม (%) =

ปริมาณข้าวสารรวม

ปริมาณของข้าวเปลือกที่นามาขัดสี

ผลผลิตต้นข้าว (%) =

ปริมาณต้นข้าว
ปริมาณของข้าวเปลือกที่นามาขัดสี

x 100

x 100

2) ค่ำควำมขำว ดัดแปลงจากวิธีของ นาฏชนก ปรางปรุ (2553)
การวัด ค่ าสี ของข้ าวเครื่อ งวัด สี ยี่ห้ อ HunterLab โดยใช้ห ลอดชนิ ด daylight
color mode D 65 มุมตกกระทบ 10 องศา ซึ่งจะบรรยายค่าสีของข้าวในเทอมของพารามิเตอร์ L*
a* b* โดยค่า L* เป็นค่าที่ใช้บอกถึงความสว่างของข้าว โดยมีสเกลจากดาถึงขาว (0-100) ค่า a* เป็น
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ค่าทีใ่ ช้บอกถึงความเป็นสีแดงและสีเขียว (+a ถึง -a) ค่า b* เป็นค่าที่ใช้บอกความเป็นสีเหลืองและสี
น้าเงิน (+b ถึง -b) ทาการศึกษาโดยสุ่มข้าวสารที่ได้จากการเร่งความเก่า 30 กรัม มาตรวจวัดพร้อม
ทั้งอ่านค่า L* a* b* ที่ได้และนาค่าไปวิเคราะห์ผล
ทาการวิเคราะห์ ผ ลข้อมูล ที่ได้จากการทาการทดลองทั้ งหมด 3 ซ้า วางแผนการ
ทดลองแบบ 3x3 Factorial in CRD วิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนของข้ อ มู ล โดยใช้ ANOVA และ
วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ Duncan's Multiple Range Test (DMRT) ด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูป SPSS สาหรับ Windows version 17.0 คัดเลือกสภาวะที่ใช้ในการเร่งความเก่าของข้าวที่ดี
ที่สุด 1 สภาวะเพื่อนาไปศึกษาในการทดลองถัดไป
3.2.3 ศึกษำคุณภำพทำงเคมีกำยภำพบำงประกำรของข้ำวเปลือกที่ผ่ำนกำรเร่งควำมเก่ำ
เปรียบเทียบกับข้ำวเปลือกใหม่และข้ำวเปลือกเก่ำตำมธรรมชำติ
นาข้าวเปลือกที่ผ่านการเร่งความเก่าจากข้อ 3.2.2 ข้าวเปลือกใหม่ที่มีอายุหลังการเก็บ
เกี่ยวไม่เกิน 1 เดือน ข้าวเปลือกใหม่ที่มีอายุหลังการเก็บเกี่ยวไม่เกิน 3 เดือน และข้าวเปลือกเก่าที่มี
อายุหลังการเก็บเกี่ยว 6 เดือน รวมทั้งหมด 4 ตัวอย่าง มาทาการวิเคราะห์คุณภาพด้านต่างๆ ดังนี้
1) วิเครำะห์ ป ริม ำณควำมชื้ น ดั ดแปลงจากวิธีของ AOAC (2002) โดยอบถ้ ว ย
อลู มิ เนี ย มพร้ อ มฝาในตู้ อ บลมร้ อ นที่ อุ ณ หภู มิ 135 องศาเซลเซี ย ส นาน 24 ชั่ ว โมง ทิ้ งให้ เย็ น ใน
โถดูดความชื้น ชั่งน้าหนักให้ได้น้ าหนักที่แน่นอน จากนั้นชั่งตัวอย่างข้าวเปลือกที่ผ่านการบดอย่าง
หยาบด้วยเครื่องบดเมล็ดข้าว จานวน 5 กรัม ลงในถ้วยอลูมิเนียม นาเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ 135 องศา
เซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง เมื่อครบกาหนดนามาตั้งทิ้งไว้ให้ เย็นในโถดูดความชื้น ชั่งน้าหนัก และ
คานวณหาปริมาณความชื้นจากสูตร
[𝐵−𝐵]

ควำมชื้น (%) = [𝐵−𝐵] × 100
โดยที่ A คือ น้าหนักถ้วยอลูมิเนียมพร้อมฝา
B คือ น้าหนักถ้วยอลูมิเนียมพร้อมฝาและข้าวบดก่อนอบ
C คือ น้าหนักถ้วยอลูมิเนียมพร้อมฝาและข้าวบดหลังอบ
2) วิเครำะห์ปริมำณแอมิโลส ดัดแปลงจากวิธีของ นาฏชนก ปรางปรุ (2553)
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นาข้าวสารที่ได้จากกการเร่งความเก่าไปบดด้วยเครื่องบดละเอียดนาน 15 วินาที
และเขย่านาน 20 นาที ทาซ้า 4 ครั้ง แล้วร่อนด้วยตะแกรงขนาด 150 เมช ชั่งตัวอย่างที่ร่อน 0.100
กรัม ใส่ขวดวัดปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร เติมสารละลายเอทานอลร้อยละ 95 จานวน 1 มิลลิลิตร
เติมสารละลายโซเดียม ไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 2 โมล จานวน 9 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันประมาณ
5 นาที เติมน้ากลั่นให้ครบปริมาตร นาไปอุ่นในอ่างน้าร้อนที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส ประมาณ 5
นาที ปิเปตน้าแป้งมา 5 มิลลิลิตร ใส่ในขวดวัดปริมาตรใบใหม่ เติมสารละลายกรดอะซิติกความเข้มข้น
1 โมล จานวน 2 มิลลิลิตร เติมสารละลายไอโอดีนจานวน 2 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรด้วยน้ากลั่นให้
ครบ 100 มิลลิลิตร ทา blank โดยไม่ต้องใช้น้าแป้ง แต่เติมสารเคมีทุกอย่างเหมือนกั นหมดและปรับ
ปริมาตรด้วยน้ากลั่นให้ครบ 100 มิลลิลิตร นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสง (A) ด้วยเครื่องสเปคโตรโฟโท
มิเตอร์ (Spectrophotometer) ที่ความยาวคลื่น 610 นาโนเมตร นาค่าที่ได้มาคานวณหาปริมาณแอ
มิโลสจาก
ปริมำณแอมิโลส (ร้อยละ) = (74 x A) - 0.16
3) อั ต รำส่ ว นควำมกว้ ำ งต่ อ ควำมยำวของเมล็ ด ข้ ำ วสุ ก ดั ด แปลงจากวิธี ของ
Gujral and Kumar (2003)
โดยการชั่งข้าวสาร จานวน 20 กรัม ใส่ในหลอดทดลอง เติมน้าอุ่น 20 มิลลิลิตร
จากนั้นนาไปต้มในน้าเดือด หลังจากต้มนาน 10 นาที ให้ทาการสุ่มตัวอย่างข้าวมาตรวจสอบการสุก
ของแป้งด้วยการกดเมล็ดข้าวบนกระจกทุก 30 วินาที จนกระทั่งไม่พบแป้งดิบในเมล็ดข้าว จึงทาการ
สุ่มตัวอย่างข้าวสุก จานวน 10 เมล็ดมาวัดหาอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวโดยใช้เวอร์เนียร์ ทา
การทดลอง 3 ซ้า และคานวณหาอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวได้จาก
อัตรำส่วนควำมกว้ำงต่อควำมยำวของเมล็ดข้ำวสุก =

(Lf / Bf )−(L0 / Bo )
L0 / B0

โดยที่ Lf และ Bf คือ ความกว้างและความยาวของเมล็ดข้าวหลังการหุงต้ม
L0 และ B0 คือ ความกว้างและความยาวของเมล็ดข้าวก่อนการหุงต้ม
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4) ปริมำณน้ำที่ข้ำวดูดซับ ดัดแปลงจากวิธีของ Gujral and Kumar (2003)
โดยการสุ่มตัวอย่างข้าวสุกจานวน 50 เมล็ด และข้าวสารที่ไม่ผ่านการหุงต้ม
จานวน 50 เมล็ด นาข้าวแต่ละชนิดมาชั่งน้าหนัก และคานวณหาปริมาณน้าที่ข้าวดูดซับจากสูตร
ปริมำณน้ำที่ข้ำวดูดซับ (Water uptake : %) =
(Wc − WUC )
WUC

x 100

โดยที่ Wc คือ น้าหนักของข้าวสุก จานวน 50 เมล็ด
Wuc คือ น้าหนักของข้าวสาร จานวน 50 เมล็ด

5) กำรหำปริ ม ำณของแข็ งที่ สู ญ เสี ย ดั ด แปลงจากวิธีข อง Gujral and Kumar
(2003)
ชั่งน้าหนักข้าวสาร จานวน 2 กรัม ใส่ในหลอดทดลอง เติมน้ากลั่น จานวน 20
มิลลิลิตร นาไปต้มในอ่างน้าควบคุมอุณหภูมิ นาน 20 นาที นาน้าข้าวต้ม (Gruel) มาทาให้แห้งบน
จานอลู มิ เนี ย มและอบที่ อุ ณ หภู มิ 135 องศาเซลเซี ย ส นาน 24 ชั่ ว โมง เพื่ อ ลดความชื้ น น าจาน
อลูมิเนียมมาชั่งน้าหนักเพื่อหาปริมาณของแข็งที่สูญเสียไป
ปริมำณของแข็งที่สูญเสีย (%) =

น้าหนักน้าข้าวต้ม
น้าหนักข้าวสาร

x 100

6) กำรวัดควำมคงตัวของแป้งสุก
โดยบดแป้งข้าวขนาด 100 เมช ใส่ลงในหลอดทดลองขนาด 100 มิลลิกรัม ปิเปต
เอทานอล 95 % ที่มีส่วนผสมของสารบรอมไทมอลบลู 0.025 % จานวน 0.2 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน
ด้วยเครื่องกวนเขย่า ปิดหลอดทดลองด้วยลูกแก้ว นาหลอดทดลองดังกล่าวไปต้มในน้าเดือดนาน 8
นาที และนาไปทาให้เย็นในน้าแข็งนาน 20 นาที จากนั้นนาหลอดทดลองไปวางบนกระดาษกราฟนาน
1 ชั่ว โมง เพื่ อวัด อัตราการไหลของ เจลแป้ งในหลอดทดลอง (หน่ ว ยเป็ น มิล ลิ เมตร) โดยท าการ
เปรียบเทียบลักษณะเจลมาตรฐาน 3 แบบ คือ เจลนุ่ม (ความยาวของเจลแป้ง 61-100 มิลลิเมตร)
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เจลนุ่มปานกลาง (ความยาวของเจลแป้ง 41-60 มิลลิเมตร) และเจลแข็ง (ความยาวของเจลแป้ง 2640 มิลลิเมตร)
ทาการวิเคราะห์ผลข้อมูลที่ได้จากการทาการทดลองทั้งหมด 3 ซ้า โดยวางแผนการ
ทดลองแบบสุ่ ม ตั ว อย่ า งสมบู ร ณ์ (completely randomized design, CRD) วิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนของข้ อ มู ล โดยใช้ ANOVA และวิ เคราะห์ ค วามแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย โดย Duncan's
Multiple Range Test (DMRT) ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS สาหรับ Windows version 17.0
3.2.4 ศึกษำลักษณะเนื้อสัมผัสของข้ำวหุงสุก
การวัดลั กษณะเนื้ อสั มผั ส ของข้าวสุ กจะใช้วิธี Back extrusion ดัดแปลงตามวิธีของ
Anonymous (1994) ด้ว ยเครื่องวัดเนื้อสั มผั ส (Texture analyzer) เพื่อ วัด ความแข็ง และความ
เหนียวของข้าวสุก โดยบรรจุข้าวสุกจานวน 15 กรัม ลงใน Test cell รูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร ใช้หัววัดแผ่นขนานรูปทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 มิลลิเมตร ซึ่งต่อ
กับ Load cell ของเครื่อง ความเร็วของหัววัดที่เคลื่อนที่ลงมาก่อนสัมผัสข้าวสุก (Pre-test speed)
2.0 มิ ล ลิ เมตร/วิ น าที ความเร็ ว ของหั ว วั ด ขณะเคลื่ อ นที่ ล งในเนื้ อ ข้ า วสุ ก (Test speed) 1.0
มิลลิเมตร/วินาที ความเร็วของหัววัดขณะเคลื่อนที่ขึ้นจากข้าวสุก (Post-test speed) 10 มิลลิเมตร/
วินาที และระยะทางที่หัววัดเคลื่อนที่ลงในเนื้อข้าวสุกเท่ากับ 15 มิลลิเมตร
วัดลักษณะเนื้อสัมผัสของข้าวสุกที่ผ่านการเร่งความเก่า เปรียบเทียบกับตัวอย่างข้าว
ใหม่ และข้าวเก่าตามธรรมชาติ ในแต่ละการทดลองทาการทดลอง 2 ซ้า โดยวางแผนการทดลองแบบ
สุ่มตัวอย่างสมบูรณ์ (completely randomized design, CRD) วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล
โดยใช้ ANOVA และวิ เคราะห์ ค วามแตกต่ างของค่ า เฉลี่ ย โดย Duncan's Multiple Range Test
(DMRT) ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS สาหรับ Windows version 17.0
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บทที่ 4
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

โครงการวิจัยการเร่งความเก่าของข้าวเปลือกพันธุ์ท้องถิ่นด้วยวิธีอบลมร้อนนี้ ได้ศึกษาข้าว
พันธุ์ท้องถิ่นทั้งหมด 4 สายพันธุ์ ได้แก่ ข้าวจิ๊บ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวเหลืองประทิว และข้าวขาวตา
แห้ง โดยตัวอย่างข้าวเปลือกแต่ละสายพันธุ์ที่นามาใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1) ข้าวเปลือกใหม่ที่มีอายุหลังการเก็บเกี่ยวไม่เกิน 1 เดือน
2) ข้าวเปลือกใหม่ที่มีอายุหลังการเก็บเกี่ยว 3 เดือน
3) ข้าวเปลือกเก่าที่มีอายุหลังการเก็บเกี่ยว 6 เดือน
4) ข้าวเปลือกที่ผ่านการเร่งความเก่าโดยวิธีอบลมร้อน

ภาพที่ 4.1 ข้าวจิ๊บ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวเหลืองประทิว และข้าวขาวตาแห้งหลังกะเทาะเปลือก
4.1 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเร่งความเก่าของข้าวเปลือก
จากการทดลองได้มีการวิเคราะห์คุณภาพการสี ได้แก่ ผลผลิตข้าวรวม ผลผลิตต้นข้าว และ
ค่าความขาวของข้าวทั้ง 4 สายพันธุ์ พบว่า การเร่งความเก่าที่อุณหภูมิต่างๆ ข้าวจิ๊บมีผลผลิตต้นข้าว
และผลผลิตข้าวรวมอยู่ในช่วงร้อยละ 70.50-65.59 และ 75.86-72.38 ตามลาดับ โดยผลลิตต้นข้าว
ของข้าวจิ๊บที่ผ่านการเร่งความเก่าที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส มีค่าสูงที่สุดแต่ไม่แตกต่างทางสถิติ
กับ การเร่ งความเก่าที่อุณ หภูมิ 90 องศาเซลเซียส (p>0.05) และข้าวจิ๊บที่ผ่ านการเร่งความเก่าที่
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส มีค่าความสว่าง (L*) สูงที่สุด คือ 30.52 (p≤0.05) ผลของระยะเวลาใน
การเร่งความเก่าของข้าวจิ๊บ พบว่า การเร่งความเก่าที่เวลาต่างๆ ด้านผลผลิตต้นข้าวและผลผลิตข้าว
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รวมทุกสภาวะไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ส่วนค่าความสว่าง พบว่า การเร่งความเก่านาน 3 ชั่วโมง มีค่า
L* สูงที่สุดคือ 30.69 (p≤0.05) แสดงในตารางที่ 4.1 และ 4.2
ผลของอุณหภูมิในการเร่งความเก่าของข้าวหอมมะลิแดง พบว่า การเร่งความเก่าที่อุณหภูมิ
100 องศาเซลเซียส ทาให้ได้ผลผลิตต้นข้าวสูงที่สุดคือ ร้อยละ 67.64 แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับการ
เร่งความเก่าที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส (p>0.05) ค่า L* ของข้าวอยู่ในช่วง 25.00-27.74 ซึ่งการ
เร่งความเก่าที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส มีค่า L* สูงที่สุด คือ 27.74 (p≤0.05) ผลของระยะเวลาใน
การเร่ งความเก่าของข้ าวหอมมะลิ แดง พบว่า ทุ กระยะเวลาในการเร่งความเก่ า ผลผลิ ต ต้น ข้ าว
ผลผลิ ตข้าวรวม และค่า L* อยู่ในช่วง 66.60-66.84 69.61-69.82 และ 26.09-26.34 ตามลาดับ
ดังแสดงในตารางที่ 4.3 และ 4.4

ตารางที่ 4.1 ผลผลิตต้นข้าว ผลผลิตข้าวรวม และค่าสี ของข้าวจิ๊บที่ผ่านการเร่งความเก่าอุณหภูมิ
80 90 และ 100 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิ ผลผลิตต้นข้าว ผลผลิตข้าวรวม

L*

a*

b*

80 ๐C

65.59±1.38b

72.38±2.41b

30.52±1.77a 12.70±0.46a 12.65±1.93a

90 ๐C

69.38±1.62a

73.06±1.36b

28.21±2.21b 10.83±0.87c

9.41±1.94b

100 ๐C

70.50±0.93a

75.86±1.01a

27.21±1.39b 11.68±0.56b

9.76±1.28b

หมายเหตุ อักษร

a, b, c

ที่ต่างกันในแนวตั้ง แสดง ค่าที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) ที่

อุณหภูมติ ่างๆ

ตารางที่ 4.2 ผลผลิตต้นข้าว ผลผลิตข้าวรวม และค่าสี ของข้าวจิ๊บที่ผ่านการเร่งความเก่าเวลา 3 5
และ 7 ชั่วโมง
เวลา

ผลผลิตต้นข้าวns

ผลผลิตข้าวรวมns

L*

a*ns

b*

3 hr.

68.00±2.15

73.28±3.57

30.69±1.59a

12.40±0.60 12.54±1.64a

5 hr.

68.91±2.68

73.94±1.82

28.20±2.13b

11.73±1.00 10.30±2.15b
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7 hr.

68.56±3.00

74.08±0.64

27.04±1.19b

11.08±1.01

8.97±1.25b

หมายเหตุ อักษร a, b ที่ต่างกันในแนวตั้ง แสดง ค่าที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) ทีเ่ วลา
ต่างๆ
ns

แสดง ความไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
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ภาพที่ 4.2 ข้าวจิ๊บที่ผ่านการเร่งความเก่าที่สภาวะต่างๆ
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ตารางที่ 4.3 ผลผลิตต้นข้าว ผลผลิตข้าวรวม และค่าสี ของข้าวหอมมะลิแดงที่ผ่านการเร่งความเก่า
อุณหภูมิ 80 90 และ 100 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิ ผลผลิตต้นข้าว ผลผลิตข้าวรวมns

L*

a*

b*ns

80 ๐C

65.65±1.66b

69.25±0.93

27.74±1.41a 12.95±0.30a 12.29±0.80

90 ๐C

66.79±0.95ab

69.80±0.44

25.00±0.32b 11.68±0.47b

100 ๐C

67.64±0.76a

70.01±0.75

26.07±1.57b 11.27±0.71b 10.71±2.87

9.86±0.48

หมายเหตุ อักษร a, b ที่ต่างกันในแนวตั้ง แสดง ค่าที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) ที่
อุณหภูมติ ่างๆ
ns

แสดง ความไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)

ตารางที่ 4.4 ผลผลิตต้นข้าว ผลผลิตข้าวรวม และค่าสี ของข้าวหอมมะลิแดงที่ผ่านการเร่งความเก่า
เวลา 3 5 และ 7 ชั่วโมง
เวลา

ผลผลิตต้นข้าวns

ผลผลิตข้าวรวมns

L*ns

a*ns

b*ns

3 hr.

66.64±0.92

69.64±0.47

26.34±1.57

12.21±0.80

11.65±2.52

5 hr.

66.84±0.97

69.82±0.57

26.09±1.69

11.96±0.95

10.72±1.37

7 hr.

66.60±2.19

69.61±1.19

26.38±1.94

11.73±1.00

10.50±1.90

หมายเหตุ

ns

แสดง ความไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
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ภาพที่ 4.3 ข้าวหอมมะลิแดงที่ผ่านการเร่งความเก่าที่สภาวะต่างๆ
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ผลของอุณหภูมิในการเร่งความเก่าของข้าวเหลืองประทิว พบว่า การเร่งความเก่าที่อุณหภูมิ
90 องศาเซลเซียส ทาให้ได้ผลผลิตต้นข้าวและผลผลิตข้าวรวมสูงที่สุดคือ ร้อยละ 68.87 และ 72.22
ตามลาดับ ค่า L* ของข้าวเหลืองประทิวอยู่ในช่วง 51.76-57.14 ซึ่งการเร่งความเก่าที่ทุกอุณหภูมิ มี
ค่า L* สู งที่ สุ ด คื อ 57.14 (p0.05) ผลของระยะเวลาในการเร่งความเก่าของข้าวเหลื องประทิ ว
พบว่า ทุกระยะเวลาในการเร่งความเก่า ส่งผลต่อผลผลิตต้นข้าวและผลผลิตข้าวรวมไม่แตกต่างกัน
(p>0.05) ค่า L* พบว่า ข้าวที่ผ่านการเร่งความเก่านาน 3 ชั่วโมงมีค่าความสว่างสูงที่สุด (55.79) ดัง
แสดงในตารางที่ 4.5 และ 4.6

ตารางที่ 4.5 ผลผลิตต้นข้าว ผลผลิตข้าวรวม และค่าสี ของข้าวเหลืองประทิวที่ผ่านการเร่งความเก่า
อุณหภูมิ 80 90 และ 100 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิ ผลผลิตต้นข้าว ผลผลิตข้าวรวม

L*

a*

b*ns

80 ๐C

63.70±1.24b

68.99±1.08b

57.14±2.17a

6.43±0.52b

26.42±0.14

90 ๐C

68.87±0.83a

72.22±0.34a

51.76±2.59b

7.47±1.06a

27.70±0.81

100 ๐C

68.42±0.46a

71.93±0.49a

52.41±2.10b

7.84±0.63a

27.85±1.73

หมายเหตุ อักษร

a, b

ที่ต่างกันในแนวตั้ง แสดง ค่าที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) ที่

อุณหภูมติ ่างๆ
ns

แสดง ความไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)

ตารางที่ 4.6 ผลผลิตต้นข้าว ผลผลิตข้าวรวม และค่าสี ของข้าวเหลืองประทิวที่ผ่านการเร่งความเก่า
เวลา 3 5 และ 7 ชั่วโมง
เวลา

ผลผลิตต้นข้าวns

ผลผลิตข้าวรวมns

L*

a*ns

b*ns

3 hr.

67.22±1.40

70.77±2.01

55.79±2.56a

6.85±0.84

27.75±2.08
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5 hr.

66.84±1.00

71.52±0.91

54.18±2.74ab

7.12±0.40

27.54±0.43

7 hr.

66.60±2.20

70.84±1.98

51.34±3.21b

7.77±1.30

26.67±1.08

หมายเหตุ อักษร a, b ที่ต่างกันในแนวตั้ง แสดง ค่าที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) ทีเ่ วลา
ต่างๆ
ns

แสดง ความไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
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ภาพที่ 4.4 ข้าวเหลืองประทิวที่ผ่านการเร่งความเก่าที่สภาวะต่างๆ
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ผลของอุณหภูมิในการเร่งความเก่าของข้าวขาวตาแห้ง พบว่า การเร่งความเก่าที่ทุกอุณหภูมิ
ส่งผลต่อผลผลิ ตต้น ข้าวอยู่ในช่วงร้อยละ 66.21-66.65 ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ด้าน
ผลผลิตข้าวรวมพบว่าการเร่งความเก่าของข้าวขาวตาแห้งที่อุณหภูมิสูง คือ 100 องศาเซลเซียส ได้
ผลผลิตข้าวรวมสูงที่สุด คือ ร้อยละ 73.97 แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับการเร่งความเก่าที่อุณหภูมิ 80
องศาเซลเซียส (ร้อยละ 71.88) ค่า L* ของข้าวขาวตาแห้งอยู่ในช่วง 56.89-53.01 ซึ่งการเร่งความ
เก่าที่อุณหภูมิต่า คือ 80 องศาเซลเซียส มีค่า L* สูงที่สุด คือ 56.89 (p0.05) ผลของระยะเวลาใน
การเร่งความเก่าของข้าวขาวตาแห้ง พบว่า ทุกระยะเวลาในการเร่งความเก่า ส่งผลต่อผลผลิตต้นข้าว
และผลผลิตข้าวรวมไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ค่า L* ของข้าวที่ผ่านการเร่งความเก่าอยู่ในช่วง 52.6356.64 การเร่งความเก่านาน 3 ชั่วโมง มีค่า L* สูงที่สุด คือ 56.64 ดังแสดงในตารางที่ 4.7 และ 4.8

ตารางที่ 4.7 ผลผลิตต้นข้าว ผลผลิตข้าวรวม และค่าสี ของข้าวขาวตาแห้งที่ผ่านการเร่งความเก่า
อุณหภูมิ 80 90 และ 100 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิ ผลผลิตต้นข้าวns ผลผลิตข้าวรวม

L*

a*

b*ns

80 ๐C

66.38±1.32

71.88±0.47ab 56.89±1.08a

6.45±0.36b

27.83±0.58b

90 ๐C

66.65±3.24

69.82±3.06b

53.48±2.30b

6.17±0.25b

27.42±0.51b

100 ๐C

69.21±1.93

73.97± 0.60a 53.01±2.74b

9.23±1.87a

30.54±1.09a

หมายเหตุ อักษร

a, b

ที่ต่างกันในแนวตั้ง แสดง ค่าที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) ที่

อุณหภูมติ ่างๆ
ns
แสดง ความไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)

ตารางที่ 4.8 ผลผลิตต้นข้าว ผลผลิตข้าวรวม และค่าสี ของข้าวขาวตาแห้งที่ผ่านการเร่งความเวลา
3 5 และ 7 ชั่วโมง
เวลา

ผลผลิตต้นข้าวns

ผลผลิตข้าวรวมns

L*

a*ns

b*ns

3 hr.

66.60±3.48

71.2±3.79

56.64±1.32a

6.43±0.71

28.12±1.29

5 hr.

67.17±2.22

72.39±1.95

54.13±2.04ab

7.37±1.30

28.84±1.32
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7 hr.

68.46±1.61

72.07±1.15

52.63±3.00b

8.06±2.60

28.82±2.21

หมายเหตุ อักษร a, b ที่ต่างกันในแนวตั้ง แสดง ค่าที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) ทีเ่ วลา
ต่างๆ
ns

แสดง ความไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
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ภาพที่ 4.5 ข้าวขาวตาแห้งที่ผ่านการเร่งความเก่าที่สภาวะต่างๆ

การอบแห้งข้าวเปลือกที่อุณหภูมิสูงจะมีผลทาให้บริเวณพื้นผิวของเมล็ดข้าวสูญเสียความชื้น
อย่างรวดเร็ว ทาให้เกิดความแตกต่างระหว่างแรงดึงและความเค้นบีบอัด (compressive stress) จาก
การเกิดเกรเดียนท์ความชื้นภายในเมล็ดข้าวระหว่างบริเวณพื้นผิวและจุดกึ่งกลางของเมล็ดข้าว ส่งผล
ให้เมล็ดข้าวเกิดรอยร้าวและมีข้าวหักเพิ่มสูงในระหว่างการขัดสี อุณหภูมิการอบแห้งที่เพิ่มขึ้นทาให้ค่า
ความขาวของข้าวลดลงเนื่องจากปฏิกิริยาการเกิดสีน้าตาลที่เพิ่มขึ้น
สภาวะที่เหมาะสมในเร่งความเก่าของข้าวทั้ง 4 สายพันธุ์ คือ การเร่งความเก่า ด้วยตู้อบลม
ร้อนที่อุณหภูมิ 90 ๐C นาน 3 ชั่วโมง เหมาะกับข้าวจิ๊บ ข้าวหอมมะลิแดง และข้าวเหลืองประทิว
ส่วนข้าวขาวตาแห้งสภาวะเร่งความเก่าที่เหมาะสม คือ การเร่งความเก่าที่อุณหภูมิ 80 ๐C นาน 3
ชั่วโมง (ตารางที่ 4.9)
ตารางที่ 4.9 สภาวะเร่งความเก่าที่เหมาะสมของข้าวสายพันธุ์ต่างๆ
สายพันธุ์ข้าว

สภาวะเร่งความเก่าที่เหมาะสม
อุณหภูมิ (๐C)

เวลา (ชั่วโมง)

ข้าวเหลืองประทิว

90

3

ข้าวขาวตาแห้ง

80

3

ข้าวจิ๊บ

90

3

ข้าวหอมมะลิแดง

90

3

4.2 ศึกษาคุณภาพทางเคมีกายภาพบางประการของข้ าวเปลือกที่ผ่านการเร่งความเก่า เปรียบ
เทียบกับข้าวเปลือกใหม่และข้าวเปลือกเก่าตามธรรมชาติ
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เมื่อทราบสภาวะเร่งความเก่าที่เหมาะสมของข้าวแต่ละสายพันธุ์แล้ว ทีมวิจัยได้นาข้าวที่มี
อายุห ลังการเก็บเกี่ยวที่สภาวะต่างๆ (อายุ 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน) ของแต่ละสายพันธุ์มา
เปรียบเทียบกับข้าวที่ผ่านการเร่งความเก่าด้วยวิธีอบลมร้อนที่คัดเลือก
จากการวิเคราะห์ปริมาณความชื้นพบว่า ข้าวจิ๊บ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวเหลืองประทิว และ
ข้าวขาวตาแห้งทุกสภาวะมีปริมาณความชื้นอยู่ในช่วงร้อยละ 10.64-12.43 10.67-12.09 10.3812.34 และ 10.23-12.19 ตามลาดับ (ตารางที่ 4.10) โดยสภาวะข้าวอายุ 1 เดือน มีปริมาณความชื้น
ที่สูง และปริมาณความชื้นลดลงตามระยะเวลาในการเก็บ ส่วนข้าวที่ผ่านการเร่งความเก่าทุกสายพันธุ์
มีปริมาณความชื้น อยู่ในช่วงร้อยละ 11.73-12.34 โดยทุกสภาวะของข้าวทุกสายพันธุ์ส ามารถเก็บ
รักษาได้ เนื่องจาก มีปริมาณความชื้นไม่เกินร้อยละ14
ตารางที่ 4.10 ปริมาณความชื้น แอมิโลสและความคงตัวของแป้งสุกของข้าวแต่ละสายพันธุ์ที่สภาวะ
ต่างๆ
สายพันธุ์
ข้าวจิ๊บ

ข้าวหอมมะลิแดง

ข้าวเหลืองประทิว

ข้าวขาวตาแห้ง

ความคงตัว

สภาวะ

ความชื้น

แอมิโลส

อายุ 1 เดือน

12.43±0.10a

14.41±0.17c

31.00±7.07b

อายุ 3 เดือน

11.50±0.25b

19.40±1.11b

36.50±7.78b

อายุ 6 เดือน

10.64±0.08c

21.88±0.27a

37.50±3.54b

เร่งความเก่า

11.80±0.02b

22.31±0.35a

71.00±1.41a

อายุ 1 เดือน

11.73±0.14a

20.96±0.04a

26.00±0.00b

อายุ 3 เดือน

12.09±0.22a

15.00±0.03d

34.00±1.41b

อายุ 6 เดือน

10.67±0.03b

15.66±0.17c

40.50±6.36ab

เร่งความเก่า

11.73±0.14a

15.89±0.10b

67.00±18.38a

อายุ 1 เดือน

11.05±0.00b

22.78±0.34c

27.50±0.71b

อายุ 3 เดือน

11.05±0.00b

21.77±0.08d

28.00±0.00b

อายุ 6 เดือน

10.38±0.01b

26.37±0.21a

28.50±3.54b

เร่งความเก่า

12.34±0.71a

24.18±0.36b

40.50±2.12a

อายุ 1 เดือน

12.19±0.03a

19.52±0.26d

25.50±0.71ns

ของแป้งสุก
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อายุ 3 เดือน

11.64±0.01c

20.11±0.08c

27.50±0.71ns

อายุ 6 เดือน

10.23±0.09d

24.10±0.02a

29.50±2.12ns

เร่งความเก่า

11.98±0.04b

22.27±0.31b

30.50±4.95ns

หมายเหตุ อักษร a,b,c,d ที่แตกต่างกันในแนวตั้ง แสดง ค่าที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
ของข้าวแต่ละสายพันธุท์ สี่ ภาวะต่างๆ
ns

แสดง ความไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)

ปริมาณแอมิโลสของข้าวจิ๊บ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวเหลืองประทิว และข้าวขาวตาแห้งทุก
สภาวะอยู่ในช่วงร้อยละ 14.41-22.31 15.00-20.96 21.77-26.37 และ 19.52-24.10 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาจากปริมาณแอมิโลสพบว่า ข้าวจิ๊บและข้า วหอมมะลิแดงจัดเป็นข้าวที่มีแอมิโลสต่า เมื่อ
หุงสุกจะมีลักษณะเหนียวนุ่ม ส่วนข้าวเหลืองประทิวและข้าวขาวตาแห้งจัดเป็นข้าวที่มีแอมิโลสปาน
กลางถึงสูง เมื่อหุงสุกจะมีลักษณะร่วนและค่อนข้าวแข็ง จากการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าสภาวะของอายุ
ข้าวหลังการเก็บเกี่ยวและการนาข้ าวใหม่มาเร่งความเก่ามีผลต่อปริมาณแอมิโลส โดยข้าวจิ๊บ ข้าว
เหลืองประทิว และข้าวขาวตาแห้งที่ผ่านการเร่งความเก่าและอายุ 6 เดือน มีปริมาณแอมิโลสสูงกว่า
ข้าวสายพันธุ์เดี่ยวกันที่มีอายุ 3 เดือน และ 1 เดือน ตามลาดับ (p0.05) ส่วนข้าวหอมมะลิแดงที่ผ่าน
การเร่งความเก่ามีปริมาณแอมิโลสสูงกว่าข้าวที่มีอายุการเก็บเกี่ยว 6 เดือน และ 3 เดือน ตามลาดับ
แต่ มี ป ริ ม าณแอมิ โลสต่ ากว่ าข้ าวที่ มี อ ายุ ก ารเก็ บ เกี่ ย ว 1 เดื อ น (ตารางที่ 4.10) ซึ่ งผลการวิ จั ย นี้
สอดคล้องกับจุฑารพ หยาดไธสง และสมชาย ชวนอุดม (2556) ที่ศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาใน
การอบต่อคุณภาพข้าวที่มีปริมาณแอมิโลสต่า พบว่า การอบแห้งข้าวทาให้ปริมาณแอมิโลสเพิ่มสูงขึ้น
และสอดคล้องกับงานวิจัยของสิริชัย ส่งเสริมพงษ์ (2554) ที่พบว่า การเปลี่ยนแปลงข้าวใหม่เป็นข้าว
เก่าส่งผลให้สมบัติการดูดซับน้า การพองตัว การเปลี่ยนแปลงความหนืดของแป้งและปริมาณแอมิโลส
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เพิ่มสูงขึ้น แต่แตกต่างจากงานวิจัยของอารีรัตน์ อิ่มศิลป์ และกิตติศักดิ์ วสันติวงศ์ (2013) ที่พบว่า
ปริมาณแอมิโลส ของข้าวหอมมะลิเก่าที่ผ่ านการเร่งความเก่าด้วยตู้อบลมร้อนไม่มีความแตกต่าง
กับข้าวประเภทอื่นๆ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p0.05)
ความคงตัวของแป้งสุกของข้าวจิ๊บ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวเหลืองประทิว และข้าวขาวตาแห้ง
ทุ ก สภาวะอยู่ ใ นช่ ว ง 31.00-71.00 26.00-67.00 27.50-40.50 และ 25.50-30.50 มิ ล ลิ เ มตร
ตามลาดับ (ตารางที่ 4.10) เมื่อพิจารณาระยะทางที่แป้งไหลพบว่า อายุการเก็บรักษาข้าวและการนา
ข้าวใหม่มาเร่งความเก่ามีผลต่อความคงตัวของแป้งสุกของข้าวจิ๊บ ข้าวหอมมะลิแดง และข้าวเหลือง
ประทิว ซึ่งการเร่งความเก่าทาให้ค่าความคงตัวของแป้งสุกลดลง โดยข้าวจิ๊บ และข้าวเหลืองประทิวที่
ผ่านการเร่งความเก่ามีระยะทางที่น้าแป้งไหลสูงกว่าข้าวที่มีอายุการเก็บเกี่ยว 6 เดือน 3 เดือน และ
1 เดือน (p0.05) แต่ข้าวหอมมะลิแดงที่ผ่านการเร่งความเก่ามีค่าความคงของแป้งสุกตัวไม่แตกต่าง
กับข้าวที่มีอายุการเก็บเกี่ยว 6 เดือน (p>0.05) ส่วนข้าวขาวตาแห้งทุกสภาวะมีค่าความคงตัวของ
แป้งสุกไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 4.10) Karbassi and Mehdizadeh (2008) รายงานว่า ความคงตัว
ของแป้งสุกมีความสัมพันธ์กับปริมาณแอมิโลส ข้าวที่มีปริมาณแอมิโลสสูงค่าความคงตัวของแป้งสุกจะ
ต่ า นอกจากนี้ ยั งพบว่ าข้ าวที่ ผ่ านการอบแห้ งที่ อุ ณ หภู มิ สู งจะมี ค่ า ความคงตั ว ของแป้ งสุ ก ลดลง
เนื่องจากโมเลกุลของแอมิโลสแตกตัวเป็นโมเลกุลที่เล็กลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wiset et al.
(2001) ที่พบว่าข้าวที่ผ่านการอบลดความชื้นที่อุณหภูมิสูงด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดจะมีค่าความคงตัว
ของแป้งสุกลดลง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารีรัตน์ อิ่มศิลป์ และกิตติศักดิ์ วสันติวงศ์ (2013)
ที่พบว่า ข้าวหอมมะลิเก่าที่ผ่านการเร่งความเก่าด้วยตู้อบลมร้อนจะมีค่าความคงตัวของแป้งสุกสูงกว่า
ข้าวหอมมะลิใหม่ตามธรรมชาติ และข้าวหอมมะลิใหม่อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p0.05)
อัตราส่วนความกว้างต่อความยาวของข้าวจิ๊บ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวเหลืองประทิว และข้าว
ขาวตาแห้งทุกสภาวะอยู่ในช่วงร้อยละ 0.04-0.48 0.06-0.46 0.04-0.25 และ 0.04-0.27 ตามลาดับ
(ตารางที่ 4.11) เมื่อพิจารณาอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวของข้าวทุกสายพันธุ์ พบว่า อายุข้าว
และการเร่งความเก่ามีผลอย่างมีนัยสาคัญ (p0.05) ต่ออัตราส่วนความกว้างต่อความยาวของข้าว
โดยข้าวทุกสายพันธุ์มีค่าอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวของข้าวเพิ่มขึ้นเมื่ออายุของข้าวเพิ่มขึ้น
ส่วนสภาวะการเร่งความเก่าของข้าวส่งผลให้อัตราส่วนความกว้างต่อความยาวของข้าวเพิ่มขึ้นเช่นกัน
โดยข้าวจิ๊บที่ผ่านการเร่งความเก่ามีอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวสูงกว่าข้าวอายุ 6 เดือน 3 เดือน
และ 1 เดือน ตามลาดับ และข้าวหอมมะลิแดงที่ผ่านการเร่งความเก่ามีอัตราส่วนความกว้างต่อความ
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ยาวต่ากว่าข้าวอายุ 6 เดือน แต่มีอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวสูงกว่าข้าวอายุเกี่ยว 3 เดือน และ
1 เดือน ส่วนข้าวเหลืองประทิวและข้าวขาวตาแห้งที่ผ่านการเร่งความเก่ามีอัตราส่วนความกว้างต่อ
ความยาวไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) กับข้าวอายุ 6 เดือน แต่มีค่าอัตราส่วนความกว้างต่อความ
ยาวสูงกว่าข้าวอายุการ 3 เดือน และ 1 เดือน (p0.05) สอดคล้องกับงานวิจัยของอารีรัตน์ อิ่มศิลป์
และกิตติศักดิ์ วสันติวงศ์ (2013) ที่พบว่า อัตราส่วนความกว้าวต่อความยาวของข้าวสุกเก่าที่ผ่านการ
เร่งความเก่ามีค่าสูงกว่าข้าวเก่าตามธรรมชาติที่มีอายุการเก็บรักษานาน 6 เดือน และข้าวใหม่อายุการ
เก็บรักษานาน 3 เดือน และไม่เกิน 1 เดือน ตามลาดับ (p0.05) เนื่องจากการเกิดเจลาติไนเซซัน
บางส่วนของสตาร์ชข้าวทาให้ผนังเอนโดสเปิร์มของข้าวมีความแข็งแรงมากขึ้น มีผลทาให้สตาร์ชดูด
ซึมน้ามาขึ้นในระหว่างการหุงต้ม เมล็ดข้าวจึงขยายปริมาตรเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่ม
อัตราส่วนความกว้างต่อความยาวของเมล็ดข้าวสุก
ปริมาณน้าที่ข้าวดูดซับของข้าวจิ๊บ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวเหลืองประทิว และข้าวขาวตาแห้ง
ทุ กสภ าวะอยู่ ใ นช่ ว ง 112.73-152.08 129.41-147.27 161.49-180.60 และ 117.16-201.23
ตามล าดับ (ตารางที่ 4.11) ข้าวจิ๊บ ที่ผ่ านการเร่งความเก่ามีปริมาณน้าที่ ข้าวดูดซับ 130.85 ซึ่งไม่
แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) กับข้าวอายุ 3 เดือน (130.65) และ 6 เดือน (152.08) แต่แตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญกับข้าวอายุ 1 เดือน (112.73) ส่วนข้าวหอมมะลิแดงที่ผ่านการเร่งความเก่ามีปริมาณน้าที่
ข้าวดูดซับ 147.27 ซึ่งไม่แตกต่างกับข้าวอายุ 3 เดือน และ 6 เดือน แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
กับข้าวอายุ 1 เดือนในสายพันธุ์เดี ยวกัน ข้าวขาวตาแห้งที่ผ่านการเร่งความเก่ามีปริมาณน้าที่ข้าวดูด
ซับ 145.40 ซึ่ งไม่ แตกต่ างทางสถิ ติ (p>0.05) กั บ ข้ าวอายุ 3 เดื อน (136.99) แต่แ ตกต่ างอย่ างมี
นัยสาคัญ (p0.05) กับข้าวอายุ 3 เดือน (136.99) แต่แตกต่างกับข้าวอายุ 1 เดือน (117.16) และ 6
เดือน (201.23) ข้าวที่มีอายุ 6 เดือน (เก่าธรรมชาติ) และการเร่งความเก่าของข้าวส่งผลให้ปริมาณน้า
ที่ข้าวดูดซับเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าข้าวใหม่อาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติด้านความหนืด
ของเม็ดแป้งในระหว่างกระบวนการ
ปริมาณของแข็งที่สูญเสียของข้าวจิ๊บ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวเหลืองประทิว และข้าวขาวตา
แห้ งทุ ก สภาวะอยู่ ในช่ ว ง 0.77-2.53 1.09-2.15 1.30-2.96 และ 1.44-2.43 ตามล าดั บ (ตารางที่
4.11) จากผลการทดลองพบว่าปริมาณของแข็งที่สูญเสียของข้าวทุกสายพันธุ์ลดลงเมื่ออายุข้าวเพิ่มขึ้น
และปริมาณของแข็งที่สูญเสียลดลงมากที่สุดคือ ข้าวที่ผ่านการเร่งความเก่า โดยข้าวจิ๊บ ข้าวหอมมะลิ
แดง ข้าวเหลืองประทิว และข้าวขาวตาแห้งที่ผ่ านการเร่งความเก่ามีปริมาณของแข็งที่สูญเสีย 0.77
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1.09 1.30 และ 1.44 ตามลาดับ ซึ่งแตกต่างทางสถิติ (p0.05) กับข้าวอายุ 1 เดือน 3 เดือน และ 6
เดือนในสายพันธุ์เดียวกัน ผลการวิจัยนี้ส อดคล้ องกับ อารีรัตน์ อิ่มศิลป์ และกิตติศักดิ์ วสั นติวงศ์
(2013) ที่รายงานว่า ข้าวหอมมะลิที่ผ่านการเร่งความเก่าด้วยตู้อบลมร้อนมีปริมาณของแข็งที่สูญเสีย
ต่ากว่าข้าวหอมมะลิเก่าอายุการเก็บรักษา 6 เดือน ข้าวหอมมะลิใหม่อายุการเก็บรักษา 3 เดือน และ
ไม่เกิน 1 เดือน ตามลาดับ (p0.05) โดยปริมาณของแข็งที่สูญเสียลดลงเล็กน้อยในช่วง 3 เดือนแรก
ของการเก็บรักษาและลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเก็บรักษานาน 6 เดือน นอกจากนี้ ยังพบว่าข้าวใหม่มี
การแตกตัวของสตาร์ชในระหว่างการหุงต้มสูงทาให้มีปริมาณของแข็งที่สูญเสียสูงกว่าข้าวเก่า น้าที่ได้
จากการหุงต้มข้าวใหม่จึงมีลักษณะข้นหนืดกว่าข้าวเก่า ในขณะที่ข้าวหอมมะลิที่ผ่านการเร่งความเก่า
ด้วยตู้อบลมร้อนอุณหภูมิสูงจะทาให้สตาร์ชในเมล็ดข้าว เกิดกระบวนการเจลาติไนเซซันบางส่วน และ
มีค วามต้านทานต่ อการแตกตั ว ของสตาร์ช ในกระบวนการเจลาติไนเซซั น ได้สู ง จึงท าให้ ป ริม าณ
ของแข็งที่สูญเสียในน้าที่ได้จากการหุงต้มลดลงและต่ากว่าข้าวประเภทอื่นๆ

ตารางที่ 4.11 อัตราส่วนความกว้างต่อความยาว ปริมาณน้าที่ข้าวดูดซับและปริมาณของแข็งที่
สูญเสียของข้าวแต่ละสายพันธุ์ที่สภาวะต่างๆ
สายพันธุ์

สภาวะ

อัตราส่วน

ปริมาณน้้า

ปริมาณของแข็ง
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ความกว้างต่อ

ที่ข้าวดูดซับ

ที่สูญเสีย

ความยาว
ข้าวจิ๊บ

ข้าวหอมมะลิแดง

ข้าวเหลืองประทิว

ข้าวขาวตาแห้ง

อายุ 1 เดือน

0.04±0.01d

112.73±13.43b

2.53±0.30a

อายุ 3 เดือน

0.07±0.01c

130.65±5.32ab

2.23±0.07a

อายุ 6 เดือน

0.41±0.01b

152.08±0.71a

1.50±0.08b

เร่งความเก่า

0.48±0.02a

130.85±8.65ab

0.77±0.07c

อายุ 1 เดือน

0.06±0.01c

129.41±8.40b

2.14±0.21a

อายุ 3 เดือน

0.08±0.01c

138.05±0.27ab

2.15±0.05a

อายุ 6 เดือน

0.46±0.04a

145.41±3.61a

1.59±0.21b

เร่งความเก่า

0.38±0.02b

147.27±1.80a

1.09±0.04c

อายุ 1 เดือน

0.05±0.00b

161.49±7.72ns

2.96±0.21a

อายุ 3 เดือน

0.04±0.02b

166.24±1.81ns

2.53±0.35a

อายุ 6 เดือน

0.22±0.01a

180.60±5.49ns

1.90±0.07b

เร่งความเก่า

0.25±0.03a

167.67±3.42ns

1.30±0.05c

อายุ 1 เดือน

0.06±0.02b

117.16±12.48c

2.43±0.07a

อายุ 3 เดือน

0.04±0.03b

136.99±1.29bc

1.96±0.11b

อายุ 6 เดือน

0.27±0.02a

201.23±6.45a

1.93±0.08b

เร่งความเก่า

0.27±0.10a

145.40±3.73b

1.44±0.07c

หมายเหตุ อักษร a,b,c,d ที่แตกต่างกันในแนวตั้ง แสดง ค่าที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
ของข้าวแต่ละสายพันธุ์ทสี่ ภาวะต่างๆ
ns
แสดง ความไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
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4.3 ศึกษาลักษณะเนื้อสัมผัสของข้าวหุงสุก
จากการทดลองได้นาข้าวทุกสายพันธุ์ (ข้าวจิ๊บ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวเหลืองประทิว และข้าว
ขาวตาแห้ง) และทุกสภาวะ (อายุ 1 3 6 เดือน และผ่านการเร่งความเก่า) มาวิเคราะห์ลักษณะเนื้อ
สัมผัสโดยการวัดค่าความแข็ง (hardness) และความเหนียว (adhesiveness) พบว่า ค่า hardness
ของข้าวจิ๊บ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวเหลืองประทิว และข้าวขาวตาแห้งทุกสภาวะอยู่ในช่วง 177.00697.17 212.83-538.33 607.17-1588.67 และ 301.50-716.83 g ตามลาดับ (ตารางที่ 4.12) เมื่อ
พิจารณาจากสภาวะของข้าวสายพันธุ์ต่างๆ พบว่า อายุการเก็บรักษาข้าวและการนาข้าวใหม่มาเร่ง
ความเก่ า มี ผ ลต่ อ ค่ า hardness โดยข้ า วจิ๊ บ และข้ า วหอมมะลิ แ ดงที่ ผ่ า นการเร่ ง ความเก่ า มี ค่ า
hardness 697.17 และ 538.33 g ตามลาดับ ซึ่งสูงกว่าข้าวอายุ 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือนใน
สายพันธุ์เดียวกัน (p0.05) ข้าวขาวตาแห้งที่ผ่านการเร่งความเก่ามีค่า hardness สูงกว่าข้าวอายุ 1
เดือน (301.50 g) และ 3 เดือน (375.83 g) แต่ไม่แตกต่างจากข้าวอายุ 6 เดือน (494.33 g) ส่วนค่า
hardness ของข้าวเหลืองประทิวทุกสภาวะไม่แตกต่างกัน (p>0.05) สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติ
ศักดิ์ วสันติวงศ์ และวรดา อิ่มศิลป์ (2554) ที่พบว่า ความแข็งของข้าวขาวหอมมะลิ 105 สูงกว่าข้าว
ขาวดอกมะลิที่เก่าตามธรรมชาติ และข้าวขาวหอมมะลิใหม่ ตามลาดับ (p0.05) เป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติด้านความหนืดของแป้งที่มีผลทาให้ความคงตัวของแป้งสุกมีค่าสูงขึ้น จึงส่งผล
ให้ลั กษณะเนื้ อสั มผั สของข้าวสุกที่ผ่ านการเร่งความเก่ามีความแข็งเพิ่มขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้
Gujral and Kumar (2003) พบว่าข้า วที่ ผ่ านการเร่งความเก่ามี ค่าความแข็งสู งกว่าข้ าวที่เก่าตาม
ธรรมชาติและข้าวใหม่นั้น เป็นผลมาจากการเกิดเจลาติไนเซชันของสตาร์ชในเมล็ดข้าว ทาให้ช่องว่าง
ของอากาศที่เกิดจากรอยร้าวของเมล็ดข้าวหายไป จึงมีผลทาให้ความแข็งของข้าวสุกเพิ่มขึ้นด้วย
ค่า adhesiveness ของข้าวจิ๊บ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวเหลืองประทิว และข้าวขาวตาแห้งทุก
สภาวะอยู่ในช่วง 0.14-0.29 0.27-0.42 0.07-0.19 และ 0.10-0.24 mJ ตามลาดับ (ตารางที่ 4.12)
จากผลการทดลอง พบว่า ข้าวทุกสภาวะมีค่า adhesiveness ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ในสายพันธุ์
เดียวกัน ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยของกิตติศักดิ์ วสันติวงศ์ และวรดา อิ่มศิลป์ (2554) ที่พบว่า ความ
เหนี ย วของข้ าวดอกมะลิ 105 ที่ ผ่ านการเร่งความเก่ ามี ค่ าต่ ากว่าข้าวขาวดอกมะลิ 105 เก่ าตาม
ธรรมชาติ และข้ า วขาวดอกมะลิ 105 ใหม่ ตามล าดั บ (p0.05) โดย Fellers and Deissinter
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(1983) ยังพบว่าการนาข้าวเปลือกมาให้ความร้อนด้วยไอน้าในช่วงระยะเวลาสั้นๆ จะมีผลทาให้ความ
เหนียวของข้าวสุกลดลง

ตารางที่ 4.12 ลักษณะเนื้อสัมผัสด้านความแข็งและความเหนียวของข้าวสุกแต่ละสายพันธุ์ที่สภาวะ
ต่างๆ
สายพันธุ์
ข้าวจิ๊บ

ข้าวหอมมะลิแดง

ข้าวเหลืองประทิว

ข้าวขาวตาแห้ง

สภาวะ

ลักษณะเนื้อสัมผัส
Hardness (g)

Adhesivenessns (mJ)

อายุ 1 เดือน

177.00±54.08b

0.22±0.09

อายุ 3 เดือน

272.00±72.63b

0.18±0.04

อายุ 6 เดือน

272.00±64.47b

0.14±0.03

เร่งความเก่า

697.17±215.08a

0.29±0.13

อายุ 1 เดือน

212.83±34.21b

0.27±0.03

อายุ 3 เดือน

272.17±39.57b

0.35±0.18

อายุ 6 เดือน

340.00±64.98b

0.42±0.16

เร่งความเก่า

538.33±145.50a

0.36±0.05

อายุ 1 เดือน

660.83±125.47ns

0.07±0.03

อายุ 3 เดือน

607.17±211.47ns

0.09±0.04

อายุ 6 เดือน

1588.67±630.28ns

0.19±0.08

เร่งความเก่า

1262.00±198.76ns

0.10±0.08

อายุ 1 เดือน

301.50±105.81b

0.10±0.05

อายุ 3 เดือน

375.83±112.75b

0.16±0.06

อายุ 6 เดือน

494.33±71.65ab

0.24±0.09

เร่งความเก่า

716.83±191.40a

0.19±0.04

หมายเหตุ อักษร a,b,c,d ที่แตกต่างกันในแนวตั้ง แสดง ค่าที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
ของข้าวแต่ละสายพันธุท์ สี่ ภาวะต่างๆ
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ns

แสดง ความไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)

ภาพที่ 4.6 ลักษณะเมล็ดข้าวสุกของข้าวจิ๊บ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวเหลืองประทิวและข้าวขาตาแห้ง
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บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 บทสรุป
1) สภาวะที่เหมาะสมในการเร่งความเก่าด้วยวิธีอบลมร้อนของข้าวจิ๊บ ข้าวหอมมะลิแดง
และข้าวเหลืองประทิวที่มีความชื้นเริ่มต้น 21-25% คือ 90 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง ส่วนสภาวะ
การเร่งความเก่าที่เหมาะสมของข้าวขาวตาแห้งที่มีปริมาณความชื้นเริ่มต้น 21-25% คือ 80 องศา
เซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง
2) ผลการเปรียบเทียบลักษณะทางเคมีกายภาพของข้าว 4 สายพันธุ์ (ข้าวจิ๊บ ข้าวหอมมะลิ
แดง ข้าวเหลืองประทิว และข้าวขาวตาแห้ง ) ที่มีอายุการเก็บเกี่ยว 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และข้าว
ที่ผ่านการเร่งความเก่าทั้ง สรุปได้ดังต่อไปนี้
2.1) ปริมาณแอมิโลส ข้าวจิ๊บ ข้าวเหลืองประทิว และข้าวขาวตาแห้งอายุ 6 เดือน
และผ่านการเร่งความเก่ามีปริมาณแอมิโลสสูงกว่าข้าวอายุ 1 เดือนและ 3 เดือน (p0.05) และข้าว
ขาวตาแห้ งที่ ผ่ านการเร่งความเก่ามีป ริม าณแอมิ โลสสู งกว่าข้าวอายุ 1 เดื อน และ 3 เดือน แต่ มี
ปริมาณแอมิโลสต่่ากว่าข้าวอายุ 6 เดือน
2.2) ความคงตัวของแป้งสุก ข้าวจิ๊บ ข้าวหอมมะลิแดงและข้าวเหลืองประทิวที่ผ่าน
การเร่งความเก่ามีค่าความคงตัวของแป้งสุกสูงกว่าข้าวที่ มีอายุ 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน ส่วน
ข้าวขาวตาแห้งทุกสภาวะมีค่าความคงตัวของแป้งสุกไม่แตกต่างกัน
2.3) อัตราส่วนความกว้างต่อความยาวและปริมาณน้่าที่ข้าวดูดซับ ข้าวทุกสายพันธุ์
ที่ผ่านการเร่งความเก่ามีอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวสูงกว่าข้าวที่มีอายุ 3 เดือน และ 1 เดือน
2.4) ปริมาณของแข็งที่สู ญ เสี ยของข้าวจิ๊บ พบว่า ข้าวทุ กสายพันธุ์ที่ ผ่านการเร่ง
ความเก่ามีปริมาณของแข็งที่สูญเสียต่่ากว่าข้าวที่มีอายุ 6 เดือน 3 เดือน และ 1 เดือน
2.5) ลักษณะเนื้อสัมผัสของข้าวสุก ด้านความแข็ง ข้าวที่มีอายุ 6 เดือน และผ่าน
การเร่งความเก่ามีค่าความแข็งสูงกว่าข้าวอายุ 1 เดือนและ 3 เดือน แต่ค่าความเหนียวของข้าวแต่ละ
สภาวะทุกสายพันธุ์ไม่แตกต่างกัน (p>0.05)
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5.2 ข้อเสนอแนะ
1) ควรมีการศึกษาตัวแปรอิสระอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อกระบวนการเร่งความเก่าของข้าวเปลือก
เพิ่มเติม เช่น ปริมาณความชื้นเริ่มต้นของข้าวเปลือก ความเร็วลมร้อนขณะอบ เป็นต้น
2) ควรมีการศึกษาทดลองกับข้าวภายหลังกรเก็บเกี่ยวทันที
3) ควรมีการทดสอบทางด้านประสารทสัมผัสของข้าวสุกภายหลังการเร่งความเก่า
4) ควรมีการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตข้าวที่ผ่านการเร่งความเก่าเพื่อการพัฒนาขยายผลไปสู่
ภาคอุตสาหกรรม
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ภาคผนวก ก
วิธีการเร่งความเก่าของข้าวเปลือก
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ปรับความชื้นเริ่มต้นของข้าวให้ได้ 21-25%
โดยการสเปรย์น้าลงบนข้าว

ชั่งน้้าหนักข้าวที่มีความชื้น 21-25%
จ้านวน 1 กิโลกรัม

ปิดผนึกให้สนิท
บรรจุใส่ถาดอลูมิเนียม
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น้าไปอบแห้งเพื่อเร่งความเก่า
ด้วยตู้อบลมร้อน

ภาคผนวก ข
การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ
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ภาคผนวก ข1
การวิเคราะห์ปริมาณความชื้น (AOAC, 2005)
โดยใช้วิธี Hot Air Oven Method

เครื่องมือและอุปกรณ์
1) เครื่องชั่งน้้าหนักอย่างละเอียด
2) ตู้อบลมร้อน (Hot air oven)
3) ถ้วยหาความชื้น (Moisture Can)
4) โถอบแห้ง (Dessicator)
วิธีทดลอง
1) ปรับอุณหภูมิของตู้อบลมร้อนให้ได้ที่อุณหภูมิเท่ากับ 135 ๐ซ
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2) อบชุดถ้วยหาความชื้น (moisture can) ที่ล้างสะอาด ในตู้อบอุณหภูมิ 135 ๐ซ นาน
ประมาณ 24 ชั่วโมง จากนั้นน้าชุดถ้วยหาความชื้นออกจากตู้อบแล้วทิ้งให้เย็นในโถดูดความชื้น
3) ชั่งน้้าหนักของชุดถ้วยหาความชื้น บันทึกน้้าหนัก (A)
4) ชั่งตัวอย่างข้าว 5 กรัม ลงในชุดถ้วยหาความชื้น (B) เกลี่ยตัวอย่างให้สม่้าเสมอในถ้วยหา
ความชื้น
5) น้าชุดหาความชื้นที่ทราบน้้าหนักถ้วยและตัวอย่างใส่ในตู้อบที่อุณหภูมิ 135 ๐ซ อบตัวอย่าง
จนน้้าหนักของตัวอย่างคงที่
6) น้าตัวอย่างออกจากตู้อบ ทิ้งให้เย็นในโถดูดความชื้นประมาณ 30 นาที
7) ชั่งน้้าหนักของตัวอย่างแห้ง บันทึกน้้าหนักที่ชั่งได้ (C)
8) น้าตัวอย่างเข้าอบอีกครั้ง (นานประมาณ 30 นาที) น้าออกมาทิ้งให้เย็นในโถดูดความชื้น
และชั่งน้้าหนักตัวอย่าง ท้าซ้้าจนตัวอย่างแห้งมีน้าหนักคงที่ (± 0.002 กรัม)
ความชื้นเป็นร้อยละ

= (น้้าหนัก(C) –น้้าหนัก(A)) x 100
น้้าหนักตัวอย่าง(B)

ภาคผนวก ข2
การวิเคราะห์ปริมาณแอมิโลส
เครื่องมือ อุปกรณ์ และสารเคมี
1) เครื่องมือและอุปกรณ์
1.สเปกโตรโพโตมิเตอร์ (spectrophotometer)
2. เครื่องชั่ง ความละเอียด 0.0001
3. เครื่องกวนระบบแม่เหล็ก (magnetic stirrer)
4. เครื่องบดเมล็ดข้าวสาร
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5. ขวดแก้วปริมาตร (volumetric flask) ขนาดความจุ 100 มิลลิลิตร
6. ปิเปต แบบ volumetric pipette ขนาดความจุ 1, 2, 3, 4 และ 5 มิลลิลิตร
7. ปิเปต แบบ measuring pipette ขนาดความจุ 1-10มิลลิลิตร
8. ตะแกรงร่อนขนาด 100 เมซ(mash)
1.2 สารเคมี
1. เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol : C2H5OH) 95%
2. โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide :NaOH) 2 นอร์มัล
3. กรดเกลเซียลอะซิติก(glacial acetic acid : CH3COO) 1 นอร์มัล
4. โปเตโตอะไมโลส(potato amylose)
5. ไอโอดีน (iodine : I2)
6. โปแตสเซียมโอไอไดด์(potassium iodide : KI)
วิธีวิเคราะห์
1. น้ าข้าวสารขาวดอกมะลิ 105 มาบดให้ เป็นแป้งร่อนผ่ านตะแกรงขนาด 100 เมซ
แล้ ว ชั่ งแป้ งมา 0.1000 กรั ม ใส่ ในขวดแก้ ว ปริ ม าตรขนาดความจุ 100 มิ ล ลิ ลิ ต รที่ แ ห้ งสนิ ท เติ ม
เอทิลแอลกอฮอล์ 95% ปริมาตร 1 มิลลิลิตร เขย่าเบาๆ
2. เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เข้มข้น 2 นอร์มัล ปริมาตร 9 มิลลิลิตร
3. ปั่นกวนตัวอย่างด้วยเครื่องปั่นกวนระบบแม่เหล็กนาน 10 นาที ให้เป็นน้้าแป้ง แล้ว
ปรับปริมาตรด้วยน้้ากลั่นให้เป็น 100 มิลลิลิตร
4. เตรียมขวดปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร ชุดใหม่ เติมน้้ากลั่นประมาณ 70 มิลลิลิตร
สารละลายกรดอะซิติกปริมาตร 2 มิลลิลิตร และสารละลายไอโอดีนปริมาตร 2 มิลลิลิตร
5. ดูดน้้าแป้งที่เตรียมไว้ในข้อ 3 ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ใส่ในขวดแก้วปริมาตรที่เตรียมไว้
ตามข้อ 4ปรับปริมาตรด้วยน้้ากลั่นให้เป็น 100 มิลลิลิตร แล้วตั้งทิ้งไว้ 10 นาที
6. น้าขวดแก้วปริมาตรที่เตรียมไว้ในข้อ 4 ปรับปริมาตรด้วยน้้ากลั่นโดยไม่ต้องใส่น้าแป้ง
เพื่อใช้เป็นแบลงค์ (blank)
7. วัดความเข้มข้นของสีของสารละลายตามข้อ 5 ด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ โดย
อ่านค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นแสง 620 นาโนเมตร
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8. อ่านค่าเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของค่าดูดกลืนแสงของสารละลายโปเตโตอะ
ไมโลสที่ความเข้มข้นระดับต่างๆ
วิธีการเตรียมสารละลาย
1. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เข้มข้น 2 นอร์มัล(N) : ชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด์ 80.0
กรัม ละลายในน้้ากลั่นประมาณ 800 มิลลิลิตร ในขวดแก้วปริมาตรขนาดความจุ 1000 มิลลิลิตร ทิ้ง
ไว้ให้เย็น แล้วปรับปริมาตรด้วยน้้ากลั่นให้เป็น 1000 มิลลิลิตร
2. สารละลายกรดเกลเซียอะซิติกเข้มข้น 1 นอร์มัล(N) : ละลายกรดเกลเซียอะซิติก
ปริมาตร 60 มิลลิลิตร ในน้้ากลั่น ประมาณ 800 มิลลิลิตร ในขวดแก้วปริมาตรขนาดความจุ 1000
มิลลิลิตร ทิ้งไว้ให้เย็น แล้วปรับปริมาตรด้วยน้้ากลั่นให้เป็น 1000 มิลลิลิตร
3. สารละลายไอโอดีน :ชั่งไอโอดีน 0.2000 กรัม และโปแตสเซียมไอโอไดด์ 2.000 กรัม
ละลายในน้้ากลั่น 80 มิลลิลิตร ในขวดแก้วปริมาตรสีชาขนาดความจุ 100 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ข้ามคืนหรือ
จนกว่าไอโอดีนจะละลายหมด ปรับปริมาตรด้วยน้้ากลั่นให้เป็น 100 มิลลิลิตร

ภาคผนวก ข3
วิธีวัดความคงตัวแป้งสุก
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ตามวิธีการของ Cagampang et al. (1973)
เครื่องมือ อุปกรณ์ และสารเคมี
1) เครื่องมือและอุปกรณ์
1. เครื่องเขย่าสารละลาย
2. เครื่องชั่ง ความละเอียด 0.01
3. หลอดทดลองขนาด 13×10 มิลลิลิตร
4. กระดาษกราฟ
1.2 สารเคมี
1. ไธมอลบูล (thymol blue)
2. โปรแตสเซียมไฮดรอกไซด์
3. เอธิลแอลอฮอล์
วิธีวิเคราะห์
1. ชั่งแป้งตัวอย่าง 0.1 กรัม ใส่ในหลอดทดลองขนาด 13×10 มิลลิลิตร
2. เติ ม สารละลาย ไธมอลบู ล (thymol blue) ความเข้ ม ข้ น ร้อ ยละ 0.025 จ้ า นวน 0.2
มิลลิลิตร ลงในหลอดแป้งในข้อ 1
3. เติมโปรแตสเซียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 0.2 นอร์มัล จ้านวน 2 มิลลิลิตร เขย่าด้วย
Mixer เป็นเวลา 2-3 วินาที หรือจนกว่าแป้งตัวอย่างและสารละลายเข้ากัน
4. น้าไปต้มในน้้าเดือดเป็นเวลา 8 นาที หลังจากนั้นน้าหลอดมาเขย่าด้วย mixer อีกครั้งเป็น
เวลา 2-3 วินาที
5. น้าไปแช่ในน้้าแข็ง 20 นาที วางหลอดทดลองในแนวนอนบนกระดาษกราฟเป็นเวลา30
นาที อ่านระยะทางที่แป้งไหล โดยเทียบกับกระดาษกราฟ
ระยะทางที่แป้งไหล (มิลลิเมตร)

ความคงตัวแป้งสุก

21-40

แป้งแข็ง

41-60

แป้งปานกลาง
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61-100

แป้งอ่อน

วิธีการเตรียมสารละลาย
1. สารละลายไธมอลบูลเข้มข้นร้อยละ 0.025
เตรียมโดยการละลายไธมอลบูลจ้านวน 0.025 กรัม ในเอธิลแอลอฮอล์เข้มข้นร้อยละ 95
ปรับปริมาตรให้เป็น 100 มิลลิลิตร
2. สารละลายโปแตสเซียมไฮดรอไซด์เข้มข้นร้อยละ 0.2 นอร์มอล
เตรี ย มโดยละลายโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH ความบริสุ ท ธิ์ ร้อยละ 85) จ้านวน
13.18 กรัม ในน้้ากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 1000 มิลลิลิตร
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ภาคผนวก ค
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
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ตารางที่ ค1 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคุณภาพการสีของข้าวจิ๊บที่อุณหภูมิและเวลาต่างๆ
Dependent

Type III Sum

Source

Variable

of Squares

df

Square

F

Sig.

temp

ร้อยละข้าวรวม

40.897

2

20.448

7.071

.007

ร้อยละต้นข้าว

79.395

2

39.698

22.049

.000

L

34.415

2

17.207

5.186

.019

a

10.443

2

5.221

12.184

.001

b

37.904

2

18.952

6.240

.011

ร้อยละข้าวรวม

2.200

2

1.100

.201

.820

ร้อยละต้นข้าว

2.515

2

1.257

.182

.836

L

41.745

2

20.873

7.378

.006

a

5.254

2

2.627

3.392

.061

b

39.086

2

19.543

6.607

.009

time

Mean

ตารางที่ ค2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของผลผลิตข้าวรวมของข้าวจิ๊บที่อุณหภูมติ ่างๆ
Subset
temp

N

1

80.00

6

72.3833

2

75

90.00

6

100.00

6

73.0550
75.8633

ตารางที่ ค3 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของผลผลิตต้นข้าวของข้าวจิ๊บที่อุณหภูมติ ่างๆ
Subset
temp

N

1

2

80.00

6

65.5900

90.00

6

69.3783

100.00

6

70.4983

ตารางที่ ค4 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าความสว่างของข้าวจิ๊บที่อุณหภูมติ ่างๆ
Subset
temp

N

1

100.00

6

27.2133

90.00

6

28.2100

80.00

6

2

30.5150

ตารางที่ ค5 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าความเป็นสีเหลืองของข้าวจิ๊บที่อุณหภูมิต่างๆ
Subset
temp

N

1

90.00

6

9.4067

100.00

6

9.7567

80.00

6

2

12.6450

ตารางที่ ค6 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าความสว่างของข้าวจิ๊บที่เวลาต่างๆ
Subset
time

N

1

7.00

6

27.0433

5.00

6

28.2017

3.00

6

2

30.6933
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ตารางที่ ค7 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าความเป็นสีแดงของข้าวจิ๊บที่เวลาต่างๆ
Subset
time

N

1

7.00

6

11.0783

5.00

6

11.7333

3.00

6

2
11.7333
12.4017

ตารางที่ ค8 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าความเป็นสีเหลืองของข้าวจิ๊บที่เวลาต่างๆ
Subset
time

N

1

7.00

6

8.9633

5.00

6

10.3083

3.00

6

2

12.5367

ตารางที่ ค9 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคุณภาพการสีของข้าวหอมมะลิแดงที่อุณหภูมิและเวลาต่างๆ
Dependent

Type III Sum

Source

Variable

of Squares

df

Square

F

Sig.

temp

ร้อยละข้าวรวม

1.870

2

.935

1.728

.211

ร้อยละต้นข้าว

12.069

2

6.035

4.297

.033

L

22.955

2

11.478

7.600

.005

a

9.260

2

4.630

17.208

.000

b

18.296

2

9.148

3.024

.079

ร้อยละข้าวรวม

.157

2

.079

.120

.888

ร้อยละต้นข้าว

.197

2

.099

.045

.956

time

Mean
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L

.302

2

.151

.050

.951

a

.711

2

.356

.424

.662

b

4.453

2

2.227

.564

.581

ตารางที่ ค10 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของผลผลิตต้นข้าวของข้าวหอมมะลิแดงที่อุณหภูมติ ่างๆ
Subset
temp

N

1

80.00

6

65.6450

90.00

6

66.7933

100.00

6

2
66.7933
67.6433

ตารางที่ ค11 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าความสว่างของข้าวหอมมะลิแดงที่อุณหภูมิต่างๆ
Subset
temp

N

1

90.00

6

24.9950

100.00

6

26.0717

80.00

6

2

27.7400

ตารางที่ ค12 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าความเป็นสีแดงของข้าวหอมมะลิแดงที่อุณหภูมติ ่างๆ
Subset
temp

N

1

100.00

6

11.2667

90.00

6

11.6783

80.00

6

2

12.9517

ตารางที่ ค13 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคุณภาพการสีของข้าวเหลืองประทิวที่อณ
ุ หภูมิและเวลาต่างๆ
Source

Dependent
Variable

Type III Sum
of Squares

df

Mean
Square

F

Sig.

temp

ร้อยละข้าวรวม

38.374

2

19.187

37.464

.000

ร้อยละต้นข้าว

98.543

2

49.271

60.692

.000

78

time

L

103.601

2

51.801

9.829

.002

a

6.453

2

3.227

5.379

.017

b

7.443

2

3.722

2.246

.140

ร้อยละข้าวรวม

2.071

2

1.035

.353

.708

ร้อยละต้นข้าว

2.228

2

1.114

.154

.859

L

60.944

2

30.472

3.756

.048

a

2.692

2

1.346

1.582

.238

b

3.905

2

1.953

1.031

.380

ตารางที่ ค14 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของผลผลิตข้าวรวมของข้าวเหลืองประทิวที่อุณหภูมิต่างๆ
Subset
temp

N

1

2

80.00

6

68.9850

100.00

6

71.9300

90.00

6

72.2150

ตารางที่ ค15 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของผลผลิตต้นข้าวของข้าวเหลืองประทิวที่อุณหภูมิต่างๆ
Subset
temp

N

1

2

80.00

6

63.6967

100.00

6

68.4217

90.00

6

68.8683

ตารางที่ ค16 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าความสว่างของข้าวเหลืองประทิวที่อุณหภูมิตา่ งๆ
Subset
temp

N

1

90.00

6

51.7600

100.00

6

52.4067

80.00

6

2

57.1417

ตารางที่ ค17 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าความเป็นสีแดงของข้าวเหลืองประทิวที่อุณหภูมติ ่างๆ
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Subset
temp

N

1

2

80.00

6

6.4267

90.00

6

7.4683

100.00

6

7.8417

ตารางที่ ค18 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าความสว่างของข้าวเหลืองประทิวที่เวลาต่างๆ
Subset
time

N

1

2

7.00

6

51.3400

5.00

6

54.1767

3.00

6

54.1767
55.7917

ตารางที่ ค19 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคุณภาพการสีของข้าวขาวตาแห้งที่อุณหภูมิและเวลาต่างๆ
Dependent

Type III Sum

Source

Variable

of Squares

df

Square

F

Sig.

temp

ร้อยละข้าวรวม

51.835

2

25.917

7.812

.005

ร้อยละต้นข้าว

29.291

2

14.646

2.753

.096

L

53.807

2

26.903

5.769

.014

a

34.269

2

17.134

14.019

.000

b

34.462

2

17.231

28.888

.000

ร้อยละข้าวรวม

4.401

2

2.201

.340

.717

ร้อยละต้นข้าว

10.988

2

5.494

.840

.451

L

49.210

2

24.605

4.951

.022

a

8.042

2

4.021

1.354

.288

b

2.037

2

1.019

.369

.697

time

Mean

ตารางที่ ค20 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของผลผลิตข้าวรวมของข้าวขาวตาแห้งที่อุณหภูมิตา่ งๆ
Subset
temp

N

1

2

80

90.00

6

69.8167

80.00

6

71.8783

100.00

6

71.8783
73.9733

ตารางที่ ค21 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าความสว่างของข้าวขาวตาแห้งที่อุณหภูมติ ่างๆ
Subset
temp

N

1

100.00

6

53.0133

90.00

6

53.4833

80.00

6

2

56.8933

ตารางที่ ค22 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าความเป็นสีแดงของข้าวขาวตาแห้งที่อุณหภูมิต่างๆ
Subset
temp

N

1

90.00

6

6.1733

80.00

6

6.4450

100.00

6

2

9.2267

ตารางที่ ค23 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าความเป็นสีเหลืองของข้าวขาวตาแห้งที่อุณหภูมติ ่างๆ
Subset
temp

N

1

90.00

6

27.4200

80.00

6

27.8250

100.00

6

2

30.5367

ตารางที่ ค24 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าความสว่างของข้าวขาวตาแห้งที่เวลาต่างๆ
Subset
time

N

1

7.00

6

52.6267

5.00

6

54.1283

3.00

6

2
54.1283
56.6350
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ตารางที่ ค25 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของข้าวจิ๊บที่สภาวะต่างๆ
Type III Sum
Source

Dependent Variable

Mean

of Squares

df

Square

F

Sig.

3.347

3

1.116

55.359

.001

ปริมาณแอมิโลส

158.023

3

52.674

185.713

.000

ความคงตัวของแป้งสุก

1993.000

3

664.333

21.259

.006

0.464

3

.155

2423.304

.000

1554.351

3

518.117

7.299

.042

3.706

3

1.235

46.058

.001

487617.562

3

162539.187

11.444

.007

0.036

3

.012

1.504

.306

สภาวะ ปริมาณความชื้น

อัตราส่วนความกว้างต่อความยาว
ปริมาณน้้าที่ข้าวดูดซับ
ปริมาณของแข็งที่สูญเสีย
ความแข็งของข้าวสุก
ความเหนียวของข้าวสุก

ตารางที่ ค26 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปริมาณความชื้นของข้าวจิ๊บที่สภาวะต่างๆ
Subset
สภาวะ

N

1

2

6.00

2

10.6350

3.00

2

11.5000

9.00

2

11.7950

1.00

2

12.4335

ตารางที่ ค27ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปริมาณแอมิโลสของข้าวจิ๊บที่สภาวะต่างๆ
สภาวะ

N

3

Subset

82

1

2

3

1.00

4

14.4050

3.00

4

6.00

4

21.8750

9.00

4

22.3100

19.4000

ตารางที่ ค28 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคงตัวของข้าวจิ๊บที่สภาวะต่างๆ
Subset
สภาวะ

N

1

2

1.00

2

31.0000

3.00

2

36.5000

6.00

2

37.5000

9.00

2

71.0000

ตารางที่ ค29 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวของข้าวจิ๊บที่สภาวะต่างๆ
Subset
สภาวะ

N

1

1.00

3

.0433

3.00

3

6.00

3

9.00

3

2

3

4

.0667
.4100
.4800

ตารางที่ ค30 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปริมาณน้้าที่ข้าวดูดซับของข้าวจิ๊บที่สภาวะต่างๆ
Subset
สภาวะ

N

1

2

1.00

2

112.7250

3.00

2

130.6450

130.6450

9.00

2

130.8450

130.8450

6.00

2

152.0800

ตารางที่ ค31 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปริมาณของแข็งที่สูญเสียของข้าวจิ๊บที่สภาวะต่างๆ

83

Subset
สภาวะ

N

1

2

3

9.00

2

.7732

6.00

2

3.00

2

2.2255

1.00

2

2.5312

1.4996

ตารางที่ ค32 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความแข็งของข้าวสุก (Hardness) ของข้าวจิ๊บที่สภาวะต่างๆ
Subset
สภาวะ

N

1

2

1.00

3

177.0000

3.00

3

272.0000

6.00

3

272.0000

9.00

3

697.1667

ตารางที่ ค33 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของข้าวหอมมะลิแดงที่สภาวะต่างๆ
Type III Sum
of Squares

สภาวะ ปริมาณความชื้น
ปริมาณแอมิโลส

Source

Dependent Variable

ความคงตัวของแป้งสุก
อัตราส่วนความกว้างต่อความยาว
ปริมาณน้้าที่ข้าวดูดซับ
ปริมาณของแข็งที่สูญเสีย
ความแข็งของข้าวสุก
ความเหนียวของข้าวสุก

df

Mean
Square

F

Sig.

2.251

3

.750

34.073

.003

90.597

3

30.199

7395.682

.000

1894.375

3

631.458

6.638

.049

0.382

3

.127

235.092

.000

396.133

3

132.044

6.080

.057

1.546

3

.515

21.617

.006

180318.167

3

60106.056

8.439

.014

0.033

3

.011

.726

.572

ตารางที่ ค34 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปริมาณความชื้นของข้าวหอมมะลิแดงที่สภาวะต่างๆ
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Subset
สภาวะ

N

1

2

6.00

2

10.6700

9.00

2

11.7300

1.00

2

11.7308

3.00

2

12.0850

ตารางที่ ค35 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปริมาณแอมิโลสของข้าวหอมมะลิแดงที่สภาวะต่างๆ
Subset
สภาวะ

N

1

3.00

4

14.9975

6.00

4

9.00

4

1.00

4

2

3

4

15.6575
15.8875
20.9575

ตารางที่ ค36 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคงตัวของแป้งสุกของข้าวหอมมะลิแดงที่สภาวะต่างๆ
Subset
สภาวะ

N

1

1.00

2

26.0000

3.00

2

34.0000

6.00

2

40.5000

9.00

2

2

40.5000
67.0000

ตารางที่ ค37 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวของข้าวหอมมะลิแดงที่สภาวะ
ต่างๆ
Subset
สภาวะ

N

1

1.00

3

.0567

3.00

3

.0767

9.00

3

6.00

3

2

3

.3767
.4600
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ตารางที่ ค38 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปริมาณของแข็งที่สูญเสียของข้าวหอมมะลิแดงที่สภาวะต่างๆ
Subset
สภาวะ

N

1

2

3

9.00

2

1.0923

6.00

2

1.00

2

2.1418

3.00

2

2.1506

1.5872

ตารางที่ ค39 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความแข็งของข้าวสุกของข้าวหอมมะลิแดงที่สภาวะต่างๆ
Subset
สภาวะ

N

1

2

1.00

3

212.8333

3.00

3

272.1667

6.00

3

340.0000

9.00

3

538.3333

ตารางที่ ค40 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของข้าวเหลืองประทิวที่สภาวะต่างๆ
Type III Sum
Source

Dependent Variable

Mean

of Squares

df

Square

F

Sig.

สภาวะ ปริมาณความชื้น

4.048

3

1.349

10.794

.022

ปริมาณแอมิโลส

47.617

3

15.872

945.402

.000
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ความคงตัวของแป้งสุก

235.375

3

78.458

17.933

.009

0.112

3

.037

153.966

.000

400.693

3

133.564

5.102

.075

3.164

3

1.055

24.466

.005

2043012.167

3

681004.056

4.504

.056

0.027

3

.009

2.227

.186

อัตราส่วนความกว้างต่อความยาว
ปริมาณน้้าที่ข้าวดูดซับ
ปริมาณของแข็งที่สูญเสีย
ความแข็งของข้าวสุก
ความเหนียวของข้าวสุก

ตารางที่ ค41 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปริมาณความชื้นของข้าวเหลืองประทิวที่สภาวะต่างๆ
Subset
สภาวะ

N

1

2

6.00

2

10.3750

3.00

2

11.0500

1.00

2

11.0536

9.00

2

12.3400

ตารางที่ ค42 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปริมาณแอมิโลสของข้าวเหลืองประทิวที่สภาวะต่างๆ
Subset
สภาวะ

N

1

3.00

4

21.7675

1.00

4

9.00

4

6.00

4

2

3

4

22.7750
24.1825
26.3650

ตารางที่ ค43 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคงตัวของแป้งสุกของข้าวเหลืองประทิวที่สภาวะต่างๆ
Subset
สภาวะ

N

1

1.00

2

27.5000

3.00

2

28.0000

6.00

2

28.5000

9.00

2

2

40.5000
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ตารางที่ ค44 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวของข้าวเหลืองประทิวที่สภาวะ
ต่างๆ
Subset
สภาวะ

N

1

2

3.00

3

.0433

1.00

3

.0500

6.00

3

.2233

9.00

3

.2533

ตารางที่ ค45 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปริมาณของแข็งที่สูญเสียของข้าวเหลืองประทิวที่สภาวะต่างๆ
Subset
สภาวะ

N

1

2

3

9.00

2

1.2967

6.00

2

3.00

2

2.5255

1.00

2

2.9573

1.8998

ตารางที่ ค46 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของข้าวขาวตาแห้งที่สภาวะต่างๆ
Type III Sum
Source

Dependent Variable

Mean

of Squares

df

Square

F

Sig.

สภาวะ ปริมาณความชื้น

4.708

3

1.569

592.278

.000

ปริมาณแอมิโลส

52.913

3

17.638

442.665

.000

ความคงตัวของแป้งสุก

29.500

3

9.833

1.311

.387

.139

3

.046

14.011

.004

7787.514

3

2595.838

48.769

.001

.988

3

.329

44.299

.002

296281.062

3

98760.354

5.215

.041

.030

3

.010

2.701

.139

อัตราส่วนความกว้างต่อความยาว
ปริมาณน้้าที่ข้าวดูดซับ
ปริมาณของแข็งที่สูญเสีย
ความแข็งของข้าวสุก
ความเหนียวของข้าวสุก
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ตารางที่ ค47 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปริมาณความชื้นของข้าวขาวตาแห้งที่สภาวะต่างๆ
Subset
สภาวะ

N

1

6.00

2

10.2252

3.00

2

9.00

2

1.00

2

2

3

4

11.6411
11.9820
12.1907

ตารางที่ ค48 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปริมาณแอมิโลสของข้าวขาวตาแห้งที่สภาวะต่างๆ
Subset
สภาวะ

N

1

1.00

4

19.5150

3.00

4

9.00

4

6.00

4

2

3

4

20.1075
22.2675
24.1000

ตารางที่ ค49 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวของข้าวขาวตาแห้งที่สภาวะ
ต่างๆ
Subset
สภาวะ

N

1

2

3.00

3

.0433

1.00

3

.0633

9.00

3

.2667

6.00

3

.2700

ตารางที่ ค50ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปริมาณน้้าที่ข้าวดูดซับของข้าวขาวตาแห้งที่สภาวะต่างๆ
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Subset
สภาวะ

N

1

2

1.00

2

117.1550

3.00

2

136.9850

9.00

2

6.00

2

3

136.9850
145.3950
201.2300

ตารางที่ ค51 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปริมาณของแข็งที่สูญเสียของข้าวขาวตาแห้งที่สภาวะต่างๆ
Subset
สภาวะ

N

1

2

3

9.00

2

1.4400

6.00

2

1.9317

3.00

2

1.9588

1.00

2

2.4334

ตารางที่ ค52 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความแข็งของข้าวสุกของข้าวขาวตาแห้งที่สภาวะต่างๆ
Subset
ตาแห้ง

N

1

1.00

3

301.5000

3.00

3

375.8333

6.00

3

494.3333

9.00

3

2

494.3333
716.8333
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ประวัติคณะผู้วิจัย
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หัวหน้าโครงการ : นางสาวเทวิกา กีรติบูรณะ
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

นางสาวเทวิกา กีรติบูรณะ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

Miss Thewika Keeratiburana

2. เลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน

1 3499 00155 96 9

3. ตาแหน่งปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน)
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 หมายเลขโทรศัพท์ที่ทางาน 0-4461-1221 ต่อ 6901
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 085-4516237 E-mail : thewika_k@hotmail.com
5. ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2554
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2552
6. สาขาวิชาการที่ทีความชานาญการพิเศษ
- เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
- เคมีอาหาร
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- พ.ศ.2554 ผลของการอบแห้งแบบถาดของข้าวกล้องขาวดอกมะลิ 105 งอกต่อ
ปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ. ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว: หน่วยงานร่วม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมโครงการ : 1. นางสาวจิตตะวัน กุโบลา
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวจิตตะวัน กุโบลา
Miss Jittawan Kubola

2. เลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน 3 4801 00654 09 7
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3. ตาแหน่งปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน)
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 หมายเลขโทรศัพท์ที่ทางาน 0-4461-1221 ต่อ 6901
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-2255686 Email: jkubola@gmail.com
5. ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2554
ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2550
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ปี 2547
6. สาขาวิชาการที่ทีความชานาญการพิเศษ
- อาหารเพื่อสุขภาพ
- เคมีอาหาร
- การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพอาหาร
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
Brewer, R. L., Kubola J., Siriamornpun, S., Herald, J. T,and Shi,C.Y.(2014). Wheat bran
particle size inﬂuence on phytochemical extractability and antioxidant
properties. Food Chemistry 152,483–490. Impact factor = 3.334
Kubola, J., Meeso, N and Siriamornpun, S. (2013). Lycopene and beta carotene
concentration in aril oil of gac (Momordica cochinchinensis Spreng) as
influenced by aril-drying process and solvents extraction. Food Research
International . 50,664-669.Impact factor = 3.150
Kubola, J.and Siriamornpun, S. (2011). Phytochemicals and antioxidant activity of
different fruit fractions (peel, pulp, aril and seed) of Thai gac (Momordica
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cochinchinensis Spreng). Food Chemistry ,127 , 1138–1145. Impact factor =
3.655
Kubola, J., Siriamornpun, S and Meeso, N. (2011). Phytochemicals, vitamin C and sugar
content of Thai wild fruits. Food Chemistry, 126, 972–981. Impact factor = 3.655
Kubola, J. and Siriamornpun, S. (2008). Phenolic content and antioxidant activities of
bitter gourd (Momordica charantia L.) leaf, stem and fruit fraction extracts in
vitro. Food Chemistry. In press Impact factor = 3.052
Ruksakantong, P., Meeso, N., Kubola, J, and Siriamornpun, S. (2010). Fatty acids and
proximate composition of eight Thai edible insect terricolous insects. Food
Research International. 43: 350-355 Impact factor = 2.073
Siriamornpun, S., Yang, LF, Kubola, J. and Li., D. (2008). Changes of omega-3 fatty
acid content and lipid composition of canned tuna during twelve month
storage. J. of Food Lipid. 15: 164-175 Impact factor = 0.608
Siriamornpun, S., Kubola, J., Suttajit, M.and Li., D. (2006). Effect of storage conditions
on antiglycation and antioxidation capacities in Mulberry tea. Asia Pac J Clin
Nutr. 15 Suppl:S129. Impact factor =1.015
ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ
จิตตะวัน กุโบลา, พนอจิต นิติสุข, อรนุช สีหามาลา, พนิดา วงศ์ปรีดี และ สุรินทร ภูจริต. (2557). ผล
ของการเสริมไลโคปีนจากฟักข้าวต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์นักเกตไก่. วารสารวิชาการและ
วิจัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่
5. 268-273.
Kubola, J., Komutarin, T., Khamkaew, K., Chinthawan. I., Promsorn, P. and
Siriamornpun, S. (2008). Antioxidant and antimicrobial properties of Thai
bitter gourd (Momordica charantia L.) different fractions. Naresuan University
Journal .109-116.
ผู้ร่วมโครงการ : 2. นางสาวชุลีพร บุ้งทอง
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1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

นางสาวชุลีพร บุ้งทอง

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

Miss Chuleeporn Bungthong

2. เลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน

3 3101 01995 57 3

3. ตาแหน่งปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน)
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์ 31000 หมายเลขโทรศัพท์ที่ทางาน 0-4461-1221 ต่อ 6901
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-4273750 E-mail : nidnoibu@hotmail.com
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การเร่งความเก่าของข้าวเปลือกพันธุ์ท้องถิ่นด้วยวิธีอบลมร้อน
Accelerated Aging of Local Paddy Rice Using Hot Air Oven
เทวิกา กีรติบูรณะ1* จิตตะวัน กุโบลา2* ชุลีพร บุ้งทอง3*

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสภาวะเร่งความเก่าของข้าวพันธุ์ท้องถิ่นด้วยวิธีอบลมร้อน
โดยใช้ข้าว 4 สายพั น ธุ์ (ข้าวจิ๊บ หอมมะลิแดง เหลืองประทิว และขาวตาแห้ ง) และเปรียบเที ยบ
คุณสมบัติด้านเคมีกายภาพและลักษณะเนื้อสัมผัสของข้าวอายุ 6 เดือน 3 เดือน 1 เดือนและข้าวที่
ผ่านการเร่งความเก่า การเร่งความเก่าใช้อุณหภูมิ 80 90 และ 100 องศาเซลเซียส นาน 3 5 และ 7
ชั่วโมง โดยปรับความชื้นเริ่มต้นของข้าวเปลือกให้อยู่ในช่วง 21-25% พบว่า สภาวะเร่งความเก่าด้วย
วิธีอ บลมร้ อ นของข้ าวจิ๊ บ ข้ าวหอมมะลิ แ ดงและข้ าวเหลื อ งประทิ ว คื อ อบที่ อุ ณ ห ภู มิ 90 องศา
เซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง เนื่องจากได้ร้อยละต้นข้าว ร้อยละข้าวรวมสูง ส่วนสภาวะเร่งความเก่าที่
เหมาะสมของข้าวขาวตาแห้ง คือ อบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบ
อายุการเก็บรักษาของข้าวกับข้าวที่ผ่านการเร่งความเก่า พบว่า ข้าวจิ๊ บ ข้าวเหลืองประทิว และข้าว
ขาวตาแห้งอายุ 6 เดือนและผ่านการเร่งความเก่ามีปริมาณแอมิโลสสูงกว่าข้าวอายุ 3 เดือนและ 1
เดือน (p0.05) ข้าวจิ๊บ ข้าวหอมมะลิแดง และข้าวเหลืองประทิวที่ผ่านการเร่งความเก่ามีค่าความคง
ตัวของแป้งสุกสูงกว่าข้าวที่มีอายุ 6 เดือน 3 เดือน และ 1 เดือน (p0.05) ข้าวอายุ 6 เดือนและผ่าน
การเร่งความเก่าทุกสายพันธุ์มีค่าอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวของเมล็ดข้าว ปริมาณน้้าที่ข้าวดูด
ซับและค่าความแข็งของข้าวสุกสูงกว่าข้าวอายุ 3 เดือนและ 1 เดือน ด้านปริมาณของแข็งที่สูญเสีย
พบว่า ข้าวที่ผ่านการเร่งความเก่ามีค่าต่้าที่สุด ในขณะที่ค่าความเหนียวของข้าวสุกแต่ละสภาวะทุก
สายพันธุ์มีค่าไม่แตกต่างกัน (p>0.05)
ค้าส้าคัญ : ข้าวพันธุ์ท้องถิ่น, ข้าวเก่า, การอบแห้ง
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ทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

The purpose of this study were to determine the optimization of accelerated
aging treatment of four local rice varieties (Jib, Hom Mali Dang, Leuang Pratew and
Khao Tah Haeng) by hot air oven drying and comparison of physiochemical and
texture properties of rice accelerated aging treatment, natural aged rice for 6 months,
freshly harvested for 3 months and 1 month. The accelerated aging treatment at 80,
90 and 100๐ C for 3, 5 and 7 hours, that initial moisture content of paddy rice were
21-25%. The results showed that the best performance was obtained for accelerated
aging treatment of Jib, Hom Mali Dang and Leuang Pratew were 90oC for 3 hours and
Khao Tah Haeng was 80oC for 3 hours had the high total rice yield and head rice
yield. Amylose content of natural aged rice for 6 months and rice accelerated aging
treatment of Jib, Leuang Pratew and Khao Tah Haeng were higher than freshly
harvested for 3 months and 1 month (p0.05). Gel consistency of rice accelerated
aging treatment of Jib, Hom Mali Dang and Leuang Pratew were higher than natural
aged rice for 6 months, freshly harvested for 3 months and 1 month (p0.05). Water
uptake, width to length ratio and hardness of cooked rice of natural aged rice for 6
months and rice accelerated aging treatment were significantly higher freshly
harvested for 3 months and not more than 1 month. On the other hand, total solid
loss of rice accelerated aging treatment was the lowest. However, the stickiness of
cooked rice all treatments were not significantly different (p>0.05).
Keywords : Local Rice, Aged Rice, Drying
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บทนา
ข้าวพั น ธุ์ ท้องถิ่น เป็ น พัน ธุ์ข้าวที่ ปลู กดั้งเดิม หรือปลู กเฉพาะถิ่น จังหวัดบุ รีรัม ย์ มีข้าวพั น ธุ์
ท้องถิ่นหลายสายพันธุ์ เช่น ข้าวจิ๊บ ข้าวเหลืองปลาซิว (เหลืองประทิว) ข้าวเหลืองเม็ดยาว ข้าวขาวตา
แห้ง เป็นต้น ปัจจุบันมีการปลูกลดลงเนื่องจากมีพันธุ์ข้าวใหม่ๆ ที่มีการพัฒนาเข้ามาแทนที่และมักมี
ปัญหาความไม่มีเสถียรภาพของระดับราคา ข้าวแบ่งออกตามอายุการเก็บรักษาได้เป็น 2 ประเภท
คือ ข้าวใหม่และข้าวเก่า ความแตกต่างของข้าวใหม่และข้าวเก่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
ทางเคมีภายในเมล็ดข้าว โดยข้าวใหม่เมื่อน้ามาหุงต้มจะให้ข้าวสุกที่มีลักษณะไม่ขึ้นหม้อ เมล็ดข้าวสุก
เหนียวเกาะติดกันเป็นก้อนและแฉะ ส่วนข้าวเก่าเมื่อน้ามาหุงต้มจะท้าให้ข้าวสุกที่มีลักษณะขึ้นหม้อ
เมล็ดข้าวสุกร่วนไม่เกาะติดกันเป็นก้อนและไม่แฉะ โดยผู้บริโภคมีความนิยมในการบริโภคข้าวสุกที่มี
ลักษณะร่วนไม่ติดกันเป็นก้อนและเมื่อหุงข้าวสุกไม่แฉะ แต่การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของข้าวต้องมี
การเก็บรักษาข้าวเปลือกไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 4-6 เดือน เพื่อให้ข้าวเปลือกเปลี่ยนสถานะจาก
ข้าวใหม่เป็นข้าวเก่า นอกจากนี้ข้าวเก่ายังมีความส้าคัญต่ออุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ซึ่งในการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวต้องใช้ข้าวเก่าจึงจะได้ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีคุณภาพ เนื่องจากการคืนสภาพ
ของน้้าแป้งจากแป้งข้าวเก่าเกิดได้ดีกว่า เช่น การท้าเส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นขนมจีน เป็นต้น เทคนิคที่นิยม
ใช้ในการพัฒนาข้าวใหม่เป็นข้าวเก่าส่วนใหญ่จะใช้ลมร้อน การท้าข้าวนึ่งบางส่วน (Partial Parboiled
Rice) หรือการประยุกต์ใช้เทคนิ คฟลูอิไดซ์เบด (Fluidized Bed) แต่เทคนิคเหล่านี้มีข้อจ้ากัดด้าน
ต้นทุนการผลิต ตลอดจนต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการควบคุม กระบวนการผลิต ดังนั้ น
งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเร่ง ความเก่าของข้าวพันธุ์ท้องถิ่น ด้วยวิธีอบลมร้อนที่
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เหมาะสม ลดภาระในการเก็บรักษา และเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของข้าวที่ผ่านการเร่ง
ความเก่ากับข้าวใหม่และข้าวเก่าธรรมชาติ

ภาพที่ 1 ข้าวจิ๊บ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวเหลืองประทิว และข้าวขาวตาแห้งหลังกะเทาะเปลือก

วิธีการทดลอง
วัตถุดิบ : ข้าวเปลือกพันธุ์พื้นท้องถิ่นที่ใช้ คือ ข้าวจิ๊บ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวเหลืองประทิว และ
ข้าวขาวตาแห้ง จากกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านลิ่มทอง หมู่ 4 ต.หนองโบสภ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ปีการ
เพราะปลูก 2557/58
1. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเร่งความเก่าของข้าวเปลือก
ปรับ ความชื้น เริ่มต้น ของข้าวเปลื อกใหม่ ให้ ได้ 21-25% จากนั้ นน้าตัว อย่างข้าวเปลื อก
จ้านวน 1 กิโลกรัม บรรจุใส่ถาดอลูมิเนียม ปิดผนึกให้สนิทแล้วน้าไปอบเพื่อเร่งความเก่าของข้าวด้วย
ตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 80 90 และ 100 องศาเซลเซียส นาน 3 5 และ 7 ชั่วโมง ตามล้าดับ เมื่อครบ
ก้าหนดระยะเวลาการอบ ทิ้งให้เย็นที่อุณหภูมิห้องนาน 24 ชั่วโมง คัดเลือกสภาวะที่เหมาะสมในการ
เร่งความเก่าโดยพิจารณาจากคุณภาพการสี ได้แก่ ผลผลิตข้าวรวม ผลผลิตต้นข้าว และค่าความขาว
ตามวิธีของ นาฏชนก ปรางปรุ (2553)
ผลผลิตข้าวรวม (%) =
ผลผลิตต้นข้าว (%) =

ปริมาณข้าวสารรวม
ปริมาณของข้าวเปลือกที่น้ามาขัดสี
ปริมาณต้นข้าว

ปริมาณของข้าวเปลือกที่น้ามาขัดสี

x 100
x 100
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2. การศึกษาคุณภาพทางเคมีกายภาพบางประการของข้าวเปลือกที่ผ่านการเร่งความเก่า
เปรียบเทียบกับข้าวเปลือกใหม่และข้าวเปลือกเก่าตามธรรมชาติ
น้าข้าวเปลือกที่ผ่านการเร่งความเก่าด้วยวิธีอบลมร้อนที่เหมาะสม ข้าวเปลือกใหม่ที่มีอายุ
ไม่เกิน 1 เดือน ข้าวเปลือกใหม่ที่มีอายุ 3 เดือน และข้าวเปลือกเก่าที่มีอายุ 6 เดือน รวมทั้งหมด 4
ตัวอย่าง มาท้าการวิเคราะห์คุณภาพด้านต่างๆ ดังนี้
- วิเคราะห์ปริมาณความชื้น ดัดแปลงจากวิธีของ AOAC (2002)
- วิเคราะห์ปริมาณแอมิโลส

ดัดแปลงจากวิธีของ นาฏชนก ปรางปรุ (2553)

- อัตราส่วนความกว้างต่อความยาวของเมล็ดข้าวสุก ปริมาณน้้าที่ข้าวดูดซับและ
ปริมาณของแข็งที่สูญเสีย ดัดแปลงจากวิธีของ Gujral and Kumar (2003)
- การวัดความคงตัวของแป้งสุก
- วิเคราะห์ลักษณะเนื้อสัมผัสด้านความแข็งและความเหนียวของข้าวสุกด้วยเครื่องวัด
เนื้อสัมผัส (Texture analyzer)
3. การวิเคราะห์ผลทางสถิติ
ศึกษาปัจจัยทั้งหมดในการทดลอง 2 ซ้้า โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มตัวอย่างสมบูรณ์
(completely randomized design, CRD) วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลโดยใช้ ANOVA และ
วิ เคราะห์ ค วามแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย โดย Duncan's New Multiple Range Test ที่ ร ะดั บ ความ
เชื่อมั่น 95%
ผลการทดลอง
1. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเร่งความเก่าของข้าวเปลือก
จากการทดลองได้มีการวิเคราะห์คุณภาพการสี ได้แก่ ผลผลิตข้าวรวม ผลผลิตต้นข้าว และ
ค่ า ความสว่า งของข้ า วทั้ ง 4 สายพั น ธุ์ พบว่ า การเร่ง ความเก่ า ที่ อุ ณ หภู มิ ต่ างๆ นั้ น การอบแห้ ง
ข้าวเปลือกที่อุณหภูมิสูงจะมีผลท้าให้บริเวณพื้นผิวของเมล็ดข้าวสูญเสียความชื้นอย่างรวดเร็ว ท้าให้
เกิดความแตกต่างระหว่างแรงดึงและความเค้นบีบอัด (compressive stress) จากการเกิดเกรเดียนท์
ความชื้นภายในเมล็ดข้าวระหว่างบริเวณพื้นผิวและจุดกึ่งกลางของเมล็ดข้าว ส่งผลให้เมล็ดข้าวเกิด
รอยร้าวและมีข้าวหักเพิ่มสูงในระหว่างการขัดสี อุณหภูมิการอบแห้งที่เพิ่มขึ้นท้าให้ค่าความขาวของ
ข้าวลดลงเนื่องจากปฏิกิริยาการเกิดสีน้าตาลที่เพิ่มขึ้น
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จากผลการทดลองพบว่า สภาวะที่เหมาะสมในเร่งความเก่าของข้าวทั้ง 4 สายพันธุ์ คือ การ
เร่งความเก่าด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 90 ๐C นาน 3 ชั่วโมง เหมาะกับข้าวจิ๊บ ข้าวหอมมะลิแดง
และข้าวเหลืองประทิว ส่วนข้าวขาวตาแห้งสภาวะเร่งความเก่าที่เหมาะสม คือ การเร่งความเก่าที่
อุณหภูมิ 80 ๐C นาน 3 ชั่วโมง (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ผลผลิตต้นข้าว ผลผลิตข้าวรวม และค่าความสว่างของข้าวสายพันธุ์ต่างๆ ทีผ่ ่านการเร่งความเก่าด้วย
อุณหภูมิ 80 90 และ 100 องศาเซลเซียส

ตัวอย่าง
ข้าวจิ๊บ

ข้ามหอม
มะลิแดง
ข้าวเหลือง
ประทิว
ข้าวขาว
ตาแห้ง

อุณหภูมิ

ผลผลิตต้นข้าว

ผลผลิตข้าวรวม

L*

80 ๐C

65.59±1.38b

72.38±2.41b

30.52±1.77a

90 ๐C

69.38±1.62a

73.06±1.36b

28.21±2.21b

100 ๐C

70.50±0.93a

75.86±1.01a

27.21±1.39b

80 ๐C

65.65±1.66b

69.25±0.93ns

27.74±1.41a

90 ๐C

66.79±0.95ab

69.80±0.44ns

25.00±0.32b

100 ๐C

67.64±0.76a

70.01±0.75ns

26.07±1.57b

80 ๐C

63.70±1.24b

68.99±1.08b

57.14±2.17a

90 ๐C

68.87±0.83a

72.22±0.34a

51.76±2.59b

100 ๐C

68.42±0.46a

71.93±0.49a

52.41±2.10b

80 ๐C

66.38±1.32ns

71.88±0.47ab

56.89±1.08a

90 ๐C

66.65±3.24ns

69.82±3.06b

53.48±2.30b

100 ๐C

69.21±1.93ns

73.97± 0.60a

53.01±2.74b

หมายเหตุ อักษร a,b ที่ต่างกันในแนวตั้ง แสดง ค่าที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ที่
อุณหภูมติ ่างๆ ของข้าวแต่ละสายพันธุ์
ns

แสดง ความไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)

ตารางที่ 2 ผลผลิตต้นข้าว ผลผลิตข้าวรวม และค่าความสว่างของข้าวสายพันธุ์ต่างๆ ทีผ่ ่านการเร่งความเก่าด้วยวิธี
อบลมร้อนที่เวลา 3, 5 และ 7 ชั่วโมง

ตัวอย่าง
ข้าวจิ๊บ

เวลา

ผลผลิตต้นข้าวns

ผลผลิตข้าวรวมns

L*

3 ชั่วโมง

68.00±2.15

73.28±3.57

30.69±1.59a

5 ชั่วโมง

68.91±2.68

73.94±1.82

28.20±2.13b

7

ข้ามหอม
มะลิแดง
ข้าวเหลือง
ประทิว
ข้าวขาว
ตาแห้ง

7 ชั่วโมง

68.56±3.00

74.08±0.64

27.04±1.19b

3 ชั่วโมง

66.64±0.92

69.64±0.47

26.34±1.57ns

5 ชั่วโมง

66.84±0.97

69.82±0.57

26.09±1.69ns

7 ชั่วโมง

66.60±2.19

69.61±1.19

26.38±1.94ns

3 ชั่วโมง

67.22±1.40

70.77±2.01

55.79±2.56a

5 ชั่วโมง

66.84±1.00

71.52±0.91

54.18±2.74ab

7 ชั่วโมง

66.60±2.20

70.84±1.98

51.34±3.21b

3 ชั่วโมง

66.60±3.48

71.2±3.79

56.64±1.32a

5 ชั่วโมง

67.17±2.22

72.39±1.95

54.13±2.04ab

7 ชั่วโมง

68.46±1.61

72.07±1.15

52.63±3.00b

หมายเหตุ อักษร a,b ที่ต่างกันในแนวตั้ง แสดง ค่าที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ทีเ่ วลา
ต่างๆ ของข้าวแต่ละสายพันธุ์
ns

แสดง ความไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)

2. ศึกษาคุณภาพทางเคมีกายภาพบางประการของข้าวเปลือกที่ผ่านการเร่งความเก่าเปรียบเทียบ
กับข้าวเปลือกใหม่และข้าวเปลือกเก่าตามธรรมชาติ
จากการวิเคราะห์ปริมาณความชื้นพบว่า ทุกสภาวะของข้าวทุกสายพันธุ์สามารถเก็บรักษาได้
เนื่องจาก มีปริมาณความชื้นไม่เกินร้อยละ14 เมื่อพิจารณาจากปริมาณแอมิโลส พบว่า สภาวะของ
อายุข้าวหลังการเก็บเกี่ยวและการน้าข้าวใหม่มาเร่งความเก่ามีผลต่อปริมาณแอมิโลส โดยข้าวจิ๊บ ข้าว
เหลืองประทิว และข้าวขาวตาแห้งที่ผ่านการเร่งความเก่าและอายุ 6 เดือน มีปริมาณแอมิโลสสูงกว่า
ข้าวสายพันธุ์เดี่ยวกันที่มีอายุ 3 เดือน และ 1 เดือน ตามล้าดับ (p0.05) ส่วนข้าวหอมมะลิแดงที่ผ่าน
การเร่งความเก่ามีปริมาณแอมิโลสสูงกว่าข้าวที่มีอายุการเก็บเกี่ยว 6 เดือน และ 3 เดือน ตามล้าดับ
แต่มีปริมาณแอมิโลสต่้ากว่าข้าวที่มีอายุการเก็บเกี่ยว 1 เดือน ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ จุฑารพ
หยาดไธสง และสมชาย ชวนอุดม (2556) ที่ศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาในการอบต่อคุณภาพข้าวที่
มีปริมาณแอมิโลสต่้า พบว่า การอบแห้งข้าวท้าให้ปริมาณแอมิโลสเพิ่มสูงขึ้น
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ความคงตัวของแป้งสุก เมื่อพิจารณาระยะทางที่แป้งไหลพบว่า อายุการเก็บรักษาข้าวและ
การน้าข้าวใหม่มาเร่งความเก่ามีผลต่ อความคงตัวของแป้งสุกของข้าวจิ๊บ ข้าวหอมมะลิแดง และข้าว
เหลืองประทิว ซึ่งการเร่งความเก่าท้าให้ค่าความคงตัวของแป้งสุกลดลง โดยข้าวจิ๊บ และข้าวเหลือง
ประทิวที่ผ่านการเร่งความเก่ามีระยะทางที่น้าแป้งไหลสูงกว่าข้าวที่มีอายุการเก็บเกี่ยว 6 เดือน 3
เดือน และ 1 เดือน (p0.05) แต่ข้าวหอมมะลิแดงที่ผ่านการเร่งความเก่ามีค่าความคงของแป้งสุกตัว
ไม่แตกต่างกับข้าวที่มีอายุการเก็บเกี่ยว 6 เดือน (p>0.05) ส่วนข้าวขาวตาแห้งทุกสภาวะมีค่าความ
คงตัวของแป้งสุกไม่แตกต่างกัน
อัตราส่วนความกว้างต่อความยาวของข้าวทุกสายพันธุ์ พบว่า อายุข้าวและการเร่งความเก่ามี
ผลอย่างมีนัยส้าคัญ (p0.05) ต่ออัตราส่วนความกว้างต่อความยาวของข้าว โดยข้าวทุกสายพันธุ์มีค่า
อัตราส่วนความกว้างต่อความยาวของข้าวเพิ่มขึ้นเมื่ออายุของข้าวเพิ่มขึ้น โดยข้าวจิ๊บที่ผ่านการเร่ง
ความเก่ามีอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวสูงกว่าข้าวอายุ 6 เดือน 3 เดือน และ 1 เดือน ตามล้าดับ
และข้าวหอมมะลิแดงที่ผ่านการเร่งความเก่ามีอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวต่้ากว่าข้าวอายุ 6
เดือน แต่มีอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวสูงกว่าข้าวอายุเกี่ยว 3 เดือน และ 1 เดือน ส่วนข้าว
เหลื องประทิ ว และข้าวขาวตาแห้ งที่ ผ่ านการเร่งความเก่ ามี อั ต ราส่ ว นความกว้างต่ อ ความยาวไม่
แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) กับข้าวอายุ 6 เดือน เนื่องจากการเกิดเจลาติไนเซซันบางส่วนของสตาร์ช
ข้าวท้าให้ผนังเอนโดสเปิร์มของข้าวมีความแข็งแรงมากขึ้น มีผลท้าให้สตาร์ชดูดซึมน้้ามาขึ้นในระหว่าง
การหุงต้ม เมล็ดข้าวจึงขยายปริมาตรเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มอัตราส่วนความกว้างต่อ
ความยาวของเมล็ดข้าวสุก
ปริมาณน้้าที่ข้าวดูดซับของข้าวจิ๊บที่ผ่านการเร่งความเก่ามีปริมาณน้้าที่ข้าวดูดซับ 130.85 ซึ่ง
ไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) กับ ข้าวอายุ 3 เดือน (130.65) และ 6 เดือน (152.08) แต่แตกต่าง
อย่างมีนัยส้าคัญกับข้าวอายุ1 เดือน (112.73) ส่วนข้าวหอมมะลิแดงที่ผ่านการเร่งความเก่ามีปริมาณ
น้้าที่ข้าวดูดซับ 147.27 ซึ่งไม่แตกต่างกับข้าวอายุ 3 เดือน และ 6 เดือน แต่แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ
กับข้าวอายุ 1 เดือนในสายพันธุ์เดียวกัน ข้าวขาวตาแห้งที่ผ่านการเร่งความเก่ามีปริมาณน้้าที่ข้าวดูด
ซับ 145.40 ซึ่ งไม่ แตกต่ างทางสถิ ติ (p>0.05) กั บ ข้ าวอายุ 3 เดื อน (136.99) แต่แ ตกต่ างอย่ างมี
นัยส้าคัญ (p0.05) กับข้าวอายุ 3 เดือน (136.99) แต่แตกต่างกับข้าวอายุ 1 เดือน (117.16) และ 6
เดือน (201.23) ข้าวที่มีอายุ 6 เดือน (เก่าธรรมชาติ) และการเร่งความเก่าของข้าวส่งผลให้ปริมาณน้้า
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ที่ข้าวดูดซับเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าข้าวใหม่อาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติด้านความหนืด
ของเม็ดแป้งในระหว่างกระบวนการ

ปริมาณของแข็งที่สูญเสียของข้าวจิ๊บ จากผลการทดลองพบว่าปริมาณของแข็งที่สูญเสียของ
ข้าวทุกสายพันธุ์ลดลงเมื่ออายุข้าวเพิ่มขึ้น และปริมาณของแข็งที่สูญเสียลดลงมากที่สุดคือ ข้าวที่ผ่าน
การเร่งความเก่า เนื่องจากข้าวใหม่มีการแตกตัวของสตาร์ชในระหว่างการหุงต้มสูงท้าให้มี ปริมาณ
ของแข็ งที่ สู ญ เสี ย สู งกว่าข้าวเก่า น้้ าที่ ได้ จากการหุ งต้ มข้ าวใหม่จึ งมี ลั กษณะข้น หนื ด กว่าข้ าวเก่ า
ในขณะที่ ข้าวที่ ผ่ านการเร่งความเก่าด้วยตู้อบลมร้อนอุณ หภูมิสู งจะท้าให้ ส ตาร์ช ในเมล็ ดข้าวเกิด
กระบวนการเจลาติไนเซซันบางส่วน และมีความต้านทานต่อการแตกตัวของสตาร์ชในกระบวนการ
เกิดเจลาติไนเซซันได้สูง จึงท้าให้ปริมาณของแข็งที่สูญเสียในน้้าที่ได้จากการหุงต้มลดลงและต่้ากว่า
ข้าวประเภทอื่นๆ
ลักษณะเนื้อสัมผัสโดยการวัดค่าความแข็ง (hardness) และความเหนียว (adhesiveness)
อายุการเก็บรักษาข้าวและการน้าข้าวใหม่มาเร่งความเก่ามีผลต่อค่ า hardness โดยข้าวจิ๊บและข้าว
หอมมะลิแดงที่ผ่านการเร่งความเก่ามีค่า hardness สูงกว่าข้าวอายุ 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือนใน
สายพันธุ์เดียวกัน (p0.05) ข้าวขาวตาแห้งที่ผ่านการเร่งความเก่ามีค่า hardness สูงกว่าข้าวอายุ 1
เดือน (301.50 g) และ 3 เดือน (375.83 g) แต่ไม่แตกต่างจากข้าวอายุ 6 เดือน (494.33 g) ส่วนค่า
hardness ของข้ าวเหลื อ งประทิ ว ทุ ก สภาวะไม่ แตกต่ างกั น (p>0.05) สอดคล้ อ งกั บ Gujral and
Kumar (2003) พบว่าข้าวที่ผ่านการเร่งความเก่ามีค่าความแข็งสูงกว่าข้าวที่เก่าตามธรรมชาติและข้าว
ใหม่นั้น เป็นผลมาจากการเกิด เจลาติไนเซชันของสตาร์ชในเมล็ดข้าว ท้าให้ช่องว่างของอากาศที่เกิด
จากรอยร้าวของเมล็ดข้าวหายไป จึงมีผลท้าให้ความแข็งของข้าวสุกเพิ่มขึ้น ในขณะที่ข้าวทุกสภาวะมี
ค่า adhesiveness ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ในสายพันธุ์เดียวกัน
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ภาพที่ 2 ลักษณะเมล็ดข้าวสุกของข้าวจิ๊บ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวเหลืองประทิวและข้าวขาตาแห้ง

สรุปผล
สภาวะที่เหมาะสมในการเร่งความเก่าด้วยวิธีอบลมร้อนของข้าวจิ๊บ ข้าวหอมมะลิแดง และ
ข้าวเหลืองประทิวที่มีความชื้นเริ่มต้น 21-25% คือ 90 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง ส่วนข้าวขาวตา
แห้ งที่มีป ริมาณความชื้น เริ่มต้น 21-25% คือ 80 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง ข้าวเก่ามี ปริมาณ
แอมิ โลส ความคงตั ว ของแป้ งสุ ก อั ต ราส่ ว นความกว้างต่ อ ความยาวและปริม าณน้้ าที่ ข้าวดู ด ซั บ
มากกว่าข้าวใหม่ ในขณะที่ปริมาณของแข็งที่สูญเสียต่้ากว่า และข้าวเก่ามีลักษณะเนื้อสัมผัสด้านความ
แข็งมากกว่าข้าวใหม่ แต่ความเหนียวของข้าวสุกไม่แตกต่างกัน (p>0.05)
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