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ผลของพันธุ์และปริมาณข้าวเหนียวดําต่อคุณลักษณะของข้าวอบกรอบ
Effects of Cultivars and Quantity of Black Glutinous Rice
on the Quality Characteristics of Rice Cracker
สุริยาพร นิพรรัมย์ 1* วรรณภา สระพินครบุรี 1 และ อรรณพ ทัศนอุดม 1
บทคัดย่อ
การศึกษาผลของพันธุ์และปริมาณข้าวเหนียวดําต่อคุณลักษณะของข้าวอบกรอบ โดยทําการเปรียบเทียบ
ข้าวเหนียวดํา 2 พันธุ์ คือ ข้าวเหนียวดําพันธุ์ดอยสะเก็ด และพันธุ์อมก๋อย และเปรียบเทียบปริมาณข้าวเหนียวดําที่
ใช้แทนที่ ข้าวเหนียวขาวในการผลิตข้าวอบกรอบที่ 20 30 และ 40 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณข้าวที่ใช้ผลิตข้าวอบ
กรอบทั้งหมด พบว่าข้าวเหนียวดําพันธุ์อมก๋อยมีปริมาณโปรตีน และแอมิโลส เท่ากับ 5.40+0.23 และ 9.00+0.01
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ น้อยกว่าข้าวเหนียวดําพันธุ์ดอยสะเก็ดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) และค่าความ
คงตัวของเจล 51.55+0.05 มิลลิเมตร ชนิดของพันธุ์ข้าวเหนียวดําและปริมาณข้าวเหนียวดํามีผลต่อความแข็งและ
ค่าสี L* b* ของข้าวอบกรอบ โดยข้าวอบกรอบจากข้าวเหนียวดําพันธุ์อมก๋อย ปริมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ มี
คุ ณ ลั ก ษณะดี ที่ สุ ด มี ค วามหนาแน่ น 0.320+0.01 กรั ม ต่ อ ลู ก บาศก์ เ ซนติ เ มตร การพองตั ว 174.58+0.09
เปอร์เซ็นต์ ความแข็ง 1,677.42+22.35 กรัม ค่าสี L* a* และ b* เท่ากับ 29.48+0.48 3.40+0.20 และ
3.65+0.06 ตามลําดับ และได้รับคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านความกรอบ และความชอบรวมมาก
ที่สุดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
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ABSTRACT
The effects of different cultivars and quantity of black glutinous rice on the quality of
rice cracker were investigated by comparing two black glutinous rice cultivars (Doisaket and
Omkoi) and different percentage quantities of black glutinous rice ( 20, 30 and 40%). Protein and
amylose contents of Omkoi were 5.40+0.23 and 9.00+0.01 % respectively which was significantly
less than Doisaket (p < 0.05). But it had greater gel consistency than those of Doisaket
(51.55+0.05 mm). Different cultivars and quantities of black glutinous rice had effects on
hardness, color value L* and b* of rice cracker. Rice cracker of 20% (w/w) Omkoi cultivar
performed the best quality its bulk density, volume expansion, hardness, color value L*, a* and
b* were 0.320+0.01 g/cm3, 174.58+0.09 %, 1,677.42+22.35 g., 29.48+0.48, 3.40+0.20 and
3.65+0.06 respectively. Moreover, it had the highest sensory score for crispiness and over all
attributes (p < 0.05).
คําสําคัญ: ข้าวเหนียวดํา ข้าวอบกรอบ พันธุ์ข้าว
Keywords: Black glutinous rice, Rice cracker, Rice cultivar

บทนํา
ข้า วเหนีย วดํา เป็น ข้ าวที่ มีเ ยื่ อหุ้ ม เมล็ ดสี ดํ า
หรือม่วงแดงที่เกิดจากแอนโทไซยานิน ซึ่งเป็นรงควัตถุสี
แดงน้ําเงิน หรือม่วง มีปริมาณโปรตีนและธาตุเหล็กซึ่ง
สูง กว่ าข้ า วมัน ปู แ ละข้ า วหอมมะลิ (อรอนงค์ , 2547)
ข้าวอบกรอบเป็นขนมขบเคี้ยวสําคัญในประเทศญี่ปุ่น
นิยมผลิตจากข้าวเหนียวเรียกว่า อาร์ราเร่ (Arare) หรือ
โอคากิ (Okaki) มีเนื้อสัมผัสเฉพาะตัวโดยละลายในปาก
หลั ง จากเคี้ ย ว ส่ ว นข้ า วอบกรอบที่ ผ ลิ ต จากข้ า วเจ้ า
เรียกว่า เซนเบ่ (Senbei) ซึ่งมีเนื้อสัมผัสที่แข็งและ
หยาบ ข้าวอบกรอบที่ผลิตในไทยส่วนมากเพื่อส่งออก
ไปจําหน่ายในประเทศญี่ปุ่นเป็นตลาดหลักคิดเป็นส่วน
แบ่งตลาดประมาณ 86 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นปริมาณการ
ส่งออก 21,139 ตัน มูลค่า 1,633 ล้านบาท (สํานักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2546) แต่
ปัจจุบันข้าวอบกรอบที่ผลิตในท้องตลาด พบแต่ชนิดที่

ผลิตจากข้าวเหนียวขาวยังไม่มีการผลิตข้าวอบกรอบที่
ผลิตจากข้าวเหนียวดําจึงสนใจที่จะศึกษาผลของพันธุ์
และปริมาณข้าวเหนียวดําต่อคุณลักษณะของข้าวอบ
กรอบ

วิธีดําเนินงาน
วัตถุดิบ
ข้าวเหนียวดําที่ใช้ในการทดลองเป็นข้าวกล้อง
ข้ า วเหนี ย วดํ า พั น ธุ์ ด อยสะเก็ ด จากจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
พันธุ์อมก๋อย จากอําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และ
ข้าวเหนียวขาวพันธุ์ กข 6 จากตลาดภายในจังหวัด
พิ ษ ณุ โ ลก ก่ อ นการทดลองนํ า ข้ า วเหนี ย วดํ า ใส่ ใ น
ถุงพลาสติกที่ปิดสนิท และเก็บที่อุณหภูมิห้อง
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การศึกษาคุณลักษณะทางเคมี และกายภาพของข้าว
เหนียวดํา
วิเคราะห์ปริมาณความชื้นของข้าวเหนียวดํา
(AOAC., 1995) วิเคราะห์ปริมาณโปรตีนโดย Kjeldahl
Method (AOAC., 1995) วิเคราะห์ปริมาณแอมิโลส
(AOAC., 1995) และความคงตั ว ของเจล (gel
consistency) (อรอนงค์, 2547; Cagampang et al.,
1973)
การศึกษาชนิดและปริมาณข้าวเหนียวดําที่มีผลต่ อ
คุณลักษณะข้าวอบกรอบจากข้าวเหนียวดํา
ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะข้ า วอบ
กรอบจากข้าวเหนียวดํา โดยแปรปัจจัย 2 ปัจจัย ปัจจัย
ที่ 1 คือ พันธุ์ข้าวเหนียวดําที่ใช้ในการผลิตข้าวอบกรอบ
ได้ แก่ ข้ าวเหนีย วดํ าพั นธุ์ อมก๋อ ย และข้ าวเหนีย วดํ า
พันธุ์ดอยสะเก็ด ปัจจัยที่ 2 คือ ปริมาณของข้าวเหนียว
ดําที่ใช้ทดแทนข้าวเหนียวขาว ได้แก่ ร้อยละ 20 30
และ 40 โดยน้ําหนัก
การผลิตข้าวอบกรอบจากข้าวเหนียวดํา
นําข้าวเหนียวล้างทําความสะอาด แช่น้ําใน
อัตราส่วนน้ําต่อข้าวเหนียว 2:1 (โดยน้ําหนัก) นาน 16
ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นกรอง
เอาน้ําออก และบดให้ละเอียดด้วยเครื่องบดละเอียด
(ฟิ ล ลิ ปส์ รุ่ น HR2001) ร่อ นผ่ า นตระแกรงขนาด 80
เมซ นวดผสมกับแป้งมันสําปะหลัง ผงฟู และเกลือ ให้
เข้ า กั น นาน 15 นาที นํ า มารี ด เป็ น แผ่ น หนา 1
มิลลิเมตร นําไปนึ่งด้วยน้ําเดือด นาน 15 นาที จากนั้น
แช่เย็นที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่งโมง ตัด
เป็นชิ้นสามเหลี่ยมด้านเท่า ยาวด้านละ 2.5 เซนติเมตร
อบให้ แ ห้ง ที่ อุณ หภู มิ 45–50 องศาเซลเซี ย ส นาน 1
ชั่ว โมง 30 นาที จนมี ค วามชื้ น เหลื อ ประมาณ 20
เปอร์เซ็นต์ เก็บในถุงพลาสติกที่อุณหภูมิห้อง 24 ชั่วโมง
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และนํ า มาอบให้ พ องที่ อุ ณ หภู มิ 200 องศาเซลเซี ย ส
นาน 12 นาที ด้วยเตาอบ (ชาร์ป รุ่น EO18K)
การวัดค่าเนื้อสัมผัส
วัด ค่า ความแข็ ง (hardness) ของข้ าวอบ
กรอบด้วย texture analyzer (TA XT plus) ด้วย
หัววัด cylinder probe (P/2) ตั้งค่าพารามิเตอร์ pretest และ post-test ความเร็ว 3 5 และ 10 มิลลิเมตร
ต่ อ วิ น าที โดยวั ด แรงสู ง สุ ด (maximum force)
(Keeratipibul et al., 2008) ทําการทดลองจํานวน 3
ซ้ํา
ความหนาแน่น (bulk density)
ความหนาแน่ น ของข้ า วอบกรอบ (กรั ม ต่ อ
ลูกบาศก์เซนติเมตร) นําข้าวอบกรอบบรรจุใส่กระบอก
รั ศ มี 126 มิ ล ลิ เ มตร ความสู ง ของกระบอก 160
มิ ล ลิ เ มตร ให้ เ ต็ ม กระบอก นํ า ไปชั่ ง น้ํ า หนั ก ข้ า วอบ
กรอบในกระบอก นําไปวิเคราะห์ความหนาแน่น โดย
นําน้ําหนักของข้าวอบกรอบหารกับปริมาตรของข้าวอบ
กรอบ (Cha et al., 2001) ทําการทดลองจํานวน 3 ซ้ํา
เปอร์เซ็นต์การพองตัว (volume expansion)
วัดปริมาตรของข้าวอบกรอบก่อนการอบให้
พองตัว และปริมาตรของข้าวอบกรอบภายหลังการอบ
ให้พองตัว(Keeratipibul et al., 2008) ทําการทดลอง
จํานวน 3 ซ้ํา
การพองตัว (%)



ปริมาตรของข้าวอบกรอบภายหลังการพองตัว
ปริมาตรของข้าวอบกรอบก่อนการอบให้พอง

 100

การวัดค่าสี
ตรวจวัดด้วยเครื่องวัดสี Hunter Lab วัดค่าสี
L* a* และ b* โดย L* คือความสว่างในช่วงสเกล 0 (สี
ดํา) ถึง 100 (สีขาว) a* แสดงในช่วงสเกล +50 (สีแดง)
ถึง -50 (สีเขียว) และ b*ในช่วงสเกล +50 (สีเหลือง)
ถึง -50 (สีน้ําเงิน)
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การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของข้าวอบ
กรอบจากข้าวเหนียวดํา
ประเมิน คุณภาพทางประสาทสัมผั สด้าน สี
ความกรอบ กลิ่น รสชาติ และความชอบรวม ด้วยวิธี 9
point hedonic scale ที่ระดับคะแนน 1 คะแนน (ไม่
ชอบมากที่สุด) ถึง 9 คะแนน (ชอบมากที่สุด) (ปราณี,
2547) ด้วยผู้ทดสอบชิมจํานวน 30 คน
การวิเคราะห์ผลทางสถิติ
การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ และทาง
เคมี วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนด้วย analysis of variance (ANOVA) และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan
multiple range test (DMRT)
การทดสอบทางด้ า นประสาทสั ม ผั ส ใช้
แผนการทดลองแบบ randomized completely
block design (RCBD) วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดย
วิธี การวิ เคราะห์ ความแปรปรวนด้ วย analysis of
variance (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan multiple range test
(DMRT) คํานวณจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผลการวิเคราะห์
ผลการศึกษาคุณลักษณะทางเคมีและกายภาพของ
ข้าวเหนียวดํา
ข้า วเหนี ย วดํ า พั น ธุ์ ด อยสะเก็ ด และพั น ธุ์ อ ม
ก๋ อ ย เยื้ อ หุ้ มเมล็ ดมี สี ม่ วงแด งเข็ ม เนื่ อ งจาก มี
องค์ประกอบของแอนโทไซยานิน (Abdel-Aal et al.,
2006) ปริ มาณความชื้นในข้ าวเหนี ยวดําพั นธุ์ ดอย
สะเก็ด และพันธุ์อมก๋อยมีค่าเท่ากับ 14.06±0.16 และ
10.17±0.01 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ปริ ม าณโปรตี น เท่ า กั บ
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6.18±0.07 และ 5.40±0.23เปอร์เซ็นต์ ดังตารางที่ 1
ปริมาณโปรตีนมีผลต่อคุณลักษณะของข้าว โดยโปรตีน
ในข้ าวสูงทํ าให้ข้า วปรุงสุ กมี ลักษณะแข็ง และมีค วาม
เหนียวต่ําและลดการพองตัวของเมล็ดแป้ง (Juliano,
1993) ปริมาณโปรตีนที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับพื้นที่ทํา
การเพาะปลูก เช่นโปรตีนในข้าวเหนียวเมล็ดเต็มพันธุ์
กข6 จากจังหวัดหนองคายมี 7.14 เปอร์เซ็นต์ และข้าว
เหนียวเมล็ดเต็มพันธุ์ กข6 จากจังหวัดขอนแก่นมี 7.23
เปอร์เซ็นต์ (Keeratipibul et al., 2008)
ปริมาณแอมิโลส มีค่าเท่ากับ 9.70±0.01 และ
9.00±0.01 เปอร์เซ็ นต์ ดังตารางที่ 1 ข้าวเหนียวดํ า
พั น ธุ์ ด อยสะเก็ ด และพั น ธุ์ อ มก๋ อ ยจั ด เป็ น กลุ่ ม ข้ า ว
เหนียวที่มีปริมาณแอมิโลสต่ํา ซึ่งมีปริมาณแอมิโลสอยู่
ในช่วง 5.1-12.0 เปอร์เซ็นต์ (Juliano, 1993)
ค่ า ความคงตั ว ของเจล 46.65±0.15 และ
51.55±0.05 มิลลิเมตร ตามลําดับ มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) ดังตารางที่ 1 ข้าว
เหนี ย วดํ า ทั้ ง สองพั น ธุ์ มี เ จลแบบเจลนุ่ ม ปานกลาง มี
ระยะทางการไหล 41-60 มิลลิเมตร (อรอนงค์, 2547;
Cagampang et al., 1973) แต่ข้าวเหนียวดําพันธุ์อม
ก๋อยมีระยะทางในการไหลของเจลมากกว่าข้าวเหนียว
ดําพันธุ์ดอยสะเก็ด เพราะข้าวเหนียวดําพันธุ์อมก๋อยมี
ปริมาณแอมิโลสต่ํากว่าข้าวเหนียวดําพันธุ์ดอยสะเก็ด
ปริมาณแอมิโลสมีความสัมพันธ์เชิงลบกับระยะทางการ
ไหลของเจล โดยปริมาณแอมิโลสสูงทําให้ระยะทางการ
ไหลของเจลลดลง (Keeratipibul et al., 2008)
แอมิ โ ลสทํ า ให้ โ ครงสร้ า งร่ า งแหในเม็ ด แป้ ง มี ค วาม
แข็งแรงขึ้นทําการพองตัวและการละลายของเม็ดแป้ง
ต่ํา (กล้าณรงค์ และ เกื้อกูล, 2546) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะของข้าวเหนียวดําพันธุ์ดอยสะเก็ด และพันธุอ์ มก๋อย
คุณลักษณะ

พันธุ์ข้าวเหนียวดํา
ดอยสะเก็ด
อมก๋อย

ความชื้น (%)
14.05 ± 0.15a 10.17 ± 0.01b
โปรตีน (เปอร์เซ็นต์ ที่น้ําหนักแห้ง) 6.18 ± 0.07a 5.40 ± 0.23b
แอมิโลส (เปอร์เซ็นต์ ที่น้ําหนักแห้ง) 9.70 ± 0.01a 9.00 ± 0.01b
ค่าความคงตัวของเจล (มิลลิเมตร) 46.65 ± 0.15a 51.55 ± 0.05b
หมายเหตุ a และ b หมายถึงตัวอักษรทีแ่ ตกต่างในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05)

ผลการศึ ก ษาชนิ ด และปริ ม าณข้ า วเหนี ย วดํ า ที่
เหมาะสมในการผลิตข้าวอบกรอบจากข้าวเหนียวดํา
ชนิดพันธุ์ข้าวเหนียวดํามีผลต่อความแข็ง ค่า
สี L*, b* ของผลิตภัณฑ์ข้าวอบกรอบจากข้าวเหนียวดํา
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) แต่ไม่เป็นปัจจัยที่
มี ผ ลต่ อ ค่ า สี a* ความหนาแน่ น การพองตั ว และ
ความชื้ น ของข้ า วอบกรอบจากข้ า วเหนีย วดํ า อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) ปริมาณข้าวเหนียวดําที่
แตกต่างกัน 20 30 และ 40 เปอร์เซ็นต์ มีผลต่อความ
แข็ง (hardness) ค่าสี L*, a* และ b* เปอร์เซ็นต์การ

พองตั ว ของข้ า วอบกรอบจากข้ า วเหนี ย วดํ า อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) เมื่อเพิ่มปริมาณข้าว
เหนียวดําทําให้ข้าวอบกรอบมีความแข็งมากขึ้น และ
เปอร์เซ็นต์การพองตัวลดลง
ข้ า วอบกรอบที่ ผ ลิ ต จากจากข้ า วเหนี ย วดํ า
พั น ธุ์ อ มก๋ อ ยร้ อ ยละ 20 มี เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารพองตั ว
174.58±0.9 มากกว่า ข้ าวอบกรอบที่ผ ลิ ตจากข้ า ว
เหนียวดําพันธุ์อมก๋อยร้อยละ 30, 40 และข้าวเหนียว
ดํา พัน ธุ์ด อยสะเก็ด ร้ อยละ 30 และ 40 อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ความหนาแน่น และการพองตัวของข้าวอบกรอบที่ใช้พันธุ์และปริมาณข้าวเหนียวดําในการทดแทน
ข้าวเหนียวขาวที่ต่างกัน
ข้าวอบกรอบจากข้าวเหนียวดํา
คุณลักษณะ
พันธุ์
ปริมาณ (ร้อยละ) ความหนาแน่น (กรัม/ซม.3) การพองตัว (เปอร์เซ็นต์)
20
0.320 ± 0.01 ns
174.58 ± 0.90 a
30
อมก๋อย
0.315 ± 0.01 ns
165.57 ± 2.33 b
40
0.315 ± 0.01 ns
165.61 ± 2.74 b
20
0.320 ± 0.00 ns
168.17 ± 5.13 ab
30
ดอยสะเก็ด
164.03 ± 6.50 b
0.315 ± 0.01 ns
40
0.315 ± 0.01 ns
161.43 ± 5.02 b
หมายเหตุ a และ b หมายถึงตัวอักษรทีแ่ ตกต่างในแนวตั้ง แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05)

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 40 ฉบับที่ 3

ข้าวอบกรอบจากข้าวเหนียวดําพันธุ์อมก๋อย
ร้อยละ 20 มีความแข็ง 1,677.42±22.35 กรัม ซึ่งมี
ความแข็งน้อยกว่า ข้าวเหนียวดําพันธุ์อมก๋อยร้อยละ
30 และ 40 และข้าวเหนียวดําพันธุ์ดอยสะเก็ดร้อยละ
20 30 และ 40 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)
ดังตารางที่ 3 เนื่องจากข้าวเหนียวดําพันธุ์อมก๋อยมี
ปริมาณแอมิโลส ต่ํากว่าข้าวเหนียวดําพันธุ์ดอยสะเก็ด
ดังตารางที่ 1 และข้าวเหนียวดํามีปริมาณแอมิโลส
มากกว่าข้าวเหนียวขาวพันธุ์ กข6 ปริมาณแอมิโลสที่สูง
ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะของข้ า วสุ ก ข้ า วที่ มี ป ริ ม าณ
แอมิโลสต่ําทําให้เนื้อสัมผัสของข้าวสุกนุ่มและเหนียว
แต่ข้าวที่มีแอมิโลสสูงทําให้ข้าวปรุงสุกเนื้อแน่นและแข็ง
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(Rani and Bhattacharya, 1989) ซึ่งในการผลิตข้าว
อบกรอบใช้ขา้ วเหนียวดําแทนที่ข้าวเหนียวขาวพันธุ์ กข
6 ซึ่งมีปริมาณแอมิโลส 2.0-3.2 เปอร์เซ็นต์ (Keerati
pibul et al., 2008) ส่งผลให้ข้าวอบกรอบจากข้าว
เหนียวดําพันธุ์อมก๋อยร้อยละ 20 มีความแข็งน้อยที่สุด
ข้าวอบกรอบจากข้าวเหนียวดํามีสีน้ําตาลเข้ม
ค่าสี L* ของข้าวอบกรอบของข้าวเหนียวดําอยู่ในช่วง
28.58–29.67 ค่าสี a* อยู่ในช่วง 2.93–3.86 และค่าสี
b* อยู่ในช่วง 2.26-3.65 ดังตารางที่ 4 เนื่องจากข้าว
เหนียวดํามีรงควัตถุชนิดแอนโทไซยานิน (Abdel-Aal
et al., 2006)

ตารางที่ 3 ความแข็ง และความชื้นของข้าวอบกรอบที่ใช้พันธุ์และปริมาณข้าวเหนียวดําในการทดแทนข้าวเหนียว
ขาวที่ต่างกัน
ข้าวอบกรอบจากข้าวเหนียวดํา
พันธุ์
ปริมาณ (ร้อยละ)
20
30
อมก๋อย
40
20
30
ดอยสะเก็ด
40

คุณลักษณะ
ความแข็ง (กรัม) การชื้น (เปอร์เซ็นต์)
1677.42 ± 22.35 e
0.77 ± 0.06 a
2047.63 ± 08.36 d
0.70 ± 0.03 b
2312.29 ± 73.02 c
0.81 ± 0.05 a
2493.06 ± 83.30 b
0.78 ± 0.02 a
2557.02 ± 28.29 b
0.76 ± 0.02 ab
3520.09 ± 09.64 a
0.79 ± 0.02 a

หมายเหตุ a, b, c และ d หมายถึงตัวอักษรที่แตกต่างในแนวตั้ง แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)

ผลคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของข้าวอบกรอบ
จากข้าวเหนียวดํา
ข้าวอบกรอบจากข้าวเหนียวดําพันธุ์อมก๋อย
ร้อยละ 20 ได้รับคะแนนความชอบจากผู้ทดสอบชิ ม
ด้าน ความกรอบและความชอบรวม 6.90 และ 6.83
ตามลํ า ดั บ มากกว่ า สิ่ง ทดลองข้า วอบกรอบจากข้ า ว

เหนียวดําอื่น ๆ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ดัง
ตารางที่ 5 เนื่องจากข้าวอบกรอบดังกล่าวมีคุณลักษณะ
ที่ดีของข้าวอบกรอบชนิดอาราเร่ คือมีความแข็งน้อย
และมีเปอร์เซ็นต์การพองตัวสูง
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ตารางที่ 4 ค่าสี L* a* และ b* ของข้าวอบกรอบที่ใช้พันธุ์และปริมาณข้าวเหนียวดําในการทดแทนข้าวเหนียวขาว
ที่ต่างกัน
ข้าวอบกรอบจากข้าวเหนียวดํา
พันธุ์
ปริมาณ (ร้อยละ)
L*
20
29.48 ± 0.48 a
30
อมก๋อย
29.23 ± 0.79 a
40
29.67 ± 1.22 a
20
26.65 ± 0.55 b
30
ดอยสะเก็ด
28.58 ± 0.58 a
40
29.36 ± 0.76 a

ค่าสี
a*

b*
bc

3.40 ± 0.20 3.65 ± 0.06 a
3.65 ± 0.10 ab 3.65 ± 0.10 a
3.31 ± 0.38 bc 2.26 ± 0.07 e
3.86 ± 0.03 a 3.10 ± 0.05 b
3.10 ± 0.15 cd 2.93 ± 0.15 c
2.93 ± 0.03 d 2.62 ± 0.04 d

หมายเหตุ a, b, c, d และ e หมายถึงตัวอักษรที่แตกต่างในแนวตั้ง แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)

ตารางที่ 5 คุณภาพด้านประสาทสัมผัสของข้าวอบกรอบที่ใช้พันธุ์และปริมาณข้าวเหนียวดําในการทดแทน
ข้าวเหนียวขาวทีต่ ่างกัน
ข้าวอบกรอบจากข้าวเหนียวดํา
พันธุ์
ปริมาณ (ร้อยละ)
20
อมก๋อย
30
40
20
ดอยสะเก็ด
30
40

สี
5.80b
5.80b
6.17a
5.90b
6.27a
6.37a

คุณภาพด้านประสาทสัมผัส
กลิ่น รสชาติ ความกรอบ ความชอบรวม
6.07b 5.67 c
6.90a
6.83a
6.23a 6.17ab 6.23bcd
6.23b
5.90b 6.23ab
6.47b
6.40b
5.93b 6.03b
6.20cd
6.27b
6.00b 6.03b
6.33bc
6.40b
5.90b 6.33a
6.00d
6.40b

หมายเหตุ a, b, c และ d หมายถึงตัวอักษรที่แตกต่างในแนวตั้ง แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)

บทสรุปและวิจารณ์
ปริม าณแอมิ โลสข้า วเหนีย วดํา พัน ธุ์อมก๋อ ย
น้อยกว่าพันธุ์ดอยสะเก็ด มีค่าเท่ากับ 9.00±0.01 และ
9.70±0.01 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ จัดเป็นกลุ่มข้าวเจ้าที่
มีปริมาณแอมิโลสต่ํา ซึ่งมี ปริมาณแอมิโลสอยู่ในช่ว ง
5.1-12.0 เปอร์เซ็นต์ (Juliano, 1993) ข้าวเหนียวดํา
พันธุ์อมก๋อยมีระยะทางในการไหลของเจลมากกว่าข้าว
เหนียวดําพันธุ์ดอยสะเก็ดเพราะมีปริมาณแอมิโลสต่ํา
กว่าพันธุ์ดอยสะเก็ด ปริมาณแอมิโลสมีความสัมพันธ์

เชิงลบกับระยะทางการไหลของเจล โดยปริมาณแอมิโล
ส สู ง ทํ า ใ ห้ ร ะ ย ะ ท า ง ก า ร ไ ห ล ข อ ง เ จ ล ล ด ล ง
(Keeratipibul et al., 2008) พันธุ์ข้าวเหนียวดําเป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อความแข็ง เปอร์เซ็นต์การพองตัวของ
ข้าวอบกรอบ เนื่องจากข้าวที่มีปริมาณแอมิโลสต่ําทําให้
เนื้ อ สั ม ผั ส ของข้ า วสุ ก นุ่ ม และเหนี ย ว แต่ ข้ า วที่ มี
แอมิโลสสูงทําให้เนื้อสัมผัสของข้าวเนื้อแน่นและแข็ง
(Rani and Bhattacharya, 1989) ข้าวอบกรอบญี่ปุ่น
ที่ทําจากข้าวเหนียวเรียกว่า อาราเร่ จะมีเนื้อสัมผัสที่

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 40 ฉบับที่ 3

กรอบร่วน ละลายในปาก ไม่แข็งเหมือนข้าวอบกรอบที่
ทํา จากข้ าวเจ้า เรีย กว่า เซมเบ่ ซึ่ง มี ปริ ม าณแอมิ โ ลส
มากกว่ามีเนื้อสัมผัสที่แข็งกว่า (Hsieh and Luh,
1991) ปริมาณข้าวเหนียวดําที่แตกต่างกัน 20 30 และ
40 เปอร์เซ็นต์ เป็นปัจจัยต่อความแข็งของข้าวอบกรอบ
เนื่องจากข้าวอบกรอบที่ใส่ข้าวเหนียวดํามากขึ้น ทําให้
ปริมาณแอมิโลสมากขึ้นส่งผลให้การพองตัวของข้าวอบ
กรอบลดลดและเนื้อสัมผัสมีความแข็งมากขึ้น ซึ่งเป็น
สาเหตุ สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให้ เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารพองตั ว เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของแอมิโลสในวัตถุดิบ
(Chinnaswamy, 1993) และข้าวเหนียวดํามีปริมาณ
แอมิโลสมากกว่าข้าวเหนียวขาวพันธุ์ กข6 ที่ถูกแทนที่
ด้วยข้าวเหนียวดําปริมาณต่าง ๆ การเพิ่มปริมาณข้าว
เหนียวดําจึงทําให้ข้าวอบกรอบมีความแข็งเพิ่มขึ้นและ
การพองตัวลดลง
ข้ า วเหนี ย วดํ า พั น ธุ์ อ มก๋ อ ยเหมาะสมที่ จ ะ
นํ า มาผลิ ต เป็ น ข้ า วอบกรอบมากว่ า พั น ธุ์ ด อยสะเก็ ด
เนื่องจากมีโปรตีน และแอมิโลสน้อยกว่า ทําให้ข้าวอบ
กรอบจากข้าวเหนียวดําพันธุ์อมก๋อยมีความแข็งน้อย
กว่ า และการพองตั ว มากกว่ า ข้ า วอบกรอบจากข้ า ว
เหนี ย วดํ า พั น ธุ์ ด อยสะเก็ ด โดยข้ าวอบกรอบจากข้ าว
เหนียวดํ าพั นธุ์อมก๋ อยปริ มาณ 20 เปอร์ เซ็ นต์ เป็ น
ปริมาณที่เหมาะสมในการผลิตข้าวอบกรอบ เนื่องจาก
ได้รับคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านความ
กรอบ และความชอบรวมมากที่สุด มีความหนาแน่น
0.320 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร การพองตัว 174.58
เปอร์เซ็นต์ ความแข็ง 1677.42 กรัม ค่าสี L*, a* และ
b* เท่ากับ 29.48, 3.40 และ 3.65 ตามลําดับ
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