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บทคัดยอ
การศึกษาการพัฒนาขาวทนทานตอการยอยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของวิธีการหุงสุก ระดับการหุงสุก และการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิแชเย็นตอคุณภาพและปริมาณแปงทนทานตอการยอยจากขาวพันธุที่มีอะมิโลสสูง (พันธุ กข 31) โดยนําเมล็ดขาวสารมาตมใน
น้ําเดือดและหุงสุกดวยหมอหุงขาวจนมีระดับการสุก 30% และ 90% กอนนําไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิแชเย็น (42 oC) เปนระยะเวลา
0, 3, 7, 14, และ 21 วัน จากนั้นทําแหงที่อุณหภูมิ 50 oC ดวยเครื่องทําแหงแบบถาดลมรอน พบวาขาวทนทานตอการยอยมีความ
หนาแนนรวม 0.74-0.84 g/cm3 ใกลเคียงขาวสาร ระยะเวลาหุงสุกและดัชนีความขาวนอยกวาขาวสาร ในขณะที่การดูดซับน้ําระหวาง
การหุงตมและความแข็งของขาวหุงสุกมากกวา ความหนืดน้ําแปงลดลงและมีการเปลี่ยนแปลงคลายแปงที่ผานเจลาติไนซ ยกเวนขาวที่
ผานการหุงดวยหมอหุงขาวที่ระดับการสุก 30% กระบวนการหุงสุกและทําแหงทําใหปริมาณแปงทนทานตอการยอย (RS) ของขาวสาร
(15.40 g/100g) ลดลงเหลือ 5.61-7.08 g/100g แตหากนําขาวหุงสุกมาเก็บรักษาที่อุณหภูมิแชเย็นเปนระยะเวลา 21 วันกอนทําแหง
จะทําใหปริมาณ RS ของขาวทนทานตอการยอยจากวิธีตมในน้ําเดือดและวิธีหุงสุกดวยหมอหุงขาวเพิ่มขึ้นเปน 21.32 และ 21.67
g/100 g ตามลําดับ โดยระดับการหุงสุก 30% จะใหปริมาณ RS มากกวาระดับการหุงสุก 90%

ABSTRACT
The study of development of resistant milled rice aimed to evaluate effects of cooking method, degree
of cooking and storing at chilling temperature on qualities and resistant starch content of high amylose rice
(variety RD 31). Milled rice was boiled and cooked using rice cooker until 30% and 90% degree of cooking, storing
at chilling temperature (42 oC) for 0, 3, 7, 14 and 21 days and dried at 50 oC using hot air tray dryer. Resistant
rice grain had bulk density of 0.74-0.84 g/cm3, which was close to milled rice. Cooking time and whiteness index
were less than those of milled rice. Whereas water absorption and cooked rice hardness were more than those of
milled rice. Reduction of paste viscosity was observed. Changes of viscosity were comparable to those of pregelatinized flours except resistant rice grain cooking with rice cooker at 30% degree of cooking. Cooking and drying
processes decreased resistant starch content (RS) of milled rice from 15.40 g/100g to 5.61-7.08 g/100g. However,
storing cooked rice at chilling temperature for 21 days before drying enhanced RS to 21.32 and 21.67 g/100 g for
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resistant rice grain prepared by boiling and cooking with rice cooker, respectively. Cooking at 30% contributed
higher RS than those of 90%.
คําสําคัญ: ขาว อะมิโลสสูง แปงทนทานตอการยอย คุณภาพการหุงตม
Keywords: Rice, High amylose, Resistant starch, Cooking quality

บทนํา
การบริโภคอาหารที่มีคารโบไฮเดรตปริมาณมากไมเปน
ผลดีตอสุขภาพ เพราะเปนอาหารที่มีดัชนีไกลซีมิค (Glycemic
Index, GI) สูง แปงจะถูกยอยโดยเอนไซม ในลําไสเล็ก และ
ปลดปล อ ยกลู โ คสเข า สู ก ระแสเลื อ ดทํ า ให เ กิ ด ความอ ว น
โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคมะเร็ง สําหรับขาวซึ่ง
เปนแหลงอาหารที่ใหพลังงาน ไขมันต่ํา มีคารโบไฮเดรตที่เปน
แป งปริ มาณมาก และยอยงาย ซึ่งหากแบงขาวตามระดับ GI
พบวาขาวสารและขาวหุงสุกเปนอาหารที่มี GI สูง ซึ่งผูบริโภค
นิยมบริโภคมากกวาขาวกลองซึ่งหุงสุกยาก เนื้อสัมผัสแข็ง และ
ผูบริโภคบางกลุมยังไมคุนเคยในการบริโภค
แปงทนทานตอการยอย (resistant starch, RS) เปน
แปงที่ไมถูกไฮโดรไลซเปน D-glucose ในลําไสเล็ก ภายใน 120
นาที ภายหลั ง จากบริ โ ภค แตจ ะผา นและถูก หมัก ในลํา ไสใ หญ
อาหารที่มีปริมาณ RS มากจะถูกยอยอยางชาหรือไมถูกยอยซึ่ง
ชวยควบคุมการปลดปลอยน้ําตาลกลูโคสเขาสูกระแสเลือด ลด
การตอบสนองของอิ นซู ลิ น ซึ่ ง เป น ประโยชน ต อ ผู ป ว ย
โรคเบาหวาน RS ทํา หนา ที่เหมือนกากใยอาหาร ชวยระบบ
ขับถาย ทําใหรูสึกอิ่ม สามารถควบคุมน้ําหนักและโรคอวน และ
RS เปนอาหารสําหรับจุลินทรียที่อยูในลําไสใหญ สรางกรดไขมัน
สายสั้นที่ยับยั้งการเติบโตของเซลลมะเร็ง ลดการเกิดมะเร็งลําไส
(Fuentes-Zaragoza et al., 2010)
กระบวนการแปรรูปสามารถเพิ่มหรือลดปริมาณ RS
โดยการหุงสุกซึ่งเปนกระบวนการใหความรอนแกเม็ดแปงที่อยูใน
น้ํา แปงในขาวจะเกิดเจลาติไนซเซชัน พันธะไฮโดรเจนระหวาง
สายโซ แ ป ง จะถู ก รบกวน เม็ ด แป ง บวม และแตกออก ทํ า ให
เอนไซม ที่ใ ช ในการย อยเข าถึง สายโซแ ปงมากขึ้ น ปริมาณ RS
ลดลง ทั้ ง นี้ ร ะดั บ การเกิ ด เจลาติ ไ นซ จ ะมี ผ ลต อ ปริ ม าณ RS
(Chung et al., 2006) นอกจากนี้วิธีการหุงขาว เชน การตม
(boiling) การหุงสุกภายใตความดัน (pressure cooking) ซึ่งใช
ปริ ม าณน้ํ า และอุ ณ หภู มิใ นการหุ ง สุ ก แตกต า งกัน จะมีผ ลต อ
ปริ ม าณ RS ทั้ ง นี้ ข า วหุ ง สุ ก ที่ มี ป ริ ม าณอะมิ โ ลสสู ง จะมี RS

มากกวาขาวที่มีปริมาณอะมิโลสต่ําและปานกลาง (Sagum and
Arcot, 2000) หลังจากการหุงสุก การทําใหขาวหุงสุกเย็นลงดวย
การเก็ บ รั ก ษาที่ อุ ณ หภู มิ แ ช เ ย็ น จะทํ า ให เ กิ ด รี โ ทรเกรเดชั น
(retrogradation) หรือการคืน ตัวของผลึก ทํา ใหแปงมีความ
ตานทานตอเอนไซมมากขึ้น ปริมาณ RS เพิ่มขึ้น (Sagum and
Arcot, 2000; Frei et al., 2003; Yadav et al., 2010) การเพิ่ม
ปริมาณ RS ชนิดที่ 3 (RS3 หรือแปงที่เกิดรีโทรเกรเดชัน) ใน
ขาวสารจึงเปนไปไดผานวิธีทางกายภาพดวยการทําใหสุกและเก็บ
รั ก ษาที่ อุ ณ ภูมิ แ ช เ ย็ น ดั ง นั้ น งานวิ จั ย นี้ จึ ง เป น การพั ฒ นาข า ว
ทนทานตอการยอย โดยศึกษาผลของวิธีการหุงสุก ระดับการหุง
สุก และระยะเวลาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิแชเย็นตอคุณภาพและ
ปริมาณ RS ของขาวพันธุที่มีอะมิโลสสูง เพื่อใหไดขาวสารที่มี
คุณภาพทางกายภาพ คุณภาพการหุงตมและบริโภคไมแตกตาง
จากขาวสารปกติ แตมีปริมาณ RS เพิ่มขึ้น

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. การเตรียมขาวทนทานตอการยอย
นําขาวสารพันธุอะมิโลสสูง (พันธุ กข 31) มาหุงสุกดวย
การต ม ในน้ํ า เดื อ ด (boiling) และหุ ง สุ ก ด ว ยหม อ หุ ง ข า ว
(cooking with rice cooker) สําหรับการตมในน้ําเดือด จะนํา
ขาวสารมาตมในน้ําเดือด โดยใชอัตราสวนขาว:น้ํา เปน 1:10
(w/v) จนระดับการสุกเปน 30% และ 90% (การประเมินระดับ
การสุกทําโดยสุมตัวอยางขาวจํานวน 10 เมล็ด มากดทับดวย
กระจกใส นับจํานวนเมล็ดที่เจลาติไนซสมบูรณและไมมีไตขาว)
ส ว นวิ ธี ก ารหุ ง สุ ก ด ว ยหม อ หุ ง ข า ว จะนํ า ข า วสารเติ ม น้ํ า
(อัตราสวนขาว:น้ํา เทากับ 1:2 (w/v)) จากนั้นหุงสุกในหมอหุง
ขาว จนระดับการสุกเปน 30% และ 90% จากนั้นนําขาวหุงสุก
มาทําใหเย็นทันที สะเด็ดน้ําให แหง เกลี่ยใหเปนชั้นบางบนถาด
ลดความชื้นดวยการผึ่งลมเย็นเปนระยะเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง
กอนบรรจุในถุงพลาสติกโพลีเอทิลีน (polyethylene, PE) ปด
ผนึกถุง กอนนํามาเก็บรักษาที่อุณหภูมิแชเย็น (42 oC) เปน
ระยะเวลา 0, 3, 7, 14, และ 21 วัน จากนั้นทําแหงที่อุณหภูมิ
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50 oC ดวยเครื่องทําแหงแบบถาดลมรอน จนขาวมีความชื้น
สุดทายประมาณ 12-14% (wb) จากนั้นนําขาวมาตรวจสอบ
คุ ณ ภาพ ไดแ ก คุณ ภาพทางกายภาพ (สี ความหนาแน นรวม
ความหนืดน้ําแป ง) คุณ ภาพการหุงตมและบริโภค (เวลาหุงสุก
อัตราการดูดซับน้ําระหวางการหุงสุก ปริมาณของแข็งในน้ําหุงตม
ความแข็งของขาวสุก) และปริมาณ RS และเปรียบเทียบคุณภาพ
กับขาวสารพันธุอะมิโลสสูง (พันธุ กข 31) ซึ่งบรรจุในถุงพลาสติก
โพลีเอทิลีนและเก็บรักษาที่อุณภูมิหอง
2. การตรวจสอบคุณภาพของขาวทนทานตอการยอยและ
ขาวสาร
สี วัดคาสี ไดแก คา L* (ความสวาง), คา a* (ความเปน
สีแดง), คา b* (ความเปนสีเหลือง) ดวยเครื่อง Color Guide
Gloss (BYK Gardner GmbH, Germany) และคํานวณดัชนี
ความขาว (Whitening Index, WI) จากสูตร
WI  100 

(100  L *) 2  a * 2  b * 2

ความหนาแนนรวม (bulk density) หาปริมาตรขาว
ที่ทราบน้ําหนัก โดยใสขาวสลับกับเมล็ดแมงลักที่ทราบปริมาตรที่
แนนอน รายงานคาเปนน้ําหนักขาว/ปริมาตรขาว สวน ความ
หนืดน้ําแปง บดตัวอยางขาวและรอนผานตะแกรงขนาด 10 เมช
ก อ นนํ า มาวิ เ คราะห ความหนื ดน้ํ า แป ง ด ว ยด ว ยเครื่อ ง Rapid
Visco Analyzer ดวย AACC Approved Method 61-02
(AACC, 2000) สําหรับ เวลาหุงสุก ประเมินเวลาหุงสุก โดยการ
ใสตัวอยางขาวในน้ําเดือดอัตราสวน 1:5 จับเวลา สุมตัวอยางขาว
10 เมล็ด มากดดวยจานแกว บันทึกเวลาหุงสุกที่ขาว 8 ใน 10
เมล็ด ไมมีแกนขุน และวิเคราะหอัตราการดูดซับน้ําระหวางการ
หุงสุก โดยนําตัวอยางขาว 2 g ใสในหลอดทดลอง เติมน้ํากลั่น
20 ml ปดปากหลอดดวยสําลี ตมในอางควบคุมอุณหภูมิที่ 100
o
C ตามระยะเวลาหุงสุก ทําใหหลอดเย็นทันที รินน้ําออกจนหมด
ก อ นชั่ งน้ํ า หนั ก ข า วหลั งหุ งสุ ก คํา นวณน้ํา หนั ก น้ํ า ที่ ถู ก ดูด ซั บ
รายงานคาเปน g water/g rice และปริมาณของแข็งในน้ําหุง
ตม โดยหุงสุกตัวอยางขาวในอางควบคุมอุณหภูมิที่ 100 oC (ตาม
วิธีขางตน) และเทน้ําที่เหลือจากการหุงสุกปริมาณ 10 ml ลงใน
ถวยอะลูมิเนียม จากนั้นนําไปอบใหแหงในตูอบลมรอน 135 oC
นาน 8 ชั่วโมง ชั่งน้ําหนักของแข็งที่เหลืออยู รายงานคาเปน g
solids /100 g rice สวนเนื้อสัมผัส วิเคราะห ความแข็งของ
ขาวสุก โดยนําตัวอยางขาว 10 g ใสในบิกเกอร เติมน้ํากลั่น 17.5
ml ปดดวยอะลูมิเนียมฟอยล ใสในหมอหุงขาวที่มีน้ําภายในหมอ

Research

800 ml หุงขาวทนทานตอการยอยและขาวสารเปนระยะเวลา
10 นาที และ 21 นาที อุนขาวในหมอหุงขาว 10 นาที ทิ้งไวให
เย็นตัวลงนาน 45 นาที จากนั้นวัดความแข็งของขาวสุกดวยวิธี
Back Extrusion Tests โดยเครื่อง Texture Analyzer (LLOYD
Instrument model LRX 5 k, LLOYD Instrument Ltd.) โดย
นําขาวสุก 4 g มาใสกระบอกสแตนเลสขนาดเสนผาศูนยกลาง
15.5 mm พื้นที่ตัดขวาง 1.55 cm3 และสูง 4.91 cm และกด
ดวยหัวกดเปนแทงสแตนเลสที่มีหัวทรงกลมเปนเสนผาศูนยกลาง
12.4 mm ที่เคลื่อนที่ลงดวยความเร็ว 50 mm/min และหยุด
เหนือฐานรองทรงกระบอก 1 mm ความแข็งของขาวสุกคือ
คาแรงสูงสุดในขณะที่ขาวไหลลนขึ้นมา
3. การวิเคราะหปริมาณแปงทนทานตอการยอย
วิเคราะหปริมาณ RS โดยดัดแปลงจากวิธีของ Goni et
al., 1997) ชั่งตัวอยางขาว 0.2 g (น้ําหนักแหง) ใสในบีกเกอร
ขนาด 50 ml เติมน้ํากลั่น ปริมาตร 20 ml ปรับ pH เปน 2.0
ดวย 5 M HCl ผสมใหเขากันดวยแทงแมเหล็ก (magnetic bar)
ทํา การยอ ยโปรตี น ในเมล็ ด ขา วด ว ยเอนไซม เ พปซิ น (pepsin
enzyme) (EC3.1.23.1, Sigma Chemical, USA) (อัตราสวน
ระหวางเอนไซมตอสับสเตรทเปน 1:17 ละลายใน 0.01 M HCl
ปริมาตร 0.2 ml) บมที่ 37°C เปนเวลา 1 ชั่วโมง เมื่อครบเวลา
ตามกําหนด ปรับ pH เปน 7.0 ดวย 2 M NaOH ผสมใหเขากัน
ดวยแทงแมเหล็ก เปนเวลา 5 นาที เติม เอนไซมอัลฟาอะมิเลส
(alpha amylase enzyme) (A6255, Sigma, Sigma-Aldrich,
Inc., Missouri, USA) 100 µl บมที่ 37°C เปนระยะเวลานาน
16 ชั่วโมง จากนั้นหมุนเหวี่ยงที่ 10,000 x g นาน 10 นาที นํา
ตะกอนมาเติม 2 M KOH ปริมาตร 2 ml ปรับ pH เปน 4.2 ดวย
2 M HCl และเติมเอนไซม อะมิโ ลกลูโ คซิเดส (amyloglucosidase enzyme) ปริมาตร 0.1 ml บมที่ 50°C เปนเวลา 30
นาที นําไปหมุนเหวี่ยงที่ 12,000 x g เปนเวลา 10 นาที นําสวน
ใสมาวิเคราะหปริมาณกลูโคสดวย dinitrosalicylic colormetric
method คํานวณความเขมขนของกลูโคสโดยเปรียบเทียบกับ
กราฟมาตรฐานของสารละลายกลูโคส และเปลี่ยนความเขมขน
ของกลูโคสเปนปริมาณแปงทั้งหมดดวยการคูณ factor 0.9
4. การวิเคราะหผลทางสถิติ
วิเ คราะหความแตกตา งของคาเฉลี่ยคุ ณภาพขาวดวย
One Way ANOVA และ Duncan’s New Multiple Range

งานวิจัย
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Test ที่ระดับนัยสําคัญ 95% โดยใชโปรแกรม SPSS Version
11.5

ผลการวิจัยและวิจารณ
1. คุณภาพขาวทนทานตอการยอยเตรียมดวยการตม ในน้ํา
เดือด
ขาวทนทานตอการยอยเตรียมจากขาวที่ผานการตมใน
น้ําเดือด จนระดับการสุกเปน 30% และ 90% แลวนําไปเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิ 4 oC เปนระยะเวลา 0, 3, 7, 14, และ 21 วัน
จากนั้นนําไปทําแหง (50 oC) พบวาขาวที่เตรีย มไดมีความ
หนาแนนรวม 0.74-0.82 g/cm3 ไมแตกตางจากขาวสาร (0.80
g/cm3) และความหนาแนนรวมไมแตกตางตามระยะเวลาการ
เก็บรักษาที่อุณหภูมิแชเย็น (p≥0.05) (ตารางที่ 1) กระบวนการ
ผลิตขาวทนทานตอการยอยคลายกับการผลิตขาวหุงสุกเร็ว โดย
ความหนาแน นรวมใกลเคียงกั บขาวหุงสุกเร็วจากขาวขาวดอก
มะลิ 105 ที่ผลิตดวยวิธีใหความรอนกอน-แชน้ํา-หุงสุก-ทําแหง
ซึ่งเทากับ 0.9 g/cm3 (กมลทิพย, 2532) อยางไรก็ตามสุภาภรณ
(2545) รายงานความหนาแน น รวมของข า วหุ ง สุ ก เร็ ว 0.51
g/cm3 เมื่อใชวิธีหุงสุก-แชเยือกแข็ง-ทําแหงดวยไมโครเวฟ ทั้งนี้
ความหนาแนนรวมต่ําแสดงความสามารถในการดูดซับน้ํากลับ
ของข า วเมื่ อ นํ า ข า วไปเติ ม น้ํ า ร อ นหรื อ หุ ง สุ ก สํ า หรั บ สี ข า ว
ทนทานตอการยอยมีดัชนีความขาว (WI) (60.56- 66.60) นอย
กวาขาวสาร (69.48) และการเก็บรักษาที่อุณหภูมิแชเย็น 21 วัน
ทําให WI มีแนวโนมลดลง เมื่อเตรียมจากขาวที่ผานการหุงสุก
30% การลดลงของ WI อาจเกิดเนื่องจากการเจลาติไนซทําให
เมล็ ด ข า วมี สี ข าวทึ บ และการทํ า ให แ ห ง ด ว ยลมร อ นทํ า ให
เกิดปฏิกิริยาเมลลารด (Maillard reaction) หรือปฏิกิริยาการ
เกิ ด สี น้ํ า ตาลแบบไม เ กี่ ย วข อ งกั บ เอนไซม (Inprasit and
Noomhorm, 2001)
ขาวทนทานตอการยอยมีระยะเวลาหุงสุกประมาณ 5.07.5 นาที (ระดับการหุงสุก 30%) และ 3.8-6.3 นาที (ระดับการ
หุงสุก 90%) ตามลําดับ ซึ่งลดลงจากระยะเวลาหุงสุกของขาวสาร
(21.3 นาที) ประมาณ 3-4 เทา โดยขาวที่ผานการหุงสุก 90% จะ
มีระยะเวลาหุงสุกสั้นกวา สวนการดูดซับน้ําระหวางการหุงสุกอยู
ระหวาง 2.51-3.84 g/g ซึ่งสวนใหญมีแนวโนมมากกวาขาวสาร
(2.59 g/g) โดยไมแตกตางกันตามระดับการหุงสุกและระยะเวลา
เก็บรักษาที่อุณหภูมิแชเย็น และปริมาณของแข็งในน้ําหุงตมของ
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ขาวทนทานตอการย อย (0.74-4.56 g/100g) ซึ่งสวนใหญมี
แนวโนมนอยกวาขาวสาร (1.93 g/100g ) โดยเพิ่มมากขึ้นตาม
ระยะเวลาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิแชเย็น (p<0.05) สําหรับเนื้อ
สัมผัส ความแข็งขาวหุงสุกจากขาวทนทานตอการยอย (26.1748.76 N และ 25.62-33.27 N) มากกวาขาวสารหุงสุก (23.55 N)
และไมพบผลของการเก็บรักษาที่อุณหภูมิแชเย็นกอนทําแหงตอ
ความแข็งขาวสุก (ตารางที่ 1) ทั้งนี้ขาวทนทานตอการยอยเปน
ขาวที่เจลาติไนซเซชันบางสวนหรือเจลาติไนซเซชันอยางสมบูรณ
กอนจะทําแหง จึงทําใหคุณภาพการหุงตมของขาวทนทานตอการ
ยอยแตกตางจากขาวสาร โดยการทําแหงขาวหุงสุกอาจทําใหเกิด
โครงสรางแบบรูพรุน (Luh et al., 1980) เมื่อนําขาวทนทานตอ
การยอยมาหุงสุกอีกครั้ง น้ําจึงแทรกผานเขาเมล็ดอยา งรวดเร็ว
และงาย ทําใหระยะเวลาหุงสุกสั้นลงและการดูดซับน้ําระหวางการ
หุง ต ม มากขึ้ น สํา หรั บ ปริ ม าณของแข็ ง ในน้ํ า หุ ง ต ม ที่ น อ ยกว า
ขา วสารอาจเนื่อ งมาจากอะมิ โ ลสหรือ สว นประกอบทางเคมีที่
ละลายน้ําสูญเสียปริมาณมากแลวในระหวางการหุงสุกดวยการตม
ในน้ําเดือด อยางไรก็ตามความแข็งของขาวทนทานตอการยอยที่
นํามาหุงสุกอีกครั้งกลับมากกวาขาวสารหุงสุก ซึ่งแตกตางจากพร
ทิพยและคณะ (2551) ที่ รายงานความแข็งของขาวหุงสุกเร็วที่
ผลิตดวยวิธีใชความร อนแห งลดลงหลังนํ ามาหุ งสุกอีกครั้ง และ
น อ ยกว า ความแข็ ง ของข า วสารหุ ง สุ ก ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งจาก
กระบวนการผลิตที่แตกตางกัน
ความหนืดน้ําแปงของขาวทนทานตอการยอย นอยกวา
ขาวสาร (ตารางที่ 2) โดย peak viscosity และ final viscosity
ของขาวทนทานตอการยอยทีผ่ านการหุงสุก 30% และเก็บรักษาที่
อุณหภูมิแชเย็น 21 วัน ลดลง (p<0.05) ทั้งนี้ ไม พบผลของ
ระยะเวลาการเก็บ รั กษาที่ อุ ณ หภู มิ แ ชเ ย็ น ตอ ค า breakdown,
consistency และ setback (p0.05) ในภาพรวมขาวทนทาน
ตอการยอยที่ผานการหุงสุก 30% และเก็บรักษาที่อุณหภูมิแชเย็น
นานขึ้นกอนทําแหง จะมีความหนืดน้ําแปงลดลง ในขณะที่ไมพบ
ผลของระยะเวลาการเก็บ รั ก ษาที่ อุ ณ หภูมิแ ช เ ย็น อยา งชั ด เจน
สําหรับขาวทนทานตอการยอยที่ผานการหุงสุก 90%
กระบวนการผลิตขาวทนทานตอการยอย ไดแก การหุง
สุกดวยการตมในน้ําเดือด การเก็บและไมเก็บรักษาที่อุณหภูมิแช
เย็น และการทําแหง ซึ่งการเกิดเจลาติไนซเซชันบางสวนหรืออยาง
สมบูรณในขั้นตอนการหุงสุกทําใหการจัดเรียงโมเลกุลอยางเปน
ระเบียบในเม็ดแปงถูกรบกวนและโครงสรางผลึกถูกทําลายทําให
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ความหนืดของแปงข าวทนทานตอการยอยระหวา งการใหความ
รอนซ้ําลดลง เมื่อเปรียบเที ยบกั บขาวสาร ซึ่งสอดคลองกับการ
ลดลงของความหนืดน้ําแปงของแปงที่ผานการเจลาติไนซหรือผาน
การแปรรูป เชน การทําแหงแบบลูกกลิ้ง การทําแหงดวยลมรอน
(Yadav et al., 2006) การหุงสุกดวยไอน้ํา (Siddiq et al.,
2013) และการหุงสุกดวยเอ็กซทรูเดอร (Menegassi et al.,
2011) นอกจากนี้ ค วามหนื ด น้ํ า แป ง ของข า วหุ ง สุ ก เร็ ว ต่ํ า กว า
ขาวสารเชนเดียวกัน เนื่องจากสารประกอบเชิงซอนของแปงและลิ
ป ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว า งกระบวนการผลิ ต ขั ด ขวางการพองตั ว
(swelling) ของเม็ดแปง (Prasert and Suwannaporn, 2009)
นอกจากนี้แปงที่ผานการเจลาติไนซ (pre-gelatinized flours)
จากการใหความรอนจะแสดงคา Setback ต่ํากวาแปงดิบ (Yadav
et al., 2006) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษานี้ หากพิจารณาความ
หนืดน้ําแปงขณะเย็นตัวลง (cold paste viscosity) ของแปงขาว
ทนทานต อ การย อ ยค อ นข า งสู ง ซึ่ ง เหมื อ นกั บ ลั ก ษณะการ
เปลี่ยนแปลงความหนืดน้ําแป งของแปงที่ผานการเจลาติไนซซึ่ง
แสดงสมบัติการดูดซับน้ําอยางรวดเร็วและระยะเวลาหุงสุกสั้นของ
ผลิตภัณฑ (Prasert and Suwannaporn, 2009)
ขาวที่ผานการหุงสุก 30% และ 90% กอนทําแหง มี
ปริมาณ RS (5.61-7.08 g/100 g) ไมแตกตางกัน (p0.05) และ
เมื่อนําขาวที่ผานการหุงสุก 30% และ 90% เก็บรักษาที่อุณหภูมิ
แชเย็น 21 วัน กอนทําแหง ทําใหขาวมีปริมาณ RS เพิ่มมากขึ้น
(p<0.05) เปน 21.32 g/100 และ 18.23 g/100 g ตามลําดับ ซึ่ง
มากกวาขาวสารที่มีปริมาณ RS เปน 15.40 g/100 g (รูปที่ 1)
การทําใหขาวหุงสุกเย็นลงหลังการเกิดเจลาติไนซและเก็บรักษาที่
อุณหภูมิแชเย็นจะทําใหเกิดรีโทรเกรเดชันหรือการคืนตัวของผลึก
ทําใหแปงมีความตานทานตอเอนไซมมากขึ้น โดยอาจเปนการคืน
ตั วของผลึกอยา งสมบูรณ และสามารถยอนกลับไดของอะมิโลเพกตินและการคืนตัวของผลึกบางสวนที่ไมสามารถยอนกลับได
ของอะมิโลส สําหรับขาวทนทานตอการยอยที่ผานการหุงสุกและ
เก็บรักษาที่อุณหภูมิแชเย็นนานขึ้นกอนนําไปทําแหงจะมีปริมาณ
RS เพิ่มมากขึ้น เนื่ องจากการเกิ ดรีโ ทรเกรเดชันมากขึ้น ซึ่ง
สอดคลอ งกั บ รายงานวิจั ยเกี่ ยวกับ การเพิ่ม ขึ้น ของปริมาณ RS
หรือการลดลงของดัชนีไกลซีมิคของขาวหุงสุกที่เย็นตัวลงหรือเก็บ

Research

รักษาที่อุณหภูมิแชเย็น (Sagum and Arcot, 2000; Frei et al.,
2003)
อยางไรก็ตามการเก็บรักษานานถึง 21 วัน กอนทําแหง
ทําใหปริมาณ RS เพิ่มขึ้น (เฉพาะขาวทนทานตอการยอยที่ผาน
การหุงสุก 30%) ซึ่งแตกตางจากงานวิจัยของ Hsu et al. (2015)
ที่พบการเพิ่มขึ้นของปริมาณ RS ของขาวสายพันธุอินดิกาอะมิโลส
ต่ําและอะมิโลสสูงที่ผานการหุงสุก เก็บรักษาอุณหภูมิแชเย็นเพียง
1 วันกอนทําแหง อาจเนื่องมาจาก Hsu et al. (2015) ใชวิธีการ
หุง สุ ก แบบจํา กั ดน้ํ า ทํ า ใหเ ม็ ด แป งไม บ วมเต็ มที่ แ ละโครงสรา ง
โมเลกุลสายยาวในขา วอะมิ โลสสูงส งเสริมการเกิดผลึกแบบไม
สมบูรณแสดงใหเห็นจากการลดลงของปริมาณแปงยอยเร็วและ
เพิ่มขึ้นของปริมาณ RS นอกจากนี้โครงสรางระดับโมเลกุลของ
ข า วอาจแตกต า งกั น อะมิ โ ลเพคติ น มี บ ทบาทหลั ก ในการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางผลึกซึ่งมี ความสัมพันธุกับความยาวของ
สายโซ หากขาวมีปริมาณอะมิโลสใกลเคียงกัน แตองคประกอบ
ยอยอะมิโลสและอะมิโ ลเพคตินมีความยาวสายโซตางกั นจะให
ผลึกไมสมบูรณและการเปลี่ยนโครงสรางเปนผลึกตางกันระหวาง
รีโทรเกรเดชัน สงผลใหปริมาณ RS เปลี่ยนแปลงตางกัน
สําหรับระดับการหุงสุก ขาวทนทานตอการยอย ที่ผาน
การหุงสุก 30% กอนทําแหง จะมีปริมาณ RS มากกวา ขาว
ทนทานตอการยอยที่ผานการหุงสุก 90% ซึ่งยืนยันวาระดับการ
เกิดเจลาติไนซเซชันจะมีผลตอคุณสมบัติการยอยของแป ง โดย
Chung et al. (2006) พบวาแปงดิบของขาวเหนียวจะมีปริมาณ
RS มากที่สุด จากนั้นจะลดลงเมื่อผานการเจลาติไนซบางสวนและ
ลดลงเหลื อ น อ ยที่ สุ ด เมื่ อ ผ า นการเจลาติ ไ นซ อ ย า งสมบู ร ณ
เนื่องจากแปงที่ผานการเจลาติไนซอยางสมบูรณ เม็ดแปงที่พอง
ตัวโดยสวนใหญจะถู กทําลายดวยความร อนที่ม ากเกิน พอและ
แรงทางกลจากการเขยา ทําให โครงสร างเปลี่ยนเป นอสัณฐาน
ที่ ต อ เนื่ อ ง (continuous
amorphous
structure)
ซึ่ ง เอนไซม ส ามารถเข า ย อ ยได งา ย ในขณะที่ แ ป ง ที่ ผ า นการ
เจลาติไนซบางสวน จะมีแปงที่ทนทานตอเอนไซมเหลือในปริมาณ
ใกลเคียงกับแปงดิบ และยังมีแปงที่พองตัวบางสวนไมถูกทําลาย
อยางสมบูรณ เพราะไดรับความรอนและน้ําในปริมาณจํากัด จึง
ทํา ใหเอนไซมสามารถเขายอยไดยากกวาแป งที่ ผานการเจลาติ
ไนซอยางสมบูรณ
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ตารางที่ 1

ความหนาแนนรวม, ดัชนีความขาวและคุณภาพการหุงตมของขาวทนทานตอการยอยที่เตรียมดวยการตมในน้ําเดือด

ระดับการสุก
(%)

เวลาเก็บ
รักษา (วัน)

30

0
3
7

0.800.03ab
0.740.02c
0.760.02bc

14
21

เวลาหุงสุก
(นาที)

อัตราการดูดซับน้ํา
ระหวางการหุงสุก
(g/g)

ปริมาณของแข็ง
ในน้ําหุงตม
(g/100g)

66.600.70a
63.111.02b
64.960.55ab

7.50.6
7.50.0
6.00.8

3.070.06b
3.490.06a
2.930.31b

0.740.08b
1.440.10b
1.150.66b

36.674.37bc
48.769.03a
32.233.61c

0.770.02a-c
0.820.02a

63.261.12b
64.640.72b

6.00.8
5.00.0

2.510.06c
3.840.25a

1.240.30b
4.560.58a

44.513.65ab
26.170.70c

0
3
7

0.810.05a
0.810.03a
0.820.02a

62.970.81a
63.270.34a
60.561.65b

5.30.5
6.30.5
3.80.5

3.150.13a
3.180.10a
2.590.09a

0.890.11c
0.750.06c
0.990.15bc

33.274.67a
31.783.73a
25.621.84b

14
21

0.780.02a
0.780.03a

61.881.19ab
63.380.14a

6.00.8
5.00.0

2.710.12a
2.740.56a

1.330.19ab
1.660.29a

29.583.81ab
29.072.93ab

-

0.800.03

69.480.35

21.30.4

2.590.05

1.930.22

23.551.96

90

Milled rice

ความหนาแนน
รวม (g/cm3)

ดัชนีความขาว

ความแข็งของ
ขาวสุก (N)

สําหรับแตละระดับการสุก คาเฉลี่ย±SD ทีม่ ีตัวอักษรตางกันในแนวแถว หมายถึง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)

ตารางที่ 2

ความหนืดน้ําแปงของขาวทนทานตอการยอยที่เตรียมดวยการตมในน้ําเดือด

ระดับการสุก (%)

เวลาเก็บรักษา (วัน)

30

0
3
7

29.50.3b
46.63.3a
28.63.3b

0.10.0a
0.00.2a
0.20.4a

39.90.6b
57.32.9a
38.52.2bc

10.50.9a
10.80.1a
10.10.6a

10.50.9a
10.80.4a
9.91.1a

14
21

23.30.7bc
16.80.0c

0.30.1a
0.00.0a

31.80.2cd
27.50.0d

8.80.8a
10.80.0a

8.50.8a
10.80.0a

0
3
7

32.30.4ab
36.03.8a
25.41.9b

0.10.0a
0.20.2a
0.30.4a

43.30.5a
47.84.1a
35.32.5a

11.10.1a
12.00.5a
10.21.0a

11.00.1a
11.80.4a
9.90.6a

14
21

30.81.2ab
24.43.8b

0.20.1a
0.80.6a

43.91.3a
36.36.1a

13.40.2a
12.61.7a

13.20.1a
11.92.3a

-

171.96.3

57.35.5

289.28.4

174.69.2

117.314.7

90

Milled rice
*

ความหนืดน้ําแปงจาก Rapid Visco Analyzer*
BD
FV
CS

PV

PV = peak viscosity, BD = (PV-minimum viscosity), FV = final viscosity, CS = consistency (FV-minimum viscosity), SB setback (FV-PV)
สําหรับแตละระดับการสุก คาเฉลี่ย±SD ทีม่ ีตัวอักษรตางกันในแนวแถว หมายถึง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)

SB
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Resistant starch content (g/100g)

30
25

0 day
14 days
21 days

aA

aA

20
15
10
5

bA

bA

aA

aA

0
30

90

Degree of cooking (%)
รูปที่ 1 ปริมาณแปงทนทานตอการยอยของขาวทนทานตอการยอยที่เตรียมดวยการตมในน้ําเดือด
สําหรับแตละระดับการสุก คาเฉลี่ย±SD ที่มีตัวอักษรตัวเล็กตางกัน หมายถึง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
และสําหรับแตละเวลาเก็บรักษา คาเฉลี่ย±SD ที่มีตัวอักษรตัวใหญตางกัน หมายถึง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05)
2. คุณภาพขาวทนทานตอการยอยเตรียมโดยการหุงสุกดวย
หมอหุงขาว
ขาวทนทานตอการยอยเตรียมโดยการหุงสุกดวยหมอ
หุงขาวมีความหนาแนนรวม 0.76-0.84 g/cm3 ไมแตกตางจาก
ขาวสาร (0.80 g/cm3) และความหนาแนนรวมไมแตกตางกัน
ตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิแชเย็น (p≥0.05) สําหรับ
ดัชนีความขาวของขาวทนทานตอการยอยใกลเคียงกับขาวสาร
และขาวทนทานตอการยอยที่เตรียมจากขาวหุงสุก 30% จะมี
ดัชนีความขาวลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิแช
เย็นกอนทําแหง ในขณะที่เตรียมจากขาวหุงสุก 90% จะมีคาดัชนี
ความขาวเพิ่มขึ้น (p<0.05) (ตารางที่ 3) ทั้งนี้ขาวทนทานตอการ
ยอยเตรียมดวยการหุงสุกดวยหมอหุงขาวมีคาสีแตกตางจากขาว
ทนทานตอการยอยจากวิธีตมในน้ําเดือด อาจเนื่องมาจากวิธีการ
ใหความรอน ระดับอุณหภูมิ และระยะเวลาที่ขาวสัมผัสความรอน
แตกตางกัน
ขาวทนทานตอการยอยเตรียมดวยการหุงสุกดวยหมอ
หุงขาวมีระยะเวลาหุงสุกประมาณ 8.1-11.5 นาที ตามลําดับ ซึ่ง
ลดลงจากระยะเวลาหุงสุกของขาวสาร (21.3 นาที) ประมาณ 2-3
เทา และเมื่อเปรียบเทียบระดับการหุงสุกพบวาขาวทนทานตอการ
ยอยที่ ผานการหุงสุก 30% และ 90% จะมีระยะเวลาหุงสุก

ใกลเคียงกัน (9.8-11.3 นาที และ 8.1-11.5 นาที ตามลําดับ) การ
ดูดซับ น้ําระหวา งการหุงตม ของขา วทนทานตอการยอย (2.823.28 g/g) มีแนวโนมมากกวาขาวสาร (2.59 g/g) ในขณะที่
ปริมาณของแข็งในน้ําหุงตมอยูในชวง 1.54-3.64 g/100g ซึ่งโดย
สว นใหญใ กลเ คียงกับ ปริมาณของแข็งในน้ํา หุงตมของขา วสาร
(1.93 g/100g ) ยกเวนขาวที่ผานการหุงสุก 30% เก็บรักษา 21
วันกอนทําแหง โดยทั้งสองคาไมแตกตางกันตามระดับการหุงสุก
และระยะเวลาเก็บรักษาที่อุณหภูมิแชเย็น สําหรับความแข็งขาว
หุงสุกของขาวทนทานตอการยอย (20.60-41.57 N) โดยสวนใหญ
มากกวาขาวสารหุงสุก (23.55 N) โดยความแข็งของขาวทนทาน
ตอการยอยที่ผานการหุงสุก 30% มีแนวโนมลดลงตามระยะเวลา
การเก็บรักษาที่อุณหภูมิแชเย็น (ตารางที่ 3)
หากเปรียบเที ยบระหวางวิธีการหุงตม ขาวทนทานตอ
การยอยเตรียมดวยการหุงสุกดวยหมอหุงขาวมีระยะเวลาหุงสุก
นานกวาการตมในน้ําเดือด อาจเนื่องมาจากการหุงสุกดวยหมอหุง
ขา วเป นการหุ ง สุ ก ปริ ม าณน้ํา จํ า กั ดและความร อ นที่ ใ ช ไ ม ม าก
ภายหลังการหุงสุกจึงอาจมีแปงที่ยังไมเจลาติไ นซเหลืออยู และ
อาจไมมีการชะอะมิ โลสหรือ สวนประกอบทางเคมี ที่ล ะลายน้ํา
ออกมามาก ทําใหเมื่อใหความรอนอีกครั้งจึงมีปริมาณของแข็งใน
น้ําหุงตมใกลเคียงกับขาวสาร
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ความหนืด น้ํา แป งของขาวทนทานตอ การยอยเตรีย ม
ดวยการหุงสุกดวยหมอหุงขาวมีคานอยกวาขาวสาร เชนเดียวกับ
ขาวทนทานตอการยอยเตรียมดวยการตมในน้ําเดือด โดย peak
viscosity และ final viscosity ของขาวทนทานตอการยอยที่ผาน
การหุงสุก 30% ลดลง (p<0.05) ในขณะที่ขาวที่ผานการหุงสุก
90% มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิแชเย็นกอนทําแหง
แตไมพบผลของระยะเวลาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิแชเย็นตอคา
breakdown และ consistency ของขาวทนทานตอการยอยที่
ผานการหุงสุก 30% และคา breakdown ของขาวทนทานตอการ
ยอยที่ผานการหุงสุก 90% (p0.05) แตพบแนวโนมการลดลง
กอนเพิ่มขึ้นของ คา breakdown ของขาวทนทานตอการยอยที่
ผานการหุงสุก 90% สวน setback พบแนวโนมการเพิ่มขึ้นเฉพาะ
ในข า วทนทานต อ การย อ ยที่ ผ า นการหุ ง สุ ก 90% เท า นั้ น
(p<0.05) (ตารางที่ 4) ในภาพรวมการเปลี่ยนแปลงความหนืด
คลายกับแปงขาวสารโดยแปงขาวทนทานตอการยอยที่ผานการหุง
สุก 30% มีความหนืดน้ําแปงสูงกวาแปงขาวทนทานตอการยอยที่
ผานการหุงสุก 90% และมีแนวโนมลดลงตามระยะเวลาแชเย็น
ในขณะที่ความหนืดน้ําแปงของแปงขาวทนทานตอการยอยที่ผาน
การหุงสุก 90% กลับมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
การหุ งสุ ก ด ว ยหม อ หุ ง ข า วเป น การหุ งสุ ก ปริม าณน้ํ า
จํากัดและความรอนที่ใชไมสูงมาก ภายหลังการหุงสุกจึงอาจมีแปง
ที่ยังไมเจลาติไนซเหลืออยู โดยเฉพาะขาวทนทานตอการยอยที่
ผานการหุงสุก 30% จึงยังคงลักษณะการเปลี่ยนแปลงความหนืด
น้ําแปงคลายกับขาวสาร แตแปงขาวทนทานตอการยอยที่ผานการ
หุ ง สุ ก 90% การเกิ ด เจลาติ ไ นซ เ ซชั น ทํ า ให ลั ก ษณะการ
เปลี่ยนแปลงความหนืดน้ําแปงคลายกับขาวทนทานตอการยอย
เตรี ย มด ว ยการต ม ในน้ํ า เดื อ ด ซึ่ งเหมื อ นแป งผา นการแปรรู ป
(processed flour) หรือแปงที่ผานการเจลาติไนซ (Yadav et
al., 2006; Menegassi et al., 2011) และแมวาลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงความหนืดน้ําแปงของขาวทนทานตอการยอยที่ผาน
การหุงสุก 30% จะคลายกับขาวสาร แตปรากฏคาความหนืดต่ํา
กวาขาวสาร เนื่องจากสารประกอบเชิงซอนของแปงและลิปดที่
เกิดขึ้นระหวางกระบวนการผลิตขัดขวางการพองตัว (swelling)
ของเม็ดแปง (Prasert and Suwannaporn, 2009)
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ผลของระดับการหุงสุกเห็นไดคอนขา งชัดเจนในขาว
ทนทานตอการยอยเตรียมดวยการหุงสุกดวยหมอหุงขาว โดยที่
ระดับเจลาติไนซต่ํากวา แปงขาวจะมี breakdown มากกวาซึ่ง
แสดงวานาจะพองตัวไดมากกวา เชนเดียวกับคา setback ซึ่งมี
แนวโนมมากกวา แตยังคงต่ํากวาขาวสารมาก ซึ่งสอดคลองกับ
Yadav et al. (2006)
ขาวที่ผานการหุงสุกดวยหมอหุงขาว 30% และ 90%
กอนทําแหง มีปริมาณ RS (4.23-7.28 g/100g) ไมแตกตางกัน
(p0.05) และเมื่อนํา ขาวที่ผานการหุงสุก 30% เก็บ รัก ษาที่
อุณหภูมิแชเย็น 21 วัน กอนทําแหง ทําใหขาวมีปริมาณ RS เพิ่ม
มากขึ้น (p<0.05) เปน 21.67 g/100 g อยางไรก็ตาม ไมพบการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณ RS ของขาวที่ผานการหุงสุก 90% เมื่อเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิแชเย็น (9.62 g/100 g) (p0.05) (รูปที่ 2) โดย
ขา วทนทานตอ การย อ ยที่ผา นการหุ ง สุ ก 30% เก็ บรักษาที่
อุณหภูมิแชเย็น 21 วัน กอนทําแหง มีปริมาณ RS มากกวา
ขาวสาร (15.40 g/100 g)
การทําใหขาวหุงสุกเย็นลงหลังการเกิดเจลาติไนซเซชัน
และเก็บรักษาที่อุณหภูมิแชเย็นจะทําใหเกิดรีโทรเกรเดชัน ทําให
ปริมาณ RS ของขาวทนทานตอการยอยเตรียมดวยการหุงสุกดวย
หมอหุงขาวเพิ่มขึ้นเช นเดี ยวกับขาวทนทานตอการยอยเตรีย ม
ดวยการตมในน้ําเดือด (Sagum and Arcot, 2000; Frei et al.,
2003) และหากพิจารณาระดับการหุงสุก พบวาขาวทนทานตอ
การยอยที่ผานการหุงสุก 30% และเก็บรักษาที่อุณหภูมิแชเย็น
21 วัน กอนทําแหง จะมีปริมาณ RS เพิ่มมากกวาขาวทนทานตอ
การยอยที่ผานการหุงสุก 90% เนื่องจากระดับการเกิดเจลาติไนซ
เซชันจะมีผลตอคุณสมบัติก ารยอยของแปง (Chung et al.,
2006) อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาวิธีการหุงสุก ปริมาณ RS ของ
ขา วทนทานตอ การยอยเตรีย มด วยการหุ งสุก ด ว ยหม อหุ ง ข า ว
ใกลเคียงกับขาวทนทานตอการยอยเตรียมดวยการตมในน้ําเดือด
ซึ่งแตกตางจากการหุงสุกภายใตความดันดวยหมออัดความดันที่
ทําใหแปงถูกยอยมากกวา และปริมาณ RS นอยกวาการตมในน้ํา
เดือด (Sagum and Arcot, 2000; Eyaru et al., 2009)
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ตารางที่ 3

ความหนาแนนรวม, ดัชนีความขาวและคุณภาพการหุงตมของขาวทนทานตอการยอยที่เตรียมโดยการหุงสุกดวยหมอหุงขาว

ระดับการสุก
(%)

เวลาเก็บ
รักษา (วัน)

ความหนาแนน
รวม (g/cm3)

30

0
3
7

0.810.05a
0.830.02a
0.780.02a

14
21

เวลาหุงสุก
(นาที)

อัตราการดูดซับน้ํา
ระหวางการหุงสุก
(g/g)

ปริมาณของแข็ง
ในน้ําหุงตม
(g/100g)

71.350.27a
71.280.69a
69.720.69b

11.10.3
9.81.0
11.30.5

3.070.12a
3.280.22a
2.930.47a

2.170.05b
2.190.34b
1.580.43b

38.856.71ab
40.297.15a
36.334.88ab

0.810.03a
0.840.03a

69.280.64b
67.680.33c

10.00.0
10.80.5

2.870.28a
2.830.23a

1.540.25b
3.640.60a

35.915.59ab
29.613.09b

0
3
7

0.770.02a
0.760.04a
0.810.03a

65.730.31b
65.720.72b
65.190.64b

11.50.6
9.90.3
9.60.5

3.130.09a
3.100.36a
3.060.31a

1.930.28a
2.300.62a
1.910.51a

35.412.28ab
34.854.7b
31.644.9b

14
21

0.760.02a
0.800.04a

63.800.71c
68.260.59a

8.10.6
11.50.6

2.820.21a
3.190.31a

1.660.68a
2.060.31a

20.602.11c
41.573.14a

-

0.800.03

69.480.35

21.30.4

2.590.05

1.930.22

23.551.96

90

Milled rice

ดัชนีความขาว

ความแข็งของ
ขาวสุก (N)

สําหรับแตละระดับการสุก คาเฉลี่ย±SD ทีม่ ีตัวอักษรตางกันในแนวแถว หมายถึง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)

ตารางที่ 4

ความหนืดน้ําแปงของขาวทนทานตอการยอยที่เตรียมโดยการหุงสุกดวยหมอหุงขาว

SB
37.87.0a

ระดับการสุก (%)

เวลาเก็บรักษา (วัน)

30

0

PV
105.0 15.9a

3
7

76.16.2ab
75.827.0ab

9.10.7a
18.710.4a

111.59.0ab
107.136.2ab

44.52.1a
50.019.5a

35.42.8a
31.39.1a

14
21

63.78.3ab
38.54.7b

12.27.1a
3.10.8a

97.27.4ab
58.14.3b

45.66.2a
22.80.4a

33.50.9a
19.60.4a

0
3
7

45.52.7b
41.92.0b
47.54.2b

5.33.3a
5.20.8a
4.12.7a

63.84.0b
57.42.2b
62.73.0b

23.64.6ab
20.70.9ab
19.31.5b

18.31.3b
15.50.2b
15.21.2b

14
21

7.10.7c
62.00.1a

0.60.2a
2.20.8a

14.01.3c
90.83.2a

7.50.8c
31.03.9a

6.90.6c
28.83.1a

-

171.96.3

57.35.5

289.28.4

174.69.2

117.314.7

90

Milled rice
*

ความหนืดน้ําแปงจาก Rapid Visco Analyzer*
BD
FV
CS
28.17.4a
142.822.9a
66.014.3a

PV = peak viscosity, BD = (PV-minimum viscosity), FV = final viscosity, CS = consistency (FV-minimum viscosity), SB setback (FV-PV)
สําหรับแตละระดับการสุก คาเฉลี่ย±SD ทีม่ ีตัวอักษรตางกันในแนวแถว หมายถึง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 46 เลมที่ 3
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25

Resistant starch content (g/100g)

aA

0 day
14 days
21 days

20

bA

15

aB
10

bA
aA

aA

5

0
30

รูปที่ 2

90

Degree of cooking (%)
ปริมาณแปงทนทานตอการยอยของขาวทนทานตอการยอยที่เตรียมโดยการหุงสุกดวยหมอหุงขาว
สําหรับแตละระดับการสุก คาเฉลี่ย±SD ที่มีตัวอักษรตัวเล็กตางกัน หมายถึ ง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05) และสําหรับแตละเวลาเก็บรักษา คาเฉลี่ย±SD ที่มีตัวอักษรตัวใหญตางกัน หมายถึง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05)

สรุปผลการวิจัย
ขาวทนทานตอการย อยเตรีย มดวยการตมในน้ําเดือด
และการหุงสุ กดวยหมอหุงขาวมีความหนาแนนรวมไมแตกตาง
จากขาวสาร ดัชนีความขาวมีแ นวโนมนอยกวาขาวสาร สวน
ระยะเวลาหุงสุกลดลงประมาณ 2-4 เทา การดูดซับน้ําระหวาง
การหุงตมและความแข็งของข าวสุกมากกวาขาวสาร ในขณะที่
ความหนืดน้ําแปงนอยกวาขาวสาร โดยมีการเปลี่ยนแปลงความ
หนืดคลายแปงที่ผานเจลาติไนซ ยกเวนขาวทนทานตอการยอยที่
ผานการหุงสุกดวยหมอหุงขาวที่ระดับ 30% ที่ยังคงลักษณะการ
เปลี่ ย นแปลงความหนื ด คล า ยข า วสาร ทั้ ง นี้ ก ารเก็ บ รั ก ษาที่
อุณหภูมิแชเย็นไมมีผลตอ setback ของขาวทนทานตอการยอย
เตรียมดวยการตมในน้ําเดือด แตคา setback จะเพิ่มขึ้นในขาวที่
ผานการหุงดวยหมอหุงขาว 90% กอนทําแหง กระบวนการหุงสุก
และทําแหงทําใหปริ มาณ RS ลดลงเหลือ 5.61-7.08 g/100g
เมื่อเปรียบเทียบกับขาวสาร (15.40 g/100g) แตหากนําขาวหุง
สุกมาเก็บรักษาที่อุณหภูมิแชเย็นเปนระยะเวลา 21 วันกอนทํา
แหง จะทําใหปริมาณ RS ของขาวทนทานตอการยอยเตรียมดวย
การตม ในน้ํ า เดือ ดและการหุ งสุ ก ด วยหม อ หุง ข า วเพิ่ม ขึ้นเป น
21.32 และ 21.67 g/100 g ตามลําดับ ทั้งนี้การใชขาวที่ผานการ
หุงสุก 30% จะใหปริมาณ RS มากกวาขาวที่ผานการหุงสุก 90%

ดังนั้นขาวทนทานตอการยอยที่เตรียมดวยการตมในน้ําเดือดและ
การหุ ง สุ ก ด ว ยหม อ หุ ง ข า วเก็ บ รั ก ษาที่ อุ ณ หภู มิ แ ช เ ย็ น เป น
ระยะเวลา 21 วันกอนทําแหง จะมีคุณภาพทางกายภาพ คุณภาพ
การหุงตมและคุณภาพการบริ โภคไม แตกตางจากข าวสารปกติ
แตมีปริมาณ RS เพิ่มขึ้น
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