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บทคัดยอ 

การศึกษาการพัฒนาขาวทนทานตอการยอยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของวิธีการหุงสุก 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 ความหนืดนํ้าแปงลดลงและมีการเปลี่ยนแปลงคลายแปงที่ผานเจลาติไนซ ยกเวนขาวที่

ผานการหุงดวยหมอหุงขาวท่ีระดับการสุก 30% กระบวนการหุงสุกและทําแหงทําใหปริมาณแปงทนทานตอการยอย (RS) ของขาวสาร 

(15.40 g/100g) ลดลงเหลือ 5.61-7.08 g/100g แตหากนําขาวหุงสุกมาเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิแชเย็นเปนระยะเวลา 21 วันกอนทําแหง 

จะทําใหปริมาณ RS ของขาวทนทานตอการยอยจากวิธีตมในน้ําเดือดและวิธีหุงสุกดวยหมอหุงขาวเพ่ิมขึ้นเปน 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 pre-

gelatinized 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

ปลดปลอยกลู โคสเขาสู กระแสเลือดทําให เ กิดความอวน 

โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคมะเร็ง สําหรับขาวซึ่ง

เปนแหลงอาหารที่ใหพลังงาน ไขมันต่ํา มีคารโบไฮเดรตที่เปน

แปงปริมาณมาก และยอยงาย ซึ่งหากแบงขาวตามระดับ GI 

พบวาขาวสารและขาวหุงสุกเปนอาหารที่มี GI สูง ซึ่งผูบริโภค

นิยมบริโภคมากกวาขาวกลองซึ่งหุงสุกยาก เนื้อสัมผัสแข็ง และ

ผูบริโภคบางกลุมยังไมคุนเคยในการบริโภค 

แปงทนทานตอการยอย (resistant starch, RS) เปน

แปงที่ไมถูกไฮโดรไลซเปน D-glucose ในลําไสเล็ก ภายใน 120 

นาทีภายหลังจากบริโภค แตจะผานและถูกหมักในลําไสใหญ 

อาหารท่ีมีปริมาณ RS มากจะถูกยอยอยางชาหรือไมถูกยอยซึ่ง

ชวยควบคุมการปลดปลอยน้ําตาลกลูโคสเขาสูกระแสเลือด ลด

การตอบสนองของ อินซูลิน  ซึ่ ง เป นประ โยชน ต อผู ป วย

โรคเบาหวาน RS ทําหนาท่ีเหมือนกากใยอาหาร ชวยระบบ

ขับถาย ทําใหรูสึกอิ่ม สามารถควบคุมนํ้าหนักและโรคอวน และ 

RS เปนอาหารสําหรับจุลินทรียท่ีอยูในลําไสใหญ สรางกรดไขมัน

สายสั้นที่ยับยั้งการเติบโตของเซลลมะเร็ง ลดการเกิดมะเร็งลําไส 

(Fuentes-Zaragoza et al., 2010) 

กระบวนการแปรรูปสามารถเพิ่มหรือลดปริมาณ RS 

โดยการหุงสุกซึ่งเปนกระบวนการใหความรอนแกเม็ดแปงที่อยูใน

น้ํา แปงในขาวจะเกิดเจลาติไนซเซชัน พันธะไฮโดรเจนระหวาง

สายโซแปงจะถูกรบกวน เม็ดแปงบวม และแตกออก ทําให

เอนไซมที่ใชในการยอยเขาถึงสายโซแปงมากข้ึน ปริมาณ RS 

ลดลง ทั้งนี้ ระดับการเกิดเจลาติไนซจะมีผลตอปริมาณ RS 

(Chung et al., 2006) นอกจากนี้วิธีการหุงขาว เชน การตม 

(boiling) การหุงสุกภายใตความดัน (pressure cooking) ซึ่งใช

ปริมาณน้ํา และอุณหภูมิในการหุงสุกแตกตางกันจะมีผลตอ

ปริมาณ RS ทั้ งนี้ขาวหุงสุกที่มีปริมาณอะมิโลสสูงจะมี  RS 

มากกวาขาวที่มีปริมาณอะมิโลสต่ําและปานกลาง (Sagum and 

Arcot, 2000) หลังจากการหุงสุก การทําใหขาวหุงสุกเย็นลงดวย

การเก็บรักษาที่ อุณหภูมิแช เย็นจะทําใหเกิดรีโทรเกรเดชัน 

(retrogradation) หรือการคืนตัวของผลึก ทําใหแปงมีความ

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

รักษาที่อุณภูมิแชเย็น ดังนั้นงานวิจัยน้ีจึงเปนการพัฒนาขาว

ทนทานตอการยอย โดยศึกษาผลของวิธีการหุงสุก ระดับการหุง

สุก และระยะเวลาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิแชเย็นตอคุณภาพและ

ปริมาณ RS ของขาวพันธุที่มีอะมิโลสสูง เพื่อใหไดขาวสารท่ีมี

คุณภาพทางกายภาพ คุณภาพการหุงตมและบริโภคไมแตกตาง

จากขาวสารปกติ แตมีปริมาณ RS เพ่ิมขึ้น 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. การเตรียมขาวทนทานตอการยอย 

 นําขาวสารพันธุอะมิโลสสูง (พันธุ กข 31) มาหุงสุกดวย

การตมในน้ําเดือด (boiling) และหุงสุกดวยหมอหุงขาว 

(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) 

สวนวิธีการหุ งสุกดวยหมอหุ งข าว จะนําขาวสารเติมน้ํ า 

(อัตราสวนขาว:น้ํา เทากับ 1:2 (w/v)) จากนั้นหุงสุกในหมอหุง

ขาว จนระดับการสุกเปน 30% และ 90% จากนั้นนําขาวหุงสุก

มาทําใหเย็นทันที สะเด็ดน้ําใหแหง เกลี่ยใหเปนชั้นบางบนถาด 

ลดความช้ืนดวยการผึ่งลมเย็นเปนระยะเวลาประมาณ 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 จนขาวมีความช้ืน

สุดทายประมาณ 12-14% (wb) จากนั้นนําขาวมาตรวจสอบ

คุณภาพ ไดแก คุณภาพทางกายภาพ (สี ความหนาแนนรวม 

ความหนืดนํ้าแปง) คุณภาพการหุงตมและบริโภค (เวลาหุงสุก 

อัตราการดูดซับน้ําระหวางการหุงสุก ปริมาณของแข็งในน้ําหุงตม 

ความแข็งของขาวสุก) และปริมาณ RS และเปรียบเทียบคุณภาพ

กับขาวสารพันธุอะมโิลสสูง (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 
 

 

ความหนาแนนรวม (bulk density) หาปริมาตรขาว

ที่ทราบน้ําหนัก โดยใสขาวสลับกับเมล็ดแมงลักที่ทราบปริมาตรที่

แนนอน รายงานคาเปนน้ําหนักขาว/ปริมาตรขาว สวน ความ

หนืดน้ําแปง บดตัวอยางขาวและรอนผานตะแกรงขนาด 10 เมช 

กอนนํามาวิเคราะหความหนืดน้ําแปงดวยดวยเครื่อง 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 ตมในอางควบคุมอุณหภูมิท่ี 100 
oC ตามระยะเวลาหุงสุก ทําใหหลอดเย็นทันที รินน้ําออกจนหมด 

กอนชั่งน้ําหนักขาวหลังหุงสุก คํานวณน้ําหนักน้ําท่ีถูกดูดซับ 

รายงานคาเปน g water/g rice และปริมาณของแข็งในน้ําหุง

ตม โดยหุงสุกตัวอยางขาวในอางควบคุมอุณหภูมิท่ี 100 oC (ตาม

วิธีขางตน) และเทน้ําท่ีเหลือจากการหุงสุกปริมาณ 10 ml ลงใน

ถวยอะลูมิเนียม จากนั้นนําไปอบใหแหงในตูอบลมรอน 135 oC 

นาน 8 ชั่วโมง ชั่งน้ําหนักของแข็งท่ีเหลืออยู รายงานคาเปน g 

solids /100 g rice  สวนเนื้อสัมผัส วิเคราะห ความแข็งของ

ขาวสุก โดยนําตัวอยางขาว 10 g ใสในบิกเกอร เติมน้ํากลั่น 17.5 

ml ปดดวยอะลูมิเนียมฟอยล ใสในหมอหุงขาวท่ีมีน้ําภายในหมอ 

800 ml หุงขาวทนทานตอการยอยและขาวสารเปนระยะเวลา 

10 นาที และ 21 นาที อุนขาวในหมอหุงขาว 10 นาที ท้ิงไวให

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 พื้นท่ีตัดขวาง 1.55 cm3 และสูง 4.91 cm และกด

ดวยหัวกดเปนแทงสแตนเลสที่มีหัวทรงกลมเปนเสนผาศูนยกลาง 

12.4 mm ที่เคลื่อนที่ลงดวยความเร็ว 50 mm/min และหยุด

เหนือฐานรองทรงกระบอก 1 mm ความแข็งของขาวสุกคือ

คาแรงสูงสุดในขณะที่ขาวไหลลนข้ึนมา 

3. การวิเคราะหปริมาณแปงทนทานตอการยอย 

วิเคราะหปริมาณ RS โดยดัดแปลงจากวิธีของ Goni et 

al., 1997) ช่ังตัวอยางขาว 0.2 g (นํ้าหนักแหง) ใสในบีกเกอร 

ขนาด 50 ml เติมน้ํากลั่น ปริมาตร 20 ml ปรับ pH เปน 2.0 

ดวย 5 M HCl ผสมใหเขากันดวยแทงแมเหล็ก (magnetic bar) 

ทําการยอยโปรตีนในเมล็ดขาวดวยเอนไซมเพปซิน (pepsin 

enzyme) (EC3.1.23.1, Sigma Chemical, USA) (อัตราสวน

ระหวางเอนไซมตอสับสเตรทเปน 1:17 ละลายใน 0.01 M HCl 

ปริมาตร 0.2 ml) บมท่ี 37°C เปนเวลา 1 ชั่วโมง เมื่อครบเวลา

ตามกําหนด ปรับ pH เปน 7.0 ดวย 2 M NaOH ผสมใหเขากัน

ดวยแทงแมเหล็ก เปนเวลา 5 นาที เติมเอนไซมอัลฟาอะมิเลส 

(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 และเติมเอนไซมอะมิโลกลูโคซิเดส (amyloglu-

cosidase 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. การวิเคราะหผลทางสถิต ิ

 วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยคุณภาพขาวดวย 

One Way ANOVA และ Duncan’s New Multiple Range 

222 ***)100(100 baLWI 
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ผลการวิจัยและวิจารณ 

1. คุณภาพขาวทนทานตอการยอยเตรียมดวยการตมในน้ํา

เดอืด 

ขาวทนทานตอการยอยเตรียมจากขาวท่ีผานการตมใน

น้ําเดือด จนระดับการสุกเปน 30% และ 90% แลวนําไปเก็บ

รักษาที่อุณหภูมิ 4 oC เปนระยะเวลา 0, 3, 7, 14, และ 21 วัน 

จากนั้นนําไปทําแหง (50 oC) พบวาขาวที่เตรียมไดมีความ

หนาแนนรวม 0.74-0.82 g/cm3 ไมแตกตางจากขาวสาร (0.80 

g/cm3) และความหนาแนนรวมไมแตกตางตามระยะเวลาการ

เก็บรักษาที่อุณหภูมิแชเย็น (p≥0.05) (ตารางท่ี 1) กระบวนการ

ผลิตขาวทนทานตอการยอยคลายกับการผลิตขาวหุงสุกเร็ว โดย

ความหนาแนนรวมใกลเคียงกับขาวหุงสุกเร็วจากขาวขาวดอก

มะลิ 105 ที่ผลิตดวยวิธีใหความรอนกอน-แชน้ํา-หุงสุก-ทําแหง 

ซึ่งเทากับ 0.9 g/cm3 (กมลทิพย, 2532) อยางไรก็ตามสุภาภรณ 

(2545) รายงานความหนาแนนรวมของขาวหุงสุกเร็ว 0.51  

g/cm3 เมื่อใชวิธีหุงสุก-แชเยือกแข็ง-ทําแหงดวยไมโครเวฟ ท้ังนี้

ความหนาแนนรวมต่ําแสดงความสามารถในการดูดซับน้ํากลับ

ของขาวเมื่อนําขาวไปเติมน้ํารอนหรือหุงสุก สําหรับสี  ขาว

ทนทานตอการยอยมีดัชนีความขาว (WI) (60.56- 66.60) นอย

กวาขาวสาร (69.48) และการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิแชเย็น 21 วัน 

ทําให WI มีแนวโนมลดลง เมื่อเตรียมจากขาวท่ีผานการหุงสุก 

30%  การลดลงของ WI อาจเกิดเนื่องจากการเจลาติไนซทําให

เมล็ดขาวมีสีขาวทึบ และการทําใหแหงดวยลมรอนทําให

เกิดปฏิกิริยาเมลลารด (Maillard reaction) หรือปฏิกิริยาการ

เกิดสีน้ําตาลแบบไมเก่ียวของกับเอนไซม (Inprasit and 

Noomhorm, 2001) 

ขาวทนทานตอการยอยมีระยะเวลาหุงสุกประมาณ 5.0-

7.5 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 และปริมาณของแข็งในนํ้าหุงตมของ

ขาวทนทานตอการยอย (0.74-4.56 g/100g) ซึ่งสวนใหญมี

แนวโนมนอยกวาขาวสาร (1.93 g/100g ) โดยเพ่ิมมากขึ้นตาม

ระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิแชเย็น (p<0.05) สําหรับเนื้อ

สัมผัส ความแข็งขาวหุงสุกจากขาวทนทานตอการยอย (26.17-

48.76 N และ 25.62-33.27 N) มากกวาขาวสารหุงสุก (23.55 N) 

และไมพบผลของการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิแชเย็นกอนทําแหงตอ

ความแข็งขาวสุก (ตารางท่ี 1) ทั้งนี้ขาวทนทานตอการยอยเปน

ขาวท่ีเจลาติไนซเซชันบางสวนหรือเจลาติไนซเซชันอยางสมบูรณ

กอนจะทําแหง จึงทําใหคุณภาพการหุงตมของขาวทนทานตอการ

ยอยแตกตางจากขาวสาร โดยการทําแหงขาวหุงสุกอาจทําใหเกิด

โครงสรางแบบรูพรุน (Luh et al., 1980) เมื่อนําขาวทนทานตอ

การยอยมาหุงสุกอีกครั้ง นํ้าจึงแทรกผานเขาเมล็ดอยางรวดเร็ว

และงาย ทําใหระยะเวลาหุงสุกสั้นลงและการดูดซบัน้ําระหวางการ

หุงตมมากข้ึน สําหรับปริมาณของแข็งในน้ําหุงตมที่นอยกวา

ขาวสารอาจเนื่องมาจากอะมิโลสหรือสวนประกอบทางเคมีที่

ละลายน้ําสูญเสียปริมาณมากแลวในระหวางการหุงสุกดวยการตม

ในนํ้าเดือด อยางไรก็ตามความแข็งของขาวทนทานตอการยอยท่ี

นํามาหุงสุกอีกครั้งกลับมากกวาขาวสารหุงสุก ซึ่งแตกตางจากพร

ทิพยและคณะ (2551) ที่รายงานความแข็งของขาวหุงสุกเร็วที่

ผลิตดวยวิธีใชความรอนแหงลดลงหลังนํามาหุงสุกอีกครั้ง และ

นอยกวาความแข็งของขาวสารหุงสุก  ทั้ งนี้ อาจเนื่องจาก

กระบวนการผลิตที่แตกตางกัน 

ความหนืดน้ําแปงของขาวทนทานตอการยอย นอยกวา

ขาวสาร (ตารางท่ี 2) โดย peak viscosity และ final viscosity 

ของขาวทนทานตอการยอยทีผ่านการหุงสุก 30% และเก็บรักษาที่

อุณหภูมิแชเย็น 21 วัน ลดลง (p<0.05) ท้ังนี้ไมพบผลของ

ระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิแชเย็นตอคา breakdown, 

consistency และ setback (p0.05) ในภาพรวมขาวทนทาน

ตอการยอยท่ีผานการหุงสุก 30% และเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิแชเย็น

นานขึ้นกอนทําแหง จะมีความหนืดน้ําแปงลดลง ในขณะท่ีไมพบ

ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิแชเย็นอยางชัดเจน

สําหรับขาวทนทานตอการยอยท่ีผานการหุงสุก 90% 

กระบวนการผลิตขาวทนทานตอการยอย ไดแก การหุง

สุกดวยการตมในน้ําเดือด การเก็บและไมเก็บรักษาที่อุณหภูมิแช

เย็น และการทําแหง ซึ่งการเกิดเจลาติไนซเซชันบางสวนหรืออยาง

สมบูรณในข้ันตอนการหุงสุกทําใหการจัดเรียงโมเลกุลอยางเปน

ระเบียบในเม็ดแปงถูกรบกวนและโครงสรางผลึกถูกทําลายทําให
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ความหนืดของแปงขาวทนทานตอการยอยระหวางการใหความ

รอนซ้ําลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับขาวสาร ซึ่งสอดคลองกับการ

ลดลงของความหนืดนํ้าแปงของแปงท่ีผานการเจลาติไนซหรือผาน

การแปรรูป เชน การทําแหงแบบลูกกลิ้ง การทําแหงดวยลมรอน 

(Yadav et al., 2006) การหุงสุกดวยไอน้ํา (Siddiq et al., 

2013) และการหุงสุกดวยเอ็กซทรูเดอร (Menegassi et al., 

2011) นอกจากน้ีความหนืดน้ําแปงของขาวหุงสุกเร็วต่ํากวา

ขาวสารเชนเดียวกัน เนื่องจากสารประกอบเชิงซอนของแปงและลิ

ปดที่ เกิด ข้ึนระหวางกระบวนการผลิตขัดขวางการพองตัว 

(swelling) ของเม็ดแปง (Prasert and Suwannaporn, 2009) 

นอกจากนี้แปงที่ผานการเจลาติไนซ (pre-gelatinized flours) 

จากการใหความรอนจะแสดงคา Setback ต่ํากวาแปงดิบ (Yadav 

et al., 2006) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษานี้ หากพิจารณาความ

หนืดน้ําแปงขณะเย็นตัวลง (cold paste viscosity) ของแปงขาว

ทนทานตอการยอยคอนขางสูง ซึ่ ง เหมือนกับลักษณะการ

เปลี่ยนแปลงความหนืดนํ้าแปงของแปงที่ผานการเจลาติไนซซึ่ง

แสดงสมบัติการดูดซับน้ําอยางรวดเร็วและระยะเวลาหุงสุกสั้นของ

ผลิตภัณฑ (Prasert and Suwannaporn, 2009) 

ขาวท่ีผานการหุงสุก 30% และ 90% กอนทําแหง มี

ปริมาณ RS (5.61-7.08 g/100 g) ไมแตกตางกัน (p0.05) และ

เมื่อนําขาวท่ีผานการหุงสุก 30% และ 90% เก็บรักษาที่อุณหภูมิ

แชเย็น 21 วัน กอนทําแหง ทําใหขาวมีปริมาณ RS เพ่ิมมากขึ้น 

(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) 

การทําใหขาวหุงสุกเย็นลงหลังการเกิดเจลาติไนซและเก็บรักษาท่ี

อุณหภูมิแชเย็นจะทําใหเกิดรีโทรเกรเดชันหรือการคืนตัวของผลึก 

ทําใหแปงมีความตานทานตอเอนไซมมากขึ้น โดยอาจเปนการคืน

ตัวของผลึกอยางสมบูรณและสามารถยอนกลับไดของอะมิโล-

เพกตินและการคืนตัวของผลึกบางสวนที่ไมสามารถยอนกลับได

ของอะมิโลส  สําหรบัขาวทนทานตอการยอยที่ผานการหุงสุกและ

เก็บรักษาที่อุณหภูมิแชเย็นนานขึ้นกอนนําไปทําแหงจะมีปริมาณ 

RS เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการเกิดรีโทรเกรเดชันมากขึ้น ซึ่ง

สอดคลองกับรายงานวิจัยเก่ียวกับการเพ่ิมขึ้นของปริมาณ RS 

หรือการลดลงของดัชนีไกลซีมิคของขาวหุงสุกที่เย็นตัวลงหรือเก็บ

รักษาที่อุณหภูมิแชเย็น (Sagum and Arcot, 2000; Frei et al., 

2003)  

อยางไรก็ตามการเก็บรักษานานถึง 21 วัน กอนทําแหง

ทําใหปริมาณ RS เพ่ิมขึ้น (เฉพาะขาวทนทานตอการยอยที่ผาน

การหุงสุก 30%) ซึ่งแตกตางจากงานวิจัยของ Hsu et al. (2015) 

ที่พบการเพ่ิมขึ้นของปริมาณ RS ของขาวสายพันธุอินดิกาอะมิโลส

ต่ําและอะมิโลสสูงท่ีผานการหุงสุก เก็บรักษาอุณหภูมิแชเย็นเพียง 

1 วันกอนทําแหง อาจเนื่องมาจาก Hsu et al. (2015) ใชวิธีการ

หุงสุกแบบจํากัดน้ําทําใหเม็ดแปงไมบวมเต็มที่และโครงสราง

โมเลกุลสายยาวในขาวอะมิโลสสูงสงเสริมการเกิดผลึกแบบไม

สมบูรณแสดงใหเห็นจากการลดลงของปริมาณแปงยอยเร็วและ

เพิ่มข้ึนของปริมาณ RS นอกจากน้ีโครงสรางระดับโมเลกุลของ

ขาวอาจแตกตางกัน อะมิ โลเพคตินมีบทบาทหลักในการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางผลึกซึ่งมีความสัมพันธุกับความยาวของ

สายโซ หากขาวมีปริมาณอะมิโลสใกลเคียงกัน แตองคประกอบ

ยอยอะมิโลสและอะมิโลเพคตินมีความยาวสายโซตางกันจะให

ผลึกไมสมบูรณและการเปลี่ยนโครงสรางเปนผลึกตางกันระหวาง 

รีโทรเกรเดชัน สงผลใหปริมาณ RS เปลี่ยนแปลงตางกัน  

สําหรับระดับการหุงสุก ขาวทนทานตอการยอย ที่ผาน

การหุงสุก 30% กอนทําแหง จะมีปริมาณ RS มากกวาขาว

ทนทานตอการยอยที่ผานการหุงสุก 90% ซึ่งยืนยันวาระดับการ

เกิดเจลาติไนซเซชันจะมีผลตอคุณสมบัติการยอยของแปง โดย 

Chung et al. (2006) พบวาแปงดิบของขาวเหนียวจะมีปริมาณ 

RS มากที่สุด จากนั้นจะลดลงเมื่อผานการเจลาตไินซบางสวนและ

ลดลงเหลือนอยที่สุดเมื่อผานการเจลาติไนซอยางสมบูรณ 

เนื่องจากแปงที่ผานการเจลาติไนซอยางสมบูรณ เม็ดแปงที่พอง

ตัวโดยสวนใหญจะถูกทําลายดวยความรอนที่มากเกินพอและ 

แรงทางกลจากการเขยา ทําใหโครงสรางเปลี่ยนเปนอสัณฐาน 

ที่ตอเนื่อง (continuous amorphous structure)  

ซึ่งเอนไซมสามารถเขายอยไดงาย ในขณะท่ีแปงที่ผานการ 

เจลาติไนซบางสวน จะมีแปงท่ีทนทานตอเอนไซมเหลือในปริมาณ

ใกลเคียงกับแปงดิบ และยังมีแปงที่พองตัวบางสวนไมถูกทําลาย

อยางสมบูรณ เพราะไดรับความรอนและน้ําในปริมาณจํากัด จึง

ทําใหเอนไซมสามารถเขายอยไดยากกวาแปงท่ีผานการเจลาติ

ไนซอยางสมบูรณ  
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ตารางที่ 1 ความหนาแนนรวม, ดัชนีความขาวและคุณภาพการหุงตมของขาวทนทานตอการยอยที่เตรียมดวยการตมในนํ้าเดือด 

ระดับการสุก 

(%) 

เวลาเก็บ

รักษา (วัน) 

ความหนาแนน

รวม (g/cm3) 
ดัชนีความขาว 

เวลาหุงสุก 

(นาที) 

อัตราการดดูซับน้ํา

ระหวางการหุงสุก 

(g/g) 

ปริมาณของแข็ง

ในน้ําหุงตม 

(g/100g) 

ความแขง็ของ

ขาวสุก (N) 

30 0 0.800.03ab 66.600.70a 7.50.6 3.070.06b 0.740.08b 36.674.37bc 

3 0.740.02c 63.111.02b 7.50.0 3.490.06a 1.440.10b 48.769.03a 

7 0.760.02bc 64.960.55ab 6.00.8 2.930.31b 1.150.66b 32.233.61c 

14 0.770.02a-c 63.261.12b 6.00.8 2.510.06c 1.240.30b 44.513.65ab 

21 0.820.02a 64.640.72b 5.00.0 3.840.25a 4.560.58a 26.170.70c 

90 0 0.810.05a 62.970.81a 5.30.5 3.150.13a 0.890.11c 33.274.67a 

3 0.810.03a 63.270.34a 6.30.5 3.180.10a 0.750.06c 31.783.73a 

7 0.820.02a 60.561.65b 3.80.5 2.590.09a 0.990.15bc 25.621.84b 

14 0.780.02a 61.881.19ab 6.00.8 2.710.12a 1.330.19ab 29.583.81ab 

21 0.780.03a 63.380.14a 5.00.0 2.740.56a 1.660.29a 29.072.93ab 

Milled rice - 0.800.03 69.480.35 21.30.4 2.590.05 1.930.22 23.551.96 

สําหรับแตละระดับการสกุ คาเฉลี่ย±SD ทีม่ีตัวอกัษรตางกนัในแนวแถว หมายถึง แตกตางกันอยางมีนัยสาํคญัทางสถิต ิ(p<0.05) 
 

ตารางที่ 2 ความหนืดน้ําแปงของขาวทนทานตอการยอยท่ีเตรียมดวยการตมในน้ําเดือด 

ระดับการสุก (%) เวลาเก็บรักษา (วัน) 
ความหนืดน้ําแปงจาก Rapid Visco Analyzer* 

PV BD FV CS SB 

30 0 29.50.3b 0.10.0a 39.90.6b 10.50.9a 10.50.9a 

3 46.63.3a 0.00.2a 57.32.9a 10.80.1a 10.80.4a 

7 28.63.3b 0.20.4a 38.52.2bc 10.10.6a 9.91.1a 

14 23.30.7bc 0.30.1a 31.80.2cd 8.80.8a 8.50.8a 

21 16.80.0c 0.00.0a 27.50.0d 10.80.0a 10.80.0a 

90 0 32.30.4ab 0.10.0a 43.30.5a 11.10.1a 11.00.1a 

3 36.03.8a 0.20.2a 47.84.1a 12.00.5a 11.80.4a 

7 25.41.9b 0.30.4a 35.32.5a 10.21.0a 9.90.6a 

14 30.81.2ab 0.20.1a 43.91.3a 13.40.2a 13.20.1a 

21 24.43.8b 0.80.6a 36.36.1a 12.61.7a 11.92.3a 

Milled rice - 171.96.3 57.35.5 289.28.4 174.69.2 117.314.7 
*PV = peak viscosity, BD = (PV-minimum viscosity), FV = final viscosity, CS = consistency (FV-minimum viscosity), SB setback (FV-PV) 

สําหรับแตละระดับการสกุ คาเฉลี่ย±SD ทีม่ีตัวอกัษรตางกนัในแนวแถว หมายถึง แตกตางกันอยางมีนัยสาํคญัทางสถิต ิ(p<0.05)  
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รูปที่ 1 ปริมาณแปงทนทานตอการยอยของขาวทนทานตอการยอยที่เตรียมดวยการตมในนํ้าเดือด 

สําหรับแตละระดับการสุก คาเฉลี่ย±SD ที่มีตัวอักษรตัวเล็กตางกัน หมายถึง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

และสําหรับแตละเวลาเก็บรักษา คาเฉลี่ย±SD ท่ีมีตัวอักษรตัวใหญตางกัน หมายถึง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

(p<0.05) 
 

2. คุณภาพขาวทนทานตอการยอยเตรียมโดยการหุงสุกดวย

หมอหุงขาว 

ขาวทนทานตอการยอยเตรียมโดยการหุงสุกดวยหมอ

หุงขาวมีความหนาแนนรวม 0.76-0.84 g/cm3 ไมแตกตางจาก

ขาวสาร (0.80 g/cm3) และความหนาแนนรวมไมแตกตางกัน

ตามระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิแชเย็น (p≥0.05) สําหรับ

ดัชนีความขาวของขาวทนทานตอการยอยใกลเคียงกับขาวสาร 

และขาวทนทานตอการยอยที่เตรียมจากขาวหุงสุก 30% จะมี

ดัชนีความขาวลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิแช

เย็นกอนทําแหง ในขณะที่เตรียมจากขาวหุงสุก 90% จะมีคาดัชนี

ความขาวเพิ่มขึ้น (p<0.05) (ตารางท่ี 3) ทั้งนี้ขาวทนทานตอการ

ยอยเตรียมดวยการหุงสุกดวยหมอหุงขาวมีคาสีแตกตางจากขาว

ทนทานตอการยอยจากวิธีตมในน้ําเดือด อาจเน่ืองมาจากวิธีการ

ใหความรอน ระดับอุณหภูมิ และระยะเวลาที่ขาวสมัผสัความรอน

แตกตางกัน  

ขาวทนทานตอการยอยเตรียมดวยการหุงสุกดวยหมอ

หุงขาวมีระยะเวลาหุงสุกประมาณ 8.1-11.5 นาที ตามลําดับ ซึ่ง

ลดลงจากระยะเวลาหุงสุกของขาวสาร (21.3 นาที) ประมาณ 2-3 

เทา และเมื่อเปรียบเทียบระดับการหุงสุกพบวาขาวทนทานตอการ

ยอยท่ีผานการหุงสุก 30% และ 90% จะมีระยะเวลาหุงสุก

ใกลเคียงกัน (9.8-11.3 นาที และ 8.1-11.5 นาที ตามลําดับ) การ

ดูดซับนํ้าระหวางการหุงตมของขาวทนทานตอการยอย (2.82-

3.28 g/g) มีแนวโนมมากกวาขาวสาร (2.59 g/g) ในขณะท่ี

ปริมาณของแข็งในนํ้าหุงตมอยูในชวง 1.54-3.64 g/100g ซึ่งโดย

สวนใหญใกลเคียงกับปริมาณของแข็งในน้ําหุงตมของขาวสาร 

(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)  

หากเปรียบเทียบระหวางวิธีการหุงตม ขาวทนทานตอ

การยอยเตรียมดวยการหุงสุกดวยหมอหุงขาวมีระยะเวลาหุงสุก

นานกวาการตมในนํ้าเดือด อาจเนื่องมาจากการหุงสุกดวยหมอหุง

ขาวเปนการหุงสุกปริมาณน้ําจํากัดและความรอนที่ใชไมมาก 

ภายหลังการหุงสุกจึงอาจมีแปงที่ยังไมเจลาติไนซเหลืออยู และ

อาจไมมีการชะอะมิโลสหรือสวนประกอบทางเคมีที่ละลายน้ํา

ออกมามาก ทําใหเมื่อใหความรอนอีกครั้งจึงมีปริมาณของแข็งใน

น้ําหุงตมใกลเคียงกับขาวสาร 
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ความหนืดน้ําแปงของขาวทนทานตอการยอยเตรียม

ดวยการหุงสุกดวยหมอหุงขาวมีคานอยกวาขาวสาร เชนเดียวกับ

ขาวทนทานตอการยอยเตรียมดวยการตมในน้ําเดือด โดย peak 

viscosity และ final viscosity ของขาวทนทานตอการยอยท่ีผาน

การหุงสุก 30% ลดลง (p<0.05) ในขณะที่ขาวที่ผานการหุงสุก 

90% มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิแชเย็นกอนทําแหง 

แตไมพบผลของระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิแชเย็นตอคา 

breakdown และ consistency ของขาวทนทานตอการยอยที่

ผานการหุงสุก 30% และคา breakdown ของขาวทนทานตอการ

ยอยที่ผานการหุงสุก 90% (p0.05) แตพบแนวโนมการลดลง

กอนเพ่ิมขึ้นของ คา breakdown ของขาวทนทานตอการยอยท่ี

ผานการหุงสุก 90% สวน setback พบแนวโนมการเพ่ิมขึ้นเฉพาะ

ในขาวทนทานตอการยอยที่ผานการหุงสุก 90% เทาน้ัน 

(p<0.05) (ตารางท่ี 4) ในภาพรวมการเปลี่ยนแปลงความหนืด

คลายกับแปงขาวสารโดยแปงขาวทนทานตอการยอยท่ีผานการหุง

สุก 30% มีความหนืดนํ้าแปงสูงกวาแปงขาวทนทานตอการยอยที่

ผานการหุงสุก 90% และมีแนวโนมลดลงตามระยะเวลาแชเย็น 

ในขณะที่ความหนืดน้ําแปงของแปงขาวทนทานตอการยอยท่ีผาน

การหุงสุก 90% กลับมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

การหุงสุกดวยหมอหุงขาวเปนการหุงสุกปริมาณน้ํา

จํากัดและความรอนที่ใชไมสูงมาก ภายหลังการหุงสุกจึงอาจมีแปง

ที่ยังไมเจลาติไนซเหลืออยู โดยเฉพาะขาวทนทานตอการยอยท่ี

ผานการหุงสุก 30% จึงยังคงลักษณะการเปลี่ยนแปลงความหนืด

น้ําแปงคลายกับขาวสาร แตแปงขาวทนทานตอการยอยท่ีผานการ

หุ งสุก  90% การ เ กิด เจลาติ ไนซ เ ซ ชันทํ าให ลั กษณะการ

เปลี่ยนแปลงความหนืดน้ําแปงคลายกับขาวทนทานตอการยอย

เตรียมดวยการตมในน้ําเดือด ซึ่งเหมือนแปงผานการแปรรูป 

(processed flour) หรือแปงท่ีผานการเจลาติไนซ (Yadav et 

al., 2006; Menegassi et al., 2011) และแมวาลักษณะการ

เปลี่ยนแปลงความหนืดนํ้าแปงของขาวทนทานตอการยอยท่ีผาน

การหุงสุก 30% จะคลายกับขาวสาร แตปรากฏคาความหนืดต่ํา

กวาขาวสาร เนื่องจากสารประกอบเชิงซอนของแปงและลิปดที่

เกิดขึ้นระหวางกระบวนการผลิตขัดขวางการพองตัว (swelling) 

ของเม็ดแปง (Prasert and Suwannaporn, 2009)  

ผลของระดับการหุงสุกเห็นไดคอนขางชัดเจนในขาว

ทนทานตอการยอยเตรียมดวยการหุงสุกดวยหมอหุงขาว โดยท่ี

ระดับเจลาติไนซต่ํากวา แปงขาวจะมี breakdown มากกวาซึ่ง

แสดงวานาจะพองตัวไดมากกวา เชนเดียวกับคา setback ซึ่งมี

แนวโนมมากกวา แตยังคงต่ํากวาขาวสารมาก ซึ่งสอดคลองกับ 

Yadav et al. (2006) 

ขาวท่ีผานการหุงสุกดวยหมอหุงขาว 30% และ 90% 

กอนทําแหง มีปริมาณ RS (4.23-7.28 g/100g) ไมแตกตางกัน 

(p0.05) และเมื่อนําขาวที่ผานการหุงสุก 30% เก็บรักษาที่

อุณหภูมิแชเย็น 21 วัน กอนทําแหง ทําใหขาวมีปริมาณ RS เพิ่ม

มากขึ้น (p<0.05) เปน 21.67 g/100 g อยางไรก็ตาม ไมพบการ

เปลี่ยนแปลงปริมาณ RS ของขาวท่ีผานการหุงสุก 90% เมื่อเก็บ

รักษาที่อุณหภูมิแชเย็น (9.62 g/100 g) (p0.05) (รูปท่ี 2) โดย

ขาวทนทานตอการยอยที่ผานการหุงสุก 30% เก็บรักษาที่

อุณหภูมิแชเย็น 21 วัน กอนทําแหง มีปริมาณ RS มากกวา

ขาวสาร (15.40 g/100 g) 

การทําใหขาวหุงสุกเย็นลงหลังการเกิดเจลาติไนซเซชัน

และเก็บรักษาที่อุณหภูมิแชเย็นจะทําใหเกิดรีโทรเกรเดชัน ทําให

ปริมาณ RS ของขาวทนทานตอการยอยเตรียมดวยการหุงสุกดวย

หมอหุงขาวเพ่ิมข้ึนเชนเดียวกับขาวทนทานตอการยอยเตรียม

ดวยการตมในนํ้าเดือด  (Sagum and Arcot, 2000; Frei et al., 

2003) และหากพิจารณาระดับการหุงสุก พบวาขาวทนทานตอ

การยอยที่ผานการหุงสุก 30% และเก็บรักษาที่อุณหภูมิแชเย็น 

21 วัน กอนทําแหง จะมีปริมาณ RS เพ่ิมมากกวาขาวทนทานตอ

การยอยท่ีผานการหุงสุก 90% เน่ืองจากระดับการเกิดเจลาติไนซ

เซชันจะมีผลตอคุณสมบัติการยอยของแปง (Chung et al., 

2006) อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาวิธีการหุงสุก ปริมาณ RS ของ

ขาวทนทานตอการยอยเตรียมดวยการหุงสุกดวยหมอหุงขาว

ใกลเคียงกับขาวทนทานตอการยอยเตรียมดวยการตมในน้ําเดือด 

ซึ่งแตกตางจากการหุงสุกภายใตความดันดวยหมออัดความดันที่

ทําใหแปงถูกยอยมากกวา และปริมาณ RS นอยกวาการตมในน้ํา

เดือด (Sagum and Arcot, 2000; Eyaru et al., 2009) 
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ตารางที่ 3 ความหนาแนนรวม, ดัชนีความขาวและคณุภาพการหุงตมของขาวทนทานตอการยอยท่ีเตรียมโดยการหุงสุกดวยหมอหุงขาว 

ระดับการสุก 

(%) 

เวลาเก็บ

รักษา (วัน) 

ความหนาแนน

รวม (g/cm3) 
ดัชนีความขาว 

เวลาหุงสุก 

(นาที) 

อัตราการดดูซับน้ํา

ระหวางการหุงสุก 

(g/g) 

ปริมาณของแข็ง

ในน้ําหุงตม 

(g/100g) 

ความแขง็ของ

ขาวสุก (N) 

30 0 0.810.05a 71.350.27a 11.10.3 3.070.12a 2.170.05b 38.856.71ab 

3 0.830.02a 71.280.69a 9.81.0 3.280.22a 2.190.34b 40.297.15a 

7 0.780.02a 69.720.69b 11.30.5 2.930.47a 1.580.43b 36.334.88ab 

14 0.810.03a 69.280.64b 10.00.0 2.870.28a 1.540.25b 35.915.59ab 

21 0.840.03a 67.680.33c 10.80.5 2.830.23a 3.640.60a 29.613.09b 

90 0 0.770.02a 65.730.31b 11.50.6 3.130.09a 1.930.28a 35.412.28ab 

3 0.760.04a 65.720.72b 9.90.3 3.100.36a 2.300.62a 34.854.7b 

7 0.810.03a 65.190.64b 9.60.5 3.060.31a 1.910.51a 31.644.9b 

14 0.760.02a 63.800.71c 8.10.6 2.820.21a 1.660.68a 20.602.11c 

21 0.800.04a 68.260.59a 11.50.6 3.190.31a 2.060.31a 41.573.14a 

Milled rice - 0.800.03 69.480.35 21.30.4 2.590.05 1.930.22 23.551.96 

สําหรับแตละระดับการสกุ คาเฉลี่ย±SD ทีม่ีตัวอกัษรตางกนัในแนวแถว หมายถึง แตกตางกันอยางมีนัยสาํคญัทางสถิต ิ(p<0.05) 
 

ตารางที่ 4 ความหนืดน้ําแปงของขาวทนทานตอการยอยท่ีเตรียมโดยการหุงสุกดวยหมอหุงขาว 

ระดับการสุก (%) เวลาเก็บรักษา (วัน) 
ความหนืดน้ําแปงจาก Rapid Visco Analyzer* 

PV BD FV CS SB 

30 0 105.0 15.9a 28.17.4a 142.822.9a 66.014.3a 37.87.0a 

3 76.16.2ab 9.10.7a 111.59.0ab 44.52.1a 35.42.8a 

7 75.827.0ab 18.710.4a 107.136.2ab 50.019.5a 31.39.1a 

14 63.78.3ab 12.27.1a 97.27.4ab 45.66.2a 33.50.9a 

21 38.54.7b 3.10.8a 58.14.3b 22.80.4a 19.60.4a 

90 0 45.52.7b 5.33.3a 63.84.0b 23.64.6ab 18.31.3b 

3 41.92.0b 5.20.8a 57.42.2b 20.70.9ab 15.50.2b 

7 47.54.2b 4.12.7a 62.73.0b 19.31.5b 15.21.2b 

14 7.10.7c 0.60.2a 14.01.3c 7.50.8c 6.90.6c 

21 62.00.1a 2.20.8a 90.83.2a 31.03.9a 28.83.1a 

Milled rice - 171.96.3 57.35.5 289.28.4 174.69.2 117.314.7 
*PV = peak viscosity, BD = (PV-minimum viscosity), FV = final viscosity, CS = consistency (FV-minimum viscosity), SB setback (FV-PV) 

สําหรับแตละระดับการสกุ คาเฉลี่ย±SD ทีม่ีตัวอกัษรตางกนัในแนวแถว หมายถึง แตกตางกันอยางมีนัยสาํคญัทางสถิต ิ(p<0.05) 
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รูปที่ 2 ปริมาณแปงทนทานตอการยอยของขาวทนทานตอการยอยที่เตรียมโดยการหุงสุกดวยหมอหุงขาว 

สําหรับแตละระดับการสุก คาเฉลี่ย±SD ที่มีตัวอักษรตัวเล็กตางกัน หมายถึง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p<0.05) และสําหรับแตละเวลาเก็บรักษา คาเฉลี่ย±SD ที่มีตัวอักษรตัวใหญตางกนั หมายถึง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิต ิ(p<0.05) 
 

สรุปผลการวิจัย 

ขาวทนทานตอการยอยเตรียมดวยการตมในน้ําเดือด

และการหุงสุกดวยหมอหุงขาวมีความหนาแนนรวมไมแตกตาง

จากขาวสาร ดัชนีความขาวมีแนวโนมนอยกวาขาวสาร สวน

ระยะเวลาหุงสุกลดลงประมาณ 2-4 เทา  การดูดซับน้ําระหวาง

การหุงตมและความแข็งของขาวสุกมากกวาขาวสาร ในขณะที่

ความหนืดน้ําแปงนอยกวาขาวสาร โดยมีการเปลี่ยนแปลงความ

หนืดคลายแปงที่ผานเจลาติไนซ ยกเวนขาวทนทานตอการยอยท่ี

ผานการหุงสุกดวยหมอหุงขาวที่ระดับ 30% ที่ยังคงลักษณะการ

เปลี่ยนแปลงความหนืดคลายขาวสาร ทั้งนี้การเก็บรักษาที่

อุณหภูมิแชเย็นไมมีผลตอ setback ของขาวทนทานตอการยอย

เตรียมดวยการตมในน้ําเดือด แตคา setback จะเพิ่มขึ้นในขาวที่

ผานการหุงดวยหมอหุงขาว 90% กอนทําแหง กระบวนการหุงสุก

และทําแหงทําใหปริมาณ RS ลดลงเหลือ 5.61-7.08 g/100g 

เมื่อเปรียบเทียบกับขาวสาร (15.40 g/100g) แตหากนําขาวหุง

สุกมาเก็บรักษาที่อุณหภูมิแชเย็นเปนระยะเวลา 21 วันกอนทํา

แหง จะทําใหปริมาณ RS ของขาวทนทานตอการยอยเตรียมดวย

การตมในนํ้าเดือดและการหุงสุกดวยหมอหุงขาวเพิ่มขึ้นเปน 

21.32 และ 21.67 g/100 g ตามลําดับ ทั้งน้ีการใชขาวที่ผานการ

หุงสุก 30% จะใหปริมาณ RS มากกวาขาวที่ผานการหุงสุก 90% 

ดังนั้นขาวทนทานตอการยอยที่เตรียมดวยการตมในน้ําเดือดและ

การหุงสุกดวยหมอหุงขาวเ ก็บรักษาที่ อุณหภูมิแช เย็นเปน

ระยะเวลา 21 วันกอนทําแหง จะมีคุณภาพทางกายภาพ คุณภาพ

การหุงตมและคุณภาพการบริโภคไมแตกตางจากขาวสารปกติ 

แตมีปริมาณ RS เพิ่มขึ้น 
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