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บทคัดยอ  
  ขาวแตละสายพันธุมีลักษณะเนื้อสัมผัสดานความแข็งแตกตาง
กัน  การนําขาวที่มีความแข็งมาแชนํ้ากอนหุงเปนวิธีการหนึ่งในการ
เตรียมขาวเพื่อทําใหไดขาวสุกมีความนุมข้ึน  ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึง
สนใจศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการแชขาวในน้ํากอนหุง  เพื่อใหได
ขาวสุกที่มีความนุม  โดยการใชขาว 3 ชนิด  คือ ขาวกลองหอมนิล 
ขาวปทุมธานีและขาวผสมระหวางขาวกลองหอมนิลและขาว
ปทุมธานี (อัตราสวนผสมขาวกลอง : ขาวขาวปทุมธานี 3:7) แชนํ้าที่
อุณหภูมิหองและอุณหภูมิ 60 และ 120 นาที เปรียบเทียบคุณภาพ
ขาวสุกทั่ไดจากขาวแตละชนิดั้ผานการแชนํ้าและไมผานการแชนํ้า  
ผลการทดลองพบวา  ขาวกลองหอมนิล  แชนํ้าเปนเวลา  60 นาที 
(ทั้งสองอุณหภูมิ ไดขาวสุกมีคาความแข็งประมาณ 18 Kgf  ซ่ึงนอย
กวาความแข็งของขาวที่ไมผานการแชนํ้า (คาความแข็งประมาณ  25 
Kgf) ผลคะแนนเฉลี่ยความชอบดานความนุมและดานการยอมรับ
รวมของขาวสุกจากขาวที่ผานการแชนํ้ามีคามากกวา 5  ซ่ึงสูงกวา
คะแนนของขาวสุกที่มาจากขาวที่ไมผานการแชนํ้า (คะแนนนอยกวา 
5) สวนขาวขาวปทุมธานีขาวที่ผานการแชและไมแชไดขาวสุกที่มี
ความแข็งไมแตกตางกันคือมีคาประมาณ 10-12 Kgf  และมีคา
คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางประสาทสัมผัสดานความนุมและการ
ยอมรับรวมไมแตกตางกันดวย คือมีคะแนนมากกวา 5  ขาวผสม
ระหวางขาวกลองหอมนิลและขาวขาวปทุมธานี  มีคาความแข็งของ
เมล็ดขาวสุกของขาวผสมมีคาประมาณ 7-9 Kgf ดังน้ันการแชนํ้า
กอนหุงเปนวิธีการที่เหมาะสมกับขาวกลองหรือขาวที่มีความแข็งและ
ขาวกลองที่ศึกษาครั้งน้ีควรแชนํ้าเปนเวลาอยางนอย  60 นาที 
 
คําสําคัญ:  (Keyword)   คุณภาพการหุงขาวสุก การแชขาว ขาวสุก 
 

1. บทนํา  
           ขาวเปนอาหารหลักของประชากรมากกวาครึ่ ง โลก 
โดยเฉพาะในทวีปเอเชีย บริเวณตะวันออกตะวันออกเฉียงใต และ
เอเชียใต มีการปลูกขาวและบริโภคขาวมากถึงรอยละ 90 ของขาวที่
ผลิตได (อรอนงค นัยวิกุล, 2547 ) ขาวที่ปลูกในประเทศไทยมี
หลากหลายสายพันธุ แตละสายพันธุมีปริมาณอะไมเลสที่แตกตาง
กัน   ซ่ึงมีผลใหเน้ือสัมผัสและลักษณะปรากฏของขาวหุงสุกแตกตาง
กัน  นอกจากนี้กรรมวิธีการหุงขาวและการเตรียมขาวกอนหุงก็เปน
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอคุณภาพของการหุงสุกของขาวดวย ทั้งน้ีมี
ผูรายงานวาการเพิ่มปริมาณความชื้นในขาว โดยการแชนํ้าหรือพน
นํ้าใหเมล็ดขาวมีปริมาณความชื้นในระดับที่ตองการ จากนั้นจะให
ความรอนแกเมล็ดขาว เพื่อใหเม็ดแปงเกิดการเจลาทิไนเซชันอยาง
สมบูรณ จะเพ่ิมความนุมของขาวสุก  (สุธยา  พิมพพิไล,2549)    

วราพร   ลักษณลมาย,(2552)   กลาววา  การหุงขาวกลองตองใช
เวลาถึง 30 นาที และหากตองการใหนุมก็ตองแชนํ้าไว 1 คืน  
 เน่ืองจากขางกลองมีเยื่อสีนํ้าตาลที่หอหุมเมล็ดขาว ซ่ึง
ขัดขวางการดูดซึมนํ้าเขาไปในเมล็ด และไดศึกษาการหุงขาวสุก 3 
รูปแบบคือ น่ึงแบบไมเติมนํ้าในขาว (น่ึงแหง), น่ึงแบบเติมนํ้าในขาว 
(น่ึงเปยก) และวิธีตมในนํ้าเดือดจนขาวสุก พบวา วิธีดีที่สุดคือ น่ึง
เปยก ซ่ึงทําใหขาวมีความชื้นเหมาะสมที่รอยละ 60-70  ดังน้ันผูวิจัย
จึงสนใจศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการแชขาวกอนหุงและระยะเวลา
ที่ใชในการหุงขาวตอคุณภาพของขาวสุก 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ    
    

  วัสดุ   
   ขาวกลองหอมนิล  จาก จ .ยโสธร  และขาวปทุมธานี 
(ขาวสารขาว)  จากตลาด  
   อุปกรณ 

หมอหุงขาวไฟฟา เครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัส (Texture  
Analyzer)  ยี่หอ Stable Micro  System  รุน TA-XT2i  ประเทศ
อังกฤษ หัววัดขนาด 35 mm. 
 
   วิธีการ 
   นําขาวสาร 3 ชนิด คือ ขาวกลองหอมนิล ขาวปทุมธานี และ
ขาวผสมระหวางขาวกลองหอมนิลและขาวขาวปทุมธานี (ขาวกลอง
หอมนิล 30%) มาแชนํ้าที่อุณหภูมิของนํ้าสองระดับ เวลาตางๆ กัน 
ดังน้ี  
  ขาวกลองหอมนิล แชนํ้าที่อุณหภูมิหองและอุณหภูมิ 60oC  
เปนเวลา 30 นาที  60 นาที และ 120 นาที แลวนํามาหุงดวยหมอหุง
ขาวไฟฟา อัตราสวนขาวตอนํ้า 1:2 และ 1:2.5  
  ขาวปทุมธานี  แชนํ้าที่อุณหภูมิหองและอุณหภูมิ 60oC  
เปนเวลา 15 นาที และ 30 นาที  แลวนํามาหุงดวยหมอหุงขาวไฟฟา 
อัตราสวนขาวตอนํ้า 1:5  
 ขาวผสม  แชนํ้าที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 60 นาที และ 120 
นาที  แลวนํามาหุงดวยหมอหุงขาวไฟฟา อัตราสวนขาวตอนํ้า 1:2 
และ 1:2.5 
 จากนั้นนําขาวสุกแตละตัวอยางมาวัดลักษณะเนื้อสัมผัสดวย
เครื่อง Texture Analyzer  และทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส   
ดานความนุม กลิ่น สี  การเกาะตัวกันของเมล็ดขาว และการยอมรับ
รวม ดวยวิธีการใหคะแนนแบบ  9  ระดับ  ( 9 – point  hedonit  
scale  คะแนน 1 = ไมชอบมากที่สุด และ 9 = ชอบมากที่สุด)  ใชผู



   
  
ทดสอบชิม 20 คน คัดเลือกชุดการทดสองที่มีคะแนนเฉลี่ยความชอบ
ดานความนุมและชุดการทดลองที่เหมาะสม 

3. ผลการทดลอง (และอภิปรายผล)  
     ผลการศึกษาอุณหภูมิและเวลาการแชขาวชนิดตางๆ ไดผล
ดังน้ี 
   ขาวกลองหอมนิล 
  จากตารางที่ 1 พบวา  ขาวกลองหอมนิลแชนํ้าที่อุณหภูมิหอง
เปนเวลา 60 นาที  ทําใหไดขาวสุกที่มีคาความแข็งของเมล็ดขาว
ประมาณ 18 Kgf  ซ่ึงนอยกวาคาความแข็งของขาวที่ไมผานการแช  
และที่ผานการแช 30  นาที  ( คาความแข็งประมาณ  25  Kgf ) สวน
ปริมาณผลผลิตของขาวสุกที่ผานการแช  60  นาที  ประมาณ  235 
%  ซ่ึงสูงกวา ขาวที่ไมผานการแช  และที่ผานการแช  30  นาที  
ขณะที่การแชขาวดวยนํ้าที่มีอุณหภูมิ 600Cพบวาเวลาการแชไมมีผล
ตอคาความแข็งของเมล็ดขาวสุก   
 นอกจากนี้  ตารางที่ 2  ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของ
ขาวสุกที่ผานและไมผานการแชพบวา คะแนนเฉลี่ยของความชอบ
ดานความนุมของขาวสุกที่ไดมาจากขาวที่ผานการแช 60 นาที ทีคา
สูงกวาการแชที่เวลา 30 นาที และที่ไมผานการไมแชทั้งสองอุณหภูมิ
นํ้าโดยที่การแช 60 นาทีมีคะแนนประมาณ 7 (ชอบปานกลาง)  สวน
คะแนนเฉลี่ยการยอมรับรวมของชุดการทดลองที่มีการแชดวย
อุณหภูมิ 600C เปนเวลา  60 นาที  มีคะแนนสูงกวาทุกชุดการ
ทดลอง (7.3 ±1.34)  ดังน้ันเห็นไดวาการแชขาวกลองหอมนิลเปน
เวลา 60 นาที ทั้งอุณหภูมินํ้าปกติและอุณหภูมิ 600C ชวยใหขาวสุก
มีความนุมมากกวาการไมแชขาวกอนหุง  ซ่ึงสอดคลองกับรายงาน
ของ วราพร   ลักษณลมาย,(2552) ที่รายงานวาการแชขาวในน้ําทํา
ใหขาวกลองสุกมีความนุม  เน่ืองจากเมล็ดขาวกลองมีเยื่อหุมเมล็ด
ซ่ึงขัดขวางการซึมของนํ้า  ดังน้ันการแชนํ้าจึงทําใหสามารถซึมผาน
ไปในเมล็ดได 
 

ตารางที่ 1 คาความแข็งของขาวกลองหอมนิล  ที่แชดวยอุณหภูมิ
และเวลาที่แตกตางกัน 
ชนิดของ
ขาว 

อุ ณ ห ภู มิ  
(oC) 

เวลาแช ค า คว ามแข็ ง
(Kgf) 

ปริมาณ 
ผ ล ผ ลิ ต 
(%) 

หอมนิล อุณหภูมิหอง ไมแช 25.13±1.29 208.15 

  30 นาที 25.10±2.21 209.97 

  60 นาที 18.04±2.25 235.26 

 60 30 นาที 23.32±2.54 201.19 

  60 นาที 22.52±1.57 223.41 
*
คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของขาวกลองหอมนิล 
ที่แชดวยอุณหภูมิและเวลาที่แตกตางกัน 

คุณลักษณะประสาทสัมผัส   
อุณหภูมิ  
(oC) 

  
เ ว ล า
แ ช 
(นาที) 

ความนุม สี กลิ่น การเกาะ
กั น ข อ ง
เมล็ด 

ก า ร
ยอมรับ 

ไมแช 3.42±1.61 4.9±1.1 7.6±1.73 3.9±1.65 4.6±1.2 
30  5.05±1.65 6.3±1.17 7.9±1.5 6.4±1.6 5.9±1.02 

อุณหภูมิ 
หอง  
 

60  7.00±1.33 6.8±1.1 8.0±1.5 6.4±1.31 6.9±1.6 

30 5.84±1.21 5.9±1.0 7.9±0.51 6.5±2.4 6.2±1.5 60  
  60 6.90±1.24 6.6±0.82 8.0±1.02 7.5±1.8 7.3±1.34 
*คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  คะแนน 1 = ไมชอบมากที่สุด และ 9 = ชอบมากที่สุด  

 
   ขาวขาวปทุมธานี 
  ผลการวัดคาความแข็งของเมล็ดขาวสุก  จากขาวขาวปทุมธานี  
แสดงดังตารางที่ 3 พบวา ขาวสุกทุกชุดการทดลองมีคาความแข็ง
ใกลเคียงกัน  โดยมีคาความแข็งประมาณ 10-12 Kgf  สวนปริมาณ
ผลผลิตของขาวสุกทุกชุดการทดลองใกลเคียงกันเชนกัน  นอกจากนี้
ผลการทดลองทางประสาทสัมผัส ทั้งดานความนุม การเกาะกันของ
เมล็ด และการยอมรับรวม  ของขาวสุกที่ไดมาจากขาวที่ผานการแช
เวลาตางๆ และที่ไมผานการแชไมแตกตางกัน (ตารางที่ 4) ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากขาวขาวปทุมธานีมีลักษณะเนื้อสัมผัสของเมล็ดที่
สามารถซึมซับนํ้าไดดี  จึงไมจําเปนตองแชกอนหุง  
 
ตารางที่ 3 คาความแข็งของขาวกลองหอมนิล  ที่แชดวยอุณหภูมิ
และเวลาที่แตกตางกัน 
ชนิดของ
ขาว 

อุณหภู มิ  
(oC) 

เวลาแช คาความแข็ ง 
(Kgf) 

ปริมาณ 
ผลผลิต (%) 

 อุณหภูมิ ไมแช 12.32±0.48 246.963 
ปทุมธานี หอง 15 นาที 10.99±0.72 260.09 
  30 นาที 9.98±0.55 282.82 

 60 15 นาที 10.80±0.64 267.01 

   30 นาที 10.57±0.14 246.8 
*คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของขาวปทุมธานี ที่แช
ดวยอุณหภูมิและเวลาที่แตกตางกัน 

คุณลักษณะประสาทสัมผัส  
อุณหภูมิ 
(oC) 

 
เวลาแช 
(นาที) 

ความนุม กล่ิน การ เกาะ
กั น ข อ ง
เมล็ด 

ก า ร
ยอมรับ 

ไมแช 6.33±0.97 5.6±1.31 6.4±1.31 5.9±1.2 

15  8.07±1.03 5.3±1.77 5.8±1.88 5.7±1.86 

อุ ณ ห ภู ม ิ
หอง 

30  7.67±1.95 4.2±1.75 7.0±1.29 6.7±1.34 

15  6.73±0.70 7.0±1.71 7.6±1.46 6.9±0.44  60 
 30  7.26±0.70 6.1±1.88 7.4±1.23 7.1±1.02 
*คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  คะแนน 1 = ไมชอบมากที่สุด และ 9 = ชอบมากที่สุด  
 
 



   
  
ขาวผสมระหวางขาวกลองหอมนิลและขาวขาวปทุมธานี   
        จากตารางที่ 5  เห็นไดวาขาวผสมอัตราสวนขาวกลองหอมนิล 
: ขาวขาวปทุมธานี  3:7  ที่ผานการแชนํ้า และทั้งที่อัตราสวนนํ้าที่ใช
หุง : ขาวสาร 1:2 และ 1:2.5  มีคาความแข็งประมาณ  7- 9 Kgf  
ปริมาณผลผลิต (290%)  และคาคะแนนเฉลี่ยความชอบทุก
คุณลักษณะไมแตกตางกัน ยกเวนคะแนนความชอบดานสี  ความนุม
และความชอบรวมของชุดการทดลองที่ผานการแชทุกชวงเวลามี
คะแนนสูงกวาชุดการทดลองที่ไมผานการแช (ตารางที่ 6)   โดยมีคา
ความแข็งประมาณ 290 Kgf  มีปริมาณผลผลิตประมาณ  290%  
และคะแนนความชอบ ซ่ึงอยูในระดับชอบเล็กนอยถึงชอบมาก ทั้งน้ี
อาจเนื่องจากขาวกลองหอมนิลชวยสงเสริมดานสีและกลิ่นใหกับขาว
ขาวปทุมธานีและขาวขาวปทุมธานีชวยกลบเกลื่อนความแข็งของ 
ขาวกลองหอมนิล 
 
ตารางที่ 5 คาความแข็งของขาวผสมที่แชดวยอุณหภูมิและเวลาที่
แตกตางกัน 
ชนิดของ
ขาว 

เ ว ล า แ ช 
(นาที) 

อัตราสวน
(ขาว:นํ้า) 

คาความแข็ง 
(Kgf) 

ปริมาณ
ผลผลิ ต 
(%) 

ไมแช 1:2 9.06±1.03 246.8 
60 1:2 8.89±0.68 258.3 
120 1:2 8.45±0.82 249.5 
ไมแช 1:2.5 9.01±1.33 285.82 
60 1:2.5 7.25±0.67 293.6 

ขาวผสม 

120 1:2.5 7.78±0.82 289.4 
*คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

ตารางที่ 6 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของขาวผสม ที่แชดวย

อุณหภูมิและเวลาที่แตกตางกัน 
*คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  คะแนน 1 = ไมชอบมากที่สุด และ 9 = ชอบมากที่สุด  
 
 

4. สรุป และอภิปรายผล    
  การแชขาวกอนหุงสําหรับขาวกลองหอมนิล  มีผลใหขาวสุกมีความนุม
มากกวาขาวที่ไมผานการแชน้ําโดยขาวสุกที่ไดจากขาวที่ผานการแชน้ํามี
ความแข็งประมาณ  18 Kgf  สวนขาวที่ไมผานการแชน้ํามีคาความแข็ง
ของขาวสุกประมาณ  25 Kgf  และคะแนนความชอบดานความนุม และ
การยอมรับรวมของขาวสกุที่มาจากขาวแชน้ํามีคามากกวา 5 (เฉยๆ จนถึง
ชอบเล็กนอย) สวนขาวที่ไมผานการแชน้ํามีคาคะแนนนอยกวา 5 (เฉยๆถึง
ไมชอบเล็กนอย) 

5. ขอเสนอแนะ  
1. ทําการทดลองกับขาวชนิดอื่นๆ หลายๆ ชนิด  
2. ศึกษาในเรื่อง พลังงานที่ใชในการหุงขาวสุกของขาวที่

ผานการแชและไมแชกอนหุง 
 
กิตติกรรมประกาศ  

การวิจัยผลของอุณหภูมิและเวลาของน้ําในการแชขาวตอ
คุณภาพการหุงขาวสุก  เปนสวนหน่ึงของโครงการครุวิจัย ของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ศูนยคณะอุตสาหกรรม
เกษตร   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   วิทยาเขตหาดใหญ 
ขอขอบคุณ ผศ.เสาวลักษณ   จิตรบรรเจิดกุล ผศ.ดร.จักรี  ทองเรือง
และคณะพี่เลี้ยง ศูนยอุตสาหกรรมเกษตร ที่ใหคําปรึกษาและคํา
ชี้แนะจนทําใหการวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี ขอขอบคุณ  
คุณครูอัตตพงษ  เรืองวัณณภา  ที่เอื้อเฟอขาวที่ใชในการทดลองใน
คร้ังน้ี 
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คุณลักษณะประสาทสัมผัส เ ว ล า
แ ช 
(นาที) 

อัตราสวน
(ขาว:นํ้า) 

ความนุม สี กล่ิน การเกาะ
กั น ข อ ง
เมล็ด 

ก า ร
ยอมรับ 

ไมแช 1:2 4.6±1.19 4.65±0.87 5.9±0.85 5.75±0.85 4.75±0.96 

60  1:2 5.40±0.88 5.20±0.62 5.40±0.60 5.75±0.44 5.65±0.49 

60  1:2.5 5.45±0.76 5.35±0.93 5.30±0.73 5.50±0.76 5.60±0.75 

120  1:2 5.56±0.69 5.14±0.71 5.67±0.62 5.34±0.89 5.93±0.98 

120  1:2.5 5.70±0.83 5.81±0.69 5.74±0.54 5.82±0.73 5.95±0.97 


