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บทคัดยอ  

 ขาวแตละพันธุ  มีองคประกอบทางเคมีแตกตางกัน  ทําให
เมล็ดขาวมีความแข็งตางกัน  นอกจากนี้ปจจัยในการหุงขาวทั้งวิธีการ
หุงและอัตราสวนนํ้าที่ใชหุงก็มีผลตอคุณภาพขาวสุกดวย  อยางไรก็
ตาม  มีรายงานวามีการใชสารเติมแตง เชน  นํ้ามะนาว  นํ้าสมสายชู  
หรือเกลือ  เพื่อชวยใหขาวหุงสุกมีความนุมนารับประทานมากขึ้น  
ดังน้ันงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาผลของชนิดและปริมาณนํ้า
มะนาวที่เติมในการหุงขาวตอความนุมของขาวสุก  โดยการใชนํ้า
มะนาวคั้นสดและน้ํามะนาว(เตรียมจากมะนาวผงทางการคา) ปริมาณ  
1 และ 1.5  % เติมลงในขาวที่ใชหุง  3 ชนิดคือ  ขาวขาวปทุมธานี  
ขาวกลองหอมนิล  และขาวผสม  (ขาวกลองหอมนิล 30 % ผสม
กับขาวปทุมธานี  70 %)  ผลการศึกษาพบวา  ปริมาณนํ้ามะนาวทั้ง 2 
ระดับ  และนํ้ามะนาวทั้ง 2 ชนิดมีผลใหขาวกลองหอมนิลหุงสุก  มี
ความนุมมากกวาที่ไมเติมนํ้ามะนาว  สวนนํ้ามะนาวทางการคา 1.5  
%  ชวยใหขาวปทุมธานีมีความนุมกวาที่ไมไดเติมนํ้ามะนาว  สวนขาว
ผสมหุงสุกมีความนุมไมแตกตางกันระหวางชุดการทดลองที่มีการเติม
นํ้ามะนาวทางการคา 1.5  %   และไมเติมนํ้ามะนาว 
 
คําสําคัญ:   ขาวหอมนิล    ขาวปทุมธานี    ความนุมของขาวสุก นํ้า
มะนาว  ขาวสุก 
 

1. บทนํา 
 ขาวเปนอาหารหลักของประชากรมากกวาครึ่งโลก โดย  
เฉพาะในทวีปเอเชีย บริเวณตะวันออก ตะวันออกเฉียงใต และเอเชียใต 
(อรอนงค นัยวิกุล, 2547 ) โดยขาวที่ปลูกในประเทศไทย  จะมีเน้ือสัมผัส
และลักษณะปรากฏของขาวหุงสุกจะข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยางเชน  
พันธุขาว  ปริมาณอะไมโลสในขาว  และวิธีการหุงขาว 
เปนตน  ซ่ึงการหุงขาวสวย  ใหเมล็ดขาวสวย ไมแฉะและไมแข็งน้ัน
อัตราสวนระหวางขาวกับนํ้ามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดยขาวเกาจะใช
นํ้าในปริมาณมาก ขาวใหมปริมาณของนํ้าจะลดลงเล็กนอย อัตราสวนที่
ใชโดยทั่วไป ขาวเกา 1 สวน  ใชนํ้า 1.5 สวน  ขาวใหม 1 สวน ใชนํ้า 
1.25 สวน สําหรับขาวกลอง  เม่ือหุงแลวขาวจะมีความแข็งกวาขาวขาว   
การหุงขาวกลองมีหลายวิธี เชน การแชนํ้าไวกอนการหุงประมาณครึ่ง
ชั่วโมง ปริมาณน้ําที่ใชหุงก็จะนอยลง โดยอัตราสวนที่ใช ขาวกลองแชใช
นํ้าหุง 1 สวน : นํ้า 1.5 สวน  ขาวกลองไมแชนํ้า 1 สวน ใชนํ้า 1.75 สวน  

นอกจากนี้การใชสารเติมแตงอาหารบางชนิด  เชนกรด  นํ้าสมสายชูหรือ
เกลือ  ก็ชวยทําใหเมล็ดขาวมีความออนนุมนารับประทาน  ซ่ึงมีรายงาน
วา การใสนํ้าสมสายชู 1 ชอนชาลงในขาว เม่ือขาวสุกแลวจะออนนุมนา 

 
รับประทาน แตไมมีรสเปรี้ยวของนํ้าสมสายชู   (นิรนาม,2552)  หรือการ
หยดน้ํามะนาวลงไป ประมาณ 3 - 4 หยด หลังจากที่ซาวขาวครั้งสุดทาย 
ขาวสุกที่ได จะสวย นุม นารับประทาน(นิรนาม,2552)   

ดังน้ันจึงสนใจศึกษาปริมาณนํ้ามะนาวที่เหมาะสมในการทํา
ใหขาวปทุมธานี  ขาวหอมนิลและขาวผสมระหวางขาวปทุมธานีและ
ขาวหอมนิลมีความนุมนารับประทาน  
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ   
 วัสดุ   
 ขาวกลองหอมนิล   จาก  จ .ยโสธร และขาวปทุมธานี 
(ขาวสาร)  จากตลาด  นํ้ามะนาวคั้นจากผลสด  และน้ํามะนาวที่เตรียม
จากมะนาวผงทางการคา  (25 กรัมละลายในน้ํา 100 กรัม )  
 อุปกรณ 

หมอหุงขาวไฟฟา  เครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัส  ดวยเครื่อง 
Texture  Analyzer  ยี่หอ Stable Micro System รุน TA – XT2i  
ประเทศอังกฤษ ชนิดหัววัดเสนผานศูนยกลาง 35 มิลลิเมตร 

วิธีการ 
 1.  นําขาวสาร  2 ชนิด คือ  ขาวกลองหอมนิลและขาวขาว
ปทุมธานี  มาตรวจสอบคุณภาพเมล็ดขาวไดแก  หาความชื้น   2.  
ศึกษาชนิดและปริมาณของน้ํามะนาวที่เหมาะสม 
                  2.1. นําขาวสารทั้ง 2  ชนิดคือขาวปทุมธานี  และขาว
หอมนิล  ซาวดวยนํ้าสะอาด 1 คร้ัง หุงขาวดวยหมอหุงขาวไฟฟาโดย
ใชขาวปทุมธานี  1  สวน  เติมนํ้าสะอาด  1.5  สวน  และใชขาวกลอง
หอมนิล 1  สวน  เติมนํ้าสะอาด  2  สวน จากนั้น เติมนํ้ามะนาว  2  
ชนิด  ชนิดละ  2  ระดับ ในแตละชนิดของขาว ไดชุดการทดลอง 4  
ชุด  รวมชุดควบคุม(ไมเติมนํ้ามะนาว)อีก  1  ชุด  ดังน้ี 
 1.  นํ้ามะนาวคั้นสด  1% ของปริมาณนํ้าที่หุง 
 2.  นํ้ามะนาวคั้นสด  1.5% ของปริมาณนํ้าที่หุง 
 3.  นํ้ามะนาวทางการคา  1 % ของปริมาณนํ้าที่หุง 
 4.  นํ้ามะนาวทางการคา  1.5 % ของปริมาณนํ้าที่หุง 
 5.  ไมเติมนํ้ามะนาว (ชุดควบคุม)  
       จากนั้นบันทึกเวลาที่ใชในการหุงขาวสุก 
                  2.2  นําขาวหุงสุกจากขอ 2.1 มาทําการทดสอบความ
แข็งดวยเครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัส (texture analyzer) และทดสอบ
คุณภาพทางประสาทสัมผัสดานความนุมและการยอมรับรวม ของขาว
สุก โดยใชผูทดสอบชิมทั้งหมด  20  คน  ดวยการใหคะแนนแบบเฮโด
นิก  9  ระดับ (1 = ไมชอบมากที่สุด,9 = ชอบมากที่สุด)คัดเลือกชุด



 

การทดลองที่มีคะแนนความชอบดานความนุมและการยอมรับรวม
สูงสุด ใชในการทดลองตอไป 
    3.  ศึกษาผลของน้ํามะนาวตอคุณภาพของขาวหุงสุกที่ไดจากขาว
ผสมระหวางขาวหอมนิลและขาวปทุมธานี  
 นําขาวผสมขาวหอมนิลตอขาวปทุมธานี ในอัตราสวน 
30:70 ใชปริมาณขาว : นํ้า  1:2  สวน และเติมนํ้ามะนาวทางการคา 
1.5 % (คัดเลือกมาจาก ขอ 2.1)ทําการหุงและทดสอบคุณลักษณะทาง
ประสาทสัมผัส  
   
3. ผลการทดลอง และอภิปรายผล  

จากการหุงขาวปทุมธานีในอัตราสวนขาว:นํ้า 1:1.5 และ  
ขาวหอมนิล  1: 2  และเติมนํ้ามะนาว 0, 1 และ 1.5  ไดผลดังแสดงใน
ตารางที่  1 พบวาขาวปุทมธานีทุกตัวอยาง ใชเวลาหุงใกลเคียงกัน ซ่ึง
ชุดการทดลองที่มีการเติมนํ้ามะนาวคั้นสด 1 % และไมเติมนํ้ามะนาว
จะใชเวลาหุง นอยที่สุด คือ  15 นาที   และขาวหอมนิลทุกตัวอยางใช
เวลาในการหุงใกลเคียงกันซ่ึงที่มีการเติมนํ้ามะนาวสด 1.5 % จะใช
เวลาหุงนอยที่สุด คือ 31 นาที จะเห็นไดวาการหุงขาวกลองหอมนิล ใช
เวลามากกวาขาวปทุมธานี(ขาวขาว) ประมาณ 2 เทา ทั้งน้ีเพราะขาว
กลองหอมนิล มีปริมาณอะไมโลสสูง จึงใชนํ้ามากในการหุงมากกวา
ขาวขาว  ซ่ึงสงผลใหใชเวลาในการหุงนานกวา (กรมการขาว,2549) 
 
ตารางที่ 1  เวลาที่ใชในการหุงขาวที่เติมนํ้ามะนาวในปริมาณตาง ๆ 

เวลาที่ใชในการหุงขาว (นาที) 
มะนาวสด มะนาวทางการคา 

ชนิดขาว 

1% 1.5 % 1 % 1.5 % 
 ไมเติมน้ํา

มะนาว 

ปทุมธานี 15 17 17 16  15 
หอมนิล 32 31 33 34  32 

  
 จากตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบคุณลักษณะทาง
ประสาทสัมผัส   พบวาขาวปทุมธานี ที่มีการเติมนํ้ามะนาวทางการคา 
1 %   และไมมีการเติมนํ้ามะนาว จะมีคะแนนเฉลี่ยดานความนุมไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)  แตขาวปทุมธานี   ชุดที่เติมนํ้า
มะนาวคั้นสด 1 %  นํ้ามะนาวคั้นสด 1.5 % และชุดที่เติมนํ้ามะนาว
ทางการคา 1.5 %  ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) แตมีคาสูงกวาชุดที่ไมเติมนํ้ามะนาว 
โดยขาวปทุมธานี ที่มีการเติมนํ้ามะนาวคั้นสด 1.5%  จะมีคุณลักษณะ
ทางประสาทสัมผัสในดานการยอมรับรวม  สูงที่สุดคือ 7.86±1.02 ซ่ึง
สอดคลองกับลักษณะเนื้อสัมผัสดานความแข็งนอยที่สุดคือ 8.04±3.86  
kgf  ดังตารางที่ 3  สําหรับขาวกลองหอมนิล คุณลักษณะทางประสาท
สัมผัสจะมีคาไมตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) และเม่ือพิจารณา
ลักษณะเนื้อสัมผัส พบวา ขาวหอมนิลที่มีการเติมนํ้ามะนาวคั้นสด 1.5 
%  และนํ้ามะนาวทางการคา 1.5%  จะมีคาที่ ใกล เคียงกัน คือ 
23.10±2.84  kgf  และ 22.88±3.21 kgf ดังตารางที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ตารางที่  2  ผลของปริมาณน้ํามะนาวคั้นสดตอคุณลักษณะทาง
ประสาทสัมผัสของขาวสุก 
 
ชนิดขาว ชุดการ

ทดลอง 
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส 

  
ความนุม สี กลิ่น การเกาะ 

การ
ยอมรับ 

ปทุมธานี Ln 1 % 7.71±0.99∗
a
 7.27±0.70 7.26±0.70 7.80±1.01 7.57±1.22 

 Ln 1.5% 7.86±1.02a 7.40±0.83 7.40±0.82 7.53±1.19 8.00±1.30 

 Ls  1 % 6.86±0.53
ab

 7.40±0.83 7.40±0.82 7.27±0.70 7.14±0.53 
 Ls 1.5% 7.43±1.16

a
 7.40±0.83 7.31±0.75 7.40±1.12 7.43±1.40 

     C 6.14±1.03b 6.60±0.83 6.60±0.82 6.73±0.70 6.43±0.94 
หอมนิล Ln 1 % 5.40±0.83 5.86±1.51 6.20±1.47 5.80±1.26 5.40±1.12 
 Ln 1.5% 5.27±1.28 6.00±1.30 5.93±1.49 5.40±0.83 5.13±0.92 
 Ls  1 % 4.93±1.79 6.00±1.30 6.07±1.49 5.67±1.23 5.40±1.12 
 Ls 1.5% 4.87±1.60 6.29±1.27 5.80±1.47 5.40±1.12 5.00±1.51 
     C 5.13±0.92 6.00±1.30 6.07±1.67 5.80±1.47 4.87±1.41 
Ln  คือ  นํ้ามะนาวสด                Ls คือ  นํ้ามะนาวทางการคา           C  คือ  ไมเติมนํ้ามะนาว 

∗คาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
คะแนน 1 = ไมชอบมากที่สุด      คะแนน 9 = ชอบมากที่สุด 

 
ตารางที่ 3 คาความแข็งของขาวหลังจากการการเติมนํ้ามะนาวชนิด
ตางๆ 
 

คาความแข็ง (kgf) 
มะนาวสด มะนาวทางการคา 

ชนิด
ขาว 

1 % 1.5 % 1% 1.5% 
 ไมเติมน้ํา

มะนาว 
ปทุมธานี 
หอมนิล 

13.04±1.31∗ 
25.10±0.92 

11.99±5.23 
23.10±2.84 

11.02±4.29 
25.11±1.08 

8.04±3.86 
22.88±3.21 

 12.66±1.07 
25.13±0.87 

∗คาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ตารางที่ 4 เปนการนําขาวที่ผสมระหวางขาวปทุมธานีและ

ขาวกลองหอมนิลในอัตราสวน 30 %   และนํามาเติมนํ้ามะนาวทาง
การคา1.5 %  กอนหุง พบวาคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส  ในดาน
ความนุมจะมีคามากกวาขาวผสมที่ไมมีการเติมนํ้ามะนาว  ซ่ึงก็
สอดคลองกับการวัดดวยลักษณะเนื้อสัมผัส  ที่ขาวผสมที่มีการเติมนํ้า
มะนาวทางการคา  1.5% กอนหุง จะมีความนุมมากกวาคือ  
8.92±1.33 kgf  และขาวผสม  9.06±1.03 kgf 
 
ตารางที่ 4 คาความแข็งของขาวและคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส
ของขาวผสมระหวางขาวกลองหอมนลิและขาวปทุมธานี 
 

คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส ชนิด
ขาว 

คาความ
แข็งของ
ขาว (kgf) ความนุม สี กล่ิน การเกาะ 

การ
ยอมรับ 

ขาว
ผสม 

9.06±1.03 
4.6±1.19∗ 4.65±0.87 5.90±0.85 5.75±0.85 4.75±0.96 

ขาว
ผสม+ 
LS 1.5 

 

8.92±1.33 

5.55±1.29 5.36±1.50 5.73±1.62 5.91±1.04 6.09±1.04 

∗คาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

 



 

4. สรุป และอภิปรายผล 
การหุงขาวปทุมธานี  โดยใชอัตราสวน ขาว:นํ้า 1: 1.5 ที่มี

การเติมนํ้ามะนาวทางการคา 1.5%  ไดขาวสุกที่มีคาความแข็งของ
เมล็ดประมาณ  8  kgf  ซ่ึงนอยกวาขาวที่ไมมีการเติมนํ้ามะนาว ซ่ึงมี
คาความแข็งประมาณ  12.7  kgf  นอกจากนี้  คะแนนเฉลี่ยความชอบ
ดานความนุม  และลักษณะทางกายภาพของขาวสุก  ในชุดการทดลอง
ที่มีการเติมนํ้ามะนาวทุกชุดมีคาสูงกวาชุดที่ไมมีการเติมนํ้ามะนาว  
สวนการหุงขาวกลองหอมนิลที่อัตราสวน ขาว:นํ้า 1: 2  ที่มีการเติมนํ้า
มะนาวทุกตัวอยางก็ไดขาวสุกทีมีคาที่ใกลเคียงกัน (คาความแข็ง
ประมาณ  25 kgf)  โดยคะแนนเฉลี่ยความชอบทั้งดานความนุม  การ
ยอมรับรวม  ของขาวสุกที่เติมนํ้ามะนาวทุกชุดการทดลอง  มีคา
ใกลเคียงกันกับชุดที่ไมมีการเติมนํ้ามะนาว (คะแนนเฉลี่ยประมาณ 5)  
ขณะที่ขาวผสมของขาวกลองหอมนิลกับขาวปทุมธานีในอัตราสวน 3:7 
และหุงที่อัตราสวน ขาว:นํ้า 1: 2   ที่มีการเติมนํ้ามะนาวทางการคา 
1.5  %  การสุกมีคาความแข็ง(คาความแข็งประมาณ 9 kgf) ไม
แตกตางกันจากที่ไมมีการเติมนํ้ามะนาว 

 
5. ขอเสนอแนะ  

 1.  ปรับอัตราสวนใหเหมาะสมกอน นํานํ้ามะนาวชวยให
ขาวนุมข้ึน 

2.  ทําการทดลองในขาวชนิดอื่นๆ  เพื่อหาอัตราสวนของ
ปริมาณนํ้ามะนาวที่เหมาะสม 
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