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บทคัดยอ  
 ข าวต างสายพันธุ มี ส วนประกอบทาง เค มีต างกัน
โดยเฉพาะอะไมโลสในขาวกลองหอมนิล และขาวขาวปทุมธานี ซ่ึงมี
ปริมาณอะไมโลสที่ตางกัน ทําใหขาวสุกจากขาวทั้งสองสายพันธุมี
ความแตกตาง ทั้งน้ีข้ึนอยูกับกรรมวิธีและปริมาณนํ้าที่ใชหุงดวย   
 งานวิจัน้ีจึงตองการศึกษาผลของปริมาณน้ําที่ใชหุงตอ
คุณภาพของขาวหุงสุก โดยใชขาวกลองหอมนิล และขาวกลองหอม
นิลผสมกับขาวหอมปทุมธานีในอัตราสวน 5,10,20 และ30%  และ
ศึกษาปริมาณน้ําโดยใชอัตราสวนของนํ้า 1:1,1:1.5,1:2 และ1:2.5 
ผลการลักษณะของเนื้อสัมผัสคาความแข็งของขาวสุกเม่ือปริมาณนํ้า
เพิ่มข้ึนคาความแข็งลดลงทุกอัตราสวนผสมของขาวหอมนิล สวนผล
การทดสอบของประสาทสัมผัสพบวาขาวผสมที่มีขาวกลองหอมนิล
ผสมอยูในทุกอัตราสวน และและที่อัตราสวนขาว:นํ้า ทุกระดับมี
คะแนนความชอบ ความนุม สี และการเกาะกันของเมล็ดขาวไม
แตกตางกัน แตคะแนนดานกลิ่น และคะแนนการยอมรับรวมของขาว
ผสมที่มีขาวกลองหอมนิล 30% มีคาสูงกวาที่อัตราสวนผสมอื่นๆ 
เม่ืออัตราสวนขาว : นํ้า เปน 1:2   
คําสําคัญ: (Keywords)  ขาวเจากลองหอมนิล   Hom Nil (black 
jasmine rice)  ขาวขาวปทุมธานี  Thai  Pathumthani  
Fragrantrant  Rice ขาวสุก  ความนุมของขาวสุก   

1. บทนํา  

ขาวเปนอาหารหลักของประชากรมากกวาครึ่งโลก 
โดยเฉพาะในทวีปเอเชีย บริเวณตะวันออกตะวันออกเฉียงใต และ
เอเชียใต มีการปลูกขาวและบริโภคขาวมากถึงรอยละ 90 ของขาวที่
ผลิตได โดยบริโภคในลักษณะขาวหุงสุกเปนสวนใหญ   (อรอนงค 
นัยวิกุล,  2547 )   ลักษณะคุณภาพหลังการหุงสุกของขาว 
โดยเฉพาะเนื้อสัมผัสและลักษณะปรากฏของขาวหุงสุกจะข้ึนอยูกับ
คุณลักษณะของขาวแตละสายพันธุโดยเฉพาะปริมาณอะไมโลส ของ
ขาว ชนิดของขาวเม่ือแบงตามปริมาณอะไมโลส  แบงไดเปน  3  
กลุม  ไดแก    กลุมที่มีอะไมโลสสูง(25%)  กลาง(20 - 25%)  และต่ํา
(10 - 19%   )  ซ่ึงขาวเจาหอมนิลจัดอยูในกลุมที่มีอะไมโลสต่ํา  
ประมาณ 12-13 เปอรเซ็นต จึงมีความนุม  สวนขาวปทุมธานีจัดอยู
ในกลุมสูงประมาณ27.3 – 29.8  เปอรเซ็นต จึงมีความแข็ง และไมมี
กลิ่นหอม(http://as.doa.go.th/pvp/planttabian/t80.pdf) และสุรพงษ 
ปรานศิลป, (2550) นอกจากนี้ขาวเจาหอมนิลจะมีกลิ่นหอมเม่ือหุง
สุก  (เกษตรวิรุฬห, 2553) 

  จากขอดีและดอยของขาวทั้ง 2 ชนิดดังที่กลาวมาแลว
ขางตนผูวิจัยจึงสนใจศึกษาอัตราสวนระหวางขาวกลองหอมนิล
กับขาวขาวปทุมธานีและอัตราสวนของนํ้าตอคุณภาพของขาวสุก  
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการวิจัย    
          วัสดุ   
   ขาวเจากลองหอมนิล  จาก จ.ยโสธร  และขาวขาว
ปทุมธานี จากตลาด   

อุปกรณ 
หมอหุงขาวไฟฟา เครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัส(Texture 

Analyzer)ยี่หอ Stable Micro  System  รุน TA-XT2i  ประเทศ
อังกฤษ  ชนิดหัววัดเสนผาศูนยกลาง  35  มิลลิเมตร   
  วิธีการวิจัย   
1. นําขาวสารที่มีอัตราสวนที่แตกตางกัน คือ ขาวกลองหอมนิล ขาว
ขาวปทุมธานี และขาวผสมระหวางขาวกลองหอมนิลกับขาวขาว
ปทุมธานี (ขาวหอมนิล 5%,10%,20% และ30%) นํามาหุงดวย
อัตราสวนขาวตอนํ้าที่แตกตางกัน ดังน้ี 
 ขาวขาวปทุมธานี  100%  อัตราสวนตอนํ้า  1:1,1:1.5 
  ขาวกลองหอมนิล   5%  อัตราสวนตอนํ้า  1:1,1:1.5,1:2 
 ขาวกลองหอมนิล   10%  อัตราสวนตอนํ้า  1:1,1:1.5,1:2 
 ขาวกลองหอมนิล   20%  อัตราสวนตอนํ้า  1:1,1:1.5,1:2 
 ขาวกลองหอมนิล   30%  อัตราสวนตอนํ้า  1:1,1:1.5,1:2 
 ขาวกลองหอมนิล   100%  อัตราสวนตอนํ้า  1:2,1:2.5 
  2. นําขาวที่หุงไดจากขอ 1. ไปตรวจสอบการยอมรับทางประสาท
สัมผัส ไดแก  ความนุม  สี  กลิ่น  การเกาะตัวกันของเมล็ดขาวและ
การยอมรับรวม  ดวยวิธีการใหคะแนนแบบ 9 ระดับ (9-point 
hedonit scale)โดยผูทดสอบชิม  จํานวน 20 คน คัดเลือกชุดการ
ทดลองที่มีคะแนนเฉลี่ยความชอบดานความนุม 
และนําขาวสุกไปวัดลักษณะเนื้อสัมผัสดวยเครื่องTexture Analyzer
ยี่หอ Stable Micro  System  รุน TA-XT2i  ประเทศอังกฤษ  ชนิด
หัววัดเสนผาศูนยกลาง  35  มิลลิเมตร           
         
3. ผลการทดลอง และอภิปรายผล   
 จากการศึกษาผลของปริมาณนํ้าที่ใชหุงขาวตอคุณภาพ
ขาวสุกพบวาคาความแข็งของเมล็ดขาวดวยเครื่องมือวัดลักษณะเนื้อ
สัมผัส พบวาขาวขาวปทุมธานีที่หุงดวยอัตราสวน ขาว : นํ้า  1:1 
,1:1.5 และขาวผสมขาวกลองหอมนิล  5,10, 20% และ100% ที่
อัตราสวนขาว : นํ้า ทุกอัตราสวนมีความแข็งไมแตกตางกันแต
อัตราสวนขาวหอมนิล  30% อัตราสวนขาว : นํ้า 1:1 มีคาความแข็ง
มากกวาอัตราสวนอื่นดังแสดงในตารางที่ 1 ซ่ึงสอดคลองกับคา



  

คะแนนความชอบดานความนุมของขาวชนิดตางๆ  โดยใชอัตราสวน
ของขาว : นํ้า ที่ใชหุงตางๆ กันพบวา  คะแนนความชอบดานความ
นุมของขาวขาวปทุมธานีที่หุงดวยอัตราสวน  ขาว ; นํ้า  1:1 และ
1:1.5 มีคาไมแตกตางกัน  ขาวผสมขาวกลองหอมนิล  5,10 และ
20% ที่อัตราสวนขาว : นํ้า ทุกอัตราสวนไมแตกตางกัน  ขณะที่ขาว
ผสมขาวกลองหอมนิล 30% เม่ือใชอัตราขาว : นํ้า 1:1 มีคะแนนนอย
กวาที่อัตราสวนอื่นๆ (ตารางที่ 2)  
 
ตารางท่ี 1 คาความแข็งของขาวชนิดตางๆเม่ือหุงดวยปริมาณนํ้าที่
ตางกัน 
ช นิ ด
ขาว คาความแข็ง(Kgf*) ในอัตราสวนของขาว:นํ้า 

  1:1 1:1.5 1:2 1:2.5 
ปทุมธา
นี  
100% 

12.24±0.7
9 9.72±0.55 nd _ 

หอมนิล 
 5% 

15.09±0.6
7 

16.54±1.1
3 9.62±0.78 nd 

หอมนิล 
 10% 

12.75±1.3
9 

11.22±0.2
1 

11.09±2.0
8 nd 

หอมนิล  
20% 

16.16±1.2
6 

18.35±0.3
2 

16.29±0.9
4 nd 

หอมนิล  
30% 

22.67±0.5
6 

13.32±0.5
0 

12.16±0.3
6 

12.35±1.3
5 

หอมนิล  
100% _ 

26.27±1.1
4 

27.06±0.8
7 

26.56±1.5
2 

     *Kgf  หนวยวัดความแข็ง(kilograme force) 

  
ตารางท่ี 2 คะแนนเฉลี่ยความชอบดานความนุมของขาวชนิดตางๆ
เม่ือหุงดวยปริมาณนํ้าที่ตางกัน 

     
อัตราสวนขาว:นํ้า 

ชนิดขาว 1:1 1:1.5 1:2 1:2.5 
ปทุมธานี
100% 5.42±0.68* 4.91±0.71 nd _ 
หอมนิ ล 
5% 5.13±0.71 5.65±0.74 5.32±0.77 nd 
หอมนิ ล
10% 4.65±0.74 5.53±0.82 5.71±0.65 nd 
หอมนิ ล
20% 4.95±0.75 5.77±0.57 5.65±0.67 nd 

หอมนิ ล
30% 4.31±0.65 5.23±0.76 5.83±0.83 5.72±0.71 
หอมนิ ล
100% _ 4.31±0.47 5.75±0.63 4.95±0.75 

     * คาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทั้งนี้คาเฉลี่ยมีคาคอนขางต่ําเพราะ
ตัวอยางขาวที่ใชทดสอบชิม หุงตั้งทิ้งไวในอุณหภูมิหองกอนชิม (ไมไดอุนใหรอน
ขณะชิม) 

จากตารางที่ 3 แสดงคาคะแนนความชอบดานสี ของขาว
ชนิดตางๆ  โดยใชอัตราสวนของขาว : นํ้า ที่ใชหุงตางๆ กันพบวา  
คะแนนความชอบดานสีของขาวชนิดตางๆ ทุกอัตราสวนของขาว : 
นํ้า มีคาไมแตกตางกัน    
 
ตารางท่ี 3 คะแนนเฉลี่ยความชอบดานสีของขาวชนิดตางๆเม่ือหุง
ดวยปริมาณนํ้าที่ตางกัน 
 

อัตราสวนขาว:นํ้า สี ช นิ ด
ขาว 1:1 1:1.5 1:2 1:2.5 
ปทุมธานี
100% 4.82±0.52* 5.10±0.64 nd _ 
หอมนิ ล 
5% 5.33±0.80 4.91±0.75 4.91±0.72 nd 
หอมนิ ล
10% 5.25±0.96 5.52±0.51 5.35±0.67 nd 
หอมนิ ล
20% 5.35±0.87 5.53±0.75 5.42±0.75 nd 

หอมนิ ล
30% 5.34±0.80 5.35±0.87 5.65±0.87 5.33±0.57 

หอมนิ ล
100% _ 5.35±0.67 4.55±0.51 5.62±0.59 

     * คาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทั้งนี้คาเฉลี่ยมีคาคอนขางต่ําเพราะ
ตัวอยางขาวที่ใชทดสอบชิม หุงตั้งทิ้งไวในอุณหภูมิหองกอนชิม (ไมไดอุนใหรอน
ขณะชิม)  
 

จากตารางที่ 4 คาคะแนนความชอบดานกลิ่น ของขาว
ชนิดตางๆ  โดยอัตราสวนของขาว : นํ้า ที่ใชหุงตางๆ กันพบวา  
คะแนนความชอบดานกลิ่นของขาวขาวปทุมธานีที่หุงดวยอัตราสวน  
ขาว ; นํ้า  1:1 และ1:1.5 มีคาไมแตกตางกัน  และขาวผสมขาวกลอง
หอมนิล  5,10 และ20% ที่อัตราสวนขาว : นํ้า ทุกอัตราสวนไม
แตกตางกัน แตขาวผสมขาวกลองหอมนิล 30% นํ้าอัตราสวน 1:1.5 
และ1:2 มีคะแนนความชอบดานกลิ่นสูงข้ึนเปน7.15±0.91 และ
7.25±0.71ตามลําดับ ซ่ึงใกลเคียงกับคะแนนความชอบดานกลิ่นของ
ขาวกลองหอมนิล  100%ที่อัตราสวนขาว : นํ้า 1:2.5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ตารางท่ี 4 คะแนนเฉลี่ยความชอบดานกลิ่นของขาวชนิดตางๆเม่ือ
หุงดวยปริมาณนํ้าที่ตางกัน 

 

ชนิดขาว อัตราสวนขาว:นํ้า 

  1:1 1:1.5 1:2 1:2.5 
ปทุมธานี
100% 4.35±0.58* 4.31±0.47 nd _ 
หอมนิ ล 
5% 5.14±0.78 4.85±0.58 4.93±0.75 nd 
หอมนิ ล
10% 5.42±0.82 5.14±0.92 5.35±0.93 nd 
หอมนิ ล
20% 5.35±0.81 5.75±0.85 5.41±0.82 nd 

หอมนิ ล
30% 5.42±0.94 7.15±0.91 7.25±0.71 5.92±0.86 

หอมนิ ล
100% _ 5.75±0.71 5.53±0.68 7.31±0.47 

     * คาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทั้งนี้คาเฉลี่ยมีคาคอนขางต่ําเพราะ
ตัวอยางขาวที่ใชทดสอบชิม หุงตั้งทิ้งไวในอุณหภูมิหองกอนชิม (ไมไดอุนใหรอน
ขณะชิม)  

จากตารางที่ 5 แสดงคาคะแนนความชอบดานการเกาะ
กันของเมล็ดขาว ของขาวชนิดตางๆ  โดยใชอัตราสวนของขาว : นํ้า 
ที่ใชหุงตางๆ กันพบวา  คะแนนความชอบดานการเกาะกันของเมล็ด
ขาวของขาวชนิดตางๆ ทุกอัตราสวนของขาว : นํ้า มีคาไมแตกตาง
กัน   
 
ตารางที่ 5 คะแนนเฉลี่ยความชอบดานการเกาะกันของเมล็ดขาว
ของขาวชนิดตางๆเม่ือหุงดวยปริมาณนํ้าที่ตางกัน 
 

อัตราสวนขาว:นํ้า 

ชนิดขาว 1:1 1:1.5 1:2 1:2.5 
ปทุมธานี
100% 5.25±0.71* 4.75±0.85 nd _ 
หอมนิ ล 
5% 5.53±0.68 5.55±0.75 5.15±0.80 nd 
หอมนิ ล
10% 5.45±0.68 5.52±0.76 5.52±0.82 nd 
หอมนิ ล
20% 5.35±0.98 5.53±0.88 5.63±0.82 nd 

หอมนิ ล
30% 4.71±0.86 5.32±0.80 5.75±0.85 5.01±0.64 

หอมนิ ล
100% _ 4.23±0.48 5.35±0.74 5.25±0.44 

     * คาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทั้งนี้คาเฉลี่ยมีคาคอนขางต่ําเพราะ
ตัวอยางขาวที่ใชทดสอบชิม หุงตั้งทิ้งไวในอุณหภูมิหองกอนชิม (ไมไดอุนใหรอน
ขณะชิม)  

จากตารางที่ 6 แสดงคาคะแนนความชอบดานการยอมรับ
รวม ของขาวชนิดตางๆ  โดยใชอัตราสวนของขาว : นํ้า ที่ใชหุง
ตางๆ กันพบวา  คะแนนความชอบดานการยอมรับรวมของขาวขาว
ขาวปทุมธานีที่หุงดวยอัตราสวน ขาว ; นํ้า 1:1.5 มีคะแนน 
7.73±0.47  ซ่ึงสูงกวา ที่อัตราสวน 1:1 สวนขาวกลองหอมนิล 5,10 
และ20% มีคะแนนความชอบดานการยอมรับรวมไมแตกตางกัน ที่
อัตราสวนขาว : นํ้า 1:1, 1:1.5 และ1:2.5 เชนเดียวกับขาวกลองหอม
นิล  100% อัตราสวนของขาว : นํ้า 1:1.5 1:2  ไมแตกตางกัน  และ
พบวาขาวกลองหอมนิล 30% ที่อัตราสวนของขาว : นํ้า  1:2 มี
คะแนนการยอมรับสูงกวาอัตราอื่น ขณะที่ขาวกลองหอมนิล  100%  
เม่ือใชอัตราสวนขาว : นํ้า 1:2.5   มีคาคะแนนการยอมรับสูงสุด  
 
ตารางที่ 6 คะแนนเฉลี่ยความชอบดานการยอมรับรวมของขาวชนิด
ตางๆเม่ือหุงดวยปริมาณนํ้าที่ตางกัน 

 

อัตราสวนขาว:นํ้า 

ชนิดขาว 1:1 1:1.5 1:2 1:2.5 
ปทุมธานี
100% 5.23±0.64* 7.73±0.47 nd _ 
หอมนิ ล 
5% 5.45±0.99 5.32±0.73 5.05±0.79 nd 
หอมนิ ล
10% 4.91±0.71 5.63±0.82 5.63±0.88 nd 
หอมนิ ล
20% 5.95±0.99 5.62±1.04 5.51±0.76 nd 

หอมนิ ล
30% 5.61±0.94 5.35±0.84 7.75±0.96 5.13±0.64 

หอมนิ ล
100% _ 4.95±0.51 5.35±0.67 7.35±0.48 

     * คาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
ทั้งนี้คาเฉลี่ยมีคาคอนขางต่ําเพราะตัวอยางขาวที่ใชทดสอบชิม หุงตั้งทิ้งไวใน
อุณหภูมิหองกอนชิม (ไมไดอุนใหรอนขณะชิม)  
 

4. สรุป และอภิปรายผล    
 ปริมาณขาว : นํ้า  ในอัตราสวนที่มีปริมาณนํ้ามากขึ้น  
เมล็ดขาวจะเกิดการพองตัวมากโดยอัตราสวนขาว : นํ้า 1:2 สําหรับ
ขาวกลองหอมนิลลวน  และขาวผสมขาวกลองหอมนิลกับขาวขาว
ปทุมธานี  30%  มีคะแนนความชอบเฉลี่ย 3.75±0.63, 
3.8±0.83   
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