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บทคัดย่อ
งานวิจยั ในครั้งนี้ได้ทาการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี และปริ มาณอะไมโลสของข้าวพันธุ์พ้นื เมือง
จากศูนย์วจิ ยั ข้าวพัทลุง จานวน 22 สายพันธุ์ จากผลการวิเคราะห์พบว่าปริ มาณความชื้น เถ้า ไขมัน โปรตีน และ
คาร์ โบไฮเดรตของข้าวส่ วนใหญ่จะมี ปริ มาณโดยเฉลี่ ยร้อยละ 12.47, 1.41, 1.76, 7.56 และ 76.81 ตามลาดับ
ในขณะที่ ปริ มาณวิตามินบี 1 โดยเฉลี่ยเป็ น 0.55 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ข้าวพื้นเมืองทั้ง 22 สายพันธุ์ สามารถ
จาแนกได้เป็ น 4 กลุ่ม โดยอาศัยปริ มาณอะไมโลสคือ กลุ่มข้าวเหนียวมีปริ มาณอะไมโลสร้อยละ 0-9 (ข้าวเหนียว
ดาหมอ ข้าวเหนียวล้างปิ้ งแดง ข้าวเหนียวลันตา และข้าวเหนียวดาช่อไม้ไผ่) กลุ่มข้าวอะไมโลสต่ามีปริ มาณ อะไมโลส
ร้อยละ 10-19 (ข้าวบัวหอม) กลุ่มข้าวอะไมโลสปานกลางมี ปริ มาณอะไมโลสร้ อยละ 20-25 (ข้าวช่ อจังหวัด
ข้าวปากอ ข้าวช่อละมุด ข้าวหมออรุ ณ และข้าวฝ้ าย) กลุ่มข้าวอะไมโลสสู งมีปริ มาณอะไมโลส มากกว่าร้อยละ 25
(ข้าวนางหอม ข้าวยาไทร ข้าวเหนี ยวลูกผึ้ง ข้าวหอมจันทร์ ข้าวนัง ข้าวช่อจาปา ข้าวแจ๊ะแต ข้าวหอม ข้าวมะลิแดง
ข้าวทางหวาย ข้าวแหวกหญ้า และข้าวศรี รักษ์) ซึ่ งข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ในครั้งนี้ ถือเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการ
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ส่ งเสริ มการเพาะปลูกและอนุ รักษ์ขา้ วพันธุ์พ้ืนเมื อง รวมทั้งสามารถนาไปแปรรู ปเป็ นผลิ ตภัณฑ์ต่าง ๆ ใน
อนาคตได้
คาสาคัญ: ข้าวพันธุ์พ้นื เมือง องค์ประกอบทางเคมี ปริ มาณวิตามินบี 1 ปริ มาณอะไมโลส

Abstract
In this study the chemical composition and amylose content of 22 local rice varieties from the
Phatthalung Rice Research Center were determined. The results reviewed that the average contents of moisture,
ash, lipid, protein and carbohydrate were 2.47%, 1.41%, 1.76%, 7.56% and 76.81%, respectively. In addition,
the average of vitamin B1 content was 0.55 mg/100 g. All 22 local rice varieties were classified into four groups
based on amylose content: waxy group (0-9%: Khaoneawdamhmo, Khaoneawlangpingdang, Khaoneawlanta
and Khaoneawdamchomipi), low amylose (10-19%: Khaobauhom), intermediate amylose (20-25%:
Khaochojangvad, Khaopakow, Khaocholamud, Khaohmoarun and Khaofai) and high amylose (>25%:
Khaonanghom, Khaoyathri, Khaoneawlungpung, Khaohomjan, Khaonang, Khaochojampa, Khaojetae, Khaohom,
Khaomalidang, Khaotangwai, Khaohakya and Khaosrirak). These results are basic information supporting for
cultivation, preservation and product processing of local rice in the future.
Keywords: local rice varieties, chemical composition, vitamin B1 content, amylose content

1. บทนา
ข้าว คืออาหารหลักของคนไทยที่อุดมไป
ด้วยคุณค่าทางโภชนาการเป็ นแหล่งของอาหารที่ให้
พลั ง งานแก่ ชี วิ ต ในอดี ต ประเทศไทยมี ค วาม
หลากหลายของสายพัน ธุ์ ข ้า วเป็ นจ านวนมากทั้ง
พัน ธุ์ พ้ื น เมื อ งและพัน ธุ์ ที่ ป รั บ ปรุ งขึ้ นมาใหม่
สาหรับข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองนั้นอาจถูกลืมเลือนกันไป
ช่ ว งระหว่า งเวลาหนึ่ ง เนื่ อ งจากแผนพัฒ นาการ
เศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2504
เป็ นการปรั บเปลี่ ยนการผลิตเพื่อการบริ โภคสู่ การ
ผลิ ต เชิ ง พาณิ ช ย์ โดยการใช้พ ัน ธุ์ ข ้า วที่ ผ่ า นการ
ปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์ เ พื่ อ ให้ไ ด้ผ ลผลิ ต ที่ สู ง ท าให้ค วาม
หลากหลายของข้าวพันธุ์พ้นื เมืองลดลงอย่างรวดเร็ ว
อย่างไรก็ตามจากความหลากหลายของสายพันธุ์ขา้ ว
จึ ง ได้ มี ก ารรวบรวมพัน ธุ์ ข ้า วพื้ น เมื อ งไทยใน

ธนาคารเชื้อพันธุ์ขา้ วโดยศูนย์วิจยั ข้าวปทุมธานี ใน
ส่ วนของข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองภาคใต้พบว่าเกษตรกร
ยังคงปลูกข้าวพื้นเมื องกันอย่างแพร่ หลาย ซึ่ งทาง
ศูนย์วจิ ยั ข้าวพัทลุงได้ทาการปลูกรักษาพันธุ์ขา้ วของ
ภาคใต้ไ ว้ก ว่า 400 ตัว อย่า งพัน ธุ์ ที่ มี การศึ กษาใน
ส่ ว นของลัก ษณะประจ าพัน ธุ์ เ พื่ อ เป็ นข้อ มู ล เชิ ง
วิชาการให้แก่ ผูส้ นใจทั่ว ไป [1] แต่ในส่ วนคุ ณ ค่ า
ทางโภชนาการในพันธุ์ขา้ วเหล่านี้ มีการศึกษาเพียง
บางส่ ว น ซึ่ งคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการเป็ นตัว แปรที่
ส าคัญ ที่ สุ ด ในการบริ โ ภคอาหารอย่า งสมดุ ล [2]
อย่างไรก็ตามคุ ณค่าทางโภชนาการของเมล็ด ข้า ว
หรื อปริ มาณขององค์ประกอบต่าง ๆ เช่ น โปรตีน
แป้ ง และใยอาหารที่ มี อ ยู่ใ นข้า วแต่ ล ะพัน ธุ์ ก็ จ ะ
แตกต่างกันขึ้นอยู่กบั ปั จจัยทางพันธุ กรรม อิทธิ พล
ของสิ่ งแวดล้อม การให้ปุ๋ย รวมทั้งสภาวะการเก็บ

86

รั ก ษา [3] องค์ป ระกอบทางเคมี ที่ ส าคัญ ของข้าว
ได้ แ ก่ ความชื้ น เถ้ า ไขมั น โปรตี น รวมทั้ ง
คาร์ โบไฮเดรต ซึ่ ง ล้วนมีผลต่อคุณภาพของข้าวทั้ง
ในลักษณะข้าวเปลือก ข้าวสาร และข้าวกล้อง ไขมัน
ในข้ า วมี ท้ ั งชนิ ด ไตรกลี เ ซอไรด์ ไกลโคลิ ปิ ด
และฟอสโฟลิปิดที่อยูร่ วมกับเม็ดสตาร์ช [4] โปรตีน
ในข้าวเป็ นโปรตีนที่มีคุณภาพดี แต่มีปริ มาณที่นอ้ ย
กว่าโปรตีนในธัญพืชชนิ ดอื่น ปริ มาณโปรตีนของ
เมล็ดข้าวเป็ นตัวบ่งชี้ ถึงรสชาติของข้าวปรุ งสุ ก [5]
องค์ป ระกอบโดยส่ ว นใหญ่ ข องข้า วก็ คื อ สตาร์ ช
(อะไมโลสและอะไมโลเพคติน) ซึ่ งจะมีผลโดยตรง
ต่อลักษณะเนื้ อสัมผัสของผลิ ต ภัณ ฑ์จากข้า วหรื อ
แป้ งข้าว และเป็ นการบ่งบอกถึงคุณภาพของข้าวหุง
สุ ก เช่น การนุ่ม ร่ วน และการพองตัวของเมล็ดข้าว
จากรายงานของ Juliano และVillareal [6] พบว่าใน
เมล็ ด ข้า วมี ป ริ ม าณอะไมโลสร้ อ ยละ 15-30 และ
อะไมโลเพคตินร้อยละ 70-85 โดยปริ มาณอะไมโลส
ของข้า วที่ ป ลู ก ในเอเชี ย มี ป ริ ม าณที่ ก ว้า งในช่ ว ง
ตั้ง แต่ ร้ อ ยละ 0-32 ตัว อย่า งเช่ น ข้าวอิ น ดิ กา หรื อ
ข้า วเจ้า (Oryzasativa var. indica) ที่ ป ลู ก ในเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ และอินโดนีเซีย [7] ลักษณะเมล็ด
ยาวมี ปริ มาณอะไมโลสร้ อยละ 22 และอะไมโลเพ
คตินร้อยละ78 [8] ส่ วนข้าวจาปอนิ กาเป็ นข้าวเมล็ด
สั้ นหรื อข้า วญี่ ปุ่ น (Oryza sativa var. japonica) ที่
ปลูกในประเทศแถบเอเชียตะวันออก เช่น จีน ญี่ปุ่น
และ เกาหลี [7] มี ปริ มาณอะไมโลส ร้ อยละ 18 และ
อะไมโลเพคติน ร้อยละ 82 [8] เป็ นต้น จากการที่ขา้ ว
ในแถบเอเชี ยมีปริ มาณอะไมโลสที่ กว้างนั้นทาให้
สามารถแบ่ ง ประเภทคุ ณ ภาพข้า วตามปริ มาณ
อะไมโลสได้เป็ น 4 ประเภท ข้าวเหนี ยวมี ปริ มาณ
อะไมโลสร้ อ ยละ 0-9 เมื่ อ หุ ง สุ ก จะเหนี ย วมาก
ข้าวอะไมโลสต่ ามีปริ มาณอะไมโลสร้อยละ 10-19
เป็ นข้าวเจ้าเมื่อหุ งสุ กจะเหนี ยวนุ่ ม (แฉะง่าย) ข้าว
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อะไมโลสปานกลางมีปริ มาณอะไมโลสร้อยละ 2025 เป็ นข้าวเจ้าเมื่อหุงสุ กค่อนข้างอ่อน ข้าวอะไมโล
สสู งมีปริ มาณอะไมโลสมากกว่าร้อยละ 25 เป็ นข้าว
เจ้า เมื่ อ หุ ง สุ ก ค่ อ นข้า งร่ ว นแข็ ง [9] ในส่ ว นของ
วิตามินในข้าวพบว่ามีบทบาทที่ สาคัญต่อผูบ้ ริ โภค
ได้แ ก่ วิตามิ นบี 1 วิตามิ นบี 2 และไนอาซิ น แต่ ล ะ
วิตามินจะทาหน้าที่ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะวิตามิน
บี 1 ซึ่ งทาหน้าที่เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาในการเผาผลาญ
อาหารประเภทคาร์ โบไฮเดรต โปรตี นและไขมัน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด พลัง งาน รวมทั้ง ท าหน้า ที่ ส าคัญ ของ
ระบบประสาท โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในด้ า นการ
นากระแสประสาท ถ้าร่ างกายได้รับวิตามินบี 1 ไม่
เพียงพอจะทาให้เป็ นโรคเหน็บชา [10]
ดังนั้นงานวิจยั ในครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นวิเคราะห์
คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการในเบื้ องต้ น ได้ แ ก่ การ
วิ เ คราะห์ ป ริ มาณความชื้ น เถ้า ไขมัน โปรตี น
คาร์ โบไฮเดรต วิตามินบี 1 และ อะไมโลส ของข้าว
พันธุ์พ้ืนเมืองที่ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์วิจยั
ข้าวพัทลุง จานวน 22 สายพันธุ์ เพื่อเป็ นข้อมูลทาง
วิชาการเพิ่มเติ มให้แก่ ขา้ วสายพันธุ์เหล่านี้ ใ นการ
น าไปพิ จ ารณาส่ ง เสริ ม การปลู ก แก่ เ กษตรกรใน
ลาดับต่อไป

2. วัสดุอุปกรณ์ และวิธีดาเนินการวิจัย
2.1 ทาการเก็บรวบรวมตัวอย่ างข้ าวพื้นเมือง
ท าการเก็ บ ตั ว อย่ า งข้ า วพื้ น เมื อ งจาก
ศูนย์วิจยั ข้าวพัทลุง จานวน 22 สายพันธุ์ คือข้าวหอม
ข้าวหมออรุ ณ ข้าวแจ๊ะแต ข้าวนัง ข้าวหอมจันทร์
ข้าวทางหวาย ข้าวช่อจาปา ข้าวปากอ ข้าวบัวหอม
ข้าวแหวกหญ้า ข้าวฝ้าย ข้าวมะลิแดง ข้าวทองหอม
ข้าวศรี รักษ์ ข้าวช่อละมุด ข้าวช่อจังหวัด ข้าวยาไทร
ข้า วเหนี ย วด าหมอ ข้า วเหนี ย วล้า งปิ้ งแดง ข้า ว
เหนี ย วลู ก ผึ้ ง ข้า วเหนี ย วลัน ตา ข้า วเหนี ย วด าช่ อ
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ไม้ไ ผ่ สายพัน ธุ์ ล ะ200 กรั ม ใส่ ถุ ง พลาสติ ก ที่ ปิ ด
สนิทเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ในลาดับต่อไป
2.2 การเตรียมตัวอย่ างข้ าวเพื่อการวิเคราะห์
น าข้า วทั้ง 22 สายพัน ธุ์ ในรู ป ของข้า ว
กล้องและบดให้เป็ นผงละเอี ยด ร่ อนผ่านตะแกรง
ขนาด 100 ไมโครเมตร เก็ บ ตั ว อย่ า งที่ ไ ด้ ใ ส่
ถุ ง พลาสติ ก และเก็ บ ที่ อุ ณ หภู มิ 4 องศาเซลเซี ย ส
ก่อนที่จะนาไปทาการวิเคราะห์ในลาดับต่อไป
2.3 การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบทางเคมี
ท าการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบทางเคมี
(proximate analysis) ของตัวอย่างข้าวทั้ง 22 สายพันธุ์
โดยใช้วธิ ีการของ AOAC [11] ตามขั้นตอนดังนี้
2.3.1 วิเ คราะห์ ปริ ม าณความชื้ น โดยอบ
ครู ซิ เ บิ ล พร้ อ มฝาที่ อุ ณ หภู มิ 105 องศาเซลเซี ย ส
นานประมาณ 3 ชัว่ โมง ทาให้เย็นในโถดูดความชื้น
และชัง่ น้ าหนักชัง่ ตัวอย่างข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง 2 กรัม
ลงในครู ซิเบิ ล ที่ ผ่านการอบจนมี น้ าหนักคงที่ แล้ว
โดยเกลี่ยตัวอย่างให้กระจายทัว่ ครู ซิเบิล นาตัวอย่าง
เข้าตูอ้ บลมร้อน (Memmert รุ่ น ULE600: เยอรมันนี )
ที่ อุ ณ หภู มิ 105 องศาเซลเซี ย ส นานประมาณ 3
ชั่วโมง ทาให้เย็นในโถดู ดความชื้ น ชั่งหาน้ าหนัก
ท าซ้ าจนได้น้ า หนัก คงที่ และค านวณหาปริ ม าณ
ความชื้น
2.3.2 วิ เ คราะห์ ป ริ ม าณเถ้า เผาครู ซิ เ บิ ล
พร้อมฝาที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซี ยส 5 ชัว่ โมงทา
ให้เ ย็น ในโถดู ดความชื้ น 30 นาที ชั่ง ตัว อย่า งข้าว
พันธุ์พ้ืนเมือง 2 กรัมใส่ ครู ซิเบิ ลที่ เผาจนมีน้ าหนัก
คงที่ แล้ว นาไปเผาในตูค้ วันจนหมดควัน จากนั้น
น าไปเผาในเตาเผา (Carbolite รุ่ น RWF1100:
อังกฤษ) ที่ อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 5
ชัว่ โมง หรื อจนตัวอย่างเป็ นเถ้าเป็ นสี ขาวทาให้เย็น
ในโถดูดความชื้ น หลังจากนั้นชัง่ หาน้ าหนัก ทาซ้ า
จนได้น้ าหนักคงที่และคานวณหาปริ มาณเถ้า
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2.3.3 วิเคราะห์ปริ มาณไขมันโดยใช้เทคนิ ค
การสกัดแบบซอกห์เลต โดยอบขวดก้นกลมในตูอ้ บที่
อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซี ยส ประมาณ 5 ชัว่ โมง ทาให้
เย็นในโถดู ดความชื้ น และชัง่ หาน้ าหนัก ชัง่ ตัวอย่าง
อาหารบนกระดาษกรอง 2 กรัมใส่ ลงในทิ มเบิ ล และ
น าไปใส่ ในชุ ด Soxhlet เติ มปิ โตรเลี ยมอี เธอร์ ลงใน
ขวดก้นกลม 250 มิลลิลิตร แล้ววางบนเตา ประกอบชุด
สกัดไขมันพร้ อมทั้งเปิ ดน้ าหล่ ออุ ปกรณ์ ควบแน่ น
และเปิ ดสวิทซ์ให้ความร้อนใช้เวลาในการสกัดไขมัน
นาน 10 ชั่วโมง ระเหยตัวท าละลายออกด้วยเครื่ อง
ร ะ เ ห ย แ บ บ สู ญ ญ า ก า ศ (BUCHI รุ่ น R-124:
สวิสเซอร์ แลนด์) นาขวดก้นกลมไปอบที่ อุ ณหภู มิ
80-90 องศาเซลเซี ย ส จนแห้ ง ทิ้ ง ให้ เ ย็ น ในโถ
ดูดความชื้ นชัง่ น้ าหนักขวดก้นกลมและคานวณหา
ปริ มาณไขมัน
2.3.4 วิเ คราะห์ป ริ ม าณโปรตีน โดยวิธี
คเจลดาห์ ล ชั่งตัวอย่างข้าวพันธุ์พ้ืนเมื อง 0.5 กรั ม
ใส่ หลอดย่ อ ยและท า blank ควบคู่ ไ ปด้ ว ย ใส่
คะตะลิสต์ผสม และกรดซัลฟูริคเข้มข้น 20 มิลลิลิตร
ในทุ กหลอดตัวอย่างที่ ทาการศึ กษานาตัวอย่างไป
ย่อยด้วยเครื่ องย่อย (Gerhardt รุ่ น KBZO: เยอรมันนี )
ที่ อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซี ยสนาน 45 นาที จากนั้น
ปรับเพิ่มอุณหภูมิเป็ น 380 องศาเซลเซียส ย่อยต่อไป
อี ก 2 ชั่ ว โมง จนได้ ส ารละลายใส ทิ้ ง ให้ เ ย็น ที่
อุณหภูมิหอ้ ง และเติมน้ ากลัน่ 150 มิลลิลิตร จากนั้น
นาตัวอย่างที่ ผ่านการย่อยเข้าเครื่ องกลัน่ (Gerhardt
รุ่ น 45S: เยอรมัน นี ) ใช้ก รดบอริ ก 2 เปอร์ เ ซ็ น ต์
ปริ มาตร 25 มิลลิลิตร และหยดมิกซ์อินดิเคเตอร์ 2-3
หยด ลงในขวดรู ปชมพู่ขนาด 250 มิ ลลิ ลิตร กลัน่
ด้วยระบบอัตโนมัติใช้เวลา 3 นาที ไตเตรทตัวอย่าง
ด้วยสารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริ กความ
เข้มข้น 0.1 นอร์มอล คานวณหาปริ มาณโปรตีน
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2.3.5 ค านวณปริ มาณคาร์ โบไฮเดรต
ทั้ง หมดในตัว อย่า งข้า วโดยวิธี ก ารที่ ร ายงานโดย
Onyeike และคณะ [12] โดยวิธีการนี้ จะนาผลรวม
ของปริ มาณความชื้ น เถ้า ไขมัน โปรตี น ของ
ตัวอย่างข้าวที่วเิ คราะห์ได้ และลบออกจาก 100 ค่าที่
ได้คือเปอร์เซ็นต์ของคาร์โบไฮเดรตในตัวอย่าง
2.3.6 การวิเคราะห์ปริ มาณอะไมโลสโดย
ใช้วิ ธี ก ารเกิ ด สี กับ ไอโอดี น [13] ชั่ง ตัว อย่า งข้า ว
พันธุ์พ้นื เมืองจานวน 0.1 กรัม ใส่ในขวดวัดปริ มาตร
ขนาด 100 มิ ล ลิ ลิ ต ร เติ ม เอธิ ล แอลกอฮอล์ 95
เปอร์ เซ็นต์ จานวน 1 มิลลิลิตร เขย่าเบา ๆ และเติม
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 2นอร์
มัล จานวน 9 มิลลิลิตร ผสมตัวอย่างบนเครื่ องผสม
โดยใช้แท่งแม่เหล็ก (Magnetic stirrer) เป็ นเวลา 10
นาที ปรับปริ มาตรด้วยน้ ากลัน่ ให้ได้ 100 มิลลิลิตร
นาขวดวัดปริ มาตรขนาด 100 มิลลิลิตร ใบใหม่เติม
น้ ากลั่น ประมาณ 70 มิ ล ลิ ลิ ต ร เติ ม กรดอะซิ ติ ก
เข้ม ข้น 1 นอร์ ม ัล จ านวน 2 มิ ล ลิ ลิ ต ร และเติ ม
สารละลายไอโอดี น 2 มิ ล ลิ ลิ ต ร เติ ม ตั ว อย่ า ง
สารละลายน้ าแป้ งที่ได้จานวน 5 มิลลิลิตร และปรับ
ปริ มาตรด้วยน้ ากลัน่ เป็ น 100 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ 10
นาที ทา blank ตามวิธีขา้ งต้นแต่ไม่ตอ้ งใส่ ตวั อย่าง
สารละลายน้ าแป้ ง วัดความเข้มข้นของสารละลาย
ด้ว ยเครื่ อ งสเปกโตรโฟโตมิ เ ตอร์ (Shimadzu รุ่ น
UVmini 1240V: ญี่ปุ่น) ที่ความยาวคลื่น 620 นาโนเมตร
ค านวณหาปริ ม าณอะไมโลสกับ กราฟมาตรฐาน
ของอะไมโลส
2.3.7 การวิเคราะห์ปริ มาณวิตามินบี 1 โดย
ใ ช้ วิ ธี ก า ร triphenylmethane acid dyes [14] ชั่ ง
ตัวอย่างข้าวแต่ละชนิดชนิดละ 0.05 กรัม ใส่ ในขวด
วัด ปริ มาตรขนาด 25 มิ ล ลิ ลิ ต รเติ ม สารละลาย
บั ฟ เฟอร์ NH4Cl-NH3 (พี เ อช 7.7) ปริ มาตร 1.5
มิลลิลิตร เติมสารละลาย Polyvinyl alcohol ปริ มาตร
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1 มิ ล ลิ ลิ ต ร เติ ม น้ ากลั่น 15 มิ ล ลิ ลิ ต ร และเติ ม
Bromthymol blue (BTB) 3 มิลลิลิตร จากนั้นจึงเติม
น้ ากลัน่ จนครบปริ มาตรที่กาหนดและใช้เวลาในการ
ผสมสารเข้าด้วยกันเป็ นเวลา 2 นาที ทา blank ตาม
วิธีขา้ งต้นโดยใช้น้ ากลัน่ แทนตัวอย่างข้าว วัดความ
เข้มข้นของสารละลายด้วยเครื่ องสเปกโตรโฟโต
มิเตอร์ (Shimadzu รุ่ น UVmini 1240V: ญี่ปุ่น) ที่ความ
ยาวคลื่น 440 นาโนเมตร คานวณหาปริ มาณวิตามิน
บี 1 กับกราฟมาตรฐาน ของวิตามินบี 1

3. ผลการวิจัยและวิจารณ์ผลการวิจัย
3.1 การวิเคราะห์ ปริมาณคาร์ โบไฮเดรตในข้ าว
พันธุ์พื้นเมืองจากศู นย์ วจิ ยั ข้ าวพัทลุง
จากผลการวิเคราะห์ปริ มาณคาร์ โบไฮเดรต
ในข้า วพื้ น เมื อ งทั้ง 22 สายพัน ธุ์ พบว่า มี ค่ า เฉลี่ ย
ร้อยละ 76.81 โดยข้าวยาไทรและข้าวช่อละมุดจะมี
ปริ ม าณคาร์ โ บไฮเดรตสู ง สุ ด ร้ อ ยละ 80.76±0.09
และ 79.93±0.19 ตามลาดับ ในขณะที่ ขา้ วมะลิ แดง
ข้า วนัง และข้า วเหนี ย วด าช่ อ ไม้ไ ผ่ จ ะมี ป ริ มาณ
คาร์ โบไฮเดรตต่าสุ ด ร้อยละ 74.20±0.12, 74.47±0.53
และ 74.65±0.20 ตามล าดับ (ตารางที่ 1) และเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับงานวิจยั ของขนิ ษฐา อุม้ อารี ย ์ ซึ่ งทา
การวิเคราะห์ปริ มาณคาร์โบไฮเดรตในข้าวที่ปลูกใน
จังหวัดพิจิตร จังหวัดพะเยา จังหวัดเชี ยงราย และ
จัง หวัด พิษณุ โ ลก (ปริ ม าณคาร์ โ บไฮเดรตร้ อยละ
72.39-73.28) [15] พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของข้ า วพั น ธุ์
พื้นเมืองทั้ง 22 สายพันธุ์ จะมีปริ มาณคาร์โบไฮเดรต
ที่ สูงกว่า และมีปริ มาณที่ ใกล้เคียงกับข้าวพื้นเมื อง
ในหมู่บา้ นทิพเุ ย อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ที่วิเคราะห์โดยปิ่ นธิ ดา ณ ไธสง และคณะ (ปริ มาณ
คาร์ โบไฮเดรตร้อยละ 75.45-83.77) [16] การศึ กษา
ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ถือ
ได้ว่าเป็ นคาร์ โบไฮเดรตแบบสมบูรณ์ซ่ ึ งมีไฟเบอร์
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อยูค่ รบถ้วน พบได้ในข้าวที่ไม่ขดั สี ร่ างกายจะย่อย
คาร์ โ บไฮเดรตเชิ ง ซ้ อ นอย่ า งค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไป
เพื่ อ ที่ จ ะได้ ดู ด ซึ ม แร่ ธาตุ แ ละวิ ต ามิ น ได้ อ ย่ า ง
ครบถ้วนที่ สุด ดัง นั้น จะเห็ น ได้ว่า โดยทั่ว ไปข้า ว
หลาย ๆ สายพัน ธุ์ จ ะมี ป ริ ม าณคาร์ โ บไฮเดรตอยู่
ในช่วงที่ ใกล้เคียงกัน และบางแหล่งก็มีปริ มาณสู ง
ซึ่ งจะส่ งผลดีต่อผูบ้ ริ โภคเพราะจะบ่งบอกถึงว่าข้าว
สายพันธุ์น้ นั ๆ เป็ นแหล่งพลังงานที่ดี [17]
3.2 การวิเคราะห์ ปริมาณความชื้ นในข้ าวพันธุ์
พื้นเมืองจากศู นย์ วจิ ยั ข้ าวพัทลุง
จากผลการวิ เ คราะห์ ป ริ มาณความชื้ น
พบว่ามี ค่าเฉลี่ ยร้ อยละ12.47 โดยข้าวหมออรุ ณจะมี
ปริ มาณความชื้นมากที่สุด รองลงมาคือข้าวบัวหอม
และข้า วหอมจั น ทร์ มี ป ริ มาณความชื้ น ร้ อ ยละ
14.77±0.02, 13.50±0.04 และ 13.41±0.01 ตามล าดั บ
ส่ ว นข้า วยาไทรและข้า วช่ อ จัง หวัด จะมี ป ริ ม าณ
ความชื้ นน้ อ ยกว่ า ข้ า วสายพั น ธุ์ อื่ น ๆ ที่ น ามา
วิเ คราะห์ คื อ มี ปริ ม าณความชื้ น ร้ อ ยละ10.42±0.24
แ ละ 11.45±0.22 ต ามล าดั บ ( ต าร าง ที่ 1) เ มื่ อ
เปรี ยบเทียบกับงานวิจยั ของผาณิ ต รุ จิรพิสิฐ พบว่า
ปริ มาณความชื้ นในข้าวจากจังหวัดอุบลราชธานี มี
ค วาม ชื ้ น อยู ่ใ นช่ ว งร้ อ ย ละ 12.11-14.83 [18]
ความชื้ น ถื อ เป็ นองค์ ป ระกอบทางเคมี ที่ ส าคัญ
เกี่ยวกับคุณภาพของเมล็ดข้าวทั้งในข้าวเปลือกและ
ข้าวสาร โดยจะใช้เป็ นเกณฑ์มาตรฐานสาคัญในการ
ซื้ อขายข้าว จากการวิเคราะห์ ปริ มาณความชื้ น ใน
ข้าวทั้ง 22 สายพันธุ์ พบว่าส่ วนใหญ่มีความชื้ นอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานสิ นค้าข้าวที่กาหนดให้มีความชื้น
ไม่เกิน 14 เปอร์ เซ็นต์ [19] ซึ่ งปริ มาณความชื้นของ
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ข้า วที่ ย อมรั บ ว่า ปลอดภัย ต่ อ การเก็ บ รั ก ษาข้า วที่
เหมาะสมคื อร้ อยละ13 การตากข้าวเปลื อกเพื่อลด
ความชื้ น ลงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยต่อ การเก็บ
รั ก ษาจนถึ ง เวลาการสี ข ้า วเปลื อ กที่ มี ค วามชื้ น
เหมาะสมก็จะทาให้ไ ด้ขา้ วเต็ม เมล็ด และข้าวหัก
น้อย [17]
3.3 การวิ เ คราะห์ ปริ ม าณเถ้ าในข้ าวพั น ธุ์
พื้นเมืองจากศู นย์ วจิ ยั ข้ าวพัทลุง
จากผลการวิเ คราะห์ ป ริ ม าณเถ้า พบว่า มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 1.41 โดยข้าวที่มีปริ มาณเถ้าสูงสุดคือ
ข้าวเหนียวลูกผึ้ง รองลงมาคือข้าวเหนียวดาช่อไม้ไผ่
และข้าวมะลิ แดง มี ปริ มาณเถ้าร้ อยละ 1.59±0.01,
1.56±0.01 และ1.54±0.08 ตามลาดับ ข้าวที่มีปริ มาณ
เถ้าต่าสุดคือ ข้าวหมออรุ ณ และข้าวแจ๊ะแต มีปริ มาณ
เถ้าร้อยละ 1.22±0.01 และ 1.24±0.06 ตามลาดับ (ตาราง
ที่ 1) ปริ ม าณเถ้า ของข้า วสามารถใช้เ ป็ นเครื่ อ งชี้
คุ ณ ภาพของข้ า วได้ เ นื่ องจากปริ มาณเถ้ า คื อ
สารประกอบอนิ นทรี ยท์ ี่ เหลื ออยู่หลังจากที่ เผาให้
สารประกอบอิ นทรี ยส์ ลายไปหมดแล้ว ซึ่ งอาจจะ
บ่งชี้ ได้ว่ามีแร่ ธาตุในข้าวมากน้อยเท่าไร [20] โดย
Juliano [21] ได้รายงานว่าปริ มาณเถ้าของข้าวกล้อง
โดยทั่วไปจะอยู่ในช่ วงร้ อยละ 1.0-1.5 ซึ่ งปริ มาณ
เถ้าของข้าวทั้ง 22 สายพันธุ์ ใกล้เคียงกับปริ มาณเถ้า
ในข้าวสมุนไพรในประเทศอิ นเดี ย จานวน 3 สาย
พั น ธุ์ คื อ Njavara (1.42±0.06), Jyothi (1.54±0.09)
และ IR64 (1.27±0.09) [22] หรื อปริ มาณเถ้าในข้าว
เหนี ยว RD-6 ซึ่ งเป็ นที่ นิ ยมรั บประทานท าง
ภาคเหนื อ ของประเทศไทย มี ป ริ ม าณเถ้าร้ อ ยละ
1.96±0.11 [23]
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ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของข้าวพันธุ์พ้นื เมืองจากศูนย์วจิ ยั ข้าวพัทลุง จานวน 22 สายพันธุ์
สายพันธุ์ข้าว

คาร์ โบไฮเดรต
(ร้ อยละ)

ความชื้น
(ร้ อยละ)

เถ้ า
(ร้ อยละ)

ไขมัน
(ร้ อยละ)

โปรตีน
(ร้ อยละ)

12.56±0.03hij
14.77±0.02h
12.58±0.08hij
12.53±0.02ghij
13.41±0.01m
12.92±0.08l
12.45±0.09f g h i
12.32±0.01d e f g
13.50±0.04m
12.38±0.05efgh
12.85±0.06kl
12.20±0.05de
12.11±0.01d
11.84±0.06c
11.71±0.01c
11.45±0.22b
10.42±0.24a

1.41±0.01cdefg
1.22±0.01a
1.24±0.06ab
1.33±0.01bcd
1.34±0.04bcd
1.31±0.02abc
1.32±0.01bcd
1.43±0.06defg
1.51±0.02ghi
1.46±0.01efghi
1.52±0.07hi
1.54±0.08i
1.47±0.01fghi
1.33±0.01bcd
1.42±0.02cdefgh
1.35±0.03cde
1.41±0.01cdefgh

1.62±0.35de
0.92±0.06bc
0.29±0.07a
2.52±0.17h
3.33±0.51m
2.03±0.12g
0.67±0.17b
2.79±0.27k
0.36±0.06a
3.10±0.18l
2.47±0.44hi
2.96±0.23kl
0.70±0.24b
1.44±0.17d
1.14±0.05c
2.93±0.34ijk
0.90±0.20b

8.12±0.13j
5.61±0.01a
7.20±0.19def
9.24±0.43kl
6.55±0.12bc
8.04±0.01ij
7.40±0.01efgh
7.23±0.01defg
7.75±0.01ghij
7.13±0.05de
7.67±0.32fghij
9.19±0.15kl
8.86±0.09k
7.83±0.03hij
5.75±0.08a
6.24±0.04b
6.79±0.20cd

วิตามินบี 1
(มิลลิกรัมต่ อ
100 กรัม)
0.990±0.04fgh
0.435±0.01abcde
0.475±0.03abcde
0.540±0.04bcde
0.115±0.01a
1.190±0.02h
0.340±0.05abcd
0.495±0.01abcde
0.125±0.02a
0.535±0.07abcd
1.100±0.04gh
0.230±0.06abc
0.140±0.02ab
0.160±0.05ab
0.600±0.04cdef
0.800±0.03efg
0.670±0.01def

ข้าวหอม
ข้าวหมออรุ ณ
ข้าวแจ๊ะแต
ข้าวนัง
ข้าวหอมจันทร์
ข้าวทางหวาย
ข้าวช่อจาปา
ข้าวปากอ
ข้าวบัวหอม
ข้าวแหวกหญ้า
ข้าวฝ้าย
ข้าวมะลิแดง
ข้าวทองหอม
ข้าวศรี รักษ์
ข้าวช่อละมุด
ข้าวช่อจังหวัด
ข้าวยาไทร
ข้าวเหนียวดา
หมอ
ข้าวเหนียว
ล้างปิ้ งแดง
ข้าวเหนียวลูกผึ้ง
ข้าวเหนียวลันตา
ข้าวเหนียวดาช่อ
ไม้ไผ่
เฉลีย่

75.91±0.12de
77.45±0.06h
78.62±0.39j
74.47±0.53ab
75.48±0.81c
75.72±0.81c d
78.20±0.10i
76.32±0.06ef
76.86±0.23g
75.94±0.16d e
75.75±0.19cd
74.20±0.12a
76.74±0.83g
77.62±0.23h
79.93±0.19k
78.05±0.03i
80.76±0.09l
76.52±0.27fg

12.68±0.11ijk

1.48±0.01fghi

0.43±0.07hij

8.78±0.01a

0.645±0.04def

77.82±0.05hi

12.57±0.15hij

1.38±0.05cdef

1.89±0.15cdef

6.43±0.01g

1.150±0.03gh

76.08±0.41de
76.85±0.20g

12.20±0.02de
12.22±0.23def

1.59±0.01i
1.47±0.01efghi

2.62±0.39i
2.03±0.15efghi

7.57±0.26efghi
7.49±0.20efgh

0.235±0.06abc
0.625±0.02cdef

74.65±0.20b

12.76±0.12jkl

1.56±0.01i

1.70±0.03g

9.41±0.20l

0.785±0.06efg

76.81

12.47

1.41

1.76

7.56

0.55
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3.4 การวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณไขมั น ในข้ า วพัน ธุ์
พื้นเมืองจากศู นย์ วจิ ยั ข้ าวพัทลุง
จากผลการวิเคราะห์ปริ มาณไขมันพบว่ามี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 1.76 โดยข้าวหอมจันทร์ จะมีปริ มาณ
ไขมันสู งสุ ด รองลงมาคื อข้าวแหวกหญ้า และข้าว
มะ ลิ แ ด ง มี ป ริ มาณไข มั น ร้ อ ยละ 3.33±0.51,
3.10±0.18 และ 2.96±0.23 ตามล าดับในขณะที่ ข ้า ว
แจ๊ะแต และข้าวบัวหอม จะมี ปริ มาณไขมันต่ าสุ ด
ร้อยละ 0.29±0.07 และ 0.36±0.06 ตามลาดับ (ตาราง
ที่ 1) และเมื่อเปรี ยบเที ยบกับงานวิจยั ของประวีณา
มณี รัตนรุ่ งโรจน์ และคณะ (ร้อยละ 0.33-1.89) [24]
ซึ่ งพบว่าข้าวพันธุ์พ้ืนเมื องจากศู นย์วิจัยข้าวพัท ลุ ง
โดยส่ ว นใหญ่ มี ป ริ มาณไขมัน ที่ สู ง กว่ า รวมทั้ง
ปริ ม าณไขมันในตัว อย่า งข้า วทางภาคใต้ (จังหวัด
ปั ตตานี) จานวน 8 สายพันธุ์ ซึ่งมีปริ มาณไขมัน ร้อย
ละ 1.44-2.17 [25] ไขมัน ที่ อ ยู่ใ นข้า วส่ ว นใหญ่คือ
กลุ่มของไตรกลีเซอไรด์ ฟอสฟอลิพิด ไกลโคลิพิด
และเทอร์ พีนอยด์ มีปริ มาณกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูง
(Linoleic acid และ Oleic acid) [26] มี สมบัติ ช่วยลด
ระดับโคเลสเตอรอลที่ ไม่ดี (low-density lipoprotein
cholesterol) [27]
3.5 การวิเคราะห์ ปริ มาณโปรตีน ในข้ าวพันธุ์
พื้นเมืองจากศู นย์ วจิ ยั ข้ าวพัทลุง
จากผลการวิเคราะห์ปริ มาณโปรตีนพบว่า
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 7.56 โดยข้าวเหนี ยวดาช่อไม้ไผ่จะ
มีปริ มาณโปรตีนสู งที่สุด และในปริ มาณที่ใกล้เคียง
กันคือข้าวนัง รวมทั้งข้าวมะลิแดง มีปริ มาณโปรตีน
ร้ อ ย ล ะ 9.41±0.20, 9.24±0.43 แ ล ะ 9.19±0.15
ตามลาดับ ในขณะที่ขา้ วหมออรุ ณ และข้าวช่อละมุด
มี ป ริ มาณโปรตี น ต่ า สุ ด ร้ อ ยละ 5.61±0.01 และ
5.75±0.08 ตามล าดับ (ตารางที่ 1) โดยมี ป ริ มาณ
โปรตีนที่ ใกล้เคียงกับข้าวที่ ปลูกในประเทศอินเดี ย
ซึ่ งมี ปริ มาณโปรตี นร้ อยละ 7.97 [22] แต่มีปริ มาณ
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โปรตี นโดยเฉลี่ ยสู งกว่าข้า วที่ ปลู กทางตะวัน ออก
เฉี ย งใต้ข องประเทศไนจี เ รี ย ซึ่ งมี ป ริ ม าณโปรตี น
ร้ อ ยละ 4.40 [20] แ ละ ข า้ วที ่ ป ลูก ใ นจัง หว ดั
อุบลราชธานี 9 สายพันธุ์ ซึ่ งมี ปริ มาณโปรตี นโดย
เฉลี่ยร้อยละ 6.91 [18] ปริ มาณโปรตีนในข้าวแต่ละ
สายพัน ธุ์ จ ะแตกต่า งกันไปตามสภาพแวดล้อมใน
การเพาะปลูกโดยจะมีมากในชั้นเปลือกหุม้ เมล็ดและ
เนื้ อเมล็ดด้านนอกมากกว่าใจกลางเมล็ด ซึ่ งในข้าว
โดยทัว่ ไปจะมีปริ มาณโปรตีนเป็ นองค์ประกอบอยู่
ร้อยละ 7.1-8.3 [24]
3.6 การวิเคราะห์ ปริมาณวิตามินบี 1 ในข้ าวพันธุ์
พื้นเมืองจากศู นย์ วจิ ยั ข้ าวพัทลุง
จากผลการวิเ คราะห์ ป ริ ม าณวิต ามิ น บี 1
พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.55 มิลลิกรัมต่อ 100ก กรัม
(ตารางที่ 1) เมื่อจัดแบ่งกลุ่มตามปริ มาณวิตามินบี 1 ที่
แตกต่างกันได้เป็ น กลุ่มที่มีปริ มาณวิตามินบี 1 น้อย
กว่า 0.2 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ได้แก่ ข้าวหอมจันทร์
ข้าวบัวหอม ข้าวทองหอม และข้าวศรี รักษ์ กลุ่มที่มี
ปริ ม าณวิ ต ามิ น บี 1 0.2-0.5 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ 100 กรั ม
ได้แก่ ข้าวมะลิ แดง ข้าวเหนี ยวลูกผึ้ง ข้าวช่ อจาปา
ข้าวหมออรุ ณ ข้าวแจ๊ะแต และข้าวปากอ กลุ่มที่ มี
ปริ มาณวิตามินบี 1 0.5-1.0 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ซึ่ง
ข้า วส่ ว นใหญ่ อ ยู่ใ นกลุ่ ม นี้ ได้แ ก่ ข ้า วแหวกหญ้า
ข้าวนัง ข้าวช่ อละมุด ข้าวเหนี ยวลันตา ข้าวเหนี ยว
ดาหมอ ข้าวยาไทร ข้าวเหนี ยวดาช่อไม้ไผ่ และข้าว
ช่อจังหวัด โดยกลุ่มที่ มีปริ มาณวิตามินบี 1 มากกว่า
1.0 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ได้แก่ ข้าวฝ้าย ข้าวเหนียว
ล้างปิ้ งแดง และข้าวทางหวายซึ่ งมีปริ มาณวิตามินบี 1
มากสุดคือ 1.19 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม จากการศึกษา
ของ Burlingame [28] ได้วิเ คราะห์ ป ริ ม าณวิ ต ามิ น
บี 1 ในตัวอย่างข้าวทัว่ โลก รวมทั้งข้าวในประเทศ
ไทยจานวน 79 สายพันธุ์ พบว่าปริ มาณวิตามินบี 1 มี
ปริ มาณตั้งแต่ 0.117-1.74 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ซึ่ ง
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เป็ นช่วงที่ค่อนข้างกว้างและมีความแตกต่างกันมาก
เช่ น เดี ย วกั น เมื่ อ คิ ด ปริ มาณเฉลี่ ย จะมี ค่ า 0.475
มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ซึ่ งเป็ นปริ มาณที่ใกล้เคียงกับ
ปริ มาณวิตามินบี 1 ที่วิเคราะห์ในครั้งนี้ โดยข้าวเป็ น
แหล่งของวิตามินที่ดี ซึ่ งวิตามินจะอยูท่ ี่เยื่อหุ ้มเมล็ด
และที่ จมูกข้าวหรื อคัพภะ วิตามินที่ พบมากคือ บี 1
บี 2 และไนอาซิ น วิต ามิ น ในกลุ่ม นี้ จะช่ ว ยในการ
ควบคุ ม การท างานของระบบประสาท [29] และ
พบว่าปริ มาณวิตามิ นบี 1 ในข้าวพันธุ์พ้ืนเมื องจาก
ศุนย์วิจยั ข้าวพัทลุงโดยส่ วนใหญ่จะมีปริ มาณสู งกว่า
ปริ มาณวิ ต ามิ น บี 1 ในข้ า วพื้ นเมื อ งทางภาค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ บางชนิ ด ซึ่ งมี ป ริ ม าณ 0.24
มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม [24]
3.7 การวิเคราะห์ ปริมาณอะไมโลสในข้ าวพันธุ์
พื้นเมืองจากศู นย์ วจิ ยั ข้ าวพัทลุง
ปริ มาณอะไมโลสของข้า วพันธุ์ พ้ืนเมื อ ง
จากศู น ย์วิ จั ย ข้า วพัท ลุ ง จ านวน 22 สายพัน ธุ์ มี
ปริ ม าณอะไมโลสเฉลี ่ย ร้อ ยละ 21.68 ปริ ม าณ
อะไมโลสถื อ เป็ นหนึ่ งในปั จจัย ที่ สาคัญ ในการวัด
คุณภาพของข้าว ข้าวประกอบด้วยอะไมโลสในรู ปที่
ละลายและไม่ ล ะลาย ในส่ ว นของอะไมโลสที่ ไม่
ละลายในข้าวจะมีผลโดยตรงต่อความแน่นของเมล็ด
ความเหนี ยวและความมันวาวของข้าวสารสุ ก [22]
ข้าวที่ มีปริ มาณอะไมโลสสู งจะดูดซึ มน้ าได้มากทา
ให้เมล็ดข้าวขยายตัวเป็ นข้าวสุกได้ดีที่เรี ยกว่าข้าวหุ ง
ขึ้ น หม้อ ข้า วสุ ก มี ค วามแข็ ง นุ่ ม ร่ ว นเป็ นเม็ ด ไม่
เหนี ย วจับ ตัว เป็ นก้อ น ในทางตรงกัน ข้า มข้า วที่ มี
ปริ มาณอะไมโลสต่ า ก็ จ ะมี ค วามชื้ น และเหนี ย ว
ดังนั้นข้าวที่ มีปริ มาณอะไมโลสปานกลางจึ งเป็ นที่
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ต้อ งการมากที่ สุ ด ในพื้ น ที่ ป ลู ก ข้า วของโลก จาก
ปริ มาณอะไมโลสที่ แตกต่างกันจึ งได้มีการจัด กลุ่ม
ของข้าวตามปริ มาณอะไมโลสที่ เป็ นองค์ประกอบ
ได้ดงั นี้ (ตารางที่ 2) กลุ่มข้าวเหนียวมีปริ มาณอะไมโลส
ร้อยละ 0-9 เมื่อหุ งสุ กจะมีความเหนี ยวมาก ซึ่ งได้แก่
ข้าวเหนียวดาหมอ ข้าวเหนียวล้างปิ้ งแดง ข้าวเหนียว
ลันตา และข้าวเหนี ยวดาช่อไม้ไผ่ กลุ่มข้าวอะไมโลส
ต่า มีปริ มาณอะไมโลสร้อยละ 10-19 เป็ นข้าวเจ้าเมื่อ
หุ งสุ กจะเหนี ยวนุ่ ม แฉะง่าย ข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองจาก
ศูนย์วิจยั ข้าวพัทลุง ที่จดั อยูใ่ นกลุ่มนี้คือ ข้าวบัวหอม
ซึ่ งมีปริ มาณอะไมโลสใกล้เคียงกับข้าวพันธุ์ขาวดอก
มะลิ 105 มีปริ มาณอะไมโลสร้อยละ 17.19 [30] ซึ่ งข้าว
ในกลุ่มนี้ เป็ นข้าวที่ นิยมบริ โภคกันโดยทัว่ ไป และ
พบว่า ข้า วที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง สายพัน ธุ์ โ ดยปาริ ฉั ต ร
รัตนผล [31] จานวน 6 สายพันธุ์ คือ ATN0701-11-1-3,
ATN0701-42-1-1, ATN0701-214-3-2, ATN0701-214-10-1,
ATN0701-314-1-1 และ ATN0701-857-1-2 มี ปริ มาณอะ
ไมโลสร้อยละ14.16-17.58 [30] กลุ่มข้าวอะไมโลสปา
นกลาง มีปริ มาณอะไมโลส ร้อยละ 20-25 เป็ นข้าว
เจ้าเมื่อหุ งสุ กค่อนข้างอ่อน ได้แก่ ข้าวปากอ ข้าวช่อ
ละมุด ข้าวหมออรุ ณ และข้าวฝ้ าย กลุ่มข้าวอะไมโล
สสู ง มีปริ มาณอะไมโลส มากกว่าร้อยละ 25 เป็ นข้าว
เจ้าเมื่อหุงสุกค่อนข้างร่ วนแข็ง ซึ่งส่วนใหญ่ขา้ วพันธุ์
พื้ น เมื อ งจากศู น ย์วิ จัย ข้า วพัท ลุ ง จัด อยู่ใ นกลุ่ ม นี้
ได้แ ก่ ข้า วทองหอม ข้า วยาไทร ข้า วเหนี ย วลูกผึ้ง
ข้าวหอมจันทร์ ข้าวนัง ข้าวช่อจาปา ข้าวแจ๊ะแต ข้าว
หอม ข้าวมะลิ แ ดง ข้าวทางหวาย ข้าวแหวกหญ้า
และข้าวศรี รักษ์
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ตารางที่ 2 การจัดกลุ่มของข้าวพันธุ์พ้นื เมืองจากศูนย์วจิ ยั ข้าวพัทลุง จานวน 22 สายพันธุ์ ตามปริ มาณอะไมโลส
ที่เป็ นองค์ประกอบ
กลุ่มของข้ าวตามปริมาณอะไมโลส
ทีเ่ ป็ นองค์ ประกอบ
1. กลุ่มข้าวเหนียว
ปริ มาณอะไมโลสร้อยละ 0-9

2. กลุ่มข้าวอะไมโลสต่า
ปริ มาณอะไมโลสร้อยละ 10-19
3. กลุ่มข้าวอะไมโลสปานกลาง
ปริ มาณอะไมโลสร้อยละ 20-25

4. กลุ่มข้าวอะไมโลสสูง
ปริ มาณอะไมโลสมากกว่าร้อยละ 25

สายพันธุ์ข้าว
ข้าวเหนียวดาหมอ
ข้าวเหนียวลันตา
ข้าวเหนียวช่อไม้ไผ่
ข้าวเหนียวล้างปิ้ งแดง
ข้าวบัวหอม

ปริมาณอะไมโลส
(ร้ อยละ)
3.85a
4.09a
4.13a
6.95b
15.59c

ข้าวช่อจังหวัด
ข้าวหมออรุ ณ
ข้าวปากอ
ข้าวฝ้าย
ข้าวช่อละมุด
ข้าวทองหอม
ข้าวหอมจันทร์
ข้าวยาไทร
ข้าวทางหวาย
ข้าวหอม
ข้าวแจ๊ะแต
ข้าวศรี รักษ์
ข้าวมะลิแดง
ข้าวนัง
ข้าวแหวกหญ้า
ข้าวเหนียวลูกผึ้ง
ข้าวช่อจาปา

20.24d
22.76e
23.50ef
24.35ef
24.54efg
25.39fgh
26.94ghi
27.17hi
27.57hi
27.68hi
27.83hi
27.91hi
28.06hi
28.13hi
28.46ij
28.85ij
30.93j
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4. สรุ ปผลการวิจัย

5. กิตติกรรมประกาศ

การวิเคราะห์ องค์ประกอบทางเคมี และ
ปริ มาณอะไมโลส ในข้าวพันธุ์พ้นื เมืองจากศูนย์วิจยั
ข้า วพัท ลุ ง ทั้ง 22 สายพัน ธุ์ มี ป ริ ม าณความชื้ น อยู่
ในช่วงร้อยละ 10.42-14.77 ปริ มาณคาร์ โบไฮเดรต
ในช่ ว งร้ อ ยละ 74.20-80.76 โดยข้า วเหนี ย วด าช่ อ
ไม้ไผ่จะมีปริ มาณเถ้าและโปรตีนสู งที่สุดคือร้อยละ
1.56 และ 9.41 ตามล าดั บ ข้ า วหอมจั น ทร์ จ ะมี
ปริ ม าณไขมัน สู ง ที่ สุ ด ร้ อ ยละ 3.33 ส่ ว นข้า วทาง
หวายจะมีปริ มาณวิตามินบี 1 สู งสุ ด 1.19 มิลลิกรัม
ต่ อ 100 กรั ม เมื่ อ จั ด กลุ่ ม ของตัว อย่ า งข้า วตาม
ปริ มาณอะไมโลสที่เป็ นองค์ประกอบ สามารถแบ่ง
ได้เป็ น 4 กลุ่ม คื อ กลุ่มข้าวเหนี ยว (ข้าวเหนี ยวดา
หมอ ข้าวเหนี ยวล้างปิ้ งแดง ข้าวเหนี ยวลันตา ข้าว
เหนี ยวดาช่อไม้ไผ่) กลุ่มข้าวอะไมโลสต่ า (ข้าวบัว
หอม) กลุ่มข้าวอะไมโลสปานกลาง (ข้าวช่อจังหวัด
ข้าวปากอ ข้าวช่อละมุด ข้าวหมออรุ ณ ข้าวฝ้าย) และ
กลุ่ ม ข้า วอะไมโลสสู ง (ข้า วนางหอม ข้า วยาไทร
ข้า วเหนี ย วลู ก ผึ้ ง ข้า วหอมจัน ทร์ ข้า วนัง ข้า วช่ อ
จ าปา ข้า วแจ๊ ะ แต ข้าวหอม ข้าวมะลิ แดง ข้าวทาง
หวาย ข้าวแหวกหญ้า ข้าวศรี รักษ์) อย่างไรก็ตามจาก
การศึ ก ษาองค์ ป ระกอบทางเคมี ข องข้า วพัน ธุ์
พื้นเมืองทั้ง 22 สายพันธุ์ พบว่ามีสายพันธุ์ที่น่าสนใจ
และสามารถส่ งเสริ มการปลู กเพิ่มเติ มได้ เช่ น ใน
กลุ่ ม ของข้า วเหนี ย ว คื อ ข้าวเหนี ย วดาช่ อ ไม้ไผ่
ในขณะที่กลุ่มข้าวเจ้าที่น่าสนใจได้แก่ ข้าวฝ้ายและ
ข้า วทางหวาย เนื่ อ งจากข้า วสายพัน ธุ์ ดัง กล่ า วมี
ปริ มาณไขมั น โปรตี น และวิ ต ามิ น บี 1 ที่ ม าก
พอสมควรเมื่อเปรี ยบเที ยบกับข้าวอีกหลาย ๆ สาย
พันธุ์ที่ทาการวิเคราะห์ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ใน
ครั้ งนี้ สามารถน าไปใช้ เ ป็ นข้อ มู ล พื้ น ฐานด้า น
โภชนาการในการเลือกบริ โภคข้าว และการแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์จากข้าว

ขอขอบพระคุ ณ สานักบริ ห ารโครงการ
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร วิ จั ย ใ น อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ล ะ พั ฒ น า
มหาวิทยาลัยแห่ งชาติ สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึ กษา ที่ ได้สนับสนุ นทุนอุดหนุ นการวิจัย และ
ศูนย์วจิ ยั ข้าวพัทลุง ที่ได้อนุเคราะห์ตวั อย่างข้าวพันธุ์
พื้นเมือง
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