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บทคัดย่อ 

 ปริมาณแอมิโลสเป็นดชันีบ่งชีก้ารปลอมปนข้าวหอมมะลไิด้อย่างหนึง่ งานวิจยันีพ้ฒันาชุดตรวจสอบสําหรับ

ตรวจสอบการปลอมปนของข้าวหอมมะลิ โดยอาศยัหลกัการเปลี่ยนสีของสารละลายไอโอดีนท่ีสมัพันธ์กบัปริมาณ     

แอมิโลสในตวัอย่าง จากผลการวิจยัพบว่าชุดตรวจสอบท่ีเหมาะสมประกอบด้วยขัน้ตอนการเตรียมตวัอย่าง โดยนํา   

ข้าวหอมมะลิท่ีอาจมีการปลอมปนมาบดให้ละเอียด จากนัน้นํามากําจดัไขมนัออกด้วยการล้างด้วยปิโตรเลียมอีเทอร์ 

ก่อนท่ีจะนําไปทําให้เกิดสีกบัสารละลายไอโอดีน แล้วนํามาเทียบกบัแถบสีมาตรฐานท่ีพฒันาขึน้ ก็จะทําให้ทราบช่วง

ของปริมาณแอมิโลสและทราบได้ว่าเป็นข้าวหอมมะลิท่ีมีการปลอมปนด้วยข้าวพันธุ์ อ่ืนหรือไม่ งานวิจัยนีไ้ด้นําชุด

ตรวจสอบดังกล่าวไปทดสอบการใช้งานจริง พบว่าสามารถจําแนกตัวอย่างข้าวท่ีมีการปลอมปนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

ABSTRACT 

 Amylose is one of the indicators to examine the purity of Hom Mali Rice. This research developed 

the test kit for determination of contaminated Hom Mali Rice. The test kit is based on the iodine’s color 

which is changed in according to amylose content. It was found that the suitable test kit composed of 

sample preparation which included preparing milled rice before they were subject to lipid removal by 

washing with ether. Iodine solution was used to develop the color of samples. The colors of the samples 

were compared with the established color bands and the levels of contaminations could be judged. The 

test kit has been evaluated and it was found to be effective. 
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คาํนํา 

 ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคญัและเป็นอาหารหลกัของคนไทย โดยข้าวพนัธุ์ขาวดอกมะลิ105 เป็นข้าวท่ีได้รับ

ความนิยมทัง้ในและตา่งประเทศ เน่ืองจากมีลกัษณะเฉพาะตวัคือมีกลิ่นหอมเม่ือนําไปหงุเป็นข้าวสกุจะมีลกัษณะน่ิม

และคอ่นข้างเหนียวจงึเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภคสง่ผลให้มีปริมาณการสง่ออกสงูและมีราคาแพง ดงันัน้จงึมีผู้ ค้าบาง

รายนําข้าวชนิดอ่ืนท่ีมีราคาถกูกวา่มาปลอมปนเพ่ือเพ่ิมนํา้หนกัและนําไปขายในราคาท่ีสงู  ในการปลอมปนข้าวนัน้มี

ผลทําให้คณุภาพทางเคมีและคณุภาพทางลกัษณะเนือ้สมัผสัเปลี่ยนแปลง ปริมาณแอมิโลสเป็นดชันีตวัหนึง่ท่ีบ่งชี ้

คณุภาพของข้าวหอมมะลิ โดยข้าวท่ีตา่งพนัธุ์กนัจะมีปริมาณแอมิโลสท่ีแตกตา่งกนั ซึง่ปริมาณแอมิโลสเป็นสมบติั

เฉพาะของข้าวแตล่ะพนัธุ์ โดยในปี 2549 กระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดให้ข้าวหอมมะลมีิปริมาณแอมิโลสอยู่ในช่วง

ร้อยละ 13.0 และไมเ่กินร้อยละ 18.0 ท่ีระดบัความชืน้ร้อยละ 14.0   ดงันัน้ข้าวหอมมะลิท่ีมีปริมาณแอมิโลสแตกตา่ง

จากในช่วงดงักลา่วจงึมีโอกาสท่ีจะเป็นไปได้วา่มีการปลอมปนของข้าวพนัธุ์อ่ืนๆ เข้าไป  

การตรวจสอบข้าวหอมมะลิสําหรับอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมโดยทัว่ไป มกัจะใช้วิธีการทาง

ประสาทสมัผสัโดยการนํามาหงุและทดสอบชิม ซึง่ต้องอาศยัผู้ เช่ียวชาญ นอกจากนัน้ยงัใช้วิธีการสลายเมลด็ข้าวใน

ดา่งซึง่ใช้เวลานานและจําเป็นต้องอาศยัการตดัสินใจจากผู้ เช่ียวชาญ หากสามารถทําการตรวจสอบปริมาณ            

แอมิโลสร่วมด้วยก็จะช่วยให้โรงงานสามารถควบคมุคณุภาพข้าวหอมมะลิได้ดีขึน้ โดยเฉพาะการป้องกนัการ

ปลอมปนข้าวพนัธุ์อ่ืน ๆ ท่ีมีราคาถกูกวา่ลงไปในข้าวหอมมะลิ โดยข้าวท่ีนิยมนํามาปลอมปนแก่ข้าวพนัธุ์ชยันาท1 

ปทมุธานี1 และพิษณโุลก2 โดยมีรายงานวิจยัท่ีทําการศกึษาการปลอมปนข้าวหอมมะลิพนัธุ์ขาวดอกมะลิ105      

ด้วยข้าวพนัธุ์ปทมุธานี1 และชยันาท1 ท่ีสดัสว่น 80:20  70:30  60:40 และ 50:50 จากนัน้ทําการตรวจวิเคราะห์

สมบติัทางกายภาพและเคมี ได้แก่ปริมาณ แอมิโลส แอมิโลเพคติน โปรตีน ไขมนั เถ้า ส ี ขนาดเมลด็ และทําการ

ประเมินด้านเนือ้สมัผสั ผลพบวา่ปริมาณแอมิโลสเท่านัน้ท่ีมีความแตกตา่งทางสถิติเม่ือมีการปลอมปนของข้าว    

ชนิดอ่ืน (ศิริธร ศิริอมรพรรณ, 2548) ซึง่ผลดงักลา่วยืนยนัวา่ปริมาณแอมิโลสเป็นดชันีท่ีสามารถช่วยบ่งบอกคณุภาพ

ของข้าวหอมมะลิ และมีศกัยภาพในการบ่งชีก้ารปลอมปนของข้าวหอมมะลิด้วยข้าวพนัธุ์อ่ืนได้  

อย่างไรก็ตามการตรวจสอบหาปริมาณแอมิโลส สามารถทําได้ 2โดยวิธีการทําให้เกิดสีระหว่างแอมิโลสกับ

ไอโอดีน (colorimetric methods) และยังสามารถวิเคราะห์ 2ได้โดยอาศยัหลกัการเปลี่ยนแปลงพลงังานจากการ

สลายตวัหรือรวมตวัของแอมิโลสและลิพิดคอมเพล็ก (Sievert and Holm., 1993) นอกจากนีย้งัสามารถตรวจสอบได้

โดยการใช้ความแตกต่างของสดัส่วนของจํานวน non - reducing end groups ในแอมิโลสและแอมิโลเพคตินหรือ    

ท่ีเรียกว่า Con A method (Gibson et al., 1997) เป็นต้น  โดยแต่ละวิธีมีข้อจํากัดท่ีแตกต่างกัน โดยวิธีการ

เปลี่ยนแปลงทางพลงังานต้องใช้เคร่ือง DSC สําหรับวิธี Con A มีการใช้สารเคมีหลายชนิดและมีวิธีการซบัซ้อน     

การวิเคราะห์ปริมาณแอมิโลสด้วยวิธีของ Juliano (1971) โดยการทําให้เกิดสีกบัไอโอดีนนัน้เป็นวิธีการหนึ่งซึง่นิยมใช้

กันในปัจจุบันเน่ืองจากวิเคราะห์ง่ายและรวดเร็ว แต่มีข้อจํากัดคือต้องใช้เคร่ืองสเปกโตโฟโตมิเตอร์ ซึ่งในโรงงาน

อตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วไปอาจไม่มีเคร่ืองมือดงักล่าว ดงันัน้งานวิจัยนีจ้ึงทําการพัฒนาชุดตรวจ 

สอบหาปริมาณแอมิโลสโดยการพัฒนาเป็นแถบสีวดัปริมาณแอมิโลส โดยมุ่งเน้นการนําไปใช้สําหรับหาปริมาณ      

แอมิโลสในข้าวหอมมะลิท่ีอาจมีการปลอมปนด้วยข้าวพันธุ์ อ่ืน ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีไม่ต้องใช้เคร่ืองมือทาง
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วิทยาศาสตร์ท่ีมีราคาแพง อีกทัง้ยังสามารถตรวจสอบได้รวดเร็วเหมาะสําหรับใช้เพ่ือการควบคุมคุณภาพใน

อตุสาหกรรมซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่อตุสาหกรรมการผลิตข้าวของไทย 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

1. ตวัอย่างข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105  ชัยนาท1  ชัยนาท2  และพิษณุโลก2 ได้รับจากศูนย์วิจัยข้าว         

จงัหวดัพิษณโุลก และจากโรงสีท่ีเข้าร่วมโครงการ ซึง่ตวัอย่างข้าวขาวพนัธุ์ดอกมะลิ105 เป็นตวัอย่างมาตรฐานท่ีผ่าน

การตรวจสอบ DNA จากหน่วยงานภาคเอกชน นําข้าวจํานวน 3 พนัธุ์ ได้แก่ชยันาท1  ชยันาท2  และพิษณุโลก2     

มาผสมกันในสดัส่วน 1 : 1 : 1  จากนัน้นํามาจําลองการปลอมปนโดยการผสมลงในข้าวขาวดอกมะลิ105               

ในอตัราส่วนข้าวขาวดอกมะลิ105 ต่อข้าวปลอมปนเท่ากบั 95 : 5  90 : 10  85 : 15  80 : 20  75 : 25  70 : 30        

65 : 35 และ 60 : 40   โดยนํา้หนกั  จากนัน้นํามาตรวจสอบหาปริมาณแอมิโลสโดยใช้วิธีการมาตรฐานด้วยการทําให้

เกิดสีกบัไอโอดีน (Juliano, 1971) 

2. ทําการพฒันาชุดตรวจสอบโดยหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการเตรียมตวัอย่าง  เพ่ือให้ตวัอย่างสามารถทํา

ปฏิกิริยาเกิดสีท่ีชดัเจนโดยสามารถแยกความแตกตา่งของสีได้ด้วยสายตา  และต้องเป็นวิธีท่ีสะดวก ถูกต้อง ง่ายและ 

สามารถนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยศกึษาการเตรียมตวัอย่างด้วยการสกดัไขมนัออกโดยนําตวัอย่างข้าวมา

บดให้ละเอียดและสกดัไขมนัออกด้วยตวัทําละลายปิโตรเลียมอีเทอร์ ครัง้ละ 10 มิลลิลิตร จํานวน 3 ครัง้ จากนัน้นําไป

ทําให้เกิดสีกบัสารละลายไอโอดีน การสกดัแอมิโลเพคตินออกบางส่วนด้วยวิธีการตกตะกอน  โดยนําตวัอย่างข้าวมา

เติมเอธานอลเพ่ือตกตะกอนสตาร์ชแยกตะกอนด้วยการป่ันเหว่ียงนําตะกอนท่ีได้มาละลายด้วยไอโซเอมิลแอลกอฮอล์

และบิวทานอล ทําการแยกเอาส่วนของแอมิโลเพคตินท่ีละลายอยู่ในตวัทําละลายออกโดยตกตะกอนด้วยเมธานอล 

และป่ันเหว่ียงแยกส่วนของตะกอนออก นําส่วนใสไปทําให้เกิดสีกับสารละลายไอโอดีน (รุ่งทิวา วนัสขุศรี และคณะ, 

2547) และการใช้สารละลายแอมโมเนียมบฟัเฟอร์ pH 9 แทนกรดแอซิติกความเข้มข้น 1 นอร์มอล (Juliano , 2012)  

3. การพฒันาแถบสี โดยนําตวัอย่างข้าวพนัธุ์ขาวดอกมะลิ105  ท่ีปลอมปนด้วยข้าวพนัธุ์อ่ืน มาทําให้เกิดสี

กับสารละลายไอโอดีนตามวิธีการท่ีเลือก มาทําการตรวจวัดค่าสีด้วยโปรแกรม ColorSchemer Studio และ 

OPenRGB   (Michael et al., 2011) จากนัน้นําคา่สีท่ีได้สร้างเป็นแถบสีและจดัเรียงด้วยโปรแกรม Photoshop CS  

4. นําชุดแถบสีไปทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน โดยใช้ตวัอย่างข้าวขาวดอกมะลิ105 ท่ีปลอมปนด้วย   

ข้าวพันธุ์ อ่ืนมาทําการเตรียมตัวอย่างโดยใช้วิธีการท่ีได้จากการศึกษาในข้อท่ี 2 จากนัน้นํามาทําให้เกิดสีกับ

สารละลายไอโอดีนแล้วประมาณคา่แอมิโลสของตวัอย่างจากแถบสีท่ีพฒันาขึน้ จากนัน้เปรียบเทียบผลท่ีได้กบัวิธีการ

หาแอมิโลสโดยใช้เคร่ืองสเปกโตโฟโตมิเตอร์ตามวิธีการของ Juliano (1971)  
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. จากการทดสอบหาปริมาณแอมิโลสในตวัอย่างข้าวจํานวน 4 พันธุ์  ได้แก่ ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105    

ชยันาท1  ชยันาท2  และพิษณุโลก2 พบว่ามีปริมาณแอมิโลส เท่ากับร้อยละ 16.66 ± 0.52  29.83 ± 0.98             

32.01 ± 0.24 และ 31.63 ± 0.43  ตามลําดับ และเม่ือนําข้าวขาวดอกมะลิ105 มาปลอมปนด้วยข้าวผสม            

จาก  3 พันธุ์  ได้แก่ข้าวพนัธุ์ชยันาท1 ชยันาท2  และพิษณุโลก2  ในอตัราส่วนท่ีได้อธิบายไปแล้วข้างต้น พบว่า

ปริมาณแอมิโลสจะเพ่ิมสูงขึ น้ตามปริมาณการปลอมปนท่ีเ พ่ิมขึน้โดยปริมาณแอมิโลสเฉลี่ยเ พ่ิมขึน้จาก                 

ร้อยละ 19.08 ± 0.32 เป็นร้อยละ 28.76 ± 0.47  

 

Table 1  Amylose contents of contaminated Thai Hom Mali Rice mixed with other rice varieties    

Khaw Dawk Mali 105 : Mixed other rice varieties    Amylose contents (%) 

95 : 05 19.08 ± 0.32a 

90 : 10 20.43 ± 0.16b 

85 : 15 21.90 ± 0.26c 

80 : 20 22.85 ± 0.48d 

75 : 25 23.96 ± 0.50e 

70 : 30 25.15 ± 0.67f 

65 : 35 26.46 ± 0.99g 

60 : 40 28.76 ± 0.47h 
a-h Different superscript letters within column indicate values are significant different at the level of p<0.05 

 

2. จากการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการเตรียมตวัอย่าง เพ่ือสร้างแถบสีสําหรับตรวจสอบหาปริมาณ        

แอมิโลส พบวา่การเตรียมตวัอย่างด้วยวิธีการสกดัไขมนัออก ทําได้สะดวก และทําให้มองเห็นสีท่ีเกิดขึน้จากปฏิกิริยา

ได้ชัดเจน เน่ืองจากการมีไขมันในแป้งข้าวจะทําให้เกิดการรวมตัวของไขมันกับแอมิโลสในแป้งข้าว เกิดเป็นสาร

เชิงซ้อนของแอมิโลส - ไขมนั (amylose - lipid complex) ซึง่ไม่ละลายนํา้ทําให้แอมิโลสจบักบัสารละลายไอโอดีนได้

ไมเ่ตม็ท่ี การสกดัไขมนัออกจากตวัอย่างจงึช่วยลดการรบกวนของไขมนั ทําให้โมเลกุลของแอมิโลสจบักบัสารละลาย

ไอโอดีนได้ดีขึน้ ทําให้สารละลายท่ีได้มีสีแตกต่างกันชัดเจนตามปริมาณแอมิโลสท่ีมีอยู่      ส่วนการสกัด                 

แอมิโลเพคตินออกบางสว่นเป็นวิธีท่ีมีหลายขัน้ตอนทําให้ใช้เวลานาน สําหรับการใช้สารละลายแอมโมเนียมบฟัเฟอร์ 

pH 9 แทนกรดแอซิติกความเข้มข้น 1 นอร์มอล นัน้พบว่าสีของสารละลายท่ีได้จากปฏิกิริยาไม่มีความแตกต่างกัน

มากนกั   

จากการหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแอมิโลสท่ีได้จากการเตรียมตัวอย่างทัง้ 3 วิธีและปริมาณ            

แอมิโลสจากวิธีของ  Juliano (1971) นัน้พบว่าวิธีการสกัดไขมนัให้ค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2) มากท่ีสุด         
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(R2 = 0.99) ดงันัน้การเตรียมตวัอย่างโดยการสกดัไขมนัออกก่อนน่าจะเหมาะสมท่ีสดุเน่ืองจากให้คา่ปริมาณแอมิโลส

ใกล้เคียงกบัวิธีของ  Juliano (1971) 

 

 
Figure 1 Coefficient of determination (R2) of amylose contents from Juliano’s method and prepared 

sample from different method.   

 

3. จากการนําตวัอย่างท่ีผ่านการเตรียมตวัอย่างด้วยวิธีท่ีเลือกจากข้อ 2 มาทําให้เกิดสีกบัสารละลายไอโอดีน 

จากนัน้ตรวจวดัคา่สีในระบบ RGB ด้วยโปรแกรม ColorSchemer Studio และ OPenRGB โดยสารละลายดงักลา่ว

ถกูบนัทกึภาพในสภาวะท่ีมีการควบคมุแสงให้สม่ําเสมอ ป้องกนัการรบกวนของแสงจากภายนอก จากนัน้นําคา่สีท่ี

ได้มาสร้างเป็นแถบสีซึง่จดัเรียงด้วยโปรแกรม Photoshop CS แสดงดงั Figure 2  โดยผลของสีจากการสงัเกตด้วยตา

สามารถแบ่งช่วงของแถบสีได้เป็น 3 ช่วงโดยสีเปลี่ยนจากช่วงแถบสีเทาดํา (ปริมาณแอมิโลสต่ํา ตัง้แตร้่อยละ 14–18)   

ซึง่ไมมี่การปลอมปนด้วยข้าวพนัธุ์อ่ืน ไปจนถงึช่วงแถบสนํีา้เงิน (ปริมาณแอมิโลสสงู ตัง้แตร้่อยละ 26 ) ซึง่มีการ

ปลอมปนด้วยข้าวพนัธุ์อ่ืนในปริมาณร้อยละ 30 ขึน้ไป 

 

 
Figure 2  Color chart for determination of contaminated Hom Mali rice  
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4. จากการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของชดุตรวจสอบท่ีพฒันาขึน้ โดยจําลองการปลอมปนในข้าวขาว

ดอกมะลิ105 ด้วยข้าวพนัธุ์อ่ืนๆ นํามาเตรียมตวัอย่างด้วยการสกดัไขมนัออกโดยใช้วิธีการของชุดตรวจสอบ จากนัน้

มาทําให้เกิดสีกับสารละลายไอโอดีน รายงานผลเป็นปริมาณแอมิโลสเปรียบเทียบจากแถบสีท่ีพัฒนาขึน้ตาม    

Figure 2   กับการหาแอมิโลสตามวิธีการของ Juliano (1971) โดยใช้เคร่ืองสเปกโตโฟโตมิเตอร์ พบว่าให้ผลไม่

แตกต่างกนัทางสถิติ (p > 0.05) โดยปริมาณแอมิโลสมีความสมัพนัธ์กบัระดบัการปลอมปน (Figure 3) ดงันัน้จึง

แสดงให้เห็นวา่ชดุตรวจสอบท่ีพฒันาขึน้มีประสิทธิภาพในการนําไปใช้งาน  

 

  
Figure 3 Relationship between amylose content and contaminated level 

 

สรุป 

งานวิจัยนีพ้ัฒนาชุดตรวจสอบการปลอมปนของข้าวหอมมะลิอย่างง่าย โดยอาศัยหลักการเปลี่ยนสีของ

สารละลายไอโอดีนท่ีสัมพันธ์กับปริมาณแอมิโลสในตัวอย่าง ได้ชุดตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยขัน้ตอนการเตรียม

ตวัอย่างด้วยการสกดัไขมนัออกด้วยตวัทําละลายปิโตรเลียมอีเทอร์ จากนัน้ทําให้เกิดสีกบัสารละลายไอโอดีนเทียบสีท่ี

ได้กบัแถบสีท่ีพฒันาขึน้ ทําให้ทราบปริมาณแอมิโลสท่ีแตกต่างไปจากข้าวหอมมะลิท่ีไม่มีการปลอมปน  ซึ่งผลการ

ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน พบว่ามีประสิทธิภาพในการจําแนกปริมาณแอมิโลสได้ โดยในการตรวจสอบการ

ปลอมปนในข้าวหอมมะลิตามมาตรฐานของไทยใช้วิธีการสลายเมล็ดข้าวในด่าง (กระทรวงพาณิชย์, 2549) การย้อม

สี การนํามาหุงและทดสอบชิม (งามช่ืน, 2547) แต่อย่างไรก็ตามวิธีการท่ีแม่นยําคือการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค DNA 

(สภุาวดี, 2550)   ชุดตรวจสอบท่ีพฒันาได้จากงานวิจยันีจ้ึงเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งในการวิเคราะห์เพ่ือการควบคมุ

คณุภาพ โดยอาจใช้เสริมกบัการวิเคราะห์ตามมาตรฐานสําหรับโรงสีหรือโรงงานอตุสาหกรรมท่ีต้องการตรวจสอบการ

ปลอมปนของข้าวหอมมะลิ  
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