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The test kit for determination of contaminated Hom Mali rice
จรรยา แสงเขียว1 และ คงศักดิ์ ศรี แก้ ว1
Janya Sangkhiaw1 and Khongsak Srikaeo1

บทคัดย่ อ
ปริ มาณแอมิโลสเป็ นดัชนีบ่งชี ้การปลอมปนข้ าวหอมมะลิได้ อย่างหนึง่ งานวิจยั นี ้พัฒนาชุดตรวจสอบสําหรับ
ตรวจสอบการปลอมปนของข้ าวหอมมะลิ โดยอาศัยหลักการเปลี่ยนสีของสารละลายไอโอดีนที่สมั พันธ์ กบั ปริ มาณ
แอมิโลสในตัวอย่าง จากผลการวิจยั พบว่าชุดตรวจสอบที่เหมาะสมประกอบด้ วยขัน้ ตอนการเตรี ยมตัวอย่าง โดยนํา
ข้ าวหอมมะลิที่อาจมีการปลอมปนมาบดให้ ละเอียด จากนันนํ
้ ามากําจัดไขมันออกด้ วยการล้ างด้ วยปิ โตรเลียมอีเทอร์
ก่อนที่จะนําไปทําให้ เกิดสีกบั สารละลายไอโอดีน แล้ วนํามาเทียบกับแถบสีมาตรฐานที่พฒ
ั นาขึ ้น ก็จะทําให้ ทราบช่วง
ของปริ มาณแอมิโลสและทราบได้ ว่าเป็ นข้ าวหอมมะลิที่มีการปลอมปนด้ วยข้ าวพันธุ์อื่นหรื อไม่ งานวิจัยนีไ้ ด้ นําชุด
ตรวจสอบดัง กล่ า วไปทดสอบการใช้ ง านจริ ง พบว่ า สามารถจํ า แนกตัว อย่ า งข้ าวที่ มี ก ารปลอมปนได้ อ ย่ า งมี
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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คํานํา

ข้ าวเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญและเป็ นอาหารหลักของคนไทย โดยข้ าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 เป็ นข้ าวที่ได้ รับ
ความนิยมทังในและต่
้
างประเทศ เนื่องจากมีลกั ษณะเฉพาะตัวคือมีกลิ่นหอมเมื่อนําไปหุงเป็ นข้ าวสุกจะมีลกั ษณะนิ่ม
และค่อนข้ างเหนียวจึงเป็ นที่ต้องการของผู้บริ โภคส่งผลให้ มปี ริ มาณการส่งออกสูงและมีราคาแพง ดังนันจึ
้ งมีผ้ คู ้ าบาง
รายนําข้ าวชนิดอื่นที่มีราคาถูกกว่ามาปลอมปนเพื่อเพิ่มนํ ้าหนักและนําไปขายในราคาที่สงู ในการปลอมปนข้ าวนันมี
้
ผลทําให้ คณ
ุ ภาพทางเคมีและคุณภาพทางลักษณะเนื ้อสัมผัสเปลี่ยนแปลง ปริ มาณแอมิโลสเป็ นดัชนีตวั หนึง่ ที่บ่งชี ้
คุณภาพของข้ าวหอมมะลิ โดยข้ าวที่ตา่ งพันธุ์กนั จะมีปริ มาณแอมิโลสที่แตกต่างกัน ซึง่ ปริ มาณแอมิโลสเป็ นสมบัติ
เฉพาะของข้ าวแต่ละพันธุ์ โดยในปี 2549 กระทรวงพาณิชย์ได้ กําหนดให้ ข้าวหอมมะลิมปี ริ มาณแอมิโลสอยู่ในช่วง
ร้ อยละ 13.0 และไม่เกินร้ อยละ 18.0 ที่ระดับความชื ้นร้ อยละ 14.0 ดังนันข้
้ าวหอมมะลิที่มีปริ มาณแอมิโลสแตกต่าง
จากในช่วงดังกล่าวจึงมีโอกาสที่จะเป็ นไปได้ วา่ มีการปลอมปนของข้ าวพันธุ์อื่นๆ เข้ าไป
การตรวจสอบข้ าวหอมมะลิสําหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมโดยทัว่ ไป มักจะใช้ วิธีการทาง
ประสาทสัมผัสโดยการนํามาหุงและทดสอบชิม ซึง่ ต้ องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนันยั
้ งใช้ วิธีการสลายเมล็ดข้ าวใน
ด่างซึง่ ใช้ เวลานานและจําเป็ นต้ องอาศัยการตัดสินใจจากผู้เชี่ยวชาญ
หากสามารถทําการตรวจสอบปริ มาณ
แอมิโลสร่ วมด้ วยก็จะช่วยให้ โรงงานสามารถควบคุมคุณภาพข้ าวหอมมะลิได้ ดีขึ ้น
โดยเฉพาะการป้องกันการ
ปลอมปนข้ าวพันธุ์อื่น ๆ ที่มรี าคาถูกกว่าลงไปในข้ าวหอมมะลิ โดยข้ าวที่นิยมนํามาปลอมปนแก่ข้าวพันธุ์ชยั นาท1
ปทุมธานี1 และพิษณุโลก2 โดยมีรายงานวิจยั ที่ทําการศึกษาการปลอมปนข้ าวหอมมะลิพนั ธุ์ขาวดอกมะลิ105
ด้ วยข้ าวพันธุ์ปทุมธานี1 และชัยนาท1 ที่สดั ส่วน 80:20 70:30 60:40 และ 50:50 จากนันทํ
้ าการตรวจวิเคราะห์
สมบัติทางกายภาพและเคมี ได้ แก่ปริ มาณ แอมิโลส แอมิโลเพคติน โปรตีน ไขมัน เถ้ า สี ขนาดเมล็ด และทําการ
ประเมินด้ านเนื ้อสัมผัส
ผลพบว่าปริ มาณแอมิโลสเท่านันที
้ ่มีความแตกต่างทางสถิติเมื่อมีการปลอมปนของข้ าว
ชนิดอื่น (ศิริธร ศิริอมรพรรณ, 2548) ซึง่ ผลดังกล่าวยืนยันว่าปริ มาณแอมิโลสเป็ นดัชนีที่สามารถช่วยบ่งบอกคุณภาพ
ของข้ าวหอมมะลิ และมีศกั ยภาพในการบ่งชี ้การปลอมปนของข้ าวหอมมะลิด้วยข้ าวพันธุ์อื่นได้
อย่างไรก็ตามการตรวจสอบหาปริ มาณแอมิโลส สามารถทําได้ โดยวิธีการทําให้ เกิดสีระหว่างแอมิโลสกับ
ไอโอดีน (colorimetric methods) และยังสามารถวิเคราะห์ ได้ โดยอาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงพลังงานจากการ
สลายตัวหรื อรวมตัวของแอมิโลสและลิพิดคอมเพล็ก (Sievert and Holm., 1993) นอกจากนี ้ยังสามารถตรวจสอบได้
โดยการใช้ ความแตกต่างของสัดส่วนของจํานวน non - reducing end groups ในแอมิโลสและแอมิโลเพคตินหรื อ
ที่เรี ยกว่า Con A method (Gibson et al., 1997) เป็ นต้ น โดยแต่ละวิธีมีข้อจํ ากัดที่ แตกต่างกัน โดยวิธีการ
เปลี่ยนแปลงทางพลังงานต้ องใช้ เครื่ อง DSC สําหรับวิธี Con A มีการใช้ สารเคมีหลายชนิดและมีวิธีการซับซ้ อน
การวิเคราะห์ปริ มาณแอมิโลสด้ วยวิธีของ Juliano (1971) โดยการทําให้ เกิดสีกบั ไอโอดีนนันเป็
้ นวิธีการหนึ่งซึง่ นิยมใช้
กันในปั จจุบันเนื่ องจากวิเคราะห์ ง่ายและรวดเร็ ว แต่มีข้อจํ ากัดคือต้ องใช้ เครื่ องสเปกโตโฟโตมิเตอร์ ซึ่งในโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วไปอาจไม่มีเครื่ องมือดังกล่าว ดังนันงานวิ
้
จัยนีจ้ ึงทําการพัฒนาชุดตรวจ
สอบหาปริ มาณแอมิโลสโดยการพัฒนาเป็ นแถบสีวดั ปริ มาณแอมิโลส โดยมุ่งเน้ นการนํ าไปใช้ สําหรั บหาปริ มาณ
แอมิ โลสในข้ า วหอมมะลิ ที่ อ าจมี ก ารปลอมปนด้ วยข้ าวพัน ธุ์ อื่น ซึ่ง เป็ นทางเลื อกหนึ่ง ที่ ไ ม่ต้ องใช้ เ ครื่ อ งมื อทาง
2

2
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วิ ท ยาศาสตร์ ที่ มี ร าคาแพง อี ก ทัง้ ยัง สามารถตรวจสอบได้ ร วดเร็ วเหมาะสํ าหรั บ ใช้ เ พื่ อการควบคุม คุณ ภาพใน
อุตสาหกรรมซึง่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ อุตสาหกรรมการผลิตข้ าวของไทย

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. ตัวอย่างข้ าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 ชัยนาท1 ชัยนาท2 และพิษณุโลก2 ได้ รับจากศูนย์ วิจัยข้ าว
จังหวัดพิษณุโลก และจากโรงสีที่เข้ าร่ วมโครงการ ซึง่ ตัวอย่างข้ าวขาวพันธุ์ดอกมะลิ105 เป็ นตัวอย่างมาตรฐานที่ผ่าน
การตรวจสอบ DNA จากหน่วยงานภาคเอกชน นําข้ าวจํานวน 3 พันธุ์ ได้ แก่ชยั นาท1 ชัยนาท2 และพิษณุโลก2
มาผสมกันในสัดส่วน 1 : 1 : 1 จากนัน้ นํามาจําลองการปลอมปนโดยการผสมลงในข้ าวขาวดอกมะลิ105
ในอัตราส่วนข้ าวขาวดอกมะลิ105 ต่อข้ าวปลอมปนเท่ากับ 95 : 5 90 : 10 85 : 15 80 : 20 75 : 25 70 : 30
65 : 35 และ 60 : 40 โดยนํ ้าหนัก จากนันนํ
้ ามาตรวจสอบหาปริ มาณแอมิโลสโดยใช้ วิธีการมาตรฐานด้ วยการทําให้
เกิดสีกบั ไอโอดีน (Juliano, 1971)
2. ทําการพัฒนาชุดตรวจสอบโดยหาวิธีการที่เหมาะสมในการเตรี ยมตัวอย่าง เพื่อให้ ตวั อย่างสามารถทํา
ปฏิกิริยาเกิดสีที่ชดั เจนโดยสามารถแยกความแตกต่างของสีได้ ด้วยสายตา และต้ องเป็ นวิธีที่สะดวก ถูกต้ อง ง่ายและ
สามารถนําไปใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยศึกษาการเตรี ยมตัวอย่างด้ วยการสกัดไขมันออกโดยนําตัวอย่างข้ าวมา
บดให้ ละเอียดและสกัดไขมันออกด้ วยตัวทําละลายปิ โตรเลียมอีเทอร์ ครัง้ ละ 10 มิลลิลิตร จํานวน 3 ครัง้ จากนันนํ
้ าไป
ทําให้ เกิดสีกบั สารละลายไอโอดีน การสกัดแอมิโลเพคตินออกบางส่วนด้ วยวิธีการตกตะกอน โดยนําตัวอย่างข้ าวมา
เติมเอธานอลเพื่อตกตะกอนสตาร์ ชแยกตะกอนด้ วยการปั่ นเหวี่ยงนําตะกอนที่ได้ มาละลายด้ วยไอโซเอมิลแอลกอฮอล์
และบิวทานอล ทําการแยกเอาส่วนของแอมิโลเพคตินที่ละลายอยู่ในตัวทําละลายออกโดยตกตะกอนด้ วยเมธานอล
และปั่ นเหวี่ยงแยกส่วนของตะกอนออก นําส่วนใสไปทําให้ เกิดสีกับสารละลายไอโอดีน (รุ่ งทิวา วันสุขศรี และคณะ,
2547) และการใช้ สารละลายแอมโมเนียมบัฟเฟอร์ pH 9 แทนกรดแอซิติกความเข้ มข้ น 1 นอร์ มอล (Juliano , 2012)
3. การพัฒนาแถบสี โดยนําตัวอย่างข้ าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 ที่ปลอมปนด้ วยข้ าวพันธุ์อื่น มาทําให้ เกิดสี
กับ สารละลายไอโอดี น ตามวิ ธี ก ารที่ เ ลื อก มาทํ าการตรวจวัด ค่าสี ด้ วยโปรแกรม ColorSchemer Studio และ
OPenRGB (Michael et al., 2011) จากนันนํ
้ าค่าสีที่ได้ สร้ างเป็ นแถบสีและจัดเรี ยงด้ วยโปรแกรม Photoshop CS
4. นําชุดแถบสีไปทดสอบประสิทธิ ภาพการใช้ งาน โดยใช้ ตวั อย่างข้ าวขาวดอกมะลิ105 ที่ปลอมปนด้ วย
ข้ า วพัน ธุ์ อื่ น มาทํ า การเตรี ย มตัว อย่ า งโดยใช้ วิ ธี ก ารที่ ไ ด้ จ ากการศึก ษาในข้ อ ที่ 2 จากนัน้ นํ า มาทํ า ให้ เ กิ ด สี กับ
สารละลายไอโอดีนแล้ วประมาณค่าแอมิโลสของตัวอย่างจากแถบสีที่พฒ
ั นาขึ ้น จากนันเปรี
้ ยบเทียบผลที่ได้ กบั วิธีการ
หาแอมิโลสโดยใช้ เครื่ องสเปกโตโฟโตมิเตอร์ ตามวิธีการของ Juliano (1971)

470

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

ผลการทดลองและวิจารณ์

1. จากการทดสอบหาปริ มาณแอมิโลสในตัวอย่างข้ าวจํานวน 4 พันธุ์ ได้ แก่ ข้ าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105
ชัยนาท1 ชัยนาท2 และพิษณุโลก2 พบว่ามีปริ มาณแอมิโลส เท่ากับร้ อยละ 16.66 ± 0.52 29.83 ± 0.98
32.01 ± 0.24 และ 31.63 ± 0.43
ตามลําดับ และเมื่อนํ าข้ าวขาวดอกมะลิ 105 มาปลอมปนด้ วยข้ าวผสม
จาก 3 พันธุ์ ได้ แก่ข้าวพันธุ์ชยั นาท1 ชัยนาท2 และพิษณุโลก2 ในอัตราส่วนที่ได้ อธิ บายไปแล้ วข้ างต้ น พบว่า
ปริ ม าณแอมิ โ ลสจะเพิ่ ม สู ง ขึ น้ ตามปริ มาณการปลอมปนที่ เ พิ่ ม ขึ น้ โดยปริ มาณแอมิ โ ลสเฉลี่ ย เพิ่ ม ขึ น้ จาก
ร้ อยละ 19.08 ± 0.32 เป็ นร้ อยละ 28.76 ± 0.47
Table 1 Amylose contents of contaminated Thai Hom Mali Rice mixed with other rice varieties
Amylose contents (%)
Khaw Dawk Mali 105 : Mixed other rice varieties
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. จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรี ยมตัวอย่าง เพื่อสร้ างแถบสีสําหรั บตรวจสอบหาปริ มาณ
แอมิโลส พบว่าการเตรี ยมตัวอย่างด้ วยวิธีการสกัดไขมันออก ทําได้ สะดวก และทําให้ มองเห็นสีที่เกิดขึ ้นจากปฏิกิริยา
ได้ ชัดเจน เนื่ องจากการมีไขมันในแป้งข้ าวจะทํ าให้ เกิ ดการรวมตัวของไขมันกับแอมิโลสในแป้งข้ าว เกิ ดเป็ นสาร
เชิงซ้ อนของแอมิโลส - ไขมัน (amylose - lipid complex) ซึง่ ไม่ละลายนํ ้าทําให้ แอมิโลสจับกับสารละลายไอโอดีนได้
ไม่เต็มที่ การสกัดไขมันออกจากตัวอย่างจึงช่วยลดการรบกวนของไขมัน ทําให้ โมเลกุลของแอมิโลสจับกับสารละลาย
ไอโอดี น ได้ ดี ขึ น้ ทํ า ให้ สารละลายที่ ไ ด้ มี สี แ ตกต่ า งกั น ชั ด เจนตามปริ ม าณแอมิ โ ลสที่ มี อ ยู่ ส่ ว นการสกั ด
แอมิโลเพคตินออกบางส่วนเป็ นวิธีที่มีหลายขันตอนทํ
้
าให้ ใช้ เวลานาน สําหรับการใช้ สารละลายแอมโมเนียมบัฟเฟอร์
pH 9 แทนกรดแอซิติกความเข้ มข้ น 1 นอร์ มอล นันพบว่
้
าสีของสารละลายที่ได้ จากปฏิกิริยาไม่มีความแตกต่างกัน
มากนัก
จากการหาความสัมพัน ธ์ ร ะหว่างปริ มาณแอมิ โลสที่ ไ ด้ จ ากการเตรี ย มตัวอย่ างทัง้ 3 วิ ธี แ ละปริ มาณ
แอมิโลสจากวิธีของ Juliano (1971) นัน้ พบว่าวิธีการสกัดไขมันให้ ค่าสัมประสิทธิ์ การตัดสินใจ (R2) มากที่สุด
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(R2 = 0.99) ดังนันการเตรี
้
ยมตัวอย่างโดยการสกัดไขมันออกก่อนน่าจะเหมาะสมที่สดุ เนื่องจากให้ คา่ ปริ มาณแอมิโลส
ใกล้ เคียงกับวิธีของ Juliano (1971)

Figure 1 Coefficient of determination (R2) of amylose contents from Juliano’s method and prepared
sample from different method.
3. จากการนําตัวอย่างที่ผ่านการเตรี ยมตัวอย่างด้ วยวิธีที่เลือกจากข้ อ 2 มาทําให้ เกิดสีกบั สารละลายไอโอดีน
จากนันตรวจวั
้
ดค่าสีในระบบ RGB ด้ วยโปรแกรม ColorSchemer Studio และ OPenRGB โดยสารละลายดังกล่าว
ถูกบันทึกภาพในสภาวะที่มีการควบคุมแสงให้ สมํ่าเสมอ ป้องกันการรบกวนของแสงจากภายนอก จากนันนํ
้ าค่าสีที่
ได้ มาสร้ างเป็ นแถบสีซงึ่ จัดเรี ยงด้ วยโปรแกรม Photoshop CS แสดงดัง Figure 2 โดยผลของสีจากการสังเกตด้ วยตา
สามารถแบ่งช่วงของแถบสีได้ เป็ น 3 ช่วงโดยสีเปลี่ยนจากช่วงแถบสีเทาดํา (ปริ มาณแอมิโลสตํ่า ตังแต่
้ ร้อยละ 14–18)
ซึง่ ไม่มีการปลอมปนด้ วยข้ าวพันธุ์อื่น ไปจนถึงช่วงแถบสีนํ ้าเงิน (ปริ มาณแอมิโลสสูง ตังแต่
้ ร้อยละ 26 ) ซึง่ มีการ
ปลอมปนด้ วยข้ าวพันธุ์อื่นในปริ มาณร้ อยละ 30 ขึ ้นไป

Figure 2 Color chart for determination of contaminated Hom Mali rice
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4. จากการทดสอบประสิทธิภาพการใช้ งานของชุดตรวจสอบที่พฒ
ั นาขึ ้น โดยจําลองการปลอมปนในข้ าวขาว
ดอกมะลิ105 ด้ วยข้ าวพันธุ์อื่นๆ นํามาเตรี ยมตัวอย่างด้ วยการสกัดไขมันออกโดยใช้ วิธีการของชุดตรวจสอบ จากนัน้
มาทํ าให้ เกิ ด สี กับ สารละลายไอโอดี น รายงานผลเป็ นปริ ม าณแอมิ โลสเปรี ย บเที ย บจากแถบสี ที่ พัฒ นาขึน้ ตาม
Figure 2 กับการหาแอมิโลสตามวิธีการของ Juliano (1971) โดยใช้ เครื่ องสเปกโตโฟโตมิเตอร์ พบว่าให้ ผลไม่
แตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) โดยปริ มาณแอมิโลสมีความสัมพันธ์ กบั ระดับการปลอมปน (Figure 3) ดังนันจึ
้ ง
แสดงให้ เห็นว่าชุดตรวจสอบที่พฒ
ั นาขึ ้นมีประสิทธิภาพในการนําไปใช้ งาน

Figure 3 Relationship between amylose content and contaminated level

สรุ ป

งานวิจัยนี พ้ ัฒนาชุดตรวจสอบการปลอมปนของข้ าวหอมมะลิอย่างง่าย โดยอาศัยหลักการเปลี่ยนสีของ
สารละลายไอโอดีนที่ สัมพันธ์ กับปริ มาณแอมิโลสในตัวอย่าง ได้ ชุดตรวจสอบซึ่งประกอบด้ วยขัน้ ตอนการเตรี ยม
ตัวอย่างด้ วยการสกัดไขมันออกด้ วยตัวทําละลายปิ โตรเลียมอีเทอร์ จากนันทํ
้ าให้ เกิดสีกบั สารละลายไอโอดีนเทียบสีที่
ได้ กบั แถบสีที่พฒ
ั นาขึน้ ทําให้ ทราบปริ มาณแอมิโลสที่แตกต่างไปจากข้ าวหอมมะลิที่ไม่มีการปลอมปน ซึ่งผลการ
ทดสอบประสิทธิ ภาพการใช้ งาน พบว่ามีประสิทธิ ภาพในการจําแนกปริ มาณแอมิโลสได้ โดยในการตรวจสอบการ
ปลอมปนในข้ าวหอมมะลิตามมาตรฐานของไทยใช้ วิธีการสลายเมล็ดข้ าวในด่าง (กระทรวงพาณิชย์, 2549) การย้ อม
สี การนํามาหุงและทดสอบชิม (งามชื่น, 2547) แต่อย่างไรก็ตามวิธีการที่แม่นยําคือการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค DNA
(สุภาวดี, 2550) ชุดตรวจสอบที่พฒ
ั นาได้ จากงานวิจยั นี ้จึงเป็ นทางเลือกอย่างหนึ่งในการวิเคราะห์เพื่อการควบคุม
คุณภาพ โดยอาจใช้ เสริ มกับการวิเคราะห์ตามมาตรฐานสําหรับโรงสีหรื อโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการตรวจสอบการ
ปลอมปนของข้ าวหอมมะลิ
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