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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาคณุคา่ทางโภชนาการบางประการในข้าวหมากท่ีผลิตจากส่วนผสมของ

ข้าวกล้องสงัข์หยดพทัลงุและข้าวเหนียวดํา 5 อตัรา ได้แก่  1:0, 3:1, 1:1, 1:3 และ 0:1 พบว่า ปริมาณโปรตีนและ

ไขมนัในสตูรท่ีใช้สว่นผสมของข้าวกล้องสงัข์หยดพทัลงุ มีคา่น้อยกวา่การใช้ข้าวเหนียวดําเพียงอย่างเดียว  แตกต่าง

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ แตเ่ม่ือเปรียบเทียบระหวา่ง 3 สตูรท่ีมีการผสมของข้าวกล้องสงัข์หยดพทัลงุ พบว่า สตูรท่ี

ผสมข้าวเหนียวดําตอ่ข้าวสงัข์หยดพทัลงุ อตัรา 1:1 ให้คา่โปรตีนและไขมนัใกล้เคียงกบัข้าวเหนียวดําพทัลงุท่ีสดุ  มี

ค่าเท่ากบั 3.6 และ 0.31 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดบั ขณะท่ีปริมาณความชืน้และค่าปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ (TSS) 

ในทกุสตูรทดลองไมมี่ความแตกตา่งกนัทางสถิติ  เม่ือทําการวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ พบวา่ทกุสตูรการทดลอง

มีคา่อยู่ในช่วง 0.23-0.47เปอร์เซน็ต์ ไมเ่กินเกณฑ์มาตรฐาน  มผช. 162/2546 แตมี่แนวโน้มว่าข้าวหมากท่ีผลิตจาก

ข้าวเหนียวดําผสมข้าวกล้องสงัข์หยดพทัลงุอตัรา1:1 มีปริมาณแอลกอฮอล์และปริมาณการต้านอนุมลูอิสระ DPPH 

มากท่ีสดุ สว่นข้าวหมากจากข้าวเหนียวดําพทัลงุให้ปริมาณแอลกอฮอล์น้อยท่ีสดุ แตมี่ปริมาณสารสีแอนโทไซยานิน

มากท่ีสดุ เท่ากบั 84.26 มก.ตอ่กรัมนํา้หนกัเปียก แตกตา่งอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ(p<0.05) กบัสตูรอ่ืน   

 

ABSTRACT 

This research aims to study some  nutritional properties of sweet fermented  rice products of the 

mixtures of Sung Yod Phatthalung brown rice and black sticky rice for 5 ratio including 1:0, 3:1, 1:1, 1:3, 

0:1. The result showed that the total amount of protein and lipid  in the mixtures of brown rice were 

lower  than those of the black sticky rice alone. It was significantly different. However, the protein and 

lipid contents of the mixtures of black sticky rice and Sung Yod Phatthalung brown rice at ratio 1:1 were 

closed to these of the glutinous rice by 3.6 and 0.31 percentages, 

respectively.  While the moisture and total soluble solids contents of all mixtures were not 

significantly different.   The alcohol contents of all mixtures were in the range of 0.23 to 0.47 

percentages under the community standard 162/2546. The alcohol content was highest in the sweet 

fermented rice produced with the mixture of black sticky rice and Sung Yod Phatthalung brown rice at 
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1:1 and lowest those  black sticky rice. The  anthocyanin  content in sweet-fermented rice produced 

with the black sticky rice was highest (84.26 mg per g.wet weight.) It was significantly different (p 

<0.05) with the others. The amount of DPPH antioxidant activity in black sticky rice mixed with Sung Yod 

Phatthalung brown rice at 1:1  provided the highest antioxidant activity. 

Key words:  nutritional properties,  sweet fermented rice products,  Sung Yod Phatthalung rice 
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คาํนํา 

ผลิตภณัฑ์จากข้าว ได้รับการวิจยัและพฒันาไปในรูปแบบท่ีหลากหลาย ทัง้นีเ้พราะแนวโน้มการบริโภคข้าว

ในหลายประเทศลดลง (Ito and Ishikawa,  2004)  ดงันัน้การพฒันาผลิตภณัฑ์จากข้าวจึงเป็นแนวทางหนึ่งเพ่ือ

เพ่ิมมูลค่า  แม้ว่าข้าวพืน้เมืองบางชนิดจะมีราคาสูง เช่น ข้าวสังข์หยดพัทลุง แต่ก็มีการปลูกมากขึน้ทุกปี  ทัง้นี ้

เพราะข้าวสงัข์หยดพัทลุงเป็นอาหารสขุภาพ มีสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ในปริมาณสงู แม้ว่าจะได้รับการแปรรูป

และพัฒนาผลิตภณัฑ์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมหรือองค์ประกอบในการทําคุกกี ้ ขนมเค้ก  ไอศกรีม นํา้ข้าว

กล้องงอก ข้าวเกรียบ  และอ่ืน ๆ แต่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์จากการหมักแป้งข้าว   ผู้ วิจัยฯ เล็งเห็นว่าเพ่ือเพ่ิมความ

หลากหลายในการแปรรูป และเป็นการฟืน้ฟูภูมิปัญญา เพ่ืออนุรักษ์อาหารพืน้บ้าน เป็นการสร้างมลูค่าเพ่ิมให้ข้าว

หมาก และใช้ประโยชน์จากข้าวให้หลากหลาย การผลิตแป้งข้าวหมากจากข้าวสงัข์หยดพทัลงุ จึงน่าจะเป็นอีกแนว

ทางเลือกหนึง่ท่ีน่าสนใจ เพราะจุลินทรีย์ หรือลกูแป้ง เม่ือเจริญบนข้าวจะผลิตสารสําคญัท่ีก่อประโยชน์ต่อสขุภาพ  

โดยเฉพาะการเป็นสารโปรไบโอติก และสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งปัจจุบันสารกลุ่มนีถู้กนํามาใช้ในการส่งเสริมและ

ป้องกนัโรคตา่งๆ  ทัง้ในรูปของอาหารและสมนุไพร เพราะสารต้านอนมุลูอิสระจะทําหน้าท่ีขจดัอนุมลูอิสระได้ดี (ศรี

วฒันาและคณะ,  2548)  จากภมิูปัญญาชาวบ้านท่ีมีการนําข้าวสงัข์หยดมาแปรรูปเป็นแป้งข้าวหมาก เพ่ือหมกัเป็น

แอลกอฮอล์ ทัง้นีเ้พราะสมบัติทางเคมีของข้าวสงัข์หยดพัทลุง จัดอยู่ในกลุ่มข้าวท่ีมีปริมาณอะมิโลสต่ํา (ปรีชา, 

2548) ซึง่อาจทดแทนหรือใช้ร่วมกบัข้าวเหนียวดําเพ่ือการแปรรูปได้  โดยกระบวนการผลิตข้าวหมากนัน้ จะมียีสต์ 

ทําหน้าท่ีเปลี่ยนแป้งให้เป็นนํา้ตาล และมีบางส่วนเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์ (มณชยั ,  2546)   ข้าวหมากจึงมีรสอม

หวานอมเปรีย้ว สอดคล้องกบัแนวทางการดแูลสขุภาพในปัจจบุนัท่ีสนใจบริโภคอาหารโปรไบโอติกท่ีช่วยในการปรับ

สมดลุของจลุินทรีย์ในร่างกาย  เพราะเชือ้ยีสต์ในข้าวหมากเป็นโพรไบโอติกส์ชนิดหนึง่ท่ีก่อประโยชน์ต่อร่างกายโดย

ทําการปรับสมดลุของจลุินทรีย์ในร่างกาย กระตุ้นการสร้างสารต้านอนุมลูอิสระ ภูมิคุ้มกนัมะเร็ง ช่วยระบบทางเดิน

อาหารให้ทํางานเป็นปกติและดดูซมึวิตามินดีขึน้ ผลิตเม็ดเลือดแดงดีขึน้ ยบัยัง้การเจริญของแบคทีเรียก่อโรค และ

ช่วยให้การดูดซึมแคลเซียมดี  ทัง้ยังรักษาแผลในลําไส้จากการอักเสบเรือ้รัง (ทองจุล,  2554)    เม่ือภูมิปัญญา

โบราณกล่าวถึงในด้านประโยชน์ของแป้งข้าวหมากต่อสขุภาพมากมาย แต่ยังไม่มีการวิจยัถึงคณุค่าท่ีได้จากแป้ง

ข้าวหมากสงัข์หยดอย่างจริงจัง โดยเฉพาะคุณค่าท่ีได้จากการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ท่ีใช้ในการทําแป้งข้าว

หมากจนเกิดเป็นสารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่นสารต้านอนุมูลอิสระ สารสีแอนโทไซยานิน   ปริมาณโปรตีน  

ไขมนั  เปอร์เซน็ต์แอลกอฮอล์   ดงันัน้งานวิจยันีจ้ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาผลิตภณัฑ์จากแป้งข้าวหมากสงัข์หยด

ร่วมกับข้าวเหนียวดํา โดยพิจารณาถึงคุณค่าทางโภชนาการบางประการในผลิตภัณฑ์แป้งข้าวหมากเป็นสําคัญ  

เพ่ือนําภมิูปัญญาของไทยมาพฒันาให้เกิดประโยชน์และเป็นแนวทางเพ่ือผลิตเป็นสินค้ามลูคา่เพ่ิม 
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อุปกรณ์และวิธีการ 

การทดลอง  ศกึษาการผลิตแป้งข้าวหมากจากข้าวกล้องสงัข์หยดพทัลงุ 

การเตรียมวตัถดิุบและสตูรแป้งข้าวหมาก 

เตรียมวตัถดิุบจากข้าวพืน้เมืองของจงัหวดัพทัลงุ ได้แก่ ข้าวกล้องสงัข์หยดพทัลงุท่ีผลิตตามฤดกูาล มีอายุ

การเก็บเก่ียวหลงัออกดอก  45  วนั  และข้าวเหนียวดําพทัลงุ อายกุารเก็บรักษาไมเ่กิน  4  เดือน เพ่ือนํามาผลิตเป็น

แป้งข้าวหมาก โดยวิธีการผสมข้าวกล้องสังข์หยดพัทลุง (SYBR) และข้าวเหนียวดําพัทลุง(BGR) โดยมีอัตรา

สว่นผสม  แบ่งเป็น  5 ชดุการทดลอง ๆ  ดงันี ้

ชดุการทดลองท่ี 1  ใช้ข้าวเหนียวดําพทัลงุอย่างเดียว 

ชดุการทดลองท่ี 2  ใช้ข้าวกล้องสงัข์หยดพทัลงุอย่างเดียว 

ชดุการทดลองท่ี 3  ใช้ข้าวกล้องสงัข์หยดพทัลงุ  : ข้าวเหนียวดําพทัลงุ   สดัสว่น  3 : 1  

ชดุการทดลองท่ี 4  ใช้ข้าวกล้องสงัข์หยดพทัลงุ  : ข้าวเหนียวดําพทัลงุ   สดัสว่น  1 : 1  

ชดุการทดลองท่ี 5  ใช้ข้าวกล้องสงัข์หยดพทัลงุ  : ข้าวเหนียวดําพทัลงุ   สดัสว่น  1 : 3  

การหมกัข้าวหมาก  ดดัแปลงจากวิธีการของ สมพกัตร์  (2546) โดยนําตวัอย่างข้าวมาล้างนํา้ให้สะอาด 2 

ครัง้ แช่ข้าวเหนียวดํา 6 ชัว่โมง แล้วนํามานึง่จนสกุ  สว่นข้าวกล้องสงัข์หยดพทัลงุนํามาหงุจนสกุ จากนัน้นํามาเกลี่ย

ให้กระจายความหนาเท่ากนัรอจนข้าวเย็น นําข้าวทัง้สองชนิดมาผสมกนัตามอตัราสว่นในชดุการทดลอง ทําการโรย

นํา้ตาลลงไปให้สม่ําเสมอกันโดยใช้ข้าว 500 กรัมต่อนํา้ตาล 110 กรัม ตามด้วยการโรยลูกแป้งข้าวหมากท่ี

บดละเอียด  2 ลกู  จากนัน้บรรจุใส่ภาชนะท่ีแห้งและสะอาดเก็บไว้ท่ีอณุหภูมิห้อง ใช้เวลาในการหมกั 3 วนั  จนได้

เป็นข้าวหมาก วางแผนการทดลองแบบ CRD  มี 3 ซํา้  และทําการวิเคราะห์คณุคา่ทางโภชนาการในระหว่างทําการ

หมกัแป้งข้าวหมากดงันี ้ 

1. วิเคราะห์โปรตีน โดยวิธี Kjeldahl method ( AOAC, 1990)    

2. วิเคราะห์ไขมนั  โดยวิธี Soxhlet extraction method  ( AOAC, 1990)    

3. วิเคราะห์เถ้า   ( AOAC, 1990)    

4. วิเคราะห์ความชืน้  โดยวิธี Loss on drying at 135๐C ( AOAC, 1990)    

5. หาปริมาณคาร์โบไฮเดรต โดยวิธีการคํานวณ  (Calculation)      

6. ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้เปอร์เซน็ต์โดยใช้ hand refractometer ย่ีห้อ ATAGO รุ่น Master-2M  

3.  วดัสีแอนโทไซยานิน ตามวิธีการของ  Abdel-Aal and Hucl (1999) โดยการสกดัตวัอย่างในสารละลาย 

1.0 N HCl และวดัค่าการดดูกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 530 nm ด้วย เคร่ืองสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ รุ่น UV-1601 

spectrophotometer ย่ีห้อ shimadzu  

4. วดัปริมาณสารต้านอนมุลูอิสระ  โดยวิธีการทดสอบความสามารถในการดกัจบัอนมุลูอิสระ DPPH  

     (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging capacity assay) โดยสกดัตวัอย่างใน 

80% ethanol ทําปฏิกิริยากบัสารละลาย 0.8 mM DPPH และวดัค่าการดดูกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 517 nm ด้วย 

เคร่ืองสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ รุ่น UV-1601 spectrophotometer ย่ีห้อ shimadzu ( Murakami et al.  2004)   

5.  วดัเปอร์เซน็ต์แอลกอฮอล์  โดยวิธี Ebulliometric analysis ด้วยเคร่ือง Ebulliometre ย่ีห้อ dujardin 

salleron 
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นําข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวนตามแผนการทดลองแบบสุม่ตลอด และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดย

วิธี DMRT   วิเคราะห์ทางสถิติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS  เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างแต่ละชุดการ

ทดลองด้านคณุคา่ทางโภชนาการ และสมบติัทางเคมีบางประการในข้าวหมาก    

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ผลการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ 

จากการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการในแป้งข้าวหมากท่ีผลิตจากข้าวสังข์หยดพัทลุง, ข้าวเหนียวดํา

พทัลุง และส่วนผสมของข้าวทัง้สองพันธุ์   โดยมีชุดการทดลองแตกต่างกัน 5  สูตร พบว่า ปริมาณความชืน้ใน

ตวัอย่าง ไมมี่ความแตกตา่งกนัทางสถิติ โดยมีค่าระหว่าง 47.75-52.83 เปอร์เซ็นต์  ส่วนปริมาณโปรตีนในแป้งข้าว

หมากในข้าวเหนียวดําพทัลงุ มีคา่มากท่ีสดุ เท่ากบั 4.4 เปอร์เซน็ต์ แตกตา่งอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.05) กบั

ชดุการทดลองอ่ืนท่ีมีสว่นผสมของข้าวสงัข์หยดพทัลงุ โดยแป้งข้าวหมากจากข้าวกล้องสงัข์หยดพทัลงุ, ข้าวเหนียว

ดําต่อข้าวสงัข์หยดพทัลงุอตัรา 3:1, 1:1 และ 1:3  มีปริมาณโปรตีนเท่ากบั 3.5,  3.6,  3.6 และ 3.6 เปอร์เซ็นต์ 

ตามลําดบั (Table 1) 

ปริมาณไขมนั ในแป้งข้าวหมากท่ีผลิตจากข้าวเหนียวดําพทัลงุ ข้าวกล้องสงัข์หยดพทัลงุ และข้าวเหนียวดํา

ต่อข้าวสงัข์หยดพทัลงุอตัรา 1:1 มีค่าเท่ากนั อยู่ระหว่าง 0.31-0.33 เปอร์เซ็นต์ แตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 

(p<0.05) กับชุดการทดลองอ่ืนซึ่งมีค่าน้อยกว่า โดยแป้งข้าวหมากจากข้าวเหนียวดําต่อข้าวสงัข์หยดพทัลุงอตัรา 

3:1 มีคา่น้อยท่ีสดุ เท่ากบั 0.16 เปอร์เซน็ต์ (Table 1)  ปริมาณเถ้าในแป้งข้าวหมากท่ีผลิตจากข้าวเหนียวดําต่อข้าว

สงัข์หยดพทัลงุอตัรา 1:3 และข้าวกล้องสงัข์หยดพทัลงุไมผ่สม มีคา่มากท่ีสดุ เท่ากบั 0.56-0.57 เปอร์เซน็ต์ แตกตา่ง

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  รองลงมาได้แก่ สตูรข้าวเหนียวดําตอ่ข้าวสงัข์หยดพทัลงุอตัรา 1:1,  3:1 และ ข้าวเหนียว

ดําไม่ผสม ตามลําดบั (Table 1)  ส่วนปริมาณคาร์โบไฮเดรตในแป้งข้าวหมากผลิตจากข้าวเหนียวดํามีค่ามากสดุ 

แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับ 4 สูตรทดลอง ซึ่งให้ค่าไม่ต่างกันทางสถิติ อยู่ระหว่าง 42.79-45.11

เปอร์เซน็ต์  คา่ท่ีได้แตกตา่งกบัรายงานของ อรอนงค์  (2550)  กล่าวว่าปริมาณสารอาหารบางอย่างในอาหารหมกั

ดองจากข้าว โดยเฉพาะในข้าวหมากจะมีค่าความชืน้   โปรตีน  คาร์โบไฮเดรต  เส้นใยหยาบ  ไขมนั  เถ้า  นํา้ตาล

อินเวิร์ต  สตาร์ช   แอลกอฮอล์  เท่ากบั  60.3,  1.8,  37.7,  0.3,  0.1,  0.1,  11-12.7,  14.25,    และ 1.21 

เปอร์เซ็นต์  โดยพบว่าทุกสตูรการทดลองให้ค่าความชืน้น้อยกว่า ซึง่ส่งผลดีต่อผลิตภณัฑ์เพราะเมล็ดข้าวหมากจะ

ไมเ่ละและเยิม้ ส่วนโปรตีนให้ค่ามากกว่ารายงานของอรอรนงค์ ถึง 2 เท่า ปริมาณคาร์โบไฮเดรตมากกว่าถึง 5-7% 

และแอลกอฮอล์น้อยกวา่ประมาณ 3 เท่า ซึง่ไมเ่กินเกณฑ์มาตรฐานผลิตภณัฑ์ 

 การทดลอง บ่งชีว้า่คณุคา่ทางโภชนาการในแป้งข้าวหมาก ทัง้ 3 สตูรท่ีใช้ส่วนผสมของข้าวกล้องสงัข์หยด

พทัลงุร่วมกับข้าวเหนียวดําพทัลุง มีความแตกต่างกัน โดยสตูรท่ีผสมข้าวเหนียวดําต่อข้าวสงัข์หยด อตัรา 1:1 ให้

คุณค่าทางโภชนาการดีเกือบเทียบเท่ากับข้าวเหนียวดําพัทลุงท่ีสุด  ทัง้นีเ้พราะในเมล็ดข้าวเหนียวดําท่ีมีเย่ือหุ้ ม

เมลด็สีเข้มให้คา่โปรตีนและกรดอะมิโนไลซีนสงูกวา่ข้าวขาว (Frei  and  Becker,  2005) และแม้วา่ผลการวิเคราะห์

ข้าว 1,787  สายพนัธุ์ของประเทศไทย พบปริมาณโปรตีนในข้าวกล้องเพียง 7.48 + 1.65% ซึง่มีปริมาณน้อยกว่า

ธัญพืชอ่ืนแต่ก็มีคณุค่าทางชีวภาพ และประโยชน์สทุธิสงูกว่า สามารถย่อยได้ดี เน่ืองจากมีเส้นใยและแทนนินต่ํา

(งามช่ืน,  2542) สง่ผลตอ่การใช้ประโยชน์ได้ดีกวา่  
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ผลการวิเคราะห์ปริมาณของแขง็ที่ละลายได้ (TSS) และเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ในข้าวหมาก 

จากการวิเคราะห์ทางเคมีของแป้งข้าวหมากด้านเปอร์เซน็ต์ของแข็งท่ีละลายได้ เป็นเวลา 14 วนั (Table 2)  

พบวา่ข้าวหมากทัง้ 5 สตูรการทดลอง ตัง้แตว่นัแรกจนถงึวนัท่ี 14 ของการหมกั มีคา่ของแข็งท่ีละลายได้มากขึน้ตาม

ระยะเวลาท่ีเพ่ิมขึน้  โดยค่าของแข็งท่ีละลายได้เร่ิมต้น ของชุดทดลองท่ีผสมข้าวสังข์หยดพัทลุง มีค่าอยู่ในช่วง

ระหว่าง 38.33-39.67°Brix แตกต่างอย่างมีนยัสําคญั จากข้าวหมากชุดข้าวเหนียวดําไม่ผสม ท่ีมีค่าน้อยท่ีสดุ แต่

เม่ือครบ 14 วนั พบว่าค่าของแข็งท่ีละลายได้ของทุกชุดการทดลองกลบัมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ คือมีค่าอยู่

ระหวา่ง 39.33-41.67°Brix  ใกล้เคียงกบัการทดลองของดาริกา (2539) ท่ีผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ต่ําโดยการหมกั

ข้าวเหนียวนึ่งทัง้เมล็ด พบว่ามีปริมาณนํา้ตาลเร่ิมต้นและสดุท้ายของการหมกัเท่ากบั 31.5°Brix  และ 31.7°Brix 

แตกตา่งจากงานวิจยัของ สมพกัตร์ (2546) ท่ีพบว่า ค่าความหวานจากการใช้ลกูแป้งท่ีแตกต่างกนั 3 ชนิด มีค่าอยู่

ในช่วงระหวา่ง  40.85-42.40%   

เม่ือพิจารณาปริมาณแอลกอฮอล์ (Table 3) ท่ีวิเคราะห์ 3 ครัง้ เป็นเวลา 7 วนั พบว่า วนัท่ี 3 ของการหมกั 

ทกุสตูรมีปริมาณแอลกอฮอล์ อยูร่ะหวา่ง 0.13-0.37% จนถงึวนัท่ี 7 ปริมาณแอลกอฮอล์ ในทุกสตูรการทดลองมีค่า

เพ่ิมขึน้เล็กน้อย อยู่ระหว่าง 0.23-0.47% เม่ือเทียบกบัมาตรฐาน มผช. 162/2546 กําหนดค่า แอลกอฮอล์ต้องไม่

เกิน 0.5% โดยนํา้หนกั  ทําให้ค่าท่ีได้จากการทดลองไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน แต่มีแนวโน้มว่าข้าวหมากท่ีผลิตจาก

ข้าวเหนียวดําตอ่ข้าวสงัข์หยดพทัลงุอตัรา 1:1 ให้ปริมาณแอลกอฮอล์มากท่ีสดุ ส่วนข้าวหมากจากข้าวเหนียวดําให้

ปริมาณแอลกอฮอล์น้อยท่ีสดุ สอดคล้องกบังานทดลองของดาริกา (2539) ท่ีผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ต่ําโดยใช้ลกู

แป้งข้าวหมากในการหมกันํา้แป้งข้าวเหนียวนึง่ ได้ปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ในช่วง 0.27-0.37 เปอร์เซน็ต์  

 

Table 1  2Chemical approximated analysis results of sweet fermented rices from Black sticky rice  

 Phatthalung and Sung Yod Phatthalung brown rice at difference ratio after 3 Days fermenting  

Treatments Moisture 

 (%) 

Carbohydrate 

(%) 

Protein 

(%) 

Lipid 

 (%) 

Ash 

 (%) 

Black glutinous rices 47.75±0.12  49.20±0.11a 4.4±0.02 a 0.31±0.07a 0.34±0.02c 

SY brown rices 50.79±0.33  44.81±0.12 b 3.5±0.03 b 0.33±0.07a 0.57±0.06a 

BGR : SYBR (3:1) 51.46±0.14  44.39±0.18 b 3.6±0.01 b 0.16±0.01c 0.39±0.05c 

BGR : SYBR (1:1) 52.83±2.23  42.79±0.21b 3.6±0.03 b 0.31±0.06a 0.47±0.04b 

BGR : SYBR (1:3) 50.48±0.18  45.11±0.15 ab  3.6±0.04 b 0.25±0.05b 0.56±0.05a 

Note: values in the same column followed by different letters (a, b, c superscript) were significantly different (P<0.05) 
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Table 2 The percentage of total soluble solids (TSS) in sweet-fermented rice products  

Treatments Amount of sweetness (%Brix) 

Day 0 Day 4 Day 10 Day 14 

Black glutinous rices 33.33±0.58b 36.67±0.38 b 38.00±0.02  40.33±0.58  

Sung Yod Phatthalung brown rices 39.00±0.05 a 39.33±0.48 a 39.67±0.58  39.33±0.58  

BGR : SYBR (3:1) 39.00±0.00 a 40.33±0.58 a 40.63±0.58  41.23±0.40  

BGR : SYBR (1:1) 39.67±0.58 a 40.13±0.58 a 40.33±0.58  41.00±0.00  

BGR : SYBR (1:3) 38.33±0.58 a 40.00±0.07 a 40.00±0.19  41.67±0.58  

Note: values in the same column followed by different letters (a, b, c superscript) were significantly different (P<0.05) 

 

Table 3 The percentage of alcoholic content of sweet-fermented rice products 

Treatments Alcohol (%) 

Day 3 Day 5 Day 7 

Black glutinous rices (BGR) 0.13±0.06 b 0.17±0.06c 0.23±0.06 c 

Sung Yod Phatthalung brown rices(SYBR) 0.17±0.06 b 0.27±0.06b 0.40±0.17 ab 

BGR : SYBR (3:1) 0.30±0.00 a 0.32±0.06 ab 0.33±0.06 b 

BGR : SYBR (1:1) 0.37±0.06 a 0.40±0.00 a 0.47±0.06 a 

BGR : SYBR (1:3) 0.13±0.06 b 0.27±0.06 b 0.33±0.06 b 

Note: values in the same column followed by different letters (a, b, c superscript) were significantly different (P<0.05) 

 

Table 4   Total anthocyanin content and antioxidant activity by DPPH assay of sweet-fermented rice  

                products after 3  Days fermenting   

Treatments anthocyanin content 

(mg./g. wet weight) 

antioxidant activity by 

DPPH (%)  

Black glutinous rices 84.26±1.43 d 48.78±8.27 a 

Sung Yod Phatthalung brown rices 11.34±2.42 a 51.98±7.72 ab 

BGR : SYBR (3:1) 60.34±1.67 c 50.44±9.50 a 

BGR : SYBR (1:1) 49.18±2.18 b 57.83±2.24 c 

BGR : SYBR (1:3) 16.23±1.53 a 54.24±6.34 b 

Note: values in the same column followed by different letters (a, b, c superscript) were significantly different (P<0.05) 
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ผลการวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินและการต้านอนุมูลอสิระ DPPH  

จากการวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินในข้าวหมากทัง้ 5  สตูร (Table 4)  พบว่า ข้าวหมากท่ีผลิตจาก

ข้าวเหนียวดําพัทลุง มีปริมาณแอนโทไซยานินมากท่ีสุด เท่ากับ 84.26 มก./กรัมนํา้หนักเปียก แตกต่างอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติ (p<0.05) กบัสตูรอ่ืน รองลงมาได้แก่ สตูรท่ีมีข้าวเหนียวดําตอ่ข้าวสงัข์หยดพทัลงุอตัรา 3:1 และ 

1:1 ตามลําดบั สว่นข้าวกล้องสงัข์หยดพทัลงุให้คา่น้อยท่ีสดุ สอดคล้องกบังานทดลองของ Hu et al.  (2003) กล่าว

วา่ ข้าวเหนียวดํามีปริมาณแอนโธไซยานินมากท่ีสดุ  รองลงมาคือ  ข้าวสีมว่ง  ข้าวสีแดง  และข้าวกล้อง  ตามลําดบั  

ปริมาณแอนโธไซยานินจะมีผลต่อความเข้มของสีในข้าวเพราะเป็นรงควัตถุท่ีมีสีแดงถึงม่วง ในธัญพืชพบอยู่ใน

บริเวณเนือ้เย่ือชัน้นอกและเนือ้เย่ือชัน้ใน  (Abdel-Aal et al.‚ 2006)  ข้าวท่ีมีปริมาณแอนโธไซยานินน้อยจะมีสีแดง

อ่อนส่วนข้าวท่ีมีปริมาณแอนโธไซยานินมากจะมีสีม่วงเข้ม  อย่างไรก็ตาม  ข้าวบางชนิดในกลุ่มข้าวสีแดงมี

ปริมาณฟีนอลิกทัง้หมดใกล้เคียงกับข้าวเหนียวดํามาก  แต่มีปริมาณแอนโธไซยานินน้อยกว่าข้าวเหนียวดํามาก  

แสดงวา่ในข้าวบางกลุม่จะมีแอนโธไซยานินเป็นองค์ประกอบ  แตอ่าจไมใ่ช่องค์ประกอบท่ีสําคญัของสารประกอบฟี

นอลิกทัง้หมดท่ีพบในข้าวกลุม่นัน้ (Hu  et al.,  2003)  เม่ือวิเคราะห์ปริมาณการต้านอนมุลูอิสระ DPPH พบวา่ ข้าว

เหนียวดําและข้าวกล้องสงัข์หยดพทัลงุให้เปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระไม่ต่างกัน (Table 4) โดยสูตรท่ีใช้ข้าว

เหนียวดําตอ่ข้าวสงัข์หยดพทัลงุอตัรา 1:1 ให้คา่การต้านอนมุลูอิสระมากท่ีสดุ รองลงมาได้แก่ ข้าวเหนียวดําต่อข้าว

สงัข์หยดพทัลงุอตัรา 1:3 และ ข้าวสงัข์หยดพทัลงุไม่ผสม ตามลําดบั แตกต่างอย่างมีนยัสําคญัจากสตูรข้าวเหนียว

ดํา และข้าวเหนียวดําต่อข้าวสงัข์หยดพัทลงุอตัรา 3:1 ท่ีให้ค่าน้อยท่ีสดุ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าในการหมกั

ข้าวสงัข์หยดพทัลงุทําให้เกิดสารต้านอนุมลูอิสระมากกว่าในข้าวเหนียวดํา เช่นเดียวกบัการทดลองของ Suttajit et 

al. (2006) กลา่ววา่เมลด็ข้าวกล้องสีดําและแดงมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมลูอิสระสงูกว่าเมล็ดข้าวกล้องสีขาว

และประสิทธิภาพในการต้านอนมุลูอิสระขึน้อยู่กบัปริมาณสารประกอบฟีนอลในเมล็ดข้าว และสารสีพวกแอนโทไซ

ยานิน ยงัประกอบไปด้วยสารต้านอนุมลูอิสระท่ีช่วยลดหรือชะลอความแก่ได้ (Min,  2004)   แต่ในด้านการยอมรับ

ผลิตภณัฑ์ ซึง่ทดลองโดย กาญจนา และศศิธร (2555) ทดสอบทางด้านประสาทสมัผสัของผลิตภณัฑ์ โดยนําข้าว

กล้องสงัข์หยดผสมกบัข้าวเหนียวดําในอตัราสว่นแตกตา่งกนั ทําการหมกั 3 วนั เพ่ือคดัเลือกสตูรท่ียอมรับมากท่ีสดุ 

พบวา่ ผู้บริโภคให้การยอมรับข้าวหมากท่ีทําจากข้าวกล้องสงัข์หยดตอ่ข้าวเหนียวดําในอตัราสว่น 1:3 มากท่ีสดุ โดย

ให้เหตผุลวา่ลกัษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ และลกัษณะเนือ้สมัผสัดีท่ีสดุ  

 

สรุป 

คณุค่าทางโภชนาการได้แก่ โปรตีน และ ไขมนั ในแป้งข้าวหมาก ท่ีใช้ส่วนผสมของข้าวเหนียวดําพัทลุง

และข้าวกล้องสงัข์หยดพทัลงุ ทัง้ 3 สตูร มีปริมาณน้อยกว่าการใช้ข้าวเหนียวดําพทัลงุเพียงอย่างเดียว  โดยสตูรท่ี

ผสมข้าวเหนียวดําพทัลงุตอ่ข้าวกล้องสงัข์หยดพทัลงุอตัรา 1:1 มีคา่การต้านอนมุลูอิสระมากท่ีสดุและให้คณุค่าทาง

โภชนาการดีเกือบเทียบเท่ากับข้าวเหนียวดําพัทลุงท่ีสุด  ขณะท่ีปริมาณความชืน้และค่าของแข็งท่ีละลายได้ใน

ตวัอย่างไมแ่ตกตา่งกนั  ข้าวหมากทัง้หมดมีปริมาณแอลกอฮอล์ อยู่ในช่วง 0.23-0.47 ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน เม่ือ

เทียบกบัมาตรฐาน มผช. 162/2546  ปริมาณแอนโทไซยานินในข้าวหมากท่ีผลิตจากข้าวเหนียวดํามีปริมาณมาก

ท่ีสุด แต่ปริมาณการต้านอนุมูลอิสระ DPPH กลับมีค่าน้อยท่ีสุด จากวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้พบว่าคุณค่าทาง

โภชนาการในสตูรท่ีผสมข้าวเหนียวดําพทัลุงต่อข้าวกล้องสงัข์หยดพัทลงุอตัรา 1:1 มีค่ามากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ 
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สตูรท่ีมีสว่นผสมข้าวเหนียวดําพทัลงุตอ่ข้าวกล้องสงัข์หยดพทัลงุอตัรา 3:1 แตส่ตูรดงักล่าวผู้บริโภคให้การยอมมาก

ท่ีสุด ดงันัน้หากต้องพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ควรใช้สูตรท่ี มีส่วนผสมข้าวเหนียวดําพทัลุงต่อข้าวกล้องสงัข์หยด

พทัลงุอตัรา 3:1 น่าจะเป็นสตูรท่ีดีท่ีสดุ 
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