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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนาการบางประการในข้ าวหมากที่ผลิตจากส่วนผสมของ
ข้ าวกล้ องสังข์หยดพัทลุงและข้ าวเหนียวดํา 5 อัตรา ได้ แก่ 1:0, 3:1, 1:1, 1:3 และ 0:1 พบว่า ปริ มาณโปรตีนและ
ไขมันในสูตรที่ใช้ สว่ นผสมของข้ าวกล้ องสังข์หยดพัทลุง มีคา่ น้ อยกว่าการใช้ ข้าวเหนียวดําเพียงอย่างเดียว แตกต่าง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ แต่เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่าง 3 สูตรที่มีการผสมของข้ าวกล้ องสังข์หยดพัทลุง พบว่า สูตรที่
ผสมข้ าวเหนียวดําต่อข้ าวสังข์หยดพัทลุง อัตรา 1:1 ให้ คา่ โปรตีนและไขมันใกล้ เคียงกับข้ าวเหนียวดําพัทลุงที่สดุ มี
ค่าเท่ากับ 3.6 และ 0.31 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ ขณะที่ปริ มาณความชื ้นและค่าปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ (TSS)
ในทุกสูตรทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ เมื่อทําการวิเคราะห์ปริ มาณแอลกอฮอล์ พบว่าทุกสูตรการทดลอง
มีคา่ อยู่ในช่วง 0.23-0.47เปอร์ เซ็นต์ ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน มผช. 162/2546 แต่มีแนวโน้ มว่าข้ าวหมากที่ผลิตจาก
ข้ าวเหนียวดําผสมข้ าวกล้ องสังข์หยดพัทลุงอัตรา1:1 มีปริ มาณแอลกอฮอล์และปริ มาณการต้ านอนุมลู อิสระ DPPH
มากที่สดุ ส่วนข้ าวหมากจากข้ าวเหนียวดําพัทลุงให้ ปริ มาณแอลกอฮอล์น้อยที่สดุ แต่มีปริ มาณสารสีแอนโทไซยานิน
มากที่สดุ เท่ากับ 84.26 มก.ต่อกรัมนํ ้าหนักเปี ยก แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ(p<0.05) กับสูตรอื่น

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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ผลิตภัณฑ์จากข้ าว ได้ รับการวิจยั และพัฒนาไปในรู ปแบบที่หลากหลาย ทังนี
้ ้เพราะแนวโน้ มการบริ โภคข้ าว
ในหลายประเทศลดลง (Ito and Ishikawa, 2004) ดังนันการพั
้
ฒนาผลิตภัณฑ์จากข้ าวจึงเป็ นแนวทางหนึ่งเพื่อ
เพิ่ มมูลค่า แม้ ว่าข้ าวพื น้ เมืองบางชนิดจะมีราคาสูง เช่น ข้ าวสังข์ หยดพัทลุง แต่ก็มีการปลูกมากขึน้ ทุกปี ทัง้ นี ้
เพราะข้ าวสังข์ หยดพัทลุงเป็ นอาหารสุขภาพ มีสารอาหารที่เป็ นประโยชน์ ในปริ มาณสูง แม้ ว่าจะได้ รับการแปรรู ป
และพัฒนาผลิตภัณฑ์มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นส่วนผสมหรื อองค์ประกอบในการทําคุกกี ้ ขนมเค้ ก ไอศกรี ม นํา้ ข้ าว
กล้ องงอก ข้ าวเกรี ยบ และอื่น ๆ แต่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ จากการหมักแป้งข้ าว ผู้วิจัยฯ เล็งเห็นว่าเพื่ อเพิ่ มความ
หลากหลายในการแปรรู ป และเป็ นการฟื น้ ฟูภูมิปัญญา เพื่ออนุรักษ์ อาหารพืน้ บ้ าน เป็ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ ข้าว
หมาก และใช้ ประโยชน์จากข้ าวให้ หลากหลาย การผลิตแป้งข้ าวหมากจากข้ าวสังข์หยดพัทลุง จึงน่าจะเป็ นอีกแนว
ทางเลือกหนึง่ ที่น่าสนใจ เพราะจุลินทรี ย์ หรื อลูกแป้ง เมื่อเจริ ญบนข้ าวจะผลิตสารสําคัญที่ก่อประโยชน์ต่อสุขภาพ
โดยเฉพาะการเป็ นสารโปรไบโอติก และสารต้ านอนุมูลอิสระ ซึ่งปั จจุบันสารกลุ่มนี ้ถูกนํามาใช้ ในการส่งเสริ มและ
ป้องกันโรคต่างๆ ทังในรู
้ ปของอาหารและสมุนไพร เพราะสารต้ านอนุมลู อิสระจะทําหน้ าที่ขจัดอนุมลู อิสระได้ ดี (ศรี
วัฒนาและคณะ, 2548) จากภูมิปัญญาชาวบ้ านที่มีการนําข้ าวสังข์หยดมาแปรรู ปเป็ นแป้งข้ าวหมาก เพื่อหมักเป็ น
แอลกอฮอล์ ทัง้ นีเ้ พราะสมบัติทางเคมีของข้ าวสังข์ หยดพัทลุง จัดอยู่ในกลุ่มข้ าวที่มีปริ มาณอะมิโลสตํ่า (ปรี ชา,
2548) ซึง่ อาจทดแทนหรื อใช้ ร่วมกับข้ าวเหนียวดําเพื่อการแปรรู ปได้ โดยกระบวนการผลิตข้ าวหมากนัน้ จะมียีสต์
ทําหน้ าที่เปลี่ยนแป้งให้ เป็ นนํ ้าตาล และมีบางส่วนเปลี่ยนเป็ นแอลกอฮอล์ (มณชัย , 2546) ข้ าวหมากจึงมีรสอม
หวานอมเปรี ย้ ว สอดคล้ องกับแนวทางการดูแลสุขภาพในปั จจุบนั ที่สนใจบริ โภคอาหารโปรไบโอติกที่ช่วยในการปรับ
สมดุลของจุลินทรี ย์ในร่ างกาย เพราะเชื ้อยีสต์ในข้ าวหมากเป็ นโพรไบโอติกส์ชนิดหนึง่ ที่ก่อประโยชน์ต่อร่ างกายโดย
ทําการปรับสมดุลของจุลินทรี ย์ในร่ างกาย กระตุ้นการสร้ างสารต้ านอนุมลู อิสระ ภูมิค้ มุ กันมะเร็ ง ช่วยระบบทางเดิน
อาหารให้ ทํางานเป็ นปกติและดูดซึมวิตามินดีขึ ้น ผลิตเม็ดเลือดแดงดีขึ ้น ยับยังการเจริ
้
ญของแบคทีเรี ยก่อโรค และ
ช่วยให้ การดูดซึมแคลเซียมดี ทัง้ ยังรั กษาแผลในลําไส้ จากการอักเสบเรื อ้ รั ง (ทองจุล, 2554) เมื่อภูมิปัญญา
โบราณกล่าวถึงในด้ านประโยชน์ ของแป้งข้ าวหมากต่อสุขภาพมากมาย แต่ยังไม่มีการวิจยั ถึงคุณค่าที่ได้ จากแป้ง
ข้ าวหมากสังข์ หยดอย่างจริ งจัง โดยเฉพาะคุณค่าที่ ได้ จากการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรี ย์ที่ใช้ ในการทํ าแป้งข้ าว
หมากจนเกิ ดเป็ นสารที่ มีประโยชน์ ต่อร่ างกาย เช่นสารต้ านอนุมูลอิสระ สารสีแอนโทไซยานิ น ปริ มาณโปรตีน
ไขมัน เปอร์ เซ็นต์แอลกอฮอล์ ดังนันงานวิ
้
จยั นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแป้งข้ าวหมากสังข์หยด
ร่ วมกับข้ าวเหนียวดํา โดยพิจารณาถึงคุณค่าทางโภชนาการบางประการในผลิตภัณฑ์ แป้งข้ าวหมากเป็ นสําคัญ
เพื่อนําภูมิปัญญาของไทยมาพัฒนาให้ เกิดประโยชน์และเป็ นแนวทางเพื่อผลิตเป็ นสินค้ ามูลค่าเพิ่ม
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อุปกรณ์ และวิธีการ
การทดลอง ศึกษาการผลิตแป้งข้ าวหมากจากข้ าวกล้ องสังข์หยดพัทลุง
การเตรี ยมวัตถุดิบและสูตรแป้งข้ าวหมาก
เตรี ยมวัตถุดิบจากข้ าวพื ้นเมืองของจังหวัดพัทลุง ได้ แก่ ข้ าวกล้ องสังข์หยดพัทลุงที่ผลิตตามฤดูกาล มีอายุ
การเก็บเกี่ยวหลังออกดอก 45 วัน และข้ าวเหนียวดําพัทลุง อายุการเก็บรักษาไม่เกิน 4 เดือน เพื่อนํามาผลิตเป็ น
แป้งข้ าวหมาก โดยวิธีการผสมข้ าวกล้ องสังข์ หยดพัทลุง (SYBR) และข้ าวเหนี ยวดําพัทลุง(BGR) โดยมีอัตรา
ส่วนผสม แบ่งเป็ น 5 ชุดการทดลอง ๆ ดังนี ้
ชุดการทดลองที่ 1 ใช้ ข้าวเหนียวดําพัทลุงอย่างเดียว
ชุดการทดลองที่ 2 ใช้ ข้าวกล้ องสังข์หยดพัทลุงอย่างเดียว
ชุดการทดลองที่ 3 ใช้ ข้าวกล้ องสังข์หยดพัทลุง : ข้ าวเหนียวดําพัทลุง สัดส่วน 3 : 1
ชุดการทดลองที่ 4 ใช้ ข้าวกล้ องสังข์หยดพัทลุง : ข้ าวเหนียวดําพัทลุง สัดส่วน 1 : 1
ชุดการทดลองที่ 5 ใช้ ข้าวกล้ องสังข์หยดพัทลุง : ข้ าวเหนียวดําพัทลุง สัดส่วน 1 : 3
การหมักข้ าวหมาก ดัดแปลงจากวิธีการของ สมพักตร์ (2546) โดยนําตัวอย่างข้ าวมาล้ างนํ ้าให้ สะอาด 2
ครัง้ แช่ข้าวเหนียวดํา 6 ชัว่ โมง แล้ วนํามานึง่ จนสุก ส่วนข้ าวกล้ องสังข์หยดพัทลุงนํามาหุงจนสุก จากนันนํ
้ ามาเกลี่ย
ให้ กระจายความหนาเท่ากันรอจนข้ าวเย็น นําข้ าวทังสองชนิ
้
ดมาผสมกันตามอัตราส่วนในชุดการทดลอง ทําการโรย
นํา้ ตาลลงไปให้ สมํ่าเสมอกันโดยใช้ ข้าว 500 กรั มต่อนํ า้ ตาล 110 กรั ม ตามด้ วยการโรยลูกแป้งข้ าวหมากที่
บดละเอียด 2 ลูก จากนันบรรจุ
้
ใส่ภาชนะที่แห้ งและสะอาดเก็บไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้อง ใช้ เวลาในการหมัก 3 วัน จนได้
เป็ นข้ าวหมาก วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 3 ซํ ้า และทําการวิเคราะห์คณ
ุ ค่าทางโภชนาการในระหว่างทําการ
หมักแป้งข้ าวหมากดังนี ้
1. วิเคราะห์โปรตีน โดยวิธี Kjeldahl method ( AOAC, 1990)
2. วิเคราะห์ไขมัน โดยวิธี Soxhlet extraction method ( AOAC, 1990)
3. วิเคราะห์เถ้ า ( AOAC, 1990)
4. วิเคราะห์ความชื ้น โดยวิธี Loss on drying at 135๐C ( AOAC, 1990)
5. หาปริ มาณคาร์ โบไฮเดรต โดยวิธีการคํานวณ (Calculation)
6. ปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ เปอร์ เซ็นต์โดยใช้ hand refractometer ยี่ห้อ ATAGO รุ่ น Master-2M
3. วัดสีแอนโทไซยานิน ตามวิธีการของ Abdel-Aal and Hucl (1999) โดยการสกัดตัวอย่างในสารละลาย
1.0 N HCl และวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 530 nm ด้ วย เครื่ องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ รุ่ น UV-1601
spectrophotometer ยี่ห้อ shimadzu
4. วัดปริ มาณสารต้ านอนุมลู อิสระ โดยวิธีการทดสอบความสามารถในการดักจับอนุมลู อิสระ DPPH
(2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging capacity assay) โดยสกัดตัวอย่างใน
80% ethanol ทําปฏิกิริยากับสารละลาย 0.8 mM DPPH และวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 nm ด้ วย
เครื่ องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ รุ่ น UV-1601 spectrophotometer ยี่ห้อ shimadzu ( Murakami et al. 2004)
5. วัดเปอร์ เซ็นต์แอลกอฮอล์ โดยวิธี Ebulliometric analysis ด้ วยเครื่ อง Ebulliometre ยี่ห้อ dujardin
salleron
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นําข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ความแปรปรวนตามแผนการทดลองแบบสุม่ ตลอด และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดย
วิธี DMRT วิเคราะห์ ทางสถิ ติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS เพื่อเปรี ยบเที ยบความแตกต่างแต่ละชุดการ
ทดลองด้ านคุณค่าทางโภชนาการ และสมบัติทางเคมีบางประการในข้ าวหมาก

ผลการทดลองและวิจารณ์
ผลการวิเคราะห์ คุณค่ าทางโภชนาการ
จากการวิเคราะห์ คุณค่าทางโภชนาการในแป้งข้ าวหมากที่ผลิตจากข้ าวสังข์ หยดพัทลุง, ข้ าวเหนียวดํา
พัทลุง และส่วนผสมของข้ าวทังสองพั
้
นธุ์ โดยมีชุดการทดลองแตกต่างกัน 5 สูตร พบว่า ปริ มาณความชืน้ ใน
ตัวอย่าง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีค่าระหว่าง 47.75-52.83 เปอร์ เซ็นต์ ส่วนปริ มาณโปรตีนในแป้งข้ าว
หมากในข้ าวเหนียวดําพัทลุง มีคา่ มากที่สดุ เท่ากับ 4.4 เปอร์ เซ็นต์ แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับ
ชุดการทดลองอื่นที่มีสว่ นผสมของข้ าวสังข์หยดพัทลุง โดยแป้งข้ าวหมากจากข้ าวกล้ องสังข์หยดพัทลุง, ข้ าวเหนียว
ดําต่อข้ าวสังข์หยดพัทลุงอัตรา 3:1, 1:1 และ 1:3 มีปริ มาณโปรตีนเท่ากับ 3.5, 3.6, 3.6 และ 3.6 เปอร์ เซ็นต์
ตามลําดับ (Table 1)
ปริ มาณไขมัน ในแป้งข้ าวหมากที่ผลิตจากข้ าวเหนียวดําพัทลุง ข้ าวกล้ องสังข์หยดพัทลุง และข้ าวเหนียวดํา
ต่อข้ าวสังข์หยดพัทลุงอัตรา 1:1 มีค่าเท่ากัน อยู่ระหว่าง 0.31-0.33 เปอร์ เซ็นต์ แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p<0.05) กับชุดการทดลองอื่นซึ่งมีค่าน้ อยกว่า โดยแป้งข้ าวหมากจากข้ าวเหนียวดําต่อข้ าวสังข์ หยดพัทลุงอัตรา
3:1 มีคา่ น้ อยที่สดุ เท่ากับ 0.16 เปอร์ เซ็นต์ (Table 1) ปริ มาณเถ้ าในแป้งข้ าวหมากที่ผลิตจากข้ าวเหนียวดําต่อข้ าว
สังข์หยดพัทลุงอัตรา 1:3 และข้ าวกล้ องสังข์หยดพัทลุงไม่ผสม มีคา่ มากที่สดุ เท่ากับ 0.56-0.57 เปอร์ เซ็นต์ แตกต่าง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ รองลงมาได้ แก่ สูตรข้ าวเหนียวดําต่อข้ าวสังข์หยดพัทลุงอัตรา 1:1, 3:1 และ ข้ าวเหนียว
ดําไม่ผสม ตามลําดับ (Table 1) ส่วนปริ มาณคาร์ โบไฮเดรตในแป้งข้ าวหมากผลิตจากข้ าวเหนียวดํามีค่ามากสุด
แตกต่างอย่างมี นัย สํ าคัญ ทางสถิ ติ กับ 4 สูต รทดลอง ซึ่ง ให้ ค่าไม่ต่างกัน ทางสถิ ติ อยู่ร ะหว่าง 42.79-45.11
เปอร์ เซ็นต์ ค่าที่ได้ แตกต่างกับรายงานของ อรอนงค์ (2550) กล่าวว่าปริ มาณสารอาหารบางอย่างในอาหารหมัก
ดองจากข้ าว โดยเฉพาะในข้ าวหมากจะมีค่าความชื ้น โปรตีน คาร์ โบไฮเดรต เส้ นใยหยาบ ไขมัน เถ้ า นํ ้าตาล
อินเวิร์ต สตาร์ ช แอลกอฮอล์ เท่ากับ 60.3, 1.8, 37.7, 0.3, 0.1, 0.1, 11-12.7, 14.25, และ 1.21
เปอร์ เซ็นต์ โดยพบว่าทุกสูตรการทดลองให้ ค่าความชื ้นน้ อยกว่า ซึง่ ส่งผลดีต่อผลิตภัณฑ์เพราะเมล็ดข้ าวหมากจะ
ไม่เละและเยิ ้ม ส่วนโปรตีนให้ ค่ามากกว่ารายงานของอรอรนงค์ ถึง 2 เท่า ปริ มาณคาร์ โบไฮเดรตมากกว่าถึง 5-7%
และแอลกอฮอล์น้อยกว่าประมาณ 3 เท่า ซึง่ ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์
การทดลอง บ่งชี ้ว่าคุณค่าทางโภชนาการในแป้งข้ าวหมาก ทัง้ 3 สูตรที่ใช้ ส่วนผสมของข้ าวกล้ องสังข์หยด
พัทลุงร่ วมกับข้ าวเหนียวดําพัทลุง มีความแตกต่างกัน โดยสูตรที่ผสมข้ าวเหนียวดําต่อข้ าวสังข์หยด อัตรา 1:1 ให้
คุณค่าทางโภชนาการดีเกื อบเทียบเท่ากับข้ าวเหนี ยวดําพัทลุงที่ สุด ทัง้ นีเ้ พราะในเมล็ดข้ าวเหนียวดําที่มีเยื่อหุ้ม
เมล็ดสีเข้ มให้ คา่ โปรตีนและกรดอะมิโนไลซีนสูงกว่าข้ าวขาว (Frei and Becker, 2005) และแม้ วา่ ผลการวิเคราะห์
ข้ าว 1,787 สายพันธุ์ของประเทศไทย พบปริ มาณโปรตีนในข้ าวกล้ องเพียง 7.48 + 1.65% ซึง่ มีปริ มาณน้ อยกว่า
ธัญพืชอื่นแต่ก็มีคณ
ุ ค่าทางชีวภาพ และประโยชน์ สทุ ธิสงู กว่า สามารถย่อยได้ ดี เนื่องจากมีเส้ นใยและแทนนินตํ่า
(งามชื่น, 2542) ส่งผลต่อการใช้ ประโยชน์ได้ ดีกว่า
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ผลการวิเคราะห์ ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ (TSS) และเปอร์ เซ็นต์ แอลกอฮอล์ ในข้ าวหมาก
จากการวิเคราะห์ทางเคมีของแป้งข้ าวหมากด้ านเปอร์ เซ็นต์ของแข็งที่ละลายได้ เป็ นเวลา 14 วัน (Table 2)
พบว่าข้ าวหมากทัง้ 5 สูตรการทดลอง ตังแต่
้ วนั แรกจนถึงวันที่ 14 ของการหมัก มีคา่ ของแข็งที่ละลายได้ มากขึ ้นตาม
ระยะเวลาที่ เพิ่มขึน้ โดยค่าของแข็งที่ ละลายได้ เริ่ มต้ น ของชุดทดลองที่ ผสมข้ าวสังข์ หยดพัทลุง มีค่าอยู่ในช่วง
ระหว่าง 38.33-39.67°Brix แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ จากข้ าวหมากชุดข้ าวเหนียวดําไม่ผสม ที่มีค่าน้ อยที่สดุ แต่
เมื่อครบ 14 วัน พบว่าค่าของแข็งที่ละลายได้ ของทุกชุดการทดลองกลับมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ คือมีค่าอยู่
ระหว่าง 39.33-41.67°Brix ใกล้ เคียงกับการทดลองของดาริ กา (2539) ที่ผลิตเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ตํ่าโดยการหมัก
ข้ าวเหนียวนึ่งทังเมล็
้ ด พบว่ามีปริ มาณนํ ้าตาลเริ่ มต้ นและสุดท้ ายของการหมักเท่ากับ 31.5°Brix และ 31.7°Brix
แตกต่างจากงานวิจยั ของ สมพักตร์ (2546) ที่พบว่า ค่าความหวานจากการใช้ ลกู แป้งที่แตกต่างกัน 3 ชนิด มีค่าอยู่
ในช่วงระหว่าง 40.85-42.40%
เมื่อพิจารณาปริ มาณแอลกอฮอล์ (Table 3) ที่วิเคราะห์ 3 ครัง้ เป็ นเวลา 7 วัน พบว่า วันที่ 3 ของการหมัก
ทุกสูตรมีปริ มาณแอลกอฮอล์ อยู่ระหว่าง 0.13-0.37% จนถึงวันที่ 7 ปริ มาณแอลกอฮอล์ ในทุกสูตรการทดลองมีค่า
เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย อยู่ระหว่าง 0.23-0.47% เมื่อเทียบกับมาตรฐาน มผช. 162/2546 กําหนดค่า แอลกอฮอล์ต้องไม่
เกิน 0.5% โดยนํ ้าหนัก ทําให้ ค่าที่ได้ จากการทดลองไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน แต่มีแนวโน้ มว่าข้ าวหมากที่ผลิตจาก
ข้ าวเหนียวดําต่อข้ าวสังข์หยดพัทลุงอัตรา 1:1 ให้ ปริ มาณแอลกอฮอล์มากที่สดุ ส่วนข้ าวหมากจากข้ าวเหนียวดําให้
ปริ มาณแอลกอฮอล์น้อยที่สดุ สอดคล้ องกับงานทดลองของดาริ กา (2539) ที่ผลิตเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ตํ่าโดยใช้ ลกู
แป้งข้ าวหมากในการหมักนํ ้าแป้งข้ าวเหนียวนึง่ ได้ ปริ มาณแอลกอฮอล์อยู่ในช่วง 0.27-0.37 เปอร์ เซ็นต์
Table 1 Chemical 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
2

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
b
b
Black glutinous rices
33.33±0.58 36.67±0.38
38.00±0.02
Sung Yod Phatthalung brown rices
39.00±0.05 a 39.33±0.48 a 39.67±0.58
BGR : SYBR (3:1)
39.00±0.00 a 40.33±0.58 a 40.63±0.58
BGR : SYBR (1:1)
39.67±0.58 a 40.13±0.58 a 40.33±0.58
BGR : SYBR (1:3)
38.33±0.58 a 40.00±0.07 a 40.00±0.19

Day 14
40.33±0.58
39.33±0.58
41.23±0.40
41.00±0.00
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
Black glutinous rices (BGR)
0.13±0.06 b 0.17±0.06c
Sung Yod Phatthalung brown rices(SYBR) 0.17±0.06 b 0.27±0.06b
BGR : SYBR (3:1)
0.30±0.00 a 0.32±0.06 ab
BGR : SYBR (1:1)
0.37±0.06 a 0.40±0.00 a
BGR : SYBR (1:3)
0.13±0.06 b 0.27±0.06 b

Day 7
0.23±0.06 c
0.40±0.17 ab
0.33±0.06 b
0.47±0.06 a
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
antioxidant activity by
(mg./g. wet weight)
DPPH (%)
d
Black glutinous rices
84.26±1.43
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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ผลการวิเคราะห์ ปริมาณแอนโทไซยานินและการต้ านอนุมูลอิสระ DPPH
จากการวิเคราะห์ปริ มาณแอนโทไซยานินในข้ าวหมากทัง้ 5 สูตร (Table 4) พบว่า ข้ าวหมากที่ผลิตจาก
ข้ าวเหนียวดําพัทลุง มีปริ มาณแอนโทไซยานินมากที่ สุด เท่ากับ 84.26 มก./กรั มนํา้ หนักเปี ยก แตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับสูตรอื่น รองลงมาได้ แก่ สูตรที่มีข้าวเหนียวดําต่อข้ าวสังข์หยดพัทลุงอัตรา 3:1 และ
1:1 ตามลําดับ ส่วนข้ าวกล้ องสังข์หยดพัทลุงให้ คา่ น้ อยที่สดุ สอดคล้ องกับงานทดลองของ Hu et al. (2003) กล่าว
ว่า ข้ าวเหนียวดํามีปริ มาณแอนโธไซยานินมากที่สดุ รองลงมาคือ ข้ าวสีมว่ ง ข้ าวสีแดง และข้ าวกล้ อง ตามลําดับ
ปริ มาณแอนโธไซยานิ นจะมีผลต่อความเข้ มของสีในข้ าวเพราะเป็ นรงควัตถุที่มีสีแดงถึงม่วง ในธัญพืชพบอยู่ใน
บริ เวณเนื ้อเยื่อชันนอกและเนื
้
้อเยื่อชันใน
้ (Abdel-Aal et al.‚ 2006) ข้ าวที่มีปริ มาณแอนโธไซยานินน้ อยจะมีสีแดง
อ่อ นส่วนข้ าวที่ มีป ริ มาณแอนโธไซยานิ น มากจะมี สี ม่วงเข้ ม อย่ างไรก็ ต าม ข้ าวบางชนิ ด ในกลุ่ม ข้ าวสี แ ดงมี
ปริ มาณฟี นอลิกทัง้ หมดใกล้ เคียงกับข้ าวเหนียวดํามาก แต่มีปริ มาณแอนโธไซยานิ นน้ อยกว่าข้ าวเหนียวดํามาก
แสดงว่าในข้ าวบางกลุม่ จะมีแอนโธไซยานินเป็ นองค์ประกอบ แต่อาจไม่ใช่องค์ประกอบที่สําคัญของสารประกอบฟี
นอลิกทังหมดที
้
่พบในข้ าวกลุม่ นัน้ (Hu et al., 2003) เมื่อวิเคราะห์ปริ มาณการต้ านอนุมลู อิสระ DPPH พบว่า ข้ าว
เหนียวดําและข้ าวกล้ องสังข์หยดพัทลุงให้ เปอร์ เซ็นต์การต้ านอนุมูลอิสระไม่ต่างกัน (Table 4) โดยสูตรที่ใช้ ข้าว
เหนียวดําต่อข้ าวสังข์หยดพัทลุงอัตรา 1:1 ให้ คา่ การต้ านอนุมลู อิสระมากที่สดุ รองลงมาได้ แก่ ข้ าวเหนียวดําต่อข้ าว
สังข์หยดพัทลุงอัตรา 1:3 และ ข้ าวสังข์หยดพัทลุงไม่ผสม ตามลําดับ แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญจากสูตรข้ าวเหนียว
ดํา และข้ าวเหนียวดําต่อข้ าวสังข์หยดพัทลุงอัตรา 3:1 ที่ให้ ค่าน้ อยที่สดุ ผลการทดลองแสดงให้ เห็นว่าในการหมัก
ข้ าวสังข์หยดพัทลุงทําให้ เกิดสารต้ านอนุมลู อิสระมากกว่าในข้ าวเหนียวดํา เช่นเดียวกับการทดลองของ Suttajit et
al. (2006) กล่าวว่าเมล็ดข้ าวกล้ องสีดําและแดงมีประสิทธิภาพในการต้ านอนุมลู อิสระสูงกว่าเมล็ดข้ าวกล้ องสีขาว
และประสิทธิภาพในการต้ านอนุมลู อิสระขึ ้นอยู่กบั ปริ มาณสารประกอบฟี นอลในเมล็ดข้ าว และสารสีพวกแอนโทไซ
ยานิน ยังประกอบไปด้ วยสารต้ านอนุมลู อิสระที่ช่วยลดหรื อชะลอความแก่ได้ (Min, 2004) แต่ในด้ านการยอมรับ
ผลิตภัณฑ์ ซึง่ ทดลองโดย กาญจนา และศศิธร (2555) ทดสอบทางด้ านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ โดยนําข้ าว
กล้ องสังข์หยดผสมกับข้ าวเหนียวดําในอัตราส่วนแตกต่างกัน ทําการหมัก 3 วัน เพื่อคัดเลือกสูตรที่ยอมรับมากที่สดุ
พบว่า ผู้บริ โภคให้ การยอมรับข้ าวหมากที่ทําจากข้ าวกล้ องสังข์หยดต่อข้ าวเหนียวดําในอัตราส่วน 1:3 มากที่สดุ โดย
ให้ เหตุผลว่าลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ และลักษณะเนื ้อสัมผัสดีที่สดุ

สรุ ป
คุณค่าทางโภชนาการได้ แก่ โปรตีน และ ไขมัน ในแป้งข้ าวหมาก ที่ใช้ ส่วนผสมของข้ าวเหนียวดําพัทลุง
และข้ าวกล้ องสังข์หยดพัทลุง ทัง้ 3 สูตร มีปริ มาณน้ อยกว่าการใช้ ข้าวเหนียวดําพัทลุงเพียงอย่างเดียว โดยสูตรที่
ผสมข้ าวเหนียวดําพัทลุงต่อข้ าวกล้ องสังข์หยดพัทลุงอัตรา 1:1 มีคา่ การต้ านอนุมลู อิสระมากที่สดุ และให้ คณ
ุ ค่าทาง
โภชนาการดีเกื อบเที ยบเท่ากับข้ าวเหนี ยวดําพัทลุงที่สุด ขณะที่ ปริ มาณความชื น้ และค่าของแข็งที่ ละลายได้ ใน
ตัวอย่างไม่แตกต่างกัน ข้ าวหมากทังหมดมี
้
ปริ มาณแอลกอฮอล์ อยู่ในช่วง 0.23-0.47 ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อ
เทียบกับมาตรฐาน มผช. 162/2546 ปริ มาณแอนโทไซยานินในข้ าวหมากที่ผลิตจากข้ าวเหนียวดํามีปริ มาณมาก
ที่ สุด แต่ ป ริ ม าณการต้ า นอนุ มูล อิ ส ระ DPPH กลับ มี ค่า น้ อยที่ สุด จากวัต ถุ ป ระสงค์ ที่ วางไว้ พ บว่ าคุณ ค่ าทาง
โภชนาการในสูตรที่ผสมข้ าวเหนียวดําพัทลุงต่อข้ าวกล้ องสังข์ หยดพัทลุงอัตรา 1:1 มีค่ามากที่สุด รองลงมาได้ แก่
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สูตรที่มีสว่ นผสมข้ าวเหนียวดําพัทลุงต่อข้ าวกล้ องสังข์หยดพัทลุงอัตรา 3:1 แต่สตู รดังกล่าวผู้บริ โภคให้ การยอมมาก
ที่สุด ดังนันหากต้
้
องพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ควรใช้ สูตรที่ มีส่วนผสมข้ าวเหนียวดําพัทลุงต่อข้ าวกล้ องสังข์หยด
พัทลุงอัตรา 3:1 น่าจะเป็ นสูตรที่ดีที่สดุ
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