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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสของขาวเหนียวดําพันธุเปลือกดํา
และพันธุเปลือกขาว จากการสังเกตลักษณะปรากฏของขาวสาร พบวา ขาวสารเหนียวดําพันธุเปลือกดํามีสีดําปะปนอยู
กับสีขาวมากกวาขาวสารเหนียวดําพันธุเปลือกขาว เมื่อทําการศึกษาผลของเวลาในการแชนํ้า ( 3 และ 4 ชั่วโมง) และ
การน่ึง (40, 50 และ 60 ชั่วโมง) ตอคุณสมบัติทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสของขาวเหนียวดําท้ัง 2 พันธุ พบวา 
ระยะเวลาในการแชและการน่ึงไมมีผลตอการยืดตัวของขาวเหนียวดําท้ัง 2 พันธุ (p>0.05) มีผลตอคาคาความสวาง 

(L*) คาสีแดง (a* ) และคาสีเหลือง (b*) เมื่อประเมินความชอบทางประสาทสัมผัส พบวา ขาวเหนียวดําท่ีแชนํ้า 4 

ชั่วโมงและน่ึง 50 นาที ไดรับคะแนนความชอบมากท่ีสุด เน่ืองจากปริมาณเมล็ดขาวแตกหักนอย เน้ือสัมผัสนุม ไมแฉะ 
สวนขาวเหนียวดําจากชุดการทดลองอื่น มีเน้ือสัมผัสแข็ง ยกเวนขาวเหนียวดําท่ีแชนํ้า 4 ชั่วโมง และน่ึง 60 นาที มีเน้ือ
สัมผัสนุม แตคอนขางแฉะ การเปรียบเทียบคะแนนความชอบระหวาง 2 พันธุ พบวา ขาวเหนียวดําพันธุเปลือกดําได
คะแนนความชอบมากกวาขาวเหนียวดําพันธุเปลือกขาวในทุกคุณลักษณะ  
คําสําคัญ : ขาวเหนียวดําพันธุเปลือกดํา ขาวเหนียวดําพันธุเปลือกขาว การแชขาวเหนียว, การน่ึงขาวเหนียว   
 

Abstract 
 The objective of this research is to study the physical and sensory properties of black 
glutinous rice with black and white hulls. The appearance of both rice species were observed. 
The results shown that black glutinous rice with black hull contained the amount of black seeds 
more than the one with white hull. The effect of soaking time (3 and 4 hours) and steaming time 
(40, 50 and 60 minutes) on physical and sensory properties of both rice species were 
investigated. It was found that soaking and steaming time had no effect on the seed extension of 
both rice species (p>0.05), but L*, a* and b* values were influenced. The sensory evaluation 
revealed that the black glutinous rice that soaked in water for 4 hours follow by steaming for 50 
minutes had the highest liking scores due to the least amount of broken rice, softest and 
slushiest texture. Whereas, the textural property of rice from other treatments were hard except 
the rice that soaked in water for 4 hours and steamed for 60 minutes was soft but quite slushy. 
The liking scores of both black glutinous rice species were compared, it shown that rice with 
black hull had higher score than the white one in all aspects. 
Keyword:  white hull glutinous rice, black hull glutinous rice, soaking rice, parboil rice 
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บทนํา 
 ขาวเหนียวเปนธัญพืชชนิดหนึ่งท่ีคนไทยนิยมบริโภค โดยเฉพาะคนไทยในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ 
สวนใหญนิยมบริโภคขาวเหนียวขาวมากกวาขาวเหนียวดํา เพราะมีการปลูกมากกวาและหาซ้ือไดงาย แตปจจุบัน
ผูบริโภคเอาใจใสสุขภาพกันมากขึ้น  จึงหันมาสนใจผลิตภัณฑท่ีมีประโยชนตอสุขภาพเชนขาวเหนียวดําซ่ึงเปนขาวท่ีมี
การขัดรําออกแตไมขัดสีถึงเยื่อหุมสีดํา (อรอนงค นัยวิกุล, 2551) ขาวเหนียวดําหรือขาวกํ่าพันธุพ้ืนเมือง เปนขาวท่ีมี
ลักษณะเดนดวยสีมวงเขม มีปริมาณโปรตีนและสารอนินทรียสูงกวาขาวเหนียวขาว (สํานักพัฒนาผลิตภัณฑขาว, 2554)  
ในภาคใตมีขาวเหนียวดําพันธุพ้ืนเมืองท่ีมีลักษณะเรียวยาวกวาขาวเหนียวดําพันธุพ้ืนเมืองของภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงมีลักษณะเมล็ดคอนขางปอม  สารท่ีทําใหเกิดสีตาง ๆ ในขาวเหนียวดําเปนสารประกอบแอนโท
ไซยานิน ซ่ึงใหสีแตกตางกันไปตั้งแตสีชมพูจนถึงสีมวงดํา มีคุณสมบัติในการตานการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน เปนสาร
ตานอนุมูลอิสระ ชวยชะลอความเสื่อมของเซลล และชวยการหมุนเวียนของกระแสโลหิต (จรัญจิต เพ็งรัตน และ สุวัฒน 
เจียระคงมั่น, 2554) และในเมล็ดขาวสายพันธุท่ีมีสีแดงและดําจะมีปริมาณธาตุเหล็กสูงกวาพันธุไมมีสี (Gregorio, 
2002) ขาวเหนียวดําถือเปนแหลงทรัพยากรพันธุกรรมขาวชนิดหน่ึง แตปจจุบันถูกลดความสนใจ มีการเพาะปลูกขาวใน
พ้ืนท่ีลดลง และกําลังสูญหายไปจากพ้ืนท่ีดอน  สาเหตุท่ีการปลูกขาวเหนียวดําลดนอยลง เน่ืองจากเกษตรกรหันมาปลูก
ขาวเหนียวขาวกันเปนสวนใหญ ซึ่งสามารถใชประโยชนไดท้ังการขายและเก็บไวบริโภค  ในขณะท่ีการปลูกขาวเหนียวดํา
ใชไดเพียงเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนเทาน้ัน แตในตลาดตางประเทศเชน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และจีนกําลังไดรับความ
นิยมนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหาร ใชเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑบํารุงสุขภาพ ยา และเวชภัณฑตางๆ (ชาญ
วิทย รัตนราศรี, 2552) 
 จากคุณคาของขาวเหนียวดํา จึงควรอนุรักษขาวเหนียวดําพันธุพ้ืนเมืองใหเกิดความย่ังยืน โดยสงเสริมการ
ปลูกขาวเหนียวดําใหเพียงพอตอการจําหนายทางการคา และสงเสริมทางการตลาดเพ่ือใหเกิดการบริโภคมากขึ้น ซ่ึง
สงผลใหเกษตรกรมีรายไดและชีวิตความเปนอยูท่ีดีขึ้น 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสของขาวเหนียวดําพ้ืนเมือง 2 สายพันธุ 
  

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 ขาวเหนียวดํา (black glutinous rice) มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Oryza sativa L.) มีลักษณะเดนคือ เมล็ด
ขาวมีเย่ือหุมสีมวงแดงจนถึงสีดํา เน่ืองจากมีรงควัตถุแอนโทไซยานินในปริมาณสูง (สํานักพัฒนาผลิตภัณฑขาว, 2554)  
ขาวเหนียวดําในภาษาพ้ืนเมืองของทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกวา "ขาวก่ํา" ตามลักษณะสีของเมล็ดท่ีมี
สีแดงเขม หรือเรียกวา แดงก่ํา คือสีมวง ตามภูมิปญญาทองถิ่นเชื่อวาขาวเหนียวดําเปนสมุนไพรรักษาโรคได เชนโรคตก
เลือด โรคทองรวง โรคผิวหนัง เปนตน ดังน้ัน ถาผูบริโภครับประทานขาวเหนียวดําจะทําใหไดคุณลักษณะประโยชน
ดังกลาว แตเมื่อนํามาประกอบอาหารคาวหวาน พบวาขาวเหนียวดําหุงสุกมีลักษณะแข็งกวาขาวเหนียวขาว ไมมียางขาว 
ขาวจะรวนไมเกาะกันโดยสมบัติทางกายภาพของขาวเหนียวดํามีผลตอการยอมรับของผูบริโภคเชน สี เน้ือสัมผัส ความ
นุม แมใชระยะเวลาในการแชขาว น่ึงขาวเชนเดียวกับขาวเหนียวขาว จึงเปนการยากตอการหุงเพ่ือใหไดเน้ือสัมผัสท่ีดี 
ขาวใหมจะมีลักษณะแฉะไดงาย  เมื่อผานการเก็บรักษาขาวสุกจะมีลักษณะรวนและแข็งขึ้นการเกาะตัวของเมล็ดนอยลง 
ขาวเกาตองการนํ้าในการหุงตมมากกวาขาวใหม (สุพิศา สมโต ,2547) ปจจุบัน อาหารคาวหวานท่ีจําหนายในทองตลาด
มักนิยมใชขาวเหนียวดําผสมกับขาวเหนียวขาว เพ่ือใหไดผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะเหนียว เกาะติดกันเปนกอนทําให
ผลิตภัณฑมีสีสัน ผูบริโภคมีการยอมรับมากขึ้น โดยท่ัวไปพบวาเกษตรกรสวนใหญในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีการปลูกขาวก่ําท้ังขาวไร และขาวนาดํา (จรัญจิต เพ็งรัตน และ สุวัฒน เจียระคงมั่น, 2554) 
 ขาวหุงสุกของขาวเหนียวและขาวเจามีความแตกตางกัน โดยขาวเหนียวมีความหนืด เหนียว เกาะกัน ไมรวน
เหมือนขาวเจา  การหุงตมขาวเหนียวจะทําเชนเดียวกับขาวเจาไมได เพราะขาวเหนียวมีความแนนมากกวา ในการหุงตม
จึงตองแชขาวเหนียวในนํ้าไมนอยกวา 3 ชั่วโมง หากตองการใหรวดเร็วขึ้นตองแชในนํ้าอุน อาจเติมสารสมเล็กนอยเพ่ือ
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ชวยใหขาวเหนียวขาวมีความสะอาดมากขึ้น นอกจากแชในนํ้าแลวอาจแชในนํ้าเกลือซ่ึงชวยใหขาวเหนียวนุม และการ
พองตัวดีขึ้น โดยเกลือจะนําความรอนภายในและชวยในการดึงนํ้าออกสูภายนอก ทําใหอัตราสวนของการขยายตัวของ
ขาวเพ่ิมขึ้น การหุงขาวเหนียวใหนุมนิยมใชวิธีน่ึงโดยใชไอนํ้ารอน (สํานักพัฒนาผลิตภัณฑขาว, 2550) ขาวเหนียวดํามี
อุณหภูมิท่ีเกิดเจลาติไนเซชันสูงกวาขาวเหนียวขาว เน่ืองจากขาวเหนียวดํามีปริมาณโปรตีนสูงกวาขาวเหนียวขาว  โดย
โปรตีนขัดขวางการเกิดเจลาติไนซของสตารช (นวรัตน เศรษฐสุวรรณ และคณะ, 2553)   

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 นําขาวสารเหนียวดําพันธุพ้ืนเมืองของเกษตรกร อําเภอ คลองหอยโขง จังหวัดสงขลา ไดแก ขาวเหนียวพันธุ
เปลือกดํา และพันธุเปลือกขาว มาแชนํ้าเปนเวลา 3 และ 4 ชั่วโมง โดยอัตราสวนระหวางขาวเหนียวดําตอนํ้าเทากับ 
1:1.5 จากน้ันน่ึงดวยไอนํ้าท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 40, 50 และ 60 นาที นําขาวเหนียวดําน่ึงสุกมา
ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพและทางประสาทสัมผัส ดังน้ี 
 1. ลักษณะปรากฏและสี โดยวิธีการสังเกต 
 2. อัตราสวนการยืดตัวของขาวเหนียวน่ึงสุกตอขาวสารเหนียว โดยวิธี Juliano and Perze (1984) 
 3. สีของขาวเหนียวดําน่ึงสุก ดวยเคร่ืองวัดคาสี Hunter Lab  
 4. ความชอบของขาวเหนียวดําน่ึงสุก โดยการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสแบบการใหคะแนน
ความชอบ 9 ระดับ (9-Point Hedonic Scale) ในดานลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รส เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวม ใช
ผูทดสอบจํานวน 30 คน 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ขาวสารเหนียวดําพันธุเปลือกดํามีสีดําปะปนอยูกับสีขาวมากกวาขาวสารเหนียวดําพันธุเปลือกขาว  
 2. ระยะเวลาการแชและการน่ึงท่ีเพ่ิมขึ้นไมมีผลตอการยืดตัวของขาวเหนียวดําท้ังสองสายพันธุในทางสถิติ 
(p>0.05)  
 3. ระยะเวลาการแชและการน่ึงท่ีเพ่ิมขึ้น มีผลตอคาสีของขาวเหนียวพันธุเปลือกดําและเปลือกขาว แตไม
สามารถสรุปความสัมพันธได  
 4. สภาวะท่ีเหมาะสมในการแชและน่ึงขาวเหนียวดําท้ัง 2 พันธุ คือ แช 4 ชั่วโมงและน่ึง 50 นาที โดยขาว
เหนียวดําพันธุเปลือกดําไดคะแนนความชอบในทุกคุณลักษณะมากกวาขาวเหนียวดําพันธุเปลือกขาว 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การเปรียบเทียบสมบัติของขาวเหนียวดําพันธุเปลือกดําและพันธุเปลือกขาว ไดผลดังน้ี 
 1. ลักษณะปรากฏและสีของขาวสารเหนียวดํา 
 ลักษณะปรากฏและสีของขาวสารเหนียวดําท้ังสองพันธุมีความแตกตางกันเล็กนอย โดยขาวสารเหนียวดําพันธุ
เปลือกดําแตละเมล็ดจะมีสีดําปะปนอยูกับสีขาวมากกวาขาวสารเหนียวดําพันธุเปลือกขาวท้ังน้ีขึ้นอยูกับชนิดของขาว
ลักษณะประจําพันธุหรือ สภาพพ้ืนท่ีปลูก (อรอนงค นัยวิกุล,2547 ) ดังภาพท่ี 1 
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เปลือกดํา   เปลือกขาว 
 

ภาพท่ี 1 ขาวสารเหนียวดําพันธุเปลือกดําและพันธุเปลือกขาว 
 
 2. อัตราสวนการยืดตัวของขาวเหนียวนึ่งสุกตอขาวสารเหนียว 
 เมื่อนําขาวเหนียวดําท้ังสองพันธุท่ีผานการแชน้ํา มาน่ึง พบวา ระยะเวลาการแชและการน่ึงท่ีเพ่ิมขึ้นมีผล
ใหการยืดตัวของขาวเหนียวดําเพ่ิมขึ้น ท้ังน้ีขาวเหนียวดําพันธุเปลือกดํามีอัตราสวนการยืดตัวของขาวสุกตอขาวสาร
มากกวาขาวเหนียวดําพันธุเปลือกขาวเล็กนอย อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาในทางสถิติพบวา ระยะเวลาการแชท่ี 3 
และ 4 ชั่วโมง รวมกับการน่ึงท่ี 40, 50 และ 60 นาที และสายพันธุของขาวเหนียวดํา มีผลตอการยืดตัวของขาว
เหนียวดําไมแตกตางกัน (p>0.05) ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 อัตราสวนการยืดตัวของขาวเหนียวดําพันธุเปลือกดําท่ีแชนํ้า 3 และ 4 ชั่วโมง รวมกับการน่ึงท่ี 40, 50 

และ 60 นาที เปรียบเทียบกับขาวสารเหนียวดํา 
ระยะเวลาการแชน้ํา 

(ชัว่โมง) 
ระยะเวลาการนึ่ง 

(นาที) 
อัตราสวนการยืดตัวของขาวสุกตอขาวสาร (เทา) 

เปลือกดํา เปลือกขาว 
3 40 1.07+0.01ns 1.03+0.01ns 

50 1.10+0.01ns 1.05+0.01ns 
60 1.15+0.05ns 1.12+0.04ns 

4 40 1.08+0.01ns 1.04+0.01ns 
50 1.11+0.01ns 1.06+0.01ns 
60 1.16+0.01ns 1.13+0.03ns 

หมายเหตุ : ns ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) 
 
 3. คาสีของขาวเหนียวนึ่งสุก 
 เมื่อนําขาวเหนียวน่ึงสุกดํามาวัดคาสี ไดผลดังภาพท่ี 2-4 โดยขาวเหนียวพันธุเปลือกดําท่ีมีระยะเวลาการแช
และระยะเวลาการน่ึงแตกตางกัน ใหคาความสวาง (L*) ของขาวเหนียวดําน่ึงไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) แตให
คาสีแดง (a*) และคาสีเหลือง (b*) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อพิจาณาผลของระยะเวลาการ
แช พบวา ขาวเหนียวดําท่ีแชนํ้าท้ังสองชวงเวลาตางมีคาสีแดงลดลงเมื่อระยะเวลาการน่ึงเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากสารสีแอน
โทไซยานินไมทนตอความรอน (กรมวิทยาศาสตรบริการ, 2553) โดยเฉพาะอยางยิ่งปริมาณของ cyanidin-3-
glycoside สวนคาสีเหลืองของขาวเหนียวดําท่ีแชนํ้า 3 ชั่วโมง มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาการน่ึง ขณะท่ีคาสี
เหลืองของขาวเหนียวดําท่ีแชนํ้า 4 ชั่วโมง มีความเขมของสีแนวโนมลดลงเมื่อระยะเวลาการน่ึงเพ่ิมขึ้น จึงสรุปไมไดวา 
ระยะเวลาการแชและการน่ึงมีผลตอคาสีเหลืองในลักษณะใด ท้ังน้ีเนื่องจากการกระจายตัวของเม็ดสีในขาวเหนียวดํา
ไมสม่ําเสมอท่ัวท้ังเมล็ด จึงทําใหคาสีท่ีวัดไดมีผลไมแนนอน  
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 สวนขาวเหนียวพันธุเปลือกขาว เมื่อระยะเวลาการแชและระยะเวลาการน่ึงเพ่ิมขึ้น ทําใหคาความสวาง 
(L*) ของขาวเหนียวดําเพ่ิมขึ้น (p<0.05) แตคาสีแดง (a*) ไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) สวนคาสีเหลือง (b*) 
น้ันไมสามารถสรุปความสัมพันธกับระยะเวลาการแชและการน่ึงไดเชนเดียวกับขาวเหนียวดําพันธุเปลือกดํา  

 

 
 

ภาพท่ี 2  คาความสวาง (L*) ของขาวเหนียวดําพันธุเปลอืกดําและเปลือกขาวท่ีแชนํ้า 3 และ 4 ชั่วโมง รวมกับการ
น่ึงท่ี 40, 50 และ 60 นาที 

 

 
 

ภาพท่ี 3 คาสีแดง (a*) ของขาวเหนียวดําพันธุเปลือกดําและเปลือกขาวท่ีแชนํ้า 3 และ 4 ชั่วโมง รวมกับการนึ่งท่ี 
40, 50 และ 60 นาที 
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ภาพท่ี 4 คาสเีหลือง (b*) ของขาวเหนียวดําพันธุเปลือกดําและเปลือกขาวท่ีแชนํ้า 3 และ 4 ชั่วโมง รวมกับการนึ่งท่ี 
40, 50 และ 60 นาที 

 
 4. ความชอบของขาวเหนียวดํานึ่งสุก 
 เมื่อนําขาวเหนียวดําพันธุเปลือกดําท่ีผานการน่ึงสุกมาใหคะแนนความชอบ พบวา ขาวเหนียวดําท่ีแชนํ้า 4 
ชั่วโมงและน่ึง 50 นาที ไดรับคะแนนความชอบในทุกคุณลักษณะมากท่ีสุด (p<0.05) ดังตารางท่ี 2 เน่ืองจากปริมาณ
เมล็ดขาวแตกหักนอย เน้ือสัมผัสนุม ไมแฉะ สวนขาวเหนียวดําน่ึงจากชุดการทดลองอื่น ๆ มีเน้ือสัมผัสคอนขางแข็ง
ถึงดิบเล็กนอย ยกเวนขาวเหนียวดําท่ีแชนํ้า 4 ชั่วโมง และน่ึง 60 นาที มีเน้ือสัมผัสนุม แตคอนขางแฉะเล็กนอย  
 สวนขาวเหนียวดําพันธุเปลือกขาว ไดคะแนนความชอบดังตารางท่ี 3 พบวา ทุกชุดการทดลองไดคะแนน
ความชอบดานลักษณะปรากฏ สี และเน้ือสัมผัสไมแตกตางกัน (p>0.05) สวนกลิ่น รสชาติ และความชอบรวม 
พบวา ขาวเหนียวดําน่ึงท่ีแชนํ้า 4 ชั่วโมงและน่ึง 50 นาที ไดคะแนนความชอบดานกลิ่น รสชาติ และความชอบรวม
มากท่ีสุด (p<0.05) 
 
ตารางท่ี 2 คะแนนความชอบของขาวเหนียวดําพันธุเปลือกดําท่ีแชนํ้า 3 และ 4 ชั่วโมง รวมกับการน่ึงท่ี 40, 50 

และ 60 นาที 
ระยะเวลา คะแนนความชอบ 

การแชน้ํา 
(ช่ัวโมง) 

การนึ่ง 
(นาที) 

ลักษณะ
ปรากฏ 

ส ี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ความชอบ
รวม 

3 40 7.23+1.16ab 7.23+1.19b 6.93+0.90b 6.93+1.14b 7.16+1.05ab 7.16+0.87b 
50 7.40+0.72ab 7.23+0.93b 7.06+0.90b 7.40+0.93ab 7.13+1.10b 7.26+1.14ab 
60 7.40+0.89ab 7.33+0.95b 7.16+0.98b 7.00+1.05b 7.20+1.12ab 7.33+0.92ab 

4 40 7.06+0.94ab 7.10+1.12b 7.20+1.03b 6.93+0.98b 7.23+0.81ab 7.33+1.02ab 
50 7.63+0.76a 7.93+0.63a 7.86+0.89a 7.56+1.04a 7.70+1.12a 7.73+0.82a 
60 7.26+0.86ab 7.20+0.88b 7.26+0.98b 7.30+0.79ab 7.10+0.84b 7.43+0.81ab 

หมายเหตุ : คาเฉลี่ยในแนวตั้งท่ีมีตัวอักษรตางกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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ตารางท่ี 3 คะแนนความชอบของขาวเหนียวดําพันธุเปลือกขาวท่ีแชนํ้า 3 และ 4 ชั่วโมง รวมกับการน่ึงท่ี 40, 50 
และ 60 นาที 

ระยะเวลา คะแนนความชอบ 
การแชน้ํา 
(ช่ัวโมง) 

การนึ่ง 
(นาที) 

ลักษณะ
ปรากฏ 

ส ี กลิน่ รสชาต ิ เนื้อสัมผัส ความชอบ
รวม 

3 40 7.00+0.90ns 7.03+0.96ns 6.80+1.27b 6.66+0.92b 7.10+0.88ns 6.66+0.95b 
50 7.03+0.88ns 7.20+1.06ns 6.93+1.36ab 6.70+1.20b 6.96+1.06ns 6.93+1.17ab 
60 7.26+0.98ns 7.30+0.74ns 7.26+1.41ab 6.86+1.13ab 7.20+0.96ns 6.90+1.02ab 

4 40 7.06+0.98ns 7.33+0.92ns 7.10+1.34ab 6.93+0.90ab 6.80+1.39ns 7.00+0.90ab 
50 7.10+0.92ns 7.26+0.98ns 7.60+0.96a 7.30+0.87a 7.16+1.08ns 7.40+0.85a 
60 7.13+0.93ns 7.33+0.75ns 7.10+1.06ab 7.03+0.96ab 7.06+1.38ns 7.00+1.28ab 

หมายเหตุ : คาเฉลี่ยในแนวตั้งท่ีมีตัวอักษรตางกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 ดังน้ัน สภาวะท่ีเหมาะสมในการแชและน่ึงขาวเหนียวดําท้ังพันธุเปลือกดําและเปลือกขาว คือ แช 4 ชั่วโมง
และน่ึง 50 นาที ลักษณะของขาวเหนียวดํานึ่งท้ังสองพันธุ ดังภาพท่ี 5  
 
 
 
 
 
 
 
 ขาวเหนียวดําพันธุเปลือกดําน่ึงสุก       ขาวเหนียวดําพันธุเปลือกขาวนึ่งสุก 
 
ภาพท่ี 5 ขาวเหนียวดําพันธุเปลือกดําและพันธุเปลือกขาวท่ีแชนํ้า 4 ชั่วโมงรวมกับการน่ึง 50 นาที 
 

 เมื่อนําขาวเหนียวดําท้ังสองพันธุมาประเมินความชอบทางประสาทสัมผัสเปรียบเทียบกัน ไดผลดังตาราง
ท่ี 4 พบวา ขาวเหนียวดําพันธุเปลือกดําไดคะแนนความชอบในทุกคุณลักษณะมากกวาขาวเหนียวดําพันธุเปลือกขาว
เพราะขาวเหนียวเปลือกดํามีลักษณะโครงสรางของเมล็ดขาวมีลักษณะออนนุม เกษตรกรไดใหขอมูลวาปลูกไดงายและ
เปนท่ีนิยม เมื่อนํามาหุงใหสุก พบวามีความนุม และกลิ่นหอม  แมบานเกษตรกรนิยมนําไปทําแปงขาวหมาก ขาวเหนียว
ดํากวน ตมสามเหลี่ยม ซ่ึงนิยมใชในงานเทศกาลทําบุญ ประเพณีตางๆ 
 
 

ตารางท่ี 4 คะแนนความชอบของขาวเหนียวดําพันธุเปลือกดําและพันธุเปลือกขาวท่ีแชนํ้า 4 ชั่วโมงรวมกับการน่ึง 50 
นาที 

พันธุ 
ขาวเหนียว 

คะแนนความชอบ 

ลักษณะ
ปรากฏ 

สี กลิ่น รสชาต ิ เนื้อสัมผัส ความชอบ
รวม 

เปลือกดํา 7.66+0.84ns 7.53+1.04ns 8.03+0.80a 7.56+1.05ns 7.50+0.77ns 7.96+0.96a 

เปลือกขาว 7.30+0.91ns 7.23+1.04ns 7.40+0.81b 7.33+1.02ns 7.26+0.90ns 7.26+1.33b 

หมายเหตุ : คาเฉลี่ยในแนวตั้งท่ีมีตัวอักษรตางกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 1. ควรนําผลการวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอนในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ เชน เคมีอาหาร การแปรรูป
อาหาร เทคโลยีการผลิตอาหารทองถิ่น และการจัดการวัตถุดิบ  
 2. ควรนําผลการวิจัยมาใชประโยชนในเชิงแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาและตอยอดในเชิงการคา เชน การนําขาว
เหนียวดํามาทําขาวเมา การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากขาวของชุมชนใหมีมาตรฐานยิ่งขึ้น 
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เกษตรกรผูปลูกขาวเหนียวดําอําเภอ คลองหอยโขง และอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
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