
บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 

ขาว (Oryza sativa L.) 
  

ขาว เปนธัญพชือาหารที่มีความสําคัญของประเทศในแถบเขตรอน (Tropical) และเขต
กึ่งรอน (Sub-tropical) ของโลก ถึงแมวาขาวถูกจัดใหเปนพืชในเขตรอน (Tropical crop) แตพบวามี
การปลูกขาวแพรหลายทั่วโลก ทั้งในบริเวณเขตรอนและเขตอบอุน (Temperate) โดยขาวเปนพืชที่
สามารถปลูกไดในสภาพนิเวศวิทยาและสภาพทางภูมิอากาศที่แตกตางกนัมาก (ทรงเชาว, 2545) 
 ขาวเปนพืชลมลุกใบเลี้ยงเดี่ยวที่สําคัญมากทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง โดยประชากรใน
ภูมภิาคเอเชยีนิยมรับประทานขาวเปนอาหารหลักมากกวาภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก นักพฤกษศาสตร
ไดจําแนกขาวตามหลักอนุกรมวิธาน (Taxonomy) เรียงลําดับไวดังนี้ (อรรควุฒิ, 2527) 
  

Kingdom (อาณาจักร)  Plant (พืช) 
  Division   Spermatophyta 
  Class   Angiospermae 
  Subclass   Monoctyledoneae 
  Order   Graminles 
  Family (ตระกลู)  Graminae 
  Genus (สกุล)  Oryza 
  Species (ชนิด)  Sativa 

 
โครงสรางของขาว 
ขาวเปนคําทัว่ไปที่ใชเรียก เมล็ดขาว (Rice fruit, Rice grain หรือ Rice seed) ซ่ึงทาง

พฤกษศาสตรจะหมายถึงผล (Fruit) ที่มีลักษณะเปนผลเดี่ยว (Single fruit) เกิดจากรังไขอันเดียว
ชนิดลอยตวั (Superior ovary) ของดอกเดีย่วในแตละดอกยอยทีเ่กิดรวมกันอยูเปนชอดอก ผลเดี่ยวนี้
จะติดแนนอยูกับผนังรังไขหรือเยื่อหุมผล (Pericarp) ซ่ึงเมื่อผลสุกหรือแกจะเปนผลแหง (Dry fruit)  
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ที่ไมแตก (Indehiscent fruit) เรียกวา เมล็ด (Caryopsis grain) ที่มีเยื่อหุมผลและเปลือกหุมเมล็ด 
(Seed coat) เชื่อมรวมกันอยางแนบแนนโดยตลอดผลหรือเมล็ดขาว โดยจะมีลักษณะแตกตางกัน
ตามพันธุในดานขนาด รูปราง สี การมีหาง (Awn) หรือไมมีหาง และขน (Pubescence) หรือไมมีขน
บนเปลือกแข็ง (Hull หรือ Husk)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2.1  โครงสรางของเมล็ดขาว 
ที่มา:  Zhou et al. (2002) 
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 เมล็ดขาว (ภาพ 2.1) ประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ สวนที่หอหุมเมล็ดขาว (หรือผล) 
เรียกวา แกลบ (Hull หรือ Husk) และ สวนเนื้อผล หรือผลแท (True fruit หรือ Caryopsis grain) 
หรือ ขาวกลอง (Caryopsis หรือ Brown rice) โดยมีรายละเอียดในแตละสวน ดังนี ้(อรอนงค, 2547) 

1. แกลบ ประกอบดวย เปลอืกใหญหรือเปลือกหุมเมล็ด (Lemma) เปลือกเล็ก (Palea) 
ขน หาง ขั้วเมล็ด (Rachilla) และกลีบรองเมล็ด (Sterile lemmas) ซ่ึงเชือ่มตอกับกาน (Pedicel) 

1.1  เปลือกใหญหรือเปลือกหุมเมล็ด เปนเปลือกหุมเนื้อผลดานทอง (Dorsal 
side) มีขนาดใหญ อาจมีหาง หรือไมมีก็ได ลักษณะของเปลือกใหญจะเปนรอยเสน (Nerves) ตาม
ความยาวของเปลือกประมาณ 5 เสน เปลือกใหญจะหอหุมเปลือกเล็กไวทั้ง 2 ดานในลักษณะขบอยู
ดานบนอยางแนบสนิท ประมาณ 2/3 ของเปลือกทั้งหมดตามความยาวของแนวเมลด็ 

1.2  เปลือกเล็ก เปนเปลือกหุมเนือ้ผลดานหลัง (Ventral side) ที่มีขนาด
เล็กกวาเปลือกใหญประมาณ 1 ใน 3 ของเปลือกทั้งหมด จะขบอยูใหเปลือกใหญตามแนวยาว ทําให
เปลือกทั้ง 2 ติดกันสนิท บนผิวเปลือกเล็กจะเปนรอยเสนตามความยาวของเปลือกประมาณ 3 เสน 

รอยเสนบนเปลือกใหญและเปลือกเล็กอาจทําใหขาวกลองเปนเสนตามไปดวย 
ในขาวบางพันธุถึงแมจะผานกระบวนการขดัขาว (Polishing) แลวยังมีรอยเสนคางอยูบนขาวสาร 
(Milled rice) เรียกวา สาแหรกขาว 

1.3 ขน จะขึ้นบนเปลือกใหญและเปลือกเล็กเปนสวนใหญ อาจมีบาง
พันธุที่ไมมีขนแตเปนสวนนอย ขนนี้คือเซลลของผิวนอก (Epidermal cell) ที่เจริญไปเปนขนเพื่อทํา
หนาที่ลดการระเหยของน้ํา ปองกันอันตรายตอเมล็ดจากสภาวะภายนอกเมล็ด และเพื่อการกระจาย
พันธุตามธรรมชาติ โดยชวยใหเมล็ดติดไปกับคน สัตว หรือส่ิงของตาง ๆ ที่มีโอกาสสัมผัสกับเมล็ด
จนทําใหเมล็ดหลุดติดไปดวย  

1.4 หาง เปนสวนปลายของเปลือกใหญที่ยาวออกมาเกินตําแหนงยอดดอก 
(Apiculus) ในบางพันธุอาจสั้นหรือยาวหรือไมมี โดยหางจะมีหนาที่ในการกระจายพันธุคลายขน  

1.5 ขั้วเมล็ด เปนกานสั้น อยูระหวางกลีบรองเมล็ดกับเปลอืกใหญและ
ยังคงติดอยูกับเมล็ดขาวเปลือก  

1.6 กลีบรองเมล็ด เปนกลีบ 2 กลีบ อยูตรงขามกันใตสุดของเมล็ด 
 2. ขาวกลอง หรือเนื้อในผล ประกอบดวย 

2.1 เยื่อหุมผล เปนเนื้อเยื่อช้ันนอก มีความหนาประมาณ 10 ไมครอน 
หอหุมผลอยูภายใน มลัีกษณะเปนเซลลที่มีผนังเปนเซลลเสนใย 6 ช้ัน มีสารสีหรือรงควัตถุปนอยู 
ทําใหขาวกลองมีสีตาง ๆ เชน สีน้ําตาลออน สีน้ําตาลแก สีน้ําตาลแดง สีน้ําตาลมวง หรือสีน้ําตาล
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จนเกือบดํา เปนตน นอกจากนี้ยังมีโปรตนี เฮมิเซลลูโลส และเซลลูโลสเปนองคประกอบสําคัญ    
ในชั้นเยื่อหุมผลนี้แบงไดเปน 3 ช้ันยอย คือ 

 - เอพิคารพ หรือ เอกโซคารพ (Epicarp หรือ Exocarp) เปนผิวหรือ
ผนังหรือเปลือกที่อยูนอกสุด มีลักษณะเรียบ เหนยีว และเปนมัน ประกอบดวยเซลลช้ันเดียว 

 - เมโซคารพ หรือ ไฮพอเดริม (Mesocarp หรือ Hyperderm) เปนผนัง 
 - เอนโดคารพ (Endocarp) เปนเยื่อช้ันใน 
2.2 เยื่อหุมเมล็ด อยูถัดจากเยื่อหุมผลเขามา ประกอบดวยเซลล 2 ช้ันรูปยาว 

เรียงตามขวางและมีผนังบางประมาณ 5 ไมครอนกั้น ภายในเซลลมีไขมันและสารสีเชนเดียวกนักับ
เยื่อหุมผล ทําใหขาวกลองมสีี 

2.3 นิวเซลลัส (Nucellus) เปนเซลลช้ันที่ติดกับเยื่อหุมเมล็ด แตแยกออก
จากกนัไดงาย มีความหนาประมาณ 0.8-2.5 ไมครอน 

2.4 เยื่อช้ันแอลวิโรน (Aleurone layer) เปนเยื่อช้ันที่ถัดจากเยื่อหุมเมล็ด 
ประกอบดวยเซลล 1-7 ช้ัน และมีลักษณะของเยื่อหุมดานหลังของเมล็ดจะหนากวาเยื่อหุมดานทอง 
ซ่ึงความหนานี้จะแตกตางไปตามพันธุขาว เชน ขาวเมล็ดปอมสั้น จะมเียื่อช้ันแอลิวโรนหนากวา
ขาวเมล็ดยาว เปนตน เซลลแอลิวโรนจะไมเชื่อมติดกับคัพภะในสวนของใบเลีย่งดานทองของเมลด็
ลงมาถึงจุดเชื่อมระหวางใบเลี้ยงกับเยื่อหุมรากออนซึ่งอยูดานในของเมล็ด เซลลของแอลิวโรน
แบงเปน 2 ลักษณะ คือ เซลลสวนที่หุมรอบเนื้อของเมล็ดจะมีรูปรางลูกบาศกและมีไซโตพลาซึม 
(Cytoplasm)  อยูหนาแนน  ในเซลลยังมีกลุมโปรตีนที่มีรูปราง (Protein bodies) กลุมไขมัน (Lipid 
bodies) และสารอื่น ๆ เชน นิวเคลียส (Nucleus) ไมโครบอดี (Microbodies) ไมโทคอนเดรีย 
(Mitochondria) เอนโดพลาสสมิก เรทิคิวลัม (Endoplasmic reticulum) เวสิเคิล (Vesicles) และ 
พลาสทิด (Plastids) เปนตน สวนเซลลแอลิวโรนที่หอหุมคัพภะจะบาง  มีไซโทพลาสซึมนอย  
รูปรางยาว มีกลุมไขมัน และกลุมโปรตีนนอย มีเวสิเคิลมาก เปนตน สวนผนังเซลลจะมีโปรตีน      
เฮมิเซลลูโลส และเซลลูโลสประกอบอยู  

2.5 คัพภะ (Embryo) จะอยูที่โคนเมล็ดดานเปลือกใหญ สวนทองเมล็ดมี
สวนประกอบเปนรากออน (ridicule) และใบเลี้ยง (Scutellum) ซ้ึงเปนใบเลี้ยงเดีย่ว คพัภะเปนแหลง
สะสมอาหารสําหรับการเจรญิเติบโตของตนออนจึงอุดมดวยโปรตีนและไขมันในสวนตาง ๆ  

2.6 เนื้อเมล็ด หรือเนื้อขาว (Endosperm) มีมากทีสุ่ดในเมล็ดขาว 
(ประมาณรอยละ 80 ของน้ําหนกัเมล็ดทั้งหมด) แบงเปน 2 สวน คือ สวนชั้นซับแอลิวโรน 
(Subaleurone layer) เปนเซลล 2 ช้ัน อยูถัดจากชัน้แอลิวโรน และสวนที่สตารชเนื้อในของเมลด็ 
(Starchy endosperm) ในชั้นซับแอลวิโรนจะมกีลุมโปรตนีอยูภายใน 3 ลักษณะ คอื ลักษณะกลมใหญ 
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(ขนาด 1 ถึง 2 ไมครอน) กลมเล็ก (ขนาด 0.5 ถึง 0.75 ไมครอน) และเปนผลึกติดกัน (ขนาด 2 ถึง 3.5 
ไมครอน) แตในสวนเนื้อในของเมล็ดจะมีกลุมโปรตีนลักษณะกลมใหญเทานั้นโดยแทรกอยูใน
ระหวางเม็ดแปง (Starch granule) ที่มีอยูมากอัดแนนรวมกันเปนกลุมเม็ดสตารท (Compound 
starch) อยูภายในเซลลพาเรนไคมา (Parenchyma cells) ที่มีผนังเซลลบาง มีรูปรางรีหรือส่ีเหล่ียม
ลูกบาศกเขาสูใจกลางเมล็ด โดยดานนอกของเมล็ดขาว เม็ดสตารทจะมีลักษณะรแีละยาวมากกวา
ดานในเมล็ด (อรอนงค, 2547) 

 
ความสําคัญของขาว 
ขาวถือไดวาเปนอาหารหลกัประจาํชาติและเปนพืชเศรษฐกจิหลักที่สําคัญอันดับหนึง่ของ

ประเทศไทย ขาวเปนที่นิยมบริโภคทั้งภายในประเทศและมีการสงออกเปนจํานวนมากในปจจบุัน 
โดยมีชาวนา 3.7 ลานครัวเรือน จากเกษตรกรทั้งประเทศ 5.6 ลานครัวเรือน หรือคิดเปนรอยละ 66 
ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด พื้นที่เพาะปลูกขาวปละประมาณ 56 ถึง 58 ลานไร ไดผลผลิตปละ
ประมาณ 28 ถึง 30 ลานตันขาวเปลือก มูลคาปละประมาณ 180,000 ถึง 200,000 ลานบาท ซ่ึงเปน
รายไดหลักทีห่ลอเล้ียงเกษตรกรในระดับรากหญา อีกทั้งยังเปนสินคาสงออกที่สําคัญสามารถสราง
รายไดและนําเงินตราเขาประเทศปละประมาณ 80,000 ถึง 100,000 ลานบาท รวมทั้งเปนพืชที่สราง
ความมั่นคงดานอาหารดวย (กระทรวงพาณิชย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2550) 

ในดานความนยิมบริโภคขาวของคนไทยนัน้ ทางภาคเหนือ คนพื้นเมอืงสวนใหญนยิม
บริโภคขาวเหนียวที่มีลักษณะเมล็ดเรียวยาว เมื่อนําไปนึง่จะไดขาวที่นุม เหนยีว และสามารถทิ้งไว
ไดตั้งแตตอนเชาจรดเยน็โดยที่ขาวจะยงัไมแข็ง ตวัอยางขาวที่นิยม เชน ขาวเหนยีวพันธุสันปาตอง 
สําหรับคนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืก็มีรสนิยมในการบริโภคคลายคลึงกับทางภาคเหนือ คือ 
นิยมบริโภคขาวเหนียวมากกวาขาวเจา เนื่องจากขาวเหนียวสามารถพกพาไดสะดวกตอการนําไปเปน
อาหารกลางวันชวงระหวางไปทําไรทํานาซึ่งคอนขางอยูไกลจากหมูบาน สวนทางภาคกลางนั้นนิยม
บริโภคขาวเจาที่มีลักษณะออนนุมและมีกล่ินหอม เชน ขาวเจาพนัธุขาวดอกมะลิ 105 แตสําหรับคน
ภาคใตนยิมบรโิภคขาวเจาทีค่อนขางรวนแตไมแข็ง มกัไมนยิมบริโภคขาวขาวดอกมะลิเพราะเปน
ขาวออนและหุงไมขึ้นหมอ ขาวขาวดอกมะลิจะนิยมบริโภคเฉพาะในกลุมคนที่มฐีานะดีในเขตตัว
เมืองเทานั้น (อัมมารและวิโรจน, 2533) 

จากการที่ประเทศไทยสามารถผลิตขาวสงออกขายตางประเทศไดมาตั้งแตอดีตจนถึง 
ปจจุบัน ทําใหรัฐบาลตองดูแลการคาขายใหเกิดความยุตธิรรมทั้งผูซ้ือและผูขาย จึงมีกฎระเบยีบและ
ขอตกลงจัดทําขึ้นเปนประกาศกระทรวงพาณิชย ออกเปนพระราชบญัญัติมาตรฐานสินคาขาออก
ตั้งแต พ.ศ. 2503 และแกไขเพิ่มเติมเปนฉบบัที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2522 ตอมาในป พ.ศ. 2540 จึงปรับปรุง
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เปลี่ยนแปลงเพิ่มความเหมาะสมตอภาวะการผลิตและการคาขาวในปจจุบันใหมากขึน้ คือ “ประกาศ
กระทรวงพาณิชย เร่ือง มาตรฐานสินคาขาว พ.ศ. 2540” ใหใชประกาศนี้แทนประกาศที่กําหนดไว
กอนหนานี้ จดัทําเปนคูมือมาตรฐานขาวไทย พ.ศ. 2540 (Thai Rice Standard 1997) มีรายละเอยีด
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชนในการซื้อขายขาวโดยเฉพาะการสงออก (อรอนงค, 
2547)   

 
คุณคาทางโภชนาการของขาว 
บุญหงส (2547) กลาววา ในเมล็ดขาว นอกจากจะใหคารโบไฮเดรตประเภทสตารช 

(Starch) ในปริมาณรอยละ 70 ถึง 80 ซ่ึงถือวาเปนแหลงพลังงานที่สําคัญแลว เมล็ดขาวยัง
ประกอบดวยสารอาหารอื่น ๆ ไดแก 

1. โปรตีน (Protein) จะมีอยูหนาแนนที่บริเวณผวินอกของเมล็ดขาวกลอง (Brown rice) 
และบริเวณคัพภะ (Embryo) มากกวาที่สวนอื่น ๆ ของเมลด็ อยางไรก็ตามปริมาณโปรตีนในเมล็ดขาว
จะมีมากหรือนอยขึน้อยูกับพนัธุขาว สภาพแวดลอมทีป่ลูกขาว เชน สภาพของดนิ ลมฟาอากาศ       
การใหปุย เปนตน จากการวิเคราะหพบวา ขาวสารไทยจะมีโปรตีนเฉลี่ยประมาณรอยละ 6.5 

2. ไขมัน (Fat) พบเฉพาะที่ช้ันในสุดของเยื่อหุมเมล็ด (Aleurone layer) และที่สวน
ของคัพภะ ดังนั้นในการขัดสีขาวกลองใหเปนขาวสารขาว (Milled rice) จึงเปนสาเหตุสําคัญที่ทําให
เกิดการสูญเสยีไขมันไปอยูในรูปของรําขาวเปนปริมาณมากกวารอยละ 80 

3. แรธาตุ (Minerals)  สวนใหญจะพบอยูบริเวณผิวนอกของเมล็ด ปริมาณของแรธาตุ
ในเมล็ดขาวจะขึ้นอยูกับปริมาณของแรธาตุที่มีอยูในดิน   ปริมาณแรธาตุที่ไดจากปุย และยังขึ้นอยู
กับสภาพแวดลอมซึ่งมีผลตอการเจริญเติบโตของขาวอีกดวย แรธาตุทีม่ีอยูในเมลด็ขาวคอนขางมาก
ไดแก ฟอสฟอรัส แมกนีเซยีม และโปแตสเซียม สําหรับธาตุฟอสฟอรัสที่มีอยูในเมล็ดขาวนั้นสวน
ใหญจะอยูในรูปแบบที่รางกายใชประโยชนไดยาก และยงัมแีรธาตุอีกกลุมหนึ่งมีอยูในเมล็ดขาวแต
มีปริมาณเพียงเล็กนอย  ไดแก แคลเซียม คลอรีน ซิลิคอน เหล็ก อะลูมิเนียม แมงกานีส โซเดียม 
และสังกะสี สําหรับธาตุเหล็กและแคลเซียมนั้นจะมีปริมาณไมเพยีงพอกับความตองการของรางกาย 

4. วิตามนิ (Vitamin) สวนใหญจะพบที่บริเวณเยื่อหุมเมล็ดชั้นในสดุและที่คัพภะ จึงเปน
สาเหตุใหขาวสารขาวมีวิตามินเหลืออยูเพยีงเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกบัขาวกลอง วิตามินทีม่ีอยู
คอนขางมากไดแก ไนอะซิน (Niacin) วติามินที่มีอยูปริมาณนอยไดแก ไทอะมีน (Thiamine) หรือ
วิตามินบี 1 และ ไรโบฟลาวิน (Riboflavin) หรือวติามนิบี 2 วิตามินในเมล็ดขาวอาจสูญเสียไปได
งายเมื่อเก็บขาวไวในรูปของขาวสารในโรงเก็บที่มีอุณหภูมิสูง ดังนั้นจึงควรเก็บไวในรูปของ
ขาวเปลือกในโรงเก็บที่มีอากาศถายเทไดดีหรือมีอุณหภมูิต่ํา 
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อรอนงค (2547) และ ทรงเชาว (2545) ไดจําแนกขาวที่นยิมปลูกและบริโภคกันมากใน
ประเทศไทยโดยหลัก ๆ เปน 2 ชนิด คือ 

1. ขาวเจา (Non-glutinous rice; Oryza sativa) มีลักษณะเนื้อของเมล็ดขาวสารขาวใส 
เมื่อหงุหรือนึ่งจนสกุ ขาวสกุจะรวน ไมเกาะตวัตดิกนั สีขาวขุน โดยองคประกอบทางเคมีของเมล็ดขาว
สวนใหญเปนคารโบไฮเดรตประเภทสตารช (Starch) ซ่ึงประกอบดวยแอมิโลเพกตนิ (Amylopectin; 
polymer ของ D-glucose ที่ตอกันแบบ Branch chain) ประมาณรอยละ 70 ถึง 90 และ แอมิโลส 
(Amylose; polymer ของ D-glucose ที่ตอกันแบบ Linear chain) ประมาณรอยละ 10 ถึง 30 ซ่ึงเมื่อ
รวมกันแลวคดิเปนรอยละทีแ่ตกตางกัน จะใหลักษณะของขาวสุกที่มีความรวน แข็ง หรือนุม
แตกตางกัน 

2. ขาวเหนียว (Glutinous rice; Oryza glutinosa) มีลักษณะเนื้อของเมล็ดขาวสารสีขาวขุน 
เมื่อนํามานึ่งใหสุกขาวสุกจะจับตวัติดกนั เหนยีวตดิมือ และมลัีกษณะเมล็ดที่ใส เนื่องจาก
องคประกอบทางเคมีของเมล็ดขาวสวนใหญเปนคารโบไฮเดรตประเภทสตารช ซ่ึงมีแอมิโลเพกติน
เปนสวนใหญประมาณรอยละ 95 ถึง 100 ที่ใหลักษณะเหนยีวแกขาวเหนียว โดยมีแอมิโลสเพียง
เล็กนอยหรืออาจไมมีเลย  

อัตราสวนของแอมิโลเพกตินและแอมิโลสในเมล็ดขาวสารนั้นเปนปจจยัสําคัญที่ทําให
ขาวมีคุณสมบตัิในการหุงตมและรับประทานแตกตางกัน คือ ขาวเจามีแอมิโลสสงูจะดูดน้ําและ
ขยายปริมาตรในระหวางการหุงตมไดมากกวาขาวที่มีแอมิโลสต่ํา ปริมาณแอมิโลสที่สูงทําใหขาว
เจาสุกมีลักษณะรวนและแข็ง สวนขาวเหนียวหรือขาวที่มีแอมิโลสต่ําจะดดูน้ําและขยายตวัไดนอย
กวาขาวจาว ขาวเหนียวสุกจงึมีลักษณะเหนียวและนุมกวา 

คุณภาพในการรับประทาน และคุณภาพในการแปรรูปของขาวมีผลจากปจจยัหลัก 3 
ปจจัย คือ ความแตกตางของพันธุขาว กระบวนการแปรรูปขาว และอายุการเก็บรักษา (ความใหม-
เกา) ของขาว ปริมาณความชื้นเปนองคประกอบทางเคมีที่สําคัญ และเกีย่วของกับคุณภาพของ   
เมล็ดขาวทั้งทางตรง และทางออม คือ ปริมาณความชืน้ของขาว ทั้งในขาวเปลือก และขาวสาร ใช
เปนเกณฑมาตรฐานสําคัญเพื่อการซื้อขายขาว เนื่องจากปริมาณความชื้นสามารถบงชี้ถึงน้ําหนกั
ของเนื้อขาวทีผู่ซ้ือ และผูขายเกีย่วของโดยตรง และในทางออมนั้น ความชื้นสามารถบงชี้ถึงอายุการ
เก็บรักษาขาว   ขาวที่เก็บมาใหมจะมีความชื้นรอยละ 22 ถึง 26 จึงทําการตากแหงเพือ่ใหมีความชืน้
ลดลงเหมาะสมกับการเก็บรักษา ซ่ึงระดบัความชื้นที่เหมาะสมตอการเก็บรักษาขาว คือ ไมเกนิ    
รอยละ 14 (อรอนงค, 2547) 

 

ขาวเปลือกซึ่งผานการขัดสีจนขาวทําใหสูญเสียสารอาหารบางชนิด  แสดงดังตาราง 2.1 
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ตาราง 2.1 คุณคาทางอาหารบางชนิดของขาวกลอง และขาวขาว ตอปริมาณขาวสาร 100 กรัม
น้ําหนกัสด 

ขาวเจาหอมมะลิ ขาวเหนียว 
คุณคาทางโภชนาการ 

ขาวกลอง ขาวสารขาว ขาวกลอง ขาวสารขาว 

พลังงาน (กิโลแคลอรี) 366.00 356.00 362.00 355.00 
โปรตีน (กรัม) 7.00 6.20 7.40 6.30 
ไขมัน (กรัม) 2.40 1.10 2.60 0.60 
คารโบไฮเดรต (กรัม) 79.10 80.40 77.30 81.00 
เถา (กรัม) 1.60 0.30 1.30 0.40 
เหล็ก  (มิลลิกรัม) 3.70 0.60 1.60 0.80 
แคลเซียม (มิลลิกรัม) 27.00 3.00 18.00 7.00 
ไอโอดีน (ไมโครกรัม) 2.20 2.00 1.20 0.20 
ไลซีน  (มิลลิกรัม)* 264.00 202.00 290.00 218.00 
ทรีโอนีน  (มิลลิกรัม)* 248.00 232.00 269.00 264.00 

ที่มา:  กองโภชนาการ (2544) และ *กองโภชนาการ (2533) 
 
การที่ขาวสารที่ผานการขดัสีแลวมีคณุคาทางโภชนาการทีด่อยกวาขาวกลองนั้น อรอนงค 

(2547) ไดเสนอวาควรปรับปรุงคุณคาทางโภชนาการของขาวสารโดยการเติมสารอาหาร (Enrichment) 
ที่สูญเสียไปเนือ่งจากการขัดขาวกลองเปนขาวสาร โดยเฉพาะปรมิาณวติามนิ แรธาตุ และกรดอะมโิน 
ที่จําเปน เชน ไลซีน หรือการเสริมสารอาหาร (Fortification) ที่มีคุณคาทางโภชนาการโดยอาจทําได 
2 วิธีการ คือ การผสมสารอาหารที่จะเติมหรือเสริมในรูปผงคลุกกับเมล็ดขาว ซ่ึงจะตองเขียนระบไุว
ที่ภาชนะบรรจุขาวสารเพื่อแจงใหผูบริโภคทราบวามีการเติมสารอาหารลงไป และควรระบวุาไม
ตองลางขาวสารกอนการหุงหรือเทน้ําขาวที่หุงทิ้งไปเพราะจะทําใหสารอาหารที่เติมสูญเสียไปกับน้ํา
ที่ลางได อีกวธีิการหนึ่ง คือ การผสมสารอาหารที่จะเตมิใหเขากนัในรูปผงแลวผสมคลุกกับขาวสาร 
ตอจากนัน้จึงเคลือบขาวสารดวยสารเคลือบที่ไมละลายในน้ําลงบนผิวขาว เพื่อชวยใหสารอาหารที่
เติมลงไปไมละลายไปกับน้ํา และควรระบไุวที่ภาชนะบรรจุเชนเดยีวกบัวิธีการแรก ซ่ึงการเติมหรือ
เสริมสารอาหารวิธีดังกลาวจะเหมาะกับขาวเจามากกวาขาวเหนียว เนื่องจากขาวเหนียวจําเปนตอง
แชขาวกอนนําไปนึ่งและเทน้าํที่แชนั้นทิ้งไปจึงอาจทําใหสารอาหารสูญเสียไปไดมากกวาขาวเจาที่
ไมจําเปนตองเทน้ําที่ใชหุงทิง้ไป 
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ขาวเหนียว (Glutinous rice, Oryza glutinosa) 
 
ขาวเหนียว หมายถึง ขาวที่ไดจากการสีขาวเปลือกขาวเหนียว เอาเปลือกออกและขดัเอา

รําออกเชนเดยีวกับขาวขาวขาวเจา ขาวเหนียวขาวจะมีเมล็ดสีขาวทึบ ขาวชนิดนี้มลัีกษณะของสวน
ที่เปนเนื้อเยื่ออาหาร (Endosperm) จะมีสีขาวขุน เมื่อนําไปหุงตมจะเหนียว เมล็ดเกาะตัวกนั
ดี  เนื่องจากขาวชนิดนี้มีสวนของแอมิโลเพคตินในปริมาณมากกวารอยละ 95 โดยมีน้ําหนักของ
สวนแอมิโลสนอยมากไมเกนิรอยละ 8 เมื่อนําเมล็ดขาวเหนียวไปหุงหรือนึ่งจะมีลักษณะเหนียว    
จับตัวตดิกันแนน เหนียวติดมือ และมีลักษณะใส โดยขาวแตละพันธุจะมีความเหนียวนุมไมเทากัน 
ขาวที่มีความเหนียวนุมมากกวาเปนเพราะขาวชนิดนั้นมีปริมาณแอมิโลเพคตินสูงกวา ตัวอยาง       
ขาวเหนียวพันธุดี เชน พันธุ กข เลขคู พันธุขาวเหนียวสันปาตอง เปนตน (ไพโรจน และคณะ, 2549) 

การผลิตและบริโภคขาวเหนียวเปนไปอยางกวางขวางทั้งในประเทศไทยและประเทศ   
เพื่อนบาน สําหรับประเทศไทยนั้น ขาวเหนียวจัดเปนอาหารหลักประจําวันสําหรับคนไทยสวนใหญ
โดยพบไดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือที่มีอาหารประจาํภาคที่มักจะรับประทานกับ 
ขาวเหนียว เชน  สมตํา  ลาบ  ซุปหนอไม  แจว น้ําพริก เปนตน และไดมกีารนาํวัฒนธรรมการ
บริโภคขาวเหนียวนี้ติดตวัไปแมจะยายถ่ินฐานไปอยูในภมูิภาคอื่น ๆ ของโลก โดยทั่วไปคนไทย
สวนใหญในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือนิยมบริโภคขาวเหนียวเปนอาหารหลัก ในขณะ
ที่คนไทยในประเทศสวนใหญจะนยิมบริโภคขาวเหนยีวซ่ึงผานการแปรรูปเปนขนมหวานแลว เชน 
ขาวหลาม ขาวตมมัด หรือขนมหวานจากแปงขาวเหนียว เชน ขนมถั่วแปบ บัวลอย เปนตน     
(เดือนเพ็ญ และคณะ, 2547 และ ไพโรจน และคณะ, 2549) 

จากรายงานการสํารวจสถิติการเพาะปลูกขาวเหนียวประจาํปในป 2549/50 พบวาพื้นที่
เพาะปลูกขาวเหนียวในประเทศไทยมีทั้งสิน้ประมาณ 18.1 ลานไร มีผลผลิตรวมทั้งสิ้นกวา 6.3 ลานตนั 
โดยมีผลผลิตที่เก็บเกีย่วไดตอไรเฉลี่ยเทากับ 367 กิโลกรัม สําหรับพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกขาวเหนียว
มากที่สุดไดแก ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืคิดเปนรอยละ 70 ของพื้นที่ทั้งประเทศ รองลงมาไดแก 
ภาคเหนือ รอยละ 29 ภาคกลาง รอยละ 0.4 และภาคใต รอยละ 0.2 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2550)    

ดานสถานการณราคาขาวเหนียว พบวา มคีวามผันผวนนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกบัขาว
หอมมะลิ ในระหวางปตอปในชวง 10 ปทีผ่านมา ทั้งยังมีแนวโนมเพิม่ขึ้น ในขณะเดียวกันปริมาณ
การสงออกไปตางประเทศในรูปของขาวคุณภาพดีและแปงขาวเหนียวก็เพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและมูลคา
การสงออก ในขณะทีต่ลาดภายในประเทศพบวามกีารเคลื่อนยายขาวเหนียวจากภาคอีสานไปยัง
ภาคเหนือเพื่อการบริโภคอยูเปนประจําทกุป โดยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยเปนแหลงผลิต
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ขาวเหนียวแหลงใหญของประเทศ อีกทั้งราคาไมคอยผันผวนและตลาดมีความตองการคอนขางสูง 
ขาวเหนียวจึงมีความมั่นคงทางดานการผลิตและราคาซึ่งนําไปสูการสรางความมั่นคงทางดานอาหาร 
และรายไดของครัวเรือนเกษตรกรผูผลิต (เดอืนเพ็ญ และคณะ, 2547) จากรายงานของสวนสารสนเทศ 
ปจจัยการผลิตและราคา ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักสงเสริมการคาสินคาเกษตร (2550) และ 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2551) พบวา ราคาขาวเปลือกเหนยีว
ภายในประเทศที่เกษตรกรขายไดที่ไรนาเฉลี่ยปเพาะปลกู 2549/50 เทากับ 10,778 บาทตอตัน สวนป
เพาะปลูก 2550/51 มีราคาเฉลี่ยเทากับ 8,792 บาทตอตัน 

สําหรับดานการคาระหวางประเทศ ในป พ.ศ. 2549 ประเทศไทยสงออกขาวเหนียว
ประมาณ 2.7 แสนตัน คิดเปนมูลคากวา 5 พันลานบาท สวนการสงออกขาวเหนียวในป พ.ศ. 2550 
(เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม) มีปริมาณ 1.6 แสนตัน คิดเปนมูลคากวา 4 พันลานบาท (Thai Rice 
Exporters Association, 2007) โดยตลาดสงออกที่สําคัญของไทยไดแก ทวีปเอเชีย คิดเปนรอยละ  43 
ของปริมาณการสงออกขาวเหนียวทั้งหมดของไทย รองลงมาคือประเทศสหรัฐอเมริกา และสหภาพ
ยุโรป เมื่อพิจารณารายประเทศ พบวา ประเทศที่นําเขาขาวเหนียวเปนหลัก ไดแก ประเทศมาเลเซยี 
อินโดนีเซีย สิงคโปร ไตหวนั จีน และฮองกง ซ่ึงคิดเปนรอยละ 75 ของปริมาณการสงออกขาว
เหนยีวทั้งหมด (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กระทรวงพาณิชย, 2549) 

 
ขาวพารบอยล หรือ ขาวนึ่ง (Parboiled rice) 
 

ขาวพารบอยลถือกําเนิดจากประเทศอินเดยี โดยชาวอินเดียรูจักกระบวนการแปรรูปขาว
พารบอยลมานานตั้งแตสมัยโบราณโดยไมมีหลักฐานแนชัดวาใครเปนผูคนพบกรรมวิธีการผลิตขาว
พารบอยลแตไดสืบทอดกนัตอมาจนถึงปจจบุันและยังเปนที่นิยมของกลุมชนในแถบเอเชียใต เชน 
อินเดีย ศรีลังกา บังกลาเทศ ปากีสถาน และเนปาล นอกจากนีย้ังไดแพรกระจายไปยังสวนตาง ๆ 
ของโลก ไดแก ทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะแอฟริกาใต ประเทศในแถบทะเลแคริเบียน และแถบเอเชีย
ตะวนัออกกลาง นอกจากนี้การบริโภคขาวพารบอยลยงัไดแพรหลายไปยังประเทศในทวีปยุโรป
และอเมริกาโดยการอพยพยายถ่ินฐานของชาวเอเชยีใต  จึงทําใหเกิดการแพรกระจายความนยิมใน
การบริโภคขาวพารบอยลเพิม่ขึ้น (อรอนงค, 2547) 

กระบวนการพารบอยล (Parboiling) คือ กระบวนการนึ่งขาวทั้งเปลอืกกอนการสขีาว 
ซ่ึงทําใหเมล็ดขาวหักนอยลง อีกทั้งขาวที่ไดจะมีคุณคาทางโภชนาการเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเคลื่อนยาย 
(Migrate) ของสารอาหารตาง ๆ จากบริเวณเปลือกหุมเมล็ดที่มีสารอาหารตาง ๆ เชน วิตามินบี และ 
แรธาตุบางชนดิในปริมาณสูงเขาไปยังเมลด็ ดังนั้นขาวพารบอยลจึงหมายถึง ขาวที่ผานกระบวนการ
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ทําใหสุกดวยกระบวนการใหความรอนชื้น (Hydrothermal process) โดยนําขาวเปลือกมาแชน้ํา  ทํา
ใหน้ําซึมเขาสูเมล็ดจนอิ่มตัว  แลวจึงแยกน้ําออกจากขาวเปลือก  ทําการนึ่งขาวเปลือกดวยไอน้ํา  
เพื่อใหเนื้อในเมล็ดที่มีเปลือกหุมสุกบางสวนโดยเฉพาะที่ผิวรอบนอกของเมล็ด  แลวทําขาวเปลอืก
นึ่งใหแหง  จนมีความชื้นใกลเคียงกับขาวเปลือกธรรมดา คือ ประมาณรอยละ 13  ถึง 14 และตอง
เก็บรักษาหรือพักขาวไวอยางนอย 7 วันกอนนําไปผานกระบวนการสีขาวเหมือนขาวเปลือกธรรมดา 
เพื่อจะทําใหไดปริมาณขาวสารเมล็ดเต็มเพิ่มขึ้น (อรอนงค, 2547) 

กรรมวิธีการทาํขาวพารบอยลหรือกระบวนการพารบอยล เปนการปฏิบัติตอขาวเปลือก
กอนทีจ่ะนาํไปสีโดยมีวตัถุประสงคเพือ่ปรับปรุงคุณภาพของขาวเปลอืกธรรมดาโดยเฉพาะขาวเปลือก
ที่มีคุณภาพในการสีต่ําหรือขาวเปลือกเปยกใหเปนขาวเปลือกนึ่งแลวทําใหแหงแลวสีเปนขาวสารนึ่ง
ซ่ึงก็คือขาวพารบอยลนั่นเอง การทําขาวพารบอยลมีสวนชวยลดปริมาณขาวหักระหวางการสี ลด
การสูญเสียแรธาตุอาหารในบางสวนของเมล็ดขาวระหวางการสี และเพิ่มคุณคาการใชประโยชน
จากขาวเปลือกคุณภาพการสีต่ําหรือขาวเปลือกเปยก นอกจากนีย้ังมีจดุประสงคทางการคา คือ ผลิต
ตามความตองการของผูบริโภคบางกลุมที่เคยชินตอการบริโภคขาวนึ่งอีกดวย (กรมวิชาการเกษตร, 
2549) 

 
กระบวนการแปรรูปขาวพารบอยล (Parboiling) 

 กระบวนการแปรรูปใหไดขาวพารบอยลทีม่ีคุณภาพดี ถึงแมวาจะตองใชขาวเปลือกที่
ใหคุณภาพการสีต่ํา หรือขาวเปลือกเปยก หรือขาวเปลอืกที่มีความชืน้สูง แตยังจําเปนตองคัดเลือก
ลักษณะขาวเปลือกที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงลักษณะของเปลือกหุมแขง็ทีห่อหุมเมลด็ขาวอยางสมบูรณ 
ไมมีรอยแมลงกัดกนิหรือเกดิเชื้อรา มีสีของเปลือกและชัน้เยื่อหุมเมล็ดชั้นในสีออน ไมมีขนติดอยู
ไมเปนขาวเปลือกออน เมล็ดลีบ  

อรอนงค (2547) ไดอธิบายถึงกระบวนการแปรรูปขาวพารบอยล ดังนี ้ คือเร่ิมจากการ
ทําความสะอาดขาวเปลือกการคัดแยกขาวเปลือก แลวนําขาวเปลือกมาแชน้ํา ผานการตมหรือนึ่ง 
การทําแหง การสีขาวเปลือกที่ตมหรือนึง่แลว การแยกสีเมล็ดขาวพารบอยลที่เขมออกจากสีปกติ 
และการบรรจ ุ ตลอดจนการเก็บรักษาเพือ่รอการจําหนายตอไป สําหรับรายละเอยีดแตละขั้นตอน
ของกระบวนการแปรรปูขาวพารบอยลเปนดังนี ้
 1. การทําความสะอาด มีจุดประสงคในการแยกสิ่งเจือปนออกจากขาวเปลือก เชน เศษ
หญา เมล็ดพืชอ่ืน กรวด ดิน ทราย ตลอดจนลักษณะขาวเปลือกที่ไมเหมาะสม โดยใชเครื่องทําความ
สะอาดเชนเดียวกับการทําความสะอาดขาวเปลือกธรรมดาทั่วไป แตเพิม่เครื่องทําความสะอาดโดย
วิธีการลอยขาวเปลือกในน้ําเพื่อแยกหิน ดิน ทราย และขาวเปลือกที่ไมสมบูรณ เชน เมล็ดที่มี     
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ทองไขมาก เมล็ดลีบ เมล็ดออน ซ่ึงมักจะเบากวาขาวเปลือกธรรมดา จึงลอยขึ้นบนผิวน้ําทําให
สามารถแยกออกไดงาย 
 2. การคัดแยกขาวเปลือก มจีุดประสงคในการแยกขนาดขาวเปลือกใหมีความหนาของ
เมล็ดสม่ําเสมอ โดยใชหลักการแยกดวยระบบความถวงจําเพาะของขาวเปลือก จะทําใหได
ขาวเปลือกทีมขีนาดรูปราง และความหนาใกลเคียงกัน ซ่ึงเปนผลดีในการแช การนึง่ การทําแหง 
ตลอดจนการสีใหไดขาวสารพารบอยลที่มีสีสม่ําเสมอ 
 3. การแชขาวเปลือก มีจุดประสงคใหน้ําทีแ่ชซึมผานเปลือกเขาสูเนื้อในเมล็ดจนอิ่มตัว
แตไมทําใหเปลือกนอกปริแตกออกจากกนั โดยทําใหขาวเปลือกมีความชื้นเพิ่มขึน้ประมาณรอยละ 
30 ในปจจุบนัไดปรับปรุงกรรมวิธีแชขาวเปลือกจากเดมิใชอุณหภูมหิองซึ่งใชเวลานาน มาเปนการ
แชดวยน้ําอุนประมาณ 60 ถึง 70 องศาเซลเซียส ระยะเวลาการแชอยางนอย 3 ช่ัวโมง แตไมควรเกนิ 
5 ช่ัวโมง ซ่ึงเปนชวงอณุหภูมิต่ํากวาอณุหภูมิที่ทําใหสตารชในเมล็ดขาวเกดิการเจลาทิไนซเพื่อให
เกิดการอุมน้ําและพองตวัมากเกินไป ซ่ึงมีผลทําใหเปลือกขาวปริแตกออกกอนการนึ่งหรือตม
ขาวเปลือก  

อุณหภูมิของน้าํและระยะเวลาในการแชขาวเปลือกจะสงผลตอ กล่ิน รสชาติ หรือกล่ิน
รสของขาวพารบอยล การใชอุณหภูมิของน้ําและระยะเวลาในการแชทีน่านจะมีผลตอการยอยสลาย
ของสารอาหารที่มีในเมล็ดขาว เชน เอนไซมอะมิเลสจะยอยสลายสตารชทําใหไดน้าํตาลมอลโทส
และกลูโคส และน้ําจะชวยใหการยอยสลายของโปรตีนชนิดอัลบูมินเกิดกรดอะมิโนหลายชนิด 
กรดอะมิโนประเภทที่มีธาตุซัลเฟอรอยูในองคประกอบ เมื่อไดรับความรอนจะเกิดเปนสารประกอบ 
ไฮโดรเจนซัลไฟดและสารซัลไฟดอินทรียที่มีน้ําหนักโมเลกุลต่ํา ซ่ึงสามารถรวมตัวกับสารประกอบ 
แอลกอฮอลที่ไดจากการสลายตัวของสารลิกนินจากเปลือกขาว กลายเปนสารประกอบที่ใหกล่ิน 
เชน ไทโอแอลกอฮอล และไทโออีเทอร ซ่ึงใหกล่ินรสเฉพาะของขาวพารบอยล แตถาทําการแช
ขาวเปลือกนานเกิน 8 ช่ัวโมง จะเกิดกลิ่นหมักจากการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียในน้ําที่ใชแชขาว 
ทําใหเกิดกลิ่นรสที่ผูบริโภคบางกลุมไมชอบ ซ่ึงเปนสาเหตุหนึง่ที่ทําใหตองมกีารพัฒนาและ
ปรับปรุงขั้นตอนการแชใหใชอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสม ไมกอใหเกิดกลิ่น หรือกล่ินรสที่
ผูบริโภคไมยอมรับ โดยอาจใชระบบสญุญากาศรวมกับระบบความดันอุทกสถิต (Hydrostatic 
pressure) เพื่อลดระยะเวลาการแช โดยรักษาอุณหภูมิของน้ําใหคงที่ตลอดเวลา เขามาประยุกตใช 
 4. การนึ่งดวยไอน้ํา มีจุดประสงคในการเพิ่มปริมาณขาวเต็มเมล็ดหลังจากการขัดสแีละ 
เปนการปรับปรุงคุณสมบัติของขาวเปลือกที่ผานการนึ่งใหเก็บรักษาไดยาวนานขึ้น โดยความรอน
จากไอน้ํามีผลทําใหหยุดการงอกของขาวเปลือก  ทําใหทําลายสปอรของเชื้อรา ไขแมลง ตัวออน
ของแมลง หรือมอด และเอนไซมจะถูกทาํลาย มีผลใหสามารถเก็บรักษาขาวเปลือกที่ผานการนึ่งได
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นานกวาขาวธรรมดา ทั้งยังทําใหขาวมีคุณคาทางโภชนาการที่ดีขึ้นเนื่องจากการที่สารอาหารที่
ละลายไดในน้าํจะกระจายเขาไปภายในเมล็ดขาวใตเปลอืกขาว รวมทั้งชั้นเนื้อเยื่อที่หุมเนื้อในเมล็ด 
เชน เพอริคารพแอลิวโรน และคัพภะซ่ึงอุดมไปดวยสารอาหารตาง ๆ จะนิ่มขึน้และติดแนนกับเนือ้
ในเมล็ด ทําใหแยกออกยากในขั้นตอนการขัดสีขาวเปลือกนึ่ง 
 ขั้นตอนการนึ่งดวยไอน้ํามีผลตอคุณภาพและคุณลักษณะของขาวพารบอยลภายหลังการ 
ขัดสี ปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของคือปริมาณน้าํที่ขาวเปลือกดูดซับไวจากขัน้ตอนการแชน้ํา เวลาในการ
นึ่งดวยไอน้ํา อุณหภูมิ  หรือความดันของไอน้ํา มีผลทําใหไดขาวพารบอยลที่มีลักษณะเมล็ดขาวที่
ตางกัน ดังนี ้

ขาวนึ่งสมบูรณ (Fully parboiled rice) หมายถึงขาวพารบอยลที่สตารชภายในเนื้อเมล็ด
ขาวเกิดการเจลาทิไนซอยางสมบูรณทั้งเมล็ดโดยเฉพาะในใจกลางเมลด็ขาว 

ขาวนึ่งบางสวน (Partially or surface parboiled rice) หมายถึง ขาวพารบอยลที่สตารช
ภายในเนือ้เมล็ดขาวเกดิการเจลาทิไนซเฉพาะผวินอกของเนื้อในเมล็ด สวนใจกลางเมล็ดยังมีสีขาวขุน
เนื่องจากยังไมเกิดการเจลาทิไนซ 

ขาวนึ่งสีออน (Light parboiled rice) หมายถึงขาวพารบอยลที่ผานไอน้ําดวยอุณหภูมิต่าํ
และเวลาสั้น เพื่อใหไดขาวพารบอยลสีออน 

ขาวนึ่งสีเขม (Dark parboiled rice) หมายถึงขาวพารบอยลที่ผานไอน้ําดวยอุณหภูมิสูง
และเวลานาน เพื่อใหไดขาวพารบอยลสีเขม 

ลักษณะคณุภาพของขาวพารบอยลที่มีผลจากกระบวนการนึ่งดวยไอน้ําคอืสีของเมล็ดขาว 
กลาวคือเมื่อขาวเปลือกผานการแชน้ําและไดรับความรอนจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและ
กายภาพตอสารอาหารที่มีอยูในขาวเปลือก เชน สีน้ําตาลจากเปลือกหุมจะละลายในน้าํ และซึมเขาสู
เนื้อเมล็ดขาวจากความรอนและความดันของไอน้ํา นอกจากนี้สตารชเกิดการเจลาทิไนซแลวถูกทาํ
ใหเย็นลงและแหงจึงเกิดการจัดเรียงโมเลกลุใหมทําใหเกดิการสะทอนแสงตางไปจากเดิม น้ําตาล
รีดิวซที่เกิดจากเอนไซนยอมสลายสตารชในขั้นตอนการแช ทําปฏกิิริยากับกรดอะมิโนทําใหเกดิ
กระบวนการเกิดสีน้ําตาลแบบเมลลารด (Maillard reaction) และสีน้ําตาลจะเขมขึ้นเมื่อเพิ่มอุณหภูมิ
ไอน้ํารอนจาก 100 องศาเซลเซียสถึง 121 องศาเซลเซียส และสวนของสาตารชที่ละลายไดจะเพิ่มขึ้น
เมื่ออุณหภูมิของไอน้ําเพิ่มขึน้จาก 65 องศาเซลเซียสถึง 135 องศาเซลเซียส เชนกัน 

5. การทําแหง มีจุดประสงคในการลดความชื้นในขาวเปลือกที่ผานการนึ่งใหอยูในชวง
ที่เหมาะสมตอการขัดสีและการเก็บรักษา กระบวนการทาํแหงขาวเปลือกที่ผานการนึ่งแตกตางจาก
การทําแหงขาวเปลือกธรรมดา เนื่องจากขาวเปลือกมีความชื้นสงูและเนื้อสัมผัสของเมล็ดขาวที่
แตกตางจากขาวเปลือกปกติเพราะสตารชเกิดการเจลาทิไนซ ทําใหลักษณะเนื้อเกาะตัวกันแนน      
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อาจตองใชอุณหภูมิสูงในการทําแหงระยะแรกจนขาวเปลือกมีความชืน้ประมาณรอยละ 16 ควรหยุด
พักการใหความรอนเพื่อปองกันการแตกราวของเปลือกขาว และการเกิดรอยราวในเนื้อเมล็ดขาว 
โดยอาจหยุดพกัประมาณ 2 ถึง 48 ช่ัวโมง การหยุดพกัทาํใหเกิดการปรบัสภาพของความชื้นภายใน
เมล็ดขาวเพื่อใหไดขาวสารพารบอยลหลังจากการขัดสีเปนขาวเต็มเมลด็มากขึ้น เมล็ดขาวไมราว
หรือหักงายในขั้นตอนการขดัสี 

6. การปรับสภาพ มีจดุประสงคในการพกัขาวเปลือกที่ผานการทําแหงแลวใหมกีารปรับ
สภาพเกดิการกระจายความชื้นและอณุหภมูิใหทัว่ถึงสม่ําเสมอ เรียกวา ระยะปรับสภาพซึ่งควรเปน
เวลาอยางนอย 48 ช่ัวโมงจนถึง 7 วัน โดยระยะปรับสภาพหรือการพักขาวนี้ ควรควบคุมอุณหภูมิให
เปนอุณหภูมิเยน็ มีการระบายความรอนและความชื้นอยางสม่ําเสมอ จนขาวเปลือกนึ่งมีความชื้น
คงที่ประมาณรอยละ 12 ถึง 14 จึงจะเหมาะสมในการขดัสีตอไป 

7. การสีขาวเปลือก มีจุดประสงคในการกะเทาะเปลือกขาวออกเปนขาวพารบอยล โดย
ผานขั้นตอนการสีทํานองเดยีวกนักบัการสขีาวเปลือกธรรมดา เร่ิมจากการทาํความสะอาดขาวเปลือก
ใหปราศจากสิ่งเจือปน ผานการคัดขนาดใหมีความหนา ความยาว และน้ําหนกัของขาวเปลือกที่
ใกลเคียงกันเพือ่ใหสะดวกในการจัดระบบเครื่องกะเทาะเปลือกขาวนึ่งใหเหมาะสม และทําใหเมล็ด
หักนอย โดยเปลือกของขาวเปลือกที่ผานการนึ่งจะสามารถแยกจากเนื้อในเมล็ดดีกวาขาวเปลอืก
ธรรมดาเนื่องจากผานการแช การนึ่ง และการทําแหงมาแลว นอกจากนี้เนื้อในเมลด็ซึ่งสตารชเกิด
การเจลาทิไนซสมบูรณทําใหเนื้อสัมผัสของเมล็ดขาวแข็ง แกรง ไมมีรอยราว จากการประสานกัน
ของเมล็ดสตารชที่อุมน้ําและพองตวัขณะเจลาทิไนซจึงทําใหเมล็ดขาวไมเปราะและหกัในขณะกะเทาะ
เปลือก และการขัดสีขาวทําใหไดขาวเต็มเมล็ดเกือบรอยละ 100 เมื่อเทียบกับการกะเทาะเปลือกและ
ขัดขาวขาวเปลือกที่คุณภาพต่ํา 

8. การคัดแยกสีขาวพารบอยลท่ีผานการขัดสี มีจดุประสงคในการคัดแยกเมล็ดขาว   
พารบอยลที่มีสีคลํ้าเกินไป หรือมีสีอ่ืนที่นอกเหนือจากสีขาวพารบอยลปกติที่มสีีนวลออกเหลือง
หรือสีฟางขาว ในปจจุบันนิยมใชเครื่องคัดแยกสีขาวพารบอยลระบบอัตโนมัติ โดยใชหลักการ    
โฟโตอิเล็กทริก (Photoelectric) ซ่ึงทํางานจากความเขมของแสงที่สะทอนเมื่อเมล็ดขาวเคลื่อนที่
ผานแสง ทําใหเมล็ดขาวสีปกติ และสีคลํ้ามีลักษณะทีแ่ตกตางกันซึ่งชวยใหระบบสามารถคัดแยก
ขาวสคีลํ้าออกจากขาวสีปกตไิด (อรอนงค, 2547) 

 
จากกระบวนการแปรรูปขาวพารบอยลที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดเปน 3 ขั้นตอน

ที่สําคัญหลัก ๆ ดังนี้ (กรมวชิาการเกษตร, 2549) 
 



 
 
 

18 

    1. การแช (Soaking) โดยการนาํขาวเปลือกมาแชน้ําซึ่งอาจจะเปนน้าํเย็นหรือ
น้ํารอนก็ได น้าํเย็นจะใชเวลาในการแช 2 ถึง 3 วัน สวน
น้ํารอนจะใชเวลาในการแชที่ลดลง 

 
2. การตมหรือนึ่ง (Steaming) โดยการนําขาวเปลือกจากขั้นตอนแรกมาตมหรือนึ่ง เพือ่ 

ใหแปงภายในเมล็ดเกิดการเจลาติไนซ (Gelatinize)  
 
 

    3. การทาํแหง (Drying) โดยการตากแดดธรรมดาหรอืผานเครื่องอบแหง เพื่อลด
ความชื้นของขาวใหเหลือประมาณรอยละ 12 ถึง 14 
เพื่อใหเหมาะสมตอการนําไปขัดสี 

 
การเปล่ียนแปลงภายในเมล็ดขาวท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการแปรรูปขาวพารบอยล  
1. เปลือกเมล็ดจะปริเนื่องจากขาวขยายตัว  
2. ถามีการแชขาวเปลือกในน้ําเย็นนานหลายวันจะทําใหเกดิการหมัก (Fermentation) 

สงผลใหขาวพารบอยลมีกล่ินเหม็น ซ่ึงแกไขไดโดย แชน้ําอุนหรือน้ํารอนแทนน้ําเยน็  
3. ขณะแชขาวเปลือก ความดันในน้ําที่ใชแชจะสูงกวาในเมล็ดขาวทาํใหแรธาตแุละ

สารอาหารตาง ๆ ซ่ึงอยูในเนื้อเยื่อช้ันแอริวโลนของเมล็ดซึมเขาไปในสวนของเมล็ดขาวสาร ทําให
ขาวพารบอยลมีคุณคาทางโภชนาการเพิ่มขึ้น  

4. ในขั้นตอนการนึ่ง ความรอนจะทําใหแปงขาวสุก ซ่ึงแปงขาวนีจ้ะทําหนาที่เสมือน
เปนกาวประสานเชื่อมรอยแตกราวภายในเมล็ดใหหายไป และเมด็แปงสุกจะขยายตัวจับเปนเนือ้
เดียวกัน ทําใหชองวางภายในเม็ดขาวสารที่เปนลักษณะทองไขหายไป ดังนั้น ขาวพารบอยลเมื่อทํา
ใหแหงแลวนําไปขัดสีจึงไดปริมาณขาวเตม็เมล็ดและตนขาวที่สูง มีปริมาณขาวหกันอย และเมล็ด
ขาวสารที่ไดจะใส ไมเปนทองไข   

5. ขาวเปลือกเมื่อแชน้ํา แรธาตุและสารอาหารตาง ๆ ที่อยูบริเวณเปลือกขาวและเนื้อเยื่อ
ช้ันแอริวโลนจะซึมเขาไปสวนที่เปนแปงขาว เมื่อนําไปนึ่งอาจจะเกดิการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของ
สารเหลานี้ สงผลใหทําใหขาวพารบอยลทีผ่านการนึ่งใหสุกอาจจะมีสีเหลืองหรือสีน้ําตาลออนบาง 
โดยจะไมเปนสีขาวนวลเชนขาวสารปกติ ซ่ึงความเขมของสีจะแตกตางกันออกไปแลวแตวิธีการแช
และนึ่ง (กรมวชิาการเกษตร, 2549) 
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ไพโรจน และคณะ (2549) ไดศึกษาถึงการเพิ่มคุณคาทางโภชนาการของขาวเหนยีวนึ่ง 
(ขาวพารบอยล) และการประยกุตใชในอุตสาหกรรมอาหาร โดยไดทําการพารบอยลขาวเหนยีว 
(ขาวเปลือก) ใหเปนขาวเหนยีวพารบอยล (ขาวเหนียวนึ่ง) และทําการเสริมธาตุเหล็กเพิ่มเติมในขาว
โดยกระบวนการนี้ไดนํามาเปนตนแบบในงานวจิัยช้ินนี้ แสดงดังภาพ 2.2 

 
 

ขาวเหนียวพันธุ กข 6 (ขาวเปลือก) 

↓ 
แชน้ํา ที่อุณหภูมิ 70-75 องศาเซลเซียส นาน 4 ช่ัวโมง 

↓ 
นึ่งไอน้ําที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว นาน 12 นาที 

↓ 
อบแหงที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 2 ช่ัวโมง  

จากนั้นทิ้งไวใหแหงที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส นาน 24 ถึง 48 ช่ัวโมง 

↓ 
ขัดสีเอาเปลือกออก 

↓ 
ทําการเคลือบเหล็ก ในรูปของเฟอรรัสซัลเฟต (FeSO4) 

↓ 
ขาวเหนียวพารบอยล (ขาวเหนียวนึ่ง) เสริมธาตุเหล็ก 

 
ภาพ 2.2  แผนผังกระบวนการผลิตขาวเหนยีวพารบอยลตนแบบ 

ที่มา:  ไพโรจน และคณะ, 2549  
 
  คุณภาพขาวพารบอยล  

ขาวพารบอยลคุณภาพดี พิจารณาจากสิ่งตาง ๆ ดังนี้ คือ  
1. สี  ควรเปนสีเหลืองออน หรือน้าํตาลออน  
2. กล่ิน   เมื่อหุงสุกแลวควรมีกล่ินไมพึงประสงคนอยที่สุด  
3. คุณภาพการขัดสีขาว  สีไดขาวเมล็ดเต็มมาก มขีาวหักนอย  
4. ลักษณะเมลด็   ใส แกรง ไมมทีองไข ขนาดรูปรางเมล็ดเหมือนขาวธรรมดา 
5. ลักษณะขาวสุก   เมื่อหุงสุกแลวเมล็ดรวนไมตดิกัน (กรมวิชาการเกษตร, 2549) 
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นอกจากนี้ ในดานคณุภาพการเก็บรักษา พบวา ขาวพารบอยลจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของไขมันไดยากเนื่องจากเอนไซมไลเปสถูกทําลายดวยความรอน และในสภาพการเก็บที่มืด 
อากาศถายเทไดสะดวกจะชวยใหเกิดการเหม็นหืนชากวาการเก็บที่สวาง การบรรจุในถุงที่ปดมิดชดิ
ไมมีอากาศถายเทจะชวยลดการสูญเสียวิตามินไดมากกวาขาวสารธรรมดา นอกจากนีก้ารที่เมล็ด
ขาวพารบอยลมีความแข็งกวาขาวสารธรรมดา ทําใหสามารถทนตอการทําลายและการกัดกินจาก
แมลงไดดี จึงสามารถเก็บขาวพารบอยลไดนานกวาขาวสารธรรมดา (บุปผา, 2548) 

 
 ปจจัยท่ีตองควบคุมในการแปรรูปขาวพารบอยล  
1. ขาวเปลือกหรือวัตถุดบิสําหรับทําขาวพารบอยล ควรมีสีของเปลือกและสีช้ันเปลือกรํา 

ออน เชน ขาว (ฟาง) หรือน้ําตาล เมล็ดอยูในสภาพสะอาด ไมมีรอยแมลงกัดกินหรือมีเชื้อรา  
2. ตองควบคุมอุณหภูมิของน้ําและระยะเวลาการแชใหพอเหมาะ เพื่อปองกันการเกดิ

กล่ินและสีที่ไมดีของขาวพารบอยล โดยในการแชควรทําใหมกีารหมุนเวียนของน้ําและขาวดวย 
เพื่อปองกันความรอนสะสมซึ่งจะทําใหเกดิเมล็ดผิดปกต ิ(Deform grain)   

3. อุณหภูมิและเวลาขณะนึ่งตองควบคุมใหพอเหมาะ ไมควรใหสูงเกนิไปเพราะจะมผีล
ตอสีของขาวพารบอยล ลักษณะเมล็ดผิดปกติ และขาวสารจะแข็งเกนิไปเมื่อใชเวลานึ่งนาน  

4. การทําใหแหง ตองเปนไปอยางชา ๆ และสม่ําเสมอ ถาใชความรอนสูงเกินไปและทํา
ใหแหงรวดเรว็ เมล็ดขาวจะแตกราว จะพบเมล็ดหักมากหลังการขัดสี  

5. ความชืน้ของขาวพารบอยลไมควรเกนิรอยละ 14 เมื่อเกบ็ไวในยุงฉางหรือโกดัง ทั้งนี้
เพื่อปองกันการทําลายของจุลินทรียโดยเฉพาะเชื้อราตาง ๆ (กรมวิชาการเกษตร, 2549) 

 
สําหรับขอดีและขอดอยของการผลิตขาวพารบอยล แสดงดังตาราง 2.2  

 
ตาราง 2.2  ขอดีและขอดอยของการผลิตขาวพารบอยล 

ขอด ี ขอดอย 
1. การนึ่งและอบแหงทําใหเปลือกขาวแตก
กะเทาะเปลือกงายกวาขาวธรรมดา 

2.  คุณภาพการสีดีกวา  ปริมาณขาวหักนอย
กวาขาวธรรมดา 

3.  เก็บรักษาไดนานกวาขาวธรรมดาเพราะ  
เอนไซมไลเปสถูกทําลาย 

1.  ใชเวลาและพลังงานในการขัดสีมากกวา
ขาวธรรมดา 

2.  อาจมีกล่ินและรสที่ยังไมเปนที่ยอมรับของ
ผูบริโภคที่คุนเคยกับขาวธรรมดามากนกั 

3.  ขาวพารบอยลเพาะไมงอก  แตขาว
ธรรมดาเพาะแลวงอก 
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ตาราง 2.2  ขอดีและขอดอยของการผลิตขาวพารบอยล (ตอ) 

ขอด ี ขอดอย 
4.  เมล็ดขาวพารบอยลมีลักษณะใส  ไมเปน
ทองไข 

5.  มีวิตามินบแีละอี  สูงกวาขาวสารธรรมดา  
(พันธุเดยีวกัน) 

6.  ขาวพารบอยลจะหุงขึ้นหมอกวาขาว
ธรรมดา  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
เมล็ดสตารช ทําใหมีการดูดซึมน้ําที่ดีขึ้น
และขยายตัวทางดานปริมาตรมากขึ้น 

7.  ขาวพารบอยลที่นึ่งหรือหงุสุกแลวมี
ลักษณะรวน ไมเกาะตดิกันเทาขาวธรรมดา 
เมล็ดขาวคงรปูราง ไมแฉะ และสามารถเก็บ
ไวไดนานกวาขาวธรรมดา 

8.  ยอยงายกวาขาวธรรมดาเพราะแปงสุกไป
คร้ังหนึ่งแลว และสายโซของโมเลกุล
กลูโคสจะถูกทําลาย 

4.  มีตนทุนการผลิตสูงกวาขาวธรรมดา 
5.  กระบวนการผลิตทําใหสีของเมล็ดขาวที่
ขัดสีไดมีสีคลํ้าลง  เนื่องจากสีของเปลือก
ขาวซึมเขาสูเมล็ดขาวระหวางการนึ่งหรือ
เกิดจากปฏิกิริยาเมลลารด 

6. เศษรํามีไขมันมากทําใหเกิดการอุดตนับน
ตะแกรงรอนในขณะขดัสีเอารําออก  
เพราะวามไีขมนัจากเนื้อขาวโดยจะแพร
ออกมาสะสมอยูในชัน้ของรํามากขึ้น 

7.  สารยับยั้งการเหม็นหนืทีม่ีในขาวธรรมดา  
เชน โทโคเฟอรอล (Tocopherol) จะถูก
ทําลายระหวางการใหความรอนแก     
เมล็ดขาว อาจทําใหเกิดการเหม็นหนืโดย
กระบวนการออกซิเดชันไดงาย 

ที่มา:  เครือวัลย (2534) และ กรมวิชาการเกษตร (2549) 
 

กรรมวิธีการผลิตขาวพารบอยลไดมีการพัฒนาขึน้เรื่อยมานับแตอดตีเพือ่ปรับปรุงคณุภาพ
ขาวพารบอยลใหดยีิ่งขึ้น ปจจุบันการผลิตขาวพารบอยลทางอุตสาหกรรมในประเทศแถบยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา เปนระบบที่ทันสมัยมีการใชเครื่องจักรเครื่องทุนแรงเขามาชวย บางโรงงานจะเปน
ระบบอัตโนมตัิทั้งหมด สําหรับในประเทศไทยก็มีโรงผลิตขาวพารบอยลที่ทันสมัยหลายแหง ซ่ึง
เทคนิคการผลิตนั้นมักจะไมเปนที่เปดเผย (กรมวิชาการเกษตร, 2549)  

 

การผลิตขาวพารบอยลในประเทศไทย 
แหลงผลิตขาวพารบอยลที่สําคัญในหลายจงัหวัดทางภาคกลางประเทศไทยไดขยายการ

ผลิตเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากตามความตองการขาวพารบอยลของตลาดตางประเทศที่ทําใหผูประกอบ 
การโรงงานหรือโรงสีขาวที่ผลิตขาวพารบอยล มีผลประกอบการคอนขางดีในชวง 5 ถึง 7 ปที่ผานมา 
จนมีแรงจูงใจใหมีการขยายกําลังการผลิตใหเพิ่มมากขึ้น ขณะที่โรงสีขาวที่ผลิตขาวพารบอยลซ่ึง
หยุดการผลิตไปก็เร่ิมปรับปรุงเปดดําเนินการขึ้นมาใหม ประกอบกับโรงสีขาวขาวทีป่ระสบปญหา
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ขาดทุนจากการสีขาวขาวไดหันมาลงทุนผลิตขาวพารบอยลเพิ่มขึ้น สงผลใหกําลังการผลิตขาว   
พารบอยลภายในประเทศขยายตัวเพิ่มกวาเทาตัว จากเดิมมีกําลังการผลิตเพียง 21,850 ตันตอวนั จาก
ผูประกอบการประมาณ 50 ถึง 60 ราย และปจจุบันคาดวาจะมีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นมาอยูที่ระดบั
ประมาณ 42,300 ตันตอวัน โดยมีผูประกอบการกวา 100 รายในป พ.ศ. 2545    

นอกจากนี้ยังมีผูประกอบการโรงสีขาวเพื่อผลิตขาวพารบอยลรายใหมที่กําลังจะเขามา
ในระบบเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะบริษัทไทยมาพรรณเทรดดิ้ง จํากัด ซ่ึงเปนหนึ่งในผูสงออกขาวรายใหญ
ของประเทศ เมื่อกอสรางแลวเสร็จคาดวาจะมีกําลังการผลิตสูงถึง 4,000 ตันตอวัน รวมทั้งมีโรงสี 
ขาวขาวอื่น ๆ ที่สนใจเปลี่ยนมาทําการผลิตขาวพารบอยล โดยเฉพาะโรงสีในแถบจังหวัดนครปฐม  
ฉะเชิงเทรา  สุพรรณบุรี  เปนตน  สงผลใหมีจํานวนโรงสีขาวที่ผลิตขาวพารบอยลในปจจุบันไมต่ํา
กวา  100 โรง จํานวนโรงสีที่เพิ่มขึ้นสงผลใหกําลังการผลิตขาวพารบอยลเพิ่มมากขึน้สอดคลองกับ 
การขยายตวัของตลาดคาขาวพารบอยลทีม่ีอัตราการเติบโตตอเนื่อง แตคนไทยยังรูจักขาวพารบอยล
ในวงจํากัดเนือ่งจากขาวพารบอยลไมคอยไดรับความนิยมบริโภคภายในประเทศมากนัก ความจําเปน 
จึงอยูที่การพัฒนาปรับปรงุขาวพารบอยลของไทยใหเปนที่ตองการของคนในประเทศ รวมทั้งพัฒนา 
การผลิตและคุณภาพเพื่อรักษาตลาดสงออกที่สําคัญและหาแนวทางในการขยายตลาดสงออกดังกลาว
ใหมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นตอไป (ศูนยวจิัยธนาคารกรงุศรีอยุธยาจํากดั (มหาชน), 2547) 

 
การตลาด และการสงออกขาวพารบอยล 
ขาวพารบอยล เปนสินคาออกประเภทขาวของไทยที่มอีนาคตไกลเปนที่นาจับตามอง 

โดยเฉพาะขาวพารบอยลคุณภาพดี (ขาวพารบอยล 100%) ถึงแมจะมกีารบริโภคภายในประเทศไม
มากนัก แตขาวพารบอยลก็เปนหนึ่งในสินคาออกของประเทศไทยมาหลายสิบป โดยในแตละปไทย
สงออกขาวพารบอยลคณุภาพดไีปยงัตางประเทศประมาณ 7 แสน ถึง 1 ลานตัน คดิเปนมูลคาหลายพนั   
ลานบาท มีสวนแบงการตลาดประมาณรอยละ  30  ในตลาดโลก ประเทศที่ส่ังซื้อขาวพารบอยลจาก
ไทยไดแกประเทศในแถบแอฟริกาและตะวนัออกกลาง เชน โมซัมบิก แคเมอรูน โซมาเลีย ไนจีเรีย 
ซาอุดิอาระเบยี เยเมน โอมาน คูเวต บาหเรน อิสราเอล และเลบานอน เปนตน นอกจากนีย้ังมี
ประเทศในแถบยุโรป เชน อิตาลี เยอรมนี และฝรั่งเศส และบางประเทศในแถบเอเชีย เชน บังคลาเทศ
และศรีลังกา เปนตน โดยขาวพารบอยลคณุภาพดีของไทยยังมีโอกาสพัฒนาไดอีกมาก เพราะตนทนุ
ขาวเปลือกไทยราคาถูกกวาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนคูแขงที่สําคัญ ดงันั้นขาวพารบอยลจึงนับเปน 
ผลิตภัณฑที่ควรไดรับการสงเสริมและพัฒนาอยางยิ่ง (กรมวิชาการเกษตร, 2549)  

การสงออกขาวพารบอยลมอัีตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เมื่อพิจารณามลูคา
และสัดสวนตลาดสงออกขาวพารบอยลใน 20 ประเทศ ป พ.ศ. 2544 ถึง 2546 พบวาตลาดสงออกที่
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สําคัญ คือ ไนจีเรีย ซ่ึงเปนประเทศที่นําเขาขาวพารบอยลของไทยสูงมากคือ รอยละ 35 โดยประมาณ
ของมูลคาขาวพารบอยลที่ไทยสงออกทัง้หมด  รองลงมาคอื  แอฟริกาใต  เยเมน และเบนิน  ตามลําดับ  
เปนทีน่าสังเกตคือในป พ.ศ. 2544 มูลคาของการสงออกขาวพารบอยลในประเทศไนจีเรียและเซเนกัล
สูงมาก แตในปถัดมามูลคาการสงออกดงักลาวลดลง ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวาการแขงขันในตลาด
ขาวพารบอยลยังต่ําอยูในชวงแรก ซ่ึงไทยมีคูแขงขันที่สําคัญเพียงรายเดียวคืออินเดีย แตในระยะหลัง 
ตลาดคาขายไดมีคูแขงเพิ่มมากขึ้น ทําใหสวนแบงในตลาดสําคัญ ๆ ลดลง สําหรับมูลคาและสัดสวน
ตลาดสงออกขาวพารบอยลใน 20 ประเทศ ในป พ.ศ. 2547 ถึง 2549 พบวาไนจเีรียยังเปนตลาด
สงออกที่สําคัญ แตปริมาณและมูลคาการสงออกในระยะดังกลาวมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง 
อยางไรก็ตามไดมีเบนนิเขามาเปนตลาดสงออกที่สําคัญทดแทน โดยมีมูลคาและสัดสวนของตลาดที่
เพิ่มขึ้นและสูงกวาตลาดสงออกในไนจีเรีย สําหรับตลาดสงออกที่สําคัญรองลงมาไดแก ตลาดใน
แอฟริกาใตและเยเมน จากที่กลาวมาจะเห็นวาการที่มคีูแขงในตลาดคาขาวพารบอยลเพิ่มขึ้นทําให
อัตราการเติบโตในการสงออกขาวพารบอยลในตลาดใหญ ๆ มีแนวโนมลดลง แตในขณะเดยีวกนั
ตลาดขาวพารบอยลก็ยงัขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยสังเกตไดจากคูคาของไทย เชน แอฟริกาใต รัสเซีย และ
แคเมอรูน ที่เพิ่มปริมาณการนําเขาขาวพารบอยลมากขึ้นในระยะหลัง หากมีความพยายามในการ
พัฒนาและปรบัปรุงทั้งในสวนของการผลิตและคณุภาพตอไป จะสงผลใหตลาดสงออกขาวพารบอยล
ยังคงมีโอกาสและมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นตอไป (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
กระทรวงพาณิชย,  2549)  

สําหรับป พ.ศ. 2549 ประเทศไทยสงออกขาวพารบอยลคณุภาพดี (ขาวพารบอยล 100%) 
ปริมาณ 1.6 ลานตัน คิดเปนมูลคากวา 2 พันลานบาท และลาสุดในป พ.ศ. 2550 (เดือนมกราคม ถึง 
ตุลาคม) ประเทศไทยสงออกขาวพารบอยลคุณภาพดีปริมาณ 1.7 ลานตัน คิดเปนมลูคากวา 3 พนั 
ลานบาท (Thai Rice Exporters Association, 2007) 

 

เทคโนโลยีกระบวนการแทรกซึมภายใตสุญญากาศ (Vacuum Impregnation; VI) 
 

เทคโนโลยีกระบวนการแทรกซึมภายใตสุญญากาศเปนเทคนิคที่มีประโยชนและมี
ประสิทธิภาพซึ่งไดถูกนํามาใชอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมการแปรรูปผักและผลไม โดยการ
ประยุกตใชระบบสุญญากาศรวมกับระบบการแช มีผลทําใหสารละลายจากภายนอกซึมเขาไปแทนที่
น้ําหรืออากาศในรูพรุนของโครงสรางเนื้อของพืชและสัตวไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น ระบบสุญญากาศ
จะไปเพิ่มประสิทธิภาพของการแลกเปลี่ยนมวลสารและการเปลี่ยนแปลงองคประกอบบางอยางของ
สารอาหาร เทคนิคนี้นิยมใชกันอยางกวางขวางในขัน้ตอนการเตรียมวัตถุดิบขั้นตนกอนที่จะทําการ
แปรรปูตอไป เชน การทอด การอบแหง การแชเยือกแข็ง และการผลิตอาหารกระปอง ทั้งเปน
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ประโยชนอยางมากตอการนาํไปดัดแปลงสูตรและการพฒันาผลิตภัณฑใหม ซ่ึงเทคนิคดังกลาว
นาจะสามารถนํามาประยุกตใชรวมกับกระบวนการผลิตขาวเหนียวพารบอยลเพื่อเสริมคุณคาทาง
โภชนาการของขาวเหนียวใหสูงขึ้นได (Matusek et al., 2008 และ Zhao and Xie, 2004) 

หนาที่หลักของเทคนิคการแทรกซึมภายใตสุญญากาศ สามารถแบงได 2 ประเด็น ดังนี ้
1. เพื่อปรับปรุงคุณภาพใหกับผลิตภัณฑ โดยปรับปรุงรูพรุนในโครงสรางของอาหาร

ใหดีขึ้น สวนใหญนิยมใชในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบเบื้องตนในผลิตภัณฑอาหารที่ตองผาน
กระบวนการแปรรูปดวยอุณหภูมิต่ําหรือความรอนซึ่งจะมีผลตอการทําลายเนื้อเยื่อของพืช นอกจากนี้ 
เทคนิคการแทรกซึมภายใตสุญญากาศยังชวยในเรื่องของการรักษาสี กล่ิน และรสของผลิตภัณฑ 
และชวยปองกนัการสูญเสียคุณคาทางอาหารของผลิตภัณฑเนื่องจากความรอน เชน การใชน้ําตาล
หรือน้ําเชื่อมรวมกับระบบกระบวนการแทรกซึมภายใตสุญญากาศจะชวยปองกันการสูญเสียกล่ินใน
ผลไมสดได และยังพบวาเทคนิคการแทรกซึมภายใตสุญญากาศมีผลในการปองกนัการเปลี่ยนแปลง
สีของชิ้นผลไมจากเอนไซมและการเกิดสนี้ําตาลเนื่องจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน นอกจากนี้เทคนิค
การแทรกซึมภายใตสุญญากาศยังชวยใหสารอาหารอื่น ๆ ที่มีประโยชนตอรางกาย เชน สารตาน
อนุมูลอิสระ สารที่ชวยยับยัง้เชื้อจุลินทรียสามารถซึมผานเขาไปในโครงสรางของสารอาหารซึ่งจะ
สงผลใหผลิตภัณฑอาหารมคีุณภาพดีขึ้นและมีอายุการเกบ็รักษานานขึน้ (Gras et al., 2002 และ 
Chiralt et al., 2001) 

2. ชวยประหยดัพลังงาน โดยลดพลังงานและเวลาในการผลิต ซ่ึงจากรายงานของ Zhao 
and Xie (2004) ไดศึกษาการเปรียบเทียบกระบวนการแลกเปลี่ยนกาซและของเหลว (Gas–Liquid 
exchange processes) สําหรับเทคนิคตาง ๆ คือ เทคนิคการแทรกซึมภายใตสุญญากาศ (Vacuum 
Impregnation) เทคนิคออสโมติกดีไฮเดรชนั (Osmotic dehydration) และเทคนิคการเชื่อมและการ
ดองเค็ม (Candying and Salting) โดยมีผลลัพธในผลิตภัณฑตวัอยางหลังผานแตละเทคนคิให
เหมือนกนั พบวา เทคนิคการแทรกซึมภายใตสุญญากาศจะใหผลดีทีสุ่ด คือ ใชเวลาที่ต่ํากวาโดย
เวลาที่ใชไปจะมีหนวยวัดเปนนาที ในขณะที่เทคนิคออสโมติกดีไฮเดรชัน และ เทคนิคการเชือ่ม
และการดองเคม็จะมีหนวยวดัเปนชัว่โมง และ วันหรือสัปดาห ตามลําดับ และเทคนิคการแทรกซึม
ภายใตสุญญากาศมีอัตราการสูญเสียน้ํา (Water loss rate) สูงที่สุดดวย จากการที่เทคนิคการแทรกซึม 
ภายใตสุญญากาศใชหนวยเวลาเปนนาท ี สงผลใหประหยัดพลังงานและใชเวลาในการผลิตนอยลง 
เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอ่ืนขางตน 

นอกจากนี้ Fito et al. (2001) ไดทําการศึกษาผลของกระบวนการแทรกซึมภายใต
สุญญากาศตอโครงสรางอาหาร โดยเฉพาะการปลดปลอยกาซออกจากรูพรุนภายในเนื้อเยื่ออาหาร 
และการแทนที่ชองวางในรพูรุนดังกลาวดวยของเหลวจากภายนอก สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
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ทางกายภาพของสารเคมีและคุณสมบัติบางอยางของโครงสรางอาหารในขั้นตอนของการอบแหง
และกระบวนการออสโมติกดีไฮเดรชัน พบวา การควบคุมระยะเวลาในกระบวนการแทรกซึมภายใต
สุญญากาศ จะทําใหการแลกเปลี่ยนมวลสารของผลิตภัณฑดีขึน้ ซ่ึงนาจะสงผลใหผลิตภัณฑมีอายุ
การเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น นอกจากนี้ยังทําใหไดคารอยละผลผลิตของผลไมแชอ่ิมเพิ่มมากขึ้น 

Gras et al. (2003) ทําการศึกษาผลของกระบวนการแทรกซึมภายใตสุญญากาศตอ
โครงสรางอาหารโดยเฉพาะการปลดปลอยกาซออกจากรูพรุนภายในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพื่อ
สุขภาพ โดยมีการศึกษาถึงผลของแคลเซียมตอเนื้อเยื่อของผัก และผลของกระบวนการแทรกซมึ
ภายใตสุญญากาศตอกลไกตางๆที่เกิดขึ้น ซ่ึงผักที่นํามาทําการทดลอง คือ มะเขือเปราะ เห็ดนางรม 
และแครอท สารละลายที่ใชในการแชประกอบดวยซูโครสรวมกับแคลเซียมแลคเตท (Calcium 
lactate) และใชสารละลายซูโครสเปนตัวอยางควบคุม โดยใชความดันที่ระดับ 50 มิลลิบารเปน
เวลานาน 10 นาที จากนัน้ปรับความดนัไวที่ระดับความดันบรรยากาศนาน 10 นาที จากการ
วิเคราะหผลของการดูดซึมสารละลายและการเปลี่ยนแปลงทางโครงสราง พบวา แคลเซียมมีผลตอ
การดูดซึมสารละลายเพียงเล็กนอย แตไมมีผลตอกลไกภายในเนื้อเยื่อของมะเขือเปราะและแครอท 
นอกจากนี้แคลเซียมไมมีผลตอเห็ดนางรมอยางมีนัยสําคญั เมื่อทําการตรวจสอบถึงระดับการดูดซมึ
แคลเซียมของเนื้อเยื่อของผักโดยวิธี Electron Dispersive X-ray Microanalysis (EDXMA) พบวา
แคลเซียมถูกดดูซึมเขาไปในชองวางภายในเซลลของมะเขือเปราะและเห็ดนางรม และสามารถเขา
ไปภายในไซเลมของแครอท อยางมีนัยสําคญั (P≤0.05) 

Mujica-Paz et al. (2003) ทําการศึกษาถงึผลของความดันและเวลาทีม่ีตอปริมาณการ 
ดูดซึมสารละลายของชิ้นผลไม ทั้ง 6 ชนดิ ซ่ึงไดแก มะมวง แอปเปล กลวย ทอ แตงเมลอน และ 
Mamey โดยวิธีการสรางพื้นที่การตอบสนอง (Response surface methodology) ในรูปแบบของ
สมการยกกําลังสอง วิธีการทดลองจะเริ่มจากการนําชิน้ผลไมแชในสารละลายซูโครส จากนั้นทํา
การผันแปรระดับของเวลาในการแชตั้งแต 3 ถึง 45 นาที และระดับของความดันที่ 135 ถึง 674 
มิลลิบาร จากการทดลองพบวาระดับความดันมีผลตอปริมาณการดูดซึมสารละลายของชิ้นผลไม
อยางมีนัยสําคญั (P≤0.01) นอกจากนี้ผลของการดูดซึมยังขึ้นกับระยะเวลาของกระบวนการแทรก
ซึมภายใตสุญญากาศอยางมนีัยสําคัญ (P≤0.01) เชนกนั  

Betoret et al. (2005) ไดศึกษาถึงการแชแอปเปลในสารละลายที่มีสวนผสมของ
แคลเซียมกลูโคเนตและไอรออนกลูโคเนต โดยผันแปรระดับปริมาณของแคลเซียมกลูโคเนตและ
ไอรออนกลูโคเนตเทากับ 0 ถึง114.7 และ 0 ถึง 2.98 กรัมตอลิตร ตามลําดับ โดยคิดเปนปริมาณธาตุ
แคลเซียมและเหล็กเทากับ 0 ถึง 14.917 และ 0 ถึง 0.336 กรัมตอลิตร ตามลําดับ และใชเทคนิคการ
แทรกซึมภายใตสุญญากาศในการแชตวัอยางที่ความดัน 50 มิลลิบาร จากการตรวจสอบโดยวธีิ 
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Electron Dispersive X-ray Microanalysis (EDXMA) พบวา แคลเซยีมและเหล็กจะเคลื่อนที่จาก
สารละลายเขาสูเซลลของแอปเปลในชั้นของ Intracellular space ซ่ึงคิดเปนปริมาณแคลเซียมและ
เหล็กในเนื้อแอปเปลเทากับ 1.28 มิลลิกรัมแคลเซียมตอกรัมตัวอยางและ 0.0287 มิลลิกรัมเหล็กตอ
กรัมตัวอยางตามลําดับ 

Anino et al. (2006) ไดทําการศึกษาถึงความสามารถของกระบวนการแทรกซึมภายใต
สุญญากาศในการเสริมแคลเซียมในชิ้นแอปเปล โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกระบวนการแชที่ความ
ดันบรรยากาศปกติ ซ่ึงกระบวนการแทรกซึมภายใตสุญญากาศจะใชความดัน 30 มิลลิเมตรปรอทใน
การแชแอปเปล และใชเวลานาน 10 นาทีเทากนัทั้งสองกระบวนการ ผลการทดลองพบวา 
กระบวนการแทรกซึมภายใตสุญญากาศสามารถชวยใหแคลเซียมแทรกซึมเขาไปในเนื้อแอปเปลได
ดีกวากระบวนการแชที่ความดันบรรยากาศในเวลาที่เทากนั โดยเฉลี่ยคดิเปนรอยละ 30 ของปริมาณ
ที่แนะนําใหบริโภคตอวันสําหรับผูใหญ (Adequate intake) 

สําหรับงานวิจัยที่ไดนํากระบวนการแทรกซึมภายใตสุญญากาศมาใชกับตัวอยางประเภท 
อ่ืน ๆ ที่ไมใชกลุมผักและผลไม เชน การศึกษาของ Hofmeister et al. (2005) ซ่ึงทําการศึกษา
กระบวนการผลิต Minas cheese (เปนเนยแข็งชนิดหนึ่งของประเทศบราซิล) โดยประยุกตใชระบบ
กระบวนการแทรกซึมภายใตสุญญากาศในขั้นตอนของการแชสารละลายเกลือ หลังจากนั้น Minas 
cheese จะถูกนํามาประเมินความเขมขนของเกลือโดยวธีิการผสมสียอม (Dye) ในสารละลายเกลือ 
และลักษณะทางกายภาพโดยการถายภาพของเนื้อเนยแข็ง จากผลการศึกษาพบวาสารละลายเกลือ
สามารถ แทรกซึมและรวมตัวเปนเนื้อเดยีวกันกับ Minas cheese ไดดกีวากระบวนการผลิตแบบเดิม 
และเมื่อพิจารณาลักษณะทางกายภาพพบวา โครงสรางของ Minas cheese จะมีความสม่ําเสมอ เปน
เนื้อเดยีวกันมากขึ้น อีกทั้งรูพรุนภายในเนือ้ Minas cheese ก็มีขนาดลดลงซึ่งเปนคุณลักษณะทีด่ขีึ้น
กวาเนยแข็งปกต ิ
 

ความสําคัญของสารอาหารที่ทําการเสริมในขาวเหนียวพารบอยล 
 

แรธาต ุ(Minerals) 
 แรธาตุเปนสารอาหารที่จําเปนกลุมหนึ่งในอาหาร และเปนสวนประกอบของรางกาย
มนุษยที่ขาดไมได ถึงแมแรธาตุจะไมใหพลังงานแกรางกายและรางกายตองการในปริมาณที่นอย
มากเมื่อเทียบกับสารอาหารอื่น แตถาไดรับแรธาตุในปริมาณที่ไมเพียงพอก็อาจกอใหเกิดโรคภัย   
ไขเจ็บได อาหารทุกชนิดมแีรธาตุเปนองคประกอบอยูในปริมาณที่แตกตางกัน ซ่ึงผันแปรไปตาม
ชนิดของอาหาร มีทั้งอยูในรปูของสารประกอบอินทรีย สารประกอบอนินทรยี หรือรวมตัวอยูกบั
สารประกอบอินทรียอ่ืน ๆ เชน ฟอสฟอรัสรวมตัวอยูในโมเลกุลโปรตีนเปนฟอสโฟโปรตีน เปนตน  
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 ในรางกายมนษุยมีแรธาตุอยูมากกวา 60 ชนิด แตแรธาตทุี่มีความจําเปนตอโภชนาการมี
ประมาณ 17 ชนิด โดยปรมิาณแรธาตุในรางกายคิดเปนรอยละ 5 ของน้ําหนกัตัว ในจํานวนนีก้วา
รอยละ 50 เปนแคลเซียม และรอยละ 25 เปนฟอสฟอรัส สวนที่เหลือเปนแรธาตุอ่ืน ๆ รางกายไม
สามารถสังเคราะหแรธาตุตาง ๆ ได จึงจําเปนตองไดรับจากอาหารเทานั้น ถึงแมวาแรธาตุในรางกาย
จะมีปริมาณนอยเมื่อเทียบกบัสวนประกอบอยางอื่นแตกน็ับวามีความสําคัญมาก รางกายจะขาดแรธาตุ
ไมได เนื้อเยือ่และของเหลวภายในรางกายทั้งหมดประกอบไปดวยแรธาตุในปริมาณที่แตกตางกนั 
ในวนัหนึ่ง ๆ รางกายขับถายแรธาตุทางอุจจาระ ปสสาวะ และเหงื่อประมาณ 20 ถึง 30 กรัม ในรปู
ของเกลือตาง ๆ เชน เกลือของโซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม ฉะนั้นอยางนอยที่สุดปริมาณที่
รางกายควรไดรับตอวันควรจะมีปริมาณใกลเคียงกับปรมิาณที่สูญเสียไป (วนีัส และคณะ, 2545)  

แรธาตุในรางกายแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 
1. แรธาตุที่มีมากในรางกาย (Macrominerals หรือ Main elements) หมายถึง แรธาตุที่มี

อยูในเนื้อเยื่อรางกายในปริมาณมาก และรางกายตองการในปริมาณมากกวาวันละ 100 มิลลิกรัม 
ไดแก แคลเซียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม คลอรีน แมกนเีซียมและกํามะถัน 

2. แรธาตุที่รางกายตองการจํานวนนอย (Microminerals หรือ Trace elements) หมายถึง
แรธาตุที่มีอยูในรางกายในปริมาณเพียงเล็กนอย และรางกายตองการในปริมาณนอยกวาวันละ 100 
มิลลิกรัม แตมีความจําเปนสําหรับการทํางานของรางกาย เชน เหล็ก ไอโอดีน ฟลูออรีน ซีลีเนียม 
ทองแดง โคบอลต แมงกานสี โมลิบดินัม โครเมียม สังกะสี โดยแรธาตใุนกลุมนีย้ังสามารถแบงเปน
กลุมยอยไดอีก 3 กลุม คือ 

2.1 แรธาตุที่มีความจําเปนตอรางกายและรูหนาที่ภายในรางกาย ไดแก เหล็ก 
ไอโอดีน ฟลูออรีน ซีลีเนียม ทองแดง โคบอลต แมงกานสี โมลิบดินัม โครเมียม สังกะสี ถารางกาย
ขาดแรธาตุในกลุมนี้จะแสดงอาการขาดใหเห็นอยางชัดเจน 

2.2 แรธาตุที่อาจมีความจําเปนตอรางกาย แตยังไมรูหนาทีใ่นรางกายอยาง 
แนชัดมากนัก เชน นิเกิล ดีบกุ ซิลิคอน และวานาเดยีม 

2.3 แรธาตุที่ไมมีความจําเปนตอรางกาย แรธาตุเหลานี้อาจเขาสูรางกายโดย
ปะปนอยูในอาหารและน้ําดื่ม บางตัวเมื่อเขาไปในรางกายแลวกอใหเกิดพิษและเปนอันตรายตอ
รางกาย เชน แคดเมียม สารหนู ปรอท ตะกั่ว เปนตน (สิริพันธุ, 2545) 
 ปริมาณแรธาตทุั้งหมดในอาหาร ใชช้ีบงดวยคารอยละของเถาในอาหารนั้น ๆ ถาอาหาร
ใดมีคาปริมาณเถาสูง แสดงวาอาหารชนดินั้นมแีรธาตุตาง ๆ เปนองคประกอบอยูมาก และแรธาตุ
สวนใหญไมมกีารเปลีย่นแปลงเมื่อมกีารหุงตมหรือถูกความรอน แตมกัละลายออกมาในน้ําทีใ่ชหุงตม 
(นิธิยา, 2545 และเสาวนีย, 2544) 
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เหล็ก (Iron) 
ในรางกายคนปกติมีธาตุเหล็กประมาณ 3 ถึง 5 กรัม ขึ้นอยูกับ อายุ เพศ ขนาด ภาวะทาง

โภชนาการ สุขภาพ ประมาณรอยละ 70 ของธาตุเหล็กทั้งหมดอยูในเลือด คือในเมด็เลือดแดง โดย
เปนสวนประกอบของเฮโมโกลบิน (Hemoglobin) ซ่ึงทาํหนาที่ลําเลียงออกซิเจนไปใชในการหายใจ
ของเซลล รอยละ 26 จะเก็บอยูที่ตับ มาม ไขกระดูก ในรูปของเฟอรริทิน (Feritin) หรือ เฮโมซิเดอริน 
(Hemosiderin) สําหรับสรางเม็ดเลือดแดงในยามที่รางกายตองการใช รอยละ 3 อยูในกลามเนื้อใน
รูปองคประกอบที่เรียกวา ไมโอโกลบิน (Myoglobin) สวนธาตุเหล็กที่เหลือจะอยูในน้ํายอยหรือ
เอนไซมหลายชนิดที่มีอยูในเซลล นอกจากนี้ยังพบธาตุเหล็กในน้ําเลือด (Plasma) ในรปูของทรานส
เฟอรริน (Transferrin) ซ่ึงเปนเหล็กในสภาพขนสงโดยจะสงเหล็กจากเนื้อเยื่อหนึง่ไปยังอีกเนื้อเยื่อ
หนึ่ง รางกายสามารถเก็บธาตุเหล็กไวได โดยประมาณรอยละ 90 ของเหล็กจะถูกนํากลับมาใชไดอีก 
(วีนัส และคณะ, 2545, สิริพันธุ, 2545 และ เสาวนีย, 2544) 

หนาท่ีของเหล็ก  
1. เปนสวนประกอบสําคัญของเฮโมโกลบินซึ่งเปนสารที่ใหสีของในเม็ดเลือดแดง และ

รงควัตถุในกลามเนื้อ หรือ ไมโอโกลบิน โดยเฮโมโกลบนินั้นจะทําหนาที่ขนสงออกซิเจนจากปอด
ไปยังเนื้อเยื่อสวนตาง ๆ ของรางกาย และกําจัดของเสียในรูปคารบอนไดออกไซดออกทางปอด 

2. เปนสวนประกอบของเอนไซมที่เกีย่วของกบัการใชออกซิเจนหรือกระบวนการหายใจ
ในรางกาย รวมถึงเปนสวนประกอบของเอนไซมในกระบวนการสรางพลังงาน ATP ในไมโตคอนเดรีย 

3. เปนสวนประกอบของโปรตีนและน้าํยอยหลายอยาง โปรตีนที่มีธาตุเหล็ก เชน 
เฮโมโกลบิน ไมโอโกลบิน เฟอรริทิน เฮโมซิเดอริน ทรานสเฟอริน น้ํายอยที่มีธาตุเหล็ก เชน        
คะทาเลส (Catalase) รีดักเทส (Reductase) ซ่ึงสารดังกลาวมีผลตอการเจริญเติบโตของเซลล 
 แหลงอาหารที่มีเหล็ก 
 อาหารที่มีธาตุเหล็กมากไดแก ตับทุกชนิด เครื่องในสัตว เนื้อสัตว ไขแดง ผักใบเขียว 
เลือด ถ่ัวเหลือง พริกแหง 
 นอกจากรางกายจะไดรับธาตุเหล็กจากภายนอก (Exogenous source) คือไดรับจากอาหาร
แลว ยังไดรับจากภายในรางกายเองอีกดวย (Endogenous source) ซ่ึงไดจากการสลายของเม็ดเลือด
และจากการสลายออกมาจากแหลงที่เก็บ เชน ตับ มาม และไขกระดูก 

สําหรับปริมาณธาตุเหล็กทีแ่นะนําใหบริโภคตอวันสําหรับคนในวัยตาง ๆ นั้นสามารถ
ดูไดจากตารางแสดงปริมาณสารอาหารอางอิงที่ควรไดรับประจําวนัสําหรับคนไทย หรือ Dietary 
Reference Intake for Thais (Thai DRI) ซ่ึงจะกลาวในลาํดับถัดไป 
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ผลของการไดรับเหล็กในปริมาณที่ไมเพียงพอ 
การขาดธาตุเหล็กยังคงเปนปญหาขาดสารอาหารที่พบไดมาก และยังคงเปนปญหาทาง

สาธารณสุขของประเทศไทย ซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญของโรคโลหิตจาง (Anemia) ที่พบไดบอยใน
เด็กหญิงและหญิงตั้งครรภ โดยกลุมเสี่ยงตอการเกิดโรคโลหิตจาง ไดแก เด็กอายตุ่ํากวา 2 ป หญิง
ระหวางวยัรุน และหญิงที่อยูในระหวางตัง้ครรภ การขาดธาตุเหล็กเพยีงเล็กนอยแมจะยังไมถึงขั้น
โลหิตจางก็กอใหเกิดผลเสีย เชน ประสิทธภิาพและความสามารถในการทํางานของรางกายลดลงใน
วัยหนุมสาว การเจริญเติบโตลดลงในเดก็ ภูมิคุมกันโรคต่ํา และบั่นทอนศักยภาพในการเรยีนรูทั้ง
เด็กและผูใหญ 

ในกรณีที่ขาดธาตุเหล็กจนปรากฏอาการโลหิตจางเรื้อรัง จะมีอาการเหน็ดเหนื่อย 
ออนเพลียงาย ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร บางกินมากเปนพกั ๆ จุกเสียดยอดอก ใจสัน่ หายใจอึดอดั
ลําบาก เยื่อบนุัยนตาจะซีดขาว เล็บซีด ล้ินซีด บวมตามขอ เทาและมือชา รูสึกเสียวตามมือตามเทา 
บางรายอาจมอีาการแสบปากแสบลิ้น มุมปากเปอย หรือกลืนอาหารลําบาก ในผูหญิงจะมีอาการ
ผิดปกติของประจําเดือน โดยประจําเดือนมาไมตรงกําหนดหรือมีจํานวนนอย หรือบางคนอาจขาด
ไปเลย เมื่อมกีารขาดธาตุเหล็กไปมาก ๆ  เลือดจะจางมากขึ้น เกิดอาการเล็บแบนและงอนขึ้น มี
อาการซีดมากขึ้นเนื่องจากเม็ดเลือดแดงมีสีซีดกวาปกติและมีขนาดเล็กลง (Hypochromic microcytic 
anemia) นอกจากนี้จะมีอาการออนเพลีย ซึม ผิวหนังเหีย่วยน ผิวซีดและเหลือง ผมแหง แตกปลาย
และรวงมาก เล็บดวนและยน หัวใจโต ความคิดอาน สติปญญาแยลง มีอาการบวมทั้งตัว 

ในการรักษาโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กนี้ ขึ้นอยูกับสาเหตุของการขาดธาตุเหล็ก
และรักษาที่ตนเหตุเปนสําคัญ เชน สาเหตุเกิดจากโรคพยาธิปากขอ แผลในกระเพาะอาหาร ตองทํา
การรักษาอาการเหลานี้ใหหายเสียกอน นอกจากนีก้ารขาดธาตุเหล็กยงัพบไดจากหลายสาเหตุ เชน 
การสูญเสียเลือดเปนระยะเวลานาน การดูดซึมเหล็กของรางกายไมเพียงพอ หรือการที่รางกายไม
สามารถนําเหล็กที่ถูกดูดซึมแลวไปใชงานได  

ผลเสียตอรางกายที่ขาดธาตเุหล็ก 
การขาดธาตุเหล็ก นอกจากจะทําใหเกิดภาวะโลหิตจางแลว ยังสงผลตอรางกาย เชน 
1. ในหญิงตั้งครรภ พบวา การขาดธาตุเหล็กทําใหเพิ่มอัตราการเสียชีวิตของมารดา  

การเสียชีวิตของทารกกอนคลอด ทําใหทารกคลอดกอนกําหนด ทารกหลังคลอดจะมีการสะสมของ
ธาตุเหล็กต่ํา เพิ่มความเสี่ยงตอการเสียชีวติและการเจ็บปวยไดงาย 

2. ประสิทธิภาพการเรียนรูจะต่าํในเดก็ที่ขาดธาตุเหล็ก มีอาการซึม ไมกระตือรือรน 
3. ภูมิตานทานของรางกายลดต่าํลง คนที่ขาดธาตเุหล็กจะมีการตดิเชื้อของระบบทางเดนิ 

หายใจงายขึน้ 
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4. มีความตานทานตออากาศหนาวนอยลง ทําใหหนาวสั่นไดงาย  
5. กลามเนื้อทํางานไมปกต ิ เนื่องจากธาตุเหล็กเปนสวนประกอบของเอนไซมอัลฟา     

กลีเซอรอลฟอสเฟตดีไฮโดรจีเนส (α–glycerol phosphate dehydrogenase) เมื่อขาดธาตุเหล็กจะ  
ทําใหเอนไซมนี้ลดลง เกิดสภาวะความเปนกรดในกลามเนื้อ ทําใหกลามเนื้อไมสามารถทํางานได
ตามปกต ิ

ผลของการไดรับเหล็กในปริมาณที่มากเกินไป 
การที่รางกายมกีารสะสมเหลก็ในปริมาณทีม่ากเกนิไป อาจเกดิจากความผิดปกติบางอยาง 

ในรางกาย เชน เปนโรคทางพันธุกรรม (Hereditary hemochromatosis) หรือไดรับการถายเลือดมาก
เกินไป (Transfusion overload) เปนระยะเวลานาน ผูที่ปวยเปนโรคเลือด เชน ธาลัสซีเมีย 
(Thalassemia) เหล็กจะถูกเก็บสะสมไวในรูปเฮโมซิเดอริน เปนผลึกที่ละลายไดยาก ถามีการเก็บ
สะสมมากเกินไปจะทําใหเกดิภาวะ เฮโมซิเดอโรซีส (Hemosiderosis) โดยจะมกีารเกาะของเหลก็
แตละแหงมาก โดยเฉพาะในตับและมาม ทําใหเกิดอาการตับแข็ง (Cirrhosis) และอาจมีความเสี่ยง
ตอการเกิดโรคหัวใจ 

สําหรับคนปกติที่ไมมีภาวะผดิปกติเกี่ยวกับการดูดซึมเหล็ก พบวา ยงัไมมีรายงานถึง
ผลเสียของการบริโภคอาหารที่มีเหล็กมากเกินไป แตถาไดรับธาตุเหล็กอันเนื่องมาจากการทานยา
เสริมธาตุเหล็กเกินขนาด โดยในเดก็หากทานในปริมาณ 3 กรัม ในครั้งเดียว สวนในผูใหญหาก
รับประทานในปริมาณที่มากกวา 13 กรัม ก็อาจทําใหเสยีชีวิตได (กองบรรณาธิการ สํานักพิมพใกล
หมอ, 2547, วนีัส และคณะ, 2545, สิริพันธุ, 2545 และ เสาวนยี, 2544) 

 
แคลเซียม (Calcium) 
แคลเซียมเปนแรธาตุที่พบมากในรางกายประมาณรอยละ 1.5 ถึง 2 ของน้ําหนกัตัว หรือ

รอยละ 39 ของปริมาณแรธาตุที่มีทั้งหมดในรางกาย แคลเซียมในรางกายประมาณรอยละ 99 พบใน
กระดกูและฟน สวนที่เหลือจะกระจายอยูในเนื้อเยื่อและของเหลวในรางกาย โดยอัตราสวนของ
แคลเซียมตอฟอสฟอรัสในกระดูกเทากับ 2 ตอ 1 และเพือ่ใหการทํางานของแคลเซียมเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ แคลเซียมจะตองทาํงานควบคูกับฟอสฟอรัส แมกนีเซียม วิตามินเอ วิตามินซี วิตามินดี 
แคลเซียมนั้นจดัวาเปนแรธาตุที่มีความสําคัญ เพราะเปนสวนประกอบของกระดูกซึ่งเปนโครงสราง
ของรางกาย การรับประทานแคลเซียมไมเพียงพอจะสงผลทําใหกระดูกไมแข็งแรง เปราะและหักงาย 
(วีนัส และคณะ, 2545, สิริพันธุ, 2545 และ เสาวนีย, 2544) 
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หนาท่ีของแคลเซียม 
1. เปนสวนประกอบของกระดูกและฟน โดยในเถาถานกระดกูจะมแีคลเซียมถึงรอยละ 

50 เปนแคลเซยีมไตรฟอสเฟตรอยละ 80 แคลเซียมคารบอเนตรอยละ 12 และอีกรอยละ 3 อยูใน
สภาพของแคลเซียมไฮดรอกไซด ในรางกายคนจะมีการปรับสมดุลแคลเซียมระหวางเลือดและ
กระดกูอยูตลอดเวลา ในชวงระยะทีเ่ปนเดก็รางกายกําลังเจริญเติบโต รางกายจะมีการสรางกระดูก
โดยดึงแคลเซียมจากเลือดเขาไปที่กระดูก (Bone formation) มากกวาที่จะสลายออกมา (Bone 
resorption) แตเมื่ออายุมากขึ้น การสลายแคลเซียมออกมาจากกระดูกมีมากกวาการดึงแคลเซียมเขาไป 
จึงเปนสาเหตทุําใหกระดูกมรูีพรุน เปราะและหกังาย ถาไมมีการรักษาสมดุลของแคลเซียมในเลือด
ไวซ่ึงทําไดโดยการรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมใหเพยีงพอตอความตองการของรางกาย 

2. เปนสารจําเปนสําหรับการสรางกระดูกและฟน หรือทําใหกระดูกและฟนแข็งแรง 
กระบวนการสรางกระดูกและฟนนีต้องอาศัยฟอสฟอรัสและวิตามนิดีรวมดวย 

3. แคลเซียมในเลอืดจาํเปนสําหรับการทาํงานของระบบประสาทและกลามเนื้อ ในกรณีที่
แคลเซียมในเลือดมีปริมาณนอย จะทําใหกลามเนื้อไวตอการกระตุก (Hyperexcitability) และทําให
เกิดอาการชกัเกร็ง แตถามีปริมาณแคลเซียมมากเกินระดบัปกติจะทําใหกดการทํางานของกลามเนือ้ 
ประสาทจะทํางานชาลง (Hypoexcitability) นอกจากนี้แคลเซียมยังชวยควบคุมการทาํงานของ
กลามเนื้อหวัใจใหเปนไปตามปกต ิ

4. ทําหนาที่เปนตัวเรงหรือยับยั้งการทํางานของน้ํายอยและเอนไซมหลายชนิด 
5. ชวยในการยอยโปรตีนในน้าํนม (Casein) 
6. จําเปนตอการแข็งตัวของเลือด ชวยปองกันไมใหรางกายสูญเสียเลือดมากเวลามี

บาดแผล 
7. ควบคุมความสมดุลของกรดและดางในรางกาย และควบคุมการเคลือ่นไหวของธาตุ

อ่ืน ๆ ที่ผานเขาออกเซลล 
8. ชวยในการดดูซึมวิตามินบี 12 ที่ลําไสเล็กตอนปลาย  
แหลงอาหารที่มีแคลเซียม  
อาหารที่มีแคลเซียมมากไดแก  น้ํานม ผลิตภัณฑจากน้ํานม เชน เนยแขง็ เนยเหลว และ

ไอศกรีม  ปลาเล็กปลานอยทีส่ามารถกินไดทั้งกระดกู เชน ปลากระปอง ปลาปน ปลากรอบ กุงแหง  
ผักใบเขียว เชน คะนา กะหล่ํา บรอคเคอรี่ นอกจากนี้ยังพบใน ปู หอย ไขแดง งา ถ่ัวเหลือง เปนตน 
 สําหรับปริมาณแคลเซียมทีแ่นะนําใหบริโภคตอวันสําหรับคนในวัยตาง ๆ นั้นสามารถ
ดูไดจากตารางแสดงปริมาณสารอาหารอางอิงที่ควรไดรับประจําวนัสําหรับคนไทย หรือ Dietary 
Reference Intake for Thai (Thais DRI) ซ่ึงจะกลาวในลาํดับถัดไป 
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 ผลของการไดรับแคลเซียมในปริมาณทีไ่มเพียงพอ 
 ในภาวะที่รางกายไดรับแคลเซียมจากอาหารลดลงเพียงเล็กนอย พาราธัยรอยดฮอรโมน
จะสงสัญญาณใหไตสกดักั้นแคลเซียมที่จะขับออกทางปสสาวะเอาไว ในขณะเดียวกันจะปลอย
วิตามินดีที่สะสมในตับออกมาใช ถารางกายยงัคงไดรับแคลเซียมจากอาหารนอยมาก วิตามนิดจีะ
ไปยืมเอาแคลเซียมจากกระดกูมาใชเพื่อใหการทํางานของกลามเนื้อและประสาทเปนไปอยางปกติ 
ซ่ึงจะทําใหมีอาการตาง ๆ ตามมา คือ 

1. การผิดปกติของกระดูก (Bone deformities) ไดแก โรคกระดูกพรุน (Osteoporosis) 
โรคกระดูกออนในเด็ก (Rickets) และโรคกระดูกออนในผูใหญ (Osteomalacia หรือ Adult rickets)  

โรคกระดูกพรุน เปนความผิดปกติที่เกดิจากการที่มีมวลของเนื้อกระดกูลดลงโดยไมมี
การเปลี่ยนแปลงสวนประกอบอื่นของกระดูก ทําใหความแข็งแกรงของกระดูกลดลง กระดูกจะพรุน
และหกัไดงายแมไดรับแรงกระแทกเพียงเลก็นอยและยากที่จะประสานได 

โรคกระดูกออนในเด็ก เกิดจากการฟอรมตัวที่ผิดไปของกระดกู กระดูกจะไมแข็งแรง
และออนทําใหมีรูปรางและลักษณะแตกตางออกไปจากปกติ โดยมีอาการขางอโคง ขอมือและเทา
ใหญ หนาอกยื่น กระดกูอกกลวง สวนโรคกระดูกออนในผูใหญ  มักมีความสัมพันธกับการขาด
วิตามินดแีละความไมสมดลุของแคลเซียมกับฟอสฟอรัสที่บริโภค การสะสมของเกลือแรตาง ๆ ใน
กระดกูลดลง ทําใหโครงรางผิดไปและราวงาย โดยมกัเกิดกับผูหญิงทีไ่มคอยไดรับแสงแดด คนที่
ตั้งครรภในระยะใกล ๆ กนั และคนทีใ่หนมบุตรเปนระยะเวลานาน นอกจากนี้ยังพบอาการฟนผุ
รวมดวย 

2. ตะคริว (Tetany) เมื่อระดับของแคลเซยีมในเลือดลดลง ทําใหเสนใยประสาทมีความไว
ตอการกระตุน ทําใหมกีารหดเกร็งของกลามเนือ้ เชน อาการตะครวิที่เกิดที่กลามเนื้อนอง ซ่ึงมกัเกดิใน
ผูหญิงระหวางตั้งครรภที่ไดรับแคลเซียมนอยเกินไปหรือไดรับฟอสฟอรัสมากเกินไป อาการตะคริว
นี้อาจเกดิไดในทารกแรกเกดิที่ไดรับการเลี้ยงดวยนมววัซ่ึงมีสัดสวนของแคลเซียมตอฟอสฟอรัสต่ํา 

3. ความดันสูง (Hypertension) จากหลักฐานการศึกษาตาง ๆ แสดงใหเห็นวาการ
บริโภคแคลเซียมในปริมาณที่ต่ําเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดความดันโลหิตสูงได 

ผลของการไดรับแคลเซียมในปริมาณที่มากเกินไป 
การรับประทานแคลเซยีมมากเกินไปจะทําใหระดับแคลเซียมในเลือดสูง (Hypercalcemia) 

ทําใหเกิดอาการคลื่นไสอาเจียน ความดนัเลือดสูง ปสสาวะนอย มีการออนแรงของกลามเนื้อและ
อาจเกิดนิ่วในไต ซ่ึงเปนผลจากการสะสมของแคลเซียม (Calcification) ที่ไตมากเกนิไป หาก
รางกายไดรับแคลเซียมมากกวาวันละ 4,000 มิลลิกรัม อาจทําใหไตเสียหายได (กองบรรณาธิการ 
สํานักพิมพใกลหมอ, 2547, วีนัส และคณะ, 2545, สิริพันธุ, 2545 และ เสาวนีย, 2544) 
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 ไอโอดีน (Iodine) 
ไอโอดีนเปนแรธาตุที่รางกายตองการในปรมิาณนอย ในรางกายมีไอโอดีนประมาณ 25 

มิลลิกรัม หรือประมาณรอยละ 0.0004 ของน้ําหนักตวั มากกวารอยละของไอโอดีนในรางกายโดย
จะอยูที่ตอมไทรอยด (Thyroid) สวนทีเ่หลือจะกระจายอยูทั่วไปในรางกาย ตามกลามเนื้อ ผิวหนงั 
ขุมขน ตอมน้ําลาย ระบบทางเดินอาหาร และกระดูก โดยเฉพาะอยางยิ่งในตอมน้ํานม ไอโอดีนที่
รับประทานเขาไปจะเปลีย่นเปนไอโอไดด (Iodide) เพื่อดูดซมึเขาสูกระแสเลือด ทั้งในรูปของ
ไอโอดีนอิสระและไอโอดีนที่จับตัวอยูกับโปรตีน (Protein bound iodide) หลังจากนั้นไอโอดนีจะ
ถูกเก็บไวที่ตอมไทรอยดเพื่อใชในการสรางฮอรโมนไทรอกซิน (Thyroxin) ตอไป (วนีัส และคณะ, 
2545, สิริพันธุ, 2545 และ เสาวนยี, 2544) 

หนาท่ีของไอโอดีน 
1. ชวยในการทํางานและเจริญเติบโตของตอมไทรอยด และเปนสวนประกอบสําคัญของ

ฮอรโมนจากตอมไทรอยดหรือฮอรโมนไทรอกซินมีหนาที่ควบคุมอัตราเมตาบอลิซึม (Metabolism) 
ของรางกาย การทํางานของตอมไทรอยดมีผลตอสภาพจิตใจ สภาพของผม ผิวหนัง เล็บ และฟนของ
รางกาย การเปลี่ยนของแคโรทีนเปนวิตามินเอ การสังเคราะหโปรตีนโดยไรโบโซม และการดดูซึม
น้ําตาลจากลําไสเล็ก ปฏิกิริยาทั้งหมดนีจ้ะทํางานอยางมปีระสิทธภิาพเมื่อการผลิตฮอรโมนไทรอกซนิ 
เปนไปตามปกติ นอกจากนี้การสังเคราะหคอเลสเทอรอลจะถูกกระตุนโดยระดับของฮอรโมน      
ไทรอกซินเชนกัน 

2. ชวยใหรางกายผลติพลังงานไดตามปกต ิ
3. ชวยสงเสริมและควบคุมการเจริญเติบโตของรางกายและสมอง และกระตุนอัตราการ

เผาผลาญพลังงานในรางกาย 
4. กระตุนใหหัวใจทํางานไดดขีึ้น 
5. ชวยเพิ่มการเคลื่อนยายแคลเซียมและฟอสฟอรัสจากกระดูก 
6. ชวยในการขับถายปสสาวะและควบคุมการกระจายของน้าํตามอวัยวะตาง ๆ  
7. กระตุนใหมกีารหลั่งน้ํานมมากขึ้น  
8. ควบคุมระบบประสาทใหมีกําลังคลองแคลว กระฉับกระเฉง ตลอดถึงการพูด

ทั้งหมดนี้ขึ้นอยูกับความมปีระสิทธิภาพการทํางานของตอมไทรอยด  
แหลงอาหารที่มีไอโอดีน 
ไอโอดีนพบไดมากในอาหารทะเลทุกชนิด เชน กุง หอย ปลาทะเล เกลือที่ไดจากน้ํา

ทะเลหรือเกลือสมุทร พืชทะเล เชน สาหรายตาง ๆ และพืชผักที่ปลูกบนพื้นดนิที่มีไอโอดีนอดุม
สมบูรณ นอกจากนี้ยังพบไอโอดีนในลูกแพร สม แอปเปล ผักโขม กระจับ กระเทียม มันฝร่ัง 
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หนอไมฝร่ัง มะเขือเทศ ไขแดง และเนยแขง็ โดยเกลือที่ผานการเติมไอโอดีน (Iodized salt) ก็นับวา
เปนแหลงของไอโอดีนที่สําคัญอีกแหลงหนึ่ง 

จากการที่ไอโอดีนเปนแรธาตุที่พบไดนอยมากในอาหาร ยกเวนในอาหารทะเล จึงทําให 
ประชาชนสวนใหญขาดธาตุไอโอดีนกันมาก ทางแกไขคือ การใชเกลือที่ผานการเติมไอโอดีนหรือ
ที่เรียกกนัทั่วไปวา เกลืออนามัย สําหรับบรเิวณที่มภีาวการณขาดไอโอดนีรุนแรง จะหยดสารละลาย
ไอโอดีนลงในน้ําดื่มเพื่อแกปญหาการขาดไอโอดีนของเดก็นักเรยีนในโรงเรียน 

สําหรับปริมาณไอโอดีนทีแ่นะนําใหบริโภคตอวันสําหรับคนในวยัตาง ๆ นั้นสามารถดู
ไดจากตารางแสดงปริมาณสารอาหารอางอิงที่ควรไดรับประจําวนัสําหรับคนไทย หรือ Dietary 
Reference Intake for Thais (Thai DRI) ซ่ึงจะกลาวในลาํดับถัดไป 

ผลของการไดรับไอโอดีนในปริมาณที่ไมเพียงพอ 
ในเดก็ที่ขาดไอโอดีนจะเตี้ยแคระและสมองไมเจริญเรียกวา ครีตนินิซึม (Cretinism) ซ่ึง

เปนโรคที่เปนมาแตกําเนิดเพราะมารดาบริโภคไอโอดีนจํากัดหรือนอยในระยะตั้งครรภ ทั้งนี้เนื่อง 
จากไอโอดีนเปนสารที่มีความสําคัญตอการสรางเซลลสมองของเด็ก อาการนั้นสามารถแสดงออก
หลายรูปแบบ เชน เปนใบ หหูนวก ตาเหล กลามเนื้อหยอนยานและออนแอ ผิวหนังแหง รูปรางสั้น
เตี้ย เนื่องจากการเจริญของกระดกูชะงกั นอกจากนี้การพัฒนาของจิตใจหยุดชะงักดวย มีอาการเดนิ
กระตุก หรือเกร็ง หรือความผิดปกติทางระบบสืบพันธุ ถาทําการแกไขในระยะแรกแกทารก การ
เจริญเติบโตของรางกายก็จะดีขึ้น การพฒันาทางจิตใจก็ดําเนนิไปไดบาง แตวาประสาทสมอง
สวนกลางที่ถูกทําลายไปไมสามารถทํากลับใหดีอยางเดมิได สงผลใหเกิดอาการปญญาออนได 

ในผูใหญที่ขาดไอโอดนี ตอมไทรอยดจะโตขึ้นอยางมากจนเหน็ไดชัดทีบ่ริเวณคอ เรียกวา 
โรคคอพอก (Simple goiter) ทั้งนี้เมื่อรางกายไดรับไอโอดีนในปริมาณที่ไมเพยีงพอตอมไทรอยด 
สรางฮอรโมนไมได เซลลของตอมไทรอยดจะเพิ่มจํานวนและขยายตวัใหญขึ้นเพื่อทาํงานชดเชยกบั
การขาดไอโอดีน แตจะไมเปนผลเนื่องจากขาดไอโอดนีซึ่งเปนสวนประกอบที่สําคัญของฮอรโมน
ไทรอกซิน ในคนที่ตอมไทรอยดมีขนาดใหญมาก ตอมไทรอยดจะไปกดหลอดลม ทําใหไอ สําลัก 
หายใจลําบาก ถากดหลอดอาหารจะกลืนอาหารลําบาก โรคคอพอกที่เกิดจากการขาดไอโอดีนมกั
ปรากฏชัดในวยัหนุมสาวหรอืหญิงมีครรภเพราะความตองการของรางกายมีมากในชวงนี้ ซ่ึงถา
ไดรับไอโอดนีไมเพยีงพอจะแสดงอาการออกมาได 

นอกจากนี้ การไดรับไอโอดีนที่ไมเพียงพอยังทําใหเกิดภาวะไทรอยดฮอรโมนต่ํา (Hypo 
thyroidism) ซ่ึงเปนภาวะที่รางกายมีไทรอยดฮอรโมนไมเพียงพอกับความตองการของรางกาย ทําให
มีเมตาบอลิซึมชาผิดปกติ หรือเรียกวา มิกเซดีมา (Myxedema) จะมีผลทําใหความคิดเฉื่อยชา       
งวงเหงาหาวนอน ออนเพลีย กินนอยแตน้าํหนักเพิ่ม ผิวแหง ผมรวง อาการเหลานี้จะคอยเปนคอย
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ไปอยางชา ๆ และจะมีอาการเชื่องชาทางดานพัฒนาทางเชาวปญญาอีกดวย ถาพบในเด็กแรกเกดิจะ
มีอาการทั้งทางสมองและรางกายโดยจะไมเจริญและพฒันาตามปกต ิ

ผลของการไดรับไอโอดีนในปริมาณที่มากเกินไป 
การที่รางกายไดรับไอโอดีนมากเกินไปอาจทําใหตอมไทรอยดบวมโตได  อยางไรก็ตาม 

ไอโอดีนที่เตรยีมอยูในรูปของยา ตองระวังในการบริโภคเพราะวาถาไดรับในปรมิาณมากเกินไป 
เชน ในกรณทีี่ใชยาเสริมแกรางกายเปนจาํนวนมากในระยะฉับพลันอาจจะเปนอันตรายได (กอง
บรรณาธิการ สํานักพิมพใกลหมอ, 2547, วีนัส และคณะ, 2545, สิริพันธุ, 2545 และ เสาวนีย, 2544) 
 
กรดอะมิโน (Amino acids) 

กรดอะมิโนเปนสารประกอบอินทรีย และเปนหนวยยอยที่สุดที่ประกอบกันขึ้นใน
โมเลกุลของโปรตีน ซ่ึงโปรตีนจัดไดวาเปนสารประกอบอินทรียที่สําคัญตอส่ิงมีชีวิตมากที่สุด 
เนื่องจากในเซลลของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดลวนแตมีโปรตีนเปนองคประกอบ ในโมเลกุลของโปรตีน 
กรดอะมิโนจะเรียงตัวตอกันดวยพันธะเปปไทด (Peptide bond) ซ่ึงอาจประกอบดวยกรดอะมิโน
จํานวนหนึ่งชนิดหรือมากกวาขึ้นอยูกับโครงสรางและชนิดของโปรตีนนั้น ๆ กรดอะมิโนประกอบ
ไปดวยธาตุคารบอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และไนโตรเจนเปนหลัก อาจมีธาตุชนิดอืน่รวมดวย เชน 
กํามะถัน (Sulfur) ในอาหารทั่วไปจะพบกรดอะมิโนประมาณ 20 ชนิด โดยอาหารแตละชนิดจะมี
ปริมาณกรดอะมิโนที่ไมเทากัน ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับชนิดของอาหารนั้น ๆ (นิธิยา, 2545, วีนัส และคณะ, 
2545 และ รัชฎา, 2544) 

โครงสรางของกรดอะมิโนประกอบดวย 3 สวนหลัก คอื 
1. หมูอะมิโน (–NH2)  
2. หมูคารบอกซิล (–COOH) 
3. หมูสายแขนง (–R) หรือโซขาง (Side chain) 
กรดอะมิโนมสูีตรโครงสรางทั่วไปเปนแบบ NH2–CHR–COOH ซ่ึงอะตอมคารบอนใน

ตําแหนงอัลฟา (α-carbon) ซ่ึงเปนคารบอนที่อยูถัดจากหมูคารบอกซิลิกเปนคารบอนที่ไมสมมาตร 
(Asymmetric carbon atom) ดังนั้นกรดอะมิโนทุกตัว (ยกเวนไกลซีน ซ่ึงมีหมู R เปนไฮโดรเจน) จะ
มีโครงสรางไอโซเมอรที่เรียกวา สเตอริโอไอโซเมอร (Stereo isomer) อยู 2 ชนิด คือ ชนิดดี (D–) 
และชนิดแอล (L–) ดังภาพ 2.3 ซ่ึงในธรรมชาติสวนใหญจะพบกรดอะมิโนชนิดแอล (L–amino acid) 
มากกวา (นยันา, 2546 และ นิธิยา, 2545) 
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ภาพ 2.3  การเปรียบเทียบโครงสรางระหวาง L-amino acid และ D-amino acid 
ที่มา:  นัยนา (2546) 

  

 โดยทั่วไปจะพบกรดอะมิโนในอาหารประมาณ 20 ชนิด ดังตาราง 2.3 โครงสรางของ
กรดอะมิโนแตละชนิดจะแตกตางกันทีห่มู R จึงทําใหกรดอะมิโนมสีมบัติที่แตกตางกัน ทั้งรูปราง 
ขนาด ขั้ว และประจุ ถาหมู R มีจํานวนคารบอนมากจะทําใหกรดอะมโินมีขนาดใหญ และถาหมู R 
มีขั้วหรือประจุ จะแสดงคุณสมบัติการละลายน้ําได 
 การจําแนกประเภทกรดอะมิโน 
 กรดอะมิโนสามารถจําแนกไดหลายประเภท ขึ้นกับปจจยัที่นํามาจําแนก ดังนี ้

1. จําแนกตามลักษณะโครงสรางเคมีของโซขางหรือหมู R (รัชฎา, 2544 และ มุกดา
และนิ่มนวล, 2527) 

  1.1 Aliphatic monoamino monocarboxylic acids คือ กรดอะมิโนที่มีหมู R 
เปนเสนตรง (Aliphatic) มีหมูอะมิโนและหมูคารบอกซิลอยูภายในโมเลกุลอยางละ 1 หมู ไดแก 
ไกลซีน อะลานีน วาลีน ลิวซีน ไอโซลิวซีน ทรีโอนีน และซีรีน 

  1.2 Aliphatic monoamino dicarboxylic acids คือ กรดอะมิโนที่มีหมู R เปน
เสนตรง มีหมูอะมิโน 1 หมู และมีหมูคารบอกซิล 2 หมู ไดแก กรดแอสปารติก และกรดกลูตามิก 

  1.3 Aliphatic diamino monocarboxylic acids คือ กรดอะมิโนที่มีหมู R 
เปนเสนตรง มหีมูอะมิโน 2 หมู และมหีมูคารบอกซิล 1 หมู ไดแก ไลซีน และอารจนิีน 

  1.4 Amino acids containing sulfur คือ กรดอะมิโนที่มีธาตุกํามะถันเปน
องคประกอบ ไดแก ซีสเตอีน และเมไธโอนีน 

  1.5 Aromatic amino acids คือ กรดอะมิโนที่มีโครงสรางรูปวงแหวนเบนซีน 
(Benzene ring) อยูในโมเลกลุ ไดแก ไทโรซีน และฟนิลอะลานีน 

  1.6 Heterocyclic amino acids คือ กรดอะมิโนที่มีวงแหวนแบบเฮเทอโร 
ไซคลิกอยูในโมเลกุล ไดแก ฮิสติดีน โปรลีน และทริปโตเฟน 
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ตาราง 2.3  รายชื่อกรดอะมิโนบางชนิดที่มกัพบในอาหาร 

กรดอะมิโน (Amino acid) ชื่อยออักษรสามตัว ชื่อยออักษรหนึ่งตัว 

อะลานีน   
อารจินีน 
แอสพาราจีน 
กรดแอสปารตกิ 
ซิสเตอีน 
กลูตามีน 
กรดกลูตามิก 
ไกลซีน 
ฮิสติดีน 
ไอโซลิวซีน 
ลิวซีน 
ไลซีน 
เมไธโอนีน 
ฟนิลอะลานีน 
โปรลีน 
ซีรีน 
ทรีโอนีน 
ทริปโตเฟน 
ไทโรซีน 
วาลีน 

(Alanine) 
(Arginine) 
(Asparagine) 
(Aspartic acid) 
(Cysteine) 
(Glutamine) 
(Glutamic acid) 
(Glycine) 
(Histidine) 
(Isoleucine) 
(Leucine) 
(Lysine) 
(Methionine) 
(Phenylalanine) 
(Proline) 
(Serine) 
(Threonine) 
(Tryptophan) 
(Tyrosine) 
(Valine) 

Ala 
Arg 
Asn 
Asp 
Cys 
Gln 
Glu 
Gly 
His 
Ile 
Leu 
Lys 
Met 
Phe 
Pro 
Ser 
Thr 
Trp 
Tyr 
Val 

A 
R 
N 
D 
C 
Q 
E 
G 
H 
I 
L 
K 
M 
F 
P 
S 
T 
W 
Y 
V 

ที่มา:  นัยนา (2546) และ รัชฎา (2544) 
 
2. จําแนกตามลักษณะการมีประจุและการมีขัว้ของโซขางหรือหมู R (พรงาม, 2545 

และ รัชฎา, 2544) 
  2.1 กรดอะมิโนที่โซขางหรือหมู R ไมมีขั้ว (Nonpolar R group) กรดอะมิโน

ในกลุมนี้เปนกลุมไฮโดรโฟบิกหรือไมชอบน้ํา ไดแก อะลานีน วาลีน ลิวซีน ไอโซลิวซีน โปรลีน
เมไธโอนีน ฟนิลอะลานีน ไกลซีน และทรปิโตเฟน  
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  2.2 กรดอะมิโนทีโ่ซขางหรือหมู R มีขั้วแตไมมีประจ ุ (Uncharged polar R 
group) ไดแก ซีรีน ทรีโอนีน แอสพาราจนี กลูตามีน ไทโรซีน และซีสเตอีน 

  2.3 กรดอะมิโนทีโ่ซขางหรือหมู R มีประจุบวก (Positive charged R 
group) โดยกรดอะมิโนกลุมนี้จะแสดงประจุบวกที่คา pH 6.0 ถึง 7.0 ไดแก ไลซีน อารจีนีน และ    
ฮิสติดีน 

  2.4 กรดอะมิโนที่โซขางหรือหมู R มีประจุลบ (Negative charged R group) 
โดยกรดอะมิโนกลุมนี้จะแสดงประจุลบที่ pH 6.0 ถึง 7.0 ไดแก กรดแอสปารติก และกรดกลูตามิก 

3. จําแนกตามสมบัติความเปนกรดหรือดาง (นิธิยา, 2545 และ วีนัส และคณะ, 2545) 
  3.1 กรดอะมิโนทีม่ีสมบัติเปนกลาง (Neutral amino acids) และหมู R เปน

ไฮโดรฟลิก คือ กรดอะมิโนที่มีหมูอะมิโนและหมูคารบอกซิลอยางละ 1 หมู และหมู R สามารถเกิด
พันธะไฮโดรเจนกับน้ํา จึงสามารถละลายน้ําไดดี ไดแก กลูตามีน เซรีน แอสพาราจีน และทรีโอนีน 

  3.2 กรดอะมิโนทีม่ีสมบัติเปนกลาง (Neutral amino acids) และหมู R เปน
ไฮโดรโฟบิก คือ กรดอะมิโนที่มีหมูอะมิโนและหมูคารบอกซิลอยางละ 1 หมู แตหมู R เปนหมูที่ไม
ชอบน้ํา จึงละลายน้ําไดไมด ีไดแก อะลานนี วาลีน ลิวซีน ไอโซลิวซีน โปรลีน เมไธโอนีน ไกลซีน 
ไทโรซีน ซิสเตอีน และฟนลิอะลานีน  

  3.3 กรดอะมิโนทีม่ีสมบัติเปนกรด (Acidic amino acid) คือกรดอะมิโนที่มี
หมูอะมิโน 1 หมู และหมูคารบอกซิล 2 หมู ไดแก กรดแอสปารติก และกรดกลูตามิก 

  3.4 กรดอะมิโนทีม่ีสมบัติเปนดาง (Basic amino acid) คือกรดอะมิโนทีม่ี
หมูอะมิโน 2 หมู และหมูคารบอกซิล 1 หมู ไดแก ไลซีน ฮิสติดีน ทริปโตเฟนและอารจินีน 

4. จําแนกตามลักษณะความตองการของรางกาย (นัยนา, 2546 รัชฎา, 2544 และ 
เสาวนีย, 2544) 

  4.1 กรดอะมิโนชนิดจําเปน (Essential amino acid) กรดอะมิโนชนิดนี้เปน
กรดอะมิโนที่รางกายมนุษยไมสามารถสรางหรือสังเคราะหเองได หรือสังเคราะหไดแตก็ไมเพียงพอ
ตอความตองการของรางกาย จึงจําเปนที่จะตองไดรับจากอาหาร มิฉะนั้นรางกายจะไมเจริญเติบโต
เทาที่ควรและรางกายอาจขาดสารที่จําเปนตอกระบวนการเมตาบอลิซึมไปบางสวน กรดอะมิโนจําพวก
นี้ไดแก เมไธโอนีน อารจินนี ทรีโอนีน ไอโซลิวซีน ลิวซีน ทริปโตเฟน วาลีน ฟนิลอะลานีน และ 
ไลซีน สวนฮิสติดีนเปนกรดอะมิโนที่จําเปนในเด็ก ทั้งนี้เนื่องจากผูใหญสามารถสังเคราะหฮีสตดิีน
ไดเพยีงพอกับความตองการของรางกาย 

  4.2 กรดอะมิโนชนิดไมจําเปน (Nonessential amino acid) กรดอะมิโนชนดิ
นี้เปนกรดอะมิโนที่รางกายสามารถสรางหรือสังเคราะหเองไดอยางเพียงพอกับความตองการ อาจไม



 
 
 

39 

จําเปนตองไดรับจากอาหาร กลาวคืออาจสังเคราะหขึ้นเองจากกรดอะมโินชนิดจําเปน สารประกอบ
พวกไนโตรเจน หรือสังเคราะหจากไขมนัหรือคารโบไฮเดรต กรดอะมโินจาํพวกนีไ้ดแก ไกลซีน ซีรีน 
อะลานีน โปรลีน ซิสเตอีน กรดแอสปารตกิ กรดกลูตามกิ แอสพาราจนี ไทโรซีน และกลูตามีน 

  ทั้งกรดอะมิโนชนิดจําเปนและไมจําเปนตางก็มีความสาํคัญตอรางกายเชน 
เดียวกัน หากเกิดภาวะขาดกรดอะมิโนชนิดใดชนิดหนึ่งก็จะทําใหเกิดสภาวะทีก่อใหเกดิโรคหรือ
ความผิดปกตติอรางกายได  อยางไรก็ดโีอกาสที่จะพบการขาดกรดอะมิโนชนิดจาํเปนจะมีมากกวา
กรดอะมิโนชนิดไมจําเปนเนื่องจากรางกายไมสามารถสรางขึ้นเองได 
 สมบัติท่ัวไปของกรดอะมิโน 

1. ความสามารถในการละลาย (Solubility) กรดอะมิโนบริสุทธิ์มีลักษณะเปนผลึก ไมมีสี
กรดอะมิโนบางตัวเมื่อแตกตัวแลวจะใหสารที่มีประจุ จึงละลายไดดีในตัวทําละลายที่มีประจุ (Polar 
solvent) เชน น้ําและแอลกอฮอล แตจะไมละลายในตวัทาํละลายที่ไมมปีระจุ (Non polar solvent) 
เชน เบนซีน และเฮกเซน เปนตน 

2. จุดหลอมเหลว (Melting points) โดยปกตกิรดอะมิโนมจีุดหลอมเหลวที่สูงมาก สวน
ใหญจะมากกวา 200 องศาเซลเซียส 

3. รส (Taste) กรดอะมิโนมีทัง้มีและไมมีรส มีรสขมและรสหวาน เชน ลิวซีนไมมีรส      
ไอโซลิวซีนจะใหรสขม ไกลซีน วาลีน และอะลานีนจะใหรสหวาน เปนตน 

4. การดูดแสง (Absorption spectra) โดยทั่วไปกรดอะมิโนไมสามารถดูดกลืนแสงที่
มองเห็นดวยตาเปลา (Visible light) แตมกีรดอะมิโนบางชนิด เชน ไทโรซีน ทริปโตเฟน และ         
ฟลินอะลานีน สามารถดูดแสงไดดีที่ความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร ซ่ึงมีประโยชนในการหา
ปริมาณโปรตีน 

5. กรดอะมิโนทกุชนิดสามารถเปนไดโพลารไอออน (Dipolar ion) คือ ภายในโมเลกุล
ของกรดอะมิโนมีทั้งประจุบวกและประจุลบในเวลาเดียวกัน หรือ ซวติเตอรไอออน (Zwitterions) 
คือ มีประจุสุทธิเปนศูนย  

6. กรดอะมิโนมคีุณสมบัติเปนแอมโฟเตอร (Amphoter) หรือแอมโฟไลต (Ampholyte) 
คือ เปนไดทั้งกรดและดาง โดยหมูอะมิโนสามารถรับโปรตอน (H+) ไดทําใหมีประจุบวก (–NH3

+) 
และหมูคารบอกซิลก็สามารถใหโปรตอนได จึงทําใหมปีระจุลบ (–COOH–) 

7. ปฏิกิริยานินไฮดริน (Ninhydrin reaction) เปนปฏิกิริยา Oxidative deamination 
สามารถใชปฏิกิริยานี้ใชทดสอบหากรดอะมิโน (หมู α-NH2 ของกรดอะมิโน) และโปรตีน         
กรดอะมิโนจะทําปฏิกิริยากับนินไฮดรนิที่อุณหภูมิสูง จะไดสารประกอบอัลดีไฮด กาซคารบอน    
ไดออกไซด และแอมโมเนยี ซ่ึงแอมโมเนยีที่เกดิจากปฏกิิริยาจะรวมกบันินไฮดรนิไดสารเชิงซอนสี
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น้ําเงินมวง (ถาเปนกรดอะมโินโปรลีนและไฮดรอกซีโปรลีนจะไดสารสีเหลือง) ปฏิกิริยานี้สามารถ
ใชวิเคราะหหากรดอะมิโนและโปรตีนไดทั้งคุณภาพและปริมาณ (นยันา, 2546, รัชฎา, 2544 และ
มุกดาและนิ่มนวล, 2527) 

ความสําคัญของกรดอะมิโน 
 กรดอะมิโนนอกจากเปนหนวยยอยในการสรางโปรตีน เพื่อสรางเนื้อเยื่อของรางกาย
และซอมแซมสวนที่สึกหรอแลว ยังชวยใหวิตามนิและเกลือแรทําหนาที่ไดอยางสมบูรณและดูดซมึ
ไปใชไดดีมากยิ่งขึ้น ความสําคัญของกรดอะมิโนที่ไดทาํการเสริมในขาวพารบอยมดีังตอไปนี ้
 
 ไลซีน (Lysine) 
 ไลซีนเปนกรดอะมิโนจําเปนชนิดหนึ่งซึ่งรางกายจําเปนตองไดรับจากอาหาร เนื่องจาก
รางกายไมสามารถสังเคราะหไลซีนไดในปริมาณที่เพียงพอ Vasal (2002) ไดกลาววา ไลซีนเปน 
กรดอะมิโนจําเปนที่มีปริมาณนอยในเมลด็ขาวเปนอนัดบัแรก (1st limiting amino acid) ซ่ึง
สอดคลองกับรายงานของ Khoi et al. (2006) และ Kumamaru et al. (1997) ไลซีนมีสูตรโมเลกุลคือ 
C6H14N2O2 มีน้ําหนกัโมเลกลุเทากับ 146.2 แสดงสมบตัิเปนดาง สามารถละลายน้ําได โครงสราง
โมเลกุลของไลซีนแสดงดังภาพ 2.4   
 
 

         หรือ 
 
 
 

ภาพ 2.4  โครงสรางโมเลกุลของกรดอะมิโนไลซีน 
ที่มา:  รัชฎา (2544) 

 

 ความสําคัญของไลซีน 
1. ชวยในการสรางโปรตีน และกลามเนื้อ เสริมสรางสายใยคอลลาเจน (Collagen)      

ในสวนตาง ๆ ซ่ึงชวยปองกนัการเกดิร้ิวรอยกอนวัย 
2. ชวยในการเจริญเติบโต และเสริมสรางภูมิความตานทานใหแกรางกาย 
3. ชวยเพิ่มความแข็งแรงของเสนผมและเล็บ 
4. ชวยในการพฒันากระดูกของเด็ก การดูดซึมแคลเซียมและรักษาสมดลุไนโตรเจน 
 5. ชวยในการสรางแอนติบอดี ฮอรโมน เอนไซม และซอมแซมเนื้อเยื่อ 
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6. รักษาอาการบาดเจ็บ และบาดแผลตาง ๆ  
7. ทําใหระบบหมุนเวยีนโลหิตแข็งแรง และควบคุมใหเซลลเจริญเติบโตตามปกติ  
8. ชวยเสริมสรางหัวใจใหแข็งแรง ทํางานไดดี ไมเหนื่อยงาย 
แหลงอาหารที่มีไลซีน 
กรดอะมิโนไลซีนพบไดในผลิตภณัฑจากถ่ัวเหลือง เนื้อสัตว นม ปลา เนย ไข ตับ ผักโขม 
สําหรับปริมาณกรดอะมิโนไลซีนที่แนะนําใหบริโภคตอวันสําหรับคนในชวงอายตุาง ๆ 

สามารถดูไดจากตารางแสดงปริมาณสารอาหารอางอิงที่ควรไดรับประจําวันสําหรับคนไทย หรือ 
Dietary Reference Intake for Thais (Thai DRI) ซ่ึงจะกลาวในลําดับถัดไป 

ผลของการไดรับไลซีนในปริมาณที่ไมเพียงพอ 
หากขาดหรือไดรับกรดอะมโินไลซีนไมเพยีงพอ รางกายจะแสดงอาการผิดปกติ เชน    

มีอาการออนเพลีย ไมมีแรง การเจริญเตบิโตเปนไปไดชา และมีความผิดปกติของระบบสืบพันธุ 
ขาดสมาธิ กระวนกระวาย ผมรวง เปนตน (กองโภชนาการ กรมอนามยั, 2550, นัยนา, 2546 และ 
นิธิยา, 2545)  
 
 ทรีโอนีน (Threonine) 

ทรีโอนีนเปนกรดอะมิโนจําเปนซึ่งรางกายจําเปนตองไดรับจากอาหาร เนื่องจากรางกาย
ไมสามารถสรางหรือสังเคราะหทรีโอนีนไดในปริมาณที่เพียงพอ Vasal (2002)  กลาววา ทรีโอนีน 
เปนกรดอะมิโนจําเปนที่มีปริมาณนอยในเมล็ดขาวเปนอนัดับที่สอง (2nd limiting amino acid) รอง
จากไลซีน ซ่ึงสอดคลองกับรายงานของ Khoi et al. (2006) และ Kumamaru et al. (1997) ทรีโอนีน
พบในหวัใจ ระบบประสาทสวนกลาง และกลามเนื้อที่เปนโครงสรางของรางกาย ทรีโอนีนมีสูตร
โมเลกุลคือ C4H9NO3 มีน้ําหนักโมเลกุลเทากับ 119.1 แสดงสมบัติเปนกลาง สามารถละลายน้ําไดดี 
โครงสรางโมเลกุลของทรีโอนีนแสดงดังภาพ 2.5    

 
 
 

           หรือ 

 
 

ภาพ 2.5  โครงสรางโมเลกุลของกรดอะมิโนทรีโอนีน 
ที่มา:  รัชฎา (2544) 
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 ความสําคัญของทรีโอนีน 
1. ชวยในการเสริมสรางการเจริญเติบโตของรางกาย 
2. ชวยในการทํางานของตับและชวยปองกันการจับตัวของไขมันในตับ 
3. มีความสําคัญตอระบบทางเดินอาหารและระบบยอยอาหาร โดยชวยใหการทํางาน

ของลําไส ระบบการยอย และการดูดซึมสารอาหารดีขึ้น 
4. มีความสําคัญตอการสรางคอลลาเจน 
5. ชวยในการรักษาสมดุลโปรตีนของรางกาย 
แหลงอาหารที่มีทรีโอนีน 
กรดอะมิโนทรีโอนีนพบไดในผลิตภัณฑจากถ่ัวเหลือง ไกงวง ไข เนื้อสัตว ชีส เจลาติน 

นมพรองไขมนั ปลา เปนตน 
สําหรับปริมาณกรดอะมิโนทรีโอนีนที่แนะนําใหบริโภคตอวันสําหรับคนในแตละชวง

อายุนั้นสามารถดูไดจากตารางแสดงปริมาณสารอาหารอางอิงที่ควรไดรับประจําวนัสําหรับคนไทย 
หรือ Dietary Reference Intake for Thais (Thai DRI) ซ่ึงจะกลาวในลาํดับถัดไป 

ผลของการไดรับทรีโอนีนในปริมาณที่ไมเพียงพอ 
หากขาดทรีโอนีนจะทําใหรางกายไมเจริญเติบโต เบื่ออาหารหรือเกิดปญหาในการยอย

อาหาร เกดิอาการทองอืด ทองเฟอ จุกเสียด เรอเปรีย้ว และอาจเปนสาเหตุทําใหเกดิโรคโลหิตจางได 
(กองโภชนาการ กรมอนามัย, 2550, นัยนา, 2546 และ นิธิยา, 2545) 
 
การเสริมสารอาหารในเมล็ดขาว (Nutritional fortification in rice) 
 เนื่องจากขาวเปลือกที่ผานการขัดสีจนเปนขาวขาวจะทําใหมีปริมาณสารอาหารลดลง
และบางสวนยังไมเพียงพอกับความตองการของรางกาย จึงไดมีงานวิจัยที่ไดทําการเสริมสารอาหาร
บางชนิดเพิ่มเติมลงไปในเมล็ดขาว เชน  

ไพโรจน และคณะ (2549) ไดทําการเสรมิสารธาตุเหล็กในขาวเหนียวพารบอยล (ขาว
เหนยีวนึ่ง) ในขาวเหนียวพารบอยลพันธุ กข 6  พันธุ กข 10 และพันธุสันปาตอง 1 เพื่อเพิ่มคุณคา
ทางโภชนาการในขาวเหนียวพารบอยล โดยเสริมธาตุเหล็กในรูปของเฟอรรัสซัลเฟต (FeSO4) วิธีการ
เสริมไดใชเทคนิคการเคลือบเหล็กใหกับเมลด็ขาวโดยใชการพนสารผสมลงบนผวิเมล็ดขาวพารบอยล 
ซ่ึงมีเปาหมายในการเสริมที ่ 4 มิลลิกรัมของธาตุเหล็กตอ 100 กรัมของขาวเหนียวพารบอยล 
(ขาวสาร) ผลการทดลองที่ไดพบวามีปริมาณธาตุเหล็กในขาวเหนียวพารบอยลเทากับ 0.97 มิลลิกรัม
ตอ 100 กรัมของขาวเหนยีวพารบอยล (ขาวสาร) ซ่ึงยังไมประสบผลสําเร็จตามเปาหมายมากนกั 
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สําหรับวิธีการเสริมสารอาหารในเมล็ดขาว นอกจากเสริมโดยการเคลือบหรือเติมใน
รูปแบบผงแลว ยังมวีิธีการอื่น เชน วิธีการแชเมล็ดขาวในสารละลายของสารอาหารที่ตองการเสริม 
ซ่ึงพบวาเปนวธีิการที่ทําไดงาย ไมจําเปนตองอาศัยเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีและราคาสูงเหมือนการ
เสริมดวยการเคลือบ ดังเชนรายงานของ Chitpan et al. (2005) ไดทําการเสริมธาตุแคลเซียม เหล็ก  
ไทอามีน และโฟเลท ในขาวสารเมล็ดหกัดวยวิธีการเคลือบและการแชแตกตางกัน 4 วิธี พบวา
วิธีการแชเมลด็ขาวในสารละลายที่ประกอบดวยสารผสมของสารอาหารตาง ๆ ที่ตองการเสริมเปน
วิธีการที่มีประสิทธิภาพกวาและไดนํามาใชทําการศึกษาตอ เนื่องจากกรรมวิธีไมยุงยาก ใชเวลาใน
การเสริมนอย การแชทําใหสารอาหารถูกดูดซึมเขาไปในเมล็ดขาวไดมาก จึงทําใหมีการสูญเสีย
สารอาหารที่ทําการเสริมในระหวางการปรุงนอย ผลการตรวจวิเคราะหเมล็ดขาวหลังการเสริม พบวา 
ปริมาณแคลเซียม เหล็ก วติามินบี หนึ่ง และโฟเลท ที่สูญเสียไประหวางชวงกระบวนการผลิต      
คิดเปนรอยละ 5, 10, 17 และ 20 ตามลําดับ  

Hurrell (1997) ไดรายงานผลของการเสริมธาตุเหล็กในขาวโดยเสรมิในรูปเฟอรริก   
ไพโรซัลเฟต รวมกับสารอาหารชนิดอืน่ โดยขั้นแรกทําการแชเมล็ดขาวในสารละลายกรดทีม่ี
วิตามินบหีนึ่ง บีสอง บีหก ไนอาซิน และกรดแพนโทตินิก แลวนาํอบดวยไอน้ํา ทําใหแหงแลว
เคลือบดวยวิตามินอี ธาตุแคลเซียม และธาตุเหล็ก แลวเคลือบดวยสารปองกันการหลุดของ
สารอาหาร บรรจุขาวในภาชนะที่มีกาซคารบอนไดออกไซด เพื่อปองกันการเสื่อมสลายของวิตามินอี 
พบวา ขาวที่ไดมีวิตามินบีหนึ่ง บีสอง บีหก  ไนอาซิน กรดแพนโทตินิก ธาตุแคลเซียม ธาตุเหล็ก
และวิตามนิอีเทากับ 1.5, 0.06, 0.08, 6.0, 2.34, 8.0, 1.2 และ 1.38 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม ตามลําดับ 

วิทยานิพนธเลมนี้ ไดมีแนวคิดทีจ่ะนําหลักการในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑและ
การปรับปรุงกระบวนการผลิตเขามาประยุกตใช ซ่ึงจากผลการรายงานของไพโรจน และคณะ 
(2549) ไดทําการคัดเลือกขาวเหนียวพันธุ กข 6 มาเปนตัวอยางในงานวิจยั จากการทดสอบการ
ยอมรับของผูบริโภคที่มีตอขาวเหนียว (ที่ทําใหสุกแลว) ที่ผานกระบวนการเสริมธาตุเหล็กทั้ง 3 
พันธุ คือ พันธุ กข 6 พันธุ กข 10 และพนัธุสันปาตอง 1 พบวา ขาวเหนียวพนัธุ กข 6 ผูบริโภคให
การยอมรับทางดานประสาทสัมผัสมากที่สุด นอกจากนี้ไดทําการเสริมธาตุอาหารเพิม่อีก 2 ชนิด คอื 
แคลเซียมและไอโอดีน และกรดอะมิโนทีจ่ําเปนอีก 2 ชนิด ไดแก ไลซีนและทรีโอนีน เพื่อเปนการ
ตอยอดงานวิจยัใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูบริโภค ทั้งนี้เนื่องมาจากภาวะขาดธาตอุาหารแคลเซยีม 
เหล็ก และไอโอดีน ยังคงเปนปญหาสาธารณสุขสําหรับประเทศไทยดังที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 1 
สวนกรดอะมิโนไลซีนและทรีโอนีนเปนกรดอะมิโนชนิดจําเปนที่มีปริมาณนอยในเมล็ดขาวเปน
อันดับหนึ่งและสอง ตามลําดับ (1st and 2nd limiting amino acid) การเสริมกรดอะมิโนไลซีนและ 
ทรีโอนีนนั้นจะเปนการเพิ่มการใชประโยชนของโปรตีนในขาวใหมากยิ่งขึ้นและทําใหคุณภาพของ
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โปรตีนในขาวสูงขึ้นดวย อีกทั้งจะไดทําการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตขาวเหนียว     
พารบอยลใหม โดยไดประยุกตใชระบบการแชขาวในสารละลายสารอาหารจากการศึกษาของ 
Chitpan et al. (2005) และ Hurrell (1997) และไดนําเทคโนโลยกีระบวนการแทรกซึมภายใต
สุญญากาศมาประยุกตใชรวมดวย ซ่ึงกระบวนการแทรกซึมภายใตสุญญากาศนี้เปนเทคโนโลยีที่
ใหมและทันสมัย มีขอดีคือ  ไมใชความรอน และใชเวลาในการแชนอยลงเมื่อเปรียบเทียบกับการแช
ภายใตสภาวะความดันบรรยากาศปกติ ซ่ึงการนําระบบการแทรกซึมภายใตสุญญากาศมาชวยอาจจะ
ทําใหสารอาหารสามารถแทรกซึมเขาไปอยูในเมล็ดขาวไดผลดีและเรว็ข้ึน  

นอกจากนี้ยงัไดมีแนวคิดทีจ่ะปรับเปลีย่นชนิดของสารประกอบธาตุเหล็กใชเสริมจากเดิม 
ที่ไพโรจนและคณะ (2549) ไดใชเฟอรรัสซัลเฟต (FeSO4) เปนโซเดียมไอรออนอีดทีีเอ 
(NaFeEDTA) เนื่องจากจากการทดลองของ Chitpan et al. (2005) เร่ืองการทดสอบความสามารถใน
การนําสารประกอบธาตุเหล็กไปใชของรางกาย (Dialyzability of iron) โดยใชวธีิทําการทดลอง  
ยอยสารอาหารเลียนแบบรางกายมนุษยในหองปฏิบัติการ  (In vitro gastrointestinal digestion method) 
พบวา ธาตุเหล็กในรูปของโซเดียมไอรรอนอีดีทีเอ มีคารอยละของธาตุเหล็กที่ดดูซึมได (Dialyzable 
iron) มากกวาเฟอรรัสซัลเฟตและเฟอรรัสเเลคเตท (Fe lactate) ประมาณ 20 เทา ทั้งนี้เนื่องจาก
โซเดียมไอรรอนอีดีทีเอสามารถละลายในอาหารไดดี และเปนสารประเภท Non reactive ซ่ึงมี
คุณสมบัติในการปองกันการรวมตัวกับสารยับยั้งการดูดซมึของธาตุเหล็กในอาหาร เชน ไฟเตท 
(Phytate) และ โฟลีฟนอล (Polyphenol) ไดดี ทําใหเหล็กจับตัวกับไฟเตทไดนอยลง ซ่ึงนิธิยาและ
วิบูลย (2543) ไดกลาววา ไฟเตท หรือเกลือของกรดไฟติก (Salts of phytic acid) จะไปขัดขวาง   
การดูดซึมธาตุเหล็ก โดยไฟเตทจะไปรวมตัวกับเหล็กเกิดเปนสารประกอบที่ไมละลายน้ํา ทําให
รางกายไมสามารถดูดซึมเอาแรธาตุเหล็กไปใชได และจากรายงานของ International Nutritional 
Anemia Consultative Group (1993) ซ่ึงกลาววา ในพืชกลุมขาวและธัญพืชซ่ึงมีปริมาณไฟเตท
คอนขางสูง การเสริมเหล็กในรูปของโซเดียมไอรรอนอีดีทีเอใหกับพืชกลุมนี้จะทําใหธาตเุหล็กที่
เสริมมีสภาพพรอมใชทางชีวภาพ (Bioavailability) มากกวาการเสริมเหล็กในรูปของเฟอรรัสซัลเฟต 
ประมาณ 2 ถึง 3 เทา โดยสภาพพรอมใชทางชีวภาพนี้จะใชอธิบายถึงความสามารถในการใช
สารอาหารของรางกาย โดยเปรียบเทียบระหวางปริมาณสารอาหารที่รางกายไดรับกับปริมาณที่ไดถูก
นําไปใชจริงในกระบวนการตาง ๆ ของรางกาย เชน มีการเสริมสารอาหารชนิดหนึ่งใหแกรางกาย
คิดเปนปริมาณ 20 มิลลิกรัม และรางกายสามารถดูดซึมเอาสารอาหารที่เสริมนั้นไปใชไดทั้งหมด 20 
มิลลิกรัม ในกรณีนี้คาสภาพพรอมใชทางชีวภาพจะเทากับรอยละ 100 โดยถามีคาสภาพพรอมใช
ทางชีวภาพคิดเปนรอยละมากเทาใด แสดงวารางกายสามารถดูดซึมเอาสารอาหารที่เสริมนั้นไปใชได
มากขึ้นตามไปดวย 
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สําหรับชนิดสารประกอบที่ใชเปนแหลงของสารอาหารที่จะทําการเสรมิในขาวเหนยีว
พารบอยล แสดงดังตาราง 2.4  

 

ตาราง 2.4 สารประกอบทีใ่ชเปนแหลงของสารอาหารที่จะทําการเสรมิในขาวเหนยีวพารบอยล  

สารอาหาร สารประกอบ 

เหล็ก โซเดียมไอรรอนอีดีทีเอ (NaFeEDTA.H2O) 

แคลเซียม แคลเซียมแลคเตท กลูโคเนท (CaLG) 

ไอโอดีน โพแทสเซียมไอโอเดต (KIO3) 

ไลซีน แอล-ไลซีน ไฮโดรคลอไรด (L-Lysine HCL) 

ทรีโอนีน แอล-ทรีโอนีน (L-Threonine) 

 
สําหรับรายละเอียดและคุณสมบัติบางประการของสารประกอบแตละชนิดที่จะใชเปน

แหลงของสารอาหารที่จะทําการเสริมในขาวเหนียวพารบอยลเปนดังนี ้
 
โซเดียมไอรรอนอีดีทีเอ (NaFeEDTA.H2O) 
สารประกอบโซเดียมไอรรอนอีดีทีเอ เปนแหลงของธาตุเหล็กที่ใชในงานวิจยันี้ โซเดยีม

ไอรออนอีดีทีเอ (Sodium iron EDTA) หรือ NaFeEDTA เปนชื่ออยางงายที่นยิมเรียกกนัทั่วไป 
นอกจากนี้ยังสามารถเรียกไดหลายชื่อตามแตความนยิมหรือทางการคา เชน Sodium iron edetate, 
Edathamil, Ethylenediaminetetraacetic acid ferric sodium salt, EDTA ferric sodium salt, 
Ethylenediaminetetraacetic acid iron (III)-Sodium salt hydrate หรือ EDTA iron (III) sodium salt 
โดยมีช่ือทางเคมีวา Iron (III)-sodium ethylenediaminetetraacetate hydrate สูตรโมเลกุลคือ 

C10H12FeN2NaO8 มีมวลโมเลกุลเทากับ 367.05 โซเดียมไอรรอนอีดีทีเอมีลักษณะเปนผงสีเหลืองเขม 
ละเอียดเปนเนือ้เดียวกัน สามารถละลายน้ําไดโดยอาจทําใหสารละลายเปนสีเหลืองเล็กนอย มคีา
การละลายเทากับ 1.00 กรัมตอลิตร สารประกอบโซเดียมไอรรอนอีดีทีเอเปนสารที่เกิดจากการผสม
ระหวาง เหล็ก (Fe3+) และ Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) โดย EDTA สามารถจับตัวหรือ
รวมตัวกับโมเลกุลของไอรออนโลหะไดในอัตราสวน 1 ตอ 1 เกิดเปนสารประกอบเชิงซอน (EDTA 
complexes) (Sigma-Aldrich Inc., 2006 และ Sinex, 2004) 

สําหรับตัวอยางงานวิจัยกอนหนานี้ที่ไดนําเอาสารประกอบโซเดียมไอรรอนอีดีทีเอมาใช
เปนแหลงของธาตุเหล็กสําหรับการเสริมสารอาหาร เชน Munro (1993) ไดรายงานถึงการเปรยีบเทยีบ
ความสามารถในการดูดซึมธาตุเหล็กในอาหารหรือผลิตภัณฑที่เสริมดวยเฟอรรัสซัลเฟตและโซเดียม
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ไอรรอนอีดีทีเอ เชน ขาวและถั่วตาง ๆ น้ํานมขาว น้ําผลไม มันฝรั่ง แปงสาลี โดยรายงานเปนคาของ
สภาพพรอมใชทางชีวภาพ (Bioavailability) ของธาตุเหล็ก พบวา โซเดียมไอรรอนอีดีทีเอมีคาของ
สภาพพรอมใชทางชีวภาพมากกวาเฟอรรัสซัลเฟต 2 ถึง 3 เทาตวั ซ่ึงสอดคลองกับรายงานของ 
International Nutritional Anemia Consultative Group (1993)  

Hurrell et al. (2000) ไดเสริมเหล็กในผลิตภัณฑประเภทอาหารเชา (Cereal food) 
เปรยีบเทยีบกบัการเสริมดวยสารประกอบทีเ่ปนแหลงของธาตุเหล็กชนดิอื่น ๆ ซ่ึงพบวาการใชโซเดยีม 
ไอรรอนอีดีทีเอสงผลใหรางกายสามารถดูดซึมธาตุเหล็กไดดีกวาการเสริมดวยเฟอรรัสซัลเฟตและ 
เฟอรัสฟูมาเรท (Ferrous fumarate) ประมาณ 2 ถึง 4 เทา 

Chitpan et al. (2005) ไดรายงานผลวาการเสริมธาตุเหล็กในขาวเมล็ดหักในรูปของ
สารประกอบโซเดียมไอรรอนอีดีทีเอ ทําใหคารอยละของธาตุเหล็กที่ดดูซึมได (Dialyzable iron) 
โดยการทําการทดลองในหองปฏิบัติการ (In vitro gastrointestinal digestion method) มากกวา     
การเสริมในรปูของสารประกอบเฟอรรัสซัลเฟตและเฟอรรัสเเลคเตท (Fe lactate) ประมาณ 20 เทา 
ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน  
 นอกจากนี้ยังไดมีการเสริมเหล็กโดยใชสารประกอบโซเดียมไอรรอนอีดีทีเอในอาหาร
และผลิตภัณฑอ่ืน ๆ อีกเชน ผงกะหรี่ในประเทศแอฟรกิาใต (Ballot et al., 1989) น้ําตาลในประเทศ
กัวเตมาลา (Viteri et al., 1995) น้ําปลาในประเทศเวยีดนาม (Thuy et al., 2003) ขนมปงบิสกิตใน
ประเทศอินเดยี (Govindaraj et al., 2007) และบะหมี่กึง่สําเร็จรูปในประเทศเวยีดนาม (Le et al., 
2007) โดยแตละผลิตภัณฑนั้นมีปริมาณธาตุเหล็กที่เพิ่มขึ้นตามเปาหมาย 
 จากการที่สารประกอบ EDTA เปนสารที่สามารถรวมตัวกับธาตทุี่เปนโลหะไดเปน
อยางดี (Strong metal chelator) จึงทําใหเกดิขอกังวลวาการใช NaFeEDTA เปนแหลงของธาตุเหล็ก
สารประกอบ EDTA อาจจะไปจับตวักับธาตุอาหารอื่น ๆ โดยเฉพาะอาจจะไปจับตัวกับแคลเซียม
ในกระบวนการเสริมธาตุอาหารหลังจากทีธ่าตุเหล็กไดแยกตวัออกจากสารประกอบ EDTA แลว 
จากรายงานของ Hurrell et al. (1994) ซ่ึงไดทําการศึกษาเกี่ยวกับผลของสารประกอบ EDTA ที่มีตอ
การเสริมสารอาหารในหนทูดลองสรุปไดวา NaFeEDTA ไมมีผลกระทบตอกระบวนการดดูซึมธาตุ
อาหารอื่น ๆ คือ แคลเซียม สังกะสี และทองแดง ในรางกายของหนูทดลอง โดยหลังจากที่
สารประกอบ EDTA ที่แยกตัวออกมาจากธาตุเหล็กแลวรอยละ 5 ของปริมาณ EDTA จะถูกดูดซมึ
และขับออกมาในรูปของปสสาวะ สวนที่เหลือจะถูกขบัออกมาทางอุจจาระ จากรายงานดังกลาว
สามารถกลาวไดวาการใช NaFeEDTA เปนแหลงของธาตุเหล็กนั้นจะไมไปรบกวนการดูดซึมธาตุ
เหล็กในกระบวนการเสริมสารอาหารนี้ 

 



 
 
 

47 

แคลเซียมแลคเตท กลูโคเนท (CaLG) 
สําหรับงานวิจัยช้ินนี้ไดใชสารประกอบแคลเซียมแลคเตท กลูโคเนท เปนแหลงของธาตุ

แคลเซียม สารประกอบแคลเซียมแลคเตท กลูโคเนทไดรับการพัฒนาและนํามาใชเปนครั้งแรกโดย
บริษัท Sandoz จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทผลิตยาของประเทศสวิตเซอรแลนด แคลเซียมแลคเตท กลูโคเนท
(Calcium lactate gluconate) หรือ CaLG เปนชื่อที่เรียกกนัโดยทัว่ไปรวมถึงเปนชื่อทางการคา โดยมี
ช่ือทางเคมี (IUPAC name) วา Calcium (S)-2-hydroxy propanoate 2, 3, 4, 5, 6-pentahydroxy 
hexanoate มีสูตรโมเลกุล คือ C9H16O10Ca มีมวลโมเลกุลเทากับ 324.3 แคลเซียมแลคเตท กลูโคเนท 
มีลักษณะเปนผงสีขาว เปนสารผสมที่เกิดจากการผสมกันระหวางสารประกอบแคลเซียมแลคเตท 
(Calcium lactate) และ แคลเซียมกลูโคเนท (Calcium gluconate) ซ่ึงมีขอดีคือมีคาการละลายเทากบั 
400 กรัมตอลิตร ซ่ึงมากกวาคาการละลายของแคลเซียมแลคเตทและแคลเซียมกลูโคเนท (คาการ
ละลายเทากับ 66 และ 35 กรัมตอลิตรตามลําดับ) ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เมื่อละลายน้ําแลวจะ
ใหสารละลายที่เปนกลาง (มคีา pH ประมาณ 7) ไมมีกล่ิน ไมมีรสชาต ิจึงเหมาะแกการนํามาใชเสริม
เพื่อเพิ่มปริมาณแคลเซียมในผลิตภัณฑอาหาร (Wikipedia, 2006a และ PURAC biochem Co., Ltd., 
2005)  

ตัวอยางงานวิจัยที่ทําการเสริมแคลเซียมในผลิตภัณฑอาหารโดยใชแคลเซียมแลคเตท  
กลูโคเนทเพื่อเปนแหลงของแคลเซียม เชน Sharma et al. (1998) ไดเสริมสารอาหารในผลิตภัณฑ 
น้ําผลไมพรอมดื่ม คือ โปรตนี แคลเซยีม วติามนิซี กรดโฟลิก และใยอาหาร โดยใชแคลเซียมแลคเตท 
กลูโคเนทเปนแหลงของแคลเซียม โดยผลการศึกษาพบวาแคลเซียมที่เสริมเขาไปสามารถคงตัวอยู
ในน้ําผลไมได คิดเปนปริมาณรอยละ 20 ของ Recommended Dietary Allowance (RDA) และจาก
การทดสอบทางประสาทสัมผัส พบวา ผูบริโภคมีความชอบโดยรวมในระดับชอบปานกลาง โดยมี
คาคะแนนความชอบโดยรวมเทากับ 7.1 จากคะแนนเตม็ 9 คะแนน ซ่ึงสอดคลองกับรายงานของ 
นิภาพร (2545) ที่ไดทําการเสริมแคลเซียมและวิตามนิดีในน้าํกระทอน โดยเสริมแคลเซียมในรปู
ของแคลเซียมแลคเตท กลูโคเนทเชนเดียวกัน 

 นอกจากนี้ Chitpan et al. (2005) ไดรายงานวา ในการเสริมสารอาหารในขาวเมล็ดหัก 
ชนิดของสารประกอบของแคลเซียมมีผลตอคารอยละของธาตุเหล็กทีดู่ดซึมไดเชนกนั (Dialyzable 
iron) โดยคารอยละของธาตุเหล็กที่ดูดซึมไดจะสูงขึ้นในสารละลายที่มีแคลเซียมแลคเตท กลูโคเนท 
ผสมกับโซเดียมไอรรอนอีดีทีเอ หรืออีกนัยหนึ่งคือโซเดียมไอรรอนอีดีทีเอและแคลเซียมแลคเตท 
กลูโคเนทจะชวยสงเสริมซึ่งกันและกัน 
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โพแทสเซียมไอโอเดต (KIO3) 
ไดมีการเลือกสารประกอบโพแทสเซียมไอโอเดตมาใชเพื่อเปนแหลงของธาตุไอโอดีน

ในการเสริมสารอาหารในขาวเหนยีวพารบอยล โพแทสเซียมไอโอเดต (Potassium iodate) หรือ KIO3 
เปนชื่อที่นิยมเรียก หรืออาจเรียกไดอีกชื่อ คือ Iodic acid potassium salt โพแทสเซียมไอโอเดตมี
สูตรโมเลกุลคือ KIO3 มีมวลโมเลกุลเทากับ 214.0 โพแทสเซียมไอโอเดตเปนเกลือของไอโอดีน 
และเปนสารออกซิไดซ (Oxidizing Agent) ที่รุนแรง โดยโพแทสเซียมไอโอเดตจะถูกริดวิซให
กลายเปนไอโอดีนและถูกดูดซึมเขาสูรางกายตอไป โพแทสเซียมไอโอเดตมีลักษณะเปนผงสีขาวขุน 
มีความหนาแนนเทากับ 3.93 กรัมตอมิลลิลิตร และมีความสามารถในการละลายน้ําที่อุณหภูม ิ 25 
องศาเซลเซียส เทากับ 320 กรัมตอลิตร (Wikipedia, 2006b and Winger et al., 2005) 

สําหรับตัวอยางงานวิจยัที่ไดนําเอาสารประกอบโพแทสเซียมไอโอเดตมาใชเปนแหลง
ของธาตุไอโอดีนสําหรับการเสริมสารอาหาร เชน ประพันธ และคณะ (2548) ไดทําการเสริมใน
อาหารของแมไก พบวา การใชโพแทสเซียมไอโอเดตมาเปนแหลงของไอโอดีน มีขอดีกวาการใช
โพแทสเซียมไอโอไดด (Potassium iodide) กลาวคือ อาหารผสมที่ไดรับการเสริมสารอาหารมีคา
ระดับไอโอดนีใกลเคียงกับคาที่คํานวณได เนื่องจากโพแทสเซียมไอโอเดตมีความคงทนตอสภาพ
อากาศที่รอนและชื้นของประเทศไทยไดดี จึงมีการสูญเสียโพแทสเซียมไอโอเดตในระหวางกระบวน 
การผลิตนอยซ่ึงตรงกับรายงานของแสงโสม และคณะ (2540) ซ่ึงไดทําการเสริมโพแทสเซียม      
ไอโอเดตเพื่อเปนแหลงไอโอดีนในเกลือและน้ําดื่ม เนื่องจากโพแทสเซียมไอโอเดตมีคุณสมบตัิที่ 
คงตัวในสภาพอากาศที่รอนชื้นมากกวา 

Tulyathan et al. (2007) ไดศึกษาเกีย่วกับปริมาณคงเหลือของธาตุไอโอดีน (Iodine 
retention) ในขาวพารบอยลที่ผานการเสริมไอโอดีน โดยเสริมไอโอดนีในรูปแบบของสารประกอบ
โพแทสเซียมไอโอเดต โพแทสเซียมไอโอไดด และสารประกอบผสมของสารทั้ง 2 ชนิด พบวา ขาว 
พารบอยลที่ผานการเสริมดวยโพแทสเซียมไอโอเดตจะมปีริมาณไอโอดีนคงเหลือในขาวพารบอยล
สูงที่สุด คิดเปนรอยละ 90.13 ของปริมาณที่เสริม และจากการพิจารณาความคงตัวในระหวางการ
เก็บรักษา (Storage stability) พบวา ขาวพารบอยลทีผ่านการเสริมดวยโพแทสเซยีมไอโอเดตมี
ปริมาณไอโอดีนลดลงเพียงเล็กนอยหลังจากผานการเก็บรักษาเปนระยะเวลา 5 เดือน  

นอกจากนี้ ไดมีรายงานเกีย่วกับการใชโพแทสเซียมไอโอเดตเปนแหลงของไอโอดีน
สําหรับการเสริมในเกลือของประเทศปากสีถาน (Rafiq, 2002) และในผลิตภณัฑอาหารของประเทศ
นิวซีแลนด (Winger et al., 2005) ซ่ึงไดผลเปนที่นาพอใจ 
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แอล-ไลซีน ไฮโดรคลอไรด (L-Lysine HCL) 
สารประกอบแอล-ไลซีน ไฮโดรคลอไรด จะเปนแหลงของกรดอะมิโนที่ใชในงานวิจยันี ้

แอล-ไลซีน ไฮโดรคลอไรด (L-Lysine HCL) เปนชื่อนยิมเรียกกันทัว่ไป นอกจากนีย้ังสามารถเรียก
ไดหลายชื่อตามแตความนยิมหรือทางการคา เชน L-Lysine monohydrochloride, L(+)-2,6-
Diaminocaproic acid hydrochloride, และ L(+)-2,6-Diaminohexanoic acid hydrochloride โดยมีช่ือ
ทางเคมี (IUPAC name) คือ 2, 6-diaminohexanoic acid สูตรโมเลกุล คือ C6H14N2O2.HCl มีมวล
โมเลกุลเทากับ 182.65 แอล-ไลซีน ไฮโดรคลอไรดมีลักษณะเปนผลึกผง   สีขาวใส  สามารถละลาย
น้ําได โดยมีคาการละลายเทากับ 500 กรัมตอลิตร ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส (ChemBlink, Co., 
Ltd, 2006a และ HiMedia Laboratories Pvt. Ltd., 2006a) 

 
แอล-ทรีโอนีน (L-Threonine) 
สําหรับสารประกอบแอล-ทรีโอนีน จะใชเปนแหลงของกรดอะมิโนที่ใชในงานวจิยันี้ 

แอล-ทรีโอนีน (L-Threonine) เปนชื่อนิยมเรียกกนัทั่วไป นอกจากนีย้ังสามารถเรยีกไดหลายชื่อ
ตามแตความนยิมหรือทางการคา เชน L-2-Amino-3-hydroxybutyric acid  มีช่ือทางเคมี (IUPAC 
name) คือ (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid โดยมีสูตรโมเลกุล คือ C4H9NO3 มวลโมเลกุล
เทากับ 119.12 แอล-ทรีโอนีนมีลักษณะเปนผงสีขาวขุน สามารถละลายน้ําได โดยมีคาการละลาย
เทากับ 90 กรัมตอลิตร ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเศียส (ChemBlink, Co., Ltd, 2006b และ HiMedia 
Laboratories Pvt. Ltd., 2006b) 
 

สําหรับปริมาณสารอาหารตาง ๆ ที่จะเสริมในขาวเหนียวพารบอยล คือ ธาตุเหล็ก
แคลเซียม ไอโอดีน กรดอะมิโนไลซีนและทรีโอนีน จะไดทําการพจิารณาวาควรกําหนดเปาหมาย
เปนปริมาณคารอยละมากนอยเพยีงใดตามความตองการของรางกายแตละวัน  จากการสืบคนขอมูล
พบวา ไดมีรายงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปริมาณสารที่ใชในการเสริมในอาหารหรือผลิตภัณฑอาหาร 
เชน Chitpan et al. (2005) ศึกษากระบวนการเสริมสารอาหารในขาวเจาเมล็ดหักที่รอยละ 40 ของ
ปริมาณสารอาหารที่ควรไดรับในแตละวนั  

Martianto et al. (2006) ไดศึกษาถึงการเสริมวิตามินเอในน้ํามนัสําหรับประกอบอาหาร
โดยมีเปาหมายใหรางกายไดรับวิตามินเอในปริมาณรอยละ 30 ของความตองการในแตละวนั 

Winichagoon et al. (2006) ไดทําการศึกษาการเสริมวิตามินเอ ธาตุเหล็ก สังกะสี และ
ไอโอดีน ในรูปแบบผงปรุงรสสําหรับใชรับประทานรวมกับขาวในหนึ่งวัน (3 มื้อ) ที่รอยละ 40 
ของปริมาณสารอาหารที่ควรไดรับในแตละวนั 
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UNESDA (2006) ไดแนะนาํใหเสริมวิตามินและแรธาตุในผลิตภัณฑอาหารและ
เครื่องดื่มที่ระดับรอยละ 30 ของปริมาณของความตองการสารอาหารในแตละวัน 

จากการที่ตวัอยางงานวิจัยดังกลาวไดมกีารเสริมสารอาหารที่ระดับรอยละ 30 และ 40 
ของปริมาณที่รางกายควรไดรับในแตละวนั เพื่อใหไดปริมาณสารอาหารที่ตองการเสริมอยาง
แนนอนและสามารถนํามาใชกําหนดคาอางอิงในการพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต จึงได
ประมาณคาปริมาณสารอาหารที่ตองการเสริมจากงานวิจัยกอนหนา คอื ระหวางตรงกลางของรอยละ 
30 และ 40 เทากับรอยละ 35 ของความตองการสารอาหารในแตละวันของรางกาย และจะนาํคานี้มา
คํานวณและประยุกตใชในกระบวนการพฒันาผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตตอไป ทั้งนี้ Chitpan 
et al. (2005) ไดแนะนําวารางกายควรไดรับสารอาหารตาง ๆ แหลงอาหารธรรมชาติเปนหลัก สวน
การเสริมสารอาหารจะทําการเสริมเพียงระดับหนึ่งเพื่อแกไขปญหาทางโภชนาการบางกรณีเทานัน้ 

 

ปริมาณสารอาหารอางอิงท่ีควรไดรับประจาํวันสําหรับคนไทย (Dietary Reference 
Intake for Thais, Thai DRI) 

ปริมาณสารอาหารอางอิงที่ควรไดรับประจาํวันสําหรับคนไทย หรือ Dietary Reference 
Intake for Thais (Thai DRI) เปนคาเฉลี่ยของสารอาหารที่ควรไดรับประจําวนั ซ่ึงตรงกับความ
ตองการของสารอาหารของคนที่มีสุขภาพดีเกือบทั้งหมด (รอยละ 97 ถึง 98) ของแตละเพศ อายุ 
และวยั หรือภาวะทางสรีระวิทยา เชน หญิงตั้งครรภ และหญิงใหนมบุตร (คณะกรรมการจดัทํา
ขอกําหนดสารอาหารที่ควรไดรับประจาํวันสําหรับคนไทย, 2546) ทั้งนี้ปริมาณสารอาหารอางอิงที่
ควรไดรับประจําวันสําหรับคนไทยบางรายการแสดงดังตาราง 2.5 และตาราง 2.6 
 

ตาราง 2.5 ปริมาณสารอาหารอางอิงที่ควรไดรับประจาํวันสําหรับคนไทย (Dietary Reference 
Intake for Thais, DRI) ปริมาณแรธาตุที่แนะนําสําหรับแตละบุคคล  

กลุมตามอายุและเพศ 
แคลเซียม 

(มิลลิกรัมตอวัน) 
เหล็ก 

(มิลลิกรัมตอวัน) 
ไอโอดีน 

(ไมโครกรัมตอวัน) 
ทารก 

0-5 เดือน † ------------------ น้ํานมแม ------------------ 
6-11 เดือน 270* 9.3* 90* 
เด็ก 

1-3 ป ‡ 500* 5.8 90 
4-5 ป 800* 6.3 90 
6-8 ป 800* 8.1 120 
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ที่มา:  คณะกรรมการจัดทําขอกําหนดสารอาหารที่ควรไดรับประจําวนัสําหรับคนไทย (2546) 

ตาราง 2.5 ปริมาณสารอาหารอางอิงที่ควรไดรับประจาํวันสําหรับคนไทย (Dietary Reference 
Intake for Thais, DRI) ปริมาณแรธาตุที่แนะนําสําหรับแตละบุคคล (ตอ) 

กลุมตามอายุและเพศ 
แคลเซียม 

(มิลลิกรัมตอวัน) 
เหล็ก 

(มิลลิกรัมตอวัน) 
ไอโอดีน 

(ไมโครกรัมตอวัน) 
วัยรุนผูชาย 

9-12 ป 1000* 11.8 120 
13-15 ป 1000* 14.0 150 
16-18 ป 1000* 16.6 150 

วัยรุนผูหญิง 

9-12 ป 1000* 19.1ก 120 
13-15 ป 1000* 28.2 150 
16-18 ป 1000* 26.4 150 

ผูชาย 

19-30 ป 800* 10.4 150 
31-50 ป 800* 10.4 150 
51-70 ป 1000* 10.4 150 
มากกวา 71 ป 1000* 10.4 150 
ผูหญิง 
19-30 ป 800* 24.7 150 
31-50 ป 800* 24.7 150 
51-70 ป 1000* 9.4 150 
มากกวา 71 ป 1000* 9.4 150 
หญิงตั้งครรภ 

ไตรมาสที่ 1 + 0 –ข + 50 
ไตรมาสที่ 2 + 0  + 50 
ไตรมาสที่ 3 + 0  + 50 
หญิงใหนมบุตร 

0-5 เดือน + 0 –ค + 50 
6-11 เดือน + 0  + 50 
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หมายเหตุ  
คาที่นําเสนอในตารางนี้สําหรับปริมาณสารอาหารที่ควรไดรับประจําวัน (Recommended 

Dietary Allowance หรือ RDA) แสดงดวยตัวเลขทบึ ปริมาณสารอาหารที่พอเพียงในแตละวนั 
(Adequate Intake หรือ AI) แสดงดวยตวัเลขธรรมดาและมีเครื่องหมาย * กํากับอยูขางบน คา RDA 
และ AI เปนปริมาณที่แนะนาํสําหรับแตละบุคคลทั้ง 2 คา ความแตกตางอยูที่การไดมา RDA จะเปน
ปริมาณที่ครอบคลุมความตองการของบุคคลในกลุม (รอยละ 97 ถึง 98) สําหรับทารกซึ่งดื่มน้ํานม
แมและมีสุขภาพดี ใชคา AI ซ่ึงหมายถึงคาเฉลี่ยของปริมาณสารอาหารที่ไดรับจากน้ํานมแม สําหรับ
คา AI ตามเพศและวัยอ่ืน ๆ เชื่อวาเปนคาที่เพียงพอสําหรับความตองการของบุคคลในกลุมแตยัง
ขาดขอมูลหรือความไมแนนอนของขอมูลทีจ่ะนําไปกําหนดปริมาณที่บริโภคตามรอยละความเชือ่มั่น 

ปริมาณความตองการแรธาตุของหญิงตั้งครรภ และหญิงใหนมบุตร ดังแสดงหลัง
เครื่องหมาย + หมายถึง ปริมาณที่ควรไดรับเพิ่มจากความตองการในภาวะปกต ิ

† เด็กแรกเกดิจนถึงกอนอายคุรบ 6 เดือน   
‡ เด็กอายุ 1 ปจนถึงกอนอายคุรบ 4 ป 
ก สําหรับหญิงที่ยังไมมีประจําเดือนควรไดรับธาตุเหล็กจากอาหาร 11.8 มิลลิกรัมตอวัน 
ข หญิงตั้งครรภควรไดรับยาเม็ดธาตุเหล็กเสริม 60 มิลลิกรัมตอวัน 
ค หญิงใหนมบุตรควรไดรับธาตุเหล็กจากอาหาร 15 มิลลิกรัมตอวัน เนือ่งจากหญิงให

นมบุตรไมมีประจําเดือนจึงไมมีการสูญเสียธาตุเหล็ก 
 
ตาราง 2.6 ความตองการกรดอะมิโนจําเปนเฉลีย่ในชวงอายุตาง ๆ ของรางกายที่ควรไดรับประจําวัน

สําหรับคนไทย (Dietary Reference Intake for Thais, DRI)  
ความตองการ 

(มิลลิกรัมตอน้ําหนกัรางกายในหนวยกิโลกรัมตอวัน) ชนิดของกรดอะมิโนจําเปน 
เด็ก (อายุ 0-5 ป) ผูใหญ 

ฮิสติดีน 
ไอโซลิวซีน 
ลิวซีน 
ไลซีน 
เมไธโอนีน (และซิสเตอีน) 
ฟนิลอะลานีน (และไทโรซีน) 
ทรีโอนีน 

28 
70 
161 
103 
58 
125 
87 

10 
10 
14 
12 
13 
14 
7 
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ตาราง 2.6 ความตองการกรดอะมิโนจําเปนเฉลีย่ในชวงอายุตาง ๆ ของรางกายที่ควรไดรับประจําวัน
สําหรับคนไทย (Dietary Reference Intake for Thais, DRI) (ตอ)  

ความตองการ 
(มิลลิกรัมตอน้ําหนกัรางกายในหนวยกิโลกรัมตอวัน) ชนิดของกรดอะมิโนจําเปน 

เด็ก (อายุ 0-5 ป) ผูใหญ 
ทรีโอนีน 
ทริปโตเฟน 
วาลีน 

87 
17 
93 

7 
3.5 
10 

ที่มา: คณะกรรมการจัดทําขอกําหนดสารอาหารที่ควรไดรับประจําวนัสําหรับคนไทย (2546) และ   
กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2533)  

 
 


