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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตที่เหมาะสมในการผลิตข้าวพองเคลือบ
สารละลายไรซ์เบอร์ร่ี จากการศึกษาน้ าเคลือบ 4 สูตร ได้แก่ สูตรน้ าลูกหม่อนผสมน้ ามันมะพร้าว (MC) สูตร
น้ าราข้าวไรซ์เบอร์ร่ผี สมน้ ามันมะพร้าว (RC) สูตรน้ าลูกหม่อนผสมเนย (MB) และสูตรน้ าราข้าวไรซ์เบอร์ร่ี
ผสมเนย (RB) ข้าวพองเคลือบทัง้ 4 สูตร มีปริมาณความชื้น ปริมาณน้ าอิสระ และค่าความแข็งอยู่ ในช่วง
7.64-7.91 %wb, 0.40-0.45 และ 22.45-31.86 kgforce ตามลาดับ ข้าวพองเคลือบสูตรน้าราข้าวไรซ์เบอร์รผ่ี สม
เนย (RB) ได้รบั คะแนนความชอบด้านสีสงู ทีส่ ุด (p  0.05) มีคะแนนความชอบโดยรวมในระดับชอบเล็กน้อย
ไม่แตกต่างจากสูตรอื่น (p  0.05) และมีต้นทุนต่าทีส่ ุด จากการศึกษาอัตราส่วนระหว่างน้าเคลือบต่อข้าวพอง
(0.5 : 1, 0.75 : 1 และ 1 : 1) พบว่าอัตราส่วน 0.75 : 1 เป็ นอัตราส่วนทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ เนื่องจากทาให้ผลิตภัณฑ์
มีการเคลือบทีส่ ม่าเสมอและได้รบั คะแนนความชอบโดยรวมสูงสุดอย่างมีนัยสาคัญ (p  0.05) ในระดับชอบ
ปานกลาง สภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งข้าวพองเคลือบที่เหมาะสม คือ 70 องศาเซลเซียส 3 ชัวโมง
่
สาหรับการพัฒนาสูตรน้ าเคลือบเพื่อสุขภาพ ส่วนผสมน้ าเคลือบที่เหมาะสมประกอบด้วยผงข้าวไรซ์เบอร์ร่ี
น้ าลูกหม่อน มอลติทอลผง มอลติทอลไซรัป น้ าผึ้ง น้ ามันมะพร้าว และอินูลนิ ข้าวพองเคลือบสารละลายไรซ์
เบอร์รส่ี ตู รเพื่อสุขภาพมีฤทธิในการต้
านอนุมลู อิสระ (% inhibition) สูงกว่าสูตรปกติ
์
คาสาคัญ : ข้าวพอง; ผงข้าวไรซ์เบอร์ร;่ี น้าราข้าวไรซ์เบอร์ร;่ี น้าลูกหม่อน; อินูลนิ

Abstract
The objective of this research was to formulate and develop process of crispy rice coated with
riceberry solution. Four coating solution formulas were studied including mulberry juice mixed with
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coconut oil (MC), riceberry bran solution mixed with coconut oil (RC), mulberry juice mixed with butter
( MB) and riceberry bran solution mixed with butter ( RB) . It was found that moisture content, water
activity ( aw) and hardness values of all solutions coated crispy rices were in the range of 7. 64- 7. 91
%wb, 0.40-0.45 and 22.45-31.86 kgforce, respectively. The RB formula coated crispy rice got the highest
sensorial score of liking color (p  0.05). The overall acceptability score was slightly like, there was no
significant difference from those of other coating formulas (p  0.05) and had the lowest cost. Three
ratios of coating solution to crispy rice (0.5 : 1, 0.75 : 1 and 1 : 1) were investigated. The result showed
that the coating solution and crispy rice at the ratio of 0. 75: 1 was suitable due to providing a smooth
surface covering and got the highest sensorial score of overall acceptability (p  0. 05) in moderately
like level. The optimum drying condition was 70 °C for 3 hours. The healthy coating formula solution
was developed. Riceberry powder, mulberry juice, moltital powder, moltital syrup, coconut oil andinulin
were selected to use as ingredients. Crispy rice coated with healthy riceberry solution formula
presented higher antioxidant activity (% inbihition) than that of normal formula.
Keywords: crispy rice; riceberry powder; riceberry bran solution; mulberry juice; inulin

1. คานา

สะดวกรวดเร็ว สามารถเตรียมเองที่บา้ นได้ เก็บไว้
ได้นานและสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทัวไป
่ อีก
ทัง้ อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการ จึงเป็ นทีน่ ิยม
กับผูบ้ ริโภคทุกเพศทุกวัย โดยอาหารประเภทนี้นยิ ม
ใช้ขา้ วโอ๊ตเป็ นวัตถุดบิ หลักถึงร้อยละ 30 (วลัย และ
คณะ, 2553) ซึ่ ง เป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี อ าจต้ อ งมีก าร
น าเข้ า และราคาสู ง ดัง นั ้น หากมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี มี
ลักษณะคล้ายกัน แต่ผลิตมาจากข้าวทีเ่ ป็ นผลิตผล
ของเกษตรกรไทย อาจทาให้เกิดผลดีหลายประการ
นอกจากทาให้ตน้ ทุนการผลิตลดลงแล้ว ยังช่วยเพิม่
มูลค่ า ให้ก ับ ผลผลิต ทางการเกษตร และช่ ว ยเพิ่ ม
รายได้ให้ก ับเกษตรกรไทย โดยผลิตภัณฑ์แปรรูป
ข้าวสาเร็จรูปทีม่ โี อกาสทางการส่งออก ได้แก่ ขนม
ขบเคีย้ วทีท่ าจากข้าว เพื่อตอบสนองการบริโภคของ
คนรุ่นใหม่และเป็ นการเพิม่ ช่องทางการบริโภคข้าว
ได้ง่ายขึน้ โดยผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว เช่ น ขนมข้าว
กรอบ และขนมพองกรอบจากการอบหรือ ทอดก็
สามารถทาตลาดในประเทศได้ผ่านช่องทางค้าปลีก
แบบท้ อ งถิ่ น ร้ า นสะดวกซื้ อ และห้ า งค้ า ปลี ก
สมัยใหม่ (ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย, 2561)

ข้าวพอง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้จากการ
นาข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวมาหุงให้สุก ผึ่งแดดหรือ
อบให้แ ห้ง น ามาทอดหรือ คัว่ ให้พ อง (ส านั ก งาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2559) โดยข้าว
พองจั ด เป็ นอาหารที่ ไ ด้ ร ั บ ความนิ ย มในหลาย
ประเทศ เช่ น อิน เดีย ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา
ฟิ ลิป ปิ น ส์ ในประเทศอิน เดีย นั น้ ข้า วพองได้ร ับ
ความนิยมอย่างมาก เนื่องจากราคาไม่แพง ทาได้
ง่าย ข้าวยังคงเป็ นเม็ด มีความกรอบ และมีพลังงาน
ต่ า (ไพบูลย์ และคณะ, 2545) ผูบ้ ริโภคในปั จจุบนั มี
ความตื่ น ตัว และใส่ ใ จในสุ ข ภาพมากขึ้น จึง นิ ย ม
รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น การลดอาหารที่
มีแ ป้ ง และน้ า ตาลให้น้ อยลง (ศูน ย์วิจยั กสิกรไทย,
2561) โดยอาหารทีเ่ หมาะกับผูท้ ช่ี ่นื ชอบอาหารที่มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น อาหารที่ทาจากธัญชาติ
อบให้กรอบ นิยมรับประทานคู่กบั นมหรือโยเกิร์ต
(หทัยชนก และกรณิกา, 2558) ซึง่ ผลิตภัณฑ์อาหาร
จากธัญชาติเข้ามามีบทบาทเพิม่ ขึน้ เนื่องจากสภาพ
การท างานที่เ ร่ ง รีบ ต้ อ งหัน มาบริโ ภคอาหารที่
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ข้าวไรซ์เบอร์ร่ี (riceberry) เป็ นข้าวกล้องเพื่อ
สุขภาพที่ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้า
พันธุ์หอมนิลกับพันธุข์ าวดอกมะลิ 105 (ธัญพิชชา,
2559) โดยจะมีลกั ษณะเป็ นสีม่วงเข้มเมล็ดเรียวยาว
มีสารต้านอนุ มูลอิสระ ได้แก่ เบต้าแคโรทีน แกมมา
โอไรซานอล วิตามินอี และโฟเลตสูง นอกจากนี้สว่ น
ของราข้าวไรซ์เบอร์ร่ยี งั มีสมบัติในการต้านอนุ มูล
อิสระ จึงเหมาะแก่การนามาแปรรูปเป็ นอาหารเพื่อ
สุ ข ภาพ (สุ จิ ต รา และคณะ, 2561) ซึ่ ง ปั จจุ บ ั น
ผูบ้ ริโภคมีแนวโน้มเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์แปร
รูปที่มคี ุณค่าทางโภชนาการและคุณค่าเชิงฟั งก์ชนั
เพิม่ มากขึน้
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาสูตรและ
กระบวนการผลิตที่เ หมาะสมในการผลิตข้าวพอง
เคลือบสารละลายไรซ์เบอร์ร่ี ซึง่ ใช้ผลพลอยได้จาก
กระบวนการผลิต (by product) คือ ผงข้าวไรซ์เบอร์ร่ี
และร าข้า วไรซ์เ บอร์ร่ีเ ป็ นส่ ว นประกอบ เพื่อ ลด
ปริมาณของเสีย อีกทัง้ ยังเป็ นการเพิม่ มูลค่าให้กบั
ผลิตภัณฑ์ และมีการพัฒนาสูตรเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์
ที่มีร สชาติ อ ัน เป็ นที่ย อมรับ ของผู้ บ ริ โ ภค ได้ ร ับ
คุณค่าทางโภชนาการที่ดี สามารถใช้เป็ นทางเลือก
ของผู้ บ ริ โ ภคที่ใ ส่ ใ จสุ ข ภาพ ง่ า ยต่ อ การพกพา
สะดวกในการรับ ประทาน เหมาะกับ ช่ ว งเวลาที่
เร่ ง รีบ และเป็ น การเพิ่ม มูลค่ า ให้ผ ลผลิต ทางการ
เกษตร ก่อให้เกิดประโยชน์ดา้ นอุตสาหกรรมอาหาร

มอลติ ท อลไซรั ป เกรดอาหาร ซื้ อ จากบริ ษั ท
เคมีภณ
ั ฑ์ คอร์ปอเรชัน จากัด
2.2 การเปรี ย บเที ย บค่ า ความแข็ง ของ
ข้ า ว พ อง สู ต รทด ลอง กั บ สู ต รดั ้ง เดิ มและ
ผลิ ตภัณฑ์ทางการค้า
ทดลองผลิ ต น้ า เคลื อ บข้ า วพองสู ต ร
ทดลอง ซึ่ง ประกอบด้วยผงข้าวไรซ์เบอร์ร่ี น้ ามัน
มะพร้าว น้าผึง้ กลูโคสไซรัป น้าลูกหม่อน ครีมเทียม
ข้นหวาน นาน้ าเคลือบที่ได้ไปเคลือบข้าวพองและ
อบแห้งโดยใช้เครื่องทาแห้งแบบถาด ทีอ่ ุณหภูมิ 80
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 2 ชัวโมง
่ (PML tray dryer
รุ่ น CD-1 ประเทศไทย) วิ เ คราะห์ ค่ า ความแข็ง
(hardness) ของข้าวพองสูตรทดลองเปรียบเทีย บ
กับ ข้า วพองเคลือ บสูต รของผู้ป ระกอบการ (สูต ร
ดัง้ เดิม) และข้าวพองทีเ่ ป็ นผลิตภัณฑ์ทางการค้า 2
ตัว อย่ า ง โดยวิเ คราะห์ค่ า ความแข็ง เริ่ม ต้ น และ
หลังจากแช่นม เป็ นเวลา 1, 2, 3 และ 4 นาที โดยใช้
เครื่อ งวิเ คราะห์เ นื้ อ สัม ผัส หัว วัด cylinder probe
(P50) (Texture analyzer, Stable Micro System
รุ่น TA.XT2 ประเทศอังกฤษ)
2.3 การศึกษาสูตรน้าเคลือบข้าวพอง
ส่ว นผสมของน้ า เคลือ บข้า วพองที่แปร
ชนิดของวัตถุดบิ มี 4 สูตร คือ สูตรน้ าลูกหม่อนผสม
น้ามันมะพร้าว (mulberry juice mixed with coconut
oil, MC) สูตรน้าราข้าวไรซ์เบอร์รผ่ี สมน้ามันมะพร้าว
(riceberry bran solution mixed with coconut oil,
RC) สู ต รน้ า ลู ก หม่ อ นผสมเนย (mulberry juice
mixed with butter, MB) และสูตรน้าราข้าวไรซ์เบอร์ร่ี
ผสมเนย (riceberry bran solution mixed with butter,
RB) แสดงดังตารางที่ 1 โดยส่วนผสมทีม่ ใี นทุกสูตร
ของน้ าเคลือบข้าวพอง คือ ผงข้าวไรซ์เบอร์ร่ี ครีม
เทียมข้นหวาน กลูโคสไซรัป และน้าผึง้ เตรียมน้ารา
ข้าวไรซ์เบอร์ร่โี ดยนาราข้าวไรซ์เบอร์ร่ที ่ผี ่านการ
สกัดน้ ามันออกแล้ว มาต้มในน้ าเดือดอัตราส่วนรา
ข้าวไรซ์เบอร์รต่ี ่อน้า 1 : 10 เป็ นเวลา 10 นาที ทิง้ ให้

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ
2.1 วัตถุดิบ
ข้าวพอง ผงข้าวไรซ์เบอร์ร่ี ราข้าวไรซ์
เบอร์ร่ี และข้าวพองเคลือบไรซ์เ บอร์ร่ีสูต รดัง้ เดิม
ได้รบั จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว
สร้อยสุวรรณ จังหวัดกาแพงเพชร ส่วนผสมอื่น ๆ
ได้แก่ น้ าผึ้ง น้ าลูกหม่อน น้ ามันมะพร้าว เนยชนิด
เค็ม กลูโคสไซรัป และครีมเทียมข้นหวาน ซื้อจาก
ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี อินูลนิ มอลติทอลผง และ
413
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ตารางที่ 1 ส่วนผสมของน้าเคลือบข้าวพองสูตรต่าง ๆ
ปริมาณ (ร้อยละ)
ส่วนผสม
สูตรน้าลูกหม่อนผสม สูตรน้าราข้าวผสม สูตรน้าลูกหม่อน สูตรน้าราข้าวผสม
น้ามันมะพร้าว (MC) น้ามันมะพร้าว (RC) ผสมเนย (MB)
เนย (RB)
ผงข้าวไรซ์เบอร์ร่ี
30
30
30
30
ครีมเทียมข้นหวาน
4
4
4
4
กลูโคสไซรัป
6
6
6
6
น้าผึง้
30
30
30
30
น้าลูกหม่อน
24
24
น้าราข้าวไรซ์เบอร์ร่ี
24
24
น้ามันมะพร้าว
6
6
เนยเค็ม
6
6
เย็น จากนัน้ นาน้าราข้าวไรซ์เบอร์รม่ี ากรองแยกกาก
ได้น้าราข้าวไรซ์เบอร์รส่ี มี ่วง
ค านวณเพื่ อ ปรั บ ความเข้ ม ข้ น ของ
สารละลายน้ า ตาลที่ว ัด ค่ า เป็ น ปริม าณของแข็ง ที่
ละลายได้ท ัง้ หมดในน้ า ร าข้า วไรซ์เ บอร์ร่ี (องศา
บริกซ์) โดยใช้น้ าผึง้ เป็ นสารปรับปริมาณของแข็งที่
ละลายได้ทงั ้ หมด ด้วยวิธเี พียร์สนั สแควร์ ต้องการ
ปรับปริมาณของแข็งทีล่ ะลายได้ทงั ้ หมดในน้าราข้าว
ไรซ์เบอร์รท่ี ม่ี คี วามเข้มข้นเริม่ ต้น 1 องศาบริกซ์ ให้
มี ค วามเข้ ม ข้ น สุ ด ท้ า ย 13 องศาบริ ก ซ์ (ซึ่ ง 13

องศาบริกซ์ เป็ นปริมาณของแข็งที่ละลายได้หมด
ของน้ า ลูก หม่ อ นเข้ม ข้น 96 % ที่ใ ช้เ ป็ น ส่ว นผสม
หนึ่งในการศึกษาสูตรน้าเคลือบข้าวพอง)
ค านวณสัด ส่ว นผสมระหว่ า งน้ า ร าข้า ว
ไรซ์เ บอร์ร่ี (1 องศาบริก ซ์ ) และน้ า ผึ้ง (77 องศา
บริกซ์) แสดงดังสมการที่ 1 และ 2 และรูปที่ 1 (พร
พิรุณ และคณะ, 2556)
X = (A x Z) ÷ C
(1)
Y = (B x Z) ÷ C
(2)

รูปที่ 1 การคานวณสัดส่วนผสมระหว่างน้าราข้าวไรซ์เบอร์ร่ี (1 องศาบริกซ์) และน้ าผึ้ง (77 องศาบริกซ์) [C1
คือ ความเข้มข้นของสารทีต่ อ้ งการ (องศาบริกซ์; น้ าราข้าวไรซ์เบอร์ร่ี 13 องศาบริกซ์), C2 คือ ความ
เข้มข้นของสารตัง้ ต้นที่ 1 (องศาบริกซ์; น้ าราข้าวไรซ์เบอร์ร่ี 1 องศาบริกซ์), C3 คือ ความเข้มข้นของ
สารตัง้ ต้นที่ 2 (องศาบริกซ์; น้าผึง้ 77 องศาบริกซ์), X คือ ปริมาณของสารตัง้ ต้นที่ 1 (กรัม; น้าราข้าว
ไรซ์ เ บอร์ ร่ี 1 องศาบริ ก ซ์ ) , Y คื อ ปริ ม าณของสารตัง้ ต้ น ที่ 2 (กรัม ; น้ า ผึ้ ง 77 องศาบริ ก ซ์ ) ,
Z คือ ปริมาณของสารที่ต้องการ (กรัม ; น้ าราข้าวไรซ์เบอร์ร่ี 13 องศาบริกซ์) , A คือ C3-C1 (องศา
บริกซ์), B คือ C2-C1 (องศาบริกซ์), C คือ A + B (องศาบริกซ์)]
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ต้อ งการน้ า ร าข้า วไรซ์เ บอร์ร่ี 13 องศา
บริกซ์ จานวน 100 กรัม ต้องใช้น้าราข้าวไรซ์เบอร์ร่ี
1 อ ง ศ า บ ริ ก ซ์ (Y) = (12 x 100) ÷ (64 + 12) =
15.79 กรั ม เติ ม น้ าผึ้ ง (X) = (64 x 100) ÷ (64 +
12) = 84.21 กรัม
เตรีย มน้ า เคลือ บข้า วพองโดยน าส่ ว น
ผสมทัง้ หมดยกเว้นผงข้าวไรซ์เบอร์ร่ี (ตารางที่ 1)
ของแต่ละสูตรมากวนผสมให้เข้ากัน โดยผงข้าวไรซ์
เบอร์ร่รี ้อยละ 30 แบ่งเติมเป็ น 2 ครัง้ ครัง้ ที่ 1 เติม
ผงข้าวไรซ์เบอร์รร่ี อ้ ยละ 10 ลงไปในน้าเคลือบนาน้า
เคลือ บไปให้ค วามร้อ นด้ว ยหม้อ ต้ ม แบบสองชัน้
(double jacket) จนกระทังน
่ ้ าเคลือบมีอุณหภูมิ 80
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 2 นาที ได้น้ าเคลือบทีเ่ ป็ น
เนื้อเดียวกัน จากนัน้ นาน้ าเคลือบคลุกผสมกับข้าว
พอง ในอัตราส่วนน้ าเคลือบต่อข้าวพอง คือ 0.75 : 1
โรยผงข้าวไรซ์เบอร์รค่ี รัง้ ที่ 2 คือ ส่วนทีเ่ หลือร้อยละ
20 ลงบนข้า วพองเคลือ บ น าข้า วพองเคลือ บไป
อบแห้งที่ 80 องศาเซลเซียส นาน 2 ชัวโมง
่
โดยใช้
เครื่องอบแห้งแบบถาด ทุก ๆ 30 นาที นาตัวอย่าง
ข้าวพองเคลือบออกมาขยา เพื่อแยกเมล็ดข้าวพอง
ไม่ ใ ห้เ กาะติด กันและแยกเป็ น เมล็ด เดี่ยว น าผลิต
ภัณ ฑ์อ บแห้ง ที่ไ ด้ไ ปวิเ คราะห์ค่ า ทางเคมี ได้แ ก่
ปริมาณน้าอิสระ (aw) และความชืน้ ค่าทางกายภาพ
ได้ แ ก่ สี (L*, a* และ b*) และค่ า ความแข็ ง
(รายละเอีย ดการวิเ คราะห์แ สดงในข้อ 2.9) และ
ทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยผู้ทดสอบที่ไม่ผ่าน
การฝึ กฝนจานวน 25 คน ด้วยวิธี 9-point hedonic
scale (9 คะแนน = ชอบมากที่สุด 1 คะแนน = ไม่
ชอบมากที่สุด) โดยเสิร์ฟตัวอย่างข้าวพอง 2 กรัม
พร้อมกับนมรสจืด 20 มิลลิลติ ร ให้ผู้ทดสอบชิมเท
ข้าวพองแช่ไว้ในนม 1 นาที จากนัน้ จึงทดสอบทาง
ประสาทสัมผัส
2.4 การศึ ก ษาปริ มาณความหวานที่
เหมาะสมของน้าเคลือบ
โดยได้คะแนนความชอบจากการทดสอบ

ทางประสาทสัม ผัส ด้ า นรสหวานของผลิต ภัณ ฑ์
ข้าวพองเคลือบสารละลายไรซ์เบอร์ร่ที ่อี ยู่ในระดับ
เฉย ๆ ถึง ชอบเล็ก น้ อ ย จึง ศึก ษาความพอดีด้าน
รสหวานของผลิตภัณฑ์ โดยทดสอบความพอดีดว้ ย
วิ ธี just about right (JAR) โดยใช้ 5-point scale
JAR กาหนดให้ คะแนน 1 คือ น้อยเกินไป คะแนน
3 คือ พอดี และคะแนน 5 คือ มากเกิน ไป และ
คานวณค่า net score โดยคานวณจากร้อยละของ
คาตอบที่บอกว่า “มากเกินไป” ลบด้วยร้อยละของ
คาตอบของคาที่บอกว่า “น้ อยเกินไป” โดยค่า net
score ที่น้ อ ยกว่ า 20 หมายถึง ผลิต ภัณฑ์มีความ
พอดีแล้ว ไม่ตอ้ งปรับปรุงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
นัน้ แต่ ถ้า net score มากกว่ า 20 หมายถึง ผลิต
ภัณฑ์ไม่มคี วามพอดี ต้องปรับปรุงคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ตามทิศทางของร้อยละของคาตอบทีม่ คี ่า
มากกว่า (อมรรัตน์ และสุธรี า, 2561)
2.5 การศึ ก ษาอั ต ราส่ ว นระหว่ า งน้ า
เคลือบข้าวพองและข้าวพองที่เหมาะสม
นาน้ าเคลือบสูตรทีด่ ที ส่ี ุดจากข้อ 2.4 มา
ศึ ก ษาปริ ม าณน้ าเคลื อ บข้ า วพองต่ อ ข้ า วพอง
3 ระดับ ได้ แ ก่ 0.5 : 1, 0.75 : 1 และ 1 : 1 น าผลิต
ภัณฑ์ทไ่ี ด้มาวิเคราะห์ค่าคุณภาพทางเคมี กายภาพ
และทดสอบทางประสาทสัม ผัส เช่ น เดีย วกับ การ
ทดลองที่ 2.3
2.6 การศึกษาอุณหภูมิและระยะเวลาที่
เหมาะสมที่ใช้ในการอบแห้งข้าวพองเคลือบ
นาข้าวพองทีเ่ คลือบด้วยน้ าเคลือบสูตรที่
คัดเลือกจากข้อ 2.5 มาอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้ง
แบบถาด ทีอ่ ุณหภูมิ 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส
ใช้ระยะเวลาในการอบนาน 4 ชัวโมง
่
โดยปริมาณ
ความชืน้ สุดท้ายทีต่ อ้ งการ คือ 3-3.5 %wb เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์มคี วามแห้งและกรอบ ระหว่างการอบมี
การนาตัวอย่างข้าวพองออกมาขยาเพื่อไม่ให้เมล็ด
ติดกันและแยกเป็ นเมล็ดเดี่ยวทุก ๆ 30 นาที และ
สุ่มตัวอย่างออกมาวิเคราะห์ปริมาณความชืน้ ทีเ่ วลา
415
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0, 30, 60, 90, 120, 180 และ 240 นาที นาค่าความ
ชืน้ ทีไ่ ด้มาสร้างกราฟการทาแห้ง
2.7 การพัฒ นาสู ต รน้ า เคลื อ บข้ า วพอง
สูตรเพื่อสุขภาพ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขา้ วพองเคลือบไรซ์
เบอร์รเ่ี พื่อสุขภาพสูตรลดน้ าตาลและเสริมใยอาหาร
โดยส่วนประกอบที่เหมือนกับสูตรข้าวพองเคลือบ
ไรซ์เบอร์รท่ี ค่ี ดั เลือก (สูตรปกติ จากการทดลองข้อ
2.4) คือ ข้าวพอง ผงข้าวไรซ์เบอร์ร่ี น้าผึง้ ส่วนผสม
ทีเ่ ปลีย่ นแปลง คือ ใช้น้ าลูกหม่อนทดแทนน้าราข้าว
ไรซ์เบอร์ร่ี ใช้มอลติทอลไซรัปแทนกลูโคสไซรัป ใช้
น้ ามันมะพร้าวทดแทนการใช้เนย ไม่เติมครีมเทียม
ข้นหวาน แปรปริมาณสารผสมระหว่างมอลติทอลผง
และอินูลิน ในอัตราส่วน 1 : 1 เพื่อพัฒนาข้าวพอง
เคลือบไรซ์เบอร์รส่ี ูตรลดน้ าตาลและเสริมใยอาหาร
โดยปริม าณสารผสมระหว่ า งมอลติ ท อลผงและ
อินู ลิน ที่ศึก ษา คือ ร้อ ยละ 6.5 13 และ 19.5 ของ
น้ าหนักส่วนผสมทัง้ หมด เตรียมน้ าเคลือบข้าวพอง
ตามสูตรเพื่อสุขภาพทัง้ 3 สูตร นาผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้มา
วิ เ คราะห์ ค่ า คุ ณ ภาพหาปริ ม าณน้ า อิ ส ระ ( aw)
ความชื้น ค่ า ความแข็ง (hardness) และทดสอบ
ความชอบทางประสาทสั ม ผั ส ด้ ว ยวิ ธี 9-point
hedonic scale เปรี ย บเที ย บกับ ข้ า วพองเคลื อ บ
สารละลายไรซ์เบอร์รส่ี ตู รปกติทไ่ี ด้จากงานวิจยั นี้
2.8 การวิ เคราะห์ คุ ณ ภาพผลิ ตภั ณ ฑ์
สุดท้าย
วิเคราะห์ค่าคุณภาพทางเคมี กายภาพ
ดัง การทดลองที่ 2.3 องค์ป ระกอบทางเคมี และ
วิเคราะห์ฤทธิข์ องสารต้านอนุ มูลอิสระ ทดสอบหา
จานวนยีสต์ รา และปริมาณจุลินทรีย์ทงั ้ หมดของ
ผลิต ภัณ ฑ์ข้า วพองเคลือ บไรซ์เ บอร์ร่ีสูต รดัง้ เดิม
สูตรปกติทไ่ี ด้จากการทดลองนี้ และสูตรเพื่อสุขภาพ
2.9 การวิ เคราะห์สมบัติทางกายภาพ เคมี
และจุลินทรีย์
2.9.1 วัดค่าสี (L*, a* และ b*) โดยใช้

เครื่อง colorimeter ยี่ห้อ Hunter Lab รุ่น CX2687
ประเทศสหรัฐอเมริกา)
2.9.2 ค่ า ค ว า ม แ ข็ ง โ ดย ใ ช้ เ ค รื่ อง
วิเคราะห์เนื้อสัมผัส (texture analyzer) ยีห่ อ้ Stable
Micro System รุ่น TA.XT2. ประเทศอังกฤษ หัววัด
cylinder probe (P50) ตามวิธีข อง Suwimon และ
คณะ (2007)
2.9.3 ปริมาณน้ าอิสระ โดยใช้เครื่องวัด
ค่าปริมาณน้ าอิสระในอาหาร ยี่ห้อ AQUA LAB รุ่น
CX2 ประเทศสหรัฐอเมริกา
2.9.4 วิเ คราะห์อ งค์ป ระกอบทางเคมี
(proximate analysis) ได้แ ก่ ความชื้น เถ้า ไขมัน
เส้นใย โปรตีน (AOAC, 2000) และคาร์โบไฮเดรต
จากการคานวณ
2.9.5 สารต้านอนุมลู อิสระด้วยวิธี DPPH
assay ดัด แปลงมาจาก Brand-Williams และคณะ
(1995) โดยชังตั
่ วอย่าง 100 มิลลิกรัม นาไปบดและ
สกัดด้วยเมทานอล 1 มิลลิลติ ร นาน 2 ชัวโมง
่
แล้ว
นาไปหมุนเหวีย่ งที่ 3,000 x g นาน 10 นาที จากนัน้
แยกสารละลายส่ ว นใสมาท าปฏิ กิ ริ ย ากั บ 2,2diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) 3.9 มิ ล ลิ ลิ ต ร
และวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 515 nm ทีเ่ วลา 0 และ
30 นาที ซึ่ง ร้อ ยละการออกฤทธิต์ ้า นอนุ มูล อิส ระ
คานวณได้จากสูตร ร้อยละการออกฤทธิต้์ านอนุ มูล
อิสระ = 1 - (ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่างที่ 30
นาที ÷ ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่างที่ 0 นาที) x
100
2.9.6 การตรวจสอบปริม าณจุ ลิน ทรีย์
ทัง้ หมด (total plate count) ยี ส ต์ และราตามวิธี
AOAC (2000)
2.10 การวางแผนการทดลองและการ
วิ เคราะห์ข้อมูลทางสถิ ติ
การทดลองที่ 2.2-2.7 นัน้ วางแผนการ
ทดลองและวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตกิ ารทดลองแบบ
สุม่ สมบูรณ์ (completely randomized design, CRD)
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สาหรับ สมบัติท างกายภาพและเคมี และวางแผน
การทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อค (RCBD,
randomized complete block design) ส าหรับ การ
ประเมิ น ทางประสาทสัม ผัส โดยทุ ก ขัน้ ตอนจะ
ทดลอง 3 ซ้ า เปรีย บเทีย บความแตกต่ างด้วยวิธี
Duncan’s new multiple range test และวิเ คราะห์
ข้อมูลทางสถิตทิ ร่ี ะดับความเชือ่ มัน่ 95 % (p  0.05)
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป

อบแห้ง จากตารางที่ 2 พบว่าค่าปริมาณน้ าอิสระ
(aw) และค่าความชืน้ ของตัวอย่างทัง้ 4 สูตร นัน้ มีค่า
แตกต่ า งกัน โดยข้า วพองเคลือ บสารละลายไรซ์
เบอร์ร่ีสูต รดัง้ เดิมมีค่ า aw ต่ า ที่สุด แต่ ไ ม่ แตกต่ าง
จากข้ า วพองเคลื อ บสู ต ร MB ซึ่ ง ค่ า aw ของ
ผลิตภัณฑ์ข้าวพองเคลือบทุกสูตรอยู่ในช่วง 0.400.45 มีค วามปลอดภัย จากการเจริญ เติบ โตของ
จุ ลิน ทรีย์ (สุ พ จน์ , 2556) ส่ ว นค่ า ความชื้น พบว่ า
ข้าวพองเคลือบสารละลายไรซ์เบอร์ร่สี ูตรดัง้ เดิมมี
ความชืน้ น้อยทีส่ ุด (6.65±0.07 %wb) ส่งผลให้มคี ่า
ความแข็งมากทีส่ ดุ (32.52±6.06 kgforce) เมื่อเปรียบ
เทีย บข้า วพองเคลือ บสารละลายไรซ์เ บอร์ ร่ีท งั ้ 4
สู ต ร พบว่ า ข้า วพองที่เ คลือ บด้ ว ยน้ า เคลือ บที่มี
ส่ ว นผสมของเนยจะมีค วามแข็ง สูง กว่ า สูต รที่ใ ช้
น้ ามันมะพร้าวเป็ นส่วนผสมอย่างมีนัยสาคัญ (p 
0.05) ทัง้ นี้ อ าจเนื่ อ งจากเนยมีป ริม าณของแข็ง
ทัง้ หมดสูงกว่าน้ ามันเพราะเนยผลิตจากนม ในนมมี
ของแข็ง ที่ไ ม่ ร วมไขมัน (milk solid not fat) เช่ น
โปรตีน น้ าตาลแล็กโทส เกลือแร่ วิตามิน ร้อยละ
8.6 (ภาวิน และคณะ, 2549) เมื่อนามาผลิตเป็ นน้ า
เคลือบข้าวพอง ทาให้ผวิ ทีเ่ คลือบมีความสม่าเสมอ
และเกิดเป็ นชัน้ เคลือบหนาอย่างชัดเจนหลังอบแห้ง
เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ น้ า เคลือ บที่มีส่ ว นผสมของ
น้ามันมะพร้าวทีอ่ าจทาให้การเกาะติดของน้าเคลือบ
บนข้าวพองได้น้อยกว่า จากคะแนนการทดสอบทาง

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
3.1 การเปรี ย บเที ย บค่ า ความแข็ง ของ
ข้ า วพองเคลื อ บสารละลายไรซ์ เ บอร์ รี่ สู ต ร
ทดลองกับสูตรดัง้ เดิ มและผลิ ตภัณฑ์ทางการค้า
รูป ที่ 2 แสดงค่ า ความแข็ง (hardness)
ของผลิตภัณฑ์สูตรทดลอง สูตรดัง้ เดิม ผลิตภัณฑ์
ข้าวพองทางการค้า A (ข้าวพองไม่เคลือบช็อกโก
แลต) และ B (ข้าวพองเคลือบช็อกโกแลต) เมื่อแช่
ในนมเป็ นเวลา 4 นาที แล้วสุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์
ค่าความแข็งทุก ๆ 1 นาที พบว่าสูตรดัง้ เดิมมีความ
แข็งมากที่สุด และเมื่อแช่นม ค่าความแข็งลดลงช้า
ที่สุด ในขณะที่สูตรทดลองนัน้ มีค่าความแข็ง น้ อ ย
กว่ า ของสู ต รดัง้ เดิม แต่ ม ากกว่ า ผลิต ภัณ ฑ์ ท าง
การค้า และการลดลงของค่าความแข็งเมื่อนามาแช่
นมมีค วามใกล้ เ คีย งกับ ผลิต ภัณ ฑ์ ข้า วพองทาง
การค้า ดังนัน้ จึงพัฒนาสูตรน้ าเคลือบข้าวพองโดย
ใช้ ส่ ว นผสมจากสู ต รทดลอง (ผงข้า วไรซ์เ บอร์ร่ี
น้ า มัน มะพร้า ว น้ า ผึ้ง กลูโ คสไซรัป น้ า ลูก หม่ อ น
ครีมเทียมข้นหวาน)
3.2 การศึกษาสูตรน้าเคลือบข้าวพอง
การศึกษาสูตรน้าเคลือบข้าวพอง 4 สูตร ได้แก่ สูตร
น้าลูกหม่อนผสมน้ามันมะพร้าว (MC) สูตรน้าราข้าว
ไรซ์ เ บอร์ ร่ีผ สมน้ า มัน มะพร้ า ว (RC) สู ต รน้ า ลู ก
หม่อนผสมเนย (MB) และสูตรน้ าราข้าวไรซ์เบอร์ร่ี
ผสมเนย (RB) เพื่ อ คั ด เลื อ กน้ าเคลื อ บสู ต รที่
เหมาะสมเมื่ อ น าไปเคลื อ บข้ า วพองแล้ ว น าไป

รู ป ที่ 2 ค่ า ความแข็ง ของข้า วพองเคลื อ บสู ต ร
ทดลอง สู ต รดั ้ง เดิ ม และผลิ ต ภั ณ ฑ์
ทางการค้า เมื่อแช่นมเป็ นเวลา 4 นาที
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ตารางที่ 2 คุณภาพทางเคมี กายภาพ และคะแนนการทดสอบของข้าวพองเคลือบสารละลายไรซ์เบอร์ร่ี
สูตร
MC
RC
MB
RB
สูตรดัง้ เดิม

ปริมาณน้าอิสระ (aw)
ความชืน้ (%wb)
Hardness (kgforce)
a
b
0.45±0.00
7.64±0.15
23.22±0.81b
0.44±0.01a
7.91±0.15a
22.45±3.19b
0.40±0.00b
7.91±0.04a
29.97±1.72a
0.45±0.01a
7.73±0.06ab
31.86±1.08a
0.40±0.01b
6.65±0.07c
32.52±6.06a
คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัส
สูตร ลักษณะปรากฏ
สี
กลิน่ รสns รสชาติns ความกรอบns ความชอบโดยรวมns
MC 5.92±1.53a 5.68±1.49ab 5.24±1.36 5.76±1.27 5.56±1.71
5.72±1.40
ab
b
RC 5.68±1.44
5.36±1.50 5.24±1.51 5.56±1.80 5.40±1.68
5.32±1.52
MB 5.36±1.41b 5.44±1.33ab 5.48±1.61 5.92±1.47 6.12±1.74
5.96±1.43
RB 5.76±1.61ab 5.88±1.45a 5.40±1.12 5.72±1.02 5.64±1.52
5.72±1.28
a-cค่าเฉลี่ยที่ม ต
ี วั อักษรกากับต่างกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงความแตกต่างกัน (p  0.05); nsไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญ (p  0.05); MC คือ น้าเคลือบสูตรน้าลูกหม่อนผสมน้ามันมะพร้าว; RC คือ น้าเคลือบสูตรน้ า
ราข้าวไรซ์เบอร์รผ่ี สมน้ามันมะพร้าว; MB คือ น้าเคลือบสูตรน้าลูกหม่อนผสมเนย; RB คือ น้าเคลือบสูตรน้ารา
ข้าวไรซ์เบอร์รผ่ี สมเนย
ตารางที่ 3 ต้นทุนในการผลิตน้าเคลือบข้าวพอง 100 กรัม
MC
RC
MB
RB
ราคา/กก.
ส่วนผสม
ปริมาณ ราคา ปริมาณ ราคา ปริมาณ ราคา ปริมาณ ราคา
(บาท)
(กรัม) (บาท) (กรัม) (บาท) (กรัม) (บาท) (กรัม) (บาท)
ผงข้าวไรซ์เบอรี่
60
30
1.80
30
1.80
30
1.80
30
1.80
ครีมเทียมข้นหวาน
60
4
0.24
4
0.24
4
0.24
4
0.24
กลูโคสไซรัป
51
6
0.31
6
0.31
6
0.31
6
0.31
น้าผึง้
335
30 10.05 30 10.05 30 10.05 30 10.05
น้าลูกหม่อน
520
24 12.48
0
0.00
24 12.48
0
0.00
น้าราข้าว*
0
0
0.00
24
0.00
0
0.00
24
0.00
น้ามันมะพร้าว
575
6
3.45
6
3.45
0
0.00
0
0.00
เนย
170
0
0.00
0
0.00
6
1.02
6
1.02
รวม
1717
100 28.33 100 15.85 100 25.9 100 13.42
*ราข้าวไรซ์เบอร์ร่ที ่ใี ช้ในการทดลองเป็ นวัตถุ ดิบที่เหลือจากการสกัดน้ ามันราข้าวไรซ์เบอร์ร่ี ; MC คือ น้ า
เคลือบสูตรน้ าลูกหม่อนผสมน้ ามันมะพร้าว; RC คือ น้ าเคลือบสูตรน้ าราข้าวไรซ์เบอร์ร่ผี สมน้ ามันมะพร้าว;
MB คือ น้าเคลือบสูตรน้าลูกหม่อนผสมเนย; RB คือ น้าเคลือบสูตรน้าราข้าวไรซ์เบอร์รผ่ี สมเนย
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ประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ข้าวพองเคลือ บสาร
ละลายไรซ์เ บอร์ร่ีเ มื่อ รับ ประทานคู่ก ับ นม พบว่ า
ความชอบด้านลักษณะปรากฏของข้าวพองเคลือบ
สูต ร MC ได้ค ะแนนสูง ที่สุด ในระดับ ชอบเล็กน้ อย
(5.92±1.53) และสูตร MB ได้คะแนนต่าทีส่ ดุ (5.36±
1.41) ในระดับเฉย ๆ ถึงชอบเล็กน้อย การใช้น้ามัน
มะพร้าวเป็ นส่วนผสมในน้ าเคลือบทาให้ผลิตภัณฑ์
นัน้ มีลกั ษณะทีม่ นั วาว น่ ารับประทาน ทาให้คะแนน
ความชอบจากการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้าน
ลักษณะปรากฏสูงขึน้ สาหรับคะแนนความชอบด้าน
สีของผลิตภัณฑ์ พบว่าข้าวพองเคลือบสูตร RB นัน้
ได้คะแนนความชอบด้านสีสูงทีส่ ุด (5.88±1.45) ใน
ระดับชอบเล็กน้อย ส่วนข้าวพองเคลือบสูตร RC ได้
คะแนนความชอบด้า นสีต่ า ที่สุ ด (5.36±1.50) ใน
ระดับเฉย ๆ ถึงชอบเล็กน้อย จากลักษณะปรากฏที่
ข้า วพองที่เ คลือ บด้ว ยน้ าเคลือ บที่มีส่ว นผสมของ
เนยทาให้ผวิ ข้าวพองเคลือบมีความสม่าเสมอ ทาให้
สีของน้ าเคลือบเกาะติดบนข้าวพองได้อย่างทัวถึ
่ ง
ส่ง ผลต่ อ ความชอบด้า นสี ส่ว นคะแนนความชอบ
ด้า นกลิ่น รส รสชาติ ความกรอบและความชอบ
โดยรวมของข้าวพองเคลือบสารละลายไรซ์เบอร์รท่ี งั ้
4 สู ต รไม่ แ ตกต่ า งกั น (p  0.05) ได้ ร ั บ คะแนน
ความชอบในระดับ เฉย ๆ ถึง ชอบเล็ก น้ อ ย เมื่อ
คานวณต้นทุนการผลิต (ตารางที่ 3) ส่วนผสมที่มี
การแปรปริม าณ คือ น้ า ลูก หม่ อ น น้ า ร าข้า วไรซ์
เบอร์ร่ี น้ ามันมะพร้าว และเนย น้ าเคลือบสูตรที่ใช้
น้าลูกหม่อนเป็ นส่วนผสมจะมีตน้ ทุนสูงกว่าสูตรทีใ่ ช้
น้ าราข้าวไรซ์เบอร์ร่ี เนื่องจากราข้าวไรซ์เบอร์ร่ที ่ี
น ามาใช้ในการวิจ ัยเป็ น by product ของวิสาหกิจ
ชุมชุนทีเ่ หลือจากการสกัดน้ ามันราข้าว ส่วนน้ ามัน
มะพร้าวมีราคาสูงกว่าเนย ทาให้น้ าเคลือบสูตรน้ า
ลู ก หม่ อ นผสมน้ า มัน มะพร้ า ว (MC) 100 กรัม มี
ราคาสูงทีส่ ุด คือ 28.33 บาท รองลงมา คือ สูตรน้ า
ลูกหม่อนผสมเนย (MB) สูตรน้ าราข้าวไรซ์เบอร์ร่ี
ผสมน้ า มัน มะพร้า ว (RC) และสูต รน้ า ร าข้า วไรซ์

เบอร์รผ่ี สมเนย (RB) ทีม่ ตี น้ ทุน 25.9, 15.85, 13.42
บาทต่ อ น้ า เคลือ บ 100 กรัม ตามลาดับ ดัง นัน้ น้ า
เคลือบสูตรน้ าราข้าวไรซ์เบอร์ร่ผี สมเนย (RB) จึง
ได้รบั การคัดเลือกมาพัฒนาต่อในการทดลองต่ อไป
เนื่องจากน้ าเคลือบ RB ทาให้ได้ขา้ วพองเคลือบทีม่ ี
ความสม่าเสมอ สีของน้าเคลือบเกาะติดบนข้าวพอง
ได้อ ย่ า งทัว่ ถึง มีค วามชอบโดยรวมในระดับชอบ
เล็กน้อยไม่แตกต่างจากสูตรอื่น ๆ (p  0.05) และมี
ต้ น ทุ น ต่ า ที่ สุ ด นอกจากนี้ จ ากค าแนะน าของผู้
ท ดสอบ ชิ ม เมื่ อท ดสอบ ชิ ม ข้ า ว พ อง เ ค ลื อ บ
สารละลายไรซ์เบอร์รค่ี ่กู บั นมจืด ร้อยละ 90 แนะนา
ให้เพิม่ รสหวาน จึงศึกษาเพื่อเพิม่ รสหวานของข้าว
พองเคลือบ เพื่อให้คะแนนการยอมรับในผลิตภัณฑ์
เพิม่ ขึน้ โดยแปรปริมาณครีมเทียมข้นหวานจาก 4
เป็ น 12, 24, และ 36 % ของส่วนผสมทัง้ หมด
การทดสอบความพอดีด้านความหวาน
ของผลิตภัณฑ์ขา้ วพองเคลือบสารละลายไรซ์เบอร์ร่ี
ที่แปรปริมาณครีมเทียมข้นหวานที่ระดับแตกต่าง
กั น ด้ ว ยวิ ธี just about right (JAR) พบว่ า ความ
หวานของข้าวพองเคลือบสารละลายไรซ์เบอร์ร่ีท่ี
เติมครีมเทียมข้นหวานร้อยละ 12 และ 24 มีความ
พอดีน้อยกว่าร้อยละ 70 ส่วนข้าวพองเคลือ บสาร
ละลายไรซ์เบอร์ร่ที ่เี ติมครีมเทียมข้นหวานร้อยละ
36 มีค วามพอดีร้ อ ยละ 73 สอดคล้ อ งกับ ค่ า net
score ของผลิตภัณฑ์ โดยทีค่ ่า net score น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 20 แสดงว่าลักษณะผลิตภัณฑ์มคี วาม
พอดีแล้ว จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่าค่า net score
ของข้าวพองเคลือบสารละลายไรซ์เบอร์รท่ี เ่ี ติมครีม
เทียมข้นหวานร้อยละ 36 มีค่าน้ อยกว่า 20 ดังนัน้
ผลิตภัณฑ์ข้าวพองเคลือบสารละลายไรซ์เบอร์ร่ีมี
ความหวานทีพ่ อดีแล้ว จึงปรับสูตรน้ าเคลือบโดยใช้
ครีมเทียมข้นหวานร้อยละ 36 ของส่วนผสมทัง้ หมด
3.3 การศึ ก ษาอั ต ราส่ ว นระหว่ า งน้ า
เคลือบข้าวพองและข้าวพองที่เหมาะสม
โดยนาน้าเคลือบสูตรทีค่ ดั เลือก มาศึกษา
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ตารางที่ 4 ทิศทางของความหวานของผลิตภัณฑ์ขา้ วพองเคลือบสารละลายไรซ์เบอร์ร่ที ่เี พิม่ ปริมาณครีม
เทียมข้นหวานจากการทดสอบความพอดี
ปริมาณครีมเทียมข้นหวาน (ร้อยละ)
12
24
36

จานวนผูบ้ ริโภค (ร้อยละ)
น้อยเกินไป
พอดี
มากเกินไป
44
48
8
44
48
8
23
73
4

ปริมาณน้ าเคลือบข้าวพองต่อข้าวพอง 3 ระดับ คือ
0.5 : 1, 0.75 : 1 และ 1 : 1 หลั ง จากคลุ ก ผสมน้ า
เคลือ บกับ ข้า วพองในอัตราส่ว นดังกล่ า ว น าผลิต
ภัณฑ์ไปคลุกกับผงข้าวไรซ์เบอร์รก่ี ่อนนาไปอบแห้ง
จากรูปที่ 3 จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ขา้ วพองเคลือบ
สารละลายไรซ์เบอร์รม่ี สี มี ่วงเข้ม ซึง่ เป็ นสีจากน้ ารา
ข้าวไรซ์เบอร์รแ่ี ละผงข้าวไรซ์เบอร์รซ่ี ง่ึ มีสารแอนโท
ไซยานิ น เป็ น รงควัต ถุ ใ ห้สีต ามธรรมชาติ (พัช รา
ภรณ์ และคณะ, 2556; ศรัณยพร, 2559) เมื่อนามา
เคลือบข้าวพองแล้วทาให้ผลิตภัณฑ์มสี มี ่วง การใช้
น้ าเคลือบอัตราส่วนที่มากขึ้น ส่งผลให้สขี องผลิต
ภัณฑ์ขา้ วพองเคลือบสารละลายไรซ์เบอร์ร่เี ข้มขึ้น
เนื่องจากความหนาของชัน้ เคลือบทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างไร
ก็ตาม การใช้น้ าเคลือบในอัตราส่วนน้ าเคลือ บต่ อ
ข้า วพอง 1 : 1 ไม่ สามารถเคลือ บข้า วพองได้สม่ า
เสมอทัง้ เมล็ด เนื่องจากน้าเคลือบจับตัวกันเป็ นก้อน
ไม่เคลือบผิวชัน้ นอกของข้าวพองทัง้ เมล็ด ความเข้ม
สีของผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับค่าสีท่ไี ด้จากการวัด
ด้วยเครื่อง colorimeter ผลิตภัณฑ์ขา้ วพองเคลือบ
สารละลายไรซ์เบอร์ร่ที ่มี ีอตั ราส่ว นของน้ า เคลือ บ
มากขึ้น ท าให้ค่ า ความสว่ า ง (L*) ค่ า สีเ หลือ ง (b*)
ลดลง และมีค่าสีแดง (a*) เพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ
(p  0.05) ดังตารางที่ 5 ตัวอย่างข้าวพองที่เคลือบ
สารละลายไรซ์เบอร์ร่ใี นอัตราส่วน 1 : 1 มีค่าสีแดง
(a*) ลดลง เนื่องจากการยึดเกาะของน้าเคลือบทีข่ า้ ว
พองไม่มคี วามสม่าเสมอ ทาให้ผวิ ของเมล็ดข้าวพอง

Net score
36
36
19

เคลือ บมีส่ว นที่เป็ น สีม่วงจากน้ า เคลือ บและสีขาว
น้ าตาลของข้าวพองที่ยงั ไม่ถูกเคลือบอย่างเห็นได้
ชัด ส่งผลต่อสีทว่ี ดั ได้

รูปที่ 3 ข้าวพองเคลือบสารละลายไรซ์เบอร์ร่ีท่ีมี
อัตราส่วนน้ าเคลือบต่ อข้าวพอง 3 ระดับ
(ก) 0.5 : 1 (ข) 0.75 : 1 และ (ค) 1 : 1
ข้าวพองเคลือบสารละลายไรซ์เบอร์ร่ที งั ้
สามอัตราส่วนมีปริมาณน้ าอิสระไม่แตกต่างกัน อยู่
ในช่วง 0.33-0.35 (ตารางที่ 5) โดยข้าวพองเคลือบ
สารละลายไรซ์เ บอร์ร่ีสูตรอัต ราส่วนน้ า เคลือบต่ อ
ข้าวพอง 0.5 : 1 มีความชื้นไม่แตกต่ างจากสูตรน้ า
เคลือบต่อข้าวพอง 1 : 1 สาหรับความแข็งของข้าว
พองเคลือบสารละลายไรซ์เบอร์รม่ี แี นวโน้มเพิม่ ขึน้
ตามอัตราส่วนของน้ าเคลือบทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยข้าวพอง
เคลือ บสารละลายไรซ์เ บอร์ ร่ีมีค วามแข็ง 14.67,
30.43 และ 37.99 kgforce เมื่ออัตราส่วนน้าเคลือบต่อ
ข้า วพองเป็ น 0.5 : 1, 0.75 : 1 และ 1 : 1 ตามลาดับ
จากการทดสอบความชอบโดยการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัส (ตารางที่ 6) พบว่าข้าวพองเคลือบ
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สารละลายไรซ์เบอร์รใ่ี นอัตราส่วนน้ าเคลือบต่อข้าว
พองในอัตราส่วน 0.75 : 1 ได้รบั คะแนนความชอบ
ทุกด้านสูงในระดับชอบเล็กน้ อยถึงชอบปานกลาง
(คะแนน 6.28-7.20) ซึง่ แตกต่างจากข้าวพองเคลือบ
สารละลายไรซ์เ บอร์ร่ีอ ัต ราส่ ว น 0.5 : 1 และ 1 : 1
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p  0.05) ดังนัน้ ข้าวพอง

เคลือบสารละลายไรซ์เบอร์รใ่ี นอัตราส่วนน้ าเคลือบ
ต่อข้าวพอง 0.75 : 1 เป็ นอัตราส่วนทีเ่ หมาะสม ทีใ่ ห้
ผลิตภัณฑ์ขา้ วพองทีม่ กี ารเคลือบสม่าเสมอทัง้ เมล็ด
น้ า เคลือ บไม่ เ กาะติด กัน เป็ น ก้อ น มีเ นื้ อ สัม ผัส ที่
กรอบ ได้รบั คะแนนความชอบโดยรวมในระดับชอบ
ปานกลางเมื่อรับประทานร่วมกับนม (7.20±1.04)

ตารางที่ 5 ปริมาณน้าอิสระ ความชืน้ ความแข็ง และค่าสีของข้าวพองเคลือบสารละลายไรซ์เบอร์ร่ี
อัตราส่วน
L*
a*
b*
awns
ความชืน้ Hardness (kgforce)
a
b
a
0.5 : 1 42.61±0.25 6.8±0.13 9.78±0.23 0.35±0.02 5.37±0.12a 14.67±1.71c
0.75 : 1 36.86±0.21b 7.05±0.04a 8.40±0.20b 0.33±0.01 4.73±0.31b 30.43±3.37b
1:1
35.33±0.35c 6.10±0.12c 8.39±0.22b 0.35±0.01 5.23±0.43a 37.99±1.85a
a-cค่าเฉลี่ยที่ม ต
ี วั อักษรกากับต่างกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงความแตกต่างกัน (p  0.05); nsไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญ (p  0.05)
ตารางที่ 6 คะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสของข้าวพองเคลือบสารละลายไรซ์เบอร์รเ่ี มื่อรับประทาน
ร่วมกับนม
อัตราส่วน ลักษณะปรากฏ
สี
กลิน่ รส
รสชาติ ความกรอบ ความชอบโดยรวม
0.5 : 1
6.12±1.39b 5.60±1.29b 5.86±1.32c 6.00±1.22b 6.48±1.12a
6.36±1.08b
0.75 : 1
6.72±1.37a 6.28±1.43a 6.88±1.17a 7.00±1.33a 6.96±1.21a
7.20±1.04a
1:1
6.00±1.29b 5.60±1.58b 6.40±1.12b 6.36±1.11b 5.72±1.46b
5.96±1.31c
a-cค่าเฉลีย
่ ทีม่ ตี วั อักษรกากับต่างกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงความแตกต่างกัน (p  0.05)
3.4 การศึกษาอุณหภูมิและระยะเวลาที่
เหมาะสมที่ใช้ในการอบแห้งข้าวพองเคลือบ
ข้าวพองหลังจากเคลือบด้วยสารละลาย
ไรซ์เบอร์ร่แี ละคลุกด้วยผงไรซ์เบอร์ร่ี ผลิตภัณฑ์มี
ความชื้นประมาณ 15 %wb เมื่อนาไปอบแห้งด้วย
เครื่องอบแห้งแบบถาดทีใ่ ช้อากาศร้อนเป็ นตัวกลาง
ในการอบแห้ ง ที่อุ ณ หภู มิ 60, 70 และ 80 องศา
เซลเซียส รูปที่ 4 แสดงปริมาณความชื้นของข้า ว
พองเคลือ บสารละลายไรซ์เ บอร์ร่ีก ับ เวลาในการ
อบแห้ ง ที่อุ ณ หภู มิต่ า ง ๆ พบว่ า พฤติ ก รรมการ
อบแห้ง ของผลิต ภัณ ฑ์อ ยู่ ใ นช่ ว งของการอบแห้ง

ลดลง การใช้อุณหภูมใิ นการอบแห้งสูง มีผลให้อตั รา
การอบแห้งเพิม่ ขึน้ ความชืน้ ลดลงอย่างรวดเร็ว และ
ใช้เวลาในการอบแห้งน้ อยลง โดยความชื้นที่ต้อง
การของข้าวพองเคลือบในการทดลองนี้ คือ ความ
ชื้น ที่น้ อ ยกว่ า หรือ เท่ า กับ ของความชื้น ข้า วพอง
เคลือบสูตรดัง้ เดิมที่มคี ่าความชื้น 3.59±0.12 %wb
โดยการอบแห้งข้าวพองเคลือบทีอ่ ุณหภูมิ 70 องศา
เซลเซีย ส นาน 3 ชัว่ โมง ผลิต ภัณ ฑ์ มีค วามชื้น
ใกล้เคียงกับการอบแห้งที่ 80 องศาเซลเซียส นาน 2
ชั ว่ โมง คื อ ต่ า กว่ า 3 %wb ส่ ว นการอบแห้ ง ที่
อุ ณ หภู มิ 60 องศาเซลเซีย ส ต้ อ งใช้เ วลาในการ
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อบแห้งนานขึน้ เป็ น 4 ชัวโมง
่
เพื่อให้ได้ความชืน้ อยู่
ในระดับทีต่ ้องการ โดยผลิตภัณฑ์ขา้ วพองเคลือบมี
ความชื้น 3.46 %wb การย่อยสลายทางความร้อน
(thermal degradation) มี ผ ลต่ อ ความเสถี ย รของ
แอนโทไซยานิน คือ เมื่ออุณหภูมเิ พิม่ ความเสถียร
ของแอนโทไซยานินและรงควัตถุต่างๆ ในอาหารจะ
ลดลง (ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
2553) ดังนัน้ อุณหภูมแิ ละระยะเวลาที่เหมาะสมใน
การอบแห้งข้าวพองเคลือบ คือ 70 องศาเซลเซียส 3
ชัวโมง
่
เนื่องจากเป็ นอุณหภูมทิ ่ไี ม่สูงมากนัก อาจ
ช่วยลดการสลายตัวของแอนโทไซยานินคงคุ ณค่า
เชิ ง ฟั งก์ ช ั น ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ อี ก ทั ง้ ประหยั ด
พลัง งานจากเครื่องอบแห้งที่ต้องทาอากาศร้อนให้
อุณหภูมสิ งู ถึง 80 องศาเซลเซียส

ม่วง เพราะน้ าลูกหม่อนเป็ นแหล่งของแอนโทไซยา
นิน และมีสารต้านอนุ มูลอิสระสูง (ลือชัย , 2555) ใช้
มอลติทอลไซรัปแทนกลูโคสไซรัป ใช้น้ามันมะพร้าว
ทดแทนการใช้เนย ไม่เติมครีมเทียมข้นหวาน (ที่
ฉลากของครีมเทียมข้นหวานระบุว่ามีน้ าตาลเป็ น
ส่วนประกอบ 46 %) ข้าวพองเคลือบไรซ์เบอร์รเ่ี พื่อ
สุขภาพจึงเป็ นสูตรลดน้าตาล ศึกษาการแปรปริมาณ
สารผสมระหว่างมอลติทอลผงและอินูลนิ อัตราส่วน
1 : 1 เพื่อพัฒนาข้าวพองเคลือบไรซ์เบอร์ร่สี ูตรลด
น้ า ตาลและเสริม ใยอาหาร โดยปริม าณสารผสม
ระหว่างมอลติทอลผงและอินูลนิ ทีศ่ กึ ษา คือ ร้อยละ
6.5, 13 และ 19.5 ของน้ า หนั ก ส่ ว นผสมทัง้ หมด
โดยผลิตข้าวพองเคลือบไรซ์เบอร์รเ่ี พื่อสุขภาพทัง้ 3
สูตร นามาวิเคราะห์คุณลักษณะเปรียบเทียบกับข้าว
พองเคลือบไรซ์เบอร์รส่ี ตู รปกติทไ่ี ด้จากการทดลอง
ขัน้ ต้น ตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่าเมื่อใช้อุณหภู มิ
และระยะเวลาในการอบแห้งเท่ากัน ปริมาณน้าอิสระ
ของข้าวพองเคลือบทัง้ 4 สูตร มีปริมาณน้ าอิสระต่า
กว่า 0.6 จึงจัดเป็ นอาหารแห้งและมีความปลอดภัย
ต่ อ การเจริญ เติบ โตของจุ ลิน ทรีย์ (สุ พ จน์ , 2556)
โดยข้าวพองเคลือบสารละลายไรซ์เบอร์รส่ี ตู รปกติมี
ความชื้นสูงทีส่ ุด คือ 3.12±0.02 %wb เนื่องจากใน
สู ต รน้ า เคลื อ บข้ า วพองของสู ต รปกติ มี ป ริม าณ
ของเหลวมากกว่าสูตรอื่น ๆ เพราะใช้ครีมเทียมข้น
หวานที่เป็ นของเหลวหนืดเป็ นส่วนผสม ในขณะที่
สูตรอื่น ๆ ใช้มอลติทอลทีเ่ ป็ นผงแห้งเป็ นส่วนผสม
ข้ า วพองเคลื อ บสารละลายไรซ์ เ บอร์ ร่ี สู ต รเพื่อ
สุ ข ภาพทัง้ 3 สู ต รมีป ริม าณความชื้ น 2.28-2.68
%wb สาหรับค่าความแข็งของข้าวพองเคลือบสาร
ละลายไรซ์เบอร์ร่ที ุกสูตรไม่แตกต่างกัน (p  0.05)
โดยมีค่ า ความแข็ง อยู่ ใ นช่ ว ง 31.72-35.74 kgforce
เมื่อ พิจ ารณาค่ า สีข องผลิต ภัณ ฑ์ พ บว่ า ข้า วพอง
เคลือบสูตรเพื่อสุขภาพทีม่ ปี ริมาณสารผสมระหว่าง
มอลติทอลผงและอินูลินเพิ่มขึน้ ผลิตภัณฑ์จะมีค่า
ความสว่างเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ (p  0.05) ทัง้ นี้

รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความชืน้ กับ
เวลาของการท าแห้ ง ข้ า วพองเคลื อ บ
สารละลายไรซ์เบอร์รท่ี อ่ี ุณหภูมติ ่าง ๆ
3.5 การพัฒ นาสู ต รน้ า เคลื อ บข้ า วพอง
ไรซ์เบอร์รี่เพื่อสุขภาพ
พัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ข้า วพองเคลือ บไรซ์
เบอร์ ร่ี เ พื่ อ สุ ข ภาพสู ต รลดน้ าตาลและเสริ ม
ใยอาหาร โดยส่ว นประกอบที่เ หมือ นกับข้าวพอง
เคลือบไรซ์เบอร์ร่สี ตู รปกติ (สูตรทีค่ ดั เลือกจากการ
ทดลองข้า งต้ น ) คือ ข้า วพอง ผงข้า วไรซ์เ บอร์ร่ี
น้ า ผึ้ง ส่ว นผสมที่เ ปลี่ย นแปลงคือ ใช้น้ า ลูก หม่อน
ทดแทนน้ าราข้าวไรซ์เบอร์ร่ี (ผลิตภัณ ฑ์ยงั คงมีสี
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เนื่องจากมอลติทอลผงและอินูลินเป็ นผงที่มีสขี าว
เมื่อนาไปละลายใช้เป็ นส่วนผสมของน้าเคลือบจึงทา
ให้น้ าเคลือบสีม่วงมีค่าความสว่างมากขึน้ นอกจาก
นี้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ สู ต รเพื่ อ สุ ข ภาพใช้ น้ า มัน มะพร้ า ว
ทดแทนเนย น้ ามันจะให้ความมันวาวมากกว่าเนย
จึงส่งผลต่อค่าความสว่าง โดยค่าความสว่างของข้าว
พองเคลือบสูต รปกติและสูต รเพื่อ สุขภาพที่มีส่ว น

ผสมของมอลติท อลผงและอินู ลิน ร้อ ยละ 19.5 ไม่
แตกต่ างกัน (p  0.05) ข้าวพองเคลือบไรซ์เบอร์ร่ี
สูตรเพื่อสุขภาพทัง้ 3 สูตร มีค่าสีแดง (a*) สูงกว่า
และมีค่ าสีเ หลือ ง (b*) ต่ า กว่ าข้า วพองเคลือบไรซ์
เบอร์รส่ี ตู รปกติอย่างมีนัยสาคัญ (p  0.05) อย่างไร
ก็ตาม สีของผลิตภัณฑ์ขา้ วพองเคลือบไรซ์เบอร์รท่ี กุ
สูตรยังอยู่ในโทนสีม่วง

ตารางที่ 7 ค่าสี (L*, a* และ b*) ค่าปริมาณน้าอิสระ ความชืน้ และค่าความแข็งของข้าวพองเคลือบไรซ์เบอร์ร่ี
สูตรเพื่อสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์
L*
a*
b*
aw
ความชืน้ (%wb) Hardnessns (kgforce)
สูตรปกติ
39.58±0.00a 6.60±0.05d 9.88±0.07a 0.30±0.00b
3.12±0.02a
31.72±2.98
สูตร 6.5 % 37.13±0.18c 7.19±0.06b 8.55±0.14b 0.28±0.02c
2.68±0.04b
32.99±3.54
สูตร 13 % 38.62±0.40b 6.98±0.05c 8.18±0.17c 0.32±0.01a
2.32±0.03c
33.07±5.63
a
a
b
b
c
สูตร 19.5 % 39.52±0.08 7.29±0.03 8.58±0.03 0.30±0.02
2.28±0.04
35.74±3.27
a-cค่าเฉลี่ยที่ม ต
ns
ี วั อักษรกากับต่างกันในคอลัมน์ เดียวกันแสดงความแตกต่างกัน (p  0.05); ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ (p  0.05)

รูปที่ 5 คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ขา้ วพองเคลือบไรซ์เบอร์ร่สี ตู รปกติและสูตรเพื่อ
สุขภาพทีแ่ ปรปริมาณส่วนผสมของมอลติทอลผงและอินูลนิ (เมื่อรับประทานร่วมกับนม) [a-bตัวอักษร
กากับต่างกันในแท่งข้อมูลแสดงความแตกต่างกัน (p  0.05)]
รูปที่ 5 แสดงคะแนนความชอบจากการ
ทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ขา้ วพอง
เคลือ บไรซ์เบอร์ร่ีสูตรปกติและสูตรเพื่อสุขภาพที่

แปรปริมาณส่วนผสมของมอลติทอลผงและอินูลนิ
ร้อยละ 6.5, 13 และ 19.5 เมื่อรับประทานร่วมกับ
นม จะเห็นได้ว่าคะแนนความชอบทางด้านลักษณะ
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ปรากฏ กลิน่ รส รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบ
โดยรวมของข้าวพองเคลือบไรซ์เบอร์รส่ี ตู รปกติมคี ่า
สู ง ที่ สุ ด และมี ค ะแนนความชอบของทุ ก ด้ า น
(ลักษณะปรากฏ สี กลิน่ รส รสชาติ เนื้อสัมผัส และ
ความชอบโดยรวม) ไม่แตกต่างจากสูตรเพื่อสุขภาพ
ที่มีส่ ว นผสมของมอลติท อลผงและอินู ลิน ร้อ ยละ
19.5 ซึ่ง คะแนนความชอบโดยรวมของข้า วพอง
เคลื อ บไรซ์ เ บอร์ ร่ี ท ั ง้ 4 สู ต ร มี ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง
6.04±1.40 ถึง 6.96±0.89 คะแนน ซึ่ง หมายถึง ผู้
ทดสอบชิมมีความชอบในผลิตภัณฑ์อยูใ่ นระดับชอบ
เล็กน้อยถึงชอบปานกลาง ดังนัน้ สูตรน้ าเคลือบข้าว
พองไรซ์เบอร์ร่เี พื่อสุขภาพที่เหมาะสม คือ สูตรน้ า
เคลือบที่เติมส่วนผสมของมอลติทอลผงและอินูลิน
ร้อยละ 19.5
3.6 การวิ เคราะห์ คุ ณ ภาพผลิ ตภั ณ ฑ์
สุดท้าย
เมื่อนาผงข้าวไรซ์เบอร์ร่ี ข้าวพองเคลือบ
สารละลายไรซ์เบอร์รส่ี ตู รปกติ สูตรเพื่อสุขภาพ และ
สูต รดัง้ เดิม มาสกัด และวิเ คราะห์ฤ ทธิต์ ้ า นอนุ มู ล
อิส ระ DPPH (% inhibition) ด้ ว ยวิธีด ัด แปลงจาก
Brand-Williams และคณะ (1995) ได้ผ ลดัง รูป ที่ 6
พบว่ า ฤทธิใ์ นการต้า นอนุ มูลอิส ระของผงข้าวไรซ์
เบอร์ร่ี 100 % ก่อนทีจ่ ะนามาแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์
ข้า วพองเคลือ บสารละลายไรซ์เ บอร์ร่ี นัน้ มีค่า %
inhibition สูงทีส่ ุด คือ 33.47±1.32 % ส่วนข้าวพอง
เคลือ บสารละลายไรซ์เ บอร์ ร่ีท ัง้ 3 สู ต ร มีค่ า %
inhibition แตกต่ า งกัน อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ
(p  0.05) ซึ่ง ผงข้า วไรซ์ เ บอร์ร่ีเ มื่อ น ามาใช้เ ป็ น
ส่วนผสมในการผลิตน้าเคลือบข้าวพองจะแบ่งเป็ น 2
ส่วน ส่วนแรกจะผ่านกระบวนการให้ความร้อน และ
ใช้เป็ นน้ าเคลือบลงบนผิวของผลิตภัณฑ์ หลัง จาก
นัน้ คลุกผงข้าวไรซ์เบอร์ร่สี ่วนที่สองลงบนข้าวพอง
เคลือบไรซ์เบอร์รท่ี เ่ี ปี ยกก่อนนาไปอบแห้ง ดังนัน้ ผง
ข้าวไรซ์เบอร์ร่จี งึ เป็ นส่วนประกอบหนึ่งที่ใช้ในการ
ผลิตข้าวพองเคลือบสารละลายไรซ์เบอร์ร่ี ฤทธิใน
์

การต้านอนุ มูลอิสระจึงน้ อยกว่าผงข้าวไรซ์เบอร์ร่ี
100 % อย่างไรก็ตาม ฤทธิใ์ นการต้านอนุ มูลอิสระ
ลดลงเนื่องมาจากความร้อน สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ Jimenez-Monreal และคณะ (2009) ทีร่ ายงาน
ว่าแครอท กะหล่าดอก ถัว่ และแตงกวาญีป่ ่ ุนทีผ่ ่าน
การประกอบอาหารด้วยการอบ ทาให้สญ
ู เสียความ
สามารถในการต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระสู ง ถึ ง 30-50
เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบฤทธิในการต้
านอนุ มูล
์
อิสระของผลิตภัณฑ์ขา้ วพองเคลือบไรซ์เบอร์รท่ี งั ้ 3
สูตร พบว่าข้าวพองเคลือบไรซ์เบอร์ร่สี ูตรดัง้ เดิมมี
% inhibition สู ง สุ ด คื อ 23.81±0.96 % รองลงมา
คือ สูตรเพื่อสุขภาพและสูตรปกติ มีคา่ % inhibition
เท่ากับ 21.09±0.84 และ 18.54±1.47 % ตามลาดับ
เนื่องจากข้าวพองเคลือบไรซ์เบอร์รส่ี ตู รดัง้ เดิมมีการ
ใช้ปริมาณผงข้าวไรซ์เบอร์ร่มี ากกว่าสูตรปกติและ
สูตรเพื่อสุขภาพ ทาให้เมื่อเคลือบลงบนข้าวพองเกิด
เป็ นผิวเคลือบทีห่ นาทาให้ขา้ วพองมีค่าความแข็งสูง
ที่สุ ด 38.75±1.04 kgforce (รู ป ที่ 1) และเมื่อ น าข้า ว
พองไรซ์เบอร์รส่ี ตู รดัง้ เดิมไปแช่นม และวัดค่าความ
แข็งทุก ๆ นาที เป็ นเวลา 4 นาที พบว่าค่าความแข็ง
ลดลงช้าทีส่ ุด เนื่องจากข้าวพองเคลือบดูดซับนมได้
น้อย (รูปที่ 1) และจากการสังเกตลักษณะของเมล็ด
ข้าวพองเคลือบไรซ์เบอร์ร่สี ูตรดัง้ เดิมมีผวิ เคลือบที่
หนา สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จารุพรรณ และคณะ
(2558) ที่ร ายงานว่ า การเติม ผงข้า วไรซ์เ บอร์ร่ีใ น
ปริม าณมากขึ้น ในผลิตภัณฑ์ขนมจีน อบแห้งผสม
ข้าวไรซ์เบอร์ร่ี ส่งผลต่ อความสามารถในการต้าน
อนุ มูลอิสระที่มากขึ้น สาหรับ ข้าวพองเคลือบไรซ์
เบอร์รส่ี ตู รเพื่อสุขภาพมีฤทธิในการต้
านอนุ มลู อิสระ
์
มากกว่าสูตรปกติ ทัง้ นี้เนื่องจากน้ าเคลือบสูตรปกติ
ใช้น้ า ร าข้า วไรซ์เ บอร์ร่ีผ สมกับ ผงข้า วไรซ์เ บอร์ร่ี
ส่วนน้ าเคลือบสูตรเพื่อสุขภาพใช้น้ าลูกหม่อนผสม
กับผงข้าวไรซ์เบอร์ร่ี โดยข้าวพองเคลือบไรซ์เบอร์ร่ี
สูต รเพื่อ สุ ข ภาพมีน้ า ลู ก หม่ อ นเป็ น ส่ ว นผสม ซึ่ง
น้ าลูกหม่อนมีแอนโทไซยานินและสารต้านอนุ มูล
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อิสระสูง (วราภรณ์ , 2554; ลือชัย , 2555) ซึ่งอาจมี
ปริ ม าณสู ง กว่ า น้ า ร าข้า วไรซ์ เ บอร์ ร่ี ท่ีใ ช้ ใ นการ
ทดลองนี้ เนื่องจากน้ าราข้าวไรซ์เบอร์ร่ที ่ใี ช้ในการ
ผลิตน้ าเคลือบสูตรปกติเป็ นราข้าวไรซ์เบอร์ร่ที ่ผี ่าน
การสกั ด น้ า มั น ออกแล้ ว สารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ
บางส่ว นสามารถละลายได้ในไขมัน (ปรีด าวรรณ
และวรนุ ช, 2556) จึงอาจสูญเสียไปในกระบวนการ
สกัดน้ ามันราข้าว ทาให้ขา้ วพองเคลือบไรซ์เบอร์ร่ี
สูตรปกติทใ่ี ช้น้ าราข้าวไรซ์เบอร์รม่ี ฤี ทธิในการต้
าน
์
อนุ มูลอิสระน้อยกว่าข้าวพองเคลือบไรซ์เบอร์ร่สี ูตร
เพื่อสุขภาพทีม่ นี ้าลูกหม่อนเป็ นส่วนผสม
ต า ร า ง ที่ 8 แ ส ด ง ค่ า คุ ณ ภ า พ ท า ง
กายภาพ เคมี และจุลนิ ทรีย์ของผลิตภัณฑ์ขา้ วพอง

เคลือ บสารละลายไรซ์ เ บอร์ร่ีสูต รปกติ สูต รเพื่อ
สุขภาพ และสูตรดัง้ เดิม ข้าวพองเคลือบสารละลาย

รูปที่ 6 ฤทธิต้์ านอนุมลู อิสระ DPPH (% inhibition)
ของผงข้าวไรซ์เบอร์ร่แี ละข้าวพองเคลือบ
สารละลายไรซ์ เ บอร์ ร่ีสู ต รต่ า ง ๆ [a-dตัว
อัก ษรก ากับ ต่ า งกัน ในแท่ ง ข้ อ มู ล แสดง
ความแตกต่างกัน (p  0.05)]

ตารางที่ 8 คุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลนิ ทรียข์ องข้าวพองเคลือบสารละลายไรซ์เบอร์รส่ี ตู รต่าง ๆ
คุณภาพ
สูตรปกติ
สูตรเพื่อสุขภาพ
สูตรดัง้ เดิม
คุณภาพทางกายภาพ
ค่าความแข็ง (hardness; kgforce)
30.86±0.75c
35.64±0.10b
39.72±0.14a
L*
39.58±0.02a
39.53±0.01b
33.77±0.01c
a*
6.98±0.01c
7.29±0.01b
8.90±0.02a
b*
9.88±0.01b
8.58±0.02c
11.78±0.02a
คุณภาพทางเคมี
ปริมาณน้าอิสระ (aw)
0.30±0.02b
0.30±0.01b
0.42±0.02a
ความชืน้ (ร้อยละ)
2.92±0.06b
2.68±0.05c
3.59±0.12a
โปรตีน (ร้อยละ)ns
7.29±1.03
6.90±0.67
8.43±0.71
ns
ไขมัน (ร้อยละ)
2.23±0.06
2.13±0.06
2.24±0.04
เส้นใย (ร้อยละ)
<1
<1
<1
b
c
เถ้า (ร้อยละ)
1.05±0.01
0.87±0.03
1.23±0.05a
คาร์โบไฮเดรต (ร้อยละ)
85.51±1.03ab
86.44±0.69a
83.51±0.56b
คุณภาพทางจุลนิ ทรีย์
จานวนจุลนิ ทรียท์ งั ้ หมด (CFU/g)
1.3 x 102
1.3 x 102
1.2 x 102
จานวนยีสต์และรา (CFU/g)
< 10
< 10
< 10
a-cค่าเฉลี่ยที่ม ต
ี วั อักษรกากับต่างกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงความแตกต่างกัน (p  0.05); nsไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญ (p  0.05)
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ไรซ์เบอร์ร่สี ูตรปกติและสูตรเพื่อสุขภาพมีค่าความ
แข็ง ต่ า กว่ า สูต รดัง้ เดิม อย่ า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติ
(p  0.05) ส าหรับ ค่ า สีพ บว่ า ข้า วพองเคลือ บสาร
ละลายไรซ์เบอร์รส่ี ตู รปกติและสูตรเพื่อสุขภาพมีค่า
ความสว่าง (L*) มากกว่า ส่วนค่าสีแดง (a*) และสี
เหลือง (b*) น้อยกว่าข้าวพองเคลือบสารละลายไรซ์
เบอร์ร่สี ูตรดัง้ เดิมอย่างมีนัยสาคัญ (p  0.05) โดย
ผลิตภัณฑ์ขา้ วพองเคลือบไรซ์เบอร์รท่ี งั ้ 3 สูตร มีค่า
สีอยู่ในโทนสีม่วง สาหรับค่าคุณภาพทางเคมีพบว่า
ข้าวพองเคลือบสารละลายไรซ์เบอร์ร่สี ูตรดัง้ เดิมมี
ปริมาณน้ าอิสระและความชืน้ มากกว่าสูตรปกติและ
สูตรเพื่อสุขภาพ (p  0.05) ส่วนปริมาณโปรตีนและ
ไขมันของข้าวพองเคลือบสารละลายไรซ์เบอร์รท่ี ุก
สูตรนัน้ ไม่แตกต่างกัน (p  0.05) และมีปริมาณเส้น
ใยน้อยกว่าร้อยละ 1 ข้าวพองเคลือบไรซ์เบอร์รส่ี ตู ร
ดัง้ เดิมมีปริมาณเถ้ามากทีส่ ดุ คือ ร้อยละ 1.23±0.05
ส่วนปริมาณคาร์โบไฮเดรตของข้าวพองเคลือบไรซ์
เบอร์ร่ที งั ้ 3 สูตร อยู่ในช่วงร้อยละ 83.51±0.56 ถึง
86.44±0.69 และจากการวิเคราะห์ค่าคุณภาพทาง
จุลนิ ทรีย์พบว่าข้าวพองเคลือบไรซ์เบอร์ร่ที ุกสูตรมี
จ านวนจุ ลิน ทรีย์ท งั ้ หมดน้ อ ยกว่ า 1 x 103 CFU/g
และมี ยี ส ต์ แ ละรา < 10 CFU/g มี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานผลิต ภัณฑ์ชุ ม ชน ข้า วพอง (มผช.743)
(สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2559)

เคลือบทีเ่ หมาะสม คือ 70 องศาเซลเซียส 3 ชัวโมง
่
ทาให้ผลิตภัณฑ์มคี วามชื้นต่ ากว่า 3 %wb สาหรับ
การพัฒ นาน้ า เคลือ บไรซ์เ บอร์ร่ีสูต รเพื่อ สุข ภาพ
ส่วนผสมของน้ าเคลือบที่เหมาะสม ประกอบด้ว ย
น้าลูกหม่อน ผงข้าวไรซ์เบอร์ร่ี มอลติทอลผง มอลติ
ทอลไซรัป น้ า ผึ้ง น้ า มัน มะพร้าว และอิ นู ลิน ข้าว
พองเคลือบสารละลายไรซ์เบอร์รส่ี ูตรเพื่อสุขภาพมี
ฤทธิในการต้
านอนุ มูลอิสระมากกว่าสูตรปกติ เป็ น
์
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเนื่องจากลดปริมาณน้ าตาล
เพราะไม่ใช้ครีมเทียมข้นหวานเป็ นส่วนผสม และ
เสริมใยอาหารจากอินูลิน ดังนัน้ ผลงานวิจยั นี้จงึ มี
ความเป็ นไปได้ทจ่ี ะนาราข้าวไรซ์เบอร์รแ่ี ละผงข้าว
ไรซ์ เ บอร์ ร่ี ท่ี เ ป็ น by product มาพั ฒ นาเป็ นน้ า
เคลือบเพื่อใช้เพิม่ มูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ขา้ วพอง
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