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บทคัดย่ อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าซาวข้าวไรซ์เบอรี่ ผงชงพร้อมดื่มนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารก่อโฟมในการ
ทาแห้งแบบโฟมแมทต่อคุณภาพทางกายภาพ เคมี และปริ มาณของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ สารก่อโฟม จานวน 2 ชนิ ด
ได้แก่ Egg albumin (EA) และ Methocel (MC) ในปริ มาณร้อยละ 2.5, 3.0 และ 3.5 นอกจากนี้ ยงั มีการใช้สารผสมEgg
albumin และ Methocel (EA:MC) ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 โดยน้ าหนัก ปริ มาณร้อยละ 2.5, 3.0 และ 3.5 จากผลการทดลอง
พบว่ามีเพียงสารก่อเกิดโฟม EA เพียงชนิดเดียวที่ทาให้น้ าซาวข้าวไรซ์เบอรี่ เกิดโฟมที่คงตัว และมี ความสามารถในการ
คืนตัว ดีกว่าสารก่อโฟมอื่นๆ นอกจากนี้ ยงั พบว่าสารก่อเกิดโฟม EA ที่ปริ มาณร้อยละ 2.5 มีปริ มาณแอนโทไซยานิ น
สารประกอบฟี นอล และสารต้านอนุมูลอิสระ DPPH+ และ ABTS+ ค่อนข้างสู งกว่าสารก่อโฟมอื่นๆ (p<0.05) เท่ากับ
4.88±2.29 mg/L, 4.66±0.03 mg Gallic eq./100g, 9.24±0.31 mg Trolox eq./g, 1.20±0.01 mg Trolox eq./g ตามลาดับ ซึ่ ง
จากผลการทดลองสรุ ปได้วา่ สารก่อโฟม Egg albumin (EA) ที่ปริ มาณร้อยละ 2.5 น่าจะเป็ นปริ มาณสัดส่ วนของสารก่อ
โฟมที่แนะนาในการผลิตน้ าซาวข้าวไรซ์เบอรี่ ผงชงพร้อมดื่มสาเร็ จรู ปด้วยวิธีโฟมแมท เพื่อให้ได้ปริ มาณสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพสูงกว่าสิ่ งทดลองอื่นๆ
ABSTRACT
Product development of the instant riceberry water beverage powder produced by foam mat dryting method
was aimed to study an effect of foaming agents on physical, chemical and bioactive compounds by using 2 foaming
reagents of egg albumin (EA) and methocel (MC) at 2.5, 3.0 and 3.5% as well as the mixed egg albumin with
methocel (EA: MC) at the ratio of 1:1 (by weight). The results showed that 2.5% EA as a foaming agent showed
better stability and dissolution properties than others. Also, 2.5% EA showed higher results in anthocyanin, phenolic
compounds, and antioxidants by DPPH+ and ABTS+ of 4.88±2.29 mg/L, 4.66±0.03 mg Gallic eq./100g, 9.24±0.31
mg Trolox eq./g, 1.20±0.01 mg Trolox eq./g. According to the results of this study, it was recommended that using
2.5% EA as a foaming reagent may suitable for getting higher bioactive compound in the instant riceberry powder
drink.
คาสาคัญ: น้ าซาวข้าว การทาแห้งแบบโฟมแมท สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
Keywords: Rice water, Foam-mat drying method, Bioactive compounds
* นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
** อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
*** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

673

BMP13-2
บทนา
ในอุตสาหกรรมแปรรู ปข้าวพร้อมบริ โภคเป็ นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้ ข้าว (Rice) เป็ นวัตถุดิบหลัก โดยจะมี
ของเหลื อ (Waste) คื อ น้ าจากการล้างข้าวที่ เรี ยกว่า “น้ าซาวข้าว” โดยน้ าซาวข้าวที่ ได้จากกระบวนการแปรรู ปนั้น
ประกอบด้วยน้ าซาว และสารอาหาร คิดเป็ นร้ อยละ 25 ของสารอาหารในข้าวที่ ใช้ในการผลิตข้าวพร้อมบริ โภค ซึ่ ง
กระบวนการหุงข้าวของคนไทยมักจะทาการล้างโดยประมาณ 2 รอบต่อการหุ งข้าว 1 ครั้ง โดยใช้น้ าปริ มาณ 2 เท่าของ
น้ าหนักข้าว แต่ก็ข้ ึนอยูช่ นิดและสายพันธุ์ขา้ วนั้นๆ ซึ่งใช้น้ าไม่เท่ากัน (งามชื่น, 2547) แต่ในปั จจุบนั ประชาชนให้ความ
สนใจในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีคุณประโยชน์เพื่อสุ ขภาพอื่นๆ
อาทิเช่น ข้าวไรซ์เบอรี่ ที่มีประสิ ทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระได้ดี และสามารถปลูกได้ตลอดปี ในข้าวไรซ์เบอรี่ มีสาร
ต้านอนุ มูลอิสระสู ง ได้แก่ เบต้าแคโรทีน แกมมาโอไรซานอล วิตามินอี แทนนิ น สังกะสี โฟเลตสู ง มีดชั นี น้ าตาลต่าปานกลาง มีสารอาหารที่สาคัญอย่างโอเมก้า 3 และกรดไขมันจาเป็ น มีเส้นใยสู ง (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ขา้ ว, 2559) และเมื่อ
พิจารณาจากน้ าซาวข้าวไรซ์เบอรี่ พบว่า ในน้ าซาวข้าวไรซ์เบอรี่ มีรงควัตถุที่ละลายมากับน้ าซาวมีลกั ษณะเป็ นสี ม่วงคือ
สารจาพวกแอนโทไซยานิ น ที่ มีฤทธิ์ ในการต้านอนุมูลอิสระ ดังนั้นการนาของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมมาพัฒนาต่อ
ยอดให้เกิดเป็ นผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งที่ตอบโจทย์ประชาชนที่กาลังสนใจและให้ความสาคัญกับสารที่มาจากธรรมชาติ
ที่ให้คุณประโยชน์แก่ร่างกาย และยังเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั อุตสาหกรรมแปรรู ปข้าวพร้อมบริ โภคได้ ซึ่ งการทาแห้ง
แบบโฟมแมทเป็ นกระบวนการทาแห้งที่ ลงทุ นน้อยและมี ประสิ ทธิ ภาพเพี ยงพอต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ
อุ ต สาหกรรมขนาดเล็ ก (SME) แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามแอนโทไซยานิ น เป็ นรงควัต ถุ ที่ มี ก ารเสื่ อ มสลายได้ง่ า ยจาก
สภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น ค่าความเป็ นกรดด่าง แสง และความร้อน เป็ นต้น ซึ่งเป็ นปั จจัยเหล่านี้เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
ทาแห้งของผลิตภัณฑ์ (ปวีณา และคณะ, 2558)
ดังนั้นในงานวิจัยครั้ งนี้ จึงมุ่งที่ จะศึ กษาชนิ ดและปริ มาณของสารก่ อโฟมต่อคุณภาพทางกายภาพ เคมี และ
ปริ มาณของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ าซาวข้าวไรซ์เบอรี่ ผงชงพร้อมดื่มโดยการทาแห้งแบบโฟม-แมท
วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
เพื่อศึกษาชนิ ดและปริ มาณของสารก่อโฟมที่เหมาะสมต่อคุณภาพทางกายภาพ เคมีและปริ มาณของสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ าซาวข้าวไรซ์เบอรี่ ผงชงพร้อมดื่มโดยการทาแห้งแบบโฟม-แมท
วิธีการดาเนินการวิจยั
1. การเตรียมนา้ แช่ และซาวข้ าวไรซ์ เบอรี่
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ คือ ข้าวไรซ์เบอรี่ ที่ซ้ื อจากกลุ่มเกษตรกรซึ่ งปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ เชิ ง
การค้าจาก อาเภอหนองเสื อ จังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการเตรี ยมน้ าแช่และซาวข้าวไรซ์เบอรี่ ดังนี้ คัด
และแยกเอาส่วนที่มีลกั ษณะเมล็ดแตกและหัก รวมถึงเมล็ดที่มีสีขาวออก จากนั้นทาการแช่ขา้ วด้วยน้ าสะอาด อัตราส่ วน
1 : 2 แช่เป็ นระยะเวลานาน 2 ชัว่ โมง จากนั้นทาการซาว และเทน้ าที่ผ่านการแช่และซาวใส่ กรวยกรอง และทาการพาส
เจอไรซ์ ที่อุณหภูมิ 62.5 – 63.5 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที
2. ศึกษาการเลือกชนิดและปริมาณของสารก่ อโฟมทีเ่ หมาะสมการทาแห้ งแบบโฟมแมทนา้ ซาวข้ าวไรซ์ เบอรี่
การเลื อกสารก่อโฟมที่ เหมาะสม โดยการใช้สารก่อโฟม 2 ประเภท ได้แก่ Egg albumin (EA) และ
Methocel (MC) ในปริ มาณร้อยละ 2.5, 3.0 และ 3.5 นอกจากนี้ ยงั มีการใช้สารผสมEgg albumin และ Methocel
(EA:MC) ในอัตราส่ วน 1 ต่อ 1 โดยน้ าหนัก ปริ มาณร้อยละ 2.5, 3.0 และ 3.5 (ดัดแปลงจาก Auisakchaiyoung และ
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Rojanakorn, 2015) จากนั้นตีให้เกิดโฟมด้วยเครื่ องผสมอาหาร KitchenAid หัวตีตะกร้อ ด้วยความเร็ ว ระดับ 5 เป็ นเวลา
15 นาที วิเคราะห์ค่าโอเวอร์ รัน (Kirk et al., 1991) ความหนาแน่นของโฟม (อรทัย, 2547) การเสี ยรู ปของโฟม (กฤต,
2548) ค่าการละลาย (AL-Kahtani et al., 1699) และร้อยละผลผลิต (%yield) จากนั้นนาโฟมแมทที่ได้เกลี่ยบนถาด และ
เข้าตูอ้ บลมร้อน (ยีห่ อ้ FnB Machinery&Solutions, รุ่ น HB-24A) ที่อุณหภูมิ 65±2 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 90 นาที จน
ได้ความชื้นสุ ดท้ายร้อยละ 8±1 นาออกจากตูอ้ บและนาไปบดละเอียดด้วยเครื่ องปั่ นแห้ง (ยี่ห้อ Philips, รุ่ น HR2118 )
และร่ อนผ่านตะแกรงมาตรฐาน (80 mesh) บรรจุลงในถุงซิป (ขนาด 10×12 เซนติเมตร) (เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 27 องศา
เซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ ร้อยละ 60 )
3. ศึกษาชนิดและปริมาณของสารก่ อโฟมต่ อคุณลักษณะทางกายภาพ เคมีและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของ
นา้ ซาวข้ าวไรซ์ เบอรี่ผงทีท่ าแห้ งด้ วยวิธีโฟมแมท
นาผงน้ าซาวข้าวไรซ์เบอรี่ ที่ทาแห้งด้วยวิธีโฟมแมทในข้อ 2 มาวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ ได้แก่ วัดค่า
สี ของข้าวสารไรซ์เบอรี่ โดยใช้เครื่ อง Minolta Chroma meter รุ่ น CX2428 แสดงผลเป็ นค่า L* a* b* (L*= 93.55, a*=1.06, b*= 1.43 ) คุณภาพทางเคมี ได้แก่ ปริ มาณความชื้ น (moisture content) โดยวิธีของ AOAC (2000) ค่า Water
Activity (AW) ด้วยเครื่ อง AquaLab 4TE รุ่ น S40002573 ปริ มาณกรดด่าง โดยใช้เครื่ อง pH meter (ยี่ห้อ Sperscientific
รุ่ น Benchtopmeter860031) และการวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ได้แก่ สารประกอบฟี นอล ดัดแปลงตามวิธีของ
Iqbal et al. (2005) ปริ มาณสารต้านอนุมูอิสระ (2,2 diphenyl-1-picryhydrazyl scavenging activity : DPPH- ) ดัดแปลง
ตามวิธีของ Iqbal et al. (2005) โดยใช้ Trolox เป็ นสารมาตรฐาน ปริ มาณสารต้านอนุ มู อิสระ (2,2’-azinobis(3ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)) diammonium salt (ABTS+ Assay) ดัดแปลงจากวิธีของ Choi et al. (2007)
ปริ มาณแอนโทไซยานิน ด้วยวิธี pH differential ดัดแปลงตามวิธีของ Wrolstad et al. (2005) ตามลาดับ
4. การวิเคราะห์ คุณสมบัตทิ างกายภาพของโฟมแมท
4.1 การวิเคราะห์ค่าโอเวอร์รัน (Overrun)
นาส่วนที่เป็ นของเหลวตวงเพื่อหาปริ มาตร และจากนั้นทาการตีโฟมแล้วจึงนาโฟมตวงหาปริ มาตร
อีกครั้งและจดบันทึก คานวณได้จากสูตร (Kirk และ Sawyer, 1991)
**Overrun (ร้อยละ) = (น.น.ต่อหน่วยปริ มาตรของส่วนผสม-น.น.ต่อหน่วยปริ มาตรของโฟม) × 100
น.น.ต่อหน่วยปริ มาตรของโฟม
4.2 การวิเคราะห์ค่าความหนาแน่น (Density)
นาโฟมบรรจุลงในถ้วยพลาสติกที่ชง่ั น้ าหนักแล้วให้เต็มและปราศจากโพรงอากาศภายในถ้วย เกลี่ย
โฟมที่ ลน้ บริ เวณปากถ้วยด้วยพายยาง เช็ดบริ เวณรอบนอกถ้วยไม่ให้มีเศษโฟมเหลืออยูจ่ ากนั้นชัง่ น้ าหนัก คานวณได้
จากสูตร (อรทัย, 2547)
**ความหนาแน่นของโฟม (กรัม/มิลลิลิตร) = น้ าหนักโฟม / ปริ มาตรถ้วย
4.3 การวิเคราะห์ความคงตัวของโฟม (Stability)
การวิเคราะห์ความคงตัวของโฟม (กฤต, 2548) ความคงตัวของโฟมวัดจากปริ มาตรของเหลวแยกตัว
ออกจากโฟม โดยถ้าปริ มาตรของเหลวที่แยกออกจากโฟมมีค่ามากแสดงว่าโฟมมีความคงตัวน้อย (Karim et al., 1999)
ปริ มาตรของเหลวที่แยกออกจากโฟม หาได้โดยนาโฟมใส่ลงในกรวยกรองซึ่งวางอยูบ่ นกระบอกตวงขนาด 20 มิลลิลิตร
บันทึกปริ มาตรของเหลวที่แยกตัวออกจากโฟมเมื่อเวลาผ่านไป 2 ชัว่ โมง
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4.4 การวิเคราะห์ค่าการละลาย (Dissolution)
การวิเคราะห์ค่าการละลาย (AL-Kahtani et al., 1699) ชัง่ ผงแห้งให้ได้น้ าหนักที่แน่นอน 5 กรัม
ละลายในน้ ากลัน่ (อุณหภูมิห้อง) ปริ มาณ 125 มิลลิลิตร ลงในบีกเกอร์ ขนาด 500 มิลลิลิตร กวนของผสมทั้งหมดด้วย
magnetic stirrer ที่ความเร็ วระดับ 5 จับเวลา ที่ใช้ในการละลายของผงจนสมบูรณ์
4.5 ร้อยละผลผลิต (% Yield)
การคานวณร้อยละของผลผลิต คานวณได้จากสูตร
**ร้อยละผลผลิต (%Yield) = น้ าหนักของผงที่อบได้ (กรัม) × 100
น้ าหนักของโฟม (กรัม)
4.6 ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH)
นาผงน้ าซาวข้าวไรซ์เบอรี่ 3 กรัม มาผสมน้ าสะอาด 125 มิลลิลิตร เป็ นเนื้ อเดียวกัน จากนั้นนาน้ าที่
ผ่านการผสมผงน้ าซาวข้าวไรซ์เบอรี่ แล้ว มาวัดด้วยเครื่ องพีเอชมิเตอร์ ยีห่ อ้ Sperscientific รุ่ น Benchtopmeter860031
4.7 ค่าปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ท้ งั หมด (Total solids: TS)
นาผงน้ าซาวข้าวไรซ์เบอรี่ 3 กรัม มาผสมน้ าสะอาด 125 มิลลิลิตร เป็ นเนื้ อเดียวกัน จากนั้นนาน้ าที่
ผ่านการผสมผงน้ าซาวข้าวไรซ์เบอรี่ แล้ว มาวัดด้วยเครื่ องรี เฟกโตมิเตอร์ (Refractometer) ยีห่ อ้ Portable รุ่ น FG103/113
4.8 ปริ มาณความชื้น (Moisture content) (AOAC, 2000)
อบภาชนะสาหรับหาความชื้นในตูอ้ บไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซี ยส นาน 2-3 ชัว่ โมง นาออก
จากตูอ้ บใส่ ไว้ในโถดูดความชื้นหลังจากนั้นชัง่ น้ าหนัก และทาเช่นเดียวกับข้างต้นซ้ าจนได้ผลของน้ าหนักทั้ง 2 ครั้ง
ติดต่อกันไม่เกิน 1-3 มิลลิกรัม ต่อมาทาการชัง่ ตัวอย่างให้ได้น้ าหนักที่แน่นนอนอย่างละเอียดประมาณ 1-2 กรัม ใส่ ใน
ภาชนะหาความชื้นที่ทราบน้ าหนักแน่นนอนแล้ว นาไปเข้าตูอ้ บไฟฟ้ าที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซี ยส นาน 5-6 ชัว่ โมง
นาออกจากตูอ้ บไฟฟ้าใส่โถดูดความชื้นหลังจากนั้นชัง่ น้ าหนัก และอบซ้ าอีก 30 นาที และทาแบบเดิมจนได้ผลต่างของ
น้ าหนักทั้ง 2 ครั้งติดต่อกันไม่เกิน 1-3 มิลลิกรัม
คานวณหาปริ มาณความชื้นจากสูตร
ปริ มาณความชื้น (ร้อยละ) = น้ าหนักตัวอย่างก่อนอบ-น้ าหนักหลังอบ × 100
น้ าหนักตัวอย่างก่อนอบ
5. การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
การทดลองทั้งหมดทา 3 ซ้ า รายงานผลเป็ นค่าเฉลี่ย (Mean) ออกแบบการทดลองด้วยแผนการทดลองแบบ
3×3 Factorial in Completely Randomized Design (CRD) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ (SPSS 16)
Analysis of Variance (ANOVA) ที่ความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
ผลการวิจยั และอภิปรายผล
ผลของการศึ กษาชนิ ดและปริ มาณสารก่อโฟมในการผลิตผงน้ าซาวข้าวไรซ์เบอรี่ โดยการใช้สารก่อโฟม 2
ประเภท ได้แก่ Egg albumin (EA) และ Methocel (MC) ในปริ มาณร้อยละ 2.5, 3.0 และ 3.5 นอกจากนี้ ยงั มีการใช้สาร
ผสมEgg albumin และ Methocel (EA:MC) ในอัตราส่ วน 1 ต่อ 1 โดยน้ าหนัก ปริ มาณร้อยละ 2.5, 3.0 และ 3.5
(ดัดแปลงจาก Auisakchaiyoung et al., 2015)
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จากการตรวจสอบคุณภาพของผงน้ าซาวข้าวไรซ์เบอรี่ โดยวิธีการอบแห้งแบบโฟมแมท (ตารางที่ 1) พบว่า EA
มีความสามารถในการละลายที่ เร็ วกว่า MC และ EA:MC อาจเนื่ องมาจาก MC มี สายโพลิเมอร์ ของเซลลูโลสเป็ น
องค์ประกอบหลัก มีคุณสมบัติที่สามารถกระจายตัวได้ดีในความร้อน เมื่อละลายโดยใช้ความร้อนจึงทาให้ MC ละลาย
ได้เร็ ว เพราะฉะนั้น MC จึงมีคุณสมบัติที่ละลายน้ าที่อุณหภูมิห้องได้ไม่ดี แต่สามารถกระจายตัวและละลายได้ดีในน้ า
ร้อน จึงสามารถละลายได้เร็ วกว่า และ MC สามารถทาหน้าที่เป็ นสารลดแรงตึงผิวซึ่ งเป็ นคุณสมบัติที่ดี ช่วยให้โฟมมี
ความคงตัวมากขึ้น เมื่อนาไปอบแห้ง MC จะช่วยพยุงโครงสร้างของโฟมไว้ไม่ให้ฟองอากาศเกิดการยุบตัวลง (อรทัย,
2547) โฟมที่ อบแห้งแล้วจึงมีโครงสร้างเป็ นรู พรุ น ซึ่ งน้ าสามารถซึ มผ่านเข้าไปในรู พรุ นได้จึงสามารถละลายได้อย่าง
รวดเร็ ว
ตารางที่ 1 คุณสมบัติทางกายภาพของผงน้ าซาวข้าวไรซ์เบอรี่ ที่ใช้สารก่อโฟมชนิดต่างๆ
Overrun
Density
Stability
Dissolution
Types of foaming agents
(%)
(g/mL)
(mL/min)
(min)
g
f
f
2.5
10.0±5.0
8.4±0.1
8.8±0.4
2.94±0.30 h
Egg albumin
3
110.0±10.0 f
8.9±0.2 f
12.4±0.4 c 4.24±0.18 g
(EA)
3.5
209.2±8.8 d
6.4±0.1 g
10.5±0.3 d 5.88±0.32 f
2.5
270.0±10.1 c
29.2±0.1 d 10.8±0.6 d 42.36±0.17 c
Methocel (MC)
3
275.0±2.5 c
31.5±0.1 c 10.6±0.6 d 41.43±0.78 b
3.5
310.8±11.3 b
26.4±0.3 e
9.7±0.2 e 43.39±0.77 a
2.5
388.3±10.4 a
24.7±0.6 e 10.7±0.8 d 13.31±0.21 e
EA : MC
3
173.3±20.8 e
45.5±3.1 a 14.9±0.2 a 19.56±0.38 d
(1:1)
3.5
277.8±11.5 c
33.8±0.5 b 13.9±0.3 b 18.82±0.51 d
หมายเหตุ : a-h Mean with in the column with different superscript letters differ significant (p<0.05)

% Yield
7.03±0.20 bc
4.54±0.36 g
9.79±0.33 a
6.52±0.22 de
6.71±0.26 cd
7.48±0.32 b
6.23±0.22 def
5.81±0.31 f
6.15±0.20 ef

จากการศึกษาค่าร้อยละการขึ้นฟู (Overrun) พบว่า การขึ้นฟู ของ EA, EA:MC และ MC ปริ มาณร้อยละ 2.5,
3.0 และ 3.5 มีค่าร้อยละการขึ้นฟูอยู่ในช่วง 10.0 ถึง 388.3 (ตารางที่ 1) เห็นได้วา่ EA:MC ในทุกร้อยละการขึ้นฟูอยู่
ในช่วงร้อยละ 173.3 ถึง 388.3 และมีค่าร้อยละการขึ้นฟูสูงสุด เนื่องจาก EA:MC มีการผสมผสานระหว่าง EA ที่ช่วยใน
การขึ้นฟู ส่ วนของ MC มีคุณสมบัติในการยึดเกาะ และช่วยให้อิมลั ชัน่ คงตัว และ MC เป็ นกัม (Gum) มีคุณสมบัติเป็ น
เจล (Gel) สามารถทาหน้าที่เป็ นตัวลดแรงตึงผิว และเกิ ดสภาพฟิ ล์มในอาหารได้ ทาให้มีคุณสมบัติที่ดีในการเป็ นสาร
ช่วยให้เกิดโฟมและความคงตัวในอาหารที่ตอ้ งการทาแห้งแบบโฟมแมท (Paras et al., 2010) ด้วยคุณสมบัติที่กล่าวมา
ข้างต้นทาให้ผลผลิตของสารก่อโฟม MC มีค่าร้อยละของผลผลิตสูงที่สุด (ตารางที่ 1)
ค่าความหนาแน่น (Density) ของโฟม EA, EA:MC และ MC ในปริ มาณร้อยละ 2.5, 3.0 และ 3.5 มีค่าอยู่
ในช่วง 8.4 ถึง 45.5 กรัมต่อมิลลิลิตร โฟมที่ได้จาก EA:MC ฟองอากาศที่ได้จะไม่ยบุ ตัวทาให้ความหนาของโฟมมีค่าสู ง
ค่าการขึ้นฟูของโฟมที่สูงแสดงถึงความสามารถในการกักเก็บอากาศในโฟมมากขึ้นส่งผลให้ค่าความหนาแน่นของโฟม
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยงั พบว่าค่าความหนาแน่น ปริ มาณการแยกตัวของของเหลว (Stability) มีความสัมพันธ์กนั โดยโฟมที่
มีความหนาแน่ นน้อย มี ปริ มาณการแยกตัวของของเหลวต่ า ซึ่ งแสดงว่าโฟมนั้นมี ความคงตัวสู งและมี ค่าการขึ้ นฟู
(Overrun) สู ง เนื่ องจากโฟมที่มีค่าความหนาแน่นต่านั้นหมายถึงฟิ ล์มของโฟมมีความสามารถในการอุม้ อากาศไว้ใน
ฟิ ล์มได้มาก (Karim และ Wai, 1999) ตามตารางที่ 1
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ค่าความเป็ นกรดด่างอยูใ่ นช่วง 6.24 ถึง 6.85 (ตารางที่ 2) ซึ่งสามารถอธิ บายผลได้วา่ เมื่อนาผงน้ าซาวข้าวไรซ์
เบอรี่ มาละลายน้ าและวัดค่าความเป็ นกรดด่างจะอยูใ่ นช่วงเดียวกันกับน้ าเปล่า (pH 6.4-7.4) เนื่ องจากผงน้ าซาวข้าวไรซ์
เบอรี่ ไม่มีสารที่มีความเป็ นกรดเติมลงไปเลย เช่นเดียวกันกับค่าปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ท้ งั หมด (Total solids: TS)
ของโฟม EA, EA:MC และ MC ปริ มาณร้อยละ 2.5, 3.0 และ 3.5 มีค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p≤0.05) (ตารางที่ 2) โดยมี ค่ า ปริ ม าณของแข็ง ที่ ละลายได้ท้ ังหมดอยู่ใ นช่ ว ง 2.9 ถึ ง 3.5 ๐Brix ปริ มาณความชื้ น
(Moisture content) และค่าปริ มาณน้ าอิสระในอาหาร (Water activity: Aw) ของน้ าซาวข้าวไรซ์เบอรี่ ผงเปรี ยบเทียบผล
ระหว่าง EA, MC และ EA:MC ที่เติมในปริ มาณร้อยละ 2.5, 3.0 และ 3.5 จะเห็นว่า MC มีค่าปริ มาณความชื้นมากกว่า
EA เนื่ องมาจากในขั้นตอนการตีโฟมของ MC โฟมที่ได้มีลกั ษณะเป็ นฟองละเอียดและรู พรุ นจานวนมาก เมื่อนาออก
จากเตาอบสู่บรรยายกาศภายนอกที่มีความชื้นสูง ส่งผลให้อากาศแทรกเข้าไปในโมเลกุลของน้ าซาวข้าวไรซ์เบอรี่ ผง จึง
ทาให้ผงที่ทาจากสารก่อให้เกิดโฟม MC เกิดการดูดความชื้นกลับรวมถึงปริ มาณน้ าอิสระในอาหาร (อริ สราและคณะ,
2554)
ตารางที่ 2 คุณสมบัติทางกายภาพ เคมีของสารก่อโฟมในผงน้ าซาวข้าวไรซ์เบอรี่
pH
TS
Moisture content
Types of foaming agents
๐
( Brix)
(% d.b.)
b
bc
2.5
6.61±0.11
3.1±0.1
4.36±0.02 f
Egg albumin (EA)
3
6.85±0.14 a
3.2±0.1 b
4.60±0.15 e
3.5
6.71±0.07 ab
3.5±0.1 a
3.31±0.22 g
2.5
6.32±0.09 c
3.5±0.1 a
6.43±0.02 d
Methocel (MC)
3
6.74±0.10 ab
3.1±0.1 b
6.64±0.11 c
3.5
6.77±0.06 ab
2.9±0.1 c
6.49±0.05 cd
2.5
6.70±0.19 ab
2.9±0.2 c
8.29±0.04 b
EA : MC
c
c
3
6.24±0.12
2.9±0.2
8.25.0.16 b
(1:1)
3.5
6.84±0.09 a
3.1±0.1 bc
8.51±0.07 a
หมายเหตุ : a-f Mean with in the column with different superscript letters differ significant (p<0.05)

Aw
0.31±0.01 e
0.29±0.00 f
0.26±0.01 g
0.60±0.01 a
0.61±0.01 a
0.51±0.01 b
0.47±0.01 c
0.43±0.01 d
0.44±0.01 d

ผงน้ าซาวข้าวไรซ์เบอรี่ ที่ได้จากการผลิตโดยวิธีการอบแห้งแบบโฟม-แมท นามาวัดค่าสี พบว่า มีค่าความสว่าง
(L*) EA MC และ EA:MC มีค่า 38.91-43.02, 48.03-53.98 และ 36.55-50.11 ตามลาดับ มีค่าสี เขียว (+a*) จนถึงสี แดง
(-a*) EA MC และ EA:MC มีค่า 10.59-12.17, 11.62-12.18 และ 11.55-12.81 ตามลาดับ มีค่าสี น้ าเงิน (+b*) จนถึงสี
เหลือง (-b*) EA MC และ EA:MC มีค่า 14.18-15.67, 6.61-7.13 และ 8.81-18.04 ตามลาดับ (ตารางที่ 3) ดังนั้น จากการ
วัดค่าสี L* a* และ b* ของผงน้ าซาวข้าวไรซ์เบอรี่ พบว่าสารก่อโฟม EA:MC ที่ปริ มาณร้อยละ 2.5 มีลกั ษณะเป็ นสี ม่วง
เข้ม รองลงมาคือ สารก่อโฟม EA ที่ปริ มาณร้อยละ 2.5 ซึ่ งมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05) ค่าสี ของ
ผงน้ าซาวข้าวไรซ์เบอรี่ ที่ละลายน้ าแล้วพบว่า สารก่อโฟม MC มีค่า L* ที่มีลกั ษณะเป็ นสี เข้มมากกว่าสารก่อให้เกิดโฟม
ชนิดอื่น ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05) ค่า a* ซึ่ งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ (p≥0.05)
เนื่องมาจากน้ าซาวข้าวไรซ์เบอรี่ มีลกั ษณะเป็ นสี ม่วงออกแดงทาให้เมื่อละลายแล้วค่า a* จึงมีค่าที่นอ้ ย เช่นเดียวกันกับค่า
b* ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
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ตารางที่ 3 ผลของสารก่อโฟมต่อค่าสี ของผงน้ าซาวข้าวไรซ์เบอรี่
Colour of powder
Colour of dissolved powder
Types of
Foaming agents
L*
a*
b*
L*
a*
b*
2.5 38.91±0.34h 12.17±1.15ab 14.18±1.50c 4.93±0.57ab 4.06±3.83 a 2.32±3.07a
Egg
albumin
3 40.27±0.40g 11.99±0.25ab 15.67±0.64b 4.50±0.34ab 2.10±0.72 a 2.92±1.57a
(EA)
3.5 43.02±0.02f 10.59±0.28c 14.82±0.24bc 5.19±0.81ab 6.22±2.28 a -0.81±1.65ab
2.5 48.03±0.19d 11.62±0.45b 6.61±0.47f 4.68±1.76ab 5.49±2.77 a -1.11±1.83ab
Methocel
3 51.91±0.05b 12.18±0.16ab 7.13±0.23f 3.36±0.96b 5.50±2.76 a -1.19±3.66ab
(MC)
3.5 53.98±0.37a 11.71±0.46b 7.24±0.13f 2.98±0.57a 3.21±2.94 a -4.61±4.53b
2.5 36.55±0.12i 12.81±0.58a 18.04±0.29a 3.92±0.75ab 2.73±3.44 a -0.57±1.62ab
EA : MC
3 47.01±0.17e 11.44±0.30bc 11.50±0.79d 4.19±0.36ab 4.68±2.36 a -3.85±3.37b
(1:1)
3.5 50.11±0.02c 11.46±0.53bc 8.81±0.11e 4.55±1.34ab 3.87±2.59 a -1.91±3.14ab
หมายเหตุ : a-i Mean with in the column with different superscript letters differ significant (p<0.05)
สาหรับปริ มาณแอนโทไซยานินพบว่าเมื่อใช้สารเกิดโฟม EA, EA:MC และ MC ปริ มาณร้อยละ 2.5, 3.0 และ
3.5 ปริ มาณแอนโทไซยานินมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 4) แต่เมื่อพิจารณาที่ชนิ ดและ
ปริ มาณของสารก่อโฟม พบว่า สารก่อให้เกิ ดโฟมชนิ ด EA:MC และ EA ปริ มาณร้อยละ 3 และ 2.5 สามารถเก็บกัก
ปริ มาณแอนโทไซยานินได้มากกว่า เนื่องจากผลการจางเจือ (dilution effect) ซึ่งสอดคล้องกับ Souza et.al. (2014)
ตารางที่ 4 ผลของชนิดและปริ มาณสารก่อโฟมต่อปริ มาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในผงน้ าซาวข้าวไรซ์เบอรี่
Anthocyanin
Total phenolic
Antioxidant content (mg Trolox eq./g)
Types of Foaming
content
agents
(mg/L)
(mg Gallic eq./100g)
DPPH+
ABTS+
5.98±0.63 a
4.66±0.03 b
9.24±0.31 a
1.20±0.01 a
2.5
Egg
4.78±0.70 ab
4.44±0.13 c
8.81±0.19 b
1.12±0.08 a
albumin
3
(EA)
2.77±0.81 cd
4.18±0.12 d
7.17±0.30 d
0.83±0.13 bc
3.5
3.17±0.87 cd
4.71±0.09 b
8.61±0.04 bc
1.17±0.20 a
2.5
Methocel
2.70±0.87 cd
4.67±0.20 b
8.39±0.04 c
0.94±0.06 ab
3
(MC)
1.87±0.45 d
3.75±0.08 e
6.21±0.12 e
0.67±0.11 bcd
3.5
4.11±0.99 bc
4.85±0.01 b
1.77±0.30 h
0.53±0.18 d
2.5
EA : MC
2.97±0.85 cd
4.10±0.05 d
3.95±0.30 g
0.59±0.29 cd
3
(1:1)
3.17±0.76 cd
6.17±0.10 a
4.96±0.18 f
0.78±0.09 bcd
3.5
หมายเหตุ : a-h Mean with in the column with different superscript letters differ significant (P<0.05)
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ในส่ วนของปริ มาณสารประกอบฟี นอลของสารก่อโฟม EA, EA:MC และ MC ปริ มาณร้อยละ 2.5, 3.0 และ
3.5 มีปริ มาณที่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05) คืออยูใ่ นช่วง 3.75±0.12 ถึง 6.17±0.10 mg Gallic eq./100g จากการ
เปรี ยบเทียบปริ มาณสารต้านอนุมูอิสระสองวิธีคือ แบบ DPPH+ และ ABTS+ พบว่าสารก่อโฟม EA, EA:MC และ MC
ปริ มาณร้อยละ 2.5, 3.0 และ 3.5 มีปริ มาณที่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ (p≤0.05) ซึ่งค่าทั้งสองมีความสัมพันธ์กนั เนื่องจาก
DPPH+ และ ABTS+ เป็ นอนุมูลอิสระที่ค่อนข้างเสถียร โดยอนุมูล DPPH เป็ นอนุมูลไนโตรเจนที่คงตัว มีสีม่วง อยูใ่ นรู ป
ของอนุ มูลอยู่แล้ว ไม่ตอ้ งทาปฎิ กิริยาเพื่อให้เกิ ดอนุ มูลเหมือนกับกรณี ABTS โดยเป็ นการวัดความสามารถของสาร
ทดสอบในการกาจัดอนุมูลอิสระโดยวิธีให้ไฮโดรเจนอะตอม ซึ่งเป็ นวิธีเบื้องต้นที่นิยมใช้ในการทดสอบการต้านอนุมูล
อิสระโดยทัว่ ไปส่วนการทดสอบฤทธิ์ในการกาจัดอนุมูลอิสระ ABTS เป็ นวิธีที่ใช้ทดสอบฤทธิ์ในการกาจัดอนุมูลอิสระ
ชนิดเปอร์ออกซี เนื่องจาก ABTS เป็ นอนุมูลอิสระที่สลายตัวให้อนุมูลเปอร์ออกซี ซึ่งการทดลองทั้งสองวิธีน้ ีทาปฎิกิริยา
ในตัวกลางที่เป็ นสารอินทรี ย ์ (Organic Solvent) (ดวงพรและคณะ, 2551; บุหรัน, 2556) ซึ่ งจากการทดลองพบว่า EA ที่
ปริ มาณร้อยละ 2.5 มีปริ มาณสารต้านอนุ มูลอิสระมากที่ สุดทั้งสองค่า คื อ DPPH+ และ ABTS+ มี ค่า 9.24±0.31 และ
1.20±0.01 mg Gallic eq./100g ตามลาดับ เนื่ องจากสภาวะในการอบแห้งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบฟี
นอลและปริ มาณสารต้านอนุมูลอิสระ การอบแห้งโดยใช้ความร้ อนที่อุณหภูมิสูงทาให้เกิดสี น้ าตาลบนตัวของโฟมและ
ขนาดการอบ ทาให้ปริ มาณสารฟี นอลมีการเพิ่มขึ้น (Paras et al., 2010) (Kohyama et.al. 2009)
สรุปผลการวิจยั
จากคุณลักษณะและคุณภาพของน้ าซาวข้าวไรซ์เบอรี่ ผง โดยวิธีการอบแห้งแบบโฟมแมทโดย EA ปริ มาณร้อย
ละ 2.5 เป็ นสารก่อโฟมที่มีความสามารถในการละลายได้ดีกว่าการใช้ MC หรื อ EA:MA และยังรวมถึงร้อยละผลผลิตที่
ได้อยูใ่ นระดับปานกลาง และเมื่อเปรี ยบเที ยบกับลักษณะคุณภาพในการคืนรู ปของน้ าซาวข้าวไรซ์เบอรี่ พบว่า น้ าซาว
ข้าวไรซ์เบอรี่ ผงคืนรู ปมีปริ มาณแอนโทไซยานิ น สารประกอบฟี นอล และสารต้านอนุมูลอิสระสู งที่สุด ซึ่ งสารทั้งสาม
ชนิดมีคุณสมบัติในการเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ
กิตติกรรมประกาศ
ผูท้ าวิจยั ขอขอบพระคุณ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ ให้ความอนุ เคราะห์ในด้านสถานที่ อาคารปฎิ บตั ิการเทคโนโลยีการอาหาร ตลอดจน
ห้องปฎิ บตั ิการวิเคราะห์ผกั และผลไม้ รวมถึงอาจารย์ที่ปรึ กษาและอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมที่ ให้ทุนและวัตถุดิบในการ
ทดลองและวิจยั ในครั้งนี้
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