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งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้ งชุบทอดจากแป้ งข้าวเจ้าพันธุ์มีสี โดยศึกษาผลของชนิ ดแป้ งข้าวพันธุ์
มีสี 2 พันธุ์ (ข้าวสังข์หยดและข้าวหอมนิล) และร้อยละของแป้ งข้าวแต่ละพันธุ์ 4 ระดับ (ร้อยละ 25 50 75 และ 100) ทดแทน
ปริ มาณแป้ งสาลีที่มีต่อคุณภาพของแบทเทอร์ รวมทั้งคุณภาพของแป้ งชุบทอด ผลการทดลอง พบว่า แบทเทอร์สูตรผสมแป้ ง
ข้าวหอมนิ ลมีความหนื ดและร้อยละการเกาะติดสู งกว่าแบทเทอร์ สูตรผสมแป้ งข้าวสังข์หยด (p < 0.05) แป้ งชุบทอดสู ตร
ผสมแป้ งข้าวหอมนิ ลมีร้อยละการเกาะติด การดูดซับน้ ามันและความหนาแน่นสู งกว่าสู ตรผสมแป้ งข้าวสังข์หยด ในขณะที่
แป้ งชุ บ ทอดสู ต รผสมแป้ งข้าวหอมนิ ลมี ค่าความเป็ นสี แ ดง (a*) ต่ ากว่าสู ตรผสมแป้ งข้าวสังข์ห ยด (p < 0.05) สาหรั บ
กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระทดสอบด้วยวิธี DPPH Radical Scavenging Activity และ Ferric Reducing Antioxidant Power
(FRAP) Assay ของแป้ งชุบทอดทั้งสองชนิ ดมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p < 0.05) แบทเทอร์ มีความหนื ดและร้อยละการ
เกาะติดลดลงเมื่อร้อยละของแป้ งข้าวเพิม่ ขึ้น เมื่อร้อยละของแป้ งข้าวเพิม่ ขึ้นส่งผลให้ร้อยละการเกาะติดและการดูดซับน้ ามัน
ลดลง ในขณะที่ค่า a* ความหนาแน่น และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น (p < 0.05)
คาสาคัญ: ข้าวสังข์หยด ข้าวหอมนิล แป้ งชุบทอด คุณภาพ

Abstract

The objectives of this research were to evaluate the effect of adding colored rice flour (Sangyod and Homnil
rices) and percentage of colored rice flours (25, 50, 75 and 100) to replace wheat flour on the qualitied of batter as well as
the qualities of fried batter. The results showed that Homnil rice flour-blended batter exhibited higher viscosity and
percentage of batter adhesion than Sangyod rice flour-blended batter (p < 0.05). Homnil rice flour-blended fried batter
resulted in the higher percentage of batter adhesion, oil absorption and bulk density than Sangyod rice flour-blended fried
batter. However, Homnil rice flour-blended fried batter exhibited the lower redness (a*) than Sangyod rice flour-blended
fried batter. Significant difference was found in DPPH radical scavenging activity and Ferric reducing antioxidant power
(FRAP) between Homnil rice flour blending and Sangyod rice flour blending (p < 0.05). Lower viscosity and percentage
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of batter pick up was noted for batter with the increasing of rice flour substitution. Percentage of batter adhesion and oil
absorption of colored rice-fried batter decreased with an increase in the percentage of both rice, whereas the redness, bulk
density and antioxidant activity increased.
Keywords: Sangyod Rice, Homnil Rice, Fried Batter, Quality

บทนา

การบริ โภคอาหารชุบแป้ งทอด เช่น ปลา อาหารทะเล เนื้อสัตว์ และผัก เป็ นที่นิยมอย่างแพร่ หลาย [1] แป้ งชุบทอด
มีแป้ งสาลีเป็ นส่วนผสมหลักที่ทาให้อาหารขยายตัวเพิ่มขึ้น ข้าวเป็ นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังนั้นแป้ งข้าวเป็ นวัตถุดิบ
ในประเทศที่ ดีต่อสุ ขภาพเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับแป้ งสาลี ซ่ ึ งต้องนาเข้าจากต่างประเทศ เนื่ องจากแป้ งข้าวมี แคลอรี่ ต่าและ
ลดความเสี่ ยงต่อผูท้ ี่แพ้กลูเตน [2] ในปั จจุบนั ผูท้ ี่ใส่ ใจต่อสุขภาพนิยมบริ โภคข้าวพันธุ์มีสี เช่น ข้าวสังข์หยดซึ่งเป็ นข้าวพันธุ์
พื้นเมืองของจังหวัดพัทลุง เมล็ดข้าวมีสีขาวปนแดง ข้าวสังข์หยดมีองค์ประกอบของสารที่มีฤทธิ์ ทางชีวภาพที่มีประโยชน์
ต่ อ ร่ างกายหลายชนิ ด เช่ น โปรแอนโทไซยานิ ดิ น ในขณะที่ ข ้าวหอมนิ ล มี เมล็ด สี ม่ ว งด า ประกอบไปด้ว ยสี ม่ ว งเข้ม
(Cyanidin) สี ช มพู อ่ อ น (Peonidin) และสี น้ าตาล (Procyanidin) ผสมกัน [3] ซึ่ งเป็ นสารประกอบกลุ่ ม ฟลาโวนอยด์
(Flavonoid) ในกลุ่มสารแอนโทไซยานิ น สารฟลาโวนอยด์และสารโพลีฟีนอลจัดเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระที่สาคัญที่พบใน
ข้าวมีสีท้ งั 2 พันธุ์ดงั กล่าว ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการวิจยั นี้คือเพื่อศึกษาผลของชนิดแป้ งข้าวพันธุ์มีสี 2 พันธุ์ (ข้าวสังข์หยด
และข้าวหอมนิ ล) และร้อยละของแป้ งข้าวแต่ละพันธุ์ 4 ระดับ (ร้อยละ 25 50 75 และ 100) ทดแทนปริ มาณแป้ งสาลีที่มีต่อ
ความหนื ดของแบทเทอร์ ร้อยละการเกาะติดของแบทเทอร์ รวมทั้งคุณภาพต่าง ๆ ของแป้ งชุบทอด ได้แก่ ร้อยละการเกาะติด ค่าสี
การดูดซับน้ ามัน ความหนาแน่น และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์แป้ งชุบทอด

วิธีการวิจัย

1. การเตรียมวัตถุดบิ
1.1 แป้งข้ าวสังข์ หยดและแป้งข้ าวหอมนิล
จัดซื้อข้าวสังข์หยดและข้าวหอมนิลจากตลาดในอาเภอป่ าพะยอม จ.พัทลุง นาไปบดละเอียดให้เป็ นแป้ ง
1.2 การเตรียมส่ วนผสมของวัตถุดบิ
สาหรับสูตรพื้นฐานและสูตรผสมแป้ งข้าวของแป้ งชุบทอด แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปริ มาณวัตถุดิบแป้งชุบทอดสูตรต่างๆ (ผสมแป้ งข้าวทดแทนแป้ งสาลี)
ปริมาณส่ วนผสม (g)
วัตถุดบิ
control SY25 SY50 SY75 SY100 HN25 HN50 HN75 HN100
แป้ งสาลี
50
37.5
25
12.5
37.5
25
12.5
แป้ งข้าวโพด
50
50
50
50
50
50
50
50
50
แป้ งข้าวสังข์หยด
12.5
25
37.5
50
แป้ งข้าวหอมนิล
12.5
25
37.5
50
เกลือ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ผงฟู
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
หมายเหตุ : SY25 SY50 SY75 และ SY100 หมายถึง ร้อยละของปริ มาณแป้ งข้าวสังข์ห ยด 25 50 75 และ 100 ที่ทดแทนแป้ งสาลี และ HN25
HN50 HN75 และ HN100 หมายถึง ร้อยละของปริ มาณแป้งข้าวหอมนิล 25 50 75 และ 100 ที่ทดแทนแป้งสาลี
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2. การเตรียมผลิตภัณฑ์ แป้งชุบทอด
เตรี ยมวัตถุดิบแป้ งและส่ วนผสมต่างๆในแต่ละสู ตรดังตารางที่ 1 จากนั้นผสมวัตถุดิบข้างต้นเข้าด้วยกัน ร่ อนด้วย
ตะแกรงขนาด 250 µm แล้วเติมน้ าเย็น (14 OC) ต่อแป้ งในอัตราส่ วน 1:1 ผสมนาน 1 นาที จะได้แบทเทอร์ จากนั้นวิเคราะห์
คุณภาพของแบทเทอร์ นาชิ้นแครอทขนาด 5 cm ×0.5 cm ×0.5 cm ชุบแบทเทอร์ ดึงขึ้นให้สะเด็ด เป็ นเวลา 10 วินาที นาไป
ทอดที่อุณหภูมิ 180 OC เป็ นเวลา 5 นาที จากนั้นนาผลิตภัณฑ์แครอทชุบแป้ งทอดขึ้นซับน้ ามัน แล้วจึงวิเคราะห์คุณภาพแป้ ง
ชุบทอดของผลิตภัณฑ์แครอทชุบแป้ งทอด
3. การวิเคราะห์ คุณภาพผลิตภัณฑ์ แป้งชุบทอด
3.1 การวิเคราะห์ คุณภาพของแบทเทอร์ ได้แก่
3.1.1 ความหนืดของแบทเทอร์ ดัดแปลงตามวิธีของ Sowmya และคณะ [4] วิเคราะห์ความหนืดของแบทเทอร์
โดยเครื่ องวัดความหนืด (Brookfield Viscometer)
3.1.2 ร้อยละการเกาะติดของแบทเทอร์ ตามวิธีของ Phaoenchoke [5]
ผสมแป้ งชุบทอดกับน้ าตามอัตราส่วนที่กาหนดไว้เป็ นเวลา 1 นาที นาชิ้นแครอทที่ชงั่ น้ าหนักแล้วชุบลง
ในแบทเทอร์ เป็ นเวลา 1 นาที แล้วดึงขึ้นให้สะเด็ด เป็ นเวลา 10 วินาที ชัง่ น้ าหนัก คานวณร้อยละการเกาะติดของแบทเทอร์
ดังสมการที่ (1)
BI
ร้อยละการเกาะติดของแบทเทอร์ 
(%)
100
(1)
I
เมื่อ

B = น้ าหนักของชิ้นอาหารที่ชุบแบทเทอร์ I = น้ าหนักของชิ้นอาหารเริ่ มต้น

3.2 การวิเคราะห์ คุณภาพของแป้งชุบทอด ได้แก่
3.2.1 ร้อยละการเกาะติด ตามวิธีของ Phaoenchoke [5] ชัง่ น้ าหนักผลิตภัณฑ์แป้ งชุบทอดที่ทอดแล้ว จากนั้น
เลาะชั้นแป้ งออกจากชิ้นอาหารให้หมดแล้วชัง่ น้ าหนักชิ้นอาหาร คานวณร้อยละการเกาะติดของชั้นแป้ งทอด ดังสมการที่ (2)
ร้อยละการเกาะติดของชั้นแป้ งทอด
(%)


BF  IF
100
IF

(2)

เมื่อ BF = น้ าหนักของชิ้นอาหารชุบแป้ งทอด IF = น้ าหนักของชิ้นอาหารที่เลาะชั้นแป้ งออก
3.2.2 ค่าสี วัดค่าความเป็ นสี แดง (a*) ของแป้ งชุบทอดที่ทอดแล้ว ทดสอบด้วยเครื่ องวัดสี
3.2.3 การดูดซับน้ ามัน ตามวิธีของ AOAC [6]
3.2.4 ความหนาแน่น ตามวิธีของ Akdeniz และคณะ [7] รายงานค่าความหนาแน่น ดังสมการที่ (3)
ความหนาแน่นของชั้นแป้ งทอด (g/mL) 

น้ าหนักก้อนแป้งทอด
ปริ มาตรของก้อนแป้งทอด

(3)

3.2.5 กิ จ กรรมการต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ ทดสอบด้ ว ยวิ ธี DPPH Radical Scavenging Activity และ Ferric
Reducing Antioxidant Power (FRAR) Assay ตามวิธีของ Shen และคณะ [8]
การออกแบบการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) การทดลองแต่ ล ะการทดลอง ท าการ
วิเคราะห์ 3 ซ้ า วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลโดยใช้ Analysis of Variance (ANOVA) และวิเคราะห์ความแตกต่าง
โดยใช้ว ิธี Duncan’ s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ ระดับความเชื่ อมั่นร้ อยละ 95 ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS
Version 14.0
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จากการศึ กษาผลของชนิ ดแป้ งข้าวโดยใช้แป้ งข้าว 2 ชนิ ด คือ แป้ งข้าวสังข์หยดและแป้ งข้าวหอมนิ ล ร่ วมกับผล
ของร้อยละของแป้ งข้าวสังข์หยดและแป้ งข้าวหอมนิ ล 4 ระดับ ได้แก่ 25 50 75 และ 100 ที่ มีต่อคุ ณภาพของแบทเทอร์
รวมทั้งคุณภาพต่าง ๆ ของแป้ งชุบทอด ผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้
1. ความหนืดของแบทเทอร์
ผลของชนิดแป้ งข้าวพันธุ์มีสี (ข้าวสังข์หยดและข้าวหอมนิล) และร้อยละของแป้ งข้าว (ร้อยละ 25 50 75 และ 100)
ซึ่งทดแทนการใช้แป้ งสาลีที่มีต่อค่าความหนื ดของแบทเทอร์ แสดงในตารางที่ 2 ผลการทดลองพบว่าความหนืดของแบทเทอร์
ที่เตรี ยมโดยใช้แป้ งข้าวสังข์หยดและแป้ งข้าวหอมนิ ลแทนแป้ งสาลีที่ระดับร้อยละ 25 50 และ 100 ไม่มีความแตกต่างกัน
(p  0.05) ยกเว้นที่ ระดับร้อยละ 75 ซึ่ งพบว่า แบทเทอร์ ที่ เตรี ยมโดยใช้แป้ งข้าวหอมนิ ลมีความหนื ดสู งกว่า (p  0.05) ที่
เตรี ยมจากแป้ งข้าวสังข์หยด ทั้งนี้ อาจเกิดจากแป้ งข้าวหอมนิ ลมีปริ มาณอะไมโลเพคตินและปริ มาณโปรตีน (ประมาณร้อยละ
8.85) ซึ่ งมีปริ มาณสูงกว่าแป้ งข้าวสังข์หยด (โปรตีนประมาณร้อยละ 6.84) และเป็ นแป้ งข้าวที่มีปริ มาณโปรตีนมากที่สุด [1]
เมื่อร้อยละของแป้ งข้าวเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้ค่าความหนื ดของแบทเทอร์ ลดลง โดยแบทเทอร์ ที่ไม่มีส่วนผสมของแป้ งข้าวมีค่า
ความหนืดมากที่สุด เท่ากับ 3985 cp รองลงมาคือแบทเทอร์ ที่ผสมแป้ งข้าวหอมนิลร้ อยละ 25 เท่ากับ 2477.33 cp การใช้แป้ ง
ข้าวเป็ นส่วนผสมในแป้ งชุบทอด ทาให้ความหนืดของแบทเทอร์ลดลง เนื่องจากแป้ งข้าวมีปริ มาณโปรตีนต่ากว่าแป้ งสาลี
2. ร้ อยละการเกาะติดของแบทเทอร์
ค่าร้อยละการเกาะติดของแบทเทอร์คานวณจากน้ าหนักของแบทเทอร์ที่เกาะติดกับแครอท ผลการทดลองแสดงดัง
ตารางที่ 2 จากผลการทดลองพบว่าร้อยละการเกาะติดของแบทเทอร์ ที่เตรี ยมโดยใช้แป้ งข้าวสังข์หยดและแป้ งข้าวหอมนิ ล
แทนแป้ งสาลีที่ระดับร้อยละ 25 50 และ 100 ไม่มีความแตกต่างกัน (p  0.05) ยกเว้นที่ระดับร้อยละ 75 ซึ่งพบว่า ร้อยละการ
เกาะติดของแบทเทอร์ ที่เตรี ยมโดยใช้แป้ งข้าวหอมนิ ลมีค่าสู งกว่า (p  0.05) ที่เตรี ยมจากแป้ งข้าวสังข์หยด อาจเป็ นเพราะ
แป้ งข้าวหอมนิลมีปริ มาณแอมิโลส (ร้อยละ 16) สูงกว่าแป้ งข้าวสังข์หยด (ร้อยละ 14) ส่งผลให้ความหนืดของแบทเทอร์สูตร
ผสมแป้ งข้าวหอมนิ ลสู งกว่าแบทเทอร์สูตรผสมแป้ งข้าวสังข์หยด จึงมีร้อยละการเกาะติดของแบทเทอร์ ที่สูงกว่าการใช้แป้ ง
ข้าวเป็ นส่ วนผสมในแป้ งชุบทอด ส่ งผลให้ร้อยละการเกาะติดของแบทเทอร์ ลดลง เนื่ องจากแป้ งข้าวมีปริ มาณแอมิโลสต่ ากว่า
แป้ งสาลี โดยแอมิโลสมีคุณลักษณะคล้ายฟิ ล์มของสตาร์ ชที่ช่วยให้การเกาะติดกับอาหารมีความสม่าเสมอ [1] สาเหตุที่การ
เกาะติดของแบทเทอร์ ที่ผสมแป้ งข้าวหอมนิลมีค่าสูงกว่าแบทเทอร์ ที่ผสมแป้ งข้าวสังข์หยดอาจเป็ นเพราะแป้ งข้าวหอมนิลมี
ปริ มาณแอมิโลส (ร้อยละ 16) สูงกว่าแป้ งข้าวสังข์หยด (ร้อยละ 14)
นอกจากนี้ ผลการทดลองพบว่าร้อยละของแป้ งข้าวมีผลต่อร้อยละการเกาะติดของแบทเทอร์ เมื่อร้อยละของแป้ ง
ข้าวเพิ่มขึ้นส่ งผลให้ร้อยละการเกาะติดของแบทเทอร์ ลดลง โดยแบทเทอร์ สูตรแป้ งสาลี (ชุดควบคุม) มีร้อยละการเกาะติด
ของแบทเทอร์ สูงที่สุดเท่ากับร้อยละ 80.91 รองลงมาคือแบทเทอร์สูตรผสมแป้ งข้าวหอมนิ ลร้อยละ 25 มีร้อยละการเกาะติด
ของแบทเทอร์ เท่ากับร้อยละ 63.43 เมื่อพิจารณาแบทเทอร์ที่ผสมแป้ งข้าวร้อยละที่สูงขึ้นส่งผลให้ร้อยละการเกาะติดของแบทเทอร์
มีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้ อาจเกิ ดจากแบทเทอร์ ที่ผสมแป้ งข้าวร้อยละที่ สูงขึ้ นมี ส่วนผสมของแป้ งสาลี ลดลง ซึ่ งแป้ งสาลี มี
องค์ประกอบของโปรตีนกลูเตนที่ช่วยในการอุม้ น้ าและให้โครงสร้างทาให้แบทเทอร์สูตรผสมแป้ งสาลีมีความหนื ดสู งกว่า
สูตรผสมแป้ งข้าว [2]
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ตารางที่ 2 ความหนื ดและร้อยละการเกาะติดของแบทเทอร์ ของแป้ งชุบทอดสู ตรผสมแป้ งข้าวสังข์หยดและข้าวหอมนิ ล ที่
ระดับร้อยละแตกต่างกัน
สู ตรแป้งชุบทอด
ความหนืดของแบทเทอร์ (cp)
ร้ อยละการเกาะติดของแบทเทอร์
Control
SY25
SY50
SY75
SY100
HN25
HN50
HN75
HN100

3985.00 ± 389.41a
2261.67 ± 89.50b
1316.00 ± 207.87c
396.00 ± 6.00e
198.00 ± 15.87e
2477.33 ± 119.88b
1564.00 ± 136.47c
749.67 ± 60.99d
310.67 ± 79.25e

80.91 ± 6.89a
56.63 ± 5.78b
40.27 ± 4.23c
28.08 ± 1.92d
15.06 ± 1.90e
63.43 ± 6.01b
43.78 ± 3.63c
38.50 ± 1.58c
20.34 ± 1.40e

หมายเหตุ: a-e ตัวอักษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน แสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.05)

3. ร้ อยละการเกาะติดของแป้งชุบทอด
ผลการทดสอบร้อยละการเกาะติดของแป้ งชุบทอดของชิ้นแครอท (ตารางที่ 3) พบว่าแป้ งชุบทอดสู ตรแป้ งสาลีมี
ร้อยละการเกาะติดของแป้ งชุบทอดสู งที่สุด (p < 0.05) เท่ากับร้อยละ 89.83 ซึ่ งผลการทดลองสัมพันธ์กบั ร้อยละการเกาะติด
ของแบทเทอร์ กล่าวคือแบทเทอร์ที่มีร้อยละการเกาะติดของแบทเทอร์สูง ภายหลังการทอดมีร้อยละการเกาะติดของแป้ งชุบ
ทอดที่สูงเช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาร้อยละการเกาะติดของแป้ งชุบทอดในแต่ละสู ตร พบว่าที่ระดับการแทนที่แป้ งข้าวสู งขึ้น
ส่ งผลให้ร้อยละการเกาะติดของแป้ งชุบทอดมีค่าลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) ซึ่ งผลของร้อยละการเกาะติดของแป้ ง
ชุบทอดสอดคล้องกับความหนืดและร้อยละการเกาะติดของแบทเทอร์ (ตารางที่ 2) [3]
4. ค่ าความเป็ นสีแดง (a*) ของแป้งชุบทอด
จากผลการทดลองในตารางที่ 3 พบว่า แป้ งชุบทอดทุกสูตรมีค่า a* เป็ นบวก จากการพิจารณาสูตรแป้ งชุบทอดสูตร
ต่างๆ พบว่าแป้ งชุบทอดสู ตรผสมแป้ งข้าวสังข์หยดมีค่า a* สู งกว่าสู ตรผสมแป้ งข้าวหอมนิ ล และค่า a* เพิ่มขึ้น เมื่อร้อยละ
ของแป้ งข้าวสังข์หยดเพิ่มขึ้น โดยมีค่าอยูใ่ นช่วง 10.54–31.06 เนื่องจากข้าวสังข์หยดมีลกั ษณะพิเศษคือข้าวกล้องมีสีแดงเข้ม
สารสี แดงของข้าวสังข์หยดเป็ นรงควัตถุประเภทฟลาโวนอยด์ชนิ ดโปรแอนโทไซยานิ ดิน (Proanthocyanidins) ในขณะที่
สูตรผสมแป้ งข้าวหอมนิ ลมีค่า a* อยูใ่ นช่วง 4.61-22.54 ซึ่ งมีค่า a* ต่ากว่าสู ตรผสมแป้ งข้าวสังข์หยด ทั้งนี้เนื่ องจากข้าวสังข์หยด
มีรงควัตถุชนิดโปรแอนโทไซยานิดินมากกว่าแป้ งข้าวหอมนิล [9]
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ตารางที่ 3 ร้อยละการเกาะติด ค่าความเป็ นสี แดง (a*) การดูดซับน้ ามัน และความหนาแน่ นของแป้ งชุบทอดสู ตรผสมแป้ ง
ข้าวสังข์หยดและข้าวหอมนิลที่ระดับร้อยละแตกต่างกัน
สู ตร
ร้ อยละการเกาะติดของ ค่ าความเป็ นสีแดง (a*) การดูดซับนา้ มันของ ความหนาแน่ นของ
แป้งชุบทอด
แป้งชุบทอด
แป้งชุบทอด
แป้งชุบทอด (g/mL)
ของแป้งชุบทอด
(ร้ อยละโดยนา้ หนัก)
Control
89.83 ± 9.60a
6.50 ± 2.17de
50.58 ± 0.56a
1.0200 ± 0.0022g
SY25
71.64 ± 0.58b
10.54 ± 0.88cd
49.05 ± 1.05bc
1.0343 ± 0.0032g
SY50
54.22 ± 2.54cd
11.48 ± 1.21c
47.21 ± 1.34c
1.0879 ± 0.0060ef
SY75
41.23 ± 3.04e
21.23 ± 2.78b
40.04 ± 0.67d
1.1413 ± 0.0021d
SY100
26.20 ± 0.92f
31.06 ± 4.69a
39.98 ± 1.71d
1.3182 ± 0.0495b
HN25
75.02 ± 3.30b
4.61 ± 0.43e
52.92 ± 2.28ab
1.0522 ± 0.0028fg
HN50
60.50 ± 0.97c
12.69 ± 2.67c
48.90 ± 0.74bc
1.1055 ± 0.0050de
HN75
51.69 ± 3.30d
20.46 ± 1.59b
40.39 ± 0.59d
1.1826 ± 0.0282c
HN100
39.16 ± 1.34e
22.52 ± 3.86b
38.15 ± 0.91d
1.3725 ± 0.0432a
หมายเหตุ: a-g ตัวอักษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน แสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.05)

5. การดูดซับนา้ มันของแป้งชุบทอด
จากผลการศึ กษาการดูดซับน้ ามันของแป้ งชุบทอด (ตารางที่ 3) พบว่าแป้ งชุบทอดสู ตรแป้ งสาลี (ชุดควบคุม) มี
ปริ มาณการดูดซับน้ ามันสู งกว่าแป้ งชุบทอดสู ตรผสมแป้ งข้าวอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) ซึ่ งมีค่าเท่ากับ 52.92%
ทั้งนี้ อาจเกิดจากแป้ งข้าวมีความสามารถในการจับกับน้ าได้มากกว่าแป้ งสาลี (เนื่ องจากแป้ งข้าวและแป้ งสาลีมีลกั ษณะของ
Starch Granule ที่ แตกต่างกัน [10]) ทาให้ความหนื ดของแบทเทอร์ ลดลงส่ งผลให้การดูดซับน้ ามันของแป้ งชุบทอดลดลง
โดยสู ตรแป้ งชุบทอดที่มีการแทนที่แป้ งสาลีดว้ ยแป้ งข้าวหอมนิ ลร้อยละ 100 มีค่าการดูดซับน้ ามันน้อยที่สุดเท่ากับ 38.15%
โดยปั จจัยสาคัญปั จจัยหนึ่งที่มีผลต่อการดูดซับน้ ามันของอาหารในระหว่างการทอด คือ องค์ประกอบของอาหาร [4]
6. ความหนาแน่ นของแป้งชุบทอด
ความหนาแน่ นของแป้ งชุบทอดสามารถบอกแนวโน้มในการพองตัวของแป้ งชุบทอดได้ ถ้าความหนาแน่ นของ
แป้ งชุบทอดมีค่าน้อยแสดงว่าแป้ งชุบทอดมีแนวโน้มในการพองตัวสู ง [1] จากผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 3 พบว่าสู ตร
แป้ งสาลี (ชุดควบคุม) มีค่าความหนาแน่นของแป้ งชุบทอดน้อยที่สุดเท่ากับ 1.02 g/mL ซึ่ งแป้ งชุบทอดที่เตรี ยมโดยใช้แป้ ง
ข้าวสังข์หยดร้อยละ 25 มีค่าความหนาแน่นของแป้ งชุบทอดใกล้เคียงกับสูตรควบคุมมากที่สุด คือมีค่าความหนาแน่นเท่ากับ
1.03 g/mL จากการทดลองพบว่าเมื่อมีการแทนที่แป้ งสาลีดว้ ยแป้ งข้าวเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้การพองตัวของแป้ งชุบทอดมีค่าลดลง
อาจเกิดจากการผสมแป้ งข้าวในอัตราส่วนที่สูงส่งผลให้แบทเทอร์มีลกั ษณะเหลวมากขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากปริ มาณกลูเตนลดลง
ทาให้มีแป้ งบางส่วนเกิดการกระจายตัวขณะทอด จึงได้แป้ งชุบทอดที่ไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้ปริ มาตรของแป้ งชุบทอดมีค่าน้อยลง
7. กิจกรรมการต้ านอนุมูลอิสระ
7.1 DPPH assay
ผลการศึกษาพบว่าความสามารถในการกาจัดอนุมูลอิสระ DPPH ของแป้ งชุบทอดสู ตรแป้ งสาลี สูตรผสมแป้ งข้าว
สังข์หยดและสูตรผสมแป้ งข้าวหอมนิลร้อยละ 25 50 75 และ 100 ในการทดแทนแป้ งข้าวสาลีมีค่าอยูใ่ นช่วงร้อยละ 3.68-60.39
(ตารางที่ 4) ซึ่ งแป้ งชุบทอดสู ตรผสมแป้ งข้าวสังข์หยดมีความสามารถในการกาจัดอนุมูลอิสระ DPPH สู งกว่าแป้ งชุบทอด
สูตรผสมแป้ งข้าวหอมนิลและแป้ งชุบทอดสูตรแป้ งสาลี ทั้งนี้อาจเกิดจากแป้ งข้าวสังข์หยดมีองค์ประกอบของสารแอนโทไซยานิ น
และองค์ประกอบอื่นๆ เช่น สารฟี นอลิก ซึ่งเป็ นสารที่มีฤทธิ์เป็ นสารต้านอนุมูลอิสระสู งกว่าในแป้ งข้าวหอมนิล จึงอาจส่งผลให้
แป้ งชุบทอดสู ต รผสมแป้ งข้าวสังข์หยดมีค วามสามารถในการกาจัดอนุ มูล อิสระ DPPH สู งกว่าแป้ งชุบทอดสู ตรผสม
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แป้ งข้าวหอมนิลและแป้ งชุบทอดสูตรแป้ งสาลี สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Thitipramote และคณะ [11] พบว่าข้าวพันธุ์สีแดง
(ข้าวหอมมะลิแดง) มีปริ มาณสารฟี นอลิกสู งกว่าข้าวพันธุ์สีม่วง (ข้าวลืมผัว) นอกจากนี้ เมื่อร้อยละของปริ มาณแป้ งข้าวสังข์หยด
และแป้ งข้าวหอมนิลเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความสามารถในการกาจัดอนุมูลอิสระ DPPH เพิ่มขึ้นด้วย
7.2 FRAP assay
ความสามารถในการรี ดิวซ์เฟอร์ ริกของสารสกัดจากแป้ งชุบทอดสู ตรแป้ งสาลี สู ตรผสมแป้ งข้าวสังข์หยดและ
สูตรผสมแป้ งข้าวหอมนิลร้อยละ 25 50 75 และ 100 ในการทดแทนแป้ งข้าวสาลีมีค่าอยูใ่ นช่วงร้อยละ 0.10–0.58 ซึ่งแป้ งชุบ
ทอดสู ตรผสมแป้ งข้าวสังข์หยดร้อยละ 100 มีความสามารถในการรี ดิวซ์เฟอร์ ริกสู งกว่าแป้ งชุบทอดสู ตรผสมแป้ งข้าวหอม
นิลร้อยละ 100 และแป้ งชุบทอดสูตรแป้ งสาลี (ตารางที่ 4) ทั้งนี้อาจเกิดจากแป้ งข้าวสังข์หยดมีองค์ประกอบของสารแอนโทไซยานิน
และองค์ประกอบอื่นๆ เช่น สารฟี นอลิก ซึ่งเป็ นสารที่มีฤทธิ์เป็ นสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าในแป้ งข้าวหอมนิล จึงอาจส่งผล
ให้แป้ งชุบทอดสูตรผสมแป้ งข้าวสังข์หยดมีความสามารถในการรี ดิวซ์เฟอร์ริกสูงกว่าแป้ งชุบทอดสูตรผสมแป้ งข้าวหอมนิ ล
และแป้ งชุบทอดสู ตรแป้ งสาลี เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ Thitipramote และคณะ [11] ซึ่ งรายงานว่าข้าวพันธุ์สีแดง (ข้าวหอม
มะลิแดง) มีปริ มาณสารฟี นอลิกสู งกว่าข้าวพันธุ์สีม่วง (ข้าวลืมผัว) นอกจากนี้ เมื่อร้อยละของปริ มาณแป้ งข้าวสังข์หยดและ
แป้ งข้าวหอมนิลเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความสามารถในการรี ดิวซ์เฟอร์ริกเพิ่มขึ้นด้วย
ตารางที่ 4 กิ จกรรมการต้านอนุ มูลอิสระ ทดสอบด้วยวิธี DPPH Radical Scavenging Activity และ Ferric Reducing Antioxidant
Power ของแป้ งชุบทอดสูตรผสมแป้ งข้าวสังข์หยดและข้าวหอมนิลที่ระดับร้อยละแตกต่างกัน
สู ตรแป้งชุบทอด
% DPPH radical scavenging activity
Ferric reducing antioxidant power (mM)
control
3.90 ± 1.95h
0.10 ± 0.01f
SY25
4.98 ± 0.46g
0.21 ± 0.02e
SY50
14.07 ± 0.99e
0.43 ± 0.04d
SY75
22.73 ± 1.14c
0.52 ± 0.00c
SY100
60.39 ± 1.95a
0.58 ± 0.03a
HN25
3.68 ± 0.75h
0.18 ± 0.04e
HN50
10.17 ± 0.75f
0.42 ± 0.04d
HN75
16.88 ± 3.44d
0.51 ± 0.01c
HN100
53.68 ± 6.76b
0.54 ± 0.00b
หมายเหตุ: a-h ตัวอักษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน แสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.05)

ลักษณะปรากฏของแครอทชุบแป้ งทอดสู ตรผสมแป้ งข้าวสังข์หยดและข้าวหอมนิ ลที่ ระดับร้อยละแตกต่างกัน
แสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แครอทชุบแป้ งทอดสูตรผสมแป้ งข้าวสังข์หยดและข้าวหอมนิลที่ระดับร้อยละแตกต่างกัน
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สรุ ปผลการวิจัย

จากการศึกษาผลของชนิดแป้ งข้าวพันธุ์มีสี (ข้าวสังข์หยดและข้าวหอมนิล) และร้อยละของแป้ งข้าว (ร้อยละ 25 50
75 และ 100) โดยทดแทนการใช้แป้ งสาลี พบว่า แบทเทอร์สูตรผสมแป้ งข้าวหอมนิลมีความหนื ดและร้อยละการเกาะติดสู ง
กว่าแบทเทอร์ สูตรผสมแป้ งข้าวสังข์หยด ในขณะที่ แป้ งชุบทอดสู ตรผสมแป้ งข้าวหอมนิ ลมีร้อยละการเกาะติด การดูดซับ
น้ ามันและความหนาแน่นสู งกว่าสูตรผสมแป้ งข้าวสังข์หยดแป้ งชุบทอดสูตรผสมแป้ งข้าวหอมนิลมีค่าความเป็ นสี แดง (a* )
ต่ากว่าสูตรผสมแป้ งข้าวสังข์หยด สาหรับกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระทดสอบด้วยวิธี DPPH Assay และ FRAR Assay ของ
แป้ งชุบทอดทั้งสองชนิ ดมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.05) แบทเทอร์ มีความหนื ดและร้อยละการเกาะติด
ลดลงเมื่อร้อยละของแป้ งข้าวเพิ่มขึ้น เมื่ อร้อยละของแป้ งข้าวเพิ่มขึ้นส่ งผลให้ร้อยละการเกาะติด การดูดซับน้ ามันลดลง
ในขณะที่ค่า a* ความหนาแน่นและกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ ทดสอบด้วยวิธี DPPH Assay และ FRAR Assay เพิ่มขึ้น
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