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บทคัดยอ
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของวิธีการโมแหง และโมผสมตอองคประกอบทางเคมีและสมบัติทางเคมีกายภาพของ

แปงขาวไรซเบอรรี่ และการนําไปประยุกตใชในผลิตภัณฑวาฟเฟลกรอบปลอดกลูเตน จากการทดลองพบวาแปงขาวไรซเบอรรี่โมแหงมี
ปริมาณโปรตีน สตารชเสียหาย (damaged starch) และดัชนีการดูดซับนํ้าสูงกวาแปงโมผสม แปงโมแหงและโมผสมมีปริมาณแอมิโลส
ไมแตกตางกัน ในขณะท่ีแปงขาวไรซเบอรรี่โมผสมมีขนาดอนุภาคเฉลี่ยใหญกวาแปงโมแหง และเมื่อตรวจสอบดวยกลองจุลทรรศน
พบวาแปงโมผสมประกอบดวยอนุภาคใยอาหารหรือไฟเบอร (fiber) จากเยื่อหุมเมล็ดขนาดใหญปะปนอยูกับอนุภาคเม็ดแปงท่ีมีขนาด
เล็ก เมื่อพิจารณาสมบัติดานความหนืดพบวาแปงขาวไรซเบอรรี่โมแหงมีคาอุณหภูมิเริ่มเกิดความหนืด ความหนืดสุดทาย และเซต
แบคสูงกวาแปงโมผสม ในขณะท่ีคาความหนืดสูงสุดและความหนืดลดลงมีคาต่ํากวาแปงโมผสม แปงโมผสมใชพลังงานในการเกิด
เจลาทิไนเซชันสูงกวาแปงโมแหงและเกิดเจลาทิไนเซชันท่ีอุณหภูมิต่ํากวาแปงโมแหงเล็กนอย เมื่อเก็บรักษาเจลแปงท่ีอุณหภูมิประมาณ
4 องศา-เซลเซียส นาน 7 วัน พบวาเจลแปงขาวไรซเบอรรี่จากการโมท้ังสองวิธีเกิดรีโทรเกรเดชันแตกตางกันเพียงเล็กนอย ในดานเน้ือ
สัมผัสเจลแปงขาวโมแหงมีความแข็งและความเหนียวสูงกวาแปงโมผสม และเมื่อใชแปงขาวไรซเบอรรี่แทนแปงสาลีในผลิตภัณฑ
วาฟเฟลกรอบปลอดกลูเตน พบวาแปงโมผสมเปนแปงท่ีเหมาะสมในการทําวาฟเฟลกรอบปลอดกลูเตนเน่ืองจากใหเน้ือสัมผัสคลาย
วาฟเฟลกรอบท่ีทําจากแปงสาลี

ABSTRACT
The objectives of this research are to study the effect of milling methods (dry milling and semi-dry

milling) on components and physicochemical properties of rice flour (Riceberry) and to utilize Riceberry flour in
gluten free crispy waffle recipe, replacing wheat flour. Dry-milled riceberry flour contained higher protein content,
damaged starch (%) and water absorption index (WAI), compared to semi-dry milling. There was no difference in
amylose content of both milled samples. The larger average particle size was found in semi-dry-milled sample,
which contained the large particle of fiber and small particle of starch granules as observed by microscope. For
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pasting properties, pasting temperature, final viscosity, and setback of dry-milled riceberry flour showed the
higher values than those of semi-dry-milled sample, while the values of peak viscosity and breakdown of dry-
milled flour were lower values than semi-dry-milled flour. In terms of gelatinization and retrogradation, semi-dry-
milled riceberry flour consumed larger energy for gelatinization (Hgel) and showed lower temperatures of
gelatinization (Togel, Tpgel, and Tcgel), compared to dry-milled flour. There were small differences in energy (Hretro)
and temperatures (Toretro, Tpretro, and Tcretro) of retrogradation of both milled riceberry flour gels after storaged at
refrigerated temperature for 7 days. The lower hardness and stickiness values of semi-dry-milled riceberry gel
were observed. For utilization, semi-dry-milled riceberry flour may be more suitable ingredient in gluten free
crispy waffle, compared to dry-milled rice flour and has potential to replace wheat flour, in term of texture.

คําสําคัญ: แปงขาวไรซเบอรรี่ การโม สมบัติทางเคมีและกายภาพ
Keywords: Riceberry flour, Milling, Physicochemical properties

บทนํา
ขาวไรซเบอรรี่เปนขาวเจาท่ีไดรับการพัฒนาพันธุ โดย

การผสมขามพันธุ ระหวางขาวเจาหอมนิล มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร (พันธุพอ) กับขาวขาวดอกมะลิ 105 (ขาวหอม
มะลิ) จากสถาบันวิจัยขาว (พันธุแม) มีการปลูกอยางแพรหลาย
ลักษณะเดนของขาวไรซเบอรรี่คือ เยื่อหุมเมล็ดมีสีมวงดํา มีกลิ่น
หอม และมีสารตานอนุมูลอิสระสูง ไดแก  เบตาแคโรทีน
(β-carotene) 63 ไมโครกรัม/100กรัม แกมมาโอไรซานอล
(-oryzanol) 462 ไมโครกรัม/100กรัม สารประกอบโพลีฟนอล
(polyphenol compounds) 113.5 มิลลิกรัม/100 กรัม
วิตามินอี (α- tocopherol) 678 ไมโครกรัม/100กรัม และมี
โฟเลท (folate) สูง 48.1 ไมโครกรัม/100 กรัม (พรรัตน และ
คณะ, 2560) ซึ่งสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพเหลาน้ีมีสวนชวยลด
ความเสี่ยงตอการเกิดมะเร็ง ลดการอักเสบ ลดระดับไขมันใน
เลือด และลดโคเรสเตอรอล เมื่อนํามาหุงสุกมีกลิ่นหอม และให
ลักษณะเ น้ือสัมผัส เหนียวนุม เปน ท่ียอมรับของผูบริ โภค
นอกจากน้ีขาวไรซเบอรรี่ยังมีใยอาหารสูงเมื่อเทียบกับขาวเจาขัด
ขาวท่ัวไป ถานําขาวกลองไรซเบอรรี่มาผานกระบวนการขัดสีจะ
ไดเมล็ดขาวท่ีมีสีขาวเน่ืองจากเยื่อหุมเมล็ดท่ีมีรงควัตถุไดถูกขัดสี
ออกไป ทําใหสูญเสียวิตามิน แรธาตุ สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ
และใยอาหาร โปรตีนในขาวไรซเบอรรี่เปนโปรตีนท่ีไมกอใหเกิด
การแพ จึงสามารถนําแปงขาวไรซเบอรรี่มาใชทดแทนแปงสาลีใน
ผลิตภัณฑอาหารปลอดกลูเตน ซึ่งในปจจุบันกลุมผูบริโภคท่ีแพ
กลูเตนมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ ทําใหตลาดของผลิตภัณฑ

ปลอดกลูเตนเติบโตอยางตอเน่ือง โดยผลิตภัณฑอาหารปลอด
กลูเตนท่ีทํามาจากแปงขาวเจาเปนอีกหน่ึงทางเลือกท่ีไดรับความ
สนใจจากผูบริโภค

ขาวกลองไรซเบอรรี่ไดรับความนิยมจากผูบริโภคและมี
การขายอยางแพรหลาย ในการผลิตขาวกลองไรซเบอรรี่ทําไดโดย
นําขาวเปลือกไรซเบอรรี่มาผานกระบวนการกะเทาะเปลือก ซึ่ง
จะไดขาวกลองไรซเบอรรี่เต็มเมล็ดสามารถขายไดราคาดี และ
ขาวหักหรือขาวทอน (ขาวไมเต็มเมล็ด) ขายไดในราคาต่ํามาก
ประมาณ 8 บาท/กิโลกรัม สวนใหญนําไปใชเปนอาหารสัตว
งานวิจัยน้ีจึงมีแนวคิดเพ่ิมมูลคาขาวทอนไรซเบอรรี่โดยการนํามา
แปรรูปเปนแปงขาว จึงเปนการเพ่ิมความสามารถในการนําขาว
ไรซเบอรรี่ไปใชในผลิตภัณฑท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน เชนนําไป
เปนสวนประกอบในอาหารคาวหวาน โดยศึกษาผลของวิธีการโม
ตอองคประกอบทางเคมี และสมบัติทางเคมีและกายภาพของแปง
ขาวไรซเบอรรี่ เพ่ือใชเปนองคความรูในการเลือกใชแปงขาว
ไรซเบอรรี่ท่ีเหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารตางๆ เพ่ือให
ไดผลิตภัณฑมีลักษณะปรากฏและเน้ือสัมผัสตามท่ีตองการและ
เปนท่ียอมรับของผูบริโภค

การโมแปงสามารถแบงออกไดเปน 3 วิธี คือ โมแหง
(dry milling) โมนํ้าหรือโมเปยก (wet milling) และโมผสม
(semi-dry-milling) (1) โมแหง เปนการนําขาวท่ีผานการทํา
ความสะอาดแบบแหงแลวเขาสูเครื่องโมหรือบดแหงเปนแปงผง
แปงท่ีไดจากการโมแหงเปนผงแปงคอนขางหยาบ ขอดีของวิธีการ
น้ีคือเกิดของเสียนอย (2) โมเปยก เปนวิธีท่ีนิยมใชในการผลิตแปง
ขาวโดยเฉพาะในประเทศไทยและทวีปเอเชีย แปงท่ีไดมีความ
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ละเอียดและมีสิ่งเจือปนนอย ขอเสียของวิธีการน้ีคือทําใหเกิดนํ้า
เสียมาก และ (3) โมผสม เปนวิธีท่ีพัฒนามาจากวิธีการโมเปยก
และการโมแหง คือมีการปรับปริมาณนํ้าในขาวใหไดความช้ืน
ประมาณรอยละ 25 กอนจะนํามาเขาเครื่องบดและทําใหแหง
เน่ืองจากรงควัตถุ (pigments) ในขาวท่ีมีสีเปนสารประกอบฟนอ
ลิค ไดแก แอนโทไซยานิน (สีมวง และสีนํ้าเงิน) โปรแอนโทไซยา
นิน (สีแดง) และ แคโรทีนอยด (สีเหลือง) (Kraithong et al.,
2018) วิธีการโมเปยกเปนวิธีท่ีมีการใชนํ้าปริมาณมากจึงไมเหมาะ
สําหรับการผลิตแปงขาวไรซเบอรรี่เน่ืองจากทําใหสูญเสียรงควัตถุ
และสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีละลายนํ้าไปกับนํ้าท้ิง ดังน้ันใน
งานวิจัยน้ีจึงเลือกใชวิธีโมแหงและโมผสมในการผลิตแปงขาวไรซ
เบอรรี่ การโมแหงและโมผสมเปนกระบวนการท่ีไมยุงยากจึงงาย
ตอการนําไปผลิตและขยายกําลังผลิตในระดับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม กลุมแมบาน และวิสาหกิจชุมชนกลุมชาวนาผู
ปลูกขาว เปนการเพ่ิมรายไดใหแกชุมชน อีกท้ังเปนวิธีท่ีทําใหเกิด
นํ้าท้ิงไมมากการจัดการนํ้าท้ิงจึงไมยุงยากนัก

วัตถุประสงคของงานวิจัยน้ีคือเพ่ือศึกษาผลของวิธีการ
โมแหงและโมผสมตอองคประกอบทางเคมี และสมบัติทางเคมี
กายภาพของแปงข าวไรซ เบอรรี่  และการนําแปงขาวไป
ประยุกตใชในผลิตภัณฑวาฟเฟลกรอบปลอดกลูเตน

วิธีการดําเนินงานวิจัย
วัตถุดิบ

ขาวพันธุไรซเบอรรี่ ท่ีเก็บเก่ียวในปพ.ศ. 2559 เมล็ด
ขาวไรซเบอรรี่มีความช้ืน 9.50% (ฐานเปยก)
1. วิธีการเตรียมแปงขาวไรซเบอรร่ี

1.1. วิธีโมแหง โมขาว 5 กิโลกรัม ดวยเครื่อง pin mill
(Alpine 160Z, Augsburg, Germany) ประกอบดวยจานบด
ตัวอยางจํานวน 2 แผน แตละแผนมีจํานวนเข็ม 600 อัน วาง
ประกบกันและหมุนดวยความเร็วรอบ 5,800 รอบตอนาที เวลาท่ี
ใชในโมตัวอยางขาว 5 กิโลกรัมประมาณ 30 นาที นําแปงท่ีได
บรรจุในถุงปดสนิทกอนนําไปตรวจวิเคราะหสมบัติตางๆ

1.2. วิธีโมผสม ช่ังขาว 5 กิโลกรัม เมล็ดขาวมีความช้ืน
เริ่มตน 9.50% (ฐานเปยก) ลางดวยนํ้าสะอาดเพ่ือกําจัดสิ่งเจือปน
แชขาวในนํ้า 20 นาที ทําใหสะเด็ดนํ้า ช่ังนํ้าหนักขาวหลังสะเด็ด
นํ้าเพ่ือใชคํานวณปริมาณนํ้าในเมล็ดขาวหลังสะเด็ดนํ้า เพ่ือนํามา
คํานวณหาปริมาณนํ้าท่ีตองเติมในการปรับความช้ืนของเมล็ดขาว

ใหมีความช้ืนกอนโมผสมประมาณ 30% โดยปริมาณนํ้าหลัง
สะเด็ดนํ้าและปริมาณนํ้าท่ีเติมมีปริมาณรวมเทากับ 1.03
กิโลกรัม ความช้ืนของขาวหลังปรับความช้ืนมีคาเทากับรอยละ
30.30 (ฐานเปยก) นําไปบดโมดวยเครื่องโม supper powder
mill (SPM-R200, Nishimura powder engineering Co.,
LTD., Japan) อบแปงดวยตูอบลมรอนท่ีอุณหภูมิ 40 องศา
เซลเซียสประมาณ 4 ช่ัวโมง เก็บแปงในถุงปดสนิท

ในการตรวจวิเคราะหองคประกอบทางเคมี และสมบัติ
ทางเคมีกายภาพใชแปงท่ีผานการรอนผานตะแกรงขนาด 100
เมช สวนการวิเคราะหขนาด ลักษณะอนุภาคของแปง เน้ือสัมผัส
และการทําวาฟเฟลกรอบใชแปงท่ีไมผานการรอน
2. วิเคราะหองคประกอบทางเคมขีองแปงขาว

2.1. ความช้ืน ตามวิธีของ AACC (2000)
2.2. ปริมาณแอมิโลส ตามวิธีของ Juliano (1971)
2.3. ปริมาณโปรตีน ดัดแปลงจากวิ ธีของ AACC

(2000)
3. วิเคราะหสมบัติทางเคมีและกายภาพของแปงขาว

3.1. คาสี ตรวจวัดคาสีโดยใชเครื่องวัดสี (Datacolor
international) ใชระบบสี CIE LAB วัดคา L* a* และ b*

L* ความสวางซึ่งมีคาตั้งแต 0-100 โดยท่ีคา 0 แสดง
ถึงความสวางนอย และ คา 100 แสดงถึงความสวางมาก

a* แสดงถึงสีเขียวและสีแดง โดยท่ี –a* แสดงถึงสี
เขียว และ +a* แสดงถึงสีแดง

b* แสดงถึงสีนํ้าเงินและสีเหลือง โดยท่ี –b* แสดงถึง
สีนํ้าเงิน และ +b* แสดงถึงสีเหลือง

3.2. ขนาดอนุภาค (particle size) ของแปง
ตรวจวัดดวยเครื่อง Laser diffraction particle size analyzer
(Master-sizer 2000, Malvern instruments, UK.)

3.3. สตารชเสียหาย (starch damage) ใชชุดตรวจ
วิเคราะห starch damage assay kit (Megazyme, USA)

3.4. ดัชนีการดูดซับน้ํา (water absorption index:
WAI) ช่ังแปงขาว 2.5 กรัม ใสลงในหลอดทดลองท่ีทราบนํ้าหนัก
เติมนํ้ากลั่น 30 มิลลิลิตร คนผสมทุกๆ 5 นาที ดวยแทงแกว เปน
เวลา 30 นาที ฉีดลางสวนท่ีติดบนแทงแกวคนดวยนํ้ากลั่น นําไป
ปนเหว่ียงท่ีความเร็วรอบ 2200 รอบตอนาที นาน 15 นาที
เทสวนใสดานบนท้ิง นําหลอดทดลองท่ีมีตะกอนดานลางไปช่ัง
นํ้าหนัก คํานวณคาการดูดซับนํ้าดังสมการ (1)
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ดัชนีการดูดซบันํ้า = น้ําหนักตะกอน
น้ําหนักแปง

(1)
3.5. สมบัติดานความหนืด เตรียมนํ้าแปงท่ีมีความ

เขมขน 9.5% เพ่ือวิเคราะหสมบัติดานความหนืดดวยเครื่อง
วิเคราะหความหนืดแบบรวดเร็ว (Rapid Visco Analyzer, RVA
4, Newport, Australia) ตามวิธีการของ AACC (2000) เพ่ือ
วิเคราะหอุณหภูมิท่ีเริ่มเกิดความหนืด (pasting temperature)
ความหนืดสูงสุด (peak viscosity) ความหนืดต่ําสุด (Trough)
ความหนืดสุดทาย (final viscosity) คาความหนืดลดลง
(breakdown) และคาเซตแบค (setback)

3.6. เจลาทิไนเซชัน (การสุก) และรีโทรเกรเดชัน
(การคืนตัว) ของแปง ตรวจสอบดวยเครื่องดิฟเฟอเรลเชียล
สแกนนิง แคลอริมิเตอร (Differential Scanning Calorimeter:
DSC) (Diamond, Perkin-Elmer, Norwalk, USA) ช่ังแปงใน
ถวยใสตัวอยางอะลูมิเนียม (aluminium) และเติมนํ้ากลั่นดวย
ไซริงค (microsyringe) ใหมีอัตราสวนแปงตอนํ้าโดยนํ้าหนัก
เทากับ 30:70 ปดฝาใหสนิท และวางตัวอยางท่ีอุณหภูมิหองเปน
เวลา 2 ช่ัวโมง จากน้ันนํามาวิเคราะหการเกิดเจลาทิไนเซชันดวย
เครื่อง DSC ใชถวยใสตัวอยางอะลูมิเนียมเปลาเปนตัวอางอิง และ
กําหนดอุณหภูมิในการใหความรอนท่ีอุณหภูมิ 25 ถึง 95 องศา
เซลเซียส โดยอัตราเร็วในการเพ่ิมอุณหภูมิเทากับ 10 องศา
เซลเซียสตอนาที วิเคราะหการเกิดเจลาทิไนเซชัน จากอุณหภูมิ
เริ่มตน (onset temperature, Togel) อุณหภูมิสูงสุด (peak
temperature, Tpgel) อุณหภูมิสุดทาย (conclusion tempera-
ture, Tcgel) และพลังงานในการเกิดเจลาทิไนเซชัน (Hgel)
จากน้ันนําถวยท่ีเก็บตัวอยางไปเก็บไวในตูเย็นอุณหภูมิประมาณ
4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 7 วัน เพ่ือวิเคราะหการเกิดรีโทรเกร
เดชันดวยเครื่อง DSC โดยการใหความรอนจากอุณหภูมิ 25
องศาเซลเซียส ถึง 95 องศาเซลเซียส อัตราการเพ่ิมของอุณหภูมิ
เทากับ 10 องศาเซลเซียสตอนาที วิเคราะหการเกิดรีโทรเกรเด
ชัน จากอุณหภูมิเริ่มตน (onset temperature, Toretro)
อุณหภูมิสูงสุด (peak  temperature, Tpretro) อุณหภูมิสุดทาย
(conclusion temperature, Tcretro) และพลังงานในการสลาย
โครงรางผลึกรีโทรเกรด (enthalpy, Hretro)

3.7. เนื้อสัมผัสของเจลแปง เตรียมนํ้าแปงท่ีมีความ
เขมขน 17% (w/w) กวนนํ้าแปงดวยเครื่องกวนใบพัด (IKA-
Labortechnik, RW 20 DZM, Germany) ท่ีความเร็ว 250

รอบ/นาที ในอางนํ้าเดือด จนอุณหภูมินํ้าแปงสูงถึง 85 องศา
เซลเซียส ใชเวลาประมาณ 5 นาที เทนํ้าแปงท่ีขนหนืดลงใน
ภาชนะอะลูมิเนียม นําไปน่ึงในหมอน่ึงนํ้าเดือดนาน 25 นาที ท้ิง
ใหเจลแปงเย็นตัวท่ีอุณหภูมิหองประมาณ 2 ช่ัวโมง นําเจลแปงไป
ตรวจวัดค า เ น้ือสัมผัสด วยเครื่ อง วัด เ น้ือสัมผัส (Texture
Analyzer, Stable micro system, TA-XT2i, UK) ทดสอบการ
กด (compression) โดยใชหัววัดทรงกระบอกขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร สภาวะในการทดสอบแสดงดังตอไปน้ี
Pre-Test Speed, Test Speed และ Post-Test Speed
เทากับ 1.00 มิลลิเมตร/วินาที ระยะหัววัดกดลงในตัวอยาง
เทากับ 10 มิลลิเมตร
4. ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของอนุภาคแปง

ใชสารละลายไอโอดีนความเขมขน 0.2% (w/w) ยอมสี
เม็ดแปง เพ่ือใหสามารถเห็นความแตกตางระหวางอนุภาคเม็ด
แปงและอนุภาคไฟเบอรไดอยางชัดเจน สองดูภายใตกลอง
จุลทรรศนท่ีกําลังขยาย 20 เทา
5. การประยุกตใชแปงขาวไรซเบอรร่ีในผลิตภัณฑวาฟเฟล
กรอบปลอดกลูเตน

นําแปงขาวไรซเบอรรี่ ท่ีผานการโมท้ัง 2 วิธี ทดแทน
การใชแปงสาลีในผลิตภัณฑวาฟเฟลกรอบ สูตรและวิธีการทํา
วาฟเฟลกรอบ แปงขาว 55 กรัม ไขไก 2 ฟอง นํ้าตาลทราย 40
กรัม และเนยละลาย 50 กรัม ผสมไขกับนํ้าตาลลงไปในอางผสม
ตีใหเขากันจนนํ้าตาลละลาย ใสเนยละลายคนผสม จากน้ันใสแปง
ผสมใหเขากัน จนเปนเน้ือครีมเหลว (batter) เทสวนผสมเหลวลง
เครื่องทําวาฟเฟลกรอบ (Severin, SEV-2082, Germany) ให
ความรอนระดับปานกลาง (เบอร 2) นาน 3-4 นาที รายงาน
ลักษณะปรากฏและลักษณะเน้ือสัมผัส
6. การวิเคราะหผลทางสถิติ

ใชแผนการทดลองตามแผนการทดลองแบบสุมตลอด
(Complete Randomize Design: CRD) ทําการทดลอง 2 ครั้ง
วิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ดวยโปรแกรม SPSS ถามี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยใชวิธี Duncan’s New Multiple’s
Range Test (DMRT)
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ผลและวิจารณผลการวิจัย
1. องคประกอบทางเคมี และสมบัติทางเคมีและกายภาพของ
แปงขาวไรซเบอรร่ีท่ีผานการโมดวยวิธีตางๆ

แปงขาวไรซเบอรรี่ ท่ีผานการโมแหง และโมผสมมี
ความช้ืนอยูในชวง 9-12% (ตารางท่ี 1) แปงขาวควรมีความช้ืน
ต่ํากวา 13% เพ่ือปองกันการเสื่อมเสียจากเ ช้ือจุลินทรีย
(มาตรฐานอุตสาหกรรม, 2529) สวนปริมาณแอมิโลสของ
แปงขาวไรซเบอรรี่ ท่ีผานการโมท้ังสองวิธีมีคาประมาณ 17%
จัดเปนขาวท่ีมีปริมาณแอมิโลสต่ํา เมื่อหุงสุกมีลักษณะเน้ือสัมผัส
ท่ีนุมและเหนียว (งามช่ืน, 2541) Juliano (1992) แบงขาว
ออกเปน 5 กลุมตามระดับแอมิโลสดังน้ี (1) ขาวเหนียวมีปริมาณ
แอมิโลสรอยละ 0-2 (2) ขาวท่ีมีปริมาณแอมิโลสต่ํามากรอยละ
5-12 (3) ขาวท่ีมีปริมาณแอมิโลสต่ํารอยละ 13-20 (4) ขาวท่ีมี
ปริมาณแอมิโลสปานกลางรอยละ 20-25 และ (5) ขาวท่ีมี
ปริมาณแอมิ-โลสสูงรอยละ 25-33 จากการทดลองพบวาปริมาณ
แอมิโลสของแปงขาวไรซเบอรรี่โมแหงและโมผสมมีคาไมแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% แปงขาวไรซ
เบอรรี่มีปริมาณโปรตีนประมาณ 8% โดยปริมาณโปรตีนของแปง
โมผสมมีคาต่ํากวาแปงท่ีผานการโมแหง สอดคลองกับการทดลอง
ของ Asmeda et al. (2015) อาจเปนเพราะโปรตีนบางสวน
และ/หรือรําท่ีติดมากับขาวถูกกําจัดออกไปในข้ันตอนการลาง
และแชขาวของการโมผสม แปงโมแหงมีปริมาณสตารชเสียหาย
มากกวาแปงโมผสมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น
95% (ตารางท่ี 1) ท้ังน้ีเน่ืองจากในกระบวนการโมแหง เมล็ดขาว
มีความแข็งเมื่อถูกบดดวยแรงกลดวยเครื่องโม pin mill เม็ด
สตารชถูกทําลายเกิดความเสียหายมากกวา ในขณะท่ีการโมผสม
มีการปรับความช้ืนของเมล็ดขาวเปน 30% กอนการโมทําให
เมล็ดขาวน่ิม จึงงายตอการบดเปนอนุภาคขนาดเล็ก เม็ดสตารช
จึงเกิดความเสียหายนอย

รงควัตถุในขาวไรซเบอรรี่ไดแก แอนโทไซยานิน (สีมวง
และสีนํ้าเงิน) โปรแอนโทไซยานิน (สีแดง) และ แคโรทีนอยด
(สีเหลือง) จากการทดลองพบวาแปงขาวไรซเบอรรี่โมแหงมีคา L*
และ a* (สีแดง) ต่ํากวาแปงโมผสม ในขณะท่ีมีคา b* (สีเหลือง)
สูงกวาแปงโมผสม (ตารางท่ี 2) ท้ังน้ีอาจเปนเพราะในระหวาง
การโมแหงเกิดความรอนสูงรงควัตถุบางสวนอาจถูกทําลายจึงทํา
ใหคา a* (สีแดง) ลดลง และความรอนในระหวางการโมแหงอาจ
ชวยเรงการเกิดปฏิกิริยาการเกิดสี นํ้าตาลแบบท่ีมี เอนไซม

เก่ียวของ (enzymatic browning) และไมเก่ียวของกับเอนไซม
(non-enzymatic browning reaction) เกิดเปนสีนํ้าตาลคล้ําจึง
ทําใหคา b* (สีเหลือง) เพ่ิมข้ึน และคา L*ลดลง แปงโมผสมมี
ลักษณะปรากฏท่ีดี คือมีสีมวงสวางไมคล้ํา เน่ืองจากในระหวาง
การโมเกิดความรอนนอย ดังน้ันรงควัตถุและสารออกฤทธ์ิทาง
ชีวภาพอาจถูกทําลายหรือสูญเสียนอยกวาการโมแหง

ขนาดอนุภาคเฉลี่ยของแปงขาวไรซเบอรรี่ท่ีแสดงใน
ตารางท่ี 3 ซึ่งตรวจวัดดวยเครื่อง Laser diffraction particle
size analyzer เปนคาเฉลี่ยของขนาดอนุภาคเม็ดแปงและ
อนุภาคกากใยหรือไฟเบอร (fiber) จากเยื่อหุมเมล็ดขาว โดยแปง
โมผสมมีขนาดอนุภาคเฉลี่ยใหญกวาแปงโมแหง อาจเปนเพราะ
วิธีการโมผสมมีการแชขาวระยะเวลาสั้นๆและปรับความช้ืนของ
เมล็ดขาวใหมีความช้ืนประมาณ 30% ทําใหไฟเบอรของเยื่อหุม
เมล็ดขาวกลองไรซเบอรรี่ น่ิมและเหนียว เครื่องโมผสมแบบ
super powder mill ไมสามารถทําใหไฟเบอรเหลาน้ีเปนอนุภาค
ท่ีมีขนาดเล็กมากได ดังน้ันแปงขาวไรซเบอรรี่โมผสมจึงมีอนุภาค
ขนาดใหญของไฟเบอรปะปนอยู จากเสนกราฟแสดงการกระจาย
ตัวของอนุภาคขนาดตางๆในแปงขาวโมผสมแสดงลักษณะมีสอง
พีค (รูปท่ี 1) โดยอนุภาคของพีคท่ีหน่ึงมีขนาดเล็กอยูในชวง
ประมาณ 8-200 µm ซึ่งนาจะเปนอนุภาคของเม็ดแปง สวนพีคท่ี
สองเปนอนุภาคขนาดใหญ (~200-4000 µm) นาจะเปนอนุภาค
ของไฟเบอร สามารถยืนยันไดจากภาพจากกลองจุลทรรศนท่ี
แสดงใหเห็นวาแปงโมผสมประกอบดวยอนุภาคไฟเบอรขนาด
ใหญและอนุภาคเม็ดแปงขนาดเล็ก (รูปท่ี 2a และ 2b) โดย
อนุภาคของเม็ดแปงติดสี นํ้าเ งินเขมเ น่ืองจากถูกยอมดวย
สารละลายไอโอดีน สวนอนุภาคไฟเบอรไมติดสีนํ้าเงิน (รูปท่ี 2a)
และอนุภาคไฟเบอรมีสีแดงเมื่อใช นํ้ากลั่นเปนตัวทําใหแปง
กระจายตัว (รูปท่ี 2b) ลักษณะสัณฐานของอนุภาคเม็ดแปง
ภายใตกลองจุลทรรศนแสดงใหเห็นวาขนาดอนุภาคเม็ดแปงของ
แปงโมแหงมีขนาดใหญซึ่งเกิดจากการท่ีเม็ดแปงเกาะรวมตัวกัน
เปนกลุมกอน ซึ่งการโมแหงมีขอจํากัดเรื่องอนุภาคเม็ดแปงท่ีมี
ขนาดใหญ (Gomez et al., 2010) สวนอนุภาคเม็ดแปงของแปง
โมผสมมีขนาดเล็กกระจายตัวจํานวนมาก (รูปท่ี 2a) เน่ืองจาก
การโมผสมมีการนําเมล็ดขาวแชนํ้าและปรับความช้ืนเปน 30%
กอนนําไปโม เมล็ดขาวจึงมีลักษณะน่ิมทําใหถูกโมเปนอนุภาค
ขนาดเล็กไดงาย โดยขนาดอนุภาคของแปงเปนปจจัยท่ีสําคัญอีก
ปจจัยหน่ึงท่ีมีผลตอเน้ือสัมผัสของอาหาร โดยผลของวิธีการโม
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แปงขาวไรซเบอรรี่ตอลักษณะปรากฏและเน้ือสัมผัสของอาหาร
แสดงรายละเอียดในหัวขอ (2) “การประยุกตใชแปงขาวไรซ-
เบอรรี่ ในผลิตภัณฑวาฟเฟลกรอบปลอดกลูเตน” (รูปท่ี 5)
Murakami et al. (2015) ไดศึกษาผลของอนุภาคแปงขาวตอ
ลักษณะเน้ือสัมผัสของขนมปง พบวาขนมปงท่ีทําจากแปงขาวท่ีมี
ขนาดอนุภาค 75-106 ไมครอน มีโพรงอากาศในเน้ือขนมปง
มากกวา ทําใหขนมปงท่ีไดข้ึนฟูและมีเน้ือสัมผัสท่ีน่ิมกวาขนมปงท่ี
ทําจากแปงขาวท่ีมีขนาดอนุภาค 106-150, 45-75 และ นอยกวา
45 ไมครอน จากตารางท่ี 3 แสดงใหเห็นวาแปงขาวไรซเบอรรี่ท่ี

ผานการโมแหง และโมผสมมีคาดัชนีการดูดซับนํ้าอยูในชวงคา
13-14 โดยท่ีแปงโมแหงมีคาดัชนีการดูดซับนํ้าสูงกวาโมผสมอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% อาจเน่ืองมาจาก
แปงโมแหงมีปริมาณสตารชเสียหายและปริมาณโปรตีนสูงกวา
แปงโมผสม (ตารางท่ี 1) โดยนํ้าสามารถแพรเขาไปในเม็ดแปงได
มากข้ึนในบริเวณท่ีเม็ดแปงเกิดการเสียหาย สวนโปรตีนเปน
โมเลกุลท่ีประกอบดวยสวนท่ีชอบนํ้า (hydrophilic groups) จึง
มีความสามารถในการชวยอุมนํ้า (Hsu et al., 2015)

ตารางท่ี 1 องคประกอบทางเคมีและสตารชเสียหายของแปงขาวไรซเบอรรี่ท่ีผานการโมดวยวิธีตางๆ
ตัวอยาง ความชื้น (%) (ฐานเปยก) แอมิโลส (%) (ฐานแหง) โปรตีน (%) (ฐานแหง) สตารชเสียหาย (%) (ฐานแหง)

แปงโมแหง 9.11b ± 0.29 17.24a ± 0.29 8.45a ± 0.05 4.21a ±  0.03
แปงโมผสม 11.45a ± 0.28 17.10a ± 0.30 8.11b ± 0.11 1.86b ±  0.06

อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก (a,b) ที่ตางกนัในแนวตั้งแสดงความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับความเชือ่มั่น 95%

ตารางท่ี 2 คาสี L* a* b* ของแปงขาวไรซเบอรรี่ท่ีผานการโมดวยวิธีตางๆ
ตัวอยาง L* a* b*

แปงโมแหง 68.63b ± 0.21 2.61b ± 0.00 3.86a ± 0.04
แปงโมผสม 72.95a ± 0.24 5.32a ± 0.01 3.60b ± 0.04

อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก (a,b) ที่ตางกนัในแนวตั้งแสดงความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับความเชือ่มั่น 95%

ตารางท่ี 3 ขนาดอนุภาคเฉลี่ยและดัชนีการดดูซับนํ้าของแปงขาวไรซเบอรรี่ท่ีผานการโมดวยวิธีตางๆ
ตัวอยาง ขนาดอนุภาคเฉลี่ย (µm) ดัชนีการดูดซับนํ้า

แปงโมแหง 133.63b ± 0.68 14.09a ± 0.05
แปงโมผสม 221.80a ± 2.48 13.26b ± 0.01

อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก (a,b) ที่ตางกนัในแนวตั้งแสดงความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับความเชือ่มั่น 95%

รูปท่ี 1 การกระจายตัวขนาดอนุภาคของแปงขาวไรซเบอรรี่ท่ีผานการโมดวยวิธีตางๆ

แปงขาวโมแหง
แปงขาวโมผสม
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(a)

(b)

รูปท่ี 2 อนุภาคเม็ดแปงและอนุภาคไฟเบอรของแปงขาวไรซเบอรรี่ท่ีผานการโมดวยวิธีตางๆ โดยใช (a) สารละลายไอโอดีน และ (b)
นํ้ากลั่น เปนของเหลวท่ีทําใหเม็ดแปงกระจายตัว

สมบัติดานความหนืดของแปงขาวไรซเบอรรี่วิเคราะห
ดวยเครื่องวิเคราะหความหนืดแบบรวดเร็ว (Rapid Visco
Analyzer: RVA) แสดงดังรูปท่ี 3 และจากตารางท่ี 4 แสดงให
เห็นวาแปงโมแหงมีอุณหภูมิเริ่มเกิดความหนืดสูงกวาแปงโมผสม
มากโดยอุณหภูมิเริ่มเกิดความหนืดของแปงโมแหงมีคาเทากับ 85
องศาเซลเซียส ในขณะท่ีอุณหภูมิเริ่มเกิดความหนืดของแปงโม
ผสมมีคาเทากับ 77 องศาเซลเซียส อาจเปนเพราะแปงโมแหงมี
อนุภาคแปงขนาดใหญกวาแปงโมผสม (รูปท่ี 2) นํ้าแพรเขาไปใน
อนุภาคแปงท่ีมีขนาดใหญไดชากวาเม็ดแปงท่ีมีขนาดเล็กเน่ืองจาก
อนุภาคขนาดใหญมีพ้ืนท่ีผิวสัมผัสกับนํ้านอยกวา จึงทําใหแปงโม
แหงใชเวลานานและอุณหภูมิท่ีสูงกวาเพ่ือทําใหเม็ดแปงเริ่มพอง
ตัวและ/หรือเริ่มเกิดเจลาทิไนเซชัน และ/หรืออาจเปนเพราะแปง
โมแหงมีปริมาณโปรตีนสูงกวาโมผสม (ตารางท่ี 1) โดยโปรตีน
สามารถยับยั้งการพองตัวของเม็ดแปง (ศันสนีย, 2548; Toe et
al., 2000) โดย Hamaker and Griffin (1993) รายงานวาพันธะ
ไดซัลไฟดของโปรตีน ยับยั้งการพองตัวของเม็ดสตารชขาวใน
ระหวางการเกิดเจลาทิไนเซชัน สอดคลองกับ Hamaker and
Griffin (1990) ซึ่งพบวาการทําลายพันธะไดซัลไฟดของโปรตีนใน
สตารชขาวดวย dithiothreitol / 2- mercapteothanol ทําให
เม็ดสตารชพองตัวไดมากข้ึน แปงขาวไรซเบอรรี่โมผสมมีคาหนืด
สูงสุดมากกวาแปงโมแหงอาจเน่ืองมาจากอนุภาคเม็ดแปงมีขนาด
เล็ก (ตารางท่ี 3) เม็ดแปงจึงมีพ้ืนท่ีผิวในการสัมผัสนํ้ามาก และ

เกิดอันตรกิริยา (interaction) กับนํ้าดวยพันธะไฮโดรเจนไดมาก
จึงทําใหมีความหนืดสูง (Prasad et al., 2012) และ/หรืออาจ
เปนเพราะแปงโมผสมมีปริมาณโปรตีนนอยกวาแปงโมแหง
เล็กนอย ซึ่งโปรตีนยับยั้งการพองตัวของเม็ดแปง (Gomez et
al., 2010; Sodhi and Singh, 2003) จึงทําใหความหนืดสูงสุด
ของแปงโมแหงมีคาต่ํากวา แปงขาวท่ีใหความหนืดสูงเหมาะ
สําหรับนําไปใชในผลิตภัณฑท่ีตองการความหนืดเชน นํ้าเกรว่ี
หรือ นํ้าสลัด คาความหนืดลดลง (breakdown) ของแปงโมผสม
มีคาสูงกวาแปงโมแหง ซึ่งสอดคลองกับการทดลองของ Hsu et
al. (2015) ท่ีรายงานแปงขาวท่ีใหคาความหนืดสูงสุดมากจะมี
คาความหนืดลดลงมากเชนกัน เน่ืองจากเม็ดแปงไมทนตอความ
รอนและแรงเฉือนในระหวางการทําใหเม็ดแปงสุก สวนคาความ
หนืดสุดทายและเซตแบคของแปงโมแหงมีคาสูงกวาแปงโมผสม
อาจเปนเพราะแปงโมแหงมีปริมาณสตารชเสียหาย (%) สูงกวา
แปงโมผสม (ตารางท่ี 1) ทําใหโมเลกุลแอมิโลสสามารถแพร
ออกมานอกเม็ดสตารชไดงายและเกิดการคืนตัวหรือรีโทรเกรเด
ชันไดมากกวาทําใหมีคาเซคแบตสูง และอาจเปนเพราะแปงโม
แหงมีปริมาณโปรตีนสูงกวาแปงโมผสม (ตารางท่ี 1) จึงอาจเกิด
สารประกอบเชิงซอนระหวางแอมิโลสและโปรตีน (amylose-
protein complex) มากกวา โดยสารประกอบเชิงซอนระหวาง
แอมิโลสและโปรตีนทําใหความหนืดสุดทายและคาเซตแบคและ

ไฟเบอร

อนุภาคเม็ดแปง

อนุภาคเม็ดแปง

ไฟเบอร

อนุภาคเม็ดแปง

โมแหง โมผสม

ไฟเบอร

โมผสม

ไฟเบอร

อนุภาคเม็ดแปง

โมแหง
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(a)

(b)

รูปท่ี 2 อนุภาคเม็ดแปงและอนุภาคไฟเบอรของแปงขาวไรซเบอรรี่ท่ีผานการโมดวยวิธีตางๆ โดยใช (a) สารละลายไอโอดีน และ (b)
นํ้ากลั่น เปนของเหลวท่ีทําใหเม็ดแปงกระจายตัว

สมบัติดานความหนืดของแปงขาวไรซเบอรรี่วิเคราะห
ดวยเครื่องวิเคราะหความหนืดแบบรวดเร็ว (Rapid Visco
Analyzer: RVA) แสดงดังรูปท่ี 3 และจากตารางท่ี 4 แสดงให
เห็นวาแปงโมแหงมีอุณหภูมิเริ่มเกิดความหนืดสูงกวาแปงโมผสม
มากโดยอุณหภูมิเริ่มเกิดความหนืดของแปงโมแหงมีคาเทากับ 85
องศาเซลเซียส ในขณะท่ีอุณหภูมิเริ่มเกิดความหนืดของแปงโม
ผสมมีคาเทากับ 77 องศาเซลเซียส อาจเปนเพราะแปงโมแหงมี
อนุภาคแปงขนาดใหญกวาแปงโมผสม (รูปท่ี 2) นํ้าแพรเขาไปใน
อนุภาคแปงท่ีมีขนาดใหญไดชากวาเม็ดแปงท่ีมีขนาดเล็กเน่ืองจาก
อนุภาคขนาดใหญมีพ้ืนท่ีผิวสัมผัสกับนํ้านอยกวา จึงทําใหแปงโม
แหงใชเวลานานและอุณหภูมิท่ีสูงกวาเพ่ือทําใหเม็ดแปงเริ่มพอง
ตัวและ/หรือเริ่มเกิดเจลาทิไนเซชัน และ/หรืออาจเปนเพราะแปง
โมแหงมีปริมาณโปรตีนสูงกวาโมผสม (ตารางท่ี 1) โดยโปรตีน
สามารถยับยั้งการพองตัวของเม็ดแปง (ศันสนีย, 2548; Toe et
al., 2000) โดย Hamaker and Griffin (1993) รายงานวาพันธะ
ไดซัลไฟดของโปรตีน ยับยั้งการพองตัวของเม็ดสตารชขาวใน
ระหวางการเกิดเจลาทิไนเซชัน สอดคลองกับ Hamaker and
Griffin (1990) ซึ่งพบวาการทําลายพันธะไดซัลไฟดของโปรตีนใน
สตารชขาวดวย dithiothreitol / 2- mercapteothanol ทําให
เม็ดสตารชพองตัวไดมากข้ึน แปงขาวไรซเบอรรี่โมผสมมีคาหนืด
สูงสุดมากกวาแปงโมแหงอาจเน่ืองมาจากอนุภาคเม็ดแปงมีขนาด
เล็ก (ตารางท่ี 3) เม็ดแปงจึงมีพ้ืนท่ีผิวในการสัมผัสนํ้ามาก และ

เกิดอันตรกิริยา (interaction) กับนํ้าดวยพันธะไฮโดรเจนไดมาก
จึงทําใหมีความหนืดสูง (Prasad et al., 2012) และ/หรืออาจ
เปนเพราะแปงโมผสมมีปริมาณโปรตีนนอยกวาแปงโมแหง
เล็กนอย ซึ่งโปรตีนยับยั้งการพองตัวของเม็ดแปง (Gomez et
al., 2010; Sodhi and Singh, 2003) จึงทําใหความหนืดสูงสุด
ของแปงโมแหงมีคาต่ํากวา แปงขาวท่ีใหความหนืดสูงเหมาะ
สําหรับนําไปใชในผลิตภัณฑท่ีตองการความหนืดเชน นํ้าเกรว่ี
หรือ นํ้าสลัด คาความหนืดลดลง (breakdown) ของแปงโมผสม
มีคาสูงกวาแปงโมแหง ซึ่งสอดคลองกับการทดลองของ Hsu et
al. (2015) ท่ีรายงานแปงขาวท่ีใหคาความหนืดสูงสุดมากจะมี
คาความหนืดลดลงมากเชนกัน เน่ืองจากเม็ดแปงไมทนตอความ
รอนและแรงเฉือนในระหวางการทําใหเม็ดแปงสุก สวนคาความ
หนืดสุดทายและเซตแบคของแปงโมแหงมีคาสูงกวาแปงโมผสม
อาจเปนเพราะแปงโมแหงมีปริมาณสตารชเสียหาย (%) สูงกวา
แปงโมผสม (ตารางท่ี 1) ทําใหโมเลกุลแอมิโลสสามารถแพร
ออกมานอกเม็ดสตารชไดงายและเกิดการคืนตัวหรือรีโทรเกรเด
ชันไดมากกวาทําใหมีคาเซคแบตสูง และอาจเปนเพราะแปงโม
แหงมีปริมาณโปรตีนสูงกวาแปงโมผสม (ตารางท่ี 1) จึงอาจเกิด
สารประกอบเชิงซอนระหวางแอมิโลสและโปรตีน (amylose-
protein complex) มากกวา โดยสารประกอบเชิงซอนระหวาง
แอมิโลสและโปรตีนทําใหความหนืดสุดทายและคาเซตแบคและ
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(a)

(b)

รูปท่ี 2 อนุภาคเม็ดแปงและอนุภาคไฟเบอรของแปงขาวไรซเบอรรี่ท่ีผานการโมดวยวิธีตางๆ โดยใช (a) สารละลายไอโอดีน และ (b)
นํ้ากลั่น เปนของเหลวท่ีทําใหเม็ดแปงกระจายตัว

สมบัติดานความหนืดของแปงขาวไรซเบอรรี่วิเคราะห
ดวยเครื่องวิเคราะหความหนืดแบบรวดเร็ว (Rapid Visco
Analyzer: RVA) แสดงดังรูปท่ี 3 และจากตารางท่ี 4 แสดงให
เห็นวาแปงโมแหงมีอุณหภูมิเริ่มเกิดความหนืดสูงกวาแปงโมผสม
มากโดยอุณหภูมิเริ่มเกิดความหนืดของแปงโมแหงมีคาเทากับ 85
องศาเซลเซียส ในขณะท่ีอุณหภูมิเริ่มเกิดความหนืดของแปงโม
ผสมมีคาเทากับ 77 องศาเซลเซียส อาจเปนเพราะแปงโมแหงมี
อนุภาคแปงขนาดใหญกวาแปงโมผสม (รูปท่ี 2) นํ้าแพรเขาไปใน
อนุภาคแปงท่ีมีขนาดใหญไดชากวาเม็ดแปงท่ีมีขนาดเล็กเน่ืองจาก
อนุภาคขนาดใหญมีพ้ืนท่ีผิวสัมผัสกับนํ้านอยกวา จึงทําใหแปงโม
แหงใชเวลานานและอุณหภูมิท่ีสูงกวาเพ่ือทําใหเม็ดแปงเริ่มพอง
ตัวและ/หรือเริ่มเกิดเจลาทิไนเซชัน และ/หรืออาจเปนเพราะแปง
โมแหงมีปริมาณโปรตีนสูงกวาโมผสม (ตารางท่ี 1) โดยโปรตีน
สามารถยับยั้งการพองตัวของเม็ดแปง (ศันสนีย, 2548; Toe et
al., 2000) โดย Hamaker and Griffin (1993) รายงานวาพันธะ
ไดซัลไฟดของโปรตีน ยับยั้งการพองตัวของเม็ดสตารชขาวใน
ระหวางการเกิดเจลาทิไนเซชัน สอดคลองกับ Hamaker and
Griffin (1990) ซึ่งพบวาการทําลายพันธะไดซัลไฟดของโปรตีนใน
สตารชขาวดวย dithiothreitol / 2- mercapteothanol ทําให
เม็ดสตารชพองตัวไดมากข้ึน แปงขาวไรซเบอรรี่โมผสมมีคาหนืด
สูงสุดมากกวาแปงโมแหงอาจเน่ืองมาจากอนุภาคเม็ดแปงมีขนาด
เล็ก (ตารางท่ี 3) เม็ดแปงจึงมีพ้ืนท่ีผิวในการสัมผัสนํ้ามาก และ

เกิดอันตรกิริยา (interaction) กับนํ้าดวยพันธะไฮโดรเจนไดมาก
จึงทําใหมีความหนืดสูง (Prasad et al., 2012) และ/หรืออาจ
เปนเพราะแปงโมผสมมีปริมาณโปรตีนนอยกวาแปงโมแหง
เล็กนอย ซึ่งโปรตีนยับยั้งการพองตัวของเม็ดแปง (Gomez et
al., 2010; Sodhi and Singh, 2003) จึงทําใหความหนืดสูงสุด
ของแปงโมแหงมีคาต่ํากวา แปงขาวท่ีใหความหนืดสูงเหมาะ
สําหรับนําไปใชในผลิตภัณฑท่ีตองการความหนืดเชน นํ้าเกรว่ี
หรือ นํ้าสลัด คาความหนืดลดลง (breakdown) ของแปงโมผสม
มีคาสูงกวาแปงโมแหง ซึ่งสอดคลองกับการทดลองของ Hsu et
al. (2015) ท่ีรายงานแปงขาวท่ีใหคาความหนืดสูงสุดมากจะมี
คาความหนืดลดลงมากเชนกัน เน่ืองจากเม็ดแปงไมทนตอความ
รอนและแรงเฉือนในระหวางการทําใหเม็ดแปงสุก สวนคาความ
หนืดสุดทายและเซตแบคของแปงโมแหงมีคาสูงกวาแปงโมผสม
อาจเปนเพราะแปงโมแหงมีปริมาณสตารชเสียหาย (%) สูงกวา
แปงโมผสม (ตารางท่ี 1) ทําใหโมเลกุลแอมิโลสสามารถแพร
ออกมานอกเม็ดสตารชไดงายและเกิดการคืนตัวหรือรีโทรเกรเด
ชันไดมากกวาทําใหมีคาเซคแบตสูง และอาจเปนเพราะแปงโม
แหงมีปริมาณโปรตีนสูงกวาแปงโมผสม (ตารางท่ี 1) จึงอาจเกิด
สารประกอบเชิงซอนระหวางแอมิโลสและโปรตีน (amylose-
protein complex) มากกวา โดยสารประกอบเชิงซอนระหวาง
แอมิโลสและโปรตีนทําใหความหนืดสุดทายและคาเซตแบคและ

ไฟเบอร

อนุภาคเม็ดแปง

อนุภาคเม็ดแปง

ไฟเบอร

อนุภาคเม็ดแปง

โมแหง โมผสม

ไฟเบอร

โมผสม

ไฟเบอร

อนุภาคเม็ดแปง

โมแหง



88 KKU Science Journal Volume 47 Number 1 Research

เพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีทําใหความหนืดสูงสุดและความหนืดลดลงมีคา
ลดลง (Alcázar-Alay and Meireles, 2015)

พลังงานในการเ กิดเจลาทิไนเซชัน (Hgel) และ
อุณหภูมิในการเกิดเจลาทิไนเซชัน (Togel, Tpgel และ Tcgel)
ตรวจวัดดวยเครื่อง DSC โดยคา Hgel เปนคาท่ีใชบงบอกถึง
ปริมาณหรือความแข็งแรงของโครงรางผลึกในเม็ดสตารช
(Morrison and Azudin, 1987) ปริมาณเกลียวคูของโมเลกุล
แอมิโลเพกทิน จํานวนพันธะไฮโดรเจน (Sasaki and Matsuki,
1998) เปนพลังงานรวมท่ีใชในการทําลายพันธะไฮโดรเจน และ
อาจมีแรงวันเดอรวาลลรวมดวยเล็กนอย (Tester, 1997) คา
Togel, Tpgel และ Tcgel บงบอกความเสถียร ความสมบูรณและ
ขนาดของโครงรางผลึก (Morrison and Azudin, 1987; Singh
et al., 2003) จากตารางท่ี 5 แสดงใหเห็นวาอุณหภูมิเริ่มเกิด
เจลาทิไนเซชัน (Togel) ของแปงขาวท่ีผานการโมท้ังสองวิธีอยู
ในชวงอุณหภูมิประมาณ 64-65 องศาเซลเซียส ซึ่งแปงโมแหงมี
คา Togel และ Tpgel สูงกวาแปงโมผสม ซึ่งสอดคลองคาอุณหภูมิ
เริ่มเกิดความหนืดของแปงโมแหงมีคาสูงกวาแปงโมผสม (ตารางท่ี
4) จึงกลาวไดวาแปงโมผสมเกิดการสุกสมบูรณไดงายกวาแปงโม
แหงเล็กนอยเน่ืองจากมีชวงอุณหภูมิในการเกิดเจลาทิไนเซชันต่ํา
กวา อาจเน่ืองมาจากขนาดอนุภาคของแปงโมผสมขนาดเล็กกวา
แปงโมแหงทําใหนํ้าแพรเขาไปในเม็ดแปงไดดีและเร็วกวาใน
ระหวางการเกิดเจลาทิไนเซชัน การสุกของแปงจึงเกิดข้ึนไดงายท่ี
อุณหภูมิต่ํา (Ye et al., 2016) และอาจเปนเพราะแปงโมแหงมี
ปริมาณโปรตีนสูงท่ีสุด ซึ่งโปรตีนสามารถแยงจับนํ้า (ศันสนีย,
2548) จึงทําใหแปงโมแหงใชอุณหภูมิในการเกิดเจลาทิไนเซชันสูง
กวาแปงโมผสม ในขณะท่ีแปงโมแหงมีคา Hgel ต่ํากวาแปงโม
ผสม อาจเปนเพราะโครงรางผลึกในเม็ดแปงโมแหงบางสวนถูก
ทําลายเน่ืองจากแรงเฉือนและความรอนในระหวางการโมแหง ซึ่ง
สัมพันธกับคาสตารชเสียหายท่ีสูงกวาแปงโมผสม (ตารางท่ี 1)
และสอดคลองกับการทดลองของ Naivikul and Tungtrakul
(2014) และ Suksomboon and Naivikul (2006) ซึ่งรายงาน
วาแปงขาวท่ีผานการโมแหงใชพลังงานในการเกิดเจลาทิไนเซชัน
ต่ํากวาแปงโมผสมและโมเปยก โดยกราฟการดูดกลืนความรอนใน
การเกิดเจลาทิไนเซชันจากการวิเคราะหดวยเครื่อง DSC ของแปง
ขาวไรซเบอรรี่ท่ีผานการโมดวยวิธีแบบตางๆ แสดงดังรูปท่ี 4a
และเมื่อวิเคราะหการเกิดรีโทรเกรเดชันของเจลแปงสุกเมื่อเก็บ
รักษาท่ีอุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน พบวาแปง

ขาวไรซเบอรรี่ท่ีผานการโมท้ัง 2 วิธี เกิดรีโทรเกรเดชันนอยและมี
คาใกลเคียงกัน โดยมีคาพลังงานในการสลายผลึกรีโทรเกรด
(Hretro) อยูในชวง 0.1-0.4 จูล/กรัมแปง (ตารางท่ี 6) และ
อุณหภูมิในการสลายโครงรางผลึกรีโทรเกรด (Toretro, Tpretro

และ Tcretro) ของแปงขาวท่ีผานการโมท้ัง 2 วิธีมีคาแตกตางกัน
เพียงเล็กนอย กราฟการดูดกลืนความรอนในการเกิดสลายโครง
รางผลึกรีโทรเกรดจากการวิเคราะหดวยเครื่อง DSC ของแปงขาว
ไรซเบอรรี่ท่ีผานการโมดวยวิธีตางๆ แสดงดังรูปท่ี 4b

จากตารางท่ี 7 แสดงใหเห็นวาเน้ือสัมผัสของเจลแปง
โมแหงมีความแข็งและความเหนียวมากกวาเจลแปงโมผสมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติระดับความเช่ือมั่น 95% อาจเปนเพราะการโม
แหงมีปริมาณสตารชเสียหายมากกวาแปงโมผสม (ตารางท่ี 1)
เมื่อแปงเกิดเจลาทิไนเซชันโมเลกุลแอมิโลส และแอมิโลเพกทิน
สามารถแพรออกมานอกเม็ดสตารชไดงายโดยเฉพาะบริเวณท่ีเมด็
แปงถูกทําลาย เกิดเปนโครงสรางรางแหท่ีแข็งแรงทําใหเจลมี
ความแข็ง ยืนยันไดจากคาเซตแบคของโมแหงสูงกวาโมผสม
(ตารางท่ี 4) สวนโมเลกุลแอมิโลสและแอมิโลเพกทินอิสระท่ีแพร
ออกมาชวยทําใหเจลแปงมีความเหนียวเพ่ิมข้ึน สวนแปงโมผสมมี
อนุภาคไฟเบอรขนาดใหญจากเยื่อหุมเมล็ดปะปนอยู (รูปท่ี 2b)
ไฟเบอรเหลาน้ีอาจจะขัดขวางการเช่ือมตอของโครงรางแห (gel
network) ของโมเลกุลสตารชทําใหเจลแปงไมแข็งแรง เน้ือสัมผัส
จึงนุม เละ

ลักษณะปรากฏของวาฟเฟลกรอบปลอดกลูเตนท่ีทํา
จากแปงขาวไรซเบอรรี่ทดแทนการใชแปงสาลีแสดงดังรูปท่ี 5
เมื่อใชแปงขาวไรซเบอรรี่ ท่ีผานการโมแหง และโมผสมพบวา
สวนผสมเหลว (batter) ในการทําวาฟเฟลมีความหนืดใกลเคียง
กัน เมื่อเทสวนผสมเหลวลงบนถาดของเครื่องทําวาฟเฟล
สวนผสมเหลวไหลและแผขยายเต็มถาดพิมพเน่ืองจากไมหนืด
เกินไป โดยแปงไรซเบอรรี่ ท่ีผานการโม ท่ีแตกตางกันทําให
วาฟเฟลกรอบท่ีไดมีลักษณะปรากฏและเน้ือสัมผัสของแตกตาง
กันอยางชัดเจน โดยวาฟเฟลกรอบท่ีทําจากแปงโมแหงมีความ
หนา มีฟองอากาศแทรกตัวอยูนอยทําใหมีเน้ือสัมผัสแนนแข็ง
ในขณะท่ีการใชแปงขาวโมผสมทําใหวาฟเฟลกรอบมีเน้ือสัมผัส
คลายวาฟเฟลท่ีทําจากแปงสาลีมากท่ีสุด โดยมีฟองอากาศแทรก
ตัวอยูในเน้ือวาฟเฟลมาก ดังน้ันแปงขาวไรซเบอรรี่โมผสมจึงเปน
แปงขาวเหมาะสําหรับใชทําวาฟเฟลกรอบปลอดกลูเตน ท้ังน้ี
วิธีการโมแปงท่ีเหมาะสมข้ึนอยูกับลักษณะผลิตภัณฑอาหารท่ี
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ตองการ เชนในผลิตภัณฑขนมอบการใชแปงขาวโมแหงจะให
ผลิตภัณฑท่ีดีเน่ืองจากมีปริมาณสตารชเสียหายมาก ในขณะท่ี
แปงขาวท่ีมีอนุภาคเม็ดแปงขนาดเล็กเหมาะสําหรับทําขนมไทย
เน่ืองจากเม็ดแปงขนาดเล็กทําใหผลิตภัณฑมีเน้ือสัมผัสท่ีเนียน

ละเอียด เหนียว และ ใหความรูสึกมันในปาก (oily mouthfeel)
สวนแปงขาวท่ีมีอนุภาคเม็ดแปงขนาดใหญเหมาะสําหรับ
ผลิตภัณฑท่ีตองการความแข็ง แตกเปราะ (fracturability) และ
ความพรุน (porosity) ในเน้ือสัมผัส

ตารางท่ี 4 สมบัติดานความหนืดของแปงขาวไรซเบอรรี่ท่ีผานการโมดวยวิธีตางๆ

ตัวอยาง
Peak viscosity

(RVU)
Trough
(RVU)

Breakdown
(RVU)

Final viscosity
(RVU)

Setback from
Trough (RVU)

Pasting temperature
(oC)

แปงโมแหง 147.36b ± 6.85 129.17a ± 4.46 18.19b ± 2.41 226.31a ± 7.79 97.14a ± 3.35 85.50a ± 0.85
แปงโมผสม 196.08a ± 6.51 129.33a ± 2.70 66.75a ± 3.99 199.86b ± 3.91 70.53b ± 1.25 76.85b ± 0.05

อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก (a,b) ที่ตางกันในแนวตั้งแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

รูปท่ี 3 การเปลี่ยนแปลงคาความหนืดจากการวิเคราะหดวยเครื่องวิเคราะหความหนืดแบบรวดเร็วของแปงขาวไรซเบอรรีท่ี่ผานการโม
ดวยวิธีตางๆ

ตารางท่ี 5 คาพลังงาน (Hgel) และอุณหภูมิ (Togel, Tpgel, Tcgel) ในการเกิดเจลาทิไนเซชันของแปงขาวไรซเบอรรี่ท่ีผานการโมดวย
วิธีตางๆ

ตัวอยาง Hgel (J/g ) Togel (oC) Tpgel (oC) Tcgel (oC)
แปงโมแหง 2.22b ± 0.10 65.16a ± 0.11 71.44a ± 0.35 77.02a ± 0.52
แปงโมผสม 2.87a ± 0.05 64.32b ± 0.04 70.54b ± 0.01 76.24a ± 0.05

อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก (a,b) ที่ตางกนัในแนวตั้งแสดงความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับความเชือ่มั่น 95%

แปงขาวโมแหง
แปงขาวโมผสม
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ตารางท่ี 6 คาพลังงาน (Hretro) และอุณหภูมิ (Toretro, Tpretro, Tcretro) ในการสลายโครงรางผลึกรีโทรเกรดของเจลแปงขาว
ไรซเบอรรี่ท่ีผานการโมดวยวิธีตางๆ เมื่อเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิตูเย็นนาน 7 วัน

ตัวอยาง Hretro (J/g) Toretro (oC) Tpretro (oC) Tcretro (oC)
แปงโมแหง 0.13b ± 0.01 45.31a ± 0.66 52.51a ± 0.48 57.06a ± 0.28
แปงโมผสม 0.42a ± 0.04 43.04b ± 0.09 51.76a ± 0.46 56.76a ± 0.25

อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก (a,b) ที่ตางกนัในแนวตั้งแสดงความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับความเชือ่มั่น 95%

(a) (b)
รูปท่ี 4 การดูดกลืนความรอนในการเกิด (a) เจลาทิไนเซชัน และ (b) การสลายโครงรางผลึกรีโทรเกรด ของแปงขาวไรซเบอรรี่ท่ีผาน

การโมดวยวิธีตางๆ เมื่อวิเคราะหดวยเครื่องดิฟเฟอเรลเชียล สแกนนิง แคลอริมิเตอร

ตารางท่ี 7 คาความแข็ง (hardness) และการยึดตดิ (adhesiveness) ของเจลแปงขาวไรซเบอรรี่ท่ีผานการโมดวยวิธีตางๆ
ตัวอยาง ความแขง็ (N) การยึดติด (J/m3)

แปงโมแหง 1.43a ± 0.05 -5.79b ± 0.49
แปงโมผสม 0.61b ± 0.19 -2.42a ± 0.91

อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก (a,b) ที่ตางกนัในแนวตั้งแสดงความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับความเชือ่มั่น 95%

2. การประยุกตใชแปงขาวไรซเบอรร่ีท่ีผานการโมดวยวิธีตางๆในผลิตภัณฑวาฟเฟลกรอบปลอดกลูเตน

(a) (b)

(c)
รูปท่ี 5 วาฟเฟลกรอบท่ีทําจากแปงขาวไรซเบอรรี่ท่ีผานการโมดวยวิธีตางๆ และแปงสาลี (a) แปงขาวไรซเบอรรี่โมแหง (b) แปงขาว

ไรซเบอรรี่โมผสม และ (c) แปงสาลี

แปงขาวโมแหง

แปงขาวโมผสม

แปงขาวโมแหง

แปงขาวโมผสม
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สรุปผลการวิจัย
วิธีการโม ท่ีแตกตางกันทําใหแปงขาวไรซเบอรรี่มี

องคประกอบทางเคมี ลักษณะปรากฏ ขนาดอนุภาค และสมบัติ
ทางเคมีและกายภาพแตกตางกัน และเมื่อนํามาประยุกตใชใน
ผลิตภัณฑอาหารทําใหเน้ือสัมผัสของผลิตภัณฑมีความแตกตาง
กัน การโมผสมเปนวิธีท่ีเหมาะสมกับการผลิตแปงขาวไรซเบอรรี่
เน่ืองจากรงควัตถุ สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ วิตามิน และแรธาตุ
นาจะสูญหายไปในระหวางการโมผสมนอยกวาโมแหงเน่ืองจากใน
ระหวางการโมผสมเกิดความรอนไมมาก แปงโมผสมจึงนาจะเกิด
กลิ่นหืนชากวาและอายุการเก็บรักษาท่ีนานกวาแปงโมแหง และ
เมื่อนําแปงขาวไรซเบอรรี่ท่ีผานการโมผสมมาทําวาฟเฟลกรอบ
ใหลักษณะเน้ือสัมผัสของวาฟเฟลท่ีดีและใกลเคียงกับเน้ือสัมผัส
ของวาฟเฟลกรอบท่ีทําจากแปงสาลี
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