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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี!มีวไโเถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอาลัวจากแปงข้าวไรช์เบอร์รี่ โดยคัดเลือกสูตรผลิตภัณฑ์ขนมอาส์ว 

พินฐานซึ่งม ีล,วนประกอบหลัก ประกอบด้วย แปงสาลี รอยละ 5.51 แปงมันสำปะหลังร้อยละ 0.2 แปงถั่วเขียวร้อยละ 2 
นาตาลทรายร ้อยละ40 และกะท ิร ้อยละ 5 2 .2 9ส ืกษาผลของการทดแทนแปงสาลีด ้วยแปงข้าวไรช์เบอร็ร ึ๋โม ่แห ้งและ 
พรเจลาทในซ์ที่ระด'บการทดแทน’ร้อยละ 25 และ 50 ตามสำคับ โดยการประเมินคุณสมบัติทางกายภาพ และการยอมรับ 
ทางประลาทลัมผัสฃองผลิตภัณฑ์ขนมอาลัว ผลการวิเคราะห์เนึ๋อลัมผ้ส พบว่าผลิตภัณฑ์ขนมอาลัวลูตรที่ทดแทนด้วยแปง 
ข้าวไรซ์เบอรรํ่พร้เจลาทิไนซ์มีค่าความแข็งสูงกว่าสูตรที่ทดแทนด้วยแปงข้าวไรซ์เบอรัรํ่แบบโม่แห้ง อย่างมีนัยสำคัญทางลถิติ 
(p^0 .05 ) ผลการสืกษาคุณภาพทางประสาทลัมผ้สพบว่าผู้ทดลอบให้คะแนนความชอบต่อผลิตภัณฑ์ขนมอาลัวจากแปงข้าว 
ไรซไ,บอรัรํ่ด้านลักษณะปรากฏ กลิ่นหอมของข้าว รสชาติ เนึ๋อลัมผ้ส และความชอบโดยรวม อยู่ในระคับชอบเล็กน้อยถึงชอบ 
ปานกลาง โดยผลิตภัณฑ์ขนมอาลัวสูตรที่ทดแทนด้วยแปงข้าวไรช์เบอรัรี่โม่แห้งร้อยละ 50 มีค่าคะแนนความชอบโดยรวมสูง 
ที่ลุด เท่ากับ 7.40 คะแนน (p^0 .05 ) จากการทดสอบการยอมรับของผู้บร้โภค 100 คน พบวาผู้บรโภคทํ่งหมด (ร้อยละ 100) 
ให้การยอมรับผลิตภัณฑ์'ขนมอาลัวจากแปงข้าว'ใรช์เบอรัรํ่ โดยให้คะแนนความชอบโดยรวมต่อ ผลิตภัณฑ์ขนมอาลัวสูตร 
ที่ทดแทนด้วยแปงข้าวไรซ์เบอร็รํ่โม่แห้งร้อยละ 50 เท่ากับ 7.06 คะแนน (p^0.05)
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Abstract
This research aims to develop Kanom Ar-Lua products from riceberry flour. Main ingredients 

of the selected formulation of Kanom Ar-Lua products from riceberry flour contained 5.51% of wheat flour, 0.2% 
of tapioca flour, 2% of mung bean flour, 40% of sugar and 52.29% of coconut milk, s tudy the effect of wheat flour 
substitution with dry-m illed and pre-gelatinized riceberry flour at the level of 25% and 50%, respectively 
by evaluating physical properties and sensory acceptance of Kanom Ar-Lua products. The appearance of each 
Kanom Ar-Lua product was found to be a pear-shaped peak, dried sugar crust and brittle, sticky crumb, aroma of 
rice and naturally color of riceberry rice. The results of texture analysis showed that Kanom Ar-Lua with 
pre-gelatinized riceberry flour substitution was significantly higher hardness than Kanom Ar-Lua with dry-m illed  
riceberry flour (p5:0.05). The sensory evaluation showed that the panelist liking scores of appearance, 
aroma of rice, taste, texture and overall liking on Khanom Ar-Lua products from riceberry flour were in the range 
of "like slightly” to "like moderately” . The overall liking scores o f Kanom Ar-Lua with 50% of dry-m illed and 25% 
of pre-gelatinized riceberry flour substitution had higher than other formulas (p^0 .05 ). For consumer acceptability  
test using 100 consumers revealed that all of them (100%) accepted Kanom Ar-Lua products from riceberry flour. 
The overall liking score o f Kanom Ar-Lua with 50% of dry-m illed riceberry flour was 7.06 scores (p^0.05).

Keywords : Kanom Ar-lua, dry-m illed riceberry flour, pre-gelatinized riceberry flour 

บทนำ
ข้าวไรซ์เบอรรี่ (rice berry) เป็นข้าวมีสีสายพันธุIหม่ที่เกิดจากการพัฒนาพันธุข้าวพิเศษ โดยศูนยํวิทยาศาสตร์ข้าว 

ได ้ร ับความร่วมม ือระหว่างคณะกรรมการวิจ ัยแห ่งซาต ิ (วซ .) และมหาว ิทยาล ัยเกษตรศาสตร์ว ิทยาเขตกำแพงแสน  
ได้ทำการผสมข้ามพันธุระหว่างข้าวหอมสีนิลกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทำให้ได้ข้าวที่มีลักษณะรูปร่างเมล็ดเริยวยาว มืรงคว้ตถุ 
ที่ทำให้เกิดสีนํ๋าตาลแดงหรือม่วงที่ผิวเมล็ดข้าว ที่เรืยกว่า สารแอนโธไชยานิน และมีกลิ่นหอม สามารถปลูกได้ตลอด'ทํ่งป ี
คุณลมบัติเด่นทางด้านโภชนาการของข้าวไรซ์เบอร์รี่ คือ มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ได้แก่ เบต้าแคโรทีน แกมมาโอไรซานอล 
วิตามินอี แทนนิน ลังกะลิ โพิเลตสูงและมีดัซนิ'นาตาลตำถึงปานกลาง อิก'ทํ่งรำข้าวและนํ้ามันรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Agriculture 
Editorial Department, 2014 )ย ้งม ีค ุณ ลมบ ัต ิต ้านอน ุม ูลอ ิส ระท ี่ด ีเหมาะลำหร ับ ใช ้ท ำผล ิตก ัณ ฑ ์อาหารเซ ิงบ ำบ ัด  
จากคุณลมบัติด"'งกล่าว ข้าวไรซ์เบอร์รี่จ ึงได้รับความนิยมจากผู้บรืโภคเพิ่มฃึนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการนำมาแปรรูปเป็น 
ผลิตกัณฑ์อาหารชนิดต่าง  ๆเช่น บราวนื่ไรซ์เบอร์รี่ (Sinchaipanit e t al, 2017) ซาลาเปาไรซ์เบอรี่ (Boontun e t a l, 2015) 
ขนมจีนอบแห้งผสมข้าวไรซ์เบอรี่ (Bainak e t al, 2015) และ,ไอศก'รืมไรซ์เบอร์ร่ี'ไขมันตำ (Chuaykarn et al, 2013) อิกท“งยังมี 
การนำข้าวไรช์เบอร์รี่มาโม่เป็นแป็งเพื่อใช้ทดแทนในล'วนผลมของขนม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "ขนมไทย" ซึ่งได้รับความนิยมมาก 
ในงานมงคล ขนมไทยเป็นภูมีป็ญญาของคนไทย มีส่วนประกอบหลัก 3 อย่าง คือ แป็งข้าว นาตาลและมะพร้าว (Dejkunchom, 
2006; Kee-ariyo e t al, 2012) นำมาด■ 'ดแปลงทำขนมได้หลายรูปแบบ เช่น ทอด นึ่ง ปิงและกวน ซึ่งต้องการคุณสมปติทางเคม ี
ของข้าวที่แตกต่างกัน เช่น ปริมาณอะมีโลส การแตกต"'วของเม็ดแป็งและการดูดนาของแป็งโดยแป็งที่นิยมใช้ในการทำ
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