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บทคัดย่อ
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องงานวิ จั ย นี ้คื อ เพื่ อ ศึ ก ษาปริ ม าณที่ เ หมาะสมของซู ค ราโลสและปลายข้ า วหอมนิ ล
ในผลิตภัณฑ์นา้ เต้าหู้ โดยในการศึกษาได้ใช้นา้ เต้าหู้สตู รควบคุม (เติมนา้ ตาลซูโครส) และนา้ เต้าหูส้ ูตรที่มีการแปร
ปริมาณซูคราโลสร้อยละ 0.08, 0.17 และ 0.33 ของนา้ หนักนา้ ตาลซูโครส จากผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส
พบว่าผูบ้ ริโภคให้การยอมรับนา้ เต้าหูท้ ี่มีการเติมซูคราโลสร้อยละ 0.17 ของนา้ หนักนา้ ตาลซูโครสมากที่สดุ (p<0.05)
จึงเลือกสูตรนีม้ าพัฒนาต่อโดยเสริมปลายข้าวหอมนิลปริมาณร้อยละ 0, 2.5, 5 และ 10 ของนา้ หนักทัง้ หมด และจาก
การทดสอบทางประสาทสัมผัสพบว่าผูท้ ดสอบชิมให้การยอมรับผลิตภัณฑ์นา้ เต้าหูเ้ สริมปลายข้าวหอมนิลร้อยละ 5
มากที่สดุ (p<0.05) เมื่อวิเคราะห์ค่าสีพบว่าการเพิ่มปริมาณปลายข้าวหอมนิลในผลิตภัณฑ์นา้ เต้าหูส้ ่งผลให้ค่า L*
และ b* ลดลง ขณะที่ค่า a* เพิ่มขึน้ นอกจากนีย้ ังพบว่าการเสริมปลายข้าวหอมนิลที่ระดับต่างๆ ในผลิตภัณฑ์นา้
เต้าหู้ ไม่ ส่ง ผลให้ ค่ า ความเป็ น กรด-ด่ า งของน ้า เต้า หู้เสริ ม ปลายข้า วหอมนิ ลแตกต่ า งจากน ้า เต้า หู้สูต รควบคุ ม
(p>0.05) และฤทธิ์ ใ นการต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระของน ้ า เต้า หู้ เ พิ่ ม ขึ ้น เมื่ อ ปริ ม าณปลายข้ า วหอมนิ ล เพิ่ ม มากขึ ้น
เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีพบว่าผลิตภัณฑ์นา้ เต้าหู้เสริมปลายข้าวหอมนิลร้อยละ 5 มีปริมาณโปรตีนและ
เส้นใยสูงกว่านา้ เต้าหู้สตู รควบคุม ขณะที่ปริมาณคาร์โบไฮเดรตต่ากว่านา้ เต้าหู้สูตรควบคุม (p<0.05) และนา้ เต้าหู้
เสริมปลายข้าวหอมนิลร้อยละ 5 มีปริมาณจุลินทรียท์ งั้ หมด ยีสต์และรา อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
คาสาคัญ:นา้ เต้าหู้ ซูคราโลส ปลายข้าวหอมนิล การต้านอนุมูลอิสระ
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Abstract
The objective of this study was to investigate the optimum amount of sucralose and Hom Nin
broken rice in soy milk. Soy milk was prepared with sucrose (Control) and different levels of sucralose
including 0.08, 0.17 and 0.33 % (by total weight of sucrose). The results found that substitution of
sucralose at 0.17% showed the highest sensory scores (p<0.05). Therefore, this formula was further
carried out with addition ofHom Nin broken rice at the levels of 0, 2.5, 5 and 10% by total weight. The
sensory scores of soy milk supplemented with 5% Hom Nin broken ricehad the highest sensory scores
(p<0.05). L* and b* values continuously decreased but a* values increased when addition levels of
Hom Nin broken rice increased. Moreover, pH values of soy milk with various addition of Hom Nin
broken rice were not significantly different from that of the control sample (p>0.05). Antioxidant activity
increased as levels of Hom Nin broken rice increased. The soy milk supplemented with 5% Hom Nin
broken rice had higher protein and fiber content whereas showed lower carbohydrate than control
sample (p<0.05). In addition, microbial testingincluding total plate count, yeast and mold in soy milk
supplemented with 5% Hom Nin broken rice productwereacceptable levels for the Thai Community
Product Standard.
Keywords:Soy milk, Sucralose, Hom Nin broken rice, Antioxidant

บทนา
น ้า เต้า หู้ ห รื อ น ้า นมถั่ ว เหลื อ งเป็ น เครื่ อ งดื่ ม ที่
นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย และสามารถบริโภคได้
ทุก เพศทุกวัยเนื่ องจากมีรสชาติ อร่อ ย น ้าเต้าหู้ท ามา
จากถั่วเหลือง ซึ่งถั่วเหลืองเป็ นวัตถุดิบที่ให้คุณค่าทาง
โภชนาการสูงโดยเฉพาะโปรตีน โดยปริมาณโปรตีนใน
นมถั่วเหลืองมีค่าใกล้เคียงกับนมวัวและไขมันในนมถั่ว
เหลื อ งมี ค่ า ต่ า กว่ า นมวั ว [1] อี ก ทั้ ง น ้า เต้า หู้ ยั ง เป็ น
เครื่องดื่มที่ไม่มีคอเลสเตอรอลและนา้ ตาลแลคโทส[2]
จึงท าให้นา้ เต้า หู้เป็ น เครื่อ งดื่ ม ที่เหมาะสาหรับ ผู้ที่ไ ม่
สามารถบริโภคนมวัวซึ่งเป็ นเครื่องดื่มที่ มีนา้ ตาลแลค
โทสเป็ นส่วนประกอบ และนา้ เต้าหู้ยังเหมาะสาหรับผู้

ที่บริโภคอาหารเจและอาหารมังสวิรัติ นอกจากนีใ้ นถั่ว
เหลื องยังมีสารไฟโตเอสโตรเจน (Phytoestrogen) ซึ่ ง
สารนี ้มีคุณสมบัติคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ ช่ว ยลด
อาการผิดปกติ ที่เกิ ดขึ น้ กับ หญิ งวัยหมดประจาเดื อ น
และช่วยป้ องกัน การสลายของมวลกระดูก ในขั้นตอน
การผลิ ตนา้ เต้าหู้ผู้ผลิตมักใส่น ้าตาลซูโครสเพื่ อทาให้
ผลิตภัณฑ์นา้ เต้าหู้มี รสชาติห วานตามความต้อ งการ
ของผูบ้ ริโภค ซึ่งนา้ ตาลซูโครสเป็ นสารให้ความหวานที่
ให้พลังงานค่อนข้างสูงและไม่เหมาะสมกับผูท้ ี่มีปัญหา
ในเรื่องของสุขภาพ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิต
สูง และโรคอ้ว น เป็ น ต้น ดั ง นั้น การหาสารให้ ความ
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หวานที่ มีพลังงานต่าทดแทนนา้ ตาลซูโครสน่าจะเป็ น
อีกทางเลือกหนึ่งที่ควรศึกษา
ซูคราโลส (Sucralose) เป็ นสารให้ความหวาน
ที่ ไม่ ใ ห้พ ลัง งานและให้ ความหวานมากกว่ า น ้า ตาล
ซู โ ครส 600 เท่ า สามารถน ามาใช้ ท ดแทนน ้ า ตาล
ซูโครสในผลิตภัณฑ์อาหารหลาย ๆ ชนิด เนื่อ งจากซู
คราโลสเป็ น สารให้ความหวานที่ ท นต่ อ ความร้อ นสูง
ละลายนา้ ได้ดี ไม่ทาให้เกิดรสขม ปรุ งแต่งอาหารแล้ว
ให้รสชาติ ใกล้เคี ยงกั บ น ้าตาลซู โครส ปั จ จุ บัน จึง ได้มี
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การน าซู ค ราโลสมาใช้ ท ดแทน
น ้า ตาลซู โ ครสในผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารต่ า ง ๆ โดยได้ มี
ศึ กษาการใช้ซู ค ราโลสที่ ระดับ ร้อ ยละ 0.010, 0.012
และ 0.014 โดยนา้ หนักของผลิตภัณฑ์นา้ เห็ดและจาก
ผลการศึกษาพบว่าการใช้ซูคราโลสร้อยละ 0.010โดย
นา้ หนักของผลิตภัณฑ์นา้ เห็ด ได้รบั คะแนนการยอมรับ
ด้านสี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวมมากที่ สุด
[3]นอกจากนีย้ ังมี ผลิ ตภัณฑ์อ าหารอีกหลายชนิ ดที่ มี
การนาซูคราโลสมาใช้ทดแทนนา้ ตาลซูโครส เช่น ขนม
ชั้น มัฟฟิ นและกัมมี่ เยลลี่ ดาหลา [4-6] อย่ างไรก็ตาม
การใช้ ส ารให้ ค วามหวานซู คราโลสทดแทนน ้า ตาล
ซูโครสในผลิตภัณฑ์นา้ เต้าหูย้ งั คงไม่มีการศึกษา
ข้า วหอมนิ ลหรือ ข้า วเจ้า หอมนิ ลเป็ น ข้า วที่ มี
คุณค่ าทางโภชนาการสูง และยังประกอบไปด้วยธาตุ
เหล็ก สังกะสี ทองแดง แคลเซียม และโพแทสเซียมสูง
กว่าข้าวขาวดอกมะลิ [7] ข้าวหอมนิลมีสีของรงควัตถุ
ชนิ ดแอนโทไซยานิ น (Anthocyanin) และโปรแอนโท
ไซยานิ ดิ น (Proanthocyanidin) เป็ นสารต้า นอนุ มู ล
อิสระ [8] ซึ่งอนุมูลอิสระเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดโรค
ต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคข้อ
อั ก เสบ แ ละโรคอั ลไซเม อ ร์ เป็ น ต้ น ข ณ ะที่ ใน
กระบวนการผลิ ตข้า วที่ได้จากการเก็บ เกี่ยวจากพื ้น ที่

เพาะปลูกในลักษณะของข้าวเปลือ กจะถูกนามาผ่ าน
กระบวนการสี โดยปกติ ใ นขั้ น ตอนการสี ข้ า วจะได้
ปลายข้าวเป็ นผลพลอยได้หลังจากผ่านการสีประมาณ
ร้อยละ 15 ซึ่งปลายข้าวมักถูกนาไปใช้เลีย้ งสัตว์จึงทา
ให้ ป ลายข้ า วมี ราคาถู ก การน าปลายข้ า วมาเป็ น
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ เช่น น ้าเต้าหู้ น่ าจะเป็ น
การเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กั บ ปลายข้ า วหอมนิ ล ได้ ดั ง นั้ น
งานวิจัยนีม้ ่งุ เน้นที่จะศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของซู
คราโลสเพื่ อ มาทดแทนน ้า ตาลซู โ ครสและปริ ม าณที่
เหมาะสมของการเสริ ม ด้ ว ยปลายข้ า วหอมนิ ล ใน
ผลิตภัณฑ์นา้ เต้าหู้ ซึ่งน่าจะเป็ นทางเลือกหนึ่งสาหรับ
ผูบ้ ริโภคที่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพและกลุ่มผูบ้ ริโภคที่
มีปัญหาสุขภาพ

วิธีการวิจยั
1. การผลิต น้ าเต้ าหู้ สู ต รควบคุ ม และน้ าเต้ าหู้ ใส่
สารให้ความหวานซูคราโลส
นาถั่ ว เหลื อ ง 500 กรัม ไปล้างด้วยน ้า สะอาด
3ครั้ง จากนั้ น เติ ม น ้า ให้ ท่ ว มถั่ ว เหลื อ งและแช่ ทิ ้ง ไว้
อย่างน้อย 4 ชั่วโมง กรองน ้าออกแล้วเติมนา้ ปริมาตร
1.5 ลิตร ปั่ นด้วยเครื่องปั่ นเป็ นเวลา 1 นาที กรองแยก
กากถั่ ว เหลื อ งที่ บ ดละเอี ย ดออกด้ ว ยผ้ า ขาวบาง
นานา้ นมถั่วเหลืองมาต้มโดยใช้ไฟปานกลางเป็ นเวลา
25 น าที จ าก นั้ น เติ ม น ้ า ต าล ซู โค รส 150 ก รั ม
(สูตรควบคุ ม ) หรือ เติ ม สารให้ความหวานซู คราโลส
3 ร ะ ดั บ ไ ด้ แ ก่ ร้ อ ย ล ะ 0.08,0.17 แ ล ะ 0.33
ของนา้ หนักนา้ ตาลซูโครสและต้มต่อเป็ นเวลา 5 นาที
นานา้ เต้าหู้ทั้ง 4 สูตรไปทดสอบคุณภาพทางประสาท
สัมผัสและคัดเลือกนา้ เต้าหู้สตู รที่ได้รบั การยอมรับมาก
ที่ สุ ด เพื่ อ น าไปศึ ก ษาปริ ม าณปลายข้ า วหอมนิ ล ที่
เหมาะสมในผลิตภัณฑ์นา้ เต้าหูต้ ่อไป
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2. การผลิตน้าเต้าหู้เสริมปลายข้าวหอมนิล
ท าการผลิ ต น ้ า เต้ า หู้ ต ามข้ อ 1 และเติ ม ซู
คราโลสในระดั บ ที่ ผู้ บ ริ โภคให้ การยอมรับ มากที่ สุ ด
พร้อ มทั้ ง น าปลายข้ า วหอมนิ ลไปต้ม ที่ อุ ณ หภู มิ 90
องศาเซลเซียส เป็ น เวลา 10 นาที และน ามาปั่ น เติ ม
ปลายข้าวหอมนิลในน ้าเต้าหู้โดยเติ มปริมาณร้อ ยละ
0, 2.5, 5 และ 10 ของน ้า หนั ก ทั้ง หมดจากนั้ น น าน ้า
เต้าหูไ้ ปทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส
3. การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส
ทาการทดสอบชิมโดยใช้ผู้ทดสอบชิมที่ไม่ผ่าน
การฝึ กฝนจานวน 30 คน เพื่อประเมินคุณลักษณะทาง
ประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์นา้ เต้าหู้ในด้านลักษณะ
ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม โดยใช้
วิ ธี ก ารให้ ค ะแนนความชอบแบบ 9 ระดั บ (9-point
hedonic scale) โดยคะแนนเท่ ากั บ 9 หมายถึง ชอบ
มากที่สุดและคะแนนเท่ากั บ 1 หมายถึง ความไม่ชอบ
มากที่สดุ
4. การศึกษาสี
วั ด ค่ า สี ด้ ว ยเครื่ อ งวั ด สี (Hunter lab, Color
Flex 45/0, USA) รายงานผลเป็ น ค่ า ความสว่ า ง (L*)
ค่ า ความเป็ นสี แ ดง-เขี ย ว (a*) และค่ า ความเป็ นสี
เหลือง-นา้ เงิน (b*) โดยทาการวัดจานวน 3 ซา้
5. การศึกษาความเป็ นกรด-ด่าง (pH)
วัด ค่ า ความเป็ นกรด-ด่ า งของน ้า เต้ า หู้ ด้ ว ย
เ ค รื่ อ ง pH meter (Mettler Toledo, Seven easy,
Schwerzenbach)โดยทาการวัดจานวน 3 ซา้
6. การศึ ก ษาความสามารถในการต้ า นอนุ มู ล
อิสระ
6.1 การศึ ก ษาความสามารถในการต้า น
อนุ มู ล อิ ส ระด้ ว ยวิ ธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl
(DPPH) radical scavenging

ศึกษาคุณสมบัติการเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ
ด้ว ยวิ ธี DPPH radical scavenging [9] โดยปิ เปตน ้า
เต้าหู้แ ต่ ละสูตรตัว อย่ างละ 100 ไมโครลิ ตร ผสมกั บ
สารละลาย 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazylปริ ม าตร
1.90 มิลลิ ลิตร เก็บไว้ในที่มืดที่อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา
15 นาที จากนั้ น ท าการวั ด ค่ า การดู ด กลื น แสงด้ว ย
เครื่ อ งวัด ค่ า การดู ด กลื น แสง (Spectrophotometer)
ที่ความยาวคลื่น 515 นาโนเมตร
6.2 การศึกษาความสามารถในการต้านอนุมูล
อิ สระ ด้ ว ย วิ ธี Ferric reducing antioxidant power
(FRAP)
ศึกษาคุณสมบัติการเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ
ด้ว ยวิ ธี Ferric reducing antioxidant power[9] โดย
เตรี ย มสารละลาย FRAP จากสารละลาย Acetate
buffer (pH 3.6) Ferric tripyridyltriazineเ ข้ ม ข้ น
10มิ ล ลิ โม ล าร์ ใน Hydrochloric acidเข้ ม ข้ น 40
มิลลิ โมลาร์แ ละสารละลาย Ferrous chloride เข้มข้น
20มิลลิโมลาร์ในอัตราส่วน 10:1:1 (v/v) ตามลาดับ ใน
ขั้ น ตอนการทดสอบใช้ ตั ว อย่ า งน ้ า เต้ า หู้ ป ริ ม าตร
50 ไมโครลิตร จากนั้นเติมสารละลาย FRAP ปริมาตร
1.5 มิลลิลิตร เก็บสารละลายไว้ในที่มืดที่อุณ หภูมิห้อง
เป็ นเวลา 4 นาที นาไปวัด ค่าดู ดกลืนแสงที่ ความยาว
คลื่น 593 นาโนเมตร โดยทาการเปรียบเทียบกับกราฟ
มาตรฐานของสารละลาย Ferric sulfateที่ มี ค วาม
เข้มข้นอยู่ในช่วง100-2,000ไมโครโมลาร์
7. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบทางเคมี ได้ แ ก่
ปริ ม าณ โปรตี น ความชื ้ น เถ้ า ไขมั น และเส้ น ใย
[10]จากนั้น นามาคานวณปริมาณคาร์โบไฮเดรตโดย
วิธี Calculation by difference
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8. การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
ทาการตรวจสอบทางจุลิน ทรี ย์[10] โดยตรวจ
เชือ้ จุลินทรียท์ งั้ หมด ยีสต์ และรา
9. การวิเคราะห์ผลทางสถิติ
วางแ ผ น ก า รท ด ล อ งแ บ บ Randomized
completely block design (RCBD) ส า ห รั บ ก า ร
ทดสอบคุ ณ ภาพทางประสาทสั ม ผั ส วางแผนการ
ท ด ล อ ง แ บ บ Completely randomized design
(CRD) สาหรับการวิเคราะห์ทางกายภาพและฤทธิ์ตา้ น
อ นุ มู ล อิ ส ระ แ ล ะ ว า งแ ผ น ก า รท ด ล อ ง แ บ บ
Independent-Sample T-test ส าหรับ การวิ เคราะห์
องค์ประกอบทางเคมี นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความ
แ ป ร ป ร ว น ( Analysis of variance, ANOVA)
เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ด้ ว ยวิ ธี
Duncan's new multiple range test (DMRT) ที่ ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป

ผลการศึกษา

1. ผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์น้ าเต้ าหู้ ท ดแทนน้ าตาลซู โครสด้ ว ยซู
คราโลส
จากผลการทดสอบคุ ณ ภาพทางประสาท
สัมผัสของผลิตภัณฑ์นา้ เต้าหูท้ ั้ง 4 สูตรได้แก่ นา้ เต้าหู้
สูตรควบคุ มและน ้าเต้าหู้สูตรที่ เติ มซู คราโลส3 ระดับ
ได้ แ ก่ ร้อ ยละ 0.08, 0.17 และ 0.33 ของน ้ า หนั ก
น ้ า ตาลซู โ ครส พบว่ า ผู้ ท ดสอบชิ ม ให้ ค ะแนนการ
ยอมรับผลิตภัณฑ์นา้ เต้าหู้สูตรที่มีการเติ มซูคราโลสที่
ระ ดั บ ร้ อ ยละ 0.17 ข อ งน ้ า ห นั ก น ้ า ต าลซู โ ครส
โดยเฉพาะในด้า นลักษณะปรากฏ กลิ่ น รสชาติ แ ละ
ความชอบ โดยรวมมากที่ สุ ด (p<0.05) (Table1)
ในขณะที่ คุณลักษณะทางด้า นสี ของนา้ เต้าหู้สูตรที่ มี
การเติ ม ซู ค ราโลสร้อ ยละ 0.17 ของน ้า หนั ก น ้า ตาล
ซูโครส มี คะแนนการยอมรับ ไม่ แตกต่ างจากนา้ เต้า หู้
สูต รควบคุ ม (p>0.05) ดัง นั้น ผู้ วิ จั ย จึ ง เลื อ กน ้า เต้า หู้
สูต รที่ มี ก ารเติ ม ซู คราโลสร้อ ยละ 0.17 ของน ้า หนั ก
นา้ ตาลซูโครสไปพัฒนาต่อโดยการเสริมด้วยปลายข้าว
หอมนิล

Table 1.Sensory scores of soy milk with different levels of sucralose
Sensory attributes
Appearance
Color
Flavor
Taste
Overall acceptability
a, b

Control
(soy milk mixed
with sucrose)
6.57±1.01b
6.67±0.91ab
6.50±1.07b
6.50±1.07bc
6.70±0.98bc

Levels of sucrose substitution by adding sucralose
(% w/w of sucrose)
0.08
0.17
0.33
6.63±1.22b
7.03±1.15a
6.07±1.14b
7.07±0.96b
7.27±0.98a
6.30±1.34c
6.77±1.17b
6.94±1.15a
6.03±1.44b
7.03±1.51b
7.20±1.06a
5.13±1.43c
6.94±1.38b
7.27±0.82a
5.73±1.63c

Means in the same row with different superscripts are significantly different (p<0.05).
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2. ผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ
ผลิตภัณฑ์น้าเต้าหู้เสริมปลายข้าวหอมนิลที่ระดับ
ต่าง ๆ
จากผลการศึกษาการเสริมด้วยปลายข้าวหอม
นิ ล ที่ ระดั บ ร้อ ยละ 0, 2.5, 5 และ 10 ของน ้ า หนั ก
ทั้งหมดในผลิ ตภัณฑ์น ้า เต้าหู้ พบว่ าผู้ท ดสอบชิ มให้
คะแนนการยอมรับผลิตภัณฑ์นา้ เต้าหู้เสริมปลายข้าว
หอมนิ ลที่ ระดับ ร้อ ยละ 5 ในด้า นลักษณะปรากฏ สี
และความชอบโดยรวมมากที่สุด (p<0.05) (Table 2)
ในขณะที่ คุ ณ ลั ก ษณะด้า นกลิ่ น ของน ้ า เต้า หู้ เสริ ม

ปลายข้า วหอมนิ ลร้อยละ 5 มีคะแนนการยอมรับไม่
แตกต่ างจากนา้ เต้าหู้เสริ มปลายข้าวหอมนิลร้อยละ
2.5 และร้อยละ10 (p>0.05) และนา้ เต้าหู้เสริมปลาย
ข้ า วหอมนิ ล ร้อ ยละ 5 มี ค ะแนนคุ ณ ลั ก ษณะด้ า น
รสชาติไม่แตกต่างจากนา้ เต้าหู้เสริมปลายข้าวหอมนิล
ร้อ ยละ 10 (p>0.05) จากผลการทดลองนี ้ส ามารถ
สรุ ป ได้ว่ า ผู้ ท ดสอบชิ ม ให้ก ารยอมรับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ น ้า
เต้าหูเ้ สริมปลายข้าวหอมนิลที่รอ้ ยละ 5 มากที่สดุ

Table 2.Sensory scores of soy milk mixed with sucrose substitute with 0.17% sucralose
(w/w of sucrose) with different levels ofHom Nin broken rice
Levels of Hom Nin broken rice (%)
Sensory attributes
0
2.5
5
Appearance
6.67±0.80b
6.63±0.92b
7.10±0.71a
Color
6.80±0.88b
6.67±0.91b
7.17±0.72a
Flavor
6.53±1.04b
6.97±0.92a
7.07±0.80a
Taste
6.47±0.89c
6.87±0.80b
7.33±0.78a
Overall acceptability
6.87±0.58c
7.17±0.82b
7.50±0.77a
a, b

10
6.97±1.10b
6.87±0.92b
7.03±0.74a
7.27±0.97a
7.20±0.71b

Means in the same row with different superscripts are significantly different (p<0.05).

3. ผลการศึกษาค่าสี
จากผลการวิ เ คราะห์ค่ า สี ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ น ้า
เต้าหู้สูตรควบคุ ม และผลิ ตภัณ ฑ์นา้ เต้า หู้เสริม ปลาย
ข้า วหอมนิ ลที่ ระดับ ต่า งๆ พบว่ าน ้า เต้าหู้เสริม ปลาย
ข้า วหอมนิ ล ร้อ ยละ 0 มี ค่ า L* สู ง กว่ า น ้า เต้า หู้ สู ต ร
ควบคุ ม (p<0.05) (Table 3)ทั้ ง นี ้อ าจเป็ นเพราะน ้ า
เต้ า หู้ สู ต รควบคุ ม เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าคาราเมลไลเซชั น
(Caramelization) ซึ่งเป็ นปฏิ กิริยาการเกิ ดสี นา้ ตาลที่
เกิ ด จากการสลายตัว ของโมเลกุ ล น ้า ตาลด้ว ยความ

ร้อ นสู ง และมี ก ารเกิ ด พอลิ เ มอร์ข องสารประกอบ
คาร์บ อนได้เป็ น สารสี น ้า ตาล [11] จึ ง ท าให้น ้า เต้า หู้
สูตรควบคุมซึ่ งมีนา้ ตาลซูโครสเป็ น ส่วนประกอบมีค่า
L* ต่ากว่านา้ เต้าหู้เสริมปลายข้าวหอมนิลร้อยละ 0 ที่
มี ส ารให้ ค วามหวานซู ค ราโลสเป็ นส่ ว นประกอบ
อย่างไรก็ตามเมื่อปริมาณการเสริมด้วยปลายข้าวหอม
นิลในนา้ เต้าหูเ้ พิ่มมากขึน้ พบว่าค่า L* ลดลง ทั้งนีอ้ าจ
เป็ นเพราะปลายข้าวหอมนิลมีสีม่วงเข้มจึงส่งผลต่อค่า
ความสว่างของนา้ เต้าหู้ นอกจากนี ้ การวิจยั พบว่าการ
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Table 3.Color values of soy milk mixed with sucrose substitute with 0.17% sucralose (w/w of sucrose)
with different levels of Hom Nin broken rice
Color
L*
a*
b*
ab

Control
(soy milk mixed
with sucrose)
65.79±0.01c
-6.42±0.01a
12.83±0.01c

0
72.95±0.03a
-5.44±0.03b
16.47±0.06a

Levels of Hom Nin broken rice (%)
2.5
5
69.89±0.02b
-3.88±0.03c
14.63±0.00b

65.68±0.01d
-2.73±0.01d
11.97±0.00d

10
62.43±0.01e
-0.84±0.01e
11.93±0.02e

Means in the same row with different superscripts are significantly different (p<0.05).

การเสริมปลายข้าวหอมนิลที่มากขึน้ ยังส่งผลให้ค่า a*
เพิ่มขึน้ และค่า b* ลดลง

ข้ า วหอมนิ ล ที่ ระดั บ ต่ า ง ๆ ด้ ว ยวิ ธี DPPH radical
scavenging พบว่าประสิทธิภาพการต้านอนุมลู อิสระ

4. ผลการวิเคราะห์ความเป็ นกรด-ด่าง
จากผลการทดสอบค่าความเป็ นกรด-ด่างของ
ผลิ ตภั ณ ฑ์ น ้า เต้า หู้ สูต รต่ า ง ๆ พบว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น ้า
เต้าหู้ทุ กสูตรมี ค่ า ความเป็ น กรด-ด่ า งไม่ แ ตกต่ า งกั น
ทางสถิติ (p>0.05) (Table 4) และจากการทดสอบค่า
ความเป็ น กรด-ด่ า งของสารให้ความหวานซู คราโลส
และปลายข้า วหอมนิ ลพบว่ า ทั้ง ซู คราโลสและ
ปลายข้าวหอมนิลมีค่าความเป็ นกรด-ด่างเท่ากับ 6.92
และ 6.50 ตามล าดั บ ซึ่ ง มี ค่ า ความเป็ นกรด-ด่ า ง
ใกล้เคียงกั บ นา้ เต้า หู้สูตรควบคุ ม ดังนั้น การทดแทน
นา้ ตาลซูโครสด้วยซูคราโลสและการเสริม ด้วยปลาย
ข้ า วหอมนิ ล ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ น ้ า เต้ า หู้ จึ ง ไม่ ส่ ง ผลให้
ผลิตภัณฑ์นา้ เต้าหู้สตู รต่าง ๆ มีความเป็ นกรดหรือเป็ น
ด่างเพิ่มขึน้
5. ผลการศึก ษาความสามารถในการต้านอนุ มูล
อิสระ
ผลการศึกษาความสามารถในการต้านอนุมูล
อิสระของนา้ เต้าหูส้ ูตรควบคุมและนา้ เต้าหูเ้ สริมปลาย

Table 4.pH values of soy milk mixed with
sucrose substitute with 0.17%
sucralose (w/w of sucrose) with
different levels of Hom Nin broken rice
Levels of Hom Nin broken
pHns
rice (%)
Control(soy milk mixed
6.70+0.06
with sucrose)
0
6.56±0.15
2.5
6.60+0.02
5
6.60+0.05
10
6.67+0.10
ns

Means of all treatments are not significantly different
(p>0.05).

เพิ่ ม ขึ ้น เมื่ อ ปริ ม าณปลายข้ า วหอมนิ ล เพิ่ ม มากขึ ้น
(Figure1) โดยน ้าเต้าหู้สูตรควบคุมและนา้ เต้าหู้เสริม
ปลายข้าวหอมนิลที่รอ้ ยละ 0, 2.5, 5 และ 10 สามารถ
ยั บ ยั้ ง อ นุ มู ล อิ ส ระ ได้ ร้ อ ย ล ะ 38.54, 39.78,
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ว่ า ข้ า วหอมนิ ล มี ฤ ทธิ์ ใ นการต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระได้
มากกว่าร้อยละ 89 และ 95 ตามลาดับ เมื่อวิเคราะห์
ด้วยวิธี DPPH [12-13]
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Figure 1. Antioxidant activity of soy milk mixed
with sucrose substitute with 0.17%
sucralose (w/w of sucrose)with
different levels of Hom Nin broken rice
using DPPH radical scavengingassay
การทดสอบฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระของนา้ เต้าหู้
เสริ ม ปลายข้ า วหอมนิ ล ด้ ว ยวิ ธี FRAP ให้ ผ ลการ
ทดสอบเป็ นไปในทิศทางเดียวกับการทดสอบฤทธิ์ตา้ น
อนุ มูลอิ สระด้ว ยวิธี DPPH radical scavenging โดย
จะเห็ น ได้ว่ า ความสามารถในการต้า นอนุ มู ลอิ ส ระ
เพิ่ ม ขึ ้น เมื่ อ ปริ ม าณปลายข้ า วหอมนิ ล เพิ่ ม มากขึ ้น
(Figure 2) น ้ า เต้า หู้ สู ต รควบคุ ม และน ้ า เต้า หู้ เ สริ ม
ปลายข้าวหอมนิลที่รอ้ ยละ 0, 2.5, 5 และ 10 สามารถ
รี ดิ ว ซ์เ หล็ ก เฟอริ ค ได้ 0.80, 0.80, 1.40 1.69 และ
2.20µmol Fe2+ตามลาดับ

Figure 2. Antioxidant activity of soy milkmixed
with sucrose substitute with 0.17%
sucralose (w/w of sucrose)with
different levels of Hom Nin broken
rice using FRAPassay
การที่ น ้า เต้า หู้เสริ ม ปลายข้า วหอมนิ ลมี ฤ ทธิ์
ต้า นอนุ มู ลอิ สระมากกว่ า น ้า เต้า หู้ สูต รควบคุ ม เป็ น
เพราะในข้าวหอมนิลมีสารต้านอนุ มูลอิสระสูง ซึ่งสูง
กว่าข้าวกล้องทั่วไปถึง 7 เท่า [14] โดยข้าวหอมนิลมี
สารแอนโทไซยานิน และโปรแอนโทไซยานิ ดิน ซึ่งเป็ น
สารประกอบในกลุ่ม ฟลาโวนอยด์ที่ มี คุณสมบัติช่ ว ย
ต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งนวลอนงค์ และคณะ [12] พบว่ า
ในข้า วหอมนิ ล มี ส ารฟลาโวนอยด์ 36.77 mg QE/g
ของสารสกัด
6. ผลการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
เมื่อนานา้ เต้าหู้สตู รควบคุมและนา้ เต้าหูส้ ูตรที่
ผู้ บ ริ โ ภคให้ ก ารยอมรับ มากที่ สุ ด คื อ น ้า เต้า หู้ เ สริ ม
ปลายข้าวหอมนิลร้อยละ 5 มาวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางเคมีพบว่าผลิตภัณฑ์นา้ เต้าหู้เสริมปลายข้าวหอม
นิลร้อยละ 5มีปริมาณเถ้าและไขมันไม่แตกต่างจากนา้
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เต้าหู้สตู รควบคุม (p>0.05) (Table 5)ปริมาณโปรตีน
ความชืน้ และเส้นใยของน ้าเต้าหู้เสริมปลายข้าวหอม
นิลร้อยละ 5 มีสงู กว่านา้ เต้าหูส้ ตู รควบคุม (p<0.05)
Table 5.Chemical composition of control soy
milk and soy milk mixed with sucrose
substitute with 0.17% sucralose (w/w
of sucrose) with 5% Hom Nin broken
ricesupplement
Chemical
composition

Control

(soy milk
mixed with
sucrose)
b

Soy milk
supplemented
with 5% Hom
Nin broken rice
a

Protein
Moisture

0.49±0.02
85.37±0.34b

0.62±0.02
90.91±0.10a

Ashns

0.79±0.08

0.77±0.17

Fatns
Crude fiber

1.32±0.06
0.42±0.00b

1.47±0.09
0.52±0.01a

Carbohydrate

11.61±0.58a

5.71±0.04b

a, b

Means in the same row with different superscripts are
significantly different (p<0.05).
ns
Means of all treatments in the same row are not
significantly different (p>0.05).

ซึ่งจากการรายงานพบว่าข้าวหอมนิลเป็ นข้าว
ที่มีโปรตีน สูงโดยมีอยู่ ปริม าณร้อยละ 12.5 [8] และมี
ปริ ม าณเส้น ใยอยู่ ร้อ ยละ 9 [15] ในขณะที่ ป ริ ม าณ
คาร์โบไฮเดรตของนา้ เต้าหูเ้ สริมปลายข้าวหอมนิลร้อย
ละ 5 ต่ ากว่ า น ้ า เต้ า หู้ สู ต รควบ คุ ม (p<0.05) ซึ่ ง
ปริ มาณคาร์โบไฮเดรตที่ ต่ ากว่า น ้า เต้าหู้สูตรควบคุ ม
ประมาณสองเท่า อาจเป็ น เพราะน ้าเต้า หู้เสริม ปลาย

ข้าวหอมนิลร้อยละ 5 ไม่มี การเติ มน ้าตาลซู โครส แต่
ใช้สารให้ความหวานซูคราโลสทดแทน ซึ่งสารให้ความ
หวาน ซู ค ราโลสไม่ จั ด อยู่ ใ น กลุ่ ม คาร์ โ บไฮเดรต
เนื่ อ งจากเป็ น สารให้ ค วามหวานที่ เ กิ ด จากการน า
นา้ ตาลซูโครสมาปรับปรุ งโครงสร้างโดยแทนที่กลุ่มไฮ
ดรอกซีล3 ตาแหน่งด้วยอะตอมคลอไรด์ ทาให้ร่างกาย
ไม่ สามารถย่ อ ยได้จึ ง ไม่ ใ ห้พ ลั งงาน ดั ง นั้น น ้า เต้า หู้
เสริมปลายข้าวหอมนิ ลร้อ ยละ 5 ที่พัฒ นาขึน้ อาจจะ
สามารถพัฒ นาเป็ น เครื่อ งดื่ ม ประเภทน ้า เต้า หู้ที่ ล ด
พลังงานจากเครื่องดื่ มประเภทนา้ เต้า หู้สู ตรทั่วไปที่ มี
จาหน่ายในท้องตลาด
7. การศึกษาทางจุลชีววิทยา
เมื่อนาผลิตภัณฑ์นา้ เต้าหู้เสริมปลายข้าวหอม
นิลร้อยละ 5 ซึ่งเป็ นสูตรที่ผู้บริโภคให้การยอมรับมาก
ที่สุดมาวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรียท์ งั้ หมด ยีสต์และรา
พบว่าผลิตภัณฑ์นา้ เต้าหู้เสริมปลายข้าวหอมนิลร้อ ย
ละ 5มี ป ริ ม าณจุ ลิ น ทรี ย์ทั้ ง หมด 6 x 103โคโลนี ต่ อ
ตัวอย่าง 1 มิลลิลิตร และไม่พบการเจริญของยีสต์และ
ราในผลิตภัณฑ์นา้ เต้าหู้(Table 6)ซึ่ งถือว่าผลิตภัณฑ์
นา้ เต้าหู้เสริมปลายข้าวหอมนิลร้อยละ 5 อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน คื อ จ านวนจุ ลิ น ทรี ย์
ทั้ ง ห มดต้ อ งไม่ เ กิ น 1x104โคโลนี ต่ อตั ว อย่ าง 1
มิลลิลิตร มีป ริม าณยีสต์และราน้อ ยกว่า 100 โคโลนี
ต่อตัวอย่าง 1 มิลลิลิตร (มผช.529/2558) [16]
Table 6. Microbial test of soy milk mixed with
sucrose substitute with 0.17%
sucralose (w/w of sucrose) with 5%
Hom Nin broken ricesupplement
Soy milk supplemented
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Microbial testing with 5% Hom Nin broken
rice
Total plate
6×103 CFU/ml
count (CFU/ml)
Yeast and mold
ND
(CFU/ml)
ND = Not detected

สรุปผลการวิจัย
จากผลการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ น ้ า เต้า หู้ เ พื่ อ
สุขภาพ ปริมาณที่เหมาะสมของสารให้ความหวานซู
คราโลสในผลิ ต ภั ณ ฑ์ น ้า เต้า หู้คื อ ร้อ ยละ 0.17 ของ
นา้ หนักนา้ ตาลซูโครสและปริมาณการเสริมปลายข้าว
หอมนิลที่ เหมาะสมคื อร้อยละ 5 ของนา้ หนักทั้งหมด
การเสริมปลายข้าวหอมนิ ลในปริมาณที่มากขึน้ ทาให้
ฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระเพิ่ มขึน้ และการเสริมปลายข้าว
หอมนิ ลร้อ ยละ 5 ในน ้าเต้าหู้ท าให้มี ป ริม าณโปรตี น
และเส้ น ใยสู ง กว่ า น ้ า เต้ า หู้ สู ต รควบคุ ม ขณะที่ มี
ปริ ม าณคาร์โบไฮเดรตต่ า กว่ า ดัง นั้ น น ้า เต้า หู้ เสริ ม
ปลายข้าวหอมนิลร้อยละ 5 อาจจะเป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพที่มีสารต้านอนุมลู อิสระสูงและมีพลังงานต่า

กิตติกรรมประกาศ
ผู้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิ บูล
สงครามที่ ให้ค วามอนุ เคราะห์ในการใช้ อุ ป กรณ์แ ละ
เครื่องมือต่างๆ เป็ นอย่างดียิ่ง

เอกสารอ้างอิง

1. จิรนาถ บุญคงและนงค์นุช วงษ์แก้ว.2548. การ
ผลิตไอศกรีมนา้ นมถั่วเหลือง.วารสารเทคโนโลยี
การอาหารมหาวิทยาลัยสยาม.1: 31-40.
2. Liu, K. 1997. Soybean.Chemistry,
Technology and Utilization. New York:
Chapman & Hall.
3. แสงระวี ณ พัทลุง. 2559. การใช้สารให้ความ
หวานซูคราโลสในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนา้ เห็ด.
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครัง้ ที่ 1. วันที่ 22
มิถุนายน 2559. หน้า 493-499.
4. สุดาทิพย์ อินทร์ชื่น อมรรัตน์ ชูชิต และภัทริณี ภูมิ
โสม.2561. คุณภาพทางกายภาพและประสาท
สัมผัสของขนมชัน้ ที่มีการลดปริมาณนา้ ตาล
ซูโครสและปรับสูตรด้วยซอร์บิทอลและซูคราโลส.
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิจยั ครัง้ ที่ 14.วันที่ 6-7 กันยายน 2561. หน้า
617-624.
5. อภิญญา เจริญกูล. 2558. ผลของการใช้ซู
คราโลสร่วมกับโพลีเดกซ์โทรสทดแทนนา้ ตาลต่อ
คุณภาพของมัฟฟิ นแป้งข้าวกล้องงอก. วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร. 46: 297-300.
6. กมลทิพย์ กรรไพเราะ และ สุธีรา ศรีสขุ . 2559
การพัฒนากัมมี่เยลลี่ดาหลาพลังงานต่าด้วยซู
คราโลส.การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร
ครัง้ ที่ 14.วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2559. หน้า 309315.
7. อริสรารอดมุย้ และอรอุมา จิตรวโรภาส. 2550.
การผลิตคุกกีโ้ ดยใช้แป้งข้าวหอมนิลทดแทนแป้ง
สาลีบางส่วน. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยสยาม.3: 37-43.

วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

8. จุฑามาศ ถิระสาโรชและเฉลิมพล ถนอม
วงค์.2558. การผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจาก
ข้าวหอมนิล.วารสารวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 43: 395-402.
9. รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์จิราวรรณ อุ่นเมตตาอารี และ
จิตรา สิงห์ทอง. 2554. รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง
ฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณสมบัติเชิงหน้าทีข่ องสาร
สกัดย่านาง เครือหมาน้อยและรางจืด.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. นครราชสีมา.
10. AOAC. (2000). Official Methods of Analysis
(17thed.). Gaithersburg, MD: Association of
Official Analytical Chemists.
11. Villamiel, M., Del Castillo, M.D. and Corzo,
N. (2006). Browning reactions.In food
biochemistry and food processing.WileyBlackwell. USA: Ames, Iowa.
12. นวลอนงค์เสมสังข์, ณกมล แก้วลังการ์และวีร
พงษ์ จันทะชัย.ปริมาณฟลาโวนอยด์
สารประกอบฟี นอลทัง้ หมดและฤทธิ์การต้าน
อนุมลู อิสระของสารสกัดจากข้าวไทย.
[online]เข้าถึงได้จาก:
http://www.research.cmru.ac.th/research59/
ris/view.php?no=545. 2562.
13. Sadabpod, K., Kangsadalampai, K. and
Tongyonk, L. 2010. Antioxidant activity and
antimutagenicity of Hom Nil rice and black
glutinous rice. Journal of Health Research.
24: 49-54.
14. Sangnark, A., Limroongreungrat, K.,
Yuenyongputtakal, W., Ruengdech, A. and
Siripatrawan. 2015. Effect of Hom Nil rice

flour moisture content, barrel temperature
and screw speed of a single screw extruder
on snack properties. International Food
Research Journal.22: 2155-2161.
15. ธัญภรณ์ ประทีปดลปรีชา. 2561.การศึกษาผล
ของการรับประทานข้าวกล้องหอมนิลกับระดับ
กรดยูริกในเลือดในผูท้ ี่มีระดับกรดยูริกในเลือด
สูง.วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและ
ฟื ้ นฟูสขุ ภาพ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
16. สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.
2558. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน นา้ นมถั่ว
เหลือง (มผช.529/2558). [online]เข้าถึงได้จาก:
http://www.tisi.go.th/otop/
pdf_file/tcps118_46.pdf.2562.

