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บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยนีมีวตัถุประสงค์เพือหาสภาวะทีเหมาะสมในการผลิตเยลลีข้าวหักไรซ์เบอรีเสริมสารสกัดจาก

หญ้าหวาน โดยมีปัจจัยทีศึกษา 3 ปัจจัย คือ นําข้าวหักไรซ์เบอรี สารสกัดหญ้าหวานและนําตาลทราย โดยใช้
แผนการทดลองแบบ Mixture design ได้ผลิตภณัฑ์เยลลีทงัหมด 5 สตูร จากนนัทําการศึกษาประสทิธิภาพในการ
ต้านอนมุลูอิสระ 2 วิธีคือ DPPH และ FRAP รวมถึงหาปริมาณสารประกอบฟีนอลกิ ฟลาโวนอยด์และแอนโทไซยา
นิน จากผลการทดลองพบวา่เยลลข้ีาวหกัไรซ์เบอรีสตูรที 1 มีแนวโน้มของประสทิธิภาพในการต้านอนมุลูอิสระ 2 วิธี
คือ DPPH และ FRAP สงูกวา่สตูรอืน นอกจากนปีริมาณสารประกอบฟีนอลกิ ฟลาโวนอยด์และแอนโทไซยานินสงู
ทีสดุเช่นกนั สว่นการทดสอบเนือสมัผสัพบว่าเยลลีทงั 5 สตูร มีค่า Hardness และ Springiness แตกต่างกนัเพียง
เลก็น้อย 

 

คาํสาํคัญ: ข้าวหกัไรซ์เบอร์รี เยลล ีหญ้าหวาน 

 

Abstract 

 

 The present study aimed to investigate the optimum conditions for the production of broken 

riceberry jelly fortified with Stevia rebaudiana Bertoni extract. The effects of three factors, including 

broken rice berry juice, Stevia rebaudiana Bertoni extract and sugar on the phytochemical and 

antioxidant activity are determined. The antioxidant efficacies of each sample were assessed via the 

DPPH and FRAP assays. Phenolic flavonoids and anthocyanin content were also assessed. The result 



was found that the first formula showed the highest antioxidant activity than the others. The phenolic 

flavonoids and anthocyanin were noted to have similar to antioxidant efficacy. The hardness and 

springiness of all of samples were slightly different.   

Keywords: Broken riceberry, Jelly, Stevia rebaudiana Bertoni 

 

บทนํา 

 

สังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมของการ
แข่งขนัมีการใช้ชีวิตแบบเร่งรีบทําให้ความสนใจในการ
ดแูลสขุภาพลดลงโดยเฉพาะการรับประทานอาหารทีมี
คณุภาพ สง่ผลให้เกิดปัญหาสขุภาพจากพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารทีไมเ่หมาะสม ซงึพบวา่  โรคสาํคญั
ทีส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบสาธารณสุขของ
ประเทศไทย คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรค
หลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง จากข้อมูลสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติและหน่วยงานทีเกียวข้องได้มีการ
คํานวณสถิติโรคมะเร็งของประเทศไทยในปี  พ .ศ . 
2550-2559 พบว่า มีจํานวนผู้ ป่วยใหม่สงูถึง 264,777 
คน  และรายงานปี  2555 พบว่า มีผู้ เสีย ชีวิต ด้ วย
โรคมะเร็งประมาณ  43,829 คน  ปี  2556 ประมาณ 
45,892 คน และปี 2557 ประมาณ  47,086 คน ซึงมี
แนวโน้มเพิมขึนเรือย ๆ และเป็นสาเหตุการณ์ตาย
อันดับหนึง  [1]  อีกหนึ งโรค ทีมี ความสําคัญ คือ
โรคเบาหวาน [2] เนืองจากพบอตัราการเสียชีวิตและ
ทพุพลภาพของประชากรโรคนีเพิมขนึอนัเนืองมาจาก
ภาวะแทรกซ้อนของโรค เช่น โรคหวัใจ ภาวะแทรกซ้อน
ทางไต ตา ปลายประสาทและเท้า เป็นต้น สถิติการ
เสียชีวิตจากโรคเบาหวานต่อประชากรแสนคนก็มี
แนวโน้มเพิมขนึทกุปี โดยระหวา่งปี พ.ศ. 2555 – 2558 
พบอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานเพิมขึนจาก 
12.1 ตอ่100,000 เป็น 19.4 ตอ่ 100,000 [3] จะเห็นได้

ว่าโรคมะเร็งและโรคเบาหวานเป็นปัญหาสุขภาพที
ส่งผลกระทบต่อชีวิตทังต่อตัวบุคคล ครอบครัว และ
ระบบสาธารณสขุของประเทศ การป้องกนัและควบคมุ
โรคทีสาํคญัคือการควบคมุและจํากดัการบริโภคอาหาร
หวานและเค รืองดืมผสมนําตาล  โดยเฉพาะการ
รับประทานอาหารทีมีสารต้านอนมุลูอิสระสงู จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่าข้าวไรซ์เบอรี (Riceberry) 

เป็นข้าวทีมีคณุค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วนและมี
คณุสมบตัิเดน่ในด้านของสารต้านอนมุลูอิสระสงู ได้แก่ 
แอนโทไซยานิน แกมมาโอไรซานอล วิตามินอี แทนนิน 
สงักะสี และโฟเลตสงู ทีสําคญัมีดชันีนําตาลในข้าวอยู่
ในระดบัตําและระดบัปานกลาง [4]  

ผลิตภัณฑ์เยลลีกําลงัได้รับความนิยมจาก
ผู้บริโภคมากขึนเนืองจากรับประทานได้ง่าย มีความ
ยืดหยุน่ในการเคียว และสามารถรับประทานได้ทกุเพศ
ทกุวยั อนึงสถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดลได้มี
การผลติเยลลีเป็นเมนอูาหารพระราชทานของรัชกาลที 
9 เพือผู้ ป่วยทีมีปัญหาในเรืองการเคยีวการกลนื แตเ่ยล
ลีทีขายตามท้องตลาดนนัมีส่วนประกอบหลกัเป็นนํา
ผลไม้ นําตาล สารก่อเจลและและสีสงัเคราะห์ ซึงให้
ปริมาณนําตาลสูงและสีสังเคราะห์ทีใช้ยังอาจเป็น
อนัตรายต่อผู้บริโภคได้ ดงันนัผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที
จะนําข้าวไรซ์เบอรีและสารสกดัจากหญ้าหวานมาเป็น
วตัถดุิบในการผลิตเยลลี และนําหญ้าหวานซึงมีสารที
ให้ความหวานจากธรรมชาติ มีสีทีสวยงาม ปราศจาก
พลงังานและไมม่ีการสะสมในร่างกาย [5] มาใช้ในการ



ผลติเยลลแีทนการใช้นาํตาล เพือให้ได้ทงัคณุประโยชน์
และเป็นทางเลือกแก่ผู้ บ ริโภคโดยเฉพาะผู้ ป่ วย
เบาหวาน ทงันีผู้ วิจัยได้นําข้าวไรซ์เบอรีหักซึงเป็นข้าว
สว่นเสียจากกระบวนการสีข้าวมาใช้ในการผลิตเยลลี
เพราะข้าวหกัจําหน่ายได้ราคาตํา การนําข้าวหกัมาใช้
ในการผลิตจึงถือเป็นการเพิมมลูค่าให้กบัสินค้าเกษตร
อีกด้วย 

 

วิธีการวิจัย 
1. ศกึษาองค์ประกอบทางเคมีของนาํข้าวหกัไรซ์เบอรี 

นําข้าวหกัไรซ์เบอรีมา 1 กิโลกรัมตอ่นาํ 10 
ลิตร จากนนัทําความสะอาดและนําไปต้มให้เดือดเป็น
เวลา 5 นาที นําไปกรองเพือแยกเมล็ดข้าวออกนําส่วน
ของนําข้าวมาศึกษาสมบัติทางเคมีโดยวิเคราะห์
คณุภาพดงัตอ่ไปนี 

1.1 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกวิเคราะห์
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก [6] ด้วยเทคนิค Folin-

Ciocalteu method โด ย ใ ช้  gallic acid เ ป็ น ส า ร
มาตรฐานเริมจากปิเปตสารสกดัตวัอย่างปริมาตร 200 

μl ลงในหลอดทดลอง จากนันเติมสารละลาย Folin-

Ciocalteu ปริมาตร 800 μl เติมนํากลนัปริมาตร 4 ml 

เขย่าให้เข้ากันเติมสารละลาย Na2CO  ความเข้มข้น
ร้อยละ 7.5 โดยมวลตอ่ปริมาตร 2 ml เติมนาํกลนั 3 ml 

เขย่าให้เข้ากัน เก็บไว้ในทีมืดทีอุณหภูมิห้อง 2 ชัวโมง
วดัคา่การดดูกลนืแสงทีความยาวคลนื 750 nm การทํา
blank ใช้นํากลันแทนสารสกัดตัวอย่างและใช้ gallic 

acid ทีความเข้มข้น  5, 10, 20, 50, และ  100 ppm 

เป็นสารมาตรฐาน รายงานผลในหน่วยของ mg of 

gallic acid ตอ่ตวัอยา่ง 100 g  

1.2 ปริมาณฟลาโวนอยด์  

ปิเปตสารตัวอย่างปริมาตร 100 μl ใส่ใน
หลอดทดลอง  เติมนํากลันปริมาตร  1.25 ml เติม
สารละลายโซเดียมไนไตรท์ เข้มข้นร้อยละ 5 โดยมวล
ต่ อป ริม าต ร  75 μl บ่ ม  6 นา ที  เ ติ ม สารละลาย
อลูมิ เนียมคลอไรด์  เข้มข้นร้อยละ 10 โดยมวลต่อ
ปริมาตร 150 μl บ่มเวลา  5 นาที  เติมสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 1 mol/dm  ปริมาตร 500 

μl สําหรับ blank ใช้นํากลนัแทนสารสกดัตวัอย่างและ
ใช้ catechin ทีความเข้มข้น 5, 10, 20, 50, และ 100 

ppm เป็นสารมาตรฐาน วดัค่าการดดูกลืนแสงทีความ
ยาวคลืน 510 nm นําค่าทีได้ไปสร้างกราฟมาตรฐาน 
นําผลทีได้จากการทดสอบสารตวัอย่างไปเปรียบเทียบ
กับกราฟมาตรฐานเพือคํานวณหาปริมาณ       ฟลาโว
นอยด์ โดยรายงานผลในหน่วย mg ของ catechin ต่อ
นาํหนกัตวัอยา่ง 100 g [7] 

1.3 ปริมาณแอนโทไซยานิน 

ปริมาณแอนโทไซยานิน [ ] โดยใช้เทคนิค 
pH differential method บัฟเฟอร์ทีใช้คือ  KCl pH 1 
และ CH3COONa pH 4.5 ค่าการดูดกลืนแสงทีความ
ยาวคลืน 520 และ 700 nm ตามลําดบั คํานวณในรูป 
cyanidin-3-glucoside โดยมีวิธีการคํานวณดงันี 
Anthocyanins= (A×Mw×1000)/(ε×1) 
เมือ A = (A520-A700) pH 1.0-(A520-A700)pH 4.5 

Mw = 449.2 g/mol for cyanidin-3-glucoside 

ε = 26900 molar extinction coefficient inL/mol/cm 

for cyanidin-3-glucoside 

1 = pathlength in cm 

1000 = conversion from g to mg 

1.4 Antioxidant Activity 

DPPH radical scavenging ability [9] 
โดยใช้ , -diphenyl-1-picryl-hydrazyl radical เป็น



อนุมูลอิสระคํานวณในรูปของ μM T.E/100 g (Trolox 

equivalent antioxidant capacity) ปิ เป ต ส า รส กั ด
ตัวอย่างปริมาตร 150 μl ลงในหลอดทดลองเติม
สารละลาย  DPPH เข้มข้น  0.6 mM ปริมาตร 3 ml 

เขย่าให้เข้ากนัเก็บในทีมืดอุณหภมูิห้อง 30 นาทีวดัค่า
การดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน 517 nm ใช้นํากลัน
เป็น blank และใช้ Trolox ความเข้มข้น 25, 50, 100, 

300 และ 600 μmol เป็นสารมาตรฐาน รายงานผลใน
หนว่ยของ μmol Trolox ตอ่ตวัอยา่ง 100 g  

Ferric Reducing Antioxidant Power 

(FRAP) [10] ปิเปตสารสกัดตัวอย่างปริมาตร 150 μl 

ลงในหลอดทดลองเติมสารละลาย FRAP ปริมาตร 

2850 μl ผสมให้เข้ากันเก็บไว้ทีอุณหภูมิห้องในทีมืด
เวลา 30 นาที วดัค่าการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน 
593 nm คํานวณในรูปของ μM T.E/100 g ใช้นํากลนั
เป็น blank และใช้ Trolox ความเข้มข้น 25, 50, 100, 

300 และ 600 μmol เป็นสารมาตรฐาน รายงานผลใน
หนว่ยของ μmol Trolox ตอ่ตวัอยา่ง 100 g  

2 ศกึษาการผลติเยลลข้ีาวหกัไรซ์เบอรี 
ศึกษาการผลิตเยลลีข้าวหกัไรซ์เบอรี โดย

ใช้แผนการทดลองแบบ Mixture design อตัราสว่นของ
วตัถุดิบทีใช้ในการศึกษามี 3 ปัจจยั คือ นําข้าวหกัไรซ์
เบอรี นําหญ้าหวานและนาํตาลทราย 

 

จ า ก แ ผ น ก า รท ด ล อ ง  mixture design 
สามารถสรุปสูตรตามปริมาณทีกําหนดตามปริมาณ
ระดบัสงูและระดบัตําของแตล่ะปัจจยัได้ดงันี 

แบ่งสว่นผสมออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนผสมที
เป็นของเหลวคือ นําข้าวหักไรซ์เบอร์รี นําหญ้าหวาน
ร้อยละ 3 และนํามะนาวมาผสมให้เข้ากนัและสว่นผสม
ที เป็นของแข็ งคือ  นําตาลทราย  คาราจีแนน  นํา
ส่วนผสมทีเป็นของเหลวไปเคียวไฟ  จนส่วนผสม
ของเหลวเริมเดือดเล็กน้อย เติมสว่นผสมของแข็งคนให้
เข้ากันจนส่วนผสมละลายจนหมด เทใส่ภาชนะบรรจุ
หรือถ้วยพลาสติกแบบมีฝาปิด นําไปรักษาอุณหภูมิที

ความเย็นในตู้ เย็นเพือให้เจลเซทตัว นํามาวิเคราะห์
คุณ ภ าพท าง เค มี และก า ยภ าพ ได้ แก่ ป ริม าณ
สารประกอบฟีนอลิก ปริมาณฟลาโวนอยด์ แอนโทไซ
ยานิน Antioxidant activity วดัเนือสมัผสัและค่าความ
เป็นกรด-ด่าง นําข้อมลูทีได้มาวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ
โ ด ย ใ ช้ แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ  Completely 

Randomized Design (CRD) ทํ าการทดลอง  3 ซํ า 
และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียโดยใช้วิธี 
Duncan new multiple range test (DMRT) ที ระดับ
ความเชือมนัร้อยละ 95 

 

Table 1.  Variables and their levels employed in a mixture design  

Factor Low level (%) High level (%) 
Rice berry extract 70 80 

Stevia rebaudiana Bertoni extract (3%) 10 15 

Sugar  10 15 

 



ผลการวิจัยและการอภปิราย 

นํ า นํ า ข้ าวหัก ไร ซ์ เบ อ รีม าวิ เค ราะ ห์
คุณสมบัติทางเคมี โดยวิเคราะห์หาประสิทธิภาพใน
การต้านอนุมูลอิสระ สารประกอบฟีนอลิก ฟลาโว
นอยด์และแอนโทไซยานินได้ผลดงัแสดงใน Table 3                                    

จากการวิ เคราะห์สมบัติทางเค มีของ
นําข้าวหักไรซ์เบอรี พบว่าประสิทธิภาพในการต้าน
อนมุลูอิสระด้วยวิธี DPPH ของนําข้าวหกัไรซ์เบอรีมีค่า 
155.71±11.23 μM T.E/100g ส่ ว น วิ ธี  FRAP มี ค่ า 
528.81±7.64 μM T.E/100gสารประกอบฟีนอลิก มีค่า 
94.58±2.60 mg gallic acid/100g ฟลาโวนอยด์  มีค่า 
89.25±5.08 mg catechin/100 gและแอนโทไซยานิน 
เ ท่ า กั บ  23.16±0.12 mg/100g of cyaniding-3-

glucoside ซึ งมี ค่ า ใก ล้ เคี ย งกั บ ก ารศึ กษ าขอ ง 

Jiamyangyuen et al. [11] ทีพบว่าสารสกัดจากข้าว

ไรซ์เบอรีมีสารประกอบฟีนอลิกมีค่า 116 mg gallic 

acid/100g ฟลาโวนอยด์ มีค่า 96 mg/100 g และแอนโท
ไ ซ ย า นิ น  เ ท่ า กั บ  37 mg of cyaniding-3-

glucoside/100g ซึงแตกต่างจากงานของ เอนก หาล ี
และบณุยกฤต รัตนพนัธ์ุ [12] ทีได้ศึกษาประสิทธิภาพ
ในการต้านอนมุลูอิสระของข้าวหอมนิลซึงเป็นข้าวทีมีสี
ดํ า เช่นเดียวกับข้าวไรซ์ เบอรีด้วยวิ ธี  DPPH มีค่ า 
657.33 μM T.E/100g สว่นวิธี FRAP มีคา่ 864.44 μM 

T.E/100g สารประกอบฟีนอลิก มีค่า 214.62 mg of 

gallic acid/100g และแอนโทไซยานิน เทา่กบั7.37 mg 

of cyaniding-3-glucosid/100g ตามลาํดบั โดยสมบตัิ
ทางเคมีของนําข้าวหกัไรซ์เบอรีและข้าวหอมนิลจะเห็น
ว่ามีคุณสมบัติทางเคมีแตกต่างกับข้าวหักไรซ์เบอ รี 
อาจเนืองจากข้าวทงัสองเป็นข้าวคนละสายพนัธ์ุมีผล
ทําให้สมบตัิทางเคมีแตกตา่งกนั 

 

Table 3. Antioxidant capacity, total phenolic content, flavonoids and anthocyanin in broken rice berry 

extract 

Antioxidant capacity Total phenolic content 

(mg gallic acid/100 g) 
Flavonoids 

(mg catechin/100 g)

Anthocyanin 

(mg of cyaniding-3-

glucoside /100g) 

DPPH 

(μM T.E/100g) 
FRAP 

(μM T.E/100g) 
155.71±11.23 528.81±7.64 94.58±2.60 89.25±5.08 23.16±0.12 

Table 2. Formula of broken rice berry jelly from mixture design 

Ingredients 
Formula of broken riceberry jelly (%) 

1 2 3 4 5 (Center point) 
Broken rice berry extract 80 75 75 70 75 
Stevia rebaudiana Bertoni extract (3%) 10 15 10 15 13 

Sugar  10 10 15 15 13 

Carrageenan 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Lime juice 4 4 4 4 4 



เมือนําเยลลีข้าวหักไรซ์เบอรีมาวิเคราะห์
สมบัติทางเคมีได้ผลดังแสดงใน  Table 4 จากการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพในการต้านอนมุลูอิสระด้วยวิธี 
DPPH พบว่ามีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระ
ด้วยวิธี DPPH แตกต่างกัน โดยสตูรที 1 มีค่า สูงทีสุด 
คือ 170.47±12.98 μM T.E/100g นําหนักตัวอย่างสด 
รองลงมาคือสตูรที 5,  2, 4 และ 3 ตามลําดบั ซึงมีค่า
ประสิทธิภาพในการต้านอนมุลูอิสระด้วยวิธี DPPH อยู่
ใ น ช่ ว ง  78.09±7.86-170.47±12.98 μM T.E/100g 
นาํหนกัตวัอยา่งสด 

จากการตรวจสอบประสิทธิภาพในการต้าน
อนมุลูอิสระด้วยวิธี FRAP พบว่าผลิตภณัฑ์เยลลีข้าวหกั
ไรซ์เบอรีมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 
FRAP แตกต่ างกัน  โดยสูต รที  1 มี ค่ าสู งที สุ ดคื อ 
466.19±7.22 μM T.E/100g นํ า ห นั ก ตั ว อ ย่ า ง ส ด 
รองลงมาคื อ  สูตรที  2, 3, 5 และ  4 ตามลํ าดับ  ซึ ง
ประสิทธิภาพในการต้านอนุมลูอิสระ ด้วยวิธี FRAP ของ
ผลิ ตภัณ ฑ์ เยลลี ข้ าวหักไรซ์ เบอรีมี ค่ าอยู่ ในช่ วง 
406.19±9.43-466.19±7.22 μM T.E/100g นํ า ห นั ก
ตัวอย่างสด จะเห็นว่าเมือปริมาณนําข้าวหักไรซ์เบอรี

เพิมมากขนึ ประสทิธิภาพในการต้านอนมุลูอิสระด้วยวิธี 
DPPH และ FRAP จะมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูล
อิสระมากขึนเพราะปริมาณนําข้าวหักไรซ์เบอรีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการต้านอนมุลูอิสระของเยลลข้ีาวหกัไรซ์
เบอรี นอกจากนีผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการต้าน
อนุมู ลอิ สระด้ วยวิ ธี  DPPH และ  FRAP ให้ ผลที ไม่
สอดคล้องกนั ทงันเีพราะวิธีการวิเคราะห์ DPPH เป็นการ
ทดสอบความสามารถในการให้ไฮโดรเจนอะตอมของสาร
ต้านอนมุลูอิสระแก่อนมุลูอิสระของ DPPH สว่นหลกัการ
ของการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระ
ด้วยวิธี FRAP เป็นการทดสอบความสามารถของสาร
ต้านอนมุลูอิสระในการรีดิวซ์อนมุลูอิสระสงัเคราะห์ [13] 

จากการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟี
นอลิกของผลิตภัณฑ์เยลลีข้าวหักไรซ์เบอรี พบว่ามี
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทีความแตกต่างกันทาง
สถิติ (p≤0.05) โดยสตูรที 1 มีสารประกอบฟีนอลกิมาก
ทีสุดคือ  44.79±3.72 mg gallic acid/100g นําหนัก
ตวัอย่างสด ซึงสารประกอบฟีนอลิกของผลิตภณัฑ์เยล
ลีข้าวหักไรซ์ เบอรีมีค่าอยู่ ในช่วง 33.33-44.79 mg 

gallic acid/100g นํ า ห นั ก ตั ว อ ย่ า ง ส ด ซึ ง ใ ห้ 

Table 4. Antioxidant capacity, total phenolic content, flavonoids and anthocyanin in broken rice berry jelly  

Formula 

Antioxidant capacity Total phenolic 

content 

(mg gallic 

acid/100 g) 

Flavonoids 

(mg 

catechin/100 g)

Anthocyanin 

(mg of cyaniding-

3-glucoside /100g) 

DPPH 

(μM T.E/100 g) 
FRAP 

(μM T.E/100 g) 

1 170.47±12.98 a 466.19±7.22a 44.79±3.72a 19.31±1.86a 1.32±0.53a 

2 148.33±12.00b 456.19±6.59ab 39.79±4.50ab 17.03±2.69ab 1.08±0.28a 

3 78.09±7.86c 442.14±8.23bc 33.33±0.35c 11.72±2.06c 0.87±0.08a 

4 144.28±9.32b 406.19±9.43d 39.58±3.81ab 15.11±1.57ab 0.91±0.16a 

5 169.52±9.25a 433.57±7.24c 39.38±3.05ab 17.15±2.39a 1.06±0.46a 

Different letters within a column represent significant difference (p≤0.05). 



ผลการทดลองทีสอดคล้องกบัประสทิธิภาพในการต้าน
อนมุลูอิสระด้วยวิธี DPPH เช่นเดียวกบัปริมาณฟลาโว
นอยด์ โดยสตูรที 1 มีปริมาณฟลาโวนอยด์มากทีสดุคือ 
19.31±1.86 mg catechin/100 g นําหนกัตัวอย่างสด 
รองลงมาคือสูตรที  5, 2, 4 และ 3 ตามลําดับ  ซึงมี
ป ริมาณสารฟลาโวนอยด์อยู่ ในช่วง  11.72±2.06-

19.31±1.86 mg catechin/100 g นําหนกัตัวอย่างสด 
ส่วนปริมาณแอนโทไซยานินของผลิตภัณฑ์เยลลีข้าว
หักไรซ์เบอรี พบว่ามีปริมาณทีไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ (p≥0.05) โดยสตูรที 1 มีสารแอนโทไซยานิน
ม าก ที สุ ด เท่ ากั บ  1.32±0.53 mg of cyaniding-3-

glucoside/100g นําหนักตัวอย่างสด ซึงปริมาณแอน
โทไซยานินของผลติภณัฑ์เยลลข้ีาวหกัไรซ์เบอรีมีคา่อยู่
ใน ช่ ว ง  0.87±0.08-1.32±0.53 mg of cyaniding-3-

glucoside/100g นําหนักตัวอย่างสด ทังนีเนืองจาก
เยลลีทงั 5 สตูรมีการใช้นําข้าวหกัไรซ์เบอรีทีอตัราสว่น
ร้อยละ 70-80 ซึงเป็นปริมาณทีใกล้เคียงกันจึงทําให้
ปริมาณสารประกอบ        ฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ และ
แอนโทไซยานินทีไมแ่ตกตา่งกนัมากนกั 

จากการตรวจสอบทางกายภาพด้านเนือ
สมัผสัด้าน Hardness ของผลิตภณัฑ์เยลลีข้าวหกัไรซ์
เบอรี พบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทัง 5 สูตร มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ  (p≤0.05) ซึงมีค่าต่างกันอยู่
ใ น ช่ ว ง  23.33±2.50-30.66±1.05 g ส่ ว น ด้ า น 
Springiness พบว่าผลิตภัณฑ์ เยลลีทัง 5 สูตรไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ  (p≥0.05) โดยมีค่าอยู่
ในช่วง 4.06±0.02-4.81±0.50g ด้านความเป็นกรด-
เบส พบว่าผลิตภณัฑ์เยลลีข้าวหกัไรซ์เบอรีในสตูรที 4 
มีค่าความเป็นกรด-เบสสูงทีสุด คือ 3.42 ซึงมีความ
แตกต่างกนัทางสถิติ (p<0.05) กบัผลติภณัฑ์เยลลข้ีาว
หักไรซ์เบอร์รีในสูตรที 2 ,3 และ 4 ค่าความเป็นกรด-
เบส ของผลติภณัฑ์เยลลีข้าวหกัไรซ์เบอรีมีคา่อยูใ่นช่วง 
3.13±0.06-3.42±0.03 ก ารวัด ป ริม าณ ของแ ข็ งที
ล ะ ล า ย ไ ด้ โด ย ใ ช้  Hand refractometer พ บ ว่ า
ผลิตภัณฑ์เยลลีข้าวหักไรซ์เบอรี ในสูตรที  3 มีค่า
ปริมาณของแข็งทีละลายได้มากทีสดุคือ 18.66±0.57 

°Brix ซึงค่าปริมาณของแข็งทีละลายได้ของผลิตภณัฑ์
เยลลีข้าวหักไรซ์เบอรีมีค่าอยู่ ในช่วง 14.00±1.73-

18.66±0.57 °Brix  

Table 5: Hardness, Springiness, total soluble solid and pH of broken rice berry jelly 

sample 
Hardness 

(g) 

Springiness 

(g) (ns) 

Total soluble solid  

(๐brix) 
pH 

1 24.00±2.19c 4.81±0.50a 14.33±0.57b 3.22±016ab 

2 23.33c±2.50c 4.06±0.02a 14.00±1.73b 3.15±0.03b 

3 26.33±2.08ab 4.62±0.20a 18.66±0.57a 3.13±0.06b 

4 30.66±1.05a 4.79±0.38a 17.66±1.14a 3.42±0.03a 

5 27.33±2.75 ab 4.72±0.38a 15.33±0.57b 3.13±0.07b 

Different letters within a column represent significant difference (p≤0.05). 



จากการวางแผนการทดลอง  Mixture 

design ทําให้ได้ผลิตภณัฑ์เยลลีข้าวหกัไรซ์เบอรี 5 สตูร 
เมือวิเคราะห์คณุภาพด้านกายภาพและเคมี พบว่า เมือ
ปริมาณนําข้าวหกัไรซ์เบอรีมากทีสดุในสตูรที 1 ทําให้มี
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก สารฟลาโวนอยด์ สารแอน
โทไซยานินสูง ส่วนความกรดเป็นทีสูงขึนจะส่งผลต่อ
เนือสมัผสัของผลิตภณัฑ์เยลลใีห้มีค่า Hardness ลดลง
เล็กน้อย ดังนันสูตรที 1 คือการใช้นําข้าวหักไรซ์เบอรี
ร้อยละ  สารสกัดจากหญ้าหวานร้อยละ 10 นําตาล
ทรายร้อยละ10 คาราจีแนนร้อยละ 0.5 และ นํามะนาว
ร้อยละ 4 จึงเป็นสภาวะทีดีทีสดุในการผลิตเยลลีข้าวหกั
ไรซ์เบอรี 

 

 สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจยัพบวา่ ผลติภณัฑ์เยลลข้ีาว
หักไรซ์เบอรีสูตรที 1 มีค่ามีประสิทธิภาพในการต้าน
อนุมูลอิ ส ระ  ทังวิ ธี  DPPH และ  FRAP เช่ น เดี ย ว
สารประกอบฟีนอลกิ ฟลาโวนอยด์และแอนโธไซยานิน 
ส่วนค่า Hardness Springiness ของแข็งทีละลายได้
และความเป็นกรด-เบสของผลิตภณัฑ์เยลลีข้าวหกัไรซ์
เบอรีมีคา่ทีแตกตา่งกนัเลก็น้อย 
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