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บทคดัย่อ 14 

ในการศกึษาครัง้นีไ้ด้น าแป้งข้าวมาทดแทนการใช้ไขมนัพืชบางสว่นในการผลิตครีมเทียมไขมนัต ่า โดยแป้งข้าวสอง15 

ชนิด คือ แปง้ข้าวตราใบหยก และแป้งข้าวตราเพชรพานทอง ถกูน ามาใช้ในการผลิตครีมเทียมไขมนัต ่าด้วยวิธีกรรมวิธีการท า16 

แห้งแบบลกูกลิง้ (drum drying) และแบบแช่เยือกแข็ง (freeze drying) และเปรียบเทียบกบัครีมเทียมไขมนัต ่าทางการค้า จาก17 

ผลการทดลองพบว่าปริมาณอะไมโลสของแป้งข้าว 2 ชนิด มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p<0.05) โดยปริมาณอะไมโลสของ18 

แป้งข้าวตราใบหยกสูงกว่าแป้งข้าวตราเพชรพานทอง ซึ่งสัมพันธ์กับอุณหภูมิในการเกิดเจลาติไนเซชัน (gelatinization 19 

temperature) ที่สงูกว่าและค่าความหนืดที่ต ่ากว่าในแป้งข้าวตราใบหยก และเมื่อแปรปริมาณความเข้มข้นของแป้งข้าวทัง้ 2 20 

ชนิด ที่ระดบัร้อยละ 10 และ 15 โดยน า้หนกั พบวา่ สารละลายแปง้ที่ความเข้มข้นร้อยละ 10 จะให้อณุหภมูิในการเกิดเจลาติไน21 

เซชนัและความหนืดที่ต ่ากว่าสารละลายแป้งที่ความเข้มข้นร้อยละ 15 จากการศึกษาผลของกระบวนการท าแห้งแบบลกูกลิง้22 

และแบบแช่เยือกแข็งตอ่สมบตัิทางเคมีกายภาพของครีมเทียมจากแปง้ข้าว พบวา่ วิธีการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็งจะให้ผงครีม23 

เทียมที่สวา่งกว่าวิธีการท าแห้งแบบลกูกลิง้ และค่าการละลายของครีมเทียมที่ผา่นการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็งมีค่าใกล้เคียง24 

กบัทางการค้า และสงูกวา่การท าแห้งแบบลกูกลิง้ ซึ่งสอดคล้องกบัลกัษณะทางสณัฐานวิทยาของครีมเทียมไขมนัต ่า โดยครีม25 

เทียมไขมนัต ่าจากแป้งข้าวที่ผา่นกระบวนการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็งมีลกัษณะไม่สม ่าเสมอ เกาะกนัเป็นก้อน และเป็นรูพรุน 26 

มากกว่าครีมเทียมไขมนัต ่าจากแป้งข้าวที่ผ่านกระบวนการท าแห้งแบบลกูกลิง้ ดงันัน้ครีมเทียมไขมนัต ่าจากแป้งข้าวที่ความ27 

เข้มข้นร้อยละ 10 ที่ผา่นการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็งให้คณุลกัษณะที่ใกล้เคียงกบัครีมเทียมไขมนัต ่าทางการค้ามากที่สดุ 28 
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Abstract 35 

 This research, rice flour was used to replace partial vegetable oil for producing non-dairy creamer in the 36 

present study. Two types of rice flour, “Bai Yok” and “Petchpanthong”, were used to produce non-dairy cream 37 

powder via drum drying and freeze drying processes compared to commercial non-dairy cream powder. Results 38 

showed that amylose content of rice flour between two brands was significantly different (p<0.05).  Amylose 39 

content of rice flour “Bai Yok” was higher than those of rice flour “Petchpanthong”, which was related to high 40 

gelatinization temperature and low viscosity in rice flour “Bai Yok”. As concentration of rice flour was adjusted, the 41 

results showed that gelatinization temperature and viscosity of 10% (w/w) rice flour concentration was lower than 42 

those of 15% (w/w) rice flour concentration. Effect of drying methods on physicochemical properties and sensory 43 

attributes of non-dairy cream powder from rice flour was also studied. It showed that the lightness of non-dairy 44 

cream powder with rice flour was higher in freeze drying process (F) than in drum drying process (D). Solubility of 45 

the non-dairy cream powder with rice flour obtained from freeze-drying process was closed to commercial and 46 

higher than that from drum-drying process. This was related to morphological characteristics. The morphology of 47 

non-dairy cream powder with freeze-drying process was irregularly, flaky and thick shapes with high porosity as 48 

compared to non-dairy cream powder with drum-drying process. Therefore, attributes of the non-dairy cream 49 

powder with 10% (w/w) rice flour produced by a freeze dryer was close to commercial non-dairy cream powder.  50 
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