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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการใช้สตาร์ชมันส าปะหลังพรีเจลาติไนซ์ที่มีผลต่อ
คุณภาพของข้าวเกรียบ การยอมรับของผู้บริโภค อายุการเก็บรักษาข้าวเกรียบ 

สตาร์ชมันส าปะหลังมีค่าคุณภาพด้านต่างๆ ดังนี้ ค่าความสว่าง (L*) สีแดง (a*) และสีเหลือง 
(b*) เท่ากับ 93.77 -0.01 และ 2.91 ตามล าดับ ความหนืดสูงสุด ความหนืดต่ าสุด เบรกดาวน์ ความ
หนืดสุดท้าย เซตแบค เวลาที่เริ่มเปลี่ยนแปลงความหนืดและอุณหภูมิที่ความหนืดเริ่มเปลี่ยนแปลง
เท่ากับ 7,358  mPa. 2,776 mPa. 5,683 mPa. 4,583 mPa. 2,908 mPa. 3.94 นาที และ 68.01 
อาศาเซลเซียสตามล าดับ ความชื้น ร้อยละ 14.22 ความสามารถในการละลายน้ า ร้อยละ3.45 และ
ปริมาณอะไมโลส ร้อยละ 36.24 สตาร์ชมันส าปะหลังพรีเจลาติไนซ์มีค่าคุณภาพด้านต่างๆ ดังนี้ ความ
สว่าง (L*) สีแดง (a*) และสีเหลือง (b*) เท่ากับ 92.22 0.32 และ 3.77 ตามล าดับ ความชื้น ร้อยละ 
8.04 ความสามารถในการละลายน้ า ร้อยละ 15.00 และปริมาณอะไมโลส ร้อยละ 20.24 

ส่วนประกอบของข้าวเกรียบมีดังนี ้สตาร์ชมันส าปะหลังร้อยละ 45.97 สตาร์ชมันส าปะหลังพ
รีเจลาติไนซ์ ร้อยละ 11.49 เกลือ ร้อยละ 1.34 พริกไทย 0.96 กระเทียม ร้อยละ 5.75 น้ าตาล ร้อย
ละ 5.75 เครื่องปรุงรส ร้อยละ 1.92 น้ า ร้อยละ 26.81 ข้าวเกรียบมีค่าความสว่าง (L*) สีแดง (a*) 
และสีเหลือง (b*) เท่ากับ 68.64 0.92 และ 16.79 ตามล าดับ ค่าความแข็ง (Hardness) 0.65 g/N. 
ค่าความกรอบ (Crispiness) 16.33 point. ความชื้น ร้อยละ 1.81 ค่าการเหม็นหืนของน้ ามัน 0.01 
มิลลิกรัมมาโลนัลดีไฮด์/กิโลกรัมตัวอย่าง ไม่พบจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคต่อผู้บริโภค  ผู้บริโภคให้การ
ยอมรับผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบอยู่ในระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบที่เก็บรักษาใน
ถุงอะลูมิเนียมฟอยด์ เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง พบว่าข้าวเกรียบมีอายุการเก็บรักษา 7 วัน  
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Abract 
 
The objectives of this research to study effect of using pregelatinized tapioca 

starch to quality of crispy rice, consumer acceptance and shelf life of crispy rice.  
The properties of tapioca starch had brightness (L*) redness (a*) and 

yellowness (b*) were 93.77 -0.01 and 2.91 respectively. Peak viscosity, holding 
strength, breakdown, final viscosity, setback, gelatinized time and gelatinized 
temperature were 7,385 mPa, 2776 mPa, 5,683 mPa, 4,583 mPa, 2,908 mPa, 3.97 min. 

and 68.01C, respectively. Moisture 14.22%, solubility 3.45% and amylase 36.24%. 
The pregelatinized tapioca starch had moisture 8.04%, solubility 15% and amylase 
20.24%. 

The optimized formula composed of tapioca starch 45.97%, pregelatinized 
tapioca starch 11.49%, salt 1.34%, peper 0.96%, garlic 5.75%, sugar 5.75%, seasoning 
1.92% and water 26.81%. Crispy rice had brightness (L*), redness (a*), yellowness (b*), 
hardness, moisture and thibrabituric acid were 68.84, 0.92, 16.79, 0.65 N., 1.81% and 
0.01 mal./kg.sample, respectively. Pathogenic bacteria were not detected in crispy 
rice. Consumer acceptance was like moderately to very like. Shelf-life assessment of 
this product in aluminium bag at room temperature  was 7 days. 

 
 
 
 


