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บทคัดยอ
งานวิจยั นีศ้ กึ ษาการใชแปงพุทธรักษาทดแทนแปงขาวเจาบางสวน (รอยละ 10-40) ในผลิตภัณฑแผนแปงแหนมเนือง
เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพและสมบัตบิ างประการของแผนแปง โดยไดทำการวิเคราะหคณ
ุ ภาพของแผนแปงทีไ่ ดทงั้ ทางดานลักษณะ
ปรากฏ สมบัตทิ างเคมีเชิงฟสกิ ส สมบัตทิ างกลและการทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยมีแผนแปงทีผ่ ลิตโดยใชแปงขาวเจา
ลวนเปนตัวอางอิง นอกจากนีย้ งั ไดวเิ คราะหองคประกอบทางเคมีและพฤติกรรมความหนืดของแปงทีเ่ ปลีย่ นไประหวางขัน้
ตอนการผลิตดวย พบวาแผนแปงทีผ่ สมแปงพุทธรักษามีความเรียบของพืน้ ผิวมากขึน้ และมีรอยราวลดลง การสูญเสียหรือ
การละลายของแผนแปงในน้ำลดลง สวนคาปริมาณน้ำอิสระในตัวอยางทัง้ หมดอยูใ นชวง 0.50-0.51 ในการวิเคราะหเนือ้
สัมผัส พบวาการใชแปงพุทธรักษาในอัตราสวนสูงจะสงผลใหแผนแปงมีความเหนียวและความยืดหยุน สูงขึน้ คาความแนน
เนือ้ ในระหวางการเคีย้ วลดลง แตคา การแตกหักทีไ่ ดจากการวิเคราะหไมแตกตางจากแผนแปงจากแปงขาวเจาลวน อยางไร
ก็ตามจากการสังเกตการแตกหักของแผนแปงเมือ่ เก็บไวในชวงเวลา 10 เดือน พบวาสูตรทีใ่ ชแปงขาวเจาลวนมีปริมาณและ
ระดับการแตกหักทีม่ ากกวาสูตรทีใ่ ชแปงพุทธรักษาทดแทนบางสวน ในการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผูบ ริโภค
พบวา ผูบ ริโภคยอมรับตัวอยางแผนแปงทีม่ กี ารเติมแปงพุทธรักษาในระดับทีไ่ มแตกตางจากแผนแปงทีท่ ำจากแปงขาวเจาลวน
แปงขาวเจาโมเปยกทีผ่ า นการแชในน้ำเกลือนาน 18 ชัว่ โมง พบวามีปริมาณโปรตีน ไขมัน และอะไมโลสลดลง การแชใน
น้ำเกลือสงผลใหทงั้ แปงขาวเจาและแปงพุทธรักษามีความหนืดลดลง
คำสำคัญ : แปงพุทธรักษากินได / แผนแปง / แปงขาวเจา
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Abstract
Effect of mixing ratios of canna starch and rice flour (10:90, 20:80, 30:70 and 40:60) on quality of
rice paper was investigated. Rice papers produced were analyzed for their morphology, physicochemical
and textural properties, as well as sensory evaluation, using rice papers made from rice flour as a
reference. In addition, changes in chemical composition and pasting behavior of canna starch and rice
flour after soaking in salt water were also studied. Mixing rice flour with canna starch resulted in the
increase of smoothness of rice paper, decrease of cracks found on surface and solubility of rice paper in
water. Water activities of all rice papers were in the range of 0.50-0.51. Data of the texture analyses
showed that the tensile strength and elongation increased with increasing proportion of canna starch,
while the cutting force was decreased. Brittleness of rice papers was not significantly different from the
control. However, upon observation for 10 months, rice papers made from rice flour were found more
cracks and more numbers of broken rice papers. The sensory tests indicated that the acceptance of rice
papers made from rice flour mixed with canna starch was comparable to the control. Soaking milled rice
flour in salt water for 18 h resulted in the decrease of protein, lipid and amylose contents. as well as
pasting viscosity. Pasting viscosity of rice flour and canna starch slightly decreased after soaking in salt
water.
Keywords : Canna Starch / Rice Paper / Rice Flour
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1. บทนำ

แผนแปงแหนมเนือง (rice paper) หรือทีเ่ รียกวา
ขาวแผน ใบเมีย่ งหรือใบกระยอ เปนผลิตภัณฑแปรรูปจาก
ขาวซึง่ ไดจากการนำขาวเจามาโมโดยอาจมีแปงอืน่ ผสมอยู
ดวยก็ได ขาวเจาที่นำมาเปนวัตถุดิบในการผลิตแผนแปง
แหนมเนืองควรมีปริมาณอะไมโลสสูง (อยูท รี่ อ ยละ 27-33)
[1] ปริมาณโปรตีนที่เหลือในแปงโมก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มี
สวนสำคัญตอสมบัตขิ องแผนแปง โดยมีรายงานวาแผนแปง
ทีผ่ ลิตจากแปงทีส่ กัดโปรตีนออกบางสวนดวยเบสหรือเกลือ
จะมีความเหนียวและความหยุน เพิม่ ขึน้ [2] เนือ่ งจากโปรตีน
จะไปหอหุมเม็ดแปงไวทำใหแปงดูดซึมน้ำไดนอยลง การ
พองตัวไมดี สงผลใหการแตกตัวของเม็ดแปงลดลง [3] วิธี
การผลิตแผนแปงจะคลายกับการผลิตเสนกวยเตีย๋ ว ทำได
โดยการละเลงน้ำแปงใหเปนแผนบาง นึง่ ใหสกุ และทำใหแหง
แลวนำมาตัดใหมีรูปทรงและขนาดตามตองการ แผนแปง
ที่ไดมีลักษณะแผนบางใส สีขาว เมื่อนำมาแชน้ำหมาดๆ
จะมีลกั ษณะเหนียวนุม [4] สำหรับการผลิตแผนแปงแหนม
เนืองในประเทศไทยมีมานานแลวโดยเริม่ จากชาวเวียดนาม
ที่อพยพเขามาอาศัยในประเทศไทย ขอมูลของกระทรวง
พานิชยรายงานวาในปพ.ศ. 2548 ประเทศไทยมีการผลิต
แผนแปง 768 ตัน คิดเปนมูลคาการสงออก 63.9 ลานบาท
[5] โดยส ว นใหญ ส ง ออกไปยั ง ประเทศแถบยุ โ รปและ
แถบอเมริกาทีม่ ชี าวเวียดนามอาศัยอยูจ ำนวนมาก [6]
จากการสำรวจงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ แผ น แป ง
แหนมเนืองพบวามีนอ ยมาก [2, 7-8] โดย Phothiset และ
คณะ [7] ไดศกึ ษาการเปลีย่ นแปลงสมบัตทิ างเคมีกายภาพ
ของแปงขาวเจา (rice flour) ในกระบวนการผลิตแผนแปง
แหนมเนือง พบวาการหมักแปงโมในน้ำเกลือเขมขน 5% นาน
48 ชั่วโมง จะทำใหปริมาณไขมัน โปรตีนและอะไมโลส
ในแปงโมลดลง ผิวของเม็ดแปงมีลักษณะที่ขรุขระมากขึ้น
และพบรู พ รุ น ที่ ผิ ว แป ง หมั ก มี ค วามหนื ด ลดลงและมี
อุณหภูมใิ นการเกิดเจลาติไนเซชันสูงขึน้ อำพร ทับปลา [2]
ศึกษาวิธีการสกัดโปรตีนออกจากแปงขาวเจา วิธีการผลิต
และการเปลี่ยนแปลงของแผนแปงระหวางการเก็บรักษา
พบวาการใชสารละลาย NaOH เขมขน 0.1 N สามารถ
สกัดโปรตีนไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนวิธกี ารผลิตแผนแปง
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ที่เหมาะสมคือ โมเปยกแปงขาวเจาแลวปรับความถวง
จำเพาะเทากับ 1.15 ผสมเกลือ 3% ของน้ำหนักแปง
แลวหมักทิง้ ไว 24 ชัว่ โมง นำมาละเลงบนหมอนึง่ เปนเวลา
1 นาที ลอกออกตากแดดและลม ผูบ ริโภคยอมรับแผนแปง
ทีผ่ ลิตดวยกระบวนการดังกลาวและสามารถยืดอายุการเก็บ
รักษาแผนแปงไดนานถึง 6 เดือน มันตา โอมะคุปต [8]
สำรวจและเก็บตัวอยางผลิตภัณฑแผนแปงแหนมเนืองจาก
แหลงผลิตมาตรวจสอบคุณสมบัติดานตางๆ พบวาปญหา
สำคัญในดานคุณภาพของแผนแปงคือ แตกราวไดงายซึ่ง
เปนอุปสรรคสำคัญในการเก็บและการขนสง เนือ้ สัมผัสของ
แผนแปงเละและติดกันเมื่อจุมน้ำเพื่อเตรียมบริโภค จึงได
ออกแบบควบคุมการผลิตใหมมี าตรฐานโดยควบคุมขัน้ ตอน
การผลิต ตรวจสอบคุณภาพของแผนแปงระหวางการผลิต
และควบคุมสุขลักษณะในการผลิต พบวาแผนแปงที่ไดมี
ปริมาณโซเดียมคลอไรด 3.4% ความชืน้ 12.9% ผลิตภัณฑ
มีความปลอดภัยจากจุลนิ ทรียท ที่ ำใหเกิดโรค คะแนนความ
ชอบอยูใ นเกณฑดแี ละสามารถเก็บรักษาไดนาน 12 เดือน
ทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ ง
พุทธรักษากินได (edible canna) หรือชือ่ ทางวิทยา
ศาสตรวา Canna edulis มีลักษณะคลายกับพุทธรักษา
ประดับทัว่ ไปแตมดี อกทีเ่ ล็กกวา มีสว นเหงาใตดนิ ทีม่ ขี นาด
ใหญและสะสมแปงไวมาก ในแถบเอเซียพบในประเทศจีน
ไตหวัน เวียดนาม และไทย การบริโภคสวนใหญจะนำเอา
เหงามาสกัดแปงแลวนำมาผลิตเสนกวยเตี๋ยวหรือใบเมี่ยง
เปนตน ดวยคุณสมบัตขิ องแปงพุทธรักษาทีม่ ปี ริมาณอะไม
โลส-ปรากฏในชวง 21-28% [9] เหมาะกับการเกิดเจล
ของแปง มีการคืนตัวหรือรีโทรเกรเดชันซึง่ วิเคราะหโดยใช
เครือ่ ง Differential Scanning Calorimeter (DSC) อยู
ในช ว ง 67-82% [10] ซึ่ ง เป น ค า ที่ ค อ นข า งสู ง มี ผ ลดี
ตอลักษณะเนือ้ สัมผัสในดานความเหนียวของแผนแปง และ
จากการศึกษาการผลิตแผนฟลมจากแปงพุทธรักษาโดย
สายตะวัน เลียววสุต [11] พบวาแผนฟลมที่ไดมีลักษณะ
แข็ง ใส มีความแข็งแรงสูง ดังนัน้ การนำแปงพุทธรักษามา
ทดแทนแปงขาวเจาบางสวนในการผลิตแผนแปงแหนมเนือง
นาจะชวยใหแผนแปงมีความแข็งแรง ไมแตกราวหรือ
หักงายและอาจชวยใหแผนแปงมีลักษณะปรากฏและเนื้อ
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สัมผัสที่ดีขึ้น งานวิจัยนี้จึงมุงเนนที่จะศึกษาการใชแปง
พุทธรักษาทดแทนแปงขาวเจาบางสวน (รอยละ 10-40) ใน
ผลิตภัณฑแผนแปงแหนมเนืองเพื่อปรับปรุงคุณภาพและ
สมบัตบิ างประการของแผนแปงแหนมเนือง โดยจะทำการ
วิเคราะหคุณภาพของแผนแปงที่ไดทั้งทางดานลักษณะ
ปรากฏ องคประกอบทางเคมี สมบัตทิ างเคมีกายภาพ สมบัติ
ทางกลและการทดสอบทางประสาทสัมผัส นอกจากนีย้ งั ได
ทำการศึกษาการเปลีย่ นแปลงองคประกอบทางเคมี สมบัติ
ทางเคมีเชิงฟสกิ สของแปงในการผลิตแผนแปงเนือ่ งจากการ
เปลีย่ นแปลงของแปงขาวเจาในระหวางขัน้ ตอนการผลิตอาจ
สงผลตอคุณภาพของแผนแปงแหนมเนืองดวย

2. วัสดุ อุปกรณ และวิธดี ำเนินการทดลอง
2.1 วัตถุดบิ

- แปงพุทธรักษาสายพันธุจ นี ทำการเพาะปลูก
ทีศ่ นู ยวจิ ยั พืชไรระยอง จังหวัดระยอง และเก็บเกีย่ วเหงา
หลังจากเพาะปลูกประมาณ 10 เดือน นำมาสกัดแปงตาม
วิธกี ารของ Thitipraphunkul และคณะ [10]
- ปลายขาวหักทีใ่ ชในการผลิตแปงขาวเจา

2.2 วิธกี ารทดลอง

2.2.1 กระบวนการผลิตแผนแปงแหนมเนือง
แผนแปงในงานวิจยั นีเ้ ตรียมทีต่ ำบลทาบอ
อำเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย ตามวิธกี ารทีใ่ ชโดย
ผูผ ลิตแผนแปงรายยอยในระดับอุตสาหกรรมครัวเรือน โดย
มีวิธีการผลิตดังนี้ นำปลายขาวหักมาลางทำความสะอาด
และแชในน้ำเปนเวลา 18 ชั่วโมง เพื่อใหขาวออนตัวลง
จากนัน้ นำเขาเครือ่ งโมโดยใชการโมเปยก นำแปงทีไ่ ดจาก
การโมมากรองดวยผาขาวบางเพื่อใหไดแปงเนื้อละเอียด
จากนัน้ เทน้ำเกลือความเขมขน 8% ลงไปแชไวเปนเวลา 18
ชัว่ โมง สวนขัน้ ตอนการเตรียมแปงพุทธรักษาก็เชนเดียวกับ
แปงขาวเจาคือ นำแปงพุทธรักษาแชน้ำเกลือความเขมขน
8% เปนเวลา 18 ชัว่ โมง หลังจากขัน้ ตอนในการแชน้ำเกลือ
แลวจะนำแปงพุทธรักษาและแปงขาวเจาทีผ่ า นการแชน้ำเกลือ
มาผสมกันในอัตราสวนแปงพุทธรักษาตอแปงขาวเจาเทากับ
10:90, 20:80, 30:70, 40:60 และ 0:100 โดยน้ำหนัก แลว
จึงผสมน้ำประปาลงไปใหไดความถวงจำเพาะเทากับ 1.15

นำน้ำแปงทีเ่ ตรียมไดไปละเลงบนหมอนึง่ ไอน้ำทีม่ ผี า ขาวบาง
ขึงอยูบ นปากหมอ ใชเวลาเกลีย่ และทิง้ ไวประมาณ 15 วินาที
ทำการลอกแปงออกจากปากหมอดวยไมพนั ฟองน้ำ แผนแปง
จะถูกดูดติดออกมา นำไปแตะลงบนไมไผขัดสาน จากนั้น
นำออกตากแดดจัดๆเปนเวลา 20 นาที แลวนำเขาผึง่ ลม
ในทีร่ ม เปนเวลา 1-2 ชัว่ โมงขณะทีต่ ากในหองจะตองทำการ
กลับตะแกรงตากเพื่อใหแผนแปงแหนมเนืองมีความชื้น
สม่ำเสมอทัว่ ทัง้ แผน เมือ่ ตรวจสอบวาแหงสนิทดีแลวจะลอก
แผนแปงออก จากนัน้ นำแผนแปงเขาเครือ่ งตัดขอบกลมและ
นำไปบรรจุในถุงพลาสติก
2.2.2 การวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบทางเคมี
ของวัตถุดิบที่นำมาผลิตแผนแปง
- ปริมาณความชืน้ โปรตีน ไขมัน และ
เถา ตามวิธขี อง A.O.A.C. [12]
- ปริ ม าณอะไมโลสตามวิ ธี ข อง
Ratnayake และคณะ [13]
- ปริมาณเกลือตามวิธี Mohr Method,
A.O.A.C. [14]
2.2.3 การวิเคราะหสมบัตทิ างเคมีเชิงฟสกิ ส
ของแปงขาวเจา และแปงพุทธรักษา
ศึกษาพฤติกรรมการเปลีย่ นแปลงความ
หนืดของแปงโดยเครือ่ ง Rapid Visco Analyzer (RVA-4
SA, Newport Scientific PYT Ltd., NSW, Australia))
ตามวิธกี ารของ Thitipraphunkul และคณะ [10]
2.2.4 การวิเคราะหสมบัตขิ องแผนแปงแหนม
เนือง
- ทดสอบสมบัติทางกลโดยใชเครื่อง
วิเคราะห เนื้ อ สั ม ผั ส (Texture Analyzer, TA-XT2,
England) ตามวิ ธี ดั ด แปลงจาก ASTM [15] ดั ง นี้
แรงตานทานการดึงขาด (tensile strength) การยืดตัว
(elongation) ใชหัวทดสอบ Spaghetti/Noodle tensile
rig แรงตานทานการตัดขาด (cutting force) ใชหวั ทดสอบ
Warner-bratzler blade และความตานทานแรงกระแทก
(breaking strength) ใชหวั ทดสอบ Small cylinder probe
- ทดสอบสมบัตกิ ารละลายของแผนแปง
ในน้ำตามวิธที ดี่ ดั แปลงจาก Gontard และคณะ [16] โดย
ตัดแผนแปงใหมขี นาด 50x50 มม.2 นำไปอบแหงที่ 100 Cํ
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เปนเวลา 24 ชัว่ โมง แลวนำมาชัง่ น้ำหนักและบันทึกคาเปน
DM0 จากนัน้ นำไปแชในน้ำกลัน่ ปริมาตร 40 มล. ตัง้ ทิง้ ไว
เปนเวลา 1, 5, 10 และ 15 นาที เมือ่ ครบกำหนดนำแผ
นแปงทีไ่ มละลายในน้ำมาทำใหแหงที่ 100 Cํ เปนเวลา 24

ชัว่ โมง ชัง่ น้ำหนักและบันทึกคาเปน DMt โดยแตละตัวอยาง
ทำการทดสอบ 3 ซ้ำ นำคาที่ไดไปคำนวณหาคาความ
สามารถในการละลายของแผนแปง (Solubility, %) ตาม
สมการที่ (1)

⎛ DM 0 − DM t
Solubility (%) = ⎜⎜
DM 0
⎝

- วิเคราะหพนื้ ผิวของแผนแปงดวยกลอง
stereo microscope (DP70, Olympus, USA) และ
กล อ งจุ ล ทรรศน อิเล็กตรอนแบบสองกราด (scanning
electron microscope, JSM-5800, JEOL, Japan)
- วิเคราะหคาปริมาณน้ำอิสระดวยเครื่องวัดคา
water activity (aw) (TH500, Novasina, Switzerland)
2.2.5 การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส
การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส
ใชผูทดสอบจำนวน 30 คน โดยทดสอบความชอบใน
ดานความขุน -ใส ความเหนียว สี กลิน่ ความนุม กระดางและ
ความชอบโดยรวมของแผนแปงแหนมเนืองทัง้ หมด 5 สูตร
ใชการทดลองแบบ 9-point hedonic scale tests และ
วางแผนการทดลองแบบ Randomized Completely Block
Design
2.2.6 การประเมินผลทางสถิติ
นำข อ มู ล ที่ ไ ด ม าวิ เ คราะห ค า ความ
แปรปรวน (analysis of variance) และเปรียบเทียบคา
เฉลีย่ โดยใช Dancan's New Multiple Range Test

3. ผลการทดลองและวิจารณ

3.1 องคประกอบทางเคมีของแปง

ผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของแปง
ทีใ่ ชเปนวัตถุดบิ ในการผลิตแผนแปงแสดงดังตารางที่ 1 แปง
พุทธรักษามีโปรตีนและไขมันในปริมาณที่ต่ำมาก ปริมาณ
เถาต่ำกวาแปงขาวเจา แตมปี ริมาณอะไมโลสทีส่ งู กวา เมือ่
นำขาวเจาไปโมแหงพบวาแปงขาวเจาทีไ่ ดมปี ริมาณโปรตีน
6.2% แตเมือ่ ผานการโมเปยกในน้ำปริมาณโปรตีนลดลงเปน
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⎞
⎟⎟ × 100
⎠

(1)

4.16% การหมักแปงขาวโมเปยกในน้ำเกลือเปนเวลา 18
ชัว่ โมง จะทำใหโปรตีนในแปงขาวเจาลดลงอยางเห็นไดชดั
(0.74%) การลดลงของโปรตีนในขณะทีโ่ มเปยกในน้ำและ
การหมักในน้ำเกลือเนือ่ งจากมีการละลายออกมาของโปรตีน
ซึง่ มีอยู 4 ประเภทหลักในขาวเจาคือ แอลบูมนิ (albumin)
กลอบบูลนิ (globulin) โพรลามีน (prolamin) และกลูเตลิน
(glutelin) ทีล่ ะลายไดดใี นน้ำ สารละลายเกลือ แอลกอฮอล
และสารละลายเบส ตามลำดับ โดยเฉพาะเมือ่ ผานการหมัก
ในน้ำเกลือเนือ่ งจากในระหวางการหมัก จุลนิ ทรียท ปี่ ะปนมา
กับขาวเจาจะใชสารอาหารในแปงโมในการเจริญเติบโตทำให
เกิดกรด เอทานอลและคารบอนไดออกไซด [3] ซึง่ จะชวยให
โปรตีนละลายออกมาไดงา ยขึน้ สำหรับปริมาณไขมันในแปง
ขาวพบวามีแนวโนมทีจ่ ะลดลงตามลำดับเมือ่ ผานการโมและ
การหมักเชนกัน เนื่องจากแรงกระทำจากการโมและการ
ยอยแปงบางสวนในขณะหมักทำใหไขมันทีเ่ กาะเกีย่ วกับสาร
อืน่ (ไขมันทีอ่ ยูช ดิ กับโปรตีนอยูท ผี่ วิ ของเม็ดแปงอยูร วมกับ
โครงสรางของอะไมโลเพคตินสายนอก) กระจายตัวออกมา
กับน้ำได [7] ปริมาณเถาและเกลือในแปงขาวหลังการแชใน
น้ำเกลือมีคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากเม็ดแปงมีการดูดซับ/ดูดซึม
เกลือไวบางสวนขณะแชแปง สวนปริมาณอะไมโลสของแปง
ขาวเจาพบวามีคาลดลงหลังการหมักในน้ำเกลือ ทั้งนี้อาจ
เนือ่ งจากจุลนิ ทรียจ ะเขาไปยอยในสวน อสัณฐาน (amorphous) ของเม็ดแปงกอน ซึง่ สวนนีเ้ ปนสวนทีม่ โี ครงสรางที่
ไมเปนระเบียบมีอะไมโลส อยูมากจึงมีผลทำใหอะไมโลส
ลดลง นอกจากนีส้ ารอินทรียท เี่ กิดขึน้ จากการหมักอาจไปเกิด
สารประกอบเชิงซอนกับอะไมโลสทำใหคาที่วิเคราะหได
ลดลง การลดลงของอะไมโลสเมือ่ ผานการหมักนีส้ อดคลอง
กับรายงานของ Phothiset และคณะ [7]

250

วารสารวิจยั และพัฒนา มจธ. ปที่ 31 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถนุ ายน 2551

ในสวนลักษณะรูปรางของเม็ดแปงขาวเจาวิเคราะห
ดวยกลองจุลทรรศนแบบสองกราด (Scanning electron
microscope, SEM) กอนแชน้ำเกลือและหลังแชน้ำเกลือ
เปนเวลา 18 ชัว่ โมง พบวาการแชแปงขาวเจาในน้ำเกลือ
ไมมผี ลกระทบตอพืน้ ผิวและลักษณะรูปรางของเม็ดแปง ผลที่
ไดนแี้ ตกตางจากรายงานของ Phothiset และคณะ [7] ที่

พบวาผิวของเม็ดแปงมีลกั ษณะทีข่ รุขระมากขึน้ และพบรูพรุน
ทีผ่ วิ ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากวัตถุดบิ ทีใ่ ช สภาวะและระยะเวลา
ในการหมักที่แตกตางกัน โดย Phothiset และคณะ [7]
หมักแปงโมในน้ำเกลือทีค่ วามเขมขนต่ำกวา (5%) และใช
เวลาในการการหมักทีน่ านกวา (24-48 ชัว่ โมง)

ตารางที่ 1 องคประกอบทางเคมีของแปงพุทธรักษา แปงขาวเจาโมแหง แปงขาวเจาโมเปยก และแปงขาวเจาโมเปยก
แชน้ำเกลือ 18 ชัว่ โมง
ตัวอยาง
แปงพุทธรักษา
แปงขาวเจา
- โมแหง
- โมเปยก*
- โมเปยกและแชน้ำเกลือ
เปนเวลา 18 ชัว่ โมง**

โปรตีน
0.04
6.20
4.16
0.74

องคประกอบทางเคมี (% น้ำหนักแหง)
ไขมัน
เกลือ
เถา
nd
0.27
0.89
0.53
0.13

0.36
1.05

0.66
0.50
0.73

อะไมโลส
33.2
28.42
26.64

* พีเอชของแปงเทากับ 4.45, ** พีเอชของแปงเทากับ 3.25, nd = ตรวจไมพบ

3.2 การเปลี่ ย นแปลงความหนื ด ของแป ง
พุทธรักษาและแปงขาวเจา

เมื่อนำแปงพุทธรักษาสายพันธุจีนและแปง
ขาวเจาทีผ่ า นและไมผา นการแชในน้ำเกลือมาศึกษาลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงของความหนืดดวยเครื่อง Rapid Visco
Analyzer ทีค่ วามเขมขนแปง 6% โดยน้ำหนัก อะมิโลแกรม
ของแปงตัวอยางที่ไดแสดงดังรูปที่ 1 จะเห็นวาไดวาแปง
พุทธรักษาที่ผานการแชน้ำเกลือจะมีความหนืดลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับแปงพุทธรักษาที่ไมผานการแชในน้ำเกลือ
อย า งไรก็ ต ามลั ก ษณะอะมิ โ ลแกรมโดยรวมของแป ง
พุทธรักษาทั้งที่ผานและไมผานการแชในน้ำเกลือพบวา
มีความคลายคลึงกัน กลาวคือ ความหนืดของแปงสุกมี
คาสูงและคอนขางคงที่ในชวงที่ควบคุมใหอุณหภูมิคงที่ที่
92.5 Cํ breakdown มีคา ต่ำมากและมีคา setback ทีส่ งู

ซึ่งก็เปนรูปแบบเชนเดียวกับที่มีรายงานในแปงพุทธรักษา
สายพันธุอ นื่ ๆ เชน สายพันธุไ ทยมวงและไทยเขียว [17] สาย
พันธุเวียดนาม [18] อุณหภูมิเริ่มเกิดความหนืดของแปง
พุทธรักษาทีแ่ ชและไมแชในน้ำเกลือพบวามีคา 76.4 และ
74.5 Cํ ตามลำดับ สำหรับแปงขาวเจาก็มแี นวโนมในทาง
เดียวกันคือ แปงที่ผานการแชในน้ำเกลือจะมีความหนืด
ต่ำกวาแปงทีไ่ มแชน้ำเกลือ แตลกั ษณะของอะมิโลแกรมยัง
คงคล า ยคลึ ง กั น โดยมี ค วามหนื ด ต่ำ กว า แป ง พุ ท ธรั ก ษา
ประมาณเทาตัว แปงขาวเจาทีผ่ า นการแชและไมแชในน้ำ
เกลือมีอณ
ุ หภูมเิ ริม่ เกิดความหนืด 89.3 และ 85.4 Cํ ตาม
ลำดับ แปงสุกมีคา breakdown สูงกวาแปงพุทธรักษา
สวนคา setback มีคา คอนขางสูงเชนกัน ซึง่ คา setback
เปนพารามิเตอรทบี่ ง ชีถ้ งึ ความสามารถในการคืนตัวของแปง
(retrogradation) ดังนั้นการที่ทั้งแปงพุทธรักษาและแปง
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ขาวเจาทีใ่ ชในงานวิจยั นีม้ คี า setback สูง จึงเหมาะทีจ่ ะนำ
ไปใชในการผลิตเปนเสนกวยเตี๋ยวหรือแผนแปงที่ตองการ
ความเหนียวและแข็งแรงของผลิตภัณฑ ในกระบวนการผลิต
แผนแปงจะมีขนั้ ตอนการแชแปงโมในน้ำเกลือในชวงความ
เขมขน 5-8% ซึง่ จากผลการทดลองนีพ้ บวาการแชน้ำเกลือ
ทำใหแปงมีความหนืดลดลงบาง แตลักษณะ profile ยัง
ใกลเคียงกับแปงเดิม ผลการทดลองนีส้ อดคลองกับรายงาน
ของ Phothiset และคณะ [7] ซึง่ พบวาแปงขาวโมทผี่ า นการ
แชในน้ำเกลือ 5% เปนเวลา 24 และ 48 ชัว่ โมง มีคา ความ
หนืดทีล่ ดลง ซึง่ ผูว จิ ยั ใหเหตุผลวาการทีค่ วามหนืดลดลงอาจ
เนือ่ งจากเม็ดแปงบางสวนถูกยอยโดยจุลนิ ทรียร ะหวางการ
หมัก โดยพบวาผิวเม็ดแปงจะขรุขระและมีรเู กิดขึน้ เมือ่ ระยะ
เวลาการหมักนานขึน้
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3.3 ลักษณะพืน้ ผิวของแผนแปงตรวจสอบโดย
ใชกลอง stereo microscope และ SEM

ผลการตรวจสอบลักษณะพืน้ ผิวของแผนแปงที่
เตรี ย มจากแป ง ข า วเจ า ล ว นและแป ง ข า วเจ า ผสมแป ง
พุทธรักษาทีอ่ ตั ราสวนตางๆ ดวยกลอง stereo microscope
ทีก่ ำลังขยาย 120 เทา แสดงดังรูปที่ 2 พบวาลักษณะพืน้
ผิวแผนแปงทีเ่ ตรียมจากแปงขาวเจาลวนมีลกั ษณะไมเรียบ
มีรอยขรุขระคลายฟองอากาศ (รูปที่ 2ก) เมือ่ เปรียบเทียบ
กับแผนแปงทีม่ กี ารใชแปงพุทธรักษาผสมลงไปทีร่ อ ยละ 10,
20, 30 และ 40 (รูปที่ 2ข, 2ค, 2ง และ 2จ) พบวาเมือ่
ผสมแปงพุทธรักษาลงไปในปริมาณที่มากขึ้นแผนแปงจะมี
ลักษณะพืน้ ผิวเรียบขึน้ ตามลำดับ นอกจากนีย้ งั พบวาแผน
แปงทีเ่ ตรียมจากแปงขาวเจาลวนหรือที่

รูปที่ 1 พฤติกรรมความหนืดของแปงขาวเจาและแปงพุทธรักษาทีผ่ า นการแชและไมแชในน้ำเกลือ
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ผสมแปงพุทธรักษาในปริมาณต่ำ (รอยละ 10) บริเวณ
พืน้ ผิวทีไ่ มเรียบของแผนแปงมักพบรอยราวและแตกหัก (รูป
ที่ 3ก และ 3ข) การทีแ่ ปงพุทธรักษาชวยใหแผนแปงมีความ
เรียบมากขึ้นสามารถอธิบายไดจากสมบัติเฉพาะของแปง
แตละชนิด แปงพุทธรักษาเปนแปงที่มีขนาดเม็ดแปงใหญ
(ประมาณ 40-50 µm) ลักษณะคอนขางแบน พองตัวได
ดีและมีอณ
ุ หภูมเิ ริม่ เกิดความหนืด 74.5 Cํ ในขณะทีแ่ ปง
ขาวเจามีขนาดเม็ดแปงเล็กกวามาก (ประมาณ 3-7 µm)
แตมักจับกันเปนกลุมกอน มีอุณหภูมิเริ่มเกิดความหนืดสูง
กวาแปงพุทธรักษาประมาณ 11 Cํ ในสภาวะทีใ่ หความร
อนที่เวลาและอุณหภูมิที่เทากัน เมื่อใชแปงขาวเจาเพียง
อยางเดียว แปงขาวเจาซึ่งมีอุณหภูมิเริ่มเกิดความหนืดสูง

จะพองตัวไดนอ ย เม็ดแปงยังอยูใ นสภาพทีเ่ ปนเม็ดชัดเจน
(ดูรปู ที่ 4ก, 4ข ประกอบ) เนือ่ งจากเม็ดแปงมักจับกันเปน
กลุม กอนทำใหมชี อ งวางระหวางเม็ดแปง การใหความรอน
กับแปงซึง่ แขวนลอยอยูใ นน้ำจะทำใหเกิดความดันไอภายใน
สงผลใหเกิดลักษณะทีค่ ลายกับฟองอากาศเกิดขึน้ นอกจาก
นี้ผิวจะมีลักษณะที่ขรุขระเนื่องจากเม็ดแปงขาวซอนตัวกัน
เปนชัน้ ๆ เมือ่ เติมแปงพุทธรักษาลงไปพืน้ ผิวจะเรียบขึน้ ตาม
ลำดับ เนื่องจากแปงพุทธรักษาพองตัวไดงายที่อุณหภูมิต่ำ
กวา ซึง่ สงผลใหแปงขาวเจาทีอ่ ยูร อบๆ พองตัวและประสาน
เปนเนือ้ เดียวกันไดดขี นึ้ (รูปที่ 4ค-ญ) ทำใหแผนแปงเรียบ
มากขึน้

ก. แปงพุทธรักษา:แปงขาวเจา = 0:100

ข. แปงพุทธรักษา:แปงขาวเจา = 10:90

ค. แปงพุทธรักษา:แปงขาวเจา = 20:80

ง. แปงพุทธรักษา:แปงขาวเจา = 30:70
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จ. แปงพุทธรักษา:แปงขาวเจา = 40:60
รูปที่ 2 ลักษณะพืน้ ผิวของแผนแปงทีเ่ ตรียมจากแปงขาวเจาลวนและแปงขาวเจาผสมแปงพุทธรักษาในอัตราสวนตางๆ
ศึกษาโดย stereo microscope ทีก่ ำลังขยาย 120 เทา

ก. แปงพุทธรักษา:แปงขาวเจา = 0:100

ข. แปงพุทธรักษา:แปงขาวเจา = 10:90

รูปที่ 3 ลักษณะพืน้ ผิวของแผนแปงทีม่ รี อยราวศึกษาโดย stereo microscope ทีก่ ำลังขยาย 120 เทา
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ก. แปงพุทธรักษา:แปงขาวเจา = 0:100

ข. แปงพุทธรักษา:แปงขาวเจา = 0:100

ค. แปงพุทธรักษา:แปงขาวเจา = 10:90

ง. แปงพุทธรักษา:แปงขาวเจา = 10:90

จ. แปงพุทธรักษา:แปงขาวเจา = 20:80

ฉ. แปงพุทธรักษา:แปงขาวเจา = 20:80

กำลังขยาย 200 เทา

กำลังขยาย 1,000 เทา
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ช. แปงพุทธรักษา:แปงขาวเจา = 30:70

ซ. แปงพุทธรักษา:แปงขาวเจา = 30:70

ฌ. แปงพุทธรักษา:แปงขาวเจา = 40:60

ญ. แปงพุทธรักษา:แปงขาวเจา = 40:60

กำลังขยาย 200 เทา

กำลังขยาย 1,000 เทา
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รูปที่ 4 ลักษณะพืน้ ผิวของแผนแปงศึกษาโดย SEM ทีก่ ำลังขยาย 200 และ 1,000 เทา

3.4 ปริมาณน้ำอิสระ (water activity) ในแผนแปง

ปริมาณน้ำอิสระเปนคาหนึง่ ทีบ่ ง บอกถึงสภาพ
ของผลิตภัณฑวา จุลนิ ทรียจ ะสามารถนำไปใชในการเจริญเติบ
โตไดดหี รือไม โดยปริมาณน้ำอิสระทีเ่ หมาะสมกับการเจริญ
เติบโตของแบคทีเรีย ยีสตและราแตละชนิดจะแตกตางกัน
ออกไป ผลการวิเคราะหคาปริมาณน้ำอิสระของแผนแปง
แหนมเนืองทั้งหมด 5 สูตรแสดงในตารางที่ 2 พบวาคา

ปริมาณน้ำอิสระของแผนแปงอยูใ นชวง 0.50-0.51 โดยที่
ไมมีความแตกตางกันที่ระดับนัยสำคัญ 95% โดยปกติ
แลวผลิตภัณฑแผนแปงแหนมเนืองมักมีการปนเปอ นหรือการ
เจริญเติบโตของเชือ้ ราในระหวางเก็บรักษาและการขนสง ซึง่
โดยทัว่ ไปปริมาณน้ำอิสระทีเ่ ชือ้ ราสามารถนำไปใชไดดอี ยูใ น
ชวง 0.6-0.89 [19] ดังนั้นแผนแปงตัวอยางทั้งหมดจึงมี
คาปริมาณน้ำอิสระทีไ่ มเหมาะสมกับการเจริญของเชือ้ รา
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ตารางที่ 2 คาปริมาณน้ำอิสระของแผนแปงแหนมเนือง
แปงพุทธรักษา : แปงขาวเจา
0 : 100
10 : 90
20 : 80
30 : 70
40 : 60

3.5 การละลายของแผนแปงในน้ำ

เมือ่ นำแผนแปงตัวอยางทัง้ 5 สูตร มาแชน้ำ
เปนเวลา 1, 5, 10 และ 15 นาที เพื่อทดสอบคาการ
ละลายของแผนแปงในน้ำ ผลการทดลองทีไ่ ดแสดงดังตาราง
ที่ 3 พบวาแผนแปงทีท่ ำจากแปงขาวเจาลวนมีคา การละลาย
ที่เวลาตางๆ สูงกวาแผนแปงที่มีการใชแปงพุทธรักษา
ทดแทนแปงขาวเจาบางสวน โดยแผนแปงมีแนวโนมที่มี
คาการละลายในน้ำลดลงเมื่อเพิ่มอัตราสวนของแปงพุทธ
รักษาใหสูงขึ้น นอกจากนี้ยังพบวาแผนแปงตัวอยางทั้ง 5
สูตร จะมีคา การละลายสูงขึน้ ตามลำดับเมือ่ ระยะเวลาในการ
แชน้ำสูงขึน้ การทีแ่ ปงพุทธรักษาชวยใหแผนแปงมีคา การ
ละลายในน้ำลดลงอาจอธิบายไดจากปริมาณ อะไมโลสและ
สมบัตใิ นการเกิดเจลาติไนเซชันและการเกิดรีโทรเกรเดชัน
(retrogradation) ของแปงทั้งสองชนิด เนื่องจากแปง
พุ ท ธรั ก ษามี ป ริ ม าณอะไมโลสสู ง กว า แป ง ข า วเจ า และ
อุณหภูมิในการเกิด เจลาติไนเซชันที่ต่ำกวาแปงขาว เม็ด
แปงพองตัวไดดี เมือ่ ทำการละเลงแผนแปงพรอมกับทำการ
นึง่ ดวยไอน้ำ เม็ดแปงพุทธรักษาพองตัวและแตกออกดังรูป
ที่ 4 โมเลกุลแปงที่อยูภายในโดยเฉพาะอะไมโลสและ
อะไมโลเพคตินทีม่ ขี นาดเล็กจะกระจัดกระจายออกมา นอก
จากนี้การเจลาติไนซของแปงพุทธรักษานาจะสงผลใหเม็ด
แปงขาวเจาทีอ่ ยูร อบๆ เกิดการเจลาติไนซไดงา ยขึน้ ดังนัน้

ปริมาณน้ำอิสระ
0.51±0.02
0.50±0.01
0.51±0.01
0.50±0.02
0.50±0.01

(ns)

อะไมโลสและอะไมโลเพคตินของแปงขาวเจาก็นาจะหลุด
ออกมาจากเม็ดแปงไดมากขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับกรณีทมี่ แี ต
แปงขาวเจาเพียงชนิดเดียวหรือเมื่อผสมแปงพุทธรักษาใน
ปริมาณต่ำๆ เมือ่ ทิง้ แผนแปงใหเย็นลงและทำใหแหง แปง
จะเกิดรีโทรเกรเดชันหรือการคืนตัวโดยอะไมโลสทีห่ ลุดออก
มาจะกลับมาจัดเรียงตัวกันใหมโดยการสรางพันธะไฮโดรเจน
ระหวางโมเลกุล เมือ่ มีแปงพุทธรักษาอยูด ว ยการกลับมาสราง
โครงสรางที่เปนระเบียบจะเกิดไดดีขึ้นเนื่องจากมีปริมาณ
อะไมโลสที่กระจายออกมาสูง นอกจากนี้ยังมีรายงานวา
สายโซของอะไมโลเพคตินจากแปงพุทธรักษามีขนาดยาว
[20] ซึ่งจะชวยเสริมการเกิดรีโทรเกรเดชันใหดีขึ้น ดังนั้น
แผนแปงที่ผสมแปงพุทธรักษาจึงมีโครงสรางการจับกัน
ภายในทีแ่ ข็งแรงมากขึน้ เมือ่ นำมาละลายในน้ำจึงละลายได
ต่ำกวาการใชแปงขาวเจาเพียงอยางเดียว และจากการ
สังเกตระหวางทำการทดลอง เมือ่ นำแผนแปงซอนกันเปน
ชั้นๆ และจุมน้ำเลียนแบบขั้นตอนการเตรียมกอนบริโภค
พบวาแผนแปงจากแปงขาวเจาลวนจะติดกันระหวางแผน
ลอกออกยาก เมือ่ ลอกออกจะเกิดความเสียหายมากกวาแผน
แปงที่มีสวนผสมของแปงพุทธรักษาอยู ซึ่งเปนขอดีของ
แผนแปงที่มีสวนผสมของแปงพุทธรักษาเมื่อมีการนำไป
บริโภครวมกับเครื่องเคียงตางๆ
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ตารางที่ 3 รอยละของการละลายของแผนแปงในน้ำทีเ่ วลาตางๆ
แปงพุทธรักษา : แปงขาวเจา
0
10
20
30
40

:
:
:
:
:

100
90
80
70
60

1 นาที
5.42±0.07a
4.23±0.30b
4.12±0.15b
4.03±0.23b
3.50±0.07c

3.6 การทดสอบสมบัตทิ างกลของแผนแปงโดย
เครือ่ งวิเคราะหเนือ้ สัมผัส

ผลการทดสอบสมบั ติ ท างกลด า นความ
ตานทานแรงดึงขาด การยืดตัวและแรงตานทานการตัดขาด
ของแผนแปงทีผ่ า นการแชน้ำ (แผนเปยก) แสดงดังตาราง
ที่ 4 คาความตานทานแรงดึงขาดของแผนแปงทีเ่ ตรียมจาก
แปงขาวเจาลวนมีคาความตานแรงดึงขาด 0.14 MPa
ในขณะที่แผนแปงที่ใชแปงพุทธรักษาทดแทนแปงขาวเจา
บางสวนพบวาคาความตานแรงดึงขาดมีคา สูงขึน้ (อยูใ นชวง
0.29-0.32 MPa) โดยแผนแปงทีม่ กี ารเติมแปงพุทธรักษา
รอยละ 10, 20, 30 และ 40 มีคาตานทานแรงดึงขาด
0.30, 0.29, 0.31 และ 0.32 MPa ตามลำดับ การทีแ่ ผนแปง
มีความตานทานแรงดึงขาดสูงขึ้นเมื่อผสมแปงพุทธรักษาชี้
ใหเห็นวาแผนแปงมีความแข็งแรงมากขึน้ ซึง่ อาจอธิบายได
จากสมบั ติ ก ารเกิ ด รี โ ทรเกรเดชั น ของแป ง ทั้ ง สองชนิ ด
เชนเดียวกับในหัวขอที่ 3.5 คาการยืดตัวของแผนแปงที่
เตรียมจากแปงขาวเจาลวนมีคา เทากับรอยละ 41 การใชแปง
พุทธรักษาทดแทนแปงขาวบางสวนพบวาทำใหแผนแปงมี
การยืดตัวทีส่ งู ขึน้ โดยการทดแทนแปงพุทธรักษาทีร่ อ ยละ
10, 20, 30 และ 40 ทำใหแผนแปงมีคา การยืดตัวเทากับ
รอยละ 44, 56, 57 และ 57 ตามลำดับ จากขอมูล
ดังกลาวจะเห็นไดวาการแทนที่ดวยแปงพุทธรักษาในชวง
รอยละ 20-40 ไมสงผลใหการยืดตัวของแผนแปงมีคา
สูงขึน้ การยืดตัวของแผนแปงนาจะเกีย่ วของกับลักษณะของ
แปงสุกหลังการนึ่งวาเปนแบบ short paste หรือ long
paste กรณีของแปงขาวเจาหลังการนึง่ เม็ดแปงสวนใหญยงั

รอยละของการละลาย
5 นาที
10 นาที
11.53±0.30a 13.07±0.24a
9.72±0.07b
12.60±0.08b
8.38±0.06c
12.53±0.06b
8.05±0.22cd 12.50±0.03b
7.78±0.19d
11.52±0.08c

15 นาที
18.57±0.24a
15.08±0.17b
14.42±0.09c
13.13±0.05d
12.67±0.14e

คงอยูใ นสภาพทีเ่ ปนเม็ด ดังนัน้ ลักษณะของแปงสุกจะคอน
ไปทาง short paste ในขณะทีเ่ ม็ดแปงพุทธรักษามีการแตก
มากกวาทำใหมกี ารกระจายของโมเลกุลแปงสูง ลักษณะของ
แปงสุกจึงคอนไปทาง long paste มากกวา เมือ่ ทำการดึง
แผนแปงที่ผสมแปงพุทธรักษาจึงยืดตัวไดดีตามแนวการ
จัดเรียงตัวของโมเลกุล ผลการทดลองทีไ่ ดนสี้ อดคลองกับ
รายงานของสายตะวัน เลียววสุต [11] ทีว่ เิ คราะหเปรียบเทียบ
การยืดตัวของแผนฟลม แปงพุทธรักษากับแผนแปงแหนมเนือง
โดยพบวาฟลม แปงพุทธรักษามีคา การยืดตัว (รอยละ 33.7)
มากกวาแผนแปงแหนมเนือง (รอยละ 29.2)
คาแรงตานทานการตัดขาดเปนแรงทีแ่ ผนแปง
รั บ ได ก อ นถู ก ตั ด ขาดซึ่ ง เปรี ย บเที ย บได กั บ แรงจากการ
บดเคี้ยวของคน จากผลการทดลองในตารางที่ 4 พบวา
แผ น แป ง ที่ เ ตรี ย มจากแป ง ข า วเจ า ล ว นและแผ น แป ง ที่
ทดแทนแปงพุทธรักษารอยละ 10 มีคาแรงตานทานการ
ตัดขาดที่ใกลเคียงกันคือ 7.23 และ 7.75 N ตามลำดับ
สวนตัวอยางแผนแปงทีผ่ สมแปงพุทธรักษารอยละ 20, 30
และ 40 นัน้ มีคา เทากับ 3.10, 3.32 และ 3.48 N ตาม
ลำดับ ผลที่ไดนี้ตรงขามกับคาความตานทานแรงดึงขาดที่
พบวาการเติมแปงพุทธรักษาทำใหคา ความตานทานแรงดึง
ขาดมีคาสูงขึ้น เมื่อพิจารณาถึงแรงที่กระทำตอแผนแปง
การทดสอบความตานทานแรงดึงขาด แรงทีก่ ระทำจะอยูใ น
ทิ ศ ทางที่ ข นานกั บ แผ น แป ง ในขณะที่ ก ารทดสอบแรง
ตานทานการตัดขาด แรงทีก่ ระทำจะอยูใ นทิศทางทีต่ งั้ ฉาก
กับแผนแปง ดังนั้นความสัมพันธของคาที่ไดกับลักษณะ
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โครงสรางของฟลม แปงจึงมีความแตกตางกัน การคงสภาพ
ของเม็ ด แป ง ข า วเจ า ที่ ส มบู ร ณ ม ากกว า น า จะส ง ผลให
แผนแปงทีเ่ ตรียมจากแปงขาวเจาลวนหรือทีท่ ดแทนดวยแปง
พุทธรักษาในปริมาณต่ำทนตอแรงกระทำในแนวตั้งฉากได
ดีกวาแผนแปงที่มีแปงพุทธรักษาในปริมาณสูง
สำหรับแรงที่ทำใหเกิดการแตกหัก ทำการ
ทดสอบโดยใชแผนแปงแหง ผลการทดลองแสดงในตาราง
ที่ 4 พบวาแผนแปงจากแปงขาวเจาลวนและแผนแปงทีม่ กี าร
เติมแปงพุทธรักษารอยละ 10, 20, 30 และ 40 มีคา แรงที่
ทำใหเกิดการแตกหักเทากับ 2.80, 2.40, 2.24, 2.51 และ

2.40 N ตามลำดับ ซึ่งคาที่วิเคราะห ไดไมแตกตางกัน
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 อยางไรก็ตาม
ผลการวิเคราะหมีคา standard deviation ที่คอนขางสูง
(coefficient of variation ประมาณ 20%) เมือ่ เก็บรักษา
แผนแปงทุกสูตรในถุงพลาสติกพอลิเอทิลนี ทีส่ ภาวะเดียวกัน
เปนระยะเวลา 10 เดือนพบวาปริมาณความแตกหักเสียหาย
ของแผนแปงจากแปงขาวเจาลวนเกิดขึน้ มากกวาแผนแปงที่
มีแปงพุทธรักษาเปนสวนผสม ซึง่ ขอมูลทีไ่ ดจากการสังเกตนี้
มีความแตกตางจากผลทีว่ เิ คราะหไดโดยใชเครือ่ งวิเคราะห
เนือ้ สัมผัส

ตารางที่ 4 สมบัติทางกลของแผนแปงวัดโดยเครื่องวิเคราะหเนื้อสัมผัส
แปงพุทธรักษา : แปงขาวเจา

*

0 : 100
10 : 90
20 : 80
30 : 70
40 : 60
ทดสอบโดยใชแผนแปงแหง

คาตานทานแรง
ดึงขาด
(MPa)
0.14±0.008e
0.30±0.007c
0.29±0.005d
0.31±0.006b
0.32±0.007a

3.7 การทดสอบทางประสาทสัมผัส

ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสเพือ่ ทดสอบ
ความชอบและความยอมรับในผลิตภัณฑของผูท ดสอบแสดง
ในตารางที่ 5 พบวาผลิตภัณฑแผนแปงทัง้ 5 สูตรนัน้ ไมมี
ความแตกตางทางการยอมรับในดานความขุน -ใสและความ
เหนียว แผนแปงทีใ่ ชแปงพุทธรักษาทดแทนบางสวนไดรบั
การยอมรับทางดานสีของผลิตภัณฑในระดับเดียวกับแผน
แป ง ที่ ทำจากแป ง ข า วเจ า ล ว น ยกเว น สู ต รที่ ผ สมแป ง
พุทธรักษารอยละ 20 ทีพ่ บวาไดคะแนนความชอบมากกวา
แผ น แป ง ที่ ทำจากแป ง ข า วเจ า ล ว น ความยอมรั บ ทาง
ดานกลิน่ พบวาใหผลในทำนองเดียวกัน กลาวคือแผนแปงที่
ใชแปงพุทธรักษาทดแทนบางสวนไดรบั การยอมรับในระดับ

คาการยืดตัว
(%)
41.06±1.71d
44.23±1.36c
55.53±1.40b
57.31±1.36a
57.36±1.00a

คาตานการตัดขาด คาตานทานการ
แตกหัก*
(N)
(N) (ns)
7.23±0.96b
2.80±0.54
7.75±0.15a
2.40±0.72
3.10±0.08e
2.24±0.45
3.32±0.07d
2.51±0.64
3.48±0.08c
2.40±0.66

เดียวกับแผนแปงที่ทำจากแปงขาวเจาลวน ยกเวนสูตรที่
ผสมแปงพุทธรักษารอยละ 30 ที่ไดรับการยอมรับสูงกวา
แผนแปงทีท่ ำจากแปงขาวเจาลวน การยอมรับดานความนุม
กระดางของผลิตภัณฑพบวาแผนแปงที่ใชแปงพุทธรักษา
ทดแทนบางสวนไดคะแนนความชอบในระดับเดียวกับแปง
ขาวเจาลวน ยกเวนสูตรทีผ่ สมแปงพุทธรักษารอยละ 40 ที่
ไดรบั การยอมรับต่ำกวาสูตรอืน่ ๆ สวนการยอมรับโดยรวม
ของผลิตภัณฑแผนแปงแหนมเนืองพบวาแผนแปงทีใ่ ชแปง
พุทธรักษาทดแทนบางสวนไดรบั การยอมรับในระดับเดียวกับ
แผนแปงทีท่ ำจากแปงขาวเจาลวน โดยทีส่ ตู รทีม่ แี ปงพุทธรักษา
รอยละ 40 ไดการยอมรับต่ำกวาสูตรทีม่ กี ารผสมแปงพุทธรักษา
รอยละ 10-30
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ตารางที่ 5 คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสของแผนแปงทางดานตางๆ
แปงพุทธรักษา : แปงขาวเจา
0
10
20
30
40

:
:
:
:
:

100
90
80
70
60

ความขุน-ใส
(ns)
6.60
6.47
6.87
6.87
6.33

ความเหนียว
(ns)
6.30
6.40
6.37
6.47
6.03

สี

กลิ่น

6.53b
6.93ab
7.27a
7.03ab
6.57b

5.50b
5.47b
5.73ab
6.10a
5.20b

ความนุม - ความชอบ
กระดาง โดยรวม
6.37a
6.53ab
6.47a
6.77a
6.3a
6.83a
6.57a
6.77a
5.63b
6.20b

คะแนน 1 = ไมชอบมากทีส่ ดุ คะแนน 9 = ชอบมากทีส่ ดุ

4. สรุปและวิจารณผลการวิจยั

จากการทดลองผสมแปงพุทธรักษากับแปงขาวเจาใน
อัตราสวนตางๆ เพือ่ พัฒนาคุณภาพของแผนแปงแหนมเนือง
พบวาการทดแทนแปงขาวเจาบางสวนดวยแปงพุทธรักษา
ทำใหแผนแปงที่ไดมีลักษณะปรากฏของพื้นผิวแผนแปงที่
ดีขึ้น กลาวคือ แผนแปงมีความเรียบมากขึ้นและรอยราว
บนผิวแผนแปงลดลง แผนแปงมีคา การละลายในน้ำลดลง
ซึง่ เปนผลดีตอ การนำไปบริโภค เนือ่ งจากแผนแปงจะไมเละ
เหนอะหนะติดมือ สวนปริมาณน้ำอิสระของตัวอยางทัง้ หมด
อยูใ นชวง 0.50-0.51 ซึง่ เปนชวงทีไ่ มเหมาะสมสำหรับการ
เจริญเติบโตของเชื้อรา คุณลักษณะดานเนื้อสัมผัสเมื่อ
วิเคราะหดว ยเครือ่ งวิเคราะหเนือ้ สัมผัส พบวาสูตรทีม่ แี ปง
พุทธรักษามีคา ความตานทานแรงดึงขาด (บงบอกถึงความ
เหนียวและความแข็งแรง) และคาการยืดตัว (บงบอกถึง
ความยืดหยุน) สูงขึ้น แตมีคาความตานทานการตัดขาด
(ความแนนเนือ้ ) ของแผนแปงลดลง สวนแรงทีท่ ำใหเกิดการ
แตกหัก (บงบอกถึงความเปราะ) พบวาสูตรทีม่ กี ารผสมแปง
พุทธรักษาและแปงขาวเจาลวนมีคา ไมแตกตางกัน อยางไร
ก็ตามจากการสังเกตการแตกหักของแผนแปงเมือ่ เก็บไวใน
ชวงเวลา 10 เดือน พบวาสูตรทีใ่ ชแปงขาวเจาลวนมีปริมาณ
และระดับการแตกหักทีม่ ากกวาสูตรทีใ่ ชแปงพุทธรักษา การ
ทดสอบทางประสาทสัมผัส พบวาสูตรทีม่ แี ปงพุทธรักษาเปน
ทีย่ อมรับของผูบ ริโภคในระดับทีไ่ มแตกตางจากสูตรทีใ่ ชแปง
ขาวเจาลวน จากผลการทดลองทัง้ หมดแสดงใหเห็นวาการใช
แปงพุทธรักษาทดแทนแปงขาวเจาบางสวนสามารถปรับปรุง

คุณสมบัตขิ องแผนแปงในดานลักษณะปรากฏ การละลาย
ของแผนแปงในน้ำ และความเหนียวและความยืดหยุน ของ
แผนแปง แตในสวนของความเปราะของแผนแปงผลทีไ่ ดยงั
ไมชัดเจนนัก เนื่องจากการวิเคราะหดวยเครื่องใหผลไม
ตางกัน แตจากการสังเกตจากการเก็บรักษาพบวาการใชแปง
พุทธรักษาทดแทนแปงขาวเจาบางสวนจะทำใหการแตกหัก
ลดลง
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