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บทคัดย่อ 19 

แผ่นแป้งแหนมเนืองเป็นผลิตภัณฑ์จากแป้งขา้วท่ีมีปริมาณความตอ้งการของผู้บริโภคสูง แต่มีสารออกฤทธ์ิ20 

ชีวภาพรวมทั้งมีสตารช์ที่ทนย่อยต ่า ในขณะที่แป้งกลว้ยดิบนัน้มีสารออกฤทธ์ิชีวภาพ สารตา้นอนมุูลอิสระและสตารช์ทน21 

ย่อยในปริมาณสงู ดงันัน้งานวิจยันีจ้ึงเกิดขึน้เพ่ือเพ่ิมปริมาณสารออกฤทธ์ิชีวภาพ สารตา้นอนมุลูอิสระและสตารช์ทนย่อย22 

ในแผ่นแป้งแหนมเนือง โดยการทดแทนแป้งขา้วดว้ยแป้งกลว้ยดิบ แลว้ท าการศึกษาผลต่อคุณลักษณะทางกายภาพของ23 

แผ่นแป้งแหนมเนือง การทดสอบทางประสาทสัมผัส ฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด  โดย24 

ทดแทนแป้งหมักจากข้าวเจ้าพันธุ์ปราจีนบุรี 2 ด้วยแป้งกล้วยน ้าว้าดิบรอ้ยละ 0, 20, 30 และ 40 ของน ้าหนัก เม่ือ25 

ตรวจสอบคณุสมบัติของแป้งดว้ยเครื่องวิเคราะหค์วามหนืดอย่างรวดเร็วพบว่าระดับการเติมแป้งกลว้ยดิบที่เพ่ิมขึน้ส่งผล26 

ใหค้่าความหนืดสงูสดุและค่าการคืนตัวของแป้งมีค่าสงูขึน้ เม่ือท าการผลิตเป็นแผ่นแหนมเนืองพบว่าการเติมแป้งกลว้ยนั้น27 

ท าใหแ้ผ่นแหนมเนืองมีค่าความสว่าง (L*) ลดลง แต่ค่าความเป็นสีแดง (a*) และค่าเป็นสีเหลือง (b*) เพ่ิมขึน้ ค่าแรงของ28 

การต้านการดึงขาด และค่าความเหนียวติดหัววัดของแผ่นแป้งแหนมเนืองนั้นมีค่าสูงขึน้  การทดแทนแป้งกล้วยดิบที่       29 

รอ้ยละ 40 ของน า้หนกันัน้ ท าใหไ้ดแ้ผ่นแหนมเนืองที่มีปริมาณสตารช์ทนย่อยสูงสุดถึงรอ้ยละ 9.58 ของน า้หนกั ในขณะที่30 

แผ่นแหนมเนืองจากแป้งขา้วที่ไม่มีการเติมแป้งกลว้ยนัน้มีค่าสตารช์ทนย่อย เท่ากบัรอ้ยละ 3.50 ของน า้หนกั นอกจากนีย้งั31 

พบว่าแผ่นแหนมเนืองท่ีเติมแป้งกล้วยดิบมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธ์ิการยับยั้งอนุมูลอิสระด้วยวิธี 32 

DPPH assay สงูกว่าแผ่นแหนมเนืองแป้งขา้ว ส่วนผลทดสอบทางประสาทสัมผัสนั้นพบว่าแผ่นแหนมเนืองที่ใชแ้ป้งกล้วย33 

ดิบทดแทนแป้งขา้วรอ้ยละ 30 ของน า้หนกั นัน้ไดร้บัคะแนนความชอบสงูสดุ (7.55-7.70)  34 
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Abstract 38 

 Vietnamese rice paper (Namnueng sheet) is a rice flour based product that has high consumer 39 

demand but contains low bioactive compound and resistant starch (RS) content. Unripe banana flour  (UBF) is 40 

a good source of bioactive compounds, antioxidants and RS. Therefore, this study was conducted to increase 41 

the amount of bioactive compounds, antioxidants, and resistant starches in rice paper by replacing rice flour 42 

with UBF. The effect of substitution of rice flour with URF on physical characteristics, sensory evaluation, 43 

antioxidant activity, and total phenolic compounds was investigated. The fermented rice starch from Prachinburi 44 

2 cultivar was replaced by UBF at 0, 20, 30 and 40%. The pasting properties of mixed flour were determined 45 

using a rapid viscosity analyzer. It was found that the increasing in replacing level UBF resulted in higher 46 

viscosity and setback value than rice starch without UBF adding.  For the study on change of color of rice 47 

paper, the addition of UBF resulted in decreasing of brightness (L*), but increasing in redness value (a*) and 48 

yellowness (b*). Tensile strength and stickiness of rice paper were increased as the UBF level increased .  The 49 

rice paper prepared by substituting rice starch by 40% of UBF contained the highest RS content (9.58%), while 50 

the rice paper without UBF adding contained the lowest RS content (3.50%). The rice paper added with UBF 51 

had higher total phenolic content and antioxidant activity evaluated by DPPH assay than rice paper without 52 

UBF.  The sensory evaluation, rice paper replacing with 30% of UBF had highest preference score (7.55-7.70).  53 
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บทน า 58 

แผ่นแป้งแหนมเนืองเป็นอาหารที่นิยมบริโภคในประเทศไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  59 

โดยวตัถดุิบที่ใชม้าท าแผ่นแหนมเหนือไดแ้ก่ ขา้วที่มีปริมาณแอมิโลสสงูกว่ารอ้ยละ 27 ของน า้หนกั  เช่น ขา้วพนัธุช์ัยนาท 60 

1 เหลือง 11 และปราจีนบุรี 2 (Phattra & Maweang, 2015)  เป็นตน้ กระบวนการผลิตนัน้ท าโดยน าขา้วมาแช่น า้ใหน้ า้ซึม61 

เขา้สู่เมล็ดเพ่ือใหส้ามารถโม่ไดง้่าย ในระหว่างการโม่นีส่้วนที่สามารถละลายน า้ได ้ เช่น โปรตีนที่ละลายน า้ และน า้ตาล จะ62 

ออกไปกบัน า้ (Chen et al., 1999) จากนัน้ท าการหมกัแป้งขา้วกบัเกลือรอ้ยละ 5 ของน า้หนกั ท าใหเ้ชือ้จุลินทรียห์มักแป้ง63 

ขา้วไดเ้ป็นกรดแลคติก และเม่ือส่องกลอ้งจุลทรรศนช์นิดล าแสงส่องกราดพบว่าผิวหนา้ของสตารช์เกิดรูพรุน เนื่องจากมี64 

เอนไซมย์่อยสตารช์เกิดขึน้ (Phattra & Maweang, 2015)  หลังจากนั้นน าแป้งหมักที่ไดม้าผลิตเป็นแผ่นแป้งแหนมเนือง65 

โดย น าแป้งข้าวหมักผสมกับน ้าแลว้เทลงบนแผ่นผ้าขาวบาง แล้วนึ่งเป็นเวลา 15 วินาที ลอกแผ่นแป้งออกไปวางบน66 

ตะแกรง ตากแดดใหแ้หง้ไดเ้ป็นแผ่นแหนมเนืองแหง้  ผลิตภัณฑจ์ากแป้งขา้วส่วนใหญ่ เช่น เสน้ก๋วยเตี๋ยว มีองคป์ระกอบ67 

หลักคือสตาร์ช และมีปริมาณสตาร์ชทนย่อย (resistant starch) อยู่ในระดับที่ต  ่าอยู่ที่ร ้อยละ 2.4-4.4 ของน ้าหนัก 68 

(Vatanasuchart et al., 2009; Moongngarm et al., 2014; Nakayoshi et al., 2015) และมีปริมาณของสารออกฤทธ์ิ69 

ชีวภาพค่อนขา้งต ่า  กลว้ยน า้วา้ (Musa sapientum L., Kuai Namwa) เป็นไมผ้ลที่นิยมปลูก และบริโภคมากในประเทศ70 

ไทย นอกจากการบริโภคกลว้ยน า้วา้ในรูปแบบกลว้ยผลสกุแลว้ยงัมีการน ากลว้ยน า้วา้ดิบมาแปรรูปเป็นแป้งกลว้ยน า้วา้ดิบ71 

เพ่ือใชใ้นผลิตภัณฑอ์าหาร ซึ่งแป้งกลว้ยน า้วา้ดิบนัน้ถือเป็นแหล่งที่ดีของสตารช์ทนย่อยซึ่งมีปริมาณสูงถึงรอ้ยละ 32.26-72 

44.89 ของน ้าหนัก  ปริมาณเส้นใยรอ้ยละ 14.5 ของน ้าหนัก (Moongngarm et al., 2014) นอกจากนี้  Aquino et al. 73 
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(2016) ท าการศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในกลว้ยดิบ 15 สายพนัธุพ์บว่าแป้งกลว้ยดิบนัน้มีสารประกอบฟีนอลิก74 

ทั้งหมดสูงอยู่ในช่วงรอ้ยละ  23.15-33.28 mg GAE/g    ซึ่งสารประกอบฟีนอลิกที่พบในกลว้ยนั้นประกอบดว้ย กรดแกล75 

ลิค (Gallic acid) คาเทซิน (Catechins) อิพิคาเทซิน (Epicathechins) แอนโทไซยานิน (Antocyanins) และสารประกอบ76 

อนุพันธ์ของฟลาโวนอยด์ (Flavonoid derivatives) (Bennet et al., 2010) ที่ผ่านมามีงานวิจัยที่ท  าปรบัปรุงคุณภาพของ77 

ผลิตภัณฑอ์าหารดว้ยแป้งกลว้ยดิบหลากหลาย เช่น การปรบัปรุงคุณภาพของเสน้ก๋วยเต๋ียวดว้ยแป้งกลว้ยดิบพบว่าเสน้78 

ก๋วยเตี๋ยวมีความยืดหยุ่นมากขึน้ (Tiboonbun et al., 2011) นอกจากนี้ Agama-Acevedo et al. (2009) พบว่า การ79 

ทดแทนแป้งกลว้ยดิบในผลิตภัณฑพ์าสต้าที่ระดับรอ้ยละ 30-45 ท าใหค้ะแนนการยอมรบัทางประสาทสัมผัสมีค่าสูงกว่า80 

ผลิตภัณฑพ์าสตา้จากแป้งสาลี ปัจจุบันการผลิตแผ่นแป้งแหนมเนืองนัน้มีการใชแ้ป้งชนิดอื่นมาทดแทนแป้งขา้วเจา้ เช่น 81 

แป้งพุทธรกัษา (Chayapham et al., 2008) และแป้งมัน (Liu et al., 2012)  เป็นตน้ แต่ยังไม่มีรายงานการวิจัยที่ใชแ้ป้ง82 

กลว้ยดิบทดแทน ดังนั้นงานวิจัยนีจ้ึงเกิดขึน้เพ่ือศึกษาผลของการทดแทนแป้งขา้วดว้ยแป้งกลว้ยดิบต่อคุณภาพของแผ่น83 

แป้งแหนมเนือง เพ่ือเพ่ิมปริมาณสารออกฤทธ์ิชีวภาพ สารตา้นอนุมูลอิสระและสตารช์ทนย่อยในแผ่นแป้งแหนมเนือง ซึ่ง84 

จะเป็นแนวทางในการพฒันาเป็นแผ่นแป้งแหนมเนืองที่มีประโยชนต์่อสุขภาพต่อไป 85 

 86 

วิธีการด าเนินการวิจัย  87 

1.  การเตรียมวตัถดุิบ 88 

    1.1 ขา้วสารไดจ้ากขา้วเปลือกพนัธุป์ราจีนบุรี 2 (Oryza sativa L.) จากศนูยวิ์จยัขา้วปราจีนบุรี น าขา้วเปลือกมาขดั89 

สีดว้ยเครื่องสีขา้ว (Model NW1000 Turbo, Tepinnovations, Thailand)  90 

          1.2  แป้งกลว้ย เตรียมจากกลว้ยน า้วา้ดิบ (Musa sapientum, ABB group, Kluai Nam Wa) น ามาแช่ในน า้เดือด91 

เป็นเวลา 1 นาที แล้วแช่น ้าเย็น หลังจากนั้นปอกเปลือกแล้วหั่นหนาประมาณ 0.2 เซนติเมตร แช่ในกรดซิตริกเขม้ขน้      92 

รอ้ยละ 0.5 ของน ้าหนัก เพ่ือป้องกันการเกิดปฏิกิริยาสีน ้าตาล ท าแห้งด้วยการอบแห้งด้วยเครื่องอบลมรอ้น (Model 93 

FD115, Binder, USA.) ที่ 50 องศาเซลเซียส จนความชืน้ของผลิตภัณฑต์ ่ากว่ารอ้ยละ 10 ของน า้หนัก จากนั้นน ามาบด94 

เป็นแป้งดว้ยเครื่องโม่บด (Model HR 2115/01, Phillips, Singapore) รอ่นผ่านตะแกรง 100 เมช และเก็บในถงุซิบล็อกไว้95 

ที่อณุหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ตามวิธีของ Moongngarm et al. (2014) เม่ือวิเคราะหป์ริมาณแอมิโลสของแป้งกลว้ยดิบนัน้มี96 

ค่ารอ้ยละ 37.92 ± 0.01 ของน า้หนกั 97 

    2. กระบวนการผลิตแผ่นแป้งแหนมเนือง 98 

    2.1  น าเมล็ดขา้วสารมาลา้งท าความสะอาด แช่ในน า้ที่อตัราส่วนขา้วต่อน า้ คือ 1:2 เป็นเวลา 48 ชั่วโมงที่อณุหภูมิหอ้ง 99 

โดยเปล่ียนน ้าทุกๆ 6 ชั่วโมง จนครบเวลาทั้งหมด 48 ชั่วโมง ท าการลดขนาดเมล็ดข้าวโดยใชเ้ครื่องป่ันผสม ( Model 100 

Blendtec EZ 600, USA)  หลังจากนั้นท าการหมักข้าวกับเกลือรอ้ยละ 5 ของน า้หนัก เป็นเวลา 48 ชั่วโมง ตามวิธีของ 101 

Phothise & Charoenrein (2007) จากนั้นท าการทับน า้ในถุงผ้าดิบเป็นเวลา 24 ชั่วโมง น าแป้งที่ไดม้าอบแหง้ด้วยตู้อบ  102 

ลมรอ้น (Model FD115, Binder, USA)ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส จนความชื้นของแป้งข้าวต ่ากว่ารอ้ยละ 10 ของ103 

น า้หนัก ลดขนาดดว้ยเครื่องโม่บด (Model HR 2115/01, Phillips, Singapore) และร่อนผ่านตะแกรง 100 เมช เก็บแป้ง104 

ขา้วหมกัในถงุซิบล็อกไวท้ี่อณุหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เม่ือวิเคราะหป์ริมาณแอมิโลสของแป้งขา้วหมกันัน้มีค่ารอ้ยละ 30.85 105 

± 0.01 ของน า้หนกั 106 

 107 

 108 

 109 
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    2.2  ขัน้ตอนการผลิตแผ่นแป้งแหนมเนือง  110 

            น าแป้งกล้วยน ้าว้าดิบผสมแป้งข้าวเจ้าหมักในอัตราส่วนรอ้ยละ 0:100, 20:80, 30:70 และ 40:60 โดย111 

น ้าหนัก การผสมแป้งที่ได้ต่อน ้าในอัตราส่วน  1:1.5 จากนั้นเทแป้งลงในถาดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิว้ ถาดละ         112 

15 กรมั แลว้น าไปนึ่งในหมอ้นิ่ง อณุหภูมิ 85 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 นาที ท าการลอกแป้งออกจากถาดแลว้น าออกมา113 

ผ่ึงลมบนไมไ้ผ่ขดัสานเป็นเวลา 2 ชั่วโมง แลว้น าไปอบแหง้ที่อณุหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จนความชืน้ต ่า114 

กว่าร้อยละ 13 ของน ้าหนัก (Thai Community Product Standard,  2005) น าแผ่นแป้งแหนมเนืองที่ได้ไปบรรจุใน115 

ถงุพลาสติกซิบล็อก 116 

     2.3  การวิเคราะหค์ุณสมบัติของแป้งทางดา้นเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งขา้วหมัก แป้งกลว้ยดิบ และแป้งผสมด้วย117 

เครื่ อ ง วิ เคราะห์ความหนืดอย่างรวดเร็ ว  (Rapid Visco Analyser, Model RVA-4, Newport Scientific PYT Ltd. , 118 

Australia) ตามวิธีการของ Detchewa et al. (2012) 119 

     2.4 การวิเคราะหค์วามชืน้และปริมาณน า้อิสระของแผ่นแป้งแหนมเนือง 120 

            การวิเคราะหค์วามชืน้ตามวิธี  AOAC (2000) และการวิเคราะหป์ริมาณน า้อิสระดว้ยเคร่ือง Water activity 121 

(aW) (Model AQUA Lab, USA.)  122 

 2.5 การวิเคราะหค์่าสีของแผ่นแป้งแหนมเนืองโดยใชเ้ครื่องวดัสี (Hunter Lab, Model Color Flex, USA.)  วดัค่า 123 

ความสว่าง (L* มีค่าตั้งแต่ 0-100,  0=สีด า และ 100=สีขาว ) ค่าความเป็นสีแดง/สีเขียว (+a*=สีแดง, -a*=สีเขียว) และ 124 

ค่าความเป็นสีเหลือง/น า้เงิน (+b*=สีเหลือง, -b=สีน า้เงิน) ดดัแปลงจากวิธีของ Ho et al. (2013) 125 

  2.6 การวิเคราะหค์ณุสมบตัิทางเนือ้สมัผสัของแผ่นแป้งแหนมเนืองโดยใชเ้ครื่องวดัเนือ้สัมผสั (Texture analyser, 126 

Model TA.XT plus, Stable Microsystems, UK)   น าแผ่นแป้งแหนมเนืองมาคืน รูปด้วยการแช่น ้า  1.00 นาที  ที่127 

อณุหภูมิหอ้ง และตดัแผ่นแป้งแหนมเนืองใหมี้ขนาดความกวา้ง 1.5 เซนติเมตร และยาว 15 เซนติเมตร ส าหรบัวดัค่าตา้น128 

แรงดึงขาด (Tensile strength)  โดยใชห้ัววัดรหัส A/SPR (Spaghetti/Noodle Tensile rig)  โดยใชส้ภาวะดังนี ้Pre-test 129 

speed เท่ากับ 1.0 mm/s, Test speed เท่ากับ 3 mm/s และ Post-test speed เท่ากับ 10 mm/s  Trigger force เท่ากับ   130 

5 g ดดัแปลงจาก Detchewa et al. (2012) ส าหรบัวดัค่าเกาะติดพืน้ผิว (Stickiness) ท าการตดัแผ่นแหนมเนืองที่ผ่านการ131 

แช่น ้า 1 นาที ที่อุณหภูมิห้อง ให้มีขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร ท าการวิเคราะห์โดยใช้หัววัดรหัส 132 

HDP/PFS (Pasta Firmness/Stickiness rig) Pre-test speed เท่ากับ 1.0 mm/s, Test speed เท่ากับ  0.5 mm/s และ 133 

Post-test speed เท่ากบั 10.0 mm/s compression force เท่ากบั 1000 g Trigger force อตัโนมตัิ เท่ากบั 20 g  ดดัแปลง134 

จากวิธีของ Li et al. (2020) 135 

 2.7 การเตรียมตัวอย่างส าหรบัการวิเคราะหฟี์นอลิกรวม (Total phenolic acid) และวิเคราะหค์วามสามารถใน136 

การตา้นอนมุลูอิสระดว้ยวิธี 2,2-diphenyl-1-picylhydrazyl (DPPH)  137 

        น าแผ่นแหนมเนืองมาเตรียมตัวอย่าง โดยบดแผ่นแหนมเนืองโดยใช้เครื่องป่ันผสม (HR 2115/01, 138 

Thailand)  และร่อนผ่านตะแกรง 100 เมช น าตัวอย่างที่ไดจ้ านวน 1 กรมั มาสกัดดว้ยเมทานอล  รอ้ยละ 70 ของน า้หนกั 139 
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จ านวน 15 มิลลิลิตร ตั้งที่ไวท้ี่อุณหภูมิหอ้ง เป็นเวลา 12 ชั่วโมง หลังจากนั้นท าการกรองดว้ยกระดาษกรอง (Whatman 140 

no.4) ตามวิธีของ Thao & Niwat (2018)   141 

 2.8 การวิเคราะหป์ริมาณฟีนอลิกทัง้หมด (Total phenolic acid) 142 

        การวิเคราะหป์ริมาณฟีนอลิกทั้งหมด โดยใชวิ้ธี spectrophotometry โดยใชก้รดแกลลิก (0-100 ไมโครกรมั143 

ต่อมิลลิลิตร) เป็นสารมาตรฐาน น าสารสกดัจากขอ้ 2.7 จ านวน 0.5 มิลลิลิตร และเจือจางดว้ยน า้กลั่น 0.5 มิลลิลิตร ใส่ใน144 

หลอดทดลอง แล้วเติม Folin-Ciocalteu reagent (10% v/v) จ านวน 2.5 มิลลิลิตร และเติมสารละลาย Sodium 145 

carbonate (7.5% w/w) จ านวน 2 มิลลิลิตร หลังจากนั้นท าการผสมให้เขา้กัน แล้วตั้งทิง้ไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา  1 146 

ชั่วโมง แลว้ท าการวัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 765 นาโนเมตร และใชเ้มทานอลเป็นแบลงค ์(Blank)  ค่าปริมาณ147 

กรดฟีนอลิกทั้งหมดนั้นแสดงอยู่ในรูป Gallia Acid Equivalents (GAE) ในหน่วย mg GAE/g ตามวิธีของ Thao & Niwat 148 

(2018)   149 

 2.9 วิเคราะหค์วามสามารถในการตา้นอนมุลูอิสระดว้ยวิธี 2,2-diphenyl-1-picylhydrazyl (DPPH)  150 

       การวิเคราะห ์DPPH โดยน าตัวอย่างที่ผ่านการสกัดตามขอ้ 2.7 จ านวน 50 ไมโครลิตร ผสมกับสารละลาย 151 

DPPH ความเขม้ขน้ 60 ไมโครโมล จ านวน 1.95 มิลลิลิตร และทิง้ไวใ้นที่มืดเป็นเวลา 30 นาที ที่อณุหภูมิหอ้ง ท าการวดัค่า152 

การดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 517 นาโนเมตร โดยใชเ้มทานอลเป็นแบลงค ์(Blank)  แลว้ค านวณค่าการทดสอบฤทธ์ิ153 

ตา้นอนมุลูอิสระ (% DPPH inhibition) ตามวิธีของ Thao & Niwat (2018)   154 

 2.10 ปริมาณสตารช์ทนย่อย (Resistant starch) โดยใชชุ้ดทดสอบ Resistant starch kit (Magazyme, Irland) 155 

ตามรายละเอียดของ Rungrusmee et al. (2020) 156 

 2.11  การทดสอบคณุภาพทางประสาทสัมผสั   ทดสอบความชอบดว้ยวิธี 9-point hedonic scale ใชผู้ท้ดสอบ157 

จ านวน 30 คน ช่วงอายุระหว่าง 20 ถึง 45 ปี สถานที่ทดสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ   การ158 

เตรียมตวัอย่างโดยคืนรูปแหนมเนืองโดยแช่ในน า้ดื่มทีอ่ณุหภูมิหอ้งเป็นเวลา 1.00 นาที หลงัจากนัน้ท าการใส่ถว้ยติดฉลาก159 

ดว้ยตวัเลขสุ่มรหัส3ตัว ท าการเสริฟใหผู้ท้ดสอบชิมประเมินคณุลักษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เนือ้สมัผสั และความชอบ160 

โดยรวมของแผ่นแป้งแหนมเนือง  โดยใหค้ะแนน 1 = ไม่ชอบมากที่สุด, 2 = ไม่ชอบ, 3 = ไม่ชอบปานกลาง, 4 = ไม่ชอบ161 

เล็กนอ้ย, 5 = เฉยๆ,  6 = ชอบเล็กนอ้ย, 7 =  ชอบปานกลาง, 8 = ชอบมาก, 9 = ชอบมากที่สดุ  162 

        2.12 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะหผ์ลทางสถิติ การทดลองในแต่ละพารามิเตอรท์  าอย่างนอ้ย 3 ซ  า้ 163 

โดยออกแบบการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์(Randomized Completely Design) ส่วนการวิเคราะหท์างประสาทสัมผัสนั้น164 

ออกแบบการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ (Randomized Completely Block Design)  ท าการวิเคราะหก์ารแปรปรวน165 

โดยใช ้ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างชุดการทดลองโดยใช ้Duncan 's new multiple rang test; DMRT 166 

ในโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เวอรช์ั่น 17 (SPSS Inc., Chicago, USA) 167 

 168 

ผลการวิจัย 169 

 1. คณุสมบตัิการเปล่ียนแปลงทางดา้นความหนืดของแป้งขา้วและแป้งขา้วผสมแป้งกลว้ยดิบ 170 

 ผลการวิเคราะห์ค่าความหนืดของแป้งข้าว แป้งข้าวผสมแป้งกล้วยดิบที่รอ้ยละ 20, 30 และ 40 ของน ้าหนัก          171 
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ดังภาพที่ 1 พบว่า อุณหภูมิเริ่มเกิดเจลาติไนเซชั่นของแป้งขา้ว แป้งขา้วผสมแป้งกลว้ยดิบที่รอ้ยละ 20, 30 และ 40 ของ172 

น า้หนักมีค่าแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 (p0.05) ส่วนค่าความหนืดสูงสุดของ173 

แป้งขา้วมีค่า 2,523 cp ส่วนแป้งขา้วผสมแป้งกลว้ยดิบมีแนวโนม้ค่าความหนืดสงูสดุเพ่ิมขึน้ตามอัตราส่วนของแป้งกล้วย174 

ที่เพ่ิมขึน้โดยเฉพาะแป้งข้าวผสมแป้งกล้วยดิบที่รอ้ยละ 40 ของน ้าหนัก นั้นมีค่าความหนืดสูงสุดเท่ากับ 3,461 cp  175 

นอกจากนีค้่าความหนืดคืนตัว (Setback) ของแป้งขา้วมีค่าเท่ากับ 906 cp เม่ือผสมแป้งกลว้ยที่รอ้ยละ 20, 30 และ 40 176 

ของน า้หนัก มีค่าความหนืดคืนตัวสูงขึน้ โดยเฉพาะแป้งขา้วผสมแป้งกลว้ยดิบรอ้ยละ 40 ของน า้หนัก มีค่าความหนืดคืน177 

ตวัเท่ากบั 1,475 cp ซึ่งมีความแตกต่างกบัแป้งขา้วอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 (p<0.05) 178 

 179 

 180 
ภาพที่ 1  การเปล่ียนแปลงความหนืดของแป้งขา้วและแป้งขา้วผสมแป้งกลว้ยดิบ 181 

 182 

 2. ลกัษณะของแผ่นแป้งแหนมเนืองจากแป้งขา้วหมกัและแป้งขา้วหมกัผสมแป้งกลว้ยดิบ 183 

  เม่ือน าแป้งขา้วและแป้งกลว้ยดิบมาท าการทดลองเป็นแผ่นแหนมเนือง พบว่าแผ่นแป้งแหนมเนืองจากแป้งขา้วมี184 

ลักษณะเป็นสีขาว ขุ่น แต่เม่ือมีการเติมแป้งกลว้ยดิบมีผลท าใหล้ักษณะของแผ่นแป้งแหนมเนือ งมีสีเหลืองคล า้มากขึ้น 185 

(ภาพที่ 2) โดยสงัเกตจากแผ่นแหนมเนืองแป้งขา้วนั้นมีค่าโดยค่าความสว่าง (L*)มากที่สดุ และเม่ือมีการเติมแป้งกลว้ยดิบ186 

ลงรอ้ยละ 20 30 และ 40 ของน า้หนักท าใหค้่าความสว่างลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ95 187 

(p<0.05)  ในขณะค่าสีแดง (a*) ของแผ่นแหนมเนืองมีแนวโนม้เพ่ิมขึน้จาก 0.76 เป็น 4.35 เม่ือเติมแป้งกลว้ยดิบรอ้ยละ 188 

40 ของน า้หนกั ในท านองเดียวกนั แผ่นแป้งแหนมเนอืงที่มีการเติมแป้งกลว้ยรอ้ยละ 40 ของน า้หนกันัน้มีค่าสีเหลืองสูงสุด  189 

ซึ่งการเติมแป้งกลว้ยดิบลงไปในแผ่นแหนมเนืองนัน้มีผลท าใหค้่า L*, a* และ b* แตกต่างกบัตวัอย่างแผ่นแหนมเนืองแป้ง190 

ขา้วอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 (p<0.05)  191 

 192 

 193 

 194 
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ตารางที่ 1  ค่าสี L*, a* และ b* ของแผ่นแป้งแหนมเนืองแป้งขา้ว และแหนมเนืองแป้งขา้วผสมแป้งกลว้ยดิบ  195 

แผ่นแป้งแหนมเนอืง 

แป้งกล้วยดิบ:แป้งข้าวหมัก 

L* a* b* 

0:100 71.48±0.20a 0.76±0.03d 5.53±0.06d 

20:80 65.95±0.50b 1.74±0.04c 7.50±0.06c 

30:70 56.74±0.40b 3.97±0.01b 10.52±0.01b 

40:60 51.21±0.00c 4.35±0.01a 12.56±0.04a 

ขอ้มลูแสดงเป็นค่าเฉล่ีย±ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตัวอกัษรในคอลมันเ์ดียวกนัก ากบัแตกต่างกนัมีค่าแตกต่างอย่างมี196 

นยัส าคญัที่ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 (p<0.05) 197 

 198 

 199 

 200 

 201 
ภาพที่ 2  แผ่นแป้งแหนมเนืองจากแป้งกลว้ยดิบต่อแป้งขา้วที่  0:100 (ก) 20:80 (ข) 30:70 (ค) 202 

 และ 40:60 (ง)   203 

 3. ปริมาณความชืน้ และปริมาณน า้อิสระของแผ่นแป้งแหนมเนือง 204 

 จากการศึกษาปริมาณความชืน้ และปริมาณน า้อิสระ (Water activity, aW) ของแผ่นแป้งแหนมเนืองจากแป้งขา้ว 205 

และแผ่นแหนมเนืองจากแป้งขา้วผสมแป้งกลว้ยดิบ พบว่าปริมาณความชืน้ของแผ่นแหนมเนืองแป้งขา้วมีค่ารอ้ยละ 9.30 206 

ของน า้หนัก และแผ่นแป้งแหนมเนืองที่เติมแป้งกลว้ยดิบรอ้ยละ 20, 30 และ 40 ของน า้หนัก มีปริมาณความชืน้รอ้ยละ 207 

9.77, 9.87 และ 9.98 ของน า้หนกั ส่วนปริมาณน า้อิสระของแผ่นแป้งแหนมเนืองมีค่า 0.38 และแผ่นแป้งแหนมเนืองที่เติม208 

แป้งกลว้ยดิบรอ้ยละ 20, 30 และ 40 มีค่าปริมาณน า้อิสระอยู่ที่  0.41, 0.42 และ 0.42 ตามล าดบั ซึ่งการใชแ้ป้งกลว้ยดิบ209 

เตรียมไปในสตูรการผลิตแผ่นแป้งแหนมเนืองนัน้ส่งผลท าใหค้่าความชืน้ และค่าปริมาณน า้อิสระเพ่ิมแตกต่างกบัแผ่นแป้ง210 

ขา้วอย่างมีนยัส าคญัที่ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 (p<0.05) 211 
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  212 
ภาพที่ 3 ปริมาณความชืน้และปริมาณน า้อิสระของแผ่นแป้งแหนมเนืองแป้งขา้วผสมแป้งกลว้ยรอ้ยละ 0-40 ชองน า้หนกั 213 

               ตวัอกัษรในกราฟแท่งและกราฟเสน้ก ากบัแตกต่างกนัมีค่าแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัที่ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 214 

                95  (p<0.05) 215 

 216 

 4. คณุสมบตัิดา้นเนือ้สมัผัสของแผ่นแป้งแหนมเนืองแป้งขา้วและแผ่นแป้งแหนมเนืองแป้งขา้วผสมแป้งกลว้ยดิบ 217 

      ผลการทดสอบทางด้านเนือ้สัมผัสของแผ่นแป้งแหนมเนืองแป้งข้าว และแผ่นแป้งแหนมเนืองแป้งข้าวผสมแป้ง218 

กลว้ยดิบ ดว้ยการวิเคราะหค์่าแรงตา้นการดึงขาด (Tensile strength) และค่าความเหนียวติดพืน้ผิว (Stickiness) ของ219 

แผ่นแป้งแหนมเนืองกบัหวัวัด ไดผ้ลดงัภาพที่ 4  จากการทดลองพบว่า แผ่นแป้งแหนมเนืองจากแป้งขา้วมีค่าแรงตา้นการ220 

ดึงขาดอยู่ที่ 0.38 นิวตนั ในขณะที่แผ่นแป้งแหนมเนืองแป้งขา้วผสมแป้งกลว้ยดิบที่รอ้ยละ 20, 30 และ 40 ของน า้หนกั มี221 

ค่าแรงตา้นการดึงขาดเพ่ิมขึน้เป็น 0.49, 0.57 และ 0.64 นิวตนั ตามล าดบั ซึ่งการผสมแป้งกลว้ยดิบในแป้งขา้วส่งผลท าให้222 

ใหค้่าแรงตา้นการดึงขาดของแผ่นแหนมเนืองสงูกว่าแผ่นแหนมเนืองแป้งขา้วอย่างมีนยัส าคญั (p<0.05)  ในขณะเดียวกัน223 

เม่ือท าการวิเคราะหค์่าความเหนียวติดพืน้ผิวของแผ่นแป้งแหนมเนืองแป้งขา้วมีค่าเท่ากับ 2.74 นิวตนั และแผ่นแป้งแหนม224 

เนืองแป้งขา้วผสมแป้งกลว้ยดิบที่รอ้ยละ 20, 30 และ 40 ของน า้หนักมีค่าความเหนียวติดพืน้ผิวเท่ากับ 3.83, 4.58 และ 225 

6.01 นิวตัน ตามล าดับ  โดยพบว่าแป้งกลว้ยดิบนั้นส่งผลท าใหค้่าความเหนียวติดพื้นผิวแตกต่างกับแผ่นแหนมเนืองแป้ง226 

ขา้วอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 (p<0.05) 227 

 228 

 229 
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ภาพที่ 4 ค่าตา้นแรงดึงขาด (Tensile strength) และค่าความเหนียวติดพืน้ผิว (Stickiness) ของแผ่นแป้งแหนมเนือง 231 

                  ตวัอกัษรในกราฟแท่งก ากบัแตกต่างกนัมีค่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัที่ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95    232 

                  (p<0.05) 233 

 234 

 5. ผลของปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทัง้หมด ทดสอบฤทธ์ิตา้นอนมุลูอิสระ และสตารช์ทนย่อยของแผ่นแหนมเนือง 235 

 จากการศึกษาการใชแ้ป้งกลว้ยดิบผสมในแป้งขา้วเพ่ือผลิตเป็นแผ่นแป้งแหนมเนือง พบว่าการเติมแป้งกลว้ยดิบใน236 

ผลิตภัณฑแ์ผ่นแหนมเนืองแป้งขา้ว โดยวิธี Folin-Ciocalteu assay  พบว่าการเติมแป้งกลว้ยดิบรอ้ยละ 40 ของน า้หนัก 237 

นั้นส่งผลท าใหป้ริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมดเพ่ิมขึน้จาก 1.90 เป็น 11.25 mgGAE/gsample  ส่วนรอ้ยละของการยับยั้งอนุมูล238 

อิสระ (% DPPH inhibition) ของแผ่นแหนมเนืองแป้งขา้วเท่ากับรอ้ยละ 16.05 เม่ือมีการทดแทนแป้งขา้วดว้ยแป้งกลว้ย239 

ดิบรอ้ยละ 40 พบว่าแผ่นแหนมเนืองนัน้มีค่ารอ้ยละการยบัยั้งอนุมูลอิสระเพ่ิมขึน้เป็น 47.05 ในขณะที่ปริมาณสตารช์ทน240 

ย่อยของแผ่นแหนมเนืองจากแป้งขา้วนัน้มีค่ารอ้ยละ 3.50 ของน า้หนกั เม่ือมีการทดแทนแป้งขา้วดว้ยแป้งกลว้ยดิบรอ้ยละ 241 

20, 30 และ 40 นัน้ส่งผลปริมาณรอ้ยละสตารช์ทนย่อยของแผ่นแหนมเนืองเพ่ิมขึน้เป็นรอ้ยละ 6.51, 7.90 และ 9.58 ของ242 

น า้หนกั ตามล าดบั 243 

 244 

ตารางที่ 2  ปริมาณสารฟีนอลิกทัง้หมด (total phenols) การทดสอบฤทธ์ิตา้นอนมุูลอิสระ(% DPPH inhibition) ของแผ่น245 

แหนมเนือง และแผ่นแหนมเนืองผสมแป้งกลว้ยดิบ 246 

แผ่นแป้งแหนมเนอืง 

แป้งกล้วยดิบ:แป้งข้าว
หมัก 

ปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมด 
(mg GAE/g sample) 

ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ 
(ร้อยละ) 

ปริมาณสตารช์ทนย่อย 
(ร้อยละ) 

0:100 1.90±0.20d 16.05±0.45d 3.50±0.38d 
20:80 6.90±0.15c 38.85±0.58c 6.51±0.41c 
30:70 9.50±0.61b 42.74 ±0.75b 7.90±0.33b 
40:60 11.25±0.51a 47.05 ±0.80a 9.58±0.10a 

ขอ้มูลแสดงเป็นค่าเฉล่ีย±ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตัวอักษรในคอลัมน์เดียวกันก ากับแตกต่างกันมีค่าแตกต่างอย่างมี247 

นยัส าคญัท่ีระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95  (p<0.05) 248 

 249 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0:100 20:80 30:70 40:60

ค่าแรงต้านการดงึขาด (N)

แผ่นแป้งแหนมเนืองอตัราส่วนแป้งกลว้ยดิบ:แปง้ขา้ว

d
c

b
a

0

1

2

3

4

5

6

7

0:100 20:80 30:70 40:60

ค่าความเหนียวตดิพืน้ผิว (N)

แผ่นแป้งแหนมเนืองอตัราส่วนแป้งกลว้ยดิบ:แปง้ขา้ว

d
c

b

a



 

  10 

 

 6. ผลการทดสอบทางประสาทสมัผสั 250 

      การทดสอบทางประสาทสัมผัสทางดา้นความชอบของผลิตภัณฑแ์ผ่นแหนมเนืองจากแป้งขา้ว และแป้งขา้วผสม251 

แป้งกล้วยดิบ พบว่าการใช้แป้งกล้วยดิบในแผ่นแป้งแหนมเนืองรอ้ยละ 20 ถึง 30 ของน ้าหนักนั้นมีค่าความชอบทาง252 

ลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เนือ้สมัผสั และความชอบโดยรวมสงูกว่าแหนมเนืองจากแป้งขา้วปกติ โดยเฉพาะแผ่นแป้ง253 

แหนมเนืองผสมแป้งกล้วยดิบที่รอ้ยละ 30 ของน า้หนัก มีค่าความชอบในระดับคะแนนความชอบปานกลาง (7.55-7.70)  254 

ดงัตารางที่ 3  แต่ถา้เพ่ิมปริมาณแป้งกลว้ยดิบในแผ่นแป้งแหนมเนืองสูงถึงรอ้ยละ 40 ของน า้หนกั ผูท้ดสอบชิมใหค้ะแนน255 

ความชอบต ่ากว่าแผ่นแป้งแหนมเนืองแป้งขา้วทกุคณุลกัษณะที่ทดสอบชิมอย่างมีนยัส าคญัที่ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 256 

(p<0.05)   257 

 258 

ตารางที่ 3  คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสของแผ่นแป้งแหนมเนืองแป้งขา้ว และแผ่นแป้งแหนมเนืองแป้งขา้วผสม259 

แป้งกลว้ยดิบ 260 

แผ่นแป้งแหนม

เนือง 

แป้งกล้วยดิบ:แป้ง

ข้าวหมัก 

ลักษณะ

ปรากฏ 

สี กล่ิน รสชาติ เนื้อสัมผัส ความชอบ

โดยรวม 

0:100 7.00±0.56b 7.15±0.10b 6.90±0.21b 6.90±0.12c 6.75±0.44c 6.95±0.22c 

20:80 7.15±0.37b 7.25±0.17b 7.40±0.15a 7.35±0.29b 7.20±0.41b 7.25±0.44b 

30:70 7.55±0.15a 7.55±0.10a 7.55±0.21a 7.65±0.15a 7.60±0.50a 7.70±0.47a 

40:60 6.35±0.10c 6.30±0.47c 6.30±0.07c 6.10±0.31d 6.35±0.49d 6.50±0.13d 

ขอ้มูลแสดงเป็นค่าเฉล่ีย±ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตัวอักษรในคอลัมน์เดียวกันก ากับแตกต่างกันมีค่าแตกต่างอย่างมี261 

นยัส าคญัที่ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95  (p<0.05) 262 

 263 

วิจารณผ์ลการวิจัย 264 

 ผลการวิเคราะห์ค่าความหนืดของแป้ง พบว่าแป้งข้าวผสมแป้งกล้วยดิบนั้นมีค่าความหนืดสูงสุด 265 

เนื่องจากแป้งกลว้ยดิบนัน้มีขนาดของเม็ดสตารช์ ( starch granule) 5-50 ไมโครเมตร (Li et al., 2018) ส่วนแป้งขา้วนั้นมี266 

ขนาดของสตารช์แกรนูล 2-8 ไมโครเมตร  (Hoover et al., 1996) ซึ่งขนาดของสตารช์แกรนูลของแป้งกลว้ยดิบนั้นใหญ่267 

กว่าแป้งขา้ว เม่ือแป้งทั้งสองอยู่ในสภาวะที่มีน า้เพียงพอ และมีการใหค้วามรอ้น สตารช์เกิดการเจลาทิไนเซชั่น สตารช์ 268 

กลว้ยดิบมีขนาดใหญ่กว่าเกิดการพองตัวจึงท าใหมี้ความหนืดมากกว่าสตารช์ขา้ว ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Yadav et 269 

al. (2016) นอกจากนีอ้งคป์ระกอบของแป้งกลว้ยนั้นประกอบเสน้ใยทั้งหมด (Total dietary fiber) จ านวนรอ้ยละ 56.24 270 

ของน า้หนกั และมีสตารช์ทนย่อยเป็นองคป์ระกอบมากถึงรอ้ยละ 48.99  ของน า้หนกั (Menezes et al., (2011) ซึ่งสตารช์ 271 

ทนย่อยเป็นเสน้ใยที่ละลายน า้ได้ (Soluble dietary fiber) เม่ือเสน้ใยอาหารชนิดนีล้ะลายน ้าแล้วดูดซับน ้าไวจ้ึงท าให้มี272 

ความหนืดสงูสดุมีค่าเพ่ิมขึน้ ส่วนค่าความหนืดคืนตวั (Setback) ของแป้งขา้วผสมแป้งกลว้ยดิบนัน้มีสูงกว่าแป้งขา้วเพียง273 

อย่างเดียว ซึ่งอาจเกิดเป็นผลจากปริมาณเสน้ใยที่ละลายน า้ไดแ้ละปริมาณแอมิโลสของวัตถดุิบ จากการทดลองนีไ้ดก้าร274 
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วิเคราะหพ์บว่าแป้งกลว้ยดิบนัน้มีค่าแอมิโลสสงูถึงรอ้ยละ 37.92 ± 0.01 ของน า้หนกั ในขณะที่แป้งขา้วนั้นมีค่ามีปริมาณ275 

แอมิโลสเท่ากบั 30.85 ±0.01 ของน า้หนกั  เม่ือการผสมแป้งกลว้ยดิบปริมาณเพ่ิมขึน้จึงท าใหป้ริมาณอมิโลสของแป้งผสม276 

นั้นมีค่าสูงมากขึน้ เม่ือแป้งผสมของแป้งกลว้ยดิบและแป้งขา้วผ่านกระบวนการเจลาทิไนเซชั่นนแล้ว แอมิโลสหลุดออก277 

จากเม็ดสตารช์มาจบัเรียงตัวกนัใหม่หรือเรียกว่าปรากฏการณน์ีว่้าการเกิดรีโทรเกรเดชั่น (Retrogradation) ซึ่งการจดัเรียง278 

กนัของแอมิโลสนีส่้งผลท าใหเ้จลของสตารช์นัน้มีความแข็งแรง ความยืดหยุ่น และไม่เปราะ ซึ่งในอตุสาหกรรมอาหารเส้น279 

โดยเฉพาะเสน้ก๋วยเตี๋ยวนั้นตอ้งการแป้งที่มีค่าความหนืดคืนตัวที่สูง  (Likitcholatarn et al., 2018) ดังนั้นการผสมแป้ง280 

กลว้ยดิบในแป้งขา้วท าใหค้่าคืนตวัสงูขึน้ซึ่งอาจมีผลดีต่อคณุภาพของแผ่นแป้งแหนมเนือง  281 

ผลของการวิเคราะหค์่าสีของแผ่นแหนมเนืองพบว่า แผ่นแป้งแหนมเนืองมีค่าความสว่าง (L*) ลดลงเม่ือรอ้ยละ282 

การเติมแป้งกลว้ยดิบเพ่ิมขึน้ตามล าดบั ในขณะเดียวกนัการเติมแป้งกลว้ยดิบเพ่ิมขึน้ส่งผลใหค้่าความเป็นสีแดง (a*) และ 283 

ค่าความเป็นสีเหลือง (b*) เพ่ิมขึน้  การเติมแป้งกลว้ยดิบส่งผลท าใหแ้ผ่นแหนมเนืองมีสีคล า้อาจเกิดสีของแป้งกลว้ยดิบมีสี284 

คล า้ (ค่า L* เท่ากับ 83.90± 0.10, a* เท่ากับ 1.21± 0.02 และ b* เท่ากับ 12.60 ± 0.16) กว่าแป้งขา้ว (ค่า L* เท่ากับ 285 

94.01± 0.15, a* เท่ากับ 0.23± 0.05 และ b* เท่ากับ 2.06 ± 0.13)  ซึ่งสีของแป้งกล้วยดิบที่คล า้กว่านั้นอาจเกิดจาก286 

เอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดส (Polyphenol oxidase)  เกิดปฎิกิริยากับสารประกอบฟีนอลิกท าให้เกิดสีน ้าตาลได้     287 

(Kabari et al., 2020 )ดงันัน้รอ้ยละการเติมแป้งกลว้ยดิบลงไปเพ่ิมขึน้มีผลท าใหแ้ผ่นแป้งแหนมเนืองมีสีเหลืองคล า้มากขึน้288 

สอดคลอ้งกับงานวิจัยการเติมแป้งกลว้ยดิบในผลิตภัณฑเ์สน้ก๋วยเตี๋ยวซึ่งพบว่า การเติมแป้งกลว้ยดิบในรอ้ยละ 20-100 289 

ของน า้หนกันัน้ส่งผลท าใหค้่าความเป็น สีแดง (a*) และค่าความเป็นสีเหลืองเพ่ิมขึน้ ในขณะที่ค่าความสว่าง (L*) นัน้มีค่า290 

ลดลง (TIboonbun et al., 2011)  291 

ปริมาณความชืน้และค่าปริมาณน า้อิสระของอาหารแหง้นัน้มีความส าคญั จากการทดลองพบว่าการทดแทนแป้ง292 

ขา้วดว้ยแป้งกลว้ยดิบนัน้ส่งผลท าใหแ้ผ่นแหนมเนืองมีผลท าใหมี้ค่าปริมาณความชืน้และปริมาณน า้อิสระสงูขึน้สอดคลอ้ง293 

กบังานวิจยัของ  Ho et al. (2013) ที่พบว่าการใชแ้ป้งกลว้ยทดแทนแป้งสาลีในผลิตภณัฑข์นมปังมีผลท าใหโ้ดของขนมปัง294 

มีค่าความชืน้เพ่ิมขึน้อาจเนื่องมาจากในแป้งกลว้ยมีเสน้ใย (Dietary fiber)  ที่มีส่วนที่ชอบน า้ (Hydrophilic chain) ซึ่งมี295 

หมู่ของไฮดรอกซิล (OH) มากกว่าแป้งสาลีจึงท าใหป้ริมาณความชื้นเพ่ิมขึน้จากรอ้ยละ 41.00 เป็นรอ้ยละ 43.60 ของ296 

น า้หนัก (ทดแทนแป้งกลว้ยรอ้ยละ 10 ของน า้หนัก) แต่อย่างไรก็ตามแผ่นแป้งแหนมเนืองจากแป้งขา้วและแป้งขา้วผสม297 

แป้งกลว้ยดิบนั้นมีค่าปริมาณความชืน้ที่ต  ่า และมีค่าปริมาณน า้อิสระอยู่ในช่วง 0.38-0.42  ซึ่งมีความปลอดภัยส าหรับ298 

อาหารแหง้เนื่องจากกิจกรรมของจุลินทรียน์ัน้ถูกยับยัง้ที่ค่าปริมาณน า้อิสระนอ้ยกว่า 0.6 (Belitz & Grosch, 1999) จึงท า299 

ใหส้ามารถเก็บแผ่นแป้งแหนมเนืองไดเ้ป็นระยะเวลานาน 300 

ผลการวิเคราะหค์่าทางเนือ้สัมผัสดว้ยเครื่องวิเคราะหเ์นือ้สัมผัสพบว่าการทดแทนแป้งกลว้ยดิบในแผ่นแหนม301 

เนืองแป้งขา้วนัน้ท าใหค้่าแรงตา้นการดึงขาดของแผ่นแป้งแหนมเนืองเพ่ิมสูงขึน้เป็นผลมาจากแผ่นแป้งแหนมเนืองที่มีการ302 

เติมแป้งกลว้ยดิบนั้นมีค่าการคืนตัวของแป้ง (Setback) เพ่ิมขึน้ จากภาพที่ 1 ซึ่งเกิดการจัดเรียงตัวกันใหม่ของแอมิโลส 303 

หลงัการเกิดเจลาติไนเซชั่น  เรียกปรากฏการณน์ีว่้าเกิดรีโทเกรเดชั่น (Retrogradation) จึงท าใหโ้ครงสรา้งของแผ่นแหนม304 

เนืองที่ผสมแป้งกลว้ยดิบมีความแข็งแรงและมีความสามารถในการตา้นแรงดึงขาดไดสู้งกว่าแผ่นแหนมเนืองแป้งขา้ว ซึ่ง305 

งานวิจยันีไ้ดส้อดคลอ้งกบั Tiboonbun et al. (2011) ที่ไดใ้ชแ้ป้งกลว้ยดิบทดแทนแป้งขา้วในเสน้ก๋วยเต๋ียวแลว้พบว่า เสน้306 

ก๋วยเต๋ียวจากแป้งขา้วที่ไม่มีแป้งกลว้ยดิบมีค่าแรงตา้นการดึงขาดท่ี 88.96 กรมั เม่ือทดแทนแป้งกลว้ยดิบที่รอ้ยละ 80 ของ307 

น า้หนกันัน้ส่งผลท าใหค้่าแรงตา้นการดึงขาดเพ่ิมขึน้ 129.03 นิวตนั ส่วนค่าความเหนียวติดพืน้ผิวของแผ่นแป้งแหนมเนือง308 

ที่เพ่ิมขึน้เม่ือปริมาณกล้วยดิบเพ่ิมขึน้นั้นอาจเกิดจากแป้งกล้วยดิบนั้นสามารถอุม้น ้าได้มากกว่าแป้งข้าวเนื่องจากแป้ง309 
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กลว้ยดิบนั้นมีเสน้ใยที่ละลายน า้ไดจ้ านวนมาก (Menezes et al. (2011)จึงท าใหผิ้วหนา้ของแผ่นแหนมเนืองที่ผสมแป้ง310 

กลว้ยมีค่าความเหนียวติดหวัวดัมากกว่าแผ่นแหนมเนืองจากแป้งขา้ว ซึ่งงานวิจยันีส้อดคลอ้งกบั Agama-Acevedo et al. 311 

(2009) ท่ีท าการเติมแป้งกลว้ยดิบรอ้ยละ 45 ในเสน้สปาเกตตีจากแป้งสาลีพบว่าค่าความเหนียวติดหวัวัดเพ่ิมขึน้จาก 1.25 312 

ไปเป็น 1.62 กรมั.เซนติเมตร 313 

 ผลของปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด การทดสอบฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ (วิธี DPPH) และปริมาณสตารช์ 314 

ทนย่อยของแผ่นแป้งแหนมเนือง พบว่าการทดแทนแป้งข้าวด้วยแป้งกล้วยดิบในแผ่นแหนมเนืองพบว่าปริมาณ315 

สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด รอ้ยละของการต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณสตารช์ทนย่อยสูงขึน้และแตกต่างอย่างมี316 

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 (p<0.05) เนื่องจากแป้งกลว้ยดิบนั้นมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิก317 

ทัง้หมดท่ีสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Aquino et al. (2016) นัน้พบว่าแป้งกลว้ยดิบนัน้มีสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด318 

สงูถึงรอ้ยละ  23.15-33.28  mg GAE/g  จึงส่งผลท าใหมี้ฤทธ์ิในการตา้นอนมุูลอิสระท่ีสงูขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  319 

Suyalek et al. (2020)  ซึ่งสารประกอบ ฟีนอลิกที่พบในกลว้ยนั้นประกอบดว้ย กรดแกลลิค คาเทซิน อิพิคาเทซิน แอนโท320 

ไซยานิน และสารประกอบอนุพันธ์ของฟลาโวนอยด์ (Bennet et al., 2010)  ในขณะที่ปริมาณสตารช์ทนย่อยของแผ่น321 

แหนมเนืองที่มีการทดแทนแป้งข้าวด้วยแป้งกล้วยดิบนั้นพบว่ามีปริมาณสตารช์ที่สูงขึน้ เนื่องจากแป้งกล้วยดิบนั้นมี322 

ปริมาณสตารช์ทนย่อยที่สงู เม่ือน ามาใชเ้ป็นส่วนประกอบของแผ่นแหนมเนืองก็ท าใหมี้ปริมาณสตารช์ทนย่อยที่สงูดว้ย ซึ่ง323 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Moongngarm et al. (2014) พบว่าการน าแป้งกลว้ยดิบมาใชเ้ป็นส่วนผสมของเสน้ก๋วยเตี๋ยวที่324 

ระดับรอ้ยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 ของน า้หนักแป้งนั้นส่งผลให้มีปริมาณสตารช์ทนย่อยเป็น 4.21, 7.33, 9.19, 325 

12.83, 15.45 และ 18.64 ของน า้หนกัเสน้ก๋วยเต๋ียวตามล าดบั  326 

จากการศึกษาการทดสอบทางประสาทสัมผัสทางดา้นความชอบของผลิตภัณฑ์แผ่นแหนมเนืองจากแป้งข้าว 327 

และแป้งขา้วผสมแป้งกลว้ยดิบ พบว่าการใชแ้ป้งกลว้ยดิบในแผ่นแป้งแหนมเนืองรอ้ยละ 20 ถึง 30 ของน า้หนักนั้นมีค่า328 

ความชอบทางลักษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เนื ้อสัมผัส และความชอบโดยรวมสูงกว่าแหนมเนืองจากแป้งข้าว  329 

โดยเฉพาะแผ่นแป้งแหนมเนืองผสมแป้งกลว้ยดิบที่รอ้ยละ 30 ของน า้หนกั มีค่าความชอบในระดบัคะแนนความชอบปาน330 

กลาง (7.55-7.70)  ดังตารางที่ 2  แต่ถ้าเพ่ิมปริมาณแป้งกลว้ยดิบในแผ่นแป้งแหนมเนืองสูงถึงรอ้ยละ 40 ของน า้หนัก ผู้331 

ทดสอบชิมให้คะแนนความชอบต ่ากว่าแผ่นแป้งแหนมเนืองแป้งข้าวทุกคุณลักษณะที่ทดสอบชิมอย่างมีนัยส าคัญ 332 

(p<0.05)  เนื่องจากสีของแผ่นแป้งแหนมเนืองมีสีเหลืองคล า้ กล่ินและรสชาติออกฝาด ซึ่งเป็นรสชาติของแป้งกลว้ยดิบ 333 

ส่วนการใชแ้ป้งกลว้ยดิบในระดบัรอ้ยละ 20-30 ของน า้หนกันัน้สามารถช่วยท าใหแ้ผ่นแป้งแหนมเนื่องมีความยืดหยุ่นมาก334 

ขึน้ซึ่งสอดคลอ้งกับการวัดค่าเนือ้สัมผัสของแผ่นแหนมเนืองที่ผสมแป้งกลว้ยดิบนั้นมีค่าแรงตา้นการดึงขาดหรือมีความ335 

ยืดหยุ่นมากกว่าแหนมเนืองแป้งขา้วเพียงอย่างเดียว นอกจากนีก้ารทดแทนแป้งกลว้ยดิบในแผ่นแหนมเนืองนัน้มีผลท าให้336 

กล่ินแป้งหมักที่น้อยลง จึงส่งผลให้มีคะแนนความชอบมีค่าสูงขึน้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Agama-Acevedo et al. 337 

(2009) พบว่า การทดแทนแป้งกลว้ยดิบในผลิตภัณฑพ์าสต้าที่ระดับรอ้ยละ 30-45 ของน า้หนักท าใหค้ะแนนการยอมรบั338 

ทางประสาทสมัผสัมีค่าสงูกว่าผลิตภณัฑพ์าสตา้จากแป้งสาลี 339 

 340 

สรุปผลการวิจัย  341 

การปรบัปรุงคณุภาพแผ่นแหนมเนืองโดยการทดแทนแป้งขา้วดว้ยแป้งกลว้ยดิบ พบว่าการทดแทนแป้งขา้วด้วย342 

แป้งกลว้ยดิบ การทดแทนแป้งขา้วดว้ยแป้งกลว้ยดิบสามารถปรบัปรุงคุณลักษณะของแผ่นแหนมเนืองได ้โดยปริมาณที่343 

เหมาะที่ทดแทนไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 30 ของน า้หนกั ซึ่งส่งผลท าใหค้่าความหนืดคืนตวัของแป้งสูงเพ่ิมขึน้ แผ่นแหนมเนืองมี344 
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ความยืดหยุ่นเพ่ิมขึน้ มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทัง้หมด  รอ้ยละของการยบัยัง้อนมุลูอิสระดว้ยวิธี DPPH และปริมาณ345 

สตารช์ทนย่อยเพ่ิมขึน้ และจากการทดสอบทางประสาทสัมผัสพบว่าเม่ือทดแทนแป้งขา้วดว้ยแป้งกลว้ยดิบในแป้งขา้วรอ้ย346 

ละ 30 ของน า้หนกั ไดร้บัคะแนนความชอบสงูสดุ  347 
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