การเสริมใยอาหารประเภทพรีไบโอติกในผลิตภัณฑ์ ข้าวแผ่ นกรอบ

โดย
นางสาวดวงใจ แก้ วจั่น

การค้ นคว้ าอิสระนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2558
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

การเสริมใยอาหารประเภทพรีไบโอติกในผลิตภัณฑ์ ข้าวแผ่ นกรอบ

โดย
นางสาวดวงใจ แก้ วจั่น

การค้ นคว้ าอิสระนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2558
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

SUPPLEMENTATION OF PREBIOTIC DIETARY FIBERS IN RICE CRACKER

By
Miss Duangjai Kaewjun

An Independent Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree
Master of Science Program in Food Technology
Department of Food Technology
Graduate School, Silpakorn University
Academic Year 2015
Copyright of Graduate School, Silpakorn University

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมตั ใิ ห้ การค้ นคว้ าอิสระเรื่ อง “ การเสริม
ใยอาหารประเภทพรี ไบโอติกในผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบ ” เสนอโดย นางสาวดวงใจ แก้ วจัน่ เป็ น
ส่วนหนึง่ ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

……...........................................................
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
วันที่..........เดือน.................... พ.ศ...........
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้ นคว้ าอิสระ
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เอกพันธ์ แก้ วมณีชยั
คณะกรรมการตรวจสอบการค้ นคว้ าอิสระ
.................................................... ประธานกรรมการ
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร)
............/......................../..............
.................................................... กรรมการ
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ)
............/......................../..............
.................................................... กรรมการ
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เอกพันธ์ แก้ วมณีชยั )
............/......................../..............

55403302: สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
คาสาคัญ: พรี ไบโอติก / ใยอาหาร / รี ซีสแท้ นสตาร์ ช / อินนูลิน / ฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์
ดวงใจ แก้ วจัน่ : การเสริมใยอาหารประเภทพรี ไบโอติกในผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบ.
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้ นคว้ าอิสระ: ผศ.ดร. เอกพันธ์ แก้ วมณีชยั . 143 หน้ า
การเพิ่ ม ปริ ม าณใยอาหารประเภทพรี ไ บโอติ ก เป็ นแนวทางหนึ่ ง ในการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ใยอาหารพรี ไบโอติกซึ่งเป็ นที่ร้ ูจกั กันดีและใช้ ในอุตสาหกรรมอาหาร
ได้ แก่ รี ซิสแท้ นสตาร์ ช (resistant starch; RS) อินนูลิน (inulin) และฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์
(fructo-oligosaccharide; FOS) แม้ วา่ ใยอาหารพรี ไบโอติกจะมีประโยชน์เชิงสุขภาพในผลิตภัณฑ์
อาหารหลายชนิด แต่ก็อาจมีผลกระทบต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เ พื่อ
ศึกษาหาชนิดและปริ มาณที่เหมาะสมของใยอาหารพรี ไบโอติกสาหรับใช้ ในผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่น
กรอบ เมื่อทาการเติมใยอาหารพรี ไบโอติก (RS, inulin, และ FOS) ที่ระดับ 0 (สูตรควบคุม), 4, 8,
12 และ 18% (โดยน ้าหนักแห้ ง) ในสูตรส่วนผสม พบว่าความหนืดต่างๆจากการวิเคราะห์ด้วย
เครื่ อง Rapid Visco Analyzer (RVA) มีแนวโน้ มลดลง ในขณะที่อุณหภูมิการให้ ความหนืดมี
แนวโน้ มสูงขึ ้น ค่าความแข็ง (Hardness) และความเหนียวเหนอะ (Stickiness) ของโดจากการ
วิเคราะห์ด้วยเครื่ อง Texture Analyzer มีแนวโน้ มสูงขึ ้น โดยที่โดยังสามารถใช้ กบั เครื่ องจักรใน
การผลิตได้ ปริ มาตรจาเพาะหรื อ การพองตัวของข้ าวแผ่นกรอบมีแนวโน้ มลดลง การเติม inulin
และ FOS ทาให้ ข้าวแผ่นกรอบมีปริ มาณความชื ้นและค่า aw สูงขึ ้นและความแข็งลดลงเมื่อเทียบ
กับสูตรควบคุม แต่การเติม RS กลับทาให้ ข้าวแผ่นกรอบมีคา่ aw ลดลงและความแข็งสูงขึ ้น การ
เติม RS 4% ขึ ้นไปและ inulin 12% ขึ ้นไปทาให้ ค่าความสว่าง (L*) ของข้ าวแผ่นกรอบสูงขึ ้น
ในขณะที่การเติม FOS ตังแต่
้ 12% ขึ ้นไปทาให้ คา่ ความสว่างและค่าดัชนีความขาว (whiteness
index) ลดลง ค่าความเป็ นสีแดง (a*) และความเป็ นสีเหลือง (b*) มากขึ ้น จากการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสพบว่าใยอาหารพรี ไบโอติกที่เหมาะสมคือ inulin และ FOS โดยสามารถเติมได้ ถึง
18% ผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบที่เติม FOS 18% มีปริ มาณใยอาหารทังหมด
้
19.63% และ
ปริ มาณฟรุ กแตนส์ (fructans) 16.95% โดยผลิตภัณฑ์สามารถกล่าวอ้ างทางโภชนาการได้ ว่า
“เป็ นแหล่งของใยอาหาร” และ “ใยอาหารสูง” เมื่อบรรจุในซองพลาสติกลามิเนท OPP 30/PE 15/
CPP 20 จะมีอายุการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 30 oC ความชื ้นสัมพัทธ์ 75% นานประมาณ 2 เดือน

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือชื่อนักศึกษา ……………………………………..
ปี การศึกษา 2558
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการค้ นคว้ าอิสระ .........................................................
ง

55403302: MAJOR: FOOD TECHNOLOGY
KEY WORD: PREBIOTIC / DIETARY FIBER / RESISTANT STARCH / INULIN /
FRUCTO-OLIGOSACCHARIDES
DUANGJAI KAEWJUN: SUPPLEMENTATION OF PREBIOTIC DIETARY
FIBERS IN RICE CRACKER. INDEPENDENT STUDY ADVISOR: ASST. PROF.
EAKAPHAN KEOWMANEECHAI, Ph.D. 143 pp.
Increasing dietary fiber content by adding prebiotics is a current trend in
development of health food products. Some well-known prebiotic dietary fibers used in
the food industry include resistant starch (RS), inulin and fructo-oligosaccharide (FOS).
Although the prebiotics can provide many health benefits to various food products, they
may also affect product characteristics. The objective of this study is to investigate types
and amounts of the prebiotics suitable for being applied in rice cracker. Prebiotic dietary
fibers (RS, inulin, and FOS) were added at 0 (control), 4, 8, 12 and 18% in rice cracker
formulations. It was found that the viscosities measured by rapid visco analyzer (RVA)
tended to decrease. However, the pasting temperature tended to increase. Dough
hardness and stickiness measured by a texture analyzer tended to increase while
maintaining ability to be used with dough processing machinery. Specific volume or
expansion of the cracker tended to decrease. Inulin and FOS increased the moisture
content and aw but decreased hardness of the cracker when compared with the control.
On the other hand, RS reduced aw and increased the hardness. Adding RS at 4% or
above and inulin at 12% or above increased cracker lightness (L*). However, adding
FOS at 12% or above decreased the lightness and whiteness index and increased the
redness (a*) and yellowness (b*) of the cracker. According to sensory evaluation,
appropriate prebiotic dietary fibers for the rice cracker were inulin and FOS at as much
as 18%. The rice cracker with FOS 18% contained total dietary fiber and fructans of
19.63% and 16.95%, repectively. The product can be claimed on nutrition labeling as
“a good souce of fiber” and “high fiber”. When packed in a laminated plastic bag (OPP
30/PE 15/ CPP 20) and stored at 30oC and 75% relative humidity, the shelf life of the
product would be around 2 months.

Department of Food Technology
Graduate School, Silpakorn University
Student’s signature …………………………......................
Academic Year 2015
Independent Study Advisors’ signature …………………………………………………
จ

กิตติกรรมประกาศ
การค้ นคว้ าอิสระนี ้สาเร็จลงได้ ด้วยความกรุณาให้ คาปรึกษา คาแนะนา ตลอดจนความ
ห่วงใยที่มีตอ่ ศิษย์ของผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. เอกพันธ์ แก้ วมณีชยั ซึง่ เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้ นคว้ าอิสระ ได้ กรุณาให้ คาแนะนา แก้ ไขร่างการค้ นคว้ าอิสระ และชี ้แนะในเวลาที่สงสัยหรื อมี
ปั ญหา ให้ กาลังใจในการทางานเสมอมา ผู้วิจยั รู้สกึ ซาบซึ ้งในความกรุณาของท่านและขอกราบ
ขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี ้
ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ดวงใจ ถิรธรรมถาวร ประธานกรรมการการ
สอบการค้ นคว้ าอิสระ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ กรรมการในการสอบ
การค้ น คว้ า อิ ส ระ ได้ ก รุ ณ าตรวจสอบแก้ ไ ขการค้ น คว้ า อิ ส ระฉบับ นี ใ้ ห้ ถูก ต้ อ งสมบูร ณ์ ยิ่ ง ขึ น้
ตลอดจนคณาจารย์ ใ นภาควิ ช าเทคโนโลยี อ าหาร คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกๆท่าน ที่ได้ ให้ ความรู้และสัง่ สอนศิษย์ให้ ประสบความสาเร็จ
ขอขอบคุณ นักวิทยาศาสตร์ และเจ้ าหน้ าที่ ประจ าภาควิช าเทคโนโลยี อาหารทุกท่านที่
อานวยความสะดวกทังในงานด้
้
านเอกสาร สถานที่ เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการทดลอง รวมถึงให้
คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับการทดลองในด้ านต่างๆ
ขอขอบคุณรุ่นพี่ เพื่อน ๆ และรุ่นน้ อง ร่วมภาควิชาเทคโนโลยีอาหารที่ให้ ความช่วยเหลือ
ขอขอบพระคุณสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ผู้สนับสนุนเงินทุนวิจยั
ขอขอบพระคุณ บริษัท นาเชา (ประเทศไทย) จากัด ที่เป็ นผู้สนับสนุนในด้ านของวัตถุดิบ
และสายการผลิตในส่วนของ pilot plant สาหรับการเตรี ยมผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ในการทาการค้ นคว้ า
อิสระ
ขอขอบพระคุณ คุณนวรัตน์ ไกรษร คุณปนัดดา เจริญกิจ และ คุณนนทวัฒน์ ปรี ดาภัทร
พงษ์ ผู้ซึ่งให้ การสนับสนุน และ ให้ โอกาสผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาต่อในระดับปริ ญญาโท คุณศุทธินี ฟูเต็ม
วงศ์ ตลอดจน เพื่อนร่วมงานที่บริษัทนาเชาทุกๆท่าน ที่ให้ การช่วยเหลือในการทาการค้ นคว้ าอิสระ
และเป็ นกาลังใจที่ดีเสมอมา
ท้ า ยนี ้ ผู้วิ จัย ขอน้ อ มร าลึ ก ถึ ง อ านาจบารมี ข องคุณ พระศรี รั ต นตรั ย และสิ่ ง ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์
ทังหลายที
้
่อยู่ในสากลโลก อันเป็ นที่พึ่งให้ ผ้ วู ิจยั มีสติปัญญาในการจัดทาการค้ นคว้ าอิสระ ผู้วิจยั
ขอให้ เ ป็ นกตเวทิ ต าแด่ บิ ด านายสมจิ ต ต์ แก้ ว จั่น มารดา ญาติ มิ ต ร ตาจ าเนี ย ร สุริ ย าวงษ์
ตลอดจนผู้เขียนหนังสือ บทความต่างๆ ที่ให้ ความรู้แก่ผ้ วู ิจยั จนสามารถให้ การค้ นคว้ าอิสระฉบับนี ้
สาเร็จได้ ด้วยดี
ฉ

สารบัญ
หน้ า
บทคัดย่อภาษาไทย ......................................................................................................... ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ .................................................................................................... จ
กิตติกรรมประกาศ........................................................................................................... ฉ
สารบัญตาราง ................................................................................................................. ฎ
สารบัญภาพ ................................................................................................................... ฑ
บทที่
1 บทนา .................................................................................................................... 1
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญ .......................................................................... 1
1.2 วัตถุประสงค์ ................................................................................................... 1
1.3 สมมติฐานการวิจยั .......................................................................................... 2
1.4 ขอบเขตของการศึกษา..................................................................................... 2
1.5 ตัวแปรที่ต้องการศึกษา .................................................................................... 2
1.6 ขันตอนการวิ
้
จยั .............................................................................................. 2
2 เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั ................................................................................. 3
2.1 ข้ าว ................................................................................................................ 3
2.1.1 ลักษณะที่สาคัญบางประการของข้ าว ..................................................... 3
2.1.2 ข้ าวหอมมะลิ ........................................................................................ 5
2.2 สตาร์ ช (starch) .............................................................................................. 6
2.2.1 อะไมโลส (amylose) ............................................................................. 7
2.2.2 อะไมโลเพกติน (amylopectin) .............................................................. 8
2.3 เจลาติไนเซชัน (gelatinization)........................................................................ 9
2.4 รี โทรกราเดชัน (retrogradation) ...................................................................... 11
2.5 โพรไบโอติก (probiotic) และ พรี ไบโอติก (prebiotic) ........................................ 12
2.5.1 น ้าตาลแอลกอฮอล์ (sugar alcohol) ...................................................... 16
2.5.2 อินนูลิน (inulin) .................................................................................... 16
2.5.3 ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ (fructo-oligosaccharide) ................................ 19

ช

บทที่

หน้ า
2.5.4 รี ซิสแทนต์สตาร์ ช (resistant starch) ...................................................... 20
2.5.5 พอลิแซคคาไรด์ที่ไม่ใช่สตาร์ ช (non-starch polysaccharides)................ 31
2.5.6 mucin glycoproteins ........................................................................... 31
2.5.7 related mucopolysaccharides ........................................................... 31
2.5.8 โปรตีน และเปปไทด์ (protein and peptides) ......................................... 31
2.6 ข้ าวแผ่นกรอบ................................................................................................. 31
2.6.1 วัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตข้ าวแผ่นกรอบ..................................................... 32
2.6.2 การพองตัวของข้ าวแผ่นกรอบ ................................................................ 32
2.6.3 อายุการเก็บรักษา ................................................................................. 33
3 วัตถุดิบ อุปกรณ์ และวิธีการ .................................................................................... 37
3.1 วัตถุดิบ........................................................................................................... 37
3.2 เครื่ องมือและอุปกรณ์ ...................................................................................... 37
3.2.1 เครื่ องมือ .............................................................................................. 37
3.2.2 อุปกรณ์และสารเคมี .............................................................................. 38
3.3 วิธีการดาเนินการวิจยั ...................................................................................... 39
3.3.1 การผลิตโด ข้ าวแผ่นอบแห้ ง และข้ าวแผ่นกรอบ ...................................... 39
3.3.2 การวิเคราะห์พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงความหนืด (pasting property)
ของแป้งข้ าวหอมมะลิวตั ถุดบิ RS, inulin, FOS
และส่วนผสมที่ใช้ ทาข้ าวแผ่นกรอบ ........................................................ 43
3.3.3 การวิเคราะห์ปริมาณความชื ้นของโด ...................................................... 46
3.3.4 การวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะทางเนื ้อสัมผัสของโด ........................................ 47
3.3.5 การวิเคราะห์ขนาดของข้ าวแผ่นอบแห้ ง .................................................. 49
3.3.6 การวิเคราะห์ความหนาของข้ าวแผ่นอบแห้ ง ............................................ 49
3.3.7 การวิเคราะห์ปริมาณความชื ้นของแผ่นข้ าวกรอบ .................................... 49
3.3.8 การวิเคราะห์หาค่า aw ของแผ่นข้ าวกรอบ ............................................... 50
3.3.9 การวิเคราะห์ขนาดของข้ าวแผ่นกรอบ..................................................... 50

ซ

บทที่

หน้ า
3.3.10 การวิเคราะห์ความหนาของข้ าวแผ่นกรอบ ............................................ 50
3.3.11 การวิเคราะห์ความหนาแน่นและการพองตัวของข้ าวแผ่นกรอบ .............. 50
3.3.12 การวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะทางเนื ้อสัมผัสของข้ าวแผ่นกรอบ .................... 50
3.3.13 การวิเคราะห์คา่ สีของข้ าวแผ่นกรอบ ..................................................... 51
3.3.14 การทดสอบทางประสาทสัมผัส ............................................................ 51
3.3.15 การวิเคราะห์หาปริมาณเส้ นใยอาหารทังหมด
้
(total dietary fiber)
และปริมาณฟรุคแทนส์ (fructans) ในผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบที่มี
การเติมสารพรี ไบโอติกชนิด FOS ในปริมาณ 18% ................................ 51
3.3.16 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของข้ าวแผ่นกรอบ
ระหว่างการเก็บรักษา .......................................................................... 52
3.3.17 การวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ............................. 52

4 ผลและการอภิปรายผลการทดลอง ..........................................................................
4.1 การวิเคราะห์คณ
ุ สมบัตทิ างกายภาพของโด ข้ าวแผ่นอบแห้ ง
และข้ าวแผ่นกรอบ ..........................................................................................
4.1.1 การวิเคราะห์พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงความหนืด (pasting property)
ของแป้งข้ าวหอมมะลิวตั ถุดบิ resistant starch (RS), inulin,
Fructo-oligosaccharide (FOS) และส่วนผสมที่ใช้ ทาข้ าวแผ่นกรอบ .......
4.1.2 การวิเคราะห์ปริมาณความชื ้นของโด ......................................................
4.1.3 การวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะทางเนื ้อสัมผัสของโด ........................................
4.1.4 การวิเคราะห์ขนาดยาวและความหนาของข้ าวแผ่นอบแห้ ง และ
ข้ าวแผ่นกรอบ .....................................................................................
4.1.5 การวิเคราะห์ความหนาแน่นและการพองตัวของ
ข้ าวแผ่นกรอบ .....................................................................................
4.1.6 การวิเคราะห์ปริมาณความชื ้น และค่า aw ของข้ าวแผ่นกรอบ ...................
4.1.7 การวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะทางเนื ้อสัมผัสของข้ าวแผ่นกรอบ ......................

ฌ

53
53

53
56
57
59
61
63
65

บทที่

หน้ า
4.1.8 ค่าสีของผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบ............................................................ 67
4.1.9 คุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบ........................... 69
4.1.10 ปริมาณเส้ นใยอาหาร (dietary fiber) และปริมาณ
ฟรุคแทนส์ (fructans) ในผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบที่มีการเติม
สารพรี ไบโอติกชนิด FOS ในปริมาณ 18%............................................. 73
4.1.11 การศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบ .............................. 74
5 สรุปผลการทดลอง ................................................................................................. 84
รายการอ้ างอิง................................................................................................................. 86
ภาคผนวก....................................................................................................................... 90
ภาคผนวก ก แบบทดสอบทางประสาทสัมผัส........................................................ 91
ภาคผนวก ข การวิเคราะห์ความหนาแน่นและการพองตัวของข้ าวแผ่นอบแห้ งและ
ข้ าวแผ่นกรอบ ................................................................................. 93
ภาคผนวก ค การวิเคราะห์คา่ สี ............................................................................ 96
ภาคผนวก ง วิธีการคานวณปริมาณของสารพรี ไบโอติกและปริมาณใยอาหาร ......... 97
ภาคผนวก จ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ. 2542
เรื่ อง ฉลากโภชนาการ ...................................................................... 105
ภาคผนวก ฉ วิธีการคานวณตัวอย่างแป้งที่มีการเติมพรี ไบโอติก
สาหรับการวัดด้ วยเครื่ อง Rapid Visco Analyzer .............................. 131
ภาคผนวก ช วิธีการคานวณปริมาณเส้ นใยอาหาร (Dieatry Fiber) และปริมาณ
ฟรุคแทนส์ในแผ่นกรอบที่มีการเติมพรี ไบโอติกชนิด FOS 18%............. 133
ประวัตผิ ้ วู ิจยั ................................................................................................................... . 142

ญ

สารบัญตาราง
ตารางที่
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

หน้ า
คุณลักษณะที่สาคัญของอะไมโลสและอะไมโลเพกติน ......................................... 7
resistant starch ทางการค้ าและการประยุกต์ใช้ ในผลิตภัณฑ์อาหาร .................... 26
ประเภทและแหล่งอาหารที่มีคา่ ดัชนีน ้าตาล (glycemic index) ต่างๆ ................... 27
ชนิด และปริมาณของสารพรี ไบโอติกที่เป็ นส่วนผสมในการผลิต
ข้ าวแผ่นกรอบ.......................................................................................... 42
ปริมาณ (wet basis) ของสารพรี ไบโอติก แป้งข้ าวหอมมะลิวตั ถุดบิ และน ้า
ที่ใช้ ในการเตรี ยมตัวอย่างสาหรับการวิเคราะห์ด้วยเครื่ อง RVA .................. 44
ปริมาณ (dry basis) ของสารพรี ไบโอติกแต่ละชนิดและแป้งข้ าวหอมมะลิ
ที่ใช้ ในการเตรี ยมตัวอย่างสาหรับการวิเคราะห์ด้วยเครื่ อง RVA .................. 45
ค่าจากการวิเคราะห์พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงความหนืดของแป้งข้ าว
หอมมะลิวตั ถุดิบและส่วนผสมที่ใช้ ทาข้ าวแผ่นกรอบซึงมีชนิดและ
ปริมาณสารพรี ไบโอติกแตกต่างกัน........................................................... 54
ปริมาณความชื ้นของโดที่เตรี ยมได้ ในกระบวนการผลิตข้ าวแผ่นกรอบซึง่
มีชนิดและปริมาณสารพรี ไบโอติกแตกต่างกัน ........................................... 56
ค่า hardness และค่า stickiness ของโดที่เตรี ยมในกระบวนการผลิตข้ าว
แผ่นกรอบซึง่ มีชนิดและปริมาณสารพรี ไบโอติกแตกต่างกัน ......................... 58
ความยาวและความหนาโดยเฉลี่ยของข้ าวแผ่นอบแห้ งและข้ าวแผ่นกรอบ
ซึง่ มีชนิดและปริมาณสารพรี ไบโอติกแตกต่างกัน ....................................... 60
ความหนาแน่นและปริ มาตรจาเพาะของข้ าวแผ่นกรอบ
ซึง่ มีชนิดและปริมาณสารพรี ไบโอติกแตกต่างกัน ....................................... 62
ปริมาณความชื ้นของผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบ
ซึง่ มีชนิดและปริมาณสารพรี ไบโอติกแตกต่างกัน ....................................... 64
ค่าแรงสูงสุดของผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบ
ซึง่ มีชนิดและปริมาณสารพรี ไบโอติกแตกต่างกัน ....................................... 66

ฎ

ตารางที่
หน้ า
14 ค่าสี L*, a*, b* และค่า ดัชนีความขาวของผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบ
ซึง่ มีชนิดและปริมาณสารพรี ไบโอติกแตกต่างกัน ....................................... 68
15 ผลการทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัสของข้ าวแผ่นกรอบที่มีการเติม RS
ในปริมาณแตกต่างกัน ............................................................................ 70
16 ผลการทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัสของข้ าวแผ่นกรอบที่มีการเติม inulin
ในปริมาณแตกต่างกัน ............................................................................ 71
17 ผลการทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัสของข้ าวแผ่นกรอบที่มีการเติม FOS
ในปริมาณแตกต่างกัน ............................................................................. 72
18 ผลการทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัสของข้ าวแผ่นกรอบที่มีการเติม
ใยอาหารประเภทพรี ไบโอติกแตกต่างกัน .................................................. 73
19 ผลวิเคราะห์ปริมาณใยอาหารชนิดต่างๆในผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบรสชาติ
ออริจินอล ซึ่งมีการเติม FOS 18% ........................................................... 74
20 ค่าคงที่อตั รา ค่าพลังงานกระตุ้น และค่าคงที่สมการอาร์ เรเนียสของ
การเปลี่ยนแปลงความชื ้นในระหว่างการเก็บรักษา ..................................... 77
21 ค่าคงที่อตั รา ค่าพลังงานกระตุ้น และค่าคงที่สมการอาร์ เรเนียสของ
ค่า aw ในระหว่างการเก็บรักษา ............................................................... 79
22 คะแนนความชอบเฉลี่ยและร้ อยละการยอมรับของผู้บริโภคที่มีตอ่ ผลิตภัณฑ์
ข้ าวแผ่นกรอบที่บรรจุในถุงพลาสติกใส ระหว่างการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ
30 องศาเซลเซียส ..................................................................................... 80
23 คะแนนความชอบเฉลี่ยและร้ อยละการยอมรับของผู้บริโภคที่มีตอ่ ผลิตภัณฑ์
ข้ าวแผ่นกรอบที่บรรจุในถุงพลาสติกใส ระหว่างการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ
40 องศาเซลเซียส ..................................................................................... 81
24 คะแนนความชอบเฉลี่ยและร้ อยละการยอมรับของผู้บริโภคที่มีตอ่ ผลิตภัณฑ์
ข้ าวแผ่นกรอบที่บรรจุในถุงพลาสติกใส ระหว่างการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ
50 องศาเซลเซียส ..................................................................................... 82
25 อายุการเก็บรักษา (วัน) ของผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบ .......................................... 83

ฏ

ตารางที่
หน้ า
26 ตัวอย่างการคานวณปริมาณของสารพรี ไบโอติกในผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบ
(ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบที่มีการเติม FOS 18%) ...................... 97
27 Nutrition Facts per 100 g of Thin Rice Cracker (Original Flavour)
With FOS 18% (Finished Product) ....................................................... 99
28 Nutrition Facts of Thin Rice Cracker (Original Flavour)
With FOS 18% (Finished Product) ...................................................... 100
29 Nutrition facts per 100 g of Ingredients and their consumed amounts in
Thin Rice Cracker (Original flavor) with FOS 18% (Finished Product) . 101
30 Nutrition facts per 100 g of Ingredients and their consumed amounts in
Thin Rice Cracker (Original flavor) with FOS 18% ............................... 102
31 แสดงปริมาณส่วนผสม (wet basis) ใน 1 batch ................................................... 103
32 แสดงปริมาณส่วนผสม (dry basis) ใน 1 batch .................................................. 104
33 วิธีการคานวณตัวอย่างแป้งที่มีการสารพรี ไบโอติกแต่ละความเข้ มข้ น
ที่ total dry basis 3% ............................................................................. 131

ฐ

สารบัญภาพ
ภาพที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

หน้ า
กลุม่ ของอนุภาคสตาร์ ชในอะไมโลพลาส จากข้ าวโปรตีนสูง IR480-5-9 ................. 4
สูตรโครงสร้ างทางเคมีของสารให้ ความหอม 2-acetyl-1- pyroline ........................ 5
โครงสร้ างอะไมโลส ............................................................................................ 8
ลักษณะโครงสร้ างของอะไมโลเพกตินที่ประกอบด้ วยส่วนผลึก
และส่วนอสัณฐาน ................................................................................... 9
ระยะในการเกิดเจลาติไนเซชันของเม็ดแป้ง .......................................................... 10
การเกิดรี โทรกราเดชัน......................................................................................... 11
โครงสร้ างโมเลกุลของ sorbitol............................................................................ 16
โครงสร้ างโมเลกุลของ inulin ............................................................................... 17
โครงสร้ างโมเลกุลของ fructo-oligosaccharides ................................................. 19
โครงสร้ างของแป้งที่ทนต่อการย่อยด้ วยเอนไซม์ชนิดที่ 1 (RS1) ............................. 21
โครงสร้ างของแป้งที่ทนต่อการย่อยด้ วยเอนไซม์ ชนิดที่ 2 (RS2) ............................ 21
การต้ านทานต่อการย่อยด้ วยเอนไซม์ของ double helice บริเวณ
โครงสร้ างผลึก (C) ของแป้งที่ทนต่อการย่อยสลาย
ด้ วยเอนไซม์ชนิดที่ 3 (RS3) ...................................................................... 22
ไดสตาร์ ชฟอสเฟตเอสเทอร์ (distarch phosphate ester; RS4) ............................ 22
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า glycemic index (GI) และ
insulinemic index values (II) ของ ผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืช 20 ชนิด ................... 28
การจาแนกประเภทของไรซ์แครกเกอร์ โดยใช้ วตั ถุดบิ ที่ใช้ ในการผลิต ..................... 32
แผนภาพการเปลี่ยนแปลงระหว่างการอบในผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบ .................... 33
ขันตอนการผลิ
้
ตผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบ ............................................................ 41
เครื่ องนาบหาความชื ้น (heat-plate) .................................................................... 47
หัววัดเนื ้อสัมผัสของโด P10 (ก) และ
หัววัดเนื ้อสัมผัสของข้ าวแผ่นกรอบ P0.25S (ข) ......................................... 48
ถ้ วยพลาสติกที่ใช้ ในการบรรจุตวั อย่างโด (ก) และ
หลังบรรจุตวั อย่างโด 50 กรัม ลงในถ้ วยพลาสติก (ข) .................................. 48

ฑ

ภาพที่
หน้ า
21 การเปลี่ยนแปลงความหนืดของแป้งข้ าวหอมมะลิวตั ถุดบิ และส่วนผสมที่ใช้
ทาข้ าวแผ่นกรอบซึง่ มีชนิดและปริมาณของสารพรี ไบโอติกแตกต่างกัน......... 55
22 ผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบซึง่ มีการเติมสารพรี ไบโอติก
ที่มีชนิดและปริมาณแตกต่างกัน ................................................................ 69
23 การเปลี่ยนแปลงความชื ้นของข้ าวแผ่นกรอบตัวอย่างควบคุม (control)
บรรจุในถุงพลาสติกใส ระหว่างการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ
30, 40 และ 50 องศาเซลเซียส .................................................................. 75
24 การเปลี่ยนแปลงความชื ้นของข้ าวแผ่นกรอบที่เติม FOS 18%
บรรจุในถุงพลาสติกใส ระหว่างการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ
30, 40 และ 50 องศาเซลเซียส .................................................................. 76
25 การเปลี่ยนแปลงค่า aw ของข้ าวแผ่นกรอบ (control) บรรจุในถุงพลาสติกใส
ระหว่างการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 30, 40 และ 50 องศาเซลเซียส .................. 78
26 การเปลี่ยนแปลงค่า aw ของข้ าวแผ่นกรอบที่เติม FOS 18% บรรจุในถุงพลาสติกใส
ระหว่างการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 30, 40 และ 50 องศาเซลเซียส .................. 78

ฒ

บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญ
ในปั จจุบนั ผู้บริ โภคทัว่ โลกได้ ให้ ความสาคัญและใส่ใจต่อสุขภาพมากขึ ้น ซึ่งส่งผลอย่าง
มากต่อ พฤติกรรมการเลื อกซื อ้ อาหารของผู้บริ โภค โดยผู้บริ โภคจ านวนไม่น้อยที่ นอกจากจะ
พิจารณาถึงความสะอาด ความปลอดภัย ราคาเหมาะสม ความสวยงามของผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ ความสะดวก และ ความอร่อยแล้ ว ยังพิจารณาถึงคุณค่าทางโภชนาการหรื อส่วนประกอบที่
เป็ นประโยชน์ ต่ อ ร่ า งกายของอาหาร เป็ นปั จ จั ย ส าคัญ ด้ ว ย จึ ง ท าให้ อาหารเพื่ อสุ ข ภาพ
(functional food) ได้ รับความนิยมอย่างสูงในปั จจุบนั นี ้ functional food หรื อบางทีเรี ยกทับศัพท์
ว่าอาหารฟั งก์ชนั ซึง่ หมายความถึง ผลิตภัณฑ์อาหารหรื อองค์ประกอบในอาหารที่เมื่อบริ โภคเข้ าสู่
ร่างกายแล้ ว จะสามารถทาหน้ าที่อื่นให้ กบั ร่ างกาย นอกเหนือจากในเรื่ องของหน้ าที่ทางประสาท
สัมผัส (sensory function) หน้ าที่การให้ คณ
ุ ค่าทางโภชนาการพื ้นฐาน (nutritive function) นัน่ คือ
เป็ นอาหารที่มีผลต่อการทาหน้ าที่ต่างๆ ในร่ างกาย ส่งผลดีต่อสุขภาพ โดยมีบทบาทในการลด
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรค อวัยวะหรื อระบบเป้าหมาย ได้ แก่ ระบบภูมิค้ มุ กันของร่างกายความดัน
โลหิต การเผาผลาญของไขมัน การต้ านอนุมูลอิสระ และ ระบบการย่อยอาหาร ลาไส้ ใหญ่เป็ น
อวัยวะเป้าหมายหนึ่งที่มีการศึกษากันมากในเรื่ องของอาหารฟั งก์ชนั องค์ประกอบของอาหารที่มี
คุณสมบัตใิ ห้ ผลดีตอ่ สุขภาพลาไส้ ได้ แก่ พรี ไบโอติก และ โพรไบโอติก
การประยุกต์ใช้ ได้ แก่ อินลู ิน (Inulin) ฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ (fructo-oligosaccharide;
FOS) และ รี ซิสแท้ นสตาร์ ช (resistant starch) ในผลิตภัณฑ์อาหาร
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษาผลของชนิดและปริมาณของสารพรี ไบโอติก ที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่น
กรอบ
1.2.2 เพื่อศึกษาหาชนิดและปริมาณของสารพรี ไบโอติกที่เหมาะสมสาหรับเติมใน
ผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบ
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1.3 สมมติฐานการวิจัย
ชนิดและปริมาณของสารพรี ไบโอติกมีผลต่อคุณลักษณะทางกายภาพ เนื ้อสัมผัส และ
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของข้ าวแผ่นกรอบ
1.4 ขอบเขตของการศึกษา
ศึกษาการใช้ สารพรี ไบโอติก 3 ชนิด โดยเติมให้ มีปริมาณ dietary fiber ในข้ าวแผ่นกรอบ
ทังหมด
้
4 ระดับ ได้ แก่ 4, 8, 12 และ 18% ทาการทดสอบโดและข้ าวแผ่นกรอบในด้ าน
คุณลักษณะทางกายภาพ และลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์
1.5 ตัวแปรที่ต้องการศึกษา
ตัวแปรต้ น: 1. ชนิดของสารพรี ไบโอติก
2. ปริมาณของสารพรี ไบโอติก
ตัวแปรตาม: 1. คุณลักษณะทางกายภาพ ได้ แก่ ความชื ้น aw สี ความแข็ง ความหนืด
ปริมาตรจาเพาะ
2. คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ คะแนนจากการ
ทดสอบความชอบ
1.6 ขัน้ ตอนการวิจัย
1.6.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องจากวารสาร บทความและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้ อง
กับการผลิตข้ าวแผ่นกรอบ และสารพรี ไบโอติก
1.6.2 การทดลองผลิตโดและข้ าวแผ่นกรอบ ที่มีการเติมสารพรี ไบโอติกแล้ วนาไป
ตรวจสอบคุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส
1.6.3 การคัดเลือกชนิดและปริมาณของสารพรี ไบโอติกที่เหมาะสม สาหรับการผลิตข้ าว
แผ่นกรอบ
1.6.4 การศึกษาอายุการเก็บรักษาของข้ าวแผ่นกรอบที่มีการเติมใยอาหารประเภท
พรี ไบโอติก
1.6.5 การวิจารณ์ สรุปผล และ การเขียนรายงานวิจยั เป็ นรูปเล่ม การนาเสนองานวิจยั

บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจัย
2.1 ข้ าว
ข้ าวเป็ นพืชอาหารที่สาคัญชนิดหนึ่งของโลกโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียที่นิยม
รับประทานข้ าวเป็ นอาหารประจาวันมากกว่าในภูมิภาคอื่นๆของโลก การผลิต บริ โภคและการค้ า
ข้ าวส่วนใหญ่จึงกระจุกตัวอยู่ในทวีปเอเชีย โดยข้ าวที่รับประทานกันอยู่มีอยู่ 2 ประเภท คือ Oryza
sativa และ Oryza glaberrima ข้ าวประเภท Oryza sativa จะปลูกในเอเซียเป็ นส่วนใหญ่แบ่งได้
3 พวก คือ Japonica, Indica และ Javanica (ณรงค์, 2538) แต่ข้าวที่ผลิตได้ ส่วนใหญ่จะใช้ ใน
การบริ โภคภายในประเทศ ทาให้ มีข้าวเพียงร้ อยละ 6 เท่านัน้ ที่เข้ าสู่ตลาดการค้ าข้ าวระหว่าง
ประเทศ โดยประเทศที่มีบทบาทมากที่สดุ ในการส่งออกข้ าว คือประเทศไทย รองลงมาคือ อินเดีย
เวียดนาม จีนและพม่า ตามลาดับ โดยไทยส่งออกข้ าวปี ละประมาณ 7 ล้ านตัน เป็ นสัดส่วน
ประมาณร้ อยละ 30 ของการส่งออกข้ าวทังหมดทั
้
ว่ โลก (FAO, 2008) มีบทความทางวิทยาศาสตร์
เป็ นจานวนมากที่ศกึ ษาคุณสมบัตขิ องข้ าว ซึ่งข้ าวสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ได้ ในกระบวนการผลิต
ของหลายๆผลิตภัณฑ์ เช่น ข้ าวแผ่นกรอบ (rice cracker) อาหารเช้ าซีเรี ยล ขนมอบกรอบ และข้ าว
พอง เป็ นต้ น (Maneerote และคณะ, 2009)
2.1.1 ลักษณะที่สาคัญบางประการของข้ าว
เมล็ดข้ าวที่ใช้ บริ โภคเป็ นอาหาร มีองค์ประกอบหลัก 3 ชนิด ได้ แก่ สตาร์ ช โปรตีน และ
ไขมัน โดยเฉพาะสตาร์ ชมีความสาคัญมาก เพราะเป็ นปั จจัยสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับคุณภาพการหุง
ต้ มและการบริโภค
2.1.1.1 สตาร์ ช
สตาร์ ชเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่มีอยู่ในเอนโดสเปิ ร์ ม (endosperm) อนุภาคของสตาร์ ชนี ้
จะมีขนาด 3-9 ไมโครเมตรและเป็ นส่วนประกอบหลักของข้ าวขาวที่ผ่านการขัดสีแล้ ว โดยมี
ปริ มาณมากถึงร้ อยละ 90 โดยน ้าหนักแห้ ง กลุ่มของอนุภาคสตาร์ ชเหล่านี ้จะอยู่ในอะไมโลพลาส
(amyloplast) ซึง่ มีลกั ษณะรูปร่างตังแต่
้ ทรงกลม จนถึงวงรี และมีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางตังแต่
้
7-39 ไมโครเมตร ดังภาพที่ 1 แต่ละอะไมโลพลาสนี ้จะมีอนุภาคของสตาร์ ชอยู่ประมาณ 20-60
อนุภาค
3
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ภาพที่ 1 กลุม่ ของอนุภาคสตาร์ ชในอะไมโลพลาส จากข้ าวโปรตีนสูง IR480-5-9
ที่มา: Juliano (1972)
สตาร์ ชในข้ าวประกอบด้ วย อะไมโลเพกติ น (amylopectin) ซึ่ง มี โครงสร้ างเป็ น
กิ่งก้ านสาขาและอะไมโลส (amylose) ซึ่งมีโครงสร้ างเป็ นสายยาว (Juliano, 1972) ปริ มาณ
ของอะไมโลเพกตินและอะไมโลส ซึง่ ประกอบกันเป็ นเมล็ดข้ าวนัน้ ทาให้ ข้าวมีลกั ษณะแตกต่างกัน
2.1.1.2 โปรตีน
โปรตีนเป็ นองค์ประกอบที่มีอยู่มากรองจากสตาร์ ช การคานวณปริ มาณโปรตีน นิยมใช้
การคานวณปริ มาณไนโตรเจน จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี Kjeldahl แล้ วคูณด้ วย factor 5.95 ซึ่ง
เป็ น factor ที่พิจารณาจากปริมาณไนโตรเจนของกลูเตลิน (glutelin) ซึง่ เป็ นโปรตีนหลักของข้ าว
2.1.1.3 ไขมัน
ไขมันเป็ นองค์ประกอบที่พบมากในคัพภะ ไขมันส่วนใหญ่ประกอบด้ วยกรดไขมัน ได้ แก่
กรดพาลมิตกิ (palmitic acid) กรดโอเลอิก (oleic acid) และกรดลิโนเลอิก (linoleic acid)
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2.1.2 ข้ าวหอมมะลิ
ข้ าวหอมจัดเป็ นข้ าวหอมจัดเป็ นข้ าวคุณภาพสูง ทังในประเทศและต่
้
างประเทศและเป็ นที่
รู้จกั กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มของเกษตรกร พ่อค้ าและผู้บริโภคมาเป็ นเวลาช้ านาน มีการปลูกข้ าว
หอมโดยทั่วไปในหลายประเทศเช่น ข้ าวพันธุ์บาสมาติของประเทศอินเดียและปากี สถาน พันธุ์
Malagkit sungsong และ Milagrosa ของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ พันธุ์ Seratus malam ของประเทศ
อินโดนีเซีย พันธุ์ Goolarah ของประเทศออสเตรเลีย พันธุ์ Hieri ของประเทศญี่ปนุ่ พันธุ์ Della
และ Dellmont ของประเทศสหรัฐอเมริ กาและพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ของประเทศไทยเป็ นต้ น
(วาสนา, 2538) แต่ข้าวหอมที่ได้ รับความนิยมจากผู้บริ โภคทัว่ โลกมากที่สดุ ได้ แก่ ข้ าวบาสมาติ
และข้ าวขาวดอกมะลิ 105 เนื่องจากมีกลิ่นหอมและมีคณ
ุ ภาพการหุงต้ มดี (Sakthivel และคณะ,
2009)
2.1.2.1 คุณสมบัตขิ องข้ าวหอมมะลิ
ข้ าวหอมมะลิที่นิยมปลูกและบริ โภคกันอย่างแพร่หลายคือพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ
พันธุ์ กข.15 ความหอมของข้ าวหอมมะลิ เกิดจากสารระเหยชื่อ 2-acetyl-1-pyroline ซึ่งเป็ นสารที่
ระเหยได้ การรักษาความหอมของข้ าวหอมที่ดีต้องเริ่ มตังแต่
้
การเก็บเกี่ ยว การเก็บรักษา
ข้ าวเปลือก การสีข้าว และการเก็บรักษาข้ าวที่สีเรี ยบร้ อยแล้ ว การจะรักษาความหอมของข้ าว
เอาไว้ ต้องพยายามหลีกเลี่ยงภาวะแวดล้ อมที่ร้อน อบอ้ าว และมีความชื ้นสูง การตากแดดหรื อใกล้
สถานที่ร้อนจัดเป็ นเวลานานๆ เป็ นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่ง สภาวะที่เหมาะสมคือที่ที่มีอากาศ
ค่อนข้ างเย็น มีการถ่ายเทของอากาศดี ความชื ้นไม่สงู

ภาพที่ 2 สูตรโครงสร้ างทางเคมีของสารให้ ความหอม 2-acetyl-1- pyroline
ที่มา: Jacobs และ Delcour (1998)
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ข้ าวหอมใหม่ (new crop) หมายถึง ข้ าวหอมที่พึ่งเก็บเกี่ยวมาได้ สกั ระยะหนึ่ง และมีการ
ดูแลรักษาอย่างดีก่อนที่จะนามาบริโภค ข้ าวหอมใหม่จะให้ ความหอมขณะหุงต้ ม ซึ่งเป็ นคุณสมบัติ
พิเศษที่แตกต่างจากข้ าวชนิดอื่นๆ นอกจากนี ้ข้ าวหอมที่หงุ แล้ ว ยังมีลกั ษณะนุ่มเหนียว มียางเกาะ
ตัวกันพอสมควร มีรสชาติอร่อย ข้ าวหอมที่เก็บไว้ นานขึ ้น (ข้ าวเก่า) คือ ข้ าวที่เก็บเกี่ยวมาแล้ วเก็บ
ไว้ เป็ นเวลานาน 5-6 เดือนขึ ้นไป ความหอมจะเจือจางลง รวมทังความนุ
้
่มเหนียวลดลงด้ วย เมื่อนา
ข้ าวหอมนี ้มาหุงจะต้ องใช้ ปริมาณน ้ามากขึ ้นกว่าข้ าวใหม่
2.1.2.2 แหล่ งปลูกข้ าวหอมมะลิท่ ีสาคัญของไทย
ประเทศไทยถือเป็ นแหล่งผลิตข้ าวหอมมะลิที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สุดแห่งหนึ่ง โดยมี
แหล่งเพาะปลูกสาคัญในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ (เขตทุ่งกุลาร้ องไห้ ) และมีพื ้นที่เพาะปลูก
ครอบคลุมกว่า 19 ล้ านไร่ทวั่ ประเทศ โดยมีแหล่งผลิตสาคัญคือ จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรี สะเกษ
นครราชสีมา อุบลราชธานี ร้ อยเอ็ด รองลงมาคือภาคเหนือ เนื่องจากสภาพดินฟ้า-อากาศและ
พื ้นที่เพาะปลูกของทังสองภาคคล้
้
ายคลึงกันเหมาะแก่การเจริ ญเติบโตของข้ าวหอมมะลิ กล่าวคือ
สภาพพื ้นที่สว่ นใหญ่เป็ นที่ดอน ฝนจะเริ่มตกตังแต่
้ เดือนพฤษภาคม ชาวนาจะเริ่ มหว่านไถ ในเดือน
มิถนุ ายน และเพาะปลูกอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม เมื่อฝนเริ่ มหมด ปลายเดือนตุลาคม
จนถึงต้ นเดือนพฤศจิกายน จึงเริ่มเก็บเกี่ยวช่วงเดือนพฤศจิกายน ความชื ้นจะน้ อยเพราะเป็ นช่วงที่
ลมหนาวจากเมืองจีนเริ่มพัดเข้ ามาในสองภาคนี ้ ทาให้ อากาศแห้ งเหมาะในการเก็บเกี่ยว การตาก
การนวด ก็ทาได้ ง่าย เพราะน ้าแห้ งนาหมดแล้ ว ไม่มีฝน จึงทาให้ ได้ เมล็ดข้ าวที่มีคณ
ุ ภาพสาหรับ
การปลูกข้ าวหอมจะทากันได้ ดีเฉพาะที่ที่เป็ นนาดอนเสียเป็ นส่วนใหญ่
2.2 สตาร์ ช (starch)
สตาร์ ชเป็ นคาร์ โบไฮเดรท ที่ประกอบด้ วยคาร์ บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจนในอัตราส่วน
6:10:5 มีสูตรเคมีโดยทัว่ ไปคือ (C6H10O5)n สตาร์ ชเป็ นพอลิเมอร์ ของกลูโคส ซึ่งประกอบด้ วย
anhydrogluclose unit เชื่อมกันด้ วยพันธะ glycocidic linkage ที่คาร์ บอนตาแหน่งที่ 1 ทางด้ าน
ตอนปลายของสายพอลิเมอร์ มีหน่วยกลูโคสที่มีหมู่แอลดีไฮด์ (aldehyde group) เรี ยกว่า
reducing end group (กล้ าณรงค์, 2542) สตาร์ ชประกอบด้ วยพอลิเมอร์ ของกลูโคส 2 ชนิด คือ
พอลิเมอร์ เชิงเส้ น (อะไมโลส) และพอลิเมอร์ เชิงกิ่ง (อะไมโลเพกติน) วางตัวในแนวรัศมี สตาร์ ชจาก
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แหล่งที่ต่างกันจะมีอตั ราส่วนของอะไมโลสและอะไมโลเพกตินที่แตกต่างกัน (ตารางที่ 1) ทาให้
คุณสมบัติของสตาร์ ชแต่ละชนิดแตกต่างกัน (Juliano, 1972) นอกจากนีส้ ตาร์ ชบางตัวจะมี
องค์ประกอบภายในเป็ นสารตัวกลาง แต่สตาร์ ชส่วนมากจะประกอบด้ วยอะไมโลสร้ อยละ 20-30
และอะไมโลเพกตินร้ อยละ 70-80 ซึ่งสตาร์ ชที่มาจากแหล่งพืชที่ตา่ งชนิดกันจะมีอตั ราส่วนของ
อะไมโลสและอะไมโลเพกตินที่แตกต่างกัน โดยอัตราส่วนของปริ มาณอะไมโลสและความยาว
ของอะไมโลเพกตินของสตาร์ ชจะมีผลต่อคุณสมบัตขิ องสตาร์ ช (Jane และคณะ, 1999)
ตารางที่ 1 คุณลักษณะที่สาคัญของอะไมโลสและอะไมโลเพกติน
คุณลักษณะ

อะไมโลส

อะไมโลเพกติน

ลักษณะโครงสร้ าง

สารประกอบของน ้าตาลกลูโคส
เกาะกันเป็ นเส้ นตรง

สารประกอบของน ้าตาล กลูโคส
เกาะกันเป็ นกิ่งก้ าน

ขนาด

-(1,4)
200-2,000 หน่วยกลูโคส

-(1,4) และ -(1,6)
มากกว่า 10,000 หน่วยกลูโคส

การละลาย

ละลายน ้าได้ น้อยกว่า

ละลายน ้าได้ ดีกว่า

การทาปฏิกิริยากับไอโอดีน

สีน ้าเงิน

สีมว่ งแดง

การจับตัว

เมื่อให้ ความร้ อนแล้ วทิ ้งไว้ จะจับ
ตัวเป็ นวุ้นและแผ่นแข็ง

ไม่จบั ตัวเป็ นแผ่นแข็ง

พันธะที่จบั

ที่มา: กล้ าณรงค์ และเกื ้อกูล (2546)
2.2.1 อะไมโลส (amylose)
อะไมโลสเป็ นพอลิเมอร์ เชิงเส้ นที่ประกอบไปด้ วยกลูโคสประมาณ 2,000 หน่วย เชื่อมต่อ
กันด้ วยพันธะ -1, 4-glucocidic linkage ดังภาพที่ 3 โครงสร้ างของอะไมโลสเมื่ออยู่ใน
สารละลายจะมีหลายรูปแบบ คือ ลักษณะเป็ นเกลียวม้ วน เกลียวที่คลายตัว หรื อม้ วนสลับ ในสาร
ละลายที่อณ
ุ หภูมิห้อง อะไมโลสจะอยูใ่ นลักษณะเป็ นเกลียวม้ วนหรื อเกลียวที่คลายตัว อะไมโลสที่
มีน ้าหนักโมเลกุลตังแต่
้ 6,500-160,000 มีโมเลกุลเป็ นมวลอิสระและจะไม่ละลายในสารละลาย
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สาหรับอะไมโลสที่มีน ้าหนักโมเลกุลน้ อยกว่า 6,500 อาจมีบางส่วนละลายได้ โมเลกุลจะอยู่ใน
ลักษณะเกลียวคูท่ ี่แข็ง (กล้ าณรงค์, 2542)
อะไมโลสสามารถรวมตัวกับสารอื่นๆ เป็ นสารประกอบเชิงซ้ อนได้ อีก เช่น กรดไขมัน
(surfactant) และสารละลายที่มีขวั ้ (polar agent) เช่น บิวทานอล (butanol) เอมิลแอลกอฮอล์
(amylalcohol) ไธมอล (thymol) และไนโตรพาราฟี น (nitroparaffin) โดยเฉพาะการรวมตัวของ
อะไมโลสกับไนโตรพาราฟี น ใช้ เป็ นวิธีการแยกอะไมโลสออกจากอะไมโลเพคตินได้ (นิธิยา, 2539)
อะไมโลสสามารถรวมตัวเป็ นสารประกอบเชิงซ้ อนกับไอโอดีน อะไมโลสที่รวมตัวกับไอโอดีนจะให้
สีน ้าเงิน ซึ่งใช้ เป็ นลักษณะที่บง่ บอกถึงสตาร์ ชที่มีองค์ประกอบของอะไมโลส (Jan และคณะ,
1999)

ภาพที่ 3 โครงสร้ างของอะไมโลส
ที่มา: Juliano (1972)
2.2.2 อะไมโลเพกติน
อะไมโลเพกตินเป็ นพอลิเมอร์ เชิงกิ่งของกลูโคส ส่วนที่เป็ นเส้ นตรงของกลูโคสเชื่อมต่อกัน
ด้ วยพันธะ -(1, 4) glucosidic linkage และส่วนที่เป็ นกิ่งสาขาที่เป็ นพอลิเมอร์ ของกลูโคส
เชื่อมต่อกันด้ วยพันธะ -(1, 6) glucosidic linkage ดังภาพที่ 4 หน่วยกลูโคสที่มีพนั ธะ -(1, 6)
glucosidic linkage มีอยู่ประมาณร้ อยละ 5 ของปริ มาณหน่วยกลูโคสในอะไมโลเพกตินทังหมด
้
DP (degree of polymerization) ของอะไมโลเพกตินในสตาร์ ชแต่ละชนิดจะมีคา่ ประมาณ 2 ล้ าน
หน่วย อะไมโลเพกตินมีน ้าหนักประมาณ 107 ถึง 109 ดาลตัน และมีอตั ราในการคืนตัวต่า
เนื่องจากมีโครงสร้ างแบบกิ่ง
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ลักษณะโครงสร้ างแบบกิ่งของอะไมโลเพกตินประกอบด้ วยสาย (chain) ภายในโมเลกุล 3
ชนิด คือ
1. สาย A (A-chain) เชื่อมต่อกับสายอื่นที่ตาแหน่งเดียว ไม่มีกิ่งเชื่อมออกจากสายชนิดนี ้
(unbranched structure)
2. สาย B (B-chain) มีโครงสร้ างแบบกิ่งเชื่อมต่อกับสายอื่ นๆ 2 สายหรื อมากกว่า
โครงสร้ างอะไมโลเพกตินประกอบด้ วยสาย A และ B ในอัตราส่วน 0.8-0.9:1
3. สาย C (C-chain) เป็ นสายแกนซึ่งประกอบด้ วยหมู่รีดิวซิง 1 หมู่ ในอะไมโลเพกติน แต่
ละโมเลกุลจะประกอบด้ วยสาย C เพียง 1 สายเท่านัน้

ภาพที่ 4 ลักษณะโครงสร้ างของอะไมโลเพกตินที่ประกอบด้ วยส่วนผลึกและส่วนอสัณฐาน
ที่มา: กล้ าณรงค์ (2542)
2.3 เจลาติไนเซชัน (gelatinization)
เมื่อเม็ดแป้งอยู่ในน ้าเย็นเม็ดแป้งจะดูดซึมน ้าและพองตัวได้ เล็กน้ อย (Leach และคณะ,
1959) แป้งจะมีความชื ้นเพิ่มขึ ้น แต่จะไม่พองตัว หรื อพองตัวได้ จากัดและสังเกตได้ ยาก (Collison,
1968) เมื่อให้ ความร้ อนกับสารละลายน ้าแป้ง พันธะไฮโดรเจนจะอ่อนลง เม็ดแป้งจะดูดน ้าแล้ ว
พองตัว ซึ่งไม่สามารถผันกลับได้ (irreversible) และมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างภายในเม็ดแป้ง
จะมีการสูญเสียรอยกากบาท (birefringence) กล้ าณรงค์ (2542) ส่วนผสมของน ้าแป้งจะมีความ
หนืดมากขึ ้นและใสขึ ้นเนื่องจากโมเลกุลของน ้าอิสระที่เหลืออยู่รอบๆ เม็ดแป้งเหลือน้ อยลง เม็ด
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แป้งเคลื่อนไหวได้ ยากขึ ้น ทาให้ เกิดความหนืด เรี ยกปรากฏการณ์นี ้ว่าการเกิดเจลาติไนเซชัน ซึ่ง
การเกิดเจลาติไนเซชันของเม็ดแป้งแบ่งได้ 3 ระยะ ดังภาพที่ 5 คือ
ระยะแรก เม็ดสตาร์ ชจะดูดซึมนา้ เย็นได้ อย่างจากัดและเกิดการพองตัวแบบผันกลับ ได้
เนื่องจากร่างแหระหว่างไมเซลล์ยืดหยุน่ ได้ จากัด ความหนืดของสารแขวนลอยจะไม่เพิ่มขึ ้นจนเห็น
ได้ ชดั เม็ดสตาร์ ชยังคงรักษารูปร่างและโครงสร้ างแบบ birefringence ได้ เมื่อมีการใส่สารเคมีหรื อ
เพิ่มอุณหภูมิกบั สารละลายน ้าสตาร์ ชจนถึงประมาณ 65 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิที่แท้ จริ งขึ ้นอยู่
กับชนิดของสตาร์ ช)
ระยะที่สอง เม็ดแป้งจะพองตัวอย่างรวดเร็ ว ร่างแหระหว่าง micelle ภายในเม็ดแป้งจะ
อ่อนแอลงเนื่องจากพันธะไฮโดรเจนถูกทาลาย เม็ดแป้งจะดูดซึมน ้าเข้ ามามากและเกิดการพองตัว
แบบผันกลับไม่ได้ เรี ยกว่าการเกิดเจลาติไนเซชัน เม็ดแป้งมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและโครงสร้ าง
birefringence ความหนืดของสารแขวนลอยจะเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ว
ระยะที่สามรูปร่างเม็ดสตาร์ ชจะไม่แน่นอน การละลายของสตาร์ ชจะเพิ่มขึ ้น เมื่อนาไปทา
ให้ เย็นจะเกิดเจล การเกิดเจลาติไนเซชันของสตาร์ ชจะทาให้ หมู่ไฮดรอกซิลของสตาร์ ชสามารถทา
ปฏิกิริยากับสารอื่นๆ ได้ ดีขึ ้น รวมทังพร้
้ อมที่จะถูกย่อยด้ วยเอนไซม์ตา่ งๆ ได้ ดีกว่า

ภาพที่ 5 ระยะในการเกิดเจลาติไนเซชันของเม็ดแป้ง
ที่มา: กล้ าณรงค์ (2542)
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2.4 รีโทรกราเดชัน (retrogradation)
รี โทรกราเดชัน คือ กระบวนการที่เกิดขึ ้นเมื่อโมเลกุลที่เกิดการเจลาติไนเซชันเริ่ มมีการ
เชื่อมกันใหม่ในระดับของโครงสร้ าง และมีอิทธิผลต่อการยอมรับเนื ้อสัมผัสของอาหารนัน้ Whister
และ Johnson (1984) พบว่า แป้งจากวัตถุดิบที่แตกต่างกันจะให้ อตั ราการเกิดรี โทรกราเดชันที่
แตกต่างกัน และยังขึ ้นกับน ้าหนักเฉลี่ยของโมเลกุลด้ วย อัตราการเกิดรี โทรกราเดชันขึ ้นอยู่กับ
อุณหภูมิอย่างมาก โดยที่อตั ราการเกิดรี โทรกราเดชันจะเกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ วที่ 25 องศาเซลเซียส
และจะเพิ่มขึ ้นเมื่ออุณหภูมิต่าลง (Atwell และคณะ, 1988) เมื่อแป้งได้ รับความร้ อนจนถึงอุณหภูมิ
ที่เริ่ มเจลาติไนเซชัน (gelatinization temperature) แล้ วให้ ความร้ อนต่อไป จะทาให้ เม็ดแป้งพอง
ตัวเพิ่มขึ ้นจนถึงจุดที่เม็ดแป้งพองตัวเต็มที่และแตกออก โมเลกุลของอะไมโลสขนาดเล็กจะกระจัด
กระจายออกมาทาให้ ความหนืดลดลง เมื่อปล่อยให้ เย็นตัว โมเลกุลอะไมโลสที่อยู่ใกล้ กันจะเกิด
การจัดเรี ยงตัวกันใหม่ด้วยพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลเกิดเป็ นร่างแหสามมิติที่มีโครงสร้ างใหม่
ที่สามารถอุ้มน ้าและไม่มีการดูดน ้าเข้ ามาอีก มีความหนืดคงตัวมากขึ ้น เกิดลักษณะเจลเหนียว
คล้ ายฟิ ล์มหรื อผลึก เรี ยกปรากฏการณ์นี ้ว่า การเกิดรี โทรกราเดชัน (retrogradation) หรื อการคืน
ตัว หรื อ setback (Smith, 1979) เมื่อลดอุณหภูมิให้ ต่าลงไปอีก ลักษณะการเรี ยงตัวของโครงสร้ าง
จะแน่นมากขึ ้น โมเลกุลอิสระของน ้าที่อยู่ภายในจะถูกบีบออกมานอกเจล เรี ยกว่า syneresis ซึ่ง
ปรากฏการณ์ทงสองนี
ั้
้จะทา ให้ เจลมีลกั ษณะขาวขุน่ และมีความหนืดเพิ่มขึ ้น ดังแสดงในภาพที่ 6

ภาพที่ 6 การเกิดรี โทรกราเดชัน
ที่มา: กล้ าณรงค์ (2542)
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อัตราของการเกิดรี โทรกราเดชันขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายอย่าง เช่น แหล่งของแป้ง อุณหภูมิ
กระบวนการให้ ความร้ อน กระบวนการให้ ความเย็น ระยะเวลาในการเก็บ ปริ มาณของอะไมโลส
และอะไมโลเพกติน ความเข้ มข้ นของเกลื อ ความเข้ มข้ นของกรด ปริ มาณของไขมันและ
surfactant รวมทังความเข้
้
มข้ นของน ้าตาล (กล้ าณรงค์, 2542; Atwell และคณะ, 1988)
2.5 โพรไบโอติก (probiotic) และ พรีไบโอติก (prebiotic)
โพรไบโอติก (probiotic) คือ กลุ่มของจุลินทรี ย์ที่มีชีวิต ซึ่งเข้ าไปอยู่ในระบบของร่างกาย
มนุษย์และสัตว์ แล้ วก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพร่ างกายของสิ่งมีชีวิตนัน้ ๆ โดยจุลินทรี ย์นนท
ั้ า
หน้ าที่ชว่ ยปรับสมดุลของสภาพแวดล้ อมในลาไส้
พรี ไบโอติก (prebiotic) คือ ส่วนประกอบของอาหารที่ไม่สามารถย่อยได้ ซึ่งมีประโยชน์
ต่อเจ้ าบ้ านโดยจะมีผลเจาะจงในการกระตุ้นการเจริ ญเติบโตและกิจกรรมของจุลินทรี ย์บางชนิดใน
ลาไส้ ใหญ่ ทาให้ สขุ ภาพของเจ้ าบ้ านดีขึ ้น (Gibson และ Roberfroid, 1995) พรี ไบโอติกเป็ น
สารอาหารประเภทคาร์ โบไฮเดรทที่ทนต่อการย่อยด้ วยเอนไซม์ ไม่ถูกดูดซึมในทางเดินอาหาร
ส่วนบนหรื อลาไส้ เล็ก และสามารถผ่านไปยังลาไส้ ใหญ่ซึ่งเป็ นที่อยู่ของจุลินทรี ย์เจ้ าถิ่น โดยจะ
ส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตเฉพาะจุลินทรี ย์ที่มีประโยชน์ในลาไส้ ใหญ่เท่านัน้ ได้ แก่ bifidobacteria
และ lactobacilli นอกจากนี ้จะต้ องไม่ส่งเสริ มการเจริ ญของแบคทีเรี ยก่อโรค เช่น Clostridium
perfrigens จึงมีผลในการส่งเสริมสุขภาพของผู้ที่รับประทานเข้ าไป สารประกอบจาพวกโอลิโกแซค
คาไรด์และโพลีแซคคาไรด์รวมทังเส้
้ นใยอาหาร (dietary fiber) ส่วนใหญ่นนกล่
ั ้ าวได้ ว่ามีกิจกรรม
เป็ นพรี ไบโอติก แต่สารประกอบจาพวกคาร์ โบไฮเดรตทังหมดก็
้
ไม่ได้ เป็ นพรี ไบโอติก ในการจะ
จาแนกว่าส่วนประกอบอาหารชนิดนันมี
้ คณ
ุ สมบัติเป็ นพรี ไบโอติกหรื อไม่นนั ้ ส่วนประกอบอาหาร
ดังกล่าวจะต้ องมีคณ
ุ สมบัตทิ งหมดนี
ั้
้
1. ทนต่อกระบวนการย่อย การดูดซึมและดูดซับของกระเพาะอาหารและสาไส้ เล็ก
2. ถูกหมักโดยกลุม่ จุลินทรี ย์ที่มีประโยชน์ในลาไส้ ใหญ่
3. มีผลเจาะจงในการกระตุ้นการเจริญเติบโต และ/หรื อกิจกรรมของจุลินทรี ย์บาง
ชนิดในระบบทางเดินอาหาร
4. ทาให้ จลุ ินทรี ย์นนสร้
ั ้ างสารที่สง่ ผลดีตอ่ สุขภาพของเจ้ าบ้ าน
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ประโยชน์ตอ่ สุขภาพของพรี ไบโอติก แบ่งเป็ น 4 ข้ อหลัก ได้ แก่
1. ผลต่อระบบทางเดินอาหาร
ที่ลาไส้ ใหญ่พรี ไบโอติกจะเป็ นอาหารให้ กับแบคทีเรี ย ซึ่งเมื่อแบคทีเรี ยนาไปใช้ ก็จะให้
พลังงานและสารบางชนิด เช่น กรดแลกติกและกรดไขมันชนิดสายสัน้ (short-chain fatty acids)
ซึ่งเป็ นผลิตผลจากกระบวนการหมัก โดยการหมักนีจ้ ะทาให้ มีการกระตุ้นการเจริ ญของกลุ่ ม
จุลินทรี ย์สขุ ภาพ และสภาวะความเป็ นกรดที่เกิดขึ ้นจะช่วยยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของเชื ้อแบคทีเรี ย
บางชนิดในลาไส้ ได้ เช่น Clostridium perfringens, Salmonella spp. และ Esherichia coli เป็ น
ต้ น จึงมีผลช่วยป้องกันอาการท้ องเดินโดยเฉพาะจากการติดเชื ้อได้ นอกจากนี ้ด้ วยคุณสมบัติ
เหมือนใยอาหารอื่นๆ ก็จะช่วยบรรเทาอาการท้ องผูกได้ ด้วย เนื่องจากผลของการเพิ่มน ้าหนักของ
อุจจาระ และผลต่อการเคลื่อนไหวของลาไส้ จึงช่วยให้ ขบั ถ่ายง่ายขึ ้น นอกจากนี ้ยังมีการศึกษาถึง
ผลของพรี ไบโอติกในการต้ านมะเร็ง ซึง่ ก็สามารถนาผลที่มีตอ่ ทางเดินอาหารมาอธิบายได้ เช่นกัน
2. ผลต่อการดูดซึมแร่ธาตุบางชนิด
จากการหมักพรี ไบโอติกโดยแบคทีเรี ยในลาไส้ ได้ กรดไขมันชนิดสายสัน้ ความเป็ นกรดก็จะ
ช่วยในการดูดซึมแร่ธาตุบางชนิดได้ เช่น แคลเซียม เหล็ก แมกเนเซียม และสังกะสี นอกจากนี ้อาจ
ด้ วยกลไกที่ทาให้ มีการดึงน ้าเข้ ามาช่วยในการละลายเกลือแร่ตา่ งๆได้ จึงมีการคาดว่าน่าจะส่งผล
ช่วยลดความเสี่ยงต่อกระดูกพรุนได้
3. ผลต่อการเผาผลาญไขมัน
มีการศึกษาเกี่ยวกับการช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) แต่ยงั ไม่มีข้อมูลมาก
นัก ส่วนเรื่ องของการลดคอเลสเตอรอลก็ เช่นกัน อย่างไรก็ตามมีผ้ เู สนอกลไกที่เป็ นไปได้ คือ การที่
จุลินทรี ย์สขุ ภาพเจริ ญจานวนมากขึ ้นก็จะช่วยย่อยสลายคอเลสเตอรอล และยับยังการดู
้
ดซึมผ่าน
ผนังลาไส้ หรื ออาจเนื่องจากผลจากกระบวนการหมักที่ได้ กรดไขมันสายสันบางชนิ
้
ด โดยเฉพาะ
กรดโพรพิโอนิก (propionic acid) ซึ่งสามารถไปยับยังการสั
้
งเคราะห์ไขมันรวมทังคอเลสเตอรอล
้
ดังนันพรี
้ ไบโอติกอาจช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดแข็งซึง่ มีสาเหตุจากไขมันได้
4. ผลต่อระบบภูมิค้ มุ กันของระบบทางเดินอาหาร
พบว่าพรี ไบโอติกสามารถช่วยกระตุ้นการทางานของระบบภูมิค้ มุ กัน โดยมีผลต่อการทา
หน้ าที่ของเซลล์ที่เกี่ยวข้ องกับภูมิต้านทานในลาไส้ มีผลเพิ่มความแข็งแรงของเซลล์เยื่อ บุผิวของ
ลาไส้ ซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื ้อได้ ดีด้วย รวมถึงมีผลต่อจานวนและการทางานของจุลินทรี ย์
สุขภาพ
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ประโยชน์ตอ่ สุขภาพของโพรไบโอติก แบ่งเป็ น 4 ข้ อหลัก ได้ แก่
1. การลดภาวะไม่ทนต่อแลกโตส (lactose intolerance)
เป็ นผลต่อสุขภาพที่สาคัญของโพรไบโอติก พบว่าประชากรโลกส่วนใหญ่มีปริ มาณของ
เอนไซม์แลกเตส (lactase) ต่า จึงทาให้ แลกโตส (lactose) ไม่สามารถถูกย่อยในทางเดินอาหาร
ดังนันหลายคนที
้
่ดื่มนมแล้ ว ทาให้ เกิดอาการท้ องอืด เฟ้อ ท้ องเดิน ปวดท้ อง โพรไบโอติกในอาหาร
ประเภทนมเปรี ย้ วหรื อโยเกิร์ตจึงสามารถช่วยบรรเทาอาการนี ้ได้ เนื่องจากโพรไบโอติกได้ ช่วยย่อย
แลกโตสไปแล้ วในระหว่างการหมัก (fermentation) จึงทาให้ มีแลกโตสเหลือน้ อยกว่าหรื อไม่มีเลย
2. การลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด
หลักฐานการทดลองเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ยังสรุป ไม่แน่ชดั แต่มีผ้ เู สนอกลไกที่อาจเป็ นไปได้ คือ
อาจเนื่องจากคอเลสเตอรอลเป็ นสารตังต้
้ นในการการสังเคราะห์กรดน ้าดี ดังนันถ้
้ าเพิ่มการขับออก
ของน ้าดีจะทาให้ มีการกระตุ้นให้ มีการนาเอาคอเลสเตอรอลมาใช้ ในการสังเคราะห์นา้ ดีเพิ่มขึน้
โดยในจุลินทรี ย์จะมีเอนไซม์ที่สามารถจับกับกรดน ้าดี และทาให้ กรดน ้าดีถกู ขับออกทางอุจจาระ
เพิ่มขึน้ จึงส่งผลให้ สามารถลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้ นอกจากนีอ้ าจเนื่องจากการที่
จุลินทรี ย์สามารถนาเอาคอเลสเตอรอลไปใช้ ได้ โดยตรง ทาให้ ปริมาณคอเลสเตอรอลลดลง
3. การบรรเทาอาการท้ องเดิน
เป็ นบทบาทหลักของโพรไบโอติก คือ ช่วยลดความรุ นแรงของอาการท้ องเดิน โดยลด
ระยะเวลาของโรคและเพิ่มระบบภูมิ ค้ มุ กัน กลไกที่เป็ นไปได้ คือ การทาให้ ลาไส้ ใหญ่มีความเป็ น
กรด จากการผลิตกรดแลกติก (lactic acid) และกรดอะซิติก (acetic acid) ซึ่งมีผลยับยังการ
้
เจริ ญเติบโตของเชื ้อแบคทีเรี ยที่ก่อให้ เกิดโรคได้ อีกกลไกหนึ่ง คือ ทาให้ การตอบสนองต่อระบบ
ภูมิค้ มุ กันเพิ่มขึ ้น
4. การป้องกันมะเร็ง
ข้ อมูลทางระบาดวิทยาพบว่าอุบตั ิการณ์ ของมะเร็ งลาไส้ ใหญ่มีความสัมพันธ์ กับการกิน
อาหารไขมันสูง ซึง่ ไขมันในอาหารจะกระตุ้นให้ มีการหลัง่ กรดน ้าดีในลาไส้ ใหญ่มากขึ ้น ร่วมกับกรด
น ้าดีอีกส่วนหนึ่งที่เกิดจากแบคทีเรี ยเอง ซึ่งทาให้ มีส่วนส่งเสริ มให้ เกิดมะเร็ งขึ น้ ได้ นอกจากนี ้
เอนไซม์ของแบคทีเรี ยบางชนิดก็จะเปลี่ยนสารบางอย่างในลาไส้ ใหญ่ไปเป็ นสารก่อมะเร็ งได้ ดังนัน้
กลไกในการต้ านมะเร็ งของโพรไบโอติก ได้ แก่ กฏการทางานของสารก่อมะเร็ ง ควบคุมหรื อเหนี่ยว
รัง้ การเจริญของแบคทีเรี ยที่มีเอนไซม์ในการทาให้ เกิดสารก่อมะเร็ ง มีผลต่อการเคลื่อนไหวหรื อการ
บีบตัวของลาไส้ ทาให้ กาจัดสารก่อกลายพันธุ์ออกจากร่างกายได้ เร็วขึ ้น และกระตุ้นระบบภูมิค้ มุ กัน
ของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดเชื ้อในระบบทางเดินอาหาร
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โอลิโกแซคคาไรด์ คือ คาร์ โบไฮเดรตสายสันที
้ ่พบได้ ทวั่ ไปในธรรมชาติ นอกจากพบได้ ใน
พืชแล้ วยังพบได้ ในนมมนุษย์และนมหลังออกลูกของสัตว์หลายชนิด ซึ่งอยู่ในรูปน ้าตาลอิสระหรื อ
glycoconjugates
โอลิ โกแซคคาไรด์ ที่ มี นา้ หนักโมเลกุล ต่ าได้ รับ ความสนใจอย่างมากเพราะเป็ นแหล่ง
คาร์ บอนที่แบคทีเรี ยในลาไส้ นาไปใช้ ได้ ง่ายที่สดุ คาร์ โบไฮเดรตเหล่านี ้เมื่อรับประทานเข้ าไปแล้ ว จะ
ไม่ถกู ย่อยในลาไส้ เล็กและจะเคลื่อนไปยังบริ เวณลาไส้ เล็กส่วนปลายโดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง
เมื่อเคลื่อนไปถึงลาไส้ ใหญ่ก็จะเป็ นแหล่งอาหารให้ กบั แบคทีเรี ยที่มีประโยชน์ที่อาศัยอยู่ในบริ เวณ
นัน้ เมื่อแบคทีเรี ยเหล่านี ้หมักสารพรี ไบโอติก ทาให้ พีเอชลดลงและผลิตกรดไขมันที่มีสายสัน้
(short-chain fatty acid, SCFA) มีผลทาให้ จานวนจุลินทรี ย์ก่อโรคลดลงและเพิ่มจานวนของ
จุลินทรี ย์ที่มีประโยชน์ (Vernazza และคณะ, 2006) ส่งผลให้ ระบบทางเดินอาหารมีความสมดุล
กระตุ้นให้ ลาไส้ มีการบีบตัวและเคลื่อนตัวของอุจจาระ จึงเป็ นการช่วยป้องกันและลดอาการ
ท้ องผูก และยังเป็ นการลดระยะเวลาการสัมผัสและสะสมสารพิษและสารก่อมะเร็ งตามผนังลาไส้
จึงช่วยลดความเสี่ยงของการเป็ นมะเร็งลาไส้ ใหญ่
พรี ไบโอติกที่นิยมนามาใช้ กนั มาก คือ ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์
(fructo-oligosaccharides) อินนูลิน (inulin) กลูโคโอลิโกแซคคาไรด์ (gluco-oligosaccharides)
และแลคทูโลส (lactulose) ซึ่งพบได้ ในธรรมชาติและสามารถนามาประยุกต์ใช้ และเสริ มใน
ผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ เป็ นอาหารเพื่อสุขภาพสาหรับผู้บริ โภคที่ต้องการมีสขุ ภาพที่ดี พรี ไบโอติก
ถูกนามาเสริ มในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่ องดื่ม ซอสปรุ งรส เครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพ ธัญพืช
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ ขนมปั งกรอบ นมสาหรับทารกและอาหารสาหรับเด็กเล็ก ซุป เค้ ก ขนมหวาน
น ้าสลัด และผลิตภัณฑ์นม (Manning และ Gibson, 2004)
นอกจากนี ้พรี ไบโอติกสกัดที่มีขายในทางการค้ ามีคณ
ุ สมบัติละลายน ้าได้ ปราศจากกลิ่น
มีความหวานใกล้ เคียงกับน ้าตาล โดยทัว่ ไปมีความหวานร้ อยละ 30-60 ของน ้าตาลซูโครส และมี
ใยอาหารร้ อยละ 88 อีกทังยั
้ งคงตัวต่อกรด ความร้ อน การแช่เยือกแข็งและการทาละลาย จึง
สามารถนาไปผ่านกระบวนการแช่แข็ง นึ่ง ต้ ม ปิ ง้ อบ ย่าง ให้ ความร้ อนซ ้า หรื อทอดได้ (Rice,
2002)
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2.5.1. นา้ ตาลแอลกอฮอล์ (sugar alcohol)
จัดเป็ นคาร์ โบไฮเดรตที่มีขนาดโครงสร้ างหรื อดัชนีการสังเคราะห์โพลิเมอร์ (degree of
polymerization, DP) เพียง 1-2 ตัว ตัวอย่างสารในกลุ่มนี ้ เช่น maltitol, sorbitol (ภาพที่ 7),
isomalt และ xylitol เป็ นต้ น ในบางครัง้ จะเรี ยกว่า polyols สามารถเป็ นสารให้ ความหวานได้ โดย
มีความหวานประมาณ 3 ใน 4 หรื อครึ่งหนึง่ ของน ้าตาลทัว่ ไป และยังดูดซึมได้ ช้าในลาไส้ เล็กเมื่อ
เทียบกับน ้าตาล จึงทาให้ ระดับน ้าตาลในเลือดเพิ่มขึ ้นอย่างช้ าๆ ด้ วย (เฉลิมขวัญ และมัลลิกา,
2548)

ภาพที่ 7 โครงสร้ างโมเลกุลของ sorbitol
ที่มา: ก้ าวทันโลกวิทยาศาสตร์ (2553)
2.5.2 อินนูลิน (inulin)
inulin เป็ นสารพอลิแซคคาไรด์ที่สามารถละลายน ้าได้ และมีความคงตัวที่อณ
ุ หภูมิสงู โดย
ทาหน้ าที่เป็ นแหล่งคาร์ โบไฮเดรตให้ กบั พืช พบในพืชมากกว่า 36,000 ชนิด เช่น chicory root เห็ด
หัวหอม หัวกระเทียม กล้ วย เป็ นต้ น โครงสร้ างของ inulin ประกอบด้ วย ฟรุกโตส (fructose) 80%
และกลูโคส (glucose) 20% เชื่อมต่อกันด้ วยพันธะ β-(2-1) ที่มีความยาวตังแต่
้ 2-60 หน่วย
(ภาพที่ 8) โดยทัว่ ไป inulin มีขนาดโครงสร้ างหรื อค่าดัชนีการสังเคราะห์โพลิเมอร์ (degree of
polymerization, DP) ประมาณ 10 (ส่วนค่า DP ของ fructo-oligosaccharide โดยทัว่ ไปเท่ากับ
4) และตามโครงสร้ างจะมี oligofructose ประกอบอยูเ่ ป็ นโครงสร้ างกลุม่ ย่อย (สุพจน์, 2552)
inulin จะไม่ถกู ย่อยในลาไส้ เล็กแต่จะถูกหมักโดยแบคทีเรี ยในลาไส้ ใหญ่ ได้ เป็ นกรดไขมัน
สายสัน้ และกระตุ้นการเจริ ญ เติบโตเฉพาะแบคทีเรี ยที่มี ประโยชน์ เช่น bifidobacteria,
lactobacilli และ eubacteria โดยจะไม่ให้ ประโยชน์แก่แบคทีเรี ยก่อโรค bifidobacteria นันมี
้
ความสามารถในการต่อต้ านเชื ้อจุลินทรี ย์ก่อโรคในมนุษย์ได้ และสามารถลดอันตรายจากจุลินทรี ย์
ก่อโรคและโรคในลาไส้ ได้ ทงในการทดลองระดั
ั้
บห้ องปฏิบตั ิการและในระดับสัตว์ทดลอง
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ภาพที่ 8 โครงสร้ างโมเลกุลของ inulin
ที่มา: เฉลิมขวัญ และมัลลิกา (2548)
Henry and others (2005) ได้ ทาการทดลองเติม inulin ในขนมปั ง (bread) เพื่อศึกษา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ให้ พลังงานแก่ร่างกายโดยการเติม dietary soluble fiber จาก inulin และ
ข้ าวโอ๊ ดลงในผลิตภัณฑ์ขนมปั ง โดยทาการผลิตขนมปั ง 4 สูตร คือ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ขนมปั งที่มี
การเติม inulin ในประมาณร้ อยละ 2, 2.5, 3 และ 3.5 พบว่าจากการวิเคราะห์ลกั ษณะทาง
กายภาพและเคมีของตัวอย่างขนมปั ง คือโปรตีน ไขมัน น ้าตาล พบว่าไม่มีความแตกต่างกันของ
ปริมาณโปรตีน ไขมัน และน ้าตาลของขนมปั งที่มีการเติม inulin เมื่อเทียบกับตัวอย่างควบคุม และ
ผลของความชื ้นในอากาศ (humidity) มีคา่ ต่าเนื่องจากตัวอย่างมี การเก็บไว้ 7 วัน ก่อนที่จะมีการ
วิเ คราะห์ ผลการวิเ คราะห์ เ ชื อ้ จุลินทรี ย์ช นิด ต่างๆ เช่ น Salmonella, coagulase positive
staphylococci, Bacillus cereus และ Coliforms มีระดับต่ากว่าที่กาหนดที่มีความแตกต่างอย่าง
มีนยั สาคัญกับตัวอย่างมาตราฐาน การวิเคราะห์ทางด้ านประสาทสัมผัสของตัวอย่างขนมปั ง เมื่ อ
ทาการเปรี ยบเทียบตัวอย่างขนมปั งที่เติม ใยอาหาร และไม่มีการเติมใยอาหาร พบว่าลักษณะทาง
ประสาทสัม ผัส ที่ เ กิ ด ขึน้ ไม่มี ความแตกต่างอย่างมี นัยส าคัญ ซึ่ง ไม่พ บการเปลี่ ยนแปลงทาง
ประสาทสัมผัสในขนมปั ง และเมื่อทาการทดสอบการยอมรับของผู้บริ โภค ตัวอย่างของขนมปั งที่มี
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การเติม inulin ในปริ มาณร้ อยละ 2.5, 3.0 และ 3.5 มีความชอบปานกลางต่อลักษณะที่ปรากฎ
และตัวอย่างที่มี inulin ร้ อยละ 2 มีความชอบปานกลางต่อลักษณะสี และมีความชอบมากใน
ตัวอย่างอื่น และมีความชอบมากต่อลักษณะสี รสชาติ และกลิ่น ( flavour and aroma ) ของ
ตัวอย่างขนมปั งทัง้ 4 สูตร และผู้บริ โภคมีความพอใจและยอมรับผลิตภัณฑ์ถึงร้ อ ยละ 70 จากผล
การทดลอง สามารถใช้ inulin ปริ มาณร้ อยละ 2 ซึ่งสามารถให้ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ดีไ ม่
แตกต่างจากตัวอย่างควบคุม
Janaina and others (2006) ได้ ทาการศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการเติม inulin และ
yacon meal ในผลิตภัณฑ์เค้ กช็อกโกแลต โดยใช้ inulin ที่มีการขายในเชิงการค้ า (Raftilin GR)
บริ ษัท Oraftin และแป้งยาคอล (yacon meal) เตรี ยมโดยการนารากยาคอน มาล้ างหัน่ เป็ นชิ ้น
บางๆ ทาแห้ งในตู้อบร้ อน (oven) อุณหภูมิ 50 องศาเซียลเซียส เป็ นเวลา 3 วันแล้ วนามาบดร่อน
ผ่านตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร แล้ วนาแป้งยาคอนที่ได้ มาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ความชื ้น
โปรตีน ไขมัน เถ้ า จากผลการทดลองพบว่า องค์ประกอบส่วนใหญ่จ ะเป็ นคาร์ โบไฮเดรตที่ ให้
พลัง งาน มี ฟรุ ค โตส กลู โ คส ซู โ ครส และ fructo-oligosaccharide, I-kestose และ
fructofranosil-nistose ที่เป็ นองค์ประกอบใยอาหารและเป็ นพรี ไบโอติกด้ วย และสูตร ที่ เหมาะสม
ในการเติม inulin และแป้งยาคอลเพื่อทดแทนแป้งสาลีบางส่วน คือสูตรที่ใช้ แป้งยาคอลร้ อยละ 20
และไม่มีการเติม inulin พบว่าให้ คา่ hardness specific volume และ cohesiveness ไม่แตกต่าง
อย่างมีนยั สาคัญจากตัวอย่างควบคุม และสูตรที่ทดแทนด้ วยแป้งยาคอน (yacon) ร้ อยละ 40 และ
เติ ม ด้ วย
inulin
ร้ อยละ 6 ใช้ น า้ 126 มิ ล ลิ ลิ ต ร เป็ นสู ต รเค้ กช็ อ กโกแลตที่ มี
fructo-oligosaccharide สูงและจากที่มี inulin ที่มีบทบาทเป็ นใยอาหารที่ละลายนา้ ได้ ซึ่งมี
คุณสมบัตเิ ป็ นพรี ไบโอติกด้ วย
Annette and others (2006) ได้ ทาการศึกษาผลของอิ inulin ดัดแปรและชนิดของแป้งต่อ
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของเวเฟอร์ แครกเกอร์ (wafer crackers) โดยการนา Jerusalem
artichoke syrup (JAS) มาเจือจางด้ วยน ้า 15 กรัมต่อ 100 กรัม น ้าหนักแห้ ง แล้ วนามาแช่แข็งที่
-18 องศาเซลเซียส แล้ วนามา freeze-dried ที่ -50 องศาเซลเซียส 2.5 Ps และ ultrafiltered JAS
แล้ วนามาแช่แข็งที่ -18 องศาเซลเซียส แล้ วนามา freeze –dried สามารถนา ultrafiltered
freeze-dried syrup (UF-FD-JAS) มาประยุกต์ใช้ ในการผลิตได้ เมื่อนามาวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางเคมี พบปริ มาณน ้าตาลฟรุกโตส ซูโครส และกลูโคส ใน FD-JAS มากกว่าใน UF-FD-JAS
แต่พบปริ มาณ inulin ใน UF-FD-JAS เท่ากับ 81.8 กรัมต่อ 100 กรัม ส่วนใน FD-JAS เท่ากับ
67.6 กรัมต่อ 100 กรัม เมื่อพิจารณาถึงค่าสีจะพบว่า สีของเวเฟอร์ แครกเกอร์ (wafer crackers)
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ส่วนที่มี UF-FD-JAS จะให้ คา่ สีที่มีความสว่าง (lightness) มากขึ ้น และจะทาให้ ผลิตภัณฑ์มีความ
แข็ง (firmness) เพิ่มขึ ้น ขณะที่การทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งไรย์ และ wafer crackers ที่ใช้ spelt
wheat จะมีคา่ ความแข็ง (firmness) เพิ่มขึ ้น ซึ่งการใช้ FD-JAS จะให้ ผลที่ไม่ดีเท่าสูตรที่ใช้ UFFD-JAS
2.5.3 ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ (fructo-oligosaccharides, FOS)
ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ (FOS) เป็ นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (functional
food) (Arai, 2002) โดยประกอบด้ วยฟรุกโตส (fructose) เชื่อมต่อกันด้ วยพันธะ  (2-1) (ภาพที่
9) ที่มีความยาวตังแต่
้ 2-20 หน่วย จากการวิเคราะห์จะทาให้ ทราบว่า FOS ถูกจัดเป็ นประเภทของ
ใยอาหาร (dietary fiber) (Coussement, 1999) เนื่องจาก FOS จะไม่ถกู ย่อย ซึ่งเหมาะสาหรับผู้ที่
ป่ วยเป็ นโรคเบาหวาน โดยจะถูกเรี ยกว่า พรี ไบโอติก (Gibson และ Roberfroid, 1995)

ภาพที่ 9 โครงสร้ างโมเลกุลของ fructo-oligosaccharides
ที่มา: เฉลิมขวัญ และมัลลิกา (2548)
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จากการศึกษาพบว่าการบริโภค FOS ปริมาณอย่างน้ อยที่สดุ 4 กรัมต่อวัน จะช่วยส่งเสริ ม
การเจริ ญเติบโตของ bifidobacteria ในลาไส้ ของมนุษย์อย่างมีนยั สาคัญ แต่จะให้ ผลดียิ่งขึ ้นถ้ า
รับประทาน 8 กรัมต่อวัน (Manning และ Gibson, 2004)
Ishwarya และ Prabhasankar (2013) ได้ ทดลองเติม FOS ในบิสกิต พบว่าการเติม FOS
ในปริ มาณมาก ทาให้ เกิดการจับตัวที่ดีและเกิดความคงตัวของเมทริ กซ์ ซึ่งทาให้ บิสกิตมีอายุการ
เก็บรักษานานขึน้ ด้ วย และพบว่าบิสกิตที่เติม FOS สามารถลดการปลดปล่อยกลูโคสได้ ดีกว่า
บิสกิตที่ไม่ได้ เติม FOS แต่การเติม FOS ในปริ มาณที่มากเกินไปจะมีผลต่อลักษณะเนื ้อสัมผัสที่ไม่
ดี ดังนันควรเติ
้
มในปริมาณที่พอเหมาะ
2.5.4 รีซิสแทนต์ สตาร์ ช (resistant starch)
resistant starch (RS) หมายถึง สตาร์ ชที่ทนต่อการย่อยด้ วยเอนไซม์ หรื อ สตาร์ ชที่ให้
พลังงานต่า คือแป้งและผลิตภัณฑ์ของแป้งที่ไม่สามารถถูกย่อยด้ วยเอนไซม์และถูกดูดซึมในลาไส้
เล็กของมนุษย์ RS จึงมีคณ
ุ สมบัติเทียบเท่าใยอาหาร สามารถผ่านเข้ าไปถึงลาไส้ ใหญ่และถูก
ย่อ ยโดยจุลิ นทรี ย์ ใ นล าไส้ ใ หญ่ ได้ ผ ลิ ตภัณ ฑ์ เ ป็ นกรดไขมั น สายสัน้ ๆ ที่ เ อื อ้ ต่อ การเจริ ญ ของ
จุลินทรี ย์ที่มีประโยชน์ตอ่ ลาไส้ ช่วยสร้ างความแข็งแรงให้ กบั เซลล์ผนังลาไส้ ใหญ่ ผลจากการย่อยที่
เกิดขึ ้นอย่างช้ าๆ ทาให้ ร่างกายได้ รับปริ มาณพลังงานในระดับต่า กว่าปกติหรื อทาหน้ าที่คล้ ายกับ
ใยอาหาร ซึง่ หากบริโภคเป็ นประจาจะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคอายุรกรรมต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน
โรคอ้ วน โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง เป็ นต้ น RS จัดเป็ นอาหารที่มีประโยชน์ตอ่ สุขภาพประเภท
พรี ไบโอติก
สามารถแบ่งโดยใช้ เกณฑ์ความสามารถในการถูกย่อยสลายได้ 4 ประเภทคือ แป้งที่มี
ลักษณะทางกายภาพขัดขวางการทางานของเอนไซม์ (physically inaccessible starch; RS1)
โดยเม็ดแป้งอาจถูกห่อหุ้มอยู่ภายในร่างแหของโปรตีนหรื อถูกตรึงอยู่ภายในเซลล์ห้ มุ เมล็ดพืช ทา
ให้ เอนไซม์ไม่สามารถเข้ าไปทาปฏิกิริยาในเม็ดแป้งได้ มีลกั ษณะโครงสร้ างดังภาพที่ 10 แหล่งของ
แป้งได้ แก่ เมล็ดพืชที่ผา่ นการบดเพียงบางส่วน พืชตระกูลถัว่ (legumes) และผัก
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ภาพที่ 10 โครงสร้ างของแป้งที่ทนต่อการย่อยด้ วยเอนไซม์ชนิดที่ 1 (RS1)
ที่มา: Sajilata และคณะ (2006)
ประเภทถัดมาคือ เม็ดแป้งดิบที่ทนทานต่อการทางานของเอนไซม์ (raw starch granules;
RS2) ได้ แก่ เม็ดแป้งมันฝรั่งดิบ เม็ดแป้งกล้ วยดิบ แป้งที่มีอะไมโลสสูง หรื อ ungelatinized starch
เป็ นแป้งที่ยงั ไม่ผ่านกระบวนการทาให้ สุก และแป้งจากเมล็ดถั่ว โดยความคงทนต่อการย่อยด้ วย
เอนไซม์ขึ ้นอยู่กับลักษณะโครงสร้ างตามธรรมชาติของเม็ดแป้งที่ไม่มีรูหรื อช่องเปิ ดให้ เอนไซม์เข้ า
ไปในเม็ดแป้ง การเกิดเจลาติไนซ์ของแป้งจะช่วยให้ เอนไซม์สามารถเข้ าไปทาปฏิกิริยากับเม็ดแป้ง
ได้ มากขึ ้น เม็ดแป้งดิบมีลกั ษณะโครงสร้ างดังภาพที่ 11

ภาพที่ 11 โครงสร้ างของแป้งที่ทนต่อการย่อยด้ วยเอนไซม์ ชนิดที่ 2 (RS2)
ที่มา: Sajilata และคณะ (2006)
ประเภทที่ 3 คือ แป้งคืนตัว (retrograded starch; RS3) resistant starch โดยส่วนใหญ่
จะจัดอยู่ในประเภท retrograded starch ซึ่งได้ แก่ อาหารที่ผ่านการให้ ความร้ อนจนแป้งเกิ ดการ
เจลาติไนซ์แล้ วถูกทาให้ เย็นตัวลง ทาให้ ส่วนอะมิโลส (โพลิเมอร์ เชิงเส้ นของกลูโคส) ในน ้าแป้งที่
หลุดออกมาในขณะที่เม็ดแป้งพองตัว เกิดการจัดเรี ยงตัวใหม่ได้ เป็ นผลึกแป้งที่แข็งแรงและทนต่อ
การย่อยด้ วยเอนไซม์ (ภาพที่ 12) ดังนันแป
้ ้ งที่มีอตั ราส่วนของอะมิโลสสูงกว่า จะสามารถเกิดรี โทร
เกรเดชันได้ มากกว่าแป้งที่มีอะมิโลเพกทิน (โพลิเมอร์ เชิงกิ่งของกลูโคส) สูง แป้งที่มีปริ มาณ

22
อะมิโลสสูงก็สามารถผลิต RS ได้ ในระดับสูงเช่นเดียวกัน พืชส่วนใหญ่จะมีอะมิโลสอยู่ประมาณ
20-25% (เฉลิมขวัญ และมัลลิกา, 2548)

ภาพที่ 12 การต้ านทานต่อการย่อยด้ วยเอนไซม์ของ double helice บริเวณโครงสร้ างผลึก (C)
ของแป้งที่ทนต่อการย่อยสลายด้ วยเอนไซม์ชนิดที่ 3 (RS3)
ที่มา: Sajilata และคณะ, (2006)
ประเภทสุดท้ าย RS4 คือ แป้งที่มีโครงสร้ างเกิดจากการดัดแปรโดยใช้ สารเคมีในการเชื่อม
ข้ าม (cross-linked starch) ทาให้ โครงสร้ างแป้งเกิดพันธะแบบใหม่ แหล่งของแป้งได้ แก่
ไดสตาร์ ชฟอสเฟตเอสเทอร์ (distarch phosphate ester) ดังภาพที่ 13

ภาพที่ 13 ไดสตาร์ ชฟอสเฟตเอสเทอร์ (distarch phosphate ester ; RS4)
ที่มา: Sajilata และคณะ, (2006)
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สมบัตขิ องแป้ง resistant starch (RS) ที่สาคัญได้ แก่ อนุภาคมีขนาดเล็ก ไม่มีรสชาติ การ
อุ้มน ้า (water holding capacity)ต่าและสมบัติทางเคมีกายภาพ เช่น การพองตัวและความหนืด
สูง
ปั จจุบนั ในอุตสาหกรรมอาหารมีเทคนิคและใช้ สภาวะในการแปรรู ปที่หลากหลายทาให้
สามารถผลิตแป้งที่ทนต่อการย่อยด้ วยเอนไซม์ โดยวิธีดงั ต่อไปนี ้
1. การใช้ ความร้ อนชื ้น (heat-moisture treatment) ในการแปรรูปต้ องทาการการควบคุม
ความชื ้นของแป้งไม่เกินร้ อยละ 35 โดยน ้าหนัก แล้ วให้ ความร้ อนกับแป้งที่อณ
ุ หภูมิมากกว่า 100
องศาเซลเซียส สภาวะดังกล่าวจะส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างของผลึกในเม็ดแป้ง
สมบัติทางเคมี ทางกายภาพ และอุณหภูมิการเกิดเจลาทิไนซ์ของแป้งเพิ่มขึ ้น (Hormdok and
Noomhorm, 2007)
2. การใช้ เอนไซม์ในการย่อยแป้ง (enzymatic treatment) เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการในการ
เกิดรี โทรเกรเดชัน เช่น การใช้ เอนไซม์อลั ฟาแอไมเลส (α-amylase) ลดขนาดโมเลกุลของแป้ง ได้
ผลิ ต ภัณ ฑ์ คื อ มอลโทเด็ ก ทริ น ชนิ ด ที่ มี ร ะดับ การย่ อ ยต่ า การใช้ เ อนไซม์ ย่ อ ยพัน ธะโซ่ กิ่ ง
(debranching) เป็ นการเพิ่มศักยภาพในการเตรี ยมแป้งที่ ทนต่อการย่อยสลายด้ วยเอนไซม์จาก
แป้งที่มีแอไมโลสต่า
3. การใช้ ความร้ อนและเอนไซม์ (heat and enzyme treatment) ให้ ความร้ อนแก่
น ้าแป้งเพื่อทาให้ สุก และทาให้ น ้าแป้งเย็นตัวลง โมเลกุลของแป้งที่ละลายออกมาจะเกิดการ
จัดเรี ยงตัวใหม่ได้ ผลึกแป้งที่แข็งแรงมากขึ น้ และเอนไซม์ย่อยได้ น้อยลง หรื อทาการย่อยส่วนของ
โครงสร้ างที่ไม่เป็ นผลึกด้ วยเอนไซม์ วิธีการนี ้นิยมใช้ กบั แป้งที่มีปริมาณแอไมโลสสูง
4. การใช้ สารเคมีในการผลิตแป้งดัดแปร (chemical treatment) สารเคมีที่ใช้ เช่น โซเดียม
ไทรเมตาฟอสเฟต (sodium trimetaphosphate) ฟอสฟอรัสออกซี คลอไรด์ (phosphorus
oxychloride) เป็ นต้ น ทาให้ ในโครงสร้ างแป้งสร้ างพันธะใหม่ที่ต้านทานต่อการย่อยของเอนไซม์
(กล้ าณรงค์ และเกื ้อกูล, 2546)
ประโยชน์ของแป้งที่ทนต่อการย่อยด้ วยเอนไซม์ตอ่ สุขภาพ มีดงั ต่อไปนี ้
1. แป้งที่ทนต่อการย่อยด้ วยเอนไซม์ไม่ถูกย่อยสลายในลาไส้ เล็กแต่เกิดการหมักโดย
จุลินทรี ย์ในลาไส้ ใหญ่ และผลิตกรดไขมันสายสันๆ
้ ซึง่ เป็ นประโยชน์ตอ่ จุลินทรี ย์ที่เป็ นประโยชน์ตอ่
ร่างกายของมนุษย์ (probiotic microorganisms) เช่น Bifidobacterium เป็ นต้ น (Sajilata และ
คณะ, 2006)
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2. แป้งที่ทนต่อการย่อยด้ วยเอนไซม์มีผลต่อระดับนา้ ตาลในเลือด จากการวิจัยของ
Roben และคณะ (1994) พบว่าแป้งที่ทนต่อการย่อยด้ วยเอนไซม์จะเกิดการย่อยภายหลังการ
บริโภคแล้ ว 5-7 ชัว่ โมง ทาให้ ระดับน ้าตาลในเลือดและ insulin หลังบริโภคอาหารลดลง
สาหรับแป้งที่ผ่านการให้ ความร้ อนจะเกิดการย่อยทันทีหลัง บริ โภคทาให้ ระดับน ้าตาลในเลือดและ
insulin หลังบริโภคอาหารเพิ่มขึ ้น เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ Reader และคณะ (1997) ที่ศกึ ษาการ
ใช้ แป้งที่ทนต่อการย่อยสลายด้ วยเอนไซม์ชนิดที่ 3 (RS3) ผลิตโดยบริ ษัท CrystaLean® นามาใช้
เป็ นส่วนผสมในอาหาร พบว่าระดับนา้ ตาลกลูโคสในเลือ ดของผู้ทดสอบภายหลังการบริ โภค
อาหารมีค่าต่ากว่าการบริ โภคคาร์ โบไฮเดรตชนิดอื่นๆ เช่น แป้งชนิดอื่ น โอลิโกแซคคาไรด์
(oligosaccharides) และน ้าตาล เป็ นต้ น โดยแป้งที่ทนต่อการย่อยสลายด้ วยเอนไซม์ชนิดที่ 3
(RS3) อาจมีบทบาทควบคุมโรคเบาหวาน
3. บทบาทของแป้งที่ทนต่อการย่อยสลายด้ วยเอนไซม์ในการป้องกันการเกิดมะเร็ งลาไส้
ใหญ่ โดยกรดไขมันที่ เ กิ ดขึน้ จากการหมักของจุลินทรี ย์ในล าไส้ ใหญ่ จ ะช่วยเพิ่ม ปริ ม าณของ
ของเหลวและปรับค่าความเป็ นกรด-เบส (pH) ภายในลาไส้ ให้ ต่าลง เมื่อเกิดสภาวะกรดขึ ้นภายใน
บริ เ วณลาไส้ ใหญ่ จะเกิ ดการยับยัง้ เอนไซม์จ ากจุลิน ทรี ย์บางชนิดที่สามารถเปลี่ยนนา้ ดีให้ เกิ ด
เป็ นสารก่อมะเร็ งในลาไส้ ใหญ่ การที่จลุ ินทรี ย์ในลาไส้ ใหญ่สามารถย่อยสลายใยอาหารได้ จึงมี
การแบ่งตัวเพิ่มจานวนซึ่งช่วยเพิ่มปริ มาณอุจจาระ กระตุ้นให้ เกิดการขับถ่าย ป้องกันการเกิด
มะเร็งในลาไส้ ใหญ่ (มลศิริ , 2545) กรดไขมันบิวทิเรตยังช่วยปรับสภาวะตอนปลายของลาไส้ ใหญ่
ให้ สมบูรณ์ด้วย (Alexander, 1995; Ferguson และคณะ, 2000)
4. ยับยังการสะสมไขมั
้
น Higgins และคณะ (2004) ทาการศึกษาโดยใช้ ผ้ ทู ดสอบเพศ
ชายจานวน 12 คน ให้ บริ โภคอาหารที่มีการเติมเส้ นใยจากแป้งที่ทนต่อการย่อ ยด้ วยเอนไซม์เป็ น
ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหาร พบว่าแป้งที่ทนต่อการย่อยสลายด้ วยเอนไซม์ช่วยลดการสะสมของ
ไขมัน เนื่องจากภายหลังการบริโภคเกิดออกซิเดชันของลิพิด (lipid oxidation) เพิ่มขึ ้น
5. เกี่ยวข้ องกับการดูดซึมแร่ธาตุที่ลาไส้ จากงานวิจยั ของ Morais และคณะ (1996) ที่ได้
ทาการศึกษาเปรี ยบเทียบผลของแป้ง 2 ชนิดได้ แก่ แป้งที่มีส่วนผสมของแป้งที่ทนต่อการย่อยด้ วย
เอนไซม์ ร้ อยละ 16.4 และแป้งที่ไม่ได้ ผสมโดยตรวจสอบผลต่อการดูดซับของแคลเซียมฟอสฟอรัส
เหล็ก และสังกะสี พบว่าแป้งที่ทนต่อการย่อยด้ วยเอนไซม์มีผลต่อการดูดซึมแคลเซียมและเหล็ก
ของลาไส้
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6. หน้ าที่อื่นๆ ของแป้งที่ทนต่อการย่อยด้ วยเอนไซม์ ได้ แก่ ช่วยป้องกันหรื อลดสภาวะโรค
อ้ วน มีบทบาทในการลดคลอเรสเตอรอลในเส้ นเลือด ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไขมันอุดตันใน
เส้ นเลือด โรคหัวใจ และโรคเบาหวาน เป็ นต้ น
ในอุตสาหกรรมอาหารมีการประยุกต์ใช้ แป้งที่ทนต่อการย่อยด้ วยเอนไซม์เป็ นแหล่งของใย
อาหารสาหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความชื ้นหลายชนิด เนื่องจากมีอนุภาคขนาดเล็ก ไม่มีรสชาติ
และการอุ้ม น ้าไม่มาก เช่น ขนมปั ง มัฟฟิ นส์ (muffins) และอาหารเช้ าจากธัญพืช ปริ มาณการใช้
เป็ นส่วนผสมของอาหารขึน้ อยู่กับชนิดผลิตภัณฑ์ หน้ าที่ ของแป้งที่ทนต่อการย่อยสลายด้ วย
เอนไซม์ในผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ช่วยปรับปรุงลักษณะเนื ้อสัมผัสในผลิตภัณฑ์เค้ ก (cake) และ
บราวนี (brownie) นอกจากนี ้ยังเป็ นสารให้ ความกรอบในผลิตภัณฑ์วาฟเฟิ ล (waffle) ขนมปั งปิ ง้
และช่วยปรับปรุงการพองตัวในขนม (Sajilata และคณะ, 2006) ในการศึกษาวิจยั ของ Ranhotra
และคณะ (1996) พบว่าการใช้ แป้งที่ทนต่อการย่อยสลายด้ วยเอนไซม์ในอาหารไม่ทาให้ เนื ้อสัมผัส
ของอาหารมีลักษณะหยาบเหมือนกรวดทราย และไม่ทาให้ รสชาติของอาหารเปลี่ยนแปลง
ลักษณะเนื ้อสัมผัสของอาหารเหมือนกับการใช้ ใยอาหารจากแหล่งอื่นๆ นอกจากนี ้การใช้ resistant
starch เป็ นส่วนประกอบของอาหาร จะทาให้ ผลิตภัณฑ์มีปริ มาณ butyrate สูงขึ ้น จึงมีประโยชน์
มากกว่า โดย resistant starch ทางการค้ าที่มีจาหน่ายได้ แก่ กลุ่ม Hi-maize, Novelose และ
CrystalLean ซึง่ รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 resistant starch ทางการค้ าและการประยุกต์ใช้ ในผลิตภัณฑ์อาหาร

ที่มา: กุหลาบ (2553), Warning และคณะ (1998), Sajilata และคณะ (2006),
แป้งทางการค้ าที่มีการผลิตและจาหน่ายในปั จจุบนั ผลิตโดยบริ ษัท National Starch
and Chemical และ บริ ษัท Opta Food Ingredients ซึ่งการเลือกชนิดและปริ มาณการใช้
resistant starch ทางการค้ าควรเลือกใช้ ให้ เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการปรับปรุงคุณลักษณะ
ตามความต้ องการของผู้ใช้ สาหรับการใช้ resistant starch ในทางการอาหารหรื องานวิจยั ด้ าน
อาหารและโภชนาการ พบว่ามีรายงานวิจยั การผลิตพาสต้ าที่มีอตั ราการย่อยคาร์ โบไฮเดรตต่าและ
มีปริ มาณ resistant starch สูงโดยใช้ แป้งกล้ วยดิบทดแทนแป้งสาลี (Maribel และคณะ, 2009)
นอกจากนีแ้ ป้งกล้ วยดิบมีสมบัติ ของสตาร์ ชเชื่อมข้ าม (crosslinked starch) เมื่อนาไปใช้ ใน
ผลิตภัณฑ์คุกกี ้ และประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสพบว่า ผู้ทดสอบให้ คะแนนการยอมรับ
ทางด้ านความกรอบ กลิ่ น รสและความชอบโดยรวมไม่แตกต่างจากคุก กี ท้ ี่ ผ ลิต จากแป้ งสาลี
(น ้าฝน, 2549) โดยปั จจุบนั มีการประยุกต์ใช้ resistant starch ในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ เช่น การ
ใช้ แป้งกล้ วยในผลิตภัณฑ์คกุ กี ้ พาสต้ า และสปาเก็ตตี ้ ซึ่งการบริ โภคแป้ง resistant starch ชนิด
crosslinked เทียบกับการบริ โภคแป้งทัว่ ไป ผลการศึกษาพบว่าปริ มาณ resistant starch เพิ่มขึ ้น
และ %hydrolysis ลดลง ในขณะเดียวกันค่า glycemic index จะลดลงด้ วย
ค่าดัชนีน ้าตาล หรื อดัชนีไกลซิมิก (glycemic index; GI) คือ ดัชนีที่ใช้ ตรวจวัดคุณภาพ
ของอาหารประเภทคาร์ โบไฮเดรต ซึ่งหลังจากการรับประทานและเข้ าสู่ระบบการย่อยและการดูด
ซึม ของร่ างกายสามารถเพิ่ ม ระดับ น า้ ตาลในเลื อ ดได้ ม ากหรื อ น้ อย โดยเปรี ย บเที ย บกับ สาร
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มาตราฐาน คือน ้าตาลกลูโคส ซึ่งการรับประทานอาหารที่มีคา่ glycemic index สูงจะมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของน ้าตาลกลูโคสในกระแสเลื อดอย่างรวดเร็ วและสูงมาก ในขณะที่ การรับประทาน
อาหารที่มีค่า glycemic index ต่า จะมีน ้าตาลเข้ าสู่กระแสเลือดอย่างช้ าๆ และสม่าเสมอ ทาให้
ร่างกายสามารถควบคุมประมาณน ้าตาลในเลือดให้ อยู่ในระดับปกติได้ ง่าย ประเภทของอาหารที่มี
ค่า glycemic index สูงได้ แก่ ขนมปั งขาว ข้ าวเมล็ดสัน้ มันฝรั่ง ลูกเกด ผลไม้ อบแห้ ง กล้ วยสุก
แครอท ผลไม้ ที่มีรสหวาน ส่วนอาหารที่มีค่า glycemic index ปานกลางได้ แก่ อาหารประเภท
เส้ น ถัว่ คัว่ ถัว่ ฝั กเขียว ไอศกรี ม มันเทศ น ้าส้ มคัน้ บลูเบอรี่ ข้ าวโพดหวาน ข้ าวโพดคัว่ ซุปถัว่ และ
ข้ าวกล้ อง และอาหารที่มีคา่ glycemic index ต่า ได้ แก่ ถัว่ ชนิดต่างๆ ผักและอาหารที่มีใยอาหาร
สูง กล้ วยดิบ มะเขือเทศ แอปเปิ ล้ ธัญพืชที่มีน ้าตาลต่า และโยเกิร์ตไขมันต่า
เมื่อมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประมาณ resistant starch กับ glycemic index
พบว่ามีความผกผันกัน หมายความว่า resistant starch สามารถช่วยลดการตอบสนองต่อระดับ
น ้าตาลและระดับฮอร์ โมนอินซิลินในกระแสเลือดได้ ดังนันอาหารที
้
มีคา่ glycemic index ต่าจะมี
ปริ มาณ resistant starch สูงนัน่ เอง ซึ่งการจัดแบ่งประเภทและแหล่งของอาหารทีมีคา่ glycemic
index ต่างๆ แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ประเภทและแหล่งอาหารที่มีคา่ ดัชนีน ้าตาล (glycemic index) ต่างๆ

ที่มา: วิภา (2549)
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การบริ โภคอาหาร glycemic index ต่าจะเกิดผลดีต่อสุขภาพหลายประการ เช่น ทาให้
ระดับอินซูลินโดยรวมต่าลง ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างค่า glycemic index กับ insulinemic index
values แสดงดังภาพที่ 14
นอกจากนี ้การบริ โภคอาหารประเภทนี ้จะทาให้ ร้ ูสึกอิ่มนานกว่า ยืดเวลาของความอยาก
อาหาร ซึ่งการลดระดับอินซูลินจะส่งผลต่อการลดระดับไขมัน สามารถควบคุมระดับนา้ ตาลใน
เลื อ ด ควบคุม ระดับ คอเลสเตอรอล ลดความเสี่ ย งต่ อ การเป็ นโรคหัว ใจและโรคเบาหวาน
(วิภา, 2549) ซึง่ คุณประโยชน์ดงั กล่าวมีความสอดคล้ องกับคุณประโยชน์ของการบริ โภคอาหารที่มี
ปริมาณ resistant starch สูงเช่นเดียวกัน

ภาพที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า glycemic index (GI) และ insulinemic index values (II)
ของผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืช 20 ชนิด
ที่มา: Klaus และคณะ (2003)
resistant starch จัดเป็ นแป้งที่มีบทบาทต่อสุขภาพ เหมาะสาหรับผู้บริ โภคที่ใส่ใจต่อ
สุขภาพ ผู้ที่มีปัญหาในระบบขับถ่าย และผู้ที่ต้องการควบคุมน ้าหนักตัวให้ เหมาะสม และที่สาคัญ
เป็ นทางเลื อ กใหม่ ผ้ ูป ระกอบการผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารหรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหารที่ จ ะเลื อ กใช้
resistant starch เป็ นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์สาหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ซึ่งจะช่วยให้ ผ้ ปู ่ วย
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สามารถรักษาระดับน ้าตาลในเลือดได้ คงที่ และช่วยให้ เกิดสุนทรี ยภาพในการรับประทานอาหาร
เช่นเดียวกับผู้บริโภคทัว่ ไป
Jangchaimonta (2006) ได้ พัฒนาสูตรแป้งสาลีผสม resistant starch สาหรับทา
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ทงหมด
ั้
3 สูตร โดยการแทนที่บางส่วนของแป้งสาลี 3 ชนิด คือ แป้งเค้ ก แป้ง
ขนมปั ง และแป้งเอนกประสงค์ด้วย Hi-maize® ซึ่งเป็ น resistant starch ทางการค้ า จากนันน
้ า
แป้งเค้ กผสมไปทดลองทาเค้ กเนยสดและสปั นจ์เค้ ก แป้งขนมปั งผสมนาไปทดลองทาขนมปั งและ
ขนมปั งขาไก่ และแป้งเอนกประสงค์ผสมนาไปทดลองทาคุกกี ้เนยและวัฟเฟิ ล พบว่าการแทนที่แป้ง
สาลีชนิดต่างๆ ด้ วย Hi-maize® ส่งผลเสียต่อสมบัติทาง rheology และ baking quality โดยพบว่า
batter และ dough มีโครงสร้ างที่ออ่ นและเหนียวน้ อยลงกว่าการใช้ แป้งสาลีปกติ และผลิตภัณฑ์ที่
อบจากแป้งผสมยังมีปริ มาตรต่า ความยืดหยุ่นลดลง เนื ้อสัมผัสแน่นขึ ้น และมีกลิ่นแป้ง อย่างไรก็
ตาม จากผลการประเมินทางประสาทสัม ผัสของผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ ดงั กล่าว พบว่า Hi-maize®
สามารถแทนที่แป้งสาลีชนิดต่างๆ ได้ 20, 40 และ 50% สาหรับแป้งขนมปั ง แป้งเค้ ก และแป้ง
อเนกประสงค์ ตามลาดับ ผลการวิเคราะห์ทางเคมีพบว่าแป้งผสมที่พฒ
ั นาขึ ้นมีปริ มาณใยอาหาร
สูงกว่าแป้งสาลีปกติหลายเท่า (5-10 เท่า) นอกจากนีก้ ารนาแป้งผสมเหล่านีไ้ ปใช้ ในผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่ จะให้ ปริมาณใยอาหารในช่วง 13-30% Thai RDI ต่อหน่วยบริโภค
วราภรณ์ (2551) ได้ ศกึ ษาการเกิด resistant starch ของกล้ วยน ้าว้ าและเผือกโดยการใช้
กระบวนความร้ อน พบว่ามี resistant starch สูง จึงทดลองใช้ แป้งกล้ วยนา้ ว้ าและแป้งเผือก
ทดแทนแป้งสาลีให้ คกุ กี ้มี resistant starch สูง พบว่าคุกกี ้ที่ได้ มีความแข็งใกล้ เคียงกับสูตรควบคุม
แต่มีปริมาณโปรตีน ไขมัน และค่าการขยายตัวต่ากว่าคุกกี ้สูตรควบคุม อย่างไรก็ตาม ผู้บริ โภคให้
การยอมรับผลิตภัณฑ์คกุ กี ้ผสมแป้งกล้ วยน ้าว้ าร้ อยละ 40 โดยมีคะแนนความชอบโดยรวมสูงที่สดุ
Sermsai (2007) ได้ พฒ
ั นาสูตรผลิตภัณฑ์บะหมี่สดและบะหมี่ กึ่งสาเร็ จรูปเสริ ม resistant
starch (Hi-maize®) เพื่อเพิ่มปริมาณใยอาหารและเพิ่มคุณค่าให้ กบั ผลิตภัณฑ์บะหมี่สดและบะหมี่
กึ่งสาเร็ จรูป พบว่าการทดแทนแป้งสาลีด้วย resistant starch ในปริ มาณมากส่งผลเสียต่อโดของ
บะหมี่และคุณภาพของผลิตภัณฑ์บะหมี่ทงสอง
ั ้ จึงได้ แก้ ปัญหานี ้โดยทาการเติมกลูเตนและน ้าเพิ่ม
เข้ าไป เมื่อทาการตรวจสอบด้ านกายภาพของโดและเส้ นบะหมี่ทงั ้ สองรวมถึงการประเมินทาง
ประสาทสัมผัสแล้ ว พบว่าบะหมี่สดและบะหมี่กึ่งสาเร็ จรูปสามารถเสริ ม resistant starch ได้ มาก
ถึง 30% ผลการวิเคราะห์ทางเคมี พบว่าปริ มาณ resistant starch ในผลิตภัณฑ์บะหมี่ทงสองชนิ
ั้
ด
มีปริ มาณสูงขึ ้น ซึ่งเมื่อนามาคานวณเป็ นค่าใยอาหาร พบว่ามีปริ มาณใยอาหารเท่ากับ 16.8 และ
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16.7 กรัม/100 กรัม ในบะหมี่สดและบะหมี่กึ่งสาเร็ จรูป ตามลาดับ ซึ่งมากกว่าบะหมี่ที่ไม่ได้ เสริ ม
resistant starch ถึง 9 เท่า หรื อเท่ากับมีปริ มาณ 8 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริ โภค ซึ่งเทียบเท่ากับ 33%
Thai RDI
Faisant และคณะ (1995) ได้ ทาการศึกษาเกี่ยวกับสมบัติการเป็ น resistant starch ของ
สตาร์ ช จากกล้ วยดิบ โดยนาไปผสมกับผลิตภัณฑ์ อาหารเช้ าที่ มีการทาให้ สุก แล้ วให้ ผ้ ูบริ โภค
ทดสอบจานวน 30 คน มีการเก็บตัวอย่างอาหารหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ 8-5 ชัว่ โมง โดยมี
วิธีการเก็บตัวอย่างอาหารที่ผ่านการย่อยบริ เวณปลายลาไส้ เล็กด้ วยวิธีการพิเศษ จากนันจึ
้ งนามา
ส่องด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเลคตรอนเปรี ยบเทียบกับลักษณะเม็ดสตาร์ ชจากกล้ วยที่ยังไม่มีการ
บริ โภค พบว่าหลังจากเวลาผ่านไป 6 ชัว่ โมง ยังสามารถพบสตาร์ ชกล้ วยมีปริ มาณถึงร้ อยละ 80
ของสตาร์ ชทังหมด
้
และเม็ดสตาร์ ชจากกล้ วยดิบที่ผ่านการบริ โภคแล้ วนัน้ จะมีลักษณะพื ้นผิวที่
ขรุขระ ไม่เรี ยบ มีรูพรุน และเป็ นรู ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากการทางานของเอนไซม์อะไมโลสในระบบ
ทางเดินอาหารของมนุษย์ โดยสตาร์ ชกล้ วยก่อนที่จะนาไปบริ โภคจะมีลกั ษณะเป็ นเม็ดสตาร์ ชที่มี
ผิวเรี ยบ และไม่มีรูพรุน สตาร์ ชจากกล้ วยดิบมีสมบัติเป็ น resistant starch จากการค้ นพบนี ้จึงอาจ
เป็ นแนวทางในการพัฒ นานาสตาร์ ชจากกล้ วยดิบไปใช้ เป็ นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่ อสุขภาพ และ
ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ได้ มากขึ ้น
สุกัญญา (2553) ได้ พฒ
ั นาเส้ นก๋วยเตี๋ยวที่มีการเติมแป้งสตาร์ ชดัดแปร 5 ชนิด คือ แป้ง
กล้ วย แป้งเผือก แป้งหัวพุทธรักษา สตาร์ ชดัด แปรทางการค้ า Hi-maize®260 และ T-fibre® เมื่อ
วิเคราะห์เส้ นก๋วยเตี๋ยวดังกล่าวพบว่าค่าสีของผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเปลี่ยนไปตามลักษณะสีของ
แป้งสตาร์ ชดัดแปรที่เติมลงไป โดย Hi-maize®260 ให้ สีขาวมากที่สุด ผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวสูตรที่มี
การเติมแป้งสตาร์ ชดัดแปรทัง้ 5 ชนิดลงไป มีปริ มาณใยอาหารและปริ มาณ resistant starch สูง
กว่าก๋วยเตี๋ยวสูตรควบคุม และพบว่าก๋ วยเตี๋ยวที่ เติม สตาร์ ช ดัดแปร Hi-maize®260 มี ปริ ม าณ
resistant starch สูง ที่ สุด และแป้ งจากธรรมชาติ ได้ แก่ แป้ งกล้ ว ยและแป้ งหัวพุทธรั ก ษามี
ศักยภาพในการใช้ เป็ นแหล่งของ resistant starch ซึ่งจากงานวิจยั นี ้พบว่ามีปริ มาณ resistant
starch สูงกว่าสตาร์ ชดัดแปร T-fibre® การเติมแป้งชนิดต่างๆ ลงไปในก๋วยเตี๋ยวเส้ นเล็กแห้ ง ทาให้
ผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวที่ได้ มีคา่ GI ลดลงเมื่อเทียบกับตัวอย่างควบคุม แต่อย่างไรก็ตามก๋วยเตี๋ยวทุก
สูตรที่ได้ รับการเติมแป้ง/สตาร์ ชดัดแปร ยังจัดเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคา่ GI สูง นัน่ คือมีค่าอยู่
ในช่วง 82.27-104.50
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2.5.5. พอลิแซคคาไรด์ ท่ ไี ม่ ใช่ สตาร์ ช (non-starch polysaccharides)
เป็ นสารที่ได้ จากพืช เช่น pectin, hemicellulose, guar cellulose, และ xylan (เฉลิมขวัญ
และมัลลิกา, 2548)
2.5.6. mucin glycoproteins
ถูกสร้ างโดย goblet cells ที่อยูใ่ นเยื่อบุผิวลาไส้ และเป็ นสารตังต้
้ นหลักสาหรับการหมักใน
ลาไส้ (เฉลิมขวัญ และมัลลิกา, 2548)
2.5.7. related mucopolysaccharides
เช่น chondroitin sulphate, heparin, pancreatic และ bacterial secretions ซึง่ สาร
เหล่านี ้เป็ นสารที่มีไว้ สาหรับจุลินทรี ย์ในลาไส้ (เฉลิมขวัญ และมัลลิกา, 2548)
2.5.8. โปรตีนและเปปไทด์ (proteins and peptides)
สารเหล่านี ้สร้ างขึ ้นในอาหาร สร้ างโดยการหลัง่ ของตับอ่อนหรื อ สร้ างโดยแบคทีเรี ย แต่จะ
มีปริมาณน้ อยกว่าพวกคาร์ โบไฮเดรต (เฉลิมขวัญ และมัลลิกา, 2548)
2.6 ข้ าวแผ่ นกรอบ (rice crackers)
ในประเทศญี่ ปนขนมขบเคี
ุ่
้ยวที่ทาจากข้ าวเหนียวและข้ าวเจ้ าเป็ นขนมขบเคี ้ยวที่สาคัญ
โดยมีการจาแนกชนิดของขนมอบกรอบตามวัตถุดิบและขนาดของขนม (ภาพที่ 15) โดยขนมที่ทา
จากข้ าวเจ้ า คือ เซนเบ้ และยูรูชิ ส่วนขนมที่ทาจากข้ าวเหนียว คือ อาราเร่ ซึ่งจะมีลกั ษณะเฉพาะ
คือ สามารถละลายได้ ง่ายในปาก แต่ข้าวแผ่นกรอบที่ทาจากข้ าวเจ้ า จะมีลักษณะเนือ้ สัมผัสที่
หยาบและแข็ง ซึง่ เกิดจากคุณสมบัตคิ วามพองตัวที่แตกต่างกันของแป้ง
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ภาพที่ 15 การจาแนกประเภทของไรซ์แครกเกอร์ โดยใช้ วตั ถุดบิ ที่ใช้ ในการผลิต
ที่มา: Luh (1991)
2.6.1 วัตถุดบิ ที่ใช้ ในการผลิตข้ าวแผ่ นกรอบ
ข้ าวเป็ นวัตถุดบิ หลักที่มีความสาคัญต่อคุณภาพของข้ าวแผ่นกรอบจึงควรที่ จะเลือกใช้ ข้าว
เหนียว หรื อข้ าวเจ้ าที่มีคุณภาพข้ าวสม่าเสมอ ทัง้ อัตราการดูดซึ มนา้ สิ่งแปลกปลอม กลิ่นและ
รสชาติ หากมีการใช้ แป้งชนิดอื่นมาทดแทนควรพิจารณาเลือกใช้ แป้งที่มีอตั ราการพองตัวที่ดี
สาหรับวัตถุดิบอื่น ๆ ที่ใช้ ในการแต่งกลิ่นและรสชาติ คือ ซอสถั่วเหลือง นอกจากนี ้ ยังมี
การใช้ ส าหร่ าย งา พริ กไทยป่ น นา้ ตาล และเครื่ องเทศอื่นๆ มาใช้ ด้วย ส าหรับนา้ มันที่ใช้ ทอด
ข้ าวแผ่นกรอบต้ องใช้ น ้ามันที่มีคณ
ุ ภาพดี มีความบริ สทุ ธิ์และมีความคงตัวสูง
2.6.2 การพองตัวของข้ าวแผ่ นกรอบ
กลไกการพองตัวของข้ าวแผ่นที่อบแห้ งแล้ วมีความสาคัญต่อคุณภาพของข้ าวแผ่นกรอบ
การพองตัวจะเกิดขึ ้นในขันตอนการอบ
้
ลักษณะการพองตัวขึ ้นอยูก่ บั ปริ มาณความชื ้นของข้ าวแผ่น
และอุณหภูมิของตู้อบ เมื่อได้ รับความร้ อนข้ าวแผ่นที่มีลกั ษณะแข็งคล้ ายแก้ ว จะนิ่มขึ ้นทีละน้ อย
จนมีลกั ษณะคล้ ายยาง ขยายขนาดใหญ่ขึ ้น การขยายขนาดเป็ นผลจากความดันที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและปริ มาณไอน ้าที่อุณหภูมิสูง การที่ข้าวแผ่นก่อนอบมีลกั ษณะแข็งทาให้
ความชื ้นจะถูกปิ ดกันอยู
้ ่ด้านใน ผิวของเนื ้อข้ าวแผ่นเสมือนเป็ นเปลือกหุ้มอยู่ จึงเกิดแรงดันไอน ้า
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ทาให้ เกิดการขยายตัวอย่างแรงและต่อเนื่องจนกระทัง่ ความดันไอและการขยายขนาดสมดุล ดัง
ภาพที่ 16

ก๊ าซในข้ าวแผ่น
ความร้ อน

ความชื ้นในข้ าวแผ่น
ความร้ อน
ไอน ้า

ข้ าวแผ่นลักษณะแข็งคล้ ายแก้ ว
ความร้ อน
ลักษณะนิ่มคล้ ายยาง

ขยายปริมาตร
ขยายตัวเพิ่มขึ ้น
ความดันขยายตัว
ปริมาตรขยายตัว
ทาแห้ ง
แข็งตัว
ผลิตภัณฑ์
ภาพที่ 16 แผนภาพการเปลี่ยนแปลงระหว่างการอบในการผลิตข้ าวแผ่นกรอบ
ที่มา: Lu และคณะ (1997)

2.6.3 อายุการเก็บรักษา
อายุการเก็บรักษา หมายถึง ช่วงระยะเวลาของการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไว้ ตงแต่
ั ้ เริ่ มผลิต
เป็ นผลิตภัณฑ์ จนกระทัง่ ผลิตภัณฑ์นนอยู
ั ้ ่ในสภาพที่ผ้ บู ริ โภคไม่พึงปรารถนาทาให้ ผ้ บู ริ โภคไม่
ยอมรับในผลิตภัณฑ์ (Singh, 1994) การประเมินอายุการเก็บรักษาจาเป็ นสาหรับผลิตภัณฑ์ใหม่
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เนื่องจากทาให้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ มีคณ
ุ ภาพตรงตามที่กาหนดไว้ บนฉลาก และสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั
ผู้บริ โภคว่าผลิตภัณฑ์นัน้ ปลอดภัย ดังนันจึ
้ งควรศึกษาถึงระยะเวลาที่เก็บผลิตภัณฑ์ และสภาวะ
แวดล้ อมในการเก็บผลิตภัณฑ์ (Baker และคณะ, 1988)
ปั จจัยที่สง่ ผลต่ออายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์มีหลายปั จจัย ได้ แก่ ชนิดของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์บางอย่างมีความไวในการทาปฏิกิริยากับแสง ออกซิเจน อาจเสื่อมเสียได้ ง่าย ปั จจัยจาก
ภาชนะบรรจุ สามารถป้องกันการซึมผ่านของก๊ าซ ความชื ้น และแสง ได้ มากน้ อยแค่ไหน เพื่อให้ ทา
ปฏิกิริยากับผลิตภัณฑ์ภายในภาชนะบรรจุได้ ช้าลง และปั จจัยที่สาคัญได้ แก่ สภาวะแวดล้ อมที่ใช้
ในการเก็บรักษา เช่น อุณหภูมิ ความชื ้น ปริมาณออกซิเจน และแสง เนื่องจากปั จจัยดังกล่าวส่งผล
ต่อการทางานของปฏิกิริยาต่างๆ ซึ่งทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพ เคมี และ
จุลินทรี ย์ โดยปฏิกิริยาที่เกิดขึ ้นนี ้นาไปสูก่ ารเสื่อมเสียของอาหาร
ปั จจัยคุณภาพที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการเก็บรักษามีดงั นี ้
1. ความชื ้นและปริมาณน ้าอิสระ
การเสื่อมเสียคุณภาพทางด้ านเนื ้อสัมผัสของขนมขบเคี ้ยว โครงสร้ างและการ
เปลี่ ยนแปลงคุณภาพทางด้ านเนือ้ สัมผัสของอาหารไว้ คือ องค์ประกอบของอาหารเป็ นสาร
ประเภทไบโอพอลิ เ มอร์ ซึ่ ง มี คุณ สมบัติ ที่ ส าคัญ คื อ เป็ นสารที่ มี โ ครงสร้ างที่ เ ป็ นระเบี ย บ
(crystalline structure) และโครงสร้ างไม่มีระเบียบ (amorphous structure) โครงสร้ างทัง้ 2 นี ้
สามารถเปลี่ยนกลับไปมาได้ ตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและระดับความชื ้น เมื่ออุณหภูมิ
ของอาหารอยู่ต่ากว่าอุณหภูมิกลาสทรานซิชนั (Tg) อาหารจะเปราะและแตกง่าย Tg เป็ น
อุณหภูมิที่เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณ สมบัติทางกลของวัสดุซึ่งเป็ นของแข็งซึ่งมีความหนืดสูงมาก
คล้ ายแก้ ว (glass) หรื อมีคา่ มอดุลสั สูง ไปเป็ นวัสดุที่มีความแข็งลดลงและยืดหยุ่นมากขึ ้น เมื่อเพิ่ม
อุณหภูมิของวัสดุให้ สงู กว่า Tg วัสดุจะยังเป็ นของแข็งที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ ง่ายขึ ้น แต่
ไม่สามารถไหลได้ เหมือนของเหลว มีลกั ษณะเหนียวคล้ ายหนังหรื อเป็ นยาง (rubbery) และเมื่อ
เพิ่มอุณหภูมิของวัสดุจนกระทัง่ สูงกว่าอุณหภูมิหลอมเหลว (Tm) วัสดุจะมีคณ
ุ สมบัติใกล้ เคียงกับ
ของเหลว (liquid like) เนื่องจากโครงสร้ างมีความแข็งแรงลดลง ดังนัน้ หากปล่อยให้ อาหารมี
ความชื ้นเพิ่มขึ ้นในระหว่างการเก็บรักษาจะทาให้ อาหารมีเนื ้อสัมผัสเปลี่ยนไป ดังนันปั
้ จจัยสาคัญ
ที่สง่ ผลต่อลักษณะเนื ้อสัมผัสของขนมขบเคี ้ยว คือ ความชื ้น และค่า water activity (aw) โดยค่า aw
มีอิทธิพลอย่างมากต่อคุณลักษณะด้ านเนื ้อสัมผัสของอาหาร ความสัมพันธ์ ระหว่างค่า aw หรื อ
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ปริ มาณความชื ้น และคุณสมบัตทิ างกล หรื อลักษณะเนื ้อสัมผัสของวัสดุอาหารมีความซับซ้ อนมาก
นอกจากน ้าจะมีคณ
ุ สมบัติในการเป็ น plasticizer แล้ ว Chang และคณะ (2000) ยังกล่าวว่ามี
เหตุผลที่เป็ นไปได้ ว่าน ้าสามารถทาหน้ าที่ได้ ทงั ้ plasticizer หรื อ nonplasticizer ก็ได้ ในระบบ
พอลิเมอร์ ของอาหารที่มีความชื ้นต่า Moreira และคณะ (1999) กล่าวว่า ปริ มาณความชื ้น
(moisture content) มี ผ ลต่อ เนื อ้ สัม ผัสของผลิต ภัณ ฑ์ ข นมขบเคีย้ วโดยทาให้ โ ครงสร้ าง
starch/protein matrix เกิดพลาสติกไซซิ่ง (plasticizing) และนิ่ม ทาให้ แรงกลของผลิตภัณฑ์
เปลี่ยนไป ความกรอบลดลง ธัญพืชแห้ งจะมีความกรอบเมื่ออยู่ในสภาวะกระจก (glassy state)
แต่การเกิดพลาสติกไซเซชัน (plasticization) จากปริ มาณน ้าหรื ออุณหภูมิที่เพิ่มขึ ้น จะทาให้ วสั ดุ
เปลี่ยนไปอยูใ่ นคล้ ายยาง (rubbery state) ซึง่ เป็ นผลให้ ผลิตภัณฑ์มีลกั ษณะชื ้น ไม่กรอบ (soggy)
Kate และ Labuza (1981) ได้ ทาการศึกษาความกรอบของขนมขบเคี ้ยวโดยทัว่ ไปที่ทา จากแป้ง
โดยทดสอบด้ วยวิธีทางประสาทสัมผัส และการใช้ เครื่ องมือ พบว่าความกรอบจะลดลงเมื่อค่า aw
เพิ่มขึ ้น และผลิตภัณฑ์สว่ นใหญ่จะไม่เป็ นที่ยอมรับเมื่อมีคา่ aw 0.35 - 0.5
2. กลิ่นและรสชาติ
ในระหว่างการเก็บรักษาอาหาร ก๊ าซออกซิเจนในอากาศจะทาให้
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับไขมันในอาหาร เกิดสารพวกไฮโดรเพอร์ ออกไซด์ แอลดีไฮด์ คีโตน
และกรดอินทรี ย์ทาให้ เกิดกลิ่นหืนขึ ้น ซึง่ นิธิยา (2545) กล่าวว่าการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ดังกล่าวยังขึ ้นอยู่กบั อุณหภูมิและค่า aw อีกด้ วย ดังนันก๊
้ าซออกซิเจนและปริมาณความชื ้นใน
อาหารจึงเป็ นปั จจัยที่ทาให้ อาหารเกิดการเหม็นหืนได้ เร็ วขึ ้น
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึน้ ระหว่างการเก็ บรั กษาโดยอาศัยหลักการทาง
จลนพลศาสตร์ พบว่า การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึน้ สามารถแสดงความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับเวลาในการเก็บรักษา ซึ่งมักเป็ นการเปลี่ยนแปลงในรูปสมการอันดับ 0
สมการอันดับ 1 และอันดับ 2 ดังสมการที่ 1 ถึง 3
เมื่อ n = 0; CA- CA0 = -kt

(1)

เมื่อ n = 1; ln(CA/CA0) = -kt

(2)

เมื่อ n = 2; 1/CA- 1/CA0 = -kt

(3)
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CA คือ ปริมาณสารที่เกิดขึ ้นที่เวลาใดๆ ในระหว่างการเก็บรักษา
CA0 คือ ปริมาณสารที่มี ณ จุดเริ่มต้ น
k คือ ค่าคงที่อตั รา (kinetic rate constant)
t คือ ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลง (วัน)
โดยสามารถทานายอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
เนื่องจากอุณหภูมิโดยใช้ สมการอาร์ เรเนียส (Arrhenius) ดังสมการที่ 4 และ 5
k = k0exp(-Ea/RT)

(4)

t = (C0-Cfinal)/k0exp(-Ea/RT)

(5)

k คือ ค่าคงที่อตั รา (หน่วยต่อวัน)
k0 คือ ค่าคงที่สมการอาร์ เรเนียส (หน่วยต่อวัน)
Ea คือ พลังงานกระตุ้น (kJ/mol)
R คือ ค่าคงที่ของแก็ส (gas constant) ซึง่ มีคา่ เท่ากับ 8.314 J/mol.K
T คือ อุณหภูมิสมั บูรณ์ (K)
C0 คือ ปริมาณสารที่มี ณ จุดเริ่มต้ น
Cfinal คือ ปริมาณสารสุดท้ ายที่ทาให้ ตวั อย่างไม่เป็ นที่ยอมรับ
t คือ ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลง (วัน)

บทที่ 3
วัตถุดบิ อุปกรณ์ และวิธีการ
3.1 วัตถุดบิ
1. ปลายข้ าวหอมมะลิ (บริ ษัท นาเชา (ประเทศไทย) จากัด)
2. resistant starch (RS) (National Starch, Hi-MaizeTM 260 Starch, USA) จัดเป็ น
ประเภทที่ 2 (RS2) (ราคา 140 บาท/กิโลกรัม)
3. inulin (Beneo-Orafti, Orafti® GR, Belgium) (จัดจาหน่ายโดย บริษัท DPO
(Thailand) Ltd.) (ราคา 195 บาท/กิโลกรัม)
4. fructo-oligosaccharide (FOS) (Beneo-Orafti,Orafti® P95, Belgium) (จัดจาหน่าย
โดย บริ ษัท DPO (Thailand) Ltd.) (ราคา 270 บาท/กิโลกรัม)
3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์
3.2.1 เครื่องมือ
- เครื่ องบดข้ าว เครื่ องนึง่ แป้ง เครื่ องลดอุณหภูมิ เครื่ องนวดแป้ง เครื่ องขึ ้นรูป
เครื่ องอบลดความชื ้น เตาย่าง ตะแกรง เครื่ องนาบหาความชื ้น (hot-plate)
ใน pilot plant ของบริ ษัทนาเชา (ประเทศไทย) จากัด
- เครื่ องชัง่ น ้าหนัก (Sartorius, BP 3100S, Germany)
- เครื่ องชัง่ น ้าหนัก (Sartorius, A 210 P, Germany)
- ตู้อบไฟฟ้าควบคุมอุณหภูมิได้ (hot -air oven) (Binder , WTB, Germany)
- โถดูดความชื ้น
- เครื่ องวัดความชื ้น (moisture balance) (A&D, MX-50, Japan)
- เครื่ องวัดสี (colorimeter) (Color ViewTM spectrophotometer, Model 9000,
USA)
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- เครื่ องวิเคราะห์ลกั ษณะเนื ้อสัมผัส (Texture Analyzer, TA.XT plus, Stable
Micro System, Surrey, UK)
- เครื่ องวัดความหนืดอย่างรวดเร็ว (rapid visco analyzer, RVA) (Newport
Scientific, RVA-4, Australia)
- เตาแก๊ ส
- เวอร์ เนียร์ ไมโครมิเตอร์ แบบดิจิตอล (digital vernier micrometer )
3.2.2 อุปกรณ์ และสารเคมี
- ถ้ วยอะลูมิเนียม
- ภาชนะอะลูมิเนียม
- ลังถึง
- ผ้ าขาวบาง
- ไม้ พาย
- ทัพพี
- ช้ อน
- ถุงพลาสติกแบบ zip-lock
- กระบอกฉีดน ้า
- พิมพ์กด (mold) รูปวงกลม ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 4.80 เซนติเมตร
- ตะแกรงสแตนเลสขนาดกว้ าง 40 เซนติเมตร ยาว 65 เซนติเมตร
- อุปกรณ์ทดสอบทางประสาทสัมผัส
- แบบทดสอบทางประสาทสัมผัส
- ไม้ บรรทัด
- โซเดียมคลอไรด์ (NaCl)
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3.3 วิธีการดาเนินการวิจัย
3.3.1 การผลิตโด ข้ าวแผ่ นอบแห้ ง และข้ าวแผ่ นกรอบ
การผลิตโด ข้ าวแผ่นอบแห้ ง และข้ าวแผ่นกรอบมีขนตอนการผลิ
ั้
ตตามแผนผังในภาพที่ 17
โดยมีการเติมสารพรี ไบโอติกตามชนิดและปริมาณที่แตกต่างกันดังตารางที่ 4 คือ สารพรี ไบโอติก 3
ชนิด ได้ แก่ resistant starch, inulin และ FOS โดยแต่ละชนิดจะเติมในปริ มาณที่ทาให้ ได้ ปริ มาณ
dietary fiber ในผลิตภัณฑ์สุดท้ าย (ข้ าวแผ่นกรอบที่ผ่านการเคลือบน ้ามันและผงปรุ งรสแล้ ว )
เท่ากับ 4, 8, 12 และ 18% สาหรับขันตอนการเตรี
้
ยมโด เริ่ มจากนาปลายข้ าวหอมมะลิมาผ่าน
การล้ างทาความสะอาด ขึ ้นสายพานเพื่อสะเด็ดน ้าและทาการบดด้ วยเครื่ องบดข้ าว ให้ แป้งบดมี
ความละเอียดที่ 40-60 mesh และมีความชื ้นแป้งบดประมาณ 29 + 2% นาแป้งบดและส่วนผสม
อื่นๆ ใส่ลงในหม้ อนึ่ง ผสมส่วนต่างๆให้ เข้ ากันประมาณ 30 วินาที เติมปริ มาณนา้ ที่ได้ จากการ
คานวณ แล้ วผสมส่วนผสมให้ เข้ ากันอีก 30 วินาที ปิ ดฝาหม้ อนึ่งและทาการนึ่งโดยใช้ ความดันที่
0.5 + 0.05 kg/cm2 เป็ นเวลา 9 นาที เมื่อครบเวลาแล้ วทาการตรวจวัดความชื ้นแป้งโดด้ วยเครื่ อง
hot–plate ใน pilot plant ซึ่งความชื ้นโดที่ต้องการอยู่ที่ประมาณ 40-45% หลังจากนันน
้ าแป้งโด
มาทาการนวดด้ วยเครื่ องนวด โดยทาการนวด 2 ครัง้ ซึ่งมีการกาหนดขนาดของปากเครื่ องนวดที่
ความยาว 105.44 x ความกว้ าง 22.4 มิลลิเมตร และความเร็ วรอบของเครื่ องนวดที่ 36 รอบต่อ
นาที ต่อจากนัน้ ทาแป้งที่ผ่านการนวดครัง้ ที่ 2 มาทาการขึน้ รู ปด้ วยแม่พิมพ์วงกลม โดยทาการ
ตรวจเช็คความชื ้นและน ้าหนักการขึ ้นรู ป โดยการกาหนดค่ามาตราฐานไว้ ที่ คา่ ความชื ้น 45 + 2%
นา้ หนัก 5 ชิน้ 15 กรัม + 0.3 กรัม ขนาดของแผ่น โดหลังจากขึน้ รู ปวัดด้ ว ยเครื่ องเวอร์ เนี ย
ไมโครมิเตอร์ อยู่ที่ความกว้ าง 45 x ความยาว 50 มิลลิเมตร (+ 3 มิลลิเมตร) ต่อชิ ้น และความ
หนา 1.4 มิลลิเมตร (+ 0.5 มิลลิเมตร) ต่อชิ ้น หลังจากนันน
้ าแผ่นที่ขึ ้นรูปแล้ วมาผ่านการทาแห้ ง
โดยใช้ ต้ อู บที่มีลมร้ อนเป็ นเวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง ที่อณ
ุ หภูมิ 75 องศาเซลเซียส โดยความชื ้นของ
แผ่นแป้งแห้ งหลังการอบแห้ งอยู่ที่ประมาณ 12-13% หลังจากเอาแผ่นแป้งแห้ งออกจากตู้อบแล้ ว
เทใส่ภาชนะสาหรับเก็บแผ่นแป้งอบแห้ ง และทาการ aging โดยทาการตังทิ
้ ้งไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้องเป็ น
เวลาประมาณ 12 ชัว่ โมง ความชื ้นของแผ่นแป้งแห้ งหลังจาก aging อยู่ที่ประมาณ 10-11% นา
แผ่นแป้งแห้ งไปทาการย่างโดยใช้ เตาย่างที่มีอุณหภูมิแต่ละช่วงได้ แก่ ช่วงหน้ า (เริ่ มต้ น) 238
องศาเซลเซียส ช่วงกลาง 222 องศาเซลเซียส ช่วงสุดท้ าย 247 องศาเซลเซียส ค่าความชื ้นของ
แผ่นหลังการย่างต้ องไม่เกิน 2.0% น ้าหนัก เท่ากับ 8.4 กรัม (+ 0.3 กรัม) ต่อ 5 ชิ ้น ขนาดของแผ่น
หลังย่าง ได้ แก่ ความกว้ าง 45 x ความยาว 47 มิลลิเมตร (+ 3 มิลลิเมตร) ต่อชิ ้น ความหนา 4.5
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มิลลิเมตร (+ 0.5 มิลลิเมตร) ต่อชิ ้น นาแผ่นหลังย่างไปทาการพ่นฝอยน ้ามันและคลุกผงเครื่ องปรุง
รส โดยพ่นฝอยน ้ามัน 6% และคลุกผงเครื่ องปรุงรส 7% น ้าหนักของผลิตภัณฑ์สดุ ท้ าย 9.7 กรัม
(+ 0.3 กรัม) ต่อ 5 ชิ ้น ความชื ้นสุดท้ ายของสินค้ าตามมาตราฐานต้ องไม่เกิน 2.5% บรรจุลงใน
บรรจุภณ
ั ฑ์
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ภาพที่ 17 ขันตอนการผลิ
้
ตผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบ
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ตารางที่ 4 ชนิดและปริมาณของสารพรี ไบโอติกที่เป็ นส่วนผสมในการผลิตข้ าวแผ่นกรอบ

Treatment

ชนิดสาร

ความชื ้นของ
สารพรี

พรี ไบโอติก

ไบโอติก (%)
(Wet Basis)

Dietary
Fiber ใน
สารพรี

Dietary
Fiber ใน
สารพรี

(Wet Basis)

(Dry Basis)

Dry Basis
ของสารพรี
ไบโอติกใน
ข้ าวแผ่น
กรอบ (%)

ไบโอติก (%) ไบโอติก (%)

Dry Basis
ของDietary
Fiber ในข้ าว
แผ่นกรอบ
(%)
*

Control (T1)

-

-

-

-

-

1.00

T2

RS 4%

14

63

73.26

5.47

4.20

T3

RS 8%

14

63

73.26

12.31

8.40

T4

RS 12%

14

63

73.26

18.53

12.20

T5

RS 18%

14

63

73.26

28.46

18.20

T6

Inulin 4%

3

89

91.75

4.41

4.50

T7

Inulin 8%

3

89

91.75

9.52

8.50

T8

Inulin 12%

3

89

91.75

14.55

12.40

T9

Inulin 18%

3

89

91.75

21.87

18.20

T10

FOS 4%

3

90

92.78

3.97

4.10

T11

FOS 8%

3

90

92.78

9.09

8.20

T12

FOS 12%

3

90

92.78

14.28

12.40

T13

FOS 18%

3

90

92.78

21.69

18.30

หมายเหตุ ค่า % dry basis ของสารพรี ไบโอติกในข้ าวแผ่นกรอบ และ ปริ มาณ % dry basis ของ dietary fiber ในข้ าว
แผ่นกรอบได้ จากการคานวณซึง่ แสดงอยู่ในภาคผนวก ง
* ปริ มาณ dietary fiber ทีมากจากวัตถุดิบข้ าวหอมมะลิ
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3.3.2 การวิเคราะห์ พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงความหนืด (pasting property) ของ
แป้งข้ าวหอมมะลิวัตถุดบิ RS, inulin, FOS และส่ วนผสมที่ใช้ ทาข้ าวแผ่ นกรอบ
ทดสอบหาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงความหนืดของแป้งข้ าวหอมมะลิวตั ถุดิบ (ผ่านการ
อบแห้ งจนมีความชื ้นประมาณ 9 %) RS ,inulin, FOS และแป้งข้ าวหอมมะลิที่มีการเติมสารพรี
ไบโอติกแต่ละชนิด และที่ปริ มาณต่างๆ ตามที่แสดงในตารางที่ 5 โดยวิเคราะห์การเกิดเจลาทิไนซ์
และสมบัติทางด้ านความหนืดด้ วยเครื่ อง rapid visco analyzer (RVA) ตามวิธีของกล้ าณรงค์
และเกื ้อกูล (2543)
วิธีการวิเคราะห์
1. เปิ ดเครื่ อง RVA ไว้ นาน 30 นาที เพื่ออุ่นเครื่ อง และปรับสภาวะในการทางานของ
เครื่ อง RVA ดังนี ้
Profile: STD1
อุณหภูมิเริ่มต้ น
50 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิ
50 องศาเซลเซียส
ระยะเวลา
1
นาที
อุณหภูมิ
50-95 องศาเซลเซียส ระยะเวลา
3.75 นาที
อุณหภูมิ
95 องศาเซลเซียส
ระยะเวลา
2.5 นาที
อุณหภูมิ
95-50 องศาเซลเซียส ระยะเวลา
3.75 นาที
อุณหภูมิ
50 องศาเซลเซียส
ระยะเวลา
2
นาที
รวมระยะเวลาที่ใช้ ทงหมด
ั้
13
นาที
ความเร็วรอบของการกวน 0-10 วินาทีแรก 960 รอบต่อนาที หลังจากนันจะลดลงมาที
้
่
160 รอบต่อนาทีจนกระทัง่ สิ ้นสุดการทดลอง
อัตราการให้ ความร้ อน 12 องศาเซลเซียสต่อนาที
2. ชัง่ ตัวอย่างและน ้ากลัน่ ลงในถ้ วยบรรจุตวั อย่างดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ปริมาณ (wet basis) ของสารพรี ไบโอติก แป้งข้ าวหอมมะลิวตั ถุดบิ และน ้าที่ใช้ ในการ
เตรี ยมตัวอย่างสาหรับการวิเคราะห์ด้วยเครื่ อง RVA

ตัวอย่าง
Control
RS 4%
RS 8%
RS 12%
RS 18%
RS 100 %
Inulin 4%
Inulin 8%
Inulin 12%
Inulin 18%
Inulin 100 %
FOS 4%
FOS 8%
FOS 12%
FOS 18%
FOS 100 %

สารพรี ไบโอติก
0.14
0.28
0.42
0.63
3.49
0.12
0.25
0.37
0.56
3.09
0.12
0.25
0.37
0.56
3.09

น ้าหนัก (กรัม) (Wet Basis)
แป้งข้ าวหอมมะลิ
วัตถุดบิ
3.29
3.16
3.03
2.89
2.70
3.16
3.03
2.89
2.70
3.16
3.03
2.89
2.70
-

หมายเหตุ : ปริมาณความชื ้นของแป้งข้ าวหอมมะลิวตั ถุดบิ คือ 8.8%
ปริมาณความชื ้นของสารพรี ไบโอติคือ RS 14%
ปริมาณความชื ้นของสารพรี ไบโอติกคือ inulin 3%
ปริมาณความชื ้นของสารพรี ไบโอติกคือ FOS 3%

น ้า
21.71
21.70
21.69
21.69
21.67
21.51
21.72
21.72
21.74
21.74
21.91
21.72
21.72
21.74
21.74
21.91
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ตารางที่ 6 ปริมาณ(dry basis) ของสารพรี ไบโอติกแต่ละชนิดและแป้งข้ าวหอมมะลิที่ใช้ ในการ
เตรี ยมตัวอย่างสาหรับการวิเคราะห์ด้วยเครื่ อง RVA

ตัวอย่าง
Control
RS 4%
RS 8%
RS 12%
RS 18%
RS 100 %
Inulin 4%
Inulin 8%
Inulin 12%
Inulin 18%
Inulin 100 %
FOS 4%
FOS 8%
FOS 12%
FOS 18%
FOS 100 %

สารพรี ไบโอติก
0
0.12
0.24
0.36
0.54
3.00
0.12
0.24
0.36
0.54
3.00
0.12
0.24
0.36
0.54
3.00

น ้าหนัก (กรัม) (Dry Basis)
แป้งข้ าวหอมมะลิ
วัตถุดบิ
3.00
2.88
2.76
2.64
2.46
0
2.88
2.76
2.64
2.46
0
2.88
2.76
2.64
2.46
0

น ้าหนักรวม
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

หมายเหตุ ปริ มาณสารพรี ไบโอติกคานวณเป็ น dry basis ซึง่ แสดงวิธีคานวณอยูใ่ นภาคผนวก ฉ
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3. ใส่ใบพัด (paddle) ลงในถ้ วยบรรจุตวั อย่างหมุนใบพัดกวนไปมาแรงๆและดึงขึ ้นเพื่อ
กวนตัวอย่างแรงๆประมาณ 10 ครัง้ ถ้ ามีตวั อย่างจับกันเป็ นก้ อนที่ผิวน ้า หรื อติดที่
ใบพัดกวนให้ ทาซ ้าอีกครัง้ ทิ ้งไว้ 1 ชัว่ โมง
4. นา can ที่ใส่ใบพัดไว้ แล้ วสอดเข้ าไปในเครื่ อง RVA กดมอเตอร์ เพื่อให้ เครื่ อง RVA
ทางาน เสร็ จแล้ วนาถ้ วยตัวอย่างออกมา เครื่ อง RVA จะรายงานการวิเคราะห์เป็ นค่า
ต่างๆ (หน่วย RVU) ดังนี ้
4.1 เวลาที่เกิด peak ของความหนืด (peak time) มีหน่วยเป็ น นาที
4.2 อุณหภูมิที่เริ่ มมีการเปลี่ยนค่าความหนืดหรื อมีความหนืดเพิ่มขึ ้นเป็ น 2 RVU ใน
เวลา 20 วินาที (pasting temperature) มีหน่วยเป็ นองศาเซลเซียส
4.3 อุณหภูมิที่เกิด peak (peak temperature) มีหน่วยเป็ นองศาเซลเซียส
4.4 ความแตกต่างของความหนืดสูงสุดและความหนืดต่าสุด (breakdown) มีหน่วย
เป็ น RVU
4.5 ความหนืดสุดท้ ายของการทดลอง (final viscosity) มีหน่วยเป็ น RVU
4.6 ความหนืดต่าสุด (trough) มีหน่วยเป็ น RVA
4.7 ผลต่างของความหนืดสุดท้ ายกับความหนืดที่จดุ trough (setback from trough)
มีหน่วยเป็ น RVU
3.3.3 การวิเคราะห์ ปริมาณความชืน้ ของโด
ตามวิธีของเอกสารอ้ างอิงเลขที่ PD-W-813 ขันตอนการปฎิ
้
บตั ิงานของเครื่ องนาบหา
ความชื ้น (heat-plate) ใน pilot plant ของบริษัทนาเชา (ประเทศไทย) จากัด มีขนตอนดั
ั้
งต่อไปนี ้
1. ตังอุ
้ ณหภูมิเครื่ องที่ต้องการใช้ โดยการปรับอุณหภูมิให้ อยูท่ ี่ประมาณ 250-300C
2. เมื่อเครื่ องนาบได้ อณ
ุ หภูมิตามที่ต้องการแล้ วจึงทาการหาความชื ้นได้
3. เก็บตัวอย่างโดที่ต้องการหาความชื ้น จากบริเวณปากหม้ อนึง่ จานวน 3 ก้ อน
4. แบ่งโดที่ได้ มาทาการหาความชื ้นโดยชัง่ น ้าหนักด้ วยเครื่ องชัง่ ทศนิยม 2 ตาแหน่ง
ให้ ได้ น ้าหนักอยูใ่ นช่วง 6.00 ถึง 7.00 กรัม
5. บันทึกตัวเลขของน ้าหนักก่อนการนาบหาความชื ้น
6. นาโดที่ได้ ชงั่ น ้าหนักแล้ วไปหาความชื ้น โดยการยกตัวนาบขึ ้นแล้ ว วางโด
ลงบนเครื่ องนาบกดตัวนาบลงบนก้ อนโด รอจนแผ่นโดเป็ นสีเหลืองทอง
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7. นาแผ่นโดที่นาบจนเป็ นสีเหลืองทองแล้ วมาชัง่ น ้าหนักหลังการนาบ
8. คานวณหาค่าของ % ความชื ้นของโด โดยมีสตู รในการคานวณ ดังนี ้
% ความชื ้นของโด

=

น ้าหนักโดเริ่มต้ น – น ้าหนักโดหลังการนาบให้ แห้ ง x 100
น ้าหนักโดเริ่มต้ น

9. นาโดก้ อนที่ 2 และ 3 ไปทาการหาความชื ้นเช่นเดียวกับก้ อนแรก

ภาพที่ 18 เครื่ องนาบหาความชื ้น (heat–plate)
3.3.4 การวิเคราะห์ คุณลักษณะทางเนือ้ สัมผัสของโด
นาตัวอย่างโดมาทดสอบวิเคราะห์คา่ hardness และ ค่า stickiness ด้ วยเครื่ องวิเคราะห์
เนื ้อสัมผัส โดยใช้ หวั วัด P10 ดังแสดงในภาพที่ 19 (ก) โดยทาการตังค่
้ าพารามิเตอร์ ที่ใช้ เป็ น pretest speed = 2.0 mm/s, test speed = 1.0 mm/s, post-test speed = 10.0 mm/s, distant =
25.0% นาตัวอย่างโดบรรจุใส่ลงในถ้ วยพลาสติกดัง แสดงในภาพที่ 20 (ก) และบรรจุตวั อย่างโด
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ถ้ วยละ 50 กรัม ดังแสดงในภาพที่ 20 (ข) ทาการวัด 10 ซ ้าต่อตัวอย่าง ค่าพารามิเตอร์ ที่ได้ จาก
การวัดคือ ค่า hardness โดยได้ จากค่าสูงสุดจากการกด และค่า stickiness โดยได้ จากพืน้ ที่ใต้
กราฟหลังจากดึงหัววัดออกจากตัวอย่าง

(ก)

(ข)

ภาพที่ 19 หัววัดเนื ้อสัมผัสของโด P10 (ก)และ หัววัดเนื ้อสัมผัสข้ าวแผ่นกรอบ P0.25S (ข)

(ก)

(ข)

ภาพที่ 20 ถ้ วยพลาสติกที่ใช้ ในการบรรจุตวั อย่างโด (ก) และหลังบรรจุตวั อย่างโด 50 กรัมลงใน
ถ้ วยพลาสติก (ข)
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3.3.5 การวิเคราะห์ ขนาดของข้ าวแผ่ นอบแห้ ง
นาผลิตภัณฑ์มาวัดความยาวด้ วยเวอร์ เนียร์ มิเตอร์ ทาการวัดความยาวทังด้
้ านสันและ
้
ด้ านยาว ทาการวัด 20 ซ ้าต่อตัวอย่าง
3.3.6 การวิเคราะห์ ความหนาของข้ าวแผ่ นอบแห้ ง
นาผลิตภัณฑ์มาวัดความหนาด้ วยเวอร์ เนียร์ มิเตอร์ ทาการวัด 20 ซ ้าต่อตัวอย่าง
3.3.7 การวิเคราะห์ ปริมาณความชืน้ ของข้ าวแผ่ นกรอบ
วิเคราะห์ตามวิธีของ AOAC (2000) ดังรายละเอียดด้ านล่างและการวิเคราะห์ความชื ้น
ด้ วยเครื่ อง hot–air oven โดยบดตัวอย่างให้ ละเอียด ชัง่ น ้าหนักตัวอย่าง 3 กรัม ทาการวัดความชื ้น
ทาการวัด 3 ซ ้า ต่อตัวอย่าง การวิเคราะห์หาปริมาณความชื ้นทาดังต่อไปนี ้
1. นาภาชนะเปล่าพร้ อมทังฝาปิ
้ ดเข้ าไปอบในตู้อบลมร้ อนที่อณ
ุ หภูมิ 105°C เป็ นเวลา 3
ชัว่ โมงและย้ ายไปไว้ ในโถดูดความชื ้นเพื่อให้ ภาชนะเย็นตัวลง จากนันจึ
้ งนาภาชนะ
เปล่าและฝาไปชัง่ น ้าหนัก
2. ชัง่ น ้าหนักตัวอย่างประมาณ 3 กรัม ให้ ได้ น ้าหนักแน่นอนลงในภาชนะ แผ่กระจาย
ตัวอย่างให้ ทวั่ ทังถ้
้ วย
3. นาภาชนะที่ใส่ตวั อย่างแล้ วเข้ าไปอบในตู้อบลมร้ อนที่อณ
ุ หภูมิ 105°C เป็ นเวลา
3 ชัว่ โมง
4. หลังจากอบแห้ งแล้ ว ย้ ายภาชนะพร้ อมทังปิ
้ ดฝาไปไว้ ในโถดูดความชื ้นเพื่อให้ เย็นตัว
ลง จากนันจึ
้ งนาภาชนะ ฝา พร้ อมตัวอย่างแห้ งไปชัง่ น ้าหนักอีกครัง้
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การคานวณ ทาการคานวณหาปริมาณความชื ้น (wet basis) ดังนี ้
ปริมาณความชื ้น (%) = (W1 - W2) x 100
W1
เมื่อ: W1 = น ้าหนัก (กรัม) ของตัวอย่างก่อนอบแห้ ง
W2 = น ้าหนัก (กรัม) ของตัวอย่างหลังอบแห้ ง
3.3.8 การวิเคราะห์ หาค่ า aw ของข้ าวแผ่ นกรอบ
นาผลิตภัณฑ์มาทาการบดให้ ละเอียด ใส่ตวั อย่างปริ มาณ 2 กรัมลงในเครื่ องวัด aw meter
(Lab Swift, Novasina, Switzerland) ทาการวัด 3 ซ ้าต่อตัวอย่าง
3.3.9 การวิเคราะห์ ขนาดของข้ าวแผ่ นกรอบ
นาผลิตภัณฑ์มาวัดความยาวด้ วยเวอร์ เนียร์ ไมโครมิเตอร์ ทาการวัดความยาวทังด้
้ านสัน้
และด้ านยาว ทาการวัด 20 ซ ้าต่อตัวอย่าง
3.3.10 การวิเคราะห์ ความหนาของข้ าวแผ่ นกรอบ
นาผลิตภัณฑ์มาวัดความหนาด้ วยเวอร์ เนียร์ มิเตอร์ ทาการวัด 20 ซ ้าต่อตัวอย่าง
3.3.11 การวิเคราะห์ ความหนาแน่ นและการพองตัวของข้ าวแผ่ นกรอบ
นาตัว อย่า งข้ า วแผ่น กรอบมาหาปริ ม าตรด้ ว ยการแทนที่ ด้ ว ยงา ค านวณหาค่า ความ
หนาแน่นและปริมาตรจาเพาะของตัวอย่าง ตามวิธีการดังภาคผนวก ข
3.3.12 การวิเคราะห์ คุณลักษณะทางเนือ้ สัมผัสของข้ าวแผ่ นกรอบ
นาตัวอย่างข้ าวแผ่นกรอบมาทดสอบวิเคราะห์ โดยใช้ แรงกด (compression force) ด้ วย
เครื่ องวิเคราะห์เนื ้อสัมผัส (Texture Analyzer, TA.XT plus, Stable Micro System, Surrey, UK)
โปรแกรมที่ใช้ กับเครื่ องคือ Texture Expert Version 1.22 (Stable Micro System Ltd.:
Registered by Charpa Teccenter) โดยใช้ หวั วัด P0.25S ซึ่งแสดงในภาพที่ 19 (ข) ทาการตัง้
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ค่าพารามิเตอร์ ที่ใช้ เป็ น pre-test speed = 2.0 mm/s, test speed = 1.0 mm/s, post-test
speed = 10.0 mm/s, distant = 25.0% นาตัวอย่างวางไว้ บนฐานวัดสี่เหลี่ยมที่มีรูตรงกลางขนาด
เส้ นผ่านศูนย์กลาง 10 mm. เพื่อให้ หัวกดทะลุผ่านผลิตภัณฑ์ได้ ทาการวัด 10 ซา้ ต่อตัวอย่าง
ค่าพารามิเตอร์ ที่ได้ จากการวัดคือ ค่าแรงสูงสุดที่ใช้ ในการกดให้ แตก
3.3.13 การวิเคราะห์ ค่าสีของข้ าวแผ่ นกรอบ
นาผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบมาทาการวัดค่าสีด้วยเครื่ องวัดสี colorimeter (Gardner,
Germany) แสดงผลเป็ นค่า L*, a*, b* ค่าดัชนีความขาว (whiteness index) และค่า color
difference ( E) ทาการวัด 10 ซ ้าต่อตัวอย่าง
3.3.14 การทดสอบทางประสาทสัมผัส
นาตัวอย่างข้ าวแผ่นกรอบที่เคลือบน ้ามันและสารปรุ งรสซึ่งมีการเติมสารพรี ไบโอติกชนิด
เดียวกันที่ความเข้ มข้ นต่างๆ มาวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสโดยการทดสอบความชอบด้ วยวิธี
hedonic 9-scale scoring กับผู้ทดสอบที่ไม่ผา่ นการฝึ กฝนจานวน 30 คน โดยใช้ แบบสอบถามใน
ภาคผนวก ก หลังจากที่ได้ ตวั อย่างข้ าวแผ่นกรอบที่ผ้ บู ริโภคชอบมากที่สดุ ในแต่ละชนิดของสารพรี
ไบโอติกแล้ วจึงนามาทาการวิแคราะห์ทางประสาทสัมผัส เปรี ยบ เทียบกับตัวอย่าง control โดย
การทดสอบความชอบด้ วยวิธี hedonic 9-scale scoring กับผู้ทดสอบที่ไม่ผ่านการฝึ กฝนจานวน
50 คน โดยใช้ แบบทดสอบในภาคผนวก ก
3.3.15 การวิเคราะห์ หาปริมาณใยอาหารทัง้ หมด ( total dietary fiber) และ
ปริมาณฟรุคแทนส์ (fructans) ในผลิตภัณฑ์ ข้าวแผ่ นกรอบที่มีการเติมสารพรีไบโอติกชนิด
FOS ในปริมาณ 18%
นาตัวอย่างข้ าวแผ่นกรอบที่มีการเติมสารพรี ไบโอติกชนิด FOS ที่ปริ มาณ 18% ซึ่งได้ รับ
คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสมากที่ สุด ไปทาการวิเคราะห์ หาปริ ม าณใยอาหาร (total
dietary fiber) และ ปริ มาณ fructans (inulin + oligofructose) ที่ห้องปฎิบตั ิการสถาบัน
โภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัด นครปฐม ซึ่งรายละเอียดของวิธีการทดสอบและรายงาน
ผลทดสอบจากสถาบันโภชนาการดังแสดงไว้ ในภาคผนวก ช
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3.3.16 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของข้ าวแผ่ นกรอบระหว่ างการเก็บ
รักษา
นาผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบรสชาติออริ จินอล (thin rice cracker : original flavour) ซึ่ง
ประกอบไปด้ วย
- ข้ าวแผ่นกรอบ 87%
- plam oil with vitamin E 600 ppm 6%
- ผงปรุงรสชาติ ออริจินอล 7%
โดยข้ าวแผ่นกรอบมีทงหมด
ั้
2 ตัวอย่างเปรี ยบเทียบกันได้ แก่ ข้ าวแผ่นกรอบ control และ ข้ าวแผ่น
กรอบที่มีการเติมสารพรี ไบโอติก FOS 18% ขนาดบรรจุ 30 กรัม บรรจุในถุงพลาสติกใส ซึ่งมีการ
ลามิเนตโดยประกอบไปด้ วย OPP (oriented polypropylene) 30/ PE (polyethylene) 15/ CPP
(cast polypropylene) 20 micron เก็บตัวอย่างในสภาวะเร่งในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 3 ระดับ คือ 30,
40 และ 50 องศาเซลเซียส ที่มีค่า relative humidity (RH) 75% ภายในภาชนะปิ ดสนิทที่มี
สารละลายเกลืออิ่มตัวของโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) แล้ วทาการตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพทางเคมี คือ
ปริ มาณความชื ้นและค่า aw และคุณภาพทางประสาทสัมผัส คือการทดสอบความชอบด้ วยวิธี
hedonic-9 scale scoring พร้ อมทังสอบถามการยอมรั
้
บ โดยใช้ ผ้ ทู ดสอบจานวน 10 คนและ
แบบสอบถามตามภาคผนวก ก เสิร์ฟตัวอย่างทีละ 1 ตัวอย่าง ผู้ทดสอบจะได้ รับข้ าวแผ่นกรอบ 1
ชิ ้น ต่อตัวอย่าง และให้ รับประทานน ้าเปล่าคัน่ ระหว่างตัวอย่าง ทาการทดสอบทุกๆ 7 วัน เป็ นเวลา
84 วัน
3.3.17 การวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
ในการตรวจสอบคุณ สมบัติท างกายภาพของข้ าวแผ่นอบแห้ ง และข้ าวแผ่นกรอบ ใช้
แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์(completely randomized design, CRD) โดยทาการทดลอง 2
ซ ้า ส่วนการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบใช้ แผนการทดสอบแบบสุม่
ในบล็อกสมบูรณ์ (randomized completely block design, RCBD) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ
95 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยใช้ วิธี Duncan’s new multiple range test (DMRT) การวิเคราะห์
ทางสถิตทิ งหมดใช้
ั้
โปรแกรม SPSS

บทที่ 4
ผลและการอภิปรายผลการทดลอง
4.1 การวิเคราะห์ คุณสมบัตทิ างกายภาพของโด ข้ าวแผ่ นอบแห้ ง และข้ าวแผ่ นกรอบ
4.1.1 การวิเคราะห์ พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงความหนืด (pasting property) ของ
แป้งข้ าวหอมมะลิวัตถุดิบ resistant starch (RS), inulin, fructo-oligosaccharide (FOS) และ
ส่ วนผสมที่ใช้ ทาข้ าวแผ่ นกรอบ
จากผลการวิเคราะห์ความหนืดของแป้งข้ าวหอมมะลิวตั ถุดบิ ที่มีการเติมสารพรี ไบโอติกดัง
แสดงในภาพที่ 21 และตารางที่ 7 พบว่าตัวอย่าง control ที่ไม่มีการเติมสารพรี ไบโอติก จะให้ คา่
ความหนืดต่างๆได้ แก่ความหนืดสูงสุด(peak viscosity) ความหนืดต่าสุด (trough) ความหนืดลดง
(breakdown) และความหนืดสุดท้ าย (final viscosity) สูงที่สดุ เนื่องจากเมื่อมีการให้ ความร้ อนแก่
แป้ง เม็ดแป้งจะมีการพองตัวมากขึ ้น พันธะไฮโดรเจนจะถูกทาลาย ทาให้ มีชิ ้นส่วนของเม็ดแป้งที่
แตกสลายโมเลกุลของอะไมโลสและอะไมโลเพคติ นบางส่วนที่ ละลายหรื อกระจายออกมาอยู่ใน
สารละลาย ส่วนผสมของนา้ แป้งจะมีความหนืดมากขึน้ เพราะโมเลกุลของนา้ อิสระที่ เหลืออยู่
รอบๆเม็ดแป้งเหลือน้ อยลง (กล้ าณรงค์, 2546) เมื่อมีการทดแทนแป้งข้ าวด้ วยใยอาหารพรี ไบโอติก
จะทาให้ คา่ ความหนืดต่างๆ มีแนวโน้ มลดลงตามปริมาณใยอาหารพรี ไบโอติกที่เพิ่มขึ ้นเนื่องจาก
ใยอาหารเพียงอย่างเดียว (100%) ไม่ให้ ความหนืด ดังนันความหนื
้
ดของส่วนผสมจึงมีที่มาจาก
แป้งข้ าวเท่านัน้ การทดแทนแป้งข้ าวด้ วยสารพรี ไบโอติกจึงมี ผลทาให้ ความหนื ดของส่วนผสม
ลดลง โดย inulin ทาให้ ความหนืดส่วนผสมลดลงมากที่สดุ รองลงไปคื อ FOSและRS ตามลาดับ
ส่วนค่าการคืนตัว (setback) มี แนวโน้ ม ลดลงเล็ กน้ อ ยในขณะที่ อุณหภูมิ ก ารให้ ค วามหนื ด
(pasting temperature) มีแนวโน้ มสูงขึ ้นตามการเติมสารพรี ไบโอติกที่เพิ่มขึ ้น การเพิ่มขึ ้นของ
อุณหภูมิ การให้ ความหนืด บ่งชี ้ว่าสารพรี ไบโอติกมีผลทาให้ เม็ดแป้งเกิด การพองตัวให้ ความหนืด
หรื อการเกิดเจลาติไนเซชันได้ ยากขึ ้น
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ตารางที่ 7 ค่าจากการวิเคราะห์พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงความหนืดของแป้งข้ าวหอมมะลิวตั ถุดิบและส่วนผสมที่ใช้ ทาข้ าวแผ่นกรอบซึง่ มีชนิดและปริมาณของสารพรีไบโอติกแตกต่างกัน
ตัวอย่าง

Peak Viscosity
(RVU)

Trough
(RVU)

Control
RS 4%
RS 8%
RS 12%
RS 18%
RS 100%
Inulin 4%
Inulin 8%
Inulin 12%
Inulin 18%
Inulin 100%
FOS 4%
FOS 8%
FOS 12%
FOS 18%
FOS 100%

549.70±11.84a
483.84±2.24b
420.29±9.96c
348.71±2.18e
273.04±3.95g
469.96±17.27b
381.46±4.77d
311.96±6.77f
235.38±0.88h
479.88±2.30b
412.20±0.18c
346.12±1.35e
269.38±1.94g
-

309.41±2.95a
272.54±5.13c
248.96±2.18f
229.42±2.24h
200.50±0.11i
284.46±1.36b
256.21±8.43e
232.04±0.53gh
202.96±1.12i
284.50±3.89b
265.00±1.53d
238.38±4.31g
207.04±1.94i
-

a, b, c, …

Breakdown
(RVU)
240.29±8.90a
211.29±2.88b
171.33±7.78d
119.29±0.06fg
72.54±3.83hi
185.50±15.91c
125.25±3.65f
79.92±6.24h
32.42±2.00j
195.38±6.19c
147.21±1.36e
107.75±5.66g
62.33±3.89i
-

Final
Viscosity
(RVU)
438.25±0.59a
404.25±4.24c
380.25±5.42e
358.38±1.59fg
323.88±2.54h
412.04±3.83b
383.50±3.54e
353.96±1.59g
316.09±1.53i
411.54±4.65b
391.75±2.01d
363.54±3.24f
325.92±1.06h
-

Setback
(RVU)
128.84±2.35ab
131.70±0.88a
131.29±3.24a
128.96±0.65ab
123.38±2.41cde
127.58±2.47abc
127.29±4.89abc
121.92±1.06de
113.12±0.42f
127.29±0.76abc
126.75±0.47abcd
125.17±1.06bcd
118.88±0.88e
-

Peak Time
(นาที)
5.24±0.05gh
5.17±0.05h
5.20±0.00gh
5.33±0.00efg
5.40±0.10def
5.34±0.09efg
5.47±0.09de
5.64±0.05c
6.00±0.00a
5.30±0.04fg
5.44±0.05def
5.50±0.04d
5.77±0.05b
-

Pasting
Temperature (ºC)
89.95±0.57f
90.38±0.04f
90.30±0.00f
91.98±0.04d
93.18±0.53c
91.58±0.60de
93.13±0.60c
94.78±0.53b
94.48±0.18b 91.15±0.07e
92.85±0.07c
93.58±0.04c
95.58±0.11a
-

ตัวอักษรกากับที่ตา่ งกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95

54

ภาพที่ 21 การเปลี่ยนแปลงความหนืดของแป้งข้ าวหอมมะลิวตั ถุดบิ และส่วนผสมที่ใช้ ทาข้ าวแผ่นกรอบซึง่ มีชนิดและปริมาณของสารพรี ไบโอติกแตกต่างกัน
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4.1.2 การวิเคราะห์ ปริมาณความชืน้ ของโด
โดที่เตรี ยมจากแป้งข้ าวและมีการปรับปริ มาณความชื ้นประมาณร้ อยละ 40-45 เมื่อนามา
หาค่าความชื ้น พบว่าปริ มาณความชื ้นของโดที่ไม่มีการเติม สารพรี ไบโอติกและโดที่มีการเติม RS,
inulin และ FOS จะมีปริมาณความชื ้นที่ใกล้ เคียงกัน ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ปริมาณความชื ้นของโด* ที่เตรี ยมได้ ในกระบวนการผลิตข้ าวแผ่นกรอบซึง่ มีชนิดและ
ปริมาณของสารพรี ไบโอติกแตกต่างกัน

a, b, c, …

ตัวอย่าง

ความชื ้น (%)

Control

43.10±0.36ef

RS 4%

44.83±0.15a

RS 8%

44.67±0.15a

RS 12%

44.77±0.21a

RS 18%

44.07±0.35bc

Inulin 4%

43.70±0.26cd

Inulin 8%

43.47±0.25de

Inulin 12%

42.90±0.10f

Inulin 18%

44.07±0.40bc

FOS 4%

44.77±0.25a

FOS 8%

44.80±0.10a

FOS 12%

44.40±0.20ab

FOS 18%

43.03±0.15ef

ตัวอักษรกากับที่ตา่ งกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
* การวิเคราะห์ความชื ้นด้ วยเครื่องนาบหาความชื ้น (heat-plate) ตามวิธีของเอกสารอ้ างอิงเลขที่ PD-W-813 ใน
pilot-plant ของบริ ษัทนาเชา (ประเทศไทย) จากัด
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4.1.3 การวิเคราะห์ คุณลักษณะทางเนือ้ สัมผัสของโด
ในการวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะทางเนื ้อสัมผัสของโด (ตารางที่ 9) จะได้ คา่ hardness และค่า
stickness จากการวิเคราะห์จะพบว่าโดที่มีการเติม inulin 4, 8, 12และ18% จะมีคา่ hardness
สูงกว่าcontrol ที่สดุ ขณะที่คา่ hardness ของโดที่มีการเติม RS 8, 12และ18% มีคา่ ใกล้ เคียงกับ
control โดยไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) ในขณะที่ ค่า stickness ของโดย
โดที่มีการเติม FOS 4, 8 ,18 และ inulin 4% มีคา่ ใกล้ เคียงกับ control โดยที่ไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) ในขณะที่ตวั อย่างอื่นๆที่มีการเติมสารพรี ไบโอติกมีค่า
stickiness ของโดเพิ่มสูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p< 0.05) แม้ ว่าการเติมสารพรี ไบโอติกจะ
มีผลทาให้ เนื ้อสัมผัสของโดเปลี่ยนไปแต่โดก็ยงั สามารถใช้ กบั เครื่ องจักรที่ใช้ ในการผลิตข้ าวแผ่น
กรอบได้ ทกุ ตัวอย่าง
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ตารางที่ 9 ค่า hardness และค่า stickiness ของโดที่เตรี ยมในกระบวนการผลิตข้ าวแผ่นกรอบซึง่
มีชนิดและปริมาณของสารพรี ไบโอติกแตกต่างกัน

a, b, c, …

ตัวอย่าง

Hardness (N)

Stickiness (Ns)

Control

4.73±0.31e

0.56±0.15f

RS 4%

4.09±0.19g

0.78±0.09cd

RS 8%

4.56±0.20ef

0.89±0.21c

RS 12%

4.81±0.38e

0.89±0.10c

RS 18%

4.60±0201ef

0.85±0.16cd

Inulin 4%

6.20±0.40b

0.49±0.14f

Inulin 8%

6.29±0.46b

0.85±0.15cd

Inulin 12%

7.03±0.27a

1.37±0.17b

Inulin 18%

7.29±0.42a

1.76±0.22a

FOS 4%

4.38±0.25f

0.63±0.15ef

FOS 8%

5.14±0.27d

0.62±0.07ef

FOS 12%

5.67±0.37c

0.74±0.06de

FOS 18%

5.28±0.23d

0.57±0.01f

ตัวอักษรกากับที่ตา่ งกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
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4.1.4 การวิเคราะห์ ขนาดและความหนาของข้ าวแผ่ นอบแห้ ง และข้ าวแผ่ นกรอบ
ขนาดความยาวและความหนาของข้ าวแผ่นอบแห้ งและผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบแสดงไว้
ในตารางที่ 10 จะพบว่าความยาวของตัวแผ่นอบแห้ งและข้ าวแผ่นกรอบเกื อบทุกตัวอย่างจะ
ใกล้ เคียงกัน แต่ความหนาของข้ าวแผ่นกรอบจะมีค่าเพิ่มมากขึน้ กว่าข้ าวแผ่นอบแห้ งเพราะเกิด
จากการพองตัวขยายตัวในแนวตังมากกว่
้
าแนวราบของผลิตภัณฑ์เมื่อผ่านความร้ อน โดยชนิดและ
ปริมาณของสารพรี ไบโอติกมีผลต่อความยาวและความหนา ผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบที่มีการเติม
สารพรี ไบโอติกจะมีแนวโน้ มของค่าความยาวและความหนาลดลงเมื่อเติมปริมาณสารพรี ไบโอติกที่
มากขึ ้นยกเว้ นข้ าวแผ่นกรอบที่มีการใช้ inulin 4% FOSตังแต่
้ 8% ขึ ้นไปจะมีความยาวเฉลี่ยสูงขึ ้น
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ตารางที่ 10 ความยาวและความหนาโดยเฉลี่ยของข้ าวแผ่นอบแห้ ง และข้ าวแผ่นกรอบซึง่ มีชนิด
และปริมาณของสารพรี ไบโอติกแตกต่างกัน

ตัวอย่าง
Control
4%
RS
8%
12%
18%
4%
inulin 8%
12%
18%
4%
FOS 8%
12%
18%
a, b, c, …

ข้ าวแผ่นอบแห้ ง
ความยาวเฉลี่ย ความหนาเฉลี่ย
(mm)
(mm)
46.41+0.56ab
1.14+0.11d
46.74+0.62a
1.19+0.11cd
46.15+0.59bc
1.29+0.11b
45.92+0.22cd
1.23+0.13bc
44.71+0.71e
1.25+0.12bc
46.23+0.54bc
1.45+0.14a
46.28+0.63bc
1.28+0.13bc
45.91+0.47cd
1.39+0.21a
46.36+0.54ab
1.25+0.10bc
46.22+0.70bc
1.39+0.07a
45.85+0.76cd
1.30+0.11b
45.66+0.37d
1.39+0.12a
46.40+0.63ab
1.29+0.13b

ข้ าวแผ่นกรอบ
ความยาวเฉลี่ย
ความหนาเฉลี่ย
(mm)
(mm)
46.49+0.90cd
3.97+0.06a
46.45+0.67cd
3.85+0.14b
45.71+0.48e
3.71+0.16c
45.04+0.62f
3.56+0.13d
43.83+0.58g
3.69+0.11c
48.39+1.18b
3.87+0.16b
46.73+0.67c
3.74+0.13c
46.87+0.50c
3.89+0.14b
46.11+0.52de
3.67+0.12c
46.48+0.82cd
3.85+0.15b
48.13+0.64b
3.69+0.13c
48.47+1.04b
3.67+0.15c
51.04+0.86a
3.38+0.14e

ตัวอักษรกากับที่ตา่ งกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
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4.1.5 การวิเคราะห์ ความหนาแน่ นและการพองตัวของข้ าวแผ่ นกรอบ
จากตารางที่ 11 ค่าความหนาแน่นและปริมาตรจาเพาะของผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบ จะ
เห็นได้ วา่ ความหนาแน่นและปริมาตรจาเพาะจะแปรผกผันกัน คือตัวอย่างที่มีความหนาแน่นสูงจะ
มีปริมาตรจาเพาะต่า ซึง่ แสดงว่าตัวอย่างนันมี
้ การพองตัวน้ อย โดยการเติมสารพรี ไบโอติก มีผล
ทาให้ ข้าวแผ่นกรอบส่วนใหญ่มีแนวโน้ มพองตัวน้ อยลงตามปริมาณการเติมที่เพิ่มขึ ้น ทาให้ มีความ
หนาแน่นมากกว่าและปริมาตรจาเพาะต่ากว่าตัวอย่างควบคุมยกเว้ นการเติม inulin 8% และ
FOS 18% ที่มีความหนาแน่นและปริมาตรจาเพาะของข้ าวแผ่นกรอบไม่ตา่ งจากตัวอย่างควบคุม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ( p> 0.05)
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ตารางที่ 11 ความหนาแน่นและปริมาตรจาเพาะของข้ าวแผ่นกรอบซึง่ มีชนิดและปริมาณ
ของสารพรี ไบโอติกแตกต่างกัน

ตัวอย่าง

ข้ าวแผ่นกรอบ
ความหนาแน่น (g/ml)

ปริมาตรจาเพาะ (ml/g)

Control

0.39±0.02de

2.58±0.15abc

RS 4%

0.44±0.07bcd

2.28±0.31cdef

RS 8%

0.44±0.03bcde

2.31±0.18cde

RS 12%

0.52±0.02ab

1.93±0.08ef

RS 18%

0.54±0.02a

1.87±0.06f

Inulin 4%

0.42±0.03cde

2.38±0.12bcd

Inulin 8%

0.35±0.03e

2.85±0.26a

Inulin 12%

0.45±0.03bcd

2.24±0.14cdef

Inulin 18%

0.49±0.05abc

2.07±0.22def

FOS 4%

0.39±0.02de

2.56±0.10abc

FOS 8%

0.42±0.06cde

2.40±0.30bcd

FOS 12%

0.44±0.11bcde

2.36±0.52bcde

FOS 18%

0.36±0.21de

2.77±0.15ab

a, b, c, …

ตัวอักษรกากับที่ตา่ งกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
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4.1.6 การวิเคราะห์ ปริมาณความชืน้ และ ค่ า aw ของข้ าวแผ่ นกรอบ
ปริ มาณความชืน้ และค่า aw เป็ นปั จจัยสาคัญที่บ่งบอกถึงคุณภาพและความปลอดภัย
ระหว่างเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบ จากตารางที่ 12 พบว่าปริ มาณความชืน้ และค่า aw
มีความสัมพันธ์กนั คือตัวอย่างที่มีความชื ้นสูงก็จะมีคา่ aw สูงด้ วย นอกจากนันยั
้ งพบว่า ข้ าวแผ่น
กรอบที่มีการเติมใยอาหารพรี ไบโอติก inulin ตังแต่
้ 8% ขึ ้นไปและ FOS ตังแต่
้ 4% ขึ ้นไป มี
ปริ มาณความชื ้นและค่า aw สูงกว่าข้ าวแผ่นกรอบสูตรควบคุมที่ไม่มีการเติมใยอาหารพรี ไบโอติก
(control) และข้ า วแผ่น กรอบที่ มี ก ารเติม ใยอาหารพรี ไ บโอติก RS อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ
(p<0.05) ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะ inulin และ FOS มีสมบัตกิ ารดูดความชื ้นได้ มากกว่า RS
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ตารางที่ 12 ปริมาณความชื ้น* ของผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบซึง่ มีชนิดและปริมาณสารพรี ไบโอติก
แตกต่างกัน
ตัวอย่าง

a, b, c, …

ความชื ้น (%)

aw

Control

2.20±0.04h

0.110±0.00fg

RS 4%

2.25±0.03gh

0.052±0.01i

RS 8%

2.13±0.01i

0.052±0.00i

RS 12%

2.31±0.03g

0.073±0.01h

RS 18%

2.62±0.06f

0.077±0.00h

Inulin 4%

3.32±0.02e

0.107±0.01g

Inulin 8%

3.46±0.02d

0.125±0.00e

Inulin 12%

3.70±0.04c

0.128±0.01e

Inulin 18%

3.73±0.03bc

0.147±0.01d

FOS 4%

3.27±0.01e

0.114±0.00ef

FOS 8%

3.87±0.07a

0.164±0.01c

FOS 12%

3.79±0.03b

0.181±0.02b

FOS 18%

3.93±0.02 a

0.221±0.01a

ตัวอักษรกากับที่ตา่ งกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
* หาปริ มาณความชื ้นด้ วยวิธีของ AOAC (2000) ด้ วย hot-air oven
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4.1.7 การวิเคราะห์ คุณลักษณะทางเนือ้ สัมผัสของข้ าวแผ่ นกรอบ
ผลการวิเคราะห์เนื ้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบเมื่อวัดเป็ นค่าแรงกดสูงสุดที่ทาให้
ผลิตภัณฑ์แตกหัก (ตารางที่ 13) แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่าการเติม RS ตังแต่
้ 8% ขึ ้นไปทาให้
ข้ าวแผ่นกรอบมีคา่ แรงกดสูงสุดมีคา่ สูงขึ ้นตามปริ ม าณการเติมที่เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(p<0.05) ซึง่ บ่งชี ้ว่า RS มีผลให้ เนื ้อสัมผัสของข้ าวแผ่นกรอบมีความแข็งมากขึ ้น โดยอาจเกิดจาก
การที่ RS เกิดเจลาทิไนเซชันของสตาร์ ช (starch gelatinization) ได้ จากัด มีการสลายตัวของ
โครงสร้ างเม็ดสตาร์ ชน้ อย ข้ าวแผ่นกรอบจึงมีโครงสร้ างภายในที่แข็งแรงและมีเนื ้อสัมผัสแข็ง ซึ่ง
ตรงข้ ามกับการเติม inulin และ FOS ตังแต่
้ 8% ขึ ้นไปที่ทาให้ ข้าวแผ่นกรอบมีคา่ แรงกดสูงสุดลดลง
ตามปริมาณการเติมที่เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งแสดงว่าทัง้ inulin และ FOS
มีผลให้ เนื ้อสัมผัสของข้ าวแผ่นกรอบมีความแข็งน้ อยลง โดย inulin และ FOS เป็ นใยอาหารที่
ละลายนา้ ได้ ดี อาจไปแทรกตัวอยู่ในโครงสร้ างเจลสตาร์ ชแล้ วลดความแข็งแรงของโครงสร้ าง
ภายในและความแข็งของข้ าวแผ่นกรอบลง
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ตารางที่ 13 ค่าแรงสูงสุดของผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบซึง่ มีชนิดและปริมาณสารพรี ไบโอติก
แตกต่างกัน
ตัวอย่าง
Control
RS 4%
RS 8%
RS 12%
RS 18%
Inulin 4%
Inulin 8%
Inulin 12%
Inulin 18%
FOS 4%
FOS 8%
FOS 12%
FOS 18%
a, b, c, …

ค่าแรงสูงสุด (N)
15.15±1.93de
14.54±1.20e
18.39±1.25c
20.18±1.47b
22.00±2.57a
14.63±0.57e
12.50±0.94f
10.57±1.23g
8.31±1.18h
16.20±2.82d
12.14±2.30f
10.28±1.54g
7.57±1.09h

ตัวอักษรกากับที่ตา่ งกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงว่ามีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
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4.1.8 ค่ าสีของผลิตภัณฑ์ ข้าวแผ่ นกรอบ
สี ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ ขนมขบเคี ย้ วเป็ นปั จ จัยที่ มี ผลต่อ การยอมรั บของผู้บ ริ โภค (Moreira,
1999) โดยสีของผลิตภัณฑ์เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพในกระบวนการให้ ความร้ อน
จากค่าสีของผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบในตารางที่ 14 พบว่า การเติม RS ตังแต่
้ 4% ขึ ้นไปและ
inulin ตังแต่
้ 12% ขึ ้นไปทาให้ คา่ ความสว่าง (L*) ของข้ าวแผ่นกรอบสูงขึ ้น ในขณะที่การเติม FOS
ตังแต่
้ 12% ขึ ้นไปทาให้ คา่ ความสว่างและค่าดัชนีความขาว (whiteness index) ลดลงเมื่อเทียบ
กับตัวอย่างสูตรควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ(p<0.05) นอกจากนี ้การเติม FOS ตังแต่
้ 12%
ขึ ้นไปยังทาให้ ความเป็ นสีแดง (a*) และความเป็ นสีเหลือง (b*) ของผลิตภัณฑ์มากกว่าตัวอย่าง
สูตรควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p< 0.05) อีกด้ วย จะเห็นได้ ว่า RS และ inulin มีผลต่อสี
ของผลิตภัณฑ์ไม่มากนัก เนื่องจาก RS และ inulin เป็ น polysaccharides มีโมเลกุลขนาดใหญ่
สายโมเลกุลยาว จึงมี reducing ends อยู่น้อย การเกิดปฎิกิริยาของ reducing ends กับ amino
groups ของโปรตีนในปฎิกิริยาเมลลาร์ ดที่ให้ สารสีน ้าตาลจึงเกิดขึ ้นน้ อย ในขณะที่ FOS ซึ่งเป็ น
oligosaccharides มีสายโมเลกุลที่สนกว่
ั ้ า RS และ inulin จึงมีปลายสายโมเลกุลที่เป็ น reducing
ends จานวนมาก จึงเกิดปฎิกิริยาระหว่าง reducing sugars กับโปรตีนในปฎิกิริยาเมลลาร์ ดได้ มา
กระหว่างกระบวนการผลิตที่มีการให้ ความร้ อน เป็ นผลให้ ผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบมีสีน ้าตาลเข้ ม
มากที่สดุ
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ตารางที่ 14 ค่าสี L*, a*, b* และค่าดัชนีความขาวของผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบซึง่ มีชนิดและ
ปริมาณของสารพรี ไบโอติกแตกต่างกัน
ตัวอย่าง*

L*

a*

b*

Whiteness
Index

E*

Control

78.00±1.46fg 8.99±0.69cd 28.82±1.43cde 62.64±0.08cd

RS 4%

81.45±0.94ab 7.74±0.49e

RS 8%

82.12±0.96a

RS 12%

79.59±1.56de 9.76±0.89c 29.60±1.51bc 62.74±2.25cd

RS 18%

82.11±1.59a

Inulin 4%

79.97±0.85cde 8.79±0.49d

Inulin 8%

77.40±1.73g 10.83±1.15b 28.24±1.71cde 62.24±2.61d 11.14±12.99b

-

27.18±1.22ef 66.20±1.53ab 10.78±8.23b

8.51±0.53de 27.52±1.35def 66.10±1.66ab 13.03±12.13b
7.88±5.08b

8.62±1.19de 29.00±2.34cd 64.84±3.00bc 15.96±14.40b
25.85±0.97fg 66.14±1.25ab

Inulin 12% 81.21±0.49abc 8.43±0.71de 24.91±1.24g
Inulin 18% 80.45±1.19bcd 9.88±0.97c

9.35±8.38 b

67.68±1.33a 15.78±13.45b

26.00±1.94fg 66.00±2.37ab 14.51±10.35b

FOS 4%

79.90±1.55cde 8.46±1.02de 27.51±1.79def 64.88±2.36bc 10.20±7.35b

FOS 8%

78.94±1.68ef

FOS 12%

73.48±2.07h 13.57±1.42a 31.93±1.44a

FOS 18%

72.48±1.44h 13.25±1.24a 30.83±1.17ab 56.59±1.88e 28.37±11.41a

a, b, c, …

9.87±1.77c 28.63±3.10cde 63.09±3.73cd

8.76±7.25b

56.31±2.55e 31.13±14.94a

ตัวอักษรกากับที่ตา่ งกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
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4%
8%
12%
18%

4%

4%

8%

8%

12%

12%

18%

18%

ภาพที่ 22 ผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบซึง่ มีการเติมสารพรี ไบโอติกที่มีชนิดและปริมาณแตกต่างกัน

4.1.9 คุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ ข้าวแผ่ นกรอบ
4.1.9.1 คุ ณลั ก ษณะทางประสาทสั ม ผั สโดยการทดสอบความชอบแบบ
Hedonic 9-scale Scoring
จากผลการประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสโดยการทดสอบความชอบของข้ าว
แผ่นกรอบที่มีการเติม RS ปริ มาณแตกต่างกันในตารางที่ 15 พบว่า คะแนนความชอบในด้ านสี
และรสชาติไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p0.05) ส่วนคะแนนความชอบใน
ด้ านอื่ นๆมีแนวโน้ ม ลดลงตามปริ มาณการเติม RS ที่เพิ่ม ขึน้ เมื่ อพิจารณาคะแนนความชอบ
โดยรวมพบว่าการเติม RS ในระดับ 4% ได้ คะแนนสูงสุดและไม่แตกต่างจากการเติมที่ระดับ 8%
อย่างมีนยั สาคัญ (p0.05) ดังนันจึ
้ งสามารถเติม RS ได้ สงู สุด 8%
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ตารางที่ 15 ผลการทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัสของข้ าวแผ่นกรอบที่มีการเติม RS ใน
ปริมาณแตกต่างกัน

ลักษณะปรากฏ
สีns
เนื ้อสัมผัส
รสชาติ ns
กลิ่นขณะเคี ้ยว
ความชอบโดยรวม
a, b, c, …

RS 4%
6.23±1.17ab
5.93±1.31
5.33±1.79a
5.10±1.71
5.47±1.31a
5.83±1.32a

RS 8%
6.30±1.12a
6.17±1.18
4.77±1.48ab
5.23±1.45
5.27±1.34ab
5.33±1.18ab

RS 12%
6.20±1.16ab
6.07±1.14
4.43±1.65bc
4.67±1.71
4.97±1.54ab
5.07±1.51b

RS 18%
5.87±1.53b
5.77±1.81
3.73±1.68c
4.53±1.59
4.77±1.70b
4.43±1.65c

ตัวอักษรกากับทีต่ า่ งกันในแถวเดียวกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95

ns

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
หมายเหตุ ใช้ ผ้ ทู ดสอบที่ไม่ผา่ นการฝึ กฝนจานวน 30 คน

จากผลการทดสอบความชอบของข้ าวแผ่นกรอบที่มีการเติม inulin ปริ มาณแตกต่างกันใน
ตารางที่ 16 พบว่าคะแนนความชอบด้ านเนื ้อสัมผัสของข้ าวแผ่ นกรอบที่มีการเติม inulin ระดับ
สูงสุด 18% ไม่ตา่ งจากตัวอย่างอื่นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p0.05) ส่วนคะแนนความชอบใน
ด้ านอื่นๆรวมทังความชอบโดยรวมของทุ
้
กตัวอย่างไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(p0.05) ดังนันจึ
้ งสามารถทาการเติม inulin ได้ สงู สุดถึง 18%
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ตารางที่ 16 ผลการทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัสของข้ าวแผ่นกรอบที่มีการเติม inulin ใน
ปริมาณแตกต่างกัน

ลักษณะปรากฏns
สีns
เนื ้อสัมผัส
รสชาติns
กลิ่นขณะเคี ้ยวns
ความชอบโดยรวมns

Inulin 4%
6.47±1.11
6.50±1.14
6.60±1.13a
6.23±1.22
6.33±1.37
6.60±1.19

Inulin 8%
6.23±1.36
6.53±1.31
6.13±1.31ab
6.23±1.41
6.30±1.32
6.53±1.31

Inulin 12%
6.33±1.12
6.40±1.13
5.97±1.30b
6.13±1.20
5.97±1.16
6.10±1.21

Inulin 18%
6.10±1.12
6.03±1.13
6.40±1.04ab
6.07±1.64
6.13±1.20
6.23±1.07

a, b, c, …

ตัวอักษรกากับทีต่ า่ งกันในแถวเดียวกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
ns

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
หมายเหตุ ใช้ ผ้ ทู ดสอบที่ไม่ผา่ นการฝึ กฝนจานวน 30 คน

จากผลการทดสอบความชอบของข้ าวแผ่นกรอบที่มีการเติม FOS ปริ มาณแตกต่างกันใน
ตารางที่ 17 พบว่าคะแนนความชอบด้ านลักษณะปรากฏของทุกตัวอย่างไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p0.05) ในขณะที่ตวั อย่างที่มีการเติม FOS ระดับสูงสุด 18% ได้
คะแนนความชอบในด้ า นอื่ น ๆรวมทัง้ ความชอบโดยรวมสูง ที่ สุด อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ
(p<0.05) ดังนันจึ
้ งสามารถเติม FOS ได้ สงู สุด 18%
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ตารางที่ 17 ผลการทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัสของข้ าวแผ่นกรอบที่มีการเติม FOS ใน
ปริมาณแตกต่างกัน

ลักษณะปรากฏns
สี
เนื ้อสัมผัส
รสชาติ
กลิ่นขณะเคี ้ยว
ความชอบโดยรวม

FOS 4%
6.03±1.27
5.70±1.37b
5.13±1.31c
5.37±1.43b
5.40±1.25b
5.50±1.22c

FOS 8%
5.97±1.27
6.13±1.41ab
6.17±1.58b
5.63±1.65b
5.97±1.50b
6.13±1.28b

FOS 12%
5.87±1.28
6.30±1.26ab
5.60±1.50bc
5.63±1.59b
6.00±1.64b
6.00±1.39b

FOS 18%
6.43±1.25
6.67±1.27a
7.33±1.15a
6.93±1.23a
6.80±1.42a
7.37±1.25a

a, b, c, …

ตัวอักษรกากับทีต่ า่ งกันในแถวเดียวกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95

ns

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
หมายเหตุ ใช้ ผ้ ทู ดสอบที่ไม่ผา่ นการฝึ กฝนจานวน 30 คน

เมื่อทาการคัดเลือกข้ าวแผ่นกรอบที่มีการเติม ใยอาหารพรี ไบโอติกแตกต่างกัน 3 ชนิด ใน
ปริ มาณที่สามารถเติมได้ สูง ที่สดุ (RS 8%, inulin 18% และ FOS 18%) มาทดสอบความชอบ
เปรี ยบเทียบกับตัวอย่างควบคุม ได้ ผลดังตารางที่ 18 ซึ่งจะเห็นได้ ว่าการเติม FOS 18% ได้
คะแนนความชอบในทุก ๆด้ า นของผลิ ต ภัณ ฑ์ สูง กว่า ตัว อย่า งอื่ น ๆอย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ
(p<0.05) ส่วนการเติม inulin 18% ได้ คะแนนความชอบด้ านเนื ้อสัมผัสมากกว่าและคะแนน
ความชอบด้ านอื่นๆไม่แตกต่างจากตัวอย่า งควบคุมอย่างมีนยั สาคัญ ในขณะที่การเติม RS 8%
ได้ ค ะแนนความชอบด้ า นเนื อ้ สัม ผัส และความชอบโดยรวมน้ อ ยกว่า ตัว อย่า งควบคุม อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
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ตารางที่ 18 ผลการทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัสของข้ าวแผ่นกรอบที่มีการเติมใยอาหาร
ประเภทพรี ไบโอติกแตกต่างกัน
Control
ลักษณะปรากฏ
สี
เนื ้อสัมผัส
รสชาติ
กลิ่นขณะเคี ้ยว
ความชอบโดยรวม

5.68±1.60b
5.92±1.59b
5.06±1.53c
5.22±1.50b
5.54±1.72b
5.66±1.48b

Resistant
starch 8%
5.54±1.30b
5.68±1.62b
4.06±1.49d
4.66±1.93b
5.18±1.66b
4.88±1.55c

Inulin
18%
5.54±1.58b
5.98±1.57b
5.60±1.81b
5.14±1.98b
5.54±1.54b
5.50±1.72b

FOS
18%
6.57±1.20a
6.78±1.39a
6.90±1.25a
6.06±1.66a
6.32±1.33a
6.96±0.99a

a, b, c, …

ตัวอักษรกากับทีต่ า่ งกันในแถวเดียวกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
หมายเหตุ ใช้ ผ้ ทู ดสอบที่ไม่ผา่ นการฝึ กฝนจานวน 50 คน

4.1.10 ปริมาณใยอาหาร (dietary fiber) และปริมาณฟรุคแทนส์ (fructans) ในผลิตภัณฑ์
ข้ าวแผ่ นกรอบที่มีการเติมสารพรีไบโอติกชนิด FOS ในปริมาณ 18%
เมื่อนาตัวอย่างผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์สดุ ท้ าย(finished product)ที่มี
การเติม FOS 18% และมีความชื ้นหลังบรรจุ 2.5 % ไปทาการวิเคราะห์ปริ มาณใยอาหารทังหมด
้
( total dietary fiber) จากรายงานผลทดสอบของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่
บริ การ: SFC 78/2559 พบว่ามีคา่ เท่ากับ 19.63% ซึ่งมีประกอบไปด้ วยใยอาหารที่มาจากข้ าว
ประมาณ 2.68% และ ปริ มาณฟรุ คแทนส์ (frutans) ซึ่งรวมทัง้ inulinและFOS มีค่าเท่ากับ
16.95% ซึ่งข้ อมูลมีความสอดคล้ องใกล้ เคียงกับปริ มาณ FOS ที่เติมลงไปซึ่งได้ จากการคานวณ
นอกจากนี ้ยังสามารถกล่าวอ้ างทางโภชนาการในส่วนของการเสริ มใยอาหาร (enriched fiber) ได้
ว่าเป็ นแหล่งของใยอาหาร (good source of fiber) และใยอาหารสูง (high fiber) อ้ างอิงตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 182 พ.ศ. 2542 เรื่ องฉลากโภชนาการ ซึ่งจากผลของ
ปริ มาณใยอาหารทังหมด
้
19.63% คิดเป็ น %Thai RDI ได้ เท่ากับ 23.56% ต่อหนึ่งหน่วยบริ โภค
อ้ างอิงที่ 30 กรัม
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ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์ปริมาณใยอาหารชนิดต่างๆในผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบรสชาติ
ออริจินอล ซึง่ มีการเติม FOS 18%
ชนิดของใยอาหาร
Dietary fiber
Fructans (Inulin + Oligofructose)
Fructooligosaccharides (GF2+GF3+GF4)

ปริมาณ ( g/ 100 g)
2.68
16.95
3.71

4.1.11 การศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ ข้าวแผ่ นกรอบ
จากการศึกษาชนิดและปริ มาณของสารพรี ไบโอติกที่เป็ นส่วนผสมในการผลิตข้ าวแผ่น
กรอบ ได้ ทาการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบสูตรควบคุม (control) และสูตรที่มีการเติม FOS
18% มาทาการศึกษาการเปลี่ยนแปลงระหว่างการเก็บรักษา โดยนาข้ าวแผ่นกรอบรสชาติออริ จิ
นอล (thin rice cracker original flavor) บรรจุในถุงพลาสติกใสปริ มาณ 30 กรัม เก็บรักษาใน
สภาวะเร่ งในตู้ที่อุณหภูมิ 30, 40 และ 50 องศาเซลเซียส ทาการศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่าง
ตัวอย่างควบคุมและตัวอย่างที่มีการเติม FOS โดยทาการศึกษาคุณภาพด้ านเคมีคือ ปริ มาณ
ความชื น้ aw และคุณภาพทางประสาทสัมผัสทุก ๆ 7 วัน เป็ นเวลา 84 วัน พบว่ามี การ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
คุณภาพทางเคมี
1. ปริมาณความชื ้น
จากการวิเคราะห์ปริ มาณความชื ้น เมื่อพิจ ารณาข้ าวแผ่นกรอบที่บรรจุในถุงพลาสติกใสที่
เก็บรักษาในสภาวะเร่ง พบว่าเมื่อระยะเวลาและอุณหภูมิเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ ปริมาณความชื ้นของข้ าว
แผ่นกรอบเพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) และปริ มาณความชืน้ ของผลิตภัณฑ์ข้าว
แผ่นกรอบสูตรควบคุมมีค่าต่ากว่าสูตรที่มีการเติม FOS 18% โดยข้ าวแผ่นกรอบสูตรควบคุมมี
ความชื ้นเริ่ มต้ นเท่ากับร้ อยละ 1.76 จากนันความชื
้
้นจะเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ จนถึงวันที่ 84 ของการเก็บ
รักษา โดยที่อณ
ุ หภูมิ 30, 40 และ 50 องศาเซลเซียส จะมีความชื ้นร้ อยละ 7.97, 10.22 และ 11.91
ตามลาดับ (ภาพที่ 23) และเมื่อพิจารณาปริ มาณความชื ้นของข้ าวแผ่นกรอบที่มีการเติม FOS
18% พบว่า มีความชื ้นเริ่ มต้ นร้ อยละ 2.88 และมีความชื ้นเพิ่มสูงขึ ้นเรื่ อย ๆ จนถึงวันที่ 84 โดยมี
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ความชื ้นร้ อยละ 8.13, 10.48 และ 12.23 ตามลาดับ (ภาพที่ 24) การที่ความชื ้นของข้ าวแผ่นกรอบ
เพิ่ม ขึน้ เนื่ องจากการย่างแผ่นข้ าวแผ่นกรอบในกระบวนการผลิต ส่ง ผลให้ ปริ ม าณความชื น้ ใน
ผลิตภัณฑ์มีค่าต่ากว่าความชื ้นที่จุดสมดุลกับอากาศภายในภาชนะบรรจุ และเมื่อเก็บรักษาไว้ ที่
อุณหภูมิต่างๆข้ าวแผ่นกรอบจึงมีการปรับความชื ้นให้ สมดุลกับความชืน้ สัมพัทธ์ ภายในภาชนะ
บรรจุ ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของสุเมษ (2537) ที่ พ บว่าอาหารแห้ ง จะมี การดูดความชื น้
จนกระทัง่ เข้ าสูส่ ภาวะสมดุล

30°C (Experimental data)
40°C (Experimental data)
50°C (Experimental data)
30°C (Model) r = 0.9531
40°C (Model) r = 0.8799
50°C (Model) r = 0.7657

ภาพที่ 23 การเปลี่ยนแปลงความชื ้นของข้ าวแผ่นกรอบตัวอย่างควมคุม (control) บรรจุใน
ถุงพลาสติกใส ระหว่างการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 30, 40 และ 50 องศาเซลเซียส
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30°C (Experimental data)
40°C (Experimental data)
50°C (Experimental data)
30°C (Model) r = 0.9880
40°C (Model) r = 0.9628
50°C (Model) r = 0.8695

ภาพที่ 24 การเปลี่ยนแปลงความชื ้นของข้ าวแผ่นกรอบ ที่เติม FOS 18% บรรจุในถุงพลาสติกใส
ระหว่างการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 30, 40 และ 50 องศาเซลเซียส
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เมื่อทาการอธิบายการเปลี่ยนแปลงความชื ้นระหว่างการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 30, 40 และ
50 องศาเซลเซียส ด้ วยสมการจลนพลศาสตร์ อนั ดับศูนย์ พบว่ามีคา่ คงที่อตั ราดังแสดงในตารางที่
20 เมื่อศึกษาผลของอุณหภูมิตอ่ การเปลี่ยนแปลงความชื ้นในระหว่างการเก็บรักษาโดยใช้ สมการ
อาร์ เรเนียส พบว่าข้ าวแผ่นกรอบสูตรควบคุมมีคา่ พลังงานกระตุ้นเท่ากับ 13.94 kJ/mol และมีคา่
k0 เท่ากับ 18.26 ต่อวัน และข้ าวแผ่นกรอบสูตรเติม FOS 18 % มีคา่ พลังงานกระตุ้นเท่ากับ 22.08
kJ/mol และมีคา่ k0 เท่ากับ 393.47 ต่อวัน
ตารางที่ 20 ค่าคงที่อตั รา ค่าพลังงานกระตุ้น และค่าคงที่สมการอาร์ เรเนียส ของการเปลี่ยนแปลง
ความชื ้นในระหว่างการเก็บรักษา

ตัวอย่าง

การบรรจุ

Control ถุงพลาสติกใส
FOS 18% ถุงพลาสติกใส

อันดับปฏิกิริยา
(n)
30 0C
0
0

k (ต่อวัน)
40 0C

Ea
k0
50 0C (kJ/mol) (ต่อวัน)

0.0698 0.0912 0.0981
0.0595 0.0869 0.1022

13.94
22.08

18.26
393.47

2. ค่าวอเตอร์ แอคทิวิตี (a
้ w)
เมื่อทาการวิเคราะห์คา่ aw ของผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบ ที่ทาการเก็บรักษาใน
สภาวะเร่งที่อณ
ุ หภูมิ 30, 40 และ 50 องศาเซลเซียส พบว่า เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มขึ ้น
ผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบจะมีคา่ aw สูงขึ ้น และ ค่า aw ของผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบสูตรควบคุมมี
ค่าต่ากว่าสูตรที่มีการเติม FOS 18% โดยข้ าวแผ่นกรอบสูตรควบคุมมี คา่ aw เริ่ มต้ นที่ 0 วัน เท่ากับ
0.103 จากนันเมื
้ ่อทาการเก็บรักษาเป็ นระยะเวลา 84 วัน ข้ าวแผ่นกรอบจะมี คา่ aw เพิ่มขึ ้นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยมีคา่ เท่ากับ 0.486, 0.585 และ 0.658 ตามลาดับ (ภาพที่ 25)
และในข้ าวแผ่นกรอบที่มีการเติม FOS 18% จะมีคา่ aw เริ่ มต้ นเท่ากับ 0.166 และมีคา่ aw ที่ 84
วันเท่ากับ 0.537, 0.609 และ 0.671 ตามลาดับ (ภาพที่ 26)
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ภาพที่ 25 การเปลี่ยนแปลงค่า aw ของข้ าวแผ่นกรอบ (control) บรรจุในถุงพลาสติกใส ระหว่าง
การเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 30, 40 และ 50 องศาเซลเซียส

ภาพที่ 26 การเปลี่ยนแปลงค่า aw ของข้ าวแผ่นกรอบ ที่เติม FOS 18% บรรจุในถุงพลาสติกใส
ระหว่างการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 30, 40 และ 50 องศาเซลเซียส
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เมื่อทาการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของค่า aw ระหว่างการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 30, 40
และ 50 องศาเซลเซียส ด้ วยสมการจลนพลศาสตร์ อันดับศูนย์พบว่ามีค่าคงที่อัตราดังแสดงใน
ตารางที่ 21 เมื่อศึกษาผลของอุณหภูมิตอ่ การเปลี่ยนแปลงของค่า aw ในระหว่างการเก็บรักษาโดย
ใช้ สมการอาร์ เรเนียส พบว่าข้ าวแผ่นกรอบสูตรควบคุมมีคา่ พลังงานกระตุ้นเท่ากับ 1.49 kJ/mol
และมีค่า k0 เท่ากับ 0.009 ต่อวัน และข้ าวแผ่นกรอบสูตรเติม FOS 18% มีค่าพลังงานกระตุ้น
เท่ากับ 5.93 kJ/mol และมีคา่ k0 เท่ากับ 0.041 ต่อวัน
ตารางที่ 21 ค่าคงที่อตั รา ค่าพลังงานกระตุ้น และค่าคงที่สมการอาร์ เรเนียส ของการเปลี่ยนแปลง
ค่า aw ในระหว่างการเก็บรักษา

ตัวอย่าง

การบรรจุ

Control ถุงพลาสติกใส
FOS 18% ถุงพลาสติกใส

อันดับปฏิกิริยา
(n)
0
0

k (ต่อวัน)
30 0C

40 0C

50 0C

0.0049 0.0055
0.0039 0.0045

0.0051
0.0042

Ea
k0
(kJ/mol) (ต่อวัน)
1.49
5.93

0.009
0.041

คุณภาพทางประสาทสัมผัส
จากการทดสอบคุณ ภาพทางประสาทสัม ผัส ด้ ว ยคะแนนความชอบ โดยวิ ธี 9-point
hedonic scale พร้ อมทังสอบถามการยอมรั
้
บในคุณลักษณะทางด้ าน ความกรอบ กลิ่นหืน และ
ความชอบรวม โดยใช้ ผ้ ทู ดสอบชิมที่ผ่านการฝึ กฝนแล้ วจานวน 10 คน ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่น
กรอบที่บรรจุในถุงพลาสติกใสที่เก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 30, 40 และ 50 องศาเซลเซียส (ตารางที่ 22,
23 และ 24) พบว่าเมื่ อระยะเวลาการเก็ บรั กษาเพิ่ม ขึน้ ไม่มี ผลต่อคะแนนความชอบในทุก
คุณลักษณะที่แต่ละอุณหภูมิอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p> 0.05) แต่จะมีผลทาให้ ร้อยละของการ
ยอมรับผลิตภัณฑ์ลดลง อุณหภูมิที่สงู ขึ ้นส่งผลต่ออายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ โดยที่อณ
ุ หภูมิ
ต่าจะสามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบได้ นานมากขึ ้นกว่าการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่
อุณหภูมิสูง ซึ่งเห็นได้ จากคะแนนความชอบและร้ อยละการยอมรับผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิต่าจะ
ลดลงช้ ากว่าที่อณ
ุ หภูมิสงู
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ตารางที่ 22 คะแนนความชอบเฉลี่ยและร้ อยละการยอมรับของผู้บริโภคที่มีตอ่ ผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่น
กรอบที่บรรจุในถุงพลาสติกใส ระหว่างการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส
อายุการ
เก็บรักษา
(วัน)

ตัวอย่าง

ความกรอบ

กลิ่นหืน

0 วัน

Control

6.29 a  1.3

6.84 a  0.9

6.52 a  1.3

96.2

FOS 18%

6.33 a  1.1

6.53 a  1.1

6.59 a  1.2

98.6

Control

6.63 a  1.4

6.58 a  1.4

6.46 a  1.1

84.5

FOS 18%

6.15 a  1.2

6.24 a  1.3

5.89 a  1.4

89.1

Control

6.25 a  1.1

6.84 a  1.1

7.11 a  0.9

79.4

FOS 18%

6.28 a  1.3

6.41 a  1.2

6.21 a  1.0

81.2

Control

6.54a  1.2

6.74 a  0.8

6.22 a  1.2

71.5

FOS 18%

6.24 a  1.1

6.36 a  1.0

5.79 a  1.4

78.0

Control

5.59a  0.8

6.15 a  1.2

6.68 a  1.1

57.4

FOS 18%

6.38 a  1.1

6.24 a  1.4

7.11 a  1.5

74.0

Control

-

-

-

-

FOS 18%

5.45 a  1.3

6.12 a  1.1

6.35 a  1.3

68.2

Control

-

-

-

-

FOS 18%

4.91a  1.2

5.11a  1.5

5.26 a  1.2

54.5

14 วัน

28 วัน

42 วัน

56 วัน

70 วัน
84 วัน

ความชอบรวม ร้ อยละการ
ยอมรับ

หมายเหตุ ตัวอักษร a-b ที่แตกต่างกันในคอลัมน์หมายถึงสิง่ ทดลองในคอลัมน์มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
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ตารางที่ 23 คะแนนความชอบเฉลี่ยและร้ อยละการยอมรับของผู้บริโภคที่มีตอ่ ผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่น
กรอบที่บรรจุในถุงพลาสติกใส ระหว่างการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 40 องศาเซลเซียส
อายุการ
เก็บรักษา
(วัน)

ตัวอย่าง

ความกรอบ

กลิ่นหืน

0 วัน

Control

6.29 a  1.3

6.84 a  0.9

6.52 a  1.3

96.2

FOS 18 %

6.33 a  1.1

6.53 a  1.1

6.59 a  1.2

98.6

Control

6.35 a  1.4

6.54 a  0.8

6.39 a  1.0

74.2

FOS 18 %

6.52 a  1.0

5.97 a  1.2

6.26 a  1.2

77.6

Control

5.29 a  1.4

5.02a  1.2

4.59 a  1.4

54.2

FOS 18 %

6.26 a  1.2

6.44 a  1.1

6.16 a  1.1

74.1

Control

-

-

-

-

FOS 18 %

5.24a  1.1

4.98a  1.3

4.86 a  1.0

56.4

14 วัน

28 วัน

42 วัน

ความชอบรวม ร้ อยละการ
ยอมรับ

หมายเหตุ ตัวอักษร a-b ที่แตกต่างกันในคอลัมน์ หมายถึงสิง่ ทดลองในคอลัมน์มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
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ตารางที่ 24 คะแนนความชอบเฉลี่ยและร้ อยละการยอมรับของผู้บริโภคที่มีตอ่ ผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่น
กรอบที่บรรจุในถุงพลาสติกใส ระหว่างการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 50 องศาเซลเซียส
อายุการ
เก็บรักษา
(วัน)

ตัวอย่าง

ความกรอบ

กลิ่นหืน

0 วัน

Control

6.29 a  1.3

6.84 a  0.9

6.52 a  1.3

96.2

FOS 18%

6.33 a  1.1

6.53 a  1.1

6.59 a  1.2

98.6

Control

5.37 a  1.3

5.24 a  1.0

5.10 a  1.2

54.5

FOS 18%

5.21 a  1.0

5.32 a  1.1

5.22 a  0.8

58.0

14 วัน

ความชอบรวม ร้ อยละการ
ยอมรับ

หมายเหตุ ตัวอักษร a-b ที่แตกต่างกันในคอลัมน์ หมายถึงสิง่ ทดลองในคอลัมน์มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)

การคานวณอายุการเก็บรักษา
เมื่อศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ ข้ าวแผ่นกรอบ สูตรควบคุมและสูตรที่มีการ
เติม FOS 18% โดยใช้ เกณฑ์การยอมรับของผู้บริ โภคที่การยอมรับน้ อยกว่า ร้ อยละ 60 ถือว่าแสดง
ให้ เห็นว่าผลิตภัณฑ์นนเสื
ั ้ ่อมเสีย หรื อหมดอายุเมื่อพิจารณาจากคุณลักษณะในด้ าน ความกรอบ
กลิ่นหืน ความชอบรวม จากตารางที่ 22 พบว่า ที่อุณหภูมิต่าสุด คือ 30 องศาเซลเซียส อายุการ
เก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบของสูตรที่มีการเติม FOS 18% สามารถเก็บรักษาได้ นาน
กว่าสูตรควบคุม ซึ่งสามารถเก็บได้ ปริ มาณ 70 วัน ในขณะที่สตู รควบคุมเก็บได้ ประมาณ 42 วัน
และจากตารางที่24 พบว่าที่อณ
ุ หภูมิสงู สุด คือ 50 องศาเซลเซียส อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์
ข้ าวแผ่นกรอบของสูตรที่มีการเติม FOS 18% และสูตรควบคุมสามารถเก็บได้ ประมาณ 14 วัน
เท่ากัน ดังนันการเก็
้
บรักษาผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบที่อณ
ุ หภูมิต่ากว่าจะสามารถเก็บรักษาได้ นาน
กว่า
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จากตารางที่ 25 พบว่าปริ มาณความชื ้นส่งผลให้ ข้าวแผ่นกรอบ ที่บรรจุถุงพลาสติกใส
เสื่อมเสียได้ เร็วที่สดุ โดยการทานายอายุการเก็บรักษาจากสมการต่อไปนี ้
t = (C0-Cfinal)/k0exp(-Ea/RT)
t = (In(Cfinal-C0))/k0exp(-Ea/RT)
k0 คือ ค่าคงที่สมการอาร์ เรเนียส (หน่วยต่อวัน)

(6)
(7)

Ea คือ พลังงานกระตุ้น (kJ/mol)
R คือ ค่าคงที่ของแก๊ ส (gas constant) ซึง่ มีคา่ เท่ากับ 8.314 J/mol.K
T คือ อุณหภูมิสมั บูรณ์ (K)
C0 คิอ ปริมาณสารที่มี ณ จุดเริ่มต้ น
Cfinal คือ ปริมาณสารสุดท้ ายที่ทาให้ ตวั อย่างไม่เป็ นที่ยอมรับ (ที่ปริมาณความชื ้น 6% และ
ค่า aw 0.4)
โดยมีอายุการเก็บรักษา ของสูตรควบคุมไม่เกิน 58, 49 และ 41 วัน และสูตรที่เติม FOS 18% ไม่
เกิน 67, 50 และ 38 วัน ในการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 30, 40 และ 50 องศาเซลเซียส
ตารางที่ 25 อายุการเก็บรักษา (วัน) ของผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบ
ค่าคุณภาพ

ตัวอย่าง

ปริมาณความชื ้น

Control
FOS 18%
Control
FOS 18%

ค่า aw

30 0C
58
67
58
85

ถุงพลาสติกใส
40 0C
49
50
57
79

50 0C
41
38
56
73

บทที่ 5
สรุปผลการทดลองและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการทดลอง
จาการทดสอบเติมสารพรี ไบโอติก 3 ชนิด (RS, inulin และ FOS) ที่ปริมาณความเข้ มข้ น
4, 8, 12 และ 18% ชนิดของสารและปริมาณที่เติมลงไปมีผลต่อโดและลักษณะทางกายภาพของ
ผลิตภัณฑ์ เมื่อนาไปทาการวิเคราะห์ พบว่าความชื ้นของโดที่ไม่มีการเติมสารพรี ไบโอติก และโดที่
มีการเติม RS, inulin และ FOS จะมีประมาณความชื ้นใกล้ เคียงกัน เมื่อนาโดไปผ่านกระบวนการ
ผลิตออกมาเป็ นผลิตภัณฑ์สดุ ท้ าย ผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบที่เติมสาร FOS มีปริมาณความชื ้น
และค่า aw มากที่สดุ
จากการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีการเติมสารพรี ไบโอติกพบว่า
เมื่อปริ มาณของสารพรี ไบโอติก inulin และ FOS มากขึ ้นจะทาให้ ความแข็งลดลง โดยผลิตภัณฑ์
ข้ าวแผ่นกรอบที่มีการเติม FOS 18%ได้ คา่ แรงสูงสุดในการกดให้ ผลิตภัณฑ์แตกน้ อยสุด การพอง
ตัวของผลิตภัณฑ์ ข้าวแผ่นกรอบจะลดลงเมื่อความเข้ มข้ นของสารพรี ไ บโอติกเพิ่มมากขึน้ โดย
ผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบที่มีการเติม RS จะมีคา่ hardness มากที่สุด ซึ่งสอดคล้ องกับผลการ
ทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัสของข้ าวแผ่นกรอบคือ เมื่อเติม RS ในปริ มาณที่เพิ่มขึ ้นมีผล
ทาให้ ผลิตภัณฑ์แข็งขึ ้นและความชอบของผลิตภัณฑ์น้อยลง
ผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบที่มีการเติม FOS 12% และ18% จะมีคา่ ดัชนีความขาวต่าสุด
จากผลในการวิจยั นี ้ ใยอาหารพรี ไบโอติกที่เหมาะสมสาหรับเติมในผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่น
กรอบ คือ inulin และ FOS โดยสามารถเติมได้ ถึงร้ อยละ 18 โดยที่ผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ ลักษณะที่ดี
และเป็ นที่ยอมรับของผู้ทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยเฉพาะการเติม FOS ในปริมาณร้ อยละ 18
ที่ได้ คะแนนความชอบสูงที่สดุ และมากกว่าตัวอย่างควบคุม (control)
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ข้ าวแผ่นกรอบที่มีการเติมสารพรี ไบโอติก FOS 18% สามารถกล่าวอ้ างทางโภชนาการใน
ด้ านการเสริ มใยอาหาร (enriched fiber) ได้ ว่าเป็ นแหล่งของใยอาหาร (good source of fiber)
และใยอาหารสูง (high fiber)
เมื่อศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบ โดยตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพในระหว่างการเก็บรักษาและใช้ สมการอาร์ เรเนียสในการอธิ บายอิทธิพลของอุณหภูมิที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ พบว่าปริ มาณความชื ้นเป็ นดัชนี บง่ ชี ้วัดอายุการ
เก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ที่เก็บในถุงพลาสติก โดยข้ าวแผ่นกรอบสูตรควบคุมสามารถเก็บได้ นานไม่
เกิน 58, 49 และ 41 วันและสูตรที่เติม FOS 18% ไม่เกิน 67, 50 และ 38 วัน ในการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 30, 40 และ 50 องศาเซลเซียส ตามลาดับ
5.2 ข้ อเสนอแนะ
5.2.1 นอกจากข้ าวแผ่นกรอบแล้ ว ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทที่อาจมีการศึกษาการเติม
สารพรี ไบโอติก ได้ แก่ โจ๊ ก เครื่ องดื่ม หรื อ ขนมขบเคี ้ยวชนิดอื่นๆ
5.2.2 อาจทาการศึกษาการใช้ สารพรี ไบโอติกต่างชนิดร่วมกันในผลิตภัณฑ์หนึง่ ๆ
5.2.3 อาจทาการศึกษาสารพรี ไบโอติกชนิดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ อีก เช่น
galacto-oligosaccharide (GOS) เป็ นต้ น
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ภาคผนวก ก
แบบทดสอบทางประสาทสัมผัส
นิยามศัพท์ลกั ษณะคุณภาพในการทดสอบทางประสาทสัมผัสของข้ าวแผ่นกรอบ (Rice
Crackers)
ความแข็ง
หมายถึงปริมาณแรงที่ใช้ ฟันหน้ ากัดจนขนมแตก
ทดสอบโดยกัดด้ วยฟั นหน้ า 1 ครัง้
ความกรอบ
หมายถึงความเปราะของผลิตภัณฑ์ เมื่อเคี ้ยวขนม
ทดสอบโดยเคี ้ยวขนมในปาก
กลิ่น
หมายถึงกลิ่นที่พงึ ประสงค์ กลิ่นเฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์
เมื่อเคี ้ยวในปาก
สี
หมายถึงสีที่ปรากฏบนตัวผลิตภัณฑ์
ทดสอบโดยการมอง
รสเค็ม
หมายถึงรสเค็มของผลิตภัณฑ์
เมื่อเคี ้ยวในปาก
รสหวาน
หมายถึงรสหวานของผลิตภัณฑ์
เมื่อเคี ้ยวในปาก
คุณลักษณะโดยรวม หมายถึงคุณลักษณะทุกด้ านของผลิตภัณฑ์
ความชอบโดยรวม
หมายถึงความชอบของผลิตภัณฑ์ในทุกๆด้ านโดยรวม
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แบบสอบถาม
ชื่อ .....................................................................................
ชุดที่ ………………………
ผลิตภัณฑ์ แครกเกอร์ จากข้ าวหอมมะลิ
วันที่ ………………………
กรุณาชิมตัวอย่างแครกเกอร์ จากข้ าวหอมมะลิตอ่ ไปนี ้ตามลาดับจากซ้ ายไปขวา แล้ วให้
คะแนนตามความชอบของท่านโดย
1 = ไม่ชอบมากที่สดุ
4 = ไม่ชอบเล็กน้ อย
7 = ชอบปานกลาง
2 = ไม่ชอบมาก
5 = เฉยๆ
8 = ชอบมาก
3 = ไม่ชอบปานกลาง
6 = ชอบเล็กน้ อย
9 = ชอบมากที่สดุ

………………
ลักษณะปรากฏ
………………
สี
………………
เนื ้อสัมผัส
………………
รสชาติ
………………
กลิ่นขณะเคี ้ยว
………………
ความชอบโดยรวม ………………

รหัสตัวอย่าง
…………….. .…………….
…………….. .…………….
…………….. .…………….
…………….. .…………….
…………….. .…………….
…………….. .…………….
…………….. .…………….

……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..

ข้ อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ขอบคุณค่ะ
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ภาคผนวก ข
การวิเคราะห์ ความหนาแน่ นและการพองตัวของข้ าวแผ่ นกรอบ
วิธีการ
1. การหาปริมาตรความจุของภาชนะ
1.1 ชัง่ น ้าหนักภาชนะเปล่า บันทึกค่าน ้าหนักของภาชนะเป็ นกรัม (A)
1.2 เติมน ้าลงในภาชนะในข้ อ 1.1 ซึง่ อยูบ่ นเครื่ องชัง่ จนเต็มพอดี บันทึกค่าน ้าหนักรวม
ของภาชนะและน ้าเป็ นกรัม (B)
1.3 ใช้ ช้อนตักน ้าออกจากภาชนะในข้ อ 1.2 เล็กน้ อย ก่อนยกภาชนะออกจากเครื่ องชัง่
เพื่อป้องกันไม่ให้ น ้าหกบนเครื่ องชัง่
1.4 เนื่องจากความหนาแน่นของน ้า = 1g/cm3 ดังนันน
้ ้า 1 กรัม มีปริมาตร 1 มิลลิลิตร จึง
สามารถหาปริมาตรความจุของภาชนะได้ จากสมการ
ปริมาตรความจุของภาชนะ (มิลลิลิตร) = น ้าหนักของน ้าเต็มภาชนะ (กรัม)= B-A
2. การหาความหนาแน่ นเชิงกลุ่มก้ อน (bulk density) ของเมล็ดงา
2.1 นาภาชนะเปล่าที่ทราบปริมาตรความจุแล้ ว (อาจหาได้ จากวิธีในข้ อ 1.) ไปชัง่ น ้าหนัก
บันทึกค่าน ้าหนักของภาชนะเป็ นกรัม (C) ยกภาชนะออกจากเครื่ องชัง่
2.2 นาเมล็ดงาเทใส่ภาชนะเปล่าจากข้ อ 2.1 จนล้ น ปาดส่วนผสมส่วนเกินออกนาไปชัง่
น ้าหนัก บันทึกค่าน ้าหนักรวมของภาชนะและส่วนผสมเป็ นกรัม (D)
2.3 คานวณความหนาแน่นเชิงกลุม่ ก้ อนจากสมการ
ความหนาแน่นเชิงกลุม่ (กรัม/มิลลิลิตร)

=

น ้าหนักเมล็ดงา (กรัม)
ปริมาตรของภาชนะ (ลิตร)

=

D-C
ปริมาตรของภาชนะ
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3. การหาปริมาตรต่ อชิน้ ของข้ าวแผ่ นกรอบโดยการแทนทีเมล็ดงา
3.1 หาความหนาแน่นเชิงกลุม่ ก้ อน (กรัมต่อมิลลิลิตร) ของเมล็ดงาตามวิธีในข้ อ 2.
3.2 หาภาชนะที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวชิ ้นของข้ าวแผ่นกรอบ นาเมล็ดงาเทใส่ภาชนะนันจน
้
ล้ นปาดเมล็ดงาส่วนเกินออก จากนันเทเมล็
้
ดงาออกจากภาชนะเพื่อชัง่ น ้าหนัก บันทึก
ค่าน ้าหนักเมล็ดงาเป็ นกรัม (X)
3.3 นาภาชนะเปล่าจากข้ อ 3.2 มาเติมเมล็ดงาลงไปเล็กน้ อย ให้ หนาประมาณ 1
เซนติเมตร จากก้ นภาชนะ วางชิ ้นของข้ าวแผ่นกรอบลงไป เติมเมล็ดงาใส่ในภาชนะ
นันจนล้
้
น ปาดเมล็ดงาส่วนเกินออก จากนันเททั
้ งเมล็
้ ดงาและข้ าวแผ่นกรอบออกมา
จากภาชนะ แยกเอาเฉพาะเมล็ดงามาชัง่ น ้าหนัก บันทึกค่าน ้าหนักเมล็ดงาเป็ นกรัม
(Y) หรื อชัง่ น ้าหนักเมล็ดงาส่วนที่เหลือ (Z)
3.4 คานวณหาปริมาตรของชิ ้นข้ าวแผ่นกรอบ (มิลลิลิตร)
=

X-Y
ความหนาแน่นเชิงกลุม่ ก้ อนของเมล็ดงา (bulk density)

หรื อ ปริมาตรของชิ ้นข้ าวแผ่นกรอบ (มิลลิลิตร)
=
Z
ความหนาแน่นของกลุม่ ก้ อนของเมล็ดงา (bulk density)
4. การหาปริมาตรจาเพาะ (specific volume) ของข้ าวแผ่ นกรอบ
4.1 หาปริมาตรของชิ ้นผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบ ตามวิธีในข้ อ 3
4.2 นาชิ ้นข้ าวแผ่นกรอบมาชัง่ น ้าหนัก
4.3 คานวณหาปริมาตรจาเพาะของชิ ้นข้ าวแผ่นกรอบจากสมการ
ปริมาตรจาเพาะของผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบ(มิลลิลิตร/กรัม)
=

ปริมาตรของชิ ้นข้ าวแผ่นกรอบ
น ้าหนักของชิ ้นข้ าวแผ่นกรอบ
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ยกตัวอย่างการคานวณของข้ าวแผ่นกรอบ
1. ปริมาตรของภาชนะ เท่ากับ 818.17 มิลลิลิตร และ น ้าหนักของเมล็ดงาเท่ากับ 442.14 กรัม
2. ความหนาแน่นเชิงกลุม่ ก้ อนของเมล็ดงา หรื อ bulk density ของเมล็ดงา (กรัมต่อมิลลิลิตร) =
442.14 กรัม
=
0.540 กรัมต่อมิลลิลิตร
818.17 มิลลิลิตร
3. ปริมาตรจาเพาะของเมล็ดงา (มิลลิลิตรต่อกรัม) =
818.17 มิลลิลิตร
442.14 กรัม

=

1.850 มิลลิลิตรต่อกรัม

4. Control ซ ้า 1
น ้าหนักข้ าวแผ่นกรอบ 5 ชิ ้น = 8.44 กรัม
น ้าหนักเมล็ดงงา + น ้าหนักข้ าวแผ่นกกรอบ = 438.01 กรัม
น ้าหนักเมล็ดงา = 429.57 กรัม
ปริมาตรของเมล็ดงา = 797.892 มิลลิลิตร [คานวณมากจาก 429.57 กรัม x 1.850 มิลลิลิตรต่อ
กรัม ]
ปริมาตรของข้ าวแผ่นกรอบ = 23.278 มิลลิลิตร [คานวณมากจาก 818.17 มิลลิลิตร -797.892
มิลลิลิตร ]
ดังนัน้
Bulk density ของข้ าวแผ่นกรอบ
8.44 กรัม
23.278 มิลลิลิตร

=

0.363 กรัมต่อมิลลิลิตร

=

2.758 มิลลิลิตรต่อกรัม

ปริมาตรจาเพาะของข้ าวแผ่นกรอบ
23.278 มิลลิลิตร
8.44 กรัม
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ภาคผนวก ค
การวิเคราะห์ ค่าสี
1. การหาค่ า Whiteness Index (WI)
Whiteness Index

2. การหาค่ า color difference (∆ E)
∆E
=

=

100-[(100-L*)2+a*2+b*2]1/2

(∆L2+∆ a2+∆ b2)

∆L

=

ค่าความแตกต่างของค่า L* เทียบกับตัวควบคุม

∆a

=

ค่าความแตกต่างของค่า a* เทียบกับตัวควบคุม

∆b

=

ค่าความแตกต่างของค่า b* เทียบกับตัวควบคุม

ภาคผนวก ง
วิธีการคานวณปริมาณของสารพรีไบโอติกและปริ มาณใยอาหาร
ตารางที่ 26 ตัวอย่ างการคานวณปริมาณของสารพรี ไบโอติกในผลิตภัณฑ์ ข้าวแผ่ นกรอบ (ยกตัวอย่ าง ผลิตภัณฑ์ ข้าวแผ่ นกรอบที่มีการเติม
FOS 18%)

Ingredient
Rice Flour (mesh 40)
Water (including steam moisture
45 %)
Rosemary Oleoresin

kg/
Batch
12.13

Moisture
(%)
29

kg Dry
Basis
8.61

% Dry
Basis ของ
วิธีคานวณ kg Dry ข้ าวแผ่ น
Basis
กรอบ*
(12.13*(1-29/100))
78.28

% Dry
Basis ของ
ผลิตภัณฑ์ kg นา้ ใน วิธีคานวณ kg นา้
สุดท้ าย**
สูตร
ในนสูตร
68.11
3.52
(12.13-8.61)

5.41

100

0.003

0

0.003

(0.003*(1-0/100))

0.03

0.03

0

(0.003-0.003)

FOS -Orafit-P95 from

2.46

3

2.39

(2.46*(1-3/100))

21.69

18.87

0.07

(2.46-2.39)

Total

20.00

100.00

87.00

3.59

11.00

*

ยังไม่ผา่ นการเคลือบน ้ามันและผงปรุงรส
**
ผ่านการเคลือบน ้ามันและผงปรุงรสแล้ ว (น ้ามันและผงปรุงรสรวมคิดเป็ น 13.00% Dry Basis)
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1. วิธีคานวณน ้าในสูตร ได้ แก่
กรณีที่ต้องการความชื ้นของแป้งโด 45%
แป้งโดมี Dry Basis 55 kg จะมีน ้าทังหมด
้
45 kg
จากสูตรด้ านบน แป้งโดมี Dry Basis 11 kg จะต้ องเติมน ้าทังหมด
้
เท่ากับ (11*45)/55 = 9 kg
แต่เนื่องจากเรามีน ้าอยูใ่ นสูตรมีอยู่ 3.59 kg
ดังนันต้
้ องเติมน ้าในสูตรทังหมด
้
9-3.59 = 5.41 kg
2. ในส่วนของผลิตภัณฑ์สดุ ท้ าย หรื อ Finished Product จะประกอบไปด้ วย
2.1 ข้ าวแผ่นกรอบหลังเผา 87% โดยมีสว่ นประกอบของ
- Rice Flour
- Posemary Oleoresin
- FOS
2.2 Plam Oil with vitamin E 600 ppm 6%
2.3 Seasoning Original Flavour Powder 7%
3. นาค่าที่ได้ จากข้ อ 2.1 ไปเข้ าฟั งก์ชนั ในการคิดคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์สดุ ท้ ายเพื่อ
หาค่า Dietary Fiber ตาม function ดังต่อไปนี ้

*

ตารางที่ 27 Nutrition Facts per 100 g of Thin Rice Cracker (Original Flavour) with FOS 18% (Finished Product )
Nutrition Facts

Quantity

Serving Size
Servings about
Calories (kcal)
Fat Cal.
Percent Daily Values(DV)
are based on 2000
calorie diet.

100 g
1.0
352
58

Amount/Serving
Total Fat
Sat. Fat
Unsat. Fat
- Mono Unsat.
- Poly Unsat.
Cholest.
Sodium
Vitamin A
Calcium

*

Quantity
6.5 g
1.56 g
4.93 g
2.79 g
2.14 g
0.00 g
928 mg

%DV*
10%
8%

0.0 mcg RE
6.0 mg

0%
1%

0%
39%

Amount/Serving
Total Carb.
Fibre
Sugars
Protein
Potassium
Iron

Quantity
68.2 g
18.27 g
5.6 g
5.3 g
25.87 mg
0.01 mg

%DV*
23%
73%

0%

Coated with sprayed oil and seasoning powder
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100
ตารางที่ 28 Nutrition Facts of Thin Rice Cracker (Original Flavour) with
*

FOS 18% (Finished Product )
Nutrition Information
Typical Values per
Energy:
Protein:
Carbohydrate
of which Sugars:
Fibre:
Fat:
of which Saturated:
of which Unsaturated:
Sodium:

Quantity
100 g
1636 kJ
352 kcal
5.3 g
68.2 g
5.6 g
18.3 g
6.5 g
1.6 g
4.9 g
928 mg

Remark:

*

Coated with sprayed oil and seasoning powder

ข้ อมูลที่ต้องใช้ ประกอบการคานวณ
- คุณค่าทางอาหารของวัตถุดิบต่าง ๆ จาก product specification เป็ นหลัก
- คุณค่าทางอาหารของวัตถุดิบต่าง ๆ จาก website
http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search/ หรื อ จากแหล่งข้ อมูลอื่นที่
เชื่อถือได้
- คุณค่าทางโภชนาการของข้ าวและน ้ามันพืชที่ได้ สง่ ไปวิเคราะห์ภายนอก

ตารางที่ 29 Nutrition Facts per 100 g of Ingredients and their consumed amounts in Thin Rice Cracker (Original Flavour) with FOS 18%
*

(Finished Product )
INGREDIENTS
(100 g)(Dry basis)
White Rice (Mahidol
U.Analysis, 2000)
FOS -Orafti -P95
Fat & Oil
Salt
Soy Sauce Powder
Flavour Oil
Sugar

*

CARB PROTEIN
(g)
(g)

FAT
(g)

FIBER SODIUM SUGAR CHOLES Ca
(g)
(g)
(g)
(g)
(g)

91.48

0.71

1.12

7.22
0.00
0.00
30.53
0.00
100.01

7.61
0.00
0.00
0.00
12.11
0.00
0.00

0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00

92.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.03
0.00
0.00
38.84
22.56
0.00
0.00

0.00
7.22
0.00
0.00
0.00
0.00
99.94

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.01
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00

Vit A
(g_RE)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

K
(g)

Fe CALORI CONSUMED
(g) (kcal) Amount (g)

0.04 0.00 402.74
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

28.87
900.00
0.00
170.53
900.00
400.00
SUM

68.13
18.87
6.00
1.84
0.86
0.01
4.29
100.00

Coated with sprayed oil and seasoning powder
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87

13

ตารางที่ 30 Nutrition Facts per 100 g of Ingredients and their consumed amounts in Thin Rice Cracker (Original Flavour) with FOS 18%
INGREDIENTS
White Rice (Mahidol
U.Analysis, 2000)
FOS -Orafti -P95
Fat & Oil***
Salt
Soy Sauce Powder
Flavour Oil
Sugar
SUM

CALORI(FAT)
TOTAL
CALORI/PC
/PC
TOT FAT CHOLES

TOT
Na

TOT
TOT
TOT
CARB FIBER PROTEIN

TOT TOT TOT TOT
SUGAR Ca Fe VIT.A

K

274.39

4.35

0.48

0.00

0.02

62.33

0.76*

5.18

0.00

0.01 0.00

0.00

0.03

5.45
54.00
0.00
1.47
0.09
17.16
352.55

0.00
54.00
0.00
0.00
0.09
0.00
58.44

0.00
6.00
0.00
0.00
0.01
0.00
6.49

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.19
0.00
0.00
0.93

1.36 17.51**
0.00 0.00
0.00 0.00
0.26 0.00
0.00 0.00
4.29 0.00
68.24 18.27

0.00
0.00
0.00
0.10
0.00
0.00
5.29

1.36
0.00
0.00
0.00
0.00
4.29
5.65

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

*

Total fiber (Dry basis) = %consumed amount x % fiber = 68.13 x 1.12 = 0.76%
100
**
Total fiber (Dry basis) = %consumed amount x % fiber = 18.87 x 92.78 = 17.51 %
100
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ตารางที่ 31 แสดงปริมาณส่วนผสม (wet basis) ใน 1 batch

Treatment
Control
(T1)
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13

ชนิดสารพรี
ไบโอติก

ปริมาณส่วนผสมใน 1 batch (kg)
สาร
Rosemary
แป้งข้ าว
พรี ไบโอ น ้า
Oleoresin
ติก

รวม

-

15.49

-

4.51

0.003

20.003

RS 4%
RS 8%
RS 12%
RS 18%
Inulin 4%
Inulin 8%
Inulin 12%
Inulin 18%
FOS 4%
FOS 8%
FOS 12%
FOS 18%

14.64
13.63
12.62
11.08
14.81
14.02
13.23
12.10
14.88
14.07
13.28
12.13

0.70
1.58
2.37
3.64
0.50
1.08
1.65
2.48
0.45
1.03
1.62
2.46

4.66
4.79
5.01
5.28
4.69
4.90
5.12
5.42
4.67
4.90
5.10
5.41

0.003
0.003
0.003
0.003
0.003
0.003
0.003
0.003
0.003
0.003
0.003
0.003

20.003
20.003
20.003
20.003
20.003
20.003
20.003
20.003
20.003
20.003
20.003
20.003
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ตารางที่ 32 แสดงปริมาณส่วนผสม (dry basis) ใน 1 batch

Treatment
Control
(T1)
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13

ชนิดสารพรี
ไบโอติก

ปริมาณส่วนผสมใน 1 batch (kg)
สารพรี ไบโอ Rosemary
แป้งข้ าว
ติก
Oleoresin

รวม

-

99.97

-

0.03

100

RS 4%
RS 8%
RS 12%
RS 18%
Inulin 4%
Inulin 8%
Inulin 12%
Inulin 18%
FOS 4%
FOS 8%
FOS 12%
FOS 18%

94.50
87.66
81.44
71.51
95.56
90.45
85.42
78.10
96.00
90.88
85.69
78.28

5.47
12.31
18.53
28.46
4.41
9.52
14.55
21.87
3.97
9.09
14.28
21.69

0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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ภาคผนวก จ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ. 2542
เรื่อง ฉลากโภชนาการ
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108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130
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ภาคผนวก ฉ
วิธีการคานวณตัวอย่ างแป้งที่มีการเติมสารพรีไบโอติกสาหรับการวิเคราะห์
ด้ วยเครื่อง Rapid Visco Analyzer
ตารางที่ 33 วิธีการคานวณตัวอย่างแป้ง ที่มีการเติมสารพรี ไบโอติกแต่ละความเข้ มข้ น ที่
total dry basic 3%
ตัวอย่าง

Control
RS 4 %
RS 8 %
RS 12%
RS 18%
RS 100 %
Inulin 4 %
Inulin 8 %
Inulin 12%
Inulin 18%
Inulin 100 %
FOS 4 %
FOS 8 %
FOS 12%
FOS 18%
FOS 100 %

น ้าหนัก ( กรัม)
สารพรี ไบโอติก แป้งข้ าวหอมมะลิ
วัตถุดบิ
3.29
0.14
3.16
0.28
3.03
0.42
2.89
0.63
2.70
3.49
0.00
0.12
3.16
0.25
3.03
0.37
2.89
0.56
2.70
3.09
0.00
0.12
3.16
0.25
3.03
0.37
2.89
0.56
2.70
3.09

หมายเหตุ : การคานวณคิดที่ความเข้ มข้ น Dry Basis 3

น ้า
(กรัม)

Total
(กรัม)

ความชื ้นวัตถุดบิ
(%)

21.71
21.70
21.69
21.69
21.67
21.51
21.72
21.72
21.74
21.74
21.91
21.72
21.72
21.74
21.74
21.91

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

8.80%
14%
14%
14%
14%
14%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
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ยกตัวอย่างการคานวณ ของตัวอย่างสารละลายแป้งที่มีการเติม RS 4% ดังต่อไปนี ้
1.ที่ Dry Basis 100% จะประกอบด้ วย
-แป้งข้ าวหอมมะลิวตั ถุดิบ 96 กรัม
-ตัวอย่างสารพรี ไบโอติก RS 4 กรัม
2. กรณีที่ต้องการ Total Dry Basis ที่ 3 กรัม จะประกอบไปด้ วย
-แป้งข้ าวหอมมะลิวตั ถุดิบ 2.88 กรัม (คานวณจาก 96*3/100)
-ตัวอย่างสารพรี ไบโอติก RS 0.12 กรัม( คานวณจาก 4*3/100)
3. เนื่องจากแป้งข้ าวหอมมะลิวตั ถุดิบ มีความชื ้น 8.8%และตัวอย่างสารพรี ไบโอติก RS
มีความชื ้น 14%
4. ดังนันถ้
้ าต้ องการชัง่ น ้าหนักทังหมดรวมน
้
้าต้ องชัง่ ปริมาณน ้าและวัตถุดิบดังนี ้
-แป้งข้ าวหอมมะลิวตั ถุดบิ 3.16 กรัม [คานวณมาจาก ( 2.88* (1-8.8/100)]
-ตัวอย่างสารพรี ไบโอติก RS 0.14 กรัม [คานวณมาจาก (0.12* (1-14/100)]
-ปริมาณน ้าที่ต้องเท่ากับ 21.70 กรัม [คานวณมาจาก (25-3.16-0.14)]

133
ภาคผนวก ช
วิธีการคานวณปริมาณเส้ นใยอาหาร (Dieatry Fiber) และ ปริมาณฟรุ คแทนส์ ใน
ข้ าวแผ่ นกรอบที่มีการเติมสารพรีไบโอติกชนิด FOS 18%
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การวิเคราะห์ปริมาณ ฟรุคแทนส์ (fructans) ในผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบด้ วยวิธี Modified
method based on AOAC method 997.08 (2005) using high temperature gas
chromatography (Joye, D. and Hoebregs, H.(2000) J.AOAC International 83(4); 10201025)
การวิเคราะห์ หาปริมาณ ฟรุคแทนส์ (อินนูลิน และฟรุค โตโอลิโกแซคคาไรค์ )
วิเคราะห์หาปริมาณอินนูลิน ตามวิธี มาตรฐานสากล AOAC 997.08 (2005) รายละเอียด
ของการวิเคราะห์ระบุไว้ ในการศึกษาของ Judprasong และคณะในปี ค.ศ. 2011 โดยชัง่ ตัวอย่าง
ให้ มีปริมาณ อินนูลินประมาณ 1 กรัมสกัดนํา้ ตาลในตัวอย่างด้ วยนํา้ ร้ อน แล้ ววัดปริ มาณนํา้ ตาล
ที่เพิ่มขึ ้น แบ่งสารละลายที่ สกัดได้ มาย่อยด้ วยเอนไซม์อินนูลิเนส (Inulinase ของ บริษัท SigmaAldrich® โดยมี activity 321 INU/G) โดย ใช้ เอนไซม์ในปริมาณที่มากเพียงพอ ทาการเปลี่ยนรูป
แบบของนํา้ ตาลจากที่ระเหยไม่ได้ ให้ อยูใ่ นรูปที่สามารถ ระเหย และตรวจวัดได้ (volatile oximetrimethylsilyl de rivatives) ด้ วยเทคนิคแก๊ สโครมาโตกราฟี่ (Gas chromatography, GC) ใช้
คอลัมน์ Al-clad capillary column (HT-5) ที่เคลือบด้ วย 5%-phenyl-polycarboranesiloxane
(Restek®, USA) ในขณะที่ปริมาณฟรุคโตโอลิโกแซคคา ไรค์นนตรวจวั
ั้
ดด้ วยเครื่ อง GC อีกเครื่ อง
หนึง่ ใช้ คอลัมน์ HP-1 capillary fused silica column ที่เคลือบด้ วย 100%
dimethylpolysiloxane (Agilent® J&W, USA) GC ทัง้ สองเครื่ องมีลกั ษณะการฉีดสารละลาย
แบบ Cool-on column injection และตรวจวัดด้ วย Flame Ionization Detector (FID)
เปรี ยบเทียบค่า Retention time ของนํา้ ตาลและฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรค์ตา่ งๆในสารละลาย
ตัวอย่าง เทียบกับสารละลายนํา้ ตาลมาตรฐานชนิดต่างๆ (Fructose, glucose, sucrose, GF2,
GF3 และ GF4) และ คา นวณเป็ นปริมาณอินนูลิน และฟรุคโตโอลิโกแซคคา ไรค์ตอ่ ไป
เครื่ องมือและอุปกรณ์
1. เครื่ อง centrifuges
2. Rotary vacuum evaporator
3. เครื่ อง freeze dryer
4. Gas chromatography, GC
สารเคมี ได้ แก่ อินนูลิเนส(Inulinase ของ บริษัท Sigma-Aldrich® โดยมี activity 321 INU/G)
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ประวัตผิ ้ ูวิจัย
ชื่อ – สกุล
เกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
สถานที่ทางาน

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2538

พ.ศ. 2555

นางสาว ดวงใจ แก้ วจัน่
19 พฤษภาคม 2516
บ้ านเลขที่ 43 หมู่ 1 ตาบลทุ่งน้ อย อาเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
บริ ษัท นาเชา (ประเทศไทย) จากัด
59/4 หมู่ 10 ถนนเพชรเกษม ตาบลหนองอ้ อ อาเภอบ้ านโป่ ง
จังหวัดราชบุรี
สาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรี ยนบ้ านลาท่าโพ
สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรี ยนราชินีบรูณะ
สาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม เขตภาษีเจริญ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ศึกษาต่อระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2538-2539 เจ้ าหน้ าที่ควบคุมคุณภาพ บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จากัด
ตาบลมหาชัย อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. 2539 เจ้ าหน้ าที่วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท นาเชา (ประเทศไทย) จากัด
ปั จจุบนั
ตาบลหนองอ้ อ อาเภอบ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี
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ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. 2558

นาเสนอผลงานทางวิชาการ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั
ระดับบัณทิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 36
“The 36th National Graduate Research Conference”
ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จังหวัดเชียงใหม่
ได้ รับเลือกเป็ นผู้นาเสนอความก้ าวหน้ าในผลงานวิจยั “ดีเด่น”
ในงานประชุมวิชาการ “โครงการพัฒนานักวิจยั และงานวิจยั เพื่อ
อุตสาหกรรม ครัง้ ที่ 1 “ โดยสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ ห้ องแกรนด์ฮอลล์ ชัน้ 2
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร

