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St arch Propert ie s
for Fisher ie s Product s
แป้ง ถูกสะสมไว้ในส่วนต่าง ๆ
ที่เป็นแหล่งเก็บอาหารของพืช
เช่น หัว ราก เมล็ด ลาต้น และ
ผล แป้ ง ที่ มี สิ่ ง เจื อ ปนอื่ น ๆ
ผสม เช่น โปรตีน ไขมัน เกลือแร่
เรียกว่า ฟลาวร์ (flour) แต่ถ้า
สกัดสิ่งเจือปนอื่น ๆ ออกจนได้
แป้ ง บริ สุ ท ธิ์ เ รี ย กว่ า สตาร์ ช (starch) ในประเทศไทย
อุตสาหกรรมแป้งเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรหลัก
ของประเทศ ส่วนใหญ่ ผลิตแป้งมันสาปะหลัง แป้งข้าวโพด
แป้งข้าวเจ้า แป้งสาลี และแป้งข้าวเหนียว เพื่อจาหน่ายหรือ
นาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ วิธีการผลิตแป้งเป็นการนา
ส่วนต่าง ๆ ของพืช ได้แก่ เมล็ด หัว ราก และลาต้น มาสกัด
ด้วยวิธีการโม่ และทาให้บริ สุทธิ์ด้วยการแยกแป้งออกจาก
องค์ประกอบอื่น ๆ ของพืช เช่น เยื่อใย โปรตีน นาตาล และ
เกลือ จนได้เม็ดแป้ง (starch granule) ที่บริสุทธิ์ถึง 98-99.5%
(ชนิดา, 2551)
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ชนิด ของแป้ง
แป้งในธรรมชาติมีคุณลักษณะ ขนาด และรูปร่างของ
เม็ ด แป้ ง ที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไปขึ นอยู่ กั บ ชนิ ด ของแป้ ง
สามารถแบ่งแป้งตามองค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติ
ทางกายภาพเป็น 3 ประเภท (ชนิดา, 2551) ได้แก่

1. แป้งที่มีปริมาณอะไมโลสน้อย
ได้แ ก่ แป้ง ที่ผลิต จากพืช หัว เช่น แป้ง มัน ฝรั่ง แป้ง ที่
ผลิตจากราก เช่น แป้งมันสาปะหลัง แป้งมันเทศ แป้ง
เท้ายายม่อม และแป้งที่ผลิตจากลาต้น เช่น แป้งสาคู
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2. แป้งที่มีปริมาณอะไมโลสมาก
ได้แก่ แป้งที่ผลิตจากธัญพืชทั่วไป เช่น แป้งข้าวโพด
แป้งข้าวสาลี แป้งข้าวฟ่าง และแป้งข้าวเจ้า
3. แป้งที่ไม่มีอะไมโลสหรือมีอะไมโลเพกทินเกือบ 100%
ได้ แก่ แป้ งข้ าวโพดเหนี ยว (waxy maize) แป้ งข้ าวฟ่ าง
เหนียว (waxy sorghum) และแป้งข้าวเหนียว (waxy rice)
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ลักษณะของเม็ดแป้ง
ภายในเม็ ดแป้ งมี อะไมโลสและอะไมโลเพกทิ นเป็ น
องค์ประกอบหลัก โดยมีปริมาณอะไมโลสประมาณ 20-30%
และอะไมโลเพกทิ นประมาณ 70-80% แต่ พื ชบางชนิ ดก็ มี
ปริมาณอะไมโลสสูงถึง 50-80% เช่น แป้งถั่ว หรือแป้งข้าวโพด
บางสายพั น ธุ์ ที่ เ รี ย กว่ า แป้ ง ข้ า วโพดที่ มี อ ะไมโลสสู ง
(amylomaize) และข้าวโพดบางสายพันธุ์ก็ไม่มีอะไมโลสเลย
เรียกว่า แป้งข้าวโพดเหนียว (waxy maize) จากความแตกต่าง
กันในพืชแต่ละชนิด ทาให้รูปร่างของเม็ดแป้งมีความแตกต่าง
กั น ดั งภาพที่ 1 แป้งมั นฝรั่ งมี ลักษณะของเม็ ดแป้งเป็นวงรี
คล้ า ยไข่ ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางประมาณ 15-100
ไมโครเมตรและมีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบทาให้เม็ดแป้ ง
ดูดนาและพองตัวได้ง่าย ส่วนเม็ดแป้งข้าวโพดจะมีขนาดเล็ก
มีลักษณะเหลี่ยมและกลมรวมกันหลากหลายรูปแบบ แป้งสาลี
มี เม็ ดแป้ ง ที่ แ บนกลมคล้ ายเลนส์ มี ข นาดประมาณ 2-35
ไมโครเมตร และแป้งข้าวเจ้ามี เม็ดแป้ งค่อนข้ างเล็ก มีความ
หนาแน่นน้อยทาให้สุกได้ง่าย (นิธิยา, 2553)
Contact : กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้า กรมประมง
0 2940 6130–45 ต่ อ 4408
sutthinees@fisheries.go.th
www4.fisheries.go.th/industry
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เม็ดแป้งข้าวไรย์

เม็ดแป้งสาลี

เม็ดแป้งข้าวโพด

เม็ดแป้งข้าวโอ๊ต

เม็ดแป้งมันฝรั่ง

องค์ประกอบของแป้ง
แป้ ง มี ค าร์ โ บไฮเดรตเป็ น องค์ ป ระกอบหลั ก ซึ่ ง มี
โครงสร้างที่ประกอบด้วย คาร์บอน : ไฮโดรเจน : ออกซิเจน
ในอัตราส่วน 6 : 10 : 5 อนุพันธ์ของแป้งเกิดจากการรวมกัน
ของกลูโคสเป็นพอลิเมอร์สายยาว โดยมีหน่วยของนาตาล
กลูโคสเชื่อมต่อกันด้วยพันธะกลูโคซิดิก (glucosidic linkage)
ภายในเม็ดแป้งประกอบด้วยพอลิเมอร์ของกลูโคส 2 ชนิด คือ
อะไมโลส และอะไมโลเพกทิ น แป้ ง แต่ ล ะชนิ ดมี สั ด ส่ ว น
ของอะไมโลสและอะไมโลเพกทินที่แตกต่างกัน ดังตารางที่
1 ทาให้คุณสมบัติของแป้งในพืชแต่ละชนิดนันต่างกัน

เม็ดแป้งข้าวบาร์เลย์ เม็ดแป้งเท้ายายม่อม

เม็ดแป้งข้าวเจ้า เม็ดแป้งมันสาปะหลัง

ตารางที่ 1 องค์ประกอบของเม็ดแป้ง
ชนิดแป้ง
อะไมโลส อะไมโลเพกทิน
ความชืน้
ไขมัน
(%)
(%)
(ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 65% (%)
และอุณหภูมิ 20oC)
แป้งมันฝรั่ง
21
79
19
0.05
แป้งข้าวโพด
28
72
13
0.7
แป้งสาลี
28
72
13
0.8
แป้งมันสาปะหลัง
17
83
13
0.1
แป้งข้าวโพดเหนียว
0
100
13
0.15
แป้งข้าวเจ้า
17
83
ไม่มีรายงาน
0.8
(ที่มา Swinkles, 1985)

โปรตีน
(%)

เถ้า
(%)

ฟอสฟอรัส
(%)

0.06
0.35
0.4
0.1
0.25
0.45

0.4
0.1
0.2
0.2
0.1
0.5

0.08
0.02
0.06
0.01
0.01
0.1
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อะไมโลส
อะไมโลสเป็นพอลิเมอร์เชิงเส้นที่มีกลูโคสประมาณ 2,000
หน่วย เชื่อมกันด้วยพันธะแอลฟา-1, 4 กลูโคซิดิก (alpha 1, 4 glucosidic linkage) ดังภาพที่ 2 ในแป้งข้าวโพด แป้ง
สาลี และแป้งข้าวฟ่าง นันมีปริมาณอะไมโลส สูงถึง 28%
เมื่ อ เที ย บกั บ แป้ ง จากพื ช หั ว และราก เช่ น แป้ ง มั น ฝรั่ ง
แป้งมันสาปะหลัง และแป้งเท้ายายม่อมที่มีอะไมโลสเพียง 20%
แป้ ง บางชนิ ด ไม่ มี อ ะไมโลสอยู่ เ ลย เรี ย กว่ า แป้ ง แว๊ ก ซี่
(waxy starch) ซึ่งอะไมโลสมีคุณสมบัติไม่ละลายนา แต่เมื่ออยู่
ในนาอะไมโลสจะสร้างพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลอะไมโล
สข้างเคียงเป็นสายยาวคู่ขนานคล้ายตาข่าย อุ้มนาน้อยลง
และตกตะกอนได้ ส่ ว นแป้ ง แว๊ ก ซี่ ที่ ไ ม่ มี อ ะไมโลสเป็ น
องค์ประกอบจึงมักไม่ เกิดการตกตะกอน (กล้าณรงค์และ
เกือกูล, 2550; ชนิดา, 2551)

ภาพที่ 2 โครงสร้างทางเคมีของอะไมโลส
(ที่มา Tester et al., 2004)
อะไมโลเพกทิน
แป้งโดยทั่วไปนันมีปริมาณอะไมโลเพกทิน ประมาณ 70-100%
อะไมโลเพกทิ นเป็ นพอลิ เมอร์ เชิ ง กิ่ ง ที่ มี ก ลู โคสมากกว่ า
10,000 หน่วย เชื่อมต่อกันเป็นเส้นตรงด้วยพันธะแอลฟา-1, 4
กลูโคซิดิก และโครงสร้างบริเวณกิ่งสาขาเป็นพอลิเมอร์กลูโคส
สายสัน เชื่อมต่อกันด้วยพันธะแอลฟา-1, 6 กลูโคซิดิก อะไมโล
เพกทินจัดเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ นาหนักโมเลกุลของอะไมโล
เพกทินมากกว่าอะไมโลสประมาณ 100 เท่า (กล้าณรงค์และ
เกือกูล, 2550; ชนิดา, 2551)

ภาพที่ 3 โครงสร้างทางเคมี
Amylopectin
ของอะไมโลเพกทิ
น
(ที่มา Tester et al., 2004)

องค์ประกอบอื่น ๆ
ภายในเม็ดแป้ง ยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ ที่มีผลต่อคุณสมบัติ
ของแป้งที่สาคัญ และมีปริมาณที่แตกต่างกันในแป้งแต่ละชนิด
(กล้าณรงค์และเกือกูล, 2550) ได้แก่
 ไขมัน ที่เป็นองค์ประกอบของแป้งมีปริมาณต่ากว่า
1% อยู่บริเวณพืนผิวของเม็ดแป้งและกระจายอยู่
ทั่วไปภายในเม็ดแป้ง ไขมันบริเวณผิวของเม็ดแป้ง
ประกอบด้วย ไตรกลีเซอไรด์ กรดไขมันอิสระ กลูโคลิพิด
และฟอสฟอลิพิด ส่วนไขมันภายในเม็ดแป้งนันจะ
เชื่อมต่อกับคาร์โบไฮเดรตอย่างหลวม ๆ คุณสมบัติ
ของไขมันในเม็ดแป้งช่วยลดความสามารถในการพอง
ตัว การละลาย และการดูดนาของแป้ง ส่วนไขมันไม่
อิ่มตัวที่บริเวณพืนผิวเม็ดแป้งจะทาให้เกิดกลิ่นหืน
จากปฏิกิริยาออกซิเดชัน
 โปรตี น ในเม็ ดแป้ งมี ปริ มาณโปรตี นต่ า
กว่า 1% อยู่บริเวณพืนผิวของเม็ดแป้ง ทา
ให้เม็ดแป้งเกิดประจุที่พืนผิว ส่งผลต่อการ
พองตัว การดูดนา การกระจายของเม็ดแป้ง
และอัตราการเกิดเจลาทิไนซ์ โปรตีนในเม็ด
แป้งทาให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างกรดอะมิโน
กั บน าตาลรี ดิ วซิ ง ท าให้ เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า
เมลลาร์ด (maillard reaction) มีผลต่อสี
และกลิ่นของผลิตภัณฑ์
 เถ้า คือส่วนประกอบของสารอนินทรีย์ในแป้ง ได้แก่
โซเดียม แมกนีเซียม แคลเซียม และโพแทสเซียม
 ฟอสฟอรัส ในแป้งมีปริมาณน้อยกว่า 0.1% โดยอยู่
ในรูปของฟอสเฟตเชื่อมกับหมู่ไฮดรอกซิลที่คาร์บอน
ตาแหน่งที่ 3 และ 6 ของหน่วยกลูโคส ฟอสฟอรัส
ทาให้พืนผิวของเม็ดแป้งมีประจุลบ แรงผลัก
ระหว่างประจุลบทาให้เม็ ดแป้งพองตัวง่าย
และมีความหนืดสูง เช่น แป้งมันฝรั่ง
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สมบัติของแป้ง

4.1 การดูดซับน้้า การพองตัว และการละลาย
ปัจจัยที่มี ผลต่ อการพองตัวและการละลายของ
แป้ง คือ ชนิดของแป้ง ความแข็งแรงของโครงสร้าง ปริมาณนา
ในสารละลายแป้ ง สิ่ ง เจื อ ปนภายในเม็ ด แป้ ง ที่ ไ ม่ ใ ช่
คาร์โบไฮเดรต และลักษณะร่างแหภายในเม็ดแป้ง การละลาย
ของเม็ดแป้งแต่ละชนิดมีรูปแบบที่แตกต่างกัน แป้งดิบจะไม่
ละลายในนาที่มีอุณหภูมิต่ากว่าอุณหภูมิเจลาทิไนซ์ เนื่องจาก
พันธะไฮโดรเจน ในหมู่ไฮดรอกซิลของโมเลกุลแป้งที่ใกล้เคียง
กันเชื่อมต่อกัน แต่เมื่ออุณหภูมิของนาแป้งสูงกว่าอุณหภูมิเจ
ลาทิไนซ์ พันธะไฮโดรเจนจะถูกทาลายทาให้โมเลกุลของนา
เชื่อมต่อกับหมู่ไฮดรอกซิลอย่างอิสระ เม็ดแป้งจึงพองตัวและ
ละลายน าได้ ส่ งผลให้ ความหนื ดของแป้ งเพิ่ มขึ น แป้ งที่ มี
ปริมาณอะไมโลสสูง เช่น แป้งจากธัญพืช ได้แก่ แป้งข้าวโพด
และแป้งสาลี โครงสร้างร่างแหภายในเม็ดแป้งมีความแข็งแรง
มาก ทาให้เม็ดแป้งพองตัวได้น้อย ส่วนแป้งจากรากหรือกลาง
ลาต้น เช่น แป้งมันสาปะหลัง อุณหภูมิเจลาทิไนซ์ต่ากว่าแป้ง
จากธัญพืช ทาให้มีการพองตัวและการละลายที่ดีกว่า และแป้ง
จากส่วนหัว เช่น แป้งมันฝรั่ง การพองตัวของเม็ดแป้งดีที่สุด
เนื่ อ งจากพั นธะภายในร่ างแหอ่ อ นแอ และมี โครงสร้ างที่
ประกอบด้วยหมู่ฟอสเฟตที่ทาให้เกิดแรงผลักดันทางไฟฟ้า ทา
ให้เม็ ดแป้ งพองตัวได้ที่อุ ณหภู มิ ต่า (กล้ าณรงค์ และเกื อกู ล ,
2550) คุณสมบัติในการพองตัวและการละลายในแป้งแต่ละ
ชนิด ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 กาลังการพองตัวและการละลายในแป้ง
แต่ละชนิดที่ 95oC
ชนิดแป้ง

ก้าลังการพองตัว การละลาย
(เท่า)
(%)
แป้งมันฝรั่ง
> 1,000
82
แป้งมันสาปะหลัง
71
48
แป้งท้าวยายม่อม (Arrowroot)
54
28
แป้งมันเทศ
46
18
แป้งข้าวโพด
24
25
แป้งข้าวสาลี
21
41
แป้งข้าวเจ้า
19
18

(ที่มา กล้าณรงค์และเกือกูล, 2550)

4.2 ความหนืดของแป้ง
ความหนื ด เกิ ด จากน าแป้ ง ได้ รั บ ความร้ อ น
จนถึงอุณหภูมิที่เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าความหนืด (pasting
temperature) เม็ดแป้งจึงเริ่มเกิดความหนืด ต่อจากนัน
เมื่ อ อุ ณ หภู มิ เพิ่ ม ขึ นเม็ ดแป้ง จะดู ดซึ ม นาและพองตัวได้ดี
ปริมาณนารอบเม็ดแป้งลดน้อยลง ทาให้เม็ดแป้งเคลื่อนไหว
ได้ยาก ส่งผลให้ความหนืดเพิ่มขึน จนถึงจุดที่มีความหนืดสูง
ที่สุด (peak viscosity) คือจุดที่เม็ดแป้งพองตัวเต็มที่ ขณะที่
อุณหภูมิและเวลาเพิ่มขึนอีก โดยมีแรงกวนอย่างสม่าเสมอ
ทาให้อะไมโลสและอะไมโลเพกทินภายในเม็ดแป้งแตกออก
จนมีค วามหนืดลดลง ต่ อ มาเมื่อ อุ ณหภู มิลดลงจึงเกิ ดการ
จัดเรียงโครงสร้างใหม่ของโมเลกุลอะไมโลสที่หลุดออกมาจาก
เม็ดแป้ง ทาให้ความหนืดเพิ่มขึนอีกครัง เรียกกระบวนการนีว่า
การเกิ ด รี โ ทรเกรเดชั น (กล้ า ณรงค์ แ ละเกื อกู ล , 2550)
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงความหนืดของแป้ง ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 การเปลี่ยนแปลงความหนืดของแป้งระหว่างการต้มสุก
ที่มา พิมพ์เพ็ญและนิธิยา, 2553
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4.3 เจลาติไนเซชัน (gelatinization)
เม็ดแป้งเมื่อได้รับความร้อนทาให้เกิดการพอง
ตัว จนถึงความร้อนระดับหนึ่งเม็ดแป้งจะแตกออก อะไมโลส
และอะไมโลเพกทินในเม็ดแป้งหลุดออกมา สารละลายนาแป้ง
ที่ได้มีความข้นหนืดมากขึนจนเป็นแป้งเปียก (starch paste)
เรียกกระบวนการนีว่า เจลาติ ไนเซชั น และอุ ณหภู มิ เริ่ มต้ น
การพองตั ว ของเม็ ด แป้ ง คื อ อุ ณ หภู มิ เ จลาติ ไ นเซชั น
(gelatinization temperature) เม็ ดแป้ งขนาดเล็ ก เกิ ด
เจลาติไนเซชันได้ที่อุณหภูมิสูงกว่าเม็ดแป้งขนาดใหญ่ (นิธิยา,
2553) อุ ณ หภู มิ เ จลาติ ไ นเซชั น ระบุ เ ป็ น ช่ ว งอุ ณ หภู มิ
ดังตารางที่ 3
4.4 รีโทรเกรเดชัน (retrogradation)
กระบวนการรี โทรเกรเดชั น เป็ นกระบวนการ
จัดเรียงตัวใหม่ของสายอะไมโลสที่หลุดออกมาจากเม็ดแป้ง
โดยจัดเรียงตัวแบบคู่ ขนานของสายอะไมโลสที่ สร้ างพั นธะ
ไฮโดรเจนกับโมเลกุลของอะไมโลสอีกสายหนึ่ง ดังภาพที่ 5 ทา
ให้ความสามารถในการอุ้มนาลดลง เมื่อสารละลายแป้งเกิด
การจัดเรียงตัวอย่ างช้ า ๆ ท าให้ได้ แป้ งเปียกที่ ขุ่ นและเกิ ด
ตะกอนขนาดใหญ่ แต่ ถ้ า แป้ ง เปี ยกถู ก ท าให้ เย็ นตั วอย่ า ง
รวดเร็ว
ตารางที่ 3 สมบัติโดยทั่ว ๆ ไปของเม็ดแป้งจากพืชบางชนิด
ชนิดแป้ง
แป้งข้าวโพด
แป้งข้าวโพดเหนียว
แป้งมันฝรั่ง
แป้งมันสาปะหลัง
แป้งสาลี
แป้งข้าวเจ้า

ช่วงอุณหภูมิ
เจลาติไนเซชัน (oC)
80-62
72-63
65-58
65-52
85-52
78-61

(ที่มา กล้าณรงค์และเกือกูล, 2550 ; นิธิยา, 2553)

ทาให้เกิ ดเจลที่ มี ความยื ดหยุ่นของสายอะไมโลส ส่ วนสาย
ของอะไมโลเพกทินไม่เกิดรีโทรเกรเดชัน เนื่องจากไม่สามารถ
จัดเรียงตัวคู่ขนานกันได้ การเกิดกระบวนการรีโทรเกรเดชันใน
แป้งจะส่งผลต่อการผลิตอาหาร เช่น การไม่ขึนฟูของเค้ก การ
แยกชันของครีม และการแห้งแข็งของขนมปัง (ชนิดา, 2551)

ภาพที่ 5 กระบวนการเกิดรีโทรเกรเดชันของอะไมโลส
(ที่มา พิมพ์เพ็ญและนิธิยา, 2553)

ความขุ่น-ใส
ของสารละลาย
ขุ่น
ขุ่นเล็กน้อย
ใส
ใส
ขุ่น
ขุ่น

ความสามารถในการเกิดเจลและรี
โทรเกรเดชัน
สูง
ต่ามาก
ปานกลางถึงต่า
ปานกลาง
สูง
สูง
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ประโยชน์ของแป้งในอุตสาหกรรมอาหาร
แป้งแต่ละชนิดให้คุณสมบัติที่แตกต่างกัน การนาแป้ง
มาใช้ เป็ นวั ตถุ ดิ บในผลิ ตภั ณฑ์ อาหารจึ งมี วั ตถุ ประสงค์ ที่
แตกต่ างกั น ดังนั นการเลื อกแป้ งมาใช้ ในการท าผลิ ตภั ณฑ์
อาหารต่ าง ๆควรเลือกให้เหมาะสมต่ อคุ ณสมบัติที่ ต้องการ
เพื่อทาให้ผลิตภัณฑ์นันมีคุณลักษณะที่ดี ประโยชน์ของแป้งใน
ผลิตภัณฑ์อาหารมีดังนี (Singh et al., 2004)

5.1 เป็นสารเพิ่มความหนืด (thickening agent)
แป้งมีคุณสมบัติในการเพิ่มความหนืดและทาให้เกิดเจลในอาหาร
แป้งที่นิยมนามาใช้ ได้แก่ แป้งข้าวโพด แป้งสาลี แป้งข้าวเจ้า
แป้งมันฝรั่ง แป้งมันเทศ เม็ดแป้งเมื่อได้รับความร้อนจะดูดซึมนา
และพองตัวขึน ทาให้เม็ดแป้งเคลื่อนที่ยากจนเกิดความหนืดขึน
5.2 เป็นสารทดแทนไขมัน (fat replacer)
แป้ งเป็ นสารทดแทนไขมั นกลุ่ มคาร์ โบไฮเดรต การทดแทน
ไขมันในอาหารแป้งจะเกิดเจลที่คงตัว มีความนุ่มคล้ายไขมัน
ทาให้อาหารมีความข้ นหนื ดและเสถี ยรมากขึ น แป้ งที่ นิยม
นามาใช้เป็นสารทดแทนไขมัน ได้แก่ แป้งมันสาปะหลัง แป้ง
มั น ฝรั่ ง ซึ่ ง ความเข้ ม ข้ น ของสารละลายแป้ ง ที่ เ หมาะสม
ประมาณ 25-30% และนิยมใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เช่น
ไส้กรอกปลา ปลายอ เชียงปลา เป็นต้น (Taggart, 2004)
5.3 ช่วยรั กษาความชื้นของผลิตภัณฑ์ (moisture
retention) เนื่ อ งจากแป้ ง มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการดู ด น าที่ ดี
เมื่ อ ผสมในผลิ ต ภั ณฑ์ สั ตว์ น า จะรวมตั ว กั บโปรตี น สร้ า ง
โครงสร้างเจลเมื่อได้รับความร้อน สามารถพองตัวและกักเก็บ
ความชืนไว้ในผลิตภัณฑ์ได้
5.4 เป็นสารเคลือบเงา (coating & glazing agent)
5.5 ช่วยเพิ่มความคงตั วของคอลลอยด์ (colloid
stabilizer) แป้งโดยส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติความมีขัวสูง จาก
หมู่ ไฮดรอกซิ ลที่ มี อยู่ เป็ นจ านวนมากในแป้ ง ท าให้ แป้ ง มี
คุ ณสมบั ติ ในการเป็ นอิ มั ล ซิ ไฟเออร์ ที่ ไม่ ดี แต่ แป้ งสามารถ
รั ก ษาความคงตั ว ของระบบอิ มั ล ชั น ได้ ด้ ว ยการพองตั ว
เพื่อขัดขวางการรวมตัวกันของหยดนามัน เช่น ผลิตภัณฑ์นา
สลัด มายองเนส
5.6 ท้าให้ เกิดลักษณะที่เป็ นเจล (gel forming
agent) เมื่ อให้ ความร้ อนแก่ น าแป้ ง เม็ ดแป้ งจะแตกออก
อะไมโลสหลุดออกมาจากเม็ดแป้งส่งผลให้นาแป้งข้นหนืด

เมื่อเย็นตัวลงโมเลกุลของอะไมโลสและอะไมโลเพคทินจะจับ
ตัวกันเกิดโครงสร้างสามมิติ ทาให้เกิดเจลแป้งขึน
5.7 ช่วยเชื่อมส่วนผสมต่าง ๆ ในผลิตภัณฑ์ (binder)
5.8 เป็ น สารห่ อหุ้ ม (encapsulating agent)
สารให้กลิ่นรส สารให้สี หรือวิตามินต่าง ๆ
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การใช้ประโยชน์จากแป้งในผลิตภัณฑ์สตั ว์นา้
ผลิตภัณฑ์สัตว์นาในประเทศไทยใช้วิธีการแปรรูปแบบ
ดังเดิม เช่น การตากแห้ง การดองเกลือ การหมักดอง และการ
รมควัน แต่ในปัจจุบันมีวิธีการแปรรูปด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทา
ให้ ได้ ผลิ ตภั ณฑ์ สั ตว์ น าที่ หลากหลายเพื่ อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ แป้งเป็นส่วนผสมหนึ่งที่สาคัญใน
การทาผลิตภัณฑ์อาหาร การใช้แป้งในผลิตภัณฑ์สัตว์นาช่วย
ท าให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ มี คุ ณ ภาพที่ ดี ขึ น ประโยชน์ ข องแป้ ง ใน
ผลิตภัณฑ์สัตว์นาแต่ละชนิด ได้แก่
6.1 สัต ว์ น้า บดหรื อ ตัด ขึ้ น รู ป ใหม่ เช่น ไส้กรอก
ปลา ปลายอ ลูกชินปลา และซูริมิ ใช้แป้งเพื่อเป็นสารช่วยใน
การจับนา ทาให้ปริ มาณของผลิตภั ณฑ์ เพิ่ มขึ น ช่วยลดการ
สูญเสียนาในระหว่างให้ความร้ อน (cooking loss) ปรับปรุง
เนือสัมผัส เพิ่ มความคงรู ปในระหว่างการหั่น เป็นแผ่น เพิ่ ม
ความชุ่มฉ่าของเนือ และช่วยยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์
แป้งที่ นิ ยมใช้ ได้ แก่ แป้ งมั นฝรั่ ง เนื่องจากพองตัวง่ ายและ
มีอุณหภูมิเจลาติไนเซชันต่า เช่นเดียวกับแป้งข้าวโพดเหนียว
และแป้งมันสาปะหลังที่สามารถจับนาได้ดี จึงนิยมนามาใช้ใน
ผลิตภัณฑ์แช่เย็นและแช่เยือกแข็ง (Taggart, 2004)
6.2 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ บ แป้ ง ทอด (batters and
breadings) เช่น กุ้ งชุบแป้งทอด ปลาส้มทอด ปลาทิพย์
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หล่ า นี มี ก ารใช้ แ ป้ ง เป็ น สารชุ บ ทอดเพื่ อ ให้
ผลิตภั ณฑ์ มีความกรอบนานที่สุด นาแป้ งต้องมีความหนืดที่
เหมาะสม เพื่อทาให้ชันแป้งหลังทอดเรียบเนียน การพองตัวดี
เนือหนา และเกาะติดกับชินอาหารได้ดีด้วย แป้งที่ใช้ควรมี
ปริมาณอะไมโลสสูง เช่น แป้งสาลี เพราะมีคุณสมบัติสร้างชัน
ฟิ ล์มที่ ดี ทาให้ลดการดู ดซั บนามั นในระหว่างการทอด และ
ทาให้ผลิตภัณฑ์กรอบได้นาน (Taggart, 2004)
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6.3 ซุปหรือซอส เช่น ซอสหอยนางรม ซุปสาหร่าย
แป้ ง มี ห น้ า ที่ ใ นการเพิ่ ม ความหนื ด เพิ่ ม เนื อสั ม ผั ส และ
ความรู้สึกในปาก (mouthfeel) ให้กับผลิตภัณฑ์ แป้งที่นิยมใช้
ได้แก่ แป้งมันฝรั่ง แป้งข้าวโพดเหนียว แป้งมันสาปะหลัง แป้ง
เหล่ า นี เมื่ อ ละลายน าและให้ ค วามร้ อ นท าให้ เ กิ ด เจลใส
มี อุ ณหภู มิ เจลาติ ไนเซชั นต่ า และพองตั วง่ า ย ท าให้ ซ อส
มี ค วามหนื ดเพิ่ ม ขึ น แต่ ในซอสที่ ต้ อ งการความขุ่ นมั ก ใช้
แป้งสาลีหรือแป้งข้าวโพดเป็นส่วนผสม (Taggart, 2004)
6.4 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข นมพองกรอบ (snack) เช่ น
ข้ าวเกรียบปลา ปลาแท่ ง ปลาแผ่ นทอดกรอบ การแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์เหล่านีนิยมใช้กระบวนการแปรรูปด้วยวิธีเอ็กซ์ทรู
ชัน (extrusion) การอบ การทอด หรือการอบด้วยไมโครเวฟ
ลั ก ษณะที่ ดี ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง การพองกรอบ
เนือสัมผัส และลักษณะปรากฏ แป้งที่ผสมในสูตรควรเลือกใช้
แป้งที่มีอะไมโลเพกทินสูง เช่ น แป้งข้าวโพดเหนียว แป้งมั น
ส าปะหลั ง ซึ่ งท าให้ ผลิ ตภั ณฑ์ ใสและพองกรอบ เนื่ องจาก
โครงสร้างของอะไมโลเพกทินที่มีกิ่งก้านเยอะความหนืดของโด
จึงเพิ่มขึน ในทางตรงกั นข้ามถ้าเลือกใช้แป้งที่มี อะไมโลสสู ง
ได้แก่ แป้งสาลี ทาให้ได้ โดที่ แข็ งแรง เนื่องจากการจัดเรี ยง
โครงสร้างของอะไมโลสที่เป็นสายโซ่ชิดกัน จึงเกิดโครงสร้าง
ของฟิล์มที่ดี ทาให้ลดการดูดนามันในกระบวนการทอดกรอบ
และเนือสัมผัสของผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะกรอบแข็งอีกด้วย
(Taggart, 2004)
6.5 ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนสูง
ได้แก่ อาหารที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชือด้วยรีทอร์ท (retort)
หรือสเตอริไลเซชัน อาหารกระป๋อง และอาหารที่ต้องฆ่าเชือ
ด้วยไมโครเวฟ อาหารเหล่านีมักได้ รับความร้อนที่ รุนแรงใน
ระหว่างกระบวนการผลิต อาจส่งผลต่อความคงตัว เนือสัมผัส
และความข้นหนืดของผลิตภัณฑ์อาหารได้ แป้งที่นิยมใช้เพื่อ
ปรับปรุงคุ ณภาพของผลิตภั ณฑ์ เหล่ านี ได้ แก่ แป้งข้ าวโพด
เหนียว แป้งมันฝรั่ง และแป้งดัดแปรบางชนิด อัตราส่วนที่ใช้
ประมาณ 0.5-4.5% (Luallen, 2004)
6.6 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ช่ เ ยื อกแข็ ง เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
ผ่านกระบวนการลดอุณหภูมิของอาหารให้ต่้า ประมาณ
-20oC ถึง -40oC เพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของจุลินทรี ย์
และท าให้ ก ารท างานของเอนไซม์ ในอาหารช้ า ลง วิ ธี ก าร
แช่เยือกแข็งส่งผลต่อคุณภาพของอาหารเป็นอย่างมาก การ
แช่เยือกแข็งแบบเร็วจะทาให้ผลึกนาแข็งในอาหารมีขนาดเล็ก

แต่การแช่เยือกแข็งแบบช้าจะทาให้ผลึกนาแข็งมีขนาดใหญ่
ผลึ กน าแข็ งในอาหารเป็ นสาเหตุ ให้ อนุ ภาคของอาหารถู ก
ทาลายทาให้อายุการเก็บของอาหารลดลง และเกิดการสูญเสีย
นา ในระหว่างการละลาย การผสมแป้งมันสาปะหลัง แป้งสาลี
และแป้งข้าวโพดเหนียว ช่วยทาให้ผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือก
แข็งคงตัวมากขึน (Luallen, 2004)
แป้งมีประโยชน์ต่อการนามาใช้ในผลิตภัณฑ์สัตว์นา
ทังที่ ใช้เป็นส่วนผสมหลัก เช่ น ขนมพองกรอบ แป้งชุบทอด
และเป็นสารช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น ไส้กรอก
ซู ริ มิ ผลิตภั ณฑ์ แช่ เยือกแข็ ง ดั งนั นการเลือกใช้ แป้ งในการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์นา ควรคานึงถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์
ที่ต้องการปรับปรุ ง เพื่อให้สามารถเลือกใช้ แป้ งได้เหมาะสม
ตามสมบัติของแป้งแต่ละชนิด
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