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แป้ง ถูกสะสมไว้ในส่วนต่าง ๆ 
ท่ีเป็นแหล่งเก็บอาหารของพืช 
เช่น หัว ราก เมล็ด ล าต้น และ
ผล แป้งท่ีมีสิ่ งเจือปนอื่น ๆ 
ผสม เช่น โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ 
เรียกว่า ฟลาวร์ (flour) แต่ถ้า
สกัดสิ่งเจือปนอื่น ๆ ออกจนได้

แป้ งบริสุทธิ์ เรี ยกว่ า สตาร์ช ( starch) ในประเทศไทย
อุตสาหกรรมแป้งเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรหลัก
ของประเทศ ส่วนใหญ่ผลิตแป้งมันส าปะหลัง แป้งข้าวโพด 
แป้งข้าวเจ้า แป้งสาลี และแป้งข้าวเหนียว เพื่อจ าหน่ายหรือ
น าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ วิธีการผลิตแป้งเป็นการน า
ส่วนต่าง ๆ ของพืช ได้แก่ เมล็ด หัว ราก และล าต้น มาสกัด
ด้วยวิธีการโม่ และท าให้บริสุทธิ์ด้วยการแยกแป้งออกจาก
องค์ประกอบอื่น ๆ ของพืช เช่น เย่ือใย โปรตีน น  าตาล และ
เกลือ จนได้เม็ดแป้ง (starch granule) ท่ีบริสุทธิ์ถึง 98-99.5% 
(ชนิดา, 2551) 
 

ชนิดของแป้ง 
แป้งในธรรมชาติมีคุณลักษณะ ขนาด และรูปร่างของ

เม็ดแป้ง ท่ีแตกต่างกันออกไปขึ นอยู่กับชนิดของแป้ง 
สามารถแบ่งแป้งตามองค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติ
ทางกายภาพเป็น 3 ประเภท (ชนิดา, 2551) ได้แก่ 
 
1. แป้งที่มีปริมาณอะไมโลสน้อย 

ได้แก่ แป้งที่ผลิตจากพืชหัว เช่น แป้งมันฝรั่ง แป้งท่ี
ผลิตจากราก เช่น แป้งมันส าปะหลัง แป้งมันเทศ แป้ง
เท้ายายม่อม และแป้งท่ีผลิตจากล าต้น เช่น แป้งสาคู 
 
 
 

 

 

2. แป้งที่มีปริมาณอะไมโลสมาก 
ได้แก่ แป้งท่ีผลิตจากธัญพืชท่ัวไป เช่น แป้งข้าวโพด 
แป้งข้าวสาลี แป้งข้าวฟ่าง และแป้งข้าวเจ้า 

3. แป้งท่ีไม่มีอะไมโลสหรือมีอะไมโลเพกทินเกือบ 100%  
ได้แก่ แป้งข้าวโพดเหนียว (waxy maize) แป้งข้าวฟ่าง
เหนียว (waxy sorghum) และแป้งข้าวเหนียว (waxy rice) 

 
ลักษณะของเม็ดแป้ง 
ภายในเม็ดแป้งมีอะไมโลสและอะไมโลเพกทินเป็น

องค์ประกอบหลัก โดยมีปริมาณอะไมโลสประมาณ 20-30% 
และอะไมโลเพกทินประมาณ 70-80% แต่พืชบางชนิดก็มี
ปริมาณอะไมโลสสูงถึง 50-80% เช่น แป้งถั่ว หรือแป้งข้าวโพด
บางสายพันธุ์  ท่ี เรี ยกว่ า แป้ งข้ าวโพดท่ีมีอะไมโลสสู ง 
(amylomaize) และข้าวโพดบางสายพันธ์ุก็ไม่มีอะไมโลสเลย 
เรียกว่า แป้งข้าวโพดเหนียว (waxy maize) จากความแตกต่าง
กันในพืชแต่ละชนิด ท าให้รูปร่างของเม็ดแป้งมีความแตกต่าง
กัน ดังภาพท่ี 1 แป้งมันฝรั่งมีลักษณะของเม็ดแป้งเป็นวงรี
คล้ ายไข่  ขนาดเส้นผ่ านศูนย์กลางประมาณ 15 -100 
ไมโครเมตรและมีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบท าให้เม็ดแป้ง 
ดูดน  าและพองตัวได้ง่าย ส่วนเม็ดแป้งข้าวโพดจะมีขนาดเล็ก  
มีลักษณะเหลี่ยมและกลมรวมกันหลากหลายรูปแบบ แป้งสาลี
มีเม็ดแป้งท่ีแบนกลมคล้ายเลนส์ มีขนาดประมาณ 2-35 
ไมโครเมตร และแป้งข้าวเจ้ามีเม็ดแป้งค่อนข้างเล็ก มีความ
หนาแน่นน้อยท าให้สุกได้ง่าย (นิธิยา, 2553) 
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เม็ดแป้งข้าวไรย ์ เม็ดแป้งข้าวโอ๊ต เม็ดแป้งมันฝรั่ง 

   
เม็ดแป้งสาล ี เม็ดแป้งข้าวบารเ์ลย ์ เม็ดแป้งเท้ายายม่อม 

   
เม็ดแป้งข้าวโพด เม็ดแป้งข้าวเจ้า เม็ดแป้งมันส าปะหลัง 

 

องค์ประกอบของแป้ง 
แป้งมีคาร์โบไฮเดรตเป็นองค์ประกอบหลักซึ่งมี

โครงสร้างท่ีประกอบด้วย คาร์บอน : ไฮโดรเจน : ออกซิเจน 
ในอัตราส่วน 6 : 10 : 5 อนุพันธ์ของแป้งเกิดจากการรวมกัน
ของกลูโคสเป็นพอลิเมอร์สายยาว โดยมีหน่วยของน  าตาล
กลูโคสเชื่อมต่อกันด้วยพันธะกลูโคซิดิก (glucosidic linkage) 
ภายในเม็ดแป้งประกอบด้วยพอลิเมอร์ของกลูโคส 2 ชนิด คือ 
อะไมโลส และอะไมโลเพกทิน แป้งแต่ละชนิดมีสัดส่วน
ของอะไมโลสและอะไมโลเพกทินท่ีแตกต่างกัน ดังตารางท่ี 
1 ท าให้คุณสมบัติของแป้งในพืชแต่ละชนิดนั นต่างกัน 
 

 

 

 

 

 
ตารางที่ 1 องค์ประกอบของเม็ดแป้ง 

ชนิดแป้ง อะไมโลส 
(%) 

อะไมโลเพกทิน 
(%) 

ความชืน้  
(ที่ความชื้นสัมพัทธ ์65% 

และอุณหภมูิ 20oC) 

ไขมัน 
(%) 

 

โปรตีน 
(%) 

 

เถ้า  
(%) 

 

ฟอสฟอรัส 
(%) 

แป้งมันฝรั่ง 
แป้งข้าวโพด 
แป้งสาลี 
แป้งมันส าปะหลัง 
แป้งข้าวโพดเหนียว 
แป้งข้าวเจ้า 

21 
28 
28 
17 
0 
17 

79 
72 
72 
83 
100 
83 

19 
13 
13 
13 
13 

ไม่มีรายงาน 

0.05 
0.7 
0.8 
0.1 
0.15 
0.8 

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 

(ท่ีมา Swinkles, 1985) 
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อะไมโลส 

อะไมโลสเป็นพอลิเมอร์เชิงเส้นท่ีมีกลูโคสประมาณ 2 ,000 
หน่วย เชื่อมกันด้วยพันธะแอลฟา-1, 4 กลูโคซิดิก (alpha -
1, 4 glucosidic linkage) ดังภาพที่ 2 ในแป้งข้าวโพด แป้ง
สาลี และแป้งข้าวฟ่าง นั นมีปริมาณอะไมโลส สูงถึง 28% 
เมื่อเทียบกับแป้งจากพืชหัวและราก เช่น แป้งมันฝรั่ง  
แป้งมันส าปะหลัง และแป้งเท้ายายม่อมท่ีมีอะไมโลสเพียง 20% 
แป้งบางชนิดไม่มีอะไมโลสอยู่เลย เรียกว่า  แป้งแว๊กซี่   
(waxy starch) ซึ่งอะไมโลสมีคุณสมบัติไม่ละลายน  า แต่เมื่ออยู่
ในน  าอะไมโลสจะสร้างพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลอะไมโล
สข้างเคียงเป็นสายยาวคู่ขนานคล้ายตาข่าย อุ้มน  าน้อยลง 
และตกตะกอนได้ ส่วนแป้งแว๊กซี่ ท่ีไม่มีอะไมโลสเป็น
องค์ประกอบจึงมักไม่เกิดการตกตะกอน (กล้าณรงค์และ
เกื อกูล, 2550; ชนิดา, 2551) 

ภาพที่ 2 โครงสร้างทางเคมขีองอะไมโลส 
(ท่ีมา Tester et al., 2004) 
 
อะไมโลเพกทิน 

แป้งโดยท่ัวไปนั นมีปริมาณอะไมโลเพกทิน ประมาณ 70-100% 
อะไมโลเพกทินเป็นพอลิเมอร์เชิงกิ่ง ท่ีมีกลูโคสมากกว่า 
10,000 หน่วย เชื่อมต่อกันเป็นเส้นตรงด้วยพันธะแอลฟา-1, 4 
กลูโคซิดิก และโครงสร้างบริเวณกิ่งสาขาเป็นพอลิเมอร์กลูโคส
สายสั น เชื่อมต่อกันด้วยพันธะแอลฟา-1, 6 กลูโคซิดิก อะไมโล
เพกทินจัดเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ น  าหนักโมเลกุลของอะไมโล
เพกทินมากกว่าอะไมโลสประมาณ 100 เท่า (กล้าณรงค์และ
เกื อกูล, 2550; ชนิดา, 2551) 

 

องค์ประกอบอื่น ๆ 

ภายในเม็ดแป้ง ยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ ที่มีผลต่อคุณสมบัติ
ของแป้งท่ีส าคัญ และมีปริมาณท่ีแตกต่างกันในแป้งแต่ละชนิด 
(กล้าณรงค์และเกื อกูล, 2550) ได้แก่ 

 ไขมัน ท่ีเป็นองค์ประกอบของแป้งมีปริมาณต่ ากว่า 
1% อยู่บริเวณพื นผิวของเม็ดแป้งและกระจายอยู่
ท่ัวไปภายในเม็ดแป้ง ไขมันบริเวณผิวของเม็ดแป้ง
ประกอบด้วย ไตรกลีเซอไรด์ กรดไขมันอิสระ กลูโคลิพิด 
และฟอสฟอลิพิด ส่วนไขมันภายในเม็ดแป้งนั นจะ
เชื่อมต่อกับคาร์โบไฮเดรตอย่างหลวม ๆ คุณสมบัติ
ของไขมันในเม็ดแป้งช่วยลดความสามารถในการพอง
ตัว การละลาย และการดูดน  าของแป้ง ส่วนไขมันไม่
อิ่มตัวท่ีบริเวณพื นผิวเม็ดแป้งจะท าให้เกิดกลิ่นหืน
จากปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
 โปรตีน ในเม็ดแป้งมีปริมาณโปรตีนต่ า

กว่า 1% อยู่บริเวณพื นผิวของเม็ดแป้ง ท า
ให้เม็ดแป้งเกิดประจุท่ีพื นผิว ส่งผลต่อการ
พองตัว การดูดน  า การกระจายของเม็ดแป้ง 
และอัตราการเกิดเจลาทิไนซ์ โปรตีนในเม็ด
แป้งท าให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างกรดอะมิโน
กับน  าตาลรีดิวซิง ท าให้ เกิดปฏิกิริยา
เมลลาร์ด (maillard reaction) มีผลต่อสี
และกลิ่นของผลิตภัณฑ์ 

 เถ้า คือส่วนประกอบของสารอนินทรีย์ในแป้ง ได้แก่ 
โซเดียม แมกนีเซียม แคลเซียม และโพแทสเซียม 

 ฟอสฟอรัส ในแป้งมีปริมาณน้อยกว่า 0.1% โดยอยู่
ในรูปของฟอสเฟตเชื่อมกับหมู่ไฮดรอกซิลท่ีคารบ์อน
ต าแหน่งท่ี 3 และ 6 ของหน่วยกลูโคส ฟอสฟอรัส 

ท าให้พื นผิวของเม็ดแป้งมีประจุลบ แรงผลัก
ระหว่างประจุลบท าให้เม็ดแป้งพองตัวง่าย 
และมีความหนืดสูง เช่น แป้งมันฝรั่ง 
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Amylopectin 
ภาพที่ 3 โครงสร้างทางเคม ี
ของอะไมโลเพกทิน 
(ท่ีมา Tester et al., 2004) 
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สมบัติของแป้ง 

4.1 การดูดซับน้้า การพองตัว และการละลาย 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพองตัวและการละลายของ

แป้ง คือ ชนิดของแป้ง ความแข็งแรงของโครงสร้าง ปริมาณน  า
ในสารละลายแป้ ง สิ่ ง เจื อปนภายในเม็ดแป้ ง ท่ี ไม่ ใช่
คาร์โบไฮเดรต และลักษณะร่างแหภายในเม็ดแป้ง การละลาย
ของเม็ดแป้งแต่ละชนิดมีรูปแบบท่ีแตกต่างกัน แป้งดิบจะไม่
ละลายในน  าท่ีมีอุณหภูมิต่ ากว่าอุณหภูมิเจลาทิไนซ์ เนื่องจาก
พันธะไฮโดรเจน ในหมู่ไฮดรอกซิลของโมเลกุลแป้งท่ีใกล้เคียง
กันเชื่อมต่อกัน แต่เมื่ออุณหภูมิของน  าแป้งสูงกว่าอุณหภูมิเจ
ลาทิไนซ์ พันธะไฮโดรเจนจะถูกท าลายท าให้โมเลกุลของน  า
เชื่อมต่อกับหมู่ไฮดรอกซิลอย่างอิสระ เม็ดแป้งจึงพองตัวและ
ละลายน  าได้ ส่งผลให้ความหนืดของแป้งเพิ่มขึ น แป้งท่ีมี
ปริมาณอะไมโลสสูง เช่น แป้งจากธัญพืช ได้แก่ แป้งข้าวโพด
และแป้งสาลี โครงสร้างร่างแหภายในเม็ดแป้งมีความแข็งแรง
มาก ท าให้เม็ดแป้งพองตัวได้น้อย ส่วนแป้งจากรากหรือกลาง
ล าต้น เช่น แป้งมันส าปะหลัง อุณหภูมิเจลาทิไนซ์ต่ ากว่าแป้ง
จากธัญพืช ท าให้มีการพองตัวและการละลายท่ีดีกว่า และแป้ง
จากส่วนหัว เช่น แป้งมันฝรั่ง การพองตัวของเม็ดแป้งดีท่ีสุด 
เนื่องจากพันธะภายในร่างแหอ่อนแอ และมีโครงสร้างท่ี
ประกอบด้วยหมู่ฟอสเฟตท่ีท าให้เกิดแรงผลักดันทางไฟฟ้า ท า
ให้เม็ดแป้งพองตัวได้ท่ีอุณหภูมิต่ า (กล้าณรงค์และเกื อกูล, 
2550) คุณสมบัติในการพองตัวและการละลายในแป้งแต่ละ
ชนิด ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 ก าลังการพองตัวและการละลายในแป้ง 
แต่ละชนิดท่ี 95oC 
 

ชนิดแป้ง ก้าลังการพองตัว 
(เท่า) 

การละลาย 
(%) 

แป้งมันฝรั่ง 
แป้งมันส าปะหลัง 
แป้งท้าวยายม่อม (Arrowroot) 
แป้งมันเทศ 
แป้งข้าวโพด 
แป้งข้าวสาลี 
แป้งข้าวเจ้า 

> 1,000 
71 
54 
46 
24 
21 
19 

82 
48 
28 
18 
25 
41 
18 

(ท่ีมา กล้าณรงค์และเกื อกูล, 2550) 

 

4.2 ความหนืดของแป้ง 

ความหนืด เกิดจากน  าแป้งได้รับความร้อน 
จนถึงอุณหภูมิท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงค่าความหนืด (pasting 
temperature) เม็ดแป้งจึงเริ่มเกิดความหนืด ต่อจากนั น
เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ นเม็ดแป้งจะดูดซึมน  าและพองตัวได้ดี 
ปริมาณน  ารอบเม็ดแป้งลดน้อยลง ท าให้เม็ดแป้งเคลื่อนไหว
ได้ยาก ส่งผลให้ความหนืดเพิ่มขึ น จนถึงจุดท่ีมีความหนืดสูง
ท่ีสุด (peak viscosity) คือจุดท่ีเม็ดแป้งพองตัวเต็มท่ี ขณะท่ี
อุณหภูมิและเวลาเพิ่มขึ นอีก โดยมีแรงกวนอย่างสม่ าเสมอ 
ท าให้อะไมโลสและอะไมโลเพกทินภายในเม็ดแป้งแตกออก
จนมีความหนืดลดลง ต่อมาเมื่ออุณหภูมิลดลงจึงเกิดการ
จัดเรียงโครงสร้างใหม่ของโมเลกุลอะไมโลสท่ีหลุดออกมาจาก
เม็ดแป้ง ท าให้ความหนืดเพิ่มขึ นอีกครั ง เรียกกระบวนการนี ว่า 
การเกิดรีโทรเกรเดชัน (กล้าณรงค์และเกื อกูล, 2550) 
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงความหนืดของแป้ง ดังภาพที่ 4 
 

 
ภาพที่ 4 การเปลี่ยนแปลงความหนืดของแป้งระหว่างการต้มสุก 
ท่ีมา  พิมพ์เพ็ญและนิธิยา, 2553 
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4.3 เจลาติไนเซชัน (gelatinization) 

เม็ดแป้งเมื่อได้รับความร้อนท าให้เกิดการพอง
ตัว จนถึงความร้อนระดับหนึ่งเม็ดแป้งจะแตกออก อะไมโลส
และอะไมโลเพกทินในเม็ดแป้งหลุดออกมา สารละลายน  าแป้ง
ท่ีได้มีความข้นหนืดมากขึ นจนเป็นแป้งเปียก (starch paste) 
เรียกกระบวนการนี ว่า เจลาติไนเซชัน และอุณหภูมิเริ่มต้น 
การพองตัวของเม็ ดแป้ งคื อ  อุณหภูมิ เจลาติ ไนเซชั น 
(gelatinization temperature) เม็ดแป้งขนาดเล็กเกิด 
เจลาติไนเซชันได้ท่ีอุณหภูมิสูงกว่าเม็ดแป้งขนาดใหญ่ (นิธิยา, 
2553) อุณหภูมิ เจลาติไนเซชันระบุ เป็นช่ วงอุณหภูมิ   
ดังตารางท่ี 3 

 
4.4 รีโทรเกรเดชัน (retrogradation) 

กระบวนการรีโทรเกรเดชัน เป็นกระบวนการ
จัดเรียงตัวใหม่ของสายอะไมโลสท่ีหลุดออกมาจากเม็ดแป้ง 
โดยจัดเรียงตัวแบบคู่ขนานของสายอะไมโลสท่ีสร้างพันธะ
ไฮโดรเจนกับโมเลกุลของอะไมโลสอีกสายหนึ่ง ดังภาพท่ี 5 ท า
ให้ความสามารถในการอุ้มน  าลดลง เมื่อสารละลายแป้งเกิด
การจัดเรียงตัวอย่างช้า ๆ ท าให้ได้แป้งเปียกท่ีขุ่นและเกิด
ตะกอนขนาดใหญ่ แต่ถ้าแป้งเปียกถูกท าให้เย็นตัวอย่าง
รวดเร็ว 

 
 

ท าให้เกิดเจลท่ีมีความยืดหยุ่นของสายอะไมโลส ส่วนสาย
ของอะไมโลเพกทินไม่เกิดรีโทรเกรเดชัน เนื่องจากไม่สามารถ
จัดเรียงตัวคู่ขนานกันได้ การเกิดกระบวนการรีโทรเกรเดชันใน
แป้งจะส่งผลต่อการผลิตอาหาร เช่น การไม่ขึ นฟูของเค้ก การ
แยกชั นของครีม และการแห้งแข็งของขนมปัง (ชนิดา, 2551) 

 
ภาพที่ 5 กระบวนการเกิดรีโทรเกรเดชันของอะไมโลส 
(ท่ีมา พิมพ์เพ็ญและนิธิยา, 2553) 
 
 
 

ตารางท่ี 3 สมบัติโดยทั่ว ๆ ไปของเม็ดแป้งจากพืชบางชนิด 
ชนิดแป้ง ช่วงอุณหภูม ิ

เจลาติไนเซชัน (oC) 
ความขุ่น-ใส 

ของสารละลาย 
ความสามารถในการเกิดเจลและรี

โทรเกรเดชัน 
แป้งข้าวโพด 
แป้งข้าวโพดเหนียว 
แป้งมันฝรั่ง 
แป้งมันส าปะหลัง 
แป้งสาลี 
แป้งข้าวเจ้า 

62-80  
63-72  
58-65  
52-65  
52-85  
61-78  

ขุ่น 
ขุ่นเล็กน้อย 

ใส 
ใส 
ขุ่น 
ขุ่น 

สูง 
ต่ ามาก 

ปานกลางถึงต่ า 
ปานกลาง 

สูง 
สูง 

(ท่ีมา กล้าณรงค์และเกื อกูล, 2550 ; นิธิยา, 2553)  
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ประโยชน์ของแป้งในอุตสาหกรรมอาหาร 

แป้งแต่ละชนิดให้คุณสมบัติท่ีแตกต่างกัน การน าแป้ง
มาใช้เป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์อาหารจึงมีวัตถุประสงค์ ท่ี
แตกต่างกัน ดังนั นการเลือกแป้งมาใช้ในการท าผลิตภัณฑ์
อาหารต่าง ๆควรเลือกให้เหมาะสมต่อคุณสมบัติท่ีต้องการ 
เพื่อท าให้ผลิตภัณฑ์นั นมีคุณลักษณะท่ีดี ประโยชน์ของแป้งใน
ผลิตภัณฑ์อาหารมีดังนี  (Singh et al., 2004) 

5.1 เป็นสารเพิ่มความหนืด (thickening agent) 
แป้งมีคุณสมบัติในการเพิ่มความหนืดและท าให้เกิดเจลในอาหาร 
แป้งท่ีนิยมน ามาใช้ ได้แก่ แป้งข้าวโพด แป้งสาลี แป้งข้าวเจ้า 
แป้งมันฝรั่ง แป้งมันเทศ เม็ดแป้งเมื่อได้รับความร้อนจะดูดซึมน  า
และพองตัวขึ น ท าให้เม็ดแป้งเคลื่อนท่ียากจนเกิดความหนืดขึ น  

5.2 เป็นสารทดแทนไขมัน (fat replacer)  
แป้งเป็นสารทดแทนไขมันกลุ่มคาร์โบไฮเดรต การทดแทน
ไขมันในอาหารแป้งจะเกิดเจลท่ีคงตัว มีความนุ่มคล้ายไขมัน 
ท าให้อาหารมีความข้นหนืดและเสถียรมากขึ น แป้งท่ีนิยม
น ามาใช้เป็นสารทดแทนไขมัน ได้แก่ แป้งมันส าปะหลัง แป้ง
มันฝรั่ ง ซึ่งความเข้มข้นของสารละลายแป้งท่ีเหมาะสม
ประมาณ 25-30% และนิยมใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เช่น 
ไส้กรอกปลา ปลายอ เชียงปลา เป็นต้น (Taggart, 2004) 

5.3 ช่วยรักษาความชื้นของผลิตภัณฑ์ (moisture 
retention) เนื่องจากแป้งมีคุณสมบัติในการดูดน  าท่ี ดี   
เมื่อผสมในผลิตภัณฑ์สัตว์น  า จะรวมตัวกับโปรตีนสร้าง
โครงสร้างเจลเมื่อได้รับความร้อน สามารถพองตัวและกักเก็บ
ความชื นไว้ในผลิตภัณฑ์ได้ 

5.4 เป็นสารเคลือบเงา (coating & glazing agent) 
5.5 ช่วยเพิ่มความคงตัวของคอลลอยด์ (colloid 

stabilizer) แป้งโดยส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติความมีขั วสูง จาก
หมู่ไฮดรอกซิลท่ีมีอยู่ เป็นจ านวนมากในแป้ง ท าให้แป้งมี
คุณสมบัติในการเป็นอิมัลซิไฟเออร์ท่ีไม่ดี แต่แป้งสามารถ
รักษาความคงตัวของระบบอิมัลชันได้ ด้วยการพองตัว  
เพื่อขัดขวางการรวมตัวกันของหยดน  ามัน เช่น ผลิตภัณฑ์น  า
สลัด มายองเนส 

5.6 ท้าให้เกิดลักษณะที่เป็นเจล (gel forming 
agent) เมื่อให้ความร้อนแก่น  าแป้ง เม็ดแป้งจะแตกออก 
อะไมโลสหลุดออกมาจากเม็ดแป้งส่งผลให้น  าแป้งข้นหนืด 

 
 
 

เมื่อเย็นตัวลงโมเลกุลของอะไมโลสและอะไมโลเพคทินจะจับ
ตัวกันเกิดโครงสร้างสามมิติ ท าให้เกิดเจลแป้งขึ น  

5.7 ช่วยเชื่อมส่วนผสมต่าง ๆ  ในผลิตภัณฑ์ (binder)  
5.8 เป็นสารห่อหุ้ม (encapsulating agent)  

สารให้กลิ่นรส สารให้สี หรือวิตามินต่าง ๆ  
 
การใชป้ระโยชนจ์ากแปง้ในผลติภณัฑส์ตัวน์ า้ 

ผลิตภัณฑ์สัตว์น  าในประเทศไทยใช้วิธีการแปรรูปแบบ
ดั งเดิม เช่น การตากแห้ง การดองเกลือ การหมักดอง และการ
รมควัน แต่ในปัจจุบันมีวิธีการแปรรูปด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท า
ให้ได้ผลิตภัณฑ์สัตว์น  าท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ แป้งเป็นส่วนผสมหนึ่งท่ีส าคัญใน
การท าผลิตภัณฑ์อาหาร การใช้แป้งในผลิตภัณฑ์สัตว์น  าช่วย
ท าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพท่ีดีขึ น ประโยชน์ของแป้งใน
ผลิตภัณฑ์สัตว์น  าแต่ละชนิด ได้แก่  

6.1 สัตว์น้้าบดหรือตัดขึ้นรูปใหม่ เช่น ไส้กรอก
ปลา ปลายอ ลูกชิ นปลา และซูริมิ ใช้แป้งเพื่อเป็นสารช่วยใน
การจับน  า ท าให้ปริมาณของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ น ช่วยลดการ
สูญเสียน  าในระหว่างให้ความร้อน (cooking loss) ปรับปรุง
เนื อสัมผัส เพิ่มความคงรูปในระหว่างการหั่นเป็นแผ่น เพิ่ม
ความชุ่มฉ่ าของเนื อ และช่วยยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ 
แป้งท่ีนิยมใช้ ได้แก่ แป้งมันฝรั่ง เนื่องจากพองตัวง่ายและ 
มีอุณหภูมิเจลาติไนเซชันต่ า เช่นเดียวกับแป้งข้าวโพดเหนียว
และแป้งมันส าปะหลังท่ีสามารถจับน  าได้ดี จึงนิยมน ามาใช้ใน
ผลิตภัณฑ์แช่เย็นและแช่เยือกแข็ง (Taggart, 2004) 

6.2 ผลิตภัณฑ์ชุบแป้งทอด (batters and 
breadings) เช่น กุ้งชุบแป้งทอด ปลาส้มทอด ปลาทิพย์ 
ผลิตภัณฑ์เหล่ านี มีการใช้แป้ งเป็นสารชุบทอดเพื่ อให้
ผลิตภัณฑ์มีความกรอบนานท่ีสุด น  าแป้งต้องมีความหนืดท่ี
เหมาะสม เพื่อท าให้ชั นแป้งหลังทอดเรียบเนียน การพองตัวดี 
เนื อหนา และเกาะติดกับชิ นอาหารได้ดีด้วย แป้งท่ีใช้ควรมี
ปริมาณอะไมโลสสูง เช่น แป้งสาลี เพราะมีคุณสมบัติสร้างชั น
ฟิล์มท่ีดีท าให้ลดการดูดซับน  ามันในระหว่างการทอด และ 
ท าให้ผลิตภัณฑ์กรอบได้นาน (Taggart, 2004) 
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6.3 ซุปหรือซอส เช่น ซอสหอยนางรม ซุปสาหร่าย 
แป้งมีหน้าท่ี ในการเพิ่มความหนืด เพิ่มเนื อสัมผัส และ
ความรู้สึกในปาก (mouthfeel) ให้กับผลิตภัณฑ์ แป้งท่ีนิยมใช้
ได้แก่ แป้งมันฝรั่ง แป้งข้าวโพดเหนียว แป้งมันส าปะหลัง แป้ง
เหล่านี เมื่ อละลายน  าและให้ความร้อนท าให้ เกิดเจลใส  
มีอุณหภูมิเจลาติไนเซชันต่ า และพองตัวง่าย ท าให้ซอส 
มีความหนืดเพิ่มขึ น แต่ในซอสท่ีต้องการความขุ่นมักใช้ 
แป้งสาลีหรือแป้งข้าวโพดเป็นส่วนผสม (Taggart, 2004) 

6.4 ผลิตภัณฑ์ขนมพองกรอบ (snack) เช่น 
ข้าวเกรียบปลา ปลาแท่ง ปลาแผ่นทอดกรอบ การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เหล่านี นิยมใช้กระบวนการแปรรูปด้วยวิธีเอ็กซ์ทรู
ชัน (extrusion) การอบ การทอด หรือการอบด้วยไมโครเวฟ 
ลักษณะท่ีดีของผลิตภัณฑ์ต้องค านึงถึ ง การพองกรอบ  
เนื อสัมผัส และลักษณะปรากฏ แป้งท่ีผสมในสูตรควรเลือกใช้
แป้งท่ีมีอะไมโลเพกทินสูง เช่น แป้งข้าวโพดเหนียว แป้งมัน
ส าปะหลัง ซึ่งท าให้ผลิตภัณฑ์ใสและพองกรอบ เนื่องจาก
โครงสร้างของอะไมโลเพกทินท่ีมีกิ่งก้านเยอะความหนืดของโด
จึงเพิ่มขึ น ในทางตรงกันข้ามถ้าเลือกใช้แป้งท่ีมีอะไมโลสสูง 
ได้แก่ แป้งสาลี ท าให้ได้โดท่ีแข็งแรง เนื่องจากการจัดเรียง
โครงสร้างของอะไมโลสท่ีเป็นสายโซ่ชิดกัน จึงเกิดโครงสร้าง
ของฟิล์มท่ีดี ท าให้ลดการดูดน  ามันในกระบวนการทอดกรอบ 
และเนื อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ท่ีได้มีลักษณะกรอบแข็งอีกด้วย 
(Taggart, 2004) 

6.5 ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนสูง 
ได้แก่ อาหารท่ีผ่านกระบวนการฆ่าเชื อด้วยรีทอร์ท (retort) 
หรือสเตอริไลเซชัน อาหารกระป๋อง และอาหารท่ีต้องฆ่าเชื อ
ด้วยไมโครเวฟ อาหารเหล่านี มักได้รับความร้อนท่ีรุนแรงใน
ระหว่างกระบวนการผลิต อาจส่งผลต่อความคงตัว เนื อสัมผัส 
และความข้นหนืดของผลิตภัณฑ์อาหารได้ แป้งท่ีนิยมใช้เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เหล่านี  ได้แก่ แป้งข้าวโพด
เหนียว แป้งมันฝรั่ง และแป้งดัดแปรบางชนิด อัตราส่วนท่ีใช้
ประมาณ 0.5-4.5% (Luallen, 2004) 

6.6 ผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่
ผ่านกระบวนการลดอุณหภูมิของอาหารให้ต่้า ประมาณ  
-20oC ถึง -40oC เพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
และท าให้การท างานของเอนไซม์ในอาหารช้าลง วิธีการ 
แช่เยือกแข็งส่งผลต่อคุณภาพของอาหารเป็นอย่างมาก การ
แช่เยือกแข็งแบบเร็วจะท าให้ผลึกน  าแข็งในอาหารมีขนาดเล็ก 

 

แต่การแช่เยือกแข็งแบบช้าจะท าให้ผลึกน  าแข็งมีขนาดใหญ่ 
ผลึกน  าแข็งในอาหารเป็นสาเหตุให้อนุภาคของอาหารถูก
ท าลายท าให้อายุการเก็บของอาหารลดลง และเกิดการสูญเสีย
น  า ในระหว่างการละลาย การผสมแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาลี 
และแป้งข้าวโพดเหนียว ช่วยท าให้ผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือก
แข็งคงตัวมากขึ น (Luallen, 2004) 

แป้งมีประโยชน์ต่อการน ามาใช้ในผลิตภัณฑ์สัตว์น  า 
ทั งท่ีใช้เป็นส่วนผสมหลัก เช่น ขนมพองกรอบ แป้งชุบทอด 
และเป็นสารช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น ไส้กรอก 
ซูริมิ ผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็ง ดังนั นการเลือกใช้แป้งในการ 
แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น  า ควรค านึงถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์
ท่ีต้องการปรับปรุง เพื่อให้สามารถเลือกใช้แป้งได้เหมาะสม
ตามสมบัติของแป้งแต่ละชนิด 
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