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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณคาทางอาหารของขนมปุยฝายที่ผลิตโดยทดแทนแปงสาลีบางสวนดวยแปงขาวกลอง

มันป ูพบวาแปงขาวกลองมันปูมีปริมาณไขมัน เถา และใยอาหารสูงกวาแปงสาลีถึงรอยละ 0.43  0.56 และ 3.58 ตามลำดับ นอกจากนี้

ยังพบสารแอนโทไซยานินสูงถึง 18.26 มิลลิกรัมตอกรัม (น้ำหนักแหง) เมื่อนำแปงขาวกลองมันปูมาทดแทนแปงสาลีในขนมปุยฝายท่ี

ระดับรอยละ 0 (สูตรควบคุม)  15  30 และ 45 ของน้ำหนักแปงสาลีทั้งหมด พบวาการเพิ่มปริมาณการทดแทนแปงสาลีดวยแปงขาว

กลองมันปูมีผลตอลักษณะของผลิตภัณฑไดแก สีน้ำตาลเขมขึ้น ความนุมลดลง มีคาความสวาง (L*) ลดลง และคาสีแดง (a*) เพิ่มขึ้น 

(p≤0.05) อยางไรก็ตามไมมีผลตอความกวางของชิ้นขนม ปริมาตรจำเพาะ คาสีเหลือง (b*) และเนื้อสัมผัส (p>0.05) เมื่อทดสอบ

คุณภาพทางประสาทสัมผัสดวยการใหคะแนนความชอบ 9 ระดับกับผูทดสอบ 50 คน พบวาขนมปุยฝายสูตรทดแทนแปงสาลีดวยแปง

ขาวกลองมันปูรอยละ 30 ไดรับคะแนนความชอบดานลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรส ความนุม รสหวาน รสชาตติกคางหลังรับประทาน และ

ความชอบโดยรวมสูงสุด ในสวนคุณคาทางอาหารนั้น จากการศึกษาองคประกอบทางเคมี พบวาขนมปุยฝายสูตรทดแทนแปงสาลีดวย

แปงขาวกลองมันปูรอยละ 30 มีปริมาณใยอาหารและแอนโธไซยานินสูงกวาสูตรควบคุม (p≤0.05) ซึ่งแปงขาวกลองมันปูนั้นสามารถใช

ทดแทนแปงสาลีในการผลิตขนมปุยฝายนั้นชวยใหมีคุณคาทางอาหารที่ดี ทั้งนี้ในการนำแปงไปพัฒนาตอควรคำนึงถึงคุณภาพทาง

ประสาทสัมผัสรวมดวย 
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ABSTRACT 

This research was aimed to study on nutritional values of steamed sponge cake (Pui Fai) produced by 

partial substitution of wheat flour with unpolished red rice (Kaw Man Pu, KMP). Generally, KMP flour contained the 

contents of fat, ash, and fiber higher than that of wheat flour as 0.43, 0.56 and 3.58%, respectively. In addition, it 

provided high anthocyanin as 18.26 milligram per gram (dry weight). KMP flour was used to replace wheat flour for 

steamed sponge cake production at 0% (control), 15%, 30% and 45%. The result showed that the increase in wheat 

flour substitution with KMP flour affected on steamed sponge cake characteristics such as browning, softer, lower 

lightness (L*) and higher redness (a*) (p≤0.05). However, the replacement by KMP flour was unaffected on changes 

in size, specific volume, yellowness (b*) and textural properties (p>0.05). The sensory evaluation conducted by 9-

point hedonic scale (50 panelists) showed that the sample with 30% substitution had the highest likeness scores 

for appearance, color, odor, softness, sweetness, aftertaste, and overall liking. For nutritional value, the chemical 

study of steamed sponge cake sample with 30% KMP flour contained higher the contents of fiber and anthocyanin 

than the control (p≤0.05). The KMP flour could substitute wheat flour for steamed sponge cake production with 

better nutritional value, but the improvement of some sensorial qualities of product should be considered. 
 

คำสำคัญ: ขาวสีแดง (ขาวมันป)ู  แปงขาวกลอง  แปงสาล ี เคกไข  เคกนึ่ง 

Keywords: Red rice (Kaw Man Pu), Brown rice flour, Wheat flour, Sponge cake, Steamed cake 
 

บทนำ 

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมที่ปลูกขาวมาชา

นาน มีพันธุขาวมากมายรวมถึงขาวมีสีหรือรงควตัถุดวย ขาวมันปู

จัดเปนขาวมีสีพันธุหนึ่งที่มีรงควัตถุหรือสารใหสีแอนโทไซยานิน 

(Anthocyanin) อยูในสวนเยื่อหุมชั้นนอกสุดและชั้นกลาง ใหสี

แดง มวง และน้ำเงิน สารนีม้ีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระสูง 

ตานการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ชวยลดปริมาณไลโปโปรตีนชนดิ

ความหนาแนนต่ำ (Low Density Lipoprotein-LDL) จึงชวยใน

การหมุนเวียนของกระแสโลหิต ชวยลดอัตราการเสี่ยงของการ

เกิดโรคหัวใจและเสนเลือดอุดตันในสมอง ชะลอการเสื่อมของ

เซลลร างกาย ชวยใหกลไกในรางกายทำงานมีประสิทธิภาพ

เพิ ่มขึ ้น และยังม ีสารแคโรทีนที ่ เปลี ่ยนเปนวิตามินเอ และ 

ใยอาหารสูงกวาขาวขาวขัดสี (สายสนม, 2551; Juliette, 2016) 

การนำขาวมาใชประโยชนมทีั้งที่อยูในรูปเมล็ดแลว ยังมีการใชใน

รูปของขาวบดหยาบ ขาวหัก และโมเปนแปงซึ่งทำใหรูปแบบการ

ใชประโยชนจากขาวมีความหลากหลายมากขึ้น จากรายงานวจัิย

ที ่มีการนำแปงขาวมาทดแทนแปงสาลีเพื่อเสริมคุณประโยชน 

ตาง ๆ ในผลิตภัณฑอาหาร ดังรายงานวิจัยของจารุวรรณและ

จันทรเฉิดฉาย (2560) พบวาสามารถใชแปงขาวกลองพันธุขาวดอก

มะลิ 105 ทดแทนแปงสาลีในเคกกลวยหอมไดถึงรอยละ 40 

Sukhonthara (2017) พบวาสามารถใชแปงขาวกลองทดแทน

แปงขาวเจาที่รอยละ 50 รวมกับสารใหความหวานที่มีสวนผสม

ระหวางมอลทิทอลกับซูคราโลสรอยละ 50 ในขนมตาล ทำใหลด

คาดัชนีน้ำตาลลงจากสูตรพื ้นฐานไดรอยละ 30.03 และเพียร

พรรณ และคณะ (2563) พบวาเมื่อเพิ ่มปริมาณแปงขาวกลอง

หอมมะลิแดงในผลิตภัณฑขนมปงม ีผลใหปร ิมาณความชื้น 

กิจกรรมการตานอนุมูลอิสระ สารประกอบฟนอลิกทั้งหมด และ

แอนโธไซยานินเพิ่มขึ้น (p≤0.05) โดยสามารถใชแปงขาวกลอง

หอมมะลิแดงทดแทนแปงสาลีไดรอยละ 5 ของน้ำหนักแปง 

ขนมไทยมีสวนผสมของขาวและแปงขาวเปนหลัก โดยมี

วัตถุดิบอื่น เชน กะทิ น้ำตาล ไข หรืออื่น ๆ มีกลิ่นหอมเฉพาะ 

สีสันสวยงาม มีรสหวาน อาจมีการแตงสีและกลิ่นรส (สํานักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 2552) ขนมปุยฝายเปนหนึ่งใน

ขนมมงคลของคนไทยที่รับวัฒนธรรมมาจากประเทศจีน เปนท่ี

นิยมของทั้งชาวไทยและชาวจีน จัดเปนเคกที่มีไขเปนสวนผสม

หลัก ขึ้นฟูจากไขและมีสวนผสมของแปงสาลี น้ำตาลทราย น้ำ 

และกลิ่น ทำใหสุกดวยการนึ่ง ลักษณะที่ดีของขนมนี้คือ มีความฟู 

เบา นุม หนาขนมแตกเปนแฉกคลายดอกฝายซึ่งแสดงถึงความ

เฟ องฟู ความเจริญงอกงาม และความรุ งเรือง (Pakditawan, 

2016) งานวิจัยนี้ไดเห็นถึงคุณประโยชนของขาวกลองมันปูซึ่ง
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นำมาใชในรูปของแปงและนำแปงจากขาวไทยมาใชทดแทนแปง

สาลีในขนมปุยฝาย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณคาทางอาหาร

ของขนมปุยฝายที ่ทดแทนแปงสาลีบางสวนดวยแปงขาวกลอง

มันปู โดยทำการศึกษาองคประกอบทางเคมีของแปงขาวกลอง

มันปู ผลการใชแปงขาวกลองมันปูทดแทนแปงสาลีที่มตีอคุณภาพ

ทางกายภาพ คุณภาพทางประสาทสัมผัส และองคประกอบทาง

เคมีของผลิตภัณฑขนมปุยฝาย ซึ ่งการพัฒนานี้จะเปนการเพ่ิม

คุณคาทางอาหาร ใยอาหาร และสีสันเฉพาะใหกับผลิตภัณฑขนม

ปุยฝาย เพิ่มรูปแบบการใชและชองทางการบริโภคแปงขาวกลอง

มันปูเพื่อเปนแนวทางในการตอยอดความคิดและการผลิตในเชิง

การคาตอไป 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. การเตรียมแปงขาวกลองมันปูและการศึกษาองคประกอบทาง

เคมี 

เตรียมแปงขาวกลองมันปูดวยวิธีการโมแหงโดยนำเมลด็

ขาวกลองมันปู (จากจังหวัดลำปาง) มาแยกสิ่งเจือปนออก ใส

เมล็ดขาวลงในเครื่องโมหินชนิดโมแหง บดเปนผงแปง นำผงแปง

ที่ไดมารอนผานเครื่องรอนดวยตะแกรงที่มีขนาด 100 เมช เก็บ

แปงที่รอนไดในถุงซิปล็อกและเก็บในภาชนะสะอาดและแหง ปด

ฝาใหสนิท ที่อุณหภูมิหอง (30+2ºC) (Yeh, 2004) นำแปงขาว

กลองมันปูและแปงสาลีที่ใชในการทำขนมปุยฝายคือแปงเคก ตรา

พัดโบกไปวิเคราะหองคประกอบทางเคมเีปรียบเทียบกับแปงสาลี

ที ่ใชในการทำขนมปุยฝาย ในที ่นี้ค ือแปงเคก ไดแก ปริมาณ

ความชื ้น เถา โปรตีน ไขมัน ใยอาหาร (Dietary fiber) และ

คารโบไฮเดรต (AOAC, 2016) และปริมาณแอนโทไซยานิน โดย

วิธี pH-Differential Method (Wrolstad, 2000) 
2. การใชแปงขาวกลองมันปูทดแทนแปงสาลีสำหรับผลิตขนม

ปุยฝาย 

การวิจัยนี ้ไดนำสูตรขนมปุยผายของรัขกฤช (2562) 

เปนสูตรพื้นฐาน นำแปงขาวกลองมันปูทดแทนแปงสาล ีคือ แปง

เคกที่ระดับรอยละ 0 (สูตรควบคุม)  15  30 และ 45 ของน้ำหนัก

แปงสาลทีั้งหมดดังแสดงในตารางที ่1 ทำการรอนแปงเคกตราพัด

โบก (บริษัท ยูเอฟเอ็มฟูดเซ็นเตอร จำกัด) แปงขาวกลองมันปู 

กับผงฟูชนิดทำปฏิกิรยิา 2 ครั้ง (Double action) ตราเบสทฟูดส 

(บริษัท ยูนิลีเวอร ไทย โฮลดิ้งส จำกัด) เขาดวยกัน นำไปผสมกับไข

ไก น้ำตาลทรายขาว น้ำ และอิมัลซิฟายเออรตราเอสพี (บริษัท 

อเมริกันเบเกอร จำกัด) ดวยเครื่องผสมยี่หอ Kitchen Aid รุน K 

5SS โดยใชหัวตีรูปตะกรอ ผสมดวยความเร็วต่ำ (เบอร 1) เปน

เวลา 3 นาที และความเร็วสูง (เบอร 10) เปนเวลา 10 นาที เติม

น้ำมะนาวและกลิ่นมะลิ ผสมตอดวยความเร็วกลางเปนเวลา 3 

นาที นำสวนผสมที่ไดหยอดลงในพิมพถวยจีบขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 6 เซนติเมตรที่รองดวยถวยกระดาษจนเกือบเต็มถวย 

(ประมาณ 40-42 กรัมตอถวย) นำไปนึ่งดวยไอน้ำ (อุณหภูมิ 105-

120ºC) เวลา 12 นาที ยกขึ้น และนำออกจากถวยและนำไปวาง

บนตะแกรง ทิ้งไวใหอุณหภูมิลดลงเทากับอุณหภูมิหอง (30+2ºC) 

เพื ่อรอนำไปประเมินลักษณะขนมปุยฝาย ศึกษาคุณภาพทาง

กายภาพ ทางเคมี และทางประสาทสัมผัสตอไป  

ทำการประเมินคุณภาพทางกายภาพของขนมปุยฝาย

ทั้งหมด 4 ตัวอยาง จำนวนตัวอยางละ 10 ซ้ำ ไดแก 

(1) ความกวางและความสูงดวยเวอรเนียรคาลิปเปอร 

(Vernier caliper, Winton, Japan) ความละเอียด 2 จุดทศนิยม 

(2) ปร ิมาตรจำเพาะโดยการแทนที ่ด วยงา (Lee et al., 

1982) 

(3) สี ดวยเครื่องวัดสี (Nippon Denshoku NR-3000, 

Japan) ระบบ CIE โดยคา L* แสดงถึง คาความสวาง (Lightness) 

มีคาตั้งแต 0-100 ซึ่ง 0 คือสีดำ และ 100 คือสีขาว คา a* แสดงถึง 

คาสีเขียว (-a*) จนถึงคาสีแดง (+a*) คา b* แสดงถึง คาสีน้ำเงิน (-

b*) จนถึงคาสีเหลือง (+b*) โดยนำขนมตัวอยางวางบนแผน

พลาสติก วัดคาสีโดยวดัท่ีจุดก่ึงกลางและดานขาง 

(4) เนื้อสัมผัสดวยเครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Stable Micro 

System TA-XT2i, England) โดยตัดตัวอยางขนมปุยฝายขนาด 

2.5x2.5x2.5 เซนติเมตร ใหมีหนาขนมเรียบเทากัน ใชหัววัดแรง

กด Compression ทรงกระบอกขนาดเสนผานศูนยกลาง 100 

มิลลิเมตร (P100) ความเร็วในการทดสอบ (Test Speed) เทากับ 

10.0 ม ิลล ิเมตรต อนาที ใชว ัดเน ื ้อส ัมผัสของคาความแข็ง 

( Hardness) ค  า ค ว า ม ย ื ด ห ย ุ  น  ( Springiness) แ ล ะ ค า

ความสามารถเกาะรวมตัวกัน (Cohesiveness) 

ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในดานการแตกของ

หนาขนม สี กลิ ่น ความนุ ม รสหวาน การตกคางในปาก และ

ความชอบโดยรวม โดยใหคะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-Point 

hedonic scale test) คะแนน 9 หมายถึง ชอบมากที่สุด และ 1 

หมายถึง ไมชอบมากที ่ส ุด กับผู ทดสอบจำนวน 50 คน เพ่ือ
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คัดเลือกที่สูตรไดรับคะแนนความชอบมากกวาสูตรอื่น 1 ตำรับ 

(ไมนอยกวา 7 คะแนน) สำหรับการทดลองตอไป 

3. การศึกษาองคประกอบทางเคมีของขนมปุยฝายทดแทนแปง

สาลีดวยแปงขาวกลองมันปู  

นำขนมปุยฝายทดแทนแปงสาลีดวยแปงขาวกลองมันปู

ที่ไดรับการคัดเลือกโดยไดร ับคะแนนความชอบทางประสาท

สัมผัสสูงสุด (ไมนอยกวา 7 คะแนน) มาวิเคราะหองคประกอบ

ทางเคมี (Proximate analysis) โดยเปรียบเทียบกับขนมปุยฝาย

สูตรพื้นฐาน (สูตรควบคุม) ไดแก ปริมาณความชื้น เถา โปรตีน 

ไขมัน ใยอาหาร (Dietary fiber) และคารโบไฮเดรต (AOAC, 

2016) และปร ิมาณแอนโทไซยานินโดยว ิธ ี pH-Differential 

method (Wrolstad, 2000) 
4. การวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ

ในการศึกษาองคประกอบทางเคมีของแปงขาวกลอง

มันปูเปรียบเทียบกับแปงเคกวางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ 

(Complete Randomize Design-CRD) และว ิ เคราะหข อมูล

ทางสถิติของแปงทั้ง 2 ตัวอยางโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS 

ทดสอบความแตกตางดวย t-test ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 

และ ในการศึกษาคุณภาพทางกายภาพ และองคประกอบทางเคมี

ของขนมปุยฝายทดแทนแปงสาลีดวยแปงขาวกลองมันป ู4 ระดับ

วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Complete Randomize 

Design-CRD) ส วนการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสวาง

แผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (Randomized Complete 

Block Design-RCBD) และว ิเคราะหข อม ูลทางสถิต ิ โดยใช

โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS วิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) 

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยใชวิธี Duncan’s New Multiple Range 

Test (DMRT) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 
 

ผลการวิจัย 

1. ผลการศกึษาเปรียบเทียบองคประกอบทางเคมีของแปงสาลี

และแปงขาวกลองมันป ู

แปงขาวกลองมันปูที่ไดจากวิธีการโมแหงมีสีแดงอม

น้ำตาล เปนผงคอนขางละเอียด แตหยาบกวาแปงสาลี(แปงเคก) 

เมื่อวิเคราะหองคประกอบทางเคมีดังตารางที่ 2 พบวาแปงขาว

กลองมันปูมีองคประกอบทางเคมีแตกตางกับแปงเคก (p≤0.05) 

คือแปงขาวกลองมันปูมีปริมาณความชื้น และโปรตีน นอยกวา

แปงเคกคิดเปนรอยละ 1.02 และ 1.15 ตามลำดับ แตมีปริมาณ

ไขมัน เถา และใยอาหาร (Dietary fiber) สูงกวาแปงเคกคิดเปน

รอยละ 0.43, 0.56 และ 3.58 ตามลำดับ โดยพบวาปริมาณใย

อาหารของแปงขาวกลองมันปูมากกวาแปงเคกคิดเปน 3.0 เทา 

ในขณะที ่ปริมาณคารโบไฮเดรตในแปงทั ้ง 2 ชนิดไมมีความ

แตกต  างก ัน  (p>0.05) นอกจากนี้ ย ั งพบแอนโทไซยานิน 

(Anthocyanin) ในแปงขาวกลองมันปู ในขณะที่แปงเคกตรวจไม

พบ 

 

ตารางที ่1 สูตรขนมปุยฝายผสมขาวกลองมันปูทดแทนแปงสาลีในระดับตาง ๆ 

สวนผสม ปริมาณแปงขาวกลองมันปูทีท่ดแทนแปงสาล ี(%) 

0 (สูตรควบคุม) 15 30 45 

แปงสาลี (แปงเคก) 32.65 27.75 22.85 17.96 

แปงขาวกลองมันปู 0.00 4.90 9.80 14.69 

ผงฟู 0.29 0.29 0.29 0.29 

ไขไก 7.26 7.26 7.26 7.26 

น้ำตาลทรายขาว 29.03 29.03 29.03 29.03 

น้ำ 29.03 29.03 29.03 29.03 

อิมัลซิฟายเออร 1.09 1.09 1.09 1.09 

น้ำมะนาว 0.58 0.58 0.58 0.58 

กลิ่นมะล ิ 0.07 0.07 0.07 0.07 

รวม 100 100 100 100 
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2. ผลการใชแปงขาวกลองมันปูทดแทนแปงสาลีสำหรับผลิต

ขนมปุยฝาย 

จากการนำแปงขาวกลองมันปูทดแทนแปงสาลีใน

ผลิตภัณฑที่ระดับรอยละ 0 (สูตรควบคุม), 15, 30 และ 45 ของ

น้ำหนักแปงสาลีทั้งหมดพบวาการเพิ่มปริมาณการทดแทนดวย

แปงขาวกลองมันปูมีผลใหสวนผสมมีสีน้ำตาลเขมขึ ้น มีจุดสี

น้ำตาลของแปงขาว มีความขนลดลง มีกลิ่นมะลิเล็กนอย ลักษณะ

ของขนมปุยฝายที่น่ึงสุกแลว มีหนาขนมแตก แตการข้ึนฟูลดลง มี

สีน้ำตาลเขมขึ้น ความนุมลดลง ความรวนเพิ่มขึ้น มีกลิ่นแปงขาว

เพิ่มขึ้น มีรสหวานเล็กนอย และเมื่อเพิ่มปริมาณการทดแทนแปง

ขาวกลองจนถึงรอยละ 45 พบวา ขนมปุยฝายยังมีความนุม

เล็กนอย เนื้อขนมมีความหยาบ และมีการตกคางในปากคอนขาง

ชัดเจน การละลายในปากลดลง ทั้งนี้ขนมปุยฝายนั้นทำใหสุกดวย

ไอน้ำจึงทำใหขนมมีความนุมกวาขนมเคกประเภทไขที่ใชการอบ

ดวยความรอนแหง แสดงลักษณะของผลิตภัณฑดังรูปที่ 1 

 

ตารางที ่2 องคประกอบทางเคมีของแปงเคกเปรียบเทียบกับแปงขาวกลองมันปู 

องคประกอบทางเคม ี แปงเคก แปงขาวกลองมันป ู

ความชื้น (%) 11.52a+0.10 10.50b+0.09 

โปรตีน (%) 8.21a+0.23 7.06b+0.20 

ไขมัน (%) 1.12b+0.02 1.55a+0.15 

เถา (%) 0.47b+0.03 1.03a+0.01 

คารโบไฮเดรต ns (%) 78.68+0.53 79.86+0.64 

ใยอาหาร (%) 1.74b+0.15 5.32a+0.15 

แอนโทไซยานิน (mg/g dry basis) - 18.26+0.01 

ตัวอักษรที่ตางกันในแนวนอน หมายถึง คาที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05)  

ns หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

 

    
0% (สูตรควบคุม) 15% 30% 45% 

รูปที ่1 ลักษณะขนมปุยฝายท่ีผลิตจากการทดแทนแปงสาลดีวยแปงขาวกลองมันป ู4 ระดับ 
 

เมื่อนำขนมปุยฝายมาวัดคุณภาพทางกายภาพ ไดแก 

ขนาด ปริมาตรจำเพาะ คาสี และเนื้อสัมผัส แสดงดงัตารางท่ี 3  

ขนาดของขนมปุยฝาย พบวา ทุกตัวอยางมีความกวาง

ประมาณ 6.3 เซนติเมตร ซึ ่งไมมีความแตกตางกัน (p>0.05) 

เพราะมีพิมพเปนตัวกำหนดความกวางของขนม อยางไรก็ตาม

เมื่อทำการทดแทนแปงสาลีดวยแปงขาวกลองมันปูสงผลใหขนม

ปุยฝายมีความสูงลดลง (p≤0.05) สวนปริมาตรจำเพาะ พบวา

ขนมปุยฝายแตละตัวอยางไมมีความแตกตางกัน (p>0.05) โดยมี

ปริมาตรจำเพาะอยูในชวง 5.11-5.38  

ดานเนื้อสัมผัส พบวาเมื่อเพิ ่มระดับการทดแทนดวย

แปงขาวกลองมันปูในขนมปุยฝายมีผลใหดานความแข็ง ดาน

ความยืดหยุน และดานความสามารถเกาะรวมตัวกันไมมีความ

แตกตางกัน (p>0.05) โดยการเพ่ิมปริมาณแปงขาวกลองมันปู ทำ

ใหคาความแข็งมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยขนมปุยฝายทั้ง 4 ตัวอยาง

จะมีคาความแข็งในชวง 175.84-230.69 กรัม คาความยืดหยุน

อยูในชวง 1.00-1.01 มิลลิเมตร และความสามารถเกาะตัวมีคา 

0.04-0.02 

คาสี พบวา ขนมปุยฝายทดแทนแปงสาลีดวยแปงขาว

กลองมันปูจะมีสีน้ำตาลอมแดง เมื่อเพิ่มระดับการทดแทนจะทำ

ใหคาความสวาง (L*) ของขนมปุยฝายทดแทนแปงสาลีดวยแปง

ขาวกลองมันปูมีคาลดลงจากสูตรควบคุม ดานสีแดง (a*) มีคา

เพ่ิมขึ้นจากสูตรควบคุม (p<0.05) สวนคาสีเหลือง (b*) ของขนม

ปุยฝายทั้ง 4 ตัวอยางพบวาอยูในชวง 9.43-10.70 ซึ่งไมมีความ

แตกตางกัน (p>0.05) 
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เมื ่อทำการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสดาน

ความชอบที่มีตอขนมปุยฝายที่ทดแทนแปงสาลีดวยแปงขาวกลอง

มันปูที ่ระดับรอยละ 0 (ส ูตรควบคุม)  15  30 และ 45 ของ

น้ำหนักแปงสาลีท้ังหมด โดยใหคะแนนความชอบ 9 ระดับ แสดง

ด ังตารางที่  4 พบว าผ ู ทดสอบให คะแนนความชอบในทุก

คุณลักษณะของขนมปุยฝายทดแทนแปงสาลีดวยแปงขาวกลอง

มันปูทั้ง 4 สูตร ไดแก ลักษณะปรากฏ ในที่นี้คือการแตกของหนา

ขนม สี กลิ ่น ความนุ ม รสชาติตกคางในปาก และความชอบ

โดยรวมมีความแตกตางกัน (p<0.05) โดยสูตรที่ทดแทนแปงสาลี

ดวยแปงขาวกลองมันปูร อยละ 30 ไดร ับคะแนนความชอบ

มากกวาสูตรอื่น (7.70 คะแนน) ซึ่งอยูในเกณฑชอบปานกลาง 

สวนคะแนนความชอบดานรสหวานของแตละตัวอยางไมมีความ

แตกตางกัน (p>0.05) โดยสูตรที่ทดแทนแปงสาลีดวยแปงขาว

กลองมันปูรอยละ 30 ไดรับคะแนนความชอบมากกวาสูตรอ่ืน อยู

ในเกณฑชอบปานกลาง เมื่อพิจารณาผลการทดสอบทางประสาท

สัมผัสรวมกับคุณภาพทางกายภาพ พบวาแมขนมปุยฝายท่ี

ทดแทนแปงสาลีดวยแปงขาวกลองมันปูจะมีขนาดและปริมาตร

จำเพาะที่เล็กกวา มีความนุมนอยกวา มีสีน้ำตาลแดงที่แตกตาง

จากสูตรควบคุม แตผูทดสอบก็ใหคะแนนความชอบทั้งดานการ

แตกของหนาขนม สี กลิ่น ความนุม รสหวาน รสชาติตกคางใน

ปาก และความชอบโดยรวมของขนมปุยฝายที่ทดแทนดวยแปง

ขาวกลองมันปูรอยละ 30  ใกลเคียงกับขนมปุยฝายสูตรควบคุม 

รวมถึงความคิดเห็นของผูทดสอบเกี่ยวกับความรูสึกถึงประโยชน

ตอสุขภาพและจากคะแนนความชอบเฉลี่ยในตารางที่ 4 แสดงให

เห็นวาเมื่อเพิ่มปริมาณการทดแทนดวยแปงขาวกลองมันปูจนถึง

รอยละ 45 จะมีผลใหคะแนนความชอบดานตาง ๆ ลดลง แมวา

คะแนนความชอบดานรสหวานจะไมแตกตางจากตัวอยางอื่นก็

ตาม (p>0.05) 

จากผลการศึกษาผู ว ิจ ัยจึงค ัดเล ือกขนมปุยฝายที่

ทดแทนแปงสาลีดวยแปงขาวกลองมันปูที่ระดับรอยละ 30 ของ

น้ำหนักแปงสาลีทั้งหมด เปนสูตรที ่เหมาะสมซึ่งประกอบดวย 

แปงสาลีสำหรับทำเคกรอยละ 22.86 แปงขาวกลองมันปูรอยละ 

9.80 ผงฟูรอยละ 0.29 ไขไกรอยละ 7.26 น้ำตาลทรายขาว 29.03 น้ำ

ร  อ ย ล ะ  2 9 . 0 3  

อิมัลซิฟายเออรรอยละ 1.09 น้ำมะนาวรอยละ 0.38 และ กลิ่นมะลิ

รอยละ 0.07 สำหรับทดลองตอไป 

 

 

3. ผลการศึกษาองคประกอบทางเคมีของขนมปุยฝายทดแทน

แปงสาลีดวยแปงขาวกลองมันป ู

เมื ่อนำขนมปุยฝายที ่ไดร ับการคัดเลือก คือ ม ีการ

ทดแทนแปงสาลีดวยแปงขาวกลองมันปูที่ระดับรอยละ 30 มา

วิเคราะหองคประกอบทางเคมีเปรียบเทียบกับขนมปุยฝายสูตร

ควบคุมแสดงดัง ตารางที่ 5 พบวา ขนมปุยฝายทั้ง 2 ตัวอยางมี

ปริมาณโปรตีน เถา และคารโบไฮเดรตไมแตกตางกัน (p>0.05) 

สวนขนมปุยฝายที่ไดรับการคัดเลือกมีปริมาณไขมันและพลังงาน

ทั้งหมดนอยกวาสูตรควบคุม (p<0.05) คิดเปนรอยละ 1.59 และ 

12.95 ตามลำดับ แตมีปริมาณความชื้น คารโบไฮเดรต ใยอาหาร 

(Dietary fiber) และแอนโทไซยานินมากกวาสูตรควบคุม (p<0.05) 

มีความชื้น และใยอาหารเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 1.21 และ 0.77 

ตามลำดับ ทั้งนี้จะขนมปุยผายที่ไดรับการคัดเลือกนี้มีปริมาณใย

อาหารสูงกวาขนมปุยฝายสูตรควบคุมประมาณ 2 เทา ซึ่งแอนโท

ไซยานินจะเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 1.22 (น้ำหนักแหง) และรอยละ 

0.74 (ของน้ำหนักผลิตภัณฑ) อยางไรก็ตามขนมปุยฝายที่ไดรับ

การคัดเลือกยังมีพลังงานทั ้งหมดลดลงจากขนมปุยฝายสูตร

ควบคุมเปนเพราะปริมาณโปรตีนและไขมันที่ลดลง 
 

วิจารณผลการวิจัย 

1. องคประกอบทางเคมีของแปงขาวกลองมันปูเปรียบเทียบกับ

แปงสาลี 

แปงขาวกลองมันปูมีปริมาณความชื้น และโปรตีนนอย

กวาแปงเคก (p<0.05) แตมีปริมาณไขมัน เถา และใยอาหารสูง

กว าแปงเคก (p<0.05) นอกจากนี้ยั งพบแอนโทไซยานิน 

(Anthocyanin) ในแปงขาวกลองมันปู ในขณะที่แปงเคกตรวจไม

พบ โดยแปงทั้ง 2 ชนิดมีคารโบไฮเดรตเปนองคประกอบหลักและ

ยังมีองคประกอบอื่น ไดแก โปรตีนที่มีผลตอการพองตัว การดูด

น ้ ำ  ก า ร ก ระ จ ายขอ ง เ ม ็ ด แป  ง  แ ล ะก า ร เ ก ิ ด แป  ง สุ ก 

(Gelatinization) โดยโปรตีนมีผลตอการเกิดปฏิกิริยาระหวาง

กรดอะมิโนกับน้ำตาลรีดิวซซึ ่งเกี่ยวกับการเกิดสีน้ำตาลจาก

ปฏิกิริยาเมลลารด (Maillard reaction) และกลิ่นของผลิตภัณฑ 

ดังนั้นแปงเคกที่มีโปรตีนสูงจึงมีโอกาสเกิดปฏิกิริยาเมลลารดสูง

กวาแปงขาวกลองมันปู และในสวนของไขมันในเม็ดแปงนั้นจะ

เชื ่อมตอกับคารโบไฮเดรตอยางหลวม ๆ จะมีค ุณสมบัติลด

ความสามารถในการพองตัว การละลายและการดูดน้ำของแปง 



368 KKU Science Journal Volume 49 Number 4 Research 

 

ซึ่งไขมันชนิดไมอ่ิมตัวท่ีบริเวณผิวเม็ดแปงมีผลใหแปงเกิดกลิ่นหืน

จากปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation reaction) (กลาณรงคและ

เกื้อกูล, 2550) ดังนั้นแปงขาวกลองมันปูจึงมีโอกาสเกิดกลิ่นหืน

เมื่อเก็บไวมากกวาแปงเคก และจะเห็นไดวาแปงเคกมีปริมาณ

โปรตีนสูงกวาแปงขาวกลองมันปู (p<0.05) ซึ่งแปงเคกจัดเปน

แปงสาลีชนิดโปรตีนต่ำ (Low-protein flour) มีปริมาณโปรตีน

ในชวงรอยละ 7-9 และมีโปรตีนสำคัญทีเ่มือ่ผสมกับของเหลวแลว

จะไดกลูเตน (Gluten) ที่มีลักษณะเหนียวและยืดหยุนได โดยกลู

เตนประกอบดวยกลูเตนิน (Glutenin) ที่ทำใหสวนผสมมีกำลังอุม

กาซที่ขึ้นฟูไวและเปนโครงสรางของผลิตภัณฑ และไกลอะ-ดิน 

(Gliadin) มีผลใหกลูเตนมีความยืดหยุนโดยจะเปนตัวใหความ

แข็งกับกลูเตน (จิตธนา และอรอนงค, 2560; Gisslen, 2016; 

Furner, 2020) และในสวนของเถาแสดงถึงสวนประกอบของสา

รอนินทรียหรือเกลือแร ไดแก โซเดียม แมกนีเซีย แคลเซียม และ

โพแทสเซียม ซึ่งแปงขาวกลองมันปูโมจากเมล็ดขาวที่ยังมีจมูก

ขาว (Germ) ที ่มีไขมันอยู และยังมีสวนของรำ (Bran) เยื ่อหุม

เมล็ดชั้นของแอลูโรน (Aleurone layer) ซึ่งมีแรธาตุ วิตามินและ

ใยอาหารสูง อาจมีผลตอการขึ้นฟูและเนื้อสัมผัสของขนมปุยฝาย 

ดังงานวิจัยของโศรดาและคณะ (2553) ที ่พบวาเมื่อระดับการ

ทดแทนแปงสาลีดวยใยอาหารจากเปลือกทุเรียนตั้งแตรอยละ 10 

ขึ้นไปจะมีผลใหปริมาตรของขนมปงขาวลดลง (p<0.05) เปนเพราะ

การแทนที่แปงสาลีดวยใยอาหารมีผลใหความเขมขนของกลูเตนที่

ทำหนาที่ใหโครงสรางเพื่อเก็บกาซลดลงและอาจเกิดอันตรกิริยา

ระหวางใยอาหารและกลูเตน ซี่งแปงขาวกลองมันปูจะมีปริมาณ

ใยอาหาร (Dietary fiber) ที ่มากกวาแปงเคกอยางเห็นไดชัด 

( p<0 . 0 5 )  

ใยอาหารในแปงสาลีและแปงขาวกลองนั้นมีท้ังใยอาหารที่ละลาย

น้ำและที ่ไมละลายน้ำที ่พบสวนใหญในรูปเยื ่อใยหยาบคือ

เซลล ู โลส (Cellulose) และใยอาหารในร ูปเฮม ิ เซลล ูโลส 

(Hemicellulose) หรือแพนโทแซน (Pentosan) โดยมักพบในรำ

ขาวและเยื่อหุมเมล็ดซึ่งมีองคประกอบของผนังเซลลไดแก บีตา-

ดี-กลูแคน (-D-Glucan) และแอราบิโนไซแลน (Arabinoxylan) 

โดยทั้งรำขาวสาลีและรำขาวจะมีปริมาณแอราบิโนไซแลนอยู

คอนขางสูง (สายสนม, 2551) ทั้งนี้ขาวกลองมันปูที่นำมาโมนั้นมี

เย ื ่อหุ มที ่ม ีส ีแดงซึ ่งจ ัดเปนสารประกอบกลุ มฟลาโวนอยด 

(Flavonoid) ที่มีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระ คือแอนโทไซ

ยานินที่เปนสารใหสีในธรรมชาติ (ณัตฐาวุฒิ และคณะ, 2555; 

Yamuangmorn et al., 2020) สวนแปงเคกซึ่งเปนแปงสาลีน้ันมี

กระบวนการผลิตที่มีการขัดสีรำ เยื่อหุมเมล็ดและจมูกขาว รวมถึง

การใชการสารฟอกสีและสารปรับสภาพเพื่อใหแปงมีความขาว 

แตสงผลใหสารใหสีลดลง 
 

 

ตารางที่ 3 คุณภาพทางกายภาพของขนมปุยฝายทดแทนแปงสาลีดวยแปงขาวกลองมันปูระดับตาง ๆ 

คุณภาพทางกายภาพ ปริมาณแปงขาวกลองมันปูทีท่ดแทนแปงสาล ี(%) 

0 (สูตรควบคุม) 15 30 45 

ขนาด 

ความกวาง (cm.) ns  

ความสูง (cm.) 

 

6.30 ± 0.00 

5.10a ± 0.90 

 

6.30 ± 0.00 

5.00ab ± 0.20 

 

6.30 ± 0.00 

4.83b ± 0.21 

 

6.30 ± 0.00 

4.29c ± 0.04 

ปริมาตรจำเพาะ ns 5.58 ± 0.41 5.29 ± 0.19 5.20 ± 0.42 5.11 ± 0.33 

เนื้อสัมผัส 

   - ความแข็ง (g) ns        

   - ความยืดหยุน (mm.) ns 

   - ความสามารถเกาะรวมตวั (-) ns 

 

175.84 ± 29.55 

 1.00 ± 0.00 

0.04 ± 0.00 

 

214.13 ± 35.14 

1.00 ± 0.01 

0.04 ± 0.00 

 

217.76 ± 31.81 

1.01 ± 0.00 

0.03 ± 0.01 

 

230.69 ± 17.89 

1.01 ± 0.02 

0.02 ± 0.03 

สี     

   - L* 

   - a* 

   - b* ns 

 

82.43a ± 0.37 

1.63c ± 057 

9.93 ± 1.63 

 

75.66b ± 2.60 

5.16b ± 0.98 

9.43 ± 5.16 

 

71.03c ± 0.47 

5.96b ± 0.45 

10.53 ± 5.96 

 

65.69d± 0.37 

7.06a ± 0.50 

10.70 ± 7.06 

ตัวอักษรท่ีตางกันในแนวนอน หมายถึง คาที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05)  

ns หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
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ตารางที ่4 คะแนนความชอบเฉลี่ยของผูทดสอบ 50 คน ที่มีตอขนมปุยฝายทดแทนแปงสาบีดวยแปงขาวกลองมันปูท่ีระดับรอยละ 15 

30 และ 45 ของแปงสาลีทั้งหมด 

คุณลักษณะ 
 ปริมาณแปงขาวกลองมันปูที่ทดแทนแปงสาลี (%) 

0 (สูตรควบคุม) 15 30 45 

การแตกของหนาขนม 7.25ab+0.97 7.00b ± 0.88 7.50a ± 0.86 6.72b ± 0.83 

ส ี 7.34a+1.02 7.18ab ± 1.04 7.42a ± 0.90 6.76b ± 0.87 

กลิ่น 6.91ab+0.94 6.94ab ± 0.89 7.18a ± 0.74 6.69b ± 1.05 

ความนุม 7.14a+0.87 7.12a ± 1.02 7.16a ± 0.95 6.68b ± 0.89 

รสหวาน ns 6.88+0.75 6.74 ± 1.00 6.94 ± 0.89 6.66 ± 0.84 

รสชาตติกคางในปาก 7.00a+0.97 6.98a ± 0.89 6.92a ± 0.82 6.48b ± 1.14 

ความชอบโดยรวม 7.31a+0.91 7.06b± 1.03 7.70a ± 0.90 6.74b ± 0.82 

ตัวอักษรท่ีตางกันในแนวนอน หมายถึง คาที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05)  

ns หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 

ตารางที ่5 องคประกอบทางเคมีและพลังงานทั้งหมดของขนมปุยฝายทีไ่ดรับการคัดเลือกเปรียบเทียบกับขนมปุยฝายสูตรควบคุม 

องคประกอบทางเคม ี สูตรควบคุม สูตรที่ไดรบัการคดัเลือก 

ความชื้น (%) 

โปรตีน ns (%) 

ไขมัน (%) 

เถา ns (%) 

คารโบไฮเดรต ns (%) 

ใยอาหาร (%) 

แอนโทไซยานิน (mg/g dry basis) 

พลังงานทั้งหมด (kcal/100 g) 

38.11b + 0.06 

4.00 + 0.20 

6.10a + 0.42 

0.34 + 0.03 

51.45 + 0.30 

0.84b + 0.00 

0.00b + 0.00 

276.70a + 1.57 

39.32a + 0.42 

3.89 + 0.17 

4.51b + 0.70 

0.38 + 0.02 

51.90 + 1.85 

1.61a + 0.01 

12.22a + 0.01 

263.75b + 2.46 

ตัวอักษรท่ีตางกันในแนวนอน หมายถึง คาที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05)  

ns หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 

2. การใชแปงขาวกลองมันปูทดแทนแปงสาลีในขนมปุยฝาย 

ปริมาตรจำเพาะของขนมปุยฝายที ่ใชแปงขาวกลอง

มันปูทดแทนแปงสาลีแตละตัวอยางไมมีความแตกตางกัน 

(p>0.05) โดยการเพิ่มปริมาณแปงขาวกลองมันปูมีผลใหขนมปุย

ฝายมีแนวโนมของปริมาตรจำเพาะลดลง เปนเพราะแปงขาว

กลองมันปูมีปริมาณโปรตีนนอยกวาแปงสาลีและไมมีกลูเตนที่ซึ่ง

เปนโปรตีนที่เปนโครงสรางในการเก็บอากาศที่มาจากการผสม

และกาซคารบอนไดออกไซดที่ไดจากการทำงานของผงฟู แปง

ขาวกลองยังมีการดูดน้ำมาก เมื่อแปงสุกจะเกิดความหนืดมีผลให

การขึ้นฟูลดลง ซึ่งรายงานของ Cappelli et al. (2020) ไดกลาว

วานอกเหนือจากโปรตีนในแปงที่เปนโครงสรางแลว ผลิตภัณฑยัง

มีโครงสรางจากโปรตีนในไขและอิมัลซิฟายเออรหรือสวนผสมอ่ืนใน

ผลิตภัณฑดวย สวนคาความแข็งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นดวย เปนเพราะ

แปงขาวมีปริมาณอะไมโลสและอะไมโลเพกตินเปนองคประกอบ 

เมื่อเม็ดแปงสุกจะมีลักษณะขุน รวน เมื่อทิ้งไวใหเย็นจะอยูตัว 

เม็ดแปงจะรวน และไมเหนียว (Retrogradation) (นิธิยา, 2553) 

ซึ่งใยอาหารในแปงขาวกลองยังมีผลใหโครงสรางของขนมเก็บ

กาซและขึ้นฟูลดลง จึงทำใหขนมมีความแข็งเพิ่มขึ้น สอดคลอง

กับงานวิจัย Sukhonthara (2017) พบวาการเพิ่มปริมาณแปง

ขาวกลองทดแทนแปงขาวเจาในขนมตาลเปนผลใหคาความแนน

เนื้อ ความแข็ง และความเหนียวมีแนวโนมเพิ่มขึ ้น นอกจากนี้ 

เพียรพรรณ และคณะ (2563) ยังพบวา การเพิ ่มปริมาณการ

ทดแทนแปงสาลีดวยแปงขาวกลองหอมมะลิแดงในขนมปงมีผล

ใหคาความแข็ง ความเหนียว และความตานทานการเคี้ยวของ

ขนมปงมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น ดานคาสีนั้น พบวาการเพ่ิมปริมาณแปง

ขาวกลองมันปูเปนผลใหขนมปุยฝายมีคาความสวาง (L*) ลดลง 



370 KKU Science Journal Volume 49 Number 4 Research 

 

และคาสีแดง (a*) เพิ่มขึ้น (p<0.05) คาสีเหลือง (b*) นั้นไมแตกตาง

จากสูตรควบคุม (รอยละ 0) (p>0.05) แตมีแนวโนมเพิ่มขึ้นและ

จากรูปที่ 1 จะเห็นวาขนมปุยฝายมีสีเขมคล้ำเพิ่มขึ้น เปนเพราะ

แปงขาวกลองมันปูที่ทดแทนแปงสาลีนั้นมีสารแอนโทไซยานินซึ่ง

เปนสารใหสีมวงแดงในเยื่อหุมเมล็ดขาวรวมถึงเกิดปฏิกิริยาการ

เกิดสีน้ำตาลเมลลารดซึ่งเกิดจากโปรตีนในแปงและสวนผสมที่ทำ

ปฏิกิริยากับน้ำตาลรีดิวส (Reducing sugar) เมื่อถูกความรอนทำ

ใหผลิตภัณฑมีสีเขมขึ้น (นิธิยา, 2553) ดังที่วรารัตนและดวงกมล 

(2563) ที่พบวาการเพิ่มแปงขาวหอมนิลที่มีสารแอนโทไซยานินมี

ผลใหผลิตภัณฑอาลัวมีสีมวงคล้ำมากขึ้น และ Sukhonthara 

(2017) พบวาการเพิ่มปริมาณแปงขาวกลองทดแทนแปงขาวเจา

ในขนมตาลที่ระดับรอยละ 75 และรอยละ 100 มีผลใหคาความ

สวางลดลงจากสูตรควบคุม (รอยละ 0) (p<0.05) สวนคาสีเหลือง 

(b*) นั้นไมแตกตางจากสูตรควบคุม (รอยละ 0) (p>0.05) 

เมื่อทำการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสดาน

ความชอบขนมปุยฝายทดแทนแปงสาลีดวยแปงขาวกลองมันปูท่ี

ระดับรอยละ 0  15  30 และ 45 ของน้ำหนักแปงสาลีทั้งหมด 

พบวาผูทดสอบใหคะแนนความชอบดานการแตกของหนาขนม สี 

กลิ่น ความนุม รสชาติตกคางในปาก และความชอบโดยรวมของ

ขนมปุยฝายทดแทนแปงสาลีดวยแปงขาวกลองมันปูรอยละ 30 

มากกวาสูตรอื่น (p<0.05) ซึ่งอยูในเกณฑชอบปานกลาง ทั้งนี้

คะแนนความชอบดานรสหวานของขนมปุยฝายทุกตัวอยางไมมี

ความแตกตางกัน (p>0.05) แตพบวารสชาติตกคางในปากมีความ

แตกตางกัน (p<0.05) โดยรสหวานนั้นไดจากน้ำตาลในสวนผสม

ซึ่งทุกตัวอยางมีปริมาณเทากัน แตมีผลตอรสชาติท่ีตกคางในปาก

ซึ่งเมื่อเพิ่มปริมาณการทดแทนดวยขาวกลองมันปูถึงรอยละ 45 

จะมีคะแนนความชอบนอยกวาขนมปุยฝายตัวอยางอื่น (p<0.05) 

อาจเปนเพราะถาทดแทนแปงสาลีดวยแปงขาวกลองในปริมาณมาก

เกินไปจะทำใหขนมปุยฝายมีความรวนและเปนกอนในปากมากกวา

ขนมปุยฝายสูตรควบคุมทำใหเกิดรสชาติตกคางในปากเพิ ่มข้ึน 

(Hartley, 2021) ผูวิจัยจึงคัดเลือกขนมปุยฝายที่ทดแทนแปงสาลี

ดวยแปงขาวกลองมันปูที่ระดับรอยละ 30 ของน้ำหนักแปงสาลี

ทั้งหมดเปนสูตรที่เหมาะสม 

3. องคประกอบทางเคมีของขนมปุยฝายทดแทนแปงสาลีดวย

แปงขาวกลองมันป ู

ขนมปุยฝายที่ทดแทนแปงสาลีดวยแปงขาวกลองมันปูที่

ระดับรอยละ 30 ทีไ่ดรับการคัดเลือกมีปริมาณไขมันและพลังงาน

ทั้งหมดนอยกวาสูตรควบคุม (p<0.05) โดยขนมปุยฝายที่มีแปง

ขาวกลองมันปูนั้นจะมีสวนของรำขาวปะปนมาดวยจะมีกรดไขมัน

ทั้งชนิดอิ่มตัว (Saturated fatty acid-SFA) และชนิดไมอิ่มตวัแบบโม

โน (Monounsaturated fatty acid) แ ล ะแบบพอลิ  (Poly -

unsaturated fatty acid-PUFA) ที่น ้ำมันรำข าวจะมีปริมาณ

ใกลเคียงกับปริมาณที่องคการอนามยัโลกแนะนำและมีผลตอกลิ่น

เฉพาะของขาว (สายสนม, 2551) อยางไรก็ตามปริมาณไขมันจาก

ขนมปุยฝายนั้นยังมาจากสวนผสมอื ่นดวย ในสวนของปริมาณ

ความช้ืน คารโบไฮเดรต และใยอาหาร (Dietary Fiber) ของขนม

ปุยฝายที่ไดรับการคัดเลือกมีปริมาณมากกวาขนมปุยฝายสูตร

ควบคุม (p<0.05) เปนเพราะแปงขาวกลองจะมีใยอาหารสูงกวา

แปงขาว โดยองคประกอบเหลานี้อาจมีผลตอกลิ ่นรสและเนื้อ

สัมผัสดานความแข็ง ความรวนของผลิตภัณฑซึ่งมีผลตอการ

ยอมรับทางประสาทสัมผัสและเมื ่อเก็บขนมปุยฝายนานข้ึน 

นอกจากนี้ขาวกลองมันปูยังมีรงควัตถุหรือสารสีแดง มวง และ 

น้ำเงิน ในกลุ มฟลาโวนอยด (Flavonoid) คือ แอนโทไซยานิน 

(Anthocyanin) ท่ีทำหนาที ่เปนสารตานอนุมูลอิสระสูง ชวย

ยับยั้งการเกิดออกซิเดชันและมีบทบาทในการปองกันการเกิดโรค

เรื้อรัง เชน โรคระบบหัวใจ โรคหลอดเลือด มะเร็ง และเบาหวาน 

(ณัตฐาวุฒิ และคณะ, 2555) ทั ้งนี ้จากงานวิจ ัยของสุพิชญา 

(2563) ที่ใชแปงขาวหอมนิลทดแทนแปงสาลีในผลิตภัณฑหมั่น

โถวไดรอยละ 20 จะเปนที่ยอมรับและมีปริมาณสารแอนโทไซ

ยานินทั้งหมดและกิจกรรมตานออกซิเดชันสูงข้ึน และเพียรพรรณ 

และคณะ (2563) พบวาสามารถใชแปงขาวกลองหอมมะลิแดง

รอยละ 5 ของน้ำหนักแปงสาลีในผลิตภัณฑขนมปงมีสารแอนโท-

ไซยานินทั้งหมดและกิจกรรมตานออกซิเดชันสูงกวาขนมปงสูตร

ควบคุม (p<0.05) 
 

สรุปผลการวิจัย 

แปงขาวกลองมันปูท่ีไดจากวิธีโมแหงมีสีแดงอมน้ำตาล 

เป นผงค อนขางละเอียด มีปร ิมาณความชื ้น โปรต ีน และ

คารโบไฮเดรตนอยกวาแปงเคก แตมีปริมาณไขมัน เถา ใยอาหาร 

และสารแอนโทไซยานินสูงกวาแปงเคก (p≤0.05) เมื่อนำแปงขาว

กลองมันปูมาทดแทนแปงสาลใีนผลิตภัณฑพบวาการเพิ่มปริมาณ

การทดแทนดวยแปงขาวกลองมันปูมีผลใหสวนผสมมีสีน้ำตาล

เขมขึ้น มีความขนลดลง ลักษณะของขนมปุยฝายที่นึ่งสุกแลว มี

หนาขนมแตกแตการข้ึนฟูลดลง มีสีน้ำตาลเขมขึ้น ความนุมลดลง 
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ความรวนเพิ่มขึ้น มีกลิ ่นแปงขาวเพิ ่มขึ ้น มีรสหวานเล็กนอย 

ผลิตภัณฑมีคาความสวาง (L*) ลดลง แตคาสีแดง (a*) เพิ่มข้ึน 

(p≤0.05) แตไมมีผลตอความกวางของชิ้นขนม ปริมาตรจำเพาะ 

คาสีเหลือง (b*) เนื้อสัมผัสทั้งดานความแข็ง ความยืดหยุน และ

ความสามารถเกาะรวมตัว (p>0.05) แตคาความแข็งมีแนวโนม

เพิ่มขึ้น เมื่อทำการทดสอบทางประสาทสัมผัสพบวาผูทดสอบให

คะแนนความชอบดานการแตกของหนาขนม สี กลิ่น ความนุม 

รสชาติตกคางในปาก และความชอบโดยรวมของสูตรที่ทดแทน

แปงสาลีดวยแปงขาวกลองมันปูรอยละ 30 ซึ่งไดรับการคัดเลือก

นั้นมีคะแนนความชอบมากกวาสูตรอื่น (p≤0.05) อยูในเกณฑ

ชอบปานกลาง องคประกอบทางเคมีของขนมปุยฝายสูตรท่ี

พัฒนานี้ 100 กรัม ประกอบดวยความชื ้น โปรตีน ไขมัน เถา 

คารโบไฮเดรต และใยอาหาร 39.32  3.89  4.51  0.38  51.90 

และ 1.61 กรัม ตามลำดับ พลังงานทั้งหมด 263.75 กิโลแคลอรี 

และมีแอนโทไซยานิน 12.22 มิลลิกรัมตอกรัม (น้ำหนักแหง) ซึ่ง

ขนมปุยฝายสูตรที่ไดรับการคัดเลือกนี้มีปริมาณใยอาหารและ

แอนโธไซยานินสูงกวาสูตรควบคุม (p≤0.05) ทั้งนี้การใชแปงขาว

กลองมันปูทดแทนแปงสาลีในขนมปุยฝายในปริมาณมากเกินไป

จะมีผลตอสี ความแข็ง ความรวน และกลิ่นเมื่อเก็บขนมไวนาน

ขึ้น ทั้งนี้ขนมประเภทนี้เปนขนมที่ทำใหสุกดวยไอน้ำจึงสามารถ

เติมแปงขาวกลองมันปูไดมากกวาขนมที่ใชการอบหรือความรอน

แหงในการทำใหสุก ดังนั้นเมื่อขนมสุกแลว กอนเก็บใสภาชนะไม

ควรทิ้งใหเย็นจนผิวหนาขนมแหงเกินไป 
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