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Abstract: This study aims at investigating the chemical and physical properties of flour and starch from unripe
banana cultivar, Musa AA group ‘Kluai Khai’ (45 days after stabbing banana blossom) and sensory attributes of
flour and starch based Tong Muan products. Flour and starch from unripe bananas had a dry basis yield of
51.42% and 19.10% and amylose content of 31.45% and 38.98%, respectively. The chemical compositions of
unripe banana flour (UBF) (moisture, protein, lipid, ash and crude fiber contents) were higher than that of unripe
banana starch ( UBS) . The swelling power and the solubility of UBF and UBS increased by increasing
temperature. At temperatures above 75ºC, the swelling power and the solubility of UBF were 11.38 g/g and
4.70% respectively, which were lower than that of UBS were 13.32 g/g and 5.45% respectively. The peak and
final viscosity of UBF ( 317 and 368 RVU, respectively) was lower than that of UBS ( 362 and 523 RVU,
respectively) and also the setback values of UBS (203 RVU) was higher than that of UBF (102 RVU). To utilise
the UBF and UBS, the Tong Muan flour mixtures were prepared by mixing rice flour and cassava starch at a
weight ratio of 50:50 (control), and the flour mixtures was substituted with the flour mixtures of UBF and UBS at
weight ratios of 50:50, 100:0 and 0:100. The result of sensory evaluation indicated that the Tong Muan products
made from the mixture of UBF and UBS at the ration of 0:100 had the highest acceptability with a score of 8.05
(9-point hedonic scale). The results showed that the colour values of Tong Muan products were lightness (L*) =
56.95, redness ( a*) = 10.41 and yellowness ( b*) = 19.94, respectively. The hardness values of Tong Muan
products made from the mixture flour between UBF and UBS had the highest hardness values (316.32 g force).
In addition, Tong Muan product of this recipe yielded higher crude fiber content (3.23 % dry basis), but lower
protein (0.34 % dry basis) and fat content (2.45 % dry basis) than that of the control (P<0.05). Therefore, it can
be concluded that the unripe banana flour and starch can be used as the ingredients in flour mixtures of Tong
Muan products.
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บทคัดย่ อ: การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติทางเคมีและกายภาพของฟลาวร์ และสตาร์ ชจากกล้ วยไข่ดิบ
Musa AA group ‘Kluai Khai’ (อายุ 45 วัน หลังแทงปลีกล้ วย) และคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ทองม้ วน
จากฟลาวร์ และสตาร์ ชกล้ วยไข่ดิบ ฟลาวร์ และสตาร์ ชจากกล้ วยไข่ดิบที่ได้ มีปริ มาณผลผลิตร้ อยละ 51.42 และ 19.10
และมีปริ มาณอะมิโลสร้ อยละ 31.45 และ 38.98 ตามลาดับ ฟลาวร์ จากกล้ วยไข่ดิบมีองค์ประกอบทางเคมี (ปริ มาณ
ความชื ้น โปรตีน ไขมัน เถ้ า และเยื่อใยมากกว่าสตาร์ ชจากกล้ วยไข่ดิบ ฟลาวร์ และสตาร์ ชจากกล้ วยไข่ดิบมีค่ากาลัง
การพองตัวและค่าการละลายเพิ่มขึ ้นเมื่ออุณหภูมิสงู ขึ ้น ที่อณ
ุ หภูมิสงู กว่า 75 ºC ฟลาวร์ มีค่ากาลังการพองตัวและการ
ละลายเท่ากับ 11.38 กรัม/กรัม และร้ อยละ 4.70 ตามลาดับ ซึง่ ต่ากว่าสตาร์ ชเท่ากับ 13.32 กรัม/กรัม และร้ อยละ 5.45
ตามลาดับ ค่าความหนืดสูงสุดและค่าความหนืดสุดท้ ายของฟลาวร์ (317 และ 368 RVU, ตามลาดับ) มีค่าต่ากว่า
สตาร์ ช (362 และ 523 RVU, ตามลาดับ) และค่าการคืนตัวของสตาร์ ช (203 RVU) มีคา่ สูงกว่าฟลาวร์ (102 RVU) เมื่อ
นาฟลาวร์ และสตาร์ ชจากกล้ วยไข่ดิบมาใช้ เตรี ยมขนมทองม้ วนโดยการผสมแป้งข้ าวเจ้ าและแป้งมันสาปะหลังที่
อัตราส่วนเท่ากับ 50:50 (สูตรควบคุม) และสูตรที่ทดแทนแป้งผสมด้ วยฟลาวร์ และสตาร์ ชจากกล้ วยไข่ดิบที่อตั ราส่วน
เท่ากับ 50:50, 100:0 และ 0:100 ผลการประเมินทางประสาทสัมผัสพบว่าขนมทองม้ วนที่ใช้ ฟลาวร์ และสตาร์ ชทดแทน
แป้งผสมที่อตั ราส่วนเท่ากับ 0:100 ได้ รับคะแนนความชอบรวมสูงสุดในระดับคะแนนชอบมาก 8.05 คะแนน (9-point
hedonic scale) ค่าสีของขนมทองม้ วนมีคา่ ความสว่าง (L*) เท่ากับ 56.95 ค่าสีแดง (a*) เท่ากับ 10.41 และค่าสีเหลือง
(b*) เท่ากับ 19.94 ตามลาดับ เมื่อนาไปทดสอบค่าความแข็งพบว่าลักษณะเนื ้อสัมผัสของขนมทองม้ วนที่ทดแทนด้ วย
แป้งผสมระหว่างฟลาวร์ และสตาร์ ชจากกล้ วยไข่ดิบมีค่าความแข็งสูง (316.32 g force) มีปริ มาณเยื่อใยสูง (3.23 %
dry basis) โปรตีน (0.34 % dry basis) และไขมันต่า (2.45 % dry basis) เมื่อเปรี ยบเทียบกับสูตรควบคุม (P<0.05)
ดังนันจากผลการทดลองแสดงให้
้
เห็นว่าสามารถใช้ ฟลาวร์ และสตาร์ ชจากกล้ วยไข่ดิบเป็ นส่วนผสมในแป้งผสมของ
ผลิตภัณฑ์ขนมทองม้ วนได้
คาสาคัญ: กล้ วยไข่ ฟลาวร์ กล้ วยไข่ดิบ สตาร์ ชกล้ วยไข่ดิบ ทองม้ วน

คานา

มากที่ สุด ได้ แ ก่ จี น ฮ่ อ งกง และเวี ย ดนาม เนื่ อ งจาก
กล้ วยไข่ของไทยมีรสชาติดี (อภิชาติ และจันทรา, 2556)
นอกจากนี ้ มีข้อมูลงานวิจัยต่าง ๆ รายงานว่าแป้งหรื อ
ฟลาวร์ จากกล้ วยไข่ดิบมีสมบัติเป็ นสารต้ านอนุมลู อิสระ
โดยมี ค่ า กิ จ กรรมการต้ านอนุ มู ล อิ ส ระ (antioxidant
activity) ร้ อยละ 87.90 การต้ านอนุมูลอิสระรวม (total
antioxidant capacity) เท่ า กั บ 95.62 µg tocopherol
equivalent/g dry basis และปริ มาณสารประกอบฟี นอลิก
รวม (total phenolic content) เท่ากับ 20.99 µg gallic
acid equivalent/g dry basis (กุ ห ลาบ และขวัญ ชั ย ,
2556) มี ส มบัติ ต้ านทานการย่ อ ยสลายด้ วยเอนไซม์
(resistant starch, RS) (จิ รน าถ และค ณ ะ, 2558)
ฟลาวร์ และสตาร์ ชจากกล้ วยไข่ดิบมีปริ มาณ RS เท่ากับ
52.2 แ ล ะ 70.5 g/100 g dry weight ต า ม ล า ดั บ
(Vatanasuchart et al., 2012) โดย RS มี คุ ณ สมบั ติ
เที ย บเท่ า ใยอาหาร (dietary fiber) เป็ นพรี ไบโอติ ก ที่

กล้ วยเป็ นผลไม้ ที่ได้ รับความนิยมมาก รองมา
จากข้ าว ข้ าวโพด และข้ าวสาลี กล้ วยเป็ นผลไม้ ที่อดุ มไป
ด้ วยสารอาหารที่จาเป็ นรวมทังวิ
้ ตามิน แร่ ธาตุ และสาร
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เช่น ฟี นอลิก แคโรทีนอยด์ และไฟ
โตสเตรอลที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ ร่ า งกาย (Singh et al.,
2016) มีการบริ โภคผลสุก ส่วนผลดิบนาไปแปรรู ปเป็ น
แป้งกล้ วย เพื่อใช้ เป็ นส่วนผสมในอาหาร เช่น พาสต้ า
(Agama-Acevedo et al., 2009) ขนมปั ง (Ho et al.,
2013) สปั นจ์ เ ค้ ก (Segundo et al., 2017) และสปา
เกตตี ้ (Hernandez-Nava et al., 2009) เป็ น ต้ น กล้ ว ย
ไข่ Musa (AA group) ‘Kluai Khai’ เป็ นผลไม้ ส่ ง ออก
ที่สาคัญของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมี
การส่งออกกล้ วยไข่มากที่สุดจานวน 947,844 ตัน คิ ด
เป็ นมูลค่า 7,781,741 ล้ านบาท ประเทศที่รับซื ้อกล้ วยไข่
514

สมบัติของฟลาวร์ และสตาร์ ชจากเนือ้ กล้ วยไข่ ดิบและการใช้ ประโยชน์
ในขนมทองม้ วน

เหมาะสมต่อการเจริ ญของแบคทีเรี ยโพรไบโอติก (ผุสดี
และคณะ, 2559) จึงมีประโยชน์ ต่อระบบขับ ถ่าย ช่วย
ป้องกันหรื อลดภาวะโรคอ้ วน และมีบทบาทในการลด
ปริ มาณคอเลสเตอรอล ในเส้ นเลือด จากข้ อมูลดังกล่าว
จะเห็นได้ วา่ แป้งจากกล้ วยไข่ดิบมีความน่าสนใจมากใน
การนาไปใช้ เป็ นส่วนผสมในอาหาร และยังไม่มีข้อมูล
การนาแป้งกล้ วยไข่ดิบไปใช้ ในการทาขนมไทย ซึ่งขนม
ไทยใช้ แป้งเป็ นส่วนประกอบหลัก เช่น แป้งข้ าวเจ้ า และ
แป้งมันสาปะหลัง ขนมทองม้ วน เป็ นขนมไทยประเภท
ปิ ง้ หรื อย่าง (สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม,
2546) มี เนื อ้ สัม ผัส กรอบ ร่ ว น นิ ย มรั บ ประทานเป็ น
อาหารว่าง มีสว่ นประกอบหลัก ได้ แก่ แป้ง น ้าตาล กะทิ
และไข่ ดั ง นั น้ งานวิ จั ย นี จ้ ึ ง ได้ ศึ ก ษาสมบั ติ ท างเคมี
กายภาพของฟลาวร์ และสตาร์ ชจากกล้ วยไข่ดิบ เพื่อเป็ น
ข้ อ มูล พื น้ ฐานให้ กับ ผู้ใช้ แป้ ง ให้ เข้ า ใจคุณ สมบัติ ข อง
ฟลาวร์ และสตาร์ ชจากกล้ วยไข่ดิบโดยเปรี ยบเทียบกับ
แป้ งชนิ ด อื่ นที่ น าม าใช้ ทด แท น และศึ ก ษ าการ
น าฟลาวร์ แ ละสตาร์ ช จากกล้ ว ยไข่ดิ บ ไปทดแทนแป้ ง
ผสมในผลิต ภัณ ฑ์ ท องม้ วน เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ต่อ การ
เลือกใช้ แป้งในการผลิตขนมทองม้ วนเพื่อสุขภาพในเชิง
พาณิชย์ตอ่ ไป

อุณ หภูมิ 65 ºC จนมี ค วามชื น้ ไม่ เกิ น ร้ อยละ 12 (โดย
น ้าหนักเปี ยก) แล้ วบดให้ ละเอียดร่อนผ่านตะแกรงขนาด
80 เมช บรรจุในถุงอะลูมีเนียมฟอยล์ปิดสนิท นาฟลาวร์
ที่ เตรี ย มได้ ไปผลิ ต สตาร์ ชโดยดั ด แปลงวิ ธี ก ารของ
ปั ญ ญ รั ต น์ (2553) สกั ด สต าร์ ชด้ วยสารละลาย
โซเดีย มไฮดรอกไซด์ ที่ความเข้ มข้ น 0.05 N อัตราส่วน
ฟลาวร์ ต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (1: 10) เขย่า
ของผสมเป็ นเวลา 20 ชั่ ว โมง แล้ วน าไปปั่ นเหวี่ ย งที่
ความเร็ ว 3,000 รอบต่อนาที นาน 20 นาที ล้ างตะกอนที่
ได้ ด้วยน ้ากลัน่ อัตราส่วน 1:2 แล้ วปรับค่าความเป็ นกรดด่างให้ เป็ นกลางในช่วง pH 6.5-7.0 ด้ วยกรดไฮโดรคลอริ ก
ความเข้ มข้ น 0.05 M ปั่ นเหวี่ ยงและล้ างตะกอนด้ วยน า้
กลัน่ ทาซ ้า 2-3 ครัง้ นาตะกอนสีขาวที่ได้ ไปอบแห้ งด้ วย
ตู้อบลมร้ อนที่อณ
ุ หภูมิ 50 ºC จนมีความชื ้นไม่เกินร้ อยละ
12 (โดยน า้ หนั ก เปี ยก) แล้ วบดให้ ละเอี ย ดร่ อ นผ่ า น
ตะแกรงขนาด 100 เมช บรรจุ ในถุง อะลูมี เนี ยมฟอยล์
ปิ ดสนิท
การวิเคราะห์ องค์ ประกอบทางเคมี
องค์ ประกอบทางเคมีของฟลาวร์ และสตาร์ ช
จากกล้ วยไข่ดิบ ได้ แก่ ปริ มาณความชื น้ โปรตี น (N x
6.25) ไขมัน เยื่ อใย และเถ้ า โดยวิเคราะห์ ตามวิธีการ
ของ AOAC (2000) และหาปริ มาณคาร์ โบไฮเดรตโดย
ใช้ ผลต่าง การวิเคราะห์ปริ มาณอะมิโลส โดยใช้ วิธีเกิดสี
กั บ ไอโอดี น ตามวิ ธี ก ารของ Juliano (1971) ท าการ
วิเคราะห์ 3 ซ ้า
การวิเคราะห์ ค่าสี
วิเคราะห์ค่าสี L* a* และ b* และค่าดัชนีความ
ขาว (whiteness index) ของฟลาวร์ แ ละสตาร์ ช จาก
กล้ ว ยไข่ดิ บ โดยใช้ เครื่ อ งวัด สีส เปกโตรโฟรโตมิ เตอร์
(spectrophotometer) รุ่น Ultrascan VIS (ยี่ห้อ Hunter
Lab, U.S.A.) ทาการวิเคราะห์ 3 ซ ้า
ลักษณะรูปร่ างของเม็ดแป้ ง
น าฟลาวร์ แ ละสตาร์ ช จากกล้ ว ยไข่ ดิ บ ไปดู
ลักษณะรู ปร่างด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่อง
ก ร า ด (scanning electron microscope, SEM) รุ่ น
JSM-5410LV (ยี่ ห้ อ Do SEM, U.S.A.) บั น ทึ ก ภาพที่
กาลังขยาย 1,000 เท่า

อุปกรณ์ และวิธีการ
เว้ น 15 pt.
การศึกษาสมบัติทางเคมีและกายภาพบางประการ
ของฟลาวร์ และสตาร์ ชจากกล้ วยไข่ ดิบ
การเตรี ยมฟลาวร์ และสตาร์ ชจากกล้ วยไข่
ดิบ
นากล้ วยไข่ดิบสายพันธุ์กาแพงเพชร (อายุ 45
วัน หลังแทงปลีกล้ วย) จากสวนในตาบลโกสัมพี อาเภอ
โกสัมพีนคร จังหวัดกาแพงเพชร มาล้ างทาความสะอาด
จากนันเตรี
้ ยมฟลาวร์ โดยดัดแปลงวิธีการของ จุฑา และ
คณะ (2554) โดยการลวกผลกล้ วยไข่ดิบในนา้ เดือดที่
อุณ หภูมิ 90 ºC นาน 45 วินาที แล้ วแช่นา้ เย็นจัดทัน ที
นาน 5 นาที ปอกเปลือกหั่นเป็ นชิน้ หนา 1-3 มิลลิเมตร
แช่ในสารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ที่ความเข้ มข้ น
ร้ อยละ 0.1 เป็ น เวลา 30 นาที แล้ ว น าไปอบแห้ ง ด้ ว ย
เครื่ อ งอบแห้ งแบบถาด (กล้ วยนา้ ไท, ประเทศไทย) ที่
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ค่ ากาลังการพองตัวและการละลาย
วัดค่ากาลังการพองตัวและการละลายของแป้ง
ได้ แก่ ฟลาวร์ และสตาร์ ชจากกล้ วยไข่ดิบ แป้งข้ าวเจ้ า
ตราช้ าง สามเศียร และแป้งมันสาปะหลังตราปลามังกร
ตามวิธีการของ ปั ญญรัตน์ (2553) โดยการชัง่ ตัวอย่างที่
ทราบน า้ หนัก ที่ แน่น อน 0.1 กรั ม (น า้ หนัก แห้ ง) ใส่ใน
หลอดทดลองขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร
เติ ม น า้ กลั่น ปริ ม าตร 9.9 กรั ม แช่ ใ น อ่ า งน า้ ร้ อนที่
ควบคุมอุณหภูมิ 55, 65, 75, 85 และ 95 ºC เขย่าทุก ๆ
5 นาที เป็ น เวลา 30 นาที น าไปปั่ น เหวี่ ย งที่ ค วามเร็ ว
3,000 รอบต่อนาที นาน 15 นาที ดูดของเหลวส่วนบน
ใส่ภาชนะ และนาไปอบแห้ งที่อุณหภูมิ 100ºC จนแห้ ง
ชัง่ น ้าหนักเป็ นน ้าหนักส่วนที่ละลายน ้า ส่วนแป้งเปี ยกใน
หลอดน ามาชั่ ง เป็ นน า้ หนั ก แป้ ง ที่ พ องตั ว ท าการ
วิเคราะห์ 3 ซ ้า แล้ วนามาคานวณตามสูตรต่อไปนี ้
การละลาย (%) =
กาลังการพองตัว
(g/g)

=

การแปรผันปริมาณฟลาวร์ และสตาร์ ชจากกล้ วยไข่
ดิบทดแทนแป้ งผสมระหว่ างแป้ งข้ าวเจ้ าและแป้ ง
มันสาปะหลังที่มีผลต่ อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ขนม
ทองม้ วน
นาฟลารว์และสตาร์ ชกล้ วยไข่ดิบมาผลิตขนม
ทองม้ วน โดยแปรผันปริ มาณฟลาวร์ ต่อสตาร์ ชกล้ วยไข่
ดิบในอัตราส่วนเท่ากับ 50:50 (สูตรที่ 1), 100:0 (สูตรที่
2) และ 0:100 (สู ต รที่ 3) (โดยน า้ หนั ก แป้ ง ทั ง้ หมด)
ทดแทนแป้ ง ผสมระหว่ า งแป้ ง ข้ าวเจ้ าและแป้ ง มั น
สาปะหลังที่อตั ราส่วนเท่ากับ 50:50 (สูตรควบคุม) และ
สูตรที่ทดแทนแป้งผสมด้ วยฟลาวร์ และสตาร์ ชจากกล้ วย
ไข่ดิบ โดยส่วนผสมของทองม้ วน ได้ แก่ แป้งข้ าวเจ้ า แป้ง
มัน ส าปะหลัง ไข่ ไก่ ส ด น า้ ตาลทราย เกลื อ กะทิ น า้
สะอาด และงาด า เท่ า กั บ 75, 75, 12.5, 95, 2.5, 50,
125 และ 1.25 กรัม ตามลาดับ ผลิตขนมทองม้ วนโดย
ชัง่ น ้าหนักส่วนผสมตามสูตร ผสมส่วนผสมให้ เข้ ากันตัง้
พัก ไว้ น าน 20 นาที จากนัน้ ทาน า้ มัน ลงบนพิ ม พ์ ข อง
เครื่ องสาหรับ ทากรวยไอศกรี มและทองม้ วน รุ่ น SEV2082 (ยี่ห้ อ Severin, Germany) ตัก ส่วนผสมปริ ม าณ
1 กรัม หยอดลงตรงกลางบนพิมพ์เป็ นวงกลม ปิ ด ฝา ใช้
เวลาด้ านละ 1 นาที แล้ วแซะออกจากพิมพ์ พับ ขอบ 2
ด้ าน วางแกนไม้ ด้ านข้ าง แล้ วม้ ว นให้ แน่น ดึงแกนไม้
ออก พักไว้ นาน 30 นาที บรรจุในถุงโพลีเอทิลีนปิ ดผนึก
ด้ วยความร้ อน
การวิเคราะห์ ค่าสี
นาขนมทองม้ วนมาวัดค่าสี L* a* และ b* โดย
ใ ช้ เ ค รื่ อ ง วั ด สี ส เ ป ก โ ต ร โ ฟ ร โ ต มิ เ ต อ ร์
(spectrophotometer) รุ่น Ultrascan VIS (ยี่ห้อ Hunter
Lab, U.S.A.) ทาการวิเคราะห์ 3 ซ ้า
การวิเคราะห์ เนือ้ สัมผัส
นาขนมทองม้ วนมาวัดเนือ้ สัมผัส ด้ วยเครื่ อง
texture analyzer รุ่ น TA-XT2 ( ยี่ ห้ อ Stable Micro
Systems, England) หั ว วั ด HDP/3PB three point
ความเร็ วของหัววัด 1 มิลลิเมตร/วินาที ด้ วยโหมดแรงกด
โดยวัด ค่ า hardness ตามวิ ธี ก ารของ เกศริ น ทร์ และ
คณะ (2557) ทาการวิเคราะห์ 3 ซ ้า

น ้าหนักส่วนที่ละลายน ้า x 100
น ้าหนักตัวอย่างแห้ ง
น ้าหนักแป้งที่พองตัวแล้ ว x 100
น ้าหนักตัวอย่างแห้ ง x (100-ร้ อยละ
การละลาย)

พฤติกรรมด้ านความหนืดของแป้ ง
วัดการเปลี่ยนแปลงทางด้ านความหนื ด ของ
แป้ง ได้ แก่ ฟลาวร์ และสตาร์ ชจากกล้ วยไข่ดิบ แป้งข้ าว
เจ้ าตราช้ างสามเศี ยร และแป้งมันสาปะหลังตราปลา
มังกร โดยเครื่ อง rapid visco analyser (RVA) รุ่น 4500
( ยี่ ห้ อ Perten Instruments, Australia) ต า ม วิ ธี
Newport Scientific (1997) ใช้ ตั ว อย่ า งแป้ ง 3 กรั ม
(ความชื น้ ร้ อยละ 14 โดยน า้ หนัก เปี ยก) น า้ 25 กรั ม
บัน ทึ ก อุณ หภูมิ ที่ เกิ ด การเปลี่ย นแปลงค่ า ความหนื ด
(pasting temperature) ค ว า ม ห นื ด สู ง สุ ด ( peak
viscosity) ความหนืดต่าสุด (trough) ความหนืดสุดท้ าย
(final viscosity) ผลต่างระหว่างค่าความหนืดสูงสุดและ
ความหนืดต่าสุด (breakdown) และผลต่างของความ
หนื ด สุด ท้ ายกั บ ความหนื ด ต่ า สุด (setback) ท าการ
วิเคราะห์ 2 ซ ้า
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สมบัติของฟลาวร์ และสตาร์ ชจากเนือ้ กล้ วยไข่ ดิบและการใช้ ประโยชน์
ในขนมทองม้ วน

ผลการทดลองและวิจารณ์

การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
ประเมิ น คุ ณ ภาพทางประสาทสัม ผั ส ด้ าน
ลัก ษณะปรากฏ สี กลิ่ น รสชาติ ความกรอบ และ
ความชอบโดยรวม โดยใช้ สเกลความชอบ 9 ระดับ (9
point hedonic rating scale) ใช้ ผู้ ทดสอบทัง้ หมด 30
คน โดยการวางแผนการทดลองแบบ randomized
complete block design (RCBD) ทาการทดลอง 2 ซ ้า
การวิเคราะห์ องค์ ประกอบทางเคมี
วิเคราะห์ ปริ มาณความชื ้น โปรตีน (N x 6.25)
ไขมัน เยื่ อ ใย และเถ้ า ตามวิธี ก ารของ AOAC (2000)
และหาปริ ม าณคาร์ โบไฮเดรตโดยใช้ ผลต่ า ง โดยใช้
ตัวอย่างที่มีคะแนนความชอบโดยรวมสูงสุด ที่ได้ จาก
การทดสอบทางประสาทสัมผัสและตัวอย่างควบคุม ทา
การวิเคราะห์ 3 ซ ้า

สมบั ติ ท างเคมี ก ายภาพของฟลาวร์ และสตาร์
ชกล้ วยไข่ ดิบ
จากผลการทดลองพบว่ากล้ วยไข่ดิบสามารถ
นามาผลิตฟลาวร์ และสตาร์ ชได้ ปริ มาณผลผลิตร้ อยละ
51.42 และ 19.10 ตามลาดับ ฟลาวร์ ของกล้ วยไข่ดิบมีสี
นา้ ตาลอ่อน มี ก ลิ่น หอมของกล้ วยไข่ ส่วนสตาร์ ชของ
กล้ วยไข่ดิบมีความขาวมากกว่าฟลาวร์ ไม่มีกลิ่นและไม่
มีสงิ่ เจือปน (ภาพที่ 1) สอดคล้ องกับค่าสี พบว่าสตาร์ ชมี
ค่าความสว่าง (L*) มากกว่า ฟลาวร์ และมีคา่ สีแดง (a*)
และค่าสีเหลือง (b*) ต่ากว่าฟลาวร์ โดยสตาร์ ชมีคา่ ดัชนี
ความขาว (whiteness index) มากกว่าฟลาวร์ อ ย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังตารางที่ 1

การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนของข้ อมู ล การ
วิเคราะห์ทางเคมีและกายภาพ โดยใช้ แผนการทดลอง
แ บ บ completely randomized design (CRD) แ ล ะ
ข้ อ มู ล การประเมิ น ทางประสาทสัม ผัส ด้ วยแผนการ
ท ด ล องแ บ บ randomized complete block design
(RCBD) เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้ วยวิธี
Duncan’s new multiple range test (DMRT) ที่ ร ะดั บ
ความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ด้ วยโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ
SPSS

องค์ ประกอบทางเคมีของฟลาวร์ และสตาร์ ชกล้ วย
ไข่ ดิบ
สตาร์ ชจากกล้ วยไข่ดิบมีปริ มาณโปรตีน ไขมัน
เยื่ อใย และเถ้ าน้ อยกว่าฟลาวร์ (P<0.05) (ตารางที่ 1)
เนื่ องจากองค์ ประกอบดังกล่าวถูกก าจัดในขัน้ ตอนการ
สกัดสตาร์ ช ส่งผลให้ สตาร์ ชจากกล้ วยไข่ดิ บมี ปริ มาณ
คาร์ โบไฮเดรตมากกว่ า ฟลาวร์ ส่ ว นการวิ เคราะห์
ปริ มาณอะมิโลสพบว่าฟลาวร์ และสตาร์ ชจากกล้ วยไข่ดิบ
มี ป ริ ม าณอะมิ โลสสู ง คื อ ร้ อยละ 31.454 และ 38.977
(โดยน า้ หนั ก แห้ ง) ตามล าดั บ ซึ่ ง มี ค่ า มากกว่ า เมื่ อ
.

(a)

(b)

Figure 1. Images of flour (a) and starch (b) from unripe banana ‘Kluai Khai’
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Table 1. Chemical composition and colour parameters of unripe banana flour (UBF) and unripe banana
starch (UBS)
Components (% dry basis)
Moisture ns
Ash
Protein
Lipid
Crude fiber
Carbohydrate ns
Amylose
Colour parameters
L*
a*
b*
Whiteness index

Unripe banana flour (UBF)

Unripe banana starch (UBS)

4.70±0.43
2.65a±0.18
0.92a±0.03
0.05a±0.01
0.97a±0.03
90.28±0.43
31.45b±0.14

4.20±0.33
0.30b±0.23
0.61b±0.05
0.002b±0.001
0.14b±0.03
97.84±0.35
38.98a±0.60

83.04b±0.26
1.35a±0.06
9.39a±0.06
80.56b±0.27

94.50a±0.09
0.84b±0.00
3.97b±0.00
93.16a±0.07

Different letters in the same row mean significantly different (P<0.05)
ns
not significant different (P>0.05)

เปรี ยบเที ยบกับแป้ งข้ าวเจ้ าและแป้ งมันส าปะหลังที่ มี
ปริ มาณอะมิโลสร้ อยละ 25.073 และ 21.255 (โดยน ้าหนัก
แห้ ง) ตามล าดั บ (P<0.05) ทั ง้ นี ป้ ริ ม าณอะมิ โลสที่
แตกต่างกันขึ ้นอยู่กับหลายปั จจัย เช่น ชนิดของแป้ง สาย
พัน ธุ์ และอายุการเก็ บ เกี่ ยว เป็ นต้ น จากงานวิ จัยของ
ปิ ติพร และธงชัย (2550) รายงานว่าแป้งข้ าวเจ้ า (ผลิตจาก
ธัญพืช) แป้งมันสาปะหลัง (ผลิตจากหัวมันสาปะหลัง) มี
ปริ มาณอะมิโลสร้ อยละ 19.15 และ 23.07 (โดยนา้ หนัก
แห้ ง) ตามล าดับ จิ รนาถ และคณะ (2558) รายงานว่ า
ฟลาวร์ กล้ วยไข่ดิบ (6-8 สัปดาห์ หลังแทงปลี) มีปริ มาณ
อะมิ โลสร้ อยละ 40 (โดยน า้ หนักแห้ ง) ส่วนแป้งกล้ วยไข่
ดิบทัว่ ไปมีปริ มาณอะมิโลสอยู่ระหว่างร้ อยละ 24.7-37.5
(โดยน ้าหนักแห้ ง) (Vatanasuchart et al., 2009)
ลักษณะรูปร่ างของเม็ดแป้ ง
จาก ผลการท ด ลอ งใช้ Scanning electron
micrographs (SEM) เพื่ อส่องดูลักษณะรู ปร่ างของเม็ ด
แป้ง พบว่า ฟลาวร์ และสตาร์ ชจากกล้ วยไข่ดิบมีลกั ษณะ
รู ปร่ างหลากหลาย คือ มีรูปร่ างทรงกลม และรู ปไข่ที่เรี ยว
ยาว
ยาว ไม่ไม่สมส่ามเสมอ
่ า เสม(ภาพที
อ (ภาพที
่ 2) มีล่ 2)
กั ษณะคล้
มี ลั ก ษณ
ายกัะคล้
บ ายกั บ
.

สตาร์ ชของกล้ วยหอมทองและกล้ วยนา้ ว้ าดิบ (ไพลาภา
และคณะ, 2550) พื ้นผิวของเม็ดสตาร์ ชมีผิวเรี ยบ ซึง่ แสดง
ถึ ง ความบริ สุ ท ธิ์ จ ากการสกั ด สอดคล้ องกั บ ผลการ
วิเคราะห์ องค์ ประกอบทางเคมีที่พบว่าสตาร์ ชมีปริ มาณ
โปรตีน ไขมัน เถ้ า และเยื่อใยน้ อยกว่าฟลาวร์
กาลังการพองตัวและการละลายของฟลาวร์
และสตาร์ ช
จากภาพที่ 3a แสดงค่าการพองตัวเปลี่ยนแปลง
ตามอุณหภูมิของตัวอย่างแป้ง ได้ แก่ ฟลาวร์ จากกล้ วยไข่
ดิ บ (UBF) สตาร์ ชจากกล้ วยไข่ ดิ บ (UBS) แป้ งข้ าวเจ้ า
(RF) และแป้งมันสาปะหลัง (CS) พบว่าฟลาวร์ จากกล้ วย
ไข่ดิบ แป้งข้ าวเจ้ า และแป้งมันสาปะหลัง มีค่ากาลังการ
พองตัวเพิ่มขึ ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ ้น เนื่องจากโมเลกุลของ
น ้าสามารถเข้ าสูภ่ ายในเม็ดแป้ง เม็ดแป้งขยายตัวและจับ
กับน ้าได้ มากขึ ้นเมื่ออุณหภูมิสงู ขึ ้น ในขณะที่สตาร์ ชจาก
กล้ วยไข่ดิบมีค่ากาลัง การพองตัวต่าที่อุณหภูมิต่ากว่า
75 ºC อาจเนื่ อ งมาจากสตาร์ ช มี ป ริ ม าณอะมิ โลสสู ง
อะมิโลสจะรวมตัวกับองค์ประกอบอื่นที่มีอยูใ่ นเม็ดสตาร์ ช
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ในขนมทองม้ วน
(a)

(b)

Figure 2. Scanning electron micrographs of flour (a) and starch (b) from unripe banana ‘Kluai Khai’
(1000x, scale bar = 10 µm)

a)

b)

Figure 3. Effect of temperature on swelling power (a) and solubility (b) of unripe banana flour (UBF),
unripe banana starch (UBS), rice flour (RF) and cassava starch (CS)

เช่น ไขมัน โปรตีน และเถ้ า เกิดเป็ นสารประกอบเชิงซ้ อน
กับอะมิโลสไปเสริ มความแข็งแรงให้ แก่ เม็ดสตาร์ ชทาให้
พองตัวได้ ช้า ในขณะที่สตาร์ ชจากกล้ วยไข่ดิบมีค่ากาลัง
การพองตัวเพิ่ มขึน้ เมื่ ออุณหภูมิ สูงกว่า 75 ºC (P>0.05)
เนื่องจากอุณหภูมิความร้ อนนี ้ไปทาลายพันธะไฮโดรเจน
ซึ่งเกิ ดจากหมู่ไฮดรอกซิลของโมเลกุลภายในเม็ดสตาร์ ช
โมเลกุลของน ้าเข้ ามาจับกับหมู่ไฮดรอกซิลที่เป็ นอิสระทา
ให้ เม็ ดสตาร์ ชเกิ ดการพองตัวสูงขึน้ ในส่วนของค่าการ
ละลาย (ภาพที่ 3b) พบว่าฟลาวร์ จากกล้ วยไข่ดิบ สตาร์ ช
จากกล้ วยไข่ดิบ แป้งข้ าวเจ้ า และแป้งมันสาปะหลัง มีค่า
การละลายเพิ่ มขึน้ เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ ้น เนื่องจากเมื่อให้
ความร้ อนทาให้ เม็ดแป้งเกิ ดการพองตัว โครงสร้ างที่เป็ น
ระเบียบภายในเม็ดแป้งถูกทาลาย เกิดการหลุดออกของ
โมเลกุลอะมิโลสและองค์ประกอบอื่น ๆ ละลายสูภ่ ายนอก
เม็ดแป้ง ส่งผลให้ คา่ การละลายเพิ่มขึ ้นเมื่ออุณหภูมิสงู ขึ ้น
โดยค่าการพองตัวที่เพิ่มขึ ้นทาให้ คา่ การละลายเพิ่มขึ ้น แต่
ค่าการพองตัวและการละลายของเม็ดแป้งที่แตกต่างกัน
นันขึ
้ ้นอยูก่ บั ปั จจัยยต่ต่าางงๆๆคืคืออชนิ
ชนิดดของแป้
ของแป้งงความแข็
ความแข็งแรง
งแรง
.

และลักษณะของร่ างแหภายในเม็ ดแป้ง เช่ น อัตราส่วน
ของอะมิโลสและอะมิโลเพกทิน การจัดเรี ยงตัวและความ
ยาวของสาขาในอะมิโลเพกทิน สิง่ เจือปนภายในเม็ดแป้งที่
ไม่ ใช่ คาร์ โบไฮเดรต และปริ มาณน า้ ในสารละลายแป้ ง
เป็ นต้ น (กล้ าณรงค์ และเกื ้อกูล, 2546)
การเปลี่ยนแปลงความหนืดของฟลาวร์ และ
สตาร์ ช
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ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมทางด้ านความหนื ด
ของแป้งทัง้ 4 ชนิด ด้ วยเครื่ อง RVA แสดงในภาพที่ 4 และ
ตารางที่ 2 พบว่าอุณหภูมิที่เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าความ
หนืด (pasting temperature) หรื ออุณหภูมิต่าสุดที่ต้องใช้
ในการท าให้ แป้ งสุกของแป้งข้ าวเจ้ ามี อุณหภูมิ สูงที่ สุด
เท่ า กั บ 93.25 ºC เมื่ อเปรี ยบเที ย บกั บ แป้ ง ชนิ ด อื่ น
(P<0.05) เมื่ อพิ จ ารณ าค่ า ความหนื ด สู ง สุ ด (peak
viscosity) ซึ่งเป็ นค่าที่แสดงถึงความสามารถของแป้งใน
การจับตัวกับน ้าและแรงที่ต้องใช้ ใน การกวนหรื อผสมใน
อาหาร พบว่
พบว่าาแป้
แป้งงมัมันนสสาปะหลั
าปะหลั
ง ฟลาวร์
และสตาร์
ชจาก
อาหาร
ง ฟลาวร์
และสตาร์
ชจาก
.
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UBS
UBF
CS
RF

Figure 4. RVA profiles of unripe banana flour (UBF), unripe banana starch (UBS), rice flour (RF) and
cassava starch (CS)
กล้ วยไข่ดิบมีค่าความหนืดสูงสุด ที่สงู อยู่ในช่วง 317-362
RVU ในขณะที่แป้งข้ าวเจ้ ามีค่าความหนืดสูงสุดมีค่าน้ อย
ที่สดุ เท่ากับ 161 RVU ส่วนค่าความหนืดต่าสุด (trough)
เป็ นค่าความหนืดต่ าสุดของแป้งที่เกิ ดจากการให้ ความ
ร้ อนและแรงกวนที่ใช้ ในการผสม เมื่อพิจารณาถึงค่าความ
แตกต่างระหว่างค่าความหนืดสูงสุดและความหนืดต่าสุด
(breakdown) พบว่าอุณหภูมิและแรงกวนที่เท่ากันส่งผล
ให้ ความหนืดของสตาร์ ชและฟลาวร์ จากกล้ วยไข่ดิบมีค่า
ความหนืดต่าสุด สูงที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกับแป้งข้ าวเจ้ า
แ ล ะ แ ป้ ง มั น ส า ป ะ ห ลั ง (P<0.05) ซึ่ ง แ ส ด ง ถึ ง
ความสามารถในการคงทนต่ อ อุ ณ หภู มิ แ ละการกวน
สามารถน าไปประยุกต์ ใช้ เป็ นสารให้ ค วามข้ นหนื ดใน
ผลิตภัณฑ์อาหารที่ต้องผ่านการให้ ความร้ อนด้ วยการสเต
อริ ไลซ์ เช่น ซอส และอาหารสาหรับเด็ก เมื่อพิจารณาค่า
ความหนืดของแป้ง พบว่าแป้งมันสาปะหลังมีค่าผลต่าง
ระหว่างค่าความหนืดสูงสุดและค่าความหนืดต่าสุด สูง
ที่สุดเท่ากับ 210 RVU รองลงมาคื อฟลาวร์ จากกล้ วยไข่
ดิบเท่ากับ 69 RVU สตาร์ ชจากกล้ วยไข่ดิบและแป้งข้ าว
เจ้ า มี ค่าความหนื ดต่าสุด ไม่แตกต่างกันคือเท่ากับ 42
RVU นัน่ แสดงว่าแป้งมันสาปะหลังมีความสามารถในการ
คงทนต่ออุณหภูมิและการกวนที่ต่าที่สดุ เมื่อพิจารณาค่า
ความหนื ดสุดท้ าย (final viscosity) ซึ่งบ่งชี ล้ ักษณะของ
แป้งเป็ นแป้งเปี ยกหรื อเจลเมื่ อเกิ ดรี โทรเกรเดชัน พบว่า
แป้งทัง้ 4 ชนิด มีค่าความหนืดสุดท้ ายมากกว่าค่าความ
หนื ด ต่ าสุด สตาร์ ช กล้ ว ยไข่ ดิ บ มี ค่ าความหนื ด ต่ าสุ ด
เท่ากับบ 319
319RVU
RVUเมืเมื่อ่ อพิพิจจารณาค่
ารณาค่าการคื
าการคื
นตันวตั(setback)
ว (setback)
.

ซึง่ ค่าการคืนตัวนี ้จะมีความสัมพันธ์กบั ลักษณะเนื ้อสัมผัส
ของผลิตภัณฑ์ (ปิ ติพร และคณะ, 2546) การคืนตัวเกิ ด
ขึ ้นมาจากอะมิโลส โดยอะมิโลสจะค่อย ๆ เข้ าหากันและ
รวมกลุ่ ม เกิ ด การสร้ างพั น ธะไฮโดรเจนระหว่ า งสาย
โมเลกุลสร้ างเป็ นขอบเขตรอยต่อเป็ นโครงสร้ าง มีระเบียบ
ใหม่ ส่วนอะมิโลเพกทินจะเกิ ดรี โทรเกรดของพวกสายกิ่ ง
รวมเข้ าหากั น ได้ แต่ ก ารเกิ ด จะช้ ากว่ า ของอะมิ โลส
(วรรณา, 2549) แป้งที่มีปริ มาณอะมิโลสสูงจะเกิดการคืน
ตัวได้ มากและเร็ วกว่าแป้งที่มี ปริ มาณอะมิ โลเพกทิ นสูง
จากผลการทดลองพบว่าระดับการคืนตัวของแป้งที่มาก
ที่สดุ คือสตาร์ ช (203 RVU) ฟลาวร์ (120 RVU) จากกล้ วย
ไข่ ดิ บ สอดคล้ องกั บ ผลการทดลองที่ พ บว่ า สตาร์ ช มี
ปริ มาณอะมิโลสสูงกว่าฟลาวร์ และการคืนตัวน้ อยที่สุด
คือแป้งข้ าวเจ้ าและแป้งมันสาปะหลังซึ่งมี ค่าการคืนตัว
เท่ากับ 85 RVU, 96 RVU ตามลาดับ
ผลการแปรผันปริ มาณฟลาวร์ และสตาร์ ชจากกล้ วย
ไข่ ดิบทดแทนแป้ งผสมระหว่ างแป้ งข้ าวเจ้ าและแป้ ง
มั น ส าปะหลั ง ต่ อคุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ขนม
ทองม้ วน
ลักษณะปรากฏของขนมทองม้ วนที่ผลิตได้ จาก
การแปรผันปริ มาณฟลาวร์ และสตาร์ ชกล้ วยไข่ดิบทดแทน
แป้ ง ผสมจากแป้ ง ข้ าวเจ้ าต่ อ แป้ ง มั น ส าปะหลั ง ใน
อัตราส่วนเท่ากับ 50:50 (สูตรควบคุม) และสูตรที่ทดแทน
แป้ ง ผสมด้ วยฟลาวร์ ต่ อ สตาร์ ชจากกล้ วยไข่ ดิ บ ที่
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สมบัติของฟลาวร์ และสตาร์ ชจากเนือ้ กล้ วยไข่ ดิบและการใช้ ประโยชน์
ในขนมทองม้ วน

อัตราส่วนเท่ากับ 50:50 (สูตรที่ 1), 100:0 (สูตรที่ 2) และ
0:100 (สูตรที่ 3) ดังภาพที่ 5

แป้ งสาลี ในการพั ฒ นาสู ต รแป้ งชุ บ ทอดนั น้ การเพิ่ ม
ปริ มาณแป้งมันสาปะหลังจะมีผลทาให้ การพองตัวและ
ความกรอบของแป้งลดลง ส่วนแป้งข้ าวเจ้ ามีผลต่อความ
กรอบโดยการใช้ แป้ งข้ าวเจ้ าในปริ มาณสูงขึน้ จะท าให้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค วามแข็ งมากขึ น้ ทั ง้ นี ใ้ นสูต รที่ มี ก ารใช้
ฟลาวร์ (สูตรที่ 2) และสตาร์ ช (สูตรที่ 3) เป็ นส่วนผสมใน
อั ต ราส่ ว นที่ สู ง พบว่ า มี ค่ า ความแข็ ง มากกว่ า เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับสูตรควบคุม เนื่องจากฟลาวร์ และสตาร์ ช
จากกล้ วยไข่ดิบมีปริ มาณอะมิโลสสูงจะเกิดรี โทรเกรเดชัน
ได้ สูง วรรณา (2549) กล่าวว่าโมเลกุลที่อยู่ในแป้งต้ มสุก
มี ก ารรวมกลุ่ ม กลับ ไปสู่ โครงสร้ างมี ระเบี ย บใหม่ ใน
ระยะแรกสายโซ่ ตัง้ แต่ สองสายขึ น้ ไปอาจจะสร้ างเป็ น
ขอบเขตรอยต่อก่อน แล้ วพัฒนาเป็ นบริ เวณที่มีระเบียบ
มากขึน้ จนในที่ สุดภายใต้ ภาวะที่ เหมาะสมจะเกิ ดเป็ น
ลักษณะแบบผลึก โมเลกุลที่มีผลโดยตรงต่อการเกิดรี โทร
เกรเดชันคื ออะมิ โลส ส่วนอะมิ โลเพกทิ น ซึ่งมี โมเลกุลที่
ใหญ่และค่อนข้ างเกะกะเพราะมีสายกิ่งมาก เกิดรี โทรเกร
เดชันได้ ช้ากว่า ผลที่เกิดคือเจลมีความแน่นหรื อแข็ง ส่วน
ปริ มาณน ้าอิสระ (aw) ของขนมทองม้ วนในแต่ละสูตรมีค่า
aw อยู่ในช่วง 0.246-0.317 ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์ที่จุลินทรี ย์จะ
สามารถเจริ ญเติบโตได้

ค่ าสีและเนือ้ สัมผัส
จากตารางที่ 3 พบว่าขนมทองม้ วนสูตรที่ 2 มีค่า
ความสว่ า ง (L*) ต่ า เมื่ อ เปรี ยบเที ย บกั บ สู ต รอื่ น ๆ
(P<0.05) เนื่องจากฟลาวร์ กล้ วยไข่ดิบมีสีคล ้า ดังนันเมื
้ ่อ
ไม่ ใช้ ฟ ลาวร์ ในสูตรที่ 3 ส่งผลให้ ขนมทองม้ วนมี ค่ า L*
เพิ่มขึ ้น (ตารางที่ 3) ทังนี
้ ้สีของแป้งแต่ละชนิดจึงอาจมีผล
ต่อลักษณะของผลิตภัณ ฑ์ สุดท้ าย ในท านองเดี ยวกับ
งานวิจัยของ พัชรี และสุภาณี (2560) ศึกษาการใช้ แป้ง
ข้ าวกล้ องพรี เจลาติไนซ์ทดแทนแป้งสาลีในขนมปั งแผ่นอบ
กรอบ และมีการใช้ แป้งผสมระหว่างแป้งข้ าวกล้ องพรี เจลา
ติไนซ์ แป้งลูกเดือยและแป้งข้ าวเหนียว พบว่าการทดแทน
ที่มีปริ มาณแป้งข้ าวกล้ องพรี เจลาติไนซ์เพิ่มขึ ้นทาให้ ขนม
ปั งแผ่ น อบกรอบมี ค่ า ความสว่ า ง (L*) ลดลง เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกั บ ขนมปั งแผ่ น อบกรอบที่ ท ดแทนด้ วย
แป้งผสมระหว่างแป้งข้ าวกล้ องพรี เจลาติไนซ์ แป้งลูกเดือย
และแป้งข้ าวเหนียวที่มีค่าความสว่างมากกว่า เนื่องจาก
แป้งลูกเดือยและแป้งข้ าวเหนียวมีลกั ษณะสีขาวมากกว่า
แป้งข้ าวกล้ องพรี เจลาติไนซ์และแป้งสาลี ส่วนเนื ้อสัมผัส
ของทองม้ วนนันพบว่
้
าค่าความแข็ง (hardness) อยู่ในช่วง
254.65-332.27 g force (P>0.05) โดยการใช้ แป้งข้ าวเจ้ า
คุณภาพทางประสาทสัมผัส
ต่อแป้งมันสาปะหลัง (สูตรควบคุม) ให้ ค่าความแข็ง ไม่
ผลการทดสอบทางประสาทสัม ผั สของขนม
แตกต่างอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ
ทองม้ วนด้ านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น ความกรอบ รสชาติ
สูต รอื่ น ๆ ซึ่ งจากการศึ ก ษาของ ละอองวรรณ (2551)
และความชอบรวม (ตารางที่ 4) พบว่าผู้ทดสอบให้ คะแนน
พบว่าการนาแป้งข้ าวเจ้ าและแป้งมันสาปะหลังมาทดแทน
ด้ านลั ก ษณะปรากฏ กลิ่ น ความกรอบ รสชาติ แ ละ
.
.
Formulations
Control

1

2

3

Figure 5. Appearance of Tong Muan made from unripe banana flour (UBF) and unripe banana starch
(UBS)
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ความชอบรวมในทองม้ วนสูตรที่ 3 สูงที่สดุ และไม่แตกต่าง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบกับสูตรควบคุม
โดยมีคะแนนความชอบรวมเท่ากับ 8.05 อยูใ่ นระดับชอบมาก

ผสมด้ วยฟลาวร์ และสตาร์ ชในอัตราส่วน 0:100 (สูตรที่ 3)
มีปริ มาณโปรตีนและไขมันน้ อย ในขณะที่มีปริ มาณเยื่อใย
และเถ้ ามากกว่ า เมื่ อ เปรี ยบเที ย บกั บ สู ต รควบคุ ม
(P<0.05) (ตารางที่ 5) การบริ โภคอาหารที่ มี เยื่ อ ใยมี
ความส าคัญ ต่ อสุขภาพ มี ป ระโยชน์ ต่ อระบบทางเดิ น
อาหารจะทาให้ ระบบขับถ่ายทางานได้ ดีขึ ้น นอกจากนี ้การ
บริ โภคอาหารที่มีปริ มาณไขมันต่ายังช่วยป้องกันหรื อลด
ภาวะโรคอ้ วน

องค์ ประกอบทางเคมี
เมื่อเปรี ยบเทียบองค์ ประกอบทางเคมีของขนม
ทองม้ วนที่ ได้ รั บ คะแนนความชอบรวมสูงสุด กั บ สูต ร
ควบคุม พบว่าขนมทองม้ วนที่ผลิตจากการทดแทนแป้ง
.Table 3. Colour and texture parameters of Tong Muan made from unripe banana flour (UBF) and unripe
banana starch (UBS)
Formulations
L*
Control
59.92a±0.39
1
55.03bc±2.42
2
52.32c±0.54
3
56.95ab±1.16

Colour value
a* ns
8.69±0.79
9.25±0.51
8.37±0.19
10.41±1.14

ns

b*
18.78±0.97
16.86±0.94
16.65±0.47
19.94±1.14

Hardness ns
(g force)
254.65±34.18
256.26±73.29
332.27±19.02
316.32±11.64

aw
0.31a±0.01
0.27b±0.01
0.25b±0.01
0.32a±0.02

Different letters in the same column mean significantly different (P<0.05)
ns
not significant different (P>0.05)

Table 4. Sensory profile of Tong Muan made from unripe banana flour (UBF) and unripe banana starch
(UBS)
Formulations Appearance
Control
1
2
3

7.47ab±1.20
7.20c±1.23
6.90bc±1.35
7.82a±0.95

Colour

Odour

Crispiness

Taste

7.43b±1.09
6.98c±1.13
6.85c±1.35
8.02a±0.75

7.63a±0.90
7.03b±1.44
6.85c±1.42
7.78a±0.90

7.97a±0.73
7.75ab±0.84
7.52b±1.11
8.05a±0.93

7.78a±1.18
7.10b±1.37
6.70b±1.69
6.98b±1.36

Overall
acceptance
7.85a±0.80
7.33b±1.04
6.98b±1.36
8.05a±0.72

Ash ns
0.44±0.13
0.71±0.17

Carbohydrate
80.22
85.38

Different letters in the same column mean significantly different (P<0.05)

Table 5. Chemical composition of Tong Muan products (% dry basis)
Formulations
Control
3

Moisture ns
10.45±1.34
7.88±0.24

Protein
1.14a±0.05
0.34b±0.05

Lipid
5.51a±0.45
2.45b±0.12

Different letters in the same column mean significantly different (P<0.05)
ns
not significant different (P>0.05)
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Crude fiber
2.24b±0.16
3.23a±0.03

สมบัติของฟลาวร์ และสตาร์ ชจากเนือ้ กล้ วยไข่ ดิบและการใช้ ประโยชน์
ในขนมทองม้ วน
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