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ผลของปริมาณแอมิโลสต่ ออัตราการย่ อยสตาร์ ชและค่ าดัชนีนาํ ้ ตาลของเส้ นก๋ วยเตี๋ยว
Effects of amylose content on starch digestion rate and glycemic index of rice noodles
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บทคัดย่ อ
งานวิ จัย นี ศ้ ึก ษาผลของปริ มาณแอมิ โลสต่ออัต ราการย่อยสตาร์ ช และค่าดัชนี นํ า้ ตาลในผลิ ต ภัณ ฑ์
เส้ นก๋วยเตี๋ยว โดยใช้ แป้งดัดแปรแอมิโลสสูงเติมลงไปในแป้งสําหรั บผลิตก๋วยเตี๋ยวทั่วไป (แป้งสูตรควบคุมซึ่ง
ประกอบด้ วยแป้งข้ าวและแป้งมันสําปะหลัง) โดยให้ มีปริ มาณแอมิโลสเพิ่มสูงขึ ้นกว่าสูตรควบคุมจากเดิมร้ อยละ
5, 10, 15, 20 และ 25 ตามลําดับ จากนันนํ
้ าไปผลิตเป็ นเส้ นก๋วยเตี๋ยว ทําการวิเคราะห์หาอัตราการย่อยสตาร์ ช
และค่าดัชนีนํ ้าตาล การทดลองแสดงให้ เห็นว่าการเพิ่มขึ ้นของปริ มาณแอมิโลสทําให้ อตั ราการย่อยสตาร์ ชของเส้ น
ก๋วยเตี๋ยวลดลงอย่างมีนยั สําคัญ ซึง่ ส่งผลให้ คา่ ดัชนีนํ ้าตาลในภาพรวมลดลง จาก 79.0 (สูตรควบคุม) เป็ น 73.2,
74.6, 69.6, 66.6 และ 71.7 ตามลําดับ แต่อย่างไรก็ตามการเพิ่มปริ มาณแอมิโลสส่งผลต่อเนื ้อสัมผัสของเส้ น
ก๋วยเตี๋ยว โดยค่าความต้ านทานต่อแรงดึง (tensile strength) ของเส้ นก๋วยเตี๋ยวลดลงเมื่อปริ มาณแอมิโลสใน
ส่วนผสมเพิ่มขึน้ และผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสพบว่าผู้บริ โภคให้ การยอมรับตัวอย่างเส้ นก๋วยเตี๋ยวที่มี
การเพิ่มปริ มาณแอมิโลสให้ สงู ขึ ้นจากเดิมร้ อยละ 15 มากที่สดุ
คําสําคัญ : แอมิโลส เส้ นก๋วยเตี๋ยว การย่อยสตาร์ ช ค่าดัชนีนํ ้าตาล

Abstract
The effects of amylose content on starch digestion rate and glycemic index (GI) of dried rice
noodles were investigated. The levels of amylose in the mixed flours for rice noodle production (rice
flours mixed with tapioca starch) were manipulated by adding high amylose-modified starch 5, 10,
15, 20 and 25% respectively. The noodles were produced from the mixed flours. It was found that
starch digestion rate and consequently GI values of the products decreased as amylose contents
increased. The GI values reduced from 79.0 (control sample) to 73.2, 74.6, 69.6, 66.6 and 71.7
respectively. However, amylose also affected on the texture of rice noodles as it reduced the tensile
strength of the noodles. Sensory evaluation found that panelists gave the highest overall acceptance
for the sample with 15% increase of amylose.
Keywords : Amylose, Rice noodle, Starch digestion, Glycemic index
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คํานํา
โดยทัว่ ไปแล้ วข้ าวจัดเป็ นอาหารที่มีคา่ ดัชนีนํ ้าตาลหรื อค่า GI สูง มีอตั ราการย่อยสตาร์ ชเร็ ว ซึง่ ไม่เหมาะ
ต่อผู้บริ โภคบางกลุม่ โดยเฉพาะผู้ป่วยด้ วยโรคเบาหวาน (Hu et al., 2004; Jaisut et al., 2008; Jenkins et al.,
1981; Miller et al., 1992)
ปั จจัยที่ส่งผลต่ออัตราการย่อยสตาร์ ชและค่าดัชนีนํ ้าตาล มีหลากหลายปั จจัย โดยปั จจัยสําคัญที่เป็ น
ตัวกําหนดอัตราการย่อยสตาร์ ชที่ผ้ ผู ลิตอาหารสามารถใช้ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ มีอตั ราการย่อยสตาร์ ชตามที่
ต้ องการ คือปริ มาณใยอาหาร โดยเฉพาะใยอาหารในกลุ่ม resistant starch (RS) และปริ มาณแอมิโลส (Jaisut
et al., 2008; 2009; Rashmi & Urooj, 2003; Srikaeo & Sopade, 2010) ซึง่ จากผลการวิจยั ทัว่ ไป พบว่าหาก
ปริ มาณแอมิโลสสูง ข้ าวจะมีอตั ราการย่อยสตาร์ ชช้ าและมีคา่ ดัชนีนํ ้าตาลลดลง (Behall et al., 1988; 1989; Frei
et al., 2003; Hu et al., 2004) โดยทัว่ ไปข้ าวที่มีปริ มาณแอมิโลสสูงจะเหมาะสมในการนํามาผลิตเป็ นเส้ น
ก๋วยเตี๋ยว เนื่องจากจะทําให้ เนื ้อสัมผัสของเส้ นก๋วยเตี๋ยวดีกว่าข้ าวที่มีปริ มาณแอมิโลสตํ่านัน่ ก็คือมีความร่ วนและ
เหนี ยวน้ อยกว่า ดังนัน้ หากทราบผลของปริ มาณแอมิโลสต่อคุณภาพด้ านการย่อยสตาร์ ชในผลิตภัณฑ์ เส้ น
ก๋วยเตี๋ยว ก็จะทําให้ ได้ ข้อมูลที่ผ้ ูประกอบการสามารถนําไปใช้ ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยเลือกใช้ สายพันธุ์ข้าวที่
เหมาะสมที่มีปริ มาณแอมิโลสสูงพอเหมาะหรื อใช้ กระบวนการอื่นๆ ร่ วมด้ วย เช่นการเสริ มด้ วย RS (จาก
ผลการวิจยั ในปี 2554) ให้ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้ นก๋วยเตี๋ยวที่มีคา่ ดัชนีนํ ้าตาลตํ่าได้
ดังนันงานวิ
้
จยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของปริ มาณแอมิโลสต่ออัตราการย่อยสตาร์ ชและค่าดัชนี
นํ า้ ตาลในผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ส้ น ก๋ ว ยเตี๋ ย ว เพื่ อให้ ไ ด้ สูต รการผลิ ต เส้ น ก๋ วยเตี๋ ย วที่ มี อัต ราการย่ อยสตาร์ ช ลดลง
หรื อมีคา่ ดัชนีนํ ้าตาลตํ่า โดยใช้ วิธีการผันแปรปริ มาณแอมิโลสในวัตถุดิบ

อุปกรณ์ และวิธีการ
1.วัตถุดบิ และอุปกรณ์
แป้งผสมสูตรควบคุมซึ่งเป็ นแป้งผสมที่ใช้ ผลิตเส้ นก๋วยเตี๋ยวโดยทั่วไป ประกอบด้ วยแป้งข้ าวเจ้ าและ
แป้งมันสําปะหลังในสัดส่วน 70:30 โดยนํา้ หนัก (ตามสูตรมาตรฐานของโรงงาน) ได้ จากการผสมแป้งที่ มี
จําหน่ายในท้ องตลาดทัว่ ไป ส่วนแป้งดัดแปรแอมิโลสสูงได้ จาก National Starch (Thailand) Co., Ltd.
2.วิธีการ
2.1 ทดสอบหาปริ มาณแอมิโลสในตัวอย่างแป้งผสมสูตรควบคุมและแป้งดัดแปรแอมิโลสสูง โดยใช้ วิธีทําให้ เกิดสี
กับไอโอดีน (Juliano, 1971) จากนันทํ
้ าการเติมแป้งดัดแปรแอมิโลสสูงลงไปในแป้งผสมสูตรควบคุม โดยคํานวณ
ให้ มีปริ มาณแอมิโลสเพิ่มขึ ้นจากเดิมอีกร้ อยละ 5, 10, 15, 20 และ 25 ตามลําดับ
2.2 นําแป้งผสมสูตรควบคุมและสูตรที่มีการปรับปริ มาณแอมิโลสที่ระดับต่าง ๆ มาทําการผลิตเป็ นเส้ นก๋วยเตี๋ยว
ในห้ องปฏิบัติการ โดยนําแป้งมาผสมกับนํา้ กลัน่ ให้ แป้งมีความถ่วงจําเพาะ 1.50 Baume เท่ากันในทุก ๆ สูตร
แล้ วนําไปแผ่ให้ เป็ นแผ่นบาง ๆ บนถาดเคลือบเทฟล่อน จากนันนํ
้ าไปนึง่ ให้ สกุ ลอกแผ่นแล้ วทิ ้งไว้ ให้ เกิดการคืนตัว
เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง นําไปตัดเส้ นด้ วยเครื่ องตัดเส้ นแบบมือหมุน ให้ เส้ นมีความกว้ างขนาด 7 มิลลิเมตร นําเส้ นที่
ได้ ไปอบให้ แห้ งจนมี ค วามชื น้ สุ ด ท้ ายไม่ เ กิ น ร้ อยละ 13 โดยใช้ ตู้ อบลมร้ อน ใช้ อุ ณ หภู มิ ใ นการอบ
50 องศาเซลเซียส
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2.3 วิเคราะห์หาปริ มาณสตาร์ ชทังหมดในตั
้
วอย่างโดยใช้ วิธี Amyloglucosidase/α-amylase Method ตามวิธี
มาตรฐาน AOAC 996.11 (2000) โดยใช้ ชดุ ทดสอบจาก Megzyme International (Ireland)
2.4 วิเคราะห์อตั ราการย่อยสตาร์ ชและจลนพลศาสตร์ การย่อยสตาร์ ชใช้ วิธี rapid in-vitro enzymatic digestion
assay (Sopade and Gidley,2009) โดยใช้ สมการในการทํานายจลนพลศาสตร์ ดงั สมการที่ 1
(Mahasukhonthachart et al., 2010)
Dt = D0 + D∞−0 (1 − exp[Kt ])
….[1]
โดย D t คือปริ มาณสตาร์ ชที่ถูกย่อยที่เวลา t, D 0 คือปริ มาณสตาร์ ชที่ถูกย่อยที่ t = 0, D ∞ คือปริ มาณ
สตาร์ ชที่ถูกย่อยที่เวลาสุดท้ าย ( D0 + D∞−0 ) และ K เป็ นค่าคงที่ (min-1) คํานวนหาพื ้นที่ใต้ กราฟอัตราการย่อย
(AUC exp ) โดยใช้ สมการที่ 2 และค่า GI สามารถประมาณได้ จากสมการที่ 3
t

AUCexp

2
D∞−0


=  D∞t +
exp(− Kt )
K

 t1

…[2]

 ((39.21 + 0.803H 90 ) + (40.03 + 0.558HI ))
GI = 

2



…[3]

โดย HI (Hydrolysis index) คํานวณได้ จากพื ้นที่ใต้ กราฟของตัวอย่างหารด้ วยพื ้นที่ใต้ กราฟของอาหาร
อ้ างอิงซึง่ ในที่นี ้ใช้ ขนมปั งขาว, H 90 เป็ นสัดส่วนพื ้นที่ใต้ กราฟที่เวลา 90 นาที
2.5 ตรวจสอบเนื ้อสัมผัสของเส้ นก๋วยเตี๋ยวโดยหาค่าความต้ านทานต่อแรงดึง (tensile strength) โดยใช้ เครื่ อง
texture analyzer (TA-XT 2 plus, TA Instrument England) ตามวิธีของ Seib et al. (2000)
2.6 ทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยใช้ การทดสอบแบบ 9-hedonic point scaling method ซึง่ ใช้ ผ้ ทู ดสอบชิมที่ไม่
ผ่านการฝึ กฝนจํานวน 30 คน จากตัวอย่างเส้ นก๋วยเตี๋ยวที่ผ่านการคืนตัวและลวกให้ สกุ

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
1. ผลการทดสอบปริ มาณแอมิโลสในตัวอย่างแป้งผสมสูตรควบคุมมีปริ มาณแอมิโลสร้ อยละ 31.63 และ
แป้งดัดแปรแอมิโลสสูงมีปริ มาณแอมิโลสร้ อยละ 88.26
2. พารามิเตอร์ ของจลนพลศาสตร์ การย่อยและค่า GI ของเส้ นก๋วยเตี๋ยวสูตรควบคุมและสูตรที่มีการปรับเพิ่ม
ปริ มาณแอมิโลสแสดงในตารางที่ 1 จากตารางจะเห็นว่าเมื่อเพิ่มปริ มาณแป้งดัดแปรแอมิโลส ปริ มาณของสตาร์ ช
ที่ถกู ย่อย (D o ) และค่าดัชนีนํ ้าตาล (GI) มีแนวโน้ มลดลงจากแป้งผสมสูตรควบคุมแต่ไม่มีความสมํ่าเสมอมากนัก
ส่วนค่าคงที่ของการย่อย (K) ไม่มีความสมํ่าเสมอ Srikaeo et al. (2011) ได้ ศกึ ษาค่าดัชนีนํ ้าตาลของแป้งข้ าว
และสตาร์ ชด้ วยการเพิ่มปริ มาณแอมิโลสร่ วมกับ resistant starch พบว่าค่าดัชนีนํ ้าตาลมีแนวโน้ มที่ลดลงด้ วย
เช่นเดียวกัน
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Table 1 Parameter of kinetics digestion and glycemic index (GI)

a-f

Samples

DO
(g/100 g
dry starch)

-1
(min )

control

10.30±0.10a

5%

K×10-3
GI H90

GI HI

AVG,GI

4.55±0.01b

71.66±0.001b

86.39±0.004a

79.03±0.002a

8.04±0.25b

4.68±0.02b

71.05±0.20c

75.41±0.19c

73.23±0.20c

10%

5.20±0.12c

6.84±0.16a

72.90±0.10a

76.33±0.00b

74.62±0.05b

15%

5.75±0.08c

6.32±0.50a

68.07±0.34d

71.22±0.65e

69.65±0.49e

20%

7.39±0.81b

3.36±0.05c

64.52±0.22e

68.70±0.17f

66.61±0.20f

25%

9.70±0.34a

4.17±0.00b

69.60±0.01f

73.85±0.05d

71.72±0.03d

Different superscript letters within column indicate values are significant different at the level of p ≤ 0.05

3. ค่าความต้ านทานต่อแรงดึงของเส้ นก๋วยเตี๋ ยวสูตรควบคุมและสูตรที่ มีการปรั บปริ มาณแอมิโลส แสดงใน
ภาพที่ 1 ในภาพรวมเห็นได้ ว่าแนวโน้ มค่าความต้ านทานต่อแรงดึงของก๋วยเตี๋ยวจะลดลงเมื่อปริ มาณแอมิโลส
เพิ่มขึน้ แม้ ว่าผลอาจจะไม่สมํ่าเสมอนัก แต่มีบางตัวอย่างเช่น ตัวอย่างที่มีการปรับปริ มาณแอมิโลสให้ เพิ่มขึน้
ร้ อยละ 10 มีค่าความต้ านทานต่อแรงดึงเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ซึง่ ในงานวิจยั ของ Lu et al. (2011; 2009) ได้ ทําการ
เพิ่มปริ มาณแอมิโลสลงไปในตัวอย่างเส้ นก๋วยเตี๋ยวทํ าให้ ตวั อย่างนัน้ มีค่า hardness สูงขึน้ และค่าที่ ได้ จาก
ตัวอย่างนันแปรผกผั
้
นกับค่า adhesiveness ซึง่ มีคา่ ที่ลดลง
25.00

Tensile strength (g)

20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

Control

5%

10%

15%

20%
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Figure 1 Tensile strength of control noodle and amylose contents as various level

448

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

4. ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผู้บริ โภคต่อผลิตภัณฑ์เส้ นก๋วยเตี๋ยวแสดงในตารางที่ 2 จากตารางแสดง
ให้ เห็นว่าผลของลักษณะปรากฏมีความแตกต่างกันแค่บางสูตร กลิ่นรส และความเหนียวไม่มีความแตกต่างกัน
ส่วนค่าสีของสูต รที่ มีก ารเติมปริ มาณแอมิโลสสูงมีความแตกต่างจากสูตรควบคุมอย่ างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ
(p>0.05) และผู้บริ โภคให้ ความชอบโดยรวมไปที่ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มปริ มาณแอมิโลส 15% มากที่สดุ ในรายงานของ
Srikaeo et al. (2011) เกี่ยวกับการทําเส้ นก๋วยเตี๋ยวที่มีการเพิ่มปริ มาณแป้งดัดแปรแอมิโลสสูง ผู้บริ โภคมี
ความชอบรวมของตัวอย่างเส้ นก๋วยเตี๋ยวลดลงจากสูตรควบคุมเล็กน้ อย
Table 2 Sensory of control noodle and amylose contents as various levels
Treatment

Apparent

Odor ns

Color

Viscosity ns

Overall

ct
5%

a

6.97±1.10
6.20±1.49ab

a

7.30±0.95
6.63±1.10b

6.77±1.10
6.33±1.21

6.33±1.35
6.03±1.52

7.03±1.25ab
6.47±1.33ab

10%

6.10±1.65ab

6.23±1.41b

6.33±1.27

5.60±1.85

6.37±1.22b

15%

6.30±1.34ab

6.47±1.10b

6.73±0.94

6.47±1.28

7.10±0.76a

20%
25%

6.00±1.55b
5.93±1.41b

6.57±1.35b
6.30±1.33b

6.87±1.01
6.37±1.27

6.30±1.51
6.27±1.53

6.70±1.14ab
6.50±1.25ab

Data are mean ± sd of 30 replication from panelist
a,b,c

Different superscript letters within column indicate values are significant different at the level of p ≤ 0.05

ns

Different superscript letters within column indicate values are non significant different at the level of p ≥ 0.05
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