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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนจากข้าว กข 43 และ ศึกษาคุณสมบัติ
ความสามารถในการอุ้มน้ า ความสามารถในการละลายน้ า ก าลังการพองตัว ก าลังการละลายและปริมาณน้ าตาล
รีดิวซ์ของผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวน ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอุ้มน้ าได้ของใบเมี่ยงญวณสูตรข้าว กข.43 
สูงกว่าใบเมี่ยงญวนสูตรดั้งเดิม (8.6+0.06 และ 9.42 +0.2 กรัม/กรัม) แต่มีความสามารถในการละลายน้ าได้ต่ ากว่า
ใบเมี่ยงญวนสูตรดั้งเดิม (9.09+0.41 และ 9.67 +0.58 %) และใบเมี่ยงญวนสูตรข้าว กข 43 มีก าลังการพองตัวและ
ก าลังการละลายต่ ากว่าใบเมี่ยงญวนสูตรดั้งเดิม ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ของใบเมี่ยงญวนสูตรข้าว กข 43 มีปริมาณต่ า
กว่าใบเมี่ยงญวนสูตรดั้งเดิม (4.3+0.001 และ 5.4+0.003 มิลลิกรัม/ กรัม) สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดเป็น
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้ 
ค าส าคัญ: การพัฒนาผลติภณัฑ์ / ใบเมี่ยงญวนจากแป้งข้าว กข 43 
 

Abstract 
These research aims to develop the Vietnamese spring roll (RD 43) and study the water 

holding capacity, the water solubility, the swelling properties, the melting capacity and the reducing 
sugar content of Vietnamese spring roll (RD 43) and traditional Vietnamese spring roll. The result 
found that the water holding capacity of Vietnamese spring roll (RD 43) higher than traditional 
Vietnamese spring roll (8.6+0.06 and 9.42 +0.2 g/ g). The water solubility of Vietnamese spring roll 
(RD 43) higher than traditional Vietnamese spring roll (9.09+0.41 and 9.67 +0.58 %). The swelling 
properties and the melting capacity of Vietnamese spring roll (RD 43) less than traditional 
Vietnamese spring roll. Furthermore, the reducing sugar content of Vietnamese spring roll (RD 43) 
less than traditional Vietnamese spring roll (4.3+0.001 and 5.4+0.003 mg/ g) . It can be used to 
make the healthy product. 
Keywords: Product development / the Vietnamese spring roll (RD 43) 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ใบเมี่ยงญวน เป็นอาหารประจ าชาติชนิดหนึ่งของเวียดนาม ท าจากข้าวเจ้า มีลักษณะคล้ายแผ่นปอเปี๊ยะ 
ขั้นตอนการผลิตคล้ายกับก๋วยเตี๋ยว แหล่งผลิตใบเมี่ยงในเมืองไทยอยู่ที่อ าเภอ ศรีเชียงใหม่และอ าเภอท่าบ่อ                  
จังหวัดหนองคาย ส่งไปขายยังสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส เนื่องจากมีชาวเวียดนามอพยพไปอยู่ที่สองประเทศนั้น
มากกว่าเพื่อน ซึ่งคล้ายกับอาหารของอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ น าเอาแผ่นแป้งคล้ายใบเมี่ยงมาห่อไส้หมี่ผัด 
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ขายเป็นท่อน ๆ เหมือนโรตีสายไหม แผ่นแป้งที่ใช้นั้นเรียกว่า ข้าวแคบ คนลับแลออกเสียงสั้นเป็นข้าวแคบ ข้าวแคบ
แบบดั้งเดิมเป็นแผ่นแป้งธรรมดา ปัจจุบันมีแบบท่ีใส่พริกแห้งและงาด าด้วย อาจปิ้งกินแบบข้าวเกรียบ หรือใช้ห่อหมี่
ผัด ซึ่งเรียกว่า หมี่พัน เนื่องจากใบเมี่ยงญวนสูตรดั้งเดิมที่ใช้ส าหรับท าสลัดโรล แผ่นใบเมี่ยงขาดและแตกขาดง่าย อีก
ทั้งการใช้แป้งจากข้าว กข 43 มีแป้งข้าวสารที่มีโมเลกุลมีขนาดใหญ่กว่าข้าวพันธุ์อื่นๆ เมื่อรับประทานเข้าไปแล้ว 
การย่อยแป้งให้เป็นน้ าตาลก็จะช้ากว่าข้าวพันธุ์อื่นๆ ดังนั้น ข้าวพันธุ์ กข 43 จึงเหมาะส าหรับผู้บริโภคที่เป็น
โรคเบาหวาน นอกจากน้ีการที่เป็นข้าวที่ใช้เวลาย่อยแป้งเป็นน้ าตาลได้ช้า จึงท าให้อยู่ท้องได้นานขึ้น จึงเหมาะกับคน
ที่อยู่ในระหว่างควบคุมน้ าหนักอีกด้วย (จุไรลักษณ์, 2560)   

ดังนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนจากข้าว กข 43 โดยน าข้าว กข 43 มาท าแป้งใส่แทนแป้งข้าวเจ้า
ผสมกับแป้งท้าวยายม่อม เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวน เพื่อลดปริมาณน้ าตาล ซึ่งข้าว กข 43 เป็นข้าวที่มี
ปริมาณน้ าตาลต่ ากว่าข้าวพันธุ์อื่นเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ าตาลหรือผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน โดยท าการ
ตรวจสอบคุณภาพของใบเมี่ยงญวน ได้แก่  ปริมาณน้ าตาล ความสามารถในการอุ้มน้ า การละลายน้ า ก าลังการพอง
ตัว และการละลาย จึงท าใบเมี่ยงญวนจากข้าว กข 43 มีปริมาณน้ าตาลลดลงและมีความเหนียวมากขึ้น   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนจากข้าว กข 43   
 2. เพื่อตรวจหา คุณสมบัติความสามารถในการอุ้มน้ า การละลายน้ า ก าลังการพองตัว  การละลาย และ
ปริมาณน้ าตาลของผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนจากข้าว กข 43 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้ได้พัฒนาสูตรใบเมี่ยงญวนจากข้าว กข 43 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกระบวนการผลิตใบเมี่ยงญวนโดยใช้
แป้งท้าวทดแทน และพันธุ์ข้าวที่มีปริมาณอะไมโลสและปริมาณน้ าตาลต่ า เพื่อศึกษาปริมาณน้ าตาลที่มีในใบเมี่ยง
ญวน โดยตรวจสอบสมบัติสามารถในการอุ้มน้ า ละลายน้ า ก าลังการพองตัว การละลาย และปริมาณน้ าตาล เพื่อ
พัฒนาใบเมี่ยงญวนท่ีมีคุณภาพ  

1. การผลิตใบเมี่ยงญวน 
 ศึกษาขั้นตอนกระบวนการในการท าใบเมี่ยงญวนจากผู้เช่ียวชาญการท าใบเมี่ยงญวนกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ซึ่งเป็นท่ีผลิตใบเมี่ยงญวนสร้างอาชีพ มีวิธีการดังนี้ 
ตารางที่ 1 การผลิตใบเมี่ยงญวนสูตรดั้งเดิม และสูตรข้าว กข 43 (ดัดแปลงจากวิธีของอริยาภรณ์ และคณะ, 2546) 
 

ใบเมี่ยงญวนสูตรด้ังเดิม 
(ไพบูลย์ ธรรมรัตน์ และคณะ, 2537) 

ใบเมี่ยงญวนสูตรข้าว กข 43 

ส่วนผสม ปริมาณ (500g) ส่วนผสม ปริมาณ (500g) 
แป้งข้าวจ้าว 55 ข้าว กข 43 72.5 

แป้งมันส าปะหลัง 392.5 แป้งท้าวยายม่อม 175 
เกลือ 2.5 เกลือ 2.5 
น้ า 50 น้ า 250 
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การเตรียมแป้งสูตรด้ังเดิม (ไพบูลย์  ธรรมรัตน์ และคณะ, 2537)  
 1. น าแป้งข้าวจ้าวแช่น้ า 1 คืน แล้วล้างออกให้สะอาด น าไปบด จะได้น้ าแป้งข้น 
 2. น าน้ าผสมเกลือในอัตราส่วน 50: 2.5 ผสมกับน้ าแป้งที่เตรียมไว้   

 3. กรองน้ าแป้งด้วยผ้าขาวบาง น าไปพักไว้ในภาชนะที่เตรียมไว้เป็นเวลา 2 คืน น าไปผสมกับแป้งมัน
ส าปะหลังให้เป็นเนื้อเดียวกันในอัตราส่วน แป้งที่เตรียม: แป้งมันส าปะหลังเท่ากับ 107.5: 392.5 น าไปท าใบเมี่ยง
ญวนในข้ันตอนต่อไป    

การเตรียมแป้งสูตรข้าว กข 43       
  1. น าข้าว กข. 43 ไปแช่น้ าไว้ 1 คืน แล้วล้างออกให้สะอาดก่อนน าไปบด จนได้เป็นน้ าแป้งข้นๆ
  2. น าน้ าผสมเกลือในอัตราส่วน 250 : 2.5 ผสมกับน้ าแป้งจากข้าว กข.43 ปริมาณ 72.5 กรัม 
  3. กรองน้ าแป้งด้วยผ้าขาวบาง แล้วน าไปพักไว้ในภาชนะที่เตรียมไว้ 2 คืน  
  4. จะได้แป้งที่ตกตะกอน ผสมกับแป้งท้าวยายม่อม อัตราส่วนตามตาราง 1 และสามารถน าไป
ท าใบเมี่ยงญวนในข้ันตอนต่อไป     

การท าใบเมี่ยงญวน        
 1. น าหม้อนึ่งข้าวเหนียวใส่น้ า แล้วน าผ้าเทโรมาปิดที่ปากหม้อให้ตึง ต้มจนน้ าเดือด  
 2. น าน้ าแป้งที่เตรียมไว้เทลงบนผ้าเทโร แล้วไล้ให้เป็นแผ่นบางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 
เซนติเมตร ปิดด้วยฝาหม้อ เป็นเวลา 30-40 วินาที    

 3. ใช้ไม้พายน าใบเมี่ยงญวนออกจากผ้าเทโร น าใบเมี่ยงญวณวางบนตาข่ายไม้ไผ่ ตากแดดเป็นเวลา 
30 นาที แล้วตากพัดลมเป็นเวลา 2 ช่ัวโมง น าแผ่นแป้งใบเมี่ยงญวนท่ีแห้งเก็บไว้ในถุงปิดสนิท 

2. การตรวจสอบสมบัติสามารถในการอุ้มน้ า ละลายน้ าในใบเมี่ยงญวน (ดัดแปลงจากวิธีของ กมลวรรณ 
สุขสวัสดิ์ และคณะ, 2560)  

1. ช่ังตัวอย่างแป้ง 0.5 กรัม (น้ าหนักแห้ง) ลงในหลอดพลาสติกส าหรับปั่นเหวี่ยง เติมน้ ากลั่น 6 
มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน 

2. น าตัวอย่างแช่ในอ่างน้ าที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที และน าไปปั่นเหวี่ยงที่
ความเร็วรอบ 174 รอบต่อนาที เป็นเวลา 30 นาที และปั่นท่ีความเร็วรอบ 2500 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที  

3. ปิเปตส่วนใส (supernatant) ลงในจานระเหยที่ทราบน้ าหนักที่แน่นอน ช่ังน้ าหนักจานระเหยและ
ส่วนใส ระเหยส่วนใสบนอ่างน้ าเดือดจนแห้งและจึงน าไปอบในตู้ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ช่ัวโมง 
แล้วจึงน าจานระเหยเก็บไว้ในเดสิเคเตอร์ ประมาณ 1-2 ช่ัวโมง  

4. น าตะกอนแป้งช่ังน้ าหนักที่แน่นอน ค านวณหา 
5. ค านวณหาความสามารถในการดูดซับน้ าของแป้งและหาส่วนท่ีสามารถละลายได้ ดังสูตรต่อไปนี้  

 Water solubility index (WSI, %)         =   
น้ าหนักส่วนใสหลังอบแห้ง 𝑥 100 (%) 

น้ าหนักตัวอย่างแป้งแห้งเริ่มต้น
 

  Water absorption index (WAI, กรัม/กรัม)        =     
น้ าหนักตะกอนแป้งหลังการปั่นเหวี่ยง

น้ าหนักตัวอย่างแป้งแห้งเริ่มต้น
 

3. การหาก าลังการพองตัวและการละลายในใบเมี่ยงญวน (ดัดแปลงมาจากวิธีของ กมลวรรณ สุขสวัสดิ์ 
และคณะ, 2560)  

1. ช่ังตัวอย่างแป้ง 0.500 กรัมใส่หลอดเหวี่ยงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร เติมน้ ากลั่น
ปริมาตร 15 มิลลิเมตร 

2. แช่ในอ่างน้ าร้อนท่ีควบคุมอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส กวนตลอดเป็นเวลา 30 นาที 
3. น าไปเหวี่ยงในเครื่องเหวี่ยงท่ีความเร็ว 2,200 รอบ/นาที เป็นเวลา 15 นาที 
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4. ดูดน้ าส่วนบนใส่ภาชนะท่ีราบให้มากท่ีสุดที่จะมากได้ และน าไปอบให้แห้งในตู้อบลมร้อนท่ีอณุหภมูิ 
100 องศาเซลเซียส 

5. ช่ังน้ าหนักส่วนของแป้งในหลอดซึ่งเป็นน้ าหนักของแป้งที่พองตัว น ามาค านวณก าลังการพองตัว 
วิธีค านวณ 

  ร้อยละของการละลาย   =     
น้ าหนักส่วนที่ละลายน้ า  𝑥  100

น้ าหนักตัวอย่างแห้ง
      

  ก าลังการพองตัว         =    
น้ าหนักแป้งที่พองตัวแล้ว  𝑥  100

น้ าหนักตัวอย่างแห้ง  𝑥 (100−ร้อยละการละลาย)
 

4. การวัดปริมาณน้ าตาลในใบเมี่ยงญวน (ดัดแปลงมาจากวิธีของ Lane and Eynon ; AOAC, 2000) 
 ช่ังตัวอย่างใบเมี่ยงญวน 5 กรัม ต่อน้ ากลั่น 200 มิลลิลิตร น าไปต้มที่อุณหภูมิ 70 เป็นเวลา 15 นาที น าไป
กรองโดยใช้ส่วนใสหาปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์  

การวิเคราะห์ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ (Standard glucose solution) 
1. ปิเปต Fehling’s stock solution A และ B อย่างละ 10 มิลลิลิตร และเติมน้ ากลั่น 30 มิลลิลิตร 

ใน ขวดรูปชมพู่ ขนาด 250 ml  
2. น าไปต้มให้เดือดที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส (ต่ ากว่าจุดเดือด) หยด methylene blue 1-2 หยด 
3. เติมสาร D-glucose ลงในบิวเรต 
4. น าไปไทเทรต จนเปลี่ยนเป็นสีเทาอมฟ้า (อุณหภูมิต้องไม่ต่ ากว่า 70 องศาเซลเซียส) 
5. บันทึกจ านวนมิลลิลิตรของ สารละลายมาตรฐานท่ีใช้ในการไตเตรทตั้งแต่ตน้จนถึงจุดยุต ิและน าไป

ค านวณหาปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ 
F =  ปริมาณ Standard glucose solution ที่ไตเตรท (ml) x น้ าหนัก glucose (g)  
     100 
% Reducing sugar     =                                F x 100 x 250                         z 
   G of sample x ปริมาตรของสารละลายตัวอย่างท่ีใช้ไตเตรท 

 
สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนจากข้าว กข 43: วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กล้วยไข่ อ าเภอคลองขลุง 
จังหวัดก าแพงเพชร เป็นการศึกษาและพัฒนาใบเมี่ยงญวนจากสูตรดั้งเดิมที่ใช้แป้งที่ท ามาจากข้าว กข 43 ที่มีดัชนี
น้ าตาลค่อนข้างต่ าแทนการใช้แป้งข้าวจ้าวจากสูตรดั้งเดิม และใช้แป้งท้าวแทนแป้งมันส าปะหลังจากสูตรดั้งเดิม โดย
เปรียบเทียบความสามารถในการอุ้มน้ า ละลายน้ า ก าลังการพองตัวและการละลายของผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนสูตร
ดั้งเดิมและสูตรข้าว กข 43  
ตารางที่ 2 ความสามารถในการอุม้น้ าและละลายน้ าของใบเมี่ยงญวน 
 

จ านวนคร้ัง ความสามารถในการอุ้มน้ า (กรัม/
กรัม) 

ความสามารถในการละลายน้ า (%) 

ใบเมี่ยงญวน
สูตรดั้งเดิม 

ใบเมี่ยงญวนสตูรข้าว 
กข 43 

ใบเมี่ยงญวนสตูร
ดั้งเดิม 

ใบเมี่ยงญวนสตูรข้าว กข 
43 

1 8.26  9.16  12  10  
2 9.06  9.46  12  9  



 
862 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร คร้ังที่ 1 
22 กุมภาพันธ์ 2564 

ตารางที่ 2 ความสามารถในการอุม้น้ าและละลายน้ าของใบเมี่ยงญวน (ต่อ) 
 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ความสามารถในการอุ้มน้ าของใบเมี่ยงญวนสูตรดั้งเดิมและใบเมี่ยงญวนสูตรข้าว กข 

43 เท่ากับ 8.6+0.06 และ 9.42 +0.2 กรัม/กรัม ความสามารถในการละลายน้ าของใบเมี่ยงญวนสูตรดั้งเดิมและใบ
เมี่ยงญวนสูตรข้าว กข 43 เท่ากับ 9.09+0.41 และ 9.67 +0.58 % โดยความสามารถในการอุ้มน้ าได้สูงกว่าใบเมี่ยง
ญวนสูตรดั้งเดิมแต่มีความสามารถในการละลายน้ าได้ต่ ากว่าใบเมี่ยงญวนสูตรดั้งเดิม   
ตารางที่ 3 คุณสมบัติก าลังการพองตัวและการละลายของใบเมี่ยงญวน 
 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า คุณสมบัติก าลังการพองตัวของใบเมี่ยงญวนสูตรดั้งเดิมและใบเมี่ยงญวนสูตรข้าว กข 

43 เท่ากับ 15.86 +0.69 และ 11.68 +0.05 กรัม/ กรัม และก าลังการละลาย ของใบเมี่ยงญวนสูตรดั้งเดิมและใบ
เมี่ยงญวนสูตรข้าว กข 43 เท่ากับ 31.00+1.00 และ 21.00+1.00 ตามล าดับ ซึ่งใบเมี่ยงญวนสูตรข้าว กข 43 มี
ก าลังการพองตัวและก าลังการละลายต่ ากว่าใบเมี่ยงญวนสูตรดั้งเดิม       
ตารางที่ 4 ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ของใบเมี่ยงญวน 
 

 

จ านวนคร้ัง ความสามารถในการอุ้มน้ า (กรัม/
กรัม) 

ความสามารถในการละลายน้ า (%) 

ใบเมี่ยงญวน
สูตรดั้งเดิม 

ใบเมี่ยงญวนสตูรข้าว 
กข 43 

ใบเมี่ยงญวนสตูร
ดั้งเดิม 

ใบเมี่ยงญวนสตูรข้าว กข 
43 

3 8.48  8.64  11  10  
ค่าเฉลี่ย + SD 8.6+0.06 9.42 +0.2 9.09+0.41 9.67 +0.58 

จ านวนคร้ัง คุณสมบัติก าลังการพองตัว (g/g) คุณสมบัติก าลังการละลาย (%) 
ใบเมี่ยงญวน
สูตรดั้งเดิม 

ใบเมี่ยงญวนสตูรข้าว 
กข 43 

ใบเมี่ยงญวน
สูตรดั้งเดิม 

ใบเมี่ยงญวนสตูรข้าว 
กข 43 

1 15.07  11.56  31  22  
2 16.32  11.36  32  21  
3 16.20 12.13  30  20  

ค่าเฉลี่ย + SD 15.86 +0.69 11.68 +0.05 31.00+1.00 21.00 +1.00 

สูตร ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ (mg/g) 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ค่าเฉลี่ย + SD 

ใบเมี่ยงญวนดั้งเดิม 5.37  5.39  5.40 5.4 +0.0003 
ใบเมี่ยงญวนจากข้าว กข 
43 

4.26  4.26  4.25  4.3 +0.0010 
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จากตารางที่ 4 พบว่า ปริมาณปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ของใบเมี่ยงญวนสูตรดั้งเดิมและใบเมี่ยงญวนสูตรข้าว 
กข 43 เท่ากับ เท่ากับ 5.4+0.003 และ 4.3+0.001 มิลลิกรัม/ กรัม โดยปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ของใบเมี่ยงญวนสูตร
ข้าว กข 43 มีปริมาณต่ ากว่าใบเมี่ยงญวนสูตรดั้งเดิม  

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การพัฒนาใบเมี่ยงญวนจากสูตรดั้งเดิมที่ใช้แป้งที่ท ามาจากข้าว กข 43 ที่มีดัชนีน้ าตาลค่อนข้างต่ าแทนการ
ใช้แป้งข้าวจ้าวจากสูตรดั้งเดิม และใช้แป้งท้าวแทนแป้งมันส าปะหลังจากสูตรดั้งเดิม พบว่าการท าใบเมี่ยงญวนสูตร
ข้าว กข 43 มีความใส เหนียวนุ่ม และขาดยากกว่าสูตรดั้งเดิม เนื่องจากข้าว กข 43 มีความเหนียวนุ่ม และแป้งท้าว
ช่วยท าให้ใบเมี่ยงญวนมีความใส และขาดยาก เพราะแป้งท้าวเมื่อสุกจะคืนตัวได้ยากกว่าแป้งมันส าปะหลัง  

คุณสมบัติความสามารถในการอุ้มน้ าและการละลายน้ าของใบเมี่ยงญวนสูตรดั้งเดิมและใบเมี่ยงญวนสูตร
ข้าว กข 43 พบว่า ใบเมี่ยงญวนสูตรข้าว กข 43 มีความสามารถในการอุ้มน้ าได้สูงกว่าแต่มีความสามารถในการ
ละลายน้ าได้ต่ ากว่าใบเมี่ยงญวนสูตรดั้งเดิม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของกล้าณรงค์ ศรีรอต, เกื้อกูล ปิยะจอม
ขวัญ. (2546) อธิบายว่า แป้งสามารถรวมกับน้ าเกิดเป็นเจล (Gel) ซึ่งเป็นโครงสร้างตาข่ายจับกับน้ าได้ดี มีลักษณะ
ยึดหยุ่น และถ้าแป้งดิบโดยทั่วไปจะไม่สามารถละลายในน้ าเย็นแต่ถ้าให้ความร้อนหรืออุณหภูมิที่สูงจะท าให้แป้งดิบ
ละลายน้ าออกมาเป็นจ านวนมาก  

คุณสมบัติก าลังการพองตัวและการละลายของใบเมี่ยงญวนสูตรดั้งเดิมและใบเมี่ยงญวนสูตรข้าว กข 43 
พบว่า ใบเมี่ยงญวนสูตรข้าว กข 43 มีก าลังการพองตัวและการละลายต่ ากว่าใบเมี่ยงญวนสูตรดั้งเดิม เนื่องจากมี
ปริมาณอะไมโลสสูง ซึ่งอะไมโลสจะท าให้มีโครงสร้างร่างแหในเม็ดแป้งแข็งแรงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
กล้าณรงค์ ศรีรอต, เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ (2546) ที่ได้ท าวิจัย พบว่า แป้งไม่ละลายในน้ าเย็นแต่จะดูดซึมน้ าไว้ได้
ประมาณ 25-30% และพองตัวน้อยมากจน ไม่สังเกตเห็นได้ ทั้งนี้เนื่องจากการจัดเรียงตัวกันระหว่างโมเลกุลของอะ
ไมโลสและอะไมโลเพคติน (Intermixed) ภายในเม็ดแป้ง ในส่วน crystallite โมเลกุลอยู่กันอย่างหนาแน่นและเป็น
ระเบียบ ช่วยป้องกันการกระจายตัวและท าให้ไม่ละลายในน้ าเย็น ส่วนของ amorphous ซึ่งเป็นส่วนท่ีเกาะเกี่ยวกัน
อย่างหลวมๆ ไม่เป็นระเบียบและมีหมู่ไฮดรอกซิลอิสระมาก สามารถเกิดปฏิกิริยาการรับน้ า (hydration) ได้ในน้ า
เย็น เมื่อให้ความร้อนกับน้ าแป้งจนมีอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 60 องศาเซลเซียสขึ้นไป ส่วน amorphous จับกับน้ า
ได้มากข้ึนและการจับกันของโมเลกุลในส่วน crystallite เริ่มคลายความหนาแน่นลง โมเลกุลส่วนท่ีเริ่มคลายตัวออก
จากกันจับกับน้ าท าให้เม็ดแป้งพองตัวเพิ่มขึ้น โมเลกุลในส่วน crystallite ที่เหลืออยู่เกิดสภาพคล้ายร่างแหเรียกว่า 
micelle network ซึ่งยึดเหนี่ยวกันไว้ท าให้เม็ดแป้งยังคงสภาพอยู่ได้ แต่อาจมีโมเลกุลของอะไมโลส และอะไมโล      
เพคตินซึ่งมีขนาดเล็กและอิสระกระจายตัวออกจากเม็ดแป้ง เมื่อท าให้อุณหภูมิน้ าแป้งสูงขึ้นไปอีก ส่วน crystallite 
ที่เหลืออยู่นี้จะคลายตัวออกท าให้เม็ดแป้งพองมากขึ้นและโมเลกุลแป้งอยู่ในสภาพสารละลายมากข้ึน 
 ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ของใบเมี่ยงญวนสูตรดั้งเดิมและใบเมี่ยงญวนสูตรข้าว กข 43 พบว่า ปริมาณน้ าตาล
ริดิวซ์ของใบเมี่ยงญวนสูตรข้าว กข 43 น้อยกว่าใบเมี่ยงญวนสูตรดั้งเดิม ซึ่งข้าว กข 43 เป็นพันธุ์ข้าวที่มีค่าดัชนี
น้ าตาลอยู่ในระดับปานกลางถึงต่ า โดยน าไปวิเคราะห์หาปริมาณน้ าตาลกลูโคสที่แตกตัวเร็ว ที่ห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานกลางของประเทศออสเตรเลีย  ซึ่งจะมีผลต่อปริมาณน้ าตาลในเลือด ข้าว กข 43 มีค่าปริมาณน้ าตาล
กลูโคสที่แตกตัวเร็วอยู่ที่ 21.8 กรัมต่อ 100 กรัม ข้าว กข 43 มีค่าปริมาณดัชนีน้ าตาลในข้าวขาว 57.5 จากผล
การศึกษาแสดงให้เห็น ว่าข้าวพันธุ์ กข.43 แม้จะเป็นข้าวที่มีอมิโลสต่ า แต่กลับมีค่าดัชนีน้ าตาลในระดับปาน กลาง
ค่อนไปทางดัชนีน้ าตาลต่ า เหมาะกับผู้บริโภคที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน หรือเป็นทางเลือกให้ส าหรับผู้ที่ต้องการลด
ปริมาณน้ าตาลในข้าวในการรับประทานให้น้อยลง (กรมการข้าว, 2560) 
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ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ควรมีการพัฒนาสูตรการผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนสูตรข้าว กข 43 โดยใช้แป้งที่หลากหลายมาผสมกับข้าว 

กข 43 เพื่อเพ่ิมทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้บรโิภคและควรมีการศึกษาอายุในการเก็บรักษาผลติภัณฑ์ใบเมีย่งญวน 
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