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บทนํา 
ปจจุบันผูบริโภคใหความสนใจดาน

สุขภาพมากขึ้น  อาหารมีสวนประกอบที่ เปน
ประโยชนตอรางกาย ชวยใหมนุษยมีสุขภาพดี 
ดังนั้นการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารนอกจากจะให
ความสําคัญในดานความปลอดภัย ความสะดวก  
และความอรอยแลว ผูบริโภคยังพิจารณาถึงคุณคา
ทางโภชนาการทําใหประเภทอาหารเพื่อสุขภาพ 
(functional food) ไดรับความนิยมสูงมากใน
ปจจุบัน  

แปง (starch) นอกจากเปนอาหารหลัก
และแหลงของพลังงานที่สําคัญของมนุษยแลวยัง
เปนอาหารเพื่อสุขภาพประเภทหนึ่ง ปจจุบัน
พบวาในอุตสาหกรรมอาหารมีการนําแปงมาผลิต
เปนสารที่ใชทดแทน เชนในการผลิต มอลโท-
เด็กทริน (maltodextrin) ใชเปนสารทดแทนไขมัน  
และการผลิตแปงที่ไมถูกยอยดวยเอนไซมใน
ลําไสเล็กของมนุษย (แปงที่ทนตอการยอยสลาย
ดวยเอนไซม)  ที่มีสมบัติคลายเสนใยอาหาร
(dietary fiber)นอกจากจะใชประโยชนในการเปน
สวนผสมผลิตภัณฑอาหาร เพื่ อช วยในการ
ปรับปรุงคุณภาพดานเนื้อสัมผัส และกลิ่นรสของ

อาหารแลวแป งที่ทนตอการยอยสลายดวย
เอนไซมมีประโยชนตอรางกายในการปองกันการ
เกิดโรค  เชน  โรคหัวใจ  โรคมะเร็ง   และลด
ปริมาณน้ํ าตาลในเลือดสําหรับผูปวยที่ เปน
โรคเบาหวาน เปนตน ปจจุบันพบวา แปงที่ทนตอ
การยอยสลายดวยเอนไซมไดรับความนิยมสูงใน
การนํามาใชเปนสวนผสมของอาหารเพื่อสุขภาพ
และเพิ่มมูลคาในผลิตภัณฑอาหาร (Mitra   et al.,  
2007; Vatanasuchart et al., 2009)   
 

อาหารเพื่อสุขภาพ (functional  food)   
        กระทรวงสวัสดิการและสุขภาพ (Japan 
Ministry of  Health and Welfare,  MHW) ไดให
คําจํากัดความ “อาหารเพื่อสุขภาพ” คือ ผลิตภัณฑ 
อาหารที่มีสวนประกอบของสารอาหารหรือสาร 
ประกอบจากธรรมชาติที่ชวยสงเสริมใหรางกาย
สามารถทํางานไดดีขึ้น และใหสารอาหารเพิ่มขึ้น 
รวมทั้งชวยเพิ่มการทํางานของกลไกของระบบ
ตางๆ ในรางกาย และชวยปองกันโรค เชน  ความ
ดันโลหิตสูง  เบาหวาน  ความผิดปกติที่เปนมาแต
กําเนิดของระบบเมแทบอลิซึม และชวยชะลอ
ความแก  (มลศิริ วีโรทัย, 2545) 
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องคประกอบของแปง 
แปงเปนคารโบไฮเดรตที่สะสมอยูในพืช

เกิดจากเม็ดคลอโรพลาสในใบสีเขียวของพืช และ
แอไมโลพลาสตในเมล็ดและพืชหัว (Sajilata et 
al., 2006)  คําวา “แปง”  ในดานการผลิต หมายถึง 
คารโบไฮเดรตที่มีองคประกอบของคารบอน  
ไฮโดรเจน และออกซิเจนเปนสวนใหญ  โดยมี
โปรตีน ไขมัน และเกลือแรปริมาณนอย แปง  
ประกอบดวยพอลิเมอร (polymer) พื้นฐานที่
สําคัญ  2 ชนิด คือ 

  1) แอไมโลส (amylase) เปนพอลิเมอร
เชิงเสนที่ประกอบดวยกลูโคสไม เกิน  6,000 
หนวย เชื่อมตอกันดวยพันธะอัลฟา-1,4ไกลโคซิ-

ดิก (α-1,4 glucosidic bond)  
  2) แอไมโลเพกติน (amylopectin) เปน
พอลิเมอรเชิงกิ่งที่ประกอบดวยพอลิเมอรเชิงเสน
ของกลูโคสเชื่อมตอกันดวยพันธะอัลฟา-1,4ไกล-
โคซิดิก  และพอลิ เมอร เชิงเสนของกลูโคสที่

เชื่อมตอกันดวยพันธะอัลฟา-1,6 ไกลโคซิดิก (α-
1,6 glucosidic bond) (กลาณรงค ศรีรอต และ
เกื้อกูล ปยะจอมขวัญ,  2546) 
 

แปงที่ทนตอการยอยดวยเอนไซม (resistant 
starch)  
  แปงที่ทนตอการยอยสลายดวยเอนไซม  
ตามคํานิยามของ European FLAIR-Concerted 

Action on Resistant Starch หมายถึง แปงและ
ผลิตภัณฑของแปงที่ไมถูกยอยดวยเอนไซมใน
ลําไสเล็ก ไมสามารถดูดซึมภายในลําไสเล็กของ

มนุษยได (กลาณรงค ศรีรอต และ เกื้อกูล ปยะ
จอมขวัญ, 2546) แตถูกหมักโดยจุลินทรียที่อยูใน
ลําไสใหญ  ปริมาณแปงที่ทนตอการยอยดวย
เอนไซมสามารถวิเคราะหไดดังนี้ 
 

 RS  =   TS – (RDS + SDS) 
 

 โดยที่ RS คือ แปงที่ทนตอการยอยดวย
เอนไซมในลําไสเล็ก (resistant starch) 
           TS คือ ปริมาณแปงทั้งหมด (total 
starch) 
               RDS คือ แปงที่สามารถถูกยอย
ไปเปนน้ําตาลกลูโคสโดยเอนไซมในรางกายได
อยางรวดเร็ว (rapidly digested  starch)  
            SDS คือแปงที่สามารถถูกยอยโดย
เอนไซมในรางกายไดอยางชาๆ (slowly digested 
starch) และสามารถถูกยอยไปเปนน้ําตาลกลูโคส
ไดอยางสมบูรณ 
 

ประเภทของแปงที่ทนตอการยอยสลายดวย
เอนไซม  
 แปงที่ทนตอการยอยสลายดวยเอนไซม 
(RS) แบงได 4 ประเภท ไดแก 
 1. ชนิดท่ี 1 (RS1) คือ แปงที่มีลักษณะ
ทางกายภาพขัดขวางการทํางานของเอนไซม 
(physically inaccessible) พบในเมล็ดธัญพืชที่
ผ า นก า รบด เพี ย งบ า งส วน  พื ชตระกู ล ถ่ั ว 
(legumes) และผัก เปนตน แปงชนิดนี้ทนตอความ
รอน และใชในสวนผสมของอาหาร มีลักษณะ
โครงสรางดังภาพที่ 1   
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ภาพที่ 1 โครงสรางของแปงที่ทนตอการยอย   
   ดวยเอนไซมชนิดที่ 1 (RS1) 

    ที่มา (Sajilata et al., 2006) 
 

   2. ชนิดท่ี 2 (RS2) คือ เม็ดแปงดิบที่ทนตอ
การทํางานของเอนไซม (raw or ungelatinized 
starches) พบในแปงที่ยังไมผานกระบวนการทํา
ใหแปงสุก เชน เม็ดแปงกลวยดิบ  เม็ดแปงมันฝร่ัง
ดิบ และแปงแอไมโลสสูง มีลักษณะโครงสรางดัง
ภาพที่ 2 โดยกลวยที่อยูในรูปของผงแปงจะมี
ปริมาณของแปงที่ทนตอการยอยสลายดวย
เอนไซมสูงถึงรอยละ 52.1 (โดยน้ําหนักแหง) ทํา
ใหเอนไซมแอไมเลสไมสามารถยอยไดและไม
เกิดเจลาทิไนซ (gelatinize) 
 

      
 
ภาพที่ 2 โครงสรางของ แปงที่ทนตอการยอย  

  ดวยเอนไซม ชนิดที่ 2 (RS2) 
    ที่มา (Sajilata et al.,  2006) 
 

  3. ชนิดท่ี 3 (RS3) เปนประเภทแปงคืนตัว 
(retrograded starch) สวนใหญแปงชนิดนี้พบใน
อาหารที่ใหความรอนจนเกิดเจลาทิไนซ เมื่อถูกทํา
ใหเย็นลงจะเกิดการจัดเรียงตัวของแอมิโลสใหม
(ภาพที่ 3) ตัวอยางของแปงชนิดนี้ เชน มันฝร่ังที่
ตมแลวทําใหเย็น เปลือกขนมปง คอรนเฟลคส 
(corn flakes) และการคืนตัวของแปงขาวโพดแอ-
มิโลสสูง เปนตน (Vatanasuchart  et al.,  2009)  
สมบัติของแปงกลุมนี้คือสามารถละลายไดใน
สารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด (potassium 
hydroxide) และไดเมทิลซัลฟอกไซด (dimethyl  
sulfoxide) (Sajilata et al.,  2006) 
 
 

   
 
 

  ภาพที่ 3  การตานทานตอการยอยดวยเอนไซม 
                 ของ double helice บริเวณโครงสราง 
                 ผลึก (C) ของแปงที่ทนตอการยอย 
                 สลายดวยเอนไซมชนิดที่ 3 (RS3) 
     ที่มา  (Sajilata et al., 2006) 
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4. ชนิดท่ี 4 (RS4 ) เปนแปงที่มีโครงสราง
เกิดจากการดัดแปรโดยใชสารเคมีในการคลอสลิง 
(cross link) เชน ไดสตารชฟอสเฟตเอสเทอร  
(distarch phosphate ester) ทําใหในโครงสราง
แปงสรางเกิดพันธะแบบใหม  (ภาพที่ 4) 
 

 
 

ภาพที่ 4 ไดสตารชฟอสเฟตเอสเทอร   
           ที่มา  (Sajilata et al.,  2006) 
 

สมบัติของแปงที่ทนตอการยอยดวยเอนไซม 
 สมบัติที่สําคัญของแปงชนิดนี้ ไดแก 
 1. อนุภาคมีขนาดเล็ก 
 2. ไมมีรสชาติ 
 3.  การอุมน้ําต่าํ (water holding capacity) 
 4. สมบัติทางเคมีกายภาพ เชน มีการพอง
ตัวและความหนืดสูง 
 

การผลิตแปงที่ทนตอการยอยดวยเอนไซม 
  ปจจุบันในอุตสาหกรรมอาหารมีเทคนิค
และใชสภาวะในการแปรรูปที่หลากหลายทําให
สามารถแปรรูปแปงที่ทนตอการยอยดวยเอนไซม 
โดยวิธีดังตอไปนี้ 

  1. การใชความรอนชื้น (heat-moisture  
treatment) ในการแปรรูปตองทําการการควบคุม
ความชื้นของแปงไมเกินรอยละ 35 โดยน้ําหนัก  
แลวใหความรอนกับแปงที่อุณหภูมิมากกวา 100  
องศาเซลเซียส สภาวะดังกลาวจะสงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางของผลึกในเม็ดแปง 
สมบัติทางเคมี ทางกายภาพ และอุณหภูมิการเกิด
เจลาทิไนซของแปงเพิ่มขึ้น (Hormdok and 
Noomhorm, 2007) 
 2. การใชเอนไซมในการยอยแปง (enzy- 
matic treatment)  เพื่อชวยเพิ่มอัตราการในการเกิด
รี โทร เกร เดชั น (retrogradation) เ ช น  การใช

เอนไซมอัลฟาแอไมเลส (α-amylase) ลดขนาด
โมเลกุลของแปง ไดผลิตภัณฑคือมอลโทเด็กทริน 
ชนิดที่มีระดับการยอยต่ํา การใชเอนไซมยอย
พันธะโซกิ่ง (debranching) เปนการเพิ่มศักยภาพ
ในการเตรียมแปงที่ทนตอการยอยสลายดวย
เอนไซมจากแปงที่มีแอไมโลสต่ํา  
 3. การใชความรอนและเอนไซม (heat 
and enzyme treatment) ใหความรอนแกน้ําแปง
เพื่อทําใหสุก และทําใหน้ําแปงเย็นตัวลง โมเลกุล
ของแปงที่ละลายออกมาจะเกิดการจัดเรียงตัวใหม  
ไดผลึกแปงที่แข็งแรงมากขึ้น และเอนไซมยอยได
นอยลง หรือทําการยอยสวนของโครงสรางที่ไม
เปนผลึกดวยเอนไซม วิธีการนี้นิยมใชกับแปงที่มี
ปริมาณแอไมโลสสูง 
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4. การใชสารเคมีในการผลิตแปงดัดแปร 
(chemical treatment) สารเคมีที่ใช เชน  โซเดียม
ไทรเมตาฟอสเฟต (sodium trimetaphosphate) 
ฟอสฟอรัสออกซีคลอไรด (phosphorus  oxychlo-
ride)  เปนตน ทําใหในโครงสรางแปงสรางพันธะ
ใหมที่ตานทานตอการยอยของเอนไซม (กลา-
ณรงค ศรีรอต  และเกื้อกูล ปยะจอมขวัญ,  2546) 
 

ประโยชนของแปงที่ทนตอการยอยดวย
เอนไซมตอสุขภาพ 
 1. แปงที่ทนตอการยอยดวยเอนไซมไม
ถูกยอยสลายในลําไสเล็กแตเกิดการหมักโดย
จุลินทรียในลําไสใหญ และผลิตกรดไขมันสาย
ส้ันๆ เชน แอซิเทต (acetate) บิวทิเรต (butyrate) 
และโพรพิโอเนต (propionate) ซ่ึงเปนประโยชน
ตอจุลินทรีย ที่เปนประโยชนตอรางกายของมนุษย 
(probiotic microorganisms) เชน Bifidobacterium 
เปนตน (Sajilata  et al.,  2006) 
 2. แปงที่ทนตอการยอยดวยเอนไซมมีผล
ตอระดับน้ําตาลในเลือด จากการวิจัยของ Roben 
และคณะ (1994) พบวาแปงที่ทนตอการยอยดวย
เอนไซม จะเกิดการยอยภายหลังการบริโภคแลว 
5-7 ช่ัวโมง  ทําใหระดับน้ํ าตาลในเลือดและ
อินซูลินหลังบริโภคอาหารลดลง สําหรับแปงที่
ผานการใหความรอนจะเกิดการยอยทันทีหลัง
บริโภคทําใหระดับน้ําตาลในเลือดและอินซูลิน
หลังบริโภคอาหารเพิ่มขึ้น เชนเดียวกับงานวิจัย
ของ Reader และคณะ (1997) ที่ศึกษาการใชแปง
ที่ทนตอการยอยสลายดวยเอนไซมชนิดที่ 3 (RS3) 

ผลิตโดยบริษัท CrystaLean® นํามาใชเปน

สวนผสมในอาหาร พบวาระดับน้ําตาลกลูโคสใน
เลือดของผูทดสอบภายหลังการบริโภคอาหารมีคา
ต่ํากวาการบริโภคคารโบไฮเดรตชนิดอื่นๆ เชน 
แปงชนิดอื่น โอลิโกแซคคาไรด (oligosaccha-
rides) และน้ําตาล เปนตน โดยแปงที่ทนตอการ
ยอยสลายดวยเอนไซมชนิดที่  3  (RS3) อาจมี
บทบาทควบคุมโรคเบาหวาน 
   3. บทบาทของแปงที่ทนตอการยอยสลาย
ดวยเอนไซมในการปองกันการเกิดมะเร็งลําไส
ใหญ โดยกรดไขมันที่เกิดขึ้นจากการหมักของ
จุลินทรียในลําไสใหญจะชวยเพิ่มปริมาณของ
ของเหลวและปรับคาความเปนกรด-เบส (pH) 
ภายในลําไสใหต่ําลง  เมื่อเกิดสภาวะกรดขึ้น
ภายในบริเวณลําไสใหญจะเกิดการยับยั้งเอนไซม
จากจุลินทรียบางชนิดที่สามารถเปลี่ยนน้ําดีใหเกิด
เปนสารกอมะเร็งในลําไสใหญ การที่จุลินทรียใน
ลําไสใหญสามารถยอยสลายเสนใยอาหารได จึงมี
การแบงตัวเพิ่มจํานวนซึ่งชวยเพิ่มปริมาณอุจจาระ 
กระตุนใหเกิดการขับถาย ปองกันการเกิดมะเร็ง
ในลําไสใหญ  (มลศิริ วีโรทัย, 2545) กรดไขมัน
บิวทิเรตยังชวยปรับสภาวะตอนปลายของลําไส
ใหญใหสมบูรณดวย (Alexander, 1995; Ferguson 
et al.,  2000) 
 4. ยับยั้งการสะสมไขมัน Higgins และ
คณะ (2004) ทําการศึกษาโดยใชผูทดสอบเพศชาย 
จํานวน 12 คน ใหบริโภคอาหารที่มีการเติมเสนใย
จากแป งที่ทนตอการยอยดวย เอนไซม เปน
สวนผสมในผลิตภัณฑอาหาร พบวาแปงที่ทนตอ
การยอยสลายดวยเอนไซมชวยลดการสะสมของ
ไขมัน  เนื่องจากภายหลังการบริโภคเกิดการ
ออกซิเดชันของลิพิด (lipid oxidation) เพิ่มขึ้น 
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5. เกี่ยวของกับการดูดซึมแรธาตุที่ลําไส 
จากงานวิจัยของ Morais และคณะ (1996) ที่ได
ทําการศึกษาเปรียบเทียบผลของแปง  2 ชนิด 
ไดแก  แปงที่มีสวนผสมของ แปงที่ทนตอการยอย
ดวยเอนไซม รอยละ 16.4 และแปงที่ไมไดผสม
โดยตรวจสอบผลตอการดูดซับของแคลเซียม 
ฟอสฟอรัส เหล็ก และสังกะสี พบวา แปงที่ทนตอ
การยอยดวยเอนไซม มีผลตอการดูดซึมแคลเซียม
และเหล็กของลําไส 
 6. หนาที่อ่ืนๆ ของแปงที่ทนตอการยอย
ดวยเอนไซม หรือเสนใยอาหาร ชวยปองกันหรือ
ลดสภาวะโรคอวน  มีบทบาทในการลดคลอ-
เรสเตอรอลในเสนเลือด ลดความเสี่ยงตอการเกิด
โรคไขมันอุดตันในเสนเลือด  โรคหัวใจ และ
โรคเบาหวาน เปนตน 
 

การประยุกตใชแปงที่ทนตอการยอยดวย
เอนไซมในอุตสาหกรรมอาหาร 
 ในอุตสาหกรรมอาหารใชแปงที่ทนตอ
การยอยดวยเอนไซมเปนแหลงของเสนใยสําหรับ
ผลิตภัณฑอาหารที่มีความชื้นหลายชนิด เนื่องจาก
มีอนุภาคขนาดเล็ก  ไมมีรสชาติ และการอุมน้ําไม
มาก  เชน  ขนมปง มัฟฟนส (muffins) และอาหาร
เชาจากธัญพืช  ปริมาณการใชเปนสวนผสมของ
อาหารขึ้นอยูกับชนิดผลิตภัณฑ  หนาที่ของแปงที่
ทนตอการยอยสลายดวยเอนไซมในผลิตภัณฑ
อาหาร  เชน ชวยปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสใน
ผลิตภัณฑ เคก  ( cake) และบราวนี  ( brownie) 
นอกจากนี้ยังเปนสารใหความกรอบในผลิตภัณฑ

วาฟเฟล (waffle)  ขนมปงปง  และชวยปรับปรุง
การพองตัวในขนม (Sajilata et al., 2006) ใน
การศึกษาวิจัยของ Ranhotra และคณะ (1996b)  
พบวาการใชแปงที่ทนตอการยอยสลายดวย
เอนไซมในอาหารไมทําใหเนื้อสัมผัสของอาหารมี
ลักษณะหยาบเหมือนกรวดทราย และไมทําให
รสชาติของอาหารเปลี่ยนแปลง  ลักษณะเนื้อ
สัมผัสของอาหารเหมือนกับการใชเสนใยอาหาร
จากแหลงอื่นๆ  
 

แปงที่ทนตอการยอยสลายดวยเอนไซม 
จําหนายในเชิงการคา  
 แปงประเภทนี้มีการผลิตและจําหนาย
เปนการคา ไดแก 
   1. โนวีโลส (Novelose) ผลิตโดยบริษัท 
National Starch and Chemical ซ่ึงมีปริมาณเสนใย
อาหารทั้งหมด (total dietary fiber) รอยละ 30 มี
ลักษณะคลายผลิตภัณฑที่ไดจากธัญชาติแตมี
คุณสมบัติดีกวา คือมีสีขาวกวา ไมมีกล่ินธัญชาติที่
ไมพึงประสงคและมีปริมาณไขมันต่ํา 
  2. คริสทาลีน (CrystaLean) ผลิตโดย
บริษัท Opta Food Ingredients ซ่ึงเปนรีโทรแกรด-
เดท มอลโทเด็กทริน (retrograded maltodextrin) 
ที่มีเสนใยอาหารทั้งหมดรอยละ 30 ใชสําหรับเพิ่ม
ระดับเสนใยในผลิตภัณฑขนมอบ หรือผลิตภัณฑ
อาหารที่แปรรูปโดยใชเครื่องเอกซทรูเดอร (กลา-
ณรงค ศรีรอต และเกื้อกูล ปยะจอมขวัญ, 2546) 

 



กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 10 (2): 2553 76 
 

บทสรุป 

 แปงที่ทนตอการยอยดวยเอนไซมเปน
อาหารสุขภาพที่มีประโยชนตอรางกายของมนุษย 
ทําหนาที่คลายกับเสนใยอาหาร  สามารถใช
ควบคุมและปองกันการเกิดโรคหลายชนิด 
สําหรับประโยชนในดานอุตสาหกรรมอาหาร มัก
ใชแปงชนิดนี้ในการปรับปรุงคุณภาพดานเนื้อ
สัมผัสของอาหาร สมบัติของแปงที่ทนตอการยอย
ดวยเอนไซมนี้มีความแตกตางจากเสนใยอาหาร
จากแหลงอื่นๆ ซ่ึงจากความกาวหนาทางดาน
เทคโนโลยีการผลิต สงผลใหปจจุบันมีแนวโนม
ในการใชแปงที่ทนตอการยอยดวยเอนไซมผสม
ในผลิตภัณฑอาหารเพิ่มมากขึ้น  และเกิดการ
คนควาวิจัยเพื่อพัฒนาดานเทคโนโลยีการผลิต
อยางตอเนื่อง  
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