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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี* มีวตั ถุประสงค์เพื2อศึกษาการใช้แป้ งถัวแดงทดแทนแป้
2
งสาลีในหมันโถว
2
ซึ2งมีผลต่อสมบัติ
ทางเคมีกายภาพและฤทธิต้B านอนุ มูลอิสระ โดยพบว่าแป้ งถัวแดงมี
2
ฤทธิต้B านอนุ มูลอิสระเมื2อวิเคราะห์ด้วยวิธี
DPPH, ABTS, FRAP เท่ า กั บ 413.96, 2268, 1140.42 µmol trolox equivalent/100 g ตามลํ า ดั บ และมี
ปริมาณสารประกอบฟี นอลิกเท่ากับ 183.75 µg gallic acid equivalent/100 g เมื2อนํ าแป้ งถัวแดงมาทดแทน
2
แป้ งสาลีในหมันโถวที
2
ร2 ะดับ 10, 20, 30 และ 40 % (โดยนํ*าหนักแป้ งสาลี) พบว่าการใช้แป้ งถัวแดงเพิ
2
ม2 ขึน* จะ
ส่งผลต่อคุณภาพของหมันโถว
2
โดยหมันโถวจะมี
2
ความแข็ง ค่าสีแดง (a*) ค่าสีเหลือง (b*) องค์ประกอบทาง
เคมี ฤทธิต้B านอนุมลู อิสระ และสารประกอบฟี นอลิกเพิม2 ขึน* ส่วนความยืดหยุ่น ปริมาตรจําเพาะ และความสว่าง
(L*) ลดลง โดยผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสพบว่าปริมาณแป้ งถัวแดงที
2
เ2 หมาะสม คือ 20 % และ
มีฤทธิต้B านอนุ มูลอิสระเมื2อวิเคราะห์ด้วยวิธี DPPH, ABTS, FRAP เท่ากับ 157.50, 1038.67, 552.08 µmol
trolox equivalent/100 g ตามลํ า ดั บ และมี ป ริ ม าณสารประกอบฟี นอลิ ก เท่ า กั บ 94.03 µg gallic acid
equivalent/100 g
คําสําคัญ : แป้ งถัวแดง;
2
หมันโถว;
2
ฤทธิต้B านอนุมลู อิสระ; สารประกอบฟี นอลิก

Abstract
The objectives of this research were to study effects of using red bean flour as wheat flour
substitution in steamed bun on physicochemical properties and free radical scavenging activities. The
red bean flour exhibited free radical scavenging capacity analyzed by DPPH, ABTS, and FRAP assays
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as follows; 413.96, 2268, and 1140.42 µmol trolox equivalent/100 g, respectively. In addition, red bean
flour constituted of 183. 75 µg gallic acid equivalent/ 100 g total phenolic compound. Partially
substitution of wheat flour with red bean flour with increasing concentration 10, 20, 30 and 40 % (by
wheat flour weight) resulted higher hardness, a* and b* color values, chemical compositions, and
DPPH, ABTS, and FRAP free radical scavenging capacity, and total phenolic compound; whereas
springiness, specific volume and L* values were lowered. Sensory evaluation showed 20 % red bean
flour substitution was an optimum concentration with corresponding DPPH, ABTS, and FRAP free
radical scavenging capacity of 157.50, 1038.67, 552.08 µmol trolox equivalent/100g, respectively and
had 94.03 µg gallic acid equivalent/100 g of total phenolic content.
Keywords: red bean flour; steamed bun; free radical scavenging activity; total phenolic compound

1. คํานํา

นํ* าตาลชนิดต่าง ๆ ทัง* จากแป้ งและนํ* าตาลทีเ2 ติมลง
ไปในส่ ว นผสมของหมัน2 โถวให้เ ป็ น คาร์บ อนไดออกไซด์ แอลกอฮอล์ ทําให้เกิดกรด และเอสเทอร์
มีผลทําให้โด (dough) มีสภาพเป็ นกรดอ่อน ซึ2งจะ
ทําให้กลูเตนอ่อนตัว มีลกั ษณะยืดหยุ่นและขยายตัว
มากขึน* สามารถเก็บกักก๊าซไว้ในโครงสร้าง ทําให้
ผลิต ภัณ ฑ์ มีค วามยืด หยุ่ น มีรู อ ากาศและมีก ลิ2น
เฉพาะตัว เนี2องจากหมันโถวมี
2
วตั ถุดบิ หลัก คือ แป้ ง
สาลี จึงเป็ นเหตุให้มคี ุณค่าทางโภชนาการตํ2า ได้มี
การวิจยั เพื2อเพิม2 คุณค่าทางโภชนาการและฤทธิต้B าน
อนุ มูลอิสระให้กบั หมันโถว
2
ได้แก่ การใช้แป้ งกล้วย
ดิบทดแทนแป้ งสาลีในหมันโถว
2
ทําให้เส้นใยและแร่
ธาตุ เช่น โปรแตสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม
เพิ2ม ขึ*น (Noor Aziah et al., 2012) การใช้กากโกจิ
เบอร์ร2ีผงเพิ2ม คุณค่าทางโภชนาการและฤทธิตB ้า น
อนุ มู ล อิส ระให้ ก ับ หมัน2 โถว (Yang, 2016) ดัง นั น*
งานวิจยั นี*จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื2อศึกษาผลของการใช้
แป้ งถัวแดงทดแทนแป้
2
งสาลีในหมันโถว
2
โดยศึกษา
คุณภาพของหมันโถวในด้
2
านต่าง ๆ ทัง* เคมีกายภาพ
ประสาทสัม ผัส และฤทธิตB ้า นอนุ มูล อิส ระ รวมถึง
คํานวณต้นทุนการผลิต เพื2อให้เห็นถึงความคุม้ ค่าใน
การผลิตหมันโถวทดแทนด้
2
วยแป้ งถัวแดง
2
โดยเป็ น
แนวทางสําหรับการเพิม2 มูลค่าให้ผลิตภัณฑ์หมันโถว
2
ในเชิงสุขภาพ

พืชตระกูลถัวจั
2 ดเป็ นพืชที2มเี ส้นใยอาหารสูง
โดยพืช ตระกูล ถัว2 มีเ ส้น ใยอาหารตัง* แต่ 19-28 %
(นัน ทกานต์, 2556) ซึ2ง ถัว2 แดงจะมีเ ส้น ใยอาหาร
24.9 % (Parmar et al., 2016) เป็ นเส้นใยอาหารทัง*
ชนิดทีล2 ะลายนํ*าและไม่ละลายนํ*า มีสารอาหารหลาย
ชนิดที2มปี ระโยชน์ต่อร่างกาย ได้แก่ โปรตีน ไขมัน
คาร์โบไฮเดรต และเถ้า เท่ากับ 21.25, 1.79, 64.24
และ 3.84 % ตามลํ า ดับ (Novelina et al., 2014)
เมื2อนํ าไปวิเคราะห์หาฤทธิต้B านอนุ มูลอิสระด้วยวิธี
DPPH, ABTS และFRAP มี ค่ า เท่ า กั บ 1842.32,
4744.44 และ 1508.45 µmol TE/100 g ตามลําดับ
(Mastura et al., 2017) และยัง มีส ารประกอบพวก
ฟี นอลิกสูงกว่าถัวเขี
2 ยว ถัวเหลื
2 อง ถัวเลนทิ
2
ล (lentil)
และธัญชาติ ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และข้าว
ไรซ์ เป็ นต้น (Diordievic et al., 2016) รวมทัง* อุดม
ไปด้วยสารแอนโทไซยานินทีช2 ่วยชะลอการเกิดโรค
ไขมัน อุ ด ตั น ในหลอดเลื อ ดและโรคหลอดหัว ใจ
แข็งตัว (มาฤดี และคณะ, 2556)
หมันโถวเป็
2
นแป้ งนึ2งก้อนกลม ๆ สีขาวนวล
เนียน เป็ นทีน2 ิยมบริโภคอย่างมากในภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ2งคนไทยนํ ามารับประทานกับ
ขาหมู โดยมีส่วนประกอบหลัก ได้แก่ แป้ งสาลี นํ* า
และมียีส ต์เ ป็ น ตัว ที2ช่ ว ยให้ข*นึ ฟู โดยยีส ต์จ ะหมัก
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2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ

แบ่งโดเป็ นก้อนก้อนละ 30 กรัม ปั น* เป็ นรูปทรงกลม
ทิ*ง ไว้ใ ห้ข*ึน เป็ น สองเท่ า 10-30 นาที นํ า ไปนึ2 ง ใน
ลังถึงไอนํ*าเดือดเป็ นเวลา 8-10 นาที
2.1.2 การประเมินคุณภาพทางประสาท
สัมผัสในด้านสี กลิน2 ถัวแดง
2
รสชาติ เนื*อสัมผัส การ
ขึ* น ฟู และความชอบโดยรวม โดยวิ ธี 9-point
hedonic scale ที2ใ ห้ค ะแนนตัง* แต่ 1-9 (9 = ชอบ
มากที2สุด ถึง 1 = ไม่ชอบมากที2สุด) ใช้ผู้ทดสอบที2
ผ่านการฝึ กฝน เป็ นนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีก ารอาหาร คณะเทคโนโลยีก าร
เกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จํานวน 20 คน
2.1.3 วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของ
หมันโถว
2
โดยการเปรียบเทียบระหว่างหมันโถวแป้
2
ง
สาลีลว้ น (สูตรควบคุม) และหมันโถวที
2
ท2 ดแทนแป้ ง
สาลีบ างส่ว นด้ว ยแป้ ง ถัว2 แดง ที2ร ะดับ 10, 20, 30
และ 40 % (นํ* า หนัก แป้ ง สาลี) วิเ คราะห์ค่ า ต่ า ง ๆ
ดังนี*
- วัดค่าสี ค่า L* (ความสว่าง) ค่า a*
(ค่าสีแดง) และค่าสีเหลือง ( b*) วัดค่าสีด้วยเครื2อง
Hunter Lab
- ปริมาตรจําเพาะ (specific volume)
โดยวิธี rapeseed displacement ใช้งาในการแทนที2
ตามวิธขี อง มอก. (374-2534)
- วัดลักษณะทางด้านเนื*อสัมผัสด้วย
เ ค รื2 อ ง Texture Profile Analyzer (TPA) รุ่ น TA.
XT. Plus ค่ า ที2 ป ร ะ เ มิ น ไ ด้ แ ก่ hardness แ ละ
springiness โ ด ย ใ ช้ หั ว วั ด Cylindrical probe
(P/100) (ธีระยุทธ, 2559)
2.1.4 วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของ
หมันโถว
2
โดยเปรียบเทียบระหว่างหมันโถวแป้
2
งสาลี
ล้วน (สูตรควบคุม) และหมันโถวทดแทนแป้
2
งถัวแดง
2
ที2ร ะดับ 10, 20, 30 และ 40 % (นํ* า หนั ก แป้ ง สาลี)
ได้แก่ ปริมาณความชืน* ไขมัน โปรตีน เส้นใย และ
เถ้า ตามวิธขี อง AOAC (2000) และคาร์โบไฮเดรต

2.1 การเตรี ย มและการวิ เ คราะห์ อ งค์
ประกอบทางเคมีของแป้ งถัวแดง
"
นํ า ถั ว2 แดงพั น ธุ์ ห มากจ๋ า ม จากมู ล นิ ธิ
โครงการหลวง มาล้างทําความสะอาด คัดแยกเมล็ดเสีย
เศษกรวด และก้อนดินออก แช่น*ํ าที2อตั ราส่วนถัวแดง
2
ต่อนํ* า 1 : 4 เป็ นเวลา 12 ชัวโมง
2 นํ ามาอบที2อุณหภูมิ
70 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 ชัวโมง
2 บดด้วยเครื2อง
แฮมเมอร์มิล (hammer mill) ตะแกรงร่ อนขนาด 2.5
มิ ล ลิ เ มตร จากนั *น นํ า ไปบดละเอี ย ดด้ ว ยเครื2 อ ง
บดละเอียด ตะแกรงร่ อนขนาด 0.25 มิลลิเมตร (มลิ
วรรณ, 2557) วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของแป้ ง
ถัวแดง
2 ได้แก่ ความชืน* ไขมัน โปรตีน เส้นใย เถ้า และ
คาร์โบไฮเดรต ตามวิธี AOAC (2000) ฤทธิต้B านอนุ มูล
อิสระด้วยวิธี DPPH radical scavenging ability, ABTS
free radical-scavenging activity และ Ferric reducing
antioxidant power (FRAP) และวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณ
สารประกอบฟี นอลิ ก ด้ ว ยเทคนิ ค Folin-Ciocalteu
method โดยใช้ ก รดแกลลิ ก (gallic acid) เป็ นสาร
มาตรฐาน ตามวิธขี อง อเนก และบุณยกฤต (2560)
2.2 การศึกษาการทดแทนแป้ งถัวแดงใน
"
หมันโถว
"
สูต รพื*น ฐานในการทํ า หมัน2 โถวได้จ าก
หรรษา (2558) โดยแปรปริมาณแป้ งถัวแดงเป็
2
น4
ระดับ คือ 10, 20, 30 และ 40 % (นํ*าหนักแป้ งสาลี)
ใช้สตู รแป้ งสาลีลว้ น (100 %) เป็ นสูตรควบคุม
2.1.1 การเตรียมหมันโถว
2
ผลิตหมันโถว
2
แบบ 2 ขัน* ตอน ขัน* ตอนที2 1 คือ สปั นจ์ ผสมแป้ ง
สาลี (70 %) ยีสต์ ด้วยเครื2องผสม 2 แขน เติมนํ*า ตี
ผสมประมาณ 10 นาที พักก้อนโดทีอ2 ุณหภูมิ 35±2
องศาเซลเซีย ส นาน 30 นาที หรือ ขึ*น เป็ น 2 เท่ า
ขัน* ตอนที2 2 คื อ โด ผสมแป้ งสาลี (30 %) ผงฟู
นํ*าตาล เกลือ ในสปั นจ์ ตีผสมประมาณ 10 นาที จน
ก้ อ นโดเรี ย บเนี ย น พัก ก้ อ นโดที2 อุ ณ หภู มิ 35±2
องศาเซลเซียส นาน 10 นาที ไล่อากาศออกจากโด
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3. ผลการทดลองและวิ จารณ์

โดยวิธคี าํ นวณ การทดสอบฤทธิต้B านสารอนุมลู อิสระ
3 วิ ธี ไ ด้ แ ก่ DPPH radical scavenging ability,
ABTS free radical-scavenging activity และ Ferric
reducing antioxidant power (FRAP) แ ล ะ ก า ร
วิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟี นอลิก วิเคราะห์ดว้ ย
เทคนิค Folin-Ciocalteu method โดยใช้กรดแกลลิก
(gallic acid) เป็ นสารมาตรฐาน ตามวิธีของ อเนก
และบุณยกฤต (2560)
2.3 คํานวณต้นทุนการผลิ ตหมันโถว
"
คํ า นวณต้ น ทุ น การผลิต หมัน2 โถวสู ต ร
ควบคุ ม และหมันโถวแป้
2
งถัว2 แดง สูต รที2ผู้ท ดสอบ
ยอมรับมากทีส2 ดุ โดยคิดค่าเชือ* เพลิง ค่าแรง และค่า
สึกหรอของเครื2องมือ 30 % ของค่าใช้จ่าย (จันทร์
เฉิดฉาย และคณะ, 2559)

3.1 ผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบทาง
เคมีแป้ งถัวแดง
"
ผลการวิเ คราะห์อ งค์ป ระกอบทางเคมี
ของแป้ งถัว2 แดง พบว่ามีโ ปรตีนและเส้นใยอาหาร
20.22 และ 6.56 % ซึง2 สูงกว่าแป้ งสาลีทเ2ี ป็ นวัตถุดบิ
หลักในการทําหมันโถว
2
ทีม2 โี ปรตีนและเส้นใย 9.11
และ 2.5 % (Heshe et al., 2015) แป้ งถัวแดงหลวง
2
ที2วิจ ัย มีอ งค์ป ระกอบทางเคมี ดัง ตารางที2 1 มีค่ า
ใกล้เคียงกับผลการวิจยั ของ Olanipekun และคณะ
(2015) ทีว2 เิ คราะห์องค์ประกอบทางเคมีของแป้ งถัว2
แดง พบว่ า มีค วามชื*น โปรตี น ไขมัน เถ้ า และ
คาร์ โ บไฮเดรต เท่ า กับ 7.32, 20.92, 3.56, 4.51
และ 60.09 % ตามลําดับ

ตารางที" 1 องค์ประกอบทางเคมี ฤทธิต้B านอนุมลู อิสระ และสารประกอบฟี นอลิกของแป้ งถัวแดง
2
ฤทธิต้B านอนุมูลอิสระ
สารประกอบฟี นอลิก
(µmol trolox equivalent/100 g)
(µg gallic acid
ความชืน* โปรตีน ไขมัน เส้นใย เถ้า คาร์โบไฮเดรต DPPH
ABTS
FRAP equivalent/100 g)
4.76 20.22 1.42 6.56 3.93
63.10
413.96
2268 1140.42
183.75
องค์ประกอบทางเคมี (%)

แป้ งถัว2 แดงฤทธิตB ้ า นอนุ มู ล อิส ระเมื2 อ
วิเคราะห์ดว้ ยวิธี DPPH, ABTS และ FRAP เท่ากับ
413. 96, 2268 แ ล ะ 1140. 42 µmol trolox
equivalent/100 g และสารประกอบฟี นอลิก 183.75
µg gallic acid equivalent/100 g ตามลําดับ ในพืช
ตระกู ล ถัว2 มีฤ ทธิตB ้ า นอนุ มู ล อิส ระและฟี นอลิก สู ง
โดยเฉพาะถัว2 ที2มีส ีดํ า สีแ ดง ซึ2ง ฤทธิใB นการต้า น
อนุมลู อิสระขึน* อยู่กบั ปริมาณสารประกอบฟี นอลิกใน
เมล็ดถัว2 แดง โดยถัว2 แดงจะมีสารต้านอนุ มูลอิส ระ
วิเคราะห์ด้วยวิธี DPPH และฟี นอลิกจะสูงกว่า ถัว2
เขียว ถัวเหลื
2 อง และถัวขาว
2
แต่จะมีปริมาณตํ2ากว่า
ถัวดํ
2 า (Chutipanyaporn et al., 2014)
3.2 การศึกษาหมันโถวแป้
"
งถัวแดง
"
3.2.1 การประเมินคุณภาพทางประสาท

สัม ผัส หมัน2 โถวแป้ ง ถัว2 แดง แสดงดัง ตารางที2 2
พบว่าการทดแทนแป้ งถัวแดงในหมั
2
นโถวที
2
ร2 ะดับ 10
และ 20 % (นํ* าหนักแป้ งสาลี) ผู้ทดสอบให้คะแนน
การยอมรับด้านรสชาติ เนื*อสัมผัส และการขึน* ฟู ไม่
แตกต่างกับสูตรหมันโถวสู
2
ตรควบคุม (p ≤ 0.05) ใน
ด้านสี กลิน2 ถัวแดง
2
และความชอบรวม ผูท้ ดสอบให้
คะแนนการยอมรับหมันโถวที
2
ใ2 ช้แป้ งถัวแดงทดแทน
2
แป้ งสาลีทร2ี ะดับ 10 และ 20 % สูงกว่าหมันโถวสู
2
ตร
ควบคุม ทัง* นี*เนื2องจากเมื2อใช้แป้ งถัวแดงแทนที
2
แ2 ป้ ง
สาลีปริมาณ 10 และ 20 % ของนํ*าหนักแป้ งสาลี ทํา
ให้ ห มั น2 โถวมี ส ี ช มพู อ่ อ น ดั ง แสดงในรู ป ที2 1
โดยเฉพาะการทดแทนแป้ งสาลีด้วยแป้ งถัว2 แดงที2
ระดับ 20 % ของนํ* า หนั ก แป้ งสาลี ผู้ ท ดสอบให้
คะแนนในด้านสีมคี ่าแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทาง
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สถิติ (p ≤ 0.05) กับหมันโถวสู
2
ตรควบคุม เนื2องจาก
หมันโถวแป้
2
งถัวแดงมี
2
สชี มพูอ่อนเป็ นทีพ2 งึ พอใจของ
ผู้ท ดสอบมากกว่ า หมัน2 โถวสูต รควบคุ ม ที2มีส ีข าว

ขณะที2ระดับการทดแทนที2 30 และ 40 % หมันโถว
2
แป้ งถัวแดงมี
2
สคี ลํ*ามากเกินไปส่งผลให้คะแนนการ
ยอมรับของผูท้ ดลดลง

ตารางที" 2 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของหมันโถวแป้
2
งถัวแดง
2
การทดแทนแป้ ง
การทดสอบทางประสาทสัมผัส
ถัวแดง
2
(%)
สี
กลิน2 ถัวแดง
2
รสชาติ เนื*อสัมผัส การขึน* ฟู ความชอบโดยรวม
bc
d
0
6.93 ±1.41 6.13 ±1.64 7.03a±1.31 7.73a±1.00 7.55a±1.15
7.28c±1.04
10
7.35ab±1.27 7.07ab±1.26 7.48a±1.30 7.60a±1.22 7.67a±1.03
7.73a±1.05
20
7.60a±1.07 7.25a±1.08 7.30a±1.23 7.32a±0.98 7.43a±0.99 7.63ab±0.97
30
6.83cd±1.60 6.67bc±1.29 6.50b±1.25 6.10b±1.25 6.45b±1.37
6.43c±1.22
40
6.42d±1.43 6.52cd±1.38 5.82c±1.43 5.47c±1.32 5.85c±1.27
5.77d±1.39
a-d อักษรทีก
2 าํ กับทีแ2 ตกต่างกันในแนวตัง* แสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

รูปที" 1 ลักษณะของหมัน2 โถวสูตรควบคุ ม (0 %) และหมัน2 โถวแป้ งถัว2 แดงที2ระดับ 10, 20, 30 และ 40 % ของ
นํ*าหนักแป้ งสาลี
ระดับการทดแทนแป้ งสาลีด้วยแป้ ง
ถัว2 แดงที2เ พิ2ม ขึ*น ในปริม าณ 30 และ 40 % ของ
นํ* า หนั ก แป้ งสาลี ส่ ง ผลให้ ผู้ ท ดสอบให้ ค ะแนน
ความชอบลดลงในทุก ๆ ด้าน เนื2องจากหมันโถวมี
2
สี
คลํ*าขึ*น มีกลิ2นของถัว2 มากขึ*น เนื*อสัมผัสค่อนข้า ง
กระด้าง และการขึน* ฟูต2ํา ส่งผลต่อคะแนนความชอบ
โดยรวม จากผลการประเมิน ทางประสาทสัม ผัส
พบว่าหมันโถวที
2
2ได้จากการใช้แป้ งถัวแดงทดแทน
2
แป้ งสาลีทร2ี ะดับ 20 % (นํ*าหนักแป้ งสาลี) มีคะแนน
ความชอบโดยรวมสูงสุด
3.2.2 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ
ของหมันโถว
2
พบว่าระดับการทดแทนแป้ งสาลีด้วย

แป้ งถัวแดงที
2
เ2 พิม2 ขึน* ส่งผลให้ค่าความแข็งมีแนวโน้ม
เพิ2ม ขึ*น ในขณะที2ค่ า ความยืด หยุ่ น และปริ ม าตร
จํ า เพาะมีแ นวโน้ ม ลดลง ซึ2ง ปริม าตรจํ า เพาะอยู่
ในช่วง 2.30-3.16 cm3/g ดังตารางที2 3 เนื2องจากการ
ใช้แ ป้ ง ถัว2 แดงที2เ พิ2ม ขึ*น ทํ า ให้ป ริมาณแป้ ง สาลีใ น
ส่วนผสมลดลง ส่งผลให้กลูเตนที2มีอยู่ใ นแป้ งสาลี
ลดลง ซึง2 กลูเตนมีสมบัตใิ นการกักเก็บก๊าซทีเ2 กิดจาก
กระบวนการหมักของยีสต์ทําให้โดขึน* ฟู (จุรลี กั ษณ์,
2010) การที2ปริมาณของแป้ งสาลีลดลงจึงส่งผลต่อ
สมบัตใิ นการสร้างร่างแหโปรตีนเพื2อเก็บกักก๊าซ ทํา
ให้ปริมาตรจําเพาะและความสูงของหมันโถวลดลง
2
ดังรูปที2 1 เมื2อเปรียบเทียบกับหมันโถวสู
2
ตรควบคุม
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ซึ2งมีปริมาตรจําเพาะสูงสุดเท่ากับ 3.62 cm3/g ผลที2
ได้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Liu และคณะ (2016) ที2
ใช้ แ ป้ งมัน ฝรัง2 เสริม แป้ งสาลีใ นการทํ า ซาลาเปา
พบว่ า เมื2อ การเสริม แป้ ง มัน ฝรัง2 เพิ2ม ขึ*น ปริม าตร

จําเพาะของซาลาเปาลดลง ส่วนค่ า hardness และ
chewiness ของซาลาเปาเพิ2มขึ*นอย่ างมีนัยสํา คัญ
ทางสถิติ (p ≤ 0.05) เมื2อเทียบกับซาลาเปาทีใ2 ช้แป้ ง
สาลีลว้ น

ตารางที" 3 ค่า hardness, springiness, specific volume และค่าสีของหมันโถวแป้
2
งถัวแดง
2
การทดแทนแป้ ง
Hardness
Specific volume
Springiness
ถั 2วแดง (%)
(g/force)
(cm3/g)
0
771.71d±2.40 0.96a±0.01
3.62a±0.68
10
761.00d±30.29 0.94a±0.00
3.16b±0.38
20
874.26c±32.51 0.92ab±0.00 3.19b±0.31
30
1176.34b±17.99 0.88b±0.01
2.44c±0.28
40
1530.67a±21.86 0.86c±0.00
2.30c±0.37
ns ในแนวตัง* ไม่มค
ี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05)
a-e ในแนวตัง* มีความแตกต่างกันอย่างมีนย
ั สําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)

ปริ ม าณแป้ งถัว2 แดงในหมัน2 โถวที2
เพิ2 ม ขึ*น ส่ ง ผลให้ ห มัน2 โถวมีส ีค ลํ* า ขึ*น (p ≤ 0.05)
ทัง* นี* เ นื2 อ งจากเมล็ ด ถั ว2 แดงมี อ งค์ ป ระกอบของ
แอนโทไซยานิ น ซึ2ง เป็ น รงควัต ถุ ท2ีใ ห้ส ีแ ดง ม่ วง
หรือนํ* าเงิน เมื2อนํ าไปวัดค่าสี พบว่าค่าสีแดง (a*)
ของหมันโถวเพิ
2
ม2 ขึน* เมื2อมีแป้ งถัวแดงมากขึ
2
น* (p ≤
0.05) สอดคล้องกับ จิรนาถ และสุภกั ษร (2552) ที2
ศึกษาการผลิตพาสต้าจากแป้ งถัวแดงหลวงทดแทน
2
แป้ ง เซโมลิน าบางส่วน พบว่ า ค่ า สีข องผลิตภัณฑ์
พาสต้าจากแป้ งถัวแดงหลวง
2
มีค่าความสว่าง (L*)
และค่าสีเหลือง (b*) ลดลง ในขณะที2ค่าสีแดง (a*)
เพิ2ม ขึ*น เมื2อปริมาณแป้ งถัวแดงหลวงที
2
2ใช้ทดแทน
เพิม2 ขึน*
3.3.3 ผลวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
ของหมันโถว
2
พบว่าปริมาณแป้ งถัวแดงที
2
เ2 พิม2 ขึน* ทําให้
องค์ประกอบทางเคมีด้านโปรตีน เถ้า และเส้นใย มี
แนวโน้มเพิม2 ขึน* เมื2อเปรียบเทียบกับสูตรควบคุม (p ≤
0.05) ดัง แสดงในตารางที2 4 ทัง* นี* เ นื2 อ งจากองค์
ประกอบทางเคมีของแป้ งถัวแดง
2
มีปริมาณโปรตีนและ

L*
89.64a±0.29
79.72b±1.95
75.48c±1.64
70.50d±1.96
67.30e±0.65

ค่าสี
a*
0.27e±0.08
4.64d±0.61
6.09c±0.48
7.56b±0.52
8.43a±0.24

b*ns
15.22±0.42
15.47±1.04
15.04±0.39
15.64±0.28
15.79±0.84

ปริมาณเส้นใยสูง เมื2อเทียบกับแป้ งสาลี โดยแป้ งถัว2
แดงมีปริมาณโปรตีน เถ้า และเส้นใย 20.22, 3.93 และ
6.56 % ตามลําดับ (ตารางที2 1) จึงส่งผลให้หมันโถวที
2
2
ทดแทนแป้ งถั ว2 แดงมี ป ริ ม าณโปรตี น และเส้ น ใย
มากกว่ าหมัน2 โถวที2ใช้แป้ งสาลีล้วน สอดคล้องกับ
Manonmani และคณะ (2014) ที2ศึกษาการทดแทน
แป้ งถัว2 แดงในขนมปั งที2 ปริม าณ 5, 15 และ 25 %
พบว่าเมื2อทดแทนแป้ งถัวแดงมากขึ
2
น* องค์ประกอบทาง
เคมี ได้แก่ ความชื*น โปรตีน ไขมัน เถ้า เส้นใย และ
คาร์ โ บไฮเดรตเพิ2มสู งขึ*นตามปริมาณแป้ งถัว2 แดง
นอกจากนี* Okoye และ Mazi (2011) ได้ผสมแป้ งถัว2
แดงกับแป้ งสาลีในอัตราส่วนต่าง ๆ ดังนี* 10 : 90, 20 :
80, 30 : 70, 40 : 60 และ 50 : 50 พบว่ าเมื2ออัตราส่ วน
ของแป้ งถัว2 แดงต่ อแป้ งสาลีเพิ2มขึ*น จะทําให้โปรตีน
เถ้า และเส้นใยอาหารเพิม2 สูงขึน*
การทดสอบฤทธิ ตB ้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ
ของหมัน2 โถวแป้ ง ถัว2 แดง พบว่ า มีฤทธิตB ้านอนุ มูล
อิสระดีกว่าหมันโถวสู
2
ตรควบคุม (ตารางที2 5) ทัง* นี*
เนื2องจากแป้ งถัวแดงนั
2
น* มีแอนโทไซยานินทีม2 สี มบัติ
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ตารางที" 4 องค์ประกอบทางเคมีของหมันโถวแป้
2
งถัวแดง
2
องค์ประกอบทางเคมี (%)
การทดแทน
แป้ งถัวแดง
2
(%) ความชืน* ns
โปรตีน
ไขมัน
เถ้า
e
d
0
35.81±0.02 8.21 ±1.06 5.59 ±0.11 1.83e±0.04
10
35.29±0.11 9.02d±0.01 6.37c±0.00 2.02d±0.01
20
35.05±0.07 9.89c±0.05 7.67b±0.01 2.26c±0.00
30
35.25±0.23 10.76b±0.12 7.72b±0.01 2.53b±0.01
40
35.57±0.10 11.51a±0.12 8.11a±0.04 2.68a±0.03
ns ในแนวตัง* ไม่มค
ี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05)
a-e ในแนวตัง* แสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนย
ั สําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)

เส้นใย
1.10c±0.13
2.55b±0.53
2.76b±0.30
3.63a±0.18
3.74a±0.10

คาร์โบไฮเดรต
47.46a±0.21
44.74b±0.66
42.37c±0.41
40.11d±0.43
38.39e±0.27

ตารางที" 5 ผลของฤทธิต้B านอนุมลู อิสระด้วยวิธี DPPH, ABTS, FRAP และสารประกอบฟี นอลิกในหมันโถว
2
การต้านอนุมลู อิสระ
สารประกอบฟี นอลิก
DPPH
ABTS
FRAP
(µg gallic acid
(µmol trolox
(µmol trolox
(µmol trolox
equivalent/100 g)
equivalent/100 g) equivalent/100 g) equivalent/100 g)
0
80.31e±1.56
785.00e±3.61
396.04e±0.36
63.06e±1.46
10
123.54d±1.30
908.67d±6.02
497.29d±0.95
80.97d±0.48
20
157.50c±2.25
1038.67c±2.08
552.08c±1.30
94.03c±1.73
30
204.17b±0.72
1103.67b±5.03
601.04b±3.44
104.99b±0.72
40
236.67a±2.19
1153.67a±2.08
703.75a±1.65
126.67a±1.50
a-e อักษรทีก
2 าํ กับทีแ2 ตกต่างกันในแนวตัง* แสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)
การทดแทน
แป้ งถัวแดง
2
(%)

ตารางที" 6 ต้นทุนหมันโถวสู
2
ตรควบคุมเปรียบเทียบกับหมันโถวแป้
2
งถัวแดงที
2
ร2 ะดับ 20 %
ส่วนผสม
แป้ งสาลี (40 บ./1,000 ก.)
ถัวแดง
2
(108 บ./1,000 ก.)
ยีสต์ (275 บ./500 ก.)
ผงฟู (70 บ./400 ก.)
นํ*าตาล (25 บ./1,000 ก.)
เนยสดชนิดเค็ม (114 บ./227 ก.)
รวมต้นทุนวัตถุดบิ
ค่าแรง/เชือ* เพลิง/ค่าสึกหรอเครื2องมือ
(30 % ของต้นทุน)
รวมต้นทุนทัง* หมด

หมันโถวสู
2
ตรควบคุม
หมันโถวแป้
2
งถัวแดงที
2
ร2 ะดับ 20 %
(40/1,000) x 500 = 20
(40/1,000) x 450 = 18
(108/1,000) x 50 = 5.4
(275/500) x 23 = 12.65
(275/500) x 23 =12.65
(70/400) x 12 = 2.1
(70/400) x 12 = 2.1
(25/1,000) x 125 = 3.125
(25/1,000) x 125 = 3.125
(114/227) x 50 = 25.11
(114/227) x 50 = 25.11
62.99
66.42
18.90

19.93

81.89

86.35
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ทีร2 ะดับ 20 % ของนํ*าหนักแป้ งสาลี มีตน้ ทุนสูงขึน*

ต้า นอนุ มูล อิส ระ นอกจากนี* ย ัง พบว่ า ปริม าณสาร
ฟี นอลิกในหมันโถวสู
2
งขึน* ตามระดับแป้ งถัวแดงที
2
ใ2 ช้
ทดแทนแป้ งสาลี (p ≤ 0.05) สอดคล้องกับ ญานิล
และคณะ (2557) ที2พบว่าเมื2อเพิ2ม ปริม าณแป้ ง มัน
เทศสีม่วงทีท2 ดแทนแป้ งสาลีในหมันโถว
2
ส่งผลให้มี
ปริมาณฟี นอลิก แอนโทไซยานิน และประสิทธิภาพ
ก า ร ต้ า น อ นุ มู ล อิ ส ร ะ ใ น หมั น2 โถ วเ พิ2 ม สู ง ขึ* น
นอกจากนี* Platat และคณะ (2015) ได้ศึกษาขนม
ปั งพิต้า (pita bread) ทดแทนแป้ งสาลีดว้ ยผงเมล็ด
อิ น ทผาลัม เมื2 อ ทดแทนผงเมล็ ด อิ น ทผาลั ม ใน
ปริมาณทีม2 ากขึน* (5, 10, 15 และ 20 %) ส่งผลให้มี
ปริม าณฟี นอลิก ฤทธิใB นการต้านอนุ มูลอิสระ เมื2อ
ศึกษาด้วยวิธี DPPH, ABTS และ FRAP สูงขึน* ตาม
ปริมาณผงเมล็ดอินธผาลัมทีท2 ดแทนในขนมปั งพิตา้
ทีเ2 พิม2 ขึน*
3.3 การคํานวณต้นทุน
การคํานวณต้นทุนหมันโถวสู
2
ตรควบคุม
เปรีย บเทีย บกับ หมัน2 โถวแป้ ง ถัว2 แดงที2ผู้ท ดสอบ
ยอมรับมากทีส2 ุด พบว่าหมันโถวแป้
2
งถัวแดงที
2
ร2 ะดับ
20 % (นํ* า หนัก แป้ ง สาลี) ผู้ท ดสอบให้การยอมรับ
ด้านประสาทสัมผัสไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p > 0.05) กับหมันโถวสู
2
ตรควบคุม จึงมีการ
คํานวณต้นทุนเปรียบเทียบหมันโถวทั
2
ง* 2 สูตร ดัง
แสดงในตารางที2 6
ต้นทุนสําหรับหมันโถวสู
2
ตรควบคุมและ
หมัน2 โถวแป้ ง ถัว2 แดงที2ร ะดับ 20 % (นํ* า หนั ก แป้ ง
สาลี) คิดต้นทุน 81.89 และ 86.35 บาท ซึง2 หนึ2งสูตร
สามารถทํ า หมัน2 โถวได้จํ า นวน 35 ลู ก (30 กรัม )
สํา หรับ หมันโถวสู
2
ตรควบคุ มคิด ราคาต้นทุ น 2.34
บาท/ลูก (81.89/35) และหมัน2 โถวแป้ ง ถัว2 แดงคิด
ราคาต้นทุน 2.47 บาท/ลูก (86.35/35) หมันโถวแป้
2
ง
ถัวแดงที
2
ร2 ะดับ 20 % (นํ*าหนักแป้ งสาลี) จะมีต้นทุน
สูงกว่าหมันโถวสู
2
ตรควบคุม 5.45 % เนื2องถัวแดงมี
2
ราคาสูง โดยมีราคา 108 บาท/กิโ ลกรัม ดังนัน* จึง
ส่งผลให้หมันโถวที
2
ท2 ดแทนแป้ งสาลีดว้ ยแป้ งถัวแดง
2

4. สรุป
หมันโถวที
2
ไ2 ด้จากการใช้แป้ งถัวแดงทดแทน
2
แป้ งแป้ งสาลีในปริมาณ 20 % มีคะแนนการยอมรับ
ทางประสาทสั ม ผั ส ด้ า นสี กลิ2 น ถั ว2 แดง และ
ความชอบโดยรวมสูง สุด ส่ว นรสชาติ เนื* อ สัม ผัส
และการขึน* ฟู ไม่แตกต่างจากหมันโถวสู
2
ตรควบคุม
อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (p > 0.05) รวมถึ ง
องค์ประกอบทางเคมี ฤทธิต้B านอนุมูลอิสระ และสาร
ประกอบฟี นอลิกสูงกว่าหมันโถวสู
2
ตรควบคุม หมัน2
โถวแป้ ง ถัว2 แดงมีต้น ทุ น การผลิต สูง กว่ า หมัน2 โถว
แป้ งสาลีลว้ น 5.45 %
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