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มันสําปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของไทย นิยมแปรรูปเป็นมันเส้นและแป้งมันสําปะหลัง แป้งดิบโดยท่ัวไปมีคุณสมบัติ    
บางประการท่ีไม่เหมาะสมในการใช้ในอุตสาหกรรม จึงต้องมีการดัดแปรเพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติและหน้าท่ีให้ดีกว่าแป้งดิบ เพ่ือ                  
ความเหมาะสมในการนําไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหาร แป้งดัดแปรชนิดครอสลิงค์ส่วนใหญ่ดัดแปรด้วยวิธีทางเคมี นิยมใช้เป็น  
สารให้ความหนืด ทําให้ผลิตภัณฑ์อาหารมีความคงตัวสูงและมีเน้ือสัมผัสท่ีดี อย่างไรก็ตาม การใช้สารเคมีในการดัดแปรแป้งครอสลิงค์
ทําให้เกิดปัญหาเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและการบําบัดนํ้าเสีย รวมถึง ยังมีความวิตกกังวลของผู้บริโภคเก่ียวกับสารเคมีท่ีตกค้างในแป้ง  

 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สนับสนุน รศ.ดร.มานพ สุพรรณธริกา มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ 
ศึกษาเทคโนโลยีในการดัดแปรแป้งมันสําปะหลังโดยไม่ใช้สารเคมี ได้แก่ เทคโนโลยีการผลิตพลาสมาสําหรับเหน่ียวนําให้เกิด  
การครอสลิงค์ในแป้งมันสําปะหลัง เพ่ือให้ได้แป้งดัดแปรครอสลิงค์ท่ีเหมาะสมสําหรับนําไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยีการใช้
พลาสมาเป็นวิธีทางกายภาพ ไม่มีสารเคมีตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารและลดค่าใช้จ่ายสารเคมีและการบําบัดนํ้าเสีย ผลงานวิจัยโดยสรุป 
ดังน้ี 

 

พัฒนากระบวนการดัดแปรโดยไม่ใช้สารเคมี โดยศึกษาเทคนิคการอาบพลาสมาในรูปแบบต่างๆ เริ่มต้นจากระบบขนาดเล็ก
ในระดับห้องปฏิบัติการและระดับขยายขนาด ได้แก่ 1) การอาบพลาสมาแบบ dielectric barrier discharge (DBD) กับแป้งแบบ
อัดเม็ด (tablet) 2) การอาบพลาสมาแบบพ่นกับสารแขวนลอยแป้งในนํ้า (slurry) และ 3) ระบบการอาบพลาสมากับผงแป้ง                 
โดยพัฒนาระบบชุดสาธิตอย่างง่ายในสภาวะสูญญากาศ ดังมีสรุปรายละเอียดผลการดัดแปรแต่ละเทคนิคแสดงดังตาราง 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การดดัแปรแป้งมนัสําปะหลงัชนดิครอสลงิค ์             
โดยไมใ่ชส้ารเคม ีเพื อใชใ้นผลติภณัฑอ์าหาร 
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ตารางสรุปการเปรียบเทียบกระบวนการดัดแปรแป้งมันสําปะหลัง ในด้านการเตรียมวัตถุดิบ  
ระบบท่ีใช้ในการดัดแปร และผลิตภัณฑ์แป้งดัดแปรครอสลิงค์ท่ีได้จากแต่ละกระบวนการ  

รวมถึงความเป็นไปได้ในการนําไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารและพัฒนาไปสู่ระดับกึ่งอุตสาหกรรม 

ปัจจัยและคุณลักษณะ
เปรียบเทียบ 

การดัดแปร 
ด้วยสารเคมี 

การดัดแปรโดยไม่ใช้สารเคมี 
ระดับห้องปฏิบัติการ ระดับโรงงานต้นแบบ 

การอาบพลาสมา 
แบบ DBD 

การอาบพลาสมา 
แบบพ่น 

การอาบพลาสมา 
แบบก่ึงต่อเนื่อง 

1. การเตรียมวัตถุดิบแป้ง ผงแป้ง แป้งแบบอัดเม็ด (tablet) สารแขวนลอยแป้งในนํ้า 
(starch slurry) 

ผงแป้ง และผงแป้ง 
ท่ีผ่านการทําspray drying 

2. สารเข้าทําปฏิกิริยา STMP/STPP อาร์กอนพลาสมา (Argon plasma) 

3. ชนิดของกระบวนการ Batch Semi-continuous 

4. ความดันของระบบ ความดันบรรยากาศ สูญญากาศ 

5. ปริมาณการผลิตต่อครั้ง (กรัม) ประมาณ 100 ประมาณ 0.3 0.1-0.4 มากกว่า 500 

6. สภาวะการดัดแปรและ 
ได้แป้งดัดแปรครอสลิงค์ 
ท่ีสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุด  

แป้งดัดแปร 
ครอสลิงค์ท่ีความ
เข้มข้นสารเคมี

ต่างกัน 

แป้งแบบอัดเม็ด             
ท่ีถูกอาบพลาสมา 

ท่ีความช้ืนสัมพัทธ์ (RH) 
แตกต่างกัน 

แป้งแบบสารแขวนลอย
ในนํ้าท่ีถูกอาบพลาสมา

โดยใช้กําลังไฟฟ้า
แตกต่างกัน 

ผงแป้งท่ีถูกอาบพลาสมา
อย่างต่อเน่ือง 

7. การนําไปประยุกต์ใช้ 
ในผลิตภัณฑ์ซุป 

เป็นไปได้ ไม่สามารถทดสอบได้  
เน่ืองจากมีปริมาณตัวอย่างไม่เพียงพอ 

ยังไม่ได้ทดสอบ 
แต่มีความเป็นไปได้สูง 

8. การเตรียมวัตถุดิบแป้ง 
ก่อนดัดแปร 

ไม่จําเป็น จําเป็น จําเป็น เฉพาะในกรณี 
การทํา spray drying 

11. ความเป็นไปได้ 
ในการขยายสเกลการผลิต 

เป็นไปได้ ค่อนข้างยาก เป็นไปได้มากท่ีสุด 

จากตารางสรุปการเปรียบเทียบกระบวนการดัดแปรการข้างต้น จะเห็นได้ว่าการอาบพลาสมาผงแป้งด้วยระบบ 
การอาบพลาสมาแบบก่ึงต่อเน่ืองน้ันเป็นเทคนิคท่ีเหมาะสมท่ีสุด จากการวิเคราะห์คุณสมบัติการต้มสุก (pasting properties) และ
คุณสมบัติทางวิทยากระแส (rheological properties) ของแป้งท่ีผ่านการอาบพลาสมา พบว่าการอาบพลาสมาแป้งทําให้เกิด 
การดัดแปรชนิดครอสลิงค์ต่อแป้งได้ นอกจากน้ี เทคนิคดังกล่าวยังมีความเป็นไปได้สูงในการขยายสเกลการผลิตสําหรับการผลิต                
ในระดับก่ึงอุตสาหกรรมต่อไปได้ นอกจากน้ี ยังสามารถช่วยลดข้ันตอนในการเตรียมตัวอย่างแป้ง  
 

การนําไปใช้ประโยชน์ 
แป้งครอสลิงค์มีคุณสมบัติความทนต่อกรดและแรงเฉือน และชะลอการคืนตัวของแป้ง จึงใช้เป็นสารให้ความหนืด                   

ในผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ เช่น นํ้าสลัด อาหารกระป๋อง ซุปกระป๋อง นํ้าเกรว่ี ซอส อาหารเด็ก หน้าพายผลไม้ พุดดิ้ง เป็นต้น  
ทําให้ผลิตภัณฑ์อาหารมีความคงตัวสูงและมีเน้ือสัมผัสท่ีดี 

 

ตัวอย่างการนําแป้งครอสลิงค์ 
ไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร 


