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ABSTRACT 

This research studied the substitution of wheat flour (WF) with rice bran flour (RBF) in developing a 
suitable formula for production of steamed bun and steamed stuff bun instant flour. The substitution levels 
of 10-50% (w/w) were used. The suitable substitution level was selected by the sensory test. It was found 
that the steamed bun formula with 10% substitution of WF with RBF had the highest overall liking score. After 
5 days of storage in the steamer at 105C, the specific volume of the steamed bun with 10% substitution was 
increased while the L* decreased, and the steamed buns had a soft and pulpy texture. The formula of 10% 
substitution was used to produce the steamed stuff pork mince buns comparing to the standard formula 
without substitution of WF with RBF. The standard formula had the overall liking score of moderately liked 
whereas the 10% substitution formula had the overall liking score of slightly liked. This was due to its darker 
in color than the standard formula. It can be concluded that RBF can be used for substitution of WF in the 
production of steamed bun and steamed stuff bun instant flours only 10%. 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี ศึกษาการแทนที่แป้งสาลีด้วยแป้งร้าข้าวเพื่อพัฒนาสูตรที่เหมาะสมส้าหรับการผลิตแป้งหมั่นโถวและแป้ง

ซาลาเปา โดยมีระดับการแทนที่ 10-50% ของน ้าหนักแป้งสาลี คัดเลือกระดับการแทนที่ที่เหมาะสมด้วยการทดสอบทางประสาท
สัมผัส ซึ่งพบว่าสูตรแป้งหมั่นโถวที่มีการแทนที่แป้งสาลีด้วยแป้งร้าข้าว 10% เป็นสูตรที่ได้รับคะแนนความชอบโดยรวมมากที่สุด 
เมื่อน้าหมั่นโถวท่ีมีการแทนที่แป้งสาลีด้วยแป้งร้าข้าว 10% มาเก็บรักษาไว้ในตู้นึ่งซาลาเปาที่อุณหภูมิ 105องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
5 วัน พบว่าหมั่นโถวมีปริมาตรจ้าเพาะเพิ่มขึ น มีค่าความสว่างลดลง และมีเนื อสัมผัสที่นิ่มและเละ เมื่อน้าสูตรที่มีการแทนที่แป้ง
สาลีด้วยแป้งร้าข้าว 10% มาผลิตซาลาเปาไส้หมูสับเปรียบเทียบกับสูตรมาตรฐานที่ไม่มีการแทนที่แป้งสาลีด้วยแป้งร้าข้าว พบว่า 
สูตรมาตรฐานได้รับคะแนนความชอบระดับปานกลาง ในขณะที่สูตรที่มีการแทนที่แป้งสาลีด้วยแป้งร้าข้าว 10% ได้รับคะแนน
ความชอบระดับเล็กน้อย ทั งนี เนื่องจากมีสีเข้มกว่าสูตรมาตรฐาน สรุปได้ว่า การใช้แป้งร้าข้าวแทนที่แป้งสาลีส้าหรับการผลิตแป้ง
หมั่นโถวและแป้งซาลาเปาส้าเร็จรูปสามารถแทนท่ีได้ 10% เท่านั น 

 
ค าส าคัญ: หมั่นโถว, ซาลาเปา, แป้งร้าข้าว 
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                                                                           บทน า 
ร้าข้าว (rice bran) เป็นผลิตผลพลอยได้จากกระบวนการสีข้าว และเป็นวัตถุดิบชนิดเดียวส้าหรับการผลิตน ้ามัน     ร้า

ข้าว (Pornchalermpong and Rattanapanone, 2010) ร้าข้าวนิยมน้ามาท้าเป็นอาหารสัตว์และน้ามาสกัดน ้ามันร้าข้าว ซึ่ง
หลังจากการสกัดน ้ามันออกแล้วจะเรียกว่า ร้าสกัดน ้ามัน (defatted rice bran) ซึ่งมีปริมาณโปรตีนสูง ส่วนใหญ่จ้าหน่ายให้กับ
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ นอกจากนี ยังมีการพัฒนาร้าสกัดน ้ามันเป็นโปรตีนร้าข้าวและแป้งร้าข้าว อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์อาหาร
จากแป้งร้าข้าวยังไม่แพร่หลาย เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งส่วนใหญ่ท้ามาจากแป้งสาลี แต่ประเทศไทยไม่สามารถปลูกข้าว
สาลีได้เพียงพอต่อความต้องการของทางอุตสาหกรรมและที่ผลิตได้มีคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั นจึงควรมีการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากแป้งร้าข้าวให้มากขึ นเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับร้าสกัดน ้ามัน (Jammek and Naiwikul, 2011) 
 แป้งร้าข้าวผลิตจากร้าสกัดน ้ามัน 100% สามารถน้าไปใช้ทดแทนแป้งสาลี แป้งข้าวเจ้า แป้งโฮลวีท หรือแป้งอื่นๆ 
บางส่วนตามสัดส่วนที่เหมาะสมในการท้าผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี ยวและอาหารธัญพืช ผลิตภัณฑ์
ทดแทนเนื อสัตว์ ผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอด ผลิตภัณฑ์เสน้ ผลิตภัณฑ์แป้งพิซซ่า ผลิตภัณฑ์ขนมปัง เค้ก และคุกกี  แป้งร้าข้าว ปราศจาก
กลูเตน มีค่าดัชนีน ้าตาลต่้า มีปริมาณใยอาหารสูง มีธาตุเหล็กสูง มีวิตามินบี 1 และ บี 3 สูง เป็นแหล่งของโปรตีน และปลอดจาก
การดัดแปลงทางพันธุกรรม ดังนั นจึงสามารถใช้ผสมในอาหารและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการได้ ( Thai 
Ruam Jai Vegetable Oil Co., Ltd. 2018)  

ซาลาเปา (steamed stuff bun) และหมั่นโถว (steamed bun) เป็นอาหารจีนชนิดหนึ่งที่ท้ามาจากแป้งสาลีและยีสต์ 
แล้วน้ามาผ่านขบวนการนึ่ง (Office of the Royal Society, 2012) ชาวเอเชียมากกว่า 1.3 พันล้านคน บริโภคหมั่นโถวเป็น
ประจ้า (Peng et al.,  2007) แป้งสาลีที่ใช้ท้าซาลาเปาและหมั่นโถวนั นประกอบด้วยโปรตีน 2 ชนิดที่รวมกันอยู่ในสัดส่วนที่
เหมาะสมคือ กลูเตนิน (glutenin) และไกลอะดิน (gliadin) ซึ่งเมื่อน้าแป้งสาลีผสมกับน ้าในอัตราส่วนท่ีถูกต้องจะท้าให้เกิดสารชนิด
หนึ่ง เรียกว่า “กลูเตน” (Apichachan and Jiamyangyuen, 2006)  อย่างไรก็ตาม แป้งสาลีส่วนใหญ่น้าเข้าจากต่างประเทศ 
นอกจากนี แป้งสาลีมีกลูเตนจัดเปน็วัตถุดิบท่ีท้าให้ผูบ้ริโภคเกิดอาการแพ้ โดยผู้ที่แพ้กลูเตนมีอาการป่วยของโรค celiac disease ซึ่ง
เป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบการย่อยและภมูิคุ้มกัน ผู้ที่แพ้กลูเตนนั นไม่สามารถบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากข้าวสาลีหรือธัญพืชชนิดอื่นท่ี
มีกลูเตนได้ ดังนั นการแทนที่แป้งสาลีด้วยแป้งร้าข้าวสามารถลดปริมาณกลูเตนในผลิตภัณฑ์ได้ 

ปัจจุบันมีจ้านวนเด็กไทยที่แพ้กลูเตนเพิ่มมากขึ น ซึ่งผู้ปกครองได้ตระหนักถึงอันตรายจากการบรโิภคอาหารที่มกีลูเตนเป็น
ส่วนผสม จึงมีความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารประเภทที่ไม่มีกลูเตนเพิ่มมากขึ น ผลิตภัณฑ์จากข้าวจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจส้าหรับ
ผู้บริโภคที่แพ้แป้งสาลีหรือกลูเตน นอกจากนี  ซาลาเปาที่ท้าจากแป้งสาลีนั นมีปริมาณโปรตีนต่้า ในขณะที่แป้งร้าข้าวมีปริมาณ
โปรตีนสูงกว่า มีปริมาณไขมันต่้ากว่า และมีราคาถูกกว่าแป้งสาลี ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงคุณค่าทางโภชนาการและความส้าคัญของแป้งร้า
ข้าว ประกอบกับการใช้แป้งร้าข้าวนั นยังไม่แพร่หลาย ดังนั น งานวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสูตรที่เหมาะสมส้าหรับการผลิต
แป้งหมั่นโถวและซาลาเปาจากการแทนท่ีแป้งสาลีดว้ยแป้งร้าข้าว และเพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและจุลชีววิทยาของหมั่น
โถวสูตรที่ได้รับการคัดเลือก ทั งนี เพื่อเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์ของร้าสกัดน ้ามัน      เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเพิ่ม
ทางเลือกส้าหรับผู้บริโภคที่แพ้ข้าวสาลีหรือกลูเตน 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

ตอนที่ 1 การศึกษาผลของการแทนที่แป้งสาลีด้วยแป้งร าข้าวในการผลิตหมั่นโถว 
เตรียมสูตรและส่วนผสมส้าหรับการผลิตหมั่นโถวดังแสดงใน Table 1  โดยเตรียมแป้งผสมที่มีการแทนที่แป้งสาลีด้วย

แป้งร้าข้าวที่ระดับ  0, 10, 20, 30, 40 และ 50% ของน ้าหนักแป้งสาลี โดยสูตรที่ไม่มีการแทนท่ีเป็นสูตรมาตรฐานหรือสูตรควบคุม 
การผลิตหมั่นโถวเริ่มต้นด้วยการผสมส่วนผสมให้เข้ากัน ค่อยๆ เติมน ้าลงไปและนวดจนส่วนผสมเนียนและจับตัวเป็นก้อน พักทิ งไว้ 
30 นาทีที่อุณหภูมิห้อง เพื่อให้แป้งขึ นฟู น้าแป้งมาแผ่ออกและม้วนเป็นโรล ตัดแป้งออกเป็นก้อน น้าไปใส่ลังถึงและนึ่งในไอน ้าเดือด 
15 นาที จะได้หมั่นโถว (Pakwan et al., 2010) การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ    หมั่นโถวโดยใช้ผู้ทดสอบที่ไม่ผ่าน
การฝึกฝนจ้านวน 20 คน และใช้วิธีการทดสอบความชอบแบบ Hedonic scale 9 point ในคุณลักษณะด้าน สี ขนาด รูปร่าง การ
ขึ นฟู เนื อสัมผัส กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม คัดเลือกสูตรหมั่นโถวที่ได้รับคะแนนความชอบมากที่สุด ในกรณีที่คะแนน
ความชอบไม่แตกต่างกัน คัดเลือกโดยพิจารณาจากเนื อสัมผัสและการขึ นฟู ตามล้าดับ 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพของหมั่นโถว  
 ผลิตหมั่นโถวจากสูตรที่ได้รับการคัดเลือกจากตอนที่ 1 และเก็บหมั่นโถวไว้ในตู้นึ่งซาลาเปาที่มีอุณหภูมิ 105 C โดยใน
วันที่ 0, 3 และ 5 ของการเก็บรักษา น้าหมั่นโถวมาทดสอบด้านปริมาตรจ้าเพาะ โดยวิธี rapeseed displacement ใช้งาในการ
แทนท่ีตามวิธีของ มอก. (374–2534) ด้านความแข็ง (hardness) ซึ่งเป็นแรงสูงสุดที่เกิดขึ นระหว่างการกดหรือเทียบได้กับการเคี ยว
ครั งแรก โดยใช้เครื่องวัดเนื อสัมผัสของอาหารแบบหัวตัด รุ่น 4411 S/N H 2082 ยี่ห้อ INSTRON และค่าสี (L*, a* และ b*) โดย
ใช้เครื่องวัดสี รุ่น CR400 ยี่ห้อ Konica Minolta ซึ่งค่า L* คือความสวางของสี มีคา 0-100 (L= 0 คือ สีด้า L=100 คือ   สีขาว) 
a* คือ คาความเปนสีเขียว-แดง (คา –a* หมายถึง สีเขียว คา +a* หมายถึง สีแดง) b* คือ คาความเปนสีเหลือง-น ้าเงิน (คา –b* 
หมายถึง สีน ้าเงิน คา +b* หมายถึง สีเหลือง) โดยหาค่าเฉลี่ยจากการวัด 3 ต้าแหน่งของชิ นหมั่นโถวคือ ด้านบน   ตรงกลาง และ
ด้านล่าง 
ตอนที่ 3 การศึกษาความชอบของซาลาเปาไส้หมูสับที่ผลิตจากแปง้ร าข้าวสูตรที่ได้รับการคัดเลือก 

ผลิตซาลาเปาไส้หมูสับจากแป้งร้าข้าวสูตรทีไ่ด้รบัการคดัเลือกและซาลาเปาไสห้มูสบัจากแป้งสาลี (สตูรมาตรฐาน) และ
น้ามาทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยใช้ผู้ทดสอบทีไ่มผ่่านการฝึกฝนจ้านวน 20 คน และใช้วิธีการทดสอบความชอบแบบ Hedonic 
scale 9 point ในคุณลักษณะดังนี  สี ขนาด รูปร่าง การขึ นฟู เนื อสมัผัส กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม 
ตอนที่ 4 การวิเคราะหต้์นทุนการผลิตหมั่นโถวและซาลาเปาจากแป้งข้าวสาลีและแป้งข้าวสาลีแทนที่ด้วยแป้งร าข้าว 

วิเคราะหต์้นทุนการผลติหมั่นโถวและซาลาเปาไสห้มสูับจากการใช้แป้งสาลีและแป้งสาลีแทนท่ีด้วยแปง้ร้าข้าวโดยใช้สตูร
ที่ได้รับการคัดเลือก 
การวิเคราะห์ผลทางสถิติ  

วางแผนการทดลองแบบ CRD ท้าการทดลอง 3 ซ ้า ส่วนการทดสอบทางประสาทสมัผสัวางแผนการทดลองแบบ RCBD 
วิเคราะหค์วามแปรปรวนโดยใช้ ANOVA และเปรยีบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่โดยวิธี Duncan’s New Multiple 
Range Test (DMRT) ด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS 

 
ผลการทดลองและวิจารณ์  

ตอนที่ 1 การศึกษาผลของการแทนที่แป้งสาลีด้วยแป้งร าข้าวในการผลิตหมั่นโถว 
ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของหมั่นโถวที่ผลิตจากแป้งสาลีและแป้งสาลีแทนที่ด้วยแป้งร้าข้าว (0-50%) แสดงดัง 

Figure 1 ซึ่งพบว่า คะแนนความชอบทุกคุณลักษณะที่ทดสอบได้แก่ สี ขนาด รูปร่าง การขึ นฟู เนื อสัมผัส กลิ่น รสชาติ และ
ความชอบโดยรวม เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือเมื่อเพิ่มปริมาณการแทนที่แป้งสาลีด้วยแป้งร้าข้าวคะแนนความชอบลดลงทุก
คุณลักษณะที่ทดสอบ มีงานวิจัยที่สนับสนุนผลการทดลองนี ซึ่งรายงานว่า การทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งกล้วยในปริมาณ    ที่เพ่ิมขึ น 
(0-50%) ท้าให้คะแนนความชอบด้านต่างๆ ของหมั่นโถวลดลงและผลิตภัณฑ์มีความนุ่มลดลงซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากปริมาณกลูเตน
ลดลงและแอมิโลสเพิ่มขึ น (Pakwan et al., 2010) หมั่นโถวสูตรที่มีการแทนที่แป้งข้าวสาลีด้วยแป้งร้าข้าว 10% (90:10) มี
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสไม่แตกต่างจากสูตรมาตรฐาน ในทุกคุณลักษณะที่ทดสอบ (p>0.05) โดยมีคะแนนความชอบรวมอยู่
ในช่วง 7 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ชอบปานกลาง จึงคัดเลือกสูตรนี  ส้าหรับการทดลองต่อไป ดังนั น สามารถสรุปได้ว่าสามารถใช้แป้งร้าข้าว
แทนที่แป้งข้าวสาลี ส้าหรับการผลิตหมั่นโถวโดยที่ผู้บริโภคยอมรับได้คือ 10% ถ้าแทนท่ีมากกว่าระดับนี จะท้าให้คะแนนความชอบ
ต่้ากว่าสูตรมาตรฐาน เนื่องจากมีผลต่อสี ขนาด รูปร่าง การขึ นฟู เนื อสัมผัส กลิ่น และรสชาติ ของหมั่นโถว ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Zhou (2014) ที่รายงานว่า ส่วนผสมและองค์ประกอบทางเคมีของส่วนผสมในการผลิตขนมปังนึ่งมีผลต่อลักษณะ
ปรากฏ เนื อสัมผัส คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส และอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพของหมั่นโถวสูตรที่ได้รับการคัดเลือก 

ค่าสีและค่าความแข็งของหมั่นโถวสูตรที่ได้รับการคัดเลือกแสดงดัง Table 2 จากผลการทดลอง วันท่ี 0, 3 และ 5 พบว่า
ค่า L* ลดลงอย่างมีนัยส้าคัญ โดยวันที่ 0 มีค่า L* สูงกว่าวันที่ 5 (p<0.05) ในขณะที่ค่า a* ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ (p>0.05) 
ส่วนค่า b* ลดลงอย่างมีนัยส้าคัญ โดยวันที่ 0 มีค่า b* สูงกว่าวันท่ี 3 และ 5 (p<0.05) การเก็บหมั่นโถวในตู้นึ่งซาลาเปาท่ีอุณหภูมิ
สูง (105 C) เป็นเวลานานขึ น (จาก 0-5 วัน) ท้าให้หมั่นโถวมีสีเข้มขึ น ทั งนี อาจเนื่องมาจากความร้อนและการที่หมั่นโถวมีน ้าตาล
รีดิวส์และกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบจึงอาจท้าให้เกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ดซึ่งท้าให้สีของหมั่นโถวเข้มขึ นได้ ส่วนค่าความแข็งของ
หมั่นโถวลดลงเมื่อระยะเวลาการเก็บเพิ่มขึ น (p<0.05) เนื่องจากหมั่นโถวดูดความชื นที่เกิดจากไอน ้าในตู้นึ่งจึงส่งผลใหม้เีนื อสัมผัสที่
นิ่มและเละ จึงท้าให้แรงท่ีใช้ตัดลดลง จากการทดสอบทางกายภาพ พบว่า สามารถเก็บหมั่นโถวในตู้นึ่งที่อุณหภูมิ 105C ได้นาน 3 
วัน ถ้าต้องการให้ได้หมั่นโถวที่มีคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสที่ดี อาจท้าได้โดยการใช้เทคโนโลยีเฮอร์เดิลด้วยการควบคุมค่า Aw 
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และ pH เช่น จากการศึกษาของ Laohasongkram et al. (2011) พบว่า การใช้ 2.5% glycerol และ 0.25% lactic acid เป็น
ปริมาณที่เหมาะสมซึ่งสามารถลดค่า aw และ pH ไปยัง 0.912 และ 5.78 ได้ และจากการทดสอบทางจุลชีววิทยา พบว่า สามารถ
เก็บรักษาหมั่นโถวท่ีบรรจุในถุง polyvinylidene chloride pouches (PVDC) และเก็บที ่30±2C ได้นานถึง 16 วัน และจากการ
ทดสอบด้านเนื อสัมผัสและทางประสาทสัมผัสพบว่า สามารถเก็บรักษาหมั่นโถวได้นานถึง 8 วัน ในขณะที่ตัวอย่างควบคุมสามารถ
เก็บได้นานเพียง 4 วันเท่านั น หรืออาจใช้ active packaging ที่มีการเติม oxygen absorber หรือ oxygen absorber ร่วมกับ 
ethanol emitter ในขนมปังน่ึง (Sheng et al., 2015) 
ตอนที่ 3 การศึกษาความชอบของซาลาเปาไส้หมูสับที่ผลิตจากแปง้ร าข้าวสูตรที่ได้รับการคัดเลือก 

เมื่อน้าสูตรการผลิตหมั่นโถวที่แทนที่แป้งสาลีด้วยแป้งร้าข้าว 10% มาผลิตซาลาเปาไส้หมูสับเปรียบเทียบกับการใช้แป้ง
สาลี (สูตรมาตรฐาน) ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสแสดงดัง Table 3 พบว่า มีเฉพาะขนาดและรูปรา่งที่ซาลาเปาทั ง 2 สูตรไมม่ี
ความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส้าคัญ (p>0.05) ส่วนด้านสี การขึ นฟู เนื อสัมผัส กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวมของสูตรมาตรฐาน
ได้รับคะแนนความชอบมากกว่าสูตรที่ได้รับการคัดเลือกอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) ทั งนี เนื่องจากแป้งสาลีและแป้งร้าข้าวมี
องค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกัน จึงท้าให้ซาลาเปามีคุณภาพที่แตกต่างกัน กลูเตนในแป้งข้าวสาลีสามารถเก็บก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ผลิตขึ นโดยยีสต์เอาไว้ได้จึงท้าให้โดมีความยืดหยุ่นและแข็งแรงจึงรักษารูปทรงของผลิตภัณฑ์ได้ (Shewry et 
al., 2002) ซาลาเปาสูตรมาตรฐานได้รับคะแนนด้านสีและความชอบโดยรวมในระดับชอบปานกลาง ในขณะที่สูตรที่มีการแทนที่
แป้งสาลีด้วยแป้งร้าข้าว 10% อยู่ในระดับชอบเล็กน้อย ทั งนี อาจเนื่องจากความเคยชินของผู้ทดสอบชิมต่อซาลาเปาที่เป็นสีขาว 
เมื่อทดสอบซาลาเปาที่มีสีน ้าตาลอ่อนจึงท้าให้ได้รับคะแนนความชอบลดลง อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะด้านอื่นๆ ถึงแม้จะได้รับ
คะแนนความชอบที่ต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) แต่คะแนนอยู่ในเกณฑ์เดียวกันคือชอบเล็กน้อย 

ซาลาเปาไส้หมูสับที่ผลิตจากสูตรมาตรฐานและสูตรที่ได้รับการคัดเลือกแสดงดัง Figure 2 ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนว่ามีสีที่
แตกต่างกัน โดยสูตรมาตรฐานมีสีขาวในขณะที่สูตรที่ได้รับคัดเลือกมีสีน ้าตาลอ่อน ทั งนี เนื่องจากแป้งร้าข้าวมีสีน ้าตาลอ่อน ในขณะ
ที่แป้งสาลีมีสีขาว ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส 
ตอนที่ 4 การวิเคราะหต้์นทุนการผลิตหมั่นโถวและซาลาเปาจากแป้งข้าวสาลีและแป้งข้าวสาลีแทนที่ด้วยแป้งร าข้าว 

การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของหมั่นโถวและซาลาเปาแสดงดัง Table 4 พบว่า ต้นทุนรวมต่อหนว่ยของหมั่นโถวและ
ซาลาเปาสูตรมาตรฐานและสูตรที่มีการแทนทีแ่ป้งสาลีด้วยแป้งร้าขา้ว 10% ขนาด 25 กรัม มีราคาใกล้เคียงกัน คือ 3.51 บาท และ 
3.50 บาท ส้าหรับหมั่นโถวสูตรมาตรฐานและสูตรที่มีการแทนท่ีแปง้สาลีด้วยแป้งร้าข้าว 10% และ 6.26 บาท และ 6.25 บาท 
ส้าหรับซาลาเปาสตูรมาตรฐานและสูตรที่มีการแทนท่ีแป้งสาลีด้วยแป้งร้าข้าว 10%  
 

สรุป 
 หมั่นโถวสตูรที่มีการแทนท่ีแป้งสาลีด้วยแป้งร้าข้าว 10% เป็นสตูรทีไ่ด้รับการคัดเลือกส้าหรับการผลิต การแทนท่ีมากกว่า 
10% จะท้าให้สีของหมั่นโถวเข้มขึ นจนถึงสีน ้าตาลและมีเนื อสมัผสัแข็งไม่เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค สามารถเก็บหมั่นโถวในตู้นึ่งท่ี
อุณหภูมิ 105C ได้นาน 3 วัน ซาลาเปาไส้หมสูับสตูรที่มีการแทนท่ีแป้งสาลีด้วยแป้งร้าข้าว 10% มีคะแนนความชอบระดับชอบ
เล็กน้อยซึ่งต่้ากว่าสูตรมาตรฐานท่ีใช้แป้งสาลี (ชอบปานกลาง) จากการศึกษานี สรุปได้ว่า แป้งร้าข้าวเหมาะส้าหรับน้ามาแทนท่ีแป้ง
สาลีในการผลิตหมั่นโถวและซาลาเปา โดยปริมาณการแทนที่ท่ีเหมาะสมคือ 10% 
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Figure 1 Liking scores of steamed buns with different ratio of wheat flour to rice bran flour. 
A-E Mean values with different letters in the same attribute are significantly different (p<0.05). 
 

 

 
 
Figure 2 Appearance of the standard and selected formula of steamed stuff pork mince buns. 
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Table 1 Ingredients for production of steamed bun with substitution of wheat flour with rice bran flour. 

 
Table 2  Color and hardness of steamed bun produced from the selected formula (10% substitution of WF 
with RBF). 

Time of storage  
in steaming cabinet (day) L* a* b* Hardness  

(N) 
0 72.69±1.12a 1.13±0.13ns 20.67±0.38a 1.86±0.03a 
3 71.19±1.36ab 1.16±0.09 ns 19.88±0.53b 1.60±0.17b 
5 69.44±1.30b 1.22±0.15 ns 19.84±0.62b 1.28±0.07c 

a-c Mean values with different letters in the column are significantly different (p<0.05). 
ns = not significantly different (p>0.05). 
 
Table 3 Liking scores of standard and selected formula (10% substitution of WF with RBF) of steamed stuff 
pork mince buns. 

Formula Color Size Shape Leaven Texture  Odor Flavor Overall liking 

Standard 7.16± 
1.15a 

6.63± 
1.27a 

6.70± 
1.47a 

6.73± 
1.39a 

6.73± 
1.13a 

6.98± 
1.11a 

6.89± 
1.33a 

7.14± 
1.19a 

Selected 
(10%)   

6.08± 
1.77b 

6.46± 
1.24a 

6.41± 
1.60a 

6.21± 
1.38b 

6.24± 
1.06b 

6.29± 
1.06b 

6.51± 
1.36b 

6.75± 
1.07b 

a-b Mean values with different letters in the column are significantly different (p<0.05). 
 

Table 4 Cost per unit (Baht) of steamed bun and steamed stuff pork mince bun. 

Cost type 
Steamed bun Steamed stuff pork mince bun 

Standard formula Selected formula 
(10%) 

Standard formula Selected formula 
(10%) 

Ingredients   14.51 13.99 119.51 118.99 
Labor  50 50 50 50 
Water   10 10 10 10 
Tool depreciation  50 50 50 50 
Package  40 40 40 40 
Cost per unit  3.51 3.50 6.26 6.25 

 

 
 

Ingredients 

Quantity (g) 
Standard 
formula 

Ratio of substitution of wheat flour with rice bran flour (w/w) 
10% 20% 30% 40% 50% 

Wheat flour 250 225 200 175 150 125 
Rice bran flour 0 25 50 75 100 125 
Yeast 6 6 6 6 6 6 
Water 138 138 138 138 138 138 
Sugar 75 75 75 75 75 75 
Salt 1 1 1 1 1 1 
Baking powder 6 6 6 6 6 6 


