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บทความวิชาการ 
 

Resistant Starch ….แป้งที่มีบทบาทต่อสุขภาพ 
 

โดย อ.จิรนาถ  บุญคง1  
 
บทน า 
  แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่ง ท่ีสามารถถูก
ย่อยสลายด้วยเอนไซม์ และได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็น
กลูโคส ซึ่งสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด เพื่อใช้เป็น
แหล่งพลังงานของมนุษย์ องค์ประกอบพื้นฐานทางเคมี
ของแป้ง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ อะไมโลส (amylose) 
และอะไมโลเพกติน (amylopectin) ซึ่งมีความแตกต่าง
กันท้ังในแง่โครงสร้าง คุณสมบัติทางเคมี -กายภาพ 
รวมถึงขั้นตอนการถูกย่อยสลายโดยเอนไซม์ในร่างกาย 
นอกจากนี้ยังมีแป้งสุขภาพอีกกลุ่มหนึ่งท่ีไม่สามารถถูก
ย่อยสลายด้วยเอนไซม์ในล าไส้เล็กของคนเรา เรียกแป้ง
กลุ่มนี้ว่า resistant starch ซึ่งเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ
ประเภทหนึ่ ง ท่ีมีการน ามาใช้อย่ างกว้ างขวางใน
อุตสาหกรรมอาหาร อาทิ เช่น น ามาใช้เป็นส่วนประกอบ
ของอาหาร  ปรับปรุงเนื้อสัมผัสและกลิ่นรสของอาหาร  
รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพท่ีมีเส้นใย
อาหารสูง ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นในการท าความเข้าใจ
เก่ียวกับเคมีพื้นฐานของแป้ง การย่อยและดูดซึมอาหาร
จ าพวกแป้ง เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการย่อย
อาหารท่ีมีส่วนประกอบของแป้งท่ัวไปกับอาหารท่ีมี
ส่วนประกอบของ resistant starch ความหมายและ
ประเภทของ resistant starch คุณประโยชน์ต่อสุขภาพ
จากการบริโภคอาหารท่ีมีส่วนประกอบของ resistant 
starch รวมถึงการประยุกต์ใช้ในทางอาหาร 
 
การย่อยและดูดซึมอาหารจ าพวกแป้ง 

แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตท่ีประกอบด้วยโพลิเมอร์
พื้นฐาน 2 ชนิด คือ อะไมโลส และอะไมโลเพกติน 
โดยอะไมโลสเป็นโพลิเมอร์เชิงเส้น ท่ีประกอบด้วย

กลูโคสไม่เกิน 6,000 หน่วย เชื่อมต่อกันด้วยพันธะ -
1,4 กลูโคซิดิก ส่วนอะไมโลเพกตินเป็นโพลิเมอร์เชิงก่ิง
ท่ีประกอบด้วยโพลิเมอร์เชิงเส้นของกลูโคส 10-60 
หน่วย เชื่อมต่อกันด้วยพันธะ -1,4 กลูโคซิดิก และโพ
ลิเมอร์เชิงเส้นของกลูโคส 15-45 หน่วยท่ีเชื่อมต่อกัน
ด้วยพันธะ -1,6 กลูโคซิดิก [1] 
 การย่อยแป้งโดยทั่วไป ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 
ดังนี้ [2] 

1. การเจลาติไนเซชัน (gelatinization) เป็น
ขั้นตอนท่ีท าให้เม็ดแป้งพองตัว โดยเม็ดแป้งจะดูดซึมน้ า 
ขณะท่ีได้รับความร้อน ท าให้เม็ดแป้งพองตัว เรียก
อุณหภูมิช่วงนี้ว่า อุณหภูมิการเกิดเจล (gelatinization 
temperature)  

2. การเกิดลิเคอแฟคชัน (Liquefaction) เป็น
ขั้นตอนการลดความหนืดของแป้งท่ีเกิดเจล โดยการ
ย่อยโมเลกุลของแป้งแบบสุ่มของลูกโซ่กลูโคส ท าให้แยก
เป็นสายสั้นๆ มีขนาดโมเลกุลเล็กลง และมีความหนืด
ลดลง  

3. การเกิดแซคคาริฟิเคชัน (Saccharification) 
เป็นขั้นตอนการย่อยแป้งให้เป็นโมเลกุลของน้ าตาล 
ภายหลังการย่อยจะได้น้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว น้ าตาล
โมเลกุลคู่ หรือน้ าตาลโมเลกุลสูงกว่า ผลผลิตท่ีได้คือ 
กลูโคส มอลโตส หรือมอลโตไตรโอส 

เอนไซม์ท่ีเก่ียวข้องกับการย่อยแป้ง ซึ่งแหล่ง
ของเอนไซม์สามารถผลิตได้จากจุลินทรีย์หลายชนิด
ด้วยกัน โดยเอนไซม์ท่ีเก่ียวข้องกับการย่อยแป้ง แบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่ม แสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 เอนไซม์ : แหล่งของจุลินทรีย์และสมบัติบางประการ 
แหล่งของจุลินทรีย์ น  าหนักโมเลกุล อุณหภูมิที่เหมาะสมในการท างาน 

1. -amylase 
Bacillus subtilis 
B. lichenifomis 

 
41,000 
62,000 

 
- 

70 

2. -amylase 
B. cereus 
B. cirulans 

 
35,000 

53-63,000 

 
50 
60 

3. Glucoamylase 
Aspergillus awamori 
A. niger 
A. Oryzae I 
Penicillium oxalicum I 
Rhizopus delemar 

 
83,700-88,000 

99,000 
76,000 
84,000 
100,000 

 
60 
- 

60 
55-60 

40 
4. Pullulanase 

B. Polymyxa 
Streptomyces sp. No. 280 

 
48,000 

- 

 
60 
5 

ท่ีมา : [3] 
 
ความหมายและประเภทของแป้งที่ไม่สามารถถูก
ย่อยสลายด้วยเอนไซม์ 
 แป้งท่ีไม่สามารถถูกย่อยสลายด้วยเอนไซม์ 
หรือแป้งท่ีทนต่อการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ (resistant 
starch) หมายถึง แป้งและผลิตภัณฑ์ของแป้งท่ีไม่ถูก

ย่อยด้วยเอนไซม์ในล าไส้เล็ก ไม่สามารถดูดซึมภายใน
ล าไส้เล็กของมนุษย์ได้ [4, 5]  สามารถแบ่งโดยใช้เกณฑ์
ความสามารถในการถูกย่อยสลาย ได้ 4 ประเภท ตาม
รูปท่ี 1 และ ตารางท่ี 2 

 

 
 
 
 

รูปที่ 1 ประเภทของแป้งท่ีไม่สามารถถูกย่อยสลายด้วยเอนไซม์ RS1-RS4 ตามล าดบั [6] 
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ตารางที่ 2 ประเภทของแป้งท่ีไม่สามารถถูกย่อยสลายด้วยเอนไซม์ 
ประเภทของแป้ง ลักษณะของแป้ง แหล่งของแป้ง 

1. ประเภทท่ี 1 (RS1) แป้ ง ท่ีมี ลั กษณะทางกายภาพ
ขัดขวางการท างานของเอนไซม์ 
(physically inaccessible) 

เมล็ดธัญพืชท่ีผ่านการบดเพียงบางส่วน 
พืชตระกูลถั่ว (legumes) และผัก 

2. ประเภทท่ี 2 (RS2) เม็ดแป้งดิบท่ีทนต่อการท างานของ
เอนไซม์ (raw or ungelatinized 
starch) เป็นแป้งท่ียังไม่ผ่าน
กระบวนการท าให้สุก 

เม็ดแป้งกล้วยดิบ เม็ดแป้งมันฝรั่งดิบ 
และแป้งท่ีมีอะไมโลสสูง 

3. ประเภทท่ี 3 (RS3) แป้งคืนตัว (reteograded starch)  อาหารท่ีให้ความร้อนจนเกิดเจลาทิไนซ์ 
เมื่อถูกท าให้ เย็นตัวลง จะเกิดการ
จัดเรียงตัวของอะไมโลสใหม่ เช่น มัน
ฝรั่งท่ีต้มแล้วท าให้เย็น เปลือกขนมปัง 
คอร์นเฟลคส์ 

4. ประเภทท่ี 4 (RS4) แป้งท่ีมีโครงสร้างเกิดจากการดัด
แปรโดยใช้สารเคมีในการครอสลิงค์ 
(crosslinked starch) ท าให้
โครงสร้างแป้งเกิดพันธะแบบใหม่ 

ไดสตาร์ชฟอสเฟตเอสเทอร์ (distarch 
phosphate ester) 

ท่ีมา : [6] 
 
 

  จากตารางท่ี 2 แป้งท่ีไม่สามารถถูกย่อยได้ด้วย
เอนไซม์ (resistant starch ; RS)  เป็นทางเลือกหนึ่งท่ีมี
บทบาทต่อการดูแลสุขภาพ ดังนั้น resistant starch จึงมี
คุณสมบัติเทียบเท่ากับเส้นใย มีประโยชน์ต่อระบบ
ขับถ่ายและระบบหมุนเวียนเลือด โดย resistant starch 
จะไม่ถูกย่อยสลายโดยเอนไซม์ในล าไส้เล็ก แต่จะผ่าน
มาถึงล าไส้ใหญ่และถูกหมักโดยจุลินทรีย์  ได้เป็นกรด
ไขมันสายสั้นๆ ซึ่งมีผลช่วยให้สุขลักษณะของปลาย
ล าไส้ใหญ่ดีขึ้น ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ท่ีก่อ
โรค เพิ่มปริมาณของของเหลวและปรับสภาวะความเป็น
กรด-ด่างภายในล าไส้ใหญ่ให้ต่ าลง และมีบทบาทในการ
ป้องกันมะเร็งล าไส้ใหญ่ได้  
 
 

แหล่งอาหารของ Resistant starch  
แป้งเป็นแหล่งพลังงานท่ีส าคัญ สามารถพบอยู่

ท่ัวไปตามส่วนต่างๆของพืช เช่น ในผล ในเมล็ด ในหัว 
เป็นต้น แหล่งของ resistant starch สามารถพบได้ใน 
มันฝรั่ง พืชตระกูลถั่ว และกล้วย [4, 5] ซึ่งมีปริมาณ  
resistant starch อยู่ระหว่าง 7-11% ของปริมาณสตาร์ช
ท้ังหมด  มีรายงานวิจัยท่ีศึกษาปริมาณ resistant starch 
ในอาหารไทยท่ีมีส่วนประกอบของแป้ง 29 ชนิด ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่าแหล่งของ resistant starch พบมากใน
พืชตระกูลถั่ว และกล้วย ซึ่งส่วนหนึ่งของผลการวิจัย
แสดงในตารางท่ี 3 ท้ังนี้ resistant starch จะมีคุณสมบัติ
การอุ้มน้ าไม่มากจึงใช้เป็นแหล่งเส้นใยส าหรับผลิตภัณฑ์
ท่ีมีความชื้นต่ า เช่น คุกก้ี ขนมปังกรอบ และผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูปธัญชาติ เป็นต้น   
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ตารางที่ 3 ปริมาณ digestible starch  และ resistant starch ของอาหารไทยท่ีมีส่วนประกอบของแป้ง 
Samples Digestible starch  Resistant starch 

Legumes, raw 
Mungbeans 
Mungbean starch (commercial) 
Black beans  
Red beans 

 
21.42.0 
48.82.7 
21.55.2 
23.24.4 

 
22.9 0.0 
50.31.2 
18.30.2 
10.31.2 

Common cultivars 
Kluai Namwa 
Kluai Hom 
Kluai Kai 
Kluai Lepmurnang 
Kluai Hugmuk 

 
56.65.8 
57.71.1 
52.24.1 
57.00.2 
61.42.3 

 
25.8 2.7 
37.10.5 
24.72.5 
31.20.8 
27.32.8 

ท่ีมา : [7] 
 
บทบาทของ Resistance starch ต่อสุขภาพ 
 เนื่องจากคุณสมบัติ ท่ีส าคัญของ resistant 
starch คือไม่สามารถถูกย่อยได้โดยเอนไซม์ในล าไส้เล็ก 
ดังนั้น resistant starch จึงมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับเส้น
ใยอาหาร (dietary fiber) ซึ่งมีประโยชน์ต่อระบบขับถ่าย
และระบบหมุนเวียนเลือด โดย resistant starch ท่ีไม่ถูก
ย่อยสลายโดยเอนไซม์ในล าไส้เล็ก จะผ่านมาถึงส่วนของ
ล าไส้ใหญ่ และถูกหมักโดยจุลินทรีย์ภายในล าไส้ใหญ่ ได้
เป็นกรดไขมันสายสั้นๆ เช่น acetate, propionate และ 
butyrate ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อจุลินทรียกลุ่มโปรไบโอติก 
(probiotic microorganism) [6] นอกจากนี้กรดไขมันท่ี
เกิดขึ้นดังกล่าวสามารถถูกดูดซึมภายในล าไส้ใหญ่และ
ขนส่งไปยังตับ กรดไขมันจะไปยับยั้งการเจริญของ
จุลินทรีย์ท่ีท าให้เกิดโรค เพิ่มปริมาณของเหลว และปรับ
สภาวะความเป็นกรด-ด่างในล าไส้ใหญ่ให้ต่ าลง โดยมี
รายงานถึงบทบาทของกรดไขมัน butyrate ซึ่งช่วยปรับ
สภาวะล าไส้ใหญ่ส่วนปลาย (rectum) ให้ดีขึ้น ซึ่งจะ
ยับยั้งการเจริญของ transformed cell ซึ่งมีบทบาทใน
การป้องกันมะเร็งล าไส้ใหญ่ [8, 9] ยับยั้งการสะสมไขมัน 

โดยมีการทดลองให้ผู้ทดสอบเพศชาย จ านวน 12 คน 
บริโภคอาหารท่ีมีส่วนประกอบของ resistant starch 
พบว่ ามี อัตราการเ กิดออกซิ เดชันของลิปิด  (lipid 
oxidation) เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการลดการสะสมไขมันใน
ร่างกายได้ [10] นอกจากนี้การบริโภคอาหารท่ีมี
ส่วนประกอบของ resistant starch อย่างต่อเนื่อง จะ
ช่วยป้องกัน หรือลดสภาวะโรคอ้วน มีบทบาทในการลด
คอเลสเตอรอลในเส้นเลือด ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ไขมันอุดตันในเส้นเลือด โรคหัวใจ และโรคเบาหวานอีก
ด้วย [11] 
 
Resistant starch ทางการค้า และการใช้ในทาง
อาหาร 
  อุตสาหกรรมอาหารมีการใช้ resistant starch 
อย่างแพร่หลาย โดยใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์
อาหารแทนการใช้เส้นใยอาหารจากแหล่งอ่ืนๆ เนื่องจาก 
resistant starch มีค่าการอุ้มน้ าต่ า สามารถใช้เป็นแหล่ง
ใยอาหารในผลิตภัณฑ์ท่ีมีความชื้นต่ า เช่น คุกก้ี ขนมปัง
กรอบ ผลิตภัณฑ์ธัญชาติส าเร็จรูป เป็นต้น ดังนั้นการใช้ 
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resistant starch ในอาหารดังกล่าว จะไม่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงรสชาติและเนื้อสัมผัสของอาหารเหมือนกับ
การใช้ใยอาหารจากแหล่งอื่นๆ นอกจากนี้การใช้ 
resistant starch เป็นส่วนประกอบของอาหาร จะท าให้

ผลิตภัณฑ์มีปริมาณ butyrate สูงขึ้น จึงมีประโยชน์
มากกว่า  ซึ่ง resistant starch ทางการค้าท่ีมีจ าหน่าย
ได้แก่ กลุ่ม Hi-maize  Novelose และ CrystaLean ซึ่ง
รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4 

 

ตารางที่ 4 resistant starch ทางการค้าและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร 
Type Feature/Function Application 

Hi-maize 240 
Hi-maize 260 

-resistant starch (RS2) and dietary fiber 
-low glycaemix index and insulin response 
when substituted for flour 
-promotes digestive health 

Baked goods and low moisture foods 

Novelose 330 
Hi-maize 220 

-resistant starch (RS2/RS3) and dietary 
fiber 
-use in most low moisture foods system 
-improved texture and expansion in 
extruded application 

Extruded snack and cereals product 

CrystaLean -resistant starch (RS3 ; retrograded 
maltodextrin) and dietary fiber 

Baked goods and low moisture foods 
Extruded snack and cereals product 

 ท่ีมา : [6, 11, 12] 
 

  แป้งทางการค้าท่ีมีการผลิตและจ าหน่ายใน
ปัจจุบัน ผลิตโดยบริษัท National Starch and 
Chemical และบริษัท Opta Food Ingradients ซึ่งการ
เลือกชนิดและปริมาณการใช้ resistant starch ทาง
การค้าควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการ
ปรับปรุงคุณลักษณะตามความต้องการของผู้ใช้ 
  ส าหรับการใช้ resistant starch ในทางอาหาร
หรืองานวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ พบว่ามีรายงาน
วิจัยการผลิตพาสต้าท่ีมีอัตราการย่อยคาร์โบไฮเดรตต่ า
และมีปริมาณ resistant starch สูงโดยใช้แป้งกล้วยดิบ
ทดแทนแป้งสาลี [13] นอกจากนี้แป้งกล้วยหอมดิบมี
สมบัติในการดูดซึมน้ าและพองตัวช้า แต่เมื่อได้รับความ
ร้อนสูงจะพองตัวและให้ความหนืดสูงมาก ต้านทานแรง
กวน คล้ายกับสมบัติของสตาร์ชดัดแปรชนิดเชื่อมข้าม 
(crossinked starch)  เมื่อน าไปใช้ในผลิตภัณฑ์คุกก้ีและ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสพบว่า ผู้ทดสอบให้

คะแนนการยอมรับทางด้านความกรอบ กลิ่นรสและ
ความชอบโดยรวมไม่แตกต่างจากคุกก้ีท่ีผลิตจากแป้ง
สาลี [14]  โดยปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้ resistant 
starch ในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ อาทิเช่น การใช้แป้ง
กล้วยในผลิตภัณฑ์คุกก้ี พาสต้า และสปาเก็ตตี้ ซึ่งการ
บริโภคแป้ง resistant starch ชนิด Cross - Linked 
(RS4XL) เทียบกับการบริโภคแป้งท่ัวไป ผลการศึกษา
พบว่าปริมาณ resistant starch เพิ่มขึ้น และ 
%hydrolysis ลดลง ในขณะเดียวกันค่า Glycaemic 
Index จะลดลงด้วย 
 
ความสัมพันธ์ของปริมาณ Resistant starch กับค่า
ดัชนีน  าตาล (Glycaemic Index) และการตอบสนอง
ต่ออินซูลิน 
  ค่าดัชนีน้ าตาล หรือดัชนีไกลซิมิก (Glycaemic 
Index ;GI) คือ ดัชนีท่ีใช้ตรวจวัดคุณภาพของอาหาร
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ประเภทคาร์โบไฮเดรต ซึ่งหลังจากการรับประทานและ
เข้าสู่ระบบการย่อยและดูดซึมของร่างกายสามารถเพิ่ม
ระดับน้ าตาลในเลือดได้มากหรือน้อยโดยเปรียบเทียบ
กับสารมาตรฐาน คือ น้ าตาลกลูโคส ซึ่งการรับประทาน
อาหารท่ีมีค่า Glycaemic Index สูงจะมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของน้ าตาลกลูโคสในกระแสเลือดอย่าง
รวดเร็วและสูงมาก ในขณะท่ีการรับประทานอาหารท่ีมี
ค่า Glycaemic Index ต่ า จะมีน้ าตาลเข้าสู่กระแสเลือด
อย่างช้าๆ และสม่ าเสมอ ท าให้ร่างกายสามารถควบคุม
ปริมาณน้ าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติได้ง่าย  
  ประเภทของอาหารท่ีมีค่า Glycaemic Index สูง
ได้แก่ ขนมปังขาว ข้าวเมล็ดสั้น มันฝรั่ง ลูกเกด ผลไม้
อบแห้ง กล้วยสุก แครอท ผลไม้ท่ีมีรสหวาน ส่วนอาหาร
ท่ีมีค่า Glycaemic Index ปานกลางได้แก่ อาหาร

ประเภทเส้น ถั่วค่ัว ถั่วฝักเขียว ไอศกรีม มันเทศ น้ าส้ม
ค้ัน บลูเบอรี่ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดค่ัว ซุปถั่ว และข้าว
กล้อง และอาหารท่ีมีค่า Glycaemic Index ต่ า ได้แก่ ถั่ว
ชนิดต่างๆ ผักและอาหารท่ีมีเส้นใยสูง กล้วยดิบ มะเขือ
เทศ แอปเปิ้ล ธัญพืชท่ีมีน้ าตาลต่ า และโยเกิร์ตไขมันต่ า  
  มีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ 
resistant starch กับ Glycaemic Index พบว่า มีความ
ผกผันกัน หมายความว่า resistant starch สามารถช่วย
ลดการตอบสนองต่อระดับน้ าตาลและระดับฮอร์โมน
อินซู ลิ น ในกร ะแส เลื อด ได้  ดั งนั้ น อาหา ร ท่ีมี ค่ า 
Glycaemic Index ต่ าจะมีปริมาณ resistant starch สูง
นั่นเอง ซึ่งการจัดแบ่งประเภทและแหล่งของอาหารท่ีมี
ค่า Glycaemic Index  ต่างๆ แสดงในตารางท่ี 5 

 
ตารางท่ี 5 ประเภทและแหล่งอาหารท่ีมีค่าดัชนีน้ าตาล (Glycaemic Index) ต่างๆ 

อาหาร แหล่งของอาหาร ค่าดัชนีน  าตาล (GI) 
อาหารท่ีมีค่าดัชนีน้ าตาลสูง 
(High GI Food) 

ขนมปังขาว คอร์นเฟลก ข้าวเมล็ด
สั้ น  มั น ฝ รั่ ง อ บ  มั น ฝ รั่ ง ทอด 
ไอศกรีม ผลไม้อบแห้ง ผลไม้ท่ีมี
รสหวาน 

 70 

อาหารท่ีมีค่าดัชนีน้ าตาล 
ปานกลาง 
(Medium GI Food) 

อาหารประเภทเส้น ถั่วค่ัว ถั่วฝัก
เขียว  มัน เทศ ข้ าว โพดหวาน 
ข้าวโพดค่ัว ข้าวกล้อง โฮลวีต 

56-69 

อาหารท่ีมีค่าดัชนีน้ าตาลต่ า 
(Low GI Food) 

ถั่ ว ชนิ ดต่ า งๆ  ผั ก  ธัญพื ช ท่ีมี
น้ า ต าลต่ า  โ ย เ กิ ร์ ต ไ ขมั นต่ า     
เกรฟฟรุต แอปเปิ้ล มะเขือเทศ 
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ท่ีมา : [15] 
 
  การบริโภคอาหาร Glycaemic Index ต่ าจะเกิด
ผลดีต่อสุขภาพหลายประการ เช่น ท าให้ระดับอินซูลิน
โดยรวมต่ าลง ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างค่า Glycaemic 
Index กับ Insulinaemic Index Values แสดงดังรูปท่ี 2 
นอกจากนี้การบริโภคอาหารประเภทนี้จะท าให้รู้สึกอิ่ม
นานกว่า ยืดเวลาของความอยากอาหาร ซึ่งการลดระดับ

อินซูลินจะส่งผลต่อการลดระดับไขมัน สามารถควบคุม
ระดับน้ าตาลในเลือด ควบคุมระดับคอเลสเตอรอล ลด
ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและโรคเบาหวาน [15] 
ซึ่ ง คุณประ โยชน์ ดั ง กล่ า วมี คว ามสอดคล้ อง กับ
คุณประโยชน์ของการบริ โภคอาหาร ท่ีมีปริ มาณ 
resistant starch สูงเช่นเดียวกัน 
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รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหวา่งค่า Glycaemix index(GI) 
และ Insulinaemic Index Values (II) ของ cereal 
products 20 ชนิด 
ท่ีมา : [16] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 resistant starch จัดเป็นแป้งท่ีมีบทบาทต่อ
สุขภาพ เหมาะส าหรับผู้บริโภคท่ีใส่ใจต่อสุขภาพ ผู้ท่ีมี
ปัญหาในระบบการขับถ่าย และผู้ท่ีต้องการควบคุม
น้ าหนักตัวในเหมาะสม และท่ีส าคัญเป็นทางเลือกใหม่
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร ท่ีจะเลือกใช้แป้ง resistant starch เป็น
ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถรักษาระดับน้ าตาลในเลือดได้
คงท่ี และช่วยให้เกิดสุนทรียภาพในการรับประทาน
อาหารเช่นเดียวกับผู้บริโภคท่ัวไป 
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