บทความวิจัย

อิทธิพลของสวนผสมตอคุณภาพของขนมขบเคี้ยวชนิดแทงจากเศษกลวยกรอบและขาวแตน
หทัยทิพย นิมิตรเกียรติไกล1* และ ตรีสินธุ โพธารส2
1

สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยพะเยา อ. เมือง จ. พะเยา 56000
2
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ. องครักษ จ. นครนายก 26120
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ศึกษาสัดสวนของสารใหความหวานและวัตถุดิบหลักที่เหมาะสมในการผลิตขนมขบเคี้ยวชนิดแทงจากเศษกลวย
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Abstract
This research studied the optimum ratio of sweetener and major ingredients in the production of snack
bar from broken banana chip and rice crackers to develop a new healthy product and add value to the byproduct from the banana chip and rice cracker manufacturing process. The effects of ration of sugar to
glucose syrup on physical quality and sensory evaluation were studied by varying into 3 levels 1:2, 1:1 and
2:1. The results showed that increasing of sugar content increase the hardness and cohesiveness of snack bar,
while increasing of glucose syrup content resulting in sticky product with lower crispness. The optimum ratio
of sugar to glucose syrup for snack bar was 2:1 or 20% sugar and 10% glucose syrup, respectively. Then, the
optimum ration of banana chip to rice cracker on the quality of snack bar was studied by varying into 3 levels
1:3, 1:1 and 3:1, the results showed that increasing of banana chip content decrease the hardness and
became brittleness. The optimum ratio of banana chip to rice cracker for snack bar was 1:3 or 12.5% banana
chip and 37.5% rice cracker, respectively. The average overall liking scores from sensory evaluation is at
moderate level. Chemical compositions of snack bar developed from broken banana chip and rice crackers
include moisture, protein, fat, fiber, ash and carbohydrate were 5.31%, 4.73%, 16.80%, 7.46%, 0.37% and
65.33%, respectively.
Keywords: Quality, sweetener, broken banana chip and rice crackers, snack bars
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ขนมขบเคี้ ย วชนิ ด แท ง (Snack bars) เป น ขนม
ขบเคี้ ยวชนิด หนึ่ ง ที่มี ลักษณะเปนแท งรับ ประทานไดทั นที
สะดวกในการพกพา เป น แหล ง อาหารที่ ใ ห พ ลั ง งานและ
คุณค าทางโภชนาการ สามารถรับ ประทานเป นอาหารเช า
หรือทดแทนมื้อใดมื้อหนึ่งในแตละวันได (ศิริภัทร และคณะ,
2551) ปจจุบันผูบริโภคใหความใสใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น ทํา
ให ขนมขบเคี้ย วที่ทํ าจากแป งไดรับ ความนิ ยมลดลง ในทาง
กลั บ กั นกระแสการบริ โภคขนมขบเคี้ ย วจากผั กและผลไม
ได รั บ ความนิ ย มสู ง ขึ้ น (ศู น ย วิจัย กสิ กรไทย, 2555) ดั งนั้ น
ขนมขบเคี้ ย วที่ แ ปรรู ป จากผั ก และผลไม จึ ง เป น สิ น ค า ที่
นาสนใจและยังมีชองวางใหผูประกอบการ SMEs เขามาเติม
เต็มตอยอดธุรกิจได (SMELeader, 2558)
ผลิ ต ภั ณ ฑ ก ล วยกรอบเป น สิ นค า OTOP ขึ้ น ชื่ อ
ของจังหวัดพะเยา มีลักษณะบางกรอบ มีรสชาติที่กลมกลอม
หอมกลิ่นกลวย จึงเปนที่ชื่นชอบของผูบริโภค อยางไรก็ตาม
ในกระบวนการผลิต กลวยทอดกรอบเกิ ดเศษเหลือ คือเศษ
กล ว ยเนื่ อ งจากการแตกหั ก ไม ไ ด ต ามเกณฑ ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน (มผช.11, 2546) ประมาณ 10% ในแตละ
วัน (ขอมูลจากการสัมภาษณ) ซึ่งเศษเหลือเปลานี้ไมสามารถ
นําไปใชประโยชนได เชนเดียวกับกระบวนการผลิตขาวแตน
ซึ่งเกิดเศษเหลือเนื่องจากผลิตภัณฑเกิดการแตกหักไมไดตาม
มาตรฐานผลิ ตภัณฑชุม ชน (มผช.36, 2546) ดวยเหตุนี้จึงมี
ความเปนไปได ที่จะสรางมู ลคาเพิ่มให กับเศษเหลื อดังกล าว
โดยการพั ฒนาเปนผลิตภัณฑขนมขบเคี้ย วเพื่อสุขภาพชนิ ด
ใหมที่ เพิ่ ม คุ ณ คาทางโภชนาการและสารอาหาร โดยเสริ ม
ธัญพืช ไดแก งา และเมล็ดฟกทอง เปนตน
จากการศึกษาที่ผ านมาพบวา สั ดส วนของสารให
ความหวาน ไดแ ก กลูโคสไซรัป ซู โครส และ ไฮฟรุกโทสไซรัป มีผลตอความแข็งและความหวานของอาหารขบเคี้ยว
ชนิ ด แท ง จากข า วกล อ งและสมุ น ไพร (ปาริ สุ ท ธิ์ , 2550)
นอกจากนี้ ศิ ริภัท ร และคณะ (2551) ยังพบวาสั ดสวนของ
สวนผสมตางๆ ไดแก เอกซทรูเดต คอนเฟล็ก โปรตีนเกษตร
และผั ก ผลไม ผ สมแผ น มี อิท ธิ พ ลต อคุ ณ ภาพและคะแนน
ความชอบในทุ กคณะลักษณะของอาหารขบเคี้ ยวชนิด แท ง
จากธัญชาติและผักผลไมผสม
วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้คือ ศึกษาผลของระดับ
สารให ค วามหวาน ได แ ก น้ํ าตาลและกลู โ คสไซรั ป และ
สัด ส วนของเศษกลวยกรอบและขาวแต น ต อคุ ณ ภาพของ
อาหารขบเคี้ยวชนิดแทง เพื่อใหไดผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพชนิด
ใหม และเปนการเพิ่มมูลคาใหกับเศษเหลือจากกระบวนการ
ผลิตกลวยกรอบและขาวแตน

1. กรรมวิธีการผลิตขนมขบเคี้ยวชนิดแทง
การผลิตขนมขบเคี้ยวชนิดแทงจากเศษกลวยกรอบ
และข าวแต น ไดดั ดแปลงสูตรและกรรมวิธีการผลิต มาจาก
สุ ธิ ด า (2553) ประกอบด ว ยเศษกล ว ยกรอบ และเศษ
ขาวแตน (บดใหมีขนาดประมาณ 2.5 mm) เมล็ดฟกทอง งา
ลูกเกด น้ําตาล และกลูโคสไซรัป โดยนําสวนผสมตางๆ ที่จะ
ทําน้ําเชื่อม ไดแก น้ําตาล กลูโคสไซรัป และน้ําสะอาด นํามา
ใหความรอนจนเดือดเปนฟองละเอียด ใชเวลาประมาณ 10
นาที ผสมสวนผสมที่เหลือใหเขากัน และนําไปขึ้นรูปเปนแทง
ขนาด 3x5x1.5 cm3 จากนั้ นนํ าไปอบที่ อุณหภู มิ 80 องศา
เซลเซียส นาน 30 นาที
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2. การพัฒนาสูตรขนมขบเคี้ยวชนิดแทง
2.1 ศึ กษาผลของสัด สวนสารให ค วามหวานตอคุณ ภาพ
ของขนมขบเคี้ยวชนิดแทง
วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (CRD) เมื่อใช
ระดั บ ของน้ําตาลต อกลู โคสไซรัป 3 ระดับ ได แก 1:2, 1:1
และ 2:1 คิดเปน 30% ของสวนผสมทั้งหมด โดยมีปริม าณ
สวนผสมแหงคงที่ในอัตราสวนตอน้ําเชื่อมเทากับ 2:1 นํามา
ผานกรรมวิธีการผลิตขนมขบเคี้ยวชนิดแทงดังขอ 1
ผลิตภัณฑ ที่ไดนําไปวัดปริมาณน้ําอิสระ (aw) โดย
ใช เ ครื่ อ งวั ด ค า water activity (Rotronic รุ น HygroLab
c1) วัดความแข็งและความเปราะแตกบริเวณกลางชิ้น โดย
ใชเครื่อง Texture analyzer รุน TA.XT plus โดยใชหัวกด
แบบ three-point bending ความเร็วในการกด 1 mm/s
กดจนกระทั่ง แผ นตัวอย างผลิต ภั ณฑ แ ตกออกจากกั น แรง
สูงสุดที่เกิดขึ้นระหวางการกดใชอางอิงเปนคาความแข็งของ
ตั ว อย า ง ส ว นระยะทางที่ ตั ว อย า งต า นแรงกดก อ นที่ จ ะ
แตกหักใช อางอิงเป นคาความเปราะแตก ทําการทดสอบ 3
ซ้ํากับตัวอยางตางชิ้นกัน และประเมินคุณภาพทางประสาท
สัมผัส โดยใหคะแนนความเขมในคุ ณลักษณะดานรสหวาน
ความเหนียว และความกรอบ ด วยวิธีการชิม แบบสเกลเชิ ง
เส นตรง ความยาว 10 cm ใช ผู ท ดสอบที่ ผ า นการฝ ก ฝน
จํานวน 5 คน ซึ่งคัดเลือกจากผูทดสอบที่ผานการฝกการให
คะแนนความเข ม ในแต ล ะคุ ณ ลั กษณะ และสามารถบอก
ความเข มตามสเกลดัง กลาวได โดยใช ผลิ ต ภั ณฑ ที่ ท ดสอบ
และตัวอยางอางอิงของสวนประกอบของผลิตภัณฑ
2.2 ศึ กษาสั ด ส วนที่ เหมาะสมของเศษกล วยกรอบและ
ขาวแตนสําหรับขนมขบเคี้ยวชนิดแทง
ใชสูตรผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวชนิดแทงที่คัดเลือก
ได จากการศึกษาในขอ 2.1 มาศึ กษาสัด สวนของเศษกลวย
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กรอบและขาวแต นที่ เหมาะสมในผลิ ต ภั ณฑ 3 ระดั บ วาง
แผนการทดลองแบบ CRD ไดแก 1:3, 1:1 และ 3:1 คิดเปน
50% ของส ว นผสมทั้ ง หมด โดยมี สั ด ส ว นของน้ํ าตาลต อ
กลู โคสไซรัป คงที่ นํ ามาผ านกรรมวิ ธีการผลิ ต ขนมขบเคี้ ย ว
ชนิดแทงดังขอ 2.1
วัดค าทางกายภาพได แก aw ความแข็งและความ
เปราะแตก ประเมิ น คุ ณ ภาพทางประสาทสั ม ผั ส โดย
พิ จ ารณาจากสี ลั กษณะปรากฏ รสชาติ เนื้ อ สั ม ผั ส และ
ความชอบโดยรวม โดยวิธี 9-point hedonic scale (1: ไม
ชอบมากที่ สุ ด , 3: ไม ช อบปานกลาง, 5: บอกไม ได วาชอบ
หรื อ ไม ช อบ, 7: ชอบปานกลาง, 9: ชอบมากที่ สุ ด ) ใช ผู
ทดสอบที่เปนผูบริโภคทั่วไปจํานวน 30 คน อายุระหวาง 1745 ป
วิ เ ค ร าะ ห ค าค วาม แ ต กต างท างส ถิ ติ แ บ บ
Duncan’s multiple range test (DMRT) โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS version 19
2.3 ศึ ก ษาองค ป ระกอบทางเคมี ข องผลิ ต ภั ณ ฑ ข นม
ขบเคี้ยวที่พัฒนาได
นําผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวชนิดแทงที่ไดคะแนน
ความชอบรวมมากที่สุด จากการศึกษาในขอ 2.2 มาทําการ
วิเคราะหคุณภาพทางเคมี ไดแก ความชื้น ปริมาณโปรตีน
ไขมัน เถา ใยอาหาร และคารโบไฮเดรต ตามวิธีการของ
A.O.A.C (2000)
ผลและวิจารณผลการวิจัย
1) ผลของสัดสวนสารใหความหวานตอคุณภาพของขนม
ขบเคี้ยวชนิดแทง
จากการศึกษาสัดสวนสารใหค วามหวาน 3 ระดั บ
ได แก 1:2, 1:1 และ 2:1 ตอคุณภาพของขนมขบเคี้ย วชนิ ด
แทงจากเศษกลวยกรอบและขาวแต น นําผลิต ภัณฑที่ไดม า
ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพและประเมินคุณลักษณะทาง
ประสาทสัมผัส ดังตารางที่ 1 และ 2
จากตารางที่ 1 ผลิ ต ภัณ ฑ ข นมขบเคี้ย วชนิ ด แท ง
จากเศษกล วยกรอบและข าวแตนมีค า aw อยูในชวง 0.380.46 ซึ่งจัดอยูในกลุมอาหารประเภทแหง มีปริมาณน้ําที่เปน
ประโยชนในการเจริญของจุลินทรียในระดับต่ํา จึงปลอดภัย
จากการเจริ ญ ของเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ทํ า ให เก็ บ รั ก ษาได เ ป น
เวลานาน เพราะส วนประกอบของสารให ค วามหวานที่ ใ ห
พลังงานไดแก น้ําตาลซู โครส และกลูโคสไซรัป นอกจากให
ความหวานแลว ยังใหความหนืด เนื้อสัมผัสและความรูสึกใน
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ปาก สามารถจับและรวมตัวกับน้ําเพื่อใหผลิตภัณฑคงความ
ชุมชื้นและยั งเปนการปองกันการเสื่อมเสีย ชวยยืดอายุการ
เก็บรักษา โดยการลดคา aw (สุวรรณา, 2543)
ตารางที่ 1 คุณภาพทางกายภาพของขนมขบเคี้ยวชนิดแทง
ที่มีสัดสวนของสารใหความหวานแตกตางกัน
น้ําตาล:
aw
ความแข็ง
กลูโคสไซรัป
(g force)
b
1:2
0.38 + 0.01 971.3 + 54.5b
1:1
0.38 + 0.01b 1552.2 + 126.1a
2:1
0.46 + 0.01a 1668.7 + 409.8a

ความเปราะ
(mm)
14.9 + 1.0ns
14.7 + 1.3ns
14.7 + 1.3ns

หมายเหตุ ตัวอักษร a-b ที่แตกตางกันในแตละคอลัมนแสดงวาขอมูล
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 95

จากการทดลองพบว า เมื่ อสั ดส วนของน้ํ าตาลต อ
กลูโคสไซรั ปที่ ระดั บ 2:1 ทําใหผลิ ตภั ณฑ มีค า aw สู งกวาที่
ระดั บ อื่ น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (P<0.05) ทั้ ง นี้ อ าจ
เนื่ องมาจากกลู โ คสไซรั ป หรื อแบะแซ ที่ ผ ลิ ต จากแป ง มั น
สํ าป ะ ห ลั ง เป น น้ํ า เชื่ อ ม ก ลู โค ส ที่ มี ค า dextrose
equivalent ต่ํากวาน้ํ าตาลซูโครส จึงมีขนาดโมเลกุลที่ใหญ
ทําให มี โอกาสเกิ ด พั นธะไฮโดรเจนกั บ น้ํ าได ม าก (ปาริ สุ ท ธิ์
และคณะ, 2550) เป น ผลให ค า aw ลดลงเมื่ อสั ด ส วนของ
กลูโคสไซรัปเพิ่มสูงขึ้น
ผลการวิ เคราะห คุ ณภาพทางกายภาพด านความ
แข็งพบวา ชุดทดลองที่มีสัดสวนของน้ําตาลตอกลูโคสไซรัป
เทากับ 1:2 มีคาความแข็งต่ํากวาที่ระดับอื่นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ (P<0.05) โดยมี ค า ความแข็ ง เท า กั บ 971.3 g
ในขณะที่ระดับ 1:1 และ 2:1 มีคาความแข็งเทากับ 1668.7
g และ 1552.2 g ตามลํ า ดั บ เนื่ อ งจากกลู โ คสไซรั ป มี ค า
dextrose equivalent มีความหนืดสูง เมื่อใชในสัดสวนที่สูง
จะทําใหผลิตภัณฑ มีความเหนียว ในขณะที่การใชน้ําตาลใน
สั ด ส วนที่ สู ง จะให ลั กษณะของการติ ด แน น ของผลิ ต ภั ณ ฑ
มากกวา ทําใหมีคาความแข็งเพิ่มขึ้น (สุวรรณา, 2543) ซึ่งไม
สอดคล องกั บ งานวิ จัย ของ ปาริ สุ ท ธิ์ และคณะ (2550) ที่
พบวาในการผลิตอาหารขบเคี้ยวชนิดแทงจากขาวกลองและ
สมุนไพร ปริมาณน้ํ าตาลซูโครสที่เพิ่ มขึ้น ทําใหผลิตภั ณฑ มี
ความรวนมากขึ้น มีผลทําใหคะแนนความชอบดานการเกาะ
ตัวกั นมี แนวโน มลดลง อาจเป นผลมาจากค าความแข็ง ของ
ผลิตภัณฑที่วัดไดในการทดลองนี้มีความแปรปรวน (SD) สูง
เนื่องจากตัวอยางที่ใชทดสอบมีจํานวนนอย ในขณะที่สัดสวน
ของน้ําตาลต อกลูโคสไซรัป ไม มี ผลต อความเปราะแตกของ
ผลิตภัณฑ (P>0.05)

วารสารเกษตรพระวรุณ

เมื่อพิจารณาคุณภาพทางประสาทสัมผัส ดังตาราง
ที่ 2 พบวา การเพิ่ มสัดสวนของน้ําตาลตอกลู โคสไซรัปมีผ ล
ทํ าให ค ะแนนความเข ม ในคุ ณ ลั กษณะด านรสหวานสู งขึ้ น
ทั้งนี้เนื่องจากกลูโคสไซรัปมีระดับความหวานเพียง 0.8 เทา
ของน้ํ า ตาล (สุ วรรณา, 2543) อย า งไรก็ ต ามไม พ บความ
แตกต างทางสถิ ติ ข องการประเมิ นคุ ณ ลั กษณะด านความ
หวานในผลิตภัณฑที่มีสัดสวนของสารใหความหวานแตกตาง
กัน (P>0.05)
จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสั มผั สดาน
ความเหนียวและความกรอบ ใหผลเปนไปในทิ ศทางตรงกัน
ขามกัน โดยเมื่อเพิ่มสัดสวนน้ําตาลตอกลูโคสไซรัป เปน 2:1
ทําใหผลิตภัณฑมีความเหนียวต่ํากวาและความกรอบสูงกวา
ที่ระดับ 1:2 อย างมี นัย สําคั ญ ทางสถิ ติ (P<0.05) เนื่องจาก
กลูโคสไซรัปมี คุณสมบั ติในการดูด ความชื้น (ปาริสุ ทธิ์ และ
คณ ะ, 2550) ห ากใช ใ นป ริ ม าณ ที่ สู ง เกิ น ไป จะทํ าให
ผลิตภัณฑมีลักษณะเหนียวนุม กรอบนอย มีความโคงงอมาก
ตารางที่ 2 คุณภาพทางประสามสัมผัสของขนมขบเคี้ยว
ชนิดแทงที่มีสัดสวนของสารใหความหวาน
แตกตางกัน
น้ําตาล:กลูโคสไซรัป
คุณลักษณะ
1:2
1:1
2:1
ns
ns
รสหวาน
6.8 + 0.8 6.4 + 0.6 7.2 + 0.5ns
ความเหนียว 7.0 + 0.7a 6.4 + 0.6ab 6.0 + 0.7b
ความกรอบ 5.8 + 0.4b 6.2 + 0.5ab 6.8 + 0.5a
หมายเหตุ ตัวอักษร a-b ที่แตกตางกันแสดงความแตกตางของขอมูล
ในแนวนอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น
รอยละ 95

จะเห็ นได วา คุ ณ ภาพทางประสาทสั ม ผั ส มี ค วาม
สอดคลองกับคุณภาพทางกายภาพของผลิตภั ณฑ ดังนั้นจึ ง
เลือกใชสัดส วนของน้ํ าตาลตอกลูโคสไซรัป ที่ 2:1 มาพัฒ นา
ตอไป เนื่องจากผลิตภัณฑมีการเกาะตัวกันไดดี และมีความ
กรอบมากกวาชุดทดลองอื่น
2) สั ดส วนที่ เหมาะสมของเศษกลว ยกรอบและขาวแต น
สําหรับขนมขบเคี้ยวชนิดแทง
จากการศึกษาสัดสวนของกลวยกรอบตอขาวแตน
3 ระดับ ได แก 1:3, 1:1 และ 3:1 โดยใชสัดสวนของสารให
ความหวานที่ เหมาะสมจากการทดลองแรก นํ าผลิตภัณฑ ที่
ได ม าต รวจส อบ คุ ณ ภ าพ ท างกาย ภ าพ แ ละป ระเมิ น
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส ดังตารางที่ 3 และ 4
จากการวัดคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ ดัง
ตารางที่ 3 พบวา คา aw ของทุกชุดทดลอง อยูในชวง 0.440.49 และพบความแตกต างทางสถิ ติ ข องค า aw (P<0.05)
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ในผลิต ภั ณฑ เนื่ องจากสัด สวนของวัต ถุ ดิบ กลวยกรอบและ
ขาวแตนที่แตกตางกัน
สัดสวนของกลวยกรอบและขาวแตน มีอิทธิพลตอ
คาความแข็งและความเปราะแตกอยางมีนัยสําคัญทางสถิ ติ
(P<0.05) โดย เมื่ อ สั ด ส ว นข องข าวแต นเพิ่ มขึ้ นทํ าให
ผลิตภัณฑมีความแข็งสูงขึ้น ในขณะที่ความเปราะแตกลดลง
เนื่ อ งจากข า วแต น มี ลั ก ษณะโค ง งอ จึ ง มี พื้ น ที่ ผิ ว สั ม ผั ส
น้ําเชื่ อมมากกว าเศษกล วยกรอบซึ่ งมี ลั กษณะเป นชิ้ นแบน
บาง ทําให ผลิต ภัณฑ มีการเกาะตัวกันดีกวา ซึ่ งการวัด แบบ
three-point bending เป นการวั ด ค าความแข็ งที่ เกิ ด จาก
การเกาะตัวกันของผลิตภัณฑ (ศิริภัทร และคณะ, 2551)
ตารางที่ 3 คุณภาพทางกายภาพของขนมขบเคี้ยวชนิดแทง
ที่มีสัดสวนของกลวยกรอบตอขาวแตน
แตกตางกัน
กลวยกรอบ:
aw
ความแข็ง
ความเปราะ
ขาวแตน
(g force)
(mm)
b
a
1:3
0.44 + 0.00 1382.2 + 231.1 16.6 + 0.7b
1:1
0.43 + 0.01b 1197.1 + 205.2b 16.1 + 1.1b
3:1
0.49 + 0.00a 1170.2 + 211.2b 19.1 + 1.8a
หมายเหตุ ตัวอักษร a-b ที่แตกตางกันในแตละคอลัมนแสดงวาขอมูล
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 95

ตารางที่ 4 คุณภาพทางประสามสัมผัสของขนมขบเคี้ยว
ชนิดแทงที่มีสัดสวนของกลวยกรอบและขาวแตน
แตกตางกัน
กลวยกรอบ:ขาวแตน
คุณลักษณะ
1:3
1:1
3:1
สี
7.53 + 0.90 7.27 + 1.08 7.37 + 1.00
ลักษณะปรากฏ7.37 + 0.93 7.10 + 1.12 7.17 + 0.99
กลิ่นรส
7.37 + 1.22 7.17 + 1.05 7.40 + 0.97
เนื้อสัมผัส
7.20 + 1.21 7.13 + 1.46 6.90 + 1.45
ความชอบรวม 7.53 + 1.14 7.37 + 1.13 7.30 + 1.21
หมายเหตุ ไมมีความแตกตางของขอมูลในแนวนอน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95

ผูทดสอบใหคะแนนความชอบในคุณลักษณะดานสี
ลักษณะปรากฏ กลิ่นรส เนื้อสั มผัส และความชอบรวมของ
ผลิตภัณฑที่มีสัดสวนของกลวยกรอบตอขาวแตน เทากับ 1:3
สูง ที่ สุ ด อย างไรก็ต ามไม พ บแตกต างอย างมี นัย สํ าคั ญ ทาง
สถิ ติ (P>0.05) ของคุ ณ ภาพทางประสาทสั ม ผั ส โดยมี
คาเฉลี่ยของคะแนนความชอบในแตละคุณลักษณะอยูในชวง
ชอบปานกลาง (6.90-7.53)
วารสารเกษตรพระวรุณ
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จากการทดลองดั ง กล าว พบว า การเพิ่ ม ปริ ม าณ
ขาวแต นมี ผลตอความแข็ง ของผลิ ตภั ณฑ ดังนั้ นจึงเลื อกใช
สัด ส วนของกล วยกรอบต อข าวแต น เท ากั บ 1:3 มาศึ กษา
องคประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวอัดแทงจาก
เศษกลวยกรอบและขาวแตน
3) องคประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวชนิด
แทงจากเศษกลวยกรอบและขาวแตน
ผลการศึ กษาคุ ณ ภาพทางเคมี ข องขนมขบเคี้ ย ว
ชนิดแทงจากเศษกลวยกรอบและขาวแตนที่พัฒนาได พบวา
มี ป ริ ม าณความชื้ น เท า กั บ 5.31+2.25%, โปรตี น 4.73+
0.62%, ไขมัน 16.80+0.06%, ใยอาหาร 7.46+1.90%, เถา
0.37+0.05% แ ล ะ ค าร โ บ ไฮ เด รต 65.33+4.88% โด ย
ประมาณของน้ําหนักแหง
ผลิ ตภั ณฑ ขนมขบเคี้ย วที่ พัฒ นาได มี วัตถุ ดิ บหลั ก
คือขาวแตน จึงทําใหมีปริมาณคารโบไฮเดรตสูง โดยมีโปรตีน
เปนสวนประกอบอยูในปริมาณนอย สวนไขมันที่พ บมาจาก
กระบวนการผลิ ต กล วยกรอบและข าวแต นที่ มี การทอดใน
น้ํามัน อยางไรก็ตามในกลวยและขาวมีวิตามินและเกลือแรที่
มีประโยชนตอสุขภาพ จึงชวยเพิ่มคุณคาทางโภชนาการของ
ผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวที่สวนใหญมีแปงเปนวัตถุดิบหลักให
สูงขึ้ นได เช นเดี ยวกั บ ที่มี การเสริม ใบบั วบกทั้ งต นสดบดใน
ปริม าณรอยละ 4 โดยน้ําหนักและโรยดวยใบบั วบกแห งบด
รอยละ 10 โดยน้ําหนักในผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวพองกรอบ
จากแปงขาวโพดบดหยาบผสมปลายขาวหอมมะลิบด พบวา
ทําให ได ผลิตภัณฑที่ มีสารประกอบฟนอลทั้ งหมด และฤทธิ์
ต านอนุ มู ล อิ ส ระเพิ่ ม ขึ้ น (นั ท ธี ย า, 2552) จึ ง เป นไปได ว า

สารสําคัญในกลวยและขาวมีศักยภาพในการนําไปใชเพื่อเพิ่ม
คุณคาทางโภชนาการของผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวได
สรุปผลการวิจัย
สัด ส วนของสารให ค วามหวานมี ผ ลต อเนื้ อสั ม ผั ส
ของผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวชนิดแทงจากเศษกลวยกรอบและ
ขาวแตน เมื่อปริมาณน้ําตาลซูโครสเพิ่มขึ้น ทําใหผลิตภัณฑมี
ความแข็ ง เพิ่ ม ขึ้ น และเกาะตั ว กั น ได ดี ในขณะที่ ก ารเพิ่ ม
กลูโคสไซรัปทําใหผลิตภัณฑมีความเหนียวมากขึ้นและความ
กรอบลดลง โดยสัด ส วนที่ เหมาะสมของน้ําตาลต อกลูโ คส
ไซรั ป ในการผลิ ต ขนมขบเคี้ ย วชนิ ด แท ง เท ากั บ 2:1 หรื อ
20% และ 10% ตามลําดับ
การเพิ่ม ปริม าณกลวยกรอบทําให ผลิ ตภั ณฑ มี ค า
ความแข็งลดลง แตกรวนงายขึ้น โดยสัดสวนที่เหมาะสมของ
เศษกลวยกรอบตอขาวแตนในผลิตภั ณฑที่พั ฒ นาไดเทากั บ
1:2 หรือ 12.5% และ 37.5% ตามลําดับ คะแนนความชอบ
รวมเฉลี่ยของผลิตภัณฑอยูในระดับชอบปานกลาง
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
โดยการอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่ใหการสนับสนุนทุนและวัสดุอุปกรณในการทํางานวิจัยนี้
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