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บทคัดยอ
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนาขนมขบเคีย้ วรูปแบบแทงจากกระบวนการเอ็กซทรูชนั การพัฒนาสูตรขนม
ขบเคี้ยวโดยแปรสัดสวนระหวางเกล็ดขาวโพดรอยละ 70-90 งาดำรอยละ 5-25 และกากมะพราวรอยละ 5-25 ดวย
การออกแบบการทดลองแบบผสม ไดสูตรการทดลอง 7 สูตร เพื่อนำไปใชในกระบวนการเอ็กซทรูชัน ผลิตภัณฑที่ผาน
การอัดพอง (เอ็กซทรูเดต) ที่ไดออกมามีความแตกตางกันในดานสี ความหนาแนน อัตราการพอง และความแข็ง เนื่อง
มาจากสัดสวนของวัตถุดิบ โดยสูตรที่มีปริมาณเกล็ดขาวโพดนอย ปริมาณงาหรือกากมะพราวสูง มีอัตราการพองตัว
ต่ำ แตมีความหนาแนนและความแข็งสูง เมื่อนำเอ็กซทรูเดตทั้ง 7 สูตร มาอัดเปนแทงมาโดยผสมกับสวนผสมของเหลว
(กลูโคสไซรัป มอลทิทอลไซรัป เนย และสารไฮโดรคอลลอยด) ศึกษาคาทางกายภาพของผลิตภัณฑขนมขบเคีย้ วรูปแบบ
แทง พบวามีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกับเอ็กซทรูเดต เมือ่ ทำการทดสอบทางประสาทสัมผัสกับผูบ ริโภคจำนวน 60 คน
โดยไดเลือกสูตรที่ 7 มีอัตราสวนของวัตถุดิบ เกล็ดขาวโพด : งาดำ : กากมะพราว เทากับ 76.5 : 11.75 : 11.75 เปน
สูตรของขนมขบเคี้ยวรูปแบบแทง โดยพิจารณาจากคะแนนการยอมรับอยูในระดับชอบเล็กนอยถึงชอบปานกลาง
คำสำคัญ: ขนมขบเคี้ยวรูปแบบแทง; เอ็กซทรูชัน; กากมะพราว; งาดำ; มอลทิทอลไซรัป
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Abstract
This research aimed to develop a snack bar using the extrusion process. The development
of extruded was done by varying the ratio of corn grit 70-90%, black sesame 5-25%, and coconut
meal 5-25% with a mixture design to conduct seven formulations used in the extrusion process.
The extruded products were different in color, density, hardness, and expansion rate resulting in the
ratio of raw materials in the formulation. The formula contained less corn grit, more black sesame
or coconut meal had a low expansion rate while high in density and hardness. Selected the formula
of extruded products with a ratio of corn grit: black sesame: coconut meal was equal to 76.5: 11.75:
11.75 by considering the consumer acceptance and nutritional value of the product. Consumer
testing (60 consumers) of snacks bar added with black sesame and coconut meal indicated that
overall liking of the developed product was “like slightly to like moderately”.
Keywords: Snack bar; Extrusion; Coconut meal; Sesame; Maltitol syrup
พลังงานคอนขางสูง แตมีคุณคาทางโภชนาการต่ำ ใน
ยุคปจจุบันผูบริโภคเริ่มหันมาใสใจดานสุขภาพเพิ่มมาก
ขึ้น อุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยวจึงมีการปรับรูปแบบของ
ผลิตภัณฑโดยเพิ่มคุณคาทางโภชนาการ ลดปริมาณไข
มัน รวมถึงหลีกเลี่ยงการใชกระบวนการทอดในอาหาร
จากการศึกษาความตองการของผูบริโภคในอาหารชนิด
แทงพบวา ผูบริโภคสวนใหญมีความตองการผลิตภัณฑ
ที่มีแคลอรี่ต่ำ และมีใยอาหารสูง [3]
การแปรรูปอาหารโดยใชกระบวนการเอ็กซทรูชนั
เปนเทคนิคการแปรรูปอาหารที่ใชเครื่องมือที่เรียกวา
เอ็กซทรูเดอร กระบวนการดังกลาวประกอบดวยขัน้ ตอน
การผสม การนวด การทำใหสุก การเฉือน และการ
ขึ้นรูปเพื่อใหเกิดรูปรางของอาหาร ซึ่งรูปรางของอาหาร
ขึ้นอยูกับหนาแปลนของเครื่องมือ [4] ขนมขบเคี้ยวที่
ผานกระบวนการเอ็กซทรูชันจะมีลักษณะพอง เนื่อง
มาจากคุณสมบัติของวัตถุดิบหลักที่ใชซึ่งสวนใหญเปน
คารโบไฮเดรต ไดแก ขาวโพดบดหยาบ [5] แปงสาลี
[6] แปงขาว [7] แปงเม็ดขนุน [8] แปงขาวโพดบด
หยาบดัดแปร [9] หรือจากองคประกอบหลักที่เปนแปง
สงผลใหขนมขบเคีย้ วใหพลังงานสูง เพือ่ ใหสอดคลองกับ
ความสนใจดานสุขภาพในยุคปจจุบัน ดังนั้นนักพัฒนา

1. บทนำ
ขนมขบเคี้ยวรสหวาน อาทิ ขนมปงกรอบรส
หวาน ขนมขบเคี้ยวรูปแบบแทง และขนมขบเคี้ยวจาก
ผลไม (Sweet Biscuits, Snack Bars and Fruit Snacks)
มีมูลคาการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นรอยละ 2 คิดเปนมูลคา
4,848 ลานบาท และมีปริมาณการคาปลีกเพิม่ ขึน้ รอยละ
1 คิดเปนปริมาณ 16,000 ตัน ซึ่งประเภทของขนม
ที่มีการแขงขันสูงที่สุดในตลาดขนมขบเคี้ยวรสหวาน
คือ ขนมขบเคี้ยวในรูปแบบแทง ในอนาคตคาดการณ
วาตลาดขนมขบเคี้ยวรสหวานจะมีมูลคาการเติบโตที่
รอยละ 2 และจะมีมูลคาถึง 5,400 ลานบาทในป 2566
[1] สำหรับอาหารขบเคี้ยวในประเทศไทยเปนผลิตภัณฑ
ที่มีมูลคาทางการตลาดเพิ่มขึ้น โดยในป พ.ศ. 2562 มี
มูลคาการตลาดสูงถึง 13,880 ลานบาท แบงออกเปนกลุม
บิสกิตมูลคา 12,433.1 ลานบาท กลุมขนมขบเคี้ยวชนิด
แทง (สแน็คบาร) มูลคา 105.9 ลานบาท และกลุมขนม
ผลไมมลู คา 1,341.2 ลานบาท [2] เนือ่ งจากขนมขบเคีย้ ว
รูปแบบแทงมีรูปแบบที่รับประทานงาย สะดวกตอการ
พกพา และมีวางจำหนายอยูทั่วไปในตลาด ผูบริโภค
จึงนิยมรับประทาน แตขนมประเภทดังกลาวประกอบ
ดวยคารโบไฮเดรต และไขมันเปนในปริมาณมาก จึงให
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ผลิ ต ภั ณ ฑ จึ ง ให ค วามสนใจในการเลื อ กวั ต ถุ ดิ บ โดย
ผูวิจัยเลือกใชขาวโพดบดหยาบ งาดำ และกากมะพราว
เป น วั ต ถุ ดิ บ ในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ข นมขบเคี้ ย ว
รูปแบบแทง ทำใหผลิตภัณฑที่พัฒนาไดมีคุณประโยชน
แตกต า งจากขนมขบเคี้ ย วอื่ น ๆ โดยงาดำเป น พื ช ที่ มี
สารตานอนุมูลอิสระสูง อันไดแก วิตามินอี (vitamin
E) และซีซามอล (sesamol) โดยเฉพาะซีซามอลนั้น
เปนสารที่พบเฉพาะในเมล็ดงาดำเทานั้น ประกอบกับ
เมล็ดงาดำมีปริมาณแคลเซียมสูง สามารถใชเปนแหลง
แคลเซี ย ม และแหล ง โปรตี น ที่ ดี ข องพื ช ได [10] ใน
สวนของกากมะพราวนั้นผลพลอยไดจากอุตสาหกรรม
กะทิ และอุตสาหกรรมน้ำมันมะพราว กากมะพราวที่
เหลือยังคงมีใยอาหารอยูในปริมาณมาก จะชวยเพิ่มใย
อาหารในผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยว กากมะพราวที่นำมา
ใชสามารถหาไดงาย เนื่องจากประเทศไทยมีผลผลิต
ทางการเกษตรจากมะพร า วสู ง เป น อั น ดั บ ต น ๆของ
ประเทศ [11] จึงมีสว นชวยเพิม่ มูลคาของวัตถุดบิ ทางการ
เกษตร นอกจากนีม้ อลทิทอลสามารถละลายน้ำไดทำให
สารละลายที่มีความหนืด น้ำตาลมอลทิทอลเปนสาร
ใหความหวานที่ใหพลังงานต่ำ โดยใหพลังงานนอยกวา
น้ำตาลซูโครสรอยละ 50 มีแคลอรี่ประมาณ 2.1 kcal/g
จึงเหมาะกับการนำไปใชในผลิตภัณฑอาหารที่ตองการ
ลดพลังงานหรืออาหารพลังงานต่ำ นอกจากนี้น้ำตาลม
อลทิทอลยังเหมาะสำหรับผูท เี่ ปนโรคเบาหวาน เนือ่ งจาก
ผลิตภัณฑที่ใชน้ำตาลมอลทิทอลแทนน้ำตาลซูโครสจะ
ชวยลด glycemic index (GI) ของอาหาร ไมทำใหระดับ
น้ำตาลในเลือดขึ้นสูงเพราะดูดซึมไดชา [12]
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ
ขนมขบเคี้ยวในรูปแบบแทงใหมีคุณคาทางโภชนาการ
เพิ่มมากขึ้นเปนทางเลือกใหมใหกับผูบริโภคที่ใสใจใน
สุขภาพดวยเมล็ดงาดำและกากมะพราว

2. อุปกรณและวิธีการ
2.1 วัตถุดิบและอุปกรณ
ขาวโพดบดหยาบ รุนจี 2 ขนาด 30-50 เมซ
(บริ ษั ท อุ ต สาหกรรมแป ง ข า วสาลี ไ ทย จำกั ด ,
ประเทศไทย) เมล็ดงาดำตราไรทิพย (บริษัท ไทยซีเรีย
ลเวิลด จำกัด, ประเทศไทย) เตรียมงาดำโดยนำเมล็ด
งาดำมาคัดแยกเอาสิ่งสกปรกออก กากมะพราวอบแหง
เตรียมโดยนำกากมะพราวที่ผานการคั้นกะทิออก มาอบ
ุ หภูมิ 60oC นาน
แหงดวยเครือ่ งอบลมรอนแบบถาดทีอ่ ณ
4 hrs. จากนั้นนำกากมะพราวแหงที่ไดมาบดใหละเอียด
ดวยเครื่องบดอาหาร เก็บในถุงอลูมิเนียมฟอยล ปดผนึก
แบบสุญญากาศ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ -18oC
เครื่ อ งเอ็ ก ซ ท รู ชั น แบบสกรู คู (Hermann
Berstorff Laboratory Co-rotating Twin Screw
Extruder ZE 25x33D, ประเทศเยอรมัน) และตูอบลม
รอนแบบถาด (Carbinet dryer) รุน CD-1 ยี่หอ PML
กลูโคสไซรัปตรา ช (DE = 42) จากบริษัทไทยกลูโคส
จำกั ด มอลทิ ท อลไซรั ป จากบริ ษั ท สยามซอร บิ ท อล
(มอลทิทอลรอยละ 67.8) เนยเค็มตราออรคิด แซนแทน
กัมจากบริษัท ฟูดแอนดเคมิคอล และกัมอะราบิกจาก
บริษัท จัมโบเทรดดิ้ง
2.2 วิธีการทดลอง
2.2.1 พั ฒ นาสู ต รขนมขบเคี้ ย วจากเกล็ ด
ขาวโพด เมล็ดงาดำ และกากมะพราวดวยกระบวนการ
เอ็กซทรูชัน (เอ็กซทรูเดต)
การพัฒนาขนมขบเคี้ยวโดยกระบวนการเอ็กซ
ทรูชันใชสวนประกอบ 3 ชนิด ไดแกขาวโพดบดหยาบ
งาดำ และกากมะพราวอบแหง ศึกษาปริมาณสวนผสม
โดยใชแผนการทดลองแบบจาก Constrained Mixture
Design กำหนดขอบเขตของเกล็ดขาวโพดอยูในชวง
รอยละ 70-90 งาดำและกากมะพราวอยูในชวงรอยละ
5-25 จะไดสูตรที่มีอัตราสวนผสมของเกล็ดขาวโพด:
เมล็ดงาดำ: กากมะพราว ดัง Table 1 นำเกล็ดขาวโพด
เมล็ ด งาดำ และกากมะพร า วผสมให เข า กั น แล ว วั ด
ปริมาณความชื้นของวัตถุดิบเริ่มตน นำสวนผสมเกล็ด
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ขาวโพด เมล็ดงาดำ และกากมะพราวตามสูตรมาแปรรูป
โดยใช เ ครื่ อ งเอ็ ก ซ ท รู เ ดอร แ บบสกรู คู ที่ ส ภาวะดั ง นี้
ความเร็วในการปอนวัตถุดิบ 15-25 kg./hrs. ความเร็ว
รอบสกรู 250 rpm ความชื้นรอยละ 15 ตั้งคาโปรไฟล
อุณหภูมิบารเรลแตละสวนดังนี้ H1=30oC, H2=45oC,
H3=55oC, H4=125oC , H5=140oC, H6=150oC
และ H7=115oC อุณหภูมิที่หนาแปลนเทากับ 115oC
เอ็กซทรูเดตที่ไดจะมีขนาดและลักษณะคลายเมล็ดขาว
นำเอ็กซทรูเดตที่ไดมาไปอบไลความชื้นที่อุณหภูมิ 80oC
นาน 10 min. (จนมีความชื้นสุดทายไมเกินรอยละ 5)
เก็บรักษาเอ็กซทรูเดตในถุงลามิเนตปดสนิท กอนนำ
ทดสอบดานตางๆ ภายใน 48 hrs. โดยวัดคาคุณภาพ
ไดแก
1) คำนวณความหนาแนน โดยใชกระบอกที่
ทราบปริมาตรและน้ำหนักทีแ่ นนอน นำเอ็กซทรูเดตใสให
เต็มกระบอก บันทึกน้ำหนักของขนมอัดพองทีอ่ ยูภ ายใน
กระบอก บันทึกน้ำหนักทีแ่ นนอน คำนวณหาความหนาน
แนนโดยใชสูตร ทำการทดลอง 5 ซ้ำ

2) วั ด ปริ ม าณน้ ำ อิ ส ระ (aw) ด ว ยเครื่ อ ง
วั ด ปริ ม าณน้ ำ อิ ส ระ (Aqualab รุ น CX2 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) ใสตวั อยางทีผ่ า นการบดละเอียดลงในถวย
วัดปริมาณน้ำอิสระในปริมาณ 1 ใน 3 ของถวย เกลี่ยผิว
หนาใหเทากัน บันทึกคาที่ได
3) วัดอัตราการพองตัว โดยวัดความกวาง ความ
ยาวของเอ็กซทรูเดตเพื่อหาอัตราการพองตัวดานกวาง
และดานยาว ตามวิธีของ Anton และคณะ [13]
4) วิเคราะหคุณภาพทางดานเนื้อสัมผัสโดยใช
เครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัส (Stable micro system
รุน TA-XT2i ประเทศอังกฤษ) ดานความแข็งโดยใช
หัววัด Cylinder Probe ทีม่ เี สนผานศูนยกลาง 50 mm.
วิธีการวัดใชเอ็กซทรูเดตที่มีขนาดใกลเคียงกัน 5 ชิ้น
กำหนด Pre-test 2 mm./sec. Test Speed 1 mm./
sec. Post-Test Speed 10 mm./sec. วางเรียงกัน
ในแนวนอนเปนเสนตรง วัดคาแรงสูงสุดที่ใชในการกด
ตัวอยางลงไป 2.5 mm. ดัดแปลงจาก Kim และคณะ
[14]

Table 1 The formulation and initial moisture content of extruded by varying the amount of corn
grit, black sesame and coconut meal with constrained mixture design.
Formulation
1
2
3
4
5
6
7

% corn grit
90
80
70
70
70
80
76.5

% black sesame
5
15
25
15
5
5
11.75

2.2.2 การคัดเลือกสูตรขนมขบเคี้ยวรูปแบบ
แทงจากเอ็กซทรูเดตเกล็ดขาวโพด เมล็ดงาดำ และกาก
มะพราว
เอ็กซทรูเดตทั้ง 7 สูตรจากขอ 2.2.1 มาอัดเปน
รูปแบบแทงโดยผสมเขากับสวนผสมของเหลว (ไซรัป)

% coconut meal
5
5
5
15
25
15
11.75

% initial moisture content
15
15
15
15
15
15
15

ประกอบดวยกลูโคสไซรัปและมอลทิทอลไซรัปที่ระดับ
รอยละ 45 เนยรอยละ 10 อะรา-บิกกัมรอยละ 1 และ
แซนแทนกัมรอยละ 0.5 ซึ่งในสวนของไซรัปที่จะนำไป
คลุกผสมกับเอกซทรูเดตนั้นจะเตรียมดวยปริมาณและ
วิธกี ารเดียวกัน สำหรับวิธใี นการเตรียมสวนผสมของเหลว
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เริ่มจากการละลายเนยลงในกระทะทองเหลืองดวยไฟ
ออนๆ ตามดวยกลูโคสไซรัปและมอททิทอลไซรัป ใช
ไมพายคนใหเขากันตลอดเวลา เติมแซนแทนกัม และ
อะราบิกกัมลงไป รักษาอุณหภูมิที่ 90oC นาน 3 min.
นำเอ็ ก ซ ท รู เ ดตมาผสมเข า กั บ ไซรั ป คลุ ก เคล า ให เข า
กัน ในอัตราสวนของเอ็กซทรูเดต : สวนผสมของเหลว
(ไซรัป) เทากับ 1:1 หรือ 100g. : 100g. อัดลงใสในถาด
อะลูมิเนียม ใชไมพายเกลี่ยใหสม่ำเสมอทั่วทั้งถาด จาก
นั้นทิ้งไวใหเย็น นำมาตัดเปนแทงขนาด 3 cm. x 8 cm.
ุ หภูมิ
จัดเรียงใสถาดอะลูมเิ นียม เพือ่ นำไปเขาเตาอบทีอ่ ณ
90oC นาน 30 min. ไดเปนขนมขบเคี้ยวรูปแบบแทง
ผสมงาดำและกากมะพราว ตัวอยางที่ไดจะนำไปวัดคา
คุณภาพดังนี้
1) วิ เ คราะห คุ ณ ภาพทางด า นเนื้ อ สั ม ผั ส ด า น
ความแข็ง (Stable micro system รุน TA-XT2i ประเทศ
อังกฤษ) โดยใชวธิ กี ด 3 จุด Three Point Bending Test
โดยดัดแปลงจากวิธีของ Kim และคณะ [14] กำหนด
ระยะระหวางฐาน 5 cm. Pre-test 1 mm./sec., Test
Speed 2 mm./sec., Post-Test Speed 10 mm./sec.
ใชตวั อยางขนาด 3 cm. x 8 cm. วัดแรงกดสูงสุดทีท่ ำให
ขนมขบเคีย้ วรูปแบบแทงแตกออกจากกัน กดตัวอยางลง
10 mm.
2) วิเคราะหคาสีดวยเครื่องวัดคาสี (Hunter
lab color รุน Color Flex 450 ประเทศสหรัฐอเมริกา)
นำเอ็กซทรูเดตใสถวยวัดสีในปริมาณ 1 ใน 3 ของถวย
เกลี่ยผิวหนาใหเทากัน วัดความสวาง (L*) คาสีแดง (a*)
และสีเหลือง (b*) บันทึกคาสีที่ได แปลงคา a* และ b*
ที่ไดเปนคา Chroma (C*) และคา Hue angle (h)
3) วัดปริมาณน้ำอิสระ (aw) ดวยเครือ่ งวัดปริมาณ
น้ำอิสระ (Aqualab รุน CX2 ประเทศสหรัฐอเมริกา) ใส
ตั ว อย า งที่ ผ า นการบดละเอี ย ดลงในถ ว ยวั ด ปริ ม าณ
น้ำอิสระในปริมาณ 1 ใน 3 ของถวย เกลี่ยผิวหนา
ใหเทากัน บันทึกคาที่ได
4) ประเมินผลทางประสาทสัมผัสใชผูทดสอบ
ทั่ ว ไปที่ ไ ม ผ า นการฝ ก ฝน 60 คน ซึ่ ง เป น ผู ที่ เ คยรั บ

ประทานผลิตภัณฑผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวรูปแบบแทง
อยางนอย 1 ครั้งตอสัปดาห รวมกับการประเมินความ
ชอบแบบ 9-point hedonic scale (9=ชอบมากที่สุด
และ 1=ไมชอบมากที่สุด) ตัวอยางทั้ง 7 สูตรจะถูก
กำหนดเปนเลขสุม 3 หลัก ใชตวั อยางประมาณ 2 ชอนชา
ใสถุงซิปล็อคเพื่อใชในการทดสอบ และแบงการทดสอบ
ออกเปนชวง ชวงแรก 4 ตัวอยาง และชวงถัดไปอีก 3
ตัวอยาง ประเมินคุณลักษณะดานสี (color) ความกรอบ
(crispness) กลิ่นรสเนย (buttery flavor) กลิ่นรสงา
(sesame flavor) กลิ่นรสมะพราว (coconut flavor)
และความชอบโดยรวม (overall liking) ซึ่งผูทดสอบจะ
ดืม่ น้ำเพือ่ ลางปากกอนการทดสอบตัวอยางถัดไปทุกครัง้
2.3 สถิติที่ใชในการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ Constrained Mixture
Design ทำการทดลอง 2 ซ้ำ นำขอมูลที่ไดมาวิเคราะห
ความแปรปรวน Analysis of Variance (ANOVA) และ
ถาพบนัยสำคัญทางสถิตจิ ะคำนวณคาความแตกตางของ
คาเฉลีย่ ดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test
(DMRT) เพื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวาง
สิ่งทดลอง จากนั้นสรางแบบจำลองทางคณิตศาสตร
โดยใชสมการเชิงเสน (Linear model) ดวยโปรแกรม
สำเร็จรูปทางสถิติ Yi = β1X1+β2X2 +β3X3 ทั้งนี้
กําหนดให Yi คือคุณภาพทางประสาทสัมผัส และ Xi
คือ ปริมาณรอยละของสวนประกอบแตละชนิด ไดแก
X1 คือ ปริมาณของเกล็ดขาวโพด X2 คือ ปริมาณของ
เมล็ดงาดำ และ X3 คือ ปริมาณของกากมะพราว จากนัน้
คัดเลือกสูตรที่เหมาะสมโดยสรางกราฟ contour plot
ของคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัส

3. ผลและการอภิปรายผล
3.1 ผลการพัฒนาขนมขบเคี้ยวจากเกล็ดขาวโพด
เมล็ดงาดำ และกากมะพราวดวยกระบวนการเอ็กซทรู
ชัน (เอ็กซทรูเดต)
การพัฒนาผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ
เพือ่ ชวยเสริมสรางคุณคาทางโภชนาการใหกบั ผลิตภัณฑ
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จากวัตถุดิบคือ งาดำ และกากมะพราว โดยงาดำเปน
แหลงของแคลเซียม สวนกากมะพราวเปนแหลงของ
เสนใย เพือ่ ศึกษาอัตราสวนทีเ่ หมาะสมของเกล็ดขาวโพด
งาดำ และกากมะพราว วางแผนการทดลองแบบ Constrained Mixture Design เพื่อที่นำมาใชเปนสูตรขนม
ขบ-เคีย้ วทีผ่ า นการแปรรูปโดยใชกระบวนการเอ็กซทรูชนั
ไดผลการตรวจวัดคาคุณภาพดังนี้
3.1.1 คาทางกายภาพ
ขนมขบเคี้ยวเสริมงาดำและกากมะพราวที่ผาน
การอัดพองหรือเอ็กซทรูเดตจะมีลักษณะรูปรางเปนวงรี
มีปลายทัง้ 2 ดานแหลม (Figure 1) เมือ่ พิจารณาปริมาณ
ความชืน้ ของเอ็กซทรูเดตพบวาไมมคี วามแตกตางกันทาง
นัยสำคัญ (p > 0.05) แสดงดัง Table 2 สวนปริมาณ

น้ำอิสระสวนใหญมีปริมาณแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ
(p ≤ 0.05) โดยสูตรที่ 7 พบวามีปริมาณน้ำอิสระสูงกวา
สูตรอืน่ ๆ (0.231) สวนสูตรที่ 4 มีปริมาณน้ำอิสระต่ำทีส่ ดุ
(0.164) แตมีคาไมแตกตางกันมากนักอาจเนื่องมาจากมี
การควบคุมความชื้นของวัตถุดิบกอนนำเขาเครื่องเอ็กซ
ทรูเดอรแบบสกรูคู โดยกำหนดใหมีความชื้นรอยละ 15
และเมื่อไดเอ็กซทรูเดตออกมาก็ไดนำไปอบไลความชื้น
ที่อุณหภูมิ 80oC นาน 10 min. (จนมีความชื้นสุดทาย
ไมเกินรอยละ 5) ซึ่งเปนระดับของความชื้นที่เหมาะสม
ของขนมขบเคี้ยวอบพองกรอบ [15]

Table 2 The moisture content and water activity of 7 extrudes by varying the amount of corn grit,
black sesame and coconut meal.
Formulation
1
2
3
4
5
6
7

Ratios of corn grit to black sesame
to coconut meal
90:5:5
80:15:5
70:25:5
70:15:15
70:5:25
80:5:15
76.5:11.75:11.75

Moisture content
(%)
3.50±0.37a
3.99±0.12a
3.50±1.06a
2.88±1.29a
3.57±0.72a
3.28±0.93a
3.87±0.73a

Water activity (aw)
0.174±0.01ab
0.194±0.014ab
0.196±0.009ab
0.164±0.037b
0.177±0.024ab
0.191±0.079ab
0.231±0.069a

mean±SD; a-b means within each column indicate significant differences (p ≤ 0.05) using Duncan's multiple
range test.
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(1) 90 : 5 : 5

(4) 70 : 15 :15
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(2) 80 : 15 : 5

(3) 70 : 25: 5

(5) 70 : 5 : 25

(6) 80 : 5 : 15

(7) 76.5 : 11.75 : 11.75

Figure 1 The appearance of 7 extrudes by varying the amount of corn grit, black sesame and coconut meal.

Table 3 แสดงคาความแข็ง ความหนาแนนและ
อัตราการพองตัวดานกวางของเอ็กซทรูเดตเสริมงาดำ
และกากมะพราวพบวา เอ็กซทรูเดตเสริมงาดำและกาก
มะพราวสูตรที่มีความหนาแนนต่ำและอัตราพองตัวดาน
กวางต่ำจะสงผลใหผลิตภัณฑมคี า ความแข็งสูง โดยสูตรที่
5 เปนสูตรมีความแข็งสูงทีส่ ดุ (78.53 N) อาจเนือ่ งมาจาก
สูตที่ 5 นีม้ ปี ริมาณกากมะพราวในสวนผสมสูงกวาสูตรอืน่
(รอยละ 25) ซึง่ กากมะพราวมีเสนใยอาหารในปริมาณสูง
ถึงรอยละ 10.86 [12] อาจสงผลตอเนื้อสัมผัสของเอ็กซ
ทรูเดตกลาวคือ ใยอาหารจะขัดขวางการพองตัวของเม็ด
แปง ทําใหผลิตภัณฑพองตัวไดนอ ย จึงสงผลใหความแข็ง
สูงที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยอาหารเชาเสริมฟกทองผง
โดยใชกระบวนการเอ็กซทรูชนั ของสุสาลักษณ [16] และ
การพัฒนาอาหารเชาเสริมรำขาวจากกระบวนการเอ็กซ
ทรูชันของสิริรัตน [17] พบวาเมื่อเพิ่มวัตถุดิบฟกทองผง
และรำขาวทีม่ ปี ริมาณเสนใยสูง สงผลใหผลิตภัณฑทไี่ ดมี

อัตราการพองตัวต่ำ และคาความแข็งของผลิตภัณฑมคี า
สูง นอกจากนีม้ รี ายงานวิจยั ของ Stojceska และคณะ [7]
ศึกษาการใช dietary fiber จากผลไมและผัก ไดแก
แอปเปล แครอท บีทรูท และแครนเบอรรี่ เปนสวนผสมใน
กระบวนการเอ็กซทรูชนั ทีส่ ภาวะเดียวกันพบวา ปริมาณ
ใยอาหารของวัตถุดบิ สงผลใหคา ความแข็งของผลิตภัณฑ
มีคาที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อพิจารณาสูตรที่มีงาในปริมาณ
มากคือ สูตรที่ 3 พบวามีความหนาแนนมาก และพองตัว
ต่ำ เนื่องมาจากเมล็ดงามีปริมาณไขมันสูงถึงรอยละ 50
[10] โดยปกติไขมันจะชวยในการหลอลื่น และลดความ
หนืดของโด เนื่องจากไขมันจะลดการพองตัวของเม็ด
แปงในระบบของกระบวนการเอกซทรูชั่นเนื่องจากจะมี
ผลตอการดูดซึมน้ำของแปง [18] แตถามีปริมาณไขมัน
มากกวารอยละ 4 ในสวนผสมจะสงผลใหอัตราการพอง
ตัวลดลง เพราะตองใชอณ
ุ หภูมสิ งู ขึน้ เพือ่ ทำใหโดพองตัว
[19] สูตรที่ 3 จึงมีอัตราการพองดานกวางตัวต่ำ (2.69)
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Table 3 The hardness, density and expansion rate of 7 extrudes by varying the amount of corn
grit, black sesame and coconut meal.
Formulation

Hardness
(N)

Density
(g/cm3)

Expansion rate

1 (90:5:5)

30.09±1.37e

0.108±0.002c

longitudinal
1.37±0.11b

sectional
3.13±0.33a

2 (80:15:5)

59.49±4.79b

0.156±0.012b

1.43±0.08a

2.83±0.33c

3 (70:25:5)

54.78±5.32c

0.182±0.029a

1.35±0.06bc

2.69±0.23d

4 (70:15:15)

58.45±6.81bc

0.154±0.030b

1.28±0.05d

2.58±0.15d

5 (70:5:25)

78.53±4.09a

0.162±0.014ab

1.25±0.04d

2.62±0.17d

6 (80:5:15)

45.70±3.86d

0.141±0.037b

1.33±0.13bc

2.99±0.45b

7 (76.5:11.75:11.75)

49.02±3.76d

0.150±0.019b

1.32±0.12c

2.84±0.26c

mean±SD; a-e means within each column indicate significant differences (p≤ 0.05) using Duncan's multiple
range test.

3.2 ผลการคัดเลือกสูตรขนมขบเคี้ยวรูปแบบแทงจาก
เอ็กซทรูเดตเกล็ดขาวโพด เมล็ดงาดำ และกากมะพราว
3.2.1 คาทางกายภาพขนมขบเคี้ยวรูปแบบ
แทงจากเอ็กซทรูเดตเกล็ดขาวโพด เมล็ดงาดำ และกาก
มะพราว
ผลจาก Table 4 แสดงคาสีของผลิตภัณฑขนม
ขบเคีย้ วรูปแบบแทง โดยสีของผลิตภัณฑขนึ้ กับสวนผสม
หลักของที่มีอัตราสวนของเกล็ดขาวโพด งาดำ และกาก
มะพราวแตกตางกันไป หากพิจารณาจากคาสีผลิตภัณฑ
เอ็กซทรูเดตมีความแตกตางกันในแตละสูตร เนือ่ งมาจาก
สีของวัตถุดบิ เริ่มตน เกล็ดขาวโพดนัน้ มีสเี หลือง เมล็ดงา
ดำมีสีดำออกน้ำตาลเขม สวนกากมะพราวนั้นมีสีขาวถึง
น้ำตาลออน สีของขนมขบเคี้ยวรูปแบบแทงจึงขึ้นอยูกับ
วัตถุดิบที่ใชพบวา สูตรที่ 1 มีคาความสวาง L* (56.97)
สูงกวาสูตรอืน่ เพราะวามีอตั ราสวนของเกล็ดขาวโพดซึง่ มี
คาความสวาง L* เทากับ 79.87 ในปริมาณมากถึงรอยละ

90 และสูตรที่ 3 มีงาดำซึ่งมีคา L* เทากับ 20.63 เปน
สวนผสมรอยละ 25 มีคา สูตรที่ 3 จึงมีคา L* ต่ำที่สุด
เทากับ 40.73 ในงานวิจัยของ [17] ไดผลิตขนมขบเคี้ยว
เสริมงาดำโดยใชกระบวนการเอ็กซทรูชันพบวาการใชงา
ดำเปนสวนประกอบมีผลตอคาสีผลิตภัณฑสุดทาย โดย
คาสี L* ของตัวอยางที่ใสงาดำที่ระดับรอยละ 4 มีคา
L* เทากับ 74.27 สวนสูตรควบคุมไมมีการใสงาดำคา
L* เทากับ 85.64 และสังเกตความแตกตางของคา C*
มีแนวโนมไปทิศทางเดียวกับคา L* คาสี h บอกเฉดสีของ
ผลิตภัณฑ โดยคา h ที่ไดมีคาเขาใกลมุม 90 องศาแสดง
วาผลิตภัณฑขนมขบเคีย้ วรูปแบบแทงมีสเี ขาใกลสเี หลือง
ทั้งนี้เพราะวัตถุดิบหลักที่ใชคือเกล็ดขาวโพดซึ่งเติมใน
สวนผสมอยูระหวางรอยละ 70-90 โดยเกล็ดขาวโพด
ที่เติมลงไปนั้นมีคาสีเหลืองและคาความสวางมากกวา
วัตถุดิบตัวอื่นๆ ในสวนผสม
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Table 4 The color, Hardness and Water activity of 7 snack bars by varying the amount of corn grit,
black sesame and coconut meal.
Formulations
1 (90:5:5)

L*
54.19±0.76b

Color
C*
26.11±0.79a

h
85.00±0.30c

Hardness
(N)
10.02±0.53d

Water activity
(aw)
0.277±0.050ab

2 (80:15:5)

44.68±0.80d

18.00±0.25c

86.18±0.51a

13.02±1.38b

0.314±0.011a

3 (70:25:5)

38.12±0.56e

13.06±0.33e

85.96±0.14a

12.44±1.50bc

0.303±0.020ab

4 (70:15:15)

47.19±0.69c

15.63±0.92d

85.45±0.17b

12.40±1.22bc

0.294±0.009ab

5 (70:5:25)

55.46±0.37a

24.50±0.65b

84.52±0.17d

17.95±1.22a

0.265±0.024b

6 (80:5:15)

55.32±1.46a

24.20±0.95b

84.37±0.48d

11.56±1.01c

0.300±0.065ab

7 (76.5:11.75:11.75)

47.93±0.58c

17.47±0.52c

85.45±0.16b

11.81±0.63c

0.273±0.013ab

mean±SD; a-e means within each column indicate significant differences (p≤ 0.05) using Duncan's multiple
range test.

เมื่อพิจารณาคาความแข็ง และปริมาณน้ำอิสระ
ของผลิตภัณฑแสดงใน Table 4 พบวาคาความแข็ง
ของผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวรูปแบบแทงมีแนวโนมไปใน
ทิศทางเดียวกับคาความแข็งของเอ็กซทรูเดตแสดงใน
Table 3 โดยสูตรที่ 1 เปนสูตรของขนมขบเคี้ยวรูปแบบ
แทงทีม่ คี า ความแข็งนอยทีส่ ดุ เทากับ 10.02 N อาจเนือ่ ง
มาจากวาสวนผสมที่ใชในการผลิตมีเกล็ดขาวโพดเปน
สวนประกอบในปริมาณมากที่สุด ดังนั้นเอ็กซทรูเดตที่
มีสวนผสมของแปงมากจะสามารถผลิตขนมขบเคี้ยวที่
มีอัตราการพองตัวสูงกวาสูตรอื่น มีความหนาแนนนอย
กวา ลักษณะภายในมีความโปรง และมีรูพรุนมากกวา
สอดคลองกับการพัฒนาผลิตภัณฑขนมขบเคีย้ วจากแปง
ขาวโพดบดหยาบดัดแปรดวยกระบวนการเอกซทรูชั่น
[9] สวนคาปริมาณน้ำอิสระของผลิตภัณฑ มีคา อยูใ นชวง
0.265-0.314 ซึง่ ไมเกิน 0.400 ซึง่ เปนอาหารทีอ่ ยูใ นชวง
Low Moisture Food (LMF) มีความปลอดภัยจากการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย [21]

3.2.2 ผลการประเมินทางประสาทสัมผัสขนม
ขบเคี้ยวรูปแบบแทงจากเอ็กซทรูเดตเกล็ดขาวโพด
เมล็ดงาดำ และกากมะพราว
การทดสอบทางประสาทสัมผัสของขนมขบเคีย้ ว
รูปแบบแทงเสริมงาดำ และกากมะพราวจากผูบริโภค
จำนวน 60 คนที่ไมผานการฝกฝน 60 คน ซึ่งเปนผูที่เคย
รับประทานผลิตภัณฑผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวรูปแบบ
แทงอยางนอย 1 ครั้งตอสัปดาห ใหคะแนนความชอบ
โดยใช 9-point hedonic scale แสดงใน Table 5
คะแนนคาสีของสูตรที่ 1 ไดรับคะแนนความชอบสูงสุด
(7.1 คะแนน) และสูตรที่ 3 ไดรับคะแนนนอยที่สุด
(4.4 คะแนน) เมื่อพิจารณารวมกับคาสีที่ไดจากเครื่อง
วัดสีพบวา ผลิตภัณฑสูตรที่ 1 มีความสวางคาสี L*
สูง (56.97) ไดรับคะแนนมาก สวนสูตรที่ 3 คา L* ต่ำ
(40.73) จึงไดรับคะแนนนอย ผูบริโภคชอบผลิตภัณฑ
ที่ มี ค วามสว า งมากกว า ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี สี ค ล้ ำ เพราะดู
นารับประทานมากกวา แตทงั้ นีข้ นึ้ อยูช นิดของผลิตภัณฑ
นัน้ ๆ ดวย คะแนนดานความกรอบ พบวามีความสัมพันธ
กับอัตราการพองตัวดานกวาง ในผลิตภัณฑที่มีการพอง
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ตัวมาก มีโครงสรางที่เปนโพรงอากาศขนาดใหญและมี
รูพรุนจำนวนมากกวา ทำใหผลิตภัณฑมีความกรอบ ได
รับความชอบสูงอยางเชนผลิตภัณฑสูตรที่ 1 ในทางกลับ
กันสูตรที่ 3 และสูตรที่ 5 มีอัตราการพองตัวดานกวาง
ต่ำจึงไดคะแนนความกรอบนอยลงไปดวย ดานกลิ่นรส
งาผูท ดสอบยอมรับในสูตรทีป่ ริมาณงารอยละ 5-15 โดย
สูตรทีใ่ ชปริมาณงารอยละ 11.75 ไดรบั คะแนนสูงสุด (6.1
คะแนน) สวนสูตรที่ 3 มีปริมาณงาสูงถึงรอยละ 25 ได
รับคะแนนความชอบต่ำสุด อาจจะเพราะวาเมื่อใชงาใน
ปริมาณสูงจะมีกลิ่นรสเหม็นเขียว และมีกลิ่นหืนที่เกิด
จากน้ำมัน ดานกลิ่นรสมะพราวผูบริโภคใหการยอมรับ
ในสูตรที่ใชปริมาณกากมะพราวรอยละ 11-25 แสดงให
เห็นวาผูบ ริโภคชืน่ ชอบกลิน่ รสมะพราวในผลิตภัณฑสตู ร
ที่ 1 ไดคะแนนในทุกๆ ดานสูงสุด โดยไดคะแนนความ
ชอบโดยรวมสูงสุด (6.2 คะแนน) สันนิฐานไดวา ผูบ ริโภค
พิจารณาสี และความกรอบของผลิตภัณฑเปนปจจัยหลัก
สูตรที่ไดรับคะแนนความชอบรองลงมาคือสูตรที่ 5 และ

7 (6.1 คะแนน) สูตรที่ 1 มีคะแนนความชอบคุณลักษณะ
ในทุกๆ ดานสูงกวาสูตรอืน่ ตามดวยสูตรที่ 7 ดังแสดงใน
Table 5 โดยสูตรที่ 1 และสูตรที่ 7 นั้นมีคะแนนเฉลี่ย
ความชอบโดยรวมไมแตกตางกันทางสถิติ (p > 0.05) แต
เมือ่ พิจารณาดานคุณคาทางโภชนาการของขนมขบเคีย้ ว
ทีพ่ ฒ
ั นาไดพบวา สูตรที่ 1 มีเกล็ดขาวโพด งาดำ และกาก
มะพราวในอัตราสวน 90 : 5 : 5 สวนสูตรที่ 7 มีอตั ราสวน
76.5 : 11.75 : 11.75 เมื่อเปรียบเทียบระหวาง 2 สูตร
พบวา สูตรที่ 7 มีคณ
ุ คาทางโภชนาการมากกวา เพราะใน
งามีกรดไขมันทีจ่ ำเปนตอรางกาย มีสารตานอนุมลู อิสระ
ทั้งยังมีแคลเซียมในปริมาณที่มากกวาสูตรที่ 1 ดวย [10]
อีกทั้งยังมีปริมาณของกากมะพราวมากกวา ซึ่งในสวน
ของกากมะพราวมีใยอาหารอยูประมาณรอยละ 10.86
[12] ดังนั้นจึงอาจสรุปไดวา ขนมขบเคี้ยวรูปแบบแทง
สูตรที่ 7 เปนสูตรที่ไดรับการยอมรับจากผูบริโภคและ
มีคุณคาทางโภชนาการมากที่สุด

Table 5 The sensory score of 7 snack bars by varying the amount of corn grit, black sesame and
coconut meal.
Formulations

Color

Crispness

Buttery
flavor

sesame
flavor

Coconut
flavor

Overall
liking

1 (90:5:5)

7.1±1.3a

6.0±1.9a

6.5±1.7a

6.0±1.3a

6.2±1.4a

6.5±1.4a

2 (80:15:5)

5.6±1.5b

5.0±1.7b

6.0±1.3c

5.8±1.5ab

5.7±1.6bcd

5.4±1.5d

3 (70:25:5)

4.0±1.7d

4.2±1.9d

5.3±1.7d

5.4±1.9c

5.4±1.5d

4.8±1.8e

4 (70:15:15)

5.1±1.4c

5.0±1.9bc

5.9±1.6c

5.6±1.5bc

5.7±1.8cd

5.5±1.6cd

5 (70:5:25)

6.7±1.4a

4.5±2.1cd

5.9±1.6c

5.7±1.4abc

6.1±1.7ab

5.6±1.6cd

6 (80:5:15)

6.7±1.6a

5.0±1.8bc

6.1±1.7bc

5.6±1.5bc

5.9±1.5abc

5.9±1.7bc

7 (76.5:11.75:11.75)

5.8±1.4b

5.1±1.9b

6.5±1.4ab

6.1±1.6a

6.1±1.6ab

6.1±1.7ab

mean±SD; a-e means within each column indicate significant differences (p≤ 0.05) using Duncan's multiple
range test.
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โดยจากข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการวิ เ คราะห ผ ลทาง
สถิติโดยวิธี Response surface method (RSM) สราง
แบบจำลองทางคณิตศาสตรโดยใช Linear model เพื่อ
อธิบายความสัมพันธระหวางคะแนนความชอบในคุณ
ลักษณดานกลิ่นรสงาดำ กลิ่นรสมะพราวและความชอบ
โดยรวมกับการแปรปริมาณเกล็ดขาวโพด งาดำ และ
กากมะพราวของขนมขบเคี้ยวรูปแบบแทงดังสมการ Yi
= β1X1 + β2X2 + β3X3 โดยกำหนด Yi คือคา Linking
หรือความชอบโดยรวม และ Xi คือปริมาณสวนผสม
แตละชนิด ไดแก เกล็ดขาวโพด (X1) งาดำ (X2) และกาก
มะพราว (X3) ตาม Table 6 พบวา คาสัมประสิทธิ์ของ
ตัวแปร X1 หรือเกล็ดขาวโพดมีมากทีส่ ดุ แสดงใหเห็นวา
เกล็ดขาวโพดมีอทิ ธิพลตอคาคะแนนความชอบมากทีส่ ดุ
โดยเมื่อพิจารณาจาก Figure 2 พบวาเมื่อเกล็ดขาวโพด
เพิ่มมากขึ้นจะสงผลใหคะแนนความชอบโดยรวมเพิ่ม

ขึ้น อาจเนื่องจากเกล็ดขาวโพด (องคประกอบสวนใหญ
เปนแปง) ที่ใชในการแปรสวนผสมสงผลใหเนื้อสัมผัส
กรอบ พองตัวไดดี สอดคลองกับที่นิพัฒน และคณะ [9]
กลาววาปจจัยที่สงผลตอการพองตัวของผลิตภัณฑขนม
ขบเคี้ยวที่ผานกระบวนการเอกซทรูชั่น ไดแก ความ
ชื้นเริ่มตนของวัตถุดิบที่ใช ความเร็วรอบของสกรู และ
ปริมาณของการใชแปงขาวโพด โดยในงานวิจัยนี้มีการ
ควบคุมความชื้นเริ่มตนและความเร็วรอบของสกรูคงที่
ตลอดการทดลอง ดังนั้นเมื่อนำเสนอตัวอยางผลิตภัณฑ
ขนมขบเคี้ยวรูปแบบแทงที่พัฒนาไดใหผูทดสอบเคี้ยว
สูตรที่มีปริมาณแปงมากกวาผูบริโภคจะมีความรูสึกวามี
ความกรอบมากกวา และกรอบในระดับพอดี มีกลิ่นรส
งาดำและกลิ่นรสมะพราวที่เหมาะสมจึงทำใหผูทดสอบ
ชื่นชอบ

Table 6 The predictive regression models for sensory quality (sesame flavor, coconut flavor and
overall liking) of snack bars by varying the amount of corn grit, black sesame and
coconut meal.
Dependent variable

Predictive model

Sesame flavor
Coconut flavor
Overall liking

6.008X1 + 5.531X2 + 5.691X3
6.417X1 + 5.419X2 + 6.059X3
6.418X1 + 4.902X2 + 5.742X3

R2
0.99
1.00
0.99

Model
signification
0.00
0.00
0.00

Noted: X1 means corn grit, X2 means black sesame and X3 means coconut meal

แผนภาพจากการทดลองแบบสวนผสม Constrained mixture design (Figure 2) โดยแปลงสเกล
สวนผสมเกล็ดขาวโพดรอยละ 70-90 งาดำและกาก
มะพราวรอยละ 5-25 แสดงใหเห็นชวงสัดสวนที่เหมาะ
สมระหวางเกล็ดขาวโพด งาดำ และกากมะพราวของ
ขนมขบเคี้ ย วรู ป แบบแท ง อยู ใ นโซนสี แ ดง โดยจะได
ปริมาณของเกล็ดขาวโพดอยูในชวงรอยละ 75-90 งาดำ
รอยละ 5-15 และกากมะพราวรอยละ 5-20 ซึ่งสูตรที่ 7

ที่มีอัตราสวนของเกล็ดขาวโพด : งาดำ : กากมะพราว
เทากับ 76.5 : 11.75 : 11.75 อยูในชวงที่เหมาะสม ดัง
แสดงใน Figure 2(d)

4. สรุปผลการทดลอง
การพัฒนาขนมขบเคี้ยวรูปแบบแทงจากเอ็กซ
ทรูเดตเกล็ดขาวโพด เมล็ดงาดำ และกากมะพราวโดยใช
กระบวนการเอ็กซทรูชนั แบบสกรูคู ทีส่ ภาวะความเร็วใน
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การปอนวัตถุดบิ 15-25 kg./hrs. ความเร็วรอบสกรู 250
รอบตอนาที ความชื้นรอยละ 15 และอุณหภูมิบารเรล
180oC ไดศึกษาอัตราสวนของวัตถุดิบ 3 ชนิด คือ เกล็ด
ขาวโพด งาดำ และกากมะพราว โดยใชแผนการทดลอง
Constrained Mixture Design กำหนดขอบเขตของ
เกล็ดขาวโพดอยูในชวงรอยละ 70-90 งาดำและกาก
มะพราวอยูในชวงรอยละ 5-25 ไดอัตราสวนการใชมา
ทั้งหมด 7 สูตร เกล็ดขาวโพดปริมาณที่รอยละ 70-90
งาดำที่รอยละ 5-25 และกากมะพราวรอยละ 5-25 จาก
สัดสวนของวัตถุดิบที่ใชตางกันมีผลตอคาสี ความหนา
แนน อัตราการพองตัว และความแข็งของผลิตภัณฑ ใน
สูตรทีใ่ ชงาดำปริมาณรอยละ 25 จะไดคะแนนเฉลีย่ ความ
ชอบโดยรวมต่ำ เพราะสีมคี วามสวางนอยและพองตัวต่ำ

สูตรที่ใชกากมะพราวสูงรอยละ 25 ก็มีผลตอการพองตัว
ของผลิตภัณฑทำใหคาความแข็งมาก มีความกรอบนอย
เมื่อนำขนมขบเคี้ยวที่ไดมาอัดแทงโดยการผสมกับสวน
ผสมของเหลว (ไซรัป) ที่ไดจากการพัฒนาแลว พบวา
สู ต รที่ ไ ด รั บ คะแนนความชอบสู ง สุ ด มี อั ต ราส ว นของ
เกล็ดขาวโพด : งาดำ : กากมะพราว เทากับ 90 : 5 : 5
คะแนนเฉลี่ยดานความชอบรวมไมแตกตางจากสูตรที่ใช
อัตราสวนผสมเทากับ 76.5 : 11.75 : 11.75 ดังนั้นเมื่อ
คำนึงถึงคุณคาทางโภชนาการของผลิตภัณฑผูทดลองได
เลือกสูตรขนมขบเคี้ยวที่มีอัตราสวนของเกล็ดขาวโพด:
งาดำ : กากมะพราว เทากับ 76.5 : 11.75 : 11.75 นี้
เปนสูตรของขนมขบเคีย้ วรูปแบบแทงสูตรเพือ่ สุขภาพทีม่ ี
เสริมคุณประโยชนดวยงาดำ และกากมะพราว
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Figure 2 Contour plot of for sensory quality (sesame flavor, coconut flavor and overall liking) of snack
bars by varying the amount of corn grit, black sesame and coconut meal.
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วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

[7]

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทีใ่ หความอนุเคราะห
พรอมทั้งกรุณาใหคำแนะนำปรึกษา ตลอดจนอำนวย
ความสะดวกชวยเหลือใชเครื่องเอ็กซทรูเดอรแบบสกรูคู

[8]
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