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การพัฒนาผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวจากขาวเหนียวดํา (Oryza sativa L.) สายพันธุลืมผัว
Product Development of Snack from Black Glutinous Rice
(Oryza sativa L.) cv. Leum Phua
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บทคัดยอ
การวิจั ย นี้มีวัต ถุ ประสงคเ พื่อพั ฒนาผลิต ภัณ ฑข นมขบเคี้ย วจากขา วเหนีย วดํ า สายพัน ธุ ล ืม ผัว โดยพบวา สัด สว นที่
เหมาะสมของข าวเหนีย วขาวต อ ขา วเหนีย วดํา สายพั นธุลืม ผัว ในการผลิต ขนมขบเคี้ย วคื อ 80:20 เนื่อ งจากผูท ดสอบใหคะแนน
ความชอบดานสี ความกรอบ ความแข็ง ความเหนียว และความชอบโดยรวมมากที่สุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และจาก
การศึกษาชนิดและความเขมขนของผงปรุงแตงกลิ่นรสในขนมขบเคี้ยว พบวาผูทดสอบใหคะแนนความชอบโดยรวมของขนมขบเคี้ยว
จากขาวเหนียวดําสายพันธุลืมผัวที่ปรุงแตงกลิ่นรสชีส รอยละ 8 มากที่สุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) หลังจากนั้นจึงนําขนมขบ
เคี้ยวที่มีสัดสวนของขาวเหนียวขาวตอขาวเหนียวดําสายพันธุลืมผัว 80:20 ปรุงแตงกลิ่นรสชีสความเขมขนรอยละ 8 มาทําการศึกษา
องคประกอบทางเคมีพบวา มีปริมาณความชื้น ไขมัน โปรตีน เสนใยหยาบ เถา และคารโบไฮเดรต เทากับ 3.22 2.02 6.56 0.21
2.85 และ 85.14 ตามลําดับ มีคาการพองตัวเทากับ 1.77 มีคา aw เทากับ 0.35 ทําการเก็บรักษาผลิตภัณฑในถุงอลูมิเนียมฟอยด ที่
อุณหภูมิหอง แลววิเคราะหคุณภาพทางดานสีและเนื้อสัมผัสทุกๆ 2 สัปดาห เปนเวลา 8 สัปดาห พบวาอายุการเก็บรักษาที่เพิ่มขึ้นไมมี
อิทธิพลตอคาสี (L* a* และ b*) และไมมีอิทธิพลตอคาความแข็ง และความกรอบของผลิตภัณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)

ABSTRACT
The objective of this research was to develop snack product from black glutinous rice strain of Leum
Phua. The appropriate proportion of white glutinous and black glutinous strain of Leum Phua for produce snack
was 80:20 because the panelists gave the significantly higher hedonic scores of color, crispness, hardness,
adhesiveness and overall liking. The study on the types and amount of seasoning showed that snack seasoned
with 8% cheese flavor had the significantly higher score of overall liking. The snack made from 80:20 white
glutinous and black glutinous strain of Leum Phua seasoned with 8% cheese flavor contained moisture, fat,
protein, crude fiber, ash and carbohydrate contents were 3.22, 2.02, 6.56, 0.21, 2.85 and 85.14% respectively, 1.77
expansion ratio and 0.35 aw . Studies of the changes in the color and texture every two weeks for eight weeks
were analyzed after storage in aluminium foil bag in room temperature. The results showed that storage time was
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not significantly affected on color quality (L* a* b*) and were not affected on hardness and fracturability of
product (p>0.05).
คําสําคัญ: การพัฒนาผลิตภัณฑ ขนมขบเคี้ยว ขาวเหนียวดําสายพันธุลืมผัว
Keywords: Product Development, Snack, Black Glutinous Rice cv. Leum Phua

บทนํา
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรไปสูสังคมผูสูงวัย
สังคมเมืองที่ขยายตัว และพฤติกรรมของผูบริโภคยุคใหมที่มีวิถี
ชีวิตอันเรงรีบ มีเวลาการออกกําลังกายที่นอยลง ทําใหผูคนเริ่ม
ตระหนักในความสําคัญของการบริโภคอาหารที่มีคุณประโยชน
มากขึ้ น กระแสอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพจึ ง ได รั บ ความนิ ย มอย า ง
แพรหลาย และมิไดจํากัดเฉพาะกลุมผูสูงอายุเทานั้น แตยังรวมถึง
กลุม คนทั่วไปที่ มีรายไดปานกลาง ซึ่ งมีกํ าลังซื้อเพิ่มมากขึ้นไป
จนถึงกลุมคนรุนใหมที่ใสใจในสุขภาพดวย จากการสํารวจของ
Euromonitor พบวามูลคาตลาดอาหารเพื่อสุขภาพทั่วโลกมี
แนวโน มเติบโตอยางตอเนื่อง และคาดการณวาภายในป 2560
มูลคาตลาดจะสูงถึง 1 ลานลานดอลลารสหรัฐ หรือประมาณรอย
ละ 15 ของมูลคาอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด สําหรับประเทศ
ไทยนั้น ตลาดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพป 2558 มีมูลคา
กวา 1.7 แสนลานบาท มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปละ 9.1% ซึ่งเปน
อัตราขยายตัวที่คอนขางสูง เมื่อเทียบกับตลาดอาหารโดยรวมของ
ประเทศซึ่งเติบโตเพียง 3-5% ตอปเทานั้น (สุทธิรัตน, 2559)
ขาวสี เปนขาวที่กําลังได รับความสนใจใหเปนอาหาร
เพื่อสุขภาพชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพ มีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระ
เนื่ องจากมี สารประกอบฟนอลจํานวนมาก โดยเฉพาะแอนโทไซยานิน (Orranuch et al., 2017; Maria et al., 2016;
Kanitha and Wanida, 2010; Finocchiaro et al., 2007) ขาว
เหนียวดําสายพันธุลืมผัว เปนหนึ่งในพันธุขาวพระราชทานในพระ
ราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจําป 2560 ไดรับ
การประกาศรับรองพันธุเมื่อ วันที่ 9 มีนาคม 2555 เปนขาว
เหนียวที่มีเยื่อหุมเมล็ดขาวกลองสีดําที่อุดมไปดวยสารที่มีคุณคา
ทางโภชนาการที่ จํา เปนต อรางกาย โดยเฉพาะสารตานอนุมูล
อิสระ เชน แอนโทไซยานิน และแกมมาโอไรซานอล กรดไขมันไม
อิ่มตัว เชน โอเมกา3 โอเมกา6 และโอเมกา9 วิตามิน เชน
วิตามินอี ธาตุอาหาร เชน ธาตุเหล็ก แคลเซียม และแมงกานีส มี
สรรพคุณในการปองกันการเกิดโรคหัวใจ โรคเบาหวาน ลดการ
แข็ ง ตัว ของเลือ ด ลดการขยายของเซลลม ะเร็ ง ชว ยบํา รุง ตั บ

ปองกันโรคสมองเสื่อม ดวยเหตุนี้จึงทําใหขาวเหนียวดําสายพันธุ
ลืมผัวมีลักษณะที่ดีในการนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑที่มีคุณคา
ทางโภชนาการเหมาะสําหรับเปนอาหารเพื่อสุขภาพ และยังเปน
ขาวเหนียวที่โดดเดนดานรสชาติ มีกลิ่นหอม หากสีเปนขาวกลอง
เมื่อหุงสุกลักษณะสัมผัสเมื่อเคี้ยวภายนอกจะกรุบหนึบ ภายในนุม
เหนียว (กรมการขาว, 2556)
ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงไดทําการพัฒ นาผลิตภั ณ ฑข นมขบ
เคี้ย วเพื่อ สุข ภาพจากขา วเหนีย วดํา สายพัน ธุ ลืมผัว ที่ สามารถ
บริโภคไดทั้งเด็กและผูใหญ เพื่อเปนการสงเสริมตลาดผลิตภัณฑ
ขาวแปรรูป และเปนการใชประโยชนจากวัตถุดิบในทองถิ่น

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ตั ว อยา งข า วลื มผั ว จากศู น ย วิจั ย ข า วพิษ ณุโ ลก
อ.วังทอง จ.พิษณุโ ลก ข าวเหนียวขาว กข 6 จากข าวเหนียว
บัวแดง คัดพิเศษ เกรด A จังหวัดอุดรธานี
2. ศึก ษาสั ด ส ว นข า วเหนีย วขาวต อ ข า วเหนี ย วดํา
สายพันธุลืมผัวที่เหมาะสมในการผลิตขนมขบเคี้ยว
นําขาวเหนียวขาว และขาวเหนียวดําสายพันธุลืมผัวมา
แยกสิ่งสกปรกและเมล็ดเสียออก ผสมขาวเหนียวทั้งสองชนิด ใน
สัดสวนของขาวเหนียวขาวตอขาวเหนียวดําดังนี้คือ 90:10 85:15
และ 80:20 นําขาวไปแชน้ํา เปนเวลา 16 ชั่วโมง นําขาวที่แชน้ํา
แลวมาบดใหละเอียด นึ่งดวยไอน้ําเปนเวลา 20 นาที หลังจากนั้น
นํา มารีดใหเปนแผนหนา 1 มิล ลิเมตร นํ าไปแชเย็ น ที่อุ ณหภูมิ
5 องศาเซลเซียส เปนเวลา 72 ชั่วโมง ตัดเปนชิ้นขนาด 2.5 x 3
เซนติเมตร แลวนําไปอบดวยตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 55 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 5 ชั่วโมง หลังจากนั้นนําไปอบใหสุกดวยหมอ
อบลมรอน ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เปนเวลา 8 นาที
พักไวใหเย็น บรรจุใสถุงฟอยด
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของขนมขบเคี้ยว
จากขาวเหนียวดําสายพันธุลืมผัว โดยใชวิธี 9-Points Hedonic
Scale (1= ไมชอบมากที่สุด และ 9= ชอบมากที่สุด) ประเมิน

งานวิจัย
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คุณ ภาพทางดา นสี ความกรอบ ความแข็ ง ความเหนี ยว และ
ความชอบรวม ใชผูทดสอบ 30 คน
3. ศึกษาชนิดและปริ มาณของผงปรุงแตงกลิ่นรสใน
ขนมขบเคี้ยวจากขาวเหนียวดําสายพันธุลืมผัว
นําขนมขบเคี้ยวจากขาวเหนียวดําสายพันธุลืมผัวที่ได
คะแนนความชอบรวมมากที่สุด มาปรุงแตงกลิ่นรส ดวยผงปรุง
แตงกลิ่นรส 3 กลิ่นรส คือ กลิ่นรสชีส กลิ่นรสตมยํา และกลิ่นรส
บารบีคิว ความเขมขนรอยละ 5 และ 8 ของน้ําหนักขาว แลว
นํามาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเพื่อหาชนิดและความ
เขมขนของผงปรุงแตงกลิ่นรสที่ผูบริโภคชอบมากที่สุด โดยใชวิธี
9-Points Hedonic Scale (1= ไมชอบมากที่สุด และ 9= ชอบ
มากที่สุด) ประเมินคุณภาพทางดานสี ความกรอบ กลิ่น รสชาติ
และความชอบรวม ใชผูทดสอบ 30 คน
4. ศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวปรุงแตง
กลิ่นรสจากขาวเหนียวดําสายพันธุลืมผัว
นําขนมขบเคี้ยวปรุงแตงกลิ่นรสจากขาวเหนียวดําสาย
พั น ธุ ลื ม ผั ว ที่ ไ ด ค ะแนนความชอบรวมมากที่ สุ ด มาวิ เ คราะห
คุณภาพทางดานตางๆ ดังนี้
4.1 วิเคราะหองคประกอบทางเคมี
วิเคราะห ปริมาณความชื้น เถา โปรตีน ไขมัน เสนใย
และคารโบไฮเดรต (AOAC, 2000)
4.2 วิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ
4.2.1 คาการพองตัว (ดัดแปลงจาก Nurul et al.,
2010) วัดคาการพองตัวดวยการใชวิธีแทนที่เมล็ดงา โดยการนํา
เมล็ดงาเทลงในแกวปากเรียบใหเต็ม และปาดใหเรียบ นํามาวัด
ปริมาตรโดยใชกระบอกตวง จดปริมาตรที่ได (V1) นําขาวอบแหง
กอนสุก จํานวน 10 กรัม ใสแกว ใบเดิมใสเมล็ดงาลงไปจนเต็ม
ปากแกว ปาดใหเรียบ แยกเอาขาวอบแหงกอนสุกออก นําเมล็ด
งาที่เหลือไปวัดปริมาตร (V2) ความแตกตางระหวางปริมาตรของ
เมล็ดงา (V1 – V2) คือ ปริมาตรของขาวอบแหงกอนอบสุก
หลังจากนั้นนําขาวอบแหงชิน้ เดิมไปอบใหสุก ขาวที่ไดจะนํามาหา
ปริมาตร (V3) ดวยวิธีเดียวกัน จะไดปริมาตรของขาวอบแหงหลัง
อบสุก (V1 – V3) อัตราสวนของการพองตัว คือ ปริมาตรของขาว
อบแหงหลังอบสุก หารดวยปริมาตรของขาวอบแหงกอนอบสุก
คาการพองตัว = ปริมาตรของขาวอบแหงหลังอบสุก
ปริมาตรของขาวอบแหงกอนอบสุก
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4.2.2 คา ปริ ม าณน้ํ าอิ สระ (aw) นําตัวอยางขนมขบ
เคี้ยวมาบดใหละเอียด บรรจุลงในชองใสตัวอยางของเครื่ องวัด
ปริมาณน้ําอิสระ Aqua lab รุน Pawkit
4.2.3 คาสี วัดคาสีในระบบ CIELAB คาที่วัด ไดแก คา
L* (คาความสวางของสีซึ่งมีคา 0 ถึง 100 โดย 0 หมายถึง สีดํา,
100 หมายถึง สีขาว) a* (“+” หมายถึง วัตถุมีสีแดง, “-”
หมายถึง วัตถุมีสีเขียว) และ b* (“+” หมายถึง วัตถุมีสีเหลือง,
“–“ หมายถึง วัตถุมีสีน้ําเงิน) โดยใชเครื่องวัดสี (colorimeter)
รุน CR-10 จากบริษัท Minolta Co., Ltd.
4.2.4 คาเนื้อสัมผัส การทดสอบคุณภาพดานเนื้อสัมผัส
ทํ า การทดสอบในลั ก ษณะของแรงกด โดยใช วิ ธี ก ด 3 จุ ด
(3-Point Bending test) ความเร็วในการกด 1 mm/s แรงสูงสุด
ที่เกิดขึ้นระหวา งการกดใชอางอิงเปน คาความแข็งของตัวอยาง
สวนระยะทางที่ตัวอยางตานแรงกดกอนที่จะแตกหักใชอางอิงเปน
คาความกรอบ โดยใชเครื่องวัดเนื้อสัมผัส (texture analyzer)
รุนTA.XT.plus: บริษัท Charpa Techcenter Co., Ltd.
4.3 การวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลที่ไดจ ากการวิเคราะหคุณภาพมาคํา นวณคา
ทางสถิ ติ ตามแผนการทดลองแบบสุม ตลอด (Complete
Randomized Design, CRD) วิเคราะหความแปรปรวน
(Analysis of variance, ANOVA) และเปรียบเทียบความ
แตกตา งของคา เฉลี่ย โดยใช วิธี DMRT (Duncan’s New
Multiple Range Test) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 สวนขอมูล
คุณภาพทางประสาทสัมผัส วางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อก
สมบูรณ (Randomized Complete Block Design, RCBD)
เพื่อคัดเลือกสูตรที่ไดคาเฉลี่ยความชอบมากที่สุด

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ผลการศึกษาสัดสวนขาวเหนียวขาวตอขาวเหนียวดําสาย
พันธุลืมผัวที่เหมาะสมในการผลิตขนมขบเคี้ยว
จากการผลิตขนมขบเคี้ยวจากขาวเหนียวดําสายพันธุ
ลืมผัว ไดทําการศึกษาสัดสวนของขาวเหนียวขาว ตอขาวเหนียว
ดํา โดยใชสัดสวนตางๆ กันดังนี้ คือ 90:10 85:15 และ 80:20
และนําขนมขบเคี้ยวที่ไดในแตละสิ่งทดลองมาประเมินคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัส โดยการใหคะแนนความชอบในดานสี ความ
กรอบ ความแข็ง ความเหนียว และความชอบโดยรวม ไดผลการ
ประเมินดังแสดงในตารางที่ 1
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จากตารางที่ 1 พบว า ขนมขบเคี้ ย วที่ มี สั ด ส ว นข า ว
เหนียวขาวตอขาวเหนียวดํา 80:20 ไดคะแนนความชอบ ดานสี
ความเหนียว และความชอบโดยรวมมากที่สดุ สําหรับปริมาณขาว
เหนียวดําที่เพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยว ไมมีผลตอคะแนน
ความชอบดานความกรอบ และความแข็งอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p>0.05) ซึ่งใหผลสอดคลองกับ นวรัตน และคณะ (2553)
ที่ทําการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของแครกเกอรขาว
เหนียวที่มีการผสมขาวเหนียวดํารอยละ 5 10 และ 15 พบวา
ผูทดสอบใหคะแนนความชอบดานความกรอบไมแตกตางกัน จาก
การทดลองของนบนรัตน (2554) ที่ทําการศึกษาความชอบดานสี
ตารางที่ 1

Research

ของผลิตภัณฑอาราเรจากขาวเหนียว กข6 ขัดขาว ขาวเหนียวดํา
และขาวเหนียวดํากลอง พบวาผูทดสอบใหคะแนนความชอบดาน
สี ข องอาราเร จ ากข า วเหนี ย วดํ า และข า วเหนี ย วดํ า กล อ งไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตคะแนนจะต่ํา
กวาอาราเรจากขาวเหนียว กข6 ขัดขาว เนื่องจากผลิตภัณฑที่ใช
ขาวสีลวนๆ ไมมีการผสมขาวขาวนั้น สีดําจะเขมเกินไป ดูคลาย
ถานไมนารับประทาน จากตารางที่ 1 พบวา ผูทดสอบใหคะแนน
ความชอบดานสีของขนมขบเคี้ยวที่มีสัดส วนขาวเหนียวขาวตอ
ขาวเหนียวดํา 80:20 มากที่สุด เนื่องจากมีการผสมกันของขาว
เหนียวขาว และขาวเหนียวดําจึงทําใหสีไมเขมจนเกินไป

ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของขนมขบเคี้ยวจากขาวเหนียวขาวและขาวเหนียวดําสายพันธุลืมผัวสัดสวน
ตางๆ

สัดสวน
ขาวขาว:ขาวดํา
90:10
85:15
80:20

คะแนนความชอบ
ความแข็งns
6.36±0.71
6.46±0.78
6.33±0.60

ns

สี
6.80 ±0.55
6.96b±0.34
7.80a±0.30

ความกรอบ
7.43±0.81
7.32±0.71
7.45±0.48

b

ความเหนียว
6.50b±0.62
6.56b±0.56
7.33a±0.54

ความชอบโดยรวม
6.63b±0.57
6.93b±0.80
7.56a±0.18

หมายเหตุ ตัวอักษร a-b ในแตละคอลัมนแสดงคาความแตกตางกันของขอมูลอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05)
ns
หมายถึงคาเฉลี่ยของขอมูลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)

2. ผลการศึก ษาชนิ ดและปริม าณของผงปรุง แตง กลิ่น รสใน
ขนมขบเคี้ยวจากขาวเหนียวดําสายพันธุลืมผัว
นําขนมขบเคี้ยวที่มีสัดสวนของขาวเหนียวขาวตอขาว
เหนียวดําสายพันธุลืมผัว 80:20 ซึ่งไดคะแนนความชอบโดยรวม
มากที่สุดจากการทดลองที่ 1 มาทําการปรุงแตงกลิ่นรส 3 กลิ่นรส
ตารางที่ 2
กลิ่นรส
ชีส
ตมยํา
บารบีควิ

คือ กลิ่นรสชีส กลิ่นรสตมยํา และกลิ่นรสบารบีคิว โดยใชความ
เขมขน 2 ระดับ คือ รอยละ 5 และรอยละ 8 แลวนําผลิตภัณฑที่
ไดมาทําการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ไดผลดังตาราง
ที่ 2

ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของขนมขบเคี้ยวปรุงแตงกลิ่นรสจากขาวเหนียวดําสายพันธุลืมผัว
ความเขมขน
(รอยละ)
5
8
5
8
5
8

ns

สี
7.70±0.95
7.83±0.31
7.70±0.95
7.80±0.87
7.60±0.84
7.56±0.80

ns

ความกรอบ
7.40±0.96
6.90±0.70
7.30±0.91
7.16±1.13
6.93±1.15
7.30±0.83

คะแนนความชอบ
กลิ่น
6.73b±0.62
7.83a±0.57
6.30b±0.96
6.50b±0.88
5.90c±1.20
6.33b±1.14

หมายเหตุ ตัวอักษร a-c ในแตละคอลัมนแสดงคาความแตกตางกันของขอมูลอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05)
ns
หมายถึงคาเฉลี่ยของขอมูลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)

รสชาติ
6.63b±0.75
7.56a±0.62
6.43bc±0.89
6.03c±0.86
6.10c±1.09
6.30bc±0.83

ความชอบโดยรวม
6.46b±0.58
7.46a±0.47
6.33 bc±0.57
6.06c±0.73
6.36 bc±0.69
6.40 bc±0.50

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 46 เลมที่ 3

จากตารางที่ 2 พบวา ผูทดสอบใหคะแนนความชอบ
ดานสี และความกรอบของผลิตภัณฑที่ปรุงแตงกลิน่ รสดวยผงปรุง
แตงกลิ่นรสทั้ง 3 กลิ่นรสไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p>0.05) โดยผูทดสอบใหคะแนนความชอบโดยรวมของขนมขบ
เคี้ยวที่ปรุงแตงกลิ่นรสดวยกลิ่นรสชีส รอยละ 8 มากที่สุดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) เนื่องจากกลิ่นรสของชีสเขากันกับ
กลิ่นหอมของขาว แตกลิ่นรสตมยํา และกลิ่นรสบารบีคิว มีกลิ่น
รสเฉพาะของเครื่องเทศ และมีความเผ็ด จึงไปกลบกลิ่นรสของ
ขาวเหนียวดําสายพันธุลืมผัว ทําใหผูทดสอบใหคะแนนความชอบ
นอยลง เช นเดียวกับงานวิจัยของ สุชาดา และขวัญชัย (2555)
ที่ทําการพัฒนาผลิตภัณฑแครกเกอรจากขาวกลองหอมมะลิผสม
ขา วแดง (อังคัก) และพบวาผูทดสอบใหคะแนนการยอมรับ
แครกเกอรที่ปรุงแตงกลิ่นรสชีสมากกวากลิ่นรสคอรนชีส ซาวครีม
ตารางที่ 3
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บารบี คิว และสาหร าย และงานวิจั ย ของเชิญ พร และคณะ
(2555) ที่ทําการพัฒนาผลิตภัณฑแหวทอดกรอบปรุงรส และ
พบวาผูทดสอบใหการยอมรับผลิตภัณฑแหวทอดกรอบปรุงแตง
กลิ่นรสชีส มากกวาตมยํา และบารบีคิว
3. ผลการศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวปรุงแตง
กลิ่นรสจากขาวเหนียวดําสายพันธุลืมผัว
นํา ขนมขบเคี้ยวจากข าวเหนี ยวดํา สายพั นธุลืมผัวที่มี
การปรุงแตงกลิ่นรสดวยผงปรุงแตงกลิ่นรสชีสความเขมขนรอยละ
8 ที่ไดจากการทดลองที่ 2 มาทําการวัดคุณภาพในดานตางๆ ดังนี้
3.1 ผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมี
องคประกอบทางเคมี ของผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวจาก
ขา วเหนียวดําสายพั นธุลืมผัวที่ มี การปรุงแตงกลิ่ นรสชีส ความ
เขมขนรอยละ 8 แสดงดังตารางที่ 3

องคประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวปรุงแตงกลิ่นรสชีสจากขาวเหนียวดําสายพันธุลืมผัว
องคประกอบทางเคมี

ความชื้น
ไขมัน
โปรตีน
เสนใยหยาบ
เถา
คารโบไฮเดรต

จากตารางที่ 3 ขนมขบเคี้ยวปรุงแตงกลิ่นรสชีสจากขาว
เหนียวดําสายพันธุลืมผัว มีปริมาณไขมัน และโปรตีนเทากับ 2.02
และ 6.56 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ นบนรัตน (2554) ที่ทํา
การวิ เ คราะห ป ริ ม าณไขมั น และโปรตีน ของอาราเรจ ากข า ว
เหนียว กข6 ขัดขาว มีคาเทากับ 0.24 และ 1.06 ตามลําดับ และ
อาราเร จ าก ข า วเหนี ย วดํ า มี ค า เท า กั บ 2.75 และ 8.36
ตามลํ า ดั บ โดยขนมขบเคี้ ย วที่ ทํ า การวิ เ คราะห ใ นงานวิ จั ย นี้
(สัดสวนของขาวเหนียวขาวตอขาวเหนียวดํา 80:20) มีปริมาณ
ไขมัน และโปรตีนอยูระหวางขาวเหนียวขาว และขาวเหนียวดํา
ข า วเหนี ย วขาวมี ป ริ ม าณไขมั น และโปรตี น น อ ยกว า เมื่ อ
เปรียบเทียบกับขาวเหนียวดํา เนื่องจากขาวเหนียวดํามีสวนของ
เยื่อหุมเมล็ดที่มีสีเขม ซึ่งเปนแหลงไขมัน โปรตีน เหล็ก สังกะสี
และวิตามิน แตขาวเหนียวขาวผานกระบวนการขัดสีจนสวนของ
เยื่อหุมผล เยื่อหุมเมล็ด เยื่อชั้นใน รวมทั้งคัพภะหลุดออกไป ทํา
ใหเมล็ดขาวสารมีสีขาวขึ้น และมีปริมาณสตารชเพิ่มขึ้น (สํานัก
พัฒนาผลิตภัณฑขาว, 2553)

รอยละ
3.22±0.12
2.02±0.05
6.56±0.25
0.21±0.00
2.85±0.03
85.14±0.32

3.2 ผลการวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ
จากการวิเคราะหคาการพองตัวของขนมขบเคี้ยวปรุงแตง
กลิ่นรสชีส พบวามีคา การพองตัวเทา กับ 1.77 แสดงวามีการ
ขยายปริมาตร 1.77 เทาหลังไดรับความรอนเปรียบเทียบกับกอน
ไดรับ ความรอ น โดยขนมขบเคี้ ย วที่ ทําจากข า วเหนี ยวดํ าจะมี
อัต ราการพองตัว ต่ํ า กวาขนมขบเคี้ย วที่ ทํา จากขาวเหนีย วขาว
เนื่องจากข าวเหนียวดํามี ปริ ม าณใยอาหาร โปรตีน และไขมั น
มากกวาขาวเหนียวขาว (สํานักพัฒนาผลิตภัณฑขาว, 2553) ซึ่ง
ใยอาหารจะขัดขวางการพองตัวของเม็ดแปง ทําใหผลิตภัณฑพอง
ตัวไดนอยและไมสม่ําเสมอ สําหรับ ไขมันจะลดการพองตัวของ
เม็ดแปงเนื่องจากจะมีผลตอการดูดซึมน้ําของแปง (สิงหนาท และ
คณ ะ, 2550) แ ละ ป ริ ม าณ โป รตี นใน เม็ ดแ ป งจะ ยั บ ยั้ ง
ความสามารถในการพองตัวของเม็ดแปงเมื่อไดรับความรอน (กลา
ณรงค และเกื้อกูล, 2550) คํารบ (2546) รายงานวา ปริมาณ
โปรตี น มี ผ ลต อ การขยายตั ว ในเชิ ง ปริ ม าตรของแครกเกอร
ขาวเหนียว เมื่อปริมาณโปรตีนเพิ่มขึ้นทําใหคาการพองตัวใน

432

KKU Science Journal Volume 46 Number 3

ผลิตภั ณฑลดลง เชนเดีย วกับงานวิจัยของ วริพัสย และคณะ
(2550) ที่พบวาการเพิ่มอัตราสวนของแปงขาวกลองมันปูทําให
ผลิตภัณฑมีสีคล้ําขึ้น ในขณะที่ความชื้น คา aw และคาการพอง
ตัวลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
จากผลการวิเคราะหคา aw ของขนมขบเคี้ยวปรุงแตง
กลิ่ น รสชี ส มี ค า เท า กั บ 0.35 ซึ่ ง ถื อ เป น ผลิ ต ภัณ ฑ อ าหารแห ง
สามารถเก็บรักษาไวไดนานที่อุณหภูมิหอง โดยไมตองแชเย็น แต
ทั้งนี้ควรเก็บในที่แหง เพื่อรักษาคุณภาพ และตองเก็บรักษาใน
บรรจุ ภัณ ฑ ที่เ หมาะสม เพื่ อ ควบคุม ความชื้นสัม พั ทธให ต่ํ า
ปองกันการดูดน้ํากลับ (นิธิยา, 2545)
สําหรับการวิเคราะหคาสี (L* a* b*) และคาเนื้อสัมผัส
(ความแข็ง และความกรอบ) ทําการวัดคาคุณภาพทุกๆ 2 สัปดาห
เปนเวลา 8 สัปดาห แสดงผลดังตารางที่ 4
จากการศึ ก ษาคุ ณ ภาพระหว า งการเก็ บ รั ก ษาของ
ผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวปรุงแตงกลิ่นรสชีสจากขาวเหนียวดําสาย
พันธุลืมผัวพบวา อายุการเก็บรักษาที่เพิ่มขึ้นในชวง 8 สัปดาห ไม
มี อิทธิพลตอคาความสวา ง (L*) คา สีแ ดง (a*) และคา สีเ หลือ ง
(b*) และไม มี อิ ท ธิ พ ลต อ ค า ความแข็ ง และความกรอบของ
ผลิตภัณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แสดงวาผลิตภัณฑ
ยังคงคุณ ภาพทางดานสี และดานเนื้ อสัมผัสไดดีที่อายุการเก็บ
รักษา 8 สัปดาห
ตารางที่ 4

คาสี
- L* ns
- a* ns
- b* ns
คาเนื้อสัมผัส
- ความแข็งns (กรัม)
- ความกรอบns (มม.)
ns

สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณ ฑข นมขบเคี้ยวจากขาวเหนียวดํา
สายพันธุลืมผัว เริ่มจากการศึกษาสัดสวนของขาวเหนียวขาวตอ
ขาวเหนียวดําสายพันธุลืมผัวที่เหมาะสมในการผลิตขนมขบเคี้ยว
พบวาผูทดสอบใหคะแนนความชอบดานสี ความกรอบ ความแข็ง
ความเหนียว และความชอบโดยรวมของขนมขบเคี้ยวที่มีสัดสวน
ของขาวเหนียวขาวตอขาวเหนียวดํา 80:20 มากที่สุด (p<0.05)
และจากการศึกษาชนิดและความเขมขนของผงปรุงแตงกลิ่นรสใน
ขนมขบเคี้ยวจากขาวเหนียวดําสายพันธุลืมผัว พบวาผูทดสอบให
คะแนนความชอบโดยรวมของขนมขบเคี้ยวที่ปรุงแตงกลิ่นรสชีส
ความเขม ข นรอ ยละ 8 มากที่ สุ ด (p≤0.05) จากการศึ กษา
องคประกอบทางเคมีของขนมขบเคี้ยวพบวา มีปริมาณความชื้น
ไขมัน โปรตีน เสนใยหยาบ เถา และคารโบไฮเดรต เทากับ 3.22
2.02 6.56 0.21 2.85 และ 85.14 ตามลําดับ มีคาการพองตัว
เทากับ 1.77 มีคา aw เทากับ 0.35 ทําการเก็บรักษาผลิตภัณฑใน
ถุ ง อลู มิ เ นี ย มฟอยด ที่ อุ ณ หภู มิ ห อ ง แล ว วิ เ คราะห คุ ณ ภาพ
ทางดา นสี แ ละเนื้ อ สั ม ผั สทุ ก ๆ 2 สั ป ดาห เ ป น เวลา 8 สัป ดาห
พบวา อายุการเก็บรักษาที่เพิ่มขึ้นไม มีอิ ทธิพลตอคา ความสวา ง
(L*) คาสีแดง (a*) และคาสีเหลือง (b*) และไมมีอิทธิพลตอคา
ความแข็ง และความกรอบของผลิ ตภั ณฑอย างมีนั ยสํ าคัญทาง
สถิติ (p>0.05) แสดงวาผลิตภัณฑยังคงคุณภาพทางดานสี และ
ดานเนื้อสัมผัสไดดีที่อายุการเก็บรักษา 8 สัปดาห

ผลการวิเคราะหคาสี และคาเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวปรุงแตงกลิ่นรสชีสจากขาวเหนียวดําสายพันธุลืมผัว

คุณภาพทางกายภาพ

หมายเหตุ

Research

0

2

อายุการเก็บรักษา (สัปดาห)
4

40.36±0.78
9.38±0.87
12.54±0.94

39.19±0.82
8.81±0.57
11.87±0.64

39.79±0.53
9.07±0.41
12.09±0.34

39.98±0.62
9.34±0.82
12.45±0.68

40.24±1.03
9.25±0.69
12.37±0.63

1639.30±280.60
3.42±0.45

1280.20±480.07
3.44±0.67

1326.04±350.67
3.43±0.85

1354.73±406.49
3.57±0.52

1475.61±442.64
2.97±0.61

หมายถึงคาเฉลี่ยของขอมูลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
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