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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑขนมขบเคี ้ยวจากขาวเหนียวดําสายพันธุ ล ืมผัว โดยพบวาสัดสวนที่

เหมาะสมของขาวเหนียวขาวตอขาวเหนียวดําสายพันธุลืมผัวในการผลิตขนมขบเคี้ยวคือ 80:20 เนื่องจากผูทดสอบใหคะแนน

ความชอบดานสี ความกรอบ ความแข็ง ความเหนียว และความชอบโดยรวมมากที่สุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และจาก

การศึกษาชนิดและความเขมขนของผงปรุงแตงกลิ่นรสในขนมขบเคี้ยว พบวาผูทดสอบใหคะแนนความชอบโดยรวมของขนมขบเคี้ยว

จากขาวเหนียวดําสายพันธุลืมผัวท่ีปรุงแตงกลิ่นรสชีส 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 แลววเิคราะหคุณภาพทางดานสีและเน้ือสัมผัสทุกๆ 2 สัปดาห เปนเวลา 8 สัปดาห พบวาอายุการเก็บรักษาที่เพ่ิมขึ้นไมมี

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: การพัฒนาผลิตภณัฑ  ขนมขบเคี้ยว  ขาวเหนียวดาํสายพันธุลืมผัว 

Keywords: Product Development, Snack, Black Glutinous Rice cv. Leum Phua 
 

บทนํา 

 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรไปสูสังคมผูสูงวัย 

สังคมเมืองที่ขยายตัว และพฤติกรรมของผูบริโภคยุคใหมที่มีวิถี

ชีวิตอันเรงรีบ มีเวลาการออกกําลังกายที่นอยลง ทําใหผูคนเริ่ม

ตระหนักในความสําคัญของการบริโภคอาหารที่มีคุณประโยชน

มากขึ้น กระแสอาหารเพ่ือสุขภาพจึงไดรับความนิยมอยาง

แพรหลาย และมิไดจํากัดเฉพาะกลุมผูสูงอายุเทานั้น แตยังรวมถึง

กลุมคนทั่วไปท่ีมีรายไดปานกลาง ซึ่งมีกําลังซื้อเพิ่มมากขึ้นไป

จนถึงกลุมคนรุนใหมท่ีใสใจในสุขภาพดวย จากการสํารวจของ 

Euromonitor พบวามูลคาตลาดอาหารเพื่อสุขภาพท่ัวโลกมี

แนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง และคาดการณวาภายในป 2560 

มูลคาตลาดจะสูงถึง 1 ลานลานดอลลารสหรัฐ หรือประมาณรอย

ละ 15 ของมูลคาอาหารและเครื่องดื่มท้ังหมด สําหรับประเทศ

ไทยนั้น ตลาดอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพป 2558 มีมูลคา

กวา 1.7 แสนลานบาท มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปละ 9.1% ซึ่งเปน

อัตราขยายตัวท่ีคอนขางสูง เมื่อเทียบกับตลาดอาหารโดยรวมของ

ประเทศซึ่งเติบโตเพียง 3-5% ตอปเทานั้น (สุทธิรัตน, 2559) 

ขาวสี เปนขาวที่กําลังไดรับความสนใจใหเปนอาหาร

เพื่อสุขภาพชนิดหนึ่งท่ีมีศักยภาพ มีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระ

เนื่องจากมีสารประกอบฟนอลจํานวนมาก โดยเฉพาะแอนโท- 

ไซยานิน (Orranuch et al., 2017; Maria et al., 2016; 

Kanitha and Wanida, 2010; Finocchiaro et al., 2007) ขาว

เหนียวดําสายพันธุลืมผัว เปนหนึ่งในพันธุขาวพระราชทานในพระ

ราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจําป 2560 ไดรับ

การประกาศรับรองพันธุเมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2555  เปนขาว

เหนียวที่มีเยื่อหุมเมล็ดขาวกลองสีดําที่อุดมไปดวยสารท่ีมีคุณคา

ทางโภชนาการท่ีจําเปนตอรางกาย โดยเฉพาะสารตานอนุมูล

อิสระ เชน แอนโทไซยานิน และแกมมาโอไรซานอล กรดไขมันไม

อ่ิมตัว เชน โอเมกา3 โอเมกา6 และโอเมกา9 วิตามิน เชน 

วิตามินอี ธาตุอาหาร เชน ธาตุเหล็ก แคลเซียม และแมงกานีส มี

สรรพคุณในการปองกันการเกิดโรคหัวใจ โรคเบาหวาน ลดการ

แข็งตัวของเลือด ลดการขยายของเซลลมะเร็ง ชวยบํารุงตับ 

ปองกันโรคสมองเสื่อม ดวยเหตุนี้จึงทําใหขาวเหนียวดําสายพันธุ

ลืมผัวมีลักษณะที่ดีในการนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณคา

ทางโภชนาการเหมาะสําหรับเปนอาหารเพื่อสุขภาพ และยังเปน

ขาวเหนียวที่โดดเดนดานรสชาติ มีกลิ่นหอม หากสีเปนขาวกลอง 

เมื่อหุงสุกลักษณะสัมผัสเม่ือเคี้ยวภายนอกจะกรุบหนึบ ภายในนุม

เหนียว (กรมการขาว, 2556) 

ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงไดทําการพัฒนาผลิตภัณฑขนมขบ

เคี้ยวเพื่อสุขภาพจากขาวเหนียวดําสายพันธุลืมผัวที่สามารถ

บริโภคไดทั้งเด็กและผูใหญ เพื่อเปนการสงเสริมตลาดผลิตภัณฑ

ขาวแปรรูป และเปนการใชประโยชนจากวัตถุดิบในทองถิ่น 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 1. ตัวอยางขาวลืมผัวจากศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก  

อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ขาวเหนียวขาว กข 6 จากขาวเหนียว 

บัวแดง คัดพิเศษ เกรด A จังหวัดอุดรธาน ี

2. ศึกษาสัดสวนขาวเหนียวขาวตอขาวเหนียวดํา 

สายพันธุลืมผัวท่ีเหมาะสมในการผลิตขนมขบเคี้ยว 

 นําขาวเหนียวขาว และขาวเหนียวดําสายพันธุลืมผัวมา

แยกสิ่งสกปรกและเมล็ดเสียออก ผสมขาวเหนียวทั้งสองชนิด ใน

สัดสวนของขาวเหนียวขาวตอขาวเหนียวดําดังน้ีคือ 90:10 85:15 

และ 80:20 นําขาวไปแชน้ํา เปนเวลา 16 ชั่วโมง นําขาวท่ีแชน้ํา

แลวมาบดใหละเอียด นึ่งดวยไอน้ําเปนเวลา 20 นาที หลังจากนั้น

นํามารีดใหเปนแผนหนา 1 มิลลิเมตร นําไปแชเย็นท่ีอุณหภูมิ  

5 องศาเซลเซียส เปนเวลา 72 ชั่วโมง ตัดเปนช้ินขนาด 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
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คุณภาพทางดานสี ความกรอบ ความแข็ง ความเหนียว และ

ความชอบรวม ใชผูทดสอบ 30 คน 

3. ศึกษาชนิดและปริมาณของผงปรุงแตงกลิ่นรสใน

ขนมขบเคี้ยวจากขาวเหนียวดําสายพันธุลืมผัว 

 นําขนมขบเคี้ยวจากขาวเหนียวดําสายพันธุลืมผัวท่ีได

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

มากท่ีสุด) ประเมินคุณภาพทางดานสี ความกรอบ กลิ่น รสชาติ 

และความชอบรวม ใชผูทดสอบ 30 คน 

 4. ศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวปรุงแตง

กลิ่นรสจากขาวเหนียวดําสายพันธุลืมผัว 

 นําขนมขบเคี้ยวปรุงแตงกลิ่นรสจากขาวเหนียวดําสาย

พันธุลืมผัวที่ไดคะแนนความชอบรวมมากที่สุด มาวิเคราะห

คุณภาพทางดานตางๆ ดังน้ี 

 4.1 วิเคราะหองคประกอบทางเคมี 

วิเคราะหปริมาณความชื้น 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 

หลังจากนั้นนําขาวอบแหงชิน้เดิมไปอบใหสุก ขาวที่ไดจะนํามาหา

ปริมาตร (V3) ดวยวิธีเดียวกัน จะไดปริมาตรของขาวอบแหงหลัง

อบสุก (V1 – V3) อัตราสวนของการพองตัว คือ ปริมาตรของขาว

อบแหงหลังอบสุก หารดวยปริมาตรของขาวอบแหงกอนอบสุก 

คาการพองตัว  =  ปริมาตรของขาวอบแหงหลังอบสุก 

                         ปริมาตรของขาวอบแหงกอนอบสุก 

 

4.2.2 คาปริมาณน้ําอิสระ (aw) นําตัวอยางขนมขบ

เคี้ยวมาบดใหละเอียด บรรจุลงในชองใสตัวอยางของเครื่องวัด

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 

ทําการทดสอบในลักษณะของแรงกด โดยใชวิธีกด 3 จุด  

(3-Point Bending test) ความเร็วในการกด 1 mm/s แรงสูงสุด

ที่เกิดข้ึนระหวางการกดใชอางอิงเปนคาความแข็งของตัวอยาง 

สวนระยะทางที่ตัวอยางตานแรงกดกอนที่จะแตกหักใชอางอิงเปน

คาความกรอบ โดยใชเครื่องวัดเนื้อสัมผัส (texture analyzer) 

รุนTA.XT.plus: บริษัท Charpa Techcenter Co., Ltd. 

 4.3 การวิเคราะหขอมูล 

 นําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหคุณภาพมาคํานวณคา

ทางสถิติ ตามแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Complete 

Randomized Design, CRD) วิเคราะหความแปรปรวน 

(Analysis of variance, ANOVA) และเปรียบเทียบความ

แตกตางของคาเฉลี่ยโดยใชวิธี DMRT (Duncan’s New 

Multiple Range Test) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 สวนขอมูล

คุณภาพทางประสาทสัมผัส วางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อก

สมบูรณ (Randomized Complete Block Design, RCBD) 

เพ่ือคัดเลือกสูตรที่ไดคาเฉลี่ยความชอบมากที่สุด 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. ผลการศึกษาสัดสวนขาวเหนียวขาวตอขาวเหนียวดําสาย

พันธุลืมผัวที่เหมาะสมในการผลิตขนมขบเคี้ยว 

จากการผลิตขนมขบเคี้ยวจากขาวเหนียวดําสายพันธุ

ลืมผัว ไดทําการศึกษาสัดสวนของขาวเหนียวขาว ตอขาวเหนียว

ดํา โดยใชสัดสวนตางๆ กันดังนี้คือ 90:10 85:15 และ 80:20 

และนําขนมขบเคี้ยวที่ไดในแตละสิ่งทดลองมาประเมินคุณภาพ

ทางประสาทสัมผัส โดยการใหคะแนนความชอบในดานสี ความ

กรอบ ความแข็ง ความเหนียว และความชอบโดยรวม ไดผลการ

ประเมินดังแสดงในตารางที่ 1 
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จากตารางท่ี 1 พบวาขนมขบเคี้ยวท่ีมีสัดสวนขาว

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

ของผลิตภณัฑอาราเรจากขาวเหนียว กข6 ขัดขาว  ขาวเหนียวดํา 

และขาวเหนียวดํากลอง พบวาผูทดสอบใหคะแนนความชอบดาน

สีของอาราเรจากขาวเหนียวดํา และขาวเหนียวดํากลองไม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตคะแนนจะต่ํา

กวาอาราเรจากขาวเหนียว กข6 ขัดขาว เนื่องจากผลิตภัณฑที่ใช

ขาวสีลวนๆ ไมมีการผสมขาวขาวนั้น สีดําจะเขมเกินไป ดูคลาย

ถานไมนารับประทาน จากตารางท่ี 1 พบวา ผูทดสอบใหคะแนน

ความชอบดานสีของขนมขบเคี้ยวท่ีมีสัดสวนขาวเหนียวขาวตอ

ขาวเหนียวดํา 80:20 มากที่สุด เนื่องจากมีการผสมกันของขาว

เหนียวขาว และขาวเหนียวดําจึงทําใหสีไมเขมจนเกินไป 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของขนมขบเคี้ยวจากขาวเหนียวขาวและขาวเหนียวดําสายพันธุลืมผัวสัดสวน

ตางๆ 

สัดสวน 

ขาวขาว:ขาวดาํ 

คะแนนความชอบ 

สี ความกรอบns ความแขง็ns ความเหนยีว ความชอบโดยรวม 

90:10 6.80b±0.55 7.43±0.81 6.36±0.71 6.50b±0.62 6.63b±0.57 

85:15 6.96b±0.34 7.32±0.71 6.46±0.78 6.56b±0.56 6.93b±0.80 

80:20 7.80a±0.30 7.45±0.48 6.33±0.60 7.33a±0.54 7.56a±0.18 

หมายเหตุ ตัวอกัษร a-b ในแตละคอลมันแสดงคาความแตกตางกันของขอมูลอยางมนียัสําคัญทางสถิต ิ(p<0.05) 
                   ns หมายถึงคาเฉลี่ยของขอมูลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 

2. ผลการศึกษาชนิดและปริมาณของผงปรุงแตงกลิ่นรสใน

ขนมขบเคี้ยวจากขาวเหนียวดําสายพันธุลืมผัว 

นําขนมขบเคี้ยวท่ีมีสัดสวนของขาวเหนียวขาวตอขาว

เหนียวดําสายพันธุลืมผัว 80:20 ซึ่งไดคะแนนความชอบโดยรวม

มากที่สุดจากการทดลองท่ี 1 มาทําการปรุงแตงกลิ่นรส 3 กลิ่นรส 

คือ กลิ่นรสชีส กลิ่นรสตมยํา และกลิ่นรสบารบีคิว โดยใชความ

เขมขน 2 ระดับ คือ รอยละ 5 และรอยละ 8 แลวนําผลิตภัณฑที่

ไดมาทําการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ไดผลดังตาราง 

ที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของขนมขบเคี้ยวปรุงแตงกลิ่นรสจากขาวเหนียวดําสายพันธุลืมผัว 

กลิ่นรส 
ความเขมขน

(รอยละ) 

คะแนนความชอบ 

สีns ความกรอบns กลิ่น รสชาต ิ ความชอบโดยรวม 

ชีส 5 7.70±0.95 7.40±0.96 6.73b±0.62 6.63b±0.75 6.46b±0.58 

 8 7.83±0.31 6.90±0.70 7.83a±0.57 7.56a±0.62 7.46a±0.47 

ตมยํา 5 7.70±0.95 7.30±0.91 6.30b±0.96 6.43bc±0.89 6.33 bc±0.57 

 8 7.80±0.87 7.16±1.13 6.50b±0.88 6.03c±0.86 6.06c±0.73 

บารบีควิ 5 7.60±0.84 6.93±1.15 5.90c±1.20 6.10c±1.09 6.36 bc±0.69 

 8 7.56±0.80 7.30±0.83 6.33b±1.14 6.30bc±0.83 6.40 bc±0.50 

หมายเหตุ  ตัวอักษร a-c ในแตละคอลัมนแสดงคาความแตกตางกันของขอมูลอยางมนียัสําคัญทางสถิต ิ(p<0.05) 
                    ns หมายถึงคาเฉลี่ยของขอมูลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
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จากตารางที่ 2 พบวา ผูทดสอบใหคะแนนความชอบ

ดานสี และความกรอบของผลิตภัณฑที่ปรุงแตงกลิน่รสดวยผงปรุง

แตงกลิ่นรสทั้ง 3 กลิ่นรสไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

(p>0.05) โดยผูทดสอบใหคะแนนความชอบโดยรวมของขนมขบ

เคี้ยวท่ีปรุงแตงกลิ่นรสดวยกลิ่นรสชีส รอยละ 8 มากที่สุดอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) เนื่องจากกลิ่นรสของชีสเขากันกับ

กลิ่นหอมของขาว แตกลิ่นรสตมยํา และกลิ่นรสบารบีคิว มีกลิ่น

รสเฉพาะของเครื่องเทศ และมีความเผ็ด จึงไปกลบกลิ่นรสของ

ขาวเหนียวดําสายพันธุลืมผัว ทําใหผูทดสอบใหคะแนนความชอบ

นอยลง เชนเดียวกับงานวิจัยของ สุชาดา และขวัญชัย (2555)  

ที่ทําการพัฒนาผลิตภัณฑแครกเกอรจากขาวกลองหอมมะลิผสม

ขาวแดง (อังคัก) และพบวาผูทดสอบใหคะแนนการยอมรับ 

แครกเกอรที่ปรุงแตงกลิ่นรสชีสมากกวากลิ่นรสคอรนชีส ซาวครีม 

บารบีคิว และสาหราย และงานวิจัยของเชิญพร และคณะ 

(2555) ที่ทําการพัฒนาผลิตภัณฑแหวทอดกรอบปรุงรส และ

พบวาผูทดสอบใหการยอมรับผลิตภัณฑแหวทอดกรอบปรุงแตง

กลิ่นรสชีส มากกวาตมยํา และบารบีคิว 

3. ผลการศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวปรุงแตง

กลิ่นรสจากขาวเหนียวดําสายพันธุลืมผัว 

นําขนมขบเคี้ยวจากขาวเหนียวดําสายพันธุลืมผัวที่มี

การปรุงแตงกลิ่นรสดวยผงปรุงแตงกลิ่นรสชีสความเขมขนรอยละ 

8 ที่ไดจากการทดลองท่ี 2 มาทําการวัดคุณภาพในดานตางๆ ดังนี ้

3.1 ผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคม ี

 องคประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวจาก

ขาวเหนียวดําสายพันธุลืมผัวที่มีการปรุงแตงกลิ่นรสชีส ความ

เขมขนรอยละ 8 แสดงดงัตารางท่ี 3  
 

ตารางที่ 3 องคประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวปรุงแตงกลิ่นรสชีสจากขาวเหนียวดําสายพันธุลืมผัว 

องคประกอบทางเคม ี รอยละ 

ความชื้น 3.22±0.12 

ไขมัน 2.02±0.05 

โปรตีน 6.56±0.25 

เสนใยหยาบ 0.21±0.00 

เถา 2.85±0.03 

คารโบไฮเดรต 85.14±0.32 
 

จากตารางท่ี 3 ขนมขบเคี้ยวปรุงแตงกลิ่นรสชีสจากขาว

เหนียวดําสายพันธุลืมผัว มีปริมาณไขมัน และโปรตีนเทากับ 2.02 

และ 6.56 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ นบนรัตน (2554) ท่ีทํา

การวิเคราะหปริมาณไขมัน และโปรตีนของอาราเรจากขาว

เหนียว กข6 ขัดขาว มีคาเทากับ 0.24 และ 1.06 ตามลําดับ และ

อาราเรจาก ขาวเหนียวดํา มีคาเทากับ 2.75 และ 8.36 

ตามลําดับ โดยขนมขบเคี้ยวที่ทําการวิเคราะหในงานวิจัยนี้ 

(สัดสวนของขาวเหนียวขาวตอขาวเหนียวดํา 80:20) มีปริมาณ

ไขมัน และโปรตีนอยูระหวางขาวเหนียวขาว และขาวเหนียวดํา 

ขาวเหนียวขาวมีปริมาณไขมัน และโปรตีนนอยกวา เมื่ อ

เปรียบเทียบกับขาวเหนียวดํา เนื่องจากขาวเหนียวดํามีสวนของ

เยื่อหุมเมล็ดที่มีสีเขม ซึ่งเปนแหลงไขมัน โปรตีน เหล็ก สังกะสี 

และวิตามิน แตขาวเหนียวขาวผานกระบวนการขัดสีจนสวนของ

เยื่อหุมผล เยื่อหุมเมล็ด เยื่อชั้นใน รวมทั้งคัพภะหลุดออกไป ทํา

ใหเมล็ดขาวสารมีสีขาวข้ึน และมีปริมาณสตารชเพ่ิมข้ึน (สํานัก

พัฒนาผลิตภัณฑขาว, 2553) 

3.2 ผลการวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ 

จากการวิเคราะหคาการพองตัวของขนมขบเคี้ยวปรุงแตง

กลิ่นรสชีส พบวามีคาการพองตัวเทากับ 1.77 แสดงวามีการ

ขยายปริมาตร 1.77 เทาหลังไดรับความรอนเปรียบเทียบกับกอน

ไดรับความรอน โดยขนมขบเคี้ยวท่ีทําจากขาวเหนียวดําจะมี

อัตราการพองตัวต่ํากวาขนมขบเคี้ยวที่ทําจากขาวเหนียวขาว 

เนื่องจากขาวเหนียวดํามีปริมาณใยอาหาร โปรตีน และไขมัน

มากกวาขาวเหนียวขาว (สํานักพัฒนาผลิตภัณฑขาว, 2553) ซึ่ง

ใยอาหารจะขัดขวางการพองตัวของเม็ดแปง ทําใหผลิตภัณฑพอง

ตัวไดนอยและไมสม่ําเสมอ สําหรับไขมันจะลดการพองตัวของ

เม็ดแปงเน่ืองจากจะมีผลตอการดูดซึมน้ําของแปง (สิงหนาท และ

คณะ ,  2550)  และปริ ม าณ โปรตี น ใน เม็ ดแป ง จะยับ ยั้ ง

ความสามารถในการพองตัวของเม็ดแปงเมื่อไดรับความรอน (กลา

ณรงค และเก้ือกูล, 2550) คํารบ (2546) รายงานวา ปริมาณ

โปรตีนมีผลตอการขยายตัวในเชิงปริมาตรของแครกเกอร 

ขาวเหนียว เมื่อปริมาณโปรตีนเพ่ิมขึ้นทําใหคาการพองตัวใน
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ผลิตภัณฑลดลง เชนเดียวกับงานวิจัยของ วริพัสย และคณะ 

(2550) ที่พบวาการเพิ่มอัตราสวนของแปงขาวกลองมันปูทําให

ผลิตภัณฑมีสีคล้ําข้ึน ในขณะท่ีความช้ืน คา aw และคาการพอง

ตัวลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

จากผลการวิเคราะหคา aw ของขนมขบเคี้ยวปรุงแตง

กลิ่นรสชีสมีคาเทากับ 0.35 ซึ่งถือเปนผลิตภัณฑอาหารแหง 

สามารถเก็บรักษาไวไดนานที่อุณหภูมิหอง โดยไมตองแชเย็น แต

ทั้งนี้ควรเก็บในที่แหง เพ่ือรักษาคุณภาพ และตองเก็บรักษาใน

บรรจุภัณฑที่เหมาะสม เพ่ือควบคุมความชื้นสัมพัทธใหต่ํา 

ปองกันการดูดน้ํากลับ (นิธิยา, 2545) 

 สําหรับการวิเคราะหคาสี (L* a* b*) และคาเนื้อสัมผัส 

(ความแข็ง และความกรอบ) ทําการวัดคาคุณภาพทุกๆ 2 สัปดาห 

เปนเวลา 8 สัปดาห แสดงผลดังตารางท่ี 4 

 จากการศึกษาคุณภาพระหวางการเก็บรักษาของ

ผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวปรุงแตงกลิ่นรสชีสจากขาวเหนียวดําสาย

พันธุลืมผัวพบวา อายุการเก็บรักษาที่เพ่ิมขึ้นในชวง 8 สัปดาห ไม

มีอิทธิพลตอคาความสวาง (L*) คาสีแดง (a*) และคาสีเหลือง 

(b*) และไมมีอิทธิพลตอคาความแข็ง และความกรอบของ

ผลิตภัณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แสดงวาผลิตภัณฑ

ยังคงคุณภาพทางดานสี และดานเนื้อสัมผัสไดดีที่อายุการเก็บ

รักษา 8 สัปดาห 
 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การพัฒนาผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวจากขาวเหนียวดํา

สายพันธุลืมผัว เริ่มจากการศึกษาสัดสวนของขาวเหนียวขาวตอ

ขาวเหนียวดําสายพันธุลืมผัวที่เหมาะสมในการผลิตขนมขบเคี้ยว 

พบวาผูทดสอบใหคะแนนความชอบดานสี ความกรอบ ความแข็ง 

ความเหนียว และความชอบโดยรวมของขนมขบเคี้ยวที่มีสัดสวน

ของขาวเหนียวขาวตอขาวเหนียวดํา 80:20 มากที่สุด (p<0.05) 

และจากการศึกษาชนิดและความเขมขนของผงปรุงแตงกลิ่นรสใน

ขนมขบเคี้ยวจากขาวเหนียวดําสายพันธุลืมผัว พบวาผูทดสอบให

คะแนนความชอบโดยรวมของขนมขบเคี้ยวที่ปรุงแตงกลิ่นรสชีส 

ความเขมขนรอยละ 8 มากที่สุด (p≤0.05) จากการศึกษา

องคประกอบทางเคมีของขนมขบเคี้ยวพบวา มีปริมาณความช้ืน 

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

ถุงอลูมิ เนียมฟอยด ที่ อุณหภูมิหอง แลววิเคราะหคุณภาพ

ทางดานสีและเนื้อสัมผัสทุกๆ 2 สัปดาหเปนเวลา 8 สัปดาห 

พบวาอายุการเก็บรักษาที่เพิ่มขึ้นไมมีอิทธิพลตอคาความสวาง 

(L*) คาสีแดง (a*) และคาสีเหลือง (b*) และไมมีอิทธิพลตอคา

ความแข็ง และความกรอบของผลิตภัณฑอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (p>0.05) แสดงวาผลิตภัณฑยังคงคุณภาพทางดานสี และ

ดานเนื้อสัมผัสไดดีท่ีอายุการเก็บรักษา 8 สัปดาห  
 

ตารางที่ 4 ผลการวเิคราะหคาสี และคาเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวปรุงแตงกลิ่นรสชีสจากขาวเหนียวดําสายพันธุลืมผัว 

คุณภาพทางกายภาพ 
อายุการเก็บรักษา (สัปดาห) 

0 2 4 6 8 

คาส ี

- L* ns 

 

40.36±0.78 

 

39.19±0.82 

 

39.79±0.53 

 

39.98±0.62 

 

40.24±1.03 

- a* ns 9.38±0.87 8.81±0.57 9.07±0.41 9.34±0.82 9.25±0.69 

- b* ns 12.54±0.94 11.87±0.64 12.09±0.34 12.45±0.68 12.37±0.63 

คาเนื้อสัมผัส 

- ความแข็งns (กรัม) 

 

1639.30±280.60 

 

1280.20±480.07 

 

1326.04±350.67 

 

1354.73±406.49 

 

1475.61±442.64 

- ความกรอบns (มม.) 3.42±0.45 3.44±0.67 3.43±0.85 3.57±0.52 2.97±0.61 

หมายเหตุ ns หมายถึงคาเฉลี่ยของขอมูลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p>0.05) 
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