งานวิจัย
ข้ าวเหนียวแก้ วลดพลังงาน
Reduced Caloric Sweeten Glutinous Rice
นางศรอุษา สมพงษ์

โรงเรี ยนฝึ กอาชีพกรุ งเทพมหานคร(ม้วน บารุ งศิลป์ )
สานักพัฒนาสังคม กรุ งเทพมหานคร

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาข้าวเหนี ยวแก้วลดพลังงานด้วยการใช้สารให้ความ
หวานซู คราโลสทดแทนน้ าตาลและใช้กะทิธญ
ั พืชทดแทนกะทิมะพร้าว ผลจากการทดลองพบว่า
การนาข้าวเหนียวแก้วมาลดปริ มาณน้ าตาลและกะทิในอัตราส่ วนร้อยละ 25และ25 ตามลาดับเทียบ
กับตารับต้นแบบ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ (P<0.05) ของการประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัส นาตารับข้าวเหนี ยวแก้วที่ลดน้ าตาลและกะทิในอัตราส่ วนร้ อยละ25
และ25 มาลดน้ าตาลลงร้อยละ 50 และ100 ตามลาดับและทดแทนความหวานด้วยซู คราโลสใน
อัตรา 0.9 กรัมต่อน้ าตาลทรายที่ลดลง 10 กรัม พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(P< 0.05) นาตารับที่ได้รับคะแนนการยอมรับสู งที่สุดคือ ตารับที่ใช้ซูคราโลสทดแทนน้ าตาลใน
ปริ มาณร้อยละ 50 มาใช้กะทิธญ
ั พืชทดแทนกะทิจากมะพร้าวที่ปริ มาณร้อยละ50และ100 พบว่า
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ( P< 0.05 ) ตารับที่ได้รับคะแนนการยอมรับสู งที่สุด
คือตารับที่ใช้กะทิธัญพืชแทนกะทิจากมะพร้าวร้อยละ100 นาตารับที่ได้รับคะแนนความชอบ
สู งสุ ดคือ ตารับที่ทดแทนสารให้ความหวานซูคราโลสร้อยละ 50 และกะทิธญ
ั พืชร้อยละ 100 ไป
ทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริ โภคจานวน 100 คน พบว่าผูบ้ ริ โภคให้คะแนนการยอมรับผลิตภัณฑ์
ข้าวเหนียวแก้วลดพลังงานมากที่สุดร้อยละ 12 ยอมรับมากร้อยละ 41 ยอมรับปานกลางร้อยละ 40
ยอมรับน้อยร้อยละ 7 โดยร้อยละ 90 ระบุวา่ จะซื้ อผลิตภัณฑ์
ด้านคุ ณค่าทางโภชนาการของข้าวเหนี ยวแก้วลดพลังงานที่ลดน้ าตาลลงร้ อยละ 50โดย
ทดแทนความหวานด้วยซูคราโลส และทดแทนกะทิมะพร้าวด้วยกะทิธญ
ั พืชร้อยละ 100 พบว่า
ข้าวเหนียวแก้วลดพลังงานมีพลังงานลดลงร้อยละ 2.40 เมื่อคานวนพลังงานจากตารางแสดงคุณค่า
ทางโภชนาการพบว่าข้าวเหนี ยวแก้วลดพลังงานมีพลังงานลดลงร้อยละ19.90 เมื่อศึกษาอายุการ
เก็บรักษาพบว่าข้าวเหนี ยวแก้วลดพลังงานไม่เป็ นที่ยอมรับจากกลุ่มผูท้ ดสอบในวันที่ 5 ของการ
เก็บรักษา

/
ลายมือชื่อผูจ้ ดั ทา

ลายมือชื่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยน

/

(1)

สารบัญ
หน้ า
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
คานา
วัตถุประสงค์
การตรวจเอกสาร
อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์
วิธีการ
ผลและการวิจารณ์
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
สรุ ป
ข้ อเสนอแนะ
เอกสารและสิ่ งอ้างอิง
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก แบบสอบถามที่ใช้ ในการวิจัย
ประวัติการศึกษาและการทางาน

(1)
(2)
(4)
1
2
3
19
19
21
25
47
47
49
50
53
54
60

(2)

สารบัญตาราง
ตารางที่
1
2
3
4

หน้ า

5
6

ปริ มาณสารอาหารในข้าวเหนียว
ปริ มาณธาตุอาหารในข้าวเหนียว
คุณภาพทางกายภาพของข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 ( กรัม/100 กรัม)
องค์ประกอบทางเคมีและคุณค่าทางโภชนาการของข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6
100 กรัม
คุณค่าทางโภชนาการของกะทิ(คั้นไม่ใส่ น้ า)และกะทิธญ
ั พืช 100 กรัม
เปรี ยบเทียบปริ มาณและสัดส่ วนของกรดไขมันของกะทิธญ
ั พืช

7

แสดงคุณค่าทางโภชนาการของน้ าตาลทรายในส่ วนที่กินได้ 100 กรัม

8

ส่ วนผสมของข้าวเหนียวแก้วทั้ง 3 ตารับในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ

9
10
11

ลักษณะของข้าวเหนียวแก้วในการทดลองทาผลิตภัณฑ์ตน้ แบบทั้ง 3 ตารับ
คะแนนความชอบเฉลี่ยในด้านต่างๆ ของข้าวเหนียวแก้วทั้ง 3 ตารับ
ส่ วนผสมของข้าวเหนียวแก้วที่นามาลดปริ มาณน้ าตาลและกะทิลงในปริ มาณที่
ต่างกัน
คะแนนเฉลี่ยในด้านความชอบของคุณลักษณะต่างๆ ของข้าวเหนียวแก้วที่นามา
ลดปริ มาณน้ าตาลและกะทิในอัตราส่ วนร้อยละ 25,25
ส่ วนผสมของข้าวเหนียวแก้วที่ลดน้ าตาลทรายในระดับร้อยละ 50 และ 100
คะแนนเฉลี่ยของข้าวเหนียวแก้วที่ลดน้ าตาลทรายในระดับร้อยละ 50 และ 100
ส่ วนผสมของข้าวเหนียวแก้วที่ใช้กะทิธญ
ั พืชทดแทนกะทิในปริ มาณที่ต่างกัน
คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะต่างๆ ของข้าวเหนียวแก้วที่ใช้ กะทิธญ
ั พืชทดแทนกะทิ
ร้อยละ 50 และร้อยละ 100 ของน้ าหนักกะทิท้ งั หมด

12
13
14
15
16

4
4
6
7
9
13
16
26
26
27
29
30
32
33
35
36

(3)

สารบัญตาราง
ตารางที่
17
18
19
20
21
22
23
24

หน้ า
เปรี ยบเทียบพลังงานของข้าวเหนียวแก้วตารับต้นแบบและตารับพัฒนาจาก
การคานวนและการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบคุณค่าทางโภชนาการจากการวิเคราะห์ทางเคมีของข้าวเหนียวแก้ว
ตารับต้นแบบและตารับพัฒนาปริ มาณ 100 กรัม
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
การยอมรับผลิตภัณฑ์ขา้ วเหนียวแก้วลดพลังงาน
เหตุผลการยอมรับข้าวเหนียวแก้วลดพลังงานตามอันดับความสาคัญ
การเปรี ยบเทียบควาชอบด้านต่างๆระหว่างข้าวเหนียวแก้วตัวอย่างกับข้าว
เหนียวแก้วที่เคยบริ โภค
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ขา้ วเหนียวแก้วลดพลังงาน
ศึกษาอายุการเก็บรักษาของข้าวเหนียวแก้วสู ตรพัฒนา

38
39
41
42
43
43
44
45

(4)

สารบัญภาพ
ภาพที่
1
2
3
4

หน้ า
สู ตรโครงสร้างซูโครส
โครงสร้างของซูคราโลสแป็ นไดแซกคาไรด์
ขั้นตอนการทาข้าวเหนียวแก้ว
ข้าวเหนียวแก้วตารับต้นแบบและตารับพัฒนา

14
17
25
40

คานา
ข้าวเหนียวแก้วเป็ นขนมหวานที่ได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตถึงปั จจุปัน โดยมีส่วนประกอบ
หลักได้แก่ ข้าวเหนี ยว น้ าตาลและกะทิ (อมราภรณ์, 2549) ด้วยเหตุน้ ี จึงทาให้ขา้ วเหนียวแก้วเป็ น
อาหารที่ให้พลังงานสู งและมีปริ มาณของไขมันประเภทอิ่มตัวสู งซึ่ งเป็ นผลเสี ยต่อสุ ขภาพ
ในยุคที่ประเทศมี การพัฒนาจากสังคมเกษตรกรรมมาสู่ สังคมอุตสาหกรรมส่ งผลให้วิถี
ชิวติ ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมชนบทมาสู่ สังคมเมือง ส่ งผลให้มนุ ษย์ส่วนหนึ่ งมีลกั ษณะ
การท างานที่ เ ปลี่ ย นไป มี เ ครื่ อ งทุ่ น แรงเพิ่ ม มากขึ้ น การใช้พ ลัง งานในการท างานลดน้ อ ยลง
เนื่ องจากต้องทางานแข่งขันกับเวลาทาให้มีพฤติกรรมการบริ โภคที่ไม่เหมาะสม พลังงานที่ใช้ไม่
สมดุลย์กบั พลังงานที่ได้รับส่ งผลให้เกิ ดภาวะโภชนาการเกินและนาไปสู่ ภาวะโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง
(Non-communicated Chronic Diseases) เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคคอเลสเทอรอลในเลือด
สู ง นาไปสู่ โรคหัวใจขาดเลือด และโรคเส้นเลือดในสมองตีบตัน (ชุมศักดิ์,2550)
การพัฒนาข้าวหนียวแก้วให้มีพลังงานลดลงเป็ นการลดความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ
เรื้ อรัง(Non-communicated Chronic Diseases) และเป็ นการส่ งเสริ มการบริ โภคขนมไทย ด้วยเหตุน้ ี
จึงเห็ นความสาคัญของการพัฒนาส่ วนผสมในข้าวเหนี ยวแก้วให้มีพลังงานลดลงโดยใช้สารให้
ความหวานซู คราโลสที่ ให้รสหวานแต่ไม่ให้พลังงานแทนการใช้น้ าตาลทรายและใช้กะทิ ธัญพืช
ทดแทนกะทิเพื่อให้ได้ขา้ วเหนียวแก้วที่มีพลังงานลดลง ซึ่ งเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับผูบ้ ริ โภค
ในปัจจุบนั

วัตถุประสงค์
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

การพัฒนาข้าวเหนียวแก้วลดพลังงาน
การทดแทนซูคราโลสและกะทิธญ
ั พืชในข้าวเหนียวแก้วลดพลังงาน
การยอมรับของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขา้ วเหนียวแก้วลดพลังงาน
การวิเคราะห์พลังงานและคุณค่าทางโภชนาการของข้าวเหนียวแก้วลดพลังงาน
อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ขา้ วเหนียวแก้วพลังงาน

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.
2.

ได้ผลิตภัณฑ์ขา้ วเหนียวแก้วลดพลังงาน
เป็ นแนวทางการศึกษาการลดพลังงานในขนมไทยที่มีพลังงานสู ง

การตรวจเอกสาร
ข้ าวเหนียวแก้ว
ข้าวเหนี ยวแก้วเป็ นของหวานอีกชนิดหนึ่ งที่ ยงั เป็ นที่นิยมของคนไทย เป็ นภูมิปัญญาของ
คนไทยโบราณที่รู้จกั การนาวัตถุดิบที่มีอยูใ่ นท้องถิ่น มาดัดแปลงเป็ นของหวาน โดยใช้ขา้ วเหนียว
มะพร้าว และน้ าตาลเป็ นส่ วนประกอบหลัก (อมราภรณ์ ,2549)
1. ส่ วนประกอบของข้ าวเหนียวแก้ว
1.1. ข้าวเหนียว
ข้าวเหนี ยวที่เป็ นข้าวสารมีลกั ษณะเมล็ดสี ขาวขุ่น ต่างจากข้าวเจ้าที่องค์ประกอบของแป้ ง
ในเมล็ดข้าวสาร ชนิดของแป้ งในเมล็ดข้าวเหนี ยว จะมีแป้ งอมิโลเปคตินอยูใ่ นเมล็ดเพียงอย่างเดียว
ส่ วนในข้าวเจ้าจะมีแป้ ง 2 ชนิ ด คืออมิโลเปคตินและอมิโลส โดยสัดส่ วนของแป้ งอมิโลสจะทาให้
การดูดน้ าเข้าไปในเมล็ดของข้าวเหนียวและข้าวเจ้าไม่เท่ากันเมื่อผ่านการหุ ง
ดังนั้นข้าวเหนี ยวและข้าวเจ้าที่หุงสุ กจึงมีลกั ษณะไม่เหมือนกัน ข้าวเหนี ยวจะมีความหนืด
เหนียว เกาะตัวกันไม่ร่วนเหมือนข้าวเจ้า (สานักพัฒนาผลิตภัณฑ์ขา้ ว [ส.ผ.ข.] ,2550)

4
ตารางที่ 1 ปริ มาณสารอาหารในข้าวเหนียว

ปริมาณสารอาหารในส่ วนทีก่ นิ ได้ 100 กรัม (ข้ าวสาร)
ประเภท

ข้าวเหนียว
ข้าวเหนียวไม่ขดั สี
ข้าวเหนียวหมัก
ข้าวเจ้าขัดสี
ข้าวกล้อง
ข้าวนึ่ง

พลังงาน โปรตีน ไขมัน วิตามิน บี 1 วิตามิน บี 2 ใยอาหาร
(กิโลแคลอรี่) (กรัม) (กรัม) (มิลลิกรัม) (มิลลิกรัม)
(กรัม)
359
360
164
353
352
364

8.4
7.4
1.8
6.6
7.8
6.7

1.6
2.1
0.1
1.1
3.4
1.0

0.16
0.30
0.01
0.11
0.61
0.20

0.06
0.12
0.03
0.02
0.15
0.08

0.8
0.8
0.3
0.8
3.4
-

ทีม่ า: กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ. 2530 และ2535
ตารางที่ 2 ปริ มาณธาตุอาหารในข้าวเหนียว

ปริมาณสารอาหารในส่ วนทีก่ นิ ได้ 100 กรัม (ข้ าวสาร)
ประเภท

ข้าวเหนียวไม่ขดั สี
ข้าวเหนียวหมัก
ข้าวเจ้ากล้อง
ข้าวเจ้าขัดสี

แคลเซียม
(มิลลิกรัม)

ฟอสฟอรัส
(มิลลิกรัม)

เหล็ก
(มิลลิกรัม)

ไนอะซิน
(มิลลิกรัม)

21
12
4
-

243
29
107
130

3.4
0.6
0.9

5.0
0.8
1.6

ทีม่ า: กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ. 2530 และ2535
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1.1.1 ข้าวเหนียวเขี้ยวงู
วัฒนธรรมของชาวนาแถบล้านนาในอดีตจะบริ โภคข้าวเหนี ยวเป็ นหลัก พันธุ์
ข้าวที่ปลูกไว้เพื่อใช้ประโยชน์ท้ งั บริ โภคและใช้ในพิธีกรรมต่างๆ แบ่งเป็ น 2 พันธุ์ โดยอาศัยฐานะ
ทางสังคมเป็ นเครื่ องชี้วดั กล่าวคือผูท้ ี่มีฐานะดีจะนิยมปลูกข้าวเหนี ยวที่มีคุณภาพดี เมล็ดเล็ก เรี ยว
ยาว นุ่มและมีกลิ่นหอมแต่จะได้ผลผลิตน้อย มีการสันนิ ษฐานว่าเป็ นข้าวเหนี ยวเขี้ยวงู แต่สาหรับ
ผูท้ ี่มีฐานะยากจนข้าวที่ปลูกสาหรับบริ โภคจะมีเมล็ดสั้นแต่จะได้ผลผลิตมาก คุณภาพต่า
ในพุทธศักราศ 2505 กรมการข้าวได้คดั เลือกข้าวเหนียวพันธุ์สันป่ าตอง ซึ่ งเป็ นข้าวที่ไวต่อ
ช่วงแสง รวงยาว เมล็ดเรี ยวยาว และได้ผลผลิตต่อไร่ สูง คุณภาพของข้าวที่หุงสุ กแล้ว จะนุ่มและ
เหนียว กรมการข้าวได้ออกเป็ นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราศ 2505 ชาวนาจึงเริ่ ม
หันมาปลูกข้าวเหนี ยวพันธุ์สันป่ าตองเป็ นจานวนมาก ข้าวเหนี ยวเขี้ยวงูพนั ธุ์ด้ งั เดิ มจึงมีการปลูก
ลดลงและสู ญหายไป โรงสี หันมาใช้ข ้า วเหนี ย วพันธุ์ สันป่ าตองมาผลิ ตเป็ นข้า วเหนี ยวเขี้ ย วงู
ต่อมาเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราศ 2505 กรมการข้าวได้มีมติให้ขา้ วเหนียวพันธุ์ กข 6 เป็ น
พันธุ์รับรอง เนื่องจากเป็ นพันธุ์ขา้ วคุณภาพดี ผลผลิตสู ง ระบบนิ เวศการทานาเริ่ มเปลี่ยนแปลงจาก
มีความหลากหลายทางสายพันธุ์ เข้าสู่ การปลูกข้าวเหนียวพันธุ์เดียว สถานประกอบการข้าวได้หนั
มาสี ขา้ วเหนียวพันธุ์ กข6 เป็ นข้าวเหนี ยวเขี้ยวงูแทนข้าวเหนี ยวพันธุ์สันป่ าตอง ข้าวเหนี ยวเขี้ยวงู
ในปั จ จุ บ ัน จึ ง เป็ นเพี ย งชื่ อ ทางการค้า ที่ ใ ช้เ รี ย กผลิ ต ภัณ ฑ์ข้า วสารของข้า วเหนี ย วที่ ถู ก เปลี่ ย น
รู ปลักษณ์โดยขั้นตอนกระบวนการสี ของโรงสี เพื่อให้มีลกั ษณะตามต้องการ
ดังนั้นในปั จจุบนั จึงแบ่งข้าวเหนี ยวเขี้ยวงูเป็ น 2 แนวทางดังนี้ คือข้าวเหนี ยวเขี้ยวงูพนั ธุ์
พื้นเมืองดั้งเดิมที่สูญหายไปแล้ว และข้าวเหนี ยวพันธุ์ กข 6 ที่ผา่ นกระบวนการสี ดดั แปลงรู ปร่ าง
ให้มีคุณสมบัติคล้ายกับข้าวเหนียวเขี้ยวงูพนั ธุ์ด้ งั เดิม (พายัพภูเบศวร์ ,2549)
ก. ข้าวเหนียวเขี้ยวงูพนั ธุ์พ้นื เมืองดั้งเดิม
ในอดี ตเคยปลูกกันมากในอาเภอแม่จนั จังหวัดเชี ยงรายมีลกั ษณะประจา
พันธุ์คือเป็ นข้าวที่ไวต่อช่วงแสง มีความสู งประมาณ 150 เซนติเมตร ลาต้นแข็ง รวงยาวและเล็ก
ระแง้ห่าง เมล็ดเล็กเรี ยวยาว มีหางเล็กน้อย ลักษณะของข้าวเปลื อกเป็ นสี น้ าตาล เมล็ดต่อรวง
น้อย ผลผลิตต่อไร่ ต่า เมื่อนาไปสี จะได้ขา้ วสารเมล็ดเล็กแหลม เรี ยวยาว คล้ายเขี้ยวงู นิ ยมปลูกใน
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นาปี ออกดอกปลายเดือนตุลาคม เมล็ดที่น่ ึงสุ กแล้วจะมีขนาดเล็ก เรี ยวยาว เป็ นมันวาว นุ่ม เมื่อใช้
ทาของหวานจะมีความเลื่อมมัน และมีกลิ่นหอม (พายัพภูเบศวร์ ,2549)
ข. ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 ที่ผา่ นกระบวนการสี ดัดแปลงรู ปร่ างให้มีคุณสมบัติ
คล้ายข้าวเหนียวเขี้ยวงูพนั ธุ์ด้ งั เดิม
ข้าวเหนียวพันธุ์กข 6 เป็ นสายพันธุ์ที่นามาเพิ่มขั้นตอนการสี ให้มีรูปลักษณ์
และคุ ณสมบัติใกล้เคียงกับข้าวเหนี ยวเขี้ยวงูพนั ธุ์พ้ืนเมืองดั้งเดิม เนื่ องจากข้าวเหนี ยวเขี้ยวงูพนั ธุ์
พื้นเมืองดั้งเดิมมีผลผลิ ตต่อไร่ ต่า แนวทางนี้ เกิดจากการนาข้าวเปลือกเหนี ยว สายพันธุ์ กข 6 มา
เพิ่มขั้นตอนวิธีการขัดสี ขาวและขัดมัน ในโรงสี ที่มีระบบทันสมัย เพื่อให้ได้ขา้ วสารที่มีเมล็ดยาว
เรี ยว และใช้ชื่อทางการค้าว่าข้าวเหนียวเขี้ยวงู (พายัพภูเบศวร์ ,2549)
ตารางที่ 3 คุณภาพทางกายภาพของข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 ( กรัม/100 กรัม)

พันธุ์

% อมิโลส

กข 6

ทีม่ า: กรมการข้าว (2550)

5-6

Alkali (เท่า)

7.0

Swelling power

11.63

%Soluble
Amylose
0.54
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ตารางที่ 4 องค์ประกอบทางเคมีและคุณค่าทางโภชนาการของข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 ข้าวกล้องและ
ข้าวสาร 100 กรัม
องค์ ประกอบ
พลังงาน(Kcal)
ความชื้น(กรัม)
โปรตีน(กรัม)
ไขมัน (กรัม)
คาร์โบไฮเครท(กรัม)
Starch(กรัม)
Total Dietary Fiber (กรัม)
Crude Fiber (กรัม)
Ash(กรัม)
Vitamin B 1 (mg)
Vitamin B 2 (mg)
Niacin (mg)

ข้ าวกล้อง
357.45
12.64
6.64
2.69
76.68
64.13
2.90
0.87
1.35
0.23
0.01
6.65

ข้ าวสาร
351.09
12.44
5.72
0.49
80.95
80.95
1.12
0.10
-

ทีม่ า: กรมการข้าว (2550)
1.2 กะทิ
น้ ากะทิ(coconut milk) เป็ นของเหลวสี ขาวขุ่นที่ได้จากการคั้นหรื อบีบเนื้ อมะพร้ าว
(solid coconut endosperm)โดยอาจเติมน้ าหรื อไม่เติมก็ได้ มีลกั ษณะเป็ นอิมลั ชันชนิ ดน้ ามันในน้ า
ซึ่ งหมายถึงลักษณะของน้ ามันที่กระจายอยูใ่ นสารละลายน้ าและถูกล้อมรอบหรื อห่ อหุ ้มด้วยโปรตีน
สภาพดังกล่าวเกิดจากระบบที่มีแรงตรึ งระหว่างผิว(interfacial tension) ระหว่างโมเลกุลของน้ าและ
ไขมันที่ต่าลงเพราะมีโปรตี นเป็ นตัวลดแรงตรึ งซึ่ งทาให้น้ ากะทิสามารถคงตัวอยู่ได้ นอกจากนั้น
กะทิ ย งั มี อิม ัล ซิ ฟ ายเออร์ โ ดยธรรมชาติ อยู่แล้ว (Luis,1967)ได้รายงานไว้ว่า มี ฟอสโฟไลปิ ด
(phospholipid)ได้แก่ เซพาลิ น(cephalin)และเลซิ ธิน(lecithin ) อยู่ในกะทิ เลซิ ธินเป็ นอิมลั ซิ ฟาย
เออร์ ชนิ ดหนึ่ งที่สามารถทาให้อิมลั ชันมีความคงตัวมากขึ้ นได้ขณะที่ลดขนาดเม็ดไขมันลง สาร
เหล่านี้ สามารถทาให้ไขมันในกะทิมีคุณสมบัติเปี ยกน้ า กระจายตัว ไหลได้และละลายได้ แต่
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ถึงแม้วา่ จะมีเลซิ ธินในกะทิก็ยงั ไม่สามารถทาให้กะทิคงตัวอยูไ่ ด้เนื่ องจากกะทิมีปริ มาณของไขมัน
อยู่มากเมื่ อเที ยบกับปริ มาณโปรตีน(Monera,1979)ความเข้มข้นของโปรตี นที่ พ้ืนผิวระหว่างเม็ด
ไขมันกับน้ ามีไม่มากพอที่จะป้ องกันการรวมตัว (coalescence) ของเม็ดไขมันได้ซ่ ึ งการรวมตัวของ
เม็ดไขมันจะก่ อให้เกิ ดชั้นของครี ม เมื่อตั้งทิ้งไว้เป็ นเวลานานๆ ประมาณ 5-10 ชัว่ โมง ทาให้
สามารถแบ่งชั้นของกะทิออกป็ น 2 ชั้นโดยชั้นล่างเป็ นชั้นของหางกะทิ(coconut skim milk)และชั้น
บนเป็ นหัวกะทิ(coconut cream)
กะทิควรมีไขมันและโปรตีนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 0.30 และ 3 ตามลาดับ ส่ วนน้ าต้อง
ไม่เกิ นร้ อยละ 55 ขณะที่หัวกะทิซ่ ึ งได้จากการแยกอิมลั ชันของกะทิโดยตั้งทิ้งไว้หรื อทาการหมุน
เหวีย่ ง ควรมีไขมันและโปรตีนไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 และ 5 ตามลาดับ (Anonymous,1988)
กะทิ เมื่ อคั้นแล้วถู กอากาศนานๆจะมี กลิ่ นหื น และบู ดเสี ยได้ง่ ายเนื่ องจากกะทิ เป็ น
แหล่งอาหารที่ดีของจุลินทรี ยส์ ามารถส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ยท์ ี่ทาให้อาหารเสี ยได้
จึงทาให้กะทิที่ไม่ได้ผา่ นวิธีการใดๆจะมีการเน่าเสี ยอย่างรวดเร็ วแม้เก็บที่อุณหภูมิต่า การปนเปื้ อน
ของจุลินทรี ยม์ กั มาจากกะลามะพร้าว เครื่ องมือเครื่ องใช้ และอุปกรณ์ในการแปรรู ปอื่นๆ
น้ ามันมะพร้าวประกอบด้วยกรดไขมันอิ่มตัวมากกว่า 90% และกรดไขมันไม่อิ่มตัว
คือกรดโอเลอิก (oleic acid )และกรดลิโนเลอิก(linoleic acid) ประมาณ 10% โดยกรดลอริ ก (lauric
acid)เป็ นกรดไขมันอิ่มตัวที่พบมากที่สุด การบริ โภคกรดไขมันอิ่มตัวพบว่าเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้
ระดับคอเลสเตอรอลในเลื อดเพิ่มสู งขึ้ น ซึ่ งจะเป็ นปั จจัยเสี่ ยงที่ จะทาให้เกิ ดโรคหัวใจขาดเลื อด
(Ischemic Heart Disease)
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ตารางที่ 5 คุณค่าทางโภชนาการของกะทิ (คั้นไม่ใส่ น้ า) และกะทิธญ
ั พืช 100 กรัม
องค์ ประกอบ
ความชื้น(กรัม)
พลังงาน(Kcal.)
ไขมัน(กรัม)

กะทิค้ันไม่ ใส่ นา้
53.8
330
34.7

กรดไขมันอิ่มตัว(กรัม)¹
กรดไขมันไม่อิ่มตัวหนึ่งตาแหน่ง(กรัม)¹
กรดไขมันไม่อิ่มตัวหนึ่งตาแหน่ง(กรัม)¹
คาร์โบไฮเดรต(กรัม)
โปรตีน(กรัม)
แคลเซียม(mg.)
ฟอสฟอรัส(mg.)
เหล็ก(mg.)
วิตามินบี 1(mg.)
ไนอะซิน(mg.)
วิตามินซี (mg.)
วิตามินอี

ทีม่ า: กองโภชนาการ กรมอนามัย (2530)
หมายเหตุ ¹ วันทนีย ์ (2551)
หมายเหตุ ² http://www.4care.co.th (2550)

91.5
7.1
1.3
6.0
4.3
11
122
2.3
0.03
0.9
3
-

กะทิธัญพืช²
160
18
33.2
29.7
37
0.1
<0.5
6.29
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1.3 กะทิธญ
ั พืช
กะทิเป็ นส่ วนประกอบสาคัญที่ใช้ในการประกอบอาหารไทยทั้งคาวและหวานเป็ นที่
นิยมบริ โภคของคนไทย เมื่อคานึงถึงปั จจัยด้านโภชนาการซึ่ งพบว่าในกะทิมีปริ มาณไขมันสู ง และ
กรดไขมัน ส่ ว นใหญ่ ใ นกะทิ เ ป็ นกรดไขมัน อิ่ ม ตั ว ซึ่ งอาจมี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม ขึ้ นของระดั บ
คอเลสเตอรอลในเลือดได้ จึงมีการแนะนาให้หลีกเลี่ยงหรื อรับประทานในปริ มาณที่นอ้ ยลง
สมาพันธ์โรคหัวใจแห่ งสหรัฐอเมริ กาแนะนาว่าควรรับประทานอาหารที่มีไขมันน้อย
กว่ า ร้ อ ยละ 30 ของพลั ง งานทั้ง หมดที่ ไ ด้ รั บ ต่ อ วัน โดยที่ สั ด ส่ ว นของกรดไขมัน ที่ ดี ค วร
ประกอบด้วยกรดไขมัน อิ่มตัว กรดไขมันไม่อิ่มตัวตาแหน่ งเดี ยว และกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลาย
ตาแหน่ง ให้ใกล้เคียงกับสัดส่ วน 1:1:1 จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์กะทิให้มีสัดส่ วนของกรดไขมันที่
เหมาะสมกับสุ ขภาพมากขึ้น คือปรับให้มีกรดไขมันอิ่มตัวน้อยลง ขณะที่เพิ่มกรดไขมันไม่อิ่มตัว
ชนิ ดหนึ่ งตาแหน่ งและหลายตาแหน่ ง ทาให้กะทิที่ถูก ดัดแปลงนี้ มีค่าของกรดไขมันใกล้เคี ยงที่
แนะนา โดยการใช้โปรตี นจากถัว่ เหลื อง น้ า มันราข้าว และน้ า มันเมล็ ดดอกทานตะวัน อาจมี
ส่ วนผสมของกะทิ มะพร้ าว หรื อไม่มีส่วนผสมของกะทิมะพร้ าวเลย โดยมี วตั ถุ ประสงค์ในการ
ผลิตกะทิธญ
ั พืชขึ้นเพื่อสามารถนาผลิตภัณฑ์มาปรุ งอาหารทดแทนกะทิจากมะพร้าว เพื่อปรับปรุ ง
คุณภาพทางโภชนาการของไขมันให้ดีข้ ึน
การผลิตกะทิธญ
ั พืชโดยมีการนาส่ วนผสมผ่านกระบวนการที่เรี ยกว่าโฮโมจิไนเซซัน
(Homogenization) ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่ใช้กนั ทัว่ ไปในการผลิตนมสด ทาให้ไขมันมีขนาดที่เล็ก
ลงและสามารถรวมตัวกับน้ าได้ ไม่แยกชั้นเป็ นน้ ามัน ทั้งนี้ ด้วยขนาดของไขมันที่ เล็กลงนี้ จะ
สะท้อนแสงและทาให้ตาเห็นเป็ นสี ขาว กะทิธญ
ั พืชมีสีขาวเหมือนกะทิมะพร้าว มีรสชาติใกล้เคียง
กะทิจากมะพร้าว สามารถใช้แทนกะทิในการปรุ งอาหารได้
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1.3.1 ส่ วนประกอบสาคัญในกะทิธญ
ั พืช มีดงั นี้
ก. น้ ามันราข้าว
น้ า มันร าข้า วเป็ นน้ า มัน พื ช ที่ ผ ลิ ต และสกัด ได้จ ากร าข้า วดิ บ มี ส ารต้า น
อนุ มูลอิสระ เช่ นวิตามินอี ในกลุ่มโทโคฟี รอลประมาณร้ อยละ 19-40 และกลุ่มโทโคไตรอีนอล
ร้ อ ยละ 51-81 ซึ่ งมี ใ นน้ ามัน พื ช ทุ ก ชนิ ด แต่ จ ะมี ม ากหรื อน้ อ ยขึ้ นอยู่ ก ับ ชนิ ด ของน้ ามัน พื ช
นอกจากนี้ในน้ ามันราข้าวมีสารแกมมา โอรี ซานอลซึ่ งเป็ นต้านอนุ มูลอิสระอีกชนิ ดหนึ่ งที่พบในรา
ข้า วเท่ านั้น ไม่พ บในน้ ามันพื ช ชนิ ดอื่ น และมี ป ระสิ ท ธิ ภาพที่ ดีก ว่า วิตตามิ น อี หลายเท่ า ด้วย
คุณสมบัติการเป็ นสารต้านอนุ มูลอิสระจึงช่วยลดคอเลสเตอรอลซึ่ งเป็ นสาเหตุของโรคไขมันอุดตัน
ในเส้นเลือดและโรคหัวใจ ลดความเสี่ ยงในการเกิดโรคมะเร็ ง สารประกอบอื่นๆที่มีความสาคัญ
ที่ มี อยู่ใ นน้ า มันราข้า วได้แก่ วิตตามิ นบี 1 วิตตามิ นบี 2 เบต้าแคโรที น เลซิ ธิ น (เรวดี ,2550)
นอกจากนี้ ยงั มีสารประกอบกลุ่มไฟโตสเตียรอล ซึ่ งมีส่วนช่วยลดการดูดซึ มของคอลเลสเตอรอล
กรดไขมันส่ วนใหญ่ในน้ ามันราข้าวจะเป็ นกรดไขมันไม่อิ่มตัว 1 แหน่ง (monounsaturated fatty
acids)โดยมีกรดไขมันอิ่มตัวร้อยละ 18 กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิ งเดี่ยวร้ อยละ 45 กรดไขมันไม่อิ่มตัว
เชิงซ้อนร้อยละ 37 (Onanong, 2008)
ข. น้ ามันเมล็ดดอกทานตะวัน
น้ ามันเมล็ดดอกทานตะวันมีกรดไลโนเลอิก ซึ่ งเป็ นกรดไขมันที่จาเป็ นต่อ
ร่ างกายในเมล็ดดอกทานตะวันนั้นอุดมไปด้วยน้ ามัน และวิตามินอีเป็ นสารต้านอนุ มูลอิสระ น้ ามัน
ที่ไ ด้จากเมล็ดดอกทานตะวันมี ก รดไลโนเลอิ ก สู งถึ งร้ อยละ44-75 ซึ่ งมี ค วามจาเป็ นต่ อร่ า งกาย
สามารถป้ องกันการแข็งตัวของเลือดในหลอดเลือด ป้ องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ ส่ วนวิตามินอีทา
หน้าที่เป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ ลดการเกิดปฎิกิริยาออกซิ เดชัน่ ของไขมันในเส้นเลือด ป้ องกันการ
สะสมของไขมันที่ผนังเหอดเลือด ลดความเสี่ ยงในการเป็ นโรคหัวใจด้วยเช่นกัน กรดไลโนเลอิก
สามารถป้ องกัน การเกิ ด มะเร็ ง บ ารุ ง สายตา และป้ องกัน เนื้ อ เยื่ อ ปอดถู ก ท าลายจากอากาศ
นอกจากนี้ ยงั มีกรดไขมัน CLA (Conjugated Acid) คือ กรดไขมันที่ร่างกายไม่สามารถผลิตเองได้
มีประโยชน์ในการเร่ งการเผาผลาญไขมันที่สะสมตามส่ วนต่างๆของร่ างกายโดยเพิ่มฮอร์ โมนที่ช่วย
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กระตุน้ การทางานของเอนไซม์ที่ช่วยในการเผาผลาญไขมันสะสมมาใช้เป็ นพลังงานอย่างเต็มที่
พร้อมทั้งลดปริ มาณการเกิดไขมันสะสมที่จะเกิดใหม่ดว้ ย (Herbel and another, 1998)
ค. โปรตีนจากถัว่ เหลือง
ในโปรตี น ถั่ว เหลื อ งมี ส ารไอโซฟลาโวน ซึ่ งเป็ นฮอร์ โ มนจากพื ช มี
ประโยชน์ช่วยยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเซลล์มะเร็ ง นอกจากนั้นไอโซฟลาโวนยังทาหน้าที่คล้าย
กับฮอร์ โมนเอสโตรเจน ช่ วยป้ องกันการสู ญเสี ยมวลกระดูก ปรับสมดุ ลของฮอร์ โมน ลดอาการ
ต่างๆ ในวัยทอง และบารุ งผิวพรรณให้ชุ่มชื้ น (คันธรส และคณะ, 2548) Soy Protein เป็ นโปรตีน
จากถัว่ เหลือง ซึ่ งเป็ นโปรตีนจากพืชเพียงชนิดเดียว ที่มีกรดอะมิโนครบทั้ง 22 ชนิ ด นิ ยมเตรี ยมใน
รู ปของโปรตีนสกัดให้มีความเข้มข้น เพื่อให้ได้เป็ น Soy Protein Isolate เป็ นแหล่งรวมของกรดอะ
มิโนที่ มีความเข้มข้นสู งสุ ด ช่ วยเสริ มสร้ างกล้ามเนื้ อ ผูบ้ ริ โภคยังคงได้รับโปรตีนคุ ณภาพสู งใน
ระหว่างที่ควบคุมอาหาร Soy Protein ยังจะไปเพิ่มการผลิตธัยรอยด์ฮอร์ โมน(Thyroid hormone) คือ
ธัยร็ อกซิ น (Thyroxine) ที่ต่อมธัยรอยด์ ซึ่ งทาให้ร่างกายมีอตั ราการเผาผลาญสารอาหารเพิ่มมาก
ขึ้น ทาให้ไขมันที่สะสมอยูใ่ นร่ างกายมีปริ มาณลดลง
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ตารางที่ 6 เปรี ยบเทียบปริ มาณและสัดส่ วนของกรดไขมันของกะทิธญ
ั พืช

ปริมาณสารอาหาร
แคร์์**

WHO/FAO แนะนะ*

กะทิธัญพืช ฟอร์

Saturated fatty acids

< 10 %

6.89 %

(สาหรับผูท้ ี่มีความเสี่ ยงต่อการ
เป็ นโรคหัวใจควรได้รับ
< 7%)
Polyunsaturated fatty acids

6 – 10 %

10.86 %

Trans fatty acids

<1%

< 0.1 %

Monounsaturated fatty acids

7 – 13 %

12.24 %

(PUFAs)

(MUFAs)
หมายเหตุ* จากเอกสาร WHO Technical Report Series 916 เรื่ อง Diet, Nutrition and The
Prevention of Chronic Diseases (Geneva 2003)
** จากเอกสารผลวิเคราะห์จาก SGS และคิดที่ปริ มาณไขมันที่แนะนาที่ 30% จาก
พลังงานที่ได้รับใน 1 วัน
ทีม่ า: เอกสารเผยแพร่ ขอ้ มูลของกะทิธญ
ั พืชตราเฟอร์ แคร์ (2550)
กะทิธัญพืชผลิ ตมาจากการใช้ส่วนผสมของน้ ามันพืช และส่ วนผสมอื่นเช่ นน้ ามันราข้าว
น้ ามันเมล็ดดอกทานตะวัน และโปรตีนสกัดจากถัว่ เหลือง ปริ มาณและสัดส่ วนของกรดไขมันใน
กะทิธญ
ั พืชและกะทิมะพร้าวจึงมีความแตกต่างกัน โดยพบว่ากะทิธญ
ั พืชมีกรดไขมันอิ่มตัวต่ากว่า
แต่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวหนึ่ งตาแหน่งและหลายตาแหน่งเพิ่มขึ้น ซึ่ งมีการปรับสัดส่ วนกรดไขมัน
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ให้ดีต่อสุ ขภาพคือ กรดไขมันอิ่มตัว : กรดไขมันไม่อิ่มตัวตาแหน่งเดียว : กรดไขมันไม่อิ่มตัวหลาย
ตาแหน่ง เท่ากับ 1:1:1 และแต่งกลิ่นเลียนแบบธรรมชาติ
1.4 น้ าตาลทราย
ในทางเคมีโดยทัว่ ไปน้ าตาลทรายหมายถึงซูโครส(sucrose) เป็ นไดแซคคาไรด์ชนิด
หนึ่ ง ที่มีลกั ษณะเป็ นผลึ กแข็งสี ขาว น้ าตาลทรายเป็ นสารเพิ่มความหวานและละลายน้ าได้จึงเรี ยก
อีกอย่างว่าคาร์ โบไฮเครตที่ละลายน้ าได้ (soluble carbohydrate) ที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลาย ใน
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารโดยเฉพาะอย่างยิง่ ขนมหวาน และเครื่ องดื่ม
ซู โ ครสพบมากในพื ช ทุ ก ชนิ ด โดยจะมี ก ารสะสมมากในน้ า ตาลอ้อ ยและน้ า ตาลบี ต
(beetsugar) น้ าตาลที่ ผลิ ตในประเทศไทยส่ วนใหญ่ท าจากอ้อย มี ชื่อเรี ยกได้หลายชื่ อเช่ นน้ าตาล
ทราย น้ าตาลอ้อยจัดเป็ นไดแซกคาไรด์ที่ไม่รีดิวซึ่ งประกอบขึ้นจากน้ าตาลทั้ง2 ชนิ ดที่ต่างกันคือ
แอลฟา – D -กลูโคสและß-D-ฟรุ กโทส เมื่อแตกตัวจะให้กลูโคส 1 โมเลกุลและฟรุ กโทส 1
โมเลกุล (พรรณี และศศิเกษม,2530) น้ าตาลที่นิยมใช้ในขนมไทยเป็ นน้ าตาลทรายซึ่ งมีผลึ กเล็กๆ
และน้ าตาลปี้ บหรื อน้ าตาลปึ ก ซึ่ งได้จากมะพร้าวหรื อจัน่ ตาล(ณรงค์และอัญชนีย,์ 2528)

Sucrose (α-D-glucopyranosyl-(1, 2) – β-D-fructofuranoside)
ภาพที่ 1 สู ตรโครงสร้างซูโครส
ทีม่ า: เบญจวรรณ (2549)
การใช้น้ าตาลในการประกอบอาหารเพื่อเพิ่มความหวานและทาให้แป้ งนุ่ ม ทาให้อาหาร
ชุ่มชื้น มีความเงามัน มีสีน้ าตาลใหม้และมีกลิ่นหอม
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1.4.1 คุณสมบัติของน้ าตาล มีดงั นี้ (อบเชยและขนิษฐา,2544)
ก. ความหวานของน้ าตาล
น้ าตาลเป็ นสารให้รสหวานตามธรรมชาติ โดยเปรี ย บเที ยบความหวาน
ของของกลูโคสซึ่ งถื อว่าเท่ากับ 100 เท่า ส่ วนฟรุ กโทสเป็ นน้ าตาลที่หวานที่สุด รองลงมาได้แก่
ซูโครส และกลูโคสตามลาดับโดยทัว่ ไปในการปรุ งอาหารนิยมใช้ซูโครสหรื อน้ าตาลทราย
ข. การละลายของน้ าตาล
โดยทัว่ ไปน้ าตาลสามารถละลายน้ าได้ร้อยละ 30-80 ปริ มาณที่ละลายขึ้นอยู่
กับอุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นการละลายของน้ าตาลก็จะเพิ่มขึ้น โดยน้ าตาลฟรุ กโทสเป็ นน้ าตาลที่
ละลายน้ าได้ดีที่สุดรองลงมาคือซูโครส กลูโคส มอลโทสและแล็กโทสตามลาดับ
ค. การเกิดสี น้ าตาล
เกิดจากปฎิกิริยาทางเคมีได้แก่ปฏิกิริยาการเกิดสารเคี่ยวไหม้(caramelization)
ระยะแรกจะเกิ ดสารน้ าตาลเคี่ยวไหม้ น้ าตาลจะสู ญเสี ยน้ าไป 1 โมเลกุลและเกิ ดน้ าตาลที่เรี ยกว่า
น้ าตาลแอนไฮโดร(anhydro sugar) กรณี ของซูโครสเมื่อถูกความร้อนประมาณ 200 °C ผลึกของ
ซู โครสจะละลายพร้อมทั้งเดือดเป็ นฟอง และจะหยุดเมื่อเวลาผ่านไป 35 นาที สารเคมีที่เกิดขึ้นใน
ระยะนี้จะไม่หวานแต่จะมีรสขม หลังจากที่เดือดเป็ นฟองในระยะเวลาที่ผา่ นไป 55 นาที จะเกิดสาร
คาราเมล(caramel) ซึ่ งมีรสขม สารสี น้ าตาลเคี่ยวใหม้ ถูกนามาใช้ในการแต่งสี ซีอิ้วดา ซี อิ้วหวาน
แต่งน้ าสี น้ าอัดลมประเภทโคล่าและซาซี่
ง. ปฎิกิริยาเมลลาร์ ด (Maillard reaction)
การเกิ ด สารสี น้ าตาลในอาหารจะเร็ ว ขึ้ นหากอาหารมี ไ นโตรเจน
โดยเฉพาะสารประเภทเอมีน ปฎิกิริยาเริ่ มต้นเป็ นปฎิกิริยาระหว่างกลุ่มคาร์ บอนิ ลของน้ าตาล(-CO)
และกลุ่มอะมีน(-NH2) เกิดอย่างรวดเร็ วที่อุณหภูมิสูงกว่า 112 °C หรื อที่ pH สู งกว่า 7 ของกรดอะมิ
โนมักจะเกิดขึ้นในอาหารแห้งหรื ออาหารเข้มข้นที่มีปริ มาณน้ าน้อย
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จ. การดูดความชื้นและการเก็บรักษาความชื้ น
น้ าตาลมีผลต่อเนื้ อสัมผัสของอาหาร การดูดความชื้นของน้ าตาลมีผลต่อ
ความนุ่มและความชุ่มชื้นของอาหาร การเก็บรักษาความชื้นเกี่ยวข้องกับการดูดความชื้น การเก็บ
รักษาความชื้นหมายถึง การที่น้ าตาลสามารถยึดความชื้นไว้ในอาหารไม่คายออกสู่ บรรยากาศ มี
ประโยชน์ช่วยให้อาหารไม่แห้งแข็ง
ตารางทึ่ 7 แสดงคุณค่าทางโภชนาการของน้ าตาลทรายในส่ วนที่กินได้ 100 กรัม
ชนิดของ
นา้ ตาล
น้ าตาลทราย

พลังงาน โปรตีน ไขมัน คาร์ โบไฮเดรต แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตตามินเอ
(Kcal) (g.)
(g.)
(g.)
(mg)
(mg) (mg) (IU.)
385

0

0

99.5

0

0

0

0

ทีม่ า: กองโภชนาการ (2544)
1.5 สารให้ความหวาน สารให้ความหวานที่ใช้ในอาหารสามารถแบ่งตามคุณค่าทาง
โภชนาการได้ 2 ประเภท
สารให้ความหวานที่มีคุณค่าทางโภชนาการ( nutritive sweeteners )จะให้พลังงานแก่
ร่ างกาย เช่น น้ าตาลซูโครส กลูโคส ฟรุ กโทส น้ าตาลอินเวอร์ กลุ่มของน้ าตาลแอลกอฮอร์ ได้แก่
ซอลบิทอล แมนนิทอล ไซลิทอล มอลติทอล แลคซิทอล
สารให้ความหวานที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ( non- nutritive sweeteners )จะไม่ให้
พลัง งานแก่ ร่ า งกาย เนื่ อ งจากไม่ มี ก ารดู ด ซึ ม หรื อ ดู ด ซึ ม น้อ ยมาก เช่ น ซั ค คารี น ไซคราเมต
แอสปาร์แตม เอสซัลเฟต-เค ซูคราโลส นีโอเทม(กล้าณรงค์,2542)
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1.6 ซูคราโลส (Sucralose)
ซูคราโลส คือสารให้ความหวานที่มาจากการรวมตัวระหว่างน้ าตาลทรายกับคลอรี น
(chorination) โดยครอรี นอะตอมจานวน 3 หมู่เข้าไปแทนที่หมู่ OH ของคาร์ บอนอะตอมที่ 4 ของ
กลูโคส และที่ 1’ และ 6’ ของฟรักโตสทาให้โครงสร้างมีความคงตัว
ซูคราโลสเป็ นสารให้ความหวานทดแทนน้ าตาลที่ได้ผ่านการยอมรับหลายประเทศ ในปี
พ.ศ. 2541 ทางองค์การอาหารและยาได้ยอมรับเป็ นสารให้ความหวานใช้ได้เฉพาะในเครื่ องดื่ ม
ขนมหวาน และลูกอม แต่หลังจากการทาการรวบรวมข้อมูลการศึกษาวิจยั ในคนมากกว่า 110 ชิ้ น
โดยไม่พบความผิดปกติในการก่อให้เกิดมะเร็ ง ผลต่อระบบสื บพันธุ์ และระบบประสาท จึงได้มี
การยอมรับให้ซูคราโลสเป็ นสารให้ความหวานทัว่ ไปในปี พ.ศ. 2542

ภาพที่ 2 โครงสร้างของซูคราโลสแป็ นไดแซกคาไรด์
ทีม่ า: เบญจวรรณ (2549)
ในร่ างกายมนุ ษย์และสัตว์ที่เลี้ ยงลูกด้วยนม(mammals)จะไม่มีการดูดซึ มหรื อดูดซึ มได้นอ้ ย
ดังนั้นซู คราโลสเป็ นสารให้ความหวานที่ ไม่ให้พลังงาน(non-nutritive sweeteners)ซึ่ งถูกสร้างจาก
การใช้น้ าตาลซู โครสเป็ นสารตั้งต้น แล้วแทนที่กลุ่มไฮดรอกซิ ล 3 ตาแหน่ งด้วยอะตอมของคลอ
ไรด์ ทาให้มีสูตรโครงสร้างคล้ายกับน้ าตาล แต่ร่างกายไม่สามารถย่อยได้ การบริ โภคซูคราโลสเป็ น
เวลานานร่ างกายจะไม่ปรับตัวเพื่อย่อยซูคราโลส จากผลทางเภสัชจลศาสตร์ พบว่าซู คราโลสไม่มี
การสะสมในร่ างกายแม้วา่ จะได้รับอย่างต่อเนื่อง และจะขับออกทางปัสสาวะหรื ออุจจาระ ความเร็ ว
ในการขับถ่ ายจะขึ้ นอยู่กบั ปริ มาณน้ า หรื อของเหลวในร่ า งกายที่ ไม่ ใช่ ไขมัน ในด้านรสชาติ ซู
คราโลสให้รสชาติหวาน 600 เท่าของน้ าตาลซู โครสและไม่มีรสขมติดลิ้น มีลกั ษณะเป็ นผลึกแข็งสี
ขาวร่ วน ละลายได้ดีในน้ าและแอลกอฮอล์ และสามารถละลายในน้ าได้มากประมาณ 283 กรัมต่อ
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ลิตร ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซี ยส มีจุดหลอมเหลว 125.5 องศาเซลเซี ยส ด้วยคุณสมบัติในด้านนี้
ทาให้ซูคราโรสสามารถรวมตัวกับอาหารได้เป็ นอย่างดีและมีความคงตัวสู งในช่วง PH ตั้งแต่ 1.5 10 และอุณหภมิต้ งั แต่ -18 ถึง 210 องศาเซลเซี ยสจึงสามารถใช้ปรุ งอาหารร้อนบนเตาได้โดยไม่
สู ญเสี ยความหวาน ( เบญจวรรณ,2548)
นอกจากนี้ แบคทีเรี ย Streptococcus mutans ที่มีอยูใ่ นปากก็ไม่สามารถใช้ ซู คราโลส
(sucralose)เป็ นอาหารสาหรับการเจริ ญเติบโตได้จึงไม่ทาให้เกิดฟันผุ (ADA Report ,2004 )
1.7 เกลือ
เกลือที่ใช้ในการทาขนมไทยเป็ นเกลือป่ นละเอียด ที่ใช้ประกอบอาหารทัว่ ๆ ไป
ประกอบด้วย โซเดียมคลอไรด์ร้อยละ 99 ส่ วนที่เหลือเป็ นความชื้น คลอไรด์และซัลเฟตอื่น ๆหน้าที่
ของเกลือที่มีต่อผลิตภัณฑ์ คือ ทาให้อาหารมีรสดี , เน้นรสกลิ่นของส่ วนผสมอื่นเช่น ความหวาน
ของน้ า ตาลจะเด่ น ชัด ขึ้ น ด้ว ยรสเค็ ม ของเกลื อ ขจัด ความไม่ มี ร สชาติ ใ นอาหารให้ ห มดไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์
1. วัตถุดิบ
1.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตข้าวเหนียวแก้ว
1.1.1 ข้าวเหนียวเขี้ยวงู
1.1.2 กะทิกล่องตราชาวเกาะ
1.1.3 น้ าตาลทรายยีห่ อ้ มิตรผล
1.1.4 เกลือยีห่ อ้ ปรุ งทิพย์
1.2 วัตถุดิบที่ใช้ทดแทนกะทิและน้ าตาลในการผลิตข้าวเหนียวแก้ว
1.2.1 กะทิธญ
ั พืชยีห่ อ้ กูด้ ไรด์
1.2.2 สารให้ความหวาน ซูคราโลสยีห่ อ้ ดี-เอ็ด
2. อุปกรณ์
2.1 อุปกรณ์ในการผลิตข้าวเหนียวแก้ว
2.1.1 ลังถึงนึ่งข้าวเหนียว
2.1.2 อ่างสแตนเลสมีฝาครอบ
2.1.3 ไม้พายไม้
2.1.4 กะทะทองเหลือง
2.1.5 เครื่ องชัง่ ดิจิตอล
2.1.6 ถ้วยตวง, ช้อนตวง
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2.2 อุปกรณ์ในการประเมินค่าทางประสาทสัมผัส
2.2.1 ตัวอย่างอาหารที่ใช้ทดสอบ
2.2.2 ถาดใส่ อาหาร
2.2.3 แก้วน้ า
2.2.4 ดินสอ
2.2.5 ใบรายงานผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส Hedonic Scaling Test
(เพ็ญขวัญ, 2536)
2.3 อุปกรณ์ในการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
2.3.1 Bomb Calorimeter
2.3.2 ชุดวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
- ชุดวิเคราะห์โปรตีน
- ชุดวิเคราะห์ไขมัน
- ชุดวิเคราะห์ความชื้น
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วิธีการ
1. การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ
1.1 คัดเลือกผลิตภัณต้นแบบในการทาข้าวเหนี ยวแก้วจานวน 3 ตารับ จากเอกสารและสื่ อ
ต่ า งๆได้แ ก่ ต ารั บ ที่ 1 จากโรงเรี ย นฝึ กอาชี พ กรุ ง เทพมหานคร (ม้ว น บ ารุ ง ศิ ล ป์ ) ต ารั บ ที่ 2
สานักพิมพ์บา้ นหนังสื อ (2548) และตารับที่ 3 ศรี สมรและมณี (ม.ป.ป.) เพื่อหาผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ
ของข้าวเหนียวแก้ว โดยใช้แผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized Complete Block Design)
1.2 ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส ด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบแบบ 9- point
hedonic scaling 1 ถึง 9 คะแนน (1 หมายถึง ไม่ชอบมากที่สุดและ 9 หมายถึงชอบมากที่สุด) (เพ็ญ
ขวัญ ,2536) โดยใช้ ผู้ท ดสอบเป็ นนั ก ศึ ก ษาวิ ช าอาหารและโภชนาการ โรงเรี ยนฝึ กอาชี พ
กรุ งเทพมหานคร(ม้วน บารุ งศิลป์ ) จานวน 20 คน เพื่อคัดเลื อกสู ตรที่ได้คะแนนสู งสุ ดเป็ น
ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ
โดยจัดระดับคะแนนความชอบดังนี้
9=ชอบมากที่สุด
6=ชอบเล็กน้อย
3=ไม่ชอบปานกลาง

8=ชอบมาก
7=ชอบปานกลาง
5=บอกไม่ได้วา่ ชอบหรื อไม่ชอบ 4=ไมชอบเล็กน้อย
2=ไม่ชอบมาก
1=ไม่ชอบมากที่สุด

2. การพัฒนาสู ตรข้ าวเหนียวแก้วลดพลังงาน
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข มีการรับรองอาหารลดน้ าตาล ไขมัน และโซเดียม เพื่อ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพด้านโภชนาการ โดยอาหารนั้นต้องลดปริ มาณ ไขมัน น้ าตาลและโซเดียม ลงอย่าง
น้อย 2 ชนิดและลดพลังงานไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ( กองโภชนาการ , 2552) ของพลังงานจาก
สู ตรต้นแบบ ในที่น้ ี จะลดพลังงานและน้ าตาลลงร้อยละ 25 และปรับส่ วนประกอบของกรดไขมัน
ในข้าวเหนียวแก้ว
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2.1 นาผลิตภัณฑ์ตน้ แบบมาลดน้ าตาลลงร้อยละ25และ50 ลดกะทิลงร้อยละ25และ50
ตามลาดับ ได้สิ่งทดลอง 2 ตารับ คือน้ าตาลและกะทิลดลงร้อยละ 25 ของน้ าหนักน้ าตาลและกะทิ
ในตารับต้นแบบ และน้ าตาลและกะทิลดลงร้ อยละ 50 ของน้ าหนักน้ าตาลและกะทิในตารับ
ต้นแบบ ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วย 9- point hedonic scaling (เพ็ญขวัญ,2536) โดยผู้
ทดสอบเป็ นนักศึกษาวิชาอาหารและโภชนาการ โรงเรี ยนฝึ กอาชี พกรุ งเทพมหานคร(ม้วน บารุ ง
ศิลป์ ) รุ่ นที่ 2 ปี การศึกษา 2555 จานวน 20 คน
2.2 การใช้สารทดแทนความหวาน
นาข้าวเหนียวมูนที่ลดปริ มาณน้ าตาลและกะทิลงจากข้อ 2.1 มาลดปริ มาณน้ าตาลลง
ร้อยละ 50 และ 100 ของน้ าหนักน้ าตาล ทดแทนความหวานด้วยซูคราโลสในอัตรา 0.9 กรัมต่อ
น้ าตาลทราย 10 กรัม ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วย 9- point hedonic scaling (เพ็ญขวัญ
,2536) ใช้ผูท้ ดสอบเป็ นนักศึกษาวิชาอาหารและโภชนาการ โรงเรี ยนฝึ กอาชี พกรุ งเทพมหานคร
(ม้วน บารุ งศิลป์ ) รุ่ นที่ 2 ปี การศึกษา 2555 จานวน 20 คน
2.3 การใช้กะทิธญ
ั พืชทดแทน
นาข้าวเหนียวแก้วตารับที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจากข้อ 2.2 มาทดแทนกะทิดว้ ย
กะทิธญ
ั พืชในอัตราส่ วนร้อยละ 50 และ 100 ตามลาดับและทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส
ด้วย 9- point hedonic scaling( เพ็ญขวัญ,2536) ใช้ผทู้ ดสอบเป็ นนักศึกษาวิชาอาหารและโภชนาการ
โรงเรี ยนฝึ กอาชีพกรุ งเทพมหานคร(ม้วน บารุ งศิลป์ ) รุ่ นที่ 2 ปี การศึกษา 2555 จานวน 20 คน
3. วิเคราะห์ คุณค่ าทางโภชนาการและพลังงานของข้ าวเหนียวมูนตารั บพัฒนาเปรี ยบเทียบกับตารั บ
ต้ นแบบ
3.1 คานวนพลังงานและวิเคราะห์พลังงานของข้าวเหนี ยวมูนตารับพัฒนาเปรี ยบเทียบกับ
ตารับต้นแบบโดยใช้ Bomb Calorimeter
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3.2 วิเคราะห์ องค์ประกอบทางเคมีของข้าวเหนี ยวแก้วตารับพัฒนาเปรี ยบเทียบกับตารั บ
ต้นแบบโดยวิธี Association of Official Analytical Chemical Chemists โดยวิธีหาความชื้ น ไขมัน
(A.O.A.C., 2000) โปรตีน (A.O.A.C., 2000) วิเคราะห์คาร์โบไฮเดรต จากการคานวณ
4. ศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์ จากผู้บริโภค
นาผลิ ตภัณฑ์ขา้ วเหนี ยวแก้วตารับพัฒนามาศึกษาการยอมรับผลิ ตภัณฑ์จากผูบ้ ริ โภค ณ
โรงเรี ยนฝึ กอาชีพกรุ งเทพมหานคร (ม้วน บารุ งศิลป์ ) จานวน 100 คน โดยวิธีการสุ่ มแบบบังเอิญ
นามาประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าสถิติร้อยละ
5. การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์
5.1 ศึ ก ษาอายุ ก ารเก็ บ รั ก ษาของผลิ ต ภัณ ฑ์ข้า วเหนี ย วแก้ว ตารั บ พัฒ นาเพื่ อ ดู ผ ลการ
เปลี่ ย นแปลงทางคุ ณ ภาพของข้า วเหนี ย วแก้ว ต ารั บ พัฒนาที่ บรรจุ ใ นถุ ง Vacuum โดยบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ถุงละ 400 กรัม ปิ ดบรรจุภณ
ั ฑ์ให้สนิทเก็บภายใต้อุณหภูมิห้อง ( 25-30 องศาเซลเซี ยส)
และทาการตรวจคุณภาพทุกๆ 2 วันเป็ นระยะเวลา 5 วัน หรื อจนกว่าการประเมินไม่เป็ นที่ยอมรับ
โดยการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสให้คะแนนความชอบ แบบ 9- point hedonic scaling
ทางด้า น สี กลิ่ น ความนุ่ ม รสชาติ ใช้กลุ่ ม ผูท้ ดสอบที่ รู้จกั ลัก ษณะที่ ดีของข้า วเหนี ยวแก้ว
จานวน 20 คน
6. การวิเคราะห์ ผล
ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วย 9- point hedonic scaling ใน
การท าเหนี ย วมู นพลัง งานต่ า มาประเมิ น ผลโดยการวิเ คราะห์ ค วามแปรปรวน (Analysis of
Variance,ANOVA) ตามแผน RCBD : Randomized Complete Block Design ที่ระดับความเชื่ อมัน่
ร้อยละ 95 และตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธี DMRT(Duncan’s New Multiple
Range Test) และ T- test วิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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7. สถานทีท่ าการวิจัย
- ห้องปฏิบตั ิการภาควิชาอาหารและโภชนาการ โรงเรี ยนฝึ กอาชีพกรุ งเทพมหานคร ( ม้วน
บารุ งศิลป์ )
8. ระยะเวลาทีว่ จิ ัย
เริ่ มตั้งแต่เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ผลและวิจารณ์
1. การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ต้นแบบของข้ าวเหนียวแก้ว
1.1. การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ
เลือกผลิตภัณฑ์ตน้ แบบจากข้าวเหนี ยวมูนจานวน 3 ตารับ ที่ได้จากเอกสารและสื่ อ
ต่างๆได้แก่ ตารับที่ 1 โรงเรี ยนฝึ กอาชี พกรุ งเทพมหานคร (ม้วน บารุ งศิลป์ ) ตารับที่ 2 สานักพิมพ์
บ้านหนังสื อ (2548) และตารับที่ 3 ศรี สมรและมณี (ม.ป.ป.) ทาการทดสอบคุณภาพทางประสาท
สัมผัสผูท้ ดสอบเป็ นนักศึกษาวิชาอาหารและโภชนาการ โรงเรี ยนฝึ กอาชี พกรุ งเทพมหานคร(ม้วน
บารุ งศิลป์ ) จานวน 20 คน จานวน 20 คน ซึ่ งกรรมวิธีในการผลิตข้าวเหนี ยวแก้วทั้ง 3 ตารับ เป็ นดัง
ภาพที่ 3 และมีส่วนผสมดังตารางที่ 8
ข้าวเหนียวเขี้ยวงู
แช่น้ า 15 ชัว่ โมง

คั้นกะทิดว้ ยน้ าลอยดอกมะลิ

นึ่งในน้ าเดือด 20 นาที หรื อจนสุ ก

นาน้ ากะทิคนกับกับข้าวเหนี ยวที่กาลังร้อนปิ ดฝาให้
สนิทประมาณ 1 ชัว่ โมง

นาน้ าใบเตย น้ าตาล เกลือ น้ าปูนใสตั้งไฟ ใส่ ขา้ วเหนียวมูน กวนจนแห้ง แล้วตักใส่ พิมพ์

ข้าวเหนียวแก้ว
ภาพที่ 3 ขั้นตอนการทาข้าวเหนียวแก้ว
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ตารางที่ 8 ส่ วนผสมของข้าวเหนียวมูนทั้ง 3 ตารับในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ
ส่ วนผสม

ข้าวเหนียวเขี้ยวงู
กะทิ
น้ าตาลทราย
เกลือ

สู ตรที่ 1

สู ตรที่ 2

ปริมาณ ร้ อยละ ปริมาณ
(กรัม)
(กรัม)
500
40.88 500
500
40.88
316
193
15.78 182
8
1.22
6

สู ตรที่ 3

ร้ อยละ ปริมาณ
(กรัม)
49.80 500
31.47 563
18.12 135
0.59 15

ร้ อยละ
41.22
46.41
11.12
1.23

ตารางที่ 9 ลักษณะของข้าวเหนียวมูนในการทดลองทาผลิตภัณฑ์ตน้ แบบทั้ง 3 ตารับ
ข้ าวเหนียวมูนตารับที่ 1

ข้ าวเหนียวมูนตารับที่ 2

ข้ าวเหนียวมูนตารับที่ 3

เมล็ดข้าวมีการเรี ยงตัวกันดี
มีสีขาวใส มีความนุ่มพอดี
มีกลิ่นกะทิเล็กน้อย

เมล็ดข้าวมีการเรี ยงตัวกันดี
มีสีขาวอมน้ าตาล ค่อนข้างนุ่ม
มีกลิ่นกะทิเล็กน้อย

เมล็ดข้าวมีการเรี ยงตัวกันดี
มีสีขาวอมน้ าตาล ค่อนข้าง
แฉะ มีกลิ่นกะทิเล็กน้อย

ทดสอบคุ ณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านความมันวาว ความเกาะตัว สี กลิ่ น รสชาติ
ความนุ่ม และความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบ( 9- point hedonic scaling) ดังผล
ในตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 คะแนนความชอบเฉลี่ยในด้านต่างๆ ของข้าวเหนียวมูนทั้ง 3 ตารับ
ลักญณะผลิตภัณฑ์
ความมันวาว
ความเกาะตัว (ns)
สี (ns)
กลิ่น (ns)
รสชาติ
ความนุ่ม (ns)
ความชอบรวม

ตารับที่ 1
7.73±1.23a
7.47±1.47
7.60±1.05
6.73±1.66
7.30±0.93a
7.37±1.28
7.63±1.38a

ตารับที่ 2
7.13±1.12 a
7.20±1.30
7.15±0.93
6.33±1.70
6.67±1.54 b
7.10±1.02
6.87±1.64ab

ตารับที่ 3
6.25±1.71 b
7.68±1.23
6.85±1.05
6.55±1.50
6.20±1.61 b
6.75±1.97
6.30±1.10b

หมายเหตุ ตัวอักษรในแนวนอนต่างกัน หมายถึง ค่าที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ns หมายถึงไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารับที่ 1 สู ตรจากโรงเรี ยนฝึ กอาชีพกรุ งเทพมหานคร (ม้วน บารุ งศิลป์ )
ตารับที่ 2 สานักพิมพ์บา้ นหนังสื อ (2548)
ตารับที่ 3 ศรี สมรและมณี (ม.ป.ป.)
ผลจากการประเมินคุ ณลักษณะทางประสาทสั มผัสของข้าวเหนี ยวแก้วทั้ง 3 ตารั บ เมื่อ
พิจารณาคะแนนเฉลี่ยในด้านความมันวาว สี กลิ่น รสชาติ ความนุ่ม และ ความชอบโดยรวมพบว่า
ตารับที่ 1 ได้คะแนนเฉลี่ยความชอบสู งสุ ดใน 3 ตารับ และเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยในด้านความ
เกาะตัวพบว่า ตารับที่ 3 ได้คะแนนเฉลี่ยความชอบสู งสุ ดใน 3 ตารับ
สาเหตุที่ความมันวาวและความนุ่มตารับที่ 1 ได้คะแนนเฉลี่ย มากที่สุดเนื่องจากมีปริ มาณ
น้ าตาลมาก และมีปริ มาณกะทิที่เหมาะสม โดยคุณสมบัติของน้ าตาลสามารถดูดความชื้ นและเก็บ
รักษาความชื้นไว้ได้จึงทาให้ตารับที่ 1 ได้คะแนนความมันวาวและความนุ่มมากกว่าสู ตรอื่นๆ ใน
ด้านการเกาะตัวพบว่าตารับที่ 3 มีความเกาะตัวมากเนื่ องจากมีปริ มาณของน้ ากะทิมาก และตัวข้าว
เหนียวค่อนข้างแฉะ ส่ วนในด้านของกลิ่นกะทิท้ งั 3 ตารับทาจากกะทิกล่องยี่ห้อเดียวกัน เนื่ องจาก
กลิ่ นของกะทิกล่องไม่หอมเท่ากะทิสดจึงทาให้คะแนนการยอมรับอยูใ่ นเกณฑ์ชอบเล็กน้อย และ
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ทั้ง 3 ตารับมีคะแนนไม่แตกต่างกัน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงคัดเลือกตารับที่ 1 เป็ นตารับต้นแบบในการ
ทดลองครั้งต่อไป
1.1.1 ในด้านสี และความนุ่ ม พบว่าตารับที่ 1 ได้คะแนนสู งกว่าตารับที่ 2 และ 3
ตามลาดับ โดยมีคะแนนเฉลี่ ยอยู่ในเกณฑ์ชอบปานกลาง เมื่อพิจารณาความแตกต่างพบว่าทั้ง 3
ตารับไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1.1.2 ในด้านความมันวาว พบว่าตารับที่ 1 ได้คะแนนเฉลี่ ยสู งกว่าตารับที่ 2 และ 3
ตามลาดับ โดยมีคะแนนเฉลี่ ยอยูใ่ นเกณฑ์ชอบปานกลาง เมื่อพิจารณาความแตกต่างพบว่า ตารับที่
1 ไม่มีความแตกต่างจากตารับที่ 2 แต่มีความแตกต่างจากตารับที่ 3 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และตารับที่ 2 และ 3 มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1.1.3 ในด้านความเกาะตัวพบว่าตารับที่ 3 ได้คะแนนเฉลี่ยสู งกว่าตารับที่ 1 และ 2
ตามลาดับ โดยมีคะแนนเฉลี่ ยอยู่ในเกณฑ์ชอบปานกลาง เมื่อพิจารณาความแตกต่างพบว่าทั้ง 3
ตารับไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1.1.4 ในด้านกลิ่นพบว่าตารับที่ 1ได้คะแนนเฉลี่ยสู งกว่าตารับที่ 3 และ 2 ตามลาดับ
โดยมีคะแนนเฉลี่ ยอยูใ่ นเกณฑ์ชอบเล็กน้อย เมื่อพิจารณาความแตกต่างพบว่าทั้ง 3 ตารับไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1.1.5 ในด้านรสชาติ พบว่าตารั บที่ 1 ได้คะแนนเฉลี่ ยสู งกว่าตารั บที่ 2 และ 3
ตามลาดับโดยมีคะแนนเฉลี่ ยอยูใ่ นเกณฑ์ชอบปานกลาง เมื่อพิจารณาความแตกต่างพบว่าตารับที่ 1
มีความแตกต่างจากตารับที่ 2 และ 3 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และตารับที่ 2 และ 3
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1.1.6 ในด้านความชอบรวมพบว่าตารับที่ 1 ได้คะแนนสู งกว่าตารับที่ 2 และ 3
ตามลาดับ โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นเกณฑ์ชอบปานกลาง เมื่อพิจารณาความแตกต่างพบว่าตารับที่ 1
และไม่มีความแตกต่างจากตารับที่ 2 แต่มีความแตกต่างจากตารับที่ 3 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และตารับที่ 2 และ 3 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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2. การพัฒนาสู ตรข้ าวเหนียวแก้วลดพลังงาน
2.1 นาข้าวเหนียวแก้วตารับต้นแบบมาลดปริ มาณน้ าตาลและกะทิลงในอัตราส่ วนร้อยละ
25 : 25 และ 50:50 ตามลาดับ โดยนามาเปรี ยบเทียบกับตารับต้นแบบ ทดสอบคุณภาพทางประสาท
สัมผัสด้วย 9- point hedonic scaling (เพ็ญขวัญ,2536) โดยนักศึกษาวิชาอาหารและโภชนาการ
โรงเรี ยนฝึ กอาชีพกรุ งเทพมหานคร(ม้วน บารุ งศิลป์ ) รุ่ นที่ 2 ปี การศึกษา 2555 จานวน 20 คน
ตารางที่ 11 ส่ วนผสมของข้าวเหนียวมูนที่นามาลดปริ มาณน้ าตาลและกะทิลงในปริ มาณที่ต่างกัน
ส่ วนผสม
(กรัม)
ข้าวเหนียว
หัวกะทิ
น้ าตาลทราย
เกลือไทย
น้ าปูนใส
น้ าลอยดอกมะลิ

ตารับที่ 1

ตารับที่ 4

ตารับที่ 5

500
500
193
8
50
200

500
375
145
8
50
200

500
250
96.5
8
50
200

*หมายเหตุ ตารับที่ 1 สู ตรจากโรงเรี ยนฝึ กอาชีพกรุ งเทพมหานคร(ม้วน บารุ งศิลป์ )
ตารับที่ 4 ข้าวเหนียวแก้วที่ลดน้ าตาลและกะทิในอัตราส่ วนร้อยละ 25 และ 25
ตามลาดับ
ตารับที่ 5 ข้าวเหนียวแก้วที่ลดน้ าตาลและกะทิอตั ราส่ วนร้อยละ 50 และ 50 ตามลาดับ
การลดปริ มาณน้ าตาลและกะทิธญ
ั พืชในอัตราส่ วนร้อยละ 50และ50 ตามลาดับ จากตารับ
ต้นแบบ พบว่าข้าวเหนียวไม่สามารถเกาะตัวกันได้และลักษณะปรากฎของข้าวเหนียวไม่มีความมัน
วาวและมีสีข่นุ หม่น จึงต้องตัดตารับที่ 5 ทิ้งไป
นาทั้ง 3 ตารับมาทาการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านความมันวาว ความเกาะ
ตัว สี กลิ่น รสชาติ ความนุ่ม และความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบ( 9- point
hedonic scaling) ดังผลในตารางที่ 12
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ตารางที่ 12 คะแนนเฉลี่ยในด้านความชอบของคุ ณลักษณะต่างๆ ของข้าวเหนี ยวแก้วที่นามาลด
ปริ มาณน้ าตาลและกะทิในอัตราส่ วนร้อยละ 25,25
ลักษณะผลิตภัณฑ์
ความมันวาว
ความเกาะตัว
สี
กลิ่น(ns)
รสชาติ
ความนุ่ม
ความชอบรวม

ตารับที่ 1

ตารับที่ 4

t-test

p-value

7.00±0.65 a
6.70±0.73 a
7.00±0.79 a
7.10±0.91
7.20±0.77 a
7.00±0.65 a
7.05±0.69 a

8.00±0.65b
7.70±0.86 b
7.65±0.88b
7.50±0.83
8.00±0.92b
7.85±0.88 b
8.05±0.89 b

-4.87
-3.94
-2.45
-1.45
-2.99
-3.49
-3.98

.000
.000
.019
.154
.005
.001
.000

*หมายเหตุ ตัวอักษรในแนวนอนต่างกัน หมายถึง ค่าที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ns หมายถึงไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารับที่ 1 สู ตรจากโรงเรี ยนฝึ กอาชีพกรุ งเทพมหานคร(ม้วน บารุ งศิลป์ )
ตารับที่ 4 ข้าวเหนียวแก้วที่ลดน้ าตาลและกะทิอตั ราส่ วนร้อยละ25 และ 25 ตามลาดับ
ผลจากการประเมินคุ ณลักษณะทางประสาทสัมผัสของข้าวเหนี ยวแก้วทั้ง 2 ตารับ เมื่อ
พิจารณาคะแนนเฉลี่ยในด้านความมันวาว ความเกาะตัว สี กลิ่น รสชาติ ความนุ่ม และ ความชอบ
โดยรวมพบว่าตารับที่ 4 ได้คะแนนเฉลี่ยความชอบมากกว่าตารับที่ 1
2.1.1 ด้านความเกาะตัว ความนุ่ม และสี พบว่าตารับที่ 4 ได้คะแนนเฉลี่ยสู งกว่าตารับ
ที่ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นเกณฑ์ชอบปานกลาง โดยตารับที่ 4 มีความแตกต่างกับตารับที่ 1 อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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2.1.2 ด้านความมันวาวและรสชาติ พบว่าตารับที่ 4 ได้คะแนนเฉลี่ยสู งกว่าตารับที่ 1
โดยมีคะแนนเฉลี่ ยอยู่ในเกณฑ์ชอบมาก โดยตารับที่ 4 มีความแตกต่างกับตารั บที่ 1 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.1.3 ด้านกลิ่น พบว่าตารับที่ 4 ได้คะแนนเฉลี่ยสู งกว่าตารับที่ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ ย
อยูใ่ นเกณฑ์ชอบปานกลาง โดยตารับที่ 4 ไม่มีความแตกต่างกับตารับที่ 1 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
2.1.4 ด้านความชอบรวม พบว่าตารับที่ 4 ได้คะแนนแฉลี่ ยสู งกว่าตารับที่ 1 โดยมี
คะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นเกณฑ์ชอบมาก โดยตารับที่ 4 มีความแตกต่างกับตารับที่ 1 อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
จากการประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของข้าวเหนียวมูนทั้ง 2 ตารับ เมื่อพิจารณา
คะแนนเฉลี่ ยในด้านความมันวาว ความเกาะตัว สี กลิ่ น รสชาติ ความนุ่ ม และ ความชอบโดย
รวพบว่าตารับที่ 4 ได้คะแนนเฉลี่ยความชอบมากกว่าตารับที่ 1 จึงคัดเลือกตารับที่ 4 เป็ นตารับที่ใช้
ในการทดลองครั้งต่อไป ซึ่ งสามารถลดน้ าตาลและกะทิในตารับต้นแบบจะได้ร้อยละ 25 และ 25
ของน้ าหนักน้ าตาลและกะทิตามลาดับ
2.2 การใช้สารทดแทนความหวาน
นาข้าวเหนียวแก้วตารับที่ 4 มาทดแทนความหวานจากน้ าตาลด้วยซูคราโลสในอัตราส่ วน
ร้อยละ 50 และ100 ตามลาดับ โดยคานวนตามความหวานของซู คราโลสเมื่อเปรี ยบเทียบกับน้ าตาล
ทราย(ซูโครส) ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วย 9- point hedonic scaling (เพ็ญขวัญ,2536)
โดยผูท้ ดสอบเป็ นนักศึกษาวิชาอาหารและโภชนาการ โรงเรี ยนฝึ กอาชี พกรุ ง เทพมหานคร(ม้วน
บารุ งศิลป์ ) รุ่ นที่ 2 ปี การศึกษา 2555 จานวน 20 คน
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ตารางที่ 13 ส่ วนผสมของข้าวเหนียวแก้วที่ลดน้ าตาลทรายในระดับร้อยละ 50 และ 100
ส่ วนผสม
(กรัม)
ข้าวเหนียว
หัวกะทิ
น้ าตาลทราย
ซูคราโรส
เกลือ
น้ าปูนใส
น้ าลอยดอกมะลิ

ตารับที่ 4
500
375
145
8
50
200

ตารับที่ 6
500
375
72.5
6.52
8
50
200

ตารับที่ 7
500
375
13.05
8
50
200

*หมายเหตุ ตารับที่ 4 ข้าวเหนียวแก้วที่ลดน้ าตาลและกะทิอตั ราส่ วนร้อยละ 25 และ 25 ตามลาดับ
ตารับที่ 6 ข้าวเหนียวแก้วที่ลดน้ าตาลร้อยละ 50 และทดแทนความหวานด้วยซูคราโลส
ในอัตรา 0.9 กรัมต่อน้ าตาลทราย 10 กรัม
ตารับที่ 7 ข้าวเหนียวแก้วที่ลดน้ าตาลร้อยละ100และทดแทนความหวานด้วยซูคราโลส
ในอัตรา 0.9 กรัมต่อน้ าตาลทราย 10 กรัม
การประเมิ น คุ ณ ภาพทางประสาทสั มผัส ในด้านความมันวาว ความเกาะตัว สี กลิ่ น
รสชาติ ความนุ่ ม และความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบ( 9- point hedonic
scaling) ดังผลในตารางที่ 14
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ตารางที่ 14 คะแนนเฉลี่ยของข้าวเหนียวแก้วที่ลดน้ าตาลทรายในระดับร้อยละ 50 และ 100
ลักษณะผลิตภัณฑ์
ความมันวาว
ความเกาะตัว
สี
กลิ่น
รสชาติ
ความนุ่ม
ความชอบรวม

ตารับที่ 4
7.80±1.11a
7.80±1.11 a
7.30± 1.26 a
7.40±1.39 a
8.10±0.91 a
8.00±0.73 a
8.15±0.59 a

ตารับที่ 6
6.95±0.89 b
6.90±1.17 b
7.10±0.79 ab
6.85±0.81 b
6.95±0.83 b
6.85±0.75 b
7.00±0.65 b

ตารับที่ 7
5.90±0.97 c
6.25±0.97 c
6.55±1.15 b
6.30±1.34 c
5.50±1.67 c
5.75±1.41 c
5.50±1.40 c

*หมายเหตุ ตัวอักษรในแนวนอนต่างกันหมายถึง ค่าที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ตารับที่ 4 ข้าวเหนียวแก้วที่ลดน้ าตาลและกะทิลงร้อยละ 25 และ 25 ตามลาดับ
ตารับที่ 6 ข้าวเหนียวแก้วที่ลดน้ าตาลร้อยละ50 และทดแทนความหวานด้วยซูคราโลส
ในอัตรา 0.9 กรัมต่อน้ าตาลทราย 10 กรัม
ตารับที่ 7 ข้าวเหนียวแก้วที่ลดน้ าตาลร้อยละ100 และทดแทนความหวานด้วยซูคราโลส
ในอัตรา 0.9 กรัมต่อน้ าตาลทราย 10 กรัม
ผลจากการประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของข้าวเหนียวแก้วตารับที่ 4 ,6 และ 7
เมื่ อพิ จารณาคะแนนเฉลี่ ย ด้า น ความมันวาว ความเกาะตัว สี กลิ่ น รสชาติ ความนุ่ ม และ
ความชอบโดยรวม พบว่าตารับที่ 4 มีคะแนนความชอบเฉลี่ยสู งสุ ดจาก 3 ตารับ
2.2.1 ด้านความมันวาว ความเกาะตัวและกลิ่น พบว่าตารับที่ 4 ได้คะแนนเฉลี่ยสู ง
กว่าตารับที่ 6 และ 7 ตามลาดับ โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นเกณฑ์ชอบปานกลาง และตารับที่4 มี
ความแตกต่างกับตารับที่ 6 และ 7 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และตารับที่ 6 และ7 มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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2.2.2 ด้านสี พบว่าตารับที่ 4 ได้คะแนนเฉลี่ยสู งกว่าตารับที่ 6 และ 7 ตามลาดับ โดยมี
คะแนนเฉลี่ ยอยูใ่ นเกณฑ์ชอบปานกลาง โดยตารับที่ 4 ไม่แตกต่างจากตารับที่ 6 อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความแตกต่างจากตารับที่ 7 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
ตารับที่ 6 ไม่แตกต่างจากตารับที่ 7 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.2.3 ในด้านรสชาติ ความนุ่มและความชอบโดยรวมพบว่า ตารับที่ 4 ได้คะแนนเฉลี่ย
สู งกว่าตารับที่ 6 และ 7 ตามลาดับ โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นเกณฑ์ชอบมาก โดยตารับที่ 4 มีความ
แตกต่างจากตารับที่ 6 และ 7 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และตารับที่ 6 และ 7 มีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการศึกษาทางประสาทสัมผัสพบว่าตารับที่ 6 มีคะแนนการยอมรับเฉลี่ย ทุกด้านสู งกว่า
ตารับที่ 7 ได้แก่ความมันวาว ความเกาะตัว สี กลิ่ น รสชาติ ความนุ่ ม และความชอบโดยรวม
ดังนั้นจึงคัดเลือกตารับที่ 6 เพื่อนาไปพัฒนาในขั้นตอนต่อไป
จากการศึกษาการใช้สารทดแทนความหวานซู คราโลสทดแทนน้ าตาลทรายในอัตราส่ วน
ร้อยละ 50 และ 100 ตามลาดับในข้าวเหนี ยวมูนตารับที่ 6 และ 7 พบว่าตารับที่ใช้สารทดแทน
ความหวานซู คราโลสทดแทนน้ าตาลทรายในอัตราส่ วนร้ อยละ 50 จะได้คะแนนความชอบในทุก
ด้านสู งกว่าตารับที่ใช้สารทดแทนความหวานซู คราโลสทดแทนน้ าตาลทรายในอัตราส่ วนร้ อยละ
100
ทั้ง นี้ คะแนนการยอมรั บ ในต ารั บ ที่ ล ดน้ า ตาลร้ อยละ 50 และทดแทนควาหวานด้ว ยซู
คราโลส ได้คะแนนสู งกว่าตารับที่ลดน้ าตาลร้อยละ 100 เนื่ องมาจากตารับที่ลดน้ าตาลร้อยละ 50
จะมี ค วามมันวาว มี ความเกาะตัวและความนุ่ ม มากกว่า ตารั บที่ ล ดน้ า ตาลร้ อยละ100 เนื่ องจาก
น้ าตาลมีหน้าที่ดูดความชื้นและเก็บรักษาความชื้นไว้(อบเชยและขนิษฐา,2544) ส่ วนความชอบใน
ด้านรสชาติ ตารับที่ลดน้ าตาลลงร้อยละ 50 และทดแทนความหวานด้วยซูคราโลสยังมีรสชาติความ
หวานของน้ าตาล ในขณะที่ตารับที่ลดน้ าตาลทรายร้ อยละ100 และทดแทนความหวานด้วยซู
คราโลสนั้น มีความหวานจากซู คราโลสทั้งหมดซึ่ งจะให้ความหวานแตกต่างจากน้ าตาลทราย โดย
จะมีรสหวานไม่เป็ นธรรมชาติ และด้วยความคุ น้ เคยของผูช้ ิ มจะยอมรั บความหวานจากน้ าตาล
ทรายมากกว่า

35
2.3 การใช้กะทิธญ
ั พืชทดแทน
ใช้กะทิธญ
ั พืชทดแทนกะทิในข้าวเหนียวแก้วตารับที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจาก
ข้อ 2.2 ในอัตราส่ วนร้อยละ 50 และ 100 ตามลาดับและทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วย 9point hedonic scaling( เพ็ญขวัญ,2536.) โดยนักศึกษาวิชาอาหารและโภชนาการ โรงเรี ยนฝึ กอาชีพ
กรุ งเทพมหานคร (ม้วน บารุ งศิลป์ ) จานวน 20 คน
ตารางที่ 15 ส่ วนผสมของข้าวเหนียวแก้วที่ใช้กะทิธญ
ั พืชทดแทนกะทิในปริ มาณที่ต่างกัน
ส่ วนผสม
(กรัม)
ข้าวเหนียว
กะทิ
กะธิธญ
ั พืช
น้ าตาลทราย
ซูคราโรส
เกลือไทย
น้ าปูนใส
น้ าลอยดอกมะลิ

ตารับที่ 6

ตารับที่ 8

500
375
72.5
6.5
8
50
200

500
187.5
187.5
72.5
6.5
8
50
200

ตารับที่ 9
500
375
72.5
6.5
8
50
200

*หมายเหตุ ตารับที่ 6 ข้าวเหนียวแก้วที่ลดน้ าตาล 50 % ทดแทนความหวานด้วยซูคราโลสใน
อัตรา 0.9 กรัมต่อน้ าตาลทราย 10 กรัม
ตารับที่ 8 ข้าวเหนียวแก้วที่ลดน้ าตาล 50 % ทดแทนความหวานด้วยซูคราโลสในอัตรา
0.9 กรัมต่อน้ าตาลทราย 10 กรัมและทดแทนกะทิดว้ ยกะทิธญ
ั พืช 50 %
ตารับที่ 9 ข้าวเหนียวแก้วที่ลดน้ าตาล 50 % ทดแทนความหวานด้วยซูคราโลสในอัตรา
0.9 กรัมต่อน้ าตาลทราย 10 กรัมและทดแทนกะทิดว้ ยกะทิธญ
ั พืช100 %
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จากการประเมินคุ ณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านความมันวาว ความเกาะตัว สี กลิ่ น
รสชาติ ความนุ่ ม และความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบ( 9- point hedonic
scaling) ณ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังผลในตารางที่ 16
ตารางที่ 16 คะแนนเฉลี่ยในด้านคุณลักษณะต่างๆ ของข้าวเหนี ยวแก้วที่ใช้กะทิธัญพืชทดแทนกะทิ
ร้อยละ 50 และร้อยละ 100 ของน้ าหนักกะทิท้ งั หมด
ลักษณะผลิตภัณฑ์
ความมันวาว
ความเกาะตัว
สี
กลิ่น(ns)
รสชาติ
ความนุ่ม
ความชอบรวม

ปริมาณกะทิธัญพืช(ร้ อยละ)
ตารับที่ 6
ตารับที่ 8
ตารับที่ 9
6.10±0.91 a
6.85±1.14 b 8.35±0.67 c
6.35±0.93 a
6.95±0.10 b 7.65±1.27 c
6.60±0.90 a
7.20±0.83 b
7.90±1.12 c
6.80±1.32
6.90±1.59
6.95±1.67
a
a
6.55±1.57
7.00±1.34
7.90±1.21 b
6.60±1.31a
7.25±1.02 ab 7.90±1.12 b
6.50±1.24a
7.25±0.72 b
8.25±0.97 c

*หมายเหตุ ตัวอักษรในแนวนอนต่างกัน หมายถึง ค่าที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ns หมายถึงไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารับที่ 6 ข้าวเหนียวแก้วที่ลดน้ าตาล 50% ทดแทนความหวานด้วยซูคราโลสใน
อัตรา 0.9 กรัมต่อน้ าตาลทราย 10 กรัม
ตารับที่ 8 ข้าวเหนียวแก้วที่ลดน้ าตาล 50% ทดแทนความหวานด้วยซูคราโลส ใน
อัตรา 0.9 กรัมต่อน้ าตาลทราย 10 กรัมและทดแทนกะทิดว้ ยกะทิธญ
ั พืช
50%
ตารั บที่ 9 ข้าวเหนี ยวแก้วที่ล ดน้ า ตาล 50% ทดแทนความหวานด้วยซู คราโลส ใน
อัตรา 0.9 กรัมต่อน้ าตาลทราย 10 กรัมและทดแทนกะทิดว้ ยกะทิธัญพืช
100%
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ผลจากการประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของข้าวเหนี ยวแก้วทั้ง 3 ตารับพบว่า
ตารับที่ 9 ได้คะแนนเฉลี่ ย ทางด้าน ความมันวาว การเกาะตัว สี กลิ่ น รสชาติ ความนุ่ มและ
ความชอบโดยรวม สู งที่สุดใน 3 ตารับ เมื่อพิจารณาการวิเคราะห์ความแปรปรวน และหาความ
แตกต่างทางสถิติพบว่า
2.3.1 ด้านความมันวาว ความชอบโดยรวม พบว่าตารับที่ 9 มีคะแนนเฉลี่ ยสู งกว่า
ตารับที่ 8 และ 6 ตามลาดับ โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นเกณฑ์ชอบมาก เมื่อพิจารณาการวิเคราะห์
ความแปรปรวน และหาความแตกต่างทางสถิติพบว่า ตารับที่ 9 มีความแตกต่างจากตารับที่ 8 และ
6 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนตารับที่ 8 และ 6 มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.3.2 ด้านการเกาะตัว สี พบว่าตารับที่ 9 ได้คะแนนเฉลี่ยสู งกว่าตารับที่ 8 และตารับที่
6 ตามลาดับ โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นเกณฑ์ชอบปานกลาง โดยตารับที่ 9 มีความแตกต่างจาก
ตารับที่ 8 และ 6 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และตารับที่ 8 และ 6 มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.3.3 ด้านกลิ่ น พบว่าตารับที่ 9 ได้คะแนนเฉลี่ ยสู งกว่าตารับที่ 8 และตารับที่ 6
ตามลาดับโดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นเกณฑ์ชอบเล็กน้อย เมื่อพิจารณาความแตกต่างพบว่าทั้ง 3 ตารับ
ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.3.4 ด้านรสชาติ พบว่าตารับที่ 9 ได้คะแนนเฉลี่ยสู งกว่าตารับที่ 8 และตารับที่ 6
ตามลาดับโดยมีคะแนนเฉลี่ ยอยูใ่ นเกณฑ์ชอบปานกลาง เมื่อพิจารณาความแตกต่างพบว่า พบว่า
ตารับที่ 9 มีความแตกต่างจากตารับที่ 8 และ 6 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนตารับที่
8 และ 6 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.3.5 ด้านความนุ่ม พบว่าตารับที่ 9 ได้คะแนนเฉลี่ยสู งกว่าตารับที่ 8 และตารับที่ 6
ตามลาดับโดยมีคะแนนเฉลี่ ยอยูใ่ นเกณฑ์ชอบปานกลาง เมื่อพิจารณาความแตกต่างพบว่าตารับที่ 9
ไม่มีความแตกต่างกับตารับที่ 8 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่มีความแตกต่างกับตารับ
ที่ 6 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ตารับที่ 6 และตารับที่ 8 ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากผลการประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของข้าวเหนี ยวแก้วทั้ง 3 ตารับพบว่า
ตารับที่ 9 ได้คะแนนเฉลี่ย ทางด้าน ความมันวาว การเกาะตัว สี กลิ่ น รสชาติ ความนุ่ มและ
ความชอบโดยรวม สู งที่สุดใน 3 ตารับ จึงเลือกตารับที่ 9 เป็ นตารับพัฒนา
สาเหตุที่ตารับที่ 9 มีคะแนนเฉลี่ยสู งที่สุดในทุกๆด้าน เนื่องจากตารับ ที่ 9 มีส่วนผสมของ
กะทิธญ
ั พืชร้อยละ 100 ซึ่ งกะทิธญ
ั พืชมีส่วนผสมของน้ ามันราข้าว และน้ ามันดอกทานตะวัน ด้วย
คุณสมบัติของน้ ามันจะซึ มเข้าไปในเมล็ดข้าวได้ดี ส่ งผลให้เมล็ดข้าวมีความมันวาว นุ่มและเกาะตัว
กันดี นอกจากนี้ยงั ทาให้เมล็ดข้าวใสดูน่ารับประทาน
3. คุณค่ าทางโภชนาการและพลังงานของข้ าวเหนียวแก้วตารับต้ นแบบเปรียบเทียบกับตารับพัฒนา
3.1 คานวนและวิเคราะห์พลังงานของตารับพัฒนาเปรี ยบเทียบกับตารับต้นแบบ
ตารางที่ 17 เปรี ยบเทียบพลังงานของข้าวเหนียวแก้วตารับต้นแบบและตารับพัฒนาจากการคานวน
และการวิเคราะห์
พลังงาน
ตารับต้ นแบบ
พลังงานจากการคานวน
279
พลังงานจาก Bomb calorimeter
2854.10
น้ าหนัก(กรัม)
1,201

ตารับพัฒนา
226
2231.16
962

ความแตกต่ าง
19%
21.8%

*หมายเหตุ ตารับต้นแบบคือสู ตรที่ 1
ตารับพัฒนาคือสู ตรที่ 9
จากการคานวณพลังงานของข้าวเหนี ยวแก้วตารั บต้นแบบที่ มีน้ าหนัก 1,201 กรั ม
เปรี ยบเทียบกับตารับพัฒนาที่มีน้ าหนัก 962 กรัม พบว่าข้าวเหนี ยวแก้วตารับต้นแบบปริ มาณ 100
กรัมให้พลังงาน 279 กิโลแคลอรี และตารับพัฒนา 100 กรัมให้พลังงาน 226 กิโลแคลอรี ทั้ง 2
สู ตรให้พลังงานแตกต่างกัน โดยตารับพัฒนาจะให้พลังงานน้อยกว่าตารับต้นแบบ 53 กิ โลแคลอรี
ลดลงคิดเป็ นร้อยละ 19.00 เมื่อวิเคราะห์พลังงานโดยใช้ Bomb Calorimeter พบว่าปริ มาณข้าว
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เหนียวแก้วตารับต้นแบบ 1 ตารับให้พลังงาน 2854.10 กิโลแคลอรี ข้าวเหนี ยวแก้วตารับพัฒนา
1 ตารับให้พลังงาน 2231.16 กิโลแคลอรี โดยตารับพัฒนาจะให้พลังงานน้อยกว่าตารับต้นแบบ
622.94 กิโลแคลอรี คิดเป็ นร้อยละ 21.8 เท่านั้นไม่สามารถลดลงได้ถึงร้อยละ 25 เมื่อเปรี ยบเทียบ
พลังงานที่ได้จากการวิเคราะห์ดว้ ย Bomb calorimeter ของตารับทั้งสองต่อ 100 กรัม พบว่า
พลังงานสามารถลดลงเพียงร้อยละ 2.4
3.2. ผลจากการวิเ คราะห์ คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการจากห้ อ งปฎิ บ ัติ ก ารภาควิช าสั ต วบาล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีหาความชื้น ไขมัน โปรตีน คาร์ โบไฮเดรต พบว่าปริ มาณข้าว
เหนียวแก้วตารับต้นแบบ 100 กรัมมีความชื้ น 43.6 กรัม ไขมัน 4.82 กรัม โปรตีน 3.02 กรัมและ
คาร์ โบไฮเดรต 47.80 กรัม ข้าวเหนียวแก้วตารับพัฒนา 100 กรัมมีความชื้ น 45.91 กรัม ไขมัน
4.27 กรัม โปรตีน 3.11 กรัมและคาร์โบไฮเดรต 45.74 กรัม ดังตารางที่ 18
ตารางที่ 18 เปรี ยบเทียบคุณค่าทางโภชนาการจากการวิเคราะห์ทางเคมีของข้าวเหนียวมูนตารับ
ต้นแบบและตารับพัฒนาปริ มาณ 100 กรัม
คุณค่ าทางโภชนาการ
ตารับต้ นแบบ
ตารับพัฒนา ความแตกต่ าง
ความชื้น (กรัม)
ไขมัน (กรัม)
โปรตีน (กรัม)
คาร์โบไฮเดรต (กรัม)

43.6
4.82
3.02
47.80

45.91
4.27
3.11
45.74

+5.29%
-11.41%
+ 2.98%
- 4.31%

*หมายเหตุ ตารับต้นแบบคือสู ตรที่ 1
ตารับพัฒนาคือสู ตรที่ 9
จากการวิเคราะห์ คุณค่ าทางโภชนาการในห้องปฎิ บตั ิก ารของข้าวเหนี ย วแก้วตารั บ
ต้นแบบเปรี ยบเทียบกับตารับพัฒนา พบว่าพลังงานที่ได้ของทั้ง 2 ตารับ มีค่าไม่แตกต่างกันมาก
เนื่องมาจากซู คราโลสเกิดจากการรวมตัวระหว่างน้ าตาลทรายและคลอรี น แต่ในร่ างกายของมนุ ษย์
และสัตว์เลี้ ยงลูกด้วยนมไม่สามารถดูดซึ ม หรื อดูดซึ มได้นอ้ ยมากโดยไม่มีการแตกตัว(กล้าณรงค์
,2542) ดังนั้นเมื่อวัดหาค่าพลังงานของซู คราโลสที่อยูใ่ นรู ปของอาหาร อาจจะทาให้ได้ค่าพลังงาน
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ที่ได้ไม่แตกต่างกับน้ าตาลทราย แต่เมื่อบริ โภคเข้าไปในร่ างกายแล้วจะไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย
เพราะร่ างกายไม่สามารถดูดซึ มซูคราโลสได้

ข้าวเหนียวแก้วตารับต้นแบบ

ข้าวเหนียวแก้วตารับพัฒนา

รู ปที่ 4 ข้ าวเหนียวแก้วตารับต้ นแบบและตารับพัฒนา
4. การศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์ จากผู้บริโภค
นาผลิตภัณฑ์ขา้ วเหนียวแก้วลดพลังงานด้วยสารให้ความหวานซูคราโลสร้อยละ 50 และ
กะทิธญ
ั พืชที่ร้อยละ 100 ทดสอบการยอมรับโดยผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป จานวน 100 คน ณ โรงเรี ยนฝึ ก
อาชีพกรุ งเทพมหานคร (ม้วน บารุ งศิลป์ ) กรุ งเทพมหานครได้ผลดังตารางที่ 19
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ตารางที่ 19 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
n=100
ข้ อมูลทัว่ ไป
เพศ
ชาย
หญิง

ร้ อยละ
44
56

อายุ (ปี )
ต่ากว่า 20
21-25
26-30
31-35
36-40
มากกว่า 41

12
4
15
12
19
38

การศึกษา
ต่ากว่ามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริ ญญา (ปวช./ ปวส.)
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

4
28
17
45
6

อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ธุ ระกิจส่ วนตัว / ค้าขาย
พนักงานขาย / ตัวแทนจาหน่าย
ยังไม่มีอาชีพ
อื่นๆ โปรดระบุ……….

11
10
7
29
1
27
15
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จากการศึกษาข้อมูนทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภค พบว่าผูป้ ริ โภคเป็ นชายร้อยละ 44 เป็ นหญิงร้อย
ละ 56 โดยมีอายุไม่เกิน 20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 12 มีอายุ 21-25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 4 มีอายุ 26-30 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 15 มีอายุ 31-35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 12 มีอายุ 36-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 19 อายุมากกว่า
40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 38
ในด้านการศึกษาระดับต่ากว่ามัธยมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 4 ระดับ
มัธยมศึกษาคิดเป็ นร้อยละ 28 ระดับอนุปริ ญญา (ปวช./ ปวส.)คิดเป็ นร้อยละ 17 ระดับปริ ญญาตรี
คิดเป็ นร้อยละ 45 ระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 6
ในด้านอาชี พ อาชีพนักเรี ยน/
นักศึกษาคิดเป็ นร้อยละ 11 อาชีพข้าราชการ / รัฐวิสาหกิ จคิดเป็ นร้อยละ10 อาชี พนักงาน
บริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 7 อาชีพธุ ระกิจส่ วนตัว / ค้าขายคิดเป็ นร้อยละ 29 อาชีพพนักงาน
ขาย / ตัวแทนจาหน่ายคิดเป็ นร้อยละ 1 ยังไม่มีอาชี พคิดเป็ นร้อยละ 27 และอาชีพอื่นๆคิดเป็ นร้อย
ละ 15 ได้แก่ อาชีพแม่บา้ นร้อยละ 11 ข้าราชการบานาญร้อยละ 4
ตารางที่ 20 การยอมรับผลิตภัณฑ์เหนียวแก้วลดพลังงาน
n=100
การยอมรับ
คะแนนการยอมรับผลิตภัณฑ์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
คะแนนการตัดสิ นใจซื้ อ
ซื้ อ
ไม่ซ้ื อ

ร้ อยละ
12
41
40
7
90
10

การศึ ก ษาการยอมรับ ของผลิ ตภัณฑ์ขา้ วเหนี ยวแก้วลดพลังงานในตารางที่ 20 พบว่า
ผูบ้ ริ โภคให้คะแนนการยอมรับข้าวเหนียวแก้วลดพลังงานในระดับมากที่สุดร้อยละ 12 ยอมรับมาก
ร้อยละ 41 ยอมรับปานกลางร้อยละ 40 ยอมรับน้อยร้อยละ 7 ด้านการตัดสิ นใจซื้ อพบว่า มีผู ้
ตัดสิ นใจซื้ อคิดเป็ นร้อยละ 90 ไม่ซ้ื อร้อยละ 10
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ตารางที่ 21 เหตุผลการยอมรับข้าวเหนียวแก้วลดพลังงานตามอันดับความสาคัญ 1-3
การยอมรับ

เหตุผลการยอมรับผลิตภัณฑ์
มีประโยชน์ต่อร่ างกาย
รสชาติดี
มีกลิ่นหอม
ไม่มีไขมันมาก
เนื้อสัมผัสนุ่ม
ลักษณะปรากฎดีไม่แฉะเป็ นเม็ดสวย

อันดับที่ 1
(ร้ อยละ)

อันดับที่ 2
(ร้ อยละ)

60
4
2
18
9
7

10
12
3
34
28
13

n=100
อันดับที่ 3
(ร้ อยละ)

7
12
12
7
33
29

ด้านเหตุผลการยอมรับผลิตภัณฑ์ จากตารางที่ 21 พบว่าเหตุผลการยอมรับอันดับที่ 1 มี
ประโยชน์ต่อร่ างกายร้อยละ 60 อันดับที่ 2 ไม่มีไขมันมากร้อยละ 34 เนื้อสัมผัสนุ่มร้อยละ 33
ตารางที่ 22 การเปรี ยบเทียบความชอบด้านต่างๆระหว่างข้าวเหนี ยวมูนตัวอย่างกับข้าวเหนี ยวมูนที่
เคยบริ โภค
n=96
ข้ าวเหนียวมูน
ตัวอย่าง
ทีเ่ คยปริโภค
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
ความนุ่ม
68
28
ความหวาน
48
48
ความมัน
60
36
ความหอมของกะทิ
37
59
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ด้านประสบการณ์การบริ โภค ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เคยบริ โภคข้าวเหนี ยวแก้วคิดเป็ นร้อยละ
96 ไม่เคยบริ โภคคิดเป็ นร้อยละ 4 จากการศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคต่อข้าวเหนี ยวแก้วลด
พลังงานในตารางที่ 22 พบว่าเมื่อเปรี ยบเทียบข้าวเหนียวแก้วตัวอย่างกับข้าวเหนียวแก้วที่เคยบริ โภค
ในด้านความนุ่มผูบ้ ริ โภคชอบข้าวเหนียวแก้วตัวอย่างร้อยละ 68 ชอบข้าวเหนียวแก้วที่เคยบริ โภค
ร้อยละ 28 ด้านความหวานผูบ้ ริ โภคชอบข้าวเหนียวแก้วตัวอย่างร้อยละ 48 ชอบข้าวเหนียวแก้วที่
เคยบริ โภคร้อยละ 48 ด้านความมันพบว่าผูบ้ ริ โภคชอบข้าวเหนียวแก้วตัวอย่างร้อยละ 60 ชอบ
ข้าวเหนียวแก้วที่เคยบริ โภคมากกว่าร้อยละ 36 ด้านความหอมของกะทิ พบว่าผูบ้ ริ โภคชอบข้าว
เหนียวที่แก้วตัวอย่างร้อยละ 37 ชอบข้าวเหนียวแก้วที่เคยบริ โภคร้อยละ 59
ตารางที่ 23 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ขา้ วเหนียวแก้วลดพลังงาน
n=96
ความคิดเห็นต่ อผลิตภัณฑ์
ควรปรับปรุ ง
กลิ่น
ความนุ่มของเนื้อสัมผัส
ความมันวาว
ความหวาน
สี
ความเค็ม
อื่นๆ

ร้ อยละ

36
14
6
20
4
12
4

ในด้านการปรับปรุ งข้าวเหนียวแก้วลดพลังงาน อันดับที่ 1 ควรปรับปรุ งในด้านกลิ่ นมาก
ที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 36 อันดับที่ 2 ความหวานร้อยละ 20 อันดับที่ 3 ความนุ่มของเนื้ อสัมผัสร้อยละ
14 อันดับที่ 4 ความเค็มร้อยละ12 อันดับที่ 5 ความมันวาวร้อยละ 6 อันดับที่ 6 สี ร้อยละ 4 และ
อื่นๆได้แก่ รสชาติร้อยละ 4
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5. การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์
ศึ ก ษาอายุ ก ารเก็ บ รั ก ษาของผลิ ต ภัณ ฑ์ ข้า วเหนี ย วแก้ ว ต ารั บ พัฒ นาเพื่ อ ดู ผ ลการ
เปลี่ยนแปลงทางคุณภาพของข้าวเหนียวแก้วตารับพัฒนาเปรี ยบเทียบกับตารับต้นแบบ ที่บรรจุใน
ถุง Vacuum โดยบรรจุผลิตภัณฑ์ถุงละ 400 กรัม ปิ ดบรรจุภณ
ั ฑ์ให้สนิทเก็บภายใต้อุณหภูมิห้อง
( 25-30 องศาเซลเซียส) และทาการตรวจคุณภาพทุกๆ 2 วันเป็ นระยะเวลา 5 วัน โดยการประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัสทางด้าน สี กลิ่น ความนุ่ม รสชาติ โดยกลุ่มผูท้ ดสอบที่รู้จกั ลักษณะ
ที่ดีของข้าวเหนียวแก้ว ณ โรงเรี ยนฝึ กอาชีพกรุ งเทพมหานคร (ม้วน บารุ งศิลป์ )จานวน 20 คน
ตารางที่ 24 ศึกษาอายุการเก็บรักษาของข้าวเหนียวแก้วสู ตรพัฒนา
ลักษณะผลิตภัณฑ์
สี
กลิ่น
รสชาติ
ความนุ่ม

วันที่ 1
7.65±0.81 a
6.30±0.57a
8.10±1.07 a
7.75±0.97 a

วันที่ 3
7.45±0.76 a
6.25±1.41a
6.15±1.69 b
6.65±1.53 b

วันที่ 5
4.70±2.18 b
2.60±1.87 b
2.90±1.71 c
4.52±2.29 c

หมายเหตุ ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแถวเดียวกันแสดงว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
5.1 ศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ขา้ วเหนี ยวแก้วตารับพัฒนาเปรี ยบเทียบระหว่าง
วันที่ 1,3และ 5 ทดสอบคุ ณภาพทางประสาทสัมผัสโดยให้คะแนนความชอบ แบบ 9- point
hedonic scaling ทางด้าน สี กลิ่น ความนุ่ม รสชาติ โดยกลุ่มผูท้ ดสอบที่รู้จกั ลักษณะที่ดีของข้าว
เหนียวแก้วจานวน 20 คน
ผลจากการเก็บรักษาข้าวเหนี ยวแก้วตารับพัฒนาเป็ นเวลา 5 วัน โดยมีการทดสอบคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัส ในวันที่ 1 วันที่ 3 และวันที่ 5 พบว่าคะแนนเฉลี่ยคุณภาพทางประสาทสัมผัส
ลดลงเรื่ อยๆ จนถึงขั้นผูบ้ ริ โภคไม่ยอมรับ ในด้านกลิ่นเนื่องจากตารับพัฒนามีส่วนผสมของกะทิ
ธัญพืชร้อยละ 100 และส่ วนผสมของกะทิธญ
ั พืชมีส่วนผสมหลักคือน้ ามันราข้าวและน้ ามันเมล็ด
ดอกทานตะวัน ซึ่ งมีปริ มาณไขมันไม่อิ่มตัวอยูม่ ากจึงเกิดปฎิกิริยาออกซิ เดชัน่ ได้เร็ วและมาก ทาให้
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มีกลิ่นหื น (นิธิยา,2549) ในด้านความนุ่มพบว่าตารับพัฒนามีส่วนผสมของน้ ามันพืช ด้วยคุณสมบัติ
ของน้ ามันพืชเมื่อทิ้งไว้นานเกิดการคืนตัว สาเหตุมาจากน้ ามันเกิดการเกาะตัวเป็ นจานวนมาก และ
แยกตัวออกจากส่ วนที่เป็ นน้ า เมื่อเก็บไว้ถึงวันที่ 5 ข้าวเหนียวแก้วตารับพัฒนา จึงมีน้ ามันพืชไหล
ออกมาจากข้าวเหนียวมาก จึงทาให้ขา้ วเหนียวแก้วมีความแฉะและเละ
5.1.1 ในด้านสี และกลิ่น พบว่าในวันที่ 1 ถึงวันที่ 3 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ในวันที่ 3 ถึงวันที่ 5 มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
5.2.2 ในด้านรสชาติและความนุ่ม พบว่าวันที่ 1 ได้คะแนนเฉลี่ยสู งกว่าวันที่ 3 และ
5 ตาลาดับโดย มีความแตกต่างกันพบว่า วันที่ 1 มีความแตกต่างกับวันที่ 3 และมีความแตกต่างจาก
วันที่ 5 ในขณะที่วนั ที่ 1 และวันที่ 5 มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุปและข้ อเสนอแนะ
สรุ ป
1. จากการคานวนพลังงานของข้าวเหนียวแก้วด้วยตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการพบว่า
ข้าวเหนียวแก้วตารับต้นแบบ 100 กรัม ให้พลังงาน 279 กิโลแคลอรี ข้าวเหนียวแก้วลดพลังงาน
100 กรัมให้พลังงงาน 226 กิ โลแคลอรี ซึ่ งข้าวเหนี ยวแก้วลดพลังงานจะให้พลังงานลดลงจาก
ตารับต้นแบบคิดเป็ นร้อยละ 19 ของพลังงานจากสู ตรต้นแบบ
เมื่อนาไปวิเคราะห์พลังงานด้วย Bomb Calorimeter พบว่าข้าวเหนียวแก้วตารับ
ต้นแบบ 1,201 กรัม ให้พลังงาน 2,854.10 กิโลแคลอรี ส่ วนข้าวเหนี ยวแก้วตารับพัฒนา 962 กรัม
ให้พลังงาน 2,231.16 กิโลแคลอรี ซึ่ งมีพลังงานลดลงจากตารับ ต้นแบบเพียงร้อยละ 21.8 ซึ่ งไม่ถึง
ร้อยละ 25 ดังที่คาดหวังเอาไว้ เมื่อเปรี ยบเทียบตารับทั้งสองต่อ 100 กรัม พบว่าข้าวเหนี ยวแก้ว
ตารับพัฒนามีพลังงานลงเพียงร้อยละ 2.4
2. สามารถลดน้ าตาลลงร้อยละ 50 และทดแทนความหวานทดแทนความหวานด้วยซู
คราโลส ในอัตรา 0.9 กรัมต่อน้ าตาลทราย 10 กรัม และสามารถทดแทนกะทิมะพร้าวด้วยกะทิธญ
ั พืช
ร้อยละ 100
3. จากการทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริ โภค จานวน 100 คน ผูบ้ ริ โภคร้อยละ 41 ให้การ
ยอมรั บ ผลิ ตภัณฑ์ขา้ วเหนี ยวมูนลดพลังงานอยู่ใ นเกณฑ์ยอมรั บ มากที่ สุด ในการตัดสิ นใจซื้ อ
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ขา้ วเหนียวมูนลดพลังงงานร้อยละ 90 ไม่ซ้ื อร้อยละ 10
4. การวิเคราะห์พลังงานและคุณค่าทางโภชนาการของข้าวเหนียวแก้วตารับต้นแบบและ
ข้าวเหนี ยวแก้วลดพลัง งานโดยการวิเคราะห์องค์ ประกอบทางเคมี พบว่าข้า วเหนี ย วแก้วตารั บ
ต้นแบบ 100 กรัมมีความชื้ น 43.6 กรัม ไขมัน 4.82 กรัม โปรตีน 3.02 กรัม คาร์ โบไฮเดรต 47.8
กรัม ส่ วนข้าวเหนี ยวแก้วลดพลังงาน 100 กรัมมีความชื้ น 45.91 กรัม ไขมัน 4.27 กรัม โปรตีน
3.11 กรัม และคาร์ โบไฮเดรต 45.74 กรัม เมื่อนาไปวิเคราะห์พลังงานด้วย Bomb Calorimeter
พบว่าข้าวเหนี ยวแก้วตารับต้นแบบ 1 ตารับหนัก 1,201 กรัม ให้พลังงาน 2,854.10 กิโลแคลอรี
ส่ วนข้าวเหนียวแก้วลดพลังงาน 1 ตารับหนัก 962 กรัมให้พลังงาน 2,231.16 กิโลแคลอรี
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จากการคานวณพลังงานจากตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการ พบว่าข้าวเหนี ยวแก้วตารับ
ต้นแบบ 100 กรัม ให้พลังงาน 279 กิ โลแคลอรี และข้าวเหนี ยวแก้วลดพลังงาน 100 กรัมให้
พลังงาน 226 กิโลแคลอรี
5. จากการศึกษาการเก็บรักษาเป็ นระยะเวลา 5 วัน ของผลิตภัณฑ์ขา้ วเหนียวแก้วลดพลังงาน พบว่า
จากวันที่ 1 ถึงวันที่ 5 คุณภาพทางประสาทสัมผัสลดลงเรื่ อยๆ จนไม่เป็ นที่ยอมรับในวันที่ 5
ดังนั้นการเก็บรักษาข้าวเหนียวแก้วในถุงสู ญญากาศ สามารถเก็บรักษาได้ประมาณ 3 วัน
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ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาการลดพลังงานในส่ วนที่เป็ นพลังงานหลักของอาหารคือตัวข้าวเหนียว และกะทิ
เพื่อจะได้เห็นความแตกต่างของพลังงานมากกว่านี้
2. การพัฒนาข้าวเหนียวแก้วให้มีพลังงานลดลงมากยิ่งขึ้นควรมีการนาสารทดแทนไขมันชนิ ดอื่น
มาเป็ นส่ วนผสมร่ วมด้วยในการผลิต เนื่ องจากกะทิธญ
ั พืชให้พลังงานไม่แตกต่างจากกะทิมะพร้าว
จึงทาให้ขา้ วเหนียวแก้วที่พฒั นาได้ยงั คงมีพลังงานใกล้เคียงกับตารับต้นแบบ
3. กลิ่ นของข้าวเหนี ยวแก้วที่ ใช้กะทิ ธัญพืชไม่หอมเท่าการใช้กะทิมะพร้ าวจึงควรมีการศึ กษา
ปรับปรุ งกลิ่นของกะทิธญ
ั พืชให้มีกลิ่นหอมใกล้เคียงกับกะทิมะพร้าว
4. ควรมี การศึกษาในสัตว์ทดลอง เมื่อใช้ซูคราโลสทดแทนน้ าตาล เนื่ องจากซู คราโลสเป็ น
อนุพนั ธ์ของซูโครส ให้ผลการวิเคราะห์ดว้ ย Bomb Calorimeter ใกล้เคียงกับน้ าตาลแต่ไม่สามารถ
ย่อยได้ดว้ ยเอ็นไซม์ของมนุษย์ จึงควรมีการทดสอบผลของซูคราโลสด้วย enzyme
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กล้าณรงค์ ศรี รอต. 2542. สารให้ ความหวาน. จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ , กรุ งเทพฯ.
กองโภชนาการ. 2544. ตารางแสดงคุณค่ าทางโภชนาการของอาหารไทย. กรมอนามัย, กรุ งเทพฯ.
คันธรส ปานแก้ว,เสาวณี ย ์ เลิศวรสิ ริกุล และวิชยั หฤทัยธนาสันติ์. 2548. การสารวจผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุ ขภาพจากถัว่ เหลืองและการศึกษาองค์ประกอบของถัว่ เหลือง, น. 18-19. ใน รายงานการ
ประชุ มสั มมนาวิชาการอุตสาหกรรมการเกษตร ครั้งที่ 7. มหาวิทยาลัยแม่โจ้, กรงเทพฯ.
ฉวีวรรณ จิตยพันธกุล. 2540. เอกสารวิชาการเรื่อง “ซู คราโลส วัตถุให้ ความหวานจัดชนิดใหม่ ”,
กรุ งเทพฯ. (อัดสาเนา)
ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์. 2550. โรคคุกคามคนไทย. พิมพ์ครั้งที่3. สานักพิมพ์ไกล้หมอ, กรุ งเทพฯ.
ณรงค์ นิ ย มวิท ย์ และอัญ ชนี ย ์ อุ ท ัย พัฒ นาชี พ .
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , กรุ งเทพฯ.

2528.

วิท ยาศาสตร์ ก ารประกอบอาหาร.

นิธิยา รัตนาปนนท์. 2549. เคมีอาหาร. พิมพ์ครั้งที่ 2. สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์ , กรุ งเทพฯ.
นิรนาม. 2548. ขนมไทย. สานักพิมพ์บา้ นหนังสื อ 19, กรุ งเทพฯ.
บริ ษทั ดี-เอ็ด จากัด. 2550. สารให้ ความหวาน. สารให้ความหวานซูคราโลสตราดีเอ็ด.
แหล่งที่มา: www.on-diet.com, 12 กันยายน 2550.*
บริ ษทั ฟอร์ แคร์ จากัด. 2550. กะทิธัญพืชฟอร์ แคร์ . คุณค่าทางโภชนาการของกะทิธญ
ั พืช.
แหล่งที่มา: www.4care.co.th, 5 กันยายน 2550.

51
บริ ษทั ฟอร์ แคร์ จากัด. 2550. เอกสารเผยแพร่ ข้อมูลของกะทิธัญพืชตราฟอร์ แคร์ . ม.ป.ท. (อัด
สาเนา)
เบญจวรรณ ธรรธนารักษ์. 2548. ซูคราโรส : อีกหนึ่งสารให้ความหวานที่ควรรู้จกั . For Quality
12(92):122-125.
เพ็ญขวัญ ชมปรี ดา. 2550. การประเมินคุณภาพทางประสาทสั มผัสและการยอมรั บของผู้บริ โภค.
พิมพ์ครั้งที่1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , กรุ งเทพฯ.
พายัพภูเบศวร์ มากกูล. 2549. ข้าวเหนียวเขี้ยวงู. กสิ กร 5(79):12-20.
เรวดี จงสุ วตั น์. 2550. น้ ามันราข้าวกินอย่างไรจึงจะได้ประโยชน์. เกษตรกรรมธรรมชาติ
10(4):22-25.
วันทนีย ์ เกรี ยงสิ นยศ. 2551. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อป้ องกันและจัดการโรคอ้วนและโรค
ไม่ติดต่อเรื้ อรัง, น.64-68. ใน การประชุ มวิชาการโภชนาการแห่ งชาติครั้ งที่ 3.สมาคม
โภชนาการแห่งประเทศไทยฯ, กรุ งเทพฯ.
วรรณา ตุลยธัญ.2549. เคมีอาหารของคาร์ โบไฮเดรต. พิมพ์ครั้งที่1.แอคทีฟ พริ้ นท์ ,กรุ งเทพฯ.
วรารัตน์ สานนท์. 2552. การพัฒนาขนมหม้ อแกงไข่ ลดพลังงานและการปรั บปรุ งสั ดส่ วนของกรด
ไขมั น ด้ ว ยสารให้ ค วามหวานซู ค ราโลสและกะทิ ธั ญ พื ช . วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ าโท,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
ศรี สมร คงพันธุ์และมณี สุ วรรณผ่อง. ม.ป.ป. ขนมและนา้ ผลไม้ . สานักพิมพ์แสงแดด, กรุ งเทพฯ.
สานักพัฒนาผลิตภัณฑ์ขา้ ว กรมการข้าว. 2550. ข้าวเหนียวอาหารยอดนิยมของคนไทย, น.9-10. ใน
การสั มนาในหัวข้ อข้ าวเหนียว : อนาคต การผลิต การค้ า สานักพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ขา้ ว
กรมการข้าว, กรุ งเทพฯ.

52
สุ พ รรณิ ก าร์ โกสุ ม . 2546. การใช้ นมขาดมั น เนยทดแทนกะทิแ ละเสริ ม แครอทในขนมชั้ น .
วิทยานิพนธ์ปริ ญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
อบเชย วงศ์ทองและขนิษฐา พูนผลกุล. 2544. หลักการประกอบอาหาร. ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,
กรุ งเทพฯ.
อมราภรณ์ วงษ์ฟัก.2549. หวาน มัน เค็ม กับข้ าวเหรี ยวมูลสารพัดหน้ า. พิมพ์ครั้งที่1. สานักพิมพ์
แม่บา้ น, กรุ งเทพฯ.
อารี ยพ์ ร อัมพรรัตน์. 2547. โดนัทจากแป้งฟลาวมันสั มประหลังผสมงาดา. วิทยานิพนธ์ปริ ญาโท,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
ADA Report.2004.Use of Nutritive and Nonnutritive Sweeteners.J American Dietetic
Association ;104(2): 255-275
Anonymous. 1998. Fat substitute update. Food Technol 44(3): 92-97.
Herbel BK, McGuire MK, McGuire MA, et al. 1998. Safflower oil consumption does not increase
plasma conjugated linoleic acid concentrations in humans. Am J Clin Nutr. 67 : 332337.
Monera, O.1979. Physicochenical stubies on the natural emulsifiers of coconut milk
emulsion.Cited by J.A.Banszon,O.N.Gonzalez,A.Y.de Leon and P.C. Sanchez
Coconut as food.Philippines Coconut Research and Development Foundation, Inc.,
Quezon City, Philippines.
Onanong Naivikul and Utai klinkeskesorn. 2008. Rice Bran oil. The National Innovrtion Agency
(NIA), Bangkok.

ภาคผนวก

54

ใบรายงานผลการทดลอง 9-Hedonic Scale test
ชื่ อผู้ทดสอบ………………………………………………วันที่…………………………………
ตัวอย่าง ข้ าวเหนียวแก้ว
คาแนะนา : กรุ ณาทดสอบตัวอย่ างอาหารแล้ วให้ คะแนนความชอบของตัวอย่ างตามความรู้ สึกของ
ท่ านให้ มากทีส่ ุ ด และกรุ ณาบ้ วนปากก่ อนการทดสอบตัวอย่ าง โดยมีการให้ คะแนน ดังนี้
9 = ชอบมากที่สุด
6 = ชอบเล็กน้อย
3 = ไม่ชอบปานกลาง

คุณลักษณะ

8 = ชอบมาก
5 = บอกไม่ได้วา่ ชอบหรื อไม่ชอบ
2 = ไม่ชอบมาก

7 = ชอบปานกลาง
4 = ไม่ชอบเล็กน้อย
1 = ไม่ชอบมากที่สุด

คะแนนความชอบของตัวอย่าง

ลักษณะปรากฏ
ความมันวาว
การเกาะตัว
สี
กลิ่น
รสชาติ
ความนุ่ม (เนื้อสัมผัส)
ความชอบโดยรวม

ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ใบรายงานผลการทดลอง 9-Hedonic Scale test
ชื่ อผู้ทดสอบ………………………………………………วันที่…………………………………
ตัวอย่าง ข้ าวเหนียวแก้ว
คาแนะนา : กรุ ณาทดสอบตัวอย่ างอาหารแล้ วให้ คะแนนความชอบของตัวอย่ างตามความรู้ สึกของ
ท่ านให้ มากทีส่ ุ ด และกรุ ณาบ้ วนปากก่ อนการทดสอบตัวอย่ าง โดยมีการให้ คะแนน
ดังนี้
9 = ชอบมากที่สุด
6 = ชอบเล็กน้อย
3 = ไม่ชอบปานกลาง
คุณลักษณะ

8 = ชอบมาก
5 = บอกไม่ได้วา่ ชอบหรื อไม่ชอบ
2 = ไม่ชอบมาก

7 = ชอบปานกลาง
4 = ไม่ชอบเล็กน้อย
1 = ไม่ชอบมากที่สุด

คะแนนความชอบของตัวอย่าง

ลักษณะปรากฏ
ความมันวาว
การเกาะตัว
สี
กลิ่น
รสชาติ
ความนุ่ม (เนื้อสัมผัส)
ความชอบโดยรวม

ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ใบรายงานผลการทดลอง 9-Hedonic Scale test
ชื่ อผู้ทดสอบ………………………………………………วันที่…………………………………
ตัวอย่าง ข้ าวเหนียวแก้ว
คาแนะนา : กรุ ณาทดสอบตัวอย่ างอาหารแล้ วให้ คะแนนความชอบของตัวอย่ างตามความรู้ สึกของ
ท่ านให้ มากทีส่ ุ ด และกรุ ณาบ้ วนปากก่ อนการทดสอบตัวอย่ าง โดยมีการให้ คะแนน
ดังนี้
9 = ชอบมากที่สุด
6 = ชอบเล็กน้อย
3 = ไม่ชอบปานกลาง
คุณลักษณะ

8 = ชอบมาก
5 = บอกไม่ได้วา่ ชอบหรื อไม่ชอบ
2 = ไม่ชอบมาก

7 = ชอบปานกลาง
4 = ไม่ชอบเล็กน้อย
1 = ไม่ชอบมากที่สุด

คะแนนความชอบของตัวอย่าง

สี
กลิ่น
รสชาติ
ความนุ่ม (เนื้อสัมผัส)

ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แบบสอบถาม
เรื่อง การทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ “ ข้าวเหนียวแก้วลดพลังงาน ”
เรื่อน ท่านผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง แบบสอบถามชุ ดนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของงานวิจยั ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนวิชาขนม
ไทย เรื่ อ งข้า วเหนี ย วแก้วลดพลัง งาน จึ ง ใคร่ ข อความกรุ ณ าจากท่ า นในการตอบ
แบบสอบถาม ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านตอบมาจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับงานวิจยั และ
จะไม่มีผลกระทบใดๆต่อท่านทั้งสิ้ น ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับของผูบ้ ริ โภค
ส่ ว นที่ 3 ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ความคิ ด เห็ น ของผูบ้ ริ โ ภคต่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข ้า วเหนี ย วแก้ว ลด
พลังงาน
ขอขอบพระคุณ
ศรอุษา สมพงษ์
ผูว้ จิ ยั
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คาแนะนา กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย X ลงใน ( ) หน้าคาตอบที่เห็นว่าเหมาะสมและเติมข้อความใน
ช่องว่าง
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
1. เพศ
( ) ชาย

( ) หญิง

2. อายุ
( ) ต่ากว่า 20 ปี
( ) 26-30 ปี
( ) 36-40 ปี

( ) 21-25 ปี
( ) 31-35 ปี
( ) มากกว่า 41 ปี

3. การศึกษาสู งสุ ด
( ) ต่ากว่ามัธยมศึกษา
( ) อนุปริ ญญา (ปวช./ ปวส.)
( ) สู งกว่าปริ ญญาตรี

( ) มัธยมศึกษา
( ) ปริ ญญาตรี

4. อาชีพ
(
(
(
(

( ) ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
( ) ธุ ระกิจส่ วนตัว / ค้าขาย
( ) ยังไม่มีอาชีพ

) นักเรี ยน/ นักศึกษา
) พนักงานบริ ษทั เอกชน
) พนักงานขาย / ตัวแทนจาหน่าย
) อื่นๆ โปรดระบุ……….

ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับของผูบ้ ริ โภคต่อผลิตภัณฑ์ขา้ วเหนียวแก้วลดพลังงาน
5. ท่านยอมรับผลิตภัณฑ์เหนียวแก้วพลังงานต่านี้ในระดับใด โปรดระบุระดับการยอมรับ
( ) มากที่สุด
( ) มาก
( ) ปานกลาง
( ) น้อย
( ) น้อยที่สุด
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6. ท่านยอมรับข้าวเหนียวแก้วลดพลังงานเพราะเหตุใด (โปรดเรี ยงลาดับความสาคัญของเหตุผล 13 ลาดับ )
( ) มีประโยชน์ต่อร่ างกาย
( ) รสชาติดี
( ) มีกลิ่นหอม
( ) ไม่มีไขมันมาก
( ) เนื้ อสัมผัสนุ่ม
( ) ลักษณะปรากฏดีไม่แฉะเป็ นเม็ดสวย
7. ถ้าผลิตภัณฑ์ขา้ วเหนียวแก้วลดพลังงานออกวางขายตามท้องตลาดท่านจะซื้ อหรื อไม่
( ) ซื้ อ
( ) ไม่ซ้ื อ
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคต่อข้าวเหนียวแก้วลดพลังงาน
8. ท่านเคยบริ โภคข้าวเหนียวแก้วหรื อไม่(ถ้าเคยกรุ ณาตอบข้อ 9 ถ้าไม่เคยกรุ ณาข้ามไปข้อ 10)
( ) เคย
( ) ไม่เคย
9. ข้าวเหนียวแก้วที่ท่านเคยบริ โภคเมื่อเปรี ยบเทียบกับข้าวเหนียวแก้วตัวอย่างนี้ท่านรู ้สึกชอบข้าว
เหนียวแก้วชนิดใดมากกว่า กรุ ณาใส่ เครื่ องหมายในช่องนั้น
9.1 ความนุ่ม
( ) ชอบข้าวเหนียวแก้วที่เคยบริ โภค
( ) ชอบตัวอย่างมากกว่า
9.2 ความหวาน
( ) ชอบข้าวเหนียวแก้วที่เคยบริ โภค
( ) ชอบตัวอย่างมากกว่า
9.3 ความมัน
( ) ชอบข้าวเหนียวแก้วที่เคยบริ โภค
( ) ชอบตัวอย่างมากกว่า
9.4 ความหอมของกะทิ
( ) ชอบข้าวเหนียวที่แก้วที่เคยปริ โภค
( ) ชอบตัวอย่างมากว่า
10. ท่านคิดว่าตัวอย่างข้าวเหนียวแก้วลดพลังงานที่บริ โภคนี้ควรปรับปรุ งในด้านใดบ้าง ( ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ )
( ) กลิ่น
( ) ความนุ่มของเนื้อสัมผัส
( ) ความมันวาว
( ) ความหวาน
( ) สี
( ) ความเค็ม
( ) อื่นๆ โปรดระบุ.............

ประวัติการศึกษา และการทางาน
ชื่อ –นามสกุล
วัน เดือน ปี ที่เกิด
สถานที่เกิด
ประวัติการศึกษา

ตาแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบนั
สถานที่ทางานปัจจุบนั
ผลงานดีเด่นและรางวัลทางวิชาการ
ทุนการศึกษาที่ได้รับ

นางศรอุษา สมพงษ์
18 พฤจิกายน พ.ศ. 2519
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