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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้าวพองรสชาติอาหารล้ านนา (นํา" พริกอ่อง)
DEVEL0PMENT OF PUFFED RICE WITH LANNA FOOD FLAVOUR (Nam-Prik-Ong)
ณัฎวลิณคล เศรษฐปราโมทย์1 อุบลรัตน์ พรหมฟัง1 เกียรติศกั ดิ, ไชยเลิศ2 และภูมิพฒั น์ มักได้2
1
อาจารย์ 2นักศึกษาปริ ญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง
บทคัดย่ อ
งานวิจยั ครังนี มีวตั ถุ ประสงค์เพือ สํารวจความต้องการรสชาติในผลิตภัณฑ์ขา้ วพองรสชาติอาหาร
ล้านนา ศึกษาสู ตรและกระบวนการผลิ ตทีเหมาะสมในการผลิ ต และศึกษาการยอมรับของผูบ้ ริ โภคของ
ผลิ ตภัณฑ์ดงั กล่าว พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้ อยละ 66 ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ เคยรั บประทานอาหารล้านนา และข้า วพอง ส่ วนใหญ่มี ค วามต้องการข้าวพอง
รสชาติ นาพริ
ํ กอ่อง ร้ อยละ 31 รองมารสชาติ ไส้ อวั ร้ อยละ 24 และจากการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ขา้ วพองรส
นําพริ กอ่อง โดยใช้ปริ มาณนําพริ กอ่องร้อยละ 15 20 25 และ 30 ของปริ มาณนําเชื อม (แบะแซต่อมาร์ ชเมล
โลว์ (1:1)) พบว่า ปริ มาณนําพริ กอ่องร้อยละ 15 มีปริ มาณนําอิสระ (Aw) น้อยทีสุ ดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p≤0.05) เมือศึกษาปริ มาณของข้าวพองและปริ มาณนําเชื อม ร้ อยละ 50-80 และร้ อยละ 20-50 พบว่า
ปริ มาณข้าวพองและนําเชื อมทีเหมาะสมเท่ากับร้ อยละ 75.05 และร้อยละ 36.36 และผลการยอมรับของ
ผูบ้ ริ โภคของผลิ ตภัณฑ์ขา้ วพองรสนําพริ กอ่อง พบว่า ผูบ้ ริ โภคสนใจผลิตภัณฑ์ขา้ วพองรสนําพริ กอ่องร้อย
ละ 94.5 และตัดสิ นใจซือผลิตภัณฑ์ร้อยละ 97.5
คําสําคัญ : ข้าวพอง / นําพริ กอ่อง / อาหารล้านนา
Abstract
The purpose of this research was aimed to explore the flavors in product needs of Puffed Rice,
Lanna flavor. It was studied the suitable manufacturing process in this production and studied the
customer acceptances of this product. It was found that 400 respondents who answered from the
questionnaire was mostly male of 66 percent, most respondent had ever eaten lanna food and puffed rice
which was Nam Prik Ong flavor of 31 percent, secondly, Sai Ua flavor of 24 percent. From the product
development, the Puffed rice of Nam Prik Ong flavor was used the quantity of Nam Prik Ong of 15 20 25
and 30 percent in syrup (The rate of Glucose syrup to Marshmallows was 1:1 ). The quantity of Nam Prik
Ong of 15 percent had the least water activity (aw) (p≤0.05). The study of puffed rice and syrup quantity
of 50-80 percent and 20-50 percent respectively which was found that the suitable of this ratio of puffed
rice and syrup was 75.05 percent and 36.36 percent respectively. The result of the customer acceptances
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of puffed rice of Nam Prik Ong flavor was found that they were interested in it of 94.5 percent and
decided to buy this product was 97.5 percent.
Keywords : Puffed Rice / Nam Prik Ong / Lanna flavor
บทนํา
ข้าวพอง เป็ นผลิ ตภัณฑ์ทีได้จากการนําข้าวเจ้าหรื อข้าวเหนี ยวมาหุ งให้สุก ผึงแดดหรื ออบให้แห้ง
นํามาทอดหรื อคัวให้พอง (มผช. 723/2548) ผสมกับส่ วนผสมต่าง ๆ ให้มีรสชาติทีหลากหลาย เช่น ข้าวพอง
เคลื อบช็อกโกแลต ข้าวพองเคลื อบคาราเมล ข้าวพองรสต้มยํากุง้ เป็ นต้น นอกจากนียังมีงานวิจยั ของ ดวง
กมล และคณะ, (2556) วิจยั อาหารขบเคียวชนิ ดแท่งรสหมีกรอบเป็ นผลิตภัณฑ์ทีมีการนํานําเชื อมหมีกรอบ
มาผสมกับข้าวเม่าพองและส่ วนผสมต่างๆ และขวัญจิตต์, (2557) พัฒนาผลิ ตภัณฑ์ขนมขบเคียวจากข้าว
เหนียวดําสายพันธุ์ลืมผัว ซึ งยังไม่มีงานวิจยั ใดศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขา้ วพองรสชาติอาหารล้านนา
อาหารล้านนา เป็ นอาหารทางภาคเหนื อของประเทศไทย ตัวอย่างเช่ น นําพริ กหนุ่ม นําพริ กอ่อง มี
แกงหลายชนิ ด เช่ น แกงโฮะ แกงแค นอกจากนันยังมีแหนม ไส้อวั แคบหมู และผักต่าง ๆ อาหารล้านนา
ภาคเหนื อมีรสชาติทีแตกต่างไปจากอาหารภาคอืน ๆ ซึ งสามารถดึงดูดผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี มีคุณค่าทาง
โภชนาการทีได้จากผักและสมุนไพรพืนบ้าน อาทิเช่น นําพริ กอ่องมีสารไลโคปี นทีได้จากมะเขือเทศ (Alda
และคณะ, 2009) หอมแดงมีฤทธิ,เป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ (อารี ย,์ 2553) เป็ นต้น
ดังนันทางผูว้ จิ ยั จึงมีแนวคิดทีพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการนําข้าวพองและอาหารล้านนาภาคเหนื อ
มาผสมรวมกัน เพือเพิมมูลค่าและคุณค่าทางโภชนาการให้กบั ผลิตภัณฑ์ และเป็ นแนวทางเลือกใหม่ในการ
บริ โภคผลิตภัณฑ์ขนมขบเคียว และเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ทีมีเอกลักษณ์เฉพาะของภาคเหนือ
วัตถุประสงค์
1. สํารวจความต้องการรสชาติในผลิตภัณฑ์ขา้ วพองรสชาติอาหารล้านนา
2. ศึกษาสู ตรและกระบวนการผลิตทีเหมาะสมในการผลิต
3. ศึกษาการยอมรับของผูบ้ ริ โภคของผลิตภัณฑ์
การเตรียมตัวอย่ างข้ าวพองรสนํา" พริกอ่ อง
ขั"นตอนการผลิตข้ าวพองข้ าวเหนียว
นํา ข้า วเหนี ย ว ซื อมาจากตํา บลแจ้ซ้อน อํา เภอเมื องปาน จัง หวัดลํา ปาง แช่ นําทิ งไว้ 12
ชัวโมง ทําการล้า งนําและนึ งที อุ ณหภูมิ 100 องศาเซลเซี ยส เวลา 30 นาที จากนันนําข้าวนึ งแช่ นาใน
ํ
อัตราส่ วน 1:1 สะเด็ดนําให้แห้ง เตรี ยมนําอ้อย โดยการนําไปเคียวกับนํา ในอัตราส่ วน 1:2 คลุกให้เข้ากัน ใส่
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ตะแกรงอบแห้งทีอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซี ยส เวลา 3 ชัวโมง และทอดทีอุณหภูมิ 210 องศาเซลเซี ยส เวลา 10
นาที (ดัดแปลงมาจาก Samatcha และคณะ, 2010)
ขั"นตอนการผลิตข้ าวพองข้ าวเหนียวดํา
นําข้าวเหนี ยวดํา ซื อมาจากบ้านแจ้ซ้อน ตําบลแจ้ซ้อน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง แช่
นําทิงไว้ 12 ชัวโมง ทําการล้างนําและนึงทีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซี ยส เวลา 30 นาที จากนันนําข้าวนึ งแช่นาํ
ในอัตราส่ วน 1:1 สะเด็ดนําให้แห้ง ใส่ ตะแกรงอบแห้งทีอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซี ยส เวลา 3 ชัวโมง และทอด
ทีอุณหภูมิ 210 องศาเซลเซี ยส เวลา 10 นาที (ดัดแปลงมาจาก Samatcha และคณะ, 2010)
ขั"นตอนการผลิตนํา" พริกอ่ องเข้ มข้ น
ชังเนือหมูบด นํามันพืช พริ กแดงแห้ง นําตาลปีw บ นําปลา กะปิ กระเทียม หอมแดง เกลือป่ น
ซี อwิวขาว กรดซิ ตริ กและมะเขือเทศ ส่ วนผสมซื อมาจากตลาดสดบ้านต้นยาง ตําบลพิชยั อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง โขลกพริ กแห้ง กระเทียม หอมแดง เกลื อ และกะปิ รวมกัน นํามาผัดกับเนื อหมูบดเติมนําตาลปีw บ
นําปลา ซี อwิวขาว กรดซิ ตริ ก ด้วยไฟปานกลาง เวลา 10 นาที เคียวในหม้อตุ๋น 2 ชัน เวลา 1 ชัวโมงเป็ นนําพริ ก
อ่องเข้มข้น แบ่งนําพริ กอ่องเข้มข้นส่ วนหนึ งทําการอบแห้งอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซี ยส เวลา 7 ชัวโมง เป็ น
นําพริ กอ่องเข้มข้นผง (นภาพร และคณะ, 2555)
ขั"นตอนการผลิตข้ าวพองรสนํา" พริกอ่ อง
ชังมาร์ ชแมลโลว์ แบะแซ ข้าวพอง และนําพริ กอ่องเข้มข้น นําแบะแซ มาร์ ชแมลโลว์ ลง
กระทะ คนให้ละลายด้วยไฟอ่อน เติมนําพริ กอ่องเข้มข้น คนให้เป็ นเนือเดียวกัน นําข้าวพองลงไปคลุกกับตัว
นําเชือมให้เข้ากัน ปั นเป็ นก้อนคลุกกับนําพริ กอ่องเข้มข้นผง
วิเคราะห์ คุณภาพทางกายภาพและเคมี
1.1 วัดค่าแรงกด ด้วยเครื องวัดลักษณะเนือสัมผัส (Texturel analyzer,TA.XTlPlus,lUK.)
1.2 วัดค่าปริ มาณนําอิสระ (Aw) ด้วยเครื องวัดปริ มาณนําอิสระ (ยีห้อ Aqua Lab รุ่ น LITE, USA)
1.3 วิเคราะห์ปริ มาณกรดไทโอบาร์ บิทูริก (Thiobarbituric acid number, TBA) (ดัดแปลงจาก
Jayasingh and Cornforth, 2003)
1.4 วิเคราะห์คุณภาพทางเคมีโดยรวม ได้แก่ ปริ มาณความชืน (AOAC, 2000), ปริ มาณเถ้า (AOAC, 2000),
ปริ มาณโปรตีน (AOAC, 2000), ปริ มาณไขมัน (AOAC, 2000), ปริ มาณเส้นใย (AOAC, 2000), และปริ มาณ
คาร์ โบไฮเดรต (AOAC, 2000)
1.5 วิเคราะห์ทางด้านจุลินทรี ย ์ โดยตรวจหาปริ มาณจุลินทรี ยท์ งหมด
ั
ยีสต์และรา (AOAC, 2000)
1.6 ทดสอบคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส (9 Point Hedonic Scaling)
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. การสํารวจความต้องการของผูบ้ ริ โภคทีมีต่อข้าวพองรสชาติอาหารล้านนาทีเป็ นเอกลักษณ์ของ
ภาคเหนือ
สํารวจความต้องการในการบริ โภคข้าวพองรสชาติใหม่ทีเป็ นเอกลักษณ์ของภาคเหนื อ โดย
กลุ่ ม ตัว อย่า งที ใช้ ใ นการศึ ก ษาเป็ นผูท้ ี เคยบริ โ ภคอาหารล้า นนา ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม แบบตามความสะดวก
(convenience sampling) โดยเครื องมือที ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจยั คือ แบบสอบถาม
(Questionnaires) ซึ งแบ่งเป็ น 3 ตอน ตอนที 1 ข้อมูลทัวไปเกียวกับผูต้ อบแบบสอบถาม อาทิ เพศ อายุ รายได้
ฯลฯ ตอนที 2 ข้อมูลพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคอาหารล้านนา ตอนที 3 ทัศนคติทีเกียวกับผลิตภัณฑ์ขา้ วพอง
รสชาติอาหารล้านนา วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic)
2. ศึกษาสู ตรและกระบวนการผลิตข้าวพองรสนําพริ กอ่อง
2.1 ศึกษาปริ มาณนําพริ กอ่องเข้มข้นต่อปริ มาณนําอิ สระ (Aw) ในนําเชื อมข้าวพองรส
นําพริ กอ่อง
นําผลการสํารวจความต้องการของผูบ้ ริ โภคทีได้จากการตอนที 1 มาศึกษากระบวนการ
ผลิตนําเชือมข้าวพองทีเหมาะสม โดยปั จจัยทีทําการศึกษาคือ ปริ มาณนําพริ กอ่องเข้มข้น ที 4 ระดับ คือ ร้อย
ละ 15 20 25 และ 30 ตามลําดับ ต่อปริ มาณแบะแซต่อมาร์ ชมาลโลว์ (1:1) วิเคราะห์ค่าปริ มาณนําอิสระ (Aw)
และคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส นําข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance)
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ป
2.2 ศึกษาอัตราส่ วนของข้าวพองและนําเชือมทีเหมาะสม
นํา สิ งทดลองที ดี ที สุ ด จากข้อ ที 2.1 มาศึ ก ษาปริ ม าณข้า วพองและปริ ม าณนําเชื อมที
เหมาะสม ปั จจัยทีศึกษามี 2 ปั จจัย คือ ปริ มาณของข้าวพอง ร้อยละ 50-80 และปริ มาณของนําเชื อม ร้อยละ
20-50 โดยการออกแบบ Central Composite Design (CCD) ได้ผลการทดลอง 13 สู ตร ดังตารางที 1
วิเคราะห์ค่าแรงกด ปริ มาณนําอิสระ (Aw) ปริ มาณกรดไทโอบาร์ บิทูริก และคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส
นําข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์เพือหาสู ตรทีเหมาะสม โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ป
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ตารางทีO 1 สู ตรทีเหมาะสมของอัตราส่ วนของข้าวพองและนําเคลือบสําหรับผลิตภัณฑ์ขา้ วพองรส
นําพริ กอ่อง
ลําดับสู ตร
ข้ าว (กรัม)
นํา" เคลือบ (กรัม)
1
54.40
24.40
2
75.60
24.40
3
54.40
45.60
4
75.60
45.60
5
50.01
35.00
6
79.99
35.00
7
65.00
20.01
8
65.00
49.99
9
65.00
35.00
10
65.00
35.00
11
65.00
35.00
12
65.00
35.00
13
65.00
35.00
2.3 ศึกษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ขา้ วพองรสนําพริ กอ่อง
นําข้าวพองรสนําพริ กอ่อง จากสู ตรทีดีทีสุ ดในข้อ 2.2 มาทําการวิเคราะห์ค่าปริ มาณนําอิสระ
(Aw) ปริ มาณกรดไทโอบาร์ บิทูริก วิเคราะห์คุณภาพทางเคมีโดยรวมทังหมด ปริ มาณจุลิทรี ยท์ งหมด
ั
ปริ มาณ
ยีสต์และราทังหมด และประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ด้วยวิธีทีทดสอบความชอบ 9 Point Hedonic
Scaling
3. ศึกษาการยอมรับของผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์ขา้ วพองรสนําพริ กอ่อง
นําข้าวพองรสนําพริ กอ่องทีดีทีสุ ดจากตอนที 2 มาทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริ โภคโดยการ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ด้วยวิธีทีทดสอบความชอบ 9 Point Hedonic Scaling (ช่วงคะแนน 1 ไม่
ชอบมากทีสุ ด 9 ชอบมากทีสุ ด) คุณลักษณะทีทําการทดสอบคือลักษณะปรากฏ กลินนําพริ กอ่อง รสชาติ
ความกรอบ การเกาะติด และความชอบโดยรวม ใช้ผทู ้ ดสอบจํานวน 200 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเชิ ง
พรรณนา (Descriptive statistic) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic)
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ผลการทดลองและวิจารณ์
1. ผลการสํ า รวจความต้ อ งการของผู้ บ ริ โภคทีOมี ต่ อ ข้ า วพองรสชาติ อาหารล้ า นนาทีOเป็ นเอกลัก ษณ์ ของ
ภาคเหนือ
การสํารวจความต้องการของผูบ้ ริ โภคทีมี ต่อการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ขา้ วพองรสชาติอาหารล้านนา
จํานวน 400 คนในเขตพืนที จังหวัดลําปาง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชายมากทีสุ ดคิดเป็ นร้ อยละ
66 ผูต้ อบคําถามส่ วนใหญ่เคยรับประทานอาหารล้านนาคิดเป็ นร้อยละ 94 ความชอบอาหารล้านนามากทีสุ ด
คือนําพริ กอ่อง คิดเป็ นร้อยละ 14 รองลงมาคือไส้อวและลาบคั
ั
วคิดเป็ นร้อยละ 12 การบริ โภคข้าวพองผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เคยรับประทานคิดเป็ นร้ อยละ 77 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ตอ้ งการข้าวพอง
รสชาตินาพริ
ํ กอ่องคิดเป็ นร้อยละ 31 รองมาคือรสชาติไส้อวคิ
ั ดเป็ นร้อยละ 24 แกงฮังเลคิดเป็ นร้อยละ20 นํา
เงียวคิดเป็ นร้อยละ 15 ตามลําดับ
จากการสํารวจทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภคเพือคัดเลื อกรสชาติ ในการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ขา้ วพองรสชาติ
อาหารล้านนา พบว่าต้องการข้าวพองรสนําพริ กอ่องมากทีสุ ด โดยมีขนาดของผลิ ตภัณฑ์พอดีคาํ ดังนันจึง
เลือกข้าวพองรสนําพริ กอ่องมาพัฒนาในขันต่อไป
2. ผลศึกษาสู ตรและกระบวนการผลิตข้ าวพองรสนํา" พริกอ่ อง
2.1 ผลการศึกษาปริมาณนํา" พริกอ่ องเข้ มข้ นต่ อปริมาณนํา" อิสระ (Aw) ในนํ"าเชืO อมข้ าวพองรสนํ"าพริ ก
อ่ อง
จากการศึกษาปริ มาณนําพริ กอ่องเข้มข้นในนําเชื อมสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขา้ วพองรสนําพริ ก
อ่อง ปริ มาณร้อยละ 15 20 25 และ 30 ของปริ มาณนําเชื อม (แบะแซต่อมาร์ ชเมลโลว์ (1:1)) ได้ผลการ
ทดลองดังตารางที 2 พบว่า ปริ มาณนําพริ กอ่องร้อยละ 15 มีปริ มาณนําอิสระ (Aw) น้อยทีสุ ด (p≤0.05) ทังนี
เนื องจากนําพริ กอ่องเข้มข้นมี ปริ มาณนําอิสระ (Aw) เท่ากับ 0.89 เมือเพิมปริ มาณนําพริ กอ่องเข้มข้นใน
นําเชื อมจะทํา ให้นาเชื
ํ อมมี ป ริ มาณนําอิ ส ระ (Aw) เพิมสู งขึ น กล่ า วคื อปริ ม าณนําพริ กอ่ องเข้ม ข้นและ
ส่ วนผสมของนําเชื อมมี ปริ มาณนําอิสระ (Aw) ทีต่างกัน จะทําให้เกิ ดการเคลื อนทีของความชื น เนื องจาก
ความแตกต่างของค่าปริ มาณนําอิสระ (Aw) โดยจะปรับความสมดุลความชืนให้เท่ากัน (ไพโรจน์, 2539)
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ตารางทีO 2 ปริ มาณนําอิสระ (Aw) ของนําเชือมทีมีปริ มาณนําพริ กอ่องต่างกัน
ปริ มาณนําพริ กอ่อง (ร้อยละ)
ปริ มาณนําอิสระ (Aw)
15
0.63±0.00a
20
0.67±0.00b
25
0.68±0.00b
30
0.66±0.01b
หมายเหตุ: a และ b ในแนวตังมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p≤0.05)
ตารางทีO 3 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของข้าวพองรสนําพริ กอ่องจากผูบ้ ริ โภคจํานวน 30 คน
สิ งทดลอง

คุณลักษณะ
ลักษณะปรากฏ ns
กลินนําพริ กอ่อง ns
รสชาติ ns
ความกรอบ ns
ความชอบโดยรวม ns

1
7.27±1.33
6.73±1.48
7.10±1.47
7.00±1.01
7.37±1.12

2
7.13±1.19
6.67±1.34
6.67±1.09
6.87±1.10
7.23±0.93

3
7.00±1.50
6.50±1.13
6.77±1.16
6.60±1.10
7.13±1.00

4
7.27±1.25
6.67±0.88
6.87±0.86
6.70±1.08
7.10±1.02

หมายเหตุ: ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05)

จากตารางที 3 จะเห็นได้วา่ ปริ มาณนําพริ กอ่องเข้มข้นไม่มีผลทางด้านลักษณะปรากฏ กลินนําพริ ก
อ่อง รสชาติ ความกรอบ และความชอบโดยรวม (p>0.05) พบว่า ลักษณะปรากฏ กลินนําพริ กอ่อง รสชาติ
ความกรอบ และความชอบโดยรวมอยูใ่ นระดับความชอบปานกลาง
2.2 ผลการศึกษาอัตราส่ วนของข้ าวพองและนํา" เชืO อมทีเO หมาะสม
จากการศึกษาปริ มาณนําอิสระ (Aw) ของผลิ ตภัณฑ์ขา้ วพองรสนําพริ กอ่อง ทัง 13 สู ตร อยู่ในช่ วง
0.382-0.475 ถื อว่าผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารแห้งทีมีค่าปริ มาณนําอิสระตํากว่าทีกําหนดไว้ที
0.60 จัดเป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารแห้งทีเกิดการเน่าเสี ยได้ยาก (รุ่ งนภา, 2550) ลักษณะเนื อสัมผัสของ
ผลิ ตภัณ ฑ์ข ้าวพองรสนําพริ ก อ่องทัง 13 สู ตร อยู่ในช่ วง 30.785-200.979 ส่ วนค่ าไทโอบาร์ บิทู ริก ของ
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ผลิตภัณฑ์ขา้ วพองรสนําพริ กอ่องทัง 13 สู ตร อยูใ่ นช่วง 1.14-1.30 ซึ งมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน ซึ งกําหนดให้
ไม่ควรเกิน 1.6 มิลลิกรัมของมาโลนาดีไฮด์ต่อกิโลกรัมนํามัน (ณัฎชา, 2547) ดังตารางที 4
ส่ วนการประเมิ นคุ ณ ภาพทางประสาทสัม ผัสของผูบ้ ริ โภคจํา นวน 30 คน โดยใช้วิธี 9 Point
Hedonic Scaling Test ทางด้านลักษณะปรากฏ กลิ นนําพริ กอ่อง รสชาติ ความกรอบ การเกาะติด และ
ความชอบโดยรวม พบว่า ทางด้านลักษณะปรากฏ ด้านรสชาติ และด้านความชอบโดยรวม มีค่าคะแนนเฉลีย
ระดับชอบปานกลาง ส่ วนด้านกลิ นนําพริ กอ่อง ด้านความกรอบ และด้านการเกาะติด มี ค่าคะแนนเฉลี ย
ระดับชอบน้อยถึงความชอบปานกลาง ดังตารางที 5
ตารางทีO 4 การวิเคราะห์คุณภาพด้านเคมีกายภาพ ของอัตราส่ วนของข้าวพองและนําเคลือบสําหรับผลิตภัณฑ์
ข้าวพองรสนําพริ กอ่อง
ส่ วนผสม
ลําดับสู ตร
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13

ข้าว (กรัม) นําเคลือบ (กรัม)
54.4
75.6
54.4
75.6
50.01
79.99
65
65
65
65
65

24.4
24.4
45.6
45.6
35
35
20.01
49.99
35
35
35

ผลการวิเคราะห์
ปริ มาณนําอิสระ
(Aw)
0.433
0.399
0.453
0.415
0.453
0.417
0.382
0.475
0.434
0.412
0.414

2759

ค่าแรงกด (N)
113.035
34.787
200.979
115.134
151.437
74.842
30.785
121.719
74.273
79.091
82.795

ค่าไทโอบาบิทูริก
(ppm)
1.29
1.27
1.22
1.15
1.16
1.21
1.24
1.19
1.21
1.14
1.23
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ตารางทีO 5 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของข้าวพองรสนําพริ กอ่องจากผูบ้ ริ โภคจํานวน 30 คน
ลําดับสู ตร

ลักษณะ
ปรากฏ

กลินนําพริ ก
อ่อง

รสชาติ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

6.75±1.14
7.00±0.74
6.75±0.62
7.17±0.39
7.25±0.45
7.00±0.74
7.25±0.75
7.25±0.75
7.33±0.65
7.75±0.45
7.25±0.87
7.25±0.97
7.00±0.74

6.42±1.08
7.17±0.83
6.58±1.31
7.33±0.78
6.75±0.97
6.92±1.08
7.08±1.16
6.42±0.90
7.25±1.22
6.83±1.19
6.92±1.00
7.00±0.95
6.92±1.00

6.83±0.83
6.50±0.80
7.00±0.95
6.92±0.90
7.25±0.87
6.83±1.19
7.17±1.03
6.67±1.07
7.42±0.90
7.67±0.65
7.33±1.15
7.83±0.94
6.67±0.49

ความกรอบ การเกาะติด

ความชอบ
โดยรวม

7.17±0.90
7.25±0.75
6.25±1.29
7.17±0.83
7.17±0.94
7.17±1.03
7.08±1.24
6.33±0.98
7.33±0.65
7.75±0.62
7.08±1.00
7.75±1.29
7.00±0.85

7.25±0.45
6.50±0.80
7.08±0.67
7.33±0.65
7.08±0.90
6.67±1.15
6.83±1.11
6.50±1.17
7.33±0.78
7.83±0.58
7.50±1.09
7.50±0.80
6.92±0.79

6.83±0.90
6.25±1.29
6.75±1.14
7.17±0.83
6.42±1.68
6.83±1.40
6.50±1.09
6.67±1.15
6.92±1.31
7.25±0.97
6.92±1.08
7.42±1.31
7.08±0.67

เมือนําข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์หาสมการ regression เพือหาความสัมพันธ์ของปั จจัย ได้แก่ ปริ มาณ
ข้าวพอง และปริ มาณนําเชือมทีมีต่อคุณภาพต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ขา้ วพองรสนําพริ กอ่องและพิจารณาเฉพาะ
สมการ regression ทีมีนยั สําคัญและค่า R-Squared สู งทีสุ ด ได้แก่ ค่าแรงกด ปริ มาณนําอิสระ กลินนําพริ ก
อ่อง การเกาะติด ดังภาพที 1
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(ข)

(ก)

(ค)
(ง)
ภาพทีO 1 (ก.) แสดงกราฟค่าคะแนนของคุณลักษณะทางกายภาพด้านเนื
น อสัมผัส (ค่ค่าแรงกด)
แรงกด ของผลิตภัณฑ์
ข้าวพองรสนําพริ กอ่อง
(ข.) แสดงกราฟค่าคะแนนของคุ ณลักษณะทางเคมีดา้ นปริ มาณนําอิสระ (Aw) ของผลิ ตภัณฑ์ขา้ ว
พองรสนําพริ กอ่อง
(ค.) แสดงกราฟค่ า คะแนนของคุ ณ ลัก ษณะทางด้า นประสาทสั ม ผัส ด้า นกลิ นนําพริ ก อ่ อ งของ
ผลิตภัณฑ์ขา้ วพองรสนําพริ กอ่อง
(ง.) แสดงกราฟค่ า คะแนนของคุ ณ ลัก ษณะทางทางด้า นประสาทสั ม ผัส ด้า นการเกาะติ ด ของ
ผลิตภัณฑ์ขา้ วพองรสนําพริ กอ่อง
จากภาพที 1 จะเห็นได้ว่าสัดส่ วนของปริ มาณข้าวพอง และปริ มาณนําเชื อม ส่ งผลต่อคุณลักษณะ
คุ ณภาพ ของค่าแรงกด เมือเพิมปริ มาณนําเชื อมเพิมขึน แต่ปริ มาณข้าวพองน้อยลงจะทําให้ผลิ ตภัณฑ์มี
ค่าแรงกดเพิมขึน เนื องจากปริ มาณของนําเชื อมเพิมขึน ทําให้ลกั ษณะเนือสัมผัสของผลิตภัณฑ์แข็งขึน ทังนี
ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของวัชรี และสุ นนั ทา (2551) ทีได้กล่าวไว้วา่ การใช้กลูโคสไซรัป (แบะแซ) เมืออัด
เป็ นแผ่นหรื อแท่งแล้ว ตัวผลิตภัณฑ์
ณฑ์จะแข็งมากและติดกันแน่นเกินไป ส่ วนด้ด้านปริ มาณนําอิสระ (Aw) มีผล
เช่นเดียวกับค่าแรงกด กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์แห้งทีมีปริ มาณนําน้อย เมือได้รับความชืนเพิมขึนจะทําให้เกิดการ
ละลายของตัวถูกละลายได้ นําจะจัจับอยูใ่ นผลิตภัณฑ์ ทําให้ผลิตภัณฑ์มีค่าปริ มาณนํนําอิสระ(A
ระ w) เพิมขึน (นิ ธิ
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ยา, 2549) และส่ งผลต่อการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสด้านกลินนําพริ กอ่องและด้านการเกาะติด จะเห็น
ได้วา่ เมือปริ มาณข้าวพองและปริ มาณนําเชือมเพิมขึนจะทําให้มีคะแนนความชอบของผูบ้ ริ โภคมากขึน

ภาพทีO 2 แสดงกราฟสู ตรของปริ มาณข้าวพองและปริ มาณนําเคลือบทีเหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขา้ ว
พองรสนําพริ กอ่อง
ผลการวิเคราะห์สูตรทีดีทีสุ ด ดังภาพที 2 แสดงว่า ปริ มาณข้าวพองและปริ มาณนําเชื อมที
อม เหมาะสม
ในการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ขา้ วพองนําพริ กอ่องมี
ง ค่าเท่ากับ 75.05 และ 36.36 กรัม ซึ งผลิ ตภัณฑ์ทีได้มีคุณภาพ
ค่าแรงกด ปริ มาณนําอิ สระ (Aw) และการยอมรั บทางด้านประสาทสัม ผัสด้า นกลิ นนําพริ กอ่อง และการ
เกาะติด เท่ากับ 73.54 0.41 7.00 และ 7.02 ตามลําดับ (ค่ค่าทีได้จากการทํานายทางด้านค่าแรงกด ปริ มาณนํา
อิสระ (Aw) และการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสด้
สด้านกลินนําพริ กอ่อง และการเกาะติด เท่ากับ 76.81 0.42
7.03 และ 7.05 ตามลําดับ) ทังนีค่าทีได้จากการทดลองจริ งมีค่าใกล้เคียงกับค่าทีได้จากการทํานาย
2.3 ผลการศึกษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ข้าวพองรสนํา" พริกอ่ อง
ทํา การวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพทางเคมี
ภาพ ทางเคมี ทางจุ ลิ น ทรี ย ์ และคุ ณ ภาพทางด้า นประสาทสั ม ผัส พบว่ า
ผลิตภัณฑ์มีค่าปริ มาณนําอิสระเท่ากับ 0.50 องค์ประกอบทางเคมีประกอบด้วย ความชืน ไขมัน โปรตีน เถ้า
เส้นใยและคาร์ โบไฮเดรต ร้อยละ 5.95 15.37 4.95 0.02 1.10 และ 72.61 ตามลําดับ พลังงานทังหมด 448.81
แคลอรี ต่อกรั
อกรัม ปริ มาณจุลินทรี ยท์ งหมด
ั
<10 โคโลนีต่อกรัม และปริ มาณยีสต์และรา <10 โคโลนี ต่อกรัม ซึ ง
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ชุมชนกระยาสารท (มผช.709/2547) คือค่าความชื นต้องไม่เกิ นร้ อยละ 12
โดยนําหนัก และจํานวนจุลินทรี ยท์ งหมดต้
ั
องไม่เกิน 1×103 โคโลนี ต่อตัวอย่าง 1 กรัม ยีสต์และราต้องไม่
เกิน 1×102 โคโลนี ต่อกรัม คะแนนความชอบทางด้านลักษณะปรากฏ กลินนําพริ กอ่อง รสชาติ ความกรอบ
การเกาะติด การติดฟันอยูใ่ นระดับความชอบปานกลาง (6.50-7.490 จากคะแนน 9 คะแนน)
คะแนน และผูบ้ ริ โภคได้
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ให้คะแนนความชอบทางด้านความชอบโดยรวมอยูใ่ นระดับความชอบมาก(คะแนนเฉลียอยูท่ ี 7.50-8.49จาก
คะแนน 9 คะแนน)
3. การยอมรับของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ ข้าวพองรสนํา" พริกอ่ อง
การสํารวจความต้องการของผูบ้ ริ โภคทีมี ต่อการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ขา้ วพองรสนําพริ กอ่องจํานวน
200 คนในเขตพืนทีจังหวัดลําปางและเชียงใหม่ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชายมากทีสุ ดคิดเป็ นร้อย
ละ 51 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เคยรับประทานข้าวพองคิดเป็ นร้อยละ 83 ผูต้ อบแบบสอบถาม
ให้คะแนนความชอบต่อผลิ ตภัณฑ์ขา้ วพองรสนําพริ ก อ่อง คื อ ลักษณะปรากฏ สี กลิ นรส รสชาติ ความ
กรอบ และความชอบรวม โดยได้คะแนนความชอบอยู่ในระดับความชอบมาก (7.50-8.49 จากคะแนน 9
คะแนน) ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่สนใจผลิ ตภัณฑ์ขา้ วพองรสนําพริ กอ่อง คิดเป็ นร้ อยละ 94.5 ตามลําดับ ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซือผลิตภัณฑ์คิดเป็ นร้อยละ 97.5
สรุ ปผลการทดลอง
ในการสํารวความต้องการของผูบ้ ริ โภคผลิ ตภัณฑ์ขา้ วพองรสชาติ ลา้ นนา พบว่ารสนําพริ กอ่องมี
ความต้องการมากทีสุ ด เมือทําการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ดงั กล่าว พบ ปริ มาณนําพริ กอ่องเข้มข้นทีเหมาะสมคือ
ร้อยละ 15 ของนําเชื อม ปริ มาณทีเหมาะสมของข้าวพอง และปริ มาณนําเชื อม คือ 75.05 และ 36.36 กรัม
ผลทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริ โภคต่อผลิตภัณฑ์ได้คะแนนความชอบอยูใ่ นระดับความชอบมาก (7.50-8.49
จากคะแนน 9 คะแนน)
ข้ อเสนอแนะการวิจัย
จากการศึกษาครังนี การใช้มาร์ ชเมลโลว์เป็ นส่ วนผสมของนําเชื อม พบว่า มาร์ ชเมลโลว์มีตน้ ทุนสู ง
สําหรับการประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรม หากเปลียนวัตถุดิบทีมีคุณสมบัติคล้ายกับมาร์ ชเมลโลว์จะช่วย
ลดต้นทุนในการผลิตได้
กิติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ “โครงการยกระดับปริ ญญานิ พนธ์เป็ นงานวิจยั ตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์ และงานบริ การ
วิชาการสู่ ชุมชน” ประจําปี 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สนับสนุ นทุนวิจยั ในครังนี และ
อาจารย์ เจ้าหน้าที สาขาอุ ตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง ที ได้เอือเฟื อสถานที อุปกรณ์ เครื องมือต่าง ๆ ตลอดจนถึ งสิ งอํานวย
ความสะดวกในการศึกษาทดลองในครังนี
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