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บทคัดย่ อ
การศึ กษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาผลของอัตราส่ วนแป้ งมันสาปะหลังต่อแป้ งสาลีและระยะเวลาในการอบแห้ง
ขั้น ต้น (pre-drying time) ต่ อ คุ ณ สมบัติ ข องปลาสลิ ด แผ่น กรอบซึ่ ง เตรี ย มจาก ซู ริ มิ เนื้ อ ปลาสลิ ด เค็มแดดเดี ย ว เกลื อ และ
ส่ วนผสมของแป้ งมันสาปะหลัง ต่อแป้ งสาลี อัตราส่ วน 100:0 75:25 และ 50:50 โดยน้ าหนัก ผสมและขึ้นรู ปเป็ นแผ่นขนาด
40401 มิ ลลิ เมตร แล้วนาไปอบแห้งขั้นต้นในเตาอบลมร้ อนที่ อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยส ระยะเวลา 0 30 และ 60 นาที
เก็บปลาแผ่นดิบไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส แล้วทาพองด้วยไมโครเวฟ วิเคราะห์คุณภาพทางด้านเคมี กายภาพ และประสาท
สัมผัส ได้แก่ ปริ มาณความชื้ นของปลาแผ่นก่อนและหลังทาพอง สี เนื้ อสัมผัส การขยายตัวในแนวระนาบ การขยายตัวของ
ความหนา อัตราส่ วนการพองตัว ความหนาแน่ นรวม และการทดสอบความชอบ (hedonic scores) พบว่า ปริ มาณความชื้ น
เริ่ มต้นของปลาแผ่นหลังขึ้นรู ปมีค่าใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 18.55-18.81 ที่ทุกอัตราส่วนแป้ งมันสาปะหลังต่อแป้ งสาลี (p>0.05)
และหลังจากการอบแห้งขั้นต้นเป็ นระยะเวลา 30 และ 60 นาที ปริ มาณความชื้ นลดลงเหลื อ 12.31-13.93 และ 10.01-12.90
ตามลาดับ (p0.05) ค่าความสว่าง ( L*) ของปลาแผ่นหลังทาพองมีค่าลดลงเมื่อเพิ่มระยะเวลาการอบแห้งขั้นต้น (p0.05)
แต่ไม่มีผลจากอัตราส่ วนแป้ งมันสาปะหลังต่อแป้ งลาลี (p>0.05) การเพิ่มอัตราส่ วนแป้ งลาลีและระยะเวลาการอบแห้งขั้นต้น
ให้ผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นกรอบหลังทาพองที่ได้รับคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ สี เนื้ อสัมผัส และความชอบรวมสู งขึ้น
โดยการใช้อตั ราส่ วนแป้ งมันสาปะหลังต่อแป้ งสาลี 50:50 และระยะเวลาการอบแห้งขั้นต้น 60 นาที มีปริ มาณความชื้นหลังอบ
ร้อยละ 10.01 ± 0.16 ให้ผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแผ่นกรอบที่ได้รับคะแนนความชอบรวมสูงที่สุด

คาสาคัญ: ปลาแผ่นกรอบ ปลาสลิด เตาไมโครเวฟ

Abstract
The objective of this study was to investigate the effect of tapioca starch and wheat flour (T:W) ratio and pre-drying
time on properties of the fish chips. The fish chips were prepared by mixing surimi, lightly salted snake skin gourami
(Trichogaster pectoralis) meat, salt and mixtures of T:W (100:0, 75:25 and 50:50, w/w), forming into thin sheets (40 401
mm), pre-drying in a hot air oven at 60C (0, 30 and 60 min). The raw fish chips were kept overnight at 4C and puffed by
using a microwave oven. The chemical, physical and sensory properties of the fish chips: moisture content, color, texture,
linear expansion, expansion ratio, bulk density and sensory properties were determined. The initial moisture contents of the
raw fish chip (0 min pre-drying time) were not different (18.55-18.81%) for all T:W ratio (p>0.05). After pre-drying for

30 and 60 min the moisture contents reduced to 12.31-13.93% and 10.01-12.90% (p0.05), respectively. L* value of the fish
chips after puffing were decreased when increased pre-drying time (p0.05) but not affected by the T:W ratio. The expansion
ratio and linear expansion (%) tended to increase when increased pre-drying time at any T:W ratio. Increased wheat flour ratio
and pre-drying time increased the hedonic scores for appearance, color, texture and overall acceptability and the highest hedonic
score in overall acceptability was found at T:W 50:50 and 60 min pre-drying time (10.01 ± 0.16% moisture content).
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1. บทนา
ปลาสลิดเป็ นปลาน้ าจืดที่ มีความสาคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย มีมากในบริ เวณภาคกลาง นิ ยมนามาแปรรู ป
เป็ นปลาสลิดเค็มหรื อปลาสลิดเค็มแดดเดียวเนื่องจากมีกลิ่นและรสชาติเฉพาะตัว ผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากปลาสลิดยังคงมีอยูน่ ้อย
ผูว้ ิจัยจึ งมี ความสนใจที่ จะนาปลาสลิ ดมาแปรรู ปเป็ นผลิ ตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวแบบแผ่นโดยไม่ใช้กระบวนการทอดเพื่อเป็ น
ทางเลือกอาหารเพื่อสุขภาพและเป็ นการเพิ่มรู ปแบบการใช้ประโยชน์จากปลาสลิด ทั้งนี้ มีปัจจัยด้านส่วนผสมและกระบวนการ
ผลิตซึ่ งอาจส่ งผลต่อคุณภาพของขนมขบเคี้ยวจากปลาสลิดทั้งทางกายภาพและประสาทสัมผัส เช่น ปริ มาณเนื้ อปลา ชนิ ดและ
อัตราส่ วนของแป้ งที่ ใช้ ปริ มาณไขมัน ปริ มาณความชื้ นเริ่ มต้น รวมทั้งปั จจัยด้านกระบวนการผลิต เช่น ชนิ ดของเครื่ องมือ
อุณหภูมิ และระยะเวลาในการให้ความร้อน เป็ นต้น การให้ความร้อนในกระบวนการทาผลิตภัณฑ์พองกรอบทาได้หลายวิธี เช่น
การทอด การย่าง การอบลมร้อน การใช้เตาไมโครเวฟ และเอ็กซ์ทรู ชนั ซึ่งเป็ นกระบวนการทาพองโดยไม่ใช้ตวั กลางเป็ นน้ ามัน
ในการศึ กษานี้ เลือกใช้วิธีการทาพองปลาสลิดแผ่นกรอบโดยใช้เตาไมโครเวฟ ซึ่ งเป็ นวิธีการให้ความร้อนที่ ได้รับ
ความนิยมมากขึ้น เนื่องจากมีอตั ราการให้ความร้อนกับอาหารสูงและรวดเร็ วกว่าการแปรรู ปด้วยวิธีอื่น (Humberto et al., 2001)
ลดการใช้น้ า มันและสามารถเป็ นทางเลื อกอาหารเพื่ อสุ ข ภาพ (Rakesh and Datta, 2011; Truong et al., 2014) ความร้ อนที่
เกิดขึ้นจากการใช้คลื่นไมโครเวฟเกิดจากการเคลื่อนที่ ในสนามแม่เหล็กอย่างรวดเร็ วของสารประกอบที่มีข้ วั (dipole rotation)
และเกิ ดจากการเคลื่ อนที่ เสี ยดสี กันของไอออนในสารละลาย (ionic polarization) (วิไล, 2547; Chandrasekaran et.al., 2014)
ซึ่ งน้ าเป็ นโมเลกุลมี ข้ วั ที่ สาคัญที่ ทาให้เกิ ดความร้ อนในอาหาร เมื่ อน้ าได้รับความร้ อนจะเกิ ดการขยายตัวและเกิ ดแรงดัน
ในขณะเดียวกันโครงสร้างของผลิตภัณฑ์จะเกิดแรงต้านหรื อแรงยึดไม่ให้น้ าระเหยออกจากผลิตภัณฑ์ การขยายตัวที่ดีและเกิด
รู พรุ นที่สม่าเสมอจะเกิดจากสภาวะที่มีแรงดันของไอน้ าเท่ากับแรงต้านของผลิตภัณฑ์ (ธงชัย, 2535) ต้องไม่ทาให้โครงสร้าง
ของโพรงอากาศแตก (breaking) หรื อร้าว (cracking) ระหว่างการทาพอง (Jiamjariyatam et al., 2015) ดังนั้น ส่วนประกอบของ
อาหารและสภาวะในการทาพอง เช่น ปริ มาณน้ า อุณหภูมิ และความดัน มีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อโครงสร้างของผลิตภัณฑ์
ส่ วนประกอบหลักที่ ใช้ในการศึ กษานี้ ได้แก่ เนื้ อปลา การผสมเนื้ อปลากับเกลือปริ มาณที่ เหมาะสมจะเกิ ดเป็ นเจล
(gelation) ซึ่ งยืดหยุ่นได้ จากการศึ กษาลักษณะของเจลจากเนื้ อปลาล้วน เจลผสมระหว่างเนื้ อปลากับแป้ งมันสาปะหลัง และ
เจลแป้ งมันสาปะหลังล้วน พบว่า เจลจากเนื้ อปลาล้วนหลังจากให้ความร้ อนจนสุ กจะได้เจลที่ มีความสามารถในการคื นตัว
(springiness) และค่ า การยึด เกาะ (cohesiveness) สู ง กว่า เจลจากแป้ ง มัน ส าปะหลัง ล้ว น อย่า งไรก็ ต ามเมื่ อ ท าให้พ องด้ว ย
ไมโครเวฟจะมีลกั ษณะโพรงอากาศขนาดใหญ่ มีการขยายตัวต่ากว่าเจลจากแป้ งมันสาปะหลังล้วนและเจลผสมระหว่างเนื้ อปลา
กับแป้ งมันสาปะหลัง (Wang et al., 2013) การเติมแป้ งมันสาปะหลังลงไปในผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบหลักเป็ นเนื้ อปลาจึง
ช่วยทาให้ผลิตภัณฑ์มีความสามารถในการพองตัวและมีความคงตัวของโครงสร้างหลังทาพองเพิ่มมากขึ้น
อัต ราส่ ว นของอะไมโลส (amylose) และอะไมโลเพกติ น (amylopectin) ในแป้ ง เป็ นปั จจัย ที่ สาคัญ ต่ อ สมบัติทาง
กายภาพ (physical properties) ของเพส (paste) หรื อเจล (gel) และการพองตัวของผลิตภัณฑ์ทาพอง (puffed products) (Saeleaw
and Schleining, 2010) แป้ งมันสาปะหลังเป็ นแป้ งที่มีปริ มาณอะไมโลเพกตินสูงซึ่งจะเกิดการพองตัวได้ดี ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความ

หนาแน่นต่า ส่ วนแป้ งสาลีเป็ นแป้ งที่มีอตั ราส่ วนของอะไมโลเพกตินสู งพองตัวได้ยาก ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีลกั ษณะกรอบแข็ง
แต่จะพองตัวอยู่ได้นาน ดังนั้น การศึ กษานี้ มีวตั ถุประสงค์เ พื่อศึ กษาผลของอัต ราส่ วนแป้ งมัน ส าปะหลัง ต่อแป้ ง สาลี แ ละ
ระยะเวลาในการอบแห้งขั้นต้น (pre-drying time) ต่อคุ ณสมบัติของปลาสลิ ดแผ่นกรอบ เพื่อเป็ นแนวทางในการผลิ ตภัณฑ์
อาหารขบเคี้ยวแบบพองกรอบจากปลาสลิดโดยไม่ใช้กระบวนการทอดให้ที่มีลกั ษณะทางกายภาพและคุณสมบัติทางประสาท
สัมผัสเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภค

2. วิธีการทดลอง
2.1 วัตถุดิบและวิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์
วัตถุดิบที่ ใช้ประกอบด้วย ซู ริมิปลาทรายแดง จากบริ ษทั แปซิ ฟิกมารี นฟู้ดโปรดักส์ จากัด ค่าความแข็งแรงของเจล
500 – 700 gcm ปริ มาณความชื้นร้อยละ 76 – 78 เนื้ อปลาสลิดเค็มแดดเดียวบดละเอียด ปริ มาณความชื้นและปริ มาณเกลือร้อย
ละ 31 และ 8 ตามลาดับ แป้ งมันสาปะหลังตราปลาไทย แป้ งสาลีเอนกประสงค์ตราว่าว และเกลือป่ นตราปรุ งทิพย์
เตรี ยมปลาสลิดแผ่นโดยนาซู ริมิ 65 กรัม และเนื้ อปลาสลิดแดดเดี ยว 20 กรัม สับผสมด้วยเครื่ องสับผสมเป็ นเวลา
1 นาที จากนั้นเติมเกลือ 1 กรัม สับผสมเป็ นเวลา 1 นาที เติมส่วนผสมของแป้ งมันสาปะหลังต่อแป้งสาลี อัตราส่วน 100:0 75:25
และ 50:50 โดยน้ าหนัก ขึ้นรู ปเป็ นแผ่นสี่ เหลี่ยมให้มีความหนา 1 มิลลิเมตร ตัดให้มีขนาด 4040 มิลลิเมตร แล้วนาไปอบแห้ง
ขั้นต้น (pre-drying) ในเตาอบลมร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยส ระยะเวลา 0 30 และ 60 นาที เก็บปลาแผ่นดิบไว้ที่อุณหภูมิ
4 องศาเซลเซี ยส เป็ นระยะเวลา 12 ชัว่ โมง นามาพักไว้ที่อุณหภูมิห้อง ก่อนนาไปทาพองด้วยไมโครเวฟกาลังไฟ 800 วัตต์ เป็ น
เวลา 45 วินาที นาเข้าไมโครเวฟอีกครั้ง ที่กาลังไฟ 600 วัตต์ เป็ นเวลา 90 วินาที

2.2 การวิเคราะห์ คุณภาพผลิตภัณฑ์ ปลาสลิดแผ่ น
2.2.1 คุณภาพทางเคมี ได้แก่ ปริ มาณความชื้น (AOAC, 2005) ของปลาสลิดแผ่นก่อนและหลังนาไปอบลดความชื้นขั้นต้นที่
ระยะเวลาต่าง ๆ และหลังจากการทาพองด้วยไมโครเวฟ
2.2.2 คุณภาพทางด้ านกายภาพ ได้แก่
1) ค่าสี CIE L* a* และ b* วัดด้วยเครื่ องวัดสี (Konica MINOLTA spectrophotometer CM-3500d) วัดค่า 5 ซ้ า
2) ค่าความแข็ง (Hardness) วัดด้วยเครื่ อง Texture analyzer โดยใช้หวั วัด spherical probe (SMS P/0.5S) ความเร็ วก่อน
เจาะตัวอย่าง 1.0 mm/s อัตราเร็ วในการเจาะ 1.0 mm/s ความเร็ วหลังเจาะตัวอย่าง 10.0 mm/s และระยะทางในการกด 5 mm
วัดค่า 10 ซ้ า (ดัดแปลงจากวิธีของ Nguyen et al., 2013)
3) การขยายตัวในแนวระนาบ (linear expansion) วัดโดยใช้เวอร์ เนี ย ร์ คาลิ ปเปอร์ (Kyaw et al., 2001) วัดค่า 10 ซ้ า
คานวณดังนี้
การขยายตัวในแนวระนาบ = ความยาวหลังทาพอง – ความยาวก่อนทาพอง  100
ความยาวก่อนทาพอง
4) การขยายตัวของความหนา (% thickness expansion) วัดโดยใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Kyaw et al., 2001)
วัดค่า 10 ซ้ า คานวณดังนี้
การขยายตัวของความหนา = ความหนาหลังทาพอง – ความหนาก่อนทาพอง  100
ความหนาก่อนทาพอง
5) อัต ราส่ ว นการขยายตัว (expansion ratio) โดยการวัด ปริ มาตรของปลาแผ่ น ด้ ว ยการแทนที่ เ มล็ ด งา (seed
displacement) (Yan et al., 2008) วัดค่า 10 ซ้ า คานวณดังนี้

อัตราส่วนการพองตัว = ปริ มาตรหลังทาพอง
ปริ มาตรก่อนทาพอง
6) ความหนาแน่นโดยรวม (bulk density) (Yan et al., 2008) วัดค่า 10 ซ้ า คานวณดังนี้
ความหนาแน่นโดยรวม (g/cm3) = น้ าหนักหลังทาพอง
ปริ มาตรหลังทาพอง
2.2.3 คุณภาพทางประสาทสัมผัส
ใช้การประเมินความชอบแบบ 9 point hedonic scale (Meilgaard et al., 1990) ให้คะแนนความชอบ 1 ถึง 9 คะแนน
(1 คือ ไม่ชอบมากที่สุด และ 9 คือ ชอบมากที่สุด) โดยประเมินความชอบด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ความ
แข็ง และความชอบรวม ใช้ผทู ้ ดสอบจานวน 30 คน

2.3 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ ข้อมูล
วางแผนการทดลองแบบแฟคทอเรี ยล 33 นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ค่าคุณภาพทาง เคมี กายภาพและประสาท
สัมผัสมาวิเคราะห์ ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยด้วยวิธี Duncan’s New Multiple
Range Test ที่ค่า  = 0.05 โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ ผล
3.1 คุณภาพทางเคมีและกายภาพของปลาสลิดแผ่น
ปริ มาณความชื้นเริ่ มต้นของตัวอย่างปลาแผ่นที่มีอตั ราส่ วนของแป้ งมันสาปะหลังต่อแป้ งสาลี 100:0 75:25 และ 50:50
หลังขึ้นรู ป ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่หลังการอบแห้งขั้นต้นเป็ นเวลา 30 และ 60 นาที พบว่าปลาแผ่นที่มีอตั ราส่ วน
แป้ งสาลีสูงขึ้นมีปริ มาณความชื้นที่ต่ากว่า (p0.05) (ตารางที่ 1) เนื่ องจากแป้ งสาลีมีปริ มาณอะไมโลสสู ง โครงสร้างของแป้ งมี
ความแข็งแรง มีความสามารถในการดูดซับน้ าไว้ได้นอ้ ย (Tester and Morrison, 1990) น้ าจึงระเหยออกได้มากกว่า
อัตราส่วนของแป้ งมันสาปะหลังต่อแป้ งสาลีและระยะเวลาที่ใช้ในการอบแห้งขั้นต้นมีอิทธิพลร่ วมกัน (p0.05) ต่อค่า
ความสว่าง (L*) ค่าความเป็ นสี แดง (a*) และค่าความเป็ นสี เหลือง (b*) ของผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นกรอบ เมื่อใช้ระยะเวลาในการ
อบแห้งขั้นต้นเพิ่มขึ้นทาให้ผลิตภัณฑ์มีค่าสี เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย กล่าวคือ ที่อตั ราส่ วนแป้ งสาลีที่สูงขึ้นจะมีค่าความสว่าง (L*)
ลดลง และค่าความเป็ นสี แดง (a*) สูงกว่าที่เติมแป้ งมันสาปะหลังเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อโปรตีนของเนื้อปลาและแป้ ง
สาลีได้รับความร้อนจะเกิดปฏิกิริยาสี น้ าตาลแบบไม่ใช้เอนไซม์ (Maillard reaction) สอดคล้องกับรายงานของกล้าณรงค์และ
เกื้อกูล (2543) พบว่าสี ของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแป้ งจากธัญพืช เช่น แป้ งสาลี และแป้ งข้าวโพดเกิดจากปฏิกิริยาสี น้ าตาล
แบบไม่ใช้เอนไซม์ (Maillard reaction) หลังจากให้ความร้อนเนื่องจากแป้ งเหล่านี้มีปริ มาณโปรตีนสูง
อัตราส่ วนของแป้ งมันสาปะหลังต่อแป้ งสาลี และระยะเวลาที่ ใช้ในการอบแห้งขั้นต้นมี อิทธิ พลร่ วมกัน (p0.05)
ต่อค่าความแข็ง โดยในปลาสลิดแผ่นที่มีอตั ราส่วนแป้ งมันสาปะหลังต่อแป้งสาลี 100:0 นั้น การเพิ่มระยะเวลาการอบแห้งขั้นต้น
ปริ ม าณความชื้ น ลดลง ให้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์มี ค่ า อัต ราส่ ว นการขยายตัว สู ง ขึ้ น และมี ค่ า ความแข็ ง ลดลง (p0.05) (ตารางที่ 1)
การเพิ่มระยะเวลาการอบแห้งขั้นต้นในปลาแผ่นที่ มีปริ มาณแป้ งมันสาปะหลังต่อแป้ งสาลี 75:25 และ 50:50 ให้ผลิตภัณฑ์มี
อัตราส่ วนการขยายตัวสู งกว่าที่ ระยะเวลาการอบแห้งขั้นต้น 0 นาที แต่มีค่าความแข็งไม่แตกต่างกัน (p>0.05) (ตารางที่ 1)
เนื่องจากที่ระยะเวลาการอบแห้งขั้นต้น 0 นาที มีปริ มาณความชื้นสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลกั ษณะแข็งเหนียว (Kulchan et al., 2010)
ส่วนที่ระยะเวลาการอบแห้งขั้นต้นที่นานมากขึ้นจะให้ผลิตภัณฑ์ที่มีลกั ษณะความแข็งแบบแข็งกรอบ ทั้งนี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์มี
แป้ งสาลีซ่ ึ งเป็ นแป้ งที่มีอะไมโลสสู ง เป็ นส่ วนผสม จะให้ลกั ษณะการพองตัวแบบแน่นและแข็งกรอบ (นฤดม, 2528) ส่ วนแป้ ง
มันสาปะหลังเป็ นมีปริ มาณอะไมโลสต่าจะให้ผลิตภัณฑ์มีความหนาแน่นต่า เปราะ และแตกหักง่าย (เบญจวรรณ, 2545)

ตารางที่ 1 ปริ มาณความชื้นในปลาสลิดแผ่นที่เติมแป้ งมันสาปะหลังต่อแป้ งสาลีอตั ราส่ วน 100:0 75:25
และ 50:50 โดยน้ าหนัก ก่อนและหลังการอบแห้งขั้นต้น 0 30 และ 60 นาที และค่าทางกายภาพของ
ปลาสลิดแผ่นกรอบหลังทาพองด้วยเตาไมโครเวฟ
ค่าคุณภาพ

ปริ มาณความชื้ น
หลังอบแห้งขั้นต้น
(ร้อยละ)
ค่าสี L*

ค่าสี a*

ค่าสี b*

ความแข็ง (นิวตัน)

การขยายตัว
ในแนวระนาบ (ร้อยละ)
การขยายตัว
ของความหนา (ร้อยละ)
อัตราส่ วนการขยายตัว

ความหนาแน่นรวม

ABC
abc
ns

อัตราส่ วนของ
แป้งมันสาปะหลัง
ต่อแป้ งสาลี
100:0
75:25
50:50
100:0
75:25
50:50
100:0
75:25
50:50
100:0
75:25
50:50
100:0
75:25
50:50
100:0
75:25
50:50
100:0
75:25
50:50
100:0
75:25
50:50
100:0
75:25
50:50
เฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบแห้งขั้นต้น
0 นาที
30 นาที
60 นาที
(ไม่อบแห้งขั้นต้น)
18.68±1.18 Aa
13.93±0.34 Ba
12.90±0.60 Ba
18.55±0.64 Aa
12.31±0.47 Bb
10.28±0.32 Cb
18.81±0.90 Aa
13.33±0.3 Ba 9
10.01±0.16 Cb
57.55±1.52 Ab
59.56±1.90 Aa
59.54±1.25 Aa
44.30±1.38 Cc
56.73±0.96 Aa
51.00±1.74 Bb
61.79±0.58 Aa
56.68±1.63 Ca
59.46±1.96 ABa
2.00±0.82 Ab
1.71±0.68 Ab
0.95±0.33 Ab
6.90±0.93 Aa
4.85±1.62 Aa
6.31±1.76 Aa
-0.66±0.18 Bc
2.49±0.72 Ab
1.98±0.88 Ab
19.48b±2.13 Aa
19.48±0.51 Ab
14.58±2.72 Ba
20.08±2.31 ABa
22.61±1.66 Aa
17.24±1.61 Ba
15.06±2.30 Bc
19.10±1.14 Ab
17.69±1.88 ABa
8.59±1.23 Aa
6.48±0.63 Ba
4.54±0.48 Cc
7.07±0.69 Ac
5.41±0.33 Bb
5.99±0.47 Bb
7.97±1.35 Aab
6.32±0.90 Ba
7.20±0.59 ABa
18.25±3.3 6 Ca
31.80±0.91 Ba
44.79±5.27 Aa
6.97±1.79 Cb
21.09±2.25 Bb
35.58±5.46 Ab
0.29±3.70 Bb
21.60±3.7 Ab 4
22.30±3.33 Ac
90.9±13.7 7 Aa
1.99±3.75 Bb
-4.02±8.86 Ba
91.43±9.72 Aa
26.92±7.06 Ba
-7.20±9.91 Ca
98.15±4.53 Aa
27.58±3.96 Ba
-11.59±17.74 Ca
4.50±0.33 Ba
5.80±0.42 Ab
5.93±0.21 Ab
4.30±0.21 Ba
6.57±0.27 Aa
6.63±0.27 Aa
3.90±0.21 Bb
6.27±0.43 Aab
5.90±0.37 Ab
0.23±0.04
0.13±0.02
0.14±0.01
0.23±0.01
0.13±0.02
0.12±0.01
0.23±0.02
0.14±0.01
0.14±0.01
A
B
0.23±0.02
0.14±0.01
0.13±0.01 B

ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05)

เฉลี่ย

0.17±0.05 ns
0.16±0.05 ns
0.17±0.04 ns

อัตราส่ วนของแป้ งมันสาปะหลังต่อแป้ งสาลี และระยะเวลาที่ ใช้ในการอบแห้งขั้นต้นมี อิทธิ พลร่ วมกัน (p0.05)
ต่อการขยายตัวในแนวระนาบ การขยายตัวของความหนา และอัตราส่ วนการพองตัว แต่ไม่มีอิทธิ พลร่ วมกัน (p>0.05) ต่อความ
หนาแน่นรวม (ตารางที่ 1) กล่าวคือ ความหนาแน่นรวมของปลาแผ่นที่อบแห้งเบื้องต้นระยะเวลา 0 นาที มีค่าสู งกว่าที่อบแห้ง
ระยะเวลานานขึ้นที่ทุกอัตราส่วนของแป้ งมันสาปะหลังต่อแป้ งสาลี แต่ค่าความหนาแน่นรวมของผลิตภัณฑ์ที่ทุกอัตราส่ วนของ
แป้ งมันสาปะหลังต่อแป้ งสาลีที่ระยะการอบแห้งขั้นต้นเดียวกันมีค่าไม่แตกต่างกัน (p>0.05)
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบแห้งขั้นต้น 60 นาที ที่ทุกอัตราส่ วนของแป้ งมันสาปะหลังต่อแป้ งสาลี ให้ค่าการขยายตัวใน
แนวระนาบและอัตราส่ วนการพองตัวสู งที่ สุด (p0.05) ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากปริ มาณความชื้ นก่ อนทาพองที่ เหมาะสม โดยที่
ปริ มาณความชื้นต่า เมื่อเกิดการพองตัว ผิวด้านนอกของผลิตภัณฑ์จะแห้ง จึงไม่เกิดการยุบตัวหลังการอบ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของจักรกฤษณ์ (2554) ซึ่งรายงานว่าผลิตภัณฑ์ขา้ วเหนียวกล้องอบพองที่มีปริ มาณความชื้นเริ่ มต้นก่อนทาพองร้อยละ 14 มีอตั รา
การขยายตัวสูงที่สุด (p0.05) เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่มีปริ มาณความชื้นเริ่ มต้นร้อยละ 16 18 20 และ 22
3.2 คุณภาพทางประสาทสัมผัส
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแผ่นกรอบหลังทาพองด้วยไมโครเวฟมีลกั ษณะการพองตัวคล้ายคลึงกัน คือ มีโพรง
อากาศกระจายตัวอย่างสม่าเสมอ ยกเว้นในปลาแผ่นที่เติมแป้ งมันสาปะหลังล้วน มีสีอ่อนและโพรงอากาศขนาดใหญ่ (ภาพที่ 1)
เมื่อนาผลิตภัณฑ์ไปให้ผทู ้ ดสอบให้คะแนนความชอบ พบว่า อัตราส่วนของแป้ งมันสาปะหลังต่อแป้ งสาลีและระยะเวลาที่ใช้ใน
การอบแห้งขั้นต้นมีอิทธิ พลร่ วมกันต่อลักษณะปรากฏและกลิ่น (p0.05) และมีผลอย่างมีนยั สาคัญต่อคะแนนความชอบด้านสี
รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบรวม เมื่อพิจารณาคะแนนความชอบด้านเนื้ อสัมผัสและความชอบรวมเฉลี่ย (ตารางที่ 2) จะ
เห็นได้วา่ ที่อตั ราส่วนแป้ งสาลีและระยะเวลาการอบแห้งขั้นต้นที่สูงขึ้น ผลิตภัณฑ์ได้รับคะแนนความชอบที่สูงขึ้นด้วย (p0.05)
โดยที่อตั ราส่วนของแป้ งมันสาปะหลังต่อแป้ งสาลี 50:50 ระยะเวลาในการอบแห้งขั้นต้น 60 นาที ให้คะแนนความชอบสู งที่ สุด
ในทุกลักษณะ รวมถึงความชอบรวม ผลิตภัณฑ์มีลกั ษณะพองตัวแบบมีฟองอากาศขนาดเล็กกระจายทัว่ ทั้งแผ่น (ภาพที่ 1) มีค่า
ความแข็ง ได้รับคะแนนความชอบรวมสูงที่สุดเท่ากับ 7.13±1.03

ภาพที่ 1 ปลาสลิดแผ่นที่เติมแป้ งมันสาปะหลังต่อแป้ งสาลีอตั ราส่ วน 100:0 75:25 และ 50:50 โดยน้ าหนัก
ที่ระยะเวลาการอบแห้งขั้นต้น 0 30 และ 60 นาที หลังทาพองโดยใช้เตาไมโครเวฟ

ตารางที่ 2 คะแนนความชอบของปลาสลิดแผ่นที่เติมแป้ งมันสาปะหลังต่อแป้ งสาลีอตั ราส่ วน 100:0 75:25 และ
50:50 โดยน้ าหนัก ที่ระยะเวลาการอบแห้งขั้นต้น 0 30 และ 60 นาที หลังทาพองด้วยเตาไมโครเวฟ
ลักษณะทาง
ประสาทสัมผัส

ลักษณะปรากฏ
สี

กลิ่น

รสชาติ

เนื้อสัมผัส

ความชอบรวม

อัตราส่ วนของ
แป้งมันสาปะหลัง
ต่อแป้งสาลี
100:0
75:25
50:50
100:0
75:25
50:50
เฉลี่ย
100:0
75:25
50:50
100:0
75:25
50:50
เฉลี่ย
100:0
75:25
50:50
เฉลี่ย
100:0
75:25
50:50
เฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบแห้งขั้นต้น
0 นาที
30 นาที
60 นาที
(ไม่อบแห้งขั้นต้น)
5.98±1.10 Bb
6.65±0.89 Aa
6.67±1.16 Aa
6.92±0.89 Aa
6.50±1.24 Aa
6.92±0.98 Aa
7.19±0.85 Aa
6.87±0.89 Aa
7.00±1.13 Aa
6.12±1.28
6.50±1.03
6.79±1.10
6.58±0.99
6.77±0.91
6.62±1.02
7.15±0.97
6.94±0.94
7.12±0.86
A
A
6.62±1.15
6.74 ±0.97
6.84A±1.01
5.62±1.24 Bb
6.38±0.90 Aa
6.38±1.33 Aa
6.48±1.06 Aa
5.88±1.4 Aa 8
6.27±1.34 Aa
5.33 ±1.63 Bb
5.71±1.56 Ba
6.77±1.39 Aa
5.73±1.25
6.56±1.06
6.56±1.08
6.50±1.07
6.67±1.19
6.37±1.40
6.04±1.43
6.40±1.44
6.79±1.12
B
A
6.09±1.28
6.54±1.23
6.57±1.20 A
5.46±1.39
6.27±1.04
6.04±1.43
6.52±1.15
6.62±1.06
6.83±1.17
6.42±1.21
6.87±1.25
7.25±0.95
B
A
6.13±1.33
6.58±1.13
6.70±1.29 A
5.56±1.27
6.33±1.14
6.31±1.38
6.42±1.17
6.63±1.00
6.88±1.07
6.15±1.43
6.56±1.06
7.13±1.03
B
A
6.04±1.33
6.51±1.06
6.78±1.21 A

เฉลี่ย

6.47±1.56 b
6.65±0.96 b
7.07±0.92 a

6.28±1.19 ns
6.51±1.22 ns
6.41±1.35 ns
5.92±1.32 b
6.65±1.12 a
6.85±1.18 a
6.06±1.30 b
6.64±1.08 a
6.62±1.24 a

A, B
a, b
ns

ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p0.05)
ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p0.05)
ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05)

4. สรุป
อัตราส่ วนแป้ งมันสาปะหลังต่อแป้ งสาลีและระยะเวลาการอบแห้งขั้นต้นมีผลต่อลักษณะของผลิตภัณฑ์หลังทาพอง
ด้วยไมโครเวฟ ซึ่ งเป็ นผลมาจากคุ ณสมบัติของแป้ งและปริ มาณความชื้ นที่ เหมาะสมก่ อนการทาพอง โดยอัตราส่ วนแป้ ง
มันสาปะหลังต่อแป้ งสาลี 50:50 และระยะเวลาการอบแห้งขั้นต้น 60 นาที ปริ มาณความชื้นประมาณร้อยละ 10 ให้ผลิตภัณฑ์ที่มี
การพองตัวสม่าเสมอ และได้คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสสูงที่สุดในทุกลักษณะ
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