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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กล้ วยนํา) ว้ าทอดกรอบทรงเครือง
Development of Crispy Fried Topping Banana
(Musa sapientum Linn.)
สมโภช พจนพิมล วรพรรณ บัญชาจารุรัตน์ และ วรางคณา สมพงษ์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต ปทุมธานี 12120

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี% เป็ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยนํ%าว้าทอดกรอบทรงเครื0 อง ใช้สูตรคาราเมลที0มีส่วนผสมของ
นํ%าตาล เนยเค็ม เกลือและนํ%า ทําการแปรส่วนผสม 2 ชนิ ดคืออัตราส่ วนของนํ%าตาลต่อเนยเค็มเป็ น 5 ระดับ คือ 42:
16, 40 : 18, 38: 20, 36:22 และ 34: 24 โดยให้ปริ มาณนํ%าและเกลือคงที0 ได้สูตรที0เหมาะสมประกอบด้วยนํ%า นํ%าตาล
เนยเค็มและเกลือร้อยละ 40, 36, 22 และ 2 ตามลําดับ ทําการโรยหน้ากล้วยทอดกรอบเคลือบคาราเมล ด้วยหน้า
3 ชนิดคือ เมล็ดมะม่วง หิ มพานต์ งาและปลาข้าวสาร ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที0ได้โดยวัดค่าคุณภาพทาง
กายภาพ เคมี จุลินทรี ย ์ และประสาทสัมผัสโดยผลิตภัณฑ์ที0ได้มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของกล้วย
ทอดกรอบ การทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริ โภคจํานวน 200 คน พบว่ากล้วยนํ%าว้าทอดกรอบทรงเครื0 องหน้าเมล็ด
มะม่วงหิ มพานต์มีคะแนนความชอบทางด้านสี กลิ0นรส รสชาติ ความกรอบและความชอบโดยรวมมากกว่ากล้วย
นํ%าว้าทอดกรอบหน้าอื0นๆ โดยมีคะแนนความชอบอยูใ่ นช่วง 6.22 – 7.01 กล้วยนํ%าว้าทอดกรอบทรงเครื0 องหน้างา
มี คะแนนทางด้า นลักษณะปรากฏ สี กลิ0 นรส รสชาติ ความกรอบและความชอบโดยรวมในช่ วง 6.18 - 6.53
ในขณะที0ผลิตภัณฑ์กล้วยนํ%าว้าทอดกรอบหน้าปลาข้าวสารมีคะแนนความชอบด้านต่างๆ ตํ0าที0สุด โดยมีคะแนน
ในช่วง 5.48 – 6.40 และร้อยละ 71 ของผูบ้ ริ โภคสนใจซื% อผลิตภัณฑ์และยอมรับผลิตภัณฑ์ในราคา 30 บาท ต่อ
นํ%าหนัก 100 กรัม
คําสําคัญ: การพัฒนา กล้วยนํ%าว้าทอดกรอบ ทรงเครื0 อง คาราเมล เมล็ดมะม่วงหิ มพานต์

Abstract
Development of crispy fried topping banana was studied in this research. Caramel formulation was
modified from the original recipe which was comprised of sugar, salty butter, salt and water. The amounts of
sugar and salty butter ratio were varied for 5 level; 42: 16, 40 : 18, 38: 20, 36:22 and 34: 24 and the amounts
of salt and water were fixed. The appropriate recipe was comprised of 40% water, 36% sugar, 22% salty butter
and 2 % salt. Caramel coated fried banana was scattered over with cashew nut, sesame seed or fish. These
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products were analyzed for physical, chemical and microorganism properties and sensory attributes. The
results showed that the product

met with the Thai community products standard of crispy fried banana.
Acceptance test of 200 consumers showed that the crispy fried banana adorned with cashew nut seed had liking
score in appearance, color, flavor, taste, and overall liking more than that of the other toppings, with the liking
score range of 6.22 - 7.01. Crispy banana adorned with fish had the lowest liking scores in all aspects, with
score range of 5.48 - 6.40. Crispy fried banana adorned with sesame seed had liking scores in appearance, color,
flavor, taste, crispy and overall liking range of 6.18 - 6.53. Seventy one percent of the consumers was interested
in buying this product and accepted in the price of 30 bahts for 100 grams.
Keywords: Development, crispy fried banana, topping
แหล่ ง อาหารที0 ใ ห้ พ ลัง งานสู ง เนื0 อ งจากมี แ ป้ งและ
นํ%าตาลที0 สู ง นอกจากนี% ยัง มี วิตามิ นเอและซี แร่ ธาตุ
เช่น โพแทสเซียม แคลเซียม โซเดียมและแมกนีเซียม
กล้ว ยนํ%าว้า สามารถนํา มาประกอบอาหารได้
หลายประเภท กล้วยนํ%าว้าสุ กงอมครู ด ใช้เป็ นอาหาร
เริ0 มต้นที0ดีสาํ หรับทารกเพราะย่อยง่าย ช่วยระบายท้อง
กล้วยนํ%าว้าดิ บและห่ ามใช้แกงคัว0 ฉาบ ปิ% ง นึ0 ง ทอด
อบ เชื0 อม กล้วยนํ%าว้าสุ กทําเป็ นของหวานได้หลาย
ชนิ ด ดอกของกล้วยนํ%าว้าหรื อหัวปลี นํามาแกงเลี ยง
เป็ นอาหารบํารุ งนํ%านมสําหรับหญิงหลังคลอด ใส่ ตม้
ข่า ต้มยํา ยําหัวปลี ลวกและเผาจิ%มนํ%าพริ กและใช้เป็ น
เครื0 องเคียงช่วยเพิม0 รสชาติให้อาหาร

1. บทนํา
กล้ วยนํา) ว้ า
กล้วยนํ%าว้า (Musa sapientum Linn.) จัดอยู่
ในตระกูล Musaceae มีถ0ินกําเนิ ดในแถบตะวันออก
เฉี ยงใต้เป็ นพืชที0 ปลูกง่ายไม่ยงุ่ ยากในการบํารุ งรักษา
และให้ผลผลิตได้ตลอดปี กล้วยนํ%าว้าเป็ นผลไม้ที0ให้
พลังงานและคุณค่าทางอาหารสู ง กล้วยนํ%าว้าห่ ามและ
สุ กมี ธาตุเหล็กในปริ มาณสู งช่ วยสร้ างเม็ดเลือดแดง
ป้ องกันโรคโลหิ ต จาง มี แคลเซี ย ม ฟอสฟอรั สและ
วิตามินซี ช่วยบํารุ งกระดูก ฟั นและเหงื อกให้แข็งแรง
ช่วยให้ผิวพรรณดี มีเบต้าแคโรทีน ไนอาซี นและมีใย
อาหาร ช่ วยให้ระบบขับถ่ายคล่องขึ% น การกิ นกล้วย
นํ%า ว้า สุ ก จะช่ ว ยระบายท้อ งและสามารถรั ก ษาโรค
เลื อดออกตามไรฟั นได้ นอกจากนี% ยงั ช่ วยลดอาการ
เจ็บคอ เจ็บหน้าอกที0มีอาการไอแห้ง [1]
กล้วยนํ%าว้าดิ บมีสารแทนนิ นและเพคตินซึ0 ง
มีรสฝาด สามารถรักษาอาการท้องเสี ยที0ไม่รุนแรงได้
นอกจากนี% กล้วยนํ%าว้ามี สาร sitoindosides I- IV ที0 มี
สรรพคุณใช้รักษาโรคกระเพาะอาหารอักเสบและเป็ น
แผล [2] Fernandes และคณะ [3] รายงานว่ากล้วย
นํ%าว้าเป็ นผลไม้ที0มีคุณค่าทางโภชนาการสู งและเป็ น

ระยะการสุ กของกล้ วย
ระยะการสุกของกล้วยแบ่งตามสี เปลือกเป็ น
8 ระยะ จากการสุ กระยะที0 1 เปลือกมีสีเขียว ผลแข็ง
ปอกเปลือกยาก เนื% อกล้วยมีสีขาว ไม่มีการสุ กและไม่
มีกลิ0นกล้วย ไปจนถึงระยะที0 8 เปลือกมีสีเหลืองและ
มีสีน% าํ ตาลมากขึ% น ในช่วงการสุ กของกล้วยจะมี การ
เปลี0ยนแปลงสมบัติทางเคมีและกายภาพต่างๆ รวมทั%ง
คุณค่าทางอาหาร เมื0อกล้วยสุ กจะมีปริ มาณแป้ งลดลง
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แล้ว เช่น เต้าหู ้ ถัว0 สิ ลง กุง้ แห้ง ใบมะกรู ด นําไปผัด
ผสมให้เข้ากับนํ%าปรุ งรสที0 เตรี ยมโดยการนํานํ%าตาล
เคี0ยว นํ%าส้มสายชู เกลือ อาจเติมส่ วนผสมอื0น เช่น
ซอสมะเขือเทศ ซี อtิวขาว พริ กไทย ที0เคี0ยวจนเหนี ยว
แล้วผัดจนแห้งอาจโรยหน้าด้วยพริ กชี% ฟ้าผักชี [7]
ตาม มก.-ธ.ก.ส. 085/2551 เรี ยกผลิตภัณฑ์กล้วยทอด
กรอบทรงเครื0 อ งว่า ผลิ ตภัณฑ์ก ล้ว ยทอดกรอบปรุ ง
แต่งหน้า [8]

แต่ไม่มาก แต่มีปริ มาณกรดค่อนข้างสู งจึ งทําให้เมื0 อ
สุกแล้วจะมีรสเปรี% ยวเล็กน้อย [4]
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชนกล้ วยทอดกรอบ
ตามมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ชุมชน กล้วยทอด
กรอบหมายถึงผลิตภัณฑ์ที0ได้จากการนํากล้วยดิบที0 มี
ความแก่พอเหมาะ มาฝานบางหรื อหั0นเป็ นรู ปทรง
ต่างๆ นํามาทอด โดยอาจผสมส่ วนประกอบอื0นใน
นํ%ามันที0ใช้ทอด เช่น นํ%าตาล เกลือ เนย หรื ออาจคลุก
ด้วยเครื0 องปรุ งรส เช่น นํ%าเชื0อม เกลือ หรื อวัตถุปรุ ง
แต่งกลิ0นรสอื0น คุณลักษณะที0ตอ้ งการของกล้วยทอด
กรอบควรมีรูปทรงและขนาดใกล้เคียงกัน มี สีและ
กลิ0นรสเป็ นไปตามธรรมชาติของส่ วนประกอบที0 ใช้
เนื% อสัมผัสต้องกรอบ ไม่แข็งกระด้าง ต้องไม่พบสิ0 ง
แปลกปลอมที0ไม่ใช่ส่วนประกอบที0ใช้ ห้ามใช้วตั ถุกนั
เสี ยและสี ทุกชนิ ด หากมีการใช้วตั ถุปรุ งแต่งกลิ0นรส
ให้ ใ ช้ไ ด้ต ามชนิ ด และปริ มาณที0 ก ฎหมายกํา หนด
กล้วยทอดกรอบต้องมีความชื%นไม่เกินร้อยละ 6 โดย
นํ%าหนัก ค่าเพอร์ ออกไซด์ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมสมมูล
เพอร์ออกไซด์ออกซิเจนต่อกิโลกรัม จํานวนจุลินทรี ย ์
ทั%งหมดต้องไม่เกิน 1 × 103 โคโลนี ต่อตัวอย่าง 1 กรัม
ราต้องไม่เกิน 10 โคโลนีตอ่ ตัวอย่าง 1 กรัม [5]

เมล็ดมะม่ วงหิมพานต์ งาและปลาข้ าวสาร
เมล็ดมะม่วงหิ มพานต์เมื0อคัว0 อบแล้วนํามา
ประกอบอาหารได้หลายอย่าง เมื0อเทียบกับถัว0 เปลือก
แข็ง เมล็ดมะม่ว งหิ มพานต์มีไขมันน้อยกว่า คื อ มี
ไขมันร้ อยละ 47 เมื0 อแกะเปลื อกออกแล้วจึ ง เก็บได้
นานไม่เหม็นหื น เมล็ดมะม่วงหิ มพานต์มีไขมันชนิดดี
มากกว่าร้อยละ 75 มีแร่ ธาตุที0สําคัญคือ ฟอสฟอรั ส
และแมกนี เซี ยม มีวิตามินอีเท่ากับในถัว0 ลิสง มีเส้นใย
ร้อยละ 16 [9] งาเป็ นแหล่งของโปรตีนและนํ%ามัน มี
แร่ ธาตุและวิตามินหลายชนิด เช่น วิตามินบี วิตามินอี
ทองแดง แมงกานี ส แคลเซี ย ม แมกนี เ ซี ย ม เหล็ ก
ฟอสฟอรั ส สัง กะสี แ ละโซเดี ย ม นอกจากนี% งายัง มี
สารประกอบจําพวกลิกแนน คือเซซามิน และเซซาโม
ลิน ที0 ช่วยเพิ0มระดับของแกมม่าโทโคฟี รอลในเลือด
ช่ ว ยลดระดั บ ของเบต้ า โทโคฟี รอล ยับ ยั%ง การ
เ กิ ด ป ฏิ กิ ริ ย าอ อ ก ซิ เ ด ชั0 น แ ล ะ ล ด ร ะ ดั บ ข อ ง
คอเลสเตอรอลในเลือด นอกจากนี% ยงั มีสารสเตอรอล
ซึ0งมีบทบาทในการให้พลังงาน เพิม0 ประสิ ทธิ ภาพของ
ระบบภูมิคุม้ กันเพิ0มประสิ ทธิ ภาพการทํางานของตับ
ต้านการกําจัดพิษ [10, 11] ปลาข้าวสารคือลูกของ
ปลากะตักมีขนาดเล็ก [12] รับประทานได้ท% งั เนื%อและ
ก้าง จึงอุดมไปด้วยแคลเซียมที0ได้จากกระดูกปลา ช่วย
ทําให้กระดูกและฟันแข็งแรง ป้ องกันโรคกระดูกพรุ น

ทรงเครือง
ทรงเครื0 องหมายถึ งแต่งตัวมี เครื0 องประดับ
โดยปริ ยาย หมายถึ งเครื0 องปรุ ง มี มากเกิ นปรกติ [6]
ทรงเครื0 องนํามาใช้กบั อาหารหมายถึงผลิตภัณฑ์พร้อม
บริ โภคที0ทาํ จากอาหารที0เป็ นส่วนประกอบหลัก นํามา
ผสมรวมกั บ ส่ ว นประกอบอื0 น ๆ ในอัต ราส่ ว นที0
เหมาะสม ตัว อย่า ง เช่ น ขนมจี น กรอบทรงเครื0 อ ง
หมายถึงผลิตภัณฑ์ที0ได้จากการนําเส้นขนมจีนแห้งไป
ทอดจนกรอบ เติมส่ วนประกอบต่างๆ ที0ทอดกรอบ
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และกระดูกหักง่ายได้ มีวิตามินเอและวิตามินดี (ซึ0 งมี
มากในนํ%ามันตับปลา) รวมทั%งวิตามินบี 1 วิตามินบี 2
และไนอาซี นซึ0 งมีความจําเป็ นต่อร่ างกาย เพราะเป็ น
ส่ วนสําคัญในการควบคุมการทํางานของอวัยวะทุ ก
ส่ ว นในร่ า งกาย [13] จากคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการ
ดังกล่ าวข้า งต้นจึ งนําเมล็ดมะม่วงหิ มพานต์ งาและ
ปลาข้าวสารมาแต่งหน้ากล้วยทอดกรอบเพื0อเป็ นการ
ทรงเครื0 องในการศึกษานี%

ทางโภชนาการและให้ไ ด้ผลิ ต ภัณฑ์รู ป แบบใหม่ ที0
เป็ นที0ยอมรับของผูบ้ ริ โภค

2. วิธีการทดลอง
2.1 วัตถุดบิ
วัต ถุ ดิ บ ประกอบด้ว ยกล้ว ยนํ%า ว้า และปลา
ข้า วสารซื% อ จากตลาดไท จัง หวัด ปทุ ม ธานี เมล็ ด
มะม่วงหิ มพานต์ตราศิริชยั งาดําและงาขาวตราไร่ ทิพย์
เนยสดชนิ ดเค็มตราออร์ คิ ด นํ%า มันปาล์ม ตราโอลี น
เกลือป่ นตราปรุ งทิพย์ นํ%าตาลทรายบริ สุทธิw ตรามิตร
ผล

กระบวนการผลิตกล้ วยทอดกรอบ
การ ศึ กษ าก่ อ น ห น้ า นี% ผู ้ วิ จ ั ย ไ ด้ ศึ กษ า
กระบวนการผลิ ต กล้ ว ยทอดกรอบโดยศึ กษา
กระบวนการผลิตกล้วยทอดกรอบ พบว่ากล้วยนํ%าว้า
ระยะความสุ กที0 1 จะให้ผลิตภัณฑ์กล้วยทอดกรอบที0
มีสีเหลืองและคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านสี กลิ0น
รส และความชอบโดยรวมมี คะแนนมากที0 สุด ส่ วน
การแช่ ก ล้ว ยด้ว ยสารละลายโซเดี ย มคลอไรด์ห รื อ
โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ก่อนนําไปทอดเพื0อยับยั%งการ
เกิดสี น% าํ ตาล พบว่าสารทั%งสองไม่ช่วยยับยั%งปฏิกิริยาสี
นํ%าตาลในผลิตภัณฑ์ เนื0องจากสี น% าํ ตาลสามารถเกิดขึ%น
ได้อีกในขั%นตอนการทอดด้วยนํ%ามันที0 ใช้อุณหภูมิสูง
โดยอุณหภูมิที0ใช้ในการทอดคือ 160oซ เวลา 4 นาที
และอบเพื0 อ ลดความชื% น และนํ%ามัน ที0 อุณ หภู มิ 60 oซ
เป็ นเวลา 4 นาที [14]

2.2 เครืองมือ อุปกรณ์
เครื0 องอบ (Pro food dehydrator) NESCO®/
American Harvest ®) รุ่ น FD-1010 เครื0 องทอดแบบ
นํ%ามันท่ วม (Deep fryer) รุ่ น Fritel Type 2160
เครื0 องวัดค่า สี (Hunter tristimulus colorimeter)
CR300 Minolta, Japan เครื0 องวัดลักษณะเนื% อสัมผัส
(Texture analyzer) รุ่ น TA–XT 2i หัววัด Ball probe
เครื0 องวัดปริ มาณนํ%าอิสระ ( aw ) รุ่ น AquaLab รุ่ น
CX-2 (USA)
2.3 การผลิตกล้ วยนํา) ว้ าทอดกรอบ
การผลิ ต กล้ว ยนํ%าว้า ทอดกรอบใช้วิ ธี ก าร
ผลิตตาม วรพรรณและคณะ [14] โดยใช้กล้วยนํ%าว้าที0
มี ก ารสุ ก ระยะที0 1 ตัด ขั%ว ล้างทํา ความสะอาด ปอก
เปลื อ กและแช่ ใ นนํ%า สะอาด หั0น กล้ว ยให้เ ป็ นแว่น
เฉี ยง ๆ ให้มีความหนา 1.5 มิลลิเมตร ทอดในนํ%ามันที0
อุณหภูมิ 160 oซ เป็ นเวลา 4 นาที อบในเครื0 องอบลม
ร้อนที0อุณหภูมิ 60 oซ เป็ นเวลา 10 นาที ทิ%งไว้ให้เย็น
แล้ ว บรรจุ ถุ ง ลามิ เนต (polypropylene/aluminum
foil/nylon/polyester) เพื0อยืดอายุการเก็บรักษา [15]

วัตถุประสงค์
งานวิ จ ั ย นี% มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื0 อ ปรั บ ปรุ ง
รู ปแบบของผลิตภัณฑ์กล้วยทอดกรอบให้เป็ นกล้วย
ทอดกรอบทรงเครื0 อ งโดยเคลื อ บด้วยคาราเมลและ
แต่ง หน้า โดยใช้เ มล็ด มะม่ วงหิ มพานต์ งา และปลา
ข้าวสาร ซึ0งมีคุณค่าทางโภชนาการสู ง เพื0อเพิ0มคุณค่า
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2.4 การเคลือบคาราเมลและทรงเครือง
2.4.1 การเคลือบคาราเมลและทรงเครืองกล้ วยนํ)าว้ า
ทอดกรอบ
นําเนย นํ%าตาล เกลือ และนํ%า ตามสู ตร ใส่ ลง
ในกระทะ โดยใช้ไฟอ่อนๆ คนส่วนผสมให้เข้ากัน รอ
จนเดื อด นํากล้วยนํ%าว้าที0 ทอดแล้วมาผสมให้เข้ากับ
คาราเมลที0 ได้ ในอัตราส่ วน กล้วยทอด : คาราเมล
เท่ากับ 1: 2 โดยนํ%าหนัก นํากล้วยนํ%าว้าที0เคลือบคารา
เมลแล้ว วางเรี ย งให้ เ ป็ นแผ่ น ๆ โรยหน้า ด้ว ยปลา
ข้าวสาร งา หรื อ เมล็ดมะม่วงหิ มพานต์ อบที0อุณหภูมิ
60 oซ เป็ นเวลา 4 ชัว0 โมง แล้วนําไปผึ0งให้เย็น ทําการ
บรรจุ

ตารางที 1 สูตรคาราเมลที0ใช้ในการศึกษา
ส่วนประกอบ
(ร้อยละ)
1
นํ%าตาล
42
เนยเค็ม
16
เกลือ
2
นํ%า
40

2.4.2 การศึกษาสู ตรคาราเมลสําหรับผลิตภัณฑ์ กล้ วย
นํา) ว้ าทอดกรอบทรงเครือง
การศึ ก ษาสู ต รคาราเมลที0 มี ส่ ว นผสมคื อ
นํ%าตาล เนยเค็ม นํ%าและเกลือ [16] โดยศึกษาอัตราส่วน
ของนํ%าตาลต่อเนยเค็ม 5 ระดับ คือ 42: 16, 40 : 18, 38:
20, 36:22 และ 34: 24 โดยให้ปริ มาณเกลือและนํ%าคงที0
ตามสู ต รที0 แ สดงในตารางที0 1 นํา กล้ว ยนํ%าว้า ทอด
กรอบที0 เตรี ยมไว้แล้วผสมกับคาราเมลที0 ได้ในแต่ละ
สู ตร ประเมินผลโดยการวัดค่าสี (L* a* b*) ปริ มาณ
นํ%าอิสระ ( aw ) และความชื% นตามวิธี A.O.A.C [17]
ทดสอบความชอบทางประสาทสั ม ผัส ด้ว ยวิ ธี 9 point hedonic scale โดยคะแนน 9 หมายถึง ชอบมาก
ที0 สุด และคะแนน 1 หมายถึง ไม่ชอบมากที0 สุด ใช้ผู ้
ทดสอบทัว0 ไปจํานวน 60 คน [18]

สูตรที0
3
38
20
2
40

2
40
18
2
40

4
36
22
2
40

5
34
24
2
40

ใดอย่างหนึ0 งเพียงชนิ ดเดี ยว ได้เป็ น 3 หน้า วัดค่ า
คุณภาพโดยการวัดค่าสี (L* a* b*) aw ความชื%น [17]
ค่า Thiobarbituric Acid (TBA) [21] และคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสโดยวิธี 9 - point hedonic scale โดย
คะแนน 9 หมายถึ ง ชอบมากที0 สุ ด และคะแนน 1
หมายถึงไม่ชอบมากที0 สุด ใช้ผทู ้ ดสอบทัว0 ไปจํานวน
60 คน [18]

2.5 การวัดค่ าคุณภาพผลิตภัณฑ์ กล้ วยนํา) ว้ าทอดกรอบ
ทรงเครือง
นํากล้วยทอดกรอบเคลื อบคาราเมลสู ตรที0
ได้รับการคัดเลือกจากการศึ กษาข้างต้นโรยหน้าด้วย
เมล็ดมะม่วงหิ มพานต์ ปลาข้าวสาร หรื องา (งาดํา : งา
ขาว = 1: 1) ที0ผ่านการอบให้ความร้อนมาแล้ว [19,
20] กล้วยทอดกรอบทรงเครื0 องแต่ละแผ่นจะโรยหน้า
ด้วยเมล็ดมะม่วงหิ มพานต์ ปลาข้าวสาร หรื องา อย่าง
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ทรงเครื0 องพบว่า กล้วยนํ%าว้าทอดกรอบที0 เคลือบโดย
ใช้ คาราเมล ในแต่ละสู ตรจะมีค่าสี (L* a* b*) ที0ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05) แสดง
ดังตารางที0 2
สํ า หรั บ การศึ ก ษาค่ า aW และปริ มาณ
ความชื% น พบว่า ผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ล้ว ยนํ%าว้า ทอดกรอบที0
เคลือบคาราเมลในสู ตรต่าง ๆ จะมีผลต่อค่า aW และ
ความชื%นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยเมื0อ
ปริ มาณนํ%าตาลลดลงและปริ มาณเนยเค็มเพิ0มขึ%นจะทํา
ให้ค่า aW และความชื% น ลดลง จึ งทํา ให้กล้ว ยทอด
กรอบที0เคลือบด้วยคาราเมลสูตรที0 2, 3, 4 และ 5 มีค่า
aW น้อยกว่าสูตรที0 1 โดยมีคา่ aW < 0.3 เนื0 องจากคารา
เมลสูตรที0 1 มีปริ มาณนํ%าตาลที0สูงกว่าสู ตรอื0น เมื0ออบ
ไล่ความชื%นจะเกิดผิวหน้าที0แข็งทําให้ความชื%นออกมา
จากผลิตภัณฑ์ได้ช้ากว่าอาหารที0 มีน% าํ ตาลสู งจะมี ผล
ต่ อ อั ต ร า ก า ร ทํ า แ ห้ ง เ พ ร า ะ นํ% า ต า ล ที0 สู ง
จะเป็ นการทําให้ การเคลื0อนที0ของความชื%นลดลง [22]
จึงทําให้มีค่า aW และความชื% นสู งกว่าสู ตรอื0นๆ โดย
ความชื%นของผลิตภัณฑ์กล้วยนํ%าว้าทอดกรอบที0เคลือบ
คาราเมลสูตร 3 และ 4 จะมีคา่ ความชื%นน้อยที0สุด
สํ า หรั บ การทดสอบทางประสาทสั ม ผัส
พบว่าสูตรคาราเมลที0ใช้เคลือบกล้วยนํ%าว้าทอดจะไม่มี
ผลต่ อ ลัก ษณะปรากฏ สี กลิ0 น รส และความกรอบ
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) แต่จะมีผลต่อ
รสชาติและความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) และความชอบด้าน
รสชาติ ของคาราเมลสู ตรที0 2 4 และ 5 มี คะแนนสู ง
ที0 สุ ด และคะแนนความชอบโดยรวมมี ค ะแนนไม่
แตกต่างกัน อยูใ่ นกลุม่ ที0มีคะแนนสูง (ตารางที0 3) เมื0อ
พิจารณาจากคุณภาพทางประสาทสัมผัส ค่า aw และ
ความชื%น ทําให้สามารถเลือกสูตรคาราเมลที0ใช้ในการ
เคลื อ บกล้ว ยทอดกรอบทรงเครื0 องคื อ สู ต รที0 4 ที0

2.6 การศึ กษาการยอมรั บของผู้ บริ โภคที มี ต่ อ
ผลิตภัณฑ์ กล้ วยนํา) ว้ าทอดกรอบทรงเครือง
การศึ ก ษาการยอมรั บ ของผูบ้ ริ โ ภคที0 มี ต่ อ
ผลิตภัณฑ์กล้วยนํ%าว้าทอดกรอบทรงเครื0 องทั%ง 3 หน้า
โดยใช้ผูบ้ ริ โ ภคจํา นวน 200 คน ใช้แ บบสอบถาม
เกี0ยวกับข้อมูลทัว0 ไปของผูท้ ดสอบ พฤติกรรมในการ
บริ โภคกล้วยทอดกรอบ ความชอบต่อผลิตภัณฑ์โดย
การ ลําดับความชอบ มีคะแนน 1 ถึง 3 โดย 1 มีลาํ ดับ
ความชอบมากกว่า 2 และ 3 ชอบน้อยที0สุด ความตั%งใจ
และราคาที0จะซื% อ ลักษณะปรากฏ สี กลิ0นรส รสชาติ
ความกรอบ ความชอบโดยรวม ประมวลผลโดยใช้
ค่าเฉลี0ย และค่าเปอร์เซนต์
2.7 การวางแผนการทดลองและสถิ ติทีใ ช้ ใ นการ
ประเมิน
การวิเคราะห์ ทางกายภาพและทางเคมี วาง
แผนการทดลองแบบ Completely Randomized
Design (CRD) การทดสอบทางประสาทสัมผัสวาง
แผนการทดลองแบบRandomized Complete Block
Design (RCBD) ทําการวิเคราะห์ ความแปรปรวน
(Analysis of Variance : ANOVA) และเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่ า งของค่ า เฉลี0 ย ด้ว ยวิ ธี Ducan's new
multiple range test สําหรับคะแนนลําดับความชอบ
วิเคราะห์ผลโดยใช้ Friedman test [18]

3. ผลการศึกษา
3.1 การศึกษาสู ตร คาราเมลสํ าหรับผลิตภัณฑ์ กล้ วย
นํา) ว้ าทอดกรอบทรงเครือง
การศึกษาสูตรคาราเมลสําหรับใช้ทรงเครื0 อง
ตามสู ตรในตารางที0 1 นําคาราเมลที0 ได้เคลือบกล้วย
นํ%าว้าทอดกรอบตามข้อ 2.3 ทําการวัดค่าคุณภาพทาง
กายภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ล้ ว ยนํ% าว้า ทอดกรอบ
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ความชอบด้านรสชาติ และความชอบโดยรวมอยู่ใน
ระดับชอบปานกลาง

ประกอบด้วยนํ%า นํ%าตาล เนยเค็ม และเกลือ ร้อยละ 40,
36, 22 และ 2 % ตามลําดับ โดยให้คา่ aw และความชื%น
เป็ น 0.25 และ 2.20 % ตามลํา ดั บ และคะแนน

ตารางที 2 ค่าสี L* a* b* aW และ ความชื%น ของผลิตภัณฑ์กล้วยนํ%าว้าทอดกรอบที0เคลือบคาราเมล สูตรต่าง ๆ
สูตรคาราเมล
ค่าเฉลี0ย ± เบี0ยงเบนมาตรฐาน
ns
ns
L*
a*
b* ns
aW
ความชื%น (%)
a
1
42.35 ±2.57
5.85 ±1.11
24.76 ± 1.42
0.40 ± 0.03
3.43± 0.14a
2
43.30 ±3.30
5.45 ±1.19
24.21 ± 0.28
0.26 ± 0.02b
3.05 ± 0.03b
3
42.99 ±2.27
4.86 ±1.21
22.65 ± 1.11
0.26 ± 0.05b
2.17 ± 0.09d
4
44.88 ±2.79
5.31 ±2.18
22.61 ± 0.38
0.25 ± 0.00b
2.20 ± 0.04d
5
40.83 ±4.39
2.79 ±0.61
22.02 ± 1.91
0.30 ± 0.08b
2.61 ± 0.05c
หมายเหตุ ตัวเลขที0มีอกั ษรกํากับต่างกันจากคอลัมน์เดียวกันแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
ns
หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันจากคอลัมน์เดียวกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05)
ตารางที 3 คะแนนทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์กล้วยนํ%าว้าทอดกรอบที0เคลือบคาราเมลสูตรต่าง ๆ
สูตร
คะแนนเฉลี0ย ± เบี0ยงเบนมาตรฐาน
ลักษณะปรากฏ
สี ns
กลิ0นรส ns
รสชาติ
ความกรอบ ns ความชอบโดยรวม
ns

1
6.78±1.22
7.02±1.08 6.17±1.50 6.48±1.68ab
6.13±1.88
6.63±1.51b
2
6.85±1.15
7.17±0.91 6.38±1.39 6.98±1.33a
6.63±1.68
7.20±1.02a
3
6.88±1.25
7.07±1.18 6.03±1.57 6.05±1.88 b
6.72±1.47
6.43±1.43b
4
6.95±1.24
7.12±0.96 6.38±1.44 6.73±1.45 a
6.68±1.48
6.92±1.20ab
5
6.95±1.03
7.07±1.00 6.18±1.49 6.70±1.37 a
6.70±1.53
6.77±1.28ab
หมายเหตุ ตัวเลขที0มีอกั ษรกํากับต่างกันจากคอลัมน์เดียวกันแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
ns
หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันจากคอลัมน์เดียวกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05)
39.67 และ 50.43 ตามลําดับ โดยกล้วยนํ%าว้าทอด
กรอบที0 ทรงเครื0 องด้วยหน้างาจะมีค่า L* ตํ0าที0 สุด
เนื0องจากมีสีของงาดําทําให้คา่ ความสว่างลดลง ค่า a*,
b*, aw ความชื% น (%) และค่ า TBA (mg
malonaldehyde/kg) มี ค่ า อยู่ใ นช่ ว ง 1.01 – 2.06,

3.2 การตรวจวัดค่ าคุณภาพผลิตภัณฑ์ กล้ วยนํา) ว้ าทอด
กรอบ
การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที0ได้พบว่า
ค่าสี ของกล้วยทอดกรอบทรงเครื0 อง หน้าเมล็ดมะม่วง
หิ มพานต์ งา และ ปลาข้าวสาร มีค่า L* เป็ น 48.63,
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เล็กน้อย ถึ งชอบปานกลาง (6 = ชอบเล็กน้อย 7 =
ชอบปานกลาง 8 = ชอบมาก) แสดงดังตารางที0 4

21.11- 24.13, 0.34- 0.43, 1.53 - 2.17 และ 0.64 – 0.85
ตามลําดับ จุลินทรี ยท์ % งั หมด (CFU/g) และยีสต์และรา
(CFU/g) มี ค่า น้อ ยกว่า 10 (ตารางที0 4) ซึ0 ง ไม่ เกิ น
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.111/2546 มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนกล้วยทอดกรอบ [5]
ในผลิตภัณฑ์น% ี ไม่ได้ตรวจค่าเปอร์ ออกไซด์
แต่ตรวจค่า TBA ซึ0งเป็ นค่าที0ใช้ในการวัดการเกิดกลิ0น
หื น โดยมีค่า 0.64 – 0.85 mg malonaldehyde/kg ซึ0 งมี
รายงานว่าผูบ้ ริ โภคจะสามารถรับรู ้ได้วา่ ผลิตภัณฑ์มี
กลิ0 น หื น ถ้ า
TBA ที0 คื อ มี ค่ า ตั% งแต่ 1.0 mg
malonaldehyde/kg ขึ%นไป [23] และปริ มาณที0 ทาํ ให้
ผู ้ บ ริ โ ภ ค ไ ม่ ย อ ม รั บ คื อ มี ค่ า เ กิ น 3 -4 mg
malonaldehyde/kg [24] ดัง นั%น ผลิ ต ภัณ ฑ์ก ล้ว ยทอด
กรอบนี%จึงยังไม่มีกลิ0นหื น
สําหรับคะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัส
พบว่า กล้ว ยทอดกรอบมี คะแนนความชอบในด้า น
ลักษณะปรากฏ สี กลิ0นรส รสชาติ ความกรอบ และ
ความชอบโดยรวมอยู่ในช่ วง 6.50 – 7.37, 7.23 –
7.37, 6.20 – 7.47, 6.63 – 7.63, 6.33 -7.20 และ 6.50 –
7.30 ตามลํา ดับ แสดงว่า ผลิ ต ภัณ ฑ์ มี คุ ณ ภาพทาง
ประสาทสั ม ผัส โดยรวมอยู่ ใ นเกณฑ์ ร ะดั บ ชอบ

4. การศึ กษาการยอมรั บของผู้บริ โภคทีมีต่อ
ผลิตภัณฑ์ กล้วยนํา) ว้าทอดกรอบทรงเครือง
การศึกษาผูบ้ ริ โภคจํานวน 200 คนแบ่งเป็ น
ผูห้ ญิงคิดเป็ น 72% และผูช้ ายคิดเป็ น 28% โดยมีอายุ
19 – 23 ปี คิดเป็ น 49% รองลงมาจะเป็ นผูบ้ ริ โภคที0 มี
อายุน้อยกว่า 18 ปี คิดเป็ น 16% และมีกลุ่มอายุต% งั แต่
39 ปี ขึ%นไป คิดเป็ น 15% ส่ วนที0เหลืออีก 19% จะเป็ น
ช่วงอายุ 24 – 38 ปี ผูท้ ดสอบจะมี จาํ นวนสมาชิ กใน
ครอบครั ว 3 – 5 คน คิ ด เป็ น 74% และมี จ ํา นวน
สมาชิ กตั%งแต่ 6 คน ขึ% นไปคิ ดเป็ น 19% น้อยกว่า 3
คนคิ ด เป็ น 7 % เมื0 อ ทํา การศึ ก ษาความชอบของ
ผูบ้ ริ โภคในการรับประทานผลิตภัณฑ์กล้วยนํ%าว้าทอด
กรอบ พบว่าผูบ้ ริ โภคที0 ชอบรับประทานกล้วยนํ%าว้า
ทอดกรอบคิดเป็ น 83% และไม่ชอบรั บประทานคิ ด
เป็ น 17% สําหรับแหล่งที0ผบู ้ ริ โภคซื% อผลิตภัณฑ์กล้วย
นํ%า ว้า ทอดกรอบพบว่า ซื% อ จากร้ า นค้า ทั0ว ไปคิ ด เป็ น
52.4% ร้านสะดวกซื%อคิดเป็ น 18.2% ห้างสรรพสิ นค้า
คิดเป็ น 17.5% และที0อื0นๆ เช่น สถานที0 ท่องเที0 ยวคิด
เป็ น 11.9%
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ตารางที 4 คุณภาพทางกายภาพ เคมี จุลินทรี ยแ์ ละประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์กล้วยนํ%าว้าทอดกรอบทรงเครื0 อง
หน้าต่าง ๆ
ปั จจัยคุณภาพ
กล้วยนํ%าว้าทอดกรอบทรงเครื0 อง (ค่าเฉลี0ย ± เบี0ยงเบนมาตรฐาน)
มะม่วงหิ มพานต์
งา
ปลาข้าวสาร
คุณภาพทางกายภาพ
L*
48.63±4.55
39.67±2.96
50.43±3.86
a*
1.01±1.04
2.06±1.06
1.12±0.77
b*
22.69±2.97
21.11±2.85
24.13±3.37
aw
0.43±0.01
0.42±0.00
0.34±0.00
คุณภาพทางเคมี
ความชื%น (%)
2.17±0.01
1.53±0.00
1.98±0.00
TBA value ( mg
0.53±0.00
0.64±0.01
0.85±0.01
malonaldehyde/kg)
คุณภาพทางจุลินทรี ย ์
จุลินทรี ยท์ % งั หมด (CFU/g)
< 10
< 10
< 10
ยีสต์และรา(CFU/g)
< 10
< 10
< 10
คุณภาพทางประสาทสัมผัส
ลักษณะปรากฏ
7.37±0.10
7.23±0.93
6.50±1.61
สี
7.37±1.07
7.30±0.95
7.23±1.04
กลิ0นรส
7.47±0.82
6.20±1.32
6.77±1.43
รสชาติ
7.63±0.85
6.63±1.13
6.83±1.48
ความกรอบ
6.33±1.54
7.20±1.16
6.77±1.41
ความชอบโดยรวม
7.30±0.88
6.50±1.14
6.83±1.18
ผูบ้ ริ โ ภคให้ค ะแนนผลิ ต ภัณ ฑ์น% ี ในระดับ
ความสนใจและสนใจมาก คิดเป็ นร้อยละ 71 และถ้ามี
ผลิ ต ภัณ ฑ์น% ี วางจําหน่ า ยในตลาดอาจจะซื% อ และซื% อ
แน่ น อนคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 72 โดยผูบ้ ริ โ ภคสนใจใน
ความแปลกใหม่ ข องตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์ ม ากที0 สุ ด และ
ผูบ้ ริ โภค 67% เห็นว่าราคา 30 บาทต่อถุง (100 กรัม)
เป็ นราคาที0เหมาะสม

จากการศึ ก ษาลํา ดับ ความชอบของกล้ว ย
นํ%าว้าทอดกรอบหน้าต่างๆ พบว่าผูท้ ดสอบชอบหน้า
เมล็ดมะม่วงหิ มพานต์ เป็ นอันดับหนึ0 ง รองลงมาคื อ
หน้างา และชอบหน้าปลาข้าวสารเป็ นลําดับสุ ดท้าย
ดั ง ตารางที0 5 แสดงว่ า กล้ ว ยนํ% าว้า ทอดกรอบ
ทรงเครื0 องหน้าเมล็ดมะม่วงหิ มพานต์น% ันได้รับการ
ยอมรั บ มากที0 สุ ด รองลงมาคื อหน้างาและหน้า ปลา
ข้าวสาร ตามลําดับ
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เมื0อทําการศึกษาความชอบด้วยวิธี 9 – point
hedonic scale ของตัวผลิตภัณฑ์กล้วยนํ%าว้าทอดกรอบ
ทรงเครื0 องหน้าเมล็ดมะม่วงหิ มพานต์ งา (งาดําผสมงา
ขาว) และ ปลาข้าวสาร ตามตารางที0 6 พบว่ากล้วย
นํ%าว้า ทอดกรอบหน้ า มะม่ ว งหิ ม พานต์ มี ค ะแนน
ความชอบทางด้า นสี กลิ0 น รส รสชาติ ความกรอบ
และความชอบโดยรวมมากกว่ากล้วยนํ%าว้าทอดกรอบ
หน้าอื0น ๆ โดยมีคะแนนความชอบอยูร่ ะหว่าง 6.22-

7.01 ผลิตภัณฑ์กล้วยนํ%าว้าทอดกรอบทรงเครื0 องหน้า
งา (งาดําผสมงาขาว 50%) มีคะแนนทางด้านลักษณะ
ปรากฏ สี กลิ0นรส รสชาติ ความกรอบ และความชอบ
โดยรวม อยูร่ ะหว่าง 6.18 – 6.53 ในขณะที0กล้วยนํ%าว้า
ทอดกรอบหน้า ปลาข้า วสารมี คะแนนทางประสาท
สัมผัสด้านต่างๆ น้อยที0สุด โดยมีคะแนนอยูร่ ะหว่าง
5.48 – 6.07

ตารางที 5 ลําดับความชอบของผลิตภัณฑ์กล้วยนํ%าว้าทอดกรอบทรงเครื0 องหน้าต่างๆ ของผูบ้ ริ โภค
ชนิดของหน้า
ค่าเฉลี0ยลําดับความชอบ
ลําดับความชอบที0
มะม่วงหิ มพานต์
1.55c
1
งา
2.02b
2
a
ปลาข้าวสาร
2.43
3
หมายเหตุ ตัวเลขที0มีอกั ษรกํากับต่างกันจากแถวตั%งเดียวกัน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
ตารางที 6 คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์กล้วยนํ%าว้าทอดกรอบทรงเครื0 องหน้าต่างๆ ของ
ผูบ้ ริ โภค
คะแนนความชอบเฉลี0ย ± เบี0ยงเบนมาตรฐาน
ชนิดของหน้า
ลักษณะ
ความชอบ
สี
กลิ0นรส
รสชาติ
ความกรอบ
ปรากฏ
โดยรวม
มะม่วงหิ มพานต์
6.41±1.48a 6.57±1.33 a 6.22±1.62 a 7.01±1.48 a 6.68±1.69 a 6.84±1.30 a
งา
6.45±1.55 a 6.50±1.47 a 6.18±1.69 a 6.41±1.60 b 6.45±1.57 b 6.53±1.45 b
ปลาข้าวสาร
5.66±1.82 b 6.14±1.61 b 5.48±2.07 b 5.85±2.01 c 6.40±1.68 b 6.07±1.80 c
หมายเหตุ ตัวเลขที0มีอกั ษรกํากับต่างกันจากแถวตั%งเดียวกัน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
เพื0อให้ผลิ ตภัณฑ์มีความหลากหลายน่ ารั บประทาน
และมี คุ ณค่าทางโภชนาการ เมื0 อตรวจสอบคุ ณภาพ
ผลิ ตภัณฑ์มีระดับคะแนนของคุ ณภาพทางประสาท
สัมผัสในระดับชอบเล็กน้อยถึ งชอบปานกลาง และ
เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ชุม ชน กล้ว ย
ทอดกรอบ เมื0อทําการ ศึกษาผูบ้ ริ โภคจํานวน 200 คน

5. สรุปผลการศึกษา
สู ตรคาราเมลที0 ใช้เ คลื อบกล้ว ยทอดกรอบ
ประกอบด้วยนํ%า นํ%า ตาลทราย เนยสดชนิ ดเค็ม และ
เกลือ ร้อยละ 40, 36, 22 และ 2 ตามลําดับ ทําการ
ทรงเครื0 องโดยแต่งหน้าด้วยเมล็ดมะม่วงหิ มพานต์ งา
(งาดํา ผสมงาขาวอย่า งละ 50%) และปลาข้า วสาร
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พบว่า ผูบ้ ริ โ ภคมี ค วามสนใจในตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์สู ง ถึ ง
71% ของผูบ้ ริ โภคที0ศึกษา

บัณฑิ ตวิท ยาลัยมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ,
กรุ งเทพฯ, 112 น., 2546.
[5] สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.
กล้วยทอดกรอบ, มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน.
มผช 111/ 2546, กรุ งเทพฯ, 5 น., 2546.
[6] เปลื%อง ณ นคร, พจนานุ กรม ไทย-ไทย ฉบับ
ออนไลน์ , http://guru.sanook.com/dictionary/dict_tt/ ค้นเมื0อ 12 มกราคม 2552, 2522
[7] สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.
ขนมจี นกรอบทรงเครื0 อ ง, มผช.1243/2549.
มาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ชุมชน, กรุ งเทพฯ, 6 น.,
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