ผลของการทดแทนแปงสาลีดว ยแปงขาวไรซเบอรรี่
ตอคุณภาพทางกายภาพและประสาทสัมผัสของคุกกี้ตูเล
Effect of Substitution of Wheat Flour with Riceberry Flour
on Physical and Sensory Qualities in Tuile Cookies
กฤษชนก ศุขเกษม 1 เจตนิพิฐ เนียมสุข 2
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของปริมาณที่เหมาะสมของแปงขาวไรซเบอรรี่ทดแทนแปงสาลีในคุกกี้
ตูเลตอคุณภาพกายภาพ และประสาทสัมผัส โดยการทดแทนแปงขาวไรซเบอรรี่ในปริมาณรอยละ 60, 80 และ 100
(โดยน้ำหนักแปง) ผลการทดสอบคุณภาพทางเคมีพบวา การทดแทนแปงขาวไรซเบอรรี่ในคุกกี้ตูเลที่ปริมาณเพิ่มขึ้น
ปริมาณเสนใย และแอนโทไซยานินมีแนวโนมสูงขึ้นตามลำดับอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) คาสีของคุกกี้ตูเล
พบวา การทดแทนแปงขาวไรซเบอรรี่ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นสงผลใหคาความสวาง (L*) คาสีแดง(a*) และคาสีเหลือง(b*)
ลดลงตามลำดับ คุณสมบัติทางกายภาพของคุกกี้ตูเลที่ใชแปงขาวไรซเบอรรี่ทดแทนแปงสาลีในปริมาณที่เพิ่มขึ้นทำให
ปริมาณน้ำอิสระ (aw) ในคุกกี้ตูเลลดลง ในขณะที่คาความแข็งเพิ่มขึ้นกวาสูตรควบคุม (102.43, 115.85, 126.63 และ
152.81 g ตามลำดับ) คุณภาพทางประสาทสัมผัส พบวาผูทดสอบใหคะแนนความชอบตอคุกกี้ตูเลจากแปงขาวไรซ
เบอรรี่ที่ปริมาณรอยละ 80 มีคาคะแนนดานกลิ่น ความกรอบ และความชอบโดยรวมสูงที่สุด เทากับ 7.21, 7.68 และ
7.42 คะแนน ตามลำดับ
คำสำคัญ: ตูเล, แปงขาวไรซเบอรรี่, แปงสาลี

Abstract
This research was objected to investigating the effect of wheat flour substituted
riceberry flour on tuile cookies' physical and sensory evaluation properties. The substitution of
riceberry flour at various levels (0%, 60%, 80%, 100%) was used in tuile cookies. The results of the
chemical quality test found that substituting riceberry flour in tuile cookies with Increased fiber
content and anthocyanin, respectively, were significantly higher (p<0.05). Substituting increased
amounts of riceberry flour resulted in a reduction in brightness (L*) red (a*) and yellow (b*). The
physical properties of tuile cookies using increased amounts of riceberry flour instead of wheat flour
1
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reduced the freewater content (aw) in tuile cookies. while the hardness was higher than the control
formula (102.43, 115.85, 126.63, and 152.81 g). sensory quality It was found that the test subjects
gave preference for tuile cookies from riceberry flour at 80% content, with the highest scores on
aroma, crispness, and overall liking at 7.21, 7.68, and 7.42 points, respectively.
Keywords: Tuile, Riceberry flour, Wheat flour
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย
ขาวไรซเบอรรี่ไดรับการผสมขามพันธุระหวางขาวหอมนิลกับขาวขาวดอกมะลิ 105 โดยศูนยวิทยาศาสตร
กรมการขาว มหาลัยวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทำใหไดขาวที่มีลักษณะรูปรางเมล็ดเรียวยาว มีกลิ่นหอม เมล็ดมีสีมวงดำ
ซึ่งมีสารสำคัญที่เรียกวา สารแอนโธไซยานิน ในขาวไรซเบอรรี่มีสารตานอนุมูลอิสระ ไดแก เบตาแคโรทีน แกมมาโอไร
ซานอล วิตามินอี แทนนิน สังกะสี และโฟเลตสูง (นวพร และคณะ, 2562) นอกจากนี้ขาวไรซเบอรรี่ยังมีใยอาหารสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับขาวเจาขัดขาว สารอาหารที่อยูในขาวไรซเบอรรี่ และประโยชนตอสุขภาพ ทำใหมีการนำขาวไรซ
เบอรรี่มาใชเปนวัตถุดิบ ในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารหลากหลายชนิดที่กลาวอางในเชิงสุขภาพ (พรรัตน และคณะ,
2560) เช น อาลั วจากแป งข า วไรซ เบอรรี่ (นวพร และคณะ, 2562) ผลิต ภั ณ ฑ ป น สิบ เสริม แป งข าวไรซ เบอรรี่ไส
สับปะรด (อารีรัตน และคณะ, 2564) ซาลาเปาไรซเบอรี่ (สุพิชญา คำคม, 2563) บราวนี่ไรซเบอรรี่ (พรรัตน และคณะ,
2560) นอกจากนี้ยังมีการนำขาวไรซเบอรรี่ไปทำเปนแปงเพื่อนำไปใชในทดแทนแปงสาลีในพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
อื่นๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑเบเกอรี่
ตูเลเปนผลิตภัณ ฑขนมอบประเภทคุกกี้ของชาวฝรั่งเศส น้ำหนักเบา เปนแผนบาง เนื้อสัมผัสกรอบคลาย
กระเบื้องหรือขนมเบื้องของไทย คนไทยเรียกวาขนมเบื้องฝรั่งเศสหรือคุกกี้ลิ้นแมว เมื่อรับประทานจะรูสึกละลายใน
ปากทำใหรับประทานไดตลอดโดยไมรูสึกอิ่ม ตูเลเริ่มเปนที่รูจักและไดรับความนิยมมากขึ้นแตตูเลเปนขนมที่ใหพลังงาน
สูง มีสวนผสมหลักที่ประกอบดวยแปงสาลี ไขขาว น้ำตาล และเนย จากสวนผสมจะพบวาปริมาณของแปงสาลีและ
น้ำตาลนั้นมีปริมาณสูงมาก ซึ่งไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบันที่ผูบริโภคมีแนวโนมการเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชนตอสุขภาพเพิ่มขึ้น ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒ นาผลิตภัณ ฑ ตูเลแป งขาวไรซเบอรรี่โดยศึกษา
อัตราสวนที่เหมาะสมของแปงขาวไรซเบอรรี่ทดแทนแปงสาลีในคุกกี้ตูเล โดยนำมาวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ทางกายภาพ ทางเคมีและประสาทสัมผัส เพื่อเปนผลิตภัณฑทางเลือกแกผูบริโภคทั่วไปที่ใสใจในเรื่องของสุขภาพ
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของแปงขาวไรซเบอรรี่ทดแทนแปงสาลีในคุกกี้ตูเล
วิธีดำเนินการวิจัย
ศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของแปงขาวไรซเบอรรี่ทดแทนแปงสาลีในคุกกี้ตูเลโดยนำมาทดแทนดวยแปงขาว
ไรซเบอรรี่ในปริมาณรอยละ คือ 60 80 และ 100 (โดยน้ำหนักแปง) โดยสูตรคุกกี้ตูเลที่มีการทดแทนดวยแปงขาวไรซ
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เบอรรี่ มีสูตรดังตารางที่ 1 โดยเริ่มจากแยกไขไกใชเฉพาะไขขาว รอนแปงสาลีและขาวไรซเบอรรี่ ละลายเนยโดยใชวิธี
double boil แคพอเนยละลายยกลงจากเตาพักไวจนเนยอุณหภูมิหอง วอรมเตาอบที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส ตี
ไขขาวใหขึ้นฟูตั้งยอดออนความเร็วสูงสุด เวลา 3 นาที ผสมน้ำตาลไอซิ่งกับเกลือ ตีใหขึ้นฟูจนเงา ความเร็วปานกลาง 3
นาที ใสแปงที่รอนไว ตีผสมใหเขากัน 2 นาที ใสเนยละลายลงไปตีตอจนเนื้อแปงเนียน 2 นาที ลดความเร็วเปนต่ำสุด 1
นาที เพื่อไลฟองอากาศ ตักแปงใสพมิ พวงกลมขนาดวงเสนผานศูนยกลาง 5 เซนติเมตร หนา 0.2 มิลลิเมตร บนแผนรอ
งอบซิลิโคน จากนั้นนำเขาเตาอบดวยความรอน 120 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 11 นาที นำขนมออกมาจากเตาพัก
บนตะแกรง แพ็คใสถุงซีล เก็บรักษาไวที่อุณหภูมิหอง เพื่อใชสำหรับการวิเคราะห
ตารางที่ 1 ปริมาณสวนผสมคุกกี้ตูเลที่ใชแปงขาวไรซเบอรรี่ทดแทนแปงสาลี
ปริมาณขาวไรซเบอรรี่ (รอยละ)
สวนผสม
สูตรมาตรฐาน
60
80
100
แปงขาวไรซเบอรรี่
24
32
40
แปงสาลี
40
16
8
น้ำตาลไอซิ่ง
50
50
50
50
ไขขาว
71
71
71
71
เนย
40
40
40
40
เกลือ
0.6
0.6
0.6
0.6
จากนั้นตรวจสอบคุณภาพทางเคมี กายภาพ และประสาทสัมผัสของคุกกี้ตูเลที่ได ดังนี้
1. การวิเคราะหทางเคมีของคุกกี้ตูเลแปงขาวไรซเบอรี่
1.1 วิเคราะหองคป ระกอบทางเคมีของคุกกี้ตูเลแป งขาวไรซเบอรี่ ไดแก ความชื้น โปรตี น ไขมัน
คารโบไฮเดรต เถา และใยอาหาร ตามวิธีของ AOAC (2019)
1.2 วิเคราะหปริมาณแอนโทไซยานิน โดยชั่งน้ำหนักประมาณ 0.5 กรัม ผสมกับสารละลายผสมเอทา
นอลกับกรดไฮโดรคลอริกความเขมขน 0.1 โมลาร (85:15 โดยปริมาณ) ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร นำไปสกัดดวยเครื่อง
Sonicator ที่ อุ ณ หภู มิ 80 องศาเซลเซี ย ส 30 นาที จากนั้ น กรองสารสกั ด ที่ ได ด ว ยตั ว กรองขนาด 0.45 ไมครอน
(Agilent Captiva Premium Syringe Filter, Regenerated Cellulose, 0.45 μm, 25 mm, p/n 5190-5111)
แลวกรองตัวอยางซ้ำดวยตัวกรองขนาด 0.22 ไมครอน เพื่อกำจัดไขมันในสารละลาย แลวนำไปฉีด HPLC ตอไป
2. การวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพของคุกกี้ตูเลแปงขาวไรซเบอรี่
2.1 ค าเนื้ อ สั ม ผั ส ของคุ ก กี้ ตู เลวั ด ค า แรงกดโดยใช เครื่ อ งวั ด เนื้ อ สั ม ผั ส (Texture analyzer รุ น
TA.XT2) นำตัวอยางคุกกี้ตูเลที่อยูในถุงชีล มาวัดคุณ ภาพเนื้อสัมผัสดวยเครื่อง Texture Analyzer ใชหัววัด crisp
fracture support rig HDP/CFS วัดแรงกด (compression) โดยตั้งคาอัตราเร็วกอนกด และหลังกด 1 มิลลิเมตร/
วินาที รายงานผลเปนคา Hardness (g) (Suxuan Xu and William L. Kerr, 2012)
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2.2 คาสีระบบ Hunter Lab System (L* a* และb*) ดวยเครื่อง Colorimeter ยี่หอ Hunter Lab
แสดงคาเปน L*= ความสวาง a*= สีแดง และ b* = เหลือง
2.3 คา aw โดยใชเครื่อง Water Activity Meter และควบคุมอุณ หภูมิการวัดที่ 25 องศาเซลเซียส
ตามวิธีของ AOAC (2019)
2.4 คาความกวางวางตัวอยางคุกกี้ตูเล 4 ชิ้นวางชิดกัน วัดคาความหนาโดยการวัดเสนผานศูนยกลาง
ของตัวอยางคุกกี้ตูเล 4 ชิ้นวางซอนกันขอบพอดีกันวัดดวยวอรเนียคาลิปเปอร ทำการทดลอง 4 ซ้ำตอตัวอยาง (Simmi
Jain and Pooja Sree, K.M., 2017) จากนั้นคำนวณอัตราการแผขยายตัว
อัตราการแผขยายตัว (spread ratio) = ความกวาง (cm)/ความหนา (cm)
3. ศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัส นำผลิตภัณฑคุกกี้ตูเลขาวไรซเบอรี่มาทดสอบการประเมิณคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัส ดานลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ความกรอบ และความชอบโดยรวม โดยวางแผนการทดลองแบบ
สุมในบล็อกสมบูรณ (randomized complete block design, RCBD) ใชผูทดสอบทั่วไปที่ไมผานการฝกฝน จำนวน
60 คน ดวยวิธี 9 Point - Hedonic Scale Scoring Test (1=ไมชอบมากที่สุด, 2=ไมชอบมาก, 3=ไมชอบปานกลาง,
4=ไมชอบเล็กนอย, 5=ชอบเล็กนอยถึงเฉยๆ, 6=ชอบเล็กนอย, 7=ชอบปานกลาง 8=ชอบมาก และ 9=ชอบมากที่สุด)
เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑคุกกี้ตูเลขาวไรซเบอรี่ที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับของผูบริโภคมากที่สุด
4. การประเมินผลทางสถิติ
วิเคราะหขอมูลการทดลองทางสถิติแบบ Completely Randomized Design (CRD) สำหรับสมบัติทาง
กายภาพ และทางเคมีและแบบ Randomized Completed Block Design (RCBD) สำหรับการทดสอบทางประสาท
สัมผัสโดยผูทดสอบชิมจำนวน 60 คน เปรียบเทียบความแตกตางแตกทางสถิติของคาเฉลี่ยโดย Duncan’s multiple
range test (DMRT) ที่ระดับ ความเชื่อมั่นรอยละ 95
สรุปผลการวิจัย
ผลการทดลองทำผลิตภัณ ฑแปงขาวไรซเบอรรี่ทดแทนแปงสาลีในคุกกี้ ตูเลโดย นำแปงขาวไรซเบอรรี่ไป
ทดแทนเปงสาลีโดยแปรปริมาณของแปงขาวไรซเบอรรี่ 3 ระดับ คือ รอยละ 60 80 และ100 ตามลำดับ จากนั้นนำมา
ศึกษาคุณภาพทางเคมี และกายภาพ นำคาทีไ่ ดมาวิเคราะหผลดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 องคประกอบทางเคมีของคุกกี้ตูเลที่ใชแปงขาวไรซเบอรรี่ทดแทนแปงสาลี
ปริมาณการทดแทนแปงขาวไรซเบอรรี่ (รอยละ)
องคประกอบทางเคมี
สูตรควบคุม
60
80
100
ความชื้น
2.75+0.03a
2.61+0.00b
2.58+0.05b
2.64+0.01b
เถาns
0.90+0.01
1.01+0.01
1.09+0.01
1.12+0.01
ไขมันns
22.36+0.03
23.40+0.11
23.56+0.11
23.16+0.15
a
b
b
โปรตีน
10.02+0.00
9.72+0.02
9.69+0.08
9.75+0.07b
เสนใย
1.58+0.75 d
3.82+0.50 c
6.42+0.50 b
8.33+0.39a
คารโบไฮเดรตns
63.97+0.01
62.81+0.12
63.05+0.21
63.48+0.01
c
b
b
แอนโทไซยานิน
0.00+0.00
5.78+0.26
5.87+0.26
6.44+0.27 a
หมายเหตุ a, b,… หมายถึง ตัวเลขที่มีอักษรกำกับแตกตางกันในแนวนอน มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
(p<0.05)
ns หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05)
จากตารางที่ 2 องคประกอบทางเคมีของคุกกี้ตูเลที่ใชแปงขาวไรซเบอรรี่ทดแทนแปงสาลีโดยแปรปริมาณ 3
ระดั บ คื อ ร อ ยละ 60, 80 และ 100 (ของน้ ำ หนั ก แป ง สาลี ) โดยหาปริ ม าณความชื้ น เถ า ไขมั น โปรตี น เส น ใย
คาร โบไฮเดรต และปริ ม าณแอนโทไซยานิ น ผลการวิ เคราะห แ สดงในตารางที่ 2 พบว า ปริม าณเถ า ไขมั น และ
คารโบไฮเดรตของสูตรควบคุม และการใชแปงขาวไรซเบอรรี่ทดแทนแปงสาลีในคุกกี้ตูเลไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) และในขณะที่ความชื้น และโปรตีนของคุกกี้ตูเลสูตรควบคุมมีคาสูงสุดอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติ (p<0.05) มีคา 2.75 และ10.02 ตามลำดับ เมื่อมีการทดแทนแปงขาวไรซเบอรรี่ในคุกกี้ตูเลที่ปริมาณเพิ่มขึ้นทั้ง 3
ระดับ คือ รอยละ 60 80 และ100 พบวาเสนใย และแอนโทไซยานินมีคาสูงขึ้น โดยปริมาณแอนโทไซยานินที่มีทดแทน
ดวยแปงขาวไรซเบอรรี่มากขึ้นปริมาณของแอนโทไซยานินก็สูงขึ้นคือ 5.78 5.87 และ6.44 ตามลำดับ เนื่องจากเสนใย
และแอนโทไซยานินในขาวไรซเบอรรี่มีปริมาณมากกวาแปงสาลี จึงทำใหคุกกี้ตูเลที่ใชแปงขาวไรซเบอรรี่ทดแทนแปง
สาลีมีปริมาณเสนใย และแอนโทไซยานินสูงกวาคุกกี้ตูเลสูตรควบคุม (สุจิตตา เรืองรัศมี, 2561)
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ตารางที่ 3 คาสีของคุกกี้ตูเลที่ใชแปงขาวไรซเบอรรี่ทดแทนแปงสาลี
ปริมาณการทดแทนแปงขาวไรซเบอรรี่ (รอยละ)
คาสี
สูตรควบคุม
60
80
100
L*
69.33+0.58a
40.59+0.43b
38.97+0.60c
36.48+0.76d
a*
4.75+0.67a
4.41+0.15a
3.60+0.26b
3.52+0.08b
b*
20.00+0.91a
6.64+0.33b
4.03+0.65c
2.69+0.29d
หมายเหตุ
(p<0.05)

a, b,…

หมายถึง ตัวเลขที่มีอักษรกำกับแตกตางกันในแนวนอน มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ

จากตารางที่ 3 คาสีของคุกกี้ตูเลที่ใชแปงขาวไรซเบอรรี่ทดแทนแปงสาลีในปริมาณตางๆพบวา คาสี L* a* และ
b* มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) จากตารางจะเห็นไดวาสูตรควบคุมมีคา L* a* และ b* สูง
ที่สุดคือ 69.33 4.75 และ20.00 ตามลำดับ ซึ่งสูตรควบคุมเปนการใชแปงสาลี แปงสาลีมีสีขาวออกเหลืองตูเลที่ไดจึงมี
คา L* a* และ b* สูงที่สุด และเมื่อใชแปงขาวไรซเบอรรี่ทดแทนแปงสาลีในคุกกี้ตูเลปริมาณที่เพิ่มขึ้นสงผลใหคาความ
สวาง (L*) คาสีแดง (a*) และคาสีเหลือง (b*) ลดลงตามลำดับ แสดงใหเห็นวาคุกกี้ตูเลมีสีเขมขึ้น เนื่องมาจากสีของ
แอนโทไซยานินซึ่งเปนรงควัตถุธรรมชาติที่มีอยูในแปงขาวไรซเบอรรี่
ตารางที่ 4 ลักษณะทางกายภาพของคุกกี้ตูเลที่ใชแปงขาวไรซเบอรรี่ทดแทนแปงสาลี
ปริมาณการทดแทนแปงขาวไรซเบอรรี่ (รอยละ)
คุณภาพทางกายภาพ
สูตรควบคุม
0.26+0.00 a

60
0.21+0.00b

80
0.21+0.00b

100
0.22+0.00b

aw
เสนผานศูนยกลาง
6.04+0.05b
5.98+0.06b
6.15+0.05a
6.19+0.07a
(cm.)
ความหนา (cm.)
0.16+0.01a
0.14+0.01b
0.13+0.00bc
0.12+0.01c
อัตราการแผขยายตัว
39.35+0.07c
44.14+0.05b
44.42+0.03b
46.37+0.05a
Hardness (g)
102.43+4.04d
115.85+3.67c
126.63+3.24b
152.81+3.31a
หมายเหตุ a, b,… หมายถึง ตัวเลขที่มีอักษรกำกับแตกตางกันในแนวนอน มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
(p<0.05)
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จากตารางที่ 4 ลักษณะทางกายภาพของคุกกี้ตูเลที่ใชแปงขาวไรซเบอรรี่ทดแทนแปงสาลีในปริมาณตางๆ
พบวา ปริมาณแปงขาวไรซเบอรรี่ที่เพิ่มขึ้นทำใหปริมาณน้ำอิสระ (aw) และความหนามีแนวโนมที่ลดลง โดยการทดแทน
แปงขาวไรซเบอรรี่ที่ปริมาณเพิ่มขึ้น (รอยละ 60 80 และ100) ทำใหคาความหนาลดลงมีคาเทากับ 0.14 0.13 และ
0.12 ตามลำดั บ ในขณะที่เสน ผานศูน ยก ลาง อัตราการแผขยายตัว คาความแข็ง (Hardness) เพิ่ มขึ้น และมีความ
แตกตางอยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติ (p<0.05) เนื่องจากแปงสาลีจะมีคุณ สมบัติที่เหมาะสมในการใชทำขนมอบตางๆ
เนื่องจากมีโปรตีน ไกลอะดิน (Gliadin) และกลูเตนิน (Glutenin) ที่มีคุณสมบัติในการรวมตัวเปนรางแหและเก็บกัก
ก าซไว ได ทำให ข นมอบมี เนื้ อ สั ม ผั ส นุ ม และมี ป ริ ม าตรเพิ่ ม ขึ้ น ขณะที่ แ ป งข า วไรซ เบอร รี่ไม มี โปรตี น ดั งกล า วเป น
องคประกอบ (พรรัตน สินชัยพานิช, 2561) ทำใหโครงสรางของคุกกี้ตูเลที่มีการทดแทนดวยแปงขาวไรซเบอรรี่ไม
แข็งแรง สงผลใหเสนผานศูนยกลาง และอัตราการแผขยายตัวเพิ่มขึ้น แตทำใหความหนาลดลง ยังสงผลใหความแข็ง
ของคุกกี้ตูเลมีคาสูงขึ้นตามลำดับ
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของคุกกี้ตูเลที่ใชแปงขาวไรซเบอรรี่ทดแทนแปงสาลี
ปริมาณแปงขาวไรซเบอรรี่ (รอยละ)
คุณภาพทางประสาทสัมผัส
สูตรควบคุม
60
80
a
b
ลักษณะปรากฏ
7.84+0.68
7.00+1.07
7.31+1.00ab
สี
8.11+0.57a
6.68+0.88b
7.05+0.78b
กลิ่น
7.79+0.98a
7.05+0.91b
7.21+0.85ab
รสชาติns
6.95+0.85
6.89+1.20
7.21+0.98
ความกรอบ
7.21+1.03b
7.11+0.99b
7.68+1.16ab
ความชอบโดยรวม
7.79+0.79a
6.89+0.94bc
7.42+0.84ab
หมายเหตุ:
(p<0.05)

a, b,…

100
7.37+1.06ab
6.79+0.92b
6.79+0.98b
6.53+1.17
7.16+0.96b
6.52+1.02c

หมายถึง ตัวเลขที่มีอักษรกำกับแตกตางกันในแนวนอน มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ

ns หมายถึง ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ (p>0.05)
เมื่อนำผลิตภัณฑคุกกี้ตูเลที่ใชแปงขาวไรซเบอรรี่ทดแทนแปงสาลีที่ระดับตางๆ ไปทดสอบประสาทสัมผัส ดัง
ตารางที่ 5 พบวาคะแนนทดสอบทางประสาทสัมผัสในดานลักษณะปรากฏของคุกกี้ตูเลที่ใชแปงขาวไรซเบอรรี่ทดแทน
แปงสาลีที่ปริมาณตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยคุกกี้ตูเลที่มีการทดแทนแปงขาวไรซ
เบอรรี่รอยละ 100 มีคะแนนดานลักษณะปรากฏมากที่สุด คือ 7.37 คะแนน รองลงมาคือ แปงขาวไรซเบอรรี่รอยละ
80 และ 60 คือ 7.31 และ 7.00 ตามลำดับ ดานสี พบวา คุกกี้ตูเลที่ใชแปงขาวไรซเบอรรี่ทดแทนแปงสาลีที่แตกกัน 3
ระดับ ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยคุกกี้ตูเลที่มีการทดแทนแปงขาวไรซเบอรรี่รอยละ
80 มีคะแนนดานสีมากที่สุด คือ 7.05 คะแนน รองลงมาคือ แปงขาวไรซเบอรรี่รอยละ 100 และ 60 คือ 6.79 และ
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6.78 ตามลำดับ ดานกลิ่น พบวา คุกกี้ตูเลที่ใชแปงขาวไรซเบอรรี่ทดแทนแปงสาลีที่แตกกัน 3 ระดับ ตางกันมีความ
แตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยคุกกี้ตูเลที่เปนสูตรควบคุมมีคะแนนดานกลิ่นมากที่สุด แตถาคุกกี้ตูเลมี
การทดแทนดวยแปงขาวไรซเบอรรี่มีคะแนนดานกลิ่นมากที่สุดคือ รอยละ 80 คะแนน 7.21 คะแนน รองลงมาคือ แปง
ขาวไรซเบอรรี่รอยละ 60 และ 100 คือ 7.05 และ 6.79 ตามลำดับ ดานรสชาติ พบวา คุกกี้ตูเลที่เปนสูตรควบคุม และ
คุกกี้ตูเลใชแปงขาวไรซเบอรรี่ทดแทนแปงสาลีที่แตกกัน 3 ระดับ ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>
0.05) ดานความกรอบ พบวา คุกกี้ตูเลที่เปนสูตรควบคุม และคุกกี้ตูเลที่ใชแปงขาวไรซเบอรรี่ทดแทนแปงสาลีที่แตกกัน
3 ระดับ (รอยละ 60 80 และ100) ตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติ (p<0.05) แตถาคุกกี้ตูเลมีการ
ทดแทนดวยแปงขาวไรซเบอรรี่มีคะแนนดานความกรอบมากที่สุดคือ รอยละ 80 คะแนน 7.68 คะแนน รองลงมาคือ
แปงขาวไรซเบอรรี่รอยละ 100 และ 60 คือ 7.11 และ 7.16 ตามลำดับ ดานความชอบโดยรวม พบวา คุกกี้ตูเลที่เปน
สูตรควบคุม และคุกกี้ตูเลที่ใชแปงขาวไรซเบอรรี่ทดแทนแปงสาลีที่แตกกัน 3 ระดับ (รอยละ 60 80 และ100) ตางกันมี
ความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) แตถาคุกกี้ตูเลมีการทดแทนดวยแปงขาวไรซเบอรรี่มีคะแนนดาน
ความชอบโดยรวมมากที่สุดคือ รอยละ 80 คะแนน 7.42 คะแนน รองลงมาคือ แปงขาวไรซเบอรรี่รอยละ 100 และ60
คือ 6.89 และ 6.52 ตามลำดับ
จากคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสของคุกกี้ตูเลที่ใชแปงขาวไรซเบอรรี่ทดแทนแปงสาลีที่แตกกัน 3
ระดับ (รอยละ 60 80 และ100) ดังแสดงในตารางที่ 5 จึงทำการเลือกคุกกี้ตูเลที่ใชแปงขาวไรซเบอรรี่ทดแทนแปงสาลี
ที่รอยละ 80 เนื่องจากไดรับคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสดานกลิ่น ความกรอบ และความชอบโดยรวมมาก
ที่สุด
อภิปรายผล
การศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของแปงขาวไรซเบอรรี่ทดแทนแปงสาลีในคุกกี้ตูเลตอคุณภาพกายภาพ และ
ประสาทสัมผัส โดยทดแทนแปงขาวไรซเบอรรี่ในปริมาณรอยละ 60 80 และ 100 (โดยน้ำหนักแปง) ผลการทดสอบ
คุณภาพทางเคมีพบวา การทดแทนแปงขาวไรซเบอรรี่ในคุกกี้ตูเลที่ปริมาณเพิ่มขึ้นปริมาณเสนใย และแอนโทไซยานินมี
แนวโนมสูงขึ้นตามลำดับอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) การวัดคาสี (คาความสวาง (L*) คาความเปนสีแดง (a*)
และคาความเปนสีเหลือง (b*)) ของคุกกี้ตูเลพบวา การทดแทนแปงขาวไรซเบอรรี่ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นสงผลใหคาความ
สวาง (L*) คาสีแดง(a*) และคาสีเหลือง(b*) ลดลงตามลำดับ แสดงใหเห็นวาคุกกี้ตูเลมีสีเขมขึ้น คุณสมบัติทางกายภาพ
ของคุกกี้ตูเลที่ ใชแป งขาวไรซเบอรรี่ทดแทนแป งสาลีในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ทำใหป ริมาณน้ำอิสระ (aw) ความหนา มี
แนวโนมที่ลดลง ในขณะที่เสนผานศูนยกลาง อัตราการแผกระจาย คาความแข็งเพิ่มขึ้นและมีความแตกตางอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) เนื่องจากแปงสาลีจะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการใชทำขนมอบตางๆ เนื่องจากมีโปรตีน
ไกลอะดิน (Gliadin) และกลูเตนิน (Glutenin) ที่มีคุณสมบัติในการรวมตัวเปนรางแหและเก็บกักกาซไวได ทำใหขนม
อบมีเนื้อสัมผัสนุมและมีปริมาตรเพิ่มขึ้น ขณะที่แปงขาวไรซเบอรรี่ไมมีโปรตีนดังกลาวเปนองคประกอบ (พรรัตน สินชัย
พานิ ช , 2561) ทำให โครงสรา งของคุ ก กี้ ตู เลที่ มี ก ารทดแทนด วยแป ง ข า วไรซ เบอร รี่ไม แ ข็ ง แรง ส งผลให เส น ผ า น
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ศูนยกลาง และอัตราการแผตัวเพิ่มขึ้น แตทำใหความหนาลดลง ยังสงผลใหความแข็งของคุกกี้ตูเลมีคาสูงขึ้นตามลำดับ
ผลการศึกษาคุณ ภาพทางประสาทสัมผัส พบวาผูทดสอบใหคะแนนความชอบตอคุกกี้ตูเลจากแปงขาวไรซเบอรรี่ที่
ปริมาณรอยละ 80 มีคาคะแนนดานกลิ่น ความกรอบ และความชอบโดยรวมสูงที่สุด เทากับ 7.21 7.68 และ7.42
คะแนนตามลำดับ ดังนั้นการทดแทนแปงขาวไรซเบอรรี่ในคุกกี้ตูเลจึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกในการเพิ่ มมูลคาใหกับ
ผลิตภัณฑและยังเปนขนมทางเลือกสำหรับคนที่รักสุขภาพ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
ตูเลเปนคุกกี้ที่มีลักษณะบาง ในการวัดลักษณะเนื้อสัมผัสตูเลตองกำหนดขนาดและความหนาของตูเลให
เหมาะสม เนื่องจากจะมีผลตอคาความแข็งทำใหคามีความเหวี่ยงสูง
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
(1) เพิ่มการศึกษาอายุการเก็บรักษาของคุกกี้ตูเลจากแปงขาวไรซเบอรรี่ในสภาวะที่แตกตางกัน
(2) เพิ่มการศึกษาการใชแปงจากธัญพืชทดแทนแปงสาลีในคุกกี้ตูเล
(3) เพิ่มการศึกษาสารทีส่ ำคัญชนิดอื่นๆในคุกกี้ตูเลจากแปงขาวไรซเบอรรี่
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำป งบประมาณ 2564 จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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