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บทคัดยอ 
ศึกษาอิทธิพลของแปงขาวโพดบดหยาบดัดแปรดวยกระบวนการเอกซทรูชันตอสมบัติทางกายภาพ (อัตราการ

พองตัว ความหนาแนนรวม และลักษณะเนื้อสัมผัส) และคุณภาพทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยว โดย
ศึกษา 3 ปจจัย ไดแก ความชื้นเริ่มตนของวัตถุดิบ ความเร็วรอบของสกรู และปริมาณแปงขาวโพดดัดแปรที่ใช
ทดแทนขาวโพดบดหยาบในสูตรการผลิต พบวา ปจจัยที่ศึกษามีผลตอสมบัติทางกายภาพ และการประเมินคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ (p<0.05) อาทิ การเพิ่มปริมาณแปงดัดแปร รวมทั้ง ความชื้นเริ่มตน และความเร็ว
รอบของสกรูในการดัดแปร จะชวยพัฒนาคุณลักษณะทางกายภาพที่ดีของผลิตภัณฑในดานของอัตราการพองตัวที่
สูงขึ้น ความแข็งลดลง และความกรอบท่ีมากขึ้น โดยสภาวะที่เหมาะสมไดแก การใชแปงขาวโพดดัดแปรที่มีความชื้น
เริ่มตน 18% ความเร็วรอบของสกรูที่ 400 รอบตอนาที และปริมาณการใชที่ 50% อีกทั้งเมื่อศึกษาถึงผลของการ          
ติดฟนในผูทดสอบชิม พบวาการเติมแปงดัดแปรในปริมาณที่พอเหมาะจะชวยลดปญหาดังกลาวไดเปนอยางด ี
 

คําสําคัญ : ขาวโพดบดหยาบ  แปงดัดแปร  กระบวนการเอกซทรูชัน  สมบัตทิางกายภาพ  ผลิตภัณฑขนมขบเค้ียว 
 

Abstract  
The study examined three factors (feed moisture, screw speed and % modified corn grit 

substitution) that affected the effect of modified corn grit flour by extrusion process on physical 
properties (expansion ratio, bulk density and texture profile) and sensory characteristics in 
extruded snack.. The results found that, all the three factors affected the physical properties and 
sensory evaluation (p<0.05) at the higher level. They affected good quality in high expansion, 
crispness, but low hardness. The suitable condition to meet high quality snack as 18% feed 
moisture, screw speed at 400 rpm and 50% modified corn grit substitution. The proper ratio of 
%substitute  also decreased the stickiness problem of snack. 
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1. บทนํา 
ปจจุบันผลิตภัณฑอัดพอง ไดเขามามีบทบาท

สําคัญตอพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมมากขึ้น 
ไมวาจะเปนอาหารเชาจากธัญชาติ  ซึ่ งสรางความ
สะดวกในการรับประทาน เนื่ องจาก เตรียมงาย                
ลดระยะเวลาในการปรุงอาหารในชวงเชา เครื่องดื่ม
สําเร็จรูปจากธัญชาติ เหมาะสําหรับกลุมผูบริโภคที่
ตองการควบคุมปริมาณอาหารในแตละมื้อ และมีความ
นิยมมากขึ้นตามลําดับ และผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยว ซึ่ง
กลายเปนสวนหนึ่ งของอาหารมื้ อว าง ใช ในการ
รับประทานเลน ระหวางมื้ออาหาร หรือรับประทาน
ขณะทํากิจกรรมตาง ๆ เชนดูโทรทัศน หรืออานหนังสือ 
เปนตน ซ่ึงจะเห็นไดวาเปนอุตสาหกรรมที่คอนขางใหญ 
มีรายงานมูลคาการตลาดเฉพาะผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยว
ในประเทศอังกฤษอยูที่ประมาณ 2.1 พันลานปอนดตอ
ป  [1] หรือคิดเปนน้ํ าหนักของผลิตภัณฑมากกวา 
485,000 ตัน ตอป [2] 

ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑอัดพองนี้ใชวัตถุดิบ
หลักคือ แปง และมีการเติมวัตถุเจือปนอาหารชนิด      
ตาง ๆ เพื่ อปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสใหมีความ
เหมาะสมกับความตองการของผูบริโภคเชน ในขนมขบ
เคี้ยว ชวยทําใหเนื้อสัมผัสมีความกรอบ หรือนุม เปนตน 
หรือในกรณีของอาหารเชาจากธัญชาติ ชวยเพิ่มความ
กรอบแข็งเพื่อใหสามารถลอยตัวในนมหรือน้ําผลไมได
นานขึ้น และเวลาทานยังคงความกรอบอยู และในกรณี
ของเครื่องดื่มสําเร็จรูปจากธัญชาติ ใชเพื่อชวยในเรื่อง
ของการละลาย เปนตน ซึ่งวัตถุเจือปนอาหารที่ใชมาก
ในอุตสาหกรรมนี้คือ แปงดัดแปร นั่นเอง 

แปงดัดแปรมีบทบาทในอุตสาหกรรมอาหารเปน
อยางมาก เนื่องจากแปงดิบ ซึ่งเปนแปงที่ไมผานการดัด
แปร มีสมบัติตาง ๆ เฉพาะตัว อาจเปนลักษณะพิเศษ
มาจากแหลงที่ผลิต เชน แปงที่ไดจากมนัสําปะหลัง ซ่ึงมี
ลักษณะจําเพาะ เชน ขนาด รูปราง และการพองตัว แต
สิ่ งที่ แป งทุก  ๆ ชนิดมีคลายกัน คือ  ลักษณ ะการ
เปลี่ยนแปลงความหนืดเมื่อมีปจจัยความรอน แรงเฉือน 
และเวลาเขามาเกี่ยวของ สวนใหญแลวแปงดิบจึงไม
เหมาะสมกับการผลิตในอุตสาหกรรม เพราะ มีชวง
ความหนืดที่แคบ มีลักษณะเนื้อสัมผัสไมดี  มีความ
คงทนตอแรงเฉือนในกระบวนการผลิตหรือความคงทน

ตอสภาวะตาง ๆ ต่ํา ซึ่งทําใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ
ต่ํา และสิ้นเปลืองงบประมาณในการผลิตโดยไมจําเปน 
ดังนั้นจึงมีการดัดแปรสมบัติบางประการของแปงดิบ
เพื่อใหเหมาะสมตอการใชงาน เชน ทําใหมีลักษณะเนื้อ
สัมผัสที่ดีขึ้น คงทนตอสภาวะในการผลิตไดดี [3] การ
เกิ ด เ จ ล า ติ ไ น ซ  ( Gelatinization)  ก า ร คื น ตั ว 
(Retrogradation) และการสูญเสียน้ําของเจลลดลง มี
ความคงตัวในการละลายจากการแชแข็ง (Freeze-
thaw) เพิ่มขึ้น ลักษณะของเนื้อเจลดีขึ้น มีสมบัติความ
เปนกาวเพิ่มขึ้น มีสมบัติไมชอบน้ํา (Hydrophobic) 
หรือความสามารถในการผสมกับตัวทําละลายอื่น ๆ 
เพิ่มขึ้น [4] ในการดัดแปรแปงนั้นแบงเปน 3 วิธีใหญ ๆ 
คือ การดัดแปรทางเคมี การดัดแปรทางกายภาพ และ
การดัดแปรทางเทคโนโลยี-ชีวภาพ ซึ่งแตละวิธีจะให
สมบัตขิองแปงที่ผานการดัดแปรที่แตกตางกัน 

เอกซทรูชัน เปนอีกกระบวนการหนึ่งในการดัด
แปรแปงทางกายภาพ ใชสําหรับการผลิตแปงพรีเจลาติ
ไนซ หรือแปงพรีเจล เปนแปงดัดแปรที่ทําโดยใหความ
รอนแกแปง ทําใหแปงสุกหรือเกิดเจลาติไนซ แลวทําให
แหง และบดใหละเอียด ไดแปงดัดแปรที่สามารถ
ละลายกระจายตัวไดในน้ําเย็น ใหความหนืดไดทันที 
และไมเกิดเจล เปนกระบวนการดัดแปรแปงที่ไมยุงยาก 
เหมาะสําหรับใชกับอาหารที่ไมตองใหความรอน เชน 
ขนมพุดดิ้ ง น้ํ าเกรวี  ซอส สวนผสมของซุปผง [5] 
สามารถดูดซับน้ําไดมากกวาแปงดิบ ใชเปนสารยึดเกาะ
ในอาหารประเภทเนื้อเพื่อชวยรักษาความชุมชื้น และ
อุมน้ําในผลิตภัณฑ ใชในผลิตภัณฑขนมเคกเพื่อชวยการ
ดูดซับน้ํา และเก็บฟองอากาศไดดีขึ้น ทําใหเคกมีความ
ชุมชื่นและมีปริมาตรเพิ่มขึ้น ไดลักษณะเนื้อเคกที่มี
ความสม่ําเสมอ [6] ใชเปนสวนผสมในของหวานที่มี
ลักษณะคลายโยเกิรต [7] ใชเปน texturizing agent 
สําหรับ oat cereal [8] ใช เปนสารเพิ่มความคงตัว
สําหรับสวนผสมของอาหารแชแข็ง เชน milk shake 
และใชเปนสวนผสมในขนมขบเค้ียว [9] 
 วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพื่อนําขาวโพด อัน
เปนพืชเศรษฐกิจของประเทศชนิดหนึ่ง โดยทํารายได
จากการสงออกตางประเทศ มีมูลคาประมาณปละ 
6,000 ลานบาท ทั้งนี้สวนใหญสงออกในรูปของเมล็ด
ขาวโพดแหง ซึ่งมีมูลคาต่ํา นํามาผานการแยกสวน
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ของคัพภะ และบดใหละเอียดที่  20-30 mesh ซึ่ ง
เรียกวา ขาวโพดบดหยาบ มาผานกระบวนการเอกซทรู
ชั น  ได เป นแป งข าว โพ ดดั ดแป ร  ศึ กษ าผลขอ ง
กระบวนการเอกซทรูชันตอการดัดแปรขาวโพดบด
หยาบ อิทธิพลของแปงดัดแปรตอสมบัติทางกายภาพ
และการยอมรับในผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยว ทําใหไดองค
ความรูที่สามารถนําไปวิเคราะหความเปนไปไดในการ
ประยุกตใชแปงดัดแปรดังกลาวในอุตสาหกรรมอาหาร 
อันจะเปนการเพิ่มมูลคาใหกับวัตถุดิบทางการเกษตร
ของไทย สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และลดการ
นําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศอีกทางหนึ่งดวย 

 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย  
2.1 วัตถุดิบ 

แปงขาวโพดบดหยาบดัดแปรจากกระบวนการ
เอ ก ซ ท รู ชั น  ข า ว โพ ด บ ด ห ย าบ  แ ป ง ข า ว เจ า                
แปงถั่วเหลืองไขมันเต็ม แปงถั่วเหลืองพรองไขมัน 
น้ํ าตาลทราย แคลเซียมคารบอเนต วิตามินรวม         
น้ํามันพืช และใบหมอนแหง  
 
2.2 เครื่องมือและอุปกรณ 

เ ค รื่ อ ง  Twin Screw Extruder (Hermann 
Berstoff Laboratory Co-rotating Twin Screw 
Extruder  รุ น  ZE 25x33D, Germany) เค รื่ อ งบ ด 
Fitz Mill (Comminutor serial # 1871, USA) เครื่อง
บด Pin Mill (Alpine Augsbug, Germany) เครื่องวัด
ลั ก ษ ณ ะ เนื้ อ สั ม ผั ส  (Texture Analyser, model 
TA.XT plus, Stable Micro Systems, UK )  ก ล อ ง 
Light Microscope (LM: ป ร ะ เภ ท  Stereoscopic 
Microscope ยี่หอ ZEIZZ รุน  Stemi 2000-C) ตูอบ
ลมรอน (Hot air oven; Memmert, Germany) เตา
ค ว า ม ร อ น  (Hotplate) เ ค รื่ อ ง ชั่ ง  (Sartorius, 
Germany)  
 
2.3 การเตรียมตัวอยาง 

ทําการดัดแปรแปงขาวโพดบดหยาบโดยใชสภาวะ
เอกซทรูชัน ไดแก ปริมาณความชื้นเริ่มตนของการดัด
แปรแปง 2 ระดับ ที่ 14 และ 18%  ความเร็วรอบของ
สกรูในการดัดแปรแปง 2 ระดับ ท่ี 300 และ 400 รอบ

ตอนาที เพื่อใชเปนวัตถุดิบในการทดแทนขาวโพดบด
หยาบในสูตรการผลิตผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยว และ
ปริมาณการทดแทนขาวโพดบดหยาบในวัตถุดิบผสม ที่ 
25 50 75 และ 100% ผสมวัตถุดิบตาง ๆ ไดแก แปง
ขาวโพดบดหยาบดัดแปร  แปงขาวเจา แปงถั่วเหลือง
ไขมันเต็ม แปงถั่วเหลืองพรองไขมัน น้ําตาลทราย  
แคลเซียมคารบอเนต วิตามินรวม น้ํามันพืช และผงใบ
หมอนแหง (กําหนดอัตราสวนของวัตถุดิบชนิดอื่น ๆ 
คงที่ ยกเวนแปงขาวโพดบดหยาบดัดแปร) ผสมใหเขา
กั นด วย เครื่ อ งผสม  แล วจึ งนํ าวัต ถุ ดิ บ ผสมผ าน
กระบวนการเอกซทรูชัน ไดเปนผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยว 
นําไปวเิคราะหสมบัตทิางกายภาพและการยอมรับตอไป 
 
2.4 กระบวนการเอกซทรูชัน 
 นําวัตถุดิบที่ผสมเสร็จเรียบรอยแลวเปนเนื้อ
เดียวกัน ปอนเขาเครื่องเอกซทรูเดอรชนิดสกรูคูที่หมุน
ตามกัน ซึ่งประกอบดวยบาเรล 7 หัว ความยาวของ
บาเรลตอเสนผานศูนยกลางเทากับ 870:25 ผนังบาเรล
ใหความรอนดวยขดลวดไฟฟาซึ่งควบคุมได ในผนัง     
บาเรลบางสวนเปน  แจ็กเก็ตสองชั้นที่มีทอน้ําสําหรับ
ปมน้ําเย็นเขาไปหมุนเวียนดวยอัตราการไหลที่ควบคุม
ได เพื่อปองกันความรอนที่สูงเกินไป สวนทายสุดของ
บาเรลประกอบดวยหนาแปลน ซึ่งมีลักษณะเปนรอย
หยัก สวนผสมวัตถุดิบถูกปอนเขาสูเครื่องดวยถังปอนที่
มีสกรูคูอยูที่กนถังทําหนาที่ปอนวัตถุดิบแบบปริมาตร 
ซึ่งในสภาวะการผลิตของการทดลองนี้จะปรับอัตราการ
ปอนใหคงที่ และปรับปริมาณน้ําเขาไปผสมกับวัตถุดิบ
ในปริมาณที่เทากันตลอด เพื่อแปรคาปริมาณความชื้น
ของวัตถุดิบขณะปอน (feed moisture) ใหอยูที่ 16% 
รวมถึงปรับความเร็วรอบของสกรู (screw speed) ที่ 
350 รอบตอนาที ซึ่งเปนสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต
ขนมขบเคี้ยว โดยจัดอุณหภูมิที่บาเรลใหคงที่  (H2: 

45C; H3: 55C; H4: 95C; H5: 130C; H6: 

140C; H7: 130C; Die: 120C ) ห ลั ง จ า ก ผ า น
กระบวนการเอกซทรูชัน นําเอกซทรู-เดทที่ไดอบดวย
ความรอนอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที 
เก็บตัวอยางเพื่อนําไปวิเคราะหสมบัติทางกายภาพและ
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสตอไป 
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2.5 การวิเคราะหสมบัติทางกายภาพ 
2.5.1 อัตราการพองตัว (Expansion ratio)  

 นําเวอรเนียคาลิปเปอรมาวัดขนาดของเอกซทรู
เดท  นํ าค าที่ วัด ไดห ารดวยขนาดของหน าแปลน 
(วิเคราะหจํานวน 10 ซ้ํา) เพื่อคํานวณคา Expansion 
ratio [10]  
2.5.2 ความหนาแนนรวม (Bulk density) 

ใสตัวอยางที่ไดจากกระบวนการเอ็กซทรูชันลงใน
กระบอกตวง 100 ml. จนถึงระดับ ชั่งน้ําหนักของ
ตัวอยางเทียบกับปริมาตรของกระบอกตวง (วิเคราะห
จํานวน 5 ซ้ํา)  จะไดคา Bulk density [11] 
2.5.3 การวัดลักษณะเนื้อสัมผัส (Texture profile) 
 วิ เคราะห ค าความกรอบและความแข็ งโดย
เครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture Analyser, TA.XT plus) 
หัววัดที่ใชคือหัวใบมีดตัด (HDP/BS; Blade set with 
knife) รายละเอียดในการตั้งคาการวัดดังนี ้
  Test Mode  Compression 
  Pre-test Speed  1.00 mm/sec 
  Test Speed   2.00 mm/sec 
  Post-test Speed 10.00 mm/sec 
  Target Mode  Distance 
  Distance    8.00 mm 
  Trigger Type  Auto (Force) 
  Trigger Force  10.00 g 

คาความกรอบแปลผลจากจํานวนพีคที่เกิดขึ้น
ระหวางการวัด สวนคาความแข็งคือแรงสูงสุดที่เกิดขึ้น
จากการวัดเนื้อสัมผัส (วิเคราะหจํานวน 15 ซ้ํา) ดวย
ซอฟทแวรจากเครื่องวิเคราะห [12] 

 
2.6 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
 คัดเลือกสภาวะการดัดแปรที่เหมาะสมที่สุดจาก
การพิจารณาคุณลักษณะที่ได นํามาประเมินคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวที่มีการใช
แปงขาวโพดบดหยาบดัดแปร (0% 25% 50% 75% 
และ 100% ทดแทนขาวโพดบดหยาบที่มีสัดสวนใน
สูตรการผลิตขนมขบเคี้ยว 35%) ใชผูทดสอบชิมที่ผาน
การฝกฝนจํ านวน 60 คน ประเมินความชอบตอ
ผลิตภัณฑดานความกรอบ ความแข็ง การติดฟน และ
ความชอบโดยรวม  

2.7 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติ 
 วางแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล 224 
จํานวนการทดลอง 3 ซ้ํา ทําการศึกษาปจจัยตางๆ 3 
ปจจัย ไดแก ปริมาณความชื้นเริ่มตน 2 ระดับ ที่ 14 
และ 18%  ความเร็วรอบของสกรู 2 ระดับ ที่  300 
และ 400 รอบตอนาที  และปริมาณ การทดแทน
ขาวโพดบดหยาบในวัตถุดิบผสม ที่  25 50 75 และ 
100%  ดังแสดงใน Table 1  โดยเทียบกับตัวอยาง
ควบคุมที่ไมมีการเติมแปงขาวโพดบดหยาบดัดแปร ทํา
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรม SPSS® 
version 12 (SPSS Thailand Co., Ltd.) แ ล ะ
วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’s 
Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 
3. ผลการวิจัย 
3.1 สมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยว 

ผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวที่ผานกระบวนการ       
เอกซทรูชัน ทั้ง 17 สิ่งทดลอง นํามาถายภาพดวยกลอง 
Light Microscope (LM) ใชกํ าลังขยายต่ํ าอยูที่  6.5 
เทา ดังแสดงใน Figure 1 ซึ่งเห็นไดวาการดัดแปรแปง
โดยเพิ่มความชื้นเริ่มตนและความเร็วรอบ และการเพิ่ม
ปริมาณแปงขาวโพดดัดแปร ทําใหไดผลิตภัณฑที่พอง
มากขึ้น หลังจากนั้นนําสิ่งทดลองทั้งหมดวิเคราะห
สมบัติที่สําคัญของผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยว ไดแก อัตรา
การพองตัว ความหนาแนนรวม ความแข็ง และความ
กรอบของผลิตภัณฑ 

 
3.1.1 อัตราการพองตัว (Expansion ratio)  

การพองตัวของผลิตภัณฑอาหารในระบบเอกซทรู
ชันขึ้นอยูกับความแตกตางของความดันตรงบริเวณหนา
แปลนและความดันบรรยากาศภายนอก โดยการพอง
ตัวเกิดขึ้นเนื่องจากองคประกอบที่เปนแปงเกิดเจลาติไน
เซชัน แปงสุกและหลอมเหลวที่บริเวณหลังหนาแปลน 
เมื่อความดันในเครื่องเพิ่มสูงขึ้น และแปงที่หลอมเหลว
ถูกผลักดันผานหนาแปลนมาสูความดันบรรยากาศที่ต่ํา
กวา ทําใหน้ําในอาหารเกิดการระเหยตัวอยางรวดเร็ว 
ในขณะเดียวกันก็ดันเนื้อเยื่ออาหารใหโปงพองออกเกิด
โครงสรางที่เปนรูพรุน ผลิตภัณฑจึงมีการพองตัวขึ้น 
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[13] อัตราการพองตัวของผลิตภัณฑขนมขบเคีย้วที่ออก
จากเครื่องเอกซทรูเดอร ดังแสดงใน Table 1 ซึ่งพบวา
ปจจัยที่สงผลตอการพองตัวไดแก ความชื้นเริ่มตนของ
วัตถุดิบที่ใช ปริมาณของการใชแปงขาวโพดดัดแปร 
และความเร็วรอบของสกรู กลาวคือ เมื่อเพิ่มความชื้น
เริ่มตนของวัตถุดิบในการดัดแปร อัตราการเกิดเจลาติ
ไนซจะต่ํากวา [14] ความสุกของแปงจะนอยกวา ทําให
เมื่อนําแปงดังกลาวมาผานกระบวนการเอกซทรูชันอีก
ครั้ง จะพบวา อัตราการพองตัวจะเพิ่มขึ้น จากการที่
แปงมีความหนืดสูงกวาสงผลตอความดันภายในเครื่อง
เอ ก ซ ท รู เด อ ร  ให ผ ล ก ารท ด ล อ ง เช น เดี ย วกั บ 
Chinnaswamy และ Hanna [15] ในกรณีของการดัด
แปรที่ความชื้นของวัตถุดิบขณะปอนที่ตํ่า ทําใหแปงเกิด
การสุกอยางสมบูรณ ทําใหความหนืดขณะนวดและ
ผสมในเครื่องเอกซทรูเดอรต่ํานั่นเอง [16] ในขณะที่

เพิ่มปริมาณของการใชแปงขาวโพดดัดแปร จะทําให
องคประกอบแปงมีมากขึ้น  ซึ่ งจากการวิเคราะห
ขาวโพดบดหยาบที่ไมผานการดัดแปรมีปริมาณของ
โปรตีน และไขมัน ที่สูงกวาทําใหอัตราการพองตัวต่ํา
กวา [17]  จากการที่โปรตีนมีสมบัติลดการพองตัวของ
ผลิตภัณฑ ในขณะที่ไขมันจะทําใหเกิดการลื่นในระบบ 
ทําใหความดันภายในเครื่องลดลง ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Jones และคณะ [18] และ Singh และ
คณะ [19] สวนความเร็วรอบของสกรูในการดัดแปร มี
แนวโนมทําใหเพิ่มอัตราการพองตัวไดเล็กนอย เมื่อ
วิเคราะหอิทธิพลรวมของแตละปจจัยพบวา อิทธิพล
รวมในทุกปจจัยมีผลตออัตราการพองตัว ยกเวน
อิทธิพลรวมระหวางปริมาณการใชแปงขาวโพดดัดแปร
แ ล ะ ค วาม เร็ ว ร อ บ ข อ งส ก รู ที่ ไม ส ง ผ ล ต อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงอัตราการพองตัวของผลิตภัณฑ 

 
Table 1 Physical properties of extruded snack from different modified condition by extrusion 
process 

 

*Mean ± standard deviation of triplicate analysis. Values with different letters within the same column are significantly different at p<0.05.
**Control (no modified condition) 

 

 

 

Experiment 
Feed 

moisture  
(%) 

Screw 
speed 
(rpm) 

Substitute 
content  

(%) 

Expansion 
ratio* 

Bulk density 
(g/100 ml)* 

Hardness 
(g)* 

Crispness* 

1**  - - 0 1.74 ± 0.06j 9.22 ± 0.06c 3218 ± 427a 23.47 ± 4.32h 
2 14 300 25 1.84 ± 0.04i 8.77 ± 0.11d 2983 ± 512ab 32.27 ± 5.71def 
3 14 300 50 1.93 ± 0.04h 8.12 ± 0.07f 2599 ± 379c 36.13 ± 6.63bcd 
4 14 300 75 2.33 ± 0.09f 7.37 ± 0.15h 2144 ± 415d 34.27 ± 6.90bcde 
5 14 300 100 2.65 ± 0.09bc 5.82 ± 0.13k 1742 ± 269gf 46.27 ± 9.78a 
6 14 400 25 1.98 ± 0.07h 10.07 ± 0.21a 2595 ± 441c 23.07 ± 4.48h 
7 14 400 50 2.23 ± 0.08g 7.85 ± 0.14g 2075 ± 382de 30.47 ± 7.95efg 
8 14 400 75 2.46 ± 0.07e 6.56 ± 0.14j 2087 ± 318de 37.53 ± 7.63bc 
9 14 400 100 2.50 ± 0.07de 5.15 ± 0.15n 1530 ± 335g 38.27 ± 8.38b 
10 18 300 25 2.20 ± 0.04g 9.73 ± 0.06b 2755 ± 447bc 28.13 ± 4.82fgh 
11 18 300 50 2.47 ± 0.04e 8.35 ± 0.12e 1909 ± 530def 30.93 ± 6.05efg 
12 18 300 75 2.61 ± 0.08c 6.66 ± 0.05ij 2065 ± 397de 30.87 ± 7.58efg 
13 18 300 100 2.68 ± 0.06ab 5.50 ± 0.10l 1921 ± 335def 38.53 ± 8.14b 
14 18 400 25 2.39 ± 0.06f 9.33 ± 0.16c 2027 ± 536de 26.13 ± 6.45gh 
15 18 400 50 2.54 ± 0.04d 7.84 ± 0.09g 1947 ± 357def 28.07 ± 5.47fgh 
16 18 400 75 2.61 ± 0.07c 6.78 ± 0.14i 1795 ± 398efg 32.87 ± 10.17cdef 
17 18 400 100 2.73 ± 0.11a 5.34 ± 0.11m 1722 ± 153fg 36.33 ± 6.42bcd 
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Table 2 Liking score of extruded snack from different modified corn grit substitution 
 

Modified condition  Liking Score* 

Feed 
Moisture 

(%) 

Screw Speed 
(rpm) 

Modified corn grit 
substitution (%) 

Crispiness Hardness Stickiness Overall 

18 400 100 7.00 ± 0.54a 6.57 ± 0.64a 6.33 ± 0.46a 6.57 ± 0.35a 

18 400 75 6.87 ± 0.41ab 6.40 ± 0.29ab 6.13 ± 0.37ab 6.47 ± 0.28ab 

18 400 50 6.57 ± 0.28abc  5.83 ± 0.33c  5.87 ± 0.22bc  6.27 ± 0.51ab 

18 400 25 6.47 ± 0.24bc 5.90 ± 0.47bc 5.73 ± 0.31bc 5.93 ± 0.42bc 

18 400 0 6.10 ± 0.32c 5.47 ± 0.14c 5.50 ± 0.41c 5.67 ± 0.19c 

* Mean ± standard deviation with different letters within the same column are significantly different at p<0.05. 
 

 

 

 

 
A: Control 

 

    
                    ��%            ��%                               ��%                           ���% 

B: Feed Moisture=14%, Screw Speed= 300 rpm 
 

    
                    ��%            ��%                               ��%                           ���% 

C: Feed Moisture=14%, Screw Speed= 400 rpm 
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                    ��%            ��%                               ��%                           ���% 

D: Feed Moisture=18%, Screw Speed= 300 rpm 
 

    
                    ��%            ��%                               ��%                           ���% 

E: Feed Moisture=18%, Screw Speed= 400 rpm 
 

Figure 1 Extruded snack from different modified conditions  
by extrusion process and corn grit substitution (6.5X)

 อีกทั้ งยั งพบวาทุกตัวอย างที่ ใชแป งขาวโพด            
ดัดแปรมีอัตราการพองตัวที่สูงกวาตัวอยางที่ไมใชแปง
ดังกลาว อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) แสดงใหเห็นวาการ
ใชแปงขาวโพดดัดแปรสามารถเพิ่มอัตราการพองตัว
(1.84-2.73) ในผลิตภัณฑขนมขบเค้ียว 

 
3.1.2 ความหนาแนนรวม (Bulk density) 

ความหนาแนนรวมเปนดัชนีที่บงชี้ถึงการพองตัว
ของผลิตภัณฑ โดยที่เอกซทรูเดตที่พองตัวไดมาก จะมี
คาความหนาแนนรวมต่ํา ในขณะที่เอกซทรูเดตที่พอง
ตัวนอย จะมีความหนาแนนรวมสูง ซึ่งความสัมพันธใน
ทางตรงข ามระหวางอัตราการพองตัวและความ
หนาแนนรวมไดมีการรายงานมากอนหนานี้ [20] จาก
การที่ผลิตภัณฑเกิดการพองตัวขึ้น ทําใหมีโพรงอากาศ
ภายใน จึงทําใหความหนาแนนของผลิตภัณฑลดลง 
[13] ความหนาแนนรวมของผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวที่
ออกจากเครื่องเอกซทรูเดอร ดังแสดงใน Table 1 
พบวาป จจัยที่ส งผลตอความหนาแนนรวม ไดแก 
ความชื้นเริ่มตนของวัตถุดิบที่ใช ปริมาณของการใชแปง
ขาวโพดดัดแปร และความเร็วรอบของสกรู กลาวคือ 
เมื่อเพิ่มความชื้นเริ่มตนของวัตถุดิบ ความหนาแนนรวม

จะลดลง ในขณะที่เพิ่มปริมาณของการใชแปงดัดแปร 
และความเร็วรอบของสกรูในการดัดแปร ก็ลดความ
หนาแนนรวมเชนกัน [13] เมื่อวิเคราะหอิทธิพลรวม
ของแตละปจจัยพบวา อิทธิพลรวมในทุกปจจัยมีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงความหนาแนนรวม 

เมื่อเปรียบเทียบตัวอยางที่ใชแปงขาวโพดดัดแปร
กับตัวอยางควบคุม พบวาตัวอยางที่ใชแปงฯ สวนใหญมี
ความหนาแนนรวมที่ต่ํากวาตัวอยางควบคุม ซึ่งเกิดจาก
อัตราการพองตัวท่ีสูงนั่นเอง 
 
3.1.3 การวัดลักษณะเนื้อสัมผัส (Texture profile) 

ลั กษณ ะเนื้ อ สัมผั ส เป นสมบั ติที่ สํ าคัญ ของ
ผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวตอการตัดสินใจและการเลือกซื้อ
ของผูบริโภค โดยลักษณะเนื้อสัมผัสนี้เกิดขึ้นจากการที่
แป งได รับความรอนและความดันภายใน เครื่อ ง           
เอกซทรูเดอร ทําใหไอน้ําภายในอาหารเกิดการระเหย
ตัวออกไปและเกิดการพองตัวขึ้นเมื่อผลิตภัณฑออกจาก
เครื่องแลว [21] การพองตัวนี้สัมพันธกับความแข็ง และ
ความกรอบของผลิตภัณฑ โดยการวิเคราะหลักษณะ
เนื้อสัมผัสดวยการวัดแรงตัดสูงสุดที่ทําใหผลิตภัณฑ
แตกหักเลียนแบบการเคี้ยวดวยฟน แปรผลในเทอมของ
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ความแข็ง (Hardness) [15]  ผลิตภัณฑที่พองตัวนอย
จะมีเนื้อแนน ทําใหผนังเซลลที่เปนโครงสรางของแปง
หนาขึ้น ความแข็งมากขึ้นจึงตองใชแรงตัดสูงในการทํา
ใหแตก ในขณะที่ความกรอบ (Crispness) [22] เกิด
จากปริมาณของฟองอากาศภายในผลิตภัณฑกลาวคือ
ถาผลิตภัณฑมีอัตราการพองตัวสูงจะทําใหกักเก็บ
ฟองอากาศไดดี จึงทําใหมีความกรอบมากขึ้นนั่นเอง 
ความแข็งและความกรอบถือเปนคุณลักษณะที่สําคัญ
ของผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวซึ่งโดยปกติ ผลิตภัณฑขนม
ขบเคี้ยวที่ดีควรมีคาความแข็งต่ํา แตคาความกรอบสูง 
จากการทดลองนี้พบวาคาความแข็งและความกรอบ
ของผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวที่ออกจากเครื่องเอกซทรู
เดอร ดังแสดงใน Table 1 พบวาปจจัยที่สงผลตอการ
พองตั ว  ได แก  ความชื้ น เริ่ มต นของวัตถุ ดิบที่ ใช 
ความเร็วรอบของสกรู และปริมาณของการใชแปง
ขาวโพดดัดแปร กลาวคือ เมื่อเพิ่มความชื้นเริ่มตนของ
วัตถุดิบในการดัดแปร ความแข็งจะลดลง ในขณะที่เพิ่ม
ความเร็วรอบของสกรูในการดัดแปร และปริมาณของ
การใชแปงขาวโพดดัดแปร ก็ลดความแข็งลงเชนกัน 
โดยอิทธิพลรวมระหวางปจจัยทั้ง 3 ปจจัยสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงคาความแข็ง ยกเวนอิทธิพลรวมระหวาง
ความชื้นเริ่มตนและความเร็วรอบสรกูที่ไมสงผลตอคา
ดังกลาว แตในกรณีของความกรอบ พบวาเมื่อเพิ่ม
ระดับในแตละปจจัย จะทําใหไดผลิตภัณฑขนมขบเค้ียว
ที่กรอบมากขึ้นดวย ซึ่งลักษณะเนื้อสัมผัสที่เกิดขึ้นนี้
แปรผันตามอัตราการพองตัวของผลิตภัณฑ  และ
แปรผกผันกับความหนาแนนรวม [13] และ เมื่ อ
วิเคราะหผลของอิทธิพลรวมแตละปจจัยพบวาเฉพาะ
อิทธิพลรวมระหวางปริมาณของแปงขาวโพดดัดแปร 
ความชื้นเริ่มตน และความเร็วรอบสกรูที่สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงคาความกรอบ 
 
3.2 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสใน
ผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยว 

เพื่อทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสที่มีตอ
ผลิตภัณฑ จึงไดผลิตผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวใบหมอน
ผสมแปงขาวโพดดัดแปรที่สภาวะการผลิตที่เหมาะสม 
(จากการวิเคราะหขอมูลทางกายภาพ พบวาการใชแปง
ขาวโพดดัดแปรที่สภาวะความชื้นเริ่มตน 18% และ

ความเร็วรอบของสกรูที่ 400 รอบตอนาที ใหอัตราการ
พองตัวที่ดี จึงเลือกใชแปงขาวโพดดัดแปรที่สภาวะ
ดังกลาว) ที่มีปริมาณการทดแทนขาวโพดบดหยาบที่ 
100%, 75%, 50%, 25% และ 0% (Control) แลวใช 
ผูชิมที่ผานการฝกฝนจํานวน 60 คน ประเมินและให
คะแนนความชอบที่มีตอผลิตภัณฑทั้งในดานความ
กรอบ ความกระดาง การติดฟน และความชอบโดยรวม  
ใชวิธีการใหคะแนนความชอบ 9 สเกล (9-points 
hedonic scaling) 
 ผลการประเมินความชอบทางประสาทสัมผัสของ
ผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวผสมแปงขาวโพดดัดแปร ที่
สภาวะการผลิตที่เหมาะสมที่มีปริมาณการทดแทนแปง
ขาวโพดดัดแปรตางๆกันที่ 100%, 75%, 50%, 25% 
และ 0% (Control) ดั งผลการทดลองใน Table 2 
พบวาสภาวะการผลิตที่ เหมาะสมที่มีปริมาณการ
ทดแทนแปงขาวโพดดัดแปร 100% มีคะแนนความ 
ชอบทางประสาทสัมผัสทั้งในดานความกรอบ ความ
กระดาง การติดฟน และความชอบโดยรวมสูงที่สุด 
และผูทดสอบชิมสวนใหญใหคะแนนตอคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑในเกณฑชอบปานกลาง (7 คะแนน) สวนที่ 
0%(Control) ซึ่งไมมีสวนผสมของแปงขาวโพดดัดแปร
นั้นมีคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสทั้งในดาน
ความกรอบ ความกระดาง การติดฟน และความชอบ
โดยรวมต่ําสุด และผูทดสอบชิมสวนใหญใหคะแนนตอ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑในเกณฑชอบเล็กนอย-ปาน
กลาง (6-7 คะแนน) 
 ซึ่งปริมาณการทดแทนแปงขาวโพดดัดแปรที่ 
100%, 75% และ  50% มี คะแนนความชอบทาง
ประสาทสัมผัสทั้งในดานความกรอบ ความกระดาง 
การติดฟน และความชอบโดยรวมใกลเคียงกันและ
เปนไปในแนวทางเดียวกัน และที่ปริมาณการทดแทน
แปงขาวโพดดัดแปรที่  25% และ 0% (Control) มี
คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสทั้งในดานความ
กรอบ ความกระดาง การติดฟน และความชอบโดยรวม
ใกลเคียงกันและเปนไปในแนวทางเดียวกัน อยางไรก็
ตามจากผลการทดลองนี้สรุปไดวาการใชแปงขาวโพด
ดัดแปรในการผลิตเปนไปในแนวทางที่เหมาะสมเพราะ
ใหคุณลักษณะของผลิตภัณฑที่ดี 
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4. สรุปและเสนอแนะ  
จากการศึกษาอิทธิพลของแปงขาวโพดบดหยาบ  

ดัดแปรดวยกระบวนการเอกซทรูชันตอสมบัติทาง
กายภาพและการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสใน
ผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยว พบวา การใชแปงขาวโพดดัด
แปร ชวยทําใหผลิตภัณฑนี้มีคุณลักษณะที่ดี กลาวคือ 
เมื่อเติมในผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยว แปงขาวโพดดัดแปร
จะชวยพัฒนาคุณลักษณะทางกายภาพในดานอัตราการ
พองตัวที่สูงขึ้น ความแข็งลดลง และความกรอบที่มาก
ขึ้น อีกทั้งเมื่อศึกษาผลของการติดฟนในผูทดสอบชิม 
พบวาการเติมแป งข าวโพดดัดแปรในปริมาณ ที่
พอเหมาะจะชวยลดปญหาดังกลาวดวย โดยระดับที่
เหมาะสมไดแกการใชแปงขาวโพดดัดแปรที่มีความชื้น
เริ่มตน 18% ความเร็วรอบของสกรูที่ 400 รอบตอนาที 
และปริมาณการใชที่ 50% 

คณะผูวิจัย เห็นวาการดัดแปรแปงขาวโพดบด
หยาบเพื่อใชในผลิตภัณฑอัดพองใหผลที่ดี และคาดวา
จะใชในการปรับปรุงคุณลักษณะของผลิตภัณฑอัดพอง
ประเภทอื่นๆ เชน เครื่องดื่มธัญชาติกึ่งสําเร็จรูป และ
อาหารเชา  ธัญชาติ เพื่อทดสอบสมบัติของแปง และ
ขยายการนําไปใชในระดับอุตสาหกรรมตอไป 
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