วารสารวิทยาลัยดุสติ ธานี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562

ผลของกัวร์กัมต่อคุณภาพของวาฟเฟิลชนิดกรอบปราศจากกลูเตนจากแป้งมันเทศสีม่วง
The Effect of Gur Gum on the Qualities of Gluten Free Crispy Waffle from
Sweet Purple Potato Flour




กรรณิการ์ กุลยะณี
อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Kannika Kunyanee
Lecturer, Food Science and Technology, Faculty of Liberal Arts and Sciences of
Sisaket Rajabhat University, E-mail: kannika.k@sskru.ac.th
พนารัตน์ สังข์อินทร์
อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Panarat Sungin
Lecturer, Food Science and Technology, Faculty of Liberal Arts and Sciences of
Sisaket Rajabhat University, E-mail: panarat.s@sskru.ac.th

Abstract
The objective of this research was improved the qualities of gluten free crispy waffle from
purple sweet potato with gur gum. The crispy waffle from purple sweet potato was prepared
by purple sweet potato flour, baking powder, eggs and melted butter. There were mixed
together until the ingredients was combined. The qualities of waffle were improved with gur
gum amount of 0, 0.5 and 1.0 % of purple sweet potato flour. Then, 4 g of the ingredients
were added to the crispy waffle maker for 1-1.5 minutes. The results showed that the crispy
waffle from sweet purple potato had L*, a* and hue angle were significantly difference
(p<0.05). However, b* and chroma were did not significant difference (p≥ 0.05). The texture
showed the increased hardness from 3319.35 N to 4464.59 N. The sensory evaluation showed
the crispy waffle from sweet potato with gur gum in amount 0.5% flour had the highest score
of overall acceptance was 6.13. The nutrition values of gluten free crispy waffle from sweet
potato had the moisture content, protein content, fat, ash, and carbohydrate were 3.05, 7.67,
19.49, 0.87, 68.92 (g/100g), energy and total fiber were 481.77 Kcal/100g and 1.08 (g/100g),
respectively.
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลชนิดกรอบจากมันเทศสีม่วงโดยใช้
สารไฮโดรคอลลอยด์คือกัวร์กัม ซึ่งการผลิตวาฟเฟิลชนิดกรอบเตรียมโดยการใช้แป้งมันเทศสีม่วง เติมผงฟู ไข่
และน้าตาล เนยละลาย จนส่วนผสมนั้นเข้ากัน นามาปรับปรุงคุณภาพโดยใช้กัวร์กัมร้อยละ 0 0.5 และ 1 โดย
น้าหนักแป้ง จากนั้นนาส่วนผสมที่ได้ปริมาณ 4 กรัม ลงในเครื่องทาวาฟเฟิลอบจนสุกเป็นเวลา 1-1.5 นาที
จากผลการวิจัยพบว่า การเติมปริมาณกัวร์กัมร้อยละ 0 0.5 และ 1 โดยน้าหนักแป้ง มีผลให้ผลิตภัณฑ์วาฟเฟิล
ชนิดกรอบจากแป้งมันเทศสีม่วงมีค่าความสว่าง ค่าความเป็นสีแดง และค่า Hue angle แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่มีค่าความเป็นสีเหลือง และค่า C* ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p≥0.05) ส่ วนลั กษณะเนื้ อสั มผั สด้ านความแข็ง เพิ่ มขึ้นจาก 3319.35 นิ วตั น เป็ น 4464.59 นิ วตั น เมื่ อ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านสี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมพบว่า
ด้านกลิ่น และรสชาติไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≥0.05) แต่ด้านสี เนื้อสัมผัส และความชอบ
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) ทั้งนี้พบว่า ผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลชนิดกรอบที่เติมกัวร์กัมร้อยละ
0.5 โดยน้าหนักแป้ง มีคะแนนความชอบโดยรวมสูงที่สุด เท่ากับ 6.13 มีคุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ ความชื้น
โปรตีน ไขมัน เถ้า คาร์โบไฮเดรต พลังงานที่ได้รับทั้งหมด และใยอาหารทั้งหมด จากผลการทดลองพบว่า มี
ปริมาณความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า คาร์โบไฮเดรต เท่ากับ 3.05 7.67 19.49 0.87 68.92 กรัมต่อ 100 กรัม
พลั งงานและ ใยอาหารทั้ งหมด เท่ ากั บ 481.77 กิ โลแคลอรี ต่ อ 100 กรั ม และ 1.08 กรั มต่ อ 100 กรั ม
ตามลาดับ

คาสาคัญ : วาฟเฟิลกรอบ ปราศจากกลูเตน มันเทศสีม่วง
บทนา
ส่วนใหญ่แล้วผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบ จะมีส่วนประกอบหลัก คือ แป้งสาลี และพบว่ามีผู้บริโภคบางกลุ่ม
เป็นโรคแพ้กลูเตน หรือ Coleiac disease ซึ่งเกิดจากการที่ระบบภูมิคุ้มกันทางานผิดปกติ โดยร่างกายผลิต
สารแอนตี้บอดี้ออกมาทาลายเนื้อเยื่อของลาไส้เล็ก เมื่อได้รับไกลอะดินในกลูเตนเข้าไป จะทาให้ผู้ที่เป็นโรคนี้
จะมีอาการลาไส้เล็กอักเสบและมีผลต่อเนื้อเยื้อบริเวณผนังลาไส้เล็กทาให้ พื้นที่ในการดูดอาหารลดลง โดย
อาการทั่วไปของโรคจะมีอาการท้องบวม และมีอาการท้องร่วงเรื้อรัง ปวดกระดูกและข้อ มีแผลพองในปาก
มี ผื่ น คั น ที่ ผิ ว หนั ง หรื อ เรี ย กว่ า Dermatitis Herpetiformis (Pruessner, 1998; Sabanis et al., 2009)
ดังนั้นอาหารที่ไม่มีกลูเตนเป็นส่วนประกอบจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งวัตถุดิบที่ไม่มีกลูเตนเป็นส่วนประกอบ
เช่น ข้าว ถั่วประเภทต่าง ๆ หรือพืชประเภทพืชหัว ได้แก่ มันเทศพันธุ์ต่างๆ จึงเป็นแหล่งวัตถุดิบที่น่าสนใจที่
ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้แป้งสาลีเป็นองค์ประกอบหลัก
มันเทศเป็นพืชหัวที่พบได้ในประเทศไทย เจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนและใช้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว
5-6 เดือน (Department of Agriculture, 2011) มันเทศเป็นแหล่งอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต โดยพบว่ามี
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คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 85.8 นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยมีวิตามิน เกลือแร่
และสารต้านอนุมูลอิสระ โดยพบว่ามันเทศสีม่วงมีสารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) ซึ่งสารแอนโทไซยานิน
นี้มีประโยชน์ในการยับยั้งอนุมูลอิสระ จากคุณประโยชน์หลายประการของมันเทศเนื้อสีม่วง ทาให้มีแนวคิดใน
การนาไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการนามันเทศสีม่วงสดไปใช้ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
มักเกิดการเน่าเสียง่าย และมีอายุการเก็บสั้น ดังนั้นเพื่อช่วยลดปัญหาการเน่าเสียจึงนามันเทศสีม่วงมาแปรรูป
เป็ นผงแห้ งหรือเรี ยกว่าแป้ งมันเทศสี ม่ วง หรือน ามาใช้ เป็ นสารให้ สี ธรรมชาติในผลิ ตภั ณฑ์ อาหารแทนสี
สังเคราะห์ หรือใช้ทดแทนแป้งชนิดอื่น ๆ ในผลิตภัณฑ์ขนม นอกจากนี้อาจใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
และลดการน าเข้าแป้ งสาลีจากต่างประเทศ จากงานวิจัยที่ ผ่ านมาพบว่ามีการนาแป้งมันเทศสีม่วงมาใช้ ใน
ผลิ ตภั ณฑ์ ขนมหลายชนิ ด เช่น ขนมปั ง เค้ก บราวนี่ คุกกี้ แคร็กเกอร์และหมั่นโถ เป็ นต้น (Yanin, 2013;
Martin, 2000; Greene & Bovel-Benjamin, 2004) แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามการน ามั น เท ศสี ม่ ว งมาใช้
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี ความเป็นกรด-เบส ในส่วนผสมมีส่วนทาให้สีของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไป นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์
ขนมที่ปราศจากกลูเตนจะมีคุณภาพที่ไม่ดี เช่น ส่วนผสมแยกเป็นชั้นไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่มีความยืดหยุ่น
และแตกง่าย เป็นต้น จึงมีการนาไฮโดรคอลลอยด์มาปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
งานวิจัยนี้มีความสนใจที่จะนาแป้งมันเทศสีม่วงใช้ในผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลชนิดกรอบปราศจากกลูเตนด้วย
ปรั บปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ วาฟเฟิลชนิ ดกรอบด้วยกัวร์กัม ทั้งนี้เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับมันเทศสี ม่วง ได้
ผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลชนิดกรอบปราศจากกลูเตนและทราบคุณค่าทางโภชนาการด้วย

วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาปริมาณกัวร์กัมที่เหมาะสมต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลชนิดกรอบปราศจากกลูเตนจาก
แป้งมันเทศสีม่วง
2) เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลชนิดกรอบปราศจากกลูเตนจากแป้งมันเทศ
สีม่วง

ขอบเขตการวิจัย
1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลชนิดกรอบปราศจากกลูเตนจากแป้งมันเทศสีม่วง (Ipomoea batatas
L. Lam) ที่ปลูกในจังหวัดศรีสะเกษ
2) ศึกษาปริมาณกัวร์กัมในการผลิตวาฟเฟิลชนิดกรอบจากแป้งมันเทศสีม่วงปริมาณร้อยละ 0 0.5 และ
1.0 โดยน้าหนักแป้ง
3) ศึ ก ษาคุ ณ ค่ าทางโภชนาการวาฟเฟิ ล ชนิ ด กรอบจากแป้ งมั น เทศสี ม่ ว ง ได้ แ ก่ โปรตี น ไขมั น
คาร์โบไฮเดรต ใยอาหารทั้งหมด และพลังงานทั้งหมด
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การทบทวนวรรณกรรม
มันเทศสีม่วง (Purple Sweet Potato)
มัน เทศสีม่ว ง ปลูก ในประเทศไทยมีห ลายสายพัน ธุ์ โดยมัน เทศเนื้อ สีม่ว งมีส ารสีที่อ ยู่ใ นรูป
แอนไทไซยานิน (Anthocyanin) ซึ่งแอนโทไซยานินเป็นสารธรรมชาติที่ไม่มีพิษและละลายน้าได้ มีสีส้ม แดง
ม่วง หรือน้าเงิน โดยแอนโทไซยานินประกอบด้วยแอนโทไซยานิดิน (Anthocyanidin) น้าตาลและอนุพันธ์
ของ Acylating Acids ทั้งนี้มันเทศเนื้อสีม่วงแต่ละสายพันธุ์มีปริมาณแอนโทไซยานินแตกต่างกัน เช่น มันเทศ
เนื้อสีม่วงที่มีผิวเปลือกสีม่วงสายพันธุ์ Terlaje มีปริมาณแอนไทไซยานินประมาณ 0.4 มิลลิกรัมต่อน้าหนักมัน
เทศสด (Yang & Gadi, 2008)
แป้งมันเทศ
ในการผลิตแป้งมันเทศในระดับอุตสาหกรรมจะทาโดยนามันเทศมาล้างทาความสะอาดในรางน้าที่มี
เกลียวหมุน นามันเทศที่ได้ผ่านไปยัง Rotary Washer ซึ่งมี Rotary Drum และมีน้าสเปรย์ผ่านเพื่อชะล้างดิน
และสิ่งสกปรกออก และผ่าน Bucket Elevator ไปยังเครื่อง Hammer mill เพื่อทาการบดครั้งแรก ได้แป้ง
มันเทศที่มีลั กษณะหยาบและผ่ านไปยัง Shaker Screen เพื่อแยกแป้งหยาบออก น าไปบดด้วย Hammer
Mill อีกครั้ง จากนั้นล้างน้าผ่านตะแกรงแยกกาก นามาล้างน้า บดและกรองโดยใช้ Filter Drum และทาให้แห้ง
ด้วยเครื่อง Rotary Dryer ใช้สาหรับนามาทาอาหารสัตว์ สาหรับน้าแป้งที่ผ่านตะแกรง แยกเส้นใยขนาดใหญ่
แล้ วบี บน้ าออก ล้ างน้ าให้ สะอาดอีกรั้ง และติมสารละลายด่างเพื่ อล้ างแป้ ง เมื่อแยกน้ าออกได้แป้ งหมาด
อบแห้ง ร่อนและบรรจุถึง (Srirod & Piya, 2002).
วาฟเฟิล
ทาจากแป้งสาลีผสมกับผงฟู ขึ้นรูปเป็นทรงกลมหรือรูปทรงสี่ เหลี่ยม มีลักษณะคล้ายขนมรังผึ้ งของ
ประเทศไทย มักจะทาเป็นอาหารเช้า ราดด้วยเนย และน้าเชื่อมเมเปิ้ล ผลไม้อื่น ๆ ไซรัป หรือน้าตาลผง และ
ยังทาเป็นอาหารคาวหวานที่แตกต่างกันไป เช่น ไก่ทอดและวาฟเฟิล พวกเขาอาจจะทาเป็นขนมหวาน ราดด้วย
ไอศกรีมและรสชาติอื่น (วาฟเฟิลอเมริกัน ทานกับไข่และเบคอน) แต่อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลที่มีขาย
ตามท้องตลาดยังพบวาฟเฟิลที่มีลักษณะเป็นแผ่นแป้งบาง และกรอบ ผลิตจากแป้งสาลี ไข่ไก่ เนยสด ผงฟู และ
นาไปอบจนแห้งและกรอบ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลชนิดกรอบนี้จัดเป็นผลิตภัณฑ์ขนมอบชนิดหนึ่งโดยส่วนใหญ่
ผลิตภัณฑ์ขนมอบนั้นจะมีคุณภาพที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์ แต่อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์
วาฟเฟิ ล ที่มี คุณภาพดีเมื่ ออบเสร็จแล้ ว ต้องมีลั กษณะเนื้ อสั มผั สกรอบแข็งไม่ ร่วน มี ลั กษณะเป็ นชิ้นขนาด
ใกล้เคียงกันอาจแตกหักได้บ้ างเล็กน้อย ต้องมีสีที่ดีตามธรรมชาติของส่ วนประกอบที่ใช้ และไม่มีส่วนที่ไหม้
กลิ่นรสต้องมีกลิ่นตามธรรมชาติของส่วนประกอบและปราศจากกลิ่นอื่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นอับ กลิ่นหืน
ในส่ วนของผลิ ตภั ณฑ์ หลั งอบเสร็ จต้องมี ความชื้ นไม่ เกิ นร้อยละ 4 โดยน้ าหนั ก แต่ ในกรณี ที่ มีการเติมแต่ ง
ส่วนประกอบอื่น ๆ ต้องไม่เกินร้อยละ 7 โดยน้าหนัก รวมไปถึงจานวนจุลินทรีย์ทั้งหมด ต้องไม่เกิน 1 × 104
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โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม ยีสต์และรา ต้องน้อยกว่า 10 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม (คุณภาพและการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ, มปป).)
ไฮโดรคอลลอยด์
สารประกอบไฮโดรคอลลอยด์ หมายถึง สารที่สามารถละลายหรือกระจายในน้าร้อนหรือน้าเย็น และ
ให้สารละลายที่มีลักษณะหนืด สารบางชนิดมีคุณสมบัติให้ความหนืด รักษาความคงตัว ช่วยให้น้าและน้ามัน
เข้ากันได้ดีหรือจับน้า และช่วยให้สารแขวนลอยได้ดีอีกด้วย ส่วนในอุตสาหกรรมอาหาร ได้นาไฮโดรคอลลอยด์
มาใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงคุณภาพของอาหารตามสมบัติของไฮโดรคอลลอยด์แต่ละชนิด ซึ่งจะทาหน้าที่ได้
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของไฮโดรคอลลอยด์ ที่นิยมใช้กันมาก คือ ทาหน้าที่เป็นสารเพิ่มความคงตัว สารเพิ่ม
ความหนืด อิมัลซิไฟอิงเอเจนต์ และสารที่ทาให้เกิดฟิล์ม (Film Forming Agent) การทาหน้าที่ดังกล่าวของ
ไฮโดรคอลลอยด์จะสัมพันธ์กับความหนืดของสารละลายที่ใช้ ซึ่งจะผันแปรตามความเข้มข้นของสารละลาย
ไฮโดรคอลลอยด์ที่ใช้ด้วย ปริมาณการใช้ไฮโดรคอลลอยด์ในหน้าที่ดังกล่าวรวมกันประมาณ 65 เปอร์เซ็นต์ของ
ไฮโดรคอลลอย์ที่นามาใช้ประโยชน์ทั้งหมด สาหรับหน้าที่อื่น ๆ ใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น (Nitiya, 2006)
กัวร์กัม (Guar Gum)
กั ว ร์ กั ม ได้ จ ากส่ ว นเนื้ อ ในเมล็ ด พื ช ตระกู ล ถั่ ว Cyamosid tetragonolobus โครงสร้ างโมเลกุ ล
ของกัวร์กัม เป็นพอลิเมอร์สายยาวของกาแล็กโทแมนแนน มีน้าหนักโมเลกุล 220,000-250,000 ดาลตัน ใน
โมเลกุลประกอบด้วยน้าตาลแมนโนสที่ต่อกันด้วยพันธะเบต้า -1,4 และมีแขนงของน้าตาลกาแล็กโทส หนึ่ง
โมเลกุล ต่ อทุ ก ๆ 2 โมเลกุลของน้ าตาลแมนโนส เชื่อมต่อกันด้วยพั นธะแอลฟ -1, 6 ทาให้ อัตราส่ วนของ
น้าตาลแมนโนสต่อกาแล็กโทสเป็น 2:1 แสดงว่ากัวร์กัมมีแขนงของน้าตาลกาแล็กโทสมากกว่าโลคัสต์บีนกัม
กัวร์กัมไม่สามารถเกิดเจลได้ แต่อุ้มน้า และกระจายตัวได้ดีในน้าเย็น สารละลายที่ได้มีความหนืดสูง
และจะให้ความหนืดสูงสุดภายในเวลา 2 ชั่วโมง เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจะอุ้มน้าได้มากขึ้น และมีความหนืดเพิ่มขึ้น
ใช้เป็ นสารเพิ่มความหนื ด สารเพิ่มความคงตัว และช่วยอุ้มน้า ความหนืดของสารละลายกัวร์กัมจะขึ้นกับ
อุณหภูมิ ความเป็นกรด-เบส เวลา ความเข้มข้น การคน และขนาดของอนุภาค เมื่อความเข้มข้นเพิ่มขึ้น ความ
หนืดของสารละลายกัวร์กัมจะเพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากกัวร์กัมจะไม่แตกตัวเป็นอิออน และทนต่อการเป็น
กรด-เบสได้ในช่วงกว้าง คือ พีเอช 4-10 โดยที่ความหนืดไม่เปลี่ยนแปลง ทาให้สามารถเติมอิเล็กโทรไลต์ได้
เป็นจานวนมาก แต่ถ้ามีความเข้มข้นของอิเล็กโทรไลต์สูงกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ จะมีผลต่อการอุ้มน้า และการเกิด
เจล กัวร์กัมจะมีความสามารถในการอุ้มน้าได้สูงที่สุดที่ความเป็นกรด-เบส 7.5-9.0

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาปริมาณกัวร์กัมที่เหมาะสมต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลชนิดกรอบปราศจากกลูเตนจาก
แป้งมันเทศสีม่วง
วาฟเฟิลชนิดกรอบจากแป้งมันเทศสีม่วงเป็นผลิตภัณฑ์แป้งกรอบที่ปราศจากลูเตน เมื่อนามาผลิตจะ
ส่งผลต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ แตกเปราะง่าย ดังนั้นการใช้ไฮโดรคอลลอยด์เพื่อปรับปรุงลักษณะ
ผลของกัวร์กัมต่อคุณภาพของวาฟเฟิลชนิดกรอบปราศจากกลูเตนจากแป้งมันเทศสีม่วง
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ดัง กล่า ว โดยเตรีย มวาฟเฟิล ชนิด กรอบจากแป้งมัน เทศสีม่ว งมาศึก ษาผลของปริม าณกัว ร์กัม ( Guar
Gum) ที่มีผลต่อคุณภาพวาฟเฟิลชนิดกรอบจากแป้งมันเทศสีม่วง โดยเติมกัวร์กัม ในปริมาณที่แตกต่างกัน 3
ระดับ คือ ร้อยละ 0 0.5 และ 1.0 โดยน้าหนั กแป้ง แล้วนามาวิเคราะห์คุณลักษณะของวาฟเฟิลชนิดกรอบ
จากนั้นนามาผสมกับส่วนผสมอื่น ๆ ดังตารางที่ 1
1.1 ขั้นตอนการเตรียมแป้งมันเทศสีม่วง
เตรียมแป้งมันเทศสีม่วง ตามวิธีของ Yanin (2013) โดยนามันเทศสีม่วงจากตลาดนัดในจังหวัด
ศรีสะเกษ มาล้างให้สะอาดแล้วปอกเปลือก และล้างให้สะอาดอีกครั้ง จากนั้นนามันเทศสีม่วงมาสไลด์เป็นแผ่น
บางที่มีความหนาประมาณ 4.5 มิลลิเมตร ด้วยเครื่องสไลด์ นาชิ้นมันที่ได้มาให้ความร้อนด้วยวิธีการลวกด้วย
น้าร้อน (Water blanching) ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 นาที หลังจากผ่านการให้ความร้อน
ตามเวลาที่กาหนดแล้ว นามันเทศที่ได้มาทาให้แห้งในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8
ชั่วโมง หรื อจนมี ปริ มาณความชื้ นสุ ดท้ ายเท่ ากั บร้อยละ 10 หลั งจากนั้ นน ามาบดด้ วยเครื่องบดละเอี ยด
ความเร็วสูงและร่อนผ่านตะแรงขนาด 100 เมช นาแป้งมันเทศสีม่วงบรรจุใส่ถุงฟลอยด์เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4
องศาเซลเซียส เพื่อนาไปใช้ในการทดลองต่อไป
1.2 ขั้นตอนการผลิตวาฟเฟิลชนิดกรอบจากมันเทศสีม่วง
นาแป้งมันเทศสีม่วงที่เตรียมได้จากข้อ 1.1 มาเตรียมผลิตวาฟเฟิลชนิดกรอบ ดัดแปลงจากวิธี
ของ Sara-wells (2016) โดยใช้แป้ งมันเทศสีม่วงร้อยละ 100 โดยน้าหนักแป้ง ทาโดยชั่งส่วนผสมตามสูตร
ตารางที่ 1 ร่อนแป้งมันเทศสีม่วง ผงฟูพักไว้ จากนั้นผสมไข่และน้าตาลด้วยความเร็วระดับ 1 เวลา 1 นาที
เทเนยละลายลงในอ่างผสม ผสมด้วยความเร็ว 1 เวลา 1 นาที จากนั้นเทส่วนผสมที่ร่อนไว้ลงในอ่างผสม ผสม
ต่อด้วยความเร็วระดับ 2 เวลา 3 นาที จากนั้นตักส่วนผสมที่ได้ปริมาณ 4 กรัม ลงในเครื่องทาวาฟเฟิลอบจนสุก
เป็นเวลา 1-1.5 นาที
ตารางที่ 1 สูตรการเตรียมวาฟเฟิลชนิดกรอบจากแป้งมันเทศสีม่วง
สูตรการเตรียมวาฟเฟิลชนิดกรอบจากแป้งมันเทศสีม่วง
ส่วนประกอบ (กรัม)
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
แป้งมันเทศสีม่วง
100
100
100
ไข่ไก่
100
100
100
น้าตาล
60
60
60
เนยสด
40
40
40
ผงฟู
1
1
1
กัวร์กัม
0
0.5
1.0
ที่มา: ดัดแปลงจาก Sara–wells (2016)
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1.2.1 วิเคราะห์ทางกายภาพของวาฟเฟิลชนิดกรอบจากแป้งมันเทศสีม่วง
1.2.1.1 วัดค่าสีของวาฟเฟิลจากแป้งมันเทศสีม่วง ตามวิธีของ Park and Baik (2004)
ด้วยเครื่องวัดสี Hunter Lab วัดค่าความสว่าง (L*) ค่าความเป็นสีแดง (a*) และค่าความเป็นสีเหลื อง (b*)
และคานวณ ค่า Hue angle (hº) และค่า Chroma (C°)
1.2.1.2 วัดลักษณะเนื้อสัมผั สด้านความแข็ง (Hardness) ด้วยเครื่องวัดลั กษณะเนื้ อ
สัมผัส (Texture Analyzer)
1.2.2 การประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของวาฟเฟิลชนิดกรอบจากแป้งมันเทศสีม่วง
การประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของวาฟเฟิลชนิดกรอบจากแป้งมันเทศ
สีม่วง โดยการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-point hedonic scale) ทาการประเมินคุณลักษณะของวาฟเฟิล
ชนิดกรอบในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวม โดยใช้ผู้ทดสอบที่ผ่านการ
ฝึกฝนจานวนทั้งหมด 15 คน (นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการและการประกอบอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
1.3 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ทางสถิติ
ทาการทดลอง 3 ซ้า วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized
Design, CRD) วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล (Analysis of Variane, ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95
เปอร์เซ็นต์ และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test
ส่วนการประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของวาฟเฟิลชนิดกรอบจากแป้งมันเทศสีม่วง
โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) วิเคราะห์ ความแปรปรวน
ของข้ อมู ลทางสถิ ติ (Analysis of Variance: ANOVA) เพื่ อเปรียบเที ยบความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ ยโดยวิ ธี
Duncan’s New Multiple Rang Test ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยใช้โปรแกรม SPSS
2. ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของวาฟเฟิลชนิดกรอบปราศจากกลูเตนจากแป้งมันเทศสีม่วง
นาผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลชนิดกรอบจากแป้งมันเทศสีม่วงที่คัดเลือกได้จากข้อที่ 1 มาวิเคราะห์คุณภาพ
ทางเคมี และคุณค่าทางโภชนาการดังนี้
2.1 ปริมาณความชื้น (AOAC, 1990)
2.2 ปริมาณโปรตีน (AOAC, 1990)
2.3 ปริมาณไขมัน (AOAC, 1990)
2.4 ปริมาณเถ้า (AOAC, 1990)
2.5 ปริมาณคาร์โบไฮเดรต โดยวิธีการคานวณ
ปริมาณคาร์โบไฮเดรต = 100 – (โปรตีน+ไขมัน+เถ้า)
2.6 ปริมาณใยอาหารทั้งหมด (Total Dietary Fiber) (AACC, 1990)
2.7 พลังงานทั้งหมด (กิโลแคลอรี/100 กรัม)
ผลของกัวร์กัมต่อคุณภาพของวาฟเฟิลชนิดกรอบปราศจากกลูเตนจากแป้งมันเทศสีม่วง
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึ กษาปริ มาณกัวร์ กัมที่ เหมาะสมต่อคุ ณ ภาพผลิตภั ณ ฑ์ วาฟเฟิ ลชนิ ดกรอบปราศจาก
กลูเตนจากแป้งมันเทศสีม่วง
จากขั้นตอนการเตรียมแป้งมันเทศสีม่วง โดยนามันเทศสีม่วง มาล้างให้สะอาดแล้วปอกเปลือก
และล้างให้สะอาดอีกครั้ง จากนั้นนามันเทศมาสไลด์เป็นแผ่นบางที่มีความหนาประมาณ 4.5 มิลลิเมตร ด้วย
เครื่องสไลด์ นาชิ้น มัน เทศสีม่ว งที่ได้มาให้ความร้อนด้ว ยวิธีการลวกด้ว ยน้าร้อน (Water Blanching)
ที่อุณ หภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 6 นาที โดยการลวกนี้ทาเพื่อกาจัดเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซีเดส
(Polyphynoloxydase, PPO) แล้วนามันเทศสีม่วงที่ได้มาทาให้แห้งในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
เป็น เวลา 8 ชั่ว โมง หรือ จนมีป ริม าณความชื้น สุด ท้า ยเท่า กับ ร้อ ยละ 10 หลัง จากนั้น นามาบดด้ว ย
เครื่อ งบดละเอีย ดความเร็วสูงและร่อนผ่านตะแกรงขนาด 100 เมช เก็บในถุงฟลอยด์เพื่อใช้ในการทดลอง
ขั้นตอนต่อไป (แสดงดังภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 แป้งมันเทศสีม่วง
ทาการผลิตวาฟเฟิ ลชนิ ดกรอบจากแป้งมันเทศสีม่วงที่เติมกัวร์กัมในปริมาณที่ แตกต่างกัน 3
ระดับ คือ ร้อยละ 0 0.5 และ 1.0 โดยน้าหนักแป้ง โดยวิเคราะห์ค่าสี และลักษณะเนื้อสัมผัสด้านความแข็ง
ได้ผลการทดลองดังนี้
1.1 ผลการวิเคราะห์ทางกายภาพของวาฟเฟิลชนิดกรอบ
นาผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลที่เติมกัวร์กัมร้อยละ 0 0.5 และ 1.0 โดยน้าหนักแป้ง โดยพบว่า ผลิตภัณฑ์
วาฟเฟิลชนิดกรอบที่ผลิตได้มีสีใกล้เคียงกัน แต่อย่างไรก็ตาม จากภาพจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าขนาดของวาฟเฟิล
มีเส้ น ผ่ านศูน ย์กลางลดลงจาก 5.00 เซนติเมตร เป็น 4.00 เซนติเมตร เมื่อปริมาณกัว ร์กัมเพิ่มมากขึ้น
(แสดงดังภาพที่ 2)
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(ก)
(ข)
(ค)
ภาพที่ 2 ผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลชนิดกรอบจากแป้งมันเทศสีม่วงที่เติมกัวร์กัมในปริมาณร้อยละ 0 (ก)
0.5 (ข) และ 1.0 (ค) โดยน้าหนักแป้ง
1.1.1 ผลการวิเคราะห์ค่าสีของวาฟเฟิลชนิดกรอบจากแป้งมันเทศสีม่วง
จากผลการวิเคราะห์ค่าสีของวาฟเฟิลชนิดกรอบจากแป้งมันเทศสีม่วงที่เติมกัวร์กัมร้อยละ
0 0.5 และ 1.0 โดยน้าหนักแป้ง (ดังตารางที่ 2) จากผลการทดลองพบว่า มีค่าความสว่าง ค่าความเป็นสีแดง
และค่า Hue angle แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่มีค่าความเป็นสีเหลือง และค่า C*
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ (p≥0.05) ทั้งนี้เมื่อเติมกัวร์กัมในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ทาให้ผลิตภัณฑ์
วาฟเฟิลชนิ ดกรอบมีค่าความสว่างเพิ่มขึ้น อยู่ในช่วง 40.78 ถึง 41.91 ค่าความเป็นสี แดงลดลง อยู่ในช่วง
22.51 ถึง 21.27 ค่า ho อยู่ระหว่าง 354.08 ถึง 358.43 อยู่ในเฉดสีม่วง ส่วนค่าความเป็นสีเหลือง และ C*
ไม่แตกต่างกัน อยู่ในช่วง -3.69 ถึง-3.84 และ 20.73 ถึง 22.05 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสีของวาฟเฟิลชนิดกรอบจากแป้งมันเทศสีม่วงที่เติมกัวร์กัมในปริมาณที่
แตกต่างกัน
ปริมาณกัวร์กัม
ค่าสี
ร้อยละโดยน้าหนักแป้ง
L*
a*
b*ns
C*ns
ho
0
40.78b±0.60 22.51a±±0.17 -3.84±0.55 22.05±0.39 358.43a±1.19
0.5
40.78b±0.37 21.27b±0.049 -3.69±1.87 21.15±0.47 354.08ab±3.15
1.0
41.91a±0.24 21.38b± 0.47 -3.82±0.46 20.73±1.41 357.36b±0.65
หมายเหตุ a, b, c หมายถึง ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวตั้ง ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05).
ns หมายถึ ง ตั วอั ก ษรที่ ต่ างกั น ในแนวตั้ ง ค่ าเฉลี่ ย ไม่ มี ค วามแตกต่ างกั น อย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(p≥0.05)

1.1.2 ผลการวิเคราะห์ค่าลักษณะเนื้อสัมผัสด้านความแข็ง
จากผลการวิเคราะห์ลักษณะเนื้อสัมผัสค่าความแข็งของผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลชนิดกรอบ
จากแป้ งมัน เทศสี ม่วง (แสดงดังตารางที่ 3) พบว่า ผลิ ตภัณ ฑ์วาฟเฟิล ชนิดกอบจากแป้งมันเทศสีม่วงที่
ผลของกัวร์กัมต่อคุณภาพของวาฟเฟิลชนิดกรอบปราศจากกลูเตนจากแป้งมันเทศสีม่วง
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เติมกัวร์กัมในปริมาณที่แตกต่างกันมีลักษณะเนื้อสัมผัสค่าความแข็งแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p<0.05) เมื่อปริมาณกัวร์กัมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0 0.5 และ 1.0 โดยน้าหนักแป้ง มีผลทาให้ค่าความแข็งเพิ่มขึ้น
เท่ากับ 3319.35 , 4417.89 และ 4464.59 กรัม
ตารางที่ 3 ผลการวิ เคราะห์ ค่ าลั กษณะเนื้ อสั มผั ส ด้ านความแข็ งของผลิ ตภั ณ ฑ์ วาฟเฟิ ลชนิ ดกรอบจาก
มันเทศสีม่วงที่เติมกัวร์กัมในปริมาณต่างๆ
ปริมาณกัวร์กัม
ค่าความแข็ง
ร้อยละโดยน้าหนักแป้ง
(กรัม)
0
3319.35a±91.48
0.5
4417.89b±112.64
1.0
4464.59c±119.35
หมายเหตุ a, b, c หมายถึง ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวตั้ง ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)

1.1.4 ผลการประเมิ นคุ ณ ภาพทางประสาทสั มผั สโดยการทดสอบความชอบของ
ผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลชนิดกรอบจากแป้งมันเทศสีม่วง
จากผลการประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสโดยการทดสอบความชอบของ
ผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลกรอบจากแป้งมันเทศสีม่วงที่เติมกัวร์กัมร้อยละ 0 0.5 และ 1.0 โดยน้าหนักแป้ง (แสดงผล
ดังตารางที่ 4) จากผลการประเมินพบว่า ผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลชนิดกรอบจากแป้งมันเทศสีม่วงด้านสี และลักษณะ
เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลชนิดกรอบจากแป้งมันเทศสีม่วงที่เติมกัวร์กัมในปริมาณที่แตกต่างกันมีคะแนน
ความชอบแตกต่างกันอย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่มีคะแนนความชอบในด้านกลิ่น รสชาติ และ
ความชอบโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05)
ตารางที่ 4 ค่ าคะแนนคุณลั กษณะทางประสาทสั มผั สของวาฟเฟิ ลชนิดกรอบจากแป้ งมันเทศสี ม่วงที่เติ ม
กัวร์กัมในปริมาณต่าง ๆ (n=15)
ปริมาณกัวร์กัม
คุณลักษณะ
ร้อยละโดยน้าหนักแป้ง
สี
กลิ่นns
รสชาติns ลักษณะเนื้อสัมผัส ความชอบโดยรวมns
0
0.5
1.0

7.07a±0.88 6.80±0.68 7.07±1.03
6.40b±1.35 6.60±1.06 6.60±0.99
6.64b±0.91 7.13±0.83 7.13±1.13

4.73b±1.03
6.13a±0.92
6.87a±1.25

5.40±1.06
6.13±0.83
5.80±0.78

หมายเหตุ a, b, c หมายถึง ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวตั้ง ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05).
ns หมายถึ ง ตั วอั ก ษรที่ ต่ างกั น ในแนวตั้ ง ค่ าเฉลี่ ย ไม่ มี ค วามแตกต่ างกั น อย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(p≥0.05)
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2. ผลการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของวาฟเฟิลชนิดกรอบปราศจากกลูเตนจากแป้งมันเทศสีม่วง
นาผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลชนิดกรอบจากแป้งมันเทศสีม่วงที่ เติมกัวร์กัมร้อยละ 0.5 มาวิเคราะห์คุณค่า
ทางโภชนาการ ได้แก่ ความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า คาร์โบไฮเดรต พลั งงานที่ได้รับทั้งหมด และใยอาหาร
ทั้งหมด ได้ผลการทดลองดังนี้
ตารางที่ 5 คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลชนิดกรอบจากแป้งมันเทศสีม่วงที่เติมกัวร์กัมร้อยละ
0.5 โดยน้าหนักแป้ง
คุณค่าทางโภชนาการ
แป้งมันเทศสีม่วงเติมกัวร์กัม
ร้อยละ 0.5 โดยน้าหนักแป้ง
ปริมาณความชื้น (กรัม/100 กรัม)
3.05
ปริมาณโปรตีน (กรัม/100 กรัม)
7.67
ปริมาณไขมัน (กรัม/100 กรัม)
19.49
ปริมาณเถ้า (กรัม/100 กรัม)
0.87
ปริมาณคาร์โบไฮเดรต (กรัม/100 กรัม)
68.92
พลังงานทั้งหมด (กิโลแคลอรี/100 กรัม)
481.77
ใยอาหารทั้งหมด (กรัม/100 กรัม)
1.08
จากตารางที่ 5 แสดงคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลชนิดกรอบจากแป้งมันเทศสีม่วง
ที่เติมกัวร์กัมร้อยละ 0.5 มีปริมาณความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า คาร์โบไฮเดรต เท่ากับ 3.05, 7.67, 19.49,
0.87, 68.92 กรั มต่ อ 100 กรั ม พลั งงานทั้ งหมดเท่ ากั บ 481.77 กิ โลแคลอรีต่ อ 100 กรั ม และใยอาหาร
ทั้งหมด เท่ากับ 1.08 กรัมต่อ 100 กรัม ตามลาดับ

อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของกัวร์กมั ต่อคุณภาพของวาฟเฟิลชนิดกรอบจากแป้งมันเทศ
สีม่วง
ผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลชนิดกรอบจากแป้งมันเทศสีม่วงที่เติมกัวร์กัมในปริมาณที่แตกต่างกัน 3 ระดับ คือ
ร้อยละ 0 0.5 และ 1.0 โดยน้าหนักแป้ง โดยวิเคราะห์ค่าสี และลักษณะเนื้อสัมผัสด้านความแข็ง ได้ผลการ
ทดลองดังนี้
1.1 ผลการวิเคราะห์ทางกายภาพของวาฟเฟิลชนิดกรอบ
นาผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลที่เติมกัวร์กัมร้อยละ 0 0.5 และ 1.0 โดยน้าหนักแป้ง ได้ผลิตภัณฑ์วาฟเฟิล
ชนิดกรอบ โดยพบว่า ผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลชนิดกรอบที่ผลิตได้มีสีใกล้เคียงกัน แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณา
ขนาดของผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลชนิดกรอบจากแป้งมันเทศสีม่วง (แสดงดังภาพที่ 2) พบว่าขนาดของวาฟเฟิลมี
เส้ นผ่ านศูนย์กลางลดลงจาก 5.00 เซนติเมตร เป็น 4.00 เซนติเมตร เมื่อปริมาณกัวร์กัมเพิ่มมากขึ้น เนื่อง
จากกัวร์กัมมีคุณสมบัติเป็นสารเพิ่มความหนืด ช่วยอุ้มน้า (Nitiya, 2006) หากเติมเข้าไปในระบบที่มีสตาร์ช
ผลของกัวร์กัมต่อคุณภาพของวาฟเฟิลชนิดกรอบปราศจากกลูเตนจากแป้งมันเทศสีม่วง
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สามารถเกิ ด โครงสร้ างร่ างแหล้ อมรอบเม็ ดสตาร์ ช และกาแล็ ก โต-แมนแนน สามารถเกิ ด อั น ตรกิ ริ ย า
(Interaction) กับอะไมโลสด้วยพั นธะไฮโดรเจน และทาให้เกิดโครงสร้างคล้ ายร่างแหสามมิติ (Sudhakar,
Singhal & Kulkarni, 1996; Kruger, Ferrero & Zaritzky, 2003) มีผลให้ ความหนืดของตัวอย่างก่อนทาให้
สุกเพิ่มขึ้น จึงส่งผลต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ลดลง
1.1.1 ผลการวิเคราะห์ค่าสีของวาฟเฟิลชนิดกรอบจากแป้งมันเทศสีม่วง
จากผลการวิเคราะห์ค่าสีของวาฟเฟิลชนิดกรอบจากแป้งมันเทศสีม่วงที่เติมกัวร์กัม
ร้อยละ 0 0.5 และ 1.0 โดยน้าหนักแป้ง (ตารางที่ 2) จากผลการทดลองพบว่า เมื่อเติมกัวร์กัมในปริมาณที่
เพิ่มขึ้น ทาให้ผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลชนิดกรอบมีค่าความสว่างเพิ่มขึ้น ค่าความเป็นสีแดงลดลง ค่า ho อยู่ใน
เฉดสีม ่ว ง ส่ ว นค่ าความเป็ น สี เหลื อ ง และ C* ไม่ แ ตกต่ างกั น ตามล าดั บ เช่ น เดี ย วกั บ งานวิ จั ย ของ
Natthakarn, Sheryl and Puntarika. (2016) ทาการศึกษาผลของสารไฮโดรคอลลอยด์ชนิดแซนแทนกัม โดย
แปรปริมาณ 0.25 0.5 และ 0.75 เปอร์เซ็นต์โดยน้าหนักแป้ง ต่อคุณภาพด้านสีของผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ข้าว
ปราศจากกลูเตน ด้วยการวัดค่าความสว่าง ค่าHue angle และค่า C* พบว่า เมื่อปริมาณแซนแทนกัมเพิ่มมาก
ขึ้นมีผลทาให้ค่าความสว่างเพิ่มขึ้น
1.1.2 ผลการวิเคราะห์ค่าลักษณะเนื้อสัมผัสด้านความแข็ง
จากผลการวิเคราะห์ลักษณะเนื้อสัมผัสค่าความแข็งของผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลชนิดกรอบ
จากแป้งมันเทศสีม่วง (ตารางที่ 3) พบว่า ผลิตภัณฑ์วาฟเฟิ ลชนิดกอบจากแป้งมันเทศสีม่วงที่เติมกัวร์กัมใน
ปริมาณที่แตกต่างกันมีลักษณะเนื้อสัมผัสค่าความแข็งแตกต่างกัน เมื่อปริมาณกัวร์กัมเพิ่มขึ้น มีผลทาให้ค่า
ความแข็งเพิ่มขึ้นจาก 3319.35 กรัม เป็น 4464.5 กรัม ทั้งนี้เนื่องจากกัวร์กัมมีคุณสมบัติเป็นสารเพิ่มความหนืด
ช่วยอุ้มน้า (Nithiya, 2006) หากเติมเข้าไปในระบบที่มีสตาร์ชสามารถเกิดโครงสร้างร่างแหล้อมรอบเม็ดสตาร์ช
และกาแล็กโต-แมนแนนสามารถเกิดอันตรกิริยา (Interaction) กับอะไมโลสด้วยพันธะไฮโดรเจน และทาให้
เกิดโครงสร้างคล้ายร่างแหสามมิติ (Sudhakar et al., 1996; Kruger et al., 2003) อาจส่งผลให้โครงสร้าง
ภายในของวาฟเฟิลจากแป้งมันเทศสีม่วงมีความแข็งแรงมากขึ้น จึงส่งผลให้ลักษณะเนื้อสัมผัสด้านความ
แข็งเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Natthakarn et al. (2016) ศึกษาการใช้แซนแทนกัมในปริมาณ
0.25 0.5 และ 0.75 ร้อยละโดยน้าหนักแป้ง ต่อคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสในผลิตภัณฑ์แครกเกอร์จากแป้งข้าว
โดยนาไปวิเคราะห์ลักษณะเนื้อสัมผัสด้านความแข็ง พบว่า เมื่อเพิ่มปริมาณแซนแทนกัมจาก 0.25 เป็น 0.75
ร้อยละโดยน้าหนัก มีผลให้ลักษณะเนื้อสัมผัสด้านความแข็งของแครกเกอร์จากแป้งข้าวมีค่าความแข็งเพิ่มขึ้น
จาก 481.69 เป็น 653.18 นิวตัน
1.1.3 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยการทดสอบความชอบของผลิตภัณฑ์
วาฟเฟิลชนิดกรอบจากแป้งมันเทศสีม่วง
จากผลการประเมิ นคุ ณ ลั กษณะทางประสาทสั มผั สโดยการทดสอบความชอบของ
ผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลกรอบจากแป้งมันเทศสีม่วงที่เติมกัวร์กัมร้อยละ 0 0.5 และ 1.0 โดยน้าหนักแป้ง (ตารางที่ 4)
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จากผลการประเมินพบว่า ผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลชนิดกรอบจากแป้งมันเทศสีม่วงด้านสี และลักษณะเนื้อสัมผัส
ของผลิ ตภั ณ ฑ์ วาฟเฟิ ลชนิ ดกรอบจากแป้ งมั นเทศสี ม่ วงที่ เติ มกั วร์กั มในปริ มาณที่ แตกต่ างกั นมี คะแนน
ความชอบแตกต่างกันอย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่มีคะแนนความชอบในด้านกลิ่น รสชาติ และ
ความชอบโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยด้านสี พบว่า ผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลชนิด
กรอบจากแป้ งมันเทศสี ม่วงที่ ไม่เติมกัวร์กัม มีคะแนนความชอบสู งสุ ด รองลงมา คือ วาฟเฟิลชนิ ดกรอบที่
เติมกัวร์กัมร้อยละ 0.5 และ 1.0 โดยน้าหนักแป้ง
ด้านกลิ่นและด้านรสชาติ พบว่า กลิ่นของผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลที่เติมกัวร์กัมร้อยละ 0 0.5 และ
1.0 โดยน้าหนักแป้ง มีคะแนนความชอบไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ด้านเนื้อสัมผัส พบว่า ผลิตภัณฑ์วาฟเฟิล
ชนิดกรอบจากแป้งมันเทศสีม่วง ที่เติมกัวร์กัมร้อยละ 0 0.05 และ 1.0 โดยน้าหนักแป้ง มีคะแนนความชอบ
แตกต่างกัน (p<0.05) โดยผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลชนิดกรอบจากแป้งมันเทศสีม่วงที่เติมกัวร์กัมร้อยละ 0.5 และ
1.0 โดยน้าหนักแป้ง มีคะแนนความชอบสูงสุดไม่แตกต่างกัน เท่ากับ 6.13 และ 6.87 คะแนน ตามลาดับ ส่วน
ผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลชนิดกรอบจากแป้งมันเทศสีม่วงที่ไม่เติมกัวร์กัม มีคะแนนความชอบด้านเนื้อสั มผัสต่าสุด
เท่ากับ 4.73 คะแนน และด้านความโดยชอบรวม พบว่า ผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลชนิดกรอบจากแป้งมันเทศสีม่วง มี
คะแนนความชอบไม่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาที่คะแนนความชอบโดยรวม พบว่า ผลิตภัณฑ์
วาฟเฟิลชนิดกรอบที่เติมกัวร์กัมร้อยละ 0.5 โดยน้าหนักแป้ง มีคะแนนความชอบโดยรวมสูงที่สุด ดังนั้นจึง
พิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลชนิดกรอบจากแป้งมันเทศสีม่วงที่เติมกัวร์กัมร้อยละ 0.5 โดยน้าหนักแป้ง ไป
ตรวจสอบคุณค่าทางโภชนาการ
2. ผลการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของวาฟเฟิลปราศจากกลูเตนชนิดกรอบจากแป้งมันเทศสีม่วง
นาผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลชนิดกรอบจากแป้งมันเทศสีม่ว งที่เติมกัวร์กัมร้อยละ 0.5 โดยน้าหนักแป้ง
มาตรวจสอบคุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ มีปริมาณความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า คาร์โบไฮเดรต เท่ากับ 3.05,
7.67, 19.49, 0.87, 68.92 กรัมต่อ 100 กรัม พลังงานทั้งหมดเท่ากับ 481.77 กิโลแคลอรีต่อ 100 กรัม และ
ใยอาหารทั้งหมด เท่ากับ 1.08 กรัมต่อ 100 กรัม ตามลาดับ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลชนิดกรอบปราศจากกลูเตนจากแป้งมันเทศ
สีม่วง
2. มีการศึกษาการเพิ่มหรือลดส่วนประกอบเช่น ไขมัน น้าตาล หรือใยอาหาร เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพ
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