๑

บทที่ ๑
บทนำ
๑.๑ หลักกำรและควำมเป็นมำ
ขนมตาล เป็น ของหวานที่ ขึ้นชื่อในจังหวัดเพชรบุรี มีความเป็นภู มิปัญญาชาวบ้านที่ถ่ายทอดกันมาจาก
รุ่นสู่ รุ่น นับ หลายชั่ วอายุค น อ้ างอิ งจากค าสวดสุ บินกุ มาร ซึ่ งเป็ นตานานของจัง หวั ดเพชรบุ รี โดยมี ใจความ
สาคั ญว่ า ในปี พ.ศ.๒๑๓๔ สมเด็ จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็ จพระเอกาทศรถ ได้เ สด็จ มาประทับ แรม
เพื่ อประพาสทางทะเล ณ พระต าหนัก โตนดหลวง (ปัจ จุ บั นอยู่ ในเขตต าบลบางเก่ า อ าเภอชะอ า จัง หวั ด
เพชรบุรี) และได้ประพันธ์บทกวีตอนหนึ่งที่ว่า (มนัสนันท์, ๒๕๔๔)
“โตนดเต้าแลจาวตาล เป็นเครื่องหวานเพชรบุรี กินกับน้าตาลปี ของมากมีมาช่วยกัน ”
จึงเชื่ อกัน ว่า ขนมตาล มี อายุ มานานกว่า ๔๐๐ ปี และเป็น ขนมไทยแท้ ดั่งเดิม แตกต่างจากขนมไทย
ชนิดอื่นๆ ที่ได้รับวัฒนธรรมตะวันตกในสมัยอยุธยาตอนต้น เนื่องจากขนมตาลไม่มีส่วนผสมของไข่
ขนมตาล เป็ นมรดกภูมิปั ญ ญาทางวัฒ นธรรมของคนไทย มี ความเป็ น ขนมไทยโบราณ คือ มี ความ
ละเอี ยดอ่อ น ประณี ตในการเลื อ กสรรวัต ถุ ดิบ วิ ธีก ารท าที่ พิถีพิ ถัน รสชาติอ ร่ อย หอมหวาน สีสั น สวยงาม
รูปลั กษณ์ ชวนรับ ประทาน ตามลั กษณะของขนมไทย แต่ปั จจุ บัน พบขนมตาลได้น้ อยมาก และผู้บ ริโ ภคส่ว น
ใหญ่ ไม่นิย มรับ ประทาน เพราะผู้ ประกอบการมักไม่ให้ ความสาคั ญเรื่ องความสะอาด จึ งทาให้ข นมตาลดู ไม่น่ า
รับประทานและเกิ ดการบู ดง่ าย เป็น ผลมาจากขั้น ตอนการท าขนมตาลที่ทาค่อ นข้ างยุ่ งยาก ซับซ้ อน และใช้
เวลานานกว่ าขนมไทยหลายชนิด ประกอบกับ วัฒ นธรรมการกิน แบบตะวั นตกอย่า งขนมอบกรอบหรื อขนม
พร้ อมทานอื่น ๆ ซึ่ งสามารถหาซื้อ ง่ าย ดู สะอาด และมีจ าหน่ ายตามร้า นค้ า ซุป เปอร์ มาเก็ ต เป็ นจ านวนมาก
เหล่ านี้ เป็ นเหตุ ให้ค วามสนใจและความนิ ยมในขนมไทยโบราณลดน้ อยลง และสุ ดท้ ายขนมตาลอาจเป็ นแค่
ตานานขนมไทยของจังหวัดเพชรบุรี เท่านั้น
การรั กษาและส่ งเสริ มภู มิปัญ ญาขนมตาลให้มีค วามนิ ย มและเป็ น ที่รู้ จั ก มากขึ้ น ทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ จึง เป็นเรื่องส าคัญ อย่างยิ่ง ซึ่ งวิธีห นึ่งที่ สามารถส่ง เสริมภูมิปั ญญาดังกล่าวได้ คือ การพัฒนาขนม
ตาลให้อยู่ ในรูปแป้ง ขนมไทยกึ่ งสาเร็จรูป ที่ยังคงรายละเอียดในรสชาติ และสัมผัส ตามภูมิปั ญญาไทยโบราณได้ ดี
โดยเป็ นขนมไทยที่มีก ระบวนการผลิ ตที่สะอาด ทันสมัย ปรุงเองได้ส ะดวกเพีย งการนาเข้ าไมโครเวฟหรือ ความ
ร้อน เป็น ของฝากที่ มีความมงคล และสามารถเพิ่มโอกาสที่สมาชิก ในครอบครัวจะมีกิ จกรรมการปรุ งขนมไทย
ร่วมกัน ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความภูมิใจในความเป็นไทย
ตลาดขนมหวานในกลุ่มประเทศแถบเอเชี ยที่ ผ่า นมา มี อัต ราการขยายตั วประมาณร้อ ยละ ๕.๗ โดย
ญี่ปุ่ น มีมูล ค่า ตลาดสู งสุ ด ร้ อยละ ๔๔.๓ จี น ร้อ ยละ ๒๖.๑ เกาหลี ใต้ ร้ อยละ ๗.๔และอิ นเดีย ร้ อยละ ๓.๙
ซึ่งแบ่ งเป็ นขนมในกลุ่มช็ อคโกแลตมีมากที่สุ ด ถึ งร้อ ยละ ๕๑.๒ ตามด้ว ยขนมหวานจากน้ าตาล ร้อ ยละ ๓๑.๖
ตามล าดั บ ทั้ ง นี้ ส่ ว นแบ่ ง ทางการตลาดขนมหวา นส าเร็ จ รู ป ของไทยใน ปี ๒๕๕๑ เฉพาะตลา ดรวม
ภายในประเทศอย่ างเดีย วก็ มีมูลค่ าสู งกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท (ไพเราะ, ๒๕๕๒) การพัฒ นาผลิ ตภั ณฑ์ข นม
หวานจึง เป็น สินค้ าหนึ่ งที่ จะช่ วยส่ งเสริ มเศรษฐกิจได้อย่ างดี ประกอบกั บตลาดของขนมหวานกึ่ง สาเร็ จรูป ยั ง
เปิดกว้ างให้กั บผลิต ภัณฑ์ใ หม่ๆ ให้เข้ามาอยู่เสมอ ขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป จึงมีค วามเป็ นไปได้ ที่จะมี ส่วนแบ่งทาง
การตลาดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะขนมหวานในกลุ่มผู้รักการปรุงอาหารเอง

๒
ทั้งนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกั บขนมตาลที่ผ่ านมา พบว่า การพั ฒนาขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป มี
ความเป็นไปได้ สูงที่จ ะประสบความสาเร็ จ เนื่ องจากมีผ ลงานวิจัย ในห้ องปฏิ บัติก ารว่ าสามารถขึ้นรู ปได้ อีกทั้ ง
งานวิจัยอื่ นที่เกี่ยวข้ องยังเป็นประโยชน์ต่ อการพัฒ นาต่อยอดเป็นผลิตภั ณฑ์ดังกล่ าวได้ดี อย่างไรก็ตาม งานวิจั ย
ทั้งหมดยั งไม่ถู กน ามาพั ฒนาเป็ นผลิ ตภัณฑ์ ข นมตาลกึ่ งสาเร็จ รูปที่ สามารถถ่ายทอด ผลิ ต และจ าหน่ ายในเชิ ง
พาณิชย์ ได้จริง เพราะยัง ขาดการศึกษาในส่วนของกระบวนการ ส่วนผสม และเทคนิค การผลิต แป้งกึ่ง สาเร็จรู ป
ทีม่ ีความใกล้เคียงกับขนมตาลสูตรดั้ง เดิม ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนและผู้ ประกอบการภาคเอกชน
ดังนั้น การพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์แป้ งขนมตาลกึ่งส าเร็จ รูปจากภู มิปัญ ญาขนมไทยโบราณ จึงเป็ นโอกาสที่
จะน าภู มิปัญ ญาชาวบ้ านที่มีอยู่ เดิ ม มาต่ อยอดให้ เกิ ดคุ ณค่ าทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒ นธรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการส่งเสริมความรั กและหวงแหนในวัฒ นธรรมขนมไทยโบราณดั่ งเดิม และช่วยสร้างอาชีพและรายได้
ให้ชาวบ้านจากการปลูก การผลิต การแปรรูป และการจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากต้นตาลได้อย่างยั่งยืน
๑.๒ วัตถุประสงค์
๑.๒.๑ เพื่ อพั ฒ นาต้น แบบและกระบวนการผลิต ผลิ ตภั ณฑ์แ ป้ง ขนมตาลกึ่ง สาเร็จ รูป จากภู มิปัญ ญา
ขนมไทยโบราณที่มีรสชาติและสัมผัสตามต้นฉบับ
๑.๒.๒ เพื่ อถ่ ายทอดเทคโนโลยี การผลิต แป้ งขนมตาลที่ มีค วามเป็ นมาตรฐานสากลแก่ ชุมชนท้อ งถิ่ น
และผู้ประกอบการภาคเอกชนในจังหวัดชุมพร
๑.๒.๓ เพื่อส่ง เสริมและเผยแพร่วัฒ นธรรมการรั บประทานขนมไทย อันเป็ นเอกลั กษณ์ข องไทยโบราณ
แก่เยาวชนไทย และชาวต่างประเทศ
๑.๓ คำถำมวิจัย
ทาอย่า งไร ? ให้ ขนมดั่ งเดิมของไทยอย่างขนมตาล ซึ่งเป็ นขนมที่มีความเหนีย ว นุ่ ม หอม มั น และมี
คุณค่า ทางอาหาร จะสามารถส่ งออกและเป็ นที่รู้ จักอย่ างแพร่ หลายทั่วโลก เก็บ รักษาได้นาน โดยสามารถปรุ ง
จากไมโครเวฟเพียงไม่กี่นาที และยังคงความเป็นสูตรโบราณไว้ได้
๑.๔ กรอบแนวคิด
การพัฒ นาผลิต ภั ณฑ์ แ ป้ งขนมตาลกึ่ง ส าเร็จ รู ป จากภู มิปั ญ ญาขนมไทยโบราณเพื่อ เพิ่ มมู ล ค่า และ
ส่งเสริ มเศรษฐกิ จชุมชน เป็ นการวิจัย ที่มีผ ลกระทบต่ อชุมชน เศรษฐกิจ และการรัก ษาวัฒ นธรรมไทยได้ ดี โดย
สามารถสรุปเป็นกรอบแนวความคิดได้ ดังนี้
๑.๔.๑ การคั ด เลื อ กวั ต ถุ ดิ บ ส่ ว นผสม และกระบวนการผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ป้ ง ขนมตาลกึ่ ง ส าเร็จ รู ป ที่
เหมาะสม มีผ ลกระทบต่อรสชาติ คุณภาพ และความสะดวกในการปรุง โดยในแต่ ละขั้ นตอนมีก ารสร้างความ
ร่วมมื อ และส่ง เสริมชุมชนให้มีอาชี พและรายได้จ ากวัต ถุดิบ ต้นตาล ต้ นมะพร้าว ข้า ว อ้อ ย และอื่น ๆ เพิ่ มมาก
ขึ้น ได้แก่ ชุมชนบ้านช่องมุด ในจังหวัดชุมพร (ได้ตอบรับการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว)
๑.๔.๒ รสชาติ คุ ณภาพ และความสะดวกในการปรุง ผลิ ต ภัณฑ์ แป้ งขนมตาลกึ่ง สาเร็ จรู ป เป็ นองค์
ความรู้ในการพั ฒนาต่อ ยอดหรือการประยุ กต์เป็ นผลิ ตภัณฑ์ข นมหวานจากภูมิปั ญญาไทย โดยผู้ประกอบการ
จะเป็ น ผู้ ขั บ เคลื่ อ นการสร้ างมู ล ค่ า เพิ่ ม เศรษฐกิ จ และส่ ว นแบ่ ง ทางการตลาด ทั้ ง ในระดั บ ประเทศและ
ต่างประเทศ (ห้างหุ้น ส่วนจากัด สยามฟู้ ดแอนด์ฟาร์มาซู ติคอล ได้ต อบรับเบื้อ งต้น สาหรับ การน าไปทดลอง
ผลิตและจาหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์แล้ว และยังเปิดกว้างให้กับผู้ประกอบการอื่นๆ เพิ่มเติม)

๓
๑.๔.๓ ความพึ งพอใจของผู้บ ริ โภคที่มีต่ อผลิ ตภั ณฑ์ แป้ ง ขนมตาลกึ่ง ส าเร็ จ รูป ทั้ ง ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ จะเป็น แรงสาคั ญในการส่ง เสริ ม เผยแพร่ และปลุก ให้ภู มิปั ญญาขนมไทยแท้ กลับ มาเป็ นที่ นิย ม
และเป็นที่รู้จักในระดับสากลมากยิ่งขึ้น
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์แ ป้งขนมตำลกึ่ง สำเร็ จรูปจำกภูมิปั ญญำขนมไทยโบรำณ
ขั้นตอนการพัฒนา
ขั้นตอนการทดสอบ
ขั้นตอนการถ่ายทอดและ PR
วัตถุดิบ ส่วนผสม และ
กระบวนการผลิตภัณฑ์
แป้งขนมตาล
กึ่งสาเร็จรูป
ชุมชน มีอาชีพและ
รายได้จากการปลูก
แปรรูป ผลิต และ
จาหน่ายผลิตผลตาล

รสชาติ คุณภาพ และ
ความสะดวกในการปรุง
ผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาล
กึ่งสาเร็จรูป

ความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์แป้ง
ขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป

ผู้ประกอบการ
นาองค์ความรู้มาพัฒนา
ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์
เชิงพาณิชย์

ผู้บริโภคชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศทราบ
และตระหนักถึง
วัฒนธรรมขนมไทยแท้

ผลจำกกำรพัฒนำผลิตภั ณฑ์แ ป้งขนมตำลกึ่ง สำเร็ จรูปต่อมู ลค่ำ เศรษฐกิจชุมชน และวัฒนธรรม

หมำยเหตุ

มีผลกระทบต่อ
รูปที่ ๑.๑ กรอบแนวความคิดในการดาเนินโครงการ

๑.๕ นิยำมศัพท์
๑.๕.๑ ขนมตาล คือ ขนมไทยที่มีส่วนประกอบหลัก คือ เนื้อลูกตาลสุก แป้งข้าวเจ้า กะทิ
และน้าตาลทราย เนื้อตาลสุกมีลักษณะสีเหลือง มีกลิ่นหอม
๑.๕.๒ เครื่องดรัมดราย (Drum Dryer) คือ เครื่องทาแห้งแบบลูกกลิ้ง โดยใช้ความร้อนระดับต่างๆ
๑.๕.๓ เครื่องเทรดราย (Tray Dryer) คือ เครื่องอบแห้ง โดยภายในมี ระบบบังคับ ทิศทางการไหลของ
ลมร้อนภายในเครื่ องโดยใช้ แผ่ นเหล็ก บางกั้ น เพื่ อให้ ลมร้อ นไหลอย่ างสม่ าเสมอและทั่ วถึ งทุ กส่ วนด้ว ยความ
ร้อนระดับต่างๆ
๑.๕.๔ เตาไมโครเวฟ คือ เป็นอุปกรณ์เครื่องครัวชนิดหนึ่ง ให้ความร้อนแก่อาหารโดยคลื่นไมโครเวฟ
๑.๕.๕ การหมั ก คื อ การพัก แป้ งให้ เกิด ลัก ษณะเหนีย ว ยื ดหยุ่น และท าให้ ยีส ต์ได้ รับ ออกซิเจน และ
เริ่มเจริญแบ่งเซลล์ ใช้น้าตาลเป็นอาหารและผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
๑.๕.๖ โปรแกรม Global New Products Database (GNPD) คือ โปรแกรมที่ ใช้ในการสืบ ค้นข้ อมู ล
ผลิ ต ภัณฑ์ ทั่ ว โลก ซึ่ งเป็ นผลิ ตภั ณฑ์ ที่ มีความเป็ นวั ต กรรมและประสบความสาเร็ จ ในการขายในตลาดของ
ผู้บริโภค

๔
๑.๖ ขอบเขตกำรวิจัย
๑.๖.๑ ใช้ลูกตาลสุกพัน ธุ์ลูกผสม จากสวนตาลของกานั นถนอม หมู่ที่ ๔ ตาบลถ้ารงค์ อาเภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี
๑.๖.๒ ใช้ เนื้อตาลสุกที่ยีแ ล้ว เป็น ระยะเวลาไม่เกิน ๓ วัน ส าหรับน ามาใช้ในการวิจัย โดยเก็บ รักษาใน
ตู้เย็นที่อุณหภูมิ ๕ องศาเซลเซียส
๑.๖.๓ ใช้อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป ๖ เดือน
๑.๖.๔ สามารถปรุงผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูปด้วยเตาอบไมโครเวฟได้
๑.๖.๕ ออกแบบสูตรขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป จานวนไม่น้อยกว่า ๕ อัตราส่วน
๑.๖.๖ ถ่ า ยทอดเทคโนโลยีที่ ไ ด้จ ากการศึก ษาวิ จัย ในโครงการส่ว นหนึ่ ง ณ กลุ่มชุมชนบ้ า นช่ องมุ ด
ตาบลชุมโค อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
๑.๗ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รั บ
๑.๗.๑ ได้กระบวนการและต้นแบบผลิตภั ณฑ์แ ป้งขนมตาลกึ่ งสาเร็จ รูปจากภูมิปั ญญาขนมไทยโบราณ
ที่มีรสชาติและสัมผัสตามต้นฉบับ
๑.๗.๒ ชุมชนท้อ งถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชนในจัง หวัดชุ มพรได้รับ การถ่ ายทอดเทคโนโลยีการผลิ ต
ขนมตาลที่มีความเป็นมาตรฐานสากล
๑.๗.๓ เยาวชนไทย และชาวต่ างประเทศ ได้รั บการส่ งเสริมและเผยแพร่ วัฒ นธรรมการรั บประทาน
ขนมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยโบราณ
๑.๗.๔ ชุ มชน มีร ายได้มากขึ้น จากการปลู ก การแปรรู ปวัต ถุดิ บ การผลิต การปรับ ปรุง กระบวนการ
ผลิต และการจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากต้นตาล
๑.๗.๕ ผู้ประกอบการภาคเอกชน มีการนาต้ นแบบผลิตภั ณฑ์ แ ป้งขนมตาลกึ่ งสาเร็ จรูปจากภูมิ ปัญญา
ขนมไทยโบราณที่มีรสชาติและสัมผัสตามต้นฉบับ ไปพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์

๕

บทที่ ๒
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การพัฒ นาผลิต ภัณฑ์แป้ งขนมตาลกึ่งส าเร็จรูป จากภูมิ ปัญญาขนมไทยโบราณ เป็นงานวิจัยที่ มีพื้นฐาน
บนการต่อ ยอดภู มิปัญ ญาขนมตาลโบราณของไทยในมีความทั นสมัย ด้วยเทคโนโลยีและองค์ค วามรู้สมัย ใหม่ ที่
ผ่านการศึก ษาทดลองแล้วว่ ามีความเป็ นไปได้ ซึ่ง ช่วยให้โครงการประสบความสาเร็จตามวัตถุ ประสงค์ได้ อย่า ง
แน่นอน โดยสามารถสรุปแบ่งตามหัวข้อต่างๆ ของการพัฒนาได้ ดังนี้
๒.๑ ลักษณะทั่วไปของขนมตำล
ขนมตาล เป็นขนมไทยที่มีส่วนประกอบหลัก คือ เนื้อลู กตาลสุก แป้งข้ าวเจ้ า กะทิ และน้าตาลทราย
มีวางจ าหน่ ายมากในช่ วงฤดู กาลที่ผลตาลสุก เท่านั้ น (ระหว่า งเดือ นกุมภาพัน ธ์ถึงเดือนมิ ถุนายน) เนื้อตาลสุก มี
ลัก ษณะสี เหลือ ง มี กลิ่ น หอม มี ป ริมาณน้าสูง วิธี การท าขนมตาลแบบพื้ นบ้ านเริ่ มจากนาเนื้อ ตาลสุ กมายี กั บ
น้าเปล่าให้เนื้ อตาลละลายออกมา จึง กรองเอาเส้น ใยตาลออกไป จากนั้นน าเนื้อตาลใส่ ถุงผ้ามัดปากและทับด้ว ย
ของแข็งไว้ ให้แห้งประมาณ ๑ คืน แล้วน าเนื้อตาลนวดผสมกั บแป้งข้าวเจ้าให้เป็น เนื้อเดียวกัน ใส่กะทิ ที่เคี่ยวกั บ
น้าตาลโตนดหรือน้ าตาลทรายพอนวดแป้งเป็ นก้อนได้ นวดจนเป็ นเนื้อ เดียวกั น แล้ว ผสมด้ วยกะทิเคี่ยวน้าตาล
ที่เหลื อไว้ จนหมด ละลายส่ วนผสมให้เข้ ากัน อีกครั้ง ปิดด้ วยผ้ าขาวบางชุบ น้าหมาดๆ หมักจนเกิ ดฟองก๊า ซขึ้ น
ใช้เวลาประมาณ ๑๐ ชั่วโมง แล้วนามานึ่งจนขนมตาลสุก

รูปที่ ๒.๑ ลักษณะขนมตาลโดยทั่วไป
ลักษณะเนื้อของขนมตาล มีสี เหลือง นุ่มแต่เ หนียว มีรูพรุน และมีก ลิ่นหอมของเนื้ อตาลสุกผสมส่าเหล้ า
เล็กน้อ ย เกิดจากการสร้างก๊ าชระหว่างการหมัก ของเชื้ อจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในเนื้อลูกตาลสุก ทาให้ ขนมตาลมีกลิ่ น
เฉพาะตั ว ซึ่งเป็น เอกลัก ษณ์ ของขนมตาลแบบพื้น บ้า น การหมั กส่ วนผสมไว้ก่ อนนาไปนึ่ งให้สุ กเป็ นขั้ นตอนที่
จาเป็ น เนื่อ งจากเนื้ อลูก ตาลสุก มีเชื้อ จุลิ นทรี ย์อ ยู่หลายชนิด โดยเฉพาะเชื้อยี สต์แ ละแบคทีเรี ยแลกติ ก ซึ่ งเป็ น
กลุ่มที่ส ร้า งก๊า ซคาร์บ อนไดออกไซด์ สร้างแอลกอฮอล์แ ละสร้า งกรดแลกติก เชื้อ เหล่านี้ จะเจริ ญเติบ โตอย่า ง
รวดเร็ว การมี เชื้อ แบคที เรีย แลกติ กมากจะท าให้ข นมเปรี้ ยวไม่น่ ารั บประทาน ถ้ ามีเ ชื้อ ยีสต์ มากจะสร้างก๊า ซ
คาร์บ อนไดออกไซด์ทาให้ข นมตาลขึ้ นฟู ให้เนื้ อที่พอง เบาและนุ่ ม บางครั้งปริ มาณเชื้อ ยีสต์ มีอยู่ น้อยขนมก็จ ะ
ไม่ขึ้นฟู ทาให้การผลิตขนมตาลแต่ละครั้งมีเนื้อสัมผัสและกลิ่นหมักไม่ค งที่ คุณภาพไม่แน่นอน

๖
๒.๒ แนวทำงกำรเก็บรักษำวัตถุดิบในกำรทำขนมตำล
ภัทธิ รา เลิศปฤงคพ (๒๕๕๔) ได้ศึ กษาวิธีก ารเก็บรั กษาเนื้อ ตาลสุก โดยการลดค่ า Aw ร่ วมกั บการแช่
แข็งเพื่ อยืด อายุก ารเก็ บรักษาเนื้อ ตาลสุ ก การศึก ษาครั้ งนี้ได้ นาเนื้ อตาลสุกที่ ยีแล้ว ผสมกั บน้าตาลทรายเพื่อลด
ค่า Aw บรรจุถุ งพลาสติกชนิด LLDPE ผนึกแบบสุญ ญากาศ พาสเจอไรส์ที่อุ ณหภูมิ ๙๐ + ๒ องศาเซลเซีย ส
เวลา ๒๒ นาที แช่แ ข็ งที่ อุณหภู มิ – ๑๘ องศาเซลเซี ยส เป็ น เวลา ๖ สั ป ดาห์ และตัว อย่า งที่ ล ดค่ า Aw ไม่
พาสเจอไรส์ เก็ บรัก ษาที่อุ ณหภูมิแ ละระยะเวลาเท่า กัน พบว่าในสัป ดาห์ที่ ๐ เนื้อ ตาลสุก ที่ไม่ พาสเจอไรส์กั บ
พาสเจอไรส์ มีค่ า Aw เท่ ากับ ๐.๘๕ และ ๐.๗๗ ความเป็นกรด-ด่า ง เท่า กับ ๔.๐๔ และ ๔.๐๖ สีเ หลืองอมส้ ม
และเหลื อ ง อมส้ มเข้ ม โดยมี ค่ า L*, a*, b* เท่ า กั บ ๕๔.๖๔ ๘.๓๕ ๒๒.๑๙ และ ๔๗.๓๗ ๔.๕๗ ๑๑.๓๗
ตามลาดั บ และเมื่อเปรี ยบเทียบกับเนื้อ ตาลสุก ที่ไม่ลดค่า Aw พบว่ามีสีเข้ มกว่า โดยเนื้อ ตาลสุก มีค่า L*, a*, b*
เท่ากับ ๖๐.๔๑ ๑๕.๕๕ และ ๓๗.๒๗ ตามลาดั บ ค่า Aw เท่า กับ ๐.๙๗ และความเป็ นกรด-ด่าง เท่ากับ ๔.๑๔
จากการเก็บรั กษาเนื้อ ตาลสุก ทั้ง ๒ ตัว อย่า ง เป็ นเวลา ๖ สัป ดาห์ พบว่า Aw มีค่ าใกล้ เคีย งกัน คือ อยู่ในช่ว ง
๐.๘๕ – ๐.๘๖ และ ๐.๗๗ – ๐.๘๕ ความเป็น กรด-ด่ างอยู่ในช่ว ง ๓.๙๘ – ๔.๐๖ สี เหลืองคล้ าเล็ กน้ อย จาก
การนาเนื้ อตาลสุ กที่เ ก็บรั กษา ทั้ง ๒ ตัวอย่างในสั ปดาห์ที่ ๐ ๒ ๔ และ ๖ มาท าขนมตาล ทดสอบความชอบ
ทางประสาทสัมผัสพบว่า คะแนนเฉลี่ยความชอบรวมของขนมตาลที่ทาจากเนื้อตาลสุกที่ลดค่า Aw ไม่พาสเจอไรส์
ไม่มีความแตกต่ างกัน (P≤๐.๐๕) คื อ อยู่ ในระดั บ ปานกลางถึ งชอบมาก และคะแนนเฉลี่ ยความชอบรวมของ
ขนมตาลที่ ผ่ า นการลดค่ า Aw พาสเจอไรส์ ไ ม่มีค วามแตกต่ างกั น (P≤๐.๐๕) คื อ ระดั บชอบปานกลางถึ ง
ชอบมาก
จิร ภา พงษ์ จั นตา และคณะ (๒๕๕๐) ได้ศึ ก ษาวิธี ก ารผลิ ตฟั ก ทองผงและใช้ป ระโยชน์ ใ นผลิต ภั ณฑ์
อาหาร ท าการศึก ษาผลของกรรมวิ ธี การเตรีย มและการอบแห้ งที่ มีคุณภาพฟั ก ทองผง โดยใช้ ฟัก ทองจาก
สถาบันวิจัย และฝึกอบรมการเกษตรลาปาง ทาการผลิ ตฟักทองผง ๖ วิธีการ คือ ๑) เนื้อ ฟักทองสด-สับละเอีย ด
(CP) ๒) เนื้ อ ฟัก ทองสด แช่ใ นสารละลายกรดซิ ต ริก ที่ค วามเข้มข้ น ๐.๑% นาน ๑๕ นาที แล้ ว สับ ละเอี ย ด
(SPPCC) ๓) เนื้อ ฟัก ทองสดแช่ สารละลายโปแตสเซี ยมเมต้ าไบชัล ไฟด์ ที่ค วามเข้ มข้ น ๑๕๐ พี พีเอ็ ม นาน ๑๐
นาที แล้ วสั บละเอีย ด (SPKMSC) ๔) เนื้อ ฟัก ทองสดลวกน้าเดือ ดนาน ๑ นาที แล้ วแช่ ในน้าเย็นทั นที จากนั้ น
นาไปสั บละเอีย ด (BPSC) ๕) เนื้ อฟั กทองสดสับ ละเอีย ดแล้ว ผ่า นการบีบ น้าที่แ รงดัน ๑๐๐ บาร์ (CPP) และ
๖) เนื้ อฟั กทองสั บละเอีย ดแล้วท าแห้ งโดยเครื่อ งทาแห้ งแบบลูก กลิ้ งคู่ (CPDD) นาฟัก ทองสดที่เตรียมได้ใ นสิ่ ง
ทดลองที่ ๑ ถึง ๕ มาอบแห้ งในตู้ อบลมร้อนที่อุณหภูมิ ๖๕ องศาเซลเซี ยส แล้วไม่ ผ่านตะแกรงร่อ นขนาน ๘๐
เมซ น าฟั ก ทองผงที่ ได้ มาตรวจสอบคุณภาพและค านวณต้ นทุ น การผลิต พบว่า ฟั กทองผงที่ผ ลิต โดยวิ ธีก าร
CPP ระยะเวลาการอบแห้ง และต้นทุ นการผลิ ตต่าที่สุด และมีคุ ณภาพทางกายภาพและเคมี ไม่แ ตกต่ างจากสิ่ ง
ทดลองอื่นๆ จึง คัดเลือ กวิธีการผลิตฟั กทองผงนี้ไปศึ กษาปัจ จัยที่มีผ ลต่ออายุการเก็บรักษาฟักทองผง โดยศึ กษา
กรรมวิ ธี ก ารผลิ ต ฟั ก ทองผงที่ มี ผ ลต่ อ อายุ ก ารเก็ บ ๔ สิ่ งทดลอง คื อ ๑) เนื้ อ ฟั ก ทองสดแช่ ส ารละลา ย
โปแตสเซียมเมต้าไบซัลไฟด์ที่ค วามเข้ มข้น ๒๕๐ พีพีเอ็ ม นาน ๑๐ นาที นามาสั บละเอียด แล้วบี บน้าที่ แรงดั น
๑๐๐ บาร์ (SPKMSCP) ๒) เนื้ อฟั ก ทองสดแช่ส ารละลายโปแตสเซี ย มเมต้า ไบซั ล ไฟด์ ที่ ค วามเข็ มข้น ๒๕๐
พีพีเอ็ ม นาน ๑๐ นาที แล้ วสับ ละเอี ยด (SPKMSC) ๓) เนื้ อฟัก ทองสดลวกน้าเดือดนาน ๑ นาที แล้วแช่ ในน้ า
เย็นทัน ทีจากนั้ นนาไปสับละเอียด และบีบน้ าที่แรงดัน ๑๐๐ บาร์ (BPSC) และ ๔) เนื้อ ฟักทองสดลวกน้าเดือ ด
นาน ๑ นาที แล้ วแช่ในน้าเย็ นทันที จากนั้นน าไปสับละเอี ยด (BPSC) น าฟั กทองที่ เตรียมได้ มาอบแห้งในตู้ อบลมร้ อน
ที่อุณหภูมิ ๖๕ องศาเซลเซียส นาน ๘ ชั่ วโมง แล้ว ไม่ผ่านตะแกรงร่อนขนาด ๘๐ เมซ บรรจุถุงอลูมิเ นียมฟอยล์
เก็บรั กษาที่ อุ ณหภู มิห้ องและตรวจสอบคุณภาพด้านค่าสี ปริ มาณน้าอิสระ อั ตราการเกิ ดกลิ่ นหื น และ เบต้าแคโรที น
ทุกๆ เดือน นาน ๕ เดือ น พบว่า ระยะเวลาการเก็บ รักษามีผลต่ อคุณภาพฟั กทองผง ฟั กทองผงทุก สิ่งทดลองมี

๗
ค่าความเข้มของสี แดง ความเข้มของสีเหลือง และปริมาณเบต้า แคโรทีนลดลงตามระยะเวลาการเก็บที่น านขึ้ น
ส่วนค่ าปริ มาณน้าอิ สระและค่ าการเกิดกลิ่นหื นมีแ นวโน้มเพิ่ มขึ้น ตามระยะเวลาการเก็บที่ นานขึ้น โดยฟั กทอง
ผงที่ ผลิ ต ด้ว ยวิธี ก าร SPKMSCP มี อัต ราการเปลี่ ย นแปลงคุ ณภาพที่ น้ อ ยกว่ าสิ่ ง ทดลองอื่ น ๆ จึ งได้คั ด เลื อ ก
วิธีก ารผลิต ฟัก ทองผงนี้ไ ปศึก ษาผลของสายพั นธุ์ ฟักทองที่มีต่อ คุณภาพฟัก ทองผง การศึ กษาผลของสายพัน ธุ์
ฟักทองที่มีต่อคุ ณภาพฟักทองผง โดยวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและเคมีของฟักทองดิบจานวน ๕ พันธุ์ คื อ
พัน ธุ์ CM๐๒๑ พัน ธุ์ CM ๐๒๑/CM๐๓๑ พั นธุ์ CM๐๒๒ พั น ธุ์ CM๐๐๗-๑๓ และ พัน ธุ์ CM๐๐๔-๓ ที่ป ลู ก
ระหว่า ง ตุล าคม ๒๕๔๓ ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ณ สถาบัน วิจัย และฝึ กอบรมการเกษตรลาปาง พบว่า ฟั กทอง
แต่ ละสายพั นธุ์ มีคุ ณภาพทางเคมีแ ละกายภาพแตกต่ างกัน อย่ างมีนั ย สาคัญ ทางสถิติ (P<๐.๐๕) โดยฟั กทอง
พันธุ์ CM๐๒๑ มีแ นวโน้มคุ ณภาพทางกายภาพและทางเคมี ที่สู งกว่ าสิ่ง ทดลองอื่น ๆ เมื่ อน าฟั กทองแต่ละสาย
พันธุ์ มาผลิต ฟักทองผง พบว่ าสายพัน ธุ์ฟักทองมีผ ลต่ อคุณภาพทางกายภาพและทางเคมี ของฟักทองผงอย่างมี
นัย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (P<๐.๐๕) โดยฟั ก ทองผงที่ ผ ลิ ตจากฟั ก ทองสายพั น ธุ์ CM๐๒๑ มี คุณภาพและปริ มาณ
ร้อ ยละของผลผลิต ที่ ได้ สูง กว่า สิ่ง ทดลองอื่ น ๆ โดยมีป ริ มาณผลผลิต ที่ ได้ ทั้ งหมดร้ อ ยละ ๑๔.๙๕ มีค วามชื้ น
โปรตีน ไขมั น เถ้า เยื่ อใย คาร์โบไฮเดรต ร้อ ยละ ๘.๕๓ ๔.๗๙ ๑.๔๑ ๗.๕๑ ๓.๐๑ และ ๗๔.๗๕ ตามล าดั บ
และมีป ริมาณเบต้าแคโรทีน ๑๕.๘๔ มิลลิ กรัม/๑๐๐ กรัมตัวอย่าง การศึกษาการใช้ประโยชน์จากฟักทองผงใน
ผลิต ภัณฑ์ข นมไทย โดยใช้ ฟัก ทองที่ร ะดับ ร้อ ยละ ๐ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ และ ๒๕ ของน้าหนั กแป้ งในขนมไทย ๕
ชนิ ด คื อ ขนมชั้น ขนมเทีย น ขนมน้ าดอกไม้ ขนมปุย ฝ้ าย และ ขนมปั้น ขลิบ ทอด ตรวจสอบคุณภาพทาง
กายภาพ ทางเคมี ทางประสาทสัมผัส และการยอมรับ ของผู้บ ริโภค พบว่า ขนมชั้ น ขนมเทียน ขนมน้ าดอกไม้
และขนมปั้ นขลิ บ สามารถใช้ ฟักทองผงผสมได้ร้ อยละ ๑๕ ส่ว นในขนมปุยฝ้ ายใช้ ฟักทองผงผสมได้ร้ อยละ ๑๐
ได้ ผ ลิ ตภั ณฑ์ ที่ มีคุ ณภาพดี เป็ น ที่ ย อมรั บ ของผู้ ท ดสอบชิ มและผู้บ ริ โ ภค มี ป ริมาณวิ ต ามิ น เอเพิ่ มขึ้น ร้ อ ยละ
๐.๒๘ – ๑.๒๖ ของปริมาณที่แนะนาให้บ ริโภคต่ อวันสาหรับคนไทย โดยกลุ่มตั วอย่างผู้ บริโภคชอบขนมชั้นเป็ น
อันดับที่ หนึ่งให้ การยอมรับผลิ ตภัณฑ์ และตัด สินใจซื้ อ ร้อยละ ๙๖ และ ๘๘ ตามลาดับ การศึกษาการผลิตแป้ ง
ขนมไทยผสมฟั กทองผงกึ่ งส าเร็ จรู ป โดยใช้ ฟักทองผงผสมในแป้ งขนมชั้ น ขนมเที ยน ขนมน้ าดอกไม้ ขนมปั้ นขลิ บ
ร้อยละ ๑๕ ของน้ าหนัก แป้ ง และแป้ง ขนมปุ ยฝ้า ยใช้ฟักทองผงผสม ร้อยละ ๑๐ ของน้ าหนัก แป้ ง ศึ กษาผล
ของภาชนะบรรจุ ๒ ชนิด คื อ ถุงอลูมิเนีย มฟอยล์ และถุงโพลี เอทธิลี น เก็บ ณ อุณหภูมิห้ องนาน ๘ สัป ดาห์ ที่
มีต่อคุณภาพทางกายภาพ เคมี ประสาทสัมผัส และ จุลชีววิ ทยา พบว่ าแป้งขนมไทยผสมฟั กทองผงกึ่ งสาเร็จรู ป
ทั้ง ๖ ชนิด มีค่า ความสว่างของสี (L*) ความเข้ มของสี เหลื อง (b*) และปริมาณเบต้าแคโรทีน มีแนวโน้มลดลง
ตามอายุ ก ารเก็ บ ที่น านขึ้ น โดยการเก็บ ในถุง พลาสติ ก โพลี เ อทธิ ลี น มี แนวโน้มลดลงมากกว่ า การเก็บ ในถุ ง
อลูมิเนี ยมฟอยล์ ส่ วนค่า ความเข็มของสีแ ดง (a*) การเกิ ดกลิ่น หืน และปริ มาณน้ าอิสระ มีแ นวโน้ มเพิ่มขึ้ นตาม
อายุการเก็บที่ นานขึ้น แต่ไม่ พบความแตกต่างอย่ างมีนัย สาคัญทางสถิติ (P>๐.๐๕) ในชนิ ดของถุงที่บรรจุ ส่ว น
ในด้า นประสาทสัมผั ส พบว่าผู้ ทดสอบชิ มให้ค ะแนนการยอมรับรวมในแป้ง ขนมไทยผสมฟั กทองผง ที่บรรจุถุ ง
อลูมิเนี ยมฟอยล์มากกว่า การบรรจุ ในถุ งโพลีเ อทธิลีน ได้ คะแนนการยอมรับ รวมที่ร ะดับ ชอบเล็กน้ อยถึง ปาน
กลาง (๖.๑๕ – ๗.๕๐ คะแนน) ในด้านอายุการเก็บ รักษาพบว่าที่การเก็ บนาน ๘ สัปดาห์ผู้ ทดสอบชิ มยังให้การ
ยอมรั บ รวมในระดั บ ชอบเล็ก น้ อยถึ งปานกลาง ไม่ พบจุลิ น ทรี ย์ ปนเปื้ อ นในแป้ งขนมชั้ น ขนมปั้น ขลิบ ขนม
น้าดอกไม้ และขนมปุยฝ้ายสาเร็จรูป ผสมฟักทองผงทั้งที่ บรรจุในถุงอลูมิเนี ยมฟอยล์ และถุงโพลีเอทธิ ลี น ส่วนใน
แป้งขนมเทียนที่บรรจุถุ งอลู มิเนีย มฟลอยด์พบปริมาณยี สต์แ ละรา ๑.๗๐ x ๑๐.๕ และ ๑.๗๐ x ๑๐.๕ โคโลนี
ต่อกรั ม และที่บ รรจุ ถุงโพลีเอทธิลี นพบปริมาณยี สต์แ ละรา ๔.๔๐ x ๑๐.๕ และ ๓.๑๐ x ๑๐.๕ โคโลนีต่ อกรั ม
ที่อ ายุ การเก็บ ๘ สั ปดาห์ ศึก ษาการใช้ป ระโยชน์จ ากฟั กทองผงในผลิ ตภั ณฑ์ ขนมอบ โดยการใช้ ฟักทองผง
ทดแทนแป้ งสาลี ที่ร ะดั บร้ อยละ ๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ และ ๕๐ ของน้ าหนั กแป้ งในผลิ ต ภัณฑ์ ขนมปั งแซนวิ ซ

๘
ขนมปัง หวาน เค้ก เนย ชิ ฟฟ่ อนเค้ ก คุ้ ก กี้ และขนมวอฟเฟิ ล ล์ น าผลิ ต ภัณฑ์ ที่ ได้ มาตรวจสอบคุ ณภาพทาง
กายภาพ ทางเคมี่ และทางประสาทสัมผัส เพื่อ คัด เลื อกสิ่ งทดลองที่ดี ที่สุ ดไปศึก ษาคุณค่า ทางโภชนาการและ
การยอมรับของผู้บริโภคผลการศึกษาพบว่าสามารถใช้ฟักทองผงทดแทนแป้งสาลีได้ที่ร ะดับร้อ ยละ ๒๐ ในการ
ผลิตเค้กเนย ส่วนการผลิต เค้กชิฟฟ่ อน ขนมปังหวาน ขนมปั งแซนวิช คุ้กกี้เนย และ ขนมวอฟเฟิลล์ สามารถใช้
ฟัก ทองผงทดแทนแป้ง สาลีในสูต รได้ที่ ระดับ ร้อ ยละ ๑๐ โดยผลิ ตภั ณฑ์ที่ ได้มีคุณภาพทางกายภาพ และทาง
ประสาทสั มผั สไม่แ ตกต่างจากสู ตรควบคุ ม และได้ รับ การยอมรั บจากผู้ท ดสอบชิมสูง ผลิ ตภั ณฑ์ ข นมอบที่ใ ช้
ฟักทองผงทดแทนแป้ งสาลี ทุกชนิดได้ รับการยอมรับ จากกลุ่มผุ้ บริโภคในระดับ ชอบปานกลางถึงชอบมาก โดย
เค้ก ชิฟฟ่อ น ได้ค ะแนนการยอมรับ สูง สุด รองลงมาคือ เค้ก เนย ขนมปัง แซนวิซ คุ้ กกี้ ขนมปั งหวาน และขนม
วอฟเฟิล ล์ โดยผู้บ ริโภคให้ การยอมรับ และตัดสิ นใจซื้อ ที่ระดับร้ อยละ ๙๐ และ ๑๐๐ ผลิตภั ณฑ์ ที่พัฒ นาขึ้น มี
ปริมาณวิต ามิน เอในช่วง ๑๕.๐๐ – ๑๐๓.๓๐ ไมโครกรั มเรติ นอล หรื อร้อ ยละ ๓.๑๓ – ๑๒.๙๒ ของปริมาณที่
แนะนาให้บ ริโภคต่อ วัน การศึก ษาระดั บการใช้ ฟัก ทองผงเสริมในผลิต ภัณฑ์อ าหารว่า งในกลุ่มขนมจีบ แช่ แข็ ง
ซาลาเปาไส้ ถั่ วแดงแช่ แข็ ง เค้ กฟั ก ทองนึ่ ง และธั ญ ญาหารเช้า กึ่ งส าเร็ จรู ป ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ
ทางเคมี ทางประสาทสัมผัส และการยอมรับ ของผู้บ ริโภคในผลิ ตภัณฑ์อ าหารว่า งเสริมฟั กทองผงที่พัฒนาขึ้ น
การศึ กษาการใช้ ฟักทองผงเสริมในผลิ ต ภัณฑ์ ขนมจีบ แช่ แข็ ง โดยพั ฒ นาสู ตรพื้น ฐานแผ่ นเกี้ย วให้มีคุ ณภาพ
ใกล้เคี ยงกั บค่า ในอุด มคติ ของผู้ ทดสอบชิ ม แล้วศึก ษาระดับ การใช้ฟัก ทองผงเสริ มที่ร ะดับ ร้อยละ ๐ ๕ ๑๐ ๑๕
๒๐ และ ๒๕ ของแป้ง ในสูต ร ตรวจสอบคุณภาพ พบว่า สิ่งทดลองที่ใ ช้ฟักทองผงเสริมในสูต รที่ ระดับ ร้อ ยละ
๒๐ ได้รั บคะแนนการยอมรับจากผู้ท ดสอบชิ มสูง สุด จึง ได้คั ดเลื อกแผ่น เกี้ย วเสริมฟักทองสูตรนี้ไ ปพัฒ นาเป็ น
ขนมจีบ แช่แ ข็งไส้ห มู ตรวจสอบคุณภาพและทดสอบการยอมรับของผู้ บริ โภค พบว่า ขนมจีบ ฟักทองแช่แ ข็ง มี
ปริ มาณเบต้ า แคโรที น ๐.๒๙ มิ ล ลิ ก รั มต่ อ ๑๐๐ กรั มตั ว อย่ า ง ปริ มาณโปรตี น ไขมั น เยื่ อ ใย เถ้ า และ
คาร์ โบไฮเดรต ร้อ ยละ ๔.๖๔ ๙.๘๐ ๑.๕๔ ๔.๓๕ และ ๑๗.๙๒ ตามล าดั บ และกลุ่มผู้ บริ โภคให้ ก ารยอมรั บ
ร้อ ยละ ๙๓ การศึ ก ษาระดับ การใช้ ฟักทองผงเสริ มในผลิต ภั ณฑ์ ซ าลาเปาแช่ แข็ ง ศึ ก ษาการใช้ ฟั กทองผง
ทดแทนแป้งสาลีที่ระดับร้อยละ ๐ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ และ ๒๕ ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ ทางเคมี และทาง
ประสาทสัมผั ส พบว่ าสิ่งทดลองที่ เสริมฟักทองผงร้อ ยละ ๕ ได้คะแนนการยอมรับรวมจากผู้ทดสอบไม่แ ตกต่า ง
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (P>๐.๐๕) กั บ สู ต รควบคุ ม จึ งได้ คั ด เลื อ กสิ่ ง ทดลองนี้ ไ ปพั ฒ นาเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ซาลาเปาฟักทองแช่แข็ งไส้ถั่ วแดง ตรวจสอบคุณภาพพบว่า มีป ริมาณเบต้าแคโรที น ๐.๑๓ มิล ลิกรั มต่อ ๑๐๐
กรั มตั วอย่ างปริ มาณน้ าอิ ส ระ ๐.๙๐ ปริ มาณโปรตีน ไขมั น เยื่ อ ใย เถ้ า และ คาร์ โบไฮเดรต ร้ อ ยละ ๑.๓๖
๖.๓๐ ๑.๕๕ ๒.๓๒ และ ๕๑.๑๖ตามล าดับ และให้ พลั งงานทั้ง หมด ๒๘๕.๕๓ กิโลแคลอรี ต่อ น้าหนัก ตัวอย่า ง
๑๐๐ กรั ม และกลุ่มผู้บริ โภคให้ก ารยอมนรับ และตัด สินใจซื้อ ร้อ ยละ ๑๐๐ และ ๘๘.๖ ตามลาดั บ การศึ กษา
การใช้ฟัก ทองผงในผลิต ภัณฑ์ เค้ก ฟักทองนึ่ ง โดยการหาเค้าโครงลั กษณะของผลิต ภัณฑ์เพื่ อให้ไ ด้ผลิ ตภัณฑ์ที่ มี
คุณภาพใกล้เ คียงกับ ค่าในอุดมคติ ของผู้ ทดสอบชิมมากที่สุด นาผลิตภัณฑ์ที่ผลิ ตได้มาตรวจสอบคุ ณภาพ พบว่ า
สิ่งทดลองที่ใ ช้ฟัก ทองผงเสริมในสู ตรที่ ระดั บร้อ ยละ ๒๐ ของแป้งในสูต รได้ รับคะแนนความชอบรวมมากที่สุ ด
(๗.๒๒ คะแนน) มีป ริมาณเบต้ าแคโรทีน ๑.๕๖ มิล ลิกรัม ปริ มาณโปรตี น ไขมัน เยื่อใย เถ้า และ คาร์โบไฮเดรต
ร้อยละ ๒.๐๗ ๙.๘๖ ๐.๒๘ ๑.๒๗ และ ๕๓.๐๙ ตามลาดับ และให้พลั งงานทั้งหมด ๒๗๐.๕๓ กิโลแคลอรี และ
กลุ่ มผู้ บ ริ โภคให้ การยอมรับ และตั ด สิน ใจซื้ อ ร้อ ยละ ๙๑.๘ และ ๖๗.๓ ตามล าดั บ การพั ฒ นาผลิต ภั ณ ฑ์
ธัญ ญาหารกึ่ งส าเร็ จรู ปเสริมฟัก ทองผง โดยศึก ษาการใช้ฟักทองผงเสริ มที่ ระดับ ร้อ ยละ ๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ และ
๔๐ ของแป้ ง ข้ า วโพดในสู ต ร ตรวจสอบคุ ณภาพทางกายภาพ ทางเคมี และทางประสาทสั มผั ส พบว่ า
สิ่งทดลองที่ ใช้ ฟักทองผงร้ อยละ ๒๐ ได้ รับคะแนนการยอมรั บรวมจากผู้ ทดสอบชิ มมากที่ สุ ดปริ มาณเบต้ าแคโรที น
๑.๕๖ มิล ลิ กรั ม มี ป ริมาณโปรตี น ไขมัน เยื่ อ ใย เถ้ า และ คาร์ โบไฮเดรต ร้อ ยละ ๐.๓๗ ๒.๙๙ ๐.๐๗ ๐.๐๓

๙
และ ๙๓.๖๒ ตามล าดั บ และให้ พลั งงานทั้ งหมด ๓๙๘.๘๐ กิ โลแคลอรีต่ อน้ าหนั กตั ว อย่ าง ๑๐๐ กรัม และ
ผู้บริโภคร้อยละ ๙๖.๗ ให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ธัญญาหารกึ่งสาเร็จรูปเสริมฟักทองผง
มนั สนั น ท์ บุ ญทราพงษ์ (๒๕๔๔) ได้ศึ กษาเนื้ อตาลสุ กที่ ผ ลิต โดยผ่ า นกระบวนการสเตอริไ รเซชั น ที่
อุณหภู มิ ๑๒๑ องศาเซลเซีย ส ที่ความดัน ๑๕ ปอนด์/ตร.นิ้ ว ๑๕ นาที สามารถทานายอายุก ารเก็บ รัก ษาที่
อุณหภูมิ ๓๕ องศาเซลเซี ยส ได้ป ระมาณ ๔๑ สัปดาห์ การพั ฒนาแป้งข้ าวเจ้า ผสมและส่ว นผสมสาเร็จรู ปใน
การผลิ ตขนมตาล พบว่ าใช้แ ป้งข้า วเหลือ ง ๑๑ และแป้งข้ าวหอมมะลิ ในอัต ราส่ว น ๘๐ : ๒๐ แป้ง ข้าวเจ้ าผสม
ที่ไ ด้มีป ริ มาณอะมิ โ ลส ร้ อ ยละ ๓๐.๓๐ โดยน้ าหนั ก แห้ ง ปริ มาณน้ าที่ เหมาะสม คือ ๐.๕ เท่ า ของปริมาณ
ของแห้ งผสม และปริ มาณของยี สต์ และผงฟูที่ เหมาะสม คือ ร้อ ยละ ๒.๓ ที่อั ตราส่ว น ๑:๑.๓ และมีส่ วนผสม
ของกะทิ ผ ง เนื้ อตาลสุ กสเตอริไ รซ์ น้ าตาลทรายป่ น และเกลื อ สู ตรขนมตาลที่ พัฒ นาได้มีป ริมาณแป้ งข้ า ว
เหลื อ ง ๑๑ แป้ ง ข้า วหอมมะลิ น้าตาลทรายป่น เนื้อ ตาลสุ ก สเตอริ ไรซ์ กะทิผ ง ผงฟู ยีส ต์ และเกลื อร้ อยละ
๐.๘๐x, ๐.๒๐x, y, ๑๙.๘, ๕.๐, ๑.๓, ๑.๐ และ ๐.๓ ตามล าดั บ ใช้ร ะยะเวลาในการหมั กส่ วนผสม ๔๕ นาที
นึ่ง ในน้าเดื อ ดเป็ น ระยะเวลา ๒๕ นาที ขนมตาลที่ ผ ลิต ได้ มีสี เหลื องอมส้ ม ค่า Aw เท่ ากั บ ๐.๙๓ มี ป ริมาณ
ความชื้ นร้ อยละ ๔๕.๖๒ โดยน้าหนั กเปี ยก และปริมาณโปรตี น ไขมั น เถ้า เส้ นใยหยาบ และคาร์ โบไฮเดรต
ร้อ ยละ ๓.๙๒, ๒.๔๘, ๑.๒๗, ๐.๔๖ และ ๙๗.๘๗ โดยน้ าหนั ก แห้ ง ตามล าดับ มีป ริ มาณแคโรที น ๒๐.๒๓
ไมโครกรัมต่ อ ๑๐๐ กรัมน้ าหนักแห้ง มีค่ าความแข็ง ๕.๕๗ นิว ตัน ความยื ดหยุ่น ๙.๗๒ มิลลิ เมตร มี ปริ มาณ
จุลิ น ทรี ย์ ทั้ งหมด ๔.๒x๑๐pow๒ โคโลนี ต่ อ กรั ม ปริ มาณยี ส ต์ แ ละราน้ อ ยกว่ า ๑๐ โคโลนี ต่ อ กรั ม และ
โคลิฟอร์มน้อ ยกว่า ๓ เอ็ม พีเอ็นต่ อกรัม การประเมิน คุณภาพทางประสาทสัมผัส พบว่าคะแนนความชอบเฉลี่ ย
ปัจจัยคุณภาพด้า นความชอบรวมของขนมตาลมีคะแนนระดั บชอบปานกลาง (๗.๒)การทดสอบการยอมรับของ
ผู้ บ ริ โ ภคกลุ่ มเป้ า หมาย (central location test) ที่ มีต่ อ ขนมตาลที่ พั ฒ น าได้ พบว่ า ผู้ บ ริ โ ภคให้ ค ะแน น
ความชอบรวมเฉลี่ย อยู่ใ นระดับชอบปานกลางถึ งชอบมาก ผู้ บริ โภคร้อยละ ๑๐๐ ยอมรั บผลิ ตภั ณฑ์ ขนมตาล
การทดสอบการยอมรับ ของผู้ บริโ ภคที่ มีต่อ ผลิต ภัณฑ์ ส่วนผสมขนมตาลสาเร็ จรูป และขนมตาลโดยนากลับไป
ทาด้ วยตนเองที่บ้า น (home use test)พบว่ าผู้ บริโ ภคให้ค ะแนนความชอบรวมเฉลี่ ยของผลิต ภัณฑ์ส่ ว นผสม
ขนมตาลสาเร็จรูป ในระดั บชอบปานกลางถึ งชอบมากผู้ บริโภคร้อยละ ๘๖.๗๙ ยอมรั บผลิต ภัณฑ์ส่ วนผสมขนม
ตาลสาเร็จรูป
๒.๓ แนวทางการผลิตขนมตาล
อรวรรณ พึ่ ง ค า (๒๕๕๔) ได้ ศึก ษาการใช้ เ ทคโนโลยี ก ล้า เชื้ อ ยีส ต์ ส าหรั บ ผู้ ผ ลิ ตขนมตาล โดยใช้
ส่ว นผสมของขนมตาลแบบดั้ งเดิม ประกอบด้ วย เนื้ อ ตาลสุ ก ๖๐๐ กรั ม แป้ งข้ าวเจ้ า ๒,๐๐๐ กรัม น้ าตาล
ทราย ๑,๘๐๐ กรัม กะทิ ๒,๕๐๐ กรัม เนื้อ มะพร้าวขูด ๑๕๐ กรัม ผงฟู ๕๐ กรั ม และเกลื อ ๕ กรัม ผลิ ตเป็ น
ขนมตาลโดยใช้ เทคโนโลยี กล้ าเชื้ อ บริ สุท ธิ์ พบว่า ปริมาณกล้ าเชื้อ เหลวที่ เหมาะสมในการผลิ ตขนมตาล คื อ
ร้อ ยละ ๒ และพบว่า ขนมตาลที่ ใช้ ยี สต์ ไอโซเลท Y๔ และ Y๖ เป็ นกล้า เชื้ อเหลว มีค่ าความขึ้น ฟูสู งสุ ด คื อ
๐.๙๒ และ ๐.๙๑ ตามลาดับ และลั กษณะเนื้อ สัมผัส พบว่า การใช้ ยีสต์ Y๖ เป็ นกล้ าเชื้อ เหลว มีความนุ่ มมาก
ที่ สุ ด เพราะมี ค่ า ความแข็ ง (Hardness) ต่ าสุ ด ที่ ๔๘๗.๙๔ กรั ม เมื่ อ น ายี ส ต์ Y๖ ไปร ะบุ ช นิ ด ด้ ว ยวิ ธี
อณู ชีว โมเลกุ ล จากการหาลาดับ เบส พบว่า เป็ นเชื้อ ยีส ต์ Hanseniaspora guilliermondii ส่ วนการยอมรั บ
ของผู้ บริ โภคที่ มีต่ อ ผลิ ตภั ณฑ์ข นมตาลที่ใ ช้ก ล้า เชื้ อยี สต์ พบว่า คุ ณภาพขนมตาล มีค วามแตกต่ างด้า นกลิ่ น
รสชาติ เนื้ อสั มผั ส (ความนุ่ม) และความชอบโดยรวม โดยผู้ บ ริโภคมีค วามชอบขนมตาลที่ เติ มกล้า เชื้ อยี ส ต์
มากกว่าขนมตาลแบบดั่งเดิม
เรวัตร พงษ์พิสุทธินั นท์ (๒๕๔๕) ได้นาเทคโนโลยีเชื้ อบริสุ ทธิ์มาประยุ กต์ใช้ใ นขั้นตอนการหมัก แป้งลู ก
ตาล ทาให้ส ามารถควบคุมชนิดและปริมาณเชื้อ เริ่มต้ นในกระบวนการหมัก โดยงานวิจัย นี้ได้ ทาการแยกและ
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คัด เลื อ กเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ เ หมาะสมจากกระบวนการหมั ก แป้ ง ลู ก ตาล มาใช้ เป็ น กล้ า เชื้ อ บริสุ ท ธิ์ ( Starter
culture) ในการหมักแป้ งลูกตาล และน าแป้งหมั กที่ได้มาผลิตเป็ นขนมตาล จะช่วยให้ผ ลิตภัณฑ์ขนมตาลที่ได้ มี
เนื้ อ สั มผั ส และมี ก ลิ่ น หมั ก คงที่ จากการเก็ บ ตั ว อย่ า งแป้ ง ลู ก ตาลหมั ก จากวิ ธี ก ารแบบพื้ น บ้ า นมาแยก
เชื้อจุ ลินทรีย์ พบว่ า สามารถแยกและคัด เลือ กเชื้อ จุลิน ทรีย์ ที่เหมาะสมส าหรั บการหมั กแป้ งลูก ตาลได้ทั้ งหมด
๓ สายพั น ธุ์ โดยเป็น เชื้ อ ยีส ต์ ๒ สายพัน ธุ์ ได้ แ ก่ Saccharomyces cerevisiae และ Candida krusei และ
เป็น เชื้อแบคทีเรี ย แลกติ ก ๑ สายพั นธุ์ ได้แ ก่ Lactobacillus fructivorans โดยเชื้อ ยีสต์ ที่ได้ จะมี หน้ าที่ส ร้า ง
แอลกอฮอล์ และก๊าชคาร์ บอนไดออกไซด์ ให้เ นื้อขนมตาลขึ้น ฟู ส่ วนเชื้อแบคทีเรีย แลกติก จะมี หน้ าที่ส ร้า งกรด
แลกติก ซึ่ งเมื่ อ รวมกับ แอลกอฮอล์ที่ เชื้ อ ยีส ต์ สร้ า งขึ้ น จะเกิ ด กลิ่ น รสเฉพาะของขนมตาล ในการประยุ กต์ ใ ช้
เชื้อจุ ลิน ทรีย์ ทั้ง ๓ ชนิดเป็นกล้าเชื้อบริสุท ธิ์ในการหมั กแป้ งลูก ตาล ได้ ทาการศึ กษาส่ว นผสมของแป้ งลูก ตาล
หมักที่เ หมาะสม พบว่า ส่วนผสมหลักประกอบด้ วยเนื้อ ตาลสุ ก แป้ง ข้าวเจ้า และกะทิ ร้อ ยละ ๑๔.๐๐, ๔๒.๐๐
และ ๔๔.๐๐ ตามลาดับ ส่ว นผสมรองประกอบด้ วยน้ าตาล และเกลือ ร้อ ยละ ๓๐ และ ๐.๒๑ ของส่ วนผสม
หลั ก ตามลาดั บ สาหรับ เชื้ อจุ ลิ นทรี ย์ ทั้ง ๓ สายพั น ธุ์ คือ Saccharomyces cerevisiae, Candida krusei
และ Lactobacillus fructivorans เติมเชื้อจุ ลินทรี ย์แต่ละสายพัน ธุ์ ร้อยละ ๐.๑ ของส่ว นผสมหลัก จากนั้นน า
ส่วนผสมแป้ งลูกตาลที่ไ ด้ไปหมักที่อุ ณหภู มิ ๓๐ องศาเซลเซียส โดยระยะเวลาการหมัก ที่เหมาะสม เท่ากั บ ๑๘
ชั่วโมง สาหรั บผลการศึ กษาคุ ณภาพทางประสาทสัมผัส (Sensory evaluation) เพื่อ เปรียบเที ยบขนมตาลที่
ผลิต โดยเทคโนโลยีเ ชื้อ บริ สุท ธิ์กับ วิธี พื้น บ้า น พบว่า ขนมตาลที่ ผ ลิต โดยวิธี พื้น บ้า นมี แตกต่ างจากขนมตาลที่
ผลิต โดยเทคโนโลยีเชื้ อบริสุท ธิ์ ทั้ งในด้านสี กลิ่น ความหวาน ความฟู ความนุ่ม และการยอมรับ โดยรวมของ
ผลิ ตภั ณฑ์ ที่ ร้อ ยละ ๙๓.๓๓, ๖๖.๖๗, ๘๓.๓๓, ๘๐.๐๐, ๘๐.๐๐ และ ๘๐.๐๐ ตามลาดับ ซึ่ ง ผู้ท ดสอบทาง
ประสาทสัมผัสส่ วนใหญ่ให้ก ารยอมรับ ด้านสี ของขนมตาลที่ผ ลิตโดยวิธี พื้นบ้า น ในขณะที่การยอมรับด้า นกลิ่ น
ความหวาน ความฟู ความนุ่ม และการยอมรั บโดยรวม ผู้ท ดสอบทางประสาทสั มผัส ให้ก ารยอมรับ ขนมตาลที่
ผลิตโดยเทคโนโลยีเชื้อบริสุท ธิ์ และจากผลการวิเคราะห์ค่ าความหนาแน่น ของขนมตาลพบว่ า ขนมตาลที่ผลิ ต
โดยเทคนิ คเชื้อบริ สุทธิ์จะมี ความหนาแน่นน้ อยกว่า ขนมตาลที่ผลิตโดยวิธีพื้น บ้าน แสดงว่าการใช้เทคโนโลยีเชื้ อ
บริสุทธิ์จะช่วยให้ขนมตาลที่ได้มีการพองตัวมากกว่าการผลิตแบบพื้นบ้าน
เศรษฐการ นุชนิ ยม (๒๕๕๔) ได้ ศึกษาวิ ธีการผลิตน้าต าลึงผงโดยการท าแห้งแบบเยือกแข็ง ในขั้นตอน
แรกได้ ศึก ษาวิธี การเตรีย มโดยการแปรระดับ อุณหภูมิ และเวลาในการลวกเพื่ อยั บยั่ งการท างานของเอนไซม์
เปอร์อ อกซิ เดส ผลการศึ กษาพบว่ า การลวกผัก ตาลึง ที่อุณหภูมิ ๙๕ องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา ๒ นาที เพีย ง
พอที่ จะยับ ยั่ง การทางานของเอนไซม์ เปอร์อ อกซิเดสได้ และเมื่ อ นาน้าต าลึ งไปทาแห้ งแบบเยือ กแข็งโดยการ
แปรปริมาณมอลโตเด็กทริ นทีใ่ ส่เป็น ๓ ระดับ คือ ๔, ๖ และ ๘% ก่อ นนาไปแช่เยือ กแข็ง ผลการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัส พบว่าการแปรปริมาณมอลโตเด็กทรินที ๓ ระดับ ๘% ได้รั บคะแนนความชอบโดยรวมมากที่สุ ด
และแตกต่างจากที่ระดับอื่น อย่างมี นัยสาคั ญ (p<๐.๐๕) จากนั้นได้แ ปรปริ มาณน้าตาลซูโ ครส และน้าตาลฟรุ ก
โตสทีร่ ะดับ ๓ และ ๕% ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสพบว่า การใส่น้าตาลฟรุกโตสที่ระดับ ๕% ผู้ทดสอบ
ให้คะแนนความชอบโดยรวมมากที่ สุดแตกต่างจากที่ ระดับ อื่นอย่ างมีนั ยสาคั ญ (p<๐.๐๕) เมื่ อนาไปศึกษาอายุ
การเก็บรั กษาเป็น ระยะเวลา ๓ เดื อน พบว่ า มีปริมาณเบต้า แคโรทีน เท่ากับ ๑,๑๓๓ เรตินอลต่อ ๑๐๐ กรัมไม่
แตกต่ างจากต าลึงสดอย่ างมีนั ยสาคัญ (p>๐.๐๕) ผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณจุลิน ทรีย์ ทั้งหมด ยี สต์แ ละรา
พบว่า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทผงชงดื่ม (มผช. ๑๖๘/๒๕๔๖)

๑๑

บทที่ ๓
วิธีดำเนินกำรวิจัย
วิธีการดาเนินการวิจัย โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ แป้ งขนมตาลกึ่ง สาเร็จรู ปจากภู มิปัญ ญาขน ม
ไทยโบราณเพื่ อเพิ่ มมูล ค่า และส่ ง เสริ มเศรษฐกิจชุ มชน” ประกอบด้วย การศึกษาหาข้อ มูล การสารวจความ
คิดเห็น การปรับปรุงสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการหาแนวทางการใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ ซึ่งสามารถแบ่งตามกิจกรรมต่างๆ ได้ ดังนี้
๓.๑ กำรเตรียมงำนและศึกษำข้อมู ลเพิ่มเติม
การเตรียมงานและศึกษาข้อ มูลเพิ่ มเติมของโครงการนี้ เป็นการศึกษาและสารวจพันธุ์ตาลที่ นิยมใช้ ใ น
การทาขนมตาล รวมทั้งหาส่วนประกอบต่างๆ ของลูกตาลสุก เพื่อเก็บเป็น ข้อ มู ลในการดาเนิน โครงการ ซึ่ง
สามารถสรุปได้ ดังนี้
๓.๑.๑ การศึกษาพันธุ์ตาลที่นิยมปลูกในประเทศไทย
หาข้อมูลพันธุ์ตาลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งติดต่อสอบถามไปยังสานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุ รี
และเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกต้นตาลกั นมาก เพื่อเลือกพันธุ์ตาลที่เหมาะสมส าหรั บ
นามาใช้ในงานวิจัย
๓.๑.๒ การลงพื้นที่สารวจราคา ปริมาณผลผลิต และลักษณะของการปลูกตาล
ติดต่อเกษตรกรผู้ปลู กตาลผ่านทางสานัก งานเกษตรจัง หวั ดเพชรบุรี และเกษตรกรในจังหวัด เพชรบุ รี
พร้อมทั้งนัดวันและเวลาในการลงพื้นที่สารวจ แล้วจึงเดินทางลงพื้นที่สัมภาษณ์และเก็บข้อ มูลต่างๆ
๓.๑.๓ การศึกษาลักษณะและส่วนประกอบของลูกตาลสุ ก
ศึกษาลักษณะและส่ วนประกอบของลูก ตาลสุก โดยผ่าผลตาลสุกเพื่ อแยกส่ วนประกอบต่างๆ ได้แ ก่
เปลือก (Exocarp) เนื้อตาล (Mesocarp) จาวตาล (Seed) และเส้นใย (Fiber) แล้วทาการชั่งน้าหนักสดของ
ส่วนประกอบแต่ละส่วน และคานวณค่าเป็นร้อยละ ดังภาพที่ ๓.๑ ถึง ๓.๔

ภำพที่ ๓.๑ การแยกส่วนประกอบของลูกตาลสุก

๑๒

ภำพที่ ๓.๒ การแยกเปลือกของลูกตาลสุกออก

ภำพที่ ๓.๓ เส้นใยที่นาเนื้อตาลออกแล้ว (ซ้าย) และเส้นใยที่มียังเนื้อตาลอยู่

ภำพที่ ๓.๔ การชั่งน้าหนักเส้นใยที่แยกเนื้อตาลออกไปแล้ว

๑๓
๓.๒ กำรศึกษำควำมต้องกำรของผู้บริโภคต่อ ผลิ ตภัณ ฑ์แ ป้งขนมตำลกึ่ง สำเร็ จรูป
สารวจพฤติกรรมและความต้ องการของผู้ บริ โภคต่อ ผลิต ภั ณฑ์ แป้ งขนมตาล เก็บข้อมูล ด้ วยวิ ธี ก าร
สารวจ และใช้แบบสอบถาม ทัศนคติ พฤติกรรม และความต้องการของผู้บริ โภคเกี่ยวกับ ผลิ ตภั ณฑ์ แป้ ง ขน ม
ตาล โดยคัดเลือกกลุ่มผู้บริโภคที่เคยรับประทานขนมตาล นาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทาการสุ่ม
ตั ว อย่ า งแบบสุ่ มง่ า ย (Simple Random Sampling) ในเขตกรุ ง เทพมหานคร และปริ มณฑล สุ่ มตั ว อย่ า ง
ผู้บริโภคขนมตาล จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน แบ่งตามช่วงอายุ และเพศ มีรายละเอียด ดังนี้
- วัยรุ่น
อายุ ๑๒ – ๑๗ ปี ๒๕ คน
- วัยผู้ใหญ่ตอนต้น
อายุ ๑๘ – ๒๕ ปี ๒๕ คน
- วัยผู้ใหญ่ตอนกลาง
อายุ ๒๖ – ๔๐ ปี ๒๕ คน
- วัยผู้ใหญ่ตอนปลาย อายุ ๔๑ – ๖๐ ปี ๒๕ คน
จากนั้น ทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยวิธีการแจกแจงความถี่ และร้อยละต่อไป เพื่อเก็บไว้ เ ป็ น
ข้อมูลในการศึกษาต่อไป
๓.๓ กำรศึกษำกระบวนกำรทำแห้งและทดสอบคุณภำพของผงเนื้อ ตำลสุ ก
การศึกษากระบวนการทาแห้งและทดสอบคุ ณภาพของผงเนื้อตาลสุกที่ไ ด้ ถือเป็นหนึ่งในกระบวนการ
ทีส่ าคัญมากที่สุด เนื่องจากผงเนื้อตาลสุกเป็นวัตถุ ดิบหลั กสาหรับการพัฒนาและผลิตแป้ งขนมตาลกึ่ งสาเร็ จ รู ป
ทั้งนี้ก็เพื่อให้ไ ด้ ผงเนื้ อตาลสุ กที่ มีคุ ณภาพใกล้เ คีย งกั บ เนื้อ ตาลสุ กมากที่สุ ด ซึ่งสามารถสรุปวิธีการศึ ก ษาและ
ทดสอบได้ ดังต่อไปนี้
๓.๓.๑ การศึกษากระบวนการทาผงเนื้อตาลสุก
ทาการศึกษากระบวนการทาแห้งเนื้อตาลสุก จานวน ๒ วิธี คือ วิธีการทาแห้งแบบถาด (Tray Drying)
และวิธกี ารทาแห้งแบบลูก กลิ้ ง (Drum Drying) ซึ่งในแต่ละวิธีจะมี การผสมแป้ง ข้าวเจ้าปริ มาณต่า งๆ เพื่อ ลด
การไหม้ของเนื้อตาล เนื่องจากภายในเนื้อตาลจะมีปริมาณน้าตาลอยู่ ด้วย นอกจากนี้ ยังมีการเลือกใช้อุ ณหภู มิ
และระยะเวลาที่แ ตกต่างกัน เพื่อให้ได้ผงเนื้อ ตาลสุกที่ มีคุ ณภาพดี ที่สุด ซึ่งปริมาณแป้งข้าวเจ้า อุณหภูมิ และ
ระยะเวลาที่ใช้ สามารถสรุปได้ ดังตารางที่ ๓.๑
ตำรำงที่ ๓.๑ วิธีการทาผงเนื้อตาลสุกจากเนื้อตาลสด
ปริมำณแป้งข้ำวเจ้ำ
สัญลักษณ์
วิธีกำรทำแห้ง
โดยน้ำหนักของ
เนื้อตำลสด (ร้อยละ)
O๐
ไม่ผ่านการอบแห้ง
(เนื้อตาลสด)
T๕
อบแห้งแบบถาด
๕
T ๑๐
อบแห้งแบบถาด
๑๐
R ๓๐
อบแห้งแบบลูกกลิ้ง
๓๐
R ๓๕
อบแห้งแบบลูกกลิ้ง
๓๕
R ๔๐
อบแห้งแบบลูกกลิ้ง
๔๐

อุณหภูมิใน
กำรทำแห้ง
(องศำเซลเซียส)
๖๐
๖๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐

ระยะเวลำ
ในกำรทำแห้ง
๒๔ ชั่วโมง
๒๔ ชั่วโมง
๖๗ วินาที
๖๗ วินาที
๖๗ วินาที

๑๔
รายละเอียดของการทาแห้งของผงเนื้อตาลสุก โดยการนาปริมาณแป้งข้าวเจ้า อุณหภูมิ และระยะเวลา
จากตารางที่ ๓.๑ มาใช้ ทั้งวิธีการทาแห้งแบบถาดและวิธีทาแห้งแบบลูกกลิ้ง มีดังนี้
๑) วิธีการทาแห้งแบบถาด นาเนื้อตาลสุก มาบี บนาน้าออกด้ วยผ้าขาวบางให้ เนื้ อ ตาลแห้ ง มา กที่ สุ ด
จากนั้นนามาผสมกับแป้งข้าวเจ้าจนเข้า กัน นาเนื้อตาลที่ผสมแป้งแล้ว มาเทลงบนถาด แล้วจึงเกลี่ยปรับ ความ
หนาของเนื้อตาลให้อ ยู่ร ะหว่า ง ๑ – ๓ มิลลิเมตร จากนั้นจึงนาไปใส่ตู้อบที่ อุ ณหภู มิ ๖๐ องศาเซลเซียส เป็น
เวลา ๒๔ ชั่วโมง นาเนื้อตาลที่แห้ง แล้ ว มาบดให้ มีข นาดเล็ กด้ วยเครื่ องบดแบบค้อ นเหวี่ย ง (Hammer Mill)
และเครื่ อ งบดแบบจานหมุ น (Rotor Mill) แล้ ว จึ ง ร่ อ นผ่ า นเครื่ อ งเขย่ าตะแกรงร่อ น (Sieve Shaker) ด้ ว ย
ตะแกรงเบอร์ ๑๐๐ เมช หรื อ ๐.๑๔๙ มิ ล ลิ เ มตร และน ามาบรรจุใ นซองอลู มิเ นี ยมเพื่ อ ป้ อ งกั น แสงและ
ความชื้นด้วยเครื่องผนึกผงเนื้อตาลสุกแบบสุญญากาศ ดังภาพที่ ๓.๕ ถึง ๓.๑๙

ภำพที่ ๓.๕ การชั่งตวงเนื้อตาลสุกและส่วนผสมเพิ่มจาพวกแป้งข้าวเจ้า

ภำพที่ ๓.๖ การผสมเนื้อตาลสุกเข้ากับแป้งข้าวเจ้าก่อนการทาแห้งด้วยวิธีต่างๆ

๑๕

ภำพที่ ๓.๗ การผสมเนื้อตาลสุกเข้ากับแป้งข้าวเจ้าก่อนการทาแห้งด้วยวิธีต่างๆ

ภำพที่ ๓.๘ เนื้อตาลสุกผสมแป้งข้าวเจ้าก่อนกระบวนการอบแห้ง

ภำพที่ ๓.๙ การเตรียมเนื้อตาลสุกผสมแป้งข้าวเจ้าลงบนถาดเพื่อเข้ากระบวนการอบแห้ง

๑๖

ภำพที่ ๓.๑๐ การใส่เนื้อตาลสุกผสมแป้งข้าวเจ้าเข้าในตู้อบแห้งแบบถาด

ภำพที่ ๓.๑๑ การอบแห้งเนื้อตาลสุกด้วยกระบวนการอบแห้งแบบถาด

ภำพที่ ๓.๑๒ เนื้อตาลสุกหลังกระบวนการอบแห้งแบบถาด

๑๗

ภำพที่ ๓.๑๓ การบดหยาบเนื้อตาลอบแห้งด้วยเครื่อง Hammer mill

ภำพที่ ๓.๑๔ การบดละเอียดเนื้อตาลอบแห้งด้วยเครื่อง Rotor mill

ภำพที่ ๓.๑๕ การร่อนเนื้อตาลอบแห้งด้วย Sieve shaker

๑๘

ภำพที่ ๓.๑๖ เนื้อตาลสุกอบแห้งที่พร้อมสาหรับการเก็บรักษา

ภำพที่ ๓.๑๗ เครื่องผนึกเนื้อตาลสุกอบแห้งแบบสุญญากาศ

ภำพที่ ๓.๑๘ การเก็บรักษาเนื้อตาลสุกอบแห้งแบบสุญญากาศภายในซองอลูมิเนียมป้ องกันแสง

๑๙

ภำพที่ ๓.๑๙ ผงเนื้อตาลสุกที่เก็บรักษาแบบสุญญากาศภายในซองอลูมิเนียมป้ องกันแสง
๒) วิ ธี ก ารท าแห้ ง ลูก กลิ้ ง น าเนื้ อ ตาลสุ ก มาบี บน าน้ าออกด้ ว ยผ้ าขาวบางให้ เ นื้อ ตาลแห้ง มากที่สุด
จากนั้นนามาผสมกับ แป้ง ข้า วเจ้า จนเข้า กัน นาเนื้อตาลที่ ผ สมแป้ง แล้ว มาใส่ใ นเครื่อ งทาแห้ งแบบลู ก กลิ้ ง ที่
อุณหภูมิ ๑๒๐ องศาเซลเซียส ขนาดลูกกลิ้งเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓๐ เซนติเมตร ความเร็วลูกกลิ้ง ๓ รอบต่อนาที
(ภาพที่ ๒๐ ถึง ๒๒) นาผงเนื้อตาลสุกแห้งที่ ได้ มาบดให้มีขนาดเล็ ก ด้วยเครื่ องบดแบบค้ อนเหวี่ย ง (Hammer
Mill) และเครื่องบดแบบจานหมุน (Rotor Mill) แล้วจึงร่อนผ่านเครื่องเขย่าตะแกรงร่อน (Sieve Shaker) ด้วย
ตะแกรงเบอร์ ๑๐๐ เมช หรื อ ๐.๑๔๙ มิ ล ลิ เ มตร และน ามาบรรจุใ นซองอลู มิเ นี ยมเพื่ อ ป้ อ งกั น แสงและ
ความชื้น

ภำพที่ ๓.๒๐ การวัดอุณหภูมิบริเวณผิวของลูกกลิ้งร้อนที่ใช้ในการทาแห้ง

๒๐

ภำพที่ ๓.๒๑ การอบแห้งเนื้อตาลสุกด้วยลูกกลิ้งร้อน

ภำพที่ ๓.๒๒ การอบแห้งเนื้อตาลสุกด้วยลูกกลิ้งร้อนที่อุณหภูมิเหมาะสม
๓.๓.๒ การทดสอบคุณภาพของผงเนื้อตาลสุก
ภายหลังจากได้ผ งเนื้ อ ตาลสุก จากกระบวนการทาแห้ ง ซึ่งใช้วิธีการ ปริมาณแป้งข้าวเจ้ า อุณหภู มิ
และระยะเวลาแตกต่างกัน ดังตารางที่ ๓.๑ แล้ว จึงนาผงเนื้อตาลสุก ที่ได้ มาทาการทดสอบคุ ณภาพใน ด้ า น
ต่างๆ ประกอบด้วย
๑) วั ด ค่ า ปริ มาณน้ าอิ ส ระ หรื อ วอเตอร์ แอกติ วิ ตี้ (aw) ผงเนื้ อ ตาลสุก โดยใช้ เ ครื่อ งวัดค่า
ปริมาณน้าอิสระ หรือค่าวอเตอร์แอกติวิตี้ (Water Activity)
๒) วัดค่าสีหรือค่า L* a* b* ของผงเนื้อตาลสุกด้ว ยเครื่องวัด สี (Reflectance Tintometer)
ภายใต้แหล่งกาเนิดแสง โดยใช้มาตรฐานการวัดค่าสีในระบบ CIE L*a*b* ดังภาพที่ ๒๓ ถึง ๒๕

๒๑

ภำพที่ ๓.๒๓ การเตรียมทดสอบสีของผงเนื้อตาลสุกที่เก็บรักษาแบบสุญญากาศภายในซองอลู มิเนีย ม

ภำพที่ ๓.๒๔ การทดสอบสีของผงเนื้อตาลสุกที่เก็บรักษาแบบสุญญากาศภายในซองอลูมิเนีย ม

ภำพที่ ๓.๒๕ การแสดงผลการทดสอบสีของผงเนื้อตาลสุก

๒๒
๓) วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง หรือค่าพีเอช (pH) ของผงเนื้อตาลสุก ด้วยวิธี AOAC ๙๔๓.๐๒
(๒๐๑๒) ดังภาพที่ ๓.๒๖ และ ๓.๒๗

ภำพที่ ๓.๒๖ การเตรียมผงเนื้อตาลสุกเพื่อวัดค่าความเป็นกรด-ด่างด้วยเครื่อ งวัด pH

ภำพที่ ๓.๒๗ การปรับเทียบมาตรฐาน (calibration) กับสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐาน ของเครื่องวัด pH
๔) วัดค่าความชื้นของผงเนื้อ ตาลสุก ด้วยวิธี AOAC ๙๒๕.๑๐ (๒๐๑๒) ดังภาพที่ ๓.๒๘ ถึง
๓.๓๐

๒๓

ภำพที่ ๓.๒๘ การนาผงเนื้อตาลสุกเข้าตู้อบเพื่อศึกษาค่าความชื้น

ภำพที่ ๓.๒๙ การเก็บตัวอย่างผงเนื้อตาลสุกในโถดูดความชื้น

ภำพที่ ๓.๓๐ การชั่งน้าหนักตัวอย่างผงเนื้อตาลสุกที่ผ่านการอบเพื่อไล่ความชื้น

๒๔
๓.๔ กำรพัฒนำสูตรขนมตำลแบบกึ่ง สำเร็ จรูปเบื้องต้น
เพื่อให้การพัฒนาแป้ งขนมตาลหรือขนมตาลกึ่ง สาเร็จรู ปยั งคงรัก ษารสชาติแ ละคุ ณภาพใกล้ เ คี ย งกั บ
ขนมตาลแบบดั่งเดิม การพัฒนาแป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูปจึ งอ้างอิงจากสูตรขนมตาลแบบดั้ง เดิ มเป็นหลั ก โดย
นามาพัฒนาเป็น ขนมตาล จานวน ๒ สูตร คือ สูตรที่ ๑ ขนมตาลแบบประยุ ก ต์ และสูตรที่ ๒ ขนมตาลกึ่ ง
สาเร็จรูป โดยเริ่มจากการศึกษาสูต รขนมตาลแบบดั่ง เดิ ม แล้วจึงนามาปรับเปลี่ยนส่วนผสมเป็น สูตรขนมตาล
แบบประยุกต์ และสุดท้ายจึงพัฒนาเป็นสูตรขนมตาลกึ่ งสาเร็จรูป เบื้อ งต้น ก่อนทาการปรับสูตรสุดท้ายอี ก ครั้ ง
ซึ่งมีรายละเอียดของการพัฒนาขนมตาลในแต่ละสูตร ดังต่อไปนี้
๓.๔.๑ การศึกษาสูตรขนมตาลแบบดั่งเดิม
สูตรขนมตาลแบบดั่งเดิม ที่นามาใช้ในศึกษา เป็นสูตรขนมตาลที่ได้มาจากการหาข้อ มูล การสัมภาษณ์
การทดลองทา และการทดสอบทางประสาทสัมผัสเบื้องต้น เพื่อให้ได้สูตรขนมตาลที่ ใกล้ เคีย งแบบดั่ง เดิ มที่ สุ ด
ซึ่งสามารถสรุปสูตรเป็นส่วนผสมต่างๆ ได้ ดังตารางที่ ๓.๒
ตำรำงที่ ๓.๒ สูตรขนมตาลแบบดั่งเดิม
ส่วนผสม
เนื้อขนมตาล
เนื้อตาลสุก
แป้งข้าวเจ้า
น้าตาลทราย
หัวกะทิ
โรยหน้า
มะพร้าวทึนทึกขูดขาว
เกลือ

ปริมำณ
๑๕๐ กรัม
๑๒๕ กรัม
๒๐๐ กรัม
๒๗๐ มิลลิลิตร
๑๘๐ กรัม
๓ กรัม

จากส่วนผสมของขนมตาลแบบดั่ งเดิ มในตารางที่ ๓.๒ สามารถสรุปวิธกี ารทาทุ กขั้น ตอน ตั้งแต่ก าร
เตรียม การหมัก และการปรุงสุกจนได้ขนมตาลแบบดั่งเดิมได้ ดังนี้
๑) ละลายน้าตาลให้ เข้ ากั บหั วกะทิ โดยการผสมหัวกะทิแ ละน้าตาลทรายลงในหม้ อ ตั้งไฟ
กลาง คนจนน้าตาลทรายในหม้อละลายหมด (ไม่ต้องรอให้กะทิเดือด) ยกลง และรอให้น้ากะทิเย็น
๒) เทแป้งข้าวเจ้าและเนื้อตาลสุก ลงในอ่างผสม นวดเนื้อตาลและแป้งด้วยปลายนิ้วให้พ อเข้ า
กัน (มีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ)
๓) เติ มน้ ากะทิ ที่ ล ะลายน้ าตาลแล้ ว ลงไปในส่ ว นผสมเล็ ก น้อ ย (ไม่ ต้ อ งเติ มหมด) เพื่ อ ให้
ส่วนผสมจับตัวกันเป็นก้อนได้ นวดส่วนผสมต่อไปอีก ๓๐ นาที
๔) เทน้ากะทิที่เหลือลงในส่วนผสม เพื่อให้แป้งละลายเข้ากับกะทิทั้งหมด
๕) คลุมส่วนผสมด้วยฟิล์มใส ตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง (ประมาณ ๒๐ ถึง ๒๕ องศาเซลเซีย ส)
เป็นเวลา ๑ คืน หรือ ๑๐ ชั่วโมง หรือจนกว่าขนมจะมีฟองปุดๆ อยู่ที่ผิวหน้า ดังภาพที่ ๓.๓๑

๒๕

ภำพที่ ๓.๓๑ ส่วนผสมที่พร้อมสาหรับนามาทาขนมตาล
๖) ขูดมะพร้าวทึนทึก (กึ่งแก่กึ่งอ่อน) ให้เป็นฝอย และคลุกเคล้ากับเกลือเล็กน้อย
๗) เมื่อหมักส่วนผสมจนได้ที่ แล้ ว จึงเตรียมตั้งลั งถึ ง เพื่อนึ่ งขนม โดยเติมและต้มน้าให้ เ ดื อ ด
โดยใช้ไฟแรง
๘) นึ่งถ้วยให้ร้อนก่อนการหยอดส่วนผสม โดยใช้เวลาในการนึ่งถ้วย ๕ นาที หยอดขนมลงใน
ถ้วยร้อน พร้อมทั้งโรยหน้าด้วยมะพร้าวที่เตรียมไว้ ดังภาพที่ ๓.๓๒

ภำพที่ ๓.๓๒ การนึ่งถ้วยให้ร้อนก่อนการหยอดส่วนผสมของขนมตาลสาหรับนาไปนึ่ง
๙) ใช้เวลานึ่งส่วนผสม ๑๕ นาที ได้ขนมตาลแบบดั่งเดิม ดังภาพที่ ๓.๓๓ ถึง ๓.๓๕

๒๖

ภำพที่ ๓.๓๓ การนาส่วนผสมของขนมตาลไปนึ่งในลังถึง

ภำพที่ ๓.๓๔ การปิดฝาของลังถึงเพื่อนึ่งขนมตาลให้สุกด้วยไอน้า

ภำพที่ ๓.๓๕ ขนมตาลที่ปรุงสุกโดยการนึ่งด้วยไอน้า

๒๗
๓.๔.๒ การพัฒนาสูตรขนมตาลแบบประยุกต์
ในการเตรียมพัฒนาสูตรขนมตาลหรือแป้งขนมตาลกึ่ง สาเร็จรูป จาเป็นต้องมีการพัฒนาสูตรขน มตาล
แบบประยุกต์ก่อน โดยมีการปรับเปลี่ยนชนิดของส่วนผสม จากส่วนผสมสดมาใช้เป็นส่วนผสมสาเร็จรูป ได้แก่
การใช้ผงตาลสุกแทนการใช้เนื้อตาลสุก การใช้กะทิยูเอชที (UHT) แทนหัวกะทิ รวมทั้งมีการใช้แป้งเชื้อเพิ่ มเติ ม
จากสูตรดั่งเดิม ประกอบด้วย ผงยีสต์ น้าตาลทราย และแป้งสาลี เพื่อช่วยให้โครงสร้างขนมมี ความแข็งแรง มี
โพรงอากาศที่ดี มีความนุ่มยาวนาน สามารถทาได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว มีมาตรฐาน และสะอาดกว่าขนมตาล
สู ต รดั่ ง เดิ ม โดยในสู ต รนี้ ยั ง คงใช้ เ นื้อ ตาลสุ ก ซึ่ ง สู ต รขนมตาลแบบประยุ ก ต์จ ะมี ป ริ มาณส่ ว นผสมพื้ นฐาน
เหมือนกับสูตรขนมตาลแบบดั่ง เดิ ม แต่เพื่อให้การตวงและการเพิ่มแป้ งเชื้อ ทาได้ง่ายขึ้น จึงสามารถสรุป เป็ น
ปริมาณส่วนผสมได้ ดังตารางที่ ๓.๓
ตำรำงที่ ๓.๓ สูตรขนมตาลแบบประยุกต์ที่พัฒนามาจากขนมตาลแบบดั่งเดิม
ส่วนผสม
ปริมำณ
แป้งเชื้อ (ช่วยลดระยะเวลาการหมัก)
แป้งสาลี
๖๐ กรัม
ยีสต์
๑๕ กรัม
น้า
๑๐๐ มิลลิลิตร
น้าตาลทราย
๒๐ กรัม
เนื้อขนมตาล
เนื้อตาลสุก
๓๐๐ กรัม
แป้งข้าวเจ้า
๓๗๕ กรัม
น้าตาลทราย
๔๖๐ กรัม
กะทิยูเอชที
๗๗๕ มิลลิลิตร
โรยหน้า
มะพร้าวทึนทึกขูดขาว
๓๐๐ กรัม
เกลือ
๕ กรัม
จากตารางที่ ๓.๓ แสดงส่ ว นผสมของขนมตาลสู ต รที่ ป ระยุ กต์ มาจากขนมตาลดั่ ง เดิ ม โดยมี การ
เปลี่ยนแปลงส่วนผสมและเพิ่ มแป้ง เชื้อ ทั้งนี้ วิธีการทาสุกของส่วนผสมดังกล่าวจะต้องมีการปรับ เปลี่ยนเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับส่วนผสมที่เป็นไปได้ ดังนี้
๑) ละลายน้าตาลให้เข้ากั บกะทิยู เอชที โดยการผสมกะทิแ ละน้าตาลทรายลงในหม้ อ ตั้งไฟ
กลาง คนจนน้าตาลทรายในหม้อละลายหมด (ไม่ต้องรอให้กะทิเดือด) ยกลง และรอให้น้ากะทิเย็น
๒) เตรียมแป้งเชื้อ โดยการนาแป้งสาลี ยีสต์ น้าตาลทราย และน้าผสมให้เข้ากัน พักไว้จนกว่า
แป้งจะพองตัวเป็น ๒ เท่า (๕ – ๑๕ นาที) ได้แป้งเชื้อ
๓) เทแป้งข้าวเจ้าและเนื้อตาลสุก ลงในอ่างผสม นวดเนื้อตาลและแป้งด้วยปลายนิ้วให้พ อเข้ า
กัน (มีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ)
๔) เติ มน้ ากะทิ ที่ ล ะลายน้ าตาลแล้ ว ลงไปในส่ ว นผสมเล็ ก น้อ ย (ไม่ ต้ อ งเติ มหมด) เพื่ อ ให้
ส่วนผสมจับตัวกันเป็นก้อนได้ นวดส่วนผสมต่อไปอีก ๓๐ นาที
๕) เทน้ากะทิที่เหลือลงในส่วนผสม เพื่อให้แป้งละลายเข้ากับกะทิทั้งหมด

๒๘
๕) ใส่แป้งเชื้อที่หมักไว้ลงในส่วนผสม แล้วผสมให้เข้ากัน
๖) หมักส่วนผสมของขนมตาลแบบประยุ ก ต์ โดยคลุมส่วนผสมด้ วยฟิ ล์ มใสและเก็ บไว้ เ ป็ น
เวลาและอุณหภูมิแตกต่างกัน จานวน ๔ สภาวะ ที่อุณหภูมิห้อง (๒๕ องศาเซลเซียส) และกลางแจ้ง (๓๕ องศา
เซลเซียส) เปรียบเทียบกับการหมักส่ วนผสมของขนมตาลแบบดั่ง เดิ มที่ อุณหภู มิห้อ ง (๒๕ องศาเซลเซียส) ดัง
ตารางที่ ๓.๔
ตำรำงที่ ๓.๔ การหมักขนมตาลประยุกต์โดยใช้เวลาและอุณหภูมิที่แตกต่างกัน
สัญลักษณ์
สูตรขนมตำลที่ใช้
ระยะเวลำในกำรหมัก
TO
แบบดั่งเดิม
๑๒ ชั่วโมง
TA ๓๐
แบบประยุกต์
๓๐ นาที
TA ๓๐ H
แบบประยุกต์
๓๐ นาที
TA ๔๕
แบบประยุกต์
๔๕ นาที
TA ๔๕ H
แบบประยุกต์
๔๕ นาที

อุณหภูมิที่ใช้ในกำรหมัก
อุณหภูมิห้อง
อุณหภูมิห้อง
อุณหภูมิกลางแจ้ง
อุณหภูมิห้อง
อุณหภูมิกลางแจ้ง

๗) เมื่อหมักส่วนผสมจนได้ที่ ตามต้ องการแล้ว จึงเตรียมตั้งลังถึงเพื่อ นึ่งขนม โดยเติมและต้ ม
น้าให้เดือดโดยใช้ไฟแรง
๘) นึ่งถ้วยให้ร้อนก่อนการหยอดส่วนผสม โดยใช้เวลาในการนึ่งถ้วย ๕ นาที หยอดขนมลงใน
ถ้วยร้อน พร้อมทั้งโรยหน้าด้วยมะพร้าวที่เตรียมไว้
๙) ใช้เวลานึ่งส่วนผสม ๑๕ นาที ได้ขนมตาลแบบประยุกต์
๓.๔.๓ การพัฒนาสูตรขนมตาลแบบกึ่งสาเร็จรูปเบื้องต้น
ในการศึ ก ษาและทดสอบกระบวนการปรุ ง ของผลิ ต ภัณฑ์ แ ป้ง ขนมตาลกึ่ ง สาเร็จ รูป โดยใช้ เ ตาอบ
ไมโครเวฟนั้น เป็นการนาสูตรขนมตาลแบบประยุกต์ มาพั ฒนาต่ อให้ มีความสะดวกต่ อผู้บริโ ภคได้เป็ นสูต รขน ม
ตาลแบบกึ่งสาเร็จรูปเบื้ องต้น ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงวั ตถุดิ บโดยใช้ผ งเนื้ อตาลสุ กแทนเนื้ อตาลสด และเพิ่ มน้ า
ทดแทนน้ าอิ ส ระที่ หายจากกระบวนการท าแห้ ง พร้ อ มทั้ ง ผสมส่ ว นผสมของสู ต รขนมตาลแบบประยุ กต์ ที่
สามารถผสมรวมกันล่วงหน้า หรือบรรจุลงในซองบรรจุเดียวกันได้ โดยแต่ละส่วนผสมที่ผสมรวมกันนั้น จะต้อ ง
ยังไม่เกิดการทาปฏิกิริ ยากัน ก่อ นเวลาที่ ต้ องการ รวมทั้ง พัฒนาวิธีการปรุงสุก ด้วยไมโครเวฟแทนที่วิ ธีก า รนึ่ ง
แบบดั่งเดิม ซึ่งเป็นการควบคุมสภาวะต่างๆ เพื่อให้การปรุงสุกด้วยไมโครเวฟเป็นไปตามต้ องการ ซึ่งสูตรแป้ ง
ขนมตาลกึ่งสาเร็จรูปหรือขนมตาลแบบกึ่งสาเร็จรูป เบื้อ งต้น ที่พัฒนาแบ่ง เป็น ส่วนที่เตรียมให้ผู้บริโภค วัตถุดิบ
จะแบ่งเป็นซอง คือ ส่วนผสมที่ ๑ ส่วนผสมที่ ๒ และส่วนผสมที่ ๓ และส่วนผสมที่ ๔ เป็นส่วนที่ผู้บริโภคเตรี ย ม
เองเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง ดังตารางที่ ๓.๕

๒๙
ตำรำงที่ ๓.๕ สูตรขนมตาลแบบกึ่งสาเร็จรูปเบื้องต้นที่พัฒนามาจากสูตรขนมตาลแบบประยุกต์
ส่วนผสม
ปริมำณ
ส่วนผสมที่ ๑
แป้งสาลี
๒๖๐ กรัม
แป้งข้าวเจ้า
๑๗๕ กรัม
น้าตาลทราย ชนิดละเอียด
๔๘๐ กรัม
ผงเนื้อตาลสุก
๑๐ กรัม
ส่วนผสมที่ ๒
ยีสต์
๑๕ กรัม
ส่วนผสมที่ ๓ (เป็นส่วนที่ผู้บริโภคเตรียมเอง)
กะทิยูเอชที
๗๗๐ มิลลิลิตร
น้า
๓๐๐ มิลลิลิตร
จากตารางที่ ๓.๕ สามารถสรุปวิธีการเตรียมส่ วนผสม การหมัก และการปรุงสุกด้วยตาอบไมโครเวฟ
ของขนมตาลกึ่งสาเร็จรูปเบื้องต้น ดังสรุปได้ต่อไปนี้
๑) นาส่วนผสมที่ ๑ และส่วนผสมที่ ๒ เทลงในอ่างผสม คนให้เข้ากัน ดังภาพที่ ๓.๓๖

ภำพที่ ๓.๓๖ ลักษณะส่วนผสมของขนมตาลแบบกึ่งสาเร็จรูปเบื้องต้น
๒) เติมส่วนผสมที่ ๓ (กะทิยูเอชทีและน้า) ลงไปในส่วนผสมข้อ ๑) แล้วผสมให้เข้ากัน
๓) คลุมส่วนผสมด้วยฟิล์มใสหรือ ฝาครอบ ตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง (๒๕ องศาเซลเซียส) เป็น
เวลา ๔๕ นาที
๔) เมื่อหมักส่ วนผสมจนได้ ที่ต ามต้อ งการแล้ว (มีฟองอากาศขึ้น ) จึงหยอดขนมลงในถ้ ว ย
กระดาษไข โดยใช้น้าหนักส่วนผสม ๔๐ กรัม หรือปริมาตร ๓ ใน ๔ ถ้วย ดังภาพที่ ๓.๓๗

๓๐

ภำพที่ ๓.๓๗ ลักษณะเนื้อของส่วนผสมขนมตาลแบบกึ่งสาเร็จรูปก่อนการปรุงสุกด้ วยเตาอบไมโครเวฟ
๕) อบส่วนผสมด้วยเตาอบไมโครเวฟ กาลังไฟฟ้า ๘๐๐ วัตต์ เป็นเวลา ๔๐ วินาที จึงได้ขนม
ตาลสุกที่พร้ อ มรั บประทาน (ส่วนผสมในตารางที่ ๓.๕ สามารถใช้ทาขนมได้ป ระมาณ ๕๐ ถ้วย) ดังภาพที่
๓.๓๘ ถึง ๓.๓๙

ภำพที่ ๓.๓๘ ลักษณะขนมตาลที่ปรุงสุกด้วยเตาอบไมโครเวฟ ๔๐ วินาที

ภำพที่ ๓.๓๙ ขนมตาลที่ปรุงสุกด้วยเตาอบไมโครเวฟ ๔๐ วินาที

๓๑
ทั้งนี้ สูตรขนมตาลที่ใช้ในงานวิจัยนี้ จานวน ๓ สูตร ได้แก่ สูตรขนมตาลแบบดั่งเดิม สูตรขนมตาลแบบ
ประยุกต์ และสูตรขนมตาลแบบกึ่งสาเร็จรูปเบื้อ งต้น (ปรุงสุกด้วยไมโครเวฟ) จะถูกทดสอบทางประสาทสั มผั ส
และประเมิน ความพอดี เพื่อยืนยันความชอบและความแตกต่า งของขนมตาลแต่ล ะสูต ร ซึ่งรายละเอีย ดของ
วิธีการเปรียบเทียบสามารถแสดงได้ ในหัว ข้อ ที่ ๓.๕ การทดสอบทางประสาทสั มผั สและการพั ฒนาผลิ ต ภั ณฑ์
ขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป
๓.๕ กำรทดสอบทำงประสำทสัมผั สและประเมิน ควำมพอดีข องสู ตรขนมตำล
ในการพัฒนาแป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป จาเป็นต้องมีการทดสอบทางประสาทสัมผัสและความพอดี ข อง
สู ต รขนมตาลแบบต่ า งๆ เพื่ อ เป็ น ข้ อมู ล ในการพั ฒนารสชาติ และเนื้อ สั มผั ส โดยการทดสอบจะท าการทาง
ทดสอบทางประสาทสัมผัสก่อน แล้วจึงทาการประเมินความพอดีต่อ ซึ่งการทดสอบ ทั้ง ๒ แบบ มีรายละเอีย ด
การทดสอบและประเมิน ดังนี้
๓.๕.๑ การทดสอบทางประสาทสัมผัสของสูตรขนมตาล
เป็นการทดสอบความชอบของขนมตาลสูตรต่างๆ ได้แก่ สูตรขนมตาลแบบดั่งเดิม สูตรขนมตาลแบบ
ประยุ ก ต์ และสู ต รขนมตาลแบบกึ่ง ส าเร็จ รูป เบื้อ งต้ น เพื่ อ หาแนวทางในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณฑ์ข นมตาลกึ่ง
สาเร็จรูป โดยเตรียมตัวอย่างทาการทดสอบแบบ Central Location Test ในสถานที่ต่างๆ ได้แก่ หน่วยงาน
ราชการ บริษัทเอกชน และวัด ทดสอบกับผู้บริโภค จานวน ๑๐๐ คน นาเสนอตัวอย่างโดยสุ่มเลขรหัส ๓ หลัก
ผู้ทดสอบจะได้รับทีล ะตั วอย่า ง (ระหว่างการทดสอบตัวอย่างใช้ฝรั่ง และน้าเปล่าเพื่อขจัดสิ่ งตกค้า ง) ประเมิ น
ความชอบของตัว อย่า ง ในด้านสิ่งที่ปรากฏ สี กลิ่น ความนุ่ม รสชาติ และความชอบโดยรวม โดยใช้สเกล ๙
Point hedonic scale (๑ - ไม่ชอบมากที่สุด, ๙ - ชอบมากที่สุด) โดยทาการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนความชอบ
ในคุ ณลั ก ษณะต่ า งๆ วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน (Analysis of variance; ANOVA) และเปรี ย บเที ย บความ
แตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ร ะหว่ า งตั ว อย่ า งด้ ว ย Duncan’s New Multiple’s Range Test (DMRT) ที่ ร ะดั บ
นัยสาคัญทางสถิติ (p<๐.๐๕)
๓.๕.๒ การประเมินความพอดีของสูตรขนมตาล
การประเมิ น ความพอดี (Just About Right; JAR) ของขนมตาลสู ต รที่ จ ะน าไปประยุ ก ต์ ห รื อ ใช้
ประโยชน์ ประกอบด้วย สูตรขนมตาลแบบประยุก ต์ สาหรับใช้ถ่ายทอดสู่ชุ มชนเพื่อ พั ฒนาคุณภาพของขน ม
ตาล และสูตรขนมตาลแบบกึ่ งสาเร็จรู ป เป็นการประเมินว่าสูตรขนมตาลนั้น ควรปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้ ดี ขึ้ น
ได้ โดยผู้ทดสอบจะทาการทดลองชิมตัวอย่า ง และประเมินความพอดี เป็นคะแนน (๑ - น้อยเกินไป, ๒ - พอดี ,
๓ - มากเกินไป) ของตัวอย่างในคุณลักษณะด้าน สี ความนุ่ม ความหวาน และความกลมกล่อมของขนมตาลกึ่ ง
สาเร็จรูป กาหนดให้ความพอดี เท่ากับ ร้อยละ ๗๐ เป็นเกณฑ์ที่แสดงว่า ตัวอย่างมีความพอดี ในคุ ณลั ก ษณะ
นั้นๆ ทาการวิเคราะห์ข้ อมู ลจานวนผู้ท ดสอบที่เ ลือ กสเกลต่ างๆ ของ JAR (ในกรณีที่จานวนผู้ทดสอบที่ เ ลื อ ก
สเกลพอดีไม่ถึง เกณฑ์ ร้อยละ ๗๐) วิเคราะห์จานวนผู้ทดสอบที่ เลื อกสเกลกลุ่มที่ไ ม่ พอดี (Non JAR Groups)
ด้ ว ย Binomial Test ระหว่ า งกลุ่ มน้ อ ยเกิ น ไป (Too Weak) และกลุ่ มที่ มากเกิ น ไป (Too Much) ที่ ร ะดั บ
นัยสาคัญทางสถิติ (p<๐.๐๕) เพื่อหาทิศทางในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
๓.๖ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์แป้งขนมตำลกึ่ง สำเร็จรู ป
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป เป็นการนาสูตรและผลการทดสอบทางประสาทสั มผั ส
และการประเมิน ความพอดี ของขนมตาลแบบกึ่ งสาเร็จ รูป เบื้ องต้น มาปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมส่ว นผสม

๓๒
ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ผ ลิ ต ภั ณฑ์ แ ป้ ง ขนมตาลกึ่ ง ส าเร็จ รูป มี ค วามสมบู รณ์ มากที่ สุ ด ซึ่ ง รายละเอีย ดของการพัฒนา
สามารถสรุปได้ ดังนี้
๓.๖.๑ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป
ทาการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ขนมตาลกึ่ งสาเร็จรูป ประเมินคุณภาพทางประสาทสั มผัส และทางกายภาพ
โดยทางประสาทสัมผัสประเมินนั้น ประเมินความชอบของตัวอย่าง และประเมินความพอดี โดยจะทาการปรั บ
ส่ ว นผสมที่ ใ ห้ รสชาติ เช่ น หากผลการทดสอบทางประสาทสั มผั ส พบว่ า หวานมากเกิ นไป ก็ จ ะท าการลด
ปริมาณสารให้ความหวานจาพวกน้าตาลลง หรือหากไม่ได้รสชาติของตาลสุก ก็จะทาการเพิ่มปริมาณผงตาลสุ ก
ให้มากขึ้น เป็นต้น และถ้าหากผลการทดสอบด้า นรสชาติ อยู่ใ นเกณฑ์ที่ น่าพอใจก็จ ะยื นยันส่ วนผสมเดิ มตา ม
สูตรขนมตาลแบบกึ่ งสาเร็จรูป เบื้ องต้น ในส่วนการประเมิน คุ ณภาพทางกายภาพ จะทาให้ทราบลักษณะเนื้ อ
สัมผัสของขนมตาล ซึ่งไม่สามารถปรับปรุง ได้จากปริ มาณส่ วนผสมเดิ มเพี ยงอย่างเดี ยว จากงานวิจัยที่ผ่านมา
สามารถแก้ไขเนื้อสัมผัสของผลิตภั ณฑ์ต่างๆ ได้โดยการเพิ่มน้ามันพืช ผงฟู และสารไฮโดรคอลลอยด์ชนิด ต่ า งๆ
ได้แก่ อาราบิคกัม (Arabic Gum) หรือแซนแทนกัม (Xanthan Gum) ในปริมาณที่เหมาะสมให้ กับ ส่ว นผสม
ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ขนมตาลกึ่งสาเร็จรูปที่ปรุงสุกด้ วยเตาอบไมโครเวฟมีเนื้ อสัมผัสทีด่ ีขึ้นได้ ดังตาราง
ที่ ๓.๖
ตำรำงที่ ๓.๖ แนวทางการปรับปรุงเนื้อสั มผัสของสูต รขนมตาลแบบกึ่ง สาเร็จ รูป เบื้ องต้นสาหรับ พั ฒนา เป็ น
ผลิตภัณฑ์ขนมตาลกึ่งสาเร็จรูปด้วยส่วนผสมเพิ่มเติ ม
ไฮโดรคอลลอยด์
ไฮโดรคอลลอยด์
สัญลักษณ์ สูตรขนมตำล
น้ำมันพืช
ผงฟู
ชนิดกัมอำรำบิค ชนิดแซนแทนกัม
TP
แบบสาเร็จรูป
เบื้องต้น
TPA
แบบสาเร็จรูป ๓๐ มิลลิลิตร
๕ กรัม
๗ กรัม
เบื้องต้น
TPX
แบบสาเร็จรูป ๓๐ มิลลิลิตร
๕ กรัม
๗ กรัม
เบื้องต้น
๓.๖.๒ การทดสอบเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป
วัดค่าเนื้อสั มผัส ด้ วยเครื่ อ ง Texture Analyzer ด้วยเครื่อ งวัด ค่า ลั ก ษณะเนื้ อสั มผั ส Lloyd รุ่น TA
๕๐๐ ด้วยวิธีการวัดค่าแบบ Texture Profile Analysis (Double Compression) เตรียมตัวอย่างโดยการหั่ น
เป็นสี่เหลี่ยม ขนาด ๒.๕X๒.๕X๒.๕ เซนติเมตร ตัดส่วนหน้าและส่วนท้ายของขนมตาลทิ้ง วัดตามแนวตั้ง ของ
ตัวอย่าง โดยใช้หัววัด ชนิ ด Compression Probe ขนาด ๕๐ มิลลิเมตร กดลงบนตัว อย่า งด้ วยอั ตราเร็ว ๑
มิลลิเมตรต่อวินาที เป็นระยะทาง ร้อยละ ๕๐ ของความสูงตัวอย่าง และกาหนดระยะเวลาระหว่างการกดครั้ ง
แรกกับครั้งที่สองนาน ๓๐ วินาที บันทึกค่าความแน่นเนื้อ (Firmness) การเกาะตัวกัน (Cohesiveness) การ
คื น ตั ว (Springiness) ความเหนี ย วคล้ า ยยาง (Gumminess) และความยากในการเคี้ ย ว (Chewiness)
ดัดแปลงวิธีการจาก ( Gómez et al., 2007) จากกราฟที่วิเคราะห์ได้จาก Texture Profile Analysis ดังภาพ
ที่ ๓.๔๐ และ ๓.๔๑

๓๓

ภำพที่ ๓.๔๐ การวิเคราะห์ลักษณะเนื้อสัมผัสขนมตาลด้วยวิธี (Texture analyzer)

ภำพที่ ๓.๔๑ กราฟและค่าตัวแปรต่างๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์เค้าโครงเนื้อสัมผัส (Texture Analyzer)
ด้วยเครื่องวัดเนื้อสัมผัส
โดยค่าต่างๆ ที่บันทึกได้จากกราฟการวิเคราะห์เค้าโครงเนื้ อสั มผัส (Texture Profile Analyzer) ด้วย
เครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Gomez et al., 2007) ประกอบด้วย
- ค่าความแน่นเนื้อ (Firmness, N) เป็นค่าแรงกดสูงสุดของการกดผลิตภัณฑ์ครั้ง แรก (F๑)
- การคืนตัว (Springiness, mm) เป็นค่าที่บอกถึงการคืน ตัวกลับของผลิต ภัณฑ์ หลังจา กการ
เสียรูปในระหว่า งการกดครั้ งแรก การคืนตัวกลับวั ดจากการถอนแรงของการกดครั้ งที่ ๒ โดยค่าที่วัดได้ จ าก
ระยะทางที่ได้จากการกดครั้ง ที่ ๒ หารด้วยระยะทางจากการกดครั้งแรก (t๒ / t๑)

๓๔
- การเกาะตัว กัน (Cohesiveness) เป็นค่าที่บ่งบอกถึ งการเสีย รูป ของผลิ ตภั ณฑ์ต่ อ การ กด
ครั้งที่ ๒ ซึ่งจะสัมพันธ์ต่อการกดครั้งที่ ๒ จะสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่การตอบสนองหลังจากการกดครั้งแรก โดย
วัดจากพื้นที่ของงานที่ได้ระหว่างการกดครั้งที่ ๒ หารด้วยพื้นที่ของงานที่ได้ระหว่างการกดครั้งที่ ๑ (A๒ / A๑)
- ความเหนี ย วคล้ า ยยาง (Gumminess) เป็ น ค่ า ที่ ค านวณได้ จ ากค่ า Firmness คู ณกั บ ค่ า
Cohesiveness (F๑ * ((A๒ / A๑))
- ความยากในการเคี้ยว (Chewiness, Nm) เป็นค่าที่คานวณได้จากค่า Gumminess คูณกั บ
ค่า Springiness (F๑ * (A๒ / A๑) * (t๒ / t๑))
๓.๖.๓ การทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่ง สาเร็จรูป
เป็นการทดสอบความชอบของสูตรขนมตาลที่ปรับปรุ งเปรียบเทียบกั บสูตรที่ยั งไม่ปรับปรุง ได้แก่ สูตร
ขนมตาลแบบประยุก ต์ สูตรขนมตาลแบบกึ่ง สาเร็จ รูปเบื้อ งต้น ผลิตภัณฑ์แป้ง ขนมตาลกึ่ งสาเร็จรูป ผสมอารา
บิคกัม และผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่ งสาเร็จรูป ผสมแซนแทนกั ม เพื่อประกอบการคัดเลือ กสูตรผลิต ภัณฑ์ แ ป้ ง
ขนมตาลกึ่ ง ส าเร็ จ รู ป ส าหรั บ ใช้ เ ป็ น ผลิ ต ภั ณฑ์ สุ ด ท้ า ย โดยเตรี ย มตั ว อย่ า งท าการทดสอบแบบ Central
Location Test ในสถานที่ต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน และวัด ทดสอบกับผู้บริโภค จานวน
๑๐๐ คน น าเสนอตั ว อย่ า งโดยสุ่ มเลขรหั ส ๓ หลั ก ผู้ ท ดสอบจะได้ รั บ ที ล ะตั ว อย่า ง (ระหว่ า งการทดสอบ
ตั ว อย่ า งใช้ ฝ รั่ ง และน้ าเปล่ า เพื่ อ ขจั ด สิ่ ง ตกค้ า ง) ประเมิ น ความชอบของตั ว อย่ า งโดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ
คุณลักษณะในด้านกลิ่นรสโดยรวม ความนุ่ม ความชุ่มฉ่า เนื้อสัมผัสโดยรวม และความชอบโดยรวม โดยใช้
สเกล ๙ Point hedonic scale (๑ - ไม่ชอบมากที่สุด, ๙ - ชอบมากที่สุด) โดยทาการวิเคราะห์ข้อมูล คะแนน
ความชอบในคุณลักษณะต่างๆ วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance; ANOVA) และเปรียบเที ย บ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่า งตั วอย่า งด้วย Duncan’s New Multiple’s Range Test (DMRT) ที่ระดั บ
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (p<๐.๐๕) แล้ ว จึ ง ท าการคัด เลื อ กผลิ ต ภั ณฑ์แ ป้ งขนมตาลกึ่ง ส าเร็ จรู ป จ านวน ๑ สู ตร
สาหรับนาไปทดสอบในขั้นตอนต่อไป
๓.๖.๔ การทดสอบลักษณะเนื้อของผลิตภั ณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป
ใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM) มาส่องโพรง
ขนมตาลแบบต่างๆ ได้แก่ สูตรขนมตาลแบบดั่งเดิม (TO) (ปรุงสุกโดยการนึ่ง) สูตรขนมตาลแบบดั่งเดิ ม (TO)
(ปรุงสุกโดยเตาอบไมโครเวฟ) และผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูปที่คั ดเลือ ก (ปรุงสุกโดยเตาอบไมโครเวฟ)
เพื่ออธิบายลัก ษณะเนื้ อของขนมตาลสู ตร พร้อมทั้งทาการส่ องผงเนื้อ ตาลสุก ที่ ทาแห้ง ด้ วยวิธี ต่า งๆ โดยน า
ตั ว อย่ า งดั ง กล่ า วมาเข้า เครื่อ งดู ด ความชื้ น และเคลื อ บผิ ว ด้ ว ยอิ ริ เ ดี ยม (Iridium) จากนั้ น จึ ง น าเข้ ากล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อ งกราด สาหรับส่องลักษณะเนื้อ ขนมตาลที่กาลั งขยายต่างๆ ดังภาพที่ ๓.๔๒ ถึง
๓.๔๖

๓๕

ภำพที่ ๓.๔๒ การเตรียมตัวอย่างขนมตาลที่ปรุงสุกด้วยเตาอบไมโครเวฟและการนึ่งสาหรับส่อ งกล้อ ง SEM

ภำพที่ ๓.๔๓ การเตรียมตัวอย่างผงเนื้อตาลสุกที่ทาแห้งด้วยวิธีต่างๆ สาหรับส่องกล้อง SEM

ภำพที่ ๓.๔๔ การเตรียมพื้นผิวโดยการเคลือบอิริเดียมก่อนการส่องกล้อง SEM

๓๖

ภำพที่ ๓.๔๕ เนื้อขนมตาลและส่วนผสมที่ผ่านการเคลือบอิริเดียมเพื่อส่ องกล้อ ง SEM

ภำพที่ ๓.๔๖ การส่องลักษณะของแป้งและขนมตาลที่ผ่านกระบวนการต่างๆ ด้วยกล้อง SEM
๓.๖.๕ การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่ งสาเร็จรูป
ทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิ ตภัณฑ์แป้ งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป หรือขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป ที่
ผ่านการคัดเลือก โดยใช้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย จานวน ๒๐๐ คน ในช่วงอายุที่นิยมและมีแนวโน้ มบริโภคจาก
การสารวจตลาด ใช้ โดยการสุ่มผู้ทดสอบแบบโควตา (Quota sampling) แบ่งเป็นผู้ทดสอบเพศชาย ร้อยละ
๕๐ และหญิ ง ร้ อ ยละ ๕๐ แบ่ ง ตามช่ ว ง โดยวิ ธี ก ารทดสอบแบบ Central location test สถานที่ ที่ ทาการ
ทดสอบได้ แ ก่ หน่ ว ยงานราชการ มหาวิ ท ยาลั ย บริ ษั ท เอกชน และวั ด โดยใช้ แ บบสอบถามซึ่ง มี ค าอธิบาย
ระยะเวลาการหมัก และวิธีการปรุงสุกขนมตาลกึ่งสาเร็จรู ป ให้ผู้บริโภคปรุงตัวอย่างให้สุกด้วยเตาอบไมโครเวฟ
เพื่อทาการทดสอบตั ว อย่า งด้ วยตัว เองผู้บ ริโภคประเมิน ความชอบของผลิ ต ภั ณฑ์ใ นด้า นสิ่ งที่ ปรากฏ สี กลิ่น
ความนุ่ม รสชาติ และความชอบโดยรวม โดยใช้สเกล ๙ point hedonic scales (๑ - ไม่ชอบมากที่สุ ด, ๙ ชอบมากที่ สุ ด ) และผู้ บ ริ โ ภคจะถูก ถามในเรื่อ งการยอมรับ /ไม่ ย อมรับ ผลิต ภั ณฑ์ ประมวลผลข้อ มู ล ในด้าน
ความถี่คะแนนความชอบเฉลี่ย วิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ SPSS version ๑๖.๐

๓๗

ภำพที่ ๓.๔๗ การปรุงสุกผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูปด้วยเตาอบไมโครเวฟ
๓.๗ กำรสำรวจและศึกษำแนวทำงนำผลงำนวิจัย ไปใช้ในเชิงพำณิชย์
ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่ผ่านมา และสารวจตลาดของผลิตภัณฑ์ที่มีความใกล้เคียงกับผลงานวิ จั ย
พร้อมทั้งออกแบบและจั ดทาต้นแบบบรรจุภั ณฑ์ เพื่อเสนอแนะแนวทางในการนาไปใช้ในเชิง พาณิชย์ โดยแบ่ง
หัวข้อในการศึกษาเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย
๓.๗.๑ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป
ทาการออกแบบและจั ดท าต้ นแบบ โดยเน้นบรรจุ ภั ณฑ์ ที่สื่ อถึ ง ความเป็น ลู ก ตาลและขนมตา ลได้ ดี
สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ขนส่งสะดวก และมีต้นทุนไม่สูงมากจนเกินไป
๓.๗.๒ การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป
การทดสอบอายุการเก็บรัก ษาเป็นการนาผลิต ภัณฑ์ บรรจุอ ยู่ในบรรจุภั ณฑ์ที่อ อกแบบ แล้วเก็บรัก ษา
ผลิตภัณฑ์ไว้ที่อุณหภูมิห้องหรือ ๒๕ องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา ๐, ๒, ๔ และ ๖ เดือน ในแต่ละเดือนจะน า
ผลิตภัณฑ์มาปรุงสุกด้วยไมโครเวฟ และใช้การทดสอบทางประสาทสั มผัส จากผู้บริโภค จานวน ๑๐๐ คน โดย
นาเสนอตัวอย่างโดยสุ่มเลขรหัส ๓ หลัก ผู้ทดสอบจะได้รับ ทีล ะตัวอย่าง (ระหว่างการทดสอบตัว อย่า งใช้ ฝรั่ ง
และน้าเปล่าเพื่อขจัดสิ่ง ตกค้า ง) ประเมินความชอบของตัวอย่า ง ในด้านกลิ่นรสโดยรวม ความนุ่ม ความชุ่มฉ่ า
เนื้อสัมผัสโดยรวม และความชอบโดยรวม โดยใช้สเกล ๙ Point hedonic scale (๑ - ไม่ชอบมากที่สุ ด, ๙ ชอบมากที่สุด) โดยทาการวิเคราะห์ ข้อ มู ลคะแนนความชอบในคุ ณลัก ษณะต่า งๆ วิเคราะห์ความแปรปรวน
(Analysis of variance; ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างตัวอย่างด้วย Duncan’s
New Multiple’s Range Test (DMRT) ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (p<๐.๐๕) จากนั้ น พิ จ ารณาผลการ
ทดสอบดังกล่าวกับระยะเวลาการเก็บรักษา
๓.๗.๓ การพัฒนาแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป
ศึ ก ษาและวางแนวทางการสร้า งตลาดขนมตาลในประเทศและต่ า งประเทศในรูป แบบแผนธุรกิจ
เบื้องต้น เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนาไปประยุกต์สาหรับดาเนินธุรกิจได้
๓.๘ กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและผู้ ประกอบกำรภำคเอกชน
๓.๘.๑ การยื่นขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา

๓๘
ร่างและยื่นคาขอรับความคุ้มครองด้านทรั พย์สิน ทางปัญ ญา ประเภทสิทธิบัตร เรื่อง แป้งขนมตาลกึ่ ง
สาเร็จรูปที่สามารถปรุงสุก ได้ ด้วยเตาอบไมโครเวฟ และประเภทสิทธิ บัตรการออกแบบผลิ ตภั ณฑ์ เรื่อง แบบ
พับกล่อง ไว้กับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
๓.๘.๒ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทาขนมตาลแบบประยุกต์ ให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการในจังหวัดชุ มพร ซึ่งมี
ขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
๑) การเตรี ย มงานการถ่ ายทอดเทคโนโลยี เพื่ อ ถ่ า ยทอดเทคโนโลยีก ารผลิต ขนมตาลกึ่ง
สาเร็จรูปและขนมตาลแบบสากลให้กับชุมชนและผู้ประกอบการ
๒) การประชาสั มพั น ธ์ก ารถ่ ายทอดเทคโนโลยี เพื่ อ เชิ ญ ชวนชุ มชนและผู้ป ระกอบการใน
จังหวัดชุมพรที่สนใจเข้าร่ว มอบรมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ขนมตาลกึ่ง สาเร็จรู ปและขนมตาลแบบ
สากล โดยประสานงานกับหัวหน้า ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมการพัฒนาชุมชน
๓) การเตรียมวัสดุและอุป กรณ์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นการจัดเตรียมเอกสารประกอบการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี วัตถุดิบ อุปกรณ์ และแบบประเมินความพึงพอใจและการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
๔) การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี สู ต รขนมตาลแบบประยุ ก ต์ ภายใต้ โ ครงการ “การพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูปจากภูมิปัญญาขนมไทยโบราณเพื่ อเพิ่ มมูล ค่าและส่ งเสริ มเศรษฐกิจชุ มชน ”
โดยกาหนดให้มีผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า ๒๐ ครัวเรือน/ ผู้ประกอบการ
๕) การสอบถามความพึ ง พอใจและการน าไปใช้ ประโยชน์ จ ากการเข้า ร่ว มการถ่ ายทอด
เทคโนโลยี ในด้านการจัดการ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ การให้บริการของเจ้าหน้า ที่ ระยะเวลา อาหารและ
เครื่องดื่ม และสถานที่ ในด้านเนื้อหา ได้แก่ เอกสารประกอบ และเนื้อหามีความชัดเจน เข้าใจง่าย ในด้านการ
ให้ความรู้ ได้แก่ เทคโนโลยี / อุปกรณ์ที่ใช้ และวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในด้านการฝึกอบรม ได้แก่ ผู้เข้าร่วมอบรม
มีความรู้ก่อนการเข้าร่ว มอบรม และผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้หลัง การเข้าร่ ว มอบรม และในด้านอื่นๆ ได่แ ก่
ภาพรวมของการจัดอบรม โดยให้ระดับคะแนนการ ให้คะแนน ๑ – ๕ โดย ๑ = น้อยที่สุด และ ๕ = มากที่สุด
ทาการหาค่าคะแนนเฉลี่ ย โดยให้ช่วงระดับ คะแนนเฉลี่ ย ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมายถึง น้อยที่สุด ๑.๕๐ – ๒.๔๙
หมายถึง น้อย ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายถึง ปานกลาง ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมายถึง มาก และ ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมายถึง
มากที่สุด
๓.๘.๓ การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป
ส่ ง ผลงา น เข้ า ร่ ว ม กา ร ปร ะก วด ใน งา น “The Taipei International Invention Show &
Technomart” (INST ๒๐๑๕) ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ ๑ – ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
ในนามกองทั พอากาศ และกรมส่ ง เสริ มวั ฒ นธรรม ซึ่ ง ส านัก งานคณะกรรมการวิจั ยแห่ ง ชาติ (วช.) เป็น ผู้
ประสานงาน

๓๙

บทที่ ๔
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และอภิปรายผล
ผลการดาเนินงานโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้ งขนมตาลกึ่ งสาเร็จรู ปจากภูมิ ปัญ ญาขน มไทย
โบราณเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริ มเศรษฐกิจชุ มชน” ในแต่ละกิจกรรม สามารถสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้
ดังต่อไปนี้
๔.๑ ผลการเตรียมงานและศึก ษาข้ อมูลเพิ่มเติม
ส าหรั บ การเตรีย มงานและการศึ ก ษาข้อ มู ล เพิ่ มเติ ม เพื่ อ เก็ บ เป็น ข้อ มู ล ในการด าเนิ นโครงการนั้น
สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
๔.๑.๑ ผลการศึกษาพันธุ์ตาลที่นิยมปลูกในประเทศไทย
จากการศึกษาพันธุ์ตาลหรือตาลโตนดที่นิย มปลู กในประเทศไทยมี ๓ พันธุ์ โดยตาลทุกสายพันธุ์ จะมี
ลักษณะใบและลาต้นที่ใกล้เคียงกัน แต่แตกต่างกันมากและเห็นได้ชัดเจนในส่วนของผลตาล ดังนี้
๑) พันธุ์ตาลหม้ อ เป็นตาลที่มีลาต้นแข็ งแรง แบ่งออกเป็น ชนิ ด ตาลหม้อ ใหญ่ เป็นตาลที่ให้ผ ลใหญ่
ผิ ว ด ามั น แทบไม่ มีสี อื่ น ปน เวลาแก่ มีร อยขี ด ตามแนวยาวของผล เมล็ ด หนา ใน ๑ ผล มี ๒ – ๔ เมล็ ด
ใน ๑ ทะลายมีประมาณ ๑ – ๑๐ ผล ให้ผลเมื่ออายุ ๑๐ ปีขึ้นไป และชนิดตาลหม้ อเล็ก ลักษณะคล้า ยตาล
หม้อใหญ่ ผลมีขนาดเล็กสีดา ผลมีรอยขีดเมื่อแก่ ใน ๑ ผล มี ๒ – ๔ เมล็ด ใน ๑ ทะลายมีประมาณ ๑ – ๒๐
ผล ไม่เป็นที่นิยมเพราะผลและเต้ามีขนาดเล็ ก

ภาพที่ ๔.๑ ผลตาลของพันธุ์ตาลหม้อ
๒) พันธุ์ตาลไข่ มีลาต้นแข็งแรง ลูกสีค่อนข้างเหลื องและมี ขนาดเล็ ก แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ ชนิด
ตาลไข่เล็ก ลูกและเต้าค่อนข้างเล็ ก ใน ๑ ทะลาย มีผล ๑ – ๒๐ ผล ให้ผลเมื่ออายุ ๑๐ ปีขึ้นไป และชนิด ไข่
ใหญ่ ผลมีขนาดใหญ่กว่าไข่เล็ก สีค่อนข้างเหลือง ใน ๑ ทะลาย มีผล ๑ – ๑๐ ผล เต้ามีขนาดใหญ่กว่าไข่ เ ล็ ก
โดย ๑ ผล มี ๒ – ๓ เต้า และให้ผลเมื่ออายุ ๑๐ ปีขึ้นไปเช่นเดียวกัน

๔๐

ภาพที่ ๔.๒ ผลตาลของพันธุ์ตาลไข่
๓) พันธุ์ลูกผสม เป็นพันธุ์ที่มีลาต้นตรงใหญ่แข็งแรง ลูกค่อนข้างใหญ่เกือบเท่าตาลพันธุ์ห ม้อ สีดาผสม
น้าตาล (เหลืองดา) ในผลมี ๒ – ๓ เต้า ให้ผลประมาณ ๑ – ๒๐ ผลต่อทะลาย ส่วนใหญ่ให้ผลเมื่ออายุ ๑๐ ปี

ภาพที่ ๔.๓ ผลตาลของพันธุ์ลูกผสม
ทั้งนี้ ตาลทีน่ ามาดาเนินงานวิจัยครั้งนี้ เลือกใช้ตาลพันธุ์ลูกผสม เนื่องจากเป็นตาลพันธุ์ที่ มีจานวนมาก
ที่สุด โดยเฉพาะในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นแหล่งของตาลที่สาคัญของประเทศไทย
๔.๑.๒ ผลการลงพื้นที่สารวจราคา ปริมาณผลผลิต และลักษณะของการปลูกตาล
จากการลงพื้นที่สารวจแหล่ง ของต้น ตาลในจัง หวั ดเพชรบุรี บริเวณร้านค้าจาหน่ายผลิตภั ณฑ์จ ากลู ก
ตาลริมถนน และสวนตาลของกานันถนอม หมู่ที่ ๔ ตาบลถ้ารงค์ อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นสวนที่
เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับตาล สามารถสรุปผลการลงพื้นที่สารวจและสาระสาคัญในประเด็นต่างๆ ได้ ดังนี้

๔๑

ภาพที่ ๔.๔ ต้นตาลริมถนนในจังหวัดเพชรบุรี

ภาพที่ ๔.๕ การสารวจร้านค้าจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากลูกตาลริมถนนจังหวัดเพชรบุรี

ภาพที่ ๔.๖ การเก็บตัวอย่างลูกตาลจากร้านค้าริมถนนจังหวัดเพชรบุรี

๔๒

ภาพที่ ๔.๗ บริเวณสวนตาลของกานันถนอม จังหวัดเพชรบุรี

ภาพที่ ๔.๘ อาคารแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับตาลของสวนตาลของกานันถนอม จังหวัดเพชรบุรี

ภาพที่ ๔.๙ นั่งร้านสาหรับเรียนรู้เกี่ยวกับผลตาลของสวนตาลของกานันถนอม จังหวัดเพชรบุรี

๔๓

ภาพที่ ๔.๑๐ ต้นตาลบริเวณสวนตาลของกานันถนอม จังหวัดเพชรบุรี

ภาพที่ ๔.๑๑ ต้นตาลพันธุ์ลูกผสมบริเวณสวนตาลของกานันถนอม จังหวัดเพชรบุรี

ภาพที่ ๔.๑๒ คณะผู้วิจัยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากสวนกานันถนอมในจังหวัดเพชรบุรี

๔๔

ภาพที่ ๔.๑๓ คณะผู้วิจัยสอบถามข้อมูลของสถานการณ์การปลูกตาลในจังหวัด เพชรบุรี

ภาพที่ ๔.๑๔ คุณอานาจลูกชายของกานันถนอมได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตาลในจังหวัด เพชรบุรี

ภาพที่ ๔.๑๕ คุณอานาจได้แยกส่วนประกอบต่างๆ ของผลตาลสุกออกให้คณะผู้วิจัยเห็น

๔๕

ภาพที่ ๔.๑๖ ลักษณะของดีตาลที่เป็นสาเหตุของรสชาติขมในขนมตาล

ภาพที่ ๔.๑๗ คณะผู้วิจัยได้ทดสอบรสชาติของผลตาลสุก

ภาพที่ ๔.๑๘ พื้นที่แยกเนื้อตาลสุกโดยใช้เครื่องปั่นแยก

๔๖

ภาพที่ ๔.๑๙ เครื่องปั่นแยกเนื้อตาลสุก

ภาพที่ ๔.๒๐ คุณอานาจอธิบายหลักการแยกเนื้อตาลสุกจากผลตาล

ภาพที่ ๔.๒๑ ใยตาลที่เหลือจากการปั่นแยกเนื้อตาลด้วยเครื่อง

๔๗

ภาพที่ ๔.๒๒ ตัวอย่างเนื้อตาลสุกที่คณะผู้วิจัยนาไปดาเนินการวิจัย

ภาพที่ ๔.๒๓ คณะผู้วิจัยและคุณอานาจถ่ายภาพร่วมกันในโอกาสมาศึกษา ณ สวนตาลกานันถนอม
จากการสารวจแหล่งของต้นตาล ณ สวนกานันถนอม (นายถนอม ภู่เงิน อดีตกานันตาบลถ้ารงค์) ซึ่ง
เป็นสวนตาลแห่งหนึ่งทีเ่ ปิดให้ประชาชน เยาวชน นักท่องเที่ยว และผู้สนใจ เข้ามาศึกษาเยี่ยมชมและฝึก อาชี พ
เกี่ยวกับการปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาลอย่างต่ อเนื่อง เป็นสวนตาลที่มีการปลูกต้นตาลเรียงกันเป็ น แถว
บนพื้ น ที่ ก ว่ า ๑๐ ไร่ ตั้ ง อยู่ ใ นชุ มชนถ้ ารงค์ ปั จ จุ บั น นายอ านาจ ภู่ เ งิ น บุ ต รชาย เป็ น ผู้ ดู แ ลต่ อ โทรศัพท์
๐ ๓๒๔๔ ๐๓๕๕ และ ๐๘ ๗๘๐๐ ๗๗๑๖ จากการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับลัก ษณะ ส่วนประกอบของผลตาล
สุก และผลผลิตของตาลภายในชุมชน พบว่า ผู้ประกอบการที่ทาขนมตาลในจังหวัดเพชรบุรีมีเพียงไม่กี่ราย โดย
การนาเนื้อตาลสุกมาใช้ผลิตขนมตาลต้อ งนาดีตาลออกก่อน เพื่อให้รสชาติของเนื้อตาลไม่ขม และเนื้อตาลสุ ก ที่
นิยมนาไปทาขนมตาล อาจต้องทิ้งไว้ในตู้เย็นเป็นเวลาหลายวัน (๓ – ๕ วัน) ก่อนนามาทาขนมเพราะทาให้ข นม
ขึ้นฟูดี ส่วนด้านผลผลิตของตาลในจั งหวั ดเพชรบุรีนั้น มีปริ มาณมาก แต่แรงงานที่ใช้ในการเก็บผลตาลหรื อ คน
ขึ้นตาลค่อนข้างหาได้ยาก เนื่องจากผลตาลอยู่สู งจึ งมี ค วามเสี่ย งในการเกิ ด อุบั ติเ หตุ ผลผลิตตาลจึงมี ไ ม่ มาก
เท่าที่ควร โดยระยะเวลาตั้งแต่ต้นเริ่ มบานดอกจนสุกหล่น ใช้เ วลา ๖ เดือน ถ้าเอาลูกอ่อนใช้เวลา ๘๐ วันถึงจะ
ตัดได้ ต้นตาล ๑ ต้น มีอายุเป็น ๑๐๐ ปี แต่เมื่ออายุมากขึ้น ต้นจะยิ่งสูงขึ้น ทาให้เก็บตาลยากขึ้น วิธีสังเกต
ลักษณะเบื้องต้นของลูก ตาลว่ามากหรือน้ อย สามารถใช้การจับผิวลูกตาล หากนิ่มแล้วค่อยยีจะได้เนื้อ มาก แต่
ถ้านิ่มมากเกินจนถึงเหลวจะได้ เนื้อน้ อย เนื่องจากองค์ประกอบเนื้อ เปลี่ยนไป ทั้งนี้ ราคาผลิตผลตาลจากสวน
กานันถนอม ได้แก่ เนื้อตาลยีแล้ว (สาหรับทาขนมตาล) ราคา ๔๐ บาทต่อกิโลกรัม จาวตาล (หนึ่งลูกมี ๑ – ๓

๔๘
จาว) ราคา ๓ บาทต่อจาว น้าตาล ราคา ๑๒๐ บาทต่อกิโลกรัม โดยส่วนประกอบเบื้องต้นของลู กตาลสุ ก พั น ธุ์
ลูกผสมที่นามาศึกษา สามารถสรุปส่วนต่างๆ โดยน้าหนักได้ ดังตารางที่ ๔.๑
ตารางที่ ๔.๑ ส่วนประกอบโดยน้าหนักของลูกตาลสุกพันธุ์ลูกผสม
ส่วนประกอบ
น้าหนัก (กรัม)
เปลือก
๒๗๐
จาวตาล และเส้นใย
๑,๒๖๐
เนื้อตาลสุก
๔๕๐
รวม
๑,๙๘๐

สัดส่วน (ร้อยละ)
๑๓.๖๔
๖๓.๖๓
๒๒.๗๓
๑๐๐

จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า ส่วนประกอบของลูกตาลสุกจะมีจาวตาลและเส้นใยมากที่สุด ร้อยละ ๖๓.๖๓
โดยน้าหนักของผลตาลสุก รองลงมาคือ เนื้อตาลสุกที่นามาใช้ในขนมตาล ร้อยละ ๒๒.๗๓ โดยน้าหนักของผล
ตาลสุก และเปลือกเป็นส่วนประกอบที่มีน้อยที่สุ ด ร้อยละ ๑๓.๖๔
๔.๒ ผลการศึกษาความต้องการของผู้บริ โภคต่อ ผลิตภัณฑ์ แป้งขนมตาลกึ่งส้า เร็จรูป
เมื่อทาการออกแบบสอบถามและเก็บ ข้อ มู ล เกี่ ยวกั บ พฤติ กรรมและความต้ องการของผู้ บริ โ ภคต่ อ
ผลิ ต ภั ณฑ์ แ ป้ ง ขนมตาลด้ ว ยวิ ธี ก ารส ารวจจากแบบสอบถาม โดยสุ่ มตั ว อย่ า งแบบสุ่ ม อย่ า งง่ าย (Simple
Random Sampling) ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จานวน ๒๒๒ คน สามารถสรุปผลการศึ ก ษา เป็ น
ข้อมูลทางสถิติด้วยวิธีการแจกแจงความถี่และร้อยละได้ ดังนี้
ตารางที่ ๔.๒ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของตัวแทนผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
๑. เพศ
- ชาย
- หญิง
๒. อายุ (Missing data = ๕, n = ๒๑๗)
- ๑๒–๑๗ปี
- ๑๘–๒๕ปี
- ๒๖–๔๐ปี
- ๔๑–๖๐ปี
๓. ระดับการศึกษาสูงสุดที่สาเร็จการศึกษาแล้ว
- มัธยมศึกษา/ปวช.
- อนุปริญญา/ปวส.
- ปริญญาตรี
- สูงกว่าปริญญาตรี

จ้านวน (คน)

n = ๒๒๒
จ้านวน (ร้อยละ)

๘๓
๑๓๙

๓๗.๔
๖๒.๖

๖
๙๘
๘๔
๒๙

๒.๘
๔๕.๒
๓๘.๗
๑๓.๔

๓๔
๘
๑๓๐
๕๐

๑๕.๓
๓.๖
๕๘.๖
๒๒.๕

๔๙
ตารางที่ ๔.๒ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของตัวแทนผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
๔. อาชีพ
- ไม่ได้ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน
- นักเรียน/นักศึกษา
- ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
- รัฐวิสาหกิจ
- พนักงานบริษัท/หน่วยงานเอกชน
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
- รับจ้างทั่วไป
๕. รายได้ต่อเดือน (Missing data = ๑, n = ๒๒๑)
- ๑๐,๐๐๐ บาทหรือน้อยกว่า
- ๑๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท
- ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท
- ๓๐,๐๐๑ – ๔๐,๐๐๐ บาท
- ๔๐,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ บาท
- มากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท

จ้านวน (คน)

n = ๒๒๒
จ้านวน (ร้อยละ)

๑๑
๙๘
๒๖
๑
๔๙
๒๙
๘

๕.๐
๔๔.๑
๑๑.๗
๐.๕
๒๒.๑
๑๓.๑
๓.๖

๗๖
๕๘
๓๗
๑๘
๙
๒๓

๓๔.๔
๒๖.๒
๑๖.๗
๘.๑
๔.๑
๑๐.๔

จ้านวน (คน)
๒๑๗
๕

n = ๒๒๒
จ้านวน (ร้อยละ)
๙๗.๗
๒.๓

ตารางที่ ๔.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยรับประทานขนมตาล
ตัวแทนผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามที่เคยรับประทานขนมตาล
- เคย
- ไม่เคย

ตารางที่ ๔.๔ ทัศนคติและพฤติกรรมในการรับประทานขนมตาลของตั วแทนผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถาม
n = ๒๑๗
ทัศนคติและพฤติกรรมในการรับประทานขนมตาล
จ้านวน (คน) จ้านวน (ร้อยละ)
๑. ความถี่ในการรับประทานขนมตาล
- ๓ – ๔ ครั้งต่อสัปดาห์หรือบ่อยกว่า
๓
๑.๔
- ๑ – ๒ ครั้งต่อสัปดาห์
๒
๐.๙
- ๒ – ๓ ครั้งต่อเดือน
๒๔
๑๑.๑
- ๑ ครั้งต่อเดือนหรือน้อยกว่า
๑๘๘
๘๖.๖

๕๐
ตารางที่ ๔.๔ ทัศนคติและพฤติกรรมในการรับประทานขนมตาลของตั วแทนผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถาม
n = ๒๑๗
ทัศนคติและพฤติกรรมในการรับประทานขนมตาล
จ้านวน (คน) จ้านวน (ร้อยละ)
๒. ปัญหาที่พบในการซื้อและรับประทานขนมตาล (ตอบได้หลายคาตอบ)
- หาซื้อได้ยาก
๑๔๖
๖๗.๓
- รสชาติไม่ถูกใจ
๑๓๑
๖๐.๔
- เนื้อสัมผัสไม่ดี
๙๐
๔๑.๕
- ปริมาณส่วนผสมเนื้อตาลน้อยเกินไป
๘๓
๓๘.๒
- ไม่ถูกสุขลักษณะ
๒๕
๑๑.๕
- ให้พลังงานสูง
๑๘
๘.๓
- เป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์
๗
๓.๒
- อื่นๆ
๗
๓.๒
- กลิ่นไม่ดี
๒
๐.๙
- ตัวขนมหมดอายุเร็ว
๒
๐.๙
- ขนมตาลไม่สด
๑
๐.๕
- มะพร้าวขูดฝอยเสียง่าย
๑
๐.๕
- ราคาแพง
๑
๐.๕
ตารางที่ ๔.๕ ความต้องการที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขนมตาลของตั วแทนผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถาม
n = ๒๑๗
ความต้องการที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขนมตาล
จ้านวน (คน)
จ้านวน (ร้อยละ)
๑. ความสนใจในผลิตภั ณฑ์แป้ งขนมตาลกึ่ งสาเร็จรูป ในลักษณะของส่วนผสม เก็บได้นานที่อุณหภู มิห้อ งปรุ ง
เองได้สะดวกเพียงเทกะทิ แล้วนาเข้าไมโครเวฟ
- สนใจ
๑๔๗
๖๗.๗
- ไม่สนใจ
๗๐
๓๒.๓
๒. เหตุผลที่ไม่สนใจในผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป (ตอบได้หลายคาตอบ,missing data=๔,n=๖๖)
- ชอบขนมตาลที่ทาสด/วิธีดั้งเดิมมากกว่า
๒๔
๓๖.๔
- ไม่ได้ชอบรับประทานขนมตาล
๒๑
๓๑.๘
- ไม่สะดวกในการเตรียมขนมตาลจากแป้งขนมตาลกึ่ ง
๒๐
๓๐.๓
สาเร็จรูป
๒
๓.๐
- มีข้อจากัดด้านโรค ขนมตาลไม่เหมาะกับโรคที่เป็นอยู่
๑
๑.๕
- อาจกระทบรายได้ของผู้ผลิตขนมตาลรายย่อยอื่น
๓. การยอมรับในผลิตภัณฑ์ หากในผลิตภัณฑ์ไม่ได้ให้กะทิมาด้วย ต้องซื้อเพิ่มเติมเอง(n = ๑๔๗)
- ยอมรับ
๙๐
๖๑.๒
- ไม่ยอมรับ
๕๗
๓๘.๘

๕๑
ตารางที่ ๔.๖ ปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป
n = ๑๔๗
อันดับที่
ปัจจัย
คะแนน
๑
รสชาติ
๔.๔๗ ± ๐.๖๙ a
๒
ไม่ใช้สารกันเสีย
๔.๒๑ ± ๐.๙๒ b
๓
ความสะดวกในการรับประทาน
๔.๑๖ ± ๐.๗๐ b
๔
เนื้อสัมผัส
๔.๑๕ ± ๐.๗๔ bc
๕
ความสะดวกในการซื้อ
๔.๑๔ ± ๐.๗๖ bc
๖
ลักษณะปรากฏ/ความน่ารับประทาน
๔.๐๘ ± ๐.๗๒ bc
๗
ปริมาณส่วนผสมเนื้อตาลในผลิตภัณฑ์
๓.๙๔ ± ๐.๘๘ cd
๘
ราคา
๓.๗๖ ± ๐.๘๙ d
๙
เก็บรักษาได้นาน
๓.๗๔ ± ๐.๙๔ d
๑๐
คุณค่าทางโภชนาการ
๓.๔๑ ± ๐.๙๑ e
๑๑
มีมะพร้าวทึนทึกขูดฝอยให้มากับผลิตภั ณฑ์
๓.๒๖ ± ๑.๑๕ e
หมายเหตุ ตัวอักษร a,b,… ที่ต่างกัน หมายถึง สิ่งทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P๐.๐๕)
จากตารางที่ ๔.๒ ถึง ๔.๖ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง ช่วงอายุ ๑๘ – ๒๕ ปี
จบการศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี อาชีพนักเรียน-นักศึ ก ษา มีรายได้น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท เกือบทั้งหมดของ
กลุ่มตัวอย่างเคยบริ โภคขนมตาลแบบดั่ ง เดิ ม ส่วนใหญ่บริโภคนานๆ ครั้ง คือ ๑ ครั้งต่อเดื อนหรื อน้ อ ยกว่ า
เพราะหาซื้อยาก โดย ๒ ใน ๓ ของผู้ตอบแบบสอบถามมี ความสนใจในผลิ ตภั ณฑ์แ ป้งขนมตาลกึ่ง สาเร็ จ รู ป ที่
กาลังพัฒนา ส่วนผู้ที่ไม่สนใจเป็นเพราะชอบขนมตาลที่ทาสด/วิธี ดั้ง เดิมมากกว่า โดยผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ยอมรั บ
ที่ในบรรจุภัณฑ์จะไม่มีกะทิมาด้วย ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการตั ดสิน ใจซื้อ คือ รสชาติ ไม่ใช้สารกันเสี ย
ความสะดวกในการรับ ประทาน เนื้ อ สัมผั ส ความสะดวกในการซื้ อ ลั ก ษณะปรากฏ/ความน่ ารับ ประทาน
ปริมาณส่วนผสมเนื้อตาลในผลิต ภัณฑ์ ราคา เก็บรักษาได้นาน คุณค่าทางโภชนาการ และมีมะพร้าวทึน ทึ ก ขู ด
ฝอยให้มากับผลิตภัณฑ์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนาไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูปต่อไป
๔.๓ ผลการทดสอบคุณภาพของผงเนือตาลสุ ก
จากผลการทดสอบคุณภาพของผงเนื้อ ตาลสุ กที่ใช้ วิธีการและสภาวะการทาแห้งที่ แตกต่างกัน เพื่อหา
กระบวนการทาผงเนื้อตาลสุกที่เหมาะสมที่สุด สามารถสรุปได้ ดังนี้

๕๒
ตารางที่ ๔.๗ ผลการวัดค่าสีของผงเนื้อตาลสุก
แป้งข้าวเจ้า
ค่าสี
สัญลักษณ์
วิธีการอบแห้ง
(ร้อยละ)
L*
a*
b*
f
a
O๐
ไม่ผ่านการอบแห้ง
๐
๔๘.๕๓ ± ๐.๐๖ ๒๑.๙๐ ± ๐.๑๑ ๖๓.๙๐ ± ๐.๒๘a
(เนื้อตาลสด)
T๕
อบแห้งแบบถาด
๕
๗๑.๔๗ ± ๐.๑๐e ๑๑.๒๘ ± ๐.๐๙e ๓๔.๐๓ ± ๐.๑๘e
T ๑๐
อบแห้งแบบถาด
๑๐
๗๕.๓๔ ± ๐.๐๕a
๙.๒๗ ± ๐.๐๕f ๓๑.๑๕ ± ๐.๐๖f
R ๓๐
อบแห้งแบบลูกกลิ้ง
๓๐
๗๓.๓๑ ± ๐.๑๐b ๑๒.๑๔ ± ๐.๑๑d ๔๕.๐๗ ± ๐.๔๖c
R ๓๕
อบแห้งแบบลูกกลิ้ง
๓๕
๗๒.๒๒ ± ๐.๐๖c ๑๔.๐๙ ± ๐.๐๖b ๔๖.๖๕ ± ๐.๑๐b
R ๔๐
อบแห้งแบบลูกกลิ้ง
๔๐
๗๒.๐๓ ± ๐.๑๓d ๑๓.๖๙ ± ๐.๑๐c ๔๔.๑๘ ± ๐.๑๕d
หมายเหตุ ตัวอักษร a,b,… ที่ต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง สิ่งทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติ
(P๐.๐๕)
ตารางที่ ๔.๘ ผลการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ความชื้น และปริมาณน้าอิสระของผงเนื้อตาลสุก
แป้งข้าวเจ้า
ความเป็น
ความชืน
สัญลักษณ์
วิธีการอบแห้ง
ปริมาณน้าอิสระ
(ร้อยละ)
กรด-ด่าง
(ร้อยละ)
T๕
อบแห้งแบบถาด
๕
๓.๕๔ ± ๐.๐๑d
๖.๒๖ ± ๐.๒๑a
๐.๓๗ ± ๐.๐๓a
T ๑๐
อบแห้งแบบถาด
๑๐
๓.๗๐ ± ๐.๐๒b
๖.๒๒ ± ๐.๑๓a ๐.๔๑ ± ๐.๐๑ab
R ๓๐
อบแห้งแบบลูกกลิ้ง
๓๐
๓.๗๔ ± ๐.๐๐a
๕.๕๐ ± ๐.๐๒b ๐.๓๑ ± ๐.๐๓cd
R ๓๕
อบแห้งแบบลูกกลิ้ง
๓๕
๓.๖๑ ± ๐.๐๐c
๔.๒๖ ± ๐.๐๔d
๐.๒๗ ± ๐.๐๑d
R ๔๐
อบแห้งแบบลูกกลิ้ง
๔๐
๓.๕๗ ± ๐.๐๑d
๔.๗๖ ± ๐.๐๕c ๐.๓๔ ± ๐.๐๒bc
หมายเหตุ ตัวอักษร a,b,… ที่ต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง สิ่งทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติ
(P๐.๐๕)
จากตารางที่ ๔.๗ ถึง ๔.๘ พบว่า วิธีการอบแห้งแบบลูกกลิ้ งให้ ผงเนื้อ ตาลสุ กที่ มีค วามชื้นต่ากว่ า และ
ช่ ว ยคงสี เ หลื อ งของผงเนื้อ ตาลได้ มากกว่า วิธี ก ารอบแห้ง แบบถาดพ่ น ลมร้ อ นอย่ างชัด เจน โดยดู ไ ด้ จากค่า
ความชื้นที่ต่ากว่าและค่า b* ที่มากกว่าแตกต่างกันอย่า งมีนัย สาคั ญทางสถิ ติ (p ≤ ๐.๐๕) สาเหตุหลักคาดว่ า
เป็นผลมาจากการที่วิธีการอบแห้งแบบลูกกลิ้งใช้ระยะเวลาในการให้ค วามร้อนและการจัดเก็บตัว อย่างน้อ ยกว่ า
วิ ธี ก ารอบแห้ ง แบบถาดพ่ น ลมร้ อ นมาก เมื่ อ พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บค่ า คุ ณภาพของผงเนื้ อ ตาลสุ ก ที่ ผ่ า น
กระบวนการอบแห้ ง แบบลูก กลิ้ ง ที่มีป ริ มาณแป้ งข้ าวในระดั บ ต่า งๆ คื อ ร้ อ ยละ ๓๐, ๓๕ และ ๔๐ พบว่า
ถึงแม้ว่าค่า L*a*b* ความเป็นกรด-ด่า ง ความชื้น และปริมาณน้าอิส ระของผงเนื้ อ ตาลที่ มีปริ มาณแป้ ง ข้ า ว
ต่างกันจะแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p ≤ ๐.๐๕) แต่ความต่างนั้นก็อยู่ในระดับที่น้ อยจนไม่ไ ด้ ถื อ ว่ า
มีนัยสาคัญ เพราะฉะนั้น สู ตรและกระบวนการที่ เหมาะสมสาหรั บการทาแห้ ง เนื้ อ ตาลสุ ก คือ การใช้วิ ธี ก าร
อบแห้ ง แบบลู ก กลิ้ง และใช้ ป ริมาณแป้ ง ข้า ว ร้ อ ยละ ๓๐ ของน้ าหนั ก ทั้ ง หมด เนื่ อ งด้ ว ยเหตุ ผ ลในด้ านการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายและความคุ้มค่าของพลัง งานที่ใช้ในการอบแห้ ง

๕๓
๔.๔ ผลการทดสอบทางประสาทสัม ผัสและประเมินความพอดีของสู ตรขนมตาล
๔.๔.๑ ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของสูตรขนมตาลแบบดั่งเดิม
จากสูตรขนมตาลแบบดั่ งเดิ มที่ ได้จากการหาข้ อมู ล สัมภาษณ์ และทดลองทา เมื่อนามาทดสอบทาง
ประสาทสัมผัส กับ ผู้บริ โภค จานวน ๑๐๐ คน เพื่อศึกษาความชอบของตั วอย่างขนมตาลแบบดั่ ง เดิ ม โดยใช้
คุณลักษณะในด้านลัก ษณะที่ ปรากฏ สี กลิ่น ความนุ่ม รสชาติ และความชอบโดยรวม โดยใช้สเกล ๙ Point
hedonic scale (๑ - ไม่ชอบมากที่สุด, ๙ - ชอบมากที่สุด) สามารถสรุปการทดสอบได้ ดังตารางที่ ๔.๙
ตารางที่ ๔.๙ ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคที่มีต่อขนมตาลจากสูตรขนมตาลแบบดั่งเดิม
คุณลักษณะ
คะแนน
ลักษณะที่ปรากฏ
๘.๕+๐.๑๖
สี
๗.๔+๐.๙๔
กลิ่น
๘.๓+๐.๘๘
ความนุ่ม
๗.๒+๐.๒๕
รสชาติ
๘.๑+๑.๗๙
ความชอบโดยรวม
๘.๕+๒.๑๑
ผลการศึกษาคะแนนความชอบเฉลี่ยของผู้บริโภคของขนมตาลจากสูตรขนมตาลแบบดั่ง เดิ มในตารางที่
๔.๙ พบว่า ผู้บริโภคให้คะแนนความชอบขนมตาลแบบดั่ง เดิ มสูง ทุก คุณลั กษณะ โดยให้คะแนนความชอบปาน
กลางถึงชอบมาก (๗.๒ – ๘.๕) เนื่องจากสูตรขนมตาลแบบดั่ งเดิมที่นามาใช้ จะให้ ขนมทีม่ ีลักษณะขึ้น ฟู โพรง
อากาศค่อนข้างใหญ่ส ม่าเสมอ สีเหลืองอมส้ ม และหอมกลิ่น ยีส ต์จากการหมัก เนื้ อตาล อย่างไรก็ตาม การที่
ขนมตาลแบบนี้ ใ ช้แ ป้ง ข้า วเป็น วั ตถุ ดิ บในการสร้า งโครงสร้า งหลั กให้ข นมตาล ทาให้เมื่อขนมตาลเย็ น ตั ว ลง
โครงสร้างอะไมโลสที่ อยู่แ ป้งข้า วเจ้า ก็จ ะเริ่ มแข็ งตั ว ร่วน และไม่เหนียวหนืด เหมื อนตอนที่ปรุ งสุ กเสร็จ ใหม่ ๆ
(มนัสนันท์, ๒๕๔๔) ขนมตาลจึงมีลักษณะเนื้อที่แข็งขึ้นดังกล่าว
๔.๔.๒ ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสและประเมินความพอดี ของสู ตรขนมตาลแบบประยุก ต์
ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสและประเมินความพอดีข องสู ตรขนมตาลแบบประยุก ต์ ซึ่งมีการใช้
แป้งเชื้อแทนการหมักตามธรรมชาติเป็นระยะเวลาและอุ ณหภู มิต่างๆ จานวน ๔ สภาวะ เทียบกับสูตรขนมตาล
สูตรดั่งเดิม สามารถสรุปได้ ดังตารางที่ ๔.๑๐

๕๔
ตารางที่ ๔.๑๐ ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผู้บริ โภคที่มีต่อขนมตาลจากสูตรขนมตาลแบบประยุ ก ต์
เปรียบเทียบกับสูตรขนมตาลแบบดั่งเดิม
คะแนน
คุณลักษณะ
TO
TA ๓๐
TA ๓๐ H
TA ๔๕
TA ๔๕ H
ns
ลักษณะที่ปรากฏ
๘.๕+๐.๑๖
๘.๔+๐.๓๕
๘.๕+๐.๒๓
๘.๒+๐๕๕
๘.๒+๐.๓๙
สีns
๗.๔+๐.๙๔
๗.๑+๑.๔๔
๗.๔+๐.๑๔
๗.๓+๐.๔๓
๗.๔+๑.๔๖
a
b
b
b
กลิ่น
๘.๓+๐.๘๘
๗.๘+๐.๓๔
๗.๙+๐.๘๖
๗.๖+๐.๖๘
๗.๐+๐.๕๖c
ความนุ่ม
๗.๒+๐.๒๕b ๖.๖+๐.๘๓c ๖.๗+๐.๕๐c ๘.๑+๐.๐๕a ๘.๒+๐.๗๘ a
รสชาติns
๘.๑+๑.๗๙
๗.๙+๑.๒๖
๘.๒+๐.๗๓
๘.๑+๐.๒๐
๗.๙+๑.๕๔
ความชอบโดยรวม
๘.๕+๒.๑๑a ๗.๑+๑.๔๔b ๘.๗+๐.๐๔a ๘.๘+๐.๔๕a ๗.๒+๑.๐๒b
หมายเหตุ ตัวอักษร a,b,… ที่ต่างกันในแนวนอน หมายถึง สิ่งทดลองมีค วามแตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคั ญ ทาง
สถิติ (P๐.๐๕)
จากผลทดสอบทางประสาทสั มผั ส ในตารางที่ ๔.๑๐ พบว่ า ขนมตาลที่ น ามาทดสอบนี้ทุ ก สู ตรมี
คุณลักษณะในด้านลักษณะที่ปรากฏ สี และรสชาติที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ สาหรับคุณลักษณะในด้ า น
กลิ่นของขนมแสดงให้ เห็น ว่า การใช้แป้งเชื้อส่งผลต่อ กลิ่น ของขนมตาล โดยคะแนนคุณลัก ษณะด้านกลิ่ น ของ
สูตรขนมตาลแบบดั่งเดิมที่มีการหมั กตามธรรมชาติ (สูตร TO) จะมีกลิ่นที่ผู้ทดสอบชอบมากที่ สุด รองลงมาคื อ
สูตรขนมตาลแบบประยุกต์ ที่มีร ะยะเวลาและอุ ณหภู มิไ ม่ มากเกินไป ทั้งสูตร TA ๓๐ สูตร TA ๓๐ H และสูต ร
TA ๔๕ ส่วนสูตรขนมตาลแบบประยุ ก ต์ที่ มีร ะยะเวลาและอุ ณหภู มิมากเกิ นไป (สูตร TA ๔๕ H) จะมีกลิ่น ที่ ผู้
ทดสอบชอบน้อยที่สุด ทั้งนี้ เป็นผลมาจาก ระยะเวลาและอุณหภูมิของการหมั กมีผ ลต่อ การเจริญของยีสต์ เมื่อ
อุณหภูมิสูงจะทาให้เกิดการหมั กขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อหมักเป็นระยะเวลานานเกินไปจึง อาจทาให้ยีส ต์ชะงั ก การ
เจริญเติบโตหรือตายได้ การควบคุมอุณหภูมิของการหมั กให้ ต่าๆ การหมักจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ ฟองก๊าซก็ไ ม่ พุ่ง
ปุดๆ รุนแรงเกินไปและเกิดการผลิตกลิ่นรสที่ ดี (นภา, ๒๕๓๔) ส่วนคุณลักษณะด้านความนุ่ มของขนมตาลสู ต ร
TA ๔๕ และ TA ๔๕ H มีคะแนนสูงที่ สุด เหมื อนกันอย่างมีนั ยสาคัญ เนื่องจากแป้งเชื้อ ที่มีส่ว นผสมของยี ส ต์
และแป้งสาลี ซึ่งส่งผลต่อโครงสร้า งหรื อโพรงอากาศของขนมตาล ในแป้งสาลีมีโปรตีน ๒ ชนิด คือ กลูเตนิ น
และไกลอะดิน เมื่อโปรตีนของแป้ งผสมกั บน้าจะเกิ ดกลูเ ตน ซึ่งมีลักษณะเป็ นยางเหนี ยวและยืด หยุ่น ได้ ทา
หน้ า ที่ กั ก เก็ บ แก็ สที่ ไ ด้ จากยี ส ต์ ได้ ดี เ กิ ด เป็น โครงร่า งให้ แ ก่ข นมตาล เมื่ อ ได้ รั บความร้ อ นโครงร่ างนี้ จะถูก
เปลี่ยนเป็นลักษณะคล้ายฟองน้า และทาให้ขนมมีลักษณะนุ่ มแม้ใ ช้ระเวลาในการหมั กสั้น อย่างไรก็ตาม แป้ง
เชื้อจะทางานได้ดีหากมีระยะเวลานานและอยู่ในอุ ณหภูมิ พอเหมาะ ทาให้ขนมตาลสูตร TA ๔๕ และ TA ๔๕
H ดังกล่าวมีคะแนนความนุ่มดีที่ สุด รองลงมาคือ สูตรขนมตาลแบบดั่งเดิม และขนมตาลสูตร TA ๓๐ และ TA
๓๐ H เป็นสูตรขนมตาลที่มีคะแนนความนุ่ มต่าที่ สุด ทั้งนี้ จากคุณลักษณะความชอบโดยรวม พบว่า สูตรขนม
ตาลทีผ่ ู้บริโภคให้ ค ะแนนความชอบสู งที่ สุ ดในทุก คุ ณลัก ษณะ คือ ขนมตาลสูตร TA ๔๕ (สูตรขนมตาลแบบ
ประยุกต์ ใช้ระยะเวลาการหมัก ๔๕ นาที อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส) โดยให้คะแนนปานกลางถึงมาก (๗.๓
– ๘.๘) เนื่องจากขนมตาลมีลักษณะขึ้น ฟู โพรงอากาศสม่าเสมอ หอมกลิ่นยีสต์ และมีเนื้อสัมผัสนุ่ม นอกจากนี้
ขนมตาลสูตร TA ๓๐ H (สูตรขนมตาลแบบประยุก ต์ ใช้ระยะเวลาการหมัก ๓๐ นาที ที่อุณหภูมิ ๓๕ องศา
เซลเซียส) เป็นสูตรขนมตาลที่ได้คะแนนความชอบโดยรวม ใกล้เคียงกับสูตร TA ๔๕ แต่ขนมตาลสูตร TA ๓๐
H จะมีคะแนนความนุ่มต่ากว่า ซึ่งเป็นผลมาจากระยะเวลาที่ห มัก ส่วนผสมที่ สั้นกว่า เมื่อเทียบกั บขนมตาลสู ต ร
T ๔๕ ดังนั้น จึงนาขนมตาลแบบประยุกต์ (สูตร TA ๔๕) ไปประเมินความพอดีต่อ ไป เพื่อให้ได้สูตรขนมตาลที่

๕๕
มีคุณลักษณะตรงต่ อความต้ อ งการผู้บริ โภค ก่อนจะนาสูตรขนมตาลแบบประยุก ต์นี้ ไปถ่ายทอดสู่ ชุมชน หรื อ
กลุ่มเป้าหมาย ดังผลการประเมินในตารางที่ ๔.๑๑
ตารางที่ ๔.๑๑ ผลการประเมินความพอดีของผู้บริโภคที่ มีต่อสู ตรขนมตาลแบบประยุ กต์ (สูตร TA ๔๕)
ระดับความพอดี (ร้อยละ)
Net score
คุณลักษณะ
น้อยไป
พอดี
มากไป
มากไป – น้อยไป
สี
๑๘
๗๘*
๔
NA
ความนุ่ม
๐
๘๒*
๑๘
NA
รสหวาน
๑๖
๗๐*
๑๔
NA
ความกลมกล่อม
๑๕
๘๕*
๐
NA
หมายเหตุ * หมายถึง มีค่าความพอดีมากกว่าร้อยละ ๗๐
จากตารางที่ ๔.๑๑ พบว่า ผู้บริโภคให้คะแนนความพอดีในคุณลักษณะด้านสี ความนุ่ม รสหวาน และ
ความกลมกล่อม มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ ๗๐ ซึ่งหมายความว่า คุณลักษณะของสูตรขนมตาลแบบประยุ ก ต์
นี้ โดยเฉพาะเมื่อทาการหมักที่อุณหภูมิห้อง เป็นระยะเวลา ๔๕ นาที นั้น มีความพอดีอยู่แล้ว และไม่จาเป็นต้อ ง
ปรับปรุงสูตรใดๆ ดังนั้น จึงนาสูตรขนมตาลแบบประยุ กต์ และสภาวะการหมัก นี้ไ ปถ่ ายทอดเทคโนโลยี และ
เผยแพร่ให้กับชุมชนและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นการยกระดับขนมตาลในด้านความสะอาด ระยะเวลาในการหมั ก
และมาตรฐานการผลิต โดยยังคงรสชาติและเนื้อสัมผัสที่ใ กล้เ คียงกับสูตรขนมตาลแบบดั่ง เดิ มได้ อย่างไรก็ตาม
ในบางพื้นที่ที่มีอากาศค่อนข้า งร้อนอาจเลือ กใช้ร ะยะเวลาการหมักสั้น ลงมาที่ ๓๐ นาที ก็เพียงพอต่อการหมั ก
โดยให้สังเกตฟองอากาศที่ผุดขึ้นมาจากส่วนผสม
๔.๔.๓ ผลการทดสอบทางประสาทสั มผั สและประเมิน ความพอดี ของสู ตรขนมตาลแบบกึ่ง สาเร็ จ รู ป
เบื้องต้น
จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสและประเมินความพอดีข องสู ตรขนมตาลแบบกึ่ง สาเร็จรูป เบื้ อ งต้ น
ซึ่งเป็นการนาสูตรขนมตาลประยุกต์ไปเพิ่มปริมาณของเหลว พร้อมทั้งหมักไว้เป็นเวลา ๔๕ นาที ที่อุณหภูมิห้อ ง
จากนั้น จึงทาการทดลองปรุ งสุ ก ด้ วยเตาอบไมโครเวฟ สามารถสรุปผลการทดสอบทางประสาทสั มผั ส และ
ประเมินความพอดีของสูตรขนมตาลได้ ดังนี้
ตารางที่ ๔.๑๒ ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคที่มีต่อสูตรขนมตาลแบบกึ่งสาเร็จรูปเบื้องต้น
คุณลักษณะ
คะแนน
ลักษณะที่ปรากฏ
๖.๒+๐.๒๓
สี
๗.๕+๐.๑๘
กลิ่น
๗.๗+๐.๐๘
ความนุ่ม
๔.๕+๐.๔๕
รสชาติ
๗.๑+๐.๔๒
ความชอบโดยรวม
๖.๑+๑.๕๗
เมื่อนาขนมตาลแบบกึ่ งสาเร็จ รูป เบื้ อ งต้นไปปรุง สุ กด้ วยเตาอบไมโครเวฟ พบว่า ขนมตาลที่ไ ด้ จ ะมี
ลักษณะเนื้อกระด้า ง สีเหลืองอมส้ม รสหวาน และหอมกลิ่นเนื้อตาล ซึ่งการปรุงสุกด้วยเตาอบไมโครเวฟ เป็น

๕๖
การใช้อุปกรณ์ส่งคลื่นไมโครเวฟที่มีความถี่ค ลื่น ๒,๔๕๐ ล้านรอบต่อวินาที (หรือ ๒,๔๕๐ Megahertz) พุ่งไป
กระทบอาหาร และถ่ายทอดพลั ง งานให้ โ มเลกุล ของน้า เกิดการสั่นสะเทื อ นเสีย ดสีกั น เป็ นความร้ อ นท า ให้
อาหารสุกอย่างรวดเร็ว ขนมตาลที่ได้จากปรุง สุก ด้วยไมโครเวฟ จึงมี ความกระด้างต่างจากขนมตาลที่ ป รุ ง สุ ก
ด้วยวิธีการนึ่ง ซึ่งเป็นการพาความร้อนจากไอน้าถ่ายเทไปยั งผิว หน้าของอาหาร และเข้าสู่ภายในชิ้นอาหาร จึง
ทาให้ขนมตาลที่ได้มีความชุ่มชื้น มากกว่า ทั้งนี้ ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสกับผู้ บริโภคในตารางที่ ๔.๑๒
แสดงให้เห็นว่า คุณลักษณะในด้านสี กลิ่น และรสชาติ ผู้บริโภคให้คะแนนความชอบปานกลาง ในด้านลักษณะ
ที่ปรากฏ และความชอบโดยรวม ผู้บริโภคให้ ค ะแนนความชอบเล็ กน้ อ ย ส่วนคุณลัก ษณะในด้านควา มนุ่ ม
ผู้บริโภคไม่ชอบเล็กน้อ ย โดยผลการปรุงสุกและการทดสอบดังกล่าวเป็นการยืน ยันได้ว่า สูตรขนมตาลแบบกึ่ ง
สาเร็จรูปเบื้องต้น มีความเป็นไปได้ที่จ ะนามาปรุงสุ กด้ว ยไมโครเวฟ และสามารถนามาใช้บริโภคได้ แต่ยังคงมี
ปัจจัยที่ต้องได้รับการปรับปรุ ง คือ เนื้อสัมผัส โดยเฉพาะในด้านความนุ่ ม ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของขนมตาลอี ก
ประการหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้การปรับปรุงสูตรตรงกับความต้ องการของผู้บริโภค จึงทาการประเมินความพอดี ข อง
ผู้บริโภคเพิ่มเติม ดังผลการประเมินในตารางที่ ๔.๑๓
ตารางที่ ๔.๑๓ ผลการประเมินความพอดีของผู้บริโภคที่มีต่อสูตรขนมตาลแบบกึ่งสาเร็จรูปเบื้องต้น
ระดับความพอดี (ร้อยละ)
Net score
คุณลักษณะ
น้อยไป
พอดี
มากไป
มากไป – น้อยไป
สี
๒๒
๗๕*
๓
NA
ความนุ่ม
๙๐
๑๐
๐
-๙๐
รสหวาน
๑๕
๗๖*
๙
NA
ความกลมกล่อม
๑๒
๘๘*
๐
NA
หมายเหตุ * หมายถึง มีค่าความพอดีมากกว่าร้อยละ ๗๐
NA หมายถึง ไม่ได้วิเคราะห์
จากการประเมินความพอดีของผู้บริโภคที่มีต่อสูตรขนมตาลแบบกึ่งสาเร็จรูปเบื้องต้นในตารางที่ ๔.๑๓
พบว่า ผู้บริโภคให้ ค ะแนนความพอดีใ นส่ วนของคุ ณลัก ษณะด้า นสี รสหวาน และความกลมกล่อ มในร ะดั บ
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๗๐ และให้คะแนนความพอดีในคุณลักษณะด้านความนุ่ มในระดับ ต่าเพียง ร้อยละ
๑๐ แสดงให้เห็นว่า สูตรขนมตาลในด้านสี รสหวาน และความกลมกล่อม อยู่ในเกณฑ์พอดี แต่ในด้านความนุ่ ม
ต้องได้รับการปรับปรุง
๔.๕ ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แป้งขนมตาลกึ่งส้าเร็จรูป
จากผลทดสอบทางประสาทสัมผัสและประเมินความพอดีข องสูตรขนมตาลแบบกึ่ งสาเร็จรู ปเบื้ อ งต้ น
จึงได้ทาการปรับปรุงเนื้อสัมผัสให้มีค วามนุ่ มยิ่งขึ้น เป็นผลิ ตภั ณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป จานวน ๒ สูตร โดย
การเติมน้ามันพืช ผงฟู และไฮโดรคอลลอยด์ สูตรละ ๑ ชนิด แบ่งเป็นผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรู ป สู ต ร
TPA เติ ม อาราบิ ค กั ม (Arabic Gum) และผลิ ต ภั ณฑ์ แ ป้ ง ขนมตาลกึ่ ง สาเร็จรู ป สู ต ร TPX เติ ม แซนแทนกัม
(Xanthan Gum) ทาการปรุงสุกด้วยเตาอบไมโครเวฟ พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับสู ตรขนมตาลแบบกึ่ง สาเร็ จ รู ป
เบื้องต้นเดิม (TP) ที่ปรุงสุกด้วยเตาอบไมโครเวฟ และสูตรขนมตาลแบบประยุ กต์ (TA ๔๕) ที่ปรุงสุกด้วยการ
นึ่ง ทาการทดสอบเนื้อสัมผัส ลักษณะเนื้อ และการยอมรับของผู้บริโภค ซึ่งสามารถสรุปผลการทดสอบได้ ดังนี้

๕๗
ตารางที่ ๔.๑๔ ผลการทดสอบเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป เปรียบเทียบกับขนมตาลสูตรอื่น
คุณลักษณะด้านเนือสัม ผัส
ความเหนียว
ความยากใน
สัญลักษณ์ ความแน่นเนือ
การเกาะ
การคืนตัวns
คล้ายยาง
การเคียว
(นิวตัน)
ตัวกันns
(มิลลิเมตร)
(นิวตัน)
(นิวตันเมตร)
TA ๔๕
๕.๐๓±๑.๕๙d ๐.๔๖±๐.๑๒ ๙.๘๙±๓.๘๖
๒.๓๗±๑.๐๕c
๐.๐๒±๐.๐๑c
TP
๒๒.๐๔±๒.๖๗a ๐.๔๐±๐.๑๗ ๙.๕๓±๒.๓๑
๙.๐๙±๔.๕๑a
๐.๐๙±๐.๐๖a
TPA
๑๕.๒๖±๒.๒๐b ๐.๓๔±๐.๐๘
๘.๒๕±๓.๖
๕.๒๐±๑.๒๔b
๐.๐๔±๐.๐๒c
TPX
๑๗.๕๑±๑.๔๕b ๐.๓๙±๐.๑๒ ๑๐.๐๓±๒.๖๓
๖.๘๓±๒.๓๕ab
๐.๐๖±๐.๐๓b
หมายเหตุ ตัวอักษร a,b,…ที่ต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง สิ่งทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ
(P๐.๐๕)
ns หมายถึง ค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P > ๐.๐๕)
จากตารางที่ ๔.๑๔ พบว่า ขนมตาลทุกสูตรมีค่าการเกาะตัวกั นและการคืนตั วทีไ่ ม่แ ตกต่างกั นอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P>๐.๐๕) โดยสูตรขนมตาลที่เติ มสารไฮโดรคอลลอยด์ ทั้ง ๒ ชนิด จะมีค่าความแน่ น เนื้ อ
ความเหนียวคล้ายยาง และความยากในการเคี้ยวลดลง เมื่อเทียบกับ สูตรขนมตาลแบบกึ่ง สาเร็จรูป เบื้ อ งต้ น
(TP) ทีไ่ ม่มีการปรับปรุงสารไฮโดรคอลลอยด์ น้ามันพืช และผงฟู ทั้งนี้ สูตรขนมตาลที่ปรุงด้วยเตาอบไมโครเวฟ
ที่มีความแน่นเนื้อน้อ ยที่สุ ด คือ สูตรผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่ งสาเร็จรูปที่ เ ติมอาราบิ คกั ม (TPA) ซึ่งเป็นขนม
ตาลสูตรที่มีโ พรงอากาศมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ สูตรผลิตภัณฑ์แ ป้ งขนมตาลกึ่ งสาเร็ จรู ปที่ เ ติ มแซนแทนกั ม
(TPX) และสูตรขนมตาลแบบกึ่ง สาเร็ จรูป เบื้อ งต้น (TP) มีความแน่นเนื้อสู งที่สุ ด หรือมีโพรงอากาศน้ อ ยที่ สุ ด
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการปรับปรุงสู ตรขนมตาลแบบกึ่ง สาเร็จรู ปเบื้อ งต้ น โดยใช้สารผสมเพิ่ มและสารไฮ โดร
คอลลอยด์ ทั้ง ๒ ชนิด จะมีความแน่นเนื้อต่าลง ตลอดจนค่า ความเหนียวคล้ายยาง และความยากในการเคี้ ย ว
ลดลง จึงทาให้มีลักษณะใกล้เคียงกั บสูตรขนมตาลแบบประยุกต์ (TA ๔๕) ทั้งนี้ เนื่องจากปรับปรุงสูตรโดยเพิ่ ม
น้ามันพืช ผงฟู และไฮโดรคอลลอยด์ โดยที่น้ามันพืชจะเคลือ บอนุภาคของขนม ป้องกันการสูญเสียควา มชื้ น
และให้ขนมมีค วามชุ่ มฉ่า ส่วนผงฟูจะผลิตก๊า ซคาร์บอนไดออกไซด์อ อกมาในขณะที่ ผสมส่ วนผสมเข้า ด้ ว ยกั น
และขณะที่นาขนมเข้าอบ ทาให้ขนมมีโพรงอากาศมากขึ้น (ธีรนุช, ๒๕๕๐) และไฮโดรคอลลอยด์ มีคุ ณ สมบั ติ
ปรับเนื้อสัมผัส ความหนืด ทาหน้าที่เป็นอิมัลชัน (Emulsion) ช่วยลดแรงตึงผิว ทาให้เนื้อขนมขึ้นฟูและช่ ว ยให้
เกิดความคงตัวในขนมขณะที่อบ (นิธิยา, ๒๕๓๔) และเมื่อนาขนมตาลทัง้ ๔ สูตร ไปทดสอบทางประสาทสัมผั ส
โดยใช้แบบทดสอบที่ให้ค วามสาคัญ กับด้านเนื้อ สัมผัส ได้แก่ กลิ่นรสโดยรวม ความนุ่ม ความชุ่มฉ่า เนื้อสัมผั ส
โดยรวม และความชอบโดยรวม ซึ่งผลการทดสอบสามารถสรุปได้ ดังตารางที่ ๔.๑๕

๕๘
ตารางที่ ๔.๑๕ ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป
เปรียบเทียบกับขนมตาลสูตรอื่น
กลิ่นรส
ความ
เนือสัมผัส
ความชอบ
สัญลักษณ์
ความนุ่ม
โดยรวม
ชุ่มฉ่้า
โดยรวม
โดยรวม
a
a
a
a
TA ๔๕
๘.๒±๑.๐
๘.๒±๑.๐
๗.๐±๐.๙
๗.๘±๐.๗
๘.๓ ±๑.๐a
TP
๔.๖±๐.๖c
๔.๓±๐.๖c
๔.๓±๐.๕c
๔.๕±๐.๕c
๔.๖±๐.๘c
TPA
๘.๐±๐.๓a
๗.๙±๑.๔a
๗.๓±๑.๑a
๗.๘±๑.๑a
๘.๒±๐.๙a
TPX
๗.๔±๐.๙b
๖.๗±๐.๘b
๖.๕±๐.๘b
๗.๒±๐.๙b
๗.๖±๐.๙b
หมายเหตุ ตัวอักษร a,b,… ที่ต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง สิ่งทดลองมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ
(P๐.๐๕)
จากตารางที่ ๔.๑๕ พบว่า ผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูปที่ผสมสารไฮโดรคอลลอยด์ ทั้ง ๒ ชนิด
(สูตร TPA และ TPX) มีคะแนนความชอบโดยรวม สูงกว่าสูตรขนมตาลแบบกึ่งสาเร็จรูป เบื้ องต้ น ที่ไ ม่ผสมสาร
ไฮโดรคอลลอยด์ (TP) โดยเฉพาะผลิ ต ภั ณฑ์แ ป้ ง ขนมตาลกึ่ ง สาเร็จรู ป สูต รที่ใ ช้ อ าราบิ ค กัมเป็ น สารไฮโดร
คอลลอยด์ (TPA) มีคะแนนความชอบในคุ ณลัก ษณะด้า นกลิ่นรสโดยรวม ความนุ่ม ความชุ่มฉ่า เนื้อสั มผั ส
โดยรวม การเกาะตัวของเนื้อขนมตาล และความชอบโดยรวม สูงกว่าผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรู ป ผสม
แซนแทนกัม (TPX) และสูตรขนมตาลแบบกึ่งสาเร็จรูป เบื้อ งต้น (TP) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<๐.๐๕) แต่
ยังคงต่ากว่าสูตรขนมตาลแบบประยุ กต์ (TA ๔๕) เล็กน้อย ซึ่งผลจากการประเมินทางประสาทสั มผัส ดัง กล่ า ว
จึงเลือกผลิตภัณฑ์แป้ง ขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป ผสมอาราบิ คกั ม (TPA) เป็นสูตรที่เหมาะสมที่สุด สาหรับนาไปท า
ขนมตาลที่สามารถปรุงสุกได้ด้วยเตาอบไมโครเวฟ และนาไปศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคในลาดับต่อไป
นอกจากนี้ โครงสร้างขนมตาลทีป่ รุงสุก ด้วยเตาอบไมโครเวฟจากผลิ ตภั ณฑ์แป้ งขนมตาลกึ่งสาเร็ จ รู ป
ผสมอาราบิคกัม (TPA) ยังมีโครงสร้างที่ใกล้เ คีย งกั บสูตรขนมตาลแบบดั่ง เดิม (TO) ที่ปรุงสุกโดยการนึ่ง และ
ดีกว่าการนาสูตรขนมตาลแบบดั่ง เดิม (TO) ไปปรุงสุกด้วยเตาอบไมโครเวฟอย่างชัด เจน ซึ่งจะเห็นได้ ชั ด เจน
จากภาพขยายโครงสร้างขนมในแต่ละสูตร และส่วนผสมที่สาคัญ ได้แก่ ผงเนื้อตาลสุกผสมแป้งข้าวเจ้าที่ทาแห้ ง
ด้ ว ยวิ ธี แ บบถาดและวิ ธี แ บบลู ก กลิ้ ง ซึ่ ง ส่ อ งด้ ว ยกล้ อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอนแบบส่ อ งกราด (Scanning
electron microscope, SEM) ดังต่อไปนี้

๕๙

ภาพที่ ๔.๒๔ ภาพขยายแป้งข้าวเจ้าด้วยกล้อง SEM ที่กาลังขยาย ๑๐๐ เท่า

ภาพที่ ๔.๒๕ ภาพขยายแป้งข้าวเจ้าด้วยกล้อง SEM ที่กาลังขยาย ๕๐๐ เท่า

๖๐

ภาพที่ ๔.๒๖ ภาพขยายเนื้อตาลสุกบดทาแห้งแบบถาดส่องด้วยกล้อง SEM ที่กาลังขยาย ๑๐๐ เท่า

ภาพที่ ๔.๒๗ ภาพขยายเนื้อตาลสุกบดทาแห้งแบบถาดส่องด้วยกล้อง SEM ที่กาลังขยาย ๓๕๐ เท่า

๖๑

ภาพที่ ๔.๒๘ ภาพขยายเนื้อตาลสุกบดทาแห้งแบบลูกกลิ้งส่องด้วยกล้อง SEM ที่กาลังขยาย ๑๐๐ เท่า

ภาพที่ ๔.๒๙ ภาพขยายเนื้อตาลสุกบดทาแห้งแบบลูกกลิ้งส่องด้วยกล้อง SEM ที่กาลังขยาย ๕๐๐ เท่า
จากภาพที่ ๔.๒๔ ถึง ๔.๒๙ แสดงลักษณะอนุ ภาคของแป้ง ข้าวเจ้า ผงเนื้อตาลสุกที่ผ่า นการท าแห้ ง
ด้วยวิธีแบบถาด (Tray Drying) และผงเนื้อตาลสุกที่ผ่า นการทาแห้ งด้ วยวิธี แบบลูก กลิ้ ง (Drum Drying) โดย
อนุภาคของแป้งข้าวเจ้ามีลักษณะค่อนข้างกลมและมีขนาดประมาณ ๕ ถึง ๑๐ ไมโครเมตร ซึ่งมีขนาดเล็กกว่ า
อนุภาคของเนื้อตาลสุก ส่วนอนุภาคของเนื้อตาลสุกจะมีลักษณะเป็นแผ่นขรุขระ ขนาดใหญ่ประมาณ ๑๕๐ ถึง
๒๐๐ ไมโครเมตร เมื่อเปรียบเทียบผงเนื้ อตาลสุก ที่ทาแห้ งด้ วยวิ ธีแบบถาดและวิธีแ บบลูก กลิ้ ง พบว่า ผงเนื้ อ
ตาลสุกที่ทาแห้ง ทั้ง ๒ แบบ จะมีลักษณะใกล้เ คีย งกันโดยเฉพาะอย่า งยิ่ง เมื่ อ พิจารณาจากภาพที่ ๔.๒๖ และ
๔.๒๘ ส่วนลักษณะโพรงหรือโครงสร้างของเนื้อขนมตาลสูตรต่างๆ สามารถสรุปได้ ดัง ภาพที่ ๔.๓๐ ถึง ๔.๓๕

๖๒

ภาพที่ ๔.๓๐ ภาพขยายขนมตาลแบบดั่งเดิมที่ปรุงสุกโดยการนึ่ง จากกล้อง SEM ที่กาลังขยาย ๕๐ เท่า

ภาพที่ ๔.๓๑ ภาพขยายขนมตาลแบบดั่งเดิมที่ปรุงสุกโดยการนึ่ง จากกล้อง SEM ที่กาลังขยาย ๕๐๐ เท่า

๖๓

ภาพที่ ๔.๓๒ ภาพขยายขนมตาลแบบดั่งเดิมที่ปรุงสุกโดยเตาอบไมโครเวฟ จากกล้อง SEM ที่กาลังขยาย ๕๐ เท่า

ภาพที่ ๔.๓๓ ภาพขยายขนมตาลแบบดั่งเดิมที่ปรุงสุกโดยเตาอบไมโครเวฟ จากกล้อง SEM ที่กาลังขยาย ๕๐๐ เท่า

๖๔

ภาพที่ ๔.๓๔ ภาพขยายขนมตาลจากผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูปผสมอาราบิคกัมที่ปรุงสุก
โดยเตาอบไมโครเวฟ จากกล้อง SEM ที่กาลังขยาย ๕๐ เท่า

ภาพที่ ๔.๓๕ ภาพขยายขนมตาลจากผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูปผสมอาราบิคกัมที่ปรุงสุก
โดยเตาอบไมโครเวฟ จากกล้อง SEM ที่กาลังขยาย ๕๐๐ เท่า
จากภาพที่ ๔.๓๐ ถึง ๔.๓๕ แสดงให้เห็นว่า ขนมตาลจากผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูปผสมอารา
บิคกัมที่ปรุงสุกโดยเตาอบไมโครเวฟ มีโครงสร้างโพรงและเนื้อขนมที่ใกล้เ คียงกับ ขนมตาลแบบดั่ ง เดิ มที่ ป รุ ง สุ ก
โดยการนึ่งอย่างมาก รวมทั้งแตกต่างจากการนาขนมตาลแบบดั่งเดิมมาปรุงสุกโดยเตาอบไมโครเวฟ ซึ่งเนื้อขนม
ตาลที่ได้จะไม่เกิดโครงสร้างโพรงหรือการพองฟูเท่าที่ควร ทั้งนี้ เป็นผลมาจากปริมาณส่วนผสมของขนมตาลแบบ
ดั่งเดิมไม่เหมาะสาหรับการปรุงสุกโดยเตาไมโครเวฟ จึงทาให้โครงสร้างเนื้อขนมตาลมีลักษณะดังกล่าว

๖๕
จากผลการพั ฒ นาผลิ ต ภัณฑ์ ที่ ผ่ านมา ท าให้ ส ามารถ คั ด เลื อกสู ต รของผลิ ต ภัณฑ์ แ ป้ง ขนมตาลกึ่ง
สาเร็จรูปที่เหมาะสมที่สุดสาหรับนาไปใช้เชิงพาณิชย์ คือ สูตรของผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูปผสมอารา
บิคกัม (TPA) พร้อมทั้งนาสารผสมเพิ่มต่า งๆ ที่ปรับปรุง ไปรวมในส่วนผสมเดิม ซึ่งสามารถผสมรวมกันได้ โดย
ไม่เกิดการทาปฏิกิริยาระหว่า งกัน และอาจมีการบรรจุเนื้อมะพร้าวอบแห้ งเข้าไปด้วย ทั้งนี้ ส่วนผสมดังกล่ า ว
สามารถสรุปได้ ดังตารางที่ ๔.๑๖
ตารางที่ ๔.๑๖ สูตรของผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูปที่เหมาะสมที่สุดสาหรับนาไปใช้ เชิง พาณิชย์
ส่วนผสม
ปริมาณ
ส่วนผสมที่ ๑
แป้งสาลี
๒๖๐ กรัม
แป้งข้าวเจ้า
๑๗๕ กรัม
น้าตาลทราย
๔๘๐ กรัม
ผงเนื้อตาลสุก
๑๐ กรัม
ไฮโดรคอลลอยด์ ชนิดกัมอาราบิค
๗ กรัม
ผงฟู
๕ กรัม
ส่วนผสมที่ ๒
ยีสต์
๑๕ กรัม
ส่วนผสมที่ ๓ (เป็นส่วนที่ผู้บริโภคเตรียมเอง)
กะทิยูเอชที
๗๗๐ มิลลิลิตร
น้า
๓๐๐ มิลลิลิตร
น้ามันพืช
๓๐ มิลลิลิตร
๔.๖ ผลการทดสอบการยอมรับของผู้บริ โภคต่อ ผลิตภั ณฑ์ แป้งขนมตาลกึ่งส้า เร็จรูป
เมื่ อ น าผลิ ต ภั ณฑ์ แป้ ง ขนมตาลกึ่ง ส าเร็จ รูป ผสมอาราบิค กั ม (TPA) ซึ่ ง เป็ น สู ต รที่เ หมาะสมที่ สุดไป
ทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค สามารถสรุปข้อมูลเบื้องต้นของผู้ทดสอบ และการยอมรับผลิตภัณฑ์ได้ ดังนี้
ตารางที่ ๔.๑๗ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ทดสอบการยอมรับผลิตภั ณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป
n = ๒๐๐
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
จ้านวน (คน) จ้านวน (ร้อยละ)
๑. เพศ
- ชาย
๑๐๐
๕๐
- หญิง
๑๐๐
๕๐
๒. อายุ
- ๑๘–๒๕ปี
๔๓
๒๑.๕
- ๒๖–๔๐ปี
๑๒๐
๖๐
- ๔๑–๖๐ปี
๓๗
๑๘.๕

๖๖
ตารางที่ ๔.๑๗ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ทดสอบการยอมรับผลิตภั ณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป (ต่อ)
n = ๒๐๐
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
จ้านวน (คน) จ้านวน (ร้อยละ)
๓. ระดับการศึกษาสูงสุดที่สาเร็จการศึกษาแล้ว
- อนุปริญญา/ปวส.
๒๐
๑๐
- ปริญญาตรี
๑๓๐
๖๕
- สูงกว่าปริญญาตรี
๕๐
๒๕
๔. อาชีพ
- ไม่ได้ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน
๑๑
๕.๕
- นักเรียน/นักศึกษา
๒๖
๑๓
- ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
๙๙
๔๙.๕
- รัฐวิสาหกิจ
๑๕
๗.๕
- พนักงานบริษัท/หน่วยงานเอกชน
๒๙
๑๔.๕
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
๒๐
๑๐
๕. รายได้ต่อเดือน
- ๑๐,๐๐๐ บาทหรือน้อยกว่า
๗๔
๓๗
- ๑๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท
๕๕
๒๗.๕
- ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท
๓๕
๑๗.๕
- ๓๐,๐๐๑ – ๔๐,๐๐๐ บาท
๑๕
๗.๕
- ๔๐,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ บาท
๗
๓.๕
- มากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท
๑๔
๗
จากตารางที่ ๔.๑๗ พบว่า ผู้ทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่ งสาเร็จรูป จานวน ๒๐๐ คน
ส่วนใหญ่มีอายุ ๒๖ – ๔๐ ปี (ร้อยละ ๖๐) แบ่งเป็นเพศชาย จานวน ๑๐๐ คน และเพศหญิง จานวน ๑๐๐ คน
จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรีมากที่ สุด ร้อยละ ๖๕ และร้อยละ ๔๙.๕ ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนั ก งาน
ของรัฐ ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในช่วง ๑๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐บาท ร้อยละ ๒๗.๕ ซึ่งผลการทดสอบการยอมรับของ
ผูบ้ ริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูปที่ไ ด้จากการทดสอบ สามารถสรุปได้ ดังตารางที่ ๔.๑๘ และ
๔.๑๙
ตารางที่ ๔.๑๘ ผลการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป
คุณลักษณะ
คะแนน
ลักษณะที่ปรากฏ
๘.๐+๑.๓๕
สี
๗.๓+๐.๔๗
กลิ่น
๗.๑+๐.๔๕
ความนุ่ม
๗.๕+๑.๐๓
รสชาติ
๘.๔+๑.๐๐
ความชอบรวม
๗.๙+๐.๔๐

๖๗
ตารางที่ ๔.๑๙ ผลการทดสอบการยอมรับและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูปของผู้บริโภค
n = ๒๐๐
ข้อมูลการส้ารวจ
ความถี่
ร้อยละ
๑. ยอมรับผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป
- ยอมรับ
๑๙๐
๙๕
- ไม่ยอมรับ
๑๐
๕
๒. หากมี ผ ลิ ต ภั ณฑ์ แ ป้ง ขนมตาลกึ่ ง สาเร็ จรู ป นี้จาหน่าย
ท่านคาดว่าจะซื้อมาบริโภคหรือไม่
- ซื้อ
๑๗๗
๘๘.๕
- ไม่ซื้อ
๒๓
๑๑.๕
ส าหรั บ ผลการทดสอบการยอมรั บของผู้บ ริ โภคที่ มีต่ อขอขนมตาลจากผลิต ภั ณฑ์แ ป้ ง ขนมตาลกึ่ง
สาเร็จรูป ดังตารางที่ ๔.๑๘ พบว่า ผู้บริโภคประเมินความชอบของผลิตภั ณฑ์ในด้านสิ่งที่ปรากฏ สี กลิ่น ความ
นุ่ ม รสชาติ และความชอบโดยรวม ในระดั บ ชอบปานกลางถึ ง ชอบมาก โดยคุ ณลั ก ษณะที่ ไ ด้ รั บ คะแนน
ความชอบสูงที่สุด คือ ด้านรสชาติ รองลงมาคือ ด้านลักษณะที่ปรากฏ ด้านความชอบโดยรวม ด้านความนุ่ ม
ด้ า นสี และด้ า นกลิ่ น ได้ รั บ คะแนนความชอบต่ าที่สุ ด ตามล าดั บ และจากตารางที่ ๔.๑๙ แสดงให้ เ ห็นว่า
ผู้บริโภคยอมรับในผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่ งสาเร็จรูป มากถึงร้ อยละ ๙๕ และมีแนวโน้มตัดสินใจผลิตภัณฑ์แป้ง
ขนมตาลกึ่งสาเร็จรูปมากถึงร้อยละ ๘๘.๕
๔.๗ ผลการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภั ณฑ์ แป้งขนมตาลกึ่ง ส้าเร็ จรูป
เมื่อได้สูตรของผลิ ตภั ณฑ์แ ป้ง ขนมตาลกึ่ งส าเร็จ รูปแล้ว จึงทาการออกแบบและจั ดทาต้นแบบ บรรจุ
ภัณฑ์ โดยแนวความคิดในการออกแบบ จะเน้นให้บรรจุภัณฑ์สามารถสื่อถึงความเป็นลูก ตาลและขนมตาลได้ ดี
พร้อมทั้งสามารถเก็ บรัก ษาผลิต ภัณฑ์และขนส่ งได้ง่า ย ทั้งนี้ การออกแบบใช้โปรแกรม Adobe Photoshop
ออกแบบเป็นบรรจุภัณฑ์ในลัก ษณะของแบบพับ กล่ อง จานวน ๑ ชิ้น ซึ่งสามารถพับเป็นบรรจุภั ณฑ์ ได้โ ดยไม่
ต้ อ งมี ก ารทากาว และผลการออกแบบบรรจุ ภัณฑ์ ที่ไ ด้ จะน าไปขอรั บ ความคุ้ มครองทรั พย์สิ น ทางปัญญา
ประเภทสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภั ณฑ์ต่ อไป โดยภาพของบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่การสารวจ การร่างแบบ การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการทาต้นแบบ สามารถสรุปได้ ดังนี้

ภาพที่ ๔.๓๖ การสารวจต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ให้มีลักษณะสื่อถึงผลิตภัณฑ์

๖๘

ภาพที่ ๔.๓๗ การศึกษาข้อดี-ข้อเสียของต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ให้มีลักษณะสื่อถึงผลิตภัณฑ์

ภาพที่ ๔.๓๘ ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่แบ่งเป็นช่องย่อยๆ เพื่อให้สามารถแบ่งรับประทานได้

ภาพที่ ๔.๓๙ ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถฉีกแบ่งเป็นช่องย่อยๆ เพื่อเป็นของฝากได้

๖๙

ภาพที่ ๔.๔๐ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ส่วนบนมีลักษณะของขั้วที่สามารถใช้เป็นที่จับถือได้

ภาพที่ ๔.๔๑ การออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop

๗๐

ภาพที่ ๔.๔๒ แผ่นคลี่ที่สามารถพับเป็นบรรจุภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องติดกาว

ภาพที่ ๔.๔๓ ด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์ที่มีโทนสีม่วงและเหลืองเข้มและมีเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์

๗๑

ภาพที่ ๔.๔๔ ด้านหลังของบรรจุภัณฑ์ที่มีโทนสีม่วงและเหลืองเข้มและมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์

ภาพที่ ๔.๔๕ ขอบด้านในของบรรจุภัณฑ์ที่มีโทนสีเขียวลายใบตอง

ภาพที่ ๔.๔๖ การนาปลายของฐานบรรจุภัณฑ์มาขัดกันเพื่อรักษารูปทรงให้เป็นหกเหลี่ยม

๗๒
จากภาพที่ ๔.๓๖ ถึง ๔.๔๕ เป็นผลการออกแบบบรรจุภั ณฑ์ข องผลิ ตภั ณฑ์แป้งขนมตาลกึ่ งสาเร็ จ รู ป
ซึ่งมีลักษณะพิเศษ ได้แก่
๑) สีบรรจุภัณฑ์ ด้านหน้า –หลังส่วนวงนอก ใช้โทนสีม่วงเข้ม แสดงถึงสีของเปลือกลูกตาลสุ ก
ที่มีสีม่วงเข้ม และด้านหน้า–หลังส่วนวงใน ใช้โทนสีช่วงกลางมี สีเ หลือ ง แสดงถึงสีของเนื้อตาลสุ กที่ มีสี เ หลื อ ง
ขอบบรรจุภัณฑ์ด้านนอก ใช้โทนสีม่วงเข้มประดับ ลายธงชาติ ไทย แสดงถึงความอุด มสมบูร ณ์ข องลูก ตาลและ
สื่อถึงความเป็นไทย และขอบบรรจุภัณฑ์ด้านใน ใช้โทนสีเขียวลายใบตอง แสดงถึงใบตองที่นิยมใช้ เป็นภาชน ะ
ใส่ขนมของไทยมาตั้งแต่โบราณ
๒) ลักษณะบรรจุภัณฑ์ เป็นรูปทรงสามเหลี่ยม จานวน ๖ ส่วน แต่ละส่วนมีฐานเชื่อมโยงกั น
และสามารถพั บรวมกั น เป็น รูป หกเหลี่ ยมคล้ายรูป ทรงของลู กตาล ในแต่ละส่วนสามารถเปิ ดออกเพื่ อ บรรจุ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ ทั้งนี้ ที่ส่วนปลายของฐานมีลั กษณะยาวออกมา และออกแบบเป็นร่ องสาหรั บปลายของ
ฐานอีกด้านมาขัดกัน เพื่อ รัก ษารูป ทรงในเป็ นหกเหลี่ย มและสามารถใช้ ถือ ได้ โดยประโยชน์ของบรรจุ ภั ณฑ์ ที่
ออกแบบเป็น ๖ ช่อง คือ ผู้บริโภค สามารถแบ่งรับประทานได้ ๖ ครั้ง หรือสามารถมอบให้ผู้อื่นเป็นของฝากได้
ถึง ๖ คน รวมทั้ง ยังสามารถจัดเป็นรูปแบบต่างๆ เพื่อสื่อถึงผลิตภัณฑ์ได้ นอกจากนี้ ยังสามารถเรียงและขนส่ ง
ได้สะดวก
๓) แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป จะถูกบรรจุอยู่ในซองอลูมิเนียมฟรอยด์แบบสุญญากาศ จานวน
๒ ซอง เพื่อป้องกันการสัมผัสอากาศและแสง ซึ่งอาจทาให้ผงเนื้อตาลสุก มีสี ที่จางลงได้ รวมทั้ง เป็นการรักษา
ส่วนผสมให้มีคุณภาพสูงสุด ทั้งนี้ แต่ละซองจะบรรจุส่วนผสมต่างๆ ตามที่ได้พัฒนามาก่อนหน้านี้ แต่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงน้าหนักการบรรจุส่วนผสมอีกครั้งตามราคา ขนาดบรรจุภัณฑ์ และต้นทุนค่าขนส่ง
๔.๘ ผลการศึกษาอายุการเก็บรั ก ษาของผลิ ตภัณ ฑ์แ ป้งขนมตาลกึ่งส้ าเร็จรู ป
การศึกษาอายุการเก็บรัก ษาผลิตภั ณฑ์ แป้ง ขนมตาลกึ่ งสาเร็ จรูป ซึ่งบรรจุซองอลูมิเนีย มฟรอยด์ แ บบ
สุญญากาศ และเก็บที่อุ ณหภู มิห้ อ งเป็น เวลา ๖ เดือน เป็นการคาดคะเนอายุก ารเก็ บโดยใช้ ปัจจั ยเกี่ ย วกั บ
คุณลักษณะทางประสาทโดยเฉพาะในด้านเนื้อสั มผั สของผู้บริโภค ทาการทดสอบทุก ๒ เดือน รวม ๔ ครั้ง ซึ่ง
ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสดังกล่าว สามารถสรุปได้ ดังตารางที่ ๔.๒๐
ตารางที่ ๔.๒๐ ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคที่มีต่อผลิ ตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป
เมื่อเก็บรักษาเป็นระยะเวลาต่างๆ
ระยะเวลาการเก็บ (เดือน)
คุณลักษณะ
๐ (สูตรควบคุม)
๒
๔
๖
ns
ลักษณะที่ปรากฏ
๘.๐+๑.๓๕
๘.๒+๐.๔๕
๘.๑+๑.๑๐
๘.๐+๑.๕๖
สีns
๗.๓+๐.๔๗
๗.๒+๑.๔๒
๗.๔+๐.๔๓
๗.๒+๐.๑๒
ns
กลิ่น
๗.๑+๐.๔๕
๗.๑+๐.๒๔
๗.๓+๐.๑๑
๗.๒+๐.๙๘
ความนุ่มns
๗.๕+๑.๐๓
๗.๗+๐.๕๔
๗.๕+๐.๗๔
๗.๖+๑.๖๗
ns
รสชาติ
๘.๔+๑.๐๐
๘.๓+๐.๙๗
๘.๕+๑.๒๐
๘.๔+๐.๙๕
ns
ความชอบรวม
๗.๙+๐.๔๐
๗.๙+๑.๕๖
๗.๗+๐.๗๕
๗.๘+๐.๙๙
ns
หมายเหตุ ตัวอักษร หมายถึง สิ่งทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P>๐.๐๕)

๗๓
จากตารางที่ ๔.๒๐ พบว่า ผู้บริโภคให้คะแนนความชอบของขนมตาลที่ปรุ งสุก ด้ว ยเตาอบไมโครเวฟ
จากผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป เมื่อมีระยะเวลาการเก็บต่างกัน ตั้งแต่ ๐, ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ และ ๖ เดือน
ในระดับคะแนนที่ใกล้เคียงกัน หรือไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติ (P>๐.๐๕) ในทุกคุณลักษณะ ทั้งใน
ด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น ความนุ่ม รสชาติ และความชอบรวม ทั้งนี้ จึงสามารถสรุปได้ว่า ผลิตภัณฑ์แ ป้ ง
ขนมตาลกึ่งสาเร็จรูปมีอายุการเก็บได้นานกว่า ๖ เดือน ที่อุณหภูมิห้อง
๔.๙ ผลการพัฒนาแผนธุรกิจของผลิตภั ณฑ์แ ป้งขนมตาลกึ่ง ส้าเร็ จรูป
จากข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคเบื้ องต้นในหัว ข้อ “๔.๒ ผลการศึกษาความต้องการของผู้บ ริ โ ภค
ต่อผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่ง สาเร็ จรูป” และการใช้โปรแกรม GNPD สารวจผลิตภัณฑ์ที่มีวางจาหน่า ยทั้ ง ใน
และต่างประเทศ ซึ่งใช้แป้งเป็นส่ว นประกอบและสามารถปรุง สุก ได้ ด้ว ยเตาอบไมโครเวฟ ได้แก่ ชื่อยี่ห้อ ชื่อ
ผลิตภัณฑ์ ประเทศผู้ผลิต ขนาดบรรจุ วัสดุภาชนะบรรจุ ราคา และรายละเอียดการเตรียม ดังรายละเอีย ดใน
ตารางที่ ๔.๒๑

๗๔
ตารางที่ ๔.๒๑ ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดที่มีความใกล้เ คียงกับ ผลิตภั ณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป
ขนาดบรรจุ
ที่
ชื่อยี่ห้อ
ชื่อผลิตภัณฑ์
ประเทศ
(กรัม)
®
๑ Condi Gold
Caramel cup
เยอรมัน
๗๐
cake mix

๒ Apti ®

๓ Fleischmann

®

วัสดุภาชนะ
ราคา
รายละเอียดการเตรียม
บรรจุ
(USD)
Board
n/a เติมน้า ๕๐ มิลลิลิตร ลงในบรรจุภัณฑ์ โดย
(White, lined)
ใช้ฝาบรรจุภัณฑ์เป็นตัวตวงปริมาตร ใช้ส้อม
ที่ ใ ห้ มาคนให้ เ ข้ ากั น แล้ ว น าเข้า ไมโครเวฟ
๖๐วินาทีสาหรับไมโครเวฟกาลังไฟฟ้า ๙๐๐
วัตต์ ๖๕ วินาที สาหรับ ๘๐๐ วัตต์ และ ๗๐
วินาที สาหรับ ๗๐๐ วัตต์

Chocolate
flavored mug
cake mix

บราซิล

๕๐

Plastic
(Other)

๐.๖๓

เติมนม ๓๐ มิลลิลิตร ลงในภาชนะที่มีค วาม
จุ อ ย่ า งน้ อ ย ๓๐๐ มิ ล ลิ ลิ ต ร ใช้ เ วลาใน
ไมโครเวฟประมาณ ๑ นาที ๑๐ วินาที

Chocolate mug
cake mix

บราซิล

๕๕

Multilaminate

๑.๓๔

เติมนม ๕๐ มิลลิลิตร ลงในภาชนะที่มีค วาม
จุอย่างน้อย ๓๐๐ มิลลิลิตร นาเข้าไมโครเวฟ
ประมาณ ๑ นาที ๓๐ วินาที

๗๔

๗๕
ตารางที่ ๔.๒๑ ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดที่มีความใกล้เ คียงกับ ผลิตภั ณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป
ขนาดบรรจุ
ที่
ชื่อยี่ห้อ
ชื่อผลิตภัณฑ์
ประเทศ
(กรัม)
®
๔ Condi Gold
Coconut cup
โปรตุเกส
๗๐
cake mix

๕ Dr. OetkerTassenKüchlein ®

๖ ZauberhaftBacken

®

วัสดุภาชนะ
ราคา
รายละเอียดการเตรียม
บรรจุ
(USD)
Board, plastic n/a เติมน้า ๕๐ มิลลิลิตร ลงในบรรจุภัณฑ์ โดย
(Lined)
ใช้ฝาบรรจุภัณฑ์เป็นตัวตวงปริมาตร ใช้ส้อม
ที่ ใ ห้ มาคนให้ เ ข้ ากั น แล้ ว น าเข้า ไมโครเวฟ
๕๐วินาทีสาหรับไมโครเวฟกาลังไฟฟ้า ๙๐๐
วัตต์ ๕๕ วินาที สาหรับ ๘๐๐ วัตต์ และ ๖๐
วินาที สาหรับ ๗๐๐ วัตต์

Nougat mug
cake mix

ออสเตรีย

๕๓

Paper, foil
(Lined)

๑.๕๔

เติมนม ๔๐ มิลลิลิตร ลงในบรรจุภัณฑ์ โดย
ใช้ฝาบรรจุภัณฑ์เป็นตัวตวงปริมาตร ใช้ส้อม
ที่ ใ ห้ มาคนให้ เ ข้ ากั น แล้ ว น าเข้า ไมโครเวฟ
๔๕ วิ น าที ส าหรั บ ไมโครเวฟก าลั ง ไฟฟ้ า
๘๐๐ วั ต ต์ และ ๖๐ วิ น าที ส าหรั บ ๖๐๐
วัตต์

Whole milk
chocolate cake
mix for the
microwave

เยอรมัน

๘๐ × ๒

Paper, plastic
(Lined)

๑.๖๗

เติมนม ๕๐ มิลลิลิตร ลงในภาชนะที่มีค วาม
จุ ขั้ น ต่ า ๒๐๐– ๒๕๐ มิ ล ลิ ลิ ต ร น า เข้ า
ไมโครเวฟใช้ เวลา ๑นาที ๕ วินาที สาหรับ
๑๐๐๐ วั ต ต์ ๑ นาที ๑๐ วิ น าที ส าหรับ
๙๐๐ วัตต์ และ ๑ นาที ๑๕ วินาที สาหรับ
๘๐๐ วั ต ต์ ปล่ อ ยให้ เ ค้ ก เย็ น ประมาณ ๒
นาทีก่อนรับประทาน

๗๕

๗๖
ตารางที่ ๔.๒๑ ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดที่มีความใกล้เ คียงกับ ผลิตภั ณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป
ขนาดบรรจุ
ที่
ชื่อยี่ห้อ
ชื่อผลิตภัณฑ์
ประเทศ
(กรัม)
®
๗ Indulge
Five minute
สหรัฐอเมริกา
๓๒๙
cup-cake mix

วัสดุภาชนะ
บรรจุ
Plastic
(Unspecified)

๘ Trader Joe’s ®

Chocolate chip
brownie
microwave mix

สหรัฐอเมริกา

๕๐× ๒

Plastic PP

๙ Meiji Soreike!
AnpanmanTezukami Kids®

Spinach and
green peas
steamed cake
mix

ญี่ปุ่น

๑๖ × ๒

Plastic PE

ราคา
รายละเอียดการเตรียม
(USD)
๘.๐๐ เทผลิ ต ภั ณฑ์ ล งในแก้ ว ที่ ใ ห้ มา ใส่ ไ ข่ ไ ก่ ๓
ฟอง นมวั ว ๙ ช้ อ นโต๊ ะ และน้ ามั น พื ช ๙
ช้อนโต๊ะเพิ่มลงในแก้ว ผสมให้เข้ากัน นาเข้า
ไมโครเวฟ ใช้ไฟแรงระยะเวลาประมาณ ๕
นาทีหรือจนกว่าส่วนผสมจะหยุ ดฟู ทิ้งไว้ใ ห้
เย็นในอุณหภูมิห้อง ๒ นาทีก่อนรับประทาน
๑.๙๙ เทผลิ ต ภั ณฑ์ ล งในถาดผสม เติ มน้ าเย็น ๑
ช้ อ นโต๊ ะ คนจนส่ ว นผสมเข้ า กั น ดี น าเข้ า
ไมโครเวฟ ๔๕ – ๖๐ นาทีขึ้นกับระดับความ
คงตั ว ที่ ต้ อ งการ ทิ้ ง ไว้ ใ ห้ เ ย็ น ๑ นาที ก่ อน
รับประทาน

๒.๐๐

เทผลิตภัณฑ์ ๑ ถุงและนมวัว ๑ ช้อนโต๊ะลง
ในถ้วยที่ให้มา คนให้เข้ากัน ไม่มีก้อนเหลื อ
น า เข้ า ไมโคร เวฟ ๕๐ วิ น า ที ส า หรั บ
ไมโครเวฟกาลังไฟฟ้า ๕๐๐ วัตต์

๗๖

๗๗
ตารางที่ ๔.๒๑ ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดที่มีความใกล้เ คียงกับ ผลิตภั ณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป
ขนาดบรรจุ
ที่
ชื่อยี่ห้อ
ชื่อผลิตภัณฑ์
ประเทศ
(กรัม)
๑๐ Dr. OetkerAncel Mon Gâteau Soft lemon mug
ฝรั่งเศส
๗๐
®
Minute
cake

๑๑ Bread Garden ®

Original brownie
mix

เกาหลี

๕๐

วัสดุภาชนะ
ราคา
รายละเอียดการเตรียม
บรรจุ
(USD)
Paper, plastic ๑.๙๓ ใส่ ค รี ม ๘๐ มิ ล ลิ ลิ ต รลงในภาชนะเตรี ยม
(Lined)
ภาชนะเตรี ย มควรมี ค วามจุ ขั้ น ต่ า ๓๐๐
มิ ล ลิ ลิ ต ร เทผลิ ต ภั ณ ฑ์ ล งไป น า เข้ า
ไมโครเวฟ ๒ นาที สาหรับ ๗๕๐ และ ๘๕๐
วัตต์ และ ๑ นาที ๕๐ วินาที สาหรับ ๑๐๐๐
วัตต์ ทิ้งไว้ให้เย็น ๓ นาทีก่อนรับประทาน
Plastic
(Unspecified)

๖.๒๐

ละลายเนย ๑๔๐ กรั มด้ ว ยไมโครเวฟหรือ
เตาอบ ผสมเนยกั บ ไข่ ไก่ ๒ ฟองพร้ อ มกับ
ช็อกโกแลตและแป้ ง บราวนี่ ที่ใ ห้ มา(อา จใช้
น้ ามั น พื ช แทนเนยได้ ) ตี จ นเข้ า กั น ไม่ เ ป็น
ก้อน นาส่วนผสมไปใส่ในถาดที่ให้มา ๒ ถาด
อบด้วยไมโครเวฟ ๗๐๐ วัตต์ เป็นเวลา ๒
นาที ๓๐ วินาที หรือใช้เตาอบ ๑๗๐ องศา
เซลเซียส ๒๐– ๒๕ นาที ทิ้งไว้ให้เย็นลงก่อ น
รับประทาน

๗๗

๗๘
ตารางที่ ๔.๒๑ ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดที่มีความใกล้เ คียงกับ ผลิตภั ณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป
ขนาดบรรจุ
ที่
ชื่อยี่ห้อ
ชื่อผลิตภัณฑ์
ประเทศ
(กรัม)
®
๑๒ Trisanti
Vanilla cake in a
บราซิล
๖๐
cup mix

๑๓ Amee Foods

®

๑๔ Yoki Betty Crocker ®

วัสดุภาชนะ
บรรจุ
Plastic
(Unspecified)

ราคา
รายละเอียดการเตรียม
(USD)
๐.๓๓ ใช้ภาชนะที่มีความจุ ๓๐๐ มิลลิลิตร เทนม
๕๐ มิลลิลิตร ผสมกับผลิต ภั ณฑ์ คนให้เ ข้ า
กัน ใช้เวลาอบด้วยไมโครเวฟ ๑ นาที ทิ้งไว้
ให้เย็นก่อนรับประทาน

Mung lentil vada

อินเดีย

๒๐๐

Multilaminate

๑.๔๙

ใส่น้าผสมกับผลิตภั ณฑ์ ทิ้งไว้ประมาณ ๑๐
นาทีให้เซ็ตตัว สามารถใช้ไมโครเวฟทาให้ สุ ก
ได้

Peanut flavored
mug cake mix

บราซิล

๗๐

Plastic
(Other)

๐.๖๓

ใช้ภาชนะที่มีค วามจุ ขั้น ต่า ๓๐๐ มิลลิลิ ต ร
ใส่นม ๕๐ มิลลิลิตร ใส่ผลิตภัณฑ์ลงไป คน
ให้ เ ข้ า กั น น าเข้ า ไมโครเวฟ ๑ นาที ๓๐
วินาที ทิ้งไว้ให้เย็นก่อนรับประทาน

๗๘

๗๙
ตารางที่ ๔.๒๑ ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดที่มีความใกล้เ คียงกับ ผลิตภั ณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป
ขนาดบรรจุ
ที่
ชื่อยี่ห้อ
ชื่อผลิตภัณฑ์
ประเทศ
(กรัม)
®
๑๕ Fleischmann
Chocolate with
บราซิล
๕๕
hazelnut mug
cake mix

๑๖ TableMark ®

Hot cake

๑๗ Iglo ®

Strudel dough

วัสดุภาชนะ
ราคา
รายละเอียดการเตรียม
บรรจุ
(USD)
Multilaminate ๐.๗๐ ใช้ภาชนะที่มีค วามจุ ขั้น ต่า ๓๐๐ มิลลิลิ ต ร
ใส่นม ๕๐ มิลลิลิตร ใส่ผลิตภัณฑ์ลงไป คน
ให้ เ ข้ า กั น น าเข้ า ไมโครเวฟ ๑ นาที ๓๐
วินาที ทิ้งไว้ให้เย็นก่อนรับประทาน

ญี่ปุ่น

๒๗๑

Plastic
(Unspecified)

๔.๗๒

ออสเตรีย

๒๐๐

Plastic
(Unspecified)

๓.๘๗

๗๙

นาแพนเค้ก เข้า ไมโครเวฟ ใช้เวลา ๑ นาที
และ ๑ นาที ๑๐ วินาที สาหรับไมโคร เวฟ
กาลัง ๖๐๐ วัตต์ และ ๕๐๐ วัตต์ตามลาดั บ
เมื่ อ อบแพนเค้ ก ๑ ห่ อ ถ้ า อบแพนเค้ ก ๒
ห่อ ใช้เวลา๑ นาที ๔๐ วินาที และ ๑ นาที
๕๐ วิ น าที ส าหรั บ ๖๐๐ และ ๕๐๐ วั ต ต์
ตามลาดับ ราดด้วยไซรัปและวิปครีมที่ใ ห้ มา
กับผลิตภัณฑ์เมื่ออบเสร็จได้ตามใจชอบ
เนื่องจากเป็นผลิ ตภั ณฑ์ แช่ แข็ ง การเตรี ย ม
จึ ง ต้ อ งท า ละลา ยก่ อ น โดยอาจ ทิ้ ง ไว้ ที่
อุ ณหภู มิห้ อ ง ๔๐ นาที หรื อ ใช้ ไ มโครเวฟ
๒๕๐– ๓๐๐ วัตต์ ๑ นาที แล้วทิ้งไว้ ๕ นาที
การเตรียมใช้เตาอบ อุณหภูมิ ๑๘๐– ๒๐๐
องศาเซลเซียส เวลา ๑๕ – ๓๐ นาที

๘๐
ตารางที่ ๔.๒๑ ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดที่มีความใกล้เ คียงกับ ผลิตภั ณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป
ขนาดบรรจุ
ที่
ชื่อยี่ห้อ
ชื่อผลิตภัณฑ์
ประเทศ
(กรัม)
®
๑๘ Green's
Classic carrot
อินโดนีเซีย
๔๗๐
cake mix

๑๙ Oh Mug Goodness

®

Carrot cinnamon
cake mix

ฟิลิปปินส์

n/a

วัสดุภาชนะ
บรรจุ
n/a

ราคา
รายละเอียดการเตรียม
(USD)
๓.๕๙ นาผลิตภัณฑ์ผสมกับไข่ไก่ ๒ ฟอง น้ามันพืช
๓ ช้อนโต๊ะ และน้า ๑๕๐ มิลลิลิตร คนให้
เข้ากันด้วยส้อม เมส่วนผสมลงในถาดขนาด
๒๐ เซน ติ เ มตร ที ท า น้ า มั น ไว้ แ ล้ ว ใช้
ไมโครเวฟตั้ง ความร้อ นสู ง ๕ นาที ทิ้งไว้ ใ ห้
เย็นอีก ๕ นาทีจากนั้นเตรียมไอซ์ ซิ่ง เพื่ อ ท า
หน้าเค้กและทาบนตัวเค้ก

Metallized
film

๐.๙๑

ใส่ ผ ลิ ต ภั ณฑ์ ล งในถ้ ว ย ใส่ น้ า ๓ ช้ อ นโต๊ ะ
ผสมให้เข้ากัน ใส่ท็อปปิ้งเพิ่มตามที่ต้ อ งการ
อบไมโครเวฟไฟแรง ๑ นาที สาหรับ ๗๐๐
วัตต์หรือ ๔๐วินาที สาหรับ ๑๐๐๐ วัตต์

๘๐

๘๑
ตารางที่ ๔.๒๑ ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดที่มีความใกล้เ คียงกับ ผลิตภั ณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป
ขนาดบรรจุ
ที่
ชื่อยี่ห้อ
ชื่อผลิตภัณฑ์
ประเทศ
(กรัม)
®
๒๐ Daxinan
Microwavable
จีน
๕๐× ๖
cake mix

๒๑ Quai Sud ®

๒๒ Marie Callender's

®

วัสดุภาชนะ
บรรจุ
n/a

ราคา
รายละเอียดการเตรียม
(USD)
๑.๕๙ ใส่ ไ ขไก่ ๑ ฟองและผลิ ต ภั ณฑ์ ตี ใ ห้ เข้ากัน
อบด้วยไมโครเวฟประมาณ ๑ นาที (๗๐๐
วัตต์) รอให้เย็นก่อนรับประทาน

๑๗.๒๘ ละลายเนย ๑๕ กรัมด้วยไมโครเวฟ ใส่ไข่ไ ก่
๑ ฟอง และครีม ๑ ช้อนโต๊ะ คนให้เข้ า กั น
ในภาชนะที่ให้มา เทผลิตภัณฑ์ลงไป คนให้
เข้ากัน อบโดยใช้ไมโครเวฟ ใช้เวลา ๑ นาที
๒๐ วิ น าที (๗๕๐ วั ต ต์ ) ทิ้ ง ไว้ ใ ห้ เ ย็ น ก่ อ น
รับประทาน
๐.๙๘ สเปรย์หรือใช้ก ระดาษรองในถาดหลุ ม ที่ ใ ห้
มา ตี ไ ข่ ไ ก่ นม และน้ ามั น ในชามผสม ใส่
ผลิตภัณฑ์ลงไป คนให้เข้ากัน ใส่ลงถาดหลุ ม
ประมาณ ๒/๓ ของแต่ละหลุม ใช้ไมโครเวฟ
อบเป็นระยะเวลา ๑ นาทีครึ่ง – ๒ นาที

Chocolate and
caramel with
salted butter
mug cake mix

ฝรั่งเศส

๘๐

Plastic
(Unspecified)

Cranberry
orange muffin
mix

สหรัฐอเมริกา

๑๙๘

Plastic
(Unspecified)

๘๑

๘๒
ตารางที่ ๔.๒๑ ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดที่มีความใกล้เ คียงกับ ผลิตภั ณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป
ขนาดบรรจุ
ที่
ชื่อยี่ห้อ
ชื่อผลิตภัณฑ์
ประเทศ
(กรัม)
®
๒๓ Beksul
Chocolate
ฮ่องกง
๕๕
flavored
microwaveable
cup cake mix

วัสดุภาชนะ
ราคา
รายละเอียดการเตรียม
บรรจุ
(USD)
Board, plastic ๑.๖๘ ใส่ไข่ไก่และส่วนผสมลงในถ้วยผลิ ตภั ณฑ์ ตี
(Lined)
ให้ เ ข้ า กั น ควรใช้ เวลามากกว่า ๑ นาที ใช้
ไมโครเวฟอบเป็ น ระยะเวลา ๑ นาที ๒๐
วินาที (๗๐๐ วัตต์)

Chocolate mug
brownies

สหราช
อาณาจักร

๒๓๐

n/a

๗.๖๒

ใส่เนย น้าและผลิตภัณฑ์ ผสมให้เข้ากัน อบ
ด้วยไมโครเวฟประมาณ ๕ นาที

๒๕ Bread Garden ®

Chocochip
muffin mix

เกาหลีใต้

๓๖๐

Board, plastic
(Lined)

๕.๐๒

ผสมเนย ๑๕๐ กรั ม หรื อ น้ ามั น พื ช ๑๕๐
มิลลิลิตร ไข่ไก่ ๔ ฟอง นมวัว ๓๐ มิลลิลิต ร
และตัวผลิตภัณฑ์ ตีให้เข้ากัน ตักใส่ถาดอบ
ที่มีกระดาษรองอบที่ใ ห้ มาประมาณ ๗๐%
ของแต่ ล ะหลุ ม อบโดยใช้ไ มโครเวฟ ๗๐๐
วั ต ต์ ๓ น า ที หรื อ เตา อบ ๑๗๐ องศา
เซลเซียส ๑๕ – ๒๐ นาที ทิ้งไว้ให้เย็ น ก่ อ น
รับประทาน

๘๒

๒๔ Bakedin ®

๘๓
ตารางที่ ๔.๒๑ ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดที่มีความใกล้เ คียงกับ ผลิตภั ณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป
ขนาดบรรจุ
ที่
ชื่อยี่ห้อ
ชื่อผลิตภัณฑ์
ประเทศ
(กรัม)
®
๒๖ HaraldMelkenDoceCozinha! Easter kit
บราซิล
๕๐๐× ๒

วัสดุภาชนะ
บรรจุ
Solid white
board

ราคา
รายละเอียดการเตรียม
(USD)
๑๓.๗๔ ละลายช็ อ กโกแลตและเทลงแม่ พิมพ์ เมื่ อ
เซ็ ต ตั ว แล้ ว ให้ ใ ช้ ก ระดาษที่ ใ ห้ มาห่ อ เ พื่ อ
ความสวยงาม

๒๗ Morinaga ®

Tasty cocoa
chocolate cake
mix

ญี่ปุ่น

๑๓๓

Plastic
(Unspecified)

๔.๔๔

๒๘ Lindt A Cuisiner ®

Easter chocolate
rabbit kit

ฝรั่งเศส

๒๐๐

Paper (Plain)

๑๙.๙๙ ช็อกโกแลตสามารถละลายได้ด้วยไมโครเวฟ
ใช้แม่พิมพ์ที่ ให้ มาในการขึ้ นรู ปช็ อ กโกแลต
รูปกระต่าย สามารถประยุกต์ทาเมนูสาหรั บ
เทศกาล Easter ได้หลากหลายตามหนั ง สื อ
เมนูที่ให้มาในผลิตภัณฑ์

ใส่ ไ ข่ ๑ฟองและนม ๒ ช้ อ นโต๊ ะลงในถ้วย
ผสมที่ให้มา ใส่ผลิตภัณฑ์ลงไป คนให้เข้ากัน
วางทิ้งไว้ในตู้ เย็ น ประมาณ ๑๐– ๑๕ นาที
จากนั้นนาไปอบด้วยไมโครเวฟโดยใช้เ วลา
ในการอบ ๒ นาที ค รึ่ ง ส าหรั บ ไมโครเวฟ
กาลังไฟฟ้า ๖๐๐ วัตต์ หรือ ๓ นาทีสาหรับ
กาลังไฟฟ้า ๕๐๐ วัตต์

๘๓

๘๔
ตารางที่ ๔.๒๑ ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดที่มีความใกล้เ คียงกับ ผลิตภั ณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป
ขนาดบรรจุ
ที่
ชื่อยี่ห้อ
ชื่อผลิตภัณฑ์
ประเทศ
(กรัม)
๒๙
Richesse
ไทย
๑๒๕

วัสดุภาชนะ
บรรจุ
Paper, foil
(Lined)

ราคา
รายละเอียดการเตรียม
(USD)
n/a ผสมแป้ง, ไข่ ๑ฟอง และเนยละลาย คนให้
เนี ย นเป็ น เนื้ อ เดี ย วกั น น าช็ อ คโกแล็ ต
๑ ก้ อ น วางตรงกลางส่ ว น ผสม น าเข้ า
ไมโครเวฟใช้ ไ ฟสู ง สุ ด ๑ นาที เพื่ อ ความ
อร่อยยิ่งขึ้นควรรับประทานขณะร้อน

๘๔

๘๕
จากตารางที่ ๔.๒๑ พบว่า ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ปรุงสุกได้ด้วยเตาอบไมโครเวฟ จะมีส่วนประกอบหลั ก
ของแป้ง น้าตาล และผงปรุงแห้ง เตรียมมาให้ในบรรจุภัณฑ์ แต่จะแนะนาให้ผู้บริโภคเตรียมส่วนประกอบต่ า งๆ
เพิ่มเติม เช่น ไข่ นม และน้ามันพืช เป็นต้น บรรจุภัณฑ์มีการใช้ทั้งประเภทพลาสติก กระดาษ และอลูมิเ นี ย ม
และทาการปรุงสุกด้วยเตาอบไมโครเวฟ โดยใช้เวลาประมาณ ๑ นาที ส่วนข้อมูลจากการสารวจความต้อ งการ
ของผู้บริโภค ซึ่งยอมรับที่ผลิตภัณฑ์จ ะไม่ มีก ะทิ มาด้วยหรื อต้ องเตรี ยมส่วนผสมเอง โดยปัจจัยที่มีความส าคั ญ
ต่อการตัดสินใจซื้อ ได้แก่ รสชาติ ไม่ใช้สารกันเสีย ความสะดวกในการรับประทาน เนื้อสัมผัส ความสะดวกใน
การซื้อ ลักษณะปรากฏ/ความน่ารับ ประทาน ปริมาณส่วนผสมเนื้ อตาลในผลิ ตภั ณฑ์ ราคา เก็บรักษาได้ น าน
คุณค่าทางโภชนาการ และมีมะพร้าวทึนทึกขูด ฝอยให้มากั บผลิต ภัณฑ์ ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวนาไปสู่การพั ฒ นา
แผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูปได้ ดังนี้
แผนธุรกิจของผลิตภั ณฑ์แป้ งขนมตาลกึ่งสาเร็จรู ป ในเบื้ องต้น มีการกาหนดตลาดของผลิ ตภั ณฑ์ แ ป้ ง
ขนมตาลกึ่งสาเร็จรูปได้ ดังหัวข้อต่อไปนี้
๑) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Marketing Targeting) ของผลิตภัณฑ์ คือ กลุ่มผูบ้ ริโภครุ่นใหม่ ที่มีอายุ ๑๘ –
๔๐ ปี มีรายไดระดั บ ปานกลางถึง สู ง โดยเฉพาะกลุ่ มผู้บ ริโ ภคตามแหล่ งท่ อ งเที่ย ว ซึ่งสามารถวางตา แหน่ ง
ผลิตภัณฑ์ในตลาด (Marketing Positioning) ไว้เป็นผลิตภัณฑ์ส มัยใหม่ ที่มีอายุ การเก็บรั กษายาวนาน และมี
ภาพลักษณ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นสากล ในระดับราคาที่สมเหตุสมผล ดังภาพที่ ๔.๔๗
Modern

ผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป
Local Product
Premium Product

ขนมตาลแบบดั้งเดิม

Traditional

ภาพที่ ๔.๔๗ แผนภาพแสดงการวางตาแหน่งของผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูปในตลาด
จากภาพที่ ๔.๔๗ แสดงตาแหน่งของผลิ ตภั ณฑ์ ผลิ ตภั ณฑ์แ ป้ง ขนมตาลกึ่ งสาเร็ จรูป เป็นผลิ ต ภั ณฑ์
สมั ย ใหม่ ที่ มี คุ ณภาพในระดั บ สู ง อายุ ก ารเก็ บ รั ก ษายาวนาน ใช้ รู ป แบบการปรุ ง สุ ก แบบใหม่ โ ดยเตาอบ
ไมโครเวฟ เหมาะกับผู้ บริ โภคกลุ่ มวัยรุ่ นยุ คใหม่ ชอบการบริโภคขนมตาล บริโภคได้ง่ายสะดวกสบาย และ

๘๖
เชื่อมั่นในความสะอาดของผลิต ภัณฑ์ ได้ แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ขนมตาลแบบดั้ งเดิมที่จาหน่ายอยู่ในท้ องตลาด
ซึ่งผู้บริโภคหาซื้อยาก ขาดความคงที่ในรสชาติ และอาจปนเปื้อนสิ่งต่างๆ ได้ง่าย
๒) กลยุทธ์การตั้งราคาสินค้า
กลยุทธ์การตั้งราคาสินค้า ของผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป สามารถสรุปได้ ดังนี้
๒.๑) วัตถุประสงค์
- ตั้งราคาระดับสูง (Skim the Cream Pricing)
- เพื่อบ่งบอกภาพลักษณ์ว่าเป็นสินค้าระดับพรีเ มียม
๒.๒) เนื่องจาก
- เป็นสินค้าที่คิดค้นขึ้นใหม่ ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในอดีต
- มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากคู่แข่งขันรายอื่น
- ต้องการเจาะกลุ่มลูกค้าระดับบน
๒.๓) ราคาที่จาหน่าย
- ราคา ๗๙ บาท ต่อ ๑ กล่อง
- น้าหนัก ๘๐ กรัมต่อหน่วยบริโภค
- ๑ หน่วยบริโภค สามารถผลิตขนมได้ ๔ ชิ้น
- บรรจุ ๖ หน่วยบริโภคต่อกล่อง
๓) การผลักดันสินค้า
การผลักดันสินค้าของผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป สามารถสรุปได้ ดังนี้
๓.๑) การลดราคาสินค้าในงานออกร้าน โดยมีสถานที่เป้าหมาย ดังนี้
(๑) ร้านฝากขายที่นาสินค้าไปวางจาหน่าย
- จัดชิมเพื่อแจกสินค้า และจาหน่ายในราคาย่อมเยาว์
- เพื่อให้ลูกค้ามีโอกาสในการทดลองสินค้า
- เพื่อกระตุ้นยอดขาย
(๒) งานท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวสาคัญในจั งหวัด เป้าหมาย และงานโอทอประดั บ
จังหวัด และระดับชาติ เพื่อให้ลูกค้ามีทาให้จดจาแบรนด์ได้ และง่ายต่อการตัดสินใจซื้อ
๓.๒) การลดราคาสินค้า (Cash Discount) เพื่อสร้างสภาพคล่องให้แ ก่อ งค์กร จัดทาส่วนลด
ให้ตัวแทนจาหน่ายที่ซื้อสิน ค้าแบบซื้อขาด และชาระเป็นเงินสด ซึ่งช่วยเปลี่ยนจากร้านค้าฝากขาย เป็นแบบ
ขายขาดเมื่อร้านค้า มั่น ใจว่า สิน ค้าขายได้ จะทาการสั่งซื้อตามปริ มาณที่เ ห็นว่า เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลก า ไรที่
สูงขึ้น โดยจัดทาเงื่อ นไขให้ ส่ วนลดเพิ่ มเมื่ อ ชาระก่ อนระยะเวลาที่ใ ห้ เ ครดิ ต ให้ร้านค้าชาระหนี้ ค่า สิน ค้ า ใน
ระยะเวลาที่กาหนด โดยสร้างเงื่อนไข เช่น เงื่อนไขของเครดิต คือ ๕/๑๐, n/๓๐ แสดงว่า ให้เครดิตร้านค้าเป็ น
เวลา ๓๐ วัน แต่หากร้านค้าชาระค่าผลิตภัณฑ์ภายใน ๑๐ วัน นับจากวันสั่งซื้อจะได้ส่วนลดในอัตราร้อยละ ๕
๒.๓) จัดส่วนลดให้แก่ผู้จัดจาหน่าย เพื่อเป็นการตอบแทนแก่ผู้จัดจาหน่ายที่ให้บริการส่ง เสริ ม
การตลาดแก่ผลิตภัณฑ์ขององค์กร ส่วนยอมให้อาจจะอยู่ในรูปของผลิตภั ณฑ์ของแถม เช่น ซื้อ ๑ แถม ๑ หรือ
การให้ส่วนลดพิเศษแก่ผู้บริโภคในราคาต่ากว่าปกติ เป็นต้น

๘๗
๔.๑๐ ผลการยื่นขอรับความคุ้มครองด้านทรั พย์สินทางปั ญ ญา
ภายหลังจากได้ผลการดาเนิน การพัฒนาสูตรและบรรจุภั ณฑ์ ของผลิ ตภั ณฑ์แป้ งขนมตาลกึ่ งสาเร็ จ รู ป
จึ ง ได้ ท าการสื บ ค้ น ร่ า ง และจั ด ท าค าขอรั บ ความคุ้ มครองด้ านทรัพย์ สิ น ทางปั ญญา ในนามกรมส่ ง เสริม
วัฒนธรรมเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว สาหรับยื่นต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา จานวน ๒ คาขอ ประกอบด้วย
๑) คาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่องผลิตภัณฑ์ขนมตาลกึ่งสาเร็จรูปที่สามารถปรุงสุ กได้ ด้วยเตาอบ
ไมโครเวฟ
๒) คาขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เรื่องแบบพับกล่อง
๔.๑๑ ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและกลุ่ม เป้า หมาย
การถ่ายทอดเทคโนโลยี สูตรขนมตาลแบบประยุก ต์ ภายใต้โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้ ง ขน ม
ตาลกึ่งสาเร็จรูปจากภูมิปัญญาขนมไทยโบราณเพื่ อเพิ่มมูลค่าและส่ งเสริ มเศรษฐกิจชุมชน” ได้จัดขึ้นวันอาทิต ย์
ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ ถึง ๑๗.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคม ชุมชนบ้านช่องมุด ตาบล
ชุมโค อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นให้ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้น ตอนสุด ท้าย ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ผู้เข้ารั บการถ่ายทอดเทคโน โลยี
สามารถนาความรู้ ที่ไ ด้ ไปถ่า ยทอดและใช้ป ระโยชน์ไ ด้จ ริง โดยมีผู้สนใจและเข้ารั บ การถ่ายทอดเทคโนโลยี
จานวน ๖๑ ราย ซึ่งรายละเอียดของการถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถสรุปได้ ดังนี้
๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการถ่ายทอด
สาหรับข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้โ ครงการนี้ ทั้ง ๖๑ คน เป็นเพศชายร้อ ย
ละ ๒๓ และเพศหญิงร้อยละ ๗๗ มีอายุอยู่ในช่วง ๔๕ – ๖๐ ปี เป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ ๔๔ รองลงมาอยู่ในช่ ว ง
อายุ ๓๕ – ๔๔ ปี ร้อยละ ๒๕ ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบมัธยมศึ กษา ร้อยละ ๗๒ รองลงมา คือ ปวช./ปวส.
ร้อยละ ๑๓ ส่วนใหญ่ประกอบอาชี พอิ สระ ร้อยละ ๗๒ รองลงมา คือเป็นนักเรียน – นักศึกษา ร้อยละ ๑๓
และทราบข่าวมาจากคนรู้จัก ร้อยละ ๘๕ รองลงมาทราบข่าวมาจากแผ่น พับโปสเตอร์ ร้อยละ ๑๒ สามารถ
สรุปเป็นรายละเอียดต่างๆ ได้ ดังตารางที่ ๔.๒๒
ตารางที่ ๔.๒๒ ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ข้อมูล
จ้านวน (คน)
๑. เพศ
- ชาย
๑๔
- หญิง
๔๗
๒. อายุ
- อายุต่ากว่า ๑๕ ปี
๕
- อายุ ๑๕ – ๒๔ ปี
๔
- อายุ ๒๕ – ๓๔ ปี
๘
- อายุ ๓๕ – ๔๔ ปี
๑๕
- อายุ ๔๕ – ๖๐ ปี
๒๗
- อายุ ๖๑ ปี ขึ้นไป
๒

สัดส่วน (ร้อยละ)
๒๓
๗๗
๘
๗
๑๓
๒๕
๔๔
๓

๘๘
ตารางที่ ๔.๒๒ ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ต่อ)
ข้อมูล
จ้านวน (คน)
๓. ระดับการศึกษา
- ประถมศึกษา
๕
- มัธยมศึกษา
๔๔
- ปวช./ ปวส.
๘
- ปริญญาตรี
๔
- สูงกว่าปริญญาตรี
๔. อาชีพ
- นักเรียน-นักศึกษา
๘
- ข้าราชการ
๓
- พนักงานเอกชน
๒
- เจ้าของกิจการ
๔
- อาชีพอิสระ
๔๔
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ
๕. ทราบข่าวจาก
- เอกสารราชการ
๒
- แผ่นพับ/โปสเตอร์
๗
- เว็บไซต์
- คนรู้จัก
๕๒

สัดส่วน (ร้อยละ)
๘
๗๒
๑๓
๗
๐
๑๓
๕
๓
๗
๗๒
๐
๓
๑๒
๐
๘๕

๒) บรรยากาศการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ส าหรั บ บรรยากาศการถ่ ายทอดเทคโนโลยี สู ต รขนมตาลแบบประยุ ก ต์ ซึ่ ง เป็ น ขนมตาลที่ มีการ
ปรับเปลี่ยนส่วนผสมและการใช้ แป้ งเชื้ อในการหมั ก ทาให้ขนมตาลแบบประยุ กต์ มีความสะอาดและคุ ณภา พ
สม่าเสมอมากขึ้น แต่ยังคงรสชาติและเอกลัก ษณ์ของขนมตาลแบบดั่ ง เดิ มไว้ไ ด้ โดยสามารถแสดงบรรยา กาศ
และรายละเอียดการอบรม ดังนี้

ภาพที่ ๔.๔๘ อาคารศาลาประชาคม ชุมชนบ้านช่องมุด เป็นสถานที่จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยี

๘๙

ภาพที่ ๔.๔๙ แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสูตรขนมตาลแบบประยุ กต์

ภาพที่ ๔.๕๐ การจัดเตรียมสถานที่สาหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสูตรขนมตาลแบบประยุกต์

ภาพที่ ๔.๕๑ ลูกตาลสุกสาหรับใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสูตรขนมตาลแบบประยุกต์

๙๐

ภาพที่ ๔.๕๒ วัตถุดิบที่ใช้สาหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสูตรขนมตาลแบบประยุกต์

ภาพที่ ๔.๕๓ บรรยากาศการลงทะเบียนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสูตรขนมตาลแบบประยุกต์

ภาพที่ ๔.๕๔ ผู้เข้ารับการอบรมทยอยลงทะเบียนเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสูตรขนมตาลแบบประยุก ต์

๙๑

ภาพที่ ๔.๕๕ การลงทะเบียนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสูตรขนมตาลแบบประยุกต์

ภาพที่ ๔.๕๖ ผู้สนใจเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสูตรขนมตาลแบบประยุกต์ทยอยเข้ามาลงทะเบียน

ภาพที่ ๔.๕๗ การลงทะเบียนของผู้สนใจเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสูตรขนมตาลแบบประยุกต์

๙๒

ภาพที่ ๔.๕๘ ผู้นาชุมชนเข้ามาร่วมการลงทะเบียนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสูตรขนมตาลแบบประยุกต์

ภาพที่ ๔.๕๙ วิทยากรกล่าวแนะนาและเริ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสูตรขนมตาลแบบประยุกต์

ภาพที่ ๔.๖๐ ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรียนรู้การทากระทงจากใบตองสาหรับนามาใส่ขนมตาล

๙๓

ภาพที่ ๔.๖๑ ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีช่วยกันทากระทงจากใบตองเพื่อนามาใส่ขนมตาล

ภาพที่ ๔.๖๒ ความร่วมมือของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการทากระทงจากใบตองเพื่อใส่ขนมตาล

ภาพที่ ๔.๖๓ วิทยากรแนะนาการเตรียมแป้งเชื้อสาหรับทาขนมตาลแบบประยุกต์

๙๔

ภาพที่ ๔.๖๔ แป้งเชื้อสาหรับทาขนมตาลแบบประยุกต์เริ่มมีฟองอากาศผุดขึ้น มา

ภาพที่ ๔.๖๕ ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรียนรู้การละลายน้าตาลเข้ากับกะทิ

ภาพที่ ๔.๖๖ ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของเนื้อตาล

๙๕

ภาพที่ ๔.๖๗ ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรียนรู้การแยกสิ่งที่อาจปะปนอยู่ในเนื้อตาล

ภาพที่ ๔.๖๘ ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกันแยกสิ่งที่อาจปะปนอยู่ในเนื้อตาล

ภาพที่ ๔.๖๙ การแยกสิ่งที่อาจปะปนอยู่ในเนื้อตาลโดยใช้ตะแกรงและผ้าขาวบาง

๙๖

ภาพที่ ๔.๗๐ วิทยากรดูแลผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด

ภาพที่ ๔.๗๑ วิทยากรคอยให้คาแนะนาผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด

ภาพที่ ๔.๗๒ ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีถ่ายภาพขั้นตอนต่างๆ เพื่อเก็บไว้ศึกษา

๙๗

ภาพที่ ๔.๗๓ ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีผสมเนื้อตาลสุกเข้ากับส่วนผสมและแป้งเชื้ อ

ภาพที่ ๔.๗๔ ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีช่วยกันผสมเนื้อตาลสุกเข้ากับส่วนผสมและแป้ง เชื้อ

ภาพที่ ๔.๗๕ ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีผสมส่วนผสมเข้ากับน้ากะทิ

๙๘

ภาพที่ ๔.๗๖ ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกันนวดส่วนผสมของขนมตาลให้เข้ากัน

ภาพที่ ๔.๗๗ ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบ่งกลุ่มกันฝึกปฏิบัติเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่ว มกัน

ภาพที่ ๔.๗๘ ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติโดยมีวิทยากรควบคุมดูแ ล

๙๙

ภาพที่ ๔.๗๙ การหมักส่วนผสมโดยการคลุมด้วยฟิล์มและตั้งไว้เป็นระยะเวลา ๔๕ นาที

ภาพที่ ๔.๘๐ ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีช่วยกันหมักส่วนผสมโดยการคลุมด้วยฟิล์ มและตั้งไว้

ภาพที่ ๔.๘๑ วิทยากรแจกจ่ายแผ่นฟิล์มให้แก่ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสาหรับใช้ในการหมัก

๑๐๐

ภาพที่ ๔.๘๒ การรับประทานอาหารกลางวันและของว่างระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ภาพที่ ๔.๘๓ ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันและของว่าง

ภาพที่ ๔.๘๔ การพักผ่อนระหว่างช่วงรับประทานอาหารกลางวันและของว่าง

๑๐๑

ภาพที่ ๔.๘๕ บรรยากาศระหว่างช่วงรับประทานอาหารกลางวันและของว่าง

ภาพที่ ๔.๘๖ วิทยากรและผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีถาม-ตอบข้อสงสัยระหว่างกัน

ภาพที่ ๔.๘๗ การเตรียมน้าเดือดและภาชนะสาหรับนึ่งขนมตาล

๑๐๒

ภาพที่ ๔.๘๘ การนึ่งภาชนะให้ร้อนก่อนการใส่ส่วนผสมขนมตาล (กรณีใช้ถ้วยเซรามิก)

ภาพที่ ๔.๘๙ การใส่ภาชนะจากใบตองลงในลังถึงก่อนการใส่ส่วนผสมขนมตาลโดยไม่ต้ องทาให้ร้อน

ภาพที่ ๔.๙๐ การใส่ส่วนผสมของขนมตาลลงในภาชนะใบตองที่เตรียมไว้

๑๐๓

ภาพที่ ๔.๙๑ การใส่ส่วนผสมของขนมตาลลงในภาชนะเซรามิกที่เตรียมไว้

ภาพที่ ๔.๙๒ ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีช่วยกันใส่ส่วนผสมของขนมตาลลงในภาชนะที่เตรีย มไว้

ภาพที่ ๔.๙๓ ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกันใส่ส่วนผสมของขนมตาลลงในภาชนะ

๑๐๔

ภาพที่ ๔.๙๔ การโรยมะพร้าวทึนทึกที่ขูดไว้ลงในส่วนผสมของขนมตาลก่อนการนึ่ง

ภาพที่ ๔.๙๕ การปิดฝาลังถึงเพื่อนึ่งส่วนผสมของขนมตาล

ภาพที่ ๔.๙๖ การรอส่วนผสมของขนมตาลสุกภายในลังถึงเป็นเวลา ๑๕ นาที

๑๐๕

ภาพที่ ๔.๙๗ วิทยากรเตรียมนาขนมตาลแบบประยุกต์ที่สุกแล้วออกจากการนึ่ง

ภาพที่ ๔.๙๘ ลักษณะของขนมตาลแบบประยุกต์ที่สุกจากการนึ่ง

ภาพที่ ๔.๙๙ วิทยากรนาขนมตาลแบบประยุกต์ที่สุกแล้วออกจากการนึ่ง

๑๐๖

ภาพที่ ๔.๑๐๐ ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีถ่ายภาพขนมตาลแบบประยุกต์ที่สุกแล้วเป็นที่ระลึก

ภาพที่ ๔.๑๐๑ ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเตรียมนาขนมตาลแบบประยุกต์อ อกจากภาชนะ

ภาพที่ ๔.๑๐๒ ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีช่วยกันนาขนมตาลแบบประยุกต์ออกจากภาชนะ

๑๐๗

ภาพที่ ๔.๑๐๓ ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีถ่ายภาพขนมตาลแบบประยุกต์ที่สุกแล้วเป็นที่ระลึก

ภาพที่ ๔.๑๐๔ ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนาขนมตาลแบบประยุกต์ที่สุกแล้วใส่ลงภาชนะ

ภาพที่ ๔.๑๐๕ ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีช่วยกันนาขนมตาลแบบประยุกต์ที่สุกแล้วใส่ลงภาชนะ

๑๐๘

ภาพที่ ๔.๑๐๖ ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทดลองชิมขนมตาลแบบประยุกต์ที่สุ กแล้ว

ภาพที่ ๔.๑๐๗ เด็กภายในชุมชนได้ร่วมเรียนรู้และชิมขนมตาลแบบประยุก ต์

ภาพที่ ๔.๑๐๘ เด็กภายในชุมชนชอบรสชาติของขนมตาลแบบประยุกต์

๑๐๙

ภาพที่ ๔.๑๐๙ วิทยากรและผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
๓) ความพึงพอใจและการนาไปใช้ประโยชน์
ภายหลังจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่ง สาเร็ จ รู ป
จากภูมิปัญญาขนมไทยโบราณเพื่ อเพิ่ มมู ลค่า และส่ งเสริ มเศรษฐกิจชุ มชน” เสร็จสิ้นได้มีการประเมิน ควา มพึ ง
พอใจและสอบถามถึ งการนาความรู้ ที่ไ ด้ ไ ปใช้ป ระโยชน์ ซึ่ ง ผู้ เ ข้า รับ การถ่ ายทอดเทคโนโลยี ได้ ต อบคาถาม
ดังกล่าวผ่านแบบสอบถาม โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้
ตารางที่ ๔.๒๓ ผลการประเมินความพึงพอใจและการนาไปใช้ประโยชน์ข องผู้เ ข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ความพึงพอใจในด้าน
คะแนน
เฉลี่ย (ร้อยละ)
๑. การประชาสัมพันธ์
๔.๒๕
๘๔.๙๒
๒. การให้บริการของเจ้าหน้าที่
๔.๘๔
๙๖.๗๒
การจัดการ ๓. ระยะเวลา
๔.๗๔
๙๔.๗๕
๔. อาหารและเครื่องดื่ม
๔.๕๙
๙๑.๘๐
๕. สถานที่
๔.๒๘
๘๕.๕๗
๖. เอกสารประกอบ
๔.๑๕
๘๒.๙๕
เนื้อหา
๗. เนื้อหามีความชัดเจน เข้าใจง่าย
๔.๘๙
๙๗.๗๐
การให้ ๘. เทคโนโลยี / อุปกรณ์ที่ใช้
๔.๙๗
๙๙.๓๔
ความรู้ ๙. วิทยากรผู้ให้ความรู้
๔.๙๓
๙๘.๖๙
การ
๑๐. ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ก่อนการเข้าร่วม
๑.๘๐
๓๖.๐๗
ฝึกอบรม อบรม
๑๑. ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้หลังการเข้าร่วม
๔.๙๐
๙๘.๐๓
อบรม
อื่นๆ
๑๒. ภาพรวมของการจัดอบรม
๔.๘๔
๙๖.๗๒
หมายเหตุ ระดับคะแนนการ ให้คะแนน ๑ – ๕ (๑=น้อยที่สุด, ๕=มากที่สุด)
ด้ า นการจั ด การ พบว่ า ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมให้ ค ะแนนความชอบอยู่ใ นเกณฑ์ ชอบมากที่ สุด ในด้าน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ความเหมาะสมของระยะเวลา และอาหารและเครื่องดื่ ม อยู่ในช่วงคะแนน ๔.๕๙

๑๑๐
- ๔.๘๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๐ - ๙๖.๗๒ ในส่วนการประชาสัมพันธ์ และสถานที่ ให้คะแนนความชอบอยู่ ใ น
เกณฑ์ชอบมาก อยู่ในช่วงคะแนน ๔.๒๕ - ๔.๒๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๙๒ - ๘๕.๕๗
ด้านเนื้อหา พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมให้ค ะแนนความชอบด้านเนื้อ หาที่ มีค วามชัด เจน เข้าใจง่ายพึ ง
พอใจมากที่สุด ที่ระดับคะแนน ๔.๘๙ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๐ และในด้านเอกสารให้คะแนนความพึ งพอใจมาก
ที่ระดับคะแนน ๔.๑๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๙๕
ด้านการให้ความรู้ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมให้ ค ะแนนความชอบอยู่ ในเกณฑ์ช อบมากที่สุ ดใน ด้ า น
เทคโนโลยี / อุปกรณ์ที่ใช้ และวิทยากรผู้ใ ห้ ความรู้ อยู่ในช่วงคะแนน ๔.๙๓ - ๔.๙๗ คะแนนเฉลี่ย ร้ อ ยละ
๙๘.๖๙ - ๙๙.๓๔
ด้านการฝึกอบรม พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ก่อนการเข้าร่ วมอบรม อยู่ในระดับน้อย ที่คะแนน
๑.๘๐ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๗ และเมื่อสอบถามความรู้ภายหลั งการอบรม พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมให้ ค ะแนน
ความพึงพอใจอยู่ในระดับที่มากที่สุด ที่ระดับคะแนน ๔.๙๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๓
ด้านภาพรวมของการจัดอบรม ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความพึง พอใจมากที่สุด ที่คะแนน ๔.๘๔ คิดเป็ น
ร้อยละ ๙๖.๗๒
จากการสอบถามถึ งการน าความรู้ ที่ ได้ ไ ปใช้ป ระโยชน์ พบว่ า ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรม ร้ อ ยละ ๙๗ ให้
ความเห็นว่า สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ และ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ตอบว่า เป็นการแก้ไขปัญหาเทคโนโลยี
ร้อยละ ๔๔.๐๗ และรองลงมา ตอบว่า เป็นการเพิ่มรายได้ ร้อยละ ๓๕.๕๙ ดังตารางที่ ๔.๒๔
ตารางที่ ๔.๒๔ ผลการสารวจการนาความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์
ข้อมูลการส้ารวจ
ความถี่
ร้อยละ
๑. การนาไปใช้ประโยชน์
ใช้ประโยชน์ได้
๕๙
๙๗
ใช้ประโยชน์ไม่ได้
๒
๓
๒. ลักษณะการนาไปใช้ประโยชน์
เพิ่มรายได้
๒๑
๓๕.๕๙
ลดรายจ่าย
๔
๖.๗๘
คุณภาพชีวิต
๘
๑๓.๕๖
แก้ปัญหาเทคโนโลยี
๒๖
๔๔.๐๗
๔.๑๒ ผลการประชาสัมพันธ์ผลิ ตภัณ ฑ์แ ป้งขนมตาลกึ่ง ส้าเร็จ รูป
ผลจากการน าต้ น แบบผลิ ต ภั ณฑ์ แ ป้ ง ขนมตาลกึ่ ง ส าเร็ จ รู ป จากภู มิปั ญ ญาขน มไทยโบร า ณ ไป
ปร ะชา สั ม พั น ธ์ แ ละเข้ า ร่ ว มกา ร ปร ะกวดใน งา น “The Taipei International Invention Show &
Technomart” (INST ๒๐๑๕) ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน จัดขึ้นระหว่าง วันที่ ๑ – ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ใน
นามกองทั พอากาศ และกรมส่ ง เสริ มวั ฒ นธรรม ซึ่ ง ส านั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ (วช.) เป็ น ผู้
ประสานงาน โดยผลิตภัณฑ์ดัง กล่า วได้รั บการตอบรั บที่ ดีจากผู้ เข้าร่ วมงาน และได้รับ รางวัล เหรี ยญทองแดง
(Bronze Medal) นอกจากนี้ ได้นาต้นแบบผลิตภัณฑ์แป้ งขนมตาลกึ่ งสาเร็จรูปไปเข้าร่ว มงานแถลงข่าวในวั น
ศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช.๑ ชั้น ๒ สานักงานคณะกรรมการวิ จั ย
แห่งชาติ (วช.) ด้วย ดังภาพบรรยากาศภายในงานประกวดและแถลงข่าว ดังต่อไปนี้

๑๑๑

ภาพที่ ๔.๑๑๐ การเข้าร่วมการประกวด “The Taipei International Invention Show & Technomart”
(INST ๒๐๑๕) ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

ภาพที่ ๔.๑๑๑ การให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจต้นแบบผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูปภายในงาน
“The Taipei International Invention Show & Technomart” (INST ๒๐๑๕)

ภาพที่ ๔.๑๑๒ การให้ข้อมูลต้นแบบผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูปแก่ค ณะกรรมการของงาน
“The Taipei International Invention Show & Technomart” (INST ๒๐๑๕)

๑๑๒

ภาพที่ ๔.๑๑๓ พิธีรับเหรียญรางวัลของผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูปจากภูมิปัญญาขนมไทยโบราณ
ภายในงาน “The Taipei International Invention Show & Technomart” (INST ๒๐๑๕)

ภาพที่ ๔.๑๑๔ รองเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส
ได้รับเหรียญรางวัลในงาน “The Taipei International Invention Show & Technomart” (INST ๒๐๑๕)

ภาพที่ ๔.๑๑๕ คณะผู้วิจัยและผลงานผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่ งสาเร็จรูปจากภูมิปัญญาขนมไทยโบราณ
ที่ได้รับเหรียญรางวัลภายในงาน “The Taipei International Invention Show & Technomart”
(INST ๒๐๑๕)

๑๑๓

ภาพที่ ๔.๑๑๖ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูปจากภู มิปัญญาขนมไทยโบราณ
แก่ผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าว ณ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ภาพที่ ๔.๑๑๗ ผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าว ณ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ความสนใจใน
ผลงานผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูปจากภูมิปัญญาขนมไทยโบราณ

ภาพที่ ๔.๑๑๘ การร่วมงานแถลงข่าวกับสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เนื่องในโอกาสได้รับ
เหรียญรางวัลในงาน “The Taipei International Invention Show & Technomart” (INST ๒๐๑๕)

๑๑๔

ภาพที่ ๔.๑๑๙ ผลงานผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูปจากภูมิปัญญาขนมไทยโบราณและเหรียญรางวัลที่
ได้รับจากการเข้าร่วมงาน “The Taipei International Invention Show & Technomart” (INST ๒๐๑๕)

ภาพที่ ๔.๑๒๐ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มอบใบประกาศแสดงความขอบคุณ
เนื่องในโอกาสสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยจากการได้รับ เหรียญรางวัลในงาน
“The Taipei International Invention Show & Technomart” (INST ๒๐๑๕)

๑๑๕

ภาพที่ ๔.๑๒๑ คณะผู้วิจัยได้รับมอบใบประกาศแสดงความขอบคุณเนื่องในโอกาสสร้างชื่อ เสียงให้ กับประเทศ
ไทยจากการได้รับเหรียญรางวัลในงาน “The Taipei International Invention Show & Technomart”
(INST ๒๐๑๕) ณ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

๑๑๖

บทที่ ๕
สรุป และข้อเสนอแนะ
จากการดาเนินการวิจัยของโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้ง ขนมตาลกึ่ง สาเร็จรู ปจากภูมิ ปั ญ ญา
ขนมไทยโบราณเพื่ อ เพิ่ มมู ล ค่ า และส่ ง เสริ มเศรษฐกิ จ ชุ มชน ” สามารถสรุ ป ผลการด าเนิ น การวิ จัย และ
ข้อเสนอแนะได้ ดังนี้
๕.๑ สรุป
ผลจากการสารวจ ศึกษา และพัฒนาผลิต ภั ณฑ์แ ป้ งขนมตาลกึ่ งส าเร็จรูป สามารถสรุปผลแบ่ ง ตา ม
วัตถุประสงค์ได้ ดังนี้
๑) ผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่ง สาเร็จรูปจากภู มิปัญ ญาขนมไทยโบราณที่ มีรสชาติ และเนื้ อสั มผั ส ตา ม
ต้นฉบับ ถูกพัฒนาให้บ รรจุ อ ยู่ใ นซองอลู มิเ นีย มฟอยด์ จานวน ๒ ซอง ซองที่ ๑ บรรจุแป้งสาลี สารไฮโดร
คอลลอยด์ชนิดกัมอาราบิค น้าตาลทราย ผงเนื้อตาลสุก แป้งข้าวเจ้า และผงฟู ส่วนซองที่ ๒ บรรจุยีสต์ (อาจมี
ซองที่ ๓ บรรจุเนื้อมะพร้า วอบแห้ ง) ส่วนที่เหลือ เป็น ส่ วนที่ผู้ บริโ ภคเตรีย มเอง ได้แก่ กะทิยูเอชที น้า และ
น้ามันพืช ทั้งนี้ ผงเนื้อตาลสุก ได้จากเนื้อตาลสุกที่ทาแห้งแบบลูกกลิ้ง และใช้ปริมาณแป้งข้าว ร้อยละ ๓๐ ของ
น้าหนักเนื้อตาลสุก โดยวิธีการทาขนมตาลจากผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป เริ่มจากการผสมส่วนผสมให้
เข้ากันทั้งหมด หมักส่วนผสมเป็นเวลา ๔๕ นาที แล้วจึงแบ่งส่วนผสมหนัก ๔๐ กรัม ลงในภาชนะ และปรุงสุ ก
ด้วยเตาอบไมโครเวฟ ใช้กาลังไฟฟ้า ๘๐๐ วัตต์ เป็นเวลา ๔๐ วินาที ได้ขนมตาลปรุงสุกโดยเตาอบไมโครเวฟที่
มีรสชาติและเนื้อสั มผั สตามต้นฉบับ หรือปรุงสุกผลิตภัณฑ์ ด้วยการนึ่ง เพื่อให้ได้ขนมตาลที่มีร สชาติ และเนื้ อ
สัมผัสที่ดียิ่งขึ้น
๒) สูตรขนมตาลแบบประยุก ต์ ถูกนาไปถ่ายทอดเทคโนโลยีใ ห้แก่ ชุมชนและผู้ ประกอบการในจั ง หวั ด
ชุมพร จานวน ๖๑ คน เป็นสูตรขนมตาลที่มีรสชาติและเนื้อสั มผัส ที่ดี กลิ่นหอม คุณภาพสม่าเสมอ สะอาด ใช้
แป้ ง เชื้ อ ลดระยะเวลาหมั ก ลงจาก ๑๒ ชั่ ว โมง เหลื อ เพี ย ง ๔๕ นาที และปรุ ง สุ ก โดยการนึ่ ง ส่ ว นผสม
ประกอบด้วย เนื้อตาลสุก แป้งสาลี แป้งข้าวเจ้า ยีสต์ น้า น้าตาลทราย กะทิยูเอชที มะพร้าวทึนทึกขูดขาว และ
เกลือ ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีความพึง พอใจในภาพรวมของการจัด ฝึกอบรม ในระดับมากที่ สุ ด
ที่คะแนน ๔.๘๔ และร้อยละ ๙๗ ของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี คาดว่า จะสามารถนาผลการถ่า ยทอด
เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ในด้านการแก้ปัญหาเทคโนโลยี
๓) ได้นาต้นแบบผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่ งสาเร็จรูปจากภู มิปัญญาขนมไทยโบราณที่ มีรสชาติแ ละ เนื้ อ
สัมผัสตามต้น ฉบั บ ไปส่งเสริมและเผยแพร่ วัฒ นธรรมการรับ ประทานขนมไทย อันเป็นเอกลั ก ษณ์ข องไทย
โบราณ แก่เยาวชนไทย และชาวต่างประเทศ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนในจั งหวั ดชุมพร และเข้าร่ว ม
การจั ด แสดงผลงานและประกวดนวั ต กรรมระดั บ นานาชาติ ภายในงาน “The Taipei International
Invention Show & Technomart” (INST ๒๐๑๕) ณ กรุงไทเป ประเทศไต้ หวัน โดยผลิตภัณฑ์นี้ สามารถ
ได้รับรางวัล เหรี ยญทองแดง ซึ่งเป็นรางวัล ในระดั บนานาชาติ รวมทั้ง เข้าร่วมงานแถลงข่าวของสานั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งมีผู้สนใจและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานจานวนมาก
ทั้ ง นี้ เห็ น ได้ ว่ า โครงการ “การพั ฒ นาผลิ ต ภัณฑ์ แป้ ง ขนมตาลกึ่ง ส าเร็จรู ป จากภูมิ ปั ญ ญาขนมไทย
โบราณเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริ มเศรษฐกิจชุ มชน” สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทั้งหมด

๑๑๗
๕.๒ ข้อเสนอแนะ
สาหรับข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒ นาต่ อยอดผลิตภั ณฑ์แ ป้ง ขนมตาลกึ่ง สาเร็จรู ปนั้น สามารถ
สรุปเป็นประเด็นต่างๆ ได้แก่
๑) ปั จ จั ย ที่ ค วรค านึ ง ถึ ง เมื่ อ ใช้ เ ตาอบไมโครเวฟในการปรุง ขนมตาลให้ สุ ก คื อ ก าลั ง ไฟฟ้ า และ
ระยะเวลาที่ใ ช้ในการอบ เนื่องจากการใช้ก าลั งไฟฟ้าที่ สู งและระยะเวลาที่นานเกิน ไป จะทาให้ขนมตาลเกิ ด
ความกระด้าง และอาจเกิดการไหม้ได้ง่าย
๒) ผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่ งสาเร็จรู ป อาจลดต้นทุนผลิตภั ณฑ์ และค่าขนส่ง ได้ จากการให้ผู้ บ ริ โ ภค
เตรียมส่วนผสมบางอย่า ง ซึ่งสามารถหาได้ง่ายเอง เช่น กะทิยูเอชที น้ามันพืช และน้า เป็นต้น เพื่อลดขนาด
และน้าหนักของผลิตภัณฑ์ขณะขนส่ง
๓) แนวทางการนาผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูปไปใช้ประโยชน์ในเชิง พาณิชย์ คือ การขายสิทธิ
ในการผลิตและจาหน่าย ให้แก่บริษัทเอกชนที่มีศักยภาพ
๔) แนวทางในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสาเร็จรูป คือ การลดระยะเวลาการหมัก ให้
สั้นลงจาก ๔๕ นาที เช่น การใช้สารเร่งการทางานของยีสต์ หรือการควบคุมสภาวะในการหมัก เป็นต้น
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