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บทคัดย่อ 
เานวิจัยนี้มีวัตถุประสเค์เพื่อศึกษาปริมาณขอเสารก่อโฟม (methocel) ในการผลิตกล้วยไข่อบกรอบท่ีความ

เข้มข้น 1% 3% และ 5% (w/w) ขอเปริมาณส่วนผสมทั้เหมด พบว่า การใช้สารก่อโฟม 3% มีค่า overrun ขอเโฟม
สูเสุด และมีความหนาแน่นต่ าที่สุด แตกต่าเกันอย่าเมีนัยส าคัญทาเสถิติ  (p≤0.05) ปริมาณความชื้น และ aw 
ไม่แตกต่าเกันทาเสถิติ (p>0.05) และเมื่อใช้ปริมาณสารก่อโฟม 1% กล้วยไข่อบกรอบมีค่าความแข็เและความเปราะ
ขอเเนื้อสัมผัสต่ าที่สุด แตกต่าเกันอย่าเมีนัยส าคัญทาเสถิติ (p≤0.05) ส่วนผลทดสอบทาเประสาทสัมผัสโดยใช้วิธีการ
ให้คะแนนแบบ 9-point hedonic scale พบว่า ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบด้านเนื้อสัมผัสขอเการใช้สารก่อโฟม 
1% สูเสุด และศึกษาชนิดขอเสารละลายที่เหมาะสมในการแช่กล้วยไข่เพื่อลดการเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลในการผลิตกล้วย
ไข่อบกรอบ 3 ชนิด คือ 0.05% โพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟต์, 2% โซเดียมคลอไรด์ ร่วมกับ 0.1% กรดซิตริก, 5% 
โซเดียมคลอไรด์ และไม่แช่สารละลาย พบว่า สีกล้วยไข่อบกรอบท่ีผ่านการแช่สารละลายชนิดต่าเๆ แตกต่าเกับกล้วย
ไข่ที่ไม่ผ่านการแช่ ส่วนเนื้อสัมผัสกล้วยไข่อบกรอบไม่แตกกันทาเสถิติ (p>0.05) และผลการทดสอบทาเประสาท
สัมผัสโดยใช้วิธีการให้คะแนนแบบ 9-point hedonic scale พบว่า ผู้ทดสอบให้คะแนนลักษณะปรากฏ สี กลิ่น เนื้อ
สัมผัส รสชาติ และความชอบโดยรวมขอเผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่าเกันทาเสถิติ (p>0.05)  
ค าส าคัญ:  กล้วยไข,่ สารก่อโฟม, การท าแห้เแบบโฟม-แมท, ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ าตาล 
 

Abstract  
 This research aims to study the amount of foam formation (methocel) in production of 
crispy bananas.The concentrations of foaming agent substance were 1% 3% and 5% (w/w) of total 
ingredients. The utilization of methocel 3% foam agent had the highest foam density and lowest 
overrun. The difference was statistically significant (p≤0.05). There were no statistically significant 
differences (p>0.05) in moisture content and water activity among crispy banana samples. It was 
found that the samples with 1% methocel had the lowest hardness and fracturability was 
statistically significant (p≤0.05). The panelists gave the highest sensory score using a 9-point 
hedonic scale method for crispy bananas made the texture from 1% methocel. 
 The bananas were soaked by 0.05% potassium metabisulfite, 2% sodium chloride with 
0.1% citric acid, 5% sodium chloride and none soaking the solutions as a control. It was found that 
the color of crispy bananas soaked in all solutions was different from bananas which were not 
soaked in solutions. The results revealed that there was no statistically significant (p>0.05) 
difference in texture of crispy bananas in each solution. The sensory evaluation using a 9-point 
hedonic scale method results revealed that there was no statistical difference among sensory 
attributes (p>0.05).  
Keyword:  bananas (Kluay Khai), foaming agent, foam-mat drying, browning reaction 
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1.  ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย  
  กล้วยไข ่เป็นผลไม้ประจ าจัเหวัดก าแพเเพชรและนิยมปลูกกันเป็นจ านวนมาก เนื่อเจากเป็นผลไม้เศรษฐกิจ
ชนิดหนึ่เที่ส าคัญขอเประเทศไทย ซึ่เถือว่าเป็นกล้วยที่ผู้บริโภคนิยมรับประทาน ทั้เในประเทศและต่าเประเทศ ผลสุกนั้น
จะมีลักษณะเนื้อแน่น รสชาติหวาน เปลือกบาเ และมีกลิ่นหอม นอกจากนี้กล้วยไข่ยัเเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทาเ
โภชนาการสูเ จัดเป็นผลไม้ที่มีไขมันต่ า ย่อยเ่าย จึเช่วยลดอาการท้อเผูกได้ดี  และมีปริมาณเบต้าแคโรทีน 
(β-carotene) สูเ ซึ่เจะช่วยชะลอริ้วรอยต่าเๆ ร่วมไปถึเความเสื่อมขอเเซลล์ ที่ส าคัญยัเมีฤทธิ์ป้อเกันการเกิด
เซลล์มะเร็เและยับยั้เการเจริญเติบโตขอเเซลล์ (อยู่ดี กินดี, 2561) นอกจากนี้กล้วยไข่ มีดัชนีน้ าตาลต่ าจึเเหมาะกับ   
ผู้เป็นโรคเบาหวาน และผู้ที่ต้อเการควบคุมน้ าหนัก (สุภาพรรณ, 2557) จากคุณประโยชน์ขอเกล้วยไข่ที่มากมาย    
ท าให้ผู้บริโภคนิยมบริโภคทั้เในรูปแบบขอเกล้วยไข่สุก และผลิตภัณฑ์กล้วยไข่ที่ผ่านการแปรรูป เช่น กล้วยเช่ือม 
กล้วยกวน กล้วยตาก และข้าวเม่าทอด เป็นต้น แต่การน ากล้วยไข่มาแปรรูปเป็นขนมขบเคี้ยวนั้นยัเไม่พบตาม
ท้อเตลาด ดัเนั้นผู้วิจัยจึเได้ท าการแปรรูปกล้วยไข่เป็นผลิตภัณฑ์กล้วยไข่อบกรอบ ที่ดีต่อสุขภาพเหมาะส าหรับผู้บริโภค
ทุกเพศ ทุกวัยโดยกระบวนการผลิตกล้วยไข่อบกรอบนั้นใช้กระบวนการท าแห้เแบบโฟม-แมท ซึ่เเป็นวิธีการท าแห้เ
โดยใช้หลักการตีให้ผลิตภัณฑ์เกิดเป็นโฟม อีกทั้เวิธีการท าแห้เแบบโฟม-แมท ยัเใช้อุณหภูมิต่ าสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์
ที่มีน้ าตาลได้ และใช้ความร้อนจากลมร้อนเป็นตัวระเหยความช้ืนที่แทรกอยู่บนโฟมออกไป โดยโฟมจะช่วยเร่เให้
ความช้ืนสามารถระเหยออกไปได้อย่าเรวดเร็วจึเใช้ระยะเวลาในการท าแห้เสั้นมาก มีผลท าให้สารให้กลิ่นและคุณค่า
ต่าเๆ ท่ีระเหยได้เ่ายยัเคเเหลืออยู่มาก แต่ปริมาณสารก่อโฟมจะมีอิทธิพลต่อความหนาแน่นขอเโฟมและค่า overrun 
เมื่อใช้ในปริมาณที่เหมาะสมจะมีค่าความหนาแน่นขอเโฟมต่ า โดยโฟมที่มีความหนาแน่นต่ าจะมีฟิล์มที่มีความสามารถ
อุ้มอากาศไว้ได้มาก ท าให้ปริมาณการแยกตัวขอเขอเเหลวต่ า โฟมจึเมีความคเตัวสูเและมีค่า overrun สูเ ถ้าหากใช้
ในปริมาณที่มากเกินไปก็จะท าให้ความหนาแน่นขอเโฟมเพิ่มขึ้น โฟมจะมีค่า overrun ลดลเและความหนาแน่น
จะเพิ่มขึ้น เนื่อเมาจากสารผสมมีความหนืดเพิ่มขึ้นจึเเกิดการขัดขวาเการกักเก็บอากาศ โดยทั่วไปสารก่อโฟมจะใช้ 
methocel เพราะมีคุณสมบัติในการละลายน้ าได้ในน้ าเย็น ไม่ละลายในน้ าร้อน และได้การยอมรับจาก Food and 
Drug Administration (FDA) Generally Recognized as Safe (GRAS) และ United States Pharmacopeia 
(USP) จึเสามารถน ามาใช้กับอาหารได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ขนมอบ ไอศกรีม ผลิตภัณฑ์น้ าสลัด ครีมส าหรับหยอดหน้า
อาหาร และอาหารแช่แข็เ (ดรุณี, 2550) แต่การใช้ในวัตถุดิบแต่ละชนิดที่แตกต่าเกันท าให้ไม่สามารถระบุได้ว่าควรใช้
ปริมาณเท่าใด ดัเนั้นการใช้กล้วยไข่เป็นวัตถุดิบในการผลิตจึเจ าเป็นต้อเหาปริมาณการใช้สารที่ก่อโฟมที่เหมาะสม 
นอกจากนี้การเกิดปฏิกิริยาสีน้ าตาลขอเกล้วยไข่อบกรอบก็เป็นอีกปัญหาหนึ่เ ซึ่เเกิดเนื่อเจากการท าปฏิกิริยาขอเ
เอนไซม์ มีสาเหตุมาจากเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดส (polyphenol oxidase) โดยการเกิดสีน้ าตาลนี้จะเกิดขึ้นในระหว่าเ
ขั้นตอนการปอกเปลือกและการตีโฟมก่อนน ามาแปรรูป  

ดัเนั้นเานวิจัยครั้เนี้จึเท าการศึกษาปริมาณขอเสารก่อโฟมและชนิดขอเสารละลายที่เหมาะสมในการแช่
กล้วยไข่เพื่อลดการเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลในการผลิตกล้วยไข่อบกรอบ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีสี กลิ่น รสชาติ และ
เนื้อสัมผัสที่ดี เป็นท่ีต้อเการขอเผู้บริโภค 

 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

2.1  เพื่อศึกษาปริมาณขอเสารก่อโฟม (methocel) ที่เหมาะสมในการผลิตกล้วยไข่อบกรอบ 
2.2  เพื่อศึกษาชนิดขอเสารละลายที่เหมาะสมในการแช่กล้วยไข่เพื่อลดการเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลในการผลิต

กล้วยไข่อบกรอบ 
 

3.  ขอบเขตของการวิจัย  
เานวิจัยนี้ได้ศึกษาปริมาณขอเสารก่อโฟมที่เหมาะสมและชนิดขอเสารละลายที่เหมาะสมในการแช่กล้วยไข่

เพื่อลดการเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลในการผลิตกล้วยไข่อบกรอบ โดยใช้กล้วยไข่จากตลาดมอกล้วยไข่ จัเหวัดก าแพเเพชร 
มีตัวแปรที่ศึกษาดัเนี ้
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  3.1  ตัวแปรต้น คือ ปริมาณสารก่อโฟม 3 ความเข้มข้น ดัเนี้ 1% 3% และ 5% (w/w) ขอเปริมาณส่วนผสม
ทั้เหมด และชนิดขอเสารละลายที่แช่กล้วยไข่ 3 ชนิด คือ 0.05% โพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟต์, 2% โซเดียมคลอไรด์ 
ร่วมกับ 0.1% กรดซิตริก, 5% โซเดียมคลอไรด์ และไม่แช่สารละลาย (ตัวอย่าเควบคุม) 

3.2  ตัวแปรตาม คือ ความหนาแน่นขอเโฟม %overrun ขอเโฟม ค่าสี L* (ความสว่าเ) a* (สีแดเ)         
b* (สีเหลือเ) ค่าเนื้อสัมผัส วัดค่าความแข็เ (hardness) และความเปราะ (fracturability) ปริมาณความช้ืน ค่า aw 
และการทดสอบทาเประสาทสัมผัส 

3.3  ตัวแปรควบคุม คือ กล้วยไข่ที่มีระยะการสุกตามดัชนีสีเปลือกระยะที่ 6 ขนาดขอเพิมพ์วเกลมมีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาเ 4.5 เซนติเมตร สูเ 1 เซนติเมตร ความเร็วที่ใช้ปั่นตีโฟมระดับเบอร์ 1 เป็นเวลา 2 นาที ระยะเวลาที่แช่
กล้วยไข่ในสารละลายเป็นเวลา 15 นาที และอุณหภูมิอบแห้เ 80 อเศาเซลเซียส เป็นเวลา 11 ช่ัวโมเ 

 
4.  วิธีด าเนินการวิจัย  

4.1  ศึกษาปริมาณขอเสารก่อโฟมที่เหมาะสมในการผลิตกล้วยไข่อบกรอบ 
น ากล้วยไข่ท่ีมีระยะการสุกตามดัชนีสีเปลือกระยะที่ 6 ตามการแบ่เระยะการสุกขอเเบญจมาศ (2558) 

มาปอกเปลือก แล้วหั่นเม็ดด้านในออกเอาเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อกล้วยไข่ น ากล้วยไข่ที่ได้มาปั่นด้วยเครื่ อเปั่นยี่ห้อ 
Philips (รุ่น HR2000/2001/2004) เติมสารก่อโฟม โดยแปรปริมาณสารที่ก่อโฟมเป็น 1% 3% และ 5% (w/w) ขอเ
ปริมาณส่วนผสมทั้เหมด ท าการปั่นต่อด้วยความเร็วระดับเบอร์ 1 เป็นเวลา 2 นาที น าโฟมกล้วยไข่ที่ได้มาท าการ
ตรวจสอบคุณภาพ ได้แก่ ความหนาแน่นขอเโฟม (Akintoye and Oguntunde, 1991) และ %overrun ขอเโฟม 
(Karim and Wai, 1999) น ากล้วยไข่ที่ผ่านการตีโฟมที่ใช้ปริมาณสารก่อโฟมที่แตกต่าเกัน เทลเพิมพ์วเกลมขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาเ 4.5 เซนติเมตร สูเ 1 เซนติเมตร น าไปอบด้วยเครื่อเอบแห้เแบบถาด ที่อุณหภูมิ 80 อเศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 11 ช่ัวโมเ จากนั้นน าผลิตภัณฑ์กล้วยไข่อบกรอบที่ได้ไปตรวจคุณภาพได้แก่ 1. ค่าสี L* (ความสว่าเ) a* (สีแดเ) 
และ b* (สีเหลือเ) ด้วยเครื่อเวัดค่าสี ยี่ห้อ Hunter Lab รุ่น color flex, U.S.A. 2. ค่าเนื้อสัมผัส วัดค่า ความแข็เ 
(hardness) และความเปราะ (fracturability) ด้วยเครื่อเวัดเนื้อสัมผัส ยี่ห้อ Brookfield รุ่น CT3 10K, U.S.A. โดยใช้
หัววัดขนาด 4 มิลลิเมตร รหัส TA44 ทดสอบแรเกด โดยกดที่บริเวณกึ่เกลาเขอเช้ินกล้วยไข่อบกรอบ 3. ปริมาณ
ความช้ืน (AOAC, 1995) 4. ค่า aw ด้วยเครื่อเวัด aw ยี่ห้อ Aqua Lab รุ่น 3 TE, U.S.A. และทดสอบทาเประสาท
สัมผัสผลิตภัณฑ์กล้วยไข่อบกรอบ จากผู้ทดสอบชิม จ านวน 25 คน เพศ ชาย จ านวน 10 คน และเพศหญิเ จ านวน 
15 คน อายรุะหว่าเ 18-23 ปี ท าการประเมินและทดสอบ โดยใช้วิธีการให้คะแนนแบบ 9-point hedonic scale  

ท าการทดลอเจ านวน 3 ซ้ า โดยวาเแผนการทดลอเแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized 
design, CRD) ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ความหนาแน่นขอเโฟม %overrun ขอเโฟม ค่าสี ค่าเนื้อสัมผัส ความช้ืน 
และปริมาณน้ าอิสระ ส าหรับการทดสอบทาเประสาทสัมผัส ใช้แผนการทดลอเแบบสุ่ม ในบล็อกสมบูรณ์ 
(randomized complete block design, RCBD) น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยขอเตัวอย่าเด้วยวิธี duncan’s new multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

4.2  ศึกษาชนิดขอเสารละลายที่เหมาะสมในการแช่กล้วยไข่เพื่อลดการเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลในการผลิตกล้วย
ไข่อบกรอบ 
   น ากล้วยที่มีระยะการสุกตามดัชนีสีเปลือกระยะที่ 6  ตามการแบ่เระยะการสุกขอเเบญจมาศ (2558) 
มาปอกเปลือก แล้วหั่นเม็ดด้านในออก เอาเฉพาะส่วนท่ีเป็นเนื้อกล้วยไข่ แช่ในสารละลาย ซึ่เแปรชนิดขอเสารละลาย 
0.05% โพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟต์ (ธนัท, 2546), 2% โซเดียมคลอไรด์ ร่วมกับ 0.1% กรดซิตริก (ดรุณี, 2550), 5% 
โซเดียมคลอไรด์ (สุริยา, 2551) และไม่แช่สารละลาย (ตัวอย่าเควบคุม) อัตราส่วนขอเเนื้อกล้วยไข่ต่อสารละลาย 
เท่ากับ 1:2 แช่เนื้อกล้วยไข่ในสารละลายเป็นเวลา 15 นาที น ากล้วยไข่ที่ได้มาปั่นด้วยเครื่อเปั่นยี่ห้อ Philips (รุ่น 
HR2000/2001/2004) แล้วค่อยๆ เติมสารก่อโฟมที่เหมาะสมลเไป (ได้จากการทดลอเในข้อ 4.1) ท าการปั่นตีโฟมต่อ
ด้วยความเร็วระดับเบอร์ 1 เป็นเวลา 2 นาที น ากล้วยไข่ท่ีผ่านการตีโฟม เทลเพิมพ์วเกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาเ 4.5 
เซนติเมตร สูเ 1 เซนติเมตร น าไปอบในเครื่อเท าแห้เแบบถาดที่อุณหภูมิ 80 อเศาเซลเซียส เป็นเวลา 11 ช่ัวโมเ 
น าผลิตภัณฑ์กล้วยไข่อบกรอบที่ได้ไปตรวจคุณภาพได้แก่ 1. ค่าสี L* (ความสว่าเ) a* (สีแดเ) และ b* (สีเหลือเ) 
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ด้วยเครื่อเวัดค่าสี ยี่ห้อ Hunter Lab รุ่น color flex, U.S.A. 2. ค่าเนื้อสัมผัส วัดค่าความแข็เ (hardness) และความเปราะ 
(fracturability) ด้วยเครื่อเวัดเนื้อสัมผัส ยี่ห้อ Brookfield รุ่น CT3 10K, U.S.A. โดยใช้หัววัดขนาด 4 มิลลิเมตร รหัส 
TA44 ทดสอบแรเกดโดยกดที่บริเวณกึ่เกลาเขอเช้ินกล้วยไข่อบกรอบ และทดสอบทาเประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์กล้วย
ไข่อบกรอบจากผู้ทดสอบชิม จ านวน 25 คน เพศ ชาย จ านวน 10 คน และเพศหญิเ จ านวน 15 คน อายุระหว่าเ 
18-23 ปี ท าการประเมินและทดสอบ โดยใช้วิธีการให้คะแนนแบบ 9-point hedonic scale 
  ท าการทดลอเจ านวน 3 ซ้ า โดยวาเแผนการทดลอเแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design, 
CRD) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล ค่าสี และค่าเนื้อสัมผัส ส าหรับการทดสอบทาเประสาทสัมผัส ใช้แผนการทดลอเแบบสุ่ม
ในบล็อกสมบูรณ์ (randomized complete block design, RCBD) น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยขอเตัวอย่าเด้วยวิธี duncan’s new multiple range test (DMRT) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% 
 
5.  ผลการวิจัยและอภิปราย  

5.1  ศึกษาปริมาณขอเสารก่อโฟมที่เหมาะสมในการผลิตกล้วยไข่อบกรอบ 
น ากล้วยไขท่ีเ่ตรียมได้มาปั่น แล้วเติมสารก่อโฟม โดยแปรปริมาณสารที่ก่อโฟมเป็น 1% 3% และ 5% 

(w/w) ขอเปริมาณส่วนผสมทั้เหมด น าโฟมกล้วยไข่ที่ได้มาหาค่า %overrun และความหนาแน่นขอเโฟมกล้วยไข่ 
ได้ผลดัเตาราเที ่1 

 
ตารางที ่1 ค่า %overrun และความหนาแน่นขอเโฟมกล้วยไข่ที่ใช้ปริมาณสารก่อโฟมที่แตกต่าเกัน 

สารก่อโฟม (%) 
คุณภาพของโฟม 

overrun (%) ความหนาแน่น (g/ml) 

1 35.71±4.12b 0.71±0.03b 
3 49.99±4.13a 0.64±0.01a 
5 47.61±0.00a 0.67±0.00a 

หมายเหตุ : a, b และ c เป็นสัญลักษณ์ที่แสดเความแตกต่าเขอเค่าเฉลี่ยอย่าเมีนัยส าคัญทาเสถิติ (p≤0.05) 
 

จากตาราเที่ 1 พบว่า การใช้สารก่อโฟม 3% และ 5% มีค่า %overrun และค่าความหนาแน่นขอเโฟม 
ไม่แตกต่าเกันทาเสถิติ (p>0.05) โดยค่า %overrun ขอเโฟมจะผันแปรกับความหนาแน่น เมื่อพิจาณาค่า %overrun 
ขอเโฟมกล้วยไข่ที่ใช้สารก่อโฟม 3% ท าให้โฟมขอเกล้วยไข่เกิดมากที่สุด เนื่อเจากฟิล์มขอเโฟมที่ห่อหุ้มอากาศ
มีความแข็เแรเ สามารถกักเก็บอากาศได้ดี มีฟอเอากาศที่ละเอียดสม่ าเสมอ และช่วยพยุเโครเสร้าเขอเโฟมไม่ให้เกิด
การยุบตัว อย่าเไรก็ตามหากสารที่ก่อให้เกิดโฟมมีความเข้มข้นมากเกินไปอาจท าให้เกิดผลในทาเตรเข้าม คือ  
ค่า %overrun อาจลดลเซึ่เเป็นปรากฏการณ์ที่สารผสมมีความหนืดสูเมากจึเเกิดการป้อเกันการดักจับกับอากาศ
ระหว่าเการตีโฟมหรือผสม (Karim and Wai, 1999) การที่โฟมมีค่า %overrun สูเ และความหนาแน่นต่ าจะส่เผลให้
โฟมมีฟอเอากาศที่สม่ าเสมอท าให้พ้ืนท่ีผิวท่ีจะเกิดการระเหยขอเน้ าได้ดีท าให้ความร้อนแพร่เข้าไปได้มาก น้ าจึเระเหย
ออกได้เ่ายขึ้นท าให้แห้เได้เร็วขึ้น (นเนุช, 2558) และเมื่อน าผลิตภัณฑ์กล้วยไข่อบกรอบที่ได้มาวิเคราะห์คุณภาพในด้าน
ต่าเๆ ได้ผลดัเตาราเที่ 2 และ 3  
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ตารางที่ 2 ค่าเนื้อสัมผัส สี ความช้ืนและ aw ขอเผลิตภัณฑ์กล้วยไข่อบกรอบท่ีใช้ปริมาณสารก่อโฟมที่แตกต่าเกัน 

สารก่อ
โฟม 
(%) 

คุณลักษณะของผลิตภณัฑ์กล้วยไข่อบกรอบ 
เนื้อสัมผัส ค่าสี ความชื้น และ aw  

hardness 
(N) 

fracturability 
(N) 

L*ns a* b* 
ความชื้น ns 

(%) 
aw

ns 

1 330.55±17.86a 273.22±63.25a 50.37±1.04 8.51±0.15a 19.15±0.22a 5.60±0.77 0.31±0.02 
3 643.88±12.52b 595.89±43.31b 49.86±1.79 7.57±0.09b 15.72±0.63b 4.72±0.24 0.29±0.04 
5 1180.00±78.50c 1160.00±97.84c 47.64±1.38 7.66±0.04b 15.35±0.24b 5.56±0.14 0.35±0.03 

หมายเหตุ : ns คือ ไม่มีความแตกต่าเกันทาเสถิติ (p>0.05) 
               a, b และ c เป็นสัญลักษณ์ที่แสดเความแตกต่าเขอเค่าเฉลี่ยอย่าเมีนัยส าคัญทาเสถิติ (p≤0.05) 

 
จากตาราเที่ 2 พบว่า ปริมาณความช้ืนและ aw ขอเผลิตภัณฑ์กล้วยไข่อบกรอบ มีค่าอยู่ระหว่าเ 4.72-

5.60% และ 0.29-0.31 โดยการใช้ปริมาณสารก่อโฟมที่แตกต่าเกันไม่มีผลต่อปริมาณความช้ืนและ aw (p>0.05) ค่าสี
ขอเผลิตภัณฑ์กล้วยอบกรอบที่ใช้ปริมาณสารก่อโฟมที่แตกต่าเกันไม่มีผลท าให้ค่า L* แตกต่าเกันทาเสถิติ (p>0.05) 
ส่วนค่า a* และ b* มีค่าทีแ่ตกต่าเกันอย่าเมีนัยส าคัญทาเสถิติ (p≤0.05) โดยปริมาณสารก่อโฟม 1% ให้ค่า a* และ 
b* สูเ ซึ่เจะท าให้ผลิตภัณฑ์กล้วยไข่อบกรอบมีสีเหลือเมากกว่ากล้วยไข่อบกรอบที่ใช้ปริมาณสารก่อโฟม 3% และ 
5% และเมื่อน ามาทดสอบคุณภาพขอเเนื้อสัมผัส พบว่า เมื่อใช้ปริมาณสารก่อโฟม 3% มีค่าความแข็เและความเปราะ 
เท่ากับ 643.88 และ 595.89 N 5% มีค่าความแข็เและความเปราะ เท่ากับ 1,180 และ 1,160 N และ 1% มีค่า
ความแข็เและความเปราะ เท่ากับ 330.55 และ 273.22 N ซึ่เมีค่าน้อยกว่า 3% และ 5% เพราะกล้วยไข่อบกรอบที่ใช้
ปริมาณสารที่ก่อให้เกิดโฟม 1% มีรูพรุนขอเอากาศที่อยู่ภายในช้ินจ านวนมาก ส่เผลให้ผลิตภัณฑ์มีความเปราะและไม่แข็เ 
เมื่อเทียบกับการใช้ปริมาณสารก่อโฟม 3% และ 5% ซึ่เได้ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะแข็เและเปราะน้อยกว่า 

 
ตารางที่ 3 คะแนนการทดสอบทาเประสาทสัมผัสขอเผลิตภัณฑ์กล้วยไข่อบกรอบที่ใช้ปริมาณสารก่อโฟมที่แตกต่าเกัน 

ปริมาณ 
สารก่อโฟม 

(%) 

ลักษณะ
ปรากฏns 

สีns กลิ่นns เนื้อสัมผัส รสชาติns 
ความชอบ
โดยรวมns 

1 6.24±1.51 5.88±1.45 5.80±1.68 6.48±1.75a 5.88±1.90 6.32±1.49 
3 6.08±1.29 5.92±1.32 5.92±1.44 5.96±1.74ab 6.28±1.65 6.32±1.49 
5 5.76±1.23 5.84±1.43 5.88±1.54 5.04±1.90b 5.88±1.92 5.76±1.61 

หมายเหตุ : ns คือ ไม่มีความแตกต่าเกันทาเสถิติ (p>0.05) 
               a, b และ c เป็นสัญลักษณ์ที่แสดเความแตกต่าเขอเค่าเฉลี่ยอย่าเมีนัยส าคัญทาเสถิติ (p≤0.05) 

 
จากตาราเที่ 3 พบว่า คะแนนลักษณะปรากฏ, ส,ี กลิ่น, รสชาติ และความชอบโดยรวมขอเผลิตภัณฑ์กล้วย

ไขอ่บกรอบ ไม่มีความแตกต่าเกันทาเสถิติ (p>0.05) ส่วนคะแนนขอเเนื้อสัมผัส มีความแตกต่าเกันอย่าเมีนัยส าคัญ
ทาเสถิติ (p≤0.05) โดยผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบเนื้อสัมผัสขอเผลิตภัณฑ์กล้วยไข่อบกรอบที่ใช้ปริมาณสารก่อโฟม 
1% สูเสุด  

5.2  ศึกษาชนิดขอเสารละลายที่เหมาะสมในการแช่กล้วยไข่เพื่อลดการเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลในการผลิตกล้วย
ไข่อบกรอบ 

น ากล้วยไข่มาแช่ในสารละลาย 0.05% โพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟต์, 2% โซเดียมคลอไรด์ ร่วมกับ 
0.1% กรดซิตริก, 5% โซเดียมคลอไรด์ และไม่แช่สารละลาย (ตัวอย่าเควบคุม) น ากล้วยไข่ที่ได้มาผลิตกล้วยไข่อบกรอบ 
แล้วน ามาวิเคราะห์ ค่าสี เนื้อสัมผัส ได้ผลดัเตาราเที่ 4  
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ตารางที่ 4 ค่าเนื้อสัมผัส และค่าสี ขอเผลิตภัณฑ์กล้วยไข่อบกรอบที่ใช้ชนิดขอเสารละลายในการแช่กล้วยไข่ท่ีแตกต่าเกัน 

ชนิดของสารละลาย 

คุณลักษณะของผลิตภัณฑก์ล้วยไข่อบกรอบ 
เนื้อสัมผัส ค่าสี 

hardness 
(N)ns 

fracturability 
(N)ns 

L* a* b* 

ไม่แช่สารละลาย 
(ตัวอย่าเควบคุม) 

327.67±24.27 302.22±32.96 50.49±1.20b 9.57±0.24a 19.59±0.27b 

0.05% โพแทสเซียมเม
ตา   ไบซัลไฟต ์

307.77±25.80 295.78±12.08 53.42±1.05a 8.87±0.28b 22.45±0.65a 

2% โซเดียมคลอไรด์ 
ร่วมกับ 0.1% กรดซิตริก 

328.22±36.09 314.44±13.26 52.20±1.00ab 8.93±0.10b 19.33±0.57b 

5% โซเดียมคลอไรด ์ 315.00±54.01 296.44±24.16 53.36±0.40a 9.02±0.17b 20.04±0.87b 
หมายเหตุ : ns คือ ไม่มีความแตกต่าเกันทาเสถิติ (p>0.05) 
               a, b และ c เป็นสัญลักษณ์ที่แสดเความแตกต่าเขอเค่าเฉลี่ยอย่าเมีนัยส าคัญทาเสถิติ (p≤0.05) 

 
จากตาราเที่ 4 พบว่า การแช่กล้วยไข่ด้วยสารละลาย 0.05% โพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟต์ ก่อนน าไปตีปั่น จะให้

ค่าสี L* และ b* ขอเผลิตภัณฑ์กล้วยไข่อบกรอบที่สูเ ส่วนค่า a* ขอเผลิตภัณฑ์กล้วยไข่อบกรอบมีค่าต่ า จึเท าให้
ผลิตภัณฑ์มีความสว่าเ สีไม่คล้ า และมีสีเหลือเคเอยู่มาก เนื่อเจากการแช่กล้วยไขใ่นสารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์
ซึ่เเป็นสารรีดิวซิเเอเจนต์ (reducing agent) จะท าการรีดิวซ์ O-quinone กลับเป็นสารประกอบฟีนอลซึ่เไม่มีสี ท าให้
สามารถช่วยชะลอการเกิดสีน้ าตาลได้ (Sapers, 1993 ; พิมพ์เพ็ญ และนิธิยา, ม.ป.ป.) ส่วนผลการทดสอบคุณภาพ
ขอเเนื้อสัมผัส พบว่า การแช่กล้วยไข่ในสารละลายแต่ละชนิด ไม่มีผลต่อเนื้อสัมผัสขอเผลิตภัณฑ์กล้วยไข่อบกรอบ 
(p>0.05) และเมื่อน าผลิตภัณฑ์กล้วยไข่อบกรอบท่ีได้มาทดสอบทาเประสาทสัมผัสได้ผลดัเตาราเที่ 5 

 
ตารางที่ 5  คะแนนการทดสอบทาเประสาทสัมผัสขอเผลิตภัณฑ์กล้วยไข่อบกรอบที่ใช้ชนิดขอเสารละลายในการแช่กล้วยไข่

ที่แตกต่าเกัน 

ชนิดของสารละลาย 
ลักษณะ
ปรากฏns 

สีns กลิ่นns 
เนื้อสัมผัส

ns 
รสชาติns 

ความชอบ
โดยรวมns 

ไม่แช่สารละลาย 
(ตัวอย่าเควบคุม) 

6.40±1.00 6.04±0.97 5.80±1.47 6.88±1.20 6.92±1.26 6.88±1.20 

0.05% โพแทสเซียมเม
ตา ไบซลัไฟต ์

6.60±1.00 6.20±1.08 6.28±1.17 7.00±1.38 6.48±1.19 7.00±1.38 

2% โซเดียมคลอไรด์ 
ร่วมกับ 0.1% กรดซิ

ตริก 
6.28±0.89 6.16±1.57 6.40±1.15 6.60±1.15 6.56±1.26 6.60±1.15 

5% โซเดียมคลอไรด ์ 6.36±1.04 6.36±1.15 6.48±1.36 6.84±1.31 6.76±1.20 6.84±1.31 
หมายเหตุ : ns คือ ไม่มีความแตกต่าเกันทาเสถิติ (p>0.05) 
 

จากตาราเที่ 5 คะแนนลักษณะปรากฏ, สี, กลิ่น, เนื้อสัมผัส, รสชาติ และความชอบโดยรวมขอเผลิตภัณฑ์
กล้วยไข่อบกรอบ ไม่มีความแตกต่าเกันทาเสถิติ (p>0.05) 
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6.  สรุป 
6.1  ผลการศึกษาปริมาณขอเสารก่อโฟมที่เหมาะสม พบว่า การใช้สารก่อโฟม 3% ท าให้โฟมขอเกล้วยไข่

เกิดมากท่ีสุด เนื่อเจากมีค่า %overrun สูเที่สุดและค่าความหนาแน่นต่ าที่สุด และ %ความช้ืนและ aw ขอเผลิตภัณฑ์
กล้วยไข่อบกรอบไม่มีความแตกต่าเกันทาเสถิติ (p>0.05) และเมื่อน ามาทดสอบคุณภาพขอเเนื้อสัมผัส พบว่า เมื่อใช้
ปริมาณสารก่อโฟม 1% จะท าให้ผลิตภัณฑ์กล้วยไข่อบกรอบมีค่าความแข็เและความเปราะต่ ากว่าการใช้สารก่อโฟม 
3% และ 5% ส่วนผลการทดสอบทาเประสาทสัมผัสขอเผลิตภัณฑ์กล้วยไข่อบกรอบ พบว่า ผู้ทดสอบให้คะแนน
ความชอบด้านเนื้อสัมผัสขอเการใช้ปริมาณสารก่อโฟม 1% สูเสุด  

6.2  ผลการศึกษาชนิดขอเสารละลายที่เหมาะสมในการแช่กล้วยไข่เพื่อลดการเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลในการผลิต
กล้วยไข่อบกรอบ พบว่า การแช่ด้วยสารละลาย 0.05% โพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟต์ จะให้ค่าสี L* และ b* ที่สูเ 
ขณะเดียวกันให้ค่าสี a* ที่ต่ า ซึ่เเป็นการยับยั้เการเกิดปฏิกิริยาสีน้ าตาลได้ดีที่สุด และเมื่อน ามาทดสอบคุณภาพขอเ
เนื้อสัมผัส พบว่า การแช่กล้วยไข่ในสารละลายแต่ละชนิด ไม่มีผลต่อเนื้อสัมผัสขอเผลิตภัณฑ์กล้วยไข่อบกรอบ 
(p>0.05) ส่วนผลการทดสอบทาเประสาทสัมผัสขอเผลิตภัณฑ์กล้วยไข่อบกรอบ ผู้ทดสอบให้คะแนนลักษณะปรากฏ, 
ส,ี กลิ่น, เนื้อสัมผัส, รสชาติ และความชอบโดยรวมขอเผลิตภัณฑ์กล้วยไข่อบกรอบ ไม่แตกต่าเกันทาเสถิติ (p>0.05) 

 
7.  ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์  

7.1  ควรศึกษาอายุการเก็บและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์กล้วยไข่อบกรอบ  
7.2  สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยไข่และเพิ่มมูลค่ากล้วยไข่เพื่อให้ผู้บริโภคมีทาเเลือกในการบริโภค 
7.3  เป็นแนวทาเและข้อมูลพื้นฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์กล้วยไข่อบกรอบ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ

วัตถุดิบชนิดอื่นได้ 
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