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การใช้เปลือกส้มโอเป็นสารไฮโดรคอลลอยด์ในแป้งขนมเทียนแช่แข็ง 
Using the Pomelo Albedo as Hydrocolloid Substance in Frozen  

Kha – Nom Thien Flour. 
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บทคัดย่อ 
ขนมเทียนเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงต่อผู้บริโภคในทุกวัยแต่ไม่สามารถเก็บรักษาได้นานจึง

ได้น าผงเปลือกส้มโอที่มีสารไฮโดรคอลลอยด์เข้ามาช่วยเสริมเพื่อให้แป้งขนมเทียนแช่แข็งมีความคงตัวงานวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณการใช้ผงเปลือกส้มโอในแป้งขนมเทียนแช่แข็งเพื่อเป็นสารไฮโดรคอลลอยด์ศึกษาการ
ท าละลายของแป้งขนมเทียนแช่แข็งปัจจัยที่ท าการศึกษาคือ ปริมาณผงเปลือกส้มโอ แปรเป็น 3 ระดับ ได้แก่ร้อยละ 
10, 20 และ 30 และน าแป้งขนมเทียนแช่แข็งมาท าการแช่ที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 7 วัน จึงจะ
น ามาท าการละลายด้วยไมโครเวฟใช้ก าลังไฟ 480 วัตถ์ ตามระยะเวลา 1 นาที, 1.30 นาที, 2 นาทีและ 2.30 นาที
พบว่าปริมาณผงเปลือกส้มโอท่ีระดับร้อยละ10 มีความแตกต่างจากทั้ง 2 ระดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต(p ≤ 0.05) 
โดยระดับร้อยละ10 ได้คะแนนความชอบสูงสุดในการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี พบว่าสูตรพื้นฐานมีเถ้า โปรตีน 
ไขมัน ความช้ืน สารเยื่อใย และคาร์โบไฮเดรต  0.29 , 2.25 , 1.29 , 33.5 , 1.72 , 60.83คุณภาพทางกายภาพ พบว่า
ผลิตภัณฑ์แป้งขนมเทียนสูตรพื้นฐานและผลิตภัณฑ์แป้งขนมเทียนสูตรเสริมผงเปลือกส้มโอ มีความแตกต่างกันอย่าง
นัยส าคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)เนื่องจากผงเปลือกส้มโอมีความสามารถในการอุ้มน้ าอยู่มาก จึงท าให้แป้งขนมเทียนมี
ความคงสภาพเดิมได้มากกว่าสูตรพื้นฐาน 
ค าส าคัญ: ขนมเทียน / ผงเปลือกส้มโอ / สารไฮโดรคอลลอยด์ 
 

Abstrect 
TheKha – Nom Thien is the once product that is popular with consumers of all ages but 

cannot be kept for a long time, So Pomelo Albedoflour with hydrocolloid substance added to make 
frozen Kha – Nom Thien more stable. This research have purpose for studying the consumption of 
Pomelo Albedopowder in frozen Kha – Nom Thien flour as hydrocolloid substance and study to 
thawing of frozen Kha – Nom Thien flour. The factor of this studying was levels of Pomelo 
Albedopowder (10%, 20% and 30%) and frozen Kha – Nom Thien at -18 °C for 7 days then thawing 
in microwave by using electric power 4 8 0  watt, duration were1  minute, 1.3 0  minutes, 2  minutes 
and2.30 minutes. The result obtained indicate that amount of Pomelo Albedopowder at 10% were 
differences from those 2 levels at significance with statistical confidence level of 95%, the level at 
1 0 %  got most liking. The proximate analysis showed that the basic recipe contained 0 . 2 9 % ash, 
2.25% protein, 1.29% fat,33.5% moisture, 1.72% fiber and 60.83% carbohydrates.  The physical 
quality found that the basic recipes of the Kha – Nom Thien products and the Kha – Nom Thien 
added Pomelo Albedopowder products were statistically significant differences (p ≤ 0.05) because 
the Pomelo Albedoflour had more abilities to absorb water and made the Kha – Nom Thien more 
stable than the basic recipe. 
Keywords: Kha – Nom Thien/ Pomelo Albedopowder/ hydrocolloid substance 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ขนมเทียนเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงต่อผู้บริโภคในทุกวัย ขนมเทียน เป็นขนมที่ท าจาก

แป้งข้าวเหนียว นวดกับน้ าเชื่อมแล้วหมักจากนั้น จึงน ามาใสไส้ และห่อด้วยใบตองเป็นรูปปิรามิด แล้วจึงน าไปนึ่งจน
สุก (อรัญญา อ าไพจิตร์, 2552). มีรสชาติอร่อยและเนื้อสัมผัสนุ่มเหนียวเฉพาะตัว นิยมใช้ในงานเทศกาลหรืองาน
ประเพณีในท้องถิ่นต่างๆ และมีช่ือที่เรียกที่แตกต่างกันไปเมื่อใกล้ถึงช่วงเทศกาลตรุษจีน สารทจีน วันส าคัญๆ ของ
คนไทยเช้ือสายจีนหรือแม้ไม่ใช่โอกาสพิเศษใดๆ มักได้เห็นขนมมงคล เช่น ขนมเข่ง ขนมเทียน และขนมปุยฝ้าย 
วางขายเรียงรายอยู่เสมอ (อรัญญา อ าไพจิตร์, 2552). และเนื่องจากขนมเทียนเป็นขนมที่มีอายุการเก็บรักษาได้ไม่
นานทางทีมผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นว่าขนมเทียนน่าจะมีอายุการเก็บรักษาได้ยาวนานมากกว่าเดิม จึงมีความสนใจที่จะน า
แป้งขนมเทียนมาท าการแช่แข็งเพื่อท าการศึกษา โดยได้ท าการน าเปลือกส้มโอซึ่งมีสารไฮโดรคอลลอยด์ธรรมชาติมา
เสริมในผลิตภัณฑ์แป้งขนมเทียนแช่แข็ง สารไฮโดรคอลลอยด์ คือสารที่มีขนาดของโมเลกุลใหญ่มากเมื่อเปรียบเทียบ
กับโมเลกุลของน้ า สารกลุ่มนี้ไม่ละลายในน้ า แต่จะแขวนลอย อยู่ในน้ า โดยจับกับโมเลกุลของน้ าได้ดี  โดยการใช้
ไฮโดรคอลลอยด์ซึ่งเป็นสารธรรมชาติ เพื่อลดการใช้แป้งที่ดัดแปรและการใช้สารเคมีต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงเนื้อสัมผัส
และยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันมีการใช้ไฮโดรคอลลอยด์ในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีแป้งเป็นองค์ประกอบ
หลัก ได้แก่ เพกทิน ใช้ในอาหารเป็นวัตถุเจือปนอาหาร เพกทินที่ผลิตเป็นการค้า สกัดได้จากเปลือกของผลไม้ตระกูล
ส้ม พืชตระกูลส้ม เป็นผลไม้ เช่นมะนาว ส้มเขียวหวาน ส้มเกลี้ยง มะกรูด ส้มโอ อีกทั้งเปลือกส้มโอมีประโยชน์ใน
เรื่องขับสารพิษในร่างกาย ช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและช่วยแก้อาการไอ (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2556)  

ทางผู้วิจัยจึงได้เลือกเปลือกส้มโอมาใช้เป็นสารไฮโดรคอลลอยด์จากธรรมชาติ เนื่องจากเปลือกส้มโอเป็น
วัตถุดิบที่เหลือทิ้งหลังจากที่ได้น าเนื้อด้านในไปจ าหน่ายก็เกิดเป็นการน าวัตถุดิบเหลือทิ้งมาท าให้เกิดประโยชน์ไม่
ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยการน ามาเป็นส่วนผสมในแป้งของผลิตภัณฑ์ขนมเทียน เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์ขนมเทียน 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาปริมาณการใช้ผงเปลือกส้มโอในแป้งขนมเทียนแช่แข็งเพื่อใช้เป็นสารไฮโดรคอลลอยด์ 
2. การศึกษาคุณภาพทางเคมีและทางกายภาพของแป้งขนมเทียนแช่แข็ง 
 

ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะแป้งขนมเทียนแช่แข็งโดยใช้เปลือกส้มโอเป็นสารไฮโดรคอลลอยด์เพื่อช่วยใน

การคงตัว เปลือกส้มโอเฉพาะส่วนขาวของส้มโอพันธ์ขาวแตงกวา ต าบลโพธิ์ประทับช้าง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง 
จังหวัดพิจิตร สถานที่ท าการทดลอง คือ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม 
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กรอบแนวคิดวิจัย 
                 ตัวแปรต้น        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. การศึกษาสตูรพื้นฐานของแป้งขนมเทียน 
น าสูตรพื้นฐานของแป้งขนมเทียน จ านวน 3 สูตร ที่มีส่วนผสมที่แตกต่างกัน แสดงในตารางที่ 1 

มาศึกษาสูตรพื้นฐานท่ีเหมาะสมในการใช้ผงเปลือกส้มโอเพื่อเป็นสารไฮโดรคอลลอยด์ในผลิตภัณฑ์แป้งขนมเทียนแช่
แข็ง วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อค (Randomized Complete Block Desingn, RCBD) โดย น า
แป้งข้าวเหนียวและน้ าตาลมะพร้าวที่ตุ๋นกับน้ าเปล่าลงอ่างผสมนวดให้เข้ากัน จากนั้นค่อยๆ เติมน้ ามันพืชลงไปใน
อ่างผสมนวดจนเข้ากันดี จนแป้งจับตัวเป็นก้อนเหนียวนุ่ม ใช้ไม้คลึงแป้งให้ เป็นแผ่น จากนั้นน าไปนึ่งใช้เวลาในการ
นึ่งประมาณ 25-30 นาที จนเนื้อแป้งมีความใส ยกลงจากเตาแล้วพักวางไว้ให้เย็น 

ตารางที ่1 ศึกษาสูตรพื้นฐานของผลิตภัณฑ์แป้งขนมเทียน 

ส่วนผสม 
สูตรพ้ืนฐานของผลิตภัณฑ์แป้งขนมเทียน (กรัม) 

สูตรที่ 1  สูตรที่ 2  สูตรที่ 3  
แป้งข้าวเหนียว       1000       320       500 

น้ าตาลมะพร้าว       800       330         - 

น้ า       565       450       112.5 

น้ ามันพืช         -       100       100 

 (ท่ีมา: สูตรที่ 1 แม่เล็ก, 2547 สูตรที่ 2 เสริมพร สารทพันธุ์, 2535 สูตรที่ 3 วันดี ณ สงขลา, 2555)   

จากนั้นน าผลิตภัณฑ์ขนมเทียนสูตรพื้นฐานทั้ง 3 สูตร ไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้าน
ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ใช้ผู้ทดสอบจ านวน 100 คน โดยใช้วิธีการ
ทดสอบแบบ 9 ระดับ (9 – Point Hedonic Scale Test) น าผลมาวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี 
Duncan's New Multiple Range Test (DMRT) โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ SPS 

 
2. การผลติผงเปลือกสม้โอ 

ในการผลิตเปลือกส้มโอใช้กรรมวิธีการหมักเกลือและสกัดด้วยน้ าเพื่อก าจัดรสขม น าเปลือกส้ม
โอเฉพาะส่วนขาว (pomelo albedo) มาหั่นเป็นช้ินขนาด 5 มิลลิเมตร จากนั้นน าเปลือกส้มโอที่หั่นแล้วหมักด้วย
เกลือ ในอัตราส่วน 1 : 0.5 โดยน้ าหนักเปลือกส้มโอต่อน้ าหนักเกลือ ใช้ระยะเวลาการหมัก 12 ช่ัวโมง น าเปลือกส้ม
โอที่ผ่านการหมักไปล้างน้ าจนหมดรสเค็มขมและรสขม จึงน าไปอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อนใช้อุณหภูมิ 60 องศา

ปริมาณผงเปลือกส้มโอที่
เหมาะสมในการผลิตแป้ง

ขนมเทียนแช่แข็ง 

- ผลิตภณัฑ์แป้งขนมเทียนแช่
แข็งสูตรที่ผู้บริโภคยอมรับ
มากที่สุด 

- คุณภาพทางกายภาพและ
คุณภาพทางเคมีของแป้ง
ขนมเทียนแช่แข็ง 
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เซลเซียส ในการอบเปลือกส้มโอจนแห้ง น ามาบดละเอียดด้วยเครื่องบดความเร็วสูงและท าการร่อนผ่านตะแกรงท่ีมี
ขนาด 100 mesh แสดงดังภาพท่ี 1  

 

 
 

 
   เปลือกส้มโอ                เปลือกส้มโอหมักเกลือ        ล้างและน าใส่ถาดเตรียมอบ            น าเข้าตู้อบลมร้อน 
 

 
 
 
 

 
 
                ผงเปลือกส้มโอ                          น าเข้าเครื่องบด                     อบเสร็จแล้ว 
 

ภาพที่ 1 การผลิตผงเปลือกส้มโอ 
 

3. การศึกษาปริมาณที่เหมาะสมในการใช้ผงเปลือกส้มโอผงเป็นสารไฮโดรคอลลอยด์ในแป้งขนมเทียนแช่
แข็ง 

3.1 ปริมาณการใช้ผงเปลือกส้มโอ 
น าผงเปลือกส้มโอที่ได้จากการผลิตมาศึกษาปริมาณที่เหมาะสมที่ใช้ผงเปลือกส้มโอเป็นสาร

ไฮโดรคอลลอยด์ ปัจจัยที่ท าการศึกษา คือ ปริมาณผงเปลือกส้มโอ โดยแปรเป็น 3 ระดับ   ได้แก่ ร้อยละ 10 , 20   
และ 30 ของปริมาณแป้งข้าวเหนียว ดังแสดงในตาราง 2 

 
ตารางที่ 2 การศึกษาปรมิาณทีเ่หมาะสมในการใช้ผงเปลือกส้มโอเปน็สารไฮโดรคอลลอยด์ในแป้งขนมเทียนแช่แข็ง 
ส่วนผสม ศึกษาปริมานผงเปลือกสม้โอที่ใช้เสริมในแป้งขนมเทียนแช่แข็ง (ร้อยละ) 

10 20 30 
ผงเปลือกส้มโอ 16 32 48 
แป้งข้าวเหนียว 320 320 320 

น้ าตาลมะพร้าว 330 330 330 

น้ า 450 450 450 

น้ ามันพืช 100 100 100 

 (ท่ีมา: เสริมพร สารทพันธุ์, 2535) 

หลังจากที่ท าการเสริมผงเปลือกส้มโอลงไปในแป้งขนมเทียนแล้ว ในตารางที่ 2  จากนั้นน าไปแช่แข็งใน
อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 7 วัน โดยให้มีการหมุนเวียนของอากาศภายในห้องเย็นเป็นการแช่เยือก
แข็งช้า (ศุภวัฒน์ นามค า, 2554). และจึงน าผลิตภัณฑ์ไปศึกษาการท าละลายต่อไป 

3.2 การศึกษาการท าละลายของแป้งขนมเทียนแช่แข็ง 

เมื่อท าการแช่แข็งครบตามระยะเวลา 7 วัน จากนั้นน าขนมเทียนออกจากตู้แช่แข็งที่อุณหภูมิ  
–18 องศาเซลเซียส แล้วน ามาวางพักไว้ที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นจึงน าไปท าการละลายด้วยเครื่องไมโครเวฟ โดยปัจจัย
ที่ท าการศึกษา คือ ระยะเวลาในการอบ แปรเป็น 3 ระดับ คือ 1 นาที , 1:30 นาที, 2 นาที,  2:30 นาที ใช้ก าลังไฟ 
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480 วัตต์ จากน้ันน าไปทดสอบทางประสาทสัมผัสทางด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบ
โดยรวม ด้วยวิธีการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสวิธี (9-Point Hedonic Scale Test)  โดยใช้ผู้ทดสอบ จ านวน 
30 คน น าผลมาวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan's New Multiple Range Test (DMRT) โดย
ใช้โปรแกรมทางสถิติ SPSS 
 

4. การศึกษาคุณภาพทางเคมีคุณภาพทางกายภาพ และคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์แป้งขนม
เทียนสูตรพื้นฐานและผลิตภัณฑ์แป้งขนมเทียนสูตรเสริมผงเปลือกส้มโอ 

น าผลิตภัณฑ์แป้งขนมเทียนสูตรพื้นฐานและผลิตภัณฑ์แป้งขนมเทียนสูตรเสริมผงเปลือกส้มโอ ที่
ได้รับการยอมรับความชอบโดยรวมสูงที่สุด มาท าการศึกษาคุณภาพทางเคมี คุณภาพทางด้านกายภาพ และคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัส 

4.1 การศึกษาคุณภาพทางเคมี ได้แก่ เถ้า คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ความชื้น สารเยื่อใย ตามวิธี
ของ AOAC (2000) แล้วน ามาเปรียบเทียบโดยใช้วิธี T-test  

4.2 การศึกษาคุณภาพทางกายภาพ ได้แก่ ค่าการวิเคราะห์ลักษณะทางเนื้อสัมผัสของขนมเทียน 
(Hardness Test) Speed 50 mm/min โดยใช้เครื่องวัดเนื้อสัมผัสของอาหาร ( Instron) เป็นเครื่องใบมีดทรง
ปากฉลาม แล้วน ามาเปรียบเทียบโดยใช้วิธี T-test 

4.3 การศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัส ทางด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และ 
ความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสวิธี (9-Point Hedonic Scale Test)  โดยใช้ผู้ทดสอบ 
จ านวน 30 คน แล้วน ามาเปรียบเทียบโดยใช้วิธี T-test  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. ผลการศึกษาสูตรพื้นฐานของผลิตภณัฑ์แป้งขนมเทียน 

จากการศึกษาสูตรพื้นฐานของแป้งขนมเทียนท้ัง 3 สูตร แล้วน าไปประเมินคุณภาพทางประสาท
สัมผัสได้ผลการทดลองดังนี้ 

ตารางที ่3 แสดงประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ของแป้งขนมเทียนสูตรพื้นฐาน 

 คุณลักษณะ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์แป้งขนมเทียนสูตรพ้ืนฐาน 
แป้งขนมเทียนสูตรที่ 1 แป้งขนมเทียนสูตรที่ 2 แป้งขนมเทียนสูตรที่ 3 

ลักษณะปรากฏ 6.48 ± 0.16a 6.87 ± 0.16a 5.52 ± 0.16b 

ส ี 6.57 ± 0.16a 6.96 ± 0.16a 5.45 ± 0.16b 

กลิ่น 5.90 ± 0.16b 6.65 ± 0.16a 5.12 ± 0.16c 

รสชาติ 6.53 ± 0.17b 7.18 ± 0.17a 4.19 ± 0.17c 

ลักษณะเนื้อสัมผัส 6.38 ± 0.17b 7.17 ± 0.17a 5.71 ± 0.17c 
ความชอบโดยรวม 6.81 ± 0.15b 7.48 ± 0.15a 5.64 ± 0.15c 

      (ท่ีมา: สูตรที่ 1 แม่เล็ก, 2547 สูตรที่ 2 เสริมพร สารทพันธุ,์ 2535 สูตรที่ 3 วันดี ณ สงขลา, 2555)     
ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการทดสอบโดยใช้ผู้ทดสอบ 100 คน  
ตัวอักษรบนค่าเฉลี่ยที่แตกตา่งกันในแนวนอนแสดงถึงความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ยทางสถิติอยา่งมีนัยส าคัญ 
(p ≤ 0.05) 

จากตารางที่ 3 พบว่า ในด้านลักษณะปรากฏและด้านสีสูตรที่ 3 มีความแตกต่างจากสูตรที่1 และสูตรที่ 2 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) โดยที่สูตรที่ 2 ได้คะแนนการยอมรับมากที่สุด ในด้านกลิ่น รสชาติ ลักษณะ
เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม สูตรที่1 สูตรที่2 และสูตรที่3 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p ≤ 
0.05) โดยที่สูตรที่ 2 ได้คะแนนการยอมรับมากที่สุด เนื่องจากมีส่วนผสมที่ต่างกัน คือ มีส่วนผสมของน้ าตาล
มะพร้าวและน้ ามันพืช 
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2. ผลการผลติผงเปลือกสม้โอ 

ลักษณะของผงเปลือกส้มโอมีลักษณะเป็นสีขาวขุ่นไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติ เนื่องจากทางผู้วิจัยได้ท าการล้าง
เปลือกส้มโอท่ีผู้วิจัยได้หมักด้วยเกลือเพื่อลดความขมของเปลือกส้มโอเพื่อท่ีจะน าไปเข้าเตาอบลมร้อนและน าเปลือก
ส้มโอท่ีแห้งแล้วมาบดในเครื่องบดให้เป็นผงสีขาวละเอียดโดยจะน ามาใช้เป็นสารไฮโดรคอลลอยด์ในแป้งขนมเทียน
แช่แข็ง 

3. ผลศึกษาปรมิาณที่เหมาะสมในการใช้ผงเปลือกสม้โอเป็นสารไฮโดรคอลลอยด์ในแป้งขนมเทยีนแช่แข็ง 

 3.1 ผลการศึกษาการท าละลายของแป้งขนมเทียนแช่แข็ง 
ผลการศึกษาการท าละลายของแป้งขนมเทียนแช่แข็งโดยการใช้ไมโครเวฟที่ก าลังไฟ 480 วัตต์ ที่

ระยะเวลา 1 นาที, 1:30 นาที, 2 นาที,  2:30 นาที  

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาการท าละลายของแป้งขนมเทียนแช่แข็ง 

ปริมาณผงเปลือกส้มโอ 
(ร้อยละ) 1 นาท ี 1:30 นาที 2 นาท ี 2:30 นาที 

10 แข็ง คงสภาพเดมิ นิ่มเกิน หน้าแข็งเนื้อนิ่ม
เกินไป 

20 แข็ง แข็ง คงสภาพเดมิ นิ่มเกิน 
30 แข็ง แข็ง แข็ง คงสภาพเดมิ 

 
จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาการท าละลายของแป้งขนมเทียนแช่แข็งโดยการใช้เตาไมโครเวฟเป็นการอาศัย

ความร้อนท่ีเกิดขึ้นจากช่วงความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าระดับไมโครเวฟ (ศุภวัฒน์ นามค า, 2554). ทางผู้วิจัยได้น า
แป้งขนมเทียนแช่แข็งใช้เปลือกส้มโอมาทดลองการท าละลายด้วยก าลังไฟ 480 วัตต์ พบว่า  สูตรระดับปริมาณ
เปลือกส้มโอผง ร้อยละ 10 ใช้ระยะเวลา 1:30 นาที เนื้อแป้งขนมเทียนเสริมผงเปลือกส้มโอมีความคงสภาพเดิม 
เหนียวนุ่มที่พอดี ไม่สุกเกินไป สูตรระดับปริมาณผงเปลือกส้มโอ ร้อยละ 20 ใช้ระยะเวลา 2 นาที จึงสามารถท าให้
แป้งขนมเทียนมีความคงสภาพเดิมได้ และสูตรระดับปริมาณของเปลือกส้มโอ ร้อยละ 30 ใช้ระยะเวลา 2:30 นาที 
ในการท าละลายเพื่อให้แป้งขนมเทียนกลับมาคงสภาพเดิม จากน้ันน ามาท าการศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

3.2 ผลการศึกษาคณุภาพทางประสาทสัมผัสเพื่อหาปรมิาณการใช้ผงเปลือกส้มโอที่เหมาะสม 
จากการศึกษาการท าละลายจากข้อที่ 3.1 เมื่อน ามาศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสเพื่อหา

ปริมาณการใช้ผงเปลือกส้มโอท่ีเหมาะสม จ านวน 3 ระดับ ร้อยละ 10 , 20 และ 30 ได้ผลการทดลองดังนี้  

ตารางที ่5  คะแนนการยอมรับปริมาณที่เหมาะสมในการใช้ผงเปลือกส้มโอผงในแป้งขนมเทียนแช่แข็ง 

คุณลักษณะ 
  

ปริมานผงเปลือกส้มโอที่ใช้เสริมในแป้งขนมเทียนแช่แข็ง (ร้อยละ) 
10  20  30 

ลักษณะปรากฏ 8.00 ± 0.17a 6.76 ± 0.17b 6.16 ± 0.17c 

ส ี 7.66 ± 0.17a 7.16 ± 0.17b 6.06 ± 0.17c 

กลิ่น 7.63 ± 0.18a 6.56 ± 0.18b 6.13 ± 0.18b 

รสชาติ 8.00 ± 0.19a 6.66 ± 0.19b 5.70 ± 0.19c 

ลักษณะเนื้อสัมผัส 8.00 ± 0.16a 6.80 ± 0.16b 5.86 ± 0.16c 

ความชอบโดยรวม 6.26 ± 0.16a 7.03 ± 0.16b 6.00 ± 0.16c 

(หมายเหต:ุ ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการทดสอบโดยใช้ผู้ทดสอบ 30 คน                                                                        
ตัวอักษรบนค่าเฉลี่ยที่แตกตา่งกันในแนวนอนแสดงถึงความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ยทางสถิติอยา่งมีนัยส าคัญ  
(p ≤ 0.05)   
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จากตารางที่ 5 ในด้านลักษณะปรากฏสี กลิ่น รถชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ปริมาณ
ผงเปลือกส้มโอที่ใช้เสริม ในแป้งขนมทั้ง 3 ระดับ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) โดยที่ใน
ระดับปริมาณผงเปลือกส้มโอ ร้อยละ 10 ได้คะแนนความชอบมากที่สุด เนื่องจาก ปริมาณผงเปลือกส้มโอ ร้อยละ 
20และร้อยละ 30 เสริมในปริมาณที่มากเกินเพราะในเปลือกส้มโอมีสารเพกทินท่ีช่วยให้ขนมมีความคงตัวอยู่ได้และ
มีใยอาหารที่มาก การใส่ผงเปลือกส้มโอในปริมาณที่มากเกินไปจึงท าให้ขนมมีความแข็ง ไม่นิ่ม ท าให้ผู้บริโภคไม่ให้
การยอมรับสูตรที่เสริมผงเปลือกส้มโอในปริมาณ ร้อยละ 20 และ ร้อยละ 30 

4. ผลการศึกษาคุณภาพทางเคมี คุณภาพทางกายภาพ และคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์แป้ง
ขนมเทียนสูตรพื้นฐานและผลิตภัณฑ์แป้งขนมเทียนสูตรเสริมผงเปลือกส้มโอ 

4.1 ผลของการศึกษาคุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑ์แป้งขนมเทียนแช่แข็ง 
จากการศึกษาคุณภาพทางเคมี ในผลิตภัณฑ์แป้งขนมเทียนแช่แข็ง ที่ได้รับการยอมรับมาท าการ

ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ เถ้า คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ความช้ืน สารเยื่อใย ดังภาพท่ี 2 

ภาพที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์แป้งขนมเทียนสูตรพื้นฐานและผลิตภัณฑ์แป้งขนมเทียนที่เสริมผง
เปลือกส้มโอ 

จากภาพที่ 2 เมื่อท าการศึกษาทางเคมีระหว่างแป้งขนมเทียนสูตรพื้นฐานและแป้งขนมเทียนเสริมผง
เปลือกส้มโอ พบว่าสูตรที่เสริมผงเปลือกส้มโอมีความช้ืนมากขึ้นเนื่องจากเปลือกส้มโอมีความสามารถในการอุม้น้ าอยู่
มากของหมู่ไฮดรอกซิลอิสระเป็นจ านวนมาก ซึ่งสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับน้ า (Spiller,2000). ปริมาณไขมัน
ลดลง มีโปรตีนลดลง ปริมาณใยอาหารเพิ่มขึ้นเนื่องจากผงเปลือกส้มโอมีใยอาหารจ านวนมาก  

4.2 ผลของการศึกษาการยอมรับทางประสาทสัมผสัและทางกายภาพของผลิตภณัฑ์แป้งขนมเทยีนแช่
แข็ง 

 
ตารางที่ 6 คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผสัและทางกายภาพของผลิตภณัฑ์แป้งขนมเทียน 

คุณลักษณะ แป้งขนมเทียนสูตรพ้ืนฐาน แป้งขนมเทียนเสริมผงเปลือกสม้โอ 
ลักษณะปรากฏ* 6.23±1.04 7.86±1.00 
ส*ี 6.36±0.99 7.50±1.27 
กลิ่น* 5.86±0.89 7.60±1.35 
รสชาต*ิ 6.46±1.19 7.96±1.15 
เนื้อสัมผัส* 6.40±1.10 7.73±1.25 
ความชอบโดยรวม* 6.56±0.89 8.40±1.03 
ค่าเนื้อสัมผัส (Hardness)* 0.45±0.08 0.33±0.05 

หมายเหต:ุ * = ที่มีความแตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p ≤ 0.05) 
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จากตารางที่ 6 เมื่อท าการเปรียบเทียบ การยอมรับทางประสาทสัมผัสและจากการวิเคราะห์คุณภาพทาง
กายภาพ ด้วยวิธี T-test พบว่า ผลิตภัณฑ์แป้งขนมเทียนสูตรพื้นฐานและแป้งขนมเทียนสูตรเสริมผงเปลือกส้มโอมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p ≤ 0.05) ในทุกด้าน ซึ่งขนมเทียนจะมีความนุ่ม เมื่อผ่านการนึ่งมาใหม่ๆ แต่เมื่อ
พักแป้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 5 นาที ผลปรากฏว่าตัวแป้งขนมเทียนสูตรพื้นฐานมีความแข็งกว่าสูตรแป้ง
ขนมเทียนเสริมผงเปลือกส้มโอ เนื่องจากผงเปลือกส้มโอที่เสริมเข้าไปในตัวแป้งขนมเทียนมีความสามารถในการอุ้ม
น้ าอยู่มาก (อภิรักษ์ เพียรมงคล, 2549). จึงท าให้ตัวแป้งขนมเทียนสูตรเสริมผงเปลือกส้มโอคงความนุ่มได้มากกว่า
สูตรพื้นฐาน  
 
สรุปผลการวจิัย 

จากการศึกษาการใช้ปริมาณผงเปลือกส้มโอท่ีเหมาะสมในแป้งขนมเทียนแช่แข็ง พบว่า ปริมาณผงเปลือก
ส้มโอที่ระดับร้อยละ 10 เหมาะสมในการผลิตแป้งขนมเทียน โดยมีการยอบรับสูงสุดในด้าน ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น 
รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม มีค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 8.00, 7.66, 7.63, 8.00, 8.00 และ 6.26 
ตามล าดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) กับปริมาณผงเปลือกส้มโอท่ีระดับร้อยละ 20 
และ 30 จากนั้นน าไปศึกษาคุณภาพทางเคมี พบว่า แป้งขนมเทียนสูตรเสริมผงเปลือกส้มโอมีความช้ืนมากขึ้น 
เนื่องจากผงเปลือกส้มโอเป็นสารไฮโดรคอลลอยด์ซึ่งมีความสามารถในการอุ้มน้ าอยู่มาก ส่วนการศึกษาคุณภาพทาง
กายภาพ พบว่า แป้งขนมเทียนสูตรเสริมผงเปลือกส้มโอมีความแตกต่างกับสูตรพื้นฐานในทุกด้าน และสูตรเสริมผง
เปลือกส้มโอยังมีค่าเนื้อสัมผัสที่นิ่มมากกว่าสูตรพื้นฐานจึงท าให้ผู้บริโภคให้การยอบรับแป้งขนมเทียนสูตรเสริมผง
เปลือกส้มโอมากกว่าสูตรพื้นฐาน 
 
ข้อเสนอแนะ 

การผลิตผงเปลือกส้มโอ ควรหั่นเปลือกส้มโอให้มีขนาดที่เท่ากัน เพราะถ้าขนาดไม่เท่ากันจะท าให้เปลือก
ส้มโอแห้งไม่สม่ าเสมอกันในขั้นตอนการอบลมร้อน 
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