
 
บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
2.1  ประเภทและคุณคาทางโภชนาการของขนมขบเคี้ยว 
        ขนมขบเคี้ยว โดยท่ัวไปหมายถึง ขนมกรอบ (direct expanded snacks) หรือขนมพองกรอบ
เปนผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปที่มีขนาดเล็กบริโภคไดทันที หรือกอนนํามาบริโภคตองผานกรรมวธีิ
เล็กนอย อาจเปนผลิตภณัฑที่มีการปรุงแตงกลิ่นรสเทานั้น เชนมันฝร่ังทอด ถ่ัว ขาวโพดหรอื
ผลิตภัณฑที่ผานกระบวนการเอ็กซทรูชัน (extrusion) โดยนยิมรับประทาน เปนอาหารวาง (snack 

food) และรูจักกนัโดยทัว่ไป ซ่ึงความหมายของอาหารวางนั้นคือ อาหารหรือขนมที่รับประทาน
ระหวางอาหารมื้อหลักหรือรับประทานระหวางการเดินทาง ดูภาพยนตร พฤติกรรมการบริโภคขนม
ขบเคี้ยวนัน้มกัจะเกี่ยวของกับกิจกรรมตางๆ เปนอาหารวางประเภทหนึ่งที่มีผูนิยมรับประทานมาก 
โดยเฉพาะในกลุมเด็กและวยัรุน ทําใหมผีลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวออกจําหนายสูตลาดอยางกวางขวาง 
(เพียงฤทยั และเสารมณ,ี 2535) และผลิตภัณฑมาความหลากหลาย แตกตางกันตามความตองการ
ของผูบริโภค ซ่ึงตลาดของขนมขบเคี้ยวในประเทศไทยในป 1995 จากขอมูลการสํารวจของบริษัทดี
มาร จํากัด พบวา มีมูลคา 5,820 ลานบาท จากยอดขายทั้งหมดนี้ รอยละ 40 เปนขนมที่ผลิตดวย
กระบวนการเอ็กซทรูชัน (อภิรักษ, 2539) ขนมขบเคี้ยวประเภทพองกรอบในปจจุบนันั้นไดรับความ
นิยมมีการบริโภคมากโดยเฉพาะเดก็ไทย พบวานยิมบริโภคขนมขบเคี้ยวเพิ่มขึ้นมีมูลคาเปนตัวเลข
ถึง 170,000 ลานบาทตอป และมีการผลิตอยางแพรหลาย มีการนําขาวมาเปนวัตถุดิบหลักในการผลิต 
ขนมขบเคี้ยวประเภทอบพองหลายชนิด โดยใชเทคโนโลยีที่แตกตางกัน จากการสํารวจพบวา
นักเรียนระดับชั้นประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 3 วทิยาลัยอาชีวศกึษาเชยีงใหมนิยมบริโภคขนม
พองกรอบ และถ่ัวชนิดตาง ๆ (อัจฉรา, 2544)  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยเชยีงใหม  
ชอบขนมขบเคี้ยว ที่ทําจากมันฝรั่งมากที่สุด สวนผลิตภัณฑทีช่อบนอยที่สุดคือถ่ัวชนิดตางๆ  
(จินตนา, 2543)  ขนมขบเคี้ยวจึงกลายเปนขนมที่สะดวกซื้อและมีขายอยูทั่วไป  
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2.1.1 ประเภทของขนมขบเคี้ยว 
        ปฏิมา (2548) แบงประเภทของขนมขบเคี้ยวออกเปนหลายรูปแบบ โดยแบงตามสวนประกอบ
ออกเปน 4 กลุม คือ  

1. กลุมขาว และแปง เชน ขนมอบกรอบชนิดแผนหรือสอดไส (รสหวาน และเค็ม) 
 และขาวเกรียบ 

2.  กลุมขาว แปง และไขมัน เชนมันฝรั่งทอดกรอบ ขาวโพดอบกรอบ 
3.  กลุมที่มีแหลงโปรตีน เชน ปลาเสน ปลาอบกรอบ 
4.  กลุมที่เปนแหลงโปรตีน และไขมัน เชน ถ่ัวอบกรอบ ถ่ัวทอด 

        กรมอนามัย (2548) แบงลักษณะของขนมคบเคี้ยวที่มีจําหนายอยูทั่วไปเปน 2 กลุม คือ  
1. กลุมที่จัดเปนผลิตภณัฑขนมขบเคี้ยวบรรจุในซอง หรือกลองปดสนิทผลิตในระดับ

อุตสาหกรรม โดยมีวิธีการทําขนมซึ่งผานกรรมวิธีในการทําลาย หรือยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เชื้อจุลินทรียดวยความรอนกอนการบรรจุหรือปดผนึก ขนมประเภทนี้มกีารบรรจุใสภาชนะทีป่ด
สนิท เชน กระปองที่เปนโลหะ ถุงพลาสติกหรือวัสดุอ่ืน ๆ ที่สามารถปองกันไมใหอากาศจาก
ภายนอกผานเขาไปในภาชนะบรรจุได  

2. กลุมขนมประเภทที่ทําขึ้นใหมๆ ที่ตองรับประทานในสภาพสด ไมสามารถเก็บไวไดนาน 
เชน ขนมปง ขนมแบบไทย ๆ เชน ขนมปง ขนมแบบไทย ๆ เชน ขนมชั้น วุนกะทิ ฝอยทอง เม็ด
ขนุน เปนตน โดยอาจมกีารหอดวยใบตอง ถุงพลาสติก หรือถุงกระดาษโดยมากทําในระดบั
ครัวเรือน 
        กองบรรณาธิการ (2547) แบงผลิตภณัฑขนมขบเคีย้วเปน  4 รูปแบบคือ ขนมทั่วไปไมเคลือบ
น้ําตาล ขนมเคลือบน้ําตาล ขนมน้ําตาล หรือขนมเหนียวตางๆ ขนมเนื้อสัตวอบแหง ซ่ึงขนมไม
เคลือบน้ําตาลหมายถึงขนมขบเคี้ยว  
        คณาจารยภาควิทยาศาสตร และเทคโนโลยีการอาหาร (2540) แบง ผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวเปน 
5 กลุม คือ 

1.  ผลิตภัณฑจากมันฝรั่ง มนัฝรั่งทอดกรอบเปนผลิตภณัฑใชมนัฝรั่งเปนวัตถุดิบในการผลิต
ผานกรรมวิธีตางๆ และที่มีผูนิยมรับประทานมากที่สุด  

2. ขนมประเภทอบพอง หรือพองกรอบ ผลิตภัณฑในประเภทนี้ มีความหลากหลายของ
ชนิดมากที่สุด และยังมีหลายรูปแบบ เชน เปนชิ้นรูปรางตาง ๆ แบบแผน แบบแทง มีการปรุงรส
หลายรสชาติ เนนรสหวาน รสเค็ม บางชนิดเปนแบบสอดไส บางชนิดตองผานกรรมวิธีการทอด 
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ในน้ํามนัเกดิการพองมีลักษณะดี และขนมประเภทพองกรอบโดยสวนมากจะเปนผลิตภัณฑที่ผลิต
จากเครื่องเอ็กซทรูเดอรวัตถุดิบที่ใชไดแก ปลายขาวหรือขาวทอนและขาวโพดบดหยาบ (corn grit) 
(ประชา, 2537ก) 

3. ขนมประเภทปลาเสน และถ่ัวชนดิตาง ๆ เนื่องจากผลิตภัณฑทั้ง 2 มีลักษณะที่คง
รูปลักษณของวัตถุดิบตั้งตนอยูมาก โดยเฉพาะผลิตภัณฑจากถั่ว และอาจทํามาจากถั่วหลายชนดิเชน
ถ่ัวลิสง เม็ดมะมวงหินมพานต ถ่ัวจากตางประเทศเชน อัลมอนด พิสตาชิโอเปนตน โดยจะนํามาผาน
กระบวนการอบ คั่วหรือทอด และนํามาผสมเกลือหรือเครื่องปรุงรส สวนปลาเสน เปนผลิตภัณฑที่
ทํามาจากปลา ปลาหมึก และปูอัด นํามาผานกรรมวิธีตางๆจนไดเปนผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยว 

4. เยลลี่พรอมบริโภคมีทั้งชนิดบรรจุถวยขนาดเล็กพอคํา และแบบถวยขนาดใหญ โดยมี
สวนประกอบที่ใหลักษณะของเยลลี่ ที่ทําดวยสวนผสมที่สกัดจากสวนของพืชบางชนิดหรือสาหราย 
ซ่ึงสวนผสมเหลานี้ทําใหเกดิมีคุณสมบัติในการเกดิวุนหรือเจลเมื่อผสมกับน้ํา ในบางชนิดอาจมีการ
ผสมน้ําตาลเพื่อการเกิดเจลที่ดี ซ่ึงในสวนของวุนหรือเจล ไมมีสารอาหารที่ดี แตอาจมีพวกเสนใย
อาหารเปนสวนประกอบ ดังนั้นการรับประทานเยลลี่อาจไดเพยีงแตน้ําตาลหรือน้ําผลไมที่ผมลงไป
บาง และมีการแตงกลิ่นสี รสชาติเพิ่มเติมเลยีนแบบรสชาติผลไมตางๆ 

5. ลูกอมทั้งแบบอมและแบบเคี้ยวชนิดที่เปนเม็ดแข็งหรือแบบเคี้ยวหนึบ สวนประกอบหลัก
ของลูกอม คือน้ําตาลสวนมากมีไมนอยกวา รอยละ 90 อาจเปนน้าํตาลทรายหรือมีการใชรวมกับ
น้ําตาลลักษณะอื่น เชนน้ําเชือ่ม เปนตน 
         ตองจิตร (2534)  แบงชนิดของผลิตภณัฑขนมขบเคีย้วออกเปน 5 กลุม คือ 

1. ผลิตภัณฑแปงปรุงรส หรือขนมขึ้นรูป เปนผลิตภัณฑที่ผลิตโดยเครื่องเอ็กซทรูเดอรที่
สามารถผลิตขนมขบเคี้ยวไดหลายรูปแบบแตกตางกันมลัีกษณะเปนแทง เกรียว หรือแผน วัตถุดบิที่
ใชมีความแตกตางกัน เชนแปงสาลี แปงขาวโพด มีการปรุงรสตางๆ ตามความตองการของผูบริโภค 

2. ผลิตภัณฑจากมันฝรั่ง ใชมันฝรั่งสดเปนวัตถุดิบในการผลิต โดยมีกรรมวิธีเร่ิมจากการลาง
ทําความสะอาด ปอกเปลือก หั่นเปนชิ้นและนําไปลางทาํใหแหงโดยการใชลม และนําไปทอด ปรุง
แตงกลิ่นรสและบรรจุในซองปดสนิท ตามวิธีและวัตถุประสงคของผูผลิต เปนผลิตภัณฑที่มีผูนยิม
รับประทานมากที่สุด (คณาจารยภาควิทยาศาสตร และเทคโนโลยีการอาหาร, 2540) 

3. ผลิตภัณฑทําจากเนื้อปลา เปนผลิตภัณฑที่ทําจากเนื้อปลา หรือปลาหมึก มีรูปแบบของ
ขนมแตกตางกัน เชน ปลาเสน ปลาหมึกเสน หรือปลาหมึกอบกรอบ มีลักษณะเปนแผนมีการปรุง
แตงรสตางๆ 
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4. ผลิตภัณฑจากขาวโพด เปนผลิตภัณฑทีไ่ดจากขาวโพด นํามาอบใหเกิดการสุกพอง และ
นํามาเคลือบคาราเมล หรือน้ําตาลอาจเพือ่ใหรสหวาน และอาจมีการปรุงแตงกลิ่นรสอื่นๆตามความ
ตองการ 

5. ผลิตภัณฑทาํจากถั่ว เปนผลิตภัณฑคงรูปเดิม ผลิตจากถัว่หลายชนิดเชน ถ่ัวลันเตา ถ่ัวลิสง 
เม็ดมะมวงหิมพานต ถ่ัวอัลมอน ผานกรรมวิธีอบ คั่ว หรือทอด และปรงุรสดวยเกลือ หรือเครื่องปรุง 

ประชา และจฬุาลักษณ (2543ข) แบงประเภทของขนมขบเคี้ยว (ขนมกรอบ) ที่ผลิตโดย
กระบวนการเอ็กซทรูช่ัน เปน 2 ชนิดคือ  

1. ขนมขบเคี้ยว  ที่ผานกระบวนการอัดพองแลวแตยังไมสุกพอง เรียกวาเพลเลท (pellet) 

หรือตัวดิบ หรือ 3 จี (indirect expanded snacks) ตองนําไปอบแหงแลวทอดที่อุณหภูมิสูงอีกครัง้
จึงจะสุกพองรับประทานได วัตถุดิบหลักทีใ่ชไดแก แปงมันฝรั่ง แปงขาวโพด แปงสาลี และแปงมนั 
เปนตน 

2. ขนมขบเคี้ยว ที่ผานกระบวนการอัดพองแลวสุกพองทันท ี จึงเรียกวาขนมกรอบ  

(direct expanded snacks) วัตถุดิบหลักที่ใชทํา สวนมากเปนขาวโพดเกล็ด สวนขาวทอนหรือ
ปลายขาวนั้น ในโรงงานอุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยวหรือขนมกรอบยังมีการใชกันนอยมาก เมื่อเทยีบ
กับขาวโพดเกล็ด  
 
 2.1.2 คุณคาทางโภชนาการของขนมขบเคี้ยว 
        ขนมขบเคี้ยวสวนใหญจะมีแปงและน้ําตาลเปนองคประกอบหลกั จึงเปนแหลงคารโบไฮเดรต
ของรางกายถาหากมีการทอดในน้ํามนัก็จะไดรับปริมาณไขมันเพิ่มขึ้นดวย และมีสวนนอยที่มี
โปรตีนเปนองคประกอบ ดังนั้นเมื่อรับประทานขนมขบเคี้ยวจะไดพลังงานจากแปงและไขมัน
เทานั้น โดยไขมันสวนใหญเปนไขมันปาลมซึ่งมีกรดไขมันอิ่มตวัคอนขางสูงไมเปนประโยชนตอ
รางกาย และทาํใหไมไดรับสารอาหารอยางอื่นอยางเพยีงพอ เกิดสภาวะการบกพรองทางโภชนาการ
และโรคไขมันในเลือดสูงได เมื่อพิจารณาสัดสวนของการกระจายพลังงานที่ไดรับจากขนมขบเคี้ยว
พบวาเปนพลังงานที่ไดจากไขมัน และคารโบไฮเดรตเปนหลัก โดยขนมบางชนิดพบวาใหสัดสวน
ของไขมันอิ่มตัวสูงถึงรอยละ 60 เปนการกระจายพลงังานที่ไมมีความเหมาะสมตอการบริโภค อาจ
ทําใหรางกายไดรับไขมันมากเกินไป จากขอกําหนดของสารอาหารที่แนะนําใหบริโภคตอวัน ควร
จะไดรับพลังงานจากไขมนัคณุภาพดีมากกวารอยละ 30 เมื่อเทียบกับพลังงานทั้งหมด ซ่ึงปกติแลว
ความตองการพลังงานของวยัรุนขึ้นกับอัตราการเจริญเตบิโตของรางกาย และการเผาผลาญอาหารใน
รางกายและกจิกรรมที่ทํา ใน 1 วนัควรไดรับพลังงานประมาณ 1,700-1,850 กิโลแคลอรี่ ในวยัรุน
หญิง และ 1,850-2,400 กิโลแคลอรี่ ในวัยรุนชาย ซ่ึงพลังงานสวนใหญไดมาจากแปง และไขมนั 
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รอยละ 50-60  สวนความตองการโปรตีนพบวาในวยัเดก็ตองการโปรตีนที่มีคุณภาพสมบูรณเพื่อชวย
ในการเจริญเติบโต รอยละ 10-15 ซ่ึงมากกวาในวยัผูใหญ (กรมอนามยั, 2541 และอัจฉรา, 2544) 
ขนมขบเคี้ยวนั้นมีหลากหลายบางชนิดไมมีคุณคาทางโภชนาการเลย เชน เมีย่ง หมากพลู สวนที่มี
คุณคาทางอาหารบางโดยเฉพาะพลังงาน เชน คุกกี้ ขาวโพดคั่ว ขาวเกรยีบ (ประชา  และจุฬาลักษณ, 
2543ข) ขนมขบเคี้ยวที่จาํหนายในทองตลาดนั้นใหคณุคาทางโภชนาการต่ํา แตใหพลังงานสูง 
เนื่องจากมีคารโบไฮเดรต และไขมันเปนองคประกอบ โดยอาจมีโปรตีนในปริมาณรอยละ 3.3-8.3 

ขึ้นกับสวนผสมที่นํามาผลิต (Onanong et al., 2002) ซ่ึงจากการสํารวจเด็กอายุ 7-18 ป ใน
กรุงเทพมหานคร พบวาเดก็จาํนวนรอยละ 51.3 บริโภคขนมขบเคี้ยวทุกวัน รอยละ 18.8 บริโภค ทุก 
2-3 วัน และมีเพียงรอยละ 5 ที่ไมบริโภคเลย ดังนั้นจากผลการสํารวจจึงสรุปไดวาเด็กบริโภคขนม
ขบเคี้ยวในความถี่ และปริมาณที่สูงมาก และการบริโภคขนมขบเคี้ยวที่ใหพลังงานสูงแตคุณคาต่ํา
มากเกินไป อาจทําใหเด็กเกิดโรคอวนและนําไปสูโรคอื่นๆได เชนกัน (Boonyasirikool and 
Chanuruch, 2000a)       
        ขนมขบเคี้ยวที่ผลิตจากกระบวนการเอ็กซทรูชัน ซ่ึงไดรับความนยิมมากในผูบริโภค เนื่องจากมี
ความหลากหลายในดานลักษณะตางๆของผลิตภัณฑ แตยังมีคณุคาทางโภชนาการไมดีพอพลังงาน
สวนใหญไดมาจากคารโบไฮเดรตในธัญชาติ ซ่ึงเปนสวนประกอบหลัก แตมีคณุคาต่ํา เนื่องจากใน
ผลิตภัณฑ จะมีแปง น้ํามนัที่ใชทอด น้ํามันที่ใชเคลอืบรสชาติ เปนแหลงของพลังงาน แตมี
สารอาหารที่จําเปนเชนโปรตีนต่ํา ( รอยละ 3.30-8.30 และ 2.44 -11.06 ) และน้ํามนัที่ใชทอดหรือ
เคลือบกล่ินรสสูง (รอยละ 8.00-34.00 และ 7.06-36.65 ตามลําดับ) (Boonyasirikool et al., 1986; 

Tangkanakul et al., 1999) ซ่ึงในประเทศไทยพบวาประชากร รอยละ15-20 เกิดสภาวะการ
บกพรองทางโภชนาการ ดงันั้นจะทําใหเด็กที่บริโภคเปนประจําเกิดการขาดสารอาหารที่จําเปนเกดิ
การขาดสารอาหารที่จําเปนในการเจริญเติบโต แตไดรับสารอาหารเชนแปงและไขมันมากเกนิไปทํา
ใหเกิดโรคอวน และเกดิโรคอื่นๆตามมาไดเชนไขมันในเลือดสูง ภาวะทุโภชนาการ (malnutrition 

and over nutrition) (ไกรสิทธ, 2539) เนื่องจากการรบัประทานขนมขบเคี้ยว ไมสามารถทดแทน
มื้ออาหารได หากตองการทานเพื่อสามารถทดแทนอาหารบางสวนก ็ ควรมี โปรตีน 2.5-3.0 
g/100Kcal คืออยางนอย รอยละ 10-12 ของแคลอรีทั้งหมด ตองไดมาจากโปรตีน (Autret, 1969) 
หรือถาสามารถบริโภคขนมขบเคี้ยวแลวไดสัดสวน แปง ไขมัน โปรตีน อยูในชวงรอยละ 50-65 รอย
ละ 20-30 และ รอยละ 10-15 ของพลังงานทั้งหมด ตามลําดับ (กรมอนามัย, 2532 และสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม, 2541) 
 
 
 



 9 

2.2 การผลิตขนมขบเคี้ยวโดยกระบวนการเอ็กซทรูชัน 
2.2.1 กระบวนการเอ็กซทรูชัน (Extrusion process) 

        กระบวนการผลิตโดยกระบวนการเอก็ซทรูชัน และการพัฒนากระบวนการผลิตและตัวเครือ่ง
นั้น เกดิขึ้นควบคูกับโรงงานอุตสาหกรรมตางๆเริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2340 Joseph Barmah ชาวอังกฤษ 
ไดประดษิฐเครื่องมือ อัด และขึ้นรูป ใชทําทอตะกัว่ไมมีรอบเย็บ ตอมาไดไดในกระบวนการทําสบู
และอาหารเสน ตอมาไดพัฒนาเครื่องเอ็กซทรูเดอรแบบสกรูเดีย่ว ใหมีการผลิตแบบตอเนื่อง 
(continuous process) และใชในอุตสาหกรรมการผลิตมักกะโรนเีปนครั้งแรก เปนการใชในการ
ขึ้นรูปอาหารแลวจะเปนตองนําไปผานกระบวนการผลิตอื่นๆอีก จึงจะสุกและรับประทานได ตอมา
ไดมีการนําคอลเลตเอ็กซทรูเดอร (collet extruder) มาผลิตขาวโพดพองกรอบ (expanded corn 

curls or collet) หลังจากที่ผานการเคลือบรสแลวสามารถรับประทานไดทันที (ready to eat 

snack or direct expanded snack) เปนที่นิยมบริโภคมากในเด็กทัว่ไป 
        กระบวนการเอ็กซทรูชัน เปนวิธีการที่รวมหลายๆกระบวนการเขาดวยกัน เชน การผสม การตม 
การนวด การเฉือน การขึ้นรูป โดยเครื่องจะอัดอาหารใหออกมาในรูปกึ่งเหลว อาหารนี้จะถูกอัดผาน
หนาแปลน (die) ที่อยูปลายเกรียวสกรู ถามีการใหความรอนแกอาหารดวยจะเรียกกระบวนการนีว้า
การดันผานเกลียวอัดโดยใชความรอน (extrusion cooking) การใชเทคนิคนี้มีขอดีมากมาย
โดยเฉพาะทําใหกระบวนการขึ้นรูปงายขึ้น  พัฒนาผลิตภณัฑอาหารใหมๆ โดยการทาํงานของเครื่อง
เอง คือขณะที่วัตถุดิบเคลื่อนที่ผานเครื่องจะไดรับพลังงานเชิงกลและความรอนในเวลาอันสั้น แต
เพียงพอทีจ่ะทาํใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบของอาหาร จึงมกีารประยกุตใช
กระบวนการเอ็กซทรูช่ัน เพื่อผลิตอาหารตางๆมากมาย นอกจากนี้ยงัสามารถควบคุมรูปราง และ
ลักษณะรวมทัง้คุณสมบัติทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ ใหใกลเคยีงกับผลิตภณัฑที่มีจําหนายใน
ทองตลาด โดยมวีัตถุประสงคหลักของกระบวนการเอ็กซทรูชันคือ การเพิ่มความหลากหลายของ
อาหาร เพื่อเพิม่ชนิดของอาหารจากสวนผสมพื้นฐานใหมี รูปราง  สี กล่ิน รส แบบตางๆ กระบวน
การเอ็กซทรูช่ันโดยใชความรอนเปนกระบวนการทีใ่ชความรอนสูงในระยะเวลาสั้น จึงชวยลดการ
ปนเปอนของเชื้อจุลินทรียและยั้บยั้งการทาํงานของเอนไซม และลดปริมาณน้ําอิสระในอาหารได 
         Nibedita et al,. (2003) ไดศึกษาถึงการใชกระบวนการเอ็กซทรูชันในการยับยัง้สารบางชนิด
ในงาที่สามารถตานการดูดซมึสารอาหาร (anti – nutritional) รวมถึงการยับยั้งการทํางานของ
เอนไซมและฆาจุลินทรียซ่ึงปรากฏอยูในอาหารที่ทําจากพืชเมล็ดน้ํามนั โดยท่ีสมบัติทางกายภาพ
และทางเคมีจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดเปนเจลของแปง การเสื่อมสภาพของโปรตีนภายใตความดัน
เกิดแรงเฉือนมากทําใหเกิดเปนโครงสรางเสนใย ซ่ึงในเมล็ดพืชน้ํามันพบวามีโปรตีนอยูมากแตก็มี
สารที่เปนสารตานการดูดซึมสารอาหาร ทําใหโปรตีนถูกใชประโยชนไดจํากัด เชน แทนนนิ 
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(tannin) เปนอนุพันธของสารประกอบฟนอลิก (phenolic) ซ่ึงเกิดขึ้นเปนสารไกลโคไซด 
(glycoside) ในสภาวะปกติ และจะเกิดการจับรวมตัวกบัโปรตีนทําใหไมสามารถยอยโปรตีนได ซ่ึง
ผลปรากฏวาพบสารที่เปนสารตานการดูดซมึอาหารในงา ดังนั้นในการทดลองจึงไดใชกระบวนการ
เอ็กซทรูชัน โดยใชความรอนมาลดปริมาณแทนนนิที่อยูในอาหารทําดวยงาโดยใชแบบสกรูเดี่ยว 
พบวาการใชขบวนการนี้สามารถลดแทนนินในอาหารที่ทํามาจากงาได 
         Alonso et al,. (1998) ไดศึกษาผลของกระบวนการเอ็กซทรูช่ันตอโปรตีน และสารตานการ
ดูดซึมสารอาหาร ในเมล็ดถัวลันเตา ซ่ึงสารเหลานี้จะลดสารอาหารที่มีคุณคาของโปรตีน พบวาการ
ใชกระบวนการเอ็กซทรูช่ันสามารถลด กรดไฟติก (phytic acid) แทนนิน (tannin) โพลีพีนอล
(polyphenol) ทริปซินอินฮิบิเตอร (trypsin inhibitor) คีโมทริปซินอินฮิบิเตอร (chymotrypsin 

inhibitor) และอัลฟาอะไมเลสอินฮิบิเตอร (alfa-amylase inhibitor) และ แลกตนิ (lactin) ได 
หลังจากผานกระบวนการเอก็ซทรูชัน โดยมี ความเร็วรอบสกรู 100 รอบตอนาที ความชื้นรอยละ 25 
อุณหภูมิทายสดุ 148 องศาเซลเซียส ดังนั้นกระบวนการเอ็กซทรูช่ัน จึงสามารถปรับปรุงคุณภาพ
สารอาหารในถั่วลันเตาไดอยางมีประสิทธิภาพและมีปริมาณโปรตีนเพิ่มขึ้น 
        กระบวนการเอ็กซทรูชันเปนที่นยิมมากเนื่องจาก ทําใหเกิดความหลายหลายในผลิตภณัฑได
โดยการเปลี่ยนสวนผสมของอาหารหรือ เปลี่ยนสภาวะการทํางานของเครื่อง กระบวนการม ี
ความยืดหยุนสูง สามารถดัดแปลงใหไดผลิตภัณฑใหมๆซ่ึงตรงกับความตองการของผูบริโภคได 
คาใชจายต่ํากวาการผลิตดวยวิธีอ่ืน อัตราการผลิตสูง ผลิตไดตอเนื่องแบบอัตโนมัติ ความสามารถใน
การผลิตขนมขบเคี้ยวสูง และไมมีของเสียจากกระบวนการ  ซ่ึงเครือ่งเอ็กซทรูเดอรแบบสกรูเดีย่ว
เปนเครื่องที่ใชมากในอุตสาหกรรมจนถึงปจจุบันสวนแบบเกลียวคูไดรับความนิยมมากขึ้นใน 20 ป
ที่ผานมา ซ่ึงเครื่องเอ็กซทรูเดอรแบบสกรูเดี่ยวใชแรงเฉือนสูงจะใชผลิตขนมขบเคี้ยวและอาหารเชา 
(วิไล,  2545) 
        ปจจุบันผูผลิตหันมานิยมใชเอ็กซทรูเดอรแบบสกรูคูกันมากขึ้น เนื่องจากเปนเทคโนโลยีที่
ทันสมัยกวาแตทุนสูงกวา แตสามารถสรางความหลายหลายไดมากกวา และมีความยืดหยุนในดวย
พารามิเตอรในกระบวนการผลิตตางๆเชน อุณหภูม ิ ความดัน ความเร็วสกร ู ปริมาณความชื้น 
ปริมาณไขมัน อัตราการไหล ใหคุณภาพสม่ําเสมอ ซ่ึงในแบบเครื่องเอ็กซทรูเดอรแบบสกรเูดี่ยวทาํ
ไดนอย สามารถผลิตขนมขบเคี้ยวที่มีรูปรางไมเปนมิต ิ ที่ไมตองการสีสันมากนักได โดยการผลิต
ขนมขบเคี้ยวดวยกระบวนการเอ็กซทรูชันพรอมใหความรอน คลายคลึงกับการผลิตผลิตภัณฑ
ธัญพืชพรอมรับประทานมาก ตางกันที่การผลิตขนมขบเคี้ยวใชวตัถุดิบความชืน้ต่ํา เพื่อใหได 
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ขนมขบเคี้ยวที่มีลักษณะสุกพองมาก ใหลักษณะเนื้อสัมผัสละลายในปากมีผูใหความสนใจในการ
ผลิตขนมขบเคี้ยวเชนเกล็ดขาวโพด โดยใชเครื่องแบบสกรูคูนอยมากเนื่องจากมีตนทุนสูงแลวมี
ความสามารถในการผลิตต่ําถึงปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องแบบสกรูเดี่ยว และยังมีคาดูแลที่
สูงกวา (วิไล,  2545) 
        กระบวนการผลิตโดยวธีิเอ็กซทรูชัน (extrusion) หรือกระบวนการผลิตอาหารโดยใชเครื่อง
เอ็กซทรูเดอร เปนกระบวนการทําใหเกิดรูปรางโดยการบังคับใหวตัถุดิบอาหารที่ออนตัว หรือ
หลอมเหลวเคลื่อนที่ไปตามพื้นที่อันจํากัด แลวผานเขาไปในรูเปดหนาแปลนที่เรียกวา ได (die) 
ออกมาดวยการหมุนตัวของสกรู และความดันที่เกิดขึ้นภายในเอก็ซทรูเดอรระหวางกระบวนการ
เอ็กซทรูชัน เครื่องเอ็กซทรูเดอรอาหาร จงึเปนเครื่องมือที่ในการทําใหเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง
โครงสราง และรูปลักษณของวัตถุดิบอาหาร ปจจัยหลักทีม่ีผลตอลักษณะของผลิตภัณฑมากที่สุดคือ 
สภาวะการทํางานของเครื่อง และสมบัติทางรีโอโลจี (rheology) ของอาหาร ซ่ึงรีโอโลจีนี้ หมายถึง 
วิทยาการของการเปลี่ยนสถานะภาพ และการไหลของสสาร ในกระบวนการผลิตโดยวิธีเอ็กซทรูชัน
นี้ คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและลักษณะบางประการของสารกึ่งแข็งกึ่งเหลว (dough) ภายใต
อิทธิพลของแรงเฉือน โดยตวับงชี้ที่สําคัญที่สุดของการเดินเครื่อง คือ อุณหภูมิ ซ่ึงไดมาจากอณุหภูมิ
ของบาเรล ความเร็วรอบของสกรู (ทําใหเกิดแรงเฉือน และการเสียดสีจนเกิดเปนความรอน) ความ
ดัน (ซ่ึงขึ้นอยูกับรูปลักษณ องศาลาดเอียงของเสนสกรู บาเรล และหนาแปลน) และอัตราการปอน
วัตถุดิบ สวนคุณสมบัติของวัตถุดิบก็มผีลตอลักษณะเนื้อสัมผัส และสีของผลิตภัณฑที่ออกจาก
เครื่องที่เรียกวา เอ็กซทรูเดท (extrudate) โดยมีปจจยัทีสํ่าคัญไดแก ความชื้นขนาดของวัตถุดิบ และ
องคประกอบทางเคมีของวตัถุดิบ โดยเฉพาะชนดิ และปริมาณของแปง โปรตีน ไขมัน และน้ําตาล 
ตลอดจนสวนผสมอยางอื่น ที่มีปริมาณเล็กนอยที่เติมลงไปเพื่อชวยในกระบวนการผลิต (ประชา, 
2544; วิไล, 2545) 
        การเพิ่มความชื้นในอาหาร ทําไดโดยการเติมน้าํในระหวางกระบวนการเอก็ซทรูชันอาหาร
ประเภทแปง เชน เม็ดขาวโพด แปงสาลี แปงขาวเจา โดยใชความรอนดวย อาหารจะไดรับแรงเฉือน
อยางรุนแรง เม็ดแปงจะบวม ดูดน้ํา และกลายเปนเจลเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น โครงสรางของโมเลกุลแปง 
ซ่ึงเปนโมเลกุลใหญจะเปดออกและกลายเปนมวลที่มีความหนืดสูง และเกิดคณุสมบัติแบบพลาสติก 
(Mercier, 1980) แปงจะละลายน้ําไดแตไมถูกยอย การวัดการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการ
ละลายที่อุณหภูมิและอัตราการเฉือนตางๆ ทําไดโดยการวัดดรรชนีการดูดซับน้ํา (water 

absorption index, WAI) และสมบัติการละลายน้ํา (water solubility characteristic, WSC) 
โดยทั่วไปคา WAI ของผลิตภัณฑจากธัญพืชจะเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มความรนุแรงของกรรมวิธี  
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และมีคาสูงที่สุดที่อุณหภูมิ 180-200 องศาเซลเซียส คา WSC ลดลงเมื่อคา WAI สูงขึ้น  มีการวัดคา
ความหนดืของแปงบดในระหวางกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑจากธัญพืช เพื่อหาความรุนแรงของ
กระบวนการ หรือเพื่อหาสภาวะทีเ่หมาะสมในโรงงานจําลองเพื่อนาํไปใชในกระบวนการการผลิต
จริง (วิไล, 2545) 
        สําหรับกลไกลการพองตัวของขบเคี้ยวแบบพองกรอบเกิดการพองจากแรงอัดทีอุ่ณหภูมิสูงดวย
กระบวนการเอ็กซทรูชัน ซ่ึงในปจจบุันมกีารนํา กระบวนการนี้มาใชในอุตสาหกรรมอยางแพรหลาย 
การพองตัวของแปงเกดิจากการที่แปงไดรับความรอน และความดันสูงจากการขบัเคลื่อนของแทง
เกลียวทําใหแปงและองคประกอบของอาหารเกิดการหลอมตัว เมื่อแปงเหลวนีเ้คลื่อนที่ออกจาก
เครื่องสูบรรยากาศ เปนผลใหความดนัลดลงกะทันหนัไอน้ําที่อยูในกอนแปงเหลวจะกระจายระเหย
ออกทันที และดันกอนแปงใหเกิดรูพรุนกระจายทั่ว เมื่อเย็นลงจะคงความกรอบของผลิตภัณฑไว 
(งามชื่น, 2547) 
        สําหรับกระบวนการเอก็ซทรูชันอาหารประเภทโปรตีน เชน ถ่ัวเหลืองบด และแปงถ่ัวเหลือง
หลังการสกัดน้ํามัน โครงสรางแบบทุติยภูมิของโปรตนีจะเปดออกในสภาพรอนชืน้ทําใหเกิดมวลที่
มีความหนดืสูง และมีคุณสมบัติคลายพลาสติก โปรตีนจะกลายเปนโพลิเมอรที่เกาะเกี่ยวกัน (cross-

linked) จัดเรียงตัวกันใหมและเกดิโครงสรางเสนใยของโปรตีนพืช (texturized vegetable 

protein, TVB) คาดรรชนีความสามารถในการละลายของไนโตรเจน (nitrogen solubility 

index) จะเปนคาที่ใชวดัระดับการเสียสภาพของโปรตีน คานี้จะลดลงระหวางกระบวนการเอก็ซทรู
ชันโดยใชความรอน ดังนั้นวตัถุดิบจึงควรมโีปรตีนที่ยังไมเสียสภาพในปริมาณสูง (วไิล, 2545) 
        เครื่องเอ็กซทรูเดอรนิยมใชในกระบวนการแปรรูปอาหาร เนื่องจากมีขอดี คือ (ประชา, 2537ก; 
รุงนภา, 2544) 

1.  อเนกประสงค (versatility) สามารถผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ไดหลากหลาย เพยีงเปลี่ยน
วัตถุดิบที่เปนสวนประกอบ และปรับสภาวะของกระบวนการผลิตใหเหมาะสม รูปทรงของ
ผลิตภัณฑ (product shapes) สามารถทําไดหลายแบบ เพียงเปลี่ยนแบบรูปทรงของรูเปดพิเศษ
ตรงหนาแปลน) 

2.  อัตราการผลิตสูง (high productivity) เปนเครื่องจกัรแบบตอเนื่อง และมีอัตราการผลิต
ไดมากกวาระบบอื่น ๆ เชน อัตราการผลิตของขนมขบเคี้ยวสูงถึง 315 กิโลกรัมตอช่ัวโมงของธัญ
ชาติความหนาแนนต่ํา 1,200 กิโลกรัมตอช่ัวโมง และของอาหารสัตวทีพ่องและแหง 9,000 กิโลกรัม
ตอช่ัวโมง (Mans, 1982) 

3.  ตนทุนการผลิตต่ํา (low cost) จํานวนคนงานและพื้นที่ทีใ่ชในกระบวนการผลิตแบบ
เอ็กซทรูชันตอหนึ่งหนวยการผลิตนั้นนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการผลิตวธีิอ่ืน เชน ใน



 13 

การผลิตอาหารเชาธัญชาติดวยวิธีดั้งเดิมเทยีบกับกระบวนการเอ็กซทรูชัน พบวา สามารถประหยัด
พลังงาน (รอยละ 100) การลงทุน (รอยละ 44) วัตถุดิบ (รอยละ 19) และแรงงาน (รอยละ 14) และ
เนื่องจากการทําใหสุกของกระบวนการเอ็กซทรูชันทําที่ความชื้นต่ํา จึงตองการพลังงานในการ
อบแหงนอยลง (Darrington, 1987) 

4.  คุณภาพของผลิตภัณฑดมีาก (high product quality) คุณภาพสงู อันเนื่องมาจากเปน
ระบบ HTST 

5.  มีการสูญเสียของแข็งนอยมาก ซ่ึงจะลด BOD ของน้ําทิ้งจากโรงงานที่ทําการแปรรูป 
 
2.2.2 ประเภทของเอ็กซทรูเดอร 

        ประเภทของเครื่องเอ็กซทรูเดอร สามารถแบงได ดังนี้ (ประชา, 2539) 
1)  แบงตามความเกี่ยวของกับพื้นฐานหนาท่ี สมบัติของผลิตภณัฑท่ีผลิตออกมา  

(functional characteristics) 
       1.1)  Pasta extruders เครื่องเอ็กซทรูเดอรประเภทที่มีแรงเฉือนต่ํา มีพื้นผิวผนังบาเร

ลเรียบ ความเร็วรอบของสกรูต่ํา เกลียวสกรูลึก เพื่อใหเกลียวสกรูทําหนาที่นวด บด อัด ผลักพาแปง
ที่ช้ืนนุมใหเคลื่อนที่ไปทางขางหนา แลวอัดผานรูเปดบนหนาแปลนออกมาเทานั้น ผลิตภัณฑทีไ่ด
ไมถึงกับสุกพอง ตองใชขั้นตอนของกรรมวิธีการผลิตอาหารวิธีอ่ืนเขามาชวย เพือ่ใหผลิตภณัฑนั้น
สุกพรอมที่จะนําไปรับประทานตอไป เครื่องเอ็กซทรูเดอรประเภทนี้มกัใชเปนเครื่องผสมและขึ้นรูป
แบบตอเนื่องสําหรับทําอาหารหรือทําแปงอบกรอบ (pastry) เชน พาย (pie) ทารท (tart) พั๊ฟ 
(puff) คุกกี้ เนื้อสําเร็จรูป (processed meat) และขนมหวาน 

        1.2)  High-pressure forming extruders เครื่องเอ็กซทรูเดอรประเภทที่มแีรงเฉือน
ต่ํา ผนังบาเรลเปนรองตรงหรือเปนเกลียวสวาน (grooved barrels) เพื่อมิใหการไหลลื่นเกิดขึน้ที่
ผนังบาเรล และสกรูเปนชนดิที่มีอัตราสวนการอัด (compressing screw) มาก เพือ่ชวยใหความดัน
เกิดขึ้นสูงในบริเวณหลังหนาแปลน เครื่องเอ็กซทรูเดอรประเภทนี้ใชอัดวัตถุดิบที่เปนโด หรือแปง
พวกธัญชาติที่เปลี่ยนสภาพเปนเจลมาแลว อัดผานรูเปดพิเศษบนหนาแปลน แลวตัดเปนชิ้นตาม
ขนาดและรูปทรงที่ตองการ ผลิตภัณฑที่ไดนี้ยังไมสุกพอง เนื่องจากการปลอยน้ําเขาไปหมุนเวียนใน
รูกลวงสกรู หรือที่ชองวางระหวางผนังสองชั้นของบาเรล เพื่อลดอุณหภูมขิองความรอนที่เกิดขึน้
มากเกินไปใหต่ําลง จากนัน้นําไปผานขั้นตอนการอบแหง ผลิตภัณฑที่ไดจากการอบแหงเรยีกวา ตัว
ดิบ (pellet) หรือ 3 จี (3 G) ขั้นตอนตอไป คือ การนําไปทําใหสุกพอง โดยวิธีการทอดในน้าํมัน อบ 
หรือคั่วกอน ขนมขบเคี้ยวทีม่ีจําหนายกนัโดยทัว่ไป สวนมากมาจากเครือ่งเอ็กซทรูเดอรประเภทนี ้
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1.3)  Low-shear cooking extruders เครื่องเอ็กซทรูเดอรประเภทนี้เปนประเภทที่เกิด
แรงเฉือนปานกลาง ผนังบาเรลเปนรองตรง ๆ สวนสกรูเปนชนิดที่มีอัตราสวนการอดัสูง 
(compression screw) เพือ่เพิ่มการนวด ผสม ไดดียิ่งขึ้น ความรอนจะสงผานมาทางบาเรล หรือ
ทางสกรู เพื่อทําใหผลิตภณัฑรอนหรือสุก และยังเพื่อใชทําลายแบคทีเรีย ยับยัง้ปฏิกริิยาของเอนไซม 
ทําใหโปรตีนเสียสภาพธรรมชาติเปลี่ยนเปนแปงดิบใหเปนแปงสุก (gelatinize starch) 

ขณะเดียวกนักป็องกันไมใหผลิตภัณฑสุกพองในขณะผานพนรูเปดของหนาแปลนออกมา 
        1.4)  Collet extruders เครื่องเอ็กซทรูเดอรประเภทนี้เปนประเภทที่เกดิแรงเฉือนสูง 

พื้นผิวผนังบาเรลเปนรองเกลียว และรองเกลียวสกรูตื้น มีหลากหลายขนาด มีความยาวของตวัสกรู
ตอเสนผาศูนยกลางนอยมาก ประมาณ 3:1 (L/D = 3:1 เรียกวา short screw) วัตถุดิบที่ใชไดแก  
คอรนกริต ที่แยกเอาน้ํามันออกแลว และมีความชื้นต่ํานอยกวารอยละ 12 ความรอนเกือบทั้งหมดที่
เกิดขึ้นไดมาจากการเสียดส ี แลวทําใหวตัถุดิบหรือคอรนกริตนั้นรอนถึง 175 องศาเซลเซียสอยาง
รวดเร็ว ทําใหแปงกลายเปนเจล และบางสวนเปลี่ยนเปนเด็กซตริน (dextrin) ดวยการเปลี่ยนแปลง
ความดันอยางรวดเร็วจากภายในตวัเครื่องเอ็กซทรูเดอรที่มีความดันสูงมาก มาสูภายนอกที่มีความ
ดันต่ํา (ความดันบรรยากาศ) ทําใหน้ําภายในเอ็กซทรูเดท เปลี่ยนสถานะกลายเปนไอน้ําระเหย
ลอยตัวออกไป ในขณะเดยีวกันก็ถูกตดัดวยใบมีดแลวคงตัวเปนรูปทรงของผลิตภัณฑที่สุกและพอง
กรอบ วัตถุดิบที่ใชทําขนบขบเคี้ยวไดดี เชน คอรนเคริล (corn curl) หรือขาวโพดพองกรอบ หรือ 
คอรนพัพ นอกจากคอรนกริตแลว ขาวทอน (ปลายขาว) ก็สามารถใชเปนวัตถุดิบทําผลิตภัณฑขนม
ขบเคี้ยว ดวยเครื่องคอลเลทเอ็กซทรูเดอรไดดีพอกนั 

        1.5)  High-shear cooking extruders  เครื่องเอ็กซทรูเดอรประเภทนี้เปนประเภทที่
เกิดแรงเฉือนสูง ออกแบบมาใชในการผลิตผลิตภัณฑพวกที่สุกเพียงบางสวน หรือกึ่งสําเร็จรูป หรือ
พวกที่ผานความรอนสูง แลวมีการจดัโครงสรางในโมเลกุลใหม เชน โปรตีนเกษตร (texture 

vegetable protein) เดิมไดประยุกตนําเอาเครื่องเอก็ซทรูเดอรที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑทําดวย
พลาสติก ที่มีอัตราสวนของความยาวสกรตูอเสนผานศูนยกลาง (L/D) = 15-20:1 เปนชนิดทีเ่กิด
แรงอัดสูง มีบาเรลยาว แตกส็ามารถทําใหเอ็กซทรูเดท รอน หรือเยน็ได โดยใชแหลงความรอนความ
เย็นจากภายนอก โดยผานเขาไปในชองวางระหวางผนงับาเรล เอ็กซทรูเดอรชนิดนีใ้ชกับวตัถุดิบได
หลายชนิด และในชวงความชื้นไดตาง ๆ กัน และสามารถควบคุมสภาวะตาง ๆ ในการผลิตได เชน 
ควบคุมการสุกพอง อุณหภมูิ ความแนนของเนื้อสัมผัส เปนตน ผลิตภัณฑที่ไดจากเครื่องเอ็กซทรูเด
อรชนิดนี้ไดแก อาหารสัตวเล้ียง อาหารเชาซีเรียล อาหารจากธัญชาติพรอมรับประทาน (ready to 

eat cereals) โปรตีนเกษตร และอาหารขบเคี้ยว หรือขนมกรอบ high shear cooking extruder 
จัดอยูใน HTST สวนมากวัตถุดิบที่นํามาใชกอนปอนเขาเครื่อง ควรใหความรอนกอนซึ่งจะเปน 
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ไอน้ําหรือน้ํารอนก็ได แลวปอนเขาไปในเครื่อง เพือ่ทําใหวตัถุดบินี้เปลี่ยนเปนเจล หรือปรับ
โครงสรางภายในโมเลกุลของวัตถุดิบเสียใหม และการอุนนัน้จะชวยใหวัตถุดบิที่ปอนเขาไปมี
อุณหภูมิสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหสุก และเย็นตวัลงเกือบทันทีเมื่อผลิตภัณฑโผลพนหนาแปลน
ออกมา เวลาทีใ่ชในการหุงตมนี้ตองสั้นมาก (short residence time) 

2)  แบงตามการเคลื่อนท่ีของความรอน (thermodynamic characteristics) 
        2.1)  Autogenous extruder ความรอนทั้งหมดที่เครื่องเอ็กซทรูเดอรไดรับ (input to 

the extruder) นั้น มาจากการเสียดสี (friction) คือเปลี่ยนมาจากพลังงานกล และมีเพียงปริมาณ
เล็กนอย หรือไมมีเลยของความรอนที่เพิ่มขึ้น หรือระบายออกไปจากบาเรล collet extruders และ 
high-shear cooking extruders บางชนิดที่จัดเปน autogenous extruder เนื่องมาจากอุณหภมูิ
ภายในของเครือ่งเอ็กซทรูเดอรประเภทนีจ้ะสูงหรือต่ํา ขึ้นอยูกับองคประกอบของวัตถุดิบที่ปอนเขา
ไป และการจดัรูปแบบของสกรู ดังนั้นเครื่องเอ็กซทรูเดอรแบบ autogenous นี้จึงไมคอยคลองตัว
ในการที่จะใชผลิตผลิตภัณฑอาหารแตละชนิด และยังยากตอการควบคุมการทํางานของเครื่อง 
อีกดวย 

        2.2) Isothermal extruders เครื่องเอ็กซทรูเดอรประเภทนี ้ มีระบบการควบคุม
อุณหภูมิใหคงที่เทากันเปนระยะตลอดความยาวของบาเรล forming extruders ก็จัดอยูในประเภท
นี้ เพื่อคงสภาพความรอนใหเทากันโดยตลอดความรอนจะถูกระบายผานทางชองวาง (jacket) 
ระหวางผนังสองชั้นของบาเรลที่อยูรอบสกรู 

        2.3) Polytropic extruders  เครื่องเอ็กซทรูเดอรแทบทุกชนิดเปนประเภท 
polytropic คือ จะไดรับความรอนจากทั้ง 2 ทางคือ  ความรอนที่เกิดจากพลังงานกล และความรอน
ที่ไดมาจากแหลงความรอนภายนอกที่สงผานมาทางชองวางของบาเรล 

3)  แบงตามปริมาณความชืน้ของวตัถุดิบท่ีปอน (moisture characteristics) 
        3.1)  ความชื้นต่ํา (low moisture) เครื่องเอ็กซทรูเดอรประเภทที่ใชกับวัตถุดิบที่มี

ความชื้นไมเกนิรอยละ 20 พลังงานสวนใหญเกิดจากแรงเสียดทานของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑที่ไดจะมี
ความแหงมาก และมีลักษณะที่พองมาก ทาํใหกําหนดรูปรางของผลิตภัณฑไดยาก 

        3.2)  ความชื้นปานกลาง (intermediate moisture) เครื่องเอ็กซทรูเดอรประเภทที่ใช
กับวัตถุดิบที่มคีวามชื้นในชวงรอยละ 20-28 พลังงานความรอนครึ่งหนึ่งไดจากแรงเสียดทานที่เหลือ 
ไดจากการใหความรอนจากแหลงภายนอก เชน จาก steam jacket หรือจากการพนไอน้ําเขาไป
ผสมโดยตรงกับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑที่ไดมคีวามชื้นพอควร ตองผานการอบแหงอีกครั้ง เพื่อใหได
ความชื้นตามที่ตองการ การพองของผลิตภัณฑเกิดเพียงเล็กนอย เนื้อคอนขางแนน ทําใหงายตอการ
ขึ้นรูปรางของผลิตภัณฑ 
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        3.3)  ความชื้นสูง (high moisture) เครื่องเอ็กซทรูเดอรประเภทที่ใชกับวัตถุดิบที่มี
ความชื้นมากกวารอยละ 28 ขึ้นไป พลังงานความรอนที่เกิดจากแรงเสียดทานในแบบนี้จะนอยมาก 
สวนใหญไดความรอนจากแหลงภายนอก เชน การพนไอน้ําไปผสมกับวัตถุดิบโดยตรง หรือเปน
ความรอนแพรผานมาทางผนังกระบอกเหล็กสองชั้น โดยการนําจากไอน้ํา ขดลวดไฟฟา หรือ
ของเหลวรอนที่อยูในชองวางของผนังกระบอกเหล็ก ผลิตภัณฑทีไ่ดมักจะไมคอยพอง ทําใหขึน้รูป
ไดงาย หลากหลายรูปแบบ แตผลิตภัณฑนี้มีความชื้นสงู ตองผานขั้นตอนการอบแหงกอนทีจ่ะผาน
กระบวนการอืน่ ๆ ตอไป 

4)  แบงตามโครงสรางของเครื่อง (structure characteristics)  
        4.1)  เครื่องเอ็กซทรูเดอรแบบสกรูเดีย่ว (single screw extruder) ประกอบดวย สกรู 

1 อัน วางยาวตลอดภายในตวัเครื่อง เมื่อสกรูหมุนจะเกิดการผสมของวัตถุดิบ และพาวัตถุดิบเคลื่อน
ไปตามตัวเครือ่ง ความรอนที่สงผานใหวัตถุดิบเกดิจากอุณหภูมิที่ตั้งไวภายในเครื่อง และแรงเฉอืน
ระหวางสกรูกบัวัตถุดิบ ความดันภายในเครื่องจะเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะบริเวณใกลหนาแปลน ซ่ึงเปน
ทางออกสูสภาพบรรยากาศสภาวะปกติ สกรูที่พาดยาวภายในตวัเครื่อง ประกอบดวย  สวนที่สง
วตัถุดิบเขาไป  เพื่ออัดวัตถุดิบใหเปนเนื้อเดียวกัน สวนนวด เพื่อการบีบนวด สวนผสม และเฉือน
เนื้ออาหารที่มคีุณสมบัติคลายพลาสติก และมีสวนของการใหความรอนในเครื่องที่ใชแรงเฉือนสูง
ดวย การสงวัตถุดิบผานเครื่องเอ็กซทรูเดอรแบบสกรูเดีย่วนีท้ําใหโดยอาศัยความฝดที่ผิวของบาเรล 
วัตถุดิบจะเคลื่อนที่ไปขางหนาดวยการทํางานของเกลียวสกรู และมีบางสวนเคลื่อนทีใ่นทางกลับกนั 
(pressure flow และ leakage flow) ซ่ึงเปนการไหลเนื่องจากแรงดันที่เกดิดานหลังหนาแปลน 
และการเคลื่อนที่ของวัตถุดบิระหวางสกรูและบาเรล การใชผาแบบพเิศษหุมภายในบาเรลจะชวยลด
การลื่นไหลได เครื่องเอ็กซทรูเดอรแบบสกรูเดี่ยวใชเงินลงทุน และคาใชจายในการเดินเครื่องและ
ความชํานาญในการควบคุมดูแลเครื่องนอยกวาเครื่องเอก็ซทรูเดอรแบบสกรูคู (กมลวรรณ, 2541; 
วิไล, 2545) 
        ปญหาที่มักเกิดขึน้ ในการใชเครื่องเอ็กซทรูเดอรแบบสกรูเดี่ยวคือ ปญหาการลื่นไหล 

(slippage) และเกดิการสะอึก (surging) ปญหาการลื่นไหลมักจะเกิดขึ้นในสภาวะที่ความดนั
ภายในบาเรลสูง ซ่ึงจะทําใหผลิตภัณฑเกดิการลื่นไหลระหวางสกรูและผนังบาเรล ทําใหผลิตภณัฑ
อาหารไมไดรับความรอนเพยีงพอ หรือผานกระบวนการผลิตไมสมบูรณ สวนปญหาการสะอึกซึ่งมี 
ลักษณะคือ ผลิตภัณฑออกมาเปนชวง ๆ ไมตอเนื่อง มักจะเกิดขึ้นเนื่องจากอัตราการไหลของ
ผลิตภัณฑที่ไมสม่ําเสมอ ความดันจะเพิ่มขึ้นทําใหผลิตภัณฑอาหารพนออกมาเปนฝอย หรือช้ินเลก็ 
ๆ เมื่อผานพนหนาแปลนออกมาโดยไมสามารถควบคุมได (วไิล, 2545) 
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        4.2)  เครื่องเอ็กซทรูเดอรแบบสกรูคู (twin screw extruder) มีสกรู 2 สกรูวางขาง ๆ 
กัน โดยสกรูจะหมุนเปนรูปเบอร 8 อยูในบาเรล ประเภทของเครื่องเอ็กซทรูเดอรแบบนี้แบงไดตาม
ทิศทางของการหมุน และลักษณะที่สกรูจะหมุนเจอกนั สกรูแบบที่หมุนไปในทิศทางเดียวกนัเปน
แบบที่นิยมใชในกระบวนการแปรรูปอาหาร การหมุนของสกรูทําใหวตัถุดิบเคลื่อนที่ไปตามเกลียว
ของเครื่อง การหมุนเจอกันชวยในการผสม และปองกันการหมุนของวตัถุดิบในบาเรล (วิไล, 2545) 
        ขอดีของเครื่องเอ็กซทรูเดอรแบบสกรูคูเปรียบเทียบกับเครื่องเอ็กซทรูเดรอแบบสกรูเดี่ยว 

1.  ผลผลิตที่ไดไมขึ้นกับอตัราการสงวัตถุดิบเขามา สามารถควบคุมความไมแนนอนของ
อัตราการผลิตไดโดยการปรับการทํางานของเกลียวสกร ู ในขณะที่เครือ่งเอ็กซทรูเดอรแบบสกรูเดีย่ว
จะตองมีการเตมิวัตถุดิบใหเตม็เสมอเพื่อการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ใหอัตราการถายเทความรอน 
และการควบคมุการถายเทความรอนดีกวาเครื่องเอ็กซทรูเดอรแบบสกรูเดี่ยว 

2.  สามารถใชกบัวัตถุดิบทีม่ีความมัน เหนียว หรือเปยกมากหรือล่ืนมาก ขอจํากัดสําหรับ
เครื่องเอ็กซทรูเดอรแบบสกรเูดี่ยวและสกรูคูตามลําดับดังนี้ ไขมันรอยละ 4 และ 20 น้ําตาลรอยละ  
10 และ 40 ความชื้นรอยละ 30 และ 65 (Fellows, 1993) จะเห็นไดวาเครื่องเอ็กซทรูเดอรแบสกรูคู
มีความยืดหยุนในการทํางานดีกวา 

3.  ใชการลําเลียงวัตถุดิบไปขางหนาหรือยอนกลับเพือ่ความคุมความดันภายในบาเรล เชน 
ในการผลิตกับผลไม อาหารถูกใหความรอนและอัดโดยการลําเลียงไปขางหนา มกีารลดความดนั
เพื่อลดความชืน้สวนเกินหรือเพื่อเพิ่มสวนผสมของอาหารโดยการลําเลียงยอนกลับ แลวอาหารจะถกู
อัดใหมตอไป 

4.  มีสวนดิสชารจสั้น ๆ ซ่ึงจะทําใหเกดิความดันสําหรับการอัดได ดังนั้นจึงทําใหช้ินสวน
ของเครื่องเกิดการสึกหรอนอยกวาเครื่องเอ็กซทรูเดอรแบบสกรูเดี่ยว 

5.  อาจใชสวนผสมของขนาดวัตถุดิบตั้งแตละเอียดเปนผงถึงขนาดเมล็ดถ่ัว ในขณะที่เครื่อง
เอ็กซทรูเดอรแบบสกรูเดีย่วเหมาะกับขนาดอนุภาคที่เปนเม็ด 
 

2.2.3 ขั้นตอนกระบวนการผลิตโดยวิธีเอ็กซทรูชัน 
        เร่ิมจากการชั่งวัตถุดิบตามสูตรสวนผสม ผสมใหเขากันดใีนเครื่องผสม เสร็จแลวนาํออกมาจาก
เครื่องผสมบรรจุลงในถุงพลาสติก หรือภาชนะที่ใชบรรจุ จากนั้นนาํไปปอนเขาเครื่องเอ็กซทรูเดอร
ที่ประกอบสวนประกอบตางๆเขาดวยกันแลว ปอนวัตถุดิบผสมเขาไปตรงสวนที่รับวัตถุดิบ  
(feed port) วัตถุดิบจะถูกพาเขาสูชวงของการผลิต ซ่ึงแบงได 3 ชวง ดงันี้ (ประชา, 2544) 
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1)  ชวงการปอนและการผสม (Feeding and mixing zone)  
        วัตถุดิบผสมนี้จะถูกพาใหเคลื่อนที่ไปทางขางหนาอยางตอเนื่อง เคลื่อนที่ไปตามรองเกลียวสกร ู
และชองวางระหวางสันเกลยีวสกรูกับผนงับาเรลดานใน ดังนั้นความลาดเอียง องศาความตื้นลึกของ
เสน (รอง) เกลียวและความสูงของสันเกลียว ตลอดจนความเร็วรอบของสกรูนั้น จึงมีบทบาทสําคัญ
มาก ทั้งนี้เนือ่งจากสกรูนอกจากจะมหีนาที่ในการขนถาย ผลักพา หรือขับเคลื่อนใหวัตถุดิบผสม
เคลื่อนที่ไปแลว ยังทาํหนาทีผ่สม นวด บด อัด ดวยการทํางานของสกรูเชนนี้ จึงกอใหเกดิงานและ
ความรอนขึ้นบาง สกรูที่ใชในชวงแรกนีท้ําหนาที่หลัก ไดแก ขนถาย ผลักพาใหวตัถุดิบผสม
เคลื่อนที่ไปขางหนาอยางรวดเร็ว สกรูทีใ่ชในชวงแรกที่เรียกวา สกรูปอนนี้ ตองเปนชนิดทีร่อง
เกลียวสกรูลึก มุมลาดเอียงของเสนเกลียวสกรูตองลาดชัน และความกวางระหวางเกลียวสกรูตอง
มากกวาสกรูชวงอื่น ๆ เมื่อสกรูสวนนี้รับสวนผสมของวตัถุดิบเขาสูเครื่องเอ็กซทรูเดอรแลว วตัถุดบิ
ผสมนี้จะถูกผลักพาใหเคลื่อนที่ไปขางหนาดวยการหมนุตัวของสกรู และแรงเสียดทานวัตถุดิบผสม 
ในชวงนี้เปรียบเสมือนถูกลดขนาดลงในขณะที่ถูกผลักดนั อัดใหเคลื่อนที่ไปขางหนาตลอดเวลา 
ขณะเดียวกนัการผลักพาใหเคลื่อนที่ไปขางหนานัน้ทําไดชาลง ทั้งที่วตัถุดิบผสมนี้ถูกปอน อัด เขามา
ดวยอัตราและปริมาณเทาเดมิ เนื่องจากทางออกจากเครื่องเอ็กซทรูเดอรมีหนาแปลนที่มีรูเปดกวาง
อันจํากัดปดไว กอปรกับพืน้ที่ของชองวางระหวางผนังบาเรลดานในกบัผนังบาเรลลดลง เนื่องจาก
รองเกลียวสกรูในชวงถัดไปตื้นขึ้น จึงทาํใหวัตถุดิบผสมในชวงปอนนีถู้กแรงอัด ผลักดันใหรวมตวั
เขามาชิดกันไดดียิ่งขึน้จนเกอืบเปนเนื้อเดยีวกัน ทําใหขนม หรือปริมาตราของวัตถุดิบผสมนี้ลดลง 

2)  ชวงการนวด (Kneading zone)  
        วัตถุดิบผสมยังคงถูกบด อัด นวด ผลักดัน เฉือน เสียดสี เหมือนเดิมแตมากกวา เนื่องจากสกรู
ของสวนนี้ออกแบบใหเปนสกรูที่มีรองเกลียวและความลึกที่แคบและตื้นกวาสกรูชวงแรก หรืออาจ
ใชวิธีการที่ทําใหความสามารถในการขนถายหรือผลักพาของสกรูลดลง เพื่อชวยทาํใหเกิดแรงอดั
มากขึ้น สวนผสมของอาหารจะหมนุตัวในชองวางที่เปนรองเกลียวสกรุกับผนังบาเรลดานใน และ
ในขณะเดยีวกนักเ็คลื่อนที่ไปขางหนาดวยการเคลื่อนที่ ที่เกิดขึ้นจากการหมุนตัวของสกรูที่มีมอเตอร
ขนาดใหญ กําลังแรงมาสูงเปนตัวขับเคลือ่นหมุนสกร ู จึงทําใหเกิดความรอนขึ้น เปนความรอนที่
ไดมาจากการเปลี่ยนพลังงานกล (ที่มาจากการเสียดสแีละเฉือน) และความรอนนี้จะแพรเขาไปใน
สวนผสมของวัตถุดิบที่ยังเปนแปงชื้น ๆ ที่เคลื่อนที่มาจากชวงปอนซึ่งมีผลทําใหสวนผสมชวงนี้มี
อุณหภูมิสูงขึ้น แลวทําใหสวนผสมของอาหารนี้เปลี่ยนเปนแปงเหนยีวหยุน มีลักษณะเหนียว หนดื 
ยืดหยุนไดเหมอืนกับโด (dough) ซ่ึงจะเคลื่อนที่ไปยังชวงที่ 3 ตอไป 
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3)  ชวงการหุงตม หรือชวงท่ีทําใหรอนจนสุก (Final cooking zone)  
        สกรูสวนนี้จะออกแบบพิเศษ เชน รองเกลียวตองตื้น มุมลาดเอียง องศาของเสนเกลียวจะมี
ความชันนอยลง มีรอยตัดหรือบากที่เสนเกลียว หรือฝงหมุด จํานวนเสนเกลียวมมีากขึ้น เพื่อชวยเพิ่ม
แรงเฉือน และชวยใหการผสมดียิ่งขึ้น สกรูที่มีลักษณะพิเศษนีจ้ึกทําใหแปงเหนยีว หนดื หยุนนี้
เปลี่ยนแปลงสถานะไปเปนของเหลวที่ไมมรูีปพรรณสัณฐาน เปนของเหลวไหลไดทีเ่รียกวา เจล 
(gel) หรือแปงสุก เมือ่ถูกอัดผานพนหนาแปลนออกมา และดวยความแตกตางของความดัน
บรรยากาศที่ภายนอกกับความดันสูงที่เกิดขึ้นภายในเครือ่งเอ็กซทรูเดอรจะทําใหน้ําที่อยูในสวนผสม
อาหารที่หลอมเหลวเปนเจล ระเหยกลายเปนไอน้ําลอยตัวออกไปพรอมกับดึงเอาสวนโครงสราง 
ที่เปนแปงเหลวสุกนีย้ืดขยายตัวออก และคงสภาพความพองไวที่อุณหภูมิบรรยากาศภายนอก 
ขณะเดียวกนักถู็กตัดเปนชิ้นหรือทอน ตามขนาดที่ตองการดวยใบมดี จากนั้นนําไปอบแหงแลว
เคลอืบกล่ินรสตามแตละชนดิของผลิตภัณฑที่ตองการทาํ (ประชา, 2544) 

 
2.2.4  ตัวแปรที่มีผลตอกระบวนการผลติผลิตภณัฑโดยเครื่องเอ็กซทรูเดอร 
ตัวแปรที่สําคญัที่มีผลตอกระบวนการผลิตผลิตภัณฑโดยใชเครื่องเอ็กซทรูเดอร ตัวแปรแรก

เปนสวนประกอบของเครื่องเอ็กซทรูเดอร ไดแก แบบของตัวเครื่อง แบบของสกรู และแบบของ
หนาแปลน ตัวแปรที่ 2 เปนกระบวนการผลิตโดยเครื่องเอ็กซทรูเดอรไดแก อุณหภูมิของเครื่อง
ความเร็วรอบของสกรู รูปแบบการจดัเรียงของสกรู และอัตราการปอนวัตถุดิบสูเครื่อง เปนตน 
สวนตัวแปรสุดทาย เปนองคประกอบทางเคมีของวัตถุดบิ ไดแก ความชื้น โปรตีน แปง ไขมนั  
เสนใย น้ํา น้าํตาล และเกลือ เปนตน ความสัมพันธระหวางความชื้นกับอุณหภมูิในกระบวนการ 
เอ็กซทรูชันวาการใชวัตถุดิบที่มีความชื้นคอนขางสูง (รอยละ 18-22) ที่อุณหภูมิปานกลาง (88-104 
องศาเซลเซียส) จะไดผลิตภณัฑที่มีลักษณะคอนขางแข็ง โครงสรางเซลเล็ก และลักษณะเนื้อสัมผัส
คอนขางเหนยีว หากวัตถุดิบมีความชื้นต่ํา (รอยละ 10-14) ที่อุณหภูมิสูง (93-121 องศาเซลเซียส) จะ
ไดผลิตภัณฑที่พอง ลักษณะเบาและมีโครงสรางเซลลเปดกวาง เมื่อนําไปอบแหงจะไดผลิตภัณฑที่มี
ลักษณะกรอบนุม แตหากอณุหภูมิในการเอ็กซทรูชันคอนขางต่ํา (65-80 องศาเซลเซียส) ปริมาณ
ความชื้นจะไมมีผลตอการเกิดเจลาติไนเซซันมากนัก แตจะมีผลเมื่ออุณหภูมิเอ็กซทรูชันสูง (95-110 
องศาเซลเซียส) ความชื้นที่เหลืออยูในผลิตภัณฑอยางพอเหมาะ จะทําใหเกดิความดันไอขึ้นใน 
เนื้ออาหาร เมื่อไดรับความรอนจึงเกิดการพองตัว มีลักษณะเปนรูพรุนทั่วอาหาร โดยปริมาณ
ความชื้นที่เหมาะสมสําหรับการผลิตโดยเครื่องเอ็กซทรูเดอรคือ รอยละ 13 ดังนั้น ถาความชื้นสูง
เกินไป จะทําใหอัตราสวนการพองตัวลดลง เนื่องจากปริมาณน้ําที่มากเกินไปทําใหไอน้ําที่มีอยูใน
วัตถุดิบ ไมสามารถระเหยออกมาไดหมดในเวลาอนัรวดเรว็ทีผานผลิตภัณฑผานพนหนาแปลน  
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จึงทําใหน้ําเหลืออยูในโครงสรางของผลิตภัณฑที่มีรอยราวที่ผิวซ่ึงตัวแปรทั้งสาม และความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรเหลานี้ มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบ ซ่ึงสงผลไปถึงคุณภาพของผลิตภัณฑที่
ไดในระหวางกระบวนการผลิตโดยใชเครือ่งเอ็กซทรูเดอร เชน ความรอน ความดนั และแรงเฉอืน  
ที่เกิดจากตัวแปรตาง ๆ โดยมีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของโมเลกุลของอาหาร (แปง โปรตีน 
ไขมัน) ซ่ึงมีผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมี ทางกายภาพ และทางโภชนาการของอาหาร  
(Chiang and Johnson, 1977 และ กมลวรรณ, 2541) เชนเดียวกับการศึกษาผลิตภณัฑขบเคี้ยวจาก
ถ่ัวเขียวโดยใชเครื่องเอ็กซทรูเดอรสกรูคู ของประชา และคณะ (2539) ไดแปรคาปริมาณถั่วเขยีวทีใ่ช
เปนวัตถุดิบหลักตั้งแตรอยละ 50-100 ศึกษาสภาวะการผลิตที่เหมาะสมดวยวิธี Response Surface 

Methodogy (RSM) โดยศึกษาตวัแปรคอื ความชื้นของวัตถุดิบสวนผสม ความเร็วรอบสกรู และ
อุณหภูมิสุดทาย แตละปจจัยบางออกเปน 3 ระดับพบวา อัตราสวนของวัตถุดิบที่เหมาะสมในการ
ผลิตคือสวนผสมของถั่วเขียว : แปงขาวเจา (70 : 30)  รอยละ 91.5 แปงถ่ัวเหลืองไขมันเต็มรอยละ 
7.5 และวติามนิผสมรอยละ 1 สภาวะในการผลิตที่ดีควรเลือกที่ความชืน้ของวัตถุดิบสวนผสมรอยละ 
16 ความเร็วรอบสกรู 300 รอบตอนาที อุณหภูมิสุดทาย 135 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิของ
ผลิตภัณฑ ขณะผานรูเปดของหนาแปลน (melt temperature) 150-153 องศาเซลเซียส อัตราการ
ปอนวัตถุดิบ 16.8 กิโลกรัมตอช่ัวโมง รูเปดของหนาแปลน 3 มิลลิเมตร มีอัตราการพองตัว 4.03 
ความหนาแนน 0.059 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร แรงตัด 0.9 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร การ
ยอมรับทางประสาทสัมผัสอยูในระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก 
       นอกจากนี้ ตัวแปรของกระบวนการผลิต โดยเครื่องเอ็กซทรูเดอร สามารถปรับใหเหมาะสมกบั
ผลิตภัณฑที่ตองการไดตามปจจัยตางๆ ซ่ึงจะมีผลตอผลิตภัณฑที่ไดดังนี้ คือ 

1)  อุณหภูมิ (Temperature)  
        อุณหภูมทิี่ตั้งไวตลอดความยาวของเครื่องเอ็กซทรูเดอร มีผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑที่ไดถา
อุณหภูมิทางออกของเครื่องมากกวา 100 องศาเซลเซียสจะไดผลิตภัณฑที่พองทันทีหลังออกจาก
เครื่อง เนื่องจากเกิดการระเหยของน้ํา และการเปลี่ยนแปลงความดันอยางรวดเร็ว สวนผลิตภัณฑทีม่ี
ลักษณะไมพองทันทีหลังออกมาจากเครื่อง เกิดเนื่องจากการลดอุณหภูมิชวงใกลทางออกลงต่ํากวา 
100 องศาเซลเซียส เพื่อปองกันการพองตวัของผลิตภัณฑแตจะพองหลังจากใหความรอน เชน โดย
วิธีการทอด หรือ อบเปนตน 
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2)  ความเร็วรอบของสกรู (Screw speed)  
        ความเร็วรอบของสกรูมีผลตอการปอนวัตถุดิบเขาสูเครื่อง ชวงเวลาที่วัตถุดิบอยูในเครื่อง 
(residence time) และแรงเฉือน การเพิ่มแรงเฉือนใกลทางออกของเครื่องจะเพิ่มการสูญเสีย
โครงสรางของโมเลกุลแปง ทําใหไดผลิตภัณฑที่พอง มีลักษณะรูพรุนเล็ก และความทนตอแรงกด
ลดลง 

3)  รูปแบบของสกร ู(Screw configuration)  
         ช้ินสวนของสกรูที่ใช และตําแหนงชิ้นสวนของสกรูมีผลตอรูปแบบของสกรูโดยเฉพาะกับ
เครื่องเอ็กซทรูเดอรแบบสกรคูู ซ่ึงมีผลตอการผสมของวัตถุดิบ เวลาที่วตัถุดิบอยูในเครื่อง แรงเฉือน 
พลังงานกลที่ใหกับวตัถุดิบ และอุณหภูมิของโดภายในเครื่อง 

4)  อัตราการปอนวัตถุดิบ (Feed rate)  
การเพิ่มอัตราการปอนวัตถุดิบสูเครื่อง จะมีการเพิ่มความดันที่หนาแปลน ลดพลังงานกลที่

ปอนเขา และมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของชวงเวลาทีว่ัตถุดิบอยูในเครือ่ง ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงเหลานี้
จะมีผลตอคุณภาพที่ได 

 
2.2.5 การประยุกตใชเคร่ืองเอ็กซทรูเดอรในอุตสาหกรรม 
1)  ผลิตภัณฑท่ีมีแปงเปนองคประกอบหลัก 

1.1)  ขนมขบเคี้ยว (Snack) การผลิตขนมขบเคี้ยวใชความชื้นต่ํา (นอยกวารอยละ 
15) เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่สุกพองมาก ใหลักษณะเนื้อสัมผัสละลายในปาก เกิดแรงเคนสูง และใช
อุณหภูมิสูง ทําใหสตารชเกดิความเสียหาย 

1.2)  ขนมปงกรอบ (Biscuit) การผลิตขนมปงกรอบดวยเครื่องเอก็ซทรูเดอรแบบ
เกลียวคูไดสรางกระบวนการใหมในการผลิตขนมขบเคี้ยวที่มีแคลอรี่ต่ํา และไดรับการยอมรับอยาง
กวางขวาง (Linko et al., 1983)  สวนผสมจะถูกอัดผานเกลียวที่อุณหภูมิและความดันสูง ขนมปง
กรอบจะผานการปงยาง เพื่อลดความชืน้และทําใหผิวผลิตภัณฑเปนสีน้ําตาลตอไป จะประหยัด
พลังงานไดรอยละ 66 เมื่อเปรียบเทียบกบัการอบดวยเตาอบ เนื่องจากตองกําจดัความชื้นออกไปอีก
ในปริมาณทีน่อยกวา สามารถประหยัดเงินลงทุน และพืน้ที่ในการดําเนินการถึงรอยละ 60 เนื่องจาก
ไมตองใชเตาอบขนาดใหญ  (Vincent, 1984) 
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1.3)  ผลิตภณัฑธัญพืชพรอมรับประทาน (Instant cereal products)  กระบวน
การเอ็กซทรูชัน เปนกระบวนการทีน่ิยมใชในการผลิต ผลิตภัณฑธัญพืชพรอมรับประทาน และ
ผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยว เนือ่งจากสามารถใชไดกับวัตถุดิบประเภทแปงและธัญพืช ใหผลิตภณัฑที่
พองกรอบ มีรูปราง และเนื้อสัมผัสที่หลากหลาย ใหความรอนและขึ้นรูปไดในการแปรรูปขั้นตอน
เดียว ผลิตภัณฑที่ไดมีความชื้นต่ํา 
        ผลิตภัณฑธัญพืชกรอบพองผลิตจากสวนผสมของแปงธัญพืช และสตารชผสมกับสวนผสมอื่น
เชน มอลต ไขมัน น้ําตาล อิมัลซิไฟเออร และเกลือ การใหความรอนทําที่ความชื้นคอนขางสูง 
(มากกวารอยละ 20) โดยใชไอน้ําในขัน้ตอนปรับสภาพเบื้องตน และใหความรอนที่บาเรล การให
ความชื้นสูงจะชวยชะลอความเสียหายของสตารช และใหกล่ินรสจากการใหความรอนวัตถุดิบอยาง
เต็มที่ ใชใบมดีในการตัดผลิตภัณฑกรอบพอง และนําไปอบแหงในเครื่องอบลมรอนจนมีความชื้น
ต่ํากวารอยละ 4 และนําไปยางเปนเวลาสั้น ๆ ที่อุณหภูมิประมาณ 250 องศาเซลเซียส เพื่อใหกล่ินรส 
และลักษณะสมัผัสตามตองการ และอาจตามดวยการเคลือบกล่ินรส น้ําตาล วติามินและเกลือแร 
(วิไล, 2545) 

1.4)  คอรนเฟลค (Cornflakes) เดิมกรรมวิธีการผลิตคอรนเฟลคใชเม็ดขาวโพด
ขนาดของขาวโพดแตละเมด็จะเปนตัวกําหนดผลิตภัณฑ เร่ิมจากการใหความรอนเม็ดขาวโพดเปน
เวลา 3 ช่ัวโมง จนมีความชื้นรอยละ 21 แลวบมไว 2 ช่ัวโมง เพื่อใหความชื้นกระจายไดทั่วถึง แลวจงึ
ทําใหเปนแผน นําไปปง และฉีดพนดวยสารละลายวิตามนิ รวมแลวใชเวลากวา 5 ช่ัวโมง แตปจจุบนั
สามารถผลิตเม็ดแปงขาวโพดดวยเอ็กซทรูเดอรความดนัต่ํา ขนาดของเม็ดแปงจะกาํหนดขนาดของ
คอรนเฟลค โดยเม็ดแปงจะถูกทําใหเปนแผน และพนวิตามินเชนกนั ซ่ึงสามารถลดคาวัตถุดิบ 
เนื่องจากสามารถใชเม็ดขาวโพดไดทกุขนาด ลดการใชพลังงาน ลดเงินลงทุน และคาแรง 
(Darrington, 1987) 

1.5)  ขนมขบเคี้ยวทีย่ังไมสุกพองทันที (Indirect expanded snacks) ขนมขบ
เคี้ยวทีย่ังไมสุกพองทันที หรือขนมกรอบ หมายถึง ขนมขบเคี้ยว หรือขนมกรอบกึง่สําเร็จรูป (haft 

products หรือ intermediate products) ซ่ึงตองผานการทําใหสุกดวยการทอด อบ หรือคั่ว 
        ลักษณะภายนอกของขนมขบเคี้ยวประเภทนี้เปนผลิตภัณฑที่ยังไมพอง เมื่ออัดผานรูเปดหนา
แปลนออกมา จึงตองมีกระบวนการแปรรูปอีกครั้งจึงจะรับประทานได ซ่ึงขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นมานีจ้ะ
ทําใหเกิดรูปรางลักษณะเนื้อสัมผัสของขนมขบเคี้ยวนี้ น้าํหนักของเพลเลตรูปแบบตาง ๆ ขึ้นอยูกบั
รูปราง โดยมคีาเบี่ยงเบนมาตรฐานของน้ําหนักขึ้นอยูกับความเที่ยงตรงของการขึ้นรูป และการตดั
เมื่อนําไปทอด ขนาดของเพลเลตจะขยายตัวข้ึนเปน 6-8 เทา โดยอาหารจะสูญเสียความชื้น แตดดูซบั
น้ํามันในขั้นตอนการทอด ความชื้นโดยเฉลี่ยของขนมขบเคี้ยวทอดอยูที่ประมาณรอยละ 3 โดยมี
ไขมันปริมาณรอยละ 30 
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        กระบวนการเอ็กซทรูชันโดยใหความรอนเพื่อผลิตเพลเลตของขนมขบเคี้ยว ซ่ึงมีแปงเปน
องคประกอบ ขั้นตอนการอบแหงเพลเลตเปนขั้นตอนที่สําคัญมาก ตองควบคุมการกําจัดน้ําอกจาก
ผลิตภัณฑ เพื่อทําใหผลิตภัณฑสุดทาย (หลังทอด) มีคุณภาพด ี ทั้งนี้ทําไดโดยควบคุมอณุหภูม ิ
ความชื้น และเวลาที่อาหารอยูในเครื่อง การทําแหงเพลเลตจะทําใหไดความชืน้สุดทายที่เหมาะสม
ตอการนําไปทอด ระดับความชื้นสุดทายจะถูกปรบัในระหวางการปรบัสภาพในถุงขนาดใหญ คลาย
กระสอบ หรือภาชนะอืน่ ๆ ในหองที่ไมมีการปรับอากาศ (อุณหภูมปิระมาณ 20-25 องศาเซลเซียส 
ความชื้นสัมพทัธรอยละ 40-60 (วิไล, 2545) 

1.6)  มักกะโรนี (Macaroni) เครื่องเอ็กซทรูเดอรแบบสกรูเดี่ยวไดเขามาแทน
เครื่องอัดพาสตา โดยใชระบบไฮโดรลิก เครื่องจะทําหนาที่ผสมแปงเซโมไลนา (semolina flour) 

น้ํา และสวนผสมอื่น เพื่อทําใหเกิดโดที่มีความชื้นรอยละ 31 และดันวตัถุดิบผานรูหนาแปลนใหเกดิ
รูปรางของพาสตาตามตองการ       การใชสกรูที่มีรองลึก แรงเคนต่ํา และผิวบาเรลเรียบ จะทําใหเกิด 
ความรอน หรือการทําใหสุกเบื้องตน จากนั้นตองนําผลิตภัณฑที่อัดไดไปอบในเครื่องอบขนาดใหญ
ที่อุณหภูม ิ และความชื้นที่เหมาะสม เพื่อใหผลิตภัณฑมคีวามชื้นต่ําโดยไมมีรอยแตกหรือหัก 
(Harper, 1981) 

2)  ผลิตภัณฑลูกกวาดและขนมหวาน 
        การผลิตลูกกวาดและขนมหวาน ในปจจุบัน นิยมผสมสวนผสม และตมในหมอตมที่หุมดวย
สตีมแจ็คเก็ตโดยมีไอน้ําไหลผานทอในเครื่อง หรือใชเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบมีใบมีขูดผิว 
นอกจากนั้นยงัมีการใชเครื่องเอ็กซทรูเดอรแบบสกรูคูในการผลิต เนื่องจากสามารถควบคุมอุณหภมูิ
สําหรับวัตถุดบิที่ไวตอความรอน และการผสมไขมัน นมผง ถ่ัว สี กล่ินรสเขาดวยกัน การใชเครื่อง
เอ็กซทรูเดอรแบบสกรูคูที่มีอัตราสวน L/D (25:1) คอนขางสูง จะใหพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความ
รอนที่เหมาะสมกับการใชงาน ผลิตภัณฑลูกกวาดทีใ่ชเครื่องเอ็กซทรูเดอรในการผลิตไดแก ทอฟฟ 
คาราเมล ถ่ัวกระจก ไวนกัม (wine gum) และริโคไรซ (licorice) (วิไล, 2545) โดยไวนกัม และ 
ริโคไรซ ทําจากการใหความรอนสวนผสมตาง ๆ เชน แปง น้ําตาล น้ําเชื่อม ขาวโพด และกัม (ไดแก 
คารบอกซีเมทิลเซลลูโลส) การควบคุมการใหความรอนแปงในเครื่องเอ็กซทรูเดอรแบบเกลียวคูทํา
ไดอยางเทีย่งตรง ทําใหสามารถผลิตไดในปริมาณมาก จึงชวยลดตนทุน และเวลาในการบมได 
(Rice, 1984) 
        การนําสวนผสมของน้าํตาลซูโครส กลูโคส และแปงมาอดัดวยเครื่องเอ็กซทรูเดอรแบบให
ความรอนในระหวางกระบวนการผลิตดวย จะใหผลิตภัณฑที่เหนยีว ความรอนจะทําใหแปงเกิดการ 
เจลาติไนซ น้ําตาลละลาย และไลไอน้ําสวนเกินออกไป มกีารเติมกลิ่นรสลงไปในสวนผสม สามารถ
ปรับลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑใหยดืหยุนไดโดยการปรับสวนผสม และควบคุมสภาวะการ
ผลิตของเครื่อง หรือปรับรูปรางไดโดยการใชหนาแปลนที่มีรูปรางตาง ๆ (วิไล, 2545) 



 24 

3)  ผลิตภัณฑท่ีมีโปรตีนเปนองคประกอบหลัก 
3.1)   อาหารสัตวเล้ียงแบบแหง ประกอบดวย สวนผสมของธัญพืช โปรตีนจากพชื 

ผลิตผลพลอยไดจากเนื้อสัตว กระดูกบด ไขมัน เกลือ สี สารปรุงแตงกลิ่นรส วิตามินและเกลือแร มี
การใหความรอนสวนผสม เพื่อทําใหสุกดวยเครื่องเอก็ซทรูเดอรแบบสกรูคูที่ความชื้นประมาณรอย
ละ 25 และทําใหแหงเหลือความชื้นนอยกวารอยละ 10 บางครั้งจะมีการเคลือบไขมันหรือสารปรุง
แตงกลิ่นรสอื่น ๆ บนผิวของผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มรสชาติ และลักษณะเฉพาะตวั อยางไรก็ตามมีการ
ประยุกตใชเครื่องเอ็กซทรูเดอรแบบสกรูคูในการผลิตอาหารสัตวนอยมาก เนื่องจากตองใชความชืน้
คอนขางสูง รวมทั้งสูตรสวนผสมทําใหช้ินสวนของเครือ่งเสียหายเร็วและใชเงนิลงทุนสูง 

3.2)  อาหารสัตวเล้ียงแบบกึ่งเปยก (semi-moist) อาหารสัตวเล้ียงแบบกึ่งเปยกมี
ความชื้นมากกวารอยละ 30 จึงมีลักษณะนุม มีการเติมสารดูดความชื้นเชน กลีเซอรอล ซิอลบิทอล 
โพรพิลีนไกลคอนหรือน้ําตาล เพื่อควบคุมวอเตอรแอคติวิตี และเติมสารยับยั้งการเนาเสีย เชน กรด
เกลือซอรเบท จําเปนตองมีการควบคุมสภาวะการผลิตอยางเขมงวด เพื่อใหผลิตภัณฑมีความ
สม่ําเสมอ และตองใหความรอนสูงกวาอุณหภูมิพาสเจอไรซการใชเครื่องเอ็กซทรูเดอรแบบสกรูคู 
โดยควบคุมเวลาที่อาหารอยูในเครื่องใหส้ันจะชวยปรับปรุงลักษณะการผสม และเหมาะสําหรับ
อาหารสัตวกึ่งเปยกนี้ อุณหภมูิที่ใชโดยทัว่ไปจะต่ํากวาอณุหภูมิทีใ่ชกับอาหารสัตวเล้ียงแบบแหง 

3.3) โปรตีนจากพืชและสัตว มีการใชเครื่องเอ็กซทรูเดอรแบบสกรูเดี่ยว ในการ
สรางลักษณะสัมผัสของถั่วเหลือง Harper (1986) ไดอธิบายไววา กระบวนการแปรรูปโดยใชแปง
ถ่ัวเหลืองคุณภาพสูงซึ่งกําจัดไขมันออกไปแลว และมีดัชนีการละลายไดของไนโตรเจนมากกวารอย
ละ 50 หลังจากปรับความชืน้จากวัตถุดิบโดยใชน้ําและไอน้ําใหไดความชื้นประมาณรอยละ 33 แลว 
จะเปนขัน้ตอนการเอ็กซทรูช่ันที่อุณหภูม ิ 155 องศาเซลเซียส การเกดิพันธะขาม (cross linking) 
ระหวางโมเลกุลของโปรตีน จะทาํใหเกดิโครงสรางคลายเนื้อสัตว สามารถนําผลิตภัณฑที่ไดไปทํา
แหง หรือใชแทนเนื้อสัตวในอาหารชนิดตางๆ ได การควบคุมลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ
สุดทายขึ้นกับการออกแบบหนาแปลนเฉพาะ เพื่อใหผลิตภัณฑมลัีกษณะโครงสราง และความ
หนาแนนที่ตองการ 

 
2.2.6  ผลของการใชเคร่ืองเอ็กซทรูเดอรตอคุณภาพของอาหาร 
1)  ลักษณะทางประสาทสัมผัส กระบวนการเอ็กซทรูช่ันทําในสภาวะ HTST มีผลกระทบ

เพียงเล็กนอยตอสี กล่ิน และรสชาติตามธรรมชาติของอาหาร อยางไรก็ตามอาหารหลายชนิดจะมี
การเติมสีสังเคราะหลงไป สีของผลิตภัณฑอาหารจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ ไดรับความรอนสูงเกินไป หรือทําปฏิกิริยากบัโปรตีน น้ําตาลรีดิวซิง (reducing sugar) 
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หรืออิออนของโลหะ นอกจากนี้อาจมีปญหาในเรื่องของการเติมสารปรุงแตงกลิ่นการทํา cold 

extrusion ซ่ึงกลิ่นรส ดังกลาวจะหายไป เมื่อนําผลิตภณัฑออกมาจากแมพิมพ การใชสารปรุงแตง
กล่ินที่หอหุมอยูในแคปซูลเล็ก ๆ จะชวยแกปญหาดังกลาได แตมีราคาแพง ดังนั้นสารปรุงแตงกลิ่น
ที่นิยมใชกับผิวดานนอกของผลิตภัณฑ มกัอยูในรูปของอิมัลชันหรือของเหลวขนหนืด เมื่อเติมลงไป
แลวอาจทําใหเกิดความเหนยีวเหนอะที่ผิวดานนอกผลิตภณัฑบางชนดิ จึงตองอบใหแหงอีกครั้ง 

2)  คุณคาทางโภชนาการ การสูญเสียวิตามินในผลิตภัณฑทีไ่ดจากการผลิตโดยการ 
เอ็กซทรูชันจะมากหรือนอย ผันแปรตามชนิดของวัตถุดบิ ปริมาณความชื้น อุณหภมูิ และเวลาทีใ่ช
ในการผลิต อยางไรก็ตาม โดยทัว่ไปแลวจะสูญเสียวิตามนิเพียงเล็กนอยในการทํา cold extrusion 

เปนสภาวะของ HTST ในกระบวนการเอก็ซทรูช่ัน และการทําใหเย็นลงอยางรวดเรว็ทันทีที่นําออก
จากแมพิมพจะทําใหวิตามนิ และกรดอะมโินจําเปนสูญเสียคอนขางนอย ตัวอยางเชน ถาใชอุณหภูมิ
ในเอ็กซทรูเดอร 145 องศาเซลเซียส จะสูญเสียวิตามินบีหนึ่งเพยีงรอยละ 5 เทานั้น สวนการสูญเสีย
วิตามินซี และวิตามินเอจะสูงถึงรอยละ 50 ขึ้นอยูกับเวลาที่ใชในการผลติเมือ่อุณหภูมิสูงขึ้น 
(Harper, 1979) การสูญเสียกรดอะมิโนไลซีน ซีสติน และเมไธโอนีนในผลิตภณัฑจากขาว ผัน
แปรอยูในชวงรอยละ 50-90 ขึ้นอยูกับสภาวะทีใ่ชในการผลิต (Seiler, 1984) สําหรับการ
เปลี่ยนแปลงของโปรตีนในแปงถ่ัวเหลือง (soy flour) จะขึ้นอยูกบัสูตรและกระบวนการแปรรูป 
การใชอุณหภมูิสูงและมีน้ําตาลจะทําใหเกิดปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาล (millard browning) และทํา
ใหคุณภาพของโปรตีนลดลง การใชอุณหภมูิต่ํา และลดความเขมขนของน้ําตาลใหนอยลงจะชวยให
สามารถในการยอยของโปรตีนเพิ่มขึ้น เนื่องจากโปรตีนมีการเรียงตัวของโครงสรางใหม สวน
กระบวนการเอ็กซทรูชันในผลิตภัณฑจากถั่ว ความรอนจะชวยทําลายสารตานโภชนาการ และ
สารพิษถ่ัวตามธรรมชาติ เชน ทําลายสารตานการทํางานของเอนไซมทริพซิน ทําใหคุณคาทาง
โภชนาการของโปรตีนในถั่วเพิ่มขึ้น 

 
2.2.7  วัตถุดิบหลักท่ีใชในการผลิตขนมขบเคี้ยว 

        โดยทั่วไปขนมขบเคี้ยวสวนมากที่มาจากกระบวนการเอ็กซทรูชัน จะผลิตจากขาวโพดเกล็ด ซ่ึง
ผลิตจากขาวโพดที่แยกเอาราํ (pericarp or barn) และคัพภะ (germ) ออก และจะนําไปโมใหมี
ลักษณะเปนเกล็ดหยาบ (corn grit) หรือโมละเอียดเปนฟลาวร (corn flour) (Elaine, 1998) 
ผลิตภัณฑที่ไดในสวนนีย้ังมี โปรตีน เกลือแรสูง เหมาะสําหรับใชประกอบอาหารในอุตสาหกรรม 
(กลาณรงค และเกื้อกูล, 2546) ซ่ึงขาวโพดเกล็ดใชในการผลิตขนมขบเคี้ยวที่เปนลักษณะสุกพอง
ทันทีโดยวิธีการเอ็กซทรูชันเพราะลักษณะของขาวโพดจะมีสีเหลือง มีกล่ินเปนเอกลักษณและให
คุณสมบัติการพองตัวที่ด ี แตคุณภาพของขาวโพดในไทยมีความแตกตางจากตางประเทศ และมี
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ความไมเหมาะสมในดานการเคลือบกล่ินรส   (Boonyasirikool and Chanuruch, 2000b) 
ขาวโพดเกล็ด จึงเปนวัตถุดิบหลักที่เหมาะสมที่สุด แตสําหรับในประเทศไทยแปงขาวโพดยังไมมี
การใชกันมาก เนื่องจากมีราคาคอนขางแพง ดังนั้นการผลิตขนมขบเคี้ยวไดมีการพฒันาใชวตัถุดบิ
ทองถ่ินในประเทศที่มีราคาถูกกวา แตคงคุณคาทางโภชนาการสูงเชนขาวหรือ ธัญพืชชนิดอื่นรวม
ในการผลิต เพือ่เปนการเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑ และวัตถุดิบในประเทศ 

1)  ขาวโพดเกล็ด (Corn Grit)  ขาวโพด (Zea mays)  โดยทัว่ไปนยิมแปรรูปเปนอาหาร
วาง และขนมขบเคี้ยว สวน ขาวโพดเกล็ด เปนผลิตภัณฑทีแ่ปรรูปมาจากขาวโพดโดยการโม
ขาวโพดแบบแหง (dry milling) เปนการบดสวนตาง ๆ รวมกัน หรืออาจแยกคัพภะออกจากแปง 
เพื่อรักษาคณุภาพแปงใหมีอายุการเก็บทีน่านขึ้นหรือ เพื่อแยกคัพภะนําไปสกัดน้ํามันขาวโพด 
ผลิตภัณฑขาวโพดที่ไดจากการโมแบบแหงนี้จะมีลักษณะและขนาดตาง ๆ กันขึ้นอยูกับระบบการ
โมขาวโพดนัน้ เชน เม็ดขาวโพดหยาบ (coarse grits) ปานกลาง (medium grits) และละเอยีด 
(fine grits) แปงขาวโพด (corn flour) คัพภะ (germ) หรือรํา (hominy feed) เปนตน  
(จิตธนา และอรอนงค, 2543) และสวนมากขาวโพดเกล็ดที่ผลิตได นิยมนํามาทําเปนขนมกรอบหรือ
ขนมขบเคี้ยวดวยกระบวนการอัดพอง (ดวยเครื่อง Collet extruder) จะเรียกวาขาวโพดพองกรอบ 
(corn curl) ผลิตขึ้นครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1946 โดยบริษทั Adams Corp. ประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Harper, 1981) และมกีารพัฒนาตอมาจนถึงปจจุบัน ซ่ึงลักษณะพิเศษของขาวโพด คือ มีสีเหลือง
ออกสม กล่ินหอม และมีรสชาติของขาวโพด การพองตัวด ี แตขาวโพดไทยมีสีและกลิ่นไมหอม  
ไมมีรสชาติของขาวโพดทําใหการเคลือบกล่ินรสบนขนมขบเคี้ยวทําไดไมมากนกั (ประชา และจฬุา
ลักษณ, 2543ข) โดยคุณลักษณะและคณุภาพ ของขาวโพดเกล็ดหรือขาวโพดบดหยาบที่ใชนั้นมี
อิทธิพลโดยตรงตอเนื้อสัมผัส และความรูสึกขณะรับประทาน เชนขนมขบเคี้ยวที่มีลักษณะเนื้อ
สัมผัสที่กรอบนุมและเซลลโครงสรางเล็กละเอียด (soft frothy texture) นั้น ทํามาจากขาวโพด
เกล็ดที่มีโปรตีนประมาณรอยละ 6.75 ไขมันรอยละ 0.91 เถารอยละ 0.36 และความชื้นรอยละ 13 
สวนขนาดของขาวโพดเกล็ดนั้นอยูระหวาง 50 เมช และ 60 เมช แตถาเปนขนมขบเคี้ยวที่มีเนื้อ
สัมผัสที่กรอบแข็ง เนื้อแนน เซลลโครงสรางใหญ รูอากาศโต ขนาดของขาวโพดเกล็ดตองมีขนาด
ใหญขึ้น สวนปริมาณโปรตีนของขาวโพดเกล็ดก็เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 7.62 ไขมันรอยละ 0.72 เถารอย
ละ 0.29 และความชื้นรอยละ 12.7 (ประชา,  2537 ข) 
        ผลิตภัณฑขาวโพดที่ผลิตโดยกระบวนการเอ็กซทรูชันจะมีความชื้นอยูในชวงรอยละ 8-10 จึง
จําเปนตองอบไลความชื้นอกีเพื่อใหผลิตภณัฑที่แหงและกรอบ ความชื้นของผลิตภัณฑหลังอบแหง
แลวจะเหลืออยูรอยละ 1-2 ซ่ึงจะเปนผลิตภัณฑที่มีความกรอบที่คงทน จากนัน้จึงสามารถนําไป
เคลือบกล่ินรสตอไป ผลิตภัณฑขาวโพดมกันิยมเคลือบกล่ินรส (flavor coating) โดยใชเนยแขง็
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เซดดา (cheddar cheese) วิธีการเคลือบมีอยู 2 วิธีคือ วิธีเคลือบแหง และวิธีเคลือบเปยก วิธีเคลอืบ
แหงทําโดยการฉีดพนดวยน้าํมันพืชแลวโรยผงกล่ินรส ลงไปเคลือบทับบนตัวผลิตภัณฑ สวนวธีิ
เคลือบเปยกทาํไดโดยนําเอาน้ํามันพืช กล่ินรส และเครือ่งเทศมาผสมรวมกันแลวฉดีพนสารละลาย
กล่ินรสนี้เคลือบลงบนผลิตภัณฑที่หมุนอยูในถังเคลือบกล่ินรส  (ประชา, 2537 ข)         
        จิรจิต และคณะ (2541) ไดศึกษาการผลิตขนมขบเคี้ยวโดยใช ขาวโพดเกล็ดเปนสวนผสมหลกั 
และใชเครื่องเอ็กซทรูเดอรแบบสกรู เดี่ยวขนาดหองปฏบิัติการ (Brabender 20 DN) มีการเติมเนื้อ
ไกบด และอบแหง เพื่อเพิ่มปริมาณโปรตีน ศึกษาปริมาณโปรตีนในระดับรอยละ 6  10  20  และ 30  
ตามลําดับ พบวา ผลิตภัณฑที่ผสมเนื้อไกที่ระดับโปรตีนรอยละ 6 และ 10 มีลักษณะเนื้อสัมผัสที่เปน
ที่ยอมรับของผูบริโภค ในขณะที่การผสมเนื้อไกที่ระดบัโปรตีนมากขึ้นคือรอยละ 20 และ 30 ให
ผลิตภัณฑที่ขาดการพองตัวทีด่ี 
        ประชา และจุฬาลักษณ (2543ข) ไดพัฒนาขนมขบเคี้ยวที่มีขาวโพดเกล็ด-ปลายขาวเปน
องคประกอบหลักดวยกระบวนการเอก็ซทรูชัน โดยปรับสูตรสวนผสมของวัตถุดิบที่มีขาวโพดเกล็ด
เปนองคประกอบทั่วไปใหมีเนื้อสัมผัสที่กรอบ นุม ดวยแคลเซียมคารบอเนตและน้ํามันพืช เพื่อใช
เปนสูตรสวนผสมพื้นฐานทาํขนมขบเคี้ยว แคลเซียมคารบอเนตเปน nucleating agent ซ่ึงเปนสาร
ที่ชวยใหฟองอากาศเกิดขึน้ที่ผิวของอาหารในขณะที่ไอน้ําระเหยลอยตัวออกไป หากมีในปริมาณที่
พอเหมาะ จะทําใหเกิดฟองอากาศในขนาดและปริมาณที่พอดกีระจายอยูทัว่ไปในเนื้อขนมขบเคีย้ว
อยางสม่ําเสมอ ทําใหเนื้อสัมผัสของขนมขบเคี้ยว กรอบนุมเปนโครงสรางละเอียด (Guy, 1994) 

สวนน้ํามันพืชรอยละ 0.5-1.0 จะชวยในการลื่นไหลของแปงสวนผสมในกระบวนการผลิตที่มี
อุณหภูมิ ความดันสูง และความชื้นต่ํากวารอยละ 25 ไดดีขึ้น ทําใหคุณภาพการสัมผัสขณะ
รับประทานของขนมขบเคี้ยวดีขึ้นดวย เพราะน้ํามันจะไปแทรกอยูระหวางอณูของแปง โปรตีน แลว
ทําใหผลิตภณัฑที่ทําจากแปงไมแข็งกระดาง (Guy, 1994) ซ่ึงจะไดสูตรสวนผสมที่ประกอบดวย
ขาวโพดเกล็ด น้ําตาลทราย น้ํามันพืช แคลเซียมคารบอเนต และวติามนิเกลือแรผสม รอยละ 93 3 2 1 
และ 1 ตามลําดับ ขนมขบเคี้ยวที่ไดมีอัตราการพองตัว 3.90 ความหนาแนน 70 กรัมตอลิตร และแรง
กดแตก 7.06 กิโลกรัม แตมคีวามโปรงเบา และกรอบนุมมากเกินไปมีสีเหลืองสม และไมมีกล่ินหอม
จึงไดมีการนําเอาปลายขาวเจา มาแทนทีข่าวโพดรอยละ 10-80 และเคลือบกล่ินไกยาง โดย 
ใชปลายขาวเสริมเขาไปแทนที่ขาวโพดเกล็ดในสวนผสมพื้นฐาน ซ่ึงสามารถใชปลายขาวเสริมไดใน 
อัตราสวนรอยละ 50 นัน้จะมีอัตราการพองตัว 3.70 ความหนาแนน 76.60 กรัมตอลิตร และแรงกด
แตก 9,838 กรัม บงชี้ไดวา เปนขนมขบเคี้ยวที่มีเนื้อสัมผัสกรอบ แนน นุม ดีที่สุด และไดรับการ
ยอมรับทางประสาทสัมผัสทุกลักษณะที่ดกีวาขนมขบเคี้ยว ที่ทํามาจากการใชขาวโพดเกล็ดเปน
องคประกอบหลักแตเพียงอยางเดยีว 
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        นอกจากขาวโพดเกล็ดจะถูกนํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตขนมขบเคี้ยวแลว ยังไดมีงานวิจัย
ในการใชขาวโพดเกล็ดในการผลิตอาหารเชาธัญชาติ โดยกระบวนการเอก็ซทรูชันเพื่อเพิ่มคุณคา
ทางโภชนาการ และปรับปรุงลักษณะสัมผัสของผลิตภัณฑเพื่อการยอมรับของผูบริโภค 
        ประชา และจฬุาลักษณ (2540) ไดพัฒนาอาหารเชาธัญชาติที่มีขาวโพดเปนองคประกอบหลัก
ดวยเครื่องเอ็กซทรูเดอรแบบสกรูคู เพื่อหาปริมาณแปงถ่ัวเหลืองที่เสริมลงไปแทนที่ขาวโพดเกล็ด
แลวไดผลิตภณัฑที่มีเนื้อสัมผัสดี มีคุณคาทางโภชนาการสูง คุณคาของโปรตีนสูง ราคาถูก ที่สภาวะ
การผลิตที่เหมาะสม พบวาสามารถเสริมแปงถ่ัวเหลืองสกัดไขมันรอยละ 16 ในขาวโพดเกล็ดรอยละ 
77 น้ําตาลรอยละ 5 แคลเซียมคารบอเนตรอยละ 1 วิตามินและเกลือแรรอยละ 1 โกโกผงรอยละ 2 
ของสวนประกอบทั้งหมด โดยสภาวะการผลิตที่เหมาะสมคือ ใชความเร็วรอบสกรู 350 รอบตอนาที 
ผลิตภัณฑเคลอืบดวยน้ําเชื่อมรสช็อกโกแลต อบแหงแลวมีความหนาแนน 119.7 กรัมตอลิตร อัตรา
การพองตัว 3.42 มีปริมาณโปรตีน 3.16 กรัมตอพลังงาน 100 กิโลแคลอรี ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน
ของอาหารที่กําหนดไว 

2)  ขาวหอมมะลิ  (Jasmine rice) ขาวเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของไทย และไทยสงออก
ขาวมากเปนอันดับหนึ่งของโลก สามารถสรางรายไดเขาประเทศไดปละประมาณ 60,000-70,000 
ลานบาท ในแตละปมีการผลิตขาวได 19-20 ลานตัน ปจจุบันตลาดการสงออกขาวมีการแขงขันกัน
สูงขึ้น โดยที่เวียดนามและพมากลายเปนผูสงออกขาวแขงขันกับไทย (วิจิตรา, 2546) โดยเฉพาะขาว
หอมมะลิซ่ึงขาวหอมมะลิมะลิ หมายถึงขาวที่มีช่ือทางวทิยาศาสตรวา Oryza Sativa L. ขาวหอม
มะลิเปนชื่อทีผู่บริโภคนิยมเรียก เพีย้นมาจากคําวา ขาวดอกมะลิ มีช่ือเปนทางการวา ขาวดอกมะลิ 
105 หมายถึงขาวพันธุนี้จดัอยูในประเภทขาวขาวเนื่องจากมีเปลือกสีขาวหรือสีฟาง และมีกล่ินหอม
คลายดอกมะล ิ สวนหมายเลข 105 หมายถึงขั้นตอนการปรับปรุงพันธ (สุนทร, 2539) จัดเปนขาว
พื้นเมืองถ่ินเดมิอยูที่ จังหวดัฉะเชิงเทรา สามารถปลูกไดทั่วประเทศ เปนขาวที่มีคณุสมบัติคือ เปน
ขาวหอมชนดิเรียวยาว (long gain rice) ขาว ใส เปนเงาแกรง มีทองไขนอย เกบ็เกีย่วไดเร็ว คณุภาพ
การขัดสีดี ไดขนาดมาตรฐานขาวชั้นหนึ่ง ถาเปนขาวที่เก็บเกีย่วมาใหมๆ จะมีกล่ินหอมมาก เมื่อหุง
เปนขาวสุก จะไดขาวลักษณะเมด็เลื่อมมนั ออนนุมและเหนียว มีกล่ินหอมรับประทานมีรสชาติดี ถา
เก็บเปนขาวเกา เมื่อนํามาหุงตมกย็งัคงความนุม แตความเหนียวและกลิ่นหอมอาจลดลง และม ี
อะไมโลสต่ํา (เกษตรวิจัย, 2541; สถานีทดลองขาวสันปาตอง, 2547)  
        ขาวเมล็ดเต็ม (whole kernels) หมายถึงเมล็ดขาวที่อยูในสภาพเต็มเมล็ด ไมมีสวนใดหักและ
รวมถึงเมล็ดขาวที่มีความยาวตั้งแต 9 สวนขึ้นไป สวนปลายขาว หรือขาวหัก (broken) เปนเมล็ดขาว
ที่มีความยาวตัง้แต 2.5 สวนขึ้นไปแตไมถึงความยาวของตนขาวและรวมถึงเมล็ดขาวแตกเปนซีกที่มี
เนื้อเหลืออยูไมถึงรอยละ 80 ของเมล็ด (สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร และอาหารแหงชาต,ิ 2546) 
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         ปลายขาว หรือขาวหกั (brokens) เมล็ดขาวหกัทีม่ีความยาวตั้งแต 2.5 สวนขึ้นไปแตไมถึง
ความยาวของตนขาว และใหรวมถึงเมลด็ขาวแตกที่เปนซึกที่มีเนื้อเหลืออยูไมถึงรอยละ 80 ของ
เมล็ด (สํานักงานมาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, 2546) 
        โดยทั่วไปมีการใชประโยชนจากขาวทั้งการบริโภคโดยตรง และการนําปลายขาวหักไปแปรรปู
เปนแปง พบวาปลายขาวหกัมีองคประกอบเบื้องตนคือ แปงรอยละ 79.2 โปรตีนรอยละ 7.0 ไขมัน
รอยละ 0.4 เถารอยละ 0.5 ความชื้นรอยละ 12  สวนที่เหลือรอยละ 0.5  (กลาณรงค และเกื้อกูล, 
2546) โดยทีแ่ปงขาวเจามีการใชในอุตสาหกรรมอาหารมากมาย สวนใหญจะเปนขาวประเภททีม่ี 
อะไมโลสสูงเพราะเมื่อนําไปประกอบอาหารเชนทอด จะใหความกรอบแข็ง หรือนําไปนึ่ง เมื่อเย็น
ตัวลงจะเกิดแผนฟลม เชน กวยเตีย๋ว เสนหมี่ ดังนั้นปลายขาวหอมมะลิจึงไมนยิมนําไปแปรรูปใน
อุตสาหกรรมแปง และในกลุมประเทศตะวนัตกไมนิยมใชขาวในการทําขนมขบเคี้ยวแตใชขาวโพด
เปนหลัก สวนในประเทศญี่ปุนกลับมีการใชขาวหรือแปงขาวในการทําขนมขบเคี้ยว (Elaine, 

1998)  เมื่อนําขาวมาผลิตเปนขนมขบเคี้ยวพบวา ขาวมลัีกษณะใหการพองตัวที่ดี สีขาว ไมมีรสชาติ
เหมาะแกการใชเปนองคประกอบหลักของตัวผลิตภัณฑที่ตองการเคลือบกล่ินรสตางๆได (Moore, 

1994) และเมือ่ใชขาวเปนวตัถุดิบในการผลิตขนมขบเคี้ยวดวยกระบวนการอัดพอง จะไดผลิตภณัฑ
ที่มีเนื้อสัมผัสที่กรอบแนนนุม ใกลเคียงกบักับผลิตภัณฑที่ทําจากขาวโพดเกล็ด นอกจากนี้ยังใหสีที่
ออนกวา กล่ินรสที่ออนนุมกวา มีความคงตัวในการเก็บที่ดีกวา (Matz, 1984; รุงนภา และประชา, 
2541) โดยมีคณุคาทางโภชนาการไมนอยไปกวาขาวโพดเกล็ด แมวาขาวจะมีโปรตนีรอยละ 8.5 ซ่ึง
ต่ํากวาขาวโพดเกล็ดที่มี รอยละ 9.97 แตเปนโปรตีนทีม่ีคุณภาพดีกวาขาวโพดเกล็ด (พิจารณาจาก 
Chemical score) (สมชาย ประชา และจฬุาลักษณ, 2539)      และยังมรีาคาถูกโดยเฉพาะปลายขาว  
หรือขาวหกัทีม่ีความสามารถในการนําไปแปรรูปต่ํา ดงันั้นหากนําขาวมาเสริมในสวนผสมขนมขบ
เคี้ยวได จะเปนการเปลี่ยนแปลงเนื้อสัมผัสความแนน ความพองตวั และสี ของขนมขบเคี้ยวไดหลาย
หลาย ขนมขบเคี้ยวทีไ่ดสามารถนําไปปรุงรสอื่นๆไดหลากหลายมากยิง่ขึ้น (ประชา และจฬุาลักษณ, 
2543ก) 

Ding et al. (2005) ไดศึกษาผลของสภาวะการผลิตดวยกระบวนเอ็กซทรูชันตอคุณภาพ
ทางเคมี กายภาพ และการยอมรับทางประสาทสัมผัสของขนมขบเคี้ยวจากขาวโดยเครื่องเอ็กซทรู
เดอรสกรูคู โดยศึกษาปจจยั 4 ปจจยั ไดแก อัตราการปอนวัตถุดิบ ความชื้นของวัตถุดิบที่ปอน 
อุณหภูมิและความเร็วรอบสกรูพบวา เมื่ออัตราการปอนวัตถุดิบเพิ่มขึน้ ผลิตภัณฑจะมีความพองมาก
ขึ้น ดังชะนกีารละลายน้ําลดลง และใหความแข็งมากขึ้น เมื่อวตัถุดิบมีความชื้นเริ่มตนสูงขึ้น 
ผลิตภัณฑจะมคีวามหนาแนนสูงขึ้น ความพองลดลง ดัชนีการดูดซึมน้าํเพิ่มขึ้น     ดัชนีการละลายน้าํ 
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ลดลง มีความแข็งมากขึ้น และความกรอบลดลง เมื่อใชอุณหภูมิสูงขึ้น ผลิตภัณฑเพิ่มขึน้ สวน
ความเร็วรอบของสกรูนั้น ไมมีผลทางสถิติตอคุณภาพทางเคมีกายภาพ และการยอมรับทางประสาท
สัมผัสของผลิตภัณฑ         
                ประชา และจุฬาลักษณ (2543ก) ทําการพัฒนาขนมขบเคี้ยวเพิ่มคุณคาโภชนาการดวยแปง
ถ่ัวเหลืองโดยกระบวนการเอ็กซทรูชัน การพัฒนาสูตรขนมขบเคี้ยวโดยการใชขาวโพดเกล็ด ปลาย
ขาว และน้ํามนัถ่ัวเหลือง เปนองคประกอบหลักโดยศกึษาแทนทีด่วย แปงถ่ัวเหลืองรอยละ 18 เสริม
กรดอะมิโนไลซีนอีกรอยละ 0.25 ของสวนประกอบทัง้หมด พบวาขนมขบเคี้ยวที่ไดจากการทดลอง
มีปริมาณโปรตีนสูงกวาขนมที่ไมใชแปงถ่ัวเหลืองถึงรอยละ 58.68 มีปริมาณกรดอะมิโนที่จําเปนทุก
ตัวในปริมาณมากกวารอยละ 82 ของคามาตรฐานที่แนะนําโดย FAO/WHO ไดพลังงานจาก
โปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต รอยละ 8.60  35.97 และ 55.43 ตามลําดับ อีกทัง้ยังเปนแหลงของ
วิตามินบี แคลเซียม โซเดียม และไอโอดีน 
        ประชา  และจฬุาลักษณ (2543ข) พบวาการพัฒนาขนมขบเคี้ยวที่มีขาวโพดเกล็ดและปลายขาว
เปนองคประกอบหลักดวยกระบวนการ เอ็กซทรูชันนั้นสามารถใชปลายขาวเสริมเขาไปแทนที่
ขาวโพดเกล็ด ในสูตรสวนผสมมาตรฐานพื้นฐานทําขนมขบเคี้ยวที่มีขาวโพดเกล็ดเปนองคประกอบ
หลักไดถึง 50 % การเพิ่มปลายขาวลงไปในสวนผสมจะชวยใหขนมขบเคี้ยวมีเนื้อสัมผัสที่กรอบ
แนนมีสีสันสวยมากยิ่งขึ้น และยังไดรับการยอมรับจากผูทดสอบชิมมากยิ่งขึ้นอกีดวย 
        ในบางกรณีมีการผลิตอาหารเชาแบบแผนโดยกระบวนการเอ็กซทรูชัน เชน การพัฒนาอาหาร
เชาชนิดแผนจากแปงขาว โดยใชขาวพันธุขาวดอกมะลิ105 ซ่ึงมีปริมาณอะไมโลต่ําเปนวัตถุดิบใน
การแปรรูปโดยใชเครื่องเอ็กซทรูดเดอร สูตรการผลิตที่เหมาะสม ไดแก แปงขาวรอยละ  68.55  แปง
ถ่ัวเหลืองรอยละ 12 น้ําตาลรอยละ 11  เลซิตินรอยละ  0.06  เกลือรอยละ  2.39  และโปรตีนนม 
รอยละ  6  โดยใชปริมาณความชื้นเริ่มตนของวัตถุดิบเปน รอยละ 13  สวนปริมาณความชืน้ของ
ผลิตภัณฑสุดทายเทากับรอยละ  3.14 ผลิตภัณฑทีพ่ัฒนาไดมีโปรตนีรอยละ 16.7  มีคาความแข็ง 
14.24 นิวตนั ผลิตภัณฑมีความปลอดภัยในการบริโภคผูทดสอบชิมสวนใหญใหการยอมรับใน
ผลิตภัณฑ (จิราภา, 2539) 
        ประชา และจฬุาลักษณ (2542) ไดพัฒนาอาหารเชาธัญพืชพรอมบริโภคที่มีปลายขาวเจาเปน
องคประกอบโดยกระบวนการเอ็กซทรูช่ัน พบวาเมื่อเสริมปลายขาวเจาบดรอยละ 75 แปงถ่ัวเหลือง
สกัดไขมันรอยละ 10  แปงถ่ัวเหลืองไขมันเต็มรอยละ 6  น้ําตาลรอยละ 5 โกโกผงรอยละ 2.5 
วิตามินเกลือแรรวมรอยละ 1  แคลเซียมคารบอเนตรอยละ 0.5 และกรดอะมิโนไลซีนรอยละ 0.25 
จากการวิเคราะหทางโภชนาการลงในสูตรอาหารเชาที่ผลิต พบวามีองคประกอบของสารอาหาร
ตางๆที่สูงกวาอาหารเชาธัญพืชประเภทเดยีวกันในทองตลาด 10 ตัวอยาง 
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        ศิราพร และคณะ (2534) ไดพัฒนาอาหารเชาพรอมบริโภคโดยใชปลายขาวเจาเปนวัตถุดิบหลัก
ในการแปรรูปดวยเครื่องเอ็กซทรูเดอร (extruder, Brabender model 19/20 DN) พบวาน้ําตาลที่
ใชมีผลตอการเกิดสีน้ําตาลและการพองของผลิตภัณฑ โดยเมื่อใชน้ําตาลมากขึ้น น้ําตาลจะเขาไป
แยงจับกับโมเลกุลน้ํา ทําใหน้ําเขาไปในโมเลกุลแปงไดลดลง ดังนั้น แปงจึงดดูน้ําไดนอยลง มีผลให
การพองตัวของผลิตภัณฑลดลงไปดวย และพบวาเมื่อปริมาณอะไมโลสลดลงจะทําใหโครงสราง
สามารถดูดน้ําไดอยางรวดเรว็ขึ้นและพองตัวไดดีขึ้น สวนความชืน้ของโดกอนผานเขาไปในเครื่อง
เอ็กซทรูเดอรเปนรอยละ 13 ถาปริมาณความชื้นนอยกวารอยละ 13 ผลิตภัณฑที่ไดจะแหงบ เปราะมี
สีที่ไมสม่ําเสมอ ถาปริมาณความชื้นมากกวารอยละ 13 ผลิตภัณฑทีไ่ดจะพองตัวไมเตม็ที่และเหนียว
เกินไป สูตรทีไ่ดจากการพัฒนาคือ ใชปลายขาวเจารอยละ 60 แปงขาวโพดรอยละ 40 น้ําตาลรอยละ 
15 เกลือรอยละ 1 และผงโกโกรอยละ 0.2 ความชื้นสุดทายของผลิตภัณฑรอยละ 5.6 กระบวนการ
ผลิตที่เหมาะสมคือ โซนที่ 1 ของเครื่องเอ็กซทรูเดอร (feed section) ใชอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 
โซนที่ 2 ของเครื่องเอ็กซทรูเดอร (compression section) ใชอุณหภูม ิ180 องศาเซลเซียส โซนที่ 3 
ของเครื่องเอ็กซทรูเดอร (compression section) ใชอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส ขนาดหนาแปลน 
2 มิลลิเมตร ความเร็วรอบของสกรู 200 รอบตอนาที ความเร็วมอเตอรสําหรับการปอนวัตถุดิบ 40 
รอบตอนาที คุณคาทางอาหารของผลิตภัณฑมีปริมาณโปรตีนรอยละ 3.63 และ ปริมาณไขมันรอยละ 
2.2 และผูทดสอบชิมยอมรับในผลิตภัณฑ 
        สุลาลักษณ (2549) ไดศึกษาผลของสวนผสมและสภาวะการผลิตโดยกระบวนการเอ็กซทรูชัน
แบบสกรูเดีย่ว ตอคุณภาพของอาหารเชาธัญชาติเสริมฟกทองผงโดยศกึษาปริมาณฟกทองผงที่เสริม
ทดแทนสวนผสมของขาวโพดเกล็ดตอปลายขาวหอมมะลบิด (1: 1 โดยน้ําหนกัที่) เมือ่ปรับความชื้น
สวนผสมเปนรอยละ 13.1 ผานเครื่องเอ็กซทรูเดอรที่ความเร็วรอบสกรู 248 รอบตอนาที อุณหภมูิ
สุดทายเปน 156 องศาเซลเซียส พบวาสามารถเสริมฟกทองผงไดสูงสุดรอยละ 10 ของสวนผสม ได
ผลิตภัณฑที่มีเนื้อสัมผัสดีเมื่อนําไปเคลือบคาราเมล รอยละ 50 มปีริมาณสารเบตา-แคโรทีนสูง  
มีโปรตีน เสนใยและ ไขมันสูงกวาผลิตภัณฑทางการคา2ชนิด เปนที่ยอมรับของผูชิมอยูในเกณฑ
ชอบปานกลางถึงชอบมาก 
        นอกจากการใชขาวโพดเกล็ดและปลายขาว อาจมีการใชวัตถุดบิอื่นมารวมเปนสวนผสมของ
ขนมขบเคี้ยวอีกไดเชน Sacchetti et al. (2004) ศึกษาผลของอุณหภมูิและสวนผสมของวัตถุดิบตอ
คุณภาพทางกายภาพและลักษณะทางประสาทสัมผัสของขนมขบเคี้ยว จากแปงขาวเจาผสมเกาลัค
แหงพบวา เมือ่เพิ่มปริมาณแปงเกาลัคมากขึ้นจะมีผลตอการเกิดเลาตไินเซชัน และอัตราการพองตัว
ของผลิตภัณฑจะลดลงเนื่องจากแปงเกาลัค        มีปริมาณน้ําตาลที่คอนขางมาก และหากมีอุณหภูมทิี่ 
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สูงขึ้นเขามารวมดวยก็จะทําใหเกิดปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาล หากผสมแปงเกาลัคในปริมาณรอยละ 
30 เขากับแปงขาวเจา และใชอุณหภูมิในกระบวนการเอ็กซทรูชันที่ 120 องศาเซลเซียส จะทําให
ผลิตภัณฑเกิดการเจลาติไนเซชัน และอัตราการพองตัวที่ดี เปนที่ยอมรับทางประสาทสัมผัสมากขึ้น 
        ประชา (2544) ไดศึกษาแนวโนมการทําขนมขบเคี้ยวจากถั่วลันเตา ดวยกระบวนการ 
เอ็กซทรูเดอรเพื่อเพิ่มปริมาณโปรตีน เชน กรดอะมิโนไลซีน และเพิ่มคุณคาทางโภชนาการ ทําใหได
ขนมขบเคี้ยวที่มีเนื้อสัมผัสกรอบนุมแนนแข็ง ตรงกบัความตองการของผูบริโภค และมีความ
หลากหลาย 

 
2.2.8  การเปล่ียนแปลงวัตถดุิบในระหวางกระบวนการเอ็กซทรูชัน 

        กระบวนการเอ็กซทรูชันเกี่ยวของกับการทําใหสวนผสมของคารโบไฮเดรต และโปรตีนสุก 
ทําหเกิดรูปรางเนื้อสัมผัส และเกดิการพองอยางเต็มที่ กระบวนการเอก็ซทรูชันแตกตางจาก
กระบวนการอืน่ ๆ คอื ขั้นตอนตาง ๆ ของการแปรรูปเหลานี้เกิดขึน้ที่ความรอนคอนขางต่ํา ภายใน
สภาวะที่อุณหภูมิและแรงเฉอืนสูงมากเปนเวลาสั้น ๆ ซ่ึงภายใตสภาวะเชนนี้ แปงและโปรตีน ที่ยังมี
ลักษณะตามธรรมชาติ จะมกีารเปลี่ยนรูปเพื่อใหไดอาหารที่มีโครงสรางใหม 

1)  แปง (starch) แปงเปนสวนผสมหลักในการผลิตขนมขบเคี้ยว และอาหารพวกธญัชาติที่
ผานกระบวนการเอ็กซทรูชัน กริทของธัญชาติที่สกัดเอาเจิมออกแลว จะใชเปนวตัถุดิบที่ปอนเขาสู
เครื่องเอ็กซทรูเดอรมากกวาการใชแปงบริสุทธิ์เพื่อใหโปรตีน ไขมัน และเสนใยบางสวนยังมีอยูใน
สวนผสมของวัตถุดิบที่ปอนเขาสูเครื่อง 
        แปงเปนไบโอโพลิเมอรของกลูโคสที่ใหญมาก โดยทัว่ไปกลูโคส 1 โมเลกุลจะเชื่อมปลายดาน
หนึ่งกบัปลายอีกดานหนึ่งของกลูโคสอีกหนวยหนึ่งไปเรื่อย ๆ เกิดเปนอะไมโลสของแปง เมื่อ
ลักษณะการตอของกลูโคสเปนกิ่งกาน จะเรียกโมเลกลุของแปงนี้วาอะไมโลเพคตนิ ซ่ึงมีรูปราง
คลายกับพุมไมที่หนาทึบ แปงเปนธัญชาติสวนใหญมักจะมีอะไมโลสอยูรอยละ 25-30 สวนที่เหลือ
จะเปนอะไมโลเพคติน แปงในรูปที่เปนธรรมชาติ โมเลกุลของแปงมักเปนผลึก และอยูในรูปของ 
กรานูลทรงกลม แตถามีการทําใหสุกที่ความชื้นสูง แปงในกรานูลเหลานี้จะขยายตวั ดูดซับและจบั
โมเลกุลของน้ําไวจํานวนมาก เกิดเปนเพสทที่ขน 
        ภายใตสภาวะที่มีความชื้นต่ําที่ใชสําหรับกระบวนการเอ็กซทรูช่ัน การเจลาติไนเซชันของเม็ด
แปงขึ้นกับผลของความรอน และแรงเฉอืนทางกลรวมกัน เมด็แปงจะถูกเฉือนขณะที่ผานเครื่อง 
เอ็กซทรูเดอร การกระทําทางกลนี้จะเปดกรานูลภายในของแปงออก การไหลของสวนผสมตาง ๆที่
เหนยีวในเครือ่งเอ็กซทรูเดอรตองอาศัยพลังงานทางกลจํานวนมากเพือ่ใชหมุนสกร ู ซ่ึงจะปลอย
ออกมาเปนความรอนทําใหอุณหภูมิสูงขึ้น โมเลกุลแปงที่ใหญกวาบางโมเลกุลจะแตกออกเปน
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โมเลกุลที่เล็กลง เนื่องจากการเฉือน และแสดงความสามารถในการละลายน้ําไดมากกวาผลของการ
เจลาติไนเซชนัและเดกซเจอรไรเซอชันคือ ไดโดที่เหนยีว หรือโดทีห่ลอมซึ่งสามารถเอ็กซทรูดผาน
ได เพื่อขึ้นรูป และเมื่อความชื้นภายในที่มีอุณหภูมสูิงเปลี่ยนไปเปนไอน้ําหลังจากออกจากหนา
แปลนแลว 
        ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑที่ผานกระบวนการเอ็กซทรูชัน ขึ้นกับปริมาณของการเปลี่ยนรูป
ของแปงระหวางกระบวนการเอ็กซทรูชันผลิตภัณฑที่มเีมทริกซที่แข็งกวา เงากวา และมีขนาดของรู
ใหญกวา เปนลักษณะเฉพาะของการทําใหสุกดวยการเฉือนที่ต่ําภายใตสภาวะความชื้นทีสู่งกวา
ความเสียหายของแปงจะลดลงเมื่อใหพลังงานกลแกผลิตภัณฑนอยลง และใหปริมาณความรอน
เพิ่มขึ้นโดยการพนไอน้ํา หรือถายเทความรอนผานผนังบาเรล ผลิตภัณฑที่นุมและมีความสามารถใน
การอุมน้ําไดมแีนวโนมที่จะเหนียวติดฟน เมื่อรับประทานจะมีขนาดของรูภายในเอ็กซทรูเดทที่เล็ก
กวาและผนังเซลบางกวา และเปนลักษณะเฉพาะของการผลิตในสภาวะที่มกีารเฉอืนสูงซึ่งพลังงาน
กลจํานวนมากกระจายออกมา (รุงนภา, 2544) 

2)  โปรตนี (protein) โปรตีนถ่ัวเหลืองที่สกัดไขมันออกแลว สามารถเปลี่ยนใหมี
โครงสรางใหมของโมเลกุลโปรตีนไปเปนมวลที่มีไขว (cross linked) เปนชัน้ ๆ ที่ตานทานตอการ
แตก เมื่อมีการใหความรอนตอไป โปรตีนถ่ัวเหลืองจะมีความชื้นรอยละ 33-45 และไดรับความรอน
และการเฉือนในการหมนุชวงตนของสกรขูองเครื่องเอ็กซทรูเดอร ทําใหโปรตีนที่เปนธรรมชาติ
เปลี่ยนไปเปนโมเลกุลที่ไมมีการพับซอน ดวยการทําละลายพันธะเคมีที่ยึดโครงสรางตติยภูมิทีเ่ปน
ธรรมชาติ โมเลกุลโปรตีนที่ไมไดพับซอนนี้ จะเรียงเปนเสนตรงเองในทิศทางไหลของรองเกลียว
ของสกรูและชองวางหลังได การไหลเปนสิ่งที่จําเปนเพื่อใหโมเลกุลนี้มีการจัดเรียงตัวเปนเสนตรง 
และเนื่องจากอุณหภูมิทีเพิ่มขึ้นเปน 140-160 องศาเซลเซียส การไขวกันทางเคมีจะเกิดขึ้นอีกเพื่อให
โครงสรางที่เปนเสนใย และเปนชั้นซึ่งเลียนแบบเนื้อ (รุงนภา, 2544) 
 
2.3  งา (Sesame)  

        งา มีช่ือวิทยาศาสตรวา Sesamum เปนพืชลมลุกชอบอากาศรอนและแดดจัด ลําตนสูง 3-5 ฟตุ 
ขึ้นอยูกับสายพันธ ลําตนเปนเหล่ียม มีรองตามยาวของลําตน มีขนปกคลุมลําตน เปนพืชใบเดี่ยวเรียง
หรือตรงขามกัน ลักษณะใบเปนรูปไขหรือรูปหอกกวางประมาณ 2-5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 6-10 
เซนติเมตร ออกดอกเดี่ยวทีซ่อกใบกลีบดอกสีขาว ชมพู ขาวมวง ผลเปนผลแหงเมล็ดแบบรูปไข 
 มีหลายพันธุ ใชเวลาปลูกจนเก็บเกี่ยวไดเปนระยะเวลา 3 เดือน พบวางาที่พบในประเทศไทย ม ี 4 
ชนิดคือ งาดํา งาขาว งาแดง และงาเมล็ดกลม หรือที่เรียกวางาหมน (งาเมือง หรือ นิโซ ในภาษา
กะเหรี่ยง) (สมยศ  และมรุต,  2547) 
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        2.3.1 ประเภท และชนิดของงา 

         1.) งาดํา (Sesamum indicum L.) เปนพืชในวงศ Papilioneae เปนพืชลมลุกขนาดเล็ก สูง
ไมเกิน 4 ฟตุใบเรียวสีเขียว มีขนเล็กนอย ดอกสีขาวอมมวงคลายระฆัง มีฝกยาวแยกออกตามลํา
ลักษณะคลายผลโกโก มีเมล็ดสีดําขนาดเล็กอยูภายใน เมล็ดงามีรสฝาด ขม หวาน มีน้ํามันเปน
สวนประกอบรอยละ 35-57 โดยทั่วไปนิยมปลูก 4 สายพันธุ คือ งาดําบุรีรัมย งาดํานครสวรรค งาดํา 
มป.2 และงาดาํ มก.18 โดยเฉพาะพันธุมก. 18 มีการสงเสริมใหปลูกมากในจังหวัดนครราชสีมา และ
กาญจนบุรี เพื่อสงออกไปยังประเทศญี่ปุน ซ่ึงมีความตองการงาพันธุนี้สูงถึงปละ 10,000-30,000 
ตันตอป      

         2.) งาขาว (Sesamum Orientle L.) เปนพืชอยูในวงศ Papilioneae ลักษณะตนเหมือนงาดํา
แตตางกันที่เมล็ดเปนสีขาว มีปลูกทั่วไป 6 สายพันธุ ไดแก พนัธุเมืองเลย พันธุเชียงใหม พันธุชัย
บาดาลหรือสมอทอด พันธุรอยเอ็ด 1 พันธุมข. 1 และพนัธุมหาสารคาม 60 

        3.) งาหมน หรือ งาเมือง ( Sesamum spp.) เปนพืชอยูในวงศ Pedaliaceae ลําตนสูง 4-6 ฟุต 
ดอกเปนชอเล็กคลายขาวฟางมีเมล็ดกลมเล็ก ดอกสีน้ําตาลออนมีกล่ินหอมและกรอบ นิยมปลูกมาก
ในพื้นที่ทางภาคเหนือ ปลูกไดเฉพาะฤดูหนาว ชอบภูมอิากาศคอนขางเย็น จึงไมเปนที่นิยมของคน
ทั่วไป และไมเปนที่รูจักของผูบริโภค 
        4.) งาแดง (Sesamum spp.)  เปนพชือยูในวงศ Papilioneae  ลักษณะของตนเหมือนงาดํา
และงาขาว แตเมล็ดภายในมสีีน้ําตาล และมีขนาดเล็กหรือที่เรียกโดยทัว่ไปวา งาเกษตร นิยมปลูก 3 
พันธุไดแก พนัธุพื้นเมืองพษิณุโลก พนัธุพื้นเมืองสุโขทัย งาแดงอุบลราชธานี 1 และงาแดงพันธุ  
มข. 3 (สมยศ  และมรุต,  2547) 

        โดยทั่วไป ผลผลิตงาประมาณรอยละ 65  สงออกขายตางประเทศ คิดเปนมูลคาปละ 700-900 
ลานบาท ในป 2544 ตลาดภายใน และตางประเทศมคีวามตองการงาสูงมาก ผลผลิตมีไมเพียงพอ 
เกษตรกรขายงาไดราคาสูง ประมาณกิโลกรัมละ 20-25 บาท ปจจุบันประเทศญี่ปุนมีความตองการงา
ดําปละ 12,000 ตัน และงาขาวอีก 90,000 ตัน โดยใหราคาสูงกวาราคาในประเทศเกือบเทาตัว 
ประเทศคูแขงของไทยไดแก พมา และจีน โดยพบวาในป 2541 ประเทศไทยมีการผลิตงาแดงมาก
ที่สุดคือรอยละ 63 ของปริมาณงาทั้งหมดที่ผลิตได งาดาํมีการผลิตรองลงคือรอยละ 30 สวนงาขาวมี
การผลิตนอยที่สุดเพียงคือรอยละ   7     ของปริมาณงาที่ผลิตได แตงาขาวเมล็ดโตเปนเมล็ดงาที่ตลาด 
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ตองการมากทัง้ภายในและตางประเทศ จากสถิติการสงออกของกรมการคาตางประเทศ ในป พ.ศ. 
2541 ปรากฏวาประเทศไทยสงออกงาขาวรวมทั้งงาขัดเปลือกมากที่สุด  งาดํามีปริมาณการสงออก
นอยกวางาขาว แตงาแดงไมมีรายงายการสงออก เพราะตางประเทศจะรับประทานเฉพาะงาดํา และ
งาขาวเทานัน้ (สายสุนีย และคณะ , 2545) 

 
        2.3.2  คุณคาทางโภชนาการของงา และการใชประโยชน 
        เนื่องจากงาเปนพืชที่มีคณุคาทางโภชนาการสูงชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะวติามิน  บี1 บี2 บี3  
บี5 บี6 และ บี9 มีสารอื่นๆเชน ไบโอตนิ (biotin) ไอโนสิตอล (inositol) โคลิน (colin) และ 
พาราอะมิโนเบนโซอิก (para-aminobenzoic) เลซิทิน (lecithin) แตไมมีวิตามนิ บี12 นอกจากนี้
ในเมล็ดงายังประกอบไปดวยกรดไขมันคุณภาพดีที่จําเปนตอรางกาย (Essential fatty acids) คือ
กรดไขมันโอเลอิก (oleic acid) กรดไขมันลิโนเลอิก (linoleic acid) ซ่ึงเปนกรดไขมันไมอ่ิมตัว 
และสารแอนตีอ้อกซิเดนท (antioxidant) จากธรรมชาติ โดยกรดไขมนัลิโนเลอิก มีความจําเปนตอ
การเจริญเติบโตของรางกาย ใหความชุมชืน้แกผิวหนัง และมีสวนชวยลดโคเลสเตอรอล นอกจากนี้
ในเมล็ดงายังประกอบดวยโปรตีนประมาณรอยละ 20 เปนโปรตีนที่มีคุณภาพสูง มกีรดอะมิโนทีจ่ํา
เปนอยูครบ โดยเฉพาะเมไธโอนิน และซิสตีน ซ่ึงมีอยูนอยในถั่วเหลือง แตมีมากในงา ดังนั้นผูที่
บริโภคมังสวิรัติ ซ่ึงรางกายไดรับโปรตีนจากธัญพืช จงึตองรับประทานเมล็ดงารวมดวยจึงจะไดรับ
กรดอะมิโนทีจ่ําเปนอยางเพยีงพอ นอกจากนีย้ังพบวามีแคลเซียมและฟอสฟอรัส โดยมีปริมาณ
แคลเซียมมากกวาในผัก 40 เทา  และอาจมีปริมาณสูงกวาในนม พบวางาดาํมีแคลเซียมและ
ฟอสฟอรัสมากกวางาขาว  (มรุต,  2547)  เมล็ดงามีไขมันประมาณรอยละ 35-57  และมีโปรตีน
ประมาณรอยละ 17-25 เมื่อเปรียบเทียบงากับถ่ัวเหลือง และไขแลวพบวา งามีไขมนัสงูกวาถ่ัวเหลือง 
ประมาณ 3 เทา และสูงกวาไข ประมาณ 4 - 6 เทา มีโปรตีนสูงกวาไขประมาณรอยละ 5 แตต่ํากวา 
ถ่ัวเหลืองประมาณ 2 เทา  (ตารางที่ 2.1 และ 2.2)  นอกจากนี้ โปรตีนในงา ยังแตกตางจากพืชตระกูล 
ถ่ัวและพืชใหน้ํามันอื่นๆ เพราะมีกรดอะมโินที่จําเปน ซ่ึงพืชดังกลาวขาดแคลนเชน เมไทโอนีน และ
ซีสติน แตงามีไลซีนต่ํา ดังนั้น อาจใชงาเสริมอาหารถั่ว ธัญพืช และอาหารแปงอื่น ๆ ไดเปนอยางด ี
(อภิชาต,ิ 2547 และHaper, 1981)  
         กรดอะมโินที่จําเปนตอรางกาย (Essential amino acids) คือกรดอะมิโนที่รางกายไมสามารถ
สรางเองไดหรือสรางไดแตไมมีความเพยีงตอตอรางกาย จะไดรับจากอาหารเทานั้น รางกายจะขาด
กรดอะมิโนทีจ่ําเปนตวัใดตวัหนึ่งไมได จะทําใหไมสามารถสังเคราะหโปรตีนเพือ่การเจริญเติบโต
ได โดยกรดอะมิโนที่จําเปนมีอยู 8 ชนิดไดแก เมไทโอนนี (methionine) ซ่ึงมีอยูมากในงา ไอโซลิว
ซีน (isoleucine) ลิวซีน (leucine) ไลซีน (lycine) ฟนิลอะลานีน (phenylalanine) ทรีโอนีน 
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(threonine) ทริฟโตเฟรน (tryptophan) และเวลีน (valine) สวนในเด็กตองการเพิ่มอีก1 ชนิดคือ  
ฮิสติดีน (histidine) สวนกรดอะมิโนซิสตีน (cystine) ที่อยูใน งา ถือวาเปนกรดอะมิโนกึ่งจาํเปน
(semi-essential amino acids) เนื่องจากเปลี่ยนมาจากกรดอะมิโนที่จําเปนคือ เมไทโอนีน แต 
ซิสทีนไมสามารถเปลี่ยนกลับเปนเมไทโอนีนได เชนเดยีวกันกับฟนิลอะลานีนเปลี่ยนเปนไทโรซีน
(tyrosine)ได แตไทโรซีนไมสามารถเปลี่ยนเปนฟนลิอะลานีนได เพราะฉะนั้นความตองการ 
เมไทโอนีน และฟนิลอะลานีนจะนอยลงถาหากมี ซีสตีน และไทโรซีนในอาหาร ดังนั้นกรดอะมโิน 
2 ชนิดนี้จึงเปนกรดอะมิโนกึ่งจําเปน (สุนยี, 2543) 
        น้ํามันงาประกอบดวยกรดไขมันอิสระ รอยละ 1.3 โดยประกอบดวยกรดไขมันชนดิตางๆ 
ไดแก กรดโอเลอิกประมาณ รอยละ 37-49 กรดลิโนเลอิกประมาณ รอยละ 35-47 และกรดไขมนั
ชนิดอิ่มตัวรอยละ 12-15 ประกอบดวยกรดปาลมิติค รอยละ9 กรดสเตยีริกรอยละ 5 และกรดไขมัน
ชนิดอิ่มตัวอ่ืนๆรอยละ 1 และกรดไขมันชนิดไมอ่ิมตวัอ่ืนๆ รอยละ 1 พบวา ไตรกรีเซอรไรดใน
น้ํามันงาเปนชนิด triunsaturated ประมาณรอยละ 60 diunsaturated ประมาณรอยละ 40 และเปน
กรดไขมันชนดิอิ่มตัวทั้งหมด รอยละ 1 นอกจากนี้น้าํมันงายังไมถูกไฮโดรไลซดวยดางคือมีสารที่ 
ซาพอนนิไฟดไมไดสูง สวนใหญเปนสเตอรอลและสารอื่นๆ ซ่ึงไมสามารถแยกออกดวยการรีไฟน 
และสารที่ไมถูกไฮโดรไลซดวยดางนี้ ยังมสีารประกอบอื่นๆ เชน เสสามิน (sesamim) เสสาโมลิน
(sesamoline) และสารฟนอลิกคือ เสสามอล (sesamol) ซ่ึงเปนสารที่ไมพบในน้ํามนัชนิดอื่น สาร
นี้สามารถเกิดปฏิกิริยาทางเคมีใหสารที่มีสีได จึงใชเปนวิธีทดสอบน้ํามันงาเรียกวา Baudouin,s test 
และ Villavecchia test การทดสอบสามารถทําไดแมน้ํามนัจะถูกไฮโดรจิเนชั่นแลวกต็าม  
สารฟนอลในงายังทําหนาทีเ่ปนสารตานออกซิเดชั่นธรรมชาติ ทําใหน้ํามันจากงามีความคงตัวตอ
การออกซิเดชัน่ไดดกีวาน้ํามนัชนิดอื่น เนือ่งจากในงามสีารเสสามอล และ bound sesamol  คือ 
เสสาโมลินซึ่งทําหนาที่เปนสารตานออกซิเดชั่นธรรมชาติใหแกน้ํามนังา น้ํามันงาที่ผานการรีไฟน
ดวยดางจะมีปริมาณเสสามอลนอยลง แตการฟอกสี (bleaching clay) จะชวยเปลี่ยนเสสามอลหรือ 
bound sesamol  ใหเปนเสสามอลอิสระได ดังนัน้น้ํามันงาที่มีเสสามอลสูงจึงมีความคงตัวสูง  
(นิธิยา, 2541) มีผูวิจัยพบวา สารสีดําที่อยูที่ผิวนอกเมื่อสกัดออกมา สามารถใชยับยั้ง ปฏิกิริยาการ
เกิดออกซิเดชัน่ไดเทยีบเทากับ สาร butylated hydroxyanisole (BHA) ทําใหไมตองมีการเติม
สารตานแอนตี้ออกซิแดนในน้ํามันงา หรือผลิตภัณฑที่มีงาเปนสวนประกอบหรืออาจทําใหใช 
สารตานแอนตีออกซิแดนนอยลงดวย (Juan et al., 2004 และนิธิยา, 2541)  และพบวา 
สารเสสามอลที่อยูในงามีฤทธิ์ชวยบํารุงและเพิ่มประสิทธภิาพการทํางานใหแกตับ ซ่ึงเปนอวัยวะที่
ทําหนาที่กําจัดสารพิษออกจากรางกาย ลดความดนัโลหิต สรางภูมคิุมกันและเปนสารตานอนมุูล
อิสระที่ดี  (มรุต, 2547)  
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        งาจัดวาเปนพืชที่ผูกพนักับวิถีชีวิตชาวตะวันออกมาชานาน ชาวจีนมกีารนํามาปรุงอาหารทั้ง
คาวหวาน โดยเฉพาะขนมหวาน ขนมตางๆใชในพิธีมงคลสําคัญ ชาวอินเดยีนํางานมาใชทําอาหาร
และเปนสวนผสมของขนม สวนยาบํารุงตางๆ ในตํารายาแผนโบราณจะมีงา และน้าํมันงา เกี่ยวของ
อยูหลายตําหรับ มีการสกัดน้ํามันงาจากเมล็ดงา โดยวธีิการบีบอัด ผลิตมากในประเทศจีน อินเดีย 
พมา แอฟริกา แมกซิโก อเมริกากลาง และอเมริกาใต โดยน้ํามันงาจะมีคุณสมบัตพิิเศษไมแข็งตวั 
และไมขุนถึงแมอุณหภูมิจะลดลงถึง 0 องศาเซลเซียส จึงสามารถใชน้ํามันงาทําเปนน้ํามันสลัดได
โดยไมตองทํา Winterization ภายหลังจากการรีไฟน (refine) แลวน้ํามันที่ไดจะมีสีเหลืองออน  
สามารถใชเปนน้ํามันปรุงอาหาร เนยเทียมและเนยขาวได (นิธิยา, 2541) 

        ปจจุบันงาไดถูกนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑมากมายในรูปของน้ํามันงาและเมลด็งา เชน ผลิต
น้ํามันงา งาแผน (sesame bar) ซ่ึงจะมีงาเปนตัวหลักแตจะมีสวนผสมเพื่อนํามาใหมรีสชาติแตกตาง
กันเชนงาแผนน้ําออย  งาดําน้ําขิง งาแครอท และงาตะไคร เปนตน โดยเฉพาะงาดําจะเปนทีน่ิยมของ
ผูบิรโภคมากกวา นอกจากนีย้ังมีการแปรรปูงาดําโดยบรษิัท โปร-แดรี่ เปนผลิตภัณฑซุปงาดําแชแขง็ 
งาดําคั่วปรุงสําเร็จ นอกจากนี้ยังมีการแปรรูปเปนแยมงาดํา และงาดํานมสด ภายใตยี่หอ คิมเบอรล่ี 
(สมยศ และมารุต, 2547) สวนในดานการใชงามาเปนวัตถุดบิในการผลิตขนมขบเคี้ยวโดย
กระบวนการเอ็กซทรูชัน นั้นจะเปนเพียงการใชเสริมเขาไปเทานั้นดงัการวิจยัของ เนตนภิส และ
คณะ (1998) ไดทําการพฒันาผลิตภัณฑอาหารวางพลังงานต่ํา และใยอาหารสูงจากขาวกลองพอง
กรอบ โดยเครื่องเอ็กซทรูเดอรสกรูชนิดหมุนตามกนั ผสมกับงาคั่ว และถั่วลิสงคั่วหรือเมล็ด
ทานตะวันหรือฟกทอง หรือถ่ัวเขยีว ปรากฏวาขาวกลองพองสูตรผสมขาวโพดไดรับการยอมรับมาก
ที่สุด แตมีลักษณะที่แข็งจึงไดเสริมขาวสาร รอยละ 25 ทําใหกรอบนุมขึ้น โดยที่ขาวพองกรอบผสม
ถ่ัวเขียวมีพลังงานต่ําสุดคือ 65.9 แคลอรี่ ตอ 15 กรัม และขาวกลองสูตรผสมงาพบวามีเยื่อใยอาหาร
สูงที่สุดคือ รอยละ 8.5 
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ตารางที่ 2.1 คุณคาทางโภชนาการของงาเปรียบเทียบกบัถ่ัวเหลืองและไขไก 

 
องคประกอบ 
ทางโภชนาการ 

(รอยละ) 
งาดาํ งาขาว ถั่วเหลือง ไขไก 

ความชื้น 5.26 5.87 8.42 71.28 
ไขมัน 48.10 51.26 17.78 11.5 

คารโบไฮเดรต 21.25 20.18 32.32 0.48 
เยื่อใย 6.01 4.36 4.06 - 
เถา 7.04 6.01 5.86 0.94 

โปรตีน 17.62 16.84 35.6 12.93 
แคลเซียม 0.71 0.84 0.24 0.06 
ฟอสฟอรัส 0.54 0.66 0.55 0.22 

           ที่มา : สมยศ และมารุต (2547) 

 
ตารางที่ 2.2 คุณคาทางโภชนาการของเมล็ดงาที่ผลิตจากภาคตางๆของประเทศไทย 
 

ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ องคประกอบ 
ทางโภชนาการ 

(รอยละ) 
งาขาว งาดาํ งาขาว งาดาํ งาขาว งาดาํ 

ความชื้น 6.82 6.07 5.81 6.91 6.11 6.42 
ไขมัน 52.86 50.43 52.41 49.86 53.18 51.82 
เถา 6.38 7.02 6.04 7.31 6.11 6.83 
เยื่อใย 3.10 4.88 3.24 5.06 2.94 3.84 
โปรตีน 23.68 21.42 22.86 20.13 24.18 22.19 
แคลเซียม 1.04 1.26 1.14 1.34 1.10 1.18 
ฟอสฟอรัส 0.74 0.91 0.68 0.79 0.68 0.76 

ที่มา : เยาวมาลย (2531) 
 


