
 
บทที่ 3 

อุปกรณและวิธีการทดลอง 
 

3.1 วัสดุอุปกรณ 
        3.1.1 วัตถุดิบ  

-     ปลายขาวเจา พันธุขาวดอกมะลิ 105 เกรดซี จากสหกรณขาว 
 -     อําเภอ สันปาตอง จังหวดั เชียงใหม เดอืนกุมภาพันธ 2548 

-     ขาวโพดเกล็ด (corn grit) จาก บริษัท ไทยเมส โปรดักส จํากดั 
-     แคลเซียมคารบอเนต จากหางหุนสวน จํากัด โอ.วี เคมิเคิล แอนด ซัพพลาย 
-     น้ําตาลทรายขาว ตรา มติรผล บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด 
-     น้ํามันพืช ตรา องุน บริษัท น้ํามันพืชไทย จํากดั (มหาชน) 
-     น้ําดื่มบรษิัท เชียงใหมโพสตาร (1992) จํากดั 
-     งาขาวดิบ ตราเกษตร จากบริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน) 
-     งาดําดิบ ตราเกษตร จากบริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน) 
-     งาหมน จากรานคาปลีกตลาดตนพะยอม 
-     ผงปรุงรสสําเร็จรูปรส โนริสาหราย จากรานคลังเครื่องปรุงเชียงใหม 

        3.1.2  อุปกรณท่ีใชในกระบวนการผลติขนมขบเคี้ยวเสริมงา 
-     เครื่องเอ็กซทรูเดอรแบบสกรูเดี่ยว (Brabender  Laboratory Extruder) : model 

19/20 DN, Brabender DHG, Germany (ภาพที่ ก.4) 
-     เครื่องวัดความชื้น (Infrared  moisture determination balance) : FD-620-1, 

Kett Blectric Laboratory, Japan 
-     เครื่องรอนตะแกรง (Test sieve shaker) : Octagon 200, England 

-     เครื่องบดแบบคอน (Hammer mill) และตะแกรงขนาด 2.5 มิลลิเมตร : Armfield 

FT2, Armfield Limited, England (ภาพที่ ก.3) 
-     ตูอบลมรอนชนิดถาด (Tray  dryer) : model kottermann, Germany 

-     เครื่องชั่งแบบดิติตอล (Analytical balance) : Tanita, model 1140, Thailand 

-     เครื่องบดอาหาร (Blender) : National, model MX- 795 N, Thailand 

-     เตาแกส 4 หัว : Whirlpool 

-     กระทะพืน้แบน เคลือบเทฟลอน ตรามาลาย 
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        3.1.3  อุปกรณท่ีใชในการวิเคราะหคุณภาพ 
    1) อุปกรณท่ีใชในการวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ 

-     เครื่องวัดสี (Color  lab) : Minolta  CR-300 Series, Japan 
-     เครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัส (Texture  analyzer) : Instron, model 

5565,USA 
-     ภาชนะแกวทรงกระบอก ปริมาตร  730 มิลลิเมตร 
-     เวอรเนยี คาลิปเปอรขนาด  0-150 มิลลิเมตร 

2) อุปกรณท่ีใชในการวิเคราะหคุณภาพทางเคมี 
-     เครื่องวัดคาการดูดกลืนแสง (UV/VIS Spectrometer) : Jasco V- 530, Japan 
-     เครื่องชั่งไฟฟาทศนิยมทีช่ั่งไดละเอยีดถึง 0.0001 กรัม (Analytical balance) : 

A120S, Switzerland 
-     ชุดยอยโปรตีน (Digestion unit) : Digestion  1007 digester, Sweden 
-     ชุดกลั่นโปรตีน (distillation unit) : Tecator 2100, Sweden 
-     เครื่องวัดวอเตอรแอคติวดีี (AQUA LAB) : CX3TE, model series 3, USA 

-     เตาเผา (Muffle furnance): Gallen kamp, USA 

-     ชุดสกัดไขมัน (Soxhlet  extraction apparatus): Soxtec avanti  2050, 
Itecator 

-     อางน้ําควบคุมอุณหภูมิ (Water  bath): Memmert  WB14, Germany 
-     ตูอบลมรอนแบบไฟฟา (Hot air  oven): Termaks, Germany 

 
3.2 สารเคมี 

-     เอทิลแอลกอฮอล (Ethyl alcohol; EtOH, C2H5OH): GR Grade, Merck, 
Germany 

-     โซเดียมไฮดรอกไซด (Sodium hydroxice, NaOH): GR Grade ,Merck, 
Germany 

-     กรดอะซิตกิ (Acetic acid, CH3COOH): GR Grade, Merck,Germany 
-     โปเตโตอมิโลสบริสุทธิ์ (potato amylose): GR Grade, Fluka, Seitzeland 
-     ไอโอดีน (Iodine, I2) : GR Grade, APS finechem, Australia 
-     โพแทสเซียมไอโอไดด (Potassium iodide): GR Grade, APS finechem, 

Australia 
-     ปโตรเลียมอีเทอร (Petroleum ether): GR Grade,  Merck, Gerrmany 
-     กรดซัลฟูริก (Sulfuric acid, H2 SO4): GR Grade,  Merck, Germany 
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-    โซเดียมซัลเฟต (Sodium sulfate, Na2SO4) : GR Grade, Merck, germany 
-     คอปเปอรซัลเฟต (Copper sulfate pentahydrate, CuSO4.5H2O) : GR 

Grade, Merck, Germany 
-     เมทิลเรด (Methyl red) : GR Grade, Merck, Germany 
-     โบรโมกรีซอลกรีน (Bromogresol green) : GR Grade, Merck, Germany 

-     กรดบอริก (Boric acid) : GR Grade, Merck, Germany 
-     โพแทสเซียมไตรไอโอเดต (Potassium tri iodate) : GR Grade, APS 

finechem, Australia 
-     แปง (Soluble starch) : GR Grade, Fluka, Germany 

 
3.3 วิธีการทดลอง 
        การศึกษาผลของสวนผสมและสภาวะการผลิตโดยกระบวนการเอ็กทรูชันตอคุณภาพของ 
ขนมขบเคี้ยวเสริมงา แบงงานวิจยัออกเปน 5 ตอนดังนี ้
        3.3.1 ศึกษาคุณภาพของวัตถุดบิท่ีใชในการผลิตขนมขบเคี้ยว 

3.3.1.1 การเตรียมวัตถุดิบ 
        วัตถุดิบหลักที่ใช 3 ชนดิไดแก ขาวโพดเกล็ด ปลายขาวหอมมะล ิและงา ซ่ึงมีการเตรียมแตกตาง
กันดังนี ้

-     ขาวโพดเกล็ด คัดเลือกสิ่งเจือปนออก 
-     ปลายขาวหอมมะลิ คัดเลือกสิ่งเจือปนออก  บดดวยเครื่องบดแบบคอนผานตะแกรง

ขนาด 2.5 มิลลิเมตร 
-   งา ดาํดิบ งาขาวดิบ และงาหมนดิบ คดัเลือกสิ่งเจือปน และเมล็ดงาเสียออก จากนัน้นํางา

แตละชนดิมาคั่วดวยไฟระดบัต่ําสุดดวยเตาแกส คร้ังละ 150 กรัมในกระทะแบนแบบเคลือบเทฟลอน 
ใชไมพายคนตลอดเวลา เปนระยะเวลา 5 นาที ทําใหเย็นบดถาด แบงงาแตละชนดิที่คั่วแลวมาบด 
ดวยเครื่องบดอาหารความเรว็ระดับ 1 คร้ังละ 50 กรัม จนละเอียดไมเห็นเปนเมล็ด   

3.3.1.2 การวิเคราะหลักษณะคุณภาพของวัตถุดิบ 
        นําวัตถุดบิที่เตรียมได ทั้ง 3 ชนิดไปตรวจคุณภาพทางกายภาพ และทางเคม ี โดยวางแผนการ
ทดลองแบบสุมตลอด (Completely Randomized Design: CRD) ทําการวเิคราะหตวัอยางละ3 
ซํ้าโดยวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพและเคมี ดังนี ้
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1) การวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ 
- วัดคาสี โดยวดัคาความสวาง  (L*) คาสีแดง (a*)  คาสีเหลือง (b*)  โดยเครื่องวดัสี

ระบบฮันเตอร (Hunter Lab) (ภาคผนวก ค 1.1) 
- ขนาดของอนภุาค โดยรอนผานตะแกรงขนาด 20 และ50 เมช  (mesh) ดวยเครื่องรอน

ตะแกรง ช่ังน้ําหนักของอนภุาคที่ตกคางและรอดผานตะแกรงแตละขนาดคํานวณคา
เปนรอยละ 

2) การวิเคราะหทางเคมี ทําการวิเคราะหคณุภาพตางๆ ดงันี้ 
- ความชื้น โดยการอบที่ 105 องศาเซลเซียส (AOAC, 2000) 
- โปรตีน โดยวธีิ Semi-Kjedahl (AOAC, 2000) 

- ไขมัน โดยวิธีการสกัดดวยตวัทําละลายอีเทอร (Ether extract method ; AOAC, 
2000) 

- เถาทั้งหมด โดยการเผาที5่50 องศาเซลเซียส (AOAC, 2000) 
- เยื่อใยหยาบ โดยการยอยดวยกรดและดาง (AOAC, 2000) 

- คารโบไฮเดรต โดยวิธีการคํานวณ (AOAC, 2000) 
- คาวอเตอรแอคติวิต ี(Water activity : aw) โดยเครื่อง AQUA LAB 

- แปง (starch) ในขาวโพดเกล็ด และ ปลายขาวหอมมะลิบดโดยการวัดคาการดูดกลืน
แสง (AOAC, 2000) 

- อะไมโลส ในขาวโพดเกล็ด และ ปลายขาวหอมมะลิบดโดยวิธี Iodine blue value 
(Knutson, 1986) 

        นําขอมูลคุณภาพทีไ่ดไปวิเคราะหความแปรปรวน Analysis of Varian (ANOVA)  และ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan, s New Multiple Range Test (DMRT) โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

 
        3.3.2 ศึกษาชนดิของงาและการคั่วตอคุณภาพของผลิตภัณฑภณัฑขนมขบเคี้ยวเสริมงาซึ่งผลิต
จากเครื่องเอ็กซทรูเดอร 
        ใชสูตรของขนมขบเคี้ยวพื้นฐานที่ดดัแปลงจาก ประชา และจฬุาลักษณ (2543ข) ซ่ึง
ประกอบดวย สวนผสมของขาวโพดเกล็ด : ปลายขาวหอมมะลิบด  (1: 1) น้ําตาลทราย น้ํามันพชื 
และแคลเซียมคารบอเนตในปริมาณรอยละ 3  2 และ 1 ตามลําดับ โดยในการศึกษานี้ใช งา ทีผ่าน
กรรมวิธีตางๆเติมลงไปในปริมาณรอยละ 4 ของสวนผสมสูตรพื้นฐาน โดยสวนผสมอื่นๆมีปริมาณ
คงที่ 
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        เตรียมสวนผสม 400 กรัมโดยเติมงาที่ผานกรรมวิธีตางๆเพิ่มลงไป รอยละ 4 ผสมใหเขากันโดย
ใชมือในการผสม ประมาณ 5 นาท ี หลังจากนั้นปรับความชื้นสวนผสมเปนรอยละ 13 (ภาคผนวก  
ง.1) บรรจุเกบ็ไวในถุงโพลีโพพีลีน และรัดปากถุงทิ้งไวประมาณ 1 ช่ัวโมง หลังจากนั้นปอนเขา
เครื่องเอ็กซทรูเดอร ใชรูเปดหนาแปลนเปนรูกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 มิลลิเมตร สภาวะที่ใชใน
การผลิตประกอบดวย ความเรว็ในการปอนวัตถุดิบ (feeder speed) 40 รอบตอนาที ความเร็วรอบ
สกรู (screw speed) 200 รอบตอนาที อุณหภูมิภายในเครื่อง (barrel temperature) โซนที่ 1  2 
และ 3 เทากบั 120  150  และ170 องศาเซลเซียส ตามลําดับ และความเร็วของใบมีดหนาแปลน 
(cutter speed) 80 รอบตอนาที (ดัดแปลงจาก Brabender, 2002 และ ขวัญชนก และจารุพนัธ  
2548 ) นําผลิตภัณฑที่ไดไปอบโดยตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 30 นาที 
เก็บผลิตภัณฑบรรจุลงในถุง ปดผนึกใหแนน จากนัน้จึงสุมตัวอยางไปตรวจวิเคราะหคณุภาพทาง
กายภาพ โดยมีการวางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely Randomized Design : 

CRD) โดยตรวจคุณภาพดังนี้ 
-     คาความสวาง (L*) คาสีแดง (a*) คาสีเหลือง (b*) โดยเครื่องวดัสี (ภาคผนวก ค.1.1) 
-     วัดคาแรงกดแตก (Maximum compression force: CF ) (ภาคผนวก ค.1.2) 
-     ความหนาแนน ( Bulk density : BD) (ภาคผนวก ค.1.3) 
-     อัตราสวนการพองตัว ( Expansion ratio : ER )  (ภาคผนวก ค.1.4) 

        จากขอมลูคุณภาพทีว่ิเคราะหได นําไปวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) โดยวางแผนการ
ทดลองแบบสุมตลอด เปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s new multiple range test (DMRT) 
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
        นําผลิตภัณฑที่ผลิตได ไปทําการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ใชผูทดสอบชิมที่มี
ประสบการณ จํานวน 20 คนซึ่งเปนนกัศึกษาปริญญาโท และเอกของภาควิชาวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม โดยใชระบบการใหคะแนน
แบบ 9-point hedonic scale ซ่ึงให 1 เปนคะแนนที่ไมชอบมากที่สุด จนถึง 9 เปนคะแนนที่ชอบ
มากที่สุด (ภาคผนวก ข.1) ทําการประเมนิคุณภาพทางดาน สี (color) กล่ิน (odor) รสชาติ (taste) 
ความกรอบ (crispiness) ความเนียนเนื้อ (smoothness) และความชอบโดยรวม (overall 

acceptability) นําคะแนนทีไ่ดจาการทดสอบชิมไปวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) โดยวาง
แผนการทดลองแบบบลอคสุมสมบูรณ ( Randomized Completely Block Design : RCBD ) 
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี Dancan’s new multiple range test (DMRT) โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
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 3.3.3 ศึกษาอัตราสวนท่ีเหมาะสมของงา ในการผลิตขนมขบเคี้ยว โดยเครื่องเอ็กซทรูเดอร 
        จากชนิดของงาที่เหมาะสมที่ได (จากการทดลองที ่ 3.3.2 ) จะนําชนิดงาที่ไดมาเติมในสวนผสม 
โดยใชปริมาณแตกตางกัน 6 ระดับ คือ รอยละ  2  4  6  8 10 และ 12 ของสวนผสมสูตรพื้นฐาน 
ตามลําดับโดยที่สวนผสมอื่นๆมีปริมาณคงที่   
        เตรียมสวนผสมและใชสภาวะการผลิตเดิม (จากการทดลองที่ 3.3.2) ดาํเนินการผลิตและ  
นำผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวเสริมงาที่ผลิตไดมาวิเคราะหคณุภาพทางกายภาพดังนี้  

- คุณภาพทางกายภาพ ไดแก คาความสวาง คาสีแดง คาสีเหลือง ลักษณะเนื้อสัมผัสโดยการวัด
คาแรงกดแตก ความหนาแนน และอัตราสวนการพองตวัเชนเดยีวกับการทดลองที่ 3.2.2  

- คุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยใชผูทดสอบชิมที่มีประสบการณ จํานวน 20 คน ซ่ึงเปน
นักศึกษาปริญญาโทและเอกของภาควิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม โดยใชระบบการใหคะแนนแบบ 9-point hedonic scale ซ่ึงให 1 
เปนคะแนนทีไ่มชอบมากทีสุ่ด จนถึง 9 เปนคะแนนที่ชอบมากที่สุด (ภาคผนวก ข.1) ทําการประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัสทางดาน สี กล่ิน รสชาติ ความกรอบ ความเนียนเนื้อ และความชอบ
โดยรวม นําคะแนนที่ไดจาการทดสอบชิมไปวิเคราะหความแปรปรวน โดยวางแผนการทดลองแบบ
บลอคสุมสมบูรณ  เปรียบเทียบคาเฉลี่ย โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ที่ระดับความเชื่อมั่นรอย
ละ 95 เชนเดียวกับการทดลองที่ 3.2.2 จากนั้นทําการคัดเลือกชนิดของงาที่เหมาะสมที่สุดเพียง 
ชนิดเดยีวโดยนําผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวเสริมงาที่ไดจากการศึกษาขางตน มาเปรียบเทียบกนัโดยการ
ทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยใชระบบการใหคะแนนแบบ 9-point hedonic scale (ภาคผนวก  
ข.1) ทําการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสทางดาน สี กล่ิน รสชาติ ความกรอบ ความเนียนเนื้อ 
และความชอบโดยรวม นําคะแนนที่ไดจาการทดสอบชิมไปวิเคราะหความแปรปรวน วางแผนการ
ทดลองแบบ T-test  เปรียบเทียบคาเฉลี่ย โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ที่ระดับความเชื่อมัน่รอย
ละ 95 

 
        3.3.4 ศึกษาสภาวะการผลิตท่ีเหมาะสมของขนมขบเคี้ยวเสริมงา 

  ศึกษาสภาวะของเครื่องเอ็กซทรูเดอร ในการผลิตขนมขบเคี้ยวเสรมิงา จากอัตราสวนที่
เหมาะสมของงาที่ได (จากการทดลองที่ 3.3.3) นําไปศึกษาสภาวะที่เหมาสมในการผลิต โดยใชโดย
ใชวิธี Response Surface Methodology (RSM) วางแผนการทดลองแบบ 23 Factorial 

Experiment in Central Composite Design  (CCD) (อิศรพงษ, 2544) โดยศึกษาปจจยัหลักที่
มีผลตอคุณภาพของขนมขบเคี้ยวเสริมงา 3 ปจจัยไดแกสภาวะการผลิต 3 ปจจยั ไดแก ความชืน้
สวนผสม (feed moisture)  ความเร็วรอบสกรู (screw speed) และอุณหภูมิสุดทาย (temperature 
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in the last section) โดยแตละปจจัย ไดกาํหนดคาต่ําสุดและสูงสุด ดังนี้ ความชื้นของสวนผสม รอย
ละ 13 และ16 ความเร็วรอบสกรู 150 และ 250 รอบตอนาที และอุณหภูมิสุดทาย 160 และ 180 องศา
เซลเซียส ตามลําดับ ซ่ึงจากการวางแผนการทดลองดงักลาว จะไดสภาวะในการผลิตทั้งหมด 20 
สภาวะ (ตารางภาคผนวก ง.1 ) จากนั้นคํานวณหาคาของปจจัยที่ระดับตางๆ ที่ใชในการผลิต (ตาราง
ภาคผนวก ง.2 ) ทําการผลิตขนมขบเคี้ยวเสริมงาทั้ง 20 สภาวะนําผลิตภัณฑที่ไดไปวเิคราะหคุณภาพ
ดังนี ้

- คุณภาพทางกายภาพ ไดแก ลักษณะเนื้อสัมผัสโดยการวัดคาแรงกดแตก ความหนาแนน และ
อัตราสวนการพองตัวเชนเดยีวกับการทดลองที่ 3.2.2  

- คุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยใชผูทดสอบชิมที่มีประสบการณ จํานวน 20 คน ซ่ึงเปน
นักศึกษาปริญญาโทและเอกของภาควิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยใชระบบการใหคะแนนแบบ 9-point hedonic scale  
ซ่ึงให 1 เปนคะแนนที่ไมชอบมากที่สุด จนถึง 9 เปนคะแนนที่ชอบมากที่สุด (ภาคผนวก ข.2 ) ทําการ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสทางดาน ความกรอบ ความเนยีนเนื้อ และความชอบโดยรวม  
        นําขอมูลคุณภาพทีไ่ด นําไปวิเคราะหทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Design Expert 6.0 
เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมทีสุ่ดในการผลิต และหาสมการถดถอย (Stepwise multiple regression) 
จากนั้นเลือกสมการถดถอยถอดรหัสที่มีคา R2 (coefficient of determination) มากกวาหรือ
เทากับ 0.70 เพื่อนําไปสรางกราฟพื้นที่ตอบสนอง (response surface) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
Statistica 5.01 

 
        3.3.5 ศึกษาการปรับปรงุคุณภาพโดยการปรุงรส และคุณภาพของผลิตภณัฑขนมขบเคี้ยว 

เสริมงา 
3.3.5.1ศึกษาระดับท่ีเหมาะสมของผงปรุงรส โนริสาหราย 

        ทําการผลิตขนมขบเคี้ยวเสริมงาตามอัตราสวนของงา และสภาวะการผลิตที่เลือกได (จากการ
ทดลองที่ 3.3.3 และ3.3.4) นําไปปรุงรสดวยผงปรุงรส โนริสาหราย 4 ระดับคือรอยละ  6  9 12 และ 
15 ของน้ําหนกัขนมขบเคี้ยวเสริมงา ตามลําดับ โดยใชน้าํมันพืชรอยละ 8 ของน้ําหนักขนมขบเคีย้ว
เสริมงา พนลงบนชิ้นขนม พือ่ชวยในการเกาะติดของผงปรุงรส (ดัดแปลงจาก ขนิษฐา, 2549)  
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        นําขนมขบเคี้ยวเสริมงาที่ผานการปรุงรสแลวมาทําการตรวจคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยวิธี
ทดสอบจัดอันดับ  (Ranking test)  (ภาคผนวก ข.3)  โดยใชผูทดสอบชิมที่มีประสบการณ  
จํานวน 20 คน ทําการตรวจสอบคุณภาพทางดานความชอบโดยรวม โดยเรียงลํากับความชอบ ซ่ึงให
หมายเลข  1 แทนความชอบอันดับแรก จนถึงหมายเลข 4 แทนความชอบอันดับสุดทาย เปรียบเทยีบ
ผลรวมอันดับ โดยใชตาราง เปรียบเทียบ Rank totals (ภาคผนวก จ) ทีร่ะดับความเชือ่มั่นรอยละ 95 
(ไพโรจน,  2545) 

3.3.5.2 ศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวเสริมงา 
        นําผลิตภัณฑขนมขบเคีย้วเสริมงาที่ไดจากการศึกษา 3.3.5.1 ไปวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ 
เคมี และทางประสาทสัมผัสเปรียบเทียบกบัผลิตภัณฑชนิดเดยีวกันในทางการคา 2 ชนิด ดังนี ้

1)  การวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ 
        นําผลิตภัณฑขนมขบเคีย้วแตละชนดิไปวัดคาสี โดยวัดคาความสวาง (L*) คาสีแดง (a*) คาสี
เหลือง (b*) โดยเครื่องวัดสี (ภาคผนวก ค. 1.1) และความหนาแนน (ภาคผนวก ค. 1.3) คาแรง 
กดแตก (ภาคผนวก ค. 1.4) 

2) การวิเคราะหคุณภาพทางเคมี 
        ทําการวิเคราะหคุณภาพทางเคมีตางๆ ไดแก ปริมาณความชืน้ โปรตีน ไขมัน เยื่อไยหยาบ เถา
ทั้งหมด คารโบไฮเดรต วอเตอรแอคติวิตี (ภาคผนวก ค. 2) 

3) วิเคราะหคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
        ทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสเชนเดียวกบัการทดลองที่ 3.3.2 ทําการประเมินคณุภาพ
ทางประสาทสัมผัสทางดาน ลักษณะปรากฏ กล่ิน รสชาติ ความกรอบ ความเนยีนเนือ้ และความชอบ
โดยรวมโดยใชแบบทดสอบทางประสาทสัมผัส (ภาคผนวก ข.4) 
 


