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บทคัดยอ 
การประยุกตใชแปงขาวสังขหยดในผลติภณัฑขนมกลีบลาํดวนมีวัตถปุระสงคเพ่ือศึกษาปริมาณการทดแทน

แปงสาลีดวยแปงขาวสังขหยดในผลิตภัณฑขนมกลีบลําดวน ศึกษาการยอมรับของผูบริโภคท่ีมีตอขนมกลีบลําดวน
จากแปงขาวสังขหยด และศึกษาคุณลักษณะของผลิตภัณฑระหวางการเก็บรักษา ผลการศึกษาพบวาการทดแทน
แปงสาลีดวยแปงขาวสังขหยดท่ีอัตราสวน 40:60 ไดคะแนนการยอมรับมากท่ีสุด ซ่ึงมีคะแนนการยอมรับอยูในชวง
ชอบมากถึงมากท่ีสุด และเมื่อศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑของผูบริโภคท่ัวไปในอําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
จํานวน 100 คน พบวาผูบริโภคใหการยอมรับผลิตภัณฑคิดเปนรอยละ 99 ดวยเหตุผล ผลิตภัณฑมีรสชาติอรอย    
มีความแปลกใหม และคาดวาผลิตภัณฑจะมีคุณคาทางอาหารมากขึ้นกวาผลิตภัณฑด้ังเดิม โดยไดคะแนนการ
ยอมรับอยูในชวงชอบถึงชอบมาก และยินดีซ้ือผลิตภัณฑหากมีวางจําหนายคิดเปนรอยละ 99 และเมื่อศึกษา
คุณลักษณะของผลิตภัณฑระหวางการเก็บรักษา พบวาการเก็บรักษาผลิตภัณฑขนมกลีบลําดวนจากแปงขาว      
สังขหยดท่ีอุณหภูมิหอง (30-33 องศาเซลเซียส) เปนเวลา 30 วัน คะแนนการยอมรับมีคาลดลงเมื่ออายุการเก็บ
รักษานานขึ้นตามลําดับ 
คําสําคัญ: ขนมกลีบลําดวน, แปงขาวสังขหยด, การทดแทน, ความพึงพอใจของผูบริโภค 

Abstract  
 The objective of this study was to utilization of Sang-Yod rice flour for substitution of 
wheat flour in Thai shortbread cookies, acceptance of consumer of Thai shortbread cookies from 
Sang-yod rice flour and to study the product characteristics during storage.The highest 
acceptance score from the consumers for the Thai shortbread cookies made from 40:60 (Sang-
Yod rice flour:Wheat flour) was obtained. Which acceptance was like very much to like extremely 
and to study of consumer acceptance of the product by consumers in Muang Songkhla, the 
consumer acceptance of the product was 99%. For that reason the product is delicious, exotic 
and expecting this had more nutritional value than the original product. The acceptance level 
was like to like very much at 99% and the consumers were willing to buy the product. The 
characteristics of the product during storage at room temperature (30-33˚C) for 30 days found 
that the acceptance rate had decreased shelf life longer when it was prolonge storage. 
Keyword: Thai shortbread cookies, Sang-Yod rice flour, Substitution, Consumer acceptance 
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บทนํา 
ขนมกลีบลําดวนเปนขนมไทยท่ีมีมาแตโบราณ ใชในงานพิธีมงคล และเปนของฝากในเทศกาลงานตาง ๆ 

ขั้นตอนการผลิตขนมกลีบลําดวนตองใชความละเอียดออนประณีต ต้ังแตการเตรียมวัตถุดิบและวิธีการทํา จึงทําให  
มีการผลิตจําหนายไมคอยแพรหลายมากนัก สําหรับสวนผสมหลักในการทําขนมกลีบลําดวนคือ แปงสาลี          
โดยขาวสาลีน้ันจะปลูกไดดีเฉพาะในประเทศแถบหนาว เชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด สวนสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยปลูกขาวสาลีไดบาง แตคุณภาพยังไมสม่ําเสมอ และปริมาณ       
ไมเพียงพอตอความตองการใชภายในประเทศ จึงตองนําเขาจากตางประเทศในปริมาณและมูลคาท่ีสูงขึ้นเร่ือย ๆ 
(กรมการขาว, 2550; สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558 และอุศมา  สุนทรนฤรังษี, 2545) เพ่ือลดการสูญเสีย
เงินตราออกนอกประเทศ และเพ่ือใหมีการใชวัตถุดิบท่ีผลิตเองภายในประเทศใหมากขึ้น จึงไดมีการศึกษาการใช 
แปงชนิดอื่นเพ่ือทดแทนการใชแปงสาลี เชน ชิฟฟอนเคกจากแปงขาวหอมมะลิ (ชลิดา  ยอดกันสี และคณะ, 2550) 
บัตเตอรเคกลดพลังงานและลดนํ้าตาลจากแปงขาวกลองพันธุขาวดอกมะลิ 105 (ณัชนก นุกิจ, 2549) การทดแทน
แปงสาลีดวยแปงขาวกลองงอกตอคุณภาพของมัฟฟน (อภิญญา  เจริญกุล, 2556) เปนตน ขาวพันธุสังขหยด     
เปนพันธุขาวพ้ืนเมืองท่ีปลูกด้ังเดิมในจังหวัดพัทลุง ซ่ึงปลูกติดตอกันมายาวนานมากกวา 100 ป เน่ืองจากเปนพันธุ
ขาวท่ีมีคุณคา กอใหเกิดความผูกพันทางวัฒนธรรมประเพณีในทองถิ่น อีกท้ังยังมีคุณคาทางสารอาหารสูง โดยเฉพาะ
ใยอาหาร โปรตีน ธาตุเหล็ก และฟอสฟอรัส ซ่ึงมีประโยชนในดานการขับถาย บํารุงโลหิต บํารุงรางกายใหแข็งแรง
และปองกันโรคความจําเสื่อม และยังมีสารตานอนุมูลอิสระ จึงนับไดวาขาวพันธุสังขหยดเปนขาวพันธุพ้ืนเมืองท่ีมี
คุณคาทางอาหาร (สมพร ดํายศ, 2552) จึงไดมีการศึกษาการใชแปงขาวสังขหยดในผลิตภัณฑอาหารตาง ๆ เชน 
การใชแปงขาวสังขหยดทดแทนแปงขาวเจาในผลิตภัณฑขนมถวยฟู (ปานทิพย  ผดุงศิลป, 2554) การพัฒนา
ผลิตภัณฑกรอบเค็มจากแปงขาวสังขหยด (ซารีนา  พรรณราย และปยะนุช  คงแดง, 2558) การประยุกตใชแปงขาว
สังขหยดทดแทนแปงสาลีในผลิตภัณฑเคกกลวยหอม (ซีลมี  หะยีบือราเฮง และฟารีดา  มาตาจะแส, 2558) 
คณะผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญของขาวสังขหยดซ่ึงจัดเปนพันธุขาวด้ังเดิมของทางภาคใต ควรอยางย่ิงตอการนํามา
พัฒนาผลิตภัณฑ เพ่ือเปนการสงเสริมการปลูกขาวพ้ืนเมืองของทองถิ่น เปนการอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติของทองถิ่นใหคงอยูคูกับชุมชน การประยุกตใชแปงขาวสังขหยดในผลิตภัณฑขนมกลีบลําดวน
เปนการสงเสริมการบริโภคขนมไทยโบราณใหแพรหลายมากขึ้น สรางชองทางของอาหารเพ่ือสุขภาพใหผูบริโภค 
ชวยสงเสริมพืชเศรษฐกิจ และอนุรักษขนมไทยโบราณให คงอยู เปนท่ีรูจักของคนรุนหลังตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปริมาณการใชแปงขาวสงัขหยดท่ีเหมาะสมทดแทนแปงสาลีในผลติภณัฑขนมกลีบลาํดวน  
2. เพ่ือศึกษาการยอมรับของผูบริโภคท่ีมีตอผลติภณัฑขนมกลีบลาํดวนท่ีมีการทดแทนแปงสาลีดวย  แปง

ขาวสังขหยด  
3. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะทางดานประสาทสัมผสัของผลิตภณัฑระหวางการเก็บรักษา 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
  ขาว (Oryza sativa Linn.)   

ขาวเปนแหลงอาหารหลักท่ีใหคารโบไฮเดรตสูงเน่ืองจากมแีปงเปนองคประกอบถึงรอยละ 80 จึงเปนแหลง
ของอาหารท่ีใหพลังงานแกรางกาย นอกจากมีคารโบไฮเดรตแลวยังมีโปรตีนเปนสวนประกอบรอยละ 7 ไขมันไม
อิ่มตัวรอยละ 2 วิตามินและแรธาตุตางๆ ท่ีจําเปนตอรางกายหลายชนิด จึงมีการนําขาวไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
ประเภทเสน ขนมไทย ขนมอบ บริโภคโดยการตม หุง น่ึง หรืออุตสาหกรรมอาหาร นอกจากน้ียังเปนแหลงของเสน
ใยอาหาร (ชาญ  มงคล, 2536) ซ่ึงขาวท่ีผานการขัดสีแตนอยจะมีจมูกขาวและเย่ือหุมเมล็ดขาวเหลืออยูมาก อุดม
ดวยวิตามิน แรธาตุ และเสนใยอาหารท่ีมีประโยชนตอรางกาย การบริโภคขาวเพ่ือใหไดสารอาหารท่ีครบถวน ควร
เปนขาวท่ีผานการขัดสีแตนอย ซ่ึงจัดอยูในกลุมขาวท่ีมีรงควัตถุ ขาวท่ีมีรงควัตถุ (Pigmented rice) คือ ขาวท่ีมีสาร
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ใหสีกระจายอยูในสวนของเย่ือหุมเมล็ด เชน สีแดง สีมวงหรือสีนํ้าตาลแดง โดยรงควัตถุท่ีทําใหเกิดสีในพืชออกเปน 
3 กลุม คือ คลอโรฟลล (Chlorophyll) มีสีเขียว แคโรทีนอยด (Carotenoid) มีสีเหลืองจนถึงแดง และฟลาโวนอยด 
(Flavonoid) (ดําเนิน  กาละดี และคณะ, 2543) ขาวมีสีจะมีรงควัตถุท่ีสําคัญคือ แอนโทไซยานิน (Anthocyanin) 
มีสีแดงจนถึงสีมวงหรือสีนํ้าเงิน  อยูในเย่ือหุมเมล็ดซึ่งจะสะสมอยูในสวนผิวเมล็ด บริเวณเปลือกนอกเมล็ดจนถึงเย่ือ
หุมเมล็ดชั้นใน (Koh et al., 1996) โดยรงควัตถุดังกลาวสามารถยับย้ังปฏิกิริยาของอนุมูลอิสระซ่ึงเปนสาเหตุหลัก
ของ การเกิดโรคหลอดเลือดอุดตัน และมะเร็ง ตัวอยางขาวมีสี เชน พันธุสังขหยด พันธุหอมกระดังงา พันธุหอม
กุหลาบแดง นอกจากน้ียังรวมไปถึงขาวเหนียวดําพันธุตางๆ เชน  ก่ําดอยสะเก็ด กํ่าอมกอย   เปนตน คุณคาทาง
โภชนาการของขาวขึ้นอยูกับพันธุ สภาวะการปลูก การเก็บเกี่ยว และกระบวนการแปรรูปขาว รวมถึงกระบวนการ
ขัดสีท่ีมีผลตอคุณคาทางโภชนาการของขาว (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1  องคประกอบทางเคมีของขาวสารสังขหยดพัทลุง 
    องคประกอบทางเคมี (รอยละ)   ขาวกลอง   ขาวขดัส ี

        โปรตีน 
        ไขมัน 
        เสนใย 
        เถา 
        คารโบไฮเดรต 

  7.41 
  2.18 
  4.55 
  1.31 
77.88 

  6.72 
  0.10 
  2.05 
  0.34 
 81.11 

ท่ีมา: กรมการขาว (2550) 

ขาวสังขหยด เปนพันธุขาวพ้ืนเมืองของจังหวัดพัทลุง เมล็ดขาวมีสีแดงเขม นิยมบริโภคในรูปแบบขาว
กลองและขาวซอมมือ ขาวชนิดน้ีมีปริมาณไนอะซินสูง ชวยในการทํางานของระบบประสาทและผิวหนัง นอกจากน้ี
ยังมีวิตามินบี 1 ชวยปองกันโรคเหน็บชา วิตามินบี 2 ชวยปองกันโรคปากนกกระจอก รวมท้ังมีแรธาตุสําคัญคือ 
แคลเซียม และฟอสฟอรัส ชวยปองกันโรคกระดูกออน กระดูกพรุน เลือดแข็งตัวชา นอกจากน้ียังพบวาขาวสังขหยด
ยังมี สีแดงและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว สีแดงของขาวสังขหยดเปนสีของรงควัตถุประเภทฟลาวานอยดชนิด แอนโทไซ
ยานิน รวมท้ังในนํ้ามันรําขาวสังขหยดประกอบไปดวย วิตามินอี และโอริซานอล ซ่ึงสารตางๆ ท่ีกลาวมาน้ันมี
คุณสมบัติเปนสารตานออกซิเดชันซ่ึงสามารถกําจัดหรือลดอนุมูลอิสระในเซลลของสิ่งมีชีวิต ซ่ึงมีผลในการชะลอและ
ลดความเสี่ยงในการเปนโรคตางๆ เชน โรคหัวใจโรคมะเร็ง โรคระบบภูมิคุมกันทํางานผิดปกติ เปนตน ขาวสังขหยด
สามารถปองกันโรคความจําเสื่อม และยังมีสารตานอนุมูลอิสระพวก oryzanol และมี Gamma Amino Butyric 
Acid (GABA) ชวยลดอัตราเสี่ยงของการเปนมะเร็ง จึงนับไดวาขาวพันธุสังขหยด เปนขาวพันธุพ้ืนเมืองท่ีมีคุณคาทาง
อาหารสูง (สมพร ดํายศ, 2552) 

ในปจจุบันมีการประยุกตใชแปงขาวเพ่ือทดแทนแปงสาลีในผลิตภัณฑตาง ๆ เชน การพัฒนาผลิตภัณฑชิฟ
ฟอนเคกจากแปงขาวหอมมะลิ สามารถทดแทนแปงขาวหอมมะลิลงในสูตรแปงสาลีไดรอยละ 100 แตยังคงตอง
ปรับปรุงคาเน้ือสัมผัสตอไป (ชลิดา  ยอดกันสี และคณะ, 2550) การพัฒนาผลิตภัณฑ บัตเตอรเคกลดพลังงานและ
ลดนํ้าตาลจากแปงขาวกลองพันธุขาวดอกมะลิ 105 ผลการศึกษาสูตรพ้ืนฐานพบวาสามารถใชแปงขาวกลองหอม
มะลิทดแทนแปงสาลีไดท้ังหมด (ณัชนก นุกิจ, 2549) ผลของการทดแทนแปงสาลีดวยแปงขาวกลองงอกตอคุณภาพ
ของมัฟฟน สามารถทดแทนแปงสาลีดวยแปงขาวกลองงอก ไดรอยละ 50 ของนํ้าหนักแปง โดยมีคะแนนความชอบ
ในทุกดานไมแตกตางจากสูตรควบคุม (อภิญญา  เจริญกุล, 2556) 

ขนมกลีบลําดวน 
 ขนมกลีบลําดวนเปนขนมไทยโบราณมงคลชนิดหน่ึง ทําจากแปงสาลี นํ้าตาล และนํ้ามันผานการอบควัน
เทียนเพ่ือเพ่ิมกลิ่นหอมเฉพาะตัว นิยมใชในงานแตงงาน เน่ืองจากความหมายของขนมชนิดน้ี คือ ชื่อเสียงขจรขจาย
ไปไกลและสรางความงดงามใหกับชีวิต และสรางความงดงามใหกับชีวิตคู เน่ืองดวยเอกลักษณของ     ขนมกลีบ
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ลําดวน ท่ีมีกลีบดอก 3 กลีบประสานติดกัน ปนเกสรวางไวตรงกลาง ทําใหขนมแลดูงดงามเหมือนด่ัง   ดอกลําดวน 
ซ่ึงดอกลําดวนน้ันเปนดอกไมท่ีมีเสนห สงกลิ่นหอมอบอวนในยามคํ่าคืน ถือเปนเอกลักษณเฉพาะตัว ขนมกลีบ
ลําดวนสามารถเก็บรักษาไวไดนาน เหมาะสําหรับเก็บไวรับประทานหรือเปนของฝาก มีกลิ่นรส หอมหวาน กลม
กลอม รูปทรงสวยงามเลียนแบบดอกลําดวนตามธรรมชาติ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559 ; ผองศรี  ลิ่มวงศ, 2542; 
OK Nation.net, 2557) 
  

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยท่ีศึกษาการประยุกตใชแปงขาวสังขหยดในผลิตภัณฑขนมกลีบลําดวน      

เปนการวิจัยเชิงพัฒนาและทดลอง  (research and development)  โดยดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนและ
รายละเอียดดังนี้ 

1.  วัสดุและอุปกรณ 
  1.1  วัตถุดิบสําหรับการทําผลิตภัณฑ ไดแก แปงสาลีอเนกประสงค นํ้าตาลปน นํ้ามันถั่วเหลือง 
เกลือปน และแปงขาวสังขหยด เตรียมจากขาวสังขหยดพัทลุง ดวยวิธีการโมแหง รอนผานตะแกรงขนาดความ
ละเอียด 100 เมช 

       1.2  อุปกรณ 
   1.2.1  อุปกรณสําหรับการทําผลติภัณฑ ไดแก เคร่ืองชั่งดิจิตอล เตาอบ และอุปกรณสําหรับ
ประกอบอาหาร ไดแก ชามผสม ท่ีรอนแปง เคร่ืองปนผสมแบบแหง ถาดอลมูิเนียม และมีด 

 1.2.2  อุปกรณสาํหรับประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสั ไดแก ภาชนะสําหรับบรรจุ 
อาหารและเคร่ืองด่ืม แบบประเมิน และปากกา 
 2. วิธีการ  

2.1 ศึกษาปริมาณการใชแปงขาวสังขหยดท่ีเหมาะสมทดแทนแปงสาลใีนผลิตภัณฑ 
ขนมกลีบลําดวน 

2.1.1 ทดสอบสูตรพ้ืนฐานของขนมกลีบลําดวน จํานวน  3 สูตร โดยทําการประเมินคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัสโดยผูท่ีมีความรูทางดานการประเมินทางประสาทสัมผัส จํานวน 30 คน ในดานลักษณะปรากฏ สี 
กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ  เน้ือสัมผัส และความชอบรวม ดวยวิธีการทดสอบแบบใหคะแนนความชอบ         9 ระดับ 
(9-point hedonic scale ; 1 หมายถึง ไมชอบมากท่ีสุด, 2 หมายถึง ไมชอบ, 3 หมายถึง ไมชอบปานกลาง , 4 
หมายถึง ไมชอบเล็กนอย , 5 หมายถึง เฉย ๆ , 6 หมายถึง ชอบเล็กนอย , 7 หมายถึง ชอบปานกลาง ,   8 หมายถึง 
ชอบมาก และ 9 หมายถึง ชอบมากท่ีสุด) คัดเลือกสูตรพ้ืนฐานท่ีไดคะแนนการยอมรับสูงสุดในดานลักษณะปรากฏ 
สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เน้ือสัมผัส และความชอบรวม เพ่ือทดลองในวัตถุประสงคถัดไป 

2.1.2 นําขนมกลีบลําดวนสูตรท่ีไดรับคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสสูงสุด มาทดแทน
แปงสาลีดวยแปงขาวสังขหยด ท่ีเตรียมจากขาวสังขหยดพัทลุง ดวยวิธีการโมแหง ทดแทนอัตราสวนของแปงสาลีตอ
แปงขาวสังขหยดในปริมาณท่ีแตกตางกัน ทําการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ดวยวิธีการทดสอบเชนเดียวกับ
การทดลองขอ 2.1.1 เพ่ือใหไดปริมาณการทดแทนแปงขาวสาลีดวยแปงขาวสังขหยดท่ีไดรับคะแนนการยอมรับ
สูงสุดในทุก ๆ ดานของคุณลักษณะท่ีทดสอบ เพ่ือทดลองในวัตถุประสงค ขอ 2.2  

2.2 ศึกษาการยอมรับของผูบริโภคท่ัวไปท่ีมีตอผลิตภัณฑขนมกลีบลําดวนจากแปงขาว 
สังขหยด 

  ผลิตภัณฑขนมดอกลําดวนจากแปงขาวสังขหยดท่ีมีคะแนนการยอมรับสูงสุด มาทําการ 
ทดสอบการยอมรับของผูบริโภคท่ัวไปใน อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จํานวน 100 คน โดยใชแบบสอบถาม
ดานขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ขอมูลการบริโภค และขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ โดยใชแบบประเมิน
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คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส ดวยวิธีการทดสอบแบบใหคะแนนความชอบ 5 ระดับ (5-point hedonic scale ; 1 
หมายถึง ไมชอบมาก, 2 หมายถึง ไมชอบ, 3 หมายถึง เฉย ๆ, 4 หมายถึง ชอบ และ 5 หมายถึง ชอบมาก) 
 2.3 ศึกษาคุณลักษณะทางดานประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑระหวางการเก็บรักษา 
  นําผลิตภัณฑขนมกลีบลําดวนจากแปงขาวสังขหยดท่ีไดคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัส
สูงสุดมาบรรจุถุงพลาสติกแบบซองแกวใสพิเศษ OPP และปดผนึกโดยใชเคร่ืองปดผนึกแบบธรรมดา เก็บรักษาท่ี
อุณหภูมิหอง (30-33 องศาเซลเซียส) ทําการสุมตัวอยางทุกๆ 15 วัน เพ่ือศึกษาคุณลักษณะทางดานประสาทสัมผัส
ของผลิตภัณฑระหวางการเก็บรักษา โดยทําการศึกษาคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส โดยผูท่ีมีความรูทางดาน     
การประเมินทางประสาทสัมผัส จํานวน 30 คน ในดานลักษณะปรากฏ สี กลิ่น เน้ือสัมผัส และความชอบรวม    
ดวยวิธีการทดสอบแบบใหคะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-point hedonic scale)  

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาปริมาณการใชแปงขาวสังขหยดท่ีเหมาะสมทดแทนแปงสาลใีนผลติภัณฑขนมกลีบ

ลําดวน 
     1.1  ผลการศึกษาสตูรพ้ืนฐานของการผลติขนมกลีบลําดวน 

       การผลิตขนมกลีบลําดวนจากสูตรพ้ืนฐาน 3 สูตร (สุกัญญา  สมสิงห, 2556; รัมภา  ศิริวา, 
2552; ผองศรี  ลิ่มวงศ, 2542) ผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส พบวา คะแนนการยอมรับดานกลิ่น   
กลิ่นรส รสชาติ เน้ือสัมผัส และความชอบรวม ของขนมกลีบลําดวนท้ัง 3 สูตร ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
(p≥0.05) คะแนนดานลักษณะปรากฏของสูตรท่ี 2 และสูตรท่ี 3 สูงกวาสูตรท่ี 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
สวนคะแนนดานส ีขนมกลีบลําดวนสูตรท่ี 3 สูงท่ีสุด โดยสูงกวาสูตรท่ี 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 2) จึง
คัดเลือกสูตรท่ี 3 ซ่ึงมีคะแนนการยอมรับดานกลิ่น กลิ่นรส รสชาติ และเน้ือสัมผัส อยูในชวงชอบปานกลางถึงชอบ
มาก สวนดานลักษณะปรากฏ สี และความชอบรวม อยูในชวงชอบมากถึงชอบมากท่ีสุด เพ่ือทําการทดลองใน
วัตถุประสงคตอไป 

ตารางท่ี 2 คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสขนมกลีบลําดวนสูตรพ้ืนฐาน  

หมายเหตุ  คาเฉลี่ย ± คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ตัวอักษรท่ีแตกตางกันตามแนวนอนมีความแตกตางของคะแนนการยอมรับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 

     1.2  ผลการศึกษาปริมาณแปงขาวสังขหยดท่ีเหมาะสมเพ่ือใชทดแทนแปงสาลใีนผลติภัณฑขนม
กลีบลําดวน 

     นําขนมกลีบลําดวนสูตรท่ีไดรับคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสสูงสุด คือสูตรท่ี 3 มา
ทดแทนแปงสาลีดวยแปงขาวสังขหยด ในอัตราสวนแปงขาวสังขหยดตอแปงสาลีท่ี 0:100 (สูตรควบคุม) 20:80 
40:60 60:40 80:20 และ 100:0 ทําการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ดวยวิธีการเชนเดียวกับขอ 1.1 พบวา 
สูตรท่ีมีอัตราสวน 40:60 60:40 และ 80:20 คะแนนดานลักษณะปรากฏ และสี ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ    

คุณลักษณะทาง 
ประสาทสัมผัส 

        สูตรท่ี 1         สูตรท่ี 2         สูตรท่ี 3 

ลักษณะปรากฏ       7.40±1.33b       7.97±0.89a       8.10±0.85a 

ส ี       7.67±0.99b       8.03±0.85ab       8.17±0.70a 

กลิ่น       7.87±0.78a       8.00±0.79a       7.77±0.86a 

กลิ่นรส       7.93±0.79a       8.10±0.76a       7.98±0.90a 

รสชาติ       7.93±0.69a       8.23±0.73a       7.98±0.89a 

เน้ือสัมผัส       7.90±0.76a       8.20±0.61a       7.93±0.79a 

ความชอบรวม       8.00±0.79a       8.33±0.66a       8.10±0.85a 
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แตสูงกวาสูตรท่ีมีอตัราสวน 20:80 และ 100:0 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คะแนนการยอมรับดานกลิ่น ท่ีอัตราสวน 
40:60 สูงกวาอัตราสวน 20:80 60:40 และ 80:20 และสูงกวาอัตราสวน 100:0 และสูงกวาอัตราสวน 100:0   
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดานกลิ่นรสท่ีอัตราสวน 40:60 สูงกวาอัตราสวน 60:40 และสูงกวาอัตราสวน 20:80 
80:20 และ100:0 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดานรสชาติท่ีอัตราสวน 40:60 สูงกวาอัตราสวน 60:40 และ 80:20 
และสูงกวาอัตราสวน 20:80 และ 100:0 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังตารางท่ี 3 จะเห็นไดวาเมื่อมีการทดแทนแปง
สาลีดวยแปงขาวสังขหยดในผลิตภัณฑท่ีอัตราสวน 60:40  80:20 และ 100:0  คะแนนการยอมรับจะมีคาลดลง
ตามลําดับ เน่ืองจากแปงขาวสังขหยดท่ีใชในผลิตภัณฑไดจากการเตรียมดวยวิธีการโมแหง เน้ือสัมผัสของผลิตภัณฑ
จึงมีความหยาบของเม็ดแปงเพ่ิมขึ้นตามปริมาณอัตราสวนท่ีมีการทดแทน คะแนนการยอมรับของผลิตภัณฑท่ีมี
อัตราสวน 40:60 มีคะแนนการยอมรับทุกดานสูงท่ีสุด ซ่ึงอยูในชวงชอบมากถึงชอบมากท่ีสุด จึงคัดเลือกอัตราสวนน้ี
เพ่ือทําการทดลองในวัตถุประสงคตอไป 

 
ตารางท่ี 3 คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสของขนมกลีบลําดวนท่ีมีการทดแทนแปงสาลีดวยแปงขาวสังขหยด
ในอัตราสวนท่ีแตกตางกัน 
คุณลักษณะทาง
ประสาทสัมผัส 

อัตราสวนแปงขาวสังขหยดตอแปงสาลี 
สูตรควบคุม 20:80 40:60 60:40 80:20 100:0 

ลักษณะปรากฏ 7.80±0.66b 8.03±0.62b 8.53±0.57a 8.50±0.63a 8.24±0.68a 8.03±0.687b 

สี 7.73±0.74b 7.77±0.68b 8.60±0.56a 8.37±0.72a 8.43±0.63a 7.70±0.70b 

กลิ่น 7.87±0.63b 8.13±0.63ab 8.33±0.71a 8.23±0.77ab 8.10±0.66ab 7.93±0.64b 

กลิ่นรส 7.70±0.54d 8.03±0.62bcd 8.40±0.62a 8.13±0.73ab 8.10±0.71bc 7.77±0.68cd 

รสชาติ 7.60±0.62d 8.13±0.73bc 8.57±0.57a 8.33±0.66ab 8.40±0.72ab 7.90±0.76cd 

เน้ือสัมผัส 7.60±0.62c 8.31±0.63b 8.77±0.43a 8.20±0.76b 8.40±0.56b 7.77±0.73c 

ความชอบรวม 7.77±0.43c 8.27±0.45b 8.83±0.38a 8.47±0.57b 8.33±0.66b 8.00±0.59c 

หมายเหตุ  คาเฉลี่ย ± คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน            
              ตัวอักษรท่ีแตกตางกันตามแนวนอนมีความแตกตางของคะแนนการยอมรับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  
 

2.  ผลการศึกษาการยอมรับของผูบริโภคท่ัวไปท่ีมีตอผลิตภัณฑขนมกลีบลําดวนจากแปงขาวสังขหยด 
    การทดสอบการยอมรับของผูบริโภคท่ัวไปท่ีมีความคุนเคยกับผลิตภัณฑขนมกลบีลําดวน ในอําเภอเมือง

สงขลา จังหวัดสงขลา จํานวน 100 คน โดยใชแบบประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส 5-point  hedonic  
scale พบวา ผูบริโภคสวนใหญใหคะแนนความชอบทางดานสีอยูในชวงเฉยๆ ถึงชอบ และใหคะแนนความชอบดาน
ลักษณะปรากฏกลิ่น กลิ่นรส เน้ือสัมผัส รสชาติ และความชอบรวม อยูในระดับชอบมาก ดังตารางท่ี 4 โดยผูบริโภค
ใหการยอมรับผลิตภัณฑรอยละ 99 ซ่ึงผูบริโภคใหการยอมรับผลิตภัณฑดวยเหตุผล 3 อันดับแรก คือ ผลิตภัณฑมี
รสชาติอรอย มคีวามแปลกใหม และคาดวาผลิตภัณฑจะมีคุณคาทางอาหารมากขึ้นกวาผลิตภัณฑด้ังเดิม ในขณะท่ี
ผูบริโภคยินดีซื้อผลิตภัณฑหากมีวางจําหนายในทองตลาด คิดเปนรอยละ 99 
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ตารางท่ี 4 คาเฉลี่ยระดับความชอบของผูบริโภคเก่ียวกับผลิตภัณฑขนมกลีบลาํดวนจากแปงขาวสังขหยด 

คุณลักษณะทาง
ประสาทสัมผัส 

ระดับความชอบ คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ชอบมาก ชอบ เฉยๆ ไมชอบ ไมชอบมาก 

ลักษณะปรากฏ 
ส ี
กลิ่น 
กลิ่นรส 
เน้ือสัมผัส 
รสชาติ 
ความชอบรวม 

37 
20 
24 
27 
38 
44 
41 

53 
58 
62 
70 
51 
52 
56 

10 
20 
13 
3 
8 
4 
3 

- 
2 
1 
- 
3 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

4.27±0.63 
3.96±0.69 
4.09±0.67 
4.24±0.49 
4.24±0.72 
4.40±0.57 
4.38±0.54 

หมายเหตุ: ประเมินทางคุณภาพทางประสาทสัมผัสดวย 5-point hedonic scale (n=100) 
 

3.  ผลการศึกษาคุณลักษณะทางดานประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑระหวางการเก็บรักษา 
    ผลการศึกษาคุณลักษณะทางดานประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑขนมกลีบลําดวนจากการทดแทนดวย

แปงขาวสังขหยดระหวางการเก็บรักษา โดยทําการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ดานลักษณะปรากฏ สี กลิ่น 
เน้ือสัมผัส และความชอบรวม ดวยวิธีการทดสอบแบบใหคะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-point hedonic scale) 
พบวาคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัส ดานลักษณะปรากฏ กลิ่น เน้ือสัมผัส และความชอบรวมชวงการเก็บ
รักษาวันท่ี 1 สูงกวาวันท่ี 15 และวันท่ี 30 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนคะแนนการยอมรับทางดานสีของ
ผลิตภัณฑในวันท่ี 1 สูงกวาวันท่ี 15 แตสูงกวาวันท่ี 30 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังตารางท่ี 5 จะเห็นไดวาเมื่อเวลา
การเก็บรักษานานขึ้นคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑขนมกลีบลําดวน มีคะแนนการยอมรับลดลง 
ตามลําดับ แตยังคงมีคะแนนการยอมรับอยูในชวงชอบปานกลางถึงชอบมาก  

ตารางท่ี 5 คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสของขนมกลีบลําดวนท่ีมีการทดแทนแปงขาวสังขหยดในอัตราสวน 
40:60 ระหวางการเก็บรักษา  
คุณลักษณะทางประสาท

สัมผสั 
ระยะเวลาการเก็บรักษา (วันท่ี) 

             1                             15                            30 
ลักษณะปรากฏ 
สี 
กลิ่น 
เน้ือสัมผัส 
ความชอบรวม 

8.87±0.35a  
8.53±0.64a 
8.80±0.41a 
8.60±0.51a 
8.93±0.26a 

8.20±0.56b 
8.07±0.80a 
8.00±0.38b 
7.80±0.68b 
8.27±0.59b 

7.07±0.59c 
7.20±0.68b 
7.27±0.59c 
7.27±0.59c 
7.20±0.56c 

หมายเหตุ  คาเฉลี่ย ± คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน            
              ตัวอักษรท่ีแตกตางกันตามแนวนอนมีความแตกตางของคะแนนการยอมรับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาสูตรพ้ืนฐานของการผลิตขนมกลีบลําดวน ผูทดสอบใหคะแนนการยอมรับขนมกลีบลําดวน
สูตรท่ี 3 (ผองศรี  ลิ่มวงศ, 2542) มากท่ีสุด ซ่ึงมีคะแนนการยอมรับดานกลิ่น กลิ่นรส รสชาติ และเน้ือสัมผัส       
อยูในชวงชอบปานกลางถึงชอบมาก สวนดานลักษณะปรากฏ สี และความชอบรวม มีคะแนนการยอมรับอยูในชวง
ชอบมากถึงชอบมากท่ีสุด การวิเคราะหคาความแตกตางทางสถิติ พบวาคุณลักษณะทางดานกลิ่น กลิ่นรส รสชาติ 
เน้ือสัมผัส และความชอบรวม ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ สวนคุณลักษณะดานลักษณะปรากฏ และสี มีความ
แตกตางกัน โดยขนมกลีบลําดวนสูตรท่ี 3 มีลักษณะของผลิตภัณฑท่ีสวยงาม กลีบของขนมมีความคม คงตัว    
ปลายกลีบมีสีเหลือบนํ้าตาลออน และมีความคลายคลึงดอกลําดวนมากท่ีสุด จึงมีคะแนนการยอมรับสูงกวาสูตรท่ี 1 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  
 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 984 
 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท้ังน้ีอาจเน่ืองมากจากขนมกลีบลําดวนสูตรท่ี  1 มีเนยขาวเปนสวนผสม จึงสงผลตอความ
คงตัวในระหวางการอบ ทําใหลักษณะของกลีบดอกบานออกมากเกินไป สงผลใหไมเกิดสีเหลือบบริเวณปลาย    
กลีบดอก จึงมีคะแนนการยอมรับนอยท่ีสุด 

ผลการศึกษาปริมาณแปงขาวสังขหยดท่ีเหมาะสมเพ่ือใชทดแทนแปงสาลีในผลิตภัณฑขนมกลีบลําดวน    
ผูทดสอบใหคะแนนการยอมรับสูตรท่ีมีการทดแทนท่ีอัตราสวน 40: 60 (แปงขาวสังขหยด:แปงสาลี) สูงท่ีสุด ซ่ึงมี
คะแนนการยอมรับอยูในชวงชอบมากถึงชอบมากท่ีสุด จะเห็นไดวาการทดแทนแปงสาลีดวยแปงขาวสังขหยดท่ี
ปริมาณสูงขึ้นเร่ือย ๆ ต้ังแตอัตราสวน 60:40 80:20 และ 100:0 คะแนนการยอมรับในดานลักษณะปรากฏ กลิ่น 
กลิ่นรส และความชอบรวม มีคาลดลงตามลําดับ ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากคุณลักษณะของแปงขาวสังขหยดท่ีผาน
กรรมวิธีการโมแหงทําใหไดแปงขาวท่ีเปนฟลาวล จึงมีความละเอียดนอยกวาแปงสาลีท่ีผานกรรมวิธีการผลิตโดย  
การสกัดสารอาหารชนิดอื่นออกจนเหลือแคคารโบไฮเดรตทําใหไดแปงสาลีท่ีเปนสตารช เมื่อนําแปงขาวสังขหยด   
มาทดแทนในอัตราสวนท่ีสูงขึ้น จึงสงผลใหผลิตภัณฑมีคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสท่ีเปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ     
มีความกระดางมากขึ้น กลิ่นและสีท่ีเขมขนขึ้น ซ่ึงเปนคุณลักษณะเฉพาะของแปงขาวสังขหยด ทําใหคะแนนการ
ยอมรับมีคาลดลง ท้ังน้ีหากมีการพัฒนากรรมวิธีการผลิตแปงขาวสังขหยดใหมีคุณลักษณะใกลเคียงกับแปงสาลีมาก
ขึ้น อาจสงผลใหคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑท่ีเพ่ิมอัตราสวนของแปงขาวสังขหยด เปนท่ียอมรับ
มากขึ้น 

ผูบริโภคท่ัวไปในเขตอําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จํานวน 100 คน ใหการยอมรับผลิตภัณฑคิดเปน
รอยละ 99 ดวยเหตุผล ผลิตภัณฑมีรสชาติอรอย มีความแปลกใหม และคาดวาผลิตภัณฑจะมีคุณคาทางอาหาร  
มากขึ้นกวาผลิตภัณฑด้ังเดิม โดยใหคะแนนการยอมรับอยูในชวงชอบถึงชอบมาก และยินดีซ้ือผลิตภัณฑหากมีวาง
จําหนายในทองตลาด คิดเปนรอยละ 99  การศึกษาคุณลักษณะของผลิตภัณฑระหวางการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหอง 
(30-33 องศาเซลเซียส) เปนเวลา 30 วัน คะแนนการยอมรับมีคาลดลงตามลําดับ เมื่ออายุการเก็บรักษานานขึ้น   
แตยังคงมีคะแนนการยอมรับอยูในชวงชอบปานกลางถึงชอบมาก ท้ังน้ีควรมีการศึกษาคุณลักษณะทางดานกายภาพ 
และจุลินทรียควบคูกับการศึกษาคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสในระหวางการเก็บรักษา เพ่ือความชัดเจนของ
ระยะเวลาการเก็บรักษาผลิตภัณฑ และความปลอดภัยของผูบริโภค 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 การประยุกตใชแปงขาวสังขหยดในผลิตภัณฑขนมกลีบลําดวน เปนการสงเสริมการอนุรักษขนมไทย
โบราณท่ีกําลังจะสูญหาย สงเสริมการปลูกขาวพ้ืนเมืองของทองถิ่น และเพ่ิมชองทางการนําพืชในทองถิ่นมาใชให 
เกิดประโยชน เพ่ิมคุณคาทางอาหารใหกับขนมไทย เปนแนวทางท่ีชวยสงเสริมใหผูบริโภคไดรับอาหารท่ีมีประโยชน
ตอสุขภาพ ลดปญหาการแพกลูเตน (หากสามารถทดแทนแปงสาลีดวยแปงขาวสังขหยดไดรอยละ 100 ท้ังน้ีควร
พัฒนาผลิตภัณฑจากแปงขาวสังขหยดท่ีผานการโมดวยวิธกีารอื่น ๆ เชน โมเปยก โมผสม หรือแปงดัดแปร) อีกท้ังยัง
สามารถถายทอดความรูเพ่ือสรางอาชีพเสริมใหกับกลุมแมบานและเกษตรกรในทองถิ่นไดอีกดวย 
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