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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึ กษาอั ต ราส่ ว นที่
เหมาะสมในการผลิต ถ้วยทาร์ตปราศจากกลู เตน โดยวาง
แผนการทดลองแบบมิกเจอร์ดีไซน์ ได้ส่วนประกอบหลั ก
ของถ้วยทาร์ต จานวน 13 สู ตร ซึ่ง ประกอบด้วยแป้ง ผสม
(แป้งข้าวเจ้า แป้งมัน ฝรั่ง และแป้งมันสาปะหลัง ) เนยสด
ชนิดเค็ ม และน้าตาลไอซิ่ ง ประเมินคุณสมบั ติทางกายภาพ
และทดสอบการยอมรับ ทางประสาทสั ม ผั ส กับ ผู้ ท ดสอบ
ทั่วไป ข้อมูลที่วิเคราะห์ได้จากพื้นผิวตอบสนองของกราฟ
คอนทัวร์ พบว่า ร้อยละการสูญเสียระหว่างการอบของถ้วย
ทาร์ตแปรผันตรงกับปริมาณแป้งผสมและเนยสดชนิดเค็ม
ค่าปริมาตรจาเพาะแปรผันตรงกับปริมาณเนย และค่าความ
แข็งแปรผันตรงกับปริมาณแป้งผสม สูตรที่เหมาะสมในการ
ผลิตถ้วยทาร์ตปราศจากกลูเตนคือสูตรที่มีแป้งผสม เนยสด
ชนิ ด เค็ ม และน้ าตาลไอซิ่ ง ร้ อ ยละ 50 30 และ 20
ตามล าดั บ เป็น สู ตรที่ไ ด้ คะแนนการยอมรับด้ า นลั กษณะ
ปรากฏ กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวมสูงที่สุด
จากนั้นศึกษาการเสริมจมูกข้าวไรซ์เบอรี่ งาดา และสาหร่าย
พบว่า สูตรที่มีการเสริมงาดาได้รับคะแนนการประเมินทาง
ประสาทสั ม ผั ส ด้ า นความชอบรวมสู ง ที่ สุ ด (8.13+0.78
คะแนน) อยู่ในระดับชอบปานกลาง ดังนั้นผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์
ตปราศจาก กลู เตนเป็ นทางเลื อกให้ กับผู้ บริโภคที่ ต้ องการ
หลีกเลี่ยงอาหารที่มีส่วนผสมของกลูเตนได้
คาสาคัญ : ถ้วยทาร์ต ปราศจากกลูเตน แป้งข้าวเจ้า แป้งมัน
ฝรั่ง แป้งมันสาปะหลัง

ABSTRACT
This research aimed to optimize the
ingredients to produce gluten-free tart cups. The
thirteen formulations of tart cups consisting of
mixed flour (non-glutinous rice flour, potato flour
and cassava flour), salted butter and icing sugar
were studied by using Mixture Design. Physical
properties and sensory evaluation by untrained
panelists were investigated. Obviously, the mixture
response surface contour plots showed that the
percentage baking loss of the tart cup varied
proportionately with the mixed flour and salted
butter content. The specific volume increased with
increasing butter content. Moreover, hardness
increased with increasing mixed flour content.
Interestingly, a suitable formulation of gluten-free
tart cup was 50% mixed flour, 30% salted butter
and 20% icing sugar, respectively. This formulation
had the highest score of appearance, flavor, taste,
texture and overall liking. Furthermore, adding
riceberry germ, black sesame seed and dried
seaweed in tart cups were studied. The results
showed that the formula with black sesame seed
had the highest average overall liking score
(8.13+0.78) with the level of like moderately. In
conclusion, gluten-free tart cups are an alternative
for consumers who want to avoid gluten containing
foods.
Keywords: tart cups, gluten-free, non-glutinous rice
flour, potato flour, cassava flour
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บทนา
ทาร์ต (Tart) หมายถึง ขนมอบชนิดหนึ่งมัก ทา
เป็นถ้วยขนาดเล็ก ซึ่งประกอบด้วยส่วนเปลือกและสวน
ปรุงแต่งหนา โดยสวนเปลือกทาจากเนื้อแปงที่มีส วน
ประกอบเช นเดี ย วกั บ พาย และปรุ ง แต่ ง หน้ า ด้ ว ย
ส่ว นประกอบตางๆ เชน แยม ผลไม้ มะพร้ าวขูดแห้ ง
ธัญพืช ถั่ว คัสตารด เป็นต้น [1] ทาร์ตเป็นขนมที่ได้รับ
ความนิยมในหลายประเทศ เช่น โปรตุเกส ฝรั่งเศส จีน
ญี่ ปุ่ น รวมถึ ง ในประเทศไทยมี แ นวโน้ ม การบริ โ ภค
เพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคที่ชอบรับประทานผลิตภัณฑ์ขนม
อบ โดยทั่วไปถ้วยทาร์ตทาจากแป้งสาลี ซึ่งเป็นแป้งที่
นิ ย มน ามาใช้ เป็ น วัตถุ ดิบ ในการท าผลิ ตภัณ ฑ์ขนมอบ
เนื่องจากแป้งสาลีมีโปรตีนกลูเตน ซึ่งเกิดจากการรวมตัว
ของโปรตีนกลูเตนิน (glutenin) และไกลอะดิน (gliadin)
โดยจะสร้ า งพั น ธะไดซั ล ไฟด์ ท าให้ ก ลู เ ตนมี ลั ก ษณะ
เหนียวและยืดหยุ่น สามารถเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ที่เกิดจากยีสต์หรือผงฟูเอาไว้ได้ ทาให้รักษารูป ทรงของ
ผลิ ตภัณฑ์ขนมอบ เช่น ขนมปัง และเค้ก [2] ปัจจุบัน
ผู้ บ ริ โ ภคจ านวนมากป่ ว ยเป็ น โรคแพกลู เตน (coeliac
disease) ซึง่ มีผลกระทบประมาณร้อยละ 1 ของประชากร
โลก และมีแนวโน้มของจานวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นทุกปี [3]
โรคแพ้กลูเตนเปนอาการตอบสนองของระบบในร่างกาย
ที่มีตอสิ่งแปลกปลอมที่มากระตุนจากการไดรับอาหารที่
มีกลูเตน และเมื่อผานกระบวนการยอย กลูเตนจะผ่าน
เขาสู่ส วนของผนังลาไสเล็กซึ่งมีวิลลัย (villi) ทาหนาที่
ชวยดูดซึมสารอาหาร ในผู้ที่แพ้กลูเตนระบบภูมิคุ้มกัน
อั ต โนมั ติ ข องร่ า งกายจะผลิ ต แอนตี บ อดี อ อกมา การ
ตอบสนองตอวิลลัยที่มีกลูเตนเกาะอยูที่ผิวเซลล์ เสมือน
เป็นสิ่งแปลกปลอม และทาลายวิลลัย ทาให้เกิดการบวม
แดง อักเสบ และมีอาการต่างๆ ได้แก่ อาการปวดท้อง
คลื่นไส้ มีลมในกระเพาะ เจ็บป่วย ท้องเสียหรือท้องผูก
กินอาหารได้น้อย และน้าหนักลด การที่เนื้อเยื่อในลาไส
เล็กเกิดการอักเสบ และถูกทาลายทาใหไมสามารถทา
หนาที่ดูดซึมสารอาหารไดอยางมีประสิทธิภาพดังเดิม
ส่งผลใหรางกายขาดสารอาหารชนิดตางๆ รวมทั้งเกลือแร
และวิ ต ามิ น ซึ่ ง ก อให เกิ ด ป ญหาด านสุ ข ภาพหลาย
ประการ โรคแพกลู เ ตนจั ดเปน โรคเรื้ อ รั ง ตลอดชี วิ ต
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ปจจุบันยังไมมียารักษา วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือหลีกเลี่ยง
การรั บ ประทานอาหารที่ มี ส่ ว นผสมของกลู เ ตนหรื อ
รับประทานอาหารชนิดปราศจากกลูเตน [4] การพัฒนา
ผลิ ตภัณฑ์อาหารปราศจากกลู เตนหรือกลู เตนต่าด้ว ย
แป้ง จากพืช อื่นทดแทนแป้งสาลี เช่น แป้งมันเทศ [5]
และแป้งข้าว [6] ซึ่งเป็นแป้ง ที่ไม่มีโ ปรตีนกลู เตนเป็ น
องค์ประกอบและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง การใช้แป้ง
มั น เทศและแป้ ง ข้ า วในปริ ม าณที่ เ หมาะสม ท าให้ ไ ด้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ส มบั ติ ท างกายภาพและคุ ณ ภาพทาง
ประสาทสัมผัสใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ที่ทาจากแป้งสาลี
ซึ่ ง สามารถตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคที่
ต้องการลดการบริโ ภคอาหารที่มี ส่ วนผสมของกลู เตน
หรื อ กลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคเป็ น โรคแพ้ ก ลู เ ตนได้ งานวิ จั ย นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการผลิต ถ้วย
ทาร์ตปราศจากกลูเตนด้วยแป้งจากพืชอื่นทดแทนแป้ง
สาลี รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทาร์ต
ที่ผลิตได้ โดยองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้สามารถ
นาไปใช้เป็นแนวทางในการผลิตทาร์ตปราศจากกลูเตน
เพื่ อ เป็ น ทางเลื อ กให้ กับ ผู้ บริ โ ภคที่ ต้อ งการหลี ก เลี่ ย ง
อาหารที่มีส่วนผสมของกลูเตนได้
วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
1. การศึ ก ษาผลของการแปรเปลี่ย นอัต ราส่ ว นของ
แป้ง เนยสดชนิดเค็ม และนาตาลไอซิ่งต่อคุณภาพของ
ถ้วยทาร์ตปราศจากกลูเตน
1.1 การเตรียมถ้วยทาร์ตปราศจากกลูเตน
การทดลองหาสูตรเบื้องต้นที่เหมาะสมต่อการ
ผลิตถ้วยทาร์ต การเตรียมแป้งผสมที่มีส่วนประกอบของ
แป้งข้าวเจ้าร้อยละ 65 แป้งมันฝรั่งร้อยละ 25 แป้งมัน
สาปะหลังร้อยละ 10 และแซนแทนกัม ร้อยละ 1.5 ซึ่ง
เป็นอัตราส่วนที่มีลักษณะทางกายภาพใกล้เคียงกับการ
ใช้แป้งสาลีร้อยละ 100 [7] โดยใช้แผนการทดลองแบบ
mixture design กาหนดปริมาณแป้งผสมอยู่ในช่วงร้อยละ
30 ถึง ร้อยละ 70 เนยสดชนิดเค็มร้อยละ 10 ถึง ร้อยละ
50 และน้าตาลไอซิ่งร้อยละ 10 ถึง ร้อยละ 30 คัดเลือก
สูตรสาหรับใช้ในการทดลอง โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือก
จุ ด บนพื้ น ที่ รู ป หกเหลี่ ย ม จากแผนการทดลองแบบ
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mixture design ที่กระจายอยู่ทุกๆ ส่วนของบริเวณที่
กาหนด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุ มสูตรในขอบเขตที่
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แปรผันส่วนประกอบมากที่สุดได้สูตรที่คัดเลือกมา 13
สูตร (Table 1)

Table 1 Formulation of tart cups by a 3-component* mixture design
Formulation
1 2
3
4
5
6
7
8
9
Mixed flour (g) 40 60 55 50 45 40 30 70 70
Salted butter (g) 35 20 20 30 40 50 50 10 20
Icing (g)
25 20 25 20 15 10 20 20 10

10
30
40
30

11
60
10
30

12
60
25
15

13
40
40
20

* A 3-component mixture (100% in the mixture design) was 100 % of the total formulation.

ชั่งส่วนผสมหลักซึ่งประกอบด้วย แป้งผสม เนย
สดชนิดเค็ม น้าตาลไอซิ่ง และ ไข่ไก่ 10 กรัม ตามลาดับ
โดยการผลิตถ้วยทาร์ต เริ่มจากชั่งน้าหนักส่วนผสมตาม
สูตร ร่อนแป้งผสมเตรียมไว้ จากนั้นตีเนยสดในเครื่อง
ผสมอาหาร (FRY KING, FR-089B, China) ด้ วยความเร็ ว
ปานกลางจนเนยเริ่มนุ่มและเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อน ใส่
น้าตาลไอซิ่งและไข่ไก่ตีให้เข้ากัน ใส่แป้งผสมลงไป ใช้
ความเร็วต่าในการผสม จากนั้นปิดด้วยฟิล์มสาหรับหุ้ม
อาหาร แช่ในตู้เย็ น 15 นาที รี ดใส่ พิ มพ์ทาร์ ต แช่ใ น
ตู้เย็น 10 นาที จากนั้นใช้ซ่อมจิ้มบริเวณตรงกลางถ้วย
ทาร์ ต ก่ อ นน าเข้ า เตาอบด้ ว ยอุ ณ หภู มิ 175 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที นาถ้วยทาร์ตออกจากเตา
อบ ทิ้งให้เย็นบรรจุในภาชนะพลาสติกปิดสนิท
1.2 การวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพของถ้ ว ยทาร์ ต
ปราศจากกลูเตน
สังเกตลักษณะปรากฏของถ้วยทาร์ตที่ผลิตได้
ทั้ง 13 สูตร วิเคราะห์ หาค่าการสูญเสียในระหว่างการ
อบ (baking loss) จากการชั่งน้าหนักถ้วยทาร์ตก่อนอบ
ด้วยเครื่องชั่ง (Zepper EPS-3001, จีน) และชั่งน้าหนัก
ถ้วยทาร์ตหลังการอบ [8] นาค่าน้าหนักที่ได้มาคานวณ
เป็นร้อยละการสูญเสียในระหว่างการอบ ดังสมการ การ
สูญเสียในระหว่างการอบ (ร้อยละ) = ((น้าหนักก่อนอบ
– น้าหนักหลังอบ)/น้าหนักก่อนอบ) x 100
หาปริมาตรจาเพาะของถ้วยทาร์ต [9] ชั่งน้าหนัก
ของถ้วยทาร์ตหลังอบแล้วหาปริมาตรด้วยวิธีการแทนที่
งา จากนั้ น ค านวณหาปริ ม าตรจ าเพาะโดยใช้ ส มการ

ปริมาตรจาเพาะ (ลูกบาศก์เซนติเมตร/กรัม) = (ปริมาตร
งาเริ่มต้น-ปริมาตรงาหลังแทนที่ด้วยถ้วยทาร์ต)/น้าหนัก
ถ้วยทาร์ต
วัดความแข็งของถ้วยทาร์ตด้วยเครื่องวัดความ
แข็ ง (Daiichi FG 520K, Japan) ใช้ cylinder probe
ชนิดหัวกรวย ค่าแรงกดที่วัดได้เป็นหน่วยนิวตัน (N) วัด
ค่าสีของมันเทศด้วยเครื่องวัดสี (Minolta colorimeter
CR–400, Japan) ด้วยระบบ CIE โดยค่า L* หรือความ
สว่าง (0 = สีดา, 100 = สีขาว), ค่า a* (+a = สีแดง, -a
= สีเขียว), ค่า b* (+b = สีเหลื อง, -b = สี น้าเงิน), ค่า
C* ความเข้มของสีที่ปรากฏ และ H๐ เข้าใกล้ 0 องศา
หมายถึง วัต ถุจ ะอยู่ ในกลุ่ มสี แดง ค่ า H๐ เข้ าใกล้ 90
องศา หมายถึง วัตถุจะอยู่ในกลุ่มสีเหลือง ค่า H๐ เข้า
ใกล้ 180 องศา หมายถึง วัตถุจะอยู่ในกลุ่มสีเขียว ค่า H๐
เข้าใกล้ 270 องศา หมายถึง วัตถุจะอยู่ในกลุ่มสีน้าเงิน
ทดสอบการยอมรั บ ทางประสาทสั ม ผั ส กั บ ผู้ ท ดสอบ
ทั่ ว ไป จ านวน 30 คน เพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะทาง
ประสาทสัมผัส ด้านลักษณะปรากฏ กลิ่น รสชาติ เนื้อ
สัมผัส และความชอบรวม โดยวิธี 9-point hedonic
scale ใช้วิธี One-way ANOVA โดยเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ย Duncan’s new multiple-range
Test (DMRT) [10] ที่ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติที่ร้อยละ
95 เพื่อคัดเลือกสูตรที่เหมาะสม 1 สูตร ในการพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ทาร์ตปราศจากกลูเตน โดยค่าคุณภาพที่
ได้ คือ ค่าการสูญเสียน้าหนักระหว่างการอบ ปริมาตร
จาเพาะ ความแข็ง ค่าที่ได้จากการวัดสี และผลจากการ
ทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส คัดเลือกสูตรที่
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เหมาะสมโดยสร้างกราฟคอนทัวร์ (contour plot) มา
ซ้อนทับกันเพื่อหาจุดที่เหมาะสมของปริมาณแป้งผสม
ปริมาณเนยสดชนิดเค็ม และปริมาณน้าตาลไอซิ่ง เพื่อ
คั ด เลื อ กสู ต รที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ในการพั ฒ นาเป็ น
ผลิตภัณฑ์ทาร์ตปราศจากกลูเตนต่อไป
2. การศึกษาผลของการเสริมจมูกข้าวไรซ์เบอรี่ งาดา
และสาหร่ายในการผลิตถ้วยทาร์ตปราศจากกลูเตนต่อ
การยอมรับทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภค
คัดเลือกสูตรที่เหมาะสมในข้อ 1 นามาศึกษาผล
ของการเสริ ม จมู ก ข้ า วไรซ์ เ บอรี่ งาด า และสาหร่ า ย
เปรียบเทียบกับสูตรดั้ งเดิม โดยการผลิตทาร์ต 4 สูตร
คือ สูตรที่มีการเติมจมูกข้าวไรซ์เบอรี่บดละเอียด สูตรงา
ดา สูตรสาหร่ายอบแห้งบดละเอียด ในอัตราส่วนร้อยละ
2 ของส่วนผสมทั้งหมด เปรียบเทียบกับสูตรดั้งเดิม โดย
สังเกตลักษณะปรากฏของถ้วยทาร์ตที่ผลิตได้ และทดสอบ
การการยอมรั บ ทางประสาทสัมผั ส กับ ผู้ทดสอบทั่ว ไป
จานวน 30 คน เพื่อประเมิน คุณลักษณะทางประสาท
สัมผัส ด้านลักษณะปรากฏ กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และ
ความชอบรวม โดยวิธี 9-point hedonic scale ใช้วิธี
One-way ANOVA โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ ย Duncan’s new multiple-range Test (DMRT)
[10] ที่ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติที่ร้อยละ 95
ผลการทดลองและวิจารณ์
1. ผลของการแปรเปลี่ยนอัตราส่วนของแป้ง เนยสด
ชนิดเค็ม และนาตาลไอซิ่งต่อคุณภาพของถ้วยทาร์ต
ปราศจากกลูเตน
ลักษณะที่สังเกตได้ของถ้วยทาร์ต ซึ่งมีปริมาณ
ของแป้ ง ผสม เนยสดชนิ ด เค็ ม และน้ าตาลไอซิ่ ง ใน
อัตราส่วนที่แตกต่างกัน พบว่าถ้วยทาร์ตทั้ง 13 สูตร มี
ลักษณะปรากฏที่แตกต่างกัน สูตรที่ 1 5 แล 6 ขึ้นรูป
ยาก เนื้อสั มผั สค่อนข้างเละ หลั งการอบถ้วยทาร์ตมีสี
เหลืองอ่อน กรอบ ร่วน แตกหักง่าย กลิ่นหอม สูตรที่ 2
3 และ 12 ขึ้นรูปยาก เนื้อสัมผัสค่อนข้างแน่น หลังการ
อบถ้วยทาร์ตมีสี เหลืองอ่อน กรอบ แน่น ค่อนข้างแข็ง
กลิ่นหอม สูตรที่ 7 10 และ 13 ขึ้นรูปยาก เนื้อสัมผัส
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ค่อนข้างเละหลังการอบถ้วยทาร์ตมีสีเหลืองอ่อน ร่วน
แตกหั ก ง่ า ย มี ไ ขมั น ค่อ นข้ า งเยอะ มี ก ลิ่ นเนยชั ด เจน
สู ตรที่ 8 9 และ 11 ขึ้น รูปยากมาก เนื้อสั มผั ส แห้ งไม่
ค่อยมีความชื้นทาให้เนื้อทาร์ตไม่จับตัวกัน ร่วน หลังการ
อบถ้วยทาร์ตมีสีขาวหม่น เนื้อสัมผัสค่อนข้างแห้ง ร่วน
แตกหักง่าย มีกลิ่นแป้งชัดเจน สูตรที่ 4 ขึ้นรูปง่าย เนื้อ
สัมผัสดี ไม่แข็งหรืออ่อนเกินไปหลังการอบถ้วยทาร์ตสี
เหลื องอ่อน เนื้อสั มผั ส กรอบกาลั งดี ไม่ร่ว น หรือแข็ง
เกินไป กลิ่นหอม ใกล้เคียงกับทาร์ตที่ผลิตจากแป้งสาลี
ลักษณะปรากฏที่แตกของถ้วยทาร์ตทั้ง 13 สูตร เป็นผล
จากการใช้อัตราส่วนของแป้งผสม เนยสดชนิดเค็ม และ
น้ าตาลไอซิ่ ง ในอั ต ราส่ ว นที่ แ ตกต่ า งกั น และผลจาก
ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยระหว่างกระบวนการผลิตและ
การให้ความร้อนด้วยวิธีการอบ ซึ่งเป็นการทาให้สุกโดย
ใช้ ค วามร้ อ นแห้ ง ท าให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางเคมี
กายภาพของถ้ว ยทาร์ตระหว่างกระบวนการอบ อาทิ
การทาให้ อาหารสุ ก โดยทาให้แป้งเกิดการเจลาติไนซ์
และโปรตีนเสียสภาพธรรมชาติ การสูญเสียน้าหนัก การ
เปลี่ยนแปลงสีของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น [11]
ร้อยละการสูญเสียระหว่างการอบของถ้วยทาร์ต
จากพื้นผิ ว mixture response surface contour plots
แสดงใน Figure 1 พบว่า ทาร์ตทั้ง 13 สูตรมีค่าร้อยละ
การสูญเสียระหว่างการอบแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั น ร้ อ ยละ 95 (p<0.05)
แนวโน้มของค่าร้อยละการสูญเสียระหว่างการอบของ
ถ้ว ยทาร์ตแปรผันตรงกับปริมาณแป้งผสมและเนยสด
ร้อยละการสูญเสียน้าหนักระหว่างการอบทาร์ต เกิดจาก
การสู ญ เสี ย ความชื้ น ระหว่ า งการอบ [11] ความร้ อ น
ระหว่างการอบทาให้เกิดการถ่ายเทความร้อนทั้งแบบ
การพาความร้อนร่ว มกับการแผ่ รังสี ไปที่ ผิ ว หน้าของ
อาหาร และนาความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในชิ้น
อาหาร ระหว่างการอบยังมีการถ่ายเทมวลออกจากผิว
ของอาหาร ท าให้ อาหารมีอุ ณหภูมิ สู งขึ้ น โดยเฉพาะ
บริเวณผิวหน้าของอาหาร น้าในอาหารจะระเหยออกไป
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อคุณภาพด้านต่างๆ ของ
อาหาร รวมถึงการสูญเสียน้าหนัก โดยในระหว่างการอบ
เพื่อทาให้ ทาร์ตสุกนั้น เมื่อแป้งได้รับความร้อนจะเกิด
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การสุกคล้ายเจล หรือเกิดการเจลลาติไนซ์ (gelatinization)
ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ของน้าแป้งเมื่อได้รับความร้อ น ทา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภายในโมเลกุลของเม็ดแป้ง
เนื่องจากความร้อนทาลายพันธะไฮโดรเจนภายในโมเลกุล
ของสตาร์ ช ในเม็ ด แป้ ง สายพอลิ เ มอร์ ข องอะไมโลส
และอะไมโลเพกทินที่อัดแน่นอยู่ในเม็ดแป้งจะคลายตัว
และรวมกับน้าที่ล้อมรอบ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของลักษณะปรากฏ [2]
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ตีเนยเอาอากาศเข้าไป อนุภาคของไขมัน จะกักอากาศ
ไว้แล้วขยายตัวระหว่างการอบ ดังนั้นถ้วยทาร์ตสูตรที่มี
ปริมาณเนยสดค่อนข้างสูงอัตราการขยายตัวจะสูงส่งผล
ให้มีปริมาตรจาเพาะสูงด้วย

Figure 2 Specific volume of tart cups by a 3component mixture design
Figure 1 Baking loss of tart cups by a 3-component
mixture design
ปริมาตรจาเพาะของถ้วยทาร์ตหลังการอบจาก
พื้นผิว mixture response surface contour plots แสดง
ใน Figure 2 พบว่า ทาร์ตทั้ง 13 สูตรมีปริมาตรจาเพาะ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อ
มันร้อยละ 95 (p<0.05) ปริมาตรจาเพาะของถ้วยทาร์ต
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแปรผันตรงกับการเพิ่มปริมาณเนยสด
อาจเนื่ องจากในส่ ว นผสมของถ้ว ยทาร์ ตไม่ มีส่ ว นผสม
ของแป้งสาลีซึ่งมีโปรตีนกลูเตน ซึ่งมีความสามารถใน
การเก็บอากาศได้ดี ดังนั้น ในการทดลองนี้เนยจึงเป็นตัว
แปรสาคัญที่มีส่วนช่วยในการเก็บอากาศในการผลิตถ้วย
ทาร์ ต ปราศจากกลู เตน เนยสดเป็ น ผลิ ตภัณฑ์นมชนิด
หนึ่งที่ได้จากการปั่นนม เพื่อแยกเอาไขมันนมออกเพื่อ
นามาแปรรูปเป็นเนย ซึ่งมีไขมันนมมากกว่าร้อยละ 80
มีป ริ มาณน้าไม่เกิน ร้อยละ 16 เป็ น อิมัล ชันชนิด น้าใน
น้ ามั น (water- in-oil emulsion) อาจเติ ม เกลื อ เพื่ อ
ผลิตเป็นเนยเค็ม [2] ถ้วยทาร์ตสูตรที่มีปริมาณไขมันสูง
การขึ้นฟูของทาร์ตเกิดในระหว่างกระบวนการผลิตมีการ

ความแข็งของถ้วยทาร์ตหลังการอบจากพื้นผิว
mixture response surface contour plots แสดงใน
Figure 3 พบว่าทาร์ตทั้ง 13 สูตรมีค่าความแข็งแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมันร้อยละ
95 (p<0.05) ค่ า ความแข็ ง ของถ้ ว ยทาร์ ต มี แ นวโน้ ม
เพิ่ ม ขึ้ น แปรผั น ตรงกั บ การเพิ่ ม ปริ ม าณแป้ ง ผสมและ
น้ าตาลไอซิ่ ง เมื่ อ อั ต ราส่ ว นของของแข็ ง ในส่ ว นผสม
เพิ่มขึ้นส่งผลให้ถ้วยทาร์ตมีความแข็งเพิ่มขึ้น อีกทั้ง แป้ง
ผสมและน้าตาลอยู่ในรูปของแห้งมีความสามารถในการ
ดู ด ซั บ น้ าได้ ดี กล่ า วคื อ การเติ ม แป้ ง ในอั ต ราส่ ว นที่
เหมาะสมจะทาให้ได้ถ้วยทาร์ตที่มีเนื้อสัมผัสดี หากแป้ง
ในสูตรมีปริมาณต่าเกินไปไม่สามารถอุ้มน้าได้ การขึ้นรูป
จะทาได้ย าก แต่ถ้ามีปริมาณแป้งในสู ตรที่มากเกินไป
ปริมาณน้าในส่วนผสมจึงมีอย่างอยู่จากัดจะส่งผลให้แป้ง
ดูดซับน้าไม่เต็มที่ ถ้ว ยทาร์ตที่ได้จะมีเนื้อสั มผั สที่แข็ง
มาก สอดคล้องกับผลการศึกษาผลของปริมาณแป้งสาลี
ที่มีผลต่อความแข็งของคุกกี้ [12] พบว่าความแข็งของ
คุกกี้แปรผันตรงกับปริมาณแป้งสาลีในส่วนผสมที่เพิ่มขึ้น
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Figure 3 Hardness of tart cups by a 3-component
mixture design
การเปลี่ ย นแปลงสี ของถ้ว ยทาร์ ตหลั งการอบ
จ า ก พื้ น ผิ ว mixture response surface contour
plots แสดงใน Figure 4 พบว่า ทาร์ตทั้ง 13 สูตรมีค่า
L*, a*, b*, C* และ H๐ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมันร้อยละ 95 (p<0.05) ค่า
ความสว่าง (L*) ของถ้ว ยทาร์ตมีแนวโน้ มแปรผั นตาม
ปริมาณแป้งผสม เมื่อเพิ่มปริมาณแป้งผสม สีของถ้ว ย
ทาร์ตหลังอบจะมีสีออกสีขาวมากขึ้นตามสีของแป้งผสม
ซึ่งประกอบด้วยแป้ งข้าวเจ้า แป้งมันฝรั่ง และแป้งมัน
สาปะหลัง ค่า a* มีค่าเป็นบวกอยู่ในกลุ่มช่วงสีแดง ค่า
a* แนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณเนยสดและน้าตาลไอซิ่ง
เพิ่มขึ้น อาจเป็นผลจากการปฏิกิริยาทางเคมีที่ทาให้อาหาร
เปลี่ยนเป็นสีน้าตาล (browning reaction) ปฏิกิริยาการ
เกิ ด สี น้ าตาลเกิ ด ขึ้ น ได้ ร ะหว่ า งการอบ เกิ ดปฏิ กิ ริ ยา
เมลลาร์ ด (Maillard reaction) เป็ นปฏิกิ ริ ย าการเกิ ด สี
น้าตาล ชนิ ดที่ไม่เกี่ย วข้องกับ เอนไซม์เกิดขึ้น ระหว่าง
น้าตาลรีดิวส์กับกรดแอมิโน โปรตีน หรือสารประกอบ
ไนโตรเจนอื่นๆ ซึ่งในส่วนผสมทาร์ตมีเนยสด และไข่ไก่
เป็นส่วนผสม โดยมีความร้อนเร่งปฏิกิริยา ผลิตผลที่ได้
จากปฏิกิริยาเมลลาร์ด เป็นสารประกอบหลายชนิด ที่ให้
สีน้าตาลและกลิ่นรสต่างๆ ทั้งที่พึงประสงค์ และไม่พึง
ประสงค์ เช่น สีน้าตาลที่เกิดขึ้นระหว่างการอบ [2] ค่า
b* มี ค่ า เป็ น บวกอยู่ ใ นกลุ่ ม ช่ ว งสี เ หลื อ ง และค่ า C*
แสดงความเข้มของสีปรากฏ มีแนวโน้มแปรผันตรงกับ
การเพิ่มขึ้น ของปริ มาณเนยสดและแป้ งผสม จากการ
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สังเกตลักษณะปรากฏสูตรที่มีปริมาณเนยสดสูง สีของ
ถ้วยทาร์ตจะมีสีเหลืองชัดเจน สอดคล้องกับค่า H๐ ถ้วย
ทาร์ตทั้ง 13 สูตรมีค่าเฉลี่ยเข้าใกล้ 90 องศา หมายถึง
วัตถุจะอยู่ในกลุ่มสีเหลือง
น ากราฟของค่ า ร้ อ ยละการสู ญ เสี ย น้ าหนั ก
ระหว่ า งการอบ ปริ ม าตรจ าเพาะ ความแข็ ง การ
เปลี่ยนแปลงค่าสี L*, a*, b*, C* และค่า H๐ มาซ้อนทับ
กั น เพื่ อ หาพื้ น ที่ (Figure 5) ในการคั ด เลื อ กสู ต รที่
เหมาะสม โดยเลื อกจากพื้นที่ ที่ มี ค่ าร้ อยละการสู ญเสี ย
น้ าหนั กระหว่ า งการอบมี ค่ า อยู่ ร ะหว่ า งร้ อยละ 9-13
ปริมาตรจาเพาะมีค่าอยู่ระหว่าง 1-2 ลูกบาศก์เซนต์ติเมตร
ต่อกรัม ค่าความแข็งมีค่าอยู่ระหว่าง 7-10 นิวตัน ค่า L*
มีค่าอยู่ระหว่าง 60-80 ค่า a* มีค่าอยู่ระหว่าง 0-15 ค่า
b* มีค่าอยู่ระหว่าง 20-40 ค่า C* มีค่าอยู่ระหว่าง 20-40
และค่า H๐ มีค่าอยู่ระหว่าง 75-85 เป็นเกณฑ์กาหนดใน
การคั ด เลื อ กพื้ น ที่ ที่ เ หมาะสม จาก Figure 5 พบว่ า
พื้นที่ทับกัน (อักษร A) เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมของ
ส่วนผสมผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ต โดยสูตรที่ 4 เป็นสูตรที่มี
ปริ ม าณอยู่ ใ นพื้ น ที่ ทั บ กั น ซึ่ ง มี ป ริ ม าณแป้ ง ผสมอยู่
ในช่วงร้อยละ 50 ปริมาณเนยสดชนิดเค็มอยู่ในช่วงร้อย
ละ 30 และปริมาณน้าตาลไอซิ่ง อยู่ในช่วงร้อยละ 20
น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ปพิ จ ารณาร่ ว มกั บ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการ
ทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านความชอบกับ
ผู้บริโภคทั่วไป 30 คน โดยวิธี 9-point hedonic scale
(Table 2) พบว่ า ตั ว ถ้ ว ยทาร์ ต ทั้ ง 13 สู ต รมี ค ะแนน
เฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมันร้อยละ 95 (p<0.05) โดยสูตรที่ 4 เป็นสูตรที่มี
คะแนนเฉลี่ ย ด้ า นลั ก ษณะปรากฏ (7.50+0.57) กลิ่ น
(7.23+0.43) รสชาติ (7.50+0.57) เนื้อสัมผัส (7.70+0.73)
และความชอบรวม (7.60+0.72) สูงที่สุด เมื่อพิจารณา
จากผลของลั ก ษณะปรากฏที่ สั ง เกตได้ ร้ อ ยละการ
สูญเสียน้าหนักระหว่างการอบ ปริมาตรจาเพาะ ความ
แข็ง และผลจากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
สูตรที่ 4 ให้ลักษณะที่ดี เป็นสูตรที่ขึ้นรูปง่าย เนื้อสัมผัส
ดี ไม่แข็งหรืออ่อนเกินไป หลังการอบถ้วยทาร์ตสีเหลือง
อ่อน เนื้อสั มผั ส กรอบกาลั งดี ไม่ร่ว น หรือแข็งเกินไป
กลิ่นหอม ใกล้เคียงกับทาร์ตที่ผลิตจากแป้งสาลี และมี
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คะแนนการยอมรั บ ทางประสาทสั มผั ส สู งที่สุ ด สู ตรนี้
ประกอบด้วย แป้งผสมร้อยละ 50 เนยสดชนิดเค็มร้อยละ
30 และน้ าตาลไอซิ่ ง ร้ อ ยละ 20 จึ ง เป็ น สู ต รที่ มี ค วาม
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เหมาะสมในการนาไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ตป
ราศจากกลูเตนในขั้นตอนต่อไป

Figure 4 Color change of tart cups by a 3-component mixture design
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Figure 5 Contour plot for optimum overlapping (A) of tart cup formulations
Table 2 The liking score (n = 30) for thirteen formulations of tart cups
Formulation
Attribute
Appearance
Flavor
Taste
Texture
c
a
b
1
4.60+0.93
6.90+0.66
6.87+0.78
3.40+1.07c
2
7.07+0.83b
6.03+1.07b
6.93+0.74b
2.60+1.19d
3
7.10+0.88b
6.07+1.05b
6.97+0.72b
2.57+1.17d
4
7.50+0.57a
7.23+0.43a
7.50+0.57a
7.70+0.73a
5
4.53+0.86c
6.93+0.69a
6.73+0.98b
3.33+1.06c
6
4.43+0.90c
6.87+0.68a
6.53+1.33b
3.07+1.11c
7
4.43+0.57c
5.97+1.03b
6.90+0.71b
1.80+1.71e
8
1.43+0.50d
1.50+0.51c
1.77+0.73c
1.17+0.38f
9
1.47+0.57d
1.53+0.57c
1.83+0.75c
1.20+0.48f
10
4.50+0.57c
6.03+1.00b
6.97+0.67b
1.87+0.78e
11
1.57+0.82d
1.63+0.81c
1.90+0.76c
1.30+0.79f
12
7.07+0.87b
6.17+1.02b
6.83+0.91b
6.30+1.12b
13
4.47+0.57c
6.00+1.02b
6.93+0.69b
1.77+0.73e

Overall liking
3.37+1.00cd
3.87+1.43c
3.90+1.52c
7.60+0.72a
3.30+1.12d
3.03+0.89de
2.63+1.19e
1.23+0.43f
1.30+0.53f
2.70+1.12e
1.37+0.61f
6.60+0.77b
2.63+1.19e

note: mean±SD, a-f means within each column indicate significant differences (p<0.05) using Duncan's multiple
range test.

2. ผลของการเสริ ม จมู ก ข้ า วไรซ์ เ บอรี่ งาด า และ
สาหร่ายในการผลิตถ้วยทาร์ตปราศจากกลูเตนต่อการ
ยอมรับทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภค
ผลของการเสริมคุณค่าทางโภชนาการในถ้ว ย
ทาร์ตปราศจากกลูเตนด้วยการเสริมจมูกข้าวไรซ์เบอรี่

งาดา และสาหร่าย เปรียบเทียบกับสูตรดั้งเดิม (Figure
6) เมื่อนาไปทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้าน
ความชอบกับผู้บริโภคทั่วไป 30 คน (Table 3) พบว่า
สู ต รงาด า มี ค ะแนนเฉลี่ ย ด้ า นลั ก ษณะปรากฏ (7.97
+0.81) กลิ่ น (8.00+0.91) รสชาติ (8.07+0.64) เนื้อ
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สัมผัส (8.23+0.68) และความชอบรวม (8.13+0.78)
สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรอื่น โดยภาพรวมสูตรที่มี
การเสริมจมูกข้าวไรซ์เบอรี่ งาดา และสาหร่ายมีแนวโน้ม
คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงกว่าสูตรดั้งเดิม
โดยการเสริมคุณค่าทางโภชนาการด้วยจมูกข้าวไรซ์เบอรี่
งาดา และสาหร่าย เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค จมูกข้าว
หรื อคัพภะเป็น ตาแหน่ งรวมของส่ ว นที่จะงอกเป็นต้น
ข้าวต้นใหม่ อุดมไปด้วยสารอาหาร แร่ธาตุและวิตามิน
เพื่อการเจริญเติบโต สารอาหารที่มีมากคือโปรตีน ไขมัน
วิตามินบีและวิตามินอี [13] นอกจากนี้ข้าวไรซ์เบอรี่ ซึ่ง
เป็ น ข้าวที่มีสี ม่ว งส่งผลให้ ผ ลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ ตที่ได้มีสี
ม่วงอ่อน โดยทั่วไปข้าวไรซ์เบอรี่มีสารแอนโทไซยานิน
(anthocyanin) เป็นสารประกอบในกลุ่มฟลาโวนอยด์
ซึ่งเป็นสารประกอบไกลโคไซด์หรือเอซิลไกลโคไซด์ที่จัด
อยู่ในกลุ่มของสารประกอบฟีนอลิกที่ มีคุณสมบัติในการ
ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ [14] เมล็ ด งาประกอบด วย ไขมั น
โปรตีน คารโบไฮเดรต เสนใย และแรธาตุสาคัญสูง ซึ่ง
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น้ามันชนิดอื่นๆ เมื่อสัมผัสกับอากาศจะเกิดการเหม็นหืน
แตน้ามั นงามีค วามคงตั ว สู งสามารถตอตานปฏิกิ ริย า
ออกซิเดชันไมเกิดการเหม็นหืนงาย จึงมักใชเปนตัวเพิ่ม
ความคงตัวใหน้ามันชนิดอื่น สารที่มีฤทธิ์ตานออกซิเดชัน
ในน้ า มั น งาเปนสารกลุ ม ลิ ก แนน และโทโคเฟอรอล
เมล็ ดงามีขนาดเล็ กเกือบเป็นรูปไข มีกลิ่ นหอมออนๆ
และรสชาติ ดี [15] ในส่ ว นของสาหร่ า ยมี คุ ณ ค่ า ทาง
อาหารสู ง เป็น แหล่ งของแร่ธ าตุ วิตามิน กรดอะมิโ น
กรดไขมั น และสารประกอบจากสาหร่ า ยได้ รั บ การ
ยอมรับว่ามีคุณสมบัติที่ดีในด้านต่างๆ ต้านเชื้อแบคทีเรีย
และการต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น [16] ดังนั้นการเสริม
วั ต ถุ ดิ บ ต่ า งๆ เข้ า ไปในถ้ ว ยทาร์ ต นอกจากจะช่ ว ย
ปรับปรุงคุณภาพ ยังช่วยเสริมคุณค่าทางโภชนาการและ
สร้างความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย ซึ่งจะ
ช่ ว ยตอบโจทย์ ใ ห้ กั บ กลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคที่ รั ก สุ ข ภาพ ให้ มี
ทางเลือกในการรับประทานมากขึ้น

Figure 6 Appearance of tart cups from four formulations
Table 3 The liking score (n = 30) for four formulations of tart cups
Formulation
Appearance
Original
7.50+0.57b
Riceberry Germ
7.60+0.72b
Black sesame seed 7.97+0.81a
Dried seaweed
7.53+0.57b

Flavor
7.23+0.43b
7.30+0.60b
8.00+0.91a
7.27+0.45b

Attribute
Taste
7.50+0.57b
7.60+0.56b
8.07+0.64a
7.57+0.57b

Texture Overall liking
7.70+0.73b 7.60+0.72b
7.83+0.75b 7.73+0.78b
8.23+0.68a 8.13+0.78a
7.80+0.71b 7.63+0.72b

note: mean±SD, a and b means within each column indicate significant differences (p<0.05) using Duncan's multiple
range test.
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สรุปผล
การศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการผลิตถ้วยทาร์ต
ปราศจากกลู เ ตนช่ ว ยตอบสนองความต้ อ งการของ
ผู้ บ ริ โ ภคที่ ต้ อ งการหลี กเลี่ ย งอาหารที่มี ส่ ว นผสมของ
กลูเตนได้เป็นอย่างดี องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัย
นี้สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ถ้วยทาร์ตปราศจากกลูเตนสาเร็จรูปที่สามารถต่อยอด
การผลิตสู่ระดับอุตสาหกรรมได้ ทั้งยังสามารถตอบสนอง
ความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคยุ ค ใหม่ ที่ ต้ อ งการความ
สะดวกรวดเร็วและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ อาจมี การเติม
เมล็ ดธั ญ พื ช ผั ก หรื อผลไม้ ที่ เป็ น ชิ้ น ขนาดเล็ ก ตาม
ความเหมาะสมเพื่ อ เพิ่ ม รสชาติ แ ละตกแต่ ง ให้ เ กิ ด
ลักษณะปรากฏที่ดี รวมถึงการศึกษารูปแบบของบรรจุ
ภั ณ ฑ์ ที่ เ หมาะสมเพื่ อ ช่ ว ยยื ด อายุ ก ารเก็ บ รั ก ษา
ผลิตภัณฑ์ให้ยาวนานขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย จาก
งบประมาณโครงการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่สัญญา 3/2561
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