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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนีค้ ือเพื่อศึกษาปริ มาณของผงจิง้ หรี ดต่อคุณภาพทางเนือ้ สัมผัส คุณภาพทาง
ประสาทสัมผัส และคุณ ค่ าทางโภชนาการของบราวนี่ ฟ ลาวมันสาปะหลัง โดยในการศึกษาได้ ใช้ บราวนี่ ฟลาว
มันสาปะหลังที่มีการเสริ มปริ มาณของผงจิง้ หรี ดระดับร้ อยละ 10, 20 และ 30 ของนา้ หนักส่วนผสมแห้ งทัง้ หมด
และเปรี ยบเที ยบกับบราวนี่ที่ผลิตจากแป้งสาลี (สูตรควบคุม) จากผลการทดสอบคุณภาพทางเนือ้ สัมผัส พบว่า
ปริ มาณผงจิง้ หรี ดที่เพิ่มขึน้ ทาให้ ค่าความแน่นเนือ้ (firmness) มีค่าเพิ่มขึน้ ในขณะที่ความยืดหยุ่น (springiness)
มีค่าลดลง (p≤0.05) การเพิ่มปริ มาณของผงจิง้ หรี ด (10, 20 และ 30%) มีค่าคะแนนทางประสาทสัมผัสอยู่ใน
เกณฑ์ชอบเล็กน้ อยถึงชอบปานกลาง ดังนันปริ
้ มาณที่เหมาะสมของผงจิ ้งหรี ด คือ ร้ อยละ 30 ของน ้าหนักส่วนผสม
แห้ งทัง้ หมด เมื่อวิเคราะห์ คุณค่าทางโภชนาการ พบว่าประกอบด้ วยพลังงานทัง้ หมด 401 กิโลแคลอรี่ /100 กรั ม
ความชื น้ ไขมั น เถ้ า และคาร์ โบไฮเดรต เท่ า กั บ ร้ อยละ 17.99 , 6.94, 15.78, 1.37 และ 57.92 ตามล าดั บ
โดยเฉพาะโปรตีน มีค่าเพิ่มขึ ้น 2.06 เท่าเมื่อเทียบกับตัวอย่างควบคุม
คาสาคัญ: ผงจิ ้งหรี ด ฟลาวมันสาปะหลัง บราวนี่ โปรตีน
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Abstract
The objective of this study was to investigate cricket powder on the texture and sensory
properties of cassava flour-brownies. The different levels of cricket powder in cassava flour-brownies
including 10, 20, 30% (by total dry weight) and brownies made from 100% wheat flour (control) were
studied. The increase of the cricket powder resulted in increased firmness, while springiness content
seemed to be decreased compared to the control (p≤0.05). Increasing the amount of cricket powder (10,
20 and 30%) showed the liking score as slightly to moderately favorable. Therefore, the optimum amount
was 30% cricket powder. The nutritional values showed the content of total energy, moisture, fat, ash, and
carbohydrates as 401 kcal/100 g, 17.99%, 6.94%, 15.78%, 1.37% and 57.92%, respectively. Interestingly,
the protein was increased by 2.06 times compared with the control sample.
Keywords: Cricket powder, Cassava flour, Brownies, Protein

บทนา
อ ง ค์ ก า รอ า ห า รแ ล ะ ก า รเก ษ ต รข อ ง
สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization)
หรื อ FAO ได้ คาดการณ์ ว่าในปี พ.ศ.2593 ประชากร
โลกจะเพิ่มขึ ้น 9,000 ล้ านคน โดยจานวนประชากร
กว่ า 1 พั น ล้ า นคนทั่ว โลก อยู่ ใ นภาวะขาดแคลน
อาหารและขาดสารอาหาร ท าให้ ต้ อ งมี ก ารผลิ ต
อาหารเพิ่ ม ขึ น้ เพื่ อ ให้ เพี ย งพอกั บ ความต้ อ งการ
อาห ารขอ งประชาก รโลก แต่ ผลกระทบก าร
เปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอากาศ ทาให้ พื น้ ที่ท างการ
เกษตรลดลง ส่ ง ผลอย่ า งมากต่ อ การผลิ ต อาหาร
ประชากรส่ ว นใหญ่ ไม่ ส ามารถเข้ าถึ ง อาหารที่ มี
คุณ ภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่กาลังพัฒ นา
และด้ อยพัฒนา ดังนัน้ แมลงจึง เป็ นตัวเลือกที่มีการ
ผลิ ต ที่ ยั่งยื น FAO ได้ อ อกมาแนะน าให้ แ มลงเป็ น
แหล่งอาหารสาหรับคนทัว่ โลก [1] โดยเฉพาะจิ ้งหรี ด
เป็ นหนึ่ ง ในแมลงที่ ได้ รั บ ความนิ ย มในการเลี ย้ ง

มากที่ สุ ด เนื่ อ งจากมี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการสู ง
ประกอบด้ วย คาร์ โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิตามิน
และแร่ ธาตุที่สาคัญ หลายชนิด [2] นอกจากนัน้ ยัง
เป็ นแหล่งของโปรตีนที่มีคุณภาพ โดยเป็ นแหล่งของ
กรดอะมิ โนที่ จ าเป็ น ต่ อ ร่ างกาย (Essential amino
acid) ซึ่งใกล้ เคียงโปรตีนจากไข่ไก่ หมูบด และเนือ้
ไก่ [3] ทาให้ มีการประยุกต์ใช้ ผงจิ ้งหรี ดในผลิตภัณฑ์
อาหาร ได้ แก่ คุกกี ้ ขนมขบเคีย้ ว และอาหารเสริ ม
เป็ นต้ น
บราวนี่เป็ นผลิตภัณ ฑ์ ขนมอบที่ได้ รับความ
นิ ยมจากผู้บ ริ โภคทุก วัย ในรู ป แบบของอาหารว่า ง
ลักษณะที่เด่นชัดของบราวนี่จะเป็ นขนมอบที่มีเนือ้
สัมผัสแน่น มีสีน ้าตาลเข้ มซึง่ เกิดจากผงโกโก้ ให้ กลิ่น
และรสชาติที่เป็ นเอกลักษณ์ ส่วนประกอบที่สาคัญ
ในการผลิตบราวนี่คือ แป้งสาลี ซึ่งมีโปรตีนกลูเตนิน
(Glutenin) และ ไกลอะดิน (Gliadin) ที่มีผลโดยตรง
ต่อโครงสร้ างและเนือ้ ขนม ที่ได้ จากการเกิดกลูเตน

PBRU Science Journal
Volume 18 Number 1 January – June 2021

43

PBRU SCIENCE JOURNAL
ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564

(gluten) ทาให้ บราวนี่ขึ ้นฟูและนิ่ม [4] แต่อย่างไรก็
ตามพบผู้บ ริ โภคที่ป่ วยด้ วยโรคแพ้ กลูเตนจากแป้ ง
สาลี เพิ่ ม ขึ น้ ดั ง นั น้ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร
ที่ ป ร า ศ จ า ก ก ลู เต น ( Gluten-free diet) จึ ง มี
ความส าคัญ ต่ อ กลุ่ม ผู้ บ ริ โภคที่ แ พ้ ก ลูเตน [5] ใน
ปั จ จุ บั น มี ข้ อมู ล จากงานวิ จั ย ระบุ ว่ า สามารถใช้
ฟลาวมั น ส าปะหลั ง ในการทดแทนแป้ ง สาลี ใ น
ผลิตภัณ ฑ์ ขนมอบ โดยมีคุณ ภาพเทียบเท่ากับแป้ง
สาลี ได้ แก่ เค้ ก และขนมปั ง เป็ นต้ น [6] ดั ง นั น้
งานวิ จัย นี จ้ ึ งมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาปริ ม าณผง
จิ ง้ หรี ด ต่ อ คุ ณ ภาพทางเนื อ้ สั ม ผั ส คุ ณ ภาพทาง
ประสาทสัมผัส และคุณค่าทางโภชนาการของบราว
นี่ ฟ ลาวมั น ส าปะหลั ง เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กั บ มั น
สาปะหลังที่ เป็ นพื ช เศรษฐกิจของประเทศไทย ลด
การน าเข้ าของแป้ ง สาลี และที่ ส าคั ญ ท าให้ กลุ่ ม
ผู้ บริ โ ภคที่ แ พ้ กลู เ ตนสามารถเข้ าถึ ง อาหารที่ มี
คุณภาพได้ มากขึ ้น

วิธีการวิจัย
1. การศึกษาปริ มาณผงจิง้ หรี ดในบราวนี่ ฟลาว
มันสาปะหลัง
1.1 การเตรี ยมผงจิ ้งหรี ด
เริ่ มจากการจิง้ หรี ดมาลวกด้ วยนา้ ร้ อนที่
อุณ หภูมิ 98 องศาเซลเซี ย สเป็ น ระยะเวลา 5 นาที
[7] นาเข้ าตู้อบลมร้ อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
เป็ นระยะเวลา 12 ชั่วโมง [8] จากนัน้ นาไปบดด้ วย
เครื่ องบดผสม และผ่านตะแกรงเมซที่ความละเอียด
100 เมซ จะได้ ผงจิ ้งหรี ดที่มีปริมาณความชื ้น เท่ากับ
ร้ อยละ 5 โดยน ้าหนักแห้ ง

1.2 การผลิตบราวนี่ฟลาวมันสาปะหลังเสริ ม
ผงจิ ้งหรี ด
การพัฒ นาสูต รบราวนี่ ฟ ลาวมันสาปะหลัง
มี ก ารดัด แปลงสูต รจากชัย วัฒ น์ (2550) และการ
ทดลองงานวิจัยเบื อ้ งต้ น (Preliminary test) พบว่า
สู ต รบราวนี่ ฟ ลาวมั น ส าปะหลั ง ประกอบด้ วย
ฟลาวมันสาปะหลัง (ตราซาว่า) ร้ อยละ 24.40 เนย
สดชนิดเค็ม ร้ อยละ 16.25 น ้าตาลทรายขาว ร้ อยละ
16.25 น ้าตาลทรายแดง ร้ อยละ 16.25 ไข่ไก่ ร้ อยละ
10.83 ผงวนิลา ร้ อยละ 0.43 นา้ นมไขมันเต็ม ร้ อย
ละ 10.83 ผงโกโก้ ชนิ ด เข้ ม ร้ อยละ 4.33 และ
โซดาไบคาร์ บ อเนต ร้ อยละ 0.43 โดยการเสริ ม
ปริ ม าณผงจิ ง้ หรี ด ที่ ระดับ ร้ อยละ 10, 20 และ 30
ของนา้ หนักส่วนผสมแห้ งทัง้ หมด สาหรับวิธีการผลิ
ตบราวนี่เริ่ มจากการร่ อนส่วนผสมที่เป็ นของแห้ งเข้ า
ด้ วยกัน (ฟลาวมันสาปะหลัง ผงวนิลา ผงโกโก้ ชนิด
เข้ ม และโซดาไบคาร์ บอเนต) จากนัน้ นาไปผสมกับ
เนยสดชนิดเค็ม น ้าตาลทรายขาว น ้าตาลทรายแดง
โดยใช้ เครื่ องผสมอาหาร เมื่ อส่ วนผสมเข้ ากัน ดี ให้
เติมไข่ไก่ และนา้ นมไขมันเต็ม ชั่งส่วนผสมทั ง้ หมด
800 กรั ม ใส้ ในพิ ม พ์ สี่ เหลี่ ย ม ขนาด 22x23x5
เซนติ เมตร น าเข้ าเตาอบที่ อุ ณ หภู มิ 180 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 25 นาที พักให้ เย็นที่อณ
ุ หภูมิห้อง
แล้ ว ตัด เป็ น ชิ น้ ขนาด 5x5 เซนติ เมตร [9] จากนัน้
นามาวิเคราะห์คุณภาพทางเนือ้ สัมผัสและประสาท
สัมผัส เปรี ยบเทียบกับตัวอย่างควบคุมซึง่ เป็ นบราวนี่
ที่ผลิตจากแป้งสาลี
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1.3.1 คุณภาพทางเนื ้อสัมผัส
น าตัว อย่ า งบราวนี่ ที่ ตั ด เป็ น ชิ น้ แล้ ว มาวัด
คุ ณ ภาพเนื อ้ สั ม ผั ส ด้ วยเครื่ อ ง Texture Analyzer
(TA.XT2, Stable Micro System Ltd., UK) ใช้ หวั วัด
ชนิดทรงกระบอกเส้ นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร
(P/100) กดลงบนตัว อย่ างอาหาร 2 ครั ง้ (Texture
Profile Analysis, TPA) โดยตัง้ ค่ าความเร็ วก่ อนวัด
และขณะวัด 1 มิลลิเมตร/วินาที และความเร็ วหลัง
วัด 10 มิ ล ลิ เมตร/วิ น าที เป็ น ระยะทางร้ อยละ 25
ของความสู ง ตั ว อย่ า ง ในการกดครั ง้ ที่ 2 ให้ ทิ ง้
ระยะห่างนาน 60 วินาที [10] การรายงานผลเป็ นค่า
ความแน่ น เนื อ้ (Firmness) และความยื ด หยุ่ น
(Springiness)
1.3.2 คุณภาพประสาทสัมผัส
การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพทางประสาทสัมผัสโดย
ใช้ ผ้ ู ท ดสอบทั่ว ไปที่ ไม่ ป ฏิ เสธการบริ โภค บราวนี่
รับประทานจิ ้งหรี ดได้ ไม่มีประวัติการแพ้ แมลง ไคติน
และโรคภูมิแพ้ มาก่อน โดยนาบราวนี่หลังออกจาก
การอบ 2 ชัว่ โมง เพื่อตัวอย่างเย็นตัวลงเหมาะสมต่อ
การทดสอบ โดยใช้ ผ้ ูท ดสอบซึ่งเป็ น นัก ศึก ษาและ
บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา
จ านวน 50 คน ทัง้ ผู้ ห ญิ งและผู้ ช าย อายุระหว่ า ง

18-35 ปี เพื่ อ ประเมิ น คุณ ลัก ษณะทางประสาท
สัมผัสของผลิตภัณฑ์ในด้ านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น
รสชาติ เนื อ้ สัม ผัส และความชอบโดยรวม โดยใช้
วิธีการให้ คะแนนความชอบแบบ 9 ระดับ (9-point

2. การศึกษาปริ มาณคุณค่ าทางโภชนาการของ
ผลิตภัณฑ์ ท่พ
ี ัฒนาได้
นาผลิตภัณฑ์ที่พฒ
ั นาได้ มาวิเคราะห์คณ
ุ ค่า
ทางโภชนาการ ดังนี ้
2.1 พลังงานทัง้ หมด โดยการค านวณจาก
ผลรวมของร้ อยละคาร์ โบไฮเดรต x 4 ร้ อยละไขมัน

x 9 และร้ อยละโปรตีน x 4 [11]
2.2 ความชื ้น โปรตีน ไขมัน และเถ้ า จากนัน้
น ามาค านวณปริ ม าณคาร์ โ บไฮเดรต โดยการ
คานวณจากสูตร 100 - (ผลรวมของปริ มาณร้ อยละ
ความชื ้น โปรตีน ไขมัน และเถ้ า [11]
3. การวิเคราะห์ ผลทางสถิติ
วา งแ ผ น ก า รท ด ล อ งแ บ บ Completely
randomized design (CRD) ส าหรั บ การวิ เคราะห์
คุณ ภาพทางเนื อ้ สัม ผัส วางแผนการทดลองแบบ
Randomized completely block design (RCBD)
สาหรั บ การวิเคราะห์ คุณ ภาพประสาทสัม ผัส และ
วางแผนการทดลองแบบ Independent-Sample
T-test สาหรับการวิเคราะห์คณ
ุ ค่าทางโภชนาการ นา
ข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of
variance, ANOVA) เปรี ยบเทียบความแตกต่างของ
ค่ า เฉลี่ ย ด้ วยวิ ธี Duncan's new multiple range
test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป

hedonic scale) โดยคะแนนเท่ากับ 9 หมายถึง ชอบ
มากที่ สุด และคะแนนเท่ ากับ 1 หมายถึ ง ความไม่
ชอบมากที่สดุ
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ผงจิ ้งหรี ดเพิ่มขึ ้น ส่งผลทาให้ ค่าความแน่นเนื ้อ มีค่า
เพิ่ ม ขึ น้ ในข ณ ะที่ ค วาม ยื ด หยุ่ น มี ค่ าลด ล ง
(p≤0.05) เมื่อเปรี ยบเทียบกับตัวอย่างควบคุม โดย
การใช้ ฟ ลาวมัน สาปะหลัง ซึ่ งมี ใ ยอาหารสูง [12]
ร่ วมกับผงจิ ง้ หรี ดอาจมีผลต่อโครงสร้ างของบราวนี่
โดยทาให้ ส่วนผสมก่อนอบมีลกั ษณะข้ นหนืดน้ อยลง
และผลิตภัณฑ์หลังอบมีความแน่นเนื ้อเพิ่มขึ ้น

ผลการศึกษา
1. ผลคุ ณ ภาพทางเนื ้อ สั ม ผั ส ของปริ ม าณผง
จิง้ หรีดในบราวนี่ฟลาวมันสาปะหลัง
ผลการศึกษาคุณ ภาพทางเนือ้ สัมผัสของ
บราวนี่ฟลาวมันสาปะหลัง จากการเสริ มปริ มาณผง
จิง้ หรี ดที่ระดับร้ อยละ 10, 20 และ 30 ของนา้ หนัก
ส่วนผสมแห้ งทัง้ หมด (Table 1) พบว่าเมื่อปริ มาณ

Table 1. Texture properties of cricket powder with different levels of cassava flour-brownies
Cricket powder (%)
Texture properties
Firmness (g force)
Springiness (%)

Control*

10

20

30

1009.50±60.10c

1044.50±36.06b

1045.00±2.82b

1379.00±21.21a

32.69±21.21a

30.06±0.79b

28.73±0.90bc

28.14±0.19c

Means in the same row with different superscripts are significantly different (p≤0.05).
*Control is brownies made from100% wheat flour
a-c

2. ผลคุณภาพทางประสาทสัมผัสของปริ มาณผง
จิง้ หรีดในบราวนี่ฟลาวมันสาปะหลัง
ผลการทดสอบคุณ ภาพทางประสาทสัมผัส
ของจากการเสริ มปริ มาณผงจิ ง้ หรี ดที่ ระดับร้ อยละ
10, 20 และ 30 ของน า้ หนัก ส่ วนผสมแห้ งทัง้ หมด
(Table 2) พบว่ าการใช้ ฟ ลาวมัน ส าปะหลังร่ วมผง
จิ ้งหรี ด ส่งผลต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้ าน
คุณลักษณะทางเนือ้ สัมผัส (p≤0.05) ซึ่งสอดคล้ อง
กับผลการทดลองการวัดคุณภาพทางเนื ้อสัมผัสด้ วย
เครื่ อ ง Texture Analyzer บราวนี่ ที่ ได้ มี ค วามแน่ น
เนื ้ อ เพิ่ ม ขึ ้ น แ ต่ อ ย่ า ง ไร ก็ ต า ม จ า ก ก า ร ที่
ฟลาวมันสาปะหลังมีองค์ประกอบของใยอาหารจึงทา
ให้ ในระหว่างการอบสามารถกักเก็บความชื น้ ไว้ ได้
บราวนี่ ที่ มี ลั ก ษ ณ ะเนื อ้ สั ม ผั ส แน่ น มี คะแนน

ความชอบอยู่ ในเกณฑ์ ที่ ย อมรั บ ของผู้ บ ริ โภค อยู่
ในช่วง 6.58-6.68 (ชอบเล็กน้ อยถึงชอบปานกลาง)
ในขณะที่การเพิ่มปริ มาณผงจิ ้งหรี ดในบราวนี่ ฟลาว
มั น ส าปะหลั งไม่ ส่ ง ผลต่ อ คะแนนความชอบด้ า น
ลักษณะปรากฏ สี กลิ่ น รส รสชาติ และความชอบ
โดยรวมอย่ างมี ระดับนัยสาคัญ ทางสถิติ (p>0.05)
โดยมีคะแนนอยู่ในช่วง 6.56-6.95 (ชอบเล็กน้ อยถึง
ชอบปานกลาง) ซึ่งมี คะแนนความชอบใกล้ เคียงกับ
ตัวอย่ างควบคุ ม ทั ง้ นี อ้ าจเป็ น ผลมาจากผงโกโก้ ที่
สามารถปกปิ ดกลิ่นรสของผงจิง้ หรี ดได้ จากผลการ
ทดลองนี ส้ ามารถสรุ ป ได้ ว่ า ผู้ ทดสอบชิ ม ให้ การ
ยอมรับผลิตภัณฑ์บราวนี่ฟลาวมันสาปะหลังเสริ มผง
จิ ้งหรี ดร้ อยละ 30 มากที่สดุ
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Table 2. Sensory properties of cricket powder with different levels of cassava flour-brownies
Cricket powder (%)
Sensory attributes

Control*

10

20

30

Appearancens

6.71±0.73

6.71±0.78

6.65±0.79

6.95±0.76

Colorns

6.60±0.74

6.85±0.79

6.88±0.73

6.85±0.68

Odorns

6.61±0.78

6.60±0.88

6.76±6.7
6.76±0.74

6.66±0.84

Tastens

6.56±1.15

6.56±0.83

6.58±0.92
6.58±0.97

Texture

5.96±1.23

6.61±0.85

Overall likingns

6.40±0.99

b

ab

6.66±0.80
6.61±0.90

6.58±0.99ab
6.68±0.99a
6.70±0.78

Means in the same row with different superscripts are significantly different (p≤0.05).
Means of all treatments in the same row are not significantly different (p>0.05).
* Control is brownies made from100% wheat flour
a, b
ns

3. คุณค่ าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ ท่ีพัฒนาได้
เมื่อนาตัวอย่างควบคุมซึ่งเป็ นบราวนี่ที่ผลิต
จากแป้งสาลี และผลิตภัณฑ์บราวนี่ที่พัฒนาได้ คือ
บราวนี่ฟลาวมันสาปะหลังเสริ มผงจิ ้งหรี ดร้ อยละ 30
มาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ (Table 3) พบว่า
ผลิ ต ภัณ ฑ์ บ ราวนี่ ที่ พัฒ นาได้ มี ป ริ ม าณพลัง งาน
ทัง้ หมด ความชื น้ ไขมัน และเถ้ า ไม่ แ ตกต่ า งจาก
ตัวอย่างควบคุม (p>0.05) ในขณะที่ปริมาณโปรตีน
มีค่าเพิ่มขึ ้น และคาร์ โบไฮเดรต มีค่าลดลง(p≤0.05)

โดยเฉพาะโปรตีน มีค่าเพิ่มขึ ้นจากตัวอย่างควบคุม
2.06 เท่ า ซึ่ ง อาจเกิ ด จากอิ ท ธิ พ ลของปริ ม าณผง
จิ ง้ หรี ด นอกจากนั น้ การเพิ่ ม ขึ น้ ของโปรตี น ยั ง
สามารถทดแทนปริ ม าณโปรตี น ที่ ห ายไปจากการ
ฟลาวมัน สาปะหลังทดแทนแป้ งสาลี โดยรายงาน
ของ ขนมปั งที่ มี ก ารใช้ แ ป้ ง สาลี ร้ อยละ 100 จะมี
ปริ มาณโปรตีนสูงกว่าการใช้ แป้งสาลีร่วมกับ ฟลาว
มันสาปะหลัง [13]
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Table 3. Nutritional values of control brownies and cassava flour-brownies with 30% cricket powder
supplement
Nutritional values

Control*

Developed cassava flour-brownies

Energy (calories)ns
Moisture (%)ns
Protein (%)
Fat (%)ns
Ash (%)ns
Carbohydrate (%)

399.57±1.01
18.17±0.17
3.37±0.03b
15.45±0.51
1.25±0.04
61.76±0.68a

401.46±0.46
17.99±0.43
6.94±0.05a
15.78±0.21
1.37±0.03
57.92±0.67b

Means in the same row with different superscripts are significantly different (p≤0.05).
Means of all treatments in the same row are not significantly different (p>0.05).
* Control is brownies made from100% wheat flour
a, b
ns

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาการเสริมปริมาณผงจิ ้งหรี ด
ที่ระดับร้ อยละ 10, 20 และ 30 ของน ้าหนักส่วนผสม
แห้ งทังหมด
้
พบว่าปริ มาณผงจิ ้งหรี ดที่เพิ่มขึ ้น ทาให้
ค่ า ความแน่ น เนื อ้ มี ค่ า เพิ่ ม ขึ น้ ในขณะที่ ค วาม
ยื ด หยุ่ น มี ค่ า ลดลง เนื่ อ งจากการใช้ ฟลาวมั น
สาปะหลัง ซึ่งมีใยอาหารสูง [12] ร่ วมกับการใช้ ผง
จิ ง้ หรี ด จะไปลดบทบาทการท าหน้ า ที่ ข องโปรตี น
กลูเตน ซึ่งพบมากในแป้งสาลี โดยโปรตีนกลูเตน ทา
ให้ เกิดโครงสร้ างความยืดหยุ่น และความนุ่มให้ กับ
ผลิตภัณฑ์ [4] ทาให้ ส่วนผสมก่อนอบมีลักษณะข้ น
หนืดน้ อยลง และผลิตภัณฑ์หลังอบมีความแน่นเนือ้
เพิ่ม ขึน้ นอกจากนัน้ การเพิ่ มปริ มาณผงจิง้ หรี ด ยัง
ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพทางประสาทสั ม ผั ส ในด้ าน
คุณลักษณะทางเนื ้อสัมผัส (p≤0.05) แต่ไม่ส่งผลต่อ
ลักษณะปรากฏ สี กลิ่ นรส รสชาติ และความชอบ
โดยรวม (p>0.05) เนื่องจากการลดลงขนาดอนุภาค
ให้ อยู่ ใ นรู ป ของผงจิ ง้ หรี ด ท าให้ ผู้ บริ โภคมี ก าร

ยอมรับในผลิตภัณฑ์อาหารจากแมลงมากกว่าอยู่ใน
ลัก ษณะเป็ น ชิ น้ หรื อ เป็ น ตัว [14] อี ก ทัง้ ผงโกโก้ ซึ่ง
เป็ นส่ ว นประกอบส าคั ญ ของบราวนี่ ฟ ลาวมั น
สาปะหลังสามารถปกปิ ด ลัก ษณะปรากฎ กลิ่น รส
และรสชาติ ข องผงจิ ง้ หรี ดได้ ท าให้ มี คะแนน
ความชอบใกล้ เคียงกับตัวอย่างควบคุม นอกจากนัน้
การเสริ มผงจิง้ หรี ด ยังมีผลทาให้ คะแนนความชอบ
ทางเนือ้ สัม ผัสเพิ่ มขึน้ เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับตัวอย่าง
ควบคุม ซึ่งสอดคล้ องกับผลคุณภาพทางเนือ้ สัมผัส
จาการใช้ เครื่ องวัดเนื ้อสัมผัส โดยการเสริมผงจิ ้งหรี ด
มีผลทาให้ ความแน่นเนือ้ ของบราวนี่เพิ่มขึน้ ซึ่งเป็ น
ลัก ษณะที่ ต้ อ งการของผลิ ต ภัณ ฑ์ บ ราวนี่ ชนิ ด เนื อ้
สั ม ผั ส แน่ น เมื่ อ วิ เ คราะห์ คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการ
ผลิตภัณฑ์บราวนี่ฟลาวมันสาปะหลังเสริมผงจิ ้งหรี ด
ร้ อยละ 30 พบว่ า มี ปริ ม าณ พลั ง งานทั ง้ หม ด
ความชืน้ ไขมัน และเถ้ า ใกล้ เคียงกับบราวนี่ที่ผลิต
จากแป้งสาลี แต่มีโปรตีนเพิ่มขึ ้น 2.06 เท่า สามารถ
ทดแทนปริ ม าณโปรตี น ที่ ห ายไปจากการฟลาว
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มันสาปะหลังทดแทนแป้ งสาลี [13] สอดคล้ องกับ
งานวิจัย การเสริ ม ปริ ม าณผงจิ ง้ หรี ด ในผลิ ต ภัณ ฑ์
อาหาร ตั ้งแต่ระดับร้ อยละ 5-30 ในขนมปั ง [15] เส้ น
พาสต้ า [16] และขนมขบเคี ย้ ว [17] Agbali และ
คณะ [18] รายงานว่าการเสริ มผงจิ ้งหรี ดที่ระดับร้ อย
ละ 20-30 ท าให้ ได้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข นมขบเคี ย้ วชนิ ด
พองกรอบมี คุ ณ ลั ก ษณะทางกายภาพ คุ ณ ภาพ
ประสาทสัม ผัส และคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการสูง สุ ด
โดยเฉพาะเป็ นแหล่งของโปรตีนที่สาคัญ ซึง่ พบว่าผง
จิ ง้ ห รี ด (Acheta Domesticus) มี โป รตี น สู ง ถึ ง
60 กรัม /100 กรัม [16] ประกอบด้ วยกรดอะมิ โนที่
จาเป็ นต่อร่างกาย ปริมาณร้ อยละ 46-96 ของกรดอะ
มิโนทัง้ หมด [19] นอกจากนัน้ จิง้ หรี ดยังเป็ น แหล่ ง
ของพลั ง งาน เส้ น ใยอาหาร และแร่ ธ าตุ ที่ ส าคั ญ
ได้ แ ก่ เหล็ ก สัง กะสี และแมงกานี ส เป็ น ต้ น [20]
ซึ่ ง สามารถแก้ ปั ญหาทุ พ โภชนาการ จากภาวะ
โภชนาการต่ า (Undernutrition) ได้ เช่ น โรคขาด
พลั ง งาน และโปรตี น [21] เป็ นต้ น โดยปริ ม าณ
พ ลั ง งาน แ ล ะ โป รตี น ที่ ค วรได้ รั บ ป ระจ าวั น
เท่ากับ 1000-2400 กิโลแคลอรี ต่อวัน และ 50 กรัม
ต่ อ วั น ทั ง้ นี ข้ ึ น้ อยู่ กั บ อายุ เพ ศ และกิ จ กรรม
ในระหว่างวัน [22]

สรุปผลการวิจัย
จากผลการพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ บ ราวนี่ ฟ ลาว
มั น ส าปะหลั ง โดยปราศจากกลู เ ตน ปริ ม าณ ที่
เหมาะสมของผงจิ ้งหรี ด คือ ร้ อยละ 30 ของนา้ หนัก
ส่วนผสมแห้ งทังหมด
้
ซึ่งทาให้ ได้ บราวนี่ที่มีลกั ษณะ
เนือ้ สัมผัสแน่น และมีคะแนนคุณภาพทางประสาท
สัมผัส อยู่ในช่วงชอบเล็กน้ อยถึงชอบปานกลางซึ่ง
หมายถึงผลิต ภัณ ฑ์ ได้ รับ การยอมรั บจากผู้บ ริ โภค

นอกจากนัน้ ผลิต ภัณ ฑ์ บ ราวนี่ฟ ลาวมันสาปะหลัง
เสริมผงจิ ้งหรี ด ยังเป็ นแหล่งที่ดีของโปรตีนอีกด้ วย
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สวนสุนนั ทา ที่ให้ ความอนุเคราะห์ในการใช้ อุปกรณ์
และเครื่ องมือต่าง ๆ เป็ นอย่างดียิ่ง
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