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บทคัดย่อ

งานวิจยั นีไ้ ด้ศึกษาการใช้แป้งข้าวหอมมะลิ และแป้งข้าวสามกษัตริยท์ ดแทนแป้งสาลีท่ี เหมาะสมใน
ผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบ โดยการเสริมมะเขือเทศอบแห้ง และผงแก่นตะวัน โดยปริมาณแป้งข้าวหอมมะลิ และ
แป้งข้าวสามกษัตริยใ์ นการผลิตบราวนี่กรอบเป็ น 3 ระดับ คือ ร้อยละ 25 50 และ75 ของนํา้ หนักแป้งสาลีท่ีใช้ใน
สูตร พบว่าการทดแทนด้วยแป้งข้าวหอมมะลิ และแป้งข้าวสามกษัตริยท์ ่ีปริมาณร้อยละ 50 มีคะแนนความชอบ
ทางประสาทสัมผัสด้านความชอบโดยรวมสูงสุด (p≤0.05) อยู่ในระดับปานกลาง จากนัน้ ศึกษาปริมาณมะเขือ
เทศอบแห้งที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบจากแป้งข้าวหอมมะลิเป็ น 3 ระดับ คือ 5 10 และ15 ของนํา้ หนัก
ส่วนผสมทั้งหมดที่ ใช้ในสูตร พบว่าการเสริมมะเขื อเทศอบแห้งที่ ปริมาณร้อยละ 15 มีคะแนนความชอบทาง
ประสาทสัมผัสด้านความชอบโดยรวมสูงสุด (p≤0.05) อยู่ในระดับชอบมาก ส่วนการศึกษาปริมาณผงแก่นตะวัน
ที่ เ หมาะสมในผลิต ภัณ ฑ์บ ราวนี่ ก รอบจากแป้ งข้าวสามกษั ต ริย ์เ ป็ น 3 ระดับ คื อ 10 15 และ20 ของนํา้ หนัก
ส่วนผสมทัง้ หมดที่ใช้ในสูตร พบว่าการเสริมผงแก่นตะวันที่ปริมาณร้อยละ 10 มีคะแนนความชอบทางประสาท
สัมผัสด้านความชอบโดยรวมสูงสุด (p≤0.05) อยู่ในระดับปานกลาง

ABSTRACT

This research aims to study the optimum formula of brownie cracker by substitute wheat flour
with Jasmine rice flour and Sam-ka-sat rice flour. And then adding dried tomato and artichoke powder.
This research was study of using Jasmine rice flour and Sam-ka-sat rice flour substitute wheat flour at
3 levels of concentrations 25, 50 and 75 percent by weight of wheat flour weight). The result showed
that 50 percent Jasmine rice flour and Sam-ka-sat rice flour had the highest overall acceptability score
as moderately like (p ≤ 0.05). Then, the optimum formula of brownie cracker from Jasmine rice flour by
adding dried tomato at 3 levels of concentrations 5, 10 and 15 percent by weight. The result showed
that 15 percent dried tomato had the highest overall acceptability score as like very much (p ≤ 0.05).
And the optimum formula of brownie cracker from Sam-ka-sat rice flour by adding artichoke powder at
3 levels of concentrations 10, 15 and 20 percent by weight. The result showed that 10 percent artichoke
powder had the highest overall acceptability score as moderately like (p ≤ 0.05).
Key words: brownie cracker, Jasmine rice flour, SAM-KA-SAT rice flour, dried tomato, Artichoke powder
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คํานํา
บราวนี่กรอบ (Brownie Cracker) เป็ นผลิตภัณฑ์ขนมอบที่ได้รบั ความนิยมจากผูบ้ ริโภคที่รบั ประทานใน
รู ปแบบของอาหารว่างและขนมหวาน มีลกั ษณะเด่นของบราวนี่กรอบเป็ นแผ่นบางกรอบ แตกต่างจากบราวนี่
ทั่วไป สะดวกต่อการบริโภคและการเก็บรักษาที่ง่าย ตัวขนมมีสีนา้ํ ตาลเข้ม ซึ่งเกิดจากผงโกโก้ท่ีใส่ในส่วนผสมซึง่
ให้กลิ่นและรสชาติท่ีเป็ นเอกลักษณ์ (วรัชยา, 2560) สําหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ท่ีใช้ส่วนใหญ่มาจากแป้งสาลีซ่งึ
กลูเตนคือโปรตีนที่พบในข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และข้าวโอ๊ต ผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคนีล้ าํ ไส้เล็กจะมีอาการอักเสบและมี
ผลต่อเนือ้ เยื่อบริเวณผิวหนังลําไส้เล็กทําให้พืน้ ที่ในการดูดซึมอาหารลดลง เป็ นสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้หาก
รับประทานบ่อยอาจทําให้เกิดโรคแพ้แป้งสาลีได้ จึงทําให้ผผู้ ลิตด้านเบเกอรี่สนใจนําแป้งข้าวมาใช้เพื่อทดแทนใน
ผลิตภัณฑ์ (อิทธิพทั ธ์, 2551) และข้าวเป็ นสินค้าที่ประเทศไทยผลิตและส่งออกได้มาก การนําข้าวมาแปรรู ปเป็ น
ผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ให้มากขึน้ จึงเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั ข้าวของไทย อาทิเช่น ข้าวหอมมะลิ105 เป็ นข้าวสาย
พันธุข์ าวดอกมะลิ105 พันธุก์ ข15 ซึ่งมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ กลิ่นหอมของข้าวหอมมะลินนั้ มาจากสาร 2-แอ
ซิทิล-1-ไพร์รอลีน ซึง่ เป็ นสารหลักของกลิ่นหอมจากข้าวเป็ นสารหอมชนิดเดียวกันกับที่พบในใบเตย ส่วนข้าวหอม
มะลิแดงและข้าวไรซ์เบอร์ร่ีเป็ นข้าวที่มีสารต้านอนุมูลอิสระได้แก่ แอนโทไซยานิน เพื่อช่วยชะลอการเสื่อมของ
เซลล์ อีกทัง้ ยังเป็ นข้าวที่มีดชั นีนาํ้ ตาลที่เหมาะสมกับการส่งเสริมให้ผูบ้ ริโภคที่อยู่ในภาวะปกติหรือป่ วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 มีการย่อยสลายจากคาร์โบไฮเดรตเป็ นกลูโคสใช้เวลาได้นานกว่าข้าวทั่วไป (ชญาณี, 2558) การนําข้าว
มาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์จึงเป็ นทางเลือกหนึ่งให้แก่ผบู้ ริโภคและยังเป็ นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าข้าวไทยให้กบั
เกษตรกรไทย นอกจากนีย้ งั มีการใช้พืชผักทางการเกษตรในประเทศไทย เช่น แก่นตะวันที่เป็ นพืชตระกูลเดียวกับ
ทานตะวัน ส่วนที่นาํ มาใช้ประโยชน์คือส่วนหัวที่มีใยอาหารสูงชนิดอินนูลิน มีความหวานแต่ให้พลังงานตํ่าจึงช่วย
ลดความอ้วน และยังมีมะเขือเทศที่จดั อยู่ในผักที่ได้รบั ความนิยมสําหรับกลุ่มคนรักสุขภาพซึ่งในผลมะเขือเทศมี
สารจําพวกแคโรทีนอยด์ สารไลโคพีน เป็ นสารสีแดง สารต่อต้านอนุมลู อิสระ ช่วยเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันของร่างกาย
ดังนัน้ คณะผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะพัฒนาการใช้แป้งข้าวหอมมะลิ และแป้งข้าวสามกษัตริยท์ ดแทนแป้งสาลี
ที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบ โดยการเสริมมะเขือเทศอบแห้ง และผงแก่นตะวัน เพื่อเป็ นการเพิ่มความ
หลากหลายในการใช้ประโยชน์จากแป้งข้าว และยังเป็ นแนวทางให้ผูบ้ ริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์ขนมอบเพื่อ
สุขภาพ

อุปกรณ์และวิธีการ

การผลิตบราวนี่กรอบ
การผลิตบราวนี่ กรอบด้วยการชั่งตวงส่วนผสมทั้งหมด นําเนยและช็อกโกแลตชิพวางที่ อ่างนํา้ ร้อนที่
อุณหภูมิประมาณ 90 องศาเซลเซียส จนละลายเป็ นเนือ้ เดียวกัน เติมนํา้ ตาลทรายขาว ไข่ขาว ผงโกโก้ นมสด
นํา้ เปล่า แป้ง และเบกกิง้ โซดา ใช้พายยางตะล่อมคนส่วนผสมให้เข้าเป็ นเนือ้ เดียวกัน จากนัน้ เทส่วนผสมบราวนี่
ลงในถาดอบขนาด 30x30x2 เซนติเมตร ใช้สปาตูล่าเกลี่ยหน้าขนมให้เรียบเสมอกัน เคาะพิ มพ์เบาๆ เพื่ อไล่
อากาศ นําเข้าอบที่อุณหภูมิ 165 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 20 - 25 นาที นําถาดขนมออกจากเตาอบ ใช้มีดตัด
แบ่งขนมขนาด 2x3 เซนติเมตร พักให้บราวนี่เย็น และบราวนี่ใส่ถงุ พลาสติกที่อณ
ุ หภูมิหอ้ ง
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การศึกษาปริมาณแป้ งข้าวหอมมะลิและแป้ งข้าวสามกษัตริยท์ เี่ หมาะสมในผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบ
ศึกษาปริมาณแป้งข้าวหอมมะลิและแป้งข้าวสามกษัตริย ์ ใช้สูตรบราวนี่กรอบของวรัชยา(2560) เป็ น
สูตรพืน้ ฐาน ประกอบด้วย แป้งสาลี 18.34% เนย 10% ช็อกโกแลตชิพ 26.66% นํา้ ตาลทรายขาว 25% ผงโกโก้
2% ไข่ขาว 11% กลิ่นวนิลา 0.64% เบกกิง้ โซดา 0.23% เกลือ 0.13% นมสด 4% และนํา้ เปล่า 2% โดยทดแทน
แป้งสาลีดว้ ยแป้งข้าวหอมมะลิ และแป้งข้าวสามกษัตริยใ์ นปริมาณร้อยละ 25 50 และ75 ของนํา้ หนักแป้ง (Table
1) และทดสอบทางประสาทสัมผัส
Table 1 Formula of brownie cracker by substitute wheat flour with Jasmine rice flour and Sam-ka-sat
rice flour for samples.
Ingredient
Wheat flour
Jasmine rice flour
SAM-KA-SAT rice flour
Butter
Chocolate chips
Sugar
Cocoa powder
White egg
Vanilla flavour
Baking powder
Salt
Milk
Water

Control
18.34
10
26.66
25
2
11
0.64
0.23
0.13
4
2

Jasmine rice flour
25%
50%
75%
13.76 9.17
4.58
4.58
9.17
13.76
10
10
10
26.66 26.66 26.66
25
25
25
2
2
2
11
11
11
0.64
0.64
0.64
0.23
0.23
0.23
0.13
0.13
0.13
4
4
4
2
2
2

SAM-KA-SAT rice flour
25%
50%
75%
13.76
9.17
4.58
4.58
9.17
13.76
10
10
10
26.66
26.66
26.66
25
25
25
2
2
2
11
11
11
0.64
0.64
0.64
0.23
0.23
0.23
0.13
0.13
0.13
4
4
4
2
2
2

ศึกษาปริมาณมะเขือเทศอบแห้งทีเ่ หมาะสมในผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบจากแป้ งข้าวหอมมะลิ
ศึกษาปริมาณมะเขือเทศอบแห้งที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบโดยการเสริมมะเขือเทศอบแห้งใน
ปริมาณร้อยละ 5 10 และ15 ของปริมาณส่วนผสมทัง้ หมด โดยนํามะเขือเทศอบแห้งหั่นให้มีขนาดประมาณ 0.5
เซนติเมตร เพื่อเสริมลงในส่วนผสมของบราวนี่ และทดสอบทางประสาทสัมผัส
ศึกษาปริมาณผงแก่นตะวันทีเ่ หมาะสมในผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบจากแป้ งข้าวสามกษัตริย ์
ศึกษาปริมาณผงแก่นตะวันที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบ โดยการเสริมผงแก่นตะวันในปริมาณ
ร้อยละ 10 15 และ20 ของปริมาณส่วนผสมทัง้ หมด และทดสอบทางประสาทสัมผัส
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การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส
การทดสอบคุ ณ ภาพทางประสาทสั ม ผั ส วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์ (Completely
Randomized Design : CRD) ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสแบบ 9 Point Hedonic Scale ใช้ผูท้ ดสอบ
เป็ นบุคคลทั่วไปจากการสุ่มโดยบังเอิญจํานวน 50 คน ในด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนือ้ สัมผัส และ
ความชอบโดยรวม วิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s Multiple Range Test
(DMRT) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลการศึกษาปริมาณแป้ งข้าวหอมมะลิและแป้ งข้าวสามกษัตริยท์ เี่ หมาะสมในผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบ
จากการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของบราวนี่ท่ีทดแทนแป้งสาลีดว้ ยแป้งข้าวหอมมะลิท่ี
ระดับร้อยละ 25 50 และ75 (Table 2) พบว่า ผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบจากแป้งข้าวหอมมะลิท่ีทดแทนแป้งสาลีใน
ระดับร้อยละ 50 ได้รบั คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คุณลักษณะด้านสี กลิ่น รสชาติ เนือ้ สัมผัส และความชอบโดยรวม มี
ุ ลักษณะด้านลักษณะที่ปรากฎไม่มีความแตกต่าง
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p≤0.05) แต่คณ
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p˃0.05) และมีคะแนนความชอบโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับชอบปานกลาง จากการ
สัง เกตจะเห็ น ได้ว่ า การใช้แ ป้ ง ข้า วหอมมะลิ ท ดแทนแป้ ง สาลี ใ นปริ ม าณที่ เ พิ่ ม มากขึ น้ ทํา ให้ค ะแนนระดับ
ความชอบด้านกลิ่น มีแนวโน้มที่เพิ่มขึน้ ทัง้ นีเ้ นื่องจากระดับการทดแทนด้วยแป้งข้าวหอมมะลิท่ีสงู ขึน้ จะมีกลิ่น
แป้งข้าวหอมมะลิท่ีชดั เจน
จากการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของบราวนี่ท่ีทดแทนแป้งสาลีดว้ ยแป้งข้าวสามกษัตริยท์ ่ี
ระดับร้อยละ 25 50 และ75 (Table 2) พบว่า ผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบจากแป้งข้าวสามกษัตริยท์ ่ีทดแทนแป้งสาลี
ในระดับร้อยละ 50 ได้รบั คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คุณลักษณะด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนือ้ สัมผัส และ
ความชอบโดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ (p≤0.05) และมีคะแนนความชอบโดยรวม
เฉลี่ยอยู่ในระดับชอบปานกลาง นอกจากนี ย้ ังสังเกตได้ว่า เมื่อมีการทดแทนปริมาณแป้งข้าวสามกษั ตริยใ์ น
ผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบที่เพิ่มขึน้ ลักษณะของผลิตภัณฑ์จะมีช่องว่างหรือฟองอากาศในเนือ้ ผลิตภัณฑ์บราวนี่
กรอบที่นอ้ ย สอดคล้องกับงานวิจยั ของพรรัตน์, 2560 ดังนัน้ การใช้แป้งข้าวสามกษัตริยท์ ดแทนแป้งสาลีจงึ อาจจะ
สามารถทดแทนได้เพี ย งบางส่วนเท่านั้น เพื่ อให้ผ ลิต ภัณฑ์ยังคงรู ปได้ดัง เดิม สัน นิ ษฐานว่าอาจเป็ นผลของ
คุณสมบัติแป้งข้าวที่ไม่สามารถเกิดร่างแหโปรตีนได้ ส่งผลให้โครงสร้างขนมอบไม่แข็งแรงและไม่สามารถเก็บกัก
ก๊าซไว้ได้ (นิพาดา, 2560)
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Table 2 Sensory score of Jasmine rice flour and SAM-KA-SAT rice flour.
Sensory score

Appearance

Jasmine rice flour
25%
6.84 ± 0.68ns
50%
6.88 ± 0.74ns
75%
6.85 ± 0.70ns
SAM-KA-SAT rice flour
25%
6.42 ± 1.59b
50%
7.00 ± 1.53a
75%
4.96 ± 1.73c

Color

Attributes
Flavor
Taste

Texture

Overall

6.44 ± 0.34b 6.77 ± 1.07b 6.94 ± 1.82b
6.94 ± 0.74a 6.90 ± 0.90b 7.14 ± 0.78a
6.86 ± 1.72b 7.10 ± 0.81a 6.98 ± 0.84b

6.56 ± 0.88b
7.06 ± 0.81a
6.72 ± 0.83ab

6.92 ± 0.60b
7.10 ± 0.91a
6.78 ± 0.76b

6.06 ± 1.65b 4.76 ± 1.50c
6.08 ± 1.70b 5.98 ± 1.72b
7.18 ± 1.55a 7.12 ± 1.56a

7.00 ± 1.45b
7.79 ± 1.61a
6.02 ± 1.67c

6.69 ± 1.67b
7.38 ±1.87a
6.65 ± 1.73b

6.16 ± 1.71b
7.22 ± 1.82a
6.06 ± 2.06b

a–d Means within the same row with different letters are significantly different (p ≤0.05).
ns Means within the same row are not significantly different (p>0.05).

ผลการศึกษาปริมาณมะเขือเทศอบแห้งทีเ่ หมาะสมในผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบจากแป้ งข้าวหอมมะลิ
จากการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของปริมาณมะเขือเทศอบแห้งที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์
บราวนี่กรอบจากแป้งข้าวหอมมะลิ ที่ระดับร้อยละ 5 10 และ15 (Table 3) พบว่า ผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบจากการ
เสริมมะเขือเทศอบแห้งร้อยละ 15 ได้รบั คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คุณลักษณะด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ
เนื ้อ สัม ผัส และความชอบโดยรวม มี ค วามแตกต่ า งกัน อย่ า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ (p≤0.05) และมี ค ะแนน
ความชอบโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับชอบปานกลาง ทั้งนี เ้ นื่ องจากมะเขื อเทศอบแห้งที่ เสริมในบราวนี่ กรอบมี
ปริมาณที่เพิ่มขึน้ ส่งผลต่อความชืน้ ในบราวนี่กรอบจึงทําให้บราวนี่ไม่กรอบเท่าที่ควร
ผลการศึกษาปริมาณผงแก่นตะวันทีเ่ หมาะสมในผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบจากแป้ งข้าวสามกษัตริย ์
จากการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของปริมาณผงแก่นตะวันที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์
บราวนี่กรอบจากแป้งข้าวสามกษัตริย ์ ที่ระดับร้อยละ 10 15 และ20 (Table 3) พบว่า ผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบจาก
การเสริมผงแก่นตะวันร้อยละ 10 ได้รบั คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คุณลักษณะด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนือ้
สัมผัส และความชอบโดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p≤0.05) และมีคะแนนความชอบ
โดยรวมเฉลี่ยอยูใ่ นระดับชอบปานกลาง จะเห็นได้ว่าเมื่อมีปริมาณผงแก่นตะวันที่เพิ่มมากขึน้ ทําให้คะแนนระดับ
ความชอบในทุกด้านมีแนวโน้มที่ลดลง และเมื่อผลิตภัณฑ์บราวนี่มีปริมาณผงแก่นตะวันที่เพิ่มขึน้ ลักษณะเนือ้
สัมผัสของผลิตภัณฑ์จะมีความกรอบแข็งที่มากขึน้ เนื่องจากการดูดซับส่วนผสมที่เป็ นนํา้ ในตัวผลิตภัณฑ์มาก
และมีปริมาณของแข็งจากผงแก่นตะวันที่เพิ่มขึน้ ด้วย (กฤติกา, 2556)
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Table 3 Sensory score of Dried tomato and Artichoke powder.
Sensory score
Dried tomato
5%
10%
15%
Artichoke powder
10%
15%
20%

Appearance

Color

Attributes
Flavor
Taste

Texture

Overall

6.10 ± 1.60c 6.14 ± 1.04b 6.30 ± 1.18b 6.08 ± 1.38c 5.70 ± 1.56b
6.78 ± 1.69b 6.02 ± 0.19b 6.10 ± 0.29b 6.82 ± 1.60b 7.76 ± 1.78a
7.72 ± 1.89a 7.68 ± 1.77a 7.78 ± 1.87a 7.94 ± 1.96a 7.66 ± 1.59ab

5.80 ± 1.32b
6.07 ± 1.46b
8.04 ± 2.01a

7.54 ± 1.89a
6.44 ± 1.64b
6.00 ± 1.57b

7.01 ± 2.01a
6.38 ± 1.66b
5.62 ± 1.29b

7.30 ± 1.81a 7.74 ±1.78a 7.84 ± 2.04a
6.02 ± 1.68b 6.72 ± 1.59b 7.22 ± 1.60b
5.88 ± 1.57b 6.10 ± 1.46c 6.82 ± 1.33b

a–d Means within the same row with different letters are significantly different (p ≤0.05).
ns Means within the same row are not significantly different (p>0.05).

7.70 ± 1.97a
7.28 ± 1.59b
6.78 ± 1.37c

สรุ ป
บราวนี่กรอบที่ทดแทนด้วยแป้งข้าวหอมมะลิท่ีปริมาณร้อยละ 50 เป็ นปริมาณที่เหมาะสมที่สดุ เนื่องจาก
ได้รบั คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนือ้ สัมผัส และความชอบโดยรวม อยู่ในระดับ
ชอบปานกลาง ไม่แตกต่างกับบราวนี่กรอบที่ใช้แป้งสาลีลว้ น
บราวนี่ ก รอบที่ ท ดแทนด้วยแป้ ง ข้าวสามกษั ต ริ ย ์ท่ี ป ริ ม าณร้อยละ 50 เป็ น ปริ มาณที่ เ หมาะสมที่ สุด
เนื่องจากได้รบั คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะที่ปรากฏ รสชาติ เนือ้ สัมผัส และความชอบ
โดยรวม อยู่ในระดับชอบปานกลาง ไม่แตกต่างกับบราวนี่กรอบที่ใช้แป้งสาลีลว้ น
บราวนี่กรอบจากแป้งข้าวหอมมะลิเสริมมะเขือเทศอบแห้งที่ปริมาณร้อยละ 15 เป็ นปริมาณที่เหมาะสม
ที่สดุ เนื่องจากได้รบั คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนือ้ สัมผัส และ
ความชอบโดยรวม อยู่ในระดับชอบมาก
บราวนี่กรอบจากแป้งข้าวสามกษัตริยเ์ สริมผงแก่นตะวันที่ปริมาณร้อยละ 10 เป็ นปริมาณที่เหมาะสม
ที่สดุ เนื่องจากได้รบั คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนือ้ สัมผัส และ
ความชอบโดยรวม อยูใ่ นระดับชอบปานกลาง
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