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บทคัดย่อ
การจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ม่อนไข่อบกรอบ ในครั้งนี้มีเพื่อ
ศึกษาวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากม่อนไข่ด้วยวิธีการทอด การอบแห้ง และตากแห้ง เพื่อศึกษา
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบแห้ง เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพด้าน สี กลิ่น เนื้อสัมผัส และรสชาติ
หลังอบแห้ง เพื่ออัตราส่วนที่เหมาะสมในการปรุงรสชาติผลิตภัณฑ์ม่อนไข่อบกรอบ เพื่อศึกษาอายุ
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ม่อนไข่อบกรอบในบรรจุภัณฑ์ที่ แตกต่างกัน เพื่อการยอมรับคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ม่อนไข่อบกรอบแต่ละรสชาติ โดยได้ผลการศึกษาดังนี้
1.) การแปรรูปม่อนไข่ด้วยวิธีการอบแห้งเป็นวิธีที่เหมาะสมเนื่องจากลักษณะทางกายภาพเรื่องสีมี
ความใกล้เคียงกับสีธรรมชาติของม่อนไข่ มีกลิ่นหอมอ่อนๆสามารถควบคุมอุณหภูมิการอบที่ 60 องศา
เซลเซียสเพื่อไม่ให้สูญเสียคุณค่าทางอาหาร 2.) ระยะเวลาที่เหมาะสมในการอบแห้งม่อนไข่อยู่ที่ 35
ชั่วโมง 3.)ลักษณะทางกายภาพของม่อนไข่สีสวยงาม มีกลิ่นหอม เนื้อกรอบมาก ไม่เหนียว หวานมัน
สามารถเก็บรักษาได้ 4.) อัตราส่วนของผงปรุงรสที่นามาปรุงรสม่อนไข่อบกรอบ คือ 100 กรัม : 8
กรัม จะได้รสชาติที่พอดี และกลมกล่อม 5.) อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ม่อนไข่อบกรอบบรรจุ
ภัณฑ์แบบถุงใสซิปล็อคใสเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้ดีกว่าแบบกระปุกเนื่องจากถุงซิปล็อคสามารถป้องกัน
การซึมเข้าของอากาศและความชื้นจากภายนอกเข้ามาในถุงได้ดีลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและ
ลดการจับตัวของผงปรุงรส 6.) การยอมรับคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์
ม่อนไข่อบกรอบแต่ละรสชาติ รสบาร์บีคิวมีระดับความชอบในเรื่องกลิ่นและรสชาติอยู่ในระดับชอบ
มากที่สุด รองลงมาคือ รสธรรมชาติและลาบ ส่วนรสต้มยามีระดับความชอบในเรื่องกลิ่นและรสชาติ
อยู่ในระดับชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลางเนื่ องจากผงรสต้มยามีกลิ่นฉุนกลบกลิ่นหอมของม่อนไข่ มี
รสเปรี้ยว ไม่เข้ากับรสธรรมชาติของม่อนไข่ซึ่งมีกลิ่นหอมรสชาติหวานมัน
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Abstract
The science project of the crispy egg fruit is to study the crispy Egg Fruit
processing through frying, baking, and drying. To study the period of time in baking
and the appearance, color, texture and taste after baked for the appropriate rate in
seasoning the crispy egg fruit. And to study the time of food preservation in different
packages for the customer’s satisfaction in each type.
The result found that 1.) The best way of crispy Egg Fruit processing is baking
because the color of baked egg fruit is similar to the original one with the soft scent.
We can control the baking temperature at 60°C for preventing the loss of nutritive
value. 2.) The time of baking is at 35 hours 3.) The appearance of egg fruit is
beautiful, scent, crisp, and sweet without sticky 4.) The appropriate ratio of savory
powder is 100g : 8g 5.) The crispy egg fruit shelf life in the zip lock is better than the
jar because of preventing from the air and humidity and reduces the oxidation and
the clustering of savory powder 6.) The acceptance from the customer with the
product in each type found that the barbecue flavor is very good, original and salty is
good, the scent and taste of Tom-Yam flavor is at the normal rate because the scent
of Tom-Yam powder quite stronger than the egg fruit and sour which not suit to the
egg fruit which is sweet and oily.
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บทคัดย่อ
การจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ม่อนไข่อบกรอบ โดยได้ผลการศึกษาดังนี้ 1.) การแปรรูป
ม่อมไข่ด้วยวิธีการอบแห้งเป็นวิธีที่เหมาะสมเนื่องจากลักษณะทางกายภาพเรื่องสีมีความใกล้เคียงกับสีธรรมชาติของม่อนไข่ มีกลิ่น
หอมอ่อนๆสามารถควบคุมอุณหภูมิการอบที่ 60 oC เพื่อไม่ให้สูญเสียคุณค่าทางอาหาร 2.) ระยะเวลาที่เหมาะสมในการอบแห้ง
ม่อนไข่อยู่ที่ 35 ชั่วโมง 3.)ลักษณะทางกายภาพของม่อนไข่สีสวยงาม มีกลิ่นหอม เนื้อกรอบมาก ไม่เหนียว หวานมันสามารถเก็บ
รักษาได้ 4.) อัตราส่วนของผงปรุงรสที่นามาปรุงรสม่อนไข่อบกรอบ คือ 100 กรัม : 8 กรัม จะได้รสชาติที่พอดี และกลมกล่อม
5.) อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ม่อนไข่อบกรอบบรรจุภัณฑ์แบบถุงใสซิปล็อคใสเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ได้ดีกว่าแบบกระปุกเนื่องจาก
ถุงซิปล็อคสามารถป้องกันการซึมเข้าของอากาศและความชื้นจากภายนอกเข้ามาในถุงได้ดีลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและลด
การจับตัวของผงปรุงรส 6.) การยอมรับคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ม่อนไข่อบกรอบแต่ละรสชาติ รส
บาร์บีคิวมีระดับความชอบในเรื่องกลิ่นและรสชาติอยู่ในระดับชอบมากที่สุด รองลงมาคือ รสธรรมชาติและเกลือ ส่วนรสต้มยามี
ระดับความชอบในเรื่องกลิ่นและรสชาติอยู่ในระดับชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง

