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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  
 

การสร้างมูลค่าฟักทอง (Cucurbita spp.) ด้วยการพัฒนาสายพันธุ์ 
ที่มีน ้ามันในเมล็ดสูง และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารต้านอนุมูลอิสระ  

 Value Creation of Pumpkin (Cucurbita spp.) by 
Development of High Oilseed Variety and Product 

Innovation of Supplementary Food Containing Antioxidant 
 

คณะผู้วิจัย             สังกัด 
 

ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ   สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
จานุลักษณ์   ขนบดี             สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
รัตนพล  พนมวัน ณ อยุธยา  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  
นิอร    โฉมศรี    สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
สุภาวดี   แช่ม     สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
วรรณา  อัมมวรรธน์    สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
ณัฐธินี  ทรายแก้ว            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ไพโรจน์   วงศ์พุทธิสิน    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ชัยวัฒน์    พงศ์สุขุมาลกุล   สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
ปาริชาติ  ณ น่าน    สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

 

สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
 

(ความเห็นในรายงานผลการวิจัยเป็นของผู้รับทุน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาไม่จ้าเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป) 

 

 

[Type a 

quote 

from the 

  



3 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
ประจ าปี พ.ศ. 2559 – 2561 ในการศึกษาวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง “การสร้างมูลค่าฟักทอง (Cucurbita spp.) 
ด้วยการพัฒนาสายพันธุ์ที่มีน  ามันในเมล็ดสูง และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารต้านอนุมูลอิสระ” ซึ่งเป็นแผน
งานวิจัยที่ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ 1) การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองที่เมล็ดมีน  ามัน 
และสารพฤกษเคมีสูง 2) การพัฒนาเครื่องบีบแบบเกลียวอัดส าหรับสกัดน  ามันจากเมล็ดฟักทองส าหรับ
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อม 3) นวัตกรรมอาหารต้านอนุมูลอิสระจากฟักทอง (Cucurbita spp.) สาย
พันธุ์ที่มีน  ามันสูง และ 4) การกระตุ้นการเจริญเติบโตแบคทีเรียล าไส้ของฟักทองและการน าไปใช้ผลิตอาหาร
ฟังก์ชัน โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากส านักงบประมาณ โดยผ่านการตรวจสอบและพิจารณาจากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้ด าเนินงานวิจัยในระหว่างปีงบประมาณ 2559 – 2560 ขยายการด าเนินงานถึง
ปีงบประมาณ 2561 รวมระยะเวลาด าเนินการทั งหมด 3 ปี รายงานฉบับสมบูรณ์นี  ได้รับการสนับสนุนและการ
อนุเคราะห์ในด้านเครื่องมืออุปกรณ์และสถานที่ในการศึกษาวิจัยจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นอย่างดียิ่ง คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานวิจัยฉบับนี  คงจะเป็นประโยชน์
แก่ผู้ที่สนใจ ทั งนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ประกอบการไม่มากก็น้อย หากผลการศึกษาวิจัยมีความ
บกพร่อง คณะผู้วิจัยยินดีน้อมรับค าวิจารณ์และข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงการศึกษาวิจัยในอนาคตต่อไป และ
คณะผู้วิจัย ใคร่ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ได้ให้โอกาสแก่คณะผู้วิจัยในการศึกษาครั ง
นี  หากผลการศึกษานี เป็นประโยชน์แก่บุคคลหรือหน่วยงานใด คณะผู้วิจัยขอมอบความดีนี ให้แก่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาต่อไป 

     
       คณะวิจัย 

ธันวาคม 2562 
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สารบัญ 
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สารบัญตาราง 
 
ตารางท่ี  หน้า 

   

1 สิ่งทดลองในการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมฟักทอง 53 
2 สิ่งทดลองในการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปข้าวผสมฟักทอง 53 
3 ผลผลิต องค์ประกอบของผลผลิต และคุณภาพของฟักทอง ของประชากร รอบที่ 3 จ านวน16 

ประชากร ด าเนินการระหว่าง กันยายน 2558 ถึงกุมภาพันธ์  2559 
56 

4 ข้อแรกที่ดอกเพศเมียดอกแรกบาน และอายุดอกเพศเมียแรกบานของประชากรรอบที่ 4 ของ
ฟักทอง จ านวน 17 ประชากร ระหว่างพฤษภาคม ถึงกันยายน 2559 

56 

5 ผลผลิต องค์ประกอบของผลผลิต และคุณภาพของการสร้างประชากรพื นฐาน รอบที่ 4 ฟักทอง 
จ านวน 16 ประชากร ระหว่างพฤษภาคม ถึง กันยายน 2559 

57 

6 ข้อแรกที่ดอกเพศเมียดอกแรกบาน และอายุดอกเพศเมียแรกบานของประชากรรอบที่ 
5 ของฟักทอง จ านวน 16 ประชากร ระหว่างมิถุนายน ถึงกันยายน 2560  

58 

7 ผลผลิตต่อไร่ จ านวนผลต่อต้นและร้อยละของการโรคไวรัสของประชากร รอบที่ 5 ของฟักทอง
จ านวน 16 ประชากร ระหว่างมิถุนายน ถึงกันยายน 2560 

59 

8 ผลผลิตต่อไร่ จ านวนผลต่อต้นของประชากร รอบที่ 0-4 ของฟักทอง จ านวน 17 ประชากร 
ระหว่างสิงหาคม ถึงธันวาคม 2560 

61 

9 ปริมาณของแข็ง ปริมาณของแข็งทั งหมดที่ละลายได้ของเนื อดิบและสุกของฟักทองประชากร
รอบที่ 1-4 ของฟักทอง จ านวน 17 ประชากร ระหว่างสิงหาคม ถึงธันวาคม 2560 

64 

10 ผลผลิต และคุณภาพของการประเมินสายพันธุ์ฟักทอง C. pepo รอบที่ 1 รุ่นที่ 1 ระหว่าง
พฤศจิกายน 2558 ถึงมีนาคม 2559 

66 

11 ผลผลิต และคุณภาพของการประเมินสายพันธุ์ฟักทอง C. pepo รอบที่ 1 รุ่นที่ 2 ระหว่าง
ธันวาคม 2559 ถึงมีนาคม 2560 

67 

12 การคัดเลือกสายพันธุ์ฟักทอง จ านวน 2 รุ่น ด าเนินการระหว่าง ตุลาคม 2558 ถึง มีนาคม 2559 68 
13 ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ยของสายพันธุ์ฟักทองชั่วที่ 5 และ 6 ด าเนินการระหว่าง ตุลาคม 2558 ถึงมีนาคม 69 
14 ผลผลิต น  าหนักผล และคุณภาพทางเคมีของการประเมินฟักทองพันธุ์ลูกผสมฤดูที่ 1 จ านวน 12 

พันธุ์ ด าเนินการระหว่าง มกราคม ถึงพฤษภาคม 2558 
70 

15 ผลผลิตต่อไร่ ปริมาณของแข็งทั งหมด ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั งหมด ปริมาณน  ามันใน
เมล็ด ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ต่อไร่ และผลผลิตน  ามันต่อไร่ของฟักทอง จ านวน 7 พันธุ์ ด าเนินการ
ระหว่าง มกราคม ถึง พฤษภาคม 2558 

71 
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สารบัญตาราง 
 
ตารางท่ี  หน้า 
 

16 ความแปรปรวนรวม ความเป็นเอกพันธ์ ของลักษณะผลผลิต องค์ประกอบของผลผลิตและ
คุณภาพของฟักทองพันธุ์ลูกผสม จ านวน 12 พันธุ์ 3 ฤดู ด าเนินการระหว่างมกราคม 2558 ถึง 
เมษายน 2559 

72 

17 ความเป็นเอกพันธ์ของการทดสอบฟักทองพันธุ์ลูกผสมจ านวน12 พันธุ์ ด าเนินการระหว่าง 
มกราคม 2558 ถึงเมษายน 2559 

73 

18 การประเมินความแปรปรวนรวมและเสถียรภาพของผลผลิต และองค์ประกอบของผลผลิต     
ฟักทองพันธุ์ลูกผสม 12 พันธุ์ ด าเนินการระหว่างมกราคม 2558 ถึงเมษายน 2559 

75 

19 การประเมินความแปรปรวน และเสถียรภาพของคุณภาพทางเคมีและกายภาพฟักทองพันธุ์ลูกผสม 
12 พันธุ์ ด าเนินการระหว่างมกราคม 2558 ถึงเมษายน 2559 

76 

20 ความดีเด่นของพันธุ์ลูกผสมและความดีเด่นของลูกผสมเหนือกว่าพันธุ์พ่อหรือพันธุ์แม่ที่ดีกว่า 
ของผลผลิต องค์ประกอบของผลผลิต และคุณภาพทางเคมีและกายภาพ จ านวน 6 พันธุ์ 
ด าเนินการระหว่าง มิถุนายน ถึง กันยายน 2558 และธันวาคม 2558 ถึง เมษายน 2559 

78 

21 อัตราพันธุกรรมของผลผลิต องค์ประกอบของผลผลิต และคุณภาพทางเคมีและกายภาพของฟักทอง
พันธุ์ลูกผสม จ านวน 10 พันธุ์ ด าเนินการระหว่าง ธันวาคม 2558 ถึงเมษายน 2559 

79 

22 ปริมาณน  ามันในเมล็ดและผลผลิตเมล็ดต่อไร่ของพันธุ์ลูกผสม และสายพันธุ์แม่และพ่อ 
ด าเนินการระหว่าง มิถุนายน ถึง กันยายน 2558 

80 

23 ปริมาณแคโรทีนอยด์ของฟักทองพันธุ์ลูกผสมจ านวน 7 พันธุ์ ด าเนินการระหว่าง ธันวาคม 2558 ถึง เมษายน 
2559 

81 

24 ผลผลิตต่อไร่ ปริมาณของแข็งทั งหมด ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั งหมด ของฟักทอง จ านวน 
8 พันธุ์ ด าเนินการระหว่างพฤษภาคม ถึง กันยายน 2559 

82 

25 ความดีเด่นเหนือค่าเฉลี่ยสายพันธุ์แม่และพ่อ พันธุ์ลูกผสม ของผลผลิต องค์ประกอบของผลผลิต 
และคุณภาพทางเคมีและกายภาพ ระหว่างพฤษภาคม ถึง กันยายน 2559 

83 

26 ข้อแรกที่ดอกเพศเมียดอกแรกบาน และอายุดอกเพศเมียแรกบานของการสกัดสายพนัธุ์แท้
และทดสอบสมรรถนะการผสม จ านวน 19 คู่ผสม ระหว่างมิถุนายน ถึงกันยายน  2560 

85 

27 ผลผลิต และองค์ประกอบของผลผลิตของการทดสอบสมรรถนะการผสมจ านวน 19 คู่ผสม 
ระหว่างมิถุนายน ถึง กันยายน 2560 

86 

28 ปริมาณของแข็งทั งหมด ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั งหมด ของการทดสอบสมรรถนะการผสมจ านวน 19 คู่ผสม 
ระหว่างมิถุนายน ถึงกันยายน 2560   

87 

29 สมรรถนะการผสมทั่วไปของการทดสอบสมรรถนะการผสมจ านวน 19 คู่ผสม ระหว่างมิถุนายน 
ถึงกันยายน 2560 

88 

   

iii 



7 

สารบัญตาราง 
 
ตารางท่ี  หน้า 
 

30 สมรรถนะการผสมเฉพาะของการทดสอบสมรรถนะการผสมจ านวน 19 คู่ผสม ระหว่าง
มิถุนายน ถึง กันยายน  2560 

89 

31 อายุดอกแรกบาน (เพศเมีย)  และข้อแรกที่ดอกเพศเมียดอกแรกบานของการสกัดสายพันธุ์ชั่วที่ 
7 และ 10 จ านวน 11 สายพันธุ์ พฤศจิกายน 2560 ถึง มีนาคม 2561 

91 

32 องค์ประกอบของผลผลิตของการสกัดสายพันธุ์ชั่วที่ 7 และ 10 จ านวน 11 สายพันธุ์  ระหว่าง
พฤศจิกายน 2560 ถึง มีนาคม 2561 

91 

33 สายพันธุ์ที่คัดเลือกของการสกัดสายพันธุ์ชั่วที่ 7 และ 10 จ านวน 11 สายพันธุ์  ระหว่าง
พฤศจิกายน 2560 ถึง มีนาคม 2561 

92 

34 ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตของการประเมินพันธุ์ฟักทอง ระหว่าง กรกฎาคม ถึง 
พฤศจิกายน 2559 

93 

35 ปริมาณของแข็งทั งหมด ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั งหมดของการประเมินพันธุ์ฟักทอง 
ระหว่าง กรกฎาคม ถึง พฤศจิกายน 2559 

94 

36 ผลการศึกษาวิธีการผึ่งต่อปริมาณการสูญเสียเมล็ดฟักทอง 99 
37 ผลการทดสอบบีบน  ามันเมล็ดฟักทองญี่ปุ่นแบบกะเทาะเปลือกและไม่กะเทาะเปลือก 101 

38 ค่าเฉลี่ยด้านค่าสีของเนื อฟักทองนึ่งสุกจากฟักทองพันธุ์น  ามัน 7 พันธุ์ ที่ได้จากช่วงเวลาการปลูก 
Crop 1 

102 

39 คุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของเนื อฟักทองผงจากฟักทองพันธุ์น  ามัน 7 พันธุ์ ที่ได้จาก
ช่วงเวลาการปลูกและเก็บเก่ียวที่แตกต่างกัน 

104 

40 ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของเนื อฟักทองผง และน  ามันในเมล็ดจากฟักทองพันธุ์น  ามัน 7 
พันธุ์ ที่ได้จากช่วงเวลาการปลูกและเก็บเก่ียวที่แตกต่างกัน 

105 

41 ค่าฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของเนื อฟักทองผงจากฟักทองพันธุ์น  ามัน 7 พันธุ์ ที่ได้จากช่วงเวลา
การปลูกและเก็บเก่ียวที่แตกต่างกัน 

109 

42 คุณภาพด้านค่าสี และคุณภาพทางเคมีพื นฐานของน  าเชื่อมฟักทองที่ได้จากปริมาณเอนไซม์ และ
อุณหภูมิแตกต่างกัน 

110 

43 คุณภาพทางกายภาพ และองค์ประกอบสารส าคัญในน  าเชื่อมฟักทองที่ได้จากปริมาณเอนไซม์ 
และอุณหภูมิแตกต่างกัน 

111 

44 คุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของวัตถุดิบน  าเชื่อมจากฟักทอง 113 
45 คุณภาพทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์น  าฟักทองผสมสับปะรดที่เติมน  าตาลต่างกัน 115 
46 คะแนนคุณภาพ (qualityscoring test) ของผลิตภัณฑ์น  าฟักทองผสมสับปะรดที่เติมน  าตาล

ต่างกัน 
116 

47 น  าหนักของฟักทองผงที่ได้จากฟักทอง 3 สายพันธุ์ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นฟักทอง 119 

iv 
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48 สูตรค่าการวิเคราะห์ค่าทางกายภาพด้านสี L*, a* และ b* และค่าลักษณะเนื อสัมผัส 120 
49 ค่าเฉลี่ยของปริมาณน  าอิสระ และความชื นในผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นฟักทอง 122 
50 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของข้าวแต๋นฟักทองที่มีเนื อฟักทองต่างสายพันธุ์ 123 
51 คุณภาพทางเคมีของเนื อฟักทองสด (PK4, PK11, PK17) และเมล็ดฟักทองทางการค้า 125 
52 ค่าสีของผลิตภัณฑ์ทาขนมปังจากฟักทองที่ได้จากอัตราส่วนของเนื อฟักทองและเมล็ดฟักทอง

แตกต่างกัน 
126 

53 ปริมาณความชื น ค่าความเป็นกรดด่าง และปริมาณกรดทั งหมดของผลิตภัณฑ์ทาขนมปังจาก
ฟักทองที่ได้จากอัตราส่วนของเนื อฟักทองและเมล็ดฟักทองต่างกัน 

127 

54 ปริมาณของแข็งทั งหมดและปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั งหมดของผลิตภัณฑ์ทาขนมปังจาก
ฟักทองที่ได้จากอัตราส่วนของเนื อฟักทองและเมล็ดฟักทองต่างกัน 

128 

55 ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์ทาขนมปังที่ได้จาก
อัตราส่วนของเนื อฟักทองและเมล็ดฟักทองต่างกัน 

129 

56 คะแนนประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ทาขนมปังที่ได้จากอัตราส่วนของเนื อ
ฟักทองและเมล็ดฟักทองต่างกัน 

131 

57 ค่าสี และคุณค่าทางอาหารของผลิตภัณฑ์ทาขนมปังจากฟักทองที่คัดเลือกได้ 132 
58 ค่าสี และคุณภาพทางเคมีของหมูยอที่เสริมปริมาณเนื อฟักทองผงแตกต่างกัน 135 
59 คุณภาพทางเคมีและค่าฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของหมูยอที่เสริมปริมาณเนื อฟักทองผง

แตกต่างกัน 
136 

60 คะแนนประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของหมูยอของหมูยอที่เสริมปริมาณเนื อฟักทองผง
แตกต่างกัน 

137 

61 ร้อยละของผลผลิต ผลิตภัณฑ์จากฟักทอง 4 สายพันธุ์ 139 
62 ค่าความขุ่น ความชื น พีเอช ปริมาณกรดทั งหมด และปริมาณ TSS จากฟักทอง 4 สายพันธุ์ 140 
63 ปริมาณน  าตาลรีดิวซ์ น  าตาลทั งหมด ไนโตรเจนของกรดแอมิโนอิสระ และโปรตีนที่ละลายได้

ทั งหมดของน  าฟักทอง 4 สายพันธุ์ 
141 

64 ปริมาณน  าตาลฟรักโทโอลิโกแซ็กคาไรด์ที่พบในน  าฟักทอง 4 สายพันธุ์ 141 
65 ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณสารประกอบฟีนอลทั งหมดของฟักทอง 4 สายพันธุ์ 142 
66 คุณสมบัติของน  าฟักทอง 143 
67 องค์ประกอบของน  าตาลชนิดต่างๆ ที่พบในฟักทอง 144 
68 การเปลี่ยนแปลงปริมาณจุลินทรีย์ (CFU/ml) ระหว่างการเพาะเลี ยงในน  าฟักทอง และ basal 

medium ในการศึกษาแบบ single culture study 
145 

 

v 
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69 การเปลี่ยนแปลงปริมาณจุลินทรีย์ (CFU/ml) ระหว่างการเพาะเลี ยงในน  าฟักทองและ basal 
medium ในการศึกษาแบบ mixed culture study 

147 

70 ข้อมูลน  าหนักเมล็ดฟักทอง ปริมาณน  ามันฟักทองและกากที่ได้จากการบีบน  ามันฟักทอง และค่า
ความหนาแน่นของน  ามันฟักทองที่บีบได้ 

149 

71 คุณสมบัติทางเคมีของน  ามันฟักทองจ านวน 7 สายพันธุ์ 150 
72 คุณภาพทางเคมีของน  ามันชนิดต่างๆ 151 
73 ผลของปริมาณน  ามันฟักทองและน  าฟักทองที่มีต่อคุณภาพทางเคมีภาพของไอศกรีมมิกซ์ 153 
74 ผลของปริมาณน  ามันฟักทองและน  าฟักทองที่มีต่อปริมาณจุลินทรีย์ของไอศกรีมมิกซ์ 154 
75 ผลของปริมาณน  ามันฟักทองและน  าฟักทองที่มีต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของไอศกรีม

ฟักทอง 
156 

76 ร้อยละของล าดับความชอบของผู้ทดสอบชิมที่มีต่อไอศกรีมฟักทอง 157 
77 ค่าสีของซุปข้าวผสมฟักทอง 4 สิ่งทดลอง 160 
78 ผลของชนิดของข้าวและปริมาณฟักทองผงอบแห้งที่มีต่อคุณภาพทางเคมีภาพของซุปข้าวผสม

ฟักทอง 
161 

79 ซุปข้าวผสมฟักทอง 4 สิ่งทดลอง 161 
80 ร้อยละของล าดับความชอบของผู้ทดสอบชิมที่มีต่อซุปข้าวผสมฟักทอง 162 
81 การค านวณต้นทุนการผลิตไอศกรีมโยเกิร์ตผสมฟักทอง 164 
82 การค านวณตน้ทุนการผลิตซปุขา้วผสมฟักทอง 166 
83 การค านวณต้นทุนการผลิตขนมอบกรอบผสมฟักทอง 168 
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1 เสื อปลอกของเกลียวอัด 95 
2 ลักษณะของเกลียวอัด 96 
3 ลักษณะของรูระบายกาก 96 
4 ลักษณะของร่องระบายน  ามันเกลียวอัด 97 
5 ลักษณะการถ่ายทอดก าลังของเคร่ืองบีบน  ามันเกลียวอัด 97 
6 ลักษณะของเคร่ืองบีบน  ามันจากเมล็ดฟักทอง 98 
7 ผลของอุณหภูมิอบแห้งต่อปริมาณน  ามันที่ได้ 100 
8 เครื่องกะเทาะเปลือก 100 
9 เมล็ดฟักทองที่ได้รับการกะเทาะเปลือก (ก) และไม่กะเทาะเปลือก (ข) 101 
10 น  าเชื่อมฟักทองที่ได้จากปริมาณเอนไซม์แอลฟา- อะไมเลส และอุณหภูมิต่างกัน 112 
11 ผลิตภัณฑ์น  าฟักทองผสมสับปะรดพร้อมดื่มที่เติมน  าตาลชนิดต่างกัน 118 
12 กราฟ contour plot จากค่าสี L* a* b* ของข้าวแต๋นฟักทองที่แสดงลักษณะที่มีปฏิสัมพันธ์กัน

ตามส่วนผสมของสายพันธุ์ 
121 

13 contour plot จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นฟักทองด้าน
ลักษณะปรากฏ สี และความชอบรวมที่แสดงความมีปฏิสัมพันธ์กัน 

124 

14 ผลิตภัณฑ์ทาขนมปังจากฟักทองที่มีอัตราส่วนของเนื อฟักทองและเมล็ดฟักทองแตกต่างกัน 127 
15 การเตรียมเนื อฟักทองผงจากฟักทองสายพันธุ์ PK11, PK14 และ PK17 ที่คัดเลือกได้ 133 
16 คุณลักษณะของหมูยอที่เสริมปริมาณเนื อฟักทองผง (PK) แตกต่างกัน 134 
17 ลักษณะของผลฟักทองสายพันธุ์ PK1, PK2, PK3 และ PK7 138 
18 ลักษณะของน  าฟักทองที่สกัดได้จากเนื อฟักทอง 139 
19 ฟักทองดิบ (a บน) ฟักทองสุก (a ล่าง)  ฟักทองแห้งจากฟักทองดิบ (b บน)  และฟักทองแห้งจาก

ฟักทองสุก (b ล่าง) 
140 

20 TLC chromatogram ของน  าตาลฟรักโทโอลิโกแซ็กคาไรด์ที่พบในน  าฟักทอง 4 สายพันธุ์ 
 (std. หมายถึง standard sugars) 

141 

21 TLC chromatogram ของลักษณะของน  าตาลชนิดต่างๆ ที่พบในน  าฟักทองสายพันธุ์ PK2 PK12 
และ PK15 (std. หมายถึง standard sugars) 

143 

22 การเปลี่ยนแปลงปริมาณจุลินทรีย์ (CFU/ml) ที่สภาวะการเพาะเลี ยงโดยใช้ basal medium เสริม
กลูโคส,  basal medium เสริมอินูลิน และน  าฟักทอง ในการศึกษาแบบ single culture study 

146 

23 การเปลี่ยนแปลงค่าพีเอช (a)  ปริมาณกรดทั งหมด (b) และปริมาณจุลินทรีย์กลุ่มสร้างกรดแลกติก 
(c) ในการศึกษา Fecal culture study 

148 
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24 ลักษณะน  ามันฟักทองและค่าสีของน  ามันฟักทอง 149 
25 ความสัมพันธ์ของค่า peroxide, anisidine และ trotox 151 
26 ลักษณะของไอศกรีมผสม 152 
27 ลักษณะของไอศกรีมก่อนปั่น (a) หลังจากการปั่นนาน 20 นาที  และลักษณะของไอศรีมที่ได้จาก

การตัก (c) 
154 

28 ผลของน  าฟักทองและน  ามันฟักทองที่มีต่อการละลายของไอศกรีมฟักทองที่ระยะเวลา 0, 10, 20, 
30 และ 40 นาที 

154 

29 อัตราการละลายของไอศกรีมฟักทองจ านวน 4 สิ่งทดลอง 155 
30 การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ทั งหมด (a) จุลินทรีย์สร้างกรดแล็กทิก (b) และยีสต์และรา (c) ใน

ระหวา่งการเก็บรักษาไอศกรีมฟักทอง นาน 3 เดือน  ที่อุณหภูมิ -18+3 องศาเซลเซียส 
157 

31 ลักษณะของซุปข้าวผสมฟักทองก่อนปรุง (a) และหลังปรุงสุก (b) 159 
32 การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ทั งหมด (a) ยีสต์ (b) และรา (c) ในระหว่างการเก็บรักษาซุปข้าวผสม

ฟักทอง นาน 3 เดือน  ที่อุณหภูมิห้อง 
160 

33 การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยในการเตรียมฟักทองแห้ง และการน าฟักทองไปใช้ประโยชน์
ในผลิตภัณฑ์แยมฟักทองและคุ้กกี  ให้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดน่าน 
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34 การถ่ายเทคโนโลยีการน าเอาเนื อฟักทองผงจาก PK16 ไปใช้ประโยชน์เสริมแคโรทีนอยด์ใน
ผลิตภัณฑ์ขนมปัง เคกเนยสด และคุ้กกี  ให้กัวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มน  าวัง อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 
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35 การถ่ายเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ฟักทองผสมผลิตภัณฑ์หมักจากถั่วเหลืองให้ ให้กับวิสาหกิจ
ชุมชนภูมิปัญญาทุ่งไท (จ.ล าปาง) 
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36 การน าเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2561” ณ โรงแรมเซ็น
ทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในหัวข้อ “พันธุ์ฟักทองที่
มีสารพฤกษเคมีเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารสุขภาพ” 

172 
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Competition ณ เกาะฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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38 ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ “Pumpkin Flakes Bio-CEF: 100% Organic and Natural 
Superfood Ingredients from New High Phytochemical Pumpkin Flake” ได้รับรางวัล 
“Diplomas of excellence” 

173 
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บทสรุปของผู้บริหาร 
 
ชื่อโครงการ  นวัตกรรมอาหารต้านอนุมูลอิสระจากฟักทอง (Cucurbita spp.) สายพันธุ์ที่มีน  ามันสูง  
   
คณะนักวิจัยและสังกัด  

1. ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ  สังกัด  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
2. จานุลักษณ์   ขนบดี   สังกัด สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
3. รัตนพล   พนมวัน ณ อยุธยา สังกัด สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
4. นิอร    โฉมศรี   สังกัด สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
5. สุภาวดี    แช่ม   สังกัด สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
6. วรรณา     อัมมวรรธน์  สังกัด   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
7. ณัฐธินี   ทรายแก้ว  สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
8. ไพโรจน์    วงศ์พุทธิสิน  สังกัด สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
9. ชัยวัฒน์    พงศ์สุขุมาลกุล  สังกัด สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
10. ปาริชาติ    ณ น่าน   สังกัด สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

ระยะเวลาที่ท้าการวิจัย   1 ปี 6 เดือน ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ถึง กันยายน พ.ศ. 2561  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์ฟักทองที่เมล็ดมีน  ามัน และสารพฤกษเคมีสูง และหาแนวทางการใช้

ประโยชน์ฟักทองในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารต้านอนุมูลอิสระ และดัชนีน  าตาลต่ า และอาหาร
ฟังก์ชันที่มีคุณสมบัติกระตุ้นการเจริญเติบโตของแบคทีเรียล าไส้ รวมทั งการพัฒนาเครื่องบีบอัดน  ามันเมล็ด
ฟักทอง ที่มีศักยภาพในการผลิตเป็นอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ และสามารถขึ นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

ขอบเขตการวิจัย  
  ใช้ประโยชน์ฟักทองสายพันธุ์ที่มีปริมาณน  ามันสูงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีวัตถุประสงค์

ใช้เฉพาะกลุ่ม (Functional food products) และมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยเฉพาะด้านการต้านอนุมูล
อิสระจากแคโรทีนอยด์ในเนื อฟักทอง และเมล็ดฟักทองจากฟักทองสายพันธุ์ที่ให้น  ามันสูงอย่างน้อย 3 สายพันธุ์ 
ที่มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพด้านการต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งได้จากโครงการย่อยที่ 1 เรื่อง “การปรับปรุงพันธุ์ฟักทอง
ที่เมล็ดมีน  ามัน และสารพฤกษเคมีสูง” ในแผนงานวิจัย และศึกษาการใช้ประโยชน์เมล็ดฟักทองที่ได้จากโครงการ
ย่อยท่ี 2 เรื่อง “การพัฒนาเครื่องบีบแบบเกลียวอัดส าหรับสกัดน  ามันจากเมล็ดฟักทองส าหรับอุตสาหกรรมขนาด
เล็กและขนาดย่อม” ไปเพ่ือใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพด้านการต้านอนุมูลอิสระ ในโครงการย่อยที่ 3 เรื่อง 
“นวัตกรรมอาหารต้านอนุมูลอิสระจากฟักทอง (Cucurbita spp.) สายพันธุ์ที่มีน  ามันสูง” และโครงการย่อยที่ 4 
เรื่อง “การกระตุ้นการเจริญเติบโตแบคทีเรียล าไส้ของฟักทองและการน าไปใช้ผลิตอาหารฟังก์ชัน” ซึ่งผลิตภัณฑ์
อาหารสุขภาพและอาหารฟังก์ชันต้นแบบทีส่ามารถน าไปต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได ้
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วิธีการวิจัย  
1. การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองที่เมล็ดมีน ้ามัน และสารพฤกษเคมีสูง 

1.1 การสร้างประชากรพื นฐานที่ให้มีสารพฤกษเคมีและน  ามันในเมล็ดสูง 
1.1.1 การสร้างประชากร รอบท่ี 3, 4  และ 5 ของฟักทอง C. moschata 
1.1.2 ความก้าวหน้าของการสร้างประชากรพื นฐาน รอบท่ี 0 - 4 ของฟักทอง C. moschata 
1.1.3 ประเมินสายพันธุ์ฟักทองและสร้างประชากรพื นฐาน C. pepo รอบท่ี 1 ประชากร ที่ 1 
1.1.4 ประเมินสายพันธุ์ฟักทองและสร้างประชากรพื นฐาน C. pepo รอบท่ี 1 ประชากร ที่ 2 

1.2 การพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์ฟักทองให้มีน  ามันในเมล็ดสูง 
1.2.1 การสกัดสายพันธุ์แท้และทดสอบสมรรถนะการผสม 

1.2.1.1 การสกัดสายพันธุ์แท้ ชั่วที่  5 และ 6 
1.2.1.2 การประเมินพันธุ์ลูกผสมที่มีผลผลิตและคุณภาพสูง 3 ฤด ู
1.2.2.3 การประเมินพันธุ์ลูกผสมที่มีผลผลิตและคุณภาพสูง ฤดูท่ี 4 
1.2.2.4 การทดสอบสมรรถนะการผสมของสายพันธุ์ฟักทอง 11 สายพันธุ์ 
1.2.2.5 การสกัดสายพันธุ์แท้ชั่วที่ 7 และ 10 

1.2.2 การคัดเลือกแบบผสมกลับ 

2. การพัฒนาเครื่องบีบแบบเกลียวอัดส้าหรับสกัดน ้ามันจากเมล็ดฟักทองส้าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กและ
ขนาดย่อม 

2.1 ออกแบบและพัฒนาชุดสกัดน  ามันจากเมล็ดฟักทอง และทดสอบประสิทธิภาพ 
2.2 ออกแบบกระบวนการผลิตน  ามันจากเมล็ดฟักทอง และคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของน  ามันที่ได้ 

3. นวัตกรรมอาหารต้านอนุมูลอิสระและดัชนีน ้าตาลต่้าจากฟักทอง (Cucurbita spp.) สายพันธุ์ที่มีน ้ามันสูง 
3.1 วิเคราะห์คุณภาพ และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของวัตถุดิบฟักทองสายพันธุ์ที่ให้น  ามันทางกายภาพและ

ทางเคมี และสมบัติการต้านอนุมูลอิสระในเนื อฟักทอง 7 พันธุ์จากข้อ 1. และปริมาณน  ามันในเมล็ดฟักทอง 
3.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากเนื อฟักทอง  

3.2.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไซรัป หรือน  าเชื่อมเดกตรินซ์ต้านอนุมูลอิสระจากฟักทอง 
1) ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลสในการผลิตน  าเชื่อมจากเนื อฟักทอง 
2) น าน  าเชื่อมฟักทองที่คัดเลือกได้จากข้อ 3.2.1 ไปประยุกต์ใช้ในเครื่องดื่มน  าฟักทองผสมสับปะรด

พร้อมดื่ม 
3.2.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นฟักทอง 
3.2.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาขนมปังที่มีสมบัติการต้านอนุมูลอิสระสูงจากเนื อฟักทองและเมล็ดฟักทอง 
3.2.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื อสัตว์ต้านอนุมูลอิสระจากเนื อฟักทอง 

 



14 

4. การกระตุ้นการเจริญเติบโตแบคทีเรียล้าไส้ของฟักทองและการน้าไปใช้ผลิตอาหารฟังก์ชัน 
4.1 ศึกษาการน าฟักทองไปใช้ผลิตอาหารฟังก์ชันจากข้อมูลพื นฐานของผลการศึกษาคุณสมบัติการกระตุ้นการ

เจริญแบคทีเรียล าไส้ ได้แก่  
4.1.1 ศึกษาจุลินทรีย์ที่ใช้ในการทดลองและการเตรียมกล้าเชื อ  
4.1.2 การเตรียมน  าฟักทองและการวิเคราะห์คุณภาพ 
4.1.3 การทดสอบคุณสมบัติของน  าฟักทองในการเพาะเลี ยงจุลินทรีย์ 
4.1.4 การวิเคราะห์คุณภาพน  ามันฟักทอง 

4.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากฟักทองเพ่ือเป็นอาหารสุขภาพ 
4.2.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเสริมฟักทอง และศึกษาคุณภาพการยอมรับของผู้บริโภค 
4.2.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารส าหรับผู้สูงวัย และศึกษาคุณภาพการยอมรับของผู้บริโภค 

5. ถ่ายทอดและเผยแผร่ผลการวิจัย และจัดท้ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
5.1 น าผลการวิจัยที่ได้ ถ่ายทอด และเผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการ และในวารสารวิชาการ ถ่ายทอด

องค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สนใจ และผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย  
5.2 จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

ผลการวิจัย 
1. การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองที่เมล็ดมีน ้ามัน และสารพฤกษเคมีสูง 

1.1 การสร้างประชากรพื นฐานที่ให้มีสารพฤกษเคมีและน  ามันในเมล็ดสูง 
การสร้างประชากรพื นฐานของฟักทองที่มีสารพฤกษเคมีและน  ามันในเมล็ดสูง จ านวน 4 รอบ พบว่าการ

สร้างประชากรพื นฐาน รอบที่ 3 นั นประชากรที่ 2 ให้ผลผลิตต่อไร่ น  าหนักผลและความหนาเนื อสูงสุด 2.3 ตัน 
2.8 กิโลกรัม และ 3.8 เซนติเมตร มีของแข็งทั งหมดสูงสุดและรองลงมาคือประชากรที่ 4, 9 และ 12 มีร้อยละ 
21.6, 19.2 และ 19.0 ของแข็งที่ละลายได้ทั งหมด (TSS) ในเนื อดิบสูงสุดและรองลงมาคือประชากรที่ 4, 9, 12 
และ 13 เท่ากับ 12.0, 12.0, 12.0 และ 10.0 oBrix มีค่า TSS ในเนื อนึ่งสุกสูงสุดและรองลงมาคือประชากรที่ 13, 
4, 9 และ 12 เท่ากับ 13.0, 12.6, 12.5 และ 12.5 oBrix การสร้างประชากรพื นฐานรอบที่ 4 ให้ค่าเฉลี่ยผลผลิต 
1.8 ตันต่อไร่ จ านวนผลต่อต้น 1.2 ผล น  าหนักผล 2.3 กิโลกรัม ขนาดผลกว้างและยาว  21.5 และ 10.1 
เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว และช่วงเวลาเก็บเก่ียว 84 และ 6.3 วัน มีของแข็งทั งหมดร้อยละ 17.3 ค่า TSS ในเนื อ
ดิบและนึ่งสุก 11.3 และ 11.2 oBrix ความแน่นเนื อในเนื อดิบและนึ่งสุก 1.6 และ 0.2 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร ผลผลิตต่อไร่ ผลผลิตน  ามันต่อไร่ น  ามันในเมล็ด ผลผลิตเมล็ดต่อไร่ น  าหนัก 100 เมล็ด ของแข็งของ
ประชากรในชั่วที่    0 – 4 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง ค่า TSS ในเนื อดิบและนึ่งสุก แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 

ผลผลิตต่อไร่ของฟักทอง มีความก้าวหน้าของการคัดเลือก โดยประชากรรอบที่ 1 และ 2 ให้ผลผลิตต่อ
ไร่สูงสุดเท่ากับ 2.8 ตันต่อไร่ ผลผลิตน  ามันต่อไร่มีความก้าวหน้าของการคัดเลือก โดยประชากรรอบที่ 1 ให้
ผลผลิตน  ามันต่อไร่สูงสุด 20 กิโลกรัมต่อไร่ ปริมาณน  ามันในเมล็ดมีความก้าวหน้าของการคัดเลือก โดยประชากร 
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รอบที่ 2 ให้ปริมาณน  ามันในเมล็ดสูงสุดร้อยละ 39.7 ผลผลิตเมล็ดต่อไร่มีความก้าวหน้าของการคัดเลือก โดย
ประชากรรอบที่ 1 ให้ผลผลิตเมล็ดต่อไร่สูงสุดเท่ากับ 51.5 ตันต่อไร่ น  าหนัก 100 เมล็ด ไม่มีความก้าวหน้าของ
การคัดเลือก โดยประชากรรอบที่ 0 ให้น  าหนัก 100 เมล็ด สูงสุดเท่ากับ 14.9 กรัม ปริมาณของแข็งมี
ความก้าวหน้าของการคัดเลือก โดยประชากรรอบที่ 1 ให้ปริมาณของแข็งสูงสุดร้อยละ 17.7 ปริมาณ TSS ใน
เนื อดิบและนึ่งสุกมีความก้าวหน้าของการคัดเลือก โดยประชากรรอบที่ 2 .ให้ปริมาณ TSS ในเนื อดิบสูงสุด 11.7 
oBrix ประชากรรอบที่ 4 ให้ปริมาณ TSS ในเนื อนึ่งสุกสูงสุด 11.2 oBrix และการสร้างประชากรพื นฐานรอบที่ 1 
(C. pepo) สายพันธุ์และพันธุ์มาตรฐานให้ผลผลิตต่อไร่ เฉลี่ย 0.8 และ 0.9 ตัน สายพันธุ์ที่ปรับปรุงให้ผลผลิตสูง
ที่สุดเท่ากับ 1.0 ตัน ต่อไร่ สายพันธุ์ที่ปรับปรุงมีลักษณะคุณภาพเคมีและกายภาพสูงกว่าพันธุ์มาตรฐานทุก
ลักษณะ สายพันธุ์ Ch39-12 มีปริมาณของแข็งทั งหมด ปริมาณ TSS ในเนื อดิบและนึ่งสุกสูงสุดเท่ากับร้อยละ 
24.2, 16.0 และ 15.0 oBrix สามารถคัดเลือกประชากรที่มีศักยภาพได้ 3 ประชากร 

1.2 การพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์ฟักทองให้มีน  ามันในเมล็ดสูง 
การสกัดสายพันธุ์แท้ชั่วที่ 5 และ 6 พบว่าสายพันธุ์ที่ผลผลิต เมล็ด/ไร่สูง จ านวน 2 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ที่ 

7 (CM021-15-1(S)-9#-1-#-2#-6) รุ่นที่ 1 ต้นที่ 2 และ CM0337-3#-21 รุ่น 2 ต้นที่ 2 เท่ากับ 65.3 และ 56.7 
กิโลกรัม และ CM0337-5#-10 ให้ผลผลิตต่อไร่สูงสุด เท่ากับ 1.3 ตัน สายพันธุ์ 21 (ชาลาวัน 255-5) ปริมาณ
ของแข็งทั งหมดสูงสุดร้อยละ 25.0 มี TSS ในเนื อดิบและสุกเท่ากับ 18.0 และ 15.5 oBrix ในการประเมินความ
แปรปรวนรวมและเสถียรภาพของฟักทองพันธุ์ลูกผสม ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต ฤดูมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญ พันธุ์ลูกผสม PK2/PK16 ให้ผลผลิตต่อไร่ และน  าหนักผลสูงสุดเท่ากับ 2.8 ตัน และ 2.0 
กิโลกรัม มีค่าสัมประสิทธิ์รีเกรสชัน (b) เท่ากับ 2.0 และ 0.6 แต่เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงสุดในฤดูที่ 3 จึงควรปลูก
ในระหว่างเดือนธันวาคม 2558 ถึงเดือนเมษายน 2559 รองลงมา ได้แก่ PK15/PK17 และ PK2/PK17 สามารถ
ปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม คุณภาพทางเคมีและกายภาพทั ง 3 ฤดู มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญยิ่ง โดยพันธุ์ลูกผสม PK15/PK17 มีของแข็งทั งหมดสูงสุดร้อยละ 20.6 มีค่า (b) เท่ากับ 1.2 และ
แนะน าให้ปลูกในฤดูที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2558 แต่เป็นพันธุ์ที่ไม่มีเสถียรภาพและ
สามารถปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมดี รองลงมาได้แก่พันธุ์ลูกผสม PK6/PK17 และ PK3/PK1 พันธุ์ลูกผสม 
PK14/PK17 มีปริมาณน  ามันในเมล็ด ผลผลิตเมล็ดต่อไร่ และผลผลิตน  ามันต่อไร่สูงสุดร้อยละ 42.5 โดยน  าหนัก
แห้ง 48.5 กิโลกรัม และ 20.6 กิโลกรัม พันธุ์ลูกผสม PK3/PK1 และ PK17/PK11 มีแคโรทีนอยด์ในเนื อดิบสูงสุด 
และรองลงมาเท่ากับ 45.6 และ 34.3 ไมโครกรัม/100 กรัม. ซึ่งมากกว่าพันธุ์การค้า 28.5 และ 21.4 เท่า 

การประเมินพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวจ านวน 8 พันธุ์ พบว่า PK8/PK17, PK19/PK1 และ PK2/PK17 ให้ผลผลิต
สูงสุดและรองลงมาเท่ากับ 2.6 2.1 และ 2.0 ตันต่อ พันธุ์ PK8/PK17 มีความดีเด่นเหนือแม่พ่อด้านผลผลิตต่อไร่
สูง พันธุ์ PK15/PK20 และ PK2/PK17 มีความดีเด่นเหนือแม่และพ่อด้านผลผลิตต่อไร่สูง และน  าหนักต่อผลสูง 
พันธุ์ PK14/PK17 มีความดีเด่นเหนือแม่พ่อด้านของแข็งทั งหมด, TSS ของเนื อดิบและนึ่งสุกสูง พันธุ์ PK19/PK1 
มีความดีเด่นเหนือแม่แม่พ่อด้านค่า TSS ของเนื อดิบสูง การประเมินพันธุ์ลูกผสม พันธุ์ผสมกลับ และสายพันธุ์แม่
พ่อให้ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 1.6, 1.6 และ 1.3 ตัน มีน  าหนักต่อผลเฉลี่ย 1.4, 1.4 และ 1.3 กิโลกรัม ของแข็งทั งหมด
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เฉลี่ยร้อยละ 17.1, 17.2 และ 16.7 ปริมาณ TSS ในเนื อดิบและนึ่งสุกเฉลี่ย 11.0, 9.7 และ 10.7 oBrix กับ 
10.0, 10.4 และ 10.4 oBrix ตามล าดับ 

2. การพัฒนาเครื่องบีบแบบเกลียวอัดส้าหรับสกัดน ้ามันจากเมล็ดฟักทองส้าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กและ
ขนาดย่อม 

2.1 ชุดสกัดน  ามันจากเมล็ดฟักทอง   
ชุดเกลียวอัดได้ออกแบบให้มีเสื อปลอกเกลียวอัดมีขนาดเท่ากันตลอดความยาว โดยมีความยาว 11 

เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.6 เซนติเมตร มีการเซาะร่องส าหรับทางออกของน  ามันที่บีบได้จ านวน 6 
ช่อง มีช่องล าเลียงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.88 เซนติเมตร เกลียวอัดเป็นชิ นส่วนที่ใช้ส าหรับล าเลียงและบีบอัด
เมล็ดฟักทองมีขนาดความยาว 10.9 เซนติเมตร จ านวน 5 เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยอดเกลียว 4.56 
เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางร่องเกลียว 3.15 เซนติเมตร มีระยะพีท 3.14 เซนติเมตร ความกว้างของหน้าเกลียว 
1.92 เซนติเมตร ความกว้างของร่องเกลียว 1.145 เซนติเมตรรูระบายกากเมล็ดฟักทองเป็นส่วนของการระบาย
กากเมล็ดฟักทองที่ท าการบีบน  ามันเรียบร้อยแล้วมี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร รูระบายน  ามันที่บีบอัด
ได้จากเมล็ดฟักทอง มีเซาะร่องเป็นรูขนาด 0.2 เซนติเมตร รอบๆ ปลอกระบายน  ามัน ใช้มอเตอร์ขนาด 1 แรงม้า 
ความเร็วรอบ 1440 รอบต่อนาที เป็นเครื่องต้นก าลังส่งก าลังไปยังเกลียวอัดโดยผ่านชุดเกียร์ทดขนาด 1 ต่อ 60 
ท าให้ได้ความเร็วรอบที่ออกจากเกียร์ทด 31 รอบต่อนาที ส่งถ่ายก าลัง 1 ต่อ 3 ผ่านสายพานไปยังเกลียวอัด  

2.2 การทดลองหาการท างานของชุดสกัดน  ามันจากเมล็ดฟักทอง   
1) การเตรียมเมล็ดฟักทองส าหรับเครื่องบีบน  ามัน ได้แก่ การผึ่งที่ใช้พัดลมและแสงแดดท าให้ไม่เกิดการขึ น

ราและเน่าเสียของเมล็ดฟักทอง 
2) อุณหภูมิอบแห้งของเมล็ดฟักทองที่ดีที่สุดคือ 70 องศาเซลเซียส ท าให้ได้ปริมาณน  ามันที่ได้จากการบีบ

น  ามันสูงสุดร้อยละ 45.99 ของน  าหนักเมล็ดทั งหมด แต่ไม่แตกต่างจากเมล็ดฟักทองที่อบแห้งที่ 80 องศา
เซลเซียส 

3) การบีบน  ามันจากเมล็ดที่ผ่านการอบแห้งอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ไม่ผ่านการกะเทาะเปลือก พบว่า
ได้ปริมาณน  ามันร้อยละ 22.56 ของน  าหนักเมล็ดทั งหมด ส่วนการกะเทาะเปลือกเมล็ดฟักทองด้วยเครื่องกะเทาะ
แบบขนาดจานกะเทาะ 12 นิ วท าให้ได้ปริมาณน  ามันร้อยละ 39.75 ของน  าหนักเมล็ดทั งหมด 

3. นวัตกรรมอาหารต้านอนุมูลอิสระและดัชนีน ้าตาลต่้าจากฟักทอง (Cucurbita spp.) สายพันธุ์ที่มีน ้ามันสูง 
3.1 วิเคราะห์คุณภาพ และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของวัตถุดิบฟักทองสายพันธุ์ที่ให้น  ามัน 

คุณภาพและสารส าคัญในฟักทองมีความแปรปรวนขึ นอยู่กับพันธุกรรม และสภาพแวดล้อม ผลการ
ประเมินคุณภาพ และสมบัติการต้านอนุมูลอิสระในฟักทองจ านวน 7 สายพันธุ์ที่ปลูกเพ่ือสกัดสายพันธุ์แท้ คือ 
พันธุ์โอโตะ (Ohto พันธุ์ PK4, PK11) พันธุ์น  ามัน (PK14, PK15) และพันธุ์พื นเมือง (PK17, PK20) เปรียบเทียบ
พันธุ์การค้า (PK16) พบว่าเนื อฟักทองพันธุ์ PK20 และ PK14 มีค่าความสว่างสี (L*) และสีเหลืองเข้ม (b*) สูงสุด
ทางสถิติ (p<0.05) พันธุ์ PK15 มีค่า L* และสีแดง (a*) สูงสุด ฟักทองโอโตะ PK11 มีสารประกอบฟีนอลิคและ
แคโรทีนอยด์สูงสุด (5,801.17+59.68 mg GAE/100 g และ 535.19+153.02 µg/100 g น  าหนักแห้ง) 
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สอดคล้องกับค่าฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH ที่มีสูงสุด (512.16+30.93 mg TE/100 g น  าหนักแห้ง) 
ฟักทองพันธุ์การค้า PK16 และพันธุ์ PK14 มีแคโรทีนอยด์สูงสุด และฟักทอง PK17 มีค่าฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง 
สรุปได้ว่าฟักทองพันธุ์โอโตะ PK11, พันธุ์น  ามัน PK14 และพันธุ์พื นเมือง PK17 มีคุณสมบัติเด่นด้านสี และสมบัติ
การต้านอนุมูลอิสระสูง 

3.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากเนื อฟักทอง  
3.2.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไซรัปหรือน  าเชื่อมต้านอนุมูลอิสระจากฟักทอง 
สภาวะที่เหมาะสมของเอนไซม์อะไมเลสในการท าน  าเชื่อมฟักทองคือ การใช้เอนไซม์อะไมเลส 0.75% ที่

อุณหภูมิ 100 oซ ท าให้ได้น  าเชื่อมที่มีปริมาณกลูโคสต่ าหรือมีค่า DE ต่ า มีคุณภาพด้านสีดี มีค่า L* 26.16±0.28 
ค่าสีเขียว (-a*) -1.04±0.01 ค่า b* 12.18±0.17 ค่า pH 4.33±0.15 ค่า TSS 6.07±0.59 oBrix กรดทั งหมด 
0.30%±0.02 มีค่าความใส 82.20%±6.62 สารประกอบฟีนอลิค 308.00±34.00 mg GAE/100 g มีฤทธิ์การ
ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH 6,673.68±0.00 µg TE/100 g ปริมาณน  าตาลทั งหมด 4.84±0.55 g 
glucose/100 mL น  าตาลรีดิวซ์ 337.12±47.48 mg glucose/100 mL และมีค่า DE เท่ากับ 14.46±1.55 

น  าเชื่อมฟักทองสามารถน าไปใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์น  าฟักทองผสมสับปะรดพร้อมดื่มได้ ท าให้
สารประกอบฟีนอลิคมากกว่าผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มท่ีเติมน  าตาลทรายและน  าเชื่อมฟรุคโตส มีน  าตาลทั งหมดและค่า 
DE ต่ ากว่า และมีค่า L* และ b* ปริมาณแคโรทีนอยด์ และคะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสต่ ากว่า ดังนั นควร
พัฒนากระบวนการท าน  าเชื่อมให้เข้มข้นด้วยระบบสุญญากาศ หรือระบบที่ใช้ความร้อนระดับต่ าเพ่ือป้องกันการ
เปลี่ยนแปลงสี กลิ่นรส และคุณภาพทางประสาทสัมผัส เพ่ือให้ได้รับการยอมรับมากขึ น 

3.2.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นฟักทอง เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นอัดแผ่นผสมเนื อฟักทองจาก 3 พันธุ์ (พันธุ์พื นเมือง พันธุ์โอโตะ (Ohto) 

No.1. และ No.8 พบว่า พันธุ์ฟักทองที่แตกต่างกันมีผลต่อค่าสี ความชอบด้านลักษณะปรากฏ สี และความชอบ
รวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่พันธุ์ฟักทองไม่มีผลต่อค่าแรงกด ปริมาณน  าอิสระ และความชื นอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) การน าเนื อฟักทองสายพันธุ์ Ohto No.8 ปริมาณ 100% ของเนื อฟักทองทั งหมด 
เป็นสูตรที่เหมาะสมในการท าข้าวแต๋นอัดแผ่นที่มีคุณภาพดีและได้คะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสดีที่สุด  โดย
มีความสว่าง (L*) สูงสุด และมีสีแดงและสีเหลืองอ่อนกว่าสูตรอ่ืนๆ มีค่า Aw ต่ า โดยมีค่าเฉลี่ย 0.47 และมี
ความชื นต่ า (5.43%) มีคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ สี และความชอบรวมสูงสุด 

3.2.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาขนมปังที่มีสมบัติการต้านอนุมูลอิสระสูงจากเนื อฟักทองและเมล็ดฟักทอง 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาขนมปังจากเนื อฟักทองผสมเมล็ดฟักทอง พบว่าอัตราส่วนของเนื อฟักทองต่อเมล็ด

ฟักทองที่เหมาะสมได้แก่ อัตราส่วน 60:40 ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพด้านสีดี มีความชื นต่ า (23.91%±1.00) มีสมบัติ
การต้านอนุมูลอิสระสูงคือ สารประกอบฟีนอลิค 1302.31±160.02 GAE/100 g มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระโดย
วิธี DPPH 102.46±22.24 mg TE/100 g และได้คะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสสูง 

3.2.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื อสัตว์ต้านอนุมูลอิสระสูงจากเนื อฟักทอง 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอต้านอนุมูลอิสระจากเนื อฟักทอง สามารถเสริมเนื อฟักทองผงในผลิตภัณฑ์ได้ถึง 

35% ท าให้ได้หมูยอมีค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*) สูงสุด มีปริมาณ peroxide value และค่า TBA (ค่าที่
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บ่งชี ถึงเกิดออกซิเดชันของไขมันในอาหาร) ในระดับต่ า ผลิตภัณฑ์มีความชื นต่ า (58.42%±0.68) มีค่า 
Antoxidant activity โดยวิธี DPPH สูงสุด (44.15±3.89 mg TE/100 g และ 55.92±4.48 mg BHA/100 g) 
และได้คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านสีสูงสุด 

4. การกระตุ้นการเจริญเติบโตแบคทีเรียล้าไส้ของฟักทองและการน้าไปใช้ผลิตอาหารฟังก์ชัน 
4.1 ศึกษาการน าฟักทองไปใช้ผลิตอาหารฟังก์ชันจากข้อมูลพื นฐานของผลการศึกษาคุณสมบัติการกระตุ้นการ

เจริญแบคทีเรียล าไส้  
1) น  าฟักทองที่ได้มีคุณสมบัติการน าไฟฟ้าเฉลี่ย 14.10 mS/m มีคุณลักษณะทางกายภาพด้านความขุ่น

เท่ากับ 16,748  NTU ค่าสี L*  a* และ b* เฉลี่ย 36.03, 14.93, และ 61.13 ตามล าดับ และมีคุณลักษณะทาง
เคมีคือ มีค่า pH 5.94 ปริมาณกรดร้อยละ 0.16 ปริมาณ TSS 8.8 oBrix ปริมาณไนโตรเจนของกรดอะมิโนอิสระ 
158.67 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก 299.79 มิลลิกรัมต่อลิตร และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ
ร้อยละ 29.24 (%ABTS scavenging effect) 

2) น  าฟักทองไปใช้เป็นซับสเตรตในเพาะเลี ยงเชื อแบคทีเรีย Eschericia coli  และ Lactobacillus 
plantarum เปรียบเทียบกับอาหารเลี ยงเชื อ basal medium พบว่าน  าฟักทองที่ได้มีคุณสมบัติในการส่งเสริม
การเจริญเติบโตของแบคทีเรียมากกว่าอาหารเลี ยงเชื อ basal medium และมีลักษณะการส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรียกลุ่มสร้างกรดแล็กทิกมากกว่าแบคทีเรียกลุ่มท่ีก่อโรค 

4.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากฟักทองเพ่ือเป็นอาหารสุขภาพ 
เนื อฟักทองมีคุณสมบัติที่ดีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพการเป็นอาหารฟังก์ชันจ านวน 3 ชนิด คือ 

ผลิตไอศกรีมฟักทอง และซุปข้าวผสมฟักทอง และขนมอบกรอบผสมฟักทอง 

5. ถ่ายทอดเทคโนโลยี และเผยแผร่ผลการวิจัย  
5.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย 3 ครั ง เรื่อง 1) การเตรียมฟักทองแห้ง และการน าฟักทองแห้งไปใช้

ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์คุ้กกี  2) การน าเอาเนื อฟักทองผง ไปใช้ประโยชน์เพ่ือเสริมแคโรทีนอยด์และพ่ิมความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ขนมปัง เค้กและคุ้กกี  3) การผลิตเมล็ดพันธุ์ฟักทอง และการแปรรูปผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมอาหาร ฟักทองแผ่นแห้ง (Pumpkin flake) และแครกเกอร์ฟักทอง 

5.2 ผลงานวิจัยได้มีการเผยแพร่และน าเสนอในการประชุมวิชาการ และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
(TCI กลุ่มท่ี 1 และ 2) จ านวน 8 เรื่อง ได้แก่ 

1) วันไณ เอา  จานุลักษณ์ ขนบดี และภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ. 2558. การพัฒนาพันธุ์ลูกผสมของ
ฟักทองให้มีผลผลิตและคุณภาพสูง. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, 33 (ฉบับพิเศษ 1): 150-154. 

2) ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ  จานุลักษณ์ ขนบดี และพัชราวดี วัฒนวิกย์กิจ. 2558. เปรียบเทียบคุณภาพ
ทางเคมี-กายภาพ และคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของฟักทองพันธุ์พื นเมือง พันธุ์โอโตะ และพันธุ์ทาง
การค้า. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, 33 (ฉบับพิเศษ 1): 504-512. 
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3) จานุลักษณ์ ขนบดี  วันไณ เอา และภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ. 2559. การพัฒนาพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวของ
ฟักทองให้มีผลผลิต คุณภาพ และน  ามันในเมล็ดสูง. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ (III): 
M01: 52-59. 

4) จานุลักษณ์ ขนบดี ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ และชัยวัฒน์ พงศ์สุขุมาลกุล. 2561. การประเมินผลผลิต 
คุณภาพทางกายภาพ-เคมีของสายพันธุ์ฟักทอง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49(1) ฉบับพิเศษ: 18-22. 

5) ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ และจานุลักษณ์ ขนบดี. 2561. การประเมินคุณภาพทางกายภาพ-เคมี และ
คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของเนื อฟักทองพันธุ์ โอโตะ พันธุ์ พื นเมือง และพันธุ์การค้า . วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร 49(1) ฉบบัพิเศษ: 622-624. 

6) รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา  ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ และณัฐธินี ทรายแก้ว. 2562. การพัฒนาเครื่อง
บีบอัดน  ามันจากเมล็ดฟักทอง. ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั งที่ 11 
“วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม” วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ 
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม.่ 

7) จานุลักษณ์ ขนบดี และภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ ฟักทองไม่ธรรมดา นวัตกรรมเพ่ิมมูลค่าสู่อาหาร
สุขภาพของ มทร.ล้านนา. วารสารเคหการเกษตร, 43, 3 (มี.ค. 2562): 152-154. 

8) นิอร โฉมศรี  จานุลักษณ์ ขนบดี อัมฤทธิ์ สีกล่อม  กมลวรรณ มโนวรรณ์ และเบญจวรรณ ปาพันธ์. 
2562. คุณลักษณะของน  าฟักทองและการน าไปใช้เป็นซับสเตรตในการเพาะเลี ยงแบคทีเรีย. รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั งที่ 17 "สู่ก้าวใหม่ของพืชสวนไทย". 19 - 21 พฤศจิกายน 
2561. ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์, จังหวัดเชียงใหม่. น. 404-409. 
5.3 องค์ความรู้และเทคโนโลยีผลงานวิจัยนี  ได้เผยแพร่ผลงานในรูปแบบของการจัดนิทรรศการวิชาการไม่

น้อยกว่า 3 ครั ง และการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในรูปแบบการบูรณาการกับการเรียนการสอน 1 ครั ง 
และมีผู้น าผลงานวิจัยไปต่อยอดในการท าปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ และโครงการวิจัย จ านวน 5 เรื่อง 

ผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ฟักทองจากโครงการวิจัยเรื่อง “การกระตุ้นการเจริญเติบโตแบคทีเรียล าไส้ของ
ฟักทองและการน าไปใช้ผลิตอาหารฟังก์ชัน” ได้น าผลงานไปศึกษาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ฟักทอง
ผสมผลิตภัณฑ์หมักจากถั่วเหลืองให้กับผู้ประกอบการเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ผลิตจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ ให้กับ
วิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาทุ่งไท จังหวัดล าปาง ภายใต้การสนับสนุนจากส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง 

5.4 น าเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2561 (Thailand Research 
Expo 2018)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ระหว่าง
วันที่ 8 - 14 สิงหาคม 2561 ในหัวข้อ “พันธุ์ฟักทองที่มีสารพฤกษเคมีเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร
สุขภาพ” ได้รางวัล Gold Award ถ้วยรางวัลจาก นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ) และเงินรางวัล 
70,000 บาท สาขางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการเกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ 

5.5 ผลงานวิจัย “HIGH PHYTOCHEMICAL PUMPKIN FLAKES AS GREAT NATURAL ANTIOXIDANT 
AND COLORANT” ได้รับรางวัลเหรียญทอง “Gold Medal” ในงาน 2018 IIDC Hong Kong International 
Invention and Design Competition ณ เกาะฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
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5.6 ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ เรื่อง “Pumpkin Flakes Bio-CEF: 100% Organic and Natural 
Superfood Ingredients from New High Phytochemical Pumpkin Flake” ได้รับรางวัล “Diplomas of 
excellence” ในงาน “PRO INVENT 2019: The 17th edition of the International Exhibition of 
Research, Innovations and Inventions” ณ เมือง Cluj-Napoca ประเทศโรมาเนีย 

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
1. การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองที่เมล็ดมีน  ามัน และสารพฤกษเคมีสูง 

1.1 การสร้างประชากรพื นฐานของฟักทองที่มีสารพฤกษเคมีและน  ามันในเมล็ดสูง จ านวน 4 รอบ พบว่า
การสร้างประชากรพื นฐาน รอบที่ 3 นั นประชากรที่ 2 ให้ผลผลิตต่อไร่ น  าหนักผลและความหนาเนื อสูงสุด 2.3 
ตัน 2.8 กิโลกรัม และ 3.8 เซนติเมตร ประชากรที่ 4 มีของแข็งทั งหมดสูงสุดร้อยละ 21.6 ประชากรที่ 4, 9 และ 
12 มีค่า TSS ในเนื อดิบสูงสุดเท่ากับ 12.0, 12.0 และ 12.0 oBrix ส่วนประชากรที่ 13 มีค่า TSS ในเนื อนึ่งสุก
สูงสุด การสร้างประชากรพื นฐานรอบที่ 4 ให้ค่าเฉลี่ยผลผลิต 1.8 ตันต่อไร่ จ านวนผลต่อต้น 1.2 ผล น  าหนักผล 
2.3 กิโลกรัม ขนาดผลกว้างและยาว 21.5 และ 10.1 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว และช่วงเวลาเก็บเกี่ยว 84 และ 
6.3 วัน มีของแข็งทั งหมดร้อยละ 17.3 ค่า TSS ในเนื อดิบและนึ่งสุก 11.3 และ 11.2 oBrix ความแน่นเนื อในเนื อ
ดิบและนึ่งสุก 1.6 และ 0.2 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และประชากรในชั่วที่ 0 – 4 พบว่ามีผลผลิตต่อไร่ 
ผลผลิตน  ามันต่อไร่ น  ามันในเมล็ด ผลผลิตเมล็ดต่อไร่ น  าหนัก 100 เมล็ด ของแข็งทั งหมดแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญยิ่ง ส่วนค่า TSS ในเนื อดิบและนึ่งสุกแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

1.2 ประชากรรอบที่ 1 และ 2 ผลผลิตมีความก้าวหน้าของการคัดเลือก โดยให้ผลผลิตต่อไร่สูงสุดเท่ากับ 
2.8 ตันต่อไร่ โดยประชากรรอบที่ 1 ให้ผลผลิตเมล็ดต่อไร่สูงสุดเท่ากับ 51.5 ตันต่อไร่ ให้ผลผลิตน  ามันต่อไร่สูงสุด 
20 กิโลกรัมต่อไร่ ปริมาณของแข็งสูงสุดร้อยละ 17.7 ส่วนประชากรรอบที่ 2 ให้ปริมาณน  ามันในเมล็ดสูงสุดร้อย
ละ 39.7 ให้ปริมาณ TSS ในเนื อดิบสูงสุด 11.7 oBrix และในประชากรรอบที่ 4 มีปริมาณของแข็งทั งหมดและ 
TSS ในเนื อนึ่งสุกสูงสุด 11.2 oBrix ส่วนประชากรรอบท่ี 0 ให้น  าหนัก 100 เมล็ด สูงสุดเท่ากับ 14.9 กรัม  

1.3 การสร้างประชากรพื นฐานรอบท่ี 1 (C. pepo) สายพันธุ์และพันธุ์มาตรฐานให้ผลผลิตต่อไร่ เฉลี่ย 0.8 
และ 0.9 ตัน สายพันธุ์ที่ปรับปรุงให้ผลผลิตสูงที่สุดเท่ากับ 1.0 ตันต่อไร่ และมีลักษณะคุณภาพเคมีและกายภาพ
สูงกว่าพันธุ์มาตรฐานทุกลักษณะ โดยสายพันธุ์ Ch39-12 มีปริมาณของแข็งทั งหมด ค่า TSS ในเนื อดิบและนึ่งสุก
สูงสุดเท่ากับร้อยละ 24.2, 16.0 และ 15.0 oBrix สามารถคัดเลือกประชากรที่มีศักยภาพได้ 3 ประชากร 

1.4 การพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์ฟักทองให้มีน  ามันในเมล็ดสูง พบว่าการสกัดสายพันธุ์แท้ชั่วที่ 5 และ 
6 พบว่าสายพันธุ์ที่ผลผลิต เมล็ด/ไร่สูง จ านวน 2 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ที่ 7 (CM021-15-1(S)-9#-1-#-2#-6) รุ่น
ที่ 1 ต้นที่ 2 และ CM0337-3#-21 รุ่น 2 ต้นที่ 2 เท่ากับ 65.3 และ 56.7 กิโลกรัม และ CM0337-5#-10 ให้
ผลผลิตต่อไร่สูงสุด เท่ากับ 1.3 ตัน สายพันธุ์ 21 (ชาลาวัน 255-5) ปริมาณของแข็งทั งหมดสูงสุดร้อยละ 25.0 มี
ค่า TSS ในเนื อดิบและสุกสูงเท่ากับ 18.0 และ 15.5 oBrix พันธุ์ลูกผสม PK2/PK16 ให้ผลผลิตต่อไร่ และน  าหนัก
ผลสูงสุดเท่ากับ 2.8 ตัน และ 2.0 กิโลกรัม แต่ควรปลูกระหว่างเดือนธันวาคม ถึงเดือนเมษายน พันธุ์ลูกผสม 
PK15/PK17 มีของแข็งทั งหมดสูงสุดร้อยละ 20.6 แนะน าให้ปลูก ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม แต่
เป็นพันธุ์ที่ไม่มีเสถียรภาพและสามารถปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมดี พันธุ์ลูกผสม PK14/PK17 มีน  ามันในเมล็ด 
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ผลผลิตเมล็ดต่อไร่ และผลผลิตน  ามันต่อไร่สูงสุดร้อยละ 42.5 โดยน  าหนักแห้ง 48.5 กิโลกรัม และ 20.6 กิโลกรัม 
พันธุ์ลูกผสม PK3/PK1 และ PK17/PK11 มปีริมาณแคโรทีนอยด์ในเนื อดิบสูงสุด และรองลงมาเท่ากับ 45.6 และ 
34.3 ไมโครกรัม/100 กรัม. ซึ่งมากกว่าพันธุ์การค้า 28.5 และ 21.4 เท่า 

1.5 การประเมินพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวจ านวน 8 พันธุ์ พบว่า PK8/PK17, PK19/PK1 และ PK2/PK17 ให้
ผลผลิตสูงสุดและรองลงมาเท่ากับ 2.6 2.1 และ 2.0 ตันต่อ พันธุ์ PK8/PK17 มีความดีเด่นเหนือแม่พ่อด้าน
ผลผลิตต่อไร่สูง พันธุ์ PK15/PK20 และ PK2/PK17 ดีเด่นเหนือแม่และพ่อด้านผลผลิตต่อไร่สูง และน  าหนักต่อ
ผลสูง พันธุ์ PK14/PK17 ดีเด่นเหนือแม่พ่อด้านของแข็งทั งหมด และ TSS พันธุ์ PK19/PK1 ดีเด่นเหนือแม่แม่พ่อ
ด้านค่า TSS การประเมินพันธุ์ลูกผสม พันธุ์ผสมกลับ และสายพันธุ์แม่พ่อให้ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 1.6, 1.6 และ 1.3 
ตัน มีน  าหนักต่อผลเฉลี่ย 1.4 , 1.4 และ 1.3 กิโลกรัม ของแข็งทั งหมดเฉลี่ยร้อยละ 17.1 , 17.2 และ 16.7 
ปริมาณ TSS เฉลี่ย 11.0, 9.7 และ 10.7 oBrix กับ 10.0, 10.4 และ 10.4 oBrix ตามล าดับ 

2. การพัฒนาเครื่องบีบแบบเกลียวอัดส าหรับสกัดน  ามันจากเมล็ดฟักทองส าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กและ
ขนาดย่อม 

2.1 เครื่องบีบน  ามันแบบเกลียวอัดส าหรับสกัดน  ามันจากเมล็ดฟักทอง มีลักษณะเป็นเครื่องบีบอัดแบบสก
รูเดี่ยที่ท าจากสเตนเลส ขนาดความยาว 10.9 เซนติเมตร จ านวน 5 เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยอดเกลียว 
4.56 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางร่องเกลียว 3.15 เซนติเมตร มีระยะพีท 3.14 เซนติเมตร รับส่งก าลังขับจาก
มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1 แรงม้า ปรับความเร็วรอบ โดยใช้อินเวอร์เตอร์และผ่านชุดเกียร์ทด 1:60 ท าให้ความเร็ว
รอบสกรูได้ 31 รอบต่อนาที ส่งถ่ายก าลัง 1:3 ผ่านสายพานไปยังเกลียวอัดเพ่ือท าหน้าที่บีบอัดและล าเลียง  

2.2 การเตรียมเมล็ดฟักทองที่เหมาะสมควรท าการผึ่งแบบใช้พัดลมและแสงแดด แล้วน าไปอบแห้งที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส น าไปกะเทาะเปลือก แล้วน ามาบีบอัดน  ามัน ท าให้ได้ปริมาณน  ามันสูงสุดร้อยละ 
39.75 ของน  าหนักเมล็ดทั งหมด และมีคุณสมบัติทางกายภาพของน  ามันเมล็ดฟักทองดีที่สุด โดยให้ค่ากรดไขมัน 
เป็น 3.29 มิลลิกรัมโพแทสเซียมต่อน  ามัน 1 กรัม มีค่าไม่เกินมาตรฐานคือ ไม่เกิน 4 มิลลิกรัมโพแทสเซียมต่อ
น  ามัน 1 กรัม 

3. นวัตกรรมอาหารต้านอนุมูลอิสระจากฟักทอง (Cucurbita spp.) สายพันธุ์ที่มีน  ามันสูง 
3.1 เนื อฟักทองพันธุ์ PK20 และ PK14 มีค่าความสว่างสีและสีเหลืองสูงสุด พันธุ์ PK15 มีค่า L* และสี

แดงสูงสุด ฟักทองโอโตะ PK11 มีสารประกอบฟีนอลิคและแคโรทีนอยด์สูงสุด (5,801.17+59.68 mg GAE/100 
g และ 535.19+153.02 µg/100 g น  าหนักแห้ง) และมีค่า Antioxidant activity โดยวิธี DPPH สูงสุด 
(512.16+30.93 mg TE/100 g น  าหนักแห้ง) ฟักทองพันธุ์การค้า PK16 และพันธุ์ PK14 มีปริมาณแคโรทีนอยด์
สูงสุด และฟักทอง PK17 มีค่าฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง สรุปได้ว่าฟักทองพันธุ์โอโตะ PK11, PK17 และ PK17 มี
คุณสมบัติเด่นด้านสี และสมบัติการต้านอนุมูลอิสระสูง 

3.2 สภาวะที่เหมาะสมของเอนไซม์อะไมเลสในการท าน  าเชื่อมฟักทองคือ การใช้เอนไซม์อะไมเลส 0.75% 
ที่อุณหภูมิ 100 oซ การน าน  าเชื่อมฟักทองไปใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์น  าฟักทองผสมสับปะรดพร้อมดื่มได้ ท า
ให้สารประกอบฟีนอลิคมากกว่าผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มท่ีเติมน  าตาลทรายและน  าเชื่อมฟรุคโตส และมีน  าตาลทั งหมด
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และค่า DE ต่ ากว่า แตค่่า L* และ b* ปริมาณแคโรทีนอยด์ และคะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสต่ ากว่า ดังนั น
ควรพัฒนากระบวนการท าให้เข้มข้นภายใต้ระบบสุญญากาศ เพ่ือป้องกันการเปลี่ยนแปลงสี กลิ่นรส และคุณภาพ 

3.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นอัดแผ่นผสมเนื อฟักทองจากพันธุ์ Ohto No.8 ในปริมาณ 100% ของ
เนื อฟักทองทั งหมด เป็นสูตรที่เหมาะสมในการท าข้าวแต๋นอัดแผ่นที่มีคุณภาพดีและได้คะแนนคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสดีที่สุด โดยมีความสว่าง (L*) สูงสุด และมีสีแดงและสีเหลืองอ่อนกว่าสูตรอ่ืนๆ มีค่า Aw ต่ า โดยมี
ค่าเฉลี่ย 0.47 และมีความชื นต่ า (5.43%) มีคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ สี และความชอบรวมสูงสุด 

3.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาขนมปังจากเนื อฟักทองผสมเมล็ดฟักทอง พบว่าอัตราส่วนของเนื อฟักทองต่อ
เมล็ดฟักทองที่เหมาะสมได้แก่ อัตราส่วน 60:40 ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพด้านสีดี มีความชื นต่ า (23.91%±1.00) มี
สมบัติการต้านอนุมูลอิสระสูงคือ มีสารประกอบฟีนอลิค 1302.31±160.02 GAE/100 g มีฤทธิ์การต้านอนุมูล
อิสระโดยวิธี DPPH 102.46±22.24 mg TE/100 g และได้คะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสสูง 

3.5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอต้านอนุมูลอิสระจากเนื อฟักทอง พบว่าสามารถเสริมเนื อฟักทองผงใน
ผลิตภัณฑ์ได้สูงถึง 35% ท าให้ได้หมูยอมีค่าสีแดงและค่าสีเหลืองสูงสุด มีปริมาณ peroxide value และค่า TBA 
ในระดับต่ า มีความชื นต่ า (58.42%±0.68) มีค่า Antoxidant activity โดยวิธี DPPH สูงสุด (44.15±3.89 mg 
TE/100 g และ 55.92±4.48 mg BHA/100 g) และได้คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านสีสูงสุด 

4. การกระตุ้นการเจริญเติบโตแบคทีเรียล าไส้ของฟักทองและการน าไปใช้ผลิตอาหารฟังก์ชัน 
น  าฟักทองมีคุณสมบัติการน าไฟฟ้าเฉลี่ย 14.10 mS/m มีค่าความขุ่นเท่ากับ 16,748  NTU ค่าสี L*, a* 

และ b* เฉลี่ย 36.03, 14.93 และ 61.13 ตามล าดับ ค่าพีเอชเท่ากับ 5.94 ปริมาณกรดทั งหมดร้อยละ 0.16 
ปริมาณ TSS 8.8 oBrix ปริมาณไนโตรเจนของกรดอะมิโนอิสระ 158.67 มิลลิกรัมต่อลิตร สารประกอบฟีนอลิก 
299.79 มิลลิกรัมต่อลิตร และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระร้อยละ 29.24 (%ABTS scavenging effect) น  าฟักทอง
สามารถมีคุณสมบัติในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียมากกว่าอาหารเลี ยงเชื อ basal medium โดย
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียกลุ่มสร้างกรดแล็กทิก Lactobacillus plantarum มากกว่าแบคทีเรีย
กลุ่มท่ีก่อโรค Eschericia coli เมื่อน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์พบว่า ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพการเป็นอาหารฟังก์ชัน
จ านวน 3 ชนิด คือ ผลิตไอศกรีมฟักทอง ซุปข้าวผสมฟักทอง และขนมอบกรอบผสมฟักทอง 
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บทคัดย่อ 
 

การสร้างมูลค่าฟักทอง (Cucurbita spp.) ด้วยการพัฒนาสายพันธุ์ที่มีน  ามันในเมล็ดสูง และผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
อาหารต้านอนุมูลอิสระ เป็นแผนงานในการพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์ฟักทองที่ดี ให้ผลผลิตน  ามันและสารพฤกษเคมี
สูง และน าไปใช้ประโยชน์ให้เกิดคุณค่าสูงขึ น ซึ่งจะช่วยให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงขึ น โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สุขภาพและเสริมอาหารในรูปแบบต่างๆ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อสุขภาพเฉพาะด้าน (functional foods) รวมทั งการ
พัฒนาเครื่องบีบอัดน  ามันจากเมล็ดฟักทองแบบเกลียวอัด  

การสร้างประชากรพื นฐานของฟักทองที่มีสารพฤกษเคมีและน  ามันในเมล็ดสูง จ านวน 4 รอบ การสร้างประชากร
พื นฐานรอบที่ 3 และ 4 (C. moschata) ของฟักทองจ านวน 17 ประชากร การสร้างประชากรพื นฐาน รอบที่ 1 (C. 
pepo) การสกัดสายพันธุ์แท้ ชั่วที่ 5 และ 6 การประเมินลูกผสมเดี่ยว 2 ฤดู และการประเมินประชากร 6 ชั่วรุ่น 
ด าเนินการทดลอง ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดล าปาง ระหว่าง
เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ผลการวิจัย พบว่า ประชากรที่ 2 ในการสร้างประชากร
พื นฐานรอบที่ 3 ให้ผลผลิตต่อไร่ น  าหนักผล และความหนาเนื อสูงสุด เท่ากับ 2.3 ตัน 2.8 กิโลกรัม และ 3.8 เซนติเมตร 
ประชากรที่ 4 มีของแข็งทั งหมดสูงสุดร้อยละ 21.6 ประชากรที่ 4, 9 และ 12 มีค่า TSS ในเนื อดิบสูงสุดเท่ากับ 12.0, 
12.0 และ 12.0 oBrix ส่วนประชากรที่ 13 มีค่า TSS ในเนื อนึ่งสุกสูงสุด การสร้างประชากรพื นฐานรอบที่ 4 ให้ค่าเฉลี่ย
ผลผลิต 1.8 ตันต่อไร่ จ านวนผลต่อต้น 1.2 ผล น  าหนักผล 2.3 กิโลกรัม ขนาดผลกว้างและยาว 21.5 และ 10.1 
เซนติเมตร อายุเก็บเก่ียว และช่วงเวลาเก็บเก่ียว 84 และ 6.3 วัน มีของแข็งทั งหมดร้อยละ 17.3 ค่า TSS ในเนื อดิบและ
นึ่งสุก 11.3 และ 11.2 oBrix ความแน่นเนื อในเนื อดิบและนึ่งสุก 1.6 และ 0.2 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และ
ประชากรในชั่วที่ 0 – 4 พบว่ามีผลผลิตต่อไร่ ผลผลิตน  ามันต่อไร่ น  ามันในเมล็ด ผลผลิตเมล็ดต่อไร่ น  าหนัก 100 เมล็ด 
ของแข็งทั งหมดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง ส่วนค่า TSS ในเนื อดิบและนึ่งสุกแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยประชากรรอบที่ 1 และ 2 ผลผลิตมีความก้าวหน้าของการคัดเลือก โดยให้ผลผลิตต่อไร่สูงสุดเท่ากับ 2.8 ตันต่อไร่ 
โดยประชากรรอบที่ 1 ให้ผลผลิตเมล็ดต่อไร่สูงสุดเท่ากับ 51.5 ตันต่อไร่ ให้ผลผลิตน  ามันต่อไร่สูงสุด 20 กิโลกรัมต่อไร่ 
ปริมาณของแข็งสูงสุดร้อยละ 17.7 ส่วนประชากรรอบที่ 2 ให้ปริมาณน  ามันในเมล็ดสูงสุดร้อยละ 39.7 ให้ปริมาณ TSS 
ในเนื อดิบสูงสุด 11.7 oBrix และในประชากรรอบที่ 4 มีปริมาณของแข็งทั งหมดและ TSS ในเนื อนึ่งสุกสูงสุด 11.2 oBrix 
ส่วนประชากรรอบที่ 0 ให้น  าหนัก 100 เมล็ด สูงสุดเท่ากับ 14.9 กรัม ส่วนการสร้างประชากรพื นฐานรอบที่ 1 (C. 
pepo) สายพันธุ์และพันธุ์มาตรฐานให้ผลผลิตต่อไร่ เฉลี่ย 0.8 และ 0.9 ตัน สายพันธุ์ที่ปรับปรุงให้ผลผลิตสูงที่สุดเท่ากับ 
1.0 ตันต่อไร่ และมีลักษณะคุณภาพเคมีและกายภาพสูงกว่าพันธุ์มาตรฐานทุกลักษณะ โดยสายพันธุ์ Ch39-12 มีปริมาณ
ของแข็งทั งหมด ค่า TSS ในเนื อดิบและนึ่งสุกสูงสุดเท่ากับร้อยละ 24.2, 16.0 และ 15.0 oBrix สามารถคัดเลือก
ประชากรที่มีศักยภาพได้ 3 ประชากร 

การพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์ฟักทองให้มีน  ามันในเมล็ดสูง พบว่าการสกัดสายพันธุ์แท้ชั่วที่ 5 และ 6 พบว่า
สายพันธุ์ที่ผลผลิต เมล็ด/ไร่สูง จ านวน 2 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ที่ 7 (CM021-15-1(S)-9#-1-#-2#-6) รุ่นที่ 1 ต้นที่ 2 
และ CM0337-3#-21 รุ่น 2 ต้นที่ 2 เท่ากับ 65.3 และ 56.7 กิโลกรัม และ CM0337-5#-10 ให้ผลผลิตต่อไร่สูงสุด 
เท่ากับ 1.3 ตัน สายพันธุ์ 21 (ชาลาวัน 255-5) มีของแข็งทั งหมดสูงสุดร้อยละ 25.0 มีค่า TSS สูงเท่ากับ 18.0 และ 
15.5 oBrix พันธุ์ลูกผสม PK2/PK16 ให้ผลผลิตต่อไร่ และน  าหนักผลสูงสุดเท่ากับ 2.8 ตัน และ 2.0 กิโลกรัม แต่ควรปลูก
ระหว่างเดือนธันวาคม ถึงเดือนเมษายน พันธุ์ลูกผสม PK15/PK17 มีของแข็งทั งหมดสูงสุดร้อยละ 20.6 เป็นพันธุ์ที่ไม่มี
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เสถียรภาพและสามารถปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมดี ควรปลูกระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พันธุ์ลูกผสม 
PK14/PK17 มีน  ามันในเมล็ด ผลผลิตเมล็ดต่อไร่และผลผลิตน  ามันต่อไร่สูงสุดร้อยละ 42.5 โดยน  าหนักแห้ง 48.5 
กิโลกรัม และ 20.6 กิโลกรัม ส่วนพันธุ์ลูกผสม PK3/PK1 และ PK17/PK11 มีปริมาณแคโรทีนอยด์ในเนื อดิบสูงสุด และ
รองลงมาเท่ากับ 45.6 และ 34.3 ไมโครกรัม/100 กรัม. ซึ่งมากกว่าพันธุ์การค้า 28.5 และ 21.4 เท่า นอกจากนี  การ
ประเมินสมรรถนะพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวจ านวน 8 พันธุ์ พบว่า PK8/PK17, PK19/PK1 และ PK2/PK17 ให้ผลผลิตสูงสุด
และรองลงมาเท่ากับ 2.6 2.1 และ 2.0 ตันต่อ พันธุ์ PK8/PK17 มีความดีเด่นเหนือแม่พ่อด้านผลผลิตต่อไร่สูง พันธุ์ 
PK15/PK20 และ PK2/PK17 มีความดีเด่นเหนือแม่และพ่อด้านผลผลิตต่อไร่สูง และน  าหนักต่อผลสูง พันธุ์ PK14/PK17 
มีความดีเด่นเหนือแม่พ่อด้านของแข็งทั งหมด และ TSS พันธุ์ PK19/PK1 มีความดีเด่นเหนือแม่แม่พ่อด้านค่า TSS การ
ประเมินพันธุ์ลูกผสม พันธุ์ผสมกลับ และสายพันธุ์แม่พ่อให้ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 1.6, 1.6 และ 1.3 ตัน มีน  าหนักต่อผลเฉลีย่ 
1.4, 1.4 และ 1.3 กิโลกรัม ของแข็งทั งหมดเฉลี่ยร้อยละ 17.1 , 17.2 และ 16.7 ปริมาณ TSS เฉลี่ย 11.0, 9.7 และ 
10.7 oBrix กับ 10.0, 10.4 และ 10.4 oBrix ตามล าดับ 

การพัฒนาเครื่องบีบแบบเกลียวอัดส าหรับสกัดน  ามันจากเมล็ดฟักทองส าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาด
ย่อม มีลักษณะเป็นเครื่องบีบอัดแบบสกรูเดี่ยที่ท าจากสเตนเลส ขนาดความยาว 10.9 เซนติเมตร จ านวน 5 เกลียว 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยอดเกลียว 4.56 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางร่องเกลียว 3.15 เซนติเมตร มีระยะพีท 3.14 
เซนติเมตร รับส่งก าลังขับจากมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1 แรงม้า ปรับความเร็วรอบ โดยใช้อินเวอร์เตอร์และผ่านชุดเกียร์ทด 
1:60 ท าให้ความเร็วรอบสกรูได้ 31 รอบต่อนาที ส่งถ่ายก าลัง 1:3 ผ่านสายพานไปยังเกลียวอัดเพื่อท าหน้าที่บีบอัดและ
ล าเลียง การเตรียมเมล็ดฟักทองที่เหมาะสมในการบีบอัดน  ามัน ควรท าการผึ่งแบบใช้พัดลมและแสงแดด แล้วน าไป
อบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส น าไปกะเทาะเปลือก แล้วน ามาบีบอัดน  ามัน ท าให้ได้ปริมาณน  ามันสูงสุดร้อยละ 
39.75 ของน  าหนักเมล็ดทั งหมด และมีคุณสมบัติทางกายภาพของน  ามันเมล็ดฟักทองดีที่สุด โดยให้ค่ากรดไขมัน เป็น 
3.29 มิลลิกรัมโพแทสเซียมต่อน  ามัน 1 กรัม มีค่าไม่เกินมาตรฐาน 

คุณภาพและสารส าคัญในฟักทองมีความแปรปรวนขึ นอยู่กับพันธุกรรม และสภาพแวดล้อม การประเมินค่าสี 
และสมบัติการต้านอนุมูลอิสระในฟักทองจ านวน 7 สายพันธุ์ได้แก่ พันธุ์โอโตะ (PK4, PK11) พันธุ์น  ามัน (PK14, PK15) 
พันธุ์พื นเมือง (PK17, PK20) และพันธุ์การค้า (PK16) พบว่าเนื อฟักทองพันธุ์ PK20 และ PK14 มีค่าความสว่างสีและสี
เหลืองสูงสุดทางสถิติ (p<0.05) ส่วนพันธุ์ PK15 มีค่าความสว่างและสีแดงสูงสุด เนื อฟักทอง PK11 มีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิคและแคโรทีนอยด์สูงสุด (5,801.17+59.68 mg GAE/100 g และ 535.19+153.02 µg/100 g 
น  าหนักแห้ง) และมีค่าฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH สูงสุด (512.16+30.93 mg trolox/100 g น  าหนักแห้ง) พันธุ์ PK16 
และ PK14 มีปริมาณแคโรทีนอยด์สูง และฟักทอง PK17 มีค่าฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง สรุปได้ว่าฟักทองพันธุ์ PK11, 
PK14 และ PK17 มีคุณสมบัติเด่นด้านสี และสมบัติการต้านอนุมูลอิสระสูง 

สภาวะที่เหมาะสมของเอนไซม์อะไมเลสในการท าน  าเชื่อมฟักทองคือ การใช้เอนไซม์อะไมเลส 0.75% ที่อุณหภูมิ 
100 oซ น  าเชื่อมฟักทองที่ได้สามารถน าไปใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์น  าฟักทองผสมสับปะรดพร้อมดื่มได้ ท าให้
สารประกอบฟีนอลิค และ Antioxidant activity มากกว่าผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่เติมน  าตาลทรายและน  าเชื่อมฟรุคโตส 
และมีน  าตาลทั งหมดและค่า DE ต่ ากว่า แตค่่า L* และ b* ปริมาณแคโรทีนอยด์ และคะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัส
ต่ ากว่า ดังนั นควรพัฒนากระบวนการท าให้เข้มข้นภายใต้ระบบสุญญากาศ เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงสี กลิ่นรส และ
คุณภาพ ส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นอัดแผ่นผสมเนื อฟักทองจากพันธุ์ Ohto No.8 ในปริมาณ 100% ของเนื อ
ฟักทองทั งหมด เป็นสูตรที่เหมาะสมในการท าข้าวแต๋นอัดแผ่นที่มีคุณภาพดีและได้คะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสดี
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ที่สุด โดยมีความสว่างสูงสุด และมีสีแดงและสีเหลืองอ่อนกว่าสูตรอ่ืนๆ มีค่า Aw ต่ า โดยมีค่าเฉลี่ย 0.47 และมีความชื น
ต่ า (5.43%) มีคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ สี และความชอบรวมสูงสุด 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาขนมปังจากเนื อฟักทองผสมเมล็ดฟักทอง พบว่าอัตราส่วนของเนื อฟักทองต่อเมล็ดฟักทอง
ที่เหมาะสมได้แก่ อัตราส่วน 60:40 ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพด้านสีดี มีความชื นต่ า (23.91%±1.00) มีสมบัติการต้านอนุมูล
อิสระสูงคือ มีสารประกอบฟีนอลิค 1302.31±160.02 GAE/100 g มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH 
102.46±22.24 mg TE/100 g และได้คะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสสูง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอต้านอนุมูล
อิสระจากเนื อฟักทอง พบว่าสามารถเสริมเนื อฟักทองผงในผลิตภัณฑ์ได้สูงถึง 35% ท าให้ได้หมูยอมีค่าสีแดงและค่าสี
เหลืองสูงสุด มีปริมาณ peroxide value และค่า TBA ในระดับต่ า มีความชื นต่ า (58.42%±0.68) มีค่า Antoxidant 
activity โดยวิธี DPPH สูงสุด (44.15±3.89 mg TE/100 g และ 55.92±4.48 mg BHA/100 g) และได้คะแนนการ
ยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านสีสูงสุด 

ในผลการศึกษา เรื่อง “การกระตุ้นการเจริญเติบโตแบคทีเรียล าไส้ของฟักทองและการน าไปใช้ผลิตอาหาร
ฟังก์ชัน” ในการศึกษาคุณสมบัติของน  าฟักทองทางกายภาพ ทางเคมี และการใช้เป็นซับสเตรต (Substrate) เพื่อการ
เพาะเลี ยงแบคทีเรียพบว่า น  าฟักทองมีคุณสมบัติการน าไฟฟ้าเฉลี่ย 14.10 mS/m มีค่าความขุ่นเท่ากับ 16,748  NTU 
ค่าสี L*, a* และ b* เฉลี่ย 36.03, 14.93 และ 61.13 ตามล าดับ ค่าพีเอชเท่ากับ 5.94 ปริมาณกรดทั งหมดร้อยละ 0.16 
ปริมาณ TSS 8.8 oBrix ปริมาณไนโตรเจนของกรดอะมิโนอิสระ  158.67  มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
ทั งหมด 299.79 มิลลิกรัมต่อลิตร และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระร้อยละ 29.24 (%ABTS scavenging effect) ตามล าดับ 
เมื่อน าน  าฟักทองไปใช้เป็นซับสเตรตในเพาะเลี ยงเชื อแบคทีเรีย Eschericia coli  และ Lactobacillus plantarum 
เปรียบเทียบกับอาหารเลี ยงเชื อ basal medium พบว่า น  าฟักทองที่ได้มีคุณสมบัติในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรียมากกว่าอาหารเลี ยงเชื อ basal medium  และมีลักษณะการส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียกลุ่มสร้าง
กรดแล็กทิกมากกว่าแบคทีเรียกลุ่มที่ก่อโรค เม่ือน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์พบว่า ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพการเป็นอาหารฟัง
ชันจ านวน 3 ชนิด คือ ผลิตไอศกรีมฟักทอง และซุปข้าวผสมฟักทอง และขนมอบกรอบผสมฟักทอง 

 
ค้าส้าคัญ : ฟักทอง การพัฒนาและคัดเลือกพันธุ์ น  ามันในเมล็ด สารพฤกษเคม ีฟักทองสายพันธุ์น  ามัน เครื่องบีบอัดแบบ

สกรู น  ามันฟักทอง สารต้านอนุมูลอิสระ น  ามันฟักทอง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จุลินทรีย์ล าไส้ พรีไบโอติก 
โพรไบโอติก อาหารสุขภาพ 
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ABSTRACT 
 

Value creation of pumpkin (Cucurbita spp.) by development of high oil seed varieties and 
innovative antioxidant food products is the main goal of this research program. The development 
and improvement of pumpkin varieties having good quality, high oil yield and great phytochemical 
for the development of health food products and various food supplements containing specific 
functional properties (functional foods) as well as the development of pressing machine for pumpkin 
oil-seed, are useful to create added-value and economic value of pumpkin.  

The basic population creation of pumpkin with seed high in oil and phytochemical 
compounds of 4 cycles was studied. The 3rd and 4th basic population production (C. moschata) of 
the pumpkin, the 1st basic population creation (C. pepo), extraction of 5th and 6th generations of 
purebred lines, evaluation of single-season hybrid hybrids and evaluation of 6 generations of 
population were carried out at the Agricultural Technology Research Institute, Rajamangala University 
of Technology Lanna, Lampang Province between September 2015 and November 2016. The results 
showed that in creating the 3rd base population could be seen that second population showed yield 
per rai, Fruit weight and thickness highest were 2.3 tons, 2.8 kilograms and 3.8 centimeters. The 
highest total solids and followed by population 4, 9 and 12 were 21.6 19.2 and 19.0 percent. Total 
soluble solids of fresh product showed highest and followed by population 4, 9, 12 and 13 is equals 
to 12.0, 12.0, 12.0 and 10.0 brix. Total soluble solids of cook product showed as the highest and 
followed by population 13, 4, 9 and 12 was equals to 13.0, 12.6, 12.5 and 12.5  brix. The 4th of base 
population showed that the average of yield 1.8 tons per rai, number of fruits per plant 1.2, fruit 
weight 2.3 kilograms, fruit size wide and length were 21.5 and 10.1 cm. The average of Harvesting 
date and harvesting period 84 and 6.3 days, total solid content 17.3 percent, total soluble solids of 
fresh and cook product were 11.3 and 11.2 percent, the firmness of fresh and cook product showed 
1.6 and 0.2 kilograms per square centimeter, yield per rai, oil yield per rai Amount of oil in seeds 
Seed yield per rai, 100 seeds weight, total solid content of population generations 0-4 were 
significant.  

Productivity per rai had been progressed by selection, with the 1st and 2nd cycles providing 
the highest yield was 2.8 tons per rai. Oil yield per rai there was progress in selection, with the 1st of 
population showed highest oil yield per rai equals to 20 kilograms per rai. Amount of oil in seeds 
there was progress in selection, with the 2nd of population showed highest amount of oil in the 
seeds equals to 39.7 percent. Seed yield per rai there was progress in selection, with The 1st of 
population showed highest seed yield per rai at 51.5 tons per rai. The 100seeds weight there was no 
progress in selection by round 0 of population showed of  100 seeds weight to 14.9 grams. Progress 
of selection by the 1st of population showed the highest solid content equals to 17.7 percent. Total 
soluble solid in fresh and cook product was progress in selection by the 2nd of population showed 
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total soluble solids in fresh product was 11.7 degrees Brix. The 4th of the population showed the 
highest total soluble solids in cook product was 11.2 Brix. And the base population 1 st (C. pepo), the 
line and standard check varieties showed average yield of 0.8 and 0.9 tons per rai. Ch39-12 Line had 
a higher chemical and physical quality than standard varieties all of trade. The line Ch39-12 showed 
total solid content. The highest total soluble solids in fresh and cook product was 24.2%, 16.0% and 
15.0 Brix.  

The pure line selection of 5th and 6th generation of high seed yield / rai, showed 2 lines 
consisting of 7 (CM021-15-1 (S) -9 # -1 - # - 2 # -6) and CM0337-3 # -21 were 65.3 and 56.7 kilograms, 
and CM0337-5 # -10 showing the highest yield per rai of 1.3 tons. Line 21 (Chalawan Wan 255-5) had 
the highest total solid content of 25.0% with total soluble solids content in fresh and cook product 
equals to 18.0 and 15.5 Brix. Estimation of variance and stability hybrids of pumpkin, yield and yield 
components by Season was significant. The hybrid PK2 / PK16 was the highest yields per rai and fruit 
weight is 2.8 tons and 2.0 kilograms, with regression coefficient (b) equals to 2.0 and 0.6, but it is the 
most yield per rai in season 3, therefore it is recommended to plant between December 2015 and 
April 2016, followed by PK15 / PK17 and PK2 / PK17 could adapt well in inappropriate environment. 
The chemical and physical qualities of all 3 seasons were highly significant. The hybrid varieties PK15 
/ PK17 had the highest total solid content. Equals to 20.6% with a value of (b) equals to 1.2 and 
should be recommended to be planted in season 1 between January and May 2015 but is unstable 
and Able to adapt well in a good environment Followed by hybrid varieties PK6 / PK17 and PK3 / 
PK1. PK14 / PK17showed highest oil content in seeds, seed yield per rai and oil yield Per rai was 
equal to 42.5 percent by dry weight 48.5 kilograms and 20.6 kilograms. The hybrid varieties PK3 / PK1 
and PK17 / PK11 were the highest carotenoids in fresh product and followed by 45.6 and 34.3 
micrograms / 100 grams. Which were greater than the standard check varieties is 28.5 and 21.4 times.  

Evaluation of 8 single cross varieties, PK8 / PK17, PK19 / PK1 and PK2 / PK17 yielded the 
highest yields and was followed by 2.6 2.1 and 2.0 tons per rai. PK8 / PK17 varieties showed heterosis 
of yield per rai. PK15 / PK20 and PK2 / PK17 varieties showed heterosis of yield per rai and fruit 
weight. PK14 / PK17 varieties showed heterosis of total solid content. Amount of total soluble solid 
of fresh and cook product. PK19 / PK1 varieties showed heterosis of total soluble solid of fresh 
product. Evaluation of hybrid varieties Back cross varieties And parent varieties showed the yield per 
rai were 1.6, 1.6 and 1.3 tons with the average weight per fruit of 1.4, 1.4 and 1.3 kilograms. The 
average total solid content is 17.1%, 17.2 and 16.7%. The average total soluble solid of fresh and 
cook product content were 11.0%, 9.7 and 10.7%. 10.0 10.4 and 10.4 respectively. 

Development of a pressing machine for pumpkin seed oil for small and medium scale 
enterprises was done in the study. The screw press was designed and fabricated. In the design of the 
screw press, the size of the screw shaft material was stainless steel length 10.9 cm, 5 threads. The 
maximum diameter of screw shaft was 4.56 cm, diameter of screw shaft was 3.15 cm. The pitch of 
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screw was 3.14 cm. The transmission power from motor capacity 1 hp. The rotary speed of screw 
was adjusted by the inverter and pulley set 1:60 screw speed was 31 rpm transmission power 1:3 
pass pulley and V-belt to screw that as the milled material (meal) passes through, oil was pressed 
out of it. The result revealed that pumpkin seeds should prepared using a fan and sunlight drying at 
60oC before shelling then compresses the oil. It found that oil content was 39.75% of total seed 
weight this method. The physical property of natural oil was fat acid content of 3.29 mg of 
potassium per 1 g oil which did not exceed the Thai Industrial Standard level. 

The antioxidant food innovation from high oilseed pumpkin (Cucurbita spp.) was developed. It 
has been known that pumpkins have variations in quality and important compounds depending on 
the heredity and cultivation environments. Seven pumpkin lines from inbred line selection of the 
Ohto (PK14, PK15), oilseed lines (PK14, PK15), local lines (PK17, PK20) and the commercial cultivar 
(PK16) had significant difference in some quality and antioxidant properties. The PK20 and PK14 
fleshes had the greatest L* and b* value. The PK15 flesh had significantly the most L* and a*, the 
Ohto PK11 flesh had the highest phenolic compound and carotenoid (5,801.17+59.68 mg GAE/100 g 
and 535.19+153.02 µg/100 g dry weight). They were corresponded to the greatest DPPH-antioxidant 
activity (AOX 512.16+30.93 mg TE/100 g dry weight). The PK16 and PK14 lines also contained the 
highest carotenoids and the most AOX was also found in the PK17 flesh. It can be concluded that 
the PK11, PK17 and PK17 lines were the predominant color pumpkin containing great antioxidant. 

The optimal condition of pumpkin syrup production was addition of 0.75% amylase at 100 oC. 
The obtained pumpkin syrup can be used ingreadient in ready to drink pumpkin and pineapple juice 
resulting in greater amount of phenolic compound and antioxidant activity than sugar and fructose 
treatments. The drink had low level of glucose and DE value but lower color value of L* and b*, 
carotenoid content and the sensory score. Therefore, pumpkin syrup should be concentrated under 
vacuum system in order to prevent change of color, flavor, taste and sensory attributes of final juice.  

The development of rice cracker products were made by mixing with three different pumpkin 
varieties. The addition of 100% Ohto No.8 pumpkin flesh was suitable formular for making high 
quality and best scores of appearance, color and total acceptability. It showed the greatest L * and 
lower red and yellow color than other samples and contained low Aw and moisture content (Aw = 
0.47 and 5.43%, respectively). Development of spreading bread products from different ratio of 
pumpkin flesh to pumpkin seeds was examined. The ratio of 60:40 was suitable for making pumpkin 
spread having good quality, low moisture content (23.91% ± 1.00) and high sensory quality scores. It 
had high antioxidant properties, in particular of phenolic compounds and antioxidant activity by 
DPPH (1302.31±160.02 GAE/100 g and 102.46±22.24 mg TE/100 g, respectively). Development of 
antioxidant Moo-Yor products was found that the 35% pumpkin treatment was the best formular and 
had the highest a* and b* values but lower level of peroxide value, TBA and moisture content 
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(58.42%±0.68). It had the greatest DPPH-antoxidant activity (44.15±3.89 mg TE/100 g and 55.92±4.48 
mg BHA/100 g) as well as the highest sensory score of color attribute. 

The intestinal microbiota stimulating of pumpkin and its use in functional food production was 
studied. The results revealed that pumpkin juice possessed conductivity quality with the average 
value of 14.10 mS/m. The turbidity of the juice was 16,748 NTU and color values of L*, a* and b* at 
the average values of 36.03, 14.93 and 61.13, respectively. The juice exhibited pH, total acidity and 
total soluble solid contents of 5.94, 0.16 % and 8.8 oBrix, respectively. The total phenolic content, 
and antioxidant activity were 299.79 mg/L and 29.24 % ABTS scavenging effect, respectively. The 
results showed that pumpkin juice promoted bacterial growth more than basal medium. 
Furthermore, the juice supported the lactic acid bacteria (Lactobacillus plantarum) growth more 
than the pathogen (Escherichia coli) growth. Utilization of pumpkin for product development 
resulted in 3 types of functional food products with potential, i.e. pumpkin ice cream, rice soup 
mixed with pumpkin and pumpkin crackers. 
 
Keywords: pumpkin, Cucurbita spp., improvement, selection line, oil seed, phytochemical 

compounds, oilseed pumpkin, screw press, pumpkin oil, antioxidants, gut microflora, 
prebiotics, probiotics, health food 
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บทน้า 
 

ฟักทอง เป็นพืชตระกูลแตงที่ส าคัญชนิดหนึ่งในเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น 
2 ยุทธศาสตร์ คือ 1. ยุทธศาสตร์ด้านพืชสวน: พืชผัก ในยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านพืชผัก 
ที่มุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมในพืชผักตระกูลแตงและเมล็ดพันธุ์ โดยเน้น
การสร้างนวัตกรรมใหม่ เพ่ือให้ได้พืชผักพันธุ์ใหม่ หรือชนิดใหม่ที่มีศักยภาพสูงในการแข่งขันและส่งออก เพ่ือ
ผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Seed Hub ของ ASEAN (พืชผัก) และสามารถสร้าง Brand เมล็ดพันธุ์ฟักทองของ
ประเทศไทยเพ่ือออกสู่ตลาดอาเซียนและตลาดโลก รวมทั งมุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของพืชผัก
ตระกูลแตงเช่น การแปรรูป การสร้างคุณค่าด้านอาหารเสริมสุขภาพ เป็นต้น และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
รายประเด็นที่ 2. ยุทธศาสตร์ด้านอาหารและความม่ันคง ในยุทธศาสตร์ที่ 1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงอาหารที่
ส าคัญ 2 ด้าน คือ ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1. ที่มุ่งเน้นสร้างความพอเพียงของปริมาณอาหารในคุณภาพที่เหมาะสม 
เพ่ือให้เกษตรกรเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ที่ดี และการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องจักร 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตในโรงงานแปรรูป และยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร ที่มุ่งเน้นการวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละระดับการผลิตเพ่ือถนอม
คุณค่าทางโภชนาการ การวิจัยและรักษาคุณสมบัติของสารส าคัญ (Functional/Active Ingredient) ในอาหาร 
สมุนไพร พืชผัก-ผลไม้ไทย สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bio-Active Compounds) และอ่ืนๆ ในด้านคุณประโยชน์ 
และกลไกการออกฤทธิ์ต่อร่างกาย ซึ่งผลการวิจัยและพัฒนาที่ได้นี จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืน 
และเพ่ิมมูลค่าของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ผัก อุตสาหกรรมอาหาร และภาคเกษตรของประเทศไทย น าไปสู่การ
แข่งขันและการพ่ึงพาตนเองและส่งออกได้  

แผนงานวิจัยนี  ยังมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 คือยุทธศาสตร์
ที่ 3 ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ในแนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่
เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน และการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การ
ผลิต รวมทั งมีความเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 การ
สร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่มีกลยุทธ์การสร้างมูลค่าผลผลิตเกษตร และ
พัฒนาศักยภาพการแข่งขันและการพ่ึงพาตนเองของสินค้าเกษตร ดังนั น การลงทุนวิจัยทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหารโดยการสร้างมูลค่าฟักทอง จึงน่าที่จะมีความส าคัญยิ่งต่อความมั่นคงทางอาหาร คุณภาพ 
และความปลอดภัยอาหารจากฟักทองที่มีสรรคุณทางอาหารและเภสัชวิทยามากมาย เพราะนอกจากจะ
เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารแล้ว การมีต้นทุนการผลิตต่ า มีสินค้า
ที่มีคุณภาพดี เป็นการสร้างความยั่งยืนในระบบการผลิตของประเทศได้ด้วย 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นหน่วยงานในเครือข่าย
ของคลัสเตอร์เมล็ดพันธุ์ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงาน
หลักที่ท าหน้าที่การบริหารจัดการและให้บริการเชื อพันธุกรรมฟักทองและแตงกวา ดังนั น สถาบันวิจัยฯ จึงมี
ฐานข้อมูลต่างๆ ของพันธุกรรมพันธุ์ฟักทองที่รวบรวมไว้ ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์ฟักทองพันธุ์ที่ให้
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น  ามันต่างๆ และสามารถน าข้อมูลมาต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการวิจัยพัฒนาและสร้างมูลค่าฟักทอง 
(Cucurbita spp.) โดยการปรับปรุงพันธุ์ฟักทองที่เมล็ดมีน  ามัน และสารพฤกษเคมีสูง ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารต้านอนุมูลอิสระและดัชนีน  าตาลต่ าได้ ซึ่งจะส่งผลให้ได้นวัตกรรมอาหารที่มี
ศักยภาพในการเสริมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืน และเพ่ิมมูลค่าของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ผัก และ
อุตสาหกรรมอาหารให้น าไปสู่การแข่งขันและการพ่ึงพาตนเองและพัฒนาสู่การส่งออกได้ แผนงานวิจัยนี  มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country stragtege) ข้อที่ 1. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ในประเด็นหลัก ด้านเกษตร
และการวิจัยและพัฒนา และยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลปัจจุบันด้วย คือ นโยบายที่ 6. การเพ่ิมศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ และนโยบายที่ 8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
การวิจัยและการพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการวิจัยในการเป็น Food Vallay นอกจากนี แผนงานวิจัยนี  
ยังมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาด้านเมล็ดพันธุ์ (พ.ศ.2554-2559) ของ สวทช. ระยะที่ 2 ซึ่งมี
เป้าหมายเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนของ
ประเทศ โดยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มคุณภาพ และสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยเน้นการวิจัยและพัฒนา
เมล็ดพันธุ์ การผลิตและการปรับปรุงพันธุ์พืช เพ่ือปรับตัวต่อสภาวะโลกร้อน (adaptation) พืชเพ่ืออนาคต 
(Plant for the future) และนวัตกรรมอาหาร ในปีพ.ศ.2557-2559 สวทช. มีแผนงานในการบริหารจัดการเชื อ
พันธุกรรมและการประเมินเชื อพันธุกรรมฟักทองจากคุณสมบัติส าคัญด้านคุณค่าทางโภชนาการ แคโรทีน และ
น  ามันในเมล็ด 

ฟักทอง (Cucurbita spp.) เป็นพืชที่รู้จักกันทั่วโลกว่าเป็นพืชอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั งในรูป

ของเนื อฟักทองที่เป็นที่นิยมเนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารสูง มีแคโรทีนอยด์ (carotenoids) เบต้า-แคโรทีน (β-
carotene) สารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidants) และสารออกฤทธิ์ที่ส าคัญอ่ืนๆ ที่มีคุณสมบัติทางเภสัชวิทยา

ต่างๆ ได้แก่ วิตามิน A โฟเลท (folate) และกรดแกมม่าอะมิโนบูไทริก (γ-Aminobutyric acid, GABA) 
(Murkovic, et al., 2002) polysaccharide, para-aminobenzoic acid, sterol, protein และ peptide 
(Appendino, et al. 1999; Kuhlmann, et al., 1999) รวมทั งเมล็ดและน  ามันจากเมล็ดมีคุณค่าทาง
โภชนาการและเภสัชวิทยาสูงเช่นกัน เนื่องจากน  ามันจากเมล็ดฟักทองประกอบด้วยน  ามันที่มีกรดไขมันไม่อ่ิมตัว 
carotenoids, tocopherols, hydrocarbons, tri-terpenoids และ phytosterols ซึ่งมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
มากมาย (Younis et al., 2000; Stevenson et al., 2007; Procida et al., 2013) รวมทั งมี 
polysaccharides ที่มีคุณสมบัติเป็น hypoglycemic ซึ่งพบมากในน  ามัน และเมล็ดที่ยังไม่งอก ส่วนโปรตีนใน
เมล็ดที่ก าลังงอกมีโปรตีนที่มีคุณสมบัติต้านเชื อรา (Antifungal proteins) ในทางเภสัชวิทยา พบว่า น  ามันเมล็ด
ฟักทองมีฤทธิ์ต้านเบาหวาน ต้านแบคทีเรีย ลดคอเลสเตอรอล ต้านอนุมูลอิสระ ต้านมะเร็ง ปรับปรุงภูมิคุ้มกัน 
ต้านการก่อกลายพันธุ์ ขับพยาธิ ต้านการเกิดนิ่ว และอ่ืนๆ (Caili et al., 2006) ส าหรับการศึกษาทางคลินิก
วิทยา พบว่าการใช้น  ามันเมล็ดฟักทองช่วยบรรเทาความผิดปกติของต่อมลูกหมาก (prostate gland) และ
กระเพาะปัสสาวะที่มีสาเหตุมาจาก hyperplasia (Benign prostate hyperplasia, BPH) (Schiebel-
Schlosser and Friederich, 1998)  
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จากข้อมูลประโยชน์ในทางคุณค่าทางอาหารและเภสัชวิทยาของฟักทอง เมล็ดและน  ามันฟักทองดังกล่าว 
หน่วยบริหารเชื อพันธุกรรมผักวงศ์แตง สถาบันวิจัยเทคโนโลยี เกษตร ได้ท าวิจัยเบื องต้นในการปรับปรุงและ
คัดเลือกสายพันธุ์ฟักทองที่มีน  ามันในเมล็ดสูงได้จ านวน 33 สายพันธุ์ ที่มีศักยภาพในการน าไปสกัดสายพันธุ์และ
ทดสอบสมรรถนะการผสม และสร้างพันธุ์ลูกผสมที่ให้ผลผลิตน  ามันต่อไร่สูงเท่ากับพันธุ์ฟักทองจากต่างประเทศ
และสามารถปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย ส าหรับการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องส าอางเชิงพาณิชย์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า (จานุลักษณ์ และธีรวัลย์, 2554) แต่ปัจจุบันการปลูกฟักทองในประเทศ
ไทยส่วนใหญ่เป็นฟักทองที่บริโภคเนื อ ยังไม่มีพันธุ์ฟักทองที่ให้เมล็ดเพื่อผลิตน  ามันโดยตรง อีกทั งการปลูกฟักทอง
ในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังคงปลูกพันธุ์พื นเมืองทั่วไป ที่มีราคาจ าหน่ายขึ นลงตามราคาตลาดทั่วไป ท าให้
เกษตรกรไม่มีแรงบันดาลใจที่จะปลูกฟักทองเพ่ือเป็นการค้า เนื่องจากขายได้ราคาต่ าและไม่แน่นอน ปัจจุบัน 
ฟักทองพันธุ์ที่มีน  ามันเป็นที่ต้องการของตลาดเฉพาะ (Niche market) และน่าจะพัฒนาศักยภาพการผลิตและ
การใช้ประโยชน์ และสร้างมูลค่าในระดับอุตสาหกรรมได้ โดยเฉพาะการผลิตรูปแบบเกษตรอินทรีย์ (Bavec and 
Bavec, 2006)  

การเพ่ิมมูลค่าฟักทอง นอกจากจะเป็นการพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์ที่ดี ให้ผลผลิตน  ามัน และ
สารพฤกษเคมีสูงแล้ว การใช้ประโยชน์จากผลฟักทองให้เกิดคุณค่าที่สูงขึ นจะช่วยให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงขึ น
ได้ ในปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จากฟักทอง 3 รูปแบบ คือ ใช้ส่วนของเนื อฟักทองเป็นอาหาร ใช้เมล็ดเป็นอาหาร
และอาหารเสริมสุขภาพ และใช้น  ามันจากเมล็ดเป็นอาหารเสริมสุขภาพ (Caili et al, 2006) แต่การใช้ประโยชน์
ดังกล่าวในประเทศไทย ยังอยู่ในวงแคบโดยส่วนใหญ่เป็นการน าฟักทองมาประกอบอาหารตั งแต่สมัยโบราณ อีก
ทั งขาดข้อมูลพื นฐานที่จ าเป็นในแง่สารองค์ประกอบทางเคมี สารต้านอนุมูลอิสระ และสารออกฤทธิ์ต่างๆ ของ
ฟักทองพันธุ์ที่จ าหน่ายในท้องตลาดทั่วไป จึงขาดข้อมูลพื นฐานช่วยสนับสนุนงานวิจัย และการพัฒนาฟักทองเป็น
ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ การพัฒนาฟักทองพันธุ์ที่มีน  ามันสูงขึ นใหม่ ก็ยิ่งท าให้ขาดข้อมูลพื นฐานส าคัญทั งด้าน
พฤกษเคมี องค์ประกอบทางเคมี และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่างๆ ในฟักทอง  

ดังนั นแผนงานวิจัยนี  จึงมีเป้าหมายส าคัญ เพ่ือให้ได้ข้อมูลยืนยันถึงองค์ประกอบเคมี สารส าคัญและสาร
ที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ และคุณสมบัติเบื องต้นของเนื อฟักทอง เมล็ดและน  ามันเมล็ดฟักทอง 
รวมทั งเนื อ และกากท่ีเหลือจากการบีบสกัดน  ามันเมล็ดฟักทองจากพันธุ์ที่ปรับปรุงพันธุ์ให้มีน  ามันและสารพฤกษ
เคมีสูง และน าข้อมูลมาบูรณาการ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและเสริมอาหารในรูปแบบต่างๆ ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมต่อสุขภาพเฉพาะด้าน (functional foods) เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน  ามันฟักทอง 
และสารสกดัเมล็ดฟักทอง ผลิตภัณฑ์เนื อสัตว์หรือหมูยอดัชนีน  าตาลต่ าหรือเสริมพรีไบโอติกส์ ไซรัปฟักทอง และ
เครื่องดื่มน  าฟักทองต้านอนุมูลอิสระหรือเสริมพรีไบโอติกส์ และดัชนีน  าตาลต่ า เป็นต้น เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์
ในการศึกษาทางคลินิกหรือในแง่ของสุขภาพต่อไป โดยเฉพาะในแง่ของการเป็นสารพรีไบโอติคส์ที่ช่วยกระตุ้นการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรียในล าไส้ และฤทธิ์ในการบรรเทาความผิดปกติของต่อมลูกหมาก นอกจากนี  การศึกษา
เพ่ือพัฒนาและสร้างเครื่องบีบอัดแบบเกลียวอัดที่ใช้ในการบีบอัดน  ามันจากเมล็ดฟักทองสายพันธุ์ที่ให้น  ามันที่
ยังคงมีสารต้านอนุมูลอิสระ และสารออกฤทธิ์ที่ส าคัญอยู่สูง จะเป็นการยืนยันถึงกรรมวิธีการบีบอัดเพ่ือท าให้ได้
น  ามันที่มีปริมาณสารส าคัญของเมล็ดฟักทอง น  ามันเมล็ดฟักทอง   กากที่เหลือจากการหีบน  ามันเมล็ด ซึ่ง
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สามารถน าไปต่อยอดการผลิตอาหารสุขภาพต้านอนุมูลอิสระหรือเสริม พรีไบโอติกส์ และดัชนีน  าตาลต่ าในเชิง
พาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ และผู้บริโภคในสถานการณ์
ปัจจุบันได้  

ผลงานที่ได้รับจากแผนงานวิจัยนี  ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ของเกษตรกรให้มีความ
เข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ ช่วยยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารในด้านการแปรรูปฟักทองพันธุ์ที่ใช้สกัด
น  ามัน ที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ส าหรับประเทศไทย บนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม (value creation) ในรูปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้านอนุมูลอิสระหรือเสริม พรีไบโอติกส์ และดัชนี
น  าตาลต่ า หรืออาหารฟังก์ชันในรูปแบบที่สะดวกต่อการบริโภคที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัยด้วย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคและตลาด 
เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพของประชาชนไทยภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศ และยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการผลิตฟักทองให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมน าไปสู่
การแข่งขันและการพ่ึงพาตนเองของเกษตรกรในประเทศไทย รวมทั งท าให้เกิดการสร้างมูลค่าจากผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพ่ือการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและการพ่ึงพาตนเองของสินค้าเกษตรทั งในและ
ต่างประเทศ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในอนาคตต่อไป และยังส่งผลคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจที่ช่วยลดการน าเข้ายา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และอาหาร
สุขภาพจากต่างประเทศ และป้องกันเงินตราไม่ให้ไหลออกสู่ต่างประเทศได้ 
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การตรวจเอกสาร 
 

ฟักทองเป็นแหล่งของสารประกอบแคโรทีนอยด์ เบต้าแคโรทีน (β-carotene) สารต้านอนุมูลอิสระ 
(antioxidants) ที่ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง และสารออกฤทธิ์ที่ส าคัญอ่ืนๆ ได้แก่ วิตามิน A โฟเลท (folate) 
และกรดแกมม่าอะมิโนบูไทริก (Murkovic, et al., 2002) ฟักทองผงประกอบด้วยเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และ
ลิกนิน ซึ่งเป็นเยื่อใยอาหารที่ละลายไม่ได้อยู่ร้อยละ 40, 4.3 และ 4.3 ตามล าดับ และมีแป้งที่ไม่ถูกดูดซับใน
ล าไส้ หรือแป้งที่เป็นคาร์โบไฮเดรทที่ไม่ท าให้เกิดการสะสมของปริมาณน  าตาลในเลือดอยู่สูง (resistant starch, 
RS) (Ptitchkina et al., 1998; Noor Aziah et al., 2011) ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี เป็นสารพรีไบโอติคส์ 
(prebiotics) ที ่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ท้องผูก 
ริดสีดวงทวาร และโรคมะเร็งล าไส้ (Mendeloff, 1987; Anderson et al., 1994) ภัทราภรณ์ และคณะ 
(2558) รายงานว่า เนื อฟักทองพันธุ์พื นเมืองมีคาร์โบไฮเดรท 55-66% (dry weight) สารฟีนอลิคในรูปกรดแกล
ลิค 2565-6656 mg/100g แคโรทีนอยด์ 600-1035 ug/100g และมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant 
activity, DPPH) 17-406 mg/100g (dry weight) ปริมาณเบต้า-แคโรทีนของฟักทองพันธุ์พื นเมืองมีต่ ากว่าพันธุ์
โอโตะ 4.76 เท่า แต่มีปริมาณแป้งสูงกว่าพันธุ์โอโตะ ฟักทองผงทั งสองพันธุ์มีโคเลสเตอรอลต่ ากว่า 0.5 mg/100 

g มีวิตามินอีในรูป -tocopherol 5.00-5.65 mg/100 g มีกรดไขมันไม่อ่ิมตัว Palmitic acid, Stearic 
acid,cis-9-oleic acid, cis-9,12-linoleic acid, alpha-linolenic acid สูง 

เมล็ดฟักทองประกอบด้วยไขมันร้อยละ 41.59 โปรตีนร้อยละ 25.4 คาร์โบไฮเดรทร้อยละ 25.19 เยื่อใย
ร้อยละ 5.34 และเถ้าร้อยละ 2.49 (Ardabili et al., 2011) เมล็ดฟักทอง เป็นแหล่งของโปรตีนโกลบูลินที่
ละลายในน  าเกลือ (salt-soluble globulin) กรดไขมันที่ไม่อ่ิมตัว (Applequist et al., 2006; Sabudak, 
2007) ไฟโตสเตอรอล เช่น Delta 7-Sterols และ Delta 5-sterols อยู่ 1600–1710 มิลลิกรัมต่อกรัม 
(Murkovic et al., 2004; Phillips et al., 2005; Ryan et al., 2007) ซึ่งมีฤทธิ์ช่วยป้องกันต่อมลูกหมากโต 
(prostate gland cancer) และอาการผิดปกติที่กระเพาะปัสสาวะ (Nakic et al., 2006) มีวิตะมินที่มีฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระ เช่น สารแคโรทีนอยด์ และโทโคฟีรอล (tocopherol) ที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุมูลอิสระที่มีไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบ จึงสามารถชะลอความแก่ได้เป็นอย่างดี 
(Stevenson et al., 2007; Ardabili et al., 2011) รวมทั งประกอบด้วยแร่ธาตุหลายชนิด เช่น เซเรเนียม 
(selenium) โปแตสเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม และสังกะสี (Glew et al., 2006) นอกจากนี เมล็ดฟักทองมี
กรดอะมินอะจินีน (arginine) ซึ่งมีผลในการลดขนาดของแผล ช่วยขยายผนังภายในหลอดเลือด และยับยั งการ
เกิดออกซิเดชันของไขมัน (lipid peroxidation) ในร่างกาย (Dhawan et al., 2005; West et al., 2005; 
Rasmusen et al., 2007) มีรายงานถึงสารส าคัญที่เชื่อว่าเป็นสารออกฤทธิ์ หรือสารที่ใช้ประเมินคุณภาพของ
สมุนไพรจากเมล็ดฟักทอง ได้แก่ กรดอะมิโนชนิด Cucurbitine (3-Amino-3 carboxylprrolidnine) ในเมล็ด
ฟักทอง (C. maxima Duchesne) ซึ่งมีฤทธิ์ขับพยาธิ และมีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวชนิดโอเมก้า-3 และโอเมก้า-6 สูง 
ได้แก่ linoleic acid 39.84%, oleic acid 38.42%, palmitic acid 10.68% และ stearic acid 8.67% 
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(Ardabili et al., 2011) ซึ่งกรดไขมันกลุ่มนี มีฤทธิ์ป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือดหัวใจ และปกป้องตับ 
(Nakic et al., 2006; www.medplant.mahidol.ac.th/ pubhealth/cubita.html) 

โพลีแซคคาไรด์จากเนื อฟักทอง น  ามันจากเมล็ด และโปรตีนจากเมล็ดที่เริ่มงอก มีสารที่ช่วยท าให้น  าตาล
ในเลือดต่ า (Li et al., 2003) โพลีแซคคาไรด์ในฟักทองสามารถเพิ่มปฏิกิริยาของสารต้านอนุมูลอิสระ SOD 
และ GSH-Px และลดปริมาณ MDA ในเซรุ่มของหนูที่เป็นก้อนเนื อ (tumor mice serum) ได้ (Xu et al., 
2000) นอกจากนี  มีรายงานว่าฟักทองผงแห้งปกติ และชนิดที่ปราศจากน  าตาล มีฤทธิ์ในการลดระดับกลูโคส เพ่ิม
ระดับอินซูลินในเลือด และช่วยป้องกัน diabetic nepropathy ได้อย่างมีนัยส าคัญ (Zhang and Bai, 2004; 
Chen, 2005) ซึ่งคล้ายคลึงกับการรายงานว่า polysaccharide ในสารสกัดฟักทองด้วยน  ามีฤทธิ์ลดน  าตาลใน
เลือดในสัตว์ทดลอง (Li et al., 2003; Zhang and Yao, 2002)  ต่อมา Caili et al. (2006) พบว่า ส่วนเนื อ
ของผลและเมล็ดฟักทอง มีฤทธิ์ช่วยลดน  าตาลในเลือดทั งในสัตว์ทดลองปกติ รวมทั งหนูขาวและกระต่ายที่ถูก
เหนี่ยวน าด้วย alloxan จึงมีการน าแป้งฟักทอง หรือฟักทองไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆเช่น ขนมปัง 
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากธัญชาติส าหรับทารก และผลิตภัณฑ์ขนมอบต่างๆ (Ptitchkina et al., 1998; See et 
al., 2007; Pongjanta et al., 2006; Usha et al., 2010; Saeleaw and Schleining, 2011) 

Gajewski et al. (2008) ศึกษาถึงคุณภาพฟักทองสายพันธุ์ต่างๆ พบว่า คุณภาพของฟักทองต่างสาย
พันธุ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพบว่า สายพันธุ์ ‘Kroshka’ มีปริมาณแคโรทีนอยด์ และฤทธิ์การ
ต้านอนุมูลอิสระสูงสุด สายพันธุ์ ‘Kroshka’ and ‘Bambino’ มีปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั งหมดสูงที่สุด ซึ่ง
พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับมีปริมาณแคโรทีนอยด์ และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในฟักทอง ซึ่ ง
คล้ายคลึงกับที่ Kim et al. (2012) รายงานว่าฟักทอง C. maxima มีคาร์โบไฮเดรท โปรตีน ไขมัน และเยื่อใย

มากกว่า C. pepo และ C. moschata แต่ฟักทอง C. pepo มีกรดอะมิโนมากกว่าพันธุ์อ่ืนๆ ปริมาณ γ-

tocopherol พบมากที่สุดในเมล็ดฟักทองสายพันธุ์ C. pepo และ C. moschata ส่วน β-sitosterol มีสูงสุดใน
สายพันธุ์ C. pepo นอกจากนี  การแปรรูปก็มีผลต่อองค์ประกอบของฟักทอง ดังที่ Azizah et al. (2009) ได้
ศึกษาถึงผลของการต้มและการทอดต่อสารประกอบฟีนอลิค แคโรทีนอยด์ และฤทธิ์การท าลายอนุมูลอิสระของ
ฟักทอง พบว่า หลังการต้มฟักทองเป็นเวลา 2, 4 และ 6 นาที ทั งเบต้าแคโรทีนและไลโคพีนมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ น 
และปริมาณฟีนอลิคสูญเสียไปร้อยละ 18-54 หลังการต้ม แต่ยังคงพบฤทธิ์การท าลายอนุมูลอิสระในระดับสูงคือ
ร้อยละ 81.1-94.6 ที่มีค่า IC50 1.41-1.62 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ต่อมา Noor Aziah et al. (2011) รายงานว่า 
ฟักทองผงที่เตรียมจากฟักทองที่ไม่ได้ปอกเปลือกมีปริมาณ resistant starch มากกว่าฟักทองที่ปอกเปลือก และ
ส่งผลถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์คุ้กกี ท่ีเสริมฟักทองที่ได้ด้วย 

การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองเพ่ือการบริโภคในต่างประเทศได้รับการพัฒนาอย่างแพร่หลาย โดยเริ่มต้นตั งแต่ 
พ.ศ. 2481 พันธุ์ทีแ่นะน าให้เกษตรกรปลูก คือ พันธุ์บัตเตอร์นัท (butternut) เป็นฟักทองกลุ่ม C. moschata มี
รูปร่างผลเหมือนเมล็ดถั่วลิสง (Pearson, 1968) ต่อมา Denna and Munger (1963) ปรับปรุงพันธุ์ทรงต้นเป็น
พุ่มเถาสั น ในกลุ่ม C. pepo และ C. maxima พบว่ายีนที่ควบคุมลักษณะทรงพุ่มและเถาเลื อยอยู่ในต าแหน่ง
เดียวกัน นอกจากนี  พบว่าการปรับปรุงพันธุ์เพ่ือให้ต้านทานโรคของฟักทองได้รับการวิจัยน้อยมาก การปรับปรุง
พันธุ์เพ่ือต้านทานต่อโรคไวรัสซึ่งมีเชื อสาเหตุหลายชนิดพบว่าไม่มีฟักทอง C. pepo สายพันธุ์ใดทนต่อโรคไวรัสซึ่ง

http://www.medplant.mahidol.ac.th/%20pubhealth/cubita.html
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มีเชื อสาเหตุจากไวรัสแตงโม WMV–2 (Demski and Sowell, 1970) Whitaker and Knight (1980) แนะน าว่า
การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองให้ต้านทานต่อโรคควรน าพันธุ์ป่าจากแหล่งก าเนิดที่ทนต่อโรคมาผสมข้ามกับพันธุ์ปลูก
เพ่ือพัฒนาพันธุ์ปลูกให้ทนโรคต่อไปงานปรับปรุงพันธุ์ฟักทองให้ต้านทานต่อโรคไวรัสมีการน าพันธุ์ป่ามาใช้ใน
โครงการปรับปรุงพันธุ์ Shifriss (1955, 1981) น าเอายีนข่ม B ซึ่งท าให้ผลมีสีเหลืองเข้ม ซึ่งถ่ายทอดมาจาก 
bicolor gourd (C. pepo var. ovifera)  พันธุ์เหล่านี ยังคงให้ผลสีเหลืองเข้มแม้ถูกท าลายโดยไวรัส ส่วนพันธุ์
อ่ืนๆ มีจุดสีเขียวเกิดขึ นเมื่อถูกไวรัสเข้าท าลาย ฟักทองกลุ่ม C. maxima ในสหรัฐอเมริกานิยมสีผิวและเนื อสีส้ม 
เนื่องจากการปอกเปลือกอาจมีผิวบางส่วนเหลือติดอยู่กับส่วนเนื อ สีเปลือกจะกลมกลืนกับสีของเนื อ ส าหรับสีเนื อ
นิยมสีส้มเข้มเนื่องจากสีสวยและให้เบต้าแคโรทีน ซ่ึงจะเปลี่ยนเป็นวิตะมินเอสูง Francis (1952) พบว่าสีของเนื อ
ไม่สัมพันธ์กับปริมาณแคโรทีน และคลอโรฟิล โดยทั่วไปลักษณะทางเศรษฐกิจของพืชในสกุลฟักทองมักถูก
ควบคุมโดยพันธุกรรมที่ซับซ้อน Singh (1949) และ Kalloo and Bergh (1993) สรุปว่ามียีนตั งแต่สองตัวหรือ
มากกว่าที่ควบคุมลักษณะที่ส าคัญ และฟักทองกลุ่ม C. maxima นิยมสีผิวและเนื อสีส้ม 

ลักษณะพันธุ์ฟักทองที่นิยมในประเทศไทย ได้แก่ ผิวผลสีเขียวคล  า ร่องผลเป็นพูสม่ าเสมอหรือผิว
ขรุขระแบบหนังคางคก ผลที่แก่จัดขึ นนวลสีขาวตั งแต่ขั วไปทั งผล และนิยมพันธุ์ผลใหญ่ น  าหนักมากกว่า 5 
กิโลกรัม ปัจจุบันฟักทองที่ปลูกในประเทศไทยเป็นฟักทองที่บริโภคเนื อ ยังไม่มีพันธุ์ฟักทองที่บริโภคเมล็ดโดยตรง 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปรับปรุงพันธุ์ฟักทองเพ่ือผลผลิตและ
คุณภาพการบริโภคเนื อสูงมาตั งแต่ พ.ศ. 2534 ใช้วิธีการคัดเลือกแบบหมู่ การสกัดสายพันธุ์แท้ และคัดเลือกแบบ
วงจร S1–selection (จานุลักษณ์ และพีระศักดิ์, 2534) ต่อมาประเมินพันธุ์ฟักทอง 268 สายพันธุ์ คัดเลือก
ฟักทองได้ 26 สายพันธุ์ ที่มีลักษณะผลผลิต องค์ประกอบของผลผลิตและหรือคุณภาพสูง (จานุลักษณ์ และคณะ, 
2544, 2554) จากนั นคัดเลือกสายพันธุ์ฟักทอง 2 วิธี คือ การคัดเลือกแบบสกัดสายพันธุ์แท้ 3 ชั่ว และการ
คัดเลือกแบบวงจร (S1– selection) 1 รอบ (จานุลักษณ์ และคณะ, 2546; 2547; จานุลักษณ์, 2549; 2551) ซึ่ง
การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองนิยมการคัดเลือกพันธุ์โดยสกัดสายพันธุ์แท้ (inbred lineselection) หรือการคัดเลือก
แบบวงจร (recurrent selection) การคัดเลือกต้นที่มีลักษณะที่ต้องการและผสมตัวเองรุ่นต่อรุ่นจนได้สายพันธุ์
แท้เม่ือได้สายพันธุ์แท้จะน าไปสร้างเป็นพันธุ์ลูกผสมเดี่ยว (single cross) พันธุ์การค้าไม่นิยมผลิตเป็นพันธุ์ลูกผสม
สามทางหรือลูกผสมคู่ส่วนการปรับปรุงพันธุ์แบบบันทึกประวัติ (pedigree method) และคัดเลือกแบบหมู่ 
(mass selection) สามารถเพ่ิมความสม่ าเสมอให้ประชากรของพันธุ์ผสมปล่อยและสามารถใช้วิธีผสมกลับ  
(back cross) กับพันธุ์หรือสายพันธุ์ที่มีลักษณะดีโดยให้ความส าคัญต่อลักษณะที่เพ่ิมผลผลิตเช่นการแสดงดอก
เพศเมียสูง (gynoecious type) และลักษณะต้านทานต่อโรคการทดสอบพันธุ์ในระยะแรกๆ ใช้วิธีคัดด้วยสายตา
ในลักษณะที่มองเห็นเช่น ลักษณะผลและสีผลสม่ าเสมอและต้านทานต่อโรค 

เนื่องจากเมล็ดฟักทองมีปริมาณกรดไขมันร้อยละ 40-50 (Jacks et al. 1972) ปริมาณไขมันที่มีจ านวน
มาก คือ palmitic, stearic, oleic และ linoleic มากถึงร้อยละ 98±0.13 และประกอบไปด้วย omega-3 (6 
and 9)-fatty acids รวมทั งมีสารประกอบ carotenoids, tocopherols, hydrocarbons, tri-terpenoids 
และ phytosterols ด้วย (Murkovic et al., 1996; Younis et al., 2000; Stevenson et al., 2007; Procida 
et al., 2013) น  ามันฟักทองจึงได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในการบริโภคเป็นอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
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ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชวิทยา คลินิกวิทยาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง ในประเทศออสเตรีย มีการใช้
ประโยชน์จากน  ามันในเมล็ดฟักทอง มาตั งแต่ พ.ศ. 2278 ต่อมามีพันธุ์ฟักทองกลายพันธุ์ตามธรรมชาติจากพันธุ์
ปกติ ระหว่าง พ.ศ. 2413 – 2423 เป็นพันธุ์ที่เมล็ดมีเปลือกบางหรือไม่มีเปลือกนอกจากนี พบในภาคเหนือของ
ประเทศเม็กซิโก (Andres, 2000; Herwig, 2000) ลักษณะดังกล่าวควบคุมด้วยยีนด้อย 1 คู่ (Hutton and 
Robinson, 1992) ที่ท าให้การพัฒนาของชั นที่สองของเปลือกลดลง (Heinisch and Ruthenberg, 1950; 
Stuart and Loy, 1983) มีการใช้ประโยชน์จากน  ามันเมล็ดฟักทองพันธุ์ที่เมล็ดไม่มีเปลือกหรือเปลือกบางในสลัด
อย่างแพร่หลาย (Loy, 2000) พันธุ์ฟักทองไม่มีเปลือกเป็นฟักทองชนิด Cucurbita pepo L. ชนิดย่อย styriaca 
Greb. และ oleifera Pietsch (Bavec et al, 2007) ปัจจุบันฟักทองที่ปลูกในประเทศไทยเป็นฟักทองที่บริโภค
เนื อ ยังไม่มีพันธุ์ฟักทองที่บริโภคเมล็ดโดยตรง ผลการวิจัยด้านการปรับปรุงสายพันธุ์ฟักทองที่มีปริมาณน  ามันใน
เมล็ดสูงอยู่ค่อนข้างน้อย ดังผลงานวิจัยของจานุลักษณ์ และธีรวัลย์ (2554) ได้ท าการคัดเลือกสายพันธุ์ฟักทองที่
เก็บรักษาพันธุกรรมไว้ ณ หน่วยบริหารเชื อพันธุกรรมผักวงศ์แตง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือพัฒนาเป็นสายพันธุ์ที่มีศักยภาพในการสร้างพันธุ์ลูกผสมที่ให้ผลผลิตเมล็ดที่มี
ปริมาณของน  ามันในเมล็ดสูง จากสายพันธุ์ฟักทองทั งหมด 1,144 สายพันธุ์ สามารถคัดเลือกสายพันธุ์ฟักทองที่
สกัดสายพันธุ์ ระหว่าง ชั่วที่ 2–6 สายพันธุ์ จ านวน 33 สายพันธุ์ ซึ่งสามารถสร้างสายพันธุ์ที่มีศักยภาพเพ่ือน าไป
สกัดสายพันธุ์และทดสอบสมรรถนะการผสม ต่อมา วันไณ และคณะ (2558) ได้ประเมินสายพันธุ์และพันธุ์
ลูกผสมของฟักทอง พบว่า สายพันธุ์ PK20 ให้ผลผลิตต่อไร่สูงสุด 2.6 ตัน และน  าหนักผล 2.3 กิโลกรัม สายพันธุ์ 
PK12 มีปริมาณของแข็งทั งหมดสูงสุด ร้อยละ 23.7 ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั งหมดในเนื อดิบและเนื อนึ่งสุก
สูงสุด 13.0 และ 11.2 องศาบริกซ์ ตามล าดับ และ  พันธุ์ลูกผสม PK3/PK1 ให้ผลผลิตต่อไร่สูงสุด คือ 2.7 ตัน 
และน  าหนักผล 2.6 กิโลกรัม และ PK1/PK14  มีปริมาณของแข็งทั งหมดสูงสุด ร้อยละ 22.2 และมีปริมาณ
ของแข็งที่ละลายได้ทั งหมดในเนื อดิบและเนื อนึ่งสุกสูง 9.0 และ 9.0 องศาบริกซ์ ตามล าดับ นอกจากนี  พันธุ์
ลูกผสมที่พัฒนาได้ยังมีผลผลิตต่อไร่ และปริมาณของแข็งทั งหมดเฉลี่ยสูงกว่าพันธุ์แม่และพ่อ ร้อยละ 10.0 และ 
12.7 ตามล าดับ รวมทั งผลงานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของพันธ์ฟักทองของ ภัทราภรณ์ และคณะ (2558) ที่ได้
เปรียบเทียบคุณภาพทางเคมี-กายภาพ และคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของฟักทองฟักทองพันธุ์พื นเมือง พันธุ์
โอโตะ และพันธุ์ทางการค้า พบว่าฟักทองพันธุ์พื นเมืองทุกพันธุ์มีค่าความสว่างของสี (L*) และสีเหลือง (b*) 
มากกว่าพันธุ์โอโตะและพันธุ์การค้าอย่างมีนัยส าคัญ พันธุ์โอโตะ #6, #8, #11 และ พันธุ์การค้า #3 มีปริมาณ
ของแข็งทั งหมดที่ละลายได้ในน  า ซึ่งเป็นค่าที่ชี ถึงความหวานของเนื อฟักทองมากกว่าพันธุ์อ่ืนๆ รวมทั งค่าสีแดง 
(a*) และ ค่าสีเหลืองที่มีระดับสูง จึงมีคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับบริโภคสด ด้านคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ 
พบว่า พันธ์โอโตะ # 12, #10 และ #11 มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิค แคโรทีนอยด์สูงสุดและรองลงมา อย่างมี
นัยส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระชนิด DPPH ที่มีค่าสูงสุดด้วย ซึ่งข้อมูลการวิจัยบางส่วนนี  
สามารถน าไปต่อยอดสร้างพันธุ์ลูกผสมที่ให้ผลผลิตน  ามันต่อไร่สูงเท่ากับพันธุ์ฟักทองจากต่างประเทศ และ
สามารถปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย เพ่ือใช้ในการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องส าอาง
เชิงพาณิชย์เพื่อเพ่ิมมูลค่าได้บางส่วน แต่ก็ยังพบว่า ในประเทศไทยการปรับปรุงพันธุ์ฟักทองเพ่ือให้มีผลผลิตเมล็ด
และปริมาณน  ามันและสารพฤกษเคมีในเมล็ดสูง ยังไม่มีงานวิจัยมากนัก องค์ความรู้ส าหรับการพัฒนาพันธุ์ยังมี
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จ ากัด การปรับปรุงพันธุ์ฟักทอง เพื่อให้ได้พันธุ์ลูกผสม และพันธุ์ผสมปล่อยที่มีผลผลิตเมล็ด ปริมาณและคุณภาพ
ของน  ามันเมล็ดฟักทอง เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการเพ่ิมมูลค่าการผลิตฟักทองส าหรับประเทศไทย 

การสกัดน  ามันจากเมล็ดฟักทองที่มีประสิทธิภาพโดยการใช้เครื่องมือ ได้มีการศึกษาถึงกระบวนการสกัด
และเครื่องมือที่เหมาะสมในการสกัดค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่การสกัดด้วยวิธีทางกลที่ใช้การอัดแบบเป็นเกลียวอัด 
ท าให้ได้ผลผลิตที่มากกว่าวิธีการอัดแบบอ่ืน ถึงแม้จะน้อยกว่าการสกัดโดยใช้สารละลาย แต่ก็สามารถที่ท าได้โดย
มีความปลอดภัยจากการปนเปื้อนของสารละลาย กระบวนการไม่ยุ่งยาก ราคาไม่แพง ได้มีการสร้างเครื่องหีบ
ปาล์มน  ามันแบบเกลียวอัดเป็นตัวบีบอัดผลปาล์มน  ามันสด โดยใช้ก าลังมอเตอร์ต้นก าลังขนาด 1 แรงม้า สามารถ
หีบผลปาล์มน  ามันสดจ านวน 3 กิโลกรัม ภายในเวลา 18 นาที (ธนวิทย์ และเฉลิม, 2554) อาชัย และคณะ 
(2003) ได้การศึกษาถึงความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ในการสร้างโรงสกัดน  ามันถั่วเหลือง  และถั่วลิสงดิบ
ขนาดเล็กโดยใช้เครื่องสกัดน  ามันแบบบีบอัดด้วยสกรูเป็นเครื่องต้นแบบ  พบว่าช่วยเพ่ิมมูลค่าผลิตผล และ
ทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรในการขายผลิตผลของตนมีการเปรียบเทียบผลทางด้านเศรษฐศาสตร์กับ
ความเหมาะสมในการใช้เครื่องสกัดแบบนี  โดยใช้เครื่องสกัดแบบบีบอัดด้วยสกรู  4 รุ่น ด้วยขนาดและราคาที่
เหมาะสมกับกลุ่มเกษตรกรท้องถิ่นเครื่องสกัดแบบบีบอัดด้วยสกรูถูกเลือกมาศึกษาด้วยกัน  4 รุ่นด้วยขนาดและ
ราคาที่เหมาะสมกับกลุ่มเกษตรกรท้องถิ่น โดยดูจากอัตราผลตอบแทนและระยะเวลาคืนทุน    

จากผลการวิจัยถึงคุณสมบัติต่อสุขภาพ และทางเภสัชวิทยาของเมล็ดฟักทองมากมายข้างต้น จึงมีผู้ศึกษา
ถึงการสกัดสารออกฤทธิ์ที่ส าคัญต่อสุขภาพจากเมล็ดฟักทอง รวมทั งการน าไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมได้
หลากหลาย เมล็ดฟักทองมีกรดอะมินอะจินีน ซึ่งมีผลในการลดขนาดของแผล ช่วยขยายผนังภายในหลอดเลือด  
และยับยั งการเกิดออกซิเดชันของไขมันในร่างกาย (Dhawan et al., 2005; West et al., 2005; Rasmusen 
et al., 2007) มีรายงานถึงสารส าคัญที่เชื่อว่าเป็นสารออกฤทธิ์ หรือสารที่ใช้ประเมินคุณภาพของสมุนไพรจาก
เมล็ดฟักทอง ได้แก่ กรดอะมิโนชนิด Cucurbitine (3-Amino-3 carboxylprrolidnine) ในเมล็ดฟักทอง (C. 
maxima Duchesne) ซ่ึงมีฤทธิ์ขับพยาธิ (Ardabili et al., 2011)  

ชนิดของโปรตีนที่พบมากในเมล็ดฟักทองได้แก่ โปรตีนโกลบูลินที่ละลายได้ในน  าเกลือ (salt-soluble 
globulin) ชนิด 11S globulin (cucurbitin) รองลงมาได้แก่ gluteliens และพบโปรตีนอัลบูมิน (albumin) 
ชนิด 2S albumine เพียงเล็กน้อย (Hara-Nishimura et al., 1982; Marcone et al., 1998) การสกัดเมล็ด
ฟักทอง Cucurbit pepo พันธุ์ Olinka โดยการใช้น  าที่เติมเอนไซม์ไกลโคไฮโดรเลส (glycohydrolase) จะช่วย
ในการย่อยสลายเนื อเยื่อผิวเปลือกของเมล็ดฟักทอง ท าให้ง่ายต่อสกัดเนื อในเมล็ดฟักทองออกมาได้ในปริมาณ
มาก (www.globalgram.org) สารสกัดเมล็ดฟักทองที่ได้สามารถน าไปใช้เป็นสารเสริมอาหาร หรือวัตถุเจือปน
อาหารที่มีโปรตีนและกรดไขมันที่มีประโยชน์ได้ เนื่องจากมีปริมาณโปรตีนและน  ามันที่ย่อยได้ในปริมาณสูง ซึ่ง
คล้ายคลึงกับ Peričin et al. (2006) ที่พบว่าการใช้เอนไซม์ช่วยการสกัดเมล็ดฟักทอง ได้แก่ เอนไซม์เซลลูเลสมี
ค่า pH 5.0 มีความเข้มข้นร้อยละ 2 ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 45 °ซ. นาน 300 นาที สามารถย่อยสลายผนัง
เซลลูโลสของเมล็ดฟักทองได้ดีที่สุด สามารถสกัดโปรตีนที่ละลายได้สูงถึงร้อยละ 9 ของน  าหนักเมล็ด และสาร
สกัดโปรตีนที่ได้น าไปใช้เสริมโปรตีนในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ได้ดี  

http://www.globalgram.org/
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el-Soukkary (2001) พบว่า สารสกัดโปรตีนจากเมล็ดฟักทอง สามารถน าไปเสริมในแป้งสาลีท าขนมปัง 
เพ่ือเสริมโปรตีนได้สูงถึงร้อยละ 17-21% ของน  าหนักแป้ง โดยไม่มีผลต่อคุณสมบัติการขึ นโด และปริมาตรของ
ขนมปังที่ได้ (dough or loaf quality) และไม่แตกต่างจากสูตรขนมปังปกติ โดยสามารถเสริมในแป้งสาลีได้ทั ง
โปรตีนสกัดที่ได้จากเมล็ดฟักทองที่ผ่านการงอก เมล็ดฟักทองที่ผ่านการหมัก โปรตีนสกัดเข้มข้น (pumpkin 
protein concentrate) และโปรตีนสกัดบริสุทธิ์ (pumpkin protein isolate) จากเมล็ด การเสริมแป้งขนมปัง
ด้วยโปรตีนสกัดจากเมล็ดฟักทองมีผลให้ปริมาณโปรตีน กรดอะมิโนไลซีน และเกลือแร่ในผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ น
มากกว่าขนมปังสูตรปกติ หรือสูตรที่ไม่เสริมสารสกัดโปรตีน รวมทั งช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการย่อยของโปรตีน
ในผลิตภัณฑ์ด้วย 

Quanhong and Caili (2005) รายงานว่า การสกัดโปรตีนจากเมล็ดฟักทองที่ผ่านการงอก ด้วย
สารละลายน  าเกลือเข้มข้นร้อยละ 4.26 ในสัดส่วนเมล็ดฟักทองงอกต่อน  าเกลือ เท่ากับ 1 ต่อ 30.2 (โดยปริมาตร) 
เป็นเวลานาน 18.1 นาที สามารถสกัดโปรตีนจากเมล็ดฟักทองได้สูงสุด Reziga et al. (2013) รายงานว่า การ
ละลายของโปรตีนที่สกัดได้จากเมล็ดฟักทอง (Cucurbita maxima) ขึ นอยู่กับชนิดของตัวท าละลายที่ใช้สกัด
แยกเอาไขมันออกจากโปรตีน ค่า pH และ ionic strength ของสารสกัด โดยที่ค่า pH สูงท าให้สกัดปริมาณ
โปรตีนได้มาก โดยสารสกัดโปรตีนที่ได้จากไอโซโพรพานอล (isopropanol) สารสกัดด้วยด่าง และสารสกัดด้วย
เกลือ จะมีกรดอะมิโนทรีโอนิน (threonine) และไลซีน (lysine) ในปริมาณต่ ากว่าระดับที่นักเรียนอนุบาล
ต้องการ (FAO/WHO/UNU) และมีอุณหภูมิที่เกิดการเสียสภาพของโปรตีน (denaturation temperature) ที่
อุณหภูมิ 96.6 และที่ 93.4 °ซ. ส าหรับสารสกัดด้วยเกลือ และสารสกัดด้วยด่างนั น อุณหภูมิจะมีผลมากต่อ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีการน าเอาโปรตีนสกัดเมล็ดฟักทองไปใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร 

Mahmoud et al. (2012) รายงานว่า สารสกัดด้วยน  าจากเมล็ดฟักทอง ถูกน ามาใช้ในโรคพยาธิในล าไส้ 
ซึ่งการละลายของโปรตีนเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการเตรียมสารสกัดโปรตีนจากพืช เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ใน
การเป็นวัตถุเจือปนในอาหาร เนื่องจากมีผลต่อการเกิดอิมัลชัน การเกิดเจลและการเกิดโฟมในผลิตภัณฑ์ 
(Dickinson and Stainsbay, 1982) Srbinoska et al. (2012) ได้รายงานว่า การใช้เฮกเซนสกัดเมล็ดฟักทอง 
C. pepo ท าให้ได้สารสกัดในปริมาณสูง (487.4 g/kg dry matter) มากกว่าเมล็ดฟักทองกลุ่ม C. maxima แต่
สารสกัดที่ได้จากฟักทองทั งสองพันธุ์ประกอบด้วยกรดไขมันชนิด palmitic, stearic, oleic, linoleic ไฟโตสเต
อรอลชนิด delta 5-sterols ในปริมาณที่ไม่แตกต่างกัน แต่สารสกัดจากฟักทอง C. pepo มี tocopherol สูง

กว่าพันธุ์ C. maxima และพบชนิด γ-tocopherol มากกว่า α-tocopherol 
การน าเอาเมล็ดฟักทองไปผ่านขั นตอนการท าให้งอก ก่อนน ามาสกัดเป็นแป้งเมล็ดฟักทอง จะช่วยเพ่ิม

ปริมาณวิตามิน และคุณภาพโปรตีนของเมล็ดธัญพืชและพืชตระกูลถั่วบางชนิด (Kyler and McCready, 1975; 
Padmashree et al., 1987; Asiedu et al., 1992) ในขณะที่การหมักเมล็ดพืชช่วยปรับปรุงสารอาหาร ยืดอายุ
การเก็บรักษา และลดสารพิษในเมล็ดได้ Fagbemi (2007) ได้รายงานถึงผลของการแปรรูปต่อคุณภาพของแป้ง
เมล็ดฟักทองว่า แป้งจากเมล็ดฟักทองสด เมล็ดที่ผ่านการต้ม การหมัก การงอก และเมล็ดที่ผ่านการคั่ว เป็นสาร
สกัดที่เป็นแหล่งของวิตะมิน และกรดไขมันชนิดต่างๆ ได้แก่ oleic acid (34.52 – 46.39%) linoleic acid 
(11.0 – 30.94%) palmitic acid (13.61 – 19.56%) และ stearic acid (11.84 – 18.91%) กรดอะมิโนที่พบ
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มาก ได้แก่ glutamic acid (132.04 -152.30 mg/g) และ aspartic acid (124.61 - 130.78 mg/g) และมี
กรดอะมิโนที่จ าเป็นได้แก่ methionine (6.02 – 8.11 mg/g) และ tryptophan (0.08 – 13.78 mg/g) 

โพรไบโอติกและพรีไบโอติก มีบทบาทส าคัญส าหรับต่ออุตสาหกรรมอาหาร และผู้บริโภคให้ความสนใจ
บริโภคอาหารที่มีส่วนผสมของโพรไบโอติกและพรีไบโอติกเนื่องจากการมีคุณสมบัติของ functional food 
(Gibson and Fuller, 2000; Renuka et al., 2009) ท าให้อาหารในกลุ่ม functional food มีการผลิตและ
น าออกสู่ตลาดกันอย่างมากมาย (Gruenwald, 2009) โพรไบโอติก เป็นจุลินทรีย์มีชีวิตที่มีปริมาณเพียงพอใน
การเข้าไปสู่ล าไส้ ในสภาวะที่มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะท าให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ จุลินทรีย์ในกลุ่มนี  เช่น 
Lactobacillus rhamnosus GG, L. reuteri, bifidobacteria และ L. casei บางสายพันธุ์ หรือ L. 
acidophilus-group ส่วนพรีไบโอติก คือส่วนผสมในการหมักที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างจ าเพาะทั ง
องค์ประกอบและกิจกรรมการท างานของจุลินทรีย์ประจ าถิ่นที่พบในล าไส้ ท าให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพที่ดี
ของผู้ที่รับเข้าไป (host) หรือ และท าให้ได้ซินไบโอติก (synbiotics) เป็นการน าเอาโพรไบโอติกผสมกับพรีไบ
โอติก (de Vrese and Schrezenmeir, 2008) 

พรีไบโอติก เป็นส่วนประกอบของอาหารที่ไม่สามารถถูกย่อยได้ (non-digestible food ingredient) 
ในกระเพาะอาหาร และมีประโยชน์ต่อผู ้ที ่ร ับเข้าไป โดยจะมีการกระตุ ้นอย่างจ าเพาะ (selectively 
stimulation) ต่อการเจริญและ/หรือกิจกรรมของจุลินทรีย์ในล าไส้ (Cencič and Langerhoic, 2010) จะ
เห็นได้ว่าจุดส าคัญของความเป็นสารพรีไบโอติกคือ ต้องไม่ถูกย่อยโดยระบบทางเดินอาหารของสิ่งมีชีวิต  และ
ต้องมีความสามารถในการกระตุ้นการเจริญของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อย่างเฉพาะเจาะจงด้วย ยกตัวอย่างเช่น 
ไบฟิโดแบคทีเรียจะถูกกระตุ้นให้มีการเจริญมากขึ นเมื่อได้รับ fructooligosaccharide (FOS), inulin, 
transgalactosylated oligosaccharide และ soybean oligosaccharide เป็นต้น Cummings et al. 
(2001) รายงานว่า พรีไบโอติกที่ศึกษากันมากคือ สารกลุ่ม short–chain carbohydrates (SCCs) ที่ไม่ถูก
ย่อยโดยเอนไซม์ในกระเพาะของมนุษย์หรือที่เรียกว่า “non-digestible oligosaccharide (NDOs)” เช่น 
fructooligosaccharide, Polydextrose, Isomaltooligosaccharide Xylooligosaccharide, สารกลุ่มนี 
มีค่า Degree of Polymerization (DP) อยู่ประมาณ 2-10 แต่สารพรีไบโอติกที่มีในท้องตลาดนั นพบว่ามี 
NDOs เป็นองค์ประกอบอยู่ค่อนข้างน้อย เช่น Xylooligosaccharide ผลิตโดยบริษัท Suntory ประเทศ
ญี่ปุ่น ประกอบด้วยโอลิโกแซคคาร์ไรด์ร้อยละ 29.4 แป้งร้อยละ 41 และน  าตาลโมเลกุลเดี่ยวร้อยละ 15 จึง
เป็นอุปสรรคส าคัญที่ใช้ศึกษาผลของพรีไบโอติกในคนและสัตว์  

ชิษณุสรร และคณะ (2539) รายงานว่ากระบวนการสังเคราะห์โอลิโกแซคคาร์ไรด์สามารถสังเคราะห์ได้
โดยใช้ปฏิกริยาย้อนกลับของเอนไซม์กลุ่มไกลโคซิเดส (glycosidase) ปกติจะท าหน้าที่เร่งการสลายโพลิ-แซค
คาร์ไรด์หรือโอลิโกแซคคาร์ไรด์ แต่ในสภาวะที่เหมาะสมจะสามารถเร่งการสังเคราะห์โอลิโกแซคคาร์ไรด์ได้
ด้วย ผลผลิตที่ได้จากการสลายโพลิแซคคาร์ไรด์หรือโอลิโกแซคคาร์ไรด์ถูกใช้เป็นสับสเตรทในการสังเคราะห์
โอลิโกแซคคาร์ไรด์ (ส่วนใหญ่จะได้โอลิโกแซคคาร์ไรด์สายสั นๆ) แต่พันธะของสารโอลิโกแซคคาร์ไรด์ที่ได้จาก
การท างานของเอนไซม์กลุ่มนี จะมีความจ าเพาะน้อยกว่าพวกที่สร้างขึ นจากเอนไซม์ไกลโคซิลทรานส์เฟอเรส 
(glycosyl transferase) และมักเกิดพันธะหลายๆ แบบปนกันอยู่ 
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Ohta et al. (1997) ศึกษาถึงประโยชน์ของ FOS ที่มีต่อสุขภาพคนและสัตว์ โดยได้ศึกษาผลของการ
บริโภค FOS ที่มีต่อการป้องกันการเกิดโรค Osteopenia (โรคผิดปกติของกระดูก) ซึ่งพบทั่วไปในมนุษย์ แต่
การศึกษานี ได้ศึกษาในหนู โดยกลุ่มทดลองให้อาหารที่มี  FOS ในปริมาณ 75 กรัมต่อกิโลกรัมอาหาร เป็น
เวลา 4 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับอาหารปกติ ผลการทดลองพบว่าหนูที่ได้รับ FOS ใน
อาหารเป็นประจ า จะสามารถดูดซึมแคลเซียมในล าไส้ใหญ่ได้มากกว่าหนูที่ไม่ได้รับ FOS นอกจากนี  FOS ยัง
ช่วยป้องกันการลดลงของแคลเซียมและแร่ธาตุต่างๆ ในกระดูก ที่เป็นสาเหตุของโรค osteopenia ต่อมา 
Cruz et al. (1999) ได้ศึกษาการผลิตสารพรีไบโอติกเกี่ยวกับการใช้ในการเร่งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
โพรไบโอติก โดยศึกษาการผลิต Transgalactosylated oligosaccharides (TOS) เพื่อใช้เป็นสารพรีไบโอติ
กเร่งการเจริญของจุลินทรีย์แลคติก (Lactic acid bacteria) โดยผลิตจากการใช้ galactosyltrasferase 

activity ของเอนไซม์ -galactosidase ที่แยกจากเชื อ Penicilium simplicissimum โดยมีน  าตาลแลก
โตสที่ความเข้มข้นสูง (60 %w/v) เป็นสารตั งต้น 

ในปี 2000 นั น Kaplan and Hutkins (2000) ศึกษาการใช้ FOS ในการเจริญของเชื อจุลินทรีย์แลก
ติค และไบฟิโดแบคทีเรีย รวมทั งหมด 24 สายพันธุ์ บนอาหาร MRS พบว่ามีเพียง Lactobacillus 12 สาย
พันธุ์ (จากทั งหมด 16 สายพันธุ์) และ Bifidobacteria 7 สายพันธุ์ (จากทั งหมด 8 สายพันธุ์) เท่านั นที่
สามารถเจริญได้ ต่อมา Takahara et al. (2000) มีการศึกษาคล้ายกับ Ohta et al. (1997) คือ ศึกษาผล
ของการบริโภค FOS ที่มีต่อการเพ่ิมของปริมาตร และปริมาณแร่ธาตุของกระดูกโคนขาในหนู โดยหนูที่น ามา
ทดลองจ านวน 16 ตัวมีอายุ 42 วัน จะถูกแบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ที่ให้บริโภค FOS ปริมาณ 5 
กรัม/100 กรัมอาหาร หลังจากให้หนูปรับตัวเป็นเวลา 3 วันแล้ว ก็มีการผสมแคลเซียมและแมกนีเซียมลงไป
ในอาหารด้วย ในปริมาณ 95 และ 8 มิลลิกรัมต่อวัน ตามล าดับ ผลการทดลองพบว่าในหนูที่ได้รับ FOS จะมี
การดูดซึมแคลเซียมและแมกนีเซียมมาใช้ได้ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับ FOS ท าให้ปริมาณของแร่ธาตุดังกล่าวใน
กระดูกสูงขึ นด้วย นอกจากนี ยังพบว่าการเพิ่มขึ นของแร่ธาตุดังกล่าวอันเนื่องจากการบริโภค FOS นี ยังอาจ
เป็นสาเหตุที่ช่วยให้ปริมาตรของกระดูกโคนขาของหนูเพ่ิมขึ นด้วย  

Swanson et al. (2002) ได้ศึกษาผลกระทบที่มีต่อระบบภูมิคุ้มกัน ความสามารถการย่อยอาหารของ
ระบบทางเดินอาหารจ านวนจุลินทรีย์ และปริมาณของ Protein catabolites (เช่น indole phenol) ใน
ล าไส้ใหญ่ของสุนัข เมื่อได้รับอาหารที่มีการเสริม FOS และ/หรือ MOS ผลการทดลองหลังจากวิเคราะห์ทาง
สถิติ พบว่าสุนัขกลุ่มที่ได้รับ MOS เสริมในอาหารจะพบจ านวน Lactobacillus spp. มากกว่ากลุ่มควบคุมที่
ซึ่งไม่ได้รับ MOS ส่วนในกลุ่มที่ได้รับทั ง FOS และ MOS จะพบปริมาณ IgA ในล าไส้เล็กส่วนท้าย และในซีรัม
มากกว่าในกลุ่มควบคุม ปริมาณของ Lymphocytes ที่ซึ่งวัดจากเปอร์เซ็นต์ของเซลเม็ดเลือดขาวทั งหมดที่
พบในกลุ่มได้รับ MOS ก็มากกว่ากลุ่มควบคุมด้วย นอกจากนี สุนัขที่ได้รับ FOS และ MOS จะพบสาร indole 
และ phenol ในมูลน้อยกว่ากลุ่มควบคุม การเสริม FOS และ MOS ในอาหารจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพและ
ระบบภูมิคุ้มกันของสุนัข นอกจากนี  ยังมีรายงานวิจัยที่ยืนยันว่าสารพรีไบโอติกสามารถเร่งการเจริญของ
จุลินทรีย์โปรไบโอติกได้ Gibson et al. (1995) ได้ศึกษาผลของการบริโภค FOS ต่อจ านวนจุลินทรีย์ภายใน
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ล าไส้ ท าการทดลองในอาสาสมัครผู้ใหญ่ โดยให้บริโภค FOS หรือ อินูลิน 15 กรัมต่อวัน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ 
พบว่า FOS และอินูลินช่วยเพ่ิมจ านวนของเชื อไบฟิโดแบคทีเรียได้ และยังช่วยลด Clostridium ลงได้  

จากผลการศึกษาวิจัยเป็นจ านวนมากที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีโพรไบโอติกเป็นองค์ประกอบนั น 
ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาให้มีส่วนผสมของพรีไบโอติกที ่เมื ่อ
บริโภคแล้วอัตราการรอดชีวิตของโพรไบโอติกมีสูงมากถึงร้อยละ 56-88 อีกทั งยังเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค
ทุกเพศ ทุกวัย และทุกระดับสังคม (Cruz et al., 2009; Ranadheera et al., 2013) โดย Ranadheera et 
al. (2012)  ได้รายงานการปริมาณจุลินทรีย์โพรไบโอติกที่พบในไอศกรีมอยู่ระหว่าง 7.24-8.76 log CFU/g 
และมีชีวิตเหลือรอดอยู่ในล าไส้หลังจากการบริโภคเข้าสู่ร่างกายนาน 3 ชั่วโมง ปริมาณน้อยกว่า 1-8.66 log 
CFU/g ขึ นอยู่กับลักษณะของไอศกรีม Leandro et al. (2013) ศึกษาการรอดชีวิตของ L. delbrueckii UFV 
H2b20  ในผลิตภัณฑ์ในไอศกรีมที่มีระดับไขมันต่างกัน พบว่าสูตรไอศกรีมผสมโพรไบโอติกจ านวน 3 สูตร ไม่
ส่งผลต่อความแตกต่างของการรอดชีวิตของแบคทีเรียโพรไบโอติกในไอศกรีมที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ -16 oซ.นาน 
40 วัน Homayouni et al. (2008) ได้ศึกษาการท าไอศกรีมซินไบโอติกที่มีองค์ประกอบของแป้งทนต่อการ
ย่อย (resistant starch) และ L. casei (Lc-01) และ Bifidobacterium lactis (Bb-12) พบว่า คุณลักษณะ
ทางประสาทสัมผัสของไอศกรีมแบบซินไบโอติกไม่แตกต่างจากไอศกรีมที่ไม่มีส่วนผสมโพรไบโอติก  Amann 
et al. (1998) รายงานว่า การให้อาสาสมัครทั งชายหญิงบริโภคเชื อไบฟิโดแบคทีเรียในปริมาณ 1010 เซลล์
เป็นประจ าทุกวัน นาน 12 วัน การบริโภคเชื อไบฟิโดแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกายโดยตรงนั น ไม่ได้ช่วยเพ่ิมปริมาณ
ของเชื อดังกล่าวในร่างกายเลย อาจเนื่องจากเชื อไบฟิโดแบคทีเรียที่บริโภคนั นไม่สามารถรอดชีวิตจากสภาพ
กรดที่รุนแรงในกระเพาะอาหาร และสภาพด่างในล าไส้เล็กส่วนต้น ดังนั นการรับประทานสารพรีไบโอติกเข้า
ไป เพื่อช่วยเร่งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์โปรไบโอติกที ่มีอยู ่ในล าไส้อยู ่แล้วให้แข็งแรงขึ  น จึ งน่าจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าการบริโภคจุลินทรีย์โปรไบโอติกโดยตรงซึ่งหลักการนี ได้มีการศึกษาวิจัยกันอย่าง
กว้างขวาง เช่น การใช้ซินไบโอติกส์ (Zhang et al., 2007; Guaner et al, 2009) การใช้แมทริกซ์ผสมกลุ่ม
ผักและผลไม้เป็นแหล่งของสารพยุงโพรไบโอติกส์ (Peres et al., 2012)  เป็นต้น) 
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วิธีการวิจัย 
 
1. การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองที่เมล็ดมีน ้ามัน และสารพฤกษเคมีสูง 

1.1 การสร้างประชากรพื นฐานที่ให้มีสารพฤกษเคมีและน ้ามันในเมล็ดสูง 
1.1.1 การสร้างประชากรพื นฐานรอบที ่3 และ 4 ของฟักทอง C. moschata 
น าเมล็ดพันธุ์ของประชากรที่คัดเลือกได้จากรอบที่ 1-2 ซึ่งด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2556 ถึง

เดือนมกราคม 2557 จ านวน 18 ประชากร สร้างประชากรพื นฐาน รอบที่ 3 และ 4 โดยใช้ระยะปลูกระหว่างต้น
และแถว 1.0 และ 4.0 เมตร จ านวน 40 ต้น ต่อแปลงย่อย รองพื นด้วยปุ๋ยหมัก 1 ตันต่อไร่ เพาะกล้าแล้วย้าย
ปลูกเม่ือต้นกล้ามี 1-2 ใบ ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าใส่มูลไก่ อัตรา 200 กโิลกรัมต่อไร่ หลังย้ายปลูก 20 วัน ให้น  าตามความ
เหมาะสม เก็บเกี่ยวผลผลิตหลังย้ายปลูก 80-120 วัน พื นที่ศึกษา 1.5 ไร่ ต่อรอบ ด าเนินการระหว่างเดือน
กันยายน 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 และเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2559 

น าเมล็ดพันธุ์ของประชากร รอบที่ 4 ซึ่งด าเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2559 
จ านวน 17 ประชากร สร้างประชากรพื นฐาน รอบที่ 5 โดยใช้ระยะปลูกระหว่างต้นและแถว 0.8 และ 3.5 เมตร 
จ านวน 20 ต้นต่อแปลงย่อย รองพื นด้วยปุ๋ยหมัก 1 ตันต่อไร่ เพาะกล้าแล้วย้ายปลูกเมื่อต้นกล้ามี 1-2 ใบ ใส่ปุ๋ย
แต่งหน้าใส่ปุ๋ยหมักอัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ หลังย้ายปลูก 15, 30 และ 45 วัน ให้น  าตามความเหมาะสม เก็บ
เกี่ยวผลผลิตหลังย้ายปลูก 80-100 วัน พื นที่ศึกษา 0.8 ไร่ ด าเนินการเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2560 

การบันทึกข้อมูล 
1) ผลผลิตสดต่อไร่ ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ต่อไร่ หน่วยเป็นกิโลกรัม 
2) องค์ประกอบของผลผลิต (ข้อ 2.2 ถึง 2.6 บันทึกข้อมูล 5 ผลต่อแปลงย่อย) 

2.1) จ านวนผลต่อต้น 
2.2) น  าหนักต่อผล หน่วยเป็นกิโลกรัม  
2.3) ขนาดผล (กว้าง x ยาว) หน่วยเป็นเซนติเมตร 
2.4) ขนาดไส้ (กว้าง x ยาว) หน่วยเป็นเซนติเมตร 
2.5) ความหนาของเนื อ หน่วยเป็นเซนติเมตร 
2.6) ผลผลิตเมล็ดพันธุ์/ผล หน่วยเป็นกิโลกรัม 
2.7) น  าหนักต่อร้อยเมล็ด หน่วยเป็นกรัม 
2.8) อายุเก็บเก่ียว ระหว่างวันย้ายปลูกจนถึงวันเก็บเก่ียวครั งแรก 
2.9) ช่วงเวลาเก็บเก่ียว ระหว่างวันเก็บเก่ียวครั งแรกถึงครั งสุดท้าย 

3) โรค ได้แก่โรคราน  าค้าง และโรคราแป้ง และไวรัส อัตราการเป็นโรคในสภาพธรรมชาติ ของโรครา
น  าค้างและราแป้ง แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 เท่ากับ ใบและเถาปกติ ใบเป็นโรคน้อยกว่าร้อยละ 
20, 40, 60, 80 และมากกว่าร้อยละ 80 ของพื นที่ใบทั งหมด โรคไวรัสหน่วยเป็นร้อยละของจ านวนต้นทั งหมด 
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4. ลักษณะคุณภาพทางเคมีและกายภาพ วางแผนการทดลองแบบ CRD จ านวน 2 ซ  า ได้แก่ ปริมาณ
ของแข็งทั งหมด (total solid) ของแข็งที่ละลายได้ทั งหมด (total soluble solid) ในเนื อดิบและสุก ปริมาณ
น  ามันในเมล็ดฟักทอง (AOAC, 1990) และปริมาณแคโรทีนอยด์ ดัดแปลงจาก Nagata and Yamashita (1992) 

1.1.2 ความก้าวหน้าของการสร้างประชากรพื นฐาน รอบที ่0-4 ของฟักทอง C. moschata 
น าเมล็ดพันธุ์ของประชากร รอบที่ 0-4 ซึ่งด าเนินการระหว่างเดือนสิงหาคม–เดือนธันวาคม 2552

เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนมกราคม 2557 เดือนกันยายน 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์  2559 และเดือน
พฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2559 จ านวน 17 ประชากร ปลูกเพ่ือดูความก้าวหน้าของการสร้างประชากร
พื นฐาน โดยใช้ระยะปลูกระหว่างต้นและแถว 0.8 และ 3.5 เมตร จ านวน 8 ต้นต่อแปลงย่อย รองพื นด้วยปุ๋ยหมัก 
1 ตันต่อไร่ เพาะกล้าแล้วย้ายปลูกเมื่อต้นกล้ามี 1 - 2 ใบ ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าใส่ปุ๋ยหมัก อัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ 
หลังย้ายปลูก 15, 30 และ 45 วัน ให้น  าตามความเหมาะสม เก็บเกี่ยวผลผลิตหลังย้ายปลูก 80-100 วัน พื นที่
ศึกษา 1.0 ไร่ ด าเนินการระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม 2560 

1.1.3 ประเมินสายพันธุ์ฟักทองและสร้างประชากรพื นฐาน C. pepo รอบท่ี 1 
น าสายพันธุ์ฟักทอง C. pepo ประเภทไม่มีเปลือกเมล็ด (hulless seed) จ านวน 6  สายพันธุ์ 

ร่วมกับพันธุ์พันธุ์มาตรฐาน 4 พันธุ์ จากหน่วยบริหารเชื อพันธุกรรมผักวงศ์แตง พื นที่ศึกษา 0.3 ไร่ (จ านวน 2 รุ่น) 
โดยไม่มีการวางแผนการทดลองในสภาพแปลง การเขตกรรมและบันทึกข้อมูลเหมือน 1.1 ของประชากร C. 
moschata ด าเนินการระหว่างพฤศจิกายน 2558 ถึง มีนาคม 2559 

1.1.4 ประเมินสายพันธุ์ฟักทองและสร้างประชากรพื นฐาน C. pepo รอบท่ี 1 ประชากร ที่ 2 
น าสายพันธุ์ฟักทอง C. pepo จ านวน 28 สายพันธุ์ จากหน่วยบริหารเชื อพันธุกรรมผักวงศ์แตงพื นที่

ศึกษา 0.2 ไร่ วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 3 ซ  า จ านวน 8 ต้นต่อแปลงย่อย การเขตกรรมและบันทึก
ข้อมูลเหมือน 1.1 ของประชากร C. moschata ด าเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 

1.2 การพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์ฟักทองให้มีน ้ามันในเมล็ดสูง 
1.2.1 การสกัดสายพันธุ์แท้และทดสอบสมรรถนะการผสม 

1.2.1.1 การสกัดสายพันธุ์แท้ ช่ัวที่ 5 และ 6 
น าสายพันธุ์ฟักทอง C. moschata จ านวน 35 สายพันธุ์ ที่ผ่านการศึกษาสกัดพันธุ์ในชั่วที่ 1-4 

มาคัดเลือกและสกัดสายพันธุ์แท้ พื นที่ศึกษา 1.0 ไร่ (จ านวน 2 รุ่น) ด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ถึง
เดือนมีนาคม 2559 การเขตกรรมและบันทึกข้อมูลดังข้อ 1.1 ประชากรรอบท่ี 3 ของฟักทอง C. moschata  

1.2.1.2 การประเมินและคัดเลือกพันธุ์ลูกผสมที่มีผลผลิตและคุณภาพสูง 3 ฤดู 
คู่ผสมฟักทอง 12 คู่ผสม ที่ได้จากการผสมระหว่างพันธุ์พ่อแม่จ านวน 10 พันธุ์ ได้แก่ PK1, PK2, PK3, 

PK4, PK6, PK8, PK11, PK14, PK15, PK16, PK17, PK19 และ PK20 ร่วมกับพันธุ์มาตรฐาน 2 พันธุ์ วางแผนการ
ทดลองแบบ RCBD จ านวน 3 ซ  า จ านวน 3 ฤดู คือ ฤดูที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนพฤษภาคม 
2558 ฤดูท่ี 2 ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2558 และฤดูที่ 3 ระหว่างเดือนธันวาคม 2558 ถึงเดือน
เมษายน 2559 ระยะปลูกระหว่างต้นและแถว 0.8 x 3.5 เมตร ขนาดแปลงย่อย 30 ตารางเมตร จ านวน 12 ต้น
ต่อแปลงย่อย ปุ๋ยรองพื นใส่ปุ๋ยหมักอัตรา 1 ตันต่อไร่ และปุ๋ยแต่งหน้าด้วยมูลไก่ อัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ หลัง
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ย้ายปลูก 20 วัน อายุเก็บเกี่ยว 80–100 วัน หลังย้ายปลูก การบันทึกข้อมูลเหมือน 1.1 ของประชากร C. 
moschata วิเคราะห์ความแปรปรวนของทุกลักษณะแยกตามฤดู แล้วทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของวาเรียนซ์ 
(homogeneity of variance) น าข้อมูลจากการทดลองที่มีวาเรียนซ์เท่ากัน มาวิเคราะห์ความแปรปรวนรวม (combined 
analysis) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ระดับนัยส าคัญ (p<0.05) เมื่อมีปฏิกิริยา
ระหว่างคู่ผสมกับสภาพแวดล้อม จึงวิเคราะห์ความเสถียรภาพของคู่ผสมโดยวิธีของ Finlay and Wilkinson (1963) 

1.2.1.3 การประเมินและคัดเลือกพันธุ์ลูกผสมที่มีผลผลิต และคุณภาพสูงฤดูที่ 4  
ด าเนินการปลูกพันธุ์ลูกผสมเดี่ยว จ านวน 8 พันธุ์ สายพันธุ์แม่และพ่อ จ านวน 13 สายพันธุ์ และ

พันธุ์มาตรฐาน 3 พันธุ์ วางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ RCBD จ านวน 3 บล็อก ปลูกพันธุ์ละ 10 ต้น
ต่อแปลงย่อย พื นที่ปลูก 0.9 ไร่ ด าเนินการทดสอบระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2559 การเขต
กรรม การประเมินลักษณะคุณภาพทางเคมีและกายภาพ และการบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ (ด าเนินการ
เช่นเดียวกับ 1.2.1.2 บันทึกข้อมูล จ านวน 5 ผล ต่อแปลงย่อย  

น าข้อมูลทั ง 4 ฤดู วิเคราะห์เสถียรภาพของผลผลิต องค์ประกอบของผลผลิต และคุณภาพทางเคมี
และกายภาพ จ านวน 7 พันธุ์ และพันธุ์มาตรฐาน 2 พันธุ์ 

1.2.1.4 การทดสอบสมรรถนะการผสมของสายพันธุ์ฟักทอง 11 สายพันธุ์ 
ด าเนินการปลูกพันธุ์ลูกผสม จ านวน 19 พันธุ์ ที่ได้จากแผนการผสมข้ามแบบ Line tester ร่วมกับ

สายพันธุ์แม่และพ่อ จ านวน 11 สายพันธุ์ และพันธุ์มาตรฐาน 3 พันธุ์ วางแผนการทดลองแบบ RCBD จ านวน 2 
บล็อก ปลูกพันธุ์ละ 12 ต้นต่อแปลงย่อย พื นที่ปลูก 1.0 ไร่ ด าเนินการทดสอบระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน
กันยายน 2560 การเขตกรรม การประเมินลักษณะคุณภาพทางเคมีและกายภาพ และการบันทึกข้อมูล 
(ด าเนินการเช่นเดียวกับ 1.2.1.2 บันทึกข้อมูล จ านวน 5 ผล ต่อแปลงย่อย) วิเคราะห์สมรรถนะการผสม 

1.2.1.5 การสกัดสายพันธุ์แท้ช่ัวที่ 7 และ 10  
น าสายพันธุ์ฟักทอง ชั่วที่ 7 และ 10 จ านวน 11 สายพันธุ์ คัดเลือกและสกัดสายพันธุ์แท้ พื นที่

ศึกษา 1.9 ไร่ (จ านวน 2 รุ่น) รุ่น 2 จ านวน 3 สายพันธุ์ ด าเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือน
มีนาคม 2561 การเขตกรรมและการบันทึกข้อมูลเหมือนข้อ 1.1 ประชากร รอบที ่3 ของฟักทอง C. moschata) 

1.2.2 การคัดเลือกแบบผสมกลับ 
ด าเนินการในแปลงเดียวกันกับข้อที่ 1.2.1.2 ฤดูที่ 2 และ 3 การประเมินพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวร่วมกับสาย

พันธุ์แม่และพ่อ จากนั นวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระหว่างชั่วของฟักทอง 7 สายพันธุ์ พันธุ์ลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) จ านวน 4 
พันธุ์  สายพันธุ์ลูกผสมชั่วที่ 2 (F2) จ านวน 4 สายพันธุ์ และสายพันธุ์ผสมกลับชั่วที่ 1 (BC1) จ านวน 8 สายพันธุ์ 
วางแผนการทดลองแบบ RCBD จ านวน 4 บล็อก ปลูกพันธุ์ละ 20 ต้นต่อแปลงย่อย พื นที่ศึกษา 1.6 ไร่ ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2559 การเขตกรรมและการบันทึกข้อมูลเช่นเดียวกับ 1.1 
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2. การพัฒนาเครื่องบีบแบบเกลียวอัดส้าหรับสกัดน ้ามันจากเมล็ดฟักทองส้าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กและ
ขนาดย่อม 

2.1 ออกแบบและพัฒนาชุดสกัดน ้ามันจากเมล็ดฟักทอง  
2.1.1 ศึกษาข้อมูลเบื องต้น และปัญหาในการใช้งานของเครื่องสกัดน  ามัน เพ่ือน ามาพัฒนาชุดสกัดน  ามัน

ส าหรับเมล็ดฟักทองส าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อม 
2.1.2 ออกแบบชุดสกัดหรือบีบน  ามันจากเมล็ดฟักทองพันธุ์รวมที่ได้จากพันธุ์ฟักทองที่ผลผลิตเมล็ดใหญ่

จากโครงการย่อยที่ 1 โดยอาศัยข้อมูลพื นฐานของเครื่องสกัดน  ามันร่วมกับการออกแบบโดยใช้องค์ความรู้
ทางด้านวิศวกรรมอาหาร 

2.1.2.1 ท าการหารูปร่างและขนาดที่เหมาะสมของเมล็ดฟักทอง จากสมการ ดังนี  
        Geometric mean diameter = (width × length × thickness)1/3 
2.1.2.2 ค านวณหาความหนาแน่นของเมล็ดฟักทอง จากสมการ ดังนี  

 = m/V 
2.1.2.3 ค านวณหาสกรูอัด โดยมีระยะพิทช์, เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรูอัด ขนาดเพลา ความยาว
ของเพลาอัด และเส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกอัดคงที่ 

2.2 ออกแบบกระบวนการผลิตน ้ามันจากเมล็ดฟักทอง  
2.2.1 เตรียมเมล็ดฟักทอง โดยเริ่มจากการน าเมล็ดฟักทองมาแยกเอาเยื่อออกไป ก่อนน าเมล็ดไปล้างท า

ความสะอาด แล้วจึงน ามาผึ่งให้แห้ง ด้วยวิธีที่แตกต่างกัน โดยใช้ผ้าขาวบางรองเมล็ดฟักทองที่เกลี่ยเมล็ดให้เรียบ
เท่ากันบนโต๊ะในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เป็นเวลานาน 8-12 ชั่วโมง แยกกระบวนการผึ่ง ดังนี   

1) การผึ่งให้แห้งโดยไม่ใช้พัดลมและแดด 
2) การผึ่งให้แห้งโดยใช้พัดลมและไม่ใช้แสงแดด 
3) การผึ่งให้แห้งโดยใช้พัดลมและแสงแดด 

2.2.2 ศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการอบแห้งที่อุณหภูมิ 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส จนมี
ความชื นมาตรฐานเปียกร้อยละ 2-3 โดยมีวิธีการด าเนินดังนี  

2.2.2.1 ชั่งน  าหนักเมล็ดฟักทองประมาณ 5 กรัมอุณหภูมิละ 20 ตัวอย่าง 
2.2.2.2 อบอุณหภูมิที่ 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส 
2.2.2.3 น าตัวอย่างออกมาวัดความชื น ทุกๆ 30 นาที และบันทึกค่าเพ่ือ น าไปวิเคราะห์กราฟการ

เปลี่ยนแปลงระหว่างการอบแห้ง (Drying Curve) และให้ได้เวลาที่เหมาะสมในการอบแห้งเมล็ดฟักทอง 
2.2.3 อบเมล็ดฟักทองตามสภาวะอบแห้งที่ได้ โดยท าการอบเมล็ดฟักทองแยกเยื่อและล้างมาแล้วที่

อุณหภูมิต่างกัน (60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส) ตามเวลาที่ได้จากการหาความชื นมาตรฐานเปียกร้อยละ 2-3 
2.2.4 กะเทาะเปลือกเมล็ดฟักทองด้วยเครื่องกะเทาะเปลือก แบบขนาดจานกะเทาะ 12 นิ ว โดยอาศัย

แกนใบมีดหมุนเหวี่ยงรับแรงขับหมุนตรงจากมอเตอร์ไฟฟ้า และภายในกรอบทรงกรวยที่ครอบแกนหมุนใบมีดจะ
มีชุดใบมีดอีก 2 ใบ ยึดติดอยู่กับตัวเสื อชุดกะเทาะเพ่ือเป็นตัวปะทะเมล็ดที่ถูกขับเหวี่ยงมากับใบมีดหมุนเหวี่ยง
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และยังมีแผ่นเหล็กโค้งอยู่ด้านในเพ่ือกันไม่ให้เมล็ดที่ถูกกะเทาะ แล้วหมุนกลับไปถูกกะเทาะซ  าอีก เมื่อเมล็ดแตก
จะตกลงทางช่องออกเมล็ดและลงมาในภาชนะรองรับเมล็ด  

2.2.5 บีบน  ามันด้วยใช้เครื่องแบบสกรูอัดในกระบอก อาศัยการบีบอัดของเกลียวสกรูในกระบอกอัด เพ่ือ
บีบให้น  ามันในเมล็ดฟักทองออกมา โดยให้ความร้อนในขณะบีบน  ามันที่อุณหภูมิต่ า (55-60 องศาเซลเซียส)  

2.2.6 ตรวจวัดคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของน  ามันที่ได้ ท าการตรวจวัดคุณสมบัติดัง ได้แก่ ร้อยละ
ปริมาณผลผลิต (% Yield) วัดค่าสีในระบบ CIE (L*, a*, b*) วัดปริมาณน  าและสิ่งที่เหยได้ (ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา, 2543) จากนั นน ามาค านวณตามวิธี AOAC (2000) ค่าความถ่วงจ าเพาะ โดยใช้
ไฮโดรมิเตอร์ ค่าความหนืด โดยใช้เครื่องวัดความหนืดชนิดแกนหมุน Brookfield rheometer DV-I Prime และ
วัดค่ากรดไขมัน (AOAC, 2000) 

3. นวัตกรรมอาหารต้านอนุมูลอิสระจากฟักทอง (Cucurbita spp.) สายพันธุ์ที่มีน ้ามันสูง 
3.1 วิเคราะห์คุณภาพ และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของวัตถุดิบฟักทองสายพันธุ์ที่ให้น ้ามัน  

3.1.1 วิเคราะห์คุณภาพของฟักทองพันธุ์ที่ให้น  ามันกลุ่ม C. moschata จ านวน 7 สายพันธุ์ (ต่อยอด
ผลงานวิจัยและข้อมูลร่วมกับโครงการย่อยที่ 1 “การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองที่ให้น  ามัน และสารพฤกษเคมีสูง” และ
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวของฟักทองให้มีผลผลิต คุณภาพ และน  ามันในเมล็ดสูง ; วัณไณ, 
2559) จากแปลงปลูกของหน่วยบริหารเชื อพันธุกรรมผักวงศ์แตง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ท าการวิเคราะห์ 

3.1.2 คุณภาพทางกายภาพ ทางเคมี และสมบัติการต้านนุมูลอิสระในเนื อฟักทองได้แก่ ค่าสีโดยใช้
เครื่องวัดสี Colorimeter Canon, Model JS 555 ปริมาณ TSS ของแข็งที่ไม่ละลายในแอลกอฮอล์ (AIS) 
ของแข็งทั งหมด และปริมาณน  ามันในเมล็ดฟักทอง (ดัดแปลงจาก AOAC, 2000) ปริมาณแคโรทีนอยด์รวม 
(ดัดแปลงจาก AOAC, 2000) ปริมาณสารประกอบฟีนอลิค โดยวิธี Folin-Ciocalteu colorimetric assays 
(ดัดแปลง Sellappan et al., 2002; Dastmalchi et al., 2007) และ Antioxidant activity โดยวิธี DPPH 
assay เทียบกับสารมาตรฐานโทรลอกซ์ (trorox equivalent) BHA และ BHT (ดัดแปลง Manthey, 2004; 
Nanasombat and Wimuttigosol, 2011) 

รวบรวมข้อมูลคุณภาพทั งหมด ไปท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ ตามแผนการทดลองแบบ 
CRD จ านวน 3 ซ  า และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี DNMRT (Cochran and Cox, 1992)  
วิเคราะห์ผล เพ่ือคัดเลือกสายพันธุ์ฟักทองที่มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารต้านอนุมูลอิสระ 

3.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากเนื อฟักทอง 
3.2.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไซรัป หรือน  าเชื่อมเดกตรินซ์ต้านอนุมูลอิสระจากฟักทอง 

3.2.1.1 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลสในการผลิตน  าเชื่อมจากเนื อฟักทอง 
1) เตรียมน  าเชื่อมฟักทอง โดยน าฟักทองมาล้างน  าสะอาด ปอกเปลือก หั่นเนื อเป็นชิ นเล็กๆ แล้วน า

เนื อฟักทองที่ได้ไปนึ่งให้สุกด้วยไอน  าเดือด นาน 45-60 นาที น าเนื อฟักทองที่สุกมาเติมน  า 1:1 จากนั นเติม
แคลเซียมคลอไรด์ 0.05 กรัมต่อกิโลกรัม ปรับค่า pH เท่ากับ 6.0 ด้วยสารละลายกรดเกลือเข้มข้น 0.1 M 

(ดัดแปลงจาก Anonymous, n.d.) ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของเอนไซม์ -amylase (Termamyl 120L) ใน
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การผลิตน  าเชื่อมเดกซ์ตริน (dextrin) จากเนื อฟักทอง แปรปัจจัยศึกษา 2 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปริมาณของ -
amylase 3 ระดับ คือร้อยละ 0.5, 0.75 และ 1 และ 2) อุณหภูมิเอนไซม์ 2 ระดับ คือ 90 ±2 และ 100 ±2 oซ. 

ให้ความร้อนเริ่มต้นที่อุณหภูมิ 90 oซ. นาน 10 นาที จากนั นให้ความร้อนต่อที่อุณหภูมิ 90 และ 100 oซ. 
ตามปัจจัยที่ศึกษา เป็นเวลานาน 3 ชั่วโมง ระเหยน  าออกนาน 2 ชั่วโมง ลดอุณหภูมิเหลือ 60 oซ. ปรับ pH เป็น 
4.0-4.5 แล้วกรองแยกเอากากออก และเก็บรักษาน  าเชื่อมไว้ที่อุณหภูมิต่ า (ดัดแปลงจาก Anonymous, n.d.)  

วางแผนการทดลองแบบปัจจัย 3×2 Factorial in CRD ได้สิ่งทดลอง (Treatment combinations) 
ทั งหมด 6 สิ่งทดลอง จ านวน 3 ซ  า 

2) ตรวจสอบคุณภาพของน  าเชื่อมฟักทองที่ได้ โดยวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพด้านค่าสี และทาง
เคมี ดังข้อ 3.1 และวิเคราะห์ปริมาณน  าตาลรีดิวซ์ ในรูปของน  าตาลกลูโคส (glucose) โดยวิธี Shaffer & 
Somogyi method (ดัดแปลงจาก AOAC, 2000) ค่า dextrose equivalent (DE) โดยวิธี Shaffer & 
Somogyi- method ต่อปริมาณน  าตาลทั งหมดที่วิเคราะห์โดยวิธี Phenol-Sulfuric (Dubois, 1956) ใน
สารละลาย 100 มิลลิลิตร และค่าความใส (%Transmittance) โดยใช้ UV-visible spectrophotometer 

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ ตามแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD และเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี DNMRT (Cochran and Cox, 1992) เพ่ือคัดเลือกกระบวนการท าไปศึกษาต่อไป  

3.2.1.2 ศึกษาการน าน  าเชื่อมฟักทองที่ได้ ไปใช้ในเครื่องดื่มน  าฟักทองผสมสับปะรดพร้อมดื่ม 
1) น าน  าเชื่อมฟักทอง (น  าเชื่อมเดกซ์ตริน) ที่คัดเลือกได้ ไปท าให้เข้มข้นโดยการระเหยด้วยความ

ร้อนโดยตรงในสภาวะเปิดที่อุณหภูมิ 90-100 oซ. จนได้น  าเชื่อมที่มีปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั งหมด 30 oBrix 
2) น าน  าเชื่อมฟักทองเข้มข้นที่ได้ ไปศึกษาการน าไปใช้เป็นสารให้ความหวานในเครื่องดื่มน  าฟักทอง

ผสมสับปะรดพร้อมดื่มในสัดส่วนน  าสะอาด เนื อฟักทองสุก และน  าสับปะรดที่ 55:30:15 (ดัดแปลงกระบวนการ
ผลิตจาก ธีรวัลย์และคณะ, 2557) ปรับปริมาณกรดเป็นร้อยละ 0.4 และปรับ TSS เป็น 12 oBrix ด้วยน  าเชื่อม
ฟักทอง เปรียบเทียบกับน  าตาลทราย และน  าเชื่อมฟรุคโตส วางแผนการทดลองแบบ CRD จ านวน 3 ซ  า 

3) วิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ และทางเคมีของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน  าฟักทองผสมสับปะรด
พร้อมดื่มที่ได้ ดังข้อ 3.1 และ 3.2.1 วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ ตามแผนการทดลองแบบ CRD และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี DNMRT (Cochran and Cox, 1992)  

4) ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน  าฟักทองผสมสับปะรดพร้อมดื่มที่ได้
จากชนิดของน  าตาลที่แตกต่างกันในห้องปฏิบัติการ ใช้ผู้ทดสอบชิมจ านวน 15 คน ประเมินและให้คะแนน
คุณภาพ (quality scoring test) ในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น ความข้นหนืด รสชาติ และความชอบรวม 
(ดัดแปลงจากไพโรจน์, 2545) น าผลการประเมินที่ได้ไปวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ ตามแผนการทดลอง
แบบ RCBD และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี DNMRT (Cochran and Cox, 1992) 

3.2.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบข้าวแต๋นฟักทอง 
3.2.2.1 วิเคราะห์หาสูตรส่วนผสมจากสายพันธุ์ฟักทองทั งหมด 3 สายพันธุ์ 
วิเคราะห์หาสูตรส่วนผสมระหว่างสายพันธุ์ฟักทอง 3 สายพันธุ์ในการใช้เป็นส่วนผสมในข้าวแต๋นซึ่ง

สายพันธ์ที่ใช้ได้แก่ สายพันธุ์โอโตะหมายเลข 1 (OTO n1) และสายพันธุ์โอโตะหมายเลข 8 (OTO n8) ซึ่งได้จาก
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การปรับปรุงและคัดเลือกสายพันธ์ที่มีปริมาณไขมันสูงในเมล็ด และศึกษาเทียบกับสายพันธุ์พื นเมือง (Local) วาง
แผนการทดลองแบบ Mixture design โดยโปรแกรม Minitab 16 

3.2.2.2 ศึกษาคุณภาพทางกายภาพ และเคมีของผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นฟักทองด้านค่าสีระบบ L* a* 
และ b* โดยใช้เครื่องวัดค่าสี Colorimeter (Hunterlab รุ่น Color Quest XE, Virginia, USA) และค่าเนื อ
สัมผัส (ค่าแรงกด, นิวตัน; N) โดยใช้เครื่อง Texture analyzer Stable Micro System รุ่น TA.XT.Plus, 
England วิเคราะห์จ านวนสูตรละ 10 ซ  า ปริมาณน  าอิสระ (Aw) ด้วยเครื่องวัดปริมาณอิสระ (Aqua Lab รุ่น 
LITE Decagon Devices, USA) โดยน าตัวอย่างข้าวแต๋นฟักทองมาบดให้ละเอียด ใส่ลงในช่องใส่ตัวอย่างของ
เครื่องวัดปริมาณน  าอิสระ (aw) และปริมาณความชื น (ดัดแปลง AOAC, 2000) วิเคราะห์สูตรละ 3 ซ  า 

3.2.2.3 ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยประเมินผลทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากฏ 
สี กลิ่น รสชาติ เนื อสัมผัส และความชอบรวมตามวิธีการทดสอบความชอบของผู้บริโภคใช้สเกลความชอบแบบ 9 
Point Hedonic Scale Test (ไพโรจน์, 2545) โดยใช้ผู้ทดสอบชิมที่ไม่ผ่านการฝึกฝน จ านวน 40 คน  

3.2.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ทาขนมปังที่มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระสูงจากเนื อฟักทองและเมล็ดฟักทอง 
3.2.3.1 ศึกษาคุณภาพของเนื อฟักทองพันธุ์ PK14 ที่คัดเลือกได้จาก 3.1 และเมล็ดฟักทองกระเทาะ

เปลือกอบแห้ง ตราฟลาวเวอร์ฟูดที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยวิเคราะห์คุณภาพจ านวน 3 ซ  า ได้แก่ ค่าสี (L*, 
a* และค่า b*) ค่า pH, กรดทั งหมด, TSS ปริมาณความชื น ของแข็งทั งหมด (AOAC, 2000) แคโรทีนอยด์
(ดัดแปลง Nagata and Yamashita, 1992) สารประกอบฟีนอลิค (ดัดแปลง Sellappan และคณะ, 2002) 
คลอโรฟิลล์ทั งหมด (ดัดแปลง Aminot and Rey, 2000; Lichtenthaler and Buschmann, 2001) และ 
Antioxidant activity โดยวิธี DPPH (ดัดแปลง Manthey, 2004; Nanasombat and Wimuttigosol, 2011) 

3.2.3.2 ศึกษาสัดส่วนของเนื อฟักทองและเมล็ดฟักทองที่เหมาะสมในการท าผลิตภัณฑ์ทาขนมปัง 
1) ศึกษาการท าผลิตภัณฑ์ทาขนมปังจากฟักทอง โดยแปรสัดส่วนของเนื อฟักทองสุกและเมล็ด

ฟักทองเป็น 5 อัตราส่วน คือ 80:20, 70:30, 60:40, 50:50 และ 40:60 ที่เหมาะสม น าไปเคี่ยวผสมกับส่วนผสม
อ่ืนได้แก่ น  าเชื่อมฟรุกโตสร้อยละ 10 เกลือป่นร้อยละ 1 อบเชยร้อยละ 0.25 และวานิลลาสกัดร้อยละ 0.8  

 วางแผนการทดลองแบบ CRD สิ่งทดลอง จ านวน 5 สิ่งทดลอง ทดลองจ านวน 3 ซ  า 
2) ศึกษาคุณภาพทางกายภาพ และเคมีของผลิตภัณฑ์ทาขนมปังจากฟักทองที่ได้ โดยวัดค่าสีระบบ 

L* a* และ b* และคุณภาพทางเคมี ได้แก่ ปริมาณความชื น ของแข็งทั งหมด ค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณกรด 
ปริมาณ TSS แคโรทีนอยด์ สารประกอบฟีนอลิค คลอโรฟิลล์ และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ดังข้อ 3.3.1  

3) ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทาขนมปังจากฟักทอง ใช้ผู้ทดสอบชิม
จ านวน 30 คน ประเมินด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น ความข้นหนืด ความเป็นเนื อเดียวกัน ความสามารถในการ
ป้ายบนขนมปัง รสชาติ และการยอมรับรวม ให้คะแนนความชอบแบบ 9 Point Hedonic Scale Test 
(ดัดแปลงจากไพโรจน์, 2545) น าผลการประเมินที่ได้ไปวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ ตามแผนการทดลอง
แบบ RCBD และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี DNMRT (Cochran and Cox, 1992) 
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3.2.3.3 ศึกษาคุณค่าทางอาหารหลัก (Proximate analysis) ผลิตภัณฑ์ทาขนมปังจากฟักทองที่ได้ 
เตรียมผลิตภัณฑ์ทาขนมปังจากฟักทองที่อัตราส่วนของเนื อฟักทองและเมล็ดฟักทองที่คัดเลือกได้ 

ตรวจสอบคุณภาพด้านค่าสี (L*, a* และ b*) และวิเคราะห์ปริมาณความชื น ไขมัน โปรตีน เถ้าทั งหมด และ
คาร์โบไฮเดรตของผลิตภัณฑ์ทาขนมปังที่คัดเลือกได้ (ดัดแปลง AOAC, 2000) 

3.2.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื อสัตว์ต้านอนุมูลอิสระจากเนื อฟักทองผง 
ศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของฟักทองผงที่เติมลงในผลิตภัณฑ์เนื อสัตว์ต้นแบบ ได้แก่ หมูยอ 

(ส่วนผสม และวิธีการท าหมูยอดัดแปลงจากงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, 2546) โดยแปรปริมาณ
ฟักทองผง 4 ระดับ คือ 0%, 15%, 25% และ 35% วางแผนการทดลองแบบ CRD จ านวน 3 ซ  า ตรวจคุณภาพ 

1) วัดค่าสี (L*, a*, b*, Chroma, Hue) ค่า pH ปริมาณความชื น total solid ค่าความสามารถใน
การอุ้มน  า (water hlding capacity) ดัดแปลงจาก AOAC (2000) ความแน่นเนื อ (Firmness) ด้วยใช้เครื่องวัด
ลักษณะเนื อสัมผัส ค่า Thiobarbituric acid (TBA) ค่า Peroxide value (ดัดแปลงจาก AOAC, 2000; Ali, 
2010) สารประกอบฟีนอลิค (ดัดแปลงจาก Sellappan และคณะ, 2002) และ Antioxidant activity โดยวิธี 
DPPH assay เทียบกับสารมาตรฐานโทรลอกซ์ BHA และ BHT (ดัดแปลง Manthey, 2004; Nanasombat 
and Wimuttigosol, 2011) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติตามแผนการทดลองแบบ CRD จ านวน 3 ซ  า 
และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบ DNMRT (Cochran and Cox, 1992) 

2) ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์หมูยอต้านอนุมูลอิสระ ในห้องปฏิบัติการ โดย
ใช้ผู้ทดสอบชิมจ านวน 15 คน ประเมินและให้คะแนนการยอมรับแบบ 9 point-hedonic scaling test ในด้าน
ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น ลักษณะเนื อสัมผัส รสชาติ และความชอบรวม (ดัดแปลงจากไพโรจน์, 2545) 

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติตามแผนการทดลองแบบ RCBD จ านวน 3 ซ  า และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบ DNMRT (Cochran and Cox, 1992) 

4. การกระตุ้นการเจริญเติบโตแบคทีเรียล้าไส้ของฟักทองและการน้าไปใช้ผลิตอาหารฟังก์ชัน 
ศึกษาการน าฟักทองไปใช้ผลิตอาหารฟังก์ชันจากข้อมูลพื นฐานของผลการศึกษาคุณสมบัติการกระตุ้นการ

เจริญแบคทีเรียล าไส้ วางแผนต้นแบบของผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันจากฟักทองจ านวน 2 ชนิด คือ 1) ไอศกรีม ซึ่ง
เป็นอาหารที่บริโภคกันทุกวัยและทุกระดับสังคม (Cruz et al., 2009) และ 2) อาหารส าหรับผู้สูงวัย โดยมี
ขั นตอนดังนี  

4.1 จุลินทรีย์ที่ใช้ในการทดลองและการเตรียมกล้าเชื อ  
จุลินทรีย์ที่ใช้ในการศึกษาครั งนี  ได้แก่ Lactobacillus plantarum และ Escherichia coli โดยเก็บ

รักษาบนอาหารเลี ยงเชื อ MRS และ nutrient agar ตามล าดับ  ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ในการเตรียมกล้า
เชื อ ท าโดยเพาะเลี ยงจุลินทรีย์ในอาหารเหลว แล้วบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง 

4.2 เตรียมน  าฟักทองและการวิเคราะห์คุณภาพ 
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน  าฟักทอง ได้แก ่ค่าการน าไฟฟ้า โดยใช้ Conductivity meter ค่าความขุ่นโดยใช้ 

Turbidity meter LaMotte-2020-I (LaMotte Company, USA) ค่าสี (L*, a*, b*) ค่า pH, TSS ปริมาณกรด
ทั งหมด น  าตาลรีดิวซ์ใช้วิธี dinitrosalicylic  acid (DNS) ดัดแปลงจาก Miller (1972) น  าตาลทั งหมด ใช้วิธี 
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Phenol sulfuric method ดัดแปลงจาก Wrolstad et al. (2005) ปริมาณโปรตีนที่ละลายได้ทั งหมดใช้วิธี 
Bradford (1976) ปริมาณไนโตรเจนของกรดแอมิโนอิสระ (free apha-amino nitrogen; FAN) ดัดแปลงจาก 
Chomsri (2008) ปริมาณสารประกอบฟีนอลิคดัดแปลงจาก Spinola et al. (2015) ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ
โดยวิธี ABTS+ test ดัดแปลงจาก Wongputtisin et al. (2007) 

4.3 ทดสอบคุณสมบัติของน  าฟักทองในการเพาะเลี ยงจุลินทรีย์ 
การทดสอบคุณสมบัติของน  าฟักทองในการเพาะเลี ยงจุลินทรีย์ แบ่งเป็นการเพาะเลี ยงแบบใช้จุลินทรีย์

ชนิดเดี่ยว จุลินทรีย์ผสม และ fecal study โดยการเพาะเลี ยงแบบใช้จุลินทรีย์ชนิดเดี่ยวท าโดยเตรียมอาหาร
เลี ยงเชื อ basal medium เสริมกลูโคส basal medium เสริมอินูลิน (ดัดแปลงจาก Wongputtisin and 
Khanongnuch, 2015) น  าฟักทองเตรียมโดยน าไปต้มเดือดนาน 15 นาที เติมกล้าเชื อจุลินทรีย์เริ่มต้นปริมาณ 
106 CFU/ml บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง ตรวจนับการเจริญของ L. plantarum และ E. 
coli โดยใช้อาหารเลี ยงเชื อ MRS และ nutrient agar ตามล าดับการทดสอบคุณสมบัติของน  าฟักทองในการ
เพาะเลี ยงจุลินทรีย์ชนิดผสมและ fecal study ท าโดยเตรียมอาหารเลี ยงเชื อ basal medium เสริมกลูโคสและ
น  าฟักทอง เติมกล้าเชื อจุลินทรีย์ L. plantarum และ E. coli ไปพร้อมกัน จุลินทรีย์แต่ละชนิดมีจ านวนเริ่มต้น 
106 CFU/ml น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง ตรวจนับการเจริญของ L. plantarum 
และ E. coli และทดสอบ fecal study (ดัดแปลงจาก Wongputtisin and Khanongnuch, 2015)  

4.4 วิเคราะห์คุณภาพน  ามันฟักทอง 
การศึกษาคุณสมบัติของน  ามันฟักทองชนิด crude pumpkin oil ที่ได้จากโครงการย่อยที่ 1 เป็นผลผลิต

ที่ได้จากเมล็ดฟักทองปี พ.ศ. 2560 จ านวน 7 สายพันธุ์ วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ และทางเคมีได้แก่ ค่าความ
หนาแน่น acid value, iodine value, peroxide value, ansidine value และ Totox value (ดัดแปลงจาก 
นิธิยา, 2554; Miller, n.d.; Kirk and Sawyer, 1991; Strieder et al., 2017)  

4.5 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากฟักทองเพ่ือเป็นอาหารสุขภาพ 
ใช้ฟักทองในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จ านวน 2 ชนิด คือ ไอศกรีมฟักทอง และซุปข้าวผสมฟักทอง ดังนี  

4.5.1 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการผลิตไอศกรีมจากฟักทอง โดยพัฒนาการท าผลิตภัณฑ์ไอศกรีม
ตามวิธีดัดแปลงจาก Oliveira et al. (2009) และสุพัฒน์ (2546) โดยการใช้น  ามันจากฟักทองทดแทนแหล่ง
ไขมันในสูตรพื นฐาน และการเติมน  าฟักทอง โดยมีปัจจัยที่ศึกษาคือ ปริมาณน  าฟักทอง 2 ระดับ (20% และ 
30%) และการเติมน  ามันฟักทอง 2 ระดับ (0 และ 2.5%) ได้สิ่งทดลองจ านวน 4 สิ่งทดลอง (ตารางที่ 1)   

ทดสอบผลิตภัณฑ์ไอศกรีมที่ผลิตได้ ท าโดยน าไปตรวจวัดค่าโอเวอร์รัน (Pinto et al., 2012) วัดอัตรา
การละลาย (Arbuckle, 1986) pH, ปริมาณกรดทั งหมด ปริมาณ TSS วิเคราะห์จุลินทรีย์ด้วยวิธี viable plate 
count (American Public Health Association, 2001) และทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยใช้วิธีการ
ให้คะแนนความชอบแบบ  9-point hedonic scale โดยใช้ผู้ทดสอบชิมจ านวน 30 คน วางแผนการทดลองแบบ 
2x2 factorial in RCBD วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ ANOVA และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยการวิเคราะห์
ความแตกต่างทางสถิติแบบ DMRT ท าการทดลอง 2 ซ  า 
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ตารางท่ี 1  สิ่งทดลองในการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมฟักทอง 

Treatment Code Factor A: pumpkin oil content Factor B: pumpkin juice content 

1 O0J20 0% 20% 
2 O0J30 0% 30% 
3 O2.5J20 2.5% 20% 
4 O2.5J30 2.5% 30% 

 
4.5.2 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการผลิตอาหารส าหรับผู้สูงวัย โดยพัฒนาการท าผลิตภัณฑ์อาหาร

ผู้สูงวัยจากฟักทองโดยใช้ข้อมูลพื นฐานจากการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาหารผู้สูงวัย (Guthrie et al., 
2002; Darmon et al., 2010; Hsu et al., 2011; Yen et al., 2012) วางแผนการทดลองแบบ 2x2 factorial 
in RCBD โดยมีปัจจัยที่ศึกษาคือ ชนิดของข้าว 2 ชนิด (ข้าวหอมมะลิ และข้าวปรุงรส) และการเติมฟักทองผงแห้ง 
2 ระดับ (0 และ 25%) ได้สิ่งทดลองจ านวน 4 สิ่งทดลอง (ตารางที่ 2) วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ ANOVA 
และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยการวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติแบบ DMRT ทดลอง 2 ซ  า 

1) ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์โดยการวัดค่าสีค่า pH ปริมาณกรดทั งหมด ปริมาณ TSS จุลินทรีย์ และ
ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยใช้วิธีการให้คะแนนความชอบแบบ 9-point hedonic scale โดยใช้ผู้
ทดสอบชิมจ านวน 20 คน (ใช้ผู้สูงวัยร่วมประเมินในระหว่างการทดลอง)  

2) ศึกษาคุณภาพการยอมรับของผู้บริโภค โดยการส ารวจความคิดเห็นของผู้บริโภคจ านวน 100 คน ที่มี
ต่อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยวิธีที่เหมาะสม โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) และท า
การการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (cluster sampling) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือก าหนดสถานที่
กลุ่มเป้าหมายของผู้บริโภค การทดสอบผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตผสมฟักทอง ท าโดยเลือกสถานที่
ท าการทดสอบที่มีผลิตภัณฑ์ไอศกรีมจ าหน่าย  และเลือกกลุ่มผู้บริโภคท่ีเคยรับประทานไอศกรีม ส่วนการทดสอบ
ผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์ซุปข้าวผสมฟักทอง  ท าโดยเลือกกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นผู้สูงอายุคือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ นไป 
แล้วรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแล้วน าไปวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ Chi-square และเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยด้วย Student’s t-test 

 
ตารางท่ี 2 สิ่งทดลองในการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปข้าวผสมฟักทอง 

Treatment Code Factor A: Rice type Factor B: Dried pumpkin powder content 

1 JP0 Jasmine rice 0% 
2 JP25 Jasmine rice  25% 
3 FP0 Flavored rice 0% 
4 FP25 Flavored rice 25% 
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5. ถ่ายทอดและเผยแผร่ผลการวิจัย และจัดท้ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
5.1 น าผลการวิจัยที่ได้ ถ่ายทอด และเผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการ และในวารสารวิชาการ ถ่ายทอด

องค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สนใจ และผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย  
5.2 จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
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ผลการวิจัย และวิจารณ์ 
 

1. การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองที่เมล็ดมีน ้ามัน และสารพฤกษเคมีสูง 
1. การสร้างประชากรพื นฐานที่ให้มีน ้ามันในเมล็ดสูง 

1.1 ประชากร รอบที่ 3, 4 และ 5 ของฟักทอง C. moschata 
ประชากรรอบที่ 3 ให้ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 1.0 ตัน น  าหนักผลเฉลี่ย 2 .0 กิโลกรัม และความหนาของ

เนื อ 3.0 เซนติเมตร โดยประชากรที่ 2 ให้ผลผลิตต่อไร่ น  าหนักผล และความหนาเนื อสูงสุดเท่ากับ 2.3 ตัน 2.8 
กิโลกรัม และ 3.8 เซนติเมตร ลักษณะคุณภาพทางเคมีและกายภาพมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง
ทางสถิติทุกลักษณะ มีปริมาณของแข็งทั  งหมดเฉลี ่ยร้อยละ 15.5 ปริมาณของแข็งทั งหมดสูงสุดและ
รองลงมา คือประชากรที่ 4, 9 และ 12 เท่ากับร้อยละ 21.6, 19.2 และ 19.0 มีปริมาณ TSS ในเนื อดิบและนึ่ง
สุกเฉลี่ย 9.3 และ 10.4 oBrix ปริมาณ TSS ในเนื อดิบสูงสุดและรองลงมาคือประชากรที่ 4, 9, 12 และ 13 
เท่ากับ 12.0, 12.0, 12.0 และ 10.0 oBrix ปริมาณ TSS ในเนื อนึ่งสุกสูงสุดและรองลงมาคือประชากรที่ 13, 4, 
9 และ 12 เท่ากับ 13.0, 12.6, 12.5 และ 12.5 oBrix จะเห็นได้ว่าประชากรที่ 4 มีปริมาณของแข็งทั งหมด 
และปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั งหมดในเนื อดิบสูงทีสุ่ด (ตารางท่ี 3) 

ประชากรฟักทองรอบที่ 4 จ านวน 17 ประชากร จากการวางแผนการทดลองในห้องปฏิบัติการ พบว่าข้อ
แรกที่ดอกเพศเมียบานเฉลี่ยข้อที่ 19.9 มีอายุดอกเพศเมียแรกบานเฉลี่ย 42.1 วัน โดยประชากรที่ 16, 17 และ 
ประชากร 1 มีข้อแรกที่ดอกเพศเมียบานน้อยกว่า 20 ข้อ และประชากรที่ 16 อายุดอกเพศเมียแรกบานสั นที่สุด 
เท่ากับ 40.7 วัน (ตารางท่ี 4) จากฟักทองจ านวน 16 ประชากร พบว่าให้ค่าเฉลี่ยผลผลิต 1.8 ตันต่อไร่ จ านวนผล
ต่อต้น 1.2 ผล น  าหนักผล 2.3 กิโลกรัม ขนาดผลกว้างและยาว 21.5 และ 10.1 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยวและ
ช่วงเวลาเก็บเก่ียว 84 และ 6.3 วัน ด้านคุณภาพ พบว่าปริมาณของแข็งทั งหมด ปริมาณ TSS ของเนื อดิบและนึ่ง
สุก ความแน่นเนื อของเนื อดิบและนึ่งสุก มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ ให้ค่าเฉลี่ยปริมาณ
ของแข็งทั งหมดร้อยละ 17.3 ปริมาณ TSS ของเนื อดิบและนึ่งสุก 11.3 และ 11.2 oBrix ความแน่นเนื อของเนื อ
ดิบและนึ่งสุก 1.6 และ 0.2 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (ตารางท่ี 5) 

ประชากรฟักทองรอบที่ 5 จ านวน 16 ประชากร พบว่าข้อแรกที่ดอกเพศเมียบานเฉลี่ย ข้อที่ 
19.9 มีอายุดอกเพศเมียแรกบานเฉลี่ย 45.3 วัน โดยมีประชากรจ านวน 10 ประชากร ที่มีข้อแรกที่ดอกเพศ
เมียบานน้อยกว่า 20 ข้อ และประชากร 8 อายุดอกเพศเมียแรกบานสั นที่สุดเท่ากับ 42.3 วัน (ตารางที่ 6) 
ผลผลิตต่อไร่ จ านวนผลต่อต้น และการเกิดโรคไวรัสไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ประชากรที่ 1 ให้ผลผลิตสูงสุด 
3.0 ตัน (ตารางท่ี 7) 
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ตารางที่ 3 ผลผลิต องค์ประกอบของผลผลิต และคุณภาพของฟักทอง ของประชากร รอบที่ 3 จ านวน16 
ประชากร ด าเนินการระหว่าง กันยายน 2558 ถึงกุมภาพันธ์  2559 

ประชากร ผลผลิต/ไร่ น  าหนัก/ผล หนาเนื อ ปริมาณของแข็ง ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั งหมด (TSS) 
ล าดับที่ (ตัน) (กก.) (ซม.) ทั งหมด (%) เนื อดิบ (oBrix) เนื อนึ่งสุก (oBrix) 

2 2.3 2.8 3.8 18.3 c 2/ 8.0 cd 9.0 c-e 
8 1.2 1.9 2.4 11.9 k 9.0 bc 9.6 c-e 
11 1.2 1.3 2.5 18.0 d 9.0 bc 11.0 a-c 
1 1.2 1.5 2.8 10.1 m 8.0 cd 9.5 c-e 
7 1.1 2.7 3.5 14.8 h 10.0 b 10.0 c-e 
3 1.1 2.1 2.8 15.1 g 10.0 b 9.5 c-e 
6 1.1 2.0 2.9 14.4 i 9.0 bc 10.0 c-e 
5 1.1 1.1 1.9 13.5 j 9.0 bc 8.0 e 
9 1.1 2.2 3.2 19.2 b 12.0 a 12.5 ab 
4 0.9 1.8 2.9 21.6 a 12.0 a 12.6 a 
12 0.8 2.7 3.7 19.0 b 12.0 a 12.5 ab 
15 0.8 1.8 3.3 11.5 l 6.0 e 9.3 c-e 
16 0.7 2.6 3.4 13.3 j 9.0 bc 10.5 b-d 
14 0.7 2.6 4.2 17.0 e 9.0 bc 11.0 a-c 
13 0.6 2.0 2.8 16.4 f 10.0 b 13.0 a 
17 0.1 0.8 2.4 14.6 hi 7.0 de 8.5 de 

เฉลี่ย 1.0 2.0 3.0 15.5   9.3   10.4   
F-test 1/       **   **   **   

C.V.(%)       1.0   7.6   8.4   
1/   **   แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01  
2/  ตัวอกัษรที่เหมือนกัน ที่อยู่ในคอลัมน์เดยีวกันไมม่ีความแตกต่างกนัทางสถิติที่นัยส าคญั 0.01 โดยวิธ ีDMRT 

 
ตารางที่ 4 ข้อแรกที่ดอกเพศเมียดอกแรกบาน และอายุดอกเพศเมียแรกบานของประชากรรอบที่ 4 ของ

ฟักทอง จ านวน 17 ประชากร ระหว่างพฤษภาคม ถึงกันยายน 2559 
ประชากร ข้อแรกที่ดอกเพศเมีย อายุดอกเพศเมีย   ประชากร ข้อแรกที่ดอกเพศเมีย อายุดอกเพศเมีย 

 
ดอกแรกบาน ดอกแรกบาน (วัน)     ดอกแรกบาน ดอกแรกบาน (วัน) 

1 18.3 40.7 
 

10 21.0 43.0 
2 21.5 42.6 

 
11 20.5 43.0 

3 20.8 42.3 
 

12 20.1 42.6 
4 20.3 40.9 

 
13 19.5 44.0 

5 20.0 43.3 
 

14 20.1 46.6 
6 20.5 42.2 

 
15 19.3 46.5 

7 21.3 42.2 
 

16 16.3 42.8 
8 20.3 41.9 

 
17 17.0 41.3 

9 21.8 43.0 
 

เฉลี่ย 19.9 42.1 
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ตารางท่ี 5 ผลผลิต องค์ประกอบของผลผลิต และคุณภาพของการสร้างประชากรพื นฐาน รอบท่ี 4 ฟักทอง จ านวน 16 ประชากร ระหว่างพฤษภาคม ถึง 
กันยายน 2559 

 
1/ **  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
2/ ตัวอักษรที่เหมือนกันที่อยู่ในคอลัมนเ์ดียวกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยวิธี DMRT ที่นัยส าคัญ 0.01 
 

ประชากร ผลผลิต/ไร่ จ านวน น  าหนัก/ผล ขนาดผล ( ซม.) หนาเนื อ อายุ ช่วงเวลา

(ตัน) ผล/ต้น กวา้ง ยาว ( ซม.) เกบ็เกีย่ว เกบ็เกีย่ว เนื อนึ่งสุก

1 3.9 3.2 1.7 19.7 9.3 3.7 84.0 1.0 14.0 i 11.1 d 11.2 b-e 1.6 c-f 0.6

2 1.9 1.0 3.3 24.4 11.5 4.5 84.0 13.0 17.9 f 11.0 d 12.1 a-c 1.9 ab 0.1

3 1.6 1.1 1.9 19.8 9.6 3.2 84.0 2.0 15.9 h 12.5 bc 10.0 c-e 1.7 b-e 0.2

4 1.8 1.1 2.2 21.5 9.6 3.5 84.0 13.0 22.8 a 7.0 f 6.7 f 1.0 g 0.2

5 1.8 1.2 1.9 20.6 7.8 4.1 84.0 1.0 20.6 b 13.0 b 12.0 a-c 1.6 b-f 0.1

6 2.0 1.1 2.8 22.6 12.0 3.7 84.0 13.0 16.1 h 10.5 d 12.0 a-c 1.6 b-f 0.1

7 1.8 1.3 2.3 22.4 10.7 3.9 84.0 13.0 17.8 f 11.2 d 12.0 a-c 1.5 d-f 0.3

8 1.9 1.5 1.8 19.6 9.1 3.2 84.0 13.0 20.9 b 14.0 a 12.0 a-c 1.8 a-c 0.1

9 1.6 1.0 2.8 22.4 10.9 4.8 84.0 13.0 17.5 g 12.0 c 11.0 b-e 1.4 d-f 0.1

10 - - - - - - - - - - - - -

11 1.8 1.0 2.8 23.4 10.2 4.8 84.0 1.0 16.0 h 11.2 d 9.0 e 1.3 fg 0.1

12 1.3 1.0 2.5 21.6 10.2 4.4 84.0 1.0 19.7 c 12.0 c 13.5 a 2.1 a 0.1

13 1.3 1.0 2.1 20.8 10.1 4.0 84.0 1.0 11.8 k 9.0 e 9.5 de 1.3 e-g 0.3

14 1.0 1.0 2.1 20.4 9.4 4.8 84.0 13.0 19.3 d 14.0 a 12.0 a-c 1.8 a-d 0.1

15 1.2 1.1 1.7 20.5 10.5 3.5 84.0 1.0 18.3 e 12.0 c 13.0 ab 1.4 e-g 0.1

16 1.9 1.0 2.6 22.7 11.1 3.8 84.0 1.0 13.4 j 9.0 e 12.0 a-c 1.5 c-f 0.1

17 1.9 1.0 2.1 22.0 9.7 3.7 84.0 1.0 14.2 i 10.7 d 11.5 a-d 1.6 b-f 0.1

เฉล่ีย 1.8 1.2 2.3 21.5 10.1 4.0 84.0 6.3 17.3 11.3 11.2 1.6 0.2

F-test ** ** ** ** **

C.V.(%) 0.8 2.6 8.3 10.0 14.5

ปริมาณของแข็ง

เนื อดิบเนื อดิบ เนื อนึ่งสุก

ปริมาณของแข็งทีล่ะลายได้ทั งหมด (ร้อยละ) ความแน่นเนื อ (กก./ตร.ซม.)

ทั งหมด (ร้อยละ)
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ตารางที่ 6 ข้อแรกที่ดอกเพศเมียดอกแรกบาน และอายุดอกเพศเมียแรกบานของประชากรรอบที่ 5 ของฟักทอง จ านวน 16 ประชากร ระหว่างมิถุนายน ถึง
กันยายน 2560 

รหัส ข้อแรกที่ดอกบาน อายุดอกแรกบาน 

 

รหัส ข้อแรกที่ดอกบาน อายุดอกแรกบาน 

F1 21.5 a-c2/ 44.1 
 

F11 22.9 ab 45.6 

F2 19.2 c-e 43.3 
 

F12 16.7 de 47.1 

F3 18.9 c-e 44.0 
 

F13 16.3 e 45.1 

F4 19.8 b-d 45.6 
 

F14 19.8 b-d 46.6 

F5 18.8 c-e 43.6 
 

F15 18.8 c-e 45.2 

F6 20.9 bc 46.8 
 

F16 24.6 a 49.0 

F7 19.9 b-d 45.5 
 

เฉลี่ย 19.9   44.6 

F8 19.3 c-e 42.3 
 

F-test1/ **   ns 

F9 20.4 bc 42.6 
 

C.V. (%) 7.1 
 

4.5 

F10 20.6 bc 48.1 
 

        
1/   **   แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01  
2/  ตัวอกัษรที่เหมือนกัน ที่อยู่ในคอลัมน์เดยีวกันไมม่ีความแตกต่างกนัทางสถิติที่นัยส าคญั 0.01 โดยวิธ ีDMRT 
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ตารางท่ี 7 ผลผลิตต่อไร่ จ านวนผลต่อต้นและร้อยละของการโรคไวรัสของประชากร รอบที่ 5 ของฟักทองจ านวน 16 ประชากร ระหว่างมิถุนายน ถึงกันยายน 2560 

ประชากร ผลผลิตต่อไร่ จ านวนผลต่อต้น โรคไวรัส 
 

ประชากร ผลผลิตต่อไร่ จ านวนผลต่อต้น โรคไวรัส 
  (ตัน) (ผล) (ร้อยละ) 

 
  (ตัน) (ผล) (ร้อยละ) 

F1 3.0 1.0 0.0 
 

F12 1.4 0.5 0.0 
F2 1.6 2.5 0.0 

 
F13 2.1 1.0 2.7 

F3 2.0 1.0 0.0 
 

F14 1.6 1.0 0.0 
F4 2.0 1.0 2.8 

 
F15 2.2 1.0 0.0 

F5 1.9 1.0 0.0 
 

F16 2.2 1.0 0.0 
F6 1.8 1.0 0.0 

 
A=ศรีเมือง 0.0 0.0 0.0 

F7 1.6 1.0 0.0 
 

B=op เจียไต ๋ 2.0 1.0 5.6 
F8 1.5 1.0 0.0 

 
C=ศรีเชียงใหม่ 2.0 1.0 0.0 

F9 2.0 1.0 5.0 
 

ค่าเฉลี่ย 1.8 1.0 1.1 

F10 1.2 0.5 0.0 
 

F-test/1 ns ns ns 
F11 1.8 1.0 5.5 

 
C.V.(%) 19.6 16.0 72.1 

1/   ns   ไม่มีแตกต่างทางสถิติ  
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1.2 ความก้าวหน้าของการสร้างประชากรพื นฐาน รอบที ่0-4 ของฟักทอง C. moschata  
ผลผลิตต่อไร่ ผลผลิตน  ามันต่อไร่ ปริมาณน  ามันในเมล็ด ผลผลิตเมล็ดต่อไร่ น  าหนัก 100 เมล็ด ปริมาณ

ของแข็งของประชากร ชั่วที่ 0–4 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง ปริมาณ TSS ในเนื อดิบและนึ่งสุก มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ด้านของผลผลิตต่อไร่มีความก้าวหน้าของการคัดเลือก โดยประชากร
รอบที่ 1 และ 2 ให้ผลผลิตต่อไร่สูงสุดเท่ากับ 2.8 ตันต่อไร่ ส่วนของผลผลิตน  ามันต่อไร่มีความก้าวหน้าของการ
คัดเลือก โดยประชากรรอบที่ 1 ให้ผลผลิตน  ามันต่อไร่สูงสุดเท่ากับ 20 กิโลกรัมต่อไร่ ปริมาณน  ามันในเมล็ดมี
ความก้าวหน้าของการคัดเลือก โดยประชากรรอบที่ 2 ให้ปริมาณน  ามันในเมล็ดสูงสุดเท่ากับร้อยละ 39.7 ผลผลิต
เมล็ดต่อไร่มีความก้าวหน้าของการคัดเลือก โดยประชากรรอบที่ 1 ให้ผลผลิตเมล็ดต่อไร่สูงสุดเท่ากับ 51.5 ตันต่อ
ไร่ น  าหนัก 100 เมล็ด ไม่มีความก้าวหน้าของการคัดเลือก โดยประชากรรอบที่ 0 ให้น  าหนัก 100 เมล็ด สูงสุด
เท่ากับ 14.9 กรัม (ตารางที่ 8) ปริมาณของแข็งมีความก้าวหน้าของการคัดเลือก โดยประชากรรอบที่ 1 ให้
ปริมาณของแข็งสูงสุดเท่ากับร้อยละ 17.7 ปริมาณ TSS ในเนื อดิบและนึ่งสุกมีความก้าวหน้าของการคัดเลือก 
โดยประชากรรอบที่ 2 .ให้ปริมาณ TSS ในเนื อดิบสูงสุดเท่ากับ 11.7 oBrix ประชากรรอบที่ 4 ให้ปริมาณ TSS ใน
เนื อนึ่งสุกสูงสุดเท่ากับ 11.2 oBrix (ตารางท่ี 9) 

1.3. ประเมินสายพันธุ์ฟักทอง C. pepo รอบที่ 1 รุ่นที่ 1 
จากการประเมินลักษณะผลผลิต และองค์ประกอบของผลผลิต จ านวน 6 สายพันธุ์ พบว่าสายพันธุ์และ

พันธุ์มาตรฐานให้ผลผลิตต่อไร่ เฉลี่ย 0.8 และ 0.9 ตัน สายพันธุ์ ให้ผลผลิตสูงสุดเท่ากับ 1.0 ตันต่อไร่ ลักษณะ
คุณภาพเคมีและกายภาพ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติทุกลักษณะ สายพันธุ์ที ่ปรับปรุงมี
ลักษณะคุณภาพเคมีและกายภาพสูงกว่าพันธุ์มาตรฐานทุกลักษณะ โดยสายพันธุ์ที่ปรับปรุงและพันธุ์มาตรฐานมี
ปริมาณของแข็งทั งหมดเฉลี่ยร้อยละ 19.8 และ 11.8 มีปริมาณ TSS ของเนื อดิบและสุกเฉลี่ย 13.6, 12.7 oBrix 
และ 10.2, 9.2 oBrix ตามล าดับ สายพันธุ์ Ch39-12 มีปริมาณของแข็งทั งหมด ปริมาณ TSS ในเนื อดิบและนึ่ง
สุกเท่ากับ 24.2 16.0 และ 15.0 oBrix ตามล าดับ (ตารางที่ 10) 

1.3.2 ประเมินสายพันธุ์ฟักทอง C. pepo รอบท่ี 1 รุ่นที่ 2 
จากการประเมินลักษณะผลผลิต และองค์ประกอบของผลผลิตจ านวน 10 สายพันธุ์ ท าการบันทึก

ข้อมูลได้ 7 สายพันธุ์ พบว่าผลผลิตต่อไร่และน  าหนักผล เฉลี่ย 0.7 ตัน และ 0.8 กิโลกรัม สายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตต่อ
ไร่สูงที่สุดและรองลงมาได้แก่ PI 438700 และ PI 267757 เท่ากับ 1.3 และ1.2 ตัน ตามล าดับ (ตารางที่ 11) 
และได้เมล็ดพันธุ์เพ่ือน าไปสร้างประชากรรอบที่ 2 จ านวน 7 ประชากร 
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ตารางท่ี 8 ผลผลิตต่อไร่ จ านวนผลต่อต้นของประชากร รอบที่ 0-4 ของฟักทอง จ านวน 17 ประชากร ระหว่างสิงหาคม ถึงธันวาคม 2560    
สายพันธุ ์   ผลผลิต/ไร่ (ตัน)   เฉลี่ย ผลผลิตน  ามนั/ไร่ (กก.)   เฉลี่ย 
    *C0   C1   C2   C3   C4     C0   C1   C2   C3   C4     
1 

 
2.4 

 
2.0 

 
3.9 

 
1.2 

 
3.9 

 
2.7 21.2 

 
20.2 

 
25.4 

 
9.7 

 
9.0 

 
17.1 

2 
 

1.2 
 

2.8 
 

3.4 
 

2.3 
 

1.9 
 

2.3 10.2 
 

26.0 
 

18.4 
 

28.8 
 

18.1 
 

20.3 
3 

 
0.8 

 
4.2 

 
3.2 

 
1.1 

 
1.6 

 
2.2 13.3 

 
24.4 

 
16.5 

 
24.2 

 
8.3 

 
17.3 

4 
 

2.5 
 

2.9 
 

3.0 
 

0.9 
 

1.8 
 

2.2 19.4 
 

19.6 
 

20.3 
 

- 
 

11.8 
 

17.8 
5 

 
4.0 

 
3.0 

 
2.3 

 
1.1 

 
1.8 

 
2.4 19.2 

 
22.3 

 
13.9 

 
11.9 

 
14.2 

 
16.3 

6 
 

2.7 
 

3.0 
 

1.8 
 

1.1 
 

2.0 
 

2.1 - 
 

33.4 
 

15.8 
 

- 
 

12.3 
 

20.5 
7 

 
2.3 

 
1.7 

 
1.6 

 
1.1 

 
1.8 

 
1.7 16.9 

 
21.2 

 
19.4 

 
12.2 

 
10.1 

 
15.9 

8 
 

2.1 
 

2.3 
 

2.9 
 

1.2 
 

1.9 
 

2.1 15.6 
 

18.2 
 

16.9 
 

11.5 
 

11.7 
 

14.8 
9 

 
4.1 

 
2.1 

 
2.5 

 
1.1 

 
1.6 

 
2.3 - 

 
13.3 

 
16.4 

 
12.9 

 
9.2 

 
13.0 

10 
 

1.2 
 

3.9 
 

- 
 

- 
 

- 
 

2.6 13.3 
 

23.6 
 

- 
 

- 
 

- 
 

18.4 
11 

 
- 

 
2.3 

 
2.3 

 
1.2 

 
1.8 

 
1.9 12.8 

 
21.3 

 
12.2 

 
8.2 

 
9.5 

 
12.8 

12 
 

3.7 
 

1.7 
 

2.6 
 

0.8 
 

1.3 
 

2.0 - 
 

12.5 
 

19.6 
 

9.7 
 

25.7 
 

16.9 
13 

 
1.0 

 
2.0 

 
3.6 

 
0.6 

 
1.3 

 
1.7 - 

 
16.0 

 
19.5 

 
19.6 

 
8.4 

 
15.9 

14 
 

- 
 

3.3 
 

2.4 
 

0.7 
 

1.0 
 

1.9 - 
 

12.7 
 

11.2 
 

7.0 
 

11.0 
 

10.5 
15 

 
2.1 

 
4.3 

 
2.1 

 
0.8 

 
1.2 

 
2.1 - 

 
22.5 

 
16.0 

 
12.4 

 
15.7 

 
16.7 

16 
 

- 
 

3.1 
 

4.3 
 

0.7 
 

1.9 
 

2.5 - 
 

20.2 
 

19.6 
 

20.6 
 

10.2 
 

17.7 
17 

 
2.3 

 
2.6 

 
2.5 

 
0.1 

 
1.9 

 
1.9 11.0 

 
13.3 

 
8.6 

 
8.1 

 
8.9 

 
10.0 

18   -   -   -   -   -   - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

เฉลี่ย   2.3 ab 2.8 a 2.8 a 1.0 c 1.8 b 2.2 15.3 c 20.0 a 16.9 ab 14.1 c 15.7 bc 16.0 
F-test1/ รอบที ่

 
                  **                     ** 

 
ประชากร 

          
ns 

          
ns 

C.V. (%)                       35.7                     23.7 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) ผลผลิตต่อไร่ จ านวนผลต่อต้นของประชากร รอบท่ี 0-4 ของฟักทอง จ านวน 17 ประชากร ระหว่างสิงหาคม ถึงธันวาคม 2560 
สายพันธุ ์   ปริมาณน  ามันในเมล็ด (ร้อยละ)   เฉลี่ย   ผลผลิตเมล็ดต่อไร่ (กก.)   เฉลี่ย 

     C0   C1   C2   C3   C4       C0   C1   C2   C3   C4     
 1 

 
36.2 

 
42.6 

 
42.7 

 
37.2 

 
38.7 

 
39.5 a 58.6 

 
47.3 

 
59.6 

 
26.2 

 
23.2 

 
43.0 

 2 
 

38.5 
 

37.4 
 

37.9 
 

36.7 
 

38.4 
 

37.8 a 26.6 
 

69.3 
 

48.6 
 

78.4 
 

47.0 
 

54.0 
 3 

 
35.8 

 
37.0 

 
43.0 

 
34.4 

 
38.5 

 
37.7 a 37.1 

 
66.0 

 
38.4 

 
70.2 

 
21.6 

 
46.7 

 4 
 

37.6 
 

40.0 
 

44.0 
 

- 
 

35.1 
 

39.2 a 51.5 
 

49.0 
 

46.2 
 

26.7 
 

33.8 
 

41.4 
 5 

 
41.3 

 
38.7 

 
36.1 

 
31.0 

 
39.9 

 
37.4 a 46.5 

 
57.6 

 
38.4 

 
38.4 

 
35.5 

 
43.3 

 6 
 

41.1 
 

46.7 
 

39.0 
 

- 
 

37.6 
 

41.1 a - 
 

71.6 
 

40.6 
 

31.4 
 

32.8 
 

44.1 
 7 

 
36.7 

 
34.5 

 
42.5 

 
26.5 

 
39.0 

 
35.8 a 46.2 

 
61.3 

 
45.6 

 
46.0 

 
25.9 

 
45.0 

 8 
 

39.2 
 

33.6 
 

41.0 
 

31.0 
 

37.9 
 

36.5 a 39.9 
 

54.2 
 

41.3 
 

37.1 
 

31.0 
 

40.7 
 9 

 
37.8 

 
38.0 

 
36.5 

 
31.7 

 
31.9 

 
35.2 a - 

 
35.0 

 
45.0 

 
40.8 

 
28.8 

 
37.4 

 10 
 

35.9 
 

37.3 
 

- 
 

- 
 

- 
 

15.85 b 37.0 
 

63.3 
 

- 
 

- 
 

- 
 

50.1 
 11 

 
35.0 

 
43.5 

 
41.1 

 
16.8 

 
32.0 

 
33.7 a 36.6 

 
49.0 

 
29.6 

 
48.7 

 
29.6 

 
38.7 

 12 
 

42.5 
 

35.6 
 

43.0 
 

25.3 
 

42.9 
 

37.9 a - 
 

35.1 
 

45.6 
 

38.2 
 

60.0 
 

44.7 
 13 

 
39.8 

 
37.6 

 
35.7 

 
31.3 

 
39.8 

 
36.8 a - 

 
42.7 

 
54.6 

 
62.8 

 
21.2 

 
45.3 

 14 
 

39.0 
 

35.2 
 

39.0 
 

37.0 
 

33.5 
 

36.8 a - 
 

36.0 
 

28.8 
 

19.0 
 

32.8 
 

29.2 
 15 

 
38.5 

 
41.7 

 
37.6 

 
35.7 

 
35.5 

 
37.8 a - 

 
54.0 

 
42.6 

 
34.8 

 
44.3 

 
43.9 

 16 
 

41.3 
 

39.7 
 

40.4 
 

24.3 
 

33.6 
 

35.9 a - 
 

50.8 
 

48.5 
 

84.8 
 

30.4 
 

53.6 
 17 

 
40.4 

 
40.5 

 
35.7 

 
12.6 

 
30.0 

 
31.8 a 27.3 

 
32.9 

 
24.0 

 
64.4 

 
29.6 

 
35.6 

 18   40.6   -   -   -       - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 เฉลี่ย   38.7 a 38.8 a 39.7 a 29.4 b 36.5 a 35.7   24.8 c 51.5 a 42.3 ab 46.7 a 33.0 bc 43.3 
 F-test1/ รอบที่                     ** 

 
                    ** 

 
 

ประชากร 
          

* 
           

ns 
 C.V. (%)                       20.9                       42.9 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) ผลผลิตต่อไร่ จ านวนผลต่อต้นของประชากร รอบท่ี 0-4 ของฟักทอง จ านวน 17 ประชากร ระหว่างสิงหาคม ถึงธันวาคม 2560 
สายพันธุ์   น  าหนักผล (กรัม) เฉลี่ย น  าหนัก 100 เมล็ด (กรัม)   เฉลี่ย 
    C0 C1 C2 C3 C4   C0   C1 C2   C3   C4     
1 

 
1.5 1.4 4.3 1.5 1.7 2.1 14.8 

 
- 12.0 

 
9.0 

 
10.5 

 
11.6 

2 
 

1.5 1.9 2.5 2.8 3.3 2.4 16.1 
 

- 15.0 
 

11.3 
 

13.2 
 

13.9 
3 

 
1.0 3.2 2.0 2.1 1.9 2.1 15.8 

 
- 11.0 

 
9.6 

 
10.3 

 
11.7 

4 
 

1.5 2.2 2.2 1.8 2.2 2.0 14.1 
 

- 12.0 
 

- 
 

12.0 
 

12.7 
5 

 
5.0 1.8 1.8 1.1 1.9 2.3 17.9 

 
- 12.0 

 
9.4 

 
10.7 

 
12.5 

6 
 

2.1 2.0 1.9 2.0 2.8 2.1 12.0 
 

- 13.0 
 

- 
 

13.0 
 

12.7 
7 

 
1.7 1.0 2.6 2.7 2.3 2.0 15.4 

 
- 14.0 

 
9.7 

 
11.8 

 
12.7 

8 
 

2.7 1.5 2.1 1.9 1.8 2.0 15.6 
 

- 13.0 
 

11.4 
 

12.2 
 

13.0 
9 

 
1.5 1.4 1.7 2.2 2.8 1.9 12.2 

 
- 13.0 

 
11.4 

 
12.2 

 
12.2 

10 
 

1.5 2.7 - - - 2.1 18.7 
 

- - 
 

- 
 

- 
 

18.7 
11 

 
- 1.4 1.7 1.3 2.8 1.8 17.5 

 
- 9.0 

 
12.0 

 
10.5 

 
12.2 

12 
 

1.9 0.9 2.1 2.7 2.5 2.0 12.5 
 

- 13.0 
 

10.6 
 

11.8 
 

12.0 
13 

 
1.0 1.2 4.1 2.0 2.1 2.1 13.2 

 
- 13.0 

 
11.3 

 
12.2 

 
12.4 

14 
 

1.3 2.3 1.8 2.6 2.1 2.0 13.0 
 

- 9.0 
 

12.8 
 

10.9 
 

11.4 
15 

 
2.2 2.8 1.6 1.8 1.7 2.0 13.0 

 
- 11.0 

 
8.8 

 
9.9 

 
10.7 

16 
 

2.2 1.7 3.0 2.6 2.6 2.4 13.0 
 

- 10.0 
 

9.7 
 

9.9 
 

10.6 
17 

 
2.9 1.1 1.2 0.8 2.1 1.6 15.0 

 
- 9.0 

 
8.4 

 
8.7 

 
10.3 

18   - - - - - - 17.8 
 

- - 
 

- 
 

- 
 

- 
เฉลี่ย   2.0 1.8 2.3 2.0 2.3 2.1 14.9 a - 11.8 b 10.4 c 11.2 b 12.4 
F-test1/ รอบที่           ns                   ** 

 
ประชากร 

     
ns 

         
ns 

C.V. (%)             38.0                   25.2 
1/ ns, * และ ** = ไม่มีความแตกตา่งทางสถิติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 0.05 และที่ระดับนัยส าคญัยิ่ง 0.01 ตามล าดับ  
2/  ตัวอักษรที่เหมือนกันที่อยู่ในคอลัมเดียวกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่นัยส าคัญ 0.01 โดยวิธี DMRT 
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ตารางที่ 9 ปริมาณของแข็ง ปริมาณของแข็งทั งหมดที่ละลายได้ของเนื อดิบและสุกของฟักทองประชากรรอบที่ 1-4 ของฟักทอง จ านวน 17 ประชากร ระหว่างสิงหาคม ถึงธันวาคม 2560 
สายพันธุ ์   ปริมาณของแข็ง (ร้อยละ)   เฉลี่ย 

 
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั งหมดในเนื อดบิ (องศาบรกิซ์)   เฉลี่ย 

    C0   C1   C2   C3   C4       C0   C1   C2   C3   C4     
1 

 
16.5 

 
16.7 

 
14.0 

 
18.3 

 
14.0 

 
15.9 

 
12.0 

 
10.0 

 
11.6 

 
8.0 

 
11.1 

 
10.5 

2 
 

16.6 
 

18.8 
 

12.9 
 

11.9 
 

17.9 
 

15.6 
 

14.2 
 

12.4 
 

9.9 
 

9.0 
 

11.0 
 

11.3 
3 

 
14.4 

 
14.3 

 
17.7 

 
18.0 

 
15.9 

 
16.1 

 
13.0 

 
9.0 

 
14.0 

 
9.0 

 
12.5 

 
11.5 

4 
 

11.2 
 

22.3 
 

14.8 
 

10.1 
 

22.8 
 

16.3 
 

11.0 
 

11.2 
 

10.3 
 

8.0 
 

7.0 
 

9.5 
5 

 
9.1 

 
19.9 

 
17.8 

 
14.8 

 
20.6 

 
16.5 

 
9.0 

 
12.8 

 
13.8 

 
10.0 

 
13.0 

 
11.7 

6 
 

16.2 
 

10.7 
 

15.8 
 

15.1 
 

16.1 
 

14.8 
 

14.0 
 

7.8 
 

12.7 
 

10.0 
 

10.5 
 

11.0 
7 

 
16.6 

 
19.8 

 
20.4 

 
14.4 

 
17.8 

 
17.8 

 
13.0 

 
12.0 

 
13.8 

 
9.0 

 
11.2 

 
11.8 

8 
 

3.0 
 

20.9 
 

16.4 
 

13.5 
 

20.9 
 

14.9 
 

8.0 
 

12.5 
 

11.1 
 

9.0 
 

14.0 
 

10.9 
9 

 
19.0 

 
20.8 

 
16.4 

 
19.2 

 
17.5 

 
18.6 

 
12.2 

 
11.5 

 
10.8 

 
12.0 

 
12.0 

 
11.7 

10 
 

14.4 
 

17.2 
 

- 
 

- 
 

- 
 

15.8 
 

12.0 
 

10.0 
 

- 
 

- 
 

- 
 

11.0 
11 

 
- 

 
16.9 

 
12.8 

 
21.6 

 
16.0 

 
16.8 

 
- 

 
10.5 

 
10.5 

 
12.0 

 
11.2 

 
11.0 

12 
 

- 
 

21.6 
 

16.9 
 

19.0 
 

19.7 
 

19.3 
 

- 
 

15.0 
 

12.6 
 

12.0 
 

12.0 
 

12.9 
13 

 
- 

 
14.5 

 
14.3 

 
11.5 

 
11.8 

 
13.0 

 
- 

 
11.8 

 
11.0 

 
6.0 

 
9.0 

 
9.5 

14 
 

- 
 

17.3 
 

15.6 
 

13.3 
 

19.3 
 

16.4 
 

- 
 

12.8 
 

13.2 
 

9.0 
 

14.0 
 

12.3 
15 

 
- 

 
16.5 

 
11.7 

 
17.0 

 
18.3 

 
15.9 

 
- 

 
10.5 

 
9.9 

 
9.0 

 
12.0 

 
10.4 

16 
 

- 
 

14.5 
 

13.5 
 

16.4 
 

13.4 
 

14.4 
 

- 
 

9.5 
 

10.5 
 

10.0 
 

9.0 
 

9.8 
17 

 
16.0 

 
18.9 

 
12.3 

 
14.6 

 
14.2 

 
15.2 

 
14.0 

 
12.8 

 
11.9 

 
7.0 

 
10.7 

 
11.3 

18   - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

เฉลี่ย   13.9 b 17.7 a 15.2 a 15.5 a 17.3 a 16.1   8.5 c 11.3 a 11.7 a 8.8 bc 11.3 ab 11.1 
F-test1/ รอบที ่                     **                       * 

 
ประชากร 

          

ns 
           

ns 
C.V. (%)                       30.3                       29.8 
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ตารางที่ 9 (ต่อ) ปริมาณของแข็ง ปริมาณของแข็งทั งหมดท่ีละลายได้ของเนื อดิบและสุกของฟักทองประชากรรอบท่ี 1-4 ของฟักทอง จ านวน 17 ประชากร ระหว่าง   สิงหาคม ถึงธันวาคม 2560 
สายพันธุ์   ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั งหมดในเนื อนึ่งสุก (องศาบริกซ์)   เฉลี่ย 
    C0   C1   C2   C3   C4     
1 

 
11.1 

 
9.5 

 
11.0 

 
9.0 

 
11.2 

 
10.4 

2 
 

12.3 
 

11.5 
 

9.0 
 

9.6 
 

12.1 
 

10.9 
3 

 
10.5 

 
9.0 

 
12.3 

 
11.0 

 
10.0 

 
10.6 

4 
 

10.0 
 

11.2 
 

10.3 
 

9.5 
 

6.7 
 

9.5 
5 

 
9.0 

 
10.7 

 
10.5 

 
10.0 

 
12.0 

 
10.4 

6 
 

12.0 
 

7.7 
 

12.0 
 

9.5 
 

12.0 
 

10.6 
7 

 
11.5 

 
10.8 

 
12.8 

 
10.0 

 
12.0 

 
11.4 

8 
 

8.1 
 

10.9 
 

12.0 
 

8.0 
 

12.0 
 

10.2 
9 

 
11.0 

 
11.2 

 
10.0 

 
12.5 

 
11.0 

 
11.1 

10 
 

11.0 
 

10.7 
 

- 
 

- 
 

- 
 

10.9 
11 

 
- 

 
9.6 

 
9.5 

 
12.6 

 
9.0 

 
10.2 

12 
 

- 
 

12.9 
 

11.8 
 

12.5 
 

13.5 
 

12.7 
13 

 
- 

 
10.2 

 
11.5 

 
9.3 

 
9.5 

 
10.1 

14 
 

- 
 

12.7 
 

11.0 
 

10.5 
 

12.0 
 

11.6 
15 

 
- 

 
10.8 

 
9.0 

 
11.0 

 
13.0 

 
11.0 

16 
 

- 
 

9.5 
 

10.0 
 

13.0 
 

12.0 
 

11.1 
17 

 
13.0 

 
11.3 

 
10.3 

 
8.5 

 
11.5 

 
10.9 

18   - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
เฉลี่ย   10.9 b 10.6 a 10.8 a 10.4 a 11.2 a 10.8 
F-test1/ รอบที่                     * 

 
ประชากร 

          

ns 
C.V. (%)                       28.5 
1/ ns, * และ ** = ไม่มีความแตกตา่งทางสถิติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 0.05 และที่ระดับนัยส าคญัยิ่ง 0.01 ตามล าดับ  
2/  ตัวอักษรที่เหมือนกันที่อยู่ในคอลัมเดียวกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่นัยส าคัญ 0.01 โดยวิธี DMRT 



65 

ตารางท่ี 10 ผลผลิต และคุณภาพของการประเมินสายพันธุ์ฟักทอง C. pepo รอบท่ี 1 รุ่นที่ 1 ระหว่างพฤศจิกายน 2558 ถึงมีนาคม 2559 
สายพันธ์ุ ผลผลติ/ไร ่ จ านวน น  าหนัก/ผล หนาเนื อ อาย ุ ปริมาณของแข็ง ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั งหมด (องศาบริกซ์)   

  (ตัน) ผล/ต้น (กก.) ( ซม.) เก็บเกี่ยว (วัน)  ทั งหมด (ร้อยละ) เนื อดิบ เนื อนึ่งสุก 

Ch25-1 0.3 1.0 0.5 2.8 80.0 - 
 

- 
 

- 
 Ch37-4 0.9 1.0 1.4 3.0 80.0 17.3 d 2/ 12.0 c 13.0 b 

Ch37-6 0.7 1.0 1.0 2.4 80.0 15.1 e 11.5 c 11.5 bc 

Ch37-12 0.7 1.0 1.0 2.5 80.0 19.6 c 15.0 a 12.5 b 

Ch39-12 0.9 1.0 1.4 2.7 80.0 24.2 a 16.0 a 15.0 a 

Ch39-14 1.0 1.0 1.5 3.1 80.0 20.0 b 13.5 b 11.5 bc 

เฉลี่ย (สายพันธ์ุ) 0.8 1.0 1.1 2.7 80.0 19.2   13.6   12.7   

A 0.5 1.0 0.7 2.0 80.0 - 
 

- 
 

- 
 C 0.8 1.0 1.2 2.4 80.0 9.5 h 8.0 d 8.0 e 

D 1.1 1.0 1.6 3.0 80.0 11.4 g 11.0 c 10.0 cd 

E 1.1 1.0 1.6 3.1 80.0 14.6 f 11.5 c 9.5 de 

เฉลี่ย (พันธุ์มาตรฐาน) 0.9 1.0 1.3 2.6 80.0 11.8   10.2   9.2   

F-test 1/ 
    

  **   **   **   

C.V.(%)           0.7   3.5   6.2   
1/   **   แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
2/  ตัวอักษรที่เหมือนกันที่อยู่ในคอลัมเดียวกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่นัยส าคัญ 0.01 โดยวิธี DMRT 
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ตารางท่ี 11 ผลผลิต และคุณภาพของการประเมินสายพันธุ์ฟักทอง C. pepo รอบท่ี 1 รุ่นที่ 2 ระหว่างธันวาคม 2559 ถึงมีนาคม 2560 

 

รหัส accession ผลผลิต/ไร ่ จ านวน น  าหนัก/ผล ขนาดผล ( ซม.) ขนาดไส้ ( ซม.)  หนาเนื อ บางเนื อ อายุเก็บเกี่ยว 
       (ตัน) ผล/ต้น   กว้าง ยาว กว้าง ยาว ( ซม.) ( ซม.)  (วัน) 
2 Ames 21649 0.6 1.0 0.6 8.2 16.5 5.9 12.2 1.9 1.1 66.0 
5 Ames 25700 0.8 1.0 1.1 10.6 17.0 7.5 11.7 2.4 2.0 66.0 
23 PI 169448 0.2 1.0 0.3 6.8 13.0 5.3 10.5 1.0 0.5 66.0 
44 PI 177376 0.2 1.0 0.3 7.0 15.8 5.0 10.8 2.5 1.8 66.0 
64 PI 261610 - - - - - - - - - - 
65 PI 261780 - - - - - - - - - - 
70 PI 267757 1.2 1.0 0.4 7.5 12.5 5.4 8.7 1.8 1.1 66.0 
78 PI 306126 1.0 0.8 1.2 10.6 21.0 6.4 15.4 2.8 1.6 66.0 
94 PI 385969 - - - - - - - - - - 
98 PI 438700 1.3 1.0 1.8 11.8 18.8 7.4 13.8 3.0 2.4 68.5 
เฉลี่ย     0.7 1.0 0.8 8.9 16.4 6.1 11.9 2.2 1.5 66.4 
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2. การพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์ฟักทองให้มีน ้ามันในเมล็ดสูง 
2.1 การสกัดสายพันธุ์แท้และทดสอบสมรรถนะการผสม 
2.1.1 การสกัดสายพันธุ์แท้ช่ัวที่ 0 ถึง 7 
ในการสกัดสายพันธุ์แท้ พบว่า การคัดเลือกสายพันธุ์ฟักทองที่มีลักษณะต้นแข็งแรง และมีดอกเพศเมียต่อต้น

จ านวนมาก โดยรุ่นที่ 1 และ 2 มีต้นที่คัดเลือกเฉลี่ยร้อยละ 23.9 และ 25.2 (ตารางที่ 12) ามีสายพันธุ์ที่ผลผลิต
เมล็ด/ไร่สูง จ านวน 2 สายพันธุ์ ได้แก่ CM021-15-1(S)-9#-1-#-2#-6 รุ่นที ่1 ต้นที่ 2 และ CM0337-3#-21 รุ่นที่ 2 ต้น
ที่ 2 เท่ากับ 65.3 และ 56.7 กิโลกรัม ผลผลิตต่อไร่ของสายพันธุ์และพันธุ์มาตรฐานเฉลี่ย 0.8 และ 0.9 ตัน 
สายพันธุ์ CM0337-5#-10  ให้ผลผลิตต่อไร่สูงสุดเท่ากับ 1.3 ตัน (ตารางท่ี 13) 

ลักษณะคุณภาพเคมีและกายภาพ พบว่าปริมาณของแข็งทั งหมด ปริมาณ TSS ของเนื อดิบและสุกและ
ความแน่นเนื อดิบและสุกมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง สายพันธุ์ที่พัฒนาได้และพันธุ์มาตรฐานมีปริมาณ
ของแข็งทั งหมดเฉลี่ยร้อยละ 18.3 และ 11.8 มีปริมาณ TSS ของเนื อดิบและสุกเฉลี่ย 13.8 และ 12.4 oBrix 
และ 10.2 และ 9.2 oBrix ตามล าดับ สายพันธุ์ 21 (ชาลาวัน 255-5) มีลักษณะคุณภาพดีมีปริมาณของแข็ง
ทั งหมดสูงสุดร้อยละ 25.0 มีปริมาณ TSS ในเนื อดิบและสุกเท่ากับ 18.0 และ 15.5 oBrix (ตารางท่ี 13) 
 
ตารางที่ 12 การคัดเลือกสายพันธุ์ฟักทอง จ านวน 2 รุ่น ด าเนนิการระหว่าง ตุลาคม 2558 ถึง มีนาคม 2559 

รหัส สายพันธ์ุ ต้นดก (ร้อยละ)   รหัส สายพันธ์ุ ต้นดก (ร้อยละ) 
    รุ่น 1 รุ่น 2       รุ่น 1 รุ่น 2 
2 CM160-1-#-5#-3 17.6 5.9 

 
56 CM 102-2-2-8-1 0.0 30.8 

7 CM021 - 15 - 1 (S) - 9#-1-#-2#-6 33.3 0.0 
 

57 0338-7-1-4-1  11.1 38.9 
14 CM160-1-#-5#-9 21.1 21.1 

 
58 0338-7-1-4-18 50.0 0.0 

17 CM 0038-7-1-5-3 50.0 0.0 
 

20 ชาลาวัน 255-2 30.0 10.0 
32 CM0073 0.0 18.8 

 
21 ชาลาวัน 255-5 0.0 50.0 

37 CM 102-2-1-2-1 0.0 12.5 
 

60 CM0337-5#-10 40.0 60.0 
44 CM 102-2-2-8-2 50.0 0.0 

 
61 CM0337-5#-11 10.0 80.0 

46 CM 0338-7-1-5-2 0.0 25.0 
 

62 CM0337-5#-13 40.0 30.0 
49 CM 102-2-1-9-1 30.0 30.0 

 
63 CM0337-5#-14 40.0 50.0 

50 CM 102-2-1-9-2 21.4 0.0 
 

64 CM0337-5#-19 70.0 50.0 
51 CM 102-2-2-2-1 0.0 40.0 

 
65 CM0337-3#-2 30.0 - 

52 CM 102-2-2-2-2 0.0 28.6 
 

66 CM0337-3#-6 30.0 10.0 
53 CM 102-2-2-4-1 21.4 21.4 

 
67 CM0337-3#-11 50.0 20.0 

55 CM 102-2-2-7-1 0.0 23.1   เฉลี่ย   23.9 25.2 
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ตารางที่ 13 ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ยของสายพันธุ์ฟักทองชั่วที่ 5 และ 6 ด าเนินการระหว่าง ตุลาคม 2558 ถึงมีนาคม 

2559 
 
2.1.2 การประเมินพันธุ์ลูกผสมที่มีผลผลิตและคุณภาพสูง 3 ฤดู 
ลักษณะผลผลิต องค์ประกอบของผลผลิตและคุณภาพ พบว่าผลผลิตต่อไร่ทุกลักษณะที่ศึกษามีความ

แตกต่างทางสถิติ ยกเว้นผลผลิตต่อไร่ ขนาดความกว้างไส้ และความบางเนื อ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ สาย
พันธุ์ที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงสุดและรองลงมา เท่ากับ 2.7 และ 2.6 ตัน ได้แก่ พันธุ์ลูกผสม PK3/PK1 และ 
PK17/PK11 ส่วนลักษณะคุณภาพทางเคมีและกายภาพมีความแตกต่างทางสถิติ พันธุ์ลูกผสมที่มีปริมาณ
ของแข็งทั งหมดสูงสุดและรองลงมา เท่ากับร้อยละ 22.2 และ 21.2 ได้แก่พันธุ์ลูกผสม PK1/PK14 และ 

รหสั สายพนัธุ์ รุ่น ต้นท่ี ผลผลิตเมล็ด ผลผลิตสด น  าหนักผล หนาเนื อ ปริมาณของแขง็

ต่อไร่ (กก.) ต่อไร่ (ตัน) (กก.) ( ซม.) ทั งหมด เนื อดิบ เนื อนึ่งสุก

7 CM021 - 15 - 1 (S) - 9#-1-#-2#-6 1 1 44.0 0.5 0.7 2.7 - - -

7 CM021 - 15 - 1 (S) - 9#-1-#-2#-6 1 2 65.3 0.7 1.0 3.0 - - -

12 CM160-1-#-16-5 2 1 14.7 0.9 1.4 3.4 22.7 15.0 15.0

14 CM160-1-#-5#-9 2 1 - 1.2 1.8 4.0 - - -

21 ชาลาวนั 255-5 2 1 2.7 0.5 0.8 1.7 25.0 18.0 15.5

40 CM 102-2-2-4-2 2 1 36.7 0.5 0.8 1.5 14.8 12.0 10.0

46 CM 0338-7-1-5-2 2 4 - 1.2 1.8 4.0 - - -

50 CM 102-2-1-9-2 1 2 36.0 0.8 1.2 3.2 - - -

51 CM 102-2-2-2-1 2 1 38.7 0.3 0.5 1.5 - - -

52 CM 102-2-2-2-2 2 1 24.7 0.8 1.2 2.3 22.4 15.0 14.0

53 CM 102-2-2-4-1 2 1 - 0.7 1.0 2.0 - - -

56 CM 102-2-2-8-1 2 1 25.3 0.7 1.0 3.0 19.6 15.0 12.5

57 0338-7-1-4-1 1 1 36.0 1.2 1.8 4.0 10.6 10.0 7.0

57 0338-7-1-4-1 1 2 46.7 0.8 1.2 3.5 - - -

57 0338-7-1-4-1 2 1 35.3 1.1 1.6 3.0 - - -

57 0338-7-1-4-1 2 2 48.0 1.1 1.6 3.3 - - -

57 0338-7-1-4-1 2 3 38.7 0.7 1.0 2.5 - - -

60 CM0337-5#-10 1 1 16.7 1.3 2.0 2.7 14.1 12.0 10.5

60 CM0337-5#-10 1 4 - 1.1 1.6 2.0 - - -

61 CM0337-5#-11 2 1 43.3 0.9 1.4 3.0 17.8 12.5 11.5

61 CM0337-5#-11 2 3 36.7 0.8 1.2 3.0 - - -

61 CM0337-5#-11 2 4 24.0 1.1 1.6 2.6 - - -

62 CM0337-5#-13 2 1 28.7 1.2 1.8 4.0 19.1 15.0 13.0

64 CM0337-5#-19 2 1 36.7 0.8 1.2 3.5 - - -

67 CM0337-3#-11 2 1 39.3 0.5 0.8 2.0 13.8 12.5 11.5

69 CM0337-3#-21 2 1 26.7 0.7 1.0 2.3 21.5 15.0 16.0

69 CM0337-3#-21 2 2 56.7 0.5 0.8 2.0 - - -

ค่าเฉล่ียสายพนัธุ์ 34.8 0.8 1.3 2.8 18.3 13.8 12.4

ค่าเฉล่ียพนัธุม์าตรฐาน - 0.9 1.4 3.0 11.8 10.2 9.2

ปริมาณของแขง็ท่ีละลายได้ทั งหมด
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PK14/PK10 มีปริมาณ TSS ของเนื อดิบและสุกสูงสุดและรองลงมาเท่ากับ 10.5, 10.0 และ 10.0 oBrix และ 
10.3  9.5 และ 8.8 oBrix ได้แก่พันธุ์ลูกผสม PK8/PK3, PK5/PK3 และ PK8/PK4 ตามล าดับ (ตารางที่ 14 
และ 15) 

จากการประเมินฟักทองพันธุ์ลูกผสม 47 พันธุ์ สามารถคัดเลือกพันธุ์ลูกผสมที่มีผลผลิตต่อไร่ น  าหนักผล 
ปริมาณของแข็งทั งหมด และปริมาณ TSS ของเนื อดิบและสุกสูงจ านวน 12 พันธุ์ โดยมีผลผลิตต่อไร่เท่ากับ 
1.5-2.7 ตัน น  าหนักผลมากกว่า 1.2 กิโลกรัม ปริมาณของแข็งทั งหมดร้อยละ 17.1 - 22.2 และปริมาณ TSS 
ของเนื อดิบและสุกเท่ากับ 8.3-10.5 และ 7.0-10.0 oBrix ตามล าดับ (ตารางที่ 14) จากการประเมินฟักทอง
พันธุ์ลูกผสม 47 พันธุ์ สามารถคัดเลือกได้ จ านวน 7 พันธุ์ น าไปศึกษาปริมาณน  ามันในเมล็ด ผลผลิตเมล็ด
พันธุ์ต่อไร่ และผลผลิตน  ามันต่อไร่  พบว่า ปริมาณน  ามันในเมล็ดมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง พันธุ์
ลูกผสม PK17/PK11 มีปริมาณน  ามันในเมล็ดสูงสุดเท่ากับร้อยละ 47.1 โดยน  าหนักแห้ง แต่ให้ผลผลิตเมล็ด
ต่อไร่ และผลผลิตน  ามันต่อไร่ เท่ากับ 12.0 และ 5.6 กิโลกรัม ในขณะที่พันธุ์ลูกผสม PK5/PK13 มีปริมาณ
น  ามันในเมล็ดเท่ากับร้อยละ 35.7 โดยน  าหนักแห้ง ให้ผลผลิตเมล็ดต่อไร่สูงสุด 73.1 กิโลกรัม และผลผลิต
น  ามันต่อไร่ 26.1 กิโลกรัม (ตารางที่ 15) 
 
ตารางที่ 14  ผลผลิต น  าหนักผล และคุณภาพทางเคมีของการประเมินฟักทองพันธุ์ลูกผสมฤดูที่ 1 จ านวน 12 

พันธุ์ ด าเนินการระหว่าง มกราคม ถึงพฤษภาคม 2558 

        ผลผลิต น  าหนัก ปริมาณของ ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั งหมด 

ล าดับ รหัส 
  

ต่อไร่  ผล แข็งทั งหมด เนื อดิบ เนื อสุก 

        (ตัน) (กก.) (ร้อยละ) (oBrix) (oBrix) 

1 PK3 / PK1 2.7 2.6 19.7 9.0 8.8 

2 PK17 / PK11 2.6 1.8 18.4 8.5 8.1 

3 PK1 / PK14 2.4 2.4 22.2 9.0 9.0 

4 PK2 / PK16 2.3 2.0 13.7 8.3 8.0 

5 PK15 / PK20 2.3 2.0 20.9 8.5 8.0 

6 PK19 / PK1 2.3 1.2 18.2 8.0 7.0 

7 PK8 / PK17 2.3 2.1 19.3 9.4 9.4 

8 PK15 / PK17 2.2 1.9 18.3 8.8 8.6 

9 PK4 / PK17 1.9 1.7 17.9 10 9.5 

10 PK6 / PK17 1.8 1.5 17.1 8.5 8.8 

11 PK2 / PK17 1.7 1.5 18.2 9.2 8.7 

12 PK8 / PK3 1.5 1.4 17.3 10.5 10 

ค่าเฉลี่ยพันธุ์ลกูผสม       1.7 1.6 18.3 8.4 8.1 

13 การค้า 1 1.9 1.6 20.7 9.0 8.5 

14 การค้า 2 3.1 2.4 18.4 7.0 7.0 

ค่าเฉลี่ยพันธุ์มาตรฐาน     2.5 2.0 19.5 8.0 7.8 
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ตารางที่ 15  ผลผลิตต่อไร่ ปริมาณของแข็งทั งหมด ปริมาณTSS ปริมาณน  ามันในเมล็ด ผลผลิตเมล็ด
พันธุ์ต่อไร่ และผลผลิตน  ามันต่อไร่ของฟักทองจ านวน 7 พันธุ์ ด าเนินการระหว่าง มกราคม 
ถึงพฤษภาคม 2558 

        ผลผลติ ปริมาณของ ปริมาณของแข็งที่ ปริมาณน  ามัน ผลผลติ ผลผลติ 
ล าดับ พันธุ ์

  
ต่อไร ่ แข็งทั งหมด ละลายได้ทั งหมด ในเมล็ด เมลด็ต่อไร ่ น  ามันต่อไร ่

        (ตัน)  (ร้อยละ) (องศาบริกซ์) (ร้อยละ) (กก.) (กก.) 
1 PK5 / PK8 1.9 17.6 9.0 36.6 b

2/ 46.8 17.1 
2 PK5 / PK13 1.6 20.7 7.5 35.7 b 73.1 26.1 
3 PK8 / PK2 1.4 18.0 6.4 32.9 b 10.3 3.4 
4 PK10 / PK19 1.9 19.2 7.0 32.8 b 27.4 9.0 
5 PK15 / PK16 1.2 14.8 8.0 37.4 b 40.5 15.2 
6 PK15 / PK20 2.3 20.9 7.3 35.2 b 31.4 11.1 
7 PK17 / PK11 2.6 18.4 7.5 47.1 a 12.0 5.6 
ค่าเฉลี่ยพันธ์ุลูกผสม   1.8 18.5 7.5 36.8   34.5 12.5 
8 การค้า 1 

 
1.9 20.7 9.0 35.6 b 23.4 8.3 

9 การค้า 2 
 

3.1 18.5 6.8 32.0 b 36.0 11.5 
ค่าเฉลี่ยพันธ์ุมาตรฐาน 2.5 19.6 7.9 33.8   29.7 9.9 

F-test
1/
       - - - **   - - 

C.V. (%)       - - - 6.7   - - 

หมายเหตุ 1/ ** = แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 
2/ ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันในคอลัมน์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ เมื่อ

เปรียบเทียบด้วยวิธี DMRT ที่นัยส าคัญ 0.05 
 

1) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแยกแต่ละฤดู ความเป็นเอกพันธ์ และความแปรปรวนรวมของ
ผลผลิต องค์ประกอบของผลผลิตและคุณภาพของฟักทองพันธุ์ลูกผสม 

ผลผลิต องค์ประกอบของผลผลิตและคุณภาพของฟักทองพันธุ์ลูกผสม พบว่ามีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติในทุกปัจจัยที่ศึกษาของทุกลักษณะ ยกเว้นพันธุ์ในฤดูที่ 2 และ 3 ลักษณะผลผลิตต่อไร่และ
ปริมาณ TSS ของเนื อดิบและสุกมีความเป็นเอกพันธ์ ส่วนลักษณะอ่ืนๆ ไม่มีความเป็นเอกพันธ์ และไม่ส าคัญทาง
เศรษฐกิจ จึงน าข้อมูลของลักษณะดังกล่าวไปวิเคราะห์ความแปรปรวนรวม (combined analysis) พบว่า ฤดู
และพันธุ์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งของปริมาณ TSS ของเนื อดิบ และมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิตขิองผลผลิตต่อไร่ นอกจากนั น พบว่าในทุกลักษณะที่ศึกษามีปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กับ
ฤดูอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง ดังนั นการประเมินพันธุ์จึงต้องวิเคราะห์เพ่ือคัดพันธุ์ที่มีความเสถียร (ตารางท่ี 16 และ 17) 
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ตารางท่ี 16 ความแปรปรวนรวม ความเป็นเอกพันธ์ ของลักษณะผลผลติ องค์ประกอบของผลผลิตและคุณภาพ
ของฟักทองพันธุ์ลูกผสม จ านวน 12 พันธุ์ 3 ฤด ูด าเนินการระหว่างมกราคม 2558 ถึง เมษายน 
2559 

ฤดูที่ 
2/

 ความแปรปรวน ผลผลติ 

 ต่อไร ่

 น  าหนักผล 
 ปริมาณ 

 

ของแข็ง 

 

  ปริมาณของแข็งที่ละลายได ้

ทั งหมด 
  

 ต่อไร ่ ผล  ของแข็ง  ทั งหมด (องศาบริกซ์) 

      
ทั งหมด  เนื อดิบ   เนื อสุก   

    (ตัน)   (กก.)   (ร้อยละ)     

1 พันธุ์ 1.5 **1/
 0.8 ** 21.8 ** 3.9 ** 2.3    C.V. (%) 21.3   25.0   11.3   11.3   12.9   

2 พันธุ์ 0.3  0.2 ** 10.7 ** 3.0 ** 2.1 ** 
  C.V. (%) 28.7  24.3  6.4  3.1  8.2   
3 พันธุ์ 1.6   0.2 * 14.3 ** 3.9 ** 3.9 ** 
  C.V. (%) 24.6   18.1   1.8   3.6   12.5  
ความเป็นเอกภาพพันธ์ (Homogeneity) ns   **   *   ns   ns   
ความแปรปรวนรวม ฤดู 7.8 * - 

  
  - 

 
 

 3.5   0.2  
 พันธุ์ 1.2 * - 

   
 - 

 
 5.6 ** 3.2  

 ฤดู x พันธุ์ 1.1 ** - 
   

 - 
 

 2.6 ** 2.5 ** 
  C.V. (%) 12.9   - 

 
 

  

         - 
 

6.8   10.2   
หมายเหตุ  
1/ ns, * และ ** = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 0.05 และที่ระดับนัยส าคัญยิ่ง 

0.01 ตามล าดับ 
 2/ ฤดู 1 = มกราคม ถึง พฤษภาคม 2558 ฤดู 2 = มิถุนายน ถึง กันยายน 2558 และฤดู 3 = ธันวาคม 2558 

ถึงเมษายน 2559 

 

2
7
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ตารางที่ 17 ความเป็นเอกพันธ์ของการทดสอบฟักทองพันธุ์ลูกผสมจ านวน12 พันธุ์ ด าเนินการระหว่าง 
มกราคม 2558 ถึงเมษายน 2559 

ล าดับ ลักษณะ F-test1/ 
1 ผลผลิตทั งหมด (กก.) 0.23 ns 
3 น  าหนักผล (กก.) 0.03 * 
4 ขนาดผลกว้าง (ซม.) 0.05 * 
5 ขนาดผลยาว (ซม.) 0.04 * 
6 ขนาดไส้กว้าง (ซม.) 0.05 * 
7 ขนาดไส้ยาว (ซม.) 0.04 * 
8 หนาเนื อ (ซม.) 0.30 ns 
9 บางเนื อ (ซม.) 0.00 ** 
10 อายุเก็บเกี่ยว 0.51 ns 
11 ปริมาณของแข็งทั งหมด (ร้อยละ) 0.02 * 
12 ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ทั งหมดเนื อดิบ (องศาบริกซ์) 0.18 ns 
13 ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ทั งหมดเนื อสุก (องศาบริกซ์) 0.45 ns 
14 ความแน่นเนื อดิบ (กก./ซม.2) 0.04 * 
15 ความแน่นเนื อสุก (กก./ซม.2) 0.03 * 
16 ค่าสี l* เนื อดิบ  0.00 ** 
17 ค่าสี a* เนื อดิบ  0.03 * 
18 ค่าสี b* เนื อดิบ  0.01 * 
19 ค่าสี l* เนื อสุก  0.01 * 
20 ค่าสี a* เนื อสุก  0.32 ns 
21 ค่าสี b* เนื อสุก  0.21 ns 
1/ ns, * และ ** = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และที่ระดับ

นัยส าคัญยิ่ง 0.01 ตามล าดับ 
 

2) การประเมินความแปรปรวนรวมและเสถียรภาพของฟักทองพันธุ์ลูกผสม 

ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตพบว่า ฤดูมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ เมื่อพิจารณารายฤดู 
พบว่าฤดูที่ 1 มีลักษณะที่มคีวามแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งได้แก่ ผลผลิตต่อไร่ และน  าหนักผล แต่ในฤดูที่ 2 และ 3 
ผลผลิตต่อไร่ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ส่วนน  าหนักผล พบว่าในฤดูที่ 2 ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ และฤดูที่ 3 มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนรวม ทั ง 2 ลักษณะที่ศึกษามีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญ โดยพันธุ์ลูกผสม PK2/PK16 ให้ผลผลิตต่อไร่และน  าหนักผลสูงสุดเท่ากับ 2.8 ตัน และ 2.0 
กิโลกรัม มีค่าสัมประสิทธิ์รีเกรสชัน (b) เท่ากับ 2.0 และ 0.6 แต่เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงสุดในฤดูที่ 3 จึงเหมาะ
แนะน าให้ปลูกในระหว่างธันวาคม 2558 ถึง เมษายน 2559 เป็นพันธุ์ที่ไม่มีเสถียรภาพแต่สามารถปรับตัวได้ดี
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ในสภาพแวดล้อมที่ดี และเหมาะส าหรับปลูกในพื นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงและมีการจัดการในเรื่องปัจจัย
การผลิตดี ให้น  าหนักผลเฉลี่ยสูงในฤดูที่ 1 ระหว่างมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2558 เป็นพันธุ์ที่ให้น  าหนัก
ผลมากในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ส่วนพันธุ์ลูกผสมที่มีผลผลิตต่อไร่รองลงมา ได้แก่ PK15/PK17 และ 
PK2/PK17 เท่ากับ 2.5 และ 2.4 ตัน มีค่าสัมประสิทธิ์ รีเกรสชัน (b) เท่ากับ 2.4 และ 1.3 มีน  าหนักผลเท่ากับ 
1.6 และ 1.4 กิโลกรัม มีค่าสัมประสิทธิ์รีเกรสชัน (b) เท่ากับ 0.6 และ 0.2 ตามล าดับ สามารถปรับตัวได้ดีใน
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม (ตารางที่ 18) 

คุณภาพทางเคมีและกายภาพ พบว่าทุกลักษณะที่ศึกษาฤดูมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง 
ยกเว้น ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั งหมดของเนื อสุกในฤดูที่ 1 เมื่อพิจารณารายฤดู พบว่าทั ง 3 ฤดู
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยพันธุ์ลูกผสม PK15/PK17 มีปริมาณของแข็งทั งหมดสูงสุด
เท่ากับร้อยละ 20.6 มีค่า (b) เท่ากับ 1.2 และควรแนะน าให้ปลูกในฤดูที่ 1 ระหว่างมกราคม ถึง
พฤษภาคม 2558 แต่เป็นพันธุ์ที่ไม่มีเสถียรภาพและสามารถปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมดี  รองลงมา
ได้แก่ พันธุ์ลูกผสม PK6/PK17 และ PK3/PK1 เท่ากับร้อยละ 20.5 และ 19.9 มีค่า (b) เท่ากับ 0.3 
และ 1.2 โดยพันธุ ์ลูกผสม PK6/PK17 สามารถปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม พันธุ์
ลูกผสม PK8/PK3 มีปริมาณ TSS ในเนื  อดิบและนึ่งสุกสูงสุด เท่ากับ 10.3 และ 9.3 oBrix 
สภาพแวดล้อม เห็นได้ว่าปริมาณของแข็งที ่ละลายได้ทั  งหมดเนื อดิบและสุกมีค่า ( b) ไม่สม่ าเสมอ 
แสดงว่าสภาพแวดล้อมมีผลต่อปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั งหมด (ตารางที่ 19) 

3) ความดีเด่นเหนือค่าเฉลี่ยของแม่และพ่อ และความดีเด่นของพันธุ์ลูกผสมเหนือค่าเฉลี่ยของพันธุ์
แม่หรือพันธุ์พ่อที่ดีกว่าของผลผลิต องค์ประกอบของผลผลิต และคุณภาพทางเคมีและกายภาพ 2 ฤดู 
ระหว่างระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2558 และเดือนธันวาคม 2558 ถึงเดือนเมษายน 2559 

การทดสอบฟักทองสายพันธุ์แม่และพ่อ และพันธุ์ลูกผสมชั่วที่ 1 ทั ง 6 พันธุ์ พบว่า ทุกลักษณะที่ศึกษา
มีค่าความดีเด่นของลูกผสมเหนือค่าเฉลี่ยของแม่และพ่อและความดีเด่นของลูกผสมเหนือกว่าพันธุ์พ่อหรือพันธุ์
แม่ที่ดีกว่า ยกเว้นปริมาณ TSS พันธุ์ลูกผสม PK15/PK17 ความดีเด่นเหนือค่าเฉลี่ยของแม่และพ่อ และความ
ดีเด่นของพันธุ์ลูกผสมเหนือค่าเฉลี่ยของพันธุ์แม่หรือพันธุ์พ่อที่ดีกว่าในลักษณะผลผลิตต่อไร่ น  าหนักผล ปริมาณ
ของแข็งทั งหมด และปริมาณ TSS ของเนื อสุกสูงเท่ากับ ร้อยละ 77.6 และ 69.9, 18.4 และ 15.6, 12.8 และ 
8.0, 3.2 และ 2.6 ตามล าดับ พันธุ์ลูกผสม PK2/PK16 ความดีเด่นเหนือค่าเฉลี่ยของแม่และพ่อ และความดีเด่น
ของพันธุ์ลูกผสมเหนือค่าเฉลี่ยของพันธุ์แม่หรือพันธุ์พ่อที่ดีกว่าของน  าหนักผลสูงที่สุดเท่ากับร้อยละ 36.8 และ 
35.3 ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ สรพงค์ (2554) ว่าการแสดงออกของยีนที่เกิดจากการผสมพันธุ์พืชใน
ลักษณะต่างๆ นั นหากการแสดงออกของยีนเป็นแบบผลบวก ส่งผลต่อการคัดเลือกพันธุ์ที่ดีเพ่ือไปสู่เป้าหมายมี
โอกาสประสบความส าเร็จสูง (ตารางที่ 20) 
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ตารางที่ 18  การประเมินความแปรปรวนรวมและเสถียรภาพของผลผลิต และองค์ประกอบของผลผลิต     
ฟักทองพันธุ์ลูกผสม 12 พันธุ์ ด าเนินการระหว่างมกราคม 2558 ถึงเมษายน 2559 

    ผลผลิตต่อไร่ (ตัน)  เฉลี่ย bi

4/
 น  าหนักผล (ตัน)   เฉลี่ย bi

4/
 

ล าดับ พันธุ ์ ฤดูปลูก
3/
 

   
ฤดูปลูก

3/
 

       1   2 3       1   2   3       

1 PK3 / PK1 3.0 a 1.4 1.9 2.1 ab2/  0.9 3.0 a 1.6  1.0 b 1.9 2.6 

2 PK1 / PK14 2.7 a 1.1 2.6 2.1 ab 1.9 2.8 ab 1.1  1.4 ab 1.8 2.5 

3 PK2 / PK16 2.6 a 2.0 3.8 2.8 a 2.0 2.3 a-c 1.8  2.1 a 2.0 0.6 

4 PK15 / PK20 2.6 a 1.1 2.1 1.9 bc 1.4 2.3 a-c 1.0  1.7 ab 1.7 1.5 

5 PK15 / PK17 2.3 ab 1.6 3.8 2.5 ab 2.4 1.9 bc 1.3  1.6 ab 1.6 0.6 

6 PK4 / PK17 2.0 ab 2.0 1.7 1.9 bc -0.3 1.7 c 1.6  1.3 ab 1.5 0.5 

7 PK2 / PK17 2.1 ab 1.9 3.2 2.4 ab 1.3 1.5 c 1.6  1.2 b 1.4 0.2 

8 PK6 / PK17 1.8 ab 1.9 2.7 2.2 ab 0.9 1.6 c 1.6  1.5 ab 1.6 0.1 

9 PK8 / PK3 1.8 ab 1.8 2.7 2.1 ab 0.9 1.7 c 1.2  1.5 ab 1.5 0.6 

10 PK19 / PK1 2.4 ab 1.5 2.5 2.2 ab 1.2 1.5 c 1.5  1.3 ab 1.4 0.2 

11 PK8 / PK17 2.4 ab 1.8 2.1 2.1 ab 0.4 2.3 a-c 1.5  1.5 ab 1.8 1.2 

12 PK17 / PK11 2.9 a 1.1 1.6 1.9 ab 1.0 2.1 a-c 1.8  1.2 ab 1.7 1.0 

ค่าเฉลี่ยพันธุ ์ 2.4   1.6 2.6 2.2     2.1     1.4   1.7   

13 การค้า 1 2.0 ab 1.4 2.0 1.8 bc 0.8 1.6 c 1.4  1.3 ab 1.4 0.5 

14 การค้า 2 0.2 b 2.0 1.7 1.3 c -0.7 2.9 a 1.7  1.5 ab 2.0 2.0 

ค่าเฉลี่ยพันธุ์มาตรฐาน 1.1   1.7 1.7 1.6     2.3   1.5   1.4   1.7   

F-test
1/
 

 
** 

 
ns ns * 

  
** 

 
ns 

 
* 
 

* 
 C.V. (%)   24.6   28.7 21.3 12.9     25.0   24.2 

 
18.1   12.9   

 หมายเหตุ 1/ ns, * และ ** = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับ 0.05 และ 0.01 
ตามล าดับ 

 2/ ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันในคอลัมน์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อ เปรียบเทียบด้วยวิธี DMRT 
ที่นัยส าคัญ 0.05 

  3/ ฤดูที่ 1 = มกราคม – พฤษภาคม2 2558, ฤดูที่ 2 = มิถุนายน- กันยายน 2558 และฤดูที่ 3 = ธันวาคม 2558 - 
เมษายน 2559 

       4/ bi = ค่าสัมประสิทธ์ิรีเกรสชัน 
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ตารางท่ี 19  การประเมินความแปรปรวน และเสถียรภาพของคุณภาพทางเคมีและกายภาพฟักทองพันธุ์ลูกผสม 12 พันธุ์ ด าเนินการระหว่างมกราคม 2558 ถึงเมษายน 2559 

    ปริมาณของแข็งทั งหมด (ร้อยละ)   เฉลี่ย bi
4/
 ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั งหมด  (องศาบริกซ์) 

          
 (เนื อดิบ) เฉลี่ย bi

4/
  (เนื อสุก)   เฉลี่ย bi

4/
 

ล าดับ พันธุ ์ ฤดูปลูก
3/

       
  

ฤดูปลูก
3/

 
   

ฤดูปลูก
3/

 
       1   2   3     1.0   2   3         1 2   3         

1 PK3 / PK1 20.7 ab
2/
 15.9 b-e 23.1 a 19.9 1.2 8.8 ab 7.8 e 10.0 ab 9.0 c-f -1.3 9.0 8.0 b-d 10.8 ab 9.0 a-c -0.6 

2 PK1 / PK14 23.1 ab 13.1 f 15.7 ab 17.3 1.9 9.3 ab 8.0 de 7.7 b 8.3 e-g -4.2 9.2 7.3 d 7.5 b 7.8 cd 1.0 
3 PK2 / PK16 14.7 b 14.6 ef 15.1 b 14.8 0 7.8 ab 9.0 c 9.0 ab 8.8 d-g 1.7 8.7 8.7 a-d 8.5 ab 8.4 b-d -0.2 
4 PK15 / PK20 21.8 ab 15.4 c-f 19.2 ab 18.8 1.3 7.5 ab 9.0 c 8.1 b 8.3 e-g 2.4 8.2 7.6 cd 8.0 ab 7.7 cd -0.1 
5 PK15 / PK17 23.8 ab 17.8 a-c 20.2 ab 20.6 1.2 9.0 ab 10.1 ab 9.1 ab 9.4 cd 1.9 8.8 10.5 a 8.4 ab 9.0 a-c 0.1 
6 PK4 / PK17 23.2 ab 16.5 b-e 19.5 ab 19.7 1.3 10.2 ab 10.7 a 8.3 ab 9.8 bc -1.4 9.8 9.3 a-c 8.2 ab 8.9 a-c 0.9 
7 PK2 / PK17 22.3 ab 18.1 ab 19.2 ab 19.8 0.8 9.4 ab 10.0 ab 9.0 ab 9.5 b-d 0.7 8.8 9.8 ab 7.7 b 8.7 bc 0.5 
8 PK6 / PK17 22.1 ab 20.0 a 19.4 ab 20.5 0.3 7.7 ab 10.0 ab 8.7 ab 9.1 c-e 2.2 9.6 9.0 a-d 8.3 ab 8.5 b-d 0.7 
9 PK8 / PK3 18.3 ab 17.4 b-d 19.1 ab 18.3 0.2 10.8 a 10.0 b 10.0 ab 10.3 ab -2.4 10.4 8.8 a-d 8.8 ab 9.3 ab 0.8 
10 PK19 / PK1 19.0 ab 14.5 ef 20.3 ab 17.9 1.1 8.2 ab 7.8 e 8.0 b 8.0 g -1 7.1 8.7 a-d 8.5 ab 7.4 d -0.3 
11 PK8 / PK17 25.0 a 14.4 ef 18.7 ab 19.4 2.1 9.6 ab 8.7 cd 9.2 ab 9.2 c-e -2.2 9.6 8.8 a-d 8.7 ab 8.8 a-c 0.6 
12 PK17 / PK11 19.3 ab 17.9 a-c 21.7 ab 19.6 0.4 7.8 ab 9.0 c 10.4 ab 9.1 c-f 5.4 8.3 8.8 a-d 8.7 ab 8.8 bc -0.5 
ค่าเฉลี่ยพันธ์ุ 21.1   16.3   19.3   18.9   8.8   9.2   9.0   9.1     9.0 8.8   8.5   8.5     

13 การค้า 1 21.7 ab 14.9 d-f 21.7 ab 19.4 1.5 9.3 ab 10.6 ab 12.0 a 10.7 a 5.6 9.2 9.3 a-c 11.7 a 10.0 a -1.2 
14 การค้า 2 19.0 ab 15.3 c-f 17.6 ab 17.3 0.8 6.8 b 8.7 cd 9.3 ab 8.2 fg 6.4 7.7 9.0 a-d 8.5 ab 8.1 b-d -0.6 
ค่าเฉลี่ยพันธ์ุมาตรฐาน 20.3   15.1   19.6   18.4   8.0   9.6   10.7   9.4     8.4 9.2   10.1   9.1   

 F-test
1/
 

 
**   **   ** 

   
** 

 
** 

 
** 

 
** 

  
ns       ** 

 
     ** 

 
** 

 
  

C.V. (%)   11.3   6.4   1.8       11.3   3.1   3.7   6.8     12.9 8.2   12.5   10.2     

หมายเหตุ 1/ ns, * และ ** = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามล าดับ 
 2/ ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันในคอลัมน์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบด้วยวิธี DMRT ที่นัยส าคัญ 0.05 
 3/ ฤดูที่ 1 = มกราคม - พฤษภาคม 2558, ฤดูที่ 2 = มิถุนายน- กันยายน 2558 และฤดูที่ 3 = ธันวาคม 2558 - เมษายน 2559    4/ bi = ค่าสัมประสิทธิ์รีเกรสชัน 
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4) อัตราพันธุกรรมของฟักทองพันธุ์ลูกผสม 
ค่าอัตราพันธุกรรมของฟักทอง Jonson et al. (1955) ได้กล่าวว่า ค่าที่ประมาณเป็นค่าลบจะ

สันนิษฐานมีเป็นค่าเท่ากับ 0 โดยที่ปราโมทย์ และคณะ (2555) และ Sabu et al. (2009) ได้กล่าวว่า ควรมี
การรายงานผลค่าที่เป็นลบไว้เพ่ือการเปรียบเทียบส าหรับการทดลองในคราวต่อๆ ไป ต่อมา Gordon et al. 
(1972) เพ่ือหลีกเลี่ยงการขาดหายไปของการกระจายของตัวอย่าง ได้ถูกน ามาใช้ในการค านวณใน
องค์ประกอบของความแปรปรวน และอัตราพันธุกรรมแปรปรวนไปตามลักษณะปรากฏ (phenotype) และ
ประวิตร (2548) ได้กล่าวว่า ถ้าค่าอัตราพันธุกรรมสูง สามารถคาดการณ์ได้ว่าลักษณะนั นสามารถถ่ายทอด
จากรุ่นแม่พ่อไปยังรุ่นลูกได้สูง ในขณะที่ลักษณะที่มีค่าอัตราพันธุกรรมต่ า หมายความว่าลักษณะดังกล่าว
ขึ นอยู่กับสิ่งแวดล้อม จากการศึกษาอัตราพันธุกรรมแบบกว้างในลักษณะต่างๆ ของพันธุ์ลูกผสม (ฤดูที่ 1) 
จ านวน 10 พันธุ์ ที่คัดเลือกได้จากพันธุ์ลูกผสม ตารางที่ 15 พบว่า ปริมาณผลผลิตต่อไร่ องค์ประกอบของ
ผลผลิต มีค่าเฉลี่ยมีค่าตั งแต่ -1.0 จนถึง 1.3 และลักษณะคุณภาพทางเคมีและกายภาพมีค่าเฉลี่ยมีค่าตั งแต่ -
3.3 จนถึง 1.6 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า อัตราพันธุกรรมแบบกว้างในลักษณะของพันธุ์ บ่งบอกถึงค่าอัตรา
พันธุกรรมอยู่ในระดับต่ าจนถึงระดับสูง เมื่อพิจารณาการคัดเลือกจะเห็นได้ว่า ลักษณะผลผลิตต่อไร่ พันธุ์ 
PK4/PK17, PK1/PK14 และ PK17/PK11 มีการตอบสนองต่อการคัดเลือกได้ดี มีค่าอัตราพันธุกรรมอยู่
ระหว่าง 1.3 จนถึง 16.3 พันธุ์ PK2/PK16, PK15/PK17, PK6/PK17 และ PK19/PK1 มีการตอบสนองต่อ
การคัดเลือกได้ดีของลักษณะปริมาณของแข็งทั งหมด มีค่าอัตราพันธุกรรมอยู่ระหว่าง 0.9 จนถึง 16.7 
ตามล าดับ (ตารางท่ี 21) 

5) ปริมาณน ้ามันในเมล็ด ผลผลิตเมล็ดต่อไร่ของพันธุ์ลูกผสม และสายพันธุ์แม่และพ่อ 
ปริมาณน  ามันในเมล็ดแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ พันธุ์ลูกผสม PK14/PK17 ปริมาณน  ามันใน

เมล็ด ผลผลิตเมล็ดต่อไร่ และผลผลิตน  ามันต่อไร่สูงสุดเท่ากับร้อยละ 42.5 โดยน  าหนักแห้ง 48.5 กิโลกรัม 
และ 20.6 กิโลกรัมและมากกว่าค่าเฉลี่ยของพันธุ์มาตรฐานร้อยละ 8.1, 5.3 และ 5.7 ตามล าดับ (ตารางท่ี 22) 

6) ปริมาณแคโรทีนอยด์ของฟักทองพันธุ์ลูกผสม 
น าพันธุ์ลูกผสมในฤดูที่ 3 ระหว่างเดือนธันวาคม 2558 ถึงเดือนเมษายน 2559 จ านวน 7 พันธุ์ ร่วมกับ

พันธุ์มาตรฐาน 1 พันธุ์ วิเคราะห์ปริมาณแคโรทีนอยด์ พบว่าพันธุ์ลูกผสม PK3/PK1 และ PK17/PK11 มี
ปริมาณสารแคโรทีนอยด์ของเนื อดิบสูงสุดและรองลงมาเท่ากับ 45.6 และ 34.3 ไมโครกรัม/100 กรัม. ซึ่งมากกว่า
พันธุ์การค้า 28.5 และ 21.4 เท่า (ตารางที่ 23)  
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ตารางที่ 20  ความดีเด่นของพันธุ์ลูกผสมและความดีเด่นของลูกผสมเหนือกว่าพันธุ์พ่อหรือพันธุ์แม่ที่ดีกว่า  
ของผลผลิต องค์ประกอบของผลผลิต และคุณภาพทางเคมีและกายภาพ จ านวน 6 พันธุ์ 
ด าเนินการระหว่าง มิถุนายน ถึง กันยายน 2558 และธันวาคม 2558 ถึง เมษายน 2559 

        ผลผลิต น  าหนัก ปริมาณของ ปริมาณของของแข็งที่ละลายได้
ทั งหมด ล าดับ พันธุ์ 

  
ต่อไร่ ผล แข็งทั งหมด เนื อดิบ เนื อสุก 

    
(ตัน) (กก.) (ร้อยละ) (องศาบริกซ์) (องศาบริกซ์) 

        Ht1/ Htb2/ Ht Htb Ht Htb Ht Htb Ht Htb 
1 PK1 / PK14 -8.5 -31.1 -15.5 -28.0 -22.5 -25.3 -22.1 -31.7 -20.2 -29.7 
2 PK2 / PK16 18.2 10.5 36.8 35.3 -0.6 -14.9 -5.7 -15.5 -9.0 -17.3 
3 PK15 / PK20 1.5 -39.9 1.1 -19.6 4.0 0.1 -11.3 -18.2 -16.0 -21.7 
4 PK15 / PK17 77.6 69.9 18.4 15.6 12.8 8.0 -5.7 -11.9 3.2 -2.6 
5 PK5 / PK17 -20.1 -48.5 3.4 -4.0 -5.1 -10.3 -8.6 -19.0 -17.2 -28.4 
6 KP2 / PK17 17.6 -2.6 5.8 1.5 3.8 2.0 -2.3 -8.2 -3.1 -10.0 

หมายเหตุ   1/ Ht = heterosis (ความดีเด่นเหนือค่าเฉลี่ยของแม่และพ่อ) 
  2/ Htb = heterobeltiosis (ความดีเด่นของพันธุ์ลูกผสมเหนือค่าเฉลี่ยของพันธุ์แม่หรือพันธุ์พ่อ 
      ที่ดีกว่า) 
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ตารางที่ 21 อัตราพันธุกรรมของผลผลิต องค์ประกอบของผลผลิต และคุณภาพทางเคมีและกายภาพของฟักทอง
พันธุ์ลูกผสม จ านวน 10 พันธุ์ ด าเนินการระหว่าง ธันวาคม 2558 ถึงเมษายน 2559 

ลักษณะ h
2
 

A
1/
 B C D E F G H I J 

ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต 
             ผลผลิตต่อไร่ (ตัน) 2.4 0.3 -0.4 -0.6 16.3 0.0 0.3 -0.2 -3.6 1.3 

   น  าหนักผล (กก.) 1.3 0.2 -0.9 -0.3 0.8 -0.9 -0.3 -1.2 0.2 0.9 
   ความกว้างผล (ซม.) -2.1 0.2 -1.4 -1.7 0.9 2.4 -0.2 -0.7 0.7 -0.9 
   ความยาวผล (ซม.) -0.1 -0.4 -1.6 -2.3 -3.8 2.0 -2.4 0.5 -1.8 2.9 
   ความกว้างไส้ (ซม.) -1.1 0.5 -1.4 -0.4 1.6 0.0 -0.5 -0.2 0.5 1.5 
   ความยาวไส้ (ซม.) -1.5 -0.2 -2.4 -1.4 -4.6 1.5 -1.7 0.4 -1.4 1.4 
   ความหนาเนื อ (ซม.) -1.0 -0.8 -0.8 -0.7 0.3 0.1 -0.3 -3.9 -0.3 -0.5 
   ความบางเนื อ (ซม.) 0.6 -0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.6 0.1 0.0 
   อายุเก็บเก่ียว (วัน) 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ค่าเฉลี่ย 0.2 0.0 -1.0 -0.8 1.3 0.6 -0.6 -0.7 -0.6 0.7 
คุณภาพทางเคมีและกายภาพ 

             ปริมาณของแข็งทั งหมด (ร้อยละ) -0.9 16.7 -5.8 4.1 -1.2 -18.3 3.7 0.9 -15.4 -8.6 
   ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั งหมดเนื อดิบ 
(องศาบริกซ์) 

-0.3 0.0 -0.1 -2.3 -0.1 0.0 0.4 0.0 0.7 -0.4 
   ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั งหมดเนื อสุก 
(องศาบริกซ์) 

0.4 0.2 5.7 0.3 -0.7 1.7 -0.7 0.0 0.6 0.3 
   ความแน่นเนื อเนื อดิบ (กก./ซม.2) -1.3 -0.3 -2.4 0.3 1.0 -1.5 0.2 0.1 -2.3 -0.1 
   ความแน่นเนื อเนื อสุก (กก./ซม.2) 0.3 -1.4 -0.8 -0.7 -0.1 0.1 -0.1 4.2 2.3 -25.3 
   ค่าสี L* เนื อดิบ  -0.3 -0.1 2.1 -0.5 3.5 8.6 1.8 -1.6 -2.8 1.1 
   ค่าสี a* เนื อดิบ  0.4 0.1 1.0 0.5 -0.5 2.5 -1.0 1.4 -2.6 0.2 
   ค่าสี b* เนื อดิบ  -2.4 0.3 -4.1 0.6 -0.1 0.7 1.5 -2.2 -1.5 0.1 
   ค่าสี L* เนื อสุก  -0.6 2.9 0.3 1.2 0.4 1.1 0.5 -0.3 -1.2 -1.8 
   ค่าสี a* เนื อสุก  -0.8 0.8 -15.4 0.7 -2.1 -1.1 0.2 6.0 0.1 -1.6 
   ค่าสี b* เนื อสุก  -0.5 -1.9 0.8 2.6 2.7 -0.3 -0.1 1.2 -0.5 0.0 
ค่าเฉลี่ย -0.5 1.6 -1.7 0.6 0.3 -0.6 0.6 0.9 -2.1 -3.3 
1/ A = PK1/PK14, B =PK2/PK16, C = PK15/PK20, D = PK15/PK17, E = PK4/PK17, F = PK2/PK17,   
G = PK6/PK17, H = PK19/PK1, I = PK8/PK17, J = PK17/PK11 (ชื่อแทนของพันธุ์ลูกผสม) 
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ตารางที่ 22 ปริมาณน  ามันในเมล็ดและผลผลิตเมล็ดต่อไร่ของพันธุ์ลูกผสม และสายพันธุ์แม่และพ่อ ด าเนินการ
ระหว่าง มิถุนายน ถึง กันยายน 2558 

ล าดับ พันธุ์ 
ปริมาณน  ามันในเมล็ด ผลผลิตเมล็ดต่อ

ไร่ 
ผลผลิตน  ามันต่อ

ไร่ โดยน  าหนักแห้ง (ร้อย
ละ) 

(กก.) (กก.) 

1 PK15 / PK17 35.0 b-d2/ 38.8 13.6 

2 PK14 / PK17 42.5 a 48.5 20.6 

3 PK4 / PK17 31.9 c-e 45.7 14.6 

ค่าเฉลี่ยพันธุ์ลูกผสม       36.5   44.3 16.3 

4 PK1 
 

 30.1 e 9.1 2.7 

5 PK3 
 

 31.3 de 28.0 8.7 

6 PK5 
 

 
36.4 b 27.4 10.0 

ค่าเฉลี่ยแม่และพ่อ       32.6   21.5 7.1 

7 พันธุ์การค้า 
1  

35.6 bc 46.3 16.4 

8 พันธุ์การค้า 
2  

33.3 b-e 40.0 13.3 

ค่าเฉลี่ยพันธุ์มาตรฐาน   34.4   43.2 14.9 

F-test
1/
   **    - 

- 

C.V. (%)       3.1    - - 
 

หมายเหตุ 1/ ** = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง ที่นัยส าคัญ 0.01 
2/ ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรเหมอืนกันในคอลัมน์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบ

ด้วยวธิ ีDMRT ที่นัยส าคัญ 0.05 
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ตารางที่ 23  ปริมาณแคโรทีนอยด์ของฟักทองพันธุ์ลูกผสมจ านวน 7 พันธุ์ ด าเนินการระหว่าง ธันวาคม 2558 ถึงเมษายน 
2559 

        ปริมาณแคโรทีนอยด์ 
ล าดับ พันธุ์ 

  
เนื อดิบ เนื อสุก 

        (ไมโครกรัม / 100 กรัม) (ไมโครกรัม / 100 กรัม) 
1 PK3 / PK1 34.3 n.d. 
2 PK2 / PK16 n.d.2/ n.d. 
3 PK15 / PK20 n.d. n.d. 
4 PK15 / PK17 n.d. n.d. 
5 PK6 / PK17 n.d. n.d. 
6 PK8 / PK3 n.d. n.d. 
7 PK17 / PK11 45.6 n.d. 
8 การค้า  

  
1.6 n.d. 

ค่าเฉลี่ย       27.2 n.d. 
F-test1/ 

   
ns - 

C.V. (%)       3.8 - 
หมายเหตุ  1/ ns =  ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
  2/ n.d. = ตรวจไม่พบ 
 

2.1.3 การประเมินพันธุ์ลูกผสมที่มีผลผลิตและคุณภาพสูง ฤดูที่ 4  
ด าเนินการปลูกพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวจ านวน 8 พันธุ์ สายพันธุ์แม่และพ่อจ านวน 13 สายพันธุ์ และพันธุ์

มาตรฐาน 3 พันธุ์ พบว่าผลผลิตต่อไร่ และปริมาณ TSS ในเนื อฟักทองนึ่งสุกมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ผลผลิตต่อไร่ของพันธุ์ลูกผสม สายพันธุ์แม่พ่อและพันธุ์มาตรฐานเฉลี่ยเท่ากับ 1.9, 1.5 และ 
1.8 ตัน พันธุ์ 8, 7 และ 6 ให้ผลผลิตสูงสุดและรองลงมาเท่ากับ 2.6 2.1 และ 2.0 ตันต่อไร่ น  าหนักต่อผล 
ปริมาณของแข็งทั งหมด ปริมาณ TSS ของเนื อดิบ และความแน่นเนื อของฟักทองดิบ มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ น  าหนักต่อผลของพันธุ์ลูกผสม สายพันธุ์แม่พ่อและพันธุ์มาตรฐานเฉลี่ยเท่ากับ 2.3, 2.1 
และ 2.4 กิโลกรัม ปริมาณของแข็งทั งหมดของพันธุ์ลูกผสม สายพันธุ์แม่พ่อและพันธุ์มาตรฐานเฉลี่ยเท่ากับ
ร้อยละ 20.0, 20.1 และ 19.0 ปริมาณ TSS ของเนื อดิบและนึ่งสุกของพันธุ์ลูกผสม สายพันธุ์แม่พ่อและพันธุ์
มาตรฐานร้อยละ 10.2, 10.0, 10.3 และ 9.0, 9.0, 9.2 ตามล าดับ ความแน่นเนื อของเนื อดิบของพันธุ์ลูกผสม 
สายพันธุ์แม่พ่อและพันธุ์มาตรฐานเท่ากับ 1.2 1.3 และ 1.1 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (ตารางที่ 24) พันธุ์ 
8 มีความดีเด่นเหนือแม่พ่อของผลผลิตต่อไร่สูง พันธุ์ 2 และ 6 มีความดีเด่นเหนือแม่และพ่อของผลผลิตต่อไร่
สูง และน  าหนักต่อผลสูง พันธุ์ 4 มีความดีเด่นเหนือแม่พ่อของปริมาณของแข็งทั งหมด ปริมาณ TSS ของเนื อ
ดิบและนึ่งสุกสูง พันธุ์ 7 มีความดีเด่นเหนือแม่แม่พ่อของปริมาณ TSS เนื อดิบสูง (ตารางที่ 25) 
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ตารางท่ี 24  ผลผลิตต่อไร่ ปริมาณของแข็งทั งหมด ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั งหมดของฟักทอง จ านวน 8 พันธุ์ ด าเนินการระหว่างพฤษภาคม ถึงกันยายน 2559 

พันธุ์       สายพันธุ์แม่ / สายพันธุ์พ่อ ผลผลิต/ไร่ น  าหนัก/ผล ปริมาณของแข็ง ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ทั งหมด (oบริกซ์) ความแน่นเนื อ (กก./ตร.ซม.) 

              (ตัน) (กก.) ทั งหมด (ร้อยละ) เนื อดิบ เนื อน่ึงสุก เนื อดิบ เนื อน่ึงสุก 

1 PK1 / PK14 CM160-1-#-5#-3 / CM 102-2-2-4-1 1.7 a-d2/ 3.3 a 18.7 c-e 11.3 a-c 8.5 a-c 1.4 a-f 0.1 a-e 

2 PK15 / PK20 CM 102-2-2-8-1 / CM160-1-#-5#-9 1.9 a-d 2.4 a-e 19.8 a-e 10.7 a-e 9.1 a-c 1.1 d-g 0.1 b-e 

3 PK15 / PK17 CM 102-2-2-8-1 / CM160-1-#-5#-6 1.2 b-d 2.0 c-f 18.6 c-e 10.5 a-f 9.0 a-c 1.5 a-f 0.1 a-e 

4 PK14 / PK19 CM 102-2-2-4-1 / CM160-1-#-5#-6 1.8 a-d 2.1 b-f 22.3 a-c 10.2 b-g 9.5 a-c 1.0 fg 0.0 c-e 

5 PK4 / PK17 CM021-15-1(S)-9#-1-#-1#-2 / CM160-1-#-5#-6 1.7 a-d 1.8 d-f 21.1 a-d 10.3 a-f 9.1 a-c 0.8 g 0.1 a-e 

6 PK2 / PK17 CM021-15-1(S)-14 # **-4-1-1-2 / CM160-1-#-5#-6 2.0 a-d 2.5 a-d 17.3 e 8.3 gh 8.3 bc 1.6 a-d 0.1 de 

7 PK19 / PK1 CM160-1-#-1#-3 / CM160-1-#-5#-3 2.1 a-c 2.4 a-e 21.8 a-d 11.0 a-d 9.4 a-c 1.1 c-g 0.1 a-e 

8 PK8 / PK17 CM021-15-1(S)-9#-1-#-1#-3 /  CM160-1-#-5#-6 2.6 a 2.0 c-f 20.3 a-e 9.3 d-h 8.8 a-c 1.1 e-g 0.1 a-d 

ค่าเฉลี่ย (พันธุ์)          1.9   2.3   20.0   10.2   9.0   1.2   0.1   

ค่าเฉลี่ย (สายพันธุ์แม่พ่อ) 
   

1.5   2.1   20.1   10.0   9.0   1.3   0.1   

ค่าเฉลี่ย (พันธุ์มาตรฐาน)      1.8   2.4   19.0   10.3   9.2   1.1   0.1   

F-test1/          * 
 

** 
 

**   **   *   **   **   

C.V. (%)          33.1   25.4   9.6   9.5   8.7   19.8   13.2   
1/  * และ ** = แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั ที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามล าดับ  
2/  ตัวอักษรที่เหมือนกัน ที่อยู่ในคอลัมน์เดยีวกันไมม่ีความแตกต่างกนัทางสถิติที่นัยส าคญั 0.01 โดยวิธ ีDMRT 
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ตารางที่ 25 ความดีเด่นเหนือค่าเฉลี่ยสายพันธุ์แม่และพ่อ พันธุ์ลูกผสม ของผลผลิต องค์ประกอบของผลผลิต และคุณภาพทางเคมีและกายภาพระหว่าง
พฤษภาคม ถึงกันยายน 2559 

พันธุ ์       ความดีเด่นเหนือค่าเฉลี่ยสายพันธ์ุแม่และพ่อ (ร้อยละ) 

    
ผลผลิต/ไร่ น  าหนัก/ผล ขนาดผล (ซม.) หนาเนื อ ปริมาณของแข็ง ปริมาณ TSS (oBrix) 

        (ตัน)   กว้าง ยาว ( ซม.) ทั งหมด (%) เนื อดิบ เนื อนึ่งสุก 

2 PK15 / PK20 34.4 22.4 9.3 -4.7 1.5 -12.6 -11.3 -9.9 

4 PK14 / PK19 23.0 5.3 2.0 -21.2 -11.5 9.3 4.1 8.0 

5 PK4 / PK17 14.7 -10.0 -0.9 -9.4 -5.1 -9.1 -6.1 -9.0 

6 PK2 / PK17 31.0 26.3 -5.0 3.6 18.6 -15.3 -4.2 2.9 

7 PK19 / PK1 4.9 -22.2 -6.7 -6.6 -12.0 -5.2 12.2 -3.7 

8 PK8 / PK17 73.9 0.2 -1.0 -8.3 -12.1 -9.3 -11.1 -10.2 
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2.1.4 การทดสอบสมรรถนะการผสมของสายพันธุ์ฟักทอง 19 สายพันธุ์ 
การทดสอบสมรรถนะการผสมของสายพันธุ์ฟักทอง พันธุ์คู่ผสมจ านวน 19 พันธุ์ พบว่าข้อ

แรกที่ดอกเพศเมียบานเฉลี่ยข้อที่ 20.1 มีอายุดอกเพศเมียแรกบานเฉลี่ย 46.5 วัน มีจ านวน 7 
คู่ผสม มีข้อแรกที่ดอกเพศเมียบานน้อยกว่า 20 ข้อ โดยคู่ผสม PK4/PK20 มีข้อแรกที่ดอกเพศ
เมียบานต่ าสุดเท่ากับข้อที่ 17 และคู่ผสม PK14/PK20 อายุดอกเพศเมียแรกบานสั นที่สุดเท่ากับ 
41.7 วัน (ตารางที่ 26) ด้านผลผลิต และองค์ประกอบของผลผลิต พบว่าคู่ผสม PK2/PK20, 
PK4/PK17 และ PK2/PK17 มีผลผลิตต่อไร่สูงสุดและรองลงมา เท่ากับ 2.7 , 2.6 และ 2.4 ตัน 
ตามล าดับ คู่ผสม PK16/PK17, PK2/PK20 และ PK4/PK17 มีน  าหนักผลสูงสุดและรองลงมาเท่ากับ 
2.3, 2.2 และ 2.2 กิโลกรัม ตามล าดับ (ตารางที่ 27) ด้านปริมาณของแข็งทั งหมด และ TSS พบว่า 
คู่ผสม PK1/PK17 และ PK11/PK17 มีปริมาณของแข็งทั งหมดสูงสุดและรองลงมาร้อยละ 20.3 และ 
18.8 ตามล าดับ และ PK11/PK17 มีปริมาณ TSS ของเนื อดิบสูงสุดเท่ากับ 12.0 oBrix (ตารางท่ี 28) 

จากการหาสมรรถนะการผสมทั่วไป และสมรรถนะการผสมการผสมเฉพาะ พบว่า PK2, 
PK14, PK11 และ PK20 มีค่าสมรรถนะการผสมทั่วไปสูงสุดและรองลงมา คือ 0.77, 0.12, 0.06 และ 
0.04 ตามล าดับ ซึ่งจะน าทั ง 4 สายพันธุ์ไปสร้างพันธุ์สังเคราะห์ต่อไป (ตารางที่ 29) และคู่ผสม
PK2/PK20, PK2/PK17 มีค่าสมรรถนะการผสมการผสมเฉพาะสูงสุดและรองลงมาคือ 0.17 และ -
0.09 ตามล าดับ (ตารางท่ี 30) 
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ตารางที่ 26 ข้อแรกที่ดอกเพศเมียดอกแรกบาน และอายุดอกเพศเมียแรกบานของการสกัดสายพันธุ์แท้และทดสอบสมรรถนะการผสมจ านวน 19 คู่ผสม 
ระหว่างมิถุนายน ถึงกันยายน 2560 

ล าดับ พันธุ์ ข้อแรกที่ดอกบาน อายุดอกแรกบาน 
 

ล าดับ พันธุ์ ข้อแรกที่ดอกบาน อายุดอกแรกบาน 
1 PK1/PK17 21.6 a-d2/ 44.6 d-i 

 
18 PK20/PK17 20.7 a-f 52.0 a-c 

2 PK2/PK17 20.3 a-f 45.3 d-i 
 

19 PK1 23.2 a-c 49.5 a-d 
3 PK2/PK20 18.7 c-f 43.0 g-i 

 
20 PK4 24.3 a 48.0 b-f 

4 PK4/PK17 21.5 a-e 46.7 b-g 
 

21 PK5 18.7 c-f 44.0 e-i 
5 PK4/PK20 17.0 ef 53.2 a 

 
22 PK13 18.0 d-f 43.0 f-i 

6 PK5/PK17 23.8 ab 47.3 b-g 
 

23 PK14 16.2 f 41.4 i 
7 PK5/PK20 18.5 c-f 52.0 a-c 

 
24 PK15 17.5 d-f 49.5 a-d 

8 PK8/PK17 20.8 a-f 43.9 f-i 
 

25 PK16 20.6 a-f 48.9 a-e 
9 PK11/PK17 20.7 a-f 44.7 d-i 

 
26 PK17 19.0 b-f 45.3 d-i 

10 PK11/PK20 20.0 a-f 45.2 d-i 
 

27 PK20 17.9 d-f 42.8 g-i 
11 PK13/PK17 22.3 a-d 46.0 c-h 

 
28 A 21.9 a-d 51.2 a-c 

12 PK14/PK17 18.3 d-f 42.9 g-i 
 

29 B 19.4 b-f 51.5 ab 
13 PK14/PK20 17.8 d-f 41.7 hi 

 
30 C 20.5 a-f 48.5 b-f 

14 PK15/PK17 20.0 a-f 48.0 b-f 
 

ค่าเฉลี่ยพันธุ์คู่ผสม 20.1   46.5   
15 PK15/PK20 18.9 c-f 43.7 f-i 

 
ค่าเฉลี่ยสายพันธุ์แม่พ่อ 19.5   45.8 

 16 PK16/PK17 19.5 a-f 46.7 c-h 
 

ค่าเฉลี่ยพันธุ์มาตรฐาน 20.6 
 

50.4   
17 PK16/PK20 20.8 a-f 49.5 a-e 

 
F-test1/ *   **   

            
 

C.V. (%) 12.2   5.3   

หมายเหต ุ 1/ ns, * และ ** = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง 0.05 และที่ระดับนัยส าคัญยิ่ง 0.01 ตามล าดับ  
 2/ ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันในแนวตั ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบด้วยวิธี DMRT ที่นัยส าคัญ 0.01 

 
 



 

ตารางท่ี 27 ผลผลิต และองค์ประกอบของผลผลิตของการทดสอบสมรรถนะการผสม จ านวน 19 คู่ผสม ระหว่างมิถุนายน ถึงกันยายน  2560 
 

 
หมายเหต ุ 1/ ns, * และ ** = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง 0.05 และ 0.01 ตามล าดับ 2/ ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันในแนวตั ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติด้วยวิธี DMRT ที่นัยส าคัญ 0.01 
 
 

ล าดับ พันธุ ์ ผลผลิต/ไร่ จ านวน จ านวน น  าหนัก/ผล ขนาดผล (ซม.) ขนาดไส้ (ซม.) หนาเนื อ บางเนื อ อาย ุ ช่วงเวลา 
     (ตัน) ผล ผล/ต้น (กก.) 

 (กก.) 
กว้าง ยาว กว้าง ยาว (ซม.) (ซม.) เก็บเกี่ยว (วัน) เก็บเกี่ยว (วัน) 

1 PK1/PK17 2.2 ab2/ 11.0 1.2 a 1.8 a-e 18.5 10.0 a-c 12.4 c-g 5.6 b-h 3.2 b-d 1.4 b-e 75.0 d 14.0 a 
2 PK2/PK17 2.4 a 9.7 1.1 ab 2.0 a-d 18.9 10.5 ab 14.9 ab 6.4 ab 2.8 b-d 1.4 b-e 75.0 d 14.0 a 
3 PK2/PK20 2.7 a 5.3 1.2 a 2.2 ab 20.5 10.5 ab 14.5 a-c 6.2 a-e 3.3 a-d 1.5 b-e 75.0 d 5.3 bc 
4 PK4/PK17 2.6 a 2.7 1.0 a-c 2.2 ab 20.8 9.3 b-g 16.3 a 5.6 b-h 3.4 a-d 1.3 de 75.0 d 1.0 c 
5 PK4/PK20 0.7 f 2.0 0.4 f 1.8 a-e 18.4 9.9 a-d 12.6 c-g 5.7 a-h 3.1 b-d 1.3 b-e 77.0 cd 1.0 bc 
6 PK5/PK17 2.1 a-c 4.0 1.0 a-c 1.6 a-e 19.3 8.3 e-g 12.7 c-g 5.0 gh 3.4 a-d 1.2 c-e 75.0 d 14.0 a 
7 PK5/PK20 1.2 b-f 6.5 0.7 c-f 2.1 a-c 20.0 10.2 a-c 13.9 b-e 6.0 a-f 2.9 b-d 1.3 b-e 76.0 cd 1.0 c 
8 PK8/PK17 1.8 a-d 8.0 1.1 ab 1.6 a-e 18.0 10.6 ab 13.1 b-g 6.5 a 2.6 cd 1.4 b-e 75.0 d 14.0 a 
9 PK11/PK17 1.7 a-d 7.3 1.0 a-c 1.4 c-e 16.1 8.9 c-g 12.2 d-g 5.3 e-h 2.6 cd 1.2 c-e 75.0 d 9.7 ab 
10 PK11/PK20 2.1 a-c 4.0 1.0 a-c 1.8 a-e 18.8 9.4 b-g 13.1 b-g 5.5 c-h 3.1 b-d 1.3 b-e 75.0 d 7.5 a-c 
11 PK13/PK17 0.7 ef 5.0 0.5 ef 1.8 a-e 18.9 9.6 a-e 13.0 b-g 6.0 a-f 3.4 a-c 2.1 bc 77.0 cd 1.0 c 
12 PK14/PK17 1.8 a-d 8.0 1.1 ab 1.7 a-e 18.3 9.0 c-g 13.1 b-f 5.5 c-h 2.7 b-d 1.2 de 75.0 d 14.0 a 
13 PK14/PK20 2.0 a-c 6.0 1.0 a-c 1.6 a-e 18.2 9.4 b-g 13.2 b-f 5.8 a-f 2.6 cd 1.2 c-e 75.0 d 1.0 c 
14 PK15/PK17 1.6 a-e 10.7 1.1 ab 1.8 a-e 18.6 10.2 a-c 13.1 b-g 6.3 a-c 3.2 b-d 2.0 b-d 77.0 cd 1.0 c 
15 PK15/PK20 1.7 a-d 9.0 1.0 a-c 1.6 a-e 18.0 10.5 ab 13.1 b-g 6.4 ab 2.6 cd 1.3 b-e 75.0 d 14.0 a 
16 PK16/PK17 1.1 c-f 4.0 0.5 ef 2.3 a 20.4 10.0 a-c 12.4 c-g 5.7 a-h 4.1 a 2.2 b 77.0 cd 1.0 bc 
17 PK16/PK20 1.3 a-e 9.0 0.9 a-d 1.4 de 17.6 9.9 a-d 11.6 fg 5.8 a-f 3.4 a-d 1.8 b-e 77.0 cd 1.0 bc 
18 PK20/PK17 1.0 d-f 5.0 0.6 d-f 1.6 a-e 18.0 9.0 c-g 12.1 d-g 5.4 d-h 3.6 ab 1.6 b-e 77.0 cd 1.0 bc 
ค่าเฉลี่ยพันธุ์ลกูผสม 1.7   6.5 0.9   1.8   18.7 9.7   13.2   5.8   3.1   1.5   75.7   6.4   
ค่าเฉลี่ยสายพันธุ์แมพ่่อ 1.7   5.3 0.9   1.5   17.5 9.5   12.3   5.6   2.9   1.5   76.5   9.3   
ค่าเฉลี่ยพันธุ์มาตรฐาน 1.8   4.5 1.0   1.6   17.8 9.6   11.8   5.6   3.1   1.4   79.3   9.7   
เฉลี่ย   1.6   5.6 0.9   1.6   18.1 9.6   12.6   5.7   3.0   1.5   76.6   7.5   
F-test1/   **     **   *   ns **   **   **   *   **   **   **   
C.V.(%) 12.1     18.8   21.6   9.5 7.2   8.5   7.3   15.5   10.5   2.4   27.2   



 

ตารางท่ี 28 ปริมาณของแข็งทั งหมด ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั งหมด ของการทดสอบสมรรถนะการผสมจ านวน 19 คู่ผสม ระหว่างมิถุนายน ถึงกันยายน  2560   
ล าดับ พันธุ ์ ปริมาณของแข็ง ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั งหมด ความแน่นเนื อ ค่าสีเนื อดิบ ค่าสีเนื อนึ่งสุก 
    ทั งหมด (ร้อยละ) เนื อดิบ เนื อนึ่งสุก เนื อดิบ เนื อนึ่งสุก L* a* b* L*   a*   b*   

1 PK1/PK17 20.3 b2/ 11.0 9.1 c-e 1.3 b-e 0.1 d 71.4 c-e 11.8 bc 71.6 49.5 g 9.1 b-d 51.8 g 

2 PK2/PK17 15.6 i 10.0 8.9 c-e 1.6 ab 0.3 a-c 78.0 a 8.7 cd 55.0 66.1 ab 8.7 b-d 67.2 a-d 

3 PK2/PK20 16.3 g 9.0 8.8 c-e 1.5 a-c 0.4 ab 78.4 a 7.5 cd 57.2 66.5 ab 9.6 b-d 74.3 a 

6 PK5/PK17 17.9 d 10.0 9.1 c-e 1.4 a-d 0.1 d 75.4 a-c 12.2 bc 65.5 56.5 d-g 10.0 b-d 65.0 a-f 

8 PK8/PK17 15.5 i 11.0 9.8 b-d 1.1 de 0.2 a-d 71.1 c-e 15.3 b 61.3 59.8 b-f 13.0 b 68.2 a-c 

9 PK11/PK17 18.8 c 12.0 9.9 b-d 1.2 c-e 0.1 cd 73.6 a-d 8.5 cd 68.0 53.5 e-g 10.2 b-d 59.8 b-g 

10 PK11/PK20 17.8 d 11.0 10.3 a-c 1.4 a-d 0.2 a-d 70.3 de 14.2 b 65.2 55.4 d-g 13.0 b 70.9 a-c 

12 PK14/PK17 17.3 f 11.0 9.8 b-e 1.6 a 0.2 a-d 72.6 b-d 7.1 cd 65.7 61.5 a-d 6.9 d 71.8 ab 

13 PK14/PK20 16.4 g 10.0 8.9 c-e 1.3 b-e 0.1 d 72.9 b-d 12.2 bc 72.2 52.1 fg 9.1 b-d 69.3 a-c 

14 PK15/PK17 17.6 e 11.0 9.2 c-e 1.5 a-c 0.2 a-d 74.9 a-d 12.3 bc 59.5 67.4 a 12.6 b 66.9 a-d 

ค่าเฉลี่ยพันธ์ุลูกผสม 17.3   10.6 9.4   1.4   0.2   73.9   11.0   64.1 58.8   10.2   66.5   

ค่าเฉลี่ยสายพันธ์ุแม่พ่อ 16.9   10.9 9.8   1.4   0.2   73.5   12.4   60.1 56.7   9.8   59.9   

ค่าเฉลี่ยพันธ์ุมาตรฐาน 14.2 
 

8.5 8.2 
 

1.2 
 

0.2 
 

72.1 
 

22.7 
 

64.5 60.2 
 

20.1 
 

63.9   

เฉลี่ย   16.8   10.5 9.5   1.4   0.2   73.5   12.7   62.4 58.1   11.0   63.4   

F-test1/   **     **   **   **   **   **   ns **   **   **   

C.V.(%) 0.7     8.8   11.3   15.0   3.5   21.4   13.4 6.9   22.1   9.9   

หมายเหต ุ 1/ ns, * และ ** = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง 0.05 และที่ระดับนัยส าคัญยิ่ง 0.01 ตามล าดับ 2/ ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันในแนวตั ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อ 
 เปรียบเทียบด้วยวิธี DMRT ที่นัยส าคัญ 0.01 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางท่ี 29 สมรรถนะการผสมทั่วไปของการทดสอบสมรรถนะการผสมจ านวน 19 คู่ผสม ระหว่างมิถุนายน ถึงกันยายน  2560 

สายพันธุ์ 
สมรรถนะการผสมทั่วไป 

ผลผลิต/ไร่ จ านวน น  าหนักผล ขนาดผล(ซ.ม) ขนาดไส้(ซ.ม) หนาเนื อ บางเนื อ อายุเก็บเกี่ยว ช่วงเวลาเก็บเก่ียว 
  (ตัน) ผล/ต้น (กก.) กว้าง ยาว กว้าง ยาว (ซ.ม) (ซ.ม) (วัน) (วัน) 
PK2 0.77 0.19 0.31 1.03 0.78 1.54 0.44 0.05 -0.06 -0.55 2.35 
PK5 -0.16 -0.13 0.11 0.89 -0.51 0.14 -0.34 0.10 -0.22 0.12 0.18 
PK11 0.06 0.02 -0.18 -1.31 -0.60 -0.48 -0.40 -0.21 -0.22 -0.38 1.20 
PK14 0.12 0.08 -0.16 -0.42 -0.52 0.00 -0.20 -0.42 -0.29 -0.55 0.18 
PK15 -0.15 0.07 -0.05 -0.39 0.63 -0.09 0.48 -0.15 0.15 0.45 0.18 
PK16 -0.63 -0.23 -0.04 0.19 0.22 -1.12 0.03 0.64 0.63 0.90 -4.09 
PK17 -0.04 0.01 0.00 -0.21 -0.26 -0.11 -0.15 0.06 0.05 0.05 1.88 
PK20 0.04 -0.01 0.00 0.21 0.26 0.11 0.15 -0.06 -0.05 -0.05 -1.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางท่ี 30 สมรรถนะการผสมเฉพาะของการทดสอบสมรรถนะการผสมจ านวน 19 คู่ผสม ระหว่างมิถุนายน ถึงกันยายน  2560 
รหัส สายพันธุ ์ สมรรถนะการผสมเฉพาะ 

 แม่ 
 

พ่อ ผลผลิต/ไร่ จ านวน น  าหนักผล ขนาดผล (ซ.ม) ขนาดไส้ (ซ.ม) หนาเนื อ บางเนื อ อายุเก็บเกี่ยว ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว 

        (ตัน) ผล/ต้น (กก.) กว้าง ยาว กว้าง ยาว (ซ.ม) (ซ.ม) (วัน) (วัน) 

1 PK2 / PK17 -0.09 -0.06 -0.08 -0.61 0.22 0.30 0.27 -0.31 -0.08 -0.05 2.46 

2 PK2 / PK20 0.17 0.04 0.08 1.03 0.30 -0.09 0.03 0.19 -0.02 -0.05 -6.21 

3 PK5 / PK17 -0.45 -0.16 -0.43 -0.22 -1.92 -1.88 -1.20 0.23 -0.29 -0.05 2.46 

4 PK5 / PK20 -1.33 -0.49 0.03 0.36 -0.14 -0.71 -0.07 -0.26 -0.13 1.28 -10.54 

5 PK11 / PK17 -0.86 -0.16 -0.68 -3.42 -1.40 -2.39 -0.81 -0.60 -0.29 -0.05 -1.88 

6 PK11 / PK20 -0.49 -0.19 -0.31 -0.84 -0.84 -1.46 -0.57 -0.05 -0.13 0.28 -4.18 

7 PK14 / PK17 -0.70 -0.08 -0.41 -1.17 -1.25 -1.48 -0.68 -0.51 -0.32 -0.05 2.46 

8 PK14 / PK20 -0.52 -0.16 -0.52 -1.31 -0.84 -1.39 -0.31 -0.56 -0.25 -0.05 -10.54 

9 PK15 / PK17 -0.97 -0.09 -0.28 -0.92 -0.04 -1.56 0.11 0.03 0.50 1.95 -10.54 

10 PK15 / PK20 -0.79 -0.16 -0.43 -1.50 0.27 -1.50 0.27 -0.55 -0.18 -0.05 2.46 

11 PK16 / PK17 -1.55 -0.59 0.00 0.12 -0.28 -2.26 -0.35 0.88 0.82 1.55 -9.04 

12 PK16 / PK20 -1.18 -0.26 -0.70 -1.39 -0.32 -2.86 -0.18 0.19 0.46 1.25 -7.58 
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2.1.5 การสกัดสายพันธุ์แท้ช่ัวที่ 7 และ 10 
สายพันธุ์ฟักทอง 11 สายพันธุ์ มีอายุดอกบานเฉลี่ย 48.2 วัน ข้อแรกที่ดอกเพศเมียบานเฉลี่ย ข้อที่ 12.4 

สายพันธุ์ PK13 มีอายุดอกเพศเมียแรกบานสั นที่สุด เท่ากับ 45.2 วัน (ตารางที่ 31) มีน  าหนักผลเฉลี่ย 1.3 กิโลกรัม 
สายพันธุ์ PK16 และ PK19 มีน  าหนักผลสูงสุดและรองลงมา เท่ากับ 2.2 และ 1.9 กิโลกรัม ตามล าดับ   สายพันธุ์ 
PK16 และ PK1มีเนื อหนาสูงสุดและรองลงมา เท่ากับ 3.0 และ 2.9 เซนติเมตร ตามล าดับ ทุกสายพันธุ์มีอายุเก็บ
เกี่ยว 82 วัน (ตารางท่ี 32) และได้เมล็ดพันธุ์จากการผสมตัวเอง จ านวน 64 สายพันธุ์ (ตารางที่ 33) 

2.2 การคัดเลือกแบบผสมกลับ 
การประเมินพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวร่วมกับสายพันธุ์แม่และพ่อ ได้เมล็ดพันธุ์ผสมกลับ (BC1) จ านวน 29 พันธุ์  
2.2.1 การประเมินพันธุ์ลูกผสม พันธุ์ผสมกลับ และสายพันธุ์แม่พ่อ   
ผลผลิตต่อไร่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ น  าหนักต่อผล ขนาดผล และความบางของเนื อมี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ พันธุ์ลูกผสม พันธุ์ผสมกลับ และสายพันธุ์แม่พ่อให้ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 
1.6, 1.6 และ 1.3 ตัน มีน  าหนักต่อผลเฉลี่ย 1.4, 1.4 และ 1.3 กิโลกรัม ขนาดผลกว้างเฉลี่ย 17.1, 17.2 และ 16.6 
เซนติเมตร ความยาวผลเฉลี่ย 9.0, 9.0 และ 8.3 เซนติเมตร ขนาดไส้กว้างเฉลี่ย 12.4, 12.3 และ 12.0 เซนติเมตร 
ความยาวไส้เฉลี่ย 5.4, 5.4 และ 5.3 เซนติเมตร ความบางของเนื อเฉลี่ยเท่ากับ 1.4 เซนติเมตร ส าหรับจ านวนผลต่อ
ต้น ความหนาของเนื อ อายุเก็บเกี่ยว และช่วงเวลาเก็บเกี่ยว ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 34) ปริมาณ
ของแข็งทั งหมด ปริมาณ TSS และความแน่นเนื อนึ่งสุก มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ พันธุ์ลูกผสม 
พันธุ์ผสมกลับและสายพันธุ์แม่พ่อ มีปริมาณของแข็งทั งหมดเฉลี่ยร้อยละ 17.1, 17.2 และ 16.7 ปริมาณ TSS ใน
เนื อดิบและนึ่งสุกเฉลี่ยร้อยละ 11.0, 9.7 และ 10.7 กับ 10.0, 10.4 และ 10.4 oBrix ตามล าดับ และมีความแน่น
เนื อนึ่งสุกเฉลี่ยเท่ากับ 0.9 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (ตารางท่ี 35) 
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ตารางท่ี 31 อายุดอกแรกบาน (เพศเมีย) และข้อแรกที่ดอกเพศเมียดอกแรกบานของการสกัดสายพันธุ์ชั่วที่ 7 และ 
10 จ านวน 11 สายพันธุ์ ระหว่างพฤศจิกายน 2560 ถึงมีนาคม 2561 

 
พันธุ์ ดอกเพศเมียอายุดอกแรกบาน (วัน) ข้อแรกท่ีดอกเพศเมียบาน (ข้อที่) 
PK.1 55.1 23.3 
PK.4 47.5 11.3 
PK.5 46.2 8.9 
PK.11 47.6 9.6 
PK.13 45.2 9.9 
PK.14 47.9 11.4 
PK.15 49.4 11.9 
PK.16 47.5 13.1 
PK.17 48.4 11.9 
PK.19 46.5 11.4 
PK.20 48.5 13.5 
เฉลี่ย 48.2 12.4 
 

ตารางที่ 32 องค์ประกอบของผลผลิตของการสกัดสายพันธุ์ชั่วที่ 7 และ 10 จ านวน 11 สายพันธุ์  ระหว่าง
พฤศจิกายน 2560 ถึงมีนาคม 2561 

รหัส สายพันธุ ์ น  าหนักผล ขนาดผล (ซ.ม) ขนาดไส้ (ซ.ม) หนาเนื อ บางเนื อ อายุเก็บเกี่ยว 
    (กก.) กว้าง ยาว กว้าง ยาว (ซ.ม) (ซ.ม) (วัน) 
PK1 CM160-1-#-5#-3-1-1 1.4 16.7 8.2 12.0 4.5 2.9 2.0 82.0 
PK4 CM021-15-1(S)-9#-1-#-1#-2-2-1  1.4 16.5 8.0 11.5 4.8 2.7 1.8 82.0 
PK5 CM021-15- (S)-9#-1-#-3#-3-5 0.8 13.7 7.4 9.9 4.0 2.0 1.3 82.0 
PK11 CM021-15-1(S)-9#-2-1-2#-1-3-2 0.7 12.6 7.4 10.0 5.1 1.8 1.1 82.0 
PK13 CM 102-2-1-9-2-1 0.7 12.6 7.7 9.2 4.9 1.8 1.2 82.0 
PK14 CM 102-2-2-4-1-10-2 1.1 15.2 8.7 11.4 5.9 2.2 1.3 82.0 
PK15 CM 102-2-2-8-1-1-5  1.4 16.5 9.1 12.3 5.9 2.2 1.5 82.0 
PK16 A 426-7-1-5-3-1-2 2.2 20.2 9.5 14.2 5.3 3.0 1.4 82.0 
PK17 CM160-1-#-5#-6-1-8 1.2 15.7 8.2 11.4 5.0 2.3 1.4 82.0 
PK19 CM160-1-#-1#-3-1#-# 1.9 18.8 10.4 14.3 6.5 2.5 2.0 82.0 
PK20 CM160-1-#-5#-9-4-11 1.4 17.1 9.7 12.0 5.5 2.7 1.7 82.0 
เฉลี่ย   1.3 16.0 8.6 11.7 5.2 2.4 1.5 82.0 
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ตารางที่ 33 สายพันธุ์ที่คัดเลือกของการสกัดสายพันธุ์ชั่วที่ 7 และ 10 จ านวน 11 สายพันธุ์  ระหว่างพฤศจิกายน 
2560 ถึงมีนาคม 2561 

รหัส สายพันธุ์ จ านวนสายพันธุ์ที่คัดเลือก 
    ผสมตัวเอง ผสมระหว่างพ่ีน้อง 
PK1 CM160-1-#-5#-3-1-1 11 3 
PK4 CM021-15-1(S)-9#-1-#-1#-2-2-1  10 6 
PK5 CM021-15- (S)-9#-1-#-3#-3-5 4 3 
PK11 CM021-15-1(S)-9#-2-1-2#-1-3-2 15 1 
PK13 CM 102-2-1-9-2-1 1 1 
PK14 CM 102-2-2-4-1-10-2 2 1 
PK15 CM 102-2-2-8-1-1-5  2 1 
PK16 A 426-7-1-5-3-1-2 13 0 
PK17 CM160-1-#-5#-6-1-8 2 0 
PK19 CM160-1-#-1#-3-1#-# 0 0 
PK20 CM160-1-#-5#-9-4-11 4 3 
รวม  64 19 
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ตารางท่ี 34 ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตของการประเมินพันธุ์ฟักทอง ระหว่าง กรกฎาคม ถึงพฤศจิกายน 
2559 

 
หมายเหต ุ 1/ ns, * และ ** = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง 0.05 และที่ระดับนัยส าคัญยิ่ง 0.01 ตามล าดับ  
 2/ ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันในแนวตั ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบด้วยวิธี DMRT ที่นัยส าคัญ 0.01 

 
 
 

สายพนัธุ์ ผลผลิต/ไร่ จ านวน น  าหนัก/ผล หนาเนื อ บางเนื อ อายุ ช่วงเวลา

(ตัน) ผล/ต้น (กโิลกรัม) กวา้ง ยาว กวา้ง ยาว ( ซม.) ( ซม.) เกบ็เกีย่ว เกบ็เกีย่ว

1F1 1.8 ab/2 1.0 1.7 ab 18.4 a-c 9.4 a-d 13.3 a-c 5.4 b-h 2.6 1.5 a-c 78.0 1.0

3F1 1.7 a-c 1.1 1.4 a-d 17.6 a-d 9.5 a-c 13.0 a-d 6.2 ab 2.3 1.5 a-c 78.0 2.3

4F1 1.5 a-c 1.0 1.3 a-d 16.9 b-f 8.6 b-g 12.6 a-f 5.4 b-h 2.3 1.3 b-e 78.0 2.3

5F1 1.7 a-c 1.1 1.3 a-d 16.8 b-f 8.7 b-f 12.2 b-g 5.5 b-f 2.4 1.5 a-c 78.0 3.5

1F2 1.8 ab 1.0 1.7 ab 18.6 ab 10.3 a 13.5 a-b 6.5 a 2.4 1.4 a-d 78.0 2.3

3F2 1.4 a-d 1.0 1.3 a-d 16.8 b-f 8.4 c-g 11.7 c-g 4.8 f-i 2.6 1.4 a-c 78.0 3.5

4F2 1.2 cd 1.0 1.0 d 14.7 ef 8.1 d-g 11.1 e-g 5.1 c-i 2.1 0.9 e 78.0 4.8

5F2 1.7 a-c 1.3 1.4 a-d 17.0 b-f 9.0 a-f 12.0 b-g 4.6 g-i 2.7 1.4 a-c 78.0 3.5

เฉล่ีย 1.6 1.1 1.4 17.1 9.0 12.4 5.4 2.4 1.4 78.0 2.9

1BC1P1 1.5 a-d 1.0 1.4 a-d 17.1 a-e 9.6 a-c 12.2 b-g 5.7 a-e 2.4 1.3 b-e 78.0 1.0

3BC1P1 1.4 a-d 1.0 1.1 cd 16.3 b-f 7.7 fg 12.0 b-g 4.5 hi 2.5 1.5 a-c 78.0 3.5

4BC1P1 1.6 a-c 1.0 1.6 a-c 16.7 b-f 9.1 a-e 12.3 b-f 5.6 b-f 2.3 1.3 a-e 79.3 2.3

5BC1P1 1.9 a 1.0 1.4 a-d 17.1 a-e 9.7 ab 12.1 b-g 6.0 a-c 2.7 1.6 a-c 78.0 3.5

1BC1P2 1.4 a-d 1.0 1.3 a-d 17.2 a-e 8.9 b-f 12.7 a-e 5.5 b-f 2.5 1.4 a-c 78.0 1.0

3BC1P2 1.8 ab 1.0 1.8 a 19.5 a 9.4 a-d 14.0 a 5.7 a-e 3.0 1.5 a-c 78.0 6.0

4BC1P2 1.5 a-d 1.0 1.3 a-d 16.9 b-f 8.5 b-g 11.9 b-g 5.1 d-i 2.5 1.3 a-e 78.0 6.0

5BC1P2 1.4 a-d 1.0 1.3 a-d 16.4 b-f 8.9 b-f 11.7 c-g 5.4 b-h 2.6 1.5 a-c 78.0 3.5

เฉล่ีย 1.6 1.0 1.4 17.2 9.0 12.3 5.4 2.6 1.4 78.2 3.3

P13 1.5 a-d 1.0 1.3 a-d 16.3 b-f 9.4 a-c 11.8 b-g 5.9 a-d 2.5 1.6 ab 78.0 3.5

P14 1.3 b-d 1.0 0.9 d 15.2 d-f 7.8 e-g 11.0 e-g 4.9 e-i 2.3 1.2 c-e 79.7 1.0

P16 1.0 d 1.0 0.9 d 15.4 d-f 7.3 g 10.9 fg 4.3 i 2.3 1.2 c-e 78.0 2.3

P22 1.2 cd 1.1 1.0 d 14.3 f 8.7 b-f 10.5 g 5.4 b-g 1.8 1.0 de 78.0 3.5

P24 1.3 b-d 1.0 1.0 d 15.7 c-f 8.0 e-g 11.2 e-g 5.1 c-i 2.3 1.3 a-e 78.0 2.3

P25 1.4 a-d 1.0 1.1 cd 15.5 d-f 8.3 c-g 10.9 fg 4.8 e-i 2.6 1.5 a-c 78.0 3.5

P26 1.3 b-d 1.0 1.1 b-d 15.6 d-f 8.8 b-f 11.4 d-g 5.3 c-h 2.5 1.7 a 78.0 2.3

เฉล่ีย 1.3 1.0 1.0 15.4 8.3 11.1 5.1 2.3 1.3 78.2 2.6

เฉล่ียทั งหมด 1.5 1.0 1.3 16.6 8.8 12.0 5.3 2.4 1.4 78.1 2.9

F-test/1 * ns ** ** ** ** ** ns ** ns ns

C.V.(%) 20.9 11.8 27.3 9.4 8.8 8.4 9.7 18.5 16.6 0.9 31.4

ขนาดผล ( ซม.) ขนาดไส้ ( ซม.)
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ตารางที่ 35 ปริมาณของแข็งทั งหมด ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั งหมดของการประเมินพันธุ์ฟักทอง ระหว่าง 
กรกฎาคม ถึงพฤศจิกายน 2559 

 
หมายเหต ุ 1/ ns และ ** = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง 0.01 ตามล าดับ  
 2/ ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันในคอลัมน์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบด้วยวิธี DMRT ที่นัยส าคัญ 0.0 
 
 
 
 

สายพนัธุ์

1F1 18.3 a-e/2 12.0 a-e 11.3 a-d 1.3 0.9 bc

3F1 17.0 a-e 11.6 a-e 10.3 a-f 1.4 0.9 a-c

4F1 17.8 a-e 12.3 a-c 11.3 a-d 1.5 0.8 c

5F1 18.9 a-d 12.3 a-d 10.6 a-e 1.4 0.9 a-c

1F2 15.2 c-e 9.8 c-g 9.7 b-f 1.0 0.9 bc

3F2 16.5 b-e 9.7 c-g 9.3 c-f 1.4 0.8 c

4F2 16.8 b-e 9.3 e-g 7.8 f 1.4 1.0 ab

5F2 16.1 b-e 10.8 b-g 9.6 b-f 1.2 0.8 c

เฉล่ีย 17.1 11.0 10.0 1.3 0.9

1BC1P1 17.1 a-e 9.6 d-g 10.1 a-f 1.3 1.0 a-c

3BC1P1 17.5 a-e 10.5 b-g 10.6 a-e 1.2 1.1 a

4BC1P1 19.2 a-c 10.3 b-g 12.1 ab 1.5 0.9 a-c

5BC1P1 17.3 a-e 9.6 d-g 9.8 b-f 1.2 0.9 bc

1BC1P2 15.3 c-e 9.4 e-g 10.3 a-f 1.2 0.9 a-c

3BC1P2 14.9 c-e 8.8 fg 9.0 d-f 1.1 0.9 a-c

4BC1P2 15.1 c-e 8.1 g 8.5 ef 1.2 1.0 a-c

5BC1P2 21.2 a 11.6 a-e 12.5 a 1.4 1.0 a-c

เฉล่ีย 17.2 9.7 10.4 1.2 0.9

P13 17.8 a-e 11.1 b-f 11.6 a-d 1.2 0.8 c

P14 14.6 de 10.4 b-g 9.7 b-f 1.5 1.0 a-c

P16 15.7 c-d 12.8 ab 10.4 a-f 1.2 0.9 a-c

P22 14.3 e 10.3 b-g 9.6 b-f 1.3 0.9 a-c

P24 20.1 ab 12.6 ab 11.5 a-d 1.4 0.9 a-c

P25 19.0 a-c 14.0 a 11.7 a-c 1.6 0.8 c

P26 15.5 c-e 9.6 c-g 8.6 ef 1.2 0.9 a-c

เฉล่ีย 16.7 11.5 10.4 1.3 0.9

เฉล่ียทั งหมด 17.0 10.7 10.2 1.3 0.9

F-test/1 ** ** ** ns **

C.V.(%) 14.9 15.0 14.7 17.6 11.7

ปริมาณของแข็ง ปริมาณของแข็งทีล่ะลายได้ทั งหมด (ร้อยละ) ความแน่นเนื อ (กก./ตร.ซม.)

ทั งหมด (ร้อยละ) เนื อดิบ เนื อนึ่งสุก เนื อดิบ เนื อนึ่งสุก
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2. การพัฒนาเครื่องบีบแบบเกลียวอัดส้าหรับสกัดน ้ามันจากเมล็ดฟักทองส้าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กและ
ขนาดย่อม 

2.1 ชุดสกัดน ้ามันจากเมล็ดฟักทอง 
2.1.1 การออกแบบชุดเกลียวอัดและส่งก้าลัง 
ชุดเกลียวอัดได้ออกแบบให้มีเสื อปลอกเกลียวอัดมีขนาดเท่ากันตลอดความยาว โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

4.6 เซนติเมตร ความยาว 11 เซนติเมตร มีการเซาะร่องส าหรับทางออกของน  ามันที่บีบได้จ านวน 6 ช่อง มีช่อง
ล าเลียงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.88 เซนติเมตร น าเมล็ดฟักทองเข้าไปยังสกรูอัด ดังรูปที่ 1    

 

 
 

รูปที ่1 เสื อปลอกของเกลียวอัด 
 

เกลียวอัด เป็นชิ นส่วนที่ใช้ส าหรับล าเลียงและบีบอัดเมล็ดฟักทองมีขนาดความยาว 10.9 เซนติเมตร 
จ านวน 5 เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยอดเกลียว 4.56 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางร่องเกลียว 3.15 เซนติเมตร 
มีระยะพีท 3.14 เซนติเมตร ความกว้างของหน้าเกลียว 1.92 เซนติเมตร ความกว้างของร่องเกลียว 1.145 
เซนติเมตร ดังรูปที่ 2 เป็นส่วนส าคัญส าหรับการออกแบบเครื่องอัด โดยการออกแบบเกลียวอัด จะใช้หลักการ
ออกแบบสกรูแบบลูกถ้วยเป็นเกลียวอัดมีขนาดเท่ากันตลอดความยาวแกน มีความลึกสม่ าเสมอตลอดทั งแกนอัด 
โดยใช้สมการ  

le = np 
 

le = ระยะทางที่สกรูเคลื่อนที่ได้ตามแนวของสกรู 
n = ปากระยะของหลีด 
p = ระยะพิทช์ 

 
ในการใช้งาน ความเร็วรอบของเกลียวอัดใช้อยู่ในความเร็ว 31 รอบต่อนาที ซึ่งเป็นความเร็วรอบสูงสุดที่เครื่อง

ออกแบบท าได้ 
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รูปที ่2 ลักษณะของเกลียวอัด 
 

ส่วนของรูระบายกาก เมล็ดฟักทองเป็นส่วนของการระบายกากเมล็ดฟักทองที่ท าการบีบน  ามันเรียบร้อย
แล้วมี 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง คือ ขนาด 1 เซนติเมตร ดังรูปที่ 3 

 

 
 

รูปที ่3 ลักษณะของรูระบายกาก 
 

ส่วนของรูระบายน ้ามัน น  ามันที่บีบอัดได้จากเมล็ดฟักทอง มีการเซาะร่องเป็นรูขนาด 0.2 เซนติเมตร 
รอบๆ ปลอกระบายน  ามัน ดังรูปที่ 4 
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รูปที ่4 ลักษณะของร่องระบายน  ามันเกลียวอัด 
 

ในระบบของเครื่องบีบอัดน  ามันที่ออกแบบนี  ใช้มอเตอร์ขนาด 1 แรงม้า ความเร็วรอบ 1,440 รอบต่อนาที 
เป็นเครื่องต้นก าลังส่งก าลังไปยังเกลียวอัดโดยผ่านชุดเกียร์ทดขนาด 1 ต่อ 60 ท าให้ได้ความเร็วรอบที่ออกจากเกียร์
ทด 31 รอบต่อนาท ีส่งถ่ายก าลัง 1 ต่อ 3 ผ่านสายพานไปยังเกลียวอัด ดังแสดงในรูปที่ 5 

 

 
 

รูปที่ 5 ลักษณะการถ่ายทอดก าลังของเครื่องบีบน  ามันเกลียวอัด 
 

การออกแบบเครื่องบีบน  ามันเมล็ดฟักทองตามหลักการทางทฤษฎีที่ได้จากการศึกษา มีขนาด 76 x 180 x 
76 เซนติเมตร โดยการป้อนเมล็ดฟักทองเข้าไปยังเครื่องทางด้านช่องป้อนทางด้านบนของกระบอกอัด แล้วเกลียว
อัดล าเลียงหมุนล าเลียงเมล็ดฟักทองผ่านเกลียวอัดท าให้เกิดการบีบอัดแตกละเอียด และล าเลียงออกมาทางด้าน
หน้าของเครื่องทางช่องออกของรูระบายการ ดังรูปที ่6  
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รูปที ่6 ลักษณะของเครื่องบีบน  ามันจากเมล็ดฟักทอง 
 
เมื่อเปิดเครื่องท างานแล้วใส่วัตถุดิบเมล็ดฟักทองลงไป สกรูจะท าการล าเลียงไปที่หัวบีบจนเนื อวัตถุดิบเต็ม

หน้าแปลนหัวบีบ สกรูก็จะท าการบีบอัดเนื อวัสดุและท าให้น  ามันในเนื อวัสดุถูกบีบออกตรงทางออกของน  ามัน  และ
กากที่ได้จากการบีบก็ออกมาทางช่องทางออกของกาก 

2.2 การศึกษาระบบการท้างานของต้นแบบเครื่องบีบอัดน ้ามันที่ได้ 
การทดลองบีบอัดน  ามันเมล็ดฟักทอง ได้ศึกษาขั นตอนการเตรียมเมล็ดฟักทองก่อนการบีบน  ามัน โดยศึกษา

การท าให้เมล็ดแห้ง 3 วิธีการ ได้แก่ 1) การผึ่งให้แห้งโดยไม่ใช้พัดลมและแดด 2) การผึ่งให้แห้งโดยใช้พัดลมและไม่
ใช้แสงแดด และ 3) การผึ่งให้แห้งโดยใช้พัดลมและแสงแดด ศึกษาอุณหภูมิการอบแห้ง 3 ระดับ ได้แก่ 60, 70 และ 
80 องศาเซลเซียส จนเมล็ดมีความชื นร้อยละ 2-3 และวิธีการกะเทาะเปลือกของเมล็ดฟักทองที่เหมาะสม โดย
แบ่งเป็นการกะเทาะและไม่กะเทาะเปลือก เพ่ือหาวิธีการบีบน  ามันเมล็ดฟักทองที่ได้ปริมาณของน  ามันและคุณภาพ
ที่มีต่อคุณสมบัติของน  ามันเมล็ดฟักทอง ได้ผลการศึกษาดังนี  

2.2.1 ผลของวิธีการผึ่งเมล็ดต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ และการสูญเสียของเมล็ดฟักทอง 
หลังจากขั นตอนการล้างเมล็ดฟักทองญี่ปุ่นแล้ว ได้ท าการผึ่งให้แห้งโดยใช้ผ้าขาวบางรองเมล็ดฟักทอง

ญี่ปุ่นและเกลี่ยเมล็ดให้เรียบเท่ากันบนโต๊ะในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และทดสอบวิธีการผึ่ง 3 วิธีการดังต่อไปนี  
(1) การผึ่งให้แห้งโดยไม่ใช้พัดลมและแดด (2) ใช้พัดลมและไม่ใช้แสงแดด และ (3) ใช้พัดลมและแสงแดด พบว่าการ
ผึ่งเมล็ดให้แห้งในร่มโดยไม่ใช้พัดลมและแสงแดดนาน 8-12 ชั่วโมงนั น เมล็ดฟักทองเกิดการเจริญปนเปื้อนของเชื อ
รา และเน่าเสียมากที่สุดถึงร้อยละ 90 ดังตารางที่ 36 เนื่องสภาพอากาศไม่สามารถพาความชื นออกจากเมล็ด
ฟักทองได้ และปริมาณน  าระดับสูงในเมล็ดฟักทองสดอาจจะส่งผลให้เชื อราเจริญเติบโตได้ ส่วนการผึ่งให้แห้งโดยใช้
พัดลมและไม่ใช้แสงในระยะเวลา 8-12 ชั่วโมงเท่ากันนั น พบเมล็ดฟักทองมีการเจริญของเชื อราและการเน่าเสีย
ลดลงเหลือร้อยละ 60 และวิธีการผึ่งที่ใช้พัดลมและแสงแดดท าให้ไม่เกิดการเจริญของราและไม่พบการเน่าเสียของ
เมล็ดฟักทอง  
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Table 36 ผลการศึกษาวิธีการผึ่งต่อปริมาณการสูญเสียเมล็ดฟักทอง 
 

วิธีการผึ่ง 
การขึ นราและเน่าเสีย  
(ร้อยละโดยน  าหนัก) 

เมล็ดฟักทองที่ได้จากกระบวนการผึ่ง 

การผึ่งโดยไม่ใช้พัดลมและ
แดด 

มีการเจริญปนเปื้อนของรา 
และเมล็ดเน่าเสีย 90% 

 
การผึ่งโดยใช้พัดลมและไม่
ใช้แสงแดด 

มีการเจริญปนเปื้อนของรา 
และเมล็ดเน่าเสีย 60% 

 
การผึ่งโดยใช้พัดลมและ
แสงแดด 

เ ม ล็ ด ไ ม่ มี ก า ร เ จ ริ ญ
ปนเปื้อนของราและไม่มี
การเน่าเสียเกิดขึ น 

 
 

 
2.2.2 ผลของอุณหภูมิอบแห้งต่อร้อยละปริมาณน  ามันเมล็ดฟักทองที่บีบได้ 
จากการใช้อุณหภูมิอบแห้งเมล็ดฟักทองที่ต่างกัน 3 ระดับ คือ 60, 70 80 oซ. พบว่า ไม่มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0,05) ดังรูปที่ 7 แต่ปริมาณน  ามันที่ได้จากการบีบน  ามันที่ 70 oซ. มี
แนวโน้มสูงสุดทีร่้อยละ 45.99 ของน  าหนักเมล็ดทั งหมด 

จากรูปที่ 7 พบว่าปริมาณน  ามันที่บีบได้ในช่วงอุณหภูมิอบแห้งเมล็ดฟักทองที่ 60, 70 และ 80 องศา
เซลเซียส ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) อย่างไรก็ตาม ปริมาณน  ามันที่ได้จากการบีบ
น  ามันเมล็ดที่ 70 องศาเซลเซียส พบว่าปริมาณน  ามันที่ได้สูงที่สุดร้อยละ 45.99 ของน  าหนักเมล็ดทั งหมด 
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รูปที ่7 ผลของอุณหภูมิอบแห้งต่อปริมาณน  ามันที่ได้ 
 
2.2.3 ผลของการกระเทาะเปลือกต่อปริมาณน  ามันที่บีบได้จากเมล็ดฟักทอง 
จากผลการศึกษาในข้อ 2.2.1-2.2.2 ได้คัดเลือกเมล็ดฟักทองที่ผ่านการผึ่งโดยใช้ลมจากพัดลม และความ

ร้อนจากแสงแดด ไปท าให้อบแห้งที่อุณหภูมิ 80 oซ. ไปศึกษาผลของการกระเทาะเปลือกด้วยเครื่องกะเทาะเปลือก
แบบขนาดจานกะเทาะ 12 นิ ว (รูปที่ 8) พบว่าเมล็ดฟักทองที่ผ่านกะเทาะเปลือก (รูปที่ 9) ได้ปริมาณน  ามันร้อยละ 
39.75 ของน  าหนักเมล็ดทั งหมด ซึ่งมีปริมาณมากกว่าเมล็ดที่ไม่ผ่านการกะเทาะเปลือก (รูปที่ 9) ที่ได้ปริมาณน  ามัน
ร้อยละ 22.56 ของน  าหนักเมล็ดทั งหมด 
                  

 
 

รูปที ่8 เครื่องกะเทาะเปลือก 
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ก) กะเทาะเปลือก                      ข) ไมก่ะเทาะเปลือก 

รูปที ่9 เมล็ดฟักทองที่ได้รับการกะเทาะเปลือก (ก) และไม่กะเทาะเปลือก (ข) 
 
ตารางท่ี 37 ผลการทดสอบบีบน  ามันเมล็ดฟักทองญี่ปุ่นแบบกะเทาะเปลือกและไม่กะเทาะเปลือก 
 

เมล็ดฟักทองญี่ปุ่น ร้อยละของน  ามันที่ได้ ลักษณะกากท่ีได้จากการบีบน  ามัน 

แบบกะเทาะเปลือก 39.75 ± 3.15 

 
แบบไม่กะเทาะเปลือก 22.56 ± 1.92 

 
 

1) เมล็ดฟักทองที่ใช้ในการทดลองคือเมล็ดที่ผ่านการอบอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 
2) ร้อยละของน  ามันที่ได้ = (ปริมาณน  ามัน (กรัม) / น  าหนักเมล็ดทั งหมด (กรัม)) x 100  
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3. นวัตกรรมอาหารต้านอนุมูลอิสระจากฟักทอง (Cucurbita spp.) สายพันธุ์ที่มีน ้ามันสูง 
3.1 คุณภาพทางกายภาพ-เคมี และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของวัตถุดิบฟักทองสายพันธุ์ที่ให้น ้ามัน  

คุณภาพ และสารส าคัญของวัตถุดิบฟักทองผงที่ได้จากฟักทองสายพันธุ์พ่อและแม่ที่สกัดสายพันธุ์แท้ในชั่วที่ 
5 และชั่วที่ 8 จ านวน 7 พันธุ์ ที่ได้จากโครงการย่อยที่ 1 (ปลูกระหว่างเดือนกันยายน 2559 – เดือนกุมภาพันธ์ 
2560) ได้จากฟักทอง 4 กลุ่ม คือ กลุ่มพันธุ์โอโตะจากการสกัดสายพันธุ์ในชั่วที่ 8 จ านวน 2 พันธุ์ คือ PK4 และ 
PK11 ฟักทองพันธุ์น  ามันในเมล็ดสูง (high oil) จากหน่วยบริหารเชื อพันธุกรรมผักวงศ์แตง สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร ที่ได้จากการสกัดสายพันธุ์ในชั่วที่ 5 จ านวน 2 พันธุ์ คือ PK14 และ PK15 พันธุ์พื นเมือง/คางคก ที่ได้จาก
การสกัดสายพันธุ์ในชั่วที่ 5 จ านวน 2 พันธุ์ คือ PK17 และ PK20 และพันธุ์ PK16 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ F1 จากพันธุ์ทาง
การค้า “ทองอ าพัน” ที่สกัดสายพันธุ์ในชั่วที่ 5 ซึ่งได้ปลูกและเก็บเกี่ยวแตกต่างกัน 2 ฤดู (Crops 1 เดือนมกราคม 
2560 และ Crop 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2560) ผลการศึกษา พบว่าช่วงเวลาการปลูกและเก็บเกี่ยว และสายพันธุ์
ฟักทองมีผลให้สีของเนื อฟักทองทั ง 7 พันธุ์ แตกต่างกันในทางสถิติ (p<0.05) ดังตารางที่ 38 โดยเนื อฟักทองนึ่งสุก
พันธุ์ PK20 และ PK14 มีค่าความสว่างสี (Lightness; L*) และมีสีเหลือง (yellow-bluness; b*) เข้มมากที่สุด โดย
มีค่าเฉลี่ย L* เท่ากับ 64.5, 63.0 และ b* เท่ากับ 79.5, 74.7 ตามล าดับ ซึ่งให้ยืนยันสอดคล้องกับรายงานของ
วัณไณ (2559) ที่พบว่า ฟักทองพันธุ์ PK20 และ PK14 ที่ปลูกและเก็บเก่ียวระหว่างเดือนกันยายน 2557 - มกราคม 
2558 มีค่า L* และ b* สูงสุด ส่วนเนื อฟักทองสุกพันธุ์ PK15 มีความเข้มของสีแดง (red-greeness; a*) และมี
ความสว่างสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ย a* เท่ากับ 23.3 และค่า L* เท่ากับ 62.2 แต่คุณภาพด้านค่าสี a* และ b* ให้ผลไม่
สอดคล้องกับปริมาณแคโรทีนอยด์ โดยพบว่าพันธุ์ PK16, PK14 และ PK11 มีปริมาณสูงสุด คือ 565.29+116.23, 
402.96+16.23 และ 535.19+153.02 µg carotene/100 g น  าหนักแห้ง (ตารางท่ี 39) 
 
ตารางท่ี 38 ค่าเฉลี่ยด้านค่าสีของเนื อฟักทองนึ่งสุกจากฟักทองพันธุ์น  ามัน 7 พันธุ์ ที่ได้จากการปลูก Crop 1 

Pumpkin lines  Lightness (L*) Red-greeness  
(a*) 

Yellow-bluness  
(b*) 

PK4 53.7 c 15.7 bc 57.1 d 
PK11 53.8 c 11.8 d 71.71 abc 
PK14 63.0 ab 6.5 f 74.7 ab 
PK15 62.2 ab 23.3 a 60.4 cd 
PK16 53.3 c 14.0 cd 65.1 bcd 
PK17 57.0 bc 5.9 f 66.3 bcd 
PK20 64.5 a 8.2 ef 79.5 a 
% C.V. 5.5 8.0 7.0 

a, b,...f ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวตั งของฟักทองแต่ละสายพันธุ์ แสดงถึงความแตกต่างกันในทางสถิติ (p<0.05) 
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คุณภาพด้านปริมาณความชื น ของแข็งทั งหมด (total solid) และปริมาณของแข็งที่ไม่ละลายในแอลกอฮอล์ 
(alcohol insoluble ค่าที่บ่งชี ถึงปริมาณคาร์โบไฮเดรท หรือสตาร์ช/starch) ของฟักทองผงที่ได้ ดังตารางที่ 39 
โดยเนื อฟักทองผงที่ได้จากฟักทองที่ปลูกใน Crop 2 มีปริมาณความชื นและค่า AIS มากกว่าฟักทองผงจาก Crop 1 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่มีปริมาณของแข็งทั งหมดต่ ากว่า ฟักทองผงพันธุ์ PK20 มีปริมาณความชื น 
และปริมาณ AIS สูงสุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยมีปริมาณเฉลี่ยร้อยละ 7.10 และ 33.88 โดย
น  าหนักแห้ง ตามล าดับ ส่วนฟักทองผงพันธุ์ PK4 และ PK14 มีปริมาณของแข็งทั งหมดสูงสุด เมื่อพิจารณาปัจจัย
ร่วมของสายพันธุ์และช่วงเวลาการปลูกพบว่า ฟักทองผงพันธุ์ PK20 ปลูกใน Crop 1 และ PK15 ปลูกใน Crop 2 มี
ปริมาณความชื นสูงสุดในทางสถิติ (p<0.05) คือร้อยละ 7.49+0.34 และ 7.12+0.74 ตามล าดับ ส่วนปริมาณ AIS 
หรือปริมาณสตาร์ชพบมากในฟักทองผง PK20 ปลูกใน Crop 2 โดยมีอยู่ร้อยละ 45.57+0.51 โดยน  าหนักแห้ง ซึ่ง
ให้ผลสอดคล้องกับปัจจัยหลักด้านปริมาณของแข็งทั งหมดพบว่า เนื อฟักทองผงที่ได้จากพันธุ์ PK15 ปลูกใน Crop 1 
มีอยู่สูงสุดร้อยละ 96.34+0.04  

เมล็ดฟักทองพันธุ์ PK20 มีปริมาณน  ามันในเมล็ดสูงสุดในทางสถิติ (p<0.05) โดยมี 53.96+7.55 โดยน  าหนัก
แห้ง แต่ไม่แตกต่างจากพันธุ์ PK15, PK16 และ PK17 ดังตารางที่ 40 สารประกอบฟีนอลิค และแคโรทีนอยด์ในเนื อ
ฟักทองผงที่ได้จาก Crop 1 มีปริมาณมากกว่า Crop 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งให้ผลสอดคล้องกับ
คุณภาพทางกายภาพและเคมีอ่ืนๆ (ตารางที่ 38-39) ด้านสายพันธุ์ฟักทองพบว่า เนื อฟักทองผงพันธุ์ PK 16 มี
ปริมาณแคโรทีนอยด์สูงสุดทางสถิติ (p<0.05) โดยมีเฉลี่ย 391.16 µg carotene/100 g น  าหนักแห้ง เนื อฟักทองผง
พันธุ์ PK11 มีสารประกอบฟีนอลิคและแคโรทีนอยด์สูงสุด โดยมีปริมาณเฉลี่ย 4 ,224.26 mg GAE/100 g และ 
342.61 µg carotene/100 g น  าหนักแห้ง ตามล าดับ เมื่อพิจารณาปัจจัยร่วมของสายพันธุ์และช่วงเวลาการปลูก
พบว่า เนื อฟักทองผงพันธุ์ PK11 ใน Crop 1 มีสารประกอบฟีนอลิคสูงสุดทางสถิติ (p<0.05) คือ 5,801.17+59.68  
mg GAE/100 g น  าหนักแห้ง ซึ่งสอดคล้องกับผลของปัจจัยหลักด้านสายพันธุ์ เช่นเดียวกับแคโรทีนอยด์ที่มีสูงสุดใน
เนื อฟักทองผงพันธุ์ PK11, PK14 และ PK16 (565.29+116.23, 402.96+16.23 และ 535.19+153.02 µg 
carotene/100 g น  าหนักแห้ง ตามล าดับ) 

เนื อฟักทองผงจาก Crop 1 มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant activity) มากกว่าเนื อฟักทองผงที่ได้
จาก Crop 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังตารางที่ 41 โดยมีค่าเฉลี่ย 437.61 mg TE/100 g น  าหนักแห้ง 
456.23 mg BHA/100 g น  าหนักแห้ง และ 1,956.99 mg BHT/100 g น  าหนักแห้ง ด้านสายพันธุ์ฟักทองพบว่า 
เนื อฟักทองผงจากพันธุ์ PK 11 และ PK17 มีค่า antioxidant activity สูงสุดในทางสถิติ (p<0.05) โดยพันธุ์ PK 11 
มีค่าเฉลี่ย 415.99 mg TE/100 g น  าหนักแห้ง 431.45 mg BHA/100 g น  าหนักแห้ง และ 1,857.63 mg BHT/100 g 

น  าหนักแห้ง ส่วนพันธุ์ PK17 มีค่าเฉลี่ย 408.36 mg TE/100 g น  าหนักแห้ง 422.67 mg BHA/100 g น  าหนักแห้ง 
และ 1,824.27 mg BHT/100 g น  าหนักแห้ง เมื่อพิจารณาปัจจัยร่วมของสายพันธุ์และช่วงเวลาการปลูกพบว่า 
ให้ผลสอดคล้องกับปัจจัยหลัก คือ เนื อฟักทองผงจากพันธุ์ PK11 และ PK17 ที่ปลูกใน Crop 1 มี antioxidant 
activity สูงสุดในทางสถิติ (p<0.05) โดยเนื อฟักทองผงพันธุ์ PK 11 มีค่า 512.16 + 30.93 mg TE/100 g น  าหนัก
แห้ง 541.55 + 35.13 mg BHA/100 g น  าหนักแห้ง และ 2,295.21 + 140.14 mg BHT/100 g น  าหนักแห้ง ส่วน
พันธุ์ PK17 มีค่า 523.37 + 32.47 mg TE/100 g น  าหนักแห้ง 553.12 + 36.86 mg BHA/100 g น  าหนักแห้ง และ 
2,345.27 + 147.11 mg BHT/100 g น  าหนักแห้ง 
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ตารางที่ 39 คุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของเนื อฟักทองผงจากฟักทองพันธุ์น  ามัน 7 พันธุ์ ที่ได้จากช่วงเวลา
การปลูกและเก็บเก่ียวที่แตกต่างกัน 

 

Factors Moisture content 
(%) 

Total solid  
(%) 

Alcohol Insoluble  
(% dry weight) 

a) Crops    
Crop 1 5.36 b 94.64 a 25.77 b 
Crop 2 6.25 a 93.75 b 31.87 a 

b) Pumpkin lines    
PK4 4.93 d 95.07 a 28.24 d 
PK11 5.73 c 94.27 b 26.11 e 
PK14 4.97 d 95.03 a 28.65 cd 
PK15 5.39 c 94.61 b 29.45 c 
PK16 6.28 b 93.72 c 24.81 f 
PK17 6.25 b 93.75 c 30.61 b 
PK20 7.10 a 92.90 d 33.88 a 

c) Crops x Lines    
Crop 1 x PK4 4.34 + 0.32 h 95.66 + 0.32 b 28.35 + 0.64 ef 
Crop 1 x PK11 5.06 + 0.05 fg 94.94 + 0.05 cd 24.84 + 0.39 hi 
Crop 1 x PK14 5.06 + 0.10 fg 94.94 + 0.10 cd 26.93 + 0.89 fg 
Crop 1 x PK15 3.66 + 0.04 i 96.34 + 0.04 a 24.96 + 0.25 hi 
Crop 1 x PK16 5.64 + 0.08 e 94.36 + 0.08 e 24.00 + 1.89 i 
Crop 1 x PK17 6.27 + 0.09 d 93.73 + 0.09 f 29.13 + 1.21 de 
Crop 1 x PK20 7.49 + 0.34 a 92.51 + 0.34 i 22.19 + 0.85 j 
Crop 2 x PK4 5.51 + 0.13 ef 94.49 + 0.13 de 28.14 + 0.21 ef 
Crop 2 x PK11 6.41 + 0.33 cd 93.59 + 0.33 fg 27.37 + 0.25 f 
Crop 2 x PK14 4.87 + 0.12 g 95.13 + 0.12 c 30.36 + 0.18 d 
Crop 2 x PK15 7.12 + 0.74 ab 92.88 + 0.74 hi 33.95 + 0.60 b 
Crop 2 x PK16 6.92 + 0.51 bc 93.08 + 0.51 gh 25.62 + 0.12 gh 
Crop 2 x PK17 6.23 + 0.21 d 93.77 + 0.21 f 32.09 + 1.14 c 
Crop 2 x PK20 6.71 + 0.41 bcd 93.29 + 0.41 fgh 45.57+ 0.51 a 

% C.V. 0.35 0.35 0.92 

ปริมาณ AIS  ค านวณปริมาณ % โดยน  าหนักแห้ง (% dry weight) 
a, b,...f ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวตั งของฟักทองแต่ละสายพันธุ์ แสดงถึงความแตกต่างกันในทางสถิติ (p<0.05) 
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ตารางท่ี 40 ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของเนื อฟักทองผง และน  ามันในเมล็ดจากฟักทองพันธุ์น  ามัน 7 พันธุ์ ที่ได้
จากช่วงเวลาการปลูกและเก็บเก่ียวที่แตกต่างกัน 

 

Factors Phenolic compounds 1/ 
(mg GAE/100 g) 

Carotenoids 1/ 
(µg carotene/100 g) 

Crude fat 1/ 
(% Dry weight) 

a) Crops    
Crop 1 4,309.69 a 375.45 a - 
Crop 2 1,721.57 b 182.47 b - 

b) Pumpkin lines    
PK4 3,260.11 b 280.48 bcd 32.70 + 2.90 c 
PK11 4,224.26 a 342.61 ab 42.70 + 1.73 b 
PK14 3,102.54 d 300.19 bc 40.93 + 5.37 b 
PK15 1,972.38 f 225.97 cd 45.71 + 4.01 ab 
PK16 3,178.94 c 391.16 a 44.50 + 9.37 ab 
PK17 3,216.57 bc 214.80 d 46.01 + 2.41 ab 
PK20 2,154.62 e 197.49 d 53.96 + 7.55 a 

c) Crops x Lines    
Crop 1 x PK4 5,095.58 + 14.72 b 344.63 + 63.30 b - 
Crop 1 x PK11 5,801.17 + 59.68 a 535.19 + 153.02 a - 
Crop 1 x PK14 4,301.68 + 36.88 d 402.96 + 16.23 a - 
Crop 1 x PK15 2,538.98 + 46.06 h 284.84 + 67.73 bcd - 
Crop 1 x PK16 4,110.36 + 58.84 e 565.29 + 116.23 a - 
Crop 1 x PK17 4,976.97 + 47.32 c 303.79 + 24.40 bc - 
Crop 1 x PK20 3,343.13 + 32.28 f 138.23 + 3.07 ef - 
Crop 2 x PK4 1,424.63 + 30.14 k 216.33 + 16.69 cdef - 
Crop 2 x PK11 2,647.35 + 34.31 g 190.43 + 6.16 cdef - 
Crop 2 x PK14 1,903.40 + 52.53 j 103.83 + 11.37 f - 
Crop 2 x PK15 1,405.78 + 66.85 k 167.10 + 11.79 def - 
Crop 2 x PK16 2,247.51 + 33.42 i 217.03 + 16.36 cdef - 
Crop 2 x PK17 1,456.16 + 55.36 k 125.82 + 19.94 f - 
Crop 2 x PK20 966.13 + 42.46 l 256.75 + 28.86 bcde - 

% C.V. 1.36 23.57  
1/ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิค แคโรทีนอยด์ และน  ามันในเมล็ดค านวณปริมาณโดยน  าหนักแห้ง (dry weight) 
GAE   = Gallic acid equivalent 
a, b,...i ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวตั งของฟักทองแต่ละสายพันธุ์ แสดงถึงความแตกต่างกันในทางสถิติ (p<0.05) 
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ตารางที่ 41 ค่าฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของเนื อฟักทองผงจากฟักทองพันธุ์น  ามัน 7 พันธุ์ ที่ได้จากช่วงเวลาการ
ปลูกและเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกัน 

Factors Antioxidant activity by DPPH assay (dry weight) 
 mg TE/100 g mg BHA/100 g  mg BHT/100 g  
a) Crops    

Crop 1 437.61 a 456.23 a 1,956.99 a 
Crop 2 288.74 b 286.71 b 1,282.20 b 

b) Pumpkin lines    
PK4 359.18 c 367.14 c 1,601.64 c 
PK11 415.66 a 431.45 a 1,857.63 a 
PK14 397.19 b 410.37 b 1,773.91 b 
PK15 306.90 e 307.49 e 1,364.57 e 
PK16 338.96 d 344.02 d 1,509.91 d 
PK17 408.36 ab 422.67 ab 1,824.27 ab 
PK20 315.97 e 317.15 e 1,405.25 e 

c) Crops x Lines    
Crop 1 x PK4 409.51 + 25.33 c 424.62 + 28.82 c 1,829.86 + 114.81 c 
Crop 1 x PK11 512.16 + 30.93 a 541.55 + 35.13 a 2,295.21 + 140.14 a 
Crop 1 x PK14 490.67 + 21.27 b 516.66 + 24.21 b 2,197.52 + 96.41 b 
Crop 1 x PK15 355.05 + 8.72 e 362.58 + 9.90 e 1,583.02 + 39.50 e 
Crop 1 x PK16 392.35 + 26.83 cd 405.18 + 30.46 cd 1,752.17 + 121.55 cd 
Crop 1 x PK17 523.37 + 32.47 a 553.12 + 36.86 a 2,345.27 + 147.11 a 
Crop 1 x PK20 380.12 + 17.78 d 389.93 + 20.34 d 1,695.89 + 80.66 d 
Crop 2 x PK4 308.85 + 20.98 fg 309.67 + 23.82 fg 1,373.41 + 95.05 fg 
Crop 2 x PK11 319.15 + 4.83 f 321.34 + 5.36 f 1,420.04 + 21.80 f 
Crop 2 x PK14 303.72 + 23.19 fgh 304.09 + 26.41 fgh 1,350.30 + 105.13 fgh 
Crop 2 x PK15 258.74 + 15.08 i 252.40 + 17.46 i 1,146.13 + 68.53 i 
Crop 2 x PK16 285.56 + 6.65 h 282.85 + 7.37 h 1,267.64 + 30.02 h 
Crop 2 x PK17 293.35 + 25.75 gh 292.22 + 29.34 gh 1,303.26 + 116.74 gh 
Crop 2 x PK20 251.81 + 22.21 i 244.37 + 25.42 i 1,114.62 + 100.74 i 

% C.V. 3.48 3.86 3.54 
TE  =  Trolox equivalent หมายถึง สมมูลย์ของสารต้านอนุมูลอิสระมาตรฐาน Trolox (วิตามินอีสังเคราะห์) 
BHA  =  สารต้านการออกซิเดชันสังเคราะห์มาตรฐาน Butylated hydroxylanisole  
BHT  =  สารต้านการออกซิเดชันสังเคราะห์มาตรฐาน Butylated hydroxyltoluene  
a, b,...i ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวตั งของฟักทองแต่ละสายพันธุ์ แสดงถึงความแตกต่างกันในทางสถิติ (p<0.05) 
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3.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไซรัป หรือน ้าเชื่อมเดกตรินซ์ต้านอนุมูลอิสระจากฟักทอง 
3.2.1 สภาวะท่ีเหมาะสมของเอนไซม์ในการผลิตน ้าเชื่อมหรือไซรัปฟักทอง 
ด้านค่าสี ค่าความสว่างของสี (L*) พบว่า ปริมาณเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลสที่แตกต่างกัน มีผลต่อค่า L* ของ

น  าเชื่อมฟักทอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังตารางที่ 42 โดยการเติมเอนไซม์ร้อยละ 0.5 ท าให้ค่า L* 
สูงสุดคือ 29.13 จะเห็นได้ว่า เมื่อปริมาณเอนไซม์เพ่ิมขึ นท าให้ค่าความสว่างของน  าเชื่อมลดลง ปัจจัยหลักด้าน
อุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิเพ่ิมขึ นท าให้ค่าความสว่างลดลง จึงส่งผลให้สิ่งทดลองที่ได้จากอิทธิพลร่วมของปริมาณ
แอลฟา-อะไมเลสและอุณหภูมิต่างกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติด้วย (p<0.05) โดยการเติมเอนไซม์ 0.5% ที่
อุณหภูมิ 90 oซ น  าเชื่อมฟักทองที่ได้มีค่าความสว่างสูงสุด (L*) เท่ากับ 30.35 ± 1.36 ส่วนน  าเชื่อมฟักทองที่เติม
เอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส 1% ที่อุณหภูมิ 100 oซ มีค่าความสว่างต่ าสุดที่ (L*) 25.72 ± 0.17 ดังรูปที่ 10 

ค่าสีแดง-เขียว (a*) พบว่า ปัจจัยด้านปริมาณเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลสมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) 
ดังตารางที่ 5 โดยน  าเชื่อมฟักทองที่เติมเอนไซม์ 0.75% มีค่า a* สูงสุดเท่ากับ -1.05 แต่ปัจจัยด้านอุณหภูมิไม่มีผล
ต่อค่า a* น  าเชื่อมฟักทอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) อย่างไรก็ตาม น  าเชื่อมฟักทองที่ได้จากอิทธิพลร่วม
ของแอลฟา-อะไมเลสและอุณหภูมิ แตกต่างกันในทางสถิติ (p<0.05) โดยการเติมเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส 0.75% 
ทั งท่ีอุณหภูมิ 90 และ 100 oซ ท าให้น  าเชื่อมฟักทองมีค่า a* สูงสุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยมีค่า a* 
เท่ากับ -1.06 ± 0.02 และ -1.04 ± 0.01 ตามล าดับ ส่วนน  าเชื่อมฟักทองที่เติมเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส 0.5% ที่
อุณหภูมิ 90 oซ มีค่า a* ต่ าสุดเป็น -1.31 ± 0.11 ท าให้น  าเชื่อมฟักทองที่ได้มีสีออกไปทางสีเขียว ซึ่งน  าเชื่อมที่มี
คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระสูงควรจะมีค่า a* สูง ซึ่งมักจะบ่งชี ถึงสีส้มแดงของแคโรทีนอยด์ 

ค่าสีเหลือง-สีน  าเงิน (b*) พบว่าปัจจัยด้านปริมาณเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส ท าให้น  าเชื่อมฟักทองมีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) ดังตารางที่ 42 โดยน  าเชื่อมฟักทองที่ได้จากเอนไซม์ 0.5% และ 1% มีความเข้มของ
สีเหลืองสูงสุด (b*) เท่ากับ 12.59 และ 12.38 ตามล าดับ แต่ปัจจัยด้านอุณหภูมิไม่มีผลต่อค่า b* อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) ดังนั นจึงอาจจะท าให้น  าเชื่อมฟักทองจากอิทธิพลร่วมของปริมาณเอนไซม์อะไมเลสและอุณหภูมิ
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยมีค่า b* ระหว่าง 12.04 ± 0.27 ถึง 12.63 ± 0.19 ดังรูปที่ 10 
นอกจากนี  น  าเชื่อมฟักทองที่ใช้เอนไซม์แอลฟา-อะไมเลสมีค่าความสว่าง ค่าสีแดง และค่าสีเหลือง (L*, a* และ b*) 
ต่ ากว่าไซรัปกล้วยหอมที่ใช้เอนไซม์เพคติเนส และเอนไซม์เซลลูเลสท าให้ได้น  าเชื่อมที่มีลักษณะเป็นสีเหลืองใส และ
มีค่าสี L*, a* และ b* เท่ากับ 78.10, 6.44 และ 84.29 ตามล าดับ (ชิดชัย และคณะ, 2547) 

ด้านค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) พบว่าปัจจัยด้านปริมาณเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลสท าให้น  าเชื่อมฟักทองที่ได้
มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) ดังตารางที่ 42 กล่าวคือการเติมเอนไซม์ร้อยละ 0.5 ท าให้ได้น  าเชื่อมที่มีค่า 
pH สูงสุดที่ 4.47 ซึ่งมีความเป็นกรดมากกว่าไซรัปจากกล้วยหอมที่ใช้เอนไซม์เพคติเนสและเซลลูเลส ที่มีค่า pH 
เท่ากับ 5.05 (ชิดชัย และคณะ, 2547) แต่ปัจจัยด้านอุณหภูมิการท างานของเอนไซม์ ไม่มีผลต่อค่า pH อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) จึงอาจจะส่งผลให้น  าเชื่อมฟักทองที่ได้จากอิทธิพลร่วมของปริมาณเอนไซม์อะไมเลส
และอุณหภูมิไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยมีค่า pH ระหว่าง 4.31 ± 0.04 ถึง 4.52 ± 0.03 

ด้านปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั งหมด (TSS) พบว่า ทั งปัจจัยหลักของปริมาณเอนไซม์อะไมเลส และ
อุณหภูมิการท างานของเอนไซม์ ไม่มีผลต่อค่า TSS ของน  าเชื่อมฟักทอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ดัง
ตารางที่ 42 ดังนั น น  าเชื่อมฟักทองที่ได้จากอิทธิพลร่วมของปริมาณเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลสและอุณหภูมิต่างกัน 
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ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p>0.05) โดยมีค่า TSS ระหว่าง 5.60 ± 0.53 ถึง 6.73 ± 0.29 ผลการศึกษา
พบว่า ปริมาณ TSS ของน  าเชื่อมที่ได้มีปริมาณที่ค่อนข้างต่ านั น เป็นผลจากมีการเติมเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลสเพียง
ครั งเดียว แล้วให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 90 หรือ 100 oซ. ตามปัจจัยที่ศึกษา เป็นระยะเวลานานต่อเนื่องกัน 3 ชั่วโมง 
โดยไม่มีการเติมเอนไซม์เพ่ิมอีก จึงอาจจะท าให้ปริมาณ TSS ต่ า เนื่องจาก Teague และ Brumm (1992) รายงาน
ว่า เอนไซม์อะไมเลสที่ได้จากแบคทีเรีย Bacillus licheniformis มีค่าครึ่งชีวิต (half life) เท่ากับ 21 นาที นั่น
หมายความว่า กิจกรรมของเอนไซม์จะลดลงร้อยละ 50 ทุกๆ 21 นาที ดังนั นจึงควรเติมเอนไซม์อะไมเลสทุกๆ 21 
นาที เพ่ือท าให้เอนไซม์อะไมเลสย่อยสลายสตาร์ช (starch) หรือแป้งให้ได้เป็นน  าตาลเดกซ์ตริน (dextrin) และ
น  าตาลโมเลกุลคู่ (disachharide) เช่น มอลโทส และน  าตาลโมเลกุลเดี่ยว เช่น กลูโคส ได้ในปริมาณที่มากขึ น หรือ
ท าให้ปริมาณ TSS เพ่ิมมากขึ น 

ด้านปริมาณกรดทั งหมดในรูปของกรดซิตริกพบว่าทั งปัจจัยทั งด้านปริมาณเอนไซม์แอลฟา -อะไมเลสและ
อุณหภูมิ ไม่มีผลต่อปริมาณกรดของน  าเชื่อมฟักทอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ดังตารางที่ 42 จึงอาจท า
ให้น  าเชื่อมฟักทองที่ได้จากอิทธิพลร่วมของปริมาณเอนไซม์และอุณหภูมิต่างกัน ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ (p>0.05) 
โดยน  าเชื่อมมีปริมาณกรดเล็กน้อยระหว่าง 0.27% ± 0.07 ถึง 0.43% ± 0.16 

ค่าความใส (% transmitance) พบว่าน  าเชื่อมฟักทองที่ได้จากปัจจัยหลักปริมาณเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส
และอุณหภูมิ ไม่มีผลต่อค่าความใส อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ดังตารางที่ 43 ดังนั นจึงส่งผลต่อค่าความใส
ของน  าเชื่อมฟักทองที่ได้จากอิทธิพลร่วมของปริมาณเอนไซม์อะไมเลสและอุณหภูมิ ที่ไม่มีความแตกต่างกันในทาง
สถิติด้วย (p>0.05) โดยน  าเชื่อมฟักทองมีลักษณะค่อนข้างใสไม่แตกต่างกัน จากค่าร้อยละของความใส ระหว่าง 
76.43% ± 2.76 ถึง 86.13% ± 1.83 

ปริมาณสารประกอบฟีนอลิคในรูปกรดแกลลิค (gallic acid) พบว่า น  าเชื่อมฟักทองที่ได้จากปัจจัยหลักทั ง
ด้านปริมาณเอนไซม์อะไมเลส และอุณหภูมิไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p>0.05) ดังตารางที่ 43 แต่น  าเชื่อม
ฟักทองที่ได้จากอิทธิพลร่วมของปริมาณเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลสและอุณหภูมิแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) โดย
น  าเชื่อมฟักทองที่เติมเอนไซม์อะไมเลส 0.5% ที่อุณหภูมิ 100 oซ และเอนไซม์ 1% ที่อุณหภูมิ 90 oซ มีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิคสูงสุด (348.87 ± 34.76 และ 340.31 ± 25.58 mg GAE/100 g) น  าเชื่อมฟักทองที่เติม
เอนไซม์อะไมเลส 0.75% ที่อุณหภูมิ 90 oซ มีสารประกอบฟีนอลิคต่ าสุด (249.55 ± 68.02 mg GAE/100 g) 

ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant activity)  พบว่า ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านปริมาณเอนไซม์แอลฟา-  
อะไมเลส อุณหภูมิ รวมทั งอิทธิพลร่วมของปริมาณเอนไซม์แอลฟา -อะไมเลสและอุณหภูมิไม่มีผลต่อฤทธิ์การต้าน
อนุมูลอิสระของน  าเชื่อมฟักทองที่ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ดังตารางที่ 43 โดยน  าเชื่อมฟักทองมีฤทธิ์
การต้านอนุมูลอิสระระหว่าง 6,662.58 ± 0.00 ถึง 6,674.79 ± 0.00µg TE/100 g 

ปริมาณน  าตาลทั งหมด (total sugar) ของน  าเชื่อมฟักทอง ให้ผลคล้ายคลึงกับค่า TSS คือ ทั งปัจจัยหลักด้าน
ปริมาณเอนไซม์อะไมเลสและอุณหภูมิ ไม่มีผลต่อปริมาณน  าตาลทั งหมดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ดัง
ตารางที่ 43 จึงท าให้น  าเชื่อมฟักทองที่ได้จากอิทธิพลร่วมของปริมาณเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลสและอุณหภูมิต่างกัน 
ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติด้วย (p>0.05) โดยมีปริมาณน  าตาลทั งหมดในรูปน  าตาลกลูโคสระหว่าง 4,160.00 
± 1,129.46 ถึง 5,502.86 ± 574.51 mg/100 mL ซึ่งเป็นปริมาณน  าตาลที่ค่อนข้างต่ า ทั งนี เป็นผลจากการเติม
เอนไซม์เพียงครั งเดียวจึงท าให้ได้น  าตาลต่ า ดังที่อธิบายแล้วในเรื่องค่า TSS 
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ปริมาณน  าตาลรีดิวซ์ (reducing sugar) พบว่าปัจจัยหลักปริมาณเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลสและด้านอุณหภูมิ
ท าให้น  าเชื่อมฟักทองมีปริมาณน  าตารีดิวซ์แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) ดังตารางที่ 43 โดยการเติมเอนไซม์ 0.5% 
น  าเชื่อมที่ได้มีปริมาณน  าตาลรีดิวซ์สูงสุด (390.22 mg glucose/100 mL) ส่วนการให้ความร้อนเอนไซม์ท างานที่
อุณหภูมิ 100 oซ ท าให้ได้น  าเชื่อมที่มีปริมาณน  าตาลรีดิวซ์สูงสุด (368.77 mg glucose/100 mL) ทั งนี สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ Teague และ Brumm (1992) และข้อมูลเฉพาะของเอนไซม์อะไมเลสจากแบคทีเรีย Bacillus 
licheniformis ที่มีอุณหภูมิการท างานที่เหมาะสมระหว่าง 100-110 oซ ขึ นอยู่กับค่า pH และปริมาณแป้งใน
วัตถุดิบ (Novo Nordisk Co., Bagsvaerd ประเทศเดนมาร์ค) อย่างไรก็ตามอิทธิพลร่วมของปริมาณเอนไซม์
แอลฟา-อะไมเลสและอุณหภูมิ ท าให้ได้น  าเชื่อมฟักทองที่มีปริมาณน  าตาลรีดิวซ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
โดยมีปริมาณน  าตาลรีดิวซ์ระหว่าง 160.58 ± 8.44 ถึง 445.44 ± 60.31 mg/100 mL 

ค่าสมมูลเดกโตรส (dextrose equivalent, DE) พบว่า น  าเชื่อมฟักทองที่ได้จากปัจจัยหลักปริมาณเอนไซม์
แอลฟา-อะไมเลสต่างกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) ดังตารางที่ 43 โดยการเติมปริมาณเอนไซม์ 0.75% 
และ 1 ท าให้ได้น  าเชื่อมท่ีมีค่า DE สูงสุด (23.03 และ 20.00 ตามล าดับ) ส่วนปัจจัยหลักด้านอุณหภูมิ พบว่า การให้
ความร้อนแก่เอนไซม์ที่อุณหภูมิ 90 oซ ท าให้น  าเชื่อมมีค่า DE สูงสุด (21.74) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
จึงส่งผลให้น  าเชื่อมฟักทองที่ได้จากอิทธิพลร่วมของปริมาณเอนไซม์แอลฟา -อะไมเลสและอุณหภูมิ แตกต่างกัน
ในทางสถิติด้วย (p>0.05) โดยน  าเชื่อมที่ได้จากเอนไซม์ อะไมเลส 0.75% ที่อุณหภูมิ 90 oซ มีค่า DE สูงสุดเท่ากับ 
31.60 ± 5.50 ส่วนน  าเชื่อมที่ได้จากเอนไซม์ อะไมเลส 0.5% ที่อุณหภูมิ 100 oซ มีค่า DE ต่ าสุดที่ 11.74 ± 2.40  

จากผลการศึกษา และคุณภาพทางกายภาพและเคมีของน  าเชื่อมฟักทอง จึงสรุปได้ว่า สภาวะที่เหมาะสมของ
เอนไซม์อะไมเลสในการท าน  าเชื่อมฟักทอง คือเติมปริมาณเอนไซม์แอลฟา–อะไมเลส 0.75% อุณหภูมิ 100 oซ 
เนื่องจากต้องการน  าเชื่อมฟักทองที่มีปริมาณกลูโคสที่ต่ า หรือมีค่า DE ต่ า มีคุณภาพด้านสีที่ดี มีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิค และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระสูง เพ่ือน าไปผลิตน  าเชื่อมฟักทองเพ่ือสุขภาพที่มีน  าตาลต่ า เพ่ือ
น าไปประยุกต์ในการผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มส าหรับผู้บริโภคที่ต้องการน  าตาลต่ า เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน และโรคมะเร็งล าไส้ได้ เป็นต้น 
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ตารางท่ี 42 คุณภาพด้านค่าสี และคุณภาพทางเคมีพื นฐานของน  าเชื่อมฟักทองที่ได้จากปริมาณเอนไซม์ และอุณหภูมิแตกต่างกัน 

    Factors 
Color 

pH 
Total soluble 
solid (o Brix) 

% Totol acidity 
(Citric acid) L*                                                 a* b* 

a) Amylase content       
– 0.5 % 29.13 a -1.21 c 12.59 a 4.47 a 5.95 a 0.30 a 
– 0.75 % 26.56 b -1.05 a 12.11 b 4.32 b 6.15 a 0.37 a 
–  1 %  25.77 c -1.14 b 12.38 a 4.41 ab 6.50 a 0.28 a 

b) Temperature       
– 90 oc 27.71a -1.16 a 12.30 a 4.41 a 6.19 a 0.34 a 
– 100 oc 26.60b -1.11 a 12.43 a 4.38 a 6.21 a  0.29 a  

ab) Amylase x Temperature      
 0.5 % -  90 oc 30.35 ± 1.36 a -1.31 ± 0.11 c 12.55 ± 0.22 a 4.52 ± 0.03 a 5.60 ± 0.53 a  0.30 ± 0.04 a 
 0.5 % -  100 oc 27.90 ± 0.61 b -1.11 ± 0.03 ab 12.63 ± 0.19 a 4.41 ± 0.04 a 6.30 ± 1.15 a 0.30 ± 0.03 a 
 0.75 % -  90 oc 26.96 ± 0.15 bc -1.06 ± 0.02 a 12.04 ± 0.27 a 4.31 ± 0.04 a 6.23 ± 0.81 a 0.43 ± 0.16 a 
 0.75 % -  100 oc 26.16 ± 0.28 cd -1.04 ± 0.01 a 12.18 ± 0.17 a 4.33 ± 0.15 a 6.07 ± 0.59 a 0.30 ± 0.02 a 
 1 % -  90 oc 25.82 ± 0.09 cd -1.10 ± 0.05 ab 12.30 ± 0.11 a 4.40 ± 0.04 a 6.73 ± 0.29 a 0.30 ± 0.04 a 
 1 % -  100 oc 25.72 ± 0.17 d -1.18 ± 0.01 b 12.47 ± 0.04 a 4.41 ± 0.07 a 6.27 ± 0.45 a 0.27 ± 0.07 a 
% C.V.                                 2.32 4.51 1.50 1.69 11.22 21.05 

a, b, c  ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวตั งของแต่ละปัจจัยหรือสิ่งทดลอง แสดงว่ามีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p<0.05)  
a ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั งของแต่ละปัจจัยหรือสิ่งทดลอง แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p>0.05) 
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ตารางท่ี 43 คุณภาพทางกายภาพ และองค์ประกอบสารส าคัญในน  าเชื่อมฟักทองที่ได้จากปริมาณเอนไซม์ และอุณหภูมิแตกต่างกัน 

Factors % transmitance 
(660 nm) 

Phenolic 
(mg GAE/100 g) 

Antioxidant activity 
(µg TE/100 g) 

total sugar 
(mg Glucose/100 mL) 

reducing sugar 
(mg Glucose/100 mL) 

Dextrose 
equivalent (DE) 

a) Amylase content  
– 0.5 % 80.27 a  321.00 a 6,671.46 a 4,687.21 a 390.22 a 12.05 b 
– 0.75 % 84.17 a  278.77 a 6,674.32 a 4,955.92 a  248.85 b 23.03 a 
–  1 %  78.72 a  307.04 a 6,668.69 a  5,295.36 a  289.30 b 20.00 a 

b) Temperature       
– 90 oc 80.23 a   294.33 a 6,669.61 a  4,771.80 a 250.14 b 21.74 a 
– 100 oc 81.87 a  310.21 a 6,673.31 a 5,187.21 a 368.77 a 14.97 b 

ab) Amylase x Temperature      
 0.5 % -  90 oc 78.13 ± 6.17 a  293.13 ± 23.18 ab  6,662.58 ± 0.00 a 4,160.00 ± 1129.46 a 335.00 ± 32.71 a 12.36 ± 2.71 bc  
 0.5 % -  100 oc 82.40 ± 4.81 a   348.87 ± 34.76 a 6,671.46 ± 0.01 a 5,214.42 ± 1120.23 a 445.44 ± 60.31 a 11.74 ± 2.40 c 
 0.75 % -  90 oc 86.13 ± 1.83 a  249.55 ± 68.02 b  6,671.46 ± 0.01 a 5,067.48 ± 869.44 a 160.58 ± 8.44 a 31.60 ± 5.50 a  
 0.75 % -  100 oc 82.20 ± 6.62 a  308.00 ± 34.00 ab  6,673.68  ± 0.00 a 4,844.35 ± 550.89 a 337.12 ± 47.48 a  14.46 ± 1.55 bc  
 1 % -  90 oc 76.43 ± 2.76 a   340.31 ± 25.58 a 6,674.79  ± 0.00 a 5,087.90 ± 373.20 a 254.83 ± 75.33 a 21.28± 6.33 b   
 1 % -  100 oc 81.00 ± 3.54 a   273.76 ± 33.96 ab  6,674.79  ± 0.00 a 5,502.86 ± 574.51 a 323.76 ± 122.12 a 18.71 ± 6.80 bc  
% C.V.                                 5.72 13.05 0.10 16.52 21.92 25.56 

a, b คือ ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวตั งของแต่ละปัจจัยหรือสิ่งทดลอง แสดงว่ามีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p<0.05)  
 a ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั งของแต่ละปัจจัยหรือสิ่งทดลอง แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p>0.05) 
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รูปที่ 10 น  าเชื่อมฟักทองที่ได้จากปริมาณเอนไซม์แอลฟา- อะไมเลส และอุณหภูมิต่างกัน 
หมายเหตุ :    Rep = ซ  าของการทดลอง 

T1 = ปริมาณเอนไซม์ 0.5% ที่อุณหภูมิ 90 oซ. T4 = ปริมาณเอนไซม์ 0.75% ที่อุณหภูมิ 100 oซ. 
T2 = ปริมาณเอนไซม์ 0.5% ที่อุณหภูมิ 100 oซ.  T5 = ปริมาณเอนไซม์ 1% ที่อุณหภูมิ 90 oซ. 
T3 = ปริมาณเอนไซม์ 0.75% ที่อุณหภูมิ 90 oซ. T6 = ปริมาณเอนไซม์ 1% ที่อุณหภูมิ 100 oซ. 

 
3.2.2 การใช้น ้าเชื่อมฟักทองในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน ้าฟักทองผสมสับปะรดพร้อมดื่ม 
คุณภาพวัตถุดิบน ้าเชื่อมฟักทอง 
น  าเชื่อมฟักทอง (น  าเชื่อมเดกซ์ตริน) ที่ได้จากการย่อยสลายด้วยเอนไซม์แอลฟา -อะไมเลส 

0.75% ที่อุณหภูมิ 100 oซ. ที่คัดเลือกได้ มีคุณภาพทางกายภาพและเคมี ดังตารางที่ 44 จะเห็นได้ว่า
วัตถุดิบน  าเชื่อมฟักทองมีค่าความสว่าง (L*) เล็กน้อย 16.82±0.91 มีสีเหลืองออกน  าตาลคล  าเล็กน้อย 
ดังค่าสีแดง (a*) 4.16±0.10 ค่าสีเหลือง (b*) 9.12±1.29 ซึ่งอาจจะเป็นผลจากการระเหยน  าออกใน
สภาวะเปิด เพ่ือท าให้น  าเชื่อมเข้มข้นขึ นโดยใช้ความร้อนที่ 90–100 oซ. และเพ่ือหยุดปฏิกิริยาของ
เอนไซม์ (Teague และ Brumm, 1992) ดังนั นความร้อนท าให้น  าตาลเกิดการเปลี่ยนแปลงสีคล  าขึ น 
น  าเชื่อมเข้มข้นที่ได้มีปริมาณ TSS เป็น 30.13±0.12 oBrix มีความเป็นกรดเล็กน้อย ดังค่า pH 
4.28±0.02 และปริมาณกรดร้อยละ 1.45±0.04 มีลักษณะค่อนข้างขุ่น ดังค่าร้อยละความใส (% 
Transmittance) เท่ากับ 24.20±0.69 พบปริมาณแคโรทีนอยด์ในรูปของเบต้าแคโรทีนต่ ามาก  
อาจจะเป็นผลมาจากแคโรทีนเป็นสารประกอบที่ละลายในสารละลายที่ไม่มีขั วและไม่ละลายในน  า 
ประกอบกับเอนไซม์อะไมเลสไม่สามารถสกัดสารแคโรทีนได้ จึงท าให้ปริมาณที่พบในน  าเชื่อมจึงต่ า
กว่าวิธีการวิเคราะห์ที่ใช้ในการศึกษานี  (ดัดแปลง Nagata และ Yamashita, 1992) ความร้อนสูงที่ใช้
ในการระเหยน  าเชื่อมเป็นเวลานาน ส่งผลให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลิคในน  าเชื่อมลดลงประมาณ 
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96-97% (จากระหว่าง 249.55±68.02 ถึง 348.87±34.76 mg GAE/100 g ดังตารางที่ 44 เหลือ
เพียง 7.66±0.00 mg GAE/100 g) ส่วนค่าฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระเท่ากับ 6,678.06±0.00 µg 
TE/100 g น  าเชื่อมฟักทองเข้มข้นมีปริมาณน  าตาลทั งหมด 9,032.13±312.38 mg glucose/100 
mL น  าตาลรีดิวซ์ 8,020.92±522.22 mg glucose/100 mL และมีค่าสมมูลย์เดกซ์โตรส (dxtrose 
equivalent, D.E.) เท่ากับ 1.13±0.03 มีปริมาณใกล้เคียงกับรายงานของกล้าณรงค์ และเกื อกูล 
(2550) ที่พบว่าเดกซ์ตรินที่ผลิตเชิงพาณิชย์มีค่า D.E. ระหว่าง 3–25 น  าเชื่อมฟักทองที่ได้มีค่า D.E. 
ต่ ากว่าน  าตาลฟรุคโตสและน  าตาลซูโครส ซึ่งมีค่า 8.59 และ 40 ตามล าดับ (Bender, 1986) แสดงว่า
น  าเชื่อมฟักทองมีปริมาณน  าตาลกลูโคสต่ ากว่าน  าตาลทั งสองชนิดนี  จึงน่าจะมีคุณสมบัติเป็นน  าเชื่อม
เพ่ือสุขภาพ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ที่ต้องการน  าตาลต่ าได้ 

 
ตารางท่ี 44 คุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของวัตถุดิบน  าเชื่อมจากฟักทอง 
 

Physico-chemical properties Content 
Color  
      L* 16.82 ± 0.91 
      a*  4.16 ± 0.10 
      b* 9.12 ± 1.29 
pH 4.28 ± 0.02 
%Total soluble solid (oBrix) 30.13 ± 0.12 
%Total acidity  1.45 ± 0.04 
% Transmittance  24.20 ± 0.00 

Totalcarotenoids (asmg β-carotene/100 g) Trace 

Phenolic (mg GAE/100 g) 7.66 ± 0.00 
Antioxidant activity (mg TE/100 g) 6,678.06 ± 0.00 
Total sugar (mg Glucose/100 mL) 9,032.13 ± 312.38 
Reducing sugar (mg Glucose/100 mL) 8,020.92 ± 522.22 
Dextrose equivalent 1.13 ± 0.03 

Trace= พบปริมาณน้อยมาก (ดัดแปลงจาก Nagata and Yamashita, 1992) 
TE  =  Trolox equivalents  
GAE  = Gallic acid equivalents 
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คุณภาพทางกายภาพและเคมีของน ้าฟักทองผสมสับปะรดพร้อมดื่มที่เติมน ้าตาลต่างกัน 
ด้านสี พบว่าน  าฟักทองผสมสับปะรดที่เติมน  าเชื่อมฟักทอง มีค่าความสว่างของสี (L* = 

23.07±0.28) และค่าความเข้มของสีเหลือง (b* = 28.99±0.71) ต่ ากว่าผลิตภัณฑ์ที่เติมน  าเชื่อมฟรุค
โตส และน  าตาลทราย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังตารางที่ 45 อาจจะเนื่องจากน  าเชื่อม
ฟักทองมีสีคล  าจากการใช้ความร้อนสูงในการท าให้เข้มข้นโดยตรงภายใต้สภาวะเปิด จึงส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่เติมน  าเชื่อมฟักทองมีสีเหลืองคล  ากว่าผลิตภัณฑ์ที่เติมน  าเชื่อมฟรุคโตสและ
น  าตาลทราย ดังรูปที่ 10 ดังนั นควรศึกษาเพ่ิมเติมการท าให้น  าเชื่อมเข้มข้นภายใต้ระบบสุญญากาศ
โดยใช้เครื่องระเหยระบบสุญญากาศ (Vacuum evaporator) ส่วนค่าสีแดง (a*) ไม่มีความแตกต่าง
กันในทางสถิติ (p>0.05) โดยมีค่าใกล้เคียงกันระหว่าง a* 9.27±0.45 ถึง 9.59±0.14 

ผลิตภัณฑ์ที่เติมน  าเชื่อมฟักทองมีค่า pH ต่ าสุดคือ 4.64±0.02 ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) กับผลิตภัณฑ์ที่เติมน  าเชื่อมฟรุคโตส และน  าตาลทรายที่มีค่า pH สูงสุด คือ 
5.10±0.02 และ 5.13±0.02 ตามล าดับ ดังตารางที่ 45 ทั งนี อาจจะเป็นผลจากน  าเชื่อมฟักทองมีค่า 
pH ต่ าคือ 4.28±0.02 (ตารางท่ี 45) เมื่อน าไปเติมลงไปในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในปริมาณมากจึงท าให้
ค่า pH ที่ต่ ากว่า ส่วนปริมาณ TSS พบว่าน  าฟักทองผสมสับปะรดทั งหมด ทั งที่เติมน  าเชื่อมฟักทอง 
น  าเชื่อมฟรุคโตส และน  าตาลทรายไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยมีปริมาณระหว่าง 
13.00±0.00 ถึง 13.62 ± 0.67 oBrix เนื่องจากมีกระบวนการเตรียมส่วนผสมเครื่องดื่มที่มีปริมาณ 
TSS เริ่มต้นใกล้เคียงกัน น  าฟักทองผสมสับปะรดที่เติมน  าเชื่อมฟักทองมีกรดสูงสุด 0.69%±0.05 ซึ่ง
แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) กับผลิตภัณฑ์ที่เติมน  าเชื่อมฟรุคโตส และน  าตาลทราย ส่วนเครื่องดื่มที่
เติมน  าเชื่อมฟรุคโตส และน  าตาลทราย (0.40%±0.05 และ 0.38%±0.04 % ตามล าดับ) เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ที่เติมน  าเชื่อมฟักทองมีค่า pH ต่ ากว่าจึงท าให้ปริมาณกรดสูงกว่า น  าฟักทองผสมสับปะรดที่
เติมน  าเชื่อมฟักทองมีค่าความใสไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) กับผลิตภัณฑ์ที่เติมน  าเชื่อมฟรุค
โตส และน  าตาลทราย โดยมีค่าระหว่าง 41.62%±3.72 ถึง 51.58%±3.78 ดังตารางที่ 45 

ด้านปริมาณน  าตาลทั งหมดพบว่า น  าฟักทองผสมสับปะรดที่เติมน  าเชื่อมฟรุคโตสมีปริมาณ
น  าตาลสูงสุด (10,706.02 ± 163.58 mg glucose/100 mL) ส่วนผลิตภัณฑ์ที่เติมน  าเชื่อมฟักทองมี
ปริมาณต่ าสุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังตารางที่ 45 ซึ่งสอดคล้องกับผลของค่าสมมูลย์
เดกซ์โตรส (D.E.) ที่พบในระดับต่ าของวัตถุดิบน  าเชื่อมฟักทองที่เติม (ตารางที่ 44) จึงท าให้ผลิตภัณฑ์
ที่เติมน  าเชื่อมฟักทองมีปริมาณน  าตาลทั งหมดต่ าด้วย ด้านปริมาณน  าตาลรีดิวซ์ให้ผลคล้ายคลึงกันคือ 
ผลิตภัณฑ์ที่เติมน  าเชื่อมฟรุคโตสมีน  าตาลรีดิวซ์สูงสุด (8,249.51±716.21 mg glucose/100 mL) 
ด้านค่าสมมูลย์เดกซ์โตรส พบว่าน  าฟักทองผสมสับปะรดที่เติมน  าเชื่อมฟักทองและฟรุคโตส มีค่า  DE 
ต่ าสุด (1.62±0.05 และ 1.30±0.10 ตามล าดับ) ส่วนผลิตภัณฑ์ที่เติมน  าตาลทรายมีค่า DE สูงสุดคือ 
5.33±1.75 ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Bender (1986) ที่พบว่าน  าตาลทรายมีค่า D.E. สูงกว่า
น  าตาลฟรุกโตส ดังนั นการเติมน  าตาลทรายจึงอาจจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์น  าฟักทองผสมสับปะรดที่เติม
น  าตาลทรายมีค่า D.E.สูงสุด 
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ตารางท่ี 45 คุณภาพทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์น  าฟักทองผสมสับปะรดที่เติมน  าตาลต่างกัน 

Physico-chemical properties Pumpkin syrup Fructose Sugar cane % 
C.V 

Color     
      L* 23.07±0.28 b 29.27±0.34 a 29.39±0.49 a 1.35 
      a*  9.59±0.14 a 9.32±0.06 a 9.27±0.45 a 2.99 
      b* 28.99±0.71 b 41.39±1.41 a 41.01±1.28 a 3.82 
pH 4.64±0.02 b 5.10a±0.02 5.13±0.02 a 0.45 
%Total soluble solid (oBrix) 13.00±0.00 a 13.02±0.67 a 13.62±0.67 a 4.09 
%Total acidity  0.69±0.05 a 0.40±0.05 b 0.38±0.04 b 9.16 
% Transmittance  51.58±3.78 a 41.62±3.72 a 45.20±4.31 a 9.54 

β-Carotene (mg/100 mg) 56.13±9.94 b 74.41±5.89 a 87.44±10.54 a 8.74 

Phenolic (mg GAE/100 g) 13.48±3.88 a 5.82±1.27 b 5.81±1.02 b 28.96 
Antioxidant activity (mg TE/100 g) 6,725.85 ± 0.01 a 6,714.74 ± 0.01 a 6,685.35 ± 0.04 a 0.34 
Total sugar (mg glucose/100 mL) 6,811.78±557.85 c 10,706.02±163.58 a 9,511.91±68.67 b 3.46 
Reducing sugar (mg glucose/100 mL) 4,205.19±237.87 b 8,249.51±716.21 a 2,077.53±876 c 9.96 
Dextrose equivalent (D.E.) 1.62±0.05 b 1.30±0.10 b 5.33±1.75 a 28.82 

a, b, c  ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวนอนของแต่ละสิ่งทดลอง แสดงว่ามีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p<0.05)  
a  ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวนอนของแต่ละสิ่งทดลอง ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p>0.05) 
 

น  าฟักทองผสมสับปะรดที่เติมน  าเชื่อมฟรุคโตส และน  าตาลทราย มีปริมาณแคโรทีนอยด์
มากกว่าเครื่องดื่มที่เติมน  าเชื่อมฟักทอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังตารางที่ 45 โดยมี
ปริมาณ 74.41±5.89 และ 87.44±10.54 mg/100 mg ตามล าดับ ซึ่งอาจจะมาจากการเตรียม
เครื่องดื่มมีการเติมสัดส่วนของน  าเชื่อมฟักทองมากกว่าน  าเชื่อมฟรุคโตส และน  าตาลทรายประมาณ 
3.3-4.7 เท่า (75% และ 100% ตามล าดับ) ดังนั นการเติมน  าเชื่อมฟักทองที่มีความเข้มข้นต่ ากว่า 
(30%) จึงท าให้สัดส่วนน  าเชื่อมมากกว่า อีกทั งน  าเชื่อมฟักทองมีปริมาณแคโรทีนอยด์ต่ า (ตารางที่ 44) 
จึงท าให้เครื่องดื่มมีปริมาณแคโรทีนอยด์ลดลงด้วย แต่น  าฟักทองผสมสับปะรดที่เติมน  าเชื่อมฟักทอง 
มีสารประกอบฟีนอลิคสูงสุด (13.48±3.88 mg GAE /100 g) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ดัง
ตารางที่ 45 ทั งนี อาจจะเป็นผลจากน  าเชื่อมฟักทองที่เติมในผลิตภัณฑ์มีสารประกอบฟีนอลิคสูง ส่วน
น  าเชื่อมฟรุคโตส และน  าตาลทรายมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นน  าตาล ผลิตภัณฑ์ทั งที่เติมน  าเชื่อม
ฟักทอง น  าเชื่อมฟรุคโตส และน  าตาลทรายไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ด้าน Antioxidant 
activity โดยมีค่าระหว่าง 6,685.35±0.04 - 6725.85±0.01 µg TE/100 g ดังตารางที่ 45 
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ตารางท่ี 46 คะแนนคุณภาพ (qualityscoring test) ของผลิตภัณฑ์น  าฟักทองผสมสับปะรดที่เติมน  าตาลต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 

a, b, c  คือ ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวตั งของแต่ละปัจจัยหรือสิ่งทดลอง แสดงว่ามีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p<0.05) 
a คือ ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั งของแต่ละปัจจัยหรือสิ่งทดลอง แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p>0.05) 
 

ชนิดน  าตาล สี ลักษณะปรากฏns ความเปรี ยว ความหวาน ความรู้สึก 
ในปาก 

การยอมรับ
ผลิตภัณฑ์ 

ล าดับความชอบ 

น  าเชื่อมฟักทอง 5.00±0.00 a 2.07±0.70 a 3.20±1.18 a 1.57±0.59 b 2.83±1.03 b 1.53±0.79 b 3.00±0.00 a 
น  าเชื่อมฟรุคโตส 3.00±0.46 b 2.30±0.49 a 2.27±0.73 b 3.00±0.38 a 3.33±0.70 a 3.93±0.75 a 1.50±0.38 b 
น  าตาลทราย 3.23±0.42 b 2.17±0.56 a 2.37±0.58 b 3.10±0.51 a 3.47±0.61 a 3.93±1.08 a 1.50±0.38 b 
% C.V 8.43 21.41 27.83 15.26 17.31 22.08 18.90 
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คุณภาพทางประสาทสัมผัสของเครื่องดื่ม 
ผู้ทดสอบชิมให้คะแนนด้านสีของน  าฟักทองผสมน  าสับปะรดที่เติมน  าตาลต่างชนิดกัน แตกต่าง

กันทางสถิติ (p<0.05) โดยผลิตภัณฑ์ที่เติมน  าเชื่อมฟรุคโตสและน  าตาลทราย ได้คะแนนในระดับสี
เหลืองพอดี (3.00 ± 0.46 และ 3.23 ± 0.42 ตามล าดับ) ดังตารางที่ 46 ส่วนผลิตภัณฑ์ที่เติมน  าเชื่อม
ฟักทองได้ 5.00 ±0.00 คะแนน เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีสีคล  า ดังรูปที่ 11 ด้านลักษณะปรากฏพบว่าน  า
ฟักทองผสมน  าสับปะรดทุกสิ่งทดลองไม่แตกต่างกัน (p>0.05) โดยลักษณะปรากฏมีการแยกชั น
เล็กน้อย จึงได้คะแนนระหว่าง 2.07±0.70 ถึง 2.17±0.56 คะแนน ด้านความเปรี ยว พบว่าน  าฟักทอง
ผสมน  าสับปะรดที่เติมน  าเชื่อมฟักทองมีความเปรี ยวพอดี (3.20±1.18) และมีความแตกต่างกันทาง
สถิติ (p<0.05) กับผลิตภัณฑ์ที่เติมฟรุคโตสและน  าตาลทรายที่มีความเปรี ยวเล็กน้อย โดยได้คะแนน 
2.27±0.73 และ 2.37±0.58 คะแนน ตามล าดับ  

ด้านความหวาน พบว่าน  าฟักทองผสมน  าสับปะรดที่เติมน  าเชื่อมฟักทองมีความหวานค่อนข้าง
ต่ ามาก โดยได้คะแนน 1.57±0.59 ซึ่งแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) กับผลิตภัณฑ์ที่เติมน  าเชื่อม 
ฟรุคโตสและน  าตาลทรายที่ได้คะแนนในระดับหวานพอดี (3.00±0.38 และ 3.10±0.51 คะแนน) ทั งๆ 
ที่ผลิตภัณฑ์ทั งหมดมีปริมาณ TSS ไม่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 46 แสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่เติมน  าเชื่อม
ฟักทองมีปริมาณน  าตาลกลูโคสต่ ามาก ซึ่งสอดคล้องกับผลของปริมาณน  าตาลทั งหมดและค่าสมมูลย์
น  าตาลกลูโคส (D.E.) ที่มีในระดับต่ ามากในผลิตภัณฑ์ (ตารางที่ 45) ด้านความรู้สึกในปาก (mouth 
feel) พบว่าน  าฟักทองผสมน  าสับปะรดที่เติมน  าเชื่อมฟักทองมีความหนืดค่อนข้างพอดี (2.83±1.03 
คะแนน) ซึ่งแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) กับผลิตภัณฑ์ที่เติมฟรุคโตสและน  าตาลทราย ที่ผู้ทดสอบ
ชิมประเมินว่ามีความหนืดพอดี โดยได้ 3.33±0.70 และ 3.47±0.61 คะแนน ตามล าดับ ส่วนคุณภาพ
ทางด้านการยอมรับ พบว่าผู้ทดสอบชิมให้คะแนนน  าฟักทองผสมน  าสับปะรดที่เติมน  าเชื่อมฟรุคโตส 
และน  าตาลทราย ในระดับยอมรับได้เล็กน้อยไม่แตกต่างกัน (3.93±0.75 และ 3.93±1.08 คะแนน 
ตามล าดับ) ส่วนผลิตภัณฑ์ที่เติมน  าเชื่อมฟักทองได้คะแนนในระดับยอมรับไม่ได้ เล็กน้อย (1.53±0.79 
คะแนน) ทั งนี  อาจจะเนื่องจากผลิตภัณฑ์มีสีคล  าและมีความหวานน้อยมาก ซึ่งเป็นผลจากวัตถุดิบ
น  าเชื่อมฟักทองเข้มข้นมีสีคล  าจากการให้ความร้อนในการระเหยน  า และมีปริมาณน  าตาล และค่า 
D.E. ต่ ามาก ดังนั นจึงควรปรับปรุงพัฒนากระบวนการท าให้น  าเชื่อมเข้มข้นภายใต้ระบบสุญญากาศ 
หรือระบบที่ใช้ความร้อนระดับต่ า เพ่ือช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงสี และกลิ่นรสได้ และควรปรับ
ปริมาณ TSS เริ่มต้นเพิ่มมากขึ น เนื่องจากน  าเชื่อมฟักทองมีปริมาณน  าตาลต่ า (ตารางท่ี 44)  
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รูปที่ 11  ผลิตภัณฑ์น  าฟักทองผสมสับปะรดพร้อมดื่มที่เติมน  าตาลชนิดต่างกัน 
 

ล าดับการยอมรับผลิตภัณฑ์ พบว่าน  าฟักทองผสมน  าสับปะรดที่เติมน  าเชื่อมฟรุคโตส และ
น  าตาลทรายได้รับการยอมรับจากผู้ทดสอบชิม ในล าดับที่ดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่เติมน  าเชื่อมฟักทอง อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งสอดคล้องกับคะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสทั งหมดที่ได้คะแนน
คุณภาพที่ดีกว่า จะเห็นได้ว่า น  าเชื่อมฟักทองมีคุณสมบัติเป็นน  าเชื่อมเพ่ือสุขภาพ และน ามา
ประยุกต์ใช้เป็นส่วนผสมในน  าฟักทองผสมสับปะรดพร้อมดื่มได้ เนื่องจากท าให้ผลิตภัณฑ์มี
สารประกอบฟีนอลิคระดับสูง แต่มีปริมาณน  าตาลทั งหมด น  าตาลรีดิวซ์ และค่าสมมูลย์เดกซ์โตรสต่ า 
แต่อาจจะต้องพัฒนากระบวนการท าให้เข้มข้นภายใต้ระบบสุญญากาศ หรือระบบที่ใช้ความร้อนระดับ
ต่ า เพ่ือช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงสี และกลิ่นรสได้ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
โดยเฉพาะด้านสี ความหวาน และการยอมรับรวมของผลิตภัณฑ์น  าให้ได้รับการยอมรับจากผู้ทดสอบ
ชิม หรือผู้บริโภคเพ่ิมมากขึ น 

 
3.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นฟักทองอัดแผ่น 

3.3.1 การวิเคราะห์หาสูตรส่วนผสมจากสายพันธุ์ฟักทองทั งหมด 3 สายพันธุ์ 
การวิเคราะห์หาสูตรส่วนผสมจากสายพันธุ์ฟักทอง 3 สายพันธุ์ได้แก่ ฟักทองสายพันธุ์พื นเมือง 

(Local) สายพันธุ์โอโตะ (Ohto) No.1 และ No.8 วางแผนการทดลองแบบ Mixture design โดย
โปรแกรม Minitab 16 ได้สูตรข้าวแต๋นฟักทองทั งหมด 10 สูตร ดังตารางที่ 47  
 
 
 
 
 

Pumpkin   Fructose   Sucrose  
   syrup 
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ตารางท่ี 47 น  าหนักของฟักทองผงที่ได้จากฟักทอง 3 สายพันธุ์ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นฟักทอง                

 
3.3.2 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นฟักทอง 
ด้านค่าสีที่แสดงค่า L*, a* และ b* พบว่าข้าวแต๋นฟักทองทั ง 10 สูตรมีค่า L* เฉลี่ยอยู่ในช่วง 

62.15 - 67.07 พบว่าหากมีเนื อฟักทอง Ohto No.8 ในปริมาณเพ่ิมขึ นจะท าให้ค่าความสว่างเพ่ิมขึ น
ตามล าดับ จากการวิเคราะห์ให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ 0.7580 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กันระหว่างสูตรส่วนผสมของค่า L* ของผลิตภัณฑ์ ด้านค่าสี a* พบว่าข้าวแต๋นฟักทองทั ง 10 สูตรมี
ค่าเฉลี่ยของค่า a* ระหว่าง 8.17 - 11.61 โดยสูตรที่มีเนื อฟักทอง Ohto No.8 ในปริมาณมากจะมีค่า 
a* น้อยกว่าตามล าดับ แสดงว่าข้าวแต๋นฟักทองที่มีเนื อฟักทอง Ohto No.8 จะมีสีที่อ่อนกว่าข้าวแต๋น
ที่มีเนื อฟักทอง Local และพันธุ์ Ohto No.1 ด้านค่า a* มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ 0.7976 แสดง
ว่ามีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างสูตรส่วนผสมของค่า a* ของผลิตภัณฑ์ ด้านค่าสี b* พบว่าข้าว
แต๋นฟักทองทั ง 10 สูตร มีค่า b* ระหว่าง 36.84 - 41.28 โดยสูตรที่มีเนื อฟักทอง OTO No.8 
ปริมาณมาก จะมีค่า b* น้อยกว่า ซึ่งแสดงว่าข้าวแต๋นที่มีเนื อฟักทอง Ohto No.8 มีสีเหลืองที่อ่อน
กว่าข้าวแต๋นฟักทองจากพันธุ์พื นเมือง และ Ohto No.1 ด้านค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของค่า b* อยู่
ที ่0.8206 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างสูตรส่วนผสม ดังตารางที่ 48 ด้านค่าลักษณะ
เนื อสัมผัสของข้าวแต๋นฟักทองทั ง 10 สูตร มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 447.51-461.88 และมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.0233 แสดงว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์กันในด้านเนื อสัมผัส ซึ่งบ่งชี ได้ชัดเจนว่าส่วนผสม
ของฟักทองที่ต่างสายพันธุ์กัน ไม่มีผลต่อคุณภาพด้านลักษณะเนื อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ 

  

 
ล าดับสูตร 

น  าหนักส่วนผสมของฟักทองผงแต่ละสายพันธุ์ (g) 
Local Ohto No.1 Ohto No.8 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

36 
0 
0 
18 
18 
0 
11.99 
24 
6 
6 

0 
36 
0 
18 
0 
18 
11.99 
6 
24 
6 

0 
0 
36 
0 
18 
18 
11.99 
6 
6 
24 
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 จากกราฟ contour plot แสดงพื นท่ีพื นผิวที่ตอบสนองระดับคะแนนระหว่างค่า L*, a* และ 
b*  ของข้าวแต๋นฟักทองทั ง 10 สูตร พบว่าทั งด้านค่าสี L* ของฟักทองพันธุ์ Ohto No.8 มีค่าความ
สว่างมากที่สุด เนื่องจากฟักทองมีสีเหลืองอ่อน ในขณะที่ฟักทองพันธุ์ Ohto No.1 และพันธุ์พื นเมืองมี
ค่าความสว่างน้อย ซึ่งมีสีเหลืองเข้มกว่า ด้านค่า a* ของฟักทองพันธุ์ Ohto No.8 มีค่ามากกว่า
ฟักทองพันธุ์ Ohto No. และพันธุ์พื นเมือง ซึ่งมีค่า a* ต่ ากว่า และด้านค่า b* พบว่าฟักทอง Ohto 
No. และพันธุ์พื นเมือง มีค่า b* มากกว่าฟักทองพันธุ์ Ohto No.8 และแสดงถึงการมีความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกันระหว่างสูตรส่วนผสมในส่วนของค่าความสว่างของผลิตภัณฑ์ ดังรูปที่ 12 
 
ตารางท่ี 48 สูตรค่าการวิเคราะห์ค่าทางกายภาพด้านสี L*, a* และ b* และค่าลักษณะเนื อสัมผัส 

ล าดับสูตร L* a* b* ค่าเนื อสัมผัส (N) 
1 62.39 11.61 41.23 449.23 
2 62.15 11.29 41.28 453.02 
3 67.07 8.17 36.84 461.88 
4 62.84 11.13 40.74 456.85 
5 64.69 9.72 38.15 458.67 
6 64.61 9.57 37.85 455.07 
7 63.16 10.43 38.94 451.27 
8 62.87 10.91 39.58 456.24 
9 63.10 10.84 39.37 447.51 
10 65.59 8.87 37.14 455.94 
R2 0.7580 0.7976 0.8206 0.0233 
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รูปที่ 12 กราฟ contour plot จากค่าสี L*, a*, b* ของข้าวแต๋นฟักทองที่แสดงลักษณะที่มี
ปฏิสัมพันธ์กันตามส่วนผสมของสายพันธุ์ 

 
คุณสมบัติทางเคมีของข้าวแต๋นฟักทอง ด้านปริมาณน  าอิสระ และความชื นของฟักทองอบแห้ง

ทั ง 3 สายพันธุ์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบในข้าวแต๋น มีปริมาณน  าอิสระเท่ากับ 0.463, 0.457 และ 0.452 
ตามล าดับ ส่วนค่าปริมาณความชื นมีร้อยละ 5.06, 4.98 และ 4.92 ตามล าดับ 
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ด้านปริมาณน  าอิสระของข้าวแต๋นฟักทองทั ง 10 สูตร พบว่ามีค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.470-0.499 
ดังตารางที่ 49 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ที่ 0.1380 แสดงว่าค่าปริมาณน  าอิสระมีค่าใกล้เคียง
กัน แต่ค่าน  าอสิระของข้าวแต๋น 10 สูตรไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน อาจเนื่องจากในการท าข้าวแต๋นฟักทองใน
แต่ละสูตรมีอัตราส่วนผสมที่เท่ากันและวัตถุดิบฟักทองผงที่ต่างสายพันธุ์ที่ใช้ได้ผ่านการอบแห้งให้มีค่า
น  าอิสระที่ใกล้เคียงกัน คือฟักทองสายพันธุ์ Local มีปริมาณน  าอิสระ 0.463 ฟักทองพันธุ์ Ohto 
No.1 มีปริมาณน  าอิสระ 0.457 และฟักทองพันธุ์ Ohto No.8 มีปริมาณน  าอิสระ 0.452 ปริมาณ
ความชื นของข้าวแต๋นฟักทองทั ง 10 สูตร พบว่ามีค่าเฉลี่ยระหว่าง 5.21-5.74 มีสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อยู่ที่ 0.2978 ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกับค่าน  าอิสระของฟักทองคือไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน 
เนื่องจากเป็นฟักทองแห้งที่มีปริมาณความชื นและค่าน  าอิสระใกล้เคียงกันก่อนน ามาท าผลิตภัณฑ์ 
 
ตารางท่ี 49 ค่าเฉลี่ยของปริมาณน  าอิสระ และความชื นในผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นฟักทอง 

ล าดับสูตร คุณภาพทางเคม ี
ปริมาณน  าอิสระ ปริมาณความชื น (%) 

1 0.470 5.29 
2 0.489 5.55 
3 0.470 5.43 
4 0.497 5.47 
5 0.489 5.49 
6 0.487 5.74 
7 0.477 5.49 
8 0.498 5.21 
9 0.484 5.64 
10 0.499 5.70 
R2 0.1380 0.2978 

 
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส พบว่าข้าวแต๋นฟักทองทั ง 10 สูตร ผู้ประเมินให้

คะแนนค่าเฉลี่ยด้านลักษณะปรากฏระหว่าง 5.60-8.50 คะแนน ในระดับชอบเล็กน้อยถึงชอบมาก
ที่สุด ดังตารางที่ 50 เนื่องจากสีของข้าวแต๋นบางสูตรอาจมีสีเข้มบางจุด และมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อยู่ที่ 0.7586 ด้านสีให้คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง 5.45-8.68 คะแนน โดยผู้ประเมินให้
คะแนนในระดับชอบเล็กน้อยถึงชอบมากที่สุด เนื่องจากสีของผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นฟักทองแต่ละสูตรมี
ส่วนผสมของข้าวแต๋นฟักทองต่างสายพันธุ์กันโดยสูตรที่มีเนื อฟักทองพันธุ์ Ohto No.8 อยู่ร้อยละ 
100 (คิดเป็น 36 กรัม ดังตารางที่ 48) ได้คะแนนสูงสุด อาจเนื่องผลิตภัณฑ์จะมีสีเหลืองอ่อนกว่าข้าว
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แต๋นที่มีเนื อฟักทองพันธุ์พื นเมือง และพันธุ์ Ohto No.1 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ที่ 0.8003 
ด้านกลิ่น รสชาติ และเนื อสัมผัสผู้ประเมินให้คะแนนไม่แตกต่างกันในแต่ละสูตร โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ในช่วง 5.98-7.45, 6.45-7.78 และ 6.48-7.65 คะแนน ตามล าดับ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่
ที่ 0.1176 ด้านความชอบรวมทั ง 10 สูตรผู้ประเมินให้ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 5.58 -8.63 คะแนน 
โดยสูตรที่ 3 ที่มีเนื อฟักทอง Ohto No.8 อยู่ร้อยละ 100 ได้คะแนนสูงสุด และมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อยู่ที่ 0.7895 จากผลการวิเคราะห์สูตรที่เหมาะสมโดยใช้โปรแกรม Minitab 16 พบว่า 
สูตรที่ 3 ที่มีเนื อฟักทองพันธุ์ Ohto No.8 ในสัดส่วน 0:0:100 (คิดเป็น 36 กรัม) ได้คะแนนคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัสสูงสุด จากกราฟ contour plot (รูปที่ 13) แสดงพื นที่การตอบสนองระหว่างการ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสที่บ่งชี ว่าเนื อฟักทองแต่ละสายพันธุ์ท าให้ผลิตภัณฑ์มีความ
แตกต่างกันทั งด้านลักษณะปรากฏ สี และความชอบรวม โดยข้าวแต๋นที่มีเนื อฟักทอง Ohto No.8 อยู่
ร้อยละ 100 ได้คะแนนสูงสุด   
 
ตารางท่ี 50 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของข้าวแต๋นฟักทองที่มีเนื อฟักทองต่างสายพันธุ์ 
 

 
ล าดับสูตร 

คุณลักษณะ 
ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ความกรอบ ความชอบรวม 

1 5.63 5.55 6.05 6.53 6.65 5.58 
2 5.65 5.45 5.98 6.45 6.48 5.65 
3 8.50 8.68 7.45 7.58 7.65 8.63 
4 5.60 5.58 6.15 6.63 6.83 5.63 
5 7.35 7.40 6.43 7.38 7.38 7.45 
6 7.28 7.40 6.45 6.85 7.13 7.40 
7 6.90 6.95 6.33 6.53 6.75 6.93 
8 6.15 6.30 6.60 7.30 7.28 6.30 
9 6.35 6.40 6.25 6.78 6.93 6.40 
10 8.00 8.05 7.33 7.78 7.30 8.00 
R2 0.7586 0.8003 0.1176 0.1305 0.0763 0.7895 
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รูปที่ 13 contour plot จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นฟักทอง
ด้านลักษณะปรากฏ สี และความชอบรวมที่แสดงความมีปฏิสัมพันธ์กัน 
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3.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาขนมปังที่มีสมบัติการต้านอนุมูลอิสระสูงจากเนื อฟักทองและเมล็ด
ฟักทอง 

3.4.1 คุณภาพเคมีของวัตถุดิบเนื อฟักทอง และเมล็ดฟักทอง 
เนื อฟักทองสดพันธุ์ PK14 มีสารประกอบฟีนอลิค แคโรทีนอยด์ทั งหมด ปริมาณความชื น และ

ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) มากกว่าในเมล็ดฟักทอง ส่วนปริมาณคลอโรฟิลล์ทั งหมด ฤทธิ์การต้าน
อนุมูลอิสระ (Antioxidant activity) และปริมาณกรดทั งหมดในเนื อฟักทองมีค่าต่ ากว่า (ตารางที่ 51) 
โดยเนื อฟักทองสด 100 กรัม มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิคในรูปของกรดแกลลิค 478.26±285.42 
มิลลิกรัม แคโรทีนอยด์ทั งหมดในรูปแคโรทีน 203.56±45.53 มิลลิกรัม และค่าฤทธิ์การต้านอนุมูล
อิสระเทียบกับโทรลอกซ์เท่ากับ 37.63±13.95 มิลลิกรัม เนื อฟักทองมีความชื นสูงถึงร้อยละ 
81.83±3.08 มีปริมาณ TSS เท่ากับ 9.45±1.68 oBrix และค่า pH 6.90±0.26 ฟักทองเป็นผักที่มีค่า 
pH เป็นกลาง จึงจัดอยู่ในกลุ่ม low acid food เนื่องจากมีค่า pH มากกว่า 4.6 (ปรรัตน์, 2556) ซึ่ง
สอดคล้องกับปริมาณกรดระดับต่ าในเนื อฟักทอง เนื อฟักทองที่ใช้ในศึกษานี  มีคุณภาพใกล้เคียงกับผล
วิจัยของภัทราภรณ์ และคณะ (2558) ที่รายงานถึงคุณภาพของเนื อฟักทองจ านวน 20 พันธุ์ ส่วน
เมล็ดฟักทองมีปริมาณคลอโรฟิลล์ทั งหมดสูงกว่าเนื อฟักทอง โดยมีปริมาณ 0.86±0.23 มิลลิกรัมต่อ 
100กรัม และยังมีค่าฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าเนื อฟักทอง 62.74±3.01 mg Trolox/100 g  

 
ตารางท่ี 51 คุณภาพทางเคมีของเนื อฟักทองสด (PK14) และเมล็ดฟักทองทางการค้า 

คุณภาพ เนื อฟักทอง เมล็ดฟักทอง 
คลอโรฟิลล์ทั งหมด (mg/100 g) 0.12±0.01 0.86±0.23 
สารประกอบฟีนอลิค (mg Gallic acid/100 g) 478.26±285.42 303.63±139.48 
แคโรทีนอยด์ทั งหมด (mg Carotene/100 g) 203.56±45.53 49.53±19.67 
ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ (mg Trolox/100 g) 37.63±13.95 62.74±3.01 
ปริมาณความชื น (ร้อยละ) 81.83±3.08 2.27±0.09 
ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ทั งหมด (องศาบริกซ์) 9.45±1.68     n.d. 
ความเป็นกรดด่าง 6.90±0.26 6.34±0.01 
ปริมาณกรดทั งหมด (%Citric acid) 0.14±0.36 0.44±0.76 
หมายเหตุ: n.d. = not detectable    
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3.4.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาขนมปังท่ีมีอัตราส่วนเนื อฟักทองและเมล็ดฟักทองต่างกัน 
ผลิตภัณฑ์ทาขนมปังที่ได้จากอัตราส่วนของเนื อฟักทองและเมล็ดฟักทองแตกต่างกัน 5 

อัตราส่วน คือ 80:20, 70:30, 60:40, 50:50 และ 40:60 ได้ผลดังตารางที่ 52 - 53 
ผลิตภัณฑ์ทาขนมปังจากฟักทอง ที่มีอัตราส่วนของเนื อฟักทองและเมล็ดฟักทอง 80:20 มีค่า  

L*, a* และ b* สูงสุดทางสถิติ (p<0.05) เท่ากับ 40.31±0.51, 8.84±0.29 และ 43.41±1.17 
ตามล าดับ (ตารางที่ 52) และรูปที่ 14 ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีสีค่อนข้างเหลือง ในขณะที่อัตราส่วนของเนื อ
ฟักทองและเมล็ดฟักทอง 70:30 มีค่า L*, a* และ b* ไม่แตกต่างกันจากที่ผลิตภัณฑ์ที่อัตราส่วน 
80:20 (p>0.05) ซึ่งทั งสองสิ่งทดลองมีค่าสีทุกด้านสูงกว่าสิ่งทดลองอ่ืน ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม
ของเมล็ดฟักทองมากคือที่อัตราส่วน 40:60 มีค่าสีทุกด้านต่ าสุด จึงท าให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีสีเหลืองอม
เขียวเล็กน้อย จะเห็นได้ว่าค่า L*, a* และ b* ที่เพ่ิมสูงขึ นอาจจะเป็นผลมาจากการใช้เนื อฟักทองใน
ปริมาณมากขึ น ท าให้ผลิตภัณฑ์ทาขนมปังที่ได้มีสีเหลืองเพ่ิมมากขึ น เนื่องจากสารสีแคโรทีนอยด์ที่มี
อยู่ในฟักทอง (Murkovic et al., 2002) ท าให้ผลิตภัณฑ์ทาขนมปังมีสีเหลืองที่เด่นชัดขึ น  
 
ตารางที่ 52  ค่าสีของผลิตภัณฑ์ทาขนมปังจากฟักทองที่ได้จากอัตราส่วนของเนื อฟักทองและเมล็ด

ฟักทองแตกต่างกัน 

เนื อฟักทอง : เมล็ดฟักทอง L*   a* b* 
80 : 20 40.31 ± 0.51 a 8.84 ± 0.29 a 43.41 ± 1.17 a 
70 : 30 41.16 ± 1.53 a 7.59 ± 1.13 ab 40.37 ± 3.64 a 
60 : 40  30.01 ± 4.29 bc 6.53 ± 1.40 bc 26.67 ± 7.89 b 
50 : 50 30.71 ± 1.89 b  6.49 ± 0.63 bc 25.50 ± 2.73 b 
40 : 60 26.28 ± 0.73 c 5.75 ± 0.38 c 20.13 ± 1.55 b 
% C.V. 17.61 18.13 29.56 

 หมายเหตุ:  a, b, c ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวตั ง แสดงว่ามีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p<0.05)  
 a  ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั ง แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 

 
ผลิตภัณฑ์ทาขนมปังจากฟักทองที่อัตราส่วนเนื อฟักทองและเมล็ดฟักทอง 80:20 และ 70:30 มี

ปริมาณความชื นสูงกว่าสิ่งทดลองอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยมีปริมาณ 47.79% ± 
6.52 และ 45.79% ± 1.96 ตามล าดับ (ตารางที่ 53) ซึ่งเป็นผลมาจากสัดส่วนของเนื อฟักทองที่มีอยู่
มาก ท าให้ปริมาณความชื นในผลิตภัณฑ์มากด้วย ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเมล็ดฟักทองสูงที่
อัตราส่วน 40:60 มีปริมาณความชื นต่ าสุด ปริมาณความชื นของผลิตภัณฑ์จะมากขึ นตามปริมาณของ
ฟักทองที่มีในส่วนผสม ความชื นมีผลต่ออายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ ด้านค่า pH ของผลิตภัณฑ์
ทุกสิ่งทดลองมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยมีค่า pH ระหว่าง 5.03±0.04 ถึง 5.11±0.07 
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อาจเป็นผลมาจากค่า pH ของเนื อฟักทองและเมล็ดฟักทองใกล้เคียงกัน (ตารางที่ 52) แต่ปริมาณกรด
ของผลิตภัณฑ์ที่อัตราส่วน 60:40 มีปริมาณสูงสุดอย่างมีนัยทางสถิติ (p<0.05) มีอยู่ 0.93%±0.23  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปที่ 14  ผลิตภัณฑ์ทาขนมปังจากฟักทองที่มีอัตราส่วนของเนื อฟักทองและเมล็ดฟักทองแตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 53 ปริมาณความชื น ค่าความเป็นกรดด่าง และปริมาณกรดทั งหมดของผลิตภัณฑ์ทาขนมปัง

จากฟักทองที่ได้จากอัตราส่วนของเนื อฟักทองและเมล็ดฟักทองต่างกัน 
เนื อฟักทอง : เมล็ดฟักทอง Moisture content (%) pH % Acidity 

(as citric acid) 
80 : 20 47.79 ± 6.52 a 5.05 ± 0.03 a  0.77 ± 0.03ab 
70 : 30 45.79 ± 1.96 a 5.11 ± 0.07 a 0.79 ± 0.06ab 
60 : 40 33.02 ± 6.05 b 5.03 ± 0.04 a 0.93 ± 0.23a 
50 : 50 30.10 ± 0.93 bc 5.08 ± 0.02 a 0.73 ± 0.06ab 
40 : 60 23.91 ± 1.00 c 5.06 ± 0.04 a 0.66 ± 0.13b 
% C.V. 11.41 0.91 16.41 

หมายเหตุ:  a, b, c ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวตั ง แสดงว่ามีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p<0.05)  
 a  ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั ง แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 

 

80:20 70:30 60:40 

40:60 50:50 
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ผลิตภัณฑ์ทาขนมปังจากฟักทองที่อัตราส่วนเนื อฟักทองต่อเมล็ดฟักทองที่ 40:60 มีปริมาณ

ของแข็งทั งหมดมากกว่าที่อัตราส่วน 80:20 และ 70:30 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยมี
ปริมาณ 76.08% ± 1.00 แต่ไม่แตกต่างกันกับผลิตภัณฑ์ที่อัตราส่วน 50:50 เนื่องจากอัตราส่วนของ
เมล็ดฟักทองมากจึงท าให้ปริมาณของแข็งเพ่ิมขึ น ส่วนปริมาณ TSS ของผลิตภัณฑ์ในทุกอัตราส่วนไม่
แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยมีค่าระหว่าง 16.66±1.15 ถึง 19.00±2.00 oBrix (ตารางท่ี 54) 
 
ตารางท่ี 54 ปริมาณของแข็งทั งหมดและปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั งหมดของผลิตภัณฑ์ทาขนมปัง

จากฟักทองที่ได้จากอัตราส่วนของเนื อฟักทองและเมล็ดฟักทองต่างกัน 

เนื อฟักทอง : เมล็ดฟักทอง Total solid (%) Total soluble solid (oBrix) 
80 : 20 52.20 ± 6.52 c 16.66 ± 1.15 a 
70 : 30 54.20 ± 1.96 c 17.00 ± 0.00 a 
60 : 40 66.97 ± 6.05 b 17.66 ± 2.88 a 
50 : 50 69.89 ± 0.93 ab 19.00 ± 2.00 a 
40 : 60 76.08 ± 1.00 a 18.00 ± 1.73 a 
% C.V. 6.45 10.33 

หมายเหตุ:  a, b, c ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวตั ง แสดงว่ามีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p<0.05)  
    a   ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั ง แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 

 
ผลิตภัณฑ์ทาขนมปังที่ใช้อัตราส่วนเนื อฟักทองต่อเมล็ดฟักทอง 80:20, 70:30 และ60:40 มี

ปริมาณแคโรทีนอยด์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) คือ 152.62±44.66, 133.06±4.45 และ 
113.33±14.98 µg carotene/100 g ตามล าดับ (ตารางที่ 55) ผลิตภัณฑ์ที่อัตราส่วน 50:50 และ 
40:60 มีแคโรทีนอยด์ต่ ามาก (Trace) ซึ่งเป็นผลมาจากสัดส่วนของเมล็ดฟักทองระดับสูงมากกว่าสิ่ง
ทดลองอ่ืนๆ ผลิตภัณฑ์ทาขนมปังทุกอัตราส่วนมีปริมาณคลอโรฟิลล์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
โดยมีระหว่าง 0.57±0.03 ถึง 1.81±1.12 mg/100 กรัม อย่างไรก็ตามคลอโรฟิลล์ในผลิตภัณฑ์มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ นตามสัดส่วนเมล็ดฟักทองที่เพ่ิมขึ น อาจจะเป็นผลจากเมล็ดฟักทองมีคลอโรฟิลล์สูง 
(ตารางท่ี 51) ผลิตภัณฑ์ทาขนมปังมีสารประกอบฟีนอลิคมากขึ นตามปริมาณเมล็ดฟักทองที่ใช้ โดยที่
อัตราส่วน 60:40, 50:50 และ 40:60 มีปริมาณสูงสุดทางสถิติ (p<0.05) โดยมี 1,281.48±184.54, 
1,295.53±42.92 และ 1,302.31±160.02 mg GAE/100 g ตามล าดับ ด้านค่าฤทธิ์การต้านอนุมูล
อิสระ พบว่าสอดคล้องกับปริมาณสารประกอบฟีนอลิค คือผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราส่วน 50:50 มีฤทธิ์การ
ต้านอนุมูลอิสระสูงสุดทางสถิติ (p<0.05) โดยมีปริมาณ 138.56±18.33 mg TE/100 g รองลงมาคือ
ผลิตภัณฑ์ที่อัตราส่วน 80:20 โดยมีค่าเท่ากับ 119.64±13.91 mg TE/100 g  



128 

ตารางท่ี 55  ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์ทาขนมปังที่ได้จากอัตราส่วนของเนื อฟักทองและเมล็ดฟักทองต่างกัน 

เนื อฟักทอง : เมล็ดฟักทอง Total carotenoids 
(µg carotene/100 g) 

Total chlorophyll 

(mg/100 g) 
Phenolic compound 
(mg GAE/100 g) 

Antioxidant activity       
(mg TE/100 g) 

80 : 20 152.62 ± 44.66 a 0.88 ± 0.17 a 933.97 ± 88.27 b 119.64 ± 13.91 ab 
70 : 30 133.06 ± 4.45 a 0.57 ± 0.03 a 1031.42 ± 72.97 b 83.95 ± 6.21 c 
60 : 40 113.33 ± 14.98 a 0.69 ± 0.15 a 1281.48 ± 184.54 a 92.98 ± 5.05 c 
50 : 50 n.d. 1.73 ± 0.57 a 1295.53 ± 42.92 a 138.56 ± 18.33 a 
40 : 60 n.d. 1.81 ± 1.12 a 1302.31 ± 160.02 a 102.46 ± 22.24 bc 
% C.V. 26.50 50.49 10.45 10.25 
หมายเหตุ:  a, b, c ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวตั ง แสดงว่ามีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p<0.05)  
               a   ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั ง แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
     n.d. = not detectable 

    GAE  = Standard gallic acid equivalent 
    TE  =  Standard trolox equivalent 
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ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ทาขนมปังจากฟักทองในด้านลักษณะ
ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ความข้นหนืด ความเป็นเนื อเดียวกัน ความสามารถในการป้ายบนขนมปัง 
และความชอบรวม พบว่าผลิตภัณฑ์ทาขนมปังจากฟักทองที่อัตราส่วนเนื อฟักทองต่อเมล็ดฟักทอง 
70:30 ได้คะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ และด้านสีมากกว่าที่อัตราส่วน 50:50 และ 40:60 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยได้คะแนนเท่ากับ 6.55 ± 0.83 และ 6.75 ± 0.98 คะแนน 
ตามล าดับ (ตารางที่ 56) แต่ไม่แตกต่างในทางสถิติ (p>0.05) กับผลิตภัณฑ์ที่อัตราส่วน 80:20 และ 
60:40 ซึ่งเป็นคะแนนในช่วงชอบเล็กน้อยถึงค่อนข้างชอบปานกลาง สิ่งทดลองที่อัตราส่วน 70:30 , 
80:20 และ 60:40 ที่ได้คะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏและด้านสีมาก อาจจะเป็นผลมากจาก
สัดส่วนของเนื อฟักทองที่มีมากในผลิตภัณฑ์ ท าให้ผลิตภัณฑ์มีสีเหลือง ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีเมล็ดฟักทอง
ระดับสูงท าให้ผลิตภัณฑ์มีสีเหลืองอมเขียว (รูปที่ 14) จึงได้คะแนนประเมินความชอบต่ ากว่า  

ผลการประเมินความชอบด้านกลิ่น รสชาติ ความข้นหนืด ความเป็นเนื อเดียวกัน ความสามารถ
ในการป้าย และความชอบรวมของผลิตภัณฑ์ พบว่าทุกสิ่งทดลองได้คะแนนไม่แตกต่างกันทางสถิติ   
(p>0.05) โดยได้คะแนนระหว่าง 6.33±0.98 ถึง 6.65 ±1.19, 6.23±1.22 ถึง 6.48 ± 1.48, 6.56 ± 
0.97 ถึง 6.86 ± 0.86, 6.73 ± 1.10 ถึง 7.16 ± 1.21, 7.10 ± 1.02 ถึง 7.35 ± 0.75 และ 6.66 ± 
1.02 ถึง 6.96 ± 0.81 คะแนน ตามล าดับ ซึ่งเป็นคะแนนระดับค่อนข้างชอบเล็กน้อยถึงปานกลาง 

จากผลการศึกษาทั งหมดสรุปได้ว่า อัตราส่วนของเนื อฟักทองต่อเมล็ดฟักทองที่เหมาะสมของ
ผลิตภัณฑ์ทาขนมปังจากฟักทองที่มีคุณภาพดี มีสมบัติการต้านอนุมูลอิสระสูง มีความชื นต่ า และมี
คุณภาพทางประสาทสัมผัสดี คือที่อัตราส่วน 60:40 จึงได้คัดเลือกสิ่งทดลองนี ไปวิเคราะห์คุณค่าทาง
อาหารต่อไป 
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ตารางท่ี 56 คะแนนประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ทาขนมปังที่ได้จากอัตราส่วนของเนื อฟักทองและเมล็ดฟักทองต่างกัน 
 

หมายเหตุ:  a, b, c ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวตั ง แสดงว่ามีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p<0.05)  
               a   ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั ง แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
 

เนื อฟักทองต่อ  
เมล็ดฟักทอง 

Appearance Color Aroma Taste Viscosity Homogeneity Spreadability Total acceptance 

80 : 20 6.36 ± 1.06 ab 6.48 ± 1.48 ab 6.46 ± 0.99 a 6.33 ± 1.24 a 6.56 ± 0.97 a 6.73 ±1.10 a   7.21 ± 0.99 a 6.66 ± 1.17 a 
70 : 30 6.55 ± 0.83 a 6.75 ± 0.98 a 6.56 ± 0.69 a 6.48 ± 1.10 a 6.68 ± 0.87 a 6.75 ± 1.02 a 7.35 ± 0.75 a 6.96 ± 0.81 a 
60 : 40 6.31 ± 0.89 ab 6.08 ± 1.09 ab 6.33 ± 0.98 a 6.23 ± 1.22 a 6.86 ± 0.86 a 6.83 ± 0.64 a 7.10 ± 1.02 a 6.66 ± 1.02 a 
50 : 50 6.00 ± 1.05 b 5.70 ± 1.29 b 6.65 ± 1.19 a 6.48 ± 1.48 a 6.73 ± 1.38 a 6.85 ± 1.32 a 7.11 ± 1.24  a 6.68 ± 1.24 a 
40 : 60 5.91 ± 1.24 b 5.55 ± 1.55 b 6.65 ± 1.04 a 6.38 ± 1.31 a 6.66 ± 1.52 a 7.16 ± 1.21 a 7.10 ± 1.34 a 6.66 ± 1.42 a 
% C.V. 16.72 11.99 15.17 19.87 17.09 15.77 15.10 17.08 
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3.4.3 คุณค่าทางอาหารของผลิตภัณฑ์ทาขนมปังจากฟักทองที่คัดเลือกได้ 
ผลิตภัณฑ์ทาขนมปังจากฟักทอง ที่คัดเลือกได้ที่อัตราส่วนของเนื อฟักทองและเมล็ดฟักทอง 60:40 

มีค่าความสว่าง (L*) 33.42±0.33 ค่าความเข้มของสีแดง (a*) 8.81±0.20 ค่าความเข้มของสีเหลือง (b*) 
50.05±3.62 มีความชื น 38.77% ± 0.29 ไขมัน 13.42% ± 0.20 โปรตีน 15.33% ± 0.10 เถ้าทั งหมด 
5.09% ± 0.14 และปริมาณคาร์โบไฮเดรต 27.39% ± 0.81 (ตารางที่ 57) จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์มี
ปริมาณโปรตีนและไขมันสูง ซึ่งเป็นผลมาจากเมล็ดฟักทองที่เติมลงไป ดังผลวิจัยหลายเรื่องที่รายงานว่า 
เมล็ดฟักทองประกอบด้วยไขมัน 15-55% โปรตีน 11-30% คาร์โบไฮเดรต 4-25% เถ้าทั งหมด 2-5%  
(El-Adawy et al., 2001; Nyam et al., 2009; Ardabili et al., 2011) 
 
ตารางท่ี 57  ค่าสี และคุณค่าทางอาหารของผลิตภัณฑ์ทาขนมปังจากฟักทองที่คัดเลือกได้ 

Color and Nutritional Composition Content 
Color  
   - Brightness (L*) 33.42±0.33 
   - Redness - Greeness (a*) 8.81±0.20 
   - Yellowness – Blueness (b*) 50.05±3.62 
Moisture content (%) 38.77±0.29 
Crude fat (%) 13.42±0.20 
Crude protein x 6.25 (%) 15.33±0.10 
Total ash (%)  5.09±0.14 
Carbohydrate (%) 27.39±0.81 
 

3.5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอต้านอนุมูลอิสระจากเนื อฟักทอง 
จากผลการศึกษาในข้อ 3.1 พบว่าฟักทองสายพันธุ์ PK11, PK14 และ PK17 มีสมบัติการต้าน

อนุมูลอิสระทั งด้านปริมาณแคโรทีนอยด์ สารประกอบฟีนอลิค และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระสูง จึงเตรียม
เป็นเนื อฟักทองแผ่นแห้ง (Pumpkin flake) แล้วบดให้เป็นผงละเอียดขนาด 80-100 เมช รวมกันทั งหมด 
3 พันธุ์ ดังรูปที่ 15 เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์เสริมในผลิตภัณฑ์หมูยอเพ่ือเสริมสารต้านอนุมูลอิสระ และเสริม
สารประกอบคาร์โบไฮเดรทพรีไบโอติคส์จากเนื อฟักทอง รวมทั งเพ่ิมสีสันที่สวยงามให้กับผลิตภัณฑ์ ดังรูป
ที่ 16 
 



132 

 

 
 

รูปที่ 15 การเตรียมเนื อฟักทองผงจากฟักทองสายพันธุ์ PK11, PK14 และ PK17 ทีค่ัดเลือกได้ 
 

คุณภาพทางกายภาพ เคมีและสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของหมูยอเสริมเนื อฟักทองผง 
หมูยอที่เสริมเนื อฟักทองผง 35% มีค่าความเข้มของสีแดง (a*) สีเหลือง (b*) ค่าเฉดสีออกเหลือง 

(H*) และความเข้มของสี (C*) มากกว่าสิ่งทดลองอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่มีค่าความ
สว่างสี (L*) ต่ าสุด โดยมีค่า a* เท่ากับ 6.92±0.30 ค่า b* เท่ากับ 24.46±10.03 ค่า H* เท่ากับ 
25.43±1.06 ค่า C* เท่ากับ 74.17±0.44 และค่า L* เท่ากับ 70.89±0.52 ตามล าดับ แสดงว่ายิ่งเพ่ิม
ปริมาณเนื อฟักทองผงมากขึ น มีผลท าให้ค่าความเข้มของสีแดงและสีเหลืองเพ่ิมมากขึ น ดังรูปที่ 16 และ
ตารางที่ 58 และยังส่งผลให้หมูยอที่เสริมเนื อฟักทองผงร้อยละ 35 มีปริมาณ peroxide value (ค่าการ
เกิดปฏิกิริยา lipid oxidation ซึ่งเป็นสาเหตุของการหืนหรือ rancidity; วัชรี และอรพรรณ, 2556) ต่ าสุด 
(p<0.05) คือ 8.22±0.82 แสดงว่าเนื อฟักทองผงเป็นการเสริมแคโรทีนอยด์ในผลิตภัณฑ์ จึงอาจจะมี
ประสิทธิภาพในการลดปฏิกิริยา oxidative rancidity ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นหืนได้ ในขณะที่การ
เสริมเนื อฟักทองผงไม่มีผลต่อค่า TBA (ดัชนีการเกิดออกซิเดชันของไขมันในอาหาร ซึ่งป็นดัชนีว่าไขมัน
เสื่อมสภาพถ้ามีระดับสูง) ของหมูยอทั งที่เสริมและที่ไม่เสริมเนื อฟักทองผง (p>0.05) โดยมีค่า TBA 
ระหว่าง 1.06 ± 0.14 ถึง 1.69 ± 0.02 mg MDA/Kg 
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รูปที่ 16 คุณลักษณะของหมูยอท่ีเสริมปริมาณเนื อฟักทองผง (PK) แตกต่างกัน 
 

จากตารางที่ 59 จะเห็นว่าหมูยอที่เสริมเสริมเนื อฟักทองผงร้อยละ 35 มีปริมาณความชื น 
(58.42%± 0.68) ต่ ากว่าหมูยอที่ไม่เสริมฟักทองผงและที่เสริมฟักทองผงร้อยละ 5 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p<0.05) จึงส่งผลให้ค่าความสามารถในการอุ้มน  า (water holding capacity) และความแน่นเนื อ 
(firmness) ลดลงด้วย โดยมีค่า 19.45%±1.16 และ 11.93±0.12 g/cm2 ตามล าดับ ทั งนี การเสริม
ฟักทองผงท าให้เกิดการดูดซับน  าไว้และพองตัวออก เนื่องจากเนื อฟักทองผงประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรทใน
ระดับสูง (24-32%) ดังนั นการเติมฟักทองผงในปริมาณสูงจึงท าให้ปริมาณน  าอิสระและน  าที่ถูกจับยึดไว้ใน
โครงสร้างของอิมัลชัน (emulsion) ของหมูยอจึงลดต่ าลง และส่งผลถึงความแน่นเนื อที่ลดลงเช่นกัน 

หมูยอท่ีเสริมที่เสริมเนื อฟักทองผงร้อยละ 35 และ 25 มีค่า Antoxidant activity เทียบกับ trolox 
และ BHA มากกว่าสิ่งทดลองอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) คือ 44.15±3.89 และ 
42.37±6.29 mg trolox/100 g, 55.92±4.48 และ 54.07±7.10 mg BHA/100 g ตามล าดับ ซึ่งมีค่า 
Antoxidant activity มากกว่าหมูยอสูตรพื นฐานที่ไม่เติมเนื อฟักทองผงเท่ากับ 1.4-1.5 เท่า ดังตารางที่ 
59 ถึงแม้ว่าค่า Antoxidant activity เทียบกับ BHT ของหมูยอที่ทุกสิ่งทดลองไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05) โดยมีค่าระหว่าง 144.47±16.32 ถึง 201.35±15.29 mg BHT/100 g ตามล าดับ แต่มีแนวโน้ม
ของค่า Antoxidant activity เทียบกับ BHT เพ่ิมมากขึ นตามปริมาณของฟักทองผงที่เติมมากขึ น 

คุณภาพทางประสาทสัมผัสของหมูยอเสริมฟักทองแตกต่างกัน 
ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของหมูยอที่เสริมเสริมเนื อฟักทองผงร้อยละ 25 และ 35 

ได้คะแนนการยอมรับด้านสีสูงสุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยได้คะแนน 7.85±0.83 และ 
7.75±1.25 คะแนน ในระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก ดังตารางที่ 60 ซึ่งเป็นผลมาจากการเสริมเนื อ
ฟักทองผงในระดับสูงท าให้หมูยอมีสีเหลืองเข้มขึ น ดังรูปที่ 16 ส่วนคะแนนด้านลักษณะปรากฏ รสชาติ 
กลิ่นรส ลักษณะเนื อสัมผัส และการยอมรับรวมของผลิตภัณฑ์ทุกสิ่งทดลองไม่แตกต่างกัน โดยได้คะแนน
ระหว่าง 7.45±1.36 ถึง 7.7±1.03, 7.1±1.52 ถึง 7.75±0.77, 6.86±1.15 ถึง 7.52±1.14, 7.50±1.09 
ถึง 7.87 ± 0.76 และ 7.22 ± 1.18 ถึง 7.92 ± 0.85 คะแนน ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม หมูยอที่เสริมเสริม
เนื อฟักทองผงร้อยละ 25 และ 35 มีแนวโน้มได้คะแนนการยอมรับมากกว่าสิ่งทดลองอ่ืนๆ และสูตร
พื นฐาน (Control) ที่ไม่เสริมเนื อฟักทองผง 

Control 0% 35% PK 25% PK 15% PK 5% PK 
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ตารางท่ี 58 ค่าสี และคุณภาพทางเคมีของหมูยอที่เสริมปริมาณเนื อฟักทองผงแตกต่างกัน 

% Pumpkin  Brightness  Redness  Yellowness  Hue Chroma TBA number Peroxide 

powder (L*) (a*) (a*) (H*, o) (C*) (mg MDA/Kg) Value (mp/Kg) 

0 (Control) 75.84 ± 0.30 a 4.54 ± 0.23 d 10.55 ± 0.12 e 11.49 ± 0.17 e 66.74 ± 0.01 d 1.52 ± 0.25 a 35.13 ± 4.08 a 
5% 76.22 ± 0.83 a 5.30 ± 0.31 c 13.81 ± 0.13 d 14.79 ± 0.23 d 69.03 ± 0.92 c 1.06 ± 0.14 a 25.89 ± 2.88 b 
15% 73.91 ± 0.40 b 6.34 ± 0.30 b 17.33 ± 0.70 c 18.45 ± 0.74 c 69.89 ± 0.53 c 1.52 ± 0.17 a 17.27 ± 0.77 c 
25% 72.77 ± 0.87 c 6.81 ± 0.21 ab 20.73 ± 0.53 b 21.82 ± 0.54 b 71.82 ± 0.43 b 1.69 ± 0.02 a 13.68 ± 0.37 c 
35% 70.89 ± 0.52 d 6.92 ± 0.30 a 24.46 ± 10.03 a 25.43 ± 1.06 a 74.17 ± 0.44 a 1.33 ± 0.10 a 8.22 ± 0.82 d 
% C.V. 0.84 4.59 3.51 3.47 1.30 12.99 12.74 

a  ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั งในปัจจัยเดียวกัน ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p>0.05) 
a, b, c  ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวตั งในปัจจัยเดียวกัน มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p<0.05) 
TBA number = Thiobarbituric acid value (mg Malonaldehyde/Kg) 
mp/Kg   = milliequivalent peroxide/Kg sample 
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ตารางท่ี 59 คุณภาพทางเคมีและค่าฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของหมูยอที่เสริมปริมาณเนื อฟักทองผงแตกต่างกัน 

% Pumpkin  Antioxidant activity (mg/100 g) Moisture  Water holding Firmness 

powder as Trolox as BHA as BHT content (%)  capacity (%) Preseure (g/cm2) 

0 (Control) 30.80 ± 1.58 b 37.27 ± 7.73 c 144.47 ± 16.32 a 61.17 ± 1.81 a 21.90 ± 1.16 ab 29.18 ± 2.99 a 
5% 38.46 ± 5.09 ab 49.60 ± 5.78 ab 180.26 ± 19.55 a 61.50 ± 0.47 a 19.81 ± 0.19 b 11.10 ± 0.45 b 
15% 33.06 ± 2.15 b 43.42 ± 2.43 bc 159.26 ± 8.20 a 59.27 ± 0.83 ab 23.14 ± 0.54 a 12.63 ± 0.08 b 
25% 42.37 ± 6.29 a 54.07 ± 7.10 ab 195.47 ± 23.95 a 59.02 ± 0.46 ab 20.63 ± 3.50 b 13.68 ± 0.05 a 
35% 44.15 ± 3.89 a 55.92 ± 4.48 a 201.35 ± 15.29 a 58.42 ± 0.68 b 19.45 ± 1.16 b 11.93 ± 0.12 a 
% C.V. 11.09 12.12 1.23 2.52 6.14 34.78 

a  ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั งในปัจจัยเดียวกัน ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p>0.05) 
a, b, c  ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวตั งในปัจจัยเดียวกัน มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p<0.05) 
TBA number = Thiobarbituric acid value (mg Malonaldehyde/Kg) 
mp/Kg   = milliequivalent peroxide/Kg sample 
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ตารางท่ี 60 คะแนนประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของหมูยอของหมูยอที่เสริมปริมาณเนื อฟักทองผงแตกต่างกัน  

% Pumpkin 
powder 

Color Appearance Taste Flavor Texture Total accepatability 

5% 6.30 ± 1.17 c 7.50 ± 1.47 ns 7.10 ± 1.52 ns 6.86 ± 1.15 ns 7.87 ± 0.76 ns 7.22 ± 1.18 ns 
15% 7.10 ± 1.17 b 7.55 ± 1.23 ns 7.45 ± 0.89 ns 7.23 ± 0.77 ns 7.70 ± 0.57 ns 7.40 ± 1.14 ns 
25% 7.85 ± 0.83 a 7.70 ± 1.03 ns 7.75 ± 0.77 ns 7.57 ± 0.67 ns 7.75 ± 0.98 ns 7.92 ± 0.85 ns 
35% 7.75 ± 1.25 ab 7.45 ± 1.36 ns 7.60 ± 1.08 ns 7.52 ± 1.14 ns 7.50 ± 1.09 ns 7.70 ± 1.14 ns 
% C.V. 15.40 16.99 14.74 13.10 11.33 14.34 
a  ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั งในปัจจัยเดียวกัน ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p>0.05) 
a, b, c  ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวตั งในปัจจัยเดียวกัน มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p<0.05) 
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4. การกระตุ้นการเจริญเติบโตแบคทีเรียล้าไส้ของฟักทองและการน้าไปใช้ผลิตอาหารฟังก์ชัน 
ปัจจุบันการบริโภคผักและผลไม้มีความส าคัญมากต่อสุขภาพ โดยมีหลักฐานปรากฏว่าการบริโภคผัก

และบริโภคผักและผลไม้ในปริมาณมากๆ จะช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้ สิ่งหนึ่งที่มนุษย์ได้รับจากการ
บริโภคผักและผลไม้คือ สารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติเช่น โพลีฟีนอล แคโรทีนอยด์ และคลอโรฟิลล์  ซึ่ง
ท าหน้าที่เป็นสารป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์ด้วย  จากคุณสมบัติ
ของสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์นี   ท าให้แนวโน้มความต้องการผู้บริโภคในปัจจุบันหัน
มานิยมบริโภคผักและผลไม้มากขึ น แนวคิดของการน าฟักทองไปใช้เป็นส่วนผสมเพ่ือเป็นอาหารสุขภาพ  จึง
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงวัยได้เป็นอย่างดี 

การศึกษาการน าฟักทองไปใช้ผลิตอาหารฟังก์ชันจากข้อมูลพื นฐานของผลการศึกษาคุณสมบัติการ
กระตุ้นการเจริญแบคทีเรียล าไส้ วางแผนต้นแบบของผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันจากฟักทองในการศึกษานี 
จ านวน 2 ชนิด คือ ไอศกรีมซึ่งเป็นอาหารที่บริโภคกันทุกวัยและทุกระดับสังคม (Cruz et al., 2009) และ
อาหารส าหรับผู้สูงวัย ดังนี  

4.1 การเตรียมน ้าฟักทองและศึกษาคุณสมบัติเบื องต้น 
ฟักทอง เป็นพืชผักที่อุดมด้วยคุณค่าทางสารอาหารและยังประกอบด้วยพฤกษเคมีที่มีคุณสมบัติเฉพาะ

ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพอยู่อีกมากมายเช่น สารประกอบฟีนอล ฟลาโวนอยด์ เพกทิน โพลีแซคคาไรด์ 
กรดอะมิโน วิตามิน และแร่ธาตุ (Oloyede et al., 2012; Chen and Huang, 2018; Koh et al., 2018) 
ซึ่งน  าฟักทองที่ใช้ในการศึกษาคุณภาพเบื องครั งนี  ได้จากผลฟักทองจ านวน 4 สายพันธุ์ ปลูกภายใต้
โครงการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ฟักทองฯ ของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ลักษณะของผลฟักทองที่น ามา
ศึกษาเป็นฟักทองที่ผ่าครึ่ง และควักเมล็ดออก (ภาพท่ี 17) 

 

 
          PK1       PK2 PK3 PK 7 

รูปที่ 17 ลักษณะของผลฟักทองสายพันธุ์ PK1, PK2, PK3 และ PK7 
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เมื่อน าผลฟักทองวัตถุดิบที่ผ่าครึ่งและควักเมล็ดออกแล้ว ไปปอกเปลือกออก พบว่ามีร้อยละของ
ผลผลิตเนื อฟักทองอยู่ในช่วงร้อยละ 65.20-72.50 (ตารางที่ 61) เมื่อน าเนื อฟักทองไปสกัดน  าฟักทองโดยใช้
เครื่องสกัดน  าผลไม้ น  าฟักทองที่สกัดได้มีปริมาณผลผลิตอยู่ร้อยละ 21-23 (เทียบกับเนื อฟักทอง) ทั งนี น  า
ฟักทองที่มีสีเหลือง (ภาพที่ 18) แสดงถึงองค์ประกอบของแคโรทีนอยด์ คริปโทแซนทิน ลูทิน และซีแซนทิน 
(Carvalho et al., 2012)  ผลการทดสอบการท าแห้งเนื อฟักทอง 2 รูปแบบคือ ฟักทองแห้งที่เตรียมจาก
ฟักทองนึ่งสุก และฟักทองแห้งที่เตรียมจากฟักทองดิบ (ภาพที่ 19) ได้ร้อยละของผลผลิตภัณฑ์ฟักทองแห้งอยู่
ระหว่าง 16.92-20.51 และ 15.04-19.63 (ค านวณเทียบกับเนื อฟักทอง) ตามล าดับ   
 
ตารางท่ี 61 ร้อยละของผลผลิต ผลิตภัณฑ์จากฟักทอง 4 สายพันธุ์ 

Cultivar Flesh  Juice  Dried pumpkin1  Dried pumpkin2  

ns ns ns ns ns 
PK1 71.66+2.88 23.00+1.00 16.92+3.05 15.81+17.87 
PK2 70.66+1.15 21.00+1.00 20.51+6.33 17.34+1.21 
PK3 65.20+13.64 22.50+0.05 19.35+6.67 15.04+1.16 
PK7 72.50+13.91 21.00+1.00 19.82+2.63 19.63+2.83 

1 หมายถึง ฟักทองนึ่งสุกอบแห้ง  2 ฟักทองดิบอบแห้ง 
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 

 
 

 
          PK1       PK2 PK3 PK 7 

รูปที่ 18 ลักษณะของน  าฟักทองที่สกัดได้จากเนื อฟักทอง 
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(a) (b) 

รูปที่ 19 ฟักทองดิบ (a บน) ฟักทองสุก (a ล่าง)  ฟักทองแห้งจากฟักทองดิบ (b บน)  และฟักทองแห้งจาก
ฟักทองสุก (b ล่าง) 

 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและทางเคมีบางประการของน  าฟักทองสดทั ง 4 สายพันธุ์ 

(ตารางที่ 62) พบว่าสายพันธุ์ฟักทองไม่ส่งผลกระทบต่อความแตกต่างด้านค่าความขุ่น ความชื น pH ปริมาณ
กรดทั งหมด และปริมาณ TSS (p>0.05) โดยน  าฟักทองทั ง 4 สายพันธุ์ มีความขุ่นค่อนข้างสูง มีค่าระหว่าง 
14788-19510 NTU มีความชื นร้อยละ 80.84-84.13 มีค่า pH ระหว่าง 6.41-6.64 ปริมาณกรดทั งหมด
ระหว่างร้อยละ 0.25-0.30 และปริมาณ TSS ระหว่าง 12.00-14.33 oBrix 

 
ตารางท่ี 62 ค่าความขุ่น ความชื น พีเอช ปริมาณกรดทั งหมด และปริมาณ TSS จากฟักทอง 4 สายพันธุ์ 

Cultivar Turbidity (NTU) MC (%) pH TA (%) TSS (˚Brix) 

 
ns ns ns ns ns 

PK1 14788+2439 84.13+1.53 6.41+0.15 0.28+0.05 12.00+1.00 
PK2 17677+787 82.80+1.53 6.58+0.10 0.25+0.04 13.00+1.00 
PK3 19510+1548 82.04+1.33 6.64+0.18 0.26+0.02 12.00+1.73 
PK7 15371+2597 80.84+0.94 6.64+0.19 0.30+0.07 14.33+1.15 

MC = moisture content, TA = total acidity, TSS = total soluble solids 
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 

ฟักทองที่สกัดได้จากฟักทอง 4 สายพันธุ์ มีค่าเฉลี่ยน  าตาลรีดิวซ์ และปริมาณน  าตาลทั งหมดอยู่ 
19.49-27.37 และ 85.59-93.76 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ (ตารางที่ 63) มีปริมาณไนโตรเจนกรดอะมิโน
อิสระอยู่ระหว่าง  847.59-982.68 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีปริมาณโปรตีนที่ละลายได้ทั งหมดอยู่ระหว่าง 
5129-6943 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั งนี สารประกอบที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ นอกจากเป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกายแล้ว ยังเป็นแหล่งไนโตรเจนที่จุลินทรีย์สามารถน าไปใช้ในการเจริญเติบโตได้อีกด้วย   
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ตารางที่ 63 ปริมาณน  าตาลรีดิวซ์ น  าตาลทั งหมด ไนโตรเจนของกรดอะมิโนอิสระ และโปรตีนที่ละลายได้
ทั งหมดของน  าฟักทอง 4 สายพันธุ์ 

Cultivar RS (mg/g) TS (mg/g) FAN (mg/L) Protein content (mg/L) 

 
ns ns ns ns 

PK1 27.37+2.62 85.59+8.14 847.59+103.99 5176+1332 
PK2 23.04+2.27 92.27+1.82 941.48+183.42 5938+765 
PK3 23.22+4.10 91.68+14.52 935.14+206.82 5129+327 
PK7 19.49+1.97 93.76+10.90 982.68+262.59 6943+744 

RS = reducing sugar content, TS = total sugar content, FAN = free alpha amino nitrogen  
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 
ตารางท่ี 64 ปริมาณน  าตาลฟรักโทโอลิโกแซ็กคาไรด์ที่พบในน  าฟักทอง 4 สายพันธุ์ 
Cultivar Kestose (mg/L) Nystose (mg/L) 

 
ns ns 

PK1 30.34+13.44 304.50+38.20 
PK2 31.41+26.09 308.75+99.78 
PK3 40.86+11.19 378.24+318.31 
PK7 67.78+36.91 315.45+122.64 

ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 

 
ภาพที่ 20 TLC chromatogram ของน  าตาลฟรักโทโอลิโกแซ็กคาไรด์ที่พบในน  าฟักทอง 4 สายพันธุ์ 

 (std. หมายถึง standard sugars)  
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น  าฟักทองสดทั ง 4 สายพันธุ์ มีสารประกอบฟีนอลิคอยู่ระหว่าง 730.14-883.32 มิลลิกรัมต่อลิตร 
จัดได้ว่าเป็นน  าฟักทองที่มีพฤกษเคมีกลุ่มสารประกอบฟีนอลในระดับที่พบในผลฟักทองทั่ว ไปที่มีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิคอยู่ในช่วง 40-850 มิลลิกรัมต่อลิตร (Oloyede et al., 2012; Dini et al., 2013; 
Garcia-Parra et al., 2016) นอกจากนั น น  าฟักทองที่สกัดได้ยังมีคุณสมบัติการออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 
โดยน  าฟักทองที่ระดับการเจือจาง 3 เท่า มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ABTS+ อยู่ระหว่าง ร้อยละ 45.40-50.73 
ทั งนี น  าฟักทองที่สกัดได้ทั ง 4 สายพันธุ์ มีค่า AOA, AOT และ IC50 อยู่ระหว่าง 2.87-3.20 มิลลิกรัมต่อลิตร 
87.04-95.57 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 362.64-416.48 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ (ตารางท่ี 65) 

 
ตารางท่ี 65 ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณสารประกอบฟีนอลทั งหมดของฟักทอง 4 สายพันธุ์ 

Cultivar TPC (mg/L) AO† AOA (mg/100 g) AOT (mg/100 g) IC50 (mg/ml) 

 ns ns ns ns ns 
PK1 740.20+168.42 46.36+7.55 2.93+0.47 87.04+17.30 396.11+59.94 
PK2 841.42+99.66 45.40+7.22 2.87+0.45 91.02+20.17 381.99+38.60 
PK3 730.14+98.56 50.73+10.11 3.20+0.62 90.25+12.16 362.64+62.53 
PK7 883.32+45.15 47.05+2.69 2.97+0.18 95.57+5.44 416.48+59.78 

TPC = Total phenolic compounds, AO= Antioxidant activity (% ABTS) AOA= Antioxidant 
activity as mg ascorbic acid equivalent /100g sample AOT= Antioxidant activity as mg Trolox 
equivalent /100g sample 
† ผลการวิเคราะห์จากการเจือจางน  าฟักทอง 3 เท่า  
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 

4.2 คุณสมบัติของน ้าฟักทองในการเพาะเลี ยงจุลินทรีย์ 
ฟักทองที่ใช้ในการทดลองครั งนี  มีคุณสมบัติดังแสดงในตารางที่ 66 น  าฟักทองที่สกัดได้จากผลฟักทอง

มีสีเหลือง (รูปที่ 18) แสดงถึงองค์ประกอบของแคโรทีนอยด์ คริปโทแซนทิน ลูทิน และซีแซนทิน (Caralho 
et al., 2012)  ทั งนี  ภัทราภรณ์ และจานุลักษณ์ (2561) ได้รายงานค่าสี b* ของฟักทองพันธุ์พื นเมืองและ
พันธุ์การค้าอยู่ในช่วง 57.1-79.0 ในขณะที่น  าฟักทองที่ใช้ในการศึกษานี มีค่าสี b* เฉลี่ยเท่ากับ 42.31       
น  าฟักทองที่ได้จากการสกัดนี จัดได้ว่าเป็นน  าฟักทองที่มีพฤกษเคมีกลุ่มสารประกอบฟีนอลิคเฉลี่ยเท่ากับ 
442.94 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในระดับท่ีพบในผลฟักทองทั่วไปท่ีพบอยู่ 40-850 มิลลิกรัมต่อลิตร (Oloyede 
et al., 2012; Dini et al., 2013; Garcia-Parra et al., 2016) น  าฟักทองที่สกัดได้มีน  าตาล และไนโตรเจน
ของกรดอะมิโนอิสระ (FAN) ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และเป็นแหล่งไนโตรเจนที่จุลินทรีย์สามารถน าไปใช้ใน
การเจริญเติบโตได้ น  าฟักทองมีน  าตาลรีดิวซ์และน  าตาลทั งหมดที่ละลายได้เท่ากับ 55.70 และ 68.67 
มิลลิกรัมต่อกรัม ตามล าดับ และมีค่า Degree of polymerization (DP) เท่ากับ 1.23 ทั งนี ในการวิเคราะห์
ปริมาณน  าตาลทั งหมด  ควรต้องค านึงถึงส่วนของคาร์โบไฮเดรทส่วนที่ไม่ละลายน  า 
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ตารางท่ี 66 คุณสมบัติของน  าฟักทอง 
Properties Average value SD 
Conductivity (mS/m) 0.67 0.33 
Turbidity (NTU) 444.67 316.14 
L* 24.76 12.24 
a* 18.73 5.36 
b* 42.31 20.81 
pH 6.49 0.35 
Total acidity (% as citric acid) 0.17 0.03 
Total soluble solid content (oBrix) 9.18 1.32 
Reducing sugar content (mg/ml) 55.70 16.46 
Total sugar content (mg/ml) 68.67 12.89 
Free alpha amino nitrogen content (mg/L) 212.31 84.79 
Protein content (mg/l) 1538.05 1003.13 
Antioxidant activity (% ABTS) 41.52 15.44 
Total phenolic content (mg/l) 442.94 191.98 
Moisture content (%) 80.26 0.36 

 

 
 

ภาพที่ 21 TLC chromatogram ของลักษณะของน  าตาลชนิดต่างๆ ที่พบในน  าฟักทองสายพันธุ์ PK2 PK12 
และ PK15 (std. หมายถึง standard sugars)  

 

  PK2    PK12    PK15  std. 
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ผลการน าน  าฟักทองที่เตรียมได้ไปวิเคราะห์ชนิดและปริมาณน  าตาลด้วยเทคนิคโครมาโตรกราฟีแบบ 
Thin layer chromatography (TLC) พบว่า  น  าตาลที่พบในน  าฟักทองมีคุณลักษณะดังแสดงในภาพที่ 21 

ผลการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณน  าตาลในน  าฟักทองที่เตรียมได้ด้วยเทคนิค High performance 
liquid chromatography (HPLC) ด้วยคอลัมน์ Previal Amino (Altech®) และ Detector ชนิด ELSD 
2000 (Altech®) พบว่า น  าฟักทองมีน  าตาลฟรักโทโอลิโกแซ็กคาไรด์ คือ kystose และ nystose (ตารางที่ 
67) จึงมีความเป็นไปได้ว่าน  าฟักทองมีคุณสมบัติของการเป็นสารพรีไบโอติกท่ีสนับสนุนการเจริญของจุลินทรีย์
กลุ่มโพรไบโอติก (Falco et al., 2017) 

 
ตารางท่ี 67 องค์ประกอบของน  าตาลชนิดต่างๆ ที่พบในฟักทอง 

Sugar type Average Content (g/L) SD 
Nystose 2.30 0.77 
Kestose 2.54 0.68 
Sucrose 56.24 5.56 
Glucose 17.14 5.10 
Fructose 20.40 5.00 

 
การศึกษาการกระตุ้นการเจริญเติบโตแบคทีเรียล าไส้ของฟักทองและการน าไปใช้ผลิตอาหารฟังก์ชัน  

ในส่วนที่ 1 ประกอบด้วยการศึกษาชนิดและปริมาณน  าตาลในน  าสกัดฟักทอง และศึกษาการกระตุ้นการเจริญ
ของจุลินทรีย์ล าไส้ของฟักทองโดยใช้เทคนิค single culture study และ mixed culture study การศึกษา 
single culture study ท าโดยใช้ฟักทองที่เตรียมได้มาเป็นแหล่งคาร์บอนในการเลี ยงเชื อบริสุทธิ์ของจุลินทรีย์
มาตรฐาน คือ Lactobacillus lactis และ L. plantarum เชื อก่อโรคในทางเดินอาหาร Salmonella sp. 
และจุลินทรีย์เจ้าถิ่น Escherichia coli จากนั น เปรียบเทียบการเจริญของเชื อแต่ละชนิดในอาหารเหลวที่มี
กลูโคสเป็นแหล่งคาร์บอน (control treatment) อาหารเหลวที่ใช้คืออาหารเหลวสูตร Basal medium ที่
เสริมแหล่งคาร์บอนในปริมาณร้อยละ 1 ในหน่วยน  าหนัก/ปริมาตร (Wongputtisin, 2015) ส่วน mixed 
culture study ท าโดยทดลองเลี ยงเชื อผสมระหว่างจุลินทรีย์ล าไส้ที่มีประโยชน์และแบคทีเรียก่อโรคใน
อาหารเหลว basal medium ที่มีฟักทองเป็นแหล่งคาร์บอน เพ่ือศึกษาการยับยั งการเจริญของแบคทีเรียก่อ
โรค ผลการศึกษาที่ได้มีรายละเอียดดังนี  

การน าน  าฟักทองไปใช้เป็นแหล่งคาร์บอนในการเลี ยงเชื อบริสุทธิ์ของจุลินทรีย์มาตรฐานด้วยเทคนิค 
single culture study โดยกลุ่มแรกเป็นแบคทีเรียที่ได้มีรายงานการศึกษาคุณสมบัติของโพรไบโอติก คือ 
Lactobacillus plantarum และ Lactobacillus lactis  และเชื อก่อโรคในทางเดินอาหาร Salmonella 
sp. และจุลินทรีย์เจ้าถิ่น Escherichia coli (ไพโรจน์ และนารินทร์, 2561; Wongputtisin, 2015) พบว่าน  า
ฟักทองที่ใช้ในการศึกษามีคุณสมบัติของการส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ล าไส้กลุ่มโพรไบโอติก และ
จุลินทรีย์ก่อโรค โดยจุลินทรีย์มีการเจริญเติบโตเพ่ิมจ านวนอยู่ระหว่าง 3-6 log CFU/ml (ตารางที่ 68) 
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ในขณะที่พบการเจริญของจุลินทรีย์ทั งสองกลุ่มในอาหารเลี ยงเชื อ Basal medium อยู่ระหว่าง 1-6 log 
CFU/ml ขึ นอยู่กับชนิดของจุลินทรีย์ ทั งนี จุลินทรีย์สายพันธุ์ที่แตกต่างกันและปริมาณสารอาหารในสับสเตรต
ที่ใช้เลี ยงจุลินทรีย์ที่แตกต่างกัน ล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและกลไกของการแสดง
คุณสมบัติของจุลินทรีย์โพรไบโอติก (Olveira and González-Molero, 2016; Grady et al., 2016) 
 
ตารางท่ี 68 การเปลี่ยนแปลงปริมาณจุลินทรีย์ (CFU/ml) ระหว่างการเพาะเลี ยงในน  าฟักทอง และ basal 

medium ในการศึกษาแบบ single culture study  

Pumpkin juice Cultivation time (hour) 

 
0 0 12 12 24 24 48 48 

Escherichia coli  5.0x102 5.0x102 1.3x109 9.0x108 8.3x109 9.3x109 6.7x109 5.4x109 
Salmonella sp. 5.0x102 5.0x102 5.5x108 3.5x108 4.7x109 3.7x109 1.2x109 4.0x109 
L. lactis   3.4x105 9.0x104 1.5x106 1.0 x106 1.3x10 3.5 x109 2.2x10 3.5x109 
L. plantarum 1.6x106 1.9x106 8.5 x106 1.3x107 2.4x10 1.5x10 6.5x109 5.4x109 

         Basal medium Cultivation time (hour) 

 
0 0 12 12 24 24 48 48 

Escherichia coli  2.0x103 1.5x103 1.8x108 1.2x108 5.0x108 6.1x108 7.0x107 3.5x107 
Salmonella sp. 5.0x102 5.0x102 4.5x107 4.6x107 4.0x108 4.5x108 1.0x107 1.0x107 
L. lactis 3.7x105 4.0x105 7.5x106 7.0x106 1.0x108 1.6x108 1.5x107 4.0x107 
L. plantarum 2.1x106 2.0x106 1.0x107 9.0x106 9.5x107 1.2x108 5.0x106 5.0x106 

 
การทดสอบคุณสมบัติของน  าฟักทองในการเพาะเลี ยงจุลินทรีย์ชนิดเดี่ยว เปรียบเทียบกับอินูลินโดย 

การใช้อาหารเลี ยงเชื อ basal medium เสริมกลูโคส basal medium เสริมอินูลิน และน  าฟักทองเพ่ือ
ทดสอบการเจริญเติบโตของแบคทีเรียชนิดเดี่ยวจ านวนสองชนิด คือ L. plantarum และ E. coli พบว่า 
แบคทีเรีย L. plantarum และ E. coli เจริญเติบโตเพ่ิมจ านวนในอาหารเลี ยงเชื อทั งสามชนิด (รูปที่ 22) 
แบคทีเรีย E. coli เจริญเติบโตได้ดีที่สุดในอาหารเลี ยงเชื อ basal medium เสริมกลูโคส โดยที่ระยะเวลา 24 
ชั่วโมง มีการเพิ่มจ านวนขึ นประมาณ 3.0 log CFU/ml ในขณะที่มีการเพ่ิมจ านวนขึ นประมาณ 2.8 และ 1.8 
log CFU/ml ในอาหารเลี ยงเชื อ basal medium เสริมอินูลินและน  าฟักทอง ตามล าดับ (ตารางที่ 68) ส่วน
แบคทีเรีย L. plantarum พบว่า มีการเจริญเติบโตเพ่ิมจ านวนสูงสุดในน  าฟักทอง โดยมีการเจริญเติบโตเพ่ิม
จ านวนขึ นประมาณ 2.7 log CFU/ml  ในขณะที่มีการเพ่ิมจ านวนขึ นประมาณ 1.4 และ 0.7 log CFU/ml 
ในอาหารเลี ยงเชื อ basal medium เสริมอินูลิน และอาหารเลี ยงเชื อ basal medium เสริมกลูโคส 
ตามล าดับ 
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basal medium + glucose basal medium + inulin pumpkin juice 

รูปที่ 22 การเปลี่ยนแปลงปริมาณจุลินทรีย์ (CFU/ml) ที่สภาวะการเพาะเลี ยงโดยใช้ basal medium เสริม
กลูโคส,  basal medium เสริมอินูลิน และน  าฟักทอง ในการศึกษาแบบ single culture study 

 
การเพาะเลี ยงจุลินทรีย์ชนิดเดี่ยวของ L. plantarum และ E. coli พบว่าแบคทีเรียทั ง 2 สปีชีส์

สามารถเจริญเติบโตในน  าฟักทองได้ เช่นเดียวกันกับอาหารเลี ยงเชื อ basal medium เสริมกลูโคส อย่างไรก็
ตาม L. plantarum มีแนวโน้มการเจริญเติบโตในน  าฟักทองได้ดีกว่า อาหารเลี ยงเชื อ basal medium เสริม
กลูโคส (ตารางท่ี 68) และมีข้อสังเกตของแบคทีเรีย E. coli ที่เจริญเติบโตเพ่ิมจ านวนในน  าฟักทองได้น้อยกว่า
อาหารเลี ยงเชื อ basal medium เสริมกลูโคส และเม่ือเปรียบเทียบคุณสมบัติพรีไบโอติกส์ของอินูลิน (Do et 
al., 2017; Romano et al., 2018) กับน  าฟักทอง พบว่าน  าฟักทองส่งเสริมการเจริญเติบโตของ L. 
plantarum ได้ดีกว่าอาหารเลี ยงเชื อ basal medium เสริมอินูลิน และมีแนวโน้มของการส่งเสริมการ
เจริญเติบโตเพ่ิมจ านวนของ E. coli น้อยกว่าอาหารเลี ยงเชื อ basal medium เสริมอินูลิน และการ
เพาะเลี ยงจุลินทรีย์ชนิดผสมของ L. plantarum และ E. coli แสดงให้เห็นถึงลักษณะการส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของ L. plantarum และชะลอการเจริญเติบโตของ E. coli (ตารางที่ 69) ซึ่งบ่งชี ถึงความเป็นไป
ได้ของคุณสมบัติเฉพาะทางของน  าฟักทอง เมื่อเปรียบเทียบกับอินูลินที่สามารถส่งเสริมการเจริญของโพรไบโอ
ติกที่เป็นจุลินทรีย์กลุ่มที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและชะลอหรือยับยั งจุลินทรีย์ก่อโรค (Romano et al., 
2018) อย่างไรก็ตาม ควรค านึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณการเติมกล้าเชื อ (Koh et al., 2018) ชนิดและ
องค์ประกอบของอาหารเลี ยงเชื อ (Genevois et al., 2017) สภาวะของการเพาะเลี ยงจุลินทรีย์ (Park et 
al., 2018) เป็นต้น ซึ่งการเจริญเติบโตเพ่ิมจ านวนและการมีชีวิตอยู่รอดที่เมื่อบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม
แล้วสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพนอกเหนือจากคุณค่าอาหารที่ได้รับตามปกติ  ถือเป็นคุณสมบัติที่
ส าคัญของโพรไบโอติก (นงคราญ และคณะ, 2561; Genevois et al., 2016)   

การเพาะเลี ยงจุลินทรีย์ผสม (mixed culture study) ที่มีคุณสมบัติของโพรไบโอติก จุลินทรีย์ก่อโรค 
และจุลินทรีย์เจ้าถิ่น E. coli  ในน  าฟักทอง แล้ววิเคราะห์จุลินทรีย์โดยใช้อาหารเลี ยงเชื อที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมต่อการเจริญของจุลินทรีย์เฉพาะชนิด (selective media) ในอาหาร (Yousef and Carlstrom, 
2003) พบว่าจุลินทรีย์ L. plantarum และ L. lactis แสดงแนวโน้มของการเจริญเติบโตที่เหนือกว่าจุลินทรีย์
เจ้าถิ่นและจุลินทรีย์ก่อโรค (ตารางที่ 69) ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติประการหนึ่งของจุลินทรีย์กลุ่มโพรไบโอติก 
(Doan et al., 2016; Li et al., 2016a; Li et al., 2016b) ดังนั น จึงมีความเป็นไปได้ในการน าน  าฟักทองไป
ใช้เป็นส่วนผสมของอาหารที่สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตแบคทีเรียล าไส้ของฟักทองและการน าไปใช้ผลิต
อาหารฟังก์ชันได ้
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ตารางที่ 69 การเปลี่ยนแปลงปริมาณจุลินทรีย์ (CFU/ml) ระหว่างการเพาะเลี ยงในน  าฟักทองและ basal 
medium ในการศึกษาแบบ mixed culture study  

Pumpkin juice 
 

Cultivation time (hour) 
 Treatment Bacteria  0 0 24 24 
Salmonella+L. lactis Salmonella 2.0x102 3.0x102 1.0x102 1.0x102 

 
L. lactis 1.8x105 2.3x105 9.2x105 5.8x105 

Salmonella+L. plantarum Salmonella 2.0x102 3.0x102 1.0x102 1.0x102 

 
L. plantarum 1.4x105 1.7x105 9.2x105 1.0x106 

E.coli+L. lactis E. coli 2.3x103 2.9x103 1.0x102 1.0x102 

 
L. lactis 6.6x105 2.7x105 8.2x105 9.4x105 

E.coli+L. plantarum E. coli 2.5x103 2.1x103 1.0x102 1.0x102 

 
L. plantarum 3.0x105 2.9x105 1.2x106 1.0x106 

Basal medium 
 

Cultivation time (hour) 
 Treatment Bacteria  0 

 
24 

 Salmonella+L. lactis Salmonella 2.5x102 
 

1.2x108 
 

 
L. lactis 2.5x105 

 
1.1x107 

 Salmonella+L. plantarum Salmonella 2.0x102 
 

1.2x108 
 

 
L. plantarum 1.9x105 

 
8.4x106 

 E. coli+L. lactis E. coli 3.7x103 
 

1.4x108 
 

 
L. lactis 3.0x105 

 
2.4x107 

 E. coli+L. plantarum E. coli 3.0x103 
 

1.1x108 
 

 
L. plantarum 2.5x105 

 
8.6x106 

  
Fecal culture study ในการศึกษานี  ใช้ fecal slurry ผสมลงไปในน  าฟักทอง แล้ววิเคราะห์การ

เปลี่ยนแปลงจ านวนจุลินทรีย์ โดยใช้ EMB agar, SS Agar และ MRS agar เมื่อบ่มตัวอย่างที่ศึกษาที่อุณหภูมิ 
37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง พบว่าจุลินทรีย์ที่สร้างกรดแลกติกไม่มีการเจริญเติบโตเพ่ิมจ านวน (รูปที่ 
23) และตรวจไม่พบแบคทีเรีย E. coli, Salmonella และ Shigella ในผลการศึกษานี  ในขณะที่ค่า pH ของ
อาหารเลี ยงเชื อมีค่าลดลง ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณกรดทั งหมดในรูปของกรดแล็กติคที่มีค่าเพ่ิมขึ น แสดงว่า
จุลินทรีย์ที่พบในอาหารเลี ยงเชื อซึ่งอาจรวมถึงจุลินทรีย์ชนิดอ่ืนนอกจากจุลินทรีย์กลุ่มที่สร้างกรดแล็กติค มี
การใช้สารอาหารในการสร้างกรด จึงส่งผลให้ค่า pH และปริมาณกรดเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าว 
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a b c 

ภาพที่ 23 การเปลี่ยนแปลงค่าพีเอช (a)  ปริมาณกรดทั งหมด (b) และปริมาณจุลินทรีย์กลุ่มสร้างกรดแลกติก 
(c) ในการศึกษา Fecal culture study 

 
4.3 การวิเคราะห์คุณภาพน ้ามันฟักทอง  

การตรวจวิเคราะห์ค่าสีของน  ามันทองพบว่า การบีบน  ามันฟักทองที่ไม่ผ่านการกระเทาะเปลื อกได้
น  ามันฟักทองที่มีลักษณะใส มีสีเหลืองปนเขียว (รูปที่ 24) มีค่า L* เฉลี่ยเท่ากับ 60.56 ค่าสีแดง (a*) เฉลี่ย
เท่ากับ 11.66 ค่าสีเหลือง (b*) เฉลี่ยเท่ากับ 56.77 ค่าเฉดสี (Hue) เฉลี่ยเท่ากับ 78.66 และค่าความบริสุทธิ์
หรือความเข้มของสี (Chroma) เฉลี่ยเท่ากับ 58.62 ทั งนี  Nyam et al. (2009) ได้รายงานข้อมูลของน  ามัน
ฟักทองที่ได้จากสกัดน  ามันฟักทองด้วย petroleum ether ในด้านค่าความสว่างเฉลี่ยประมาณ 25 ค่าสีแดง
เฉลี่ยประมาณ 18 ค่าสีเหลืองเฉลี่ยประมาณ 40 เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาน  ามันฟักทองที่สกัดได้จากการ
ใช้เครื่องบีบน  ามันฟักทองในการศึกษานี  พบว่าค่าความสว่างเฉลี่ยของน  ามันฟักทองของการศึกษานี มีค่าสูง
กว่าผลการศึกษาของ Nyam et al. (2009) ในขณะที่มีค่าสีแดงและค่าสีเหลืองเฉลี่ยที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน 
 

 

 

  

Cultivar 1 2 3 4 5 6 7 average sd 
L* 78.14 44.75 62.65 64.86 69.34 53.13 51.02 60.56 11.58 
a* -1.9 25.79 6.83 6.71 4.89 17.88 17.64 11.12 9.57 
b* 58.28 49.65 60.81 61.23 59.35 53.52 54.52 56.77 4.31 

Chroma* 58.31 55.95 61.19 61.59 59.56 56.43 57.3 58.62 2.24 
Hue 91.86 62.55 83.59 83.75 85.29 71.52 72.07 78.66 10.18 

รูปที่ 24 ลักษณะน  ามันฟักทองและค่าสีของน  ามันฟักทอง 
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เมื่อน าน  ามันฟักทองที่ได้ไปวิเคราะห์ค่าความหนาแน่น  พบว่าสายพันธุ์ของฟักทองที่แตกต่างกันท าให้
น  ามันฟักทองที่ได้มีค่าความหนาแน่นที่แตกต่างกัน โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.7684 -0.9123 (ตารางที่ 70) 
ในขณะที่ Tsaknis et al. (1997) พบว่า น  ามันฟักทองดิบ และน  ามันฟักทองที่ผ่านการท าให้บริสุทธิ์มีค่า
ความหนาแน่นเท่ากับ 0.9182 และ 0.9175 ตามล าดับ ความแตกต่างของความหนาแน่นนี อาจอธิบายได้จาก
แหล่งการเพาะปลูกที่แตกต่างกัน สายพันธุ์ฟักทองที่แตกต่างกัน วิธีการสกัดน  ามันฟักทองที่แตกต่างกัน โดย
น  ามันฟักทองทั ง 7 สายพันธุ์ มีค่าความชื นอยู่ในช่วงร้อยละ 0.01-0.05 
 
ตารางท่ี 70 ข้อมูลน  าหนักเมล็ดฟักทอง ปริมาณน  ามันฟักทองและกากท่ีได้จากการบีบน  ามันฟักทอง และค่า

ความหนาแน่นของน  ามันฟักทองที่บีบได้ 

Cultivar seed weight (g) oil weight (g) cake (g) density (g/cm3) SD 
1 6.4 599.21 184.5 0.9123 0.0030 
2 3.9 784.13 185.79 0.8679 0.0022 
3 3.5 807.51 228.8 0.8315 0.0043 
4 1.8 370.02 257.05 0.7684 0.0016 
5 2.3 373.71 243.66 0.8548 0.0081 
6 2.1 418.1 271.69 0.8121 0.0029 
7 3.9 843.15 283.48 0.8396 0.0028 

 
ในด้านการวิเคราะห์คุณสมบัติของน  ามันฟักทองตัวอย่างจ านวน 7 สายพันธุ์  ที่เป็นน  ามันฟักทองชนิด 

crude oil ซึ่งอาจมีองค์ประกอบอ่ืนๆ ปนอยู่ในตัวอย่างด้วย เช่น ไฮโดรคาร์บอน แคโรทีนอยด์ คลอโรฟิลล์  
วิตามิน และสารสีชนิดอื่นๆ ในน  ามันมีในโมเลกุลของไตรเอซิลกลีเซอรอล (ไตรกลีเซอไรด์) เป็นส่วนประกอบ
หลัก โดยมีกรดไขมันทั งชนิดอ่ิมตัวและกรดไขมันไม่ อ่ิมตัวเป็นองค์ประกอบในโมเลกุลที่แตกต่างกัน โดย
จ านวนคาร์บอนและจ านวนพันธะคู่ในโมเลกุลเป็นปัจจัยส าคัญต่อคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของน  ามัน 
(Marshall et al., 2014) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วน  ามันฟักทองมีกรดไขมันอ่ิมตัว Palmitic acid และ Stearic acid 
เป็นองค์ประกอบอยู่ร้อยละ 2.8-49.2 และ 0.1-60.5 ตามล าดับ มีกรดไขมันไม่อ่ิมตัว Oleic acid และ 
Linoleic acid เป็นองค์ประกอบอยู่ในร้อยละ 7.1-61.8, 4.9-73.2 ตามล าดับ (Stevenson et al., 2007; 
Nyam et al., 2009; Bardaa et al., 2016; Strieder et al., 2017; Potocnik et al., 2018) 

การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของน  ามันฟักทองในการศึกษานี  ได้วิเคราะห์ค่าต่างๆ ที่เป็นพื นฐานของ
การวิเคราะห์น  ามัน (ตารางที่ 71) ดังนี  Acid value, Iodine value, Peroxide value  และ Ansidine 
value จากนั นน าผลการการวิเคราะห์ Peroxide value และ Ansidine value มาค านวณหา Totox value 
จากสมการ Totox value = (2 x Peroxide value) + Anisidine value (Miller, n.d.; Kirk and Sawyer, 
1991; Strieder et al., 2017) การวิเคราะห์สมบัติของน  ามันฟักทอง อธิบายได้ดังนี  
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Acid value หรือ Free fatty acid ของไขมันแสดงถึงภาวะหรือภาวะหรือระดับการหืนของไขมันและ
น  ามัน ถ้ามีค่าสูงแสดงว่าไตรกลีเซอไรด์ถูกไฮโดรไลซ์เป็นกรดไขมันอิสระมาก ไขมันจึงเกิดการหืนมากโดยเป็น
การหนืเนื่องจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส 

Iodine value เป็นค่าที่บ่งบอกถึงระดับความอ่ิมตัว (degree of unsaturation) หรือจ านวนพันธะคู่ที่
มีอยู่ในโมเลกุลของกรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในน  ามันตัวอย่าง 

Peroxide value เป็นค่าที่บ่งบอกถึงการหืนที่เกิดจากปฏิกิริยา autoxidation ที่พันธะคู่ของกรด
ไขมันไม่อ่ิมตัวกับออกซิเจนในอากาศ เกิดเป็นพันธะเพอร์ออกไซด์ขึ นระหว่างพันธะคู่ 

Anisidine value เป็นค่าที่บอกถึงปริมาณแอลดีไฮด์  ซึ่งเป็นผลิตผลที่ได้จากการสลายตัวของไฮโดร
เพอร์ออกไซด์ จากปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดไขมันชนิดไม่อ่ิมตัว 

Totox value เป็นค่าบ่งชี การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันทั งหมด (total oxidation) เป็นค่าผลรวมของ
ค่าเพอร์ออกไซด์ (ได้จากการวัดปริมาณไฮโดรเพอร์ออกไซด์) ที่เพ่ิมขึ นในช่วงแรกของการเกิดออกซิเดชัน แล้ว
มีค่าลดลงจากการสลายตัวได้เป็นแอลดีไฮด์ ซึ่งหมายถึงการเกิดออกซิเดชันของไขมันและน  ามันเพ่ิมมากขึ น 
ส่งผลให้มีปริมาณแอลดีไฮด์เพ่ิมขึ นตลอดเวลา 

ผลการศึกษาวิจัยด้านสมบัติของน  ามันฟักทองตัวอย่างจ านวน 7 สายพันธุ์ พบว่าน  ามันฟักทองมีค่า 
Acid value 3.04-9.49 mgKOH/g, Iodine value 22.99-44.42 Wijs, Peroxide value 25.67-49.49 
mEq/kg, และ Ansidine value อยู่ระหว่าง 0.95-1.18 (ตารางที่ 71 และ 72) คุณสมบัติในด้านต่างๆ ที่มี
ความแตกต่างกันอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น สายพันธุ์ พื นที่การเพาะปลูก การจัดการด้านการ
เพาะปลูก กระบวนการสกัดน  ามัน ความบริสุทธิ์ของน  ามัน และการเก็บรักษา เป็นต้น (Chong et al., 2015; 
Stevenson et al., 2007; Miller, n.d.) 
 
ตารางท่ี 71 คุณสมบัติทางเคมีของน  ามันฟักทองจ านวน 7 สายพันธุ์ 

Cultivar 
Acid value 
(mgKOH/g) 

SD 
Iodine 
value 
(Wijs) 

SD 
Peroxide 
(mEq/kg) 

SD Ansidine SD 

1 9.499 0.003 41.241 0.903 25.674 4.410 1.057 0.136 
2 8.819 0.088 44.017 2.019 33.400 2.132 0.959 0.412 
3 3.048 0.041 44.423 1.801 29.520 0.480 1.065 0.079 
4 4.843 0.040 39.235 2.950 43.641 5.095 1.022 0.039 
5 8.475 0.019 36.992 4.819 49.490 5.622 0.995 0.013 
6 6.522 0.106 30.687 11.234 47.092 0.420 0.959 0.043 
7 6.757 0.046 22.995 4.934 38.113 1.011 1.188 0.090 
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ตารางท่ี 72  คุณภาพทางเคมีของน  ามันชนิดต่างๆ  
Properties Values  Reference study 

 Acid value (mgKOH/g) 3.04-9.49 

0.97%  (pumpkin oil)7 
3.5 (rice bran oil)6 

0.25% (rice bran oil)6 
1.6 (pumpkin oil)5 

Iodine value (Wijs) 22.99-44.42 

 
86.7 (pumpkin oil)5 

99 (rice bran oil)6 
107 (pumpkin oil)7 

Peroxide value (mEq/kg) 25.67-49.49 

 
2.29 (canola oil)1 

17 (sunflower oil)2 
16.59 (ratfish liver oil)3 

1.5 (pumpkin oil)5 
13 (rice bran oil)6 

9.20 (pumpkin oil)7 

Ansidine value 0.95-1.18 

 
11.8 (sunflower oil)2 

4.53 (ratfish liver oil)3 
0.33 (soybean oil)4 

3.3 (rice bran oil)6 

Totox value 52.40-99.97 

 
50.0 (sunflower oil)2 

40.3 (ratfish liver oil)3 
29.5 (rice bran oil)6 

Sources: 1Agregan et al. (2017), 2Chong et al. (2015), 3Corzo-Martinez et al. (2016), 4List et al. 
(1974), 5Nyam et al. (2009), 6Strieder et al. (2017), 7Stevenson et al. (2007) 
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การบ่งชี ถงึคุณภาพของน  ามันฟักทองด้วยค่า Totox value มีความสัมพันธ์กับคุณสมบัติทางเคมีของ
น  ามันฟักทองด้าน Peroxide value และ Anisidine value (รูปที่ 25) สามารถใช้เป็นดัชนีแสดงถึงการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันทั งหมด (total oxidation) ได้จากผลรวมของ Peroxide value (ได้จากการวัด
ปริมาณไฮโดรเพอร์ออกไซด์) กับ Anisidine value ทั งนี  ถ้า Totox value มีค่าน้อยเท่าใด แสดงถึงคุณภาพ
ที่ดีของน  ามันชนิดนั นๆ (Miller, n.d.) 
 
 

 
 

รูปที่ 25 ความสัมพันธ์ของค่า peroxide, anisidine และ trotox 
 

4.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากฟักทองเพื่อเป็นอาหารสุขภาพ 
การใช้ฟักทองซึ่งมีคุณประโยชน์อย่างมากมาย ซึ่งมีศักยภาพการเป็นอาหารฟังชัน (functional food) 

ไปใช้ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่สามารถน าไปใช้บริโภคได้ทุกเพศทุกวัย รวมถึงอาหารส าหรับผู้สูงวัย
อย่างไอศกรีม และซุปข้าวผสมฟักทองที่มีศักยภาพการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในสังคมยุค
ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ทั งในแง่สุขภาพ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ลักษณะทางประสาทสัมผัส และความสะดวก
ในการบริโภค ทั งนี การผลิตภัณฑ์อาหารทั งสองชนิดมีปัจจัยหลายประการที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ เช่น ส่วนผสมของสูตรที่ใช้ผลิต กรรมวิธีการแปรรูป การเก็บรักษา ซึ่งงานวิจัยได้ศึกษาการ
พัฒนาการผลิตไอศกรีม และซุปข้าวผสมฟักทองได้ผลการศึกษาดังนี  

4.4.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมฟักทองเพื่อเป็นอาหารสุขภาพ 
ผลการศึกษาการผลิตไอศกรีมฟักทอง โดยใช้น  าฟักทอง 2 ระดับ (ร้อยละ 20 และ 30) และน  ามัน

ฟักทอง 2 ระดับ (ร้อยละ 0 และ 2.5) ในการเตรียมไอศกรีมมิกซ์ ( Ice cream mix) ได้ลักษณะของไอศกรีม
มิกซ์ที่มีสีเหลืองอ่อน (รูปที่ 26) 
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O0J20 O0J30 O2.5J20 O2.5J30 

รูปที่ 26 ลักษณะของไอศกรีมผสม 
 

การเติมน  ามันฟักทองไม่ท าให้คุณภาพความข้นหนืดและคุณภาพทางเคมีของไอศกรีมมิกซ์แตกต่างกัน
ในทางสถิติ (p>0.05) โดยปริมาณน  ามันฟักทองที่ใช้เป็นส่วนผสมในการเตรียมไอศกรีมมิกซ์อาจมีปริมาณน้อย 
จึงไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดังกล่าว ในขณะที่การเติมน  าฟักทองที่ปัจจัยระดับสูงส่งผลให้ค่าความ
ข้นหนืดและของแข็งทั งหมดมีค่าสูงขึ น (p<0.05)  ซึ่งน่าจะเป็นผลจากคุณลักษณะของน  าฟักทองที่ใช้ใน
การศึกษาครั งนี   ที่มีแป้งเป็นส่วนประกอบ (Przetaczek-Roznowska et al., 2018) เมื่อผ่านกระบวนการ
เตรียมไอศกรีมมิกซ์ที่มีการใช้ความร้อนในกระบวนการเตรียม จึงท าให้แป้งฟักทองเกิดเป็นเจลที่ให้ลักษณะ
ข้นหนืดกับไอศกรีมมิกซ์ดังกล่าว 
 
ตารางท่ี 73 ผลของปริมาณน  ามันฟักทองและน  าฟักทองที่มีต่อคุณภาพทางเคมีภาพของไอศกรีมมิกซ์  

Factor Viscosity (centipoise) Total solid (%) pH TA (%) TSS (oBrix) 
Pumpkin oil content (A) * * ns ns ns 

0% (O0) 1053.50+148.95b 26.90+1.28a 6.90+0.07 0.14+0.03 23.25+0.95 
2.5% (O2.5) 1251.20+106.10a 26.74+0.50b 6.89+0.06 0.17+0.00 23.50+0.57 

Pumpkin juice content (B) * * ns ns ns 
20% (J20) 1133.80+241.66b 26.04+0.30b 6.89+0.06 0.15+0.04 23.50+0.57 
30% (J30) 1171.00+13.63a 27.60+0.47a 6.90+0.06 0.16+0.02 23.25+0.95 

A X B * * ns ns ns 
O0xJ20 924.55+1.06d 25.79+0.07d 6.89+0.09 0.13+0.05 23.50+0.70 
O0xJ30 1182.50+4.94a 28.01+1.28a 6.88+0.07 0.17+0.00 23.50+0.70 

O2.5xJ20 1343.00+9.89b 26.30+0.00c 6.90+0.08 0.15+0.02 23.00+1.41 
O2.5xJ30 1159.50+2.12c 27.18+0.02b 6.90+0.08 0.17+0.00 23.50+0.70 

* ตัวเลขที่มีอักษรก ากับในแนวคอลัมน์เดียวกัน แสดงถึง ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p<0.05 
ns = ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
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ไอศกรีมมิกซ์ในการศึกษานี  มีปริมาณจุลินทรีย์ทั งหมดอยู่ในช่วง 6.7-7.1 log CFU/ml และมียีสต์และ
ราอยู่ในช่วง 2.4-2.5 log CFU/ml (ตารางที่ 74) 
 
ตารางท่ี 74 ผลของปริมาณน  ามันฟักทองและน  าฟักทองที่มีต่อปริมาณจุลินทรีย์ของไอศกรีมมิกซ์  

Factor Total plate count (log CFU/ml) Yeast and mold count (log CFU/ml) 
Pumpkin oil content (A) ns ns 
0% (O0) 6.96+0.39 2.50+0.26 
2.5% (O2.5) 7.07+0.12 2.49+2.25 

Pumpkin juice content (B) ns ns 
20% (J20) 6.86+0.17 2.49+0.35 
30% (J30) 7.16+0.30 2.49+0.11 

A X B ns ns 
O0xJ20 6.73+0.12 2.54+0.44 
O0xJ30 7.00+0.06 2.45+0.41 
O2.5xJ20 7.19+0.49 2.46+0.11 
O2.5xJ30 7.14+0.16 2.53+0.14 

 
การท าไอศกรีมฟักทองเสริมน  ามันฟักทอง ได้ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมที่มีลักษณะสีเหลืองอ่อน (รูปที่ 27) 

ในการวิเคราะห์อัตราการละลายของไอกรีม พบว่าไอศกรีมฟักทองทั งหมดมีลักษณะการละลายและค่าอัตรา
การละลายที่แตกต่างกัน (รูปที่ 28 และ 29) โดยพบข้อสังเกตว่า ไอศกรีมฟักทองที่มีส่วนผสมของน  ามัน
ฟักทองมีค่าอัตราการละลายที่สูงกว่าไอศกรีมฟักทองที่ไม่มีส่วนผสมของน  ามันฟักทอง น่าจะอธิบายได้จาก
คุณสมบัติทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพของน  ามันฟักทอง เช่น องค์ประกอบของกรดไขมันอ่ิมตัว จุด
หลอมเหลวของน  ามันฟักทองที่มีค่าต่ าประมาณ 15 องศาเซลเซียส (Bardaa et al., 2016; Ibrahim et al., 
2017) ในขณะที่ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ในน  าฟักทองที่ใช้ในระดับที่แตกต่างกันในการศึกษานี  ไม่ส่งผลต่อ
อัตราการละลายที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนในผลิตภัณฑ์ไอศกรีม 
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a 

b 

c 

รูปที่ 27 ลักษณะของไอศกรีมก่อนปั่น (a) หลังจากการปั่นนาน 20 นาที  และลักษณะของไอศรีมที่ได้จาก
การตัก (c) 

 

 

begin 

10 min 

20 min 

30 min 

40 min 

    O0J20  O0J30 O2.5J20 O2.5J30 
รูปที่ 28 ผลของน  าฟักทองและน  ามันฟักทองที่มีต่อการละลายของไอศกรีมฟักทองที่ระยะเวลา 0, 10, 20, 

30 และ 40 นาที 
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รูปที่ 29 อัตราการละลายของไอศกรีมฟักทองจ านวน 4 สิ่งทดลอง 

 
การใช้น  ามันฟักทองเป็นส่วนผสมในการท าไอศกรีมฟักทองเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะ

ของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมฟักทองด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ และความชอบรวม โดยการใช้น  ามัน
ฟักทองที่ระดับสูงในการท าไอศกรีมท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคะแนนต่ ากว่าการใช้น  ามันฟักทองที่ระดับต่ า 
(ตารางท่ี 75) นั่นคือการไม่ใช้น  ามันฟกัทองเป็นส่วนผสมในการท าไอศกรีม ทั งนี อาจมีข้อสังเกตหลายประการ 
เช่น สูตรการท าไอศกรีมฟักทอง และคุณภาพของน  ามันฟักทองที่ใช้ เป็นต้น 
 
ตารางท่ี 75 ผลของปริมาณน  ามันฟักทองและน  าฟักทองที่มีต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของไอศกรีมฟักทอง  

Factor Appearance Color Aroma Flavor Texture OP† 
Pumpkin oil content (A) * * * * ns * 

0% (O0) 7.15+1.14a 7.32+1.06a 7.00+0.90a 7.04+1.11a 7.00+1.11 7.12+0.98a 
2.5% (O2.5) 6.89+1.04b 6.94+1.02b 6.15+1.02b 6.53+1.19b 6.83+1.07 6.72+1.15b 

Pumpkin juice content (B) ns ns ns ns ns ns 
20% (J20) 7.00+1.07 7.09+1.09 6.64+0.93 6.78+1.07 6.93+1.10 6.70+1.01 
30% (J30) 7.04+1.13 7.17+1.02 6.52+1.16 6.78+1.28 6.90+1.10 6.74+1.29 

A X B ns ns ns ns ns ns 
O0xJ20 7.13+1.16 7.23+1.10 6.96+0.80 6.93+0.97 6.93+1.10 6.96+0.85 
O0xJ30 6.88+0.97 6.95+1.08 6.31+0.95 6.60+1.16 6.93+1.01 6.45+1.11 

O2.5xJ20 7.18+1.14 7.41+1.03 7.05+1.01 7.11+1.25 7.06+1.04 7.28+1.09 
O2.5xJ20 6.90+1.12 6.93+0.98 6.00+1.09 6.46+1.24 6.73+1.14 6.20+1.26 

†OP = overall preference, ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
* ตัวเลขที่มีอักษรก ากับในแนวคอลัมน์เดียวกัน แสดงถึง ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p≤0.05 
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เมื่อพิจารณาร้อยละของล าดับความชอบของผู้ทดสอบชิมที่มีต่อไอศกรีมฟักทอง  ท าให้ทราบว่าผู้
ทดสอบชิมประเมินให้ไอศกรีมฟักทองที่เติมน  าฟักทองร้อยละ 30 และไม่ใช้น  ามันเป็นส่วนผสมในล าดับที่ 1 
สูงสุด ดังนั น จึงวางแผนไม่ใช้น  ามันฟักทองเป็นส่วนผสมไอศกรีมในการพัฒนาสูตรไอศกรีมในการศึกษาต่อไป 
 
ตารางท่ี 76 ร้อยละของล าดับความชอบของผู้ทดสอบชิมที่มีต่อไอศกรีมฟักทอง 

Treatment 1st Rank 2nd rank 3rd rank 4th rank 

O0J20 30.00 33.33 26.67 10.00 
O0J30 56.67 20.00 13.33 10.00 

O2.5J20 10.00 26.67 36.67 26.67 
O2.5J30 3.33 23.33 20.00 53.33 

 
ผลที่ได้จากศึกษาปัจจัยการเติมน  าฟักทองและน  ามันฟักทองเพ่ือการพัฒนาไอศกรีมฟักทอง ท าให้ได้

สูตรพื นฐานของการท าไอศกรีม เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาไอศกรีมโยเกิร์ตฟักทอง โดยได้เลือกใช้โยเกิร์ต
ทดแทนส่วนผสมของนม ทั งนี การผลิตโยเกิร์ตในการศึกษานี  ผลิตตามกรรมวิธีดัดแปลงจาก (Mokoonlall 
and Hinrich, 2016) โดยใช้กล้าเชื อส าหรับผลิตโยเกิร์ตรหัส Y45 ที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์สร้างกรดแล็กทิกที่
ใช้ผลิตโยเกิร์ตและจุลินทรีย์โพรไบโอติกในการผลิตโยเกิร์ต โดยผลการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ของกล้าเชื อ 
Y45 ด้วยอาหารเลี ยงเชื อ MRS พบว่ามีจุลินทรีย์อยู่ในปริมาณ 1.7x1011 log CFU/g ท าให้ได้โยเกิร์ตที่ได้มี
คุณสมบัติค่า pH 4.71 ปริมาณกรดทั งหมดร้อยละ 0.68 และปริมาณ TSS 8.0 oBrix โดยโยเกิร์ตที่ผลิตได้มี
ปริมาณจุลินทรีย์สร้างกรดแล็กติคเท่ากับ 1.8x109 log CFU/g ซึ่งมีค่าไม่น้อยกว่า 1.0x107 log CFU/g ตาม
ข้อก าหนดของพระราชบัญญัติอาหาร (ส านักอาหาร, 2561) และเมื่อน าโยเกิร์ตที่ได้ไปท าเป็นผลิตภัณฑ์
ไอศกรีมโยเกิร์ตฟักทอง แล้วประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสพบว่า ผู้ทดสอบชิมให้คะแนนความชอบ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ในระดับชอบมาก จึงคัดเลือกสูตรที่พัฒนาได้นี ไปศึกษาต่อไป และผลการประเมินคุณภาพการ
เก็บรักษาท าให้ทราบว่าจุลินทรีย์สร้างกรดแล็กทิกยังคงมีชีวิตรอดอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสูง (รูปที่ 30) ซึ่ง
อาจเป็นการบ่งชี ถึงการรอดชีวิตของจุลินทรีย์กลุ่มโพรไบโอติกที่ใช้ในการผลิตโยเกิร์ตด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็
ตามควรมีการศึกษาต่อไปถึงคุณสมบัติการรอดชีวิตของจุลินทรีย์กลุ่มโพรไบโอติกท่ีใช้ในการศึกษาครั งนี  
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a 

 
b 

 
c  

 
รูปที่ 30 การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ทั งหมด (a) จุลินทรยี์สร้างกรดแล็กทิก (b) และยีสต์และรา (c) ใน

ระหว่างการเก็บรักษาไอศกรีมฟักทอง นาน 3 เดือน  ที่อุณหภูมิ -18+3 องศาเซลเซียส 
 

4.4.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปข้าวผสมฟักทองเพื่อเป็นอาหารสุขภาพ 
ประชากรในสังคมปัจจุบันของประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวแล้ว 

หน่วยงานและองค์กรต่างๆ จ าเป็นต้องตื่นตัวเตรียมหาสินค้าและบริการ รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มที่
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เหมาะสม จากคุณประโยชน์ของฟักทองที่ได้มีการศึกษาวิจัยอย่าง
กว้างขวางในมิติต่างๆ รวมถึงการศึกษาวิจัยนี   ที่มุ่งเน้นการน าฟักทองไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ผู้สูงวัย
สามารถรับประทานได้ ทั งนี  ฟักทองเป็นพืชผักท่ีอุดมด้วยคุณค่าทางสารอาหารและยังประกอบด้วยพฤกษเคมี
ที่มีคุณสมบัติเฉพาะซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพอยู่ อีกมากมาย เช่น สารประกอบฟีนอล ฟลาโวนอยด์       
เพกทิน โพลีแซคคาไรด์ กรดอะมิโน วิตามิน และแร่ธาตุ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั น แนวคิดของการน าฟักทองไป
ใช้เป็นส่วนผสมเพื่อเป็นอาหารสุขภาพ จึงสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงวัยได้ดี 
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ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ พ.ศ.2553 ได้ให้ค านิยามค าว่า “ผู้สูงอายุ” คือคนที่มีอายุ 60 ปีขึ น
ไปและมีสัญชาติไทย ซึ่งอาจแตกต่างจากประเทศที่พัฒนาแล้วหลายๆ ประเทศที่ก าหนดให้ผู้สูงอายุ คือผู้ที่มี
อายุตั งแต่ 65 ปีขึ นไป Zhao et al. (2018) ได้รายงานว่า ในปี 2050 ประชากรโลกกลุ่มผู้สูงวัยที่อายุ 60 
คาดว่ามีสูงถึงร้อยละ 22 ประชากรในสังคมปัจจุบันของประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่าง
เต็มตัวแล้ว หน่วยงานและองค์กรต่างๆ จ าเป็นต้องตื่นตัวเตรียมหาสินค้าและบริการ รวมถึงอาหารและ
เครื่องดื่มที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เหมาะสม จากคุณประโยชน์ของฟักทองที่ได้มีการ
ศึกษาวิจัยอย่างกว้างขวางในมิติต่างๆ รวมถึงการศึกษาวิจัยนี   ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟักทองที่
สะดวกในการรับประทานส าหรับผู้สูงวัย ที่ต้องค านึงถึงลักษณะของการบดเคี ยวอาหาร การกลืน ภาวะเบื่อ
อาหารที่ส่งผลท าให้ทานได้น้อย และร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ดังนั นอาหารเพ่ือผู้สูงวัยจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยตื่นตัวกับการพัฒนาอาหารสุขภาพ ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ซุปข้นกึ่งส าเร็จรูปและเยลลี่อาหารเพือ่ผู้สูงอายุ ซุปฟักทองผสมใบแปะก๊วย (วัชราภรณ์, 2018)  

ผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งชนิดที่มีใช้ฟักทองในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คือ ซุปข้าวผสมฟักทอง การพัฒนาท าโดย
เลือกใช้ข้าว 2 รูปแบบ และปริมาณฟักทองผงแห้ง 2 ระดับ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เมื่อเตรียมส่วนผสมตาม
แผนการทดลองแล้ว ได้สูตรของซุปข้าวผสมฟักทองก่อนการปรุงจ านวน 4 สูตร โดยผลิตภัณฑ์มีลักษณะร่วน
แห้ง และผลิตภัณฑ์ซุปที่เมื่อปรุงแล้วมีลักษณะเนื อสัมผัสอ่อนและข้นเล็กน้อย (รูปที่ 31)  

ตารางที่ 77 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสีของซุปข้าวผสมฟักทองก่อนการปรุงท าให้ทราบว่า รูปแบบของ
ข้าว และปริมาณฟักทองผงแห้งที่ใช้เป็นส่วนผสมในการท าผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความแตกต่าง
ของค่าความสว่าง ค่าความเป็นสีแดง ค่าความเป็นสีเหลือง ค่าเฉดสี และค่าความบริสุทธิ์หรือความเข้มของสี 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยพบว่า รูปแบบการเตรียมข้าวหอมมะลิ ให้ค่าความสว่างของ
ผลิตภัณฑ์สูงกว่าการใช้ข้าวปรุงรสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในขณะที่การใช้ฟักทองผงแห้งในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีค่าความสว่างลดลงแต่มีค่าความเป็นสีเหลืองเพ่ิมมากขึ น 

ซุปข้าวผสมฟักทองก่อนการปรุง มีปริมาณความชื นอยู่ร้อยละ 22.98-23.11 และเมื่อน าไปปรุงให้สุก
พบว่า มีคุณภาพทางเคมีด้านค่า pH ปริมาณกรดทั งหมด และค่า TSS เท่ากับ 5.68-6.12, ร้อยละ 0.03-0.07  
และ 6.50-11.10 oBrix ตามล าดับ (ตารางท่ี 78) 
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JP0 JP25 FP0 FP25 

 
a 

 
b 

รูปที่ 31 ลักษณะของซุปข้าวผสมฟักทองก่อนปรุง (a) และหลังปรุงสุก (b) 
 
ตารางท่ี 77 ค่าสีของซุปข้าวผสมฟักทอง 4 สิ่งทดลอง 

Factor L* a* b* c* h* 

Rice type (A) * * * * * 

Jasmine (J) 65.55+6.59b 6.89+1.19a 14.77+2.16b 16.31+2.47b 65.01+0.62b 

Flavored rice (F) 67.52+3.20a 6.57+1.65b 16.26+2.02a 17.56+2.50a 68.27+2.58a 

Dried pumpkin powder content (B) * * * * * 

0% (P0) 71.00+0.62a 5.43+0.40b 13.60+0.88b 14.66+0.66b 68.10+2.76a 

25% (P25) 62.07+2.79b 8.03+0.09a 17.43+0.75a 19.20+0.71a 65.18+0.84b 

A X B * * * ns * 

JxP0 71.57+0.07a 5.81+0.02b 12.79+0.01d 14.05+0.00 65.57+0.08b 

JxP25 59.53+0.28d 7.98+0.07a 16.74+0.15b 18.56+0.18 64.44+0.05c 

FxP0 70.43+0.00b 5.06+0.01c 14.41+0.00c 15.27+0.00 70.62+0.04a 

FxP25 64.60+0.33c 8.09+0.10a 18.11+0.09a 19.84+0.04 65.92+0.37b 
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ตารางท่ี 78 ผลของชนิดของข้าวและปริมาณฟักทองผงแห้งที่มีต่อคุณภาพทางเคมีภาพของซุปข้าวผสมฟักทอง  
Factor MC (%) pH TA (%) TSS (oBrix) 

Rice type (A) ns * ns * 
Jasmine (J) 23.01+0.21 5.72+0.11b 0.05+0.02 6.70+0.44b 
Flavored rice (F) 22.81+1.33 6.01+0.11a 0.05+0.02 10.80+0.46a 

Dried pumpkin powder content (B) ns * * ns 
0% (P0) 23.08+0.23 5.94+019a 0.03+0.00b 8.50+2.23 
250% (P25) 22.74+1.31 5.79+0.16b 0.07+0.00a 9.00+2.31 

A X B ns ns ns ns 
JxP0 23.05+0.33 5.76+0.01 0.03+0.00 6.50+0.50 
JxP25 22.98+0.04 5.68+0.16 0.07+0.00 6.90+0.36 
FxP0 23.11+0.15 6.12+0.01 0.03+0.00 10.50+0.50 
FxP25 22.51+2.04 5.91+0.01 0.07+0.00 11.10+0.10 

ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
* ตัวเลขที่มีอักษรก ากับในแนวคอลัมน์เดียวกัน แสดงถึง ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p<0.05 
 

ผู้ทดสอบชิมให้คะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฎ 6.46-7.63 สี 6.43-7.33 กลิ่น 6.50-7.66 
รสชาติ 4.93-.86 เนื อสัมผัส 6.46-7.96 และการยอมรับรวม 5.86-7.83 (ตารางที่ 79) ชนิดของข้าวที่
แตกต่างกัน ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ซุปข้าวที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้ข้าวปรุงรสได้รับคะแนน
ความชอบสูงกว่าการใช้ข้าวหอมมะลิที่ไม่ได้ปรุงรส (p<0.05)  

 
ตารางท่ี 79 ซุปข้าวผสมฟักทอง 4 สิ่งทดลอง 

Factor Appearance Color Aroma Flavor Texture OP† 
Rice type (A) * * * * * * 
Jasmine (J) 6.60+1.44b 6.65+1.29b 6.53+1.28b 5.33+1.75b 6.50+1.33b 6.10+1.17b 

Flavored rice (F) 7.53+0.96a 7.25+1.05a 7.26+1.11a 7.61+1.07a 7.85+0.87a 7.58+0.96a 
Dried pumpkin powder content (B) ns ns * ns ns ns 

0% (P0) 6.95+1.21 6.80+1.03 7.08+1.22a 6.41+2.01 7.25+1.22 6.85+1.37 
250% (P25) 7.18+1.39 7.10+1.36 6.71+1.26b 6.53+1.68 7.10+1.39 6.83+1.23 

A X B ns ns * * ns * 
JxP0 6.46+1.30 6.43+1.04 6.50+1.19b 4.93+1.77c 6.53+1.25 5.86+1.10c 
JxP25 6.73+1.57 6.86+1.52 6.56+1.38b 5.70+1.68b 6.46+1.43 6.33+1.21c  
FxP0 7.43+0.89 7.16+0.91 7.66+0.95a 7.86+0.86a 7.96+0.66 7.83+0.79a 
FxP25 7.63+1.03 7.33+1.18 6.86+1.13b 7.36+1.21a 7.73+1.04 7.33+1.06b 

†OP = overall preference, ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
* ตัวเลขที่มีอักษรก ากับในแนวคอลัมน์เดียวกัน แสดงถึง ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p≤0.05 
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การวิเคราะห์ค่าสีของซุปข้าวผสมฟักทองก่อนการปรุงท าให้ทราบว่ารูปแบบของข้าว และปริมาณ
ฟักทองผงแห้งที่ใช้เป็นส่วนผสมในการท าผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความแตกต่างของค่าความสว่าง  
ค่าความเป็นสีแดง ค่าความเป็นสีเหลือง ค่าเฉดสี และค่าความบริสุทธิ์หรือความเข้มของสี อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) โดยพบว่ารูปแบบการเตรียมข้าว การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ซุปข้าวในถุงอลูมิเนียมฟอยล์ที่
อุณหภูมิห้อง นาน 3 เดือน พบว่าจุลินทรีย์ทั งหมดยีสต์ และรามีค่าอยู่ระหว่าง log CFU/g (รูปที่ 32) 
 
ตารางท่ี 80 ร้อยละของล าดับความชอบของผู้ทดสอบชิมที่มีต่อซุปข้าวผสมฟักทอง 

Treatment 1st Rank 2nd rank 3rd rank 4th rank Total 

JP0 0.00 10.00 23.33 67.67 100.00 
JP25 6.67 13.33 56.67 23.33 100.00 
FP0 23.33 56.67 10.00 10.00 100.00 
FP25 70.00 20.00 10.00 0.00 100.00 

 

 
a 

 
b 

 
c 

รูปที่ 32 การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ทั งหมด (a) ยีสต์ (b) และรา (c) ในระหว่างการเก็บรักษาซุปข้าวผสม
ฟักทอง นาน 3 เดือน  ที่อุณหภูมิห้อง 
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4.5 การทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค 
การทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค (consumer test) ด้วยการส ารวจความคิดเห็นของ

ผู้บริโภคจ านวน 223 คน ในเขตภาคเหนือตอนบนที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากฟักทองจ านวน 2 ชนิด ได้แก่ ไอศกรีม
โยเกิร์ตผสมฟักทอง ซึ่งมีผู้บริโภคที่เคยรับประทานไอศกรีมตอบแบบสอบถามจ านวน 116 คน และซุปข้าว
ผสมฟักทองมีผู้บริโภคที่เป็นผู้สูงอายุตอบแบบสอบถามจ านวน 107 คน การส ารวจความคิดเห็นของผู้บริโภค
ท าในปี พ.ศ. 2560  ผลการศึกษาสรุปดังนี   

4.5.1 การส้ารวจทัศนคติของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตผสมฟักทอง 
ผลการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคทั่วไปจากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั งหมด 116 คน พบว่า 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 86 คน คิดเป็นร้อยละ 74.10 รองลงมาคือเพศชาย 30 คน คิดเป็นร้อยละ 25.90 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 20-25 ปี จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 79.30 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่
อยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 79.30 มีอาชีพส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา จ านวน 89 คน 
คิดเป็นร้อยละ 76.70 คน และรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ที่ ต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 100 คน คิดเป็น
ร้อยละ 86.20 (ข้อมูลไม่ได้แสดงไว้) ผู้ทดสอบที่เคยรับประทานผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ต ส่วนใหญ่เคย
รับประทาน จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 71.60 ผู้บริโภคส่วนใหญ่รับประทานไอศกรีมโยเกิร์ตสัปดาห์ละ
หนึ่งครั ง จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 64.29 รองลงมาคือ สัปดาห์ละ 2-3 ครั ง จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อย
ละ 26.19 สัปดาห์ละ 4-5 ครั ง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.76 มากกว่า 7 ครั งต่อสัปดาห์ จ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.57 และสัปดาห์ละ 6-7 ครั ง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.19  

เมื่อสอบถามข้อมูลของผู้บริโภคด้านช่วงเวลาที่บริโภคผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ต พบว่า ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่รับประทานโอศกรีมโยเกิร์ตในช่วงบ่าย (13.01-17.00น.) จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 52.38 ช่วงเที่ยง 
(12.01-13.00น.) จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81 ช่วงเย็น (17.01-21.00น.) จ านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.24 และช่วงเช้า (06.00-12.00น.) จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.57 ด้านสถานที่ในการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ขนมไอศกรีมโยเกิร์ต พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่รับประทานไอศกรีมโยเกิร์ตที่บ้าน จ านวน 54 คน คิด
เป็นร้อยละ 64.29 รองลงมาคือร้านอาหาร จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 สถานบันเทิง 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.71 และสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื อ
ผลิตภัณฑ์มาจากร้านสะดวกซื อ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 25.27 รองลงมาคือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ านวน 
44 คน คิดเป็นร้อยละ 24.18 ห้างสรรพสินค้า จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 20.88 รถจ าหน่ายไอศกรีม 
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 ร้านอาหาร จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 13.19 ร้านค้าในสนามบิน 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.10 ออนไลน์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.55 และอ่ืนๆ จ านวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.55 ด้านเกณฑ์การพิจารณาเลือกบริโภค ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ต พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่
เลือกซื อผลิตภัณฑ์ในด้านรสชาติ จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 51.19 รองลงมาคือ ด้านรูปลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 15.48 ด้านประโยชน์ต่อสุขภาพ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.90 ด้านยี่ห้อหรือตราผลิตภัณฑ์ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.95 ด้านราคาของผลิตภัณฑ์ จ านวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.95 ด้านส่วนประกอบที่เป็นธรรมชาติ จ านวน 4 คน เป็นร้อยละ 4.76 ด้านฉลากของ
ผลิตภัณฑ์ จ านวน 1 คน เป็นร้อยละ 1.19 และด้านการโฆษณาสินค้า จ านวน 1 คน เป็นร้อยละ 1.19 
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ผู้บริโภคประเมินผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตผสมฟักทอง ให้คะแนนความชอบด้านสีเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 
คะแนน ด้านกลิ่นเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 คะแนน ด้านรสชาติเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 คะแนน และด้านความชอบรวม
เฉลี่ยเท่ากับ 4.33 คะแนน ข้อมูลของผู้บริโภคด้านการยอมรับผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตผสมฟักทองของ
ผู้ตอบแบบทดสอบ พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ตัดสินใจซื อผลิตภัณฑ์จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 95.70 ไม่
ตัดสินใจซื อผลิตภัณฑ์ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.30 ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตผสมฟักทอง 50 
กรัม จ าหน่ายราคา 20 บาท พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ตัดสินใจซื อ จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 94.00 และ
ไม่ซื อจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6 

การค้านวณต้นทุนของไอศกรีมโยเกิรต์ฟักทอง 
ในด้านการประเมินต้นทุนการผลิตของการผลิตไอศกรีมโยเกิร์ตผสมฟักทอง ในการศึกษานี ได้ประเมิน

ดังนี  ไอศกรีมโยเกิร์ตผสมฟักทอง 2,000 กรัม ราคาต้นทุน 145.79 บาท (ตารางที่ 81) 
 
ตารางท่ี 81 การค านวณต้นทุนการผลิตไอศกรีมโยเกิร์ตผสมฟักทอง  

วัตถุดิบ 
ไอศกรีมโยเกิร์ตผสมฟักทอง 

(กรัม) จ้านวนเงิน (บาท) 
โยเกิร์ต 1272 40.00 
ฟักทองนึ่ง 300 15.78 
หางนม 100 25.00 
น  าเชื่อมฟรุกโทส 200 12.50 
วิปปิ้งครีม 100 47.04 
สารให้ความคงตัว 28 5.47 
บรรจุภัณฑ์และฉลาก (ชุด) 40 170.00 
รวม 2000 315.79 
  
 ค่าเชื อเพลิง + ค่าแรงร้อยละ 30  
  ต้นทุน 100 บาท  ค่าเชื อเพลิง + แรงงาน 30 บาท 
  ต้นทุน 315.79 บาท ค่าเชื อเพลิง + แรงงาน (315.79x30)/100 = 94.73 บาท  

ก าไรร้อยละ 20  
 ต้นทุน 100 บาท  ก าไร + แรงงาน   20 บาท 
 ต้นทุน 315.79 บาท ก าไร + แรงงาน   (315.79x20)/100 = 63.15 บาท 
 
ราคาต้นทุนการผลิต และภาชนะบรรจุทั งหมด = 315.79+94.73+63.15 = 473.67 บาท 
ไอศกรีม 2,000 กรัม บรรจุถ้วยละ 50 กรัม จ านวน 40 ถ้วย ราคาต้นทุน 473.67 บาท 
ไอศกรีม 1 ถ้วย บรรจุ 50 กรัม ราคาต้นทุน 11.84 บาท 
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4.5.2 การส้ารวจทัศนคติของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ซุปข้าวผสมฟักทอง 
จากการส ารวจทัศนคติของผู้บริโภคต่อซุปข้าวผสมฟักทองในเขตพื นที่จังหวัดล าปาง จ านวน 107 คน 

ท าการทดสอบแบบ Central Location Test (CLT) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั งนี  คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ซุปข้าวผสมฟักทองและช่องทางการตลาด และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซุปข้าวผสมฟักทอง 

ผลการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคทั่วไป ซึ่งเป็นข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถามจากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั งหมด 107 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 62 คน คิดเป็น
ร้อยละ 57.90 รองลงมาคือเพศชาย 45 คน คิดเป็นร้อยละ 42.10 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ
มากกว่า 60 ปี จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 84.10 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 36.40 มีอาชีพส่วนใหญ่เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.90 คน และรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ที่ ต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 56.10  
(ข้อมูลไม่ได้แสดงไว้) 

ผลการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคทั่วไปด้านพฤติกรรมการบริโภคและช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์
ซุปข้าวผสมฟักทอง พบว่าผู้ทดสอบที่เคยรับประทานผลิตภัณฑ์ซุปข้าว (โจ๊ก) ส่วนใหญ่เคยรับประทาน 
จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 81.31 ด้านความถี่ในการรับประทานซุปข้าว (โจ๊ก) พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่
รับประทานซุปข้าว (โจ๊ก) สัปดาห์ละหนึ่งครั ง จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 50.57 รองลงมาคือ สัปดาห์ละ 
2-3 ครั ง จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 28.74 สัปดาห์ละ 4-5 ครั ง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 13.79 
สัปดาห์ละ 6-7 ครั ง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.60  และมากกว่า 7 ครั งต่อสัปดาห์ จ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.30 ด้านสถานที่ในการบริโภคผลิตภัณฑ์ซุปข้าว (โจ๊ก) พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่รับประทานซุป
ข้าวที่บ้าน จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 88.51 รองลงมาคือร้านอาหาร จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 9.20 
และสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30 

ข้อมูลของผู้บริโภคด้านสถานที่ซื อผลิตภัณฑ์ซุปข้าว (โจ๊ก) พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื อผลิตภัณฑ์
มาจากซุปเปอร์มาร์เก็ต จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 48.28 รองลงมาคือ ห้างสรรพสินค้า จ านวน 24 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.59 อ่ืนๆ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 13.79 และร้านอาหาร จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10.34 ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื อผลิตภัณฑ์ในด้านยี่ห้อหรือตราผลิตภัณฑ์ จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.63 รองลงมาคือ ด้านแหล่งผลิตของผลิตภัณฑ์ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 17.24 ด้านอ่ืนๆ จ านวน 13 
คน คิดเป็นร้อยละ 14.94 ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 13.79 ด้านราคาของ
ผลิตภัณฑ์จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 11.49 ด้านฉลากของผลิตภัณฑ์ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.90 

การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซุปข้าวผสมฟักทอง พบว่าผู้บริโภคประเมิน
ผลิตภัณฑ์ซุปข้าวผสมฟักทอง ให้คะแนนความชอบด้านสีเฉลี่ยเท่ากับ 4.08คะแนน ด้านกลิ่นเฉลี่ยเท่ากับ 
4.06 คะแนน ด้านรสชาติเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 คะแนน และด้านความชอบรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 คะแนน  
ผู้ตอบแบบทดสอบ 55 กรัม จ าหน่ายราคา 25 บาท พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ตัดสินใจซื อผลิตภัณฑ์จ านวน 84 
คน คิดเป็นร้อยละ 78.50 รองลงมาคือ ไม่แน่ใจ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 12.10 และไม่ตัดสินใจซื อ
ผลิตภัณฑ์ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30  
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การค้านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ซุปข้าวผสมฟักทอง 
ในด้านการประเมินต้นทุนการผลิตของการผลิตซุปข้าวผสมฟักทอง ในการศึกษานี ได้ประเมินดังนี  ซุป

ข้าวผสมฟักทอง 1,174.80 กรัม ราคาต้นทุน 329.40 บาท (ตารางที่ 82) 
 
ตารางท่ี 82 การค านวณต้นทุนการผลิตซุปข้าวผสมฟักทอง  
วัตถุดิบ ซุปข้าวผสมฟักทอง (กรัม) จ้านวนเงิน (บาท) 
Flavored rice 1000.00 200.00 
Pumpkin powder 174.80 87.40 
บรรจุภัณฑ์และฉลาก (ชุด) 21.00 42.00 
  1174.80 329.40 
 ค่าเชื อเพลิง + ค่าแรงร้อยละ 30  
  ต้นทุน 100 บาท  ค่าเชื อเพลิง + แรงงาน 30 บาท 
  ต้นทุน 329.40 บาท ค่าเชื อเพลิง + แรงงาน (329.40x30)/100 = 98.82 บาท  

ก าไรร้อยละ 20  
 ต้นทุน 100 บาท  ก าไร + แรงงาน   20 บาท 
 ต้นทุน 329.40 บาท ก าไร + แรงงาน   (329.40x20)/100 = 65.88 บาท 
 
ราคาต้นทุนการผลิต และภาชนะบรรจุทั งหมด = 329.40+98.82+65.88 = 495.10 บาท 
ซุปข้าวผสมฟักทอง 1174.80 กรัม บรรจุซองละ 55 กรัม จ านวน 21 ถ้วย ราคาต้นทุน 495.10 บาท 
ซุปขา้วผสมฟักทอง  1 ถ้วย บรรจุ 55 กรัม ราคาต้นทุน 23.57 บาท 

 
4.5.3 การส้ารวจทัศนคติของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบผสมผสมฟักทอง 
จากการส ารวจทัศนคติของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบผสมฟักทองในเขตพื นที่จังหวัดล าปาง 

จ านวน 109 คน ท าการทดสอบแบบ Central Location Test (CLT) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั งนี  คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบผสมฟักทองและช่องทางการตลาด และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบ
ผสมฟักทอง 

ผลการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคทั่วไป ด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 73 คน คิดเป็นร้อยละ 67.00 รองลงมาคือเพศชาย 36 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.00 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 20-25 ปี จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 81.70 ระดับการศึกษา
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 80.70 มีอาชีพส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา จ านวน 
94 คน คิดเป็นร้อยละ 87.03 คน และรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ที่ ต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 93 คน คิด
เป็นร้อยละ 85.30 (ข้อมูลไม่ได้แสดงไว้) 
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ผลการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคทั่วไป ด้านพฤติกรรมการบริโภคและช่องทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบ พบว่า ผู้ทดสอบที่เคยรับประทานผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบ ส่วนใหญ่เคยรับประทาน 
จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 84.40 ด้านความถี่ในการรับประทานขนมอบกรอบ พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่
รับประทานขนมอบกรอบสัปดาห์ละ 2-3 ครั ง จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 39.40 รองลงมาคือ สัปดาห์ละ
หนึ่งครั ง จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 สัปดาห์ละ 4-5 ครั ง จ านวน 13คน คิดเป็นร้อยละ 11.90 
สัปดาห์ละ 6-7 ครั ง จ านวน 3 คน ร้อยละ 2.80 มากกว่า 7 ครั งต่อสัปดาห์ จ านวน 3 คน ร้อยละ 2.80 ส่วน
ด้านช่วงเวลาที่บริโภคผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบ พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่รับประทานขนมอบกรอบ ช่วงเที่ยง 
(12.01-13.00น.) จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 32.61 รองลงมาคือ ช่วงเย็น (17.01 -21.00น.) จ านวน 25 
คน คิดเป็นร้อยละ 27.17 ในช่วงบ่าย (13.01-17.00น.) จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 26.09 และช่วงเช้า 
(06.00-12.00น.) จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04 ด้านสถานที่ในการบริโภคผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบ 
พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่รับประทานขนมอบกรอบที่บ้าน จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 70.65 รองลงมาคือ
ร้านอาหาร จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 16.30 สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.70 อื่นๆ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.26 และสถานบันเทิง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.09 และด้านสถานที่
ซื อผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื อผลิตภัณฑ์มาจากร้านสะดวกซื อ จ านวน 62 คน 
คิดเป็นร้อยละ 56.90 รองลงมาคือ ห้างสรรพสินค้า จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 32.10 ร้านอาหาร จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 15.60 ร้านค้าในสนามบิน 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80 และออนไลน์ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80  

เมื่อสอบถามข้อมูลของผู้บริโภคด้านเกณฑ์การพิจารณาเลือกบริโภค ผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบ พบว่า 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื อผลิตภัณฑ์ในด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 45.65 
รองลงมาคือ ด้านรสชาติ จ านวน 17 คน เป็นร้อยละ 18.48 ด้านยี่ห้อหรือตราผลิตภัณฑ์ จ านวน 13 คน เป็น
ร้อยละ 14.13 ด้านฉลากของผลิตภัณฑ์ จ านวน 8 คน เป็นร้อยละ 8.70 ด้านราคาของผลิตภัณฑ์ จ านวน 5 
คน เป็นร้อยละ 5.43 ด้านประโยชน์ต่อสุขภาพ จ านวน 3 คน เป็นร้อยละ 3.26 ด้านแหล่งผลิตของผลิตภัณฑ์ 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.17 และด้านการโฆษณาสินค้า จ านวน 2คน คิดเป็นร้อยละ 2.17 

ผลการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคทั่วไป เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบผสมฟักทอง พบว่า
ผู้บริโภคประเมินผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบผสมฟักทอง ให้คะแนนความชอบด้านสีเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 คะแนน 
ด้านกลิ่นเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 คะแนน ด้านรสชาติเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 คะแนน และด้านความชอบรวมเฉลี่ย
เท่ากับ 3.64 คะแนน ผู้บริโภคส่วนใหญ่ตัดสินใจซื อผลิตภัณฑ์จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 79.25 ไม่
ตัดสินใจซื อผลิตภัณฑ์ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 20.75 และด้านราคาของผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบผสม
ฟักทอง 50 กรัม จ าหน่ายราคา 20 บาท พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ตัดสินใจซื อ จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 
81.90 และไม่ซื อจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 18.10 
 
 
 
 



167 
 

การค้านวณต้นทุนการผลิตขนมอบกรอบผสมฟักทอง 
ในด้านการประเมินต้นทุนการผลิตของการผลิตขนมอบกรอบผสมฟักทอง ในการศึกษานี ได้ประเมิน

ดังนี  ขนมอบกรอบผสมฟักทอง 2,395 กรัม ราคาต้นทุน 384.08 บาท (ตารางที่ 83) 
 

ตารางท่ี 83 การค านวณต้นทุนการผลิตขนมอบกรอบผสมฟักทอง  

วัตถุดิบ ขนมอบกรอบผสมฟักทอง (กรัม) จ้านวนเงิน (บาท) 
แป้งเอนกประสงค ์(ว่าว) 1000.00 40.00 
เมล็ดฟักทองคั่ว บดหยาบๆ 437.50 157.48 
เนื อฟักทองนึ่ง 750.00 40.00 
ยีสต์ 7.50 3.76 
น  ามันพืช 187.50 10.28 
เกลือ 12.50 0.56 
บรรจุภัณฑ์และฉลาก (ชุด) 44.00 132.00 
รวม 2395.00 384.08 
 
 ค่าเชื อเพลิง + ค่าแรงร้อยละ 30  
  ต้นทุน 100 บาท  ค่าเชื อเพลิง + แรงงาน 30 บาท 
  ต้นทุน 384.08 บาท ค่าเชื อเพลิง + แรงงาน (384.08x30)/100 = 115.22 บาท  

ก าไรร้อยละ 20  
 ต้นทุน 100 บาท  ก าไร + แรงงาน   20 บาท 
 ต้นทุน 384.08 บาท ก าไร + แรงงาน   (384.08x20)/100 = 76.81 บาท 

ราคาต้นทุนการผลิต และภาชนะบรรจุทั งหมด = 384.08+115.22+76.81 = 576.11 บาท 
ขนมอบกรอบผสมฟักทอง 2,395 กรัม บรรจุซองละ 50 กรัม จ านวน 47 ซอง ราคาต้นทุน 384.08 บาท 
ขนมอบกรอบผสมฟักทอง 1 ซอง บรรจุ 50 กรัม ราคาต้นทุน 8.17 บาท 
 
4. การเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือถ่ายทอดเทคโนโลยี 

4.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเตรียมฟักทองแห้ง และการน าฟักทองแห้งไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์คุ้กกี  
ให้กับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดน่าน วันที่ 16-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร ดังรูปที่ 33 

4.2 ถ่ายเทคโนโลยีการน าเอาเนื อฟักทองผงจาก PK16 ไปใช้ประโยชน์เสริมแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นสารอนุมูล
อิสระชนิดสีเหลือง และเป็นการเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ขนมปังและคุ้กกี  ให้กับประธานวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มน  าวัง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง เพ่ือน าผลิตภัณฑ์ไปทดสอบการตลาดในกลุ่ม
ผู้บริโภคจังหวัดล าปาง ดังรูปที่ 34 
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4.3 ผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ฟักทองจากโครงการวิจัยฯ ได้น าผลงานไปศึกษาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์แครก
เกอร์ฟักทองผสมผลิตภัณฑ์หมักจากถั่วเหลืองให้ผู้ประกอบการเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ผลิตจ าหน่ายเชิงพาณิชย์  
ให้กับวิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาทุ่งไท (จ.ล าปาง) สนับสนุนจากส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ดังรูปที่ 35 

4.4 องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากผลงานวิจัยนี  ได้เผยแพร่ผลงานในรูปแบบของการประชุมวิชาการ 
และการจัดนิทรรศการวิชาการ โดยไดต้ีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 8 เรื่อง ได้แก่ 

1) วันไณ เอา  จานุลักษณ์ ขนบดี และภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ. 2558. การพัฒนาพันธุ์ลูกผสมของ
ฟักทองให้มีผลผลิตและคุณภาพสูง. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, 33 (ฉบับพิเศษ 1): 150-154. 
2) ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ  จานุลักษณ์ ขนบดี และพัชราวดี วัฒนวิกย์กิจ. 2558. เปรียบเทียบคุณภาพ
ทางเคมี-กายภาพ และคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของฟักทองพันธุ์พื นเมือง พันธุ์โอโตะ และพันธุ์ทาง
การค้า. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, 33 (ฉบับพิเศษ 1): 504-512. 
3) จานุลักษณ์ ขนบดี  วันไณ เอา และภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ. 2559. การพัฒนาพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวของ
ฟักทองให้มีผลผลิต คุณภาพ และน  ามันในเมล็ดสูง. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ 
(III): M01: 52-59. 
4) จานุลักษณ์ ขนบดี ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ และชัยวัฒน์ พงศ์สุขุมาลกุล. 2561. การประเมินผลผลิต 
คุณภาพทางกายภาพ-เคมีของสายพันธุ์ฟักทอง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49(1) ฉบบัพิเศษ: 18-22. 
5) ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ และจานุลักษณ์ ขนบดี. 2561. การประเมินคุณภาพทางกายภาพ-เคมี และ
คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของเนื อฟักทองพันธุ์โอโตะ พันธุ์พื นเมือง และพันธุ์การค้า . วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร 49(1) ฉบบัพิเศษ: 622-624. 
6) รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา  ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ และณัฐธินี ทรายแก้ว. 2562. การพัฒนาเครื่อง
บีบอัดน  ามันจากเมล็ดฟักทอง. ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั งที่ 
11 “วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม” วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 
2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่. 
7) จานุลักษณ์ ขนบดี และภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ ฟักทองไม่ธรรมดา นวัตกรรมเพ่ิมมูลค่าสู่อาหาร
สุขภาพของ มทร.ล้านนา. วารสารเคหการเกษตร, 43, 3 (มี.ค. 2562): 152-154. 
8) นิอร โฉมศรี  จานุลักษณ์ ขนบดี อัมฤทธิ์ สีกล่อม  กมลวรรณ มโนวรรณ์ และเบญจวรรณ ปาพันธ์. 
2562. คุณลักษณะของน  าฟักทองและการน าไปใช้เป็นซับสเตรตในการเพาะเลี ยงแบคทีเรีย. รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั งที่ 17 "สู่ก้าวใหม่ของพืชสวนไทย". 19 - 21 พฤศจิกายน 
2561. ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์, จังหวัดเชียงใหม่. น. 404-409. 
4.5 น าเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2561 (Thailand Research 

Expo 2018)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 
ระหว่างวันที่ 8 - 14 สิงหาคม 2561 ในหัวข้อ “พันธุ์ฟักทองที่มีสารพฤกษเคมีเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
อาหารสุขภาพ” ได้รางวัล “Gold Award” ถ้วยรางวัลจาก นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ) 
และเงินรางวัล 70,000 บาท ในสาขางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการเกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ 
ประจ าปี 2561 ดังรูปที่ 36 
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4.6 เผยแพร่ผลงานวิจัย “HIGH PHYTOCHEMICAL PUMPKIN FLAKES AS GREAT NATURAL 
ANTIOXIDANT AND COLORANT” ในงาน 2018 IIDC Hong Kong International Invention and 
Design Competition ณ เกาะฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับรางวัลเหรียญทอง “Gold 
Medal” ดังรูปที่ 37 

4.7 ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ เรื่อง “Pumpkin Flakes Bio-CEF: 100% Organic and Natural 
Superfood Ingredients from New High Phytochemical Pumpkin Flake” ได้รับรางวัล “Diplomas 
of excellence” เวทีนานาชาติ ในงาน “PRO INVENT 2019: The 17th edition of the International 
Exhibition of Research, Innovations and Inventions” ณ เมือง Cluj-Napoca ประเทศโรมาเนีย 
ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2562 ดังรูปที่ 38 

4.8 เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารเคหการเกษตร 43, 3 (มี.ค. 2562) เรื่อง “ฟักทองไม่ธรรมดา นวัตกรรม
เพ่ิมมูลค่าสู่อาหารสุขภาพของ มทร.ล้านนา” หน้าที่ 152-154 โดย วรรณภา เสนาดี 

4.9 การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในรูปแบบการบูรณาการกับการเรียนการสอน ดังนี  
4.9.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับการเรียนภาคปฏิบัติ วิชาเทคโนโลยีผักและผลไม้ ภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2561 ให้นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโลยีการอาหาร สาขาอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

4.9.2 น าผลงานวิจัยบูรณาการในการเรียนวิชา “ปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรี” สาขาอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 

1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์น  าเชื่อมฟักทอง (Cucurbita spp.) โดยการใช้เอนไซม์ (นางสาวศศิธร สีฟ้า 
และนางสาวศิรารัตน์ กุดแก้ว) 
2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาขนมปังที่มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระสูงจากฟักทอง (นางสาวกาญจนา ไชย
รัถยาภรณ์)  

4.9.3 น าผลงานวิจัยไปบูรณาการในการเรียนวิชา “วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท” สาขาพืชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 

1) การพัฒนาพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวของฟักทองให้มีผลผลิต คุณภาพ และน  ามันในเมล็ดสูง  (นายวันไณ 
เอา) 
2) การศึกษาเสถียรภาพและการถ่ายทอดพันธุกรรมของลักษณะผลผลิตและคุณภาพทางกายภาพ -
เคมีของสายพันธุ์ฟักทอง (นางสาวดวงนภา อินทร์ภูมิ) 

5. ผลการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 
สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ จ านวน 3 ราย ดังนี  

1) นายวัณไณ     เอา (นักวิจัยจากประเทศกัมพูชา)  ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชผัก  
2) นายอัมมฤทธิ์   สีกล่อม        ด้านอุตสาหกรรมอาหาร 
3) นางสาวดวงนภา อินทร์ภูมิ  ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชผั 
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รูปที่ 33 การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยในการเตรียมฟักทองแห้ง และการน าฟักทองไปใช้ประโยชน์
ในผลิตภัณฑ์แยมฟักทองและคุ้กกี  ให้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดน่าน 

 

 

รูปที่ 34 การถ่ายเทคโนโลยีการน าเอาเนื อฟักทองผงจาก PK16 ไปใช้ประโยชน์เสริมแคโรทีนอยด์ใน
ผลิตภัณฑ์ขนมปัง เคกเนยสด และคุ้กกี  ให้วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียล์ุ่มน  าวัง อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง 
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รูปที่ 35 การถ่ายเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ฟักทองผสมผลิตภัณฑ์หมักจากถั่วเหลืองให้ ให้กับ

วิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาทุ่งไท (จ.ล าปาง) 
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รูปที่ 36 การน าเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2561” ณ โรงแรมเซ็น
ทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในหัวข้อ       “พันธุ์
ฟักทองที่มีสารพฤกษเคมีเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารสุขภาพ”  
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รูปที่ 37 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในงาน 2018 IIDC Hong Kong International Invention and Design 
Competition ณ เกาะฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

 

 

รูปที่ 38 ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ “Pumpkin Flakes Bio-CEF: 100% Organic and Natural 
Superfood Ingredients from New High Phytochemical Pumpkin Flake” ได้รับรางวัล 
“Diplomas of excellence”  
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สรุปผลการวิจัย  
 

1. การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองที่เมล็ดมีน  ามัน และสารพฤกษเคมีสูง 
1.1 การสร้างประชากรพื นฐานของฟักทองที่มีสารพฤกษเคมีและน  ามันในเมล็ดสูง  จ านวน 4 รอบ 

พบว่าการสร้างประชากรพื นฐาน รอบที่ 3 นั นประชากรที่ 2 ให้ผลผลิตต่อไร่ น  าหนักผลและความหนาเนื อ
สูงสุด 2.3 ตัน 2.8 กิโลกรัม และ 3.8 เซนติเมตร ประชากรที่ 4 มีของแข็งทั งหมดสูงสุดร้อยละ 21.6 
ประชากรที่ 4, 9 และ 12 มีค่า TSS ในเนื อดิบสูงสุดเท่ากับ 12.0, 12.0 และ 12.0 oBrix ส่วนประชากรที่ 13 
มีค่า TSS ในเนื อนึ่งสุกสูงสุด การสร้างประชากรพื นฐานรอบที่ 4 ให้ค่าเฉลี่ยผลผลิต 1.8 ตันต่อไร่ จ านวนผล
ต่อต้น 1.2 ผล น  าหนักผล 2.3 กิโลกรัม ขนาดผลกว้างและยาว 21.5 และ 10.1 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 
และช่วงเวลาเก็บเกี่ยว 84 และ 6.3 วัน มีของแข็งทั งหมดร้อยละ 17.3 ค่า TSS ในเนื อดิบและนึ่งสุก 11.3 
และ 11.2 oBrix ความแน่นเนื อในเนื อดิบและนึ่งสุก 1.6 และ 0.2 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และประชากร
ในชั่วที่ 0 – 4 พบว่ามผีลผลิตต่อไร่ ผลผลิตน  ามันต่อไร่ น  ามันในเมล็ด ผลผลิตเมล็ดต่อไร่ น  าหนัก 100 เมล็ด 
ของแข็งทั งหมดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง ส่วนค่า TSS ในเนื อดิบและนึ่งสุกแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ

1.2 ประชากรรอบที่ 1 และ 2 ผลผลิตมีความก้าวหน้าของการคัดเลือก โดยให้ผลผลิตต่อไร่สูงสุด
เท่ากับ 2.8 ตันต่อไร่ โดยประชากรรอบที่ 1 ให้ผลผลิตเมล็ดต่อไร่สูงสุดเท่ากับ 51.5 ตันต่อไร่ ให้ผลผลิต
น  ามันต่อไร่สูงสุด 20 กิโลกรัมต่อไร่ ปริมาณของแข็งสูงสุดร้อยละ 17.7 ส่วนประชากรรอบที่ 2 ให้ปริมาณ
น  ามันในเมล็ดสูงสุดร้อยละ 39.7 ให้ปริมาณ TSS ในเนื อดิบสูงสุด 11.7 oBrix และในประชากรรอบที่ 4 มี
ปริมาณของแข็งทั งหมดและ TSS ในเนื อนึ่งสุกสูงสุด 11.2 oBrix ส่วนประชากรรอบที่ 0 ให้น  าหนัก 100 
เมล็ด สูงสุดเท่ากับ 14.9 กรัม  

1.3 การสร้างประชากรพื นฐานรอบที่ 1 (C. pepo) สายพันธุ์และพันธุ์มาตรฐานให้ผลผลิตต่อไร่ เฉลี่ย 
0.8 และ 0.9 ตัน สายพันธุ์ที่ปรับปรุงให้ผลผลิตสูงที่สุดเท่ากับ 1.0 ตันต่อไร่ และมีลักษณะคุณภาพเคมีและ
กายภาพสูงกว่าพันธุ์มาตรฐานทุกลักษณะ โดยสายพันธุ์ Ch39-12 มีปริมาณของแข็งทั งหมด ค่า TSS ในเนื อ
ดิบและนึ่งสุกสูงสุดเท่ากับร้อยละ 24.2, 16.0 และ 15.0 oBrix สามารถคัดเลือกประชากรที่มีศักยภาพได้ 3 
ประชากร 

1.4 การพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์ฟักทองให้มีน  ามันในเมล็ดสูง พบว่าการสกัดสายพันธุ์แท้ชั่วที่ 5 
และ 6 พบว่าสายพันธุ์ที่ผลผลิต เมล็ด/ไร่สูง จ านวน 2 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ที่ 7 (CM021-15-1(S)-9#-1-#-
2#-6) รุ่นที่ 1 ต้นที่ 2 และ CM0337-3#-21 รุ่น 2 ต้นที่ 2 เท่ากับ 65.3 และ 56.7 กิโลกรัม และ CM0337-
5#-10 ให้ผลผลิตต่อไร่สูงสุด เท่ากับ 1.3 ตัน สายพันธุ์ 21 (ชาลาวัน 255-5) ปริมาณของแข็งทั งหมดสูงสุด
ร้อยละ 25.0 มีค่า TSS ในเนื อดิบและสุกสูงเท่ากับ 18.0 และ 15.5 oBrix พันธุ์ลูกผสม PK2/PK16 ให้ผลผลิต
ต่อไร่ และน  าหนักผลสูงสุดเท่ากับ 2.8 ตัน และ 2.0 กิโลกรัม แต่ควรปลูกระหว่างเดือนธันวาคม ถึงเดือน
เมษายน พันธุ์ลูกผสม PK15/PK17 มีของแข็งทั งหมดสูงสุดร้อยละ 20.6 แนะน าให้ปลูก ระหว่างเดือน
มกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม แต่เป็นพันธุ์ที่ไม่มีเสถียรภาพและสามารถปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมดี  พันธุ์
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ลูกผสม PK14/PK17 มีน  ามันในเมล็ด ผลผลิตเมล็ดต่อไร่ และผลผลิตน  ามันต่อไร่สูงสุดร้อยละ 42.5 โดย
น  าหนักแห้ง 48.5 กิโลกรัม และ 20.6 กิโลกรัม พันธุ์ลูกผสม PK3/PK1 และ PK17/PK11 มีปริมาณแคโรที
นอยด์ในเนื อดิบสูงสุด และรองลงมาเท่ากับ 45.6 และ 34.3 ไมโครกรัม/100 กรัม. ซึ่งมากกว่าพันธุ์ การค้า 
28.5 และ 21.4 เท่า 

1.5 การประเมินพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวจ านวน 8 พันธุ์ พบว่า PK8/PK17, PK19/PK1 และ PK2/PK17 ให้
ผลผลิตสูงสุดและรองลงมาเท่ากับ 2.6 2.1 และ 2.0 ตันต่อ พันธุ์ PK8/PK17 มีความดีเด่นเหนือแม่พ่อด้าน
ผลผลิตต่อไร่สูง พันธุ์ PK15/PK20 และ PK2/PK17 ดีเด่นเหนือแม่และพ่อด้านผลผลิตต่อไร่สูง และน  าหนัก
ต่อผลสูง พันธุ์ PK14/PK17 ดีเด่นเหนือแม่พ่อด้านของแข็งทั งหมด และ TSS พันธุ์ PK19/PK1 ดีเด่นเหนือแม่
แม่พ่อด้านค่า TSS การประเมินพันธุ์ลูกผสม พันธุ์ผสมกลับ และสายพันธุ์แม่พ่อให้ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 1.6, 1.6 
และ 1.3 ตัน มีน  าหนักต่อผลเฉลี่ย 1.4, 1.4 และ 1.3 กิโลกรัม ของแข็งทั งหมดเฉลี่ยร้อยละ 17.1 , 17.2 และ 
16.7 ปริมาณ TSS เฉลี่ย 11.0, 9.7 และ 10.7 oBrix กับ 10.0, 10.4 และ 10.4 oBrix ตามล าดั 

2. เครื่องบีบน  ามันแบบเกลียวอัดส าหรับสกัดน  ามันจากเมล็ดฟักทอง มีลักษณะเป็นเครื่องบีบอัดแบบ
สกรูเดี่ยที่ท าจากสเตนเลส ขนาดความยาว 10.9 เซนติเมตร จ านวน 5 เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยอด
เกลียว 4.56 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางร่องเกลียว 3.15 เซนติเมตร มีระยะพีท 3.14 เซนติเมตร รับส่งก าลัง
ขับจากมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1 แรงม้า ปรับความเร็วรอบ โดยใช้อินเวอร์เตอร์และผ่านชุดเกียร์ทด 1:60 ท าให้
ความเร็วรอบสกรูได้ 31 รอบต่อนาที ส่งถ่ายก าลัง 1:3 ผ่านสายพานไปยังเกลียวอัดเพ่ือท าหน้าที่บีบอัดและ
ล าเลียง การเตรียมเมล็ดฟักทองที่เหมาะสมควรท าการผึ่งแบบใช้พัดลมและแสงแดด แล้วน าไปอบแห้งที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส น าไปกะเทาะเปลือก แล้วน ามาบีบอัดน  ามัน ท าให้ได้ปริมาณน  ามันสูงสุดร้อยละ 
39.75 ของน  าหนักเมล็ดทั งหมด และมีคุณสมบัติทางกายภาพของน  ามันเมล็ดฟักทองดีที่สุด โดยให้ค่ากรด
ไขมัน เป็น 3.29 มิลลิกรัมโพแทสเซียมต่อน  ามัน 1 กรัม มีค่าไม่เกินมาตรฐานคือ ไม่เกิน 4 มิลลิกรัม
โพแทสเซียมต่อน  ามัน 1 กรัม  

3. นวัตกรรมอาหารต้านอนุมูลอิสระจากฟักทอง (Cucurbita spp.) สายพันธุ์ที่มีน  ามันสูง 
3.1 เนื อฟักทองพันธุ์ PK20 และ PK14 มีค่าความสว่างสีและสีเหลืองสูงสุด พันธุ์ PK15 มีค่า L* และสี

แดงสูงสุด ฟักทองโอโตะ PK11 มีสารประกอบฟีนอลิคและแคโรทีนอยด์สูงสุด (5 ,801.17+59.68 mg 
GAE/100 g และ 535.19+153.02 µg/100 g น  าหนักแห้ง) และมีค่า Antioxidant activity โดยวิธี DPPH 
สูงสุด (512.16+30.93 mg TE/100 g น  าหนักแห้ง) ฟักทองพันธุ์การค้า PK16 และพันธุ์ PK14 มีปริมาณแค
โรทีนอยด์สูงสุด และฟักทอง PK17 มีค่าฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง สรุปได้ว่าฟักทองพันธุ์โอโตะ PK11, PK17 
และ PK17 มีคุณสมบัติเด่นด้านสี และสมบัติการต้านอนุมูลอิสระสูง 

3.2 สภาวะที่เหมาะสมของเอนไซม์อะไมเลสในการท าน  าเชื่อมฟักทองคือ การใช้เอนไซม์อะไมเลส 
0.75% ที่อุณหภูมิ 100 oซ การน าน  าเชื่อมฟักทองไปใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์น  าฟักทองผสมสับปะรด
พร้อมดื่มได้ ท าให้สารประกอบฟีนอลิคมากกว่าผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่เติมน  าตาลทรายและน  าเชื่อมฟรุคโตส 
และมีน  าตาลทั งหมดและค่า DE ต่ ากว่า แต่ค่า L* และ b* ปริมาณแคโรทีนอยด์ และคะแนนคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสต่ ากว่า ดังนั นควรพัฒนากระบวนการท าให้เข้มข้นภายใต้ระบบสุญญากาศ เพ่ือป้องกันการ
เปลี่ยนแปลงสี กลิ่นรส และคุณภาพ 
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3.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นอัดแผ่นผสมเนื อฟักทองจากพันธุ์ Ohto No.8 ในปริมาณ 100% 
ของเนื อฟักทองทั งหมด เป็นสูตรที่เหมาะสมในการท าข้าวแต๋นอัดแผ่นที่มีคุณภาพดีและได้คะแนนคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัสดีที่สุด โดยมีความสว่าง (L*) สูงสุด และมีสีแดงและสีเหลืองอ่อนกว่าสูตรอ่ืนๆ มีค่า Aw ต่ า 
โดยมีค่าเฉลี่ย 0.47 และมีความชื นต่ า (5.43%) มีคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ สี และความชอบรวม
สูงสุด 

3.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาขนมปังจากเนื อฟักทองผสมเมล็ดฟักทอง พบว่าอัตราส่วนของเนื อฟักทอง
ต่อเมล็ดฟักทองที่ เหมาะสมได้แก่ อัตราส่วน 60:40 ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพด้านสีดี มีความชื นต่ า 
(23.91%±1.00) มีสมบัติการต้านอนุมูลอิสระสูงคือ มีสารประกอบฟีนอลิค 1302.31±160.02 GAE/100 g มี
ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH 102.46±22.24 mg TE/100 g และได้คะแนนคุณภาพทางประสาท
สัมผัสสูง 

3.5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอต้านอนุมูลอิสระจากเนื อฟักทอง พบว่าสามารถเสริมเนื อฟักทองผงใน
ผลิตภัณฑ์ได้สูงถึง 35% ท าให้ได้หมูยอมีค่าสีแดงและค่าสีเหลืองสูงสุด มีปริมาณ peroxide value และค่า 
TBA ในระดับต่ า มีความชื นต่ า (58.42%±0.68) มีค่า Antoxidant activity โดยวิธี DPPH สูงสุด 
(44.15±3.89 mg TE/100 g และ 55.92±4.48 mg BHA/100 g) และได้คะแนนการยอมรับทางประสาท
สัมผัสด้านสีสูงสุด 

4. การกระตุ้นการเจริญเติบโตแบคทีเรียล าไส้ของฟักทองและการน าไปใช้ผลิตอาหารฟังก์ชัน 
น  าฟักทองมีคุณสมบัติการน าไฟฟ้าเฉลี่ย 14.10 mS/m มีค่าความขุ่นเท่ากับ 16,748  NTU ค่าสี L*, 

a* และ b* เฉลี่ย 36.03, 14.93 และ 61.13 ตามล าดับ ค่าพีเอชเท่ากับ 5.94 ปริมาณกรดทั งหมดร้อยละ 
0.16 ปริมาณ TSS 8.8 oBrix ปริมาณไนโตรเจนของกรดอะมิโนอิสระ 158.67 มิลลิกรัมต่อลิตร 
สารประกอบฟีนอลิก 299.79 มิลลิกรัมต่อลิตร และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระร้อยละ 29.24 (% ABTS 
scavenging effect) น  าฟักทองสามารถมีคุณสมบัติในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียมากกว่า
อาหารเลี ยงเชื อ basal medium โดยส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียกลุ่มสร้างกรดแล็กทิก 
Lactobacillus plantarum มากกว่าแบคทีเรียกลุ่มที่ก่อโรค Eschericia coli เมื่อน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์
พบว่า ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพการเป็นอาหารฟังก์ชันจ านวน 3 ชนิด คือ ผลิตไอศกรีมฟักทอง ซุปข้าวผสม
ฟักทอง และขนมอบกรอบผสมฟักทอง1 
 
ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจากการท างานในการศึกษาเครื่องบีบน  ามันเมล็ดฟักทอง ในปีนี  (พ.ศ. 2559) เมล็ดฟักทองพันธ์
ที่ท าการวิจัยมีไม่เพียงพอต่อการทดลองหาประสิทธิภาพเครื่อง จึงได้ใช้เมล็ดฟักทองญี่ปุ่นมาท าการทดลอง
แทน แต่ก็ไม่ได้มากนักเนื่องจากสภาพอากาศค่อนข้างแล้ง จึงท าการทดลองได้แค่การท างานของเครื่อง ว่า
ท างานได้หรือไม่ แต่ยังไม่ได้ทราบถึงประสิทธิภาพเครื่องที่แท้จริงจากเมล็ดฟักทองพันธุ์ที่ให้น  ามัน จึงควร
ท าการศึกษาต่อโดยใช้เมล็ดฟักทองพันธุ์น  ามัน และต้องมีปริมาณเพียงพอต่อการทดลอง เพ่ือหาคุณสมบัติ
ทางกายภาพและเคมีที่ถูกต้อง ตลอดจนศึกษาอายุการเก็บรักษาของน  ามันเมล็ดฟักทองต่อไป 
 



177 
 

เอกสารอ้างอิง 
 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2543. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 205) พ.ศ.2543 เรื่อง

น  ามันและไขมัน. กระทรวงสาธารณสุข. 
จานุลักษณ์ ขนบดี และธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน. 2554. การคัดเลือกสายพันธุ์ฟักทองที่มีน  ามันในเมล็ดสูง . เรื่อง

เต็ม การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั งที่ 49: สาขาพืช, น. 589-595, ระหว่าง
วันที่ 1-4 ก.พ. 2554. กรุงเทพฯ. 

จานุลักษณ์ ขนบดี และพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์. 2534. การคัดเลือกแบบหมู่ของฟักทองพันธุ์พื นเมือง. รายงาน
การค้นคว้าวิจัยประจ าปี 2534. สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง จังหวัดล าปาง.   

จานุลักษณ ์ขนบด ีสุภาวดี ตั งธีระวัฒนะ และจิรภา พงษ์จันตา. 2544. การประเมินผลผลิตองค์ประกอบของ
ผลผลิต และคุณภาพของฟักทอง 268 สายพันธุ์. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 32(1-4 พิเศษ): 171-174. 

จานุลักษณ์ ขนบดี สุภาวดี ตั งธีระวัฒนะ  ศิริพร มุลาลินน์ และจิรภา พงษ์จันตา . 2546. สายพันธุ์ฟักทอง
คุณภาพสูง. น. 64-69. ใน การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั งที่ 41 (สาขาพืช). 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.  

จานุลักษณ์ ขนบดี สุภาวดี ตั งธีระวัฒนะ ศิริพร มุลาลินน์  และจิรภา พงษ์จันตา . 2547. การคัดเลือกสาย
พันธุ์ฟักทองแบบวงจร S1 –selection 2 รอบ. ใน การประชุมทางวิชาการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั งที่ 20: (สาขาพืช) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. 

จานุลักษณ์ ขนบดี. 2549. การสร้างประชากรพื นฐานของฟักทองคุณภาพสูง วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร . 
37(6)(พิเศษ): 199-200. 

จานุลักษณ์ ขนบดี. 2551. การคัดเลือกสายพันธุ์ฟักทองให้มีผลผลิตและคุณภาพสูง.น.8  ใน การประชุม
วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั งที่ 1 (สาขาพืช) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. 

ชิดชัย ปัญญาสวรรค์  วิชัย หฤทัยธนาสันติ์  เพ็ญขวัญ ชมปรีดา  ปริศนา สิริอาชา และธีรารัตน์ สังขวาสี. 
2547. การพัฒนาไซรัปเข้มข้นจากกล้วยหอมทองโดยการใช้เอนไซม์. เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั งที่ 42: สาขาประมง สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, น. 434 -441, วันที่ 
3-6 ก.พ. 2547. กรุงเทพฯ. 

ชิษณุสรร  สวัสดิวัฒน์ และคณะ. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาและประยุกต์ใช้ไกลคอซิเดสจากพืชใน
ประเทศไทยเพ่ือประโยชน์ในการสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรท, ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2539, 
หน้า 1-20. 

นงคราญ พงศ์ตระกุล ธนัฐฐา รอดบุญฤทธิ์ สยาม ภพลือชัย ปิยะนุช เนียมทรัพย์ สมคิด ดีจริง และไพโรจน์ 
วงศ์พุทธิสิน. 2561. ผลของรูปแบบเซลล์โพรไบโอติกที่มีต่อคุณสมบัติของไอศกรีมนม . วารสาร
เทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, 13(1): 58-70. 

ธนวิทย์ ทองวิเชียร และเฉลิม แก้วจันทร์. 2554. เครื่องหีบปาล์มน  ามันแบบเกลียวอัด. การประชุม
วิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั งที่ 4. กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 7–8 กรกฎาคม 2554. 



178 
 

ประวิตร  พุทธานนท์. 2548. ไบโอเมตริกส์เพ่ือการปรับปรุงพันธุ์พืช.125–139. 
ปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน. 2556. เทคโนโลยีผักและผลไม้. ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์. กรุงเทพฯ. 280 น. 
ปราโมทย์ พรสุริยา  พรทิพย์ พรสุริยา และปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน. 2555. การประเมินการแสดงออกของยีนที่

ควบคุมลักษณะผลของแตงไทย 2 สายพันธุ์. แก่นเกษตร 40(ฉบับพิเศษ 4): 91-96. 
ไพโรจน์ วิริยจารี. 2545. การประเมินทางประสาทสัมผัส. ภาควิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์, คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 412 หน้า. 
ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน และ นารินทร์ หล้าสม. 2561. คุณสมบัติพรีไบโอติกเบื องต้นของน  าตาลสกัดจากเมล็ด

ถั่วเขียวด้วยสารละลายเอทานอล. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม 13(2): 11-23. 
ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ  ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน  รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา จานุลักษณ์ ขนบดี และวิศิษฐ์ 

ดวงจันทร์. 2558. การประเมินคุณภาพฟักทอง (Cucurbita spp.) และการพัฒนากระบวนการที่
เหมาะสมในการผลิตแป้งฟักทอง เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ. 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 

วัชรี คงรัตน์ และอรวรรณ คงพันธุ์. 2556. ผลของกระบวนการผลิตต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาปลาดุก
แดดเดียว. เอกสารวิชาการฉบับที่ 4/2556. กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น  า กรมประมง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์. 39 น. 

วันไณ เอา. 2559. การพัฒนาพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวของฟักทองให้มีผลผลิต คุณภาพ และน  ามันในเมล็ดสูง. 
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 

สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์. 2546. ผลของอิมัลซิไฟเออร์และสารให้ความคงตัวที่มีต่อคุณภาพของไอศกรีมถั่ว
เหลือง. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

สรพงศ์ เบญจศรี . 2554. เครื่องหมายโมเลกุลส าหรับการปรับปรุงพันธุ์ พืช. วารสารวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 39: 350-363. 

ส านักอาหาร. 2561. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พร้อมกฏกระทรวงและประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับปรับปรุงปี 2561). ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา. กระทรวงสาธารณสุข. 
2660 น. 

ศศิธร  สีฟ้า และศิรารัตน์  กุดแก้ว. 2557. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น  าเชื่อมฟักทอง (Cucurbita spp.) โดยการ
ใช้เอนไซม์. ปัญหาพิเศษปริญญาตรี. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ล าปาง. 89 น. 

อาชัย พิทยภาคย์ นคร ทิพยาวงศ์ และวสันต์ จอมภักดี. 2003. การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการ
สกัดน  ามันพืชเชิงกลส าหรับใช้ในชุมชนท้องถิ่น. Naresuan University Journal 2003; 11(3): 9-
20 

Agregán, R., Lorenzo, J.M., Munekata, P.E.S., Dominguezm, R., Carballo, J. and Franco, D. 
2017. Assessment of the antioxidant activity of Bifurcaria bifurcata aqueous extract on 



179 
 

canola oil. Effect of extract concentration on the oxidation stability and volatile 
compound generation during oil storage. Food Research International 99: 1095–1102. 

Amann, M.M., Kullen, M.J., Martini, M.C., Busta, F.F. and Brady, L.J. 1998. Consumption of 
exogenous Bifidobacteria dose not alter fecal Bifidobacteria and breath hydrogen 
excretion in humans. The Journal of Nutrition, 128: 996. 

American Public Health Association. 2001. Compendium of methods for the microbiological 
examination of foods. Washington, DC. 676 p. 

Aminot, A., and Rey, F. 2000. Standard procedure for the determination of chlorophyll a 
by spectroscopic methods. ICES Techniques in Marine Environmental Sciences, 
International Council for the Exploration of the Sea. 

Anderson, J.W., B.M. Smith, and Gustafson, N.J. 1994. Health benefits  and practical 
aspects of high fibre diets. American Journal of Clinical Nutrition, 59: 1242 -1247. 

Andres, T.C. 2000. An overview of the oil pumpkin. Cucurbit Genetics Cooperative Report. 
23:87-88. 

Anonymous. n.d. Corn Syrup. [on line] Avaible: www.iherb.com/wholesome-sweeteners-inc-
organic-light-corn-syrup-vanilla-flavor-11-2-oz-315-g/34613.Retrieved, 20.08.2018. 

AOAC. 2000. The Official Methods of Analysis of the Association of Analytical Chemists. 17th 
Ed. Association of Official Analytical Chemists, Washington D.C., USA. 

Appendino G, J. Jakupovic, E. Belloro, Marchesini A. 1999.  Multiflorane triterpenoid esters 
from pumpkin. An unexpected extrafolic source of PABA. Phytochemistry 51: 1021–
1026. 

Applequist, W.L,, Avula, B., Schaneberg, B.T., Wang, Y.H. and Khan, I.A. 2006. Comparative 
fatty acid content of seeds of four Cucurbita species grown in a common (shared) 
garden. Journal of Food Composition and Analysis, 19: 606-611. 

Ardabili, A.G., Farhoosh, R. and Haddad Khodaparast, M.H. 2011. Chemical Composition and 
Physicochemical Properties of Pumpkin Seeds (Cucurbita pepo Subsp. pepo Var. 
Styriaka) Grown in Iran. Journal of Agricultural Science and Technology, 13: 1053-1063. 

Asiedu, M., Nilsen, R. andLied, E. 1992. Effect of processing (sprouting and/or fermentation) 
on sorghum and maize I: proximate composition minerals and fatty acids. Food 
Chemistry, 47: 234-239. 

Azizah, A. H., Wee, K. C., Azizah, O., & Azizah, M. (2009). Effect of boiling and stir frying on 
total phenolics, carotenoids and radical scavenging activity of pumpkin (Cucurbita 
moschata). International Food Research Journal, 16, 45–51. 



180 
 

Bardaa, S., Halima, N.B., Aloui, F., Mansour, R.B., Jabeur, H., Bouaziz, M. and Sahnoun, Z. 
2016. Oil from pumpkin (Cucurbita pepo L.) seeds: evaluation of its functional 
properties on wound healing in rats. Lipids in Health and Disease. 15(73): 1-12. 

Bavec, F. and M. Bavec. 2006. Organic production and use of alternative crops. CRC Press, 
Boca Raton, FL. p. 127–136. 

Bavec F., S., Grobelnik Mlakar, C. Rozman, and M. Bavec. 2007. Oil Pumpkins: Niche for 
Organic Producers. pp. 1-5. In Janick J. and A. Whipkey., eds. Issues in new crops  and 
new uses. ASHS Press, Alexandria, VA. 

Bradford, M.M. 1976. A rapid and sensitive method for quantitation of microgram quantities 
of protein utilizing the principle of protein-dye-binding. Analytical Biochemistry 72: 
248-254. 

Caili, F., Huan, S., and Quanhong, L. 2006. A Review on Pharmacological Activities and 
Utilization Technologies of Pumpkin. Plant Foods for Human Nutrition. 61:73–80  

Carvalho, L.M.J., Gomes, P.B., Godoy, R.L.O., Pacheco, S., Monte, P.H.F., Carvalho, J.L.V. Nutti, 

M.R., Neves, A.C.L., Vieira, A.C.R.A. and Ramos, S.R.R. 2012. Total carotenoid content, α-

carotene and β-carotene, of landrace pumpkins (Cucurbita moschata Duch): A 
preliminary study. Food Research International 47: 337–340. 

Cencič, A. and Langerholc, T. 2010. Functional cell models of the gut and their applications 
in food microbiology: a review. International Journal of Food Microbiology 141: S4–S14. 

Chen, L. and G. Huang. 2018. Extraction, characterization and antioxidant activities of 
pumpkin polysaccharide. International Journal of Biological Macromolecules 118: 770–
774. 

Chen, J.G.  2005.  Effects of sugar-removed pumpkin zymptic powders in preventing and 
treating the increase of blood glucose in alloxan-induced diabetic mice. Chinese 
Journal of Clinical Rehabilitation, 9: 94–95. 

Chomsri, N. 2008 Impact of protease activity of yeasts on wine fermentation and formation of 
volatile and non-volatile metabolites. Dissertation, Justus-Liebig-University Giessen. 

Chong, Y.M., Chang, S.K., Sia, W.C.M. and Yim, H.S. 2015. Antioxidant efficacy of mangosteen 
(Garcinia mangostana Linn.) peel extracts in sunflower oil during accelerated storage. 
Food Bioscience 12: 18–25. 

Cochran, W.G., and Cox, G.M. 1992. Experimental Designs. 2nd Edn. John Wiley & Sons, New 
York, 428 p. 



181 
 

Corzo-Martínez, M., Vázquez, L., Arranz-Martínez, P., Menéndez, N., Reglero, G. and Torres, C.F. 
2016. Production of a bioactive lipid-based delivery system from ratfish liver oil by 
enzymatic glycerolysis. Food and bioproducts processing 100: 311–322. 

Cruz, A.G., Antunes, A.E.C., Sousa, A.L.O.P., Faria, J.A.F. and Saad, S.M.I. 2009. Ice-cream as a 
probiotic food carrier. Food Research International 42: 1233-1239. 

Cummings, J.H., Macfarlane, G.T. and Englyst, H.N. 2001. Prebiotic digestion and Fermentation. 
The American J. of Clinical Nutrition 73 : 361s-364s. 

Dastmalchi, K., Dorman, H.J.D., Laakso, I., and Hiltunen, R. 2007. Chemical composition and 
antioxidant activity of Moldavian balm (Dracocephalum moldavica L.) extracts. LWT-
Food Science and Technology, 40: 1655-1663. 

Darmon, P., Kaiser, M.J., Bauer, J.M., Sieber, C.C. and Pichard, C. 2010. Restrictive diets in the 
elderly: Never say never again. Clinical Nutrition 29: 170-174. 

de Vrese, M. and Schrezenmeir, J. 2008. Probiotics, prebiotics, and synbiotics. Advances in 
Biochemical Engineering/Biotechnology, 111: 1-66. 

Demski, J.W., and Sowell, F., Jr. 1970. Susceptibility of Cucurbita pepo and Citrullus lanatus 
introductions to watermelon mosaic virus-2. Plant Disease Report. 54: 880–881. 

Denna, D.W., and Munger, H.M. 1963. Morphology of the bush and vine habits and 
theallelism of the bush genes in Cucurbita maxima and C. pepo squash. American 
Society for Horticultural Science. 82: 370 – 377. 

Dhawan, V., Handu, S.S., Nain, C.K. and Ganguly, N.K. 2005. Chronic L-arginine 
supplementation improves endothelial cell vasoactive functions in 
hypercholesterolemic and atherosclerotic monkeys. Molecular and Cellular 
Biochemistry, 269: 1-11. 

Dickinson, E. and Stainsbay, G. 1982. Colloids in Food. Applied Science, London.  
Dini, I., Tenore, G.C. and Dini, A. 2013. Effect of industrial and domestic processing on 

antioxidant properties of pumpkin pulp. LWT - Food Science and Technology 53: 382-
385. 

Do, J., Zafar, H. and Jr, M.H.S. 2017. Comparative genomics of transport proteins in probiotic 
and pathogenic Escherichia coli and Salmonella enterica strains. Microbial Pathogenesis 
107: 106-115. 

Doan, H.V., Hoseinifar, S.H., Tapingkae, W., Tongsiri, S. and Khamtavee, P. 2016. Combined 
administration of low molecular weight sodium alginate boosted immunomodulatory, 
disease resistance and growth enhancing effects of Lactobacillus plantarum in Nile 
tilapia (Oreochromis niloticus). Fish & Shellfish Immunology 58: 678-685. 



182 
 

El-Adawy, T.A., and Taha, K.M. 2001 Characteristics and Composition of Watermelon, 
Pumpkin, and Paprika Seed Oils and Flours. J. Agric. Food Chem., 49:1253-1259 

el-Soukkary F.A. 2001. Evaluation of pumpkin seed products for bread fortification. Plant 
Foods for Human Nutrition, 56(4): 365-84. 

Fagbemi, T.N. 2007. Effects of processing on the nutritional composition of fluted pumpkin 
(Telfairia occidentalis) seed flour. Nigerian Food Journal, 25(1): 1-22. 

Falco, C.Y., Sotres, J., Rascón, A., Risbo, J. and Cárdenas, M. 2017. Design of a potentially 
prebiotic and responsive encapsulation material for probiotic bacteria based on 

chitosan and sulfated β-glucan. Journal of Colloid and Interface Science 487: 97–106. 
Finlay, K.W. and Wilkinson, G.N. 1963. The Analysis of Adaptation in a Plant-Breeding 

Programme. Australian Journal of Agricultural Research, 14: 742-754. 
Francis, F.J. 1952. Relationship between flesh color and pigment content in squash. 

Proceedings of the Society for Horticultural Science. Sci. 81: 408 – 414. 
Gajewski, M., Radzanowska, J., Danilcenko, H., Jariene, E., and Cerniauskiene, J.  2008.  Quality 

of pumpkin cultivars in relation to sensory characteristics.  Notulae Botanicae Horti 
AgrobotaniciCluj-Napoca, 36(1): 73-79. 

García-Parra, J., González-Cebrino., F., Delgado., J., Cava. R. and Ramírez, R. 2016. High 
pressure assisted thermal processing of pumpkin purée: effect on microbial counts, 
color, bioactive compounds and polyphenol oxidase enzyme. Food and Bioproducts 
Processing, 98: 124–132. 

Genevois, C., Flores, S. and Escalada, P.M. 2016. Byproduct from pumpkin (Cucurbita 
moschata Duchesne ex poiret) as a substrate and vegetable matrix to contain 
Lactobacillus casei. Journal of Functional Foods 23: 210–219. 

Genevois, C., Escalada, P.M. and Flores, S. 2017. Novel strategies for fortifying vegetable 
matrices with iron and Lactobacillus casei simultaneously. LWT - Food Science and 
Technology 79: 34-41. 

Gibson, G.R., Beaty, E.R., Wang, X. and Cummings, J.H. 1995. Selective Stimulation of 
Bifidobacteria in the Human Colon by Oligofructose and Inulin. Gastroenerology, 108: 
975-972. 

Glew, R.H., Glew R.S., Chuang, L.T., Huang, Y.S., Millson, M. and Constans, D. 2006. Amino 
acid, mineral and fatty acid content of pumpkin seeds (Cucurbita spp.) and Cyperus 
esculentus nuts in the Republic of Niger. Plant Foods for Human Nutrition, 61: 51-56. 



183 
 

Gordon, I.L., Byth, D.E. and Balaam, L.N. 1972. Variance of heritability ratios estimated from 
phenotypic variance components. Biometrics, 28: 401-415. 

Grady, N.G., Petrof, E.O. and Claud, E.C. 2016. Review: microbial therapeutic interventions. 
Seminars in Fetal & Neonatal Medicine 21: 418-423. 

Gruenwald, J. 2009. Novel botanical ingredients for beverages. Clinics in Dermatology 27: 
210-216. 

Guarner, F., Khan, A.G., Garisch, J., Eliakim, R., Gangl, A., Thomson, A., Krabshuis, J. and Mair, 
T.L. 2009. World gastroenterology symbiotics practice guidelines: probiotics and 
prebiotics. Arab Journal of Gastroenterology, 10: 33-42. 

Guthrie, J.F. and Lin, B.H. 2002. Overview of the diets of lower- and higher-income elderly 
and their food assistance options. Journal of Nutrition Education and Behavior 34: 31-
41. 

Hara-Nishimura, L., Nishimura, M., Matsubara, H., Akazawa, T. 1982. Suborganellar 
localization of proteinase catalysing the limited hydrolysis of pumpkin globulin. Plant 
Physiology, 70: 699-703. 

Heinisch, O. and M. Ruthenberg. 1950. Die Bedeutung der samenschale fur die Zuchtung  
des Okurbis. Z. Pflanzen. 29: 159-174. 

Herwig, T. 2000. Cucurbita pepo-History and Thin Coated Seeds. Cucurbit Genetics 
Cooperative Report, 23: 126–127. 

Homayouni, A., Azizi, A., Ehsani, M.R., Yarmand, M.R. and Razavi, S.H. 2008. Effect of 
microencapsulation and resistant starch on the probiotic survival and sensory 
properties of synbiotic ice cream. Food Chemistry, 111: 50–55. 

Hsu, K. Yen, Y. Lan, S., Wu, Y., Chen, C., Lee, H. 2011. Relationship between remaining teeth 
and self-rated chewing ability among population aged 45 years or older in Kaohsiung 
City, Taiwan. Kaohsiung Journal of Medical Sciences 27: 457-465. 

Hutton, M.G. and Robinson, R.W. 1992. Gene List for Ccucurbita spp. Cucurbit Genetics 
Cooperative Report, 15: 102-109. 

Ibrahim, A.A., Faeq, T., Ibraheem, S.J. and Al-Noor, T.H. 2015. Physicochemical properties of 
pumpkin seed oil & therapy of inflammatory facial acne vulgaris. International Journal 
of Science and Research 6(8): 1747-1754. 

Jacks, T.J., THensarling, .P. Yatsu, L.Y. 1972. Cucurbit seeds: I. Characterizations and uses of 
oil and proteins. Economic Botany, 26:135-141. 

Johnson, H.W., Robinson, H.F. and Comstock, R.E. 1955. Estimation of genetic and 
environmental variability in soybeans. Agronomy Journal, 47: 314-318. 



184 
 

Kalloo G.A. and B.O. Bergh. 1993. Genetic Improvement of Vegetable Crops. Pergamon Press 
Ltd. England.833 p. 

Kaplan, H. and Hutkins, R.W. 2000. Fermentation of Fructooligosaccharides by LAB And 
Bifidobacteria. Applied and Environmental Microbiology, 66: 2682-2684. 

Kim, M.Y., Kim, E.J., Kim, Y.-N., Choi, C., and Lee, B.-H. 2012. Comparison of the chemical 
compositions and nutritive values of various pumpkin (Cucurbitaceae) species and 
parts. Nutrition Research and Practice, 6:21-27. 

Kirk, R. and Sawyer, R. 1991. Pearson’s composition and analysis of foods. Longman 
Scientific & Technical. Harlow Essex England. 708. 

Koh, W.Y., U. Uthumporn., A. Rosma., A.R. Irfan. and Y.H. Park. 2018. Optimization of a 

fermented pumpkin-based beverage to improve Lactobacillus mali survival and α-
glucosidase inhibitory activity: A response surface methodology approach. Food 
Science and Human Wellness, 7: 57–70. 

Kuhlmann, H., U. Koetter, and Theurer, C. 1999.  Sterol contents in medicinal pumpkin 
(Cucurbita pepo convar. citrullinina var. styriaca) depending on genotype and location. 
Acta Horticulturae, 492: 175–178. 

Kyler, A.M. and McCready, R.M. 1975. Nutrient in seeds and sprouts of Alfalfa lenis,mung 
beans and soy beans. Journal of Food Science, 40: 1008-1013. 

Leandro, E.S., Araujo, E.A., Conceicao, L.L., Moraes, C.A. and Carvalho, A.F. 2013. Survival of 
Lactobacillus delbrueckii UFV H2b20 in ice cream produced with different fat levels 
and after submission to stress acid and bile salts. Journal of Functional Foods, 5: 503-
507. 

Li, Q.H., Tian, Z., and Cai, T.Y. 2003. Study on the hypoglycemic action of pumpkin extract in 
diabetic rat. Acta Nutrimenta Sinica, 25(1): 34-36. 

Li, H., Ho, V.T.T., Turner, M.S. and Dhital, S. 2016a. Encapsulation of Lactobacillus 
plantarum in porous maize starch. LWT - Food Science and Technology 74: 542-549. 

Li, D., Wang, P., Wang, P., Hu, X. and Chen, F. 2016b. The gut microbiota: a treasure for 
human health. Biotechnology Advances 34: 1210–1224. 

List, G.R., Evans, C.D., Kwolek, W.F., Warner, K. and Boundy, B.K. 1974. Oxidation and quality 
of soybean oil: a preliminary study of the anisidine test. Journal of the American Oil 
Chemists Society, 51(2): 17-21. 

Loy, J. B. 2000. Seed development in Cucurbita pepo: An overview with emphasis on 
hullless seeded genotypes of pumpkin. Cucurbit Genetics Cooperative Report, 23:89-95. 



185 
 

Lichtenthaler, H.K., and Buschmann C. 2001. Chlorophylls and carotenoids: measurement 
and characterization by UV-VIS spectroscopy. Current Protocols in Food Analytical 
Chemistry, F4.3.1 – F 4.3.8. 

Mahmoud, L.H., Basiouny, S.O., and Dawoud, H.A. 2002. Treatment of experimental 
heterophyiasis with two plant extracts, areca nut and pumpkin seed. Journal of the 
Egypt Society of Parasitology, 32(2): 501-506. 

Manthey, J.A. 2004. Fractionation of orange peel phenols in ultrafiltered molasses and mass 
balance studies of their antioxidant levels. Journal of Agriculture and Food Chemistry, 
52 (25): 7586-7592. 

Marcone, P.M., Kakuda, Y. and Yada, R.Y. 1998. Salt-soluble seed globulins of various 
dicotyledonous and monocotyledonous plants-I. Isolation/purification and 
characterization. Food Chemistry, 62(1): 27-47. 

Marshall, W.J., Lapsley, M., Day, A.P. and Ayling, R.M. 2014. Clinical biochemistry: metabolic 
and clinical aspects. Churchill Livingstone Elsevier. Edinburgh. 996. 

Mendeloff, A.I. 1987. Dietary fibre and gastrointestinal disease. American Journal of 
Clinical Nutrition, 45: 1267-1270.  

Miller, M. n.d. Oxidation of food grade oils. Plant and Food Research. Port Nelson, New 
Zealand. 2 p. 

Mokoonlal, A., Nöbel, S. and Hinrichs, J. 2016. Post-processing of fermented milk to stirred 
products: Reviewing the effects on gel structure. Trends in Food Science & Technology 
54: 26-36. 

Murkovic, M., U. Mulleder, and Neunteufl, H. 2002. Carotenoid content in different varieties 
of pumpkins. Journal of Food Composition Analysis, 15: 633–638. 

Nagata M. and Yamashita I. 1992. Simple method for simultaneous determination of 
chlorophyll and caroteniods in tomato fruit. Journal Japan Society Food Science 
Technology 39: 925-928. 

Nakic, S.N., Rade, D., Skevin, D., Strucelj, D., Mokrovcak, Z. and Bartolic, M. 2006. Chemical 
characteristics of oils from naked and husk seeds of Cucurbita pepo L.. European 
Journal of Lipid Science and Technology, 108: 936-943. 

Nanasombat, S., and Wimuttigosol, P. 2011. Antimicrobial and antioxidant activity of spice 
essential oils. Food Science and Biotechnology, 20 (1): 45-53.  

Noor Aziah, A.A., L.H. Ho, C.A. Komathi, and Bhat, R. 2011. Evaluation of resistant starch 
in crackers incorporated with unpeeled and peeled pumpkin flour. American Journal 
of Food Technology, 6(12): 1054-1060.  



186 
 

Nyama, K.L., Tan, C.P., Lai, O.M., Long, K. and Che Mana, Y.B. 2009. Physicochemical 
properties and bioactive compounds of selected seed oils. LWT - Food Science and 
Technology, 42: 1396-1403. 

Ohta M., Hamako J., Yamamoto S., Hatta H.,Kim M., Yamamoto T., Oka S., Mizuochi T. and 
Matsuura F. 1991. Structures of asparagine-linked oligosaccharides from hen egg-yolk 
antibody (IgY). Occurrence of unusual glucosylated oligo-mannose type 
oligosaccharides in a mature glycoprotein. Glycoconjugate Journal 8:400-413. 

Oloyede, F.M., Agbaje., G.O. Obuotor. E.M. and Obisesan, I.O. 2012. Nutritional and 
antioxidant profiles of pumpkin (Cucurbita pepo Linn.) immature and mature fruits as 
influenced by NPK fertilizer. Food Chemistry 135: 460–463. 

Olveira, G. and González-Molero, I. 2016.  An update on probiotics, prebiotics and 
symbiotics in clinical nutrition. Endocrinología y Nutrición 63(9): 482-494. 

Padmashree, T.S., Vijayalakshmi L. and Puttaraj, S. 1987. Effect of traditional processing on 
the functional properties of cowpea (Vigna cajan) flour.24: 221-226.  

Pearson, O.H. 1968. Unstable gene systems in vegetable crops and implications for 
selection. Horticultural Science. 3: 271–274. 

Peričin, D.M., Radulović, L.M., Trivić, S.Z. and Dimić, E.B. 2006. The use of glycohydrolase in 
the processing of hull-less seed variety of pumpkin in the relation to enhanced protein 
ectraction. Acta periodica technologica, 37: 163-170. 

Phillips, K.M., Ruggio, D.M. and Ashraf-Khorassani, M. 2005. Phytosterol composition of nuts 
and seeds commonly consumed in the United States. Journal of Agricultural and Food 
Chemistry, 53: 9436-9445. 

Pinto, S, S., Fritzen-Freire, C, B., Muñoz, I, B., Barreto, P, L.M., Prudêncio, E, S. and Amboni, R,  
D.M.C. 2012. Effects of the addition of microencapsulated Bifidobacterium BB-12 on the 
properties of frozen yogurt. Journal of Food Engineering 111: 563–569. 

Pongjanta, J., A. Naulbunrang, S. Kawngdang, T. Manon, and Thepjaikat, T. 2006. Utilization of 
pumpkin powder in bakery products. Songklanakarin Journal of Science Technology, 
28(1): 71-79.        

Potočnik, T., Cizej, M.R. and Košir, L.J. 2018. Influence of seed roasting on pumpkin seed oil 
tocopherols, phenolics and antiradical activity. Journal of Food Composition and 
Analysis 69: 7–12. 

Procida, G., B. Stancher, F. Cateni, and Zacchigna, M. 2013. Chemical composition and 
functional characterisation of commercial pumpkin seed oil. Journal of the Science of 
Food and Agriculture, 93(5): 1035-1041. 



187 
 

Przetaczek-Roznowska, I., Dyrek, K., Fortuna, T., Wenda, E., Bidzinska, E. and Jedrszczyk, E. 
2018. Thermal properties and free radicals generation in starch isolated from pumpkin 
fruits. International Journal of Biological Macromolecules 108: 1248–1254. 

Ptitchkina, N., L. Novokreschnova, G. Piskunova, and Morris, E. 1998. Large enhancement in 
loaf volume and organoletic acceptability of wheat bread by small additions of 
pumpkin powder: Possible role of acetylated pectin in stabilizing gas -cell structure. 
Food Hydrocolloids, 12: 333-337. 

Quanhong, L. and F. Caili. 2005. Application of Response Surface Methodology for Extraction 
Optimization of Germinant Pumpkin Seed Protein. Journal of Food Chemistry, 92: 701-
706. 

Ranadheera, C.S., Evans, C.A., Adams, M.C. and Baines, S.K. 2012. In vitro analysis of 
gastrointestinal tolerance and intestinal cell adhesion of probiotics in goat's milk ice 
cream and yogurt. Food Research International, 49: 619-625. 

Ranadheera, C.S., Evans, C.A., Adams, M.C. and Baines, S.K. 2013. Production of probiotic ice 
cream from goat’s milk and effect of packaging materials on product quality. Small 
Ruminant Research, 112: 174-180. 

Rasmusen, C., Moinard, C., Martin, C., Tricottet, V., Cynober, L. and Couderc, R. 2007. L-
arginine plus atorvastatin for prevention of atheroma formation in genetically 
hypercholesterolaemic rabbits. British Journal of Nutrition, 97: 1083-1089. 

Renuka, B., Kulkarni, S.G., Vijayanand, P. and Prapulla, S.G. 2009. Fructooligosaccharide 
fortification of selected fruit juice beverages: effect on the quality characteristics. LWT - 
Food Science and Technology 42: 1031-1033. 

Reziga, L., Chibani, F., ,Chouaibia, M., Dalgalarrondo, M., Hessini, K., Guéguen, J. and Hamdia, 
S. 2013. Pumpkin (Cucurbita maxima) seed proteins: Sequential extraction processing 
and fraction characterization. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 61(32): 7715-
7721. 

Romano, N., Mobili, P., Zuñiga-Hansen, M.E. and Gómez-Zavaglia, A. 2018. Physico-chemical 
and structural properties of crystalline inulin explain the stability of Lactobacillus 
plantarum during spray-drying and storage. Food Research International 113: 167–174. 

Ryan, E., Galvin, K., O'Connor, T.P., Maguire, A.R. and O'Brien, N.M. 2007. Phytosterol, 
squalene, tocopherol content and fatty acid profile of selected seeds, grains, and 
legumes. Plant Foods for Human Nutrition, 62: 85-91. 



188 
 

Sabu, K.K., Abdullah, M.Z., Lim, L.S. and Wickneswari, R. 2006. Development and evaluation 
of advanced backcross families of rice agronomically important traits. Communications 
in Crop Science and Biometry, 1: 111-124. 

Sabudak,T. 2007. Fatty acid composition of seed and leaf oils of pumpkin, walnut, almond, 
maize, sunflower and melon. Chemistry of Natural Compounds, 43: 465-467. 

Schiebel-Schlosser, G., and Friederich M. 1998. Phytotherapy of BPH with pumpkin seeds–a 
multicenter clinical trial. ZeitsPhytother, 19: 71–76. 

See, E., W.A Wan Nadiah, and Noor Aziah, A.A. 2007. Physico-chemical and sensory evaluation 
of breads supplemented with pumpkin flour. Asean Food Journal, 14: 123-130. 

Sellappan, S., Akoh, C.C., and Krewer, G. 2002. Phenolic compounds and antioxidant 
capacity of Georgia-grow blueberries and blackberries. Journal of Agriculture and Food 
Chemistry, 50: 2432-2438. 

Shifriss, O. 1955. Genetics and origin of the bicolor gourd. Journal of Heredity. 46: 213 – 222. 
Shifriss, O. 1981. Origin , expression and significance of gene B in Cucurbita pepo L. Journal 

of the American Society for Horticultural Science. 106: 220–232. 
Singh, D. 1949. Inheritance of certain economic characters in squash, Cucurbita maxima 

Duch. Minn. Agricultural Experiment Station, Technical Bulletin. 180. 
Spínola, V., Pinto, J. and Castilho, P, C. 2015. Identification and quantification of phenolic 

compounds of selected fruits from Madeira Island by HPLC-DAD–ESI-MSn and screening 
for their antioxidant activity. Food Chemistry 173: 14–30. 

Stevenson, D.G., Eller, F.J, Wang, L., Jane, J.L., Wang, T. and Inglett, G.E. 2007. Oil and 
tocopherol content and composition of pumpkin seed oil in 12 cultivars. Journal of 
Agricultural and Food Chemistry, 55: 4005-4013. 

Strieder, M.M., Pinheiro, C.P., Borba, V.S., Pohndorf, R.S., Jr, T.R.S.C. and Pinto, L.A.A. 2017. 
Bleaching optimization and winterization step evaluation in the refinement of rice bran 
oil. Separation and Purification Technology 175: 72–78. 

Stuart, S.G. and J.B. Loy. 1983. Comparison of testa development in normal and hull-less 
seeded strains of Cucurbita pepo L. Botanical Gazette, 144: 491-500. 

Swanson, K.S., Grieshop, C.M., Flickinger, E.A., Bauer, L.L., Healy, H., Dawson, K.A., Merchen, 
N. R., and Fahey, G.C. 2002. Supplemental FOS and MOS influence immune function, 
ileal and total tract nutrient digestibilities, microbial populations and concentrations of 
protein catabolites in the large bowel of dogs. The Journal of Nutrition, 132: 980-989. 

Takahara, S., Morohashi, T., Sano, T., Ohta, A., Yamada, S., and Sasa, R. 2000. The Journal of 
Nutrition, 130: 1792-1795. 



189 
 

Usha, R., M. Lakshmi, and Ranjani, M. 2010. Nutritional, sensory and physical analysis of 
pumpkin flour incorporated into weaning mix. Malaysian Journal of Nutritions, 16(3): 
379-387. 

West, S.G., Likos-Krick, A., Brown, P. and Mariotti, F. 2005. Oral L-arginine improves 
hemodynamic responses to stress and reduces plasma homocysteine in 
hypercholesterolemic men. Journal of Nutrition, 135: 212-217. 

Whitaker, T.W., and Knight, R.J., Jr. 1980. Collecting cultivated and wild cucurbits in 
Mexico.Econ. Bot. 34 : 312- 319 

Wongputtisin, P., Khanongnuch, C., Pongpiachan, P and Lumyoung, S. 2007. Antioxidant 
activity improvement of soybean meal by microbial fermentation. Research Journal of 
Microbiology 2(7): 577:583. 

Wongputtisin, P. and Khanongnuch, C. 2015. Prebiotic properties of crude oligosaccharide 
prepared from enzymatic hydrolysis of basil seed gum. Food Science and 
Biotechnology 24(5): 1767-1773. 

Wrolstad, R.E. Decker, E.A., Schwartz, S.J. and Sporns, P. 2005. Handbook of food analytical 
chemistry: water, proteins, enzymes, lipids, and carbohydrates. John Wiley & Sons. 
Hobogen. 624 p. 

Yun, J. W., Park, J. P., Song, C. H., Lee, C. Y., Kim, J. H., Song, S. K. 2000. Continuous 
production of inulo-oligosaccharides from chicory juice by immobilized endoinulinase. 
Bioprocess Engineering 22: 189-194. 

Xu, G.H. 2000. A study of the possible antitumour effect and immunompetence of pumpkin 
polysaccharide. Journal of Wuhan Professional Medical College, 28(4): 1–4. 

Younis, Y.M.H., Ghirmay, S., and Al-Shihry, S.S. 2000. African Cucurbita pepo L.: Properties of 
Seed and Variability in Fatty Acid Composition of Seed Oil. Phytocheistry. 54(1): 71–75. 

Zhang, F., Hang, X., Fan, X., Lia, G. and Yang, H. 2007. Selection and optimization procedure 
of symbiotic for cholesterol removal. Ecology/Environmental Microbiology. Anaerobe 
13: 185-192. 

Zhang, X.P. and Bai, X.M. 2004. Effect of compound pumpkin powder on diabetic mice. 
Chinese Journal of Modern Applied Pharmacy, 21 (4): 278-80. 

Zhang, Y. and Yao, H. 2002.  Study on effect of hypoglycemia of different type pumpkin. 
Journal of Chinese Food Science, 23: 118–120. 

www.globalgram.org (สืบค้นเมื่อ 1 กันยายน 2557) 
www.medplant.mahidol.ac.th/ pubhealth/cubita.html (สืบค้นเมือ่ 1 กันยายน 2557) 
 



190 
 

ภาคผนวก ก 
 
1. การเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานวิจัย 

1.1 การน้าเสนอผลงานวิจัยในวารสารเกษตรพระจอมเกล้า จ้านวน 2 เรื่อง 
1) วันไณ เอา  จานุลักษณ์ ขนบดี และภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ. 2558. การพัฒนาพันธุ์ลูกผสมของ
ฟักทองให้มีผลผลิตและคุณภาพสูง. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, 33 (ฉบับพิเศษ 1): 150-154. 
2) ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ  จานุลักษณ์ ขนบดี และพัชราวดี วัฒนวิกย์กิจ. 2558. เปรียบเทียบคุณภาพ
ทางเคมี-กายภาพ และคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของฟักทองพันธุ์พื นเมือง พันธุ์โอโตะ และพันธุ์ทาง
การค้า. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, 33 (ฉบับพิเศษ 1): 504-512. 
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1.2 การน้าเสนอผลงานวิจัยในวารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ จ้านวน 1 เรื่อง 
จานุลักษณ์ ขนบดี  วันไณ เอา และภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ. 2559. การพัฒนาพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวของ
ฟักทองให้มีผลผลิต คุณภาพ และน  ามันในเมล็ดสูง. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ 
(III): M01: 52-59. 
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1.3 การน้าเสนอผลงานวิจัยในวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร จ้านวน 2 เรื่อง 
1) จานุลักษณ์ ขนบดี ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ และชัยวัฒน์ พงศ์สุขุมาลกุล. 2561. การประเมินผล
ผลิต คุณภาพทางกายภาพ-เคมีของสายพันธุ์ฟักทอง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49(1) ฉบับพิเศษ: 18-
22. 
2) ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ และจานุลักษณ์ ขนบดี. 2561. การประเมินคุณภาพทางกายภาพ-เคมี 
และคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของเนื อฟักทองพันธุ์โอโตะ พันธุ์พื นเมือง และพันธุ์การค้า. วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร 49(1) ฉบบัพิเศษ: 622-624. 
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2. ผลงานวิจัยได้เผยแพร่ผลงานในงานมหกรรมงานวิจัยและงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
จ้านวน 4 ครั ง 

2.1 จัดแสดงผลงานวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” 
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ วันที่ 8 - 14 สิงหาคม 
2561 “พันธุ์ฟักทองที่มีสารพฤกษเคมีเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารสุขภาพ” 
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2.2 เผยแพร่ผลงานวิจัย “HIGH PHYTOCHEMICAL PUMPKIN FLAKES AS GREAT NATURAL 
ANTIOXIDANT AND COLORANT” ในงาน 2018 IIDC Hong Kong International Invention and 
Design Competition ณ เกาะฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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2.3 ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ เรื่อง “Pumpkin Flakes Bio-CEF: 100% Organic and Natural 
Superfood Ingredients from New High Phytochemical Pumpkin Flake” ในงาน “PRO INVENT 
2019: The 17th edition of the International Exhibition of Research, Innovations and 
Inventions” ณ เมือง Cluj-Napoca ประเทศโรมาเนีย ระหว่างวันที่ 20-22 มนีาคม 2562 

 

 

 


