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บทสรุปของผู้บริหาร 
 
ชื่อโครงการ  นวัตกรรมอาหารต้านอนุมูลอิสระจากฟักทอง (Cucurbita spp.) สายพันธุ์ที่มีน  ามันสูง  
 
คณะนักวิจัยและสังกัด  

1. ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ สังกัด  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
2. สุภาวดี       แช่ม  สังกัด สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
3. วรรณา     อัมมวรรธน์ สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
4. จานุลักษณ์  ขนบดี  สังกัด สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
5. ปาริชาติ    ณ น่าน  สังกัด สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

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

เพ่ือสร้างมูลค่า และใช้ประโยชน์ฟักทองสายพันธุ์ที่มีน  ามันสูง โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารต้าน
อนุมูลอิสระสูงที่มีศักยภาพในการผลิตเชิงพาณิชย์ และสามารถขึ นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
 
ขอบเขตการวิจัย  

  ใช้ประโยชน์ฟักทองสายพันธุ์ที่มีปริมาณน  ามันสูงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีวัตถุประสงค์ใช้
เฉพาะกลุ่ม (Functional food products) และมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยเฉพาะด้านการต้านอนุมูลอิสระจาก
แคโรทีนอยดใ์นเนื อฟักทอง และเมล็ดฟักทองจากฟักทองสายพันธุ์ที่ให้น  ามันสูงอย่างน้อย 3 สายพันธุ์ โดยคัดเลือก
จากฟักทองกลุ่ม C. moschata ที่มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพด้านการต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งได้จากโครงการย่อยที่ 1 
เรื่อง “การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองที่เมล็ดมีน  ามัน และสารพฤกษเคมีสูง” ในแผนงานวิจัยเดียวกัน และศึกษาการใช้
ประโยชน์เมล็ดฟักทองที่ได้จากโครงการย่อยที่ 2 เรื่อง “การพัฒนาเครื่องบีบแบบเกลียวอัดส าหรับสกัดน  ามันจาก
เมล็ดฟักทองส าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อม” ไปเพ่ือใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพด้านการต้าน
อนุมูลอิสระ ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพต้นแบบสามารถน าไปต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือศึกษา “การ
กระตุ้นการเจริญเติบโตแบคทีเรียล าไส้ของฟักทองและการน าไปใช้ผลิตอาหารฟังก์ชัน” ในโครงการย่อยที่ 4 ได้   

วิธีการวิจัย  
1. วิเคราะห์คุณภาพ และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของวัตถุดิบฟักทองสายพันธุ์ที่ให้น ้ามัน  

วิเคราะห์คุณภาพของฟักทองพันธุ์ที่ให้น  ามันกลุ่ม C. moschata จ านวน 7 สายพันธุ์ (ต่อยอดงานวิจัยและ
ข้อมูลร่วมกับโครงการย่อยที่ 1 “การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองที่ให้น  ามันและสารพฤกษเคมีสูง” และวิทยานิพนธ์ “การ
พัฒนาพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวของฟักทองให้มีผลผลิต คุณภาพ และน  ามันในเมล็ดสูง; วัณไณ, 2559) จากแปลงปลูกของ
หน่วยบริหารเชื อพันธุกรรมผักวงศ์แตง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ท าการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและทาง
เคมี ได้แก่ ค่าสีระบบ CIE (ความสว่างสี; L*, ค่าสีแดง-เขียว; a* และค่าสีเหลือง-น  าเงิน; b*) ปริมาณของแข็งที่
ละลายได้ทั งหมด (total soluble solid, TSS) ของแข็งที่ไม่ละลายในแอลกอฮอล์ (alcohol insoluble solid, 
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AIS) ความชื น ของแข็งทั งหมด ปริมาณแคโรทีนอยด์รวม (total carotenoids) สารประกอบฟีนอลิค โดยวิธี Folin-
Ciocalteu colorimetric assays และค่า Antioxidant activity โดยวิธี DPPH (2,2-diphenyl-1-
picrylhaydrazyl) assay เทียบกับสารมาตรฐาน (trorox equivalent) หรือวิตะมินอีสังเคราะห์ BHA (butylated 
hydroxyl anisole) และ BHT (butylated hydroxyl toluene) หรือสารประกอบฟีนอลิคสังเคราะห์ และปริมาณ
น  ามันในเมล็ดฟักทอง 

วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) จ านวน 3 ซ  า รวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ ตามแผนการทดลองแบบ CRD และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดย
วิธี DNMRT (Duncan’s New Multiple Rang Test) คัดเลือกสายพันธุ์ฟักทองที่มีศักยภาพไปศึกษาต่อไป 

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากเนื อฟักทอง  
2.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไซรัป หรือน ้าเชื่อมเดกตรินซ์ต้านอนุมูลอิสระจากฟักทอง 

2.1.1 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลสในการผลิตน  าเชื่อมจากเนื อฟักทอง โดยแปร

ปัจจัยที่ศึกษา 2 ปัจจัย ได้แก่ ปริมาณ -amylase 3 ระดับ (0.5%, 0.75% และ 1%) และอุณหภูมิการท างาน
ของเอนไซม์ 2 ระดับ (90 ±2 และ 100 ±2 oซ.) เป็นเวลานาน 3 ชั่วโมง ระเหยน  าออกนาน 2 ชั่วโมง กรองแยกเอา
กากหยาบออก ตรวจสอบคุณภาพด้านค่าสี (L*, a*, b*) ค่า pH, TSS ปริมาณกรดทั งหมด น  าตาลรีดิวซ์ ค่าสมมูล
เดกโตรส (dextrose equivalent, DE) และค่าความใส (%Transmittance)  

วางแผนการทดลองแบบ 3×2 Factorial in CRD จ านวน 3 ซ  า รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางสถิติ และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี DNMRT 

2.1.2 น าน  าเชื่อมฟักทอง ไปประยุกต์ใช้ในเครื่องดื่มน  าฟักทองผสมสับปะรดพร้อมดื่ม 
น าน  าเชื่อมฟักทองไปท าให้เข้มข้นโดยระเหยที่อุณหภูมิ 90-100 oซ. จนได้ TSS เท่ากับ 30 oBrix น าไปใช้

เป็นสารให้ความหวานในน  าฟักทองผสมสับปะรดพร้อมดื่ม เปรียบเทียบกับน  าตาลทราย และน  าเชื่อมฟรุคโตส 
วิเคราะห์คุณภาพด้านค่าสี (L*, a*, b*) ค่า pH, TSS กรดทั งหมด แคโรทีนอยด์ทั งหมด สารประกอบฟีนอลิค ค่า 
Antioxidant activity น  าตาลรีดิวซ์ ค่าสมมูลเดกโตรส และค่าความใส วางแผนการทดลองแบบ CRD จ านวน 3 
ซ  า วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี DNMRT 

ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเครื่องดื่มน  าฟักทองผสมสับปะรดโดยใช้ผู้ทดสอบชิมจ านวน 15 คน 
ให้คะแนนคุณภาพด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น ความข้นหนืด รสชาติ และความชอบรวม วิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางสถิติ ตามแผนการทดลองแบบ Randomized completely block design (RCBD) และเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี DNMRT  

2.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นฟักทอง 
วิเคราะห์หาสูตรส่วนผสมจากสายพันธุ์ฟักทองทั งหมด 3 สายพันธุ์ได้แก่ โอโตะหมายเลข 1 (OTO n1) และ

สายพันธุ์โอโตะหมายเลข 8 (OTO n8) และพันธุ์พื นเมือง (Local) ได้ทั งหมด 10 สูตร วางแผนการทดลองแบบ 
Mixture design โดยโปรแกรม Minitab 16 น าไปตรวจสอบค่าสี (L* a*, b*) ค่าเนื อสัมผัส (ค่าแรงกด) ปริมาณน  า
อิสระ (Aw) และความชื น ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื อสัมผัส และ
ความชอบรวม ให้คะแนนความชอบแบบ 9 Point Hedonic Scale Test  โดยใช้ผู้ทดสอบชิมจ านวน 40 คน 



3 
 

2.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาขนมปังท่ีมีสมบัติการต้านอนุมูลอิสระสูงจากเนื อฟักทองและเมล็ดฟักทอง 
2.3.1 ศึกษาคุณภาพของเนื อฟักทองจากพันธุ์ PK14 ที่คัดเลือกได้จากข้อ 1. และเมล็ดฟักทองด้านค่าสี (L*, 

a*, b*) ค่า pH, TSS ปริมาณกรดทั งหมด ความชื น ของแข็งทั งหมด แคโรทีนอยด ์สารประกอบฟีนอลิค คลอโรฟิลล์
ทั งหมด และค่า Antioxidant activity โดยวิธี DPPH เทยีบกับโทรลอกซ์ 

2.3.2 ศึกษาสัดส่วนของเนื อฟักทองและเมล็ดฟักทองที่เหมาะสมในการท าผลิตภัณฑ์ทาขนมปัง โดยแปร
อัตราส่วนของเนื อฟักทองสุกและเมล็ดฟักทอง 5 อัตราส่วน คือ 80:20, 70:30, 60:40, 50:50 และ 40:60 ศึกษา
คุณภาพด้านค่าสี (L*, a*, b*) ค่า pH, TSS กรดทั งหมด ความชื น ของแข็งทั งหมด แคโรทีนอยด์ สารประกอบฟีนอ
ลิค คลอโรฟิลล์ทั งหมด และ Antioxidant activity โดยวิธี DPPH เทียบกับโทรลอกซ์ วางแผนการทดลองแบบ 
CRD จ านวน 3 ซ  า วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี DNMRT 

ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์ ใช้ผู้ทดสอบชิมจ านวน 30 คน ประเมินด้านลักษณะปรากฏ สี 
กลิ่น ความข้นหนืด ความเป็นเนื อเดียวกัน ความสามารถในการป้ายบนขนมปัง รสชาติ และการยอมรับรวม ให้
คะแนนความชอบแบบ 9 Point Hedonic Scale Test วางแผนการทดลองแบบ RCBD วิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางสถิต ิและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี DNMRT  

2.3.3 ศึกษาคุณภาพ และคุณค่าทางอาหารหลัก (Proximate analysis) ของผลิตภัณฑ์ทาขนมปังจาก
ฟักทองที่คัดเลือกได้ด้านค่าสี (L*, a*, b*) และวิเคราะห์ปริมาณความชื น ไขมัน โปรตีน เถ้าทั งหมด และ
คาร์โบไฮเดรตของผลิตภัณฑ์ทาขนมปังที่คัดเลือกได้ 

2.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื อสัตว์ต้านอนุมูลอิสระจากเนื อฟักทอง 
ศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของฟักทองที่เติมลงในผลิตภัณฑ์หมูยอ โดยแปรปริมาณฟักทองผง 4 ระดับ คือ 

0%, 15%, 25% และ 35% ตรวจสอบค่าสี (L*, a*, b*, Choma, Hue) ค่า pH ความชื น ของแข็งทั งหมด 
ความสามารถในการอุ้มน  า (water holding capacity) ความแน่นเนื อ (Firmness) ค่า Thiobarbituric acid 
(TBA) ค่า Peroxide value สารประกอบฟีนอลิค และ Antioxidant activity โดยวิธี DPPH เทียบกับโทรลอกซ์ 
BHA และ BHT วางแผนการทดลองแบบ CRD จ านวน 3 ซ  า วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี DNMRT 

ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์ ใช้ผู้ทดสอบชิมจ านวน 15 คน ให้คะแนนการยอมรับแบบ 9 
point-hedonic scaling test ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรส ลักษณะเนื อสัมผัส รสชาติ และความชอบรวม 
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติตามแผนการทดลองแบบ RCBD และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบ 
DNMRT 

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยี และเผยแผร่ผลการวิจัย  
3.1 น าผลการวิจัยที่ได้ ถ่ายทอด และเผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการ และในวารสารวิชาการ ถ่ายทอด

องค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สนใจ และผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย  
3.2 จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
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ผลการวิจัย 
1. วิเคราะห์คุณภาพ และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของวัตถุดิบฟักทองสายพันธุ์ที่ให้น ้ามัน 

คุณภาพและสารส าคัญในฟักทองมีความแปรปรวนขึ นอยู่กับพันธุกรรม และสภาพแวดล้อม ผลการประเมิน
คุณภาพ และสมบัติการต้านอนุมูลอิสระในฟักทองจ านวน 7 สายพันธุ์ที่ปลูกเพ่ือสกัดสายพันธุ์แท้ คือ พันธุ์โอโตะ 
(Ohto พันธุ์ PK4, PK11) พันธุ์น  ามัน (PK14, PK15) และพันธุ์พื นเมือง (PK17, PK20) เปรียบเทียบพันธุ์การค้า 
(PK16) พบว่าเนื อฟักทองพันธุ์ PK20 และ PK14 มีค่าความสว่างสี (L*) และสีเหลืองเข้ม (b*) สูงสุดทางสถิติ 
(p<0.05) พันธุ์ PK15 มีค่า L* และสีแดง (a*) สูงสุด ฟักทองโอโตะ PK11 มีสารประกอบฟีนอลิคและแคโรทีนอยด์
สูงสุด (5,801.17+59.68 mg GAE/100 g และ 535.19+153.02 µg/100 g น  าหนักแห้ง) สอดคล้องกับค่าฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี 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 และสมบัตกิารต้านอนุมูลอิสระสูง 

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากเนื อฟักทอง  
2.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไซรัปหรือน ้าเชื่อมต้านอนุมูลอิสระจากฟักทอง 

สภาวะที่เหมาะสมของเอนไซม์อะไมเลสในการท าน  าเชื่อมฟักทองคือ การใช้เอนไซม์อะไมเลส 0.75% ที่
อุณหภูมิ 100 oซ ท าให้ไดน้  าเชื่อมที่มีปริมาณกลูโคสต่ าหรือมีค่า DE ต่ า มีคุณภาพด้านสีดี มีค่า L* 26.16±0.28 ค่า
สีเขียว (-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 มีฤทธิ์การต้าน
อนุมูลอิสระโดยวิธี 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  าฟักทองผสมสับปะรดพร้อมดื่ม ได้ ท าให้
สารประกอบฟีนอลิคมากกว่าผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่เติมน  าตาลทรายและน  าเชื่อมฟรุคโตส มีน  าตาลทั งหมดและค่า 
DE ต่ ากว่า และมีค่า L* และ b* ปริมาณแคโรทีนอยด์ และคะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสต่ ากว่า ดังนั นควร
พัฒนากระบวนการท าน  าเชื่อมให้เข้มข้นด้วยระบบสุญญากาศ หรือระบบที่ใช้ความร้อนระดับต่ า เพ่ือป้องกันการ
เปลี่ยนแปลงสี กลิ่นรส และคุณภาพทางประสาทสัมผัส เพ่ือให้ได้รับการยอมรับมากขึ น 

2.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นฟักทอง เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นอัดแผ่นผสมเนื อฟักทองจาก 3 พันธุ์ (พันธุ์พื นเมือง พันธุ์โอโตะ (Ohto) No.1. 

และ No.8 พบว่า พันธุ์ฟักทองที่แตกต่างกันมีผลต่อค่าสี ความชอบด้านลักษณะปรากฏ สี และความชอบรวม อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่พันธุ์ฟักทองไม่มีผลต่อค่าแรงกด ปริมาณน  าอิสระ และความชื นอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) การน าเนื อฟักทองสายพันธุ์ Ohto No.8 ปริมาณ 100% ของเนื อฟักทองทั งหมด เป็นสูตรที่
เหมาะสมในการท าข้าวแต๋นอัดแผ่นที่มีคุณภาพดีและได้คะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสดีที่สุด  โดยมีความสว่าง 
(L*) สูงสุด และมีสีแดงและสีเหลืองอ่อนกว่าสูตรอ่ืนๆ มีค่า Aw ต่ า โดยมีค่าเฉลี่ย 0.47 และมีความชื นต่ า (5.43%) 
มีคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ สี และความชอบรวมสูงสุด 
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2.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาขนมปังท่ีมีสมบัติการต้านอนุมูลอิสระสูงจากเนื อฟักทองและเมล็ดฟักทอง 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาขนมปังจากเนื อฟักทองผสมเมล็ดฟักทอง พบว่าอัตราส่วนของเนื อฟักทองต่อเมล็ด

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

2.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื อสัตว์ต้านอนุมูลอิสระสูงจากเนื อฟักทอง 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอต้านอนุมูลอิสระจากเนื อฟักทอง สามารถเสริมเนื อฟักทองผงในผลิตภัณฑ์ได้ถึง 

35% ท าใหไ้ดห้มูยอมีค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*) สูงสุด มีปริมาณ peroxide value และค่า TBA (ค่าที่บ่งชี 
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) และได้คะแนนการ
ยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านสีสูงสุด 

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยี และเผยแผร่ผลการวิจัย  
3.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย 2 ครั ง ครั งที่ 1 เป็นหัวข้อการเตรียมฟักทองแห้ง และการน าฟักทอง

แห้งไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์คุ้กกี  และครั งที่ 2 เป็นถ่ายเทคโนโลยีการน าเอาเนื อฟักทองผงจาก PK16 ไปใช้
ประโยชน์เพื่อเสริมแคโรทีนอยด์และสีเหลือง ซ่ึงเป็นการเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ขนมปังและคุ้กกี   

3.2 ผลงานวิจัยได้มีการเผยแพร่และน าเสนอใน “การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั งที่ 16: พืชสวนไทย
ก้าวหน้าด้วยพระบารมี” ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์การเกษตร (TCI กลุ่มท่ี 2) 

3.3 องค์ความรู้และเทคโนโลยีผลงานวิจัยนี  ได้เผยแพร่ผลงานในรูปแบบของการจัดนิทรรศการวิชาการไม่น้อย
กว่า 3 ครั ง และการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในรูปแบบการบูรณาการกับการเรียนการสอน 1 ครั ง และมี
ผู้น าผลงานวิจัยไปต่อยอดในการท าปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ และโครงการวิจัย จ านวน 5 เรื่อง 

3.4 น าเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2561 (Thailand Research Expo 
2018)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 8 - 
14 สิงหาคม 2561 ในหัวข้อ “พันธุ์ฟักทองที่มีสารพฤกษเคมีเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารสุขภาพ” ได้
รางวัล Gold Award ถ้วยรางวัลจาก นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ) และเงินรางวัล 70,000 บาท 
สาขางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการเกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ 

3.5 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  

3.6 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 
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สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
คุณภาพและสารส าคัญในฟักทองมีความแปรปรวนขึ นอยู่กับพันธุกรรม และสภาพแวดล้อม ผลการประเมิน

คุณภาพ และสมบัติการต้านอนุมูลอิสระในฟักทองจ านวน 7 สายพันธุ์ที่ปลูกเพ่ือสกัดสายพันธุ์แท้ คือ พันธุ์โอโตะ 
(Ohto พันธุ์ PK4, PK11) พันธุ์น  ามัน (PK14, PK15) และพันธุ์พื นเมือง (PK17, PK20) เปรียบเทียบพันธุ์การค้า 
(PK16) พบว่าเนื อฟักทองพันธุ์ PK20 และ PK14 มีค่าความสว่างสี (L*) และสีเหลือง (b*) สูงสุด พันธุ์ PK15 มีค่า 
L* และสีแดง (a*) สูงสุด ฟักทองโอโตะ PK11 มีสารประกอบฟีนอลิคและแคโรทีนอยด์สูงสุด (5,801.17+59.68 
mg GAE/100 g และ 535.19+153.02 µg/100 g น  าหนักแห้ง) สอดคล้องกับค่า Antioxidant activity โดยวิธี 
DPPH ที่มีสูงสุด (512.16+30.93 mg TE/100 g น  าหนักแห้ง) ฟักทองพันธุ์การค้า PK16 และพันธุ์ PK14 มี
ปริมาณแคโรทีนอยด์สูงสุด และฟักทอง PK17 มีค่าฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง สรุปได้ว่าฟักทองพันธุ์โอโตะ PK11, 
PK17 และ PK17 มีคุณสมบัติเด่นด้านสี และสมบัติการต้านอนุมูลอิสระสูง 

สภาวะที่เหมาะสมของเอนไซม์อะไมเลสในการท าน  าเชื่อมฟักทองคือ การใช้เอนไซม์อะไมเลส 0.75% ที่
อุณหภูมิ 100 oซ ท าให้ได้น  าเชื่อมที่มีปริมาณกลูโคสต่ าหรือมีค่า DE ต่ า มีคุณภาพด้านสีดี (L* 26.16±0.28, a* 
1.04±0.01, b* 12.18±0.17) ค่า pH 4.33±0.15 ค่า TSS 6.07±0.59 oBrix กรดทั งหมด 0.30%±0.02 มีความใส 
82.20%±6.62 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิค 308.00±34.00 mg GAE/100 g มีค่า Antioxidant activity โดยวิธี 
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 และมี Dextrose equivalent 14.46±1.55 น  าเชื่อมฟักทองสามารถ
น าไปใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์น  าฟักทองผสมสับปะรดพร้อมดื่มได ้ท าให้สารประกอบฟีนอลิคมากกว่าผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มท่ีเติมน  าตาลทรายและน  าเชื่อมฟรุคโตส มีน  าตาลทั งหมดและค่า DE ต่ ากว่า และมีค่า L* และ b* ปริมาณ
แคโรทีนอยด์ และคะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสต่ ากว่า ดังนั นควรพัฒนากระบวนการท าให้เข้มข้นภายใต้ระบบ
สุญญากาศ เพ่ือป้องกันการเปลี่ยนแปลงสี กลิ่นรส และคุณภาพทางประสาทสัมผัส  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นอัดแผ่นผสมเนื อฟักทองจาก 3 พันธุ์ (พันธุ์พื นเมือง พันธุ์โอโตะ (Ohto) No.1. 
และ No.8 พบว่า พันธุ์ฟักทองที่แตกต่างกันมีผลต่อค่าสี ความชอบด้านลักษณะปรากฏ สี และความชอบรวม แต่
พันธุ์ฟักทองไม่มีผลต่อค่าแรงกด ปริมาณน  าอิสระ และความชื น การน าเนื อฟักทองสายพันธุ์ Ohto No.8 ปริมาณ 
100% ของเนื อฟักทองทั งหมด เป็นสูตรที่เหมาะสมในการท าข้าวแต๋นอัดแผ่นที่มีคุณภาพดีและได้คะแนนคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัสดีที่สุด โดยมีความสว่าง (L*) สูงสุด และมีสีแดงและสีเหลืองอ่อนกว่าสูตรอื่นๆ มีค่า Aw ต่ า โดยมี
ค่าเฉลี่ย 0.47 และมีความชื นต่ า (5.43%) มีคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ สี และความชอบรวมสูงสุด 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาขนมปังจากเนื อฟักทองผสมเมล็ดฟักทอง พบว่าอัตราส่วนของเนื อฟักทองต่อเมล็ด
ฟักทองที่เหมาะสมได้แก่ อัตราส่วน 60:40 ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพด้านสีดี มีความชื นต่ า (23.91%±1.00) มีสมบัติการ
ต้านอนุมูลอิสระสูงคือ มีสารประกอบฟีนอลิค 1302.31±160.02 GAE/100 g มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี 
DPPH 102.46±22.24 mg TE/100 g และได้คะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสสูง 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอต้านอนุมูลอิสระจากเนื อฟักทอง พบว่าสามารถเสริมเนื อฟักทองผงในผลิตภัณฑ์ได้
สูงถึง 35% ท าให้ได้หมูยอมีค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*) สูงสุด มีปริมาณ peroxide value และค่า TBA ใน
ระดับต่ 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 
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ผลงานวิจัยได้เผยแพร่ 1 เรื่องใน “การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั งที่ 16: พืชสวนไทยก้าวหน้าด้วย
พระบารม”ี และตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์การเกษตร (TCI กลุ่มที่ 2) ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีโดย
การบูรณาการกับการเรียนการสอน ปัญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ์ จ านวน 5 เรื่อง 

ผลงานวิจัย เรื่อง “พันธุ์ฟักทองที่มีสารพฤกษเคมีเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารสุขภาพ” ได้รางวัล 
“Gold Award” สาขางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการเกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ ในงาน “มหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)”  

ผลงานวิจัย เรื่อง “HIGH PHYTOCHEMICAL PUMPKIN FLAKES AS GREAT NATURAL ANTIOXIDANT 
AND COLORANT” ได้รับรางวัล “Gold Medal” ในงาน 2018 IIDC Hong Kong International Invention 
and Design Competition ณ เกาะฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

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 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
Project Title : Antioxidant Food Innovation from High Oilseed Pumpkin (Cucurbita spp.)  
Investigators :  

1. Pattharaporn  Srisamatthakarn Agricultural Technology Research Institute  
2. Supawadee    Cham                 Agricultural Technology Research Institute 
3.  Wanna           Ammawath        Rajamangala University of Technology Lanna, Lampang 
4. Januluk          Kanobdee          Agricultural Technology Research Institute  
5. Parichart        Na Nan               Agricultural Technology Research Institute  

Project Period : 1 years 6 months, March 2017 - September 2018 

Objectives :  
To create pumpkin value and to utilize high oil pumpkin species by development of high 

antioxidant food and potential innovative products for commercialization and registration of 
intellectual property. 

Research Extent : 
Utilization high oil pumpkin species to develop functional food products, which riching in 

bioactive substances and antioxidants in particular of carotenoids from pumpkin flesh and seeds 
from at least 3 strains of high oilseed pumpkin of C. moschata variety. They were obtained from 
subproject 1 of "Improvement of pumpkin varieties (Cucurbita spp.) with seed high in oil and 
phytochemical compounds" in the same research program. The utilization of pumpkin oilseed 
obtained from subproject 2 of "Development of a pressing machine for pumpkin seed oil for 
small and medium scale enterprises" was also investigated for developing of high antioxidant 
health foods. These prototypes of healthy product can be further studied in subproject 4 of 
"Intestinal microbiota stimulating of pumpkin and its use in functional food production". 

Research methodology : 
1. Analyse the quality and bioactive substances of high seed-oil pumpkin varieties  

The quality of seven pumpkin varieties of C. moschata (further research from subproject 1 
of "Improvement of pumpkin varieties (Cucurbita spp.) with seed high in oil and phytochemical 
compounds" and Master thesis of “Development of single cross varieties of pumpkin (Cucurbita 
moschata) for high yield, quality and seed oil”) was investigated. They obtained from Planting 
Plot of the Cucurbit Germplasm Management Unit, Agricultural Technology Research Institute. 
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The quality of color value as CIE system (Lightness; L*, red-green color; a* and yellow-blue color; 
b*) total soluble solid (TSS), alcohol insoluble solid (AIS), moisture content, total solid, total 
carotenoids, phenolic compound and trolox, BHA and BHT equivalent antioxidant activity by 
DPPH assay of pumpkin flesh were examined. Crude fat of pumpkin seeds were also analysed. 

The ANOVA CRD with three replications and DNMRT were performed and the potential 
pumpkin varieties were selected for further study. 

2. Development of healthy food products from pumpkin flesh 
2.1 Development of syrup products or antioxidant dextrin syrup from pumpkin flesh 

2.1.1 Effects of three α-amylase levels (0.5%, 0.75% and 1%) and enzyme temperature 
condition (at 90±2 oC. and 100±2 oC) for optimal condition of pumpkin syrup production was 
examined. The syrup process was operated for three hours and evaporated for two hours for 
syrup concentration. Then the color (L*, a*, b*), pH, TSS, total acidity, reducing sugar, dextrose 
equivalent (DE) and %transmittance of these treatments were analysed. 

The experimental design of 2x2 factorial in CRD with three replications and DNMRT were 
performed. The optimal condition of pumpkin syrup was then selected for further study. 

2.1.2 The pumpkin syrup obtained from the best condition was evaporated at 90-100 oC. 
until TSS content reached to 30 oBrix. It was then using as sweetener in comparison to addition 
of sucrose and fructose syrup in ready to drink pumpkin and pineapple juice. The color (L*, a*, 
b*), pH, TSS, total acidity, total carotenoids, phenolic compound, antioxidant activity reducing 
sugar, dextrose equivalent (DE) and %transmittance of the three beverages were examined. The 
one-way ANOVA in a CRD with three replicates and DNMRT were performed in the trial. 

The sensory evaluation on appearance, color, aroma, viscosity, taste and total acceptability 
of three different juices were conducted by 15 panelists. The ANOVA for RCBD design and DNMRT 
were performed on sensory evaluation test. 

2.2 Development of rice cracker mixed with pumpkin flesh 
The optimal ingredients of rice cracker formula from three pumpkin varieties of Oto n1, 

OTO n8 and local were analysed by Mixture design using Minitab 16 software package resulting in 
10 fomulated treaments. The color value (L*, a*, b*), texture analysis (pressure), free water (Aw) 
and moisture content of all treatments were then examined. 

The sensory evaluation on appearance, color, aroma, taste, texture and total acceptability 
of 10 treatments were conducted. The 9 point-hedonic scaling test of all sensory attributes was 
performed by 40 panelists. 
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2.3 Development of high antioxidant spread from pumpkin flesh and seed 
2.3.1 The PK14 pumpkin flesh selected from 1. and pumpkin seed were examined of color 

value (L*, a* and b*), pH, TSS, moisture content, total solid, total carotenoids, phenolic 
compound, total chlorophyll and trolox equivalent antioxidant activity by DPPH assay. 

2.3.2 The five ratios of pumpkin flesh to pumpkin seed of 80:20, 70:30, 60:40, 50:50 and 
40:60 were investigated for optimal spread formular. The spread samples were examined quality 
of color value (L*, a*, b*), pH, TSS, total acidity, carotenoid, phenolic compound and chlorophyll. 
The antioxidant activity using DPPH assays was also analysed and trolox were used as standard 
controls. The ANOVA for CRD design with three replications and DNMRT were performed. 

The sensory evaluation on appearance, color, aroma, viscosity, homogeneity, spreadability, 
taste and total acceptability of five treatments were conducted. The 9 point-hedonic scaling test 
of all sensory attributes was performed by 30 panelists. The ANOVA for RCBD design and DNMRT 
were performed on sensory evaluation test. 

2.3.3 The best pumpkin spread obtained from 2.3.1-2.3.2 was anlysed of color value (L*, a*, 
b*) and nutitional value as moisture, crude fat, crude protein, total ash and carbohydrate by 
proximate analysis. 

2.4 Development of high antioxidant meat product from pumpkin flesh 
The pumpkin powder from selected pumpkin variety at four different levels (0%, 15%, 25% 

and 35%) was added in Moo-Yor (meat emulsion) products. The quality of color value (L*, a*, b*, 
Choma, Hue), pH, moisture content, total solid, water hlding capacity, firmness, thiobarbituric 
acid and peroxide value of obtained Moo-Yor were examined. The phenolic compound and 
antioxidant activity using DPPH assay was also analysed and trolox, BHA and BHT were used as 
standard controls. The ANOVA for CRD design with three replicates and DNMRT were analysed. 

In addition, sensory evaluation on appearance, color, flavor, texture, taste and total 
acceptability of pumpkin Moo-Yor products were conducted by 15 panelists. The 9 point-hedonic 
scaling test of all sensory attributes was performed. The ANOVA for RCBD design and DNMRT 
were analysed and selected optimal concentration of pumpkin powder for Moo-Yor product. 

3. Technology transfer and publication of research result and knowledge 
3.1 Obtained research knowledge and technology were transferred to students, entrepreneurs 

and other interested parties. Research paper were published via academic conferences and 
journal.  

3.2 The final report was done to complete this research project. 
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Research results : 
1. The quality and bioactive substances of high seed-oil pumpkin varieties 

It has been known that pumpkins have some variations in quality and important 
components depending on the heredity and cultivation environments. The result showed that 
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 characters and antioxidant properties. The PK20 and PK14 fleshes had the greatest 
brightness (L*) and yellow (b*) value. Whereas, the PK15 flesh significantly had the most L* and 
redness (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), which were 
corresponded to the greatest DPPH-scavenging activity (AOX of 512.16+30.93 mg TE/100 g dry 
weight). In addition, the commercial PK16 and PK14 lines also contained the highest carotenoids. 
The most AOX was also found in the PK17 flesh. It can be concluded that the Ohto PK11, the 
oilseed line PK17 and the local line PK17 were the predominant color pumpkin containing great 
antioxidant. 

2. Development of healthy food products from pumpkin flesh 
2.1 Development of syrup products or antioxidant dextrin syrup from pumpkin flesh 

The optimal condition of amylase enzyme activity for pumpkin syrup production was 
addition of 0.75% amylase at 100 oC that showed low level of glucose or low DE value. The 
properties of the best pumpkin syrup were L* 26.16±0.28 24, a* -1.04±0.01, b* 12.18±0.17, pH 
4.33±0.15, TSS 6.07±0.59 oBrix, 0.30%±0.02 acidity and 82.20%±6.62 transmittance. It also 
contained 308.00±34.00 mg GAE/100 g phenolic compound, 6,673.68±0.00 µg TE/100 g DPPH-
antioxidant activity, DE of 14.46±1.50, 54.84±0.55 and 337.12±47.48 g glucose/100 mL of total 
sugar and reducing sugar, respectively. 

Pumpkin syrup can be used as an ingredient in ready to drink pumpkin and pineapple juice 
products resulting in higher amount of phenolic compounds than juice added with sugar and 
fructose syrup. Interestingly, the juice had lower total sugar and DE value, however it showed the 
lower L* and b* value, carotenoid content and the sensory quality score. To prevent change of 
color, flavor, taste and sensory attributes of final juice, therefore pumpkin syrup should be 
concentrated under vacuum system. 

2.2 Development of rice cracker mixed with pumpkin flesh 
The development of pressed rice cracker products mixed with pumpkin fleshes were made 

from three varieties (local, Ohto No.1, and No.8). The result showed that different pumpkin 
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varieties significantly affected the color value, sensory quality of appearance, color and overall 
acceptability (p<0.05). Pumpkin variety did not significantly affect the texture pressure, free water 
and moisture content (p>0.05). Therefore the addition of 100% Ohto No.8 pumpkin flesh (by all 
pumpkin weight) was the suitable formular for making high quality cracker with the best 
organoleptic scores (appearance, color and total acceptance). It showed the greatest brightness 
(L *) and lower red and yellow color than other formulas. It contained low Aw and moisture 
content (Aw = 0.47 and 5.43%, respectively). 

2.3 Development of high antioxidant spread from pumpkin flesh and seed 
Development of pumpkin spread product from pumpkin flesh and seeds. It was found that 

the suitable ratio of pumpkin flesh to seed for making good quality spread was the ratio of 60:40. 
It had good color, low moisture content (23.91%±1.00) and high antioxidant properties of 
phenolic compound, antioxidant activity by DPPH assay (1302.31±160.02 GAE/100 g and 
102.46±22.24 mg TE/100 g, respectively). It also had high score of sensory attributes. 

2.4 Development of high antioxidant meat product from pumpkin flesh 
Development of antioxidant Moo-Yor products was showed that the addition of 35% 

pumpkin powder was the best formular. It showed the highest red (a*) and yellow color (b*) 
values but contained low level of peroxide value and TBA (the index value of fat oxidation in 
food) and low moisture content (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) and also the highest sensory acceptance 
score of color attribute. 

3. Technology transfer and publication of research result and knowledge 
3.1 Technology obtained from this research was transferred 2 times to enterprise. Firstly it was 

transferred on the topic of “preparation of dried pumpkin and its utilization in cookies” and  The 
second technology transfer was done on the topic of “supplementation of antioxidant 
carotenoid and yellow color by addition of the PK16 pumpkin powder into bread and cookie 
products for added-product variety. 

3.2 The research results are published and presented in "The 16th National Horticultural 
Congress: Thai Horticulture with Royal Charity", 29-30 November 2017 at Naresuan University, 
Phitsanulok Province and published in the Journal of Agricultural Science (TCI Group 2).  

3.3 Knowledge and technology of this research are disseminated at academic exhibitions for at 
least three times and transferred in an integrated course of education for five projects on the 
subjects of special problems, master thesis and research projects. 
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3.4 Research works were presented at the exhibition of the "Thailand Research Expo 2018" at 
the Centara Grand Hotel, Bangkok Convention Center at Central World, Bangkok, 8-14 August 
2018. It is exhibited on the topic of "High phytochemical pumpkin varieties adding value for 
healthy food innovation products" and won the “Gold Award" as trophy from the Prime Minister 
(General Prayuth Chan-ocha) and a 70,000 baht prize in the research area of “innovation for 
agriculture food and biotechnology”. 

3.5 The research topic of "HIGH PHYTOCHEMICAL PUMPKIN FLAKES AS GREAT NATURAL 
ANTIOXIDANT AND COLORANT" won the “Gold Medal” at the 2018 IIDC Hong Kong International 
Invention and Design Competition in Hong Kong Island, People's Republic of China. 

3.6 The research poster of “Pumpkin Flakes Bio-CEF: 100% Organic and Natural Superfood 
Ingredients from New High Phytochemical Pumpkin Flake” won the "Diplomas of Excellence" at 
the "PRO INVENT 2019: The 17th edition of the International Exhibition of Research, Innovations 
and Inventions "in Cluj-Napoca, Romania. 
 
Conclusions and Suggestions:  

It has been known that pumpkins have some variations in quality and important 
components depending on the heredity and cultivation environments. It was found that 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. 
While the PK15 flesh significantly had 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), which were corresponded to the greatest DPPH-antioxidant activity (AOX of 
512.16+30.93 mg TE/100 g dry weight). The commercial 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 Ohto PK11, the oilseed line PK17 and the local line PK17 were the predominant color 
pumpkin containing great antioxidant. 

The optimal condition of amylase enzyme activity for pumpkin syrup production was 
addition of 0.75% amylase at 100 oC. This syrup sample had low level of glucose or low DE 
value, L* 26.16±0.28 24, a* -1.04±0.01, b* 12.18±0.17, pH 4.33±0.15, TSS 6.07±0.59 oBrix, 
0.30%±0.02 acidity and 82.20%±6.62 transmittance. It contained 308.00±34.00 mg GAE/100 g 
phenolic compound, 6,673.68±0.00 µg TE/100 g DPPH-scavenging activity, DE value of 14.46±1.50, 
54.84±0.55 and 337.12±47.48 g glucose/100 mL of total sugar and reducing sugar, respectively. 
Pumpkin syrup can be used as an ingredient in ready to drink pumpkin and pineapple juice 



14 
 

products. Addition of pumpkin syrup is resulting in higher amount of phenolic compound than 
sugar and fructose syrup addition. It had lower total sugar and DE value, L* and b*value as well 
as carotenoid and the sensory score. In order to prevent change of color, flavor, taste and 
sensory attributes of final juice, pumpkin syrup should be concentrated under vacuum system. 

The development of rice cracker products added with three different pumpkin fleshes 
(local, Ohto No.1, and No.8) showed significantly different on the color value, sensory quality of 
appearance, color and overall acceptability. Pumpkin variety had no significant effect on the 
pressure value, free water and moisture content of the cracker. The result found that he addition 
of 100% Ohto No.8 pumpkin flesh was suitable formular for making high quality and best 
organoleptic scores. It showed the greatest L * and lower red and yellow color than other 
samples. It contained low Aw and moisture content (Aw = 0.47 and 5.43%, 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 (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 research results are presented at "The 16th National Horticultural Congress: Thai 
Horticulture with Royal Charity" and published in the Journal of Agricultural Science (TCI Group 
2). Knowledge and technology of this research are transferred in an integrated course of 
education for five projects on the subjects of special problems, master thesis and research 
projects. 

The research topic of "High phytochemical pumpkin varieties adding value for healthy food 
innovation products" won the “Gold Award" in the research area of “innovation for agriculture 
food and biotechnology” at the exhibition of the "Thailand Research Expo 2018" 

The research topic of "HIGH PHYTOCHEMICAL PUMPKIN FLAKES AS GREAT NATURAL 
ANTIOXIDANT AND COLORANT" won the “Gold Medal” at the 2018 IIDC Hong Kong International 
Invention and Design Competition in Hong Kong Island, People's Republic of China. 

The research poster of “Pumpkin Flakes Bio-CEF: 100% Organic and Natural Superfood 
Ingredients from New High Phytochemical Pumpkin Flake” won the "Diplomas of Excellence" at 
the "PRO INVENT 2019: The 17th edition of the International Exhibition of Research, Innovations 
and Inventions "in Cluj-Napoca, Romania. 
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บทคัดย่อ 
 

คุณภาพและสารส าคัญในฟักทองมีความแปรปรวนขึ นอยู่กับพันธุกรรม และสภาพแวดล้อม การประเมินค่าสี และ
สมบัติการต้านอนุมูลอิสระในฟักทองจ านวน 7 สายพันธุ์ที่ปลูกเพื่อสกัดสายพันธุ์แท้ คือ พันธุ์โอโตะ (Ohto พันธุ์ PK4, 
PK11) พันธุ์น  ามัน (PK14, PK15) และพันธุ์พื นเมือง (PK17, PK20) เปรียบเทียบพันธุ์การค้า (PK16) พบว่าเนื อฟักทองพันธุ์ 
PK20 และ PK14 มีค่าความสว่างสี (L*) และสีเหลือง (b*) เข้มสูงสุดทางสถิติ (p<0.05) ส่วนพันธุ์ PK15 มีค่า L* และสี
แดง (a*) สูงสุด ฟักทองโอโตะ PK11 มีสารประกอบฟีนอลิคและแคโรทีนอยด์สูงสุด (5,801.17+59.68 mg GAE/100 g 
และ 535.19+153.02 µg/100 g น  าหนักแห้ง) สอดคล้องกับค่าฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH สูงสุด (512.16+30.93 mg 
trolox/100 g น  าหนักแห้ง) ฟักทองพันธุ์ PK16 และ PK14 มีแคโรทีนอยด์สูงสุด และฟักทอง PK17 มีค่าฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระสูงด้วย จึงสรุปได้ว่าฟักทองพันธุ์ PK11, PK14 และ PK17 มีคุณสมบัติเด่นด้านสี และสมบัติการต้านอนุมูลอิสระสูง 

สภาวะที่เหมาะสมในการท าน  าเชื่อมฟักทองคือ การใช้เอนไซม์อะไมเลส 0.75% ที่อุณหภูมิ 100 oซ ท าให้ได้
น  าเชื่อมที่มีปริมาณกลูโคสต่ าและมีค่า DE ต่ า มีคุณภาพด้านสีดี (L* 26.16±0.28, a* 1.04±0.01, b* 12.18±0.17) มีค่า 
TSS 6.07±0.59 oBrix กรดทั งหมด 0.30%±0.02 ประกอบด้วยสารประกอบฟีนอลิค 308.00±34.00 mg GAE/100 g มี
ค่า Antioxidant activity โดยวิธี DPPH 6,673.68±0.00 µg TE/100 g น  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  าเชื่อมฟักทองเมื่อน าไปใช้เป็น
ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์น  าฟักทองผสมสับปะรดพร้อมดื่ม ท าให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลิคมากกว่าเครื่องดื่มที่เติมน  าตาล
ทรายและน  าเชื่อมฟรุคโตส มีน  าตาลทั งหมดและค่า DE ต่ ากว่า แต่ผลิตภัณฑ์มีค่า L* และ b* ปริมาณแคโรทีนอยด์ และ
คะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสต่ ากว่า ดังนั นควรพัฒนากระบวนการท าให้เข้มข้นภายใต้ระบบสุญญากาศ เพื่อป้องกัน
การเปลี่ยนแปลงสี กลิ่นรส และคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นอัดแผ่นผสมเนื อฟักทอง พบว่า การน าเนื อฟักทองสายพันธุ์ Ohto No.8 ปริมาณ 
100% ของเนื อฟักทองทั งหมด เป็นสูตรที่เหมาะสมในการท าข้าวแต๋นอัดแผ่นที่มีคุณภาพดีและได้คะแนนคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากฏ สี และความชอบรวมสูงสุด ผลิตภัณฑ์มีความสว่าง (L*) สูงสุด และมีสีแดงและสีเหลือง
อ่อนกว่าสูตรอ่ืนๆ มีค่า Aw ต่ า โดยมีค่าเฉลี่ย 0.47 และมีความชื นต่ า (5.43%) 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาขนมปังจากเนื อฟักทองผสมเมล็ดฟักทอง พบว่าอัตราส่วนของเนื อฟักทองต่อเมล็ดฟักทอง
ที่เหมาะสมได้แก่ อัตราส่วน 60:40 ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพด้านสีดี มีความชื นต่ า (23.91%±1.00) มีสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ
สูงคือ มีสารประกอบฟีนอลิค 1302.31±160.02 GAE/100 g มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH 102.46±22.24 mg 
TE/100 g และได้คะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสสูง 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอต้านอนมุูลอิสระจากเนื อฟักทอง พบว่าสามารถเสริมเนื อฟักทองผงในผลิตภัณฑ์ได้สูงถึง 
35% ท าให้ได้หมูยอมีค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*) สูงสุด มีปริมาณ peroxide value และค่า TBA ในระดับต่ า มี
ความชื 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 

 
ค้าส้าคัญ : ฟักทอง ฟักทองสายพันธุ์น  ามัน สารต้านอนุมูลอิสระ อาหารต้านอนุมูลอิสระ 
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ABSTRACT 
 

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 the addition of 0.75% amylase at 100 
oC. The final syrup had low level of glucose and DE value and good color (L* 26.16±0.28 24, a* -
1.04±0.01, b* 12.18±0.17), TSS 6.07±0.59 oBrix and 0.30%±0.02 acidity. It had 308.00±34.00 mg GAE/100 
g phenolic compound, 6,673.68±0.00 µg TE/100 g DPPH-scavenging activity, DE value of 14.46±1.50, 
54.84±0.55 and 337.12±47.48 g glucose/100 mL of total sugar and reducing sugar, respectively. Addition 
of pumpkin syrup in ready to drink pumpkin and pineapple juice is resulting in greater amount of 
phenolic compound than sugar and fructose treatments. It had lower total sugar and DE value, L* and 
b* value, carotenoid content and the sensory score. Pumpkin syrup should be concentrated under 
vacuum system in order to prevent change of color, flavor, taste and sensory attributes of final juice. 

Development of rice cracker products were made by mixing with three different pumpkin 
varieties It showed that 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 had 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 (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. 
 
Keywords : Pumpkin, Oil-seed pumpkin variety, Antioxidant, Antioxidant food 
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บทน้า 
 

ฟักทอง (Cucurbita spp.) เป็นพืชที่รู้จักกันทั่วโลกว่าเป็นพืชอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ทั งในรูปของ

เนื อฟักทอง เมล็ด และน  ามันจากเมล็ด ฟักทองเป็นแหล่งของแคโรทีนอยด์ (carotenoids) เบต้าแคโรทีน (β-
carotene) สารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidants) ที่ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง และสารออกฤทธิ์ส าคัญอ่ืนๆ 

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) สารประกอบเหล่านี มีคุณสมบัติทางเภสัชวิทยามากมาย เช่น antidiabetic, 
antihypertension, antihypercholesterolemia, immunomodulation, antiinflammation, antitumor, 
intestinal antiparasitia, antibacteria และ antalgic ภัทราภรณ์ และคณะ (2558) รายงานว่าเนื อฟักทองพันธุ์
พื นเมืองมีของแข็งที่ละลายได้ (Total soluble solid, TSS) 7.2-8% คาร์โบไฮเดรท 55-66% (dry weight) 
สารประกอบฟีนอลิคในรูปกรดแกลลิค 2565-6656 mg/100g แคโรทีนอยด์ 600-1035 ug/100g และมีฤทธิ์การ
ต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant activity, DPPH) 17-406 mg/100g (dry weight) และยังพบอีกว่า ฟักทองผงจาก
พันธุ์พื นเมืองมีปริมาณเบต้า-แคโรทีนต่ ากว่าพันธุ์โอโตะ 4.76 เท่า (4,270.75 และ 896.89 µg/100 g ตามล าดับ) 
แต่มีปริมาณแป้งต่ ากว่า (31.47 และ 40.68 g/100 g ตามล าดับ) ฟักทองผงทั งสองพันธุ์มีปริมาณโคเลสเตอรอลต่ า

กว่า 0.5 mg/100 g ใยอาหาร (22.03 และ 20.49 g/100 g ตามล าดับ) มีวิตามินอีในรูปของ -tocopherol มี
ปริมาณใกล้เคียงกัน (5.65 และ 5.00 mg/100 g ตามล าดับ) และประกอบของกรดไขมันไม่อ่ิมตัวชนิด palmitic 
acid, stearic acid,cis-9-oleic acid, cis-9,12-linoleic acid, alpha-linolenic acid และไขมันอ่ิมตัว 
(saturated fatty acid) และ monounsaturate fatty acid ในปริมาณต่ า นอกจากนี  ฟักทองผงมี 
Polyunstaurate fatty acid และ Unsaturated fat ค่อนข้างสูง นอกจากนี  ฟักทองผงพันธุ์พื นเมืองมีไขมันใน
กลุ่มของ trans fat อยู่เพียง 0.04 g/100 g ส่วนจากพันธุ์โอโตะ No.24 ไม่พบ Trans fat ซ่ึงสอดคล้องรายงาน
ต่างๆ ที่พบว่าเนื อฟักทองประกอบด้วย โปรตีนร้อยละ 25 ไขมันร้อยละ 7 และคาร์โบไฮเดรทร้อยละ  68 ของ

น  าหนักแห้ง มี carotenoid (7,260 g/100g) และกรดแกมม่าอะมิโนบูไทริกอยู่สูง (El-Adawy et al., 2001; 
Murkovic et al., 2002; Earls, 2006) 

เมล็ดฟักทองมีไขมัน 15-55% โปรตีน 11-30 % คาร์โบไฮเดรท 4-25% เยื่อใย 2-5% และเถ้าและเกลือแร่ 
2-5% (El-Adawy et al., 2001; Earls, 2006; Nyam et al., 2009; Ardabili et al., 2011) ฟักทองมี
องค์ประกอบที่มีคุณสมบัติในการช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆ ได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจอุด
ตัน ท้องผูก ริดสีดวงทวาร และโรคมะเร็งล าไส้ (Mendeloff, 1987; Anderson et al., 1994) เป็นต้น ซึ่ง
สารประกอบเหล่านี  ได้แก่ สารโพลีแซคคาไรด์ (polysaccharides) น  ามันจากเมล็ด และโปรตีนจากเมล็ดที่ผ่าน
การงอก มีฤทธิ์ลดการดูดซึมน  าตาลในเลือด (hypoglycemic activity/antihyperglycemic) จึงช่วยลดปริมาณ
น  าตาลในเลือด (hypoglycemic chemicals) ให้ต่ าลง (Xu et al., 2000; Caili et al., 2006) และเนื อฟักทองยัง
มีเฮมิเซลลูโลส เซลลูโลส ลิกนิน และ resistant starch ซึ่งเป็นสารพรีไบโอติคส์ (prebiotics) อยู่สูงด้วย 
(Ptitchkina et al., 1998; Noor Aziah et al., 2011) ดังนั น จึงมีการน าฟักทองไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์
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อาหารสุขภาพต่างๆ เช่น ขนมปัง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากธัญชาติส าหรับทารก และผลิตภัณฑ์ขนมอบต่ างๆ 
(Ptitchkina et al., 1998; Pongjanta et al., 2006; See et al., 2007; Usha et al., 2010; Saeleaw 
and Schleining, 2011) 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ด าเนินการปรับปรุงพันธุกรรม
ฟักทองพันธุ์เนื อที่คุณภาพดี 26 สายพันธุ์ ที่มีลักษณะของผลผลิต องค์ประกอบของผลผลิตและหรือคุณภาพสูงมา
ตั งแต่ปี พ.ศ. 2534 (จานุลักษณ์ และพีระศักดิ์, 2534; จานุลักษณ์ และคณะ, 2544, 2546, 2547; จานุลักษณ์, 
2549, 2551) จากจ านวน 309 สายพันธุ์ ที่เก็บรวบรวมไว้  ณ หน่วยบริหารเชื อพันธุกรรมผักวงศ์แตง และได้มีการ
ปรับปรุงสายพันธุ์ฟักทองที่มีปริมาณน  ามันในเมล็ดสูงที่สกัดสายพันธุ์ ระหว่าง ชั่วที่ 2 – 6 สายพันธุ์ จ านวน 33 สาย
พันธุ์ จากฟักทองที่รวบรวมไว้ 1,144 สายพันธุ์ เพ่ือน าไปพัฒนาสายพันธุ์ที่มีศักยภาพในการสร้างพันธุ์ลูกผสม 
ส าหรับการอุตสาหกรรมอาหารและอาหารเสริมสุขภาพ และเครื่องส าอางเชิงพาณิชย์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า (จานุลักษณ์ 
และธีรวัลย์, 2554) แต่ยังขาดข้อมูลคุณภาพ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การเพ่ิมมูลค่าและใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพต่างๆ อีกทั งปัจจุบันการปลูกฟักทองในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังคงปลูกพันธุ์ พื นเมือง
ทั่วไป ที่มีราคาจ าหน่ายขึ นลงตามราคาตลาดทั่วไป ท าให้เกษตรกรไม่มีแรงบันดาลใจที่จะปลูกฟักทองเพ่ือเป็น
การค้า เนื่องจากขายได้ราคาต่ าและไม่แน่นอน ฟักทองสายพันธุ์ที่มีปริมาณน  ามันสูงปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาด
เฉพาะ (niche market) ที่สามารถพัฒนาการเกษตรให้เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
พัฒนาในรูปของเกษตรอินทรีย์ (Bavec and Bavec, 2006) เนื่องจาก น  ามันเมล็ดฟักทองประกอบด้วยน  ามันที่มี
กรดไขมันไม่อ่ิมตัวร้อยละ 70 ส่วนใหญ่เป็น oleic acid, linoleic acid และ palmitic acid ซึ่งอุดมไปด้วยกรด
ไขมันชนิด omega-3, 6 และโอเมกา 9 รวมทั ง carotenoids, tocopherols, hydrocarbons, tri-terpenoids 
และ phytosterols (Younis et al., 2000; Murkovic et al., 2004; Stevenson et al., 2007; Procida et al., 
2013) ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี  มีฤทธิ์ต้านเบาหวาน ต้านแบคทีเรีย ลดคอเลสเตอรอล ต้านอนุมูลอิสระ ต้านมะเร็ง 
ปรับปรุงภูมิคุ้มกัน ต้านการก่อกลายพันธุ์ ขับพยาธิ ต้านการเกิดนิ่ว และอ่ืนๆ (Caili et al., 2006) ในทางคลินิก
วิทยา มีการใช้น  ามันเมล็ดฟักทองช่วยบรรเทาความผิดปกติของต่อมลูกหมาก (prostate gland) และกระเพาะ
ปัสสาวะที่มีสาเหตุมาจาก hyperplasia (Benign prostate hyperplasia, BPH) (Schiebel-Schlosser and 
Friederich, 1998)  

การเพ่ิมมูลค่าฟักทอง นอกจากการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์ที่ดีแล้ว การใช้ประโยชน์จากฟักทองให้เกิด
คุณค่าและมูลค่าที่สูงขึ นจะช่วยให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงขึ นได้ ในปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จากฟักทอง 3 
รูปแบบ คือ ใช้ส่วนของเนื อฟักทองเป็นอาหาร ใช้เมล็ดเป็นอาหารและอาหารเสริมสุขภาพ และใช้น  ามันจากเมล็ด
เป็นอาหารเสริมสุขภาพ (Caili et al, 2006) แต่การใช้ประโยชน์ดังกล่าวในประเทศไทย ยังอยู่ในวงแคบที่พัฒนา
จากการรับประทานฟักทองเป็นอาหารมาตั งแต่สมัยโบราณ และมีผลิตภัณฑ์ที่ไม่หลากหลาย นอกจากนี  ใน
อุตสาหกรรมการผลิตน  ามันจากเมล็ดฟักทอง จะมีเนื อฟักทองซึ่งเป็นส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์โดยตรง การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารจากฟักทองพันธุ์ที่มีน  ามันและสารพฤกษเคมีสูง และน  ามันที่สกัดได้ จะช่วยเพ่ิมมูลค่า
ให้กับฟักทองพันธุ์เนื อพื นเมืองให้สูงขึ น และยังส่งผลคุ้มค่าทางเศรษฐกิจที่ช่วยลดการน าเข้ายา ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร และอาหารสุขภาพจากต่างประเทศ และป้องกันการรั่วไหลของเงินตราสู่ต่างประเทศได้ เนื่องจากข้อมูลในปี 
2548 พบว่า ผู้บริโภคในโลกมีการซื ออาหารเสริมมารับประทาน คิดเป็นมูลค่า 17.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ
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อาหารเสริมนั น ร้อยละ 23.6 เป็นสมุนไพรในทางยา (Marcus and Grollman, 2002) ในประเทศไทยปี 2553 
ผู้ บ ริ โ ภ ค ซื อ อ า ห า ร เ ส ริ ม บ ริ โ ภ ค  คิ ด เ ป็ น มู ล ค่ า เ งิ น ทั ง ห ม ด เ ท่ า กั บ  2 6 , 6 0 0  ล้ า น บ า ท 
www.csshoponline.com/index.php?lay=show&ac= article&Id=539613104& Ntype=11, 2556) 

ดังนั น โครงการวิจัยนี จึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างมูลค่าฟักทองที่พัฒนาได้จากสายพันธุ์ที่มีน  ามัน และ
สารพฤกษเคมีสูง มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนานวัตกรรมอาหารต้านอนุมูลอิสระและดัชนีน  าตาลต่ า และมีคุณสมบัติ
เหมาะสมต่อสุขภาพเฉพาะด้านต่างๆ (functional foods) เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาทางคลินิกหรือใน
แง่ของสุขภาพ ที่ทั งเกษตรกร และผู้ประกอบการสามารถน าไปต่อยอดผลงานวิจัยและเทคโนโลยีในเชิงสร้างสรรเพ่ือ
ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรเชิงพาณิชย์ที่ยั่งยืนได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบให้เกิดความมั่นคงในอาชีพ เพ่ิมความเข้มแข็ง
และพ่ึงพาตนเองได้ของเกษตรกร ช่วยเพิ่มรายได้ รวมทั งช่วยยกระดับขีดความสามารถในการผลิต การแข่งขัน และ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมในการแปรรูปฟักทองพันธุ์ที่ให้น  ามันบนฐานความรู้  ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม (value creation) ฟักทองพันธุ์พื นบ้าน และพันธุ์เนื อที่มีการปรับปรุง
สายพันธุ์ที่ให้มีน  ามันและสารพฤกษเคมีสูง ในรูปผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารในรูปแบบที่สะดวกต่อการบริโภคที่มี
คุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีปริมาณเพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคและตลาด ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพของประชาชนคน
ไทยภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.csshoponline.com/index.php?lay=show&ac=%20article&Id=539613104&%20Ntype=11
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การตรวจเอกสาร 
 

ฟักทองเป็นแหล่งของแคโรทีนอยด์ เบต้าแคโรทีน สารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง และ
สารออกฤทธิ์ที่ส าคัญอ่ืนๆ ได้แก่ วิตามิน A โฟเลท และกรดแกมม่าอะมิโนบูไทริก (GABA) (Murkovic, et al., 
2002) สารที่ท าให้น  าตาลในเลือดต่ า คือ polysaccharide จากเนื อฟักทอง น  ามันจากเมล็ด และโปรตีนจากเมล็ดที่
เริ่มงอก (Li et al., 2003) โพลีแซคคาไรด์ในฟักทองสามารถเพิ่มปฏิกิริยาของสารต้านอนุมูลอิสระ SOD และ 
GSH-Px และลดปริมาณ MDA ในเซรุ่มของหนูที่เป็นก้อนเนื อ (tumor mice serum) ได้ (Xu et al., 2000) 
ฟักทองผงแห้งปกติ และชนิดที่ปราศจากน  าตาล แสดงฤทธิ์อย่างมีนัยส าคัญในการลดระดับกลูโคสและการเพ่ิม
ระดับอินซูลินในเลือดและมีผลป้องกัน diabetic nepropathy (Zhang and Bai, 2004; Chen, 2005) Caili et 
al. (2006) รายงานว่า ส่วนเนื อของผลและเมล็ดแสดงฤทธิ์ลดน  าตาลในเลือดทั งในสัตว์ทดลองปกติและหนูขาวและ
กระต่ายที่ถูกเหนี่ยวน าด้วย alloxan และ Abuelgassim and Al-showayman (2012) รายงานว่า สารสกัดจาก
เมล็ดฟักทองมีฤทธิ์ป้องกันภาวะไขมันสะสมในเลือดและต้านการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัวในหนูแรท (rat) ที่ถูก
เลี ยงด้วยอาหารที่ใช้ท าให้เกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัวผสมกับผงเมล็ดฟักทอง ซึ่งท าให้ค่าไขมันในเลือดและค่าไขมัน
ไม่ดี Low Density Lipoprotein (LDL) ลดลง แต่ค่าไขมันดี High Density Lipoprotein (HDL) สูงขึ นอย่างมี
นัยส าคัญ นอกจากนี ก็ยังมีรายงานอ่ืนๆเกี่ยวกับสารประกอบ polysaccharide ในสารสกัดน  าฟักทองที่แสดงฤทธิ์
ลดน  าตาลในเลือดในสัตว์ทดลอง (; Li et al., 2003; Zhang and Yao, 2002) ฟักทองผงประกอบด้วยเซลลูโลส 
เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน ซึ่งเป็นเยื่อใยอาหารที่ละลายไม่ได้อยู่ 40%, 4.3% และ 4.3% ตามล าดับ และมีแป้งที่
ไม่ถูกดูดซับในล าไส้ หรือแป้งที่เป็นคาร์โบไฮเดรทที่ไม่ท าให้เกิดการสะสมของปริมาณน  าตาลในเลือดอยู่ในระดับสูง 
(resistant starch, RS) (Ptitchkina et al., 1998; Noor Aziah et al., 2011)  แป้งชนิดนี เป็นพรีไบโอติคส์ที่
ช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ท้ องผูก (constipation) 
ริดสีดวงทวาร (hemorrhoids) และโรคมะเร็งล าไส้ (Mendeloff, 1987; Anderson et al., 1994)   

Gajewski et al. (2008) ศึกษาถึงคุณภาพฟักทองสายพันธุ์ต่างๆ พบว่า คุณภาพของฟักทองต่างสายพันธุ์
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพบว่า สายพันธุ์ ‘Kroshka’ มีปริมาณแคโรทีนอยด์ และฤทธิ์การต้าน
อนุมูลอิสระสูงสุด สายพันธุ์ ‘Kroshka’ and ‘Bambino’ มีของแข็งที่ละลายได้ทั งหมดสูงสุด และมีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญกับปริมาณแคโรทีนอยด์ และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งคล้ายคลึงกับ Kim et al. (2012) 
รายงานว่าฟักทอง C. maxima มีคาร์โบไฮเดรท โปรตีน ไขมัน และเยื่อใยมากกว่า C. pepo และ C. moschata 

แต่ฟักทอง C. pepo มีกรดอะมิโนมากกว่าพันธุ์อ่ืนๆ ปริมาณ γ-tocopherol พบมากที่สุดในเมล็ดฟักทอง C. 

pepo และ C. moschata ส่วน β-sitosterol มีสูงสุดใน C. pepo การแปรรูปมีผลต่อองค์ประกอบของฟักทอง 
ดังที่ Azizah et al. (2009) ได้ศึกษาถึงผลของการต้มและการทอดต่อสารประกอบฟีนอลิค แคโรทีนอยด์ และฤทธิ์
การท าลายอนุมูลอิสระของฟักทอง พบว่าหลังการต้มฟักทองเป็นเวลา 2, 4 และ 6 นาที มีผลให้เบต้าแคโรทีน
และไลโคพีนมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ น จาก 2 เป็น 4 เท่า และ จาก 17 เป็น 40 เท่า ตามล าดับ และพบว่าปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิคสูญเสียไปร้อยละ 18-54% หลังการต้ม แต่ยังคงพบฤทธิ์การท าลายอนุมูลอิสระในระดับที่สูง 
คือ 81.1-94.6% ที่มีค่า IC50 1.41 - 1.62 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 
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สมมุติฐาน  
 สายพันธุ์ฟักทองที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพทางกายภาพและเคมี ปริมาณคาร์โบไฮเดรทที่ มีปริมาณ
น  าตาลต่ าหรือมีค่าดัชนีน  าตาลต่ า ปริมาณสารและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ รวมทั งสารออกฤทธิ์ของเนื อฟักทอง 
เมล็ดฟักทอง และน  ามันเมล็ดฟักทอง และอาจจะส่งผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพที่พัฒนาได้ นอกจากนี  
วิธีการแปรรูปเนื อฟักทอง ปริมาณการใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร และวิธีการเตรียมส่วนผสมของผลิตภัณฑ์อาหารที่
แตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมี สารออกฤทธิ์ส าคัญโดยฉพาะด้านการต้านอนุมูล
อิสระ คุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้ ซึ่งมีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภคต่อ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ รวมทั งรูปแบบหรือลักษณะการบรรจุ อุณหภูมิ และสภาวะที่ต่างกันในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 

กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
น าข้อมูลของฟักทองกลุ่ม C. moschata ที่ได้จากโครงการย่อยที่ 1 เรื่อง “การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองที่

เมล็ดมีน  ามัน และสารพฤกษเคมีสูง” ที่ให้เมล็ดที่มีปริมาณน  ามันสูง มีเมล็ดขนาดใหญ่ จ านวนเมล็ดมาก และมีสาร
ทางพฤกษเคมีสูง มาต่อยอดร่วมกับข้อมูลคุณภาพ และสารออกฤทธิ์ด้านการต้านอนุมูลอิสระ มีสารพรีไบโอติกส์ 
(prebiotic) และคาร์โบไฮเดรทดัชนีน  าตาลต่ า จากโครงการวิจัยนี  ท าให้ได้ฟักทอง 2-3 สายพันธุ์ ที่มีศักยภาพมาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารสุขภาพที่มีคุณสมบัติเฉพาะด้าน เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารและ
เครื่องดื่มเสริมสารต้านอนุมูลอิสระ ผลิตภัณฑ์เนื อสัตว์เสริมอาหารดัชนีน  าตาลต่ า และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
น  ามันเมล็ดฟักทองที่ได้เครื่องบีบอัดเรื่อง “การพัฒนาเครื่องบีบแบบเกลียวอัดส าหรับสกัดน  ามันจากเมล็ดฟักทอง
ส าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อม” ในโครงการย่อยที่ 2 ที่ยังคงมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และมีฤทธิ์
การต้านอนุมูลอิสระอยู่สูง รวมทั งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดเมล็ดฟักทอง และ/หรือเนื อฟักทอง โดยการ
พัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพในรูปแบบที่สะดวกต่อการบริโภค เช่น ผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่
ฟักทอง โดยใช้ปัจจัยตามสมมุติฐานเป็นปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาวิจัยและตัวบ่ งชี ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา 
เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาได้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค สามารถน าไปต่อยอดการผลิตในเชิงพาณิชย์ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภคในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั งสามารถน าไปต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือศึกษา 
“การกระตุ้นการเจริญเติบโตแบคทีเรียล าไส้ของฟักทองและการน าไปใช้ผลิตอาหารฟังก์ชัน” ในโครงการย่อยที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาเหตุ (Cause) 

ฟักทองพันธุ์ เ นื อ และพันธุ์
พื นเมืองมีมูลค่าต่้า และไม่มี
ส า ย พั น ธุ์ ที่ ใ ห้ น ้ า มั น แ ล ะ
สารพฤกษเคมีสูง และมีการใช้
ประโยชน์น้อย 

ผลกระทบ (Impact) 

คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ นทั ง
ด้านสุขภาพ และความมั่นคง
ใ น ชี วิ ต  ( เ ก ษ ต ร ก ร  แ ล ะ
ผู้ประกอบการมีรายได้สูงขึ น 
และยั่งยืน ประชาชนทั่วไปมี
สุขภาพที่ดีขึ น) 

ผล (Effect) 

ฟักทองมีมูลค่าสูงขึ น 

ฟักทองพันธุ์ที่ให้น ้ามันและสารออกฤทธิ์
สูง มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภณัฑ์

อาหารตา้นอนุมูลอิสระและดัชนีน ้าตาลต่้า 

องค์ความรู้/เทคโนโลยีนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจาก

ฟักทองพันธุ์ที่ให้น ้ามัน 



22 
 

เนื อฟักทองมีองค์ประกอบเป็นโปรตีน 25%, ไขมัน 7% และคาร์โบไฮเดรท 68% ของน  าหนักแห้ง และเป็น

แหล่งของ carotenoid (7,260 g/100g) และกรดแกมม่าอะมิโนบูไทริก (El-Adawy et al., 2001; Murkovic 
et al., 2002; Earls, 2006) โพลีแซคคาไรด์จากเนื อฟักทองช่วยสร้าง และเพ่ิมภูมิคุ้มกัน (Xu et al., 2000) และมี
ฤทธิ ์เป ็นสารลดปริมาณน  าตาลในเลือดสูงหรือในการต้านภาวะการมีน  าตาลในเล ือดส ูง ช่วยลดระดับ
คอเลสเตอรอล (Fu et al, 2006) ผงแห้งฟักทองแสดงฤทธิ์ลดระดับคอเลสเตอรอล และระดับไตรกลีเซอไรด์ใน
กระต่ายที่ถูกเหนี่ยวน าด้วย alloxan (Zhang, 1998) นอกจากนี  อาหารเสริมที่มีส่วนผสมของเมล็ดฟักทองช่วยลด
ความเสี่ยงของโรคมะเร็งที่อวัยวะส่วนต่างๆ เช่น กระเพาะอาหาร ล าไส้ หัวใจ และปอด (Huang et al., 2004) 

เมล็ดฟักทองประกอบด้วยไขมัน 15-55% โปรตีน 11-30 % คาร์โบไฮเดรท 4-25% เยื่อใย 2-5% และเถ้า
และเกลือแร่ 2-5% (El-Adawy et al., 2001; Earls, 2006; Nyam et al., 2009; Ardabili et al., 2011) เมล็ด
ฟักทอง เป็นแหล่งของโปรตีนโกลบูลินที่ละลายในน  าเกลือ (salt-soluble globulin) กรดไขมันที่ไม่อ่ิมตัว 
(Applequist et al., 2006; Sabudak, 2007; Reziga et al., 2012) สารไฟโตสเตอรอล (phytosterols) 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) และอาการ
ผิดปกติท่ีกระเพาะปัสสาวะ (Nakic et al., 2006) มีวิตะมินที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant vitamins) เช่น 
แคโรทีนอยด์ และโทโคฟีรอลที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุมูลอิสระที่มี
ไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบ จึงสามารถชะลอความแก่ได้เป็นอย่างดี (Stevenson et al., 2007; Ardabili et al., 
2011) และยังประกอบด้วยแร่ธาตุหลายชนิด เช่น เซเรเนียม (selenium) โปแตสเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม 
และสังกะสี (Glew et al., 2006)  นอกจากนี  ในเมล็ดฟักทองนั นมีกรดอะมินอะจินีน (arginine) ซึ่งมีผลในการลด
ขนาดของแผล (lesion size) ช่วยขยายผนังภายในหลอดเลือด (aortic intima) และยับยั งการเกิดออกซิเดชันของ
ไขมัน (lipid peroxidation) ในร่างกาย (Dhawan et al., 2005; West et al., 2005; Rasmusen et al., 2007) 
มีรายงานถึงสารส าคัญที่เชื่อว่าเป็นสารออกฤทธิ์ หรือสารที่ใช้ประเมินคุณภาพของสมุนไพรจากเมล็ดฟักทอง ได้แก่ 
กรดอะมิโนชนิด Cucurbitine (3-Amino-3 carboxylprrolidnine) ในเมล็ดฟักทอง (C. maxima Duchesne) ซึ่ง
มีฤทธิ์ขับพยาธิ และมีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวชนิดโอเมก้า-3 และโอเมก้า-6 สูง ได้แก่ linoleic acid 39.84%, oleic 
acid 38.42%, palmitic acid 10.68% และ stearic acid 8.67% (Ardabili et al., 2011) ซึ่งกรดไขมันกลุ่มนี มี
ฤทธิ์ป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือดหัวใจ และปกป้องตับ (Nakic et al., 2006)  

มีรายงานการศึกษาถึงคุณสมบัติของฟักทอง และเมล็ดฟักทองต่อสุขภาพมากมาย ดังนี   
ฤทธิ์ต้านเบาหวาน มีการศึกษาฟักทองมากในส่วนที่เกี่ยวกับฤทธิ์ต้านเบาหวาน โดยสารที่ท าให้น  าตาลใน

เลือดต่ าคือ polysaccharide จากเนื อฟักทอง น  ามันจากเมล็ด และโปรตีนจากเมล็ดที่เริ่มงอก (Li et al., 2003) 
โดยโพลีแซคคาไรด์ในฟักทองสามารถเพ่ิมปฏิกิริยาของสารต้านอนุมูลอิสระ SOD และ GSH-Px และลดปริมาณ 
MDA ในเซรุ่มของหนูที่เป็นก้อนเนื อได้ (Xu et al., 2000) และส่วนของ polysaccharide ที่จับอยู่กับโปรตีน 
ประกอบด้วยกรดอะมิโน 18 ชนิด แต่ความสัมพันธ์ระหว่างกรดอะมิโนและฤทธิ์ลดน  าตาลในเลือดไม่ชัดเจน (Fu et 
al., 2007) ฟักทองผงแห้งปกติ และชนิดที่ปราศจากน  าตาล แสดงฤทธิ์อย่างมีนัยส าคัญในการลดระดับกลูโคสและ
การเพ่ิมระดับอินซูลินในเลือดและมีผลป้องกัน diabetic nepropathy (Zhang and Bai, 2004; Chen, 2005) 
ต่อมา Caili et al. (2006) รายงานว่า ส่วนเนื อของผลและเมล็ดแสดงฤทธิ์ลดน  าตาลในเลือดทั งในสัตว์ทดลองปกติ
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และหนูขาวและกระต่ายที่ถูกเหนี่ยวน าด้วย alloxan นอกจากนี ก็ยังมีรายงานอ่ืนๆเกี่ยวกับสารประกอบ 
polysaccharide ในสารสกัดน  าฟักทองแสดงฤทธิ์ลดน  าตาลในเลือดในสัตว์ทดลอง (Li et al., 2003; Zhang and 
Yao, 2002) ส าหรับการศึกษาทางคลินิกซึ่งทดลองในคน (clinical trial) พบว่า การให้อาหารเสริมที่
ประกอบด้วยฟักทองผงแก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดไม่พ่ึงอินซูลิน จ านวน 20 คน เป็นประจ าทุกวัน ช่วยลด
ความเข้มข้นของกลูโคสในเลือดลง (Chen et al., 1994) และการดื่มน  าฟักทองช่วยลดปริมาณน  าตาลในเลือดใน
กลุ่มตัวอย่างของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานได้ (Yan, 1997) และการบริโภคโพลีแซคคาไรด์จากฟักทองช่วยลดปริมาณ 
post-prandial serum glucose และ fasting glucose ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน (NIDDM) 
(Xiong, 2001; Shi, 2003; Lv, 2004)  

ฟักทองผงประกอบด้วยเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนินซึ่งเป็นเยื่อใยอาหารที่ละลายไม่ได้อยู่ 40%, 
4.3% และ 4.3% ตามล าดับ และมีแป้งที่ไม่ถูกดูดซับในล าไส้ หรือแป้งที่เป็นคาร์โบไฮเดรทที่ไม่ท าให้เกิดการ
สะสมของปริมาณน  าตาลในเลือดอยู่ในระดับสูง (resistant starch, RS) (Ptitchkina et al., 1998; Noor 
Aziah et al., 2011) จึงจัดเป็นพรีไบโอติคส์ (prebiotics) ที่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน 
โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ท้องผูก ริดสีดวงทวาร และโรคมะเร็งล าไส้ (Mendeloff, 1987; Anderson et al., 
1994) ดังนั  น จึงมีการน าแป้งฟักทองหรือฟักทองไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ  เช่น ขนมปัง 
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากธัญชาติส าหรับทารก และผลิตภัณฑ์ขนมอบต่างๆ (Ptitchkina et al., 1998; 
Pongjanta et al., 2006; See et al., 2007; Usha et al., 2010; Saeleaw and Schleining, 2011) 

ฤทธิ์ลดคอเลสเตอรอล ความดัน และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ  มีรายงานว่า ฟักทองผงแสดงฤทธิ์ลดระดับ
คอเลสเตอรอลและระดับไตรกลีเซอไรด์ในกระต่ายที่ถูกเหนี่ยวน าด้วย alloxan (Zhang, 1998) ต่อมา Xu et al. 
(2000) รายงานว่า polysaccharide จากฟักทองมีผลในการเพ่ิมการท างานของ SOD, GSH-Px และลดระดับ 
MDA ในเลือดของหนูถีบจักรที่มีเนื องอก ต่อมา Dang (2004) รายงานว่า กลุ่มสัตว์ทดลองที่ได้รับสารสกัดฟักทอง 
มีการท างานของ SOD, GSH-Px ในหนูขาวสูงกว่ากลุ่ม Pb ทั งในกระแสโลหิตและในตับของหนูถีบจักร แต่ระดับ
ของ MDA ในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดฟักทอง ต่ ากว่ากลุ่ม Pb นอกจากนี  มีผลการศึกษาที่รายงานว่า การให้
สัตว์ทดลองปกติ และสัตว์ทดลองที่เป็นเบาหวานกินฟักทอง มีฤทธิ์ลดระดับคอเลสเตอรอลได้ (Fu et al., 2006) 
ส่วนการให้น  ามันเมล็ดฟักทองมีผลในการปรับ parameter ที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงของการเกิดข้อต่ออักเสบ
โดยเฉพาะในช่วง chronic phase ของสัตว์ทดลองได้ (Fahim et al., 1995; Caili et al., 2006) Al-Zuhair et 
al. (1997) รายงานว่า น  ามันเมล็ดฟักทองช่วยลดภาวะความดันโลหิตสูง  และโคเลสเตอรอลในเลือดได้ 
(hypercholesterolemia) นอกจากนี  การให้ยา felodipine หรือ captopril เดี่ยวๆ หรือร่วมกับน  ามันฟักทองกับ
กลุ่มหนูที่ถูกเหนี่ยวน าให้ความดันโลหิตสูง มีผลท าให้ค่า free radical scavengers ดีขึ นทั งในหัวใจและในเนื อเยื่อ
ไต (Al Zuhair et al., 2000)  

ฤทธิ์ขับพยาธิ พบว่าเมื่อรับประทานเมล็ดฟักทองสดหรือที่ผ่านการอบแล้ว พบว่าบรรเทาอาการปวด
เกร็งท้องและขับพยาธิได้ (Applequist et al., 2006; Caili et al., 2006) จากการศึกษาในลูกสุนัขซึ่งท าให้มีพยาธิ
ตัวแบน เมื่อให้สารสกัดน  าของเมล็ดฟักทองพบว่าท าลายพยาธิได้ นอกจากนี เมื่อให้สารสกัดเมล็ดฟักทองร่วมกับสาร
สกัด areca nut ให้ผลดีมากกว่าการให้สารสกัดเดี่ยวๆ (Mahmoud et al., 2002) ปริมาณต่ าสุดของเมล็ดฟักทอง
ที่สามารถใช้ขับพยาธิได้คือ 23 กรัม ในน  ากลั่น 100 มิลลิลิตร (Diaz Obregon et al., 2004) 
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ฤทธิ์ต้านการเกิดมะเร็ง (Anticancer activity) Ito et al. (1986) รายงานว่า โพลีแซคคาร์ไรด์สกัดจาก
เนื อฟักทอง และโปรตีนสกัดจากเมล็ดมีฤทธิ์การต้านโรคมะเร็งผิวหนัง (melanoma) ฤทธิ์ต้านการเกิดเซลล์เนื องอก
ชนิดเออร์ลิช แอลไชติส (ehrlich ascites tumer cell) และมะเร็งเม็ดเลือดขาว (leukaemia) น  าฟักทองที่ผ่าน
การต้มให้ความร้อนช่วยชะลอการเกิดเซลล์มะเร็งที่ล าไส้ใหญ่ได้ (aberrant cells) ต่อมา Xie (2004) พบว่าโปรตีน
สกัดจากเมล็ดฟักทองช่วยชะลอการกระจายตัวของมะเร็งผิวหนัง (melanoma proliferation) 

จากผลการวิจัยถึงคุณสมบัติต่อสุขภาพ และทางเภสัชวิทยาของเมล็ดฟักทองมากมายข้างต้น จึงมีผู้ศึกษาถึง
การสกัดสารออกฤทธิ์ที่ส าคัญต่อสุขภาพจากเมล็ดฟักทอง รวมทั งการน าไปใช้ประโยชน์ ในอุตสาหกรรมได้
หลากหลาย ดังผลงานวิจัยของ Mahmoud et al. (2012) ที่พบว่า สารสกัดด้วยน  าจากเมล็ดฟักทองถูกน ามาใช้
ก าจัดโรคพยาธิ (heterophyiasis) ในล าไส้ Srbinoska et al. (2012) รายงานว่า การใช้เฮกเซนสกัดเมล็ดฟักทอง 
C. pepo ท าให้ได้สารสกัดในปริมาณสูง (487.4 g/kg dry matter) มากกว่าเมล็ดฟักทอง C. maxima แต่สารสกัด
ที่ได้จากฟักทองทั งสองพันธุ์ประกอบด้วยกรดไขมันชนิด palmitic, stearic, oleic, linoleic ไฟโตสเตอรอลชนิด 
Delta 5-sterols ในระดับสูงไม่แตกต่างกัน แต่สารสกัดจากฟักทอง C. pepo มี tocopherol สูงกว่าพันธุ์ C. 

maxima และพบชนิด γ-tocopherol มากกว่า α-tocopherol 
Dickinson and Stainsbay (1982) รายงานว่า การละลายของโปรตีนเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการเตรียม

สารสกัดโปรตีนจากพืช เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการเป็นวัตถุเจือปนในอาหาร เนื่องจากมีผลต่อการเกิดอิมัลชัน 
(emulsification) การเกิดเจล และการเกิดโฟมในผลิตภัณฑ์ ต่อมา Reziga et al. (2013) รายงานว่า การละลาย
ของโปรตีนที่สกัดได้จากเมล็ดฟักทอง (C. maxima) ขึ นอยู่กับชนิดของตัวท าละลายที่ใช้สกัดแยกเอาไขมันออกจาก
โปรตีน ค่า pH และ ionic strength ของสารสกัด โดยที่ค่า pH สูงท าให้สกัดปริมาณโปรตีนได้มาก โดยสารสกัด
โปรตีนที่ได้จากไอโซโพรพานอล (isopropanol) สารสกัดด้วยด่าง และสารสกัดด้วยเกลือ จะมีกรดอะมิโนทรีโอนิน 
(threonine) และไลซีน (lysine) ในปริมาณต่ ากว่าระดับที่นักเรียนอนุบาลต้องการ (FAO/WHO/UNU) และมี
อุณหภูมิที่เกิดการเสียสภาพของโปรตีน (denaturation temperature) ที่ระดับอุณหภูมิ 96.6 and 93.4 °ซ. 
ส าหรับสารสกัดด้วยเกลือ และสารสกัดด้วยด่าง ตามล าดับ ซึ่ง denaturation temperature จะมีผลมากต่อ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีการน าเอาโปรตีนสกัดจากเมล็ดฟักทองไปใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร 

การสกัดเมล็ดฟักทอง Cucurbit pepo พันธุ์ Olinka โดยการใช้น  าที่เติมเอนไซม์ไกลโคไฮโดรเลส 
(glycohydrolase) จะช่วยในการย่อยสลายเนื อเยื่อผิวเปลือกของเมล็ดฟักทอง ท าให้ง่ายต่อสกัดเนื อในเมล็ด
ฟักทองออกมาได้ในปริมาณมาก (www.globalgram.org) สารสกัดเมล็ดฟักทองที่ได้สามารถน าไปใช้เป็นสารเสริม
อาหาร หรือวัตถุเจือปนอาหารที่มีโปรตีนและกรดไขมันที่มีประโยชน์ได้ เนื่องจากมีปริมาณโปรตีนและน  ามันที่ย่อย
ได้ในปริมาณสูง 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) ซึ่ง
คล้ายคลึงกับ Peričin et al. (2006) ที่พบว่า การใช้เอนไซม์ช่วยการสกัดเมล็ดฟักทอง ได้แก่ เอนไซม์เซลลูเลสที่มี 
pH 5.0 มีความเข้มข้นร้อยละ 2 ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 45 °ซ. นาน 300 นาที สามารถย่อยสลายผนังเซลลูโลส
ของเมล็ดฟักทองได้ดีที่สุด สามารถสกัดโปรตีนที่ละลายได้สูงถึง 9% ของน  าหนักเมล็ด และสารสกัดโปรตีนที่ได้
น าไปใช้เสริมโปรตีนในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ได้ดี 

http://www.globalgram.org/
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Quanhong and Caili (2005) รายงานว่า การสกัดโปรตีนจากเมล็ดฟักทองที่ผ่านการงอก ด้วยสารละลาย
น  าเกลือเข้มข้น 4.26% ในสัดส่วนเมล็ดฟักทองงอกต่อน  าเกลือ เท่ากับ 1 ต่อ 30.2 (โดยปริมาตร) เป็นเวลานาน 
18.1 นาที สามารถสกัดโปรตีนจากเมล็ดฟักทองได้สูงสุด 

el-Soukkary (2001) พบว่า สารสกัดโปรตีนจากเมล็ดฟักทอง สามารถน าไปเสริมในแป้งสาลีท าขนมปัง เพ่ือ
เสริมโปรตีนได้สูงถึงร้อยละ 17-21% ของน  าหนักแป้ง โดยไม่มีผลต่อคุณสมบัติการขึ นโด และปริมาตรของขนมปังที่
ได้ (dough or loaf quality) และไม่แตกต่างจากสูตรขนมปังปกติ โดยสามารถเสริมในแป้งสาลีได้ทั งโปรตีนสกัดที่
ได้จากเมล็ดฟักทองที่ผ่านการงอก เมล็ดฟักทองที่ผ่านการหมัก โปรตีนสกัดเข้มข้น (pumpkin protein 
concentrate) และโปรตีนสกัดบริสุทธิ์ (pumpkin protein isolate) จากเมล็ด การเสริมแป้งขนมปังด้วยโปรตีน
สกัดจากเมล็ดฟักทองมีผลให้ปริมาณโปรตีน กรดอะมิโนไลซีน และเกลือแร่ในผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ นมากกว่าขนมปังสูตร
ปกติ หรือสูตรที่ไม่เสริมสารสกัดโปรตีน รวมทั งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยของโปรตีนในผลิตภัณฑ์ด้วย  

เด็กซ์ทรนิ (dextrin) และมอลโตเดกซ์ตริน (maltodextrin) เป็นคาร์โบไฮเดรทชนิดหนึ่งที่ไม่สามารถถูกย่อย
ได้ด้วยเอ็นไซม์ จึงมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับใยอาหาร และจัดเป็นใยอาหารที่ละลายน  าชนิดหนึ่ง มอลโตเดกซ์ตรินที่
ทนการย่อยด้วยเอนไซม์ (resistant maltodextrin) สามารถเตรียมได้โดยการย่อยสลายแป้ง เช่น แป้งข้าวโพด 
แป้งมันส าปะหลังด้วยความร้อนสูง และย่อยสลายแป้งด้วยเอนไซม์ จนได้คาร์โบไฮเดรทไม่ถูกย่อยโดยเอ็นไซม์ใน
ระบบทางเดินอาหาร resistant maltodextrin มีน  าหนักโมเลกุล 2,000 สามารถละลายน  าได้ถึงร้อยละ 70 ที่
อุณหภูมิ 20 °ซ. และได้สารละลายหรือน  าเชื่อมเดกซ์ตรินที่มีลักษณะใส และมีความหนืดต่ า คาร์โบไฮเดรทชนิดนี 
ช่วยลดการตอบสนองของคาร์โบไฮเดรทต่อ postprandial (post-prandial glycaemic responses) จึงท าให้
ปริมาณน  าตาลในเลือดลดลง ช่วยรักษาระดับของไขมันไม่ดีชนิด LDL-cholesterol และไตรกลีเซอไรด์ในเลือดให้
เป็นปกติ และรักษาสมดุลการย่อยของล าไส้เล็ก จึงไม่เกิดอาการท้องเสีย (European Food Safety Authority 
(EFSA), 2011) จากการศึกษาในหนูทดลองของ Kishimoto et al. (2007) พบว่า การบริโภครีซิสแทนท์ มอลโท
เด็กซ์ทรินพร้อมกับอาหารไขมันสูง สามารถยับยั งการดูดซึมไตรกลีเซอไรด์ในเลือด ส่งผลให้ภาวะไตรกลีเซอไรด์หลัง
การบริโภคอาหารไม่สูงขึ นมากนัก ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในประชากรบางกลุ่มที่มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 

ศศิธร และศิรารัตน์ (2557) ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการท าน  าเชื่อมเดกซ์ตรินจากเนื อฟักทอง พบว่า 

สภาวะที่เหมาะสมในการท าน  าเชื่อมฟักทองคือ การเติมเอนไซม์ -amylase จากแบคทีเรีย Bacillus 
licheniformis 0.75% ที่อุณหภูมิ 100 oซ. นาน 3 ชั่วโมง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีค่าความสว่างของสี (L*) 26.16 ค่าสี
แดง-เขียว (a*) -1.04 ค่าสีเหลือง-น  าเงิน (b*) 12.18 ค่า pH 4.33 ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั งหมดร้อยละ 6.07 
กรดทั งหมดร้อยละ 0.30 มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิค 308.00 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม (เทียบกับกรดแกลลิค)  
ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ 6 ,673.68 ไมโครกรัมต่อ 100 กรัม (เทียบกับมาตรฐานโทรลอกซ์) น  าตาลทั งหมด 
4,844.35 มิลลกรัมกลูโคส 100 มิลลิลิตร น  าตาลรีดิวซ์ 337.12 มิลลกรัมกลูโคส 100 มิลลิลิตร และมีค่า Dextrose 
equivalent (D.E.) 14.46 แต่ควรต้องมีการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเติม เนื่องจาก Teague และ Brumm (1992) 
รายงานว่า เอนไซม์อะไมเลสที่ได้จากแบคทีเรีย Bacillus licheniformis มีค่าครึ่งชีวิต (half life) เท่ากับ 21 นาที 
จึงควรเติมเอนไซม์อะไมเลสทุกๆ 21 นาที เพ่ือท าให้เอนไซม์อะไมเลสย่อยสลายสตาร์ช (starch) หรือแป้งให้ได้เป็น
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น  าตาลเดกซ์ทริน (dextrin) และน  าตาลโมเลกุลคู่ (disachharide) เช่น มอลโทส และน  าตาลโมเลกุลเดี่ยว เช่น 
กลูโคส ได้ในปริมาณท่ีมากขึ น หรือท าให้ปริมาณ TSS เพ่ิมมากขึ น 

Jochym et al. (2012) รายงานว่า เดกซ์ทรินชนิดดี 3 ที่เตรียมได้จากกระบวนการย่อยสลายแป้งมันฝรั่ง
ด้วยความร้อน (Thermolysis) และมีการเติมกรดไฮโดรคลอริกและกรดทาร์ทาริก ท าให้ได้ Resistant fraction ที่
ทดสอบด้วยวิธี Pancreatin-gravimetric method และ Enzymatic tests พบว่าเป็นเดกซ์ตรินกลุ่มแป้งทนการ
ย่อยด้วยเอนไซม์ ชนิดที่ 4 (Type 4 resistant starch : RS4) และยังเป็นแหล่งของเส้นใยอาหารชนิดละลายน  าได้ 

(Soluble dietary fiber) ด้วย ต่อมา Śliżewska (2013) รายงานว่า เดกซ์ตรินที่ทนการย่อยด้วยเอนไซม์ 
(enzyme-resistant dextrin) ที่ได้จากการย่อยแป้งมันฝรั่งที่เติมกรดไฮโดรคลอริกและกรดซิตริก 0.1% ที่อุณหภูมิ 
130 ºซ. นาน 3 ชั่วโมง สามารถใช้เป็นแป้งพรีไบโอติกส์เสริมในอาหารส าหรับคนชราได้ เนื่องจากเดกซ์ตรินนี ไม่ถูก
ย่อยโดยเอ็นไซม์ในระบบทางเดินอาหาร แต่จุลินทรีย์กลุ่มที่เป็นโปรไบโอติคส์เช่น บิฟิโดแบคทีเรีย (Bifidobacteria) 
และแบคทีเรียที่สร้างกรดแลคติค (Lactic Acid Bacteria) ย่อยได้ 

จะเห็นได้ว่า รายงานผลของฟักทองต่อสุขภาพ และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาโดยเฉพาะส่วนของเมล็ดมักมาจาก
สายพันธุ์ที่มีการปลูกอยู่ในยุโรปหรือจีน ซึ่งเป็นเมืองหนาว ดังนั น การปรับปรุงสายพันธุ์ฟักทองในประเทศไทยจาก
สายพันธุ์ที่เจริญได้ดีในเขตร้อน เพ่ือให้ได้สายพันธุ์ที่มีเมล็ดจ านวนมากและให้น  ามันปริมาณสูง เนื อฟักทองและเมล็ด
ฟักทองอาจมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของสารประกอบ หรือสารออกฤทธิ์ รวมทั งฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา จึงควรที่จะมี
การศึกษายืนยันถึงองค์ประกอบที่ส าคัญ และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาดังกล่าว มาใช้เป็นข้อมูลในการคัดเลือกฟักทอง
สายพันธุ์ที่ให้น  ามัน เพ่ือน ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบต่างๆ รวมทั งการน าไปใช้ประโยชน์ใน
การศึกษาทางคลินิกหรือในแง่ของสุขภาพต่อไป 
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วิธีการวิจัย 
 
1. วิเคราะห์คุณภาพ และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของวัตถุดิบฟักทองสายพันธุ์ที่ให้น ้ามัน  

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  

1.1.1 คุณภาพทางกายภาพและทางเคมีในเนื อฟักทองได้แก่ ค่าสี โดยใช้เครื่องวัดสี Colorimeter Canon, 
Model JS 555 องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ปริมาณของแข็งที่ละลายน  าได้ทั งหมด (TSS) ปริมาณของแข็งที่ไม่
ละลายในแอลกอฮอล์ (AIS) ปริมาณของแข็งทั งหมด (total solid) และปริมาณน  ามันในเมล็ดฟักทอง (ดัดแปลงจาก 
AOAC, 2000)  

1.1.2 สมบัติการต้านนุมูลอิสระได้แก่ ปริมาณแคโรทีนอยด์รวม (ดัดแปลงจาก AOAC, 2000) ปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิค โดยวิธี Folin-Ciocalteu colorimetric assays (ดัดแปลงจาก 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)  วิเคราะห์
ผล เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ฟักทอง ที่มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารต้านอนุมูลอิสระต่อไป 

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากเนื อฟักทอง  
2.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไซรัป หรือน ้าเชื่อมเดกตรินซ์ต้านอนุมูลอิสระจากฟักทอง 

2.1.1 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลสในการผลิตน  าเชื่อมจากเนื อฟักทอง 
2.1.1.1 เตรียมน  าเชื่อมฟักทอง โดยน าฟักทองมาล้างน  าสะอาด ปอกเปลือก หั่นเนื อเป็นชิ นเล็กๆ แล้ว

น าเนื 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 (ดัดแปลง

จาก Anonymous, n.d.) ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของเอนไซม์ -amylase (Termamyl 120L) ในการผลิต

น  าเชื่อมเดกซ์ตริน (dextrin) จากเนื อฟักทอง โดยแปรปัจจัยที่ศึกษา 2 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปริมาณของ -amylase  
3 ระดับ คือ 0.5%, 0.75% และ 1% และ 2) อุณหภูมิของเอนไซม์ 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 แล้วท าการระเหยน  าออกนาน 2 ชั่วโมง ลดอุณหภูมิให้เหลือ 60 oซ. ปรับ 
pH เป็น 4.0-4.5 แล้วกรองแยกเอากากหยาบในน  าเชื่อมออก 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 
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2.1.1.2 ตรวจสอบคุณภาพของน  าเชื่อมฟักทองที่ได้ โดยวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพด้านค่าสี และ
ทางเคมี ดังข้อ 1.1.1-1.1.2 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) ในสารละลาย 
100 มิลลิลิตร และค่าความใส (%Transmittance) โดยใช้ UV-visible spectrophotometer 

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

2.1.2 ศึกษาการน าน  าเชื่อมฟักทองที่คัดเลือกได้ ไปใช้ในเครื่องดื่มน  าฟักทองผสมสับปะรดพร้อมดื่ม 
2.1.2.1 น าน  าเชื่อมฟักทอง (น  าเชื่อมเดกซต์ริน) ที่คัดเลือกได้ ไปท าให้เข้มข้นโดยการระเหยด้วยความ

ร้อนโดยตรงในสภาวะเปิดที่อุณหภูมิ 90-100 oซ. จนได้น  าเชื่อมที่มีปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั งหมด 30 oBrix  
2.1.2.2 น าน  าเชื่อมฟักทองเข้มข้นที่ได้ ไปศึกษาการน าไปใช้เป็นสารให้ความหวานในเครื่องดื่มน  า

ฟักทองผสมสับปะรดพร้อมดื่มในสัดส่วนน  าสะอาด เนื อฟักทองสุก และน  าสับปะรดที่ 55:30:15 (ดัดแปลง
กระบวนการผลิตจาก ธีรวัลย์และคณะ, 2557) ปรับปริมาณกรด 0.4% และปรับ TSS เป็น 12% ด้วยน  าเชื่อม
ฟักทอง เปรียบเทียบกับน  าตาลทราย และน  าเชื่อมฟรุคโตส วางแผนการทดลองแบบ CRD จ านวน 3 ซ  า 

2.1.2.3 วิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ และทางเคมีของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน  าฟักทองผสมสับปะรด
พร้อมดื่มที่ได้ ดังข้อ 1.1.1-1.1.2 และ 2.1.1.2 วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ ตามแผนการทดลองแบบ CRD 
และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี DNMRT (Cochran and Cox, 1992)  

2.1.2.4 ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน  าฟักทองผสมสับปะรดพร้อมดื่มที่ได้
จากชนิดของน  าตาลที่แตกต่างกันในห้องปฏิบัติการ ใช้ผู้ทดสอบชิมจ านวน 15 คน ประเมินและให้คะแนนคุณภาพ 
(quality scoring test) ในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น ความข้นหนืด รสชาติ และความชอบรวม (ดัดแปลงจาก
ไพโรจน์, 2545) น าผลการประเมินที่ได้ไปวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ ตามแผนการทดลองแบบ RCBD และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี DNMRT (Cochran and Cox, 1992) 

2.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบข้าวแต๋นฟักทอง 
2.2.1 วิเคราะห์หาสูตรส่วนผสมจากสายพันธุ์ฟักทองทั งหมด 3 สายพันธุ์ 
วิเคราะห์หาสูตรส่วนผสมระหว่างสายพันธุ์ฟักทอง 3 สายพันธุ์ในการใช้เป็นส่วนผสมในข้าวแต๋นซึ่งสายพันธ์

ที่ใช้ได้แก่ สายพันธุ์โอโตะหมายเลข 1 (OTO n1) และสายพันธุ์โอโตะหมายเลข 8 (OTO n8) ซึ่งได้จากการปรับปรุง
และคัดเลือกสายพันธ์ที่มีปริมาณไขมันสูงในเมล็ด และศึกษาเทียบกับสายพันธุ์พื นเมือง (Local) วางแผนการทดลอง
แบบ Mixture design โดยโปรแกรม Minitab 16 

2.2.2 ศึกษาคุณภาพทางกายภาพ และเคมีของผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นฟักทอง 
2.2.2.1 ศึกษาคุณภาพทางกายภาพ ด้านค่าสีระบบ L* a* และ b* โดยใช้เครื่องวัดค่าสี 

Colorimeter (Hunterlab รุ่น Color Quest XE, Virginia, USA) และค่าเนื อสัมผัส (ค่าแรงกด, นิวตัน; N) โดยใช้
เครื่อง Texture analyzer Stable Micro System รุ่น TA.XT.Plus, England วิเคราะห์จ านวนสูตรละ 10 ซ  า  
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2.2.2.2 ตรวจสอบคุณภาพทางเคมี ด้านค่าปริมาณน  าอิสระ (Aw) ด้วยเครื่องวัดปริมาณอิสระ (Aqua 
Lab รุ่น LITE Decagon Devices, USA) โดยน าตัวอย่างข้าวแต๋นฟักทองมาบดให้ละเอียด ใส่ลงในช่องใส่ตัวอย่าง
ของเครื่องวัดปริมาณน  าอิสระ (aw) และปริมาณความชื น (ดัดแปลง AOAC, 2000) วิเคราะห์สูตรละ 3 ซ  า 

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

2.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาขนมปังท่ีมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระสูงจากฟักทองเนื อฟักทองและเมล็ดฟักทอง 
2.3.1 ศึกษาคุณภาพของเนื อฟักทองพันธุ์ PK14 ที่คัดเลือกได้จากข้อ 1. และเมล็ดฟักทองกระเทาะเปลือก

อบแห้ง ตราฟลาวเวอร์ฟูดที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยวิเคราะห์คุณภาพจ านวน 3 ซ  า ดังนี  
2.3.1.1 คุณภาพทางกายภาพในด้านค่าสีในรูปของค่า L*, a* และค่า b* โดยใช้เครื่องวัดสี 

(Hunterlab รุ่น Color Quest XE, Virginia, USA) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) โดยใช้ pH-meter  
2.3.1.2 องค์ประกอบทางเคมี ในด้านปริมาณกรดทั งหมด (Titratable acidity) ของแข็งที่ละลายได้

ทั งหมด (TSS) ด้วย Hand Refractometer ปริมาณความชื น ของแข็งทั งหมด (total solid) ดัดแปลงจาก AOAC 
(2000) ปริมาณแคโรทีนอยด์ ดัดแปลงจาก Nagata และYamashita (1992) สารประกอบฟีนอลิคทั งหมด โดยวิธี 
Folin-Ciocalteu Colorimetric Assays (ดัดแปลง Sellappan และคณะ, 2002) คลอโรฟิลล์ทั งหมด (ดัดแปลง 
Aminot และ Rey, 2000; Lichtenthaler และ Buschmann, 2001) และ Antioxidant activity โดยวิธี DPPH 
เทียบกับสารมาตรฐานโทรลอกซ์ ดัดแปลงจาก Manthey (2004) และ Nanasombat และWimuttigosol (2011) 

2.3.2 ศึกษาสัดส่วนของเนื อฟักทองและเมล็ดฟักทองที่เหมาะสมในการท าผลิตภัณฑ์ทาขนมปังจากฟักทอง 
2.3.2.1 เตรียมวัตถุดิบที่แปรรูปผลิตภัณฑ์ทาขนมปังจากฟักทอง โดยน าฟักทองมาล้างน  าสะอาด ปอก

เปลือก หั่นเนื อเป็นชิ นเล็กๆ แล้วน าเนื อฟักทองที่ได้ไปนึ่งให้สุกด้วยไอน  าเดือด นาน 45-60 นาที ส่วนเมล็ดฟักทอง 
น าไปค่ัวด้วยไฟความร้อนปานกลางในกระทะทองเหลืองนาน 2-3 นาที เพื่อให้มีกลิ่นหอมจากการคั่ว 

2.3.2.2 ศึกษาการท าผลิตภัณฑ์ทาขนมปังจากฟักทอง โดยแปรสัดส่วนของเนื อฟักทองสุกและเมล็ด
ฟักทอง เป็น 5 อัตราส่วน คือ 80:20, 70:30, 60:40, 50:50 และ 40:60 เพ่ือให้ได้สัดส่วนของเนื อฟักทองและเมล็ด
ฟักทองที่เหมาะสม น าไปเคี่ยวผสมกับส่วนผสมอื่นได้แก่ น  าเชื่อมฟรุกโตสร้อยละ 10 เกลือป่นร้อยละ 1 อบเชยร้อย
ละ 0.25 และวานิลลาสกัดร้อยละ 0.8  

 วางแผนการทดลองแบบ CRD สิ่งทดลอง (Treatment) จ านวน 5 สิ่งทดลอง ทดลองจ านวน 3 ซ  า 
2.3.2.3 ศึกษาคุณภาพทางกายภาพ และเคมีของผลิตภัณฑ์ทาขนมปังจากฟักทองที่ได้  โดยวัดค่าสี

ระบบ L* a* และ b* และคุณภาพทางเคมี ได้แก่ ปริมาณความชื น ของแข็งทั งหมด ค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณ
กรด ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั งหมด แคโรทีนอยด์ สารประกอบฟีนอลิค คลอโรฟิลล์ และฤทธิ์การต้านอนุมูล
อิสระ ดังข้อ 2.3.1  

2.3.2.4 ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทาขนมปังจากฟักทอง ใช้ผู้ทดสอบ
ชิมจ านวน 30 คน ประเมินด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น ความข้นหนืด ความเป็นเนื อเดียวกัน ความสามารถในการ
ป้ายบนขนมปัง รสชาติ และการยอมรับรวม ให้คะแนนความชอบแบบ 9 Point Hedonic Scale Test (ดัดแปลง
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จากไพโรจน์, 2545) น าผลการประเมินที่ได้ไปวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ ตามแผนการทดลองแบบ RCBD 
และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี DNMRT (Cochran and Cox, 1992) 

2.3.3 ศึกษาคุณภาพ และคุณค่าทางอาหารหลัก (Proximate analysis) ของผลิตภัณฑ์ทาขนมปังจาก
ฟักทองที่คัดเลือกได ้

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

2.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื อสัตว์ต้านอนุมูลอิสระจากเนื อฟักทองผง 
2.4.1 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 

2.4.2 วัดค่าสี (L*, a*, b*, Chroma, Hue) ค่า pH ปริมาณความชื น total solid ค่าความสามารถในการ
อุ้มน  า (water hlding capacity) ดัดแปลงจาก AOAC (2000) ความแน่นเนื อ (Firmness) ด้วยใช้เครื่องวัดลักษณะ
เนื อสัมผัส (texture analyser) ค่า Thiobarbituric acid (TBA) ค่า Peroxide value (ดัดแปลงจาก AOAC, 
2000; Ali, 2010) วิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิคทั งหมด โดยวิธี Folin-Ciocalteu Colorimetric Assays 
(ดัดแปลงจาก Sellappan และคณะ, 2002) และ Antioxidant activity โดยวิธี DPPH assay เทียบกับสาร
มาตรฐานโทรลอกซ์ BHA และ BHT (ดัดแปลง Manthey,2004; Nanasombat and Wimuttigosol, 2011) 
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติตามแผนการทดลองแบบ CRD จ านวน 3 ซ  า และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยแบบ DNMRT (Cochran and Cox, 1992) 

2.4.3 ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์หมูยอต้านอนุมูลอิสระตามที่ศึกษา ในห้องปฏิบัติการ 
โดยใช้ผู้ทดสอบชิมจ 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 และเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบ DNMRT (Cochran and Cox, 1992) 

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยี และเผยแผร่ผลการวิจัย  
3.1 น าผลการวิจัยที่ได้ ถ่ายทอด และเผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการ และในวารสารวิชาการ ถ่ายทอด

องค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สนใจ และผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย  
3.2 เผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการ และในวารสารวิชาการ 
3.3 จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
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ผลการวิจัย และวิจารณ์ 
 

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 1 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 3) 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยด้านค่าสีของเนื อฟักทองนึ่งสุกจากฟักทองพันธุ์น  ามัน 7 พันธุ์ ที่ได้จากช่วงเวลาการปลูก 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 ค่าท่ีบ่งชี ถึงปริมาณคาร์โบไฮเดรท หรือสตาร์ช/starch) ของฟักทองผงที่ได้ ดังตารางที่ 2 โดย
เนื อฟักทองผงที่ได้จากฟักทองที่ปลูกใน Crop 2 มีปริมาณความชื นและค่า AIS มากกว่าฟักทองผงจาก Crop 1 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่มีปริมาณของแข็งทั งหมดต่ ากว่า ส่วนด้านคุณภาพทางกายภาพ-เคมีของ
ฟักทองผงทั ง 7 สายพันธุ์ พบว่า ฟักทองผงพันธุ์ PK20 มีปริมาณความชื น และปริมาณ AIS สูงสุด อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) โดยมีปริมาณเฉลี่ยร้อยละ 7.10 และ 33.88 โดยน  าหนักแห้ง ตามล าดับ ส่วนฟักทองผงพันธุ์ 
PK4 และ PK14 มีปริมาณของแข็งทั งหมดสูงสุด เมื่อพิจารณาปัจจัยร่วมของสายพันธุ์และช่วงเวลาการปลูกพบว่า 
ฟักทองผงพันธุ์ PK20 ปลูกใน Crop 1 และ PK15 ปลูกใน Crop 2 มีปริมาณความชื 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 ซึ่งให้ผลสอดคล้องกับปัจจัยหลักด้านปริมาณ
ของแข็งทั งหมดพบว่า เนื อฟักทองผงที่ได้จากพันธุ์ PK15 ปลูกใน Crop 1 มีอยู่สูงสุดร้อยละ 96.34 + 0.04  

ด้านปริมาณน  ามันในเมล็ดพบว่า เมล็ดฟักทองพันธุ์ PK20 มีปริมาณน  ามันในเมล็ดสูงสุดนัยทางสถิติ 
(p<0.05) โดยมีปริมาณ 53.96 + 7.55 โดยน  าหนักแห้ง แต่ไม่แตกต่างจากพันธุ์ PK15, PK16 และ PK17 ดังตาราง
ที่ 3 สารประกอบฟีนอลิค และแคโรทีนอยด์ในเนื อฟักทองผงที่ได้จาก Crop 1 มีปริมาณมากกว่า Crop 2 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังตารางที่ 3 ซึ่งให้ผลสอดคล้องกับคุณภาพทางกายภาพและเคมีอ่ืนๆ (ตารางที่ 1-2) 
ด้านสายพันธุ์ฟักทองพบว่า เนื อฟักทองผงพันธุ์ PK 16 มีปริมาณแคโรทีนอยด์สูงสุดทางสถิติ (p<0.05) โดยมีเฉลี่ย 
391.16 µg carotene/100 g น  าหนักแห้ง เนื อฟักทองผงพันธุ์ PK11 มีสารประกอบฟีนอลิคและแคโรทีนอยด์สูงสุด 
โดยมีปริมาณเฉลี่ย 4,224.26 mg GAE/100 g และ 342.61 µg carotene/100 g น  าหนักแห้ง ตามล าดับ เมื่อ
พิจารณาปัจจัยร่วมของสายพันธุ์และช่วงเวลาการปลูกพบว่า เนื อฟักทองผงพันธุ์ PK11 ใน Crop 1 มีสารประกอบฟี
นอลิคสูงสุดในทางสถิติ (p<0.05) คือ 5,801.17 + 59.68  mg GAE/100 g น  าหนักแห้ง ซึ่งสอดคล้องกับผลของ
ปัจจัยหลักด้านสายพันธุ์ เช่นเดียวกับแคโรทีนอยด์ที่มีสูงสุดในเนื 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) 

ด้านค่าฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant activity) พบว่าเนื อฟักทองผงจาก Crop 1 มี antioxidant 
activity มากกว่าเนื อฟักทองผงที่ได้จาก Crop 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังตารางที่ 4 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 เมื่อพิจารณา
ปัจจัยร่วมของสายพันธุ์และช่วงเวลาการปลูกพบว่า 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  าหนักแห้ง 541.55 + 35.13 mg BHA/100 g น  าหนักแห้ง และ 
2,295.21 + 140.14 mg BHT/100 g น  าหนักแห้ง ส่วนพันธุ์ PK17 มีค่า 523.37 + 32.47 mg TE/100 g น  าหนัก
แห้ง 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 2 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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ตารางที่ 3 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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ตารางท่ี 4 ค่าฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของเนื อฟักทองผงจากฟักทองพันธุ์น  ามัน 7 พันธุ์ ที่ได้จากช่วงเวลาการปลูก
และเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกัน 

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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2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไซรัป หรือน ้าเชื่อมเดกตรินซ์ต้านอนุมูลอิสระจากฟักทอง 
2.1 สภาวะท่ีเหมาะสมของเอนไซม์ในการผลิตน ้าเชื่อมหรือไซรัปฟักทอง 

ด้านค่าสี ค่าความสว่างของสี (L*) พบว่า ปริมาณเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลสที่แตกต่างกัน มีผลต่อค่า L* ของ
น  าเชื่อมฟักทอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังตารางที่ 5 โดยการเติมเอนไซม์  ร้อยละ 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 1 

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  าเชื่อมที่ มี
คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระสูงควรจะมีค่า a* สูง ซึ่งมักจะบ่งชี ถึงสีส้มแดงของแคโรทีนอยด์ 

ค่าสีเหลือง-สีน  าเงิน (b*) พบว่าปัจจัยด้านปริมาณเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส ท าให้น  าเชื่อมฟักทองมีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) ดังตารางที่ 5 โดยน  าเชื่อมฟักทองที่ได้จากเอนไซม์ 0.5% และ 1% มีความเข้มของสี
เหลืองสูงสุด (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 1 
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) ดังตารางที ่5 กล่าวคือการเติมเอนไซม์ร้อยละ 0.5 ท าให้ได้น  าเชื่อมที่มีค่า pH 
สูงสุดที ่4.47 ซึ่งมีความเป็นกรดมากกว่าไซรัปจากกล้วยหอมที่ใช้เอนไซม์เพคติเนสและเซลลูเลส ที่มีค่า pH เท่ากับ 
5.05 (ชิดชัย และคณะ, 2547) แต่ปัจจัยด้านอุณหภูมิการท างานของเอนไซม์ ไม่มีผลต่อค่า pH อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p>0.05) จึงอาจจะส่งผลให้น  าเชื่อมฟักทองที่ได้จากอิทธิพลร่วมของปริมาณเอนไซม์อะไมเลสและอุณหภูมิไม่
มีความแตกต่างกันทางสถิติ (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 5 ดังนั น น  าเชื่อมฟักทองที่ได้จากอิทธิพลร่วมของปริมาณเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลสและอุณหภูมิต่างกัน ไม่
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มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p>0.05) โดยมีค่า TSS ระหว่าง 5.60 ± 0.53 ถึง 6.73 ± 0.29 ผลการศึกษาพบว่า 
ปริมาณ TSS ของน  าเชื่อมที่ได้มีปริมาณที่ค่อนข้างต่ านั น เป็นผลจากมีการเติมเอนไซม์แอลฟา -อะไมเลสเพียงครั ง
เดียว แล้วให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 90 หรือ 100 oซ. ตามปัจจัยที่ศึกษา เป็นระยะเวลานานต่อเนื่องกัน 3 ชั่วโมง โดย
ไม่มีการเติมเอนไซม์เพ่ิมอีก จึงอาจจะท าให้ปริมาณ TSS ต่ า เนื่องจาก Teague และ Brumm (1992) รายงานว่า 
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 5 จึงอาจท าให้
น  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 6 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 6 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 6 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 6 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 6 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 6 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  าเชื่อมที่ได้จากเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส 0.75% ที่อุณหภูมิ 90 oซ มีค่า DE สูงสุด
เท่ากับ 31.60 ± 5.50 ส่วนน  าเชื่อมที่ได้จากเอนไซม์แอลฟา-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 5 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 6 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 1 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. 

 
2.2 การใช้น ้าเชื่อมฟักทองในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน ้าฟักทองผสมสับปะรดพร้อมดื่ม 

2.2.1 คุณภาพวัตถุดิบน ้าเชื่อมฟักทอง 
น  าเชื่อมฟักทอง (น  าเชื่อมเดกซ์ตริน) ที่ได้จากการย่อยสลายด้วยเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส 

0.75% ที่อุณหภูมิ 100 oซ. ที่คัดเลือกได้ มีคุณภาพทางกายภาพและเคมี ดังตารางที่ 7 จะเห็นได้ว่า
วัตถุดิบน  าเชื่อมฟักทองมีค่าความสว่าง (L*) เล็กน้อย 16.82 ± 0.91 มีสีเหลืองออกน  าตาลคล  า
เล็กน้อย ดังค่าสีแดง (a*) 4.16 ± 0.10 ค่าสีเหลือง (b*) 9.12 ± 1.29 ซึ่งอาจจะเป็นผลจากการ
ระเหยน  าออกในสภาวะเปิด เพ่ือท าให้น  าเชื่อมเข้มข้นขึ นโดยใช้ความร้อนที่ 90  – 100 oซ. และเพ่ือ
หยุดปฏิกิริยาของเอนไซม์ (Teague และ Brumm, 1992) ดังนั นความร้อนท าให้น  าตาลเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสีคล  าขึ น น  าเชื่อมเข้มข้นที่ได้มีปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั งหมด 30.13 ± 0.12 oBrix 
มีความเป็นกรดเล็กน้อย ดังค่า pH 4.28 ± 0.02 และปริมาณกรดร้อยละ 1.45 ± 0.04 มีลักษณะ
ค่อนข้างขุ่น ดังค่าร้อยละความใส (% Transmittance) เท่ากับ 24.20 ± 0.69 พบปริมาณแคโรที
นอยด์ในรูปของเบต้าแคโรทีนต่ ามาก  อาจจะเป็นผลมาจากแคโรทีนเป็นสารประกอบที่ละลายใน
สารละลายที่ไม่มีขั วและไม่ละลายในน  า ประกอบกับเอนไซม์ อะไมเลสไม่สามารถสกัดสารแคโรทีนได้ 
จึงท าให้ปริมาณที่พบในน  าเชื่อมจึงต่ ากว่าวิธีการวิเคราะห์ที่ใช้ในการศึกษานี  (ดัดแปลง Nagata และ 
Yamashita, 1992) ความร้อนสูงที่ใช้ในการระเหยน  าเชื่อมเป็นเวลานาน ส่งผลให้ปริมาณ
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สารประกอบฟีนอลิคในน  าเชื่อมลดลงประมาณ 96-97% (จากระหว่าง 249.55 ± 68.02 ถึง 348.87 
± 34.76 mg GAE/100 g ดังตารางที่ 7 เหลือเพียง 7.66 ± 0.00 mg GAE/100 g) ส่วนค่าฤทธิ์การ
ต้านอนุมูลอิสระเท่ากับ 6,678.06 ± 0.00 µg TE/100 g น  าเชื่อมฟักทองเข้มข้นมีปริมาณน  าตาล
ทั 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 มี
ปริมาณใกล้เคียงกับรายงานของกล้าณรงค์ และเกื อกูล (2550) ที่พบว่าเดกซ์ตรินที่ผลิตเชิงพาณิชย์มี
ค่า D.E. ระหว่าง 3 – 25 น  าเชื่อมฟักทองที่ได้มีค่า D.E. ต่ ากว่าน  าตาลฟรุคโตสและน  าตาลซูโครส ซึ่ง
มีค่า 8.59 และ 40 ตามล าดับ (Bender, 1986) แสดงว่าน  าเชื่อมฟักทองมีปริมาณน  าตาลกลูโคสต่ า
กว่าน  าตาลทั งสองชนิดนี  จึงน่าจะมีคุณสมบัติเป็นน  าเชื่อมเพ่ือสุขภาพ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน
ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ที่ต้องการน  าตาลต่ าได้ 

 
ตารางท่ี 7 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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2.2.2 คุณภาพทางกายภาพและเคมีของน ้าฟักทองผสมสับปะรดพร้อมดื่มที่เติมน ้าตาลต่างกัน 
ด้านสี พบว่าน  าฟักทองผสมสับปะรดที่เติมน  าเชื่อมฟักทอง มีค่าความสว่างของสี (L* = 23.07 

± 0.28) และค่าความเข้มของสีเหลือง (b* = 28.99 ± 0.71) ต่ ากว่าผลิตภัณฑ์ที่เติมน  าเชื่อมฟรุคโตส 
และน  าตาลทราย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังตารางที่ 8 อาจจะเนื่องจากน  าเชื่อมฟักทอง
มีสีคล  าจากการใช้ความร้อนสูงในการท าให้เข้มข้นโดยตรงภายใต้สภาวะเปิด จึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มที่เติมน  าเชื่อมฟักทองมีสีเหลืองคล  ากว่าผลิตภัณฑ์ที่เติมน  าเชื่อมฟรุคโตสและน  าตาลทราย 
ดังรูปที่ 5 ดังนั น ควรศึกษาเพ่ิมเติมในการท าให้น  าเชื่อมเข้มข้นภายใต้ระบบสุญญากาศโดยใช้เครื่อง
ระเหยระบบสุญญากาศ (Vacuum evaporator) ส่วนค่าสีแดง (a*) ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ 
(p>0.05) โดยมีค่าใกล้เคียงกันระหว่าง a* 9.27 ± 0.45 ถึง 9.59 ± 0.14 

ผลิตภัณฑ์ที่เติมน  าเชื่อมฟักทองมีค่า pH ต่ าสุดคือ 4.64 ± 0.02 ซ่ึงแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กับผลิตภัณฑ์ที่เติมน  าเชื่อมฟรุคโตส และน  าตาลทรายที่มีค่า pH สูงสุด 
คือ 5.10 ± 0.02 และ 5.13 ± 0.02 ตามล าดับ ดังตารางที่ 8 ทั งนี อาจจะเป็นผลจากน  าเชื่อมฟักทอง
มีค่า pH ต่ าคือ4.28 ± 0.02 (ตารางที่ 7) เมื่อน าไปเติมลงไปในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในปริมาณมากจึง
ท าให้ค่า pH ที่ต่ ากว่า ส่วนปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั งหมด (TSS) พบว่าน  าฟักทองผสมสับปะรด
ทั งหมด ทั งท่ีเติมน  าเชื่อมฟักทอง น  าเชื่อมฟรุคโตส และน  าตาลทรายไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
โดยมีปริมาณระหว่าง 13.00 ± 0.00 ถึง 13.62 ± 0.67 oBrix ดังตารางที่ 8 เนื่องจากมีกระบวนการ
เตรียมส่วนผสมเครื่องดื่มที่มีปริมาณ TSS เริ่มต้นใกล้เคียงกัน ด้านปริมาณกรดทั งหมดพบว่าน  า
ฟักทองผสมสับปะรดที่เติมน  าเชื่อมฟักทอง มีปริมาณกรดสูงสุด 0.69% ± 0.05 ซึ่งแตกต่างกันในทาง
สถิติ (p<0.05) กับผลิตภัณฑ์ที่เติมน  าเชื่อมฟรุคโตส และน  าตาลทราย ส่วนเครื่องดื่มที่เติมน  าเชื่อมฟ
รุคโตส และน  าตาลทราย (0.40% ± 0.05 และ 0.38% ± 0.04 % ตามล าดับ) เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่
เติมน  าเชื่อมฟักทองมีค่า pH ต่ ากว่าจึงท าให้ปริมาณกรดทั งหมดสูงกว่า ด้านค่าความใส (% 
transmitance) พบว่า น  าฟักทองผสมสับปะรดที่เติมน  าเชื่อมฟักทอง ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05) กับผลิตภัณฑ์ที่เติมน  าเชื่อมฟรุคโตส และน  าตาลทราย โดยมีค่าระหว่าง 41.62% ± 3.72 
ถึง 51.58% ± 3.78 ดังตารางที่ 8 

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 8 ซึ่งสอดคล้องกับผลของค่าสมมูลย์
เดกซ์โตรส (D.E.) ที่พบในระดับต่ าของวัตถุดิบน  าเชื่อมฟักทองที่เติม (ตารางที่ 7) จึงท าให้ผลิตภัณฑ์ที่
เติมน  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 สูงสุด
คือ 5.33 ± 1.75 ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Bender (1986) ทีพ่บว่าน  าตาลทรายมีค่า D.E. สูงกว่า
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น  าตาลฟรุกโตส ดังนั นการเติมน  าตาลทรายจึงอาจจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์น  าฟักทองผสมสับปะรดที่เติม
น  าตาลทรายมีค่า D.E.สูงสุด 

ตารางท่ี 8 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 8 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 7) 
จึงท าให้เครื่องดื่มมีปริมาณแคโรทีนอยด์ลดลงด้วย แต่น  าฟักทองผสมสับปะรดที่เติมน  าเชื่อมฟักทอง 
มีสารประกอบฟีนอลิคสูงสุด (13.48 ± 3.88 mg GAE /100 g) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
ดังตารางที่ 8 ทั งนี อาจจะเป็นผลจากน  าเชื่อมฟักทองที่เติมในผลิตภัณฑ์มีสารประกอบฟีนอลิคสูง ส่วน
น  าเชื่อมฟรุคโตส และน  าตาลทรายมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นน  าตาล ด้านฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ  
(Antioxidant activity) พบว่า ผลิตภัณฑ์ทั งที่เติมน  าเชื่อมฟักทอง น  าเชื่อมฟรุคโตส และน  าตาลทราย
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ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยมีค่าระหว่าง 6,685.35 ± 0.04 - 6725.85 ± 0.01 µg 
TE/100 g ดังตารางที่ 8 

2.2.3 คุณภาพทางประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มน ้าฟักทองผสมสับปะรดพร้อมดื่มที่เติม
น ้าตาลแตกต่างกัน 

คะแนนคุณภาพ (quality scoring test) ของผลิตภัณฑ์น  าฟักทองผสมน  าสับปะรดพร้อมดื่มที่
เติมน  าตาลต่างกันคือ น  าเชื่อมจากฟักทอง น  าเชื่อมฟรุคโตสและน  าตาลทรายในด้านสี ลักษณะ
ปรากฏ ความเปรี ยว ความหวาน ความรู้สึกในปาก การยอมรับผลิตภัณฑ์ และล าดับความชอบหรือ
ยอมรับของผลิตภัณฑ์ แสดงในตารางที่ 9 พบว่าผู้ทดสอบชิมให้คะแนนด้านสีของน  าฟักทองผสมน  า
สับปะรดที่เติมน  าตาลต่างชนิดกัน แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) โดยผลิตภัณฑ์ที่เติมน  าเชื่อมฟรุค
โตสและน  าตาลทราย ได้คะแนนในระดับสีเหลืองพอดี (3.00 ± 0.46 และ 3.23 ± 0.42 ตามล าดับ) 
ส่วนผลิตภัณฑ์ที่เติมน  าเชื่อมฟักทองได้ 5.00 ±0.00 คะแนน เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีสีคล  า ดังรูปที่ 2 
ด้านลักษณะปรากฏพบว่าน  าฟักทองผสมน  าสับปะรดทุกสิ่งทดลองไม่แตกต่างกัน (p>0.05) โดย
ลักษณะปรากฏมีการแยกชั นเล็กน้อย จึงได้คะแนนระหว่าง 2.07 ± 0.70 ถึง 2.17 ± 0.56 คะแนน 
ด้านความเปรี ยว พบว่าน  าฟักทองผสมน  าสับปะรดที่เติมน  าเชื่อมฟักทองมีความเปรี ยวพอดี (3.20 ± 
1.18) และมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) กับผลิตภัณฑ์ที่เติมฟรุคโตสและน  าตาลทรายที่มี
ความเปรี 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 งหมดมีปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั งหมด (TSS) ไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 7) 
แสดงว่า ผลิตภัณฑ์ที่เติมน  าเชื่อมฟักทองมีปริมาณน  าตาลกลูโคสต่ ามาก ซึ่งสอดคล้องกับผลของ
ปริมาณน  าตาลทั งหมดและค่าสมมูลย์น  าตาลกลูโคส (D.E.) ที่มีในระดับต่ ามากในผลิตภัณฑ์ (ตารางที่ 
8) ด้านความรู้สึกในปาก (mouth feel) พบว่าน  าฟักทองผสมน  าสับปะรดที่เติมน  าเชื่อมฟักทองมี
ความหนืดค่อนข้างพอดี (2.83 ± 1.03 คะแนน) ซึ่งแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) กับผลิตภัณฑ์ที่
เติมฟรุคโตสและน  าตาลทราย ที่ผู้ทดสอบชิมประเมินว่ามีความหนืดพอดี โดยได้ 3.33 ± 0.70 และ 
3.47± 0.61 คะแนน ตามล าดับ ส่วนคุณภาพทางด้านการยอมรับ พบว่าผู้ทดสอบชิมให้คะแนนน  า
ฟักทองผสมน  าสับปะรดที่เติมน  าเชื่อมฟรุคโตส และน  าตาลทราย ในระดับยอมรับได้เล็กน้อยไม่
แตกต่างกัน (3.93 ± 0.75 และ 3.93 ± 1.08 คะแนน ตามล าดับ) ส่วนผลิตภัณฑ์ที่เติมน  าเชื่อม
ฟักทองได้คะแนนในระดับยอมรับไม่ได้เล็กน้อย (1.53 ± 0.79 คะแนน) ทั งนี  อาจจะเนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์มีสีคล  าและมีความหวานน้อยมาก ซึ่งเป็นผลจากวัตถุดิบน  าเชื่อมฟักทองเข้มข้นมีสีคล  าจาก
การให้ความร้อนในการระเหยน  า และมีปริมาณน  าตาล และค่า D.E. ต่ ามาก ดังนั น จึงควรปรับปรุง
พัฒนากระบวนการท าให้น  าเชื่อมเข้มข้นภายใต้ระบบสุญญากาศ หรือระบบที่ใช้ความร้อนระดับต่ า 
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เพ่ือช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงสี และกลิ่นรสได้ และควรปรับปริมาณ TSS เริ่มต้นเพ่ิมมากขึ น 
เนื่องจากน  าเชื่อมฟักทองมีปริมาณน  าตาลต่ า (ตารางที่ 7)  
 

 
 
 

รูปที่ 2  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. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นฟักทองอัดแผ่น 

3.1 การวิเคราะห์หาสูตรส่วนผสมจากสายพันธุ์ฟักทองทั งหมด 3 สายพันธุ์ 
 การวิเคราะห์หาสูตรส่วนผสมจากสายพันธุ์ฟักทอง 3 สายพันธุ์ได้แก่ ฟักทองสายพันธุ์
พื นเมือง (Local) สายพันธุ์โอโตะ (Ohto) No.1 และ No.8 วางแผนการทดลองแบบ Mixture 
design โดยโปรแกรม Minitab 16 ได้สูตรข้าวแต๋นฟักทองทั งหมด 10 สูตร ดังตารางที่ 9  
 
 

Pumpkin   Fructose   Sucrose  
   syrup 
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ตารางท่ี 9 น  าหนักของฟักทองผงที่ได้จากฟักทอง 3 สายพันธุ์ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นฟักทอง                

 
3.2 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นฟักทอง 

3.2.1 คุณภาพทางกายภาพของข้าวแต๋นฟักทอง 
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 10 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 3 
 
ตารางท่ี 10 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 3  กราฟ contour plot จากค่าสี L* a* b* ของข้าวแต๋นฟักทองที่แสดงลักษณะที่มีปฏิสัมพันธ์
กันตามส่วนผสมของสายพันธุ์ 

 
3.2.2 คุณสมบัติทางเคมีของข้าวแต๋นฟักทอง 
คุณภาพทางเคมีทางด้าน ปริมาณน  าอิสระ และความชื นของฟักทองอบแห้งทั ง 3 สายพันธุ์ ซึ่ง

เป็นวัตถุดิบในข้าวแต๋น มีปริมาณน  าอิสระเท่ากับ 0.463, 0.457 และ 0.452 ตามล าดับ ส่วนค่า
ปริมาณความชื นมี 5.06%, 4.98% และ 4.92% ตามล าดับ 
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ด้านปริมาณน  าอิสระของข้าวแต๋นฟักทองทั ง 10 สูตร พบว่ามีค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.470 - 0.499 
ดังตารางที่ 11 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ที่ 0.1380 แสดงว่าค่าปริมาณน  าอิสระมีค่าใกล้เคียง
กัน แตค่่าน  าอิสระของข้าวแต๋น 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 ซ่ึงเป็นแนวทางเดียวกันกับค่าน  าอิสระของฟักทองคือไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน 
เนื่องจากเป็นฟักทองแห้งที่มีปริมาณความชื นและค่าน  าอิสระใกล้เคียงกันก่อนน ามาท าผลิตภัณฑ์ 
 
ตารางท่ี 11  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 

 
3.3 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส พบว่าข้าวแต๋นฟักทองทั ง 10 สูตร ผู้ประเมินให้

คะแนนค่าเฉลี่ยด้านลักษณะปรากฏระหว่าง 5.60 - 8.50 คะแนน ในระดับชอบเล็กน้อยถึงชอบมาก
ที่สุด ดังตารางที่ 12 เนื่องจากสีของข้าวแต๋นบางสูตรอาจมีสีเข้มบางจุด และมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อยู่ที่ 0.7586 ด้านสีให้คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง 5.45 - 8.68 คะแนน โดยผู้ประเมินให้
คะแนนในระดับชอบเล็กน้อยถึงชอบมากที่สุด เนื่องจากสีของผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นฟักทองแต่ละสูตรมี
ส่วนผสมของข้าวแต๋นฟักทองต่างสายพันธุ์กันโดยสูตรที่มี เนื อฟักทองพันธุ์ Ohto No.8 อยู่ 100% 
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(คิดเป็น 36 กรัม ดังตารางที่ 9) ไดค้ะแนนสูงสุด อาจเนื่องผลิตภัณฑ์จะมีสีเหลืองอ่อนกว่าข้าวแต๋นที่มี
เนื อฟักทองพันธุ์พื นเมือง และพันธุ์ Ohto No.1 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ที่ 0.8003 ด้าน
กลิ่น รสชาติ และเนื อสัมผัสผู้ประเมินให้คะแนนไม่แตกต่างกันในแต่ละสูตร โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ในช่วง 5.98 - 7.45, 6.45 - 7.78 และ 6.48 - 7.65 คะแนน ตามล าดับ และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อยู่ที่ 0.1176 ด้านความชอบรวมทั ง 10 สูตรผู้ประเมินให้ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 5.58 - 
8.63 คะแนน โดยสูตรที่ 3 ที่มีเนื อฟักทอง Ohto No.8 อยู่ 100% ได้คะแนนสูงสุด และมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ที่ 0.7895 จากผลการวิเคราะห์สูตรที่เหมาะสมโดยใช้โปรแกรม Minitab 
16 พบว่า สูตรที่ 3 ที่มีเนื อฟักทองพันธุ์ Ohto No.8 ในสัดส่วน 0 : 0 : 100 (คิดเป็น 36 กรัม) ได้
คะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสสูงสุด จากกราฟ contour plot (รูปที่ 4) แสดงพื นที่การ
ตอบสนองระหว่างการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสที่บ่งชี ว่าเนื อฟักทองแต่ละสายพันธุ์ท าให้
ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกันทั งด้านลักษณะปรากฏ สี และความชอบรวม โดยข้าวแต๋นที่มีเนื อ
ฟักทอง Ohto No.8 อยู่ 100% ได้คะแนนสูงสุด   
 
ตารางท่ี 12  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 4 contour plot จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นฟักทอง
ด้านลักษณะปรากฏ สี และความชอบรวมที่แสดงความมีปฏิสัมพันธ์กัน 
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4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาขนมปังที่มีสมบัติการต้านอนุมูลอิสระสูงจากเนื อฟักทองและเมล็ด
ฟักทอง 

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 13) 
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 13 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    
 

4.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาขนมปังท่ีมีอัตราส่วนของเนื อฟักทองและเมล็ดฟักทองต่างกัน 
4.2.1 คุณภาพทางกายภาพ และทางเคมีของผลิตภัณฑ์ทาขนมปังจากฟักทอง 
ผลิตภัณฑ์ทาขนมปังที่ได้จากอัตราส่วนของเนื อฟักทองและเมล็ดฟักทองแตกต่างกัน 5 

อัตราส่วน คือ 80:20, 70:30, 60:40, 50:50 และ 40:60 ได้ผลดังตารางที่ 14 - 15 
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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 14) และรูปที่ 5 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 14  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 15) ซึ่งเป็นผลมาจากสัดส่วนของเนื อฟักทองที่มีอยู่
มาก ท าให้ปริมาณความชื นในผลิตภัณฑ์มากด้วย ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเมล็ดฟักทองสูงที่
อัตราส่วน 40:60 มีปริมาณความชื นต่ าสุด จะเห็นได้ว่าปริมาณความชื นของผลิตภัณฑ์จะมากขึ นตาม
ปริมาณของฟักทองที่มีในส่วนผสม ซึ่งปริมาณความชื นมีผลต่ออายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ทา
ขนมปังจากฟักทอง ด้านค่า pH ของผลิตภัณฑ์ทุกสิ่งทดลองมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
โดยมีค่า pH ระหว่าง 5.03 ± 0.04 ถึง 5.11 ± 0.07 อาจจะเป็นผลมาจากค่า pH ของวัตถุดิบเนื อ
ฟักทองและเมล็ดฟักทองใกล้เคียงกัน (ตารางที่ 13) แต่ปริมาณกรดทั งหมดของผลิตภัณฑ์ที่อัตราส่วน 
60:40 มีปริมาณสูงสุดอย่างมีนัยทางสถิต ิ(p<0.05) โดยมีปริมาณกรดอยู่ 0.93% ± 0.23  
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รูปที่ 5  ผลิตภัณฑ์ทาขนมปังจากฟักทองที่มีอัตราส่วนของเนื อฟักทองและเมล็ดฟักทองแตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 15 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 16) 
 
ตารางท่ี 16 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) 

 
ผลิตภัณฑ์ทาขนมปังจากฟักทองที่ใช้อัตราส่วนเนื อฟักทองต่อเมล็ดฟักทอง 80:20, 70:30 และ

60:40 มีปริมาณแคโรทีนอยด์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยมีปริมาณ 152.62 ± 44.66, 
133.06 ± 4.45 และ 113.33 ± 14.98 µg carotene/100 g ตามล าดับ (ตารางที่ 17) ผลิตภัณฑ์ที่
อัตราส่วน 50:50 และ 40:60  มีแคโรทีนอยด์ต่ ามาก (Trace) จึงตรวจไม่พบในผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นผล
มาจากสัดส่วนของเมล็ดฟักทองระดับสูงมากกว่าสิ่งทดลองอ่ืนๆ ผลิตภัณฑ์ทาขนมปังจากฟักทองใน
ทุกอัตราส่วนมีปริมาณคลอโรฟิลล์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยมีปริมาณระหว่าง 0.57 ± 
0.03 ถึง 1.81 ± 1.12 mg/100 กรัม อย่างไรก็ตามปริมาณคลอโรฟิลล์ในผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ น
ตามสัดส่วนเมล็ดฟักทองที่เพ่ิมขึ น อาจจะเป็นผลมาจากเมล็ดฟักทองมีคลอโรฟิลล์สูง (ตารางที่ 13) 
ผลิตภัณฑ์ทาขนมปังมีสารประกอบฟีนอลิคมากขึ นตามปริมาณเมล็ดฟักทองที่ใช้ โดยผลิตภัณฑ์ที่
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 ด้านค่าฤทธิ์การต้าน
อนุมูลอิสระ พบว่าสอดคล้องกับปริมาณสารประกอบฟีนอลิค คือผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราส่วน 50:50 มี
ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระสูงสุดทางสถิติ (p<0.05) โดยมีปริมาณ 138.56 ± 18.33 mg TE/100 g 
รองลงมาคือผลิตภัณฑ์ที่อัตราส่วน 80:20 โดยมีค่าเท่ากับ 119.64 ± 13.91 mg TE/100 g  
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ตารางท่ี 17  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 



58 

4.2.2 คุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ทาขนมปังจากฟักทอง 
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 18) 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 5) 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 18 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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4.2.3 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 19) 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 19  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 
 
5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอต้านอนุมูลอิสระจากเนื อฟักทอง 

จากผลการศึกษาในข้อ 1. พบว่าฟักทองสายพันธุ์ PK11, PK14 และ PK17 มีสมบัติการต้านอนุมูล
อิสระทั งด้านปริมาณแคโรทีนอยด์ สารประกอบฟีนอลิค และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระสูง จึงเตรียมเป็น
เนื อฟักทองแผ่นแห้ง (Pumpkin flake) แล้วบดให้เป็นผงละเอียดขนาด 80-100 เมช รวมกันทั ง 3 พันธุ์ 
ดังรูปที่ 5 เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์หมูยอเพ่ือเสริมสารต้านอนุมูลอิสระ และเสริมคาร์โบไฮเด
รทพรีไบโอติคส์จากเนื อฟักทอง รวมทั งเพ่ิมสีสันที่สวยงามให้กับผลิตภัณฑ์ ดังรูปที่ 6 
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รูปที่ 6 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 แสดงว่ายิ่ง
เพ่ิมปริมาณเนื อฟักทองผงมากขึ น มีผลท าให้ค่าความเข้มของสีแดงและสีเหลืองเพ่ิมมากขึ น ดังรูปที่ 7 
และตารางที่ 20 และยังส่งผลให้หมูยอที่เสริมเนื อฟักทองผง 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 7 คุณลักษณะของหมูยอที่เสริมปริมาณเนื อฟักทองผง (PK) แตกต่างกัน 
 

จากตารางที่ 21 จะเห็นว่าหมูยอที่เสริมเสริมเนื อฟักทองผง 35% มีปริมาณความชื น (58.42%± 
0.68) ต่ ากว่าหมูยอที่ไม่เสริมฟักทองผงและที่เสริมฟักทองผง 5% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) จึง
ส่งผลให้ค่าความสามารถในการอุ้มน  า (water holding capacity) และความแน่นเนื อ (firmness) ลดลง
ด้วย โดยมีค่า 19.45% ± 1.16 และ 11.93 ± 0.12 g/cm2 ตามล าดับ ทั งนี การเสริมฟักทองผงท าให้เกิด
การดูดซับน  าไว้และพองตัวออก เนื่องจากเนื อฟักทองผงประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรทในระดับสูง (24-32%) 
ดังนั นการเติมฟักทองผงในปริมาณสูงจึงท าให้ปริมาณน  าอิสระและน  าที่ถูกจับยึดไว้ในโครงสร้างของ
อิมัลชัน (emulsion) ของหมูยอจึงลดต่ าลง และส่งผลถึงความแน่นเนื อที่ลดลงเช่นกัน 

หมูยอที่เสริมที่เสริมเนื อฟักทองผง 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 
21 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 แต่มี
แนวโน้มของค่า Antoxidant activity เทียบกับ BHT เพ่ิมมากขึ นตามปริมาณของฟักทองผงที่เติมมากขึ น 

คุณภาพทางประสาทสัมผัสของหมูยอเสริมฟักทองแตกต่างกัน 
ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของหมูยอที่เสริมเสริมเนื อฟักทองผง 25% และ 35% 

ได้คะแนนการยอมรับด้านสีสูงสุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยได้คะแนน 7.85 ± 0.83 และ 
7.75 ± 1.25 คะแนน ในระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก ดังตารางที่ 22 ซึ่งเป็นผลมาจากการเสริมเนื อ
ฟักทองผงในระดับสูงท าให้หมูยอมีสีเหลืองเข้มขึ น ดังรูปที่ 7 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 หมู
ยอที่เสริมเสริมเนื อฟักทองผง 25% และ 35% มีแนวโน้มได้คะแนนการยอมรับมากกว่าสิ่งทดลองอ่ืนๆ 
และสูตพื นฐาน (Control) ที่ไม่เสริมเนื อฟักทองผง 

Control 0% 35% PK 25% PK 15% PK 5% PK 
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ตารางท่ี 20 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 21 คุณภาพทางเคมแีละค่าฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของหมูยอที่เสริมปริมาณเนื 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 22 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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6. การเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือถ่ายทอดเทคโนโลยี 
6.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเตรียมฟักทองแห้ง และการน าฟักทองแห้งไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์

คุ้กกี  ให้กับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดน่าน วันที่ 16 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ดังรูปที่ 8 

6.2 ถ่ายเทคโนโลยีการน าเอาเนื อฟักทองผงจาก PK16 ไปใช้ประโยชน์เสริมแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็น
สารอนุมูลอิสระชนิดสีเหลือง และเป็นการเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ขนมปังและคุ้กกี  ให้กับ
ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มน  าวัง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง เพ่ือน าผลิตภัณฑ์ไปทดสอบ
การตลาดในกลุ่มผู้บริโภคจังหวัดล าปาง ดังรูปที่ 9 

6.3 ผลงานวิจัย เรื่อง “การประเมินคุณภาพทางกายภาพ-เคมี คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของ
เนื อฟักทอง และปริมาณน  ามันในเมล็ดของฟักทองพันธุ์โอโตะ พันธุ์พื นเมือง และพันธุ์ทางการค้า ” ได้
น าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ใน “การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั งที่ 16 ระหว่างวันที่ 29 
พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์การเกษตร (TCI กลุ่มที่ 2) 
ดังภาคผนวก และดังรายละเอียดนี   

1) ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ และจานุลักษณ์ ขนบดี. 2561. การประเมินคุณภาพทางกายภาพ-
เคมี และคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของเนื อฟักทองพันธุ์โอโตะ พันธุ์พื นเมือง และพันธุ์การค้า . 
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 49: 1(พิเศษ): 622-624. 

6.4 น าเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2561 (Thailand 
Research Expo 2018)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 8 - 14 สิงหาคม 2561 ในหัวข้อ “พันธุ์ฟักทองที่มีสารพฤกษเคมีเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารสุขภาพ” ได้รางวัล “Gold Award” ถ้วยรางวัลจาก นายกรัฐมนตรี (พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ) และเงินรางวัล 70,000 บาท ในสาขางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการเกษตร อาหาร
และเทคโนโลยีชีวภาพ ประจ าปี 2561 ดังรูปที่ 10 

6.5 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 11 

6.6 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 12 

6.7 เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารเคหการเกษตร 43, 3 (มี.ค. 2562) เรื่อง “ฟักทองไม่ธรรมดา 
นวัตกรรมเพ่ิมมูลค่าสู่อาหารสุขภาพของ มทร.ล้านนา” หน้าที่ 152-154 โดย วรรณภา เสนาดี 
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6.7 การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในรูปแบบการบูรณาการกับการเรียนการสอน ดังนี  
6.7.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับการเรียนภาคปฏิบัติ วิชา “เทคโนโลยีผักและผลไม้” ภาคเรียนที่ 

2 ปีการศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโลยีการอาหาร สาขา
อุตสากรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

6.7.2 น าผลงานวิจัยบูรณาการในการเรียนวิชา “ปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรี” สาขาอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 

1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์น  าเชื่อมฟักทอง (Cucurbita spp.) โดยการใช้เอนไซม ์(นางสาวศศิธร สีฟ้า 
และนางสาวศิรารัตน์ กุดแก้ว) 
2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาขนมปังที่มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระสูงจากฟักทอง (นางสาวกาญจนา 
ไชยรัถยาภรณ์)  
6.7.3 น าผลงานวิจัยไปบูรณาการในการเรียนวิชา “วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท” สาขาพืชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 
1) การพัฒนาพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวของฟักทองให้มีผลผลิต คุณภาพ และน  ามันในเมล็ดสูง (นายวันไณ 
เอา) 
2) การศึกษาเสถียรภาพและการถ่ายทอดพันธุกรรมของลักษณะผลผลิตและคุณภาพทางกายภาพ-
เคมีของสายพันธุ์ฟักทอง (นางสาวดวงนภา อินทร์ภูมิ) 
 

 

รูปที่ 8 การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยในการเตรียมฟักทองแห้ง และการน าฟักทองไปใช้
ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์แยมฟักทองและคุ้กกี  ให้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดน่าน 
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รูปที่ 9 การถ่ายเทคโนโลยีการน าเอาเนื อฟักทองผงจาก PK16 ไปใช้ประโยชน์เสริมแคโรทีนอยด์ใน
ผลิตภัณฑ์ขนมปัง เคกเนยสด และคุ้กกี  ให้วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มน  าวัง อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 
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รูปที่ 10 การน าเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2561” ณ โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในหัวข้อ       
“พันธุ์ฟักทองที่มีสารพฤกษเคมีเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารสุขภาพ”  
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รูปที่ 11 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในงาน 2018 IIDC Hong Kong International Invention and 
Design Competition ณ เกาะฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

 

 

รูปที่ 12 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. ประเมินคุณภาพเนื อฟักทองจากฟักทอง 7 พันธุ์ที่ปรับปรุงพันธุ์ได้จากโครงการย่อยที่ 1 ได้แก่ 
PK4, PK11, PK14, PK15, PK16, PK17, PK20 พบว่า เนื อฟักทองพันธุ์พื นเมือง PK20 และพันธุ์น  ามัน 
PK14 มีค่าความสว่างสี (L*) และสีเหลือง (b*) สูงสุดทางสถิติ (p<0.05) พันธุ์ PK15 มีสีแดง (a*) และค่า 
L* สูงสุด เนื อฟักทองพันธุ์โอโตะ PK11 มีสารประกอบฟีนอลิคและแคโรทีนอยด์สูงสุด (5,801.17+59.68 
mg GAE/100 g, 535.19+153.02 µg carotene/100 g น  าหนักแห้ง) มีค่าฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระโดย
วิธี DPPH สูงสุด (512.16+30.93 mg TE/100 g น  าหนักแห้ง) พันธุ์การค้า PK16 และพันธุ์ PK14 มี
ปริมาณแคโรทีนอยด์อยู่สูงสุดในเนื อฟักทอง เนื อฟักทองของพันธุ์พื นเมือง PK17 มีค่าฤทธิ์การต้านอนุมูล
อิสระโดยวิธี DPPH สูงสุด 

2. สภาวะที่เหมาะสมของเอนไซม์อะไมเลสในการท าน  าเชื่อมฟักทอง ได้แก่ การเติมปริมาณเอนไซม์
แอลฟา-อะไมเลสร้อยละ 0.75 ที่อุณหภูมิ 100 oซ ท าให้ได้น  าเชื่อมฟักทองที่มีปริมาณกลูโคสต่ า หรือมีค่า 
DE ต่ า มีคุณภาพด้านสีที่ดี มีค่าความสว่าง (L*) 26.16±0.28 มีสีเขียว (-a*) เป็น -1.04±0.01 ค่าสีเหลือง 
(b*) 12.18±0.17 ค่า pH 4.33±0.15 ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั งหมด 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 มีฤทธิ์
การต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี 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 Dextrose 
equivalent เท่ากับ 14.46±1.55 

3. การน าน  าเชื่อมฟักทองไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนผสม ในน  าฟักทองผสมสับปะรดพร้อมดื่ม พบว่ามี
ค่า L* และ b* ปริมาณแคโรทีนอยด์ และคะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสต่ ากว่าผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่
เติมน  าตาลทรายและน  าเชื่อมฟรุคโตส แต่มีสารประกอบฟีนอลิคสูงกว่า มีน  าตาลทั งหมด และค่า DE ต่ า
กว่า แต่ควรพัฒนากระบวนการท าน  าเชื่อมให้เข้มข้นด้วยระบบสุญญากาศ หรือระบบที่ใช้ความร้อนระดับ
ต่ าเพ่ือป้องกันการเปลี่ยนแปลงสี กลิ่นรส และคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยเฉพาะด้านสี ความหวาน 
และการยอมรับรวมของฟักทองผสมน  าสับปะรดพร้อมดื่มให้ได้รับการยอมรับมากขึ น 

4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นอัดแผ่นผสมเนื อฟักทองจาก 3 สายพันธุ์ (พันธุ์พื นเมือง พันธุ์โอโตะ 
(Ohto) No.1. และ No.8 พบว่า พันธุ์ฟักทองมีผลต่อค่าสี ความชอบด้านลักษณะปรากฏ สี และ
ความชอบรวม แต่ไม่มีผลต่อค่าแรงกด ปริมาณน  าอิสระ และความชื น การน าเนื อฟักทองสายพันธุ์ Ohto 
No.8 เป็นส่วนผสมในปริมาณ 100% ของเนื อฟักทองทั งหมด เป็นสูตรที่เหมาะสมในการท าข้าวแต๋นอัด
แผ่นที่มีคุณภาพดีและได้คะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสดีที่สุด โดยมีความสว่าง (L*) สูงสุด และมีสี
แดงและสีเหลืองอ่อนกว่าสูตรอ่ืนๆ มีค่า Aw เฉลี่ย 0.47 และมีความชื นต่ า (5.43%) มีคะแนนความชอบ
ด้านลักษณะปรากฏ สี และความชอบรวมสูงสุด 
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5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาขนมปังจากเนื อฟักทองผสมเมล็ดฟักทอง พบว่าอัตราส่วนของเนื อ
ฟักทองต่อเมล็ดฟักทองที่เหมาะสมได้แก่ อัตราส่วน 60:40 ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพด้านสีดี มีความชื นต่ า 
(23.91%±1.00) มีสมบัติการต้านอนุมูลอิสระสูงคือ สารประกอบฟีนอลิค 1302.31±160.02 GAE/100 g 
มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH 102.46±22.24 mg TE/100 g และได้คะแนนคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสสูง 

6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอต้านอนุมูลอิสระจากเนื อฟักทอง พบว่าสามารถเสริมเนื อฟักทองผงใน
ผลิตภัณฑ์ได้ถึง 35% ท าให้หมูยอมีค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*) สูงสุด มีปริมาณ peroxide value 
และค่า TBA ต่ า ผลิตภัณฑ์มีความชื นต่ า (58.42%± 0.68) มีค่า Antoxidant activity โดยวิธี DPPH 
สูงสุด (44.15 ± 3.89 mg trolox/100 g และ 55.92 ± 4.48 mg BHA/100 g) และได้คะแนนการ
ยอมรับทางปะสาทสัมผัสด้านสีสูงสุด  

7. การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย 2 ครั ง และการน าเสนอ/เผยแพร่ผลงานวิจัย จ านวน 1 
เรื่อง องค์ความรู้และเทคโนโลยีผลงานวิจัยนี  ได้เผยแพร่ผลงานในรูปแบบของการจัดนิทรรศการวิชาการ
และภาคโปสเตอร์จ านวน 3 ครั ง และการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในรูปแบบการบูรณาการกับ
การเรียนการสอน ปัญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ์ จ านวน 5 เรื่อง 

8. ผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ ในหัวข้อ “พันธุ์ฟักทองที่มีสารพฤกษเคมีเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมอาหารสุขภาพ” ได้รางวัล Gold Award ถ้วยรางวัลจาก นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา ) สาขางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการเกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ ในงาน “มหกรรม
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“Diplomas of excellence” ในงาน “PRO INVENT 2019: The 17th edition of the International 
Exhibition of Research, Innovations and Inventions” ณ เมือง Cluj-Napoca ประเทศโรมาเนีย 
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 ภาคผนวก ก 

องค์ความรู้ผลงานวิจัย และเอกสารประกอบการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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ภาคผนวก ข 
การเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานวิจัย 

1. ผลงานวิจัยได้น้าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์จ้านวน 1 เรื่อง  
 การประเมินคุณภาพทางกายภาพ-เคมี คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของเนื อฟักทอง และปริมาณ

น  ามันในเมล็ดของฟักทองพันธุ์โอโตะ พันธุ์พื นเมือง และพันธุ์ทางการค้า” ใน “การประชุมวิชาการพืชสวน
แห่งชาติครั งท่ี 16 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560  
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2. ผลงานวิจัยได้ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการจ้านวน 1 เรื่อง 
ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ และจานุลักษณ์ ขนบดี. 2561. การประเมินคุณภาพทางกายภาพ-เคมี และ
คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของเนื อฟักทองพันธุ์โอโตะ พันธุ์พื นเมือง และพันธุ์การค้า. วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร, 49: 1(พิเศษ): 622-624. 
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3. ผลงานวิจัยได้เผยแพร่ผลงานในงานมหกรรมงานวิจัยและงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
จ้านวน 4 ครั ง 

3.1 จัดแสดงผลงานวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2561 (Thailand Research Expo 
2018)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ วันที่ 8 - 
14 สิงหาคม 2561 “พันธุ์ฟักทองที่มีสารพฤกษเคมีเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารสุขภาพ” 
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3.2 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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3.3 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 มีนาคม 2562 

 

 

 


