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ผลการวิจัยและวิจารณ์ 
1. คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของฟักทอง 

ผลการศึกษาคุณสมบัติของน้ าฟักทองทางกายภาพ ทางเคมีพบว่า  น้ าฟักทองที่ได้มีคุณสมบัติการน า
ไฟฟ้าเฉลี่ย 14.10 mS/m มีคุณลักษณะทางกายภาพด้านความขุ่นเท่ากับ 16,748  NTU ค่าสี L*  a* และ b* 
เฉลี่ย 36.03,  14.93,  และ 61.13 ตามล าดับ และมีคุณลักษณะทางเคมีคือ มีค่าพีเอชเท่ากับ 5.94 ปริมาณ
กรดทั้งหมดร้อยละ 0.16 ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด 8.8 องศาบริกซ์  ปริมาณไนโตรเจนของกรดแอมิ
โนอิสระ  158.67  มิลลิกรัมต่อลิตร  ปริมาณสารประกอบฟีนอลทั้งหมด 299.79 มิลลิกรัมต่อลิตร  และฤทธิ์
การต้านอนุมูลอิสระร้อยละ 29.24 (%ABTS scavenging effect) ตามล าดับ 
2. คุณลักษณะของฟักทองเพื่อเป็นสารตั้งต้นส าหรับการเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย  

ผลการใช้ น้ าฟักทองเพ่ือเป็ นซับส เตรตในเพาะเลี้ ยงเชื้ อแบคที เรีย  Eschericia coli  และ 
Lactobacillus plantarum เปรียบเทียบกับอาหารเลี้ยงเชื้อ basal medium พบว่า น้ าฟักทองที่ได้มี
คุณสมบัติในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียมากกว่าอาหารเลี้ยงเชื้อ  basal medium  และมี
ลักษณะการส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียกลุ่มสร้างกรดแล็กทิกมากกว่าแบคทีเรียกลุ่มที่ก่อโรค  
 
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากฟักทองเพ่ือเป็นอาหารสุขภาพ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์พบว่า ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพการเป็นอาหารฟังชันจ านวน 3 ชนิด คือ ผลิต
ไอศกรีมฟักทอง  และซุปข้าวผสมฟักทอง และขนมอบกรอบผสมฟักทอง  
 
สรุปและข้อเสนอแนะ  
 สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาการน าฟักทองไปใช้ประโยชน์ในเชิงอาหารเพ่ือสุขภาพในด้านการกระตุ้นการจริญ
เติบโตของแบคทีเรียและการพัฒนาอาหารฟังก์ชัน  สามารถสรุปได้ว่า ฟักทองเป็นพืชที่มีคุณสมบัติในการ
น าไปใช้ประโยชน์ด้านการกระตุ้นการเจริญเติบโตของแบคทีเรียล าไส้ และสามารถน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารฟังชันจากฟักทองที่มศีักยภาพเชิงพาณิชย์ได้  

ข้อเสนอแนะ 
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ฟักทองเป็นพืชที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นอาหารฟังชันที่หลากหลาย  

และน าไปเป็นพืชอาหารผสมกับส่วนผสมอ่ืนๆ ให้มีคุณค่าเพ่ิมขึ้นทั้งคุณค่าทางโภชนาการและทางประสาท
สัมผัส ดังนั้น ควรมีการพัฒนาต่อยอดเพ่ือให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

   
ค าส าคัญ  : จุลินทรีย์ล าไส้  พรีไบโอติก  โพรไบโอติก  อาหารสุขภาพ 
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บทคัดย่อ 
 

การกระตุ้นการเจริญเติบโตแบคทีเรียล าไส้ของฟักทองและการน าไปใช้ผลิตอาหารฟังก์ชัน 
 

นิอร  โฉมศรี  ไพโรจน์  วงศ์พุทธิสิน  เบญจวรรณ  ปาพันธ์  อัมฤทธิ์ สีกล่อม 
 

ฟักทองอุดมด้วยคุณค่าทางสารอาหารมากมายและมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ   งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการน าฟักทองไปใช้ประโยชน์ในเชิงอาหารเพ่ือสุขภาพ  โดยผลการศึกษาคุณสมบัติของ
น้ าฟักทองทางกายภาพ ทางเคมี และการใช้เป็นซับสเตรต (Substrate) เพ่ือการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียพบว่า  
น้ าฟักทองที่ได้มีคุณสมบัติการน าไฟฟ้าเฉลี่ย 14.10 mS/m มีคุณลักษณะทางกายภาพด้านความขุ่นเท่ากับ 
16,748  NTU ค่าสี L*  a* และ b* เฉลี่ย 36.03,  14.93,  และ 61.13 ตามล าดับ และมีคุณลักษณะทางเคมี
คือ มีค่าพีเอชเท่ากับ 5.94 ปริมาณกรดทั้งหมดร้อยละ 0.16 ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด 8.8 องศาบ
ริกซ์  ปริมาณไนโตรเจนของกรดแอมิโนอิสระ  158.67  มิลลิกรัมต่อลิตร  ปริมาณสารประกอบฟีนอลทั้งหมด 
299.79 มิลลิกรัมต่อลิตร  และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระร้อยละ 29.24 (%ABTS scavenging effect) 
ตามล าดับ เมื่อน าน้ าฟักทองไปใช้ เป็นซับสเตรตในเพาะเลี้ ยงเชื้อแบคที เรีย Eschericia coli  และ 
Lactobacillus plantarum เปรียบเทียบกับอาหารเลี้ยงเชื้อ basal medium พบว่า น้ าฟักทองที่ได้มี
คุณสมบัติในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียมากกว่าอาหารเลี้ยงเชื้อ basal medium  และมี
ลักษณะการส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียกลุ่มสร้างกรดแล็กทิกมากกว่าแบคทีเรียกลุ่มที่ก่อโรค  เมื่อ
น าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์พบว่า ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพการเป็นอาหารฟังชันจ านวน 3 ชนิด คือ ผลิตไอศกรีม
ฟักทอง  และซุปข้าวผสมฟักทอง และขนมอบกรอบผสมฟักทอง  
 
 
ค าส าคัญ: ฟักทอง  อาหารสุขภาพ  อาหารฟังชัน   
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Abstract 
 

Intestinal microbiota stimulating of pumpkin and its use in functional food production 
 

Ni-orn Chomsri, Pairote Wongputtisin, Benjawan Papun and Ammarit Sriklom 
 

Pumpkin is rich of nutritional values with health benefit. This research investigated 
the use of pumpkin for health food. The physical and chemical properties of pumpkin juice 
and utilization as substrate for bacterial cultivation was carried out. The results revealed that 
pumpkin juice possessed conductivity quality with the average value of 14 .1 0  mS/m. The 
turbidity of the juice was 16,748 NTU and color values of L*, a* and b* at the average values 
of 36.03, 14.93 and 61.13, respectively. The juice exhibited pH, total acidity and total soluble 
solid contents of 5.94, 0.16 % and 8.8 oBrix, respectively. The total phenolic content, and 
antioxidant activity were 299.79 mg/L and 29.24 % ABTS scavenging effect, respectively. 
Escherichia coli and Lactobacillus plantarum were grown in pumpkin juice as a substrate in 
comparison to basal medium. The results showed that pumpkin juice promoted bacterial 
growth more than basal medium. Furthermore, the juice supported the lactic acid bacteria 
growth more than the pathogen growth. Utilization of pumpkin for product development 
resulted in 3 types of functional food products with potential, i.e. pumpkin ice cream, rice 
soup mixed with pumpkin and pumpkin crackers. 
 
Keywords: pumpkin, heath food, functional food  
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บทน า 
 
ผู้บริโภคในปัจจุบัน  ให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากพืชธรรมชาติเป็นจ านวนมาก 

มีรายงานว่า  ตลาดอาหารเสริมของโลกในปี 2557  มีมูลค่า 54 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (พริมา, 2557)  
ตลาดอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพของโลกมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 6-
7 ต่อปี โดยคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.2560 มูลค่าตลาดอาจสูงถึง 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ  (เวทย์, 2559; คมชัด
ลึก, 2560; ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม, 2562)  ผลการศึกษาของศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่า ในปี 2558  มี
มูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ   170,000 ล้านบาท ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 42.5 จากปี 2553 ที่มูลค่า
ประมาณ 119,311 ล้านบาท (ศูนย์วิจัยกสิกร, 2560)  ในด้านตลาดอาหารเสริมในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ในกลุ่มความงามและวิตามินของประเทศไทยในปี 2558  มีมูลค่าตลาดรวม 49,274 ล้านบาท เติบโต ขึ้นจากปี 
2557 ร้อยละ 11.3  ในปี 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า วิตามินและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมีมูลค่าตลาด 
ประมาณ 60,000 ล้านบาท หรือขยายตัวเฉลี่ยประมาณร้อยละ 11.5 เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่มีมูลค่าตลาด
ประมาณ 53,810 ล้านบาท   และคาดว่ามีแนวโน้มเติบโตขึ้นอีก โดยในปี 2563 คาดว่าจะมีมูลค่าตลาดรวม 
69,811 ล้านบาท  (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560; ปิยะพร และคณะ, 2559)  จากข้อมูลดังกล่าว ย่อมเป็นโอกาส
ดีส าหรับผู้ประกอบการเกี่ยวเนื่องกับอาหารเพ่ือสุขภาพ ที่สามารถวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตน เพ่ือ
รองรับแนวโน้มการเติบโตของตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560)   

แนวโน้มของสังคมไทยเริ่มตื่นตัวและหันมาใส่ใจเรื่องการดูแลสุขภาพ และการดูแลภาพลักษณ์ของ
ตัวเองมากขึ้น ท าให้ความต้องการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพในประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่ าง
ต่อเนื่อง มีการน าเอาพืชหรือสมุนไพรบางชนิดที่มีฤทธิ์ทางยา (phytochemical) และมีสรรพคุณด้านการ
ป้องกันโรคมาใช้เป็นส่วนผสมในอาหารแนวโน้มของสังคมไทยเริ่มตื่นตัวและหันมาใส่ใจเรื่องการดูแลสุขภาพ 
และการดูแลภาพลักษณ์ของตัวเองมากข้ึน ท าให้ความต้องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในประเทศไทยมีอัตรา
การขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการน าเอาพืชหรือสมุนไพรบางชนิดที่มีฤทธิ์ทางยา (phytochemical) 
และมีสรรพคุณด้านการป้องกันโรคมาใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (ณัฐิยา  และบวร, 2552) เช่น  สารต้านอนุมูล
อิสระ (antioxidants) ที่ช่วยป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระ (free radical) ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ 
เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็งบางชนิด โรคผิวหนัง และลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน
ได้  หรือการศึกษาคุณสมบัติและการใช้สารส าคัญอ่ืนๆ ที่พบในธรรมชาติใช้เป็นอาหาร  หรือเป็นส่วนผสมใน
อาหาร  เช่น  สารพรีไบโอติกท่ีน าไปใช้ส่งเสริมการเจริญของโพรไบโอติกหรือแบคทีเรียที่อาศัยอยู๋ในล าไส้ของ
มนุษย์ ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย (ไพโรจน์ และนารินทร์, 2561 Boots et al., 2008; 

Dwivedi et al., 2014; Fonteles and Rodrigues, 2018)  นอกจากนี้ วิถีชีวิตของคนไทยปัจจุบันนี้เป็นไป
ด้วยความเร่งรีบ ท าให้ไม่มีโอกาสที่จะบริโภคอาหารครบตามความต้องการของร่างกายได้ รวมทั้งมีเวลาในการ
ออกก าลังกายน้อยลง การพ่ึงพาอาหารแนวสุขภาพจึงเพ่ิมบทบาทความส าคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกับ
กระแสตลาดโลก  (อบเชย, 2559) ส าหรับตลาดอาหารสุขภาพของไทยพบว่าตลาดอาหารสุขภาพที่มาแรง คือ  
อาหารและเครื่องดื่มเพ่ือคุณประโยชน์ (Functional Food and drink) ครองส่วนแบ่งตลาดอาหารสุขภาพ
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มากที่สุดประมาณร้อยละ 60 ตามด้วยอาหารที่มาจากธรรมชาติและดีต่อสุขภาพ (Naturally Healthy Food) 
ร้อยละ 30 รองมาคือ  วิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตามด้วยผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร  (กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม, 2562)  ในด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีรายงานว่า ธุรกิจอาหารเสริมของไทยมีมูลค่ามากกว่า 
6.67 แสนล้านบาท โดยธุรกิจอาหารเสริมนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ อาหารเสริมความงาม อาหารเสริม
สุขภาพและรักษาโรค และอาหารเสริมเพ่ิมสมรรถภาพทางร่างกาย   อาหารเสริมสุขภาพ และรักษาโรคเป็น
ตลาดที่มีมูลค่ามากที่สุด ด้วยมูลค่ากว่า 518,000 ล้านบาท รองลงมาเป็นอาหารเสริมความงาม มีมูลค่าตลาด
ประมาณ 142,000 ล้านบาท และอันดับสุดท้ายตลาดอาหารเสริมเพ่ิมสมรรถภาพทางร่างกายมีมูลค่าตลาด 
66,700 ล้านบาท  โดยคาดว่าปี 2017 ตลาดอาหารเสริมจะเติบโตเพ่ิมขึ้นอีกประมาณร้อยละ 11 เป็น 
738,000 ล้านบาท (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ ากัด, 2559)  

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มุ่ง
ศึกษาวิจัยและพัฒนาพืชฟักทองมาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้  ฟักทองเป็นพืชที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์
ต่อร่างกาย  และยังมีพฤกษเคมีที่มีคุณสมบัติเฉพาะอยู่เป็นจ านวนมาก  การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับฟักทอง
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงอาหารเพ่ือสุขภาพ  จึงเป็นแนวทางที่สอดรับกับกระแสการเจริญเติบโตทางความ
ต้องการผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพได้อย่างเหมาะสม  จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในโครงการการสร้าง
มูลค่าฟักทองด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากฟักทอง (Cucurbita spp.) สายพันธุ์ที่มีการ
ปรับปรุงให้มีปริมาณน้ ามันในเมล็ดสูง  หากไม่มีการน ามาศึกษาการใช้ประโยชน์ในเชิงอาหารเสริมสุขภาพที่มี
ข้อมูลและหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนอย่างจริงจัง  ก็จะไม่สามารถท าให้ผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคเกิด
ความเชื่อมั่นในการน าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในทางธุรกิจที่เป็นรูปธรรมได้ 
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ตรวจเอกสาร 
 

ฟักทอง 
ฟักทอง (pumpkin) มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Cucurbita moschata Decne  มีถิ่นก าเนิดอยู่แถบ

อเมริกากลาง ฟักทองเป็นไม้เถาเลื้อยไปตามดิน มีมือส าหรับยึดเกาะ ล าต้นอวบน้ า ใบเดี่ยวรูปห้าเหลี่ยม มี
ขนทั้งสองด้าน ดอกสีเหลืองรูปกระดิ่ง ผลฟักทองมีด้วยกันหลายลักษณะ บางครั้งเป็นผลเกือบกลมก็มี แต่
โดยทั่วไปเป็นรูปทรงกลมแป้น ผิวขรุขระเล็กน้อย เมื่อยังดิบเนื้อค่อนข้างแข็งไม้เลื้อยล้มลุก อายุปีเดียว ใบ
เดี่ยวออกเรียงสลับ เป็นรูปไข่กว้างหรือรูปไตแกมรูปโล่ กว้าง 10-35 เซนติเมตร ยาว 7-35 เซนติเมตร 
ขอบใบหยักเว้าเป็น 5-7 แฉก ผิวใบด้านล่างมีขนสีขาว ดอกเดี่ยวออกที่ซอกใบ แยกเพศอยู่บนต้นเดียวกัน 
กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูประฆังสีเหลือง หรือสีเหลืองแกมส้ม ผลสดรูปกลมแป้น เนื้อในสีเหลืองหรือส้ม 
เมล็ดรูปไข่สีขาวหม่นหรือเหลืองอ่อน  (ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ , 2559; นิดดา และคณะ
, 2548)  มีคุณค่าทางอาหารดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 คุณค่าทางโภชนาการของเนื้อและเปลือกฟักทอง 100 กรัม 
องค์ประกอบ ปริมาณ 
พลังงาน 43 กิโลแคลอรี 
เส้นใย 1.7 กรัม 
แคลเซียม 2.1 มิลลิกรัม 
ฟอสฟอรัส 17 มิลลิกรัม 
วิตามินเอ 3,266 IU 
วิตามินบี 1 0.10 มิลลิกรัม 
ไนอะซิน 1.1 มิลลิกรัม 
วิตามินซี 52 มิลลิกรัม 
ที่มา: นิดดา และคณะ (2548) 
 

 คุณประโยชน์ของฟักทองนอกจากท่ีกล่าวไปข้างต้นแล้ว  ผลิตผลจากฟักทองที่น่าสนใจอีกประการคือ 
น้ ามันฟักทอง  ซึ่งโดยทั่วไปได้จากส่วนของเมล็ดฟักทอง  น้ ามันฟักทองประกอบด้วยกรดไขมันที่เป็นประโยชน์
ต่อร่างกายทั้งชนิดที่เป็นกรดไขมันอ่ิมตัว  และกรดไขมันไม่อ่ิมตัว  (ตารางที่ )  ส าหรับน้ ามันฟักทองชนิด 
crude oil ซึ่งอาจมีองค์ประกอบอ่ืนๆ ปนอยู่ในตัวอย่างด้วย เช่น ไฮโดรคาร์บอน แคโรทีนอยด์ คลอโรฟิลล์  
วิตามิน และสารสีชนิดอ่ืนๆ  ในน้ ามันมีในโมเลกุลของไตรเอซิลกลีเซอรอล (หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ไตรกลี เซอ
ไรด์) เป็นส่วนประกอบหลัก  โดยมีกรดไขมันทั้งชนิดอ่ิมตัวและกรดไขมันไม่อ่ิมตัวเป็นองค์ประกอบในโมเลกุล 
ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ จ านวนคาร์บอนและจ านวนพันธะคู่ในโมเลกุลเป็นปัจจัยส าคัญต่อคุณสมบัติทางกายภาพ
และทางเคมีของน้ ามัน (Marshall et al., 2014) 
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ตารางท่ี 2  ร้อยละของกรดไขมันที่พบในน้ ามันฟักทอง 
Palmitic acid (16:0) 19.1 9.5-14.5 2.8-49.2 
Stearic acid (18:0) 7.4 3.1-7.4 0.1-60.5 
Oleic acid (18:1) 42.8 21.0-46.9 7.1-61.8 
Linoleic acid (18:2) 30.4 35.6-60.8 4.9-73.2 
 Saturated fatty acid 26.5   
 MUFAs 43.1   
 PUFAs 30.4   
References Nyam et al. 

(2009) 
Potocnik et 
al. (2018) 

Stevenson et 
al. (2007) 

MUFAs = monounsaturated fatty acids, PUFAs = Polyunsaturated fatty acids  
 
อาหารเพื่อสุขภาพ (Health Food)  

อาหารเพ่ือสุขภาพ  ครอบคลุมอาหารฟังก์ชันนัลหรืออาหารเสริม อาหารจากธรรมชาติ อาหาร
เฉพาะกลุ่ม (เช่น อาหารทางการแพทย์) อาหารส าาหรับผู้แพ้อาหาร   และผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก  (ศูนย์วิจัย
กสิกร, 2560)  อาหารเพ่ือสุขภาพในไทยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการแปรรูปขั้นต้น เช่น น้ าผลไม้คั้นสด ผักผลไม้ 
ตาก-อบแห้ง เป็นต้น หรือไม่แปรรูปเลย เช่น ผักผลไม้สดปลอดสารพิษ เป็นต้น แต่ในปัจจุบันด้วยรูปแบบ
การใช้ ชีวิตที่เร่งรีบ การตระหนักรู้ที่เพ่ิมขึ้นของผู้บริโภคถึงคุณและโทษจากสิ่งที่รับประทานเข้าไป รวมถึง
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการผลิตและการได้รับความสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ ท าให้เกิดนวัตกรรม
การพัฒนาอาหารสุขภาพให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้บริโภคได้มากขึ้น เช่น สารสกัดจากสมุนไพรที่ช่วย
บ ารุงร่างกาย ช่วยชะลอวัย และช่วยควบคุมน้ าหนัก ธัญพืชแปรรูปที่ช่วยบ ารุงผิวพรรณและช่วยสร้าง
กล้ามเนื้อ และอาหารเฉพาะส าหรับผู้ดูแลรูปร่าง ผู้ป่วย และผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งความต้องการของ
ผู้บริโภคอาจแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้รักสุขภาพ ผู้ต้องการมีรูปร่างที่ดี และผู้สูงอายุ (ภาพที่ ) ซึ่ง
ผู้บริโภคแต่ละกลุ่มมีลักษณะและความต้องการอาหาร เพ่ือสุขภาพที่แตกต่างกัน (ศูนย์วิจัยกสิกร, 2560) 

 
 

ภาพที่ 1 กลุ่มคนที่นิยมอาหารสุขภาพ 
ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกร (2560) 
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บทความจากสถาบันอาหาร  กล่าวว่า  อาหารเพื่อสุขภาพ หรือ Food for Specified Health 
Use (FOSHU) หมายถึง ผลิตภัณฑ์อาหารที่ มีการเติมส่วนประกอบที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายเพิ่มเติม 
เพื่อให้มีคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพหรือเพื่อให้ ร่างกายสามารถควบคุมสภาวะบางอย่างที่ผิดปกติได้ โดย
มุ่งเน้นผลในการป้องกันมิใช่การรักษาโรค ผลิตภัณฑ์ ที่ส าคัญ เช่น ผลิตภัณฑ์เพื่อควบคุมระดับน้ าตาล 
ความดันโลหิต และคลอเรสเตอรอลในเลือด ผลิตภัณฑ์ใน กลุ่มนี จะต้องได้รับการประเมินความปลอดภัย
ของสารต่างๆ ที ่เต ิมลงไปถึงคุณสมบัติและหน้าที ่ในการป้องกันโรคตามที ่ได ้อ ้างไว้ จากกระทรวง
สาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ และสามารถแสดงสัญลักษณ์บนฉลากได้  (สถาบันอาหาร, มปป.) ซึ่งมี
ข้อก าหนดของอาหารเพ่ือสุขภาพ คือ  

- ให้คุณประโยชน์ต่อร่างกายอย่างชัดเจน  
- มีหลักฐานพิสูจน์ความปลอดภัย เช่น ผลการทดสอบใน สัตว์ทดลอง ผลการทดสอบเมื่อบริโภค

ในปริมาณสูงเกินก าหนด หรือผลทดสอบอ่ืนๆ  
- ต้องมีส่วนผสมที่ให้คุณค่าทางอาหารต่อร่างกาย เช่น ไม่มีเกลือใน ปริมาณสูงเกิน  
- รับประกันความถูกต้องเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ต่อระยะเวลาการบริโภคตามที่ได้ระบุไว้  
- มีการควบคุมคุณภาพที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นส่วนผสม กรรมวิธีการผลิต การแปรรูป และการ

ทดสอบ 
อาหารเสริม (food supplements) 

ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการส่งออก (นิรนาม , 2555) รายงานว่า  สหภาพยุโรปก าหนด อาหารเสริม  
จัดอยู่ในประเภทสินค้าอาหาร - เคมีภัณฑ์อินทรีย์ (category food) และไม่สามารถใส่สรรพคุณของยา 
หรือบอกสรรพคุณของการรักษาโรคได้ แต่สามารถบรรยายเรื่องคุณสมบัติ ข้อดีต่อสุขภาพและโภชนาการ
ได้   อาหารเสริมถือว่าเป็นอาหารที่บริโภคได้ และต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยอาหาร Regulation (EC) 
No. 178/2002  อาหารเสริมในความหมายของระเบียบว่าด้วยอาหารเสริมของประเทศเยอรมนี  หมายถึง 
อาหารทั่วไป (foodstuffs) ที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 

1.เสริมการรับประทานอาหารปกติ 
2.เป็นแหล่งที่มาของสารอาหารที่มีความเข้มข้นหรือสารอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อโภชนาการ  
3.มีการวางจ าหน่ายในตลาด ในรูปของ แคปซูล pastilles เป็นชนิดเม็ด น้ า ผง หรืออ่ืนๆ และ

สามารถรับประทานได้ไม่เกินจ านวนที่ระบุไว้ 
อาหารฟังก์ชัน (functional food) 

พิมพ์เพ็ญ และนิธิยา (2561) รายงานว่า The International Food Information Council ได้
นิยามความหมายของ functional food หรืออาหารฟังชันนัลว่า คือ อาหาร ที ่มีสารอาหารซี ่งเป็น
ประโยชน์ต่อสุขภาพ นอกเหนือจากคุณค่าทางโภชนาการ ช่วยป้องกันโรค และรักษาโรคได้ ประโยชน์ต่อ
สุขภาพของสารเหล่านี้ได้แก่ ลดปริมาณคลอเลสเตอรอลในเส้นเลือด เพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน ป้องกันการเกิด
โรคมะเร็ง โรคอ้วน โรคเบาหวานครอบคลุม อาหารฟังก์ชั่นแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม ได้แก่  
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ผัก ผลไม้ สมุนไพร ชา  
ส า ร ท ด แ ท น น้ า ต า ล  ( sugar substitute) เ ช ่น   ฟ ร ุก โ ต โอ ล ิโ ก แ ซ ็ก ค า ไ ร ด ์ ( fructo-
oligosaccharide)  
สารทดแทนไขมัน (fat substitute) เช่น  maltodextrin, inulin  
เส้นใยอาหาร (dietary fiber) เช่น เบต้ากลูแคน (beta glucan)  
พรีไบโอติก (prebiotic)   
biologically active substances เช่น  phytoestrogen,สารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant), 
probiotics  
กรดแกมมา แอมิโนบิวทิริก (Gamma Aminobutyric acid, GABA )  

โพรไบโอติก (probiotics) และพรีไบโอติก (prebiotics) 
โพรไบโอติกและพรีไบโอติก  มีบทบาทส าคัญส าหรับต่ออุตสาหกรรมอาหาร  และผู้บริโภคให้ความ

สนใจบริโภคอาหารที ่ม ีส ่วนผสมของ   โพรไบโอติกและพรีไบโอติกเนื ่องจากการมีคุณสมบัต ิของ  
functional food (Gibson and Fuller, 2000; Renuka et al., 2009) ท าให้อาหารในกลุ่ม functional 
food  มีการผลิตและน าออกสู่ตลาดกันอย่างมากมาย (Gruenwald, 2009) โพรไบโอติก เป็นจุลินทรีย์มี
ชีวิตที่มีปริมาณเพียงพอในการเข้าไปสู่ล าไส้  ในสภาวะที่มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะท าให้เกิดผลดีต่อ
ส ุข ภ าพ   ต ัว อ ย ่า งข อ งจ ุล ิน ท ร ีย ์ใน ก ลุ ่ม นี ้  เช ่น  Lactobacillus rhamnosus GG, L. reuteri, 
bifidobacteria และ L. casei บางสายพันธุ์  หรือแบคทีเรียกลุ่ม L. acidophilus-group  ส่วนพรีไบโอ
ติก  คือส่วนผสมในการหมักที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างจ าเพาะทั้งองค์ประกอบและกิจกรรมการ
ท างานของจุลินทรีย์ประจ าถิ่นที่พบในล าไส้  ท าให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพที่ดีของเจ้าบ้าน (host) หรือผู้ที่
รับเข้าไป  ในขณะที่ ท าให้ได้ซินไบโอติก (synbiotics) เป็นการน าเอาโพรไบโอติกผสมกับพรีไบโอติก (de 
Vrese and Schrezenmeir, 2008) 
 พรีไบโอต ิก เป ็นส ่วนประกอบของอาหารที ่ไม ่สามารถถ ูกย ่อยได ้ (non-digestible food 
ingredient) ในกระเพาะอาหาร และมีประโยชน์ต่อผู ้ที ่ร ับเข้าไป โดยจะมีการกระตุ ้นอย่างจ าเพาะ 
(selectively stimulation) ต ่อการเจร ิญ และ /หร ือก ิจกรรมของจ ุล ินท ร ีย ์ใน ล า ไส ้ (Cencic and 
Langerhoic, 2010)  จะเห็นได้ว่าจุดส าคัญของความเป็นสารพรีไบโอติกคือ ต้องไม่ถูกย่อยโดยระบบ
ทางเดินอาหารของสิ่งมีชีวิตเจ้าบ้าน และต้องมีความสามารถในการกระตุ้นการเจริญของจุลินทรีย์ที ่มี
ประโยชน์อย่างเฉพาะเจาะจงด้วย ยกตัวอย่างเช่น ไบฟิโดแบคทีเรียจะถูกกระตุ้นให้มีการเจริญมากขึ้นเมื่อ
ได้รับ fructooligosaccharide (FOS) inulin transgalactosylated oligosaccharide และ soybean 
oligosaccharide เป็นต้น 
 Cummings et al.(2001) กล่าวเกี่ยวกับพรีไบโอติกไว้ว่า การศึกษาจ านวนมากของพรีไบโอติก  
เป็นการศึกษาถึงสารกลุ ่ม short – chain carbohydrates (SCCs) ที ่ไม่ถูกย่อยโดยเอนไซม์ในมนุษย์  
บางครั้งจึงมีการเรียกสารกลุ่มนี้ว่า non-digestible oligosaccharide (NDOs) ตัวอย่างของสารประกอบ
ใ น ก ลุ ่ม นี ้  ไ ด ้แ ก ่ Fructooligosaccharide, Isomaltooligosaccharide, Xylooligosaccharide, 
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Polydextrose เป็นต้น  สารประกอบกลุ่มนี้มี Degree of Polymerization (DP) ประมาณ 2-10 แต่พ
รีไบโอติกที่มีในท้องตลาดนั้นพบว่ามี NDOs เป็นองค์ประกอบน้อย เช่น Xylooligosaccharide ซึ่งผลิต
โดยบริษัท Suntory ประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วยโอลิโกแซคคาร์ไรด์ 29.4 % , แป้ง 41 % และ น้ าตาล
โมเลกุลเดี่ยว 15 % เป็นต้น จึงเป็นอุปสรรคส าคัญที่ใช้ศึกษาผลของพรีไบโอติกในคนและสัตว์  

 โอล ิโกแซคคาไรด ์ส ามารถ ได ้ม า โดยหลายว ิธ ีเช ่น  (1) การสก ัดจากพ ืช  เช ่น  FOS, -
galactooligosaccharide (2) ใช ้ว ิธ ีการย ่อยโพลีแซคคาไรด ์ด ้วยเอนไซม์ (Controlled enzymatic 
hydrolysis) สารโอล ิโกแซคคาไรด ์ด ังกล ่าว เช ่น  FOS, Xylooligosaccharides (XOS)  (3) ว ิธ ีการ
สังเคราะห์ด้วยเอนไซม์ (Enzymatic synthesis) โดยเอนไซม์กลุ่ม glycosyl transferase โฮลิโกแซคคา

ไ ร ด ์ด ัง ก ล ่า ว  เ ช ่น  FOS, -glucooligosaccharides, -glucooligosaccharides แ ล ะ  -
galactooligosaccharide เป็นต้น 
 ชิษณุสรร และคณะ (2539) รายงานว่า  กระบวนการสังเคราะห์โอลิโกแซคคาร์ไรด์สามารถ
สังเคราะห์ได้อีกวิธีคือ ใช้ปฏิกริยาย้อนกลับของเอนไซม์กลุ่มไกลโคซิเดส (glycosidase) ซึ่งปกติจะท า
หน้าที่เร่งการสลายโพลิแซคคาร์ไรด์หรือโอลิโกแซคคาร์ไรด์ แต่เมื่ออยู่ในสภาวะที่เหมาะสมจะสามารถเร่ง
การสังเคราะห์โอลิโกแซคคาร์ไรด์ได้ด้วย โดยจะน าผลผลิตที่ได้จากการสลายของโพลิแซคคาร์ไรด์หรือโอลิ
โกแซคคาร์ไรด์มาเป็นสับสเตรทในการสังเคราะห์โอลิโกแซคคาร์ไรด์ (ส่วนใหญ่จะได้โอลิโกแซคคาร์ไรด์สาย
สั้นๆ) แต่พันธะของโอลิโกแซคคาร์ไรด์ที่ได้จากการท างานของเอนไซม์กลุ่มนี้จะมีความจ าเพาะน้อยกว่า
พวกที่สร้างขึ้นจากเอนไซม์ไกลโคซิลทรานส์เฟอเรส (glycosyl transferase) และมักเกิดพันธะหลาย ๆ 
แบบปนกันอยู่ 

Cruz et al. (1999) ได้ศึกษาวิจัยด้านการผลิตสารพรีไบโอติกเกี ่ยวกับการใช้ในการเร่งการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย์โพรไบโอติก โดยศึกษาการผลิต Transgalactosylated oligosaccharides 
(TOS) เพื่อใช้เป็นสารพรีไบโอติกเร่งการเจริญของจุลินทรีย์แลคติก (Lactic acid bacteria) โดยผลิตจาก

การใช ้ galactosyltrasferase activity ของเอนไซม ์ -galactosidase ที ่แยกจากเชื ้อ  Penicilium 
simplicissimumโดยมีน้ าตาลแลกโตสที่ความเข้มข้นสูง (60 %w/v) เป็นสารตั้งต้น 
 Yun et al. (2000) ได้ผลิต inulo-oligosaccharide จากหัว chicory โดยใช้เอนไซม์เอนโดอินู
ล ินเนส (endoinulinase) ที ่ได ้จาก Pseudomonas sp. ซึ ่งก็ให ้ผลผลิต inulo-oligosaccharide ใน
ปร ิมาณส ูง ต ่อมาได ้พ ัฒนาร ูปแบบวิธ ีการผลิต โดยการใช ้ว ิธ ีการตรึงเอนไซม ์เอนโดอ ิน ูล ิเนสบน 
polystylene carrier ซึ่งจะท าให้เอนไซม์มีความเสถียรที่ดีขึ้นและสามารถผลิต inulo-oligosaccharide 
ได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง 28 วันที่ 55 องศาเซลเซียส 
 Kaplan and Hutkins (2000) ศึกษาการใช้ FOS ในการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์แลกติค และไบฟิ
โดแบคทีเรีย รวมทั้งหมด 24 สายพันธุ์ บนอาหาร MRS พบว่ามีเพียง Lactobacillus 12 สายพันธุ์ (จาก
ทั้งหมด 16 สายพันธุ์) และ Bifidobacteria 7 สายพันธุ์ (จาก 8 สายพันธุ์) เท่านั้นที่สามารถเจริญได้  
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 Ohta et al. (1997) ศึกษาถึงประโยชน์ของ FOS ที่มีต่อสุขภาพคนและสัตว์ โดยศึกษาผลของ
การบริโภค FOS ต่อการป้องกันการเกิดโรค Osteopenia (โรคผิดปกติของกระดูก) โดยได้ศึกษาในหนู 
จากกลุ่มที่ให้อาหารที่มี FOS  ในปริมาณ 75 กรัม/ กก. อาหาร เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับกลุ่ม
ควบคุมที่ได้รับอาหารปรกติ  ผลการทดลองพบว่าหนูที่ได้รับ FOS ในอาหารเป็นประจ า ท าให้หนูสามารถ
ดูดซึมแคลเซียมในล าไส้ใหญ่ได้มากกว่าหนูที่ไม่ได้รับ FOS นอกจากนี้ FOS ยังช่วยป้องกันการลดลงของ
แคลเซียมและแร่ธาตุต่างๆ ในกระดูก อันเป็นสาเหตุของการเกิดโรค osteopenia 
 Takahara et al. (2000) ศึกษาผลของการบริโภค FOS ที่มีต่อการเพ่ิมของปริมาตร และปริมาณ
แร่ธาตุของกระดูกโคนขาในหนู  โดยหนูที่น ามาทดลองจ านวน 16 ตัวมีอายุ 42 วัน จะถูกแบ่งเป็นกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลอง ที่ให้บริโภค FOS ปริมาณ 5 กรัม/100 กรัมอาหาร หลังจากให้หนูปรับตัวเป็น
เวลา 3 วันแล้ว ก็มีการผสมแคลเซียมและแมกนีเซียมลงไปในอาหารด้วย ในปริมาณ 95 และ 8 มิลลิกรัม/ 
วัน ตามล าดับ  ผลการทดลองพบว่าในหนูที่ได้รับ FOS จะมีการดูดซึมแคลเซียมและแมกนีเซียมมาใช้ได้
ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับ FOS ท าให้ปริมาณของแร่ธาตุดังกล่าวในกระดูกสูงขึ้นด้วย  นอกจากนี้ยังพบว่าการ
เพิ่มขึ้นของแร่ธาตุดังกล่าวอันเนื่องจากการบริโภค FOS นี้ยังอาจเป็นสาเหตุที่ช่วยให้ปริมาตรของกระดูก
โคนขาของหนูเพ่ิมขึ้นด้วย 
 Swanson et al. (2002) ได้ศึกษาผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกัน ความสามารถการย่อยอาหารของ
ระบบทางเดินอาหารจ านวนจุลินทรีย์ และปริมาณของ Protein catabolites (เช่น indole  phenol) ใน
ล าไส้ใหญ่ของสุนัข เมื่อได้รับอาหารที่มีการเสริม FOS และ/หรือ MOS  ผลการทดลองหลังจากวิเคราะห์
ทางสถิติ พบว่าสุนัขกลุ่มที่ได้รับ MOS เสริมในอาหารจะพบจ านวน Lactobacillus spp. มากกว่ากลุ่ม
ควบคุมที่ซึ่งไม่ได้รับ MOS ส่วนในกลุ่มที่ได้รับทั้ง FOS และ MOS จะพบปริมาณ IgA ในล าไส้เล็กส่วนท้าย  
และในซีรัมมากกว่าในกลุ่มควบคุม  ปริมาณของ Lymphocytes ที่ซึ่งวัดจากเปอร์เซ็นต์ของเซลเม็ดเลือด
ขาวทั้งหมดที่พบในกลุ่มได้รับ MOS ก็มากกว่ากลุ่มควบคุมด้วย นอกจากนี้สุนัขที่ได้รับ FOS และ MOS จะ
พบสาร indole และ phenol ในมูลน้อยกว่ากลุ่มควบคุม  โดยสรุปแล้วการเสริม FOS และ MOS ใน
อาหารจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพและระบบภูมิคุ้มกันของสุนัข 
 นอกจากนี้ ยังมีรายงานวิจัยที่ยืนยันว่าสารพรีไบโอติกสามารถเร่งการเจริญของจุลินทรีย์โปรไบโอ
ติกได้ เช่น งานของ Gibson et al. (1995) ได้ศึกษาผลของการบริโภค FOS ที่มีต่อจ านวนจุลินทรีย์ภายใน
ล าไส้  ท าการทดลองในอาสาสมัครผู ้ใหญ่ โดยให้บริโภค FOS หรือ อินูลิน 15 กรัม/วัน เป็นเวลา 2 
สัปดาห์ จากนั้นวิเคราะห์จ านวนจุลินทรีย์หลักๆ ที่พบในอุจจาระ ผลปรากฏว่า FOS และ อินูลิน  สามารถ
ช่วยเพิ่มจ านวนของเชื้อไบฟิโดแบคทีเรียได้อย่างมีนัยส าคัญ และยังช่วยลดจ านวนของเชื้อ Clostridium 
ลงได้ด้วย ในขณะที่ Bouhnik et al. (2007) ก็ได้รายงานผลเหมือนกัน และยังรายงานถึงปริมาณที่น้อย
ที่สุดของ FOS (threshold dose) ที่มนุษย์บริโภคเข้าไปแต่ละวัน แล้วท าให้จ านวนไบฟิโดแบคทีเรียใน
ล าไส้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญว่า ควรบริโภค FOS ในปริมาณ 10 กรัม/วัน จึงจะสามารถตรวจพบการเพิ่ม
จ านวนของไบฟิโดแบคทีเรีย 
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มีการศึกษาวิจัยจ านวนมากที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโพรไบโอติกเป็นองค์ประกอบ ไอศกรีม
เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาให้มีส่วนผสมของพรีไบโอติกที่เมื่อบริโภ คแล้วอัตราการ
รอดชีวิตของโพรไบโอติกมีสูงมากถึงร้อยละ 56-88  อีกทั้งยังเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย และ
ทุกระดับสังคม (Cruz et al., 2009; Ranadheera et al., 2013) โดย Ranadheera et al. (2012)  ได้
รายงานว่าจุลินทรีย์โพรไบโอติกที่พบในไอศกรีมมีอยู่ 7.24-8.76 log CFU/g  และมีชีวิตเหลือรอดอยู่ใน
ล าไส้หลังจากการบริโภคเข้าสู่ร่างกายนาน 3 ชั่วโมง ประมาณ <1-8.66 log CFU/g  ขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของไอศกรีม Leandro et al. (2013) ศึกษาการรอดชีวิตของ Lactobacillus delbrueckii UFV H2b20 ใน
ผลิตภัณฑ์ในไอศกรีมที่มีระดับของไขมันต่างกัน พบว่าไอศกรีมผสมโพรไบโอติกจ านวน 3 สูตร ไม่มีผลต่อการ
รอดชีวิตของแบคทีเรียโพรไบโอติก หลังจากเก็บรักษาไอศกรีมไว้ที่อุณหภูมิ -16 องศาเซลเซียสนาน 40 วัน  
Homayouni et al. (2008) ได้ศึกษาการท าไอศกรีมซินไบโอติกที่มีองค์ประกอบของแป้งทนต่อการย่อย 
(resistant starch) และ Lactobacillus casei (Lc-01) และ Bifidobacterium lactis (Bb-12) พบว่า 
ผู้ทดสอบชิมประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของไอศกรีมซินไบโอติกไม่แตกต่างจากไอศกรีมที ่ไม่มี
ส่วนผสมโพรไบโอติก 
 จากรายงานวิจัยข้างต้นสามารถกล่าวได้ว่า  การจะเพิ่มจ านวนของไบฟิโดแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์
โปรไบโอติกอื่น ๆ ซึ่งก่อประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์และสัตว์นั้น สามารถท าได้โดยการบริโภคสารพรีไบโอ
ติกเพ่ือเร่งการเจริญของโปรไบโอติก การบริโภคจุลินทรีย์โปรไบโอติกโดยการรับประทานเข้าไปโดยตรงนั้น
โอกาสรอดชีวิตของโปรไบโอติกมีค่อนข้างน้อย เนื่องจากสภาวะรุนแรงในกระเพาะอาหารและล าไส้เล็ก
ส่วนต้น ซึ่งผลงานวิจัยของ Amann et al. (1998) ได้ชี ้ให้เห็นว่าการบริโภคเชื้อไบฟิโดแบคทีเรียเข้าสู่
ร่างกายโดยตรงนั้น ไม่ได้ช่วยเพิ่มปริมาณของเชื้อดังกล่าวในร่างกายเลย โดยศึกษาในอาสาส มัครทั้งชาย
หญิง โดยให้บริโภคเชื้อไบฟิโดแบคทีเรียในปริมาณ 1010 เซลล์เป็นประจ าทุกวัน เป็นเวลา 12 วัน กลุ่ม
นักวิจัยให้ค าอธิบายว่า ทั้งนี้  อาจเนื่องจากเชื้อไบฟิโดแบคทีเรียที่บริโภคนั้นไม่สามารถรอดชีวิตจากสภาพ
กรดที่รุนแรงในกระเพาะอาหาร และสภาพด่างในล าไส้เล็กส่วนต้น ดังนั้น  การบริโภคสารพรีไบโอติกเข้า
ไป เพื่อช่วยเร่งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีอยู่ในล าไส้อยู่แล้วให้แข็งแรงขึ้น จึงน่าจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าการบริโภคจุลินทรีย์โปรไบโอติกโดยตรง และมีการศึกษาวิจัยกันกว้างขวาง  
เช่น การใช้ซินไบโอติกส์ (Zhang et al., 2007; Guarner et al, 2009) การใช้แมทริกซ์กลุ่มผักและผลไม้
เป็นแหล่งของสารพยุงโพรไบโอติกส์ (Peres et al., 2012) เป็นต้น 
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วิธีการวิจัย 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
ศึกษาการน าฟักทองไปใช้ผลิตอาหารฟังก์ชันจากข้อมูลพ้ืนฐานของผลการศึกษาคุณสมบัติการกระตุ้น

การเจริญแบคทีเรียล าไส้ วางแผนต้นแบบของผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันจากฟักทองในการศึกษานี้จ านวน 2 
ชนิด คือ 1) ไอศกรีม ซึ่งเป็นอาหารที่บริโภคกันทุกวัยและทุกระดับสังคม (Cruz et al., 2009) และ 2) อาหาร
ส าหรับผู้สูงวัย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. จุลินทรีย์ที่ใช้ในการทดลองและการเตรียมกล้าเชื้อ  
จุลินทรีย์ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ Lactobacillus plantarum และ Escherichia coli  โดย

เก็บรักษาบนอาหารเลี้ยงเชื้อ MRS และ nutrient agar ตามล าดับ  ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส   ในการ
เตรียมกล้าเชื้อ  ท าโดยเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ในอาหารเหลว  แล้วบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 
ชั่วโมง   

2. การเตรียมน้ าฟักทองและการวิเคราะห์คุณภาพ   
คัดเลือกผลฟักทอง  ล้างท าความสะอาด  ปอกเปลือก  คั้นน้ า  แล้วน าไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพ  

ดังนี้  ตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี  ดังนี้  ค่าการน าไฟฟ้า โดยใช้ Conductivity meter  ค่าความขุ่น  โดย
ใช้  Turbidity meter LaMotte-2020-I (LaMotte Company, USA)  ค่าสี  โดยใช้เครื่องวัดสี ColorQuest 
XE (Hunter Associates Laboratory, USA) ค่าพีเอช  โดยใช้เครื่องวัดพีเอช (Consourt, Model C831, 
Belgium) ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TSS)  โดยใช้ hand refractometer  ปริมาณกรดทั้งหมด  
โดยวิ ธี ก าร ไต เตรท ตามวิ ธี ดั ด แป ลงจาก  Kirk and Sawyer (1991) ป ริม าณ น้ าต าลรีดิ วซ์  ใช้ วิ ธี 
dinitrosalicylic  acid (DNS) ตามวิธีดัดแปลงจาก Miller (1972) น้ าตาลทั้งหมด ใช้วิธี Phenol sulfuric 
method ตามวิธีดัดแปลงจาก  Wrolstad et al. (2005) ปริมาณโปรตีนที่ละลายได้ทั้งหมด  ใช้วิธี  Bradford  
(1976)   ปริมาณไนโตรเจนของกรดแอมิโนอิสระ (free apha-amino nitrogen; FAN) ตามวิธีดัดแปลงจาก 
Chomsri (2008)  ปริมาณสารประกอบฟีนอลทั้งหมดใช้วิธีดัดแปลงจาก Spinola et al. (2015)  ฤทธิ์การ
ต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant activity) ใช้การทดสอบ ABTS test ตามวิธีดัดแปลงจาก Wongputtisin et 
al. (2007)   

3. การทดสอบคุณสมบัติของน้ าฟักทองในการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ 
การทดสอบคุณสมบัติของน้ าฟักทองในการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์  แบ่งการศึกษาออกเป็นการเพาะเลี้ยง

แบบใช้จุลินทรีย์ชนิดเดี่ยว  จุลินทรีย์ผสม และ fecal study ซึ่งการเพาะเลี้ยงแบบใช้จุลินทรีย์ชนิดเดี่ยวท า
โดยเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ basal medium เสริมกลูโคส, basal medium เสริมอินูลิน  ตามวิธีดัดแปลงจาก 
Wongputtisin and Khanongnuch (2015) และน้ าฟักทองเตรียมโดยน าไปต้มเดือดนาน 15 นาที  แล้วเติม
กล้าเชื้อจุลินทรีย์เริ่มต้นในปริมาณ 106 CFU/ml  จากนั้น น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 
ชั่วโมง  แล้วตรวจนับการเจริญเติบโตของ L. plantarum และ E. coli  โดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ MRS และ 
nutrient agar ตามล าดับ  ในด้านการทดสอบคุณสมบัติของน้ าฟักทองในการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ชนิดผสม
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และ fecal study  ท าโดยเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ basal medium เสริมกลูโคส และน้ าฟักทอง แล้วเติมกล้า
เชื้อจุลินทรีย์ L. plantarum และ E. coli  ไปพร้อมกัน  โดยให้จุลินทรีย์แต่ละชนิดมีจ านวนเริ่มต้น 106 
CFU/ml  จากนั้น น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง  แล้วตรวจนับการเจริญเติบโตของ 
L. plantarum และ E. coli  และทดสอบ  fecal study ตามวิ ธี ดั ด แปลงจาก  Wongputtisin and 
Khanongnuch (2015)  

4. การวิเคราะห์คุณภาพน้ ามันฟักทอง 
การศึกษาคุณสมบัติของน้ ามันฟักทองท าโดย น าน้ ามันฟักทองชนิด crude pumpkin oil ภายใต้การ

ด าเนินการวิจัยของ ผศ.ดร.จานุลักษณ์  ขนบดี  เป็นผลผลิตที่ได้จากการเก็บเก่ียวฟักทองปี พ.ศ. 2017  เป็น
น้ ามันฟักทองที่ได้จากเมล็ดฟักทองจ านวน 7 สายพันธุ์  การวิเคราะห์ท าโดยน้ ามันที่ได้ตรวจวิเคราะห์ไปตรวจ
วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ และทางเคมี  ได้แก่ ค่าความหนาแน่น  Acid value,  Iodine value, Peroxide 
value  Ansidine value และ Totox value  ตามวิธีการดัดแปลงจาก นิธิยา (2554); Miller (n.d.), Kirk 
and Sawyer (1991) และ Strieder et al. (2017)  

5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากฟักทองเพ่ือเป็นอาหารสุขภาพ 
วางแผนใช้ฟักทองในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จ านวน 2 ชนิด  คือ ไอศกรีมฟักทอง  และซุปข้าวผสม

ฟักทอง  ดังนี้ 
5.1) ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการผลิตไอศกรีมจากฟักทอง โดยพัฒนาการท าผลิตภัณฑ์

ไอศกรีมตามวิธีดัดแปลงจาก Oliveira et al. (2009) และสุพัฒน์ (2546) โดยเริ่มการศึกษาการผลิตไอศกรีม
ฟักทองด้วยการใช้น้ ามันจากฟักทองทดแทนแหล่งไขมันในสูตรพ้ืนฐาน  และการเติมน้ าฟักทอง โดยมีปัจจัยที่
ศึกษาคือ ปริมาณน้ าฟักทอง 2 ระดับ (ร้อยละ 20 และ 30) และการเติมน้ ามันฟักทอง 2 ระดับ (ร้อยละ 0 
และ 2.5) ก าหนดสิ่งทดลองจ านวน 4 สิ่งทดลอง  (ตารางที่ 1)  การทดสอบผลิตภัณฑ์ไอศกรีมที่ผลิตได้ ท าโดย
น าไปตรวจวัดค่าโอเวอร์รัน (Pinto et al., 2012) วัดอัตราการละลาย (Arbuckle, 1986) ค่าพีเอช ปริมาณ
กรดทั้ งหมด  ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้ งหมด   วิเคราะห์จุลินทรีย์ด้วยวิธี  viable plate count 
(American Public Health Association, 2001) และทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยใช้วิธีการให้
คะแนนความชอบแบบ  9-point hedonic scale โดยใช้ผู้ทดสอบชิมจ านวน 30 คน วางแผนการทดลองแบบ 
2x2 factorial in RCBD (Randomized Completely Block Design) วิ เคราะห์ ความแปรปรวนแบบ 
ANOVA (Analysis of variance) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยการวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติแบบ 
DMRT ท าการทดลอง  2 ซ้ า  
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ตารางท่ี 3  สิ่งทดลองในการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมฟักทอง 

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

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

 

5.2) ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการผลิตอาหารส าหรับผู้สูงวัย  โดยพัฒนาการท าผลิตภัณฑ์
อาหารผู้สูงวัยจากฟักทองโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานจากการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาหารผู้สูงวัย (Guthrie et 
al., 2002; Darmon et al., 2010; Hsu et al., 2011; Yen et al., 2012)  แล้วตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
โดยการวัดค่าสีด้วยเครื่องวัดสี วัดค่าพีเอช ปริมาณกรดทั้งหมด ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด จุลินทรีย์  
และทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยใช้วิธีการให้คะแนนความชอบแบบ 9-point hedonic scale โดย
ใช้ผู้ทดสอบชิมจ านวน 20 คน (ใช้ผู้สูงวัยร่วมประเมินในระหว่างการทดลอง)  วางแผนการทดลองแบบ 2x2 
factorial in RCBD (Randomized Completely Block Design) โดยมีปัจจัยที่ศึกษาคือ ชนิดของข้าว 2 
ระดับ (ข้าวหอมมะลิ  และข้าวปรุงรส) และการเติมฟักทองผงแห้ง 2 ระดับ (ร้อยละ 0 และ 25) ก าหนดสิ่ง
ทดลองจ านวน 4 สิ่งทดลอง (ตารางที่ 2) วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ ANOVA (Analysis of variance) 
และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยการวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติแบบ DMRT ทดลอง 2 ซ้ า 

 

ตารางท่ี 4 สิ่งทดลองในการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปข้าวผสมฟักทอง 

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

1 JP0 Jasmine rice 0% 
2 JP25 Jasmine rice  25% 
3 FP0 Flavored rice 0% 
4 FP25 Flavored rice 25% 

 

  5.3) ศึกษาคุณภาพการยอมรับของผู้บริโภค  โดยการส ารวจความคิดเห็นของผู้บริโภคจ านวน  100  
คน  ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยวิธีที่ เหมาะสม  โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive  
sampling) และท าการการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (cluster sampling) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ก าหนดสถานที่กลุ่มเป้าหมายของผู้บริโภค  การทดสอบผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตผสมฟักทอง  
ท าโดยเลือกสถานที่ท าการทดสอบที่มีผลิตภัณฑ์ไอศกรีมจ าหน่าย  และเลือกกลุ่มผู้บริโภคที่เคยรับประทาน
ไอศกรีม  ส่วนการทดสอบผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์ซุปข้าวผสมฟักทอง  ท าโดยเลือกกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นผู้สูงอายุ  
คือ  ผู้ทีม่ีอายุ 60 ปีขึ้นไป  แล้วรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแล้วน าไปวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ Chi-
square และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วย Student’s t-test   

6. รวบรวมผลการศึกษาและจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
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ผลการวิจัยและวิจารณ์ 
 

ปัจจุบันการบริโภคผักและผลไม้มีความส าคัญมากต่อสุขภาพ โดยมีหลักฐานปรากฏว่าการบริโภคผัก
และบริโภคผักและผลไม้ในปริมาณมากๆ จะช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้  สิ่งหนึ่งที่มนุษย์ได้รับจากการ
บริโภคผักและผลไม้คือ สารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ เช่น โพลีฟีนอล  แคโรทีนอยด์  และคลอโรฟิลล์  
ซึ่งท าหน้าที่เป็นสารป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์ด้วย  จากคุณสมบัติ
ของสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์นี้  ท าให้แนวโน้มความต้องการผู้บริโภคในปัจจุบันหัน
มานิยมบริโภคผักและผลไม้มากขึ้น แนวคิดของการน าฟักทองไปใช้เป็นส่วนผสมเพ่ือเป็นอาหารสุขภาพ จึง
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงวัยได้เป็นอย่างดี   

การศึกษาการน าฟักทองไปใช้ผลิตอาหารฟังก์ชันจากข้อมูลพ้ืนฐานของผลการศึกษาคุณสมบัติการ
กระตุ้นการเจริญแบคทีเรียล าไส้ วางแผนต้นแบบของผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันจากฟักทองในการศึกษานี้
จ านวน 2 ชนิด คือ 1) ไอศกรีม ซึ่งเป็นอาหารที่บริโภคกันทุกวัยและทุกระดับสังคม (Cruz et al., 2009) และ 
2) อาหารส าหรับผู้สูงวัย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. การเตรียมน้ าฟักทองและศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้น 

ฟักทอง เป็นพืชผักท่ีอุดมด้วยคุณค่าทางสารอาหารและยังประกอบด้วยพฤกษเคมีที่มีคุณสมบัติเฉพาะ
ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพอยู่อีกมากมาย เช่น สารประกอบฟีนอล  ฟลาโวนอยด์  พอลิแซ็กคาไรด์   เพกทิน   
กรดแอมิโน   วิตามิน   และแร่ธาตุ  (Oloyede et al., 2012; Chen and Huang, 2018; Koh et al., 
2018) ซึ่งน้ าฟักทองที่ใช้ในการศึกษาคุณภาพเบื้องครั้งนี้ ได้จากผลฟักทองจ านวน 4 สายพันธุ์ ปลูกภายใต้
โครงการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ฟักทองฯ ของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร   ลักษณะของผลฟักทองที่น ามา
ศึกษาเป็นฟักทองที่ผ่าครึ่ง และควักเมล็ดออก (ภาพท่ี 1)   
 

 
          PK1       PK2 PK3 PK 7 

 
ภาพที่ 2 ลักษณะของผลฟักทองสายพันธุ์ PK 1  PK 2  PK3  และ PK7 
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เมื่อน าผลฟักทองวัตถุดิบที่ผ่าครึ่งและควักเมล็ดออกแล้ว ไปปอกเปลือกออกพบว่า มีร้อยละของ
ผลผลิตเนื้อฟักทองอยู่ในช่วงร้อยละ 65.20-72.50  (ตารางที่ 3) เมื่อน าเนื้อฟักทองไปสกัดน้ าฟักทองโดยใช้
เครื่องสกัดน้ าผลไม้ น้ าฟักทองที่สกัดได้มีปริมาณผลผลิตอยู่ระหว่างร้อยละ 21-23 (ค านวณเทียบกับเนื้อ
ฟักทอง)  ทั้งนี้  น้ าฟักทองที่มีสีเหลือง (ภาพที่ 2) ซึ่งแสดงถึงองค์ประกอบของแคโรทีนอยด์  คริปโทแซนทิน ลู
ทิน  และซีแซนทิน (Carvalho et al., 2012)  ผลการทดสอบการท าแห้งเนื้อฟักทอง 2 รูปแบบ คือ ฟักทอง
แห้งที่เตรียมจากฟักทองนึ่งสุก และฟักทองแห้งที่เตรียมจากฟักทองดิบ (ภาพที่ 3) ได้ร้อยละของผลผลิตภัณฑ์
ฟักทองแห้งอยู่ระหว่าง 16.92-20.51 และ 15.04-19.63 (ค านวณเทียบกับเนื้อฟักทอง) ตามล าดับ   
 
ตารางท่ี 5 ร้อยละของผลผลิต ผลิตภัณฑ์จากฟักทอง 4 สายพันธุ์ 

Cultivar Flesh  Juice  Dried pumpkin1  Dried pumpkin2  

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

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

 
 

 
          PK1       PK2 PK3 PK 7 

 
ภาพที่ 3 ลักษณะของน้ าฟักทองที่สกัดได้จากเนื้อฟักทอง 
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(a) (b) 

 
ภาพที่ 4 ฟักทองดิบ (a บน) ฟักทองสุก (a ล่าง)  ฟักทองแห้งจากฟักทองดิบ (b บน)  และฟักทองแห้งจาก
ฟักทองสุก (b ล่าง) 

 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและทางเคมีบางประการของน้ าฟักทองสดทั้ง 4 สายพันธุ์  

(ตารางที่ 4) ท าให้ทราบว่า สายพันธุ์ฟักทองที่ศึกษานี้ไม่ส่งผลกระทบต่อความแตกต่างด้านค่าความขุ่น 
ความชื้น พีเอช ปริมาณกรดทั้งหมด และปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (p>0.05) โดยน้ าฟักทองทั้ง 4 
สายพันธุ์ มีความขุ่นค่อนข้างสูง  มีค่าอยู่ระหว่าง 14788-19510 NTU  มีความชื้นอยู่ระหว่างร้อยละ 80.84-
84.13  มีค่าพีเอชอยู่ระหว่าง  6.41-6.64  มีปริมาณกรดทั้งหมดอยู่ระหว่างร้อยละ 0.25-0.30  และปริมาณ
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดอยู่ระหว่าง  12.00-14.33  องศาบริกซ์  ตามล าดับ   

 
ตารางท่ี 6 ค่าความขุ่น ความชื้น พีเอช ปริมาณกรดทั้งหมด และปริมาณของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมด  
   จากฟักทอง 4 สายพันธุ์ 

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

 
ns ns ns ns ns 

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

MC = moisture content, TA = total acidity, TSS = total soluble solids 
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
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ฟักทองที่สกัดได้จากฟักทอง 4 สายพันธุ์ ที่ศึกษาครั้งนี้  มีค่าเฉลี่ยน้ าตาลรีดิวซ์ และปริมาณน้ าตาล
ทั้งหมดอยู่ในช่วง 19.49-27.37 และ 85.59-93.76 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ  มีปริมาณไนโตรเจนของกรด
แอมิโนอิสระอยู่ระหว่าง  847.59-982.68 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีปริมาณโปรตีนที่ละลายได้ทั้งหมดอยู่ระหว่าง  
5129-6943 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้งนี้ สารประกอบที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ  นอกจากเป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกายแล้ว  ยังเป็นแหล่งไนโตรเจนที่จุลินทรีย์สามารถน าไปใช้ในการเจริญเติบโตได้อีกด้วย   
 

ตารางท่ี 7 ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ น้ าตาลทั้งหมด   ไนโตรเจนของกรดแอมิโนอิสระ และโปรตีนที่ละลายได้
ทั้งหมดของน้ าฟักทอง 4 สายพันธุ์ 

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

 
ns ns ns ns 

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

RS = reducing sugar content, TS = total sugar content, FAN = free alpha amino nitrogen  
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 

ตารางท่ี 8 ปริมาณน้ าตาลฟรักโทโอลิโกแซ็กคาไรด์ที่พบในน้ าฟักทอง 4 สายพันธุ์ 
Cultivar Kestose (mg/L) Nystose (mg/L) 

 
ns ns 

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

ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
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ภาพที่ 5 TLC chromatogram ของน้ าน้ าตาลฟรักโทโอลิโกแซ็กคาไรด์ที่พบในน้ าฟักทอง 4 สายพันธุ์ 
 (std. หมายถึง standard sugars)  
 

น้ าฟักทองสดทั้ง 4 สายพันธุ์  มีสารประกอบฟีนอลอยู่ระหว่าง 730.14-883.32 มิลลิกรัมต่อลิตร จัด
ได้ว่าเป็นน้ าฟักทองที่มีพฤกษเคมีกลุ่มสารประกอบฟีนอลในระดับที่พบในผลฟักทองทั่วๆ ไป  ที่มีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลอยู่ ในช่วง 40 -850 มิลลิกรัมต่อลิตร   (Oloyede et al., 2012; Dini et al., 2013; 
Garcia-Parra et al., 2016) นอกจากนั้น น้ าฟักทองที่สกัดได้ยังมีคุณสมบัติการออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ซึ่ง
ผลการวิเคราะห์พบว่า น้ าฟักทองที่ระดับการเจือจาง 3 เท่า มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ABTS อยู่ระหว่าง ร้อย
ละ 45.40-50.73   ทั้งนี้ น้ าฟักทองที่สกัดได้ทั้ง 4 สายพันธุ์ มีค่า AOA, AOT และ IC50 อยู่ระหว่าง 2.87-
3.20 มิลลิกรัมต่อลิตร, 87.04-95.57 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 362.64-416.48 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 9 ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณสารประกอบฟีนอลทั้งหมดของฟักทอง 4 สายพันธุ์ 
Cultivar TPC (mg/L) AO† AOA (mg/100 g) AOT (mg/100 g) IC50 (mg/ml) 

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

TPC = Total phenolic compounds, AO= Antioxidant activity (% ABTS) AOA= Antioxidant 
activity as mg ascorbic acid equivalent /100g sample AOT= Antioxidant activity as mg Trolox 
equivalent /100g sample 
† ผลการวิเคราะห์จากการเจือจางน้ าฟักทอง 3 เท่า  
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
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2. คุณสมบัติของน้ าฟักทองในการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ 
ฟักทองที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้  มีคุณสมบัติดังแสดงในตารางที่ 8  น้ าฟักทองที่สกัดได้จากผลฟักทอง

มีสีเหลือง (ภาพที่ 2) ซึ่งแสดงถึงองค์ประกอบของแคโรทีนอยด์  คริปโทแซนทิน ลูทิน  และซีแซนทิน 
(Caralho et al., 2012)  ทั้งนี้ ภัทราภรณ์  และจานุลักษณ์ (2561) ได้รายงานค่าสี b* ของฟักทองพันธุ์
พ้ืนเมืองและพันธุ์การค้าอยู่ในช่วง 57.1-79.0 ในขณะที่น้ าฟักทองที่ใช้ในการศึกษานี้มีค่าสี b* เฉลี่ยเท่ากับ 
42.31  น้ าฟักทองที่ได้จากการสกัดนี้จัดได้ว่าเป็นน้ าฟักทองที่มีพฤกษเคมีกลุ่มสารประกอบฟีนอลเฉลี่ยเท่ากับ  
442.94  มิลลิกรัมต่อลิตร  ซึ่งอยู่ในระดับที่พบในผลฟักทองทั่วๆ ไป  ที่มีรายงานปริมาณสารประกอบฟีนอล
อยู่ในช่วง 40-850 มิลลิกรัมต่อลิตร   (Oloyede et al., 2012; Dini et al., 2013; Garcia-Parra et al., 
2016) นอกจากนั้น น้ าฟักทองที่สกัดได้ยังมีองค์ประกอบน้ าตาล และไนโตรเจนของกรดแอมิโนอิสระ (FAN) ที่
นอกจากเป็นประโยชน์ต่อร่างกายแล้ว  ยังเป็นแหล่งไนโตรเจนที่จุลินทรีย์สามารถน าไปใช้ในการเจริญเติบโตได้
อีกด้วย  ซึ่งผลการวิเคราะห์ปริมาณน้ าตาลพบว่า ค่าเฉลี่ยน้ าตาลรีดิวซ์และปริมาณน้ าตาลทั้งหมดในส่วนที่
ละลายได้ของน้ าฟักทองมีค่าเท่ากับ 55.70 และ 68.67 มิลลิกรัมต่อกรัม ตามล าดับ เมื่อน ามาค านวณค่า 
Degree of polymerization (DP)  พบว่า มีค่าเท่ากับ 1.23   ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์ปริมาณน้ าตาลทั้งหมด  
ควรต้องค านึงถึงส่วนของคาร์โบไฮเดรตส่วนที่ไม่ละลายน้ า   
 
ตารางท่ี 10 คุณสมบัติของน้ าฟักทอง 
Properties Average value SD 
Conductivity (mS/m) 0.67 0.33 
Turbidity (NTU) 444.67 316.14 
L* 24.76 12.24 
a* 18.73 5.36 
b* 42.31 20.81 
pH 6.49 0.35 
Total acidity (% as citric acid) 0.17 0.03 
Total soluble solid content (oBrix) 9.18 1.32 
Reducing sugar content (mg/ml) 55.70 16.46 
Total sugar content (mg/ml) 68.67 12.89 
Free alpha amino nitrogen content (mg/L) 212.31 84.79 
Protein content (mg/l) 1538.05 1003.13 
Antioxidant activity (% ABTS) 41.52 15.44 
Total phenolic content (mg/l) 442.94 191.98 
Moisture content (%) 80.26 0.36 
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 ผลการน าน้ าฟักทองที่เตรียมได้ไปวิเคราะห์ชนิดและปริมาณน้ าตาลด้วยเทคนิคโครมาโตรกราฟีแบบ 
Thin layer chromatography (TLC) พบว่า  น้ าตาลที่พบในน้ าฟักทองมีคุณลักษณะดังแสดงในภาพที่ 5 
 

 
 
 
ภาพที่ 6 TLC chromatogram ของลักษณะของน้ าตาลชนิดต่างๆ ที่พบในน้ าฟักทองสายพันธุ์ PK2 PK12 
และ PK15 (std. หมายถึง standard sugars)  

ผลการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณน้ าตาลในน้ าฟักทองที่เตรียมได้ด้วยเทคนิค High performance 
liquid chromatography (HPLC) ด้วยคอลัมน์ Previal Amino (Altech®) และ Detector ชนิด ELSD 
2000 (Altech®) พบว่า  มีหลักฐานของการตรวจพบน้ าตาลฟรักโทโอลิโกแซ็กคาไรด์ คือ kystose และ 
nystose (ตารางที่ 9) จึงมีความเป็นไปได้ว่าน้ าฟักทองมีคุณสมบัติของการเป็นสารพรีไบโอติกท่ีสนับสนุนการ
เจริญของจุลินทรีย์กลุ่มโพรไบโอติก  (Falco et al., 2017) 

 
ตารางท่ี 11 องค์ประกอบของน้ าตาลชนิดต่างๆ ที่พบในฟักทอง 

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

 

  PK2    PK12    PK15  std. 
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การศึกษาการกระตุ้นการเจริญเติบโตแบคทีเรียล าไส้ของฟักทองและการน าไปใช้ผลิตอาหารฟังก์ชัน 
ในส่วนที่ 1 ประกอบด้วยการศึกษาชนิดและปริมาณน้ าตาลในน้ าสกัดฟักทอง และศึกษาการกระตุ้นการเจริญ
ของจุลินทรีย์ล าไส้ของฟักทองโดยใช้เทคนิค single culture study  และ mixed culture study การศึกษา 
single culture study  ท าโดยใช้ฟักทองที่เตรียมได้มาเป็นแหล่งคาร์บอนในการเลี้ยงเชื้อบริสุทธิ์ของจุลินทรีย์
มาตรฐาน คือ Lactobacillus lactis และ L. plantarum  เชื้อก่อโรคในทางเดินอาหาร Salmonella sp. 
และจุลินทรีย์เจ้าถิ่น Escherichia coli จากนั้น เปรียบเทียบการเจริญของเชื้อแต่ละชนิดในอาหารเหลวที่มี
กลูโคสเป็นแหล่งคาร์บอน (control treatment) อาหารเหลวที่ใช้คืออาหารเหลวสูตร Basal medium ที่
เสริมแหล่งคาร์บอนในปริมาณร้อยละ 1 ในหน่วยน้ าหนัก/ปริมาตร (Wongputtisin, 2015) ส่วน mixed 
culture study  ท าโดยทดลองเลี้ยงเชื้อผสมระหว่างจุลินทรีย์ล าไส้ที่มีประโยชน์และแบคทีเรียก่อโรคใน
อาหารเหลว basal medium ที่มีฟักทองเป็นแหล่งคาร์บอน เพ่ือศึกษาการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อ
โรค (Wongputtisin, 2015)  ผลการศึกษาที่ได้มีรายละเอียดดังนี้ 

การน าน้ าฟักทองไปใช้เป็นแหล่งคาร์บอนในการเลี้ยงเชื้อบริสุทธิ์ของจุลินทรีย์มาตรฐานด้วยเทคนิค 
single culture study  โดยกลุ่มแรกเป็นแบคทีเรียที่ได้มีรายงานการศึกษาคุณสมบัติของโพรไบโอติก คือ 
Lactobacillus plantarum และ Lactobacillus lactis  และเชื้อก่อโรคในทางเดินอาหาร Salmonella 
sp. และจุลินทรีย์เจ้าถิ่น Escherichia coli (ไพโรจน์ และนารินทร์, 2561; Wongputtisin, 2015)  พบว่าน้ า
ฟักทองที่ใช้ในการศึกษามีคุณสมบัติของการส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ล าไส้กลุ่มโพรไบโอติก  และ
จุลินทรีย์ก่อโรค  โดยจุลินทรีย์มีการเจริญเติบโตเพ่ิมจ านวนอยู่ระหว่าง 3-6 log CFU/ml (ตารางที่ 10) 
ในขณะที่พบการเจริญของจุลินทรีย์ทั้งสองกลุ่มในอาหารเลี้ยงเชื้อ Basal medium อยู่ระหว่าง 1-6 log 
CFU/ml  ขึ้นอยู่กับชนิดของจุลินทรีย์  ทั้งนี้ จุลินทรีย์สายพันธุ์ที่แตกต่างกัน  และปริมาณสารอาหารใน
สับสเตรตที่ใช้เลี้ยงจุลินทรีย์ที่แตกต่างกัน  ล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและกลไกของการ
แสดงคุณสมบัติของจุลินทรีย์โพรไบโอติก (Olveira  and González-Molero, 2016; Grady et al., 2016) 
ตารางท่ี 12 การเปลี่ยนแปลงปริมาณจุลินทรีย์ (CFU/ml) ระหว่างการเพาะเลี้ยงในน้ าฟักทอง และ basal 
medium ในการศึกษาแบบ single culture study  
Pumpkin juice Cultivation time (hour) 

 
0 0 12 12 24 24 48 48 

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

         Basal medium Cultivation time (hour) 

 
0 0 12 12 24 24 48 48 

Escherichia coli  2.0x103 1.5x103 1.8x108 1.2x108 5.0x108 6.1x108 7.0x107 3.5x107 
Salmonella sp. 5.0x102 5.0x102 4.5x107 4.6x107 4.0x108 4.5x108 1.0x107 1.0x107 
L. lactis 3.7x105 4.0x105 7.5x106 7.0x106 1.0x108 1.6x108 1.5x107 4.0x107 
L. plantarum 2.1x106 2.0x106 1.0x107 9.0x106 9.5x107 1.2x108 5.0x106 5.0x106 
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การทดสอบคุณสมบัติของน้ าฟักทองในการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ชนิดเดี่ยว เปรียบเทียบกับอินูลินโดย 
การใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ  basal medium เสริมกลูโคส, basal medium เสริมอินูลิน  และน้ าฟักทองในการ
ทดสอบการเจริญเติบโตของแบคทีเรียชนิดเดี่ยว  จ านวนสองชนิด คือ Lactobacillus plantarum และ 
Escherichia coli พบว่า แบคทีเรีย L. plantarum และ E. coli  มีการเจริญเติบโตเพ่ิมจ านวนในอาหารเลี้ยง
เชื้อทั้งสามชนิด  (ภาพที่ 6) แบคทีเรีย E. coli  เจริญเติบโตได้ดีที่สุดในอาหารเลี้ยงเชื้อ  basal medium  
เสริมกลูโคส  โดยที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมง มีการเพ่ิมจ านวนขึ้นประมาณ 3.0 log CFU/ml  ในขณะที่มีการเพิ่ม
จ านวนขึ้นประมาณ 2.8 และ 1.8 log CFU/ml ในอาหารเลี้ยงเชื้อ basal medium เสริมอินูลิน  และน้ า
ฟักทอง ตามล าดับ  ส่วนแบคทีเรีย L. plantarum พบว่า มีการเจริญเติบโตเพ่ิมจ านวนสูงสุดในน้ าฟักทอง 
โดยมีการเจริญเติบโตเพ่ิมจ านวนขึ้นประมาณ 2.7 log CFU/ml  ในขณะที่มีการเพ่ิมจ านวนขึ้นประมาณ 1.4 
และ 0.7 log CFU/ml ในอาหารเลี้ยงเชื้อ basal medium เสริมอินูลิน  และอาหารเลี้ยงเชื้อ  basal 
medium เสริมกลูโคส ตามล าดับ  

  
    

  

 

 

 

  

basal medium + glucose basal medium + inulin pumpkin juice 

 
ภาพที่  7 การเปลี่ยนแปลงปริมาณจุลินทรีย์ (CFU/ml) ที่สภาวะการเพาะเลี้ยงโดยใช้ basal medium เสริม
กลูโคส,  basal medium เสริมอินูลิน และน้ าฟักทอง ในการศึกษาแบบ single culture study 

 
การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ชนิดเดี่ยวของ  L. plantarum  และ  E. coli  ท าให้ทราบว่าแบคทีเรียทั้ง 2 

สปีชีส์สามารถเจริญเติบโตในน้ าฟักทองได้ เช่นเดียวกันกับอาหารเลี้ยงเชื้อ basal medium เสริมกลูโคส 
อย่างไรก็ตาม  L. plantarum มีแนวโน้มการเจริญเติบโตในน้ าฟักทองได้ดีกว่า อาหารเลี้ยงเชื้อ basal 
medium เสริมกลูโคส   และมีข้อสังเกตของแบคทีเรีย E. coli  ที่เจริญเติบโตเพ่ิมจ านวนในน้ าฟักทองได้น้อย
กว่า  อาหารเลี้ยงเชื้อ basal medium  เสริมกลูโคส  และเมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติพรีไบโอติกส์ของอินูลิน 
(Do et al., 2017; Romano et al., 2018) กับน้ าฟักทอง พบว่าน้ าฟักทองส่งเสริมการเจริญเติบโตของ L. 
plantarum ได้ดีกว่าอาหารเลี้ยงเชื้อ basal medium  เสริมอินูลิน ในขณะที่น้ าฟักทองมีแนวโน้มของการ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตเพ่ิมจ านวนของ  E. coli  น้อยกว่าอาหารเลี้ยงเชื้อ basal medium  เสริมอินูลิน  
และการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ชนิดผสมของ  L. plantarum  และ  E. coli  แสดงให้เห็นถึงลักษณะการส่งเสริม
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การเจริญเติบโตของ L. plantarum และชะลอการเจริญเติบโตของ E. coli   ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของ
คุณสมบัติเฉพาะทางของน้ าฟักทอง เมื่อเปรียบเทียบกับอินูลินที่สามารถส่งเสริมการเจริญของโพรไบโอติกที่
เป็นจุลินทรีย์กลุ่มที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและชะลอหรือยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรค (Romano et al., 2018)  
อย่างไรก็ตาม ควรค านึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณการเติมกล้าเชื้อ (Koh et al., 2018) ชนิดและ
องค์ประกอบของอาหารเลี้ยงเชื้อ (Genevois et al., 2017)  สภาวะของการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ (Park et al., 
2018)  เป็นต้น  ซึ่งการเจริญเติบโตเพ่ิมจ านวนและการมีชีวิตอยู่รอดที่เมื่อบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมแล้ว
สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพนอกเหนือจากคุณค่าอาหารที่ได้รับตามปกติ  ถือเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญ
ของโพรไบโอติก (นงคราญ และคณะ, 2561; Genevois et al., 2016)   

ผลการศึกษาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ผสม (mixed culture study) ที่มีคุณสมบัติของโพรไบโอติก 
จุลินทรีย์ก่อโรค และจุลินทรีย์เจ้าถิ่น Escherichia coli  ในน้ าฟักทอง  แล้ววิเคราะห์จุลินทรีย์โดยใช้อาหาร
เลี้ยงเชื้อที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการเจริญของจุลินทรีย์เฉพาะชนิด (selective media) ตามหลักการของ
การวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหาร (Yousef and Carlstrom, 2003)  ซี่งผลการศึกษาที่ได้พบว่า  จุลินทรีย์ 
Lactobacillus plantarum และ Lactobacillus lactis แสดงแนวโน้มของการเจริญเติบโตที่เหนือกว่า
จุลินทรีย์เจ้าถิ่นและจุลินทรีย์ก่อโรค (ตารางที่ 4) ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติประการหนึ่งของจุลินทรีย์กลุ่มโพรไบโอ
ติก (Doan et al., 2016; Li et al., 2016a; Li et al., 2016b) ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ในการน าน้ าฟักทอง
ไปใช้เป็นส่วนผสมของอาหารที่สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตแบคทีเรียล าไส้ของฟักทองและการน าไปใช้ผลิต
อาหารฟังก์ชันได ้
 
ตารางท่ี 13 การเปลี่ยนแปลงปริมาณจุลินทรีย์ (CFU/ml) ระหว่างการเพาะเลี้ยงในน้ าฟักทองและ basal 
medium ในการศึกษาแบบ mixed culture study  
Pumpkin juice 

 
Cultivation time (hour) 

 Treatment Bacteria  0 0 24 24 
Salmonella+L. lactis Salmonella 2.0x102 3.0x102 1.0x102 1.0x102 

 
L. lactis 1.8x105 2.3x105 9.2x105 5.8x105 

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

 
L. plantarum 1.4x105 1.7x105 9.2x105 1.0x106 

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

 
L. lactis 6.6x105 2.7x105 8.2x105 9.4x105 

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

 
L. plantarum 3.0x105 2.9x105 1.2x106 1.0x106 

Basal medium 
 

Cultivation time (hour) 
 Treatment Bacteria  0 

 
24 

 Salmonella+L. lactis Salmonella 2.5x102 
 

1.2x108 
 

 
L. lactis 2.5x105 

 
1.1x107 
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Salmonella+L. plantarum Salmonella 2.0x102 
 

1.2x108 
 

 
L. plantarum 1.9x105 

 
8.4x106 

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

1.4x108 
 

 
L. lactis 3.0x105 

 
2.4x107 

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

1.1x108 
 

 
L. plantarum 2.5x105 

 
8.6x106 

  
Fecal culture study ในการศึกษานี้ ใช้ fecal slurry ผสมลงไปในน้ าฟักทอง  แล้ววิเคราะห์การ

เปลี่ยนแปลงจ านวนจุลินทรีย์ โดยใช้ EMB agar, SS Agar และ MRS agar   เมื่อบ่มตัวอย่างที่ศึกษาที่อุณหภูมิ 
37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง  พบว่าจุลินทรีย์กลุ่มที่สร้างกรดแลกติกไม่มีการเจริญเติบโตเพ่ิมจ านวน 
(ภาพท่ี 7) และตรวจไม่พบแบคทีเรีย E. coli, Salmonella และ Shigella  ในการศึกษานี้  ในขณะที่ค่าพีเอช
ของอาหารเลี้ยงเชื้อมีค่าลดลง ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณกรดทั้งหมดในรูปของกรดแล็กทิกที่มีค่าเพ่ิมขึ้น แสดง
ให้เห็นว่า  จุลินทรีย์ที่พบในอาหารเลี้ยงเชื้อซึ่งอาจรวมถึงจุลินทรีย์ชนิดอ่ืนนอกเหนือจากจุลินทรีย์กลุ่ มที่สร้าง
กรดแล็กทิกมีการใช้สารอาหารในการสร้างกรด จึงส่งผลให้ค่าพีเอชและปริมาณกรดทั้งหมดเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าว 

 

   

a b c 

 
ภาพที่ 8 การเปลี่ยนแปลงค่าพีเอช (a)  ปริมาณกรดทั้งหมด (b) และปริมาณจุลินทรีย์กลุ่มสร้างกรดแลกติก 
(c) ในการศึกษา Fecal culture study 
 
3.การวิเคราะห์คุณภาพน้ ามันฟักทอง  

การตรวจวิเคราะห์ค่าสีของน้ ามันทองพบว่า การบีบน้ ามันฟักทองที่ไม่ผ่านการกระเทาะเปลือกได้
น้ ามันฟักทองที่มีลักษณะใส  มีสีเหลืองปนเขียว (ภาพที่ 8)  มีค่าความสว่าง (L*) เฉลี่ยเท่ากับ 60.56  ค่าสีแดง 
(a*) เฉลี่ยเท่ากับ 11.66 ค่าสีเหลือง (b*) เฉลี่ยเท่ากับ  56.77 ค่าเฉดสี (Hue) เฉลี่ยเท่ากับ 78.66  และค่า
ความบริสุทธิ์หรือความเข้มของสี (Chroma) เฉลี่ยเท่ากับ 58.62  ทั้งนี้  Nyam et al. (2009)  ได้รายงาน
ข้อมูลของน้ ามันฟักทองที่ได้จากสกัดน้ ามันฟักทองด้วย petroleum ether ในด้านค่าความสว่างเฉลี่ย
ประมาณ 25 ค่าสีแดงเฉลี่ยประมาณ 18 ค่าสีเหลืองเฉลี่ยประมาณ 40 เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาน้ ามัน
ฟักทองที่สกัดได้จากการใช้เครื่องบีบน้ ามันฟักทองในการศึกษานี้ พบว่าค่าความสว่างเฉลี่ยของน้ ามันฟักทอง
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ของการศึกษานี้มีค่าสูงกว่าผลการศึกษาของ Nyam et al. (2009) ในขณะที่มีค่าสีแดงและค่าสีเหลืองเฉลี่ยที่
ค่อนข้างใกล้เคียงกัน (ภาพท่ี 8) 
 

 

 

  

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

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

 
ภาพที่ 9 ลักษณะน้ ามันฟักทองและค่าสีของน้ ามันฟักทอง 
 

 เมื่อน าน้ ามันฟักทองที่ได้ไปวิเคราะห์ค่าความหนาแน่น  พบว่า  สายพันธุ์ของฟักทองที่แตกต่างกัน  
ท าให้น้ ามันฟักทองที่ได้มีค่าความหนาแน่นที่แตกต่างกัน โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.7684 -0.9123 (ตารางที่ 12)  
ในขณะที่ Tsaknis et al. (1997) พบว่า น้ ามันฟักทองดิบ  และน้ ามันฟักทองที่ผ่านการท าให้บริสุทธิ์มีค่า
ความหนาแน่นเท่ากับ 0.9182  และ 0.9175  ตามล าดับ  ความแตกต่างของความหนาแน่นนี้อาจอธิบายได้
จาก  แหล่งการเพาะปลูกท่ีแตกต่างกัน  สายพันธุ์ฟักทองที่แตกต่างกัน  วิธีการสกัดน้ ามันฟักทองที่แตกต่างกัน  
ทั้งนี้  น้ ามันฟักทองทั้ง 7 สายพันธุ์ มีค่าความชื้นอยู่ในช่วงร้อยละ 0.01-0.05   
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ตารางท่ี 14 ข้อมูลน้ าหนักเมล็ดฟักทอง ปริมาณน้ ามันฟักทองและกากท่ีได้จากการบีบน้ ามันฟักทอง และค่า
ความหนาแน่นของน้ ามันฟักทองที่บีบได้ 
Cultivar seed weight (g) oil weight (g) cake (g) density (g/cm3) SD 

1 6.4 599.21 184.5 0.9123 0.0030 
2 3.9 784.13 185.79 0.8679 0.0022 
3 3.5 807.51 228.8 0.8315 0.0043 
4 1.8 370.02 257.05 0.7684 0.0016 
5 2.3 373.71 243.66 0.8548 0.0081 
6 2.1 418.1 271.69 0.8121 0.0029 
7 3.9 843.15 283.48 0.8396 0.0028 

   
ในด้านการวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ ามันฟักทองตัวอย่างจ านวน 7 สายพันธุ์  ที่เป็นน้ ามันฟักทองชนิด crude 
oil ซึ่งอาจมีองค์ประกอบอ่ืนๆ ปนอยู่ในตัวอย่างด้วย เช่น ไฮโดรคาร์บอน แคโรทีนอยด์ คลอโรฟิลล์  วิตามิน 
และสารสีชนิดอ่ืนๆ  ในน้ ามันมีในโมเลกุลของไตรเอซิลกลีเซอรอล (หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ไตรกลีเซอไรด์) 
เป็นส่วนประกอบหลัก  โดยมีกรดไขมันทั้งชนิดอ่ิมตัวและกรดไขมันไม่อ่ิมตัวเป็นองค์ประกอบในโมเลกุล ที่
แตกต่างกัน ทั้งนี้ จ านวนคาร์บอนและจ านวนพันธะคู่ในโมเลกุลเป็นปัจจัยส าคัญต่อคุณสมบัติทางกายภาพและ
ทางเคมีของน้ ามัน (นิธิยา, 2554;  Marshall et al., 2014)  ซึ่งโดยทั่วไปแล้วน้ ามันฟักทองมีกรดไขมันอ่ิมตัว 
Palmitic acid และ Stearic acid เป็นองค์ประกอบอยู่ในช่วงร้อยละ 2.8-49.2 และ 0.1-60.5 ตามล าดับ 
และมีกรดไขมันไม่อ่ิมตัว  Oleic acid  และ Linoleic acid  เป็นองค์ประกอบอยู่ในช่วงร้อยละ 7.1-61.8  
4.9-73.2 ตามล าดับ (Stevenson et al., 2007; Nyam et al., 2009; Bardaa et al., 2016; Agregan et 
al. 2017; Strieder et al., 2017; Potocnik et al., 2018) 

การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของน้ ามันฟักทองในการศึกษานี้  วิเคราะห์ค่าต่างๆ ที่เป็นพ้ืนฐานของ
การวิเคราะห์น้ ามัน (ตารางที่ 13) ดังนี้   Acid value,  Iodine value, Peroxide value  และ Ansidine 
value จากนั้น น าผลการการวิเคราะห์ Peroxide value  และ Ansidine value มาค านวณหา  Totox 
value จากสมการ  Totox value = (2 x Peroxide value) + Anisidine value (นิธิยา , 2554; Miller, 
n.d.; Kirk and Sawyer, 1991; Strieder et al., 2017) การวิเคราะห์สมบัติของน้ ามันฟักทองในแต่ละด้าน
อธิบายได้ดังนี้   

Acid value หรือ Free fatty acid ของไขมันแสดงถึงภาวะหรือภาวะหรือระดับการหืนของไขมัน
และน้ ามัน  ถ้ามีค่าสูง  แสดงว่าไตรกลีเซอไรด์ถูกไฮโดรไลซ์เป็นกรดไขมันอิสระมาก  แสดงว่าเกิดการหืนมาก  
โดยเป็นการหืนเนื่องจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส   

Iodine value  เป็นค่าที่บ่งบอกถึงระดับความอ่ิมตัว (degree of unsaturation) หรือจ านวนพันธะ
คู่ท่ีมีอยู่ในโมเลกุลของกรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในน้ ามันตัวอย่าง 
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Peroxide value เป็นค่าที่บ่งบอกถึงการหืนที่เกิดจากปฏิกิริยา autoxidation ที่พันธะคู่ของกรด
ไขมันไม่อ่ิมตัวกับออกซิเจนในอากาศ  เกิดเป็นพันธะเพอร์ออกไซด์ขึ้นระหว่างพันธะคู่ 

Anisidine value เป็นค่าที่บอกถึงปริมาณแอลดีไฮด์  ซึ่งเป็นผลิตผลที่ได้จากการสลายตัวของไฮโดร
เพอร์ออกไซด์  จากปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดไขมันชนิดไม่อ่ิมตัว   

Totox value  เป็นค่าบ่งชี้การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันทั้งหมด (total oxidation)  เป็นค่าผลรวม
ของค่าเพอร์ออกไซด์ (ได้จากการวัดปริมาณไฮโดรเพอร์ออกไซด์) ที่เพ่ิมขึ้นในช่วงแรกของการเกิดออกซิเดชัน  
แล้วมีค่าลดลงจากการสลายตัวได้เป็นแอลดีไฮด์  ซึ่งหมายถึง การเกิดออกซิเดชันของไขมันและน้ ามันเพ่ิมมาก
ขึ้น ก็ส่งผลให้มีปริมาณแอลดีไฮด์เพ่ิมข้ึนตลอดเวลา 

ผลการศึกษาวิจัยด้านสมบัติของน้ ามันฟักทองตัวอย่างจ านวน 7 สายพันธุ์   ในการศึกษาครั้งนี้  
พบว่า  น้ ามันฟักทองมีค่า Acid value อยู่ระหว่าง 3.04-9.49 mgKOH/g,  Iodine value อยู่ระหว่าง 
22.99-44.42 Wijs,  Peroxide value อยู่ ร ะห ว่ า ง  25.67-49.49 mEq/kg,  และ  Ansidine value อยู่
ระหว่าง 0.95-1.18  (ตารางที่ 13 และ 14) ผลการวิเคราะห์สมบัติในด้านต่างๆ ที่มีความแตกต่างกันอาจเกิด
จากสาเหตุหลายประการ เช่น สายพันธุ์  พ้ืนที่การเพาะปลูก  การจัดการด้านการเพาะปลูก  กระบวนการสกัด
น้ ามัน  ความบริสุทธิ์ของน้ ามัน  และการเก็บรักษา  เป็นต้น (Chong et al., 2015; Stevenson et al., 
2007; Miller, n.d.) 
 
ตารางท่ี 15 คุณสมบัติทางเคมีของน้ ามันฟักทองจ านวน 7 สายพันธุ์ 

Cultivar 
Acid value 
(mgKOH/g) 

SD 
Iodine 
value 
(Wijs) 

SD 
Peroxide 
(mEq/kg) 

SD Ansidine SD 

1 9.499 0.003 41.241 0.903 25.674 4.410 1.057 0.136 
2 8.819 0.088 44.017 2.019 33.400 2.132 0.959 0.412 
3 3.048 0.041 44.423 1.801 29.520 0.480 1.065 0.079 
4 4.843 0.040 39.235 2.950 43.641 5.095 1.022 0.039 
5 8.475 0.019 36.992 4.819 49.490 5.622 0.995 0.013 
6 6.522 0.106 30.687 11.234 47.092 0.420 0.959 0.043 
7 6.757 0.046 22.995 4.934 38.113 1.011 1.188 0.090 
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ตารางท่ี 16  คุณภาพทางเคมีของน้ ามันชนิดต่างๆ  
Properties Values  Reference study 

 Acid value (mgKOH/g) 3.04-9.49 

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

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

Iodine value (Wijs) 22.99-44.42 

 
86.7 (pumpkin oil)5 

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

Peroxide value (mEq/kg) 25.67-49.49 

 
2.29 (canola oil)1 

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

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

9.20 (pumpkin oil)7 

Ansidine value 0.95-1.18 

 
11.8 (sunflower oil)2 

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

3.3 (rice bran oil)6 

Totox value 52.40-99.97 

 
50.0 (sunflower oil)2 

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

Sources: 1Agregan et al. (2017), 2Chong et al. (2015), 3Corzo-Martinez et al. (2016), 4List et al. 
(1974), 5Nyam et al. (2009), 6Strieder et al. (2017), 7Stevenson et al. (2007) 
 

การบ่งชี้ถึงคุณภาพของน้ ามันฟักทองด้วยค่า  Totox value  มีความสัมพันธ์กับคุณสมบัติทางเคมี
ของน้ ามันฟักทองด้าน Peroxide value และ  Anisidine value (ภาพที่ 9) สามารถใช้เป็นดัชนีแสดงถึงการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันทั้งหมด (total oxidation) ได้จากผลรวมของ Peroxide value (ได้จากการวัด
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ปริมาณไฮโดรเพอร์ออกไซด์) กับ Anisidine value ทั้งนี้  ถ้า Totox value มีค่าน้อยเท่าใด  แสดงถึงคุณภาพ
ที่ดีของน้ ามันชนิดนั้นๆ (Miller, n.d.) 
 
 

 
 
ภาพที่ 10 ความสัมพันธ์ของค่า peroxide, anisidine และ totox 
 

4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากฟักทองเพื่อเป็นอาหารสุขภาพ 
การใช้ฟักทองซึ่งมีคุณประโยชน์อย่างมากมาย  ซึ่งมีศักยภาพการเป็นอาหารฟังชัน ( functional 

food) ไปใช้ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่สามารถน าไปใช้บริโภคได้ทุกเพศทุกวัย รวมถึงอาหารส าหรับ
ผู้สูงวัยอย่างไอศกรีม  และซุปข้าวผสมฟักทอง  ที่มีศักยภาพการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในสังคม
ยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี  ทั้งในแง่สุขภาพ  ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ลักษณะทางประสาทสัมผัส และความ
สะดวกในการบริโภค  ทั้งนี้  การผลิตภัณฑ์อาหารทั้งสองชนิดมีปัจจัยหลายประการที่อาจส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ เช่น ส่วนผสมของสูตรที่ใช้ผลิต  กรรมวิธีการแปรรูป  การเก็บรักษา  ซึ่งงานวิจัยได้ศึกษา
การพัฒนาการผลิตไอศกรีม  และซุปข้าวผสมฟักทองได้ผลการศึกษาดังนี้ 

 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมฟักทองเพื่อเป็นอาหารสุขภาพ 
ผลการศึกษาการผลิตไอศกรีมฟักทอง  โดยใช้น้ าฟักทอง 2 ระดับ (ร้อยละ 20 และ 30) และน้ ามัน

ฟักทอง 2 ระดับ (ร้อยละ 0 และ 2.5) ในการเตรียมไอศกรีมมิกซ์ (Ice cream mix)  ได้ลักษณะของไอศกรีม
มิกซ์ที่มีสีเหลืองอ่อน (ภาพท่ี 10)   
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O0J20 O0J30 O2.5J20 O2.5J30 

 
ภาพที่ 11 ลักษณะของไอศกรีมผสม 
 

 การเติมน้ ามันฟักทองไม่ท าให้คุณภาพความข้นหนืดและคุณภาพทางเคมีของไอศกรีมมิกซ์แตกต่างกัน
ในทางสถิติ (p>0.05)  ทั้งนี้  ปริมาณน้ ามันฟักทองที่ใช้เป็นส่วนผสมในการเตรียมไอศกรีมมิกซ์อาจมีปริมาณ
น้อย  จึงไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดังกล่าว ในขณะที่การเติมน้ าฟักทองที่ปัจจัยระดับสูงส่งผลให้ค่า
ความข้นหนืดและของแข็งทั้งหมดมีค่าสูงขึ้น (p<0.05)  ซึ่งน่าจะเป็นผลจากคุณลักษณะของน้ าฟักทองที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้  ที่มีแป้งเป็นส่วนประกอบ (Przetaczek-Roznowska et al., 2018) เมื่อผ่านกระบวนการ
เตรียมไอศกรีมมิกซ์ที่มีการใช้ความร้อนในกระบวนการเตรียม จึงท าให้แป้งฟักทองเกิดเป็นเจลที่ให้ลักษณะข้น
หนืดกับไอศกรีมมิกซ์ดังกล่าว 
 
ตารางท่ี 17 ผลของปริมาณน้ ามันฟักทองและน้ าฟักทองที่มีต่อคุณภาพทางเคมีภาพของไอศกรีมมิกซ์  

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

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

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

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

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

* ตัวเลขที่มีอักษรก ากับในแนวคอลัมน์เดียวกัน แสดงถึง ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p<0.05 
ns = ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
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 ไอศกรีมมิกซ์ในการศึกษาครั้งนี้  มีปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดอยู่ในช่วง 6.7-7.1 log CFU/ml และมี
ยีสต์และราอยู่ในช่วง 2.4-2.5 log CFU/ml (ตารางที่ 16) 
 
ตารางท่ี 18 ผลของปริมาณน้ ามันฟักทองและน้ าฟักทองที่มีต่อปริมาณจุลินทรีย์ของไอศกรีมมิกซ์  

Factor Total plate count (log CFU/ml) Yeast and mold count (log CFU/ml) 
Pumpkin oil content (A) ns ns 

0% (O0) 6.96+0.39 2.50+0.26 
2.5% (O2.5) 7.07+0.12 2.49+2.25 

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

A X B ns ns 
O0xJ20 6.73+0.12 2.54+0.44 
O0xJ30 7.00+0.06 2.45+0.41 

O2.5xJ20 7.19+0.49 2.46+0.11 
O2.5xJ30 7.14+0.16 2.53+0.14 

 

 
การท าไอศกรีมฟักทองเสริมน้ ามันฟักทอง  ได้ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมที่มีลักษณะสีเหลืองอ่อน (ภาพที่ 11)  

เมื่อน าผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 สิ่งทดลอง  ไปตรวจวิเคราะห์อัตราการละลายของไอกรีมพบว่า  ไอศกรีมฟักทองทั้ง 4 
สิ่งทดลอง มีลักษณะการละลายและค่าอัตราการละลายที่แตกต่างกัน (ภาพที่ 12 และ 13)   โดยพบข้อสังเกต
ว่า  ไอศกรีมฟักทองที่มีส่วนผสมของน้ ามันฟักทองมีค่าอัตราการละลายที่สูงกว่าไอศกรีมฟักทองที่ไม่มีส่วนผสม
ของน้ ามันฟักทอง  ซึ่งน่าจะอธิบายได้จากคุณสมบัติทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพของน้ ามันฟักทอง เช่น 
องค์ประกอบของกรดไขมันอ่ิมตัว  จุดหลอมเหลวของน้ ามันฟักทองที่มีค่าต่ าประมาณ 15 องศาเซลเซียส 
(Bardaa et al., 2016; Ibrahim et al., 2017) ในขณะที่ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ในน้ าฟักทองที่ใช้ใน
ระดับท่ีแตกต่างกันในการศึกษานี้ ไม่ส่งผลต่ออัตราการละลายที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนในผลิตภัณฑ์ไอศกรีม 
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a 

b 

c 

 

ภาพที่ 12 ลักษณะของไอศกรีมก่อนปั่น (a) หลังจากการปั่นนาน 20 นาที  และลักษณะของไอศรีมท่ีได้จาก
การตัก (c) 
 
 

 

begin 

10 min 

20 min 

30 min 

40 min 

    O0J20  O0J30 O2.5J20 O2.5J30 

 
ภาพที่ 13 ผลของน้ าฟักทองและน้ ามันฟักทองที่มีต่อการละลายของไอศกรีมฟักทองที่ระยะเวลา 0, 10, 20, 
30 และ 40 นาที 
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ภาพที่ 14 อัตราการละลายของไอศกรีมฟักทองจ านวน 4 สิ่งทดลอง 
 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัสของไอศกรีมฟักทองที่มีส่วนผสมของน้ ามันฟักทองและ
น้ ามันฟักทองที่แตกต่างกันพบว่า  การใช้น้ ามันฟักทองเป็นส่วนผสมในการท าไอศกรีมฟักทองเป็นปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมฟักทองด้านลักษณะปรากฏ  สี  กลิ่น  รสชาติ และ
ความชอบรวม  โดยการใช้น้ ามันฟักทองที่ระดับสูงในการท าไอศกรีมท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคะแนนต่ ากว่า
การใช้น้ ามันฟักทองที่ระดับต่ า นั่นคือการไม่ใช้น้ ามันฟักทองเป็นส่วนผสมในการท าไอศกรีม  ทั้งนี้ อาจมี
ข้อสังเกตหลายประการ เช่น สูตรการท าไอศกรีมฟักทองที่ใช้ในการศึกษานี้  คุณภาพของน้ ามันฟักทองที่ใช้ใน
การศึกษานี้  เป็นต้น 

 
ตารางท่ี 19 ผลของปริมาณน้ ามันฟักทองและน้ าฟักทองที่มีต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของไอศกรีมฟักทอง  

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

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

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

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

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

†OP = overall preference, ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
* ตัวเลขที่มีอักษรก ากับในแนวคอลัมน์เดียวกัน แสดงถึง ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p≤0.05 
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 เมื่อพิจารณาร้อยละของล าดับความชอบของผู้ทดสอบชิมที่มีต่อไอศกรีมฟักทอง  ท าให้ทราบว่าผู้
ทดสอบชิมประเมินให้ไอศกรีมฟักทองที่เติมน้ าฟักทองร้อยละ 30 และไม่ใช้น้ ามันเป็นส่วนผสมในล าดับที่ 1 
สูงสุด ดังนั้น จึงวางแผนไม่ใช้น้ ามันฟักทองเป็นส่วนผสมไอศกรีมในการพัฒนาสูตรไอศกรีมในการศึกษาต่อไป 
 

ตารางท่ี 20 ร้อยละของล าดับความชอบของผู้ทดสอบชิมที่มีต่อไอศกรีมฟักทอง 

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

O0J20 30.00 33.33 26.67 10.00 
O0J30 56.67 20.00 13.33 10.00 

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

 

ผลที่ได้จากศึกษาปัจจัยการเติมน้ าฟักทองและน้ ามันฟักทองเพ่ือการพัฒนาไอศกรีมฟักทอง  ท าให้ได้
สูตรพ้ืนฐานของการท าไอศกรีม  เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาไอศกรีมโยเกิร์ตฟักทอง  โดยได้เลือกใช้โยเกิร์ต
ทดแทนส่วนผสมของนม  ทั้งนี้  การผลิตโยเกิร์ตในการศึกษานี้  ผลิตตามกรรมวิธีดัดแปลงจาก (Mokoonlall 
and Hinrich, 2016) โดยใช้กล้าเชื้อส าหรับผลิตโยเกิร์ตรหัส Y45 ที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์สร้างกรดแล็กทิกที่
ใช้ผลิตโยเกิร์ตและจุลินทรีย์โพรไบโอติก  ในการผลิตโยเกิร์ต   โดยผลการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ของกล้าเชื้อ 
Y45 ด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อ MRS พบว่า  มีจุลินทรีย์อยู่ในปริมาณ 1.7x1011 log CFU/g  เมื่อน าไปใช้ในการ
ผลิตโยเกิร์ตพบว่า  โยเกิร์ตที่ได้มีคุณสมบัติดังนี้  ค่าพีเอชเท่ากับ 4.71  ปริมาณกรดทั้งหมดเท่ากับร้อยละ  
0.68  (ค านวณในรูปกรดแล็กทิก)  และปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดเท่ากับ 8.0 องศาบริกซ์  โดย
โยเกิร์ตที่ผลิตได้มีปริมาณจุลินทรีย์สร้างกรดแล็กทิกเท่ากับ 1.8x109 log CFU/g  ซึ่งมีค่าไม่น้อยกว่า 1.0x107 
log CFU/g  ตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติอาหาร (ส านักอาหาร, 2561)  และเมื่อน าโยเกิร์ตที่ได้ไปท า
เป็นผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตฟักทอง  แล้วประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสพบว่า ผู้ทดสอบชิมให้คะแนน
ความชอบผลิตภัณฑ์ที่ได้ในระดับชอบมาก  จึงคัดเลือกสูตรที่พัฒนาได้นี้ไปศึกษาต่อไป  และผลการประเมิน
คุณภาพการเก็บรักษาท าให้ทราบว่า  จุลินทรีย์สร้างกรดแล็กทิกยังคงมีชีวิตรอดอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสูง 
(ภาพที่ 14) ซึ่งอาจเป็นการบ่งชี้ถึงการรอดชีวิตของจุลินทรีย์กลุ่มโพรไบโอติกที่ใช้ในการผลิตโยเกิร์ตด้วย
เช่นกัน  แต่อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาต่อไปถึงคุณสมบัติการรอดชีวิตของจุลินทรีย์กลุ่มโพรไบโอติกที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี ้
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a 

 
b 

 
c  

ภาพที่ 15 การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ทั้งหมด (a) จุลินทรีย์สร้างกรดแล็กทิก (b) และยีสต์และรา (c) ใน
ระหว่างการเก็บรักษาไอศกรีมฟักทอง นาน 3 เดือน  ที่อุณหภูมิ -18+3 องศาเซลเซียส 
 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปข้าวผสมฟักทองเพื่อเป็นอาหารสุขภาพ 
ประชากรในสังคมปัจจุบันของประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวแล้ว  

หน่วยงานและองค์กรต่างๆ จ าเป็นต้องตื่นตัวเตรียมหาสินค้าและบริการ  รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มที่
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เหมาะสม  จากคุณประโยชน์ของฟักทองที่ได้มีการศึกษาวิจัยอย่าง
กว้างขวางในมิติต่างๆ  รวมถึงการศึกษาวิจัยนี้  ที่มุ่งเน้นการน าฟักทองไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ผู้สูงวัย
สามารถรับประทานได้  ทั้งนี้ ฟักทอง เป็นพืชผักที่อุดมด้วยคุณค่าทางสารอาหารและยังประกอบด้วยพฤกษ
เคมีที่มีคุณสมบัติเฉพาะซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพอยู่อีกมากมาย เช่น สารประกอบฟีนอล  ฟลาโวนอยด์  
พอลิแซ็กคาไรด์   เพกทิน   กรดแอมิโน   วิตามิน   และแร่ธาตุ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น  แนวคิดของการน า
ฟักทองไปใช้เป็นส่วนผสมเพ่ือเป็นอาหารสุขภาพ จึงสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงวัย
ได้เป็นอย่างดี   

ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ พ.ศ.2553 ได้ให้ค านิยามค าว่า “ผู้สูงอายุ” คือคนที่มีอายุ 60 ปีขึ้น
ไปและมีสัญชาติไทย  ซึ่งอาจแตกต่างจากประเทศที่พัฒนาแล้วหลายๆ ประเทศที่ก าหนดให้ผู้สูงอายุ คือผู้ที่มี
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อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป  Zhao et al. (2018) ได้รายงานว่า ในปี 2050  ประชากรโลกกลุ่มผู้สูงวัยที่อายุ 60 
คาดว่ามีสูงถึงร้อยละ 22 ประชากรในสังคมปัจจุบันของประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่าง
เต็มตัวแล้ว หน่วยงานและองค์กรต่างๆ จ าเป็นต้องตื่นตัวเตรียมหาสินค้าและบริการ  รวมถึงอาหารและ
เครื่องดื่มที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เหมาะสม  จากคุณประโยชน์ของฟักทองที่ได้มีการ
ศึกษาวิจัยอย่างกว้างขวางในมิติต่างๆ  รวมถึงการศึกษาวิจัยนี้  ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟักทองที่
สะดวกในการรับประทานส าหรับผู้สูงวัย  ที่ต้องค านึงถึงลักษณะของการบดเคี้ยวอาหาร การกลืน ภาวะเบื่อ
อาหาร ที่ส่งผลท าให้ทานได้น้อย และร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ดังนั้น  อาหารเพ่ือผู้สูงวัยจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง   ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยตื่นตัวกับการพัฒนาอาหารสุขภาพ  ยกตัวอย่างเช่น  การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ซุปข้นกึ่งส าเร็จรูปและเยลลี่อาหารเพ่ือผู้สูงอายุ  ซุปฟักทองผสมใบแปะก๊วย (วัชราภรณ์, 
2018)  

 ผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งชนิดที่ได้จากการใช้ฟักทองในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คือ ซุปข้าวผสมฟักทอง  การ
พัฒนาท าโดยเลือกใช้ข้าว 2 รูปแบบ และปริมาณฟักทองผงแห้ง 2 ระดับ  ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  เมื่อเตรียม
ส่วนผสมตามแผนการทดลองแล้ว  ได้สูตรของซุปข้าวผสมฟักทองก่อนการปรุงจ านวน 4 สูตร  โดยผลิตภัณฑ์มี
ลักษณะร่วนแห้ง  และผลิตภัณฑ์ซุปที่เมื่อปรุงแล้วมีลักษณะเนื้อสัมผัสอ่อนและข้นเล็กน้อย  (ภาพที่ 15)   
 

JP0 JP25 FP0 FP25 

 
a 

 
b 

ภาพที่ 16 ลักษณะของซุปข้าวผสมฟักทองก่อนปรุง (a) และหลังปรุงสุก (b) 
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ตารางที่ 19 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสีของซุปข้าวผสมฟักทองก่อนการปรุงท าให้ทราบว่า รูปแบบ

ของข้าว  และปริมาณฟักทองผงแห้งที่ใช้เป็นส่วนผสมในการท าผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
แตกต่างของค่าความสว่าง   ค่าความเป็นสีแดง  ค่าความเป็นสีเหลือง ค่าเฉดสี และค่าความบริสุทธิ์หรือความ
เข้มของสี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  โดยพบว่า  รูปแบบการเตรียมข้าวหอมมะลิ  ให้ค่าความสว่าง
ของผลิตภัณฑ์สูงกว่าการใช้ข้าวปรุงรสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ในขณะที่การใช้ฟักทองผงแห้ งในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์  ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีค่าความสว่างลดลงแต่มีค่าความเป็นสีเหลืองเพ่ิมมากขึ้น  
 
 
ตารางท่ี 21 ค่าสีของซุปข้าวผสมฟักทอง 4 treatments 

Factor L* a* b* c* h* 

Rice type (A) * * * * * 

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

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

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

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

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

A X B * * * ns * 

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

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

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

FxP25 64.60+0.33c 8.09+0.10a 18.11+0.09a 19.84+0.04 65.92+0.37b 

 

 ซุปข้าวผสมฟักทองก่อนการปรุงที่ใช้ในการศึกษานี้  มีปริมาณความชื้นอยู่ระหว่างร้อยละ 22.98 -
23.11 และเมื่อน าไปปรุงให้สุกพบว่า  มีคุณภาพทางเคมีด้านค่าพีเอช  ปริมาณกรดทั้งหมด  และของแข็งที่
ละลายได้ทั้งหมดอยู่ระหว่าง 5.68-6.12, ร้อยละ 0.03-0.07  และ  6.50-11.10 องศาบริกซ์  ตามล าดับ  
(ตารางท่ี 19) 
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ตารางท่ี 22  ผลของชนิดของข้าวและปริมาณฟักทองผงอบแห้งที่มีต่อคุณภาพทางเคมีภาพของซุปข้าวผสม
ฟักทอง  

Factor MC (%) pH TA (%) TSS (oBrix) 
Rice type (A) ns * ns * 
Jasmine (J) 23.01+0.21 5.72+0.11b 0.05+0.02 6.70+0.44b 

Flavored rice (F) 22.81+1.33 6.01+0.11a 0.05+0.02 10.80+0.46a 
Dried pumpkin powder content (B) ns * * ns 

0% (P0) 23.08+0.23 5.94+019a 0.03+0.00b 8.50+2.23 
250% (P25) 22.74+1.31 5.79+0.16b 0.07+0.00a 9.00+2.31 

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

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

เมื่อน าผลิตภัณฑ์ซุปทั้ง 4 ตัวอย่างไปท าการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสพบว่า  ผู้ทดสอบชิม
ประเมินคะแนนความชอบคุณลักษณะต่างๆ อยู่ในช่วงคะแนน ดังนี้  ลักษณะปรากฎ  6.46 -7.63   สี 6.43-
7.33  กลิ่น 6.50-7.66  รสชาติ 4.93-.86 เนื้อสัมผัส 6.46-7.96  และการยอมรับรวม  5.86-7.83 (ตารางที่ 
21) ทั้งนี้  พบว่า  ชนิดของข้าวที่แตกต่างกัน ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ซุปข้าวที่มีคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส
แตกต่างกัน  โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการใช้ข้าวปรุงรสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้รับคะแนนความชอบสูงกว่า
การใช้ข้าวหอมมะลิที่ไม่ได้ปรุงรส (p<0.05)  
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ตารางท่ี 23 ซุปข้าวผสมฟักทอง 4 treatment 
Factor Appearance Color Aroma Flavor Texture OP† 

Rice type (A) * * * * * * 
Jasmine (J) 6.60+1.44b 6.65+1.29b 6.53+1.28b 5.33+1.75b 6.50+1.33b 6.10+1.17b 

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

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

A X B ns ns * * ns * 
JxP0 6.46+1.30 6.43+1.04 6.50+1.19b 4.93+1.77c 6.53+1.25 5.86+1.10c 
JxP25 6.73+1.57 6.86+1.52 6.56+1.38b 5.70+1.68b 6.46+1.43 6.33+1.21c  
FxP0 7.43+0.89 7.16+0.91 7.66+0.95a 7.86+0.86a 7.96+0.66 7.83+0.79a 
FxP25 7.63+1.03 7.33+1.18 6.86+1.13b 7.36+1.21a 7.73+1.04 7.33+1.06b 

†OP = overall preference, ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
* ตัวเลขที่มีอักษรก ากับในแนวคอลัมน์เดียวกัน แสดงถึง ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p≤0.05 
  
 การวิเคราะห์ค่าสีของซุปข้าวผสมฟักทองก่อนการปรุงท าให้ทราบว่า รูปแบบของข้าว และปริมาณ
ฟักทองผงแห้งที่ใช้เป็นส่วนผสมในการท าผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความแตกต่างของค่าความสว่าง   
ค่าความเป็นสีแดง  ค่าความเป็นสีเหลือง ค่าเฉดสี และค่าความบริสุทธิ์หรือความเข้มของสี อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05)  โดยพบว่า  รูปแบบการเตรียมข้าว 
 
ตารางท่ี 24 ร้อยละของล าดับความชอบของผู้ทดสอบชิมที่มีต่อซุปข้าวผสมฟักทอง 

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

JP0 0.00 10.00 23.33 67.67 100.00 
JP25 6.67 13.33 56.67 23.33 100.00 
FP0 23.33 56.67 10.00 10.00 100.00 
FP25 70.00 20.00 10.00 0.00 100.00 

 
 ผลการทดสอบคุณภาพการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ซุปข้าวในถุงอลูมิเนียมฟอยล์ที่อุณหภูมิห้อง นาน 3 
เดือน พบว่า จุลินทรีย์ทั้งหมดยีสต์ และ รามีค่าอยู่ระหว่าง log CFU/g ตามล าดับ   
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a 

 
b 

 
c 

 
ภาพที่ 17 การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ทั้งหมด (a) ยีสต์ (b) และรา (c) ในระหว่างการเก็บรักษาซุปข้าวผสม
ฟักทอง นาน 3 เดือน  ที่อุณหภูมิห้อง 
 
5. การทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค 

การทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค (consumer test) ด้วยการส ารวจความคิดเห็นของ
ผู้บริโภคจ านวน  223 คน ในเขตภาคเหนือตอนบนที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากฟักทองจ านวน 2 ชนิด ได้แก่  ไอศกรีม
โยเกิร์ตผสมฟักทอง ซึ่งมีผู้บริโภคท่ีเคยรับประทานไอศกรีมตอบแบบสอบถามจ านวน 116 คน และซุปข้าวผสม
ฟักทองมีผู้บริโภคท่ีเป็นผู้สูงอายุตอบแบบสอบถามจ านวน 107 คน  การส ารวจความคิดเห็นของผู้บริโภคท าใน
ปี พ.ศ. 2560  ซึ่งผลการศึกษาที่ได้มีข้อมูลโดยสรุปดังนี้  
 

การส ารวจทัศนคติของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตผสมฟักทอง 
 จากการส ารวจทัศนคติของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตผสมฟักทองในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ล าปาง จ านวน 116 คน ท าการทดสอบแบบ Central Location Test (CLT) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
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คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตผสมฟักทองและช่องทางการตลาด และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไอศกรีม
โยเกิร์ตผสมฟักทอง 
 ผลการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคทั่วไปส่วนที่ 1 ซึ่งเป็นข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แสดงข้อมูลใน ตารางที่ 23 จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 116 คน พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 86 คน คิดเป็นร้อยละ 74.10 รองลงมาคือเพศชาย 30 คน คิดเป็นร้อยละ  25.90 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 20-25 ปี จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 79.30 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่
อยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 79.30 มีอาชีพส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา จ านวน 89 คน 
คิดเป็นร้อยละ 76.70 คน และรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ที่ ต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 100 คน คิดเป็น
ร้อยละ 86.20 
 
ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ตารางท่ี 25 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์จ านวน 116 คน 

ข้อมูล ความถี่ (คน) ความถี่ (ร้อยละ) 
1. เพศ   

ชาย 30 25.90 
หญิง 86 74.10 

รวม 116 100.00 
2. อายุ   

20-25 ปี 92 79.30 
26-30 ปี 5 4.30 
31-35 ปี 2 1.70 
36-40 ปี 1 0.90 
41-45 ปี 3 2.60 
46-50 ปี 5 4.30 
51-55 ปี 4 3.40 
56-60 ปี 4 3.40 
มากกว่า 60 ปี 0 0.00 

รวม 116 100.00 
3. การศึกษา    

มัธยมศึกษาตอนต้น/ต่ ากว่า 4 3.40 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 6 5.20 

            ปวส./อนุปริญญา 6 5.20 
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ปริญญาตรี 92 79.30 
อ่ืนๆ 2 1.70 

รวม 116 100.00 
4. อาชีพ    

นักศึกษา 89 76.70 
ค้าขาย/กิจการส่วนตัว 3 2.60 
พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง 8 6.90 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 6 5.20 

ข้อมูล ความถี่ (คน) ความถี่ (ร้อยละ) 
ข้าราชการ/พนักงานราชการ 2 1.70 
อ่ืนๆ 8 6.90 

รวม 116 100.00 
5. รายได้ต่อเดือน   

ต่ ากว่า 10,000 บาท 100 86.20 
10,001-20,000 บาท 9 7.80 
20,001-30,000 บาท 5 4.30 
30,001-40,000 บาท 1 0.90 
40,001-50,000 บาท 0 0.90 
มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป 1 0.00 

รวม 116 100.00 
 

ผลการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคทั่วไปส่วนที่ 2 ซึ่งเป็นพฤติกรรมการบริโภคและช่องทาง
การตลาดผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ต ได้แสดงข้อมูลในตารางที่ 24 จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 116 
คน พบว่า ผู้ทดสอบที่เคยรับประทานผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ต ส่วนใหญ่เคยรับประทาน จ านวน 83 คน คิด
เป็นร้อยละ 71.60  

เมื่อสอบถามข้อมูลของผู้บริโภคด้านความถี่ในการรับประทานไอศกรีมโยเกิร์ต พบว่า ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่รับประทานไอศกรีมโยเกิร์ตสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 64.29 รองลงมาคือ 
สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 26.19 สัปดาห์ละ 4-5 ครั้ง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.76 มากกว่า 7 ครั้งต่อสัปดาห์ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.57  และสัปดาห์ละ 6-7 ครั้ง จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.19  

เมื่อสอบถามข้อมูลของผู้บริโภคด้านช่วงเวลาที่บริโภคผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ต พบว่า ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่รับประทานโอศกรีมโยเกิร์ตในช่วงบ่าย (13.01-17.00น.) จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 52.38 ช่วงเที่ยง 
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(12.01-13.00น.) จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81 ช่วงเย็น (17.01-21.00น.) จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20.24 และช่วงเช้า (06.00-12.00น.) จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.57 

เมื่อสอบถามข้อมูลของผู้บริโภคด้านสถานที่ในการบริโภคผลิตภัณฑ์ขนมไอศกรีมโยเกิร์ต พบว่า 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่รับประทานไอศกรีมโยเกิร์ตที่บ้าน จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 64.29 รองลงมาคือ
ร้านอาหาร จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 สถานบันเทิง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 10.71 และสถานที่
ท่องเที่ยวธรรมชาติ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 

เมื่อสอบถามข้อมูลของผู้บริโภคด้านสถานที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ต พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์มาจากร้านสะดวกซื้อ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 25.27 รองลงมาคือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 24.18 ห้างสรรพสินค้า จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 20.88 รถจ าหน่าย
ไอศกรีม จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 ร้านอาหาร จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 13.19 ร้านค้าใน
สนามบิน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.10 ออนไลน์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.55 และ อ่ืนๆ จ านวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.55 

เมื่อสอบถามข้อมูลของผู้บริโภคด้านเกณฑ์การพิจารณาเลือกบริโภค ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ต พบว่า 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในด้านรสชาติ จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 51.19 รองลงมาคือ ด้าน
รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 15.48 ด้านประโยชน์ต่อสุขภาพ จ านวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.90 ด้านยี่ห้อหรือตราผลิตภัณฑ์ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.95 ด้านราคาของผลิตภัณฑ์ 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.95 ด้านส่วนประกอบที่เป็นธรรมชาติ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.76 ด้าน
ฉลากของผลิตภัณฑ์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.19 และด้านการโฆษณาสินค้า จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.19 

 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคและช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ต 
 
ตารางท่ี 26 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตของผู้ตอบแบบทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์
จ านวน 116 คน 
ข้อมูล ความถี่ (คน) ความถี่ (ร้อยละ) 
1. ผู้บริโภคเคยบริโภคผลิตภณัฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ต   
 เคย 83 71.60 
 ไม่เคย  33 28.40 
รวม 116 100.00 
2. ความถี่ในการบริโภคผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ต   

สัปดาห์ละครั้ง 54 64.29 
 สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง 22 26.19 
 สัปดาห์ละ 4-5 ครั้ง 4 4.76 
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สัปดาห์ละ 6-7 ครั้ง 1 1.19 
 มากกว่า 7 ครั้ง ต่อสัปดาห์ 3 3.57 
รวม 84 100.00 
3. ช่วงเวลาที่บริโภคผลิตภัณฑ์ขนมไอศกรีมโยเกิร์ต   
 ช่วงเช้า (06.00-12.00 น.) 3 3.57 
 ช่วงเที่ยง (12.01-13.00 น.) 20 23.81 

ช่วงบ่าย (13.01-17.00 น.) 44 52.38 
            ช่วงเย็น (17.01-21.00 น.) 17 20.24 
รวม 84 100.00 
4. สถานที่ในการบริโภคผลิตภัณฑ์ขนมไอศกรีมโยเกิร์ต   

 บ้าน 54 64.29 
ร้านอาหาร 14 16.67 
สถานบันเทิง 9 10.71 
สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ 7 8.33 
อ่ืนๆ 84 100.00 

รวม   
5. สถานที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ต (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)   

ร้านอาหาร 24 13.19 
ห้างสรรพสินค้า 38 20.88 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต 44 24.18 

ข้อมูล ความถี่ (คน) ความถี่ (ร้อยละ) 
ร้านค้าในสนามบิน 2 1.10 
ร้านสะดวกซ้ือ 46 25.27 
รถจ าหน่ายไอศกรีม 26 14.29 
ออนไลน์ 1 0.55 
อ่ืนๆ 1 0.55 

รวม 182 100.00 
6. เกณฑ์การพิจารณาเลือกบริโภค ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ต   

รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ 13 15.48 
ยี่ห้อหรือตราผลิตภัณฑ์ 5 5.95 
ฉลากของผลิตภัณฑ์ 1 1.19 
ราคาของผลิตภัณฑ์ 5 5.95 
แหล่งผลิตของผลิตภัณฑ์ 2 2.38 



44 
 

ประโยชน์ต่อสุขภาพ 10 11.90 
รสชาติ 43 51.19 
การโฆษณาสินค้า 1 1.19 
ส่วนประกอบที่เป็นธรรมชาติ 4 4.76 
อ่ืนๆ 0 0.00 

รวม 84 100.00 
 

ผลการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคทั่วไปส่วนที่ 3 ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ต
ผสมฟักทอง พบว่าผู้บริโภคประเมินผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตผสมฟักทอง ให้คะแนนความชอบด้านสีเฉลี่ย
เท่ากับ 4.43 คะแนน ด้านกลิ่นเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 คะแนน ด้านรสชาติเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 คะแนน และด้าน
ความชอบรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 คะแนน 

เมื่อสอบถามข้อมูลของผู้บริโภคด้านการยอมรับผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตผสมฟักทองของผู้ตอบ
แบบทดสอบ พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 95.70 ไม่ตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.30  

เมื่อสอบถามข้อมูลของผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตผสมฟักทอง 50 กรัม จ าหน่ายราคา 20 
บาท พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อ จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 94.00 และไม่ซื้อจ านวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 6 

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตผสมฟักทอง 
ตารางท่ี 27  คะแนนความชอบเฉลี่ยคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส ของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตผสม
ฟักทอง 

คุณลักษณะ คะแนนความชอบเฉลี่ย 
สี 4.43+0.60 
กลิ่น 4.01+0.80 
รสชาติ 4.31+0.75 
ความชอบรวม 4.33+0.65 
หมายเหตุ: + หมายถึงค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ตารางท่ี 28 การยอมรับผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตผสมฟักทองของผู้ตอบแบบทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์
จ านวน 116 คน 

ข้อมูล ความถี่ (คน) ความถี่ (ร้อยละ) 
1. การยอมรับผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตผสมฟักทอง   

ซ้ือ                                                                                      111 95.70 
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ไม่ซื้อ 5 4.30 
รวม 116 100.00 
2. ราคาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตผสมฟักทอง 50 กรัม 
จ าหน่ายราคา 20 บาท 

  

ซ้ือ 109 94.00 
ไม่ซื้อ 7 6.00 

รวม 116 100.00 
 
การค านวณต้นทุนของไอศกรีมโยเกิรต์ฟักทอง 

ในด้านการประเมินต้นทุนการผลิตของการผลิตไอศกรีมโยเกิร์ตผสมฟักทอง ในการศึกษานี้ได้ประเมิน
ดังนี้ ไอศกรีมโยเกิร์ตผสมฟักทอง 2,000 กรัม ราคาต้นทุน 145.79 บาท (ตารางที่ 27) 

 
ตารางท่ี 29 การค านวณต้นทุนการผลิตไอศกรีมโยเกิร์ตผสมฟักทอง  

วัตถุดิบ 
ไอศกรีมโยเกิร์ตผสมฟักทอง 

(กรัม) จ านวนเงิน (บาท) 
โยเกิร์ต 1272 40.00 
ฟักทองนึ่ง 300 15.78 
หางนม 100 25.00 
น้ าเชื่อมฟรุกโทส 200 12.50 
วิปปิ้งครีม 100 47.04 
สารให้ความคงตัว 28 5.47 
บรรจุภัณฑ์และฉลาก (ชุด) 40 170.00 
รวม 2000 315.79 
  
  

ค่าเชื้อเพลิง + ค่าแรงร้อยละ 30  
  ต้นทุน 100 บาท  ค่าเชื้อเพลิง + แรงงาน 30 บาท 
  ต้นทุน 315.79 บาท ค่าเชื้อเพลิง + แรงงาน (315.79x30)/100 = 94.73 บาท  

ก าไรร้อยละ 20  
 ต้นทุน 100 บาท  ก าไร + แรงงาน   20 บาท 
 ต้นทุน 315.79 บาท ก าไร + แรงงาน   (315.79x20)/100 = 63.15 บาท 
 
ราคาต้นทุนการผลิต และภาชนะบรรจุทั้งหมด = 315.79+94.73+63.15 = 473.67 บาท 
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ไอศกรีม 2,000 กรัม บรรจุถ้วยละ 50 กรัม จ านวน 40 ถ้วย ราคาต้นทุน 473.67 บาท 
ไอศกรีม 1 ถ้วย บรรจุ 50 กรัม ราคาต้นทุน 11.84 บาท 

 
การส ารวจทัศนคติของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ซุปข้าวผสมฟักทอง 
 จากการส ารวจทัศนคติของผู้บริโภคต่อซุปข้าวผสมฟักทองในเขตพ้ืนที่จังหวัดล าปาง จ านวน 107 คน 
ท าการทดสอบแบบ Central Location Test (CLT) เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ซุปข้าวผสมฟักทองและช่องทางการตลาด และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซุปข้าวผสมฟักทอง 
 ผลการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคทั่วไปส่วนที่ 1 ซึ่งเป็นข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แสดงข้อมูลในตารางที่  28 จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 107 คน พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 62 คน คิดเป็นร้อยละ 57.90 รองลงมาคือเพศชาย 45 คน คิดเป็นร้อยละ 42.10 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 84.10 ระดับการศึกษาส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 36.40 มีอาชีพส่วนใหญ่เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน 
จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 43.90 คน และรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ที่ ต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 60 
คน คิดเป็นร้อยละ 56.10 
 
ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ตารางท่ี 30 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์จ านวน 107 คน 

ข้อมูล ความถี่ (คน) ความถี่ (ร้อยละ) 
1. เพศ   

ชาย 45 42.1 
หญิง 62 57.9 

รวม 107 100.00 
2. อายุ   

20-25 ปี 0 0 
26-30 ปี 0 0 
31-35 ปี 0 0 
36-40 ปี 0 0 
41-45 ปี 0 0 

ข้อมูล ความถี่ (คน) ความถี่ (ร้อยละ) 
46-50 ปี 0 0 
51-55 ปี 0 0 
56-60 ปี 17 15.90 



47 
 

มากกว่า 60 ปี 90 84.10 
รวม 107 100.00 
3. การศึกษา    

มัธยมศึกษาตอนต้น/ต่ ากว่า 30 28.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 14 13.10 

            ปวส./อนุปริญญา 10 9.30 
ปริญญาตรี 11 10.30 
สูงกว่าปริญญาตรี 3 2.80 
อ่ืนๆ 39 36.40 

รวม 107 100.00 
4. อาชีพ    

นักศึกษา 2 1.90 
ค้าขาย/กิจการส่วนตัว 26 24.30 
พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง 7 6.50 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 47 43.90 
ข้าราชการ/พนักงานราชการ 7 6.50 
อ่ืนๆ 18 16.80 

รวม 107 100.00 
5. รายได้ต่อเดือน   

ต่ ากว่า 10,000 บาท 60 56.10 
10,001-20,000 บาท 26 24.30 
20,001-30,000 บาท 17 15.90 
30,001-40,000 บาท 1 0.90 
40,001-50,000 บาท 3 2.80 
มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป 0 0.00 

รวม 107 100.00 
 

ผลการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคทั่วไปส่วนที่ 2 ซึ่งเป็นพฤติกรรมการบริโภคและช่องทาง
การตลาดผลิตภัณฑ์ซุปข้าวผสมฟักทอง ได้แสดงข้อมูลในตารางที่ 29 จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
107 คน พบว่า ผู้ทดสอบที่เคยรับประทานผลิตภัณฑ์ซุปข้าว (โจ๊ก) ส่วนใหญ่เคยรับประทาน จ านวน 87 คน 
คิดเป็นร้อยละ 81.31 

เมื่อสอบถามข้อมูลของผู้บริโภคด้านความถี่ในการรับประทานซุปข้าว (โจ๊ก) พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่
รับประทานซุปข้าว (โจ๊ก) สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 50.57 รองลงมาคือ สัปดาห์ละ 
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2-3 ครั้ง จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 28.74 สัปดาห์ละ 4-5 ครั้ง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 13.79 
สัปดาห์ละ 6-7 ครั้ง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.60  และมากกว่า 7 ครั้งต่อสัปดาห์ จ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.30 

เมื่อสอบถามข้อมูลของผู้บริโภคด้านสถานที่ในการบริโภคผลิตภัณฑ์ซุปข้าว (โจ๊ก) พบว่า ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่รับประทานซุปข้าวที่บ้าน จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 88.51 รองลงมาคือร้านอาหาร จ านวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.20 และสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30 

เมื่อสอบถามข้อมูลของผู้บริโภคด้านสถานที่ซื้อผลิตภัณฑ์ซุปข้าว (โจ๊ก) พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์มาจากซุปเปอร์มาร์เก็ต จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 48.28 รองลงมาคือ ห้างสรรพสินค้า 
จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 27.59 อื่นๆ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 13.79 และร้านอาหาร จ านวน 9 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.34  

เมื่อสอบถามข้อมูลของผู้บริโภคด้านเกณฑ์การพิจารณาเลือกบริโภค ผลิตภัณฑ์ซุปข้าว (โจ๊ก) พบว่า 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในด้านยี่ห้อหรือตราผลิตภัณฑ์ จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 35.63 
รองลงมาคือ ด้านแหล่งผลิตของผลิตภัณฑ์ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 17.24 ด้านอ่ืนๆ จ านวน 13 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.94 ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 13.79 ด้านราคาของผลิตภัณฑ์ 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 11.49 ด้านฉลากของผลิตภัณฑ์ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.90 

  
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคและช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ซุปข้าว (โจ๊ก) 
ตารางท่ี 31 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ซุปข้าว (โจ๊ก) ของผู้ตอบแบบทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์
จ านวน 107 คน 

ข้อมูล ความถี่ (คน) ความถี่ (ร้อยละ) 
1. ผู้บริโภคเคยบริโภคผลิตภณัฑ์ซุปข้าว (โจ๊ก)   
 เคย 87 81.31 
 ไม่เคย  20 18.69 
รวม 107 100.00 
2. ความถี่ในการบริโภคผลิตภัณฑ์ซุปข้าว (โจ๊ก)   

สัปดาห์ละครั้ง 44 50.57 
 สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง 25 28.74 
 สัปดาห์ละ 4-5 ครั้ง 12 13.79 

สัปดาห์ละ 6-7 ครั้ง 4 4.60 
 มากกว่า 7 ครั้ง ต่อสัปดาห์ 2 2.30 
รวม 87 100.00 
3. สถานที่ในการบริโภคผลิตภัณฑ์ซุปข้าว (โจ๊ก)   

 บ้าน 77 88.51 
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ร้านอาหาร 8 9.20 
สถานบันเทิง 0 0.00 
สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ 2 2.30 
อ่ืนๆ 0 0.00 

รวม 87 100.00 
4. สถานที่ซื้อผลิตภัณฑ์ซุปข้าว (โจ๊ก) (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)   

ข้อมูล ความถี่ (คน) ความถี่ (ร้อยละ) 
ร้านอาหาร 9 10.34 
ห้างสรรพสินค้า 24 27.59 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต 42 48.28 
ร้านค้าในสนามบิน 0 0.00 
อ่ืนๆ 12 13.79 

รวม 87 100.00 
5. เกณฑ์การพิจารณาเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ซุปข้าว (โจ๊ก)   

รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ 12 13.79 
ยี่ห้อหรือตราผลิตภัณฑ์ 31 35.63 
ฉลากของผลิตภัณฑ์ 6 6.90 
ราคาของผลิตภัณฑ์ 10 11.49 
แหล่งผลิตของผลิตภัณฑ์ 15 17.24 
อ่ืนๆ 13 14.94 

รวม 87 100.00 
  

ผลการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคทั่วไปส่วนที่ 3 ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซุปข้าวผสม
ฟักทอง พบว่าผู้บริโภคประเมินผลิตภัณฑ์ซุปข้าวผสมฟักทอง ให้คะแนนความชอบด้านสีเฉลี่ยเท่ากับ 4.08
คะแนน ด้านกลิ่นเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 คะแนน ด้านรสชาติเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 คะแนน และด้านความชอบรวม
เฉลี่ยเท่ากับ 4.18 คะแนน 

เมื่อสอบถามข้อมูลของผู้บริโภคด้านการยอมรับผลิตภัณฑ์ซุปข้าวผสมฟักทองของผู้ตอบแบบทดสอบ 
55 กรัม จ าหน่ายราคา 25 บาท พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 
78.50 รองลงมาคือ ไม่แน่ใจ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 12.10 และไม่ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ จ านวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.30  
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซุปข้าวผสมฟักทอง 
ตารางท่ี 32 คะแนนความชอบเฉลี่ยคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส ของผลิตภัณฑ์ซุปข้าวผสมฟักทอง 

คุณลักษณะ คะแนนความชอบเฉลี่ย 
สี 4.08+0.75 
กลิ่น 4.06+0.71 
รสชาติ 4.25+0.70 
ความชอบรวม 4.18+0.70 
หมายเหตุ: + หมายถึงค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ตารางท่ี 33 การยอมรับผลิตภัณฑ์ซุปข้าวผสมฟักทองของผู้ตอบแบบทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์จ านวน 
107 คน 

ข้อมูล ความถี่ (คน) ความถี่ (ร้อยละ) 
1. ราคาผลิตภัณฑ์ซุปข้าวผสมฟักทอง 55 กรัม จ าหน่ายราคา 25 บาท   

ซ้ือ 84 78.50 
ไม่ซื้อ 10 9.30 
ไม่แน่ใจ 13 12.10 

รวม 107 100.00 
 
 
การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ซุปข้าวผสมฟักทอง 

ในด้านการประเมินต้นทุนการผลิตของการผลิตซุปข้าวผสมฟักทอง ในการศึกษานี้ได้ประเมินดังนี้ ซุป
ข้าวผสมฟักทอง 1,174.80 กรัม ราคาต้นทุน 329.40 บาท (ตารางที่ 32) 
 
ตารางท่ี 34 การค านวณต้นทุนการผลิตซุปข้าวผสมฟักทอง  
วัตถุดิบ ซุปข้าวผสมฟักทอง (กรัม) จ านวนเงิน (บาท) 
Flavored rice 1000.00 200.00 
Pumpkin powder 174.80 87.40 
บรรจุภัณฑ์และฉลาก (ชุด) 21.00 42.00 
  1174.80 329.40 
 
 ค่าเชื้อเพลิง + ค่าแรงร้อยละ 30  
  ต้นทุน 100 บาท  ค่าเชื้อเพลิง + แรงงาน 30 บาท 
  ต้นทุน 329.40 บาท ค่าเชื้อเพลิง + แรงงาน (329.40x30)/100 = 98.82 บาท  
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ก าไรร้อยละ 20  
 ต้นทุน 100 บาท  ก าไร + แรงงาน   20 บาท 
 ต้นทุน 329.40 บาท ก าไร + แรงงาน   (329.40x20)/100 = 65.88 บาท 
 
ราคาต้นทุนการผลิต และภาชนะบรรจุทั้งหมด = 329.40+98.82+65.88 = 495.10 บาท 
ซุปข้าวผสมฟักทอง 1174.80 กรัม บรรจุซองละ 55 กรัม จ านวน 21 ถ้วย ราคาต้นทุน 495.10 บาท 
ซุปข้าวผสมฟักทอง  1 ถ้วย บรรจุ 55 กรัม ราคาต้นทุน 23.57 บาท 

 
การส ารวจทัศนคติของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบผสมผสมฟักทอง 
 จากการส ารวจทัศนคติของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบผสมฟักทองในเขตพ้ืนที่จังหวัดล าปาง 
จ านวน 109 คน ท าการทดสอบแบบ Central Location Test (CLT) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบผสมฟักทองและช่องทางการตลาด และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบ
ผสมฟักทอง 
 ผลการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคทั่วไปส่วนที่ 1 ซึ่งเป็นข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แสดงข้อมูลในตารางที่  33 จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 109 คน พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 73 คน คิดเป็นร้อยละ 67.00 รองลงมาคือเพศชาย 36 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 20-25 ปี จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 81.70 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่
อยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 80.70 มีอาชีพส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา จ านวน 94 คน 
คิดเป็นร้อยละ 87.03 คน และรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ที่ ต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อย
ละ 85.30 
 
ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ตารางท่ี 35 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์จ านวน 109 คน 

ข้อมูล ความถี่ (คน) ความถี่ (ร้อยละ) 
1. เพศ   

ชาย 36 33.00 
หญิง 73 67.00 

รวม 109 100.00 
2. อายุ   

20-25 ปี 89 81.70 
26-30 ปี 8 7.30 
31-35 ปี 2 1.80 
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36-40 ปี 5 4.60 
41-45 ปี 2 1.80 
46-50 ปี 1 0.90 
51-55 ปี 0 0.00 
56-60 ปี 0 0.00 
มากกว่า 60 ปี 0 0.00 

รวม 107 100.00 
3. การศึกษา    

มัธยมศึกษาตอนต้น/ต่ ากว่า 0 0.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 1 0.90 

            ปวส./อนุปริญญา 13 11.90 
ปริญญาตรี 88 80.70 
สูงกว่าปริญญาตรี 3 2.80 

ข้อมูล ความถี่ (คน) ความถี่ (ร้อยละ) 
อ่ืนๆ 4 3.70 

รวม 109 100.00 
4. อาชีพ    

นักศึกษา 94 87.03 
ค้าขาย/กิจการส่วนตัว 5 4.63 
พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง 2 1.85 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 1 0.93 
ข้าราชการ/พนักงานราชการ 5 4.63 
อ่ืนๆ 1 0.93 

รวม 108 99.10 
5. รายได้ต่อเดือน   

ต่ ากว่า 10,000 บาท 93 85.30 
10,001-20,000 บาท 4 3.70 
20,001-30,000 บาท 4 3.70 
30,001-40,000 บาท 6 5.50 
40,001-50,000 บาท 0 0.00 
มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป 2 1.80 

รวม 109 100.00 
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ผลการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคทั่วไปส่วนที่ 2 ซึ่งเป็นพฤติกรรมการบริโภคและช่องทาง
การตลาดผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบ ได้แสดงข้อมูลในตารางที่ 34 จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 109 
คน พบว่า ผู้ทดสอบที่เคยรับประทานผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบ ส่วนใหญ่เคยรับประทาน จ านวน 92 คน คิด
เป็นร้อยละ 84.40  

เมื่อสอบถามข้อมูลของผู้บริโภคด้านความถี่ในการรับประทานขนมอบกรอบ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่
รับประทานขนมอบกรอบสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 39.40 รองลงมาคือ สัปดาห์ละ
หนึ่งครั้ง จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 สัปดาห์ละ 4 -5 ครั้ง จ านวน 13คน คิดเป็นร้อยละ 11.90 
สัปดาห์ละ 6-7 ครั้ง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80 มากกว่า 7 ครั้งต่อสัปดาห์ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.80  

เมื่อสอบถามข้อมูลของผู้บริโภคด้านช่วงเวลาที่บริโภคผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบ พบว่า ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่รับประทานขนมอบกรอบ ช่วงเที่ยง (12.01-13.00น.) จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 32.61 รองลงมาคือ 
ช่วงเย็น (17.01-21.00น.) จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 27.17 ในช่วงบ่าย (13.01-17.00น.) จ านวน 24 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.09 และช่วงเช้า (06.00-12.00น.) จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04 

เมื่อสอบถามข้อมูลของผู้บริโภคด้านสถานที่ในการบริโภคผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบ พบว่า ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่รับประทานขนมอบกรอบที่บ้าน จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 70.65 รองลงมาคือร้านอาหาร 
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 16.30 สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 อ่ืนๆ 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.26 และสถานบันเทิง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.09 

เมื่อสอบถามข้อมูลของผู้บริโภคด้านสถานที่ซื้อผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์มาจากร้านสะดวกซื้อ จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 56.90  รองลงมาคือ ห้างสรรพสินค้า 
จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 32.10 ร้านอาหาร 
จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 15.60 ร้านค้าในสนามบิน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80 และออนไลน์ 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80  

เมื่อสอบถามข้อมูลของผู้บริโภคด้านเกณฑ์การพิจารณาเลือกบริโภค ผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบ พบว่า 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 45.65 
รองลงมาคือ ด้านรสชาติ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 18.48 ด้านยี่ห้อหรือตราผลิตภัณฑ์ จ านวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.13 ด้านฉลากของผลิตภัณฑ์ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 ด้านราคาของผลิตภัณฑ์ 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.43 ด้านประโยชน์ต่อสุขภาพ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.26 ด้านแหล่ง
ผลิตของผลิตภัณฑ์ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.17 และด้านการโฆษณาสินค้า จ านวน 2คน คิดเป็นร้อยละ 
2.17 
 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคและช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบ 
ตารางท่ี 36 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณขนมอบกรอบของผู้ตอบแบบทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์จ านวน 
109 คน 
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ข้อมูล ความถี่ (คน) ความถี่ (ร้อยละ) 
1. ผู้บริโภคเคยบริโภคผลิตภณัฑ์ขนมอบกรอบ   
 เคย 92 84.40 
 ไม่เคย  17 15.60 
รวม 109 100.00 
2. ความถี่ในการบริโภคผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบ   

สัปดาห์ละครั้ง 30 27.50 
 สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง 43 39.40 
 สัปดาห์ละ 4-5 ครั้ง 13 11.90 

สัปดาห์ละ 6-7 ครั้ง 3 2.80 
 มากกว่า 7 ครั้ง ต่อสัปดาห์ 3 2.80 
รวม 92 100.00 
3. ช่วงเวลาที่บริโภคผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบ   
 ช่วงเช้า (06.00-12.00 น.) 12 13.04 
 ช่วงเที่ยง (12.01-13.00 น.) 30 32.61 

ช่วงบ่าย (13.01-17.00 น.) 24 26.09 
            ช่วงเย็น (17.01-21.00 น.) 25 27.17 
รวม 92 100.00 
4. สถานที่ในการบริโภคผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบ   

 บ้าน 65 70.65 
ร้านอาหาร 15 16.30 
สถานบันเทิง 1 1.09 

ข้อมูล ความถี่ (คน) ความถี่ (ร้อยละ) 
สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ 8 8.70 
อ่ืนๆ 3 3.26 

รวม 92 100.00 
5. สถานที่ซื้อผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)   

ร้านอาหาร 17 15.60 
ห้างสรรพสินค้า 42 38.50 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต 35 32.10 
ร้านค้าในสนามบิน 3 2.80 
ร้านสะดวกซ้ือ 62 56.90 
ออนไลน์ 3 2.80 
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อ่ืนๆ 0 0.00 
รวม 162 100.00 
6. เกณฑ์การพิจารณาเลือกบริโภค ผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบ   

รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ 42 45.65 
ยี่ห้อหรือตราผลิตภัณฑ์ 13 14.13 
ฉลากของผลิตภัณฑ์ 8 8.70 
ราคาของผลิตภัณฑ์ 5 5.43 
แหล่งผลิตของผลิตภัณฑ์ 2 2.17 
ประโยชน์ต่อสุขภาพ 3 3.26 
รสชาติ 17 18.48 
การโฆษณาสินค้า 2 2.17 
ส่วนประกอบที่เป็นธรรมชาติ 0 0.00 
อ่ืนๆ 0 0.00 

รวม 92 100.00 
  
 
 

ผลการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคทั่วไปส่วนที่ 3 ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบ
ผสมฟักทอง พบว่าผู้บริโภคประเมินผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบผสมฟักทอง ให้คะแนนความชอบด้านสีเฉลี่ย
เท่ากับ 3.96 คะแนน ด้านกลิ่นเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 คะแนน ด้านรสชาติเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 คะแนน และด้าน
ความชอบรวมเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 คะแนน 

เมื่อสอบถามข้อมูลของผู้บริโภคด้านการยอมรับผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบผสมฟักทองของผู้ตอบ
แบบทดสอบ พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 79.25 ไม่ตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 20.75 

เมื่อสอบถามข้อมูลของผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบผสมฟักทอง 50 กรัม จ าหน่ายราคา 20 
บาท พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อ จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 81.90 และไม่ซื้อจ านวน 19 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.10 

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบผสมฟักทอง 
ตารางท่ี 37 คะแนนความชอบเฉลี่ยคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส ของผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบผสมฟักทอง 

คุณลักษณะ คะแนนความชอบเฉลี่ย 
สี 3.96+0.74 
กลิ่น 3.61+0.95 



56 
 

รสชาติ 3.45+0.95 
ความชอบรวม 3.64+0.88 
หมายเหตุ: + หมายถึงค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ตารางท่ี 38 การยอมรับผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบผสมฟักทองของผู้ตอบแบบทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์
จ านวน 109 คน 
ข้อมูล ความถี่ 

(คน) 
ความถี่ 
(ร้อยละ) 

1. การยอมรับผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบผสมฟักทอง   
ซ้ือ                                                                                      84 79.25 
ไม่ซื้อ 22 20.75 

รวม 106 100.00 
2. ราคาผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบผสมฟักทอง 50 กรัม จ าหน่ายราคา 20 บาท   

ซ้ า 86 81.90 
ไม่ซื้อ 19 18.10 

รวม 105 100.00 
 
การค านวณต้นทุนการผลิตขนมอบกรอบผสมฟักทอง 

ในด้านการประเมินต้นทุนการผลิตของการผลิตขนมอบกรอบผสมฟักทอง ในการศึกษานี้ได้ประเมิน
ดังนี้ ขนมอบกรอบผสมฟักทอง 2,395 กรัม ราคาต้นทุน 384.08 บาท (ตารางที่ 37) 
ตารางท่ี 39 การค านวณต้นทุนการผลิตขนมอบกรอบผสมฟักทอง  
วัตถุดิบ ขนมอบกรอบผสมฟักทอง (กรัม) จ านวนเงิน (บาท) 
แป้งเอนกประสงค์(ว่าว) 1000.00 40.00 
เมล็ดฟักทองคั่ว บดหยาบๆ 437.50 157.48 
เนื้อฟักทองนึ่ง 750.00 40.00 
ยีสต์ 7.50 3.76 
น้ ามันพืช 187.50 10.28 
เกลือ 12.50 0.56 
บรรจุภัณฑ์และฉลาก (ชุด) 44.00 132.00 
รวม 2395.00 384.08 
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 ค่าเชื้อเพลิง + ค่าแรงร้อยละ 30  
  ต้นทุน 100 บาท  ค่าเชื้อเพลิง + แรงงาน 30 บาท 
  ต้นทุน 384.08 บาท ค่าเชื้อเพลิง + แรงงาน (384.08x30)/100 = 115.22 บาท  

ก าไรร้อยละ 20  
 ต้นทุน 100 บาท  ก าไร + แรงงาน   20 บาท 
 ต้นทุน 384.08 บาท ก าไร + แรงงาน   (384.08x20)/100 = 76.81 บาท 

ราคาต้นทุนการผลิต และภาชนะบรรจุทั้งหมด = 384.08+115.22+76.81 = 576.11 บาท 
ขนมอบกรอบผสมฟักทอง 2,395 กรัม บรรจุซองละ 50 กรัม จ านวน 47 ซอง ราคาต้นทุน 384.08 บาท 
ขนมอบกรอบผสมฟักทอง 1 ซอง บรรจุ 50 กรัม ราคาต้นทุน 8.17 บาท 
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สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาการน าฟักทองไปใช้ประโยชน์ในเชิงอาหารเพ่ือสุขภาพในด้านการกระตุ้นการจริญ
เติบโตของแบคทีเรียและการพัฒนาอาหารฟังก์ชัน  สามารถสรุปได้ว่า 

1) ฟักทองเป็นพืชที่มีคุณสมบัติในการน าไปใช้ประโยชน์ด้านการกระตุ้นการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรียล าไส้ 

2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฟังชันจากฟักทอง  ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพการเป็น
อาหารฟังชัน จ านวน 3 ชนิด ได้แก่ ผลิตไอศกรีมฟักทอง  และซุปข้าวผสมฟักทอง และ
ขนมอบกรอบผสมฟักทอง 

 
 ผลงานวิจัยนี้ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงสาธารณะ ดังนี้ 
ผลงานวิชาการ 
นิอร  โฉมศรี  จานุลักษณ์ ขนบดี อัมฤทธิ์  สีกล่อม  กมลวรรณ มโนวรรณ์ และเบญจวรรณ  ปาพันธ์. 2562. 

คุณลักษณะของน้ าฟักทองและการน าไปใช้เป็นซับสเตรตในการเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย. รายงานสืบ

เนื่องจากการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 "สู่ก้าวใหม่ของพืชสวนไทย". 19 - 21 

พฤศจิกายน 2561. ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์, จังหวัดเชียงใหม่. น. 

404-409. 

การน าผลการวิจัยไปพัฒนาต่อยอด 

ผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ฟักทองจากโครงการวิจัยฯ  ได้น าผลงานไปศึกษาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์

ฟักทองผสมผลิตภัณฑ์หมักจากถ่ัวเหลืองให้กับผู้ประกอบการเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ผลิตจ าหน่ายเชิง

พาณิชย์  ให้กับวิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาทุ่งไท (จ.ล าปาง) ภายใต้การสนับสนุนจากส านักงานเกษตร

จังหวัดล าปาง (ภาพที่ 18) 
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ภาพที ่18  ผลงานการพัฒนาศึกษาต่อยอดผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ฟักทองผสมผลิตภัณฑ์หมักจากถั่วเหลือง 
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