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วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพจากเนื้อฟักทองผสมกากข้าวหมักที่เหลือจากการ
ผลิตสาโท ที่มีศักยภาพในการผลิตเป็นอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ และสามารถขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

 
ขอบเขตวิจัย 

ศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมของเนื้อฟักทอง และกากข้าวหมักท่ีเหลือจากการผลิตสาโทที่
เหมาะสมต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพในด้านปริมาณแคโรทีน ไนโตรเจนใน
กรดอะมิโนอิสระ (Free α-amino nitrogen) และ ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ   โดยการคัดเลือก
ฟักทองสายพันธุ์ที่มีปริมาณแคโรทีน สูง 1 สายพันธุ์ จากสายพันธุ์ที่เก็บรวบรวมไว้ที่สถาบันวิจัย-
เทคโนโลยีเกษตร และใช้กากข้าวที่เหลือจากกระบวนการหมักสาโทจากห้างหุ้นส่วนจ ากัด      
ธรรมเจริญ 999 ล าปาง  เป็นวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ านวน 2 ชนิด 

 
วิธีการวิจัย 

วิธีการเก็บข้อมูล และกลุ่มตัวอย่าง 
1. คัดเลือกฟักทองสายพันธุ์ที่มีปริมาณแคโรทีนสูง โดยการวิเคราะห์ปริมาณแคโรทีนในเนือ้

ฟักทองสายพันธุ์ที่เก็บรวบรวมไว้ที่สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล-
ล้านนา จังหวัดล าปาง จ านวน 6 สายพันธุ์ เก็บตัวอย่าง 2 ฤดูกาล คือ เดือนเมษายน 2553  และ
เดือนสิงหาคม 2553  

2. วิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนในกรดอะมิโนอิสระ (Free α-amino nitrogen) ในกากข้าวที่
ได้จากการหมักสาโท ตามกรรมวิธีการหมักของ หจก. ธรรมเจริญ 999 ล าปาง ณ งานวิทยาศาสตร์-
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การอาหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ทั้งในรูปกากข้าวสดที่ได้หลังการหมักและกากข้าวอบแห้ง 
ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการท าผลิตภัณฑ์  

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 2 ชนิด คือ  เครื่องดื่มฟักทองผสมกากข้าวหมัก  และขนม
ปังหวานโฮลวีท (whole wheat bread)  วิเคราะห์คุณภาพในด้านคุณค่าทางอาหาร (Proximate 
analysis ) ปริมาณแคโรทีน ปริมาณไนโตรเจนในกรดอะมิโนอิสระ และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ  

 
วิธีการทดสอบ 
ใช้การประเมินโดยการเปรียบเทียบ คุณภาพในด้านคุณค่าทางอาหาร ปริมาณแคโรทีน 

ปริมาณไนโตรเจนในกรดอะมิโนอิสระ และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ  
 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผล 
ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (ANOVA) และเปรียบเทียบความ

แตกต่างของค่าเฉลี่ย แบบ Duncan’s Multiple Rang Test ที่ระดับความเชื่อม่ัน ร้อยละ 95  
 
ผลการวิจัย 
1. ปริมาณแคโรทีนในเนื้อฟักทองสายพันธุ์ที่เก็บรวบรวมไว้ที่สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ านวน 6 สายพันธุ์ มีปริมาณเบต้าแคโรทีน ไม่แตกต่างกัน
ในทางสถิติ (p<0.05) โดยมีปริมาณเฉลี่ยระหว่าง 56.596-104.613  µg/g (โดยน้ าหนักแห้ง) 

2. กากข้าวจากการหมักสาโทอบแห้งที่มีความชื้นร้อยละ  3.80     มีปริมาณไนโตรเจนใน
กรดอะมิโนอิสระ (Free α-amino nitrogen) 849.999 mg/g มากกว่าในข้าวสาร (56.271±0.26 
mg/g)  

3. กระบวนการเตรียมเครื่องดื่มที่เหมาะสม คือ ใช้วัตถุดิบฟักทองอบแห้งบดละเอียดเป็นเวลา 
1 นาที ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 20 เมช ผสมกับกากข้าวหมักแห้งบดบดละเอียดเป็นเวลา 1 นาที 
ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 20 เมช ในอัตราส่วน 2:1 โดยน้ าหนัก เติมน้ าร้อยละ 80 โดยน้ าหนัก เพ่ือ
คืนรูปให้มีความชื้นใกล้เคียงกับวัตถุดิบสด คนให้กระจาย เติมน้ า 3 เท่าของน้ าหนักวัตถุดิบที่คืนรูป
แล้ว ต้มเดือด 20 นาที กรองผ่านกระชอนหยาบ น ากากที่เหลือมาบดละเอียด นาน 2 นาที เติมลง
ไปรวมกัน ปรับรสชาติ กรองผ่านผ้าขาวบาง และ ต้มฆ่าเชื้อ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที 
บรรจุขวดแก้วขนาด 300 มล. ขณะร้อน และปิดฝาจีบ ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะทางกายภาพที่ดี  มี
ความข้นหนืดคล้ายเนกตาร์ มีปริมาณแคโรทีนทั้งหมด 4.16 µg/g dried wt. ปริมาณไนโตรเจนใน
กรดอะมิโนอิสระ 225.991 mg/liter มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ 90.785 TEmg/100g และค่า IC50 
8.604 mg/ml 

4. การใช้แป้งฟักทองและแป้งกากข้าวหมักสาโททดแทนแป้งโฮลวีท   ในการท าขนมปังหวาน
โฮลวีท ช่วยเพ่ิมปริมาณแคโรทีนทั้งหมด  ปริมาณไนโตรเจนในกรดอะมิโนอิสระ และฤทธิ์การต้าน
อนุมูลอิสระ สัดส่วนของแป้งฟักทองและแป้งกากข้าวหมักสาโทที่ใช้ทดแทนแป้งโฮลวีทที่เหมาะสม 
คือ 1:1 ผลิตภัณฑ์มีปริมาณแคโรทีนทั้งหมด  10.391 µg/g dried wt.   ปริมาณไนโตรเจนใน
กรดอะมิโนอิสระ 228.835 mg/g ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ 0.195 TE mg/g ค่า IC50 16.21 
mg/ml 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการ

ตัดสินใจลงทุนให้กับผู้ประกอบการ 
2. ควรมีการศึกษาในเชิงลึกในด้านการทดสอบในสัตว์ทดลองหรือในคน เพ่ือทราบถึงผลของ

ฤทธิ์การต้านอนุมูอิสระที่มีในผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 
3. ควรมีการศึกษาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เพ่ือการพัฒนาสู่อุตสาหกรรม

ขนาดใหญ่ข้ึน 
4. ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค 
 

ค าส าคัญ:  แคโรทีน     กรดอะมิโนอิสระ ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ฟักทอง  กากข้าวหมักสาโท 
 



4 

 

Executive Summary 
 

Project Title:  Development of a Mixture of Pumpkin and Rice Waste from 
Rice Wine Production as a Supplementary Food Product 

 
Investigators:  

1. Asst. Prof.Thirawan Chanrittisen  Agricultural Technology Research Institute   
2. Ms. Ubonrut  promphung   Rajamangala University of Technology Lanna,   

   Lampang 
3. Dr. Niorn  Chomsri     Agricultural Technology Research Institute    
4. Miss. Pattama Thai-oo     Agricultural Technology Research Institute   

 
Project Period : February 2010- January 2011 
 
Objectives :  

1. To develop prototype products for production and commercialization. 
2. To disseminate the information to producers and consumers. 
3. To contribute to a database for future research. 

 
Methodology: 
 
 Research Extent:  
The influence on product quality was studied of adding pumpkin and rice 

residue from rice wine fermentation in different ratios to a supplemental food 
product. The total carotenoids and free α-amino nitrogen contents and antioxidant 
activity in the products were determined. A pumpkin cultivar with high carotene 
content was selected from the collection of Agricultural Technology Research 
Institute (ATRI) and grown. The rice residue was obtained from Thamacharoen 999 
Limited Partnership.  

 
Sampling and sample group:  
1) To obtain the pumpkin cultivar with high carotene content, six pumpkin 

cultivars from the collection of ATRI, Rajamangala University of 
Technology Lanna (RMUTL) were analyzed for carotenoid content. The 
pumpkin was harvested in April and August 2011.  
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2) The rice residue obtained from Thamacharoen 999 Limited Partnership  
was determined for free α-amino nitrogen (FAN) content at The Section 
of Food Science and Technology. The determination was done in fresh 
and dried residues. 

3) Two types of the dietary supplement products; health drink and whole 
wheat bread were determined by proximate analysis for their nutritional 
values. The total carotenoids and free α-amino nitrogen contents and 
the antioxidant activity in the products were also investigated. 
 

 Testing Method: 
The nutritional values, total carotenoids content, free α-amino nitrogen 

content and antioxidants in the products were compared to achieve the aim of this 
study. Analysis of variance (ANOVA) was used to compare mean differences of the 
samples. Mean separation was carried out using Duncan’s Multiple Range Test 
(DMRT) for objectively measured data. Statistical significance was assigned as p 
<0.05. 

 
Result and conclusion:  

1. The six pumpkin cultivars grown at ATRI consisted of 56.596-104.613 µg/g 
(dried wt.) total carotenoids (P≥ 0.05).  

2. The dried rice residue obtained from Thamacharoen 999 Limited Partnership 
had the moisture content of 3.80% and the FAN content of 849.999 mg/g.  The FAN 
content in fermented-dried rice residue was higher than the FAN content in dried 
rice before fermentation (56.271±0.26 mg/g). 

3.  The results showed that the 2:1 by weight ratio of pumpkin and rice residue 
was the best of the ratios studied for making the nectar for the health drink.  It 
contained 4.16 µg/g dried wt. of total carotenoids, 225.991 mg/liter of free α-amino 
nitrogen, 0.908 TE mg/g of antioxidant activity, and 8.604 mg/ml of IC50.   

4. In a particular whole wheat bread recipe, the whole wheat flour (50%) was 
replaced with 50% of the pumpkin and fermented rice residue flour (1:1 ratio).  The 
bread made from this recipe showed an increase in the content of total 
carotenoids, free α-amino nitrogen and antioxidant activity. The bread product 
contained 10.391 µg/g dried wt. of total carotenoids, 228.835 mg/g of free α-amino 
nitrogen, 0.195 TE mg/g antioxidant activity, and 16.21 mg/ml IC50. By comparison, 
bread made with 100% wheat flour had 2.84 µg/g dried wt. of total carotenoids, 
78.778 mg/g of free α-amino nitrogen, 0.189 TE mg/g antioxidant activity, and  19.69 
mg/ml IC50.  
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Suggestions: 
1. Consumer test of the products should be the further study to gain the 

information related to the commercial potential for the food 
manufacturers.  

2. An in vivo testing should be done to obtain the information of the 
influence of antioxidant activity on consumers. 

3. Small scale production is suggested to get practical know-how for large 
scale production. 

4. Product packaging to attract consumer acceptance is another research 
aspect.  

  
Keywords:   carotenoids, free α-amino nitrogen , antioxidant activity, pumpkin,  

fermented rice residue 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟักทองผสมกากข้าวหมักวัสดุเหลือใช้จาก
กระบวนการผลิตสาโท 

ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน  อุบลรัตน์ พรหมฟัง  นิอร โฉมศรี และ ปัทมา  ไทยอู่ 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษามีวัตถุประสงค์ เ พ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารที่มีปริมาณแคโรทีน         

กรดอะมิโน และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ โดยใช้เนื้อฟักทองที่ปลูก ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีปริมาณเบต้าแคโรทีน เฉลี่ย 56.596-104.613 µg/g (โดย
น้ าหนักแห้ง) ผสมกากข้าวหมักที่เหลือจากการผลิตสุรา ที่มีปริมาณไนโตรเจนในกรดอะมิโนอิสระ 
(Free α-amino nitrogen) 849.999 mg/g ศึกษาสัดส่วนของฟักทองและกากข้าวหมักที่เหมาะสม
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด คือ เครื่องดื่ม และขนมปังหวานโฮลวีท  ผลการศึกษาพบว่า  การใช้
เนื้อฟักทองต่อกากข้าวในสัดส่วน 2:1 โดยน้ าหนัก ได้เครื่องดื่มที่มีลักษณะทางกายภาพคล้ายเนก
ตาร์ มีปริมาณแคโรทีนทั้งหมด 4.16 µg/g dried wt. ปริมาณไนโตรเจนในกรดอะมิโนอิสระ 
225.991 mg/liter มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ 0.908 TEmg/g และค่า IC50 8.604 mg/ml การใช้
แป้งฟักทองและแป้งกากข้าวหมักสาโททดแทนแป้งโฮลวีทในการท าขนมปังหวานโฮลวีท ในสัดส่วน 
1:1 ช่วยเพิ่มปริมาณแคโรทีนทั้งหมด  ปริมาณไนโตรเจนในกรดอะมิโนอิสระ และฤทธิ์การต้านอนุมูล
อิสระ  ผลิตภัณฑ์มีปริมาณแคโรทีนทั้งหมด  10.391 µg/g dried wt. ปริมาณไนโตรเจนในกรดอะมิ
โนอิสระ 228.835 mg/g ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ 0.195 TE mg/g ค่า IC50 16.21 mg/ml 

 
ค าส าคัญ:  แคโรทีน     กรดอะมิโนอิสระ ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ฟักทอง  กากข้าวหมักสาโท 
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Development of a Mixture of Pumpkin and Rice Waste from Rice Wine 
Production as a Supplementary Food Product 

 Thirawan Chanrittisen,  Ubolrut Phromfung,  Niorn Chomsri and Pattama Thai-oo 
 

Abstract 
  
The study was aimed to develop dietary supplement products containing high 

natural carotenoids, free α-amino nitrogen and antioxidant activity.  The influence 
on product quality was studied of adding pumpkin and rice residue from rice wine 
fermentation in different ratios to a supplemental food product. The total 
carotenoids and free α-amino nitrogen contents and antioxidant activity in the 
products were determined. A pumpkin cultivar with high carotene content was 
selected from the collection of Agricultural Technology Research Institute (ATRI) and 
grown. The six pumpkin cultivars consisted of 56.596-104.613 µg/g (dried wt.) total 
carotenoids (P≥ 0.05).  The dried rice residue obtained from Thamacharoen 999 
Limited Partnership had the moisture content of 3.80% and the FAN content of 
849.999 mg/g.  The FAN content in fermented-dried rice residue was higher than the 
FAN content in dried rice before fermentation (56.271±0.26 mg/g).  The studies 
showed that the 2:1 by weight ratio of pumpkin and rice residue was the best of the 
ratios studied for making the nectar for the health drink.  It contained 4.16 µg/g 
dried wt. of total carotenoids, 225.991 mg/liter of free α-amino nitrogen, 0.908 TE 
mg/g of antioxidant activity, and 8.604 mg/ml of IC50.  In a particular whole wheat 
bread recipe, the whole wheat flour (50%) was replaced with 50% of the pumpkin 
and fermented rice residue flour (1:1 ratio).  The bread made from this recipe 
showed an increase in the content of total carotenoids, free α-amino nitrogen and 
antioxidant activity. The bread product contained 10.391 µg/g dried wt. of total 
carotenoids, 228.835 mg/g of free α-amino nitrogen, 0.195 TE mg/g antioxidant 
activity, and 16.21 mg/ml IC50. By comparison, bread made with 100% wheat flour 
had 2.84 µg/g dried wt. of total carotenoids, 78.778 mg/g of free α-amino nitrogen, 
0.189 TE mg/g antioxidant activity, and  19.69 mg/ml IC50.  

 
Keywords:  carotenoids, free α-amino nitrogen , antioxidant activity, pumpkin,  

fermented rice residue 
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บทน า 
 
ในปี  2548 ผู้บริโภคในโลกมีการซื้ออาหารเสริมมารับประทาน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 17.8 

พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  และในส่วนของอาหารเสริมนั้น ร้อยละ 23.6 เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์
ในทางยา (Marcus and Grollman, 2002)     ในประเทศท่ีก าลังพัฒนา ร้อยละ 80 ของประชากร 
ยังมีการใช้ยาจากพืชสมุนไพร หรือพืชพ้ืนบ้าน เพ่ือการรักษา และฟักทองเป็นพืชหนึ่งในจ านวนนั้น 
ในปัจจุบันมีการรับประทานฟักทองเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ หรือเป็นยา (Caili, Huan and 
Quanhong, 2006)  มีรายงานจ านวนมากที่ชี้ให้เห็นว่าฟักทองมีคุณสมบัติทางยา เช่น  poly 
saccharide,  para-aminobenzoic acid,  sterol, protein    และ peptide (Appendino 
et al., 1999; Kuhlmann et al., 1999) เนื้อฟักทองเป็นแหล่งของแคโรทีนอย และ กรด
แกมม่าอะมิโนบูไทริก (Murkovic et al., 2002. )  ในเนื้อฟักทองมีโพลีแซคคาไรด์ที่วินิจฉัยได้ว่า
มีฤทธิ์เป็นสารลดปริมาณน้ าตาลในเลือดสูงหรือในการต้านภาวะการมีน้ าตาลในเลือดสูง 
(hypoglycemic หรือ antihyperglycemic) ในผลของฟักทองมีสารที่เป็นสาเหตุของน้ าตาลใน
เลือดต่ ารวมทั้ง polysaccharide จากเนือ้ น้ ามันจากเมล็ด และ โปรตีนจากเมล็ดที่ท าให้เริ่มงอก  มี
ผลการศึกษาวิจัยที่พบว่า ฟักทองท าให้เกิดน้ าตาลในเลือดต่ า หรือมีปฏิกิริยาการต้านการมีน้ าตาลใน
เลือดสูง  อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาวิจัยดังกล่าวไม่พบโปรตีนที่มีผลต่อการลดน้ าตาลในเลือดใน
เมล็ดฟักทองที่ไม่ผ่านการท าให้งอก  polysaccharide ที่ถูกแยกได้จากฟักทองที่ประกอบด้วย
น้ าตาล  8.48%  มีความสามารถในการท าให้น้ าตาลในเลือดต่ า น้อยกว่าพวกท่ีมาจากฟักทองที่มี
น้ าตาล 4.29% (Zhang and Yao, 2002)   Chen (2005) ได้ศึกษาพบว่า     ในแป้งฟักทองทั่วไป 
และแป้งที่สกัดน้ าตาลออกแล้วสามารถลดปริมาณน้ าตาลกลูโคสในเลือดลงและเพ่ิมอินซูลินใน
พลาสมา และป้องกันภาวะการมีน้ าตาลในไตสูงด้วย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  Yan  (1997) ได้
ศึกษาทดลองในคน (clinical trial) พบว่า การดื่มน้ าฟักทองช่วยลดปริมาณน้ าตาลในเลือดใน
กลุ่มตัวอย่างของผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาทดลองในคนอ่ืนๆ อีก ที่พบว่า 
โพลี่แซคคาไรด์ฟักทองผงและเหลวที่ใช้รับประทานทางปากเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการลดปริมาณ 
post-prandial serum glucose และ fasting glucose ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดไม่พ่ึง
อินซูลิน (NIDDM) (Xiong, 2001; Shi, 2003; Lv, 2004)  การให้อาหารเสริมที่ประกอบด้วย
ฟักทองผงแก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดไม่พ่ึงอินซูลิน จ านวน 20 คน เป็นประจ าทุกวัน พบว่า 
ช่วยลดความเข้มข้นของกลูโคสในเลือดลงอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  (Chen et al., 1994)  มี
การศึกษาพบว่า  โพลี่แซคคาไรด์ในฟักทองสามารถเพ่ิมปฏิกิริยาของสารต้านอนุมูลอิสระ SOD 
และ GSH-Px และลด ปริมาณ MDA ในเซรุมของหนูที่เป็นก้อนเนื้อ (tumor mice serum)      
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Xu et al., 2000)   Edenharder et al., (1994) รายงานว่า น้ าฟักทอง
มีคุณสมบัติในการต้านการเปลี่ยนแปลงของยีน โดยมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ เมื่อน้ าผลไม้และน้ าผักถูก
ความร้อน น้ าฟักทองจะค่อนข้างมีความคงตัวของคุณสมบัติในการต้านการเปลี่ยนแปลงของยีน 
อย่างเห็นได้ชัด   ในขณะที่น้ าแอปเปิ้ล บ๊วย กิวี สับปะรด และบีท จะมีคุณสมบัติในการต้านการ
เปลี่ยนแปลงของยีนลดลง นอกจากนี้ ในเนื้อฟักทองยังมีโปรตีนที่มีคุณสมบัติต้านเชื้อรา 
(Antifungal proteins) เช่น - and -moschins และ peptide ในระยะ 20-30 ปีที่ผ่านมา มี
การท าวิจัยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ท าให้ทราบว่าฟักทองมีคุณสมบัติทางยาหลายอย่าง เช่น 



10 

 

antidiabetic, antihypertension, antitumor, immunomodulation, antibacteria, 
antihypercholesterolemia, intestinal antiparasitia, antiinflammation and antalgic  

ปัจจุบันตลาดมีความต้องการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท glutathione ซึ่งเป็น 
peptide ชนิดหนึ่งที่มีการกล่าวถึงฤทธิ์การต้านมะเร็ง  เนื่องจากคุณสมบัติการเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระ (Roussis et al., 2007)      มีการศึกษาพบว่า ในการผลิต glutathione ในทาง
การค้าปัจจุบัน ผลิตจากยีสต์ (Wei et al., 2003) ได้มีการแยกเชื้อยีสต์จากการท าไวน์ข้าวของ
เกาหลี พบว่า สายพันธุ์ Saccharomyces cerevisiae FF-8 เป็นสายพันธุ์ที่ผลิต glutathione 
(Park et al.,2003)   

ในภาคเหนือมีการผลิตสุราจากข้าวในปริมาณมาก จากข้อมูลของสรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
รายงานว่ามีการเก็บภาษีจากการผลิตสุราในเดือนมกราคม 2551 จ านวน 53.07 ล้านบาท ใน
กระบวนการผลิตสุราจากข้าว มีการหมักข้าวด้วยลูกแป้งที่ประกอบด้วยเชื้อยีสต์และแบคทีเรีย ซึ่ง
หลังการหมักจะมีกากข้าวในปริมาณมากท่ีโรงงานน าไปก าจัดในรูปของอาหารสัตว์และปุ๋ย ซึ่ง
ประกอบด้วยคุณค่าทางอาหารมากมายที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และ
วิตามิน  มีการศึกษาพบว่ายีสต์จากการหมักไวน์ข้าว ผลิต ergosterol ซึ่งเป็นสารต้นก าเนิดของ
วิตามินดี 2 ที่มีความส าคัญที่สุด และ ยังมีสาร S-adenosyl methionine (SAM) มากกว่า S. 
cerevisiae (Shiozaki et al., 1989) ในร่างกาย SAM ช่วยกระตุ้นการสร้าง proteoglycans ที่
ช่วยท าให้ภาวะข้ออักเสบดีขึ้น (Echols et al., 2000) จากรายงานของ Manabe et al., (2004) 
พบว่า หนูทดลองที่ได้รับอาหารที่เป็นกากหมักสาเกมีผลท าให้หนูมีความกะฉับกระเฉงว่องไวมากขึ้น  

จากความต้องการของตลาดด้านอาหารเสริมสุขภาพ ประกอบกับคุณค่าของฟักทองและ
กากข้าวหมักสาโทที่กล่าวมา จึงเป็นเหตุผลที่ส าคัญที่ควรมีการศึกษาการใช้ประโยชน์ของเนื้อฟักทอง 
และกากข้าวหมักสาโทที่เป็นส่วนที่เหลือของกระบวนการผลิตสุราจากข้าวไปใช้ประโยชน์ เพ่ือให้เกิด 
zero waste ในกระบวนการผลิต      และพัฒนาการใช้ประโยชน์ในการเป็นอาหารเพื่อสุขภาพใน
เชิงพาณิชย์ เป็นการเพ่ิมมูลค่าฟักทองและกากข้าวทีเ่หลือใช้ให้สูงขึ้น      และมีการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนต่อไป ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
จากเนื้อฟักทองผสมกากข้าวหมักท่ีเหลือจากการผลิตสุรา  ที่มีศักยภาพในการผลิตเป็นอุตสาหกรรม
เชิงพาณิชย์ และสามารถข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
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วิธีการวิจัย 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
1. คัดเลือกสายพันธุ์ฟักทองที่มีปริมาณแคโรทีนสูง 
1.1 วิเคราะห์ปริมาณแคโรทีน ตามวิธีใน AOAC (1990) ในเนื้อฟักทองสายพันธุ์ที่เก็บ

รวบรวมไว้ที่สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดล าปาง 
จ านวน 6 สายพันธุ์ เก็บตัวอย่าง 2 ฤดูกาล คือ เดือนเมษายน 2553  และเดือนสิงหาคม 2553  

1.2 วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติตามแผนการทดลองแบบ Randomized Complete 
Block Design (RCBD) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบ Duncan’s Multiple 
Rang Test 

1.3 คัดเลือกสายพันธุ์ที่มีปริมาณแคโรทีนสูงที่สุด จ านวน 1 สายพันธุ์ มาใช้เป็นวัตถุดิบ
เริ่มต้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

2. วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในกากข้าวสุราหมัก 
ท าการหมักสาโทจากข้าว ตามกรรมวิธีการหมักของ หจก. ธรรมเจริญ 999 ล าปาง ณ งาน

วิทยาศาสตร์การอาหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
น ามาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในด้าน ปริมาณไนโตรเจนในกรดอะมิโนอิสระ (Free α-amino 
nitrogen) (Chomsri, 2008) ทั้งในรูปกากข้าวสดที่ได้หลังการหมักและกากข้าวอบแห้ง ที่ใช้เป็น
วัตถุดิบในการท าผลิตภัณฑ์  

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
3.1  เครื่องดื่มฟักทองผสมกากข้าวหมัก  
3.1.1 พัฒนากระบวนการผลิตในเบื้องต้น เพ่ือหาลักษณะของวัตถุดิบที่เหมาะสม คือ ความ

ละเอียดของการบดฟักทองแห้งและกากข้าว โดยการร่อนผ่านตะแกรงขนาดต่างๆ และระยะเวลา
การต้มสุกเพ่ือให้เกิดลักษณะของเครื่องด่ืมคล้ายเนกตารท์ี่มีความหนืด ท าการคัดเลือกลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ที่ดีโดยการสังเกตลักษณะทางกายภาพ วิธีการพัฒนามีขั้นตอนดังนี้ 

1. ใช้ฟักทองทีห่ั่นเป็นชิ้นขนาดประมาณ 70x30x2 มม.  อบแห้ง ผสมกับกากข้าวอบแห้ง 
ในอัตราส่วน 1:1 โดยน้ าหนัก เติมน้ า 3 เท่า ต้มเดือด 5 นาที บดละเอียดด้วยเครื่องบด (Blender) 
เป็นเวลา 1 นาที เตรียมน้ าฟักทองพร้อมดื่ม ร้อยละ 25 โดยน้ าหนัก ปรับรสชาติ และต้มเดือด 5 
นาที กรองผ่านผ้าขาวบาง และ ต้มฆ่าเชื้อ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที บรรจุขวดแก้ว
ขนาด 300 มล. ขณะร้อน และปิดฝาจีบ ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะทางกายภาพที่ไม่ดี  คือ มีลักษณะ
เหลว ไม่มีความข้นหนืด และเกิดการแยกชั้น จึงท าการศึกษาต่อในขั้นตอนที่ 2 

2. ใช้ฟักทองอบแห้งทีบ่ดละเอียดด้วยเครื่องบด   ผสมกับกากข้าวแห้งบดละเอียดด้วย
เครื่องบด ในอัตราส่วน 1:1 โดยน้ าหนัก เติมน้ าร้อยละ 80 โดยน้ าหนัก เพ่ือคืนรูปให้มีความชื้น
ใกล้เคียงกับวัตถุดิบสด ต้มเดือด 5 นาที เติมน้ า 3 เท่า บดละเอียดด้วยเครื่องบดเป็นเวลา 1 นาท ี
กรองด้วยกระชอนละเอียด ปรับรสชาติ และ ต้มฆ่าเชื้อ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาทีบรรจุ
ขวดแก้วขนาด 300 มล. ขณะร้อน และปิดฝาจีบ ผลิตภัณฑ์ท่ีได้มีลักษณะทางกายภาพที่ไม่ดี คือ มี
ลักษณะเนื้อหยาบ และเกิดการแยกชั้น จึงท าการศึกษาต่อในขั้นตอนที่ 3 
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3. ใช้ฟักทองอบแห้งที่บดละเอียดด้วยเครื่องบด   ผสมกับกากข้าวแห้งบดละเอียดด้วย
เครื่องบด ในอัตราส่วน 1:1 โดยน้ าหนัก เติมน้ าร้อยละ 80 โดยน้ าหนัก เพ่ือคืนรูปให้มีความชื้น
ใกล้เคียงกับวัตถุดิบสด ต้มเดือด 5 นาที เติมน้ า 3 เท่า บดละเอียดด้วยเครื่องบดเป็นเวลา 1 นาท ี
กรองด้วยกระชอนหยาบและกระชอนละเอียด ปรับรสชาติ และ ต้มฆ่าเชื้อ 90 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 10 นาที บรรจุขวดแก้วขนาด 300 มล. ขณะร้อน และปิดฝาจีบ ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะทาง
กายภาพที่ไม่ดี  คือ ไม่มีความข้นหนืด และเกิดการแยกชั้น จึงท าการศึกษาต่อในขั้นตอนที่ 4 

 4. ใช้วัตถุดิบฟักทองอบแห้งบดละเอียดเป็นเวลา 1 นาที ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 20 เมช 
ผสมกับกากข้าวหมักแห้งบดบดละเอียดเป็นเวลา 1 นาที ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 30 เมช ใน
อัตราส่วน 1:1 โดยน้ าหนัก เติมน้ าร้อยละ 80 โดยน้ าหนัก เพ่ือคืนรูปให้มีความชื้นใกล้เคียงกับ
วัตถุดิบสด คนให้กระจาย เติมน้ า 3 เท่าของน้ าหนักวัตถุดิบที่คืนรูปแล้ว ต้มเดือด 20 นาที กรองผ่าน
กระชอนหยาบ น ากากท่ีเหลือมาบดละเอียด นาน 2 นาที เติมลงไปรวมกัน ปรับรสชาติ  กรองผ่าน
ผ้าขาวบาง และ ต้มฆ่าเชื้อ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที บรรจุขวดแก้วขนาด 300 มล. 
ขณะร้อน และปิดฝาจีบ ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะทางกายภาพที่ดี  คือ มีความข้นหนืดคล้ายเนกตาร์ 

3.2 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด คือ วตัถุดิบที่มีสัดส่วนต่างกัน 4 อัตรา 
คือ  1) ฟักทองสด 2) ฟักทองแห้งต่อกากข้าวหมักแห้ง อัตรา 1:1 3) ฟักทองแห้งต่อกากข้าวหมัก
แห้ง อัตรา 2:1 และ 4) ฟักทองแห้งต่อกากข้าวหมักแห้ง อัตรา 1:2  กับระยะเวลาการให้ความร้อน 
2 ระยะ คือ 20 นาที และ 30 นาที โดยการวางแผนการทดลองแบบ 4 x 2 factorial in CRD 
จ านวน 2 ซ้ า  

3.1.2  วิเคราะห์คุณภาพในด้านคุณค่าทางอาหาร (Proximate analysis ) ตามวิธี AOAC 
(1990) ปริมาณแคโรทีน ปริมาณไนโตรเจนในกรดอะมิโนอิสระ (Free α -amino nitrogen; FAN) 
(Chomsri, 2008) และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ (Kim et al.,2004) 

3.1.3 วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสติ (ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
แบบ Duncan’s Multiple Rang Test 

3.2 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่  
3.2.1 คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ จากผลิตภัณฑ ์ 2 ชนิด คือ ผลิตภัณฑ์คุกก้ีเนย 

และขนมปังหวานโฮลวีท (whole wheat bread) (เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา
เทคโนโลยีขนมอบ,    อุบลรัตน์) 

3.2.1.1 วางแผนการทดลองแบบ RCBD 3 หน่วยทดลอง 
หน่วยทดลองท่ี 1  คือ ใช้ฟักทองอบแห้งผสมกับกากข้าวอัตราส่วน 1:1   

จ านวนร้อยละ 50 เสริมในสูตรผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิด 
หน่วยทดลองที่ 2 คือ ใช้ฟักทองอบแห้งผสมกับกากข้าวอัตราส่วน 1:1    

จ านวนร้อยละ 50  ทดแทนแป้งบัวแดงในผลิตภัณฑ์คุกกี้ และทดแทนแป้ง whole wheat    ใน
ขนมปังหวานโฮลวีท 

หน่วยทดลองที่ 3 คือ ใช้ฟักทองอบแห้งผสมกับกากข้าวอัตราส่วน 1:1     
จ านวนร้อยละ 50  ทดแทนแป้งบัวแดงในผลิตภัณฑ์คุกกี้ และทดแทนแป้ง whole wheat    ใน
ขนมปังหวานโฮลวีท และเพ่ิมกากฟักทองและกากข้าวที่ไม่ร่อนผ่านตะแกรงอีกชนิดละ 50 กรัม ใน
สูตรผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 
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3.2.1.2 ท าการคัดเลือกผลิตภัณฑ์โดยใช้ผู้ทดสอบชิมที่ผ่านการฝึกฝนแล้ว จ านวน 15 
คน ทดสอบชิมผลิตภัณฑ์โดยวิธีการให้คะแนนคุณภาพ (Quality scoring test) 5 ระดับ 
(ภาคผนวก) 

3.2.1.3วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดย ANOVA 
3.2.2 ศึกษาสัดส่วนของฟักทองและกากข้าวที่เหมาะสมส าหรับทดแทนแป้งโฮลวีทใน

ผลิตภัณฑ์ขนมปังหวานโฮลวีทท่ีคัดเลือก  
3.2.2.1 วางแผนการทดลองแบบ CRD 6 หน่วยทดลอง จ านวน 2 ซ้ า คือ อัตราส่วน

แป้งฟักทอง ต่อ แป้งกากข้าว 0:0  0:1  1:0  1:1  2:1  และ 1:2   
3.2.2.2 วัดคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางกายภาพในด้าน สี (Hunter lab รุ่น Color Quest 

XE ) เนื้อสัมผัส (Texture Analyzer; LLOYD Instrument) ใช้หัวกดเบอร์ 3 
(เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.77 มิลลิเมตร) และวัดปริมาตรก้อนขนมปังโดยการใช้งา
แทนที่ (สัมพันธ์, 2547) 

3.2.2.3 วิเคราะห์คุณภาพในด้านคุณค่าทางอาหาร (Proximate analysis ) ตามวิธี 
AOAC (1990) ปริมาณแคโรทีน ปริมาณไนโตรเจนในกรดอะมิโนอิสระ (Free 
α-amino nitrogen) (Chomsri, 2008) และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ (Blois, 
1958; Mellors and  Tappel,1966) 

3.2.2.3 วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสติ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบ 
Duncan’s Multiple Rang Test 
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ผลการวิจัยและวิจารณ์ 
                   

1. คัดเลือกสายพันธุ์ฟักทองที่มีปริมาณแคโรทีนสูง  
ผลการวิเคราะห์ปริมาณแคโรทีนในเนื้อฟักทองสายพันธุ์ที่เก็บรวบรวมไว้ที่สถาบันวิจัย

เทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ านวน 6 สายพันธุ์     พบว่า  ทั้ง 6 
สายพันธุ์   มีปริมาณเบต้าแคโรทีน ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ (P>0.05)            โดยมปีริมาณเฉลี่ย
ระหว่าง 56.596 ± 2.56 ถึง 104.613 ± 86.47 µg/g โดยน้ าหนักแห้ง (ตารางที่ 1)    จึงคัดเลือก
สายพันธุ์ รหัส 20 ซ่ึงมีแนวโน้มของปริมาณเบต้าแคโรทีนสูงสุด มาเป็นวัตถุดิบเริ่มต้นในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

 
ตารางท่ี 1 คุณสมบัติทางเคมีบางประการของฟักทองดิบ 
 

Variety code Total carotenoids 
(µg/g dried wt.) 

Moisture (%) Solid (%) 

 ns ns ns 
1 85.362  ± 24.18 87.455 ± 4.58 12.545 ± 4.58 
20 104.613 ± 86.47 84.545 ± 8.84 15.455 ± 8.84 
25 56.596 ± 2.56 81.869 ± 1.69 18.131 ± 1.69 
26 61.090 ± 22.50 83.505 ± 2.82 16.495 ± 2.82 
B 62.204 ± 21.23 84.328 ± 5.31 15.672 ± 5.31 
D 57.268 ± 12.17 83.544 ± 2.09 16.456 ± 2.09 
% cv 51.06 4.69 24.98 

Note:   ns = means within column are not significantly different (p>0.05) 
 

2. วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในกากข้าวหมักสาโท 
องค์ประกอบทางเคมีของกากข้าวในด้าน ปริมาณไนโตรเจนในกรดอะมิโนอิสระ (Free α -

amino nitrogen; FAN) พบว่า มีปริมาณเฉลี่ย 114.443 ±11.32  mg/g โดยน้ าหนักเปียก ซ่ึง
มากกว่าในข้าวสาร (56.271±0.26 mg/g โดยน้ าหนักเปียก) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
เมื่อน าไปอบแห้งมีความชื้นเฉลี่ยร้อยละ  3.80±0.29 พบว่า มีปริมาณไนโตรเจนในกรดอะมิโนอิสระ 
เฉลี่ย  849.999±161.22  mg/g (ตารางท่ี 2) ปริมาณไนโตรเจนในกรดอะมิโนอิสระที่เพ่ิมสูงขึ้นใน
กากข้าวหมัก น่าจะอธิบายได้ว่าเกิดจากกระบวนการหมักข้าวเพ่ือผลิตสาโทที่มีจุลินทรีย์จ าพวก   
เชื้อราและยีสต์เจริญเติบโต จุลินทรีย์เหล่านี้อาจสร้างสารเมทาบอไลท์ต่างๆ ที่รวมถึงสารประกอบใน
กลุ่มโปรตีน เช่น เอมีน กรดอะมิโน เพปไทด์ นอกจากนี้ ความร้อนท่ีใช้ในกระบวนการอบแห้งก็อาจ
มีผลในการท าลายผนังเซลล์ของจุลินทรีย์ ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนที่ของสารเมทาบอไลท์ผ่านผนัง
เซลล์ออกมานอกเซลล์ จึงท าให้ปริมาณไนโตรเจนในกรดอะมิโนอิสระเพ่ิมสูงขึ้นในกากข้าวหมัก 
(Walker, 1999; Boekhout and Robert, 2003) 
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ตารางที่ 2 ปริมาณไนโตรเจนในกรดอะมิโน (Free α -amino nitrogen; FAN) ในกากข้าวหมัก 
treatment FAN (mg/g) Moisture (%) 

Fermented rice residue  114.443±11.32 b 80.116±0.11 a         
Dried Fermented rice residue    849.999±161.22 a  3.800±0.29 c       
Rice grain  56.271±0.26 b  9.962±0.01 b       

%CV 27.42 0.57 
Note:   Any means within column having a common letter are not significantly different  

  at the 5 % level of significance by DMRT. 
 
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมท่ีมีปริมาณแคโรทีน และกรดอะมิโนสูง 

3.1 เครื่องดื่มฟักทองผสมกากข้าวหมัก  
3.2  จากการพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องดื่มฟักทองผสมกากข้าวหมักในเบื้องต้น เพ่ือ

หาลักษณะของวัตถุดิบที่เหมาะสม คือ ความละเอียดของการบดฟักทองแห้งและกากข้าว โดยการ
ร่อนผ่านตะแกรงขนาดต่างๆ และระยะเวลาการต้มสุกเพ่ือให้เกิดลักษณะของเครื่องดื่มคล้ายเนกตาร์
ที่มีความหนืด พบว่า กระบวนการเตรียมวัตถุดิบที่คัดเลือก คือ ใช้วัตถุดิบฟักทองอบแห้งบดละเอียด
ด้วยเครื่องปั่นแห้งเป็นเวลา 1 นาที ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 30 เมช ผสมกับกากข้าวหมักแห้ง
บดละเอียดด้วยเครื่องปั่นแห้งเป็นเวลา 1 นาที ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 30 เมช ในอัตราส่วน 1:1 
โดยน้ าหนัก เติมน้ าร้อยละ 80 โดยน้ าหนัก เพ่ือคืนรูปให้มีความชื้นใกล้เคียงกับวัตถุดิบสด คนให้
กระจายและผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน เติมน้ าเพ่ิมอีก 3 เท่าของน้ าหนักวัตถุดิบที่คืนรูปแล้ว น าไปต้ม
ใหเ้ดือดนาน 20 นาที กรองผ่านตะแกรงขนาด 30 เมช น ากากที่เหลือมาบดละเอียด นาน 2 นาท ี
เติมลงไปรวมกัน ปรับรสชาติ กรองผ่านผ้าขาวบาง และ ต้มฆ่าเชื้อ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 
นาที บรรจุขวดแก้วขนาด 300 มล. ขณะร้อน และปิดฝาจีบ   ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะทางกายภาพ
ที่ดี  มีความข้นหนืดคล้ายเนกตาร์ 

 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพด้านองค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์ พบว่า สัดสว่น
ของฟักทองและกากข้าวที่ใช้เป็นวัตถุดิบเริ่มต้นของเครื่องดื่ม เมื่อใช้ในสัดส่วนที่ต่างกัน มีผลต่อ
ปริมาณไขมัน เส้นใย เถ้าทั้งหมด และคาร์โบไฮเดรต ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) (ตารางท่ี 3) โดยเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของฟักทองและกากข้าวมีปริมาณไขมัน (0.59-
0.62%) สูงกว่า ปริมาณเส้นใย (0.01-0.11%) และคาร์โบไฮเดรต (12.069-12.150%) ต่ ากว่า
เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของฟักทองเพียงอย่างเดียว ส าหรับปริมาณแร่ธาตุที่อยู่ในรูปของเถ้าทั้งหมด 
พบว่า เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของฟักทองและกากข้าวในอัตราส่วน 2 ต่อ 1 มีปริมาณเถ้าท้ังหมด 
(0.231%) สูงสุดแตกต่างจากสัดส่วนอื่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ
ฟักทองมีปริมาณเถ้าท้ังหมด (0.043%) ต่ าที่สุด ส่วนระยะเวลาในการต้มที่แตกต่างกัน พบว่า มีผล
ต่อปริมาณไขมันที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เพียงอย่างเดียว โดยพบว่า การต้มเป็นเวลา 
30 นาที มีผลต่อการสกัดไขมันออกมาในเครื่องดื่มได้มากกว่าการต้มที่เวลา 20 นาที 

 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพด้านสารออกฤทธิ์ที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์ พบว่า สัดส่วนของฟักทอง
และกากข้าวที่ใช้เป็นวัตถุดิบเริ่มต้นของเครื่องดื่ม เมื่อใช้ในสัดส่วนที่ต่างกัน         มีผลต่อปริมาณ
แคโรทีนอยด์ทั้งหมด ปริมาณไนโตรเจนในกรดอะมิโนอิสระ (FAN) และค่า IC50 ของเครื่องดื่ม 
(ตารางท่ี 4) โดยเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของฟักทองเพียงอย่างเดียวมีปริมาณแคโรทีนอยด์ทั้งหมด 
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(9.921 ug/g dried wt.) ปริมาณไนโตรเจนในกรดอะมิโนอิสระ (384.896 mg/liter) และค่า IC50 
(15.206) สูงกว่าเครื่องดื่มท่ีมีส่วนผสมของฟักทองและกากข้าว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เครื่องดื่มท่ี
มีส่วนผสมของฟักทองและกากข้าว ในอัตรา 2:1 และ 1:1 มีปริมาณแคโรทีนอยด์ทั้งหมด (4.002 
และ 2.805 ug/g dried wt. ตามล าดับ) และปริมาณไนโตรเจนในกรดอะมิโนอิสระ (242.648 และ 
205.631 mg/liter ตามล าดับ) ที่มากกว่าเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของฟักทองและกากข้าว ในอัตรา 
1:2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและค่า IC50 (0.884-0.940 TEmg/g และ 
7.781-8.646 mg/ml) ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ ส่วนระยะเวลาในการต้มที่แตกต่างกัน พบว่า ไม่มี
ผลต่อคุณภาพด้านสารออกฤทธิ์ที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์ในทุกๆชนิด 

จากผลการศึกษา สามารถสรุปได้ คือ กระบวนการเตรียมเครื่องดื่มที่เหมาะสม คือ ใช้
วัตถุดิบฟักทองอบแห้งบดละเอียดเป็นเวลา 1 นาที ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 20 เมช ผสมกับกากข้าว
หมักแห้งบดบดละเอียดเป็นเวลา 1 นาที ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 20 เมช ในอัตราส่วน 2:1 โดย
น้ าหนัก เติมน้ าร้อยละ 80 โดยน้ าหนัก เพ่ือคืนรูปให้มีความชื้นใกล้เคียงกับวัตถุดิบสด คนให้กระจาย 
เติมน้ า 3 เท่าของน้ าหนักวัตถุดิบที่คืนรูปแล้ว ต้มเดือด 20 นาที กรองผ่านกระชอนหยาบ น ากากที่
เหลือมาบดละเอียด นาน 2 นาที เติมลงไปรวมกัน ปรับรสชาติ กรองผ่านผ้าขาวบาง และ ต้มฆ่าเชื้อ 
90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที บรรจุขวดแก้วขนาด 300 มล. ขณะร้อน และปิดฝาจีบ 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะทางกายภาพที่ดี  มีความข้นหนืดคล้ายเนกตาร์ มีปริมาณแคโรทีนทั้งหมด 
4.16 µg/g dried wt. ปริมาณไนโตรเจนในกรดอะมิโนอิสระ 225.991 mg/liter มีฤทธิ์การต้าน
อนุมูลอิสระ 0.908 TEmg/g และค่า IC50 8.604 mg/ml 

  

    
 
รูปที่ 1 เครื่องดื่มน้ าฟักทองผสมกากข้าวหมักในสัดส่วนที่ต่างกัน ต้มเดือดในระยะเวลาต่างกัน
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ตารางท่ี 3 คุณสมบัติทางเคมีบางประการของเครื่องดื่มน้ าฟักทองผสมกากข้าวหมัก 
 

Note:  Any means within column having a common letter are not significantly different  
  at the 5 % level of significance by DMRT. 
  ns = means not significant (p>0.05) 

factors Moisture (%) Protein (%) Fat (%) Fiber (%) Ash (%) Carbohydrate (%) 
Pumpkin : rice (A) ns ns     

1:1(A1) 87.062±0.56  0.577±0.01 0.059±0.01 a 0.010±0.01 b 0.209±0.01 b 12.082±0.55 b 
2:1(A2) 86.971±0.74 0.573±0.01 0.067±0.01 a 0.008±0.01 b 0.231±0.02 a 12.150±0.74 b 
1:2(A3) 87.114±0.54 0.578±0.01 0.062±0.01 a 0.011±0.01 b 0.167±0.01 c 12.069±0.55 b 

Fresh  pumpkin(A4) 86.254±0.31 0.568±0.01 0.022±0.01 b 0.024±0.01 a 0.043±0.01 d 13.089±0.32 a 
Boiling time (B) ns ns  ns ns ns 

20 min (B1) 86.960±0.62 0.575±0.01 0.050±0.02 b 0.014±0.01 0.159±0.08 12.244±0.71 
30 min (B2) 86.741±0.63 0.573±0.01 0.055±0.02 a 0.014±0.01 0.166±0.08 12.451±0.66 
A x B ns ns ns ns ns ns 
A1B1 87.313±0.01 0.579±0.01 0.057±0.01 0.011±0.01 0.204±0.01 11.837±0.37 
A1B2 86.812±0.01 0.575±0.01 0.060±0.01 0.011±0.01 0.215±0.01 12.327±0.73 
A2B1 87.539±0.13 0.577±0.01 0.066±0.01 0.008±0.01 0.225±0.01 11.585±0.13 
A2B2 86.404±0.59 0.569±0.02 0.067±0.01 0.008±0.01 0.237±0.02 12.714±0.60 
A3B1 86.804±0.40 0.579±0.01 0.059±0.01 0.010±0.01 0.164±0.01 12.384±0.41 
A3B2 87.424±0.57 0.576±0.01 0.065±0.01 0.012±0.01 0.169±0.01 11.753±0.57 
A4B1 86.185±0.48 0.564±0.01 0.017±0.01 0.024±0.01 0.041±0.01 13.170±0.49 
A4B2 86.323±0.17 0.572±0.01 0.027±0.01 0.025±0.01 0.045±0.01 13.009±0.17 
% CV 0.55 1.64 5.73 3.67 6.45 3.86 
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ตารางท่ี 4 คุณสมบัติทางเคมีด้านสารออกฤทธิ์ส าคัญบางประการของเครื่องดื่มน้ าฟักทองผสมกาก
ข้าวหมัก 

factors Total carotenoids 
(µg/g dried wt.) 

Free alpha amino 
Acid (mg/liter) 

Antioxidant activity 
TE (mg/g) IC50 (mg/ml) 

Pumpkin:rice (A)   ns  
1:1(A1)    2.805±0.12 bc 205.631±23.82 bc 0.884±0.05 7.781±1.12 b 
2:1(A2) 4.202±0.19 b 242.648±24.13 b 0.909±0.07 8.604±0.48 b 
1:2(A3)        2.254±0.16 c 186.378±16.94 c 0.861±0.12 8.646±1.39 b 

Fresh pumpkin(A4) 9.921±3.22 a 384.896±52.23 a 0.940±0.02 15.206±3.25 a 
Boiling time (B) ns ns ns ns 
      20 min (B1) 4.314±2.53 241.805±81.12 0.905±0.05 9.417±2.49 
      30 min (B2) 5.277±4.15 267.971±92.88 0.892±0.10 10.701±4.39 

A x B ns ns ns ns 
A1B1 2.764±0.14 196.469±32.02 0.868±0.05 7.301±1.25 
A1B2 2.845±0.13 214.792±18.45 0.899±0.06 8.260±1.14 
A2B1 4.160±0.16 225.991±25.25 0.968±0.02 8.822±0.06 
A2B2 4.243±0.28 259.305±0.26 0.848±0.03 8.385±7.10 
A3B1 2.132±0.05 185.213±27.52 0.868±0.03 8.469±1.89 
A3B2 2.376±0.11 187.544±9.90 0.855±0.21 8.823±1.44 
A4B1 8.198±0.61 359.549±69.97 0.916±0.06 13.077±0.32 
A4B2 11.644±2.91 410.243±26.76 0.965±0.01 17.334±3.66 
% CV 22.09 12.77 9.57 16.68 

Note:   Any means within column having a common letter are not significantly different  
  at the 5 % level of significance by DMRT. 
  ns = means not significant (p>0.05) 
 

3.2 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่  
3.2.1 การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ 
จากการทดสอบชิมผลิตภัณฑ์ คุกกี้ พบว่า ผู้ทดสอบชิมให้คะแนนความชอบในด้านสี เนื้อ

สัมผัส และความชอบรวมของคุกกี้ท่ีท าจากฟักทองอบแห้งผสมกับกากข้าวอัตราส่วน 1:1 จ านวน
ร้อยละ 50  ทดแทนแป้งบัวแดงในผลิตภัณฑ์คุกก้ี และพบว่าผู้ทดสอบชิมให้คะแนนความชอบในด้าน
เนื้อสัมผัส และความชอบรวมของขนมปังหวานโฮลวีทที่ใช้ฟักทองอบแห้งผสมกับกากข้าวอัตราส่วน 
1:1 จ านวนร้อยละ 50 เสริมในสูตร และใช้ฟักทองอบแห้งผสมกับกากข้าวอัตราส่วน 1:1 จ านวน
ร้อยละ 50  ทดแทนแป้ง whole wheat (ตารางท่ี 6) และจากการแสดงความคิดเห็นของผู้ทดสอบ
ชิม พบว่าผู้ทดสอบชิมเห็นว่า ขนมปังโฮลวีทเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีแนวโน้มในการบริโภคสูงกว่าคุกกี้ จึง
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ขนมปังโฮลวีทสูตรที่ 2 มาท าการศึกษาในขั้นตอนต่อไป 
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ตารางที่ 5  คะแนนการทดสอบชิมคุกก้ีฟักทองผสมกากข้าวหมัก 
 ส ี กลิ่น รสเคม็ รสหวาน เนื้อสัมผัส ความชอบรวม 
  ns ns    

สูตร1 4.40±0.63 a 2.40±1.06 2.87±0.64 3.13±0.64 a 1.80±0.94 b 2.13±0.99 b 
สูตร2 3.20±0.68 a 2.60±1.12 2.80±0.56 2.67±0.72 b 2.53±1.13 a 2.73±0.96 a 
สูตร3 3.60±0.63 b 2.73±1.28 2.60±0.83 2.67±0.82 b 1.20±0.41 c 1.73±0.70 b 
% CV 17.14 27.91 25.74 19.51 39.18 32.60 
Note:   Any means within column having a common letter are not significantly different  

  at the 5 % level of significance by DMRT. 
  ns = means not significant (p>0.05) 
 สูตร 1: ฟักทองอบแห้งผสมกากข้าว 1:1 ร้อยละ 50 เสริมในสูตรพื้นฐาน 

สูตร 2: ฟักทองอบแห้งผสมกากข้าว 1:1 ร้อยละ 50  ทดแทนแป้งบัวแดงในสูตรพื้นฐาน 
สูตร 3: ฟักทองอบแห้งผสมกากข้าว1:1 ร้อยละ 50  ทดแทนแป้งบัวแดง และเพิ่มกากฟักทองและกาก

ข้าวที่ไม่ร่อนผา่นตะแกรงอีกชนิดละ 50 กรัม 
 
ตารางที่ 6 คะแนนการทดสอบชิมขนมปังหวานโฮลวีทฟักทองเสริมกากข้าวหมัก 
 
 ส ี กลิ่น ลักษณะ

ปรากฏ 
รสชาต ิ เนื้อสัมผัส ความชอบรวม 

 * ns ns ns * * 
สูตร1 3.13±0.35 b 2.07±0.88 2.53±0.74 2.60±0.51 2.20±0.68 a 2.73±0.88 a 
สูตร2 3.40±0.63 b 2.07±0.88 2.33±0.72 2.53±0.52 2.20±0.68 a 2.40±0.74 a 
สูตร3 4.93±0.26 a 2.20±1.08 2.13±1.55 2.40±1.06 1.20±0.41 b 1.13±0.35 b 
% CV 11.08 28.06 44.46 28.51 26.14 27.57 
Note: Any means within column having a common letter are not significantly different  

 at the 5 % level of significance by DMRT. 
  ns = means not significant (p>0.05) 
สูตร 1: ฟักทองอบแห้งผสมกากข้าว 1:1 ร้อยละ 50 เสริมในสูตรพื้นฐาน 
สูตร 2: ฟักทองอบแห้งผสมกากข้าว 1:1 ร้อยละ 50  ทดแทนแป้ง whole wheat ในสูตรพื้นฐาน 
สูตร 3: ฟักทองอบแห้งผสมกากข้าว1:1 ร้อยละ 50  ทดแทนแป้ง whole wheat  และเพิ่มกากฟักทอง

และกากข้าวท่ีไม่ร่อนผา่นตะแกรงอีกชนิดละ 50 กรัม 
 

3.2.2 ศึกษาสัดส่วนของฟักทองและกากข้าวหมักที่เหมาะสมส าหรับทดแทนแป้งโฮลวีทใน
ผลิตภัณฑ์ขนมปังหวานโฮลวีทท่ีคัดเลือก  

  จากการวัดคุณภาพทางกายภาพของขนมปังหวานที่ใช้แป้งฟักทองและแป้งกากข้าว
หมักผสมเพ่ือทดแทนแป้งโฮลวีท พบว่า ขนมปังหวานที่ใช้แป้งฟักทองและแป้งกากข้าวผสมทดแทน
แป้งโฮลวีท มีการพองตัว และความแน่นเนื้อ ไม่แตกต่างจากขนมปังหวานโฮลวีทที่ไม่มีการทดแทน
แป้งฟักทองและแป้งกากข้าว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางที่  7) โดยมีปริมาตรของก้อนขนมปัง
เฉลี่ย 715.833-969.833 มล. และมีค่าความแน่นเนื้อเฉลี่ย 0.010-0.012 kg/cm2 ส าหรับค่าสี 
พบว่า ขนมปังหวานโฮลวีทที่ไม่มีการทดแทนแป้งฟักทองและแป้งกากข้าว มีค่าความสว่างของสี (L*) 
มากที่สุด คือ  66.285    แตกต่างจากขนมปังหวานที่ใช้แป้งฟักทองและแป้งกากข้าวผสมทดแทน
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แป้งโฮลวีทในทุกสัดส่วน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพบว่า ขนมปังหวานที่ใช้แป้งฟักทองอย่าง
เดียวทดแทนแป้งโฮลวีท มีค่าของความเป็นสีเหลือง (b*) มากท่ีสุด คือ  43.765      แต่ไม่แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับขนมปังหวานที่ใช้แป้งฟักทองและแป้งกากข้าวอัตราส่วน 1:1 ผสม
ทดแทนแป้งโฮลวีท ในขณะที่ขนมปังหวานโฮลวีทที่ไม่มีการทดแทนแป้งฟักทองและแป้งกากข้าว มี
ค่าความเป็นสีเหลืองต่ าที่สุด (17.418)  แตกต่างจากขนมปังหวานที่ใช้แป้งฟักทองและแป้งกากข้าว
ผสมทดแทนแป้งโฮลวีทในทุกสัดส่วน  ขนมปังหวานที่ใช้แป้งกากข้าวทดแทนแป้งโฮลวีทเพียงอย่าง
เดียว มีค่าของความเป็นสีแดง (a*) 5.517 ซึ่งมากท่ีสุดแตกต่างจากหน่วยทดลองอ่ืนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ     ในขณะที่ขนมปังหวานโฮลวีทที่ไม่มีการทดแทนแป้งฟักทองและแป้งกากข้าวมีค่าความ
เป็นสีแดงต่ าที่สุด(3.067)  แตกต่างจากขนมปังหวานที่ใช้แป้งฟักทองและแป้งกากข้าวผสมทดแทน
แป้งโฮลวีทในทุกสัดส่วน   
 
ตารางท่ี 7  คุณสมบัติทางกายภาพบางประการของผลิตภัณฑ์ขนมปังหวานโฮลวีทฟักทองผสมกาก

ข้าวหมัก 

    
Note:  Any means within column having a common letter are not significantly different  
         at the 5 % level of significance by DMRT. 
          ns = means not significant (p>0.05) 
         Treatments = ratio of pumpkin flour to fermented rice residue flour used as whole 

wheat flour substitute   
 

 
 

รูปที่ 2 ขนมปังโฮลวีทฟักทองผสมกากข้าวหมักในสัดส่วนที่ต่างกัน 

Treatments Volume(ml) Firmness 
(kg/cm2) 

L* a* b* 

 ns ns    
0:0 969.833±147.79 0.010±0.001 66.285±0.14 a          3.067±0.28 c 17.418±0.60 c 
0:1 746.667±128.22 0.012±0.001 61.156±0.73 b 5.517±0.21 a 24.259±0.67 c 
1:0 778.833±17.21 0.013±0.001 61.222±0.32 b         4.163±0.04 b 43.765±0.86 a 
1:1 715.833±128.93 0.013±0.001 60.897±1.02 b          4.713 ±0.11b 36.764±0.52 ab 
2:1 780.000±7.07 0.010±0.001 60.931±0.68 b         4.420±0.17 b 35.265±6.57 b 
1:2 746.833±3.54 0.011±0.001 61.210±0.84 b          4.337±0.54 b 35.579±3.36 b 

% CV 12.15 27.81 1.11 6.25 9.52 
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จากการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีบางประการของขนมปังหวานที่ใช้แป้งฟักทองและแป้ง
กากข้าวหมักผสมเพ่ือทดแทนแป้งโฮลวีท  พบว่า ขนมปังหวานที่ใช้แป้งฟักทองและแป้งกากข้าวหมัก
ผสมทดแทนแป้งโฮลวีทในทุกสัดส่วน มีปริมาณความชื้น โปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต ไม่
แตกต่างจากขนมปังหวานโฮลวีทที่ไม่มีการทดแทนแป้งฟักทองและแป้งกากข้าวหมัก อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (ตารางที่  8)  โดยมีปริมาณความชื้นเฉลี่ยร้อยละ  29.770 -31.075 โปรตีนเฉลี่ย
ร้อยละ  9.586 -10.221 ไขมันเฉลี่ยร้อยละ  11.684-12.334 และคาร์โบไฮเดรตเฉลี่ยร้อยละ  
45.586-46.729   

ขนมปังหวานโฮลวีทที่ไม่มีการทดแทนแป้งฟักทองและแป้งกากข้าวหมัก  มีปริมาณเส้นใย 
(0.145 %) สูงที่สุด แต่ไม่แตกต่างจากขนมปังหวานที่ใช้แป้งฟักทองและแป้งกากข้าวหมักผสม
ทดแทนแป้งโฮลวีทในอัตราส่วน  2:1 และ 1:2  

ขนมปงัหวานที่ทดแทนด้วยแป้งฟักทองเพียงอย่างเดียวมีปริมาณเส้นใย (0.12%) ต่ าที่สุด 
แตกต่างจากหน่วยทดลองอ่ืนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ส่วนปริมาณเถ้าท้ังหมด พบว่า ขนมปังหวานที่ทดแทนด้วยแป้งฟักทองเพียงอย่างเดียวมี
ปริมาณร้อยละ 1.679 ซึ่งสูงที่สุด แต่ไม่แตกต่างจากขนมปังหวานที่ใช้แป้งฟักทองและแป้งกากข้าว
หมักผสมทดแทนแป้งโฮลวีทในอัตราส่วน  1:1 ขนมปังหวานที่ทดแทนด้วยแป้งกากข้าวหมักเพียง
อย่างเดียว และ ขนมปังหวานที่ใช้แป้งฟักทองและแป้งกากข้าวหมักผสมทดแทนแป้งโฮลวีทใน
อัตราส่วน  1:2 มีปริมาณเถ้าทั้งหมดต่ าที่สุด (1.434 % และ 1.439 % ตามล าดับ) 

 
 ตารางท่ี 8  คุณสมบัติทางเคมีบางประการของผลิตภัณฑ์ขนมปังหวานโฮลวีทฟักทองผสมกากข้าว

หมัก 

 Note:  Any means within column having a common letter are not significantly different  
         at the 5 % level of significance by DMRT. 
          ns = means not significant (p>0.05) 
         Treatments = ratio of pumpkin flour to fermented rice residue flour used as whole 

wheat flour substitute   
 

 จากการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีด้านสารออกฤทธิ์ส าคัญบางประการของผลิตภัณฑ์ขนม
ปังหวานโฮลวีทฟักทองผสมกากข้าวหมัก พบว่า ขนมปังหวานในแต่ละหน่วยทดลองมีปริมาณแคโร
ทีนทั้งหมด กรดแอลฟาอะมิโนอิสระ และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (ตารางท่ี  9)  โดยพบว่า ขนมปังหวานที่ทดแทนด้วยแป้งฟักทองเพียงอย่างเดียว และขนมปัง

Treatments Moisture (%) Protein (%) Fat (%) Fiber (%) Ash (%) Carbohydrate (%) 
 ns ns ns   ns 
0:0 29.770 ± 0.95 10.221±0.09 12.334±0.08 0.145±0.01 a 1.502±0.06 bc 46.027±0.72 
0:1 29.444±0.45 10.198±0.33 12.064±0.12 0.130±0.01 c 1.434±0.03 c 46.729±0.70 
1:0 30.747±1.10 9.918±0.44 11.719±0.04 0.120±0.01 d 1.679±0.04 a 45.817±1.47 
1:1 29.810 ±0.01 10.097±0.08 11.748±0.21 0.136±0.01 bc 1.613±0.05 ab 46.596±0.35 
2:1 31.075 ±0.35 9.586±0.55 11.823±0.17 0.138±0.01 ab 1.522±0.01 bc 45.586±0.74 
1:2 30.865  ±0.03 9.905±0.18 11.684±0.33 0.138±0.01 abc 1.498±0.07 c 45.911±0.41 
% CV 2.10 3.30 1.54 2.26 2.94 1.77 
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หวานที่ใช้แป้งฟักทองและแป้งกากข้าวผสมทดแทนแป้งโฮลวีทในอัตราส่วน  1:2 มีปริมาณ แคโรทีน
ทั้งหมด สูงที่สุด (18.650 และ 16.592 µg/g dried wt.) แตกต่างจากหน่วยทดลองอ่ืนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  ขนมปังหวานที่ไม่มีการทดแทนด้วยแป้งฟักทองและแป้งกากข้าว และ ขนมปัง
หวานที่ทดแทนด้วยแป้งกากข้าวเพียงอย่างเดียว มีปริมาณ แคโรทีนทั้งหมด ต่ าที่สุด (2.840 และ 
2.883 µg/g dried wt.) แตกต่างจากหน่วยทดลองอ่ืนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   

 ขนมปังหวานที่ทดแทนด้วยแป้งฟักทองเพียงอย่างเดียว และขนมปังหวานที่ใช้แป้งฟักทอง
และแป้งกากข้าวผสมทดแทนแป้งโฮลวีทในอัตราส่วน  1:0 1:1 2:1 และ 1:2   มีปริมาณไนโตรเจน
ในกรดอะมิโนอิสระ ( 289.035  288.835  284.999  และ 284.378 mg/g ตามล าดับ) สูงที่สุด
แตกต่างจากขนมปังหวานที่ไม่มีการทดแทนด้วยแป้งฟักทองและแป้งกากข้าว และ ขนมปังหวานที่
ทดแทนด้วยแป้งกากข้าวเพียงอย่างเดียว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ขนมปังหวานที่ไม่มีการทดแทน
ด้วยแป้งฟักทองและแป้งกากข้าวมีปริมาณไนโตรเจนในกรดอะมิโนอิสระ ต่ าที่สุด (78.778 mg/g)  

 ขนมปังหวานที่ทดแทนด้วยแป้งฟักทองเพียงอย่างเดียว มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระเมื่อเทียบ
กับวิตามินอี 0.216 mg/g สงูที่สุด แต่ไม่แตกต่างจากขนมปังหวานที่ใช้แป้งฟักทองและแป้งกากข้าว
ผสมทดแทนแป้งโฮลวีทในอัตราส่วน  1:1 (0.195 mg/g) โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 17.944 และ 
16.221 mg/ml ตามล าดับ ขนมปังหวานที่ใช้แป้งฟักทองและแป้งกากข้าวผสมทดแทนแป้งโฮลวีท
ในอัตราส่วน  1:2 มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระเมื่อเทียบกับวิตามินอี 0.157 mg/g ซึ่งต่ าที่สุด แต่ไม่
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับขนมปังหวานที่ทดแทนด้วยแป้งกากข้าวเพียงอย่างเดียว (0.166 
mg/g)  โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 22.68 mg/ml 
 

ตารางท่ี 9 คุณสมบัติทางเคมีด้านสารออกฤทธิ์ส าคัญบางประการของผลิตภัณฑ์ขนมปังหวาน 
              โฮลวีทฟักทองผสมกากข้าวหมัก 

Note:  Any means within column having a common letter are not significantly different  
         at the 5 % level of significance by DMRT. 
          ns = means not significant (p>0.05) 

      Treatments = ratio of pumpkin flour to fermented rice residue flour used as whole 
wheat flour substitute   

 
 จากผลการศึกษา สามารถสรุปได้ คือ การใช้แป้งฟักทองและแป้งกากข้าวหมักสาโททดแทน

แป้งโฮลวีทในการท าขนมปังหวานโฮลวีท ช่วยเพ่ิมปริมาณแคโรทีนทั้งหมด  ปริมาณไนโตรเจนใน
กรดอะมิโนอิสระ และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ สัดส่วนของแป้งฟักทองและแป้งกากข้าวหมักสาโทที่

Treatments Total carotenoids 
(µg/g dried wt.) 

Free alpha amino 
nitrogen (mg/g) 

Antioxidant activity 
TE (mg/g) IC50 (mg/ml) 

0:0 2.840±0.42 c 78.778±10.66 c 0.189±0.02 bc 19.691±0.15 abc 
0:1 2.883±0.20 c 223.354±0.17 b 0.166±0.01 cd 15.931±2.12 c 
1:0 18.650±2.43 a 289.035±27.21 a 0.216±0.01 a 17.994±0.48 bc 
1:1 10.391±0.36 b 288.835±4.11 a 0.195±0.01 ab 16.221±0.69 bc 
2:1 9.220±0.37 b 284.999±18.23 a 0.183±0.01 bc 20.368±0.44 ab 
1:2 16.592±2.17 a 284.378±11.97 a 0.157±0.01 d 22.680±3.27 a 

% CV. 13.47 6.20 6.69 8.71 
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ใช้ทดแทนแป้งโฮลวีทที่เหมาะสม คือ 1 :1 ผลิตภัณฑ์มรปริมาณแคโรทีนทั้งหมด  10.391 µg/g 
dried wt. ปริมาณไนโตรเจนในกรดอะมิโนอิสระ 228.835 mg/g ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ 0.195 
TE mg/100g ค่า IC50 16.21 mg/ml 

 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผล 
1. ปริมาณแคโรทีนในเนื้อฟักทองสายพันธุ์ที่เก็บรวบรวมไว้ที่สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ านวน 6 สายพันธุ์ มีปริมาณเบต้าแคโรทีน ไม่แตกต่างกัน
ในทางสถิติ โดยมีปริมาณเฉลี่ยระหว่าง 56.596-104.613  µg/g (โดยน้ าหนักแห้ง) 

2. กากข้าวจากการหมักสาโทอบแห้งที่มีความชื้นร้อยละ  3.80 มีปริมาณไนโตรเจนในกรดอะมิ
โนอิสระ (Free α-amino nitrogen) 849.999 mg/g มากกว่าในข้าวสาร (56.271±0.26 mg/g)  

3. กระบวนการเตรียมเครื่องดื่มที่เหมาะสม คือ ใช้วัตถุดิบฟักทองอบแห้งบดละเอียดเป็นเวลา 
1 นาที ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 20 เมช ผสมกับกากข้าวหมักแห้งบดบดละเอียดเป็นเวลา 1 นาที 
ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 20 เมช ในอัตราส่วน 2:1 โดยน้ าหนัก เติมน้ าร้อยละ 80 โดยน้ าหนัก เพ่ือ
คืนรูปให้มีความชื้นใกล้เคียงกับวัตถุดิบสด คนให้กระจาย เติมน้ า 3 เท่าของน้ าหนักวัตถุดิบที่คืนรูป
แล้ว ต้มเดือด 20 นาที กรองผ่านกระชอนหยาบ น ากากที่เหลือมาบดละเอียด นาน 2 นาที เติมลง
ไปรวมกัน ปรับรสชาติ กรองผ่านผ้าขาวบาง และ ต้มฆ่าเชื้อ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที 
บรรจุขวดแก้วขนาด 300 มล. ขณะร้อน และปิดฝาจีบ ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะทางกายภาพที่ดี  มี
ความข้นหนืดคล้ายเนกตาร์ มีปริมาณแคโรทีนทั้งหมด 4.16 µg/g dried wt. ปริมาณไนโตรเจนใน
กรดอะมิโนอิสระ 225.991 mg/liter มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ 90.785 TEmg/100g และค่า IC50 
8.604 mg/ml 

4. การใช้แป้งฟักทองและแป้งกากข้าวหมักสาโททดแทนแป้งโฮลวีทในการท าขนมปังหวานโฮล
วีท ช่วยเพิ่มปริมาณแคโรทีนทั้งหมด  ปริมาณไนโตรเจนในกรดอะมิโนอิสระ และฤทธิ์การต้านอนุมูล
อิสระ สัดส่วนของแป้งฟักทองและแป้งกากข้าวหมักสาโทที่ใช้ทดแทนแป้งโฮลวีทที่เหมาะสม คือ 1:1 
ผลิตภัณฑ์มีปริมาณแคโรทีนทั้งหมด  10.391 µg/g dried wt. ปริมาณไนโตรเจนในกรดอะมิโน
อิสระ 228.835 mg/g ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ 0.195 TE mg/100g ค่า IC50 16.21 mg/ml 

 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการ

ตัดสินใจลงทุนให้กับผู้ประกอบการ 
2. ควรมีการศึกษาในเชิงลึกในด้านการทดสอบในสัตว์ทดลองหรือในคน เพ่ือทราบถึงผลของ

ฤทธิ์การต้านอนุมูอิสระที่มีในผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 
3. ควรมีการศึกษาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมขนาดเล็กเพ่ือการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมขนาด

ใหญ่ขึ้น 
4. ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค 
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ภาพผลิตภัณฑ์ต้นแบบท่ีได้จากการพัฒนา 

 

 
 

รูปที่ 3  ผลิตภัณฑ์ขนมปังโฮลวีทฟักทองผสมกากข้าวหมัก 
 
 
 
 

 

  
 

รูปที่ 4  ผลิตภัณฑ์น้ าฟักทองผสมกากข้าวหมัก 
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รูปที่ 5  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบฟักทองผสมกากข้าวหมัก 
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หมายเลขผู้ทดสอบชิม______________                                                          
วันที่___________________________ 

                            ตัวอย่าง______ขนมปังฟักทอง______ 
 

การทดสอบการให้คะแนนคุณภาพ 
(QUALITY   SCORING   TEST) 

 
กรุณาประเมิน ตัวอย่างขนมปังต่อไปนี้จากซ้ายไปขวา โดยการเขียนหมายเลขของตัวอย่าง

ขนมปังแต่ล่ะชนิดลงบนช่องที่ก าหนดให้ตามความเหมาะสม 
หมายเลขตัวอย่าง__________    __________    __________     

 

   
 

รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส 
(ความยืดหยุ่นของเนื้อขนมปัง) 

การยอมรับท่ัวไป 
 

----------จืด  ------------ ยืดหยุ่นน้อยเกินไป ------------- ไม่ยอมรับ(แน่นมากเกิน) 
----------หวานเล็กน้อย ------------  ยืดหยุ่นเล็กน้อย ------------- -ยอมรับได้เล็กน้อย 
----------หวานพอดี ------------  ยืดหยุ่นพอดี ---------------ยอมรับได ้
----------หวานมาก ------------  ยืดหยุ่นมาก ---------------ยอมรับได้มาก 
-------- หวานมากเกินไป ------------  ยืดหยุ่นมากเกินไป  

              (นุ่มมากเกิน)  
--------------- ยอมรับได้มากท่ีสุด 
 

                          
  

สี (ภายใน) กล่ินฟักทอง ลักษณะปรากฏ 
(ความพรุนและความสม่ าเสมอของฟองอากาศ) 

------------- อ่อนเกินไป ------------   น้อยมาก ------------ หยาบมาก 
------------- อ่อนเล็กน้อย ------------   น้อย  ----------- หยาบเล็กน้อย 
------------- พอดี ------------   พอดี ------------ สม่ าเสมอพอดี 
------------- คล้ าเล็กน้อย ------------   มาก ------------ สม่ าเสมอมาก 
------------- คล้ ามาก ------------  มากเกินไป -----------  สม่ าเสมอมากเกินไป (แน่นมาก) 
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       หมายเลขผู้ทดสอบชิม______________                                                          
วันที่___________________________ 

                                                ตัวอย่าง_______คุกกี้ฟักทอง..... 
 

การทดสอบการให้คะแนนคุณภาพ 
(QUALITY   SCORING   TEST) 

 
กรุณาประเมิน ตัวอย่างคุกกี้ต่อไปนี้จากซ้ายไปขวา โดยการเขียนหมายเลขของตัวอย่างคุกกี้

แต่ล่ะชนิดลงบนช่องที่ก าหนดให้ตามความเหมาะสม 
หมายเลขตัวอย่าง__________    __________    __________     

 
สี กลิ่นฟักทอง ความเค็ม 

--------------- อ่อนเกินไป ---------------   น้อยมาก --------------- เค็มน้อยเกินไป 
--------------- อ่อนเล็กน้อย ---------------   น้อย --------------- เค็มเล็กน้อย 
--------------- พอดี  ---------------   พอดี --------------- เค็มพอดี 
--------------- คล้ าเล็กน้อย ---------------   มาก --------------- เค็มมาก 
--------------- คล้ ามาก ---------------   มากเกินไป  -------------- เค็มมากเกินไป 

 
      ความหวาน ลั ก ษ ณ ะ เ นื้ อ สั ม ผั ส

 (ระหว่างการเคี้ยว)  
การยอมรับทั่วไป 

------------ จืด  ------------- หยาบมาก -------------- ไม่ยอมรับ 
-------------หวานเล็กน้อย -------------  ละเอียดเล็กน้อย ---------------ยอมรับได้เล็กน้อย 
------------ หวานพอดี -------------  ละเอียดปานกลาง ---------------ยอมรับได ้
------------ หวานมาก -------------  ละเอียดมาก ---------------ยอมรับได้มาก 
------------ หวานมากเกินไป -------------  ละเอียดมากที่สุด --------------ยอมรับได้มากท่ีสุด 
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        การวิเคราะห์ทางเคมี 
 

1. การวิเคราะห์ปริมาณ total carotenoids ดัดแปลงจาก Tee และคณะ (1996) และ  
Mingues-Mosquera และคณะ (2008)                                                          

อุปกรณ์ 
1. Beaker 
2. sterling rot, pipette 
3. Round Flask  
4. ชุด Reflux ตัวอย่าง 
5. Reparatory funnel 
6.  Spectrophotometer 

สารเคมี 
1. Hexane 
2. Ethanol 95 % 
3. 100 %  KOH 

ชั่ง  Potassium hydroxide 50 กรัมละลายในน้ ากลั่น 50 มิลลิลิตรปรับปริมาตรจน
ครบ 100 มิลลิลิตรด้วยน้ ากลั่น 
4. anhydrous Na2SO4 
5. Phenolphthalein 1 % 

วิธีการ 
1. ชั่งตัวอย่างสดบดละเอียด 5-10 กรัมหรือ 1-3 กรัมกรณีเป็นตัวอย่างแห้ง หรือ 10 

มิลลิลิตร กรณีเป็นตัวอย่างเป็นน้ า ใส่ใน  Round Flask 
2. น าตัวอย่างมาเติม  Ethanol 95 % จ านวน  20 มิลลิลิตร  
3. จากนั้นน ามาเติม 100 %  KOH จ านวน 5 มิลลิลิตร 
4. น าไป Reflux นาน 30 นาที (น าเอาชุดย่อยตัวอย่างวางบนเตาย่อยที่มีอัตราน้ าเย็น

ไหลวนอัตรา 2 หยดต่อวินาที ในช่วงการย่อยให้เขย่า Flask เป็นครั้งคราวป้องกันการ
เกิดฟอง หลังจากเดือดแล้วจึงจับเวลา 30 นาที แล้วทิ้งให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง หรือ ที่มือ
สัมผัสพออุ่น 

5. น าสารละลายที่สกัดได้ใส่ใน Reparatory funnel ล้างด้วยน้ ากลั่น ครั้งละ 10 มิลลิลิตร 
จ านวน 3 ครั้ง 

6. น าสารละลายที่ได้มาสกัดด้วย Hexane จ านวน 50 มิลลิลิตร ( 20 , 20 และ 10 
มิลลิลิตร)โดยการเขย่าขึ้นลง แล้วตั้งทิ้งไว้ให้เกิดการแยกชั้นแล้วปล่อยของเหลวที่อยู่
ด้านล่างออกใส่ Flask ใบใหม่ ล้างตัวอย่างด้วยน้ ากลั่น ครั้งละ 50 มิลลิลิตร อีก 2-3 
ครั้ง หรือจนกระทั่งหมดด่างทดสอบโดยหยด Phenolphthalein 1 % จากนั้นได้
สารละลายสีเหลืองใส ถ่ายใส่บีกเกอร์ 

7. น าสารละลายที่ได้ไปปล่อยผ่าน anhydrous Na2SO4 เพ่ือดึงน้ าออก(15 g/ sample) 
8. น าสารละลายที่ได้ไปปรับปริมาตรให้มีปริมาตรที่แน่นอน ประมาณ 25 มิลลิลิตร  
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9. วัดค่าการดูดกลืนแสง  (absorbance) ที่ 450 นาโนเมตร โดยใช้ Hexane เป็น blank 
เทียบหาค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ น าค่าการดูดกลืนแสงน ามาค านวณ ดังนี้ 

 
total carotenoid content (µg/g)   =     A x volume (ml) x 104 
     A1cm

1% x sample weight (g) 
A   =  Absorbance at 450 nm 
V   =  total volume of extract (50 ml) 
A1cm

1% =  absorption coefficient of -carotene  in PE (2592) 
 

2. วิธีการหา Antioxidant Activity 
อุปกรณ์   

Blender 
  Suction pump 
  Spectrophotometer 
  Volumetric flask 
สารเคมี 
  1. Methanol 
  2. Tolox 
  (เตรียม โดย ชั่ง 0.0250 กรัม ปรับให้ครบ 10 มิลลิลิตรด้วย Methanol ) 
  3. DPPH (2, 2 –Diphenyl -1-picryl – hydeazyl) 
 (เตรียมโดย ชั่ง 0.002364 กรัม ปรับให้ครบ 100 มิลลิลิตร ด้วย 

Methanol) 
วิธีการ  

1. ชั่งตัวอย่าง 10 กรัม (ตัวอย่างสด) หรือ 2 กรัม (ตัวอย่างแห้ง) 
2. ปั่นผสมกับ Methanol 250 มิลลิลิตร ที่ความเร็วสูงสุดประมาณ 4 นาที 
3. กรองด้วยกระดาษกรอง whatman เบอร์ 1  ปรับปริมาตรให้ได้ 250 

มิลลิลิตร ด้วย Methanol 
4. ปิเปตสารละลายที่กรองได้มา 50 ไมโครลิตร ( 0.05 มิลลิลิตร) 
5. เติม DPPH 1950 ไมโครลิตร ( 1.95  มิลลิลิตร) 
6. ปั่นผสมให้เข้ากัน เก็บไว้ที่มืด 30 นาที 
7. วัดความยาวคลื่นที่ 517 นาโนเมตร (ใช้ Methanol เป็น Blank) 

 
 

วิธีการท ากราฟมาตรฐาน 
1. ปิเปตสารละลาย tolox ที่ความเข้มข้น 0, 200, 400, 600, 800 และ 1000 

ไมโครลิตร หรือ 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 และ 1 มิลลิลิตร  
2. ปรับด้วย Methanol จนครบ 10 มิลลิลิตร 
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3. ปิเปตสารละลาย tolox แต่ละความเข้มข้นมา 50 ไมโครลิตร 
4. เติม DPPH 1950 ไมโครลิตร ( 1.95  มิลลิลิตร) 
5. ปั่นผสมให้เข้ากัน เก็บไว้ที่มืด 30 นาที 
6. วัดความยาวคลื่นที่ 517 นาโนเมตร (ใช้ Methanol เป็น Blank) 
7. น าไปเขียนค่ากราฟมาตรฐาน 

         
    

 
 
กราฟแสดงค่ามาตรฐานของปริมาณ antioxidant เทียบกับ Trolox 
      

3. วิธีการหาปริมาณ ความช้ืนโดยวิธี Total volatile matter 
อุปกรณ์ 

1. กระป๋องส าหรับหาความชื้น (moisture can) 
2. ตู้อบ (Hot air oven) 
3. เครื่องชั่ง ทศนิยม 4 ต าแหน่ง 
4. โถดูดความชื้น 

วิธีการ 
1. บันทึกลักษณะของตัวอย่าง 
2. เตรียมตัวอย่างอาหาร 
3. ชั่งตัวอย่างอาหารให้ทราบน้ าหนักแน่นอนประมาณ 5 กรัม ใส่ลงในกระป๋องหา

ความชื้นที่ผ่านการอบแห้งและทราบน้ าหนักแน่นอน 
(ถ้าตัวอย่างมีความหนืดสูง อาจมีการเติมทรายที่อบแห้งและทราบน้ าหนักใส่ลงไป
ด้วย) 

4. น าไปอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 100-105 องศาเซลเซียส นานประมาณ 3 ชั่วโมง เปิดฝา
ขณะอบ น าออกจากตู้อบและปล่อยให้เย็นในโถดูดความชื้น (Desiccator) ชั่งหา
น้ าหนัก น าไปอบซ้ าหลายๆ ครั้งจนกระทั่งน้ าหนักคงท่ี 

5. ค านวณหาร้อยละของปริมาณความชื้นและปริมาณของแข็งทั้งหมด 
 

(µM) 
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ร้อยละของของแข็งทั้งหมด = น้ าหนักแห้งของตัวอย่าง × 100 
    น้ าหนักตัวอย่างที่ใช้ 

 
4. วิธีการหาปริมาณ เถ้า (Total ash) 

อุปกรณ์ 
1. จานแพลตตินัม หรือ จานกระเบื้องซิลิก้าก้นแบน 
2. เตาเผา 
3. โถดูดความชื้น 
4. เครื่องชั่ง 4 ต าแหน่ง  

วิธีการ 
1. ชั่งตัวอย่างอาหารให้ทราบน้ าหนักแน่นอนประมาณ 2-5 กรัม ใส่ลงในจานส าหรับ

หาเถ้า ถ้าตัวอย่างเป็นของเหลวให้น าไปท าแห้งบน Water bath  ก่อนน าไปเผา 
ส าหรับตัวอย่างที่เป็นของแข็งอาจบดก่อนแล้วน าไปเผา โดยใช้ตะเกียงบุนเซ่น จน
ไม่มีควันด า จึงน าไปเผาต่อในเตาเผา 

2. น าตัวอย่างไปเผาในเตาเผาที่อุณหภูมิประมาณ 500-550 องศาเซลเซียส 
จนกระท่ังได้เถ้าสีขาว น าไปท าให้เย็นในโถดูดความชื้น แล้วน าไปชั่งน้ าหนักเถ้า 

3. ค านวณปริมาณเถ้า 
ร้อยละของปริมาณเถ้า =  น้ าหนักแห้งของตัวอย่าง × 100 

           น้ าหนักตัวอย่างท่ีใช้ 
 

5.วิธีการหาปริมาณไขมัน โดยวิธี Soxhlet apparatus 
อุปกรณ์ 

1. ตู้อบ ( Hot air oven) 
  2.    เครื่องสกัดไขมัน (Soxhlet apparatus) 

สารเคมี 
1. ปิโตรเลี่ยมอีเทอร์ 

 
วิธีการ 

1. บันทึกลักษณะอาหาร 
2. เตรียมตัวอย่างอาหาร โดยการบดตัวอย่างให้ละเอียด น าส่วนหนึ่งไปหาความชื้น 
3. ชั่งตัวอย่างอาหารมา 5 กรัม ไปอบท่ีอุณหภูมิ 103 ± 2 องศาเซลเซียส นาน 2 

ชั่วโมงหรือจนได้น้ าหนักคงท่ี  
4. น าของแข็งจากข้อ 3 ใส่ใน thimble ให้หมด ปิดด้วยส าลี ที่สกัดเอาไขมันออกแล้ว 

 (defatted – cotton wool) 
5. น า thimble ใส่ใน extraction unit ของ Soxhlet apparatus เติมปิโตรเลียม

อีเทอร์ลงในฟลาสต์ (ให้มีปริมาณพอเพียงที่จะให้เกิดการสกัดอย่างสมบูรณ์     
ต่อฟลาสต์ และ extraction unit เข้ากับ condenser สกัดโดยใช้เวลา 1 ชั่วโมง 
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6. แยกเอา Soxhlet flask  และ condenser ออกจาก extractor 
7. ใช้คีมคีบส าลีและ thimble ที่ใส่ตัวอย่างอาหารออกมา เทเอาของแข็งออกจาก 

thimble น ามาบดด้วยปิโตรเลียมอีเทอร์อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือสกัดไขมันออกให้ได้มาก
ที่สุด 

8. เทของแข็งที่บดแล้วกลับเข้าไปใน thimble อีกครั้งหนึ่ง แล้วเริ่มสกัดเช่นเดิมโดย
เติมปิโตรเลียมอีเทอร์ลงไปอีก ใช้ส าลีที่สกัดไขมันออกแล้วปิดด้านบนของ 
thimble ไว้ สกัดต่ออีกครั้งประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง 

9. น า Soxhlet flask  ไประเหยเอาอีเทอร์ออก แล้วอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียส นานประมาณ 45 นาที แล้วปล่อยให้เย็นใน desiccator 

10. ชั่งน้ าหนักและค านวณหาเปอร์เซนต์ไขมัน 
  

 
6. การหาปริมาณ ไนโตรเจนและโปรตีน โดยวิธี Kjeldahl Method 
อุปกรณ์ 

1. ฟลาสต์ก้นกลม ขนาด 150 – 200 มิลลิลิตร (digestion flask) 
2. Micro – Kjildahl distillation apparatus 
3. บิวเรท 
4. ปิเปต 

สารเคมี 
1. คะตะลิสต์ผสม ( โซเดียมซัลเฟตปราศจากน้ า 96 % , คอปเปอร์ซัลเฟต 3.5 % 

และ เซเลเนียมออกไซด์ 0.5%) 
2. กรดซัลฟูริคเข้มข้น (Conc.H2SO4) 
3. เมทธิลเรดอินดิเคเตอร์ (Methyl red ) 
4. สารละลายโซเดียมโฮดรอกไซด์ เข้มข้นร้อยละ 40 
5. สารละลายกรดเกลือ (HCl ) 0.1 N 
6. สารละลายกรดบอริคเข้มข้นร้อยละ 2 

วิธีการ 
1. บันทึกลักษณะตัวอย่างอาหาร 
2. เตรียมตัวอย่างอาหาร 
3. ชั่งตัวอย่างอาหาร 0.5 – 1  กรัม ใส่ลงใน digestion flask ถ้าตัวอย่างอาหารเป็น

ของแข็งหรือกึ่งแข็ง เช่น ผลิตภัณฑ์เนื้อ ควรชั่งใส่ในกระดาษกรอง แล้วห่อกระดาษ
กรองใส่ลงใน digestion flask แล้วใช้กระดาษกรองขนาดเท่ากันท า blank ควบคู่
กันไป 

4. เติมคะตะลิสต์ ร้อยละ 0.5 ของน้ าหนักตัวอย่าง และกรดก ามะถันเข้มข้น  
ประมาณ 4 มิลลิลิตร น าไปย่อยโดยค่อยๆ ต้มให้เดือด พยามวาง Flask ให้เอียง
เล็กน้อย ต้มจนกระทั่งไม่มีฟองเพ่ิมความร้อนให้สูงขึ้น เขย่าเป็นครั้งคราว และย่อย
จนส่วนผสมใส (ประมาณ 2 – 4 ชั่วโมง แล้วปล่อยให้เย็น) 
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5. ละลายส่วนผสมด้วยน้ ากลั่นเล็กน้อยเทลงใน Distillating flask ขนาด 100 
มิลลิลิตร ปรับปริมาตรให้ได้ 100 มิลลิลิตรด้วยน้ ากลั่น  

6. เติม glass bead 2 – 3 เม็ด ลงไป ต่อ Distillating flask  เข้ากับคอนเดนเซอร์ 
ปลายของคอนเดนเซอร์ให้จุ่มอยู่ต่ ากว่าระดับของบอริค จ านวน 10 มิลลิลิตร                   
เติมเมทธิลเรดลงไป 2 – 3 หยด 

7. เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้นร้อยละ 40 จ านวน 20 มิลลิลิตร ลงใน
กรวยที่อยู่เหนือ Distillating flask ค่อย ๆ เติมลงใน Distillating flask 
แอมโมเนียที่เกิดขึ้นจะถูกจับไว้ด้วยสารละลายกรดบอริค 

8. กลั่นจนได้ของเหลวอย่างน้อย 50 มิลลิลิตร ใช้น้ ากลั่นล้างคอนเดนเซอร์ และส่วน
ปลายของคอนเดนเซอร์ลงใน ฟลาสต์ 

9. น าสารละลายทั้งหมดไปไตเตรตกับสารละลายกรดเกลือ 0.1 นอร์มัลได้จุดยุติเป็นสี
ชมพู 

10. ค านวณหารปริมาณไนโตรเจนของตัวอย่างอาหารโดย 
 มิลลิลิตรของสารละลายกรดเกลือเข้มข้น 0.1 นอร์มัล ท าปฎิกริยาสมมูลย์พอดีกับไนโตรเจน 
0.0014 กรัมหรือ 

 โปรตีน (%) = (Va-Vb) × N × 14/1000 × DF × 10 
                    น้ าหนักของตัวอย่างอาหาร   
ก าหนดให้ 
 Va = ปริมาตรของ HCl ที่ใช้ในการไตรเตรต blank 
 Vb =  ปริมาตรของ HCl ที่ใช้ในการไตรเตรต ตัวอย่างอาหาร 
 N = นอร์มัลของ HCl 
 14 = น้ าหนักโมเลกุลของไนโตรเจน 
 DF = Dilution factor  
 CF = Conversion factor ส าหรับเปลี่ยนไนโตรเจนให้เป็นโปรตีน 

 
7. การหาปริมาณเส้นใย Crude Fiber 
 อุปกรณ์ 

1. Buchner Funnel 
2. Flask 
3. Water bath 
4. เตาเผา (Muffle Furnace) 

สารเคมี 
1. ไดเอทธิลอีเทอร์ 
2. ปิโตรเลียมอีเทอร์ (จุดเดือด 40 – 60 องศาเซลเซียส) 
3. สารละลายกรดก ามะถันเข้มข้น 0.1275 โมลาร์ (0.255 นอร์มัล)  กรดก ามะถันเข้มข้น

จ านวน 1.25 กรัมในน้ ากลั่น ปรับปริมาตรให้ครบ 100 มิลลิลิตรด้วยน้ ากลั่น 



38 

 

4. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.313 โมลาร์ (0.313 นอร์มัล) ละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 1.25 กรัมในน้ ากลั่นปรับปริมาตรให้ครบ 100 มิลลิลิตรด้วยน้ า
กลั่น (สารละลายนี้จะต้องปราศจากโซเดียมคาร์บอเนต) 

5. สารละลายกรดเกลือเข้มข้นร้อยละ 1 
6. เอธิลแอลกอฮอล์ ร้อยละ 95 (ปริมาตรต่อปริมาตร) 

วิธีการ 
1. บันทึกลักษณะตัวอย่างอาหาร 
2. เตรียมตัวอย่างอาหาร 
3. การสกัดไขมันออกจากตัวอย่าง ตามวิธีการสกัดไขมัน 
4. น าตัวอย่างอาหารที่ไม่มีไขมัน ไปต้มในสารละลายกรดก ามะถันเข้มข้น 0.1257 โมลาร์ 

จ านวน 200 มิลลิลิตร นาน 30 นาที เพ่ือสลายคาร์โบไฮเดรทและโปรตีน เขย่าขวด
ตลอดเวลา 

5. กรองสารละลายผ่าน  Buchner Funnel ล้างกากด้วยน้ าร้อนหลายๆ ครั้งจนกระทั่ง
ไม่มีกรดเหลืออยู่ในกาก 

6. เทกากกลับลงไปในฟลาสต์ใบเดิม ใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 0.313 
นอร์มัล จ านวน 200 มิลลิลิตร ล้างกากออกจากกระดาษกรอง น าไปต้มเดือดนาน 30 
นาที 

7. กรองสารละลายอีกครั้ง แล้วล้างตะกอนด้วยน้ าร้อนจนแน่ใจว่าไม่ด่างเหลืออยู่ 
8. เทกากกลับลงไปในฟลาสต์ใบเดิม ล้างกากด้วยสารละลายกรดเกลือเข้มข้นร้อยละ 1 

แล้วตามด้วยน้ าร้อนจนแน่ใจว่าไม่มีกรดเหลืออยู่ 
9. ล้างกากด้วย เอธิลแอลกอฮอล์ 2 ครั้ง และไดเอธิลอีเทอร์อีก 2 ครั้ง น ากากท่ีเหลือ

ทั้งหมดใส่ลงบนกระดาษกรองชนิดปราศจากเถ้า หรือ porcelain dish ที่ผ่านการ
กรองและทราบน้ าหนักแน่นอนล้างส่วนที่ติดกระดาษกรองด้วยน้ าร้อยเล็กน้อย 

10. น าไประเหยให้แห้งบน water bath  แล้วอบต่อที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 
จนกระท่ังได้น้ าหนักคงที่ ชั่งหาน้ าหนักของกากแห้งที่เหลือ 

11. น ากากไปเผาต่อในเตาเผาที่อุณหภูมิ 500 – 550 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง หรือ 
จนกระท่ังได้เถ้าสีขาว ปล่อยทิ้งให้เย็นในโถดูดความชื้น ชั่งหาน้ าหนักเถ้าที่ได้ 

12. ค านวณหาปริมาณเส้นใยในอาหาร 
ปริมาณเส้นใยในตัวอย่างอาหาร = น้ าหนักของกาก - น้ าหนักเถ้า 

 
8. การหาปริมาณ Free α – amino nitrogen essay (Chomsri, 2008) 
อุปกรณ์ 

1. Pipette 
2. Hot plate 
3. หลอดทดลอง 
4. Vortex mix 
5. Spectrophotometer 



39 

 

สารเคมี 
1. Solution 1 

-  ชั่ง Na2HPO4.12H2O 100 g 
- ชั่ง KH2PO4    60 g 
- ชั่ง Ninhydrin      5 g 
- ชั่ง Fructose      3 g 

 ละลายให้เข้ากันปรับปริมาตรให้ครบ 1 ลิตรด้วยน้ ากลั่น ( มี pH ในช่วง 6.6 – 6.8) 
2. Solution 2 

-  ชั่ง KI       2 g 
-  Ethyl alcohol 96 %  400 ml 

  ละลายให้เข้ากันปรับปริมาตรให้ครบ 1 ลิตร ด้วยน้ ากลั่น 
3. Glycine standard 

(Glycine 107.2 mg ในน้ ากลั่น 100 มิลลิลิตร) 
 ก่อนใช้น ามา Dilution 1 : 100  

     
วิธีการ 

1. ชั่งตัวอย่าง 1 – 3 มิลลิกรัมต่อลิตร 
2. น าไปหมุนเหวี่ยง 
3. ดูดส่วนใส 2 มิลลิลิตรใส่หลอดทดลอง 
4. เติมสารละลาย Solution 1 ในหลอดทดลอง จ านวน 1 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันปิด

ฝา 
5. น าไปต้มในน้ าเดือด นาน 16 นาที  
6. ทิ้งให้เย็น หรือแช่ในน้ าเพ่ือท าให้สารละลายเย็นลง 
7. เติม Solution 2 จ านวน 5 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน 
8. วัดความยาวคลื่นที่ 570 นาโนเมตร (ภายใน 30 นาที) 

 
ค านวณ 
Free α – amino nitrogen  (mg/l) = (Abs 570 sample × 2  × dilution) 
                                                     (Abs 570 glycine standard) 
             


