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บทคัดย่อ 
 

จากการศึกษาผลิตภัณฑ์น้้าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ และประเมินทางประสาทสัมผัส จึงได้ท้าการศึกษากากมะเขือเทศ    ใน
ปริมาณต่าง ๆ 4 สิ่งทดลอง คือน้้าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศร้อยละ 0 1 2 และ 3 จากการ
วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี พบว่ามีค่าความเป็นกรด -ด่างลดลง ส่วนปริมาณเส้นใย เพิ่มขึ้นตามปริมาณ
ของกากมะเขือเทศที่เพ่ิมข้ึน จากการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ พบว่าค่าความสว่าง ( L*) กับค่าสี
แดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*) มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน และปริมาณตะกอนเพิ่มขึ้นตามปริมาณของกากมะเขือ
เทศที่เพ่ิมข้ึน การศึกษาเกี่ยวกับปริมาณไลโคปีน และสารกาบา พบว่ามีปริมาณไลโคปีน และสารกาบา
จะสูงขึ้นในน้้าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศร้อยละ 3 จากผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส พบว่า
น้้าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศร้อยละ 1 เป็นสูตรที่ได้รับการยอมรับรองมาจากน้้าข้าวกล้องงอก
ผสมกากมะเขือเทศร้อยละ 0 
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ค าน า 
 

ข้าวกล้องงอกหรือ germinated brown rice หรือท่ีรู้จักกันดีว่า GABA-rice ถือเป็นนวัตกรรม
หนึ่งที่ก าลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากข้าวกล้องงอกเป็นการน าข้าวกล้องมาท าให้เกิดการ
งอกข้ึน โดยปกติแล้วในตัวข้าวกล้องจะประกอบด้วยสารอาหารที่มีคุณค่าจ านวนมาก เช่น ใยอาหาร 
กรดไฟติก (phytic acid) วิตามินซี วิตามินอี และสารกาบา ( gamma-aminobutyric acid, GABA) ซ่ึง
ช่วยป้องกันโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และช่วยในการควบคุมน้ าหนัก เป็นต้น    เมื่อน า
ข้าวกล้องมาแช่น้ าเพื่อท าให้งอกจะท าให้ข้าวกล้องมีสารอาหารโดยเฉพาะสารกาบาเพ่ิมข้ึน ซึ่งนอกจาก
จะได้ประโยชน์จากการที่มีปริมาณสารอาหารที่มีคุณค่าสูงขึ้นแล้ว ยังท าให้ข้าวกล้องงอกท่ีหุงสุกมีเนื้อ
สัมผัสที่อ่อนนุ่ม (พิมพ์อร, 2552) 
 

มะเขือเทศ ( tomato) มะเขือเทศเป็นพืชผลทางเกษตรที่มีความส าคัญมาก เป็นพืชที่นิยม
บริโภคกันทั่วโลกทั้งบริโภคสดและผ่านการแปรรูป มะเขือเทศเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ เนื่องจากมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย คือ มีไขมันต่ าและแคลอรี่ต่ า ไม่มีคลอเลสเตอรอล มีใยอาหาร แคโรทีนอยด์ 
(วนิศรา, 2547) และไลโคปีน (lycopene) ที่มีอยู่ในมะเขือเทศเป็นแคโรทีนนอยด์ท่ีมีผลึกสีแดง ละลาย
ได้ในคลอโรฟอร์ม เฮกเซน เบนซีนอะซีโตน ปีโตรเลียมอีเทอร์ ไลโคปีนเป็นแอนตี้ออกซิแด้นท์ที่รู้จักกัน
แพร่หลายกว่า แต่การวิจัยใหม่ ๆ กลับรายงานว่าไลโคปิน มีประสิทธิผลในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่า
เบต้าโรทีนถึงสองเท่าตัว บางคนถึงกับสรุปว่าไลโคปีนเป็นแอนตี้ออกซิแด้นท์ที่ทรงพลังมากที่สุด ส่วน
มะเขือเทศที่ส่งเข้าโรงงานเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น   จะมีกากเป็นเศษเหลือ
ประมาณร้อยละ 10 - 15 โดยอยู่ในรูปของผิวเปลือกและเปลือกปนเมล็ดซึ่งเศษเหลือเหล่านี้มี
สารอาหารอยู่หลายประเภทกากมะเขือเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยเปลือกและเมล็ดผลจากการวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมีของกากมะเขือเทศพบว่ามีปริมาณ โปรตีน ไขมัน เยื่อใย เถ้า อินทรีย์สาร (ชื่นหทัย
, 2548) 
 

ดังนั้นผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและคุณประโยชน์ของวัตถุดิบทั้ง 2 ชนิด  จึงได้คิดที่จะ
แปรรูปผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องงอกและกากมะเขือเทศในรูปของเครื่องดื่มผสม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาลักษณะทางเคมีและกายภาพ และประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้อง
งอกผสมกากมะเขือเทศ เพื่อที่จะได้เป็นเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ อีกทางเลือกหนึ่งของคนท่ีดูแลสุขภาพ
และเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่วัตถุดิบที่เหลือจากการแปรรูป 
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การตรวจเอกสาร 

 
ข้าวกล้อง (Brown rice) 
 

ฉัตรแก้ว (2550) กล่าวว่าข้าวกล้อง คือข้าวที่ถูกขัดสีเพียงครั้งเดียวโดยสีเอาเปลือกหรือแกลบ
ออกเท่านั้น โดยยังคงมีส่วนของจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวติดอยู่กับเมล็ด ข้าวกล้องประกอบด้วย
ส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
         1.  เยื่อหุ้มผล ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 3 ชั้น มีลักษณะเป็นเส้นใย ผนังเชลล์ประกอบด้วยโปรตีน 
เซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส 
         2.  เยื่อหุ้มเมล็ด อยู่ถัดจากเยื้อหุ้มผลเข้าไป ประกอบด้วยเนื้อเยื่อสองชั้นเรียงกันเป็นแถวเป็นที่
อยู่ของสารประเภทไขมัน 
         3.  เยื่ออาลูโรน อยู่ต่อจากเยื่อหุ้มเมล็ดเข้าไปเยื่ออาลูโรนจะห่อหุ้มเอนโดสเปิร์มหรือข้าวสารและ
ยังห่อหุ้มส่วนที่เรียกกว่าจมูกข้าวอีกด้วย ชั้นของอาลูโรนมีโปรตีนสูงนอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยไขมัน
เซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส 
         4.  เอนโดสเปิร์ม หรือส่วนที่เป็นแป้งหรือข้าวสารอยู่ชั้นในสุดของเมล็ด ประกอบด้วยแป้งเป็น
ส่วนใหญ่และมีโปรตีนอยู่บ้าง แป้งในเมล็ดข้าวมีอยู่ 2 ชนิดคือ อะไมโลเพกตินและอะไมโลส 
ส่วนประกอบของแป้งท้ังสองชนิดมีสัดส่วนแตกต่างกันไปตามชนิดข้าว ในข้าวเหนียวจะมีอะไมโลสอยู่
ประมาณร้อยละ 0-2 ส่วนที่เหลือเป็นอะไมโลเพกตินในข้าวเจ้ามีอะไมโลสมากกว่าคือประมาณร้อยละ 
7-33 ของน้ าหนักข้าวสาร 
         5.  คัพภะหรือจมูกข้าว อยู่ติดกับเอนโดสเปิร์มทางด้านเปลือกใหญ่ที่หุ้มเมล็ดเป็นส่วน               
ที่เจริญเติบโตเป็นคัพภะประกอบด้วยต้นอ่อน รากอ่อน เยื้อหุ้มรากอ่อน ท่อน้ า ท่ออาหาร และใบเลี้ยง 
คัพภะเป็นส่วนที่มีโปรตีนและไขมันสูง 
 
        1.  การเปลี่ยนแปลงของข้าวระหว่างการงอก 
 

พัชรี (2550) กล่าวว่าการงอกของเมล็ด หมายถึง ระยะท่ีรากอ่อนแทงทะลุส่วนของเปลือกหุ้ม
เมล็ดออกมาให้เห็น แต่นักวิทยาศาสตร์ทางด้านเมล็ดข้าวให้ความหมายของการงอกเมล็ดไว้ว่าระยะ
ตั้งแต่ท่ีเมล็ดข้าวมีกระบวนการต่าง ๆ เกิดขึ้นในเมล็ดที่ก าลังที่ก าลังพักตัวไปจนถึงระยะท่ีต้นอ่อนก าลัง
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เจริญเติบโต ในกระบวนการงอกจะมีการย่อยสลายสารอาหารที่สะสมอยู่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
เจริญเติบโตของพืชที่มีการเปลี่ยนแปลงสารอาหารที่สะสมอยู่ในเมล็ด 
 

กระบวนการผลิตข้าวกล้องงอกโดยทั่วไปมี 2 ขั้นตอน คือขั้นตอนที่หนึ่งเป็นขั้นตอนที่เลือก
เมล็ดข้าวกล้องท่ีมีคุณภาพ ขั้นตอนที่สองเป็นขั้นตอนที่แช่ข้าวกล้องในน้ าที่ควบคุมสภาวะพิเศษโดย
ระยะเวลาประมาณ 20 ชั่วโมง ในน้ าที่มีอุณหภูมิ 30-40 องศาเซลเซียส หรือใช้ระยะที่ห่างมากกว่าใน
อุณหภูมิที่ต่ าโดยการเปลี่ยนแปลงน้ าในระหว่างการแช่ข้าว 
 

การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ระหว่างการงอกมักเกิดขึ้นในช่วงแรกของการงอกซ่ึงเป็นผลจากการ
ท างานของเอนไซม์ต่าง ๆ ภายในเมล็ดหลังจากได้รับความชื้นและมีสภาวะที่เหมาะสม ส าหรับการงอก
โดยเอนไซม์ท าหน้าที่ย่อยสารประกอบเชิงซ้อนที่มีอยู่ในเมล็ดอยู่ในรูปของสารประกอบที่มีโครงสร้าง
อย่างง่ายโดยเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของสารที่จ าเป็น 
 

ข้าวกล้องงอกหรือข้าวเพาะงอก คือ ข้าวที่ท าให้เกิดการงอกข้ึน (อาจสังเกตเห็นเป็นตุ่มหรือเป็น
รากเล็ก ๆ หรืออาจสังเกตไม่ถนัด) เมื่อข้าวอยู่ในสภาวะที่มีการเจริญเติบโตจะมีการเปลี่ยนแปลงทาง
ชีวเคมี การเปลี่ยนแปลงจะเริ่มขึ้นเมื่อน ามาแทรกเข้าไปในเมล็ดข้าวโดยจะกระตุ้นให้         เอ็นไซม์
ภายในเมล็ดข้าวเกิดการท างานเมื่อเมล็ดข้าวเริ่มงอก ( malting) สารอาหารที่ถูกเก็บไว้ในเมล็ดข้าวก็จะ
ถูกย่อยสลายไปตามกระบวนการชีวเคมีจนเกิดเป็นสารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่มี        โมเลกุลเล็กลง 
(oligosaccharide) และน้ าตาลรีดิวส์ ( reducing sugar) นอกจากนี้โปรตีนภายในย่อยให้เมล็ดข้าวก็จะ
เกิดเป็นกรดอะมิโนและเปปไทด์รวมทั้งยังพบการสสะสมสารเคมีส าคัญต่าง ๆ เช่น แกมมาออริซานอล 
(gamma-orazynol) โทโคฟีรอล ( tocopherol) โทโคไตรอินอล ( tocotrienol) และโดยเฉพาะสาร
แกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิด (gamma-aminobutyric acid) หรือที่รู้จักกันว่าสารกาบา  
 

2.  คุณประโยชน์ของสารในข้าวกล้อง 
 

จากการศึกษาทางกายภาพและทางชีวเคมีพบว่าเมล็ดข้าว ประกอบด้วยเปลือกหุ้มเมล็ดหรือ
แกลบ (hull หรือ embryo) ร าข้าว (เยื่อหุ้มเมล็ด) และเมล็ดข้าวขาวหรือเมล็ดข้าวสาร ( endosperm) 
สารอาหารในเมล็ดข้าวประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบหลัก โดยมีโปรตีน วิตามินบี 
วิตามินอีและแร่ธาตุ ที่แยกไปอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของเมล็ดข้าว นอกจากนี้ยังพบสารอาหารประเภทไขมัน
ซึ่งพบได้ในสภาวะที่มีการเจริญเติบโตจะมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีจะเริ่มข้ึนเมื่อได้แทรกเข้าไปใน
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เมล็ดข้าวโดยกระตุ้นให้เอ็นไซม์ภายในเมล็ดข้าวเกิดการท างาน เมื่อเมล็ดข้าวเริ่มงอก ( malting) 
สารอาหารที่ถูกเก็บไว้ในเมล็ดข้าวก็จะถูกย่อยสลายไปตามกระบวนการชีวเคมีจนเกิดเป็นสารประเภท
คาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลเล็กลง (oligosaccharide) และน้ าตาลรีดิวส์ (reducing sugar)   

นอกจากนี้โปรตีนภายในย่อยให้เมล็ดข้าวก็จะเกิดเป็นกรดอะมิโนและเปปไทด์รวมทั้งยังพบการ
สะสมสารเคมีส าคัญต่าง ๆ เช่น แกมมาออริซานอล ( gamma-orizanol) โทโคฟีรอล ( tocopherol) โท
โคไตรอินอล ( tocotrienol) และโดยเฉพาะสารแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิด ( gamma-aminobutyric 
acid) ข้าวกล้องมีสารอาหารมากกว่าข้าวขาวธาตุเหล็กมีมากเป็น 2 เท่า ช่วยป้องกันโรคโลหิตจาง   ข้าว
กล้องมีวิตามินบี 1 มากว่าข้าวขาวประมาณ 4 เท่า ถ้ารับประทานเป็นประจ าจะป้องกันโรคเหน็บชา 
วิตามินบี 2 ป้องกันโรคปากนกกระจอก วิตามินบีรวมมีมากกว่าจะป้องกันและบรรเทาอาการอ่อนเพลีย
และขาไม่มีแรง อาการปวดแสบและเสียวในขา ปวดน่อง ปวดกล้ามเนื้อ ลิ้นแตกหรือมีแผล ริมฝีปากเจ็บ
หรือมีแผล โรคผิวหนังบางชนิด โรคปลายประสาทอักเสบ และโรคเก่ียวกับระบบประสาทบางชนิด และ
ยังบ ารุงสมองท าให้เจริญอาหาร ธาตุเหล็กมีมากเป็น 2 เท่า ช่วยป้องกันโลหิต -จาง แคลเซียมมีมากช่วย
ท าให้กระดูกแข็งแรงและช่วยป้องกันไม่ให้เป็นตะคริว ไขมันมีมากกว่า      ให้พลังงานแก่ร่างกาย กาก
อาหารมีมากกว่าช่วยป้องกันท้องผูกและมะเร็งล าไส้ เกลือแร่และวิตามินต่าง ๆ ในข้าวกล้องมีรวมกัน 
20 กว่าชนิด มีหน้าที่ท าให้การท างานของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายท างานอย่างมีประสิทธิภาพและ
เสริมสร้างส่วนที่สึกหรอ โปรตีนมีมากกว่าช่วยเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอ แป้ง (คาร์โบไฮเดรต) มีน้อยกว่า
ข้าวขาว ช่วยลดความอ้วนส่วนคนที่ผอมจะสมบูรณ์ข้ึนเนื่องจากได้รับสารอาหารต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ขึ้น 
 
ตารางท่ี 1  การเปรียบเทียบคุณค่าทางอาหารระหว่างข้าวกล้องและข้าวขาวในข้าว 100 กรัม 
  

สารอาหาร ข้าวกล้อง ข้าวขาว ข้าวกล้อง > ร้อยละ 
โปรตีน 7.60 กรัม 6.40 กรัม 19 

วิตามินบีรวม    
วิตามินบี 1 0.34 มิลลิกรัม 0.07 มิลลิกรัม 385 
วิตามินบี 2 0.05 มิลลิกรัม 0.03 มิลลิกรัม 66 

ที่มา : มณีรัตน์ และ อรพิน (2553) 
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ตารางท่ี 1  การเปรียบเทียบคุณค่าทางอาหารระหว่างข้าวกล้องและข้าวขาวในข้าว 100 กรัม (ต่อ) 
  

สารอาหาร ข้าวกล้อง ข้าวขาว ข้าวกล้อง > ร้อยละ 

ไนอะซิน 0.62 มิลลิกรัม 0.11 มิลลิกรัม 463 
วิตามินบี 5 1.50 มิลลิกรัม 0.22 มิลลิกรัม 81 
กรดโฟลิก 20.00 มิลลิกรัม 3.00 มิลลิกรัม 455 
เกลือแร่    
เหล็ก 1.60 มิลลิกรัม 0.80 มิลลิกรัม 100 

แคลเซียม 32.0 มิลลิกรัม 24.0 มิลลิกรัม 33 
แมกนีเซียม 52.0 มิลลิกรัม 14.0 มิลลิกรัม 271 
ซีเลเนียม 38.30 มิลลิกรัม ไม่พบ 22 

 
ที่มา : มณีรัตน์ และ อรพิน (2553) 
 

3.  GABA (gamma-aminobutyric acid) 
 

พิมพ์อร ( 2552) กล่าวว่า GABA เป็นกรดอะมิโนที่ผลิตจากกระบวนการ decarboxylation 
ของกรดอะมิโน( glutamic acid) กรดนี้จะมีบทบาทส าคัญในการท าหน้าที่เป็นสารสื่อประสาท 
(neurotransmitter) ในระบบประสาทส่วนกลาง นอกจากนี้ GABA ยังถือเป็นสารสื่อประสาทประเภท 
สารยับยั้ง (inhibitor) โดยจะท าหน้าที่รักษาสมดุลในสมองที่ได้รับการกระตุ้นซึ่งช่วยท าให้สมองเกิดการ
ผ่อนคลายและนอนหลับสบาย อีกท้ังยังท าหน้าที่ช่วยกระตุ้นต่อมไร้ท่อ ( anterior pituitary) ซึ่งท า
หน้าที่ผลิตฮอร์โมนที่ช่วยในการเจริญเติบโต (HGH) ท าให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อ ท าให้กล้ามเนื้อเกิดความ
กระชับและเกิดสาร lipotropic ซึ่งเป็นสารป้องกันการสะสมไขมัน 
 

จากการศึกษา พบว่าการบริโภคข้าวกล้องงอกท่ีมีสาร GABA มากกว่าข้าวกล้องปกติ 15 เท่าจะ
สามารถป้องกันการท าลายสมอง เนื่องจากสารเบต้าอไมลอยด์เปปไทด์ ( Beta-amyloid peptide) ซ่ึง
เป็นสาเหตุของโรคสูญเสียความทรงจ า (อัลไซเมอร์) ดังนั้นจึงได้มีการน าสาร GABA มาใช้ในวงการ
แพทย์เพ่ือการรักษาโรคเก่ียวกับระบบประสาทต่าง ๆ หลายโรค เช่น โรควิตกกังวล โรคนอนไม่หลับ 
โรคลมชัก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยด้านสุขภาพกล่าวว่า ข้าวกล้องงอกท่ีประกอบด้วย GABA 
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มีผลช่วยลดความดันโลหิตลด LDL (Low density lipoprotein) ลดอาการอัลไซเมอร์ ท าให้ผิวพรรณดี 
ตลอดจนใช้บ าบัดโรคเก่ียวกับระบบประสาทส่วนกลางได้  
 
มะเขือเทศ (Tomato) 
 

เกียรติเกษตร ( 2541) กล่าวว่า มะเขือเทศมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Lycoersicon esulentum 
Mill. เป็นพืชล้มลุก เนื้ออ่อน อยู่ในตระกูล Solanaceae หรือ Nightshade อยู่ในตระกูลเดียวกันกับ
มะเขือ พริก และยาสูบ มีผู้สันนิฐานว่าถิ่นก าหนดของมะเขือเทศอยู่บริเวณแถบอเมริกาใต้โดยเฉพาะ
แถบประเทศเปรูและชิลี ซึ่งอุดมไปด้วยมะเขือเทศพันธุ์ป่าที่มีลักษณะของผลดิบสีเขียวและเปลี่ยนเป็นสี
แดงเม่ือสุก มะเขือเทศเป็นพืชพื้นเมืองของอเมริกา คนท่ีพ้ืนเมืองใช้เป็นอาหารที่มีคุณค่าตั้งแต่ดั้งเดิม 
หลังจากท่ีค้นพบทวีปอเมริกาโดยชาวยุโรป เชื่อกันว่าได้น ามะเขือเทศ จากประเทศเปรูกลับไปด้วยราว 
ๆ พ.ศ. 2549 ซึ่งสาเหตุที่เชื่ออย่างนั้นเพราะในสมัยนั้น มะเขือเทศมีชื่อเรียกว่า Mal peruviana หรือ
เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า pomidelperu ซึ่งแปลว่า แอปเปิ้ลของเปรูจากแหล่งดั้งเดิมในประเทศเปรูมะเขือ
เทศได้ถูกน าเข้าไปปลูกในประเทศฝรั่งเศส และอิตาลี จากนั้นก็มีการแพร่กระจายไปตามประเทศต่าง ๆ 
ในทวีปยุโรป ส่วนการกระจายของมะเขือเทศเข้ามาทางซีกโลกตะวันออก    น่าจะเกิดจากการน าเข้า
ของชาวสเปนที่เดินทางส ารวจทะเลแถบแปซิฟิก ต่อมามะเขือเทศจึงได้แพร่กระจายไปทั่วโลก ส าหรับ
การน าเข้ามาในประเทศไทยนั้น ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัด แต่คิดว่าพันธุ์ L. pimpinellifolium ซึ่งภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเรียกกันว่า มะเขือเครือ ซึ่งมีขนาดเล็กน ามาใส่ส้มต าน่าจะเข้ามาก่อนพันธุ์
อ่ืน ๆ ต่อมาได้พันธุ์มะเขือเทศจากประเทศสหรัฐอเมริกาคือ    พันธุ์ Porter หรือสีดามะเขือเทศที่ปลูก
กันทุกวันนี้มีอยู่หลายพันธุ์ด้วย 
 

1.  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 

วนิศรา (2547) กล่าวว่าล าต้นและก่ิงก้าน หลังจากท่ีล าต้นโผล่พ้นดินแล้ว   ระยะแรก ๆ ของ
การเจริญเติบโตล าต้นกลมอ่อนเปราะแต่เม่ือมีการเจริญเติบโตมากขึ้นแข็งแรงและเป็นเหลี่ยมส่วน
กิ่งก้านสาขาก็มีการแตกออกเรื่อย ๆ และอาจมีขนาดเท่ากับล าต้นเดิมได้ 
 

ดอก ดอกมะเขือเทศเป็นดอกสมบูรณ์เพศมีเกสรเพศผู้ ( stamen) ร้อยละ 98 การผสมพันธุ์
มะเขือเทศต้องการอากาศเย็นโดยเฉพาะอุณหภูมิตอนกลางคืนไม่ควรสูงกว่า 21 องศาเซลเซียสดอก   มี
ขนาดเล็กประกอบด้วยกลีบดอกชั้นใน 5 กลีบและกลีบเลี้ยง 5 กลีบลักษณะการเกิดจะเกิดตามข้อของ
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ล าต้นเป็นช่อ ๆ โดยที่ช่อดอกหนึ่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องดอกมีสีเหลืองรูปร่างคล้ายหอกเชื่อมติดกันที่โคน เมื่อ
ดอกบาน กลีบเลี้ยงและกลีบดอกโค้งออก กลีบเลี้ยงตอนแรกสั้นกว่ากลีบดอกมีขนาดใหญ่ข้ึน  เมื่อผลแก่  
มีเกสรเพศผู้ 5 อัน ประกอบด้วยอับเรณูใหญ่และก้านอับเรณูสั้นอยู่รอบเกสรเพศเมีย 
 

ผล  ผลมะเขือเทศเป็นประเภท berry มีลักษณะเป็นผลเดี่ยวรูปทรงของผลมีตั้งแต่กลมถึงกลม
รี  ขนาดของผลไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับพันธุ์สีของผลขึ้นอยู่กับเม็ดสี 2 ชนิดคือ ไลโคปีนซึ่งท าให้เกิดสีแดง
และแคโรทีนท าให้เกิดสีแดงส้มและน้ าตาลอ่อน เมื่อผ่าดูผลพบว่าภายในผลแบ่งเป็นช่องว่างซึ่งมีตั้งแต่ 
2-15 ช่องส่วนที่ใช้เป็นอาหาร ได้แก่ pericarp placental tissue และเมล็ด pericarp ประกอบด้วย 
epidermis 3-4 ชั้น ส่วนบนสุดเป็นชั้น cuticle ที่ค่อนข้างหนา ส่วนที่เหลือของ pericarp เป็นเซลล์
ขนาดใหญ่ผนังบาง placenta ประกอบด้วย parenchyma tissue เจริญรอบ ๆ ovule หลุดจากเมล็ด
เมื่อผลเริ่มแก่ ปล่อยให้เมล็ดอยู่ใน gelatinous tissue 
 

เมล็ด  มีเมล็ดขนาดเล็กล้อมรอบด้วยวุ้นเมื่อเอาวุ้นออกปล่อยให้เมล็ดแห้งเมล็ดจะมีสีเนื้อเข้ม
ถึงสีน้ าตาลอ่อนรูปร่างกลมแบนปกคลุมด้วยขนสั้น ๆ ทั้งหมดความยาวของเมล็ดมีตั้งแต่ 3-5 มิลลิเมตร 
และมีจ านวนเมล็ดในแต่ละผลขึ้นอยู่กับขนาดผลเมล็ดมีลักษณะคล้ายรูปไข่แบน  
 

ราก  เมล็ดที่เริ่มงอกปรากฏส่วนของรากเป็นเส้นเล็กสีขาวโผล่ออกมาจากส่วนของเปลือกหุ้ม
เมล็ดหลังจากนั้นก็หยั่งแท่งลึกลงไปในดิน และในขณะเดียวกันส่วนที่เป็นล าต้นใต้ใบเลี้ยงที่โค้งงอดัน
ขึ้นมาบนดินเป็นล าต้นต่อไป รากของมะเขือเทศเป็นระบบรากแก้วที่มีการเจริญเติบโตได้รวดเร็วและ
แข็งแรงในบางกรณีหากรากแก้วถูกท าลายมะเขือเทศก็สร้างรากแขนงและรากขนอ่อนขึ้นทดแทนเป็นจ า
นานมากรากแขนงสามารถเจริญไปตามแนวนอนได้ไกลถึง 60 เซนติเมตร และสามารถเจริญเติบโตใน
แนวดิ่งได้ลึกประมาณ 100 ถึง 120 เซนติเมตร แต่อย่างไรก็ตามระบบรากของ     มะเขือเทศ
เปลี่ยนแปลงได้ตามวิธีการปลูกเช่นการปลูกโดยการย้ายกล้า รากแก้วถูกท าลายไปแต่หากปลูกโดยการ
หยอดเมล็ดในแปลงปลูกโดยตรง รากแก้วจะเจริญเติบโตได้ตามปกติ นอกจากนี้     มะเขือเทศยัง
สามารถสร้างรากพิเศษบนล าต้นได้ไม่ว่ารากเดิมถูกท าลายด้วยสาเหตุใด ก็ตามสามารถท าให้มะเขือเทศ
สร้างรากใหม่ขึ้นได้ไม่ว่ารากเดิมถูกท าลายด้วยสาเหตุใด ๆ  
 
 
 
 



8 

 

2.  พันธุ์มะเขือเทศ 
 

วนิศรา (2547) กล่าวว่าพันธุ์มะเขือเทศแบ่งออกเป็น 2          ประเภทคือแบ่งตามลักษณะ
การเจริญเติบโตของล าต้นและการเกิดช่อดอกและแบ่งตามการใช้ประโยชน์ 

1.  การแบ่งพันธุ์มะเขือเทศตามลักษณะการเจริญเติบโตของล าต้นและการเกิดช่อดอกแบ่งออก
ได้เป็น 2 ประเภท 
 

    1.1  พันธุ์พุ่มหรือพันธุ์ไม่ทอดยอด ( determinate type) เป็นพันธุ์ซึ่งล าต้นมีลักษณะเป็น
พุ่มช่อดอกได้ทุก 2 ข้อและล าต้นส่วนยอดกลายเป็นช่อดอกแทนและมะเขือเทศพันธุ์นี้ส่วนมากออกดอก
เวลาใกล้เคียงกันดังนั้นการเก็บเก่ียวจึงท าได้สะดวกสามารถเก็บเกี่ยวได้พร้อมกัน เช่น พันธุ์ไฟร์บอลล์ 
มาโกลบโรมา แอล - 15 และ แอล -22 
             1.2  พันธุ์เลื้อยหรือพันธุ์ทอดยอด ( indeterminate type) เป็นพันธุ์ที่มีล าต้นเตี้ยไม่มีดอกท่ี
ปลายยอดตามปกติทอดยอดออกไปเรื่อย ๆ นอกจากในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเท่านั้นยอดชะงัก
การเจริญเติบโตช่อดอกเกิดทุก ๆ 3 ข้อ การปลูกมะเขือเทศพันธุ์นี้ต้องใช้ท าค้างโดยใช้ไม้ปักหรือเชือก
พลาสติกขึงเป็นค้างเพ่ือช่วยให้ผลมีคุณภาพดีข้ึนตัวอย่างพันธุ์ เช่น พันธุ์สีดาฟลอราเดล 
         2.  การแบ่งพันธุ์มะเขือเทศตามการใช้ประโยชน์แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 
             2.1  พันธุ์บริโภคสด มะเขือเทศชนิดนี้มีทั้งแบบมีผลขนาดเล็กและมีผลขนาดใหญ่ นิยมสีชมพู
มากกว่าสีแดงส าหรับผลขนาดใหญ่ลักษณะผลกลมคล้ายแอปเปิ้ล ผลสีเขียวเมื่อสุกมีสีแดงจัดเนื้อหนา
แข็งเปลือกไม่เหนียวและผลไม่กลวงเช่นพันธุ์สีดาพันธุ์ฟลอราเดลพันธุ์ L-22 และพันธุ์คาลิป 
             2.2  พันธุ์อุตสาหกรรม ลักษณะพันธุ์มะเขือเทศอุตสาหกรรม เป็นมะเขือเทศพันธุ์เนื้อ        
มีรสเปรี้ยวจัดมีเปอร์เซ็นต์กรดสูง มีผลสุกพร้อม ๆ กันเกือบทั้งหมดท าการเก็บเพียง 2-3 ครั้ง เป็นพุ่ม 
ผลแน่นเปลือกเหนียวไม่แตกซ้ าขณะขนส่ง ผลสุกมีสีแดงจัดทั้งผลขนาดและรูปร่างผลสม่ าเสมอ กลีบรอง
ดอกท่ีติดผลแยกหลุดจากผลได้ง่ายขณะเก็บเก่ียว และมีความทนทานต่อโรคและแมลงได้ดี 
 

3.  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีระหว่างการสุกของผลมะเขือเทศ 
 

วนิศรา (2547) กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดน้ าหนักและ
ความแน่นเนื้อผันแปรไปตามชนิดของผักและผลไม้แต่ละชนิด ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือทาง
สรีรวิทยาเป็นผลของขบวนการเมตาบอลิซึมภายในผักและผลไม้ในระยะการเจริญเติบโตเมตาบอลิซึม
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ภายในเซลล์จะเป็นการสังเคราะห์มากกว่าการสลายเซลล์มะเขือเทศเป็นผักจ าพวก ( Climacteric) คือ 
ช่วงระยะเริ่มสุก เนื่องจากการสุกมีปฏิกิริยาทางเคมีเกิดขึ้นมากมาย 
 
แคโรทีนอยด์ 
 

วนิศรา ( 2547) กล่าวว่าแคโรทีนอยด์เป็นสารที่มีสีที่ปรากฏอยู่ในผักและผลไม้ เช่น แครอท
มะเขือเทศ ผักโขม ส้ม และท้อ เป็นสารส าคัญที่พบในคลอโรพลาสต์ของพืชแคโรทีนอยด์จะถูกสะสมให้
อยู่ในรูปสารเมทาบอลิซึมทุติยภูมิในโครโมพลาสต์มีบทบาทส าคัญที่เก่ียวข้องกับการสังเคราะห์แสงโดย
ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยคลอโรฟิลล์ในการดักรับพลังงานแสง ในผักใบเขียว พบว่า       มีแคโรทีนอยด์ในผัก
หรือผลไม้ที่ยังไม่สุกก็พบแคโรทีนอยด์ด้วยแต่น้อยกว่าผักหรือผลไม้ที่สุกแล้วเช่นมะเขือเทศสุกจะ
มากกว่าที่ยังดิบแคโรทีนอยด์จะประกอบไปด้วยคาร์บอนและไฮโดรเจนอะตอมเท่ากันเช่น เบต้าแคโรทีน
แกมม่าแคโรทีนและไลโคปีน แคโรทีนอยด์แบ่งออกได้ 2 กลุ่มคือ 

1.  กลุ่มท่ีเป็นไฮโดรคาร์บอนแคโรทีนเป็นกลุ่มที่มีแคโรทีนอยด์ที่มีโครงสร้างหลักประกอบด้วย
หน่วยไอโซพรีนซึ่งเป็นไอดีนมาเรียงต่อกัน 8 หน่วยจึงมีจ านวนโมเลกุล 40 อะตอมมีสูตรเป็น C = 400 
H = 56 ไลโคปีน แกมม่าแคโรทีนแอลฟ่า และเบต้าแคโรทีน 

2.  กลุ่มท่ีมีออกซิเจนในโมเลกุลเป็นของอนุพันธุ์ไฮโดรคาร์บอนที่หมู่ไฮดรอกซิลเมธซิลคาร์บอก
ซิลคีโตนหรืออีพอกซีรวมเรียกว่า แซนโธฟิลล์แคโรทีนอยด์กลุ่มนี้พบในพืชและมักรวมตัวกับแคโรทีน 
เช่น คริพโตแชนธินสารกลุ่มนี้เป็นรงควัตถุหลักในการข้าวโพด พริกแดง มะละกอสุก และส้ม 
 
ไลโคปีน (Lycoprne) 
 

วนิศรา (2547) กล่าวว่าไลโคปีนเป็นแคโรทีนอยด์ที่มีฤทธิ์เป็นแอนติออกซิแดนท์และท าให้เกิดสี
แดงในผลไม้และผักมะเขือเทศเป็นแหล่งของไลโคปีนที่เป็นอาหารหลักของชาวอเมริกา            ( Davis 
el al.,2003, Gartner et al., 1997) ได้เปรียบเทียบปริมาณไลโคปีนที่ใช้ได้จากมะเขือเทศสดและ
มะเขือเทศแปรรูปไลโคปีน 23 มิลลิกรัมรับประทานพร้อมน้ ามันข้าวโพด 15 กรัม พบว่าไอโซเมอร์ 
ของไลโคปีนในมะเขือเทศสดและมะเขือเทศที่ผ่านการแปรรูปมีโครงสร้างที่ไม่แตกต่างกันแต่
ประสิทธิภาพในการน ามาใช้ประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์นั้น 
 

ไลโคปีนที่ผ่านการแปรรูปแล้วจะดีกว่ามะเขือเทศสด ไลโคปีนเป็นแหล่งรงควัตถุที่พบในพืช ให้
สีเหลือง ส้ม ส้มแดง สีแดง มีสมบัติไม่ละลายน้ าแต่ละลายได้ดีในน้ ามันและตัวท าละลายอินทรีย์ ไลโค
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ปีนเป็นรงควัตถุสีแดงทีพ่บมากในมะเขือเทศเป็นแคโรทีนอยด์กลุ่มท่ีเป็นไฮโดรคาร์บอนจัดอยู่จ าพวก
สารประกอบเตตระเทอร์ปีนซึ่งประกอบไปด้วย isoprene จ านาน 8 เรียงต่อกัน 
 

 
 
ภาพที่ 1  โครงสร้างของไลโคปีน 
ที่มา : วนิศรา (2547) 
 

ไลโคปีนมีมวลโมเลกุล 536 มีสูตรโมเลกุล C40 H56 ผลึกมีลักษณะเป็น long deep red 
meedles transform มีจุดหลอมเหลว 172-173 องศาเซลเซียสมีค่าดูดกลืนแสงสูงสุด ความยาวคลื่น 
446 472 505 นาโนเมตรจากโครงสร้างพบว่าไลโคปีนปกติมีลักษณะ trans ทุกพันธะคู่ (all-trans) 
พันธะคู่อาจอยู่ในรูป cis หรือ trans ก็ได้แต่แคโรทีนอยด์ท่ีพบในอาหารส่วนใหญ่อยู่ในรูป all-trans 
อาจพบ cis บ้างเป็น mono-cis หรือ di-cis แต่น้อยมากแคโรทีนอย์ท่ีมีโครงสร้างอยู่ในรูป all-trans มี
สีเข้ม    ถ้ามีพันะคู่ที่อยู่ในรูป cis เพ่ิมมากข้ึนสีจางลงปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนจาก trans หรือ cis คือ 
แสงความร้อนและกรดแคโรทีนอยด์ยังสลายตัวได้ง่ายเนื่องจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน โดยเฉพาะเมื่อ
ละลายอยู่ในน้ ามันจึงถูกท าลายได้ง่ายเม่ือเกิดการออกซิเดชั่น ดังนั้นการดูดซึมของ ไลโคปีนเข้าสู่
ร่างกายได้ง่ายเมื่อมะเขือเทศถูกท าให้สุกในไขมันหรือน้ ามันเล็กน้อยไลโคปีนถูกปล่อยออกมาจากมะเขือ
เทศ ในขณะที่มะเขือเทศท าให้สุกโดยไลโคปีนเข้ามาผสมและละลายอยู่ในน้ ามันและช่วยในการดูดซึม
เข้าสู่ร่างกาย 
 

แหล่งของไลโคปีน 
 

วนิศรา (2547) กล่าวว่าแหล่งของไลโคปีนที่ส าคัญจะพบในผลมะเขือเทศสดและผลิตภัณฑ์จาก
มะเขือเทศ เช่น มะเขือเทศต้ม ซอสมะเขือเทศเข้มข้น ซุปมะเขือเทศ ซอสพิซซ่า และน้ ามะเขือเทศมี
รายงานการวิจัยสารไลโคปีนในมะเขือเทศ พบว่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะเขือเทศและผลิตภัณฑ์ที่มี
มะเขือเทศเป็นองค์ประกอบหลัก จะมีสารไลโคปีนเป็นองค์ประกอบอยู่สูงมะเขือเทศสุกจะมีสารไลโคปีน
เป็นองค์ประกอบอยู่มากกว่าในผลมะเขือเทศดิบ ๆ สุก ๆ มะเขือเทศสุกทั่ว ๆไป มีไลโคปีน 3.10-7.70 
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มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม น้ าหนักสด แต่ในมะเขือเทศพันธุ์  Lycopersicon esculentum ไลโคปีนสูงถึง 
40 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม น้ าหนักสด ซึ่งคิดเป็น    ร้อยละ 95-100 ของแคโรทีนอยด์ท้ังหมดในมะเขือ
เทศ นอกจากนี้ยังพบในผลไม้สุกท่ีมีสีแดงถึงสีส้มหลาย ๆ ชนิด โดยเฉพาะในส่วนที่เรียกว่า คลอโรพลาส
ในเซลล์ของผลไม้ เช่น แอปปริคอท พริก องุ่น ฝรั่ง มะละกอ แตงโม และยังพบไลโคปีนสะสมอยู่ในส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกาย โดยพบมากท่ีอัณฑะต่อมหมวกไต และ ต่อมลูกหมาก 
 

การเสื่อมสลายของไลโคปีนในระหว่างกระบวนการแปรรูป 
 

วนิศรา (2547) กล่าวว่าการบริโภคผลิตภัณฑ์มะเขือเทศที่ผ่านการแปรรูป ร่างกายสามารถดูด
ซึมไลโคปีนได้ดีกว่าการบริโภคมะเขือเทศสด เนื่องจากมะเขือเทศสดจะรวมตัวอยู่กับสารอาหารอ่ืน ๆ 
ในเนื้อเยื่อของพืช ในลักษณะโครงร่างแห ซึ่งกระบวนการแปรรูปที่ใช้ความร้อนร่วมกับการบดอาหารให้
ละเอียดจะท าให้เนื้อเยื่อถูกท าลาย ไลโคปีนจึงถูกดูดซึมไปใช้ได้ทางชีวภาพได้ง่ายขึ้น  แต่อย่างไรก็ตาม 
สาเหตุส าคัญของการเสื่อมสลายของไลโคปีนในกระบวนการผลิตภัณฑ์มะเขือเทศ  มีการเกิดไอโซเมอไร
เซชัน และออกซิเดชัน    ซึ่งปัจจัยส าคัญที่มีผลในการท าให้เกิดการสูญเสียไลโคปีนในระหว่าง
กระบวนการผลิตและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์มะเขือเทศ คืออุณหภูมิสูง ออกซิเจน ความเข้มแสง พีเอช
ที่เป็นกรดแก่ หรือเบสแก่ความดันและไอออนโลหะ การสูญเสียปริมาณไลโคปีนไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อสี
ของผลิตภัณฑ์มะเขือเทศเท่านั้น ยังส่งผลต่อการน าไปใช้ทางชีวภาพลดลง ท าให้คุณค่าทางโภชนาการ
ของมะเขือเทศลดน้อยลงอีกด้วย 
 

การหาปริมาณไลโคปีน 
 

วนิศรา (2547) กล่าวถึงวิธีที่นิยมใช้ในการหาปริมาณไลโคปีนในมะเขือเทศมีหลายวิธีด้วยกัน 
คือ HPLC, supercritical carbon dioxide extraction และ UV-visible spectrophotometer 
 

วิธี UV-visible spectrophotometer เป็นเทคนิคท่ีนิยมใช้ในการวิเคราะห์สารอาศัยหลักการ 
absorb ของคลื่นแสง (quantized energy) ที่ต่างกันจากสารละลายที่มีสีในช่วงความยาวคลื่น  380-
750 นาโนเมตรจากกฎของแลมเบิร์ต (Lamber’s law) กล่าวไว้ว่า “แม่เหล็กไฟฟ้าเดินทางผ่านเนื้อสาร
ที่มีความหนาแน่นเท่ากันจะดูดแสงได้เท่ากันหรืออาจจะกล่าวได้ว่า อัตราการลดลงของความเข้มแสงจะ
ผันตามความหนาแน่นของเนื้อสาร” นอกจากนี้เบียร์ (Beer’s law) ยังกล่าวไว้ว่าเมื่อคลื่นแสงเดินผ่านที่
ที่มีการดูดกลืนแสงปริมาณแสงที่ถูกดูดกลืนแปรผันโดยตรงกับความเข้มข้นของแสงนั้นความเข้มข้นของ
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สีของสารละลายขึ้นอยู่กับดีกรีของการดูดกลืนแสง แล้วแต่ว่าจะเป็นคลื่นยาวแสงช่วงใดถ้าเป็นคลื่นแสง
ของ UV และ visible ท าให้เกิด electronic transition ภายในโมเลกุลซึ่งท าให้สามารถวัดการ
เปลี่ยนแปลงนั้นออกมาได้ วิธี UV-visible regions นิยมใช้กับสารอินทรีย์หรือสาร พวก transition 
metal ion ที่ไม่มีสีอาจ form complex กับ color developing reagent แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสง
ในช่วงคลื่นมองเห็นได้ 
 

Davis et al (2003) รายงานว่าไลโคปีนเป็นแคโรทีนอยด์สีแดงเป็นแอนติออกซิแดนท์ที่มีผลดี
ต่อสุขภาพวิธีวัดปริมาณไลโคปีนเป็นวิธีที่ใช้เวลาและต้องใช้ตัวท าละลายมีวิธีที่รวดเร็วและใช้การดูดกลืน
แสงเพื่อวัดปริมาณไลโคปีนในแตงโมและไม่ต้องใช้ตัวท าละลายโดยใช้ spectrophotometer พบว่าเมื่อ
เปรียบเทียบค่าท่ีวัดได้กับวิธีการใช้เฮกเซน วิธีนี้ให้ผลที่แม่นย าและมี   ค่าสัมพันธ์ ( R2=0.989) ต่อ
ปริมาณไลโคปีน และเป็นอิสระกับความเข้มข้นของไลโคปีน 
 

Lee (2000) ทดลองในมะเขือเทศพันธุ์ Laura แบ่งระยะการสุกแก่ออกเป็น 7 กลุ่มโดย
ประสาทสัมผัสของคนสีของผิวผลได้วัดด้วยเครื่องมือวัดสี Minolta Chromameter วัดค่า L*, a*, b*  
ค่า hue ค่า chroma พบว่าเมื่อวัดปริมาณไลโคปีนที่มีความสุกระยะต่าง ๆ ค่า a*/b* นัยส าคัญทาง
สถิติการวัดด้วย HPLC พบว่ามีความส าพันธุ์กันกับการใช้เครื่องมือวัดสีนอกจาการทดลองวัดปริมาไลโค -
ปีนในมะเขือเทศอาจท าได้โดยการใช้เครื่อง Monolta Chromameter ที่เคลื่อนย้ายได้และใช้ในแปลง
ทดลองได ้
 

Riso และ Porrini (1997) ศึกษาหาปริมาณลูทีนโดยใช้ HPLC ซีแซนทีนเบต้าคริปโท-         
แซนทีนแอลฟ่าแคโรทีนเบต้าแคโรทีนและไลโคปีนในผักและผลไม้หลายชนิดและใน plasma ของมนุษย์
โดยแคโรทีนอยด์ถูกแยกออกมาภายใน เวลา  15 นาทีใน HPLC ได้ไลโคปีน 0.1-0.8 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร 

Tawfik (2001) กล่าวถึงการหาปริมาณไลโคปีนในมะเขือเทศและผลิตภัณฑ์มะเขือเทศด้วย    
วิธี HPLC ท าการเปรียบเทียบ 3 พันธุ์ Cherry, Roma, On the Vine พบว่ามีความเข้มข้นของไลโคปีน
แตกต่างกันคือพันธุ์ Cherry มีปริมาณไลโคปีนสูงส าหรับมะเขือเทศพันธุ์ Roma มีไลโคปีนสูงสุด    ใน
มะเขือเทศแห้งพันธุ์ On the Vine มีปริมาณไลโคปีนต่ าสุดในทั้ง 2 รูปแบบ ส่วนการวัดปริมาณ   ไลโค
ปีนในมะเขือ 4 รูปแบบคือ มะเขือเทศบดมะเขือเทศปั่น น้ ามะเขือเทศและซอสมะเขือเทศ พบว่ามะเขือ
เทศบดมีปริมาณไลโคปีนสูงสุดและน้ ามะเขือเทศมีไลโคปีนต่ าส่วนมะเขือเทศมีไลโคปีนต่ าสุดส าหรับ
มะเขือเทศแห้ง 
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Wang และ คณะ (2001) ทดลองหาวิธีการในการสกัดไลโคปีนจากมะเขือเทศเพ่ือที่จะท าการ

ผลิตทางการค้าและศึกษาสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีของไลโคปีนด้วยไลโคปีนการดูดกลืนแสงที่ ความยาว
คลื่น 462 นาโนเมตรภายใต้อุณหภูมิต่ าท่ี 50 องศาเซลเซียส ในสภาวะที่เป็นกรดไลโคปีนอยู่ในสภาพ
คงท่ี และพบว่าคลอโรฟรอม์เป็นตัวท าละลายที่ให้ผลในการสกัดท่ีดีที่สุดในการเปรียบเทียบตัวท าละลาย
ทั้งหมด 4 ชนิดคือ ปิโตรเลียมอีเธอร์กรดอะซิติก + เอทานอลอะซิติกอีเทอร์ และอะซิโตน+   ไดเอทิล
อีเทอร์ ภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการสกัดที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส pH 5 และอัตราส่วนระหว่าง
มะเขือเทศลดต่อสารละลายเป็น 1:1 อุณหภูมิและค่าความเป็นกรดด่างก็เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการสกัด
ส่วนปริมาณการใช้ตัวท าละลายที่ใช้สกัดไม่มีผลต่อการสกัดอย่างมีนัยส าคัญ 
 

Waseem และ Agarwal (1998) รายงานว่าได้พัฒนาการใช้เครื่องมือวัดการดูดกลืนแสงซึ่งเป็น
วิธีที่รวดเร็วและไม่สับซ้อนใช้ส าหรับวิเคราะห์ไลโคปีนโดยเปรียบเทียบกับวิธี HPLC โดยได้ทดลองวัด
พบว่าปริมาณไลโคปีนที่บริโภคประจ าในผลิตภัณฑ์จากมะเขือเทศวัดได้อยู่ในช่วง 42-365 ppm 
 

4.  คุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของไลโคปีน 
 

เยาวภา ( 2545) กล่าวถึงคุณสมบัติทางกายภาพของไลโคปีนในมะเขือเทศสดอยู่ในรูปที่มี
โครงสร้างเป็นเส้นยาว ( trans form) มีลักษณะเป็นผลึก มะเขือเทศมีสีแดงสดสว่างไลโคปีนละลายใน
คลอโรฟอร์ม เบนซีน  และตัวท าละลายต่าง ๆ ได้ดีกว่าน้ าคุณสมบัติทางเคมี และกล่าวถึง โครงสร้าง
ของไลโคปีนที่ไม่มีวงแหวน ( acyclic structure) มีโครงสร้างที่โดดเด่นและมีคุณสมบัติทางชีวภาพ
รวมถึงการเป็น antioxidant แตกต่างจากแคโรทีนอยด์อ่ืน ๆ อย่างชัดเจนมีไลโคปีนที่มีแคโรทีนอยด์ท่ี
สามารถยับยั้ง singlet oxygen (O2) ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถพิจารณาความแตกต่างของค่าคงท่ี
ของการยับยั้ง singlet oxygen (Kq) ของแคโรทีนอยด์ชนิดต่าง ๆ       เมื่อเปรียบเทียบโครงสร้าง

ของไลโคปีน เบต้าแคโรทีน และแกมมาแคโรทีนอยด์จะเห็นได้ว่า β- ionon ring แบบเปิดเพิ่ม
ความสามารถในการยับยั้ง singlet oxygen ได้ดีกว่าแบบปิดไลโคปีนและแคโคทีนอยด์อื่น ๆ สามารถ
ยับยั้งปฏิกิริยาการเกิดออกซิเดชันได้ดีเนื่องจากมีการยับยั้ง singlet oxygen และเปอร์ออกซิลเรดิคอล 
ได้ความสามารถในการยับยั้ง singlet oxygen ของแคโรทีนอยด์แต่ละชนิดขึ้นอยู่กับจ านวนพันธะคู่ที่
เชื่อมต่อกัน 
 

น้ าตาล 
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น้ าตาลทรายมีชื่อทางเคมีว่า “ซูโครส )sucrose (” เป็นไดแซคคาไรด์ (disaccharides) ชนิด

หนึ่งมีรสหวานละลายน้ าได้ง่ายโครงสร้างทางโมเลกุลประกอบด้วยน้ าตาลชั้นเดียว 2 โมเลกุล คือกลูโคส 
และฟรุตโทส ต่อกันด้วยพันธะแบบ glycosidic linkage โครงสร้างทางเคมีของน้ าตาลซูโครส ภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  2 โครงสร้างทางเคมีของน้ าตาลซูโครส 
ที่มา : สุรีย์ (2552) 
 

น้ าผลไม้ (fruit juice) 
 

ไพโรจน์ (2535) กล่าวว่า เครื่องดื่มจากน้ าผลไม้นี้เป็นที่นิยมมาก เพราะมีคุณค่าทางโภชนาการ 
และมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายสูง เครื่องดื่มประเภทนี้มีมาก สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

1. เครื่องดื่มน้ าผลไม้แท้ชนิดพร้อมดื่ม 
เป็นเครื่องดื่มผลไม้ที่ไม่มีการเจือน้ า คือ ได้จากการคั้นผลไม้โดยตรง ของเหลวทั้งหมดท่ีเป็น

องค์ประกอบได้มาจากผลไม้จริงๆ นอกจากนี้ยังไม่มีการปรุงรสชาติ กลิ่น หรือสี ลงในผลิตภัณฑ์ ซึ่งที่มี
การผลิตก็จะมีทั้งทีใสและขุ่น ทั้งนี้ข้ึนอยู่ธรรมชาติของวัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิต เช่น น้ าส้ม น้ า
สับปะรด น้ ามะเขือเทศ เป็นต้น เครื่องดื่มชนิดนี้เป็นเครื่องดื่มที่ไม่สามารถเก็บไว้ได้นานแม้ว่าจะเก็บไว้
ในที่อุณหภูมิต่ า 
 
          2.  เครื่องดื่มน้ าผลไม้แท้ชนิดเข้มข้น 

เป็นเครื่องดื่มที่มีความเข้มข้นสูงต้องปั่นผสมก่อนการบริโภคโดยหลักการที่เครื่องดื่มน้ าผลไม้
ชนิดพร้อมดื่มเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีน้ าเป็นองค์ประกอบค่อนข้างสูง ท าให้มีค่าน้ าที่เป็นประโยชน์ต่อ
จุลินทรีย์ (aw) มีค่ามาก การเสื่อมเสียเนื่องจากแบคทีเรีย ยีสต์มีมาก ดังนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือให้
มีการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น โดยการใช้การลดปริมาณน้ าดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึน และ
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เมื่อต้องการดื่มน้ าก็น ามาเติม น้ าในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อใช้ดื่มต่อไป ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เช่น น้ าส้ม
เข้มข้น น้ าสับปะรดเข้มข้น เป็นต้น 
 

3.  น้ าผลไม้เทียมชนิดพร้อมดื่มและชนิดเข้มข้น 
          เป็นเครื่องดื่มที่พยายามท าการเลียนแบบน้ าผลไม้แท้ โดยการน ามาท าการผสมกับน้ าตาล กรด
อินทรีย์ และสีที่บริโภคได้ ในสัดส่วนที่ต้องการและท าการเติมสารให้กลิ่นของผลไม้แล้วแต่ชนิดของ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ กลิ่นดังกล่าวอาจเป็นกลิ่นสังเคราะห์หรือเป็นกลิ่นที่สกัดมาจากผลไม้โดยตรงก็ได้ 
ผลิตภัณฑ์น้ าผลไม้เทียมพร้อมดื่ม ได้แก่ น้ าส้ม น้ าเขียว น้ าแดง เป็นต้น ซึ่งอาจมีการอัดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ก็ได้ ส่วนผลิตภัณฑ์น้ าผลไม้เทียมเข้มข้น ได้แก่ พวกน้ าหวานเข้มข้นต่าง ๆ ซึ่งใน
ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้อาจไม่ต้องเติมกรดอินทรีย์หรือสารกันเสีย เพราะความหวานที่เข้มข้นก็เป็นการ
รักษาเครื่องดื่มประเภทนี้มิให้เสียเร็วได้ 
 
          4  เครื่องดื่มน้ าผลไม้ดัดแปลง 
          เป็นเครื่องดื่มน้ าผลไม้ปรุงรส ได้มาจากหลักที่ว่า ต้องการกลิ่นและรสชาติของผลไม้ที่มีปริมาณ
น้ าน้อยในธรรมชาติการน ามาผลิตเป็นน้ าผลไม้แท้ย่อมท าได้ยาก เพราะมีปริมาณน้ าที่ต้องการน้อยมาก
และถ้าต้องการท าก็สิ้นเปลืองวัตถุดิบดังนั้นจึงต้องมีการเติมน้ าสูงไปในปริมาณท่ีเหมาะสม และท าการ
ผสมให้เข้ากันดี อาจจะมีการให้ความร้อน เพื่อเป็นการสกัดกลิ่นจากวัตถุดิบ บางกรณีอาจมีการเติม
เอ็นไซม์ด้วย แล้วผ่านการบีบคั้นให้น้ าผลไม้ออกมาแล้วท าการปรุงรส โดยการเติมน้ าตาลและกรด
อินทรีย์ที่บริโภคได้ เพื่อเพ่ิมรสชาติของความหวานและความเปรี้ยวของผลิตภัณฑ์ อาจมีการแต่งสีโดย
การเติมสีอาหาร นอกจากนี้ยังมีการเติมสารกันเสียลงไปอีกด้วยแต่ต้องอยู่ในปริมาณที่กระทรวง
สาธารณสุขให้ใช้ในอาหารเท่านั้น เช่น การผลิตน้ ากระเจี๊ยบ น้ าเก็กฮวย น้ ามะยม เป็นต้น 
 

เครื่องดื่มประเภทนี้เกิดจากการแต่งกลิ่นรสลงในน้ าผลไม้เพ่ือให้มีความเหมาะสม ต่อการ
บริโภค ซึ่งแบ่งได้เป็นประเภทต่าง ๆ คือ 
 

1. เนคตาร์ (nectar) คือเครื่องดื่มท่ีอาจประกอบด้วยผลไม้ชนิดเดียว หรือหลายชนิด มีความ
เข้มข้นของเนื้อสูงประมาณร้อยละ 40 จึงท าจากผลไม้ท่ีมีเนื้อมาก เช่น กล้วย ฝรั่ง สับปะรด มะละกอ 
ลูกท้อ พีช เป็นต้น 
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เนคตาร์ เป็นเครื่องดื่มท่ีได้จากการปั่นรวมของเนื้อผลไม้อาจจะใช้ผลไม้ประเภทเดียวกันหรือ
หลายประเภทรวมกันก็ได้ ผสมกับน้ าเชื่อมและกรดซิตริก เพื่อเป็นเครื่องดื่มที่บริโภคได้ทันที เนื่องจาก
ผลไม้บางประเภทมีกลิ่นแรงจัดไม่เหมาะกับการบริโภค จึงต้องการผสมผลไม้มากกว่าหนึ่งชนิดและเติม
น้ า เช่น apricot nectar, papaya nectar และ peach nectar เป็นต้น แต่บางประเทศมักจะใช้ผลไม้
ท้องถิ่นของตนในผลิตภัณฑ์เนคตาร์ ซึ่งมีกลิ่นรสเฉพาะและเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละแห่ง ได้แก่ banana 
nectar และ mango nectar เป็นต้น 
 

เนคตาร์ ประกอบด้วย น้ าผลไม้แท้อย่างน้อยร้อยละ 40 ยกเว้นผลไม้บางชนิด เช่น แอปเปิ้ล 
(apple) และแอปริคอท ( apricot) ต้องมีน้ าผลไม้อย่างน้อย 35 ส่วนผลไม้เล็ก ๆ เช่น เชอรี่ ( cherry) 
ต้องมีน้ าผลไม้อย่างน้อย 25 ส่วน ส่วนพวกมะละกอ ( papaya) และมะม่วง ( mango) ต้องมีน้ าผลไม้
อย่างน้อยร้อยละ 35 ในการผลิตเครื่องดื่มประเภทนี้ สารให้ความหวานอาจใช้น้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 
หรือน้ าตาลอินวอร์ท (Invert Sugar) พวกกลูโคสไซรัป เป็นต้น 

2.  สควอช ( Squash) มีลักษณะขุ่นแต่น้อยกว่าเนคตาร์ ประกอบด้วยน้ าผลไม้ท่ีไม่ขุ่นน้อย
กว่าร้อย 25 และมีปริมาณสารที่ละลายได้ในน้ ามากกว่าร้อยละ 40 ความเป็นกรดอยู่ในช่วงร้อยละ 1.2-
1.5 เก็บรักษาโดยใช้สารเคมี เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือเบนโซเอต 

3.  คอร์เดียล (Cordial) มีลักษณะคล้ายสควอชแต่ต้องใส และมีส่วนประกอบจากน้ าผลไม้ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 25 มีสารที่ละลายน้ าได้มากกว่าร้อยละ 30 ความเป็นกรดค่อนข้างสูง คือ ร้อยละ 2.0-2.5 
จึงมีรสเปรี้ยวมาก นิยมท าจากผลไม้พวกมะนาว เก็บรักษาโดยซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือเบนโซเอต 

4.  น้ าเชื่อมผลไม้ (Syrup) อาจมีลักษณะขุ่นหรือใสก็ได้ แต่ต้องมีส่วนของน้ าผลไม้ไม่น้อยร้อย
ละ 65 แต่มีความเป็นกรดต่ า ถ้ามีน้อยตาลน้อยกว่าร้อยละ 68 ต้องใช้สารเคมีช่วยในการเก็บรักษา 
เครื่องดื่มประเภทนี้ต้องท าการเจือจางก่อนดื่มซึ่งควรมีสารที่ละลายน้ าร้อยละ 10-20 และมีความเป็น
กรดร้อยละ 0.5-0.6 

5.  น้ าหวานอื่น ๆ  เกิดจากการเติมสารให้กลิ่นรส กรด และสีลงในน้ าเชื่อมเข้มข้น 70-75 
องศาบริกซ ์
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ตารางท่ี 2  การก าหนดส่วนประกอบในเครื่องดื่มบางชนิด 
 
ผลิตภัณฑ์ ปริมาณร้อยละต่ าสุด 

สารละลายของผลิตภัณฑ์ น้ าผลไม้ในผลิตภัณฑ์ 

ไซรัปผลไม*้ 65 25 

ครัช (crush)* 55 25 

สควอช (squash)* 40 25 

คอร์เดียส (cordial)* 30 25 

น้ าผลไม้ธรรมดา** ตามธรรมชาติ 100 

เครื่องดื่มน้ าผลไม*้* 10 85 

เครื่องดื่มน้ าผลไม้อัดก๊าซ** 10 5 

เนคตาร์มะม่วง** 15 20 

น้ าผลไม้เข้มข้น*** 32 100 

 
ที่มา : คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (2543) 
หมายเหตุ *  การใช้สารเคมีหรือวัตถุกันเสียเพื่อการเก็บรักษา 
          **  การใช้ด้วยความร้อนเพ่ือการเก็บรักษา 
                *** การใช้วัตถุกันเสีย หรือความร้อนเพื่อการเก็บรักษา 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

เทวิกา และ วรนุช ( 2554) ศึกษาผลของการท าแห้งข้าวกล้องงอกขาวดอกมะลิ  105             
ที่อุณหภูมิ  40, 50 และ 60 ºC เป็นเวลา 10 12 และ 14 ชั่วโมงต่อปริมาณความชื้นและสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพพบว่าอิทธิพลร่วมของอุณหภูมิและเวลามีผลต่อปริมาณความชื้นของข้าวกล้องงอกขาวดอก
มะลิ 105 อย่างมีนัยส าคัญ ขณะที่อิทธิพลร่วมของอุณหภูมิและเวลาและปัจจัยเวลาไม่มีผลต่อปริมาณ

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเป็นที่น่าสังเกตว่าอุณหภูมิมีผลต่อปริมาณ    GABA        และ 𝛾-tocopherol
การอบแห้งแบบถาดท่ีอุณหภูมิ  40 องศาเซลเซียสเวลา  14 ชั่วโมงจะท าให้ข้าวกล้องงอกขาวดอกมะลิ  

105 มีปริมาณ  GABA และ 𝛾-tocopherol สูงสุดคือ15.83 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมและ123.27 
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ไมโครกรัมต่อ100 กรัม ตามล าดับ ส่วนสภาวะที่มีกิจกรรมต้านออกซิเดชั่นที่วัดด้วยวิธี  DPPH สูงที่สุด
คืออุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 10 ชั่วโมง 
 

นฤบดี และ คณะ (2553) ศึกษาการอบแห้งข้าวกล้องงอกด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดแบบอากาศ
ร้อน (HA) ก่อให้เกิดการแตกร้าวของเมล็ดข้าวในปริมาณมากซึ่งส่งผลต่อเนื้อสัมผัสของข้าวหุงสุกเทคนิค
การอบแห้งด้วยไอน้าร้อนยวดยิ่ง ( SHS) สามารถลดปริมาณการแตกร้าวของเมล็ดด้วยการเกิดเจลลาทิ -
ไนเซชั่นของแป้งในเมล็ดข้าวอย่างไรก็ตามเทคนิคดังกล่าวอาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพด้านอ่ืน ๆ ของ
ข้าวกล้องงอกดังนั้นผลกระทบของตัวกลางการอบแห้งและอุณหภูมิอบแห้งที่มีต่อจลนศาสตร์การ
อบแห้งและคุณภาพของข้าวกล้องงอกในเรื่องของการร้าวของเมล็ดดัชนีไกลเซมิกคุณสมบัติของเนื้อ
สัมผัสปริมาณสารกาบาและปริมาณของจุลินทรีย์จากผลการทดลองพบว่าการอบแห้ง  SHS ก่อให้เกิด
การเกาะรวมตัวกันของเมล็ดและเกิดเจลลาทิไนเซชั่นของแป้งท่ีสมบูรณ์กว่าการอบแห้ง HA ตัวกลางการ
อบแห้งและอุณหภูมิอบแห้งส่งผลให้อัตราการ -อบแห้งใน SHS ต่ ากว่าใน HA จ านวนการแตกร้าวของ
เมล็ดในการอบแห้ง  SHS ต่ ากว่าในการอบแห้ง  HA อย่างมีนัยส าคัญตัวกลางการอบแห้งและอุณหภูมิ
อบแห้งไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อปริมาณสารกาบาและความแข็งของข้าวหุงสุกยกเว้นที่การ
อบแห้ง HA ด้วยอุณหภูมิอบแห้ง  130  องศาเซลเซียส นอกจากนี้ตัวกลางการอบแห้งและอุณหภูมิ
อบแห้งยังมีผลกระทบต่อดัชนีไกลเซมิกและความเหนียวหลังการอบแห้งด้วย SHS หรือ HA ปริมาณของ
จุลินทรีย์อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ส าหรับความปลอดภัยในอาหาร 
 

พรรณจิรา ( 2545) ศึกษาผลของอุณหภูมิการเก็บรักษาต่อการเสื่อมสลายไลโคปีนจากกาก
มะเขือเทศ  ศึกษาผลของอุณหภูมิต่างกัน (4±2 องศาเซลเซียส , 25±2 องศาเซลเซียส และ 29±2 องศา
เซลเซียส) ต่อการเสื่อมสลายไลโคปีนจากกากมะเขือเทศอบแห้งที่เก็บรักษาในถุงอลูมิเนียมฟอยล์เป็น
เวลา 8 สัปดาห์ผลการศึกษาพบว่า      กากมะเขือเทศที่เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 29±2 องศาเซลเซียส มี
การเสื่อมสลายไลโคปีนมากกว่ากากมะเขือเทศที่เก็บรักษาท่ีสภาวะอ่ืนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ( p ≤ 
0.05) โดยกากมะเขือเทศมีการสลายตัวของไลโคปีนร้อยละ 32.07 35.57 และ 39.31 เมื่อเก็บรักษาไว้
ที่อุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส, 25±2 องศาเซลเซียส และ 29±2 องศาเซลเซียส ตามล าดับ 
 

ภรณ์ทิพย์ และ ปวีณา (2552) ศึกษาปริมาณสารกาบาท่ีได้จากวิธีการผลิตน้ าข้าวกล้องงอกท่ีใช้
ข้าวขาวดอกมะลิ 105 กล้องน ามาแช่ที่เวลาต่างกัน (12 24 36 48 และ 72 ชั่วโมง) ที่อุณหภูมิห้องห่อ
ด้วยผ้าขาวบางเปียกบ่มที่ 36 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง น ามาผลิตน้ าข้าวกล้องด้วยการผสม
กับน้ าสะอาดในอัตราส่วน 1: 2 บดสกัดน้ าข้าวกล้องงอกแล้วน ามาต้มให้เดือดเป็นเวลา 15 นาทีแล้ว
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ตรวจหาสารกาบาในน้ าข้าวกล้องงอกโดยวิธี  TMC-83 In house method based on Talanta 
(20.05).68:448-456 พบว่าปริมาณสารกาบาที่ได้มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 
95 โดยน้ าข้าวกล้องที่ผ่านการแช่ 12 ชั่วโมง มีปริมาณสารกาบาท่ีได้ 1.24 มิลลิกรัม / 100 กรัม   
น้ าข้าวกล้องท่ีผ่านการแช่ 24 ชั่วโมง มีปริมาณสารกาบาท่ีได้ 2.12 มิลลิกรัม / 100 กรัม น้ าข้าวกล้องที่
ผ่านการแช่ 36 ชั่วโมง มีปริมาณสารกาบาท่ีได้ 5.01 มิลลิกรัม / 100 กรัม น้ าข้าวกล้องที่ผ่านการแช่         
48 ชั่วโมง มีปริมาณสารกาบาท่ีได้ 10.83 มิลลิกรัม / 100 กรัม โดยพบว่าน้ าข้าวกล้องท่ีผ่านการแช่    
72 ชั่วโมง มีปริมาณสารกาบาท่ีสูงที่สุดเพราะในช่วงของการเจริญช่วงนี้ของเมล็ดข้าวจะเปลี่ยน
สารอาหารจากแป้งให้กลายเป็นกรดโปรตีนซึ่งอยู่ในรูปของกรดอะมิโนหลายชนิดที่ร่างกายของเรา
ต้องการโดยเฉพาะกรดแกมมาอะมิโนบูทิริกดังนั้นในการแช่ข้าวกล้องที่เหมาะสมในการผลิต    น้ าข้าว
กล้องงอกมากท่ีสุด 72 ชั่วโมง 
 

มณีรัตน์ และ อรพิน (2553) ศึกษาผลของความร้อนท่ีมีต่อปริมาณไลโคปีนในผลิตภัณฑ์น้ าข้าว
กล้องเสริมกากมะเขือเทศผง ท าการศึกษาคุณลักษณะทางเคมี คือ        ปริมาณความชื้นการ
วิเคราะห์ไลโคปีน ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ท้ังหมด และปริมาณเส้นใย การวิเคราะห์ไลโคปีนจาก
กระบวนการการอบแห้งแบบถาด ( Tray dry) พบว่าที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียสมีปริมาณไลโคปีน
เท่ากับ 2.71 กรัมต่อ 100 กรัมน้ าหนักสด ปริมาณความชื้นร้อยละ 4.19  และการวิเคราะห์ไลโคปีนจาก
ผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องเสริมกากมะเขือเทศผงโดยการพาสเจอร์ไรส์ พบว่าที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 
มีปริมาณไลโคปีนในผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องเสริมกากมะเขือเทศผงเท่ากับ 2.52 กรัมต่อ 100 กรัม
น้ าหนักสด มีปริมาณใกล้เคียงกับตัวควบคุมคือ 2.64 กรัม/100 กรัมน้ าหนักสด ปริมาณของแข็งที่
ละลายน้ าได้ทั้งหมด  7.67 oBrix และมีปริมาณเส้นใยร้อยละ 8.12 ผลของความร้อนที่มีต่อผลิตภัณฑ์
น้ าข้าวกล้องเสริมกากมะเขือเทศผงจะมีการสูญเสียไลโคปีน เนื่องจากกระบวนการให้ความร้อน ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังกล่าว คือ อุณหภูมิ ซึ่งส่งผลต่อปริมาณไลโคปีนที่ลดน้อยลงในผลิตภัณฑ์ 
 

ยุพกนิษฐ์ และ วาสนา (2551) ศึกษาการผลิตข้าวงอกพบว่าปริมาณของวิตามินบี1 และแกมมา
แอมิโนบิวทิริกแอซิด (กาบา) ขึ้นกับระยะเวลาของการแช่และงอกในการผลิตข้าวมอลต์ พบว่าการแช่น้ า 
(พีเอช 7.0) ที่ 24 ชั่วโมงท าให้มีปริมาณวิตามินบี  1 และกาบาเท่ากับ  0.619 และ 11.16    มิลลิกรัม/
100 กรัม ตามล าดับและมีชั่วโมงงอกท่ีเหมาะสมคือ  72 ชั่วโมงท าให้ได้ปริมาณวิตามินบี  1 และกาบา
เท่ากับ 1.264 และ 23.85 มิลลิกรัม/100 กรัม ส าหรับการผลิตข้าวกล้องงอกหรือข้าวกาบาโดยการแช่
โซเดียมแอซีเทตบัฟเฟอร์ความเข้มข้น  50 มิลลิโมลาร์พีเอช  6.0 พบว่าการแช่แบบมีเปลือกและแบบ
กะเทาะเปลือกท่ี 24 ชั่วโมงมีปริมาณวิตามินบี  1 เท่ากับ 0.594 และ 0.477 มิลลิกรัม/100 กรัม 
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ตามล าดับและมีปริมาณ กาบาเท่ากับ  10.73 และ 16.03 มิลลิกรัม/100 กรัม ตามล าดับอย่างไรก็ตาม
กลับพบว่าระยะการงอกท่ีเหมาะสมส าหรับการผลิตข้าวกาบาทั้งสองรูปแบบคือชั่วโมงการงอกท่ี  48 พบ
ปริมาณกาบาสูงสุดเท่ากับ  19.75 และ 22.83 มิลลิกรัม/100 กรัม ในข้าวกาบาที่เพาะทั้งเปลือกและ
กะเทาะเปลือกตามล าดับและที่ระยะดังกล่าวมีปริมาณวิตามินบี 1 เท่ากับ 1.005 และ0.933 มิลลิกรัม/
100 กรัม ตามล าดับและพบว่าความร้อนจากการแปรรูปและหุงต้มไม่มีผลในการลดปริมาณวิตามินบี  1 
และกาบาอย่างมีนัยส าคัญ 
 

เยาวภา ( 2545) ศึกษาการวิเคราะห์ปริมาณไลโคปีนในระหว่างการผลิตซอสมะเขือเทศ และ
การปั่นผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันโดยวิธีสเปกโตรโฟโตเมทรี  และวิธี HPLC พบว่าที่อุณหภูมิ 50 องศา-
เซลเซียส ไม่ท าให้ปริมาณไลโคปีนลดลง แต่ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 60 องศาเซลเซียสจะท าให้ปริมาณ               
ไลโคปีนลดลงส่วนการผลิตมะเขือเทศแช่อิ่ม พบว่าปริมาณไลโคปีนลดลงในทุกขั้นตอนการผลิต โดยไล
โคปีนจะลดลงมากในขั้นตอนการแช่น้ าเชื่อม และเม่ือเปรียบเทียบการอบแห้งแบบลมร้อน        และ
การอบแห้งแบบสุญญากาศ พบว่า มะเขือเทศแช่อิ่มท่ีอบแห้งในสุญญากาศมีปริมาณไลโคปีนสูงกว่า
มะเขือเทศแช่อิ่มท่ีอบแห้งโดยวิธีลมร้อน 
 

วัฒิศักดิ์ (2548) ศึกษาการวิเคราะห์ปริมาณไลโคปีนในเนื้อมะเขือเทศด้วยเทคนิคไฮเพอร์ -ฟอร์
มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี โดยใช้มะเขือเทศ 3 สายพันธุ์ ได้แก่ มะเขือเทศพันธุ์สีดา มะเขือเทศพันธุ์ลูก
ท้อ และมะเขือเทศพันธุ์ราชินี พบว่า ในมะเขือเทศพันธุ์สีดามีปริมาณไลโคปีนอยู่มากที่สุด รองมา คือ 
มะเขือเทศพันธุ์ราชินี และมะเขือเทศพันธุ์ลูกท้อมีปริมาณไลโคปีนน้อยสุด 
 
 
 
 
 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 

อุปกรณ์ 
 
1.  วัตถุดิบ 
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     1.1  ข้าวกล้องขาวดอกมะลิพันธุ์ 105 จากตลาดรังสิต 
     1.2  มะเขือเทศ พันธุ์สีดา จากตลาดไท 
     1.3  น้ าตาลทรายขาว ตราวังขนาย 
     1.4  น้ าสะอาด  
 
2.  อุปกรณ์เครื่องครัว 
     2.1  หม้อ กะละมัง ฯลฯ 
     2.2  เครื่องปั่น (Blander) ยี่ห้อ SHARP รุ่น ไอซ์ 
     2.3  ขวดพลาสติกชนิด PET พร้อมฝาปิด ขนาด 250 มิลลิลิตร 
 
3.  เครื่องชั่งและเครื่องวัด 
     3.1  เครื่องชั่งทศนิยม 2 ต าแหน่ง ยี่ห้อ Sartorius รุ่น TE 313S 
     3.2  เครื่องมือวัดค่าสี (Colorimeter) ยี่ห้อ Minolta รุ่น CR-10 
     3.3  เครื่องมือวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH-meter) ยี่ห้อ Sartorius รุ่น PB-10 
     3.4  เครื่องมือวัดความหนืด (Viscometer) ยี่ห้อ Brookfield รุ่น dv-II + pro 
 
4.  อุปกรณ์ในการวิเคราะห์ทางเคมี 
     4.1  ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) ยี่ห้อ Scientific รุ่น Series 2000 
     4.2  เตาเผาถ่าน (Muffle furnace) ยี่ห้อ Carbolite 
     4.3  โถดูดความชื้น (Desiccator) 
     4.4  กระป๋องหาความชื้น (Moisture can) 
     4.5  กรวยกรอง (Buchner funnel) 
     4.6  ขวดกรองสุญญากาศ (Suction flask) 
     4.7  บีกเกอร์ (Beaker) 
     4.8  กระดาษกรองเบอร์ 4 
      4.9  กระบอกตวง (Cylinder) ขนาด 100 มิลลิลิตร 
  
5.  อุปกรณ์ส าหรับการประเมินคุณภาพทางทางประสาทสัมผัส  เช่น ถ้วยเสิร์ฟ แก้วชิม แก้วน้ า และ
ขนมปังจืด 
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6.  สารเคมี 
      6.1  Acetone 
      6.2  Butylated hydroxytoluene (BHT) 
      6.3  Hexane 
      6.4  Methanol 

      6.5  Petroleum ether (b.p. 80-100 ◦C) 
      6.6  Hydrochloric acid ; HCl 
      6.7  95 % Ethyl alcohol 
      6.8  1.25% Sulfuric acid ; H2SO4 
      6.9  1.25 % Sodium hydroxide ; NaOH 
 
หมายเหตุ : สารเคมีทุกชนิดในการวิเคราะห์ก าหนด A.R. Grade 
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วิธีการ 
  
1.  การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของกากมะเขือเทศ  
 
     1.1  การเตรียมตัวอย่างกากมะเขือเทศ 
 
     เลือกมะเขือเทศที่มีสีแดงเข้ม สม่ าเสมอ ไม่มีรอยต าหนิ ล้างท าความสะอาด ผ่าครึ่ง น ามาปั่นสกัด
ด้วยเครื่องปั่นน้ าผลไม้ แล้วกรองด้วยผ้าขาวบางที่รองด้วยกระชอนสแตนเลส แล้วน ากากมะเขือเทศ 
น าไปอบแห้งโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบถาดท่ีอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส จนมีความชื้นน้อยกว่าร้อยละ 5 
(ดัดแปลงจาก รัตนาพร และ สิริมา, 2552)  
 
      1.2  ศึกษาคุณสมบัติทางเคมี ได้แก่ ปริมาณความชื้น (moisture) ปริมาณเส้นใย (fiber) และ
ปริมาณไลโคปีน (lycopene) 
 
2.  การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของน้ าข้าวกล้องงอก  
 
      2.1  การเตรียมตัวอย่างน้ าข้าวกล้องงอก 
 
      น าข้าวกล้องข้าวหอมดอกมะลิ 105 ไปแช่น้ าเป็นเวลา 4 ชั่วโมง โดยเทน้ าให้ท่วมจากนั้น   เทน้ าทิ้ง
และล้างด้วยน้ าสะอาด 1-2 ครั้ง เทข้าวลงบนผ้าสะอาดที่มีความหนานุ่ม ห่อข้าวด้วยผ้าให้มิดชิด รดน้ า
พอชุ่มไว้ที่มีอากาศถ่ายเทเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จะมีตุ่มงอกออกมาก หลังจากนั้นน าไปล้างอีกครั้งและ
สะเด็ดน้ า น าไปต้มด้วยไฟปานกลางโดยอัตราส่วนข้าวกล้องงอกต่อน้ า 1:4 เป็นเวลา       20 นาที 
(ระวังอย่าให้เดือด) จากนั้นน ามากรองด้วยผ้าขาวบางที่รองด้วยกระชอนสแตนเลส     (ดัดแปลงจาก 
กล้า และ พิมพ์อร, 2552) 
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       2.2  ศึกษาคุณสมบัติทางเคมี ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) และปริมาณสารกาบา (GABA) 
คุณสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ ค่าสี (Color) ความหนืด (Viscosity) และปริมาณตะกอน 
 
 
3.  การศึกษาลักษณะท่ีปรากฏ คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องงอกผสม
กากมะเขือเทศ  
 
          3.1  การวางแผนการทดลอง 
 
          ท าการผลิตเครื่องดื่มน้ าข้าวกล้องงอกโดยผสมกากมะเขือเทศในปริมาณท่ีแตกต่างกันโดยวาง
แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ( Complete Randomize Design, CRD) 4 สิ่งทดลอง (Treatment) 
จ านวน 3 ซ้ า (Replication) ดังนี้ 
 
           สิ่งทดลองท่ี 1 เครื่องดื่มน้ าข้าวกล้องงอก (Control) 
           สิ่งทดลองท่ี 2 เครื่องดื่มน้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศร้อยละ 1 
           สิ่งทดลองท่ี 3 เครื่องดื่มน้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศร้อยละ 2 
           สิ่งทดลองท่ี 4 เครื่องดื่มน้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศร้อยละ 3 
 
               3.1.1  ส่วนผสมส าหรับการท าเครื่องดื่มน้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3  ส่วนผสมการท าเครื่องดื่มน้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศ 
 

 
ส่วนผสม 

สิ่งทดลอง 

 1 2 3 4 

1.  น้ าข้าวกล้องงอก (มิลลิลิตร) 100 100 100 100 

2.  กากมะเขือเทศ (กรัม) 0 1 2 3 

3.  น้ าตาล (กรัม) 10 10 10 10 
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ที่มา : ดัดแปลงจาก มณีรัตน์ และ อรพิน (2553) 
 
 
                3.1.2  การเตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศ 
 
                น าน้ าข้าวกล้องงอก กากมะเขือเทศ และน้ าตาล ผสมตามอัตราของแต่ละสิ่งทดลอง โดย
แต่ละสิ่งทดลองเตรียมปริมาตรเท่ากับ 250 มิลลิลิตร ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 
10 นาที เสร็จแล้วบรรจุลงในขวดที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วปริมาตร 250 มิลลิลิตร ปิดฝาท าให้เย็นทันทีท่ี
อุณหภูมิต่ ากว่า 10 องศาเซลเซียส จากนั้นเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส (ดัดแปลงจาก มณีรัตน์ 
และ อรพิน, 2553) ดังภาพที่ 3 
 
     3.2  การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ 

           3.2.1  วัดค่าสีโดยใช้เครื่อง Colorimeter (ศิราภรณ์ และ ชลดา, 2553) 
           3.2.2  วัดปริมาณตะกอน (สวามินี, 2547) 
           3.2.3  วัดความหนืดโดยใช้ Brookfield (นิรันดร และ จรรยา, 2546) 
 
     3.3  การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี 
          3.3.1  ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) โดยใช้ pH meter (ชื่นหทัย, 2548) 
          3.3.2  ปริมาณความชื้น (moisture) (อัญชลินทร์, 2549) 
          3.3.3  ปริมาณเส้นใย (Dietary Fiber) (AOAC, 2000) 
          3.3.4  ปริมาณไลโคปีน (lycopene)  (AOAC, 2000) 
          3.3.5  ปริมาณสารกาบา (GABA) (AOAC, 2000) 
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          มะเขือเทศ                   ข้าวกล้องงอก 

คัดเลือก ท าความสะอาด       เติมน้ าสะอาดอัตราส่วน 1:4  

ปั่นสกัดด้วยเครื่องปั่นไฟฟ้า     ต้มด้วยไฟปานกลาง 20 นาที 

กรองด้วยผ้าขาวบาง             กรองด้วยผ้าขาวบาง  

น ากากมะเขือเทศไปอบท่ีอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส              

จนมีความชื้นน้อยกว่าร้อยละ 5       

      กากมะเขือเทศ              น้ าข้าวกล้องงอก  
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ผสมตามอัตราส่วนของแต่ละสิ่งทดลอง 

เติมน้ าตาลทราย 

พาสเจอไรส์อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที 

บรรจุในขวดที่ฆ่าเชื้อแล้ว 250 มิลลิลิตร ปิดฝา 

ท าให้เย็นทันที 

เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

ผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศ 

ภาพที่ 3  กรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มน้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศ 

ที่มา: ดัดแปลงจาก มณีรัตน์ และ อรพิน (2553) 

 
4.  ศึกษาการยอมรับทางประสาทสัมผัสต่อผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศ 
  

สมบัติทางประสาทสัมผัสที่ศึกษา ได้แก่  สี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม (รัตนาพร และ 
สิริมา, 2552) ท าการประเมินผลลักษณะทางประสาทสัมผัสโดยใช้แบบทดสอบ 9 point hedonic 
scale (ดัดแปลงจาก รัตนาพร และ สิริมา , 2552) ใช้ผู้ทดสอบชิมจ านวน 30 คน ตัวแปรที่ต้องการ
ทดสอบคือ สี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ 
(Randomized Complete Block Design ; RCBD) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ ( Analysis of 
Variance ; ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี 
Duncan´s New Multiple Range Test (DMRT) (ดัดแปลงจาก รัตนาพร และ สิริมา, 2552) 
 
5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
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น าข้อมูลจากการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและทางเคมีมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยวาง
แผนการทดลองแบบ Factorial Completely Randomized Design วิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
สถิติ (Analysis of Variance; ANOVA) และการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี 
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) (ปราณี, 2547) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ผลและวิจารณ์ 
 
1.  ผลการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของกากมะเขือเทศ 
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จากการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของกากมะเขือเทศ ได้แก่ ปริมาณความชื้น ( moisture) 

ปริมาณเส้นใย (fiber) และปริมาณไลโคปีน (lycopene) ได้ผลแสดงดังตารางที ่4 
 
ตารางท่ี 4  คุณสมบัติทางเคมีของกากมะเขือเทศ 
 

คุณภาพทางเคมี ปริมาณ 

ปริมาณความชื้น (ร้อยละ) 94. 09 
ปริมาณเส้นใย (ร้อยละ) 58.67 
ปริมาณไลโคปีน (กรัม/100 กรัม) 1.01 

 
จากการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของตัวอย่างกากมะเขือเทศ พบว่ากากมะเขือเทศมี      ค่า

ความชื้น และปริมาณเส้นใยสูง ซึ่งสอดคล้องกับรัตนาพร และ ศิริมา ( 2552) กล่าวว่ามะเขือเทศ
ประกอบด้วยส่วนที่เป็นของแข็งร้อยละ 5-10 (ประมาณร้อยละ 75 ของของแข็งที่ละลายน้ าได้) ซึ่งใน
ส่วนนี้เป็นของแข็งที่บริเวณผิวและเมล็ดร้อยละ 1- 3 ประมาณร้อยละ 50 ของของแข็งทั้งหมดท่ีเป็น
น้ าตาลรีดิวส์และปริมาณร้อยละ 10 ของของแข็งทั้งหมดเป็นกรดอินทรีย์ นอกจากนี้กากมะเขือเทศยังมี
ปริมาณไลโคปีนสูง โดยไลโคปีนเป็นรงควัตถุในกลุ่มแคโรทีนอยด์ มีผลึกสีแดงเข้ม พบมากใน มะเขือเทศ
และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากมะเขือเทศโดยจะเพ่ิมข้ึนในระหว่างการสุกของมะเขือเทศ แต่พบในผลไม้ชนิดอื่น 
ๆ เพียงเล็กน้อย  
 
2.  ผลการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของน้ าข้าวกล้องงอก 
 
     2.1  คุณสมบัติทางเคมีของน้ าข้าวกล้องงอก 
 
     จากการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของน้ าข้าวกล้องงอก ได้แก่ ความเป็นกรด -ด่าง (pH) ปริมาณ
เส้นใย (fiber) และปริมาณสารกาบา (GABA) ได้ผลแสดงดังตารางที่ 5 
ตารางท่ี 5  คุณสมบัติทางเคมีของน้ าข้าวกล้องงอก 
 

คุณภาพทางเคมี ปริมาณ 
ความเป็นกรด – ด่าง (pH) 6.55 
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ปริมาณเส้นใย (fiber) (กรัม/100 กรัม) 0.14 
ปริมาณสารกาบา (GABA) (มิลลิกรัม/100 กรัม) 0.77 

จากการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของตัวอย่างน้ าข้าวกล้องงอก พบว่าน้ าข้าวกล้องงอกมีค่า
ความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 6.55 ซึ่งมีค่าเป็นกรดอ่อน ปริมาณเส้นใย เท่ากับ 0.14 กรัม/100 กรัม และ
ปริมาณสารกาบา เท่ากับ 0.77 มิลลิกรัม/100 กรัม ซึ่งสอดคล้องกับกล้า ( 2552) กล่าวว่าข้าวเมื่ออยู่ใน
สภาวะที่มีการเจริญเติบโตจะมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี การเปลี่ยนแปลงจะเริ่มขึ้น เมื่อน้ าได้แทรก
เข้าไปในเมล็ดข้าว โดยจะกระตุ้นให้เอนไซม์ภายในเมล็ดข้าวเกิดการท างาน เมื่อเมล็ดข้าวเริ่มงอก 
(malting) สารอาหารที่ถูกเก็บไว้ในเมล็ดข้าวก็จะถูกย่อยสลายไปตามกระบวนการทางชีวเคมี จนเกิด
เป็นสารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลเล็กลง ( oligosaccharide) และน้ าตาล ( reducing sugar) 
นอกจากนี้โปรตีนภายในเมล็ดข้าวก็จะถูกย่อยให้เกิดเป็นกรดอะมิโนและเปปไทด์เพ่ือร่างกายสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
2.2  คุณสมบัติทางกายภาพของน้ าข้าวกล้องงอก  
 

จากการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของน้ าข้าวกล้องงอก ได้แก่ ค่าสี โดยใช้เครื่อง 
Colorimeter วัดค่าความสว่าง (L*) ค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*) ความหนืด และปริมาณตะกอน 
ได้ผลแสดงดังตารางที ่6 
 
ตารางท่ี 6  คุณสมบัติทางกายภาพของน้ าข้าวกล้องงอก 
 

คุณภาพทางกายภาพ ปริมาณ 
  
ค่าความสว่าง (L*) 33.83 
ค่าสีแดง (a*) 4.10 
ค่าสีเหลือง (b*) 6.73 
ความหนืด (เซนติพอยด์) 1.10 
ปริมาณตะกอน (มิลลิลิตร) 0.47 
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จากการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของตัวอย่างน้ าข้าวกล้องงอก พบว่า ค่าความสว่าง 
(L*) เท่ากับ 33.83 ค่าสีแดง (a*) เท่ากับ 4.10 ค่าสีเหลือง (b*) เท่ากับ 6.73 ความหนืด เท่ากับ 1.10  
เซนติพอยส์ และปริมาณตะกอน 0.47 มิลลิลิตร  
 
3.  ผลการศึกษาลักษณะปรากฏ คุณสมบัติทางเคมี และกายภาพของผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องงอก
ผสมกากมะเขือเทศ 
 
     3.1  ลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศ ได้แก่ ลักษณะที่ปรากฏ 
สี กลิ่น และรสชาติ แสดงผลดังตารางที่ 7 
ตารางท่ี 7  ลักษณะของผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศ 
 

น้ าข้าวกล้องงอก
ผสมกากมะเขือเทศ 

(ร้อยละ) 

 
ลักษณะปรากฏ 

 
สี 

 
กล่ิน 

 
รสชาติ 

0 มีเนื้อข้าวกล้อง
เล็กน้อย 

ขาวขุ่น หอมกลิ่น 
ข้าวมาก 

หวาน 

1 มีเนื้อมะเขือเทศ
แขวนลอยเล็กน้อย 

เหลืองอ่อน 
ปนส้มอ่อน 

หอมกลิ่นข้าว
เล็กน้อยและ
มะเขือเทศ 

หวานอมเปรี้ยว
ค่อนข้าง
เล็กน้อย 

2 มีเนื้อมะเขือเทศ
แขวนลอยเล็กน้อย 

ส้มปน 
น้ าตาลอ่อน 

หอมกลิ่นข้าว
เล็กน้อยและ

มะเขือเทศมาก 

หวานอมเปรี้ยว
เล็กน้อย 

3 มีเนื้อมะเขือเทศ
แขวนลอย 
ปานกลาง 

ส้มเข้ม 
ปนน้ าตาลเข้ม 

หอมกลิ่นข้าว
เล็กน้อยและ

มะเขือเทศมาก 

หวานอมเปรี้ยว
เล็กน้อย 

 
จากการศึกษาผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศ โดยศึกษาถึงปริมาณกาก-   

มะเขือเทศที่ผสมในน้ าข้าวกล้องงอก คือ น้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศ ในปริมาณร้อยละ 0 1 2 
และ 3 พบว่า ทุกสิ่งทดลองจะได้ผลที่ใกล้เคียงกัน คือ สีของผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องงอกไม่ผสมกาก
มะเขือเทศ จะมีสีขาวขุ่นและสีเหลืองจนถึงสีส้มปนน้ าตาลขึ้นเรื่อย ๆ ตามล าดับ พบว่าเมื่อผสมกาก
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มะเขือเทศลงไปในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน จนท าให้สิ่งทดลองที่มีกากมะเขือเทศร้อยละ 3 ผลิตภัณฑ์จะมีสีส้ม
ปนน้ าตาลเข้ม ด้านกลิ่นของผลิตภัณฑ์จะมีกลิ่นของข้าวกล้องงอก       ส่วนรสชาติของผลิตภัณฑ์จะมี
รสหวานแต่เมื่อผสมกากมะเขือเทศจะท าให้มีรสเปรี้ยวเล็กน้อยผสมอยู่  โดยเยาวภา  (2545) กล่าวว่า
มะเขือเทศมีส่วนที่เป็นของแข็งร้อยละ 10         ของของแข็งทั้งหมดเป็นกรดอินทรีย์เป็นกรดซิตริก 
และกรดมาลิก  
 
 
3.2  คุณสมบัติทางเคมีของผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศ 
 

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคุณสมบัติทางเคมี ได้แก่ ความเป็นกรด -ด่าง เส้นใย     
ไลโคปีน และปริมาณสารกาบา ได้ผลแสดงดังตารางที่ 8 
 
 
 
ตารางท่ี 8  คุณสมบัติทางเคมีของผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศ 
 

น้ าข้าวกล้องงอก คุณสมบัติทางเคมี 
ผสมกากมะเขือเทศ ความเป็น เส้นใย1/ ไลโคปีน1/ สารกาบา1/ 

(ร้อยละ) กรด-ด่าง1/ (กรัม/100 กรัม) (ไมโครกรัม/ 
100มิลลิลิตร) 

(มิลลิกรัม/ 
100 กรัม) 

0 6.55a 0.14b ไม่ได้วิเคราะห์ 0.77d 
1 5.83b 0.38a 20.01c 10.05c 
2 5.11c 0.41a 37.73b 17.74b 
3 4.87d 0.38a 50.26a 22.95a 

CV. (ร้อยละ) 2.19 9.58 0.22 0.25 

 
หมายเหตุ : 1/  ที่ก ากับเหนือตัวเลขในแนวตั้ง แสดงว่ามีความแตกต่างทางสถิติ (P≤0.05) 
 

จากการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่างในผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศ พบว่า
มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ ( P≤0.05) โดยน้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศ ร้อยละ 0 
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มีค่าความเป็นกรด-ด่างมากที่สุด ซึ่งมีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 6.55 รองลงมาเป็น   น้ าข้าวกล้อง
งอกผสมกากมะเขือเทศร้อยละ 1 2 และ 3 ซึ่งมีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 5.83 5.11 และ 4.87 
ตามล าดับ เพราะการเพิ่มกากมะเขือเทศจะส่งผลให้ความเป็นกรด -ด่าง มีค่าลดลงโดยเยาวภา  (2545) 
กล่าวว่ามะเขือเทศมีส่วนที่เป็นของแข็งร้อยละ 10 ของของแข็งทั้งหมดเป็นกรดอินทรีย์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
กรดซิตริก และกรดมาลิก  
 

จากการวิเคราะห์ปริมาณเส้นใยในผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศ พบว่า   มี
ความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (P≤0.05) โดยน้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศร้อยละ  2   มี
ปริมาณเส้นใยมากท่ีสุด ซึ่งมีปริมาณเส้นใยเท่ากับ 0.41 กรัม/100 กรัม รองลงมาเป็นน้ าข้าวกล้อง -งอก
ผสมกากมะเขือเทศร้อยละ 1 3 และ 0 ซึ่งมีปริมาณเส้นใยเท่ากับ  0.38 0.38 และ 0.14 กรัม/100 กรัม 
ตามล าดับ เพราะการเพิ่มกากมะเขือเทศจะส่งผลให้ปริมาณเส้นใยมีแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึน เนื่องจากในกาก
มะเขือเทศและน้ าข้าวกล้องงอกจะมีใยอาหารที่มีประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับฉัตรแก้ว ( 2550) กล่าวว่า 
ข้าวกล้องเป็นธัญชาติประเภทหนึ่งที่พบปริมาณใยอาหารร้อยละ  3.0 และในมะเขือเทศพบปริมาณเส้น
ใยประมาณร้อยละ 12.53 
 

จากการวิเคราะห์ปริมาณไลโคปีนในผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศ พบว่า    มี
ความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ ( P≤0.05) โดยน้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศร้อยละ  3 มี
ปริมาณไลโคปีนมากที่สุด ซึ่งมีปริมาณไลโคปีนเท่ากับ 50.26 ไมโครกรัม / 100 กรัม รองลงมาเป็น     
น้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศร้อยละ 2 และ 1 ซึ่งมีปริมาณไลโคปีนเท่ากับ 37.73 และ 20.01 
ไมโครกรัม / 100 กรัมตามล าดับ  เพราะการเพิ่มกากมะเขือเทศมีผลท าให้ปริมาณไลโคปีนเพ่ิมข้ึนซึ่ง
สอดคล้องกับศิราภรณ์ และ ชลดา (2553) กล่าวว่า ไลโคปีนจะพบในส่วนของเปลือก ส่วนที่ไม่ละลาย
น้ า และส่วนของเส้นใยในปริมาณมาก ซึ่งจะพบปริมาณไลโคปีนสูงร้อยละ 72-92 ซึ่งพบในเปลือกและ
เมล็ด 
 

จากการวิเคราะห์ปริมาณสารกาบาในผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศ พบว่ามี
ความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (P≤0.05) โดยน้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศร้อยละ  3   มี
ปริมาณสารกาบามากที่สุด ซึ่งมีปริมาณสารกาบาเท่ากับ 22.95 มิลลิกรัม/100 กรัม รองลงมาเป็น
น้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศร้อยละ 2 1 และ 0 ซึ่งมีปริมาณสารกาบาเท่ากับ 17.74 10.05 
และ 0.77 มิลลิกรัม/100 กรัมตามล าดับ  จะเห็นได้ว่าปริมาณสารกาบาจะเพ่ิมข้ึนตามปริมาณของกาก -  
มะเขือเทศที่เพ่ิมข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับกล้า (2552) กล่าวว่า ในน้ าข้าวกล้องงอกจะมีสารที่ส าคัญคือ  สาร
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กาบาหรือกรดแกมมาอะมิโนบิวทิริก เป็นกรดอะมิโนที่ผลิตจากกระบวนการดีคาร์บอกซิเลชั่น 
(decarboxylation) ของกรดกลูตามิก ( glutamic acid) โดยอาศัยการท างานของเอนไซม์เฉพาะ 
(Specific Enzyme) ความร้อน กรด-ด่าง หรือสารเคมีบางชนิด (พิมพ์เพ็ญ และ นิธิยา , 2556) ดังนั้น
การให้ความร้อนแก่น้ าข้าวกล้องงอกท่ีผสมกากมะเขือเทศ  ความร้อนอาจเป็นตัวเร่งให้กรดกลูตามิกใน
กากมะเขือเทศ เกิดกระบวนการดีคาร์บอกซิเลชั่นและอาจเปลี่ยนไปเป็นกรดแกมมาอะมิโนบิวทิริกได้ 

 
3.3  คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศ 
 

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคุณสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าสี ( Color) 
โดยใช้เครื่อง Colorimeter วัดค่าความสว่าง ( L*) ค่าสีแดง ( a*) และค่าสีเหลือง ( b*) วัดความ-หนืด 
(Viscosity) โดยใช้ Brookfield และปริมาณตะกอน ได้ผลแสดงดังตารางที่ 9 
ตารางท่ี 9  คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศ 
 

น้ าข้าวกล้องงอก คุณสมบัติทางกายภาพ 

ผสมกากมะเขือเทศ ค่าความสว่าง ค่าสีแดง ค่าสีเหลือง ความหนืด ปริมาณตะกอน 
(ร้อยละ) (L*)1/ (a*)ns (b*)1/ (เซนติพอยด์)ns (มิลลิลิตร)1/ 

0 33.83a 4.17 4.07c 1.10 0.47b 
1 32.63a 5.20 8.27b 1.16 2.66a 
2 26.33b 4.80 12.83ab 1.00 3.41a 
3 27.00b 6.73 14.37a 1.13 3.58a 

CV. (ร้อยละ) 4.63 19.25 15.87 4.99 27.91 

 
หมายเหตุ : 1/ ที่ก ากับเหนือตัวเลขในแนวตั้ง แสดงว่ามีความแตกต่างทางสถิติ (P≤0.05) 
                                ns ที่ก ากับเหนือตัวเลขในแนวตั้ง แสดงว่าไม่มีมีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) 

จากการวิเคราะห์ค่าความสว่าง (L*) ในผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศ พบว่ามี
ความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ ( P≤0.05) โดยน้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศ ร้อยละ 0 
และ 1 มีค่าความสว่าง (L*) สูงที่สุดเท่ากับ 33.83 และ 32.63 รองลงมาเป็นน้ าข้าวกล้องงอกผสมกาก
มะเขือเทศร้อยละ 3 และ 2 ซึ่งมีค่าความสว่างเท่ากับ 27.00 และ 26.33 ตามล าดับ จากการวิเคราะห์
ค่าสีแดง (a*) ในผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศ พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ( P>0.05) 
โดยน้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศร้อยละ 3 1 2 และ 0 มีค่าสีแดงเท่ากับ 6.73  5.20  4.80 และ 
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4.17 ตามล าดับ และจากการวิเคราะห์ค่าสีเหลือง ( b*) ในผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือ
เทศ พบว่า มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (P≤0.05) โดยน้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศ
ร้อยละ 3 มีค่าสีเหลืองมากที่สุด ซึ่งมีค่าสีเหลืองเท่ากับ 14.37     รองลงมาเป็นน้ าข้าวกล้องงอกผสม
กากมะเขือเทศร้อยละ 2 1 และ 0 ซึ่งมีค่าสีเหลืองเท่ากับ 12.83 8.27 และ 4.07 ตามล าดับ จะเห็นได้
ว่าค่าความสว่าง ( L*) มีแนวโน้มลดลง และค่าสีแดง ( a*) กับค่าสีเหลือง ( b*) มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตาม
ปริมาณของกากมะเขือเทศที่เพ่ิมข้ึน เนื่องจากไลโคปีนในกากมะเขือเทศเป็นแหล่งรงควัตถุให้สีเหลือง สี
ส้ม สีส้มแดง (วนิศรา , 2547) เพราะฉะนั้นเมื่อเพ่ิมปริมาณของกากมะเขือ -เทศจะท าให้สีของน้ าข้าว
กล้องงอกผสมกากมะเขือเทศมีสีเหลืองเข้มขึ้น  
 

จากการวิเคราะห์ค่าความหนืด ในผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศ พบว่า   ไม่มี
ความแตกต่างกัน ( P>0.05) โดยน้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศร้อยละ 1 3 0 และ 2   ซึ่งมีค่า
ความหนืดเท่ากับ 1.16 1.13 1.10 และ 1.00 เซนติพอยด์ ตามล าดับ และจากการวิเคราะห์ปริมาณ
ตะกอนในผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศ พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติอย่างมี
นัยส าคัญ (P≤0.05) โดยน้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศร้อยละ 3 มีปริมาณตะกอนสูงที่สุดเท่ากับ 
3.58 มิลลิลิตร รองลงมาเป็นน้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศร้อยละ 2 1 และ 0 ซึ่งมีปริมาณ
ตะกอน 3.41 2.66 และ 0.47 มิลลิลิตร ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าความหนืดจะมีค่าที่ใกล้เคียงกัน พบว่า
ทั้ง 4 สิ่งทดลอง มีความหนืดค่อนข้างน้อยแต่ปริมาณตะกอนจะเพ่ิมข้ึนตามปริมาณของกากมะเขือเทศที่
เพ่ิมข้ึน เนื่องจากปริมาณกากท่ีเพ่ิมข้ึนจะมีส่วนอนุภาคแขวนลอยอยู่ วรพรรณ ( 2549) กล่าวว่าใน
มะเขือเทศมีไลโคปีนเป็นสารสีในกลุ่มแคโรทินอยด์ มีผลึกสีแดงเข้มมีคุณสมบัติไม่ละลายน้ าแต่ละลายได้
ดีในน้ ามันและตัวท าละลายอินทรีย์ 
 
4.  ผลการศึกษาการยอมรับทางประสาทสัมผัสต่อผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศ 
 

จากการประเมินทางประสาทสัมผัส ได้แก่ สี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวมได้ผลแสดงดัง
ตารางที่ 10 
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ตารางท่ี 10  การยอมรับทางประสาทสัมผัสของผู้ทดสอบชิมจ านวน 30 คนต่อผลิตภัณฑ์น้ าข้าว -  
กล้องงอกผสมกากมะเขือเทศ 
 

น้ าข้าวกล้องงอกผสม 
กากมะเขือเทศ (ร้อยละ) 

ลักษณะทางประสาทสัมผัส 
สีns กลิ่น1/ รสชาติns ความชอบโดยรวมns 

0 6.50 7.50a 7.20 7.27 
1 6.77 6.77b 7.17 7.20 
2 6.67 6.23b 6.83 6.77 
3 6.67 6.23b 6.80 6.83 

CV. (ร้อยละ) 16.67 16.30 13.22 16.14 

 
หมายเหตุ : 1/ ที่ก ากับเหนือตัวเลขในแนวตั้ง แสดงว่ามีความแตกต่างทางสถิติ (P≤0.05) 
                 ns ที่ก ากับเหนือตัวเลขในแนวตั้ง แสดงว่าไม่มีมีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) 
 

จากการประเมินทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศทั้ง   4 
สิ่งทดลองโดยผู้ทดสอบจ านวน 30 คน โดยประเมินทางด้านสี กลิ่น รสชาติและความชอบโดยรวม 
พบว่า ด้านกลิ่นมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (P≤0.05) โดยน้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือ
เทศร้อยละ 0 มีคะแนนความชอบด้านกลิ่นมากท่ีสุดเท่ากับ 7.50 รองลงมาเป็นน้ าข้าวกล้อง -งอกผสม
กากมะเขือเทศร้อยละ 1 2 และ 3 ซึ่งมีคะแนนความชอบด้านกลิ่นเท่ากับ 6.77 6.23 และ 6.23 
ตามล าดับ ด้านสี พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ( P>0.05) โดยคะแนนความชอบด้านสีของน้ าข้าวกล้อง -
งอกผสมกากมะเขือเทศร้อยละ 1 2 3 และ 0 ซึ่งมีค่าคะแนนความชอบด้านสี เท่ากับ 6.77 6.67 6.67 
และ 6.50 ตามล าดับ ด้านรสชาติ พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ( P>0.05) โดยคะแนนความชอบ        
ด้านรสชาติของน้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศร้อยละ 0 1 2 และ 3 ซึ่งมีค่าคะแนนความชอบด้าน
รสชาติ เท่ากับ 7.20 7.17 6.83 และ 6.80 ตามล าดับ และด้านความชอบโดยรวม พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกัน (P>0.05) โดยคะแนนความชอบโดยรวมของน้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศร้อยละ 0 
1 3 และ 2 ซึ่งมีค่าคะแนนความชอบโดยรวม เท่ากับ 7.27 7.20 6.83 และ 6.77 ตามล าดับ แสดงว่า
ปริมาณของกากมะเขือเทศไม่มีผลต่อสี รสชาติและความชอบโดยรวม แต่มีผลต่อกลิ่น เนื่องจากกาก
มะเขือเทศได้ผ่านกระบวนการท าให้แห้งโดยใช้ความร้อน ท าให้เกิดกลิ่นคล้ายกลิ่นหญ้าฟาง  ( hay like 
flavor) การเกิดกลิ่นหญ้าฟางจะส่งผลไม่พึงปรารถนาในอาหารท าให้อาหารไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค  
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
สรุป 
 

จากการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีมีค่าความเป็นกรด-ด่างลดลง ส่วนปริมาณเส้นใยเพ่ิมข้ึนตาม
ปริมาณของกากมะเขือเทศที่เพ่ิมข้ึน จากการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ พบว่าค่าความสว่าง ( L*) 
กับค่าสีแดง ( a*) และค่าสีเหลือง ( b*) มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน และปริมาณตะกอนเพิ่มขึ้นตามปริมาณของ
กากมะเขือเทศที่เพ่ิมข้ึน การศึกษาเกี่ยวกับปริมาณไลโคปีน และสารกาบา พบว่ามีปริมาณ         ไลโค
ปีน และสารกาบาจะสูงขึ้นในน้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศร้อยละ 3 จากผลการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัส พบว่าน้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศร้อยละ 1 เป็นสูตรที่ได้รับการยอมรับ รองมา
จากน้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศร้อยละ 0 
 
ข้อเสนอแนะ 

 
1.  ควรมีศึกษาการเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเคมี และกายภาพ ระหว่างข้าวกล้องกับข้าวเหนียวกล้อง 
2.  ควรเติมคาราจีแนนเพื่อลักษณะปรากฏที่ดี 
3.  ควรมีการศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 

 
 
 
 
 
 

 
 



38 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
 
กล้า เมธากานต.์  2552.  ข้าวกล้องงอกมหัศจรรย์พันธุ์ข้าวไทย.  กรุงเทพ๚:  แฮปปี้ ทู ดู. 
 
เกียรติเกษตร กาญจนพิสุทธิ์.  2541.  มะเขือเทศ.  นนทบุรี:  ฐานเกษตรกรรม. 
 
คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร.  2543.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี- 
            การอาหาร.  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  กรุงเทพฯ. 
 
เจตน์  สุวรรณภักด,ี กมลรัตน์  รองเมือง และพัชรินทร์  ศรียศ. 2555. การศึกษาคุณสมบัติทางเคมี 
            และกายภาพ และการประเมินทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องงอกผสมกาก  
            มะเขือเทศ. ปัญหาพิเศษปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 
 
ฉัตรแก้ว วิรบุตร์.  2550.  การพัฒนาเครื่องดื่มธัญญาหารส าเร็จรูปจากปลายข้าวกล้องหอมมะลิและ 
            ถั่วอะซูกิ.  วิทยานิพนธ์มหาบัณทิต.  สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
             ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรรเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
 
ชื่นหทัย  เสริมทรัพย์ทวี.  2548.  การสูญเสียไลโคพีนระหว่างกระบวนการผลิตน้ ามะเขือเทศ 
            กระป๋องและน้ ามะเขือเทศเข้มข้น.  วิทยานิพนธ์มหาบัณทิต.สถาบันเทคโนโลยี- 



39 

 

            พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
 
เทวิกา กีรติบูรณะ และ วรนุช  ศรีเจษฎารักข์.  2553.  ผลของการอบแห้งแบบถาดของข้าวกล้อง 
            ขาวดอกมะลิ 105 งอกต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. 
             ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
 
นฤบดี ศรีสังข์ และ คณะ.  2553.  ผลกระทบของตัวกลางการอบแห้งและอุณหภูมิอบแห้งท่ีมี 
            ผลต่อคุณภาพของข้าวกล้องงอก.  ว.วิทย์.กษ. 41(3/1) (พิเศษ) : 397-400. 
 
นิรันด์ จันทร์ลาด และ จรรยา ทับไทร.  2549.  การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและประเมิน- 
            ทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์น้ ามะเขือเทศผสมน้ าส้มเขียวหวานพร้อมดื่ม.  
            ปัญหาพิเศษปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
            ราชมงคลธัญบุร ีวิทยาเขตปทุมธานี. 
 
ปราณี อ่านเปรื่อง.  2547.  หลักการวิเคราะห์อาหารด้วยประสาทสัมผัส.  กรุงเทพฯ: 
             โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 
พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์.  2545.  ผลของอุณหภูมิการเก็บรักษาต่อการเสื่อมสลายไลโคปีนจาก 
             กากมะเขือเทศ.  ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี- 
             พระจอมเกล้าธนบุรี. 
 

พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และ นิธิยา รัตนาปนนท์.  2556.  “Amino acid/กรดแอมิโน”,  ออนไลน์.   
             เข้าถึงได้จาก:  
             http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1190/amino-acid-  กรดอะมิโน   

             สืบค้นเมื่อ 04 มีนาคม 2556 
 
พิมพ์อร ศีตคุนรัตน์. 2552. ข้าวกล้องงอก ราชาแห่งข้าว สุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพ และความงาม 
            กรุงเทพฯ:  ฐานบัณฑิต. 
 
พัชรี ตั้งตระกูล.  2550.  ข้าวกล้อง. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร.  

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1190/amino-acid-


40 

 

             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.   
 
ไพโรจน์ วิริยจารี.  2535.  วิธีทางอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม.  ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี- 
             การอาหาร คณะเกษตรศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,  เชียงใหม่. 
 
ภรณ์ทิพย์ พลูประพันธ์ และ ปวีณา เพ็ชร์สุข.  2552.  ผลของเวลาในการแช่ข้าวกล้องงอกต่อปริมาณ 
            สารกาบาในน้ าข้าวกล้องงอก.  ปัญหาพิเศษปริญญาตรี.  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี- 
             การอาหร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 
 
มณีรัตน์ แสงสุริย์ และ อรพิน พึ่งกิจ.  2553.  ผลของความร้อนที่มีต่อปริมาณไลโคปีนในผลิตภัณฑ์ 
            น้ าข้าวกล้องเสริมกากมะเขือเทศผง.  ปัญหาพิเศษปริญญาตรี.  สาขาวิทยาศาสตร์และ 
             เทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 
 
ยุพกนิษฐ์  พ่วงวีระกุล และ วาสนา  กล้าหาญ.  2551.  การเปลี่ยนแปลงปริมาณวิตามินบี 1 และ 
            แกมมาแอมิโนบิวทิริกแอซิค ในการผลิตข้าวงอกนึ่งขาวดอกมะลิ 105 ระดับ โรงงาน 
            ต้นแบบ.  คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต, บริษัทอาร์เอสยู อินโนเวชั่นโปรดักส์  
             จ ากัด. 
 
เยาวภา สิริวัฒนานุกูล.  2545.  การศึกษาการสูญเสียไลโคปีนในระหว่างการผลิตซอสมะเขือเทศ- 
            แช่อ่ิม.  วิทยานิพนธ์มหาบัณทิต.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ,   
            กรุงเทพฯ. 
 
รัตนาพร อรุณรุ่ง และ สิริมา ปทุมมาศ.  2552.  การศึกษาคุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และ 
            การประเมินทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์น้ ามะเขือเทศผสมน้ าส้มเขียวหวาน - 
            พร้อมดื่ม.  ปัญหาพิเศษปริญญาตรี.  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
             คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 
 
วนิศรา ม่วงศรี.  2547.  ลักษณะทางพืชสวนและระดับไลโคปีนของมะเขือเทศสายพันธุ์ต่างๆ. 
            วิทยานิพนธ์มหาบัณทิต.  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี 
            พระจอมเกล้าพระนครเหนือ,  กรุงเทพฯ. 



41 

 

 
วัฒิศักดิ์ มาจ าปา.  2548.  การวิเคราะห์ปริมาณไลโคปีนในเนื้อมะเขือเทศด้วยเทคนิคไฮเพอร์ 
            ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟฟี.  วิทยานิพนธ์มหาบัณทิต.สถาบันเทคโนโลยีพระจอม- 
             เกล้าพระนครเหนือ. 
 
ศิราภรณ์ สุรารักษ์ และ ชลดา พัตตาสิงห์.  2553.  ผลของการพาสเจอร์ไรส์และระยะเวลาในการ- 
             เก็บรักษาที่มีต่อปริมาณไลโคปีนและวิตามินซีในผลิตภัณฑ์น้ ามะเขือเทศผสม 
             ส้มเขียวหวานพร้อมดื่ม.  ปัญหาพิเศษปริญญาตรี   สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ- 
              อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 
 
สวามินี นวลแขกุล.  2547.  การพัฒนาเครื่องดื่มข้าวโพดเส้นใยอาหารจากกากที่เหลือจาก 
            กระบวนการผลิตน้ านมข้าวโพด. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,   
             กรุงเทพฯ. 
 
สุรีย์ แถวเที่ยง.  2552.  เครื่องดื่มน้ านมถั่วเหลืองผสมน้ าแครอท.  วิทยาพนธ์ปริญญาโท.  
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,  กรุงเทพฯ. 
อัญชลินทร์  สิงห์ค า.  2549.  คู่มือปฏิบัติการเคมีอาหาร 1.  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
            การอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,  ปทุมธานี. 
 
AOAC.  2000. Official Method of Ananlysis.  17th ed. Association of Official Analytical  
            Chemist Washington D.C. .1241 p. 
 
Davis, A. R., W. W Fish, and P. Perkins-Veazie.  2003.  A rapid hexane-free method for  
           analyzing lycopene content in watermelon.  Journal of Food Science 68  
           (4): 328-332. 
 
Davis, A. R., W. W Fish, and P. Perkins - Veazie.  2003.  A rapid spectrophotometric  
           method for analyzing lycopene content in tomato and tomato products.   
           Postharvest Biology and Technology 28 (5):  425-430. 
 



42 

 

Lee, T. C.  2000.  Correlation of lycopene measured by HPLC with the L*,a*,b*  color   
           reading of a hydrobonic tomato and the relationship of rnaturity with color and  
           lycopene content, Journal of Agricultural and Food Chemistry.48 (5) :1697- 
           1702. 
 
Riso, P.,and M.Porrini. 1997. Determination of carotenoids in vegetable foods and  
           plasma.Interational. Journal for Vitamin and Nutrition Research.67 (7): 47-54. 
 
Tawfik, E. M. 2001. Determination of lycopene content in raw tomato varieties and  
          tomato products.  Masters Abstracts International; Issue .32 (9), 40-49 ; 140p. 
 
Wang, X. W, W. Z.peng, K. Q. Wang, X. B.Chen, W.G. Li, and Y.B Xia.  2001.  Study on the  
           extracting yechnology of natural lycopene.  Human Agricultural Science &  
          Technology Newsletter 2 (5), 4-9. 
 
Waseem, Z., and S. Agarwal. 1998. Lycopene content of tomatoes and tomato  
           products and their contribution to dietary lycopene.   Food Research  
           International. 31 (4), 737-741. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ก. 

แบบประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
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ตารางผนวกท่ี 1  ล าดับการชิมผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศ 
 

ผู้ทดสอบชิม ล าดับการชิม 

1 2 3 4 
1 T4 T1 T2 T3 
2 T2 T1 T3 T4 
3 T1 T2 T3 T4 
4 T1 T2 T3 T4 
5 T3 T4 T2 T1 
6 T4 T1 T2 T3 
7 T2 T3 T1 T4 
8 T2 T1 T4 T3 
9 T3 T4 T1 T2 

10 T4 T1 T3 T2 
11 T3 T1 T2 T4 
12 T2 T1 T3 T4 
13 T1 T3 T2 T4 
14 T2 T3 T1 T4 
15 T3 T1 T2 T4 

 
หมายเหตุ :  สิ่งทดลองที่ 1 น้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศร้อยละ 0 

สิ่งทดลองที่ 2 น้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศร้อยละ 1 
สิ่งทดลองที่ 3 น้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศร้อยละ 2 
สิ่งทดลองที่ 4 น้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศร้อยละ 3 
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ตารางผนวกท่ี 1 ล าดับการชิมผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศ (ต่อ) 
 

ผู้ทดสอบชิม ล าดับการชิม 
1 2 3 4 

16 T4 T1 T2 T3 
17 T4 T1 T3 T2 
18 T4 T2 T1 T3 
19 T2 T4 T1 T3 
20 T4 T1 T2 T3 
21 T2 T1 T3 T4 
22 T3 T2 T1 T4 
23 T3 T1 T4 T2 
24 T1 T4 T2 T3 
25 T1 T4 T2 T3 
26 T3 T2 T4 T1 
27 T4 T2 T1 T3 
28 T1 T2 T3 T4 
29 T2 T1 T4 T3 
30 T3 T1 T2 T4 

 
หมายเหตุ :  สิ่งทดลองที่ 1 น้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศร้อยละ 0 

สิ่งทดลองที่ 2 น้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศร้อยละ 1 
สิ่งทดลองที่ 3 น้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศร้อยละ 2 
สิ่งทดลองที่ 4 น้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศร้อยละ 3 
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ภาพผนวกท่ี 1  ลักษณะของผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศ 
 
หมายเหตุ :  T1  น้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศร้อยละ 0 

T2  น้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศร้อยละ 1 
T3  น้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศร้อยละ 2 
T4  น้ าข้าวกล้องงอกผสมกากมะเขือเทศร้อยละ 3 
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ภาคผนวก ข. 
การคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ 
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1.  การวัดค่าสี  
การวัดค่าสีใช้วิธีการของ ศิราภรณ์ และ ชลดา  (2553) โดยใช้วิธีการวัดค่าสีระบบ L* a* b* 

ด้วยเคร่ือง Colorimeter CR-10 
หลักการ ปริภูมิสีเป็นประเภทสีสแกนสม่ าเสมอ ( Uniform) ระบบสี  L*a*b* นี้ ค่า  L*       

จะหมายถึงความสว่างมีค่าระหว่าง 0-100 ส่วน a* และ b* จะเป็นค่าสัมประสิทธิ์ (จะบอกถึงทิศทาง
ของสี) เช่น +a* หมายถึงอยู่ในทิศทางของสีแดง -a* หมายถึงอยู่ในทิศทางสีเขียว +b* หมายถึงอยู่ใน
ทิศทางของสีเหลือง -b* หมายถึงอยู่ในทิศทางของสีน้ าเงิน 
 
2.  การวัดตะกอน ดัดแปลงจาก  

การวัดตะกอนใช้วิธีการของ สวามินี  (2547) ดังนี้น าผลิตภัณฑ์น้ า ข้าวกล้องงอกผสมกาก
มะเขือเทศ ที่ต้องการทดสอบเขย่าให้เข้ากันและเทลงไปในกระบอกตวง ( Cylinder) ขนาด 100 
มิลลิลิตร น าไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ตรวจผลการวัด ค่าที่ได้ 
รายงานผลหน่วยเป็นมิลลิลิตร 
 
3.  การวัดความหนืด  

การวัดความหนืดใช้วิธีการของนิรันดร และ จรรยา (2546) โดยใช้เคร่ือง Brookfield รุ่น 
dv-II + pro 

1.  ปรับระดับลูกน้ าด้านบนของเคร่ืองให้อยู่ในวงกลม โดยการปรับที่ขาตั้ง  3 มุม ของฐาน 
เปิดสวิทช์ Power on ด้านหลังเคร่ือง 

2.  รอจนหน้าจอแสดงผลโชว์ “REMOVE SPINDLE/PRESS AND KEY” เอาเข็ม 
(Spindle) ออกจากตัวเคร่ือง 

3.  กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งที่หน้าปัด เคร่ืองจะโชว์ “Autozeroting Viscometer” ซึ่งเคร่ืองจะปรับ
ศูนย์อัตโนมัติ รอประมาณ 15 วินาที จนเคร่ืองโชว์ “REPLACE SPINDLE/PRESS ANY KEY” และ
กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งอีกครั้ง 

4.  ใส่ Guard leg และเข็ม (Spindle) ในการทดลองใช้เข็มเบอร์ 1 โดยหมุนตามเข็มนาฬิกา 
จุ่มเข็มลงในสารตัวอย่างจนถึงรอย Mark ภาชนะที่ใส่สารตัวอย่าง คือ บีกเกอร์ขนาด 600 ml. และใส่
สารตัวอย่าง 500 ml. 

5.  อ่านค่าและบันทึกผล 
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4.  การวัดค่าพีเอช  
โดยใช้วิธีการของชื่นหทัย (2548) ดังนี ้
1.  ตั้งเคร่ือง pH meter โดยเปิดหัวจุกข้าง pH meter แล้วล้าง pH meter ที่จุ่มอยู่ใน  pH 

electrode storage solution ให้สะอาดเช็ดให้แห้ง แล้วใช้ pH meter จุ่มลงใน  pH buffer 7.0 แล้วตั้งค่า
ให้ได้ 7.0 เช็ดให้แห้ง แล้วใช้ pH electrode จุ่มลงใน  pH buffer 4.0 แล้วตั้งค่าให้ได้ pH 4.0 เคร่ืองจะ
ประมาณความถูกต้อง โดยออกค่า slope อยู่ระหว่าง 92-102 ถือว่าเคร่ืองใช้ได้ดี 

2.  เตรียมตัวอย่างประมาณ 50 กรัม ใส่ลงในบีกเกอร์ จุ่ม pH electrode ลงในตัวอย่างรอ
ประมาณ 10-30 วินาที เคร่ืองจะท าการอ่านค่า pH ของตัวอย่าง 
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5.  วิธีการหาปริมาณสารกาบา 

บดตัวอย่างให้ละเอียด 
 

ชั่งตัวอย่าง 5 – 10 g 
 

สกัดครั้งที่ 1                                                        80 % Ethanol 10 ml 
 

Vortex 1 min 
 

Centrifuge 10 min ,  4 °C (ความเร็ว 4,200 รอบ / นาที) 
 
 

 
สกัดครั้งที่ 2    Pellet    +    80 % Ethanol 10 ml                                                 Supernatant 

                                        
Vortex 1 min                                                             ใส่ขวดวัดปริมาตรขนาด 50 ml 

 
Centrifuge 10 min , 4 °C    (ความเร็ว 4,200 รอบ / นาที)                                ปรับปริมาตรด้วย 80 % Ethanol 
 
           

 Pellet                                             Supernatant                      กรอง (syringe membrane filter) 
 

น าไปท า Derivertize ด้วย HPLC 
 
 
ภาพผนวกท่ี 2  วิธีการหาปริมาณสารกาบา  
ท่ีมา : AOAC (2000) 
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การท า derivertize 

ตัวอย่าง 1 ml 

FMOC-Cl 2 ml 

Borate Buffer (pH 10) 2 ml 

Vortex 1 min 

กรองผ่าน 0.45 ไมครอน แล้วฉีดเข้า  HPLC 

 

Condition HPLC 

Mobile Phase               0.05% TFA (Trifluoroacetic acid) :Acetronitrrile 

Flow                              1.3 ml / min 

Detector                         FLD (Ex = 270, Em= 315 nm) 

Condition                       gradient 

                               Time (min)                               % Acetronitrile 
                                     0 - 15                                         45.0 
                                   3 – 15.0                                         50.0 
                                      20.0                                         45.0 
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6.  วิธีการหาปริมาณเส้นใย (Fiber) 

 

 

 

 

Dietary Fiber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

เตรียมตัวอย่าง 

ชั่งตัวอย่าง 1.000 g ในบีกเกอร์ 

เติม Phosphate Buffer 50 ml 

เติม α-Amylase 0.1 ml เขย่าให้เข้ากันปิดด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ 

น าไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 95 °C 

15 min. 

ตั้งทิ้งไว้ให้เย็น 

ปรับ pH 7.5 ด้วย 0.275  M  NaOH 10 ml 

เติม Protease 0.1 mL เขย่าให้เข้ากัน ปิดด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ 

บ่มที่ 60 °C 30 min. 

ตั้งทิ้งไว้ให้เย็น 
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(ต่อ) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผนวกท่ี 3  วิธีการหาปริมาณเส้นใย (Fiber)  
ท่ีมา : AOAC (2000) 

ปรับ pH 4.0 - 4.6 ด้วย 0.325 M  HCl 10 ml 

เติม Amyloglucosidase 0.1 mL เขย่าให้เข้ากันปิดด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ 

 
บ่มที่อุณหภูมิ 60 °C 30 min. 

ตั้งทิ้งไว้ให้เย็น 

เติม 280 ml 95% ethanol กรอง 

ตั้งทิ้งไว้ให้ตะกอนตกค้างคืน 

วิเคราะห์โปรตีน 

วิเคราะห์เถ้า เผาที่อุณหภูมิ 525 °C, 5 ชั่วโมง 

 

ตาม ISO (2005)5983-2 

เติม 20 ml 78 % ethanol  3 คร้ัง 

เติม 10 ml 95 % ethanol  2 คร้ัง 

เติม 10 ml Acetone  2 คร้ัง 

อบที่อุณหภูมิ 105 °C   

ข้ามคืน 
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ภาคผนวก ค. 
ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
  

SOV df SS MS F 
Treatment 3 5.160 1.720 115.632* 
Error 
Total 

8 
11 

0.119 
5.279 

0.015 

CV. (ร้อยละ)  2.19    
 
หมายเหตุ:  *หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
 
ตารางภาคผนวกท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าความหนืด (Viscosity)  
 

SOV df SS MS F 
Treatment 3 0.044 0.015 5.211* 

Error 
Total 

8 
11 

0.023 
0.067 

0.003 

CV. (ร้อยละ) 4.99    
 
หมายเหตุ:  * หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
 
ตารางภาคผนวกที่ 4  ผลการวิเคราะห์ปริมาณตะกอน 
 

SOV df SS MS F 
Treatment 3 18.454 6.151 12.351* 

Error 
Total 

8 
11 

3.984 
22.439 

0.498 

CV. (ร้อยละ) 27.91    
 
หมายเหตุ:  *หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
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ตารางภาคผนวกท่ี 5  ผลการวิเคราะห์ปริมาณไลโคปีน (lycopene) 
 

SOV df SS MS F 
Treatment 2 1385.811 692.906 120400* 

Error 
Total 

6 
8 

0.035 
1385.846 

0.006 

CV. (ร้อยละ)  0.22    
 
หมายเหตุ:  *หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
 
ตารางภาคผนวกท่ี 6  ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารกาบา (GABA) 
 

SOV df SS MS F 
Treatment 3 839.251 279.750 270,700* 

Error 
Total 

8 
11 

0.008 
839.259 

0.001 

CV. (ร้อยละ) 0.25    
 
หมายเหตุ:  *หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
 
ตารางภาคผนวกท่ี 7  ผลการวิเคราะห์ปริมาณเส้นใย (fiber) 
 

SOV df SS MS F 
Treatment 3 0.147 0.049 69.917* 

Error 
Total 

8 
11 

0.006 
0.152 

0.001 

CV. (ร้อยละ) 9.58    
 
หมายเหตุ:  *หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
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ตารางภาคผนวกท่ี 8  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าความสว่าง (L*)  
  

SOV df SS MS F 
Treatment 3 132.190 44.063 22.950* 
Error 
Total 

8 
11 

15.360 
147.550 

1.920 

CV. (ร้อยละ)  4.63    
 
หมายเหตุ:  *หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
 
ตารางภาคผนวกท่ี 9  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าสีแดง (a*) 
 

SOV df SS MS F 
Treatment 3 10.729 3.576 3.535ns 

Error 
Total 

8 
11 

8.093 
18.822 

1.012 

CV. (ร้อยละ) 19.25    
 
หมายเหตุ : ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 

ตารางภาคผนวกท่ี 10  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าสีเหลือง (b*) 
 

SOV df SS MS F 
Treatment 3 195.750 65.250 26.515* 

Error 
Total 

8 
11 

19.687 
215.437 

2.461 

CV. (ร้อยละ) 15.87    
 
หมายเหตุ:  *หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
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ตารางภาคผนวกท่ี 11  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางประสาทสัมผัสด้านสี (color) 
 

SOV df SS MS F 
Treatment 3 1.10 0.367 0.298ns 

Block 29 79.300 2.734 2.225ns 

Error 87 106.90 1.229  
Total 119 187.30   

CV. (ร้อยละ) 16.67    
 
หมายเหตุ: ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 
ตารางภาคผนวกท่ี 12  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางประสาทสัมผัสด้านกลิ่น (Odor)  
 

SOV df SS MS F 
Treatment 3 32.367 10.789 9.101* 

Block 29 114.467 3.947 3.330* 
Error 87 103.133 1.185  
Total 119 249.967   

CV. (ร้อยละ) 16.30    
 
หมายเหตุ:  *หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
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ตารางภาคผนวกท่ี 13  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางประสาทสัมผัสด้านรสชาติ (flavor) 
 

SOV df SS MS F 
Treatment 3 4.067 1.356 1.584ns 

Block 29 91.500 3.155 3.688ns 

Error 87 74.433 0.856  
Total 119 170.00   

CV. (ร้อยละ) 13.22    
 
หมายเหตุ: ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 
ตารางภาคผนวกท่ี 14  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางประสาทสัมผัสด้านความชอบโดยรวม 
(Overall liking)   
 

SOV df SS MS F 
Treatment 3 5.767 1.922 1.497ns 

Block 29 74.467 2.568 1.999ns 

Error 87 111.733 1.284  
Total 119 191.967   

CV. (ร้อยละ) 16.14    
 
หมายเหตุ: ns หมายถึง ไม่มีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 


