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บทคัดย่อ 
 

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปริมาณที่เหมาะสมของใยอาหารจากแกนสับปะรดในชิฟ
ฟอนเค้ก  โดยใช้ใยอาหารจากแกนสับปะรดทดแทนแป้งสาลีในชิฟฟอนเค้กที่ร้อยละ 0 5 10 15 และ 
20 ตามล าดับ    จากการทดลองพบว่า   เมื่อทดแทนใยอาหารมากยิ่งขึ้นมีผลต่อสมบัติทางกายภาพ
คือท าให้ค่าความสว่างและปริมาตรแตกต่างกันเล็กน้อย  ค่าสีเหลืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  แต่ไม่มีผลต่อ
ค่าสีแดง  ความสูงและความหนาแน่น    ด้านลักษณะเนื้อสัมผัส  พบว่าค่าความแน่นเนื้อและค่าแรงที่
ใช้ในการเค้ียวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  แต่การเกาะตัวกันและความเป็นสปริงไม่มีความแตกต่างกัน  
คุณภาพด้านเคมี พบว่าปริมาณโปรตีน  ไขมันและความชื้นแตกต่างกันเล็กน้อย   ด้านความชอบทาง
ประสาทสัมผัสพบว่าชีฟฟอนเค้กที่มีการทดแทนแป้งสาลีร้อยละ 5  มีความชอบในทุกๆด้านสูงที่สุด   
ดังนั้นการทดแทนแป้งสาลีด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรดในชิฟฟอนเค้กที่ร้อยละ 5  จึงเป็นระดับที่
เหมาะสม 

 
ค าส าคัญ: ชิฟฟอนเค้ก  ใยอาหาร  สับปะรด 
 

ABSTRACT 
 

The objective of this research was to determine the appropriate level of fiber form 
pineapple cores for replacing wheat flour  in chiffon cakes. The chiffon cake were prepared 
with 0, 5, 10, 15 and 20 % fiber, respectively. The result showed that, more on renewable 
fiber affects physical qualities. Is that the Lightness (L*) and volume are slightly different, 
yellowness(b*) increased but had no effect on the redness(a*), height and density. Texture 
Profile Analysis found that the firmness and chewiness tend to increase, but cohesiveness 
and the springiness no different. Chemical qualities found that protein, fat and moisture vary 
slightly. However, dietary fiber and ash increased slightly, pH is decreased.  The sensory 
preferences showed that chiffon cake replaced wheat flour with fiber at 5% had the highest 
score, therefore, 5% was the most appropriate proportion for replacing wheat flour with fiber 
from pineapple cores in chiffon cake products. 

 
Keyword: Chiffon cake, fiber, pineapple  
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ผลของใยอาหารจากแกนสับปะรดต่อคุณภาพของชิฟฟอนเค้ก 
Effect of pineapple core fiber on the quality of chiffon cake 

 
บทน า 

 
การบริโภคผลิตภัณฑ์ขนมอบมากเกินไป เช่น ขนมปัง เค้ก คุกก้ี โดนัท พิซซ่า   อาจก่อให้เกิด

ปัญหาสุขภาพได้เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอุดมไปด้วย ไขมัน คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ซึ่งเป็น
สารอาหารท่ีให้พลังงานสูง ดังนั้นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการในผลิตภัณฑ์ขนมอบจึงมีแนวโน้ม
การผลิตที่สูงขึ้น การใช้ใยอาหารเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการในผลิตภัณฑ์
ขนมอบ มีการศึกษาการเพิ่มปริมาณใยอาหารจากวัตถุดิบหลายชนิดในเค้กและมัฟฟิน เช่น ร าข้าว
และเปลือกของธัญพืช ( Hudson et al.,1992; Polizzotoet al.,1983; Shafer andZabik, 1978; 
Springsteen et al., 1977) เปลือกของพืชตระกูลถั่ว ( Kaack and Pedersen, 2005) ผลพลอยได้
จากแอปเป้ิล(Rupasingheet al., 2008; Sudhaet al., 2007) และผลพลอยได้จากมันฝรั่ง( Kaack 
and Pedersen, 2005) การใช้ร าข้าวและจมูกข้าวเพื่อเพิ่มปริมาณวิตามิน เกลือแร่และสารต้าน
อนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์ขนมอบ( Slavinet al., 2000) การศึกษาการปรับเปลี่ยนลักษณะเนื้อสัมผัส
และรูปลักษณ์ภายนอกของผลิตภัณฑ์ เป็นผลให้การยอมรับของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ที่ท าจากแป้ง
โฮลวีท (whole-flour) ต่ ากว่าผลิตภัณฑ์ที่ท าจากแป้งสีขาว ( Kennedy and Davis, 2000).มีการ
ทดลองการใช้ใยอาหารท่ีมีความบริสุทธิ์เพื่อเพิ่มปริมาณใยอาหารในผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นแต่ให้มีผล
ต่อลักษณะทางประสาทสัมผัสน้อยท่ีสุด ได้แก่ การศึกษาใยอาหารจากผลไม้และพืชตระกูลถั่ว
(Chen et al., 1988; Grigelmo-Miguel et al., 1999; Sreenathet al., 1996) การศึกษาการใช้
เซลลูโลสชนิดต่างๆ( Fondroyet al., 1989; Zabiket al.,1997) และแป้งชนิด resistant starch 
(Baixauliet al., 2008; Baixauliet al., 2008; Lin et al., 1994) การศึกษาทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่า
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เค้กและมัฟฟินที่อุดมไปด้วยใยอาหารได้รับความสนใจ อย่างไรก็ตามพบว่ายัง
มีการทดลองใช้ใยอาหารในปริมาณความเข้มข้นต่ า (น้อยกว่าร้อยละ 10) และท าให้ผลิตภัณฑ์
สุดท้ายมีปริมาตรต่ าและได้รับการยอมรับต่ า  ปัจจุบันมีใยอาหารท่ีมีความบริสุทธิ์ชนิดใหม่และมี
ขนาดที่แตกต่างกันในทางการค้า ดังนั้น  Go´mezet al. (2010) จึงได้ท าการทดลองเพื่อศึกษา
ผลกระทบของชนิดของใยอาหาร(ร าข้าวสาลีร าข้าวโอ๊ต ไมโคร-เซลลูโลส)ที่มีขนาดต่างๆ (50 , 80, 
250 µm) และปริมาณการทดแทนในระดับต่างๆ (ร้อยละ 0 ,12, 24,36) ต่อลักษณะของเลเยอร์เค้ก  
จากการทดลองพบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะได้รับเค้กที่มีคุณภาพสูงเมื่อมีการเติมใยอาหารถึงร้อยละ 
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20 โดยเค้กมีลักษณะคล้ายกับตัวอย่างควบคุมได้คะแนนทางประสาทสัมผัสสูง แต่การคัดเลือกชนิด
ใยอาหารและขนาดใยอาหารยังเป็นสิ่งที่จ าเป็น 
 ใยอาหารมีบทบาทส าคัญในการป้องกันบรรเทาโรคต่างๆ ได้แก่ ช่วยในการลดความอ้วน                   
(Slavin, 2005) โรคมะเร็งบางชนิด ( Nomura et al., 2007; Roth &Mobarhan, 2001) โรคหัวใจและ
หลอดเลือด (King,2005) และโรคระบบทางเดินอาหาร ( Mendeloff, 1987) ถึงแม้ว่าองค์กรสุขภาพ
หลายองค์กรจะบ่งชี้ถึงความจ าเป็นของการเพิ่มการบริโภคใยอาหารให้สูงถึง 20-35 กรัมต่อวัน แต่
คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักปริมาณที่แนะน าดังกล่าวเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกามีการบริโภคใยอาหาร
เพียงร้อยละ50 ของปริมาณที่แนะน าในแต่ละวันเท่านั้น (Hudsonet al.,1992) 

ผลิตภัณฑ์ขนมอบได้รับความนิยมมากขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากมีความเหมาะสมกับวิถี
การด าเนินชีวิตในปัจจุบันที่รีบเร่ง มีความสะดวกสบาย ราคาไม่แพง ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ขนมอบที่มีการใส่ใยอาหารจากแกนสับปะรด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่
มีความใส่ใจในของสุขภาพต่อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่      โดยเลือกศึกษาในชิฟฟอนเค้กเนื่องจากเป็นเค้ก
ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคคนไทยเป็นอย่างมาก         เป็นแนวทางในการน าไปใช้กับ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ชนิดอ่ืนๆต่อไป   ตลอดจนเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับแกนสับปะรดซึ่งเป็นผลพลอยได้
จากโรงงานอุตสาหกรรมได้อีกทางหนึ่งด้วย      โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อศึกษาคุณภาพทางเคมีและ
กายภาพของใยอาหารจากแกนสับปะรดเพื่อศึกษาปริมาณใยอาหารจากแกนสับปะรดที่เหมาะสมที่
ใช้แทนแป้งสาลีในชิฟฟอนเค้กเพื่อศึกษาคุณภาพทางเคมีและกายภาพและเพื่อศึกษาความชอบทาง
ประสาทสัมผัสของผู้บริโภคต่อชิฟฟอนเค้กที่มีการใช้ใยอาหารจากแกนสับปะรดแทนแป้งสาลี 
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วัตถุประสงค ์
 

1. เพื่อศึกษาคุณภาพทางเคมีและกายภาพของใยอาหารจากแกนสับปะรด 

2. เพื่อศึกษาปริมาณใยอาหารจากแกนสับปะรดที่เหมาะสมที่ใช้แทนแป้งสาลีในชิฟฟอนเค้ก  

3. เพื่อศึกษาคุณภาพทางเคมีและกายภาพของชิฟฟอนเค้กที่มีการใช้ใยอาหารจากแกน

สับปะรดแทนแป้งสาลี 

4. เพื่อศึกษาความชอบทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคต่อชิฟฟอนเค้กที่มีการใช้ใยอาหาร

จากแกนสับปะรดแทนแป้งสาลี 
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การตรวจเอกสาร 
 

1. ใยอาหาร (Fiber) 
 

กลุ่มอาหารที่มีใยอาหารสูงได้แก่เมล็ดถั่วต่างๆเช่น ถ่ัวเขียว ถั่วแดง ถั่วด า ถ่ัวเหลือง ถั่วลิสง  
งาและร าข้าว (ปาริชาติ , 2539)ใยอาหารเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ไม่ใช่แป้งเป็นส่วนประกอบของ
พืชผักและผลไม้ที่รับประทานได้แต่ไม่ถูกย่อยโดยน้ าย่อยในระบบย่อยอาหาร เมื่อผ่านล าไส้ใหญ่จะมี
บางส่วนถูกย่อยโดยจุลินทรีย์ท าให้กลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน ก๊าซไฮโดรเจน   น้ า 
และกรดไขมันสายสั้น เพื่อกระตุ้นให้แบคทีเรียมีการเจริญเติบโต ( Bacterial Growth:Biomass) ก๊าซ
ที่เกิดขึ้นจะถูกดูดซึมและถูกขับออกทางลมหายใจหรือทางทวารหนัก กรดไขมันสายสั้นคืออะซิเตต 
(Acetate) โปรปิโอเนท ( Propionate) และบิวทิวเรต ( Butyrate) กรดอะซิเตตจะถูกน าไปใช้โดยตับ 
กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่ออ่ืนๆ กรดโปรปิโอเนทถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคสเพื่อน าไปใช้ต่อไปและกรดเกลือบิว
ทิเรตถูกน าไปใช้เพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์  การแบ่งเซลล์และการตายของเซลล์จึง
สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งในล าไส้ใหญ่ได้ (ดวงจันทร์, 2545) 

ประโยชน์หรือผลดีของใยอาหารต่อสุขภาพและป้องกันโรคหลายชนิด เนื่องจากใยอาหาร
เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนร่างกายมนุษย์ไม่สามารถย่อยได้ และยังมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ า 
ไขมัน คอเลสเตอรอลหรือสารพิษเร่งเวลาให้อาหารผ่านไปในล าไส้เร็วให้ออกไปนอกร่างกายให้เป็น
อุจจาระเร็วกว่าอาหารท่ีไม่มีใยอาหาร ดังนั้นใยอาหารจึงป้องกันการพอกพูนของตะกรันไขมันใน
หลอดเลือดหัวใจได้ โดยการลดคอเลสเตอรอลลง              เพราะอาหารท่ีมีใยอาหารสูงจะช่วยซับ
คอเลสเตอรอลเอาไว้ในระดับล าไส้ ท าให้ไขมันไม่ถูกดูดซึมเข้าร่างกายแต่โดนขับออกมาเป็นอุจจาระ
ในที่สุด ป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ช่วยลดความอ้วนหรือน้ าหนักได้ ป้องกันการเกิด
มะเร็งล าไส้ใหญ่ เนื่องจากโอกาสที่ล าไส้ใหญ่จะสัมผัสถูกกับสารก่อมะเร็งและเกลือของน้ าดีหรือ
สารพิษอื่นๆน้อยลงด้วย นอกจากน้ียังป้องกันมะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่และมะเร็งต่อมลูกหมาก                 
โรคริดสีดวงทวาร ป้องกันร่างกายจากสารเคมีและปนเปื้อนในอาหาร ลดแบคทีเรียตัวร้ายในล าไส้ 
และยังลดการท างานของไตได้ (ปาริชาติ, 2539; Thebaudinet al., 1997) 

การเพิ่มใยอาหารในอาหาร มี 2 วิธีคือ 
1) การเตรียมอาหารจากการใช้วัตถุดิบที่มีใยอาหารสูง โดยใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารที่

บริโภคอยู่แล้วเป็นประจ า เพียงแต่ต้องมีการปรับเปลี่ยนสูตร รสชาติให้ถูกปาก ข้อดีวิธีการนี้คือ
นอกจากจะได้ใยอาหารมากขึ้นแล้วยังได้รับสารอาหารอ่ืนๆจากวัตถุดิบเช่น วิตามิน แร่ธาตุ เป็นต้น  
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2) การเติมในรูปใยอาหารผงลงไปในอาหาร โดยเนตรนภิส ( 2535) ระบุว่ากรรมวิธีและ
เทคนิคการเติมใยอาหารผงเป็นกระบวนการที่ยุ่งยาก เนื่องจากใยอาหารผงส่วนใหญ่มีความสามารถ
รวมกับน้ าได้ดี  ดังนั้นเมื่อเติมในผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเหลวจะเพิ่มความหนืดให้อาหารส่วนใย
อาหารท่ีมีความสามารถในการอุ้มน้ าได้น้อยจะท าให้รู้สึกระคายลิ้นหากเติมลงไปในเครื่องดื่ม 

 
1.1 ชนิดของใยอาหาร 
จากการศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพ อาจแบ่งใยอาหารตามความสามารถในการละลาย

น้ าเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ไม่ละลายน้ ากับกลุ่มที่ละลายน้ า (สุจิตตา, 2546)  คือ 
1) ใยอาหารท่ีละลายน้ าได้ (Water   Soluble)  
ใยอาหารชนิดนี้สามารถรวมกับน้ าในปริมาณมาก เกิดการกระจายโครงสร้างที่อัดแน่นและ

สามารถแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้า โดยมีคุณสมบัติในการลดระดับของน้ าตาลและโคเลสเตอรอลใน
กระแสเลือด   รวมถึงการขจัดพิษจากโลหะบางชนิดได้ แหล่งเส้นใยอาหารชนิดที่ละลายน้ าได้ เช่น 
ร าข้าวโอ๊ตถั่วเมล็ดแห้ง ข้าวบาร์เล่ย์  ขนมปังที่ท าจากข้าวโอ๊ตผักใบเขียวและผลไม้เกือบทุกชนิด
จัดเป็นแหล่งอาหารที่ดีของ ใยอาหารชนิดละลายน้ าได้ ชนิดของใยอาหารที่ละลายน้ าได้ ได้แก่  

1.1) กัม มีส่วนประกอบเป็นโพลีแซคคาร์ไรด์สายยาวมีกิ่งก้านเป็นน้ าตาลโอลิโก
แซคคาร์ไรด์  โดยน้ าตาลที่พบบ่อยจะเป็นพวก ดี-กลูคูโรนิค D-Glucuronic)   ดี-แมนูโรนิค  ( D-
Manuronic) หรือดี-กาแลคทูโรนิค (D-Galacturonic Acid) กัมแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือกัมซึ่งอยู่
ภายนอกผนังเซลล์ของพืชเช่น กัมอราบิคทรากาคานต์ คาราจีแนนเฟอเซลลาราน เป็นต้น  และกัมซึ่ง
เกิดอยู่ภายในผนังเซลล์ของพืชเช่น เบต้า-กลูแคนและสารประกอบเพคติน 

1.2) เพคติน โครงสร้างเป็นสายพอลิเมอร์ของ D-Galacturonic Acid ที่ต่อกัน
เป็นแบบแอลฟา 1,4 โดยมีน้ าตาลหลายชนิดที่อยู่รวมกันในโครงสร้างหลักเช่น น้ าตาลกาแลกโตส
น้ าตาลกลูโคส น้ าตาลแรมโนส น้ าตาลอะราบิโนส การละลายน้ าของเพกตินขึ้นอยู่กับปฏิกิริยา 
Esterification ของ Galacturonic Acid เพคตินสามารถพบได้ในผลไม้ตระกูลส้มเช่น ส้ม ฝรั่งและ
แอปเป้ิล เป็นต้น 

2) ใยอาหารท่ีไม่ละลายน้ า (Water Insoluble) 
ใยอาหารชนิดนี้ไม่สามารถรวมกับน้ าได้เพราะมีสมบัติดูดความชื้นได้สูงเนื่องจากสามารถ

พองตัวและดูดกลืนน้ าได้ถึง 20 เท่าของน้ าหนักและยังมีบทบาทส าคัญในการช่วยดูดซับสารก่อ
มะเร็ง ป้องกันการดูดซึมน้ าตาลเข้าสู่ร่างกายซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน ป้องกันอาการ
ท้องผูกและช่วยป้องกันการเกิดนิ่วในไต แหล่งใยอาหารชนิดที่ไม่ละลายน้ าได้แก่ 
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  2.1)เซลลูโลส ( Cellulose) เป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์พืชอยู่ในรูปของ1,4-β-D-
กลูแคน มีลักษณะทางเคมีเหมือนกับอะไมโลส แต่แตกต่างกันที่อะไมโลสนั้นกลูโคสแต่ละโมเลกุลจะ
เชื่อมกันลักษณะเป็นวงแหวน ขณะที่เซลลูโลสนั้นกลูโคสจะเชื่อมกันเป็นเส้นตรงซึ่งลักษณะที่เกิดขึ้น
นี้ท าให้เซลลูโลสมีพันธะไฮโดรเจนที่แข็งแรงกว่าอะไมโลส โมเลกุลของเซลลูโลสจะรวมตัวกันเป็นใย
เล็กๆโดยส่วนหนึ่งจะมีโมเลกุลเซลลูโลสจับตัวกันอย่างมีระเบียบมีลักษณะเป็นผลึก (Crystalline) 
แต่ก็มีบางส่วนอยู่กันอย่างขาดระเบียบ (Amorphous) เนื่องจากใยส่วนน้ีมีโมเลกุลน้ าตาลแทรกอยู่  
ความคงทนของเซลลูโลสต่อกรดหรือเอนไซม์ขึ้นอยู่กับส่วนท่ีไม่เป็นผลึกนี้  
  2.2) เฮมิเซลลูโลส ( Hemicellulose) เป็นส่วนประกอบที่อยู่ปะปนกับเซลลูโลสใน
ผนังเซลล์พืช ไม่ละลายน้ าร้อนแต่ละลายในด่างเจือจาง เฮมิเซลลูโลสประกอบด้วยน้ าตาลไซโลส 
(Xylose) น้ าตาลแมนโนส ( Mannose) น้ าตาลกาแลคโตส ( Galactose) น้ าตาลกลูโคส (Glucose) 
เฮมิเซลลูโลสต่างจากเซลลูโลสตรงที่มีโมเลกุลของน้ าตาลอะราบิโนส( Arabinose) น้ าตาลกาแลค
โตสและกรดกลูคูโรนิคมาเกาะด้านข้าง คุณสมบัติทางกายภาพที่ส าคัญของเฮมิเซลลูโลสคือมี
ความสามารถในการอุ้มน้ า ( Water Holding Capacity) และแลกเปลี่ยนแคทอิออนเมื่ออยู่ใน
กระเพาะอาหารและล าไส้มนุษย์ 
  2.3) ลิกนิน ( Lignin) ประกอบด้วยสารประกอบเชิงซ้อนของแอลกอฮอล์ที่พืชผลิต
เมื่อมีอายุมากขึ้นจะเคลือบผนังเซลล์พืชให้มีความแข็งแรง ท าให้เอ็นไซม์เข้าไปย่อยเซลลูโลสได้ยาก
ขึ้นและแบคทีเรียในล าไส้ไม่สามารถย่อยลิกนินได้ ประกอบกับลิกนินมีคุณสมบัติไม่ละลายน้ า กรด
และด่าง จึงไม่สามารถย่อยและดูดซึมได้ในร่างกายมนุษย์ ลิกนินพบมากในพืชที่ค่อนข้างแก่ ผลไม้
สุกมีลิกนินมากกว่าผลไม้ดิบโดยเฉพาะผลที่บริโภคได้ท้ังเมล็ดเช่น สตรอเบอรี่ เป็นต้น 

 
1.2 คุณสมบัติทางฟิสิกส์และทางเคมีของใยอาหาร 
       สมบัติทางฟิสิกส์และทางเคมีของใยอาหาร(สุจิตตา, 2546) มีดังนี้ 
1) ความสามารถในการอุ้มน้ าไว้ภายในโครงสร้างคือ ความสามารถของใยอาหารที่จะตรึง

น้ าไว้ภายในโครงสร้างในสภาวะใดสภาวะหนึ่ง สามารถหาค่าเป็นตัวเลขได้โดยคิดจากปริมาณน้ าที่
ถูกตรึงไว้ภายในโครงสร้างคิดเป็นมิลลิลิตรต่อหนึ่งหน่วยของน้ าหนักแห้ง โดยเส้นใยอาหารท่ีมีเพ็ก
ตินและเฮมิเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบจะสามารถดูดซึมน้ าเข้าสู่เซลล์ได้มากจนเกิดลักษณะเป็นวุ้น 
ในขณะที่เส้นใยอาหารท่ีมีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบจะไม่สามารถเกิดลักษณะเช่นนี้ จึงท าให้มีการ
ประยุกต์ไปใช้ในอาหารส าหรับผู้ที่ต้องการจะลดน้ าหนักเพื่อให้อาหารท่ีรับประทานเข้าไปขยายตัว
เพิ่มปริมาตร ( Bulking Volume) ในกระเพาะอาหารท าให้รู้สึกอ่ิมนานกว่าปกติ ซึ่งเป็นการลด
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ปริมาณอาหารท่ีรับประทานและพลังงานที่ร่างกายจะได้รับ นอกจากน้ีการอุ้มน้ าได้ดีของใยอาหาร
จะช่วยเพิ่มปริมาตรของกากอาหารอันจะไปกระตุ้นการเคลื่อนไหวของล าไส้ ( Transit Time) ท าให้
กากใยอาหารนุ่ม เป็นต้น ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อการอุ้มน้ าของใยอาหารน้ีได้แก่ องค์ประกอบทาง
เคมี ขนาดใยอาหาร ปริมาณอิเลคโทรไลท์และค่าความเป็นกรด-ด่างองสารละลายนั้นๆ 

2) ความสามารถในการดูดซึมสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ต่าง ๆ เช่น กรดน้ าดี ( Bile Acid) 
คลอเลสเตอรอล  ยา  สารก่อมะเร็งและสารพิษต่างๆ จากโครงสร้างของใยอาหารท่ีเป็นที่ยึดเกาะของ
สารอินทรีย์เหล่านี้ก่อให้เกิดผลดีต่อร่างกาย โดยเมื่อภายหลังจากท่ีเส้นใยอาหาร ถูกขับออกจาก
ระบบล าไส้ใหญ่ สารอินทรีย์ท่ีเกาะกับเส้นใยอาหารก็จะถูกขับออกจากร่างกายด้วยพร้อมๆกันท าให้
ปริมาณและความเข้มข้นของสารอินทรีย์ดังกล่าวลดลง เช่น ลดระดับของซีรั่มและคอเลสเตอรอลที่มี
อยู่ในเนื้อเยื่อ จากการศึกษาพบว่าองค์ประกอบทางด้านเคมีจะมีผลต่อการยึดเกาะของสารเหล่านี้
เช่น ลิกนิน เพคตินและโพลีแซคคาร์ไรด์ที่มีความเป็นกรดจะมีความสามารถดูดซึมกรดน้ าดีได้ดี ส่วน
เซลลูโลสสามารถยึดเกาะสารเคมี 1,2 ไดเมทิลไฮดราซีนที่เป็นสารก่อมะเร็งได้ดีกว่าเพคติน จากผล
การดูดซับและการและการแลกเปลี่ยนประจุกับสารอ่ืนๆที่มากับอาหาร โดยเฉพาะพวกสารพิษและ
อนุมูลอิสระต่างๆ ท าให้ใยอาหารสามารถดึงเอาสารพิษเหล่านี้ออกจากอาหาร รวมทั้งการท่ีใยอาหาร
ลดความหมักหมมของกากอาหารในล าไส้ด้วย จึงท าให้ลดโอกาสที่สารก่อมะเร็งเหล่านี้สัมผัสกับ
ผนังล าไส้ 

3)   ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ใยอาหารพวกโพลีแซคคาไรด์ที่มีหมู่
คาร์บอนอิสระท าให้โมเลกุลมีความเป็นกรดเช่น เพคตินลิกนิน จะมีความสามารถในการแลกเปลี่ยน
ประจุบวกกับเกลือแร่และอิเล็กโทรไลท์ต่างๆ ดังนั้นเมื่อใยอาหารถูกขับออกจากร่างกายจึงท าให้
เกลือแร่และ อิเล็กโทรไลท์ที่เกาะกับโครงสร้างใยอาหารถูกขับออกจากร่างกายด้วยซึ่งจะมีโทษต่อ
ร่างกายได้เช่นกันโดยการบริโภคใยอาหารมากเกินไปมันก็อาจจะไปจับกับเกลือแร่ท่ีจ าเป็นต่อ
ร่างกายเช่น แคลเซียม แมกนีเซียม ซึ่งมีผลต่อการเจริญของกระดูก เหล็กและสังกะสีซึ่งมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของร่างกาย แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อมูลจากการวิจัยที่สนับสนุนในเรื่องของผลเสียที่มี
ต่อร่างกายหากมีการบริโภคใยอาหารในปริมาณที่มากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลเสียที่มีต่อการ
ดูดซึมและน าไปใช้ของเกลือแร่ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย โดยปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถนี้
ได้แก่ สารประกอบไนโตรเจน สารประกอบฟีนอลและสารที่เกิดจากปฏิกิริยา Maillard และวิธีการ
เตรียมใยอาหาร เป็นต้น 

4) ความสามารถในการถูกย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ คุณสมบัติที่ส าคัญประการหนึ่งของใย
อาหารคือ ความสามารถในการเป็นสารต้ังต้นหรือเป็นอาหารส าหรับจุลินทรีย์ที่อยู่ในล าไส้ใหญ่ การ
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ย่อยสลายนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของโพลีแซคคาไรด์โดยที่ความสามารถในการอุ้มน้ าและโครงสร้างของโพลี
แซคคาไรด์มีผลต่ออัตราการย่อยสลายเช่น แบคทีเรียสามารถย่อยสลายเพคตินมิวซิเลจและกัมได้ดี 
ในขณะที่แบคทีเรียสามารถย่อยสลายเซลลูโลสได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ผลที่ได้จากการย่อยสลายคือ 
กรดไขมันที่มีจ านวนโมเลกุลต่อกันเล็กน้อย ( Short Chain Fatty Acid) ซึ่งจุลินทรีย์สามารถน าไปใช้
เป็นแหล่งพลังงานในการเจริญเติบโต การย่อยสลายนี้จะท าให้ความเป็นกรด-ด่างในล าไส้ใหญ่
เปลี่ยนไป โดยจะมีความเป็นกรดมากขึ้นส่งผลโดยตรงต่อการท างานของเอ็นไซม์จากจุลินทรีย์ การ
ท างานของระบบล าไส้ที่ปกติก็เนื่องจากการท างานของจุลินทรีย์นั่นเอง ดังนั้นในอาหารท่ีรับประทาน
จึงควรพิจารณาถึงชนิดและองค์ประกอบที่มีอยู่ในใยอาหารน้ันๆเช่น จุลินทรีย์สามารถย่อยสลาย
ผักกาดขาว และกะหล่ าปลีได้ถึงร้อยละ 90 ขณะที่จุลินทรีย์ไม่สามารถย่อยสลายร าข้าวสาลี และ
องค์ประกอบที่เป็นเฮมิเซลลูโลสมีแนวโน้มที่จุลินทรีย์สามารถย่อยสลายได้มากกว่าเซลลูโลส 

 
1.3 บทบาทและหน้าที่ของใยอาหารในร่างกาย 

การบริโภคใยอาหารมีความสัมพันธ์กับการลดอุบัติการณ์ของโรคต่าง ๆ   นอกจากน้ียัง
มีงานวิจัยในห้องปฏิบัติการท่ีแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติ    บทบาทและหน้าที่ของใยอาหารในร่างกาย 
(มาลี, 2540) ดังนี้ 

1)   บทบาทของใยอาหารต่อโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดเป็น
โรคที่อันตรายมากที่สุดในระบบทางเดินโลหิต ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิตจากโรคนี้จะมีอายุเกิน 
45 ปี สาเหตุของโรคเกิดจากมีสารอาหารไปเกาะผนังด้านในของเส้นเลือดสารอาหารท่ีเกาะนั้นได้แก่ 
ไขมัน  โปรตีนและคลอเลสเตอรอลคลอเลสเตอรอลนั้นเป็นตัวหลักที่ก่อให้เกิดปัญหาท้ังนี้เพราะ คลอ
เลสเตอรอลไม่เป็นเพียงสารที่ได้รับจากการบริโภคอาหารเท่านั้น แต่ยังถูกสร้างขึ้นมาได้ในปริมาณที่
มากพอสมควรในร่างกาย โดยเฉพาะในตับ สารคลอเลสเตอรอลที่มีในร่างกายจะเปลี่ยนไปเป็นกรด
น้ าดีซึ่งจะถูกขับออกมาทางล าไส้เล็กเพื่อช่วยในการย่อยและการดูดซึมกลับของไขมันสารคลอ
เลสเตอรอลจากอาหารมีการทดลองใช้อาหารที่มีใยอาหารสูงในอาหารให้ผู้ที่มีคลอเลสเตอรอลใน
เลือดบริโภคชั่วระยะหนึ่ง พบว่าระดับของคลอเลสเตอรอลในเส้นเลือดลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งผลที่
เกิดขึ้นนี้เกี่ยวเนื่องมาจากใยอาหารเป็นตัวแยกกรดน้ าดี สารคลอเลสเตอรอลและไขมัน  โดยป้องกัน
การดูดซึมกลับเข้าไปในทางเดินโลหิตของสารเหล่านี้ จึงท าให้สารคลอเลสเตอรอลที่ถูกสร้างขึ้นมา
ถูกขับออกจากเลือดเป็นส่วนใหญ่ จะเห็นได้ว่าการเกิดโรคหัวใจนั้นมีอัตราการเกิดโรคน้อยมากใน
กลุ่มที่เป็นมังสวิรัติ ทั้งนี้เพราะว่าพืชมีใยอาหารอยู่ในปริมาณมากพอ 
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2)   บทบาทของใยอาหารต่อโรคผนังล าไส้อักเสบ โรคนี้เกิดจากล าไส้ใหญ่ส่วนบนเป็นแผล
ชนิดหน่ึงที่เรียกว่า Blowout Protrusion แล้วเกิดติดเชื้อจากจุลินทรีย์ในล าไส้ จากสถิติโรคนี้มักจะ
พบในคนที่เป็นไส้ติ่งอักเสบและริดสีดวงด้วย ใยอาหารมีบทบาทในการแก้ไขปัญหานี้ได้ทั้งนี้เพราะว่า
ล าไส้ปกติจะมีการบีบรัดตัวอยู่ตลอดเวลา ถ้าในกรณีที่อุจจาระมีลักษณะแข็งก็จะท าให้ผนังล าไส้
โดยเฉพาะเส้นโลหิตด าเกิดอาการโป่งและบวมอันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคได้ ขณะเดียวกันถ้า
อาหารมีใยอาหารมากเส้นใยจะอุ้มน้ าท าให้อุจจาระมีลักษณะนุ่มอยู่ตลอดเวลาเมื่อล าไส้ใหญ่บีบตัว
ก็จะไม่ท าให้แรงกดดันให้เส้นเลือดด าโป่งตัวได้ ฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าเส้นใย นอกจากจะท าหน้าท่ี
เกี่ยวข้องทางชีวเคมี คือ ป้องกันการดูดซึมกลับเข้าไปของสารพวกคอเลสเตอ รอลอันเป็นสาเหตุของ
เส้นเลือดอุดตันแล้ว ใยอาหารยังท าหน้าที่ทางกายภาพในทางเดินอาหารอีกด้วยคือการท าให้
อุจจาระนุ่มและลดความดันจากการบีบตัวของล าไส้ใหญ่ 

3)   บทบาทของใยอาหารต่อคาร์โบไฮเดรตเมตาบอลิซึมและโรคเบาหวานการเปลี่ยนแปลง
ของระดับน้ าตาลในเลือดเป็นผลลัพธ์ของน้ าตาลที่เข้าสู่ร่างกายจากภายนอกหรือผลิตขึ้นเองจาก
ภายในร่างกายกับความสามารถในการใช้น้ าตาลของร่างกาย โดยเปลี่ยนให้เป็นรูปพลังงานหรือเก็บ
สะสมในรูปไกลโคเจนหรือไขมันและส่วนที่เกินขีดความสามารถที่จะใช้ในขณะนั้นก็จะขับออกทาง
ปัสสาวะ ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในสมดุลได้โดยมีการท างานของฮอร์โมนอย่างพอเหมาะ ในกรณีที่ระดับ
ฮอร์โมนผิดปกติเช่น อินซูลินหลั่งน้อยเกินไปก็มีผลท าให้ระดับกลูคากอนและน้ าตาลในเลือดกลับ
สูงขึ้นและขับออกไปทางปัสสาวะมากขึ้น ใยอาหารพวกที่ละลายน้ าได้สามารถก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของระดับน้ าตาลได้ทั้งโดยตรงและอ้อม ผลโดยตรงได้แก่ ผลต่อการย่อยและดูดซึมพวก
คาร์โบไฮเดรตภายในทางเดินอาหารโดยจะจับกับน้ าและน้ าตาลเกิดเป็นวุ้นเหนียว ท าให้ดูดซึมได้ช้า
ลงค่อยเป็นค่อยไปเป็นผลให้อาหารอยู่ในกระเพาะนานมากขึ้น และยังมีผลไปขัดขวางการท างาน
ของเอนไซม์ของตับอ่อนที่ใช้ย่อยคาร์โบไฮเดรต ผลโดยอ้อม คือ ท าให้การตอบสนองของระดับ
อินซูลินและฮอร์โมนจากล าไส้ (Entero-Hormoral Response) ลดลงท าให้มีความรู้สึกไวต่ออินซูลิน
ดีขึ้นมีการใช้กลูโคสดีขึ้น ใยอาหารคนละตัวกันแม้จะเป็นพวกละลายน้ าได้ ก็จะให้ผลในการควบคุม
น้ าตาลต่างกัน โดยพบว่ากัมเป็น Galactomannanซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตจากถั่วพวกถ่ัว ( Legume) 
จะให้ผลในการควบคุมน้ าตาลได้ดีกว่าเพคตินและร าข้าว การศึกษาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน จาก
หน่วยโภชนาวิทยาของโรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่าถ้าให้ผู้ป่วยด่ืมใยอาหารประเภทละลายน้ า 
Psylium Seed (Metamucil) 2 ช้อนชาผสมน้ า  1  แก้ว 15 นาที  ก่อนการด่ืมน้ าอัดลม 280 มิลลิลิตร
จะสามารถป้องกันไม่ให้ระดับน้ าตาลในเลือดขึ้นสูงมากจนถึงระดับเดียวกับการด่ืมน้ าอัดลมเพียง
อย่างเดียว 
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4) บทบาทของใยอาหารต่อโรคอ้วนสาเหตุส่วนใหญ่ของโรคอ้วนเกิดจากการกินจุและออก
ก าลังกายน้อย   ดังนั้นการรักษาเพื่อให้น้ าหนักตัวลดลงนั้นต้องท าให้เกิดดุลลบของพลังงาน คือ
ปริมาณอาหารท่ีกินเข้าไปเพื่อให้พลังงานต้องน้อยกว่าพลังงานที่ใช้ ร่างกายจึงสามารถดึงเอาไขมันที่
สะสมไว้เผาผลาญเป็นพลังงาน หลักการส าคัญในการลดน้ าหนักของผู้ป่วยโรคอ้วน คือ การควบคุม
อาหารและการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
 ปัจจุบันนี้ได้มีการน าใยอาหารมาใช้ลดน้ าหนักผู้ป่วยโรคอ้วนมากขึ้น เส้นใยอาหารที่น ามาใช้
รักษาอาจแบ่งได้เป็น 3 ประการคือ โพลิเมอร์ของใยอาหารบริสุทธิ์ (Purified FiberPolymersn)ใย
อาหารเข้มข้น (Fiber Concentration) และอาหารที่มีใยมาก (High Fiber Diets) โดยใยอาหารท่ี
ละลายในน้ าได้กลายเป็นเจลและเพิ่มความหนืดและการเกาะตัวของสารในกระเพาะท าให้กระเพาะ
ว่างช้าลง รู้สึกอ่ิมได้นาน อัตราการย่อยและการดูดซึมอาหารต่างๆช้าลงเพิ่มปริมาณและเร่งการขับ
อุจจาระ ได้มีการศึกษาถึงผลของการรักษาโรคอ้วนด้วยเมล็ดแมงลักสกัดพบว่าการรับประทานเมล็ด
แมงลักวันละ 4 กรัม ไม่เพียงพอที่จะลดน้ าหนักผู้ป่วยโรคอ้วนภายหลังจากการรับประทานไปแล้ว 4 
สัปดาห ์

5)   บทบาทของใยอาหารต่อโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่โรคนี้มักเกิดและเป็นมากในผู้ใหญ่มากเป็น
อันดับสองรองจากมะเร็งในปอด สาเหตุนั้นมักเกิดจากสารเคมี หรือพวกไวรัสบางชนิดอยู่ในอุจจาระ
นั้นตกค้างอยู่ในล าไส้ใหญ่เป็นเวลานานท าให้เกิดการระคายเคือง ในขณะที่ใยอาหารท าให้อุจจาระมี
ลักษณะนุ่มและมีการขับถ่ายอยู่เสมอ สารพวกสเตอรอล (Sterol) กรดน้ าดี และไขมันที่ถูกขับออกมา
ยังเป็นตัวส าคัญในการละลายเอาสารเคมีหรือไวรัสออกมาจากอุจจาระด้วย 

6)   บทบาทของใยอาหารต่อการเจริญของมดลูก การเพิ่มการรับประทานใยอาหารบางชนิด
พบว่าจะมีผลไปชะลอการเจริญของมดลูกในหนูถีบจักร หนูขาว หนูตะเภา ซึ่งมีอายุน้อยจากการ
ทดลองโดยเพิ่มเพคตินหรือกัวร์กัมลงในอาหารเลี้ยงสัตว์ทดลองร้อยละ 16 พบว่าจะมีผลไปลดการ
เจริญของมดลูกในสัตว์ทดลองลงถึงร้อยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับอาหารซึ่งไม่เติมใย
อาหารลงไป ซึ่งปริมาณใยอาหารร้อยละ 16นี้จะเปรียบเทียบได้กับใยอาหารท่ีคนรับประทาน 40 – 50 
กรัมต่อวัน ส าหรับอาหารท่ีคนไทยรับประทานอยู่เป็นประจ านี้ก็จะมีใยอาหารมากกว่า ร้อยละ 16 
และบุคคลที่รับประทานมังสวิรัติยิ่งได้รับใยอาหารสูงขึ้นไปอีก 

7)   บทบาทของใยอาหารต่อระดับเอสโตรเจน    (Estrogen Status)     จากรายงานซึ่ง
ท าการศึกษาในคนที่อยู่ในอเมริกาเหนือและชนผิวด าในแอฟริกาใต้ พบว่าการเปลี่ยนแปลงบริโภค
นิสัยในคนเหล่านี้มีผลท าให้ระดับฮอร์โมนจากมดลูกเปลี่ยนแปลงไปด้วย ในชาวพื้นเมืองซึ่งยังบริโภค
อาหารตามที่มีแบบเดิมซึ่งมีใยอาหารสูง พบว่ามีระดับฮอร์โมนเอสตราไดออล (Estradiol) ในเลือดต่ า 
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นอกจากน้ียังพบว่าสตรีมังสวิรัติจะมีการขับถ่ายฮอร์โมนเอสโตรเจนออกมาในอุจจาระมากกว่าสตรีที่
กินเนื้อสัตว์ 2-3 เท่า และระดับเอสโตรน และเอสตราไดออลที่ไม่สังยุคในพลาสมาก็ต่ าด้วย 
 ใยอาหารจะไปท าให้เมตาบอลิซึมของเอสโตรเจนเปลี่ยนแปลงไปได้ ใยอาหารหลายชนิด
โดยเฉพาะพวกกัมที่ละลายน้ าได้เป็นสารอาหารพวกที่ช่วยลดระดับคลอเลสเทอรอลใน เลือด ดังนั้นก็
จะท าให้ปริมาณคลอเลสเทอรอลที่เป็นสารเริ่มต้นจะถูกเปลี่ยนไปเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลง ใยอาหาร
ยังมีผลไปลดการดูดซึมกลับของสารเอสโตรเจนที่ไหลเวียนผ่านล าไส้และตับ สารเอสโตรเจนที่ถูกเม
ตาโบไลซ์จะออกมาในน้ าดีในรูปท่ีสังยุคกับกลูควิโรไนด์และอีเธอริลซัลเฟต (Conjugated 
Glucuronides and EtherolSulphates) หลังจากนั้นก็จะปล่อยเอสโตรเจนอิสระออกมาโดย
แบคทีเรียในล าไส้และเอสโตรเจนก็จะถูกดูดซึมกลับเข้าไป จากการศึกษาพบว่าถ้าให้ยาปฏิชีวนะไป
ยับยั้งแบคทีเรียก็จะท าให้ปริมาณเอสโตรเจนที่ถูกขับถ่ายออกมาในอุจจาระสูงขึ้นส่วนระดับเอสโตร
เจนในปัสสาวะก็ลดลง เนื่องจากเอสโตรเจนที่อยู่ในรูปสังยุคจะดูดซึมได้น้อย ในท านองเดียวกันก็
พบว่าใยอาหารก็มีส่วนไปเปลี่ยนแปลงความไวในการเมตาบอริซึมของแบคทีเรียในล าไส้  และพบว่า
ในสตรีมังสวิรัติซึ่งกินอาหารที่มีไขมันต่ าแต่เส้นใยอาหารสูงจะมีระดับเอสโตรเจนในอุจจาระสูงด้วย  
ส่วนระดับเอสตราไดออลในปัสสาวะในอุจจาระก็ต่ ากว่าในบุคคลที่กินเนื้อสัตว์ซึ่งมีไขมันสูงแต่เส้นใย
อาหารต่ า 

8) บทบาทของใยอาหารต่ออายุเริ่มแรกมีประจ าเดือน การศึกษาข้องมูล 46 ประเทศ พบว่า
อายุเริ่มแรกมีประจ าเดือนจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณเส้นใยอาหารท่ีได้รับ กลุ่มที่
รับประทานอาหารท่ีเส้นใยอาหารน้อย 10 ประเทศ คือ นิวซีแลนด์ ฮ่องกง ออสเตรเลีย เนเธอแลนด์ 
นอร์เวย์ แคนาดา สหรัฐอเมริกา พม่า เช็คโกสโลวาเกียร์ และอังกฤษ ซึ่งรับประทานใยอาหารโดย
เฉลี่ย 6.57 + 0.12 กรัม ต่อ 1000 กิโลแคลอรี่ต่อวัน อายุเริ่มแรกมีประจ าเดือนคือ 13.13 + 0.06ปี  
ในขณะที่ประชากรในกลุ่มประเทศที่รับประทานอาหารท่ีมีใยสูงถึง 18.89 + 1.2 กรัมต่อ 1000 กิโล
แคลอรี่ต่อวัน ซึ่งได้แก่ประชากรในประเทศ อียิปต์ อินเดีย จาไมคา ซูดาน แอฟริกาใต้ ซามัว ไนจีเรีย 
และนัวกีนี โดยเฉลี่ยสตรีจะเริ่มมีประจ าเดือนเมื่ออายุ 14.95 +  0.26ปี 
 นอกจากน้ีก็พบว่าอายุเริ่มแรกของการมีประจ าเดือนของสตรีในยุโรปก็ลดลงจาก 16.0 ปี ใน 
ค.ศ.1880 เป็น 13.3 ปี ใน ค .ศ.1970 ขณะเดียวกันก็พบว่าการรับประทานใยอาหารในช่วงเวลา
ดังกล่าวก็ลดลงจาก 40 – 65 กรัมต่อคนต่อวัน เหลือเพียง 23 กรัมต่อคนต่อวันจากท่ีกล่าวมาแล้วจะ
เห็นได้ว่าการรับประทานใยอาหารจะมีผลต่อการเจริญของระบบสืบพันธ์ในสตรี 

9) บทบาทของใยอาหารต่อมะเร็งเต้านม การเริ่มมีประจ าเดือนเร็วพบว่าเป็นแฟคเตอร์
อันหนึ่งซึ่งไปเพิ่มการเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเอสโตรเจน จากการศึกษา
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อาหารท่ีรับประทานก็พบความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดมะเร็งเต้านมกับการรับประทานไขมันและใย
อาหารโดยตรง แต่อย่างไรก็ตามก็มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ในทางกลับกันระหว่างการ
รับประทานไขมันและใยอาหาร ดังนั้นความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างการเกิดมะเร็งเต้านมกับการ
รับประทานไขมันก็ย่อมมีผลในทางกลับกันระหว่างการเกิดมะเร็งเต้านมกับการรับประทานใยอาหาร 

จึงพอสรุปได้ว่าการเพิ่มการรับประทานใยอาหารจะมีผลไปลดระดับเอสโตรเจน ซึ่งพบว่าจะ
ไปมีผลท าให้การเจริญของมดลูกในสัตว์ทดลองช้าลง อายุเริ่มแรกการมีประจ าเดือนในสตรีก็ช้าลง 
และการรับประทานอาหารท่ีมีไขมันสูง คือมีใยอาหารก็จะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเกิด
โรคมะเร็งเต้านม 

 
2. สับปะรด 

 
ศิริวรรณและสุทธินันท์ (2554) กล่าวถึงลักษณะทั่วไปของสับปะรด ดังนี้ 
สับปะรด (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ananascomous) เป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งที่มีต้นก าเนิดจากทวีป

แอฟริกาใต้  ล าต้นมีขนาดสูงประมาณ 80-100 เซนติเมตร  เปลือกของผลสับปะรดภายนอกมี
ลักษณะคล้ายตาล้อมรอบ ผลสับปะรดเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดี  
ปลูกได้ในดินทุกแห่งในประเทศไทย โดยเฉพาะภาคตะวันตกปลูกมากที่สุด รองลงมา คือภาค
ตะวันออก ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และน้อยที่สุด คือ ภาคกลางสับปะรดจัดเป็น
พืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญอย่างยิ่งของประเทศเนื่องจากสามารถน ามาใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูป
เพื่อส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ เช่น สับปะรดกระป๋อง   สับปะรดแช่แข็ง     น้ าผลไม้และผลไม้
แปรรูป   ซึ่งน ารายได้เข้าประเทศปีละหลายพันล้านบาท 

 
2.1 พันธุ์สับปะรด 
 
พันธุ์สับปะรดที่ปลูกเป็นการค้าจะแบ่งเป็น 5 พันธุ์ (ศิริวรรณ และ สุทธินันท์, 2554) ดังนี้ 
1) พันธุ์ปัตตาเวีย หรือเรียกว่า สับปะรดศรีราชาเป็นพันธุ์ที่ปลูกกันแพร่หลายท่ีสุดเนื่องจาก

เป็นที่นิยมของตลาดเพื่อบริโภคสดและส่งโรงงานอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง น้ าสับปะรด  
สับปะรดกวน สับปะรดแช่อ่ิมอบแห้ง แยมสับปะรด ผลมีทั้งทรงกระบอกและทรงเจดีย์ ปลายแหลม  
ปลายผลมีจุก ตาแบนเรียบ ผิวเปลือกระหว่างขอบตาเป็นสีเขียวเข้มเมื่อแก่จัดเป็นสีน้ าตาลอมแดง  
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เนื้อแน่นละเอียด สีเหลือง ฉ่ าน้ า  รสหวานอมเปรี้ยว กลิ่นหอม แกนกลางใหญ่แต่ไม่เหนียว ผลมี
น้ าหนักเฉลี่ย 2.5 กิโลกรัม มีค่าความเป็นกรด-ด่าง 4.0 และมีน้ าตาลประมาณร้อยละ14-16 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ลักษณะของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย (สับปะรดศรีราชา)  
ที่มา : ศิริวรรณ และ สุทธินันท์ (2554) 

 

2) พันธุ์อินทรชิตเป็นพันธุ์พื้นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย มีปลูกกันกระจัดกระจาย
ทั่วไปแต่แหล่งปลูกท่ีส าคัญคือจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลมีขนาดเล็ก ค่อนข้างกลมจนถึงทรงกระบอก ผล
ย่อนนูนเด่นชัด ตาใหญ่ลึก เปลือกเหนียวทนทานต่อการขนส่ง เมื่อแก่เปลือกมีสีเหลืองอ่อนปนเขียว 
เนื้อมีเส้นใยมาก สีเหลือง ไม่หอมจัด รสหวานอร่อย ค่อนข้างเปรี้ยว น้ าหนักประมาณ 1 กิโลกรัม 
ตอบสนองต่อสารเคมีเร่งดอกได้ดี ไม่เหมาะส าหรับอุตสาหกรรมกระป๋อง ส่วนใหญ่ใช้ประกอบอาหาร
เป็นหลักและใช้รับประทานสด 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2 ลักษณะของสับปะรดพันธุ์อินทรชิต 

      ที่มา : ศิริวรรณ และ สุทธินันท์ (2554) 
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3) พันธุ์ภูแล ผลเล็ก ทรงกระบอก ปลายผลมีจุก เปลือกหนา ผลดิบเปลือกสีเขียว ผลแก่สี
เหลืองอมส้ม เมื่อสุกจัดเป็นสีส้ม เนื้อสีเหลืองอ่อน กรอบ หวาน ไม่ฉ่ าน้ า กลิ่นหอม 4-5 ผลต่อ
กิโลกรัม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 ลักษณะของสับปะรดพันธุ์ภูแล 

   ที่มา : ศิริวรรณ และ สุทธินันท์ (2554) 
 
4) พันธุ์ภูเก็ต เป็นพันธุ์ที่มีชื่อเรียกกันหลายชื่อ เช่น พันธุ์สวี พันธุ์ชุมพร พันธุ์ตราดสีทอง  

เป็นต้น เป็นพันธุ์ที่ปลูกมากในจังหวัดภูเก็ต ชุมพร นครศรีธรรมราช ตราด เป็นพันธุ์ที่ทนทานกว่า
สับปะรดพันธุ์อื่นๆและเป็นพันธุ์ที่นิยมบริโภคกันมาก ผลรูปทรงกระบอก ปลายผลมีตะเกียงเปลือก
หนา สีเหลืองอมส้ม เมื่อแก่จัดเป็นสีส้ม เนื้อละเอียดสีเหลืองเข้ม กรอบ รสหวาน กลิ่นหอม ไส้กลาง
ผลมีขนาดเล็ก ค่อนข้างแข็งและกรอบน้ าหนักเฉลี่ย 1 ,024.5  กรัม   ผลกว้างเฉลี่ย 10.3 ซม.   ผล
ยาวเฉลี่ย 16.3 ซม. ตอบสนองต่อสารเคมีเร่งดอกได้ดี แต่ไม่เหมาะต่อการส่งโรงงานอุตสาหกรรม 
เนื่องจากมีตาลึก ท าให้ต้องเฉือนเปลือกติดเนื้อไปมาก 

5) พันธุ์นางแลหรือพันธุ์น้ าผึ้งเป็นพันธุ์น าเข้าจากต่างประเทศมาปลูกที่ ต.นางแล อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย จนเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง มีปลูกเป็นการค้ามากที่ ต. นางแลและบริเวณใกล้เคียง 
ผลมีขนาดเล็ก ทรงค่อนข้างกลมปลายผลไม่มีตะเกียง ตานูน เปลือกบาง ท าให้ขนส่งทางไกลท าได้
ไม่ดีนักเมื่ออ่อนเปลือกสีเขียว เมื่อแก่เปลือกสีเหลืองเข้ม เนื้อแน่น สีเหลือง ฉ่ าน้ า  รสหวานจัด กลิ่น
หอมเหมือนน้ าผึ้ง กลางผลมีไส้ขนาดเล็กค่อนข้างแข็ง ขนาดของผล 1 .0 -1.5 กิโลกรัม สับปะรดนาง
แลเป็นพันธุ์ที่ตอบสนองต่อถ่านแก๊สดี ไม่เหมาะส าหรับอุตสาหกรรมบรรจุกระป๋อง 
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     ภาพท่ี 4 ลักษณะของสับปะรดพันธุ์ภูเก็ต 

     ที่มา : ศิริวรรณ และ สุทธินันท์ (2554) 
  

 
2.2 ประโยชน์ของสับปะรด 
 

  ศิริวรรณ และ สุทธินันท์  (2554) กล่าวถึงสับปะรดมีส่วนต่าง ๆ ที่ใช้ประโยชน์ได้
กว้างขวางดังนี้ 
  1) เนื้อใช้รับประทานสดหรือแปรรูปเป็นสับปะรดแช่อิ่มสับปะรดกวน สับปะรดแห้ง 
แยมสับปะรด หรือ บรรจุกระป๋อง และค้ันท าน้ าสับปะรดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้เนื้อสับปะรด
ผสมกับปลาและเกลือหมักไว้ท าเป็นอาหารท่ีเรียกว่า"เค็มหมากนัด" 

 2) ผลพลอยได้จากเศษเหลือเศษเหลือของสับปะรดส่วนใหญ่จากอุตสาหกรรมบรรจุ
กระป๋องสามารถน ามาแปรรูปท าอย่างอื่นได้ เช่นน้ าเชื่อมแอลกอฮอล์น้ าส้มสายชู ไวน์อาหารส าหรับ
เลี้ยงวัวกรดอินทรีย์ (กรดซิตริก กรดมาลิก และกรดแอสคอร์บิก) 
  3) ใบการใช้ประโยชน์จากใบ เช่น  

- เส้นใยจากใบสับปะรดน ามาทอเป็นผ้าใยสับปะรด ในฟิลิปปินส์เรียกว่า  "ผ้าบารอง" 
ราคาแพงนิยมตัดเป็นชุดสากลประจ าของชาติฟิลิปปินส์และไต้หวัน  
   - เยื่อกระดาษจากใยสับปะรด จะได้กระดาษที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือความบางมาก มี
ผิวนุ่มเนียน สามารถบิดงอหรือเปลี่ยนรูปร่างได้ง่าย โดยไม่เสียหายในหลายประเทศใช้เป็นกระดาษ
ส าหรับพิมพ์ธนบัตร 
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4) เปลือกการใช้เปลือกสับปะรดเลี้ยงวัว เศษเหลือท้ิงจากโรงงานสับปะรด คือ
เปลือกและแกนกลางซึ่งจะมีน้ าอยู่สูงถึงร้อยละ 90เมื่อคิดต่อน้ าหนักสดส่วนเหลือทิ้งจะมีโปรตีนและ
โภชนะย่อยได้ทั้งหมดประมาณร้อยละ  0.7 และร้อยละ7.0เมื่อคิดต่อน้ าหนักแห้งจะมีค่าโปรตีนและ
โภชนะย่อยได้สูงถึงร้อยละ7 และ 70 ตามล าดับ 

 
 

3. เค้ก 
 

ประดิษฐ์ ( 2554) กล่าวว่าเค้กเป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่มีลักษณะเนื้อนุ่มฟูตัวมีรสหวาน
ส่วนผสมที่ท าให้เกิดโครงร่างของเค้กคือแป้งสาลีชนิดอ่อน  (โปรตีนต่ า)  น้ าตาลไข่และนมส่วนผสมที่
ให้ความนุ่มและฟูตัวคือไขมันน้ าตาลและผงฟูนอกจากน้ียังมีส่วนผสมอ่ืนที่ช่วยในการปรุงแต่งกลิ่น
และรสชาติคือกลิ่นรสและเกลือโดยจะต้องมีการผสมด้วยวิธีที่ถูกต้องตามประเภทของเค้กและมี
ปริมาณส่วนผสมแต่ละชนิดในสูตรสมดุลจึงจะท าให้ได้เค้กที่มีลักษณะดี    ตรงตามชนิดของเค้กที่
ต้องการ เค้กแบ่งออกเป็น 2 ชนิดตามส่วนผสมและลักษณะในการผสมได้แก่ 

1) เค้กเนยหรือเค้กที่มีส่วนผสมข้น (Shortening Based Cakes or Batter-Type Cake) เป็น
เค้กที่มีการใช้ไขมันจากเนย มีไขมันเป็นองค์ประกอบอยู่ในปริมาณมาก เนื้อแป้งเมื่อผสมมีลักษณะ
เป็นอีมัลชั่นระหว่างไขมันและของเหลวการขึ้นฟูเกิดขึ้นจากการตีเนยเพื่อกักเก็บอากาศไว้และจะ
ขยายตัวในระหว่างการอบเป็นเค้กที่มีการขึ้นฟูน้อยเนื้อเค้กจะนุ่ม แน่นละเอียดสม่ าเสมอตัวอย่าง
เค้กที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่เค้กเนยเยลโลเค้กเค้กช็อคโกแลตไวท์เค้กเค้กชิ้นแบบต่างๆและเค้กผลไม้
เป็นต้น 

2) เค้กไข่หรือเค้กที่มีส่วนผสมเป็นฟอง  (Foam-Type Cake) เค้กชนิดนี้มีเนื้อเบานุ่ม ฟู 
เหมือนฟองน้ า การขึ้นฟูเกิดจากการขยายตัวของไข่ขาวที่น ามาตีจนเป็นฟองซึ่งจะเก็บอากาศเข้าไว้
ในระหว่างการตีไข่และท าให้เค้กขยายตัวหรือขึ้นฟูในระหว่างการอบเนื่องจากการแข็งตัวของโปรตีน
ในไข่เมื่อถูกความร้อนท าให้เค้กฟูและอยู่ตัวได้การท าเค้กชนิดนี้ต้องท าด้วยความระมัดระวังเพราะ
ฟองที่เกิดจากการตีไข่ขาวนั้นอ่อนตัวหรือเสียโครงสร้างได้เร็วกว่าเค้กเนยเค้กกลุ่มนี้ได้แก่แองเจิลฟูด
เค้ก (เค้กนางฟ้า)สปันจ์เค้กและชิฟฟอนเค้กเป็นต้นความแตกต่างของเค้กท้ัง 3 นี้คือ 
 แองจิลฟูดเค้ก : ใช้เฉพาะไข่ขาว 
 สปันจ์เค้ก : ใช้ไข่ทั้งฟอง วิธีดั้งเดิมไม่ใส่ไขมัน ปัจจุบันมีการดัดแปลงโดยใส่เนยละลาย
เล็กน้อย 
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ชิฟฟอนเค้ก (Chiffon Cake): เป็นเค้กที่มีส่วนผสมของทั้งไข่และน้ ามัน มีโครงสร้างที่
ละเอียดของเค้กไข่และมีเนื้อมันเงาของเค้กเนยบางครั้งเรียกว่าเค้กรวม (Combination Cake) คือ
เป็นการรวมเอาลักษณะเค้กท้ังสองชนิดเข้าด้วยกัน ชิฟฟอนเค้กจะมีส่วนคล้ายทั้งแองเจิลฟูดตรงที่
แยกตีไข่ขาว และคล้ายบัตเตอร์สปันจ์ตรงที่มีไขมันเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย (น้ ามันพืชหรือเนย
ละลาย) ท าให้เค้กมีลักษณะทั้งมันนุ่มและฟูเบา 

ชิฟฟอนเค้กเตรียมได้โดยแบ่งขั้นตอนการท าเป็น 2 ขั้นตอนขั้นตอนแรกผสมไข่แดงที่แยกออก
จากไข่ขาวแล้วกับส่วนผสมอ่ืนๆซึ่งได้แก่แป้งน้ าตาลส่วนหนึ่งผงฟูเกลือน้ ามันพืชและน้ าหรือน้ าผลไม้
ผสมให้เข้ากันแล้วกรองผ่านตะแกรงจะได้ส่วนผสมที่เรียบเนียนและไม่เป็นก้อนขั้นตอนที่สองคือตีไข่
ขาวที่แยกออกมาตีกับครีมออฟทาร์ทาร์และน้ าตาลครึ่งส่วนจนกระทั่งไข่ขาวต้ังยอดอ่อน แข็งตัวและ
ไม่แห้งแล้วค่อยๆเทส่วนผสมอันแรกลงบนไข่ขาวที่ตีได้(หรือน าไข่ขาวที่ตีได้ไปผสมกับส่วนผสมส่วน
แรก) คนตะล่อมเบาๆด้วยมือหรือถ้าใช้เครื่องต้องใช้ความเร็วต่ าสุดแล้วจึงเทใส่ถาดที่ไม่ทาไขมัน ชิฟ
ฟอนเค้กจะขยายตัวเร็วมากขณะอบ เนื่องมาจากการขยายตัวของไข่ขาวร่วมกับผงฟู ชิฟฟอนเค้ก
นิยมอบในถาดที่มีปล่องตรงกลางเพื่อให้ความร้อนถ่ายเทได้ทั่วถึงและใช้เวลาอบไม่นานจนเกินไปจะ
ท าให้เนื้อเค้กชุ่มชื้น 

 
 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

นิรมล และ ธีรวัฒน์ (2544) ศึกษาการสกัดเส้นใยจากกากสับปะรดแล้วน าไปเสริมใน
ผลิตภัณฑ์อาหารได้แก่ เครื่องดื่มเบเกอรี่ และไส้กรอก วิธีการสกัดเส้นใยเริ่มจากการน าวัตถุดิบกาก
สับปะรดจากโรงงานท า น้ าสับปะรด โดยน ากากสับปะรดมาล้างและปั่นละเอียด แช่ในอะซิโตนร้อย
ละ 80 นาน 2 ชั่วโมง สกัดด้วยน้ าเย็น    18-20 ° C นาน2 ชั่วโมง จากการศึกษาสภาวะการสกัดที่
เหมาะสมคือ น้ าร้อนอุณหภูมิ 90 °C และใช้ อีดีทีเอร้อยละ 1.0  สกัดนาน 2 ชั่วโมง กรองแล้วอบแห้ง
เป็นผงอุณหภูมิ 60  °C เส้นใยที่ได้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติดังนี้ความชื้น ร้อยละ 7.87  เถ้าร้อย
ละ 1.77 เส้นใยร้อยละ 32.02 และเยื่อใยร้อยละ 81.08  มีความสามารถในการอุ้มน้ า10.47 เท่า จาก
การเสริมเส้นใยดังกล่าวในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเนคต้าเทียมกลิ่นรสส้มพบว่า อัตราส่วนที่เหมาะสม
ระหว่างเส้นใยต่อน้ าต่อเนคต้าเท่ากับ 1:40:25 การเสริมเส้นใยในคุกก้ีพบว่า ใช้เส้นใยละเอียด 30 
เมช ปริมาณร้อยละ 6  ได้คุกก้ีที่ผู้ทดสอบชิมต้องการ และการทดลองเสริมเส้นใยในไส้กรอกเวียนนา
พบว่า ใช้เส้นใยละเอียด 30 เมช ปริมาณร้อยละ 3  ได้ไส้กรอกที่มีลักษณะที่ดี 
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  ธีรนันท์ (2542) ศึกษาการสกัดและการใช้ประโยชน์จากเส้นใยอาหารและเซลลูโลสจากแกน
สับปะรด ในปัจจุบันใยอาหารและเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบหนึ่งของใยอาหารได้ถูกน ามาใช้ใน
ผลิตภัณฑ์อาหารอย่างกว้างขวาง ซึ่งตามปกติแหล่งของใยอาหารมักจะได้มาจาก ไม้  ฝ้าย ผัก ผลไม้ 
และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร แกนสับปะรดเป็นผลพลอยได้จากการผลิตสับปะรดกระป๋องซึ่งมี
ปริมาณมากและความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นแหล่งของใยอาหารเนื่องจากเป็นส่วนของสับปะรดที่เป็น
แหล่งของใยอาหารเป็นองค์ประกอบในปริมาณสูงโดยเฉพาะใยอาหารไม่ละลายน้ า ดังนั้นการวิจัยนี้
จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาทั้งทางกายภาพและทางเคมีของใยอาหารและเซลลูโลสที่สกัดจาก
แกนสับปะรดถึงการน าไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารโดยเทียบกับเซลลูโลสทางการค้าด้วย การทดลอง
เริ่มจากการสกัดจากแกนสับปะรดด้วยแอลกอฮอล์ร้อยละ 95 จะได้ใยอาหารหลายชนิดรวมกันอยู่ 
ส่วนเซลลูโลสได้จากการสกัดด้วยด่างแล้วฟอกสี หลังจากนั้นหาความบริสุทธิ์ของใยอาหาร และ
เซลลูโลสจากแกนสับปะรดมีใยอาหารรวมร้อยละ 99.8 และ 95.2ของน้ าหนักแห้งตามล าดับและมี
ปริมาณน้ าอิสระอยู่ประมาณ 0.25 เซลลูโลสจากแกนสับปะรดมีปริมาณเซลลูโลสจากการวิเคราะห์
ร้อยละ91.2มีความเป็นกรดด่าง 4.0 ซึ่งต่ ากว่าใยอาหารมีค่าประมาณ 6.2 และยังพบว่าใยอาหารท่ีมี
ขนาดใหญ่จะมีค่าความเป็ดสูงกว่าใยอาหารขนาดเล็กเล็กน้อย จากการวิเคราะห์ทางกายภาพพบว่า 
ความสามารถในการอุ้มน้ า อุ้มน้ ามัน settling volumeและความสามารถในการเกิดอิมัลชั่นและ
ความสามารถในการเกิดอิมัลชั่นของใยอาหารและเซลลูโลสขนาดใหญ่และมีค่าสูงกว่าขนาดเล็ก 
ภาพที่ได้จากการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแสดงให้เห็นความแตกต่างของรูปร่าง สัณฐาน และ
ความพรุนของใยอาหารจากแกนสับปะรดและเซลลูโลสทางการค้าคือ ใยอาหารท้ัง 2 ชนิดจากแกน
สับปะรดจะไมเป็นชิ้นสม่ าเสมอ เป็นผิวขรุขระ และมีความหลากหลายกว่าส่วนเซลลูโลทางการค้า
เป็นเส้น เรียบ ยาว การทดลองเสริมใยอาหารและเซลลูโลสลงในผลิตภัณฑ์อาหาร 3 ชนิด เทียบกับ
เซลลูโลสทางการค้าพบว่า โดนัทเค้กที่เติมใยอาหารจากแกนสับปะรดขนาดใหญ่ร้อยะล 3 ของ
น้ าหนักรวมช่วยเพิ่มปริมาณความชื้นร้อยละ10.7 – 21.7 และลดการอมน้ ามันระหว่างทอดได้ร้อยละ
7.9 – 28.8เค้กที่เติมใยอาหารขนาดเดียวกันที่ร้อยละ 4 ของน้ าหนักรวมจะมีปริมาตรเพิ่มขึ้นและมีผล
ต่อเนื้อสัมผัสของเค้ก เบอร์เกอร์เนื้อท่ีได้เติมใยอาหารลงไปมีน้ าหนักหลังการทอดมากขึ้นระหว่าง
ร้อยละ3.3 – 10.6 และใยอาหารจากแกนสับปะรดท าให้เนื้อที่ได้มีเนื้อสัมผัสนุ่มมากขึ้น 
 มาลี ( 2540) ศึกษาการสกัดเส้นใยอาหารจากกากและเปลือกถ่ัวเหลือง กากและเปลือกถั่ว
เหลือง เป็นส่วนเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการแปรรูปถ่ัวเหลือง อาทิ เต้าเจี้ยว น้ ามันถั่วเหลือง และ
น้ านมถั่วเหลือง ซึ่งหากสามารถน ามาใช้ประโยชน์จะเป็นการช่วยลดปริมาณส่วนเหลือท้ิง จึงช่วยลด
ต้นทุนให้กับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถั่วเหลือง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับส่วนเหลือดังกล่าว จาก
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การศึกษาเบื้องต้นพบว่า ในกากและเปลือกถ่ัวเหลืองมีเส้นใยอาหารประเภทไม่ละลายน้ า ( non-
soluble dietary fiber) ในปริมาณค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงได้ศึกษาถึงขั้นตอนเพื่อให้ได้มาซึ่งเส้นใย
ดังกล่าว โดยการสกัดด้วยสารละลายด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ในสภาวะที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาขั้นต่อไป 

ชลิดา เพ็ญขวัญ และ วิชัย (2546)ศึกษาการพัฒนาชิฟฟอนเค้กจากแป้งข้าวหอมมะลิ 
ผลิตภัณฑ์ชิฟฟอนเค้กเป็นเค้กที่ใช้น้ ามันพืชเป็นส่วนประกอบ ไม่มีส่วนประกอบของเนยสดมี
ลักษณะนุ่ม เบา มีกลิ่นหอมน่ารับประทาน งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อน าแป้งข้าวหอมมะลิทดแทน
แป้งสาลีในการผลิตและศึกษาปริมาณน้ าที่เหมาะสมในสูตร เป็นอีกหนทางหนึ่งในการใช้ประโยชน์
แป้งข้าวหอมมะลิ จากการส ารวจความคิดเห็นและความต้องการของผู้บริโภคต่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชิฟฟอนเค้กจากแป้งข้าวหอมมะลิพบว่า ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ คือ 
ต้องระบุวันหมดอายุ รองลงมาได้แก่ การติดฉลากโภชนาการและต้องมีราคาที่เหมาะสม ผู้บริโภค
ต้องการให้ชิฟฟอนเค้กจากแป้งข้าวหอมมะลิมีกลิ่นรสใบเตย บรรจุ 1 ชิ้น สไลด์ขนาด 7 x5x1.5 
เซนติเมตร (กว้าง xสูงxหนา) ในกล่องพลาสติกใส เก็บที่อุณหภูมิห้อง และวางจ าหน่ายตามร้าน
สะดวกซื้อให้ความสนใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์นี้ร้อยละ 91 จากการศึกษาปริมาณน้ าที่เหมาะสมในสูตร
พบว่า สูตรที่เหมาะสมของชิฟฟอนเค้กจากแป้งข้าวหอมมะลิคือ แป้งข้าวหอมมะลิ , น้ าตาลทราย
ส่วนที่ 1  น้ าตาลทราย ส่วนที่ 2ไข่แดงไข่ขาวน้ ามันพืชนมสดระเหยน้ าผงฟูเกลือป่นครีมออฟทาร์ทาร์
กลิ่นใบเตยและสีผสมอาหารสีเขียวร้อยละ 24.00 13.00 6.00 9.00 19.00 13.00 10.00 8.80 1.00 
0.300.30 0.60 และ 0.02 ตามล าดับ มีค่าคุณภาพผลิตภัณฑ์ดังนี้คือ มีสีเขียวอ่อน ( L* a* b* เท่ากับ 
56.70-2.0818.63) มีค่าความแข็ง 1.94 นิวตัน ปริมาตรจ าเพาะ 2.37 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อกรัม 
ผู้บริโภคมีความชอบเล็กน้อยถึงปานกลาง 6.77 คะแนนจาก 9 คะแนน ) 

มาลี และ กมลทิพย์ ( 2546)ศึกษาการใช้แป้งมันส าปะหลังทดแทนบางส่วนของแป้งสาลีใน
ชิฟฟอนเค้ก ในการศึกษาการใช้แป้งปันส าปะหลังทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในการผลิตชิฟฟอนเค้ก
ในปริมาณร้อยละ 0 5 10 1520 25 30 35 และ 40 พบว่าค่าความถ่วงจ าเพาะและความข้นหนืดของ 
batter ปริมาตรของเค้ก ลักษณะเซลล์ภายในเนื้อเค้กมีความสัมพันธ์กับระดับการทดแทนของแป้ง
มันส าปะหลัง โดยเค้กที่ผลิตจากระดับการทดแทนร้อยละ 35 ยังคงมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ 
เมื่อน าเค้กที่ระดับการทดแทนร้อยละ 35 มาปรับปรุงคุณภาพด้วยแซนแทนกัม พบว่าเมื่อปริมาณ
แซนแทนกัมมากขึ้น ความข้นหนืดของ batter เพิ่มขึ้นในขณะที่ค่าความถ่วงจ าเพาะลดลง ส าหรับ
คุณภาพของเค้กพบว่า ปริมาตรเค้กมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยการใช้แซนแทนกัมร้อยละ 0.7 จะให้เค้ก
ที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับเค้กที่ใช้แป้งสาลีทั้งหมดมากที่สุด 
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วิธีการวิจัย 

อุปกรณ์ 
 1. วัตถุดิบและส่วนผสม 

 1.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการสกัดเส้นใยอาหารจากแกนสับปะรด 
- แกนสับปะรดพันธุ์ศรีราชา 
- น้ า 

1.2  วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตชิฟฟอนเค้กเสริมใยอาหารจากแกนสับปะรด  
- แป้งสาลีส าหรับท าเค้ก 
-  ไข่ไก่ 

   - น้ ามันร าข้าว 
- น้ า 
- เกลือ  
-  น้ าตาลทราย  
-  ผงฟู  
-  กลิ่นวานิลลา  
-  ใยจากแกนสับปะรด 

 2.  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตและการเตรียมวัตถุดิบ 
  2.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสกัดเส้นใยอาหารจากแกนสับปะรด  
   - อุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆ  

- เครื่องอบแห้งลมร้อนแบบถาด (Tray Dryer) 
- เครื่องปั่น ย่ีห้อ Moulinetts 
- เครื่องเขย่าตะแกรงร่อน ย่ีห้อ Retschรุ่น AS200 

  2.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตชิฟฟอนเค้ก  
   - เครื่องผสม(Kitchen Aid St.Loseph USA) รุ่น K 5 SS 

- เครื่องชั่ง ยี่ห้อ Sartorius รุ่น TE 313S 
- เตาอบไฟฟ้า TEBA Series No.11510 รุ่น TFL 10-31 
- พิมพ์แถว (loaf pan) ขนาด 7x15x6 เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง) 
- ถาดขอบตรงขนาด 10x13x1.5 นิ้ว (กว้างxยาวxสูง) 
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 3. อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
  3.1 อุปกรณ์ส าหรับวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ 
   3.1.1. อุปกรณ์ที่ใช้วิเคราะห์ค่าความสามารถในการดูดซับน้ า  

   - หลอดปั่นเหว่ียง (Centrifugal Tube) 
- เครื่องชั่งไฟฟ้าส าหรับงานวิเคราะห์ (Analytical Balance) 
- เครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) 

3.1.2. อุปกรณ์ที่ใช้วิเคราะห์ค่าความสามารถในการดูดซับน้ ามัน 
- หลอดปั่นเหว่ียง(Centrifugal Tube) 
- เครื่องชั่งไฟฟ้าส าหรับงานวิเคราะห์ (Analytical Balance) 
- เครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) 

3.1.3. อุปกรณ์ที่ใช้วิเคราะห์ค่าสี 
    - เครื่องวัดค่าสี Color reader รุ่น CR-10 
   3.1.4. อุปกรณ์ที่ใช้วิเคราะห์ค่าเนื้อสัมผัส 

-เครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัส(Texture Analyzer) ยี่ห้อ TA.XT2 
3.1.5. อุปกรณ์ที่ใช้วิเคราะห์ปริมาตรเค้ก 

- บีกเกอร์ขนาด  1500 ml 
- เมล็ดถ่ัวเขียว (มีความถ่วงจ าเพาะ 1.3) 
- เครื่องชั่งยี่ห้อ Sartorius รุ่น TE 313S 
- ถาดส าหรับรองเมล็ดถั่วขณะปากเมล็ดถั่วในพิมพ์ 
- มีดสันตรงส าหรับปาด 

3.1.6. อุปกรณ์ที่ใช้วิเคราะห์ความหนาแน่นของแบตเตอร์ 
- พิมพ์สี่เหลี่ยม 
- เครื่องชั่งยี่ห้อ Sartorius รุ่น TE 313S 
- ถ้วยตวง 

3.1.7. อุปกรณ์ที่ใช้วิเคราะห์ความหนาแน่นของเนื้อเค้ก  
- ถั่วเขียว 
- เครื่องชั่ง 
- ถ้วยตวง 

   - พิมพ์สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ 
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3.1.8. อุปกรณ์ที่ใช้วิเคราะห์ความสูงของเค้ก  
- เวอร์เนีย ( vernier slide callipers) 

3.1.9. อุปกรณ์ที่ใช้วิเคราะห์ปริมาตรจ าเพาะของแบตเตอร์ 
- พิมพ์สี่เหลี่ยม 
-  เครื่องชั่งยี่ห้อ Sartorius รุ่น TE 313S 

  3.2 อุปกรณ์ในการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี 
3.2.1. อุปกรณ์ที่ใช้วิเคราะห์ปริมาณโปรตีนโดยวิธีเคลดาห์ล  

- หลอดเคลดาห์ล (Kjedahl Tube) 
- บีกเกอร์ (Beaker) 
- ขวดรูปชมพู่  (Erlenmeyer Flask) 
- กระบอกตวง  (Cylinder) 
- ชุดกลั่นโปรตีน (Semi – Micordistillation Apparatus) 
- ชุดย่อยโปรตีน 
- เครื่องชั่งไฟฟ้าส าหรับการวิเคราะห์ (Analytical Balance) 
  ยี่ห้อ Sartioriusรุ่น TE 3135 
- ตู้ดูดควัน (Fume Hood) 

   3.2.2. อุปกรณ์ที่ใช้วิเคราะห์ปริมาณไขมันโดยวิธีซอล์กเลต                         
- บีกเกอร์ (Beaker) 
- ขวดก้นกลม (Round Bottom Flasks) 
- ทิมเบอร์กระดาษ (Cellulose Thimble) 
- กระดาษกรอง Whatmanเบอร์ 1 
- โถดูดความชื้น (Desiccator) 
- เครื่องชั่งไฟฟ้าส าหรับการวิเคราะห์ (Analytical Balance)           
   ย่ีห้อ Sartioriusรุ่น TE 3135 
- ตู้อบลมร้อนแบบไฟฟ้า ( Electrical Hot Air Oven)ยี่ห้อ 

Scientificรุ่น Series 2000 
-  ชุดสกัดซอล์กเลต (Soxhlet Apparatus) 

   3.2.3. อุปกรณ์ที่ใช้วิเคราะห์ปริมาณเส้นใยอาหาร  
- Fritted  Crucible 
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- ตู้อบลมร้อน (Hot Air Oven) ยี่ห้อ Scientificรุ่น Series 2000 
- เตาเผา (Muffle Furnace) ยี่ห้อ Carboliteรุ่น ELF 11/14B 
- โถดูดความชื้น (Desiccator) 

    - ถ้วยกรอง 
    - Water Bath 
    - ผ้ากรองใยอาหาร 
    - Fibertec System 

3.2.4. อุปกรณ์ที่ใช้วิเคราะห์ปริมาณเถ้า  
- ถ้วยกระเบื้อง (Crucible) 
- โถดูดความชื้น (Desiccator) 
- เครื่องชั่งไฟฟ้าส าหรับงานวิเคราะห์ (Analytical balance)          
  ยี่ห้อ Sartioriusรุ่น TE 3135 
- เตาเผา (Muffle Furnace) ยี่ห้อ Carboliteรุ่น ELF 11/14B 

   3.2.5. อุปกรณ์ที่ใช้วิเคราะห์ปริมาณความชื้น  
- กระป๋องหาความชื้น (Moisture Can) 
- โถดูดความชื้น (Desiccator) 
- เครื่องชั่งไฟฟ้าส าหรับงานวิเคราะห์ (Analytical Balance)               
   ย่ีห้อ Sartioriusรุ่น TE 3135 
- ตู้อบลมร้อนแบบไฟฟ้า (Electrical Hot Air Oven)                                 
  ยี่ห้อ Scientific รุ่น Series 2000 

  3.3. อุปกรณ์ส าหรับวิเคราะห์คุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส 
- ชุดอุปกรณ์ทดสอบชิม 
- แบบประเมิน 

  3.4. สารเคมีส าหรับวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี 
   3.4.1. สารเคมีที่ใช้วิเคราะห์ปริมาณโปรตีนโดยวิธีเคลดาห์ล 

- กรดซัลฟูริกเข้มข้น (H₂SO₄)  
- ตัวเร่งปฏิกิริยาผสม (Mixed Catalyst)  
- สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)   
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- สารละลายมาตรฐานกรดซัลฟูริกเข้มข้น (H₂SO₄)  
- อินดิเคเตอร์ผสม (Mixed Indicator)  
- สารละลายกรดบอริก  

3.4.2.   สารเคมีที่ใช้วิเคราะห์ปริมาณไขมันโดยวิธีซอล์กเลต                 
- ปิโตรเลียมอีเทอร์ (Petroleum Ether) 

3.4.3. สารเคมีที่ใช้วิเคราะห์ปริมาณเส้นใยอาหาร  
- ปิโตรเลียมอีเทอร์ (Petroleum Ether) 
- เอ็นไซม์อัลฟาอะมัยเลส (Alpha-Amylase Enzymes) 
- เอ็นไซม์โปรตีนเอส (Protease Enzymes) 
- เอ็นไซม์อะมัยโลกลูโคซิเดส (Amyloglucosidase Enzymes) 
- ซีไลท์ (Acid Washed) 
-  เอทานอล (Enthanol) 
- อะซีโตน (Acetone) 

 
วิธีการทดลอง 

1. ศึกษาคุณสมบัติของใยอาหารที่ผลิตได้จากแกนสับปะรดพันธุ์ศรีราชา 
 วิธีการผลิตใยอาหารจากแกนสับปะรดโดยดัดแปลงจากวิธีของ ธีรนันท์ ( 2541)โดย

น าแกนสับปะรดพันธุ์ศรีราชามาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 10 มิลลิเมตร  จากนั้นน ามาต้มกับ
น้ าเดือดโดยใช้อัตราส่วน 3:1 โดยปริมาตรต่อน้ าหนัก (น้ า : แกนสับปะรด) ต้มกับน้ าเดือดอุณหภูมิ
ประมาณ 98 °C นาน 1 ชั่วโมง (จับเวลาเมื่อน้ าเดือด) เพื่อก าจัดน้ าตาลระหว่างที่ต้มให้คนเป็นครั้ง
คราวน าไปล้างน้ าและท าให้เย็นและท าให้สะเด็ดน้ า  จากน้ันน าไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 65 °C เป็นเวลา 
24 ชั่วโมง  เมื่อแห้งแล้วน าไปบดละเอียดด้วยเครื่องบด  แล้วน าไปร่อนผ่านตะแกรงร่อนขนาด 212 
ไมครอน  เก็บรักษาโดยการบรรจุถุงปิดสนิทเพื่อรอการน าไปประเมินคุณภาพและน าไปใช้ต่อไป 

 
 
 
 
 
 



25 
 

แกนสับปะรด 
 
 

หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 10 มิลลิเมตร 
 
 

ต้มกับน้ าอัตราส่วน 3:1 โดยปริมาตรต่อน้ าหนัก  
จนเดือด เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 

 
 

ล้างน้ าและท าให้เย็น 
 
 

สะเด็ดน้ า 
 
 

อบแห้งที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง 
 
 

บดให้ละเอียดโดยใช้เครื่องบด 
 
 

ร่อนผ่านเครื่องเขย่าตะแกรงร่อนขนาด 212 ไมครอน 
 
 

ใยอาหารจากแกนสับปะรด 
 
ภาพท่ี 5 กระบวนการผลิตเส้นใยอาหารผงจากแกนสับปะรด 
ที่มา : ดัดแปลงจาก ธีรนันท์ (2541) 
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2 การผลิตชิฟฟอนเค้ก 
  ท าการผลิตชิฟฟอนเค้กที่มีการใช้ใยอาหารจากแกนสับปะรดแทนแป้งสาลีใน
ปริมาณที่แตกต่างกัน 5 ระดับ (สูตรการผลิตชิฟฟอนเค้กทั้ง 5 สิ่งทดลอง  แสดงดังตารางที่  1) การ
ผลิตเค้กจะมีการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์    ( Completely Randomized design, CRD) 
จ านวน 4 ซ้ า  ได้แก ่

สิ่งทดลองที่ 1 ชิฟฟอนเค้กใช้ใยอาหารจากแกนสับปะรดแทนแป้งสาลีร้อยละ0   
         (สูตรควบคุม) 

สิ่งทดลองที่ 2 ชิฟฟอนเค้กใช้ใยอาหารจากแกนสับปะรดแทนแป้งสาลีร้อยละ5 
สิ่งทดลองที่ 3 ชิฟฟอนเค้กใช้ใยอาหารจากแกนสับปะรดแทนแป้งสาลีร้อยละ10  
สิ่งทดลองที่ 4 ชิฟฟอนเค้กใช้ใยอาหารจากแกนสับปะรดแทนแป้งสาลีร้อยละ15 
สิ่งทดลองที่ 5 ชิฟฟอนเค้กใช้ใยอาหารจากแกนสับปะรดแทนแป้งสาลีร้อยละ20  

 
ตารางท่ี 1 แสดงปริมาณส่วนผสมที่ใช้ในสูตรการผลิตชิฟฟอนเค้กที่มีการใช้ใยอาหารจากแกน

สับปะรดแทนแป้งสาลีทั้ง 5 สิ่งทดลอง 

ส่วนผสม (ปริมาณ) 
ปริมาณใยอาหารจากแกนสับปะรดที่ทดแทนแป้งสาลี(ร้อยละ) 

0 5 10 15 20 
1. ไข่แดง (ฟอง) 
น้ ามันร าข้าว (กรัม) 
น้ า (กรัม) 
เกลือ(ช้อนชา) 
น้ าตาลทราย(กรัม) 
กลิ่นวานิลลา(ช้อนชา) 

10 
200 
100 
1 
50 
1/2 

10 
200 
100 
1 
50 
1/2 

10 
200 
100 
1 
50 
1/2 

10 
200 
100 
1 

50 
1/2 

10 
200 
100 
1 
50 
1/2 

2. แป้งเค้ก(กรัม) 
    ใยอาหารจากแกนสับปะรด(กรัม) 
     ผงฟู(ช้อนชา) 

200 
0 
1 

190 
10 
1 

180 
20 
1 

170 
30 
1 

160 
40 
1 

3. ไข่ขาว(ฟอง) 
    น้ าตาลทราย (กรัม) 

10 
200 

10 
200 

10 
200 

10 
200 

10 
200 

 
ที่มา: ดัดแปลงจาก ประดิษฐ์ (2553) 
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ขั้นตอนการผลิตชิฟฟอนเค้ก 
1) เตรียมส่วนผสมที่ 1 โดยไข่แดงให้แช่ไว้ในน้ ามันพืชจะป้องกันการจับตัวกันเป็นก้อนของ

ไข่แดง     ผสมส่วนผสมที่ 1 ให้เข้ากันในอ่างผสมด้วยตะกร้อมือ 
2) เตรียมส่วนผสมส่วนที่ 2 โดยร่วนรวมกันด้วยตะแกรงร่อนแป้ง  จากนั้นเติมส่วนผสมของ

แป้งกับส่วนผสมที่ 1 (ที่ผสมไว้แล้ว) คนผสมให้เข้ากันแล้วกรองด้วยตะแกรงร่อนแป้งเพื่อให้ได้
ส่วนผสมที่เนียนละเอียด  พักส่วนผสมไว้ 

3) ใช้หัวตีตะกร้อตีไข่ขาวด้วยความเร็วสูงสุดของเครื่องผสม  ค่อยๆเติมน้ าตาลทรายขณะตี
ผสมจนส่วนผสมขึ้นฟูและข้น 

4) แบ่งไข่ขาวครึ่งหนึ่งลงในส่วนผสมแป้ง   คนตะล่อมเบาๆให้เข้ากัน  ค่อยๆเติมส่วนผสมที่
เหลือ คนต่อจนเข้ากันดี 

5) ตักใส่พิมพ์ในปริมาณ 3/4 ของความสูงพิมพ์ ( พิมพ์ไม่ต้องทาไขมัน )  ท าการไล่อากาศ   
6) น าเข้าอบที่ 180 องศาเซลเซียส  จนเค้กสุก  
7) น าเค้กที่สุกแล้วมาคว่ าไว้บนตะแกรงพร้อมถาดอบ  ประมาณ 20 นาที  จากน้ันจึงน าเค้ก

ออกจากพิมพ์ 
 
 3. การวิเคราะห์คุณภาพ  
 3.1 การประเมินคุณภาพใยอาหารจากแกนสับปะรด  

1) ประเมินคุณค่าทางโภชนาการ  ได้แก่ โปรตีน (Protein) ไขมัน (Fat)  ความชื้น 
(Moiture)  คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) ปริมาณเถ้า (Ash) ใยอาหาร (Fiber) โดยวิธีการของ 
AOAC (AOAC, 2000) 

2) ความสามารถในการดูดซับน้ า  โดยวิธีการของ Ang (1991)  
3) ความสามารถในการดูดซับน้ ามัน  โดยวิธีการของ Ang (1991) 

 3.2 การประเมินคุณภาพแบตเตอร์ ( Batter : เค้กก่อนอบ) 
1) ความหนาแน่นของแบตเตอร์ (Batter density) ดัดแปลงจากวิธีการของ  

Go´mez et al. (2007) 
2) หาปริมาตรจ าเพาะจากอัตราส่วนของน้ าหนักแบตเตอร์ในภาชนะมาตรฐาน

เดียวกันกับน้ า (ความหนาแน่น 1 g/cm3) 
3) ค่าสีของแบตเตอร์  ได้แก่ ค่าความสว่าง (L*) ค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*)  

(Pomeranz and Meloan, 1994)   
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4) ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) โดยวิธีการของ AOAC (AOAC, 2000) 
3.3 การประเมินคุณภาพเค้ก(หลังอบ)   

1) ปริมาตรเค้ก (cake volume) ดัดแปลงจากวิธีการของ Go´mez et al. (2007) 
2) ความสูงของเค้ก (cake height) ดัดแปลงจากวิธีการของ Go´mez et al. (2007) 
3) ความหนาแน่นของเค้ก (cake density)  ดัดแปลงจากวิธีการของ Gó mez et al. 

(2007) 
4) ค่าสี  ได้แก่ ค่าความสว่าง (L*) ค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*)  

(Pomeranz and Meloan, 1994)  โดยวัดสีของผิวเค้กและสีของเนื้อเค้ก  
5) การประเมินลักษณะเนื้อสัมผัสของเนื้อเค้ก (Texture Profile Analysis; TPA) 

โดยใช้เครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัส (TA-XT2 texture analyzer)  ค่าที่ประเมินได้แก่ ค่าความแน่น
เนื้อ (Firmness)  ค่าแรงในการเค้ียว (chewiness) การเกาะตัวกัน (cohesiveness) ความเป็นสปริง
(springiness) ดัดแปลงจากวิธีของ Go´mez et al. (2007) 

6) การประเมินคุณค่าทางโภชนาการ  ได้แก่ โปรตีน (Protein) ไขมัน (Fat) ความชื้น  
(Moiture)  ปริมาณเถ้า (Ash) ใยอาหาร (Fiber)ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) โดยวิธีการของ AOAC 
(AOAC., 2000) 
  7) การทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคประเมินความชอบ  
ทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ชิฟฟอนเค้ก  ได้แก่ ความชอบด้านลักษณะปรากฏ 
(appearance) กลิ่น (flavour) เนื้อสัมผัส (texture) รสชาติ (taste)รสชาติที่ตกค้าง (aftertaste)  
และความชอบโดยรวม (overall liking)โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ 
(Randomized complete block design ; RCBD) แบบประเมินทางประสาทสัมผัสจะใช้แบบเฮโด
นิกสเกลชนิด 9 จุด (nine-point hedonic scale) และใช้ผู้ผู้บริโภคอย่างน้อย 60 คน (Stone and 
Sidel, 2004)  การเตรียมตัวอย่างเค้กท าได้โดยหั่นเค้กเป็นชิ้นหนา ชิ้นละ 2 เซนติเมตรส าหรับ
ประเมินความชอบด้านลักษณะปรากฏ  กลิ่น เนื้อสัมผัส รสชาติรสชาติที่ตกค้างและความชอบ
โดยรวม (Go´mez et al., 2007) 
 
 4. วิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี   Duncan’s New Multiple Rang Test  (DMRT)  
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5.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดสอบสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี

และความชอบทางประสาทสัมผัส 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย 

 
1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของใยอาหารจากแกนสับปะรดพันธุ์ศรีราชา 

ผลการอบแห้งแกนสับปะรดด้วยตู้อบลมร้อนแบบถาดที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส  นาน  

24 ชั่วโมง    ได้แกนสับปะรดอบแห้งคิดเป็นร้อยละ 4.14 ของน้ าหนักสด (ภาพที่ 6) และเมื่อน าใย

อาหารจากแกนสับปะรดไปบดและร่อนผ่านเครื่องเขย่าตะแกรงร่อนขนาด 212 ไมครอน ใยอาหาร

จากแกนสับปะรดที่ได้มีลักษณะเป็นผงละเอียด หยาบ มีสี เทาขุ่น (ภาพที่ 7) มีกลิ่นสับปะรดเล็กน้อย

ไม่มีรสชาติ ซึ่งจะน ามาเป็นส่วนผสมในการผลิตชิฟฟอนเค้กต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 6 ลักษณะของแกนสับปะรดอบแห้งก่อนน าไปลดขนาด 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพท่ี 7 ลักษณะของแกนสับปะรดบดขนาด 212 ไมครอน 
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีพบว่าใยอาหารจากแกนสับปะรดมีปริมาณโปรตีน 

ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ใยอาหาร เถ้า และความชื้น ร้อยละ  3.48 2.34 86.46 17.34 1.27 และ 6.45   

ตามล าดับ และความสามารถในการอุ้มน้ าและความสามารถในการอุ้มน้ ามันคือ 7.94 และ 1.93 

กรัมน้ ามัน/กรัมตัวอย่าง ตามล าดับ  ( ตารางที่ 2) เหตุท่ีใยสับปะรดยังมีปริมาณใยอาหารท่ีสกัดได้

ปริมาณน้อยเนื่องจากในการสกัดนั้นใช้เพียงแค่น้ า และการต้ม    ไม่มีการใช้กรดและด่างในการสกัด 

จึงท าให้ใยอาหารท่ีสกัดได้ยังไม่บริสุทธิ์ จึงยังมีปริมาณโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต เกลือแร่เหลืออยู่

ในปริมาณที่มากพอสมควร 

 
ตารางท่ี 2 องค์ประกอบทางเคมีและความสามารถในการอุ้มน้ าและอุ้มน้ ามันของใยอาหารจากแกน  

                 สับปะรดพันธุ์ศรีราชา 

 
 
 
2. ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรดพันธุ์ศรีราชา     
    ต่อสมบัติทางเคมีและกายภาพของแบตเตอร์ของชิฟฟอนเค้ก 
 ผลการตรวจสอบลักษณะของแบตเตอร์ที่สังเกตได้และผลการวิเคราะห์ค่าสี ความหนาแน่น 
ปริมาตรจ าเพาะและค่าความเป็นกรด-ด่าง  แสดงดังตารางที่ 3 
 

 องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพ ปริมาณ  
  โปรตีน(ร้อยละ) 
  ไขมัน(ร้อยละ) 
  คาร์โบไฮเดรต(ร้อยละ) 
  ใยอาหาร(ร้อยละ) 
เถ้า(ร้อยละ) 
ความชื้น(ร้อยละ) 
ความสามารถในการอุ้มน้ า (กรัมน้ า/กรัมตัวอย่าง)                                  
ความสามารถในการอุ้มน้ ามัน (กรัมน้ ามัน/กรัมตัวอย่าง) 

3.48 
2.34 
86.46 
17.34 
1.27 
6.45 
7.94 
1.93 
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ตารางท่ี 3 ผลของใยอาหารจากแกนสับปะรดต่อสมบัติทางเคมีและกายภาพของแบตเตอร์  
                 ของชิฟฟอนเค้ก 

ปริมาณใยอาหารจาก
แกนสับปะรดที่ทดแทน
แป้งสาลี (ร้อยละ) 

ความ
สว่าง* 

ค่าสี ความ
หนาแน่น
(g/cm³)* 

ปริมาตร
จ าเพาะns 

ค่าความ
เป็นกรด - 
ด่าง* 

สีแดง* สีเหลือง* 

0 70.30 a 8.13 b 31.88 b 0.51 a 0.42 7.44 a 
5 67.25 b 9.13 a 33.95 a 0.48 b 0.43 7.41 a 
10 65.33 c 9.80 a 34.23 a 0.47 b 0.43 7.42 a 
15 65.85  c 9.85 a 35.45 a 0.53 a 0.41  7.02b 
20 67.00 b 9.93 a 35.45 a 0.53 a 0.42 7.00b 

CV. (ร้อยละ) 1.62 5.83 2.96 6.29 7.47 1.15 

หมายเหตุ  ns   =  ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P > 0.05 ) 

*  =  ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวต้ังมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P < 0.05 ) 

 
ค่าความสว่างของแบตเตอร์ชิฟฟอนเค้กที่ทดแทนแป้งสาลีด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรด

พบว่า เมื่อมีการใช้ใยอาหารจะท าให้ค่าความสว่างของแบตเตอร์ลดลง ( P < 0.05) ทั้งนี้เพราะใย
อาหารมีสี เทาขุ่นเมื่อใส่ลงไปในแบตเตอร์จะท าให้สีของแบตเตอร์มีความเข้มขึ้น จึงท าให้มีค่าความ
สว่างลดลง 

ค่าสีแดงและค่าสีเหลืองของแบตเตอร์ชิฟฟอนเค้กที่ทดแทนแป้งสาลีด้วยใยอาหารจากแกน
สับปะรดพบว่า เมื่อใช้ใยอาหารจะท าให้ค่าสีแดง และค่าสีเหลือง จะเพิ่มขึ้น  (P < 0.05) เพราะใย
อาหารมีสี เทาขุ่นเมื่อใส่ลงไปในแบตเตอร์จะท าให้สีของแบตเตอร์มีความเข้มขึ้น จึงท าให้มีค่าสีแดง
และสีเหลืองเพิ่มขึ้น 

 ค่าความหนาแน่นของแบตเตอร์ชิฟฟอนเค้ก  พบว่า การเพิ่มใยอาหารจากแกนสับปะรดมีผล
ท าให้ค่าความหนาแน่นเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจากสูตรควบคุม  (P<0.05) ซึ่งส่งผลท าให้ ค่า
ปริมาตรจ าเพาะของแบตเตอร์ชิฟฟอนเค้กไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05)  

ค่าความเป็นกรด – ด่างของแบตเตอร์ชิฟฟอนเค้ก   พบว่า  การเพิ่ม ใยอาหารจากแกน
สับปะรดมีผลท าให้ค่าความเป็นกรด – ด่างมีแนวโน้มลดลง (P < 0.05) ทั้งนี้เพราะใยอาหารจากแกน
สับปะรดยังมีความเป็นกรด    เมื่อน ามาใส่ชิฟฟอนเค้กจะท าให้มีค่าความเป็นกรดเพิ่มมากขึ้นอีก 
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3. ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรดพันธ์ศรีราชา 
   ต่อสมบัติทางกายภาพของชิฟฟอนเค้ก 

ผลการตรวจสอบสอบลักษณะที่สังเกตได้แสดงดังภาพที่ 8 และตารางที่ 4  ส่วนผลการ
วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพแสดงดังตารางที่ 5 ส่วนสมบัติทางเนื้อสัมผัสแสดงดังตารางที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ  0  5        10             15         20 
 

ภาพท่ี 8 ลักษณะของชิฟฟอนเค้กที่ใช้ใยอาหารจากแกนสับปะรดทดแทนแป้งสาลีที่ร้อยละ 0   5  
            10   15 และ 20 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4 แสดงลักษณะที่สังเกตได้ของชิฟฟอนเค้กที่มีการทดแทนแป้งสาลีด้วยใยอาหาร 
                 จากแกนสับปะรด 
 

ปริมาณใยอาหารจาก
แกนสับปะรดที่ทดแทน
แป้งสาลี (ร้อยละ) 

ลักษณะที่สังเกตได้ 

สี กลิ่น เนื้อสัมผัส โดยรวม 

0 เหลือง ปกติ นุ่ม ขึ้นฟูมาก 
5 เหลือง สับปะรด นุ่ม ขึ้นฟู 
10 เหลือง สับปะรด นุ่ม ขึ้นฟู 
15 เหลืองเข้ม สับปะรด นุ่ม เนื้อแน่น ขึ้นฟูเล็กน้อย 
20 เหลืองเข้ม สับปะรด นุ่ม เนื้อแน่น ขึ้นฟูเล็กน้อย 
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ตารางท่ี 5  ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรดต่อสมบัติทางกายภาพของ  

                   ชิฟฟอนเค้ก 
ปริมาณใยอาหารจากแกน
สับปะรดที่ทดแทนแป้งสาลี 

(ร้อยละ) 
ความสว่าง* 

ค่าสี ปริมาตร 
(ml)* 

ความสูง
(cm) ns 

ความ
หนาแน่น
(g/cm³)ns   สีแดงns สีเหลือง* 

0 76.03 a 4.98 30.15 c 456.25 b 5.07 0.38 

5 75.63 a 4.28 30.38 c 481.25 a 5.18 0.36 

10 73.33 c 4.35 33.55 b 456.25 b 5.10 0.38 

15 73.63 c 4.68 36.48 a 450 b 5.11 0.39 

20 75.20 b 5.13 36.58 a 450 b 5.16 0.40 

CV. (ร้อยละ) 1.48 11.22 3.59 5.31 3.90 8.31 

หมายเหตุ  ns   =  ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P > 0.05 ) 

*    =  ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวต้ังมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P < 0.05 ) 

 
ค่าความสว่างของชิฟฟอนเค้กที่ทดแทนแป้งสาลีด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรดทั้ง  5 สิ่ง

ทดลองมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (P < 0.05) โดยชิฟฟอนเค้กที่ทดแทนแป้งสาลีด้วย
ใยอาหารจากแกนสับปะรดร้อยละ 0  มีค่าความสว่างคือ  76.03 ส่วนชิฟฟอนที่ทดแทนแป้งสาลีด้วย 
ใยอาหารจากแกนสับปะรดร้อยละ 5 10 15 และ20 มีค่าความสว่างคือ  75.63 73.33 73.63  และ 
75.20 ตามล าดับโดยการใช้ใยอาหารทดแทนแป้งสาลีจะท าให้ ความสว่างของแบตเตอร์ลดลง   ทั้งนี้เพราะ
เส้นใยจากแกนสับปะรดมีสีเทาขุ่นเมื่อใส่ลงไปในแบตเตอร์จะท าให้สีของแบตเตอร์มีความเข้มขึ้น จึงท าให้มีค่า
ความสว่างลดลง 

ค่าสีแดงของชิฟฟอนเค้กที่การทดแทนแป้งสาลีด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรดทั้ง  5 สิ่ง
ทดลองไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P > 0.05) ทั้งนี้เพราะเส้นใยจากแกนสับปะรดมีสีเทาขุ่นใกล้เคียงสีของ
แป้งสาลี  เมื่อใช้แทนแป้งสาลีในแบตเตอร์จึงไม่ท าให้สีแดงมีการเปลี่ยนแปลง 

ค่าสีเหลืองของชิฟฟอนเค้กที่ทดแทนแป้งสาลีด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรดทั้ง  5 สิ่ง
ทดลองมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ ( P < 0.05) โดยค่าสีเหลืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อมี
การทดแทนแป้งสาลีด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรดในระดับที่เพิ่มขึ้นเพราะใยอาหารมีสีเทาขุ่น  เมื่อ
ใส่ลงไปในแบตเตอร์จะท าให้สีของแบตเตอร์มีความเข้มขึ้น จึงท าให้มีค่าสีเหลืองเพิ่มมากขึ้น 
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 ปริมาตรของชิฟฟอนเค้ก   พบว่าเมื่อ มีการทดแทนแป้งสาลีด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรด
ท าให้มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย (P<0.05) ซึ่งมีผลท าให้ค่าความสูงและค่าความหนาแน่นของชิฟฟอน
เค้กไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ( P > 0.05 ) 
 
ตารางท่ี 6 ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรดต่อสมบัติทางเนื้อสัมผัสของ  

     ชิฟฟอนเค้ก 
 

ปริมาณใยอาหารจาก
แกนสับปะรดที่ทดแทน
แป้งสาลี (ร้อยละ) 

สมบัติทางเนื้อสัมผัส 

ความแน่นเนื้อ*
(Firmness, g) 

แรงในการเคี้ยว* 
(Chewiness, 

g•m) 

การเกาะตัวกัน ns 
(Cohesiveness) 

ความเป็นสปริง ns 
(Springiness) 

0 538.19 d 435.92c 0.81 0.94 

5 561.92 d 437.53c 0.81 0.95 

10 642.00 c 453.61c 0.78 0.92  

15 707.13.b 499.07 b 0.77 0.92 

20 771.13a 527.11a 0.76 0.93 

CV. (ร้อยละ) 8.71 6.80 5.69 3.40 

หมายเหตุ  ns   =  ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P > 0.05 ) 

*=  ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวต้ังมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P < 0.05 ) 

 

ค่าความแน่นเนื้อของชิฟฟอนเค้ก  พบว่า  เมื่อเพิ่มใยอาหารจากแกนสับปะรดมากขึ้นมีผล

ท าให้ค่าความแน่นเนื้อและค่าแรงที่ใช้ในการเค้ียวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย  (P ≤ 0.05) โดยมีค่า

ความแน่นเนื้ออยู่ในช่วง 538.19 - 771.13 g  และค่าแรงที่ใช้ในการเค้ียวอยู่ในช่วง 435.92 - 527.11 

g•m 

ค่าการเกาะตัวกันของชิฟฟอนเค้ก   พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ( P > 0.05) โดยมีค่า
อยู่ในช่วง 0.76 - 0.81   ส่วนค่าความเป็นสปริงพบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ( P > 0.05) เช่นกัน  
โดยมีค่าอยู่ในช่วง 0.92 - 0.94 
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4. ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรดพันธุ์ศรีราชา 
    ต่อคุณสมบัติทางเคมีของชิฟฟอนเค้ก 
 การตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีการทดแทนแป้งสาลีด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรดในชิฟ
ฟอนเค้ก   แสดงผลดังในตารางที่  7 
 
ตารางท่ี 7 องค์ประกอบทางเคมีของชิฟฟอนเค้กที่มีการใช้ใยอาหารจากแกนสับปะรด  
 

ปริมาณใยอาหาร
จากแกนสับปะรดที่
ทดแทนแป้งสาลี 

(ร้อยละ) 

องค์ประกอบทางเคม ี(ร้อยละ) 

โปรตีน* ไขมัน* 
คาร์โบไฮ 
เดรตns 

ใยอาหาร* เถ้า* ความชื้น* 
ค่าความ
เป็นกรด-
ด่าง* 

0 7.29 b 20.14 c 36.78 0.91 d 1.09 d 33.79 b 7.69 a 
5 7.38 a 21.13 b 34.45 1.29 c 1.12 c 34.63 a 7.51 b 
10 7.34 b 21.78 b 34.14 1.30 c 1.13 c 34.31 a 7.43 b 
15 7.21 b 22.3 a 34.86 1.43 b 1.20 b 33.00 c 6.95 c 
20 7.39 a 21.66 b 35.17 1.83 a 1.23 a 32.72 c 6.84 c 

CV. (ร้อยละ) 1.43 2.59 3.80 4.06 2.74 1.54 1.30 

 
หมายเหตุ  ns   =  ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P > 0.05 ) 

*=  ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวต้ังมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P < 0.05 ) 

 
ปริมาณโปรตีนของของชิฟฟอนเค้กที่ทดแทนแป้งด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรดร้อยละ 0   

5   10 15 และ 20 มีปริมาณโปรตีนเท่ากับร้อยละ 7.29 7.38 7.34 7.21 และ 7.39 ตามล าดับ ซึ่งมี
ความแตกต่างกันทางสถิติเพียงเล็กน้อย (P < 0.05) ซึ่งปริมาณของโปรตีนจะมีค่าขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบของแป้งและใยอาหารท่ีน ามาใช้ 

ปริมาณไขมันของของชิฟฟอนเค้กที่การทดแทนแป้งสาลีด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรดร้อย
ละ 0 5 10 15 และ 20 มีปริมาณไขมันเท่ากับร้อยละ 20.14 21.13 21.78 22.3 และ 21.66 
ตามล าดับ ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติเพียงเล็กน้อย (P < 0.05)    
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 ปริมาณคาร์โบไฮเดรตของชิฟฟอนเค้กที่การทดแทนแป้งสาลีด้วยใยอาหารจากแกน
สับปะรดร้อยละ 0 5 10 15 และ 20 มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตเท่ากับร้อยละ 36.78 34.45  34.14 
34.86 และ 35.17 ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P > 0.05)    

ปริมาณใยอาหารและปริมาณเถ้าของชิฟฟอนเค้กพบว่า  เมื่อทดแทนแป้งด้วยใยอาหารจาก
แกนสับปะรดเพิ่มมากขึ้นท าให้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย   ทั้งนี้ เพราะใยสับปะรดจะมีใยอาหาร และ
ปริมาณเถ้าอยู ่ เมื่อน ามาใส่ในชิฟฟอนเค้กแทนแป้งสาลีจึงท าให้มีใยอาหารเพิ่มขึ้น 
 ปริมาณความชื้นของของชิฟฟอนเค้ก   พบว่าชิฟฟอนเค้กทั้ง 5 สิ่งทดลองมีความชื้นแตกต่าง
กันเล็กน้อย (P < 0.05) โดยมีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 33 - 34.63  

 ค่าความเป็นกรด-ด่างของชิฟฟอนเค้ก  พบว่าการเพิ่ม ใยอาหารจากแกนสับปะรด มากขึ้นมีผล
ท าให้ค่าความเป็นกรด -ด่างมีแนวโน้มลดลง (P < 0.05)   เพราะใยอาหารจากแกนสับปะรดมีความ
เป็นกรดมากกว่าแป้งสาลี เมื่อน ามาใส่ชิฟฟอนเค้กจะท าให้มีค่าความเป็นกรดเพิ่มมากขึ้น 
 
 
5. ผลของใยอาหารจากแกนสับปะรดในผลิตชิฟฟอนเค้ก ต่อผลการทดสอบทางประสาท 
   สัมผัส 
 การทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัสโดยใช้ผู้ทดสอบทั่วไปจ านวน 60 คน ประเมิน
ความชอบด้านลักษณะปรากฏ กลิ่น เนื้อสัมผัส รสชาติ รสชาติตกค้าง ความชอบโดยรวม แสดงใน
ตารางที่ 8 

คะแนนความชอบทางด้านลักษณะปรากฏของชิฟฟอนเค้ก  พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติ
เล็กน้อย (P < 0.05)   โดยมีคะแนนความชอบอยูใ่นช่วง 6.72 - 7.27 คะแนน แสดงว่าผู้ทดสอบชิม
ให้คะแนนอยู่ในระดับชอบต่อด้านลักษณะปรากฏของของชิฟฟอนเค้ก  โดยชิฟฟอนเค้กที่ทดแทน
แป้งสาลีด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรดร้อยละ 5 มีคะแนนความชอบมากที่สุด 

คะแนนความชอบทางด้านกลิ่นของชิฟฟอนเค้กที่การทดแทนแป้งสาลีด้วยใยอาหารจาก
แกนสับปะรดร้อยละ 0 5 10 15 และ 20 มีคะแนนความชอบทางด้านกลิ่นเท่ากับ  6.88 6.88 6.73 
6.97 และ 6.87 คะแนนตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ ( P > 0.05)   
แสดงว่าผู้ทดสอบชิมให้คะแนนอยู่ในระดับชอบต่อกลิ่นของของชิฟฟอนเค้ก 

คะแนนความชอบทางด้านเนื้อสัมผัสของชิฟฟอนเค้ก  พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติ
เล็กน้อย (P < 0.05) โดยชิฟฟอนเค้กที่การทดแทนแป้งสาลีด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรดร้อยละ 0 
5 10 15 และ 20 มีคะแนนความชอบทางด้านเนื้อสัมผัสเท่ากับ 7.05 7.23 7.38 6.97 และ 6.87 
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คะแนนตามล าดับ   แสดงว่าผู้ทดสอบชิมให้คะแนนอยู่ในระดับชอบต่อเนื้อสัมผัสของชิฟฟอนเค้ก  
โดยชิฟฟอนเค้กที่ทดแทนแป้งสาลีด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรดร้อยละ 5 และ 10 มีคะแนน
ความชอบด้านเนื้อสัมผัสมากท่ีสุด 

 
ตารางท่ี 8  ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรดในผลิตชิฟฟอนเค้กต่อ  

                  ความชอบทางประสาทสัมผัส 

 

ปริมาณใยอาหารจาก
แกนสับปะรดที่ทดแทน
แป้งสาลี (ร้อยละ) 

ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส 
ลักษณะ
ปรากฏ* 

กลิ่นns 
เนื้อ

สัมผัส* 
รสชาติ* 

รสชาติ
ตกค้างns 

ความชอบ
โดยรวม* 

0 6.95 b 6.88 7.05 b 7.23 b 6.82 7.23 b 
5 7.27 a 6.88 7.23 a 7.38 a 6.88 7.38 a 
10 6.72 b 6.73 7.38 a 6.97 b 6.62 6.81 c 
15 6.87 b 6.97 6.97 c 6.93 b 6.75 6.98 c 
20 6.77 b 6.87 6.87 c 7.10 b 6.68 7.01 c 

CV. (ร้อยละ) 13.47 11.57 15.98 12.81 11.93 12.97 
 
หมายเหตุ  ns   =  ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P > 0.05 ) 

*=  ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวต้ังมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P < 0.05 ) 

 
คะแนนความชอบทางด้านรสชาติของชิฟฟอนเค้ก  พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติ เล็กน้อย  

(P < 0.05) โดยชิฟฟอนเค้กที่ทดแทนแป้งสาลีด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรดร้อยละ 0 5 10 15 และ 
20 มีคะแนนความชอบทางด้านรสชาติเท่ากับ  7.23 7.38 6.97 6.93 และ 7.10 คะแนนตามล าดับ 
แสดงว่าผู้ทดสอบชิมให้คะแนนอยู่ในระดับชอบต่อรสชาติของชิฟฟอนเค้ก  โดยชิฟฟอนเค้กที่ทดแทน
แป้งสาลีด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรดร้อยละ 5 มีคะแนนความชอบด้านรสชาติมากที่สุด 

คะแนนความชอบทางด้านรสชาติตกค้างของชิฟฟอนเค้ก    พบว่าไม่มี ความแตกต่างทาง
สถิติ (P > 0.05)  โดยชิฟฟอนเค้กที่ทดแทนแป้งส าลีด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรดร้อยละ 0 5 10 
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15 และ 20 มีคะแนนความชอบทางด้านรสชาติตกค้าง เท่ากับ 6.82  6.88   6.62  6.75 และ 6.68 
คะแนนตามล าดับ  

ความชอบทางด้านความชอบโดยรวมของชิฟฟอนเค้กที่การทดแทนแป้งสาลีด้วยใยอาหาร
จากแกนสับปะรดร้อยละ 0 5 10 15 และ 20 มีคะแนนความชอบทางด้านความชอบโดยรวมเท่ากับ
7.23 7.38 6.81 6.98 และ 7.01 คะแนนตามล าดับ ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติ เล็กน้อย (P < 0.05)   
โดยความชอบโดยรวมของชิฟฟอนเค้กที่การทดแทนแป้งสาลีด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรดร้อยละ 
5  มีคะแนนความชอบสูงสุด 

 

 

สรุปผลการวิจัย 

 
องค์ประกอบทางเคมีของใยอาหารจากแกนสับปะรด  พบว่า มีปริมาณโปรตีน ไขมัน ใย

อาหาร เถ้า และความชื้นร้อยละ  1.43  2.59  4.06  2.74 และ 1.54 ตามล าดับ เมื่อน าใย อาหาร
ดังกล่าวมาทดแทนแป้งสาลีในชิฟฟอนเค้กที่ร้อยละ  0  5 10 15 และ 20 พบว่าเมื่อทดแทนใยอาหาร
มากยิ่งขึ้นมีผลต่อคุณภาพของชิฟฟอนเค้กด้านต่างๆ ดังนี้ 

คุณภาพทางกายภาพ  พบว่าท าให้ ค่าความสว่าง และปริมาตรแตกต่างกันเล็กน้อย   ค่าสี
เหลืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  แต่ไม่มีผลต่อค่าสีแดง  ความสูงและความหนาแน่น    

คุณภาพทางลักษณะเนื้อสัมผัส  พบว่า ค่าความแน่นเนื้อและค่าแรงที่ใช้ในการเค้ียวมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น  ส่วนการเกาะตัวกันและความเป็นสปริงไม่มีความแตกต่างกัน  

คุณภาพ ทางเคมี พบว่า ปริมาณ โปรตีน   ไขมันและ ความชื้น แตกต่างกันเล็กน้อย   แต่
ปริมาณใยอาหารและเถ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย  ส่วนค่าความเป็นกรด-ด่างมีแนวโน้มลดลง 

ความชอบทางประสาทสัมผัส   พบว่าไม่มีผลต่อความชอบด้านกลิ่นและรสชาติตกค้าง  แต่
มีผลเล็กน้อยต่อความชอบด้านลักษณะปรากฏ  เนื้อสัมผัส รสชาติ และความชอบโดยรวม  อย่างไรก็
ตามชิฟฟอนเค้กที่มีการทดแทนแป้งสาลีร้อยละ 5  มีความชอบในทุกด้านสูงที่สุด   ดังนั้นการทดแทน
แป้งสาลีด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรดในชิฟฟอนเค้กที่ร้อยละ 5  จึงเป็นระดับที่มีความเหมาะสม 
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ภาคผนวก ก 
แบบทดสอบทางประสาทสัมผัส 

 

แบบทดสอบทางประสาทสัมผัส 
วันที่……………………………ผู้ชิม ……………………………………………... 
ผลิตภัณฑ์ ชิฟฟอนเค้ก 
ค าแนะน า:  กรุณาชิมชิฟฟอนเค้กทีละตัวอย่างตามล าดับจากซ้ายไปขวา แล้วใส่คะแนน ความชอบ
ลงในช่องว่างให้ตรงกับระดับความชอบของท่าน และกรุณาด่ืมน้ าทุกครั้งก่อน ชิมเค้กตัวอย่างถัดไป  
โดยระดับคะแนนความชอบ  เป็นดังนี้ 

9 =  ชอบมากที่สุด  4 =  ไม่ชอบเล็กน้อย 
 8 =  ชอบมาก   3 =  ไม่ชอบ 

7 =  ชอบ      2 =  ไม่ชอบมาก 
6 = ชอบเล็กน้อย                          1 = ไม่ชอบมากท่ีสุด 
5 = เฉยๆ 

 
 
 

 
ภาพผนวกที่ 1 แบบทดสอบทางประสาทสัมผัสชิฟฟอนเค้ก 
 

รายการประเมิน 
รหัสตัวอย่าง 

     
1. ลักษณะปรากฏ      
2. กลิ่น      
3. เนื้อสัมผัส      
4. รสชาติ      
5. รสชาติที่ตกค้าง      
6. ความชอบโดยรวม      

1 
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ตารางผนวกที่ 1 แสดงล าดับการเสิร์ฟตัวอย่างชิฟฟอนเค้กให้ผู้ทดสอบชิมทั้ง 60 คน 
 
ผู้ทดสอบชิม 

คนท่ี 
ล าดับตัวอย่างทดสอบ 

ล าดับที่ 1 ล าดับที่ 2 ล าดับที่ 3 ล าดับที่ 4 ล าดับที่ 5 
1 T5 T4 T2 T3 T1 
2 T1 T5 T3 T2 T4 
3 T5 T4 T2 T1 T3 
4 T1 T4 T3 T2 T5 
5 T1 T3 T5 T4 T2 
6 T2 T1 T4 T5 T3 
7 T3 T4 T2 T5 T1 
8 T2 T5 T1 T3 T4 
9 T4 T5 T1 T3 T2 
10 T3 T4 T2 T1 T5 
11 T3 T2 T4 T5 T1 
12 T5 T2 T1 T3 T4 
13 T4 T1 T3 T2 T5 
14 T1 T4 T3 T5 T2 
15 T2 T3 T5 T1 T4 
16 T2 T5 T4 T1 T3 
17 T4 T2 T1 T3 T5 
18 T3 T1 T4 T2 T5 
19 T1 T3 T4 T5 T2 
20 T4 T1 T2 T5 T3 

 

หมายเหตุ  T1  T2  T3  T4 และ T5 =  ชิฟฟอนเค้กใช้ใยอาหารจากแกนสับปะรดแทนแป้งสาลี

ร้อยละ0 (สูตรควบคุม) ชิฟฟอนเค้กใช้ใยอาหารจากแกนสับปะรดแทนแป้งสาลี

ร้อยละ5  10  15 และ 20 ตามล าดับ 
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ตารางผนวกที่ 1 แสดงล าดับการเสิร์ฟตัวอย่างชิฟฟอนเค้กให้ผู้ทดสอบชิมทั้ง 60 คน (ต่อ) 
 
ผู้ทดสอบชิม 

คนท่ี 
ล าดับตัวอย่างทดสอบ 

ล าดับที่ 1 ล าดับที่ 2 ล าดับที่ 3 ล าดับที่ 4 ล าดับที่ 5 
21 T5 T2 T1 T3 T4 
22 T5 T1 T3 T4 T2 
23 T5 T4 T2 T3 T1 
24 T3 T1 T4 T5 T2 
25 T2 T4 T5 T1 T3 
26 T1 T5 T3 T2 T4 
27 T1 T2 T3 T4 T5 
28 T3 T1 T4 T5 T2 
29 T2 T1 T5 T3 T4 
30 T2 T3 T5 T4 T1 
31 T2 T4 T3 T1 T5 
32 T4 T5 T1 T2 T3 
33 T5 T4 T3 T2 T1 
34 T4 T2 T5 T1 T3 
35 T3 T4 T1 T5 T2 
36 T3 T5 T2 T1 T4 
37 T1 T3 T5 T2 T4 
38 T2 T4 T5 T1 T3 
39 T1 T3 T4 T2 T5 
40 T1 T3 T2 T5 T4 

 

หมายเหตุ  T1  T2  T3  T4 และ T5 =  ชิฟฟอนเค้กใช้ใยอาหารจากแกนสับปะรดแทนแป้งสาลี

ร้อยละ0 (สูตรควบคุม) ชิฟฟอนเค้กใช้ใยอาหารจากแกนสับปะรดแทนแป้งสาลี

ร้อยละ5  10  15 และ 20 ตามล าดับ 
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ตารางผนวกที่ 1 แสดงล าดับการเสิร์ฟตัวอย่างชิฟฟอนเค้กให้ผู้ทดสอบชิมทั้ง 60 คน (ต่อ) 
 
ผู้ทดสอบชิม 

คนท่ี 
ล าดับตัวอย่างทดสอบ 

ล าดับที่ 1 ล าดับที่ 2 ล าดับที่ 3 ล าดับที่ 4 ล าดับที่ 5 
41 T3 T2 T1 T5 T4 
42 T4 T2 T3 T5 T1 
43 T4 T3 T2 T5 T1 
44 T5 T1 T4 T2 T3 
45 T5 T2 T4 T1 T3 
46 T5 T4 T1 T3 T2 
47 T3 T4 T5 T1 T2 
48 T2 T5 T3 T4 T1 
49 T2 T5 T3 T1 T4 
50 T1 T5 T2 T4 T3 
51 T1 T3 T4 T5 T2 
52 T1 T2 T3 T4 T5 
53 T1 T4 T5 T2 T3 
54 T3 T1 T4 T5 T2 
55 T2 T5 T1 T4 T3 
56 T4 T3 T2 T5 T1 
57 T4 T3 T1 T2 T5 
58 T4 T1 T3 T2 T5 
59 T1 T5 T4 T2 T3 
60 T2 T1 T5 T3 T4 

 
หมายเหตุ  T1  T2  T3  T4 และ T5 =  ชิฟฟอนเค้กใช้ใยอาหารจากแกนสับปะรดแทนแป้งสาลี

ร้อยละ0 (สูตรควบคุม) ชิฟฟอนเค้กใช้ใยอาหารจากแกนสับปะรดแทนแป้งสาลี

ร้อยละ5  10  15 และ 20 ตามล าดับ 
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ภาคผนวก ข 
การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ 

 
1.  การวิเคราะห์ค่าความสามารถในการดูดซับน้ า  

ใช้วิธีการของ Ang, 1991 ดังนี้ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 

1. หลอดปั่นเหว่ียง(Centrifugal Tube) 

2. เครื่องชั่งไฟฟ้าส าหรับงานวิเคราะห์ (Analytical Balance) 
3. เครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) 

 
วิธีวิเคราะห์ 

1. ชั่งตัวอย่างใยอาหารให้ได้น้ าหนักแน่นอน 1 กรัม (W1) ใส่ในหลอดปั่นเหว่ียง 

2. เติมน้ ากลั่นลงไป 15 มิลลิลิตร เขย่าผสมให้เข้ากัน แล้วต้ังทิ้งไว้ 20 นาที 
3. น าไปป่ันเหวี่ยงด้วยเครื่องเหวี่ยงแยก ที่ความเร็ว 2000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาท ี

4. รินของเหลวออกแล้วชั่งน้ าหนักตะกอนที่เหลือ (W2) 
5. ค านวณค่าความสามารถในการอุ้มน้ า จากสูตร  

                                   w2-  w1 
 
 

เมื่อ W1    =     น้ าหนักตัวอย่าง (กรัม) 
  W2    =     น้ าหนักตะกอนหลังปั่นเหว่ียง (กรัม) 
 
 
2.  การวิเคราะห์ค่าความสามารถในการดูดซับน้ ามัน  

ใช้วิธีการของ Ang, 1991 ดังนี้ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 

1. หลอดปั่นเหว่ียง(Centrifugal Tube) 
2. เครื่องชั่งไฟฟ้าส าหรับงานวิเคราะห์ (Analytical Balance) 
3. เครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) 

w1 
(กรัมน ้ำ/กรัมตัวอย่ำง) ควำมสำมำรถในกำรอุ้มน ้ำ =     
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วิธีวิเคราะห์ 

1. ชั่งตัวอย่างใยอาหารให้ได้น้ าหนักแน่นอน 1 กรัม (W1) ใส่ในหลอดปั่นเหว่ียง 
2. เติมน้ ามันปาล์มลงไป 15 มิลลิลิตร เขย่าผสมให้เข้ากัน แล้วต้ังทิ้งไว้ 20 นาที 
3. น าไปป่ันเหวี่ยงด้วยเครื่องเหวี่ยงแยก ที่ความเร็ว 2000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาท ี
4. รินของเหลวออกแล้วชั่งน้ าหนักตะกอนที่เหลือ (W2) 
5. ค านวณค่าความสามารถในการอุ้มน้ ามัน จากสูตร 

                                  w2-  w1 
 
 

เมื่อ W1    =     น้ าหนักตัวอย่าง (กรัม) 
  W2    =     น้ าหนักตะกอนหลังปั่นเหว่ียง (กรัม) 
 

 

3.   การวัดค่าสีระบบ CIE 
ใช้วิธีการของPomeranz and Meloan, 1994 ดังนี้ 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 
1. เครื่องวัดค่าสี (Color Reader รุ่น CR-10) 

 
วิธีวิเคราะห์ 

1. เปิดเครื่อง 
2. กดปุ่ม Lab หรือ Lchเพื่อเลือกรูปแบบการแสดงผลค่าความแตกต่างของสี  
3. วางหัววัดลงบนชิ้นตัวอย่างอาหารจากน้ันกดปุ่มวัดค่า  

โดยค่า L คือค่าความสว่าง  (Lightness) มีค่าต้ังแต่ 0 (สีด า) จนถึง 100 (สีขาว) ถ้ามีค่าสูง
แสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีค่าความสว่างมากถ้ามีค่าต่ าแสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีสีคล้ าหรือค่อนข้างมืด
ค่า a ถ้ามี ค่าเป็นบวกแสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีแนวโน้มไปทางสีแดง  (Redness) ถ้ามีค่าเป็นลบแสดง
ว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีแนวโน้มไปทางสีเขียว (Greenness) ส่วนค่า b คือมีค่าเป็นบวกแสดงว่าผลิตภัณฑ์

w1 
(กรัมน ้ำมัน/กรัมตัวอย่ำง) ควำมสำมำรถในกำรอุ้มน ้ำมัน=     
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นั้นมีแนวโน้มไปทางสีเหลือง  (Yellowness) ถ้าเป็นค่าลบแสดงว่าผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มเป็นสีน้ าเงิน  
(Blueness) 
 
 
4. การวัดค่าต่างๆของลักษณะเนื้อสัมผัส (Texture Profile Analysis : TPA) 

ใช้วิธีการของGarcia et al., 2007 ดังนี้ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 

1. เครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัส (Texture Analyzer : TA-XT2) 
 

วิธีวิเคราะห์ 
สุ่มตัวอย่างจากแต่ละการทดลองมา หั่นเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 3×3 เซนติเมตรให้ตัดหน้าเค้ก

และส่วนท้ายของเค้กทิ้ง วัดตามแนวต้ังของตัวอย่าง โดยใช้หัววัดแบบทรงกระบอกซึ่งมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร (P/50 ; 50 mm DIA CYLINDER ALUMINIUM) ต้ังค่าดังต่อไปนี้ 

- เลือกรูปแบบการวัดเป็น Compression 

- ก าหนดการเคลื่นที่หัววัดเป็น Return to start 
- ก าหนดค่า 

Pre-test Speed (ความเร็วหัววัดก่อนทดสอบ)  2.0mm/s 
Test Speed (ความเร็วหัววัดระหว่างการทดสอบ)  2.0mm/s 
Post-test Speed (ความเร็วหัววัดหลังการทดสอบ) 2.0mm/s 
ระยะทางหัววัดจากจุด Trigger Force   40  % Strain 
 

- ก าหนดจุดเริ่มทดสอบ (Trigger) เป็น Type: Auto, Force: 60 g, Time: 30 sec 
- ประมวลผลโดยใช้โปรแกรม Texture Profile Analysis  (TPA) โดยท าการวัดค่า

ดังต่อไปนี้  
1. Firmness (ความแน่นเนื้อ) คือ แรงที่มากที่สุดท่ีใช้ในการกดครั้งแรก  
2. Cohesiveness (ค่าการยึดเกาะกัน) คือ ค่าที่บอกว่าตัวอย่างสามารถต้านทานต่อ

การเสียรูปทรงเมื่อกดครั้งที่ 2 ได้ดีแค่ไหนเมื่อเทียบกับครั้งแรก หาได้จาก 
Area2/Area1 
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3. Springiness (ค่าความยืดหยุ่น) คือ ค่าที่บอกว่าตัวอย่างสามารถกลับคืนสู่สภาพ
เริ่มแรกได้ดีแค่ไหนหลังจากการกดครั้งที่ 2 ครั้ง หาได้จาก L2/L1 

4. Gumminess คือ ค่าที่บอกถึงลักษณะอาหารก่ึงแข็งแตกตัวออกพร้อมที่จะกลืน หา
ได้จาก Hardness  x  Cohesiveness 

5. Chewiness คือ พลังงานที่ใช้ในการเค้ียวอาหารจนสามารถกลืนได้ หาได้จาก 
Gumminess  x  Springiness 

6. Adhesiveness คือ ค่าที่บอกถึงการเกาะติดของอาหารกับผิวสัมผัสอื่นหรือแรงที่ใช้
แยกอาหารออกเมื่อผิวอาหารไปเกาะติดเพดานปาก  

 
5.   ปริมาตรเค้ก  

ใช้วิธีการของGo’mez et al., 2007 ดังนี้ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 

1. บีกเกอร์ขนาด  1500 ml 
2. เมล็ดถ่ัวเขียว (มีความถ่วงจ าเพาะ 1.3) 
3. เครื่องชั่ง 
4.ถาดส าหรับรองเมล็ดถั่วขณะปากเมล็ดถั่วในพิมพ์ 
5. มีดสันตรงส าหรับปาด 

 
วิธีวิเคราะห์ 

1. เทเมล็ดถ่ัวเขียวลงในพิมพ์อย่างสม่ าเสมอจนพูน แล้วใช้สันมีดปาดส่วนที่เกินออก เมล็ด
ถั่วเขียวที่อยู่ในพิมพ์เก็บไว้ใช้ 
2. ชั่งน้ าหนักเค้ก  
3. น าถั่วเขียวใส่ในพิมพ์พอประมาณ แล้วเทเมล็ดถ่ัวเขียวท่ีเตรียมไว้จากข้อ 1 ลงในพิมพ์
อย่างสม่ าเสมอจนถั่วหมด ใช้สันมีดปาดเมล็ดถ่ัวที่เกินออก น าส่วนที่เกินไปชั่งน้ าหนัก  
วิธีการค านวณหาปริมาตรเค้ก 

ปริมาตรเค้กจ าเพาะ = น้ าหนักของถั่วที่ชั่งได้ × 1.3 
                                            น้ าหนักเค้ก 
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6.   การวัดความหนาแน่นของแบตเตอร์ 
ใช้วิธีการดัดแปลงจาก Go’mez et al., 2007 ดังนี้ 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 
1. พิมพ์สี่เหลี่ยม 
2. เครื่องชั่ง 
3.ถ้วยตวง 
 

วิธีวิเคราะห์ 
1. หาน้ าหนักของแบตเตอร์ โดยการน าพิมพ์ไปชั่งน้ าหนัก 
2. ตักเค้กใส่ในพิมพ์ ¾ ของพิมพ์ 
3.. น ามาชั่งน้ าหนักและจดบันทึก 
4. น าน้ าหนักของแบตเตอร์+พิมพ์ที่ชั่งได้ มาลบกับน้ าหนักของพิมพ์ 
5. น ามาชั่งน้ าหนักและจดบันทึก 
6. หาปริมาตรเค้ก โดยตักเค้กใส่พิมพ์ตามปริมาณที่ต้องการ  
7. จากนั้นน าเค้กที่อยู่ในพิมพ์ไปใส่ในถ้วยตวงเพื่อหาปริมาตร  
8. น าน้ าหนักและปริมาตรที่ได้มาค านวณหาค่าความหนาแน่นของแบตเตอร์จากสูตร 
วิธีการค านวณหาค่าความหนาแน่นของแบตเตอร์  

          D =      m / V 
                   โดย  D   = ความหนาแน่น 
                          m   = น้ าหนักจากตัวอย่าง 
                           V    = ปริมาตรของตัวอย่าง 
 
7.   ความหนาแน่นของเนื้อเค้ก  

ใช้วิธีการของ Go’mez et al., 2007 ดังนี้ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 

1. ถั่วเขียว 
2. เครื่องชั่ง 
3. ถ้วยตวง 
4. พิมพ์สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ 
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วิธีวิเคราะห์ 
1. หาน้ าหนักเค้ก โดย น าเค้กมาชั่งน้ าหนักและจดบันทึก  
2. หาปริมาตร โดย เทเมล็ดถ่ัวเขียวลงในพิมพ์อย่างสม่ าเสมอจนพูน แล้วใช้สันมีดปาดส่วน
ที่เกินออก เมล็ดถ่ัวเขียวท่ีอยู่ในพิมพ์เก็บไว้ใช้ 
3. ชั่งน้ าหนักเค้ก  
4. น าถั่วเขียวใส่ในพิมพ์พอประมาณ แล้วเทเมล็ดถ่ัวเขียวท่ีเตรียมไว้จากข้อ 1 ลงในพิมพ์
อย่างสม่ าเสมอจนถั่วหมด ใช้สันมีดปาดเมล็ดถ่ัวที่เกินออก น าส่วนที่เกินไปชั่งน้ าหนัก  
วิธีการค านวณหาปริมาตรเค้ก 

ปริมาตรเค้กจ าเพาะ = น้ าหนักของถั่วที่ชั่งได้ × 1.3 
                                                น้ าหนักเค้ก 
 5. น าน้ าหนักและปริมาตรที่ได้มาค านวณหาค่าความหนาแน่นของเค้กจากสูตร 

วิธีการค านวณหาค่าความหนาแน่นของเค้ก  
    D = m/ V 
   โดย  D = ความหนาแน่น 
    m = น้ าหนักจากตัวอย่าง 
    V = ปริมาตรของตัวอย่าง 
 
 
8.   ความสูงของเค้ก  

ใช้วิธีการของ Go’mez et al., 2007 ดังนี้ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 

1. เวอร์เนียร์ ( vernier slide callipers) 
 

วิธีวิเคราะห์ 
1. น า เวอร์เนีย มาวัดที่จุดก่ึงกลางของเค้กและด้านข้างทั้ง 4 มุม 
2. น ามาหาค่าเฉลี่ย 
3. จดบันทึกค่าที่ได้ 
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9.   ปริมาตรจ าเพาะของแบตเตอร์  
ใช้วิธีการของGo’mez et al., 2007 ดังนี้ 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 
1. พิมพ์สี่เหลี่ยม 
2. เครื่องชั่ง 
 

วิธีวิเคราะห์ 
1. น าพิมพ์ไปชั่งน้ าหนัก 
2. ตักเค้กใส่ในพิมพ์ ¾ ของพิมพ์ 
3.. น ามาชั่งน้ าหนักและจดบันทึก 
4. น าน้ าหนักของแบตเตอร์+พิมพ์ที่ชั่งได้ มาลบกับน้ าหนักของพิมพ์ 

 
 
 

การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี 
 

1.   การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนโดยวิธีเคลดาห์ล  
ใช้วิธีการของ AOAC (AOAC, 2000) ดังนี้ 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 
1. หลอดเคลดาห์ล (Kjedahl Tube) 
2. บีกเกอร์ (Beaker) 

3. ขวดรูปชมพู่  (Erlenmeyer Flask) 
4. กระบอกตวง  (Cylinder) 

5. ชุดกลั่นโปรตีน (Semi – Micordistillation Apparatus) 

6. ชุดย่อยโปรตีน 
7. เครื่องชั่งไฟฟ้าส าหรับการวิเคราะห์ (Analytical balance) 

8. ตู้ดูดควัน (Fume Hood) 
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สารเคมี 
1. กรดซัลฟิริคเข้มข้น ( H2SO4) ความเข้มข้นร้อยละ 98 (w/v) 
2. ตัวเร่งปฎิกิริยาผสม (Mixed  Catalyst ) ประกอบด้วย  โซเดียมซัลเฟต ( Na2SO4)  

ปราศจากไนโตรเจน  ร้อยละ 96 และคอปเปอร์ซัลเฟต(Cu2SO4.5H20) ปราศจาก
ไนโตรเจน ร้อยละ 4 

3. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ความเข้มข้นร้อยละ 40 (w/v) 
4. สารละลายมาตรฐานกรดซัลฟูริค (H2So4) ตวามเข้มข้น 1 นอร์มัลมีอายุการเก็บรักษา 1 

เดือน หากครบก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วยังมีสารละลายมาคารฐานนี้เหลือมากพอ
ส าหรับการใช้งาน ให้น าสารละลายไปหาความเข้มข้นที่แน่นอนใหม่ หรือ น าไปใช้งาน
อ่ืนที่ไม่ต้องการความเข้มข้นที่แน่นอน 

5. อินดิเคเตอร์ผสม ( Mixed Indicator)  ประกอบด้วยสารละลายเมธิลเรด ( Methyl Red )      
ความเข้มข้นร้อยละ 0.2   (w/v) ในแอลกอฮอล์ผสมกับสารละลายโบรโมครีซอลกรีนค
วามเข้มข้นร้อยละ 0.2   (w/v) ในแอลกอฮอล์อัตราส่วน 1 : 5 

6.   สารละลายกรดบอริค ความเข้มข้นร้อยละ 4 (w/v) 
วิธีวิเคราะห์ 

1. ชั่งน้ าหนักตัวอย่างที่แน่นอนโดยใช้บีกเกอร์ ใส่ตัวอย่าง 0.5 – 2.0 กรัมและชั่งน้ าหนัก 
(W1) ถ่ายตัวอย่างลงหลอดเคลดาห์ล แล้วชั่งน้ าหนักบีกเกอร์ที่ถ่ายตัวอย่างออกแล้ว 
(W2) ท า blank ควบคู่ไปด้วย 

2. เติมตัวเร่งปฎิกิริยาผสมจ านวน 8  กรัม 

3. เติมสารละลายกรดซัลฟูริคเข้มข้น 25 มิลิลิตร  โดยเอียงขวดและค่อยๆรินกรดลงข้างๆ
หลอดเพื่อล้างตัวอย่างที่อาจจะติดอยู่ข้างหลอดให้หมด และค่อยๆเขย่าตัวอย่างเบาๆ
(ท าให้ตู้ดูดควัน) 

4. น าไปย่อยด้วยความร้อนโดยใช้ชุดย่อยโปรตีน ท าการย่อยตัวอย่างจนได้สารละลายใส              
จึงปิดชุดย่อย  รอจนกระทั่งสารละลายเย็นและไม่มีไอละเหยของกรด 

5. น าสารละลายที่ได้ไปต่อกับเครื่องกลั่นโปรตีน  น าฟลาสก์ที่มีสารละลายกรดบอริค 
จ านวน 50 มิลลิลิตร และหยดอินดิเคเตอร์ลงไป 3- 5 หยด แล้วรองรับที่ปลายส่วน
ควบแน่น (Condenser) อยู่ต่ ากว่าสารละลาย 

6. เติมสารละลายโซเดียมไฮดร็อกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 40 ให้มีปริมาณมากเกินพอ 
(ประมาณ 60 มิลลิลิตร )  ข้อสังเกตคือถ้าปริมาณด่างมากเกินพอ สารละลายจะมีสีด า              
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ถ้ายังไม่เกิดสารละลายสีด าให้เติม สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เพิ่มอีก 5-10 
มิลลิลิตร 

7. เปิดเครื่องเริ่มท าการกลั่น  โดยให้ท า Blank ก่อนแล้วจึงท าการกลั่นตัวอย่าง 
8. น าสารละลายที่กลั่นได้ไปไตเตรทกับสารละลายมาตรฐานกรดซัลฟูริคจนได้จุดยุติ คือ

สังเกตสีชมพูปรากฏขึ้นและสารละลายมีสีเทาอมม่วง 

9. บันทึกปริมาตรสารละลายมาตรฐานกรดซัลูริคที่ใช้ในการไตเตรท น าไปค านวณหา
ปริมาณโปรตีนทั้งหมด 

10. ค านวณปริมาณโปรตีนจากสูตร 
 
ปริมาณไนโตรเจน  (ร้อยละโดยน้ าหนัก)      =      (Va-Vb) x  N  x 1.4007 
        ( W1 – W2) 
 

เมื่อ Va  = ปริมาตรของสารละลายมาตรฐาน กรดซัลฟูริคที่ใช้ใน การไตเตรทตัวอย่าง      
                       (มิลลิลิตร) 

Vb = ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานกรดซัลฟูริคที่ใช้ในไตเตรทblank (มิลลิลิตร) 
  N = ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานกรดซัลฟูริค(นอร์มอล) 
 W1 = น้ าหนักบีกเกอร์ที่ถ่ายตัวอย่างออกเรียบร้อยแล้ว (กรัม)  
W2 = น้ าหนักบีกเกอร์ที่ถ่ายตัวอย่างออกเรียบร้อยแล้ว (กรัม)  
 

          ปริมาณโปรตีน (ร้อยละของน้ าหนัก) =    ปริมาณไนโตรเจน ร้อยละของน้ าหนัก x แฟกเตอร์ 
  โดยค่าแฟกเตอร์ของตัวอย่าง คือ 6.25  
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2.   การวิเคราะห์ปริมาณไขมันโดยวิธีซอล์กเลต  
ใช้วิธีการของ AOAC (AOAC, 2000) ดังนี้ 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 
11. บีกเกอร์ (Beaker) 

12. ขวดก้นกลม (Round Bottom Flasks) 
2. ทิมเบอร์กระดาษ (Cellulose Thimble) 
3. กระดาษกรอง Whatmanเบอร์ 1 
4. โถดูดความชื้น (Desiccator) 
5. เครื่องชั่งไฟฟ้าส าหรับการวิเคราะห์ (Analytical balance) 
6. ตู้อบลมร้อนแบบไฟฟ้า (Electrical Hot Air Oven) 
7. ชุดสกัดซอล์กเลต (Soxhlet Apparatus) 

วิธีวิเคราะห์ 
1. อบขวดก้นกลมด้วยตู้อบไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 100 ±2 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที ท าให้เย็นใน

โถดูดความชื้น ชั่งน้ าหนัก (W1) 
2. ชั่งตัวอย่างที่ผ่านการอบไล่ความชื้นแล้วโดยใช้เครื่องชั่งไฟฟ้าส าหรับงานวิเคราะห์ปริมาณ 2 

กรัมใส่ในบิกเกอร์ เทผ่านกรวยกรองลงไปทิมเบอร์ที่มีกระดาษกรองรองรับภายใน  แล้ววาง
ทิมเบอร์ลงในชุดสกัดซอล์กเลต 

3. สกัดโดยใช้ปิโตรเลียมอีเทอร์ตามเวลาที่ก าหนด (ขึ้นกับปริมาณไขมันในตัวอย่าง)  
4. เมื่อท าการสกัดครบตามเวลาที่ก าหนดแล้วให้ระเหยปีโตรเลียมอีเทอร์ออกจากตัวอย่าง  

5. น าขวดก้นกลมที่มีไขมันเหลืออยู่ไปอบด้วยตู้อบไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 100 – 105 องศาเซลเซียส 
นาน 30 นาที ท าให้เย็นในโถดูดความชื้น ชั่งน้ าหนัก  

6. อบต่ออีกครั้งละประมาณ 30 นาที จนได้น้ าหนักคงที่ (น้ าหนักคงที่ หมายความว่าผลต่าง
น้ าหนักที่ช่างสองครั้งติดต่อกัน ต่างกันไม่เกิน 2 มิลลิกรัม  W2) 

7. ค านวณปริมาณไขมันจากสูตร 
ปริมาณไขมัน  (ร้อยละโดยน้ าหนัก)=  (W2 -   W1) 
              W 
 เมื่อ           W1 = น้ าหนักขวดก้นกลม (กรัม ) 
       W2 = น้ าหนักขวดก้นกลม และไขมัน(กรัม ) 
                  W = น้ าหนักตัวอย่าง (กรัม) 

X 100 
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3.   การวิเคราะห์ปริมาณใยอาหาร (Dietary Fiber) 
ใช้วิธีการของ AOAC (AOAC, 2000) ดังนี้ 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 
1. Fritted  Crucible 
2. ตู้อบลมร้อน (Hot Air Oven) ยี่ห้อ Scientificรุ่น Series 2000 
3. เตาเผา (Muffle Furnace) ยี่ห้อ Carboliteรุ่น ELF 11/14B 
4. โถดูดความชื้น (Desiccator) 

 5. ถ้วยกรอง 
 6. Water Bath 
 7. ผ้ากรองใยอาหาร 
 8. Fibertec System 
วิธีวิเคราะห์ 

1. ชั่งตัวอย่าง 1 กรัมใส่บนฝา Flask ท า 2 ซ้ าน้ าหนักห่างกันไม่เกิน 20 mg (run 1 ครั้ง จะมี
ตัวอย่างละ 2 ซ้ าและมี Blank 2 ซ้ า ) 

2. ใส่ Phosphate butter 50 ml และTermamayl Enzyme 0.1 ml ปรับ pH อยู่ในช่วง 6.0± 0.2 
ปิด ฝา  Flask ด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ต้มที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 30 นาที (เขย่าทุกๆ 5 
นาท)ี 

3. ต้ังทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้องเติม 0.275 N ประมาณ 10 ml ปรับ pH อยู่ในช่วง 7.5 + 0.2 
เติม       Protease Enzyme 5 mg บ่มที่ 60 องศาเซลเซียสด้วย Shaking Water Bath 30 
นาที  (อาจเตรียมโดยน า Protease Enzyme 50 mg ละลายใน Phosphate Butter 1 ml 
แล้วปิเปตครั้งละ 0.1 ml) 

4. ต้ังทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้องแล้วเติม 0.325 NHCl 10 ml ปรับ pH ให้อยู่ในช่วง4.0 -4.6 
เติม Amyloglucosidase 0.3 ml บ่มที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสด้วย Shaking Water 
Bath ให้เติม Alcohol (95 % ethanol) ที่อุ่นไว้ที่อุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส ลงใน  
Flaskๆละ 280 ml (ปริมาณ 4 เท่าของ Solution ที่อยู่ใน Flask) ทิ้งให้ตกตะกอนที่
อุณหภูมิห้องประมาณ 1 ชั่วโมง 

5. กรองใส่ใน Crucible ที่มีCelite 0.5 g (ทราบน้ าหนักที่แน่นอนของ Crucible และCelite) 
วาง Crucible ต าแหน่งกรองล้างตะกอนด้วย 78% Ethanol 20 ml 3 ครั้งและ 95% Ethanol 
10 ml    2 ครั้ง 
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6. ย้าย Crucible ไปต าแหน่งล้างท าการล้างด้วย Acetone 10 ml 2 ครั้ง 
7. น า Crucible ที่มี Residue + Celiteอบที่อุณหภูมิ 105 องสาเซลเซียสค้างคืนต้ังทิ้งให้เย็นใน

เดสสิเคเตอร์ชั่งน้ าหนักโดยหักค่าCeliteและ Crucible (จะได้ค่า Residue Weight) 
8. น า Crucible ซ้ าและ Blank ซ้ า 1 ไปหาปริมาณ Protein (จะได้mgprotein, Bprotein) น า  

Crucible ซ้ า 2 และ blank ซ้ า 2 ไปเผาที่ 525 องศาเซลเซียสเป็นเวลา5ชั่วโมงตั้งทิ้งให้เย็น
ใน  Desiccator ชั่งน้ าหนักที่เหลือ (จะได้ Bash, mgash) 

หา TDF 
TDF (g/100g)  = [(((R1 +R2) / 2 ) – mgprotein – mgash – B) / ((M1 +M2) 

/ 2 )]*100 
Residue weight = (residue + celite + crucible)หลังอบ - (celite + crucible) 
B   =  (B1 +B2)/2 – Bprotein – Bash 
B   =  Blank (mg) 
B1 / B2   =  Residue indidual blank values (mg) 
Bprotein  =  Protein (mg) in blank 
Bash   =  Ash (mg) in blank 
Mgprotein =  Protein (mg) in sample residue 
mgash  =  Ash (mg) in sample residue 
R1 / R2  =  Residue weights (mg) of sample duplicates 
M1 / M2  =  weights (mg) of sample duplicates 

 
 

4.   การวิเคราะห์ปริมาณเถ้า  
ใช้วิธีการของ AOAC (AOAC, 2000) ดังนี้ 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 
1. ถ้วยกระเบื้อง (Crucible) 
2. โถดูดความชื้น (Desiccator) 
3. เครื่องชั่งไฟฟ้าส าหรับงานวิเคราะห์ 
4. เตาเผา (Muffle Furnace) 
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วิธีวิเคราะห์ 
1 เผาถ้วยกระเบื้องในเตาเผาที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส  นาน 1 ชั่วโมง ท าให้เย็นใน                              

                    โถดูดความชื้น  ชั่งน้ าหนัก (W1) 

2 ชั่งตัวอย่างให้ทราบน้ าหนักแน่นอน 2 กรัม  ( W2)  ใส่ในถ้วยกระเบื้องที่ผ่านการเผาและ   
และทราบน้ าหนักแน่นอน 

 3     น าไปเผาบนตะเกียงบุนเซนจนหมดควัน  แล้วน าไปเผาต่อที่อุณหภูมิ  550 องศา
เซลเซียสจนกระทั่งได้เถ้าสีขาว 
 4     น าออกจากเตาเผาและท าให้เย็นในโถดูดความชื้น  ชั่งน้ าหนัก  

5    น าไปเผาซ้ าจนได้น้ าหนักที่คงที่ (W3)  
6  ค านวณปริมาณเถ้าจากสูตร 

 
ปริมาณเถ้า  (ร้อยละโดยน้ าหนัก)=     (W3 -   W1) 

                                       (W2 ) 
                   เมื่อ                  W1 = น้ าหนักถ้วยกระเบื้อง (กรัม ) 
         W2 = น้ าหนักตัวอย่างที่ใช้(กรัม ) 

     W3 = น้ าหนักของถ้วยกระเบื้องและตัวอย่างหลังการเผา                    
 
 
5. การวิเคราะห์ปริมาณความชื้น  

ใช้วิธีการของ AOAC (AOAC, 2000) ดังนี้ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 

1. กระป๋องหาความชื้น (Moisture Can) 
2. โถดูดความชื้น (Desiccator) 
3. เครื่องชั่งไฟฟ้าส าหรับงานวิเคราะห์  
4. ตู้อบลมร้อนแบบไฟฟ้า (Electrical Hot Air Oven) 

วิธีวิเคราะห์ 
1. อบ  Moisture Can  พร้อมฝาปิดในตู้อบไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 100นาน 30 นาที ท าให้เย็นใน

โถดูดความชื้น  ชั่งน้ าหนัก ( W1) 

X 100 
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2. ชั่งตัวอย่างให้ทราบน้ าหนักแน่นอน 3 กรัม ใส่ใน Moisture Can ที่ผ่านการอบและ                   
ทราบน้ าหนักแน่นอน (W2) 

3. น า  Moisture Can ที่ใส่ตัวอย่างแล้วไปอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 100 ±2 องศาเซลเซียส 
             โดยเปิดฝาออก อบเป็นเวลา 3 ชั่วโมง  

4. น าออกจากตู้อบโดยปิดฝาทันทีและท าให้เย็นในโถดูดความชื้น แล้วชั่งน้ าหนักไว้ 
5. น าไปอบซ้ าหลายๆครั้งจนได้น้ าหนักที่คงที่ (W3) (น้ าหนักคงที่ หมายความว่าผลต่างน้ าหนัก

ที่ชั่ง 2 ครั้งติดต่อกัน ต่างกันไม่เกิน 2 มิลลิกรัม) 
6. ค านวณปริมาณความชื้นจากสูตร 

ปริมาณความชื้น  (ร้อยละโดยน้ าหนัก) =        ( W1 -   W3) 
    (  W2 – W1) 

  เมื่อ  
  W1          =          น้ าหนักของ  Moisture  Can  ( กรัม ) 
  W2    = น้ าหนักของ Moisture  Canและตัวอย่างก่อนอบ( กรัม) 
  W3           =          น้ าหนักของ Moisture Can และตัวอย่างหลังอบ ( กรัม ) 
 
 
6. การวิเคราะห์ปริมาณคาร์โบไฮเดรต  

ใช้วิธีการของ AOAC (AOAC, 2000) ดังนี้ 
 
ปริมาณคาร์โบไฮเดรต  ร้อยละโดยน้ าหนัก  =   100 – ปริมาณไขมัน – ปริมาณโปรตีน – ปริมาณใย

อาหาร – ปริมาณความชื้น – ปริมาณเถ้า 
 
 
 

 

 

 

X 100 
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ภาคผนวก ค 
ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ 

 
ตารางผนวกที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของคุณสมบัติทางกายภาพ  

 ในด้านค่าความสว่างของแบตเตอร์ชิฟฟอนเค้กทดแทนแป้งด้วยใยอาหารจากแกน    
 สับปะรด 
 

     SOV                                        df                       SS                        MS                     F                                   
 
 
 
Total                                            19                    77.609 
CV. (ร้อยละ) =   1.62 
หมายเหตุ *   = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P < 0.05 ) 
 
 
ตารางผนวกที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของคุณสมบัติทางกายภาพ  

 ในด้านค่าสีเหลืองของแบตเตอร์ชิฟฟอนเค้กทดแทนแป้งด้วยใยอาหารจากแกน   
 สับปะรด 
 

     SOV                                        df                      SS                       MS                     F                                     
 
 
 
Total                                          19                   49.718 
CV. (ร้อยละ) =   2.96 
หมายเหตุ *   = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P < 0.05 ) 
 
 

Treatment            4                     59.902          14.975               12.686*               
Error                                           15   17.708                 1.181 

Treatment           4                   34.373                 8.593               8.400* 
Error                                 15            15.345                  1.023 
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ตารางผนวกที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ ของคุณสมบัติทางกายภาพ  
 ในด้านค่าสีแดงของแบตเตอร์ชิฟฟอนเค้กทดแทนแป้งด้วยใยอาหารจากแกน  
 สับปะรด 
 

     SOV                                         df                       SS                      MS                     F                                   
 
 
 
Total                                            19                     13.806 
CV. (ร้อยละ) =   5.83 
หมายเหตุ *   = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P < 0.05 ) 
 
 
ตารางผนวกที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของคุณสมบัติทางกายภาพ  

 ของแบตเตอร์ค่าความหนาแน่นของชิฟฟอนเค้กทดแทนแป้งด้วยใยอาหารจากแกน  
 สับปะรด 
 

     SOV                                         df                      SS                           MS                       F                                  
 
 
 
Total                                           19                    0.014 
CV. (ร้อยละ) =   6.29 
หมายเหตุ *   = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P < 0.05 ) 
 

 
 

 
 

Treatment              4                     9.333                2.333               7.825*               
Error                           15                   4.472                0.298 

Treatment             4    0.011          0.003                3.012*             
Error                                            15   0.003           0.001                      
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ตารางผนวกที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของคุณสมบัติทางกายภาพ  
 ในด้านค่าปริมาตรจ าเพาะของแบตเตอร์ชิฟฟอนเค้กทดแทนแป้งด้วยใยอาหารจาก  
 แกนสับปะรด 
 

     SOV                                        df                            SS                     MS                     F                                  
 
 
 
Total                                           19                          0.015 
CV. (ร้อยละ) =   7.47 
หมายเหตุ ns  = ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P > 0.05 ) 
 
 
ตารางผนวกที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของคุณสมบัติทางเคมี 

  ในด้านค่าความเป็นกรด-ด่างของแบตเตอร์ชิฟฟอนเค้กทดแทนแป้งด้วยใยอาหาร   
  จากแกนสับปะรด 
 

     SOV                                        df                            SS                     MS                     F                                  
 
 
 
Total                                           19                          0.926 
CV. (ร้อยละ) =   1.15 
หมายเหตุ *  = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P < 0.05 ) 
 
 
 
 
 

Treatment           4        0.002                0.001                 1.005ns 
Error                                         15                   0.013               0.001 

Treatment            4         0.823               0.206              29.895* 
Error                                          15                 0.103               0.007 
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ตารางผนวกที่ 8 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของคุณสมบัติทางกายภาพ  
 ในด้านค่าความสว่างของชิฟฟอนเค้กทดแทนแป้งด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรด  
 

     SOV                                        df                       SS                        MS                     F                                   
 
 
 
Total                                            19                    41.908 
CV. (ร้อยละ) =   1.48 
หมายเหตุ *   = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P < 0.05 ) 
 
 
ตารางผนวกที่ 9 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของคุณสมบัติทางกายภาพ  

 ในด้านค่าสีเหลืองของชิฟฟอนเค้กทดแทนแป้งด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรด  
 

     SOV                                        df                      SS                       MS                     F                                     
 
 
 
Total                                            19                   156.418 
CV. (ร้อยละ) =   3.59 
หมายเหตุ *   = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P < 0.05 ) 
 
 
 
 
 
 

Treatment                 4                    23.558                  5.889                4.814*               
Error                                          15  18.350                 1.223 
 

Treatment            4                   135.075            33.769               23.733* 
Error                                     15               21.343              1.423 
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ตารางผนวกที่ 10 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ ของคุณสมบัติทางกายภาพ  
   ในด้านค่าสีแดงของชิฟฟอนเค้กทดแทนแป้งด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรด  
 

     SOV                                         df                       SS                      MS                     F                                   
 
 
 
Total                                            19                      6.372 
CV. (ร้อยละ) =   11.22 
หมายเหตุ ns  = ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P > 0.05 ) 
 
 
ตารางผนวกที่ 11 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของคุณสมบัติทางกายภาพ  

 ของปริมาตรของชิฟฟอนเค้กทดแทนแป้งด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรด  
 

     SOV                                         df                      SS                           MS                       F                                  
 
 
 
Total                                             19                   31.871                     
CV. (ร้อยละ) =   5.31 
หมายเหตุ *   = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P < 0.05 ) 
 

 
 
 
 

 
 

Treatment                       4                     2.232                0.558                2.022ns 
Error                    15                 4.140                0.276 

Treatment            4   2687.500              671.875              1.132*             
Error                                           15                  8906.250             593.750 
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ตารางผนวกที่ 12 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของคุณสมบัติทางกายภาพ  
    ในด้านค่าความสูงชิฟฟอนเค้กทดแทนแป้งด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรด  
 

     SOV                                        df                            SS                     MS                     F                                  
 
 
 
Total                                            19                          0.624 
CV. (ร้อยละ) =   10.87 
หมายเหตุ ns   = ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P > 0.05 ) 
 
 
ตารางผนวกที่ 13 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของคุณสมบัติทางกายภาพ 

  ในด้านค่าความหนาแน่นของชิฟฟอนเค้กทดแทนแป้งด้วยใยอาหารจากแกน   
  สับปะรด 
 

     SOV                                        df                            SS                     MS                     F                                  
 
 
 
Total                                            19                         0.013 
CV. (ร้อยละ) =   10.87 
หมายเหตุ ns  = ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P > 0.05 ) 
 
 
 
 
 

Treatment           4          0.031               0.008            0.197ns 
Error                                         15                 0.593               0.040 
 

Treatment                    4         0.005               0.001               1.001ns 
Error                                          15                0.008               0.001 
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ตารางผนวกที่ 14 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ ของคุณสมบัติทางกายภาพ  
    ในการทดสอบทางเนื้อสัมผัสด้านค่าความแน่นเนื้อของชิฟฟอนเค้กทดแทนแป้ง    
    ด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรด 
 

     SOV                                         df                       SS                        MS                       F                                  
 
 
 
Total                                            19                199705.053 
CV. (ร้อยละ) =   8.71 
หมายเหตุ *   = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P < 0.05 ) 
 
 
ตารางผนวกที่ 15 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ ของคุณสมบัติทางกายภาพ  

    ในการทดสอบทางเนื้อสัมผัสด้านค่าแรงในการเค้ียวของชิฟฟอนเค้กทดแทนแป้ง   
    ด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรด 
 

     SOV                                    df                           SS                       MS                     F                                  
 
 
 
Total                                       19                    41734.043 
CV. (ร้อยละ) =   6.80 
หมายเหตุ *   = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P < 0.05 ) 
 
 
 
 
 

Treatment            4                  152442.118             38119.530         12.095* 
Error                                          15                 47262.935               3150.862 
 

Treatment         4                   26356.307              6589.077          6.427* 
Error                                      15          15377.736              1025.182 
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ตารางผนวกที่ 16 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ ของคุณสมบัติทางกายภาพ  
    ในการทดสอบทางเนื้อสัมผัสด้านค่าการเกาะตัวกันของชิฟฟอนเค้กทดแทนแป้ง  
    ด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรด 
 

     SOV                                    df                             SS                       MS                     F                                  
 
 
 
Total                                        19                         0.033 
CV. (ร้อยละ) =   8.83 
หมายเหตุ ns  = ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P > 0.05 ) 
 
 
ตารางผนวกที่ 17 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ ของคุณสมบัติทางกายภาพ  

    ในการทดสอบทางเนื้อสัมผัสด้านค่าความเป็นสปริงของชิฟฟอนเค้กทดแทนแป้ง  
    ด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรด 
 

     SOV                                     df                             SS                       MS                     F                                  
 
 
 
Total                                        19                            0.014 
CV. (ร้อยละ) =   3.40 
หมายเหตุ ns  = ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P > 0.05 ) 
 
 
 
 
 

Treatment         4                         0.010                   0.002             1.000ns 
Error                                       15                0.023                   0.002 
 

Treatment         4                           0.002                 0.001              1.003ns 
Error                                      15                  0.012                 0.001 
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ตารางผนวกที่ 18 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของปริมาณโปรตีนในชิฟฟอนเค้ก   
                            ทดแทนแป้งด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรด  
 
     SOV                                     df                     SS                         MS                     F                                    
 
 
 
Total                                         19                   0.249 
CV. (ร้อยละ)=   1.43 
หมายเหตุ *   = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P < 0.05 ) 

 
 

ตารางผนวกที่ 19 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของปริมาณไขมันในชิฟฟอนเค้ก  
                       ทดแทนแป้งด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรด 
 
     SOV                                         df                     SS                         MS                     F                                    
 
 
 
Total                                            19                   15.353 
CV. (ร้อยละ) =   2.59 
หมายเหตุ *   = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P < 0.05 ) 

 
 
 
 
 
 
 

Treatment         4                   0.086                   0.022              1.985* 
Error                                   15                  0.163                   0.011 
 

Treatment             4                   10.755                2.689                8.771* 
Error                                      15                    4.598                 0.307 
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ตารางผนวกที่ 20 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของปริมาณคาร์โบไฮเดรตใน  
                            ชิฟฟอน เค้กทดแทนแป้งด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรด  
 
     SOV                                     df                     SS                         MS                     F                                    
 
 
 
Total                                         19                  41.596 
CV. (ร้อยละ) =   3.80 
หมายเหตุ ns   = ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P > 0.05 ) 
 
 
ตารางผนวกที่ 21 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของปริมาณใยอาหารในชิฟฟอนเค้ก   
                       ทดแทนแป้งด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรด 
 
     SOV                                     df                     SS                         MS                     F                                    
 
 
 
Total                                        19                  1.824                  
CV. (ร้อยละ) =   4.06 
หมายเหตุ *   = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P < 0.05 ) 
 
 
 
 
 
 

Treatment         4                   13.069                  3.267             1.718ns 
Error                                   15                  28.527                 1.902 
 

Treatment         4                  1.772                     0.443            147.667* 
Error                                  15                  0.052                     0.003 
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ตารางผนวกที่ 22 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของปริมาณเถ้าในชิฟฟอนเค้กทดแทน    
                            แป้งด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรด  
 
     SOV                                    df                     SS                         MS                     F                                    
 
 
 
Total                                        19                   0.061                 
CV. (ร้อยละ) =   2.74 
หมายเหตุ *   = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P < 0.05 ) 
 
 
ตารางผนวกที่ 23 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของปริมาณความชื้นในชิฟฟอนเค้ก   
                       ทดแทนแป้งด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรด 
 
     SOV                                     df                     SS                         MS                     F                                    
 
 
 
Total                                        19                   14.763 
 
CV. (ร้อยละ)=   1.54 
หมายเหตุ *     = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P < 0.05 ) 
 
 
 
 
 

Treatment         4                  0.053                   0.013              13.001* 
Error                                  15                  0.008                   0.001 
 

Treatment         4                    10.725                 2.681               9.960* 
Error                                   15                    4.038                  0.269 
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ตารางผนวกที่ 24 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของความเป็นกรดด่างในชิฟฟอนเค้ก   
                             ทดแทนแป้งด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรด                
 
     SOV                                     df                     SS                         MS                     F                                    
 
 
 
Total                                       19                    2.310                 
CV. (ร้อยละ) =   1.30 
หมายเหตุ *   = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P < 0.05 ) 
 
 
ตารางผนวกที่ 25 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของคุณสมบัติทางประสาทสัมผัส  
                             ด้านลกัษณะปรากฏของชฟิฟอนเค้กทดแทนแป้งด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรด  
 
     SOV                                    df                       SS                            MS                      F                                     
 
 
 
 
Total                                      299                   363.747 
CV. (ร้อยละ) =   13.47 
หมายเหตุ *   = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P < 0.05 ) 
 
 
 
 
 

Treatment         4                    11.313                     2.828                  3.267* 
Block             59                    148.147                    2.511                  2.901* 
Error                                      236          204.287                   0.866  

Treatment         4                    2.173                   0.543               59.651* 
Error                                   15                   0.137                   0.009 
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ตารางผนวกที่ 26 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของคุณสมบัติทางประสาทสัมผัส  
                             ด้านกลิ่นของชฟิฟอนเค้กทดแทนแป้งด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรด  
 
     SOV                                     df                       SS                            MS                      F                                     
 
 
 
 
Total                                      299                    348.667 
CV. (ร้อยละ) =   11.57 
หมายเหตุ ns  = ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P > 0.05 ) 
 
 
ตารางผนวกที่ 27 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของคุณสมบัติทางประสาทสัมผัส  
                             ด้านเน้ือสัมผัสของชฟิฟอนเค้กทดแทนแป้งด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรด  
 
     SOV                                    df                       SS                            MS                      F                                     
 
 
 
 
Total                                       299                   458.837 
CV. (ร้อยละ) =   15.98 
หมายเหตุ *   = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P < 0.05 ) 
 
 
 
 

Treatment         4                     1.700                       0.425                0.673ns 
Block              59                   197.867                    3.354                5.308* 
Error                                      236          149.100                     0.632  

Treatment         4                    18.453                     4.613                   3.840* 
Block              59                    156.837                  2.658                   2.212* 
Error                                       236           283.547                  1.201  
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ตารางผนวกที่ 28 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของคุณสมบัติทางประสาทสัมผัส  
                             ด้านรสชาติของชฟิฟอนเค้กทดแทนแป้งด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรด  
 
     SOV                                     df                       SS                            MS                      F                                     
 
 
 
 
Total                                       299                 380.437 
CV. (ร้อยละ) =   12.81 
หมายเหตุ *  = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P < 0.05 ) 
 
 
ตารางผนวกที่ 29 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของคุณสมบัติทางประสาทสัมผัส  
                             ด้านรสชาติตกค้างของชฟิฟอนเค้กทดแทนแป้งด้วยใยอาหารจากแกนสับปะรด  
 
     SOV                                    df                       SS                            MS                      F                                     
 
 
 
 
Total                                      299                382.250 
CV. (ร้อยละ) =   11.93 
หมายเหตุ ns  = ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P > 0.05 ) 
 
 
 
 

Treatment         4                     8.453                       2.113                  2.540* 
Block              59                 175.637                       2.977                  3.578* 
Error                                       236         196.347                      0.832  

Treatment         4                     2.667        0.667       1.023ns 
Block              59                225.850                        3.828               5.876* 
Error                                      236       153.733                        0.651  
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ตารางผนวกที่ 30 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของคุณสมบัติทางประสาทสัมผัส  
                             ด้านความชอบโดยรวมของชฟิฟอนเค้กทดแทนแป้งด้วยใยอาหารจากแกน  
                             สับปะรด 
 
     SOV                                    df                       SS                            MS                      F                                     
 
 
 
 
Total                                       299                375.747 
CV. (ร้อยละ) =   12.81 
หมายเหตุ *   = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P < 0.05 ) 
 

Treatment         4                    11.880      2.970       3.517* 
Block              59                 164.547                     2.789                 3.302* 
Error                                      236        199.320                     0.845  




