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การทําแห้งกากผลหนามแดงและการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อดั เม็ด
Drying of Karanda (Carissa carandas) Pomace
and Its Tablet Product
วิชมณี ยืนยงพุทธกาล1* สุภาพรรณ คงสมเพ็ชร 1 และ ปาริชาติ วีระแพทย์ 1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาคุณภาพของกากผลหนามแดงและผลของสภาวะในการทําแห้งต่อคุณภาพของ
กากผลหนามแดงอบแห้ง รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัดเม็ดจากกากผลหนามแดงอบแห้ง กากผลหนามแดงมี
สมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ มีค่า inhibition เท่ากับ 88.11% และค่า IC50 เท่ากับ 118.70 mg/L ศึกษา
ผลของสภาวะการทําแห้งต่อคุณภาพของกากผลหนามแดงอบแห้งโดยการทําแห้งด้วยลมร้อนที่อุณหภูมิ 40 50 60
และ 70 องศาเซลเซียส เพื่อให้ความชื้นสุดท้ายไม่เกิน 5% พบว่า สภาวะการทําแห้งมีผลต่อสมบัติการเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมด ปริมาณวิตามินซี ปริมาณกรด
ทั้งหมด และค่าสี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยสภาวะที่เหมาะสมที่สุด คือ การทําแห้งกากผลหนามแดง
ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 200 นาที ทําให้กากผลหนามแดงอบแห้งยังคงมีสมบัติในการเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด และปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดสูงที่สุด (p<0.05) ศึกษาหา
ปริม าณที่เหมาะสมของส่ วนผสมด้ว ยการแปรส่ วนผสมของผลิตภั ณฑ์ อัด เม็ด โดยจัด สิ่ง ทดลองแบบ mixture
design ภายใต้ข้อจํากัด คือ ใช้กากผลหนามแดงผง 45-76% น้ําตาลไอซิ่ง 4–60% และแป้งข้าวโพด 2-10%
พบว่า สูตรที่เหมาะสม คือ ใช้กากผลหนามแดงผง 45% น้ําตาลไอซิ่ง 53% และแป้งข้าวโพด 2% ทําให้ผลิตภัณฑ์
อัดเม็ดได้รับคะแนนความชอบโดยรวมสูงที่สุด อยู่ในระดับชอบเล็กน้อย
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ABSTRACT
This research was to study the Karanda pomace quality and the effect of drying
condition on dried Karanda pomace quality, as well as developed the tablet product from dried
Karanda pomace. Karanda pomace had the antioxidant property, the inhibition was 93.01% and
IC50 was 118.70 mg/L. Effect of drying condition on Karanda pomace quality was studied. Drying
temperatures at 40 50 60 and 70 °C to reach the final moisture content not more than 5% were
conducted. It was found that drying conditions effect on antioxidant properties, total phenolic
compounds content, total anthocyanin content, vitamin C content, total titratable acidity and
color values (p<0.05). Optimum condition was drying of Karanda pomace at 60 °C for 200 min.
These remained the highest antioxidant properties, total phenolic compounds content and total
anthocyanin content in dried Karada pomace (p<0.05). The optimum ingredients content for
tablet product was studied using the mixture design experiment under constrains as following:
Karanda pomace powder 45-76%, icing sugar 4–60% and corn starch 2-10%. The result showed
that the optimum ingredients content were Karanda pomace powder 45%, icing sugar 53% and
corn starch 2%. It’s obtained the highest overall liking score as slightly like level.
คําสําคัญ: กากผลหนามแดง การทําแห้ง สมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ผลิตภัณฑ์อัดเม็ด
Keywords: Karanda pomace, Drying, Antioxidant property, Tablet product

บทนํา
หนามแดง (Carissa carandas L.) มีชื่อ
สามัญคือ Karanda และ Carunda มีชื่อเรียกอื่น ได้แก่
มะนาวไม่รู้โห่ หนามขี้แฮด ผลหนามแดงมีลักษณะเป็น
ผลเดี่ ย วออกรวมกั น เป็ น ช่อ ผลอ่ อ นจะมี สี ชมพู อ่ อ น
และค่อ ยๆ เข้มขึ้ นเป็น สีแ ดง เมื่ อสุ กเต็มที่ มีสี ม่ว งดํ า
โดยมีสารต้านอนุมูลอิสระต่าง ๆ ได้แก่ แอนโทไซยานิน
สารประกอบฟีนอลิก วิตามินซี เป็นต้น (รุ่งทิวา และ
คณะ, 2551) วิไล (2550) ศึกษากิจกรรมของสารต้าน
อนุมูลอิสระในพืชพื้นบ้านที่มีสีม่วง พบว่า ผลหนามแดง
มีค่ากิ จกรรมของสารต้ านอนุ มูลอิส ระสูง ถึง 93.01%
Subhadrabndhu (2001) รายงานว่า หนามแดงเป็น
ผลไม้ไทย 1 จาก 5 รายการที่มีการใช้ประโยชน์ทาง

สมุนไพร แต่ยังไม่มีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้า
ในช่ ว งระยะเวลาที่ ผ่ า นมาได้ มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ มี ก าร
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ รวมถึงส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญา
ไทยในการบริโภคอาหารที่มีสรรพคุณทางยาให้ได้รับรู้
กั น มากขึ้ น ชุ ม ชนในจั ง หวั ด สมุ ท รสงครามก็ เ ป็ น อี ก
แหล่งหนึ่งที่ได้มีการเปิดรับนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมวิถี
ชีวิต เช่น ตลาดอัมพวา ตลาดบางนกแขวก ตลาดบาง
น้อย เป็นต้น โดยพบว่า ผลหนามแดงเป็นวัตถุดิบทาง
การเกษตรพื้นบ้านที่สําคัญของชุมชน ซึ่งมีการบริโภค
หนามแดงกั น มานาน ปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารผลิ ต เป็ น
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อจําหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวในบาง
รู ป แบบ ได้ แ ก่ น้ํ า คั้ น พร้ อ มดื่ ม และแยม ซึ่ ง มี ก าร
ยอมรับจากนักท่องเที่ยวอย่างมาก ทั้งนี้ในการผลิตน้ํา

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 40 ฉบับที่ 3

คั้นพร้อมดื่มมีวัสดุเศษเหลือจากการผลิตในรูปของกาก
ผลหนามแดงจํานวนมาก จึงมีแนวคิดในการเพิ่มมูลค่า
กากผลหนามแดงนํา มาทํา แห้ งด้ วยตู้ล มร้ อน เพื่อ ให้
สามารถเก็บวัตถุดิบกากผลหนามแดงไว้ใช้ได้นานในรูป
ของแห้ ง เก็ บ รั ก ษาได้ ง่ า ย และสะดวกที่ จ ะนํ า ไป
ประยุกต์ใช้ทําผลิตภัณฑ์ในรูปต่างๆ ได้ อย่างไรก็ตาม
สภาวะการทําแห้งมี ผลต่อความคงตัวของสารพฤกษ
เคมีซึ่งมีสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระดังกล่าว
(Katsube et al., 2009; Kuljara-chanan et al.,
2009; Vega-Galvez et al., 2009) นอกจากนี้
ต้องการศึกษาความเป็นไปได้ในการนํากากผลหนาม
แดงอบแห้งมาผลิตเป็นผลิ ตภัณฑ์อาหาร ซึ่งเป็นการ
เพิ่มมูลค่าของกากผลหนามแดงขึ้น ซึ่งจากการทําการ
ทดลองเบื้องต้นพบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะนํากากผล
หนามแดงอบแห้ ง มาขึ้ น รู ป เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อั ด เม็ ด ได้
เช่ น กัน อย่ า งไรก็ ตามการได้ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ ที่มี คุ ณภาพดี
ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ปัจจัยที่สําคัญได้แก่ ปริมาณที่
เหมาะสมของส่วนผสม นอกจากนี้การใช้เทคนิคการ
เคลือบด้วยสารเคลือบน่าจะสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์
ให้มีคุณรูปที่ดียิ่งขึ้น จึงศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของ
ส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์อัดเม็ดจากกากผลหนาม
แดงอบแห้ง โดยหาปริมาณที่เหมาะสมการใช้กากหนาม
แดงผง แป้งข้าวโพดซึ่งมีสมบัติเป็นสารเพิ่มเนื้อ และ
น้ํ า ตาลไอซิ่ ง ซึ่ ง มี ส มบั ติ เ ป็ น สารยึ ด เกาะ ดั ง นั้ น ใน
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพของกาก
ผลหนามแดง ผลของสภาวะในการทําแห้งต่อคุณภาพ
ของกากผลหนามแดงอบแห้งและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อัดเม็ดจากกากผลหนามแดงอบแห้ง

วิธีการ
1. การศึกษาคุณภาพของกากผลหนามแดง
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งานวิจั ย นี้ กากผลหนามแดง หมายถึ ง กาก
ส่ ว นเหลื อ ทิ้ ง จากการคั้ น น้ํ า ประกอบด้ ว ยส่ ว นเนื้ อ
เปลือก และเมล็ดของผลหนามแดง มีลักษณะเป็นชิ้น
เล็ก ๆ รับจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ําหนามแดง
จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งได้จากผลหนามแดงที่เก็บเกี่ยว
ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2553
นํามาแช่แข็งที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส สุ่มตัวอย่าง
กากผลหนามแดงแช่แข็งมาทําละลายที่อุณหภูมิห้อง
แล้วนํามาวิเคราะห์คุณภาพได้แก่ สมบัติการเป็นสาร
ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH radical scavenging
assay รายงานเป็นค่า % inhibition และค่า IC50 ซึ่ง
หมายถึงความเข้มข้นของตัวอย่างที่ทําให้เกิดการยับยั้ง
อนุมูล อิสระ 50% คํานวณได้จ ากกราฟระหว่าง%
Inhibition และความเข้มข้นของสารสกัดจากกากผล
หนามแดง (Karagozler et al., 2008) ปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด รายงานเป็นค่า mg gallic
acid โดยเที ย บจากกราฟมาตรฐานระหว่า งความ
เข้ ม ข้ น ของกรดแกลลิ ค และค่ า การดู ด กลื น แสง
(Dewanto et al., 2002) ปริมาณแอนโทไซยานิน
ทั้งหมด (Sun et al., 2009) ปริมาณวิตามินซี (AOAC,
1990) ปริมาณน้ําตาลทั้งหมด (AOAC, 1990) ปริมาณ
กรดทั้งหมด (AOAC, 1990) ปริมาณความชื้น (AOAC,
1990) และค่าสี รายงานเป็นค่า L* a* และ b* วัดด้วย
เครื่องวัดสี HunterLab ทําการทดลองซ้ํา 3 ครั้ง
2. การศึกษาผลของสภาวะการทําแห้งต่อ
คุณภาพของกากผลหนามแดงอบแห้ง
ในการทดลองขั้ น ตอนนี้ ต้ อ งศึ ก ษาผลของ
สภาวะการทําแห้งและต้องการหาสภาวะการอบแห้งที่
เหมาะสม ดําเนินการโดยนํากากผลหนามแดงแช่แข็ง
มาทําละลายที่อุณหภูมิห้อง แล้วเกลี่ยลงบนถาดสําหรับ
อบแห้ง นํามาทําแห้งโดยใช้ตู้อบลมร้อนแบบถาดโดย
แปรอุณหภูมิการอบแห้งเป็น 40 50 60 และ 70 องศา
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เซลเซียส อบแห้งจนทําให้มีความชื้นไม่เกิน 5% แล้วนํา
ตัวอย่างกากผลหนามแดงอบแห้งที่ได้มาวิเคราะห์คุณ
ภาพเหมือนข้อ 1. ทําการทดลองซ้ํา 3 ครั้ง
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อัดเม็ดจากกากผล
หนามแดงอบแห้ งโดยศึก ษาหาปริมาณที่เ หมาะสม
ของส่วนผสมในการผลิต
นํากากผลหนามแดงอบแห้งที่เลือกได้จากข้อ
2. มาบดด้ ว ยเครื่ อ งบดอาหาร Waring รุ่ น K55E
ประเทศฝรั่งเศส ใช้ความเร็วสูงเป็นเวลาประมาณ 3
นาที แล้วร่ อนด้ว ยเครื่องร่ อน (sieving machine)
ขนาด 100 mesh ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต
ผลิตภัณฑ์อัดเม็ดร่วมกับส่วนผสมต่าง ๆ ได้แก่ กากผล
หนามแดงผง 45–75% น้ํ า ตาลไอซิ่ ง 4-60% แป้ ง
ข้าวโพด 2-10% และซิลิกอนไดออกไซด์ 0.5% โดย
น้ําหนักส่วนผสม จัดสิ่งทดลองแบบ mixture design
สําหรับการใช้ส่วนผสมกากหนามแดงผง น้ําตาลไอซิ่ง
และแป้ ง ข้ า วโพดโดยใช้ ป ริ ม าณรวมกั น เป็ น 99.5%
แสดงดั ง รู ป ที่ 1 ทํ า ให้ ไ ด้ข อบเขตการใช้ ส่ ว นผสม
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ดั ง กล่ า วที่ ส ามารถดํ า เนิ น การได้ กํ า หนดสู ต รของ
ผลิตภัณฑ์อัดเม็ด จํานวน 5 สูตร ดังตารางที่ 1 ชั่ง
น้ําหนักส่วนผสมตามที่กําหนดแล้วผสมให้เข้ากัน เพื่อ
ทําให้การอัดเม็ดได้ง่ายขึ้น เติมน้ํากลั่นลงไปในส่วนผสม
ทุกสูตรปริมาณ 20% (v/w) กําหนดน้ําหนักเท่ากับ
0.7000±0.1500 กรัมต่อ 1 เม็ด และนําไปอัดเม็ดโดย
ใช้เครื่องตอกเม็ดด้วยมือ แล้ววิเคราะห์ปริมาณความชื้น
(AOAC, 1990) เส้นผ่านศูนย์กลางและความหนา โดย
ใช้ไมโครมิเตอร์ คุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยทดสอบ
ความชอบด้า นลั กษณะปรากฏ สี รสชาติ เนื้อสั มผั ส
และความชอบโดยรวม ใช้ผู้ทดสอบจํานวน 30 คน
ทดสอบวิ ธี 9-point hedonic scale นํ าผลการ
ทดสอบทางประสาทสั ม ผั ส ไปสร้ า งโครงร่ า งพื้ น ผิ ว
ตอบสนอง (response surface methodology,
RSM) ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS13 และ Statistica
5.0

รูปที่ 1 การแปรปริมาณกากผลหนามแดงผง น้ําตาลไอซิ่ง และแป้งข้าวโพดโดยจัดสิ่งทดลองแบบ
Mixture Design
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ตารางที่ 1 ปริมาณส่วนผสมของผลิตภัณฑ์อัดเม็ดทีด่ ําเนินการทดลอง
สูตร
ปริมาณของส่วนผสม (%)
กากผลหนามแดงผง น้ําตาลไอซิ่ง แป้งข้าวโพด ซิลิกอนไดออกไซด์
1
75
23
2
0.5
2
75
15
10
0.5
3
45
45
10
0.5
4
45
53
2
0.5
5
60
34
6
0.5

ผลการทดลอง
1. ผลการศึกษาคุณภาพของกากผลหนาม
แดง
คุ ณ ภาพกากผลหนามแดงที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จั ย
แสดงดังตารางที่ 2 โดยพบว่าเมื่อนําสารสกัดหยาบที่ได้
จากกากผลหนามแดงมาทดสอบสมบัติการเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH radical scavenging assay
และรายงานค่าเป็นค่า % Inhibition และค่า IC50
พบว่า กากผลหนามแดงมีค่า Inhibition เท่ากับ
88.11% ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของวิไลพร (2550)
ที่ศึกษาความสามารถการต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดที่
ได้จ ากพื ชพื้น บ้านที่มีสี ม่วงแดง โดยพบว่า ผลหนาม
แดงจัดอยู่ในกลุ่มที่มี % Inhibition สูงที่มีค่าตั้งแต่
80% ขึ้นไป โดยมี % inhibition 93.01% สูงกว่าพืช
พื้นบ้านบางชนิด เช่น ตะขบป่า เชอร์รี่ไทย เป็นต้น ซึ่ง
มีค่า % inhibition เท่ากับ 85.67 67.64% ตามลําดับ
สําหรับค่า IC50 (inhibition concentration at 50%)
ซึ่งหมายถึง ค่าความเข้มข้นของปริมาณสารที่สามารถ
ยับยั้งอนุมูลอิสระได้ครึ่งหนึ่ง สําหรับสารสกัดหยาบที่ได้
จากกากผลหนามแดงพบว่ามีค่า IC50 เท่ากับ 118.70
mg/L เมื่อเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่นๆ พบว่า กากผล
หนามแดงมีค่า IC50 ต่ํากว่ากว่าแบล็กราสเบอร์รี่ (black
raspberry) ที่มีค่า IC50 เท่ากับ 241 mg/L (Hjun et
al., 2010) และแบล็กไทเกอร์ (black tiger) ที่มีค่า

IC50 เท่ากับ 759 mg/L (Sun et al., 2009) อย่างไรก็
ตาม พบว่า กากผลหนามแดงมีค่า IC50 สูงกว่ามะหวด
ที่พบว่า มีค่า IC50 เท่ากับ 19.32 mg/L (บัวไส, 2552)
และในส่วนของเปลือกลูกหว้าสุกที่มีค่า IC50 เท่ากับ
6.91± 0.59 mg/L (นิ ต ยา, 2550) จากค่ า %
inhibition และค่า IC50 แสดงให้เห็นว่ากากผลหนาม
แดงเป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีศักยภาพ มีสมบัติเป็นสารต้าน
อ นุ มู ล อิ ส ร ะ โ ด ย จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ป ริ ม า ณ
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดพบว่า กากผลหนามแดงมี
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดเท่ากับ 231.05
mg gallic acid/100 g ทั้งนี้มีค่าใกล้เคียงกับแบล็ก
เคอร์เรนต์ (Black currant) ที่มีปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด
เท่ากับ 239 mg gallic acid/100 g (Denev et al.,
2010) แล ะ มี ป ริ มา ณสู งกว่ า แบ ล็ ก ไ ทเ ก อร์ ที่ มี
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดเท่ากับ 179 mg gallic
acid/100 g (Sun et al., 2009) อย่างไรก็ตามกากผล
หนามแดงมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกน้อยกว่ากาก
ลู ก หม่ อ นและส่ ว นของเปลื อ กอ่ อ นมั ง คุ ด
ซึ่ ง มี
สารประกอบฟีนอลิกเท่ากับ 1848.02 และ 3404.09
mg gallic acid/100 g ตามลําดับ และจากผลการ
ทดลอง พบว่ า กากผลหนามแดงมี ป ริ ม าณแอนโทไซยานินทั้งหมดเท่ากับ 271.35 mg /100 g sample
ซึ่งมีปริมาณสูงกว่าในมัลเบอร์รี่และบลูเบอร์รี่มีปริมาณ
แอนโทไซยานินทั้งหมดเท่ากับ 179.49 246 และ 139
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mg/100 g ตามลําดับ (Denve et al., 2010) อย่างไร
ก็ ต ามกากผลหนามแดงมี ป ริ ม าณแอนโทไซยานิ น
ทั้ ง หมดน้ อ ยกว่ า กากลู ก หม่ อ นซึ่ ง มี ป ริ ม าณแอนโทไซยานินทั้งหมดเท่ากับ 619.54 mg/100 g (สิชญา
และคณะ, 2552) กากผลหนามแดงมีปริมาณวิตามินซี
เท่ากับ 1.94 mg/100 g ซึ่งมีปริมาณวิตามินซีน้อยกว่า
พื ช พื้ น บ้ า นบางชนิ ด เช่ น ชํ า มะเลี ย ง ซึ่ ง มี ป ริ ม าณ
วิตามินซี 30 mg/100 g (Subhadrabandul, 2001))
ในส่วนกากผลหนามแดงยังคงมีรสหวานอยู่บ้างเล็กน้อย
จากผลการทดลอง พบว่า กากผลหนามแดงมีปริมาณ
น้ําตาลทั้งหมด 3.24% มีรายงานการวิเคราะห์คุณค่า

ทางอาหารของผลหนามแดงสุกในประเทศอินเดียและ
ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ พบว่ า มี ป ริ ม าณน้ํ า ตาลทั้ ง หมด 7.3511.58% (Morton, 1987) ซึ่งในกากผลหนามแดงมี
ปริ ม าณน้ํ า ตาลทั้ ง หมดน้ อ ยกว่ า ในผล เนื่ อ งมาจาก
น้ําตาลส่วนใหญ่น่าจะละลายออกไปพร้อมน้ําคั้นที่ได้
คงเหลืออยู่ในส่วนกากเพียงบางส่วนเท่านั้น นอกจากนี้
มีปริมาณกรดทั้งหมดเท่ากับ 3.76% กากผลหนามแดง
แม้คั้นน้ําออกไปแล้วแต่ยังคงมีความชื้นสูงถึงประมาณ
80% ส่วนค่าสี L* a* และ b* ของกากผลหนามแดงมี
ค่าเท่ากั บ 21.34 19.87 และ 8.47 ตามลําดั บ ซึ่ งมี สี
ออกแดงเข้มอมม่วง

ตารางที่ 2 คุณภาพกากผลหนามแดงที่ใช้ในงานวิจัย
ค่าคุณภาพ
ค่าเฉลี่ย ± SD
สมบัติการเป็นสารต้านอนุมลู อิสระ
- Inhibition (%)
88.11 ± 1.40
- IC50 (mg/L)
118.70 ± 0.06
ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด (mg gallic acid/100 g) 231.05 ± 1.92
ปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมด (mg /100 g)
271.35 ± 1.87
ปริมาณวิตามินซี (mg /100 g)
1.94 ± 0.02
2. ผลของสภาวะการทําแห้งต่อคุณภาพ
ของกากผลหนามแดงอบแห้ง
เวลาการทํ า แห้ ง เพื่ อให้ ก ากผลหนามแดงมี
ความชื้นประมาณ 5% สําหรับการอบแห้งที่อุณหภูมิ
40 50 60 และ 70 องศาเซลเซียส เท่ากับ 390 280
200 และ 110 นาที ตามลําดับ โดยมีปริมาณความชื้น
สุดท้ายอยู่ในช่วง 4.69–4.97% จากตารางที่ 3 พบว่า
สภาวะการทําแห้งมีผลต่อสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูล
อิสระอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยสภาวะที่
ยังคงรักษาสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไว้ได้มาก
ที่สุด คือ การทําแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
(200 นาที) รองลงมาคือ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
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ค่าคุณภาพ
ปริมาณน้ําตาลทั้งหมด (%)
ปริมาณกรดทั้งหมด (%)
ปริมาณความชื้น (%)
ค่าสี L*
ค่าสี a*
ค่าสี b*

ค่าเฉลี่ย ± SD
3.24 ± 0.02
3.76 ± 0.02
80.98 ± 1.46
21.34 ± 0.04
19.87 ± 0.04
8.47 ± 0.06

(110 นาที) อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส (280 นาที)
และอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส (390 นาที) ตามลําดับ
จากผลการทดลองเห็ น ได้ ว่ า สภาวะการทํ า แห้ ง ที่
อุณหภูมิต่ํา (40 องศาเซลเซียส) แต่ใช้เวลานาน มี
แนวโน้มทํ าให้ส มบัติ การเป็นสารต้า นอนุ มูลอิส ระคง
เหลื อ อยู่ น้ อ ยกว่ า การทํ า แห้ ง ในสภาวะอื่ น ทั้ ง นี้ อ าจ
เนื่องมาจาก การให้ความร้อนนานในการทําแห้งทําให้
สารต้านอนุมูลอิสระต่าง ๆ เช่น สารประกอบฟีนอลิก
แอนโทไซยานิน และวิตามินซี เป็นต้น ที่มีอยู่ในกากผล
หนามแดงมีโอกาสสูญเสียไปกับความร้อนได้มาก โดย
ความร้อนเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญในการทําให้ปฏิกิริยา
ออกซิเดชันเกิดเร็วขึ้น และทําให้สมบัติในการเป็นสาร
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ต้านอนุมูลอิสระลดลง เนื่องจากสารพฤกษเคมีต่าง ๆ ที่
มี aromatric ring และ hydroxyl group เป็น
องค์ประกอบ ซึ่งมีลักษณะเป็นโมเลกุลเล็กๆ สามารถ
ระเหยกลายเป็นไอและถูกพาไปกับอากาศร้อนระเหย
ออกมาสู่ผิวหน้าอาหารได้ (นิธิยา, 2549) อย่างไรก็ตาม
การใช้อุณหภูมิสูงขึ้น (70 องศาเซลเซียส) แม้ใช้เวลา
สั้น มีแนวโน้มทําให้สมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
ลดลง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก อุณหภูมิสูงมีโอกาสทําให้
สารพฤกษเคมีที่สําคัญต่างๆ เช่น สารประกอบฟีนอลิก
แอนโทไซยานิน และวิตามินซี เกิดการสูญเสียไปได้มาก
จึงทําให้สมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในการกําจัด
อนุมูลอิสระลดลง ดังนั้นการใช้สภาวะที่เหมาะสมทําให้
รัก ษาการมีส มบัติ เป็ น สารต้ า นอนุมู ล อิส ระไว้ไ ด้ม าก
จากผลการทดลองนี้ ส อดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
Katsube et al. (2009) ที่รายงานว่า อุณหภูมิในการ
ทําแห้งมีผลต่อความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูล
อิสระในใบหม่อน โดยการทําแห้งใบหม่อนที่อุณหภูมิ
40 และ 60 องศาเซลเซียส มีผลทําให้กิจกรรมของสาร
ต้านอนุมูลอิสระในใบหม่อนลดลงน้อยกว่าการทําแห้งที่
อุณหภูมิ 70 80 และ 110 องศาเซลเซียส (p<0.05)
Vega-Galvez et al. (2009) รายงานว่า การทําแห้ง
พริกแดง เพื่อให้ได้ความชื้นต่ํากว่า 10% ที่อุณหภูมิสูง
80 และ 90 องศาเซลเซียส มีผลทําให้กิจกรรมของสาร
ต้านอนุมูลอิสระมีค่าสูงกว่าการทําแห้งที่อุณหภูมิ 50
60 และ 70 องศาเซลเซี ย ส ซึ่ ง แสดงให้เ ห็ น ถึ ง
ความสําคัญว่า การทําแห้งเป็นเวลานานก็มีผลทําให้
ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระลดลงด้วย
จากตารางที่ 4 พบว่า สภาวะในการทําแห้งมี
ผลต่ อ ปริ ม าณฟี น อลิ ก ทั้ ง หมดในกากผลหนามแดง
อบแห้งอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยสภาวะ
ที่ยังคงรักษาสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดไว้ได้มากที่สุด
คือ อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส (200 นาที) รองลงมา
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คือ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส (110 นาที) อุณหภูมิ
50 องศาเซลเซียส (280 นาที) และอุณหภูมิ 40 องศา
เซลเซียส (390 นาที) ตามลําดับ ซึ่งให้ผลการทดลองใน
ทํานองเดียวกับสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ โดย
สภาวะการทําแห้งที่อุณหภูมิต่ํา (40 องศาเซลเซียส)
แต่ใช้เวลานาน มีแนวโน้มทําให้ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด
เปลี่ยนแปลงได้มากกว่าการทําแห้งในสภาวะอื่น ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก สารประกอบฟีนอลิกไม่คงตัวต่อความ
ร้อน สามารถสลายตัวได้ด้วยความร้อน เมื่อให้ความ
ร้อนเป็นเวลานานทําให้มีโอกาสสูญเสียสารพฤกษเคมี
ต่าง ๆ รวมทั้งสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดได้มาก และ
การทําแห้งที่อุณหภูมิสูงเกินไปมีผลให้เกิดการเสื่อมเสีย
หรือการระเหยของสารต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น จากผลการ
ทดลองนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิชญา และคณะ
(2552) รายงานว่า การทําแห้งกากลูกหม่อนที่อุณหภูมิ
สูงเป็นเวลาสั้นสามารถรักษากิจกรรมของสารพฤกษ
เคมีไว้ได้มากกว่าการทําแห้งที่อุณหภูมิต่ําเป็นเวลานาน
และ Kuljarachanan et al. (2009) รายงานว่า การ
ทําแห้งกากมะนาวด้วยลมร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส สามารถรักษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกได้
สูงกว่าการทําแห้งที่อุณหภูมิ 80 100 และ 120 องศา
เซลเซียส (p<0.05)
สภาวะในการทําแห้งมีผลต่อปริมาณแอนโท
ไซยานิ น ทั้ ง หมดในกากผลหนามแดงอบแห้ ง อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยสภาวะที่ยังคงรักษา
สารแอนโทไซยานินทั้งหมดไว้ได้มากที่สุด คือ อุณหภูมิ
60 องศาเซลเซียส (200 นาที) และ อุณหภูมิ 70 องศา
เซลเซียส (110 นาที) จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่า
สภาวะการทําแห้งที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส (390
นาที) และอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส (280 นาที) เป็น
การให้ ความร้ อนที่ อุ ณ หภู มิ ต่ํ า และใช้ เวลานาน ซึ่ ง มี
แนวโน้มทําให้ปริมาณแอนโทไซยานินสูญเสียไปได้มาก
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ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งมาจาก การเปลี่ ย นแปลงสมบั ติ ท าง
กายภาพและทางเคมีของสารแอนโทไซยานินที่ทําให้
สารเม็ดสีแอนโทไซยานินซีดจาง อย่างไรก็ตามการใช้
อุณหภูมิสูงขึ้น (70 องศาเซลเซียส) ก็มีผลเร่งอัตราเร็ว
ของการสลายตัวของสารแอนโทไซยานินให้เกิดเร็วขึ้น
อาจเนื่องจากปฏิกิริยา condensation ของแอนโทไซ
ยานิ น กั บ สารประกอบอื่ น เช่ น น้ํ า ตาล หรื อ กรด
แอสคอร์บิกในสภาวะที่มีออกซิเจน (นิธิยา, 2549)
สิชญา และคณะ (2552) และ Suvaarnakuta et al.
(2011) รายงานว่าการใช้อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสม
ในการทําแห้งมีแนวโน้มสามารถรักษาปริมาณแอนโทไซ
ยานิ น ไว้ ไ ด้ ม ากเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ การทํ า แห้ ง ที่ ใ ช้
อุณหภูมิสูงหรือการใช้เวลานานเกินไป
นอกจากนีพ้ บว่าสภาวะในการทําแห้งมีผลต่อ
ปริมาณวิตามินซีในกากผลหนามแดงอบแห้งแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สภาวะการทํา
แห้งที่ยังคงรักษาสารปริมาณวิตามินซีไว้ได้มากที่สุด คือ
อุณหภูมิ 40 (390 นาที) และ 50 องศาเซลเซียส (280
นาที) ซึ่งเป็นการทําแห้งที่อุณหภูมิต่ําและเป็นเวลานาน
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สภาวะในการทําแห้งที่อุณหภูมิต่ํามี
แนวโน้ ม ทํ า ให้ ป ริ ม าณวิ ต ามิ น ซี ใ นกากผลหนามแดง
เหลื อ อยู่ ม ากกว่ า การทํ า แห้ ง ที่ อุ ณ หภู มิ สู ง ทั้ ง นี้ อ าจ
เนื่ อ งมาจากวิ ต ามิ น ซี ส ามารถถู ก ออกซิ ไ ดส์ ไ ปเป็ น
dehydroascorbic acid และ ascorbate freeradical ที่เรียกว่า monodehydroascorbic acid ที่มี
ความคงตัวต่ํา สลายตัวได้ง่ายเมื่อถูกความร้อน และไว
ต่อปฏิกิริยาออกซิเดชัน (นิธิยา, 2549) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Vega-Galvez et al. (2009) และ
Kuljarachanan et al. (2009) ที่รายงานว่า ปริมาณ
วิตามินซีของพริกและกากมะนาวลดลงเมื่อทําแห้งเป็น
เวลานานที่อุณหภูมิสูง
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จากตารางที่ 5 พบว่า สภาวะในการทําแห้ง
ไม่มีผลต่อปริมาณน้ําตาลในกากผลหนามแดงอบแห้ง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยปริมาณน้ําตาล
ทั้ ง หมดในกากผลหนามแดงอบแห้ ง มี ค่ า ประมาณ
2.94-3.05% ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการทําแห้งกาก
ผลหนามแดงอบแห้งใช้อุณหภูมิ 40-70 องศาเซลเซียส
มีโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือสลายตัวของน้ําตาล
ได้ ไ ม่ ม ากนัก แต่ พ บว่า สภาวะในการทํ า แห้ ง มี ผ ลต่ อ
ปริมาณกรดทั้งหมดในกากผลหนามแดงอบแห้งอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยพบว่าสภาวะที่ยังคง
รักษาปริมาณกรดทั้งหมดไว้ได้มากที่สุด คือ อุณหภูมิ
40 องศาเซลเซียส (390 นาที) และ 50 องศาเซลเซียส
(280 นาที) ซึ่งเป็นการทําแห้งที่อุณหภูมิต่ําและใช้
เวลานาน ซึ่ ง ให้ ผลการทดลองสอดคล้ องกั บปริม าณ
วิตามินซี ที่แสดงให้เห็นว่า การทําแห้งที่สภาวะต่ํามี
แนวโน้มทําให้ปริมาณกรดทั้งหมดในกากผลหนามแดง
เหลื อ อยู่ ม ากกว่ า การทํ า แห้ ง ที่ อุ ณ หภู มิ สู ง ทั้ ง นี้
เนื่องจากกรดมีความคงตัวต่ํา สลายตัวได้ง่ายเมื่อถูก
ความร้ อ น และไวต่ อ ปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เ ดชั น (นิ ธิ ย า,
2549; Vega-Galvez et al. ,2009) สําหรับด้านค่าสี
พบว่ า สภาวะในการทํ า แห้ ง มี ผ ลต่ อ ค่ า สี อ ย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยพบว่า หากอุณหภูมิใน
การทําแห้งสูงขึ้นทําให้ค่าความสว่าง (L*) เพิ่มขึ้น แต่
ค่าความเป็นสีเหลือง (b*) และค่าความเป็นสีแดง (a*)
ของกากผลหนามแดงอบแห้ ง ลดลง ทั้ ง นี้ อ า จ
เนื่ อ งมาจากการทํ า แห้ ง ที่ อุ ณ หภู มิ สู ง มี ผ ลให้ เ ร่ ง การ
สลายตัวของรงควัตถุและเร่งการเกิดปฏิกิริยาการเกิดสี
น้ํา ตาลได้ จากผลการทดลองทั้ งหมดพิ จ ารณาเลื อ ก
สภาวะการทําแห้งที่เหมาะสมได้ว่า การทําแห้งกากผล
หนามแดงอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 200 นาที เป็นสภาวะที่เหมาะสมที่สุดที่ยังคง
รักษาสารพฤกษเคมีที่มีสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 40 ฉบับที่ 3

สูงที่สุด โดยมีค่า % inhibition มากที่สุด และค่า IC50
ต่ําที่สุด ซึ่งเป็นสภาวะที่ประหยัดเวลาและพลังงานการ
ทําแห้ง
3. ผลการหาปริมาณที่เหมาะสมของส่วน
ผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์อัดเม็ด
ผลิตภัณฑ์อัดเม็ดมีปริมาณความชื้น เส้นผ่าน
ศู น ย์ ก ลาง และความหนา ไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) จากตารางที่ 6 พบว่า
คะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส และ
ความชอบโดยรวม ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ อั ด เม็ ด มี ค วาม
แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (p<0.05) แต่
คะแนนความชอบด้ า นสี แ ละรสชาติ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์
อัดเม็ดไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p≥0.05) โดยเมื่ อ พิ จ ารณาคะแนนความชอบด้ า น
ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม
พบว่า ผลิตภัณฑ์อัดเม็ดสูตรที่ 3 4 และ 5 มีแนวโน้มได้
คะแนนความชอบด้านดังกล่าวมากกว่าสูตรที่ 1 และ 2
สําหรับคะแนนความชอบด้านสีและรสชาติพบว่า ทุก
สูตรมีคะแนนความชอบอยู่ในช่วง 4.63 – 5.23 และ 5.
50 – 6.23 ซึ่งอยู่ในระดับไม่ชอบเล็กน้อยถึงเฉย ๆ และ
ระดับเฉย ๆ ถึงชอบเล็กน้อยตามลําดับ เพื่อให้อธิบาย
แนวโน้มผลของส่วนผสมที่ใช้ต่อคุณภาพทางประสาท
สัมผัสด้านความชอบของผลิตภัณฑ์อัดเม็ดให้ชัดเจนขึ้น
จึ ง นํ า ข้ อ มา สร้ างสม ก าร ทา งค ณิ ต ศา สต ร์ โ ด ย
regression analysis โดยกําหนดให้ x1 x2 x3 คือ
ปริมาณของกากผลหนามแดง น้ําตาลไอซิ่ง และแป้ง
ข้าวโพดที่ใช้ในผลิตภัณฑ์อัดเม็ด ตามลําดับ และ Y คือ
คุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านความชอบ พิจารณา
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ความน่าเชื่อถือของสมการจากค่า R2 ซึ่งควรมีค่า R2
อย่ า งน้ อ ย 0.75
และพิ จ ารณาจากค่ า model
significance ห าก มี ค่ าน้ อย กว่ าร ะดั บนั ยสํ าคั ญ
หมายถึง ตัวแปรในสมการมีความสัมพันธ์กันที่ระดับ
นัยสําคัญดังกล่าวนั้น เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว
พบว่า สมการของความชอบด้านลักษณะปรากฏ เนื้อ
สัมผัส และ ความชอบโดยรวม มีค่า R2มากกว่า 0.75
และมีค่า model significance น้อยกว่า 0.10 จึงนํา
สมการดังกล่าวมาสร้างกราฟ RSM แสดงดังรูปที่ 2 ถึง
4 พบว่า มีแนวโน้มคล้ายกันคือ เมื่อเติมน้ําตาลไอซิ่งใน
ปริมาณมากขึ้นทําให้คะแนนความชอบมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากน้ําตาลไอซิ่งมีลักษณะสีขาว ทําให้ลักษณะ
ปรากฏของผลิตภัณฑ์อัดเม็ดมีสีอ่อน อีกทั้งน้ําตาลไอซิ่ง
มี ส มบั ติ ใ นการเพิ่ ม ความสามารถในการยึ ด เกาะกั บ
ส่วนผสมอื่น การเติมน้ําตาลไอซิ่งมากจึงช่วยให้เกิดการ
ยึดเกาะกันแน่นมีผลให้ได้ผลิตภัณฑ์อัดเม็ดที่มีลักษณะ
เนื้อสัมผัสคงรูปดี ส่งผลให้ได้คะแนนความชอบโดยรวม
มากกว่าสูตรที่ใช้น้ําตาลไอซิ่งน้อย สําหรับการเลือกสูตร
ที่เหมาะสม พบว่า สูตรที่ 4 ทําให้ได้ผลิตภัณฑ์อัดเม็ดที่
มีลักษณะดี เป็นเม็ดสมบูรณ์ ได้รับคะแนนความชอบ
ด้านลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม
มากที่สุด (p<0.05) ส่วนคะแนนความชอบด้านสี และ
รสชาติ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p>0.05) กั บ ตั ว อย่ า งอื่ น ดั งนั้ น สู ต รที่ เ หมาะสม คื อ
สูตรที่ 4 ใช้กากผลหนามแดงผง 45% น้ําตาลไอซิ่ง
53% แป้งข้าวโพด 2% และซิลิกอนไดออกไซด์ 0.5%
แสดงดังรูปที่ 5
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ตารางที่ 3 ค่า inhibition (%) และ IC50 (mg/L) ของกากผลหนามแดงอบแห้ง
ค่าเฉลี่ย ± SD

สภาวะการอบกากผลหนามแดง

inhibition (%)
44.45±0.11d
59.59±0.14c
75.77±0.12a
66.46±0.12b

อุณหภูมิ 40 °C เวลา 390 นาที
อุณหภูมิ 50 °C เวลา 280 นาที
อุณหภูมิ 60 °C เวลา 200 นาที
อุณหภูมิ 70 °C เวลา 110 นาที

IC50 (mg/L)*
188.68±1.11d
165.80±1.18c
135.12±1.15a
151.06±1.13b

a,b,c,d

หมายถึง ค่าในแนวตั้งแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
* หมายถึง หน่วยมิลลิกรัมของสารสกัดต่อปริมาณเอทานอล 1 ลิตร

ตารางที่ 4 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด (mg gallic /100 g) ปริมาณแอนโทไซยานิน (mg /100 g) และ
ปริมาณวิตามินซี (mg /100 g)ของกากผลหนามแดงอบแห้ง
สภาวะการอบ
กากผลหนามแดง

ค่าเฉลี่ย ± SD
ฟีนอลิกทั้งหมด (mg gallic /100 g) แอนโทไซยานิน (mg /100 g) วิตามินซี (mg /100 g)

อุณหภูมิ 40 °C เวลา 390 นาที
อุณหภูมิ 50 °C เวลา 280 นาที

64.22±1.98d
97.50±1.61c

83.49±1.07b
111.33±1.08b

1.30±0.01a
1.33±0.02a

อุณหภูมิ 60 °C เวลา 200 นาที

162.14±1.33a

180.90±1.04a

0.68±0.01b

อุณหภูมิ 70 °C เวลา 110 นาที

123.32±1.98b

139.16±1.03ab

0.48±0.01b

a,b,c,d

หมายถึง ค่าในแนวตั้งแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)

ตารางที่ 5 ปริมาณน้ําตาลทั้งหมด (%) ปริมาณกรดทั้งหมด (%) ค่าสี L* a*และ b* ของกากผลหนามแดงอบแห้ง
ค่าเฉลี่ย ± SD
น้ําตาลทั้งหมด (%)
กรดทั้งหมด (%)
L*
a
อุณหภูมิ 40 °C เวลา 390 นาที
2.96±0.01
3.37±0.04
27.21±0.04a
อุณหภูมิ 50 °C เวลา 280 นาที
0.04±0.01
3.08±0.02a
30.74±0.01b
อุณหภูมิ 60 °C เวลา 200 นาที
3.05±0.01
2.49.±0.01b 32.63±0.05c
อุณหภูมิ 70 °C เวลา 110 นาที
2.94±0.01
2.50±0.02b
35.84±0.04d
a,b,c,d
หมายถึง ค่าในแนวตั้งแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
ns
หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≥0.05)
สภาวะการอบ
กากผลหนามแดง

ns

a*
b*
a
16.10±0.08 7.42±0.04a
15.55±0.02b 6.95±0.09b
14.81±0.04c 5.56±0.06d
12.53±0.09d 5.98±0.08c
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ตารางที่ 6 คะแนนความชอบลักษณะปรากฏ สี รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์อัดเม็ด
สูตรที่

a,b,c,d
ns

1
2
3
4
5

ลักษณะปรากฏ
6.47b± 0.03
6.33b± 0.03
6.53ab ± 0.05
6.83a± 0.02
6.60ab± 0.06

ns

สี
6.37 ± 0.03
6.30 ± 0.05
6.47 ± 0.05
6.50 ± 0.04
6.37 ± 0.04

ค่าเฉลี่ย ± SD
รสชาติ ns
เนื้อสัมผัส
4.80 ± 0.02
5.67ab± 0.04
4.63 ± 0.02
5.50b ± 0.05
5.87ab± 0.03
5.23 ± 0.03
6.27a ± 0.04
5.10 ± 0.04
5.03 ± 0.02
5.93ab± 0.03

ความชอบโดยรวม
5.53cb ± 0.02
5.20c ± 0.02
5.80ab ± 0.03
6.13a ± 0.04
5.90ab ± 0.03

หมายถึง ค่าในแนวตั้งแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≥0.05)

ตารางที่ 7 สมการของความชอบ(Y1-Y3) กับปริมาณกากผลหนามแดงผง (x1) น้ําตาลไอซิ่ง (x2) และแป้งข้าวโพด (x3)
คุณภาพ
ความชอบด้านลักษณะปรากฏ (Y1)
ความชอบด้านเนื้อสัมผัส (Y2)
ความชอบโดยรวม (Y3)

สมการ
Y1 = 6.344x1 + 7.277x2 + 4.527x3
Y2 = 5.415x1 + 7.032x2 + 3.469x3
Y3 = 5.159x1 + 7.16x2 + 3.034x3

กากผลหนามแดงผง

น้ําตาลไอซิ่ง

R2
0.93
0.94
0.91

Model significance
0.07
0.06
0.09

กากผลหนามแดงผง

แป้งข้าวโพด

รูปที่ 2 พื้นผิวตอบสนองของความชอบลักษณะปรากฏ

น้ําตาลไอซิ่ง

แป้งข้าวโพด

รูปที่ 3 พื้นผิวตอบสนองของความชอบเนื้อสัมผัส


กากผลหนามแดงผง

น้ําตาลไอซิ่ง

แป้งข้าวโพด

รูปที่ 4 พื้นผิวตอบสนองของความชอบโดยรวม

รูปที่ 5 ผลิตภัณฑ์กากผลหนามแดงอัดเม็ดที่เลือกได้ (สูตรที่ 4)
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สรุป
สภาวะการทํ า แห้ ง กากผลหนามแดงที่
เหมาะสมคือ อบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 200 นาที ได้ปริมาณความชื้นสุดท้ายไม่เกิน 5%
โดยยั ง คงมี ส มบั ติ ก ารเป็ น สารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ
สารประกอบฟี น อลิ ก ทั้ ง หมด และแอนโทไซยานิ น
ทั้งหมดปริมาณสูง และมีความเป็นไปได้ที่จะนํากากผล
หนามแดงผงมาพั ฒ นาเป็น ผลิต ภั ณ ฑ์อั ด เม็ ด โดย
ปริมาณที่เหมาะสมของส่วนผสม คือ ใช้กากผลหนาม
แดงผง 45% น้ําตาลไอซิ่ง 53% แป้งข้าวโพด 2% และ
ซิลิกอนไดออกไซด์ 0.5% ได้ รับคะแนนความชอบ
โดยรวมอยู่ในระดับชอบเล็กน้อย
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