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บทคัดยอ
ของเหลือทิ้งจากผักและผลไมเปนแหลงของใยอาหารและมีองคประกอบทางชีวภาพที่มีประโยชน โดยเฉพาะของเหลือจาก
กระบวนการสกัดน้ําแครอทซึ่งพบวาเปนแหลงของเบตาแคโรทีน สารฟนอลและใยอาหารที่สามารถนํามาพัฒนาใหเกิดประโยชนเปน
แหลงของสารปรุงแตงในอาหารได งานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาการทําแหงกากแครอท โดยเปรียบเทียบสภาวะการทําแหงแบบตากแดด
การอบแหงดวยตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 50 และ 60 องศาเซลเซียส และนําผงแครอทที่ไดไปใชเปนสวนผสมในขนมปงที่ระดับตางๆ ที่
สงผลตอคุณภาพของขนมปงที่และคุณภาพทางประสาทสัมผัส จากการศึกษาพบวา สภาวะการทําแหงที่เหมาะสมคือ การใชตูอบลม
รอนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 240 นาที เพราะทําใหผงแครอทที่ไดมีใยอาหารสูง (รอยละ 18.51) โปรตีนสูง (รอยละ
8.25) และไขมันต่ํา (รอยละ 1.12) เมื่อนําไปเติมในขนมปงพบวาที่รอยละ 5 สงผลใหขนมปงที่ไดมีคุณภาพดีที่สุดและไดรับการยอมรับ
ทางประสาทสัมผัสมากที่สุด จากผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นวาการเสริมผงแครอทในขนมปงนอกจากชวยเพิ่มคุณคาทางโภชนาการให
สูงขึ้นแลวยังสงผลใหคุณภาพของขนมปงและการยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงขึ้น

ABSTRACT
Vegetable by-product are considered as a good source of dietary fiber and other biologically important
compounds. Especially, by product of carrot after juice extraction represent promising sources of beta-carotene,
phenolic and fiber that could be explored in the development of food ingredients and dietary supplement. The
objective of this study was to determine the drying method and condition of carrot pomace by sun drying and
tray drying at 50 and 60 ºC. The effects of carrot pomace powder levels on the quality and sensory characteristic
of the bread were also investigated. Optimal drying was observed at 50 ºC for 240 min as it provided the dried
product with high fiber (18.51 %) and protein (8.25 %)content as well as low fat (1.12 %)content. The best bread
product from physical properties and sensory evaluation point of view was 5% addition of carrot pomace. The
results show that bread supplement with carrot pomace not only increases nutrition value of products but also
have significance on the quality and sensory acceptability of the bread.
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บทนํา
แครอท (Daucuscarota L.) เปนพืชชนิดหนึ่งที่อุดม
ไปดว ยวิตามิ น เกลื อแร ใยอาหารและเป นแหลงของสารตา น
อนุมูลอิสระ ชวยยับ ยั้งความเสื่ อมของอวัยวะตางๆในรา งกาย
(Sharna and Thakur, 2012) การผลิตน้ําแครอทโดยการคั้น
แยกกากจะมี กากแครอทเปนของเหลือทิ้ง ซึ่งในกากใยนั้นยังมี
ประโยชนหากมีการพัฒนาผลิตภัณฑโดยมีการนํากากที่เหลือทิ้ง
มาใช ซึ่งเปนทางเลือกหนึ่งที่จะนํามาเติมลงในอาหาร เพื่อเสริม
คุณคาทางโภชนาการ เพิ่มกากใยอาหาร และอุดมไปดวยวิตามิน
(Hager and Howard, 2006)
ปจจุบันผูบริโภคใหความสําคัญดานสุขภาพกันมากขึ้น
จึงหันมาใหความสําคัญกับอาหารที่มีผักผลไมเปนสวนประกอบ
การบริโ ภคขนมป งที่มีก ารเสริมใยอาหาร เชน ขนมป งโฮลวีท
ขนมปงเติมธัญพืช เปนที่นิยมเพิ่มมากขึ้น Kumari and Grewal
(2007) นําแครอทที่เหลือจากการคั้นน้ํามาใชเปนสวนผสมในการ
ทําบิสกิตชนิดใยอาหารสูง
ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงสนใจนํากากแครอทที่เหลือใชจาก
กระบวนการผลิตน้ําแครอทมาผลิตขนมปงเสริมใยอาหารจากกาก
แครอท โดยศึกษาอุณหภูมิและเวลาในการอบแหงผงแครอทดวย
ตูอบลมรอนศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของแครอทผงเพื่อเติมใน
ขนมปง และศึกษาคุณภาพดานเคมี กายภาพ ประสาทสัมผั ส
และคุณคาทางโภชนาการและอายุการเก็บรักษาของขนมปงผสม
ผงแครอท

วิธีการดําเนินการวิจัย
1 ศึกษาอุณหภูมิที่ใชในการอบแหงผงแครอท
ผงแครอทที่ ใ ช ใ นการทดลองนี้ ไ ด จ ากร า นค า ส ง ใน
จังหวัดนครราชสีมา จากนั้นนํามาทําการคัดเลือก ลางทําความ
ตารางที่ 1

สะอาด นํ า เข า เครื่ อ งคั้ น แยกกาก บั น ทึ ก น้ํ า หนั ก แล ว นํ า ผง
แครอทที่ไดมากระจายในตะแกรงที่มีผาขาวบางรองไวแลวจึงนํา
ตากแดดโดยอุณหภูมิเฉลี่ย 40±3 องศาเซลเซียส จากนั้นอบดวย
ตูอบลมรอน (Tray dry) ที่อุณหภูมิ 50 และ 60 องศาเซลเซียส
ความเร็วลมรอน 2 เมตรตอวินาที โดยทําการตรวจสอบความชื้น
ของผงแครอททุ ก ๆ 30 นาที ด ว ยเครื่ อ งวั ด ความชื้ น เมื่ อ ได
ความชื้นที่ตองการไมเกินรอยละ 12 แลวนําผงแครอทไปปนดวย
เครื่องปนผสมแบบแหงแลวนําไปรอนดวยตะแกรงขนาด 0.150
µ Sieve แลวนําไปปดผนึกแบบสุญญากาศ
อั ต ราการอบแห ง (drying rate) คื อ อั ต ราการ
เปลี่ ย นแปลงปริ ม าณความชื้ น ต อ หน ว ยเวลา ซึ่ ง คํ า นวณได
ดังสมการ (Kar and Gupta, 2003)
Drying rate = (M0-Mt)/T
เมื่อ
M0 คือ ปริมาณความชื้นเริ่มตน, g water/g dry solid
Mt คือ ปริมาณความชื้นที่เวลา T, g water/g dry
solid
T คือ เวลาที่ใชในการอบแหง, min
ตรวจสอบคุณภาพทางเคมี กายภาพ ได แก ความชื้น
โปรตี น เถ า เยื่ อ ใย ไขมั น คาร โ บไฮเดรต เบต า แคโรที น
สารประกอบฟนอล และวัดคาสี
2. ศึกษาปริมาณผงแครอทที่เหมาะสมในการผลิตขนมปงผสม
ผงแครอท
ทําการผลิตขนมปงผสมผงแครอท โดยแปรปริมาณผง
แครอทอบแหงคิดจากน้ําหนักของแป งเปน 4 ระดับ คือ ชุด
ควบคุม อัตราสวนของผงแครอทที่รอยละ 0, 5, 10 และ 15 โดย
น้ําหนักของแปงสาลีดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 1

อัตราสวนของแปงสาลีตอผงแครอทในสูตร
รอยละ
0
5
10
15

แปงสาลี (กรัม)
400
380
360
340

ผงแครอท (กรัม)
0
20
40
60

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 46 เลมที่ 1

การผลิ ต ขนมป ง โดยเตรี ย มแป ง สาลี แ ละผงแครอท
อบแหง ตามตารางที่ 1 มาผสมกับยีสต 5 กรัม ผงฟู 5 กรัม นม
ผง 40 กรัม ผสมเขาดวยกันดวยเครื่อง Kitchen aid ใชเวลา
ประมาณ 5 นาทีเติมเกลือ 5 กรัมและไขไก 50 กรัม ลงไปใน
สวนผสม จากนั้นละลายน้ําตาล 20 กรัม กับน้ํา 200 กรัม แลว
เติมลงไปในสวนผสม ใชเวลาประมาณ 10-15 นาที ใสเนยขาว
10 กรัม ผสมลงไปแลวตีใหเขากัน ใชเวลาประมาณ 5 นาที จน
เกิดลักษณะโด จากนั้นนําผาขาวบางชุบน้ําบิดใหแหงแลวนํามา
หอโดจากนั้นนําไปหมักทิ้งไวป ระมาณ 30 นาที จากนั้นนําโดที่
ไดมานวดไลอากาศจากนั้ นนํามาตัดเปนกอน กอนละประมาณ
30 กรั ม แล ว คลึ ง เป น ก อ นกลมจนมี ผิ ว เนี ย น นํ า ไปหมั ก ต อ
ประมาณ 30 นาทีนําไปอบที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส ใช
เวลาประมาณ 30 นาที ดวยเตาอบขนมปงแบบใชแกส
3. การตรวจสอบคุณภาพทางเคมี และทางกายภาพ
3.1 ตรวจสอบคาสี L* a* b* ดวยเครื่อง Mini Scan
Ez (Hunter Lab)
3.2 วัดเนื้อสัมผัส hardness ดวยเครื่อง Texture
analyzer รุน TA.XT2 ขนาด Probe P/36
3.3 วั ด ปริ ม าตร โดยการแทนที่ ด ว ยเมล็ ด ข า วฟ า ง
(AACC, 2000)
3.4 วิเคราะหปริมาณเบตาแคโรทีน ดวยเครื่อง UV-Vis
spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 472 และ 508 นาโน
เมตร (Hernández-Ortega et al., 2012)
3.5 วิเคราะหปริมาณสารฟนอลิก (Folin-Ciocalteu)
(Waterhouse, 2001)
3.6 วิเคราะห องคป ระกอบในอาหาร (Proximate
analysis) ได แ ก ความชื้ น โปรตี น ไขมั น เถ า ใยอาหาร
คารโบไฮเดรต (AOAC, 2000) และพลังงานดวยการคํานวณ
3.7 การทดสอบทางประสาทสัม ผั ส ให ผู ทดสอบ
ประเมินความชอบดานตางๆ ไดแก สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อ
สั ม ผั ส และการยอมรั บ โดยรวม ใช ผู ท ดสอบ 50 คน โดยใช
9-Point hedonic scale (Meilgaard et al., 1999)
4. แผนการทดลองและสถิติ
วางแผนการทดลองทางดานเคมี กายภาพและจุลินทรีย
แบบ completely randomized design และดานประสาท
สัมผัส วางแผนการทดลองแบบ completely randomized
block design ทําการทดลอง 3 ซ้ํา วิเคราะหความแปรปรวน
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ของขอมูล และเปรียบเทียบความแตกตา งของคาเฉลี่ยดวยวิธี
Duncan’s multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น
รอยละ 95 โดยใชโปรแกรมสถิติ SPSS version 11.5

ผลการวิจัยและวิจารณผลการวิจัย
1. สภาวะการทําแหงผงแครอทและตรวจสอบคุณภาพ
กากแครอทที่เหลือจากการคั้นน้ํา มีความชื้นกอนอบที่
รอยละ 86.50 ±0.41 (รูปที่ 1) สอดคลองกับ Upadhyay et al.
(2008) พบวาความชื้นเริ่มตนในกากแครอทเทากับรอยละ 85.62
เมื่อผานการตากแดดและอบแหงที่อุณหภูมิ 50 และ 60 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 240 นาที ความชื้น ของผงแครอทมีความ
แตกตางอยา งมีนัย สํา คัญ ทางสถิติ (p≤0.05) อยูในชวงรอยละ
5.65-10.16 เมื่อพิจารณาอัตราการทําแหง (Drying rate) กับ
ระยะเวลาการทําแหง (Drying time) แสดงในรูปที่ 2 อุณหภูมิ
การทําแหงสูงขึ้นอัตราการระเหยน้ําออกจากผงแครอทจะเกิดเร็ว
ขึ้น ความชื้นในผงแครอทในชวง 30 นาทีแรก อัตราการทําแหง
เกิดขึ้นอยางรวดเร็วเนื่องจากแครอทมีปริมาณน้ําอยูสูงดังนั้นจึง
เกิดการถายเทความชื้นสูบรรยากาศในตูอบอยางรวดเร็ว ในชวง
30- 120 นาที อั ต ราการทํา แหงสูง สุด ความชื้น ในผงแครอท
ลดลงอยา งรวดเร็ ว เมื่ อเวลาผ านไป 150 นาที การลดลงของ
ความชื้นเริ่ มเกิดขึ้น อยางชา ๆ อัตราการทํ าใหแ หง โดยรวมจะ
คอยๆลดลงในชวงของอั ตราเร็ว คงที่ เมื่ อความชื้ นของอาหาร
ต่ําลงอัตราการทําแหงจะลดลงจนเขาใกลศูนยที่ความชื้นสมดุล
(ความชื้ น ในอาหารสมดุ ล กั บ ความชื้ น ในอากาศแห ง ) หรื อ ที่
เรียกวาเปนชวงอัตราลดลง (falling-rate period) ในชวงอัตรา
ลดลงอัตราการเคลื่อนที่ของน้ําจากภายในอาหารมายังผิวหนาจะ
ต่ํากวาอัตราการระเหยของน้ํา ผิวหนาจึงแหงชวงนี้จะเปนชวงที่
นานสุดของกระบวนการทําแหงปจจัยที่ควบคุมอัตราการทําแหง
จะเปลี่ ย นไปในช ว งอั ต ราลดลง ป จ จั ย ที่ สํ า คัญ ในช ว งแรกจะ
คลา ยคลึงกับ ในชวงอั ตราเร็ว คงที่ แตอัต ราการถ ายเทมวลจะ
คอยๆกลายเปนปจจัยควบคุมการทํ าแห งที่สําคัญ ขึ้น (ปรรัตน ,
2556b)
การอบแหงกากแครอทที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
ความชื้นลดลงเร็วกวาที่ 50 องศาเซลเซียส และการตากแดด โดย
อุณหภูมิเฉลี่ยของแดดอยูที่ 40±3 องศาเซลเซียส เนื่องจากคา
สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนของอากาศที่ อุณหภูมิสูงมีคา
มากกวา ที่อุ ณหภูมิ ต่ํ า จึ งทํ า ให ความร อ นจากลมร อนสามารถ
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ถายเทยังผลิตภัณฑแครอทอบแหงเพื่อการระเหยน้ําไดมากกวา
จึ งสงผลใหน้ํ าในผลิ ต ภัณ ฑแครอทอบแห งที่อ บอุ ณ หภูมิ สูงถูก
ระเหยไดมากกวาที่อุณหภูมิต่ํา (ทวีชัยและคณะ, 2545)
ความชื้นเริ่มตนของกากแครอท เทากับ 86.50 (ตาราง
ที่ 1) เมื่อผานไป 4 ชั่วโมง ความชื้นของผงแครอทอบแหง มีคา
ในชวง 5.65-10.16 และมีคา aw อยูในชวง 0.25-0.30 ซึ่งเปน
ระดั บที่เหมาะสมของอาหารแหง เพราะความชื้นในระดับนี้จะ
สามารถชะลอการเจริญของเชื้อจุลินทรียและปฏิกิริยาทางเคมี
ตางๆ ลดลง (ปรรัตน, 2556b) การลดความชื้นโดยการตากแดด
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อบที่ 50 และ 60 องศาเซลเซียส ความชื้นเหลือรอยละ 10.16,
7.64 และ 5.65 ตามลําดับ รอยละผลผลิตเทากับ 3.25, 9.89
และ 2.92 ตามลําดับ สอดคลองกับ Kohajdová et al. (2012)
ที่ระบุวาความชื้นผงแครอทที่รอยละ 9.13 โดยทําแหงที่อุณหภูมิ
40 องศาเซลเซียส เปน เวลา 12 ชั่วโมง Upadhyay et al.
(2008) รายงานวา ที่ อุณ หภู มิ 65 องศาเซลเซี ย ส เปน เวลา 6
ชั่ว โมง โดยใชตูอ บลมร อนจะทํ าแหง ผงแครอทเหลือ ความชื้ น
8.85 เปนสภาวะที่ทําใหกากแครอทมีปริมาณเบตาแคโรทีนและ
วิตามินซีคงเหลือมากที่สุด
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ผลการวิเคราะหองคประกอบของแครอทสดและผงแครอทที่ผานการทําแหงดวยการตากแดด การทําแหงดวยตูอบลม
รอนที่ 50 และ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 240 นาที

Proximate analysis
Moisture (%)
Protein (% dry weight)
Ash (% dry weight)
Crude fiber (% dry weight)
Fat (%dry weight)
Carbohydrate (% dry weight)
β-carotene (mg/100g db)
Phenolic (mg/g GAE)
Lightness (L*value)
Redness (a*value)
Yellowness(b*value)

Raw carrot
86.50±0.41a
0.9±0.17b
1.1±0.04c
1.2±0.06d
0.24±0.01d
10.6±0.04c
52.34±0.00a
13.12±0.00a
50.80±0.00d
36.92±0.00a
48.45±0.00a

Sun dried
10.16±0.53b
8.15±0.74a
6.62±0.10a
17.72±0.06b
2.66±0.01b
54.69±0.04b
10.0±0.00d
11.05±0.00c
64.66±0.05c
25.87±0.03 b
26.87±0.02 c

50 °C
7.64±0.035c
8.25±1.43a
6.67±0.10a
18.51±0.05a
1.12±0.03c
57.81±1.51a
15.9±0.01b
12.10±0.01b
68.68±0.01 b
28.13±0.02 b
29.41±0.04 b

60 °C
5.65±0.030d
9.07±0.76a
6.37±0.76b
17.69±0.01c
3.04±0.07a
58.18±0.70a
12.7±0.01c
12.91±0.02b
70.92±0.03 a
20.37±0.06 c
26.80±0.03 c

ตัวอักษรทีแ่ ตกตางกันในแนวนอน หมายถึง แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) Values (Means ± SD) n = 3

ผลการทําแหงทั้ง 3 สภาวะมีปริมาณโปรตีนไมแตกตาง
กันอย างมีนัย สํา คัญ (p>0.05) แตตา งจากวัตถุดิบ เริ่มตน โดย
ปริมาณโปรตีนในแครอทสดเทากับรอยละ 0.9 เมื่อผานการทํา
แหงแลวปริมาณน้ําระเหยออกไปทําใหปริมาณโปรตีนตอกรัมของ
อาหารสูงขึ้น พบวาผงแครอทอบแหงมีโปรตีนอยูในชวงรอยละ
8.15-9.07 Kohajdová et al. (2012) ในผงแครอทอบแหงมี
ปริมาณโปรตีนรอยละ 6.73 จากผลการทําแหงแครอทผงทําให
ปริมาณโปรตีนสูงขึ้นเกือบ 10 เทา
ปริม าณเถาที่พบในวัตถุดิบแครอทมีรอยละ 1.1 เมื่อ
ผ า นการทํ า แห ง ปริ ม าณเถ า เพิ่ ม ขึ้น อยู ในช ว ง 6.37-6.62 ซึ่ ง
สอดคลองกับ Upadhyay et al. (2008) ที่รายงานวาในแครอท
สดมี ปริมาณเถาเทากับ 0.83 เมื่ออบแหงแลวอยูในชวงรอ ยละ
6.20-6.22 ปริมาณเถาที่พบสัมพันธกับเกลือแร Sharma et al.
(2012) รายงานว า เกลื อ แร ที่ พ บในแครอท ได แ ก แคลเซี ย ม
แมกนีเซียม เหล็ก โพแทสเซียม สังกะสี เปนตน
ปริม าณใยอาหาร (crude fiber) ที่พบในแครอทมี
ร อ ยละ 1.2 เมื่ อ ผ า นการทํา แห งปริม าณใยอาหารเพิ่ ม ขึ้น อยู
ในชวง 17.69-18.51 ซึ่ง Upadhyay et al. (2008) รายงานวา
ในแครอทสดมีปริมาณใยอาหารเทากับ 1.87 เมื่ออบแหงแลวอยู
ในชวงรอยละ 15.89-18.38 จากการศึกษานี้พ บวาปริมาณใย
อาหารที่พบในผงแครอทสูงขึ้นประมาณ 15 เทาเมื่อผานการทํา
แหง จึงสามารถใชผงแครอทเปนแหลงของใยอาหารในการเพิ่ม
คุณคาทางโภชนาการใหกับอาหารตางๆ ได Lineback (1999)

และ Nawirska and Kwasniewska (2005) รายงานวาผนัง
เซลลของแครอทประกอบดวยเพคติน (รอยละ 7.41) เซลลูโลส
(รอยละ 80.94) ลิกนิน (รอยละ 2.48) และเฮมิเซลลูโลส (รอยละ
9.14) ซึ่งมีคุณ สมบั ติเ ป น แหล งของใยอาหารที่มี ป ระโยชน ต อ
สุขภาพ (Anderson et al., 1994)
ปริม าณไขมั น ในแครอทสดเท า กับรอยละ 0.24 เมื่ อ
ผ า นการทํ า แห ง ปริ ม าณไขมั น อยู ใ นช ว งร อ ยละ 1.12-3.04
Kohajdová et al. (2012) รายงานวาในผงแครอทอบแหง มี
ปริมาณไขมัน เทากับ 2.10 จากการศึกษานี้พบวาสภาวะการทํา
แหงผงแครอทที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ทําใหผลิตภัณฑแหง
มีปริมาณไขมันมากที่สุด ซึ่งเมื่อเก็บรักษาผงแครอทอบแหงแลว
จะพบวามีกลิ่นหืนเกิดขึ้น คารโบไฮเดรต ในแครอทสดมีเทากับ
รอยละ 10.6 เมื่อผานการทําแหงผงแครอทที่ไดมีคารโบไฮเดรต
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 54.69-58.18
เบตาแคโรทีน ในแครอทสดเทากับ 52.34 mg/100g
dbเมื่อ ผา นการทํ าแห งปริมาณเบต าแคโรทีน ลดลงเหลือเพีย ง
10.0-15.9 mg/100 g(db) โดยสภาวะการอบที่ 50 องศา
เซลเซียส คงเหลืออยูมากที่สุด จากรายงานของ Upadhyay et
al. (2008) ที่ร ายงานว า ในแครอทสดมี เ บตา แคโรทีน เท า กั บ
55.25 mg/100 g(db) เมื่อคั้นแยกน้ําแลวกากที่ไดมีเบตาแคโรทีนเหลือ 14.39 mg/100 g(db) เมื่ออบแหงโดยใชตูอบลมรอนที่
อุณหภูมิ 60-85 องศาเซลเซียส ลดลงเหลือ 9.19-14.00 การตาก
แดดเหลือ 1.19 mg/100 g(db) ในการศึกษานี้พบวา การตาก
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แดดทํ า ให เ บตา แคโรที นมี ป ริ มาณคงเหลือ ต่ํา ที่สุ ด เนื่ อ งจาก
แสงแดดทําใหเกิดปฏิริยาออโตออกซิเดชัน (auto oxidation)
และการใชอุณหภูมิตูอบที่ 60 องศาเซลเซียส มีแนวโนมทําให
เบต า แคโรที น ถู ก ทํา ลายจากความร อ น สอดคลอ งกั บ ผลการ
ทดลองที่มีรายงานมากอนนี้ (Banga and Bawa, 2000;
Upadhyay et al., 2008) นอกจากนี้ พบว า เอนไซม
Lipoxygenases เปนเอนไซมที่ทําใหเกิดการสูญเสียของแคโรทีนอยในระหวางการเก็บรักษา (Kalac and Kyzlink, 1980)
ปริ ม าณสารฟ น อลลิ ก ในแครอทสด เท า กั บ 13.12
mg/g GAE เมื่อผานการทําแหงพบวาปริมาณไมเปลี่ยนแปลงมาก
นัก พบวามีคาในชวง 11.05-12.91 mg/g GAE ซึ่ง Sun et al.
(2009) ศึกษาปริมาณสารฟนอลในแครอทที่มีสีตางๆ พบวาสารที่
พบเปนหลักคือ chlorogenic acid, caffeic acid, p-OHbenzoic acid, ferulic acid และ cinnamic acid isomers ซึ่ง
Chlorogenic acid และ caffeic acid จะพบในแครอททุกสี
คาสี L*a*b* ของผงแครอทที่ระดับอุณหภูมิตางๆ มี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) เมื่ออุณหภูมิ
สูงขึ้นจะทําใหผงแครอทมีสีเหลืองออน พบวาปจจัยหลักที่มีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงคาสี L*a*b* คืออุณหภูมิ เนื่องจากอุณหภูมิสูง
และใชเวลาที่นานจะทําใหสารแคโรทีนอยสลายตัวทําใหสีออนลง
(ปรรัตน, 2556b) และสภาวะการทําแหงผงแครอทดวยวิธีการ
ตากแดดจะพบวาปริมาณเบตาแคโรทีนนอยกวาสภาวะการทํา
แหงที่อุณหภูมิ 50 และ 60 องศาเซลเซียส เนื่องจากแสงสวาง
เปนตัวเรงใหเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ของเบตาแคโรทีน (Surles
et al., 2004) ปรรัตน (2556a) ศึกษาการอบแหงกากมะเฟอง
ด ว ยสภาวะต า งๆ โดยสภาวะที่ เ หมาะสมคื อ ตู อ บลมร อ นที่
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 180 นาทีทําใหผงที่ไดมี
องคประกอบตางๆเหมาะสมและมีสารตานอนุมูลอิสระสูง
เมื่อพิ จารณาผลการทํ าแห งโดยการตากแดด การใช
ตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 50 และ 60 องศาเซลเซียส พบวา สภาวะ
ที่ เ หมาะสมที่สุ ด คื อ การใช ตู อ บลมร อ นที่ อุ ณ หภูมิ 50 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 240 นาที ทําใหผงแครอทที่ไดมีใยอาหารสูงที่
รอยละ 18.51 โปรตีนสูงรอยละ 8.25 และไขมันต่ําที่รอยละ1.12
มีปริมาณสาระสําคัญ ไดแก เบตาแคโรทีน 15.9 mg/100g db
และปริมาณสารประกอบ ฟนอลเทากับ 12.10 mg/g GAE
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2. ปริม าณผงแครอทที่เ หมาะสมในการผลิต ขนมป งผสมผง
แครอท
จากตารางที่ 2 พบวาเสนผาศูนยกลางของขนมปงผสม
ผงแครอทสูตรควบคุมมีเสนผาศูนยกลางมากที่สุดและเมื่อเติมผง
แครอทลงไปมีแนวโนมวาขนมปงจะมีเสนผาศูนยกลางของขนม
ปงลดลงและทุกสูตรมีอัตราสวนความสูงที่ใกลเคียงกัน ซึ่งไมมี
ความแตกตางทางสถิติที่นัยสําคัญ (p >0.05) ซึ่งจะเห็นไดวาเมื่อ
ปริมาณผงแครอทในขนมปงเพิ่มขึ้นจะสงผลทําใหขนมปงมีขนาด
เล็กลง
การวัดเนื้อสัมผัสของขนมปงผสมผงแครอท พบวาคา
ความแน น เนื้ อ มี ค วามแตกต า งอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
(p≤0.05) เมื่อปริมาณผงแครอทเพิ่ม ขึ้นสงผลใหความแนนเนื้อ
สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (p≤0.05) ขนมปงผสมผงแครอทที่รอยละ
5 มีคาความแนนเนื้อ ใกลเคียงกับสูตรควบคุมมากที่สุดการเติมผง
แครอทในขนมปงจะสงผลทําใหขนมปงมีเสนใยเพิ่มขึ้นสงผลให
เนื้อสัม ผัส ของขนมปงแข็ งกระดา งกวาขนมป งขัดขาวลวน ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ยุพรและวิญญ (2554) ที่พบวาการใช
กากถั่วเหลืองหรือโอคาราสดทดแทนแปงสาลีในการผลิตขนมปง
แซนวิ ช พบว า เมื่ อ เติ ม โอคาราสดในการทดแทนแป ง สาลี ใ น
ปริมาณที่มากขึ้นทําใหคาความยืดหยุนของขนมปงลดลงขนมปงมี
ปริม าตรจํา เพาะลดลงมี เ นื้อ สัม ผั ส แข็ งขึ้ นและขนมป งมี สี คล้ํ า
พบวาปริมาณโอคาราที่ใชทดแทนแปงไดอยูที่ระดับรอยละ 20
จากการศึกษาคาสีขนมปงแสดงในตารางที่ 3 พบวาคา
สี L*a*b* มีความแตกตางอยางมีนั ยสําคัญ ทางสถิ ติ (p≤0.05)
โดยที่คาความสวาง (L*) ของสูตรรอยละ 5 จะมีคาที่สูงที่สุด แต
ไมมีความแตกตางกับสูตรควบคุม (p >0.05) และสูตรรอยละ 10
และ 15 คาสีแดง (a*) คาสีเหลือง (b*) จะสูงขึ้นตามปริมาณที่ใช
ผงแครอท เนื่องจากรงควัตถุที่มีในแครอทอยูในกลุมแคโรทีนอย
ซึ่งเปนรงควัตถุที่ละลายไดในไขมันใหสีสมและแดงจึงทําใหขนม
ปงที่ผลิตไดมีสีสมแดงเพิ่มตามปริมาณผงแครอทที่เพิ่มขึ้น

งานวิจัย
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ผลการทดสอบการยอมรั บ ทางประสาทสั ม ผั ส ของ
ผู บ ริ โ ภคแสดงในตารางที่ 4 พบว า ขนมป ง ที่ เ ติ ม ผงแครอท
ผูบริโภคใหการยอมรับดานสีมากกวาสูตรควบคุม กลิ่นไดรับการ
ยอมรับลดลงเมื่อปริมาณผงแครอทเพิ่มขึ้น รสชาติ ลักษณะเนื้อ
สัมผัส และความชอบโดยรวมในสูตรควบคุมและผงแครอทรอย
ตารางที่ 2

99

ละ 5 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) แตเมื่อ
เติมผงแครอทมากกวารอยละ 5 สงผลใหการยอมรับดานตางๆ
ลดลงอยางมีนั ยสํ า คัญ เนื่ อ งจากขนมป งมี เ นื้อ สัม ผั ส ที่ แข็ งขึ้ น
ความนุมลดลง

เสนผาศูนยกลาง ความสูง การวัดปริมาตร และคา Hardness ของขนมปงผสมผงแครอทที่รอยละ 0-15

ปริมาณผงแครอท
(รอยละ)
0
5
10
15

เสนผาศูนยกลาง
(ซ.ม.)
6.76 a± 0.25
5.40 b± 0.45
4.75 c± 0.45
3.26d± 0.25

ความสูง
(ซ.ม.)
2.90 a±0.20
2.66 b±2.11
2.63b±0.20
2.63 b±0.11

การวัดปริมาตร
(มล.)
68.80a±1.41
68.00b±2.73
67.62b±2.98
66.20bc±1.81

Hardness
(g)
572.91 c±48.65
724.31bc±20.82
892.11 ab±154.49
1038.82 a±121.16

ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตั้ง หมายถึง แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) Values (Means ± SD) n = 3

ตารางที่ 3

คาสีความสวาง ความเปนสีแดงและความเปนสีเหลือของขนมปงผสมผงแครอทที่รอยละ 0-15

ปริมาณผงแครอท
(รอยละ)
0
5
10
15

ความสวาง (L*)
70.72 ±2.85
71.90a±1.12
68.62ab± 2.55
67.49b ±0.43
ab

คาสี
ความเปนสีแดง (a*)
10.87 b± 2.86
12.71ab±0.97
14.82a±1.64
14.41a ± 0.63

ความเปนสีเหลือง (b*)
27.75 b±37.70
37.95a±0.96
38.86 a±3.78
39.67a± 1.83

ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตั้ง หมายถึง แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) Values (Means ± SD) n = 3

ตารางที่ 4
ปริมาณ
ผงแครอท
0
5
10
15

คุณภาพดานประสาทสัมผัสในคุณลักษณะดานสี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวมของขนมปงผสม
ผงแครอท
สี
5.06 ±0.63
7.40a±0.77
7.20a±0.77
6.80b±0.59
c

คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัส(9-Point hedonic scale)
กลิ่น
รสชาติ
ลักษณะเนื้อสัมผัส
a
a
7.20 ±0.77
7.26 ±0.70
7.46a±0.51
6.60b±0.73
7.06a±0.70
7.00a±0.53
5.80c±0.77
6.60b±0.70
5.80b±0.86
4.66d±0.73
5.14c±0.51
4.53c±0.63

ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตั้ง หมายถึง แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) Values (Means ± SD) n = 50

ความชอบรวม
7.73a±0.45
7.48a±0.77
5.66b±0.48
5.00c±0.65
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Control

5% carrot

10% carrot

15% carrot

Research

รูปที่ 3 ขนมปงที่เติมผงแครอทปริมาณรอยละ 0 5 10 และ 15
จากรูปที่ 3 จะเห็นวาปริมาณผงแครอทมีผลตอคุณภาพ
ของขนมปงเมื่อปริม าณมากขึ้นจะสงผลใหปริมาตรของขนมปง
ลดลงผิวของขนมปงไมเรียบเนียน ขนมปงมีโพรงอากาศเล็กลง
สงผลทําใหขนมปงมีความแนนเนื้อเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเติมใย
อาหารลงในขนมปง จะลดสัด สวนของแปง สาลีลง ทํ าใหไ ปลด
ปริม าณกลูเ ตนในขนมป งและส งผลทํา ใหความยืด หยุนของโด
ลดลง ทั้งนี้ความยืดหยุนของโดจะมีผลตอขนาดของขนมปง ใน
ขั้นตอนการหมักโดโดยเมื่อยีสตสรางกาซโดจะมีการขยายตัวที่
นอยกวาขนมปงปกติ และขนมปงที่ไดจะมีเซลลอากาศที่เล็กกวา
ขนมปงปกติ (พัชรี, 2542)
เมื่อเปรียบเทียบองคประกอบทางเคมีของขนมปงสูตร
ควบคุมและสูตรเติมผงแครอทที่ รอยละ 5 แสดงในตารางที่ 5
พบวาปริมาณความชื้ น โปรตีน ใยอาหาร คารโบไฮเดรต เบตา
แคโรทีน สารฟนอล และปริมาณพลังงานในอาหาร แตกตางกัน
อยางมีนั ยสํ า คัญ ทางสถิ ติ (p≤0.05) ขนมป งเสริม แครอทมีคา
ความชื้นสูงกวาชุดควบคุม การเติมผงแครอทชวยเพิ่มคุณคาทาง
โภชนาการและที่โดดเดนคือปริมาณใยอาหารที่เพิ่มขึ้นในขนมปง
ผสมแครอท จากชุดควบคุมรอยละ 5.9 เปนรอยละ 18.86 ซึ่ง
เพิ่ม ขึ้นเปน 3 เท าของสูตรควบคุม ปริมาณเบตา แคโรทีนจาก
0.18 เปน 0.45 mg/g db คิดเปน 2.5 เทา และคาพลังงานใน
การบริโภคลดลงจาก 261.40 แคลอรี่ตอ 100 กรัม เปน 189.32
แคลอรี่ตอ 100 กรัม คิดเป นพลังงานที่ลดลง 1.3 เทา จึงอาจ
กลาวไดวา การเสริมผงแครอทในขนมปงทําใหขนมปงมีใยอาหาร
โปรตี น และเบต า แคโรที น สู ง ขึ้ น ปริ ม าณคาร โ บไฮเดรตและ

พลังงานลดลง ขนมปงผสมผงแครอทจึงมีประโยชนตอสุขภาพ
มากขึ้ น เพราะเยื่ อ ใยมี ส ว นช ว ยในระบบขั บ ถ า ยให เ ป น ปกติ
และเบต า แคโรที น เป น สารตั้ ง ต น ของวิ ต ามิ น เอที่ ช ว ยในการ
มองเห็นและบํารุงสายตา (ปรรัตน, 2556c)

สรุปผลการวิจัย
การทําแหงแครอทผงดวยวิธีการตากแดด การใชตูอบ
ลมรอนที่อุณหภูมิ 50 และ 60 องศาเซลเซียส พบวา สภาวะที่
เหมาะสมที่ สุ ด คื อ การใช ตู อ บลมร อ นที่ อุ ณ หภู มิ 50 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 240 นาที ทําใหผงแครอทที่ไดมีใยอาหารสูงที่
รอยละ 18.51 โปรตีนสูงรอยละ 8.25 และไขมันต่ําที่รอยละ
1.12 การเติมผงแครอทในขนมปงที่รอยละ 0-15 พบวา ปริมาณ
ที่ เ หมาะสมคื อ ร อ ยละ 5 เนื่ อ งจากแสดงการวิ เ คราะห
องคประกอบของขนมปงสูตรควบคุมและสูตรเสริมผงแครอทที่
ระดับรอยละ 5 พบวา ปริมาณความชื้น โปรตีน ใยอาหาร เบตา
แคโรทีน สูงกวา ชุด ควบคุม อย า งมี นั ย สํ า คั ญ (p≤0.05) โดยมี
ปริมาณคารโ บไฮเดรต และพลังงานต่ํ ากวา ชุดควบคุ ม อยา งมี
นัย สํ า คั ญ (p≤0.05) สํ า หรับ ปริ ม าณเถ า และไขมั น ไม มีค วาม
แตกตางอยางมีนัยสํา คัญ ทางสถิ ติ ดังนั้น เมื่ อเติ มผงแครอทอบ
แหงในขนมปงสงผลใหคุณคาทางอาหารเพิ่ มขึ้น โดยเฉพาะใย
อาหารเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เทา เบตาแคโรทีนซึ่งเปนแหลงของวิตามิน
เอ เพิ่มขึ้น 2.5 เทา ซึ่งเปนการนํากากแครอทซึ่งเปนของเหลือทิ้ง
จากการคั้ น น้ํ า มาใช ใ ห เ กิ ด ประโยชน สร า งมู ล ค า เพิ่ ม ให กั บ
ผลิตภัณฑ โดยพัฒนาเปนสารปรุงแตงเพื่อเพิ่มคุณคาทางอาหาร

งานวิจัย
ตารางที่ 5
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ผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของขนมปงแครอท
proximate

Moisture (%)*
Protein (% dry weight)*
Ash (% dry weight)ns
Fiber (% dry weight)*
Fat (%dry weight)ns
Carbohydrate (% dry weight)*
β-carotene (mg/g db)*
Phenolic (mg/g)*
Energy (incaloriesper100gram)*

control
33.64±1.21
20.24±0.85
3.78±0.10
5.90±0.01
5.70±0.37
32.27±4.30
0.18±0.005
22.14±0.005
261.40±21.20

Bread contained 5% carrot powder
37.04±0.90
24.84±0.52
3.74±0.23
18.86±0.56
5.08±0.44
11.05±1.06
0.45±0.005
22.28±0.005
189.32±6.06

เครื่องหมาย * ทรีตเมนตในแนวนอน หมายถึง แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) Values (Means ± SD) n = 3
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