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การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอิ่มนาน

มัลลิ กา อุปอิ นทร์,รุ่งฤดี ชนูดหอม,สุรกัญญา ใจยงค์
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอิม่ นานสูตรต้นแบบ จากการพัฒนาพบว่าพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารอิม่ นานสูตรต้นแบบประกอบด้วยเนื้อหมูบด , มันฝรังต้
่ ม , แป้งข้าวเหนียว, แครอท, ผงสับปะรด, ข้าว
โอ๊ตและเกลือ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละโดยนํ้าหนัก 56.0, 28.0, 4.6, 9.0, 1.0, 1.0 และ 0.4 ตามลําดับ จากนัน้ นํา
ผลิตภัณฑ์อาหารอิม่ นานสูตรต้นแบบไปศึกษาระยะเวลาทีท่ าํ ให้ผทู้ ดสอบชิมมีความอิม่ ท้องโดยเปรียบเทียบกับอาหาร
ควบคุม (ข้าวเหนียวหมูป้ิง) พบว่าระยะเวลาหลังจากทีผ่ ทู้ ดสอบรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารอิม่ นานและอาหารควบคุม
เริม่ รูส้ กึ หิวอีกครัง้ เฉลีย่ คือ 126.4±12.87 และ102.6±10.25นาที ตามลําดับ นอกจากนี้ยงั พบว่าอาหารอิม่ นานมีผลต่อ
ระยะเวลาทีเ่ ริม่ รูส้ กึ หิวอีกครัง้ ของผูท้ ดสอบทีม่ นี ้ําหนักน้อยกว่า 50 กิโลกรัม ดังนัน้ ผลิตภัณฑ์อาหารอิม่ นานสูตร
ต้นแบบมีศกั ยภาพทําให้ผทู้ ดสอบอิม่ ได้นานกว่าอาหารควบคุมถึง 23.8±2.62 นาที และในการศึกษาการหาปริมาณ
ของสารประกอบหลักในอาหารของผลิตภัณฑ์อาหารอิม่ นานและอาหารควบคุม พบว่าผลิตภัณฑ์อาหารอิม่ นานมี
ปริมาณโปรตีน, ไขมัน , ความชืน้ , เยือ่ ใยและเถ้ามากกว่าอาหารควบคุม โดยมีปริมาณคาร์โบไฮเดรต , โปรตีน, ไขมัน ,
ความชืน้ , เยือ่ ใยและเถ้าเฉลีย่ 19.14±1.89, 19.29±0.75, 26.64±0.53, 27.53±0.15, 3.97±0.54 และ 3.43±0.04
ตามลําดับ จากการศึกษาข้อมูลพบว่ามีงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาในด้านของความอิม่ ท้องของวัตถุดบิ ในเชิงเดีย่ ว แต่ยงั ในด้าน
ของความอิม่ ท้องของผลิตภัณฑ์ยงั มีการศึกษาทีน่ ้อยมาก ดังนัน้ ทีมวิจยั จึงมีความสนใจจัดทํางานวิจยั นี้ขน้ึ
คําสําคัญ : อาหารอิม่ นาน, คาร์โบไฮเดรต,โปรตีน,ข้าวเหนียวหมูป้ิง

1.บทนํา

ในปจั จุบนั มีบางสภาวะทีผ่ คู้ นจําเป็ นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งใช้อาหารเพือ่ การยังชีพ เช่น การเกิด
ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ งานทางราชการทหาร เป็ นต้น ซึง่ ต้องการอาหารทีม่ สี ารอาหารครบทัง้ 5 หมู่ ให้
พลังงานสูง สามารถพกพาได้สะดวกและสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน จากการศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับ
คุณสมบัตขิ องอาหารพบว่ามีอาหารบางประเภททีส่ ามารถย่อยได้อย่างช้าๆ ส่งผลทําให้ชว่ งระยะเวลาที่
เริม่ รูส้ กึ หิวอีกครัง้ นัน้ นานขึน้ จึงทําให้รสู้ กึ อิม่ ท้องได้นาน อันได้แก่อาหารประเภทโปรตีน เช่น เนื้อสัตว์
ไข่ และถัว่ อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน เช่น แป้งไม่ขดั สี,ข้าวโอ๊ต,ข้าวกล้อง, ข้าวซ้อมมือ,
ธัญพืช, ถัว,่ ผักสีเขียวและสีเหลือง, มันหวาน และผลไม้บางชนิด ซึง่ คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน จัดเป็ น
คาร์โบไฮเดรตชนิดดี คือมีองค์ประกอบของสารชนิดอื่นๆ เช่น ไขมันหรือโปรตีน ประกอบอยูใ่ นโมเลกุล
ด้วย โดยทีค่ าร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเป็ นคาร์โบไฮเดรตทีแ่ ตกตัวยากและยังให้พลังงานสูงในขณะทีใ่ ห้
แคลอรีน่ ้อย ซึง่ ก็ทาํ ให้กระบวนการย่อยสลายเป็ นนํ้าตาลของคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเกิดขึน้ ช้า ส่งผลให้
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ระดับนํ้าตาลในเลือดจะเพิม่ คงทีส่ มํ่าเสมอทําให้มพี ลังงานต่อเนื่อง จึงมีความอิม่ อยูท่ อ้ งได้นาน ทําให้ไม่
รูส้ กึ หิวบ่อย และเส้นใยอาหารยังช่วยส่งเสริมระบบย่อยอาหารและขับถ่าย ซึง่ จากงานวิจยั (Holt SHA, et
al ,1995)พบว่าข้าวโอ๊ต มันฝรังต้
่ มและเนื้อสัตว์มคี า่ SI (Satiety Index) อยูใ่ นระดับสูง แสดงให้เห็นว่ามี
ความอิม่ อยูท่ อ้ งได้นาน เหล่าอาหารทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้นนัน้ สามารถนํามาผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารอิม่
นานได้ อีกทัง้ งานวิจยั ในด้านนี้ยงั ไม่คอ่ ยมีการศึกษากันอย่างกว้างขวางมากนัก จึงต้องการศึกษาและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอิม่ นาน ให้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวติ ประจําวันอันเร่งรีบ รวมถึง
ช่วยแก้ปญั หาภาวะการขาดแคลนอาหารจากปญั หาข้างต้นทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วได้
*อาหารอิ่มนาน คือ อาหารที่รับประทานในปริ มาณปกติแต่สามารถอยูท่ อ้ งได้นาน

2.อุปกรณ์และวิ ธีการทดลอง
2.1 การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์และการประเมิ นคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านความชอบโดยรวม
ของอาหารอิ่ มนาน
2.1.1 การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์อาหารอิ่ มนาน
นําส่วนผสมดังตารางที่ 1ผสมให้เข้ากัน จากนัน้ จึงขึน้ รูปด้วยพิมพ์ขนาด 2x4x0.2 เซนติเมตรและนําไป
แช่เยือกแข็งทีอ่ ุณหภูมิ -18°C เป็ นเวลา 24 ชัวโมง
่ แล้วนําไปทอดด้วยนํ้ามันปาล์มทีอ่ ุณหภูมิ 180°C
วัดอุณหภูมโิ ดยใช้เครือ่ ง Infrared Thermometer เวลา 1 นาที พักไว้ให้สะเด็ดนํ้ามันแล้วซับด้วย
กระดาษซับนํ้ามันอย่างน้อย 1-2 นาที
ตารางที1่ แสดงสัดส่วนของส่วนผสมในสูตรผลิตภัณฑ์อาหารอิม่ นานทัง้ 3 สูตร
ส่วนผสม
สูตรที่ 1 สัดส่วนคิด สูตรที่ 2 สัดส่วนคิด
สูตรที่ 3 สัดส่วนคิด
(กรัม)
เป็ นร้อยละ
(กรัม)
เป็ นร้อยละ
(กรัม)
เป็ นร้อยละ
โดยนํ้าหนัก
โดยนํ้าหนัก
โดยนํ้าหนัก
เนื้อหมู
40
50
60
45.71
51.28
55.81
มันฝรังต้
่ ม
30
30
30
34.29
30.77
27.91
แป้งข้าว
5
5
5
เหนียว
5.71
5.13
4.65
แครอท
10
10
10
11.43
10.25
9.30
ผงสัปปะรด
1
1
1
1.14
1.025
0.93
ข้าวโอ๊ต
1
1
1
1.14
1.03
0.93
เกลือ
0.5
0.5
0.5
0.57
0.51
0.46
รวม
87.5
100
97.5
100
107.5
100
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2.1.2 การประเมิ นคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านความชอบโดยรวมของอาหารอิ่ มนาน
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านความชอบโดยรวมของอาหารอิม่ นานทัง้ 3 สูตร ด้วยผูท้ ดสอบที่
ไม่ผา่ นการฝึกฝนจํานวน25คน (นิสติ ระดับปริญญาระดับปริญญาตรีภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)โดยใช้แบบทดสอบความชอบแบบสเกล 9 ระดับ (9 – Point hedonic scale)
กําหนดการให้คะแนนเป็ นดังนี้ 1 = ไม่ชอบมากทีส่ ดุ , 2 = ไม่ชอบมาก, 3 = ไม่ชอบปานกลาง, 4 = ไม่
ชอบเล็กน้อย, 5 = บอกไม่ได้วา่ ชอบหรือไม่ชอบ, 6 = ชอบเล็กน้อย, 7 = ชอบปานกลาง, 8 = ชอบมาก
และ 9 = ชอบมากทีส่ ดุ
2.2 การทดสอบระยะเวลาที่ผทู้ ดสอบเริ่ มรู้สึกหิ วอีกครัง้ ของอาหารควบคุม(ข้าวเหนี ยวหมูปิ้ง)
และอาหารอิ่ มนาน
ทดสอบระยะเวลาทีผ่ ทู้ ดสอบเริม่ มีความรูส้ กึ หิวอีกครัง้ ของอาหารควบคุมและอาหารอิม่ นาน โดยให้ผู้
ทดสอบทีไ่ ม่ผา่ นการฝึ กฝนจํานวน 10 คน (นิสติ ระดับปริญญาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพศหญิง มีน้ําหนักอยูใ่ นช่วง40 – 70
กิโลกรัม) งดอาหารหลังเวลา 23.00 น. จากนัน้ ในเช้าวันถัดไป ให้ผทู้ ดสอบรับประทานอาหารทดสอบ
ปริมาณ 50 กรัม (อาหารอิม่ นานและข้าวเหนียวหมูป้ิง) และดื่มนํ้าตามปริมาณ 150 มิลลิลติ ร ผู้
ทดสอบต้องบันทึกเวลาทีเ่ ริม่ รับประทานและเวลาทีเ่ ริม่ มีความรูส้ กึ หิวอีกครัง้ หนึ่งซึง่ ในการทดสอบนี้ตอ้ ง
ใช้ผทู้ ดสอบชุดเดียวกันและทําการทดสอบ 2 ครัง้ ทัง้ ในอาหารควบคุมและอาหารตัวอย่าง
2.3การวิ เคราะห์การหาปริ มาณของสารประกอบหลักในอาหาร (ความชื้น, คาร์โบไฮเดรต,
โปรตีน, ไขมัน, เยื่อใยและเถ้า)
วิเคราะห์ปริมาณของสารประกอบของอาหารอิม่ นานสูตรทีไ่ ด้ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้าน
ความชอบโดยรวมมากทีส่ ดุ
- วิเคราะห์ปริมาณความชืน้ (Moisture Content) ด้วยเครือ่ ง Moisture Balance ยีห่ อ้ Sartorius รุน่ MA
45 ประเทศอังกฤษ
- วิเคราะห์ปริมาณคาร์โบไฮเดรต(Carbohydrate Content)โดยวิธผี ลต่างของสารอาหารทัง้ หมด
- วิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนโดยวิธกี ารเผาไหม้ (Combustion Method) ด้วยเครือ่ ง Nitrogen
Temperature Combustion ยีห่ อ้ LECO รุน่ FP 528
- วิเคราะห์ปริมาณไขมัน (Fat Content) โดยวิธซี อล์กเลต (Soxhlet Method)ด้วยเครือ่ งสกัด Soxtec
Avanti 2050 (Auto Extraction System)
- วิเคราะห์ปริมาณเยือ่ ใย (Fiber Content) โดยวิธยี อ่ ยด้วยกรดและด่าง ด้วยเครือ่ ง Fiber Extractors
ยีห่ อ้ VELP รุน่ FIWE
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- วิเคราะห์ปริมาณเถ้า (AshContent) โดยวิธี AOAC(1984) 923.03 ด้วยเตาเผา ยีห่ อ้ CARBOLITE
2.4 การจําลองสภาวะของระบบการย่อยอาหาร
(1) การจําลองสภาวะของระบบการย่อยอาหารภายในปากแบบเชิ งกล
นําตัวอย่างอาหารควบคุมและอาหารอิม่ นานบดละเอียดปริมาณ 5 กรัม ผสมกับนํ้า เขย่าให้เข้ากัน
จากนัน้ นําสารละลายไปหาปริมาณนํ้าตาลกลูโคสและปริมาณโปรตีน โดยใช้เครือ่ ง Spectrophotometer:
Model Genesys 10 UV Scanning
- หาปริมาณนํ้าตาลกลูโคสโดยวิธี DNS (3,5 – Dinitrosalicylic Acid Method)นําไปวัดค่าการดูดกลืน
แสงทีค่ วามยาวคลื่น 540 นาโนเมตร คํานวณหาปริมาณกลูโคสเทียบกับกราฟมาตรฐานกลูโคส
- ปริมาณโปรตีนโดยวิธี Biuret นําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลื่น 570 นาโนเมตร คํานวณหา
ปริมาณโปรตีนเทียบกับกราฟมาตรฐานโปรตีน (โปรตีนมาตรฐานทีใ่ ช้ คือ Bovine Serum Albumin,
BSA)
(2)การจําลองสภาวะของระบบการย่อยอาหารภายในปาก
เตรียมสารละลาย Salivaดังตาราง ที2่ นํานําตัวอย่างอาหารควบคุมและอาหารอิม่ นานบดละเอียด
ปริมาณ 5 กรัม ผสมกับสารละลาย Saliva ทีเ่ ตรียมไว้เขย่าให้เข้ากันแล้วนําไปแช่ในเครือ่ ง Shaker
Water Bath อุณหภูมิ 37 °C (อุณหภูมปิ กติของร่างกายมนุษย์) เวลา 5 นาที จากนัน้ นําสารละลายไปหา
ปริมาณนํ้าตาลกลูโคสและปริมาณโปรตีนเช่นเดียวกับข้อ (1)
(3)การจําลองสภาวะของระบบการย่อยอาหารภายในกระเพาะอาหาร
เตรียมสารละลาย Gastric juice ดังตาราง ที่ 2ผสมกับสารละลายจากข้อ (2) เขย่าให้เข้ากันแล้วนําไปแช่
ในเครือ่ ง Shaker Water Bath อุณหภูมิ 37 °C เวลา 2 ชัวโมง
่ จากนัน้ นําสารละลายไปหาปริมาณ
นํ้าตาลกลูโคสและปริมาณโปรตีนเช่นเดียวกับข้อ (1)
ตารางที่ 2 แสดงการเตรียมสารละลาย Saliva และ Gastric juice และสภาวะในการย่อย
Saliva (mouth step)
Gastric juice (stomach step)
Organic and inorganic
1.7 mL NaCl (175.3 g/L)
6.5 mL HCl (37 g/L)
components
8 mL urea (25 g/L)
18 mL CaCl2 2H2O (22.2 g/L)
15 mg uric acid
1 g bovine serum albumin
pH
6.8 ± 0.2
1.50 ± 0.02
ทีม่ า: (Hur, Lim et al., 2011; Oomen et al., 2003; Versantvoort et al., 2005)
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2.5 วิ เคราะห์ผลทางสถิ ติ
- การวิเคราะห์ขอ้ มูลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านความชอบโดยรวมของอาหารอิม่ นาน 3
สูตร โดยใช้ตาราง ANOVA (IBM SPSS Statistics 23) ค่าความแตกต่างทางสถิตโิ ดย Duncanมีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
- การวิเคราะห์การหาปริมาณของสารประกอบหลักในอาหารและข้อมูลการทดสอบระยะเวลาทีผ่ ทู้ ดสอบ
เริม่ มีความรูส้ กึ หิวอีกครัง้ ของอาหารควบคุมและอาหารอิม่ นาน โดยใช้T Test Paired – Samples for
Mean (IBM SPSS Statistics 23) มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
3.ผลและวิ จารณ์ผลการทดลอง
3.1 การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์และการประเมิ นคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านความชอบโดยรวม
ของอาหารอิ่ มนาน
ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินด้านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหารอิม่ นานโดยวิธี 9 point
hedonic scale
ผลิตภัณฑ์อาหารอิม่
นาน
เนื้อสัมผัส

สูตรที่ 1

สูตรที่ 2

สูตรที่ 3

5.80±1.87a

5.76±1.66a

5.48±1.39a

สี

6.20±1.12b

6.44±1.087b

7.12±0.83a

กลิน่

6.52±1.23a

6.40±1.22a

6.60±1.50a

รสชาติ

6.40±1.22a

5.92±1.04a

6.28±1.10a

ความชอบโดยรวม

6.32±1.1.8a

6.12±1.01a

6.40±1.08a

หมายเหตุ: ตัวอักษร a และ bในแนวนอนแสดงความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ p< 0.05

จากผลการประเมินทางประสาทสัมผัสข้างต้นนัน้ พบว่า ผลการประเมินในด้านเนื้อสัมผัส กลิน่
รสชาติ รวมถึงการยอมรับโดยรวมนัน้ ทัง้ 3 สูตรไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.05 แต่มดี า้ นสีของผลิตภัณฑ์ ทีม่ คี วามแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ ในสูตรที่ 3
คะแนนการยอมรับในด้านสีมากทีส่ ดุ จึงเลือกสูตรที่ 3 เพือ่ นําไปวิเคราะห์หาปริมาณของสารประกอบ
หลักในอาหารทดสอบหาระยะเวลาในการเริม่ รูส้ กึ หิวอีกครัง้ และทดสอบการย่อยโดยการจําลองสภาวะ
ของระบบการย่อยอาหาร โดยอาหารอิม่ นานสูตรที่ 3 มีสว่ นผสมดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แสดงส่วนผสมคิดเป็ นร้อยละของอาหารอิม่ นานสูตรที่ 3 ในปริมาณ 50 กรัม
ส่วนผสม

สูตรที่ 3
(กรัม)

เนื้อหมู
มันฝรังต้
่ ม
แป้งข้าว
เหนียว
แครอท
ผงสัปปะรด
ข้าวโอ๊ต
เกลือ
รวม

28.0
14.0
2.3
4.5
0.5
0.5
0.2
50

สัดส่วนคิด
เป็ นร้อยละ
โดยนํ้าหนัก
56.0
28.0
4.6
9.0
1.0
1.0
0.4
100

3.2 การทดสอบระยะเวลาที่ผทู้ ดสอบเริ่ มรู้สึกหิ วอีกครัง้ ของอาหารควบคุมและอาหารอิ่ มนาน
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลีย่ ระยะเวลาทีผ่ ทู้ ดสอบเริม่ รูส้ กึ หิวอีกครัง้ หลังจากทานอาหารจากอาหารควบคุม
และอาหารอิม่ นาน ปริมาณ 50 กรัม จํานวนผูท้ ดสอบ 10 ทําซํ้า 2 ครัง้
ตัวอย่างอาหาร
อาหารควบคุม
อาหารอิม่ นาน

ระยะเวลาทีผ่ ทู้ ดสอบเริม่ หิวอีกครัง้ (นาที)
102.6±10.25b
126.4±12.87a

หมายเหตุ: ตัวอักษร a และ b แสดงความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ p< 0.05

จากข้อมูลข้างต้นพบว่าระยะเวลาทีผ่ ทู้ ดสอบเริม่ รูส้ กึ หิวอีกครัง้ หลังจากรับประทานอาหาร
ควบคุมและอาหารอิม่ นานมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยในผลิตภัณฑ์
อาหารอิม่ นาน ผูท้ ดสอบเริม่ รูส้ กึ หิวอีกครัง้ ใช้ระยะเวลา 126.4±12.87นาทีและในอาหารควบคุมผู้
ทดสอบเริม่ รูส้ กึ หิวอีกครัง้ ใช้ระยะเวลา102.6±10.25นาที ดังนัน้ ผลิตภัณฑ์อาหารอิม่ นานมีศกั ยภาพทํา
ให้ผทู้ ดสอบอิม่ ได้นานกว่าอาหารควบคุมถึง 23.8±2.62 นาที
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แสดงว่าปริมาณของสารประกอบหลักในอาหารมีผลต่อระยะเวลาทีเ่ ริม่ รูส้ กึ หิวอีกครัง้ ดังแสดง
ในตารางที่ 5 จะเห็นว่าอาหารอิม่ นานมีปริมาณของสารประกอบหลัก ได้แก่ โปรตีน,ไขมัน,ความชืน้ ,เยือ่
ใยและเถ้า มากกว่าอาหารควบคุม ซึง่ สารประกอบเหล่านี้มผี ลต่อความอยูท่ อ้ ง และถึงแม้วา่ อาหารอิม่
นานจะมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตน้อยกว่าอาหารควบคุมแต่ในอาหารควบคุมมีปริมาณคาร์โบไฮเดรต
เชิงเดีย่ ว(ข้าวเหนียว) ซึง่ ร่างกายย่อยได้งา่ ยกว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนซึง่ มีในอาหารอิม่ นาน(มันฝรังต้
่ ม
และข้าวโอ๊ต)ดังนัน้ อาหารอิม่ นานมีผลทําให้อมิ่ ท้องได้นานกว่าอาหารควบคุม

หมายเหตุ: ตัวอักษร a และ b แสดงความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับp< 0.05

รูปที1่ กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลของนํ้าหนักผูท้ าํ การทดสอบกับค่าเฉลีย่ ของระยะเวลาทีผ่ ทู้ ดสอบ
เริม่ รูส้ กึ หิวอีกครัง้ ของอาหารควบคุมและอาหารอิม่ นาน
จากข้อมูลข้างต้นพบว่าในแต่ละช่วงนํ้าหนักผลของนํ้าหนักผูท้ าํ การทดสอบกับค่าเฉลีย่ ของ
ระยะเวลาทีผ่ ทู้ ดสอบเริม่ รูส้ กึ หิวอีกครัง้ ของอาหารควบคุมไม่มคี วามแตกต่าง เช่นเดียวกันกับในอาหาร
อิม่ นาน ในผูท้ ดสอบทีม่ นี ้ําหนักน้อยกว่า 50 กิโลกรัม พบว่าผลของนํ้าหนักผูท้ าํ การทดสอบกับค่าเฉลีย่
ของระยะเวลาทีผ่ ทู้ ดสอบเริม่ รูส้ กึ หิวอีกครัง้ ของอาหารควบคุมและอาหารอิม่ นานมีความแตกต่าง ส่วนใน
ผูท้ ดสอบทีม่ นี ้ําหนัก 50 – 60 กิโลกรัม และมากกว่า 60 กิโลกรัม พบว่าผลของนํ้าหนักผูท้ าํ การทดสอบ
กับค่าเฉลีย่ ของระยะเวลาทีผ่ ทู้ ดสอบเริม่ รูส้ กึ หิวอีกครัง้ ของอาหารควบคุมและอาหารอิม่ นานไม่มคี วาม
แตกต่าง
จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในกลุ่มผูท้ ดสอบทีม่ นี ้ําหนักน้อยจะมีผลของค่าเฉลีย่ ของระยะเวลาทีผ่ ู้
ทดสอบเริม่ รูส้ กึ หิวอีกครัง้ ของอาหารควบคุมและอาหารอิม่ นานแตกต่างกัน และในทุกช่วงนํ้าหนักของผู้
ทดสอบ อาหารอิม่ นานมีความอยูท่ อ้ งมากกว่าอาหารควบคุม
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3.3การวิ เคราะห์การหาปริ มาณของสารประกอบหลักในอาหาร (ความชื้น, คาร์โบไฮเดรต,
โปรตีน, ไขมัน, เยื่อใยและเถ้า)
ตารางที่ 6แสดงผลกการวิเคราะห์การหาปริมาณของสารประกอบหลักในอาหาร
ปริมาณของสารประกอบ (%)
สารประกอบทีว่ เิ คราะห์
อาหารควบคุม
อาหารอิม่ นาน
คาร์โบไฮเดรต
54.25±1.67a
19.14±1.89b
โปรตีน
15.15±1.91b
19.29±0.75a
ไขมัน
ความชืน้
เยือ่ ใย

4.12±0.04b
23.69±0.88a
1.46±0.49b

26.64±0.53a
27.53±0.15b
3.97±0.54a

เถ้า

1.33±0.01b

3.43±0.04a

หมายเหตุ: ตัวอักษร a และ bในแนวนอนแสดงความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ p< 0.05

จากข้อมูลข้างต้นพบว่าควบคุมและอาหารอิม่ นานมีปริมาณคาร์โบไฮเดรต,โปรตีน,ไขมัน,
ความชืน้ ,เยือ่ ใยและเถ้ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยอาหารอิม่ นานมี
ปริมาณของสารประกอบหลัก ได้แก่ โปรตีน,ไขมัน,ความชืน้ ,เยือ่ ใยและเถ้ามากกว่าอาหารควบคุม
ยกเว้นปริมาณคาร์โบไฮเดรตทีม่ ปี ริมาณน้อยกว่าอาหารควบคุมซึง่ จากผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า
อาหารอิม่ นานมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าอาหารควบคุม เนื่องจากมีปริมาณโปรตีน เยือ่ ใย และแร่
ธาตุสงู และปริมาณคาร์โบไฮเดรตน้อยกว่าอาหารควบคุม หากอาหารทีม่ ปี ริมาณคาร์โบไฮเดรตสูง เมือ่
ผ่านกระบวนการย่อยอาหารในร่างกาย คาร์โบไฮเดรตจะถูกย่อยสลายเป็ นนํ้าตาลและถูกดูดซึมเข้าสู่
ร่างกาย ทําให้ระดับนํ้าตาลในเลือดสูง ซึง่ อาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้ รวมถึงการมีปริมาณคาร์โบไฮเดรต
ทีม่ ากเกินไปร่างกายจะเก็บสะสมไว้ในร่างกาย เช่น ทีต่ บั หรือตามผนังเซลล์หรือเนื้อเยือ่ ภายในร่างกาย
ได้
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3.4 การจําลองสภาวะของระบบการย่อยอาหาร

รูปที2่ กราฟแสดงการเปรียบเทียบปริมาณสารละลายโปรตีนของอาหารควบคุมและอาหารอิม่ นานใน
ระบบการย่อยอาหารสภาวะต่างๆ
จากกราฟแสดงให้เห็นว่า ปริมาณสารละลายโปรตีนทีไ่ ด้จากการย่อยมีปริมาณเพิม่ มากขึน้ ในแต่
ลําดับขัน้ ของการย่อย โดยในขัน้ ตอนการย่อยอาหารภายในปากแบบเชิงกลและขัน้ ตอนการย่อยอาหาร
ภายในปาก พบว่าในอาหารอิม่ นานมีปริมาณสารละลายโปรตีนทีไ่ ด้จากการย่อยมากกว่าอาหารควบคุม
ซึง่ สอดคล้องกับข้อมูลทีแ่ สดงในตารางที่ 6 ทีไ่ ด้แสดงปริมาณสารละลายโปรตีนในอาหารไว้ ส่วนใน
ขัน้ ตอนการย่อยอาหารภายในกระเพาะอาหารพบว่าในอาหารอิม่ นานมีปริมาณสารละลายโปรตีนทีไ่ ด้
จากการย่อยน้อยกว่าอาหารควบคุม ซึง่ อาจเป็ นผลจากโปรตีนบางส่วนจับกับเส้นใยในอาหาร ทําให้การ
ย่อยในส่วนนี้ไม่สามารถย่อยโปรตีนออกมาได้ทงั ้ หมด จึงทําให้ได้ปริมาณสารละลายโปรตีนทีน่ ้อยกว่า
อาหารควบคุม แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของอาหารอิม่ นานสูตรต้นแบบ มีความอิม่ ท้องมากกว่าอาหาร
ควบคุม อันเนื่องมาจากการย่อยทีเ่ ป็ นไปอย่างช้าๆ
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รูปที3่ กราฟแสดงการเปรียบเทียบปริมาณสารละลายกลูโคสทีไ่ ด้จากการย่อยคาร์โบไฮเดรตของอาหาร
ควบคุมและอาหารอิม่ นานในระบบการย่อยอาหารสภาวะต่างๆ
จากกราฟแสดงให้เห็นว่า ปริมาณสารละลายกลูโคสทีไ่ ด้จากการย่อยคาร์โบไฮเดรต มีปริมาณ
เพิม่ มากขึน้ ในแต่ลาํ ดับขัน้ ของการย่อย โดยในขัน้ ตอนการย่อยอาหารภายในปากแบบเชิงกล ขัน้ ตอน
การย่อยอาหารภายในปากและขัน้ ตอนการย่อยอาหารภายในกระเพาะอาหาร พบว่าในอาหารควบคุมมี
ปริมาณสารละลายกลูโคสทีไ่ ด้จากการย่อยคาร์โบไฮเดรตมากกว่าอาหารอิม่ นานซึง่ สอดคล้องกับข้อมูลที่
แสดงในตารางที่ 6 ทีไ่ ด้แสดงปริมาณคาร์โบไฮเดรตในอาหารไว้ จากกราฟข้างต้นยังแสดงให้เห็นว่า
อาหารควบคุมมีการปลดปล่อยสารละลายกลูโคสออกมามากว่าอาหารอิม่ นาน เนื่องจากในอาหาร
ควบคุมมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตเชิงเดีย่ ว(ข้าวเหนียว) ซึง่ ร่างกายย่อยได้งา่ ยกว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน
ซึง่ มีในอาหารอิม่ นาน(มันฝรังต้
่ มและข้าวโอ๊ต)ดังนัน้ อาหารควบคุมจึงมีความอยูท่ อ้ งน้อยกว่าอาหารอิม่
นาน
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4.สรุปผลการทดลอง
จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอิม่ นานสูตรต้นแบบ ทําให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารอิม่ นานสูตรต้นแบบที่
ประกอบด้วยเนื้อหมูบด, มันฝรังต้
่ ม, แป้งข้าวเหนียว, แครอท, ผงสับปะรด, ข้าวโอ๊ตและเกลือ โดยได้รบั
การยอมรับโดยได้คะแนนความชอบโดยรวมอยูใ่ นระดับชอบเล็กน้อย จากการประเมินทางประสาท
สัมผัส และมีคุณค่าทางโภชนาสูง นอกจากนี้ยงั พบว่าผลิตภัณฑ์อาหารอิม่ นานสูตรต้นแบบมีศกั ยภาพ
ทําให้ผทู้ ดสอบอิม่ ได้นานกว่าอาหารควบคุมถึง 23.8±2.62 นาที
กิ ตติ กรรมประกาศ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้สาํ เร็จลุล่วงลงได้ดว้ ยความกรุณาและอนุเคราะห์ชว่ ยเหลือเป็ นอย่างดีจาก
รศ.ดร.อภิรกั ษ์ เพียรมงคล อาจารย์ทป่ี รึกษาทีใ่ ห้คาํ แนะนํา ข้อคิด และให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูล
แนวทางการทําวิจยั ทีถ่ ูกต้องตามระเบียบวิธี จึงทําให้งานวิจยั ชิน้ นี้เสร็จสมบูรณ์ไปได้ดว้ ยดีและ
ขอขอบคุณสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทีใ่ ห้ความ
อนุเคราะห์สถานทีท่ ใ่ี ห้การวิจยั ผูว้ จิ ยั จึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ทีน่ ้ี
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