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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสูตรของขนมทองเอกแป้งเม็ดบัว (2) เพื่อพัฒนาสูตรของขนมทองเอกแป้ง
เม็ดบัวเสริมเกสรบัวหลวง (3) ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ สารต้านอนุมูลอิสระ และตรวจเชื้อจุลินทรีย์ของขนมทองเอกแป้ง
เม็ ดบั ว และขนมทองเอกแป้ งเม็ด บั วเสริ มเกสรบัว หลวง ผลการศึ กษาสูต รโดยการประเมิน คุ ณภาพทางประสาทสัม ผั ส
จากผู้ประเมินจานวน 50 คน เป็นครู 5 คน นักศึกษา 45 คน จากวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีในคุณลักษณะด้านลักษณะที่ปรากฏ
สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวมมากที่สุด และผลวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New
Multiple Range Test, DMRT มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05 (p≤0.05) ผลการทดสอบคุณค่าทาง
โภชนาการของขนมทองเอกแป้ ง เม็ ด บั ว และขนมทองเอกแป้ ง เม็ ด บั ว เสริ ม เกสรบั ว หลวง มี ป ริ ม าณ พลั ง งาน ไขมั น
คาร์โบไฮเดรต และเถ้า ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05 (p≤0.05) ส่วนโปรตีน มีปริมาณลดลงอย่างไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติระดับ 0.05 (p>0.05) ปริมาณความชื้น และใยอาหารเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05 (p≤0.05) ส่วนสาร
ต้านอนุมูลอิสระของขนมทองเอกแป้งเม็ดบัว และขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวเสริมเกสรบัวหลวง พบว่า สารต้านอนุมูลอิสระ
วิเคราะห์แบบ FRAP (umoles TE) และแบบ DPPH (mg AA) รวมทั้ง Polyphenol (mg eq GA) มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p≤0.05) ผลการตรวจเชื้อจุลินทรีย์ของขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวและขนมทองเอกแป้งเม็ดบัว
เสริมเกสรบัวหลวง พบเชื้อ E.Coli น้อยกว่า 3 และตรวจไม่พบเชื้อแบคทีเรีย Salmonella
คาสาคัญ : ขนมทองเอก แป้งเม็ดบัว เกสรบัวหลวง
Abstract
The purposes of this project were: (1) to study the formula of Thong Ek (Gold Foil-Decoration)
from pure Lotus Seed Flour, (2) to develop the formula of Thong Ek (Gold Foil-Decoration) from Lotus Seed
Flour with Lotus Stamen, and (3) to find out the nutrition facts and do the pathogen test in Thong Ek (Gold
Foil-Decoration) from both types (pure Lotus Seed Flour and with Lotus Stamen). By the sensory evaluation
test- texture, color, taste and satisfaction from 50 participants (5 teachers, and 45 students in Pathumthani
technical College), the result was at the highest level, and the result from Duncan’s New Multiple Range
Test, DMRT. It showed the difference with statistical significance was at the 0.05 level (p≤0.05). Moreover,
the nutrition facts test results from the Thong Ek (Gold Foil-Decoration) from pure Lotus Seed Flour and
with Lotus Stamen found that the amount of energy, carbohydrate and carbon decreased with statistical
significance at the 0.05 level (p≤0.05). However, the amount of protein decreased with no statistical
significance at the 0.05 level (p>0.05). In part of antioxidant in both formula of Thong Ek, we found that the
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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result of FRAP (umoles TE), DPPH (mg AA), and Polyphenol (mg eq GA) test increased with statistical
significance at the 0.05 level (p≤0.05). The result of pathogen test from both formulas found the amount of
Escherichia coli (E.Coli) less than 3 and none of Salmonella.
Keywords: Thong Ek (Gold Foil-Decoration), Lotus seed flour, and Lotus Stamen
1. บทนา
ขนมไทยเป็ น มรดกทางวั ฒ นธรรมของไทย
ที่สืบทอดจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน จริยา (2554) กล่าวว่า
ตามหลักฐานจากหนังสือไตรภูมิพระร่วงในสมัยสุโขทัยได้
กล่ า วถึ ง ขนมต้ ม และในหนั ง สื อ จดหมายเหตุ ค าให้ ก าร
ขุ น หลวงหาวั ด ในสมั ย อยุ ธ ยา ซึ่ งได้ ก ล่ า วไว้ ต อนหนึ่ ง ว่ า
“บ้ า นหม้ อ ปั้ น หม้ อ ข้ า วหม้ อ แกงใหญ่ เ ล็ ก และกระทะ
เตาขนมครก ขนมเบื้ อ ง”และอี ก ฉบั บ หนึ่ ง กล่ า วว่ า ถึ ง
“ย่า นป่ า ขนมขายขนมชะมด กงเกวี ย น ต้ ม ถั่ ว ส าปั น นี ”
นอกจากนี้ ใ นหนั ง สื อ ประชุ ม พงศาวดารภาค 40 ฉบั บ
หอสมุดแห่งชาติ เรื่อง จดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศส
ซึ่ ง เป็ น ส าเนาจดหมายเหตุ ข องซิ เ ออร์ เ ดลานด์ มี ไ ปถึ ง
มองซิเออร์บารอง ผู้อานวยการใหญ่ในประเทศสยาม ลง
วันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 1682 (พ.ศ.2225) กล่าวถึงภรรยา
ของคอนสตันตินฟอลคอล (เจ้าพระยาวิชาเยนท์) ในนาม
ท้าวทองกีบม้า ซึ่งเป็นหัวหน้าเครื่องในโรงครัวหลวงสมัย
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ท้ า ยสระ เมื่ อ ปี พ.ศ. 2251-2275
ท้าวทองกีบม้ามีชื่อจริงว่า มารี กีมาร์ (Marie Guimar) เป็น
ผู้ริ เริ่ ม สอนให้ ชาวสยามทาขนมหวาน คือ ขนมทองหยิ บ
ขนมทองหยอด ขนมทองโปร่ง ขนมทองพลุ ขนมผิง ขนม
ฝรั่ง ขนมไข่เต่า ขนมทองม้วน โดยมีการนาไข่เข้ามาเป็น
ส่วนประกอบหลั ก และใช้ น้าตาลทรายหรื อน้าตาลทราย
ละเอียดมาเป็นส่วนประกอบรองอีกด้วย ซึ่งนอกเหนือจาก
แป้ ง และน้ าตาลมะพร้ า วที่ มี อ ยู่ ข นมไทย ยุ ค แรก เป็ น
ส่วนประกอบหลัก นอกจากนั้นยังมีวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น
มาทาให้มีกลิ่นหอม มีสีสันสวยงาม เช่น สีจากใบไม้ ดอกไม้
ผลไม้ นามาต้ม เผา คั้น ใช้เนื้อ น้า เช่น ใบเตยหอม ดอก
อัญชัน ดอกดิน ลูกปลัง ลูกตาลสุก ฟักทอง เป็นต้น ประเภท
ของขนมไทย วิไลลักษณ์ (2550) กล่าวว่าได้มีการแบ่งเป็น
หลากหลายชนิดตามลักษณะของขนมไทย เช่น แบ่งตาม
ลักษณะขนมเป็นแบบแห้ง เช่น ขนมกลีบลาดวน ขนมผิง
ขนมแบบกึ่ งเปีย ก เช่น ขนมต้ม ขาว ขนมแบบเปีย ก เช่ น
กล้วยเชื่อม ขนมแบบน้าเช่น แกงบวดต่างๆ ขนมแบบฉาบ
เช่น กล้วยฉาบ มันฉาบ ขนมเชื่อม เช่นมันเชื่อม ขนมแบบต้ม
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เช่น ขนมต้ มแดง ขนมต้มขาว ถั่ว แปบ ขนมแบบนึ่ง เช่ น
ขนมขี้หนู ขนมถ้วยตะไล ขนมแบบอบ เช่น ขนมหม้อแกง
ขนมกลีบลาดวน ขนมแบบลอยแก้ว เช่น กระท้อนลอยแก้ว
เป็นต้น
รัมภา ศิริวงศ์ (2562) กล่าวว่าปัจจุบันวัตถุดิบ
หลั ก ที่ ใ ช้ ใ นการประกอบขนมไทย ได้ แ ก่ แป้ ง น้ าตาล
มะพร้าว ไข่ ผลไม้ และส่วนประกอบของต้นไม้ เช่น ใบเตย
ส่วนต่างๆ ของไม้ที่รับประทานได้เป็นส่วนผสมในการท า
ขนมไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน เช่น ดอกอัญชัน ดอกกุหลาบ
มอญ ดอกบัว ผู้วิจัยได้เห็นความสาคัญและประโยชน์ของ
บัวหลวง การใช้ประโยชน์จากบัวหลวง พบว่ามีการนาส่วน
ต่างๆ ของบัวหลวงมาใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น นาใบมาใช้
ห่ออาหาร ใบอ่อนนามารับประทานกับน้าพริก นาไหลและ
สายบัวมาประกอบอาหาร ส่วนเม็ดบัวพบทั้งรับประทานสด
หรือนาไปอบแห้ง รากบัวนาไปเชื่อม เกสรบัวนาไปใช้ร่วมกับ
วัตถุดิบอื่นเพื่อใช้ทายา นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับ ฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระจากส่วนต่างๆ ของบัวหลวง สารพฤกษเคมี
และฤทธิ์ทางชีวภาพจากบัวหลวง พบสารพฤกษเคมี คือ ซา
โปนิน แทนนิน เทอร์ปีนอยด์ ฟลาโวนอยด์ คูมารินคาร์ดิแอ
คไกลโคไซด์ และสเตี ย รอยด์ สารประกอบฟี น อลิ ก
สารประกอบฟลาโวนอยด์ และมีสารต้านอนุมูลอิสระ เห็น
ได้ว่าบัวหลวงมีประโยชน์มากมาย อีกทั้งจังหวัดปทุมธานี
ปลูกดอกบัวหลวงมาก มีพิพิธภัณฑ์บัว มีการทานาบัวโดย
ได้รับการส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจ แต่มีผลิตภัณฑ์ที่แปร
รูปจากบัวตามท้องตลาดและขนมไทยจากบัวหลวงยังมีน้อย
เพียงแต่เกษตรกรผู้ปลูกบัวตัดดอกจาหน่ายและขายฝักบัว
เพื่ อ รั บ ประทานเมล็ ด เท่ า นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ งน าผลผลิ ต จากบั ว
หลวงและเกสรบัวหลวงมาแปรรูป เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนม
ไทยโดยดัดแปลงจากขนมทองเอก สร้างผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่
ที่เรียกว่า ขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวเสริมเกสรบัวหลวง เพื่อ
สร้างเอกลักษณ์ของขนมไทยซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการ สาร
ต้านอนุมูลอิสระ และการตรวจเชื้อจุลินทรีย์
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสูตรของขนมทองเอกแป้งเม็ดบัว
2. เพื่อพัฒนาสูตรของขนมทองเอกแป้งเม็ดบัว
เสริมเกสรบัวหลวง
3. เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการ สารต้ า น
อนุมูลอิสระ และการตรวจเชื้อจุลินทรีย์ของขนมทองแป้ง
เม็ดบัว และขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวเสริมเกสรบัวหลวง

กรอบแนวความคิด
การพัฒ นาผลิต ภัณฑ์ ขนมทองเอกแป้งเม็ ดบั ว
เสริมเกสรบัวหลวง ผู้วิจัยทาการศึกษาสูตรของขนมทองเอก
แป้ ง เม็ ด บั ว เสริ ม เกสรบั ว หลวงโดยพั ฒ นามาจากขนม
“ทองเอก” เพื่อศึกษาสูตรมาตรฐาน คุณค่าทางโภชนาการ
สารต้านอนุมูลอิสระ และการตรวจเชื้อจุลินทรีย์ของขนม
ทองเอกแป้งเม็ดบัวเสริมเกสรบัวหลวง ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง ทดลอง
(Experimental Research) เพื่อศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวเสริมเกสรบัวหลวง โดยมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
ขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวและขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวเสริม
เกสร บัวหลวง
1.1 วัตถุดิบ ประกอบด้วย 1) แป้งเม็ด
บัว พั น ธุ์พื้ น เมื อง พื้น ที่ เก็ บ จ.ปทุ มธานี 2) เกสรดอกบั ว
หลวง พื้นที่เก็บ จ.ปทุมธานี 3) แป้งเค้ก 4) กะทิ 5) น้าตาล
ทรายขาว 6) ทองคาแผ่น 100% ขนาด 1x1.5 เซนติเมตร
1.2 อุ ปกรณ์ ที่ใช้ ใ นการผลิต ประกอบ
ด้วย 1) กระทะทอง 2) พายไม้ 3) พิมพ์กดขนม 4) เตาแก๊ส

5) เครื่องอบลมร้อน 6) เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบอินฟราเรด
7) เครื่องชั่งดิจิตอลทศนิยม 2 ตาแหน่ง 8) ถ้วยตวงของแห้ง
9) ถ้วยตวงของเหลว 10) ช้อนตวง
1.3 อุปกรณ์ในการประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัส ประกอบด้วย 1) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพทางประสาทสั ม ผั ส 2) แบบประเมิ น
คุณภาพทางประสาทสัมผัส
1.4 อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการทาการ
วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ สารต้านอนุมูลอิสระ และ
ตรวจ เชื้อจุลินทรีย์ ประกอบด้วย 1) พลังงาน Energy (kcal)
วิเคราะห์ตามวิธีการ By calculation 2) ความชื้น Moisture
(g) วิเคราะห์ตามวิธีการ AOAC (2016) 952.08 3) โปรตีน
Protein (g) วิเคราะห์ตามวิธีการ AOAC (2016) 991.20 4)
ไขมันรวม Total Fat (g) วิเคราะห์ตามวิธีการ AOAC (2016)
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5) คาร์โบไฮเดรตรวม Total Cabohydrate (g) วิ เคราะห์
ตามวิธีการ By calculation 6) เส้นใยอาหาร Dietary fiber
(g) วิเคราะห์ตามวิธีการ AOAC (2016) 985.29 7) ปริมาณเถ้า
Ash วิเคราะห์ตามวิธีการ AOAC (2016) 8) สารต้านอนุมูล
อิสระTotal antioxidant activity (FRAP) (umoles TE) วิเคราะห์
ต า ม วิ ธี ก า ร Benzie IF and Strain JJ., Anal Biochem
1996 ; 239(1): 70-6. 9) สารต้านอนุมูลอิสระ Total antioxidant
activity (DPPH) (mg TE) วิเคราะห์ตามวิธีการ Katsuke T. J
Agric Food Chem 2004, 52: 2391-2396. 10) โพลิฟีนอล
รวม Total polyphenol (mg eq GA) วิเคราะห์ตามวิธีการ
Lu J, et al. J Agric Food Chem 2007 11) MPN Escherichia
coli วิเคราะห์ตามวิ ธี การ FDA BAM online, 2002 (chapter
4) 12) Salmonella spp. วิเคราะห์ตามวิธีการ ISO 6579-2002
ตารางที่ 1 ส่วนผสมขนมทองเอกแป้งเม็ดบัว
ส่วนผสม
แป้งเม็ดบัว
แป้งเค้ก
กะทิ
น้าตาล

สูตรที่ 1
100
10
450
200

2. วิธีการ ในการผลิตขนมทองเอกแป้งเม็ด
บัวและขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวเสริมเกสร บัวหลวง
2.1 ศึกษาสูตรของขนมทองเอกแป้งเม็ด
บัว ศึกษาจากส่วนผสมที่แตกต่างกัน จานวน 3 สูตร โดยมี
ขั้นตอนการทาขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวซึ่งเตรียมจากแป้ง
เม็ดบัวที่ได้จากการอบแห้ง นาไปปั่นให้ละเอียดแล้วนาไป
ร่อนผ่านกระชอน และนาไปดาเนินการตามกระบวนการทา
ขนมทองเอก และนาไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ความชอบ
โดยรวม ด้วยวิธีการให้คะแนนตามความรู้สึกชอบ 9 ระดับ
จากผู้ประเมินจานวน 50 คน ซึ่งเป็นครูและบุคลากรจานวน
5 คน นักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการจานวน 45 คน
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1
นาหนักส่วนผสมในแต่ละสูตร (กรัม)
สูตรที่ 2
200
20
500
220

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการทาขนมทองเอกแป้งเม็ดบัว
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300
30
550
240
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2.2 ศึกษาสูตรของขนมทองเอกแป้งเม็ด
บัวเสริมเกสรบัวหลวง จากการศึกษาสูตรขนมทองเอกแป้ง
เม็ดบัวได้สูตรที่ 2 และนามาเสริมเกสรบัวหลวงในปริมาณที่
ต่างกัน 3 ระดับ คือ ร้อยละ 40, 50, 60 ของปริมาณแป้ง
(แป้งเม็ดบัวและแป้งเค้ก ปริมาณ 220 กรัม) โดยมีขั้นตอน
การทาขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวเสริมเกสรบัวหลวง เตรียม
จากแป้ งเม็ ดบั ว น าไปปั่น ให้ล ะเอี ย ด แล้ ว นาไปร่ อ นผ่ า น
กระชอนและเตรียมเกสรบัวหลวงโดยนาไปล้างน้าให้สะอาด
แล้วนาไปแช่ในน้าด่างทับทิมอัตราส่วน 1 กรัม ต่อ น้าสะอาด

5 ลิตร นาน 5 นาที นามาล้างน้าสะอาดอีกครั้งแล้วผึ่งให้แห้ง
ดาเนินการตามกระบวนการทาขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวเสริม
เกสรบัวหลวง แล้วนาไปประเมินผลคุณภาพทางประสาท
สั ม ผั ส ด้ า นลั ก ษณะปรากฏ สี กลิ่ น รสชาติ เนื้ อ สั ม ผั ส
ความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการให้คะแนนตามความรู้สึกชอบ
9 ระดับ จากผู้ประเมินจานวน 50 คน ซึ่งเป็นครูและบุคลากร
จ านวน 5 คน นั กศึ กษาแผนกวิ ชาอาหารและโภชนาการ
จานวน 45 คน วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี รายละเอียดแสดง
ในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ส่วนผสมขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวเสริมเกสรบัวหลวง
ขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวเสริมเกสรบัวหลวง
ส่วนผสม
(40%)
(50%)
(60%)
แป้งเม็ดบัว
200
200
200
เกสรดอกบัวหลวง
88
110
132
แป้งเค้ก
20
20
20
กะทิ
500
500
500
น้าตาลทรายขาว
220
220
220

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการทาขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวเสริมเกสรบัวหลวง
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2.3 การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
2.3.1 บันทึกข้อมูลโดยการใช้โปรแกรม
Microsoft Excel และใช้โปรแกรม SPSS วิเคราะห์ข้อมู ล
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
วิ ธี Duncan’s New Multiple Range Test, DMRT และ
วิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ T-test
2.3.2 ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ คุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการ สารต้านอนุมูลอิสระ และตรวจเชื้อจุลินทรีย์ของ
ผลิตภัณฑ์ขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวเสริมเกสรบัวหลวง จาก
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ขนมทองเอกแป้ง
เม็ดบัว ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ขนมทองเอก
แป้งเม็ดบัว แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
1.1 ผลการทาขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวโดย

ดาเนิ นการทาขนมทองเอกแป้งเม็ด บัว จ านวน 3 สู ตรได้
ขนมทองเอกแป้งเม็ดบัว ลักษณะสีเหลืองนวล เหนียวนุ่ม
เนื้อสัมผัสเนียน รสชาติหวานมัน
1.2 ผลจากการประเมิ น คุ ณ ภาพทาง
ประสาทสัมผัส ในการคัดเลือกสูตรขนมทองเอกแป้งเม็ดบัว
จานวน 3 สูตร เพื่อหาการยอมรับของ ผู้ชิมโดยดาเนินการ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส เกี่ยวกับคุณลักษณะ
ลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบ
โดยรวม แบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ จากผู้ประเมิน
จานวน 50 คน ซึ่งเป็นครูจานวน 5 คน นักศึกษาแผนกวิชา
อาหารและโภชนาการจานวน 45 คน ของวิทยาลัยเทคนิค
ปทุ ม ธานี โดยค านวณค่ า เฉลี่ ย ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวน(Analysis of variances-ANOVA) และเปรียบเทียบ
ความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย Duncan’s New Multiple
Range Test, DMRT ผลการประเมินคุณภาพทางประสาท
สัมผัสของขนมทองเอกแป้งเม็ดบัว ดังที่แสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของขนมทองเอกแป้งเม็ดบัว ของสูตร 1-3
คะแนนความชอบของแต่ละสูตร
คุณลักษณะ
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
b
a
ลักษณะที่ปรากฏ
7.36 ±0.49
8.52 ±0.51
6.54c±0.54
สี
7.48b±0.51
8.48ª±0.51
6.38c±0.49
กลิ่น
7.48b±0.51
8.52ª±0.51
6.38c±0.49
รสชาติ
7.48b±0.51
8.60ª±0.50
6.58c±0.50
เนื้อสัมผัส
7.46b±0.50
8.54ª±0.50
6.46c±0.50
ความชอบโดยรวม
7.50b±0.51
8.60ª±0.50
6.51c±0.51
หมายเหตุ : ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (p≤0.05)
จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสให้คะแนนความชอบ (ค่าเฉลี่ย) ของสูตรการ
ทาขนมทองเอกสูตรที่ 2 ในคุณลักษณะด้านลักษณะที่ปรากฏ
สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวมมากที่สุด
โดยมี ค่ า เฉลี่ ย 8.52 8.48 8.52 8.60 8.54 และ 8.60
ตามลาดับ และผลวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดย
วิธี Duncan’s New Multiple Range Test, DMRT มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05 (p≤0.05)
2. ผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ขนมทองเอกแป้ง
เม็ดบัวเสริมเกสรบัวหลวง ในการนาเสนอผลการวิ เคราะห์
ข้ อ มู ล ขนมทองเอกแป้ ง เม็ ด บั ว เสริ ม เกสรบั ว หลวง แบ่ ง
ออกเป็น 2 ส่วน มีรายละเอียดดังนี้
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2.1 ผลการทาขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวเสริม
เกสรบัว หลวงโดยดาเนิน การท าขนมทองเอกแป้ งเม็ด บั ว
เสริมเกสรบัวหลวง จานวน 3 ระดับ ได้ขนมทองเอกแป้งเม็ดบัว
ลักษณะสีเหลืองนวล เหนียวนุ่ม เนื้อสัมผัสเนียน รสชาติหวานมัน
2.2 ผลจากการประเมินคุณภาพทางประสาท
สัม ผั ส ในการคัด เลือ กสูต รขนมทองเอกแป้งเม็ด บั วเสริ ม
เกสรบัวหลวงจานวน 3 ระดับ เพื่อหาการยอมรับของผู้ชิม
โดยดาเนินการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส เกี่ยวกับ
คุณลักษณะ ลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส
และความชอบโดยรวม แบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ
จากผู้ ป ระเมิ น จ านวน 50 คน ซึ่ ง เป็ น ครู จ านวน 5 คน
นักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการจานวน 45 คน
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ของวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี โดยคานวณค่าเฉลี่ยที่ได้มา
วิเคราะห์ ความแปรปรวน (Analysis of variances-ANOVA)
และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยวิธี Duncan’s

New Multiple Range Test, DMRT ผลการประเมินคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัสของขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวเสริมเกสรบัว
หลวง ดังที่แสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวเสริม เกสรบัวหลวง 3 ระดับ
คะแนนความชอบของแต่ละระดับ
คุณลักษณะ
40%
50%
60%
c
a
ลักษณะที่ปรากฏ
6.52 ±0.51
8.46 ±0.50
7.50b±0.51
สี
6.36c±0.49
8.52a±0.51
7.38b±0.49
กลิ่น
6.70c±0.47
8.48a±0.51
7.48b±0.51
รสชาติ
6.56c±0.51
8.56a±0.51
7.52b±0.51
เนื้อสัมผัส
6.50c±0.51
8.62a±0.49
7.50b±0.51
ความชอบโดยรวม
6.58c±0.50
8.68a±0.47
7.56b±0.54
หมายเหตุ : ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p≤0.05)
จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสให้คะแนนความชอบ(ค่าเฉลี่ย) ของสูตรการ
ทาขนมทองเอกแป้ งเม็ ดบั ว เสริ มเกสรบัว หลวง 50% ใน
คุ ณ ลั ก ษณะด้ า นลั ก ษณะ ที่ ป รากฏ สี กลิ่ น รสชาติ เนื้ อ
สัมผัสและความชอบโดยรวมมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 8.46
8.52 8.48 8.56 8.62 และ 8.68 และผลวิเคราะห์ความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test,
DMRT มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ
0.05 (p≤0.05)
3 ผลการทดสอบคุณค่าทางโภชนาการสารพฤกษ
เคมี และการตรวจเชื้อจุลินทรีย์ ดังที่แสดงในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบคุณค่าทางโภชนาการของขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวและขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวเสริมเกสรบัวหลวง
สารอาหาร
ขนมทองเอก
ขนมทองเอกแป้งเม็ดบัว
P-value Sig.
(g/100g)
แป้งเม็ดบัว
เสริมเกสรบัวหลวง
(2-tailed)
พลังงาน (Kcal/100g)
381.87±1.10
335.65±2.74
0.016
ความชื้น
20.05±0.28
29.15±0.64
0.018
โปรตีน
8.25±0.06
7.77±0.03
0.079
ไขมัน
13.73±0.01
11.65±0.03
0.008
คาร์โบไฮเครต
56.34±0.35
49.93±0.59
0.017
เส้นใยหยาบ
4.67±0.14
5.12±0.04
0.017
เถ้า
1.64±0.00
1.51±0.01
0.024
จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบคุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการของขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวและขนมทองเอก
แป้ งเม็ ด บั ว เสริ ม เกสรบั ว หลวงพบว่ า มี ป ริ ม าณ พลั งงาน
ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และเถ้า ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทาง

สถิติระดับ 0.05 (p≤0.05) ส่วนโปรตีน มีปริมาณลดลงอย่าง
ไม่ มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ร ะดั บ 0.05 (p>0.05) ปริ ม าณ
ความชื้ น และใยอาหารเพิ่ ม ขึ้น อย่ า งมี นัย ส าคั ญทางสถิ ติ
ระดับ 0.05 (p≤0.05)
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระของขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวและขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวเสริมเกสรบัวหลวง

จากตารางที่ 6 ผลการวิ เ คราะห์ ส ารต้ า น
อนุมูลอิสระของขนมทองเอกแป้งเม็ดบัว และขนมทองเอก
แป้งเม็ดบัวเสริมเกสรบัวหลวง พบว่าสารต้านอนุมูลอิสระ

วิเ คราะห์แ บบ FRAP (umoles TE) และแบบ DPPH (mg
AA) รวมทั้ ง Polyphenol (mg eq GA) มี ป ริ ม าณเพิ่ ม ขึ้ น
อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p≤0.05)

ตารางที่ 7 ผลการตรวจทางจุลชีววิทยาของขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวและขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวเสริมเกสรบัวหลวง
MPN Eseheriehia
อาหาร
Samonell SPP/25g
Coli/g
ขนมทองเอกแป้งเม็ดบัว
<3
Not detected
ขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวเสริมเกสรบัวหลวง
<3
Not detected
จากตารางที่ 7 ผลการตรวจทางจุลชีววิทยา
ของขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวและขนมทองเอก แป้งเม็ดบัว
เสริมเกสรบัวหลวง พบเชื้อ E.Coli (Escherichia coli) น้อยกว่า
3 และตรวจไม่พบเชื้อแบคทีเรีย Salmonella
อภิปรายผล
1. จากศึกษาสูตรของขนมทองเอกแป้งเม็ดบัว
พบว่ า จากส่ ว นผสมที่ แ ตกต่ า งกั น จ านวน 3 สู ต รได้ ข นม
ทองเอกแป้งเม็ดบัว ลักษณะสีเหลืองนวล เหนียวนุ่ม เนื้อ
สัมผัสเนียน รสชาติหวานมันพบว่าผู้ประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัม ผั สให้ คะแนนความชอบของสูต รการทาขนม
ทองเอกสูตรที่ 2 ในคุณ ลัก ษณะด้านลักษณะที่ปรากฏ สี
กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวมมากที่สุด
2. การพัฒนาสูตรของขนมทองเอกแป้งเม็ดบัว
เสริมเกสรบัวหลวง ทาให้พบว่า ได้ขนมทองเอกแป้งเม็ดบัว
ลักษณะสีเหลืองนวล เหนียวนุ่ม เนื้อสัมผัสเนี ยน รสชาติ
หวานมันว่า โดยผู้ประเมิน คุณภาพทางประสาทสัมผัสให้
คะแนนความชอบ (ค่าเฉลี่ย) ของสูตรการทาขนมทองเอก
แป้งเม็ดบัวเสริมเกสรบัวหลวง ในคุณลักษณะด้านลักษณะ
ที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวม
มากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 8.46 8.52 8.48 8.56 8.62 และ
8.68 และผลวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05 (p≤0.05)
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3. จากการดาเนินการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ
สารต้านอนุมูลอิสระ และการตรวจเชื้อจุลินทรีย์ของขนม
ทองแป้งเม็ดบัว และขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวเสริมเกสรบัว
หลวง หลังการทาผลิตภัณฑ์ขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวและ
ขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวเสริมเกสรบัวหลวง จานวน 3 สูตร
และได้ ด าเนิ น การคั ด เลื อ กสู ต รที่ 2 ของขนมทองเอกทั้ ง
2 รายการโดยการประเมิ น ทางประสาทสั ม ผั สที่ ค านึ งถึ ง
ลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบ
โดยรวม และสูตรทั้ง 3 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติระดับ 0.05 (p≤0.05) ซึ่งจากผลดังกล่าวเมื่อนาไป
ทดสอบคุ ณค่า ทางโภชนาการ สารต้ านอนุมู ลอิส ระ และ
ตรวจเชื้อจุลินทรีย์ ของขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวและขนม
ทองเอกแป้ ง เม็ ด บั ว เสริ ม เกสรบั ว หลวงผลการวิ เ คราะห์
คุณค่าทางโภชนาการของขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวและขนม
ทองเอกแป้งเม็ดบัวเสริมเกสรบัวหลวง มีปริมาณ พลังงาน
ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และเถ้า ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติระดับ 0.05 (p≤0.05) ส่วนโปรตีน มีปริมาณลดลงอย่าง
ไม่ มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ร ะดั บ 0.05 (p>0.05) ปริ ม าณ
ความชื้ น และใยอาหารเพิ่ ม ขึ้น อย่ า งมี นัย ส าคั ญทางสถิ ติ
ระดับ 0.05 (p≤0.05) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดารุณี
และนิชมา (2553) ว่าแป้งเม็ดบัวสามารถเพิ่มปริมาณโปรตีน
คาร์โบไฮเดรต เถ้า และใยอาหาร และมีไขมันลดลง ซึ่งแป้ง
เม็ ด บัว เป็น สารส าหรั บ เพิ่ม คุ ณค่ า ทางโภชนาการสาหรั บ
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อาหารได้ สารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระวิ เ คราะห์ แ บบ FRAP
(umoles TE) และแบบ DPPH (mg AA) รวมทั้ง Polyphenol
(mg eq GA) มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (p≤0.05) ผลการตรวจทางจุลชีววิทยาของขนม
ทองเอกแป้งเม็ดบัวและขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวเสริมเกสร
บัวหลวง พบเชื้อ E.Coli น้อยกว่า 3 และตรวจ ไม่พบเชื้อ
แบคทีเรีย Salmonella ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรัตน์
วดี และคณะ (2559) ว่าส่วนประกอบของดอกบัวมีสารต้าน
อนุ มู ล อิ ส ระดี ที่ สุ ด และคณะเภสั ช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี (2555) ในเกสรบัวมีฤทธิ์ต้านภาวะเบาหวาน
แต่อาจทาให้เกิดอาการแพ้ในบางคน (โดยเฉพาะคนที่แพ้
เกสรดอกไม้) นอกจากนี้กาญจนา และคณะ (2560) ได้สกัด
สารต้านอนุมูลอิสระจากกลีบดอกบัว ซึ่งพบว่ามีปริมาณสาร
ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระมากขึ้ น เมื่ อ ผสมด้ ว ยส่ ว นประกอบของ
ดอกบั ว นอกจากนี้ ยั งมี งานวิ จั ย ของธั ญ ญลั ก ษณ์ (2556)
พบว่ า เกสรบั ว หลวงนอกจากมี ฤ ทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระยั ง
นาไปใช้ทาผลิตภัณฑ์เซรั่มที่ไม่เป็นพิษต่อเซลล์สัตว์
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสมี
คะแนนความชอบ (ค่าเฉลี่ย) มากที่สุดของสูตรการทาขนม
ทองเอกสู ตรที่ 2 ในคุณ ลัก ษณะด้ านลักษณะที่ป รากฏ สี
กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวมมากที่สุด โดย
มีค่าเฉลี่ย 8.52 8.48 8.52 8.60 8.54 และ 8.60 ตามลาดับ
และผลวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย โดยวิ ธี
Duncan’s New Multiple Range Test, DMRT มี ค ว า ม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05 (p≤0.05)
2. ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสมี
คะแนนความชอบ (ค่าเฉลี่ย) มากที่สุดของสูตรการทาขนม
ทองเอกแป้งเม็ดบัวเสริมเกสรบัวหลวง 50% ในคุณลักษณะ
ด้ า นลั ก ษณะที่ ป รากฏ สี กลิ่ น รสชาติ เนื้ อ สั ม ผั ส และ
ความชอบโดยรวมมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 8.46 8.52 8.48
8.56 8.62 และ 8.68 และผลวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่ า เฉลี่ ย โดยวิ ธี Duncan’s New Multiple Range Test,
DMRT มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดั บ
0.05 (p≤0.05)
3. ผลการทดสอบคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการ สาร
ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ และตรวจเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ผ ลการทดสอบ
คุณค่าทางโภชนาการของขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวและขนม
ทองเอกแป้งเม็ดบัวเสริมเกสรบัวหลวง มีปริมาณ พลังงาน
ไขมั น คาร์ โ บไฮเดรต และเถ้ า ลดลงอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ

ทางสถิติระดับ 0.05 (p≤0.05) ส่วนโปรตีน มีปริมาณลดลง
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05 (p>0.05) ปริมาณ
ความชื้ น และใยอาหารเพิ่ ม ขึ้น อย่ า งมี นัย ส าคั ญทางสถิ ติ
ระดับ 0.05 (p≤0.05) สารต้านอนุมูลอิสระของขนมทองเอก
แป้งเม็ดบัว และขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวเสริมเกสรบัวหลวง
พบว่าสารต้านอนุมูลอิสระวิเคราะห์แบบ FRAP (umoles TE)
และแบบ DPPH (mg AA) รวมทั้ง Polyphenol (mg eq GA)
มีป ริ มาณเพิ่ม ขึ้ นอย่ า งมี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติที่ ร ะดั บ 0.05
(p≤0.05) ผลการตรวจทางจุลชีววิทยาของขนมทองเอกแป้ง
เม็ดบัวและขนมทองเอกแป้งเม็ดบัวเสริมเกสรบัวหลวง พบ
เชื้ อ E.Coli น้ อ ยกว่ า 3 และตรวจไม่ พ บเชื้ อ แบคที เ รี ย
Salmonella
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาขนมไทยชนิดอื่นๆ ในการใช้
เกสรบัวหลวงเป็นส่วนผสมร่วมต่อไปเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า
และคุณประโยชน์ทางด้านโภชนาการให้กับขนมไทย
2. ควรมีการศึกษาการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ขนม
ทองเอกแป้ งเม็ ด บั ว เสริ ม เกสรบั ว หลวงหรื อ ขนมไทยที่ มี
ส่วนผสมของเกสรบัวหลวง เพื่อเป็นการหาแนวทางในการ
เก็ บรั ก ษาผลิต ภั ณฑ์ ที่ มีส่ ว นผสมของเกสรบัว หลวงให้ แ ก่
ผู้ผลิตและผู้บริโภค
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