
1 
 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แบบ ว-ศว1  
 

แบบเสนอโครงการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม 
ประกอบการเสนอของบประมาณ แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

---------------------------------------- 
 
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) การรวบรวมวัฒนธรรมกระบวนการแปรรูปและการผลิตอาหาร

หมักพื้นบ้านจากข้าวในจังหวัดอุบลราชธานี 
 (ภาษาอังกฤษ) Collection of traditional process and production of 

indigenous fermented rice products in Ubon 
Ratchathani 

 
ความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่มุ่งเน้นการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาด้านต่างๆ จาก
แหล่งข้อมูลความรู้ทางวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

 ด้านสุขภาพ อาหาร ยา สมุนไพร แพทย์ทางเลือก 
 ด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม หัตถกรรม สิ่งทอ เครื่องจักสาน 
 ด้านภาษา วรรณกรรม ตํานาน ผญา สุภาษิต 
 ด้านความเชื่อ พิธีกรรม งานบุญประเพณี 

ตัวบ่งช้ีด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 มีการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน ระบ.ุ... 
  วิชา 1205 324 จุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหาร  
  วิชา 1205 311 หลักการแปรรูปอาหาร 1 
  วิชา 1205 312 หลักการแปรรูปอาหาร 2  
 หลักสูตร เทคโนโลยีการอาหาร  
 มีการเชื่อมโยงกับการบริการวิชาการ ระบุ.... 
  ชื่อโครงการ ............................................. 
  ปีที่ดําเนินการ ......................................... 
 นักศึกษา มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน ระบุ .... 
  สาขาวิชา ................................................ 
  ชั้นปีที่ ....................................................  
  จํานวน ..................................................  
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องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวิจัย 
1. ผู้รับผิดชอบ 

1.1. คณะผู้วิจัย 
คณะผู้วิจัย บทบาทของนักวิจัยในการทําวิจัย สัดส่วนที่ทําการวิจัย (%) 

นางสาวเมทินี  มาเวียง หัวหน้าโครงการ 40 
ดร. ปัญจภรณ์  ทัดพิชญางกูร ผู้ร่วมวิจัย 30 
ดร. เอกสิทธิ์ อ่อนสะอาด ผู้ร่วมวิจัย 30 

1.2. หน่วยงาน  
   หน่วยงานหลัก  คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
   หน่วยงานสนับสนุน ไม่มี  
2. ประเภทการวิจัย  
  การวิจัยพื้นฐาน  
  การวิจัยประยุกต์  
  การพัฒนาทดลอง  
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย  

 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
4. ค าส าคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย  
 อาหาร หมักพ้ืนบ้าน (indigenous fermented food) การแปรรูปอาหาร ( food processing) 

ขนมจีน (fermented rice noodle) ข้าวหมาก (sweet fermented riec) สาโท (rice wine)  
5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเฉพาะในท้องถิ่นทําการแปรรูปตามกรรมวิธีแบบ
พ้ืนบ้านในท้องถิ่นนั้นๆ โดยมักทําเพ่ือเก็บไว้รับประทานในครัวเรือนหรืออาจทําเพ่ือการค้าในระดับ
อุตสาหกรรมภายในครัวเรือน  ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านแต่ละท้องถิ่นจะมีลักษณะและรสชาติ
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิต อาหารพื้นบ้านแบ่งตามวัตถุดิบที่นํามาทําการผลิต
ได้เป็น 3 ชนิด ได้แก่ 1)  อาหารพื้นบ้านที่ผลิตจากเนื้อสัตว์และปลา เช่น หมูยอ แหนม กุนเชียง            
ปลาร้า ปลาส้ม  เป็นต้น  2) อาหารพื้นบ้านที่ผลิตจากข้าว ได้แก่ ข้าวฮาง เส้นก๋วยจั๊บอุบล แผ่นแป้ง 
(ใบเมี่ยง) ขนมจีน ข้าวหมาก และสาโท เป็นต้น และ 3) อาหารพื้นบ้านที่ผลิตจากผักพ้ืนบ้าน เช่น  
ผักดอง เป็นต้น  ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านของจังหวัดอุบลราชธานีมีอยู่ในทั้ง 3 ชนิด โดยมีผลิตภัณฑ์
หลากหลายชนิดโดยเฉพาะอาหารหมักพ้ืนบ้านที่ใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบหลัก เช่น ขนมจีน ข้าวหมาก และ
สาโท เป็นต้น  ซึ่งขนมจีน ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารหมัก พ้ืนบ้านที่เป็นอาหารหลัก ของชาวอีสาน  
ส่วนข้าวหมาก และสาโท เป็นของหวาน และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พื้นบ้านที่สามารถทําการผลิตเพื่อ
รับประทานได้ในครัวเรือน ซึ่งแต่ละแหล่งจะมีความแตกต่างในด้าน วัตถุ คือ พันธุ์ข้าว รวมถึงกรรมวิธี
การผลิตทําให้เกิดความแตกต่างของผลิตภัณฑ์อาหารหมักจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
อาหารหมักแต่ละท้องถิ่น  

กระบวนการแปรรูปและผลิตอาหารหมักพ้ืนบ้านจากข้าวเป็นการแปรรูปอาหารโดยหลักการ
ทางชีวภาพ ได้แก่ กระบวนการหมักดอง การสร้างและการย่อยสลายผลิตภัณฑ์ด้วยเอนไซม์ เป็นต้น 
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ซึ่งคุณค่าทางอาหารของผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านนอกจากจะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่นํามาผลิตแล้ว              
ยังขึ้นอยู่กับกระบวนการแปรรูปอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น อาหาร หมัก พ้ืนบ้าน จากข้าว ที่อาศัย
เชื้อจุลินทรีย์จากลูกแป้ง (แป้งข้าวหมาก) ซึ่งมีลักษณะเป็นก้อนแป้งครึ่งวงกลม สีขาวนวล น้ําหนักเบา 
ในลูกแป้งข้าวหมากจะมีเชื้อราสกุล Mucor sp., Amylomyces sp. ซึ่งสามารถสร้างเอนไซม์                      
อะไมเลสออกมาย่อยแป้งในข้าวเหนียวให้เป็นน้ําตาล น้ําตาลหรือน้ําหวานที่ได้จากการย่อยข้าวเหนียว 
เรียกว่า น้ําต้อย มีความหวานประมาณ 30-40 องศาบริกซ์ (ปริมาณน้ําตาลคิดเป็นกรัม ของน้ําซูโครส
ต่อ 100 มิลลิลิตร) น้ําต้อยท่ีย่อยได้ในระยะแรกช่วงวันที่ 1 และ 2 ยังไม่ค่อยหวานจัด เพราะแป้งยัง
ถูกย่อยไม่สมบูรณ์ จะเริ่มหวานจัดประมาณวันที่ 3 และถ้าหมักไว้นานสัปดาห์จะมีกลิ่นเหล้าอ่อนๆ 
เนื่องจากมียีสต์บางชนิดเช่น ยีสต์ในสกุล Sacchacomyces sp. หมักน้ําตาลในข้าวหมากเป็น 
แอลกอฮอล์ จึงควรเก็บข้าวหมากไว้ในตู้เย็นเมื่อหมักได้ที่แล้ว  และนอกจากนั้นยังมี แบคทีเรียแลคติก
จะผลิตกรดแลคติก แบคทีเรียในกลุ่มที่สร้างกรดแลคติกจัดเป็นจุลินทรีย์ในกลุ่มโพรไบโอติค จะทํา
หน้าที่เปลี่ยนสารอาหารบางชนิดให้เป็นกรดแลคติกทําให้อาหารมีรสเปรี้ยวและสร้างสารให้กลิ่นใน
อาหารหมัก ซึ่งข้าวหมากเป็นภูมิปัญญาไทยในการแปรสภาพข้าวให้มีรสหวาน นํามาเป็นเครื่องปรุงรส
กับอาหารหลายประเภท และด้วยความหลากหลายของสรรพคุณทําให้ในปัจจุบันมีการค้นพบ                  
โปรไบโอติก ( Probiotics) ในข้าวหมากข้ึน โดยมีลักษณะเป็นอาหารเสริมซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิต 
สามารถก่อประโยชน์ต่อร่างกายของสิ่งมีชีวิตที่มันอาศัยอยู่ โดยการปรับกลไกจุลินทรีย์ในร่างกายให้มี
ความสมดุล ทําให้ร่างกายสามารถสร้างเชื้อธรรมชาติในสําไส้ที่ช่วยให้การย่อยดีข้ึน อีกท้ังยังเป็น            
ตัวต้านสารอนุมูลอิสระ ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันต่างๆ แก่ร่างกาย   

การสํารวจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมการผลิตอาหาร หมัก พ้ืนบ้าน จากข้าว ที่เป็น
เอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีถือว่าเป็นสิ่งสําคัญในการอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านและนําไปสู่การ
พัฒนากระบวนการผลิตที่เหมาะสมให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสม่ําเสมอแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านไว้ได้  นอกจากนี้การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิค และกิจกรรมการ
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เก่ียวข้องกับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร หมักพ้ืนบ้าน จากข้าว  
น่าจะเป็นข้อมูลที่สําคัญสามารถชี้ให้เห็นถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน  เป็นการส่งเสริมให้
เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านและเป็นการยกระดับของผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านได้อีก
แนวทางหนึ่ง 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

6.1. เพ่ือรวบรวมผลิตภัณฑ์อาหาร หมักพ้ืนบ้านจากข้าว ในจังหวัดอุบลราชธานี  ได้แก่ ขนมจีน 
ข้าวหมาก และสาโท 

6.2. เพ่ือศึกษากระบวนการแปรรูปและการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารหมักพ้ืนบ้านจากข้าวในจังหวัด
อุบลราชธานี 

6.3. เพ่ือทราบปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารหมักพ้ืนบ้านจากข้าว ในจังหวัด
อุบลราชธานี 

6.4. เพ่ือทราบสมบัติทางกายภาพและเคมี ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของ ผลิตภัณฑ์อาหาร หมัก
พ้ืนบ้านจากข้าวแต่ละแหล่งผลิตในจังหวัดอุบลราชธานี 

6.5. เพ่ือทราบปริมาณสารประกอบฟินอลิค และความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ 
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7. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
7.1. ทําการสํารวจและรวบรวมผลิตภัณฑ์อาหาร หมักพ้ืนบ้าน จากข้าว ที่ผลิตและจําหน่ายใน

จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ ขนมจีน ข้าวหมาก สาโท  
7.2. ทําการสํารวจและรวบรวมกระบวนการแปรรูป และการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารหมักพ้ืนบ้าน

จากข้าวในจังหวัดอุบลราชธานี  
7.3. วิเคราะห์ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารหมักพ้ืนบ้านจากข้าว ได้แก่ เชื้อจุลินทรีย์

ทั้งหมด ยีสต์รา และเชื้อแบคทีเรียแลคติก  
7.4. ทําการวิเคราะห์ สมบัติทางกายภาพและเคมีของ ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านในจังหวัด

อุบลราชธานี ได้แก่ พีเอช ปริมาณกรด ปริมาณแอลกอฮอล์ ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด             
ปริมาณสารประกอบฟินอลิค และความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ   
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้าม)ี และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 

1. ทฤษฎี 
การหมัก (fermentation) 
การหมักเป็นกระบวนการทางชีวเคมีที่ก่อให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงทางอินทรียสาร โดย

ปฏิกิริยาของเอนไซม์ที่สร้างขึ้นโดยเชื้อจุลินทรีย์ ทําให้ได้เซลล์เพิ่มข้ึน หรือสารเคมีซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ต้องการทั้งนี้อาจอยู่ในสภาวะที่มีการให้อากาศเต็มที่หรือมีอากาศเพียงเล็กน้อย หรือปราศจากอากาศ
ก็ได้ การแปรรูปอาหารโดยการหมักนอกจากจะเป็นการช่วยให้ได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น แอลกอฮอล์ 
ผงชูรส กรดน้ําส้ม กรดซิตริก และวิตามินต่างๆ แล้ว ยังเป็นวิธีการช่วยถนอมอาหารอีกวิธีหนึ่งด้วย 
เช่น กรดแลคติกที่เกิดขึ้นในการทําแหนมหรือการดองผักและผลไม้นั้นนอกจากจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์มี
กลิ่นรสตามท่ีต้องการแล้วยังช่วยยืดอายุการเก็บของเนื้อ ผักและผลไม้ด้วย การหมักยังเป็นวิธีการหนึ่ง
ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบที่มีราคาถูก  

ปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการหมัก 
1) จุลินทรีย์  

 จุลินทรีย์ที่จะช่วยให้เกิดปฏิกิริยาการหมัก ได้แก่ แบคทีเรีย ยีสต์ และรา             
เป็นต้น การจะใช้ชนิดไหนนั้นจะขึ้นกับชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ ซึ่งจุลินทรีย์นั้นๆ ควรจะมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

 มีการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้รวดเร็วในวัตถุดิบที่ใช้ จุลินทรีย์ที่
นํามาใช้เพื่อช่วยปฏิกิริยาการหมัก ควรเป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการธาตุอาหารที่หายาก หรือมีราคาแพง 
หรือเฉพาะเจาะจงนัก  

 เป็นจุลินทรีย์ที่สามารถสร้างเอนไซม์ท่ีมีความจําเป็นต่อกระบวนการ
หมักได้ ตัวอย่างเช่น ในการผลิตแอลกอฮอล์จากธัญชาตินั้น ปฏิกิริยาการหมักในข้ันตอนแรกที่เป็น
ปฏิกิริยาในการเปลี่ยนสตาร์ชเป็นน้ําตาล ควรเลือกใช้เชื้อจุลินทรีย์ซึ่งสามารถสร้างเอนไซม์ที่ย่อย
สตาร์ชให้เป็นน้ําตาลได้ เช่น เชื้อรา เป็นต้น ส่วนในขึ้นตอนต่อมาเป็นขั้นตอนการเปลี่ยนน้ําตาลให้
เป็นแอลกอฮอล์ ควรเลือกใช้จุลินทรีย์ที่สามารถสร้างเอนไซม์ที่ช่วยเปลี่ยนน้ําตาลให้เป็นแอลกอฮอล์ 
เช่น ยีสต์ เป็นต้น  
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2) วัตถุดิบ 
 จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ที่ต้องการคาร์บอน ไนโตรเจน 

แร่ธาตุ และวิตามินต่างๆ สําหรับการเจริญเติบโต ฉะนั้นวัตถุดิบที่เลือกมาใช้จึงควรเลือกชนิดที่หาได้
ง่าย มีธาตุอาหารต่างๆ ครบ และควรมีราคาถูก ทั้งนี้เพ่ือเป็นการลดต้นทุนในการผลิตลง  

3) การควบคุมสภาวะของการหมัก 
 เนื่องจากกระบวนการหมักแต่ละกระบวนการนั้น ต้องการสภาวะหรือ

สิ่งแวดล้อมท่ีแตกต่างกันไป เช่น อุณหภูมิที่ใช้ในระหว่างการหมัก ความเป็นกรด-เบสของวัตถุดิบ การ
ให้อากาศในระหว่างขบวนการหมัก ทั้งนี้เพราะว่าผลิตภัณฑ์หมักแต่ละชนิดจะได้มาจากกระบวนการ
หมักท่ีใช้วัตถุดิบและเชื้อจุลินทรีย์ที่แตกต่างกันออกไป ฉะนั้นสภาวะที่ใช้จึงแตกต่างกัน เช่น ในการ
ผลิตไวน์ กรรมวิธีที่ใช้จะเป็นแบบไม่ใช้อากาศหรือปลอดอากาศ ( anaerobic) และใช้ยีสต์ช่วยใน
กระบวนการหมัก ฉะนั้นความเป็นกรด-เบสของวัตถุดิบที่เหมาะสมจึงค่อนไปทางกรด วัตถุดิบที่ใช้
จะต้องมีการฆ่าเชื้อก่อนใช้ เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดจากเชื้อจุลินทรีย์หรือผลิตภัณฑ์
จากเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการให้มีการปนเปื้อนอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่จะผลิต  

ผลิตภัณฑ์อาหารหมักดองจากข้าว แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ ข้องแข็ง ( solid) ของเหลว
ข้น (paste) และของเหลว (liquid) โดยของแข็งจะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทขนมจีน (ประเทศไทย ข้าว
แดง (ประเทศจีน) หัวเชื้อหรือลูกแป้ง (ประเทศไทย) เป็นต้น ของเหลวข้นจะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภท มิ
โซ หรือเต้าเจี้ยว (ประเทศจีนและญี่ปุ่น) และข้าวหมาก (ประเทศไทยและอินโดนีเซีย) เป็นต้น ส่วน
ของเหลวจะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ประเภทไวน์ข้าว เหล้าสาเก และเครื่องปรุงรส
ประเภทน้ําส้มสายชูหมัก เป็นต้น  

ตัวอย่างการหมักผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม เช่น ไวน์ สาเก กระแช่ สาโท บรั่นดี และวิสกี้ หรือ
อาหารกึ่งแข็งก่ึงเหลว เช่น ข้าวหมาก ยีสต์จะทําหน้าที่เปลี่ยนน้ําตาลให้เป็นเอทธิลแอลกอฮอล์ ซึ่ง
เป็นพิษกับจุลินทรีย์ส่วนใหญ่ที่ยังหลงเหลืออยู่ในอาหาร ทําให้ไม่สามารถเพ่ิมจํานวนหรือทําให้
ผลิตภัณฑ์เน่าเสีย 
  เมล็ดพืชโดยเฉพาะธัญพืช (ข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพดและถ่ัวต่างๆ) เป็นอาหารหลักของ
ประชากรในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย ในธัญพืชประกอบด้วยสารพฤกษเคมี 
(phytochemical compositions) ทั้งท่ีเป็นสารปฐมภูมิ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรท โปรตีน และไขมัน 
ส่วนสารทุติยภูมิ ได้แก่ วิตามิน สารฟีนอลิก ( phenolics) รวมทั้งสาร antioxidants ต่างๆ เช่น 
ferulic acid, caffeic acid, tocopherols, phytosterol, carotenoids, saponins, oryzanols 
และ isoflavones (Miller et al., 2000) ซึ่งส่วนใหญ่พบมากในคัพภะ แตกต่างตามชนิดและสาย
พันธุ์ของธัญพืช 
   กลไกการต้านอนุมูลอิสระ  

สารต้านอนุมูลอิสระจะทําลายอนุมูลอิสระโดยการให้หรือรับอิเล็กตรอนกับอนุมูลอิสระ 
ทําให้ปฏิกิริยาลูกโซ่สิ้นสุดลง ซึ่งตัวสารต้านอนุมูลอิสระเองจะไม่กลายเป็นสารอนุมูลอิสระตัวใหม่จาก
การทําปฏิกิริยาขึ้นมา เนื่องจากตัวมันเองมีความคงตัวทั้งในรูปอิเล็กตรอนครบและรูปที่อิเล็กตรอน
ขาดหรือเกิน กลไกการต้านอนุมูลอิสระสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลไกตามลักษณะการออกฤทธิ์ของสาร
ต้านอนุมูลอิสระ ได้แก ่
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1) ฤทธิ์ป้องกันอนุมูลอิสระ ( Preventive antioxidant activity) สารต้านอนุมูลอิสระ
ประเภทนี้ออกฤทธิ์ป้องกันไม่ให้เกิดอนุมูลอิสระตั้งแต่เริ่มต้น ได้แก่ การยับยั้งไม่ให้เกิดอนุมูลที่
เหนี่ยวนําให้เกิดอนุมูลอิสระ เช่น ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ การคีเลต โลหะทรานสิชัน และการระงับ
ไม่ไห้เกิด สารความไวสูง ( Reactive species: RS) โดยสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มนี้ได้แก่ เอนไซม์ 
และโปรตีนในร่างกายที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ตัวอย่างสารในกลุ่มนี้ เช่น CAT, GPx, GSH รวมทั้ง
วิตามินอี และสารกลุ่มคาโรทีน 

2) ฤทธิ์กําจัดอนุมูลอิสระ ( free-radical scavenging antioxidant activity) สารอนุมูล
อิสระจะมีกลไกในการเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ 3 ขั้นตอน คือ Initiation, Propagation และTermination 
ซึ่งในส่วนของสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มนี้ จะออกฤทธิ์กําจัดอนุมูลอิสระโดยการยังยั้งปฏิกิริยาลูกโซ่
ในขั้น Initiation และPropagation โดยสารในกลุ่มนี้ ได้แก่ วิตามินอี วิตามินซี แอลบูมิน บิลิรูบิน 
แคโรทีนอยด์ ยูบิควิโนน ( CoQ10) และฟลาโวนอยด์ จะเห็นได้ว่าถ้ามีอนุมูลอิสระในปริมาณที่มาก
เกินสมดุลในร่างกายจะก่อให้เกิดโทษท่ีร้ายแรง ในร่างกายมนุษย์มีสารต้านอนุมูลอิสระท่ีทําหน้าที่
ควบคุมสมดุลปริมาณของอนุมูลอิสระ หากสมดุลระหว่างอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระใน
ร่างกายเสียไป ร่างกายจําเป็นต้องได้รับจากจากภายนอก เช่น จากพวกผัก ผลไม้ และสมุนไพร 
การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในส่วนต่างๆ  ของพืชและสมุนไพรต่างๆ ทําให้ได้แหล่งของสารต้าน
อนุมูลอิสระมากข้ึน เป็นต้น 
 สารต้านอนุมูลอิสระที่ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร 

1) Butylated hydroxyanisole (BHA) เป็นของผสมระหว่าง2- t-butyl-4-
hydroxyanisole 

2) Butylated hydroxytoluene (BHT) เป็นของผสมระหว่าง 2 , 6-di-t-butyl-4-
methylphenol 

3) เอสเตอร์ของ Gallic acid 
4) Di-tert-butyl hydroquinone 

 สารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้เป็นสารสังเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการหืนได้ดี 
และมีความปลอดภัย ตามที่ Federal Food and Drug Administration (FDA) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้รับรองไว้ 
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2. กรอบแนวความคิด 
 

ตัวแปรอิสระ 
 

   ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
สมมติฐาน 

1) ผลิตภัณฑ์อาหารหมักพ้ืนบ้านจากข้าวส่วนใหญ่ที่มีการผลิตในระดับครัวเรือนและ
อุตสาหกรรมขนาดเล็กในจังหวัดอุบลราชธานี ผลิตจาก ข้าวหลายสายพันธุ์  ที่ส่งผลต่อเนื้อสัมผัส กลิ่น
รสที่มีความจําเพาะต่อผลิตภัณฑ์อาหาร หมักนั้นๆ แตกต่างกันไปตามชุมชนที่ผลิต และชนิดของ
ผลิตภัณฑ์  

2) ผลิตภัณฑ์อาหารหมักพ้ืนบ้านจากข้าวที่ผลิตและจําหน่ายในจังหวัดอุบลราชธานี 
มีการใช้กระบวนการแปรรูปที่เฉพาะต่อผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน โดยมีวัฒนธรรมการผลิตที่มีมาแต่รุ่น
บรรพบุรุษถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ มาใช้ทดแทน 

3) ผลิตภัณฑ์อาหารหมักพ้ืนบ้านจากข้าวที่ผลิตและจําหน่ายในจังหวัดอุบลราชธานี 
มีคุณค่าทางโภชนาการที่แตกต่างกันไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดี  
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง 

การหมักเป็นกระบวนการแปรรูปโดยการใช้เชื้อจุลินทรีย์ปรับสภาวะของอาหารให้เหมาะกับ
การเจริญของจุลินทรีย์ที่ต้องการ แต่ไม่เหมาะสมกับการเจริญและเพ่ิมจํานวนของจุลินทรีย์ชนิดที่เป็น
อันตรายและชนิดที่ทําให้อาหารเสื่อมเสีย และยังทําให้ผลิตภัณฑ์มีกลิ่นรสหรือลักษณะที่ต้องการ  

ขนมจีน 
 ขนมจีนเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเส้นเก่าแก่ของประเทศไทย โดยเฉพาะพ้ืนที่ทางภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งบริโภคกันมาช้านาน และมีการผลิตเพื่อบริโภคในทุกภูมิภาคของประเทศ 
โดยบริโภคแทนข้าวได้ในแทบทุกมื้ออาหาร (เช้า กลางวัน และเย็น) เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและ
ประเพณีของชนชาวไทยในทุกงานเทศกาล ตั้งแต่งานทําบุญ ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน งานพิธีต่างๆ ซึ่งทํา
กันในระดับครัวเรือน ในหมู่บ้านชนบท หรือเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
ในปัจจุบันมีรูปแบบเป็นขนมจีนแบบหมัก (หรือขนมจีนแป้งหมัก) ขนมจีนแบบไม่หมัก (หรือขนมจีน
แป้งสด) และขนมจีนแห้งกึ่งสําเร็จรูป (อรอนงค์, 2547) 

ผลิตภัณฑ์อาหาร
หมักพ้ืนบ้านจาก
ข้าวในจังหวัด
อุบลราชธานี 
- ขนมจีน 
- ข้าวหมาก 
- สาโท 

- ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ 
- สมบัติทางกายภาพ  
- สมบัติทางเคมี (ปริมาณ

กรด, พีเอช, Brix, 
ปริมาณแอลกอฮอล์, 
ปริมาณสารประกอบฟิ
นอลิค และความเป็น
สารต้านอนุมูลอิสระ) 

- พันธุ์ข้าว 
- กระบวนการแปรรูป 
- แหล่งผลิต 

 

t-test 
F-test 
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ข้าวหมาก 
ข้าวหมากจัดเป็นอาหารหวานชนิดหนึ่งของชาวไทยที่มีมากแต่โบราณ ทําโดยนําข้าวเหนียวที่

เป็นข้าวสารเต็มเมล็ดคุณภาพดี เมล็ดขาว สวยมาล้างน้ําให้สะอาด แช่น้ําค้างคืนหรือ 3 ชั่วโมงเป็น
อย่างน้อย นําไปนึ่งให้สุกพอควร ไม่สุกเกินไปจะทําให้ข้าวเกาะกันแน่นมาก ล้างข้าวนึ่งให้หมดยาง
ด้วยน้ําฝน หรือน้ําที่สะอาด ใส่น้ําปูนใสหรือสารส้ม เพื่อให้เมล็ดข้าวแข็งรูปร่างสวย รัดตัว ร่วน ไม่
แฉะ ทิ้งให้สะเด็ดน้ําสนิทดี จึงผสมลูกแป้งข้าวหมากให้สม่ําเสมอ เกลี่ยให้กระจายตัวโดยใช้ลูกแห้ง
ข้าวหมากบด 0.2-0.3 เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักข้าวเหนียวดิบ บรรจุภาชนะท่ีเป็นใบตองห่อ หรือถ้วย
แก้ว โถแก้ว ถ้วยพลาสติกอย่างหลวมๆ ทิ้งไว้ในที่เย็น 2-3 วัน เมล็ดข้าวจะนิ่มมีน้ําหวานออกมา ทํา
ให้ข้าวหมากเนื้อนุ่ม รสหวาน หอม มีกลิ่นแอลกอฮอล์เล็กน้อย (อรอนงค์, 2547)  

สาโท 
สาโท เป็น สุราพ้ืนบ้านชนิด หนึ่ง  มีกรรมวิธีการผลิตและวัตถุดิบที่แตกต่างกัน ไปตามพ้ืนที่           

ซ่ึงสาโทผลิตจากข้าวเหนียวนึ่ง คลุกกับลูกแป้ง หมักในภาชนะจนเกิดเป็นน้ําสุรา  
 กระบวนการผลิตสาโท 

1) วัตถุดิบ สาโท ผลิตจากข้าวเหนียว มีรายงานว่าหากใช้ข้าวเจ้าในการผลิต จะได้ผล
ไม่ดีเท่าข้าวเหนียว คือได้ปริมาณแอลกอฮอล์น้อยกว่า แต่มีปริมาณกรดมากกว่า แต่บ้างก็รายงานว่า
สามารถใช้ข้าวทุกชนิดทําสาโทได้ ส่วนผู้ผลิตที่มีประสบการณ์ รายงานว่าหากใช้ข้าวเจ้า จะทําให้
สาโทขุ่น ทําให้ตกตะกอนยาก และอาจเปรี้ยวได้ แต่ยังไม่มีผลการวิจัยที่ชัดเจน แต่ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
องค์ประกอบทางเคมีของข้าวแต่ละชนิดที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ 
พบว่าสามารถใช้ข้าวเจ้าหมักสาโทได้ 
 การขัดสีข้าว ก็อาจมีผลต่อคุณภาพและการหมักสาโท หากใช้ข้าวที่ยังมีรําข้าว
เหลืออยู่บ้าง อาจช่วยให้การหมักดีข้ึน เนื่องจากมีสารอาหารให้จุลินทรีย์มากกว่าข้าวขัดขาว หรือทํา
ให้สาโทมีกลิ่นหืนเนื่องจากไขมัน แต่ก็ยังไม่มีผลการวิจัยเพื่อยืนยัน ส่วนการใช้ปลายข้าวผสมกับข้าว
เต็มเมล็ดเพื่อลดต้นทุน จะมีผลต่อคุณภาพอย่างไร ก็ยังไม่มีรายงานวิจัย 

2) การผลิตแบบพ้ืนบ้าน กระบวนการผลิตสาโทเริ่มท่ีการนําข้าวเหนียว ไปนึ่ง นํามาผึ่ง
ให้เย็น แล้วนําไปคลุกกับลูกแป้งที่บดให้เป็นผงแล้ว โดยผสมน้ําลงไปเพื่อให้คลุกเคล้าได้ดี และช่วยให้
จุลินทรีย์เจริญได้ เมื่อคลุกลูกแป้งแล้ว จึงนําไปใส่ในโอ่งหรือภาชนะปากกว้าง ทั้งนี้เพื่อให้ข้าวและเชื้อ 
ได้รับอากาศเพียงพอ โดยใส่ข้าวลงเพียงประมาณ 1 ใน 3 หรือ 1 ใน 4 ของปริมาตรโอ่ง ปิดฝา
หลวมๆ เช่นผ้าพลาสติก หรือเอาไม้ปิดไว้ และหมักไว้ 3 วัน เมื่อเวลาการหมักผ่านไปประมาณ 3 วัน 
เชื้อราจากลูกแป้งจะเจริญ และย่อยแป้งให้กลายเป็นน้ําตาล และเกิดน้ําซึมออกมา เรียกว่า “น้ําต้อย” 
แล้วจึงเติมน้ําลงไปเพ่ือละลายน้ําตาลที่เกิดข้ึน และสร้างสภาพที่ไม่มีอากาศ ซึ่งเหมาะสมกับยีสต์ และ
ยีสต์ที่อยู่ในลูกแป้งก็จะหมักน้ําตาลให้กลายเป็นแอลกอฮอล์และกลิ่นรสต่างๆ ต่อไป การเติมน้ํานี้
เรียกว่า การ “ผ่าน้ํา” โดยปกติจะเติมเฉพาะน้ํา แต่บางรายอาจเติมน้ําตาลลงไปด้วย เพื่อเร่งการหมัก
แอลกอฮอล์ ให้ได้ดีกรีแรงๆ เมื่อผ่าน้ําแล้ว จึงหมักต่อไปในภาชนะเดิม จนกว่าจะได้ความแรง
แอลกอฮอล์ตามต้องการ โดยทั่วไปใช้เวลา 1 – 2 สัปดาห์ หรืออาจหมักถึง 1 เดือน แล้วจึงนําไป
บรรจุขวดจําหน่าย 
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3) การผ่าน้ํา  ในการผ่าน้ํา เป็นการเติมน้ําลงไปในข้าวที่หมักกับลูกแป้งจนเกิดน้ําซึม
ออกมาแล้ว เพื่อไปละลายน้ําตาลออกจากข้าว ทําให้ยีสต์สามารถนําไปใช้หมักแอลกอฮอล์ได้ น้ําที่ใช้
ควรเป็นน้ําสะอาด ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ โดยอาจใช้น้ําต้ม หรือน้ํากรอง หากใช้น้ําที่ไม่สะอาด จะมี
โอกาสที่จะทําให้สุราเปรี้ยวได้ การผ่าน้ํามีจุดประสงค์เพ่ือเจือจางความเข้มข้นของน้ําตาลที่เกิดจาก
การหมัก ให้เหมาะสมกับการเจริญของยีสต์ โดยปรับให้มีความเข้มข้นประมาณ 20 องศาบริกส์  

 
การแปรรูปโดยกระบวนการหมักสําหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมักพบว่ามี

จุลินทรีย์ที่ติดมากับผลผลิตทางการเกษตรปนเปื้อนและทําให้มีจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ต้องการมาก                 
การหมักต้องใช้เวลานาน และผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพไม่คงที่ ดังนั้นถ้าต้องการให้ประสิทธิภาพของ
กระบวนการหมักสูงข้ึนควรใช้กล้าเชื้อ ( starter) ที่มีความบริสุทธิ์สูง เช่น กล้าเชื้อสําหรับการหมัก
เต้าเจี้ยวและ ซีอ้ิว  กล้าเชื้อสําหรับทําแหนม กล้าเชื้อสําหรับทําไวน์ เป็นต้น ซึ่งขณะนี้มีหน่วยงาน
ราชการและมหาวิทยาลัยหลายแห่งสามารถผลิตกล้าเชื้อเหล่านี้ได้ 

ผลพลอยได้ของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการหมักโดยเชื้อจุลินทรีย์ คือ สารอาหารบางชนิดที่
ผลิตโดยเชื้อจุลินทรีย์ เช่น วิตามินชนิดต่างๆ รวมถึงสารที่ใช้ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ที่เป็นพิษต่อ
ร่างกาย ทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการหมักแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการดองหรือปรุงรสด้วยการ
น้ําส้มสายชู เพราะการดองด้วยน้ําส้มและเครื่องปรุงรสเป็นการปรับความเป็นกรด -เบสของอาหาร  
ให้มีรสชาติเป็นไปตามต้องการและยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการ การเติมกรดน้ําส้มจาก
ภายนอกมีข้อได้เปรียบกว่าการหมักจากการใช้ระยะเวลาในการผลิตที่สั้นลง และควบคุมการผลิตได้
ง่ายกว่าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการหมักโดยเชื้อจุลินทรีย์ 

ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการหมักจนมีความเป็นกรด-ด่างต่ํากว่า 4.6 ทําให้สามารถฆ่าเชื้อได้
โดยการใช้ความร้อนไม่เกิน 100  ํC เพื่อหยุดการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ที่จะดําเนินกิจกรรม และทําให้
อาหารมีรสเปรี้ยวมากเกินไป อาหารที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนภายหลังการหมัก เช่น 
แหนม ไส้กรอกอีสาน เมื่อเปรี้ยวได้ที่แล้วถ้ายังไม่บริโภคควรเก็บที่อุณหภูมิต่ํากว่า 8  ํC เพื่อชะลอการ
เจริญ การเพ่ิมจํานวน และการผลิตกรดของจุลินทรีย์ 

ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านที่ได้จากการหมักจึงมีจุลินทรีย์ที่มีบทบาทสําคัญ คือ แบคทีเรีย                
แลคติกซ่ึงเป็นเชื้อที่มีประโยชน์  นอกจากจะมีบทบาทในการผลิตอาหารหมักแล้ว  ยังสามารถช่วย
ถนอมเนื้อสดให้เก็บได้นานขึ้น  แบคทีเรียแลคติกชนิดต่างๆ  รวมทั้งสารที่เชื้อกลุ่มนี้ผลิตออกมา  ได้แก่ 
กรดแลคติก กรดอะซิติก แบคทีรีโอซิน  ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์  และสารอื่นๆ  ที่ยังไม่ทราบชนิดซึ่งมี
ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์อื่นได้  บทบาทท่ีสําคัญของเชื้อกลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจําวันของมนุษย์ทุกคน โดยส่วนใหญ่จะมีประโยชน์มากกว่ามีโทษ  นอกจากแบคทีเรียแลคติก
จะมีประโยชนในการผลิตอาหารหมักประเภทต่างๆ  แล้ว ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์  หลาย
ประการ (ปิ่นมณ,ี 2547) ดังนี้  

1) ช่วยรักษาสมดุลของจุลินทรีย์ในลําไส้เล็ก โดยสามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียที่
ทําให้เกิดโรคทางเดินอาหาร  
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2) ช่วยให้ระบบการย่อยอาหารดีขึ้น ช่วยลดอาการแพ้น้ําตาลแลคโตสในน้ํานม โดยเชื้อนี้
จะสามารถสร้างเอนไซม์ย่อยน้ําตาลชนิดนี้ได้ เป็นการช่วยป้องกันอาการท้องเสีย ภายหลังการดื่ม
น้ํานม  

3) อาจช่วยป้องกันการเกิดเนื้องอกหรือมะเร็งได้  
4) ช่วยลดระดับคอเลสเทอรอลในเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุของการเป็นโรคหัวใจล้มเหลว 

เนื่องจากเส้นเลือดอุดตัน  
5) ช่วยสังเคราะห์วิตามินบีได้หลายชนิดและทําให้การดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย ดีขึ้น 

ซึ่งมีความสําคัญต่อผู้สูงอายุอย่างยิ่ง เนื่องจากมีโอกาสเป็นโรคกระดูกพรุน สูงกว่าคนหนุ่มสาวและเด็ก  
6) ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน  
การยับยั้งแบคทีเรียอื่นที่ก่อโทษในอาหารของแบคทีเรียแลคติก   

แบคทีเรียแลคติกเป็นเชื้อที่สามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคทางเดิน
อาหาร และ ทําให้อาหารเสียได้ แต่ยังไม่ทราบกลไกอย่างแน่ชัด  ซึ่งสารที่คาดว่าสามารถยับยั้งเชื้ออ่ืน
ได้ น่าจะเป็นสารปฏิชีวนะ  ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์  กรดอินทรีย์ (Gilliland, 2003) สารไดอะเซททิล  
หรือ เกิดจากแบคทีรีโอซิน  หรือสารที่มีลักษณะคล้ายแบคทีรีโอซินที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย  ได้แก่  
ไนซิน (Nisin) ซึ่งเป็นสารที่ผลิตโดยแบคทีเรียแลคติก  แต่สารชนิดนี้ไม่สามารถทําลายแบคทีเรียแกรม
ลบได้  

ในระยะสามสิบปีมานี้  มีงานวิจัยมากมาย  ที่ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถของ
แบคทีเรียแลคติกในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์อื่นๆ โดยเฉพาะเชื้อก่อโรคทางเดินอาหาร เช่น มีการศึกษา
ประสิทธิภาพของ  Enterocin 1146 ซึ่งเป็นสารแบคทีรีโอซิน  ที่ผลิตโดยเชื้อ  Enterococcus 
faecium DCP 1146 (Parente and Hill, 1992) พบว่าสารดังกล่าวสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ  
Listeria monocytogenes และ L. innocua ได้ด ี 

 
10. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 

กมลวรรณ อิศราคาร. 2548. ผลของการเติมสตาร์ชดัดแปรและไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของ
ก๋วยเตี๋ยวแช่เยือกแข็ง. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

อรอนงค์ นัยวิกุล. 2547. ข้าว: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กรุงเทพฯ.  

Gilliland, S. E. 2003. Lactic Acid Bacteria as Biopreservatives in the Food Industry.  
       Retrieved June 10, 2006. from 

http://ift.confex.com/ift/2003/techprogram/paper_15725.htm 
Parente, E. and C. Hill. 1992. Characterization of enterococcin 1146, a bacteriocin  
      from Enterococcus faecium inhibitory to Listeria monocytogenes. Journal of 

Food Protection. 55 : 497-502 
Stiles, M.E. 1994. Bacteriocins Produced by Leuconostoc Species. Journal of Dairy 

Science. 77: 2718-2724. 



11 
 

Ohnishi, M., Morishita, H., Iwahashi, H., Toda, S., Shirataki, Y., Kimura, M., and Kido, 
R.  1994.  Inhibitory effects of chlorogenic acids on linolenic acid peroxidation 
and haemolysis.  Phytochemistry 36(3): 579–583 

Weecharangsan W., Opanasopit P., Sukma M., Ngawhirunpat T., Sotanaphun U., 
Siripong P. (2006). Antioxidative and neuroprotective activities of the extracts 
from fruit hull of mangosteen (Garcinia mangostana Linn.). Medical Principles 
and Practice,15, 281-287.  

 
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1) เป็นองค์ความรู้ในการศึกษาวิจัยถึงกระบวนการผลิตและการแปรรูปที่สามารถ
ยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารหมักพ้ืนบ้านจากข้าว  

2) เป็นองค์ความรู้ในการศึกษาวิจัยถึงผลของการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร หมักพ้ืนบ้านจาก
ข้าวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต นําไปสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์ 

3) เป็นองค์ความรู้ให้แก่นักวิชาการและผู้ประกอบการเพ่ือการวิจัย และพัฒนา
กระบวนการแปรรูป การผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมักจากข้าวเพ่ือสุขภาพ  

4) เป็นฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารหมักพ้ืนบ้านของจังหวัดอุบลราชธานี  
5) การบูรณาการผลการวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนวิชา food processing I และ II 

ของนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปีที่ 3 และงานวิจัยของสาขาอุตสาหกรรมเกษตร 
12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 

12.1. จัดพิมพ์รายงานและซีดีเข้าเก็บในห้องสมุดคณะและมหาวิทยาลัย 
12.2. จัดทํารายงานฉบับย่อแจกสู่นักวิชาการและผู้ประกอบการที่สนใจ หรือนําเสนอผลงานใน

การประชุมวิชาการ  
12.3. จัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของคณะฯหรือมหาวิทยาลัย  

13. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
13.1. การสํารวจ รวบรวม ชนิดและแหล่งที่ผลิตของผลิตภัณฑ์อาหารหมักพ้ืนบ้านจากข้าว

ประเภทต่างๆ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
13.1.1. วิธีการวิจัยส่วนหนึ่งเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) ให้ได้ข้อมูล

ปฐมภูมิ โดยการใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ผู้ผลิตอาหาร หมักพ้ืนบ้านจากข้าวประเภทต่างๆ และ
การถ่ายภาพ  อีกส่วนหนึ่งเป็นการวิจัยจากเอกสาร (Documentary research) ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิ 

13.1.2. ทําการรวบรวมชนิด  วิธีการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหาร หมักพ้ืนบ้านจากข้าวและ
วิเคราะห์กระบวนการผลิตอาหารพื้นบ้านโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์การอาหาร 

13.2. การศึกษาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ที่เก่ียวข้องในการหมัก 
13.2.1. ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด (total plate count) ทําการวิเคราะห์ด้วย

อาหาร PCA (plate count agar)  
13.2.2. ปริมาณยีสต์รา (yeast and mold count) ทําการวิเคราะห์ด้วยอาหาร PDA 

(potato dextrose agar)  
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13.2.3. ปริมาณแบคทีเรียแลคติก (lactic acid bacteria count) ทําการวิเคราะห์
ด้วยอาหาร MRS (de Man, Rogosa and Sharpe) 

13.3. การศึกษา สมบัติทางกายภาพ และเคมีของ ผลิตภัณฑ์อาหาร หมัก พ้ืนบ้าน จากข้าว ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ  

13.3.1. สุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหาร หมักจากข้าว ประเภทต่างๆ จากร้านค้า กลุ่ม
แม่บ้านที่มีการผลิตและจําหน่ายในจังหวัดอุบลราชธานี 

13.3.2. นําตัวอย่างมาวิเคราะห์ปริมาณ กรด พีเอช ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ 
ปริมาณแอลกอฮอล์ และลักษณะเนื้อสัมผัส ในผลิตภัณฑ์อาหารหมักพ้ืนบ้านดังกล่าว  

13.3.3. วิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟินอลิค และกิจกรรมการเป็นสารต้านอนุมูล
อิสระ 

13.4. การวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
การทดลองทําการวัดค่าต่างๆ จํานวน  3 ซํ้า ข้อมูลที่ได้นํามาวิเคราะห์ความแปรปรวน  

(Analysis of variance: ANOVA) ถ้าพบนัยสําคัญทางสถิติจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย
วิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ด้วยโปรแกรม SPSS 11.5 

13.5. สถานที่เก็บตัวอย่างและทําการทดลอง 
เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหาร หมักพ้ืนบ้านจากข้าว ได้แก่ ขนมจีน ข้าวหมาก และ 

สาโท ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี  
ทําการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ และเคมีที่อาคารปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบ

อุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
อาคารเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
14. ระยะเวลาท าการวิจัย (1ปี) และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย 

14.1. ระยะเวลาดําเนินงาน  
 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556  

14.2. แผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย  
 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.การเตรียมงานวิจัย/ทบทวนศึกษาเอกสาร             

2.กําหนดแผนการ/วิธีการดําเนินงานวิจัย             

3.ดําเนินงานวิจัย             

3.1สํารวจ รวบรวม และเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหาร
หมักพื้นบ้านจากข้าวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 

            

3.2ศึกษากระบวนการแปรรูป และการผลิต             

3.3วิเคราะห์ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการหมัก             

3.4วิเคราะหส์มบัติทางกายภาพ และเคมี ปริมาณฟินอลิค
และกิจกรรมการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระใน
ผลิตภัณฑ์อาหารหมักพื้นบ้านจากข้าว 
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กิจกรรม 
ช่วงเวลา (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4.การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล             

5.จัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์             

 
15. ปัจจัยที่เอ้ือต่อการวิจัย เฉพาะปัจจัยที่ต้องการเพิ่มเติม 

ไม่มี 
16. งบประมาณของโครงการวิจัย 
 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จําแนกตามงบประเภทต่างๆ  

รายการ จ านวนเงิน 
(บาท) 

1. งบประมาณบุคลากร   
ค่าจ้างชั่วคราว - 
2. งบด าเนินงาน  

2.1 ค่าตอบแทน  19,800 
1) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการวันราชการ (3คนx200บาทx12วัน)  7,200 
2) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการวันหยุดราชการ (3คนx420บาทx10วัน) 12,600 

2.2 ค่าใช้สอย 32,600 
1) ค่าเช่ายานพาหนะ (1คันx1,500บาทx10วัน) 15,000 
2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ (4คนx240บาทx10วัน) 9,600 
3) ค่าถ่ายเอกสารและค่าพิมพ์รายงาน 3,000 
4) ค่าบริการ/ซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 5,000 

2.3 ค่าวัสดุ 37,900 
1) ค่าวัสดุเกษตร 5,000 
2) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี และอาหารเลี้ยงเชื้อ 19,900 
3) ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,000 
4) ค่าวัสดุสํานักงาน 3,000 

3. งบลงทุน  
3.1 ค่าครุภัณฑ์ - 
ไม่มี  

4. ค่าสาธารณูปโภค (ร้อยละ 10 ของงบรวมค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และครุภัณฑ์) 9,030 
4.1 ค่าสาธารณูปโภคสําหรับมหาวิทยาลัย ร้อยละ 5 4,515 
4.2 ค่าสาธารณูปโภคสําหรับคณะฯ ร้อยละ 5 4,515 

รวมงบประมาณที่เสนอขอ 99,330 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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17. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เชิงปริมาณ  แหล่งของผลิตภัณฑ์อาหาร หมักพ้ืนบ้านจากข้าวที่มีการผลิตและจําหน่ายในจังหวัด

อุบลราชธานี ได้แก่ ขนมจีน ข้าวหมาก และสาโท  
เชิงคุณภาพ  ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารหมักพ้ืนบ้านจากข้าว

ของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ส่งผลต่อปริมาณ เชื้อจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
หมัก รวมถึงลักษณะทางกายภาพ และเคมี ปริมาณสารฟินอลิค และความเป็นสาร
ต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์อาหารหมักพ้ืนบ้านจากข้าวที่ผลิตได้ในแต่ละแหล่ง
ผลิต 

18. โครงการวิจัยนี้อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณจากแหล่งเงินทุนอื่นหรือไม่  
 ไม่มี 
19. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ 
  ไม่ได้ต่อยอดจากงานวิจัย/บริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ต่อยอดจากงานวิจัย/บริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม.   

 เรื่อง การส ารวจเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตอาหารหมักพ้ืนบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี.  
ปีงบประมาณ 2554 

 เรื่อง การศึกษาวัฒนธรรมการผลิตอาหารหมักพ้ืนบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี  
ปีงบประมาณ 2554  

 โดยมุ่งเน้นการรวบรวมผลิตภัณฑ์อาหาร หมัก พ้ืนบ้าน ที่ผลิต จากข้าว  รวมไปถึงศึกษา
กระบวนการแปรรูปแบบดั้งเดิมที่ส่งผลต่อปริมาณ เชื้อจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
หมัก และสารส าคัญในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  

20. ค าชี้แจงอ่ืนๆ  
 ไม่มี 
21. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี  
22. อ่ืนๆ  
 
 
        ลงชื่อ ......................................  
        (..............................................)  
         หัวหน้าโครงการ 
        วันท่ี 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555 
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ประวัติคณะผู้วิจัย 
1. หัวหน้าโครงการ 

1) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวเมทินี  มาเวียง 
 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Metinee MAWEANG 
2) เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน  3-4103-00011-20-3 
3) ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์  
4) หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก   
 หน่วยงาน:  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

สถานที่ติดต่อ: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค  
   ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 

 โทรศัพท์ : 045-353500 มือถือ : 081-7396890 โทรสาร: 045-288373 
 E-mail: metinee@agri.ubu.ac.th 

5) ประวัติการศึกษา 
ปีท่ีจบ

การศึ
กษา 

ระดับปริญญา 
(ตรี โท เอก 
และ
ประกาศนีย
บัตร) 

อักษรย่อปริญญา
และช่ือเต็ม 

สาขาวิชา วิชาเอก ช่ือสถาบัน 
การศึกษา 

ประเทศ 

2542 ตร ี วท.บ. 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

วิทยาศาสตร 
บัณฑิต 

 

เทคโนโลย ี
ชีวภาพ 

เทคโนโลย ี
ชีวภาพ 

มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

ไทย 

2546 โท วท.ม. 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

วิทยาศาสตร 
มหาบัณฑิต 

เทคโนโลย ี
ชีวภาพ 

เทคโนโลย ี
ชีวภาพ 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

ไทย 

ปัจจุบัน เอก ปร.ด. 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

เทคโนโลย ี
ชีวภาพ 

เทคโนโลย ี
ชีวภาพ 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

ไทย 

 
6) สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

 fermented food, enzyme technology, rice utilization 
7) ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

7.1. หัวหน้าโครงการวิจัย  
1) การผลิตแป้งข้าวกล้องงอกเพ่ือใช้ในผลิตภัณฑ์แป้งแผ่น (ใบเมี่ยง)  (ทุนนักวิจัย

หน้าใหม่ประจําปีงบประมาณ 2554, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 



16 
 

7.2. งานวิจัยที่ทําเสร็จแล้ว  
1) Kanlayakrit, W., B. Buaban, M. Maweang, and A. Boonpan. 2002. 

Production and characterization of raw starch digesting amylase 
from Saccharomycopsis sp. Proceeding of 40th Kasetsart University 
Annual Conference. 4–7 February, Bangkok. p. 405 – 412.  

2) Maweang, M., W. Kanlayakrit, M. Goto and K. Furukawa. 2005. 
Differentiation of Thai local rice variety “Kalasin” Abst. in Japan 
Biochemistry Association, Kyushu Regional Conference. 10 
December 2005 Saga University, Saga Prefecture, Japan. p. 42. (ส่วน
หนึ่งของดุษฎีนิพนธ์) 

3) Kanlayakrit, W. and M. Maweang. 2006. Production of seasoning 
“Mirin” from Thai rice by fermentation. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 40 
(Suppl.): 39-46. (ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์) 

4) Kanlayakrit, W., M. Maweang, W. Wongyai, M. Goto and                K. 
Furukawa. 2006. Purification of Kalasin local rice variety by using 
isozyme analysis. Proceeding of 44th Kasetsart University Annual 
Conference. 30 January – 2 February, Bangkok p. 210-217. (ส่วนหนึ่ง
ของดุษฎีนิพนธ์) 

5) Kanlayakrit, W. and M. Maweang. 2008. Effect of postharvest rice 
storage conditions on physicochemical properties. Proceedings of 
46th Kasetsart University Annual Conference: Agro-Industry, Bangkok 
(Thailand), p. 361-370.  (ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก) 

6) Kanlayakrit, W. and M. Maweang. 2010. Comparative study of 
physicochemical properties of fresh and aged rice flour on rice 
noodle quality. Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous 
Food Research and Development to Global Market, June 17-18, 
2010, BITEC, Bangkok, THAILAND. Book of Abstracts. 163. (ส่วนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก) 

7.3. งานวิจัยที่กําลังทํา  
1)  การศึกษาวัฒนธรรมการผลิตอาหารหมักพ้ืนบ้านในจังหวัดอุบลราชธาน ี

    สถานภาพ : ผู้ร่วมวิจัย 
    แหล่งทุน : โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
    ปีงบประมาณ : 2554, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
    ทําการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์  

2)  การผลิตแป้งข้าวกล้องงอกเพ่ือใช้ในผลิตภัณฑ์แป้งแผ่น (ใบเมี่ยง)  
    สถานภาพ : หัวหน้าโครงการวิจัย 

http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/browse?type=author&value=Werasit%20Kanlayakrit&value_lang=eng
http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/browse?type=author&value=Metinee%20Maweang&value_lang=eng
http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/browse?type=author&value=Werasit%20Kanlayakrit&value_lang=eng
http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/browse?type=author&value=Metinee%20Maweang&value_lang=eng
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    แหล่งทุน : กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
    ปีงบประมาณ : 2554 
    ทําการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์  
2. ผู้ร่วมวิจัย  

2.1. ผู้ร่วมวิจัย 1 
1) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวปัญจภรณ์  ทัดพิชญางกูร 
  Miss Panchaporn Tadpitchayangkoon 

2) เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 3301100225660  
3) ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ (พนักงานของรัฐ) 
4) หน่วยงาน ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี   อ. วารินชําราบ จ. อุบลราชธานี 34190  
   โทรศัพท์ 045-353500 ต่อ 3567   โทรศัพท์มือถือ 084-409-6680        
   โทรสาร  045-288373   

   E-mail address : panchaporn@agri.ubu.ac.th/ pancha_ubu@hotmail.com 
5) ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
คุณวุฒิ 

สาขาวิชา ปีที่จบ ชื่อสถาบันการศึกษา 

คหกรรมศาสตรบัณฑิต 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

อาหารและโภชนาการ (พัฒนา
ผลิตภัณฑ์) 

ผลิตภัณฑ์ประมง 
เทคโนโลยีอาหาร 

2542 
 
2546 
2552 

ม.เทคโนโลยีราชมงคล 
 
ม.เกษตรศาสตร์ 
ม.เทคโนโลยีสุรนารี 

 
6) สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

คุณสมบัติทางเคมีกายภาพและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีน 
7) ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

7.1. ผู้อํานวยการแผนงานวิจัย :  ไม่มี 
7.2. หัวหน้าโครงการวิจัย :   

1) โครงการการสํารวจเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตอาหารหมักพ้ืนบ้านใน
จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2553 (หัวหน้าโครงการ) 

2) โครงการการผลิตปลาสวายเค็มรมควัน ปีงบประมาณ 2554 (หัวหน้า
โครงการ) 

3) โครงการสมบัติทางเคมีกายภาพและกิจกรรมเอนไซม์ทรานกลูตามิเนสและ
โปรติเนสโปรตีนกล้ามเนื้อปลาน้ําจืดวงศ์สวาย ปีงบประมาณ 2554 
(หัวหน้าโครงการ) 

mailto:panchaporn@agri.ubu.ac.th/
mailto:pancha_ubu@hotmail.com
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4) กิจกรรมการยับยั้งเอนไซม์ Angiotensin I-Converting Enzyme (ACE) 
กิจกรรมต้านอนุมูลอิสระและการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของเค็มบักนัด
ระหว่างกระบวนการหมัก ปีงบประมาณ 2554 (หัวหน้าโครงการ) 

7.3. งานวิจัยที่ทําเสร็จแล้ว : (ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน
ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) 

1) ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร,  ประยงค์ อุดมวรภัณฑ์ และกฤษณา ศิริพล.  
2554.  การสํารวจเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตอาหารหมักพ้ืนบ้านใน
จังหวัดอุบลราชธานี. รายงานผลการดําเนินงาน โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  139 หน้า.  

2) Tadpitchayangkoon P., Yongsawatdigul J. 2009. Comparative 
study of washing treatments and alkali extraction on gelation 
characteristics of striped catfish (Pangasius  hypophthalmus) 
muscle protein. J of Food Sci. 74 (3): C284-C291.  

3) Tadpitchayangkoon P., Park J.W. and Yongsawatdigul J. 2010. 
Conformational changes and dynamic rheological properties 
of fish sarcoplasmic proteins treated at various pHs. Food 
Chem. 121 (4): 1046-1052. 

4) Tadpitchayangkoon P., Park, J.W., Mayer, S.G and 
Yongsawatdigul, J. 2010. Structural  changes and dynamic 
rheological properties of sarcoplasmic proteins subjected  to 
pH-shift method. J. Agri Food Chem. 58 (7): 4241–4249. 

5) Tadpitchayangkoon P., Tongrueng S., Chumpengpan M. and 
Phemphonr W. 2010. Improvement  in antioxidant properties 
of Kem-Buk-Nut for health food market. Proceedings of Food 
Innovation Asia Conference 2010., June 17-18, 2010, BITEC, 
Bangkok, Thailand. Pp 62-71. 

การน าเสนอผลงานแบบปากเปล่า 
1) Tadpitchayangkoon P, Yongsawatdigul J. 2008. Effect of 

alkaline solubilization process on physicochemical 
properties and gel-forming ability of striped catfish (Pangasius 
hypophthalmus) protein. Oral presentation. The 59th Pacific 
Fisheries Technologists (PFT) Annual Meeting. February 3-6, 
2008, San Francisco,  California, USA. Won the second prize 
award for oral presentation. 

2) Tadpitchayangkoon P, Park JW, Yongsawatdigul J. 2008. 
Physicochemical and rheological properties of sarcoplasmic 
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proteins treated at various pHs. Oral presentation. The 68th 
Institute of Food Technologists (IFT) Annual Meeting.  June 
28-July 1, 2008, New Orleans, Louisiana, USA. 

3) Tadpitchayangkoon P. Tongrueng S., Chumpengpan M., 
Phemphonr W. 2010. Improvement in antioxidant properties 
of Kem-Buk-Nut for health food market. Oral presentation. 
Food Innovation Asia Conference 2010, June 17- 18, 2010,  
BITEC, Bangkok, Thailand. 

การน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ 
1) Tadpitchayangkoon P., Park JW, Yongsawatdigul J. 2009. 

Fourier-transform Raman spectroscopic study on structural 
changes of sarcoplasmic proteins treated at various pHs. 
Poster presentation. The 69th Institute of Food Technologists 
(IFT) Annual Meeting.  June 6-9,  2009, Anaheim, California, 
USA. 

2) Tadpitchayangkoon P, Park JW, Yongsawatdigul J.  2009. 
Effect of pH-shifting process on dynamic rheological 
properties of sarcoplasmic proteins. Poster presentation. The 
69th Institute of Food Technologists (IFT) Annual Meeting. 
June6-9, 2009, Anaheim, California, USA.  

3) Tadpitchayangkoon P, Park JW, Yongsawatdigul J. 2009. 
Conformational changes of  sarcoplasmic proteins and 
gelation of striped catfish (Pangasius hypophthalmus) 
proteins treated by pH shift process. . Poster presentation. 
Food Innovation Asia Conference 2009,June 18-19, 2009, 
BITEC, Bangkok, Thailand. Won the second  award for poster 
presentation. 

4) Tadpitchayangkoon P, Park JW, Yongsawatdigul J.  2009. 
Rheological and differential  scanning calorimetry studies of 
sarcoplasmic proteins at various pHs. Poster presentation. 
Food Innovation Asia Conference 2009. , June 18-19, 2009,  
BITEC, Bangkok, Thailand. 

5) Tadpitchayangkoon P, Park JW, Yongsawatdigul J. 2010. 
Comparative study of conventional  and ohmic cooking on gel 
characteristics of tropical surimi. Poster presentation. Food 
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Innovation Asia Conference 2010., June 17-18, 2010,  BITEC, 
Bangkok, Thailand.  

2.2. ผู้ร่วมวิจัย 2 
1) ชื่อและนามสกุล นายเอกสิทธิ์ อ่อนสอาด (Mr. Ekasit Onsaard) 
2) หมายเลขบัตรประชาชน 3102002016431 
3) ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ ระดับ 7      
4) หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :  

  คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตู้ ปณ. 10 ปณภ. วารินชําราบ  
จ.อุบลราชธานี 34190  
โทรศัพท์ 0-4535-3500 ต่อ 3553 โทรสาร 0-4528-8373  
E-mail: ekaon@agri.ubu.ac.th 
5) ประวัติการศึกษา    

ระดับการศึกษาคุณวุฒิ สาขาวิชา ปีที่จบ ชื่อสถาบันการศึกษา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

วิทยาศาสตร์การอาหาร 
วิทยาศาสตร์การอาหาร 
เทคโนโลยีอาหาร 

2536 
2540 
2551 

ม.หอการค้าไทย 
ม.เกษตรศาสตร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

 
6) สาขาวิชาการท่ีสนใจและมีความชํานาญ 

 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร  และ เคมีอาหาร  
 หัวข้อที่สนใจ การใช้ประโยชน์จากโปรตีนพืช; สมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีน 

7) ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดย
ระบุสถานภาพในการทําการวิจัยว่าเป็นผู้อํานวยการแผนงานวิจัย หัวหน้า
โครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย   
7.1 หัวหน้าโครงการ 

1) โครงการวิจัยเรื่อง การผลิต คุณลักษณะและการนําไปใช้ประโยชน์ของแป้ง
งาจากกากงาหลังการสกัดน้ํามันออก ปี 2551 ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
การสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ
ชนบท ประเภทงานวิจัยและพัฒนา จํานวนเงิน 400,000 บาท  

2) โครงการวิจัยเรื่อง ผลของปริมาณแครอทและน้ําต่อคุณภาพของสปาเกตตี
โดยใช้เครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สํานักงบประมาณ
แผ่นดินประจําปี 2551 จํานวน 40,000 บาท  

3) โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาสมบัติทางเคมี-กายภาพของข้าวเม่า ปี 2552 
สนับสนุนจาก เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

mailto:ekaon@agri.ubu.ac.th
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4) โครงการวิจัยเรื่อง การผลิตและความคงตัวของน้ํามันงาในรูปผงแบบเอน
แคปซูเลท  ปี 2553 สนับสนุนจาก สกว สกอ และ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (นักวิจัยรุ่นใหม่) จํานวนเงิน  400,000 บาท  

7.2 ผู้ร่วมโครงการ 
1) โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษากระบวนการผลิตมะขามอบแห้งแบบโฟม      

ปี 2551 ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สํานักงบประมาณแผ่นดินประจําปี 2551 
(ปิดโครงการแล้ว) 

7.3 ผลงานทางวิชาการ 
Publication 
1) Onsaard, E., Vittayanont, M., Sringam, S. and McClements D. 

2005. Properties and stability of oil-in-water emulsions 
stabilized by coconut skim milk proteins. J. Agric. Food Chem. 
53: 5747-5753. 

2) Onsaard, E., Vittayanont, M., Sringam, S. and McClements D. 
2006. Comparison of properties of oil-in-water emulsions 
stabilized by coconut cream proteins with those stabilized by 
whey  p ro te i n  i so l a te .  Food Res .  I n t .  39 :  78 - 86 . 

3) Ekasit Onsaard, Patchaneepun Pomsamud and Poonpun 
Audtum. 2010. Functional properties of sesame protein 
concentrates from sesame meal. As. J. Food Ag-Ind. 3(04), 419-
430. 

Poster Presentation 
1) Onsaard, E., Sringam, S., McClements D. J. and Vittayanont, M. 

2005. Preparation and characterization of coconut proteins 
from coconut milk. The 65th IFT Annual Meeting and Food 
Expo. July 16-20, New Orleans, Louisiana, USA. 

2) Onsaard, E., Vittayanont, M., Sringam, S. and McClements D. J. 
2005.  Effect of pH and NaCl on emulsifying properties and 
stability of o/w emulsions stabilized by coconut proteins. The 
65th IFT Annual Meeting and Food Expo. July 16-20, New 
Orleans, Louisiana, USA.  

3) Vittayanont, M. and Onsaard, E. 2007. Effect of proportion and 
concentration of coconut protein fractions and heat treatment 
on emulsion stability of coconut milk model. 10th ASEAN Food 
Conference. August 21-23, Kuala Lumpur, Malaysia. 
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4) Onsaard, E. and Vittayanont, M. 2007. Modification of some 
functional properties of coconut insoluble protein by heat and 
enzymatic treatment. 10th ASEAN Food Conference. August 21-
23, Kuala Lumpur, Malaysia. 

5) Thongkaew, C. and Onsaard, E. 2008. Preparation and 
characterization of sesame flour from sesame meal. 14th World 
Congress of Food Science and Technology. October 19 -23, 
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