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บทคัดยอ

 กากงาดําดิบ เปนผลพลอยไดจากเมล็ดงาดําหลังการสกัดนํ้ามันธรรมชาติ ดวยวิธีสกัดเย็นดวยเครื่องบีบอัดแบบ
ไฮโดรลิค โดยไมไดใหความรอนสูงกอนสกัด กากยังมีคุณคาของโภชนะตางๆ เหลืออยูมาก และจะทําลายสารตานโภชนะ
ตางๆ ไดดวยความรอนและเวลาท่ีเหมาะสม สามารถนํามาประยุกตใชประโยชนเพื่อใหสารอาหารไดทั้งคนและสัตวเลี้ยง 
หรือนํามาแปรรูปตอในอุตสาหกรรมอาหารตางๆ และนํามาสกัดสารตานออกซิเดชัน ตลอดจนใชคุณคาของสารตาน
ออกซิเดชันทีม่ใีนกากงาดําดบิเสริมสขุภาพของผูบรโิภคไดโดยตรง ทาํใหชวยลดระดับไขมันโดยเฉพาะระดับโคเลสเตอรอล
รวมและแอลดีแอลโคเลสเตอรอล และเพ่ิมวิตามินอีในเลือดได การควบคุมกระบวนการผลิตใหอยูในระดับการใชเปนอาหาร
เพ่ือสุขภาพจะเปนแนวทางเพ่ิมมูลคาของกากงาดําดิบไดมากขึ้น

คําสําคัญ: กากงาดําดิบ สกัดเย็น สารตานออกซิเดชัน อาหารเพื่อสุขภาพ

Abstract
 Unroasted black sesame meal (UBSM) is a byproduct of sesame virgin oil processing through cold 
hydraulic pressed extraction. There are many nutrients in UBSM that can be used for food, food industrial 
products, and antioxidants. These antioxidants from UBSM can be used in health foods, resulting in lower total 
cholesterol, low density lipoprotein cholesterol (LDL), and increased serum vitamin E. This leads to an increased 
value of UBSM.
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บทนํา 

 งามีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Sesamum indicum L. 
เปนพืชที่อยูในวงศ Pediliaceae [1] เมล็ดงาขาว นํ้าตาล

และดาํทีน่าํมาจากภาคตางๆของไทย [2] มคีวามชืน้ (Mois-
ture) เฉลี่ย 6.18% คาโปรตีนหยาบ (Crude Protein, CP) 
22.54% และไขมัน (Ether Extract, EE) 51.70% สวนเยื่อ

ใย (Crude Fiber, CF), เถา (Ash), ไนโตรเจนฟรีเอกแทรก 

(Nitrogen Free Extract, NFE), แคลเซียม (Calcium), 
ฟอสฟอรัส (Total Phosphorus) และพลังงานรวม (Gross 

Energy, GE) มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69%, 6.64%, 9.29%, 
1.17%, 0.74% และ 5.81 kcal/kg ตามลําดับ

 กากงา เปนผลพลอยไดหลังจากการสกัดเอาน้ํามัน

ออกแลว กระบวนการสกัดนํ้ามันมีหลายวิธี เชน ใช

เคร่ืองจักรกล (Mechanical Extract) ชวยบีบอัด-สกัด ดวย
เครื่องแบบไฮโดรลิค (Hydraulic Press) หรือเคร่ืองแบบ

เกลียวอัด (Screw Press) หรอืใชสารเคมี (Solvent Extract) 

ในการละลายสกัดไขมันออกมา อาจมีการใหความรอนแบบ
ชื้นดวยวิธีการนึ่งหรือตม (Boiled) หรือแบบแหงโดยวิธีอบ

หรือคั่ว (Roasted, Toasted) แกเมล็ดงากอนสกัด หรือใช
หลายๆ กระบวนการรวมกัน เพื่อใหนํ้ามันที่สกัดได มี

คุณภาพและปริมาณตามที่ตองการ เชน สกัดเพ่ือใหได
นํ้ามันงาดิบตามธรรมชาติ (Virgin Oil) เพื่อใชเปนนํ้ามัน

สลัด (Salad Oil) หรอืเพิม่ความหอมของนํา้มนัทีใ่ชประกอบ
อาหาร (Cooking Oil) หรือใหไดปริมาณนํ้ามันเพ่ิมข้ึน 

(เหลือทิ้งในกากนอยที่สุด) ทําใหกากงาที่ได มีคุณภาพ
แตกตางกันตามวิธีการที่ใชสกัด

กากงาดําดิบ (Unroasted Black Sesame Seed Cake) 

 กากงาดําดิบ เปนกากงาที่ไดจากเม็ดงาดําที่ ไมได

ผานการใหความรอนสูงถึงระดับที่ทําใหแปงสุกกอนสกัด
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นํ้ามันธรรมชาติดวยวิธีสกัดเย็น (Cold-Pressed Process-

ing) โดยเคร่ืองบบีอดัแบบไฮโดรลิค ในการทดสอบ กบัเมล็ด

งาขาว [3] เมื่อนํามาสกัดนํ้ามันดวยอุปกรณขนาดเล็กใน

ระดบัชุมชนแบบไฮโดรลิคโดยวธิสีกดัเยน็ ทาํใหไดนํา้มนัใน

ปรมิาณ 37.69%ของน้ําหนกัเมล็ดงา และมีกากงาประมาณ 

กากงาขาว กากงาดํา

ชนิดของโภชนะ เมล็ดงาขาว ไมอบ อบ 

60๐C
อบ 

60๐C
เมล็ดงาดํา ไมอบ อบ 

60๐C
อบ 

60๐C *

ความชื้น (%) 2.94 4.90 4.85 4.57 4.41 6.55 6.25 5.50

ไขมัน (%) 45.17 42.51 35.28 23.87 47.01 32.02 29.04 23.23

โปรตีน (%) 23.6 n.a. 38.07 49.01 23.78 n.a. 36.94 38.98

เถา (%) 5.50 n.a. 5.20 5.10 4.41 n.a. 5.20 5.50

คารโบไฮเดรต (%) 20.99 n.a. 11.36 10.74 19.50 n.a. 29.04 30.42

62 %ของนํ้าหนักเมล็ดกอนอัด จากการสังเกตพบวา เมื่อ

นําเมล็ดงาดําที่ไมมีการคั่วเมล็ดมาสกัดเย็นดวยไฮโดรลิค 

จะทาํใหไดกากงาดําดบิ ทีเ่ปลือกหุมเมล็ดมลีกัษณะของการ

แตกปนนอย ดังภาพที่1 

รูปที่ 1 ลักษณะของเมล็ดงาดํากอนสกัดและกากงาดําสกัดเย็น เมล็ดที่แตกจะเห็นสวนแปงสีขาว [4]
ที่มา: ดัดแปลงจาก [4] 

 ในการนํากากงาดิบมาทําแปงงาพบวา สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการสกัดไขมันออกดวยเคร่ืองไฮโดรลิคได
โดยการอบเมล็ดงาที่ 60๐C กอนสกัด หรือใชเวลาในการ
บีบสกัดดวยไฮโดรลิคใหนานมากขึ้น (5ชม.จากเดิม 1ชม.) 

จะทําใหมีไขมันเหลือคางในกากงาดํานอยกวากากงาดําที่
ไมไดอบ [5] และมีสัดสวนของโปรตีนมากขึ้น ดังแสดงใน
ตารางที่ 1

ตารางท่ี 1 ผลของการอบและไมอบ ตอโภชนะทีเ่หลอืในกากงาสกดัเยน็สกดัแบบไฮดรอลกินาน 1 ชม.และเพิม่เปน 5 ชม.

1/ สกัดแบบไฮดรอลิกนาน 5 ชม.

ที่มา: [5] 
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 การอบหรือคัว่เมล็ดงาดวยความรอนสูงกอนสกัด จะ

ทําใหไดนํ้ามันสําหรับปรุงอาหารท่ีมีกลิ่นหอมมากข้ึน แต

คุณภาพของกากและนํ้ามันจะลดลง [6] โดยพบวาการอบ

เมล็ดงา ที่ 180๐C นาน 30 นาทีกอนสกัดนํ้ามันดวยสาร

เคมี ทาํใหไดนํา้มันมากกวาสกัดจากเมล็ดงาดิบ (ได 53 และ 

45% ของนํ้าหนักเมล็ด) ซึ่งเปนผลจากการที่โปรตีนถูก

ทําลายดวยความรอน ทําใหประสิทธิภาพของการสกัด

นํ้ามันเพิ่มขึ้น และพบวา ความรอนท่ีใชอบทําใหวิตามินอี 

(Tocopherols) และสารกลุมลิกแนน (Lignans) ในน้ํามัน

ตํ่าลง นอกจากน้ันยังพบวา ในน้ํามันจากเมล็ดงาสีขาวมี
วิตามินอีตํ่ากวาในนํ้ามันจากเมล็ดสีนํ้าตาล (40.4 และ 54 
มก.ตอนํ้ามันงา 100 ก.) 

คุณคาโภชนะของกากงาดําดิบ

 สวนประกอบทางเคมีของ กากงาที่ไมระบุชนิด โดย

ทั่วไปมีความแปรปรวนสูง จากรายงานของ FAO (1990) 

[7] ระบุวามีคาเฉลี่ยของสิ่งแหง (Dry Matter, DM) เทากับ 

83-96%หรือมีความชื้น 4-17% ในขณะที่มีโปรตีนหยาบ 

23–46%, ไขมัน 1.4–27%, เถา 7.5–17.5%, ไนโตรเจนฟรี

เอกแทรก 25–31% และเยื่อใย มีคาเทากับ 5–12% ความ

แปรปรวนของโภชนะในกากงามีสูง ดังในตารางท่ี 2. ที่

แสดงคุณคาโภชนะในกากงาตางๆและกากงาดําเปรียบ

เทียบกับกากถ่ัวเหลือง ซึ่ง [8] พบวาในกากงาชนิดที่สกัด
ดวยเครือ่งเกลียวอดั แมมโีปรตนีสูง (47.10%) ใกลเคียงกับ
กากถั่วเหลือง (47.73%) ที่สกัดดวยสารเคมีซึ่งมีไลซีน 
3.07%และใชได 2.88% แตในกากงาชนิดนี้มีไลซีนเพียง 
0.56% และใชไดเพยีง 0.01% เพราะการใชเครือ่งสกดัแบบ
เกลียวบบีอัดทาํใหเกิดความรอนสงู จงึทําลายกรดอะมโินไล
ซีน ทําใหไมสามารถใชได

ตารางที่ 2 คุณคาโภชนะในกากงาตางๆ และกากงาดํา (%โดยนํ้าหนัก)

ชนิดของโภชนะ 

ทางเคมี

กากถ่ัว

เหลือง

สกัด

นํ้ามัน1/ 

กากงา

สกัด 

นํ้ามัน1/ 

กากงา

อัด

เกลยีว2/

กากงากะ

ทะภาค 

เหนือ3/

กากงากะ

ทะภาค 

อิสาน3/

กากงาดํา 

จาก

พมา4/

กากงาดํา 

สกัด

เย็น5/

กากงาดํา 

สกัด

เย็น6/

กากงาดํา 

สกัดเย็น 

แคปซูล7/

สิ่งแหง, % 89 93 94.95 93.16 94.04 92.0 94.56 91.75 98.14

โปรตีน, % 44 43.8 47.10 35.14 30.26 36.3 30.33 34.96 28.76*

ไขมัน, % 0.8 8.6 9.25 11.26 19.63 9.1 34.09 22.58 27.06

เยื่อใย, % 7.3 9.7 9.97 11.01 7.28 8.8 6.27 8.26 14.12

เถา, % n.a. n.a. 10.35 13.81 11.30 12.7 11.95 8.25 3.14

แคลเซียม, % 0.29 1.99 2.35 3.42 2.84 n.a. 2.05 n.a. n.a.

ฟอสฟอรัส, % 0.65 1.37 1.53 1.72 0.95 n.a. 0.90 0.92 n.a.

ฟอสฟอรัสที่

ไมใชไฟเตท, %

0.27 0.26 0.77 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

ไฟเตท, mg/g n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 11.61 20.22 n.a.

กรดลิโนเลอิก, % 0.40 1.9 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

พลังงานใช

ประโยชนได, 
kcal/g

2.23 2.21 2.2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

พลังงานรวม, 

kcal/g

n.a. n.a. n.a. 4.94 5.83 n.a. n.a. n.a. n.a.

*โปรตีน = %N x factor 5.30; n.a. = ไมมีขอมูล (not available)
ที่มา: 1/ [9]; 2/ [7]; 3/ [2]; 4/ [10]; 5/ [4], 6/ [11]; 7/ [12]
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สารตานการใชโภชนะในกากงาดําดิบ 

 เมลด็งาดบิ มสีารตานโภชนะ (Anti-nutrients) หลาย

ชนิด ในการใชประโยชนไดของสารอาหารจากเมล็ดงาพบ

วา เมล็ดงาขาวและเมล็ดงาดํา มีการแตกตัวของแคลเซียม 

(Calcium Dialysability) ตํ่า เน่ืองจากมีออกซาเลท (Oxa-

late) สูง และยังมีเยื่อใย (Dietary Fiber, DF) และไฟเตท 

(Phytate) สูง [13] ซึ่งจะลดการยอยและดูดซึมไดของแร

ธาตุเหลานี้ในคนและสัตวชั้นสูง สวนสารตานโภชนะ เชน 

สารตานทริปซิน (Trypsin inhibitor) สารเลคติน (Lectin) 

สารแทนนิน (Tannin) สารไฟติน (Phytin) สารซาโปนิน 
(Saponin) และสารออกซาเลท ซึง่มผีลเสยีตอการใชไดของ
โภชนะ เมื่อมีการใหความรอนท้ังแบบช้ืนหรือแหงใน
ปริมาณและเวลาที่เหมาะสม สามารถลดปริมาณสารเหลา
นี้ลงได เชน ทําใหสารแทนนิน สารไฟติน สารซาโปนินและ
สารออกซาเลท ลดลงไดมากกวาครึง่ของปริมาณทีม่ใีนกาก 
(จากเมล็ด) งาดิบ ในขณะที่ไมพบสารตานทริปซินและสาร
เลคตินในกากงา เมื่อตมเมล็ดงาในน้ําเดือด 30 นาที หรือ 
คั่วที่ 180๐C นาน 15 นาทีกอนนํามาสกัดนํ้ามัน [14] 
 การใชกากงาผสมอาหารเลี้ยงสัตว โดยเฉพาะใน
อาหารสัตวกระเพาะเด่ียว จะมีปญหาในเร่ืองการใช
ประโยชนไดของสารอาหารหลายชนิด เชน แคลเซียมและ

ฟอสฟอรัส รวมท้ังแรธาตุอื่นๆท่ีมีความสัมพันธกันในการ

ยอยและดดูซมึได [2], [10] ทาํใหจาํกดัปรมิาณการใชไดของ

กากงา [2] พบวาสัตวปกมีการยอยไดของกากงาดําตํ่ากวา

กากงาสีอื่นๆ ซึ่งไดมีการแนะนําการใชกากงาสกัดโดยวิธี

กลในทองถิน่ทีย่งัคงมไีขมนัเหลอือยูมาก (32.9%) ในไกเนือ้

ไมควรเกนิ 12% และ ในอาหารไกไข ไมควรใชเกนิ 8% [10] 

ใกลเคียงกับ [4] การใชกากงาดําดิบรวมกับกากงาดําหมัก

ในไกไขลกูผสม อายุ 21-32 สปัดาหดวย อาหารสูตรควบคุม 

และสูตรเสริมกากงาดําสกัดเย็น 5 10 15 และ 20%รวมกับ

กากงาดําสกัดเย็นหมัก 0.5 % พบวา ไกใหผลผลิตไขไม
แตกตางกัน (P>.05) แตมีแนวโนมตํ่าลงตามระดับกาก
งาดิบที่เพิ่ม ทั้งนี้อาจเปนเพราะไกชอบเลือกจิกกินแต
กากงาที่ยังเปนเมล็ดๆ ทําใหไดรับสารอาหารที่ไมสมดุล
เพียงพอตอการสรางผลผลิตไข แตไมพบปญหางาดําติด
ผิวเปลือกเหมือนท่ีพบในไขเปด (ภาพท่ี 2) ที่มีการเสริม
กากงาดําในระดับสูง มีรายงาน [15] ผลการใชกากงา
ทดแทนกากถ่ัวเหลืองในอาหารไกไข ภายใตสภาพแวดลอม
ในเขตอบอุน พบวาศักยภาพและประสิทธิภาพในการให
ผลผลิตไดแก อัตราการใหผลผลิตไข ประสิทธิภาพการ
เปลี่ยนอาหารและคานํ้าหนักไขเฉลี่ยของไกไขที่ไดรับ
อาหารที่มีกากงาจะตํ่ากวากลุมที่ไดรับกากถ่ัวเหลือง 

ภาพที่ 2 อาหารผสมกากงาดําที่ถูกเลือกกินและไขที่ไดจากเปด(ลางแลว)และไก ที่กินกากงาดําสกัดเย็น

ที่มา: ดัดแปลงจาก [4] 

การเพิม่การใชประโยชนไดของฟอสฟอรสัในกากงาดาํ
 ฟอสฟอรสัรวมในแหลงอาหารทีม่าจากพืช พบอยูใน

รูปไฟเตท [16] ประมาณรอยละ 50-80 ซึ่งสารไฟเตท 
(Phytate, myo-innositol hexakisphosphate, IP6) และ

กรดไฟติค (Phytic acid) มีโครงสรางโมเลกุลดังในภาพท่ี3 

[17], [18] เมื่ออยูในสภาวะสารละลายเรียกวา กรดไฟติค 
แตถาเปนเกลือของแคลเซียมและแมกนีเซยีม (Ca/Mg salt) 

เรยีกวาไฟตนิ (Phytin) สวนในสภาวะเกลอือสิระ (The Free 

Salt) เรียกวาไฟเตท (Phytate) ไฟเตทเปนสารประกอบที่
มีในเมล็ดและเซลลพืช ในสภาพธรรมชาติรวมตัวแนน 

(Strong Chelating Property) ไดกับทั้งโปรตีนและแรธาตุ
ที่มีประจุบวก 2 วาเลนซี่ (Bivalent Cation) ทําใหลดการ

ใชไดของสารอาหารเหลานี้ในคนและสัตวชั้นสูงที่ไม

สามารถสราง เอ็นไซมไฟเตส (Phytase) ได แตในสัตว
กระเพาะรวมจะมีเอ็นไซมชวยยอยจากจุลินทรียในระบบ

ทางเดินอาหาร
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 การใชประโยชนจากฟอสฟอรัสในไฟเตท จะเปน
ประโยชนทัง้การลดมลพิษตอสิง่แวดลอมและเปนแหลงของ
ฟอสฟอรัส ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เอ็นไซมไฟเตส 
จะชวยทําใหการยอยไดของไฟเตทในไกที่ปกติมีในระดับ
รอยละ 0.35 เพิ่มข้ึนได [19] ซึ่งพบวาไกไขอายุมาก (47 
สปัดาห) สามารถยอยกรดไฟติคไดมากกวาไกไขทีอ่ายุนอย
กวา (20 สัปดาห) คาสูงสุดของการยอยโดยไฟเตส 
(Phytase Activity) มีในสวนไสติ่ง และต่ําสุดในกระเพาะ
อาหาร การเสริมเอ็นไซมสไฟเตส จากเชื้อราชวยใหการ
ยอยไดของฟอสฟอรัสดีขึ้น และลดความตองการเสริม
ฟอสฟอรัสในรูปอนินทรียในไกไข [20]
 การลดไฟเตท เพื่อเพ่ิมการใชประโยชนไดของ
ฟอสฟอรัสในกากงา ดวยการนําไปเพาะเลี้ยงเชื้อราที่มี
ประโยชนไดหลายชนิด เชน เช้ือรา Mucor racemosus, 
Sporotricum thermophile เมือ่เพาะเลีย้งในสภาพอณุหภมูิ
และความชื้นที่เหมาะสม ทําใหเช้ือราสรางเอ็นไซมไฟเตส 
และเอ็นไซมอื่นๆออกมาอีก เชน ฟอสฟาเตส (Phos-
phatase), อะไมเลส (Amylase), ไซลาเนส (Xylanase) และ
ไลเปส (Lipase) เปนตน ซึ่งใชเวลาเพาะเล้ียงไมนาน [21], 
[22], [23] เพราะเมื่อเชื้อราสรางเอ็นไซมไดมากแลว จะมี
การนาํไปสกดัแยกเอน็ไซมหรอืทาํแหงในสภาวะทีเ่อ็นไซม
ไมถูกทําลาย [24] และนําไปใชเปนสารเสริมประเภท

เอ็นไซมผสมในอาหารสัตว การเพาะเลี้ยงเชื้อรา Aspergil-
lus oryzae ในกากงาดําโดยพบวา ปริมาณของไฟเตทท่ี
อายุหมัก 16 สัปดาหมคีาลดลงมากที่สุด (P<0.01) โดยลด
ลงประมาณ 35% เมื่อเทียบกับที่อายุหมัก 0 สัปดาห [11]

สารตานออกซิเดชันในกากงาดําดิบ
 สารตานออกซิเดชัน (Antioxidants) ที่มีในงาถูกนํา
มาใชประโยชน ดานการเปนอาหารเพ่ือสุขภาพ (Health 
Food) กากงาที่เหลือจากการสกัดไขมัน มีการนํามาใช
ประโยชนในหลายๆ ดาน เชน ใชเปนสวนผสมในอาหารคน 
อาหารสัตว มีการนําไปแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร เชน 
ทําซีอิ้ว สกัดโปรตีนงา ทําแปงงา เพื่อใชทําผลิตภัณฑ
อาหารตางๆตอไป หรือนํามาสกัดสารตานออกซิเดชัน [6], 
[25], [26] 
 กากงาดําดิบ ที่ไดจากเมล็ดงาที่ไมถูกคั่ว เมื่อนํามา
สกัดสารตานออกซิเดชันพบวาในสารสกัดหยาบ (Metha-
nolic Crude Extract) มสีารลิกแนน (Lignans) และลิกแนน
ไกลโคไซด (Lignan glycosides) สงูกวาในสารสกัดจากกาก
งาดําที่เมล็ดผานการคั่วดวยอุณหภูมิสูง (180, 200 และ 
220๐C) กอนนําไปสกัดนํา้มนัออก [27] และในเมล็ดงามีสาร
ตานออกซิเดชันนอยกวาในสารสกัดหยาบ [28] 

ภาพที่ 3 โครงสรางโมเลกุลของไฟเตท(Phytate, myo-innositol hexakisphosphate, IP6) และ Phytic acid [17], [18]

ตารางที่ 3  ผลของความรอนตอปริมาณสารตานออกซิเดชันในสารสกัดหยาบจากกากงาดํา (mg/g crude extract)

 The values are mean ± standard deviation.

Roasting condition Sesaminol triglucoside Sasaminol diglucoside Sesamin Sesamolin

Unroasted 82.77 ± 3.29a 9.84 ± 0.37ab 9.21 ± 0.78a 4.44 ± 0.55a

180 ๐C, 10 min 78.36 ± 4.03a 8.94 ± 0.36b 5.41 ± 0.31b 1.64 ± 0.28b

200 ๐C, 10 min 46.91 ± 1.61b 3.52 ± 0.84c 3.20 ± 0.08c 0.84 ± 0.09c

220 ๐C, 10 min 38.97 ± 0.88c 2.73 ± 0.62c 2.50 ± 0.08c 0.14 ± 0.03c

a-cThe values in the same column followed by different superscripts were significantly different (P<0.05).
ที่มา: [27] 



52 วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 16 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2557

ตารางที่ 4 ความเขมขนของสารตานออกซิเดชันในสารสกัดหยาบจากกางงาและในเมล็ดงา

a Dried seed.; n.d. = not detect  
ที่มา: [28] 

Contents (mg/g)

In crude extract In sesame seed a

Lignans

 Sesamin 6.30+0.26 2.16+0.10

 Sesamolin 3.98+1.15 1.38+0.10

 Sesaminol and Sesamol n.d. n.d.

Lignan glycosides

 Sesaminol diglucoside 3.53+0.45 0.11+0.02

 Sesaminol triglucoside 72.14+.21 2.21+0.10

แคปซูลกากงาดําดิบ
 กากงาดําดิบ เมื่อนํามาปรับสภาพใหเหมาะสําหรับ
บรรจุในแคปซูล แลวใชเปนอาหารเสริมสุขภาพ จากการ
ทดลองในคนทีเ่ปนอาสาสมคัร และมรีะดบัไขมนัในเลอืดสงู 
มีสภาวะเส่ียงตอการเปนโรคหัวใจและหลอดเลือด เมื่อให
กินกากงาดําในรูปแคปซูล ปริมาณ 2.52-2.58 กรัมตอ
วัน(เฉล่ียแคปซูลละ 0.42-0.43 กรัม) ติดตอกันเปนเวลา 
1 เดือน พบวาอาสาสมัครมี ระดับไขมันในเลือดลดลง โดย
เฉพาะระดับโคเลสเตอรอลรวม (Total Cholesterol) และ
แอลดีแอลโคเลสเตอรอล (LDL, Low Density Lipoprotein 
Cholesterol) และพบวามีระดับวิตามินอีในซีรัมเพ่ิมขึ้น 
[12], [29], [30] 
 คุณคาของกากงาดําดิบ นอกจากมีโภชนะตางๆ

เหลืออยูมากแลว ยังสามารถใชประโยชนจากสารตาน
ออกซิเดชันเพ่ือเสริมสขุภาพของผูบรโิภค ซึง่นอกจากชวย

ลดระดบัไขมันในเลือดลงแลว อาจจะชวยในการขจัดอนมุลู
อิสระจากความเครียดตางๆ ได จึงนาจะเปนแนวทางเพ่ิม
มูลคาของกากงาดําดิบไดมากข้ึน เมื่อมีการควบคุม

กระบวนการผลิตใหอยูในระดับที่ใชเปนอาหารเสริมเพื่อ

สุขภาพได
 

เอกสารอางอิง
[1] อริยาภรณ พงษรัตน. 2556. งา การผลิต 
 การปรับปรุงพันธุ และการแปรรูป. พิมพครั้งท่ี 1 

 คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 

 96 หนา. 

[2] เยาวมาลย คาเจริญ และคณะ. 2531. “การศึกษา
 การยอยไดของกากงาในอาหารสัตวเล็ก”. ใน 
 การใชวัสดุในทองถิ่นเปนอาหารสัตว รายงาน
 การประชุมสัมมนาทางวิชาการ จ.เชียงราย 25-27 
 พ.ค.2531. หนา 55-79. 
[3] ชวลิต ถิ่นวงศพิทักษ และคณะ. 2549. เครื่องสกัด
 นํ้ามันอเนกประสงค. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 42 หนา.
[4] กาญจนา บันสิทธิ์ และคณะ. 2555. ผลของการหมัก
 กากงาดําอดัเย็นตอคณุคาทางโภชนะในอาหาร
 สัตวปก(ไกไข). รายงานการวิจัย พัฒนาและ
 วศิวกรรมฉบบัสมบรูณ ทนุวจิยัจากสาํนกังานพฒันา
 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ,

 คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี. 

 50 หนา. 
[5] ศิวะ วัฒนา. 2548. การศึกษากระบวนการทําแปง

 จากกากงา. วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตร
 มหาบัณฑิต(วิศวกรรมเกษตร) ภาควิชาวิศวกรรม

 เกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
 เกษตรศาสตร.

[6] Mohamad, H.M.A. and I.I. Awatif. 1997. “The Use  
 of Sesame Oil Unsaponifiable Matter as 

 a Natural Antioxidant.” Original Research Article 

 Food Chemistry, 62(3):269-276. 
 http://www.sciencedirect.com/science. 

 23 December 2010.



53วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 16 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2557

[7] Omar, J.M.A. 2002. “Effects of Feeding Different 

 Levels of Sesame Oil Cake on Performance and 

 Digestibility of Awassi Lambs. Original Research 

 Article.” Small Ruminant Research, 46(2-3):

 187-190.

[8] Mamputu, M. and R.J. Buhr. 1995. “Effect of 

 Substituting Sesame Meal for Soybean Meal on 

 Layer and Broiler Performance.” Poult. Sci., 

 74(4):672-84. 

[9] NRC, National Research Council. 1994. Nutrient 
 Requirements of Poultry. 9th rev. ed. National 
 Research Council. Subcommittee on Poultry 
 Nutrition. National Acacemy Pr., Washington, 
 D.C. 155 p.
[10] สุชน ตั้งทวีวิพัฒน และ บุญลอม ชีวะอิสระกุล. 2537. 
 การใชกากงาทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหาร
 สัตวปก Sesame meal as soybean substitute 
 in poultry diets. คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยั
 เชียงใหม. 73 หนา. 
[11] กาญจนา บันสิทธิ์ และคณะ. 2556. “ผลของระยะเวลา
 การหมกัดวย Aspergillus oryzae ตอไฟเตทในกาก
 งาดําสกัดเย็น”. ใน ประชุมวิชาการเกษตร 
 ครั้งที่ 14, 28-29 มกราคม 2556. แกนเกษตร, 41
 (ฉบับพิเศษ1): 363-368. 
[12] นาถธิดา วีระปรียากูร และคณะ. 2552. การเตรียม
 ผลิตภัณฑจากกากงาในการปองกันโรคทาง
 ระบบหลอดเลือกและหัวใจ (ปที่2). 
 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 (งบประมาณ 2551). 
[13] Kamchan, A. and et al. 2004. “In Vitro Calcium 
 Bioavailability of Vegetables, Legumes and 

 Seeds.” Journal of Food Composition and 

 Analysis. 17(3-4):311-320.
[14] Jimoh, W.A., O.A. Fagbenro and E.O. Adeparusi. 
 2011. “Effect of Processing on Some Mineral, 

 Antioxidants and Nutritional Composition of 

 Sesame (Sesamum Indicum) Seed Meal.” 
 EJEAFChe, 10(1):1858-1865. 

 http://www.researchgate.net/
 publication/247161885.13 December 2013.

[15] Jacob, J.P. and et al. 1996. “The Feeding Value 

 of Kenyan Sorghum, Sunflower Seed Cake and 
 Sesame Seed Cake for Broilers and Layers.” 

 Animal Feed Science Technology, 61: 41-56.

[16] Harland, B. F. and E.R., Morris.1995. “Phytate: 

 A Good or a Bad Food Component?” Review 

 Article, Nutrition Research, 15(5):733-754.

[17] Plaamia, S. 2002. Review Article Myoinositol 

 Phosphates: Analysis Content in Foods and 

 Effects in Nutrition. A Laboratory of Food 

 Chemistry, Agricultural Research Centre of 

 Finland, FIN-31600, Jokioinen, Finland. 

 Available online 22 April 2002. 
 http://www.sciencedirect.com/science. 
 23 December 2010.
[18] Kumar, V. and et al. 2010. “Dietary roles of phytate 
 and phytase in human nutrition: A review.” Food 
 Chemistry, 120(4):945 – 959.
[19] Selle, P. H. and V. Ravindran. 2006. “Review 
 Microbial Phytase in Poultry Nutrition.” Animal 
 Feed Science and Technology, 135(1-2):1-41.
[20] Marounek, M. and et al. 2008. “Availability of 
 Phytate Phosphorus and Endogenous Phytase 
 Activity in the Digestive Tract of Laying Hens 20 
 and 47 Weeks Old.” Animal Feed Science and 
 Technology, 146(3-4):353-359. 
[21] Roopesh, K. and et al. 2005. “Comparison of 
 Phytase Production on Wheat Bran and Oilcakes 
 in Solid-State Fermentation by Mucor
  Racemosus.” Original Research Article 
 Bioresource Technology, 97(3):506-511. 
[22] Sandhya, C. and et al. 2005. “Comparative 
 Evaluation of Neutral Protease Production by 
 Aspergillus Oryzae in Submerged and 

 Solid-State Fermentation.” Original Research 

 Article Process Biochemistry, 40(8):2689-2694.
[23] Singh, B. and T. Satyanrayana. 2006. “Phytase 
 Production by a Thermophilic Mould 

 Sporotrichum Thermophile in Solid State 

 Fermentation and Its Potential Applications.” 
 Original Research Article. Bioresource 

 Technology, 99(8):2824-2830. 
[24] Chang, J. and et al. 2011. “Effect of Steam 

 Explosion and Microbial Fermentation on 

 Cellulose and Lignin Degradation of Corn 
 Stover.” Original Research Article Bioresource 



54 วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 16 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2557

 Technology, In Press, Corrected Proof. 

 http://www.sciencedirect.com/science/article/. 

 29 November 2012.

[25] Konsoula, Z. and M. Liakopoulou-Kyriakides. 2010. 

 “Effect of Endogenous Antioxidants of Sesame 

 Seeds and Sesame Oil to the Thermal Stability 

 of Edible Vegetable Oils.” Original Research 

 Article, LWT-Food Science and Technology, 

 43(9):1379-1386.

[26] Suja, K.P., A. Jayalekshmy and C. Arumughan. 
 2005. “Antioxidant Activity of Sesame Cake 
 Extract.” Food Chemistry, 91(2):213–219.
[27] Shyu Y., J. Hwang and L. Hwang. 2009. “Effect 
 of Roasting Condition on The Antioxidative 
 Activity of the Methanolic Extract from Defatted 
 Sesame Meal.” Journal of Food & Drug 
 Analysis,17(4):300-306.
[28] Shyu, Y.S. and L. S. Hwang. 2002. “Antioxidative 
 Activity of the Crude Extract of Lignan Glycosides 
 from Unroasted Burma Black Sesame Meal.” 
 Food Research International, 35(4): 357–365.
[29] นาถธิดา วีระปรียากูร และคณะ. 2551. การเตรียม
 ผลิตภัณฑจากกากงาในการปองกันโรคทาง
 ระบบหลอดเลอืกและหวัใจ. รายงานการวิจยัฉบับ
 สมบรูณ มหาวทิยาลยัขอนแกน (งบประมาณ 2550). 
 54 หนา.
[30] Wichitsranoi, J. and et al. 2011. “Antihypertensive 
 and Antioxidant Effects of Dietary Black Sesame 
 Meal in Pre-Hypertensive Humans.” Nutrition 
 Journal, 10:82. http://www.nutritionj.com/
 content/10/1/82. 20 August 2013.




