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บทคัดย่ อ
โปรตีนผงถือเป็ นอาหารเสริ มที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปั จจุบนั ถูกนามาใช้สาหรับ
ผูท้ ี่ไม่สามารถรับประทานโปรตีนจากอาหารได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของร่ างกายในแต่ละ
วัน ซึ่งโปรตีนผงถูกพัฒนาให้มีจานวนโปรตีนต่อหนึ่ งหน่ วยบริ โภคในปริ มาณที่สูงและมีปริ มาณ
โปรตีนที่ค่อนข้างแน่ นอน กรดอะมิโนโซ่กิ่ง (Branched Chain Amino Acid ) หรื อ กรดอะมิโนบีซี
เอเอ (BCAAs) เป็ นอะมิโนที่มีค วามสาคัญ ต่อกล้ามเนื้ อ ช่วยในการกระตุน้ การสังเคราะห์โปรตีน
สร้างกล้ามเนื้ อ และป้องกันการสลายโปรตีนในกล้ามเนื้อมาเป็ นพลังงาน แต่เนื่องจากโปรตีนผงใน
ท้องตลาดส่ วนใหญ่ เป็ นโปรตี นผงที่ผลิตมาจากนมวัว ซึ่งผูบ้ ริ โภคบางส่ วนแพ้ผลิตภัณฑ์จากนม
หรื อทานอาหารมังสาวิรัต จึ งมี ผลิต ภัณ ฑ์โปรตี น ผงจากพืชเป็ นโปรตี น ผงทางเลือกโดยเฉพาะ
โปรตีน จากพืชที่มีกรดอะมิโนบีซีเอเอ (BCAAs) อยู่ในปริ มาณสู งเช่น ถัว่ ลันเตาสี เหลืองและข้าว
เป็ นต้น
การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นการศึกษาเรื่ อง ค่าเฉลี่ยปริ มาณสารอาหารโปรตีนชนิดอะมิโนโซ่กิ่ง
ในผลิตภัณฑ์โปรตีนผงจากถัว่ ลันเตาเหลือง สกัดแบบไอโซเลท, โปรตีนผงจาก ข้าวเจ้า กข.1 สกัด
แบบคอนเซนเทรต และเวย์โ ปรตี น คอนเซนเทรตจากนม ในปริ ม าณ 100 กรั ม โดยใช้วิ ธีก าร
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วิเคราะห์ดว้ ยเครื่ อง HPLC จานวน 3 ครั้ง ต่อ 1 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ โดยรายงานผลเป็ นผลรวมเฉลี่ย
ของปริ มาณ กรดอะมิ โ นบี ซี เอเอ (BCAAs) ที่ ป ระกอบด้ว ย ลิ ว ซี น (Leucine) ไอโซลิ ว ซี น
(Isoleucine) และวาลีน (Valine) จากผลิตภัณฑ์ของโปรตีนผงถัว่ ลันเตาเหลืองสกัดแบบไอโซเลท
โปรตีนผง ข้าวเจ้า กข.1 สกัดแบบคอนเซนเทรต และเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตจากนม
การวิจยั ได้ทดลองหาค่าปริ มาณค่าเฉลี่ยของกรดอะมิโนบีซีเอเอ (BCAAs) ในปริ มาณ 100
กรัมของกลุ่มตัว อย่าง พบว่าค่ าเฉลี่ยมีความแปรปรวนไม่ต่างกัน ในการตรวจทั้ง 3 ครั้ง ผลการ
เปรี ยบเที ยบปริ มาณกรดอะมิโ นบี ซีเอเอ (BCAAs) ในแต่ละผลิต ภัณ ฑ์ข องโปรตี น ผงถัว่ ลัน เตา
เหลืองสกัดแบบไอโซเลท โปรตีนผงข้าวเจ้า กข.1 สกัดแบบคอนเซนเทรต และเวย์โปรตีนคอนเซน
เทรตจากนม ในปริ มาณ 100 กรัม ผลการเปรี ยบเทียบของกรดอะมิโนบีซีเอเอ (BCAAs) จากทั้ง 3
แหล่งพบว่าค่าเฉลี่ยของกรดอะมิโนบีซีเอเอ (BCAAs) ทั้ง 3 ตัวมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ โดยมีค่าเฉลี่ยของกรดอะมิโนบีซีเอเอ (BCAAs) จากเวย์โปรตีนคอนเซนเทรต โปรตีนถัว่
ลัน เตาเหลืองไอโซเลต และโปรตี น จากข้าวเจ้า กข.1 ไอโซเลทจากมากไปน้อยตามลาดับ ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้งั ไว้ อีกทั้งงานวิจยั ยังพบว่าโปรตีนสกัดจากถัว่ ลันเตาเหลืองและโปรตีน
สกัดจากข้าวสามารถเป็ นโปรตีนแทนเวย์โปรตีนจากนมได้ ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้
คาสาคัญ: กรดอะมิโนบีซีเอเอ/โปรตีนไอโซเลต/โปรตีนคอนเซนเทรต

3

Abstract
Protein powder is considered as a food supplement that has been popular nowadays
and used for people who have inadequate Protein from food each day. Protein power which has
high protein in unit and has a fairly protein content is thus developed for those who want to
control the amount of protein, such as athletes, people on diet or even seniors etc.
Branched-Chain Amino Acids (BCAAs) is an amino acid that helps in stimulating
protein synthesis for building muscle and prevent protein breakdown in muscle for energy.
In protein powder within quantity, it contains Branched-Chain Amino Acids (BCAAs)
in varies depending on source of protein and method of manufacture. However, the protein power
that is on the market mostly made from cow’s milk which may effect to some consumers allergic
to dairy product or even vegetarian. So there are plant-based protein powder products as
alternative source of high BCAAs such as yellow peas and rice etc.
This study focuses on comparison the average quantity of Protein and BCAAs in 100
grams among 1) concentrated whey proteins 2) isolated yellow pea and 3) concentrated white rice
Rd 1 through HPLC extraction methods 3 times per one sample and calculate by a total quantity
of BCAAs which consists of Leucine and Isoleucine. The result of the comparison among those
three sample found that the average of BCAAs are significantly different by an average of
BCAAs from concentrated whey protein has the highest BCAAs, isolated yellow pea and
concentrated white rice Rd 1 has lower BCAAs respectively.
Keywords: Branched-Chain Amino Acids/BCAAs/Isolated protein/Concentrated protein
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บทนา
โปรตี นนับว่าเป็ นสารอาหารที่ ส าคัญต่ อการเจริ ญ เติ บโตและการด ารงชี วิตของมนุ ษ ย์
ร่ างกายต้องการโปรตีนเพื่อนาไปซ่อมแซมเนื้ อเยื่อต่าง ๆ ที่สึกหรอ หากไม่ได้รับโปรตีนในปริ มาณ
ที่เพียงพอจะทาให้เกิดภาวะขาดสารอาหารและทาให้ส่วนต่าง ๆ ของร่ างกายทาหน้าที่ไม่สมบูรณ์อีก
ด้วย แหล่งของโปรตี นในอาหารส่ วนใหญ่ พบใน เนื้ อวัว เนื้ อหมู เนื้ อไก่ ปลา กุ้ง ไข่ ถัว่ และเมล็ด
ธัญพืช เต้าหู ้ และโปรตีนเกษตร ถึงแม้ว่าโปรตีนจากเนื้ อสัตว์ประกอบด้วยกรดอะมิโนจาเป็ นทุกชนิ ด
ที่ร่างกายต้องการ แต่เนื้ อสัตว์ที่เป็ นเนื้อแดง เช่น เนื้อวัว หรื อเนื้ อหมู ประกอบด้วยกรดไขมันอิ่มตัวใน
ปริ มาณสู งที่อาจทาให้ระดับของ “แอลดีแอลโคเลสเตอรอล” หรื อ “โคเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดี” ในเลือด
เพิ่ ม สู งขึ้ น เพิ่ ม ความเสี่ ยงในการเกิ ด โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ดและโรคอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
จึงควรรับประทานเนื้ อแดงในปริ มาณที่ จากัด โปรตีนจากพืชเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ ง สาหรับการเลือก
รับประทานโปรตีน และจัดได้ว่าเป็ นโปรตีนที่ไขมันน้อย และมีประโยชน์สูง โดยได้มีการศึกษาวิจยั
ในเชิงวิทยาศาสตร์ ของพืชหลายชนิ ด พบว่าสามารถพบโปรตีนได้ในส่วนประกอบของเนื้อเยือ่ ในพืช
ซึ่ งโดยทั่วไปจะมีโครงสร้ างหลักเป็ นคาร์ โบไฮเดรตแต่ จะพบโปรตี น สู งในบางส่ วน เช่ น เมล็ด
ตัวอย่างพืชที่มีปริ มาณโปรตีนสูง ได้แก่ ถัว่ ต่าง ๆ และข้าว เป็ นต้น
ในปั จ จุ บัน ผลิ ต ภัณ ฑ์ โ ปรตี น สกัด ได้รั บ ความนิ ยมอย่างมาก เพราะมี โปรตี น สู งต่ อ
1 หน่ ว ยบริ โภคทั้งนี้ ขึ้ นอยู่ก ับกรรมวิ ธี ก ารสกัด เช่ น โปรตี น สกัด แบบคอนเซนเทรต (Protein
Concentrate) โปรตีนสกัดแบบไอโซเลท (Protein Isolate) และโปรตีนสกัดแบบไฮโดรไลเซท (Protein
Hydrolysate) ซึ่ งปริ มาณโปรตี นจะมากน้อยขึ้ นอยู่ก ับแหล่งของโปรตี นและวิธีสกัด ซึ่ งโดยทั่วไป
โปรตี น สกัด แบบไฮโดรไลเซท (Protein Hydrolysate) จะให้ป ริ มาณโปรตี น ต่ อ 1 หน่ ว ยบริ โภค
มากที่สุด และรองมาคื อ โปรตีนสกัดแบบไอโซเลท (Protein Isolate) และโปรตีนสกัดแบบคอนเซน
เทรต (Protein Concentrate) ตามลาดับ ผลิตภัณ ฑ์โปรตี น สกัดดังกล่าวมีท้ งั ในรู ปแบบผง และเม็ด
แคปซูล ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารโปรตีน แม้มิได้มีขอ้ บ่งใช้ในการรักษาโรค แต่เน้นสรรพคุณในการช่วย
เสริ มสุ ขภาพในด้านต่าง ๆ เช่น ถูกน ามาใช้สาหรับผูท้ ี่ ไม่สามารถรับประทานโปรตีนจากอาหารได้
อย่างเพียงพอต่อความต้องการของร่ างกายในแต่ละวัน ผูต้ อ้ งการควบคุมปริ มาณโปรตีน เช่น นักกีฬา
ผูท้ ี่ ควบคุ มน้ าหนัก หรื อแม้แต่ ผูส้ ู งอายุ ในผลิตภัณฑ์โปรตี นสกัดจะมี กลุ่มโปรตี นอะมิโน โซ่ กิ่ ง
(Brandched-Chain Amino Acids) หรื อกลุ่ มอะมิ โนบี ซี เอเอ (BCAAs) ได้แก่ ลู ซี น (Leucine) ไอโซ
ลูซีน (Isoleucine) และ วาลีน (Valine) ซึ่ งเป็ นกลุ่มโปรตีนที่มีความสาคัญต่อการสังเคราะห์โปรตี น
ซ่อมแซมกล้ามเนื้ อ และป้ องกันการสลายโปรตีนในกล้ามเนื้ อไปใช้เป็ นพลังงาน ผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารโปรตีนสกัด ส่ วนใหญ่ จะผลิตจากนม หรื อที่เรี ยกว่า เวย์โปรตีน (Whey Protein) เนื่ องจากนม
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เป็ นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพและมีปริ มาณสู ง อย่างไรก็ตาม ยังมีผบู ้ ริ โภคที่ไม่สามารถทานโปรตีน
สกัดจากนมได้ เนื่ องจากแพ้แลคโตสในนม (Lactose Intolerance) หรื อผูท้ ี่รับประทานอาหารมังสวิรัติ
จึงมีการผลิตผลิตภัณฑ์โปรตีนสกัดจากพืช ที่มีปริ มาณโปรตีนสู งเช่น ถัว่ เหลือง ถัว่ ลันเตาเหลือง และ
ข้าว เป็ นต้น เนื่องจากโปรตีนสกัดจากถัว่ เหลืองยังมีขอ้ ถกเถียงในเรื่ องการเพิม่ โอกาสเสี่ยงโรคหัวใจ
และ มะเร็ งเต้านม ดังนั้น โปรตีนสกัดจากพืชอื่น ๆ เช่น ถัว่ ลันเตาเหลือง และข้าวจึงได้รับความนิ ยม
เพิ่มมากขึ้น
โครงการวิจยั นี้ ได้มุ่งเน้นการหาปริ มาณโปรตีนบีซีเอเอ และเปรี ยบเที ยบโปรตี นบี ซีเอเอ
จากผลิตภัณฑ์โปรตีนที่ ได้รับความนิ ยมในท้องตลาด ได้แก่ โปรตีนสกัดจากถัว่ ลันเตาเหลืองสกัด
แบบไอโซเลท,โปรตีนจากข้าวเจ้า กข.1 สกัดแบบคอนเซนเทรต และผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนสกัดแบบ
คอนเซนเทรต โดยวิธีการตรวจปริ มาณโปรตีนและกรดอะมิโนแบบ HPLC เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับการ
แนะนาปริ มาณการรับประทานผลิตภัณฑ์โปรตีนแต่ละประเภทที่ ตอ้ งการปริ มาณโปรตีนบีซีเอเอที่
กาหนดในแต่ละวัน
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. ศึกษาค่ าเฉลี่ยของสารอาหารโปรตี นชนิ ดอะมิโนโซ่ กิ่ ง (Branched Chain Amino Acids
[BCAAs]) ที่ ได้ จ ากถั่ ว ลั น เตาเห ลื อง (Pisum sativum) สกั ด แบ บ ไอโซเลท , ข้ า วเจ้ า กข .1
(Oryza sativa L. RD.1) สกัดแบบคอนเซนเทรต และเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตจากนม ที่ผ่านมาตรฐาน
องค์การอาหารและยา และระบบประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการผลิตอาหารหรื อ HACCP
ของประเทศไทย ในปริ มาณตัวอย่าง 100 กรัม ด้วยวิธีการตรวจสอบปริ มาณโปรตีนแบบ HPLC
2. เปรี ยบเทียบ และศึกษาความแตกต่างของปริ มาณโปรตีนชนิ ดอะมิโนโซ่กิ่ ง (Branched
Chain Amino Acids [BCAAs]) ที่ ได้ จ ากถั่ว ลัน เตาเหลื อ ง (Pisum sativum) สกั ด แบบไอโซเลท,
ข้าวเจ้า กข.1 (Oryza sativa L. RD.1) สกัดแบบคอนเซนเทรต และเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตจากนม
ที่ผา่ นมาตรฐานองค์การอาหารและยา และระบบประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการผลิตอาหาร
หรื อ HACCP ของประเทศไทย ในปริ มาณตัวอย่าง 100 กรัมด้วยวิธีการตรวจสอบปริ มาณโปรตี น
แบบ HPLC
ขอบเขตการวิจยั
1. เลือกโปรตี นไอโซเลทจากถัว่ ลันเตาสี เหลืองและข้าวเจ้า กข 1 แบบคอนเซนเทรต ผ่าน
มาตรฐานระบบประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการผลิตอาหารหรื อ HACCP ของประเทศไทย
2. ตรวจวิเคราะห์โปรตีนบีซีเอเอ ได้แก่ Isoleucine (ILE), Leucine (LEU) และ Valine (VAL)
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โดยวิ ธี HPLC 3 ครั้ งต่ อ 1 ตัวอย่าง เพื่ อหาค่ าเฉลี่ ย และค่ าความแปรปรวนของโปรตี น บี ซี เอเอ
แต่ละชนิด
3. เปรี ยบเที ยบค่ าเฉลี่ ย และหาความแตกต่ าง ระหว่ า งปริ มาณ โปรตี นบี ซี เอเอ
จากโปรตีนถัว่ ลันเตาสี เหลืองไอโซเลท ข้าวเจ้า กข 1 และเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตจากนม ในปริ มาณ
100 กรัม
การทบทวนวรรณกรรม
โปรตีนเป็ นสารอาหารที่จาเป็ นต่อการเจริ ญเติบโต เพราะร่ างกายต้องการโปรตีนเพื่อนาไป
ซ่ อมแซมเนื้ อเยื่อต่ าง ๆ ที่ สึ ก หรอ โปรตี น ช่ ว ยเสริ มสร้ างกล้ามเนื้ อ หากร่ างกายได้รั บโปรตี น
ไม่เพียงพอกับความต้องการอย่างต่อเนื่ อง เป็ นเวลานาน ๆ จะส่ งผลให้ร่างกายอ่อนเพลีย ปริ มาณของ
มวลกล้ามเนื้ อลดน้อยลง กล้ามเนื้ อลีบ ผิวหนัง หยาบกร้ าน และเจ็บป่ วยง่ าย ด้วยเหตุ น้ ี การเลือก
รับประทานโปรตีนในปริ มาณที่พอเหมาะจึงเป็ นสิ่งจาเป็ นอย่างมากสาหรับความแข็งแรงของร่ างกาย
โปรตีนมีหน่วยที่เล็กที่สุดคือกรดอะมิโน กรดอะมิโนส่ วนหนึ่ งถูกนาไปสร้างเป็ นฮอร์ โมน
เอนไซม์ สารภูมิคุม้ กัน และโปรตีนชนิ ดต่าง ๆ ซึ่งแต่ละตัวมีหน้าที่ แตกต่างกันไป และมีส่วนทาให้
ปฏิกิริยาต่าง ๆ ในร่ างกายดาเนิ นต่อไปได้ตามปกติ โปรตีนชนิดอะมิโนโซ่กิ่ง หรื อกลุ่มอะมิโนบีซีเอ
เอ คือกลุ่มของกรดอะมิโนจาเป็ น 3 ชนิ ดที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ ซึ่งประกอบด้วย (1) ลิวซีน
(Leucine) ช่วยกระตุน้ การทางานของสมอง เพิ่มระดับพลังงานให้กบั เซลล์กล้ามเนื้ อ (2) ไอโซลิวซีน
(Isoleucine) รักษาและซ่อมแซมเนื้ อเยื่อ กล้ามเนื้อ ผิวหนังและกระดู ก (3) วาลีน (Valine) เร่ งเผาผลาญ
พลังงานในกล้ามเนื้อและซ่อมแซมเนื้อเยื่อ เพื่อให้ได้รับโปรตีนที่เพียงพอในแต่ละวัน
ประสงค์ เที ยนบุ ญมี (2551) ได้ ท าการศึ ก ษาให้ นั ก ขี่ จัก รยานชายและหญิ ง 13 คน
ออกกาลังในภาวะที่มีความร้อนสู งจนอยู่ในภาวะเหนื่ อยอ่อนจนหมดแรง นักขี่ จกั รยานบางคนได้รับ
โปรตีนบีซีเอเอ และบางคนได้รับเครื่ องดื่มหลอก กลุ่มที่ได้รับโปรตีนบีซีเอเอ จะสามารถปั่นจักรยาน
ได้เฉลี่ย 153 นาทีก่อนหมดแรง เทียบกับกลุ่มที่ได้รับเครื่ องดื่มหลอกปั่ นได้ 137 นาที แสดงให้เห็นว่า
นักขี่จกั รยานที่ได้รับโปรตีนบีซีเอเอปั่นจักรยานได้ดีข้ ึนถึง 11 %
ในปั จจุบนั มีผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารโปรตีนสกัด ทั้งจากนมและพืชชนิ ดต่ าง ๆและมีวิธีการ
สกัดที่ แตกต่างกัน ประกอบด้วย (1) การสกัดแบบคอนเซนเทรต คือการสกัดด้วยกระบวนการกรอง
และกระบวนการอื่น ๆ อีกเพื่อแยกเอาน้ าตาลแลคโตส และไขมันที่เจือปนให้ออกไป ทาให้มีปริ มาณ
โปรตีน 30-89% (2) การสกัดแบบไอโซเลทเป็ นการนาเอาโปรตีนผงเวย์โปรตีนคอนเซนเทรต มาผ่าน
กระบวนการกรอง Cross-flow microfiltration หรื อ Ion-exchange, Alkaline-solution and acid-Isolation
เพื่อแยกเอาน้ าตาลแลคโตส และไขมันที่ยงั เจื อปนให้ออกไปให้หมด ให้เหลืออยู่แต่ โปรตีนมากกว่า
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90% โดยน้ าหนัก และ (3) การสกัดแบบไฮโดรไลเซต เป็ นการนาโปรตีนคอนเซนเทรต และ โปรตีน
ไอโซเลท มาทาปฏิกิริยาที่ มีน้ าเข้าไปทาปฏิกิ ริยา เพื่อทาให้ขนาดโมเลกุลของเวย์โปรตี นที่ มีขนาด
ใหญ่ ถูกย่อยจนอยูใ่ นรู ปของโมเลกุลเล็ก ๆ เรี ยกว่า Peptides ซึ่งเป็ นโปรตีนที่ถูกย่อยและดูดซึมได้เร็ ว
ที่สุด จุดประสงค์เพื่อลดอาการแพ้ต่อโปรตีนนั้น ๆ (กฤษณะ เพราเพริ ศภิรมย์, 2557) โปรตีนที่นามา
วิจยั ในครั้งนี้ คื อ (1) เวย์โปรตีนคอนเซนเทรตจากนม (2) ถัว่ ลันเตาเหลืองสกัดแบบไอโซเลท และ
(3) โปรตีนข้าวเจ้า กข.1 สกัดแบบคอนเซนเทรต
เวย์โปรตี น คื อ โปรตี น สกัดจากหางนมที่ เหลื อจากกระบวนการผลิต เนยแข็ ง โดยสกัด
คาร์ โบไฮเดรต ไขมัน เกลือแร่ ออก ทาให้ส่วนที่เหลือ คือโปรตีนบริ สุทธิ์ ปริ มาณโปรตีนประมาณ
81.2 % จากนั้นนามาผ่าน กระบวนการทาให้ให้เป็ นผง พร้อมชงดื่ม (นิธิยา รัตนาปนนท์, 2557)
ถัว่ ลันเตาเหลืองเป็ นพืชตระกูลถัว่ ที่เก่าแก่ มีถิ่นกาเนิ ดให้ประเทศจีนแล้วข้ามไปที่ฝั่งยุโรป,
อเมริ กา และแอฟริ กา เนื่องด้วยถัว่ ลันเตาเหลืองมีคุณค่าทางอาหารสู ง ทั้งโปรตีน, คาร์โบไฮเดรต และ
ไฟเบอร์ เนื่ องจากถั่วลัน เตาเหลื องเป็ นแหล่ งโปรตี น ที่ ดี โดยมี โปรตี น อยู่ที่ ประมาณ 16.4 กรั ม
จึงได้รับความนิ ยมนามาทาเป็ น Pea Protein หรื อโปรตีนสกัดจากถัว่ ลันเตาในรู ปแบบผง ซึ่งสามารถ
นามาใช้ในการเพิ่มความหนาตัวของกล้ามเนื้อ แทนเวย์โปรตีนจากนมได้
การศึ ก ษาการรั บ ประทานโปรตี น สกัด จากถั่ว ลัน เตาเหลื องช่ ว ยเพิ่ มการหนาตัว ขึ้ น
ของกล้ามเนื้ อหลังจากการออกก าลังกายแบบมี แรงต้านเปรี ยบเที ยบกับเวย์โปรตี น จากนมและ
เวย์หลอก พบว่าในผูท้ ี่ออกกาลังกายแบบมีแรงต้านอายุ 18-35 ปี จานวน 161 คน ยกเวทในท่าบังคับ
เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ Biceps Brachii จานวน 12 สัปดาห์ ผลปรากฎว่าผูท้ ี่ทานโปรตีนจากถัว่ ลันเตาเหลือง
มีกล้ามเนื้ อที่หนาขึ้ นเมื่อเปรี ยบเทียบกับโปรตีนปลอม และผลของกล้ามเนื้ อหนาตัวไม่แตกต่ างกัน
ระหว่างผูท้ ี่ทานเวย์โปรตีนจากนมและเวย์โปรตีนจากถัว่ ลันเตาเหลือง จึงสรุ ปว่าโปรตีนจากถัว่ ลันเตา
เหลืองสามารถให้เป็ นโปรตีนแทนเวย์โปรตีนจากนมได้ (Babault et al., 2015)
ข้าวเจ้าพันธุ์ กข.1 เป็ นข้าวที่ ได้ จากการผสมพันธุร์ ะหว่างพันธุพ์ ้นื เมืองเหลืองทองนาปรัง กับ
ไออาร์ 8 ผสมพันธุท์ ี่สถานี ทดลองข้าวบางเขนในฤดูนาปรังปี พ.ศ. 2509 โดยนายวรวิทย์ พาณิ ชพัฒน์
แล้วทาการคัดเลือกแบบสื บตระกูลจนได้สายพันธุ์ BKN6617-56-1-2 ซึ่ งเป็ นข้าวเจ้าพันธุ์ผสมพันธุ์
แรกที่ ปลูกได้ตลอดปี เป็ นหนึ่ งในข้าวเจ้าที่มีปริ มาณโปรตีนสู ง ตามตารางแสดงชนิ ดและปริ มาณ
กรดอะมิโนในอาหารไทยของกรมอนามัยพบว่าข้าวเจ้าพันธุ์ กข 1 เมื่อเปรี ยบเทียบกับข้าวสายพันธุอ์ ื่น
5 ชนิดได้แก่ ข้าวเจ้า 10%, ข้าวเจ้า กข 5, ข้าวเจ้า กข 7, ข้าวเจ้าหอมมะลิและข้าวเหนี ยว หางยี 71 มีค่า
BCAA สูงที่สุดจึงนามาวิเคราะห์ในวิจยั นี้
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ตารางที่ 1 ชนิดและปริ มาณกรดอะมิโนในอาหารไทย
Food and Description
English

Protein
(g/100g)

Isoleusine

Leucine

Valine

Total Essential
Amino acid

ข้าวเจ้า 10%

Rice,polished,10%

6.5

188

423

222

1968

01006

ข้ าวเจ้ า กข1

Rice,polished (RD1)

7.8

380

718

459

3202

01007

ข้าวเจ้า กข5

Rice,polished (RD5)

7.3

222

437

316

2243

01008

ข้าวเจ้า กข7

Rice,polished (RD7)

6.7

265

471

309

2279

01017

ข้าวเจ้า
หอมมะลิ

Jusmin Rice, polished

6.0

222

444

341

1993

01052

ข้าวเหนี ยว
หางยี 71

Glutinous rice
(Hang-yee 71)

6.9

237

486

302

2156

Food
ID

Thai

01005

ที่มา กรมอนามัย (2530; 2535)
มีการศึกษาเปรี ยบเที ยบการทานโปรตีนสกัดจากข้าวแบบไอโซเลทและเวย์โปรตี นจากนม
ต่อสัดส่วนองค์ประกอบของร่ างกาย และประสิ ทธิภาพการออกกาลังกาย ใน 8 สัปดาห์ การศึกษาทา
ในผูช้ ายแข็งแรงจานวน 24 คน โดยไม่ให้ทานอาหารเสริ มใด ๆ 3 เดือนก่อนการทดลองและออกกาลัง
กายโดยใช้แรงต้านโปรแกรมเดี ยวกัน โดยแบ่ งเป็ นสองกลุ่มโดยการสุ่ มเลือกกลุ่มแรกให้ทานเวย์
โปรตีนจากนมแบบไอโซเลทและอีกกลุ่มทานโปรตีนสกัดจากข้าวแบบไอโซเลท เปรี ยบเทียบผลของ
สัดส่ วนองค์ประกอบของร่ างกายโดยดู องค์ประกอบต่ าง ๆ ของร่ างกายไม่รวมไขมัน (Lean Body
Mass) และมวลกล้ามเนื้ อ และประสิ ทธิภาพการออกกาลังกาย ความแข็งแรงของการยกน้ าหนัก และ
การลดลงของปริ มาณไขมัน ผลการวิจยั พบว่าทั้งเวย์โปรตี นจากนมและโปรตีนจากข้าวที่ สกัดแบบ
ไอโซเลท มีผลในการพัฒ นาสัดส่ วนองค์ประกอบของร่ างกาย, เพิ่มมวลกล้ามเนื้ อ และน้ าหนักที่
สามารถยกได้ ไม่แตกต่างกัน โดยสามารถใช้โปรตีนจากข้าวสกัดแบบไอโซเลทแทนเวย์โปรตีนจาก
นมที่สกัดไอโซเลทได้ไม่ต่างกัน (Joy et al., 2013)
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เทคนิค High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
HPLC เป็ นเทคนิ คการแยกสารประกอบ (Substances) โดยอาศัยหลักการความแตกต่างของ
อัตราการเคลื่อนที่ของสารประกอบใน Stationary Phase ของคอลัมน์โดยมี Mobile Phase เป็ นตัวพาไป
เมื่อต่อเข้ากับ Detector จะสามารถตรวจวัดสารที่ ออกมาจากคอลัมน์ (Analyses or Solutes) ได้อย่าง
ต่อเนื่ องสามารถตรวจวัดทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) และเชิงปริ มาณ (Quantitative Analysis)
ส่ วนใหญ่ นิยมใช้วิเคราะห์สารประกอบที่ระเหยยาก (Low Volatile Substation) หรื อน้ าหนักโมเลกุล
สู ง (High Molecular Weight Compounds) การทดสอบด้ว ยเทคนิ ค HPLC นั้ นมี ข ้อ ดี คื อ ท าให้ ผ ล
วิเคราะห์มีความแม่นย าสู ง ใช้เวลาการแยกลดลง มีความไวขึ้ น เครื่ อง HPLC มีส่วนประกอบและ
ขั้นตอน ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่ อง HPLC
วิธีดาเนินการวิจยั
1. กลุ่มตัวอย่างวิจยั
1) ถัว่ ลันเตาเหลืองสกัดแบบไอโซเลท
2) โปรตีนข้าวเจ้า กข.1 สกัดแบบคอนเซนเทรต
3) เวย์โปรตีนคอนเซนเทรตจากนม
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2. ขั้นตอนการวิจยั
อาหารผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโปรตีนเป็ นองค์ประกอบเมื่อนาไปย่อย ด้วย 6.0 N กรดไฮโดร
คลอริ กที่ อุ ณ หภู มิ 110ºC นาน 22-24 ชั่ว โมง จะได้ส ารละลายของกรดอะมิ โ น (Amino Acid
Hydrolysate) เมื่อน าสารละลายที่ได้ดงั กล่ าวไปผ่านขั้นตอนต่างๆ ของการเตรี ยมตัวอย่างและนาไป
วิเคราะห์ดว้ ยเครื่ อง HPLC (High Performance Liquid Chromatograph) สาหรับวิเคราะห์กรดอะมิโน
โดยเฉพาะ (ซึ่ งเป็ นการวิ เคราะห์ แ บบ post column) ด้ว ยสภาวะและ Mobile phase ที่ เหมาะสม
สารละลาย ของกรดอะมิโนที่ผ่าน column (Packed with cation exchanger consist of sulphonate syrene
divinyl benzene copolymer) ออกมาจะถู กท าปฏิ กิ ริ ยากั บ สารละลาย o-phthalaldehyde (OPA)
และจะถูกตรวจวัดด้วยเครื่ อง Fluoresence Detector ซึ่งสามารถรายงานผลได้ท้ งั ปริ มาณและคุณภาพ
ดังภาพที่ 2
ชัง่ ตัวอย่าง 0.2-0.5 กรัม (ของแข็ง) หรื อ 0.5-1.0 กรัม (ของเหลว)
ใส่ ใน vacuum reaction tube
เติม 6 N HCl 3-4 มิลลิลิตร
ผสมให้เข้ากันด้วย vortex mixer
Vacuum reaction tube ด้วยเครื่ อง Aspirator
Digest ที่อุณหภูมิ 110ºC นาน 22-24 ชัว่ โมง
วางไว้ให้เย็นที่ อุณหภูมิหอ้ ง
ปรับปริ มาตรเป็ น 10 มิลลิลิตร ด้วย 0.1 N HCl
กรองสารละลายตัวอย่างที่ได้ดว้ ยกระดาษกรอง Whatman No. 40
เจือจางสารละลายตัวอย่างที่ได้ดว้ ย diluent sample
(Dilution factor ขึ้นอยูก่ บั ชนิดของตัวอย่าง)
Inject สารละลายตัวอย่าง 20 µL เข้าเครื่ อง HPLC - LC-10ADvp
สารละลายตัวอย่างที่ผ่าน column จะทาปฏิกิริยากับ Reaction
Solution A และ B
(OPA Solution) และถูกตรวจวัดด้วย fluorescence Detector

ภาพที่ 2 Flowchart ขั้นตอนการทดสอบ
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3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บรวบรวมตัวอย่างจากสิ นค้าที่ผา่ นมาตรฐานองค์การอาหารและยา และระบบประกัน
คุณภาพและความปลอดภัยในการผลิตอาหารหรื อ HACCP ของประเทศไทย
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึก ษาครั้ งนี้ ท าการศึก ษา วิเคราะห์ข ้อมูลทั้งในเชิ งพรรณนาและในเชิ งปริ มาณ
ดังรายละเอียด ต่อไปนี้
1) การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยการน าข้อมูลที่ ทาการรวบรวม
จากแหล่งข้อมูลและหน่ วยงานต่าง ๆ มานาเสนอเพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงลักษณะและความสาคัญ
ของโปรตีน
2) การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ (Quantitative Analysis) เป็ นการนาข้อมูลจากผลการทดลองมา
วิเคราะห์ทางสถิติ ในการวิเคราะห์ข ้อมูล วิธีการด าเนิ นการวิจยั ครั้ งนี้ ใช้สถิติ Levene เปรี ยบเที ยบ
ความแตกต่างระหว่างค่ากลางข้อมูลสองกลุ่มโดยใช้ t-test และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
จากหลายกลุ่ ม โดยวิธี One way ANOVAข้อมู ลของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดของการศึกษาวิจ ัยครั้ งนี้
กาหนดค่าความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางด้านสถิติที่ระดับ p<0.05
3) ทาการวิเคราะห์ปริ มาณสารอาหารโปรตีนชนิ ดอะมิโนโซ่กิ่งในตัวอย่างจากถัว่ ลันเตา
เหลืองสกัดแบบไอโซเลท และโปรตี น ข้าวเจ้า กข.1 สกัด แบบคอนเซนเทรต เปรี ยบเที ยบกับเวย์
โปรตีนคอนเซนเทรตจากนมในปริ มาณตัวอย่าง 100 กรัม ด้วยวิธีการตรวจสอบปริ มาณโปรตีนแบบ
HPLC จานวน 3 ครั้ง
4) เปรี ยบเที ยบปริ มาณสารอาหารโปรตี นชนิ ดอะมิโนโซ่ กิ่ งในตัวอย่างจากถัว่ ลันเตา
เหลื องสกัด แบบไอโซเลท และโปรตี น ข้าวเจ้า กข.1 สกัด แบบคอนเซนเทรต เปรี ยบเที ยบกับ
เวย์โปรตีนคอนเซนเทรตจากนม
ผลการวิจยั
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสารอาหารโปรตีนชนิ ดอะมิโนโซ่กิ่ง (Branched Chain
Amino Acid [BCAA]) ที่ ได้จากถัว่ ลัน เตาเหลื อง (Pisum sativum) สกัดแบบไอโซเลท ข้าวเจ้า กข.1
(Oryza sativa L. RD.1) สกัดแบบคอนเซนเทรต และเวย์โปรตี นคอนเซนเทรต โดยวิธีทดสอบแบบ
HPLC จากสถาบันวิจ ัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย ผูว้ ิจ ัยได้ทาการทดสอบและ
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วิเคราะห์ค่ า BCAA ในตัวอย่างทั้ง 3 ตัวอย่างพบว่าในปริ มาณ 100 กรัม เวย์โปรตี นคอนเซนเทรตมี
ปริ มาณค่า BCAA สูงที่สุด ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์ผลรวมโปรตีน BCAA ในถัว่ ลันเตาเหลืองสกัดแบบไอโซเลท ข้าวเจ้า กข.1
สกัดแบบคอนเซนเทรต และเวย์โปรตีนคอนเซนเทรต
สารทดสอบ

n

Mean

โปรตีนถัว่ ลันเตา
เหลืองไอโซเลท

3

15014.38

Std.
Deviation
9.16

โปรตีนข้าวเจ้ากข
คอนเซนเทรต

3

13897.24

เวย์โปรตีน
คอนเซนเทรต
Total

3
9

Minimum Maximum
15005.78

15024.02

11.99

13885.39

13969.38

17771.69

26.44

17747.67

17800.03

15561.10

1727.13

13885.39

17800.03

F

p-value

38598.61

<0.001

เมื่ อ น าผลวิ เคราะห์ ม าเปรี ยบเที ย บสถิ ติ ท ดสอบ Levene พบว่ าค่ า Levene = 1.779 โดย
p = 0.247 ซึ่งมากกว่า α (0.05) จึง ยอมรับค่าความแปรปรวนไม่ต่างกัน ตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3

ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบสถิติค่ าโปรตีนในถัว่ ลันเตาเหลืองไอโซเลท ข้าวเจ้า กข.1
แบบคอนเซนเทรตและเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตด้วยการทดสอบแบบ Levene
Test of Homogeneity of Variances
ค่าโปรตีน
Levene Statistic
1.779

df1

df2

Sig.

2

6

.247
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ตารางที่ 4

การทดสอบค่าโปรตี นในถัว่ ลันเตาเหลืองไอโซเลท ข้าวเจ้า กข.1 แบบคอนเซนเทรต
และเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตโดยวิธี One-way Anova

ค่าโปรตีน
Between Groups
Within Groups
Total

ANOVA
Sum of Squares df
Mean Square
23862123.018 2
11931061.509
1854.636 6
309.106
23863977.654 8

F
38598.613

Sig.
.000

ในขั้น ที่ 3 เมื่อทดสอบด้วย Post Hoc Tests พบว่า ทุ ก คู่ มี ค่ าโปรตี น ที่ แตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสาคัญตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5

การทดสอบค่าโปรตี นในถัว่ ลันเตาเหลือง สกัดแบบไอโซเลท ข้าวเจ้า กข.1 สกัดแบบ
คอนเซนเทรต และเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตโดยวิธี Post Hoc Tests

(I) สารทดสอบ
โปรตีนถัว่ ลันเตาเหลือง
ไอโซเลท
โปรตีนจากข้าวเจ้า กข
คอนเซนเทรต
เวย์โปรตีน
คอนเซนเทรต

หมายเหตุ p<0.05

โปรตีนจากข้าวเจ้า กข
คอนเซนเทรต
เวย์โปรตีนคอนเซนเทรต
โปรตีนถัว่ ลันเตาเหลืองไอโซเลท
เวย์โปรตีนคอนเซนเทรต
โปรตีนถัว่ ลันเตาเหลืองไอโซเลท
โปรตีนจากข้าวเจ้า กข
คอนเซนเทรต

Mean
Difference
(I-J)
1117.140*
-2757.31*
-1117.14*
-3874.45*
2757.31*
3874.45*

14.35

95% Confidence Interval
Lower
Upper
Bound
Bound
1082.01
1152.26

14.35
14.35
14.35
14.35
14.35

-2792.43
- 1152.26
-3909.57
2722.18
3839.32

Std.
Error

-2722.18
-1082.01
-3839.32
2792.43
3909.57
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อภิปรายผลการวิจยั
ผลจากการทดลองการเปรี ยบเที ยบของโปรตีน BCAA จากทั้ง 3 แหล่ง พบว่าค่าเฉลี่ย
ของโปรตีนทั้ง 3 ตัวมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยมีค่ าเฉลี่ยของโปรตีน BCAA
จากเวย์โ ปรตี น คอนเซนเทรต โปรตี น ถั่ว ลัน เตาเหลื องไอโซเลต และโปรตี น จากข้าวเจ้า กข
คอนเซนเทรตจากมากไปน้อยตามลาดับ ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ อีกทั้งยังพบว่าโปรตีนบีซีเอเอ
มีความสาคัญต่อร่ างกายเนื่องจากเป็ นกรดอะมิโนที่เป็ นต้นกาเนิ ดของกล้ามเนื้ อและยังเป็ นสารตั้งต้น
ในการสร้างกรดอะมิโนบางชนิ ด ทาให้เมื่อได้รับโปรตีนบีซีเอเอจะช่วยเพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกาย
รวมถึงฟื้ นฟูและลดการอ่อนล้าของกล้ามเนื้ อ ซึ่งงานวิจยั นี้ สอดคล้องกับการวิจยั ของประสงค์ เทียน
บุญมี (2551) เกี่ ยวกับกลุ่มผูท้ ี่ ได้รับโปรตีนบี ซีเอเอ ที่ สามารถปั่ นจักรยานได้นานกว่าผูท้ ี่ ไม่ได้รั บ
โปรตีนบี ซีเอเอได้นานกว่าถึง 11% นอกจากนี้ ยังพบว่าจากการวิจ ัย Jordan M Joy (2013) Babault N
(2015) และ Joy et al (2013) ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับโปรตีนสกัดจากถัว่ ลันเตาเหลืองและโปรตีน
สกัดจากข้าวแบบไอโซเลท เมื่อเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่ ได้รับเวย์โปรตีนจากนมแบบไอโซเลท มี ผล
ของสัดส่ วนองค์ประกอบของร่ างกายจากองค์ประกอบต่าง ๆ ของร่ างกายไม่รวมไขมัน (Lean Body
Mass) และมวลกล้ามเนื้อ ประสิทธิภาพการออกกาลังกาย ความแข็งแรงของการยกน้ าหนักมีค่าเพิ่มขึ้น
รวมถึ งมี ก ารลดลงของปริ มาณไขมัน ไม่ แตกต่ างกัน ดังนั้น จึ งสามารถสรุ ปได้ว่ า โปรตี น สกัด
จากถัว่ ลันเตาเหลืองและโปรตี นสกัดจากข้าวสามารถเป็ นโปรตี นแทนเวย์โปรตีนจากนมได้ ซึ่ งตรง
ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่ ม กลุ่ ม ตัว อย่างให้ม ากขึ้ น และหลากหลายมากขึ้ น เนื่ อ งจากในปั จ จุ บัน
มีอาหารเสริ มโปรตีนจากหลากหลายชนิ ดจากหลากหลายแหล่ง ซึ่ งอาจมีโปรตี นบี ซีเอเอมากกว่า
ที่งานวิจยั ค้นพบ
2. ควรมี ก ารคั ด กรองแหล่ งที่ ม าของตั ว อย่ างวิ จ ัย โดยละเอี ย ดมากขึ้ น กล่ า วคื อ
กลุ่มตัวอย่างทดลอง ไม่สามารถควบคุมแหล่งที่มาและวิธีการสกัดได้ จึงอาจส่งผลต่อค่าโปรตีนบีซีเอเอ
และค่าความแปรปรวนในการวิจยั
3. เพิม่ ตัววัดผลประเภทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกับการแยกโปรตีนบีซีเอเอ เช่นการ Salting
out เป็ นต้น เพื่อการวิจยั ที่แม่นยาขึ้น
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