รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการ Food Safety Forum: ลดเกลือโซเดียมในผลิตภัณฑ์ อาหารสาเร็จรู ป

เสนอ
เครื อข่ ายขับเคลื่อนรณรงค์เพื่อลดการบริโภคเกลือ (โซเดียม) ในประเทศไทย
โดย

สมาคมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหารแห่ งประเทศไทย

1

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ
Food Safety Forum: ลดเกลือโซเดียมในผลิตภัณฑ์ อาหารสาเร็จรู ป

หัวหน้าโครงการ

คณะทางาน

นางสาวชิสา วิบูลย์ชาติ
ผูจ้ ดั การสมาคมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02 9428528, 089 4764419 โทรสาร 02 9428527
Email manager@fostat.org
เจ้าหน้าที่สมาคมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
นางสาววิจิตรา จาปาทอง
โทรศัพท์ 02 9428528, 081 7052297 โทรสาร 02 9428527
Email consult_2@fostat.org
นางสาวปุญชรัสมิ์ อิชฌน์บริ รักษ์
โทรศัพท์ 02 9428528, 087 3484076 โทรสาร 02 9428527
Email seminar@fostat.org
นางสาวปรี ชญา วิบูลย์ชาติ
โทรศัพท์ 02 9428528, 089 6817987 โทรสาร 02 9428527
Email training@fostat.org
นายปรมินทร์ เกิดโภคา
โทรศัพท์ 02 9428528, 095 6136540 โทรสาร 02 9428527
Email contact@fostat.org
นางสาวสุ กญั ญา แฝดกลาง
โทรศัพท์ 02 9428528, 083 0816217 โทรสาร 02 9428527
Email account@fostat.org

2

นางสาวพัชรี แดงด้วง
โทรศัพท์ 02 9428528, 094 0295189 โทรสาร 02 9428527
Email cfop@fostat.org
นางสาวศศิวมิ ล ผิวทองดี
โทรศัพท์ 02 9428528, 080 7716579 โทรสาร 02 9428527
Email admin@fostat.org
ที่ทางาน
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ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ
นายกสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย
นางพัชรี ตั้งตระกูล
นักวิจยั สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ผศ.ดร.อาณดี นิติธรรมยง
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
นางไพลิน นิมิตรยงสกุล
รองผูจ้ ดั การใหญ่สายวิจยั และพัฒนา
บริ ษทั เอส แอนด์ พี ซิ นดิเคท จากัด (มหาชน)
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ที่มาและความสาคัญของปัญหา
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 น้ าจิ้มสุ ก้ ีสูตรเข้มข้น
 ผลิตภัณฑ์ซอสมะพร้าวลดเกลือ
 สแน็กไก่ (Chicken Snack)
 พริ กแกงเขียวหวาน
 น้ าปลาร้าดั้งเดิมสู ตรลดเกลือ
การประชาสัมพันธ์โครงการ
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44
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บทสรุ ปผู้บริ หาร
สื บเนื่ องจากวิถีการดารงชี วิตและพฤติกรรมการบริ โภคอาหารของคนไทย นิ ยมรับประทานอาหาร
นอกบ้าน และพึ่งพาอาหารสาเร็ จรู ปมากขึ้น อาหารที่ ผลิ ตและจาหน่ ายมักมีปริ มาณโซเดี ยมสู ง ทาให้ร่างกาย
ได้รับ ปริ มาณโซเดี ยมเกิ นความต้องการ จนเกิ ดโรคต่างๆ เช่ น ความดันโลหิ ตสู ง โรคหัวใจ โรคไต เป็ นต้น
ผลิ ตภัณ ฑ์อาหารแปรรู ป เป็ นที่ นิยมเพิ่ มขึ้ นอย่างรวดเร็ ว เนื่ องจากเป็ นการถนอมอาหาร พัฒ นาสู ตรอาหาร
รวมถึ งสร้ างความสะดวกสบายให้แก่ ผูบ้ ริ โภค โดยเฉพาะประเทศไทยเป็ นประเทศผูผ้ ลิตสิ นค้าเกษตร จึง มี
ผูป้ ระกอบการแปรรู ปอาหารทั้งขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่ กว่า 1 ล้านราย ทาการผลิตอาหารแปรรู ปเพื่อ
การจาหน่ าย ทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย มีความจาเพาะต่อผูบ้ ริ โภคแต่ละเพศ วัย หรื อมีวตั ถุประสงค์พิเศษในการใช้
เช่ น นมทดแทนสาหรั บผูแ้ พ้นมวัว อาหารเพื่อผูต้ อ้ งการควบคุ มปริ มาณน้ าตาล และอาหารเสริ มสาหรับเด็ก
อย่างไรก็ตาม การผลิตอาหารแปรรู ปมีความจาเป็ นที่จะต้องใช้วตั ถุเจือปนอาหารเพื่อการคงคุณภาพและการยืด
อายุก ารเก็ บ รั ก ษา ถึ ง แม้จะมี ก ารตรวจสอบโดยขั้น ตอนทางวิท ยาศาสตร์ ว่าวัตถุ เจื อปนอาหารนั้น มี ความ
ปลอดภัยในการบริ โภค แต่อาจเป็ นแหล่งของโซเดี ยมที่ร่างกายจะได้รับเพิ่มขึ้นจากการบริ โภคอาหารสด การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรู ปลดเกลือโซเดียม จึงเป็ นทางเลือกของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพ ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ
เพื่ อ สุ ข ภาพในโครงการนี้ รวม 11 ผลิ ต ภัณ ฑ์ สามารถลดปริ ม าณโซเดี ย ม ได้ร้อ ยละ 26.06 – 53.2 ซึ่ งทุ ก
ผลิตภัณฑ์สามารถกล่าวอ้างทางโภชนาการได้ว่าเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารลดเกลือโซเดียมตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ข ฉบับ ที่ 182 พ.ศ. 2541 ซึ่ งระบุ ว่าผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ จะกล่ าวอ้างได้ว่ามี ก ารลดสารอาหารนั้น จะต้อง
สามารถทาการลดปริ มาณสารอาหารนั้นๆได้อย่างน้อยร้ อยละ 25 จากสู ตรเดิม มีผูเ้ ชี่ ยวชาญ นักวิทยาศาสตร์
อาหารรุ่ นใหม่และผูป้ ระกอบการ เข้าร่ วมโครงการ 27 ท่าน และมีผรู ้ ับข่าวสารผ่านโครงการกว่า 10,000 ราย
ในด้านการยอมรับผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคให้การยอมรับ ทุกผลิตภัณฑ์ โดยใช้การศึกษาการทดสอบทางประสาท
สัมผัสเพื่อประเมินการยอมรับและความชอบของผูบ้ ริ โภค และมีการตรวจวิเคราะห์ทางห้อ งปฏิบตั ิการเพื่ อ
ยืน ยัน ผลการลดปริ ม าณเกลื อ โซเดี ย มในทุ ก โครงการ รวมถึ ง มี กิ จกรรมถ่ า ยทอดองค์ค วามรู ้ ก ารผลิ ต ให้
ผูป้ ระกอบการ ทั้ง 10 องค์ก ร พบว่าผูป้ ระกอบการให้ความพอใจในผลิ ตภัณ ฑ์ และกระบวนการผลิ ต ซึ่ ง
สามารถนาไปทาการผลิตจาหน่ายในเชิงพาณิ ชย์ต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม จากการดาเนินโครงการในปี นี้ พบว่ามี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเรื่ องควรเพิม่ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่ วมโครงการให้ผบู ้ ริ โภคทราบว่า
มี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ท างเลื อ กเพื่ อ สุ ข ภาพเพิ่ ม ขึ้ น และมี ข้อ เสนอแนะจากคณะผูว้ ิจ ัย ถึ ง ประเด็ น การปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารรสจัดให้นอ้ ยลง ว่าเป็ นแนวทางในการรักษาสุ ขภาพอย่างแท้จริ ง ที่เครื อข่ายฯ ควร
ส่ งเสริ มให้มีการกระตุน้ เตือนผูบ้ ริ โภคอย่างสม่าเสมอ จึงจะสามารถปรับพฤติกรรมได้ โดยต้องอาศัยศาสตร์ใน
เชิ งการประชาสัมพันธ์ที่ชดั เจน มีความต่อเนื่ อง และต้องนากระแสการรักษาสุ ขภาพมาขยายผลร่ วมกับผลการ
ดาเนิ นโครงการนี้ ให้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างเข้มแข็งต่อไป รวมถึงควรศึกษาเรื่ องคุณภาพและอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ร่วมด้วย
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ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ จนสามารถเป็ นผลิ ตผลิ ตอาหารเลี้ ยงคนทั้งในและ
นอกประเทศได้ในอันดับต้นๆ ของโลก แต่กลับประสบปั ญหาทุพโภชนาการ ทั้งการขาดสารอาหารและการ
ได้รับสารอาหารเกิ ดความต้องการของร่ างกาย เป้ าหมายของการผลิ ตอาหารในปั จุบนั จึงต้องพัฒนาไปสู่ การ
ผลิ ตอาหารที่ เหมาะสมกับพฤติ กรรมการบริ โภคและวิถีชีวิตที่ เปลี่ ยนไป จากสถิ ติท วั่ โลกและประเทศไทย
พบว่า ปั จจุบนั มีการบริ โภคอาหารที่มีรสเค็มเพิ่มมากขึ้น โดยพบว่าการได้รับปริ มาณเกลือโซเดียมเฉลี่ยต่อคน
สู งกว่าค่าปริ มาณเกลือโซเดียมที่กาหนดให้ควรได้รับเกลือไม่เกิ นวันละ 1 ช้อนชา หรื อมีโซเดียมไม่เกินวันละ
2,000 มิ ล ลิ ก รัม (1) แต่ ค่ าเฉลี่ ย ของคนไทย คื อ บริ โภคเกลื อ ประมาณวัน ละ 2 ช้อนชา ได้รับ โซเดี ย มต่ อ วัน
มากกว่า 4,000 มิลลิกรัม โดยยังไม่รวมโซเดียมจากอาหารอื่นๆ การได้รับโซเดียมที่มากกว่าปริ มาณที่แนะนาจะ
ทาให้เกิดปั ญหาทางสุ ขภาพตามมา จากปั ญหาสุ ขภาพในการสารวจสภาวะสุ ขภาพอนามัยของประชาชนไทย ปี
2534-2552(2) พบว่าอัตราความชุ กของโรคความดันโลหิ ตสู งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.4 ในปี 2534 เป็ นร้อยละ 11.0
ในปี 2540 และเพิ่มสู งขึ้นเป็ นร้ อยละ 21.4 ในปี 2552 นัน่ คือมีผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งมากกว่าร้อยละ 20
หรื อประมาณ 10 ล้านคนของประชากรไทย และจากข้อมูล สถิ ติส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข พบว่าสถานการณ์ การป่ วยและเข้ารับการรั กษาในสถานบริ การสาธารณสุ ขของ
กระทรวงสาธารณสุ ขด้วยโรคความดันโลหิ ตสู งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกภาคเช่นกัน เมื่อเทียบจาก
ข้อมูลที่ผา่ นมา(พ.ศ.2543-พ.ศ.2553) พบว่าอัตราการป่ วยด้วยโรคความดันโลหิ ตสู งเพิ่มจาก 259 คนเป็ น 1,349
คน ต่อประชากรแสนคน ซึ่ งมี อตั ราการเพิ่มสู งขึ้นกว่า 5 เท่า(3) ทั้งนี้ โรคความดันโลหิ ตสู งยังเป็ นปั จจัยเสี่ ยง
สาคัญต่อการเกิ ดโรคหลอดเลื อดหัวใจ และโรคไตเรื้ อรังที่มีอตั ราการป่ วยและการตายสู งเช่ นกัน โดยสาเหตุ
ของโรคความดันโลหิ ตสู ง นอกจากความเครี ยดแล้วการได้รับโซเดียมเข้าสู่ ร่างกายมากเกินไปส่ งผลให้เกิดการ
คลัง่ ของของเหลวในเลื อด ทาให้เกิ ดแรงดันในเส้นเลื อดสู งขึ้น เมื่ อการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จและสังคม
ของไทย มีผลทาให้คนไทยส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารนอกบ้าน และพึ่งพาอาหารสาเร็ จรู ปมาก
ขึ้น จึงเป็ นการยากที่จะควบคุ มปริ มาณเกลือโซเดียมที่ได้รับจากอาหารในแต่ละวัน เนื่ องจากไม่ได้ปรุ งอาหาร
แต่ละมื้อเอง รวมถึงความนิยมอาหารรสจัดที่ทาให้รู้สึกอร่ อย ผูบ้ ริ โภคจึงมีความเสี่ ยงต่อปั ญหาสุ ขภาพมากขึ้น
เกลือโซเดียมคลอไรด์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารมีหน้าที่เป็ นเครื่ องปรุ งรส และมีหน้าที่เป็ นสารช่วย
ในกระบวนการผลิตหรื อในการแปรรู ป (processing aids) เช่ น การหมักดองถนอมอาหาร การคงคุ ณภาพเนื้ อ
สั ม ผัส และการท าลายเชื้ อจุ ลิ น ที ย ์ก่ อ โรค โดยเกลื อโซเดี ย มจะท าให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างของ
องค์ประกอบอาหาร ทาให้ผลิตภัณฑ์เกิดกลิ่น รส เฉพาะตัว และมีส่วนในการลดปริ มาณน้ าอิสระในอาหารเพื่อ
ควบคุมการเจริ ญเติบโตของเชื้อจุลินทรี ยท์ ี่ก่อให้เกิดการเสี ยของอาหารได้ แต่อาหารสาเร็ จรู ปจานวนมากที่ผลิต
ในระดับอุตสาหกรรม สามารถควบคุมปริ มาณเกลือโซเดียมได้จากการปรับปรุ งสู ตรการผลิตโดยใช้ความรู ้ดา้ น
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหาร ดังนั้นจึ งจาเป็ นอย่างยิ่งสาหรั บภาคอุ ตสาหกรรมอาหารที่ ควรมี การ
ศึก ษาวิจยั เพื่ อลดปริ ม าณเกลื อโซเดี ยม ซึ่ งเป็ นอี ก ทางหนึ่ งที่ ช่ วยให้ผูบ้ ริ โภคได้เลื อกบริ โภคอาหารที่ ดีต่อ
สุ ขภาพมากขึ้น
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การดาเนิ นโครงการนี้ มีข้ ึนเพื่อให้ความรู ้ แก่ นักวิชาการจากกลุ่มผูป้ ระกอบการอุ ตสาหกรรมอาหาร
นักวิทยาศาสตร์ ดา้ นอาหาร และบุคลากรจากสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะนักพัฒนาผลิ ตภัณฑ์อาหารรุ่ นใหม่
ให้ตระหนักถึงอันตรายที่เป็ นผลจากการบริ โภคอาหารที่มีส่วนประกอบของโซเดียมมากเกินไป เพื่อนาความรู ้
ที่ได้รับไปขยายผลพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารลดปริ มาณเกลือโซเดีย ม พร้อมทั้งนาความรู ้ในการพัฒนาสู ตรอาหาร
โดยการใช้สารทดแทนเกลื อ (Salt Replacer) ได้แก่ สารที่ มี คุณ สมบัติในการให้รสชาติ เหมื อนเกลื อแต่ไม่ มี
โซเดียม เช่น โพแทสเซี ยมคลอไรด์ ลิเทียมคลอไรด์ แคลเซี ยมคลอไรด์ แมกนีเซี ยมคลอไรด์ แมกนีเซี ยมซัลเฟต
รวมถึงเกลือทะเลที่มีการปรับโครงสร้างผลึก ซึ่ งมีการใช้กนั อย่างกว้างขวางโดยมักจะใช้ร่วมกับเกลือโซเดียม
ในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อหวังผลด้านสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ให้ห่างไกลจากโรคที่เกิดจากการรับประทานเกลือ
โซเดี ยมมากเกิ นไป โดยเฉพาะอาหารในกลุ่มผลิ ตภัณฑ์จากเนื้ อสัตว์ ได้แก่ กุนเชี ยง แฮม หมูหยอง ไส้กรอก
แหนม หมูยอ หมูแผ่น เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ถึงแม้ไม่ได้มีรสเค็มจัด แต่มีปริ มาณเกลือโซเดียมสู ง ทั้งนี้ เนื่องจากมีการ
เติมสารถนอมคุณภาพอาหาร คือ โซเดียมไนเตรต โซเดียมไนไตรท์ เพื่อควบคุมการเจริ ญของเชื้ อก่อโรค และ
คงสี แดงของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ไว้ อีกทั้งยังเป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการบริ โภคอย่างแพร่ หลาย เป็ นได้ท้ งั
อาหารมื้อหลักและอาหารว่าง นิ ยมใช้เป็ นส่ วนประกอบอาหารในสู ตรต่างๆ รวมถึงผลิ ตภัณฑ์บางชนิ ดมีรส
หวานนา ทาให้ผบู ้ ริ โภคเข้าใจผิดว่าเป็ นอาหารที่ไม่เค็มจัด ไม่จาเป็ นต้องระวังปริ มาณการบริ โภคเกลือโซเดียม
จากข้อเท็จจริ งที่วา่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในเรื่ องรสชาติเป็ นเรื่ องยาก เพราะผูบ้ ริ โภค
ยังคงติดอาหารรสจัดและรสเค็มอยู่ และยังไม่ตระหนักถึ งปั ญหาของเกลื อโซเดี ยมที่มีต่อสุ ขภาพอย่างแท้จริ ง
เพราะถึงแม้ภาคอุตสาหกรรมจะลดปริ มาณเกลือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารได้ แต่ผบู ้ ริ โภคก็จะเติมเกลือหรื อ
เครื่ องปรุ งอื่นๆ ในอาหารเพิ่มเองเมื่ อไม่พอใจในรสชาติ การให้ความรู ้ กบั ผูบ้ ริ โภคให้มีความรู ้ และเข้าใจใน
เรื่ องของอันตรายจากการบริ โภคเค็มว่าส่ งผลต่อสุ ขภาพร่ างกายอย่างไร จึงเป็ นวิธีที่จะสามารถปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคได้ โดยการสร้างสื่ อความรู ้ที่สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ ผ่านเครื อข่ายนักวิทยาศาสตร์ อาหาร
และผูป้ ระกอบการอาหาร ร่ วมกับการสร้างกระแสผ่านสื่ อ online การให้ความรู ้ ผา่ นฉลากอาหาร และการเปิ ด
เวที ให้ผูด้ าเนิ นโครงการในเครื อข่ายลดเกลื อ สามารถนาความรู ้ มาแลกเปลี่ ยน จัดแสดงและสร้ างเครื อข่าย
เพิ่มขึ้นได้ เพื่อค่อยๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริ โภค ด้วยการให้ความรู ้ และสร้างความเข้าใจในเรื่ องโทษที่
จะส่ งผลต่อร่ างกายเมื่อบริ โภคเกลือมากเกินไป จึงจะเป็ นวิธีที่จะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของบริ โภคได้อย่าง
ถาวร

7

ปริมาณโซเดียมในอาหารสาเร็จรู ปต่ อหนึ่งหน่ วยบริโภค (4-7)
ชนิดอาหาร
ปริมาณอาหาร
บะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป รสต้มยา
1 ซอง (60 กรัม)
โจ๊กกึ่งสาเร็ จรู ป
1 ถ้วยตวง
ผักกาดดอง
20 กรัม
ปลากระป๋ อง
150 กรัม
ไส้กรอก
2 ชิ้น (30 กรัม)
กุนเชียง
30 กรัม
หมูแผ่น
30 กรัม
หมูหยอง
20 กรัม
แหนมย่าง
1 ไม้
ปลาเส้น
20 กรัม
ซอสปรุ งรส
1 ช้อนชา (5 กรัม)
น้ าจิม้ ไก่
2 ช้อนชา (10 กรัม)
น้ าปลา
1 ช้อนชา (5 กรัม)

ปริมาณโซเดียม (มิลลิกรัม)
1,640
1122
1044
730
200
700
862
856
480
885
400
420
500

ดังนั้นการสร้ างเครื อข่ายนักพัฒนาสู ตรอาหารลดปริ มาณเกลือโซเดี ยม จากการสร้างความร่ วมมือกับ
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร นักวิชาการ สถาบันการศึกษา และผูผ้ ลิตสื่ อ หรื อ นักสื่ อสารมวลชน จึงเป็ น
เรื่ องที่ตอ้ งดาเนิ นการควบคู่ไปกับการสร้ างความเข้าใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคโดยตรง เพื่อนาไปสู่ เป้ าหมายการเพิ่ม
ชนิดและปริ มาณอาหารปรับสู ตรลดเกลือโซเดียมให้มีมากขึ้นในท้องตลาด และมีนกั พัฒนาสู ตรอาหารุ่ นใหม่ที่
มีความรู ้ ความเข้าใจในประเด็นปั ญหาด้านสุ ขภาพ สามารถต่อยอดไปสู่ การพัฒนาสู ตรอาหารที่มีโภชนาการ
เหมาะสมกับผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่ม เป็ นการเพิ่มความตระหนักในการดูแลสุ ขภาพและกระตุน้ ให้เกิดความอยากรู ้
ข้อมูลสุ ขภาพและโภชนาการด้านอื่นๆ จึ งเป็ นการเพิ่มจานวนแรงงานผูม้ ี ความรู ้ และประสบการณ์ ดา้ นการ
พัฒนาสู ตรอาหารลดเกลือโซเดียม ให้ขยายสู่ ภาคอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่ งมีมากกว่า 70,000 โรงงานได้
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กลยุทธ์ ทใี่ ช้ ในการดาเนินโครงการ
1. ฝึ กอบรมให้นกั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหารและบุคลากรจากสื่ อสารมวลชนต่างๆ เช่น นิ ตยสาร
เครื อข่ายคณะทางานภาคประชาชน ตระหนักถึงอันตรายจากการบริ โภคโซเดียมมากเกินไปเพื่อสร้าง
เครื อข่ายนักพัฒนาสู ตรอาหารลดปริ มาณเกลือโซเดียม
2. สร้างความร่ วมมือระหว่างผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารที่ตอ้ งการปรับสู ตรการผลิต กับผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อ
ศึกษา ปรับปรุ งกระบวนการผลิตอาหาร และการใช้สารทดแทนโซเดียม ที่มีผลต่อรสชาติและคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์
3. สร้างกระแส / การบริ โภคอาหารที่มีความเค็มลดลงเพื่อสุ ขภาพให้มีการเผยแพร่ ผา่ นสื่ อต่างๆ ตามแผนการ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ ของโครงการ
1. จัดการฝึ กอบรมเผยแพร่ องค์ค วามรู ้ เรื่ องอันตราย
ข อ งก ารบ ริ โภ ค เค็ ม แก่ นั ก วิ ท ย าศ าส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีท างอาหาร ผูป้ ระกอบการอุ ตสาหกรรม
อาหาร และสื่ อมวลชน เพื่ อน าไปสู่ ก ารพัฒ นาสู ต ร
อาหารที่ดีต่อสุ ขภาพ และเผยแพร่ ความรู ้สู่ประชาชน
ต่อไป

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. มี ผูป้ ระกอบการในอุ ต สาหกรรมอาหารเข้าร่ ว ม
กิจกรรมอบรมไม่นอ้ ยกว่า 150 คน
2. เชิ ญ ผูเ้ ชี่ ย วชาญ หรื อ นัก วิช าการด้านการพัฒ นา
ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหาร 8 คน และนั ก วิ ช าการรุ่ น ใหม่ ที่
สนใจเรี ย นรู ้ เทคนิ ค การปรั บสู ต รอาหารลดเกลื อ 8
คน ลงพื้นที่ให้คาแนะนาการปรับสู ตรการผลิตอาหาร
ลดเกลือโซเดียม

2. ให้ ผูป้ ระกอบการระดับ อุ ต สาหกรรมอาหารได้ 1. ผู ้ ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมอาหารเข้ า ร่ วม
ร่ วมมือกับนักวิชาการ พัฒนาสู ตรอาหารให้มีปริ มาณ โครงการพัฒ นาสู ตรอาหารเพื่ อลดเกลื อ โซเดี ย ม 8
โซเดียมลดลงจากสู ตรปกติ
แห่ง
3. สร้างกระแสความสนใจเรื่ องการบริ โภคอาหารลด
เกลื อโซเดี ย ม และสร้ างองค์ค วามรู ้ ใ ห้ แก่ ผูบ้ ริ โภค
สามารถศึ ก ษาข้ อ มู ล ได้ ท้ ั งทาง Internet และ สื่ อ
สิ่ งพิมพ์ เพื่อการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริ โภค ให้ลด
การกินเค็ม

1. เผยแพร่ องค์ความรู ้ให้ผบู ้ ริ โภคศึกษาได้อย่างทัว่ ถึง
ผ่านสื่ อต่ างๆ ของเครื อข่ ายโครงการลดการบริ โภค
เค็ม(โซเดียม)ในประเทศไทย
2. กาหนดแผนการเผยแพร่ ความรู ้อย่างต่อเนื่อง
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กลุ่มเป้ าหมายทีไ่ ด้ รับประโยชน์
กลุ่มเป้ าหมายหลัก
- ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารสาเร็ จรู ปจากเนื้ อสัตว์ขนาดกลางและเล็ก เช่ น ผูผ้ ลิตกุนเชี ยง
แฮม หมูหยอง ไส้กรอก แหนม หมูยอ หมูแผ่น
- นัก วิชาการวิท ยาศาสตร์ การอาหาร และนักพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์อ าหารจากหน่ วยงานภาครัฐ และ
สถาบันอุดมศึกษา
กลุ่มเป้ าหมายรอง
- ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารประเภทอื่นๆ ที่สนใจข้อมูล
- กลุ่มสื่ อมวลชน และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ / ความต่ อเนื่องยัง่ ยืน
ของโครงการ
1. นัก วิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีท างอาหาร และ
นักวิช าการในกลุ่ ม ผูป้ ระกอบการในอุ ตสาหกรรม
อาหาร มีความรู ้เรื่ องอันตรายต่อร่ างกายที่เป็ นผลจาก
การบริ โภคอาหารที่ มีเกลื อโซเดี ยมมากเกิ นไป เพื่อ
น าไปใช้ ป รั บ สู ต รการผลิ ต อาหารให้ ล ดปริ ม าณ
โซเดียมลงอย่างน้อย 16 คน
2. เกิ ดผลิ ตภัณฑ์อาหารลดปริ มาณโซเดี ยม โดยการ
ศึ ก ษ าวิ จ ั ย ท างวิ ท ยาศ าส ต ร์ ร่ วม กั น ระห ว่ า ง
ผู ้ ป ระกอบการในระดั บ อุ ต ส าห กรรมอาห าร
นักวิชาการ และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร 8 ผลิตภัณฑ์
3. เกิดกระแสการดูแลสุ ขภาพด้วยการบริ โภคอาหาร
ลดปริ มาณโซเดียม และกระแสการอ่านฉลากอาหาร
เพื่อศึกษาข้อมูลทางโภชนาการด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้น ซึ่ ง
จะส่ งผลให้ ผู ้บ ริ โภคสามารถเลื อ กซื้ ออาหารที่
เหมาะสมกับ สภาวะสุ ข ภาพของตนเองและคนใน
ครอบครัวได้

วิธีการทีจ่ ะนาไปสู่ ความต่ อเนื่องยัง่ ยืนของโครงการ
เป็ นอย่างไร
เน้ น ก า ร สื่ อ ส า ร ค ว า ม รู ้ ใ น เค รื อ ข่ า ย ข อ ง
นัก วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ท างอาหาร และ
นัก วิช าการ โดยถ่ ายทอดความรู ้ จ ากผู เ้ ชี่ ย วชาญสู่
นักวิชาการรุ่ นใหม่ผา่ นการอบรมให้ความรู ้ และการ
ลงพื้นที่ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการลดปริ มาณ
โซเดี ยมแล้ว ผ่านช่ องทางที่ สมาคมจัดกิ จกรรม เช่ น
การประชุ ม สัม มนา นิ ท รรศการและการประกวด
ผลิตภัณฑ์อาหาร
มีการเผยแพร่ สื่อ /บทความ เรื่ องการลดเกลือ เพื่อให้
คาแนะนาแก่ผทู ้ ี่สนใจให้สามารถศึกษาข้อมูลได้ทาง
สื่ อต่ างๆ ของเครื อข่ ายโครงการลดการบริ โภคเค็ม
(โซเดียม)ในประเทศไทย

10

1. กิจกรรมการดาเนินงาน

1.1 จัดประชุมวางแผนดาเนินงาน และติดตามผล สรุ ปประเด็น
1.2 จัดการฝึ กอบรมจานวน 2 ครั้ง โดยจัดในกรุ งเทพ 1 ครั้ง และ ต่างจังหวัด 1 ครั้ง
1.3 สารวจความต้องการของผูป้ ระกอบการที่สนใจเข้าร่ วมโครงการพัฒนาสู ตรการผลิตอาหาร
1.4 ดาเนิ นการให้คาปรึ กษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 8 อย่างโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญและนักพัฒนา
สู ตรอาหารรุ่ นใหม่ 16 ราย
1.5 ถอดบทเรี ยนความรู ้และสรุ ปผลการฝึ กอบรม
1.6 ประชาสัมพันธ์โครงการ และผลการดาเนิ นงาน รวมถึ งเผยแพร่ ความรู ้ เรื่ องอันตรายจากการ
บริ โภคเกลือโซเดียมมากเกินไปผ่านสื่ อ
1.7 สร้างสื่ อ /บทความ เพื่อให้คาแนะนา พร้อมเสนอแนวทางให้แก่ผบู ้ ริ โภคสามารถศึกษาข้อมูล
ได้ท้ งั ทาง Internet และ สิ่ งพิมพ์
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ผลการดาเนินงานโครงการ
ดาเนินการฝึ กอบรมครั้งที่ 1
เรื่ อง ลดปริ มาณเกลือโซเดียมเพื่อสุ ขภาพผูบ้ ริ โภค
(ลดเกลือ – ลดเค็ม – ลดภัยร้ายต่อสุ ขภาพ) ปี 2
วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือน มีนาคม 2560 เวลา 09.00 -16.15 น.
ณ ห้องบุหลันพิทกั ษ์พล ชั้น 3 ณ อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เวลา
หัวข้ อ
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.10 น. กล่าวเปิ ดงานสัมมนา “ลดปริ มาณเกลือโซเดียมเพื่อสุ ขภาพผูบ้ ริ โภค”
โดย ผศ.นพ.สุ รศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานโครงการลดการบริ โภคโซเดียมในประเทศไทย
09.10 - 09.20 น. แนะนาโครงการ “ลดเกลือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็ จรู ป”
โดย ศ.ดร.ภาวิณี ชินะโชติ
นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
09.20 - 10.30 น. -แนวโน้มของผูบ้ ริ โภคอาหารที่มีปริ มาณโซเดียมสู งในประเทศไทย
-ภัยร้ายที่มากับการบริ โภคอาหารที่มีปริ มาณโซเดียมสู ง
โดย ผศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล
ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
10.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45 –11.45 น. -ทาความรู ้จกั กับเกลือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็ จรู ป
-การทดแทนเกลือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ป
โดย ผศ.ดร. ธงชัย พุฒทองศิริ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
11.45 –12.15 น. ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น. เทคนิคการแปรรู ปผลิตภัณฑ์อาหารลดเกลือโซเดียมและการทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริ โภค
โดย พัชริ นทร์ สุ ขประเสริ ฐ บริ ษทั ไมท์ต้ ี อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
15.00 - 15.15 น. รับประทานอาหารว่าง
แนวทางการวิเคราะห์หาปริ มาณเกลือในผลิตภัณฑ์อาหาร
15.15 -16.00 น.
โดย คุณนุชจรี ประสมศรี
ศูนย์บริ การประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
16.00 - 16.15 น. ถาม – ตอบข้อสงสัย
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มีผเู ้ ข้าร่ วมอบรมทั้งสิ้ น 153 คน
1.แบ่งเป็ นกลุ่มผูป้ ระกอบการ 113 คน
2.กลุ่มอาจารย์/นักศึกษา 27 คน
3.หน่วยงานราชการ 6 คน
4.อื่นๆ 1 คน
3.1.1 ผลการสรุปแบบสอบถามการอบรม
เรื่ อง ลดปริ มาณเกลือโซเดียมเพื่อสุ ขภาพผูบ้ ริ โภค ลดเกลือ - ลดเค็ม - ลดภัยร้ายต่อสุ ขภาพ ปี 2
เกณฑ์ในการประเมิน : 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ควรปรับปรุ ง
รายการ

4

3

2

1

1. การประเมินผลภาพรวมของการจัดเสวนาความปลอดภัยอาหาร
1.1 การลงทะเบียนเข้าร่ วมเสวนา

50.98%

42.16%

6.86%

0.00%

1.2 อุปกรณ์ในการเสวนา

44.12%

49.02%

6.86%

0.00%

1.3 เอกสารประกอบการเสวนา

57.84%

39.22%

2.94%

0.00%

1.4 สถานที่จดั เสวนา

45.10%

50.98%

3.92%

0.00%

1.5 อาหาร-ของว่าง/กาแฟ

39.22%

42.16%

14.71%

3.92%

1.6 เวลาของการจัดเสวนา

40.78%

55.34%

2.91%

0.97%

1.7 การอานวยความสะดวกของผูจ้ ดั

44.12%

53.92%

1.96%

0.00%

1.8 ความพอใจจากการสัมมนา

15.69%

64.71%

16.67%

2.94%
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รายการ

4

2. คุณภาพของการนาเสนอ
- แนวโน้ ม ของผู ้บ ริ โ ภคอาหารที่ มี ป ริ ม าณโซเดี ย มสู ง ใน
ประเทศไทย
34.31%
- ภัยร้ายที่มากับการบริ โภคอาหารที่มีปริ มาณโซเดียมสู ง
- ทาความรู ้จกั กับเกลือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็ จรู ป
40.20%
- การทดแทนเกลือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ป
- เทคนิ ค การแปรรู ป ผลิ ตภัณ ฑ์อาหารลดเกลื อ โซเดี ยมและ
32.35%
การทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริ โภค
15.69%
- แนวทางการวิเคราะห์หาปริ มาณเกลือในผลิตภัณฑ์อาหาร
3. สอดคล้องกับงาน/อาชีพ หรื อ โอกาสในการนาข้ อมูลไปใช้ งาน
- แนวโน้ ม ของผู ้บ ริ โ ภคอาหารที่ มี ป ริ ม าณโซเดี ย มสู ง ใน
ประเทศไทย
40.20%
- ภัยร้ายที่มากับการบริ โภคอาหารที่มีปริ มาณโซเดียมสู ง
- ทาความรู ้ จกั กับเกลื อโซเดี ยมในผลิ ตภัณฑ์อาหารสาเร็ จรู ป
50.98%
- การทดแทนเกลือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ป
- เทคนิ ค การแปรรู ป ผลิ ตภัณ ฑ์อาหารลดเกลื อ โซเดี ยมและ
35.64%
การทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริ โภค
- แนวทางการวิเคราะห์หาปริ มาณเกลือในผลิตภัณฑ์อาหาร
17.65%
4. ได้ แลกเปลีย่ นความรู้ และประสบการณ์
- แนวโน้ ม ของผู ้บ ริ โ ภคอาหารที่ มี ป ริ ม าณโซเดี ย มสู ง ใน
ประเทศไทย
35.29%
- ภัยร้ายที่มากับการบริ โภคอาหารที่มีปริ มาณโซเดียมสู ง
- ทาความรู ้ จกั กับเกลื อโซเดี ยมในผลิ ตภัณฑ์อาหารสาเร็ จรู ป
38.24%
- การทดแทนเกลือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ป
- เทคนิ ค การแปรรู ป ผลิ ตภัณ ฑ์อาหารลดเกลื อ โซเดี ยมและ
30.39%
การทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริ โภค
17.76%
- แนวทางการวิเคราะห์หาปริ มาณเกลือในผลิตภัณฑ์อาหาร

3

2

1

62.75% 2.94% 0.00%
56.86% 1.96% 0.98%
64.71% 2.94% 0.00%
64.71% 16.67% 2.94%

57.84% 1.96% 0.00%
42.16% 6.86% 0.00%
60.40% 3.96% 0.00%
61.76% 17.65% 2.94%

57.84% 6.86% 0.00%
51.96% 9.80% 0.00%
61.76% 7.84% 0.00%
61.68% 18.69% 1.87%
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ข้ อเสนอแนะการสั มมนา
จากการประเมิ นความพึ งพอใจจากแบบสอบถามของผูเ้ ข้าร่ วมการอบรมเรื่ องลดปริ มาณเกลื อโซเดี ยมเพื่ อ
สุ ขภาพผูบ้ ริ โภค(ลดเกลือ – ลดเค็ม – ลดภัยร้ายต่อสุ ขภาพ)ปี 2 ผูเ้ ข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดอบรม แบ่ง
ตามหัวข้อแบบสอบถามดังนี้
1.การประเมินผลภาพรวมของการจัดเสวนาความปลอดภัยอาหาร
จากการประเมินพบว่าผูป้ ระเมินมีความพึงพอใจในเรื่ อง การลงทะเบียนเข้าร่ วมเสวนาและเอกสารประกอบการ
เสวนา ในระดับ ดี ม าก และ อุป กรณ์ ในการเสวนาสถานที่จดั เสวนา อาหาร-ของว่าง/กาแฟ เวลาของการจัด
เสวนา การอานวยความสะดวกของผูจ้ ดั ความพอใจจากการสัมมนา อยูใ่ นระดับ ดี
2.คุณภาพของการนาเสนอ
จากการประเมินพบว่าผูป้ ระเมินมีความพึงพอใจในเรื่ อง
- แนวโน้มของผูบ้ ริ โภคอาหารที่มีปริ มาณโซเดียมสู งในประเทศไทย
- ภัยร้ายที่มากับการบริ โภคอาหารที่มีปริ มาณโซเดียมสู ง
- ทาความรู ้จกั กับเกลือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็ จรู ป
- การทดแทนเกลือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ป
- เทคนิคการแปรรู ปผลิตภัณฑ์อาหารลดเกลือ โซเดียมและการทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริ โภค
- แนวทางการวิเคราะห์หาปริ มาณเกลือในผลิตภัณฑ์อาหารอยูใ่ นระดับที่ดี ทั้งหมด
3.สอดคล้องกับงาน/อาชีพ หรื อ โอกาสในการนาข้อมูลไปใช้งาน
- แนวโน้มของผูบ้ ริ โภคอาหารที่มีปริ มาณโซเดียมสู งในประเทศไทย
- ภัยร้ายที่มากับการบริ โภคอาหารที่มีปริ มาณโซเดียมสู ง
- ทาความรู ้จกั กับเกลือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็ จรู ป
- การทดแทนเกลือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ป
- เทคนิคการแปรรู ปผลิตภัณฑ์อาหารลดเกลือ โซเดียมและการทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริ โภค
- แนวทางการวิเคราะห์หาปริ มาณเกลือในผลิตภัณฑ์อาหารอยูใ่ นระดับที่ดี ทั้งหมด
4.ได้แลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์
- แนวโน้มของผูบ้ ริ โภคอาหารที่มีปริ มาณโซเดียมสู งในประเทศไทย
- ภัยร้ายที่มากับการบริ โภคอาหารที่มีปริ มาณโซเดียมสู ง
- ทาความรู ้จกั กับเกลือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็ จรู ป
- การทดแทนเกลือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ป
- เทคนิคการแปรรู ปผลิตภัณฑ์อาหารลดเกลือ โซเดียมและการทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริ โภค
- แนวทางการวิเคราะห์หาปริ มาณเกลือในผลิตภัณฑ์อาหารอยูใ่ นระดับที่ดี ทั้งหมด
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ดาเนินการฝึ กอบรมครั้งที่ 2

เวลา
08.30 - 09.00 น.
09.00 – 10.30 น.

10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 15.30 น.

15.30-16.00 น.

เรื่ อง ลดปริ มาณเกลือโซเดียมเพื่อสุ ขภาพผูบ้ ริ โภค
(ลดเกลือ – ลดเค็ม – ลดภัยร้ายต่อสุ ขภาพ)
วัน จันทร์ ที่ 7 เดือน สิ งหาคม 2560 เวลา 09.00 -16.00 น.
ณ โรงแรม มณี นาราคร จังหวัดเชียงใหม่
หัวข้ อ
ลงทะเบียน
- แนวโน้มของผูบ้ ริ โภคอาหารที่มีปริ มาณโซเดียมสู งในประเทศไทย
- ภัยร้ายและปั ญหาสุ ขภาพที่มากับการบริ โภคอาหารที่มีปริ มาณโซเดียมสู ง
โดย ผศ.นพ. สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ
ประธานโครงการลดการบริ โภคโซเดียมในประเทศไทย
รับประทานอาหารว่าง
- แนวโน้มการพัฒนาอาหารเพื่อสุ ขภาพ
-ทาความรู ้จกั กับเกลือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็ จรู ป
โดย ผศ. ดร.สุทัศน์ สุระวัง
ภาควิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พักรับประทานอาหารกลางวัน
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็ จรู ปลดเกลือโซเดียม
- แนวคิดและวิธีการใช้สารทดแทนเกลือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหาร
โดย ผศ.ดร.สุจินดา ศรี วัฒนะ
ภาควิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับประทานอาหารว่าง
- แนวคิดและวิธีการใช้สารทดแทนเกลือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหาร
- ตัวอย่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้สารทดแทนเกลือโซเดียม
โดย ผศ.ดร.สุจินดา ศรี วัฒนะ
ภาควิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถาม-ตอบ
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มีผเู ้ ข้าร่ วมอบรมทั้งสิ้ น 102 คน
1.แบ่งเป็ นกลุ่มผูป้ ระกอบการ 82 คน
2.กลุ่มอาจารย์/นักศึกษา 19 คน
3.หน่วยงานราชการ 1 คน
4.อื่น 1 คน
ผลการสรุ ปแบบสอบถามการอบรม
เรื่ อง ลดปริ มาณเกลือโซเดียมเพื่อสุ ขภาพผูบ้ ริ โภค ลดเกลือ - ลดเค็ม - ลดภัยร้ายต่อสุ ขภาพ ปี 2
เกณฑ์ในการประเมิน : 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ควรปรับปรุ ง
รายการ

4

3

2

1

1. การประเมินผลภาพรวมของการจัดเสวนาความปลอดภัยอาหาร
1.1 การลงทะเบียนเข้าร่ วมเสวนา

54.17%

37.50%

8.33%

0.00%

1.2 อุปกรณ์ในการเสวนา

33.33%

56.25%

8.33%

2.08%

1.3 เอกสารประกอบการเสวนา

37.50%

35.42%

22.92%

4.17%

1.4 สถานที่จดั เสวนา

50.00%

37.50%

12.50%

0.00%

1.5 อาหาร-ของว่าง/กาแฟ

41.67%

39.58%

18.75%

0.00%

1.6 เวลาของการจัดเสวนา

41.67%

54.17%

4.17%

0.00%

1.7 การอานวยความสะดวกของผูจ้ ดั

50.00%

45.83%

2.08%

2.08%

1.8 ความพอใจจากการสัมมนา

31.25%

64.58%

4.17%

0.00%
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รายการ
2. คุณภาพของการนาเสนอ
- แนวโน้มของผูบ้ ริ โภคอาหารที่มีปริ มาณโซเดียมสู งในประเทศไทย
- ภัย ร้ า ยและปั ญ หาสุ ข ภาพที่ ม ากับ การบริ โ ภคอาหารที่ มี ป ริ ม าณ
โซเดียมสู ง
- แนวโน้มการพัฒนาอาหารเพื่อสุ ขภาพ
- ทาความรู ้จกั กับเกลือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็ จรู ป
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็ จรู ปลดเกลือโซเดียม
- แนวคิดและวิธีการใช้สารทดแทนเกลือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหาร
- ตัวอย่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้สารทดแทนเกลือโซเดียม
3. สอดคล้องกับงาน/อาชีพ หรื อ โอกาสในการนาข้ อมูลไปใช้ งาน
- แนวโน้มของผูบ้ ริ โภคอาหารที่มีปริ มาณโซเดียมสู งในประเทศไทย
- ภัย ร้ า ยและปั ญ หาสุ ข ภาพที่ ม ากับ การบริ โ ภคอาหารที่ มี ป ริ ม าณ
โซเดียมสู ง
- แนวโน้มการพัฒนาอาหารเพื่อสุ ขภาพ
- ทาความรู ้จกั กับเกลือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็ จรู ป
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็ จรู ปลดเกลือโซเดียม
- แนวคิดและวิธีการใช้สารทดแทนเกลือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหาร
- ตัวอย่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้สารทดแทนเกลือโซเดียม
4. ได้ แลกเปลีย่ นความรู้ และประสบการณ์
- แนวโน้มของผูบ้ ริ โภคอาหารที่มีปริ มาณโซเดียมสู งในประเทศไทย
- ภัย ร้ า ยและปั ญ หาสุ ข ภาพที่ ม ากับ การบริ โ ภคอาหารที่ มี ป ริ ม าณ
โซเดียมสู ง
- แนวโน้มการพัฒนาอาหารเพื่อสุ ขภาพ
- ทาความรู ้จกั กับเกลือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็ จรู ป
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็ จรู ปลดเกลือโซเดียม
- แนวคิดและวิธีการใช้สารทดแทนเกลือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหาร
- ตัวอย่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้สารทดแทนเกลือโซเดียม

4

3

2

1

58.33%

39.58% 2.08% 0.00%

60.42%

37.50% 2.08% 0.00%

68.75%

27.08% 4.17% 0.00%

47.92%

47.92% 4.17% 0.00%

54.17%

43.75% 2.08% 0.00%

75.00%

22.92% 2.08% 0.00%

41.67%

39.58%

18.75
0.00%
%

45.83%

39.58%

14.58
0.00%
%

64.58%

31.25% 4.17% 0.00%
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ภาพการฝึ กอบรม
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ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลดเกลือโซเดียม
ในอาหารสาเร็จรูป

21

กลุ่มที่ 1
นักพัฒนา/วิจัย นางสาวกัษมาพร ปั ญต๊ะบุตร
สถานประกอบการ บริ ษทั อกริ โพรเซสซิ่ง อินดัสทรี จากัด
ผลิตภัณฑ์ ที่นามาพัฒนา มะขาม5รส
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ลดเกลือโซเดียมในผลิตภัณฑ์ อาหารสาเร็จรู ป

1. ข้ อมูลนักพัฒนา/วิจัย
ชื่ อ นางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร
โทร 029428629
อีเมล ifrkpp@ku.ac.th
สั งกัด สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่ อ นางอัญชนา กาลังหาญ
โทร 029428629
สั งกัด สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ข้ อมูลสถานประกอบการ/บริษัท
ชื่ อสถานประกอบการ บริ ษทั อกริ โพรเซสซิ่ ง อินดัสทรี จากัด
ตราสิ นค้ า ตารับวัง
ข้ อมูลผู้ติดต่ อ คุณสุ ภาพร โสภิญสวัสดิ์รัตน์
อีเมล: tamrabwang@gmail.com
ผลิตภัณฑ์ ของสถานประกอบการ มะขาม5รส
3. รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ทนี่ ามาพัฒนา
ชื่ อผลิตภัณฑ์ มะขาม5รส
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ เนื้ อมะขามแท้จากธรรมชาติ 100% จากแหล่งปลูกมะขามที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ งของ
ไทย อร่ อย สะอด รั บ ประทานสะดวก ส่ วนผสมอื่ น ๆได้แก่ เกลื อไอโอดี น น้ า น้ าตาล พริ ก ป่ น สี
ธรรมชาติ ไม่ใช้วตั ถุกนั เสี ย ไม่ใส่ ผงชูรส ไม่มีเจลลาติน
กลุ่มผู้บริโภค ผูบ้ ริ โภคทุกเพศ ทุกวัย
แหล่งขายและการกระจายสิ นค้ า ซู ปเปอร์ มาร์ เก๊ต ออนไลน์ ร้านขายของฝาก
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รู ปภาพประกอบ
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ผลการทดสอบคุณภาพทางห้ องปฏิบัติการ
4. แผนการดาเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตารางที่ 1 แผนการดาเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์
เดือนที่
1 2 3 4 5 6
กิจกรรมการดาเนินงาน
นาตัวอย่างผลิ ตภัณฑ์ที่จะปรั บสู ตร
มาวิเคราะห์
พั ฒ นาสู ตรลดเกลื อ โซเดี ย ม ให้
ผูป้ ระกอบการ
ศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์
ถ่ า ยทอดสู ตรลดเกลื อ โซเดี ย มให้
ผูป้ ระกอบการ
สรุ ปผลการดาเนินงาน

7

8

9

5. วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
หารื อและขอข้อมูลจากผูป้ ระกอบการเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ที่ตอ้ งการปรับสู ตร จากข้อมูลที่ได้
จากผูป้ ระกอบการ สู ตรเดิมของผลิตภัณฑ์ ใช้เกลือในปริ มาณร้อยละ 3.75 โดยน้ าหนัก และส่ วนผสมอื่นๆ
ได้แก่ มะขาม น้ าตาล พริ ก น้ า
นาตัวอย่างผลิ ตภัณ ฑ์ม ะขาม5รส อัดเม็ดที่ ตอ้ งการปรับสู ตรลดเกลื อโซเดี ยม ท าการวัดค่ า
water activity ค่าความชื้น ความเป็ นกรด-ด่าง เมื่อทาการวิเคราะห์พบว่าค่าต่างๆเป็ นดังนี้ ค่าwater activity
เท่ ากับ 0.445 ± 0.002 ค่าปริ ม าณความชื้ น เท่ ากับ 0.57 ± 0.02 % และความเป็ นกรด-ด่ าง เท่ ากับ 2.48 ±
0,06
ดาเนิ นการทดลองผลิตมะขามแก้วอัดเม็ดโดยปรับสู ตรลดโซเดียม ซึ่ งมีแนวทางการปรับสู ตร
คือลดปริ มาณเกลือให้ได้มากกว่าร้อยละ 25 ใช้เนื้อมะขามที่มีความเปรี้ ยว และเพิ่มพริ ก
นาตัวอย่างผลิ ตภัณ ฑ์ที่ ป รับสู ตรลดเกลื อโซเดี ยม ท าการวัดค่ าความเป็ นกรด-ด่ างของเนื้ อ
มะขาม มะขามแก้วอัดเม็ด ค่าwater activity ค่าความชื้น และศึกษาอายุการเก็บผลิตภัณฑ์
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ขั้นตอนมะขามแก้ วอัดเม็ด สู ตรลดโซเดียม
ส่ วนผสม
เนื้อมะขามบด
น้ าตาลทรายขาว
เกลือ
พริ กป่ นละเอียด
น้ า

ส่ วนผสมของมะขามแก้วสู ตรลดเกลือโซเดียม
วิธีทา
1.การเตรี ยมเนื้อมะขามบด
ผสมเนื้อมะขามกับน้ าเปล่าในอัตราส่ วน 1:1 โดยน้ าหนัก เพื่อเตรี ยมไว้เป็ นเนื้อมะขามบดในสู ตร

เนื้อมะขามกับน้ าเปล่า
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ละลายเนื้อมะขามกับน้ าเปล่า

ลักษณะเนื้อมะขามบดที่เตรี ยมได้
2. ผสมเกลือ พริ กป่ นละเอียด และน้ าตาลเข้าด้วยกัน

ผสมเกลือ พริ กป่ นละเอียด และน้ าตาล
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3. ตั้งกระทะ กับเตาไฟฟ้า ใช้ไฟอ่อนที่สุด ใส่ เนื้อมะขามบดที่เตรี ยมไว้ในข้อ 1

ใส่ เนื้อมะขามบดลงในภาชนะที่ใช้กวน
4. ค่อยๆ ใส่ ส่วนผสมของเกลือ พริ กป่ นละเอียด และน้ าตาล ลงไปในกระทะ

ใส่ ส่วนผสมของเกลือ พริ กป่ นละเอียด และน้ าตาล
5. กวนส่ วนผสมต่างๆ จนเข้ากันได้ดีและมีความเหนียวพอเหมาะในการปั้ นอัดเป็ นเม็ด

กวนส่ วนผสม
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6. เทมะขามที่กวนเสร็ จแล้ว ลงในถาด เพื่อปั้ นเป็ นก้อน

เทมะขามที่กวนได้ใส่ ถาด

มะขามแก้วหรื อมะขามกวน

7. นาขึ้นรู ปโดยการปั้ นอัดเป็ นเม็ด

ลักษณะมะขามแก้วอัดเม็ด
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มะขามแก้วอัดเม็ดสู ตรลดเกลือโซเดียม
เมื่อนาตัวอย่างวัตถุดิบคือเนื้ อมะขาม เนื้ อมะขามบด และผลิตภัณฑ์มะขามแก้วอัดเม็ดสู ตรลดเกลื อ
โซเดี ยม มาท าการวิเคราะห์ มีค่าปริ มาณความชื้ น ความเป็ นกรด-ด่ างและ water activity ได้ค่าต่างๆแสดงดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าปริ มาณความชื้ น ความเป็ นกรด-ด่างและ water activityของผลิตภัณฑ์มะขามแก้วอัดเม็ดสู ตรลด
เกลือโซเดียมร้อยละ 30
ตัวอย่าง
ปริ มาณความความชื้น (%) ความเป็ นกรด-ด่าง (pH) Water activity
เนื้อมะขาม
20.84 + 4.10
2.01 + 0.04
0.556 +0.001
เนื้อมะขามบด
65.43 + 8.35
3.56 + 0.06
0.952 + 0.018
มะขามแก้ ว สู ตรลดเกลื อ 1.21 + 4.11
2.44 + 0.03
0.366 + 0.010
โซเดียม
6. การศึกษาอายุการเก็บผลิตภัณฑ์
ทาการศึกษาอายุนาตัวอย่างผลิ ตภัณฑ์มะขามแก้วอัดเม็ดสู ตรลดเกลื อโซเดี ยม บรรจุในถุงอลูมิเนียมฟ
ลอยด์แบบซิ ป เก็บไว้ที่อุณหภูมิหอ้ ง เพื่อศึกษาอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ เป็ นเวลา 6 เดือน โดยนาตัวอย่างมาทาการ
วิเคราะห์ทุกๆ 2 เดือน เพื่อวิเคราะห์คา่ ปริ มาณความชื้น ความเป็ นกรด-ด่างและ water activity ดังตารางที่ 3
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ลักษณะถุงอลูมิเนียมฟลอยด์ที่ใช้บรรจุ
ตารางที่ 3 ค่าปริ มาณความชื้ น ความเป็ นกรด-ด่างและ water activity ผลิตภัณฑ์มะขามแก้วอัดเม็ดสู ตรลดเกลือ
โซเดียม เมื่อเก็บในถุงอลูมิเนียมฟลอยด์ที่ใช้บรรจุ เป็ นเวลา 6 เดือน
เดือนที่
0
2
4
6

ความชื้น (%)
1.21 + 4.11
1.37 + 2.56
1.57 + 2.31
1.99 + 3.97

ความเป็ นกรด-ด่าง (pH)
2.44 + 0.03
2.43 + 0.02
2.43 + 0.09
2.41 + 0.05

Water activity
0.366+ 0.010
0.358 + 0.003
0.355 + 0.001
0.353 + 0.005

ลักษณะมะขามแก้วอัดเม็ดสู ตรลดเกลือโซเดียม ที่เก็บไว้นาน 6 เดือนในถุงอลูมิเนียมฟลอยด์แบบซิป ที่
อุณหภูมิหอ้ ง
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เมื่อทาการเก็บรักษามะขามแก้วอัดเม็ดสู ตรลดเกลื อโซเดี ยม ที่ เก็บไว้นาน 6 เดือนในถุงอลูมิเนี ยมฟ
ลอยด์ แ บบซิ ป ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง พบว่า มี ค่ าความชื้ น เพิ่ ม ขึ้ น เล็ ก น้ อ ย ค่ า Water activity ลดลง และลัก ษณะ
ผลิตภัณฑ์มีสีเข้มขึ้น
7. ผลการวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์
จากปริ มาณโซเดี ยมของผลิ ตภัณ ฑ์เดิ ม คือ ผลิ ตภัณฑ์มะขาม5รส ตารับ วังที่ บรรจุภณ
ั ฑ์ มี ค่าเท่ ากับ
1077 mg/100 g และผลการวิเคราะห์มะขามแก้วอัดเม็ด สู ตรลดเกลือโซเดียม มีค่าเท่ากับ 7929.61 mg/kg หรื อ
793 mg/100 g ซึ่ งผลิตภัณฑ์ใหม่สูตรลดโซเดียม สามารถลดปริ มาณโซเดียมจากเดิมประมาณ ร้อยละ 26.36

8. สรุ ปผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ในการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ มะขามแก้วอัดเม็ดโดยปรับ สู ตรลดเกลื อโซเดี ยม ซึ่ งมีแนวทางการปรับสู ตรคือลด
ปริ มาณเกลื อให้ได้มากกว่าร้อยละ 25 ใช้เนื้ อมะขามที่มีความเปรี้ ยว และเพิ่มปริ มาณพริ กนั้น ผลิ ตภัณฑ์ใหม่
สู ตรลดโซเดียม สามารถลดปริ มาณโซเดียมจากเดิมประมาณ ร้อยละ 26.36 โดยเมื่อทาการศึ กษาอายุการเก็บ
เป็ นเวลา 6 เดื อน ในถุ งอลู มิเนี ยมฟลอยด์แบบซิ ป ที่ อุณหภู มิห้อง พบว่าผลิ ตภัณฑ์มีการเปลี่ ยนแปลงของค่า
ปริ ม าณความชื้ น ความเป็ นกรด-ด่ า งและ water activityเล็ ก น้อ ย และเนื่ องจากการพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ น้ ี เป็ น
งานวิจยั ในระดับห้องปฏิ บ ตั ิการ มี ขอ้ จากัดด้านปริ มาณการผลิ ต วัตถุ ดิบ ขนาดและชนิ ดของเครื่ องมื อและ
อุปกรณ์ที่แตกต่างไปจากการผลิตของผูป้ ระกอบการ ซึ่ งต้องมีการผลิ ตขั้นต่ากว่า100 กิโลกรัมต่อครั้ง โดยสู ตร
และขั้นตอนการผลิตมะขามแก้วอัดเม็ดสู ตรลดเกลือโชเดียมที่พฒั นานี้ สามารถใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง
สู ตร กรรมวิธีการผลิตของผูป้ ระกอบการ และสามาถถ่ายทอดความรู ้ เพื่อไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมได้
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กลุ่มที่ 2
นักพัฒนา/วิจัย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ ณ นครพนม
สถานประกอบการ บริ ษทั เอซี เค ฟู้ดเทค จากัด
ผลิตภัณฑ์ ที่นามาพัฒนา น้ าสลัดครี ม (Salad Cream Dressing)
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ลดเกลือโซเดียมในผลิตภัณฑ์ อาหารสาเร็จรู ป

1. ข้ อมูลนักพัฒนา/วิจัย
ชื่ อ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ ณ นครพนม
อีเมล nantarat@g.swu.ac.th
สั งกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ชื่ อ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์
อีเมล porntips@g.swu.ac.th
สั งกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ผู้ช่วยวิจัย ชื่อ นางสาวรุ่ งฟ้า พิมลศรี
อีเมลล์ aewrungpha@gmail.com
สั งกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การอาหารและโภชนาการ
2. ข้ อมูลสถานประกอบการ/บริษัท
ชื่ อสถานประกอบการ บริ ษทั เอซีเค ฟู้ดเทค จากัด
ทีอ่ ยู่ สานักงานเลขที่ 933 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250
ตราสิ นค้ า Super Fresh
ข้ อมูลผู้ติดต่ อ คุณสัจจมาศ ภูมี
อีเมล: sadjamas@superfreshsalad.com
ผลิต ภั ณ ฑ์ ข องสถานประกอบการ ผัก สลัดไฮโดรโปนิ ก ส์ ชุ ดสลัด มิ ก ซ์ น้ าสลัด ชนิ ดต่ างๆ ได้แก่
Balsamic Dressing, Spicy Dressing, Salad Cream Dressing, Japanese White Sesame, Wasabi Cream,
Black Sesame Cream และ Seafood Dressing เป็ นต้น
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3. รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ทนี่ ามาพัฒนา
ชื่ อผลิตภัณฑ์ น้ าสลัดครี ม (Salad Cream Dressing)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ น้ าสลัดครี มเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ ได้รับความนิ ยมทัว่ ไป เนื่ องจากมี สีเหลื องนวล รสชาติ
เข้มข้นทั้งเปรี้ ยว หวาน และเค็ม ไม่เพียงแต่รับประทานคู่กบั ผักสลัดหรื อใช้เป็ นส่ วนประกอบในอาหาร น้ า
สลัด ครี ม ถู ก น าไปใช้เป็ นส่ วนผสมหลัก ในการผลิ ต น้ าสลัดอื่ น ของบริ ษ ัท ได้แก่ Japanese White Sesame,
Wasabi Cream, Black Sesame Cream และ Seafood dressing เป็ นต้น ดังนั้นการลดปริ มาณโซเดี ยมในน้ าสลัด
ครี มจึงเป็ นแนวทางในการลดปริ มาณโซเดียมในน้ าสลัดชนิดอื่นดังกล่าวข้างต้น
เมื่อพิจารณาจากส่ วนประกอบของสลัดครี มที่วางจาหน่าย ปริ มาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์มาจากเกลือปรุ ง
รสและวัตถุกนั เสี ย เนื่ องจากวัตถุ กนั เสี ยที่ใช้ คือ โซเดี ยมเบนโซเอต ซึ่ งเกลือปรุ งรสและโซเดี ยมเบนโซเอตมี
โซเดียมเป็ นส่ วนประกอบ 400 มิลลิกรัมต่อกรัม และ 160 มิลลิกรัมต่อกรัม ตามลาดับ ดังนั้นน้ าสลัดครี ม Super
fresh 1 หน่วยบริ โภค (60 กรัม) จะมีโซเดียมเป็ นส่ วนประกอบประมาณ 416 มิลลิกรัม (ค่าโดยประมาณจากการ
คานวณ) Thai RDI แนะนาให้ปริ มาณโซเดี ยมที่ควรได้รับต่อวันไม่เกิ น 2,400 มิลลิ กรัม และควรได้รับไม่เกิ น
1,300 มิลลิกรัม สาหรับผูท้ ี่มีภาวะความดันโลหิ ตสู ง ถึงแม้น้ าสลัดครี ม Super fresh มีปริ มาณโซเดียมไม่สูงเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับน้ าสลัดครี มหลายยี่ห้อที่มีขายในท้องตลาด การลดปริ มาณโซเดียมให้น้อยลงอีกจะยิ่งเป็ นผลดี
ต่อผูบ้ ริ โภค
กลุ่มผู้บริโภค บุคคลทัว่ ไปและกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ใส่ ใจในสุ ขภาพด้วยการรับประทานสลัด
แหล่งขายและการกระจายสิ นค้ า จาหน่ายในห้างสรรพสิ นค้าทัว่ ไป ได้แก่ Top super marker เป็ นต้น โดยการ
จัดจาหน่ ายมี 3 ลักษณะ คือ แบบบรรจุขวด บรรจุซอง และบรรจุรวมกับชุ ดผักสลัด (ready to eat salad mix
set)
รู ปผลิตภัณฑ์ ทตี่ ้ องการปรับสู ตรลดเกลือโซเดียม

น้ าสลัดครี ม
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4. แผนการดาเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์
กิจกรรม
1 2 3 4
1. ติดต่อประสานงานบริ ษทั
2.พั ฒ น า น้ า ส ลั ด สู ต ร
พื้นฐาน*
3.ตรวจสอบคุ ณ ภาพของน้ า
สลัดสู ตรพื้นฐาน
4.การทดแทนเกลื อโซเดี ย ม
คลอไรด์ ด้ว ยโพแทสเซี ย ม
คลอไรด์ ต่อ คุ ณ ภาพของน้ า
สลัดครี ม
5. การลดขนาดอนุ ภ าคของ
เกลื อปรุ งรสต่อคุ ณ ภาพของ
น้ าสลัดครี ม
6. น าตั ว อ ย่ า งที่ ผ่ า น ก าร
คัดเลือกจากการกิ จกรรมที่ 4
แ ล ะ 5 ไ ป ท ด ล อ งจ ริ งที่
บริ ษ ัท เพื่ อให้บ ริ ษ ัท ท าการ
คัด เลื อ กและปรั บ สู ต รให้ มี
ความเหมาะสม
6. การเปลี่ ยนแปลงคุ ณ ภาพ
ของน้ าสลัด หลัง เก็ บ รั ก ษา
เป็ น ระยะเวลา 4 เดื อน ที่
อุณหภูมิหอ้ ง**
7.สรุ ปผลการทดลองและ
จัดทารายงาน
* เพื่อใช้เป็ นผลิตภัณฑ์ตน้ แบบสาหรับแนะนาบริ ษทั
ประกอบการเป็ นผูต้ รวจวิเคราะห์

5

เดือนที่
6 7

8

9

10

11

12

** การตรวจวิเคราะห์ปริ มาณเชื้อจุลินทรี ยท์ างสถาน
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5. วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. การเตรี ยมน้ าสลัดครี มสู ตรพื้นฐาน
ชัง่ ส่ วนผสม ประกอบด้วย น้ ามันถัว่ เหลือง น้ าตาลทราย น้ าส้มสายชู ไข่ไก่ เกลือ สารเพิ่มความคงตัว
(xanthan gum) แป้ งมันสาปะหลังและน้ า โดยปริ มาณไข่ไก่ ปริ มาณสารเพิ่มความคงตัวและแป้งมันสาปะหลัง
จะถู ก ปรับเพื่ อให้ได้สีแ ละความหนื ดใกล้เคี ยงกับ ตัวอย่างต้นแบบ วิธี การเตรี ยมน้ าสลัดท าได้โดยเตรี ย ม
สารละลายน้ าแป้ ง และนาไปให้ความร้อน นาน 5 นาที จากนั้นทิ้งให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง เติมส่ วนผสมอื่นลง
ไปและปั่ นผสมให้เข้ากัน พร้อมกับค่อยๆ เติมน้ ามัน ค่าสี ทาการทดสอบในระบบ CIE a* b* และ L* ความ
หนื ดของผลิตภัณฑ์ตรวจวัดด้วยเครื่ อง Brookfield Viscometer หัววัดชนิด Disc NO. 64 ความเร็ ว 60 รอบต่อ
นาที ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
2. การทดแทนปริ มาณเกลือโซเดียมคลอไรด์ดว้ ยโพแทสเซี ยมคลอไรด์ต่อคุณภาพของน้ าสลัดครี ม
ชัง่ ปริ มาณน้ ามันถัว่ เหลือง น้ าตาลทราย น้ าส้มสายชู ไข่ไก่ สารเพิ่มความคงตัว แป้ งมันสาปะหลังและ
เกลือตามที่ได้จากการทดลองในข้อ 1 โดยเกลือที่ใช้เป็ นเกลื อที่ผสมระหว่างโซเดียมคลอไรด์กบั โพแทสเซี ยม
คลอไรด์ในอัตราส่ วน 100:0, 75:25, 70:30, 60:40 และ 50:50 น้ าหนักต่อน้ าหนัก นาน้ าสลัดที่ได้ไปตรวจวัดค่า
สี ความหนื ด ความคงตัวและทดสอบทางประสาทสัมผัส สู ตรที่ดีที่สุดพิจารณาจากการมีค่าสี ความหนื ดและ
ความคงตัวใกล้เคียงกับตัวอย่างควบคุม รวมถึงมีค่าการยอมรับทางประสาทสัมผัสในระดับมากถึงมากที่สุด
3. การลดขนาดอนุภาคของเกลือปรุ งรสต่อคุณภาพของน้ าสลัดครี ม
ชัง่ ปริ มาณน้ ามันถัว่ เหลื อง น้ าตาลทราย น้ าส้ มสายชู ไข่ไก่ สารเพิ่มความคงตัว แป้ งมันสาปะหลัง
ตามที่ได้จากการทดลองในข้อ 1 นาเกลือปรุ งรสไปลดขนาด โดยนาไปบดด้วยเครื่ องบด นาน 1 นาที และนาไป
ร่ อนผ่านตะแกรงร่ อนขนาดรู เปิ ด 100 เมช เพื่อให้เกลื อที่ ได้มีขนาดน้อยกว่า 0.149 mm จากนั้นนาไปเติมใน
ส่ วนผสมอื่นเปรี ยบเทียบกับการใช้เกลื อปกติ (ตัวอย่างควบคุ ม) ปริ มาณเกลื อที่ใช้แบ่งเป็ น 4 ระดับ คือ 70%,
60%, 50% และ 30% ของปริ มาณเกลื อในสู ตรควบคุ ม นาน้ าสลัดที่ได้ไปตรวจวัดค่าสี ความหนื ด ความคงตัว
และทดสอบทางประสาทสัมผัส สู ตรที่ดีที่สุดพิจารณาจากการมี ค่าสี ความหนื ดและความคงตัวใกล้เคี ยงกับ
ตัวอย่างควบคุม รวมถึงมีค่าการยอมรับทางประสาทสัมผัสในระดับมากถึงมากที่สุด สู ตรที่ดีที่สุดไปวัดปริ มาณ
โซเดียม ตามวิธี AOAC 2000
4. ทดลองปฏิบตั ิจริ งที่สถานประกอบการ
นาตัวอย่างที่ผ่านการคัดเลื อกในการทดลองข้อที่ 2 และ 3 มาทดลองจริ งที่สถานประกอบการ เพื่อให้
สถานประกอบการคัดเลือกและปรับสู ตรให้เหมาะสม
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5. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการเก็บรักษา
นาน้ าสลัดครี มสู ตรได้รับการยอมรับมากที่สุด เติมโซเดียมเบนโซเอต ปริ มาณ 0.1% เพื่อให้เหมือนกับ
ที่ ผลิ ตทางการค้า สุ่ ม ตัวอย่างเพื่ อส่ งตรวจวัดปริ ม าณโซเดี ย ม ตามวิธี AOAC 2000 เปรี ยบเที ยบกับ ตัวอย่าง
ควบคุ ม ส่ งตรวจวิเคราะห์ ป ริ มาณสารอาหาร (nutrition fact) จากนั้นนาไปบรรจุถุงปิ ดสนิ ท และทาการเก็บ
รัก ษาเป็ นเวลา 4 เดื อน โดยท าการตรวจวิเคราะห์ ป ริ ม าณเชื้ อจุ ลินทรี ยท์ ้ งั หมดและจุ ลินทรี ยก์ ่ อโรค (สถาน
ประกอบการเป็ นผูต้ รวจ) ค่าสี และความหนื ดของผลิตภัณฑ์ในวันแรกของการผลิตและหลังเก็บรักษาทุก 1
เดือน
6.ผลการวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์
6.1 การทดแทนปริ มาณเกลือโซเดียมคลอไรด์ดว้ ยโพแทสเซี ยมคลอไรด์ต่อคุณภาพของน้ าสลัดครี ม
คุณลักษณะด้านความหนื ดเป็ นค่าคุณภาพที่ควรพิจารณาเป็ นสิ่ งแรกเมื่อทดแทนเกลือโซเดียมคลอไรด์
ด้วยเกลื อชนิ ดอื่ นส าหรั บ ผลิ ตภัณ ฑ์น้ าสลัด เนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลงชนิ ดของเกลื อจะมี ผลต่อการละลาย
โปรตี นจากโครงสร้ างอาหาร โดยทัว่ ไปโซเดี ยมมี ประสิ ทธิ ภาพในการละลายโปรตี นจากโครงสร้ างอาหาร
มากกว่าแร่ ธาตุชนิ ดอื่น การละลายได้ของโปรตีนมีบทบาทสาคัญต่อความคงตัวและการกระจายตัวของหยด
น้ ามันในน้ าสลัด ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อความหนื ด จากการทดลอง พบว่า การทดแทนเกลื อโซเดียมคลอไรด์
ด้วยโพแทสเซี ยมคลอไรด์ที่อตั ราส่ วนต่างๆ ไม่มีผลต่อค่าความหนืดของผลิตภัณฑ์ (ภาพที่ 1) และผลิตภัณฑ์ไม่
เกิดการแยกชั้นถึงแม้ต้ งั ไว้ที่อุณหภูมิห้อง นาน 1 สัปดาห์ แสดงให้เห็นว่า เกลือโพแทสเซี ยมคลอไรด์สามารถ
นามาทดแทนเกลื อโซเดียมคลอไรด์ในการผลิตน้ าสลัดครี มได้ โดยไม่มีผลต่อความคงตัวและความหนื ดของ
ผลิตภัณฑ์

ค่าความหนืดของน้ าสลัดครี มที่ทดแทนเกลือโซเดียมคลอไรด์ดว้ ยเกลือโพแทสเซี ยมคลอไรด์ที่อตั ราส่ วนต่างๆ
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นอกจากนี้ น้ าสลัดครี มที่ ได้มีค่าความเป็ นกรดด่ างในช่ วง 3.49-3.62 (ตารางที่ 1) ซึ่ งเป็ นช่ วงเดี ยวกับ
ตัวอย่างทางการค้า (pH = 3.52±0.09) อย่างไรก็ตาม การทดแทนเกลื อโซเดี ยมคลอไรด์ดว้ ยโพแทสเซี ยมคลอ
ไรด์มีผลต่อค่าสี ของผลิ ตภัณฑ์ โดยผลิ ตภัณฑ์มีค่า a* ซึ่ งบ่งบอกความเป็ นสี แดง และ b* บ่งบอกความเป็ นสี
เห ลื อ ง ล ด ล ง โ ด ย เฉ พ าะ อ ย่ า ง ยิ่ ง เมื่ อ ท ด แ ท น เก ลื อ โ ซ เดี ย ม ค ล อ ไ ร ด์ ด้ ว ย โ พ แ ท ส เซี ย ม
คลอไรด์ในอัตราส่ วน 50:50 (w/w) (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ค่าความเป็ นกรดด่าง (pH) และค่าสี ของน้ าสลัดที่ ทดแทนเกลื อโซเดี ยมคลอไรด์ดว้ ยโพแทสเซี ยม
คลอไรด์ที่อตั ราส่ วนต่างๆ
ค่าสี
L*
a*
b*
100:0
3.49±0.08b
81.20±0.11c
0.58±0.06a
19.13±0.18a
75:25
3.41±0.00b
82.34±0.02a
0.51±0.03b
17.51±0.10b
70:30
3.46±0.03b
82.15±0.09a
0.47±0.04b
17.00±0.13c
60:40
3.47±0.00b
81.66±0.06b
0.36±0.04c
16.70±0.13c
50:50
3.60±0.01a
81.30±0.01c
0.35±0.07c
15.69±0.01d
40:60
3.62±0.01a
82.29±0.04a
0.66±0.03a
16.72±0.10c
หมายเหตุ อักษรพยัญชนะตัวพิมพ์เล็กที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญ
ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95%
เนื่ องจากน้ าสลัดเป็ นระบบอิมลั ชันที่มีความซับซ้อนในเรื่ องของรสชาติและเนื้ อสัมผัส ดังนั้นจึงต้อง
อาศัยความชานาญในการทดสอบคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ คณะผูว้ ิจยั จึงนาน้ าสลัดทุกสู ตรไปให้ทางบริ ษทั
เป็ นผู ท้ าการทดสอบทางลัก ษณะทางประสาทสั ม ผัส ผลที่ ไ ด้พ บว่า ผู ท้ ดสอบให้ ก ารยอมรั บ ด้านสี ข อง
ผลิตภัณฑ์ แต่การใช้เกลือโพแทสเซี ยมคลอไรด์ส่งผลต่อรสชาติ โดยมีรสขมปรากฏ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อใช้
เกลือโพแทสเซี ยมคลอไรด์ในปริ มาณที่มากกว่า 25 %
6.2 การลดขนาดอนุภาคของเกลือปรุ งรสต่อคุณภาพของน้ าสลัดครี ม
NaCl:KCl (w/w)

pH

การลดขนาดอนุ ภาคของเกลื อปรุ งรสเป็ นวิธีการหนึ่ งที่ นามาใช้ลดปริ มาณเกลื อโซเดี ยมคลอไรด์ใน
ผลิ ตภัณฑ์อาหาร เนื่ องจากการลดขนาดอนุ ภาคส่ งผลให้โซเดี ยมคลอไรด์แพร่ ไปตามที่ ต่างๆได้เร็ ว รวมถึ งที่
บริ เวณต่อมรั บ รสที่ ลิ้น ท าให้ผูบ้ ริ โภครั บรสเค็มได้ถึงแม้ใช้เกลื อโซเดี ยมคลอไรด์ในปริ มาณเพียงเล็กน้อย
โดยทัว่ ไปการลดขนาดอนุ ภาคของเกลื อให้มีขนาดต่ ากว่า 20 ไมโครเมตร จะใช้เทคโนโลยีข้ นั สู งในการลด
ขนาด เช่น การบดภายใต้แรงดันสู ง เป็ นต้น แต่เพื่อเป็ นแนวทางหนึ่ งให้บริ ษทั จึงเลือกวิธีการเตรี ยมด้วยการบด
ด้วยแรงกล (เช่น ปั่ นด้วยเครื่ องปั่ นผสมอาหารแห้ง) เพื่อให้ง่ายต่อการนาไปประยุกต์ใช้ ดังนั้นเกลือลดขนาดที่
เตรี ยมได้จึงยังคงมี ขนาดที่ ไม่ได้เล็กมาก โดยก่ อนนามาใช้ให้ร่อนผ่านตะแกรงร่ อนที่ มีขนาดรู เปิ ด100 เมช
เพื่อให้แน่ใจว่าเกลือที่ได้จะมีขนาดอนุภาคน้อยกว่า 0.149 มิลลิเมตร หรื อ 149 ไมโครเมตรภายหลังจากนาเกลือ
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ที่เตรี ยมได้ไปใช้ในน้ าสลัดครี ม โดยลดปริ มาณเกลือโซเดียมคลอไรด์ในสู ตรเหลือ 70, 60, 50 และ 30% ของ
ปริ ม าณเกลื อที่ ใช้ในสู ตร พบว่า ความหนื ดของน้ าสลัดลดลงอย่างมากเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ ตัวอย่างควบคุ ม
(เกลื อขนาดและปริ ม าณปกติ) (ภาพที่ 2) แสดงให้เห็ นว่า ปริ มาณโซเดี ยมในน้ าสลัดอาจมี ไม่ เพี ยงพอที่ จะ
ละลายโปรตีนออกมา ดังนั้นเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการกระจายตัวของหยดน้ ามันในผลิตภัณฑ์และเพิ่มความ
หนื ดของระบบอิมลั ชั้นให้ใกล้เคียงกับสู ตรปกติ การทดลองขั้นต่อไปจึงปรับปริ มาณ xanthan gum ให้มากขึ้น
เนื่ องจากสารดังกล่ าวเป็ นสารไฮโดรคอลลอยด์ที่ มี คุ ณ สมบัติในการดู ดน้ าและเพิ่ ม ความหนื ด รวมทั้งเป็ น
ส่ วนประกอบที่ตอ้ งใช้ในน้ าสลัดอยูแ่ ล้ว

ภาพที่ 2 ค่าความหนืดของน้ าสลัดครี มลดปริ มาณโซเดียมด้วยการใช้เกลือโซเดียมคลอไรด์ลดขนาด
ค่าความหนื ดของน้ าสลัดที่ มีการลดปริ มาณการใช้เกลื อโซเดี ยมคลอไรด์มีค่าสู งใกล้เคียงกับสู ตรที่ ใช้
เกลือในปริ มาณปกติเมื่อเพิ่มปริ มาณ xanthan gum ในสู ตร (ภาพที่ 3) และเมื่อเปรี ยบเทียบกับตัวอย่างทางการ
ค้า พบว่า มีความหนื ดไม่แตกต่างกัน (p<0.05) รวมทั้งผลิ ตภัณฑ์ไม่เกิ ดการแยกชั้นถึ งแม้ต้ งั ไว้ที่อุณหภูมิห้อง
นาน 1 สัปดาห์
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ค่าความหนืดของน้ าสลัดครี มลดปริ มาณโซเดียมด้วยการใช้เกลือโซเดียมคลอไรด์ลดขนาดร่ วมกับการเพิ่ม
ปริ มาณสารไฮโดรคอลลอยด์
การลดปริ มาณโซเดียมคลอไรด์ในส่ วนผสมด้วยการใช้เกลือลดขนาดอนุ ภาคไม่ส่งผลต่อค่าความเป็ น
ก ร ด ด่ าง ข อ ง น้ าส ลั ด (ต าร าง ที่ 2) น้ าส ลั ด ที่ ไ ด้ มี ค่ าค ว าม เป็ น ก ร ด ด่ าง ป ร ะ ม าณ 3.49-3.70
อย่างไรก็ตาม การลดปริ ม าณเกลื อมี ผลต่อค่าสี ข องผลิ ตภัณ ฑ์ ซึ่ งเป็ นในลัก ษณะเดี ยวกับ การทดแทนเกลื อ
โซเดียมคลอไรด์ดว้ ยโพแทสเซี ยมคลอไรด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเป็ นสี แดงของผลิตภัณฑ์ ดังเห็นได้จากค่า
a* ลดลงเมื่อลดปริ มาณเกลือโซเดียมคลอไรด์ในส่ วนผสม
ตารางที่ 2 ค่าความเป็ นกรดด่าง (pH) และค่าสี ของน้ าสลัดที่ ทดแทนเกลื อโซเดี ยมคลอไรด์ดว้ ยโพแทสเซี ยม
คลอไรด์ที่อตั ราส่ วนต่างๆ
ค่าสี
NaCl content (% ของเกลือใน
pH
สู ตร)
L*
a*
b*
Control
3.49±0.08b
81.20±0.11bc
0.58±0.06a
19.13±0.18a
70
3.53±0.00b
81.81±0.00a
0.41±0.01b
18.42±0.01b
60
3.62±0.01b
81.22±0.01b
0.33±0.00c
18.01±0.04c
50
3.70±0.04a
81.86±0.03a
0.35±0.01bc 18.26±0.23bc
30
3.59±0.01b
81.07±0.01c
0.25±0.01d
18.40±0.03b
หมายเหตุ อักษรพยัญชนะตัวพิมพ์เล็กที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญ
ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95%
ภายหลัง จากคณะผู ว้ ิ จ ัย น าน้ า สลัด ทุ ก สู ต รไปให้ ท างบริ ษ ัท ทดสอบลัก ษณะทางประสาทสั ม ผัส
ผลที่ได้ พบว่า ผูท้ ดสอบให้การยอมรับทั้งทางด้านสี และรสชาติของผลิ ตภัณฑ์ แต่ท้ งั นี้ การทดลองทั้งหมดยัง
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เป็ นการทดลองกับสู ตรน้ าสลัดต้นแบบซึ่ งถู กพัฒนาขึ้นโดยคณะผูว้ ิจยั เพื่อให้ผลที่แน่ ชดั จึงส่ งข้อมูลทั้งหมด
ให้แก่ทางบริ ษทั เพื่อทดลองใช้กบั สู ตรน้ าสลัดครี มของทางบริ ษทั ภายหลังจากบริ ษทั ได้สูตรน้ าสลัดที่พึงพอใจ
แล้วจะเข้าสู่ ข้ นั ตอนการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณโซเดียม และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพในระหว่างเก็บรักษา
6.3 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการเก็บรักษา
เมื่ อทางบริ ษ ทั ได้ท าการคัดเลื อกวิธีที่เหมาะสมและปรับ ใช้กบั สู ตรของทางบริ ษทั พบว่า บริ ษ ทั ได้
เลื อกใช้วิธีลดปริ มาณเกลื อโซเดียมคลอไรด์ในน้ าสลัดด้วยการลดขนาดเกลื อ โดยน้ าสลัดที่ได้มีเกลื อโซเดียม
คลอไรด์ในส่ วนผสม ประมาณ 60% ของปริ มาณเกลื อในสู ตรอาหาร (ลดปริ มาณเกลื อไป 40% จากปริ มาณ
เกลือทั้งหมดในส่ วนผสม) (ภาพที่ 4)

ผลิตภัณฑ์สูตรปกติและสู ตรลดเกลือจากทางบริ ษทั
ถึงแม้ในส่ วนผสมจะมีเกลือโซเดียมคลอไรด์เป็ นส่ วนประกอบลดลงจากสู ตรปกติ อย่างไรก็ตาม เมื่อนา
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวไปตรวจวิเคราะห์ปริ มาณโซเดียม พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่พฒั นาขึ้นมีปริ มาณโซเดี ยมลดลงจาก
สู ตรปกติเพียง 10 มิลลิ กรัม (ตารางที่ 3) ทั้งนี้ อาจเกิ ดได้หลายจากสาเหตุ ได้แก่ (1) การเตรี ยมเกลื อลดขนาด
ภายหลังจากปั่ นด้วยเครื่ องปั่ นผสมของแห้งแล้ว จาเป็ นต้องนามาร่ อนผ่านตะแกรงร่ อนขนาด 100 เมช หรื อเล็ก
กว่านี้ เพื่อให้เกลื อที่ได้มีขนาดอนุ ภาคเล็กมากกว่า 149 ไมโครเมตร รวมทั้งในการปั่ นเพื่อลดขนาดในแต่ละ
รอบไม่ควรใส่ เกลือในปริ มาณที่มากเกินไป เนื่ องจากจะมีเกลือบางส่ วนไม่สัมผัสกับใบพัด ทาให้ยงั คงมีขนาด
ใหญ่อยู่ (2) ตรวจวัดปริ มาณโซเดี ยมในส่ วนผสมอื่น เช่ น สารไฮโดรคอลลอยด์ในส่ วนผสม เป็ นต้น และ(3)
ค ว า ม แ ม่ น ย า ใ น ก า ร ชั่ ง ต ว ง วั ด ป ริ ม า ณ วั ต ถุ กั น เสี ย เช่ น โ ซ เดี ย ม เบ น โ ซ เอ ต
เป็ นต้น และเมื่อนาไปคิดเทียบกับร้อยละของปริ มาณที่แนะนาต่อวัน พบว่า สู ตรที่พฒั นาขึ้นมีปริ มาณโซเดี ยม
ต่อหนึ่งหน่วยบริ โภค (60 กรัม) คิดเป็ นร้อยละ 13 ขณะสู ตรปกติคิดเป็ นร้อยละ 14
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ตารางที่ 3 ปริ มาณโซเดียมในน้ าสลัด
น้ าสลัด
ปริ มาณโซเดียม (mg/100 g)
%DV
สู ตรปกติ
536.44±3.77a
14
สู ตรลดปริ มาณเกลือโซเดียมคลอไรด์
520.63±2.25b
13
หมายเหตุ อักษรพยัญชนะตัวพิมพ์เล็กที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญ
ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95%
เมื่อนาตัวอย่างที่ได้ไปตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการตามความต้องการของบริ ษทั พบว่า
ผลิตภัณฑ์ที่พฒั นาขึ้นมีคุณค่าทางโภชนาการแสดงดังภาพ

ภาพที่ 5 ฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์น้ าสลัดสู ตรที่มีการลดเกลือ
ในระหว่างเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 3 เดือน (ตารางที่ 4) พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่พฒั นาขึ้นมีความ
หนื ด ไม่ เปลี่ ย นแปลงในระหว่ง เก็ บ รั ก ษาและไม่ เกิ ดการเสื่ อ มเสี ย เนื่ องจากเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์ ทั้งนี้ เป็ นผลจาก
ผลิตภัณฑ์น้ าสลัดเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็ นกรดสู ง (ข้อมูลจากทางบริ ษทั ) อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์มีสีเข้มขึ้น
เมื่อเก็บรักษาเป็ นเวลา 4 เดือน ซึ่ งเป็ นช่วงเดียวกับที่ทางบริ ษทั กาหนดให้เป็ นวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์
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ตารางที่ 4 ค่าความหนืดและค่าสี ของน้ าสลัดสู ตรลดปริ มาณเกลือในระหว่างเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 3
เดือน
ค่าสี
ค่าความหนืด
ระยะเวลา (เดือน)
(cP)
L*
a*
b*
1
6918±755.19ab
80.91±0.10b
0.54±0.27b
20.91±1.40b
2
6360±220.62b
83.14±0.29a
0.67±0.35b
22.21±0.35b
3
6684±101.82b
79.59±0.15c
1.16±0.24b
23.21±0.25b
4
7476±169.70a
76.66±0.17d
2.68±0.47a
26.20±0.69a
หมายเหตุ อักษรพยัญชนะตัวพิมพ์เล็กที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญ
ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95%
7. สรุ ปผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์
การลดปริ มาณเกลื อโซเดี ยมคลอไรด์ในน้ าสลัดครี มสามารถทาได้ 2 วิธี คือ การทดแทนด้วยเกลื อ
โพแทสเซียมคลอไรด์ และการลดขนาดอนุ ภาคของเกลือก่อนใช้ โดยแต่ละวิธีมีขอ้ ดีและข้อเสี ยแตกต่างกัน คือ
การใช้โพแทสเซี ย มคลอไรด์ท ดแทนเกลื อ โซเดี ย มคลอไรด์ ไ ม่ ส่ งผลกระทบต่ อคุ ณ ลัก ษณะโดยรวมของ
ผลิตภัณฑ์ แต่การที่โพแทสเซี ยมคลอไรด์มีรสขมทาให้สามารถทดแทนได้ในปริ มาณมากสุ ดไม่เกิน 25% ของ
ปริ มาณเกลือในสู ตร ขณะที่การใช้เกลื อลดขนาดร่ วมกับการลดปริ มาณเกลือในสู ตรสามารถลดปริ มาณเกลื อ
โซเดียมคลอไรด์ได้มาก แต่จาเป็ นต้องเพิ่มปริ มาณสารไฮโดรคอลลอยด์ในส่ วนผสม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความ
หนื ดใกล้เคียงกับสู ตรปกติ รวมทั้งเมื่ อนาไปใช้จริ งในบริ ษทั จะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเตรี ยมเกลื อ
เพื่ อให้ แ น่ ใจว่า ได้เกลื อ ที่ มี ข นาดเล็ ก กว่า 149 ไมโครเมตร จากการศึ ก ษานี้ ทางบริ ษ ัท มี ค วามพึ งพอใจต่ อ
คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ลดปริ มาณเกลือโซเดียมคลอไรด์ดว้ ยการใช้เกลือลดขนาด โดยลดปริ มาณเกลือในสู ตร
ปกติ 40% ปริ มาณโซเดียมในน้ าสลัดต่อหนึ่ งหน่วยบริ โภคคิดเป็ น 13% ของปริ มาณที่แนะนาต่อวัน ขณะที่สูตร
ปกติมีปริ มาณโซเดียมคิดเป็ น 14% ของปริ มาณที่แนะนาต่อวัน

44

กลุ่มที่ 3
นักพัฒนา/วิจัย ดร.พรรณทิพา เจริ ญไทยกิจ
สถานประกอบการ บริ ษทั อาหารเบทเทอร์ จากัด
ผลิตภัณฑ์ ที่นามาพัฒนา ไส้กรอก
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ลดเกลือโซเดียมในผลิตภัณฑ์ อาหารสาเร็จรู ป
1. ข้ อมูลนักพัฒนา/วิจัย
ชื่ อ อาจารย์ ดร.พรรณทิพา เจริ ญไทยกิจ
อีเมล phantipha@g.swu.ac.th
สั งกัด คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ชื่ อ นายปัณณฑัต ชาติประสพ
อีเมล inw_ilz_lp@hotmail.com
สั งกัด คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
2. ข้ อมูลสถานประกอบการ/บริษัท
ชื่ อสถานประกอบการ ศูนย์นวัตกรรมอาหาร
ทีอ่ ยู่ บริ ษทั อาหารเบทเทอร์ จากัด สานักงานใหญ่
ตราสิ นค้ า เบทาโกร
ข้ อมูลผู้ติดต่ อ คุณพจนีย ์ พงศ์พงัน
อีเมล Phodchaneep@betagro.com
ผลิตภัณฑ์ ของสถานประกอบการ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และไข่
3. รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ทนี่ ามาพัฒนา
ชื่ อผลิตภัณฑ์ ไส้กรอก
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกหมู
กลุ่มผู้บริโภค ผูบ้ ริ โภคไส้กรอก และผลิตภัณฑ์จากเนื้ อสัตว์
แหล่งขายและการกระจายสิ นค้ า กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
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4. แผนการดาเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์
การดาเนิ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีกิจกรรมต่าง ๆ ในระยะเวลา ดังนี้
กิจกรรม
1
2
1. การพัฒนาสู ตรไส้กรอกลดเกลือโซเดียม
2. การศึกษาคุณภาพทางด้านกายภาพ และคุณทาง
ประสาทสัมผัส
3. การส่ งตรวจวิเคราะห์ปริ มาณโซเดียม และวิเคราะห์
อายุการเก็บเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์
4. การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์

เดือนที่
3

4

5
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5. วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
5.1 การพัฒนาสู ตรที่เหมาะสมในการผลิตไส้กรอกหมูลดเกลือโซเดียม
- การพูดคุยสรุ ปปั ญหาและความต้องการของผูป้ ระกอบการ
ทาการชี้ แจงโครงการและสรุ ปความต้องการร่ วมกับผูป้ ระกอบการ ซึ่ งได้ขอ้ เสนอเบื้ องต้น
ดังนี้ คือ ผูป้ ระกอบการมีการพัฒนาสู ตรลดเกลือโซเดียมในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกได้ถึง 30% แล้ว ดังนั้นจึงมีความ
ต้องการให้มีการนาเสนอเทคนิ คใหม่ หรื อมากกว่า 30% ในการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ไส้กรอกลดเกลื อให้เป็ นที่
ยอมรับของผูบ้ ริ โภค
- การพัฒนาสู ตรในการผลิตไส้กรอกหมูลดเกลือโซเดียม
ทาการผสมส่ วนผสมเนื้ อสัตว์ และเครื่ องปรุ งต่าง ๆ ให้เข้ากันดังภาพที่ 1 โดยมีการลดเกลื อ
โซเดียมลง 30 - 40% และปรับปรุ งรสชาติโดย
1. ใช้วตั ถุเจือปนอาหารที่สามารถปรับปรุ งคุ ณภาพด้านรสเค็ม และความกลมกล่อม ได้แก่
salt flavor ซึ่ งมีส่วนผสมของ KCl และ amino acid และสารเพิ่มรสชาติ เช่น Ribotide, Larginine
2. ปรับปรุ งเนื้ อสัมผัสของผลิตภัณฑ์โดยใช้ เอนไซม์ Transglutaminase ในอัตราส่ วน 0.3%
(w/w)
3. การใช้กลิ่นรสที่ทาให้เกิดการรับรู ้รสเค็มเพิม่ ขึ้น เช่น soy sauce flavor
5.2 การทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริ โภค
ทาการเตรี ยมไส้กรอกจากสู ตรที่ได้รับการคัดเลือกจากข้อ 5.1 แล้วนาไปทดสอบการยอมรับในด้าน
ความชอบโดยรวม สี กลิ่นรส และความเค็ม จานวน 20 คน
5.3 การวิเคราะห์ปริ มาณโซเดียมในตัวอย่างที่พฒั นาได้
นาผลิตภัณฑ์ที่พฒั นาได้ จากข้อ 5.2 มาทาการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณโซเดียม ด้วยวิธีการของ AOAC
(2012) method 984.27
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6. การศึกษาอายุการเก็บผลิตภัณฑ์
ทาการศึกษาอายุการเก็บเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภณั ฑ์พลาสติกชนิด PE แบบสุ ญญากาศ ที่
อุณหภูมิแช่เย็นไม่เกิน 10 OC เป็ นเวลา 1 เดือน โดยทาการศึกษาคุณภาพในวันที่เริ่ มผลิต (DAY 0) และวันที่ 32
ของการเก็บรักษา และตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรี ย ์ โดยทาการตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรี ยต์ ามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ไส้กรอก (มอก .2298-2549)
7. ผลการวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์
จากการศึกษาโดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกลดเกลือ 40% โดยการใช้เอนไซม์ทรานส์กลูตามิเนส ซึ่งมี
ประสิ ทธิภาพในการเชื่อมพันธะระหว่างกรดอะมิโนไลซี น และกลูตามีน 2 ชนิด ได้แก่ TG-AK และ TG-BP
เปรี ยบเทียบกัน ได้ผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการพัฒนาเนื้ อสัมผัสไส้กรอกลดเกลือโซเดียม 40% ด้วยวัตถุเจือปนชนิดต่าง ๆ
ลาดับที่
วัตถุ
ผลการทดลอง
ภาพผลิตภัณฑ์ ทไี่ ด้
เจือปนอาหาร
1
TG-AK
เมื่อใส่ เอนไซม์ทรานส์กลูตามิเนส
TG-AK
แล้วผลิตภัณฑ์มีความยืดหยุน่
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยงั ไม่แน่นเนื้ อ
และยังกัดขาดได้ง่าย
2

TG-BP

ผลิตภัณฑ์ยงั ไม่ยดื หยุน่ และแน่น
เนื้อเท่า TG-AK จึงเลือ TG-AK
ในการปรับเพื่อให้เนื้อสัมผัสดีข้ ึน
ต่อไป

49

ลาดับที่
3

วัตถุ
เจือปนอาหาร
TG-AK + ไข่ขาว
ผง + แซนแทน

ผลการทดลอง

ภาพผลิตภัณฑ์ ทไี่ ด้

เนื้อสัมผัส มีความแน่นเนื้อ และ
คงตัวมากขึ้น แต่รสชาติ ต้องมีการ
ปรับปรุ งเนื่องจาก การลดเกลือทา
ให้รสชาติโดยรวมไม่ชวน
รับประทาน จึงมีการเติมกรดอะมิ
โนที่ให้รสกลมกล่อม ได้แก่ LARGININE และ RIBOTIDE

จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสของตัวอย่างไส้กรอกสู ตรที่ 3 เทียบกับตัวอย่างควบคุม (สู ตรปกติ)
พบว่าความชอบโดยรวม และความชอบในคุณลักษณะอื่น ๆ ไส้กรอกลดเกลือโซเดียมได้รับคะแนนความชอบ
น้อยกว่าสู ตรปกติ แต่อย่างไรก็ตามเมื่ อให้ขอ้ มูลเกี่ ยวเรื่ องประโยชน์ของการลดเกลื อพบว่าผูบ้ ริ โภคมี ความ
สนใจซื้ อ และความชอบเพิ่มขึ้น
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยคะแนนความชอบแต่ละคุณลักษณะของไส้กรอกสู ตรลดเกลือโซเดียมเปรี ยบเทียบกับ
ตัวอย่างควบคุม
ตัวอย่าง
ความแน่ นเนื้อ เนื้อสั มผัส
รสเค็ม
ความชอบ
ความสนใจ
โดยรวม
โดยรวม
ซื้อ (%)
สู ตรควบคุม
สู ตรลดเกลือโซเดียม 40%

6.3 ± 1.1
6.6 ± 1.6

6.5 ± 0.9
6.6 ± 1.4

5.9 ± 1.7
5.6 ± 1.7

6.3 ± 1.2
6.1 ± 1.3

60
40

โดยผูท้ ดสอบที่ไม่ชอบมีความเห็นว่าผลิตภัณฑ์ลดเกลือโซเดียมจืดเกินไป รสชาติไม่ดึงดูดพอ เค็มน้อย
เกิ นไปทาให้อาหารไม่น่ารับประทาน อย่างไรก็ตามผูท้ ี่ชอบ ให้ความเห็ นว่ารสชาติไม่จดั เกิ น เค็มน้อยน่ าจะดี
ต่อสุ ขภาพ อาจเป็ นทางเลือกในอาหารที่มีเกลือต่า รสชาติดีเนื้ อสัมผัสดีต่อสุ ขภาพ ดังนั้นจึงปรับปรุ งโดยการใช้
กรดอะมิโนที่ให้รสชาติอุมามิ เพิ่มขึ้นเพื่อให้มีรสชาติชวนรับประทานมากขึ้น และแต่งกลิ่นรสซี อิ๊วเพื่อชวนให้
น่ารับประทาน และมีผลต่อการยอมรับรสเค็มมากขึ้น ซึ่ งจากการปรับปรุ งดังกล่าวทาให้ได้ผลิ ตภัณฑ์ที่ได้รับ
การยอมรั บ มากที่ สุ ด โดย 65% ของผูบ้ ริ โภคเรี ย งล าดับ ให้ ต ัวอย่า งที่ มี ก ารปรับ ปรุ งคุ ณ ภาพโดยใช้ SALT
FLAVOUR และ SOY SAUCE FLAVOUR ได้รับความชอบเป็ นอัน ดับที่ 1 และจากการสอบถามเกี่ ยวกับ สี
ของผลิตภัณฑ์ ไส้กรอกสี อ่อนเหมาะกับการเป็ นไส้กรอกที่มีรสเค็มน้อย
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ความแตกต่างของสี ของผลิตภัณฑ์ภณั ฑ์ไส้กรอกที่มีในท้องตลาด
เมื่อนาไปทดสอบค่าเกลือยังพบว่าตัวอย่างมีค่าเกลืออยูท่ ี่ 160 – 190 มิลลิกรัม/50 กรัมตัวอย่าง จึงศึกษา
ลดเกลือโซเดียมเพิ่มเติม โดยลดลงเหลือ 50% และนาผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปทาการทดสอบผูบ้ ริ โภคที่รับประทาน
ไส้กรอก จานวน 60 คน ผลการทดสอบพบว่า ได้รับคะแนนความชอบมีคะแนนลดลงเล็กน้อย ความสนใจซื้ อ
ไม่แตกต่างจากการลดเกลือที่ 40% ความชอบลดเค็มลดลง แต่ความชอบเนื้ อสัมผัสยังได้รับคะแนนความชอบ
ในระดับชอบเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตาม หากมีการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับข้อเสี ยของการบริ โภคเกลือที่ส่งผลต่อความ
เสี่ ยงการเป็ นโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง พบว่า ผูบ้ ริ โภคสนใจซื้ อผลิตภัณฑ์มากขึ้นจาก 45% เป็ น 76.7% สู งขึ้น 36.7%
ดังนั้นจึงมีความเป็ นไปได้ในการผลิตไส้กรอกลดเกลื ออกสู่ ตลาด ซึ่ งสิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ งคือกลิ่ นของซี อิ๊วที่ ยงั
ไม่ใช่ PROFILE ที่เหมาะจะใช้กบั ไส้กรอกลดเกลือ เนื่องจากกลิ่นแรงและไม่ค่อยเข้ากัน
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยความชอบแต่ละคุณลักษณะของไส้กรอกสู ตรลดเกลือโซเดียม 50%เปรี ยบเทียบกับตัวอย่าง
ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ไส้กรอก โดยมี ผูท้ ดสอบบอกว่าเหมาะกับผลิ ตภัณฑ์ลูกชิ้ นมากกว่า ซึ่ งต้นทุนที่ ยงั ไม่รวม
OPERATION COST อยู่ที่ ประมาณ 76 บาท ซึ่ งต้องมีการศึก ษา FEASIBILITY ต่อไป และควรวางตาแหน่ ง
ทางการตลาดผลิตภัณฑ์เป็ นผลิตภัณฑ์ PREMIUM เนื่องจากต้องขายราคาค่อนข้างสู ง
จากนั้นจึงได้ทาการทดลองสู ตรร่ วมกับบริ ษทั เบทาโกรในการผลิตไส้ก รอกแบบขยายสเกลใหญ่ข้ ึน
แล้วนาไปตรวจสอบคุณภาพด้านปริ มาณโซเดี ยม และปริ มาณเชื้ อจุลินทรี ยต์ ามข้อกาหนดของกรมปศุสัตว์ผล
แสดงดังภาพที่ 2 พบว่า ไส้ ก รอกลดเกลื อ 50% มี ป ริ มาณโซเดี ย ม 190 มิ ล ลิ ก รัม /50 กรั ม ตัวอย่าง ซึ่ งยัง ไม่
สามารถกล่ าวอ้างว่าเป็ นผลิ ตภัณฑ์เกลือโซเดี ยมต่ าได้ แต่สามารถอ้างอิงเป็ นผลิ ตภัณฑ์ลดเกลื อได้ เนื่ องจาก
ปริ มาณโซเดียมลดลงจากสู ตรปกติ (500 มิลลิกรัม/ 50กรัมตัวอย่าง) ที่บริ ษทั ผลิตอยู่ ถึง 310 มิลลิกรัม/ 50 กรัม
ตัวอย่าง ซึ่งลดลงได้ ถึง 62%
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8. สรุ ปผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สามารถทาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกลดเกลือโซเดียมได้ถึง 50% โดยผลิตภัณฑ์เป็ นที่ยอมรับ และ
ได้รับคะแนนความชอบในระดับชอบเล็กน้อย และหากมีขอ้ มูลเกี่ยวกับฉลากโภชนาการเกี่ยวกับการลดความ
เสี่ ยงการเป็ นโรคติดต่อเรื้ อรังจากการลดการบริ โภคเกลือโซเดียมจะช่วยทาให้ระดับการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
สู งขึ้น ดังนั้นจึงมีความเป็ นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกลดเกลือโซเดียมที่ตอ้ งทาการปรับปรุ งรสชาติ
เพิ่มเติมต่อไป อย่างไรก็ตามเมื่อเก็บผลิตภัณฑ์ไว้เป็ นเวลา 32 วัน ที่อุณหภูมิ 6 oC คุณภาพทางด้านจุลินทรี ยย์ งั
ต้องมีการตรวจสอบให้แน่ใจอีกครั้งเนื่ องจากผลิ ตภัณฑ์ที่ได้จากการทดสอบในระดับสเกลใหญ่ข้ ึนจากบริ ษทั
อาจจะยังมีปัญหาเกี่ยวกับไส้เทียมที่ใช้ไม่ใช่ไส้แบบเดียวกับที่วางจาหน่ายซึ่ งส่ งต่อคุณภาพผลิตภัณ์ และบรรจุ
ภัณฑ์ที่ใช้ไม่ใช่วสั ดุเดียวกับที่จะใช้ในการผลิตเชิงพาณิ ชย์ ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาเพิม่ เติมเกี่ยวกับอายุการเก็บ
ต่อไปในอนาคตเพื่อเพิ่มความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูบ้ ริ โภค และให้มีคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่สม่าเสมอ
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กลุ่มที่ 4
นักพัฒนา/วิจัย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฏาพร อุ่นศิวิไลย์
สถานประกอบการ โคขุน เนื้อตุ๋นหม้อไฟ
ผลิตภัณฑ์ ที่นามาพัฒนา น้ าจิ้มสุ ก้ ีสูตรเข้มข้น
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ลดเกลือโซเดียมในผลิตภัณฑ์ อาหารสาเร็จรู ป

1. ข้ อมูลนักพัฒนา/วิจัย
ชื่ อ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฏาพร อุ่นศิวไิ ลย์
อีเมล Ratchadaporn.oonsivilai@gmail.com
สั งกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. ข้ อมูลสถานประกอบการ/บริษัท
ชื่ อสถานประกอบการ โคขุน เนื้อตุ๋นหม้อไฟ
ทีอ่ ยู่ 12/10 ถนนปากช่อง-ซับสนุ่น ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสี มา 30130
ข้ อมูลผู้ติดต่ อ ชื่อ คุณปรี ชา ดีทิวา
โทรศัพท์ : 081-9992543, 0819774263
ผลิตภัณฑ์ ของสถานประกอบการ น้ าจิม้ สุ ก้ ีสูตรเข้มข้น, มิโซะซอส ชาบู-ปิ้ งย่าง, น้ าจิ้มแจ่ว, ซอสงา
ขาว, ซอสญี่ปุ่น
3. รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ทนี่ ามาพัฒนา
ชื่ อผลิตภัณฑ์ น้ าจิ้มสุ ก้ ีสูตรเข้มข้น
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ เครื่ องเทศ 50% น้ าส้มสายชู 30% น้ าตาล 10% เกลือ 5% งา 3% และน้ า
กลุ่มผู้บริโภค ทุกเพศทุกวัย
แหล่งขายและการกระจายสิ นค้ า ติดต่อโดยตรง, ร้านสุ ก้ ี-ชาบูต่างๆ
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รู ปภาพประกอบ

4. แผนการดาเนินงานตลอดโครงการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายการ
ลงพื้นที่ให้คาปรึ กษาแก่สถานประกอบการณ์
เก็บข้อมูลเพื่อนามาพัฒนาสู ตร
ซื้ อวัตถุดิบและเครื่ องปรุ ง
ทาผลิตภัณฑ์ใหม่ จานวน 3 สู ตร
หาอายุการเก็บ
วิเคราะห์ปริ มาณโซเดียมในตัวอย่างเก่าและใหม่
ทดสอบประสาทสัมผัสหาความชอบ
เขียนรายงานความก้าวหน้า
ถ่ายทอดข้อมูลแก่ผปู ้ ระกอบการณ์

1

2

ระยะเวลา (เดือน)
3
4

5

6
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5. วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เตรี ยมวัตถุดิบและเครื่ องปรุ ง

ชัง่ วัตถุดิบและเครื่ องปรุ ง

นาพริ ก, กระเทียม, และรากผักชี ปั่ นรวมกัน

เติมน้ าและนาไปตั้งไฟจนเดือด

เติมเกลือ, น้ าตาล, และน้ าส้มสายชู

เคี่ยวจนหนืดและเติมงา
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6. การศึกษาอายุการเก็บผลิตภัณฑ์
การวิเคราะห์หาอายุการเก็บรักษาของตัวอย่างน้ าจิ้มสุ ก้ ี โดยแบ่งออกเป็ น 2 ตัวอย่าง คือตัวอย่างที่เปิ ด
ใช้แล้ว และยังไม่ได้เปิ ดใช้ และนาไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4, 25, 35 และ 45 องศาเซลเซี ยส ตามลาดับ จากนั้น
นามาตรวจวิเคราะห์ปริ มาณจุลินทรี ยแ์ ละกายภาพ แสดงขั้นตอนดังต่อไปนี้
น้ าจิ้มสุ ก้ ี

เปิ ดขวดแล้ว

ยังไม่เปิ ดขวด

นามาเก็บรักษา

25 °C

4 °C

35 °C

วิเคราะห์อายุการเก็บรักษา

จุลินทรี ย ์

กายภาพ

45 °C
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ตัวอย่างเก็บที่ 25 35 และ 45 °C ตามลาดับ

ตัวอย่างเก็บที่ 25 35 และ 45 °C ตามลาดับขวด
ซ้ายเปิ ดใช้แล้ว ขวดขวายังไม่ได้เปิ ด

7. ผลการวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์
7.1 แสดงผลการวิเคราะห์ปริ มาณโซเดียมในตัวอย่างผลิตภัณฑ์
ตารางที่ 1 แสดงผลวิเคราะห์ปริ มาณโซเดียม
ตัวอย่าง
- ผลิตภัณฑ์เดิม
ผลิตภัณฑ์ใหม่
- สู ตร 1
- สู ตร 2
- สู ตร 3

ปริ มาณโซเดียม mg/100 g ตัวอย่าง
1,435.48
1,256.05
1,076.61
717.74

จากการพัฒ นาสู ต รน้ าจิ้ ม สุ ก้ ี ของสถานประกอบการโคขุ น เนื้ อ ตุ๋ น หม้อ ไฟ โดยน ามาลด
ส่ วนผสมของโซเดี ยมที่ เป็ นองค์ประกอบลง ซึ่ งทาทั้งหมด 3 สู ตร ผลแสดงดังตารางในข้อที่ 6 โดยสู ตรที่ 1
สามารถลดปริ ม าณโซเดี ย มลงได้ 12.49 % สู ต รที่ 2 ลดได้ 25 % และสู ต รที่ 3 ลดได้ 50 % เมื่ อ เที ย บกับ
ผลิตภัณฑ์เดิม จากนั้นทาไปทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยใช้ผทู ้ ดสอบที่ไม่ได้ผา่ นการฝึ ก (Customer) พบว่า
84.01% ของผูท้ ดสอบไม่สามารถแยกความแตกต่างของรสเค็มระหว่างผลิ ตภัณฑ์เดิ มกับสู ตรที่ 1 และ 2 ได้
ส่ วนสู ตรที่ 3 ผูท้ ดสอบมากกว่า 91 % เห็นถึงความแตกต่างของรสเค็มกับผลิตภัณฑ์เดิม ซึ่ งอาหารที่จะเรี ยกว่า
อาหารโซเดี ยมต่ า (low sodium) คื ออาหารที่ มี ป ริ ม าณโซเดี ยมไม่ เกิ น 1500-2400 มิ ล ลิ ก รั มต่ อวัน เนื่ องจาก
ร่ างกายของมนุ ษย์ตอ้ งการโซเดี ยมเพียงวันละ 500 มิลลิ กรัมต่อวันเท่านั้น จากผลการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์พบว่า
สู ตรที่ 2 น่ าจะนาไปพิจารณา เนื่ องจากปริ มาณโซเดียมที่ลดลงไม่มีผลต่อการรับประสาทสัมผัสของผูบ้ ริ โภค
ได้
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7.2 แสดงผลการวิเคราะห์เพื่อหาอายุการเก็บ
ตารางที่ 2 แสดงผลของอายุการเก็บที่อุณหภูมิต่างๆ และค่า R2
ตัวอย่าง
อายุ (days)
25 °C
35 °C
ไม่ได้เปิ ดขวด
85
64
เปิ ดขวด
51
47

R2
45 °C
52
38

0.985
0.992

จากตารางที่ 2 แสดงอายุการเป็ นของตัวอย่างน้ าจิ้มที่เปิ ดขวดแล้วและยังไม่เปิ ด พบว่า ขวดที่เปิ ดแล้วมี
อายุการเก็บที่ส้ ันกว่าขวดที่ยงั ไม่เปิ ดเนื่ องมาจากปริ มาณจุลินทรี ยท์ ี่วเิ คราะห์มีปริ มาณสู งกว่าขวดที่ยงั ไม่ได้เปิ ด
ส่ งผลให้ลกั ษณะทางกายภาพเปลี่ ยนแปลงไปด้วย เช่ น ตัวผลิตภัณฑ์มีความเหลวกว่าผลิ ตภัณฑ์เริ่ มต้น และมี
กลิ่นรสที่แตกต่างจากเริ่ มต้น นอกจากนี้ผลของการศึกษาการเก็บรักษาที่ต่างอุณหภูมิพบว่า เมื่อเพิ่มอุณหภูมิข้ ึน
ทาให้อตั ราการเสื่ อมเสี ยเร็ วขึ้น โดยเมื่อพิจารณาขวดที่ยงั ไม่เปิ ด จะพบว่าสี ของตัวผลิตภัณฑ์มีสีเข้มมากขึ้นจน
ออกสี ดาคล้ า ในขณะที่ ขวดเปิ ดแล้วจะพบว่าเมื่ อเพิ่มอุณหภู มิข้ ึ นปริ มาณจุลินทรี ยก์ ็เพิ่มมากขึ้ น ส่ งผลให้ตวั
ผลิตภัณฑ์มีลกั ษณะเหลวและมีกลิ่นเหม็น นอกจากนี้ยงั พบว่าสี ของตัวผลิตภัณฑ์คล้ าลงเช่นเดียวกัน การที่เก็บ
รักษาที่อุณหภู มิสูงจะเป็ นการส่ งเสริ มจุลินทรี ยใ์ ห้เจริ ญได้เร็ วขึ้น ทาให้เกิ ดการเสื่ อมเสี ย ทั้งนี้ ยงั เป็ นผลของ
ปฏิ กิริยาทางเคมีที่ส่งผลทาให้สีคล้ าหรื อดาซึ่ งเป็ นไปได้วา่ สี ที่คล้ าเป็ นสี ของพริ กที่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อได้
ข้อมูลดังตารางที่ 2 แล้ว นามาเข้าสมการของอาเรเนี ยส เพื่อพิจารณาผลของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป โดย
อุณหภูมิที่ใช้คานวณคือ 4 องศาเซลเซียส ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
ตัวอย่าง
อายุ (วัน)
ไม่ได้เปิ ดขวด
178
เปิ ดขวด
86

R2
0.985
0.992

จากตารางที่ 3 เป็ นผลการทานายอายุการเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซี ยส จากข้อมูลที่เก็บในสภาวะเร่ ง
(25, 35, และ 45 องศาเซลเซี ยส) พบว่าขวดที่ยงั ไม่ได้เปิ ดสามารถเก็บที่ถึง 178 วัน ในขณะที่ขวดเปิ ดแล้วเก็บ
ได้ 86 วัน ทั้งนี้ทางนักวิจยั ได้เก็บตัวอย่างไว้ที่ 4 องศาเซลเซี ยส เพื่อเป็ นการยืนยันผลจากการทานายด้วย
8. สรุ ปผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สู ตรที่ 2 สามารถลดปริ มาณโซเดียมลงได้ 25 % เป็ นสู ตรที่เหมาะสมที่สุดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
นี้ และตัวผลิตภัณฑ์น้ ีเมื่อยังไม่ได้เปิ ดขวดมีอายุการเก็บประมาณ 178 วัน ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซี ยส
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กลุ่มที่ 5
นักพัฒนา/วิจัย ผศ.ดร. อัมพร แซ่เอียว
สถานประกอบการ บริ ษทั ไทยรสทิพย์ จากัด
ผลิตภัณฑ์ ที่นามาพัฒนา ผลิตภัณฑ์ซอสมะพร้าวลดเกลือ
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ลดเกลือโซเดียมในผลิตภัณฑ์ อาหารสาเร็จรู ป

1. ข้ อมูลนักพัฒนา/วิจัย
ชื่ อ ผศ.ดร. อัมพร แซ่เอียว
อีเมล sampor@kku.ac.th
สั งกัด ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่ อ นางสาวสุ ภาวดี ตลอดไธสง
อีเมล yuicsuphi22@gmail.com
ชื่ อ นางสาวไมเคอ เซเบสต้า
อีเมล melonmo7@gmail.com
ชื่ อ นายพีระพงษ์ วงษ์ทหาร
อีเมล peeone1234@gmail.com
ทีมวิจยั สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. ข้ อมูลสถานประกอบการ/บริษัท
ชื่ อสถานประกอบการ บริ ษทั ไทยรสทิพย์ จากัด
ทีอ่ ยู่ 99/39 หมู่ 6 บ้านหัวถนน ถนนเพชรเกษม ซอย 126 ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร 74130
ตราสิ นค้ า คิโคชิน อรุ ณทิพย์ Ambocia
ข้ อมูลผู้ติดต่ อ นายสุ เมธ สุ เมธาอักษร
โทร: 02 4313064, 08-1772-2857, 081-7639477
ผลิตภัณฑ์ ของสถานประกอบการ ซอสหวาน เต้าเจี้ยว ซี อิว้ ขาว ซอสพริ ก ซอสหอยนางรม ซอสปรุ ง
รส และน้ าส้มสายชูหมักจากน้ าสับปะรด
3. รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ทนี่ ามาพัฒนา
ชื่ อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ซอสมะพร้าวลดเกลือ
รายละเอียดผลิต ภัณ ฑ์ ผลิ ตภัณ ฑ์ซ อสมะพร้ าวลดเกลื อ ผลิ ตจากมะพร้ าวหมัก กับ เชื้ อจุ ลิ ท รี ยก์ ลุ่ ม
Aspergillus และน้ าเกลือ ผ่านการกรองและให้ความร้อน น้ าซอสที่ได้ นามาปรุ งแต่งกลิ่นรส ด้วยกลิ่น

62

ซี อิ้วร่ วมกับเติมเกลือโปตัสเซี ยม (KCl) ผลิตภัณฑ์ที่พฒั นามีปริ มาณโซเดียมลดลงจากสู ตรปกติ มีกลิ่น
รสมะพร้าวซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตัว และรสชาติเหมือนซอสปรุ งรส ใช้ประกอบอาหาร เช่ น ปรุ ง
อาหาร เหยาะ หรื อจิ้มในอาหาร เนื้อสัตว์ หรื อ ผัก
กลุ่มผู้บริโภค ผูป้ ระกอบอาหาร ผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป ผูบ้ ริ โภคชาวต่างชาติ
แหล่งขายและการกระจายสิ นค้ า ตามแผนการดาเนินงานของบริ ษทั
รู ปภาพประกอบ

4. ตารางแผนการดาเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์
กิจกรรม
1. คัดเลือกและฝึ กฝนผูท้ ดสอบด้านการรับรู ้รสเค็ม
2. พัฒนาสู ตรซอสมะพร้าวลดเกลือ
3. ทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์โดยผูบ้ ริ โภคและ
วิเคราะห์ค่าปริ มาณโซเดียม
4. สรุ ปผลและจัดทารายงาน

เดือนที่
1
xxx

2
xxx
xxx

3

4

xxx
xxx
xxx
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5. วิธีการและผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์
1.คัดเลือกและฝึ กฝนผูท้ ดสอบด้านการรับรู ้รสเค็ม
1.1 การคัดเลือกผูท้ ดสอบ
โดยใช้วิธีมาตรฐานของ ASTM E679-04 (ASTM International ฉบับปี 2011 ผูท้ ดสอบมี อายุระหว่าง
24-43 ปี จานวน 7 คน สุ ขภาพแข็งแรง ไม่มีปัญหาด้านการดมกลิ่ นหรื อปั ญหาเกี่ ยวกับไต ทาการประเมินทาง
ประสาทสัมผัส ใน 3 วิธีการ ดังนี้
(1) Basic taste recognition tests ผูท้ ดสอบ ได้รับสารละลายตัวอย่าง 4 รสชาติพ้ืนฐาน ได้แก่ รส
หวาน รสเปรี้ ยว รสเค็ม และรสขม ตามความเข้มข้นที่กาหนด ทดสอบตัวอย่างให้ผูท้ ดสอบระบุรสชาติที่รับรู ้
ได้ ผูท้ ี่ ผ่านการคัดเลื อก ต้องแยกแยะสารละลายทุ ก รสชาติ ไ ด้อย่างถู ก ต้องทั้งหมด สารละลายที่ ใช้ในการ
ทดสอบประกอบด้วย
- รสหวาน (Sucrose 2%)
- รสเปรี้ ยว (Citric acid 0.07%)
- รสเค็ม (NaCl 0.2%)
- รสขม (Caffeine 0.07%)
(2) การทดสอบการแยกแยะและอธิ บายกลิ่น ผูท้ ดสอบต้องแยกแยะหรื ออธิ บายกลิ่น
ได้อย่างถูกต้อง เช่น แยกแยะได้วา่ อะไรคือกลิ่นน้ าปลา และกลิ่นซอสถัว่ เหลือง
(3) การทดสอบการเรี ย งล าดับ ระดับ ความเข้ม ข้น (Intensity ranking tests) ผูท้ ดสอบสามารถ
เรี ยงลาดับความเข้มข้นของสารละลายตัวอย่างได้อย่างถู กต้อง เช่ น จากความเข้มข้นต่ าสุ ดไปยังความเข้มข้น
สู งสุ ด โดยผูท้ ี่ผา่ นการคัดเลือก ต้องสามารถตอบถูกต้องในการเรี ยงลาดับความเข้มของรสชาติ หรื อหากรสชาติ
ใดๆที่ตอบสลับตาแหน่งความเข้มข้นที่ใกล้เคียงกันได้ 1 คู่ ตัวอย่างความเข้มข้นของสารละลายมี ดังต่อไปนี้
-

รสขม (0.035%, 0.07%, 0.14% : Caffeine)
รสหวาน (1.0%, 2.0%, 4.0% : Sucrose)
รสเค็ม (0.10%, 0.20%, 0.04% : NaCl)
รสเปรี้ ยว (0.035%, 0.07%, 0.14% : Citric acid)

1.2 การทดสอบการรับรู้ ความเข้ มของกลิน่ ซอสถั่วเหลือง (Soy sauce threshold)
การวิเคราะห์ หาความเข้ม ต่ าสุ ด และระดับ ความเข้ม ที่ แตกต่างของกลิ่ น ซอสถั่วเหลื องสังเคราะห์
(กลิ่ น Soy sauce รหั ส สิ นค้ า Soy Sauce Flavor PSS2304 บริ ษั ท KH Roberts (Thailand) Co., Ltd.) โดยผู ้
ทดสอบที่ผา่ นการคัดเลือก จากข้อ 1.2 มาวัดระดับการรับรู ้กลิ่นซอสถัว่ เหลือง ใน 2 วิธีการดังนี้
(1) Recognition Threshold (RT) เป็ นวิธีการทดสอบเพื่ อหาระดับ ความเข้ม ต่ าสุ ดของกลิ่ นซอสถั่ว
เหลือที่ผทู ้ ดสอบรับรู ้ได้ถึงความแตกต่างไปจากตัวอย่างที่ไม่เติมกลิ่น วิธีการเตรี ยมโดยเติมกลิ่นซอสถัว่ เหลือง
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ลงในสารละลายละลายโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ความเข้มข้น 0.03 mM ที่ความเข้มข้นของกลิ่นซอสถัว่ เหลือง
4 – 4,000,000 ppb (เพิม่ ระดับความเข้มข้นในแต่ละชุดตัวอย่างทุกๆ 10 เท่า) ได้สารละลายทั้งหมด 7 ชุด โดยแต่
ละชุ ดประกอบด้วย 3 ตัวอย่าง คือ(1) ตัวอย่างที่เติมกลิ่ น 1 ตัวอย่างและ (ตัวอย่างที่ 2 และ 3 ) คือตัวอย่างที่ไม่
เติ ม กลิ่ น ผูท้ ดสอบได้รับ การนาเสนอตัวอย่างจานวน 7 ชุ ดทดสอบ ในแต่ล ะชุ ดประกอบด้วย 3 ตัวอย่าง ผู ้
ทดสอบต้องเลือกตัวอย่างได้ถูกต้องในแต่ละชุ ด โดยคาตอบของการเลื อกถูก (+) เลือกผิด (0) นาไปใช้ในการ
คานวณหา RT
(2) Difference Threshold (DT) เป็ นวิธี ก ารทดสอบเพื่ อ หาระดับ ความเข้ม ต่ าสุ ดของกลิ่ น ซอสถั่ว
เหลื อที่ผูท้ ดสอบรับรู ้ได้ถึงความแตกต่างด้านรสเค็มไปจากตัวอย่างที่ไม่เติมกลิ่ น วิธีการเตรี ยมโดยเติมกลิ่ น
ซอสถัว่ เหลื องลงในสารละลายละลายโซเดี ยมคลอไรด์ (NaCl) ความเข้มข้น 20 mM ที่ความเข้มข้นของกลิ่ น
ซอสถัว่ เหลือง 32 – 500,000 ppb (เพิ่มระดับความเข้มข้นในแต่ละชุดตัวอย่างทุกๆ 5 เท่า) ได้สารละลายทั้งหมด
7 ชุ ด โดยแต่ละชุ ดประกอบด้วย 3 ตัวอย่าง คือ(1) ตัวอย่างที่เติมกลิ่ น 1 ตัวอย่างและ (ตัวอย่างที่ 2 และ 3 ) คือ
ตัวอย่างที่ไม่เติมกลิ่ น ผูท้ ดสอบได้รับการนาเสนอตัวอย่างจานวน 7 ชุ ดทดสอบ ในแต่ละชุ ดประกอบด้วย 3
ตัว อย่าง ผู ท้ ดสอบต้อ งเลื อกตัวอย่า งได้ถู ก ต้อ งในแต่ ล ะชุ ด โดยค าตอบของการเลื อ กถู ก (+) เลื อ กผิด (0)
นาไปใช้ในการคานวณหา DT ภาพแสดงการเตรี ยมตัอย่างทั้งแบบ RT และ DT แสดงดังรู ป

การเตรี ยมสารละลายสาหรับการวิเคราะห์ Threshold ของสารละลาย NaCl
เมื่อ “S” คือ สารละลาย NaCl 0.03 mM, “S1” คือ สารละลาย NaCl 20 mM และ “A” ความเข้มข้นกลิ่น
ซอสถัว่ เหลืองที่ระดับความเข้มนั้นๆ
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1.3 การฝึ กฝนผู้ทดสอบ
ผูท้ ดสอบที่ผ่านการคัดเลื อกในข้อ 1.2 นามาทาการฝึ กฝนให้เป็ นมาตรวัดความเค็มด้วยวิธีการดัดแปลง QDA
โดยใช้ล ัก ษณะคุ ณ ภาพด้านรสเค็ ม เป็ นลัก ษณะที่ ใช้ฝึ กฝน ท าการฝึ กฝนจนกระทั่ง ที ม ผูท้ ดสอบ มี ความ
แปรปรวนในการให้ระดับรสเค็มต่ามาก ใช้ระเวลาการฝึ กฝน 40 ชัว่ โมง สัปดาห์ละ 4-5 ครั้ง ครั้งละ 1 ชัว่ โมง
ขั้นตอนการฝึ กมีดงั นี้
(1) การกาหนดสารละลายเกลือมาตรฐาน และระดับความเค็ม
ทีมผูท้ ดสอบ ทั้ง 7 คน ตกลงร่ วมกันในการใช้สารละลายมาตรฐาน 3 ระดับความ
เข้มข้น ตัวอย่างสารละลายเกลือมาตรฐาน (S1, S2 และ S3) และกาหนดระดับอ้างอิงที่ใช้จากสเกลเชิงเส้นตรง
(line scale) ความยาว 150 mm ดังนี้
S1 หมายถึง เกลือ NaCl 0.29% ละลายน้ า 100 ml) จุดอ้างอิง คือ 15 mm
S2 หมายถึง เกลือ NaCl 0.52% ละลายน้ า 100 ml) จุดอ้างอิง คือ 90 mm
S3 หมายถึง เกลือ NaCl 0.67% ละลายน้ า 100 ml) จุดอ้างอิง คือ 120 mm
(2) การฝึ กฝนขั้นต้ น
ผูด้ าเนินการฝึ กฝน ทาการฝึ กฝนผูท้ ดสอบให้มีความคุน้ เคยการใช้สเกลและให้ระดับ
ความเข้มของรสเค็ม โดยทาการฝึ กวันละ 1 ชม. จนครบ 20 ชม. ตัวอย่าง S1, S2, S3 ถูกนาเสนอให้ทาการฝึ ก
โดยมีน้ าเปล่าเป็ น mouth cleansing เกณฑ์กาหนดการผ่านในขั้นตอนนี้ คือ ผูท้ ดสอบทั้งกลุ่มสามารถให้หรื อ
ระบุ ระดับ ความเค็ม ได้ใกล้เคี ย งกับ สารละลายมาตรฐาน S1, S2 และ S3 มากที่ สุ ด โดยมี ค่ าส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ในแต่ละตัวอย่างมารฐาน ไม่เกิ น ±0.5 cm พิจารณาที่ขอ้ มูลดิ บทุกครั้งที่ทาการฝึ กฝน โดยที่
หากผูท้ ดสอบคนใดให้ระดับความเค็มแตกต่างจากกลุ่มแล้วส่ งผลต่อค่า S.D. ผูด้ าเนิ นการฝึ กฝน ต้องทาการ
ชี้แนะให้ผทู ้ ดสอบคนดังกล่าวปรับสเกลการรับรู ้รสเค็มจนกระทัง่ ให้สามารถให้ระดับความเค็มได้ใกล้เคียงกัน
ทั้งกลุ่ม
(3) การฝึ กฝนขั้นกลาง
ผูท้ ดสอบจะได้รับตัวอย่างสารละลายเกลือ (NaCl) ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ รวม ถึงตัวอย่าง
หลอก เพื่อฝึ กความชานาญงานของผูท้ ดสอบ ในขั้นตอนนี้ ใช้ระยะเวลาของการฝึ ก ประมาณ 10 ชม. โดยใช้
เกณฑ์กาหนดการผ่านดังข้อ 1.3 (2)

66

(4) การฝึ กฝนขั้นสุ ดท้ าย
ผูท้ ดสอบประเมิ น ตัวอย่าง เพื่ อ ให้ มี ค วามพร้ อมส าหรั บ การทดสอบจริ ง โดยตัวอย่างที่ ใ ช้
ทดสอบมีตวั อย่างหลอก ตัวอย่างมาตรฐาน และตัวอย่างที่ทดสอบจริ ง 1-2 ตัวอย่างในขั้นตอนนี้ ใช้ระยะเวลา
ของการฝึ ก ประมาณ 10 ชม. โดยใช้เกณฑ์กาหนดการผ่านดังข้อ 1.3 (2)
ผลการทดสอบ

ระดับความเข้มข้นของกลิ่นซอสถัว่ เหลืองต่อการรับรู ้รสเค็ม โดยวิธี Recognition Threshold และ Difference
Threshold ในสารละลายเกลือ NaCl
ผูท้ ดสอบ ที่ผา่ นการฝึ กฝน จานวน 7 คน ระดับความเข้มข้นของกลิ่นซอสถัว่ เหลืองต่อการรับรู ้รสเค็ม
โดยวิธี Recognition Threshold และ Difference Threshold ในสารละลายเกลื อ NaCl ผลค่ าเฉลี่ ย Recognition
Threshold ของกลิ่ นซอสถั่วเหลื องในสารละลาย NaCl เตรี ยมที่ ความเข้มข้น 0.03 mM เท่ ากับ 1264.91 ppb
แสดงถึงความสามารรถของผูท้ ดสอบที่แยกแยะรสเค็มในสารละลาย NaCl 0.03 mM ที่มีความเข้มข้นกลิ่นซอส
ถัว่ เหลือง เท่ากับ 1264.91 ppb และค่าเฉลี่ย Difference Threshold ของกลิ่นซอสถัว่ เหลือง ในสารละลายเตรี ยม
ที่ความเข้มข้น NaCl 20 mM เท่ากับ 142.62 ppb (รู ปที่ 3) แสดงถึ งผูท้ ดสอบเริ่ มสังเกตเห็ นความแตกต่างของ
รสเค็มในสารละลาย NaCl 20 mM ซึ่ งมีกลิ่นซอสถัว่ เหลืองเริ่ มต้นที่ 142.62 ppb
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2.พัฒนาสู ตรซอสมะพร้ าวลดเกลือ
วางแผนสู ตรผลิตภัณฑ์ซอสมะพร้าวลดเกลือ จานวน 4 สู ตร โดยมีสัดส่ วนผสมดังตาราง โดยเติมกลิ่น
ซอสถัว่ เหลือง ที่ความเข้มข้นเริ่ มต้น จากการศึกษาใน ข้อ 1 ลงในผลิตภัณฑ์ ทั้ง 4 สู ตร ดังนี้
ตารางที่ 1 สู ตรส่ วนผสมซอสมะพร้าว (หน่วย : กรัม)
ส่ วนผสม
สู ตรควบคุม
ซอสมะพร้าว
100
น้ า
กลิ่นซอสถัว่ เหลือง PSS.2321
(KH Robert)
น้ าส้มสายชู
น้ าตาลทราย
Savory Enhancer
(World Ingredient)
Yeast Extract
Gum Arabic
KCl
สี ผสมอาหาร
-

0%KCl
80
20
0.0013

3%KCl
80
20
0,0013

5%KCl
80
20
0.0013

2
3
2

2
3
2

2
3
2

0.2
2
0
1.34

0.2
2
3
1.34

0.2
2
5
1.34

2.1 ทดสอบระดับความเค็ม
ผูท้ ดสอบที่ผา่ นการฝึ กฝนประเมินระดับความเค็มของผลิตภัณฑ์ซอสมะพร้าว จานวน 4 ตัวอย่าง ดังนี้
(1) Control ซอสมะพร้าว 100, (2) ซอสมะพร้าว : น้ า 80:20 ที่มี KCl 0%, (3)ซอสมะพร้าว : น้ า 80:20 ที่มี KCl
3% และ(4) ซอสมะพร้าว:น้ า 80:20 ที่มี KCl 5% ผูท้ ดสอบใช้ line scale ประเมินผลระดับความเค็ม ดาเนินการ
ทดสอบ 2 ซ้ า ณ ห้องปฏิ บ ตั ิ การทดสอบทางประสาทสั มผัส ที่ ควบคุ ม อุ ณหภู มิ ห้องทดสอบ 23-25 ºC และ
ได้รับคาแนะนาในระหว่างการทดสอบตัวอย่างผูท้ ดสอบดื่มน้ าหรื อกลั้วปากก่อนการเปลี่ยนตัวอย่าง
จากนั้นนาผลิ ตภัณฑ์ ท้ งั 4 สู ตรดังกล่ าววัดปริ ม าณโซเดี ยม โดยวิธี Atomic absorption เพื่อคัดเลื อก
สู ตรที่เหมาะสมต่อไป
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2.2 ทดสอบความแตกต่ างด้ านความเค็ม
ผูท้ ดสอบซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ โภคทั่วไป จานวน 30 คน ท าการประเมิ น ความแตกต่ างด้านความเค็ม ของ
ผลิตภัณฑ์ซอสมะพร้าว จานวน 4 ตัวอย่าง (1) Control ซอสมะพร้าว 100, (2) ซอสมะพร้าว : น้ า 80:20 ที่มี KCl
0%, (3) ซอสมะพร้าว : น้ า 80:20 ที่มี KCl 3% และ(4) ซอสมะพร้าว:น้ า 80:20 ที่มี KCl 5% ทาการทดสอบวิธี
Ranking test (ล าดับ ที่ 1 เค็ม มากที่ สุ ด ….. ล าดับ ที่ 4 เค็มน้อยที่ สุ ด ) ทดสอบที่ ห้องปฏิ บ ัติ ก ารทดสอบทาง
ประสาทสั ม ผัส ที่ ค วบคุ ม อุ ณ หภู มิ 23-25 ºC ใช้อกไก่ ต้ม ส าหรั บ เป็ น carrier ในการทดสอบ ระหว่า งการ
เปลี่ยนตัวอย่างทดสอบ ผูท้ ดสอบดื่มน้ าหรื อกลั้วปาก
ผลการทดสอบ
ผลการทดสอบการวัดระดับความเค็ม กับผูท้ ดสอบที่ผา่ นการฝึ กฝน จานวน 7 คน (ชาย 1 คน หญิง 6
คน) ในการทดสอบความเค็มสู ตรซอสมะพร้าว จานวน 4 สู ตร ได้ผลระดับ ความเค็ม ค่าความแตกต่างด้าน
ความเค็ม และผลการวิเคราะห์ปริ มาณโซเดียม ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับความเค็มของตัวอย่างซอสมะพร้าว
สู ตรที่
สู ตรควบคุม
0%
3% KCl
5% KCl

ระดับความเข้ มของรสเค็ม
(ซม.)
9.95a
3.15 b
7.74 a
8.92 a

ความแตกต่ างด้ านความ
เค็ม
ns
ns
ns
ns

ปริมาณโซเดียม
Mg/l
64.36
45.84
44.38
41.81

หมายเหตุ : ตัวอักษร “a” และ “b” .ในแนวตั้งแสดงความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) “ns” ใน
แนวตั้งแสดงความไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05)
ผลการทดสอบความแตกต่างด้านความเค็มโดยผูท้ ดสอบ จานวน 30 คนให้ลาดับความแตกต่างด้าน
ความเค็มของซอสทั้ง 4 ตัวอย่าง ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
ดังนั้นจึงเลือกสู ตร 5% KCl สาหรับการทดสอบความชอบและการยอมรับผลิตภัณฑ์สาหรับผูบ้ ริ โภค
ต่อไป
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3. ทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์ โดยผู้บริโภคและวิเคราะห์ ค่าปริมาณโซเดียม
ทดสอบความชอบและการยอมรับผลิ ตภัณฑ์กบั ผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป อายุระหว่าง 13-60 ปี จานวน 26 คน ในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจาปี 2560 วันที่ 17 สิ งหาคม 2560 ณ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีการ
ทดสอบความชอบ ใช้ส เกลความชอบแบบ 9-points hedonic scale และการยอมรับผลิ ตภัณ ฑ์ ใช้สเกลแบบ
yes/no scale ผลการทดสอบ แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คะแนนความชอบและการยอมรับผลิตภัณฑ์ซอสมะพร้าวสู ตรควบคุ ม และซอสมะพร้าวสู ตรลด
เกลือ
คุณภาพ
1.คะแนนความชอบ (คะแนน)
2.การยอมรับผลิตภัณฑ์ (%)

ผลิตภัณฑ์ ซอสมะพร้ าว
สู ตรปกติ (0% KCl)
6.23ns±1.42
76.92 ns

ผลิตภัณฑ์ ซอสมะพร้ าว
สู ตรลดเกลือ (5% KCl)
6.31ns±1.57
76.92 ns

หมายเหตุ : ตัวอักษร “ns” ในแนวตั้งแสดงความไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05)
ผลการทดสอบพบว่า ตัวอย่างซอสมะพร้ าวสู ตรปกติ และซอสมะพร้ าวสู ตรลดเกลื อ มี ค่ าคะแนน
ความชอบ ไม่ แตกต่ างกัน โดยมี ค่ าคะแนนความชอบ 6.23 คะแนน และ 6.31 คะแนน ตามล าดับ ซึ่ งชอบ
ผลิตภัณฑ์ในระดับชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง และการยอมรับผลิตภัณฑ์ท้ งั สองไม่ตกต่างกัน โดยผูท้ ดสอบ
76.92% ให้การยอมรับผลิตภัณฑ์
สาหรับ การวิเคราะห์ ป ริ ม าณโซเดี ยมโดยวิธี Atomic Absorption (AA) พบว่าผลิ ตภัณ ฑ์ มะพร้ าวลด
เกลื อมีปริ มาณโซเดี ยม 4.17 g/100 ml ตัวอย่าง ขณะที่ ผลิ ตภัณฑ์ซ อสมะพร้ าวสู ตรปกติ และผลิ ตภัณฑ์ซอส
มะพร้าวสู ตรควบคุม มีปริ มาณโซเดียม 4.58 และ 6.44 g/100 ml ตัวอย่าง ตามลาดับ นัน่ คือ สู ตรลดเกลื อของ
ผลิตภัณฑ์ ลดโซเดียมได้ 9.83% และ 35.03% ตามลาดับ
ดังนั้น สู ตรผลิ ตภัณฑ์ซอสมะพร้ าวลดเกลื อมีศกั ยภาพเทียบเท่ากับผลิ ตภัณฑ์ซอสมะพร้าวสู ตรปกติ
โดยที่ผลิตภัณฑ์เป็ นที่ชอบและยอมรับของผูบ้ ริ โภค
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6. สรุ ปผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์
(1) เทคนิ คการเติมกลิ่นซอสถัว่ เหลืองเพื่อเหนี่ ยวนาการรับรู ้รสเค็มของผูท้ ดสอบสามารถเพิ่มการรับรู ้
รสเค็มของผูท้ ดสอบได้ ในระบบของสารละลายเกลือในน้ า ขณะที่ระบบอาหาร เช่นซอสมะพร้าว
ต้องทาการศึกษาเพิ่มเติม
(2) การใช้ สารละลาย KCl ร่ วมกับ savory enhancer และ yeast extract ช่ วยเสริ มการรั บ รู ้ รสเค็มใน
ซอสมะพร้าว
(3) ผลิ ตภัณฑ์ซอสมะพร้าวสู ตรลดเกลื อ (5%KCl) มี ปริ มาณโซเดี ยม 4.17 g/100 ml ตัวอย่าง ลดลง
จากผลิตภัณฑ์ซอสมะพร้าวสู ตรปกติ (0%KCl) 9.83% และผลิ ตภัณฑ์ซอสมะพร้าวสู ตรควบคุ ม
(ซอสจากโรงงาน) 35.03% ตามล าดับ ซึ่ งมี ป ริ ม าณโซเดี ย ม 4.58 และ 6.44 g/100 ml ตัวอย่า ง
ตามลาดับ ดังนั้น สู ตรผลิตภัณฑ์ซอสมีศกั ยภาพเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ซอสมะพร้าวสู ตรปกติ โดย
ที่ผลิตภัณฑ์เป็ นที่ชอบและยอมรับของผูบ้ ริ โภค
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กลุ่มที่ 6
นักพัฒนา/วิจัย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี สุ วรรณศรี
สถานประกอบการ Lean Meal All Clean อาหารคลีนพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์ ที่นามาพัฒนา สแน็กไก่ (Chicken Snack)
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ลดเกลือโซเดียมในผลิตภัณฑ์ อาหารสาเร็จรู ป
1. ข้ อมูลนักพัฒนา/วิจัย
ชื่ อ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี สุ วรรณศรี
อีเมล suwansris@yahoo.com; suwansris@nu.ac.th
ชื่ อ นางสาวธิดารัตน์ ทองอยู่
อีเมล nimmmm0325@gmail.com
สั งกัด ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
2. ข้ อมูลสถานประกอบการ/บริษัท
ชื่ อสถานประกอบการ Lean Meal All Clean อาหารคลีนพิษณุโลก
ทีอ่ ยู่ 197/8 ม.7 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุ โลก 65000
ตราสิ นค้ า Lean Meal All Clean
ข้ อมูลผู้ติดต่ อ นายศรราม คาแก้ว/ นายกิตติพทั ธ์ ประเสริ ฐศิลป์
อีเมล: art.kittiphat@gmail.com
ผลิตภัณฑ์ ของสถานประกอบการ
1. อาหารคลีนพร้อมบริ โภค 15 เมนู
2. เครื่ องดื่มสมุนไพรแคลอรี่ ต่า 4 ชนิด
3. เต้าฮวยนมสด 4 ชนิด
3. รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ทนี่ ามาพัฒนา
ชื่ อผลิตภัณฑ์
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ สแน็กไก่ (Chicken Snack)
กลุ่มผู้บริโภค เป็ นกลุ่มผูอ้ อกกาลังกายทั้งเพศชาย และหญิง ที่ตอ้ งการสารอาหารประเภทโปรตีนใน
ปริ มาณมากกว่าคนทัว่ ไปไม่ต่ากว่า 2 เท่า
แหล่งขายและการกระจายสิ นค้ า
1. สถานที่ออกกาลังกายในร่ ม (Fitness Center) ไม่นอ้ ยกว่า 50 แห่ง ในจังหวัดพิษณุ โลก และจังหวัด
ใกล้เคียง
2. ร้านอาหารคลีนสาขาย่อย 2 สาขา ในจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตร
3. ร้านอาหารเพื่อสุ ขภาพ ในจังหวัดพิษณุ โลก และจังหวัดใกล้เคียง
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รู ปภาพประกอบ

4. แผนการดาเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์
กิจกรรม
1.วางแผนการทดลอง-ปรับสู ตร
2.วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ เช่น
สี ความกรอบ ความชื้น aw
3. ทดสอบอายุการเก็บผลิตภัณฑ์
4. ทดสอบการยอมรับของ
ผูบ้ ริ โภค
5. ทดสอบตลาด ทดลองจาหน่าย

1
2
------ -----

เดือนที่
5

3
4
6
---- ------ ------ ------

7

8

9

-----

---- ------- ------- ------- -------- ----- --.

---- -----

5. วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล (SWOT analysis) โดยระดมความคิดร่ วมผูป้ ระกอบการกับแนวคิด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเริ่ มจากข้อมูลทของสแน็คไก่ (chicken snack) สู ตรพื้นฐานซึ่ งเป็ นสู ตรปั จจุบนั ที่มีเนื้อไก่
ส่ วนอกเป็ นส่ วนผสมหลัก เกลือโซเดียมคลอไรด์ไม่นอ้ ยกว่า 2% และสมุนไพรเพิ่มกลิ่นรสชาติ รวบรวมข้อมูล
ทางการตลาด แนวโน้มและการเติบโตของตลาด ข้อมูลคู่แข่ง
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การคัดกรองแนวความคิด (Screening the idea) ตัดสิ นใจว่าจะไปต่อหรื อไม่ วิเคราะห์โอกาสประสบ
ความสาเร็ จ โดยต้องกาหนดเกณฑ์ลกั ษณะของผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างชัดเจน (product description) และ
คณะทางานหรื อผูเ้ กี่ยวข้องจะตัดสิ นตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เกณฑ์สาคัญที่ควรนามาพิจารณา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
คู่แข่ง สิ่ งที่กลุ่มผูบ้ ริ โภคมีความคาดหวังหรื อควรจะได้รับเมื่อบริ โภคผลิตภัณฑ์ใหม่น้ ี
5.1 การพัฒนาสู ตรสแน็กไก่
ในการพัฒ นาสู ต รสแน็ ก ไก่ ต้อ งพิ จ ารณาข้อ มู ล ส าคัญ เช่ น ข้อ มู ล ทางเทคนิ ค ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ตัว
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต เครื่ องจักร อุปกรณ์ และข้อมูลบรรจุภณั ฑ์
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผลิ ตภัณฑ์ คือ เป็ นอาหารแห้ง ประเภทขนมขบเคี้ยว ส่ วนประกอบในผลิตภัณฑ์ คิด
เป็ นน้ าหนัก ส่ วนผสมที่อนุญาตให้ใช้ตามกฎหมาย เช่น สารให้ความหวาน และข้อมูลวิธีบริ โภค
ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบ
1) กาหนดชนิ ดวัตถุ ดิบ หลักซึ่ งเป็ นโปรตี นจากเนื้ อสั ตว์ คื อ เนื้ อไก่ ส่วนอก (เบทาโกร) มี ป ริ มาณ
ไขมันต่า การสะสมสารพิวรี น (purine) มีนอ้ ย ซึ่ งพิวรี นเป็ นสารตั้งต้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็ น
กรดยูริก (uric acid) ทาให้เกิดโรคเก๊าท์ (Choi et al., 2004) ควบคุมความเย็นเนื้ อไก่ที่ 4 C ขนส่ ง
จากร้ า น Lean Meal มายัง ห้ อ งปฏิ บ ั ติ ก ารพั ฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ภาควิ ช าอุ ต สาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อนการแปรรู ปไม่เกิน 1 วัน
2) ส่ วนผสมที่ช่วยในการแปรรู ปประเภท ถัว่ เหลื อง เบคกิ้งโซดา สาหรับปริ มาณเกลือมีการปรับลด
ปริ มาณลง
3) สมุนไพร เพิ่มกลิ่นรส เช่น กระเทียม ลูกผักชี เป็ นสมุนไพรพื้นฐานในสู ตร ส่ วนผงปรุ งรสเช่นผง
ลาบ ผงนัว จะผสมในสู ตรอื่นๆ ที่ผปู ้ ระกอบการสนใจ
กระบวนการผลิตใช้เทคโนโลยีกานึ่ งด้วยไอน้ าและอบแห้ง ซึ่ งเป็ นวิธีที่ประหยัด ไม่ยงุ่ ยาก ต้นทุนต่ า
อุปกรณ์ ที่ใช้ผลิ ต ได้แก่ ชุ ดปั่ นผสม ลู กกลิ้ งชนิ ดคู่ปรับความหนา บางได้ หม้อต้มไอน้ า อุปกรณ์ ข้ ึนรู ป และ
ตูอ้ บ
ข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภณั ฑ์ ใช้รวบรวมข้อมูลบรรจุภณั ฑ์ที่ผบู ้ ริ โภคต้องการ วัสดุที่ใช้ วิธีการบรรจุ ราคา
บรรจุภณั ฑ์ อุปกรณ์เสริ มที่ตอ้ งใช้ เป็ นต้น
รายละเอียดขั้นตอนในกระบวนการพัฒนาสู ตรพร้อมภาพประกอบ
1. เนื้อไก่ส่วนอก
วัตถุดิบ
2. ถัว่ เหลือง
3. กระเทียม
4. ลูกผักชี
5. Baking Soda
6.หญ้าหวาน
7.เกลือ
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ขั้นตอนการทา

บดเนื้ อไก่และชัง่ น้ าหนักวัตถุดิบ (ตารางที่ 1)

นาวัตถุดิบที่เตรี ยมไว้มาผสมให้เข้ากัน จากนั้นนาไปชัง่ น้ าหนักแบ่งเป็ นส่ วนๆ เท่ากันบรรจุถุงพลาสติกชนิด
ทนความร้อน

ส่ วนผสมที่แบ่งไว้มารี ดให้เป็ นแผ่นบางประมาณ 3 มิลลิเมตร

นาไปนึ่งจนสุ กประมาณ 1-2 นาที
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ตัดเป็ นแผ่นหรื อเส้นตามต้องการแล้วชัง่ น้ าหนัก

อบที่อุณหภูมิ 170 o C ประมาณ 15-18 นาที

ผลิตภัณฑ์ที่ได้
สรุ ปกรรมวิธีการผลิต
1. บดเนื้ อไก่ให้ละเอียดและชัง่ วัตถุดิบ
2. ปั่ นผสมให้เข้ากันจากนั้นชัง่ ส่ วนผสมแบ่งใส่ ถุงพลาสติกทนความร้อน
3. รี ดส่ วนผสมให้เป็ นแผ่นบาง
4. จากนั้นนาแผ่นที่ได้ไปนึ่งจนสุ ก
5. ตัดเป็ นเส้น
6. อบ
7. บรรจุผลิตภัณฑ์ที่ได้ลงในบรรจุภณั ฑ์อลูมีเนยมฟอยล์ ปิ ดผนึกด้วยซีลความร้อน
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5.2 เอกสารงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
“เกลือ” ในทางวิทยาศาสตร์ คือสารประกอบทางเคมีที่เรี ยกว่า “โซเดียมคลอไรด์ (sodium chloride)” คาว่าเกลือและ
โซเดียมจึงมักใช้แทนซึ่ งกันและกัน จนทาให้หลายคนคิดว่า เกลื อกับโซเดียมคือสารเดียวกัน แต่ความจริ งแล้วเกลื อ
คือสารประกอบโซเดี ยมคลอไรด์ที่ มีองค์ ประกอบของโซเดี ยมร้ อยละ 40 และคลอไรด์ร้อยละ 60 โดยน้ าหนัก
ดังนั้นการพูดถึงเกลือ 1 กรัม หมายถึงโซเดียม 0.4 กรัม (โซเดียม 1 กรัม มาจากเกลือ 2.5 กรัม)
โซเดี ยมที่ร่างกายได้รับส่ วนใหญ่จะได้มาจากเกลื อที่ใช้ในการประกอบอาหาร อย่างไรก็ตามในประเทศไทย
นอกจากการใช้เกลื อในรู ปของเกลื อแกงที่คนทัว่ ไปรู ้จกั แล้ว เกลื อยังมีอยูม่ ากในเครื่ องปรุ งรส ต่างๆ ที่ใช้ใน
การปรุ งอาหารให้มีรสชาติเค็ม เช่น น้ าปลา ซี อิ๊ว ซอสปรุ งรสต่างๆ เกลือแกงหรื อโซเดียมคลอไรด์ทาให้อาหาร
มี ร สชาติ เค็ ม แต่ ย งั มี โ ซเดี ย มที่ อ ยู่ ใ นรู ป สารประกอบอื่ น ๆ ในอาหารตามธรรมชาติ แ ละการเติ ม ลงใน
อุ ตสาหกรรมอาหารหรื อระหว่างการประกอบอาหารที่ ไม่ มี รสชาติ เค็ม เช่ น โซเดี ยมที่ อยู่ในรู ป ของโมโน
โซเดียมกลูตาเมท (ผงชูรส) โซเดียมไบคาร์บอเนต (ผงฟู) เป็ นต้น (วันทนีย ์ เกรี ยงสิ นยศ, 2555)
เกลื อ บริ โภคเป็ นส่ ว นผสมที่ ส าคัญ ส าหรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ปรรู ป จากเนื้ อสั ต ว์มี บ ทบาทท าให้ ป รั บ ปรุ ง
ความสามารถในการอุม้ น้ า ปรับปรุ งคุณภาพในด้านสี กลิ่น และรสชาติ นอกจากนั้นยังเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการ
เกิดอิมลั ชันของผลิตภัณฑ์ และยังช่วยลดค่าวอเตอร์ แอคติวติ ี (water activity, aw) ในผลิตภัณฑ์ทาให้ผลิตภัณฑ์
มีอายุการเก็บนานขึ้น (Lewicki, 2004)
การบริ โภคเกลื อในปริ มาณที่มากเกิ นไปมีความสัมพันธ์กบั โรคหลอดเลื อดสมอง โรคหัวใจและหลอดเลื อด
และเป็ นสาเหตุทาให้เสี ยชี วติ จากโรคดังกล่าว นอกจากนี้ การบริ โภคเกลือปริ มาณมากยังเป็ นสาเหตุสาคัญของ
การเกิ ดโรคความดันโลหิ ตสู ง โรคไต และโรคต่างๆ อีกมาก WASH (World Action on Salt and Health) เป็ น
องค์กรที่จดั ตั้งขึ้นโดยมีการรวมตัวของผูเ้ ชี่ ยวชาญมากกว่า 400 คนที่มาจากกว่า 80 ประเทศทัว่ โลก เพื่อการลด
การบริ โภคเกลื อได้รายงานว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ยืนยันชัดเจนถึงผลของการบริ โภคเกลื อมากเกิ นไป
ทาให้ความดันโลหิ ตสู งขึ้น รวมทั้งส่ งผลโดยตรงและทางอ้อมต่อร่ างกายมนุษย์อีกด้วย
เกลื อบริ โภคหรื อเกลื อโซเดี ยมคลอไรด์ (Sodium chloride, NaCl) ประกอบไปด้วยโซดี ยมร้ อยละ39.3 และ
คลอไรด์ร้อยละ 60.7 ซึ่ งโซเดี ยมมี บทบาทในระบบประสาทและกล้ามเนื้ อของมนุ ษย์ ซึ่ งร่ างกายไม่สามารถ
สร้ างเองได้ อย่างไรก็ตามการได้รับ โซเดี ยมในปริ มาณที่ มากเกิ นไปจะส่ งผลทาให้ระดับความดันโลหิ ตใน
ร่ างกายสู งขึ้น (Gerhard, 2006) และเป็ นปั จจัยเสี่ ยงให้เกิดโรคหัวใจวายได้ (Tuomilehto et al., 2001) การปล่อย
ให้ความดันโลหิ ตขึ้นสู ง อาจทาให้เป็ นอัมพฤกษ์ อัมพาต หัวใจวาย และโรคไตวายได้โดยเฉพาะในผู ้ ป่ วยที่
เป็ นโรคเบาหวาน (สานักโภชนาการ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุ ข, 2554)
ผลของการบริโภคเกลือต่ อโรคไตและโรคกระดูกพรุ น
การบริ โ ภคเกลื อ ในปริ ม าณมากเกิ น ไป ท าให้ เพิ่ ม ความรุ น แรงของการเกิ ด ไตวาย (Dworkin et
al.,1996)และเพิ่มความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคกระดู กพรุ น โดยร่ างกายจะเพิ่มการขับแคลเซี ยมออกทางปั สสาวะ
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(Antonios and MacGregor, 1996) เมื่อลดการบริ โภคเกลื อทาให้ลดการขับออกของแคลเซี ยม และลดการเกิ ด
นิ่วในไตได้ (Borghi et al., 2002) การศึกษาในคนผิวดาที่เป็ นความดันโลหิ ตสู ง โดยลดการบริ โภคเกลือจาก 10
กรัม เป็ น 5 กรัม/วัน ทาให้การขับโปรตีนออกมาในปัสสาวะลดลง (Swift et al., 2005)
การบริโภคเกลือกับการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร
ผลการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นทั้งเพศชายและเพศหญิง พบว่าการบริ โภคอาหารที่มีเกลือสู ง จะสัมพันธ์
กับ การเกิ ด มะเร็ ง กระเพาะอาหาร (Tsugane et al., 2004) การบริ โ ภคเกลื อ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การติ ด เชื้ อ
Helicobacter pylori (H. pylori) ในยุโรป อเมริ กา และญี่ปุ่น ซึ่ งมีผลวิจยั สรุ ปว่าเกลือน่าจะมีส่วนในการกระตุน้
ทาให้เกิดการติดเชื้อ H. pylori แต่ยงั ไม่ทราบกลไกการเกิดที่ชดั เจน (Beevers et al., 2004)
ผลดีต่อสุ ขภาพหลังจากการลดการบริโภคเกลือ
He and MacGregor (2002) รวบรวมผลศึกษาของการลดการบริ โภคเกลือให้เหลือ 6 กรัม/วัน สามารถ
ลดโรคหลอดเลื อ ดสมอง (Stroke) ได้ร้อ ยละ 24 ลดโรคหัว ใจ (Coronary heart disease) ได้ร้อ ยละ 18 และ
ป้ องกันไม่ให้คนตายจากโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจได้ 35,000 รายต่อปี ในประเทศสหราชอาณาจักร
และ 2.5 ล้านคนทัว่ โลก Sacks et al. (2001) ศึกษาเรื่ องการควบคุมปริ มาณเกลือที่บริ โภคกับความดันโลหิ ต ใน
คนที่ มี ความดันโลหิ ตปกติ และความดัน โลหิ ตสู ง จานวน 400 คน โดยจัดให้อยู่ในกลุ่ ม การบริ โภคเกลื อที่
ต่างกัน แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่บริ โภคเกลือวันละ 8 กรัม 6 กรัม และ 4 กรัมรวมทั้งแบ่งเป็ นกลุ่มย่อย 2
กลุ่ ม โดยกลุ่ ม ที่ 1 เพิ่ ม การบริ โ ภคอาหารเป็ นแบบ Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) ซึ่ ง
บริ โภคผักและผลไม้มากกว่าหรื อเท่ากับ 5 ส่ วนต่อวันและเป็ นอาหารไขมันต่าด้วยเป็ นเวลา 4 สัปดาห์ กลุ่มที่ 2
เป็ นกลุ่มควบคุ ม ผลการศึกษาพบว่า การลดการบริ โภคเกลื อ ทาให้ความดันโลหิ ตลดลงทั้งกลุ่มควบคุ มและ
กลุ่ม DASH และกลุ่ม DASH ทีบริ โภคเกลือน้อยที่สุดทาให้ความดันโลหิตลดได้มากที่สุด
Cook et al. (2007) ศึกษาในคน 3,000 คน พบว่ากลุ่มคนที่ลดการบริ โภคเกลือลงร้อยละ 25-30 จาก 10
กรัม/วัน มีความดันโลหิ ตลดลง และการติดตามผลในระยะ 10-15 ปี หลังการทดลองพบว่า ลดความชุกของการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดลงได้ ร้อยละ 25
บทบาทของเกลือต่ อผลิตภัณฑ์ อาหารประเภทเนื้อสั ตว์
1. ยับยั้งการเจริญของเชื้ อแบคทีเรียในเนื้อสั ตว์ (Bacteriostatic role) การเติมเกลือในผลิตภัณฑ์จะลด
ค่า aw ลง จุลินทรี ยไ์ ม่สามารถนาน้ าไปใช้เพื่อการเจริ ญเติบโต และแรงดันออสโมติคของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไป
จึงมีผลต่อการยับยั้งการเจริ ญเติบโตของจุลินทรย์ส่วนใหญ่และยังป้ องกันการสร้างสารพิษจากเชื้ อ Clostridium
botulinum เมื่อใช้ร่วมกับเกลือไนเตรท ความร้อน และกรด
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สารละลายเกลื อ 5% ยับ ยั้งการเจริ ญ เติ บ โตของจุ ลิ น ทรี ย ์ไม่ ต้องการอากาศในผลิ ตภัณ ฑ์ แฮม และ
เบคอน เมื่อปริ มาณเกลือเพิ่มเป็ น 7-8% จะเก็บรักษาไว้ได้นาน แต่ในปั จุจบันผลิตภัณฑ์เหล่านี้ มีเกลือเพียง 2 -3
% จึงต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 0 - 5oC
2. การเกิดรสชาติ ในผลิ ตภัณ ฑ์เนื้ อสั ตว์มีก ารเติ ม เกลื อโซเดี ยมคลอไรด์ ซึ่ งแตกตัวให้ไอออนของ
โซเดียม (Na+) และคลอไรด์ (Cl-) ไปกระตุน้ ต่อมรับรส (Tasted bud) ในลิ้นซึ่ งทาให้เกิ ดรสเค็ม เกลื อบางส่ วน
รวมตัวกับโปรตีน เกิ ดเป็ นสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ (complex compounds) มีความคงตัวดีในสภาพเย็น เมื่อ
ได้ รั บ ความร้ อ นเกลื อ ที่ ย งั คงเป็ นอิ ส ระเท่ า นั้ นที่ ส ามารถแตกตัว และให้ ร สเค็ ม (salty taste) ดัง นั้ นเมื่ อ
เปรี ยบเทียบเนื้ อสัตว์ 2 ชุ ด โดยชุ ดแรกมีการผสมเกลือในเนื้ อสดและหมักแช่เย็นไว้แล้วนามาทาให้สุก และชุ ด
ที่ 2 ทาเนื้อสัตวให้สุกแล้วเติมเกลือในระดับเดียวกัน พบว่าเนื้อชุดที่ 1 จะมีรสเค็มน้อยกว่าเนื้อชุดที่ 2
3. เพิ่มความสามารถในการอุ้มน้าของเนื้อ (Water holding capacity, WHC) เนื้ อสัตวโดยทัว่ ไปจะมีค่า
pH ประมาณ 5.5 - 6.0 การแปรรู ปผลิ ตภัณฑ์เนื้ อสัตว์มีการเติมเกลือลงไป พบว่า ปริ มาณเกลื อ 2-3% ทาให้ค่า
pH ลดลงประมาณ 0.2-0.5 เกิ ดช่ องว่างในเซลล์เส้ นใยกล้ามเนื้ อห่ างกันมากขึ้น น้ าจึงถู กจับไว้ในโครงสร้ าง
โปรตีนได้ดี เนื้ อเกิดการพองตัว (swelling) และมี WHC เพิ่มมากขึ้น ซึ่ งถ้าเติมเกลือเพิ่มขึ้นถึง 4.6-5.8% (ionic
strength = 0.8-1.0 M) จะทาให้เส้นใยกล้ามเนื้ อเกิดการพองตัวมากที่สุด (maximum swelling) น้ าจะถูกจับไว้ใน
โครงสร้ างดี ที่ สุ ด แต่ ที่ ป ริ ม าณเกลื อระดับ ดัง กล่ า วนี้ ให้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี รสชาติ เค็ม มาก จึ ง ใช้ส ารประกอบ
ฟอสเฟตที่ความเข้มข้นต่าร่ วมกับการใช้เกลือ ทาให้ความเค็มลดลงและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์มี WHC สู งขึ้น
4. เพิ่มความสามารถในการจับตัวของโปรตีนในเนื้อสั ตว์ การเติมเกลือในเนื้ อจะเพิ่มความแรงของประจุ (ionic
strength) ทาให้ความสามารถในการละลายได้ของโปรตีนเพิ่มขึ้น และการรวมตัวกับไขมันและส่ วนผสมของ
เนื้อสัตว์ (emulsifying property) และเพิ่มความสามารถในการจับตัว (binding ability) ของโปรตีน ทาให้ลดการ
สู ญเสี ยน้ าเมื่อผ่านกระบวนการแปรรู ป (cook loss) และปรับปรุ งคุณภาพลักษณะสัมผัสของผลิตภัณฑ์ การเติม
เกลือที่ระดับ 1 -1.5% ความสามารถของการรวมตัวกันของโปรตีนในส่ วนผสมของเนื้อไม่คงตัวนัก แต่เมื่อเติม
เกลือที่ระดับ 1.5 - 2.5% จะทาให้ gel strength ของส่ วนผสมเนื้ อ (batter) เพิ่มสู งขึ้น ทาให้ผลิ ตภัณฑ์มีลกั ษณะ
เนื้อที่คงตัวและโปรตีนจับตัวเกิดเจลที่แข็งแรง
5. ผลต่ อไขมันและรงควัตถุไมโอโกลบิน เกลือเร่ งให้ไขมันและไมโอซิ นในผลิ ตภัณฑ์เนื้ อสัตว์เกิ ดการออกซิ
เดชัน่ เร็ วขึ้น ผลมาจากสิ่ งเจือปนที่อยูใ่ นเกลือ เช่น โลหะชนิดต่างๆ ทาให้ไมโอโกลบิน เกิดการเปลี่ยนแปลงสี ที่
เข้มขึ้ น (browning) และไขมันแตกตัวให้กรดไขมันอิส ระที่ มีกลิ่ นผิดปกติ (rancidity) เกิ ดขึ้น (เยาวลักษณ์ สุ
รพนัธพิศิษฐ์. 2549)
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สารประกอบต่ างๆ ทีใ่ ช้ ในกระบวนการผลิตอาหาร และมีโซเดียมเป็ นส่ วนผสม (วันทนีย ์ เกรี ยงสิ นยศ, 2555)
1. เกลือแกง หรื อโซเดียมคลอไรด์ (sodium chloride) สารเสริ มกลิ่นรส สารกันเสี ย ช่ วยให้เนื้ อสัมผัส
ของอาหารดีข้ ึน
2. ผงชู รส หรื อ โมโนโซเดี ยมกลู ตาเมต (monosodium glutamate) สารเสริ มรสอาหารในผลิ ตภัณ ฑ์
อาหารแช่แข็ง อาหารกระป๋ อง และอาหารในภาชนะบรรจุทวั่ ไป
3. เบกกิ้งโซดา หรื อโซเดียมไบคาร์ บอเนต (sodium bicarbonate) สารช่วยให้ข้ ึนฟูในขนมปังและเค้ก
(เบกกิ้งโซดา 1 ช้อนชามีโซเดียม 1000 มิลิกรัม หรื อ 1 กรัม)
4. ผงฟู หรื อ เบคกิ้งพาวเดอร์ (baking powder) สารช่วยให้ข้ ึนฟูในขนมปั งและเค้ก
5. ไดโซเดียมฟอสเฟต (sodium phosphate) สารปรับความเป็ นกรดด่างในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เช่น แฮม
ไส้กรอก กุนเชียง ทาให้เนื้ อสัมผัสนุ่ม
6. โซเดียมอัลจิเนต (sodium alginate) สารช่วยให้เกิดการคงตัว
7. โซเดียมเบนโซเอต (sodium benzoate) สารกันเสี ยในอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร
8. โซเดียมซอร์เบต (sodium sorbate) สารกันเสี ยในชีส เนยเทียม และเครื่ องดื่ม
9. โซเดียมโปรปิ โอเนต (sodium propionate) สารกันราในชีส ขนมปั ง และเค้ก
10. โซเดี ยมไนไตรต์ (sodium nitrite) สารกันเสี ยและสารตรึ งสี ในผลิ ตภัณฑ์ เนื้ อหมัก เช่ น แฮม ไส้
กรอก กุนเชียง
11. โซเดียมซัลฟต์ (sodium sulfite) สารกันเสี ยและสารฟอกสี ในผลไม้อบแห้ง
12. โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide) สารที่ใช้ในขั้นตอนปอกเปลือก/ผิวออก
13. โซเดียมแอสคอร์ เบต (sodium ascorbate) สารกันหื น และสารเสริ มฤทธิ์ กนั หื น
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทมี่ ีส่วนผสมของโปรตีนจากเนื้อสั ตว์
แหล่งอาหารที่ให้โปรตีนที่สาคัญของมนุษย์และสัตว์ ได้แก่ เนื้อสัตว์ นม ไข่ เมล็ดธัญพืช ถัว่ เช่น ถัว่ เหลือง ถัว่
ลิสง นอกจากนี้จุลินทรี ย ์ เช่น ยีสต์ สาหร่ าย เห็ด และแมลงบางชนิดที่กินได้ก็เป็ นแหล่งโปรตีนที่ดี (Harvard
School of Public Health, 2013; โปรตีน. เว้บไซต์. สื บค้นเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2560) อย่างไรก็ตามข้อ
ปฏิ บตั ิที่สาคัญนอกเหนื อจากการบริ โภคอาหารประเภทโปรตีนแล้ว ต้องมัน่ ใจว่าร่ างกายได้รับสารอาหาร
ที่ ดี และในสัดส่ วนที่เหมาะสมด้วย (รู ปที่ 1)

รู ปที่ 1 Healthy Eating Plate & Healthy Eating Pyramid
Source (Harvard School of Public Health, 2013)
ถั่วเหลือง เป็ นถัว่ เมล็ดแห้งอุดมด้วยสารอาหารหลายชนิ ดสะสมอยูใ่ นส่ วนของใบเลี้ยง ซึ่ งเป็ นส่ วนเนื้ อในของ
เมล็ ด เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ถั่ว เมล็ ด แห้ ง ชนิ ด อื่ น ๆ ถั่ว เหลื อ งประกอบด้ว ยโปรตี น และน้ ามัน ปริ ม าณสู ง
วิตามิน และแร่ ธาตุ ในเมล็ดถัว่ เหลืองมีในปริ มาณน้อย แต่เป็ นประโยชน์ต่อร่ างกาย (functional food) สารบาง
ชนิดนามาใช้เพื่อเป็ นโภชนเภสัช (nutraceutical) เช่น เลซิ ทิน (lecithin) ไฟโตเอสโทรเจน (phytoestrogen)
ถั่วเหลื องประกอบด้วยโปรตี น ร้ อ ยละ 35-50 โปรตี น ในเมล็ ดถั่วเหลื องเป็ นโปรตี น ที่ มี คุ ณ ภาพดี
สามารถทดแทนเนื้ อสัตว์ได้เพราะมี กรดอะมิโนที่จาเป็ น (essential amino acid) ทั้งชนิ ดและปริ มาณที่ สมดุ ล
มากกว่าถัว่ ชนิ ดอื่ น แต่ ก รดอะมิ โนที่ มี ในปริ ม าณจากัด (limiting amino acid) ในถัว่ เหลื องคื อ เมไทโอนี น
(methionine) น้ ามันในถัว่ เหลืองร้อยละ 12-20 ประกอบด้วยกรดไขมันชนิ ดไม่อิ่มตัวซึ่ งเป็ นกรดไขมันที่จาเป็ น
(essential fatty acid) ต่อร่ างกาย ได้แก่ กรดลิ โนเลอิก (linoleic acid) เป็ นกรดไขมันโอเมกา-3 (omega-3 fatty
acid) และกรดลิ โนเลนิ ก (linolenic acid) เป็ นกรดไขมันโอเมกา-6 (omega-6 fatty acid) ในปริ มาณสู ง สร้ าง
ความสมบู ร ณ์ ให้ แ ก่ ผิ ว หนั ง และจ าเป็ นต่ อ การเจริ ญเติ บ โตของทารกและเด็ ก จึ ง เป็ นน้ ามั น ที่ ดี ต่ อ
สุ ขภาพ นอกจากนี้ มีวิตามิ นอี (vitamin E) ซึ่ งเป็ นวิตามินที่ ละลายได้ในน้ ามัน และในเมล็ดถัว่ เหลื องมี สารยับยั้ง
เอนไซม์โปรตี เอส (protease) ที่ ย่อยสลายโปรตี น สามารถขจัดให้หมดได้โดยการนาไปผ่านความร้ อนก่ อน
นาไปแปรรู ป อย่า งไรก็ ตามถั่วเหลื องเป็ นอาหารก่ อภู มิ แพ้ (food allergen) ดังนั้น อาหารที่ มี ถ ั่วเหลื อ งและ
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ผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากถั่ว เหลื อ งเป็ นส่ วนประกอบจะต้องระบุ อยู่ในฉลากอาหาร (food labelling) (อาวุ ธ ณ ล าปาง,
สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 19)
กระเทียม (Garlic) ชื่อวิทยาศาสตร์ Allium sativum เป็ นพืชสมุนไพรหรื อเครื่ องเทศที่มีประโยชน์และ
สรรพคุณมากมาย กระเที ยมเป็ นพืชล้มลุ กประเภทกิ นหัว ลาต้นสู ง 1-2 ฟุต มีหัวลักษณะกลมแป้ นขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 1-2 นิ้ว ภายนอกของหัวกระเทียมมีเปลือกบางๆหุ ้มอยูห่ ลายชั้น ภายในหัวประกอบแกนแข็งตรง
กลาง ด้ านนอกเป็ นกลี บ เล็ ก ๆ จ านวน 10-20 กลี บ เนื้ อกระเที ย มในกลี บ มี สี เหลื อ งอ่ อ นและใส มี น้ าเป็ น
องค์ประกอบสู ง มีกลิ่นฉุ นจัด
ประโยชน์ของกระเทียมในทางตรง คือเป็ นส่ วนประกอบของอาหารคาวได้หลากหลายมาก ทั้งต้ม ผัด แกง
ทอด ส่ วนประโยชน์ทางอ้อม คือ มีสรรพคุ ณด้านยาและป้ องกันรักษาโรค ซึ่ งกระเทียมสามารถให้ประโยชน์
ต่อร่ างกายมนุ ษย์หลายด้าน อีกทั้งคนสมัยโบราณใช้กระเทียมในการรักษาโรคผิวหนัง เช่ น กลากเกลื้ อน ช่วย
รักษาแผลที่เน่าเปื่ อยและเป็ นหนอง ป้ องกันโรคเบาหวาน และช่วยขจัดพิษสารตะกัว่ (นิรนาม, 2560 เว็บไซต์)
เมล็ดผักชี หรื อ ลูกผักชี (Colander) ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Coriandrum sativum ได้จากดอกผักชี (Cilantro) เป็ น
พืชในตระกูล พาร์ สลี (parsley) ผลแก่ที่แห้งคาต้นนามาตากแดดนามาใช้เป็ นเครื่ องเทศ ส่ วนของเมล็ดผักชี มีสี
ขาวหม่นหรื อน้ าตาลซี ด กลิ่ นหอมของน้ ามันหอมระเหย (essential oil) มีปริ มาณมากหรื อน้อยขึ้นอยู่กบั ความ
แก่ ข องเมล็ ด เมล็ ด ผัก ชี มี ก ลิ่ น รสคล้ า ยพื ช ตระกู ล ส้ ม มะนาว เนื่ อ งจากมี ส ารในกลุ่ ม terpenes linalool
และ pinene (ลูกผักชี มีดีที่หอมเป็ นยา.เว็บไซต์. สื บค้นเมื่อ 2 กรกฎาคม 2560)
โภชนาการของเมล็ด ผั ก ชี เมล็ ด ผัก ชี 100 กรั ม ให้ พ ลัง งาน 160 แคลอรี ทั้ง ยัง มี เกลื อ แร่ วิ ต ามิ น
แคลเซี ยม และธาตุเหล็กสู ง ช่ วยบารุ งโลหิ ต แก้วิงเวียน แก้กระหายน้ า แก้บิด ถ่ายเป็ นเลือด แก้ริดสี ดวงทวาร
แก้ปวดฟั น ขับลม ช่ วยย่อย หรื อแม้แต่ตม้ น้ าอาบเมื่อเป็ นหวัด และกลิ่ นหอมของเมล็ดผักชี ยงั ไปช่ วยกระตุน้
ความอยากอาหารได้อี ก ด้วย (พิ มพ์เพ็ ญ พรเฉลิ มพงศ์ และนิ ธิ ยา รั ตนาปนนท์ . 2560. เว็บไซต์ สื บค้นเมื่ อ 2
กรกฎาคม 2560)
หญ้ าหวาน (Stevia rebaudiana Bertoni) มีศกั ยภาพในการควบคุ มน้ าตาลในเลือด (Misra, 2011) เป็ น
พืชพื้นเมื องของปารากวัย บราซิ ลและประเทศในแถบอเมริ กาใต้ ต่อมามีการนามาปลู กในประเทศไทย และ
จาหน่ายในลักษณะบรรจุซองขนาดเล็กใช้ชงดื่มเหมือนใบชา
หญ้าหวานมีสารให้ความหวานที่เรี ยกว่า สตีวิโอไซด์ (steviocides) มีลกั ษณะเป็ นผลึกสี ขาว โดยเฉลี่ย
มีความหวานมากกว่าน้ าตาลทรายประมาณ 200-300 เท่า แต่มีพลังงานต่ ากว่าถึ ง 300 เท่า มีรสฝาดขม ไม่เป็ น
สารก่อมะเร็ ง มีความคงตัวสู งต่อสภาพความเป็ นกรด-ด่าง และสามารถใช้ได้ในสภาพที่ร้อนหรื อเย็น ตลอดจน
อุณหภู มิสูงมากขนาดอุณหภูมิที่ใช้ในการอบ ซึ่ งปริ มาณของสารหวานที่ มีในหญ้าหวานมี มากบริ เวณใบ แต่
ปริ ม าณไม่แน่ นอนขึ้ นอยู่กบั ฤดู กาล อายุของต้นพืช สายพันธุ์ ระยะเวลาในการส่ องสว่างของแสงแดดและ
อุณหภูมิของอากาศ (Geuns, 2003)
6. การวางแผนการทดลองและการทดลอง
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วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม อย่า งสมบู ร ณ์ (Completely Randomized Design, CRD) ตั้ง แต่ เริ่ ม การ
คัดเลื อกวัตถุ ดิบ การแปรรู ป การสุ มตัวอย่างวิเคราะห์ คุณภาพทางเคมี กายภาพ เช่ น ค่า aw ปริ มาณความชื้ น
ปริ มาณโซเดียม ทดสอบการยอมรับ และศึกษาอายุการเก็บผลิตภัณฑ์
7. การประเมินการยอมรับและความคิดเห็นของผู้บริโภคทีม่ ีต่อผลิตภัณฑ์
ศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัส ด้านลักษณะปรากฏ สี ความกรอบ และการยอมรับโดยรวม ด้วยการ
คัดเลื อกผูช้ ิ มที่เป็ นผูบ้ ริ โภคกลุ่มที่รักสุ ขภาพชอบรับประทานขนมขบเคี้ยว อายุระหว่าง 20-40 ปี จานวน 300
คน ประเมินการยอมรับด้วยสเกล 0.01-14 ซม. โดยแบ่งสเกลเป็ นช่ วงค่าและคาอธิ บายสเกล ดังตารางที่ 1 การ
ประเมินความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อลักษณะต่างๆ (น้อยเกินไป กาลังพอดี และมากเกินไป)
ตารางที่ 1 สเกลและคาอธิบายสเกล สาหรับประเมินการยอมรับของผูบ้ ริ โภคที่ระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ 0.01-14
สเกล (ซม.)
คาอธิบายสเกล
0.01-2.00
2.01-4.00
4.01-6.00
6.01-8.00*
8.01-10.00
10.01-12.00
12.01-14.00
* จุดสมดุลย์ของสเกล คือที่ค่า 7.00

ไม่ยอมรับมากที่สุด
ไม่ยอมรับมาก
ไม่ยอมรับปานกลาง
6.01-7.00 ไม่ยอมรับเล็กน้อย
7.01-8.00 ยอมรับเล็กน้อย
ยอมรับปานกลาง
ยอมรับมาก
ยอมรับมากที่สุด
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8. การศึกษาอายุการเก็บผลิตภัณฑ์
วิธีการศึ กษาอายุการเก็บผลิ ตภัณฑ์ให้ได้ผลภายในระยะเวลาไม่นานนัก ต้องอาศัยคาดการณ์ ความ
ต้องการให้ผลิตภัณฑ์มี อายุเท่าไร ในงานวิจยั ครั้งนี้ ตอ้ งการให้ผลิ ตภัณฑ์มีอายุการเก็บรักษา 8-10 เดือน ดังนั้น
จึงวางแผนประเมิ นอายุการเก็บผลิ ตภัณฑ์โดยวิธีคาดการณ์ ภายใต้สภาวะเร่ ง (Accelerated Shelf life Testing,
ASLT) (Singh, 2000) ในบรรจุภณั ฑ์ที่พร้อมออกจาหน่าย มีการควบคุมสภาพแวดล้อมและเร่ งปั จจัยภายนอกที่
ทราบค่าและกาหนดให้สูงกว่าปกติ เพื่อทาให้ผลิตภัณฑ์เสื่ อมเสี ยในอัตราเร็ วขึ้นภายในระยะเวลาสั้น จะช่วยให้
น าเสนอผลิ ต ภัณ ฑ์ สู่ ต ลาดได้ต ามก าหนดเวลา แต่ อ ย่างไรก็ ต าม การยืน ยัน ผลการคาดการณ์ อ ายุก ารเก็ บ
ผลิ ตภัณฑ์ภายใต้ส ภาวะเร่ งต้องอาศัยข้อมู ลการทดสอบอายุการเก็บผลิ ตภัณฑ์ในสภาวะปกติ ด้วยเช่ นกันการ
ทดลองครั้งนี้ เลือกประเมินอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิ 3 ระดับ ได้แก่ 30C, 40C และ 50C สุ่ มตัวอย่าง
เพื่ อตรวจสอบคุ ณ ภาพทุก 15 วัน เป็ นเวลานาน 120 วัน (16 สัปดาห์ ) สิ่ งส าคัญ คื อต้องเตรี ยมตัวอย่างให้มี
ปริ มาณเพียงพอต่อการทดสอบคุณภาพตลอดระยะเวลาในการทดสอบ ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่
แสดงดัชนี คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (End of shelf life parameters, EOSLs) ทางกายภาพ และเคมี ได้แก่ ค่าสี ใน
ระบบ CIE Lab value (Minolta Color Reader, CR-10, Japan) ปริ มาณความชื้ น ค่า aw และความแข็งกรอบวัด
ด้วยเครื่ องวัดเนื้ อสัมผัส (Brookfield, Texture Analyzer) อายุการเก็บผลิตภัณฑ์ในสภาวะเร่ ง (ASLT) อาศัยการ
คานวณจากสมการ ในรู ปที่ 2
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9. การวิเคราะห์ ทางสถิติ
วิเคราะห์ผลการทดลองด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ (JMP® Trial 14) และ Excel® 2013 รายงาน
ผลเป็ นค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)
และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Tukey-Kramer (HSD) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (p
<0.05)
กรณีเลือกทดสอบที่อุณหภูมิ 2 ระดับ เช่น 30°Cและ 50°C
Step 1: AAR = Q10 ((AAT – AT) /10)
Step 2: AATD = DRTA / AAR
So: AAR = 2((50-30)/10) = 2(2) = 4
ซึ่ง AAR = Accelerated Aging Rate
DRTA = Desired Real Time Aging (240 วัน หรือ 8 เดือน)
AAT = Accelerated Aging Temperature (50 °C)
AT = Sample Storage at Ambient Temperature (30 °C)
Q10 = Accelerated Aging Factor;
Q10 = 2.0 for industry standard and 1.8 for conservative option
AATD = 240 days/4 = 60 days
AATD = 480 days/4 = 120 days นั่นคือ ถ้าเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ ทุก 15 วัน จนครบ 60
และ 120 วัน สามารถคาดการณ์อายุของผลิตภัณฑ์ ได้ 240 วัน หรือ 8 เดือน และ 480
วัน หรือ 16 เดือน โดยตรวจสอบตัวบ่งชี้คุณภาพ เปรียบเทียบกับคุณภาพตัวอย่างเริ่มต้น
กรณีเลือกทดสอบที่อุณหภูมิ 3 ระดับ เช่น 30°C, 40°C และ 50°C
Step 1: AAR = Q10 ((AAT – AT) /10)
Step 2: AATD = DRTA / AAR
So: AAR = 2((40-30)/10) = 2(1) = 2
ซึ่ง AAR = Accelerated Aging Rate
DRTA = Desired Real Time Aging (240 วัน หรือ 8 เดือน)
AAT = Accelerated Aging Temperature (40 °C และ 50 °C)
AT = Sample Storage at Ambient Temperature (30 °C)
Q10 = Accelerated Aging Factor or Reaction Rate
Q10 = 2.0 for industry standard and 1.8 for conservative option
AATD = 240 days/2 = 120 days นั่นคือ ถ้าเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ ทุก 15 วัน จนครบ 120
วัน หรือ 16 สัปดาห์ สามารถคาดการณ์อายุของผลิตภัณฑ์ ได้ 240 วัน หรือ 8 เดือน โดย
ตรวจสอบดัชนีคุณภาพ เปรียบเทียบกับคุณภาพเริ่มต้น
รู ปที่ 2 วิธีคานวณอายุของผลิตภัณฑ์ (AATD) ภายใต้สภาวะเร่ ง (ASLT) ที่อุณหภูมิ 2 ระดับ และ 3 ระดับ
(ดัดแปลงจาก Singh, 2000; Suwansri et al., 2009; Permeation, 2015)
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10. ผลการทดลอง
10.1 คุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์
ตารางที่ 3 และตารงที่ 4 แสดงคุ ณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ หลั งการแปรรู ปพบว่าผลิ ตภัณฑ์
สแน็กไก่จาก 3 สู ตร มีน้ าหนักสุ ดท้ายไม่แตกต่างกันมากนัก (ตารางที่ 3) หรื อ ค่า yield ระหว่าง 25.75-26.80%
ไม่พบค่า aw และปริ มาณความชื้ นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (p > 0.05) (ตารางที่ 4) ซึ่ งค่า aw ระหว่าง 0.44 –
0.48 และปริ มาณความชื้นมีค่าระหว่าง 4.08- 4.90% จะเห็นว่าค่าดังกล่าวในผลิตภัณฑ์ค่อนข้างต่า จุลินทรี ย ์ เชื้ อ
แบคที เรี ยและราไม่สามารถเจริ ญได้ ซึ่ งมีความเป็ นไปได้ที่จะสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของผลิ ตภัณฑ์ได้
นาน (Lewicki, 2004)
ตารางที่ 3 น้ าหนักเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ (mean + S.D.) n=3
สู ตร
ปริ มาณเกลือ NaCl เติมในตัวอย่าง 100 น้ าหนักผลิตภัณฑ์ รวมน้ าหนักเกลือ NaCl
กรัม (กรัม)
(กรัม)
1
0.00
25.75+0.21b
2
0.25
26.20+0.36ab
3
0.50
26.80+0.76a
a-c
ค่าเฉลี่ยที่มีตวั อักษรแตกต่างกันในแนวตั้งแสดงความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ p<0.05
ns
ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ p>0.05
ค่าสี ของผลิตภัณฑ์โดยทัว่ ไป กรณี ผลิตภัณฑ์ที่มีสีเหลืองเข้มค่อนข้างสี น้ าตาลจะมีค่า L ต่า ค่า a และ b
มีทิศทางบวกมาก จากผลการทดลอง (ตารางที่ 4) พบว่า เมื่อปริ มาณเกลื อโซเดียมคลอไรด์เพิ่มขึ้นสี ผลิตภัณฑ์
จะค่อนข้างเหลื องเข้มเพิ่มขึ้นตามลาดับ อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างโดยรวมของสี หรื อ E (p < 0.05) ของ
ผลิ ตภัณฑ์เริ่ มต้น มีค่าระหว่าง 1>E<3 ไม่มากพอที่จะสังเกตุเห็ นได้วา่ ผลิตภัณฑ์มีสีแตกต่างชัดเจน (Bodart
et al., 2008)
ความแข็งกรอบ (hardness) ของผลิตภัณฑ์ (ตารางที่ 4 ) มีค่าระหว่าง 308.67 - 567.33 g จะเห็นว่าความ
แข็งกรอบมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อปริ มาณโซเดียมคลอไรด์เพิ่มขึ้น (p < 0.05) ทั้งนี้ เนื่ องจากปริ มาณโซเดียมคลอไรด์ที่
เพิ่มขึ้น จะช่วยทาให้ช่องว่างในเซลล์เส้นใยกล้ามเนื้ อห่ างกันมากขึ้น น้ าจึงถูกจับไว้ในโครงสร้างโปรตีนได้ดี
เมื่อผ่านการอบที่อุณหภูมิสูงจึงทาให้เนื้อเกิดการพองตัวมากขึ้น ส่ งผลให้เนื้อสัมผัสพองกรอบ
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย aw ความชื้น ค่าสี (L, a, b, C, H, E) และ Hardness ของผลิตภัณฑ์สแน็กไก่ 3 สู ตร (mean + S.D.)
สู ตร

aw

L

a

b

b
1.87±1.64b 20.53±6.73b
4.08+0.90NS 37.50±2.54
2
0.47+0.03
4.90+0.19 35.16±1.74b
0.87±0.25c 21.15±1.94b
3
0.44+0.01
4.86+0.90 39.12±3.67a
5.14±1.12a 23.95±3.43a
a-b
ค่าเฉลี่ยที่มีตวั อักษรแตกต่างกันในแนวตั้งแสดงความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ p<0.05
ns
ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ p>0.05

1

0.48+0.01ns

ปริมาณ
ความชื้น
(%)

Chroma
(C)
20.53±6.73b

Hue angle
(H)
83.75±4.12b

E

Hardness (g)

2.52+0.90a

308.67+16.56b

21.15±1.94b
23.95±3.43a

87.37±7.90b
97.23±2.45a

1.85+1.57b
2.29+3.06 a

350.67+21.40b
567.33+12.81a
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10.2 คุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑ์
ผลการวิคราะห์ ป ริ ม าณโซเดี ย มในผลิ ตภัณ ฑ์ ส แน็ ก ไก่ 3 สู ตร จากห้องปฏิ บ ตั ิ ก ารกลางที่ ผ่านการ
รั บ รองมาตรฐาน ISO17025:2005 (ตารางที่ 5) พบว่ า ปริ ม าณโซเดี ย ม ในตัว อย่า งผลิ ต ภัณ ฑ์ สู ต ร 1 มี ค่ า
0.44+0.01% ส าหรั บ สู ตร 2 และสู ตร 3 รายงานเป็ นปริ มาณเกลื อ โซเดี ย มคลอไรด์ 0.96+0.03% และ
2.11+0.06% ตามลาดับ (ภาคผนวก 1) จะเห็นว่าในสู ตร 1 ตรวจพบโซเดียมแม้วา่ ไม่มีการเติมเกลือโซเดียมคลอ
ไรด์ ซึ่ งปริ มาณโซเดียมที่ตรวจวัดได้มาจากส่ วนผสม Baking soda (Sodium bicarbonate) และจากการคานวณ
ปริ ม าณโซเดี ย มจากเกลื อ โซเดี ย มคลอไรด์ ใ นสู ต ร 2 และ สู ต ร 3 พบโซเดี ย มปริ ม าณ 0.82+0.03% และ
1.29+0.02% ตามลาดับ (ตารางที่ 5) และ ปริ มาณโปรตีนในสแน็กไก่ท้ งั 3 สู ตรไม่แตกต่างกัน (p > 0.05) คือ มี
ค่าระหว่าง 78.19-78.80%
ตารางที่ 5 ปริ มาณโปรตีน และปริ มาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์สแน็กไก่ 3 สู ตร (mean + S.D.) n=3
ปริ มาณเกลือ NaCl เติม
ผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จาก
คานวณเป็ น
สู ตร
ลงในส่ วนผสม 100 กรัม
ห้องปฏิบตั ิการกลาง*
ปริ มาณโซเดียม
(กรัม)
ในผลิตภัณฑ์
ปริ มาณเกลือ ปริ มาณโปรตีน
(%)
NaCl (%)
(%)
**
1
0.00
78.19+0.02ns
0.44+0.01c
0.44+0.01c
2
0.25
0.96+0.03b
78.66+0.13
0.82+0.03b***
3
0.50
2.11 +0.06a
78.80+0.30
1.29+0.02a***
a-c
ค่าเฉลี่ยที่มีตวั อักษรแตกต่างกันในแนวตั้งแสดงความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ p<0.05
ns
ค่าเฉลี่ยที่มีตวั อักษรในแนวตั้งไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ p>0.05
* รายละเอียดภาคผนวก 1 **ปริ มาณโซเดียม (รายละเอียดในภาคผนวก 1)
*** ปริ มาณโซเดียม (%) =0.44% + [NaCl]*CF; CF (Conversion factor) = 23/58 = 0.40
9.3 การประเมินการยอมรับของผู้บริ โภคทีม่ ีต่อผลิตภัณฑ์
การยอมรับในคุณภาพของผลิตภัณฑ์สแน็กไก่สูตรต่างๆ ที่พฒั นาขึ้น ประเมินโดยผูท้ ดสอบทัว่ ไปที่ไม่
ผ่านการฝึ กฝนจานวน 300 คน ในจังหวัดพิษณุ โลก คัดเลือกจากผูส้ นใจเข้าร่ วมการประเมิน ใส่ ใจ่สุขภาพ ออก
กาลังกายสม่ าเสมอ และชอบรั บประทานขนมขบเคี้ ยว หรื อแสน็ ก ประเมิ นการยอมรั บด้านสี กลิ่ น รสชาติ
ความกรอบ และความชอบโดยรวม ด้วยการให้คะแนนจาก 0.01 ถึง 14 (ตารางที่ 1) พบว่าผลิตภัณฑ์ที่มีปริ มาณ
โซเดียมต่างกันมีการยอมรับในด้าน สี กลิ่น และความกรอบไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ซึ่ งอยูท่ ี่ระดับปานกลางถึง
ยอมรับมาก (ตารางที่ 6) ส่ วนการยอมรับด้านรสชาติ พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้คะแนนเฉลี่ยสู งสุ ดในผลิตภัณฑ์ที่มี
ปริ มาณโซเดียม 0.82% นัน่ คือ สู ตร R และ สู ตร 2 อยูใ่ นระดับที่ยอมรับมาก (11.03+2.73 และ 10.07+3.38) ไม่
แตกต่างกัน (p>0.05) และทานองเดียวกับการยอมรับโดยรวม (ตารางที่ 6) ก็ให้ผลคล้ายคลึงกับการยอมรับด้าน
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รสชาติ (10.59+2.81 และ 10.41+3.02) สาหรับผลิ ตภัณฑ์สูตร 1 และสู ตร 3 ที่มีปริ มาณโซเดียม 0.44% และ
1.29% มี ค ะแนนการยอมรั บ ด้า นรสชาติ และการยอมรั บ โดยรวมของอยู่ใ นระดับ ปานกลาง (8.31+3.09,
8.29+4.03; และ 8.61+2.73, 9.18+2.95)
ตาราง 6 คะแนนเฉลี่ยการยอมรับของผูบ้ ริ โภคต่อผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากเนื้อไก่ (mean + S.D.) n= 300
a-b
ค่าเฉลี่ยที่มีตวั อักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้งแสดงความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ p<0.05
ns
ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ p>0.05 * สู ตร R คือ สู ตร 2
** คาอธิบายความหมายของคะแนนในตารางที่ 1
สู ตร
R*
1
2
3

สี
9.35+2.75 ns **
8.75+2.90
8.82+2.98
8.76+2.79

กลิน่
8.69+2.47ns
8.31+2.43
8.24+2.41
8.13+2.73

รสชาติ
11.03+2.73a
8.31+3.09b
10.07+3.38a
8.29+4.03b

ความกรอบ
9.03+2.67ns
8.92+2.66
8.93+2.69
9.05+2.64

การยอมรับ
โดยรวม
10.59+2.81a
8.61+2.73b
10.41+3.02a
9.18+2.95a

ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์
จากผลการประเมิ นสรุ ป ความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ โภค พบว่าเกื อบทุ กลักษณะ เช่ น สี กลิ่ น และความ
กรอบ อยู่ในระดับกาลังพอดี (ตารางที่ 7) ยกเว้นความคิดเห็ นเรื่ อง รสชาติ ที่แตกต่างอย่างชัดเจน แต่ผูบ้ ริ โภค
ส่ วนใหญ่เกิน 70% มีความเห็นว่าผลิตภัณฑ์สูตร R และสู ตร 2 ที่มีปริ มาณโซเดียม 0.82 % มีรสชาติกาลังพอดี
มีผูบ้ ริ โภคเพียง 20% มี ความเห็ นว่าสู ตร 1 ซึ่ งมี ปริ มาณโซเดี ยม 0.44% รสชาติ ค่อนข้างจืด ขณะที่ความเห็ น
ส่ วนใหญ่ เกิ น 70% คิ ดว่าผลิ ตภัณ ฑ์ สู ตร 3 ซึ่ งมี ป ริ ม าณโซเดี ย ม 1.29 % รสชาติ ค่ อนข้างเค็ม (ไม่ ไ ด้แสดง
รายละเอียดข้อมูลความเห็นของผูบ้ ริ โภค)
ตารางที่ 7 ความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากเนื้ อไก่ (n= 300)
ความคิดเห็น (มากกว่า 70%)
สู ตร
R*
1
2
3
* สู ตร R คือ สู ตร 2

สี
กาลังพอดี
กาลังพอดี
กาลังพอดี
กาลังพอดี

กลิน่
กาลังพอดี
กาลังพอดี
กาลังพอดี
กาลังพอดี

รสชาติ
กาลังพอดี
กาลังพอดี
กาลังพอดี
ค่อนข้างเค็ม

ความกรอบ
กาลังพอดี
กาลังพอดี
กาลังพอดี
กาลังพอดี
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9.4 การศึกษาอายุการเก็บผลิตภัณฑ์
ตารางที่ 8-13 และ รู ป 8 (A-C)-รู ป 13(A-C)) แสดงดัชนี คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 3 สู ตรที่ระยะการเก็บ
120 วัน พบว่า เมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงค่าสี L, a, b, E ค่า aw และ ความชื้ น
อย่ า งช้ า ๆ เมื่ อ เปรี ยบเที ย บจากผลิ ต ภัณ ฑ์ เริ่ มต้ น (Storage time = 0 day) แต่ ไ ม่ ม ากพอที่ จ ะสั ง เกตุ ก าร
เปลี่ยนแปลงที่ชดั เจน ตลอดระยะการเก็บ 120 วัน ที่อุณหภูมิท้ งั 3 ระดับ ซึ่ งจากค่าความแตกต่างโดยรวม (E)
มีบางสภาวะที่ค่า E มากกว่า 3 ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากความแปรปรวนของผลิ ตภัณฑ์ที่นามาวัดค่า อย่างไรก็ตาม
ตลอดระยะเวลาที่เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ในภาพรวม E มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 1>E<3 (ตารางที่ 11)
ค่า aw และ ปริ มาณความชื้ น เปลี่ ยนแปลงโดยมี ป ริ มาณเพิ่มขึ้ น (p<0.05) เมื่ อระยะเวลาเก็บเพิ่ม ขึ้ น
(ตารางที่ 12-13 และรู ป 12(A-C) – 13 (A-C) ) (p<0.05) แต่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ย งั คงความกรอบแข็ ง ใกล้เคี ย งกับ
ผลิตภัณฑ์เริ่ มต้น ทดสอบโดยนักวิจยั ในห้องปฏิบตั ิการ (ไม่แสดงรายละเอียดของข้อมูล)
งานวิจยั นี้สามารถลดปริ มาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์สแน็กไก่ไม่นอ้ ยกว่า 50% เทียบกับผลิตภัณฑ์สแน็ก
สู ตรปกติซ่ ึ งมีโซเดียมประมาณ 1.29+0.02% ให้เหลือเพียง 0.44+0.01% และ 0.82+0.03% โดยผูบ้ ริ โภคให้การ
ยอมรั บ ผลิ ตภัณ ฑ์ท้ งั 2 สู ตร อย่างไรก็ตามปริ ม าณที่ ใช้ก็ ไม่สู งมาก ดัชนี ช้ ี วดั คุ ณ ภาพไม่ ส ามารถแยกความ
แตกต่างผลิตภัณฑ์ สี ค่า aw และความชื้น ตลอดระยะเวลาในการทดสอบการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ในสภาวะเร่ ง
ได้ ในการคาดการณ์ อายุการเก็บผลิตภัณฑ์ สามารถสรุ ปได้วา่ เมื่อทดสอบที่อุณหภูมิ 3 ระดับ เช่น 30°C, 40°C
และ 50°C นาน 120 วัน ก็สามารถคาดการณ์ อายุของผลิ ตภัณฑ์ ได้ 240 วัน หรื อ 8 เดื อน โดยตรวจสอบดัชนี
คุณภาพ เปรี ยบเทียบกับคุณภาพเริ่ มต้น และเพิ่มความเชื่ อมัน่ เมื่อเปรี ยบเทียบที่อุณหภูมิ 2 ระดับเช่น 30°C และ
50°C นาน 120 วัน ก็ ไ ม่ พ บการเปลี่ ย นแปลงของดัช นี คุ ณ ภาพที่ ชัด เจนในผลิ ต ภัณ ฑ์ ในเบื้ องต้น สามารถ
คาดการณ์อายุของผลิตภัณฑ์ได้นานถึง 16 เดือน อย่างไรก็ตาม การขยายกาลังผลิ ตเชิ งพาณิ ชย์ ผูป้ ระกอบการ
ต้องพิจารณาศึกษาอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ในสภาวะปกติควบคู่ไปกับการทดสอบภายใต้สภาวะเร่ งด้วยเช่นกัน
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ตารางที่ 8 และรู ปที่ 8 (A-C) ค่าสี L value ของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากเนื้อไก่ที่มีเกลือในปริ มาณแตกต่าง 3 ระดับ ทดสอบอายุการเก็บภายใต้สภาวะเร่ ง (ALST) ที่
อุณหภูมิ 30, 40, 50 ºC นาน 120 วัน (mean + S.D.) n =10
Storage
time (Day)
30°C

Sodium 0.44+0.01%
Storage temperature
40°C

50°C

30°C
35.16+1.74a,NS

Sodium 0.82+0.03%
Storage temperature
40°C

0

37.50+2.54ns,NS

37.50+2.54ns,NS

37.50+2.54a,NS

15

34.70+1.30ns,B

35.61+1.28ns,B

36.11+2.93a,A

34.44+0.84ab,B

35.14+1.53ns,A

30

35.96+2.47ns,A

34.48+1.23ns,B

36.13+2.02a,A

34.65+1.18ab,B

45

34.90+1.11ns,A

34.80+1.06ns,A

33.92+0.81ab,B

34.75++0.89ab,A

60

35.31+2.29ns,A

34.28+2.17ns,B

33.95+1.58ab,B

75

34.13+2.10ns,B

34.86+2.10ns,A

34.32+1.38ab,B

90

34.05+1.34ns,B

34.36+1.24ns,A

105

33.77+1.25nsB

34.70+2.02ns,A

35.16+1.74a,NS

30°C

50°C

39.12+3.67ns,NS

39.12+3.67ns,NS

39.12+3.67a,NS

34.37+1.18abc,B

35.02+1.73ns,B

35.71+1.49ns,B

36.13+2.43ab,A

35.50+2.21ns,A

34.36+1.01abc,B

34.42+1.28ns,B

35.21+2.17ns,A

35.79+1.85cd,A

33.88+1.57ns,B

34.85+1.13ab,A

35.60+1.14ns,A

35.51+2.02ns,B

35.01+2.48cd,B

33.76+1.99ns,B

33.11+1.07abc,B

34.65+1.27ns,B

35.54+2.24nsB

36.02+1.72bc,A

34.55+1.54ab,A

33.58+1.32ns,B

34.56+1.41abc,A

34.09+1.57ns,B

34.33+1.46ns,B

38.35+1.90a,A

33.04+1.38b,B

33.00+0.90b,C

34.70+1.37ns,A

34.26+1.60abc,B

35.02+1.24ns,B

36.19+1.48ns,A

33.48+0.80d,C

34.10+1.22ab,A

34.02+1.31ab,B

33.96+1.19ns,B

35.11+1.53a,A

35.46+2.32ns,B

34.50+1.48ns,B

36.90+1.64ab,A

120
35.00+1.06ns,A
34.07+1.62ns,B
33.89+1.72ab,B
33.99+1.67ab,A
33.69+1.92ns,B
32.98+1.47c,B
a-d,A-C
ค่าเฉลี่ยที่มีตวั อักษรแตกต่างกันในแนวตั้งและแนวนอนที่แต่ละความเข้มข้นของ Sodium แสดงความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ p<0.05
ns
ค่าเฉลี่ยในแนวนอนไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ p>0.05

35.38+1.24ns,A

35.15+1.56ns,A

33.38+1.76d,B

35.21+1.51a,A

35.16+1.74ns,NS

50°C

Sodium 1.29+0.02%
Storage temperature
40°C
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ตารางที่ 9 และรู ปที่ 9 (A-C) ค่าสี a value ของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากเนื้อไก่ที่มีเกลือในปริ มาณแตกต่าง 3 ระดับ ทดสอบอายุการเก็บภายใต้สภาวะเร่ ง (ALST) ที่
อุณหภูมิ 30, 40, 50 ºC นาน 120 วัน (mean + S.D.) n =10
Sodium 0.44+0.01%
Storage temperature

Storage
time (Day)
30°C

40°C

Sodium 0.82+0.03%
Storage temperature
50°C

30°C

40°C

Sodium 1.29+0.02%
Storage temperature
50°C

30°C

40°C

50°C

0

1.87+1.64ns,NS

1.87+1.64ns,NS

1.87+1.64ns,NS

0.87+0.25ns,NS

0.87+0.25ns,NS

0.87+0.25ns,NS

5.14+1.12a,NS

5.14+1.12a,NS

5.14+1.12a,NS

15

0.84+1.23ns,NS

0.99+1.15ns,NS

0.78+1.50ab,NS

-0.03+0.66b,B

0.67+0.74ns,A

0.67+0.74b,A

0.13+1.15b,B

-0.09+1.41ns,C

0.95+1.23bcd,A

30

1.08+1.63ns,NS

0.68+0.64ns,NS

1.39+1.04a,NS

0.20+0.63b,C

1.22+1.37ns,A

0.48+0.67b,B

0.08+0.67b,C

0.20+1.35ns,B

0.91+0.82bcd,A

45

0.93+0.96ns,NS

0.81+0.45ns,NS

-0.17+0.98b,NS

0.45+0.83b,A

0.22+1.07ns,B

-0.04+0.89b,C

0.75+0.64b,A

0.85+0.96ns,A

0.16+0.94cd,B

60

1.17+1.14ns,A

0.80+0.50ns,A

0.80+0.50ab,A

0.67+0.74b,A

0.27+0.87ns,B

0.03+0.78b,C

0.58+0.94b,B

1.28+1.65ns,A

1.22+0.36bc,A

75

0.64+1.02ns,NS

0.62+0.72ns,NS

0.71+1.10ab,NS

0.57+0.69b,B

0.40+0.80ns,B

1.40+0.36ab,A

0.31+0.82b,C

0.62+0.87ns,B

1.88+1.40a,A

90

0.42+0.85ns,A

0.55+0.79ns,A

-0.14+0.88ab,B

-0.57+0.46b,C

0.68+0.92ns,B

0.97+1.00ab,A

0.25+0.75b,B

1.41+0.81ns,A

-0.41+0.34d,C

105

0.33+0.99ns,C

0.80+1.36ns,A

0.66+0.98ab,B

0.50+0.74b,B

0.41+1.07ns,B

1.35+0.76ab,A

1.11+1.17ab,B

-0.12+0.95ns,C

1.93+1.08ab,A

120
1.00+0.65ns,A
0.70+0.75ns,B
1.14+1.47ab,A
0.69+0.67b,B
0.87+0.95ns,A
0.43+0.55b,C
1.32+1.00ab,A
a-d,A-C
ค่าเฉลี่ยที่มีตวั อักษรแตกต่างกันในแนวตั้งและแนวนอนที่แต่ละความเข้มข้นของ Sodium แสดงความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ p<0.05
ns,NS
ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งและแนวนอนไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ p>0.05

0.45+0.85ns,B

0.48+0.90cd,B
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ตาราง 10 และ รู ป 10 (A-C) ค่าสี b value ของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากเนื้อไก่ที่มีเกลือในปริ มาณแตกต่าง 3 ระดับ ทดสอบอายุการเก็บภายใต้สภาวะเร่ ง (ALST) ที่
อุณหภูมิ 30, 40, 50 ºC นาน 120 วัน (mean + S.D.) n =10
0.44+0.01%Sodium
0.82+0.03%Sodium
1.29+0.02%Sodium
Storage temperature
Storage temperature
Storage temperature
Storage time
(days)
30°C
40°C
50°C
30°C
40°C
50°C
30°C
40°C
50°C
ns,NS
ns,NS
b,NS
cd,NS
ns,NS
b,NS
ab,NS
ab,NS
0 20.53+6.73
20.53+6.73
20.53+6.73
21.15+1.94
21.15+1.94
21.15+1.94
23.95+3.43
23.95+3.43
23.95+3.43ab,NS
15 22.09+1.88ns,NS 22.10+1.64ns,NS 22.68+2.42ab,NS
21.00+1.13c,NS
21.65+1.70nsNS 22.09+1.85ab,NS
18.68+5.82c,B
21.33+2.59c,AB 23.90+2.16ab,A
30 21.77+2.97ns,NS 21.38+1.10ns,NS 22.93+1.65a,NS
21.02+0.93c,NS
22.04+2.46nsNS 21.84+1.21b,NS
20.64+1.14bc,AB 20.09+2.59d,B
22.49+1.89ab,A
45 21.76+1.12ns,A
21.94+1.18ns,A 19.96+1.25b,B
21.47+1.29abc,NS 21.10+1.44ns,NS 21.31+1.58b,NS
22.28+1.04bc,NS 22.91+1.74b,NS
21.77+1.92b,NS
60 21.43+2.96ns,NS 21.51+1.02ns,NS 21.84+1.00ab,NS
22.88+2.00ab,NS 22.01+2.100ns,NS 20.87+1.74b,NS
21.87+1.82bc,NS 23.82+3.10ab,NS 24.09+2.21ab,NS
75 21.94+1.92ns,NS 22.65+1.80ns,NS 21.99+1.68ab,NS
22.48+1.34abc,NS 22.24+1.79ns,NS 22.76+1.77ab,NS
21.94+1.40bc,B
21.98+1.40c,B
25.19+1.30a,A
90 21.41+2.19ns,NS 21.81+2.33ns,NS 21.63+2.95ab,NS
19.50+1.36d,B
22.16+1.33ns,A 22.83+1.50ab,A
22.88+1.73ab,AB 24.28+1.28aa,A 22.07+1.22ab,B
105 22.46+2.36nsNS 22.97+2.25ns,NS 22.98+1.40a,NS
22.02+1.18abc,B 22.42+1.54ns,B 24.33+1.46a,A
24.85+2.64a,NS
22.95+1.13b,NS
24.90+3.68a,NS
120 23.13+1.74ns,NS 23.53+1.88ns,NS 22.85+2.08a,NS
23.11+1.15a,NS
22.66+1.94ns,NS 23.00+1.84ab,NS
24.09+1.54ab,NS 23.93+1.68ab,NS 23.25+1.75ab,NS
a-d,A-B
ค่าเฉลี่ยที่มีตวั อักษรแตกต่างกันในแนวตั้งและแนวนอนที่แต่ละความเข้มข้นของ Sodium แสดงความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ p<0.05
ns,NS
ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งและแนวนอนไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ p>0.05
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ตาราง 11 และ รู ป 11 (A-C) แสดงค่าความแตกต่างโดยรวม E ของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากเนื้ อไก่ที่มีเกลือในปริ มาณแตกต่าง 3 ระดับ ทดสอบอายุการเก็บภายใต้
สภาวะเร่ ง (ALST) ที่อุณหภูมิ 30, 40, 50 ºC นาน 120 วัน (mean +S.D.) n =10
Storage time
(Day)
0
15
30
45
60
75
90
105
120

30°C
1.85+1.57ns,NS
1.44+0.87ns,B
1.50+1.11ns,B
1.63+1.37ns,NS
2.02+1.90ns,NS
2.56+1.17ns,A
2.81+1.64ns,NS
2.51+0.91ns,B
2.27+1.17ns,NS

0.82+0.03%Sodium
Storage temperature
40°C
1.85+1.57ns,NS
3.00+1.61ns,A
2.37+2.67ns,A
1.72+1.30ns,NS
2.45+2.06ns,NS
1.78+1.04ns,B
2.48+1.24ns,NS
3.07+0.90ns,A
2.38+1.66ns,NS

50°C
1.85+1.57ns,NS
2.55+2.06ns,AB
1.78+1.49ns,B
1.77+1.37ns,NS
2.59+1.99ns,NS
2.47+1.51ns,A
2.35+0.89ns,NS
2.74+1.12ns,B
2.41+1.33ns,NS

30°C
2.29+3.06ns,NS
1.99+1.18ns,B
2.35+1.37ns,NS
1.25+1.15ns,B
2.35+1.00ns,B
2.60+1.94ns,NS
1.90+1.32ns,NS
2.93+2.18ns,AB
2.59+0.77ns,NS

ค่าเฉลี่ยที่มีตวั อักษรแตกต่างกันในแนวตั้งและแนวนอนที่แต่ละความเข้มข้นของ Sodium แสดงความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ p<0.05
ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งและแนวนอนไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ p>0.05

a-b,A--B
ns,NS

30°C
2.52+0.90ns,NS
1.02+1.02ns,B
2.42+2.98ns,A
1.80+1.11ns,NS
2.61+1.62ns,NS
2.68+1.21ns,B
2.74+2.48ns,NS
1.76+0.49ns,B
2.47+1.20ns,NS

0.44+0.01%Sodium
Storage temperature
40°C
50°C
2.52+0.90b,NS
2.52+0.90ns,NS
2.40+1.40b,A
2.81+1.48ns,A
1.59+1.07b,B
2.14+1.47ns,AB
1.62+0.60b,NS
1.63+1.60ns,NS
2.84+3.33a,NS
2.62+2.56ns,NS
2.96+1.52ab,AB
2.55+1.83ns,A
2.97+1.88ab,NS
2.98+1.49ns,NS
3.07+1.38ab,A
2.29+0.96ns,AB
2.91+1.37ab,NS
2.50+1.11ns,NS

1.29+0.02%Sodium
Storage temperature
40°C
2.29+3.06ns,NS
2.36+1.78ns,A
2.69+2.01ns,NS
2.90+1.46ns,A
3.93+2.11ns,A
2.82+1.80ns,NS
1.91+0.76ns,NS
3.09+1.23ns,A
2.23+1.39ns,NS

50°C
2.29+3.06ns,NS
3.03+2.22ns,A
2.51+0.96ns,NS
2.04+1.14ns,A
3.04+2.03ns,A
2.68+1.54ns,NS
2.45+1.38ns,NS
2.42+0.93ns,B
2.52+1.18ns,NS
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ตารางที่ 12 และ รู ป 12 (A-C) แสดงค่า aw ของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากเนื้อไก่ที่มีเกลือในปริ มาณแตกต่าง 3 ระดับ ทดสอบอายุการเก็บภายใต้สภาวะเร่ ง (ALST) ที่
อุณหภูมิ 30, 40, 50 ºC นาน 120 วัน (mean +S.D.) n =10
Storage
time (Day)
0
15
30
45
60
75
90
105
120

30°C
0.48+0.01a,NS
0.42+0.01c,NS
0.46+0.01ab,A
0.47+0.01ab,A
0.49+0.01a,A
0.45+0.01b,A
0.47+0.02ab,A
0.46+0.01ab,A
0.39+0.01d,NS

0.44+0.01%Sodium
Storage temperature
40°C
50°C
a,NS
0.48+0.01
0.48+0.01a,NS
0.44+0.01b,NS
0.43+0.01b,NS
0.46+0.01ab,A
0.44+0.01b,B
0.46+0.01ab,A
0.37+0.01de,B
0.46+0.02ab,B
0.46+0.00a,B
0.46+0.01ab,A
0.41+0.01c,B
0.48+0.01a,A
0.39+0.01cd,B
0.45+0.00b,B
0.37+0.01de,C
0.38+0.01c,NS
0.36+0.01e,NS

30°C
0.47+0.03b,NS
0.45+0.01c,NS
0.47+0.01b,NS
0.45+0.01c,NS
0.50+0.01a,NS
0.46+0.01bc,A
0.47+0.01b,A
0.43+0.01d,A
0.38+0.01e,B

0.82+0.03%Sodium
Storage temperature
40°C
0.47+0.03b,NS
0.46+0.01c,NS
0.47+0.01b,NS
0.47+0.01b,NS
0.49+0.01a,NS
0.42+0.01de,B
0.47+0.01b,A
0.44+0.01cd,A
0.41+0.01e,A

50°C
0.47+0.03b,NS
0.44+0.00c,NS
0.48+0.00a,NS
0.46+0.00b,NS
0.50+0.01a,NS
0.43+0.01cd,B
0.42+0.00de,B
0.39+0.01f,B
0.41+0.01ef,A

30°C
0.44+0.01ab,NS
0.42+0.01bc,NS
0.43+0.01bc,NS
0.44+0.01ab,A
0.46+0.01a,B
0.42+0.02bc,NS
0.43+0.01bc,A
0.40+0.01cd,A
0.38+0.02d,NS

ค่าเฉลี่ยที่มีตวั อักษรแตกต่างกันในแนวตั้งและแนวนอนที่แต่ละความเข้มข้นของ Sodium แสดงความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ p<0.05
ns,NS
ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งและแนวนอนไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05)
a-f,A-B

1.29+0.02%Sodium
Storage temperature
40°C
0.44+0.01b,NS
0.46+0.01a,NS
0.44+0.01b,NS
0.41+0.01bcd,B
0.45+0.01ab,B
0.39+0.02cd,NS
0.39+0.00cd,B
0.42+0.01abc,A
0.37+0.02d,NS

50°C
0.44+0.01b,NS
0.44+0.01b,NS
0.42+0.01c,NS
0.42+0.00c,B
0.50+0.02a,A
0.41+0.01cd,NS
0.39+0.01de,B
0.36+0.01f,B
0.38+0.00ef,NS
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ตารางที่ 13 และ รู ป 13 (A-C) แสดงปริ มาณความชื้นของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากเนื้อไก่ที่มีเกลือในปริ มาณแตกต่าง 3 ระดับ ทดสอบอายุการเก็บภายใต้สภาวะเร่ ง

Storage time
(Day)
0
15
30
45
60
75
90
105
120

0.44+0.01%Sodium
Storage temperature
30°C
4.08+0.90c,NS
5.51+0.14a,NS
4.82+0.12ab,A
5.13+0.34ab,A
5.06+0.11ab,A
5.01+0.06ab,A
4.48+0.05b,NS
4.87+0.90ab,NS
4.88+0.03ab,A

40°C
4.08+0.90d,NS
5.03+0.40bc,NS
4.67+0.02bcd,A
5.25+0.36ab,A
4.45+0.05d,AB
4.73+0.07bcd,AB
4.67+0.04cd,NS
5.60+0.10a,NS
4.51+0.07cd,B

0.82+0.03%Sodium
Storage temperature
50°C
4.08+0.90ab,NS
5.45+0.53a,NS
4.07+0.32ab,B
3.58+0.01b,B
4.09+0.60ab,B
4.51+0.27ab,B
5.49+0.37a,NS
4.32+0.07ab,NS
3.96+0.07ab,C

30°C
4.90+0.19c,NS
5.67+0.25ab,NS
5.26+0.39b,NS
5.34+0.43ab,B
6.01+0.11a,NS
5.78+0.20ab,A
5.52+0.10ab,NS
5.72+0.05ab,A
5.20+0.01b,NS

50°C
4.90+0.19ns,NS
5.44+0.22ns,NSab
5.57+0.51ns,NS
6.22+0.45ns,AB
5.55+0.08ns,NS
5.63+0.09ns,AB
7.03+0.88ns,NS
5.50+0.04ns,B
5.46+0.06ns,NS

30°C
4.86+0.90ab,NS
5.19+0.26a,NS
5.11+0.47ab,NS
4.91+0.65ab,NS
4.90+0.05ab,NS
4.81+0.29ab,NA
4.42+0.03ab,B
5.33+0.07a,NS
3.75+1.09b,NS

ค่าเฉลี่ยที่มีตวั อักษรแตกต่างกันในแนวตั้งและแนวนอนที่แต่ละความเข้มข้นของ Sodium แสดงความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ p<0.05
ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งและแนวนอนไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05)

a-d,A-B
ns,NS

40°C
4.90+0.19b,NS
5.90+0.06ab,NS
5.46+0.18ab,NS
6.50+0.15a,A
4.90+0.94b,NS
5.34+0.11ab,B
5.67+0.02ab,NS
5.69+0.03ab,A
4.95+0.18b,NS

1.29+0.02%Sodium
Storage temperature

(ALST) ที่อุณหภูมิ 30, 40, 50 ºC นาน 120 วัน (mean +S.D.) n = 3

40°C
4.86+0.90ns,NS
5.17+0.04ns,NS
4.95+0.22ns,NS
5.33+0.17ns,NS
4.86+0.08ns,NS
4.96+0.28ns,NS
5.97+0.98ns,A
5.23+0.10ns,NS
4.78+0.06ns,NS

50°C
4.86+0.90ns,NS
5.74+0.08ns,NS
5.38+0.11ns,NS
5.05+0.08ns,NS
4.98+0.60ns,NS
5.00+0.19ns,NS
4.04+0.02ns,B
4.42+0.97ns,NS
5.12+0.23ns,NS
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การคานวณต้ นทุน กาไร และการตั้งราคาขายเพื่อนาผลิตภัณฑ์ ไปทดสอบตลาด
1. ผลิตภัณฑ์สแน็กไก่ 10 ซอง ๆ ละ 25 กรัม จ่ายไป [65+10+บรรจุภณั ฑ์ฉลาก 50 ต้นทุนแฝง =150] =
275 บาท ต้นทุน ซองละ 27.5 บาท
2. ผลิตภัณฑ์สแน็กไก่ ต้องการกาไรต่อชิ้น 25% นัน่ คือ (27.5*25)/100 = 6.88 บาท
3. ฉะนั้น ราคาที่จะต้องขาย คือ 22.5+6.88 = 29.5  30 บาท
10. สรุ ปผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผลจากการศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกันระหว่างผ้ปูระกอบการในระดับอตุสาหกรรม
อาหาร ช่วยให้เกิดผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากเนื้อไก่ที่สามารถลดปริ มาณเกลือ NaCl น้อยลงจากผลิตภัณฑ์
สแน็ ก สู ต รปกติ ที่ จาหน่ ายในท้อ งตลาดไม่ น้ อยกว่า 50% จานวน 2 สู ตร เป็ นการเพิ่ ม ทางเลื อ กให้ ก ับ
ผูป้ ระกอบการในการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย คื อ สู ตรไม่มี
เกลื อซึ่ งพบว่ามีปริ มาณโซเดียม 0.44+0.01% และสู ตรที่มีโซเดียม 0.82+0.03% เปรี ยบเทียบกับผลิตภัณฑ์
ในสู ตรปกติซ่ ึงมีเกลือ NaCl สู งถึง 2.11+0.06% หรื อคิดเป็ นปริ มาณโซเดียม 1.29+0.02%
การประเมิ นอายุผลิ ตภัณ ฑ์ ภายใต้ส ภาะเร่ ง ที่ อุณ หภู มิ 30-50ºC นาน 120 วัน และวัดดัชนี
คุ ณภาพด้านกายภาพ พบว่า ผลิ ตภัณฑ์มีอายุการเก็บนานถึ ง 16 เดื อนโดยคุ ณภาพแตกต่างจากผลิ ตภัณฑ์
เริ่ ม ต้น (p< 0.05) แต่ไ ม่ พ บความแตกต่ างด้านคุ ณ ภาพที่ ชัดเจน ทดสอบตลาด 2 สู ตร คื อ สู ตรโซเดี ย ม
0.44% และ สู ตรโซเดียม 0.82% โดยทดลองบรรจุซองฟอยล์จาหน่ าย ในราคาซองละ 30 บาทต่อสแน็กไก่
25 กรัม
ผลทีไ่ ด้ รับ / ความต่ อเนื่องยั่งยืนของโครงการ
นักวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหาร และนักวิชาการในกลุ่มผ้ปูระกอบการในอตุสาหกรรมอาหาร มี
ความรู ้เรื่ องการพัฒนาสิ นค้าที่ปลอดภัยต่อสุ ขภาพ และตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย มี
ความเข้าใจถึ งอันตรายจากการบริ โภคอาหารที่มีเกลื อโซเดี ยมมากเกินไป และนาความรู ้ ดงั กล่าวนี้ ไปปรับ
สู ตรการผลิตอาหารให้ลดปริ มาณโซเดียมลงได้อย่างมัน่ ใจ
กิตติกรรมปะกาศ
โครงการวิจยั นี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สานกังานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
(สสส.) และสมาคมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหารแห่ งประเทศไทย ห้องปฏิบตั ิการวิจยั และพัฒนา
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ภาควิ ช าอุ ต สาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
มหาวิ ท ยาลัย นเรศวร จัง หวัด พิ ษ ณุ โ ลก และความร่ ว มมื อ จากร้ า น Lean Meal All Clean อาหารคลี น
พิษณุโลก
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กลุ่มที่ 7
นักพัฒนา/วิจัย ดร.รัฐกรณ์ จานงค์ผล
สถานประกอบการ บริ ษทั แม่เกตุ อุตสาหกรรม อาหารไทย จากัด
ผลิตภัณฑ์ ที่นามาพัฒนา พริ กแกงเขียวหวาน
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ลดเกลือโซเดียมในผลิตภัณฑ์ อาหารสาเร็จรู ป

1. ข้ อมูลนักพัฒนา/วิจัย
ชื่ อ ดร.รัฐกรณ์ จำนงค์ผล
อีเมล jrattakorn@yahoo.com
ชื่ อ ดร.พัดทอง สวัสดิเกียรติ
อีเมล sawadikiat@hotmail.com
สั งกัด ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่ งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
2. ข้ อมูลสถานประกอบการ/บริษัท
ชื่ อสถานประกอบการ บริ ษทั แม่เกตุ อุตสำหกรรม อำหำรไทย จำกัด
ทีอ่ ยู่ 63/9 ม.3 ถนน เทิดพระเกียรติ ต.วัดชะลอ อ.บางกรวย นนทบุรี 11130
ตราสิ นค้ า แม่เกตุ
ข้ อมูลผู้ติดต่ อ คุณคุณญ
ั ญา ไวทยธาธงค์
อีเมล: mg.thaifood@gmail.com
ผลิต ภั ณ ฑ์ ของสถานประกอบการ น้ า พริ ก เผาต้ม ย า พริ ก แกงเผ็ด พริ ก แกงพะแนง พริ ก แกง
เขียวหวาน พริ กแกงมัสมัน่ พริ กแกงส้มปรุ งสาเร็ จ พริ กแกงกะหรี่ พริ กเผาหวาน น้ าผัดไท น้ าบู ดู
ถัว่ สิ สงบดหยาบ บดละเอียด และข้าวตัง
3. รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ทนี่ ามาพัฒนา
ชื่ อผลิตภัณฑ์ พริ กแกงเขียวหวาน
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ พริ กแกงเขียวหวานสด ที่ได้จากการบดจากวัตถุดิบได้แก่ หอมแดง กระเทียม
ข่า ตะไคร้ ผิวมะกรู ด กะปิ พริ กขี้หนู พริ กเหลือง เกลือป่ น ผงปรุ งรส และผงเครื่ องเทศ
กลุ่มผู้บริโภค ผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปและชาวต่างชาติ
แหล่งขายและการกระจายสิ นค้ า ร้านแม่เกตุ และ ห้างสรรพสิ นค้า ได้แก่ เดอะมอลล์ สยามพารา
กอน ตั้งฮัวเส็ ง โตคิว
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รู ปภาพประกอบ
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4. ตารางแผนการดาเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์
แผนกำรดำเนินกำร
พบผูป้ ระกอบกำรคุย
รำยละเอียดผลิตภัณฑ์
ศึกษำคุณลักษณะและปริ มำณ
โซเดียมของพริ กแกงโรงงำน
และสั่งสำรเคมีที่จะนำมำใช้
ศึกษำผลกำรใช้เกลือโพแทส
เซียมคลอไรด์ทดแทนเกลือ
โซเดียมคลอไรด์ในสู ตรพริ ก
แกง
ศึกษำผลของสำรสกัดยีสต์ใน
กำรเพิม่ รสชำติพริ กแกงสู ตรลด
โซเดียม
ศึกษำกำรลด aw ของพริ กแกง
สู ตรลดโซเดียม
ศึกษำอำยุกำรเก็บรักษำพริ ก
แกงสู ตรลดโซเดียม

ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.60
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5. วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
5.1 ศึกษำคุณลักษณะและปริ มำณโซเดียมของพริ กแกงโรงงำน
นำพริ กแกงเขียวหวำนที่ผลิตจำกโรงงำนมำทำกำรวิเครำะห์คุณลักษณะดังนี้
 วิเครำะห์ปริ มำณโซเดียม โดยเครื่ อง Atomic emission ICP
 วิเครำะห์ควำมชื้นทั้งหมด ตำมวิธี AOAC (2000)
 วิ เครำะห์ aw ด้ ว ยเครื่ อง Water activity meter AQUA LAB รุ่ น CX-2บริ ษั ท
CharpaTechcenter Co.,Ltd.ประเทศไทย
 วิเครำะห์ ค่ ำ pH ด้ว ยเครื่ อ ง pH meter Cyberscanรุ่ น pH 510pH/mV/°C meter
บริ ษทั Eutech Instruments Co.,Ltd.ประเทศมำเลเซีย
5.2 ศึกษำผลกำรใช้เกลือโพแทสเซียมคลอไรด์ทดแทนเกลือโซเดียมคลอไรด์ในสู ตรพริ กแกง
กำรศึกษำผลกำรใช้เกลือโพแทสเซี ยมคลอไรด์ทดแทนเกลือโซเดียมคลอไรด์ใน
สู ตรพริ กแกง ทำกำรศึกษำโดยแปรอัตรำส่ วนของเกลือโซเดียมคลอไรด์ต่อเกลื อโพแทสเซี ยมคลอ
ไรด์ในสู ตรกำรผลิ ตพริ กแกงเขียวหวำนที่ 5 ระดับ คือ 100:0 75:25 50:50 25:75 และ 0:100 จำกนั้น
นำพริ กแกงเขียวหวำนที่ได้ไปวิเครำะห์
5.2.1 กำรเตรี ยมตัวอย่ำงพริ กแกงเขียวหวำน

ส่ วนประกอบพริ กแกงเขียวหวำนได้แก่ หอมแดง กระเทียม ข่ำ ตะไคร้ ผิวมะกรู ด
กะปิ พริ กขี้หนู พริ กชี้ฟ้ำเหลือง เกลือป่ น ผงปรุ งรส และผงเครื่ องเทศ
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นำส่ วนประกอบต่ำงๆ มำบดในโถปั่ นจนละเอียด

แปรอัตรำส่ วนของเกลือโซเดียมคลอไรด์ต่อเกลือโพแทสเซี ยมคลอไรด์ในสู ตรกำรผลิตพริ กแกงเขียวหวำน
ที่ 5 ระดับ คือ 100:0 75:25 50:50 25:75 และ 0:100

เก็บตัวอย่ำงบรรจุใส่ ถุงฟอยด์รอกำรวิเครำะห์
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5.2.2 กำรวิเครำะห์ตวั อย่ำง
 วิเครำะห์ควำมชื้นทั้งหมด ตำมวิธี AOAC (2000)
 วิ เครำะห์ aw ด้ ว ยเครื่ อง Water activity meter AQUA LAB รุ่ น CX-2 บริ ษ ัท
Charpa Techcenter Co., Ltd. ประเทศไทย
 วิเครำะห์ ค่ ำ pH ด้วยเครื่ อง pH meter Cyberscan รุ่ น pH 510pH/mV/°C meter
บริ ษทั Eutech Instruments Co., Ltd. ประเทศมำเลเซีย
 กำรประเมิ น คุ ณ ลัก ษณะทำงประสำทสั ม ผัส โดยผู ้ท ดสอบที่ คุ ้ น เคยกั บ
ผลิตภัณฑ์ของโรงงำน
 กำรประเมิ น คุ ณ ภำพทำงประสำทสั ม ผัส เชิ ง พรรณนำ (Generic
Descriptive Analysis) โดยให้ค่ำคะแนนควำมเข้มของคุ ณลักษณะบน
เส้ น คะแนนที่ เป็ นเส้ น ตรงปลำยเปิ ดที่ มี ควำมยำว 15 ซม. ระบุ ด้ำน
ปลำยเส้ น คะแนน เป็ น 0 และ 15 คะแนน ผู ้ท ดสอบแต่ ล ะคนให้
คะแนนตำมระดับควำมเข้ม (intensity) 0 คะแนน คือมีควำมเข้มน้อย
ที่สุดคือ 15 คะแนน คือ มีควำมเข้มมำกที่สุด
 กำรทดสอบทำงประสำทสั ม ผัส ด้ ำ นกำรยอมรั บ ของผู ้ บ ริ โภค
(Consumer acceptance) โดยใช้ 9 – Point Hedonic Scale

5.3 ศึกษำผลของสำรสกัดยีสต์ในกำรเพิ่มรสชำติพริ กแกงสู ตรลดโซเดียม
กำรศึกษำผลของสำรสกัดยีสต์ในกำรเพิ่มรสชำติพริ กแกงสู ตรลดโซเดียม ซึ่ งนำพริ กแกง
เขียวหวำนสู ตรลดเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่ได้รับกำรคัดเลือ กในข้อ 5.2 มำศึกษำผลของสำรสกัดยีสต์
ในกำรเพิ่มรสชำติพริ กแกงสู ตรลดโซเดียม โดยใช้สำรสกัดยีสต์แทนที่สำรไดโซเดียม 5'-ไรโบนิวคลี
โอไตด์ซ่ ึ งใช้เป็ นสำรเพิ่มรสชำติ ในสู ตรของโรงงำน ทำกำรแปรปริ มำณสำรสกัดยีสต์ในสู ตรพริ ก
แกงเขี ย วหวำนลดโซเดี ย มที่ 2 ระดับ คื อ ร้ อยละ 0.5 และ 1 ของน้ ำหนัก พริ ก แกงเขี ย วหวำน น ำ
ตัวอย่ำงพริ กแกงที่ได้มำวิเครำะห์ตำมข้อ 5.2.2 เทียบกับพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรโรงงำนและพริ กแกง
เขียวหวำนสู ตรลดโซเดียมที่ได้รับกำรคัดเลือกในข้อ 5.2
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5.4 ศึกษำกำรลดค่ำ pH ของพริ กแกงสู ตรลดโซเดียม
กำรศึกษำกำรลด pH ของพริ กแกงสู ตรลดโซเดียม ซึ่ งนำพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรลดเกลือ
โซเดียมคลอไรด์ที่ได้รับกำรคัดเลือกในข้อ 5.3 มำศึกษำผลของกลูโคโน เดลต้ำ แลคโตนในกำรลด
pH ของพริ กแกงสู ตรลดโซเดียม ทำกำรแปรปริ มำณกลูโคโน เดลต้ำ แลคโตน (GDL) ในสู ตรพริ ก
แกงเขียวหวำนลดโซเดียมที่ 3 ระดับคือ ร้อยละ 0.5 0.75 และ 1 ของน้ ำหนักพริ กแกงเขียวหวำน นำ
ตัวอย่ำงพริ กแกงที่ได้มำวิเครำะห์ตำมข้อ 5.2.2 เทียบกับพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรโรงงำนและพริ กแกง
เขียวหวำนสู ตรลดโซเดียมที่ได้รับกำรคัดเลือกในข้อ 5.2
5.5 ศึกษำกำรลดควำมชื้นและ aw ของพริ กแกงสู ตรลดโซเดียม
กำรศึกษำกำรลดควำมชื้ นและ aw ของพริ กแกงสู ตรลดโซเดียม ซึ่ งนำพริ กแกงเขียวหวำน
สู ตรลดเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่ได้รับกำรคัดเลือกในข้อ 5.4 มำศึกษำกำรลดควำมชื้ นและ aw โดยนำ
พริ กแกงเขียวหวำนสู ตรลดเกลื อโซเดี ยมคลอไรด์หลังจำกกำรเตรี ยมมำทำกำรอบด้วยตูล้ มร้อนที่
อุณหภู มิ 70 องศำเซลเซี ยส เป็ นเวลำ 2 ชัว่ โมง นำตัวอย่ำงพริ กแกงที่ ได้มำวิเครำะห์ ตำมข้อ 5.2.2
เทียบกับพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรโรงงำนและพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรลดโซเดียมที่ได้รับกำรคัดเลือก
ในข้อ 5.2 และวิ เครำะห์ ป ริ ม ำณโซเดี ย ม โดยเครื่ อ ง Atomic emission ICP เที ย บกั บ พริ กแกง
เขียวหวำนสู ตรโรงงำน
5.6 ศึกษำอำยุกำรเก็บรักษำพริ กแกงสู ตรลดโซเดียม
นำตัวอย่ำงพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรลดโซเดียมที่ได้รับกำรคัดเลือกจำกข้อ 5.5 และพริ กแกง
เขียวหวำนสู ตรโรงงำน มำทำกำรศึกษำอำยุกำรเก็บรักษำที่อุณหภูมิห้อง 30±5 องศำเซลเซี ยส และที่
สภำวะเร่ ง ที่ อุ ณ หภู มิ 40 องศำเซลเซี ย สในตู ้อ บลมร้ อ น โดยน ำตัว อย่ำ งพริ ก แกงเขี ย วหวำนมำ
วิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงควำมชื้น aw pH สี และเชื้อจุลินทรี ยข์ องผลิตภัณฑ์ระหว่ำงกำรเก็บรักษำ
6. ผลการวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์
6.1 ผลคุณลักษณะและปริ มำณโซเดียมของพริ กแกงโรงงำน
จำกกำรนำพริ ก แกงเขียวหวำนจำกโรงงำนมำวิเครำะห์ คุณลักษณะทำงเคมี และปริ มำณ
โซเดี ย มทั้งหมดของผลิ ตภัณฑ์ ได้ผลแสดงดังตำรำงที่ 1 โดยพริ กแกงเขี ยวหวำนของโรงงำนมี ควำมชื้ น
ทั้งหมดสู งถึ งร้อยละ 71.51 ค่ำ aw 0.883 โดยมำตรฐำนผลิ ตภัณฑ์ชุมชน (มผช. 129/2546) ได้กำหนดค่ำวอ
เตอร์ แอกทิวติ ีมำตรฐำนของน้ ำพริ กแกงไว้ตอ้ งไม่เกิน aw 0.85 ซึ่ งเป็ นค่ำที่จุลินทรี ยส์ ่ วนใหญ่ที่ทำให้อำหำร
เน่ ำ เสี ย (microbial spoilage) ยีส ต์บ ำงชนิ ด และแบคที เรี ย ก่ อ โรค (pathogen) ไม่ ส ำมำรถเจริ ญ เติ บ โตได้
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สำหรับค่ำ pH ของพริ กแกงเขียวหวำนจำกโรงงำนอยูใ่ นช่ วงกรดอ่อน (pH 4.98) แต่ค่ำควำมเป็ นกรดยังไม่
สู งพอที่จะจัดเป็ นอำหำรที่มีควำมเป็ นกรด และมีปริ มำณโซเดี ยมทั้งหมดสู งถึง 16.07 กรัม / 100 กรัม พริ ก
แกงโดยน้ ำหนักแห้ง
ตารางที่ 1 คุณลักษณะทำงเคมีและปริ มำณโซเดียมทั้งหมดของพริ กแกงเขียวหวำนจำกโรงงำน
คุณลักษณะทำงเคมี
ควำมชื้นทั้งหมด (%)
aw
pH
ปริ มำณโซเดียม (g/100g โดยน้ ำหนักแห้ง)

ค่ำกำรวิเครำะห์
71.51 ±0.57
0.883 ±0.002
4.98 ±0.04
16.07±1.68

6.2 ผลกำรใช้เกลือโพแทสเซี ยมคลอไรด์ทดแทนเกลือโซเดียมคลอไรด์ในสู ตรพริ กแกง
จำกกำรศึกษำผลกำรใช้เกลือโพแทสเซี ยมคลอไรด์ทดแทนเกลือโซเดียมคลอไรด์ในสู ตร
พริ กแกงเขียวหวำน โดยแปรอัตรำส่ วนของเกลือโซเดียมคลอไรด์ต่อเกลือโพแทสเซี ยมคลอไรด์ในสู ตรกำร
ผลิตพริ กแกงเขียวหวำนที่ 5 ระดับ คือ 100:0 (สู ตรควบคุมของโรงงำน) 75:25 50:50 25:75 และ 0:100 ซึ่ ง
เมื่ อ น ำตัวอย่ำงพริ ก แกงไปทดสอบทำงประสำทสั ม ผัส โดยผูท้ ดสอบจำกโรงงำน พบว่ำ สู ตรพริ ก แกง
เขี ย วหวำนที่ มี อตั รำส่ วนของเกลื อ โซเดี ย มคลอไรด์ ต่อ เกลื อ โพแทสเซี ย มคลอไรด์ 25:75 และ 0:100 ผู ้
ทดสอบไม่ยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ เนื่ องจำกตัวอย่ำงดังกล่ำวมีรสขม เฝื่ อนลิ้น และมีรสของโลหะ ที่รุนแรง
ดังนั้นจึงเลื อกสู ตรพริ กแกงเขียวหวำนที่มีอตั รำส่ วนของเกลื อโซเดี ยมคลอไรด์ต่อเกลื อโพแทสเซี ยมคลอ
ไรด์ 100:0 (สู ตรควบคุมของโรงงำน) 75:25 และ 50:50 มำวิเครำะห์คุณลักษณะทำงเคมี (ตำรำงที่ 2) และ
ประเมิ นทำงประสำทสั ม ผัส (ภำพที่ 3 และ 4) โดยพบว่ำพริ ก แกงเขี ยวหวำนสู ตรควบคุ ม ของโรงงำนมี
ควำมชื้ นทั้งหมดไม่แตกต่ำงกับพริ กแกงเขียวหวำนในสู ตรลดเกลือโซเดี ยม ในขณะที่พริ กแกงเขียวหวำน
สู ตรลดเกลื อโซเดี ยมมีค่ำ aw และ pH ที่สูงกว่ำพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรควบคุ มของโรงงำน ซึ่ งเมื่อนำพริ ก
แกงเขียวหวำนมำประเมินคุณลักษณะทำงประสำทสัมผัสแบบพรรณนำเชิ งปริ มำณ (ภำพที่ 1 ) พบว่ำพริ ก
แกงเขียวหวำนสู ตรลดเกลื อโซเดี ยมมีแนวโน้มท ำให้รสชำติของพริ กแกงมี ควำมเค็มลดลง และมี รสขม
ควำมเฝื่ อนลิ้น รสโลหะ เพิม่ มำกขึ้น ซึ่ งเห็นได้ชดั ในตัวอย่ำงพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรที่มีอตั รำส่ วนของเกลือ
โซเดี ย มคลอไรด์ ต่ อ เกลื อ โพแทสเซี ย มคลอไรด์ 50:50 โดยเมื่ อ พิ จ ำรณำระดับ คะแนนควำมชอบต่ อ
คุณลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์ (9 – Point Hedonic Scale) พบว่ำ พริ กแกงเขียวหวำนสู ตรลดเกลื อโซเดี ยมมี
ระดับคะแนนด้ำนสี กลิ่ น และรสชำติ ไม่แตกต่ำงกับพริ กแกงเขี ยวหวำนสู ตรควบคุ มของโรงงำนอย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติ (p > 0.05) แต่คะแนนควำมชอบโดยรวมของพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรที่มีอตั รำส่ วนของ
เกลือโซเดียมคลอไรด์ต่อเกลือโพแทสเซี ยมคลอไรด์ 50:50 มีระดับคะแนนที่ต่ำกว่ำพริ กแกงเขียวหวำนสู ตร
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ควบคุ มของโรงงำนและสู ตรที่มีอตั รำส่ วนของเกลือโซเดี ยมคลอไรด์ต่อเกลื อโพแทสเซี ยมคลอไรด์ 75:25
อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิ ติ (p ≤ 0.05) (ตำรำงที่ 3) เนื่ องจำกพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรที่มีอตั รำส่ วนของเกลื อ
โซเดียมคลอไรด์ต่อเกลือโพแทสเซี ยมคลอไรด์ 50:50 ยังมีผทู ้ ดสอบที่สำมำรถรับรสขม ควำมเฝื่ อนลิ้น และ
รสโลหะได้จำกกำรบริ โภคพริ กแกงเขียวหวำน (ภำพที่ 1)
ดังนั้นจึงนำพริ กแกงสู ตรลดเกลื อโซเดียมที่มีอตั รำส่ วนของเกลือโซเดียมคลอไรด์ต่อเกลื อ
โพแทสเซี ยมคลอไรด์ 75:25 ไปศึกษำผลของสำรสกัดยีสต์ในกำรเพิ่มรสชำติพริ กแกงสู ตรลดโซเดียมในขั้น
ถัดไป
ตารางที่ 2 คุ ณลัก ษณะทำงเคมี ของพริ กแกงเขี ยวหวำนที่ มี อตั รำส่ วนของเกลื อโซเดี ยมคลอไรด์ต่อเกลื อ
โพแทสเซียมคลอไรด์ 100:0 75:25 และ 50:50
พริ กแกงเขียวหวำน
NaCl : KCl
100 : 0
75 : 25
50 : 50

ควำมชื้นทั้งหมดns
( %)
70.40 ±0.30
70.08 ±0.69
70.34 ±0.29

aw

pH

0.882a ±0.001
0.890b ±0.001
0.895c ±0.001

5.38a ±0.03
5.51b ±0.06
5.53b ±0.33

หมายเหตุ อักษร a b c ที่ต่ำงกันในคอลัมน์แสดงควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับควำมเชื่ อมัน่
(p≤0.05) (n=6)
ns
ไม่มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับควำมเชื่อมัน่ (p>0.05) (n=6)
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กลิ่นพริ กแกง
15
ควำมชอบโดยรวม

รสเค็ม

สี สว ่ำง

รสขม

รสโลหะ
NaCl:KCl 100:0

เฝื่ อนลิน้
NaCl:KCl 75:25

NaCl:KCl 50:50

ภาพที่ 1 กรำฟใยแมงมุ ม แสดงคุ ณ ลัก ษณะทำงประสำทสั ม ผัส แบบพรรณนำเชิ งปริ ม ำณของพริ ก แกง
เขี ยวหวำนที่ มี อตั รำส่ วนของเกลื อโซเดี ย มคลอไรด์ต่อเกลื อโพแทสเซี ยมคลอไรด์ 100:0 (สู ตร
ควบคุมของโรงงำน) 75:25 และ 50:50 (ระดับคะแนน 0 = น้อยสุ ด 15=มำกสุ ด)
ตารางที่ 3 กำรทดสอบทำงประสำทสัมผัสด้ำนกำรยอมรับของผูบ้ ริ โภค (Consumer acceptance) ของพริ ก
แกงเขี ยวหวำนที่ มี อตั รำส่ วนของเกลื อโซเดี ย มคลอไรด์ต่อเกลื อโพแทสเซี ยมคลอไรด์ 100:0
(สู ตรควบคุมของโรงงำน) 75:25 และ 50:50 โดยใช้ 9 – Point Hedonic Scale
พริ กแกงเขียวหวำน
NaCl : KCl
100:0
75:25
50:50

สี ns
7.0 ±1.5
7.0 ±1.3
7.1 ±1.6

คุณลักษณะทำงประสำทสัมผัส
กลิ่นns
รสชำติns
6.4 ±1.9
6.0 ±2.4
6.6 ±1.6
6.5 ±1.6
6.2 ±1.8
5.4 ±2.5

ควำมชอบโดยรวม
6.9b ±1.3
7.1b ±0.8
5.4a ±2.5

หมายเหตุ อักษร a b c ที่ต่ำงกันในคอลัมน์แสดงควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับควำมเชื่ อมัน่
(p≤0.05) (n=12)
ns
ไม่มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับควำมเชื่อมัน่ (p>0.05) (n=12)
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6.3 ผลของสำรสกัดยีสต์ในกำรเพิ่มรสชำติพริ กแกงสู ตรลดโซเดียม
กำรศึกษำผลของสำรสกัดยีสต์ในกำรเพิ่มรสชำติพริ กแกงสู ตรลดโซเดียม ซึ่ งนำพริ กแกง
เขียวหวำนสู ตรลดเกลื อโซเดียมคลอไรด์ที่มีอตั รำส่ วนของเกลือโซเดียมคลอไรด์ต่อเกลื อโพแทสเซี ยมคลอ
ไรด์ในสู ตร 75:25 มำศึ กษำผลของกำรใช้สำรสกัดยีสต์เพิ่มรสชำติ พริ กแกงสู ตรลดโซเดี ยมแทนที่สำรได
โซเดียม 5'-ไรโบนิวคลีโอไตด์ซ่ ึ งใช้เป็ นสำรเพิ่มรสชำติในสู ตรของโรงงำน โดยทำกำรแปรปริ มำณสำรสกัด
ยีสต์ในสู ตรพริ กแกงเขียวหวำนลดโซเดียมที่ 2 ระดับคือ ร้อยละ 0.5 และ 1 ของน้ ำหนักพริ กแกงเขียวหวำน
จำกกำรทดลองพบว่ำกำรเติ ม กำรสกัดยีส ต์ล งไปในส่ วนผสมมี ผ ลต่ อกำรลดค่ ำควำมชื้ น aw และ pH ลง
เล็กน้อย (ตำรำงที่ 4) เมื่อเทียบกับพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรลดโซเดียม เนื่ องจำกสำรสกัดยีสต์ที่เติมมีลกั ษณะ
เป็ นผงแห้ง เมื่อเติมลงในพริ กแกงเขียวหวำนจึงมีกำรดูดซับน้ ำในพริ กแกงเขียวหวำนเล็กน้อย ซึ่งเมื่อนำพริ ก
แกงเขียวหวำนมำประเมินคุ ณลักษณะทำงประสำทสัมผัสแบบพรรณนำเชิ งปริ มำณ (ภำพที่ 2 ) พบว่ำพริ ก
แกงเขียวหวำนสู ตรลดเกลือโซเดียมที่ใช้สำรสกัดยีสต์ท้ งั 2 ระดับ มีระดับของกลิ่ นพริ กแกง รสเค็ม รสขม
ควำมเฝื่ อนลิ้น รสโลหะ ควำมสว่ำงของสี และควำมชอบโดยรวม ไม่แตกต่ำงกับพริ กแกงเขียวหวำนสู ตร
โรงงำนและพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรลดโซเดียม และเมื่อพิจำรณำคะแนนควำมชอบคุณลักษณะทำงประสำท
สัมผัสด้ำนสี กลิ่ น รสชำติ และควำมชอบโดยรวม ของพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรลดเกลื อโซเดี ยมที่ใช้สำร
สกัดยีส ต์ท้ งั 2 ระดับ มี ค ะแนนควำมชอบไม่ แตกต่ ำงกับ พริ ก แกงเขี ย วหวำนสู ตรโรงงำนและพริ ก แกง
เขียวหวำนสู ตรลดโซเดียมอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ (p>0.05) (ตำรำงที่ 5)
ดังนั้นจึงสำมำรถใช้สำรสกัดยีสต์ในกำรเพิ่ มรสชำติพ ริ กแกงเขียวหวำนสู ตรลดโซเดี ยม
แทนที่สำรไดโซเดียม 5'-ไรโบนิ วคลี โอไตด์ได้โดยไม่มีผลทำให้กลิ่ นและรสชำติของพริ กแกงเขียวหวำน
ต่ำงกับพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรโรงงำน ซึ่งเป็ นกำรลดปริ มำณโซเดียมในพริ กแกงเขียวหวำนได้ โดยปริ มำณ
สำรสกัดยีสต์ที่สำมำรถใช้ได้ท้ งั 2 ระดับ คือร้อยละ 0.5 และ 1 ของน้ ำหนักพริ กแกงเขียวหวำน จึงเลื อกใช้
ปริ มำณสำรสกัดยีสต์ที่ร้อยละ 0.5 ของน้ ำหนักพริ กแกงเขียวหวำน ไปศึกษำในขั้นถัดไป
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ตารางที่ 4 คุณลักษณะทำงเคมีของพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรโรงงำน สู ตรลดโซเดียม และสู ตรลดโซเดียมที่มี
ปริ มำณสำรสกัดยีสต์ในสู ตร 2 ระดับคือ ร้อยละ 0.5 และ 1 ของน้ ำหนักพริ กแกงเขียวหวำน
พริ กแกงเขียวหวำน
สู ตร
Yeast Extract (%)
โรงงำน
0
ลดโซเดียม
0
ลดโซเดียม
0.5
ลดโซเดียม
1

ควำมชื้นทั้งหมด (%)

aw

pH

70.52b ±0.40
70.08b ±0.69
70.05b ±0.35
69.22a ±0.25

0.879a ±0.002
0.890c ±0.001
0.886b ±0.002
0.883b ±0.003

5.12a ±0.20
5.51b ±0.06
5.11a ±0.21
5.02a ±0.29

หมายเหตุ อักษร a b c ที่ต่ำงกันในคอลัมน์แสดงควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับควำมเชื่ อมัน่
(p≤0.05) (n=6)
ns
ไม่มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับควำมเชื่อมัน่ (p>0.05) (n=6)
สู ตรโรงงำน : อัตรำส่ วนของเกลือโซเดียมคลอไรด์ต่อเกลือโพแทสเซี ยมคลอไรด์ 100:0
สู ตรลดโซเดียม : อัตรำส่ วนของเกลือโซเดียมคลอไรด์ต่อเกลือโพแทสเซี ยมคลอไรด์ 75:25

ภาพที่ 2 กรำฟใยแมงมุ ม แสดงคุ ณ ลัก ษณะทำงประสำทสั ม ผัส แบบพรรณนำเชิ งปริ ม ำณของพริ ก แกง
เขียวหวำนสู ตรโรงงำน สู ตรลดโซเดี ยม และสู ตรลดโซเดี ยมที่ มี ปริ มำณสำรสกัดยีสต์ในสู ตร 2
ระดับคือ ร้อยละ 0.5 และ 1 ของน้ ำหนักพริ กแกงเขียวหวำน (ระดับคะแนน 0 = น้อยสุ ด 15=มำก
สุ ด)
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ตารางที่ 5 กำรทดสอบทำงประสำทสัมผัสด้ำนกำรยอมรับของผูบ้ ริ โภค (Consumer acceptance) ของพริ ก
แกงเขียวหวำนสู ตรโรงงำน สู ตรลดโซเดียม และสู ตรลดโซเดียมที่มีปริ มำณสำรสกัดยีสต์ในสู ตร
2 ระดับคือ ร้อยละ 0.5 และ 1 ของน้ ำหนักพริ กแกงเขียวหวำน โดยใช้ 9 – Point Hedonic Scale
พริ กแกงเขียวหวำน
คุณลักษณะทำงประสำทสัมผัส
สู ตร
Yeast Extract (%)
สี ns
กลิ่นns
รสชำติns ควำมชอบโดยรวมns
โรงงำน
0
6.6 ±0.8 6.5 ±1.2 6.2 ±1.7
6.8 ±1.2
ลดโซเดียม
0
7.0 ±1.3 6.6 ±1.6 6.6 ±1.6
7.1 ±0.8
ลดโซเดียม
0.5
6.7 ±1.2 7.0 ±1.4 6.1 ±1.8
7.0 ±1.3
ลดโซเดียม
1
6.9 ±1.2 7.0 ±1.1 6.2 ±2.2
6.7 ±1.3
หมายเหตุ อักษร a b c ที่ต่ำงกันในคอลัมน์แสดงควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับควำมเชื่ อมัน่
(p≤0.05) (n=12)
ns
ไม่มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับควำมเชื่อมัน่ (p>0.05) (n=12)
สู ตรโรงงำน : อัตรำส่ วนของเกลือโซเดียมคลอไรด์ต่อเกลือโพแทสเซี ยมคลอไรด์ 100:0
สู ตรลดโซเดียม : อัตรำส่ วนของเกลือโซเดียมคลอไรด์ต่อเกลือโพแทสเซี ยมคลอไรด์ 75:25
6.4 ผลกำรลดค่ำ pH ของพริ กแกงสู ตรลดโซเดียม
กำรศึ กษำผลกำรลดค่ำ pH ของพริ กแกงสู ตรลดโซเดี ยมด้วย กลู โคโน เดลต้ำ แลคโตน
(GDL) ทำกำรศึกษำโดยนำพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรลดเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่มีอตั รำส่ วนของเกลือโซเดียม
คลอไรด์ต่อเกลื อโพแทสเซี ยมคลอไรด์ในสู ตร 75:25 และผสมสำรสกัดยีสต์ร้อยละ 0.5 ของน้ ำหนักพริ ก
แกงเขียวหวำน มำแปรปริ ม ำณกำรเติ ม กลู โคโน เดลต้ำ แลคโตน (GDL) ในสู ตรพริ กแกงเขี ยวหวำนลด
โซเดียมที่ 3 ระดับคือ ร้อยละ 0.5 0.75 และ 1 ของน้ ำหนักพริ กแกงเขียวหวำน จำกตำรำงที่ 6 พบว่ำกำรเติม
กลู โคโน เดลต้ำ แลคโตน (GDL) ปริ มำณเพิ่มขึ้นร้ อยละ 0.5 0.75 และ 1 ของน้ ำหนักพริ กแกงเขียวหวำน
สำมำรถลด pH ได้เป็ น 4.60 4.30 และ 4.16 ตำมลำดับ โดยกลูโคโน เดลต้ำ แลคโตน (GDL) ไม่มีผลต่อค่ำ
ควำมชื้ นของพริ กแกงเขียวหวำน และเมื่อนำพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรลดโซเดียมที่มีกำรเติมกลูโคโน เดลต้ำ
แลคโตน (GDL) มำประเมินคุณลักษณะทำงประสำทสัมผัสแบบพรรณนำเชิงปริ มำณ (ภำพที่ 3 ) พบว่ำพริ ก
แกงเขียวหวำนสู ตรลดโซเดียมที่มีกำรเติมกลูโคโน เดลต้ำ แลคโตน (GDL) ในทุกควำมเข้มข้น มีระดับของ
กลิ่นพริ กแกง รสเค็ม รสเปรี้ ยว ควำมสว่ำงของสี และควำมชอบโดยรวม ไม่แตกต่ำงกับพริ กแกงเขียวหวำน
สู ตรโรงงำน อีกทั้งมีคะแนนควำมชอบคุณลักษณะทำงประสำทสัมผัสของพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรโรงงำน
และสู ตรลดโซเดียมที่มีกำรเติมกลูโคโน เดลต้ำ แลคโตน (GDL) ในทุกควำมเข้มข้นด้ำนสี กลิ่น รสชำติ และ
ควำมชอบโดยรวมไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมี นัยสำคัญทำงสถิ ติ (p>0.05) (ตำรำงที่ 7) แสดงให้เห็ นว่ำกำรเติ ม
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กลู โ คโน เดลต้ำ แลคโตน (GDL) สำมำรถลด pH ได้โ ดยที่ ไ ม่ ท ำให้ ร สชำติ ข องพริ ก แกงเขี ย วหวำน
เปลี่ยนแปลง
ดัง นั้น จึ งสำมำรถใช้ก ลู โคโน เดลต้ำ แลคโตน (GDL) ปรั บ pH ให้พ ริ ก แกงเขี ย วหวำนสู ตรลด
โซเดียมมีควำมเป็ นกรดได้ โดยปริ มำณกลูโคโน เดลต้ำ แลคโตน (GDL) ที่เหมำะสมคือร้อยละ 0.75 ของ
น้ ำหนักพริ กแกงเขียวหวำน สำมำรถปรับค่ำ pH ของพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรลดโซเดียมให้มี pH 4.30 ซึ่ งทำ
ให้เป็ นอำหำรที่มีควำมเป็ นกรด (acid food) ที่มี pH น้อยกว่ำหรื อเท่ำกับ 4.6 (Ray, 2004) มีผลต่อกำรยืดอำยุ
กำรเก็บรักษำอำหำรในภำชนะที่ปิดสนิท
ตารางที่ 6 คุณลักษณะทำงเคมีของพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรโรงงำน สู ตรลดโซเดียมที่มีปริ มำณกลูโคโน
เดลต้ำ แลคโตน (GDL) 3 ระดับคือ ร้อยละ 0.5 0.75 และ 1 ของน้ ำหนักพริ กแกงเขียวหวำน
พริ กแกงเขียวหวำน
สู ตร
Glucono delta-lactone (%)
โรงงำน
0
ลดโซเดียม
0.5
ลดโซเดียม
0.75
ลดโซเดียม
1

ควำมชื้นทั้งหมดns (%)

aw

pH

70.47 ±1.22
69.64 ±1.30
70.74 ±0.29
69.45 ±1.48

0.883a ±0.002
0.889b ±0.001
0.889b ±0.001
0.888b ±0.003

5.12d ±0.05
4.60c ±0.04
4.30b ±0.16
4.16a ±0.06

หมายเหตุ อักษร a b c ที่ต่ำงกันในคอลัมน์แสดงควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับควำมเชื่ อมัน่
(p≤0.05) (n=6)
ns
ไม่มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับควำมเชื่อมัน่ (p>0.05) (n=6)
สู ตรโรงงำน : อัตรำส่ วนของเกลือโซเดียมคลอไรด์ต่อเกลือโพแทสเซี ยมคลอไรด์ 100:0
สู ตรลดโซเดียม : อัตรำส่ วนของเกลือโซเดียมคลอไรด์ต่อเกลือโพแทสเซียมคลอไรด์ 75:25 สำร
สกัดยีสต์ร้อยละ 0.5 ของน้ ำหนักพริ กแกงเขียวหวำน
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ภาพที่ 3 กรำฟใยแมงมุมแสดงคุณลักษณะทำงประสำทสัมผัสแบบพรรณนำเชิงปริ มำณของพริ กแกง
เขียวหวำนสู ตรโรงงำน สู ตรลดโซเดียมที่มีปริ มำณกลูโคโน เดลต้ำ แลคโตน (GDL) 3 ระดับคือ
ร้อยละ 0.5 0.75 และ 1 ของน้ ำหนักพริ กแกงเขียวหวำน (ระดับคะแนน 0 = น้อยสุ ด 15=มำก
สุ ด)
ตารางที่ 7 กำรทดสอบทำงประสำทสัมผัสด้ำนกำรยอมรับของผูบ้ ริ โภค (Consumer acceptance) ของพริ ก
แกงเขียวหวำนสู ตรโรงงำน สู ตรลดโซเดียมที่มีปริ มำณกลูโคโน เดลต้ำ แลคโตน (GDL) 3 ระดับ
คือ ร้อยละ 0.5 0.75 และ 1 ของน้ ำหนักพริ กแกงเขียวหวำน โดยใช้ 9 – Point Hedonic Scale
พริ กแกงเขียวหวำน
สู ตร
Glucono delta-lactone (%)
โรงงำน
0
ลดโซเดียม
0.5
ลดโซเดียม
0.75
ลดโซเดียม
1
หมายเหตุ

สี ns
7.1 ±1.4
7.1 ±1.3
7.4 ±0.9
7.3 ±1.2

คุณลักษณะทำงประสำทสัมผัส
กลิ่นns
รสชำติns ควำมชอบโดยรวมns
6.6 ±0.6 6.9 ±1.2
7.2 ±1.2
6.8 ±0.7 7.1 ±1.2
6.9 ±0.9
6.8 ±0.7 6.9 ±0.7
6.9 ±0.8
6.7 ±0.7 6.5 ±0.7
6.7 ±0.9

ns

ไม่มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับควำมเชื่ อมัน่ (p>0.05) (n=12)
สู ตรโรงงำน : อัตรำส่ วนของเกลือโซเดียมคลอไรด์ต่อเกลือโพแทสเซี ยมคลอไรด์ 100:0
สู ตรลดโซเดียม : อัตรำส่ วนของเกลือโซเดียมคลอไรด์ต่อเกลือโพแทสเซี ยมคลอไรด์ 75:25 สำร
สกัดยีสต์ร้อยละ 0.5 ของน้ ำหนักพริ กแกงเขียวหวำน

6.5 กำรลดควำมชื้นและ aw ของพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรลดโซเดียม
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กำรลดควำมชื้ นและ aw ของพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรลดโซเดียมที่เพิ่มรสชำติดว้ ยสำรสกัด
ยีสต์ควำมเข้มข้นร้อยละ 0.5 ของน้ ำหนักพริ กแกงเขียวหวำนและปรับ pH ด้วย กลูโคโน เดลต้ำ แลคโตน
(GDL) ควำมเข้มข้นร้อยละ 0.75 ของน้ ำหนักพริ กแกงเขียวหวำน ทำโดยกำรนำพริ กแกงเขียวหวำนสู ตร
ลดโซเดี ย มมำอบด้วยตู ้ล มร้ อ นที่ อุ ณ หภู มิ 70 องศำเซลเซี ย ส เป็ นเวลำ 2 ชั่วโมง ซึ่ งกำรอบพริ ก แกง
เขี ยวหวำนสู ตรลดโซเดี ยมสำมำรถลดควำมชื้ นลงมำได้ที่ร้อยละ 62.77 และลด aw ลงมำได้ที่ 0.85 โดยที่
กำรอบพริ กแกงเขียวหวำนไม่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงค่ำ pH เมื่อเทียบพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรลดโซเดียมที่
ผ่ำนกำรอบกับพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรลดโซเดียมที่ไม่ผำ่ นกำรอบ (ตำรำงที่ 8) และเมื่อวิเครำะห์ปริ มำณ
โซเดียมของพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรลดโซเดียมที่ผำ่ นกำรอบ พบว่ำมีปริ มำณโซเดียม 12.16 กรัม / 100 กรัม
พริ กแกงโดยน้ ำหนักแห้ง ในขณะที่พริ กแกงเขียวหวำนสู ตรโรงงำนมีปริ มำณโซเดียม 16.06 กรัม / 100
กรัม พริ กแกงโดยน้ ำหนักแห้ง ซึ่ งพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรลดโซเดียมที่พฒั นำขึ้นสำมำรถลดโซเดียมลงได้
มำกถึงร้อยละ 24.28
จำกกำรประเมิ นคุ ณลักษณะทำงประสำทสัมผัส พบว่ำระดับกลิ่ นพริ กแกง รสเค็ม รส
เปรี้ ยว ควำมสว่ำงของสี และควำมชอบโดยรวม จำกกำรประเมิ นคุ ณลักษณะทำงประสำทสั มผัสแบบ
พรรณนำเชิงปริ มำณของพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรลดโซเดียมที่ผำ่ นกำรอบไม่แตกต่ำงกับพริ กแกงเขียวหวำน
สู ตรโรงงำน และพริ กแกงเขี ยวหวำนสู ตรลดโซเดี ยมที่ ไม่ผ่ำนกำรอบ (ภำพที่ 3) อี กทั้งควำมชอบด้ำนสี
กลิ่น รสชำติ และควำมชอบโดยรวมของพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรลดโซเดียมที่ผำ่ นกำรอบไม่แตกต่ำงอย่ำง
มีนยั สำคัญทำงสถิติ (p>0.05) กับพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรโรงงำน และพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรลดโซเดียมที่
ไม่ผำ่ นกำรอบ (ตำรำงที่ 10)
ดังนั้นกำรอบพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรลดโซเดียมสำมำรถทำให้ค่ำ aw ให้อยูท่ ี่ 0.85 ซึ่ งเป็ น
ระดับที่ น้ ำอิสระที่ อยู่ในอำหำรต่ ำเพียงพอที่ จะควบคุ มกำรเจริ ญเติ บโตของเชื้ อจุ ลินทรี ย ์ ทำให้พริ กแกง
เขียวหวำนสู ตรลดโซเดียมมีอำยุกำรเก็บรักษำที่นำนขึ้น
ตารางที่ 8 คุณลักษณะทำงเคมีของพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรลดเกลือโซเดียมคลอไรด์หลังกำรอบที่อุณหภูมิ
70 องศำเซลเซี ยส เป็ นเวลำ 2 ชัว่ โมง
พริ กแกงเขียวหวำน
ควำมชื้นทั้งหมด ( %)
aw
pH
สู ตรโรงงำน
70.23b ±1.04
0.880b ±0.002
5.01b ±0.05
สู ตรลดโซเดียม
70.74b ±0.29
0.889c ±0.001
4.30a ±0.02
สู ตรลดโซเดียมผ่ำนกำรอบ
62.77a ±0.74
0.850a ±0.003
4.27a ±0.02
หมายเหตุ อักษร a b c ที่ต่ำงกันในคอลัมน์แสดงควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับควำมเชื่ อมัน่
(p≤0.05) (n=6)
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สู ตรโรงงำน : อัตรำส่ วนของเกลือโซเดียมคลอไรด์ต่อเกลือโพแทสเซี ยมคลอไรด์ 100:0
สู ตรลดโซเดียม : อัตรำส่ วนของเกลือโซเดียมคลอไรด์ต่อเกลือโพแทสเซี ยมคลอไรด์ 75:25 สำร
สกัดยีสต์ร้อยละ 0.5 ของน้ ำหนักพริ กแกงเขียวหวำน กลูโคโน เดลต้ำ แลคโตน (GDL) ร้อยละ
0.75 ของน้ ำหนักพริ กแกงเขียวหวำน
ตารางที่ 9 ปริ มำณโซเดียมของพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรลดเกลือโซเดียมคลอไรด์หลังกำรอบที่อุ ณหภูมิ 70
องศำเซลเซี ยส เป็ นเวลำ 2 ชัว่ โมงเทียบกับปริ มำณโซเดียมของพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรโรงงำน
พริ กแกงเขียวหวำน
สู ตรโรงงำน
สู ตรลดโซเดียมผ่ำนกำรอบ

ปริ มำณโซเดียม (กรัม / 100 กรัม พริ กแกงโดยน้ ำหนักแห้ง)
16.06b ±0.53
12.16a ±0.55

หมายเหตุ อักษร a b ที่ต่ำงกันในคอลัมน์แสดงควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับควำมเชื่ อมัน่
(p≤0.05) (n=3)
สู ตรโรงงำน : อัตรำส่ วนของเกลือโซเดียมคลอไรด์ต่อเกลือโพแทสเซี ยมคลอไรด์ 100:0
สู ตรลดโซเดียม : อัตรำส่ วนของเกลือโซเดียมคลอไรด์ต่อเกลือโพแทสเซี ยมคลอไรด์ 75:25 สำร
สกัดยีสต์ร้อยละ 0.5 ของน้ ำหนักพริ กแกงเขียวหวำน กลูโคโน เดลต้ำ แลคโตน (GDL) ร้อยละ
0.75 ของน้ ำหนักพริ กแกงเขียวหวำน
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ภาพที่ 4 กรำฟใยแมงมุ ม แสดงคุ ณ ลัก ษณะทำงประสำทสั ม ผัส แบบพรรณนำเชิ งปริ ม ำณของพริ ก แกง
เขียวหวำนสู ตรโรงงำน สู ตรลดเกลือโซเดียมคลอไรด์ และสู ตรลดเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่ผำ่ นกำร
อบ (ระดับคะแนน 0 = น้อยสุ ด 15=มำกสุ ด)
ตารางที่ 10 กำรทดสอบทำงประสำทสัมผัสด้ำนกำรยอมรับของผูบ้ ริ โภค (Consumer acceptance) ของพริ ก
แกงเขียวหวำนสู ตรโรงงำน สู ตรลดเกลือโซเดียมคลอไรด์ และสู ตรลดเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่
ผ่ำนกำรอบ โดยใช้ 9 – Point Hedonic Scale
พริ กแกงเขียวหวำน
สู ตรโรงงำน
สู ตรลดโซเดียม
สู ตรลดโซเดียมผ่ำนกำรอบ

สี ns
6.8 ±1.8
7.6 ±1.2
6.7 ±1.8

คุณลักษณะทำงประสำทสัมผัส
กลิ่นns
รสชำติns
ควำมชอบโดยรวมns
7.0 ±1.4
7.1 ±1.1
7.1 ±1.0
7.4 ±1.0
6.8 ±0.9
7.0 ±1.0
6.9 ±1.7
6.3 ±1.0
6.5 ±0.9

หมายเหตุ ns ไม่มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับควำมเชื่ อมัน่ (p>0.05) (n=12)
สู ตรโรงงำน : อัตรำส่ วนของเกลือโซเดียมคลอไรด์ต่อเกลือโพแทสเซี ยมคลอไรด์ 100:0
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สู ตรลดโซเดียม : อัตรำส่ วนของเกลือโซเดียมคลอไรด์ต่อเกลือโพแทสเซี ยมคลอไรด์ 75:25 สำร
สกัดยีสต์ร้อยละ 0.5 ของน้ ำหนักพริ กแกงเขียวหวำน กลู โคโน เดลต้ำ แลคโตน (GDL) ร้อยละ
0.75 ของน้ ำหนักพริ กแกงเขียวหวำน
6.6 อำยุกำรเก็บรักษำพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรลดโซเดียม
อำยุกำรเก็บรักษำพริ กแกงเขียวหวำนทำกำรศึกษำโดยวิเครำะห์กำรเปลี่ ยนแปลงควำมชื้ น
aw pH สี และปริ มำณเชื้ อจุ ลินทรี ยข์ องพริ กแกงเขี ยวหวำนสู ตรลดโซเดี ยมกับพริ กแกงเขี ยวหวำนสู ตร
โรงงำน ระหว่ำงกำรเก็บรั กษำอุ ณ หภู มิ ห้อง 30±5 องศำเซลเซี ยส และที่ ส ภำวะเร่ งที่ อุณหภู มิ 40 องศำ
เซลเซี ยสในตูอ้ บลมร้อน จำกกำรวิเครำะห์กำรเปลี่ย นแปลงทำงเคมีของพริ กแกงเขียวหวำนระหว่ำงกำร
เก็บรักษำ พบว่ำค่ำควำมชื้ นและค่ำ aw ของพริ กแกงเขียวหวำนทั้งสู ตรโรงงำนและสู ตรลดโซเดี ยมที่ เก็บ
รั ก ษำอุ ณ หภู มิ ห้ อ ง 30±5 องศำเซลเซี ย สและที่ ส ภำวะเร่ ง ที่ อุ ณ หภู มิ 40 องศำเซลเซี ย ส ไม่ เกิ ด กำร
เปลี่ยนแปลง โดยพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรโรงงำนมีค่ำควำมชื้ นอยู่ที่ร้อยละ 70 ค่ำ aw ที่ 0.88 ในขณะที่
พริ กแกงเขียวหวำนสู ตรลดโซเดียมมีค่ำควำมชื้ นอยูท่ ี่ร้อยละ 63 ค่ำ aw ที่ 0.85 (ตำรำงที่ 11 และ 12) ส่ วน
ค่ำ pH มี กำรเปลี่ ยนแปลงเพี ยงเล็ ก น้อยเท่ ำนั้น ซึ่ งค่ ำ pH ของพริ ก แกงเขี ย วหวำนสู ตรโรงงำนมี ค่ ำ pH
ประมำณ 5 ในขณะที่ค่ำ pH ของพริ กแกงสู ตรลดโซเดียมยังคงมีค่ำ pH ต่ำกว่ำ 4.5 แสดงให้เห็นว่ำกำรเติม
กลู โคโน เดลต้ำ แลคโตน (GDL) ร้อยละ 0.75 ของน้ ำหนักพริ กแกงเขี ยวหวำน สำมำรถรักษำควำมเป็ น
กรดของพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรลดโซเดียมให้อยูใ่ นระดับของอำหำรที่เป็ นกรดได้
ในส่ ว นของค่ ำ สี (L* a* และ b*) ที่ เป็ นค่ ำ ที่ นิ ย มในกำรประเมิ น ลัก ษณะปรำกฏของ
ตัวอย่ำงที่ทำกำรศึกษำ โดยค่ำ L* ที่เข้ำใกล้ 100 หมำยถึ ง ตัวอย่ำงมีควำมสว่ำงมำกจนเป็ นสี ขำวหรื อสี จำง
แต่ถ้ำค่ำ L* เข้ำใกล้ 0 หมำยถึ ง ตัวอย่ำงมี ควำมสว่ำงน้อยลงจนเป็ นสี คล้ ำส่ วนค่ำ a* ที่ เป็ นบวก แสดงว่ำ
ตัวอย่ำงเป็ นสี แดง แต่ค่ำ a* ที่เป็ นลบ แสดงว่ำตัวอย่ำงเป็ นสี เขียว และในค่ำ b* ที่เป็ นบวกแสดงว่ำตัวอย่ำง
เป็ นสี เหลื อง แต่ถำ้ ค่ำ b* เป็ นลบแสดงว่ำตัวอย่ำงเป็ นสี น้ ำ และ C* หมำยถึ ง ค่ำโครมำ (Chroma) และ h
หมำยถึง มุมมองของฮิว (Hue angle) ค่ำ C* จะมีค่ำเป็ น 0 ที่จุดศูนย์กลำงและมีสีอิ่มตัวมำกขึ้น เมื่อออกห่ ำง
จำกศูนย์กลำงมำกขึ้น ส่ วนค่ำมุมของฮิว ที่แทนค่ำด้วย h จะเริ่ มนับค่ำบนแกนด้ำน +a* จะเป็ นสี แดง เมื่อเป็ น
มุม 90 องศำ จะเป็ นแกน +b* สี เหลือง ที่มุม 180 องศำ จะเป็ นแกน –a* สี เขียว และเมื่อเป็ นมุม 270 องศำ จะ
เป็ น –b* สี น้ำเงิน (วลัยกร, 2558) ซึ่ งพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรโรงงำนและสู ตรลดโซเดี ยมมีค่ำควำมสว่ำง
ของสี (L*) อยูใ่ นช่วง 37-38 ค่ำควำมเป็ นสี เหลือง (b*) ของพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรโรงงำนอยูใ่ นช่วง 3738 สู งกว่ำพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรลดโซเดียมที่อยูใ่ นช่วง 34-36 อีกทั้งค่ำควำมอิ่มตัวของสี (C*) ของพริ ก
แกงเขียวหวำนสู ตรโรงงำนอยูใ่ นช่วง 37-39 ซึ่ งสู งกว่ำพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรลดโซเดียมที่อยูใ่ นช่วง 34-37
ควำมแตกต่ำงของสี เหลืองและค่ำควำมอิ่มตัวของสี อำจเกิ ดเนื่ องจำกพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรลดโซเดียมมี
กำรเติ มสำรสกัดยีสต์ จึงทำให้พริ กแกงเขียวหวำนสู ตรลดโซเดี ยมมีสีเหลื องและควำมอิ่มตัวของสี ต่ ำกว่ำ
พริ กแกงสู ตรโรงงำนเล็กน้อย โดยระยะเวลำกำรเก็บรักษำไม่มีผลต่อค่ำ L* b* และ C* ทั้งที่เก็บที่รักษำ
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อุณหภูมิหอ้ ง 30±5 องศำเซลเซี ยสและที่สภำวะเร่ งที่อุณหภูมิ 40 องศำเซลเซี ยส แต่ระยะเวลำกำรเก็บรักษำ
มี ผลท ำให้ค่ ำ a* เพิ่ ม ขึ้ นและค่ ำ h ลดลงอย่ำงมี นัย ส ำคัญ ทำงสถิ ติ (p≤0.05) ในพริ ก แกงเขี ยวหวำนสู ตร
โรงงำนและสู ตรลดโซเดี ยมระหว่ำงกำรเก็บที่ รักษำอุ ณหภู มิห้อง 30±5 องศำเซลเซี ยสและที่ สภำวะเร่ งที่
อุณหภูมิ 40 องศำเซลเซี ยส (ตำรำงที่ 13 และ 14) เนื่ องจำกเม็ดสี คลอโรฟิ ลล์ (chlorophyll) ทั้งจำกพริ ก
ขี้หนู และตะไคร้ซ่ ึ งเป็ นส่ วนผสมในพริ กแกงเขียวหวำนเกิดกำรสลำยตัวเปลี่ยนเป็ นฟี โอไฟติน (pheophytin)
ท ำให้สี เขี ยวเปลี่ ยนเป็ นสี เขี ยวน้ ำตำล (Roca et. al., 2016) โดยพริ ก แกงหลังกำรเก็ บ รั กษำมี สี น้ ำตำลเพิ่ ม ขึ้ น
สอดคล้องกับค่ำสี แดง (a*) ที่เพิ่มขึ้น และเฉดสี (h) ลดลงเข้ำใกล้สีแดง
ตารางที่ 11 คุณลักษณะทำงเคมีของพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรโรงงำนและสู ตรลดเกลือโซเดียมคลอไรด์หลัง
กำรเก็บรักษำที่อุณหภูมิห้อง 30±5 องศำเซลเซียส
พริ กแกงเขียวหวำน
สู ตรโรงงำน

สู ตรลดโซเดียม

ระยะเวลำเก็บ (วัน) ควำมชื้นทั้งหมด ( %)
0
69.52b ±0.60
15
69.82b ±0.29
30
70.15b ±0.55
60
70.00b ±0.54
90
69.85b ±0.38
120
70.18b ±0.18
0
62.65a ±0.90
15
63.44a ±0.62
30
62.68a ±0.42
60
62.48a ±0.58
90
63.31a ±0.32
120
62.74a ±0.36

aw
0.880b ±0.002
0.879b ±0.003
0.882b ±0.001
0.879b ±0.001
0.880b ±0.002
0.878b ±0.001
0.849a ±0.001
0.850a ±0.001
0.851a ±0.001
0.848a ±0.001
0.852a ±0.001
0.852a ±0.002

pH
5.04f ±0.03
4.94e ±0.01
5.18g ±0.02
4.96e ±0.02
4.96e ±0.05
4.99ef ±0.02
4.27b ±0.02
4.28b ±0.02
4.10a ±0.02
4.36c ±0.01
4.34c ±0.02
4.42d ±0.03

หมายเหตุ อักษร a b c ที่ต่ำงกันในคอลัมน์แสดงควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับควำมเชื่ อมัน่
(p≤0.05) (n=4)

122

ตารางที่ 12 คุณลักษณะทำงเคมีของพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรโรงงำนและสู ตรลดเกลือโซเดียมคลอไรด์หลัง
กำรเก็บรักษำที่อุณหภูมิ 40 องศำเซลเซียส
พริ กแกงเขียวหวำน
สู ตรโรงงำน

สู ตรลดโซเดียม

ระยะเวลำเก็บ (วัน) ควำมชื้นทั้งหมด ( %)
0
69.52b ±0.60
15
69.90b ±0.72
30
69.78b ±0.24
60
69.85b ±0.37
90
70.18b ±0.22
120
69.54b ±0.67
0
62.65a ±0.90
15
63.63a ±0.32
30
63.64a ±0.31
60
63.27a ±0.53
90
63.85a ±0.64
120
63.40a ±0.67

aw
0.880d ±0.002
0.874c ±0.002
0.876cd ±0.001
0.877cd ±0.001
0.878cd ±0.001
0.876cd ±0.001
0.849a ±0.001
0.854b ±0.004
0.853ab ±0.001
0.851ab ±0.002
0.853b ±0.002
0.855b ±0.002

pH
5.04e ±0.03
4.92cd ±0.02
5.14f ±0.03
4.94d ±0.01
4.84c ±0.03
4.88cd ±0.05
4.27a ±0.02
4.30ab ±0.02
4.36b ±0.08
4.32ab ±0.02
4.31ab ±0.02
4.34ab ±0.03

หมายเหตุ อักษร a b c ที่ต่ำงกันในคอลัมน์แสดงควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับควำมเชื่ อมัน่
(p≤0.05) (n=4)
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ตารางที่ 13 สี ของพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรโรงงำนและสู ตรลดเกลือโซเดียมคลอไรด์หลังกำรเก็บรักษำที่
อุณหภูมิหอ้ ง 30±5 องศำเซลเซียส
พริ กแกง
เขียวหวำน
สู ตรโรงงำน

ระยะเวลำเก็บ
L*
a*
(วัน)
0
37.55abc ±0.20 6.00a ±0.27
15
37.84abc ±0.20 6.74ab ±0.70
30
38.18abcd ±0.52 7.52bc ±0.24
60
38.93cd ±0.54 7.48bc ±0.26
90
39.32d ±0.45 7.51bc ±0.22
120
38.78bcd ±0.62 7.63bc ±0.20
สู ตรลดโซเดียม
0
37.30a ±0.36 6.79ab ±0.26
15
37.89abc ±0.58 7.56bc ±1.14
30
37.34a ±1.15 8.32c ±0.28
60
37.46ab ±0.19 8.35c ±0.17
90
37.54ab ±0.34 8.20c ±0.44
120
38.14abcd ±0.77 8.43c ±0.43

b*

C*

h

38.69d ±0.65
37.49bcd ±1.40
36.63abcd ±1.07
37.06abcd ±1.36
37.93cd ±1.20
37.26bcd ±1.03
36.79abcd ±1.14
36.67abcd ±0.99
35.78abcd ±1.80
34.38ab ±0.53
33.90a ±1.58
34.80abc ±2.31

39.16c ±0.66
38.11abc ±1.29
37.40abc ±1.08
37.81abc ±1.36
38.66bc ±1.21
38.03abc ±1.05
37.41abc ±1.17
37.45abc ±1.17
36.73abc ±1.82
35.38ab ±0.54
34.88a ±1.61
35.80ab ±2.33

81.18d ±0.38
79.77cd ±1.35
78.40bc ±0.28
78.59c ±0.33
78.80c ±0.27
78.42bc ±0.17
79.54c ±0.17
78.39bc ±1.48
76.91ab ±0.27
76.34a ±0.23
76.39a ±0.54
76.37a ±0.52

หมายเหตุ อักษร a b c ที่ต่ำงกันในคอลัมน์แสดงควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับควำมเชื่ อมัน่
(p≤0.05) (n=4)
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ตารางที่ 14 สี ของพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรโรงงำนและสู ตรลดเกลือโซเดียมคลอไรด์หลังกำรเก็บรักษำที่
อุณหภูมิ 40 องศำเซลเซียส
พริ กแกง
เขียวหวำน
สู ตรโรงงำน

ระยะเวลำเก็บ
(วัน)
0
15
30
60
90
120
สู ตรลดโซเดียม
0
15
30
60
90
120

L*

a*

b*ns

C*ns

h

37.55ab ±0.20
37.39a ±0.70
39.10b ±0.35
37.67ab ±1.52
38.31ab ±1.23
38.91ab ±0.25
37.30a ±0.36
37.25a ±0.29
37.39a ±0.48
37.33a ±0.23
37.91ab ±0.37
37.24a ±0.57

6.00a ±0.27
7.12ab ±1.46
7.95bc ±0.19
8.13bc ±0.37
7.96bc ±0.35
8.33bc ±0.16
6.79ab ±0.26
8.29bc ±1.49
8.84c ±0.33
9.15c ±0.57
9.30c ±0.26
9.28c ±0.45

38.69 ±0.65
36.51 ±2.97
37.61 ±0.65
34.89 ±2.98
37.56 ±1.49
38.73 ±0.41
36.79 ±1.14
36.58 ±1.17
36.70 ±1.53
34.76 ±1.04
36.77 ±0.82
36.97 ±2.30

39.16 ±0.66
37.23 ±2.66
38.44 ±0.65
35.83 ±2.93
38.40 ±1.52
39.62 ±0.41
37.41 ±1.17
37.54 ±0.84
37.75 ±1.56
35.95 ±1.10
37.93 ±0.83
38.11 ±2.32

81.18d ±0.38
78.81bcd ±3.07
78.07abc ±0.28
76.83abc ±1.05
78.03abc ±0.30
77.86abc ±0.19
79.54cd ±0.17
77.19abc ±2.60
76.45ab ±0.12
75.26a ±0.70
75.81ab ±0.35
75.90ab ±0.53

หมายเหตุ อักษร a b c ที่ต่ำงกันในคอลัมน์แสดงควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับควำมเชื่ อมัน่
(p≤0.05) (n=4)
ns
ไม่มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับควำมเชื่อมัน่ (p>0.05) (n=4)
จำกกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงปริ มำณจุลินทรี ยท์ ้ งั หมดและปริ มำณยีสต์และรำทั้งหมดของ
พริ กแกงเขียวหวำนสู ตรโรงงำนและสู ตรลดโซเดี ยม พบว่ำพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรโรงงำนและสู ตรลด
โซเดี ยมหลังกำรเก็บกำรเก็บรักษำอุณหภูมิห้อง 30±5 องศำเซลเซี ยส และที่สภำวะเร่ งที่อุณหภูมิ 40 องศำ
เซลเซี ย ส เป็ นระยะเวลำ 4 เดื อ น ยัง มี ป ริ ม ำณจุ ลิ น ทรี ย ์ท้ งั หมดและปริ ม ำณยีส ต์แ ละรำทั้ง หมดไม่ เกิ น
มำตรฐำนผลิ ตภัณฑ์ชุมชน (มผช. 129/2556) ที่ ได้กำหนดปริ ม ำณจุ ลินทรี ยท์ ้ งั หมด ต้องน้อยกว่ำ 1 × 106
โคโลนี ต่อตัวอย่ำง 1 กรั ม และ ยีส ต์และรำทั้ง หมด ต้อ งน้อยกว่ำ 100 โคโลนี ต่อตัวอย่ำง 1 กรั ม ทั้ง นี้
เนื่องจำกในพริ กแกงสู ตรโรงงำนมีปริ มำณเกลือโซเดียมคลอไรด์สูงถึงร้อยละ 16 ซึ่ งกำรใส่ เกลือมีผลต่อกำร
เจริ ญของเชื้อจุลินทรี ยบ์ ำงกลุ่มที่ไม่สำมำรถทนเค็มได้ (ชมพูนุช และเถวียน, 2552) และในพริ กแกงสู ตรลด
โซเดี ยมยังได้มีกำรปรับค่ำ pH ให้ต่ ำกว่ำ 4.6 และมีค่ำ aw 0.85 ซึ่ งเป็ นสภำวะเชื้ อจุลินทรี ยท์ ี่ก่อให้เกิ ดโรค
หลำยชนิดไม่สำมำรถเจริ ญได้ (Ray, 2004)
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ตารางที่ 15 เชื้อจุลินทรี ยข์ องพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรโรงงำนและสู ตรลดเกลือโซเดียมคลอไรด์หลังกำรเก็บ
รักษำที่อุณหภูมิหอ้ ง 30±5 องศำเซลเซียส
พริ กแกงเขียวหวำน
สู ตรโรงงำน

สู ตรลดโซเดียม

ระยะเวลำเก็บ (วัน) Total Plate Count (cfu/g) Total Yeasts and Molds (cfu/g)
0
4.8 x 105
<10 est.
15
1.2 x 104
<10 est.
30
8.1 x 103
<10 est.
60
1.7 x 104
<10 est.
90
3.9 x 104
<10 est.
120
2.6 x 104
<10 est.
0
5.1 x 104
<10 est.
15
1.2 x 104
<10 est.
30
1.7 x 104
<10 est.
60
3.6 x 104
<10 est.
90
1.5 x 104
<10 est.
120
2.7 x 104
<10 est.

126

ตารางที่ 16 เชื้อจุลินทรี ยข์ องพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรโรงงำนและสู ตรลดเกลือโซเดียมคลอไรด์หลังกำรเก็บ
รักษำที่อุณหภูมิ 40 องศำเซลเซียส
พริ กแกงเขียวหวำน
สู ตรโรงงำน

สู ตรลดโซเดียม

ระยะเวลำเก็บ (วัน) Total Plate Count (cfu/g) Total Yeasts and Molds (cfu/g)
0
4.8 x 105
<10 est.
15
1.5 x 104
<10 est.
30
5.8 x 103
<10 est.
60
8.1 x 103
<10 est.
90
8.3 x 103
<10 est.
120
8.3 x 103
<10 est.
0
5.1 x 104
<10 est.
15
4.6 x 104
<10 est.
30
1.1 x 105
<10 est.
60
7.6 x 104
<10 est.
90
8.9 x 104
<10 est.
120
2.6 x 104
<10 est.

7. สรุ ปผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จำกกำรพัฒ นำพริ ก แกงเขี ยวหวำนสู ตรลดโซเดี ยมโดยทดแทนด้วยเกลื อโพแทสเซี ยมคลอไรด์
พบว่ำผลิตภัณฑ์พริ กแกงเขียวหวำนสำมำรถใช้เกลื อโพแทสเซี ยมคลอไรด์แทนที่เกลือโซเดี ยมคลอไรด์ได้
ร้อยละ 25 และสำมำรถใช้สำรสกัดยีสต์เพิ่มรสชำติพริ กแกงสู ตรลดโซเดียมแทนที่สำรไดโซเดียม 5'-ไรโบ
นิ วคลี โอไตด์ซ่ ึ งใช้เป็ นสำรเพิ่มรสชำติ ในสู ตรของโรงงำนได้ โดยทำกำรเติมที่ควำมเข้มข้นร้อยละ 0.5
ของน้ ำหนักพริ กแกงเขียวหวำน โดยที่ผลิตภัณฑ์ยงั คงคุณภำพทำงด้ำนเคมีและกำรยอมรับจำกผูบ้ ริ โภคไม่
แตกต่ำงจำกผลิตภัณฑ์เดิมของทำงโรงำน นอกจำกนี้ ยงั ได้ใช้เทคโนโลยีในกำรยืดอำยุกำรเก็บรักษำอำหำร
(Hurdle Technology) โดยทำกำรปรับ pH พริ กแกงเขียวหวำนสู ตรลดโซเดี ยมให้เป็ นอำหำรกรด (acid
food) ด้วยกลูโคโน เดลต้ำ แลคโตน (GDL) ควำมเข้มข้นร้อยละ 0.75 ของน้ ำหนักพริ กแกงเขียวหวำน ซึ่ ง
สำมำรถลด pH ของผลิตภัณฑ์ให้ต่ำกว่ำ 4.6 และยังทำกำรลด aw ของพริ กแกงเขียวหวำนโดยกำรอบด้วยตู ้
ลมร้ อนที่ อุณ หภู มิ 70 องศำเซลเซี ยล นำน 2 ชั่วโมง ซึ่ งสำมำรถลด aw ของพริ กแกงเขียวหวำนสู ตรลด
โซเดี ยมให้อยู่ที่ 0.85 โดยผลิตภัณฑ์พริ กแกงเขียวหวำนสู ตรลดโซเดียมที่พฒั นำขึ้นสำมำรถลดโซเดี ยมลง
ได้มำกถึงร้อยละ 24.28 และยังคงมีคุณลักษณะทำงประสำทสัมผัสไม่แตกต่ำงกับพริ กแกงเขียวหวำนสู ตร
โรงงำน อีกทั้งยังมีอำยุกำรเก็บรักษำนำนกว่ำ 4 เดือน

127

กลุ่มที่ 8
นักพัฒนา/วิจัย ดร.อัศวิน อมรสิ น
สถานประกอบการ เค.เอส.เอฟ ฟู้ดส์ โปรดักส์ จากัด
ผลิตภัณฑ์ ที่นามาพัฒนา น้ าปลาร้าดั้งเดิมสู ตรลดเกลือ
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ลดเกลือโซเดียมในผลิตภัณฑ์ อาหารสาเร็จรู ป

1. ข้ อมูลนักพัฒนา/วิจัย
ชื่ อ ดร.อัศวิน อมรสิ น
อีเมล a.amornsin@gmail.com
สั งกัด ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ คณะ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. ข้ อมูลสถานประกอบการ/บริษัท
ชื่ อสถานประกอบการ เค.เอส.เอฟ ฟู้ดส์ โปรดักส์ จากัด
ทีอ่ ยู่ 112 หมู่ 8 ต.แก้งแก อ.โกสุ มพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
ข้ อมูลผู้ติดต่ อ ปณิ ชา เทพสงวน
อีเมล: ksffoods@gmail.com
ผลิตภัณฑ์ ของสถานประกอบการ ปลาร้า และผลิตภัณฑ์จากปลาร้า เช่น น้ าปลาร้าสาเร็ จรู ป
3. รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ทนี่ ามาพัฒนา
ชื่ อผลิตภัณฑ์ น้ าปลาร้าดั้งเดิมสู ตรลดเกลือ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ เนื้อปลาร้า น้ าปลาร้า น้ า เกลือ เครื่ องปรุ งรส
กลุ่มผู้บริโภค ใช้เป็ นเครื่ องปรุ งในอาหาร สาหรับ ผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป ทุกเพศ ทุกวัย
แหล่งขายและการกระจายสิ นค้ า ห้างสรรพสิ นค้า ร้านสะดวกซื้ อ ตลาดทัว่ ไป
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รู ปภาพประกอบ

4. แผนการดาเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตารางที่ 1 แผนการดาเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ระยะเวลา (เดือน)
สถานที่
กิจกรรม
ทาการศึกษา
1 2 3 4 5 6
1. การศึกษาสู ตรและการผลิตที่เหมาะสม
มมส/รง
2. ดาเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ
มมส/รง
3.ตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
มมส/รง
4. รายงานและสรุ ปผล
มมส/รง
* ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ห้องปฏิ บตั ิการ
อาหารบรรจุภาชนะปิ ดสนิทและออกแบบกระบวนการ
5. วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
5.1 สมมิฐานการศึกษาและแนวทางการแก้ปัญหา
ผลิ ตภัณฑ์ปลาร้ าสาเร็ จรู ป มีกรรมวิธีการผลิ ตหลัก แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนใหญ่คือ (1) ขั้นตอนการ
หมักเนื้ อปลาร้า (ปลาหมักเกลือ) และ (2) การปรุ งน้ าปลาร้าจากเนื้ อปลาร้า การหมักปลาร้า (เนื้ อ) จะใช้เวลา
การหมัก 6-12 เดือน ซึ่ งความสดของปลา คุณภาพและปริ มาณของเกลือที่ใช้ในการหมักมีความสาคัญมาก
ซึ่ งจะส่ งผลต่อคุณภาพสุ ดท้ายของปลาร้ า ปลาที่ไม่สดและปนเปื้ อนมาก รวมทั้ง ปริ มาณความเข้มข้นหรื อ
สัดส่ วนของเกลือไม่พอ จะทาให้ปลาร้าเสื่ อมเสี ยได้ (เช่น เน่า หรื อมีกลิ่นเปลี่ยนไป/ไม่พึงประสงค์) มีความ
พยายามที่ จะหมักปลา โดยการเลื อกใช้เกลื อชนิ ดอื่ นหมักปลาร้ าแทนการใช้เกลื อแกง/เกลื อสิ นเธาว์ แต่
ผูป้ ระกอบการพบว่า ไม่ประสบผลสาเร็ จทั้งนี้ เนื่ องจากได้ปลาร้ ามี คุณภาพต่ า และรสชาติไม่พึงประสงค์
ดังนั้น ความพยายามในการแก้ปั ญหาเพื่ อลดเกลื อในผลิ ตภัณฑ์ ในขั้นตอนการหมัก ปลาจึ งไม่ ได้รับ การ
ยอมรับในทางปฏิบตั ิจากผูป้ ระกอบการ
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งานวิจยั นี้ ตั้งสมมุติฐานการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าปลาร้าลดเกลือ โดยการเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการ
ผลิตใน ส่ วนที่ 2 คือการปรุ งน้ าปลาร้าจากเนื้ อปลาร้า โดยให้สามารถลดปริ มาณการใช้เกลือลงอย่างน้อย
25% และยังได้รับการยอมรับจากผูบ้ ริ โภค ขั้นตอนการหมักปลาร้าทัว่ ไป แสดงดังแผนผังด้านล่าง
เนื้อปลาสด

ล้างทาความ
สะอาด/ไส้

ปลาคลุกเกลือ

ผสมส่วนผสมอื่น
เช่น รา

หมักใส่ โอ่ง

รู ปที่ 1 แผนผังขั้นตอนการผลิตปลาร้าโดยทัว่ ไป

รู ปที่ 2 การหมักปลาร้าโดยทัว่ ไป
การผลิตน้ าปลาร้า เริ่ มจากการนาน้ าปลาร้าที่หมักได้ที่แล้ว มาบดผสมกับน้ าสะอาด ซึ่ งจะทาให้เนื้อปลาและ
เกลื อในเนื้ อปลาละลายออกเป็ นน้ าปลาร้า ซึ่ งความเค็มของน้ าปลาร้าในขั้นตอนนี้ จะมีความแปรปรวนมาก
โดยจะมีช่วงอยูร่ ะหว่า 65-75 % (solometer) ตัวอย่างอุปกรณ์วดั ความเค็ม อยูใ่ นภาพด้านล่าง ที่ความเข้มข้น
ระดับ นี้ ไม่ ส ามารถถนอมผลิ ตภัณ ฑ์ จากการเสื่ อมเสี ยได้แม้จะผ่านการต้ม ในน้ าเดื อดจนเดื อดที่ แรงดัน
บรรยากาศเป็ นระยะเวลา 1-2 ชั่วโมง ดังนั้น ในการผลิ ต จึ ง ต้องมี ก ารเพิ่ ม เกลื อเพิ่ ม ระดับ ของความเค็ ม
(selective environment) เพื่อป้ องกันการเน่าเสี ยจากจุลินทรี ยท์ ี่ไม่พึงประสงค์ ควบคู่กบั การต้มให้ความร้อน
เพื่อฆ่าเชื้ อมีชีวิต (vegetative cell) ความเค็มจะช่วยป้ องกันการงอกของสปอร์ บางส่ วนแม้ไม่ถูกทาลายด้วย
ความร้อนในระหว่างการต้ม (100 C) เมื่อบรรจุเย็นผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จึงไม่เน่าเสี ย

รู ปที่ 3 อุปกรณ์วดั ความเค็ม Salometer (Salimeter) ในสถานประกอบการ
การอ่านค่าที่ เสกล 0 คือ 0% NaCl (wt/wt) และ เสกล 100  26% NaCl (wt/wt) .
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การพัฒนาสู ตรอาหารลดเกลื อ ลงจากเดิ ม 25% หรื อ น้อยกว่า 20% NaCl (wt/wt) จะส่ งเสริ มการ
เสื่ อมเสี ยของจุลินทรี ยท์ ี่ทนเกลือได้ ดังนั้นจึงต้องมีวธิ ี อื่นเพื่อยับยั้งการเสื่ อมเสี ย ดังกล่าว ซึ่ งอาหารลดเกลือ
ภายใต้โครงการนี้ จะใช้วิธีการฆ่าเชื้ อด้วยความร้อน โดยไม่มีการเติมสารกันเสี ยลงในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
จะไม่เน่าเสี ยที่อุณหภูมิหอ้ งและมีอายุการเก็บเหมือนอาหารกระป๋ องเสตอริ ไรซ์ คืออย่างน้อย 2 ปี
5.2 การพัฒนาสู ตรและการขั้นตอนการผลิต
การพัฒนาสู ตรในโครงการนี้ เกี่ ยวเนื่ องเฉพาะการลดปริ มาณเกลื อที่ใช้ในการปรุ งสู ตร ส่ วนสู ตร
ปรุ งแต่งอื่นๆ พัฒนาไว้แล้วโดยบริ ษทั และเป็ นความลับของบริ ษทั และพยายามออกแบบกระบวนการผลิต
ใหม่ให้ส่งผลกระทบการผลิตหลักของบริ ษทั ให้นอ้ ยที่สุด (2500 kg/วัน) การออกแบบฆ่าเชื้ออาหารลดเกลือ
ใช้หลักการ sterilization of canning process โดยได้ทาการเพื่อทา prototype ผลิตภัณฑ์ ให้มีค่า Fo ประมาณ
4 นาที โดยใช้ อุปกรณ์น่ ึ งแรงดันขนาดเล็ก อาหารบรรจุในกระป๋ องโลหะ หรื อ พลาสติกทนร้อน เบอร์ 307
ขนาด 200 g โดยมี แผนผังการผลิตแสดงพอสังเขปดังรู ปด้านล่าง
ปลาร้า+น้ า
ปลาร้า+น้ า
ต้มในบรรยากาศ

ต้มในบรรยากาศ
เกลือ + น้ าเกลือ

กรอง

กรอง

ปรุ งแต่ง

ปรุ งแต่ง

บรรจุกระป๋ อง

บรรจุขวด PET

ฆ่าเชื้อ(121 C)

ดั้งเดิม

ลดเกลือ

รู ปที่ 4 แผนผังสายการผลิตของผลิตภัณฑ์น้ าปลาร้าสาเร็ จรู ปแบบดั้งเดิมและแบบลดเกลือ
น้ าปลาร้า

บรรจุกระป๋ อง
(198-200 g)

ไล่อากาศ
(85-95 C)

ปิ ดฝา

รู ปที่ 5 แผนผังขั้นการฆ่าเชื้ อผลิตของผลิตภัณฑ์น้ าปลาร้าสาเร็ จรู ปแบบแบบลดเกลือ

ฆ่าเชื้อ
(121 C, Fo4
min.)
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รู ปที่ 6 ภาพตัวอย่างการฆ่าเชื้ อน้ าปลาร้าลดเกลือบรรจุกระป๋ อง

6. การศึกษาอายุการเก็บผลิตภัณฑ์
อาหารผ่านการเก็บ (incubation test) ที่ 37, 55 C ไม่พบการเสื่ อมเสี ย (no swelling/ flat sour) เมื่อ
เก็บทิ้งไว้เป็ นระยะเวลา 14 วัน จึงอนุมานได้วา่ การฆ่าเชื้อภายใต้สภาวะที่กาหนด สามารถป้ องกันการเสื่ อม
เสี ยของผลิตภัณฑ์ได้ โดยจะมีอายุอย่างน้อย 2 ปี

รู ปที่ 7 ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์
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7. ผลการวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์
7.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
การพัฒนาผลิตนาผลิตภัณฑ์ได้ร่วมกันพัฒนาสู ตรและเทคนิ คการผลิตเพื่อให้เมาะสมในทางปฏิบตั ิ
โดยมี ค วามเห็ น ตรงกัน ในการด าเนิ น การโดยใช้สู ตรดั้งเดิ ม เพื่ อ รั ก ษากลิ่ น รส แต่ ไ ด้ล ดความเค็ม หรื อ
ปริ มาณเกลื อลง อย่างน้อย 25% และมีการพัฒนาเทคนิ คการผลิ ตใหม่เพื่อป้ องกันการเสื่ อมเสี ยในระหว่าง
การเก็บโดยอาศัยการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
ตารางที2 แสดงผลการประเมินทางประสาทสัมผัสโดยผูว้ ิจยั และผูป้ ระกอบการ ซึ่ งผลการประเมิน
ได้รับ การยอมรับ ด้านอุม ามิ และความชอบโดยรวม ซึ่ งผูป้ ระกอบการพอใจและจะใช้เป็ นแนวทางการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป
ตารางที่ 2 การประเมินการยอมรับผลิตภัณฑ์*
ผลการประเมิน
คุณลักษณะ
แบบดั้งเดิม
แบบใหม่
มีการแยกชั้นสี ชดั เจนเมื่อเก็บไว้นาน สี มีความสม่าเสมอกว่า สี คล้ ากว่าเล็กน้อย
สี
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
กลิน่
เค็ม
เค็มน้อยกว่าเล็กน้อย
รส
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
อุมามิ
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
โดยรวม
* การประเมินการอมรับทาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญของบริ ษทั

รู ปที่ 8 การประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญของบริ ษทั
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ตารางที่ 3 คุณสมบัติทางเคมี กายภาพของผลิตภัณฑ์
คุณลักษณะ
ค่าความเป็ นกรดด่าง (pH)
ค่าน้ ากิจกรรม (aw)
ความหนาแน่น (g/mL)
% Salt ( salometer)
% NaCl (wt/wt)
ปริ มาณของแข็งทั้งหมด (%
Solid)

แบบดั้งเดิม
5.43
0.80
1.208
962
26
35.14

ค่ า
แบบใหม่ (ลดเกลือ)
5.50
0.89
1.142
702
19
25.76

การเปลีย่ นแปลง
0.07
0.09
0.066
26% Aprox.
7 (26.9%)
12.50 (26.7%)

รู ปที่ 9 ตัวอย่างภาพการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์
7.2 การพัฒนาออกแบบกระบวนการฆ่ าเชื้ ออาหารบรรจุภาชนะปิ ดสนิท
7.2.1 การศึกษาสู ตรและขั้นตอนการผลิต และการบันทึกค่ า heat penetration data
น้ าปลาร้าลดเกลือ ซึ่ งปรุ งตามสู ตรแล้วจะถูกนามาบรรจุในภาชนะอ่อนตัว ( Retort plastic cup) แล้ว
จึงนาไปฆ่าเชื้ อ ในหม้อนึ่ งแรงดัน ชนิ ด water spray retort และเข้าสู่ กระบวนการฆาเชื้ อ แบบ Over pressure
processing ที่ ณหภู มิ 116 C/212.1 C จนมี ค่ า Sterilization value (Fo) 4-6 นาที ในระหว่างการฆ่ าเชื้ อจะมี
การติดตั้งอุปกรณ์สาหรับ ศึกษา heat penetration study ภายในบรรจุภณั ฑ์ เพื่อบันทึกอุณหภูมิภายในอาหาร
และใช้ในการคานวณค่า Fo ตามที่กาหนด การคานวณระยะเวลาฆ่าเชื้ อ จะเป็ นแบบ real time ค่าอัตราการ
ท าลาย (Lethality) น ามาค านวณเป็ นค่ า F0 ด้ว ยวิ ธี Graphical integration โดยใช้ โ ปรแกรมประยุ ก ต์ ที่
ออกแบบเพื่ อการเฉพาะ(Thermaocal ® software) ทา F0 variation เพื่ อ หา Optimum processing time โดย
สมการทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับคานวณค่า F0 จากอุณหภูมิของอาหาร เป็ นดังด้านล่างต่อไปนี้
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เมื่อ

คือ เวลาฆ่าเชื้อ ที่อุณหภูมิ 121.1 °C หรื อ 250 °F
คือ พารามิเตอร์การทาลายด้วยความร้อน ของ Clostridium botulinum , 10 °C หรื อ 18 °F
คือ ค่าการทาลายด้วยความร้อน (Lethality) ที่อุณหภูมิ T ใดๆ
คือ อุณหภูมิอา้ งอิง 121.1 °C หรื อ 250 °F
คือ อุณหภูมิฆ่าเชื้อ ณ เวลาใด
คือ ช่วงระยะเวลาที่ใช้บนั ทึกอุณหภูมิ (time interval) (นาที)

อุณหภูมิภายในอาหารจะถูกวัดโดยใช้ Thermocouple thermometer อุณหภูมิอาหารในบรรจุภณ
ั ฑ์
จะถูกวัดแบบปั จจุบนั (real time) เพื่อใช้คานวณ ค่า Fo โดยใช้ Software ที่ พฒั นาขึ้ น (Thermocal) การต่อ
อุปกรณ์สาหรับวัดอุณหภูมิภายในอาหารแสดงดังตัวอย่างรู ปด้านล่าง
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รู ปที่ 10 ภาพตัวอย่างการศึกษาการฆ่าเชื้ อเพื่อใช้ในการคานวณระยะค่าการส่ งผ่านความร้อน
(heat penetration data) และการคานวณค่า Fo แบบ real time
ระยะเวลาฆ่าเชื้ อไหม้อนึ่ ง (Schedule process time) คือระยะเวลาให้ความร้อนแก่อาหารในหม้อนึ่ ง
จนมีค่า Fo อย่างน้อย 3 นาที อาหารที่ผา่ นการฆ่าเชื้อจะถูกส่ งตรวจ ณ ห้องปฏิบตั ิการที่ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานเพื่ อ ขออนุ ญ าตส าหรั บ ผลิ ต อาหารชนิ ด กรดต่ าบรรจุ ภ าชนะปิ ดสนิ ท (ประกาศกระท รวง
สาธารณสุ ข (ฉบับที่ ๓๔๙) พ.ศ. ๒๕๕๖)
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ขั้นตอนโดยทัว่ ไปของการการผลิต แสดงดังแผนผังด้านล่างต่อไปนี้

รู ปที่ 11 แผนผังการผลิตการผลิตน้ าปลาร้าลดเกลือบรรจุภาชนะปิ ดสนิท
7.2.2 การพัฒนาขั้นตอนการผลิต
การพัฒนาสู ตรในโครงการนี้ เกี่ยวเนื่องเฉพาะการลดปริ มาณเกลือที่ใช้ในการปรุ งสู ตร ส่ วนสู ตร
ปรุ งแต่งอื่นๆ พัฒนาไว้แล้วโดยบริ ษทั และเป็ นความลับของบริ ษทั และพยายามออกแบบกระบวนการผลิต
ใหม่ให้ส่งผลกระทบการผลิตหลักของบริ ษทั ให้นอ้ ยที่สุด (2500 kg/วัน) การออกแบบฆ่าเชื้ออาหารลดเกลือ
ใช้หลักการ sterilization of canning process โดยได้ทาการเพื่อทา prototype ผลิตภัณฑ์ ให้มีค่า Fo ประมาณ
4 นาที โดยใช้ อุปกรณ์น่ ึงแรงดันขนาดเล็ก อาหารบรรจุในกระป๋ องโลหะ หรื อ พลาสติกทนร้อน เบอร์ 307
ขนาด 200 g โดยมี แผนผังการผลิตแสดงพอสังเขปดังรู ปด้านล่าง
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ปลาร้า+น้ า
ปลาร้า+น้ า

ต้มในบรรยากาศ

ต้มในบรรยากาศ

เกลือ + น้ าเกลือ

กรอง

กรอง

ปรุ งแต่ง

ปรุ งแต่ง

บรรจุกระป๋ อง

บรรจุขวด PET

ฆ่าเชื้อ(121 C)

ดั้งเดิม

ลดเกลือ

รู ปที่ 12 แผนผังสายการผลิตของผลิตภัณฑ์น้ าปลาร้าสาเร็ จรู ปแบบดั้งเดิมและแบบลดเกลือ
น้ าปลาร้า

บรรจุภาชนะ
(198-200 g)

ไล่อากาศถ้า
จาเป็ น

ปิ ดผนึก

ฆ่าเชื้อ
(121 C, Fo4
min.)

(85-95
รู ปที่ 13 แผนผังขั้นการฆ่าเชื้ อผลิตของผลิ
ตภัณC)ฑ์น้ าปลาร้าสาเร็ จรู ปแบบแบบลดเกลือ
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รู ปที่ 14 กิจกรรมการออกแบบกระบวนการผลิต
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7.2.3 การถ่ ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตดาเนิ นการ ณ สถานที่ประกอบการของผูป้ ระกอบการเรี ยบร้อย เมื่อ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ดังตัวอย่างภาพประกอบด้านล่าง โดยผูป้ ระกอบการมีความพึงพอใจและกาลังอยู่
ในระหว่าดาเนินการเพื่อทาผลิตภัณฑ์จาหน่ายเชิงการค้าต่อไป และ กาลังดาเนินการเพื่อขอรับการสนับสนุน
เพื่อวิจยั เพิ่มเติม จาก หน่วยงาน สวทช. เพื่อต่อยอดจากโครางการนี้

รู ปที่ 15 กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
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8. สรุ ปผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์น้ าปลาร้าสาเร็ จรู ปที่พฒั นาขึ้นโครงการ ใช้วธิ ี การผลิตแบบดั้งเดิมเพื่อให้มีรสชาติและ
ความกลมกล่อมเป็ นที่ถูกปากของผูบ้ ริ โภคและเป็ นที่ยอมรับในเชิงการตลาด อย่างไรก็ตาม ข้อจากัดของการ
ผลิตแบบเก่าจาเป็ นต้องปรับความเค็มของน้ าปลาร้าให้สูงถึง 94-98 % (salometer) เพื่อถนอมอาหารป้ องกัน
ไม่ให้ผลิตภัณฑ์เกิดการเน่าเสี ย(การเกิดแก้ส) เมื่อบรรจุในภาชนะปิ ดสนิท(ขวดพลาสติก PET) ขณะเก็บที่
อุณหภูมิหอ้ งในระหว่างรอจาหน่าย การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ี ได้ปรับความเค็มของเกลือในสู ตรลงเป็ น 68-72
% (salometer) และป้ องกันการเสื่ อมเสี ยโดยใช้วธิ ี การฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ดว้ ยความร้อนสู งเพื่อทาลายสปอร์
สาเหตุของการเสื่ อมเสี ย ผลิตภัณฑ์ที่พฒั นาขึ้นนอกจากจะมีความเข้มข้นของเกลือต่าแล้ว โดยลดเกลือลง
จากเดิม 25-26% ยังคงความอร่ อยตามกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม มีความปลอดภัยจากจุลินทรี ยป์ นเปื้ อน
ทั้งหมด และสามารถเก็บได้ที่อุณหภูมิห้องมีอายุอย่างน้อย 2 ปี

142

การประชาสั มพันธ์ โครงการและเผยแพร่ ความรู้ เรื่ องอันตรายจากการบริโภคเกลือโซเดียมมาก
เกินไปผ่ านทางเว็บไซต์
การให้ ความรู้ ผ่านเว็บไซต์ ของสมาคม
https://www.facebook.com/fostat.fanpage

https://www.facebook.com/fostat.fanpage/?fref=ts
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https://www.facebook.com/fostat.fanpage/?fref=ts
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การประชาสั มพันธ์ โครงการ
1. การประชาสัมพันธ์เข้าร่ วมสัมมนาโครงการลดเกลือโซเดียมเพื่อสุ ขภาพผูบ้ ริ โภค ปี 2
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https://www.facebook.com/fostat.fanpage/photos/a.132167033509476.20045.1310719102856
55/1349701005089400/?type=3&theater
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2.การประชาสัมพันธ์เข้าร่ วมโครงการลดเกลือโซเดียมเพื่อสุ ขภาพผูบ้ ริ โภค ปี 2
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2.การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลให้ผทู ้ ี่เข้าร่ วมงานอบรมของทางสมาคมได้ทราบข่าวสารของโครงการ
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สรุปผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลดเกลือโซเดียมในผลิตภัณฑ์ อาหารสาเร็จรู ป
นักพัฒนา/วิจัย

5
6
7
8

ผลิตภัณฑ์

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ซ อ ส
มะพร้ าวลดเกลือ
ผศ.ดร.รัชฏาพร อุ่นศิวไิ ลย์
บริษัท บ้ านโคขุน
นา้ จิม้ สุ กสี้ ู ตรเข้ มข้ น
นางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร บริษัท อกริ โพรเซสซิ่ง อินดัสทรี จากัด มะขาม5รส
ผศ.ดร.นันทรัตน์ ณ นครพนม บริษัท เอซีเค ฟู้ดเทค จากัด
นา้ สลัดครีม
ศู นย์ นวัตกรรมอาหาร
ดร.พรรณทิพา เจริญไทยกิจ
ไส้ กรอกหมู
บ. เบทาโกร
ร้ าน Lean Meal All Clean อาหารคลีน
ผศ.ดร.ศจี สุ วรรณศรี
สแน็กไก่
พิษณุโลก
ดร.อัศวิน อมรสิน
เค.เอส.เอฟ ฟู้ดส์ โปรดักส์ จากัด
นา้ ปลาร้ า
บริษัท แม่ เกตุ อุตสาหกรรม อาหารไทย
ดร.รัฐกรณ์ จานงค์ ผล
พริกแกงเขียวหวาน
จากัด

1 ผศ.ดร. อัมพร แซ่ เอียว
2
3
4

สถานประกอบการ
บริษัท ไทยรสทิพย์ จากัด

% โซเดียม
ที่ลดได้
35.03%
25.00 %
26.36 %
25.50 %
62.00 %
65.00 %
22.00 %
24.33 %
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สรุ ปผลการดาเนินงาน
จากเป้ าหมายการปฏิบตั ิงานของโครงการ Food Safety Forum: ลดเกลือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหาร
สาเร็ จรู ป คือการสร้างเครื อข่ายผูเ้ ชี่ยวชาญและนักวิทยาศาสตร์ อาหารรุ่ นใหม่ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนา
ผลิ ตภัณฑ์อาหารลดเกลื อ เพื่อต่อยอดสู่ การนาไปทดลองปรับสู ตรในผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมถึงยังสร้างความ
ตระหนักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารลดโซเดียมออกสู่ ทอ้ งตลาดมากขึ้นเพื่อเป็ นทางเลือกของผลิตภัณฑ์
อาหารเพื่อสุ ขภาพ ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบเพื่อสุ ขภาพในโครงการนี้รวม 8 ผลิตภัณฑ์ สามารถลดปริ มาณโซเดียม
ได้ร้อยละ 22.00 – 65.00 ซึ่ งมี 6 ผลิตภัณฑ์สามารถกล่าวอ้างทางโภชนาการได้ว่าเป็ นผลิ ตภัณฑ์อาหารลด
เกลือโซเดียมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขฉบับที่ 182 พ.ศ. 2541 ซึ่ งระบุวา่ ผลิตภัณฑ์ที่จะกล่าวอ้างได้
ว่ามีการลดสารอาหารนั้น จะต้องสามารถทาการลดปริ มาณสารอาหารนั้นๆได้อย่างน้อยร้อยละ 25 จากสู ตร
เดิม และมี 2 ผลิตภัณฑ์ที่ลดได้ไม่ถึงร้อยละ 25 เนื่องจากหากลดให้ได้มากกว่าร้อยละ 25 จะส่ งผลต่ออายุการ
เก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ มีผเู ้ ชี่ยวชาญ นักวิทยาศาสตร์ อาหารรุ่ นใหม่และผูป้ ระกอบการ เข้าร่ วมโครงการ 23
ท่าน มีการจัดสัมมนา 2 ครั้งในกรุ งเทพ 1 ครั้ง ที่จดั หวัดเชี ยงใหม่ 1 ครั้ง โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมงาน 255 คน และมี
ผูร้ ับข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ ของโครงการกว่า 10,000 ราย ในด้านการยอมรับผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคให้การ
ยอมรับทุกผลิตภัณฑ์ โดยใช้การศึกษาการทดสอบทางประสาทสัมผัสเพื่อประเมินการยอมรับและความชอบ
ของผูบ้ ริ โภค และมีการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการเพื่อยืนยันผลการลดปริ มาณเกลือโซเดียมในทุก
โครงการ รวมถึงมีกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู ้การผลิตให้ผปู ้ ระกอบการ ทั้ง 8 องค์กร พบว่าผูป้ ระกอบการ
ให้ความพอใจในผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต ซึ่ งสามารถนาไปทาการผลิตจาหน่ายในเชิ งพาณิ ชย์ต่อไป
ได้ ทั้งนี้ ผูป้ ระกอบการต้องศึกษาต้นทุนและการกาหนดตาแหน่ งผลิ ตภัณฑ์ในท้องตลาดเพิ่มเติม เพื่อการ
จัดทาผลิตภัณฑ์ใหม่ จึงต้องอาศัยระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลตลาดและผูบ้ ริ โภคเพิ่มเติมก่อนทาการผลิต
ขายจริ ง
ข้ อเสนอแนะ
จากการด าเนิ นโครงการในปี นี้ พบว่ า มี ข ้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เรื่ องควรเพิ่ ม กิ จ กรรมการ
ประชาสัมพันธ์ผลิ ตภัณฑ์ที่เข้าร่ วมโครงการให้ผูบ้ ริ โภคทราบว่ามีผลิ ตภัณฑ์ทางเลื อกเพื่อสุ ขภาพเพิ่มขึ้ น
และมีขอ้ เสนอแนะจากคณะผูว้ ิจยั ถึงประเด็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริ โภคอาหารรสจัดให้น้อยลง
ว่าเป็ นแนวทางในการรักษาสุ ขภาพอย่างแท้จริ ง ที่ เครื อข่ายฯ ควรส่ งเสริ มให้มีการกระตุ น้ เตือนผูบ้ ริ โภค
อย่างสม่ าเสมอ จึงจะสามารถปรับพฤติกรรมได้ โดยต้องอาศัยศาสตร์ ในเชิงการประชาสัมพันธ์ที่ชดั เจน มี
ความต่อเนื่ อง และต้องนากระแสการรักษาสุ ขภาพมาขยายผลร่ วมกับผลการดาเนิ นโครงการนี้ ให้ขยายวง
กว้างขึ้นอย่างเข้มแข็งต่อไป คณะผูว้ ิจยั มีความเห็นเพิ่มเติมว่าควรศึกษาเรื่ องอายุการเก็บรักษาและอัตราการ
เสื่ อมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เนื่ องจากเป็ นปั จจัยสาคัญต่อความปลอดภัยในการบริ โภคและการจัดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์

