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บทคัดย่อ 
งำนวิจัยเรื่องกำรพัฒนำผงปรุงรสส ำหรับอำหำรสุขภำพ  มีวัตถุประสงค์ในกำรท ำวิจัย 3 ประกำรดังนี้ 1)  เพื่อพัฒนำและ 
ศึกษำคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสส ำหรับอำหำรสุขภำพ 2)เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ผงปรุงรส
ส ำหรับอำหำร สุขภำพ 3) เพื่อศึกษำต้นทุนกำรผลิตในเชิงพำณิชย์ของผงปรุงรสที่ได้พัฒนำขึ้น ในกำรพัฒนำผงปรุงรส
ผู้วิจยัน ำพืช 3 ชนิดมำทดแทนกำรให้รสชำติดังนี้ ชะครำมทดแทนโซเดียมคลอไรด์และโพแทสเซียมคลอไรด์ หญ้ำหวำน
ทดแทนน้ ำตำล  และใบหม่อนที่มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มรสชำติอูมำมิแทนโมโนโซเดียมแอลกลูตำเมตหรือผงชูรส โดยน ำพืช
ทั้ง 3 ชนิดมำท ำกำรอบแห้งโดยใช้เครื่องอบ ลมร้อนแบบถำด ท่ีอุณหภูมิ 70 องศำเซลเซียส และท ำกำรช่ังน้ ำหนักทุก 15 
นำที จนกว่ำน้ ำหนักจะคงที่ พบว่ำ ชะครำมใช้เวลำใน  กำรอบแห้ง 5 ช่ัวโมง ปริมำณควำมช้ืนหลังอบแห้งลดลง ร้อยละ 
15.56  หญ้ำหวำนใช้เวลำในกำรอบแห้ง 1 ช่ัวโมง 30 นำที ปริมำณ  ควำมช้ืนหลังอบแห้งลดลง ร้อยละ 16.83 และใบ
หม่อนใช้เวลำในกำรอบแห้ง 4 ช่ัวโมง ปริมำณควำมช้ืนหลังอบแห้งลดลง ร้อยละ  27.50  จำกนั้นน ำพืชทั้งสำมชนิดมำบด
เป็นผงและท ำกำรทดสอบรสชำติ โดยผงชะครำมเปรียบเทียบเค็มกับเกลือพบว่ำ ผงชะครำม  3.5 กรัม ต่อน้ ำ 20 
มิลลิลิตร มีรสเค็มใกล้เคียง สำรละลำยเกลือเข้มข้นร้อยละ 10  ผงหญ้ำหวำนเปรียบเทียบรสหวำนกับน้ ำตำล พบว่ำผง
หญ้ำหวำน 0.2 กรัมต่อน้ ำ 20 มิลลิลิตร มีรสหวำนใกล้เคียงสำรละลำยน้ ำตำลร้อยละ 5  ผู้วิจัยได้น ำผงชะครำม ผงหญ้ำ 
หวำน และผงใบหม่อนมำเป็นส่วนประกอบของผงปรุงรส ใน 4 สูตร ได้แก่ ผงปรุงรสที่ปรับสูตรตำมท้องตลำด, ผงปรุงรส
ที่มี ส่วนผสมพืชทั้ง 3 ชนิด:เครื่องเทศ ในอัตรำส่วน  60:40 70:30 และ 80:20 ตำมล ำดับ และน ำไปทดสอบควำมพึง
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พอใจในรสชำติ จำกกลุ่มตัวอย่ำง 31 คน พบว่ำ ผงปรุงรสที่มีสัดส่วน 70:30  มีคะแนนควำมชอบโดยรวมเท่ำกับ 
4.387±0.558 ที่ระดับควำมเช่ือมั่น 95 %เมื่อน ำผงปรุงรสที่ได้รับกำรยอมรับไปตรวจสอบด้ำนคุณสมบัติทำงกำยภำพ 
พบว่ำ ค่ำ Aw 0.48 ค่ำสี L*เท่ำกับ 53.74, a*เท่ำกับ -2.82, b*เท่ำกับ 24.05   คุณสมบัติทำงเคมีในปริมำณผงปรุงรส 
100 กรัม พบว่ำ ปริมำณควำมควำมช้ืน 5.64 กรัม  ปริมำณโซเดียมคลอไรด์  7.40 กรัม และ ปริมำณน้ ำตำล 3.57 กรัม  
คุณสมบัติทำงจุลินทรีย์ ได้แก่ จ ำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด 1.4×105 CFU/กรัม , ยีสต์และรำ 10 (ค่ำประมำณ) CFU/กรัม   
อี.โคไล (Escherichia coli) < 3MPN/กรัม และ  Coliform 23 MPN/กรัม    ซึ่งผ่ำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนใบหม่อน
ผงปรุงรส (มผช.1173/2549) และมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนพืชสมุนไพรผงปรุงรส (มผช.1380/2550)   และจำกกำร
ค ำนวณต้นทุนในกำรผลิตปรุงรสส ำหรับอำหำรสุขภำพต่อปริมำณ 1,000 กรัม มีต้นทุนเท่ำกับ 196.10 บำท 
ค าหลัก  ผงปรุงรส,ชะครำม,หญ้ำหวำน,ใบหม่อน 
 
 
 
Abstract 
This development of seasoning powder for healthy were constructed based on three main objectives: 
(1) to develop and study properties of seasoning powder products for healthy diets;  (2) to investigate 
the user satisfaction of seasoning powder for healthy food; and (3) to examine the commercial 
production cost of developed seasoning powder. For the process of developing of seasoning powder, 
three types of plants (i.e. seablite, stevia, and mulberry) were initially used and replaced the exist 
flavors. A replacement for sodium chloride and potassium chloride, seablite was used. The sugar 
substitute in this study was stevia. Instead of using monosodium glutamate or MSG to enhance the 
taste of umami or savory taste, sugar mulberry and mulberry were used in this study. The three 
plants were dried using a tray heat exchanger at 700C and constantly weighed every 15 minutes until 
the three dried plant weight was reached or stable. Drying process of seablite lasted for 5 hours. The 
moisture content after drying was decreased by 15.56%. Drying process of stevia was 1 hour 30 
minutes. After drying process, the moisture content was reduced by 16.83%.  Drying time of mulberry 
leaves was 4 hours. The moisture content after drying was reduced by 27.50%. Soon after, the three 
plants were grounded into powder and the flavor were tested. We investigated the salty taste 
between seablite powder and salt and then compared.  We compared the salty taste between 3.5 g 
of powder with 20 ml of water with 10% concentrated salt solution. The results showed that taste 
was very similar. Moreover, the sweet taste comparison between stevia and sugar was examined. The 
results showed that the sweet taste of 0.2 g of stevia powder per 20 ml of water was similar to that 
of sugar solution of 5%. The powdery mildew powder and mulberry powder were developed and 
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used as a component of seasoning powder, there were four formulas (i.e. market recipe seasoning 
powder, three of seasoning powder spices in the different ratio of 60:40 70:30 and 80:20, 
respectively). They were all tested for their flavor. 30 samples were examined the four formulas. The 
results showed the most popular seasoning powder was the season powder ratio 70:30 (i.e. customer 
satisfaction was 4.387±0.558 at 95% confidence interval). The physical, chemical, microbial properties 
were invested. For the acceptance of physical properties of the seasoning powder ratio 70:30, we 
found that water activity (Aw) 0.48, color L * was 53.74, a * was -2.82, b * was 24.05. Moreover, the 
results of the analysis of chemical properties of 100 g of the seasoning powder ratio 70:30 showed 
that the moisture value was 5.64 g, salt as NaCl was 7.40 g, and total sugar was 3.57 g. The microbial 
properties as well  total microorganisms of the seasoning powder were 1.4 × 105CFU / g, Yeast and 
Molds 10 (en=estimated number) CFU / g, Escherichia coli <3MPN / g, and coliform 23 MPN/g, which 
reached the standard settings–the packaging community mulberry powder seasoning (AM 1173/2006) 
and Thai Industrial Standard (TISI1380/2007). We also found that the cost of healthy food production 
(i.e.1,000 grams of the seasoning powder) is 196.10 baht. 
Keywords:  Seasoning powder, seablite, stevia, mulberry 
 
1. บทน า 

ผงปรุงรสอำหำร หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกำร
น ำเนื้อสัตว์ เช่น ไก่ หมู มำให้ควำมร้อนจนแห้ง บดเป็นผง 
ปรุงรสด้วยเครื่องปรุงรสและเครื่องเทศ เช่น น้ ำตำล เกลือ 
กระเทียม พริกไทย และผงชูรส (มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน, 
2547) โดยที่เกลือแกง (NaCl) เป็นส่วนประกอบที่มีปริมำณ
สูงสุดในเกือบทุกยี่ห้อ โดยมีปริมำณร้อยละ 26-42 ซึ่งใน
กระบวนกำรผลิตผงปรุงรสจะใช้เกลือแกง เพื่อเพิ่มรสชำติ
และยืดอำยุกำรเก็บรักษำของผลิตภัณฑ์(วิสิฐ , 2536) 
องค์กำรอนำมัยโลกก ำหนดปริมำณเกลือแกงที่ควรบริโภคไม่
เกินวันละ 3-6 กรัม แต่จำกกำรส ำรวจกำรบริโภคเกลือของ
คนไทยพบว่ำสูงเกินมำตรฐำน โดยเฉลี่ยวันละ 7-17 กรัมต่อ
คน (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2549)  จำกรำยงำนกำรวิจัย
ควำมสัมพันธ์ของกำรใช้เครื่องปรุงอำหำรกึ่งส ำเร็จรูปกับ
ปริมำณเกลือในอำหำรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร   
พบว่ำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรใช้เครื่องปรุงรสอำหำรกึ่ง

ส ำเร็จรูปและปริมำณเกลือในแกงจืด ผัดผัก    เพิ่มขึ้นอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติ (p<0.01) (ลักษณิน, 2552) ดังนั้นกำรที่
คนไทยมีพฤติกรรมกำรบริโภครสเค็มสูงขึ้น  จึงเป็นสำเหตุ
ส ำคัญที่ท ำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  ได้แก่ โรคควำมดัน
โลหิตสูง  โรคไต โรคหัวใจขำดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง 
โรคอัมพฤกษ์ อัมพำต เป็นต้น  จำกข้อมูลในปัจจุบันพบว่ำ
คนไทยป่วยเป็นโรคควำมดันโลหิตสูง คิดเป็นร้อยละ 21.4 
หรือ 11.5 ล้ำนคน โรคไต คิดเป็นร้อยละ 17.5 หรือ 7.6 
ล้ำนคน โรคหัวใจขำดเลือด คิดเป็นร้อยละ 1.4 หรือ 0.75 
ล้ำนคน โรคหลอดเลือดสมอง โรคอัมพฤกษ์ อัมพำต คิดเป็น
ร้อยละ 1.1 หรือ 0.5 ล้ำนคน  

ประเทศไทยมีพืชผักหลำยชนิดที่มีคุณสมบัติช่วย
กระตุ้นกำรรับรสของปุ่มรับรส ได้แก่ รสเค็ม รสหวำน รส
เปรี้ยว รสขม   ดังนั้นกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสส ำหรับ
อำหำรสุขภำพ โดยน ำพืชผักมำทดแทนควำมเค็มและควำม
หวำน จึงเป็นอีกหนึง่ทำงเลือกส ำหรับผู้บริโภค ลดควำมเสี่ยง
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กำรเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทั้งยังได้รับประโยชน์จำกพืชผัก 
และยังเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำให้พืชผักเหล่ำนั้นอีกด้วย  งำนวิจัย
นี้จึงได้น ำพืชผักต่ำงๆ ท่ีมีสรรพคุณทดแทนกำรรับรสดังกล่ำว
มำพัฒนำเพื่อผลิตเป็นผงปรุงรสในกำรประกอบอำหำร  เป็น
กำรเพิ่มมูลค่ำของพืชผักของไทย และเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดี
ต่อประชำกรไทย ลดกำรเกิดโรคต่ำงๆ ดังที่กล่ำวมำใน
ข้ำงต้น 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนำและศึกษำคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ผง
ปรุงรสส ำหรับอำหำรสุขภำพ 
 2. เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ผงปรุง
รสส ำหรับอำหำรสุขภำพ 
 3. เพื่อศึกษำต้นทุนกำรผลิตในเชิงพำณิชย์ของผงปรุง
รสส ำหรับอำหำรสุขภำพที่พัฒนำขึน้ 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ศึกษาเวลาที่เหมาะสมในการอบแห้งพืช 3 ชนิด ได้แก่ 
ชะคราม หญ้าหวาน และใบหม่อน 
 กำรทดลองเพื่อศึกษำเวลำที่เหมำะสมในกำรอบแห้ง
ของพืช 3 ชนิด ที่น ำมำทดแทนรสชำติต่ำงๆ ชะครำม
ทดแทนรสเค็มจำกเกลือ  หญ้ำหวำนทดแทนควำมหวำนจำก
น้ ำตำล และใบหม่อนทดแทนรสอุมำมิจำกผงชูรส  โดยท ำ
กำรอบแห้งผักแต่ละชนิดด้วยเครือ่งอบแห้งแบบลมร้อน ก่อน
ท ำกำรอบแห้งจะต้องท ำคัดแยกสิ่งปนเปื้อน ล้ำงท ำควำม
สะอำด และตัดแต่งโดยใช้เฉพำะส่วนที่สำมำรถรับประทำน
ได้เท่ำน้ัน  อุณหภูมิที่ใช้ในกำรอบ 70 องศำเซลเซียส และท ำ
กำรช่ังน้ ำหนักทุกๆ 15 นำที จนกระทั่งน้ ำหนักคงที่ น ำผลที่
ได้ไปท ำกำรวิเครำะห์เวลำที่เหมำะสมในกำรอบแห้งของพืช
แต่ละชนิด 
3.2 การเปรียบเทียบรสชาติของพืชที่น ามาใช้ทดแทน 
 ขั้นตอนกำรเปรียบเทียบรสชำติของพืชทั้ง 2 ชนิด ที่
น ำมำทดแทนรสชำติเค็ม และรสชำติหวำน มีขั้นตอนดังน้ี 
3.2.1 น ำชะครำม หญ้ำหวำน ที่ผ่ำนกำรอบแห้ง มำบดเป็น
ผง  

3.2.2 ชะครำมผงไปเปรียบเทียบรสเค็มกับเกลือ   โดย
แบ่งเป็นชะครำมออกเป็นสำมอัตรำส่วน ได้แก่  3.0 กรัม  
3.5 กรัม และ 4.0 กรัม ตำมล ำดับ น ำละลำยในน้ ำอุ่น 20 
มิลลิลิตร เปรียบเทียบกับเกลือ 2 กรัม ละลำยในน้ ำอุ่น 20 
มิลลิลิตร หญ้ำหวำนผงน ำไปเปรียบเทียบรสหวำนกับน้ ำตำล 
โดยแบ่งเป็นหญ้ำหวำน เป็น 3 อัตรำส่วน ได้แก่  0.1 กรัม 
0.2 กรัม 0.3 กรัม ตำมล ำดับ ละลำยในน้ ำ 20 มิลลิลิตร 
เปรียบเทียบกับน้ ำตำล 1 กรัม ละลำยในน้ ำ 20 มิลลิลิตร             
3.2.3 ท ำกำรทดสอบควำมแตกต่ำงโดยรวม (Overall 
difference test) โดยวิธีทดสอบ Duo-Trio test ใช้ผู้
ทดสอบกึ่งฝึกฝนจ ำนวน 15 คน แล้วท ำกำรวิเครำะห์และ
ประเมินผลกำรวิเครำะห์โดยใช้โปรแกรมSPSS  
3.3  การพัฒนาสูตรผงปรุงรสส าหรับอาหารสุขภาพ 
 กำรพัฒนำผงปรุงรสส ำหรับอำหำรสขุภำพจำกสูตรตำม
ท้องตลำดที่ไม่มีผงชูรส น ำผงซุปรสไก่สูตรไม่มีผงชูรสและลด
โซเดียม มำเป็นสูตรตั้งต้น   
ตำรำงที่ 1 ปริมำณส่วนผสมของผงปรุงรสสูตรตั้งต้น 

วัตถุดิบ ปริมำณ (กรัม) 
น้ ำตำลทรำย 25.0 

เนื้อไก่ผง 23.0 
โซเดียมคลอไรด์  21.6 

โพแทสเทียมคลอไรด์ 14.4 
กระเทียมผง 8.0 
แป้งข้ำวโพด 5.8 
พริกไทยป่น 2.0 

ไดโซเดียม 5’ ไอโนซิเตต และไดโซเดียม 5’
กัวไนเลต 

0.2 

 โดยพืชอบแห้งทั้ง 3 ชนิด ซึ่งผักชะครำมทดแทน
โซเดียมคลอไรด์และโพแทสเทียมคลอไรด์ ,หญ้ำหวำน
ทดแทนน้ ำตำล, และเพิ่มใบหม่อนที่มีคุณสมบัติทดแทนโมโน
โซเดียมแอลกลูตำเมต ในสัดส่วนที่แตกต่ำงกัน ส่วน
เครื่องเทศยังคงมีปริมำณเท่ำเดิม และเปลี่ยนเนื้อไก่ผงเป็น
โปรตีนเกษตร และใช้ยีสต์สกัดแทนไดโซเดียม 5’ ไอโนซิเตต 
และไดโซเดียม 5’กัวไนเลต  ตำมตำรำงที่ 2  
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ตำรำงที่ 2 ส่วนผสมของผงปรุงรสในแต่ละสูตร 

วัตถุดิบ 
ปริมำณ (กรัม) 

สูตรที่ 1 
(60:40) 

สูตรที่ 2 
(70:30) 

สูตรที่3 
(80:20) 

ชะครำม (แทนโซเดียมคลอไรด์และ
โพแทสเซียมคลอไรด์) 

20.99 24.53 28.09 

หญ้ำหวำน (แทนน้ ำตำลทรำย) 1.67 1.95 2.23 
ใบหม่อน 7.13 8.33 9.54 

โปรตีนเกษตร(แทนเนื้อไก่ผง) 11.92 8.96 5.98 
กระเทียมผง 4.15 3.12 2.08 
แป้งข้ำวโพด 3.01 2.26 1.51 
พริกไทยป่น 1.04 0.78 0.52 

สำรสกัดจำกยีสต์(แทนไดโซเดียม 
5’ ไอโนซิเตต และไดโซเดียม 5’กัว

ไนเลต) 
0.10 0.08 0.05 

 ทดสอบกำรยอมรับ(Acceptance Test) ได้แก่ ด้ำน
ลักษณะปรำกฏ กลิ่น รส และควำมชอบโดยรวม ด้วยวิธี
ทดสอบ Five-point hedonic Test ใช้ผู้ทดสอบจ ำนวน 31 
คน แล้วท ำกำรวิเครำะห์และประเมินผลกำรวิเครำะห์ใช้
โปรแกรม SPSS  
 จำกนั้นน ำผงปรุงรสที่ได้รับกำรยอมรับจำกข้อ 3.3 มำ
พัฒนำต่อ  โดยให้เป็นสูตรตั้งต้น ดังน้ี สูตรที่ 1 ผงปรุงรส 20 
กรัม ประกอบด้วย ชะครำม 12.60 กรัม หญ้ำหวำน 1.00  
กรัม ใบหม่อน 4.00 กรัม โปรตีนเกษตร 4.60 กรัม 
กระเทียมผง 1.60 กรัม แป้งข้ำวโพด 0.65 กรัม พริกไทยป่น 
0.40 กรัม และ ยีสต์สกัด 0.04 กรัม สูตรที่ 2 เพิ่มรสเค็มโดย
เติมชะครำม 10 เปอร์เซ็นต์จำกสูตรตั้งต้น เป็น 13.86 กรัม 
สูตรที่ 3 เพิ่มรสหวำน โดยเติมหญ้ำหวำน10 เปอร์เซ็นต์จำก
สูตรตั้งต้น เป็น 1.1 กรัม  ส่วนชะครำม ใบหม่อน โปรตีน
เกษตร กระเทียมผง แป้งข้ำวโพด พริกไทยป่น และ ยีสต์
สกัดเท่ำเดิม ตำมตำรำงที่ 3 แล้วน ำทั้ง 3 สูตรมำทดสอบ
ควำมชอบ (Preference test) แบบ Ranked preference 
ใช้ผู้ทดสอบจ ำนวน 31 คน แล้วท ำกำรวิ เครำะห์และ
ประเมินผลกำรวิเครำะห์ใช้โปรแกรม SPSS 
ตำรำงที่ 3 ส่วนผสมของผงปรุงรสที่มีปรับรสชำติในแต่ละสูตร 

วัตถุดิบ 
ปริมำณ (กรัม) 

สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 
ชะครำม  12.60 13.86 12.60 

หญ้ำหวำน  1.00 1.00 1.10 
ใบหม่อน 4.00 4.00 4.00 

โปรตีนเกษตร 4.60 4.60 4.60 
กระเทียมผง 1.60 1.60 1.60 
แป้งข้ำวโพด 0.65 0.65 0.65 
พริกไทยป่น 0.40 0.40 0.40 

สำรสกัดจำกยีสต์ 0.04 0.04 0.04 

 
 3.4 วิเคราะห์คุณภาพของผงปรุงรสส าหรับอาหารสุขภาพ  
 น ำผงปรุงรสส ำหรับอำหำรสุขภำพสูตรที่ได้รับกำร
ยอมรับมำกที่สุด ท ำกำรวิเครำะห์คุณภำพของผลิตภัณฑ์ทำง
เคมี กำยภำพ และจุลชีววิทยำ ตลอดจนกำรยอมรับของ
ผู้บริโภค ดังต่อไปนี้ 
คุณภำพทำงกำยภำพ ได้แก่ ค่ำสี ด้วยวิธี HunterLab color 
Quest XE และค่ำวอเตอร์แอคทิวิตี ด้วยวิธี In-House 
method T997 Base on AOAC (2012) ส่วนคุณภำพทำง
เคมี ได้แก่ ปรมิำณควำมชื้น ปริมำณโซเดียม ปริมำณน้ ำตำล 
ด้วยวิธี In-House method T997 Base on AOAC (2012) 
คุณภำพทำงจลุินทรีย์ ได้แก่ จ ำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด อี.โคไล 
(Escherichia coli) และ Coliform ด้วยวิธี FDB-BAM และ
ทดสอบยีสต์และรำด้วยวิธ ีCompendium of Method for 
the Microbiological Examination of foods (APHA) 
3.5 การศึกษาต้นทุนวัตถุดิบของผงปรุงรสส าหรับอาหาร
สุขภาพ 
 ค ำนวณต้นทุนของผงปรุงรสส ำหรับอำหำรสุขภำพ
เฉพำะในส่วนของต้นทุน โดยพิจำรณำจำกรำคำวัตถุดิบ โดย
ใช้รำคำของวัตถุดิบในช่วงปี พ.ศ.2561  
4. ผลการทดลองและอภิปรายผล       
4.1 ผลการอบแห้ง ชะคราม หญ้าหวาน และใบหม่อน 
 จำกกำรน ำพืชทั้ง 3 ชนิด มำท ำกำรอบแห้งโดยใช้ตู้อบ
แบบลมร้อนที่อุณหภูมิ 70 องศำเซลเซียส  และช่ังน้ ำหนัก
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ทุก 15 นำที จนกระทั่งน้ ำหนักคงที่ พบว่ำ 
4.1.1 กำรอบแห้งชะครำม  ชะครำมที่น ำมำท ำกำรอบ มี
น้ ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ยอยู่ที่  3.02 กรัม หลังจำกน ำไปอบ 
ช่วงแรก 15-30 นำที น้ ำหนักจะลดลงอย่ำงช้ำๆ เฉลี่ย 2.64 
กรัม หลังจำกนั้นน้ ำหนักจะลดลงอย่ำงรวดเร็ว ตั้งแต่นำทีที่ 
45 จนถึง 180 นำที หลังจำกนั้นน้ ำหนักของชะครำมจะ
ลดลงอย่ำงช้ำๆ จนถึงจนกระทั่งน้ ำหนักเริ่มคงท่ี ท่ี 300 นำที
หรือ 5 ช่ัวโมง น้ ำหนักของชะครำมเหลือ 0.47 กรัม น้ ำหนัก
ที่หำยไป 2.55 กรัม เมื่อน ำไปค ำนวณช้ืน พบว่ำ ปริมำณ
ควำมช้ืนหลังอบแห้งลดลงเหลือร้อยละ 15.56  ลักษณะของ
ชะครำมที่ได้ มีสีเขียวแห้งและมีกลิ่นของชะครำม  
กรำฟที่1 แสดงน้ ำหนักของชะครำมที่ผ่ำนกำรอบแห้ง 

 
4.1.2 กำรอบแห้งหญ้ำหวำน  หญ้ำหวำนที่น ำมำท ำกำรอบมี
น้ ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ยอยู่ที่ 1.01 กรัม ช่วงระยะเวลำ 15-60 
นำที น้ ำหนักจะลดลงอย่ำงรวดเร็วเฉลี่ย 0.36 กรัม หลังจำก
นั้นน้ ำหนักจะลดลงอย่ำงช้ำๆ ตั้งแต่นำทีที่ 75 จนถึง 90 
นำที  น้ ำหนักของหญ้ ำหวำนลดลงเหลือ  0 .17 กรั ม  
จนกระทั่งน้ ำหนักเริ่มคงที่ ที่ 150 นำทีหรือ 2 ช่ัวโมง 30 
นำที น้ ำหนักของชะครำมเหลือ 0.15 กรัม น้ ำหนักที่หำยไป 
0.87 กรัม เมื่อน ำไปค ำนวณช้ืน พบว่ำ ปริมำณควำมช้ืนหลัง
อบแห้งลดลงเหลือ ร้อยละ 14.70 ลักษณะของหญ้ำหวำนที่
ได้ มีสีน้ ำตำลและมีกลิ่นของหญ้ำหวำน  
กรำฟที่2 แสดงน้ ำหนักของหญ้ำหวำนที่ผ่ำนกำรอบแห้ง 
 

4.1.3 กำรอบแห้งใบหม่อน  ใบหม่อนที่น ำมำท ำกำรอบมี
น้ ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ยอยู่ที่ 2.00 กรัม ช่วงระยะเวลำ 15-60 
นำที น้ ำหนักจะลดลงอย่ำงช้ำๆ เฉลี่ย 1.17 กรัม หลังจำกน้ัน
น้ ำหนักจะลดลงอย่ำงรวดเร็ว ตั้งแต่นำทีที่ 75 จนถึง 90 
นำที น้ ำหนักของหญ้ำหวำนลดลงเหลือ 0.66 กรัม  
จนกระทั่งน้ ำหนักเริ่มคงที่ ที่ 150 นำทีหรือ 2 ช่ัวโมง 30  
นำที น้ ำหนักของชะครำมเหลือ 0.55 กรัม น้ ำหนักที่หำยไป 
1.45 กรัม เมื่อน ำไปค ำนวณชื้น พบว่ำ  ปริมำณควำมช้ืนหลัง
อบแห้งลดลงเหลือร้อยละ 27.50 ลักษณะของใบหม่อนที่ได้ 
มีสีเขียวและมีกลิ่นของใบหม่อน 
กรำฟที่3 แสดงน้ ำหนักของใบหม่อนที่ผ่ำนกำรอบแห้ง 

 
 
4.2 ผลการเปรียบเทียบรสชาติของพืชที่น ามาใช้ทดแทน 
 น ำชะครำม หญ้ำหวำน ที่ผ่ำนกำรอบแห้ง มำบดเป็นผง 
จำกนั้นน ำไปเปรียบเทียบรสชำติ  ซึ่ งน ำชะครำมผงไป
เปรียบเทียบรสเค็มกับเกลือ แบ่งเป็นชะครำมออกเป็น 3 
อัตรำส่วน ได้แก่  3.0 กรัม  3.5กรัม  4.0 กรัม ตำมล ำดับ 
ละลำยในน้ ำอุ่น 20 มิลลิลิตร เปรียบเทียบกับตัวอย่ำงอ้ำงอิง 
คือ เกลือ 2 กรัม ละลำยในน้ ำอุ่น 20 มิลลิลิตร โดยวิธี
ทดสอบ Duo-Trio test พบว่ำ ผู้ทดสอบกึ่งฝึกฝน 8 คน ให้
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ชะครำม 3.5 กรัม มีรสเค็มใกล้เคียงตัวอย่ำงอ้ำงอิง ชะครำม 
3.0 กรัม ผู้ทดสอบชิมเพียง จ ำนวน 3 คน ให้รสเค็มใกล้เคียง
ตัวอย่ำงอ้ำงอิง ชะครำม 4.0 กรัม ผู้ทดสอบชิมจ ำนวน  4 
คน ให้รสเค็มใกล้เคียงตัวอย่ำงอ้ำงอิง ดังนั้น ชะครำม 3.5 
กรัมให้รสเค็มใกล้เคียงเกลือ 2 กรัม ส่วนหญ้ำหวำนผงน ำไป
เปรียบเทียบรสหวำนกับน้ ำตำล แบ่งเป็นหญ้ำหวำน 0.1 กรัม 
0.2 กรัม และ 0.3 กรัม ตำมล ำดับ ละลำยในน้ ำ 20 
มิลลิลิตร เปรียบเทียบกับน้ ำตำล 1 กรัม ละลำยในน้ ำ 20 
มิลลิลิตร พบว่ำ ผู้ทดสอบกึ่งฝึกฝน 9 คน หญ้ำหวำน 0.2 
กรัม มีรสหวำนใกล้เคียงตัวอย่ำงอ้ำงอิง ส่วนหญ้ำหวำน 0.1 
กรัม และ 0.3 กรัม  ผู้ทดสอบตัวอย่ำง จ ำนวน  3 คน ให้รส
หวำนใกล้เคียงตัวอย่ำงอ้ำงอิง ดังนั้น หญ้ำหวำน 0.2 กรัมให้
รสหวำนใกล้เคียงน้ ำตำล  1 กรัม  
4.3 ผลการพัฒนาสูตรผงปรุงรสจากพืชอบแห้ง 3 ชนิด 
ตำรำงที่ 4 แสดงผลกำรยอมรับต่อผลิตภัณฑ์ 

ลักษณะทางประสาท
สัมผัส 

x ±SD 
ตั้งต้น 60:40 70:30 80:20 

ลักษณะเนื้อสัมผัส 
2.452±
0.173b 

3.645±
0.110a 

3.710±
0.131a 

3.435±
0.851a 

กลิ่นผัก 
2.774±
0.921a 

3.677±
0.791a 

3.581±
0.672a 

3.548±
0.961a 

กลิ่นกระเทียม 
3.419±
0.206a 

3.258±
0.167a 

3.290±
0.141a 

3.290±
0.141a 

กลิ่นพริกไทย 
3.258±
0.160a 

3.355±
0.164a 

3.419±
0.152a 

3.581±
0.159a 

รสเค็ม 
3.774±
0.216a 

3.032±
0.164b 

2.935±
0.173b 

3.129±
0.166b 

รสหวาน 
2.903±
0.193a 

3.097±
0.170a 

3.323±
0.157a 

3.419±
0.172a 

รสกลมกล่อม 
3.452±
0.217a 

3.323±
0.150a 

3.419±
0.129a 

3.419±
0.152a 

ความชอบโดยรวม 
3.355±
1.082b 

3.419±
0.807b 

4.387±
0.558a 

3.548±
0.086b 

ระดับควำมเชือ่มั่น p=0.05(ร้อยละ 95) 

 จำกตำรำงที่ 4 ผลกำรประเมินกำรยอมรบัทำงประสำท
สัมผัสโดยใช้กำรประเมินผลแบบ 5 point hedonic scale 
ของผงปรุงรสส ำหรับอำหำรสุขภำพ (พืช:เครื่องเทศ) ซึ่งมี

อัตรำส่วนคือร้อยละ 60:40, 70:30 และ 80:20 และผงปรุง
รสตำมท้องตลำด  ผลกำรประเมินกำรยอมรับทำงประสำท
สัมผัส ทั้งหมด 8 ด้ำน ได้แก่ ลักษณะด้ำนเนื้อสัมผัส ด้ำน
กลิ่น ได้แก่ กลิ่นผัก กลิ่นรสกระเทียม กลิ่นรสพริกไทย  ด้ำน
รสชำติ ได้แก่ รสเค็ม รสหวำน รสกลมกล่อม และควำมชอบ
โดยรวม พบว่ำ ด้ำนลักษณะเนื้อสัมผัสของทั้ง 3 ตัวอย่ำง 
(60:40, 70:30 และ 80:20)  ได้คะแนนควำมชอบของผงปรุง
รสที่พัฒนำขึ้นโดยไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติที่ระดับ
ควำมเช่ือมั่นร้อยละ 95  และมีค่ำควำมชอบสูงกว่ำตัวอย่ำง
จำกท้องตลำด ส่วนด้ำนกลิ่น พบว่ำ กลิ่นรสกระเทียมและ
กลิ่นรสพริกไทยทุกตัวอย่ำงไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติที่
ระดับควำมเช่ือมั่นร้อยละ 95  ส่วนด้ำนกลิ่นผัก สูตร 60:40 
70:30 และ 80:20 ไม่มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติ แต่มีค่ำ
ควำมชอบสูงกว่ำสูตรท้องตลำดที่ระดับควำมเช่ือมั่นร้อยละ 
95  ส่วนด้ำนรสชำติพบว่ำ รสหวำนและรสกลมกล่อมของผง
ปรุงรสทั้ง 4 ตัวอย่ำงไม่มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติ แต่รสเค็ม 
พบว่ำสูตรท้องตลำดได้คะแนนควำมชอบสูงกว่ำอีก 3 
ตัวอย่ำง (60:40 70:30 และ 80:20) มีควำมแตกต่ำงกันทำง
สถิติที่ระดับควำมเช่ือมั่นร้อยละ 95  และด้ำนสุดท้ำย คือ
ควำมชอบโดยรวม พบว่ำสูตรที่ได้รับควำมชอบโดยรวมมำก
ที่สุด คือ สูตรอัตรำส่วน 70:30 มีคะแนนควำมชอบโดยรวม
เท่ำกับ 4.387±0.558 มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติจำกอีก 3 
สูตรที่ระดับควำมเชื่อมั่นร้อยละ 95  
 เมื่อน ำสูตรที่ได้รับกำรยอมรับ คือ สูตร 70:30 มำปรับ
รสเค็ม และรสหวำน ทดสอบควำมชอบ (Preference test) 
แบบ Ranked preference ดังนี้ผู้ทดสอบที่ไม่ได้ผ่ำนกำร
ฝึกฝน 31 คน พบว่ำ ผู้ทดสอบให้ควำมชอบต่อสูตรตั้งต้น คือ 
70:30 ทั้งหมด 15 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 48.38  ส่วนสูตร
ที่ปรับรสเค็มและรสหวำนมีผู้ทดสอบให้ควำมชอบสูตรละ 8 
คน หรือ ร้อยละ 25.81 เท่ำกัน ดังนั้น ผงปรุงรสส ำหรับ
อำหำรสุขภำพ สูตร 70:30 ได้รับควำมชอบมำกที่สุด 
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4.4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของผงปรุงรสส าหรับอาหาร
สุขภาพ  
 ผงปรุงรสที่ได้รับควำมชอบมำกที่สุด ไปตรวจสอบด้ำน
คุณสมบัติทำงกำยภำพ พบว่ำ กำรวัดค่ำ Aw  ได้เท่ำกับ 
0.48 วัดค่ำสีได้ L*เท่ำกับ 53.74, a*เท่ำกับ -2.82, b*
เท่ำกับ 24.05 แสดงว่ำ ผงปรุงรสที่ได้มีลักษณะสีเขียวเหลือง   
จำกกำรทดสอบด้ำนเคมี พบว่ำ ปริมำณผงปรุงรส 100 กรัม 
ปริมำณควำมควำมช้ืน 5.64 กรัม  ปริมำณโซเดียมคลอไรด์  
7.40 กรัม และ ปริมำณน้ ำตำล 3.57 กรัม  กำรทดสอบ
ทำงด้ำนจุลินทรีย์ พบว่ำ มีจ ำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด 1.4×105 
CFU/กรัม  อี.โคไล (Escherichia coli) < 3 MPN/กรัม และ  
Coliform 23 MPN/กรัม  ยีสต์และรำ 10 ค่ำประมำณ 
CFU/กรัม  ซึ่งผ่ำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนใบหม่อนผงปรุง
รส (มผช.1173/2549) และมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนพืช
สมุนไพรผงปรุงรส (มผช.1380/2550)   
 
4.6 การศึกษาต้นทุนวัตถุดิบของผงปรุงรสส าหรับอาหาร
สุขภาพ 
 จำกกำรค ำนวณต้นทุนผงปรุงรสส ำหรับอำหำรสุขภำพ 
ซึ่งมีสูตรดังแสดงในตำรำงที่ 2 พบว่ำต้นทุนวัตถุดิบ มีค่ำ
เท่ำกับ 196.10 บำทต่อกิโลกรัม ดังแสดงในตำรำงที่ 4 
ตำรำงที่4 ต้นทุนวัตถุดิบของผงปรุงรสส ำหรับอำหำรสุขภำพต่อ 1 
กิโลกรัม 

รำยกำร 
น้ ำหนัก
(กรัม) 

รำคำ
(บำท) 

ปริมำณที่
ใช้(กรัม) 

มูลค่ำ
(บำท) 

ชะครำม 1,000.00 150.00 490.50 73.58 
หญ้ำหวำน 1,000.00 400.00 38.99 15.60 
ใบหม่อน 1,000.00 5.00 166.57 0.83 

พริกไทยป่น 60.00 89.00 15.60 23.14 
แป้งข้ำวโพด 700.00 55.00 45.19 3.55 
กระเทียมผง 40.00 25.75 62.39 40.16 
โปรตีนเกษตร 400.00 83.00 179.16 37.18 

ยีสต์สกัด 1,000.00 1,294.00 1.60 2.07 
รวม 196.10 

5. สรุปผลการวิจัย 
 ก ำ ร พั ฒ น ำ ผ ง ป รุ ง ร ส ส ำ ห รั บ อ ำ ห ำ ร สุ ข ภ ำ พ                              
มีขั้นตอนเริ่มจำกกำรศึกษำระยะเวลำในกำรอบพืชทดแทน 
เปรียบเทียบรสเค็ม-รสหวำนของพืชทดแทนกับเกลือและ
น้ ำตำล กำรพัฒนำผงปรุงรสด้วยกำรใช้พืชทดแทน ทดสอบ
กำรยอมรับของผู้บริโภค ศึกษำคุณภำพของผงปรุงรสที่
พัฒนำได้ และต้นทุนในกำรผลิตผงปรุงรสส ำหรับอำหำร
สุขภำพ 

1. ชะครำมใช้เวลำในกำรอบแห้ง 5 ช่ัวโมง 
ปริมำณควำมช้ืนหลังอบแห้งลดลง ร้อยละ 15.56 หญ้ำหวำน
ใช้เวลำในกำรอบแห้ง 1 ช่ัวโมง 30 นำที ปริมำณควำมช้ืน
หลังอบแห้งลดลง ร้อยละ 16.83 และใบหม่อนใช้เวลำในกำร
อบแห้ง 4 ช่ัวโมง ปริมำณควำมช้ืนหลังอบแห้งลดลง ร้อยละ 
27.50   

2. ผงชะครำมเปรยีบเทียบเค็มกบัเกลือพบว่ำ ผง
ชะครำม  3.5 กรัม ต่อน้ ำ 20 มิลลลิิตร มีรสเค็มใกลเ้คียง 
สำรละลำยเกลือเข้มข้นร้อยละ 10 ผงหญ้ำหวำนเปรียบเทียบ
รสหวำนกับน้ ำตำล พบว่ำผงหญ้ำหวำน 0.2 กรัมต่อน้ ำ 20 
มิลลลิิตร มีรสหวำนใกลเ้คียงสำรละลำยน้ ำตำลร้อยละ 5   
  3. ผงปรุงรสที่มีสัดส่วน 70:30 มีคะแนนควำมชอบ
โดยรวมเท่ำกับ 4.387±0.558 ที่ระดับควำมเช่ือมั่น 95 % 
เมื่อทดสอบควำมชอบ (Preference test) แบบ Ranked 
preference ผู้ทดสอบให้ควำมชอบ ทั้งหมด 15 คน หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 48.38   

4. เมื่อน ำผงปรุงรสที่ได้รับกำรยอมรับไปตรวจสอบ
ด้ำนคุณสมบัติทำงกำยภำพ พบว่ำ ค่ำ Aw 0.48 ค่ำสี L*
เท่ำกับ 53.74, a*เท่ำกับ -2.82, b*เท่ำกับ 24.05   
คุณสมบัติทำงเคมีในปริมำณผงปรุงรส 100 กรัม พบว่ำ 
ปริมำณควำมควำมช้ืน 5.64 กรัม ปริมำณโซเดียมคลอไรด์ 
7.40 กรัม และ ปริมำณน้ ำตำล 3.57 กรัม  คุณสมบัติทำง
จุลินทรีย์ ได้แก่ จ ำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด 1.4×105 CFU/
กรัม , ยีสต์และรำ 10 (ค่ำประมำณ) CFU/กรัม   อี.โคไล 
(Escherichia coli) < 3MPN/กรัม และ  Coliform 23 
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MPN/กรัม   
 5. ต้นทุนผงปรุงรสส ำหรับอำหำรสุขภำพ ด้ำนวัตถุดิบ 
มีค่ำเท่ำกับ 196.10 บำทต่อกิโลกรัม 
กิตติกรรมประกาศ 
     งำนวิจัยนี้ได้รับเงินอุดหนุนบำงส่วนจำกทุนอุดหนุนกำร
วิจัยเพื่อท ำวิทยำนิพนธ์ส ำหรบันักศึกษำระดับบณัฑติศึกษำ 
บัณฑิตวิทยำลัย    มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
พระนครเหนือ  
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