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Abstract

Nowadays, the consumers use a lot of seasoning powder in foods and more interested in healthy foods.  

The healthy seasoning powders were developed by mixing the fruit body or egg of bamboo mushroom at different 

concentrations of 0, 3, 5 and 7% (w/w) incorporation with Himalayan pink salt and stevia in order to obtain the  

acceptance in physical-chemical and sensory properties as well as health benefits and also study the quality  

changes of healthy seasoning powder during storage. The results showed that the addition of bamboo mushroom  

in the healthy seasoning powders had the antioxidant activities and phenolic acids of 68.73-88.83% and 82.50-87.14 

mg GAE/g, respectively. The application of pink salt and stevia sugar reduced sodium content from 30 % to 10 % 

and the total soluble solids from 6Brix to 2.5Brix as compared to the commercial product. In addition, the healthy 

seasoning powder preparing from 5% w/w egg of bamboo mushroom gave the highest overall acceptance of 8.21 

scores which followed the Community Product Standard (No 494/2547).
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บทคัดย่อ

ปัจจุบันผู้บริโภคใช้ผงปรุงรสส�าเร็จรูปในอาหารปริมาณสูงมากและมีความสนใจในอาหารสุขภาพมากขึ้น ผู้วิจัยจึงศึกษาพฤติกรรม

ทางด้านประสาทสัมผัสต่อผู้บริโภคในพัฒนาผงปรุงรสสูตรสุขภาพ โดยทดสอบคุณภาพด้านประสามสัมผัสด้วยวิธี 9-point hedonic test 

โดยทดสอบคณุลกัษณะดงันี ้ลกัษณะทีป่รากฏ ส ีกลิน่ รส และความชอบโดยรวมของผงปรงุรสสูตรสุขภาพเพือ่ให้เป็นทีย่อมรบัของผูบ้รโิภค 

โดยผงปรุงรสผสมเห็ดเยื่อไผ่ 2 ส่วน คือ ล�าต้นหรือหัวที่ความเข้มข้น 0 3 5 และ 7% w/w ร่วมกับเกลือชมพูและน�้าตาลจากหญ้าหวาน 

ให้เป็นที่ยอมรับทั้งทางเคมี-กายภาพ และคุณภาพทางประสาทสัมผัส รวมทั้งมีประโยชน์ต่อสุขภาพและศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ

การศึกษาพฤติกรรมทางด้านประสาทสัมผัสและความชอบโดยรวมต่อผู้บริโภคในการพัฒนาผงปรุงรส
สูตรเพื่อสุขภาพจากเห็ดเยื่อไผ่ร่วมกับเกลือชมพูและน�้าตาลจากหญ้าหวาน
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ระหว่างการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสสูตรสุขภาพ ผลการทดลองพบว่าการเติมเห็ดเยื่อไผ่ในผงปรุงรสสามารถเพิ่มฤทธิ์สารต้าน 

อนุมูลอิสระ DPPH และสารประกอบฟีนอลิคได้สูงถึง 68.73-88.83 % และ 82.50-87.14 mg GAE/g ตามล�าดับ อีกทั้งการใช้เกลือชมพู

และน�้าตาลจากหญ้าหวานสามารถลดปริมาณโซเดียมจาก 30 % เหลือประมาณ 10 % และปริมาณของแข็งที่ละลายได้ลดลงจาก  

6Brix เป็น 2.5Brix เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ทางการค้า นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเพื่อสุขภาพจากเห็ดเยื่อไผ่ส่วนหัว 5% w/w 

ได้รับการยอมรับโดยรวมจากผู้บริโภคสูงสุดเท่ากับ 8.21 คะแนน เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช. 474/2547) 

ค�าส�าคัญ : ผงปรุงรส เห็ดเยื่อไผ่ เกลือชมพู และหญ้าหวาน

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 
การเลือกซ้ือสินค้าของผู ้บริโภคข้ึนกับความรู้สึกที่มีต่อ

ผลิตภัณฑ์โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การมองเห็น การฟังเสียง 

การดมกลิ่น การชิมรส และการสัมผัส ในการตัดสินว่าชอบหรือ 

ไม่ชอบผลิตภัณฑ์หรืออาหารสูตรนั้น ดังนั้นผู ้ผลิตอาหารหรือ 

การพัฒนาสูตรอาหาร จึงควรมีการศึกษาพฤติกรรมความชอบ  

ด้านประสาทสมัผสัของผูบ้รโิภคและความชอบโดยรวมของผูบ้รโิภค 

เพื่อให้ทราบระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการยอมรับของ 

ผู้บริโภคในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ การทดสอบทาง

ประสาทสัมผัสเป็นการท�างานร่วมกัน โดยอาศัยการมองเห็น การ

ดมกลิน่ การ ชมิรส และการสัมผสั การประเมนิคณุภาพทางประสาท

สัมผัส ถือเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ส�าหรับตรวจวิเคราะห์

คณุภาพอาหารด้วยประสาทสมัผสั โดยใช้การตอบสนองของมนุษย์

ที่มีต่ออาหาร การประเมินทางประสาทสัมผัสผู้ทดสอบจะต้อง

อธิบายหรือให้คะแนนของอาหารในด้านลักษณะที่ปรากฏ กล่ิน 

รสชาติ เนื้อสัมผัส เร่ิมจากสิ่งที่มองเห็นทั้งสีสัน ขนาด รูปทรง  

ความข้นหนืด และกลิ่นที่ได้จากดมทางจมูก เมื่อน�าอาหารเข้าปาก 

ความรูส้กึด้านรสชาตทิีส่มัผสัผ่านลิน้ เนือ้สัมผสัของอาหารผ่านการ

บดเคี้ยวและกลิ่นที่ได้รับจากการกลืนผ่านช่องปากไปยังโพรงจมูก

และเมื่อกลืนแล้วยังรับรู้ถึง

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ียังคงค้างอยู่ในปาก ผลศึกษา

ความชอบทางประสาทสัมผัสจึงมีความส�าคัญในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคส่วนมาก 

(ลักษณิน รุ่งตะกลู, 2552) 

ผงปรงุรสอาหาร หมายถงึ ผลติภณัฑ์ทีไ่ด้จากการน�าเนือ้สตัว์ 

เช่น ไก่ หมมูาให้ความร้อนจนแห้ง บดเป็นผง ปรงุรสด้วยเครือ่งปรงุ

รสและเครื่องเทศ เช่น น�้าตาล เกลือ กระเทียม พริกไทย ผงชูรส 

(Monosodium glutamate) (มผช. ๔๙๔/๒๕๔๗) ผู้บริโภคใน

ปัจจบุนันิยมใช้ผงปรงุรสส�าเรจ็รปูในการประกอบอาหารในปรมิาณ

สูงมาก เพื่อความสะดวก รวดเร็ว รวมไปถึงรสชาติที่ถูกปากต่อ 

ผูบ้รโิภค โดยผงปรงุรสส�าเรจ็รปูมส่ีวนประกอบของผงชรูสและเกลอื

ในปริมาณสูง หากบริโภคในปริมาณที่มากเกินไปอาจก่อให้เกิด

อาการแพ้ผงชูรส ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของสมองเด็ก  

เป็นพิษต่อสมอง และอาจก่อให้เกิดความเส่ือมของระบบประสาท 

ได้แก่ โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) โรคพาร์กินสัน  

(Parkinson’ disease) โรคเกี่ยวกับระบบของสมอง (Multiple 

system atrophy) เดก็ทารกทีไ่ด้รบัผงชรูสมากเกนิไป จะท�าให้เด็ก

มีความจ�าไม่ดีและเรียนรู้ได้ช้า และท�าให้กระดูกและไขกระดูกถูก

ท�าลาย ผงชรูสผลติจากวตัถดุบิหลกัจากธรรมชาต ิแต่อย่างไรกต็าม

ในขั้นตอนการผลิตผงชูรสต้องใช้สารเคมีจ�านวนมาก ได้แก่ กรด

ก�ามะถนั กรดเกลอื ยเูรยี และโซดาไฟ ซึง่เป็นสารอนัตรายต่อสขุภาพ

และในผงปรุงรสมีส่วนประกอบของเกลือปริมาณสูง การบริโภค

อาหารทีม่รีสเค็มเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้เกดิโรคความดนัโลหติ

สูง ระบบหัวใจและหลอดเลือด และเพิ่มความเส่ียงโรคไต ดังนั้น 

การลดปริมาณผงชูรสและเกลือในผงปรุงรส จะช่วยลดความเสี่ยง

ต่อการเกิดโรคได้ดี (ลักษณิน รุ่งตะกลู, 2552) ผู้วิจัยจึงสนใจการ

พัฒนาผงปรุงรสเพื่อสุขภาพโดยใช้เกลือสีชมพูทดแทนเกลือแกง  

ลดปริมาณน�า้ตาลโดยใช้น�า้ตาลจากหญ้าหวานแทนน�า้ตาลทรายขาว 

ไม่ใช้สารปรุงแต่ง และปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการโดยการผสม

เห็ดเยื่อไผ่ 

เห็ดเยื่อไผ่ (Dictyophora indusiata) หรือเรียกว่า  

Bamboo mushroom เป็นเห็ดที่นิยมรับประทานมาเป็นเวลา

ยาวนานโดยเฉพาะในประเทศจีน เห็ดชนิดนี้มีคุณประโยชน์สูงและ

มสีรรพคณุทางยา เหด็เยือ่ไผ่จดัเป็นอาหารเพือ่สขุภาพ (Chang and 

Miles, 2004) เน่ืองจากอุดมไปด้วยสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ  

(Bioactive compound) เช่น Antioxidant, Phenolic acid, 

Hyaluronic acid, Collagen, Polysaccharide, β-glucan (Liu 

et al., 2017) อีกทั้งเห็ดเยื่อไผ่ประกอบด้วยสารออกทางชีวภาพ
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หลายชนิด ได้แก่ สารต้านอนุมูลอิสระ สารประกอบฟีนอลิค  

สารต้านการอักเสบ สารออกฤทธ์ิผลัดเซลล์ผิว สารออกฤทธิ์การ 

กระตุ ้นการสร้างภูมิคุ ้มกัน โดยเฉพาะสาร Dictyophorines  

A and B สามารถช่วยกระตุ้นการท�างานของสมองและป้องกัน 

โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) (Lee et al., 2002)  

หลายงานวิจัยพบว่า สารต้านอนุมูลอิสระในเห็ดเยื่อไผ่สามารถ

ป้องกันการเกิดโรคมะเร็งและโรคสมองเสื่อม Hyaluronic acid  

และ Collagen ในเห็ดเยื่อไผ่ซึ่งมีในปริมาณสูง มีฤทธิ์ต่อต้านการ

อักเสบ ช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพ ลดริ้วรอยและเร่งผลิตเซลล์

ผิวใหม่ได้ดี (วรวิกัลยา เกียรติ์พงษ์ลาภ, 2561) นอกจากนี้เห็ด 

เยื่อไผ่มีคุณค่าทางอาหารสูง ประกอบด้วยโปรตีน 15-18% 

คาร์โบไฮเดรต 46% ไขมัน 1% ใยอาหารประมาณ  30% และมี

กรดอะมิโนถึง 16 ชนิด อีกทั้งมีไรโบเฟลวินหรือวิตามิน B12 ใน

ปริมาณสูง (Deng et al., 2013; Hua et al., 2012; Li et al., 

2012) วรวิกัลยา เกียรติ์พงษ์ลาภ (2561) ได้ศึกษาองค์ประกอบ 

และสารส�าคัญของเห็ดเยื่อไผ่ พบว่า เห็ดเยื่อไผ่มีโปรตีนสูงกว่าเห็ด

ชนิดอื่น จึงเหมาะกับการน�ามาบริโภคเป็นแหล่งโปรตีนทดแทน 

เนื้อสัตว์ 

หญ้าหวาน (Stevia rebaudiana) เป็นสารให้ความหวาน

จากธรรมชาติที่ให้พลังงานต�่าหรือไม่ให้พลังงาน โดยในทางการค้า

นั้น “Stevia” หมายถึง สารสกัดจากใบหญ้าหวานที่มีความบริสุทธิ์

สูง ซึ่งประกอบด้วย Steviol glycosides  95% สารให้ความหวาน

ในหญ้าหวาน คือ Steviol glycosides ซ่ึงมีอยู่ 11 ชนิด เช่น  

Stevioside, Rebaudioside A และ Rebaudioside B เป็นต้น  

(วทันยา ลิมปพยอม และคณะ, 2555) สารสกัดจากหญ้าหวานหรือ 

Stevia ได้รับการพิจารณาแล้วว่ามีความปลอดภัยต่อการบริโภค 

ผลิตภัณฑ์มีความหวานมากกว่าน�้าตาลซูโครสประมาณ 250-300 

เท่า และมีค่า Acceptable Daily Intake, ADI (ปริมาณที่สามารถ

บริโภคได้ต่อวัน) เท่ากับ 4 mg/kg ของน�้าหนักร่างกาย (Ashwell, 

2015; Philippe et al., 2014) หญ้าหวานนิยมใช้ทดแทนการใช้

น�้าตาลหรือเพื่อลดพลังงาน เหมาะส�าหรับผู ้ที่ต้องการควบคุม 

น�้าหนักรวมไปถึงบุคคลที่ต้องควบคุมปริมาณน�้าตาลในเลือด เช่น  

ผู้ที่ป่วยโรคเบาหวาน เป็นต้น (กนกกาญจน์ ปานจันทร์, 2559)  

ส่วนเกลือหิมาลัยหรือเกลือสีชมพู (Himalayan pink salt) จัดว่า

เป็นเกลือบริสุทธิ์ได้มาจากการระเหยของน�้าทะเล จึงไม่มีสารพิษ 

ปนเปื้อน เกลือหิมาลายันจะประกอบด้วย โซเดียมคลอไรด์ 98% 

และมแีร่ธาตอุืน่ๆ เช่น โปแตสเซียม เหล็ก แคลเซยีม และแมกนเีซียม

สูงกว่าเกลือแกง ซ่ึงสารเหล่าน้ีเป็นแร่ธาตุท่ีส�าคัญต่อร่างกาย 

เกลือหิมาลายันเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีดีต่อสุขภาพและให้รสเค็มน้อยกว่า

เกลอืสมทุรทัว่ไปประมาณ 25% ส่วนทางการแพทย์ เกลอืมกัใช้เป็น

ยาอายุรเวท ช่วยระบาย ท�าให้ระบบย่อยอาหารท�างานดีขึ้น 

จากประโยชน์ของเห็ดเยื่อไผ่ หญ้าหวาน และเกลือหิมาลัย

ดงัทีไ่ด้กล่าวข้างต้น งานวิจยันีจ้งึมวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาพฤตกิรรม

ความชอบทางด้านประสาทสัมผัสต่อผู้บริโภคในการพัฒนาผงปรุง

รสสูตรสุขภาพจากเห็ดเยื่อไผ่ (Dictyophora indassita) ร่วมกับ

เกลือชมพูและน�้าตาลจากหญ้าหวาน น�ามาประยุกต์ส�าหรับผลิต 

ผงปรุงรสสูตรสุขภาพ เพื่อเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยคาดว่า

ผลิตภัณฑ์จะมีปริมาณโซเดียมและน�้าตาลต�่ากว่าผงปรุงรสทาง 

การค้า โดยผงปรุงรสสูตรสุขภาพเตรียมจากส่วนล�าต้นหรือหัวของ

เห็ดเยื่อไผ่ ร่วมกับเกลือชมพูและน�้าตาลจากหญ้าหวาน 

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมความชอบทางด้านประสาทสัมผัส

ต่อผู้บริโภคในการพัฒนาผงปรุงรสสูตรเพื่อสุขภาพจากเห็ดเยื่อไผ่ 

ร่วมกบัเกลอืชมพแูละสารให้ความหวานจากหญ้าหวาน โดยทดสอบ

ความชอบของผู้บริโภคในด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กล่ิน รส และ

ความชอบโดยรวมในผงปรุงรสสูตรต่างๆ เพ่ือพัฒนาเป็นสูตรที่

ยอมรับต่อผู้บริโภค

2. เพื่อทดสอบความชอบของผู้บริโภคในด้านลักษณะท่ี

ปรากฏ สี กลิ่น รส และความชอบโดยรวม ในผงปรุงรสสูตรต่างๆ 

โดยพัฒนาผงปรุงรสสูตรสุขภาพผสมเห็ดเยื่อไผ่ที่ 2 ส่วน คือ ล�าต้น

หรือหัวที่ความเข้มข้น 0 3 5 และ 7% w/w ให้เป็นสูตรท่ีได้รับ 

ความชอบโดยรวมทางประสาทสัมผัสมากที่สุด

ขอบเขตการวิจัย 
ศึกษาพฤติกรรมความชอบและการยอมรับของผู้บริโภคต่อ

ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพ โดยทดสอบความชอบทางด้านประสาท

สัมผัสต่อผู้บริโภคในด้านลักษณะท่ีปรากฏ สี กลิ่น รส และความ

ชอบโดยรวมใน ผงปรุงรสสตูรสขุภาพ ในผงปรงุรสสตูรสขุภาพผสม      

เห็ดเยื่อไผ่ที่ 2 ส่วนคือ ล�าต้นหรือหัวที่ความเข้มข้น 0 3 5 และ 7% 

w/w ร่วมกับเกลือชมพูและน�้าตาลจากหญ้าหวาน เพื่อให้ได้สูตรที่

ยอมรับและเป็นที่ชอบต่อผู้บริโภคมากที่สุด

วิธีการด�าเนินการวิจัย
การพัฒนาผงปรุงรสสูตรสุขภาพผสมเห็ดเยื่อไผ่ ร่วมกับ

เกลือชมพู และหญ้าหวาน 
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การเตรียมตัวอย่าง

ส่วนประกอบของสูตรการผลิตผงปรุงรสเพ่ือสุขภาพแสดง

ดังตารางที่ 1 โดยศึกษาพฤติกรรมทางด้านประสาทสัมผัสต่อ 

ผู้บริโภคในการพัฒนาผงปรุงรสสูตรเพื่อสุขภาพจากเห็ดเยื่อไผ่  

ร่วมกับเกลือชมพูและน�้าตาลจากหญ้าหวาน ในด้านลักษณะที่

ปรากฏ สี กลิ่นรส และความชอบโดยรวมในผงปรุงรสสูตรทางการ

ค้าและสูตรเพื่อสุขภาพ 001 (ใช้เน้ือไก่ผงและเห็ดหอม) และสูตร

เพื่อสุขภาพ 002 (เห็ดเยื่อไผ่ ส่วนล�าต้นหรือส่วนหัว) โดยเปรียบ

เทียบกับสูตรทางการค้า สูตรที่ใส่เนื้อสัตว์ และสูตรเพื่อสุขภาพโดย

ใช้เห็ดเยื่อไผ่ เพื่อศึกษาความชอบโดยรวม และการยอมรับของ 

ผู้บริโภคในผงปรุงรสที่ใส่ผงเห็ดเยื่อไผ่เพื่อพัฒนาต่อไปโดยแสดง 

ส่วนประกอบในการผลิต  ดังตารางที่ 1

การพฒันาผงปรุงรสสตูรเพือ่สขุภาพจากเหด็เยือ่ไผ่ (Dicty-

ophora indassita) ร่วมกับเกลือชมพูและน�้าตาลจากหญ้าหวาน

เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านความชอบทางประสาทสัมผัส

สูตรผลิตผงปรุงรส

สูตรการค้า สูตรสุขภาพ 

001

สูตรสุขภาพ

002

ผงชูรส (โมโนโซเดียม

กลูตาเมต) (INS621) 32%

เนื้อไก่ (ส่วนอก) 

6 กรัม

เห็ดหอม  12 กรัม

มอลโทเดกซ์ทริน (CAS 

No.9050-36-6) 1.8%

เห็ดหอม  12 

กรัม

Fruit body หรือ egg 

ของเห็ดเยื่อไผ่ (0, 3, 5, 

7% w/w)

ไดโซเดียม 5’-ไรโบนิว

คลิโอไตด์ (INS 635)  

0.4%

กระเทียมป่น 

0.50 กรัม

กระเทียมป่น 0.50 กรัม

เนื้อไก่ผงและเครื่องเทศ 

3.5%

พริกไทยป่น 

0.50 กรัม

พริกไทยป่น 0.50 กรัม

น�้ามันปาล์มและวัตถุแต่ง

กลิ่นธรรมชาติ 3.5%

รากผักชีป่น 1 

กรัม

รากผักชีป่น 1 กรัม

น�้าตาลทรายขาว 3.5% น�้าตาลหญ้า

หวาน 0.50 กรัม

น�้าตาลหญ้าหวาน    

0.50 กรัม

เกลือบริโภคไอโอดีน 

3.5%

เกลือชมพู 3.5 

กรัม

เกลือชมพู 3.5 กรัม

ตารางที่ 1 ส่วนผสมในการผลิตผงปรุงรสสูตรผงปรุงรสสูตรทางการค้า คือ 

ผงปรุงรสทางการค้ารสไก่ และผงปรุงรสสูตรเพื่อสุขภาพสูตร 001 และ 002
ผลิตผงปรุงรสเพื่อสุขภาพ 7 สูตร โดยใช้สูตรผลิตผงปรุง

รสสขภาพสูตร 002 จากตารางที่ 1 และเติมส่วนล�าต้นหรือส่วน 

หัวของเห็ดเยื่อไผ่ ที่ความเข้มข้น 0, 3, 5 และ 7 % w/w ร่วมกับ

เกลือชมพูและน�้าตาลจากหญ้าหวาน โดยตัวอย่างควบคุม คือ 

ผงปรุงรสเพื่อสุขภาพไม่ผสมเห็ดเยื่อไผ่ 

การศึกษาพฤติกรรมด้านความชอบทางประสาทสัมผัสของ

ผลิตภัณฑ์ผงปรุงรส 

ทดสอบคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส ผงปรุงรสเพื่อ

สุขภาพ 001, 002 และสูตรทางการค้าทางการตลาด ด้วยวิธี 

9-point hedonic scales ใช้ผู้ทดสอบที่ไม่ผ่านการฝึกฝนจ�านวน 

30 คน ประเมินความชอบด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ 

และความชอบโดยรวม (ก�าหนดให้คะแนน 1 หมายถึง ไม่ชอบมาก

ที่สุด และ 9 หมายถึง ชอบมากที่สุด) 

การได้มาซึ่งกลุ ่มตัวอย่าง เริ่มจากการประชาสัมพันธ์

นักศึกษาและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี 

มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เข้าร่วมการทดสอบความชอบทาง

ด้านประสาทสัมผัสตามความสมัครใจ โดยก�าหนดคุณสมบัติของ 

ผูท้ดสอบ ได้แก่ เป็นผูท้ีม่สีขุภาพโดยรวมด ีทดสอบด้วยวธิ ี9–point 

hedonic test ใช้ผู้ทดสอบที่ไม่ผ่านการฝึกฝนจ�านวน 30 คน 

ประเมินความชอบด้าน ลักษณะที่ปรากฏ สี รสชาติ กลิ่น กลิ่นรส 

และการยอมรับโดยรวมของตัวอย่าง โดยให้ผู้ทดสอบแต่ละคน

ประเมินความชอบของผลิตภัณฑ์ด้านต่างๆ ภายในคูหาของตนเอง 

โดยทดสอบตัวอย่างจากซ้ายไปขวาตามล�าดับ ซ่ึงผู้ทดสอบต้อง 

ดมกลิ่นและชิมผลิตภัณฑ์ตัวอย่างแล้วบ้วนทิ้ง และให้คะแนนความ

ชอบด้านต่างๆ จากนั้นบ้วนปากด้วยน�้าดื่มก่อนเปล่ียนตัวอย่าง

ที่ท�าการทดสอบ

วิเคราะห์คุณภาพทางด้านเคมี-กายภาพ

วิเคราะห์คุณภาพทางด้านเคมี-กายภาพ ได้แก่ ปริมาณ

โซเดยีม (Portable Salinity Refractometer รุน่ FG-211, ATAGO, 

Japan) ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ (˚Brix) (Portable Brix  

Refractometer รุ่น ATC-1E, Japan) และ aw (EZ-200, Japan) 

(AOAC, 2000) และวิเคราะห์คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ 

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยใช้ DPPH assay (Karagozler et al., 

2008) และปริมาณสารประกอบฟีนอลิคตามวิธีของ Murakami  

et al. (2004) 

การวเิคราะห์ข้อมลูทีไ่ด้จากการศกึษาโดยใช้แผนการทดลอง

แบบ Randomized Completely Block Design (RCBD) จ�านวน

การทดสอบ 3 ซ�้า
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลวิจัย

ผลการศกึษาพฤตกิรรมความชอบทางด้านประสาทสมัผสั

ต่อผู้บริโภคต่อผงปรุงรส 3 สูตร โดยใช้วิธี 9-Point Hedonic 

Scales

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภค

ตารางที่ 3 คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสของ ผงปรุงรสเพื่อสุขภาพที่

ผสมเห็ดเยื่อไผ่ส่วนล�าต้นหรือส่วนหัวที่ความเข้มข้น  0, 3, 5 และ 7% w/w

รหัส

ผลิต 

ภัณฑ์

ลักษณะ

ที่ปรากฏ

สี กลิ่น รส ความ

ชอบโดยรวม

000 7.20± 1.18 6.93± 1.48 7.00± 1.59 7.23± 1.45 6.73± 1.57

001 6.80±1.56 6.83±1.41 6.93±1.76 7.33±1.47 7.30±1.29

002 6.90±1.70 6.83±1.62 7.23±1.61 7.36±1.73 7.40±1.32

ผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะทางด้านประสาทสัมผัส  (คะแนน)

ลักษณะที่

ปรากฏ

สี กลิ่น รสชาติ ความชอบ

โดยรวม

Control 6.69± 1.43 6.72± 

1.37

6.65±

1.26

6.81± 

1.31

6.74± 1.20

000 6.64± 1.08 6.52± 

1.20

6.45±

1.06

6.61± 

1.03

6.67± 0.93

001 7.79± 0.66 7.79± 

0.71

7.83±

0.82

7.92± 

0.74

8.21± 0.73

002 6.35± 1.04 6.32± 

1.07

6.35±

1.31

6.80± 

1.44

5.85± 1.40

003 5.7± 1.26 5.46± 

0.90

5.73±

0.94

5.8± 

1.15

6.40± 1.03

004 5.33± 1.12 5.33± 

0.95

5.43±

1.16

5.26± 

1.04

7.26± 0.98

005 5.23± 1.22 5.23± 

1.13

5.26±

1.13

5.2± 

1.18

5.01±

0.45

โดยใช้วิธี 9-Point Hedonic Scales  

ก�าหนด 

000 แทน ผงปรุงรสทางการค้า, 001 แทน ผงปรุงรสเพื่อ

สุขภาพ สูตรที่ 1 (เน้ือไก่ + เห็ดหอม), 002 แทน ผงปรุงรสเพื่อ

สุขภาพ สูตรที่ 2 (ผงเห็ดเยื่อไผ่ 3% w/w)

จากผลการทดสอบพบว่า สูตรผง 001 เป็นผงปรุงรสเพื่อ

สขุภาพผลติโดยใช้ลดปรมิาณเกลอื ไม่ใส่ สารกนับดูและไม่ใช้ผงชรูส

และผงปรุงรสเพื่อสุขภาพ สูตร 002 เน้นใช้ส่วนประกอบทาง

ธรรมชาติทั้งหมด โดยทดสอบใช้ผงเห็ดเยื่อไผ่ 3% w/w เกลือชมพู

และน�า้ตาลจากหญ้าหวาน ไม่ใส่ผงชรูส และไม่ใส่สารกนับดู ผลการ

ทดสอบทางด้านประสาทสมัผสั ความชอบ และการยอมรับโดยรวม

ของผู้บริโภค พบว่าสูตรผงปรุงรสเพื่อสุขภาพสูตร 002 มีคะแนน

ความชอบโดยรวมมากที่สุด เท่ากับ 7.40 คะแนนเมื่อเทียบกับสูตร

ทางการค้าและ 001 ตามล�าดบั ผูว้จิยัจงึเลอืกน�าสตูร ผงปรุงรสเพือ่

สุขภาพ 002 ที่ผสมเห็ดเยื่อไผ่ 3% w/w น�ามาพัฒนาทดสอบ

ปริมาณของเห็ดเยื่อไผ่ 2 ส่วน คือ ล�าต้นหรือหัวของเห็ดเย่ือไผ่ที่

ความเข้มข้น 0, 3, 5 และ 7% w/w เพ่ือทดสอบพฤตกิรรมทางด้าน

ประสาทสัมผัสต่อผู้บริโภคในตอนที่ 2 ต่อไป

ผลการศกึษาพฤตกิรรมความชอบทางด้านประสาทสมัผสั

ต่อผู้บริโภคต่อการพัฒนาผงปรุงรสโดยการเพิ่มปริมาณของ 

เห็ดเยื่อไผ่ 2 ส่วน คือ ส่วนล�าต้นหรือส่วนหัวของเห็ดเยื่อไผ่ท่ี 

ความเข้มข้น 0, 3, 5 และ 7% w/w

ก�าหนด

Control แทน ผงปรุงรสเพื่อสุขภาพไม่ผสมเห็ดเยื่อไผ่,    

000 แทน ผงปรุงรสเพื่อสุขภาพผสมเห็ดเยื่อไผ่ส่วนล�าต้น 

3 %, 001 แทน ผงปรุงรสเพื่อสุขภาพผสมเห็ดเยื่อไผ่ส่วนหัว 5%, 

002 แทน ผงปรุงรสเพื่อสุขภาพผสมเห็ดเยื่อไผ่ส่วนหัว 7%, 003 

แทน ผงปรุงรสเพ่ือสขุภาพผสมเหด็เยือ่ไผ่ส่วนล�าต้น 3 %, 004 แทน 

ผงปรุงรสเพื่อสุขภาพผสมเห็ดเยื่อไผ่ส่วนล�าต้น 5% และ 005 แทน 

ผงปรุงรสเพื่อสุขภาพผสมเห็ดเยื่อไผ่ส่วนล�าต้น 7% w/w 

ผลการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสของ ผงปรุงรสเพื่อ

สุขภาพสูตรต่างๆ แสดงดังตารางที่ 3 พบว่า ทุกตัวอย่างเป็นที่

ยอมรับของผู้บริโภค เนื่องจากมีคะแนนความชอบโดยรวมมากกว่า 

5 คะแนน นอกจากนี้การเติมเห็ดเยื่อไผ่ส่วนล�าต้นและส่วนหัวท่ี

ระดับ 5% สูตร 001 และสูตร 004 สามารถปรับปรุงคุณภาพทาง

ด้านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ โดยสูตร 001 และ สูตร 004            

มคีะแนนความชอบโดยรวมสงูกว่าตวัอย่างควบคุม มคีะแนนเท่ากบั 

8.21 และ 7.26 ตามล�าดบั ซึง่สูตร 001 ได้รบัคะแนนความชอบโดย

รวมสูงที่สุดเท่ากับ 8.21 คะแนน อย่างไรก็ตามการเติมเห็ดเยื่อไผ่

ทั้งส่วนล�าต้นหรือส่วนหัวที่ความเข้มข้นสูง 7% w/w ส่งผลต่อ

คะแนนคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสอย่างมีนัยส�าคัญ เนื่องมา

จากเห็ดเยื่อไผ่มีกลิ่นฉุนและกลิ่นคาว ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัวของ

เห็ดเยื่อไผ่ เมื่อใส่ในปริมาณมากเกินไปจะมีผลกระทบต่อกลิ่น 

รสชาติ และการยอมรับโดยรวมของผู้บริโภค 

ผลการต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิคของ 

ผงปรุงรสผสมเห็ดเยื่อไผ่

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH และปริมาณสารประกอบ 

ฟีนอลิคในผงปรุงรสสูตรสุขภาพผสมเห็ด เยื่อไผ่ร่วมกับเกลือชมพู

และสารให้ความหวานจากหญ้าหวาน แสดงดังตารางที่ 4 ผล 
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การทดลอง พบว่า ตวัอย่างควบคมุ (ปราศจากเหด็เยือ่ไผ่) ไม่สามารถ

ตรวจวัดค่าฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิค

ได้ ส่วนตัวอย่างผงปรุงรสผสมเห็ดเยื่อไผ่ส่วนล�าต้นหรือหัวที่ความ

เข้มข้น 3-7% มฤีทธิต้์านอนมุลูอสิระ DPPH เท่ากบั 68.73-88.83% 

และปริมาณสารประกอบฟีนอลิคเท่ากับ 82.50-87.14 mg GAE/g 

สูงกว่าตัวอย่างควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญ อีกท้ังตัวอย่างผงปรุงรสมี

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH เพิ่มขึ้น เมื่อเติมเห็ดเยื่อไผ่ส่วนล�าต้น

หรือหัวมากขึ้นจากระดับ 3 ถึง 7% w/w โดยสูตร 005 มีฤทธิ์ต้าน

อนุมูลอิสระ DPPH สูงสุด เท่ากับ 88.83% ดังตารางที่ 4  แสดงให้

เหน็ว่าการเตมิเหด็เยือ่ไผ่ส่วนล�าต้นหรอืส่วนหัว ช่วยปรบัปรงุสมบตัิ

การต้านอนุมูลอิสระของผงปรุงรสอย่างมีนัยส�าคัญ เนื่องจากเห็ด

เยื่อไผ่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น สารฟีนอลิค

ผลการทดลองแนะน�าได้ว ่า ผงปรุงรสผสมเห็ดเยื่อไผ่  

เป็นผลติภณัฑ์ทีด่ต่ีอสขุภาพ เนือ่งจากผลติภณัฑ์   มฤีทธิต้์านอนมุลู

อิสระและสารประกอบฟีนอลิคในปริมาณสูง ผลการทดลองน้ี

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Oyetayo et al. (2009) และ  

Ker et al. (2011) ซึ่งได้ท�าการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและ

สารประกอบฟีนอลิคในเห็ดเยื่อไผ่ (Dictyophora indusiata)  

พบว่า เห็ดเยื่อไผ่ มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากถึง 90% และมี

ประโยชน์ต่อสุขภาพเนื่องจากอุดมไปด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 

ปริมาณโซเดียม ปริมาณของแข็งที่ละลายน�้าได้ และ 

ค่า aw
จากการพฒันาสตูรผงปรงุรสเพือ่สขุภาพโดยการใช้เห็ดหอม

ผสมกบัเหด็เยือ่ไผ่ส่วนล�าต้นหรอืส่วนหวั (0, 3, 5 และ 7%) ร่วมกับ

เกลอืสชีมพ ูและสารให้ความหวานจากหญ้าหวาน และไม่ใส่ผงชรูส

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการใช้เกลือชมพู และสารให้

ความหวานจากหญ้าหวาน สามารถลดปริมาณโซเดียมและปริมาณ

ของแข็งที่ละลายได้เป็นอย่างดี  หลายงานวิจัยรายงานว่า ปริมาณ

โซเดียม น�้าตาล และผงชูรส มีโทษต่อร่างกายในระยะยาว (วทันยา 

ลิมปพยอม และคณะ, 2555) และการเติมเห็ดเยื่อไผ่ร่วมกับการใช้

เกลือชมพแูละสารให้ความหวานจากหญ้าหวานในผลิตภัณฑ์ผงปรงุ

รหัสผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

(%)

ปริมาณสารประกอบฟีนอ

ลิค(mg GAE/g)

Control ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ

000 75.07±1.16 85.90±0.038

001 76.26±1.15 87.14±0.035

002 84.83±0.40 82.50±0.04

003 68.73±0.15 85.54±0.03

004 79.83±1.61 86.10±0.05

005 88.83±0.15 82.76±0.08

ตารางที่ 4 ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิค ในผลิตภัณฑ ์

ผงปรุงรสผสมเห็ดเยื่อไผ่ส่วนล�าต้นหรือส่วนหัวที่ความเข้มข้น 0, 3, 5 และ  

7% w/w

หมายเหตุ; ก�าหนดรหัสตัวอย่างตามตารางที่ 3

ตารางที่ 5 ปริมาณโซเดียม ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ (TSS) และค่า aw ใน

ผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสผสมเห็ดเยื่อไผ่ส่วนล�าต้นหรือหัวที่ความเข้มข้น 0, 3, 5  

และ 7% (w/w) เปรียบเทียบกับผงปรุงรสทางการค้า

รหัสผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง

ปริมาณโซเดียม 

(%)

TSS 

(˚Brix)

aw

ผลิตภัณฑ์

ทางการค้า

30±0.1 6.00±0.1 0.35±0.3

Control 11±0.1 2.50±0.1 0.33±0.1

000 10±0.1 2.40±0.0 0.35±0.1

001 10±0.0 2.40±0.0 0.36±0.3

002 10±0.1 2.40±0.1 0.38±0.2

003 11±0.1 2.50±0.0 0.38±0.2

004 10±0.0 2.50±0.1 0.36±0.1

005 10±0.0 2.40±0.0 0.37±0.0

หมายเหตุ; ก�าหนดรหัสตัวอย่างตามตารางที่ 3

และสารเจอืปน ผลการทดลองแสดงให้เหน็ว่า ผลิตภัณฑ์ทางการค้า 

มีปริมาณโซเดียมมีสูงที่สุด คือ 30% ขณะที่ผงปรุงรส สูตรเพื่อ

สุขภาพทั้งปราศจากเห็ดเยื่อไผ่และมีเห็ดเยื่อไผ่ (สูตร 000 ถึง 005) 

ซึ่งมีการใช้เกลือสีชมพูแทนเกลือแกงในประมาณที่เท่ากันกับ 

สูตรทางการค้า (3.5%) พบว่า มีปริมาณโซเดียมลดลง เหลือเพียง 

10-11 %  ดังแสดงในตารางที่ 5 

จากการวิเคราะห์ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ (เช่น กลูโคส) 

ในผงปรงุรส พบว่า สูตรทางการค้ามปีรมิาณของแข็งทีล่ะลายได้มาก

ที่สุด คือ 6˚Brix ขณะที่ผงปรุงรสเพื่อสุขภาพทั้งปราศจากเห็ดเยื่อ

ไผ่และมีเห็ดเยื่อไผ่  (สูตร 000 ถึง 005) ที่ใช้หญ้าหวานแทนน�้าตาล

ทรายขาว มีปริมาณของแข็งที่ละลายได้เพียง 2.4-2.5˚Brix (ตาราง

ที่ 5) ส่วนค่า awในผงปรุงรสเพื่อสุขภาพ มีค่าอยู่ในช่วง 0.33-0.38 

ซึ่งใกล้เคียงกับค่า aw ของผลิตภัณฑ์ทางการค้า (0.35) ผงปรุงรส

ทุกสูตรงมีค่า aw ต�่าซึ่งเป็นสภาวะที่มีน�้าต่อการน�าไปใช้ประโยชน์

ส�าหรับเซลล์จุลินทรีย์ได้น้อย ท�าให้ไม่เหมาะสมต่อการเจริญของ

จุลินทรีย์ (สุมณฑา วัฒนสินธุ์, 2549) 
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รสสามารถปรับปรุงสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ ลดปริมาณโซเดียม

และปริมาณของแข็งที่ละลายได้ ท�าให้ผงปรุงรสเหล่าน้ีเป็น

ผลติภณัฑ์ทีด่ต่ีอสขุภาพ ทัง้นีส้ตูรผงปรงุรสทีผ่สมเหด็เยือ่ไผ่ส่วนหวั 

5% w/w (สูตร 005) ได้รับการยอมรับโดยรวมมากที่สุด (8.21 

คะแนน) และมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ DPPH (76.26%) และ 

สารประกอบฟีนอลิค (87.14 mg GAE/g) ในปริมาณสูง 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเพื่อสุขภาพจากเห็ดเยื่อไผ่

โดยการศึกษาพฤติกรรมความชอบของผู้บริโภค พบว่า ผลิตภัณฑ์

ผงปรุงรสเพื่อสุขภาพจากเห็ดเยื่อไผ่ส่วนหัวที่ 5% (w/w) ได้รับการ

ยอมรับโดยรวมจากผู้บริโภคสูงสุด เท่ากับ 8.21 คะแนน และการ

ผสมเห็ดเยื่อไผ่ช่วยปรับปรุงสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของผงปรุง

รสอย่างมีนัยส�าคัญ อีกทั้งการใช้เกลือชมพูและน�้าตาลจาก  

หญ้าหวานช่วยลดปริมาณโซเดียมและปริมาณของแข็งที่ละลายได้

อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรทางการค้า โดยมีฤทธิ์

ต้านอนมุลูอสิระ DPPH (76.26%) และสารประกอบฟีนอลิค (87.14 

mg GAE/g) งานวิจัยนี้ประสบความส�าเร็จในการพัฒนาสูตร

ผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสสูตรเพื่อสุขภาพผสมเห็ดเยื่อไผ่ส่วนหัวที่ 5% 

w/w โดยได้รับคะแนนความชอบโดยรวมของผู้บริโภคสูงมาก
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