ก
ชื่อเรื่องวิจัย
ผูวิจัย
หนวยงาน
ป

ซอสพริกเพื่อสุขภาพ
น้ําฝน ศีตะจิตต กนกวรรณ ปุณณะตระกูล เบญจางค อัจฉริยะโพธา
วรรณนิษา แพรสีเขียว และ สุจิรา ไชยเดช
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ ปทุมธานี
2555

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ผูวิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะคิดคนสูตรซอสพริกของกลุมผูรัก
สุขภาพและสามารถใชไดกับผูที่มีเปนเบาหวาน ผูที่มีภาวะน้ําหนักเกิน และ/ หรือตองการปองกัน
ภาวะความดันโลหิตสูง และหัวใจและหลอดเลือด โดยมุงหวังใหสามารถนําไปใชไดจริงโดยเลือกใช
สารและ วัตถุเจือปนอาหารที่ไมมีผลขางเคียงกับโรคดังกลาว สูตรที่พัฒนาขึ้นมี 2 สูตรดวยกันสูตร
ที่1 ใชการทดแทนซูโครสดวยสารใหความหวานA รอยละ 60 (40:60) โดยใชความหวานสัมพัทธ คา
firmness คา consistency, cohesiveness และ Index of viscosity ของสูตร 40:60 เทากับ
27.23 g, 626.12 g, 13.63 g s และ 100.14 g s ตามลําดับ ที่ 32Brix และสูตรที่2 เพิ่มการใชสาร
ทดแทนความเค็ม โดยสามารถสารทดแทนความเค็มในสัดสวน เกลือแกง : สารทดแทนความเค็มไดถึง
รอยละ 75 (25 : 75) และไดรับการยอมรับดานสี กลิ่น รส ความขนหนืดและความชอบโดยรวม ไม
แตกตางกันทุกระดับการแทนที่ความเค็ม และมีคะแนนความชอบโดยรวมมากกวาซอสทางการคาที่มี
การใชสารทดแทนความหวานและความเค็ม และ control (100:0) โดยไมมีผลตอคา L*, a*, b* คา
aw และ pH ซอสพริกสูตรลดพลังงาน 100 กรัม ใหพลังงาน 131 Kcal มีสวนประกอบของ น้ําตาล
ซูโครส 20.83 กรัม/100กรัมซอส ฟรุกโทส กลูโคส มอลโทส เทากับ 2.10, 6.69, นอยกวา 0.5
กรัม/100 กรัมซอสตามลําดับ และมีโซเดียม 1.9 กรัม/100 กรัมซอส ในขณะที่ สูตรพื้นฐาน (สูตร
S_2_30) ที่ใชน้ําตาลทรายรอยละ 100 มีสวนประกอบของ น้ําตาลซูโครส 33.04 กรัม/100กรัมซอส
ฟรุกโทส กลูโคส เทากับ 2.20, 1.15 กรัม/100 กรัมซอสตามลําดับ ไมพบมอลโทสและแลกโทส
แตหากเปนสูตรที่ลดโซเดียม จะเหลือโซเดียมเพียง 0.699กรัม/100 กรัมซอส และการ พบวาซอส
พริกทุกสูตรผานการตรวจความปลอดภัยทางจุลินทรียตามมาตรฐานความปลอดภัยของซอสพริกและ
อยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 201) พ.ศ.2543
คําสําคัญ : ซอสพริก สารใหความหวาน สารใหความเค็ม สุขภาพ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
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กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณหลักสูตรคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลักสูตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่เอื้ออํานวยสถานที่วิจัยตลอดจน
เครื่องมือวิจัยบางสวน ตลอดจนเจาหนาที่ทุกทานที่อํานวยความสะดวกในการวิจัย นักศึกษาที่ให
ความรวมมือในการดําเนินการวิจัยงานวิจัยนี้สําเร็จไดดวยดี ขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ใ นพระบรมราชู ป ถั ม ภ ที่ ก รุ ณ าสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย (วจ.)
ปงบประมาณ 2553 เปนอยางสูง

น้ําฝน ศีตะจิตต
กนกวรรณ ปุณณะตระกูล
เบญจางค อัจฉริยะโพธา
เมษายน 2555
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สารบัญ
หนา
บทคัดยอภาษาไทย
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความสําคัญและที่มาของปญหา
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 ซอสพริก
2.2 สวนประกอบหลักของซอสพริก
2.3 องคประกอบหรือคุณลักษณะของซอสพริกที่ดี
2.4 ซอสพริกกับปญหาสุขภาพ
2.5 ปญหาของการผลิตซอสพริก
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
บทที่ 3 วิธีการวิจัย
3.1 วัตถุดิบและอุปกรณ
3.2 วิธีการวิจัย
3.3 สถานที่ทําการวิจัย ทดลอง หรือเก็บขอมูล
บทที่ 4 ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
4.1 การหาสูตรพื้นฐานซอสพริก
4.2 อิทธิผลของชนิดและสัดสวนของสารใหความหวานเพื่อทดแทนน้ําตาลที่
เหมาะสม
4.3 การใชสารใหความเค็มเพื่อทดแทนเกลือโซเดียมคลอไรดและสารไฮโดร
คอลลอยดเพื่อปรับปรุงเนื้อสัมผัสของซอสพริก
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สารบัญ(ตอ)
หนา
4.4 วิเคราะหทางโภชนาการของซอสพริก
4.5 วิเคราะหความปลอดภัยทางจุลินทรียต ามมาตรฐานความปลอดภัยของ
ซอสพริก
บทที่ 5 สรุปและขอเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ประวัตินักวิจัย
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สารบัญตาราง
ตารางที่
2.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13

หนา
การเปรียบเทียบความหวาน และพลังงานของสารใหความหวานตางๆ
ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของสูตรพื้นฐานของซอสพริก
เปรียบเทียบกับสูตรทางการคา
คุณสมบัตขิ องซอสพริกสูตรพื้นฐาน
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของซอสพริกทีเ่ พิ่มพริกรอยละ 10, 20
และ 30 ของพริกสูตร S_2

9
20

คุณสมบัตขิ องซอสพริกจากการเพิ่มพริกรอยละ 10, 20 และ 30 ของพริกสูตร S_2

27
30

ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัม ผัส ของสูตรควบคุม โดยการปรับน้ําตาล
ซูโครส:สารใหความหวาน A ในสัดสวน 100 : 0, 60 : 40, 40 : 60 และ 0 : 10
คุณสมบัตขิ องซอสพริกที่ใชสารทดแทนความหวาน ในสัดสวน ซูโครส: สารใหความ
หวาน A เทากับ 100 : 0, 60 : 40, 40 : 60 และ 0 : 100
ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของซอสพริกในสัดสวน ซูโครส: สารให
ความหวานA เทากับ 10:90, 20:80, 30:70 และ 40:60 เปรียบเทียบกับสูตร
ควบคุม (100:0)
คุณสมบัตขิ องซอสพริกที่ใชสารทดแทนความหวาน ในสัดสวน ซูโครส: สารใหความ
หวาน A เทากับ 10:90, 20:80, 30:70 และ 40:60 เปรียบเทียบกับสูตรควบคุม
(S2_30 ที่ใชซูโครสรอยละ 100)
ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของซอสพริกที่ใชสารทดแทนความเค็ม
ในระดับตางๆ
คุณสมบัติ ของซอสพริก ที่ ใชส ารทดแทนความเค็ ม ในสัด สว น เกลือ แกง : สาร
ทดแทนความเค็มระดับตางๆ
คุณคาทางโภชนาการของซอสพริก (กรัมตอ 100 กรัมซอส)
ความปลอดภัยทางจุลินทรียต ามมาตรฐานความปลอดภัยของซอสพริก
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สารบัญภาพ
ภาพที่
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

หนา
กระบวนการผลิตซอสพริก
ซอสพริก 3 สูตร (S_1, S_2, S_3) ที่ 65Brix เปรียบเทียบกับซอสพริกทางการคา
ซอสพริกสูตร S_2 และซอสพริกที่เพิ่มพริกรอยละ 10, 20 และ 30 ของพริกใน
สูตร S_2 (S_2_10%, S_2_20% และ S_2_30% ตามลําดับ)
ซอสพริกที่ใชสารใหความหวาน ในสัดสวน ซูโ ครส: สารใหความหวานA เทากับ
100:0, 60:40, 40:60 และ 0:100
ซอสพริก ที่ใชส ารทดแทนความหวาน ในสัดสว น ซูโ ครส: สารใหความหวานA
เทากับ 100:0, 40:60, 30:70, 20:80 และ 10:90
ซอสพริกที่ใชเปรียบเทียบสารทดแทนความเค็มระดับตางๆ
ซอสพริกสูตรที่พัฒนาขึ้น
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