Life Sciences and Environment Journal 2021; 22(1): 97-111

การพัฒนาผลิตภัณฑแยมกระเจี๊ยบผสมอินทผาลัมจากใบเครือหมานอย
DEVELOPMENT OF THE DATE PLAM-ROSELLE JAM
FROM KRUEO MA NOY LEAVES (CISSAMPELOS PAREIRA L.)
จรรยา โทะนาบุตร
Janya Thonabut
บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสูตรตนตํารับในการผลิตแยมกระเจี๊ยบ ศึกษาอัตราสวน
ที่เหมาะสมของใบเครือหมานอยและอินทผาลัม และศึกษาการยอมรับของผูบริโภคตอผลิตภัณฑแยม
กระเจี๊ ยบอินทผาลัมจากใบเครือหมานอย ผลการวิจัยพบวาสูตรตนตํารับ ในการผลิตแยมกระเจี๊ยบ
คือสูตรที่ 1 ไดรับคะแนนเฉลี่ยทางประสาทสัมผัสดาน สี กลิ่น ลักษณะเนื้อสัมผัส รสชาติ และการยอมรับ
รวมของประสาทสัมผัสทุกดานมากที่สุด คือ 7.75(S.D.±0.46), 7.50(S.D.±1.20), 7.75(S.D.±0.71),
7.75(S.D.±1.28) และ 8.13(S.D.±0.83) ตามลําดับ โดยประกอบดวยสวนผสมของกระเจี๊ยบแดงเขมขน
55% น้ําตาล 44.4% น้ําสะอาด 1% เพคติน 1% กรดซิตริก 0.4% อัตราสวนของใบเครือหมานอยและ
อินทผาลั ม พบวา 100:20(%) ไดรับคะแนนเฉลี่ยทางประสาทสัมผัสดานสี กลิ่น ลักษณะเนื้อสัมผัส
รสชาติ และการยอมรับรวมของประสาทสัมผัสทุกดานสูงที่สุด คือ 7.70(S.D.±1.09), 7.10(S.D.±1.16),
7.47(S.D.±1.55), 7.57(S.D.±1.04) และ 7.63(S.D.±1.00) ตามลําดับ โดยมีคุณภาพทางกายภาพ คือ
L* 29.23(S.D.±0.76), a* 2.21(S.D.±0.16) b* 2.99(S.D.±0.41) คาปริมาณน้ําอิสระ (aw) เทากับ
0.73(S.D.±0.01) ความเป น กรด-ด า ง ปริ ม าณของแข็ ง ที่ ละลายได เท ากั บ 2.87(S.D.±0.03) และ
67.00(S.D.±0.02) คุณภาพดานจุลชีววิทยามีคาไมเกินมาตรฐานของผลิตภัณฑแยม ดานการยอมรับของ
ผูบริโภคมีความสนใจในผลิตภัณฑแยมกระเจี๊ยบอินทผาลัมจากใบเครือหมานอย คิดเปน 86.67% และ
มีความสนใจซื้อผลิตภัณฑปริมาณ 170 กรัม ที่ราคา 69 บาท คิดเปน 93.33%
คําสําคัญ: แยม กระเจี๊ยบ ใบเครือหมานอย อินทผาลัม
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Abstract
The objective of this research was to develop the recipe of Roselle jam
production. The optimum ratio of Krueo Ma Noy leaves and Date plam as well as the
consumer acceptance of Date plam & Roselle Jam were also investigated. The results
showed that the basic recipe of Roselle jam Formula 1 obtained the highest sensory
scores in terms of color, odor, texture, taste and total acceptance of all senses. The
total acceptance of all senses is 7.75(S.D.±0.46), 7.50(S.D.±1.20), 7.75(S.D.±0.71),
7.75(S.D.±1.28) and 8.13(S.D.±0.83) respectively. It contains a mixture of Roselle
concentrate 55%, sugar 44.4%, water 1%, pectin 1%, citric acid 0.4%. The ratio of Krueo
Ma Noy Leaves and Date palm at 100: 20 percent received the highest average sensory
scores for color, smell, appearance, texture, taste and total acceptance of all senses:
7.70 (S.D.±1.09), 7.10 (S.D.±1.16 ), 7.47 (S.D.±1.55), 7.57 (S.D.±1.04) and 7.63 (S.D.±1.00),
respectively. The physical quality was L* 29.23(S.D.±0.76), a* 2.21(S.D.±0.16) b*
2.99(S.D.±0.41) and water activity value was 0.73 (S.D.±0.01). The pH and total soluble
solid value were 2.87 (S.D.±0.03) and 67.00 (S.D.±0.02). The microbiological quality is up
to the standard of jam products. Consumers are interested in Date plam & Roselle jam
form Krueo Ma Noy Leaves 86.67 percent and they are interested in purchasing 170
grams of product at a price of 69 baht, accounting for 93.33 percent.
Keywords: Jam, Roselle, Krueo Ma Noy leaves, Date plam
บทนํา

ปจจุบันผูบ ริโภคสวนใหญตางหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น จึงทําใหเกิดกระแสบริโภคอาหาร
เพื่อสุขภาพ (healthy food) โดยเนนไปที่คุณคาทางโภชนาการ เกิดเปนอาหารเพื่อสุขภาพที่หลากหลาย
เพื่อ นํ ามาจํ า หน ายและแปรรู ป ใบเครือหมานอ ย เปนพืชทางทองถิ่นมี ลัก ษณะเปน ไมเถาเลื้อยพัน
ใบเดี่ยว เปนพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยา (Pakkaew, 2017) ราก มีรสหอมเย็น แกไข ดีซาน เปนยา
อายุวัฒนะพบขึ้นทั่วไปในที่รกรางวางเปลา ในสวนปา ชาวบานมักนํามาประกอบอาหารทั้งคาวและ
หวาน ลักษณะพิเศษของใบเครือหมานอย คือ เมื่อนํามาขยําหรือปนกับน้ําในอัตราสวนที่เหมาะสมกรอง
เอาเศษใบออกเมื่อตั้งทิ้งไวสักระยะ จะจับตัวกันเปนกอนคลายวุน เรียกวา วุนหมานอย ซึ่งคุณสมบัติ
ของวุนที่เกิดจากใบเครือหมานอย พบวามีคุณสมบัติของสารโพลิแซคคาไรดเปนโมโนเมอรตอกัน ซึ่งเปน
สารจําพวกเพคติน ชนิดเมทอกซิลต่ํา (Low methoxyl pectin, LM) (Singthong et al., 2004)
จากการศึกษาใบเครือหมานอย 100 กรัม พบวา ใหพลังงาน 95 กิโลแคลอรี โปรตีน 8.5 กรัม ไขมัน 0.7 กรัม
เบตาแคโรทีน 6,577 ไมโครกรัม ซึ่งเทียบเทาวิตามินเอ 1,096 RE (ไมโครกรัมอารอี) คารโบไฮเดรต
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13.6 กรัม (Pakkaew, 2016) และการศึกษาหาปริมาณของเพคตินที่มีในใบเครือหมานอย พบวาจาก
ใบเครื อหมาน อ ย 100 กรัม สามารถสกั ดเปนเพคตินไดสูง ถึง 30 กรั ม หรือคิด เปน 30 เปอรเ ซ็น ต
โดยน้ําหนัก (Tebumroong, 2003) ใบเครือ หมานอยนั้นเปนพืชสมุนไพรที่พบไดทั่วไปตามทองถิ่น
จึงมีแนวคิดในการแปรรู ปใบเครือหมานอยเพื่อเพิ่มมูลคา อีกทั้งยังเปนพืชสมุนไพรที่นาสนใจ ดวย
ปจจุบันผลิตภัณฑแยมผลไมในทองตลาดไดรับความนิยมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุมของเด็กจนถึงผูใหญ
ซึ่งโดยสวนใหญจะเปนแยมที่ทํามาจากเนื้อผลไม หรือผลไมปน ผสมกับน้ําตาลหรือ สารใหความหวาน
(sweetener) ชนิดอื่น มีลักษณะเปนเจล (gel) มีลักษณะกึ่งเหลวมีความขนเหนียวพอเหมาะ สามารถ
ปาดหรือทาบนขนมปงได ในปจจุบันจะเห็นไดวาสมุนไพรเปนกลุมสินคาที่มีศักยภาพมากที่สุดในตลาด
อาหาร อาหารเสริ ม และเวชสําอางซึ่งมีการเจริญเติบ โตอยางตอเนื่อง พืชหลายอยางของไทยไดรับ
การยอมรับมากขึ้นว าเป นเสมือนยารักษาโรค และบํารุงสุขภาพในดานตาง ๆ (Prempree, 2017)
กระเจี๊ ยบแดง (Rosella) เปนทั้งพืชสมุนไพรและพืชเศรษฐกิจที่หาไดงายตามทอ งถิ่น มีจํานวนมาก
อีกทั้งยังมีประโยชนตอสุขภาพหลายดาน ซึ่งคุณคาทางโภชนาการอาหารของกระเจี๊ยบแดง 100 กรัม
มีพลังงาน 460.00 แคลอรี ไขมัน 0.30 กรัม คารโบไฮเดรต 40 กรัม โปรตีน 1.40 กรัม เสนใยอาหาร
1.30 กรัม วิตามิน ซี 44 มิลลิกรัม วิตามิน เอ 10,833.00 IU (Sriboonthai, 2016) กระเจี๊ยบแดงจึงมี
ความนาสนใจที่จะนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑตางๆตอไป อินทผาลัม (Date palm) จัดเปนพืชในตระกูล
ปาลมที่สามารถรับประทานผลได ผลจะมีสีเขียวเหลืองจนถึงสีสมแดงและเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลถึงน้ําตาล
เขมเมื่อแกจัด ผลสุกมักจะนําไปตากแหง มีรสชาติหวานจัด Kanoeithip (2015) กลาววา คุณคาทาง
โภชนาการของอินทผาลั ม มีน้ํ าตาลสูงถึง 75-80% โปรตีน 1.75-2.75% แรธาตุและวิตามิน ไดแก
ซัลเฟอร ธาตุเหล็ก โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม แมงกานีส น้ํามันโวลาไดท และวิตามิน A, B1,
B2 และ B6 เปนตน มีเสนใยมาก ชวยลดอาการทองผูกและทําใหยอยงายรวมทั้งใหพลังงานสูง ผูวิจัยจึง
มีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑแยมกระเจี๊ยบอินทผาลัมจากใบเครือหมานอยโดยนําเจลที่ไดจากใบเครือ
หมานอยมาทดแทนเพกติ นที่ใชในการผลิตแยมและมีการเพิ่มเนื้ออินทผาลัมที่มีรสชาติที่ห วานตาม
ธรรมชาติและสรรพคุณมากมาย นอกจากนี้ยังเปนการเพิ่มมูลคาใหกับวัตถุดิบทองถิ่นซึ่งมีคุณคาทาง
โภชนาการสูงและเพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภคที่รักสุขภาพอีกดวย
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ศึกษาสูตรตนตํารับในการผลิตแยมกระเจี๊ยบ
ผูวิจัยใชกระเจี๊ยบอบแหงจาก จังหวัดเชียงราย โดยสูตรและวิธีการผลิตแยมกระเจี๊ยบที่ใช
จํานวน 3 สูตร (ตารางที่ 1 สูตรการผลิตแยมกระเจี๊ยบ) ดังนี้ สูตรที่ 1 ดัดแปลงมาจาก Sapbua et al. (2019)
สูตรที่2 ใชสูตรพื้นฐานตาม Ngampeerpong (2014) และสูตรที่ 3 ดัดแปลงมาจาก Aiemsa-ard et al.
(2015) โดยกระบวนการผลิตกระเจี๊ยบแดงเขมขน(ทั้ง 3 สูตร) ใชตามวิธีของ Ngampeerpong (2014)
โดยใชกระเจี๊ยบแหง (กระเจี๊ยบ:น้ํา = 1:20) ตมที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที บดใหละเอียด
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ดวยเครื่องปนอาหาร ประมาณ 15 วินาที จะไดกระเจี๊ยบเขมขน และกระบวนการผลิตแยมกระเจี๊ยบทั้ง
3 สูตร ไดดัดแปลงใชวิธีตาม Sapbua et al. (2019) โดยนํากระเจี๊ยบแดงเขมขนใหความรอนจากนั้นเติม
น้ําตาลทราย เพคตินที่ผสมน้ําตาลทราย เติมกรด ตามลําดับ สังเกตการเกิดเจล บรรจุขวดขณะรอน
ซึ่งขวดผานการฆาเชื้อแลวปดฝาขวดและคว่ําขวดแยมลงเพื่อไลฟองอากาศที่ผิวหนา ดังตารางที่ 1 (Table 1)
Table 1 Recipe of Roselle Jam
Ingredients
Roselle concentrate
Sugar
Water
Pectin
Citric acid

Formula 1
55 %
44.4%
1%
1%
0.4 %

Formula 2
47.07 %
52.63 %
0.5 %
-

Formula 3
49.5 %
50 %
1%
0.3 %

นําแยมกระเจี๊ยบที่ผลิตไดมาทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสดวยวิธี 9 Point Hedonic
scale (Wiriyacharee, 2018) โดยมีระดับคะแนนตั้งแต 1-9 คะแนน (1 เปนคะแนนที่ไมชอบมากที่สุด
และ 9 เป น คะแนนที่ชอบมากที่ สุด) ใช ผูทดสอบจํา นวน 50 คน ทดสอบคุณ ลัก ษณะดา น สี กลิ่น
ลักษณะเนื้อสัมผัส รสชาติ และความชอบโดยรวม วางแผนการทดลองแบบบล็อกสุมสมบูรณ (Randomized
Completely Block Design; RCBD) เปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s new multiple range
test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
2. ศึกษาปริมาณอัตราสวนที่เหมาะสมของใบเครือหมานอยและอินทผาลัมในผลิตภัณฑแยม
กระเจี๊ยบ
ศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมของใบเครือหมานอยและอินทผาลัมในผลิตภัณฑแยมกระเจี๊ยบ
โดยใชใบเครือหมานอย 3 ระดับ คือ 100, 75 และ 50% ของปริมาณเพคติน โดยนําใบเครือหมานอย
อบแหงที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเปนเวลา 3 ชั่วโมง นําตัวอยางมาปนใหละเอียด (Nakhon et al.,
2011) และปริมาณที่เหมาะสมของอินทผาลัมในผลิตภัณฑแยมกระเจี๊ยบ ใชอินทผาลัมอบแหง 2 ระดับ
คือ 10 และ 20% ของปริมาณกระเจี๊ยบ วางแผนสูตรการทดลองแบบ 3x2 factorial in Randomized
Completely Block Design มีทั้งหมด 6 การทดลอง นําไปวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย
และการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยวางแผนการทดลองแบบ CRD สําหรับคุณภาพทางกายภาพ เคมี
จุลินทรีย และ RCBD สําหรับการทดสอบทางประสาทสัมผัส เปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s new
multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
2.1 วิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ
- โดยเครื่องวัดสี ยี่หอ 3nh รุน NH300 ระบบ CIE วัดคาสี L* a* b*เปนการวัดคาสี
ของตัวอยางมีรายละเอียดดังนี้
100

Life Sciences and Environment Journal 2021; 22(1): 97-111
คา L* คือ Lightness เปนคาความสวาง มีคาอยูในชวง 0 ถึง 100
คา a* คือ Redness/Greenness เปนคาแสดงถึงความเปนสีแดงหรือสีเขียวของวัตถุ
คา b* คือ Yellowness/Blueness เปนคาแสดงถึงความเปนสีเหลืองหรือสีน้ําเงินของวัตถุ
- ปริมาณน้ําอิสระ (Water Activity (aw)) โดยนําตัวอยางแยมกระเจี๊ยบผสมอินทผาลัม
จากใบเครือหมานอย มาตรวจวัดดวยเครื่อง Water Activity ยี่หอ Pawkit
2.2 วิเคราะหคุณภาพทางเคมี
- ความเปนกรดดาง นําตัวอยาง 30 กรัม วัดคาความเปนกรด-ดาง ดวยเครื่อง pH
Meter ยี่หอ Eutech ซึ่งคาที่ไดแสดงปริมาณความเขมขนของไฮโดรเจนอิออนในน้ําซึ่งเกิดจากสารที่
สามารถแตกตัวใหอนุมูลกรดหรือเบสได
- ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได โดยนําตัวอยางแยมกระเจี๊ยบผสมอินทผาลัมจาก
ใบเครือหมานอย มาตรวจวัดดวยเครื่องดิจิตอลรีแฟรกโตมิเตอร (Digital Refractometer) รายงานผล
เปน องศาบริกซ (oBrix)
2.3 วิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยา
โดยวิเคราะหปริมาณจุลินทรียทั้งหมด (Total Plate Counts) Salmonella,
Staphylococcus aureus, Escherichia coli ปริมาณยีสต และรา (Yeast and Mold Counts) (BAM, 2002)
2.4 การทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยนําแยมกระเจี๊ยบผสมอินทผาลัมจากใบเครือหมา
นอยที่ผลิตไดมาทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสดวยวิธี 9 Point Hedonic scale (Wiriyacharee,
2018) โดยมีระดับคะแนนตั้งแต 1-9 คะแนน (1 เปนคะแนนที่ไมชอบมากที่สุด และ 9 เปนคะแนนที่
ชอบมากที่สุด) ใชผูทดสอบจํานวน 100 คน ทดสอบคุณลักษณะดานสี กลิ่น ลักษณะเนื้อสัมผัส รสชาติ
และความชอบโดยรวม
3. ศึกษาการยอมรับของผูบริโภคทั่วไปตอผลิตภัณฑแยมกระเจี๊ยบอินทผาลัมจากใบเครือหมานอย
ทํา การศึกษาการยอมรับ ของผลิตภัณฑแยมกระเจี๊ยบอินทผาลัมจากใบเครือหมานอ ย
โดยใชผูทดสอบจํานวน 200 คน ทดสอบเพื่อหาขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมการ
บริโภค และทดสอบการยอมรับของผูบริโภคทางดานประสาทสัมผัส โดยใชคะแนนความชอบดวยวิธี 9
Point Hedonic scale (Wiriyacharee, 2018) โดยมีระดับคะแนนตั้งแต 1-9 คะแนน (1 เปนคะแนนที่
ไมชอบมากที่สุด และ 9 เปนคะแนนที่ชอบมากที่สุด) ประเมินผลโดยการหาคารอยละจากคะแนนการ
ประเมินของผูบริโภค
การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยพิทักษสิทธิกลุมตัวอยางโดยแจงผูทดลองผลิตภัณฑวาผลิตภัณฑนี้
เปนผลิตภัณฑจากกระเจี๊ยบ อินทผาลัม และใบเครือหมานอย ผูแพอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งไมควรทดลองชิม
และในการชิมเปนความสมัครใจของผูชิมวาจะตอบหรือไมตอบคําถามก็ได ซึ่งไมมีผลกระทบใด ๆ ตอการ
ทดลองชิมผลิตภัณฑ ขอมูลที่ไดจะนําเสนอในภาพรวม ไมสามารถระบุตัวถึงตัวผูตอบแบบสอบถามได
101

Life Sciences and Environment Journal 2021; 22(1): 97-111
ผลการวิจัย
1. ศึกษาสูตรตนตํารับในการผลิตแยมกระเจี๊ยบ
นําแยมกระเจี๊ยบที่ผลิตไดทั้ง 3 ตํารับ ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส พบวาตํารับที่ 1
มีคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสในดานสี กลิ่น ลักษณะเนื้อสัมผัส รสชาติ และความชอบโดยรวม
มากที่สุด ดังตารางที่ 2 (Table 2) จึงเลือกตํารับที่ 1 โดยมีสวนผสมของกระเจี๊ยบแดงเขมขน 55%
น้ําตาล 44.4% น้ําสะอาด 1% เพกติน 1% กรดซิตริก 0.4% นําไปศึกษาปริมาณอัตราสวนที่เหมาะสม
ของใบเครือหมานอยและอินทผาลัมในผลิตภัณฑแยมกระเจี๊ยบตอไป
Table 2 The liking score (n = 50) of Roselle Jam Recipes
Sensory
Attribute
Color
Smell
Texture
Taste
Overall liking

Recipes
2
b
7.50 ±0.53
5.75b±1.67
6.38b±1.19
6.13b±1.46
6.63b±0.92

1
7.75 ±0.46
7.50a±1.20
7.75a±0.71
7.75a±1.28
8.13a±0.83
a

3
6.63 ±1.19
5.88b ±0.83
6.00b±1.07
5.63b±1.19
6.00b±1.41
b

Remark mean ± S.D., a-b means within each row indicate significant differences (p ≤ 0.05) using
Duncan’s multiple range test.

2. การศึกษาปริมาณอัตราสวนที่เหมาะสมของใบเครือหมานอยและอินทผาลัมในผลิตภัณฑ
แยมกระเจี๊ยบ
ใช ใบเครือหมานอย 3 ระดับ คือ 100, 75 และ 50% ของปริมาณเพคติน และปริมาณที่
เหมาะสมของอินทผาลัมในผลิตภัณฑแยมกระเจี๊ยบ ใชอินทผาลัมอบแหง 2 ระดับ คือ 10 และ 20% ของ
ปริมาณกระเจี๊ยบ มีทั้งหมด 6 ตํารับ คือ 100:10, 100:20, 75:10, 75:20, 50:10 และ 50:20 พบวา
ผลิ ตภั ณฑ แยมกระเจี๊ ยบอินทผาลัมจากใบเครื อหมาน อยทั้ง 6 สูต ร ด า นสี เนื้อสั มผัส รสชาติ และ
ความชอบโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) สวนดานกลิ่นไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) โดยพบวาอัตราสวนที่เหมาะสมของใบเครือหมานอยและอินทผาลัม
ในผลิตภัณฑแยมกระเจี๊ยบคือ 100:20 โดยมีคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสในดานสี ลักษณะเนื้อสัมผัส
รสชาติ และความชอบโดยรวมมากที่สุด ไดผลดังตารางที่ 3 (Table 3) จึงเลือกอัตราสวนที่เหมาะสมนี้นําไป
ศึกษาการยอมรับของผูบริโภคทั่วไปตอผลิตภัณฑแยมกระเจี๊ยบอินทผาลัมจากใบเครือหมานอยตอไป
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Table 3 The liking score (n = 100) of Date Plam-Roselle Jam from Krueo Ma Noy leaves
Sensory
attribute

Krueo Ma Noy
Leaves: Date
plam 100:10
ab
Color
7.53 ±1.41
ns
Smell
7.03±1.35
a
Texture
7.30 ±1.44
ab
Taste
7.33 ±1.07
Overall liking 7.56ab±1.04

Formulas of Date Plam-Roselle Jam from Krueo Ma Noy leaves
Krueo Ma Noy Krueo Ma Noy Krueo Ma Noy Krueo Ma Noy
Leaves: Date
Leaves: Date
Leaves: Date
Leaves: Date
plam 100:20
plam 75:10
plam 75:20
plam 50:10
a
ab
b
ab
7.70 ±1.09
7.43 ±1.25
7.33 ±1.24
7.50 ±1.11
7.10±1.16
7.00±1.14
7.03±1.35
7.03±1.33
a
ab
bc
bc
7.47 ±1.55
7.13 ±1.11
6.63 ±1.90
6.53 ±1.85
a
ab
ab
bc
7.57 ±1.04
7.37 ±1.03
7.13 ±1.11
6.93 ±1.36
a
ab
bc
bc
7.63 ±1.00
7.43 ±1.17
7.00 ±1.20
7.03 ±1.48

Krueo Ma Noy
Leaves: Date
plam 50:20
ab
7.47 ±1.20
7.10±1.33
c
6.33 ±1.88
bc
6.47 ±1.57
c
6.60 ±1.48

Remark mean±SD, a-b means within each row indicate significant differences (p ≤ 0.05) ,nsmean
values are not statistically difference (p>0.05) using Duncan’s multiple range test.

ผลการตรวจสอบคุณภาพทางดานกายภาพของผลิตภัณฑแยมกระเจี๊ยบอินทผาลัมจากใบเครือ
หมานอยทั้ง 6 ตํารับ ในดานคาความสวาง (L*) คาสีแดง (a*) และคาสีเหลือง (b*) พบวาคาสีแดง (a*)
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) สวนในดานคาความสวาง (L*) และคาสีเหลือง (b*)
ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) และดานปริมาณน้ํา พบวาผลิตภัณฑแยม
กระเจี๊ยบอินทผาลัมจากใบเครือหมานอยทั้ง 6 ตํารับ ในดานปริมาณน้ําอิสระมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) ไดผลดัง ตารางที่ 4 (Table 4)
Table 4 Color and water activity (aw) of Date Plam-Roselle Jam from Krueo Ma Noy leaves
Krueo Ma Noy
leaves:Date plam
100:10
100:20
75:10
75:20
50:10
50:20

ns

L*

a*

29.55±0.38
29.23±0.76
29.36±0.20
29.61±1.29
30.63±1.14
29.41±0.50

2.13 ±0.19
ab
2.21 ±0.16
ab
1.84 ±0.03
a
4.12 ±3.67
ab
2.21 ±0.21
b
1.16 ±0.00

ab

ns

b*

-0.54±0.04
-2.99±0.41
-0.72±0.15
-0.53±0.27
-0.63±0.16
-0.70±0.02

Water activity
(aw)
c
0.73 ±0.01
c
0.73 ±0.01
b
0.74 ±0.05
b
0.74 ±0.05
a
0.77 ±0.05
a
0.77 ±0.05

Remark mean ± S.D., a-b means within each column indicate significant differences (p ≤ 0.05),
ns
mean values are not statistically difference (p≥0.05) using Duncan’s multiple range test.

ผลการตรวจสอบคุณภาพทางดานเคมีของผลิตภัณฑแยมกระเจี๊ยบอินทผาลัมจากใบเครือหมา
นอยทั้ง 6 ตํารับ ในดานคาความเปนกรดดาง และปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได พบวาผลิตภัณฑแยม
กระเจี๊ยบอินทผาลัมจากใบเครือหมานอยทั้ง 6 ตํารับ ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p > 0.05) ไดผลดังตารางที่ 5 (Table 5)
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Table 5 pH value and Total soluble solid of Date Plam-Roselle Jam from Krueo Ma Noy leaves
Krueo Ma Noy leaves:
pH valuens
Total soluble solid
Date plam
(°Brix)ns
100:10
2.83±0.04
67.00±0.02
100:20
2.87±0.03
67.00±0.02
75:10
2.85±0.06
67.00±0.02
75:20
2.86±0.03
67.00±0.02
50:10
2.86±0.05
67.00±0.02
50:20
2.82±0.04
67.00±0.02
ns
Remark mean±SD, mean values are not statistically difference (p>0.05) using Duncan’s multiple
range test.

ผลการตรวจสอบคุณภาพทางดานจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑแยมกระเจี๊ยบอินทผาลัมจากใบ
เครือหมานอยทั้ง 6 ตํารับ โดยมีการตรวจคุณภาพ (ตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน มผช.342/2561) ไดแก
จํานวนจุลินทรียทั้งหมด (Total Plate Count), Salmonella, Staphylococcus aureus, Escherichia coli
และ ยีสตและรา พบวา ผลิตภัณฑแยมกระเจี๊ยบอินทผาลัมจากใบเครือหมานอยทั้ง 6 สูตร มีคุณภาพ
ทางจุลินทรียไมเกินมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน มผช. 342/2561 (Thai industrial standards institute,
2018) ดังตารางที่ 6 (Table 6)
Table 6 Microbiological qualities of Date Plam-Roselle Jam from Krueo Ma Noy leaves
Krueo Ma Noy
leaves:
Date plam
100:10
100:20
75:10
75:20
50:10
50:20

Total Plate
Count
(CFU/g)
< 30
< 30
< 30
< 30
< 30
< 30

Salmonella

Staphylococcus
aureus

Escherichia
coli

ND
ND
ND
ND
ND
ND

ND
ND
ND
ND
ND
ND

ND
ND
ND
ND
ND
ND

Yeast and
Mold
(CFU/g)
< 30
< 30
< 30
< 30
< 30
< 30

3. ศึกษาการยอมรับของผูบริโภคทั่วไปตอผลิตภัณฑแยมกระเจี๊ยบอินทผาลัมจากใบเครือหมานอย
จากการสํารวจการยอมรับของผูบริโภคตอผลิตภัณฑแยมกระเจี๊ยบอินทผาลัมจากใบเครือ
หมานอย โดยไมจํากัดเพศและวัย ซึ่งผูทดสอบทั้งหมดเปนบุคคลทั่วไปและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งลําปาง พบวากลุมผูบริโภคเปนเพศชาย (45%) และเพศหญิง (55%)
ชวงอายุของกลุมผูบริโภค พบวาอายุ 20-25 ป สูงสุดที่ (65%) รองลงมา คือชวงอายุ 26-30 ป และ
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มากกวา 40 ป (10%) อายุ 31-35 ป (5.50%) ผูบริโภคสวนใหญสนใจผลิตภัณฑ (86.67%) รองลงมา
ไมสนใจ (3.33%) และไมแนใจแตจะลองซื้อ (10%) มีความตองการที่จะซื้อผลิตภัณฑในราคากระปุกละ
69 บาท (170 กรัม) สวนใหญตัดสินใจซื้อ (93.33%) และอื่น ๆ (6.67%) ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่ทําให
ผูบริโภคเลื อกซื้ อผลิตภัณฑ แยมกระเจี๊ยบอินทผาลัมจากใบเครือหมานอย สวนใหญเลือกคุณคาทาง
โภชนาการ (50%) บรรจุภัณฑ (50%) รองลงมาราคา (23.33%) ดานการยอมรับของผูบริโภคเมื่อประเมิน
ทางดานประสาทสัมผัสในดาน สี กลิ่น ลักษณะเนื้อสัมผัส รสชาติ และการยอมรับรวม คือ อยูในชวง
ความชอบปานกลาง
อภิปรายผล
1. ศึกษาสูตรตนตํารับในการผลิตแยมกระเจี๊ยบ
คุณภาพดานสี พบวาผลิตภัณฑแยมกระเจี๊ยบมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p ≤ 0.05) โดยพบวาผลิตภัณฑแยมกระเจี๊ยบ ตํารับที่ 1 มีคาคะแนนความชอบทางดานสีรวมสูงที่สุด
เทากับ 7.75±0.46 รองลงมาคือตํารับที่ 2 และ 3 โดยมีคาความชอบทางดานสีรวมเทากับ 7.50±0.53
และ 6.63±1.19 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาการใชปริมาณกระเจี๊ยบเขมขนที่แตกตางกันในการทําแยมกระเจี๊ยบ
มีผลตอคุณภาพทางประสาทสัมผัสดานสี โดยตํารับที่ 1 มีปริมาณของกระเจี๊ยบเขมขนที่เหมาะสม
เมื่อเทียบกับสูตรอื่น ๆ โดย Sringam (2006) กลาววา การเปลี่ยนสีอาหารที่ผานการทําแหงมักจะมีสี
เข ม ขึ้น เนื่ องจากความร อนหรื อ ปฏิกิ ริย าเคมี ในการเกิด สีนํ้า ตาล อุณ หภู มิแ ละช วงเวลาที่อ าหารมี
ความชื้นมีผลตอความเขมของสี ปริมาณของกระเจี๊ยบเขมขนจึงสงผลตอคาเฉลี่ยความชอบดานสีของ
ผูทดสอบชิมสูงสุด คุณภาพดานกลิ่น พบวาผลิตภัณฑแยมกระเจี๊ยบมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p ≤ 0.05) โดยพบวาผลิตภัณฑแยมกระเจี๊ยบ ตํารับที่ 1 มีคาคะแนนความชอบทางดานกลิ่น
รวมสูงที่สุดเทากับ 7.50±1.20 ทั้งนี้สูตรที่ผานกระบวนการที่เหมือนกันโดยกระบวนการทําแยมกระเจี๊ยบ
ทั้ง 3 สู ตร ใช ระยะเวลาและอุ ณหภูมิที่เหมือนกันสงผลใหมีกลิ่นของกระเจี๊ยบใกลเคียงกัน คุณ ภาพ
ด า นลั กษณะเนื้ อสั มผั ส พบว าผลิตภั ณฑแยมกระเจี๊ยบมี ความแตกต างกั นอย างมีนั ยสํ าคัญทางสถิ ติ
(p ≤ 0.05) โดยพบวาผลิตภัณฑแยมกระเจี๊ยบ ตํารับที่ 1 มีคาคะแนนความชอบทางดานลักษณะเนื้อ
สัมผัสรวมสูงที่สุดเทากับ 7.75±0.71 แสดงวาปริมาณอัตราสวนระหวางกระเจี๊ยบแดงเขมขนและเพกติน
มี ผลต อ คุ ณ ภาพด า นลั ก ษณะเนื้ อ สัม ผั ส ของแยมกระเจี๊ ย บโดยตํ า รั บ ที่ 1 เป นสู ต รที่มีอั ตราสว นที่
เหมาะสมที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรอื่น ๆ คุณภาพดานรสชาติ พบวาผลิตภัณฑแยมกระเจี๊ยบมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) โดยผลิตภัณฑแยมกระเจี๊ยบ ตํารับที่ 1 มีคาคะแนน
ความชอบทางดานรสชาติรวมสูงที่สุดเทากับ 7.75±1.28 แสดงวาปริมาณอัตราสวนระหวางน้ําตาลและ
กรดซิตริก มีผลตอคุณภาพดานการยอมรับรวมของแยมกระเจี๊ยบ โดยตํารับที่ 1 มีปริมาณกรดซิตริกสูง
จึงสงผลตอคาเฉลี่ยความชอบดานรสชาติของผูทดสอบชิมสูงสุด โดยมีน้ําตาล 44.44% และ กรดซิตริก
0.4% ทั้งนี้น้ําตาลถือวาเปนองคประกอบหลักในการผลิตแยม ซึ่งน้ําตาลนั้นจะทําใหเกิดโครงสรางเจล
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รวมกับเพคตินดวย รวมทั้งใหความหวานใหกับผลิตภัณฑนั้น ๆ ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของ
น้ําตาลในผลิตภัณฑ คือเวลาที่ใชในการใหความรอน ซึ่งถาใชเวลานานจะทําใหโอกาสในการที่น้ําตาลจะ
ถูก hydrolyse มากขึ้น ทําใหเกิดการแตกตัวเพิ่มขึ้นดวย ในทางกลับกันในชวงเวลาที่สั้น ก็จะทําใหโอกาสที่จะ
ถูก hydrolyse ของน้ําตาลลดลง รวมทั้งความเขมขนของกรดก็สงผลตอการเกิด hydrolyse ของน้ําตาล
ดวย ดานคุณภาพดานการยอมรับโดยรวม (Overall) พบวาผลิตภัณฑแยมกระเจี๊ยบมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) โดยผลิตภัณฑแยมกระเจี๊ยบ ตํารับที่ 1 มีคาคะแนนความชอบทางดาน
ลักษณะ ดานการยอมรับรวมสูงที่สุดเทากับ 8.13±0.83 แสดงวาปริมาณอัตราสวนของสวนผสม มีผล
ตอคุณภาพดานการยอมรับรวมของแยมกระเจี๊ยบ โดยตํารับที่ 1 ประกอบไปดวยสวนผสม กระเจี๊ยบ
แดงเขมขน 55% น้ําตาล 44.4% น้ํา 1% เพกติน 1% และกรดซิตริก 0.4% ซึ่งเปนตํารับที่มีอัตราสวน
ที่เหมาะสมที่สุด โดยแยมกระเจี๊ยบตํารับที่ 1 มีลักษณะที่ขนหนืด สามารถปาดลงบนแผนแครกเกอรได
งายกวาสูตรอื่ น ๆ ทั้งนี้การเกิดเจลของเพคตินในผลิตภัณฑแยมกระเจี๊ยบนั้น มีสวนผสมของน้ําตาล
ซึ่งน้ําตาลถือวาเปนสารที่ชวยดูดน้ําออกจากโมเลกุล (dehydrating agent) โดยจะชวยลดการละลาย
ของเพกตินใหนอยลง อีกทั้งในตํารับที่ 1 มีสวนผสมของกรดในปริมาณที่เหมาะสม โดยไฮโดรเจนไอออน
จากกรดจะชวยลดจํานวนประจุลบของหมูคารบอกซิลใหนอยลง ทําใหลดการผลักกันระหวางประจุลบที่
หมูคารบอกซิล ทําใหสายของเพคตินเขามาใกลกันไดและเกาะตัวกันเปนตาขาย (Rattanapanon, 2006)
จากการทดสอบคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ดาน คือ สี กลิ่น ลักษณะเนื้อสัมผัส รสชาติ และ
การยอมรับโดยรวม ผูวิจัยเลือกตํารับที่ 1 ซึ่งไดรับคะแนนความชอบทั้ง 5 ดานสูงที่สุด ซึ่งถือวาแยมกระเจี๊ยบ
มีอัตราสวนที่มีความเหมาะสม จึงเปนสวนสําคัญที่จะทําใหผลิตภัณฑดังกลาวไดรับการยอมรับจาก
ผูบริโภคมากขึ้น ผูวิจัยจึงนําไปศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมของใบเครือหมานอยและอินทผาลัมในผลิตภัณฑ
แยมกระเจี๊ยบตอไป
2. การศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมของใบเครือหมานอยและอินทผาลัมในผลิตภัณฑแยมกระเจี๊ยบ
การทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑแยมกระเจี๊ยบอินทผาลัมจากใบเครือหมานอย
ในดานสี ลักษณะเนื้อสัมผัส รสชาติ และการยอมรับรวม พบวาการใชใบเครือหมานอยและอินทผาลัม
ทั้ง 6 ตํารับ มีคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ดานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
โดยคุณภาพดานสี พบวาผลิตภัณฑแยมกระเจี๊ยบอินทผาลัมจากใบเครือหมานอยตํารับที่ 2 มีคะแนน
ความชอบดานสีสูงสุด เทากับ 7.70±1.09 แสดงใหเห็นวาอัตราสวนระหวางใบเครือหมานอยและอินทผาลัม
มี ผลต อคุ ณภาพดา นสีของผลิ ตภัณฑ แยมกระเจี๊ยบ ในดานลักษณะเนื้ อสัมผัสพบวา ผลิตภัณฑแยม
กระเจี๊ยบอินทผาลัมจากใบเครือหมาตํารับที่ 2 มีคะแนนความชอบดานเนื้อสัมผัสสูงสุด เทากับ 7.47±1.55
แสดงให เห็ นว า อั ตราส วนของใบเครือ หมานอ ยและอิ นทผาลัม มี ผลตอคุณ ภาพดา นเนื้อสัมผัส ของ
ผลิตภัณฑ ทั้งนี้การใชเพกตินจากใบเครือหมานอยทดแทนการใชเพกตินตามทองตลาดของแยมกระเจี๊ยบ
เกี่ยวของกับงานวิจัยของ Nakhon et al. (2011) พบวา สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากใบเครือ
หมานอย ที่นํามาใชในการเปรียบเทียบ 3 ชนิด ไดแก ใบสด ใบที่อบแหงโดยการตากแดดและใบที่อบแหง
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โดยใชตูอบลมรอนใหผลผลิตเพคตินที่สกัดไดสูงไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05)
โดยผลผลิตเพคตินที่สกัดไดจาก ใบเครือหมานอยสดใบเครือหมานอยตากแดดและใบเครือหมานอยอบแหง
ไดผลผลิตเพคติน 7.56, 20.09 และ 21.06% (โดยน้ําหนักแหงของใบเครือหมานอย 100 กรัม) ตามลําดับ
จะเห็นไดวาการตากแดดและการอบแหงใหผลผลิตเพคตินสูงไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p>0.05) ดังนั้นอัตราสวนของใบเครือหมานอยตออินทผาลัมที่เหมาะสมจึงเปนสวนสําคัญที่จะทําให
ผลิตภัณฑดังกลาวไดรับการยอมรับจากผูบริโภคมากขึ้น ในดานคุณภาพดานรสชาติพบวา ตํารับที่ 2
ไดรับการยอมรับมากที่สุด เทากับ 7.57±1.04 แสดงใหเห็นวาอัตราสวนของใบเครือหมานอยและอินท
ผาลัม มีผลตอคุณภาพดานรสชาติของผลิตภัณฑ เนื่องจากแยมกระเจี๊ยบอินทผาลัมจากใบเครือหมา
นอยมีรสชาติหวานจากน้ําตาลทรายตออินทผาลัมในอัตราสวนที่ใกลเคียงกัน จึงสงผลใหดานรสชาติ
ใกลเคียงกัน ทั้งนี้การใชความหวานธรรมชาติของอินทผาลัมยังชวยเพิ่มคุณคาทางโภชนาการในแยมอีก
ดวย จากผลการทดลองของ Siemmai et al. (2012) ที่พบวา เนื้ออินทผาลัมสดเปนผลไมที่มีคุณคาทาง
โภชนาการสู ง เนื่ องจากเป น แหลงของใยอาหารและมีไ ขมันต่ํา นอกจากนี้ยังเปนแหลงของน้ําตาล
ซึ่งจัดเปนคารโบไฮเดรต ดังนั้นการใชอินทผาลัมในอัตราสวนที่เหมาะสมในผลิตภัณฑจึงเปนสวนสําคัญที่
จะทําใหผลิตภัณฑดังกลาวไดรับการยอมรับจากผูบริโภคมากขึ้น คุณภาพการยอมรับโดยรวม พบวา
ผลิตภัณฑแยมกระเจี๊ยบอินทผาลัมจากใบเครือหมานอยตํารับที่ 2 มีคะแนนดานการยอมรับโดยรวม
สูงสุดเทากับ 7.63±1.00 ทั้งนี้เมื่ออัตราสวนของเพคตินในผลิตภัณฑปริมาณมากขึ้นจะทําใหผลิตภัณฑมี
เนื้อสัมผัสหรือเจลที่แนนและแข็งขึ้น สงผลใหมีคุณลักษณะการยอมรับโดยรวมลดลง ทั้งนี้ความเขมขน
ของเพกตินที่เพิ่มขึ้น ทําใหจํานวนโครงรางสามมิติ (junction zones) เพิ่มขึ้น เจลจึงมีโครงสรางที่
แข็งแรงขึ้ น เมื่ออัตราสวนของเพกตินลดลงจึงทําใหเจลที่ไดมีคาความแข็งลดลง ทั้งนี้คุณสมบัติของ
ไฮโดรคอลลอยดนั้น มีความเหนียวและความยืดหยุน (Hayakawa et al., 2014) ในดานคุณภาพ
ดานกลิ่น พบวาปริมาณอัตราสวนของใบเครือหมานอยและอินทผาลัมทั้ง 6 ตํารับ ในผลิตภัณฑไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > .05) ทั้งนี้อาจเปนผลจากแยมกระเจี๊ยบอินทผาลัมจาก
ใบเครื อหมานอยมีกระบวนการเตรียมปริมาณสวนผสมและกระบวนการผลิตที่เหมือนกันกลิ่นของ
กระเจี๊ยบและอินทผาลัมที่ เกิดขึ้นนั้นจึงมีความใกลเคียงกันจึงสงผลใหคุณภาพดานกลิ่นไมแตกตางกัน
ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือก ตํารับที่ 2 คือ อัตราสวนระหวางใบเครือหมานอยตออินทผาลัม 100:20(%) ซึ่งไดรับ
คะแนนเฉลี่ยทางประสาทสัมผัสดาน สี ลักษณะเนื้อสัมผัส รสชาติ และการยอมรับโดยรวม เปนที่ยอมรับ
มากที่สุด การใชเพคตินในปริมาณที่มากเกินไปจะสงผลใหมีจํานวนของการจับตัวกันของน้ําตาลกาแลค
โตสมากขึ้น ทําใหแยมไมเปนที่ยอมรับของผูบริโภค สวนเจลที่เตรียมจากใบเครือหมานอยมีคุณสมบัติ
เปลี่ยนกลับไปกลับมาไดดว ยความเย็นที่เหมาะสมและเพคตินผงสําเร็จรูปนั้นใหเจลที่มีความยืดหยุนและ
ไมเกิดการแยกตัวของน้ํา ดังนั้นจึงกลาวไดวาอัตราสวนใบเครือหมานอยและอินทผาลัมที่แตกตางกันมี
ผลตอการยอมรับของผูบริโภค ผูวิจัยจึงนําตํารับที่ 2 ไปทดสอบการยอมรับจากผูบริโภคตอไป
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คุณภาพทางกายภาพ ดานคาสี พบวาแยมมีคาความสวาง L* ระหวาง 30.63-29.23 แสดงคาสี
ของแยมมีความทึบหรือความเขม ยิ่งคาใกลเลข 0 มาก ยิ่งมีความเขมหรือทึบแสงมาก และคาสีเหลือง
b* ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>.05) คาสีแดง a*ซึ่งเปนผลมาจากปริมาณใบเครือหมา
นอยและอิน ทผาลัม ที่ แตกต างกั นในแตล ะตํา รับ ดังนั้นเพกตินจากใบหมานอยจึงมีความเหมาะสม
เนื่องจากมี ความสว า งที่ไ ม แตกตา งกันกับ เพคติน ทางการคา จึงเหมาะสมตอการนํ าไปผสมอาหาร
เนื่องจากไมรบกวนสีของอาหาร ดังนั้นปริมาณใบเครือหมานอยและอินทผาลัมที่แตกตางกัน สงผลใหคา
สีของแยมกระเจี๊ยบอินทผาลัมจากใบเครือหมานอยใกลเ คียงกัน การวิเคราะหปริมาณน้ําอิสระ (aw)
พบวาแยมกระเจี๊ยบอินทผาลัมจากใบเครือหมานอย 6 ตํารับ มีคา aw อยูในชวง 0.73-0.77 โดยตํารับที่
1 และ 2 มี ค า ปริ ม าณน้ํ า อิ ส ระนอ ยที่ สุด ซึ่ง สง ผลต อ การเจริญ เติ บ โตของจุลิน ทรีย ที่นอ ยลงดว ย
ซึ่งปริมาณน้ําอิสระของผลิตภัณฑแยมกระเจี๊ยบอินทผาลัมจากใบเครือหมานอยอยูในมาตรฐานที่ระบุไว
โดย Rattanapanon (2006) กลาวไววาผลิตภัณฑแยมจัดเปนอาหารกึ่งแข็งกึ่งเหลวซึ่งมีคา aw อยูระหวาง
0.06-0.85 ทั้งนี้ปริมาณของเพคตินสงผลตอคาปริมาณน้ําอิสระดวย ซึ่งผลการทดลองสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Boonyakarn et al. (2020) ในผลิตภัณฑแยมลําไยผสมกระเจี๊ยบแดงซึ่งมีคาปริมาณน้ํา
อิสระเทากับ 0.82 และสอดคลองกับงานวิจัยของ Saraboot et al. (2018) ศึกษาการเกิดซินเนอริซิส
(การแยกน้ําออกจากเจล) แยมมะมวงมหาชนก พบวา เพกตินเปนสารที่มีคุณสมบัติการอุมน้ําไวภายใน
เจลดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสารกลูโคแมนแนน และคาราจีแนน ทั้งนีน้ ้ําในอาหารนั้นถือวาเปนปจจัยที่
สําคัญตอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ถาอาหารมีปริมาณน้ําอิสระมาก จุลินทรียทุกชนิดสามารถเจริญ
ไดดี แตเมื่ออาหารนั้นมีความชื้นต่ําลงก็จะมีจํานวนและชนิดของจุลินทรียที่เจริญไดนอยลง
คุณภาพทางเคมีดานคาความเปนกรด-ดาง และปริมาณของแข็งทั้งหมดของแยมกระเจี๊ยบ
อินทผาลัมจากใบเครือหมานอยทั้ง 6 ตํารับ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > .05) แสดงวา
ปริมาณใบเครือหมานอยและอินทผาลัมไมสงผลตอคา pH และปริมาณของแข็งทั้งหมดของผลิตภัณฑ
ทั้งนี้แยมจัดเปนอาหารกึ่งแข็งกึ่งเหลว โดยผลิตภัณฑแยมมีพีเอชระหวาง 2.8-3.5 (Banjongjam, 2009)
ซึ่งงานวิจัยนี้ไดสอดคลองกับมาตรฐานที่ระบุไว สวนปริมาณของแข็งทั้งหมดเนื่องมาจากน้ําตาลที่เติมลง
ไปนั้น ซึ่งไมแ ตกตางกัน จึงทําใหปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําในผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น ความเขมขนของ
น้ําตาลในผลิตภัณฑที่จะทําใหการคงตัวของเจลเหมาะสมนั้นอยูในชวง 65-70% (Leenanuraksa, 1999)
ซึ่งงานวิจัยไดมีผลใกลเคียงดังกลาว
คุณภาพดานจุลชีววิทยาพบวาผลิตภัณฑแยมกระเจี๊ยบอินทผาลัมจากใบเครือหมานอยทั้ง 6
ตํารับ พบวาปริมาณจุลินทรียทั้งหมด และยีสตแ ละรา มีจํานวนนอยกวา 30 CFU/g สวนปริมาณ
Salmonella ,Staphylococcus aureus, Escherichia coli ตรวจไมพบ ซึ่งคาที่ไดนั้นเปนไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชนแยม (Thai industrial standards institute, 2018) โดยที่จํานวนจุลินทรียตองไมเกิน
1 x 104 CFU/g ยีสตและราตอ งไมเกิน 100 CFU/g, Salmonella ตองไมพบในตัวอยา ง 25 กรัม
Staphylococcus aureus ตองนอยกวา 10 CFU/g, Escherichia coli ตองนอยกวา 3 ตอตัวอยาง 1 กรัม
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ดังนั้นผลิ ตภัณฑแยมกระเจี๊ยบอินทผาลัมจากใบเครือหมานอยจึงมีคุณ ภาพทางจุลินทรียเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว ซึ่งแสดงถึงการใชใบเครือหมานอยและอินทผาลัมไมมีผลตอคุณภาพทางจุลินทรีย
จึงไมมีความเสี่ยงในการปนเปอนของเชื้อจุลินทรีย ทั้งนี้ขึ้นกับกระบวนการผลิตในการใหความรอนจึงทํา
ใหปริมาณจุลินทรีย และยีสตและราไมเกินมาตรฐานผลิตภัณฑแยม
3. ศึกษาการยอมรับของผูบริโภคทั่วไปตอผลิตภัณฑแยมกระเจี๊ยบอินทผาลัมจากใบเครือหมานอย
จุดเดนของใบเครือหมานอยนั้น คือ มีลักษณะเปนเจลเมื่อนําไปผสมกับน้ํา ซึ่งสามารถ
นํามาใชทําแทนเพคตินได ซึ่งจากผลการยอมรับของผูบริโภค ผูบริโภคสนใจในผลิตภัณฑแยมกระเจี๊ยบ
อินทผาลัมจากใบเครือหมานอยและตองการซื้อผลิตภัณฑ 170 กรัม ที่ราคา 69 คิดเปน (93.33%)
ดังภาพที่ 1 (Figure 1)

Figure 1 Product of Date Plam-Roselle Jam from Krueo Ma Noy Leaves
สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาผลิ ตภั ณฑ แยมกระเจี๊ยบผสมอินทผาลัมจากใบเครือหมานอย พบวา ตํา รับ ที่ มี
กระเจี๊ยบแดงเขมขน 44% อินทผาลัม 11% น้ําตาล 44.4% น้ําสะอาด 1% ใบเครือหมานอย 1% กรดซิตริก
0.4% เปนตํารับที่เหมาะสมที่สุด คาปริมาณน้ําอิสระ ความเปนกรด-ดาง ปริมาณของแข็งที่ละลายได
จํานวนจุลินทรียทั้งหมด Salmonella, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, ยีสตและรา
ไมเกินมาตรฐานของผลิตภัณฑแยม มีการยอมรับของผูบริโภคตอผลิตภัณฑ คิดเปน 86.67%
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง ที่อํานวยความสะดวกในการใชเครื่องมือและสถานที่ในการดําเนินงานวิจัย
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