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การพัฒนากระบวนการผลิตซอสมะขามเขมขนสําเร็จรูปลดโซเดียม
และน้ําตาลเพื่อการตอยอดเชิงพาณิชย
PROCESS DEVELOPMENT FOR REDUCED SODIUM AND SUGAR OF
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตซอสมะขามเขมขนสําเร็จรูปที่ลดปริมาณ
โซเดียมและน้ําตาลจากมะขามหวานเพื่อการตอยอดเชิงพาณิชย ผลการศึกษาพบวา คุณภาพของวัตถุดิบ
เริ่มตนเปนหนึ่งในกระบวนการผลิตที่ตองใหความสําคัญ เนื่องจากมีผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑสุดทาย
สามารถขยายกําลังการผลิตไดถึง 20 กิโลกรัมตอครั้ง โดยนําสวนผสมใสในภาชนะสแตนเลส ขนาด
40 x 40 เซนติเมตร นําไปฆาเชื้อดวยความรอนจากระบบไอน้ําที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที
ในระบบปด บรรจุในขวดแกวทีผ่ านการฆาเชื้อแลวทําใหเย็นทันที ผลิตภัณฑที่ไดมลี ักษณะคุณภาพโดยมีคา
สีและปริมาณน้ําอิสระแตกตางจากสูตรตนแบบเล็กนอย กระบวนการผลิตไมสงผลดานลบตอคุณภาพ
ทางดานเคมีและจุลินทรีย ดังนั้นผลิตภัณฑจึงมีความปลอดภัยและผูประกอบการสามารถใชกระบวนการ
ดังกลาวนี้ในการผลิตเพื่อตอยอดเชิงพาณิชยไดจริงในอนาคต
คําสําคัญ: กระบวนการผลิต ซอสมะขามเขมขน ผลิตภัณฑลดโซเดียม ผลิตภัณฑลดน้ําตาล

1

คณะเทคโนโลยีอาหารและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
Faculty of Food and Agricultural Technology, Pibulsongkram Rajabhat University Muang District, Phitsanulok Province 65000

1
2

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

2

Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University, Chatuchak District, Bangkok 10900

*corresponding author e-mail: porndarun1975@gmail.com
Received: 24 November 2020; Revised: 15 February 2021; Accepted: 21 February 2021

72

Life Sciences and Environment Journal 2021; 22(1): 72-82
Abstract
This research aims to develop a process for producing ready to used tamarind
sauce that reduces the sodium and sugar content from sweet tamarind for a
commercial extension. The results showed that the quality of raw materials affected
the quality of the final product that must be considered. The production capacity can
be expanded to 20 kilograms per time by putting the ingredients in a stainless steel
container size 40 x 40 cm and then thermal sterilized by using steam at 85oC for 30
minutes in the close system. Then fill in a sterilized glass bottle, made it cool
immediately. The quality attributes of the products, especially the color values and
the water activity were slightly different (p  0.05) from the prototype. It does not
affect the chemical and microbiological properties. Therefore, the product is safe. The
operator can use this production process to actually extend the commercialization in
the future.
Keywords: Production process, Concentrated tamarind sauce, Reduced sodium products,
Reduced sugar products
บทนํา

เครื่องปรุงรสเปนสวนประกอบสําคัญในการประกอบอาหารของคนไทย เพราะจะชวยเพิ่ม
รสชาติอาหารใหกลมกลอม ปจจุบันผูประกอบการมีการพัฒนาเครื่องปรุงรสใหมๆ ออกมาเพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป จากขอมูลพบวา ป พ.ศ. 2560 เครื่องปรุงรสในประเทศมีมูลคา
ทางการตลาดสูงถึง 40,400 ลานบาท และมีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ
5.6 ตอป (Food Intelligence Center, 2018) และมีแนวโนมที่ตลาดเครื่องปรุงรสในประเทศจะมีโอกาส
เติบโตไดอีกมากตราบเทาที่อาหารเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต เพียงแตผูประกอบการตองมีการ
ปรับ ตั วให เข ากั บยุ คสมัย และพฤติกรรมของผูบ ริโภคที่เปลี่ยนไป ดังเชนปจ จุบันเปนยุคที่ผูบริโ ภคมี
ความเรงรีบในชีวิตประจําวันควบคูกับกระแสรักสุขภาพ แมบานรุนใหมจึงตองการเครื่องปรุงรสอาหารที่
มีประโยชน ใชงานไดสะดวก ชวยใหการปรุงอาหารใชเวลาสั้นลง และตอบกระแสที่ดีตอสุขภาพของผูบริโภค
เปนสําคัญ เครื่องปรุงรสจึงตองอยูในรูปแบบเครื่องปรุงรสสําเร็จรูปและครบรสมากกวาเครื่องปรุงรสที่ให
เพี ยงรสชาติ เดี ยว ดั งนั้ นงานวิ จัยนี้ จึ งมีวั ตถุประสงคเพื่ อพั ฒนากระบวนการผลิตซอสมะขามเข มขน
สํ า เร็ จ รู ป ที่ ล ดปริ ม าณโซเดี ย มและน้ํ า ตาลจากมะขามหวานตกเกรดและถ า ยทอดองค ค วามรู
สูผูประกอบการเพื่อการตอยอดเชิงพาณิชย
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. การศึกษาคุณภาพของวัตถุดิบเริ่มตนและสูตรตนแบบในการผลิตผลิตภัณฑซอสมะขาม
เขมขนสําเร็จรูปที่ลดปริมาณโซเดียมและน้ําตาลจากมะขามหวาน
สูตรผลิตภัณฑซอสมะขามเขมขนสําเร็จรูปที่ลดปริมาณโซเดียมและน้ําตาลจากมะขามหวาน
จะใชสูตรผลิตภัณฑซึ่งเปนผลการศึกษาของ Chunlakan et al. (2019) มาเปนผลิตภัณฑตนแบบ
(prototype) โดยนําวัตถุดิบไดแก เนื้อมะขามหวาน (พันธุประกายเพชร และสายพันธุสีทอง) พริกแดง
(Capsicum annuum L.) และกระเทียม (Allium sativum) มาคัดเลือกคุณภาพเบื้องตน โดยใชเกณฑ
การคัดเลือก คือ รูป ราง ขนาด สี และตําหนิ นําไปลางน้ําทําความสะอาด ทําใหแหงดวยการเปาลม
แลวนําไปวิเคราะหปริมาณอะฟลาทอกซิน ไดแก Aflatoxin type B1, Aflatoxin type B2, Aflatoxin
type G1, Aflatoxin type G2 และ Total Aflatoxin ตามวิธีของ AOAC (2012) เพื่อใชกําหนดคาคุณภาพ
ของวัตถุดิบเริ่มตน นําผลิตภัณฑตนแบบไปวัดคาคุณภาพทางเคมีกายภาพ ไดแก คาสี (Color Attribute,
Konica Minolta CR-10 ระบบ C.I.E. LAB, L*a*b*, ญี่ปุน), คาปริมาณน้ําอิสระ (Water activity, aw
AQUA LAB CX3TE, สหรัฐอเมริกา) คาความเปนกรด-ดาง (pH) ปริมาณเกลือโซเดียมคลอไรด (AOAC,
2000) และปริมาณน้ําตาล (AOAC, 2003)
2. การพัฒนากระบวนการผลิตซอสมะขามเขมขนสําเร็จรูปที่ลดปริมาณโซเดียมและน้ําตาล
การศึกษากรรมวิธีการผลิตซอสมะขามเขมขนสําเร็จรูปที่ลดปริมาณโซเดียมและน้ําตาล
จากมะขามหวาน เปนการศึกษาเพื่อเลียนแบบการผลิตในระดับขยายสเกลเพื่อการตอยอดเชิงพาณิชย
ของผูประกอบการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 การขยายการผลิต จะแบงการศึกษาเปน 2 ขั้นตอน คือ การขยายการผลิตโดยกําหนดให
ปริมาณสวนผสมของผลิตภัณฑทั้งหมดมีน้ําหนัก 3.0 และ 5.0 กิโลกรัม และขั้นตอนที่ 2 คือ การขยายการ
ผลิตเพื่อใหปริมาณสวนผสมของผลิตภัณฑทั้งหมดมีน้ําหนัก 10.0 และ 20.0 กิโลกรัม ตามลําดับ สวนผสม
ของผลิตภัณฑทั้ง 2 ขั้นตอนจะถูกบรรจุในหมอสแตนเลสแบบมีฝาปด ขนาด 30 x 30 เซนติเมตร และ 40 x 40
เซนติเมตร ตามลําดับ
กระบวนการฆาเชื้อผลิตภัณฑ ใชการฆาเชื้อดวยความรอนจากระบบไอน้ําที่อุณหภูมิ 85
องศาเซลเซียส นาน 30 นาที ในภาชนะปดสนิท และเริ่มจับเวลาเมื่ออุณหภูมิของผลิตภัณฑเทากับ 85
องศาเซลเซียส (Chunlakan et al., 2019)
2.2 นําผลิตภัณฑที่ไดมาวัดคาคุณภาพทางดานกายภาพ เคมี และจุลินทรีย ดังนี้
- คุณภาพทางกายภาพ ไดแก คาสี คาปริมาณน้ําอิสระ
- คุณภาพทางเคมี ไดแก คาความเป นกรด-ดาง ปริมาณเกลือโซเดียมคลอไรด
ปริมาณน้ําตาล และองคประกอบทางเคมีโดยประมาณ (AOAC, 2005)
- คุณภาพทางจุลินทรีย ไดแก ปริมาณจุลินทรียทั้งหมด (Total plate count, FDA
BAM Onilne, 2001; Chapter 3), ปริมาณยีสตและรา (Yeast & mold, FDA BAM Onilne, 2001;
74

Life Sciences and Environment Journal 2021; 22(1): 72-82
Chapter 18), Bacillus cereus (ISO 7932; 2004), Clostridium perfringens (FDA BAM Onilne,
2001; Chapter 16), Escherichia coli (Standard Method for the Examination of Water and
Wastewater APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017, Part 9221), Salmonella spp. (ISO 65791: 2017 (E)) และ Staphylococcus aureus (FDA BAM Onilne, 2001; Chapter 12)
ทําการทดลอง 3 ซ้ํา ประเมินผลหาความแตกตางโดยวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis
of Variance, ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’s Multiple
Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
3. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑซอสมะขามเขมขนสําเร็จรูปที่ลดปริมาณ
โซเดียมและน้ําตาลจากมะขามหวานในระหวางการเก็บรักษา
ศึกษาการเปลี่ ยนแปลงคุณภาพระหวางการเก็บรักษาผลิตภั ณฑ โดยบรรจุ ในขวดแก วใส
ปริมาตร 4 ออนซ (น้ําหนัก 114 กรัม) ที่อุณหภูมิหอง (ประมาณ 28±4 องศาเซลเซียส) และสภาวะเรงที่
40 องศาเซลเซียส (Ruchikachorn, 2005) ทําการวิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑทุก 1 สัปดาห เปนเวลา 8
สัปดาห เปรียบเทียบกับคุณภาพเริ่มตน โดยปจจัยคุณภาพที่ทําการศึกษา ไดแก คาสี ปริมาณน้ําอิสระ
การแยกชั้นของผลิตภัณฑ (Ruchikachorn, 2005) คาความเปนกรด-ดาง ปริมาณกรด ปริมาณจุลินทรีย
ทั้งหมด และปริมาณยีสตและรา
ผลการวิจัย
1. การศึกษาคุณภาพของวัตถุดิบเริ่มตนและสูตรตนแบบในการผลิตผลิตภัณฑซอสมะขาม
เขมขนสําเร็จรูปที่ลดปริมาณโซเดียมและน้ําตาลจากมะขามหวาน
ผลการวิเคราะหปริมาณสาร Aflatoxin ไดแก Aflatoxin type B1, Aflatoxin type B2,
Aflatoxin type G1, Aflatoxin type G2 และ Total Aflatoxin (AOAC, 2012) ของเนื้อมะขามหวาน
ตกเกรด กระเทียม และพริกแดง พบวา วัตถุดิบทั้งหมดตรวจไมพบปริมาณสาร Aflatoxin แสดงใหเห็นวา
กระบวนการคัดเลือกวัตถุดบิ สามารถชวยใหวัตถุดิบมีความปลอดภัย ไมพบสารปนเปอนและมีคุณภาพ
สําหรับการนําไปใชเพื่อการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
การผลิตผลิตภัณฑซอสมะขามเขมขนสําเร็จรูปที่ลดปริมาณโซเดียมและน้ําตาล จะนําผล
การศึกษาของ Chunlakan et al. (2019) มาเปนตนแบบ (prototype) ซึ่งประกอบดวย เนื้อมะขาม
หวาน น้ําตาลทราย กระเทียม น้ํามะนาว น้ํามันถั่วเหลือง เกลือโพแทสเซียมคลอไรด พริกแดง เกลือปน
และซูคราโลส รอยละ 60.75, 11.34, 8.93, 6.38, 4.45, 3.71, 2.56, 1.86 และ 0.02 โดยน้ําหนัก
ตามลําดับ มาผลิตในระดับหองปฏิบัติการ แตทําการดัดแปลงโดยใชเนื้อมะขามหวานพันธุประกายเพชร
และสายพันธุสีทอง ผลการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑพบวา ผลิตภัณฑมีคุณภาพดานเคมี ไดแก
คาปริมาณน้ําอิสระ คาความเปนกรด-ดาง ปริมาณเกลือโซเดียมคลอไรด และปริมาณน้ําตาล ไมแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p  0.5) เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของ Chunlakan et al. (2019)
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แตมีคาสี โดยเฉพาะคาความสวาง (L*) และคาความเปนสีแดง (a*) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p  0.5) ดังตารางที่ 1 (Table 1)
Table 1 Physico-chemical properties of ready to use concentrate reduced sodium and
sugar tamarind sauce
Physico-chemical properties
Prototype
Lab scale
b
Color: Brightness (L*)
18.42±0.80
20.90±0.90a
Redness (a*)
7.70±0.68b
9.20±0.86a
Yellowness (b*) ns
5.60±0.92
5.72±0.88
ns
Water activity , aw
0.80±0.00
0.80±0.00
pH ns
3.15±0.00
3.15±0.00
ns
Sodium chloride (g/100mg)
2.11±0.98
2.13±0.92
ns
Sugars (%)
28.82±0.92
28.80±0.68
a-b
Remark mean values with different superscripts in the same row are significantly different (p  0.5)
ns
means not significantly different (p  0.5)

2. การพัฒนากระบวนการผลิตซอสมะขามเขมขนสําเร็จรูปที่ลดปริมาณโซเดียมและน้ําตาล
2.1 ผลการขยายการผลิตซอสมะขามเขมขนสําเร็จรูปที่ลดปริมาณโซเดียมและน้ําตาล
ขั้นที่ 1 คือ การเพิ่มปริมาณการผลิตโดยกําหนดใหปริมาณผลิตภัณฑมีน้ําหนัก 3.0 และ 5.0 กิโลกรัม
โดยใชหมอสแตนเลสแบบมีฝาปด ขนาด 30 x 30 เซนติเมตร ในกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอนจาก
ระบบไอน้ําที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที พบวา ผลิตภัณฑมีคาสีตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p  0.5) จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กระบวนการผลิตมีผลตอคุณภาพดานกายภาพ
โดยเฉพาะค า สี ข องผลิต ภัณ ฑ แมค าสี L* a* และ b* ที่วัดดวยเครื่องมือ มีคา แตกตางกันทางสถิติ
แตหากประเมินดวยสายตาพบวา มีความแตกตางเพียงเล็กนอย และการขยายการผลิตซอสมะขาม
เขมขนสําเร็จรูปที่ลดปริมาณโซเดียมและน้ําตาลน้ําหนัก 3.0 และ 5.0 กิโลกรัม ไมมีผลตอคาคุณภาพ
ดานเคมีและจุลินทรีย ดังตารางที่ 2 (Table 2)
Table 2 Physico-chemical properties of ready to use concentrate reduced sodium
and sugar tamarind sauce in 1 step scale up
Physico-chemical properties
Color: Brightness (L*)
Redness (a*)
Yellowness (b*)
Water activity , aw ns
pH ns

Total weight 3 kg
19.20±0.80a
8.20±0.86b
7.28±0.96a
0.80±0.00
3.14±0.00
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Total weight 5 kg
17.68±0.92b
10.08±0.86a
6.12±0.90b
0.80±0.00
3.14±0.00
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Table 2 Physico-chemical properties of ready to use concentrate reduced sodium
and sugar tamarind sauce in 1 step scale up (cont.)
Physico-chemical properties
Total weight 3 kg
Total weight 5 kg
ns
Sodium chloride (g/100mg)
2.18±0.84
2.20±0.96
ns
Sugars (%)
28.80±0.68
28.80±0.68
Total plate count (CFU/g)
< 10
< 10
Yeast & mold (CFU/g)
< 10
< 10
Bacillus cereus (CFU/g)
< 10
< 10
Clostridium perfringens (CFU/g)
< 10
< 10
Escherichia coli (MPN/g)
<3
<3
Salmonella spp. (in 25g)
ND
ND
Staphylococcus aureus (CFU/g)
ND
ND
a-b
Remark means within the same row with different letters are significantly different (p  0.5)
ns
means not significantly different (p  0.5), ND mean not detected

2.2 ผลการขยายการผลิตซอสมะขามเขมขนสําเร็จรูปที่ลดปริมาณโซเดียมและน้ําตาล
ขั้นที่ 2 โดยเพิ่มปริมาณการผลิตใหผลิตภัณฑมีน้ําหนัก 10.0 และ 20.0 กิโลกรัม โดยใชหมอสแตนเลส
แบบมีฝาปด ขนาด 40 x 40 เซนติเมตร และใชกระบวนการฆาเชื้อเหมือนกับขั้นที่ 1 พบวา การขยาย
สเกลการผลิตเปน 10.0 และ 20.0 กิโลกรัม มีผลตอคาสีและปริมาณน้ําอิสระ (p  0.5) โดยการขยายการ
ผลิตจาก 10.0 กิโลกรัมเปน 20.0 กิโลกรัม มีผลใหปริมาณน้ําอิสระเพิ่มขึ้น และคาความสวางและความเปน
สีเหลืองลดลง นั่นคือ ผลิตภัณฑมีสีเขมออกแดงมากขึ้น แตไมมีผลตอคาความเปนกรด-ดาง ปริมาณ
โซเดียมคลอไรด ปริมาณน้ําตาลและปริมาณจุลินทรียของผลิตภัณฑ (p  0.5) ดังตารางที่ 3 (Table 3)
ผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีพบวา กระบวนการผลิตมีผลตอองคประกอบทางเคมีอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p  0.5) โดยการขยายกําลังการผลิตมีผลใหปริมาณความชื้นและคารโบไฮเดรตเพิ่มขึ้น
ปริมาณไขมันและเถาลดลง และไมมีผลตอปริมาณโปรตีน ดังตารางที่ 4 (Table 4)
Table 3 Physico-chemical properties of ready to use concentrate reduced sodium
and sugar tamarind sauce in 2 step scale up
Physico-chemical properties
Color: Brightness (L*)
Redness (a*)
Yellowness (b*)
Water activity , aw
pH ns

Total weight 10 kg
19.10±0.90a
10.42±0.26b
7.38±0.30a
0.80±0.00b
3.15±0.00
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Total weight 20 kg
16.28±0.90b
13.42±0.62a
6.28±0.96b
0.82±0.00a
3.15±0.00
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Table 3 Physico-chemical properties of ready to use concentrate reduced sodium
and sugar tamarind sauce in 2 step scale up (cont.)
Physico-chemical properties
Total weight 10 kg
Total weight 20 kg
ns
Sodium chloride (g/100mg)
2.20±0.20
2.18±0.42
ns
Sugars (%)
28.80±0.68
28.80±0.68
Total plate count (CFU/g)
< 10
< 10
Yeast & mold (CFU/g)
< 10
< 10
Bacillus cereus (CFU/g)
< 10
< 10
Clostridium perfringens (CFU/g)
< 10
< 10
Escherichia coli (MPN/g)
<3
<3
Salmonella spp. (in 25g)
ND
ND
Staphylococcus aureus (CFU/g)
ND
ND
a-b
Remark mean values with different superscripts in the same row are significantly different (p  0.5)
ns
means not significantly different (p  0.5), ND mean not detected

Table 4 Proximate composition of ready to use concentrate reduced sodium and
sugar tamarind sauce in 2 step scale up
Proximate composition (%)
Total weight 10 kg
Total weight 20 kg
b
Moisture
55.250.82
56.460.82a
Ash
5.200.98a
3.820.48b
Protein ns
2.240.86
2.260.90
a
Fat
1.980.90
1.060.64b
Carbohydrate
35.330.42b
36.400.76a
Remark a-b mean values with different superscripts in the same row are significantly different (p  0.5)
ns
means not significantly different (p  0.5)

ผลการเปรียบเที ยบคาคุณ ภาพทางเคมีกายภาพและจุลินทรียของผลิตภัณฑจากการขยาย
สเกลการผลิตกับสูตรตนแบบแสดงใหเห็นวา การขยายกําลังการผลิตมีผลตอคุณภาพดานสี ปริมาณ
น้ําอิสระ และองคประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ แตไมมีผลตอคาความเปนกรด-ดาง ปริมาณโซเดียมคลอไรด
ปริมาณน้ําตาลและคุณภาพดานจุลินทรีย ซึ่งอาจเปนผลจากคาสีของเนื้อมะขามหวานไมคงที่ นอกจากนั้น
จากการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีโดยประมาณของผลิตภัณฑพบวา มีปริมาณโปรตีนต่ําและมีคา
ความเปนกรด-ดาง 3.15-3.20 ทําใหการเปลี่ยนแปลงของสีที่เกิดจากปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลทั้งแบบ
ใชเอนไซมและไมใชเอนไซมเกิดขึ้นไดยากเพราะจะตองมีปริมาณโปรตีนหรือไนโตรเจนอื่นเปนตัวเรงปฏิกิริยาที่
ระดับความเปนกรด-ดาง 5.0-7.0 (Pornchaloempong & Rattanapanon, 2020) แตอยางไรก็ตาม
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ผลจากการประเมินลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑพบวา ผลิตภัณฑมีความแตกตางของคาสีเล็กนอย
และไมแตกตางกับสูตรตนแบบและการผลิตในระดับหองปฏิบัติการ
ดังนั้นกระบวนการผลิตซอสมะขามเขมขนสําเร็จรูปที่ลดปริมาณโซเดียมและน้ําตาลจากมะขาม
หวานตกเกรดเพื่ อการต อยอดเชิ งพาณิ ชย สามารถทํ าได โดย คัดคุ ณภาพของวั ตถุ ดิ บ ไดแก พริ กแดง
และกระเทียม นําไปลางน้ําแลวทําใหแหง ปนใหละเอียด นําสวนผสมทั้งหมดใสในหมอสแตนเลส นําไป
ฆาเชื้อในระบบปดดวยความรอนจากระบบไอน้ําที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที บรรจุใสขวด
แกวใสที่ฆาเชื้อแลว ปดฝา แลวทําใหเย็นทันที จะไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพคงที่และมีความปลอดภัย
3. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑซอสมะขามเขมขนสําเร็จรูปที่ลดปริมาณ
โซเดียมและน้ําตาลจากมะขามหวานในระหวางการเก็บรักษา
ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพผลิตภัณฑพบวา ระยะเวลาการเก็บและอุณหภูมิ
การเก็บรักษามีผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑดานสีและปริมาณน้ําอิสระ โดยเมื่อผลิตภัณฑมีอายุการเก็บ
รักษานานขึ้น จะมีผลใหคาความสวางลดลงแตมีผ ลใหคา ความเปนสีแดงและสีเหลืองเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และจะเห็นผลชัดเจนมากขึ้นที่สภาวะการเก็บรักษาที่ 40 องศาเซลเซียส นอกจากนั้น
อายุการเก็บรักษายังมีผลใหปริมาณน้ําอิสระในผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นเล็กนอยแตจะใหผลที่ชัดเจนที่สภาวะ
การเก็บรักษาที่ 40 องศาเซลเซียส (0.80-0.86) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบรรจุภัณฑแบบขวดแกวมีผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงชากวาบรรจุภัณฑลักษณะอื่น ในขณะที่ระยะเวลาการเก็บและอุณหภูมิการเก็บ
รักษาไมมีผลตอการแยกชั้น (แตเมื่อเก็บรักษาผลิตภัณฑนานกวา 6 สัปดาห จะปรากฏสวนใสบริเวณ
ผิวหนาของผลิตภัณฑเล็กนอย) ความเปนกรด-ดาง (3.10-3.15) และปริมาณกรด (0.17-0.21) อายุการ
เก็บรักษาและสภาวะการเก็ บรักษามีผลใหปริมาณจุลินทรียทั้งหมดและปริมาณยีสตและราเพิ่มขึ้น
แตอยูในเกณฑมาตรฐานของผลิตภัณฑ (มอก.1317-2538) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 200
พ.ศ. 2543 เรื่องซอสในภาชนะที่ปดสนิท และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 201 พ.ศ. 2543
ซึ่งกําหนดใหมีปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมเกิน 104 CFU/g ดังตารางที่ 5-7 (Table 5-7)
Table 5 Physical properties of ready to use concentrate reduced sodium and sugar
tamarind sauce during storage
Time
(weeks)
1
2
3
4
5
6
7
8

Remark

o

28±4 C
a
19.10±0.29
a
18.63±0.30
a
18.68±0.74
b
17.52±0.60
c
16.63±0.22
cd
16.18±0.96
d
15.29±0.85
d
14.87±0.55
a-d

L*

o

40 C
a
19.54±0.56
a
19.13±0.30
b
18.43±0.47
c
16.14±0.15
c
15.76±0.76
d
14.10±0.56
e
12.29±0.55
e
12.87±0.73

o

28±4 C
d
10.52±0.90
d
10.97±0.92
c
11.80±0.54
c
11.92±0.65
b
13.40±0.80
b
13.80±0.73
a
15.62±0.51
a
16.38±0.56

a*

o

40 C
d
10.78±0.80
d
11.03±0.53
c
13.40±0.74
c
13.78±0.54
b
16.10±0.81
b
16.71±0.55
a
17.81±0.70
a
18.17±0.75

o

28±4 C
c
7.78±0.70
c
7.96±0.93
c
8.02±0.66
b
8.86±0.16
b
9.56±0.23
ab
9.98±0.96
a
10.18±0.54
a
10.48±0.19

b*

o

40 C
d
8.18±0.79
c
8.90±0.93
c
9.12±0.16
b
10.70±0.80
b
11.03±0.33
b
12.87±0.51
b
12.48±0.58
a
13.10±0.65

o

28±4 C
c
0.80±0.00
c
0.80±0.02
c
0.80±0.04
c
0.80±0.00
b
0.82±0.00
b
0.82±0.00
b
0.82±0.00
a
0.84±0.02

aw

o

40 C
d
0.80±0.00
d
0.80±0.02
c
0.82±0.04
c
0.82±0.00
c
0.82±0.00
b
0.84±0.00
b
0.84±0.00
a
0.86±0.02

mean values with different superscripts in the same row are significantly different (p  0.5)
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Table 6 Chemical properties of ready to use concentrate reduced sodium and sugar
tamarind sauce during storage
Acid content (%)
28±4 C
40 C
28±4oC
40oC
1
3.150.00a
3.150.00a
0.210.56a
0.200.80a
2
3.150.00a
3.150.01a
0.200.80a
0.200.65a
3
3.140.00ab
3.150.00a
0.200.18a
0.200.72a
b
bc
ab
4
3.130.02
3.140.02
0.190.48
0.190.60ab
5
3.130.00b
3.140.00bc
0.180.71b
0.190.64ab
6
3.110.00c
3.140.01bc
0.180.30b
0.180.22b
7
3.100.02c
3.130.00c
0.180.12b
0.190.16ab
8
3.100.02c
3.130.00c
0.170.20c
0.170.80c
Remark a-c mean values with different superscripts in the same row are significantly different (p  0.5)
Time (weeks)

o

pH

o

Table 7 Microbiological properties of ready to use concentrate reduced sodium and
sugar tamarind sauce during storage
Time (weeks)
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Total plate count (CFU/g)
28±4oC
40oC
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
1.0 x 102
< 10
1.8 x 102
2
1.8 x 10
2.0 x 102
2.4 x 102
1.2 x 103
1.0 x 103
1.8 x 103

Yeast & mold (CFU/g)
28±4oC
40oC
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10

อภิปรายผล
เนื่องจากงานวิจัยนี้เปนการศึกษาเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตซอสมะขาม
เข มข นสํา เร็จรู ปที่ลดปริมาณโซเดียมและน้ําตาลจากมะขามหวานเพื่อผลิตและตอยอดเชิงพาณิชย
ดังนั้นผลิตภัณฑจึงตองมีคุณภาพคงที่และปลอดภัยตอผูบริโภค ผลจากการศึกษาพบวา กระบวนการ
ผลิตมีผลให ผลิตภัณฑมีคุ ณภาพดานสีแตกตางจากผลิตภัณฑตนแบบ ซึ่งอาจเปนผลมาจากคุณ ภาพ
ดานสีของวัตถุดิบหลัก ไดแก เนื้อมะขามหวาน แตไมมีผลตอคุณภาพอื่นทั้งดานเคมีและจุลินทรีย ดังนั้น
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กระบวนการผลิตจึงตองใหความสําคัญกับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ เพื่อลดความแปรปรวน ลดการ
สูญเสียที่ไมจําเปนจากกระบวนการผลิต เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ และสรางความมั่นใจในการ
บริโภค ซึ่งสามารถทําไดโดย 1) การคัดเลือกและการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบโดยเฉพาะวัตถุดิบหลักที่ทํา
ให เกิ ดผลิ ตภั ณฑ ซึ่งในงานวิ จัยนี้คือ เนื้อมะขามหวานตกเกรดซึ่งการกําหนดคุณ ภาพอาจทําไดย าก
เนื่องจากมีความผันแปรของคาสีสูง ดังนั้นจึงอาจตองกําหนดเปนชวงของคาสีซึ่งอยูในขอบเขตที่สามารถ
ยอมรับได 2) การควบคุมคุณภาพในกระบวนการแปรรูป สําหรับงานวิจัยนี้จัดเปนการผลิตในระดับ
ขยายสเกลหรือกึ่งอุตสาหกรรม ดังนั้นการควบคุมคุณภาพจึงทําไดโดยการใชการฆาเชื้อแบบระบบปด
ซึ่งสามารถควบคุมปจจัยและสภาวะไดดีกวาการทําในระบบเปด โดยงานวิจัยนี้เปนการใชกระบวนการ
ฆาเชื้อดวยความรอนจากระบบไอน้ําที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที ในภาชนะสแตนเลส
ที่ปดสนิท แลวบรรจุใส ขวดแกวใสที่ฆาเชื้อ ตามกรรมวิธีการผลิตของ Chunlakan et al. (2019)
ผลจากการศึกษาพบวา ใชอุณหภูมิต่ํากวา 100 องศาเซลเซียส ในการฆาเชื้อนาน 30 นาที เพียงพอที่
จะทําใหผลิตภัณฑมีคุณภาพและความปลอดภัยจากการปนเปอนของเชื้อจุลินทรีย เนื่องจากผลิตภัณฑ
จัดอยูในกลุมอาหารประเภทกรดต่ํา มีปริมาณน้ําอิสระต่ํากวา 0.85 และมีปริมาณโปรตีนต่ํา ดังนั้น
กระบวนการฆาเชื้ออาจต่ํากวา 100 องศาเซลเซียสได แตทั้งนี้ตองใชเวลานานมากพอที่จะสามารถยับยั้งการ
เจริญของจุลินทรียกอโรค สอดคลองกับการศึกษาของ Ruchikachorn (2005) ที่ใชอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส
นาน 30 นาที ในการฆาเชื้อผลิตภัณฑซอสถั่วลิสง ซึ่งทําใหผลิตภัณฑมีอายุการเก็บรักษานาน 5 สัปดาห
ที่อุณหภูมิหอง นอกจากนั้นงานวิจัยนี้ยังมีการตรวจสอบคุณภาพดานกายภาพ เคมี และจุลินทรีย ซึ่งผลการ
ตรวจประเมินพบวา ผลิตภัณฑมีคาคุณภาพทุกดานเปนไปตามเกณฑที่กําหนด (Thai Industrial Standards
Institute, 1995; Ministry of Public Health, 2000 a,b) และ 3) การควบคุมคุณภาพผลิตภัณ ฑ
ซึ่งมีอยู 3 ขั้นตอน คือ การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑที่เก็บรักษารอการสงจําหนาย การควบคุมคุณภาพ
ของผลิ ตภั ณฑ ในระหว างการขนถายและการขนสงสูตลาด และการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ
ระหว างรอการจํ าหน าย ดังนั้นกระบวนการผลิตซอสมะขามเขมขนสําเร็จรูปที่ลดปริมาณโซเดีย มและ
น้ําตาลจากมะขามหวานเพื่อการตอยอดเชิงพาณิช ยจึงสามารถใชกระบวนการผลิตจากงานวิจัยนี้ได
แตอยางไรก็ตามควรทําการทดสอบทางประสาทสัมผัสกับผูบริโภคในดานความชอบและการยอมรับของ
ผู บ ริ โ ภคเพิ่ ม เติ ม เพื่ อให ได ค าคุ ณ ภาพครบทุกดานเพราะจะเปนการสรางความเชื่อมั่นใหกั บผู ผลิ ต
และผูบริโภคตอไป
สรุปผลการวิจัย
กระบวนการผลิตซอสมะขามเขมขนสําเร็จรูปที่ลดปริมาณโซเดียมและน้ําตาลจากมะขาม
หวานตกเกรดเพื่ อการต อยอดเชิงพาณิชยสามารถทําไดโดยการคัดเลือกและจัดการวัตถุดิบหลักให
สะอาด และไมพบสิ่งปนเปอน กระบวนการผลิตจะใชการฆาเชื้อดวยความรอนจากระบบไอน้ําที่อุณหภูมิ
85 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที ในภาชนะสแตนเลส (ระบบปด) แลวบรรจุใสขวดแกวใสที่ฆาเชื้อจะทํา
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ใหผลิตภัณฑมีคุณภาพและความปลอดภัยจากการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียและมีอายุการเก็บรักษานาน
อยางนอย 8 สัปดาหที่อุณหภูมิหอง โดยที่ผลิตภัณฑไมแยกชั้นและไมพบการเกิดสีดําจากเหล็กแทนเนต
ผลิตภัณฑอยูในเกณฑมาตรฐาน และกระบวนการผลิตสามารถถายทอดใหแกผูประกอบการเพื่อการตอ
ยอดเชิงพาณิชยไดตอไป
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