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บทคัดยอ 

การนำเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหารมาใชเพ่ือปรับปรุงคุณภาพอาหารเปนสิ่งที่ไดรับความสนใจมากขึ้น เนื่องจากเปนการ

ลดปริมาณของเสียและเพิ่มมูลคาใหแกเศษเหลือเหลานั้น งานวิจัยนี้จึงทำการศึกษาผลของผงอัลเบโดเสาวรสสีมวงตอคุณภาพของน้ำ

สลัดลดไขมัน โดยน้ำสลัดมีปริมาณน้ำมันลดลงจากสูตรปกติรอยละ 30 ผงอัลเบโดที่เติมในน้ำสลัด คือ รอยละ 0  0.3  0.5  1.0  1.5 

และ 2.0 ของน้ำหนักน้ำสลัด พบวา น้ำสลัดลดไขมันมีความหนืดเพ่ิมขึ้นเมื่อเพ่ิมปริมาณผงอัลเบโด (p<0.05) ผงอัลเบโดรอยละ 1.0 

ของน้ำหนักน้ำสลัดเปนปริมาณมากที่สุดที่เติมในผลิตภัณฑ สัปดาหที่ 4 ของการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง (30±2 องศาเซลเซียส) น้ำ

สลัดลดไขมันทีม่ีผงอัลเบโดเปนสวนประกอบมีคาสีและคา pH คงท่ี (p≥0.05) ไมพบการเจริญของเชื้อจุลินทรีย ปริมาณฟนอลิกทั้งหมด

และความสามารถในตานอนุมูลอิสระเทากับ 79.00±2.57 mg GAE/100g และรอยละ 21.33±1.89 ตามลำดับ นอกจากนี้น้ำสลัดมีคา 

TBARs นอยกวาน้ำสลัดสูตรปกติ (p<0.05) แสดงใหเห็นวาผงอัลเบโดเสาวรสสมีวงสามารถใชเปนสวนประกอบในน้ำสลดัลดไขมันโดยมี

บทบาทสำคัญตอการเพ่ิมความหนืดและเพ่ิมความคงตวัในระหวางเก็บรักษา 
 

ABSTRACT 

Nowadays, transformation by-products from food industrials into food ingredients are receiving more 

attention because of decreasing waste and valorization of agricultural residues. The objective of this research was 

to study effect of purple passion fruit albedo powder on the quality of reduced-fat salad dressing, which the oil 

level was decreased about 30% from control. Albedo powder was added at 0, 0.3 0.5, 1.0, 1.5 and 2.0% to salad 

dressing. The results showed that increasing in the concentration of albedo powder increased the viscosity of 

salad dressing (p<0.05). The maximum content of albedo powder for improving the quality of salad dressing was 

1.0% by weight of salad dressing.  After storage for 4 weeks at room temperature (30±2ºC), the color and pH of 

salad dressing did not change (p≥0.05) and microorganism was not detected. The salad dressing had total 
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phenolic content and antioxidant activity as 79.00±2.57 mg GAE/100g and 21.33±1.89%, respectively. Moreover, 

TBARs value of the salad dressing lower than control (p<0.05). This research demonstrated that purple passion 

fruit albedo powder could be used as a food ingredient for improving the viscosity and increasing the stability of 

reducted-fat salad dressing during storage. 
 

คำสำคัญ: การเก็บรักษา  ความหนืด  น้ำสลัดลดไขมัน  เสาวรส  อัลเบโด 

Keywords: Storage, Viscosity, Reduced-fat salad dressing, Passion Fruit, Albedo 
 

บทนำ 

เสาวรสเปนพืชลมลุก ผลมีลักษณะกลมมนมีเปลือกแข็ง 

สีของเปลือกแตกตางกันขึ้นกับสายพันธุ สายพันธุ Passiflora 

edulis Sims เปนเสาวรสสายพันธุที่มีเปลือกสีมวง เนื่องจากมี

สารแอนไทไซยานินเปนสวนประกอบ (17.40-25.36 mg/100 g 

DM) นิยมปลูกในภาคเหนือของประเทศไทย (พลกฤษณ และ

คณะ, 2557) ดานในของผลมีลักษณะเชนเดียวกับสายพันธุอ่ืน 

คือ ประกอบดวยเมล็ดท่ีถูกหอหุมดวยเนื้อเยื่อสีเหลืองลักษณะ

คลายเจล การที่เสาวรสอุดมไปดวยใยอาหาร วิตามินและสาร

ออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีบทบาทสำคัญในการฟนฟูเซลลและ

ปองกันการเกิดภาวะเครียดจากสารอนุมูลอิสระ (oxidative 

stress) ผู บ ริ โภคจึ งรับประทานอยางแพรหลาย เสาวรส

ประกอบดวยสวนเปลือกประมาณรอยละ 60 ของน้ำหนักผล 

แบงเปนเปลือกชั้นนอก (flavedo) และสวนที่มีลักษณะคลาย

ฟองน้ำหรืออัลเบโด (albedo) รอยละ 8.4-11.0 และ 39.1-79.2 

ของปริมาณเปลือกท้ังหมด ตามลำดับ (Oliveira et al., 2012) 

ภายหลังจากรับประทานหรือแปรรูปจึงมีเปลือกเปนเศษเหลือใน

ปริมาณมาก การนำเปลือกเสาวรสมาใชเปนวัตถุเจือปนอาหาร 

(food additive) นอกเหนือจากการนำไปใชเปนปุยหรือใชเปน

อาหารสัตวเปนที่ไดรับความสนใจมากขึ้นเพราะไมเพียงแตเปน

การลดปญหาสิ่งแวดลอม ยังเปนการเพิ่มมูลคาใหแกเศษเหลือ

เหลาน้ัน หนาที่ของเปลือกเสาวรสในผลิตภัณฑอาหารแบงได 3 

ลักษณะ คือ 1) การใชเปนแหลงของใยอาหารในผลิตภัณฑ  

2) การใชเพ่ิมความชุมช้ืนแกผลิตภัณฑ (López-Vargas et al., 

2014) และ 3) การใชเปนสารใหความขนหนืดทดแทนสารให

ความขนหนืดทางการคา (Coelho et al., 2017) เปลือกเสาวรส

ใหคุณสมบัติดังกลาวเนื่องจากประกอบดวยใยอาหารหลัก 3 ชนิด 

ไดแก เซลลูโลส เพคติน และเฮมิเซลลูโลส โดยมีปริมาณเทากับ

รอยละ 42  25 และ 12 ตามลำดับ (Yapo and Koffi, 2008) 

จากการที่เพคตินเปนใยอาหารหลักท่ีใหคุณสมบัติในการเพ่ิม

ความชุมชื้น ใหความหนืดแกผลิตภัณฑ และพบมากในสวน

ของอัลเบโด (Oliveira et al., 2012) งานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะ

ขยายการใชประโยชนดวยการนำเปลือกเสาวรสสวนอัลเบโดมา

ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑลดไขมัน (Reduced-fat) ชนิดก่ึงแข็ง

ก่ึงเหลวโดยใชน้ำสลัดครีมเปนโมเดลในการศึกษา 

น้ำสลัดครีมเปนอิมัลชันชนิดน้ำมันในน้ำ (oil-in-water) 

นิยมรับประทานอยางแพรหลาย น้ำสลัดครีมมีน้ำมันเปน

สวนประกอบรอยละ 20-65 ของปริมาณสวนผสมทั้งหมด หนาที่

สำคัญของน้ำมันในน้ำสลัด คือ ใหเนื้อสัมผัสและความรูสึกในปาก 

(Bortnowska, 2010) รวมถึงมีผลตอการไดรับประโยชนจากสาร

ออกฤทธิ์ทางชีวภาพบางชนิด (เชน แคโรทีนอยด) (Brown et 

al., 2004) อยางไรก็ตาม น้ำสลัดครีมมีปริมาณไขมันสูง ผูบริโภค

ที่รับประทานจะมีคาไตรกลีเซอรไรดและโคเลสเตอรอลในกระแส

เลือดมากกวาอาหารชนิดเดียวกันที่ไมเติมน้ำสลัด (Omolabake 

et al., 2013) สงผลใหมีความเสี่ยงตอการเปนโรคไมติดตอชนิด

เรื้อรังหลายชนิด ไดแก ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ เปนตน 

ดังนั้นการพัฒนาน้ำสลัดลดปริมาณน้ำมันจึงเปนทางเลือกที่ดีแก

ผูบริโภค จากการทดลองเบื้องตนเมื่อลดปริมาณน้ำมันในน้ำสลัด

รอยละ 30 จากสูตรปกติ ความหนืดของน้ำสลัดลดลงจาก 

11125±884 เซนติพอยด เปน 2805±169.71 เซนติพอยด การ

เพิ่มความหนืดของน้ำสลัดลดไขมันจึงเปนสิ่ งสำคัญตอการ

ปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งมีงานวิจัยที่ ใชวัตถุดิบทางธรรมชาติใน

ทดแทนไขมันและการเพ่ิมความหนืดของระบบ ไดแก เปลือก

สมเขียวหวาน (ปาลิดา และคณะ, 2557) ผงจากรากกลวยไม 

(Pero et al., 2014 ) และเมือกเม็ดแมงลัก (กรรณิการ, 2561) 

เปนตน 
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งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของผงอัลเบโด

เสาวรสสีมวงตอคุณภาพของน้ำสลัดลดไขมัน โดยลดปริมาณ

น้ำมันลงรอยละ 30 จากสูตรปกติ และศึกษาการเปลี่ยนแปลง

คุณภาพของน้ำสลัดระหวางเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง (30±2 

องศาเซลเซียส) 
 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. การเตรียมผงอัลเบโดเสาวรส 

นำเสาวรสพันธุสีมวงมาลางใหสะอาด จากนั้นผาครึ่ง

แยกสวนเนื้อและเมล็ดออก ปอกเปลือกชั้นนอกและนำสวนชั้นใน

ที่มีลักษณะคลายฟองน้ำหรืออัลเบโดมาแชในน้ำเปนเวลา 30 

นาที บีบน้ำออกและทำใหแหงดวยเครื่องตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 

50 องศาเซลเซียส นาน 6 ชั่วโมง นำอัลเบโดแหงไปบดและรอน

ผานตะแกรงรอนขนาดรูปเปด 100 เมช ผงอัลเบโดที่ไดถูกเก็บใน

ถุงอะลูมิ เนียมฟอยดปดสนิทและเก็บรักษาที่อุณหภูมิ  4±2  

องศาเซลเซียส เพ่ือรอการตรวจวิเคราะหปริมาณความช้ืน และ 

ใยอาหารทั้ งหมด (AOAC, 2000) เพคติน (Chantaro et al., 

2008) สารประกอบฟนอลิก (Liyana-Pathirana and Shahidi, 

2006) สารแอนโทไซยานิน (Lee et al., 2005) ความสามารถใน

การตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH (Marinova et al., 2011)  

คาสี ความสามารถในการกักเก็บน้ำและน้ำมัน (López-Vargas 

et al., 2013) 

2. การเตรียมน้ำสลัดลดไขมัน 

การเตรียมน้ำสลัดลดไขมันดัดแปลงจาก Monu et al. 

(2016) โดยเตรียมสารละลายน้ำแปงประกอบดวยน้ำ แปง

ขาวโพด ปริมาณแสดงดังตารางท่ี 1 กวนผสมใหเขากันและนำไป

ใหความรอนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที จากนั้น

เติมน้ำตาลทราย น้ำสมสายชู ไขแดง นมขนหวาน เกลือ น้ำ และ

ผงอัล เบ โด  ป นผสมให เข า กันด วยเครื่อ งป น  (Electrolux, 

EBR3646, ประเทศไทย) ความเร็วระดับ 1 นาน 10 นาที และ

คอยๆ เติมน้ำมันรำขาวสลับกับการปนผสม ความเขมขนของ

ผงอัลเบโดที่ทำการศึกษาแบงเปน 6 ระดับ คือ รอยละ 0  0.3  

0.5  1.0  1.5 และ 2.0 ของน้ำหนักน้ำสลัด โดยใหสัญลักษณน้ำ

สลัดแตละสูตรเปน RF  PA0.3%  PA0.5%  PA1.0%  PA1.5% 

และ PA2.0% ตามลำดับ นำน้ำสลัดใสในขวดแกวท่ีผานการลวก

น้ำรอน จากนั้นปดฝาใหสนิทและใหความรอนที่  80 องศา-

เซลเซียส นาน 2 นาที เพ่ือทำการพาสเจอไรซ นำน้ำสลัดมา

เปรียบเทียบคุณลักษณะทางกายภาพและเคมีกับสูตรปกติ 

 

ตารางที่ 1 สวนประกอบของน้ำสลัดสูตรปกตแิละสตูรลดปริมาณไขมันรอยละ 30 จากสูตรปกต ิ

 สูตรปกติ (รอยละ) สูตรลดไขมัน (รอยละ) 

สารละลายน้ำแปง 

     น้ำ 35 35 

     แปงขาวโพด 5 5 

     น้ำตาลทราย 7 7 

น้ำสมสายช ู 7 7 

ไขแดง 6 6 

นมขนหวาน 7 7 

เกลือ 0.7 0.7 

น้ำมันรำขาว 33 23 

น้ำ - 10 

ผงอัลเบโด - 0  0.3  0.5  1.0  1.5  2.0 
 

3. คุณลักษณะทางกายภาพของน้ำสลัด 

การตรวจวัดคุณลักษณะทางกายภาพของน้ำสลัด 

ประกอบดวยการวัดคาสี ระบบ CIE L*  a* และ b* โดยใช

เครื่องวัดสี (Color Flex EZ 45/0, Hunter lab, USA) การวัด

ความหนืดดวยเครื่อง Brookfield viscometer (รุน LVDV3T, 

Brookfield, USA) โดยนำตัวอยางปริมาตร 400 มิลลิลิตร มาวัด

ความหนืดโดยใชหัววัดเบอร 64 ความเร็วรอบ 60 รอบตอนาที  

ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
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4. คุณลักษณะทางเคมขีองน้ำสลัด 

ปริมาณฟนอลิกท้ังหมด ดัดแปลงจากวิธีของ Liyana-

Pathirana and Shahidi (2006) ชั่งน้ำหนักตัวอยาง 10 กรัม  

ใสในขวดรูปชมพูขนาด 100 มิลลิลิตร เติมสารละลายเอทานอล 

ความเขมขนรอยละ 80 ปริมาตร 8 มิลลิลิตร และสารละลาย

โซเดียมไฮดรอกไซด 2 โมลาร ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน 

นำไปเขยาเปนเวลา 24 ชั่วโมง ที่ความเร็ว 150 รอบตอนาที ที่

อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ปรับ pH ใหต่ำกวา 2 ดวยกรด 

ไฮโดรคลอริก 4 โมลาร 5 มิลลิลิตร นำไปเขยาท่ีความเร็ว 150 

รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที ปนเหวี่ยงท่ีความเร็ว 12000 รอบ

ตอนาที เปนเวลา 10 นาที ปเปตสวนใสปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร  

ใส ในขวดรูปชมพู  ปริมาตร 25 มิลลิลิตร เติมสาร Folin-

Ciocalteu phenol ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร และปรับ pH เปน 

7.0±0.05 ดวยสารละลายโซเดียมไบคารบอเนต (75 กรัมตอลิตร) 

ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรใหเปน 10 มิลลิลิตร ดวยน้ำ

กลั่น ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง 

และวัดคาดูดกลืนแสงที่ 760 นาโนเมตร โดยใชกรดแกลลิก  

ความเขมขน 0-0.01 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร เปนสารมาตรฐาน 

รายงานปริมาณฟนอลิกเปนหนวย mg GAE/100g 

ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH  

ชั่งน้ำหนักตัวอยาง 10 กรัม ใสในขวดรูปชมพู ปริมาตร 250 

มิลลิลิตร เติมกรดไฮโดรคลอริก ความเขมขนรอยละ 1 (ใชเอทา-

นอล ความเขมขนรอยละ 80 เปนตัวทำละลาย) ปริมาตร 50 

มิลลิลิตร เขยาสารละลายตัวอยางเปนเวลา 5 นาที และท้ิงไว 30 

นาที ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส นำสารละลายผสมที่ไดมาปน

เหวี่ยงที่ความเร็ว 8,000 รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที นำสวน

ใสมาวิเคราะหความสามารถในการตานอนุมูลอิสระดวยวิธ ีDPPH 

ตามวิธีของ Marinova et al. (2011) โดยป เปตสารละลาย 

DPPH (0.1 มิลลิโมลาร) ปริมาตร 3 มิลลิลิตร ใสในหลอดทดลอง

ที่หุมดวยอะลูมิเนียมฟลอยด จากนั้นปเปตตัวอยางปริมาตร 40 

ไมโครลิตร ปดปากหลอดดวยอะลูมิ เนียมฟลอยด ตั้งทิ้งไวที่

อุณหภูมิหอง นาน 5 นาที นำไปวัดคาดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลืน่ 

517 นาโนเมตร (A) และความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ

คำนวณดังสมการ 

%inhibition DPPH =
 A  − A   − A

A
× 100 

 

 

5. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำสลัดในระหวางเก็บรักษา 

นำน้ำสลัดที่มีความหนืดใกลเคียงกับตัวอยางควบคุมมา

บรรจุในขวดแกวที่มีฝาปดสนิทและเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง 

(30±2 องศาเซลเซียส) ทำการตรวจวัดคุณภาพกายภาพ (เชน สี 

และความหนืด) และคุณภาพทางเคมี (เชน คา pH ปริมาณสาร 

ฟนอลิก ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ และคา TBARs) ที่

ระยะเวลาในการเก็บ 0  2 และ 4 สัปดาห โดยคา TBARs ทำ

ตามวิธีของ Lee et al. (2011) และวิเคราะหคุณภาพทางดาน

จุลินทรียตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มผช. 672 (2547) 

ไดแก จำนวนจุลินทรียท้ังหมด เชื้อซาลโมเนลลา (Salmonella 

spp.) สตาฟ โลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus)  

เอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli) ยีสตและรา 

6. การวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ

วางแผนการทดลองแบบ Completely randomized 

desigh ขอมูลที่ไดนำมาวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และ

เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย โดยใชวิธี Duncan’s 

New Multple Range Test (DMRT) ท่ีระดับความเชื่อมั่นรอย

ละ 95 ดวยโปรแกรมสถิติ SPSS version 11.5 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 

เมื่อนำผงอัลเบโดเสาวรสสีมวงไปตรวจวิเคราะห

คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ (ตารางที่ 2) พบวา มีปริมาณ 

ใยอาหารมากกวารอยละ 60 โดย Larrauri (1999) รายงานวา

วัตถุดิบที่ใชเปนแหลงของใยอาหารในผลิตภัณฑอาหารตองมี

ปริมาณใยอาหารมากกวารอยละ 50 ของปริมาณสวนประกอบ

ทั้ งหมด ดังนั้นผงอัลเบโดเสาวรสสีมวงจึงใช เปนแหลงของ 

ใยอาหารได เมื่อนำผงอัลเบโดไปตรวจวิเคราะหปริมาณสารออก

ฤทธิ์ทางชีวภาพ พบวา มีปริมาณสารแอนโทไซยานินเทากับ 

21.54 mg/100g DM สารแอนโทไซยานินเปนรงควัตถุสีมวงที่มี

ความสามารถในการตานสารอนุมูลอิสระและมีบทบาทสำคัญตอ

การฟนฟูเซลล มักอยูที่บริเวณเปลือกชั้นนอก จากการท่ีเปลือก

ชั้นนอกของเสาวรสมีลักษณะแข็งจึงตองถูกตัดออกโดยมีระดับ

ความลึกจากพ้ืนผิวประมาณ 2 มิลลิเมตร สงผลใหช้ันอัลเบโดมี

รงควัตถุสีมวงติดมาบางสวน ถึงแมผงอัลเบโดมีปริมาณสาร 

แอนโทไซยานินนอยเมื่อเปรียบเทียบกับผงเปลือกผลไมที่มีสีแดง

มวงชนิดอ่ืน เชน เปลือกแกวมังกร ซึ่งมีปริมาณสารแอนโท- 

ไซยานิน เท า กับ  44.39±1.31 mg/100g DM (Vargas et al., 
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2013) อยางไรก็ตาม ผงอัลเบโดเสาวรสยังคงมีความสามารถใน

การตานสารอนุมูลอิสระ ทั้งนี้ เปนผลจากมีสารฟนอลิกเปน

สวนประกอบ สารฟนอลิกที่สำคัญในเปลือกเสาวรส ไดแก สาร 

รู ทิ น  (rutin) แล ะส าร เคอ ร ซิ ติ น -เฮ ก โซ ไส ด  (quercetin 

hexoside) เปนตน (Nguyen et al., 2019) 
 

 

ตารางที่ 2 คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของผงอัลเบโดเสาวรสสีมวง 

คุณสมบัต ิ ปริมาณ 

คุณสมบัตทิางเคมี 

ความชื้น (%) 6.40±0.22 

ปริมาณใยอาหารทั้งหมด (g/100g DM) 65.85±0.35 

เพคติน (g/100g DM) 11.76±0.74 

ปริมาณฟนอลิกทั้งหมด (mg GAE/100g DM) 161.50±13.44 

ปริมาณแอนโทไซยานิน (mg/100g DM) 21.54±6.03 

ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ (%) 35.00±3.03 

pH 4.92±0.06 

คุณสมบัตทิางกายภาพ  

คาส ี

     L* 69.65±0.03 

     a* 7.16±0.01 

     b* 18.29±0.03 

ความสามารถในการกักเก็บน้ำ (g/g) 11.62±0.02 

ความสามารถในการกักเก็บน้ำมัน (g/g) 6.59±0.33 

DM = Dry Matter 
 

เมื่อพิจารณาคุณสมบัติทางกายภาพ (ตารางที่ 2) พบวา 

ผงอัลเบโดมีความสามารถในการกักเก็บน้ำและน้ำมันสูง 

ความสามารถในการกักเก็บน้ำมันเปนคุณสมบัติสำคัญในการ

นำไปประยุกตใชกับอาหารที่มีน้ำมันเปนสวนประกอบ และยังไป

รบกวนการยอยและดูดซึมไขมันในระบบทางเดินอาหาร 

(Carvalho et al., 2009) ซึ่งเปนผลดีกับผูที่ตองการลดระดับ

ไขมันในกระแสเลือด ความสามารถในการกักเก็บน้ำมันของ 

ใยอาหารขึ้นกับหลายปจจัย ไดแก ความหนาแนนของประจุและ

ปริมาณสารไฮโดรโฟบิกที่พื้นผิว เปนตน จากขอมูลขางตนแสดง

ใหเห็นวาผงอัลเบโดเสาวรสสีมวงมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสำหรับ

นำไปประยุกตใชในผลิตภัณฑอาหารเพ่ือสุขภาพ 

1. คุณภาพของน้ำสลัดลดไขมันที่มีผงอัลเบโดเสาวรสเปน

สวนประกอบ 

รูปที่ 1 น้ำสลัดมีสีคล้ำเมื่อเติมผงอัลเบโดเสาวรส ซึ่ง

สอดคลองกับการตรวจวัดคาสีดวยเครื่องวัดสี (ตารางที่ 3) น้ำ

สลัดลดไขมันที่มีผงอัลเบโดมีคา L* กับ b* ลดลง และมีคา a* 

เพ่ิมขึ้น โดยคา L*, b* และ a* บงบอกถึงความสวาง ความเปนสี

เหลือง และความเปนสีแดง ตามลำดับ 

 
 
 

 
 

รูปที่ 1 ลักษณะปรากฏของน้ำสลัดสูตรปกติ สูตรลดนำ้มัน (RF) และสตูรลดน้ำมันที่มผีงอัลเบโดเสาวรสสมีวง (PA) 

 

 

 

 

Control RF PA0.3% PA0.5% PA1.0% PA1.5% PA2.0% 



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 49 เลมท่ี 2 151 

 

ตารางที่ 3 คาสขีองน้ำสลดัสตูรปกตแิละสูตรลดน้ำมันทีม่ีผงอัลเบโดเสาวรสสีมวง 

น้ำสลัด 
คาสี 

L* a* b* 

Control 83.07±0.01a 3.69±0.01f 20.33±0.03b 

RF 83.06±0.01a 3.90±0.01e 21.11±0.00a 

PA0.3% 80.29±0.03b 4.22±0.02d 16.33±0.04d 

PA0.5% 78.89±0.01c 4.50±0.00c 15.57±0.01f 

PA1.0% 75.53±0.04d 6.13±0.06b 16.06±0.14e 

PA1.5% 72.13±0.00e 6.17±0.01b 16.58±0.01c 

PA2.0% 69.29±0.02f 6.74±0.01a 16.61±0.01c 

RF = Reduced-fat salad dressing, PA = Passion fruit albedo 

คาเฉลี่ย±SD ที่มีตัวอักษรตางกันในแนวคอลัมน หมายถึง แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 

ความหนืดของน้ำสลัดมีความสัมพันธกับปริมาณหยด

น้ำมันที่กระจายตัว (van Aken et al., 2011) ดังนั้นการลด

ปริมาณ น้ ำมั นจึ งส งผล ให น้ ำสลัดมี ความหนื ดลดลงเมื่ อ

เปรียบเทียบกับสูตรปกติ (รูปท่ี 2) ความหนืดของน้ำสลัดลด

ไขมันมีคาเพิ่มข้ึนเมื่อมีผงอัลเบโดเสาวรส (p<0.05) ซึ่งอาจเปน

ผลจาก (1) การเพ่ิมปริมาณของแข็งในระบบซึ่งเพ่ิมขึ้นตาม

ปริมาณของผงอัลเบโดที่ เติม (2) การพองตัวของผงอัลเบโด  

โดยผงอัลเบโดสามารถอุมน้ำไวในโครงสรางไดมากถึง 12 เทา 

(ตารางที่ 2) หรือ (3) การละลายของเพคตินที่เปนสวนประกอบ

ในผงอัลเบโด ซึ่งมีประมาณ 11.76±0.74 g/100g DM (ตารางท่ี 

2) Liew et al. (2014) พบวา เพคตินท่ีพบในเปลือกเสาวรสสวน

ใหญเปนชนิดที่มีเมทอกซิลสูง (High Metroxyl pectin, HM) 

โดยมีระดับเอสเทอริฟเคชัน (degree esterification) รอยละ 

59.8±9.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ความหนืดของน้ำสลัดสูตรปกติและสูตรลดน้ำมัน (RF) ที่มีผงอัลเบโดเสาวรสสีมวง (PA) 
 

Saha and Bhattachary (2010) รายงานวา  ความ

หนืดของผลิตภัณฑสามารถเพ่ิมข้ึนถึงแมมีเพคตินเพียงรอยละ 

0.3 ของน้ำหนักผลิตภัณฑ โดยทั่วไปเพคตินถูกสกัดออกจาก

โครงสรางของผนังเซลลพืชในสภาวะที่เปนกรด เนื่องจากเกิดการ

ไฮโดรไลซเพคตินที่ ไมละลายน้ำหรือโพรโทเพคติน (proto-

pectin) ไดเปนเพคตินที่ละลายน้ำและหลุดออกจากโครงสราง 

(Hrabovska, 2015) ซึ่ง Liew et al. (2014) พบวา ที่ pH 3.3 

สามารถสกัดเพคตินออกจากเปลือกเสาวรสไดรอยละ 10-14 

และปริมาณเพคตินที่สกัดไดลดลงเหลือรอยละ 6 เมื่อเพ่ิม  

pH เปน 4.5 ซึ่งน้ำสลัดมี pH เทากับ 3.89-3.94 

ถึงแมน้ำสลัดลดไขมันที่มีผงอัลเบโดเสาวรส รอยละ 

1.5 ของน้ำหนักน้ำสลัด มีความหนืดใกลเคียงกับสูตรปกติ (รูปที่ 

2) ภายหลังจากเก็บรักษาเปนระยะเวลา 2 สัปดาห น้ำสลัดจับตัว

เปนกอนและไหลแผไมท่ัวพ้ืนผิวภาชนะ (รูปที่ 3) ซึ่งน้ำสลัดที่ดี

b 

e 

d d 
c 

b 
a
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ควรไหลไปเคลือบบนพื้นผิวของผักหรือช้ินอาหารได การจับตัว

เปนกอนของน้ำสลัดระหวางเก็บรักษาอาจเปนผลจากการเกิด

อันตรกิริยาระหวางใยอาหารกับโปรตีนบนพ้ืนผิวของหยดไขมัน

จนเหนี่ยวนำใหเกิดอนุภาคขนาดใหญ (Chatsisvili et al., 2012) 

โดยสภาวะที่มี pH มากกวา 3.5 กรดในโครงสรางของเพคตินเกิด

การแตกตัว สงผลใหใยอาหารแสดงประจุลบบนพื้นผิว ขณะที่

โปรตีนพ้ืนผิวของหยดไขมันมีประจุบวก เน่ืองจากมี pH นอยกวา

จุดไอโซอิเล็กทริกของโปรตีนไขแดง (pH = 6.0) (Kudre et al., 

2018) ผงอัลเบโดเสาวรสรอยละ 1.0 ของน้ำหนักน้ำสลัดจึงเปน

ปริมาณสูงสุดที่ใชในการปรับปรุงคุณภาพของน้ำสลัดลดไขมัน 

 
 

 

 

 

รูปที่ 3 ลักษณะปรากฏของน้ำสลัดสูตรปกติและสูตรลดน้ำมันที่มีผงอัลเบโดเสาวรสสีมวง (PA) หลังตั้งท้ิงไวที่อุณหภูมิหอง (30±2 

องศาเซลเซียส) นาน 2 สัปดาห 
 

2. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำสลัดลดไขมันท่ีมีผงอัลเบโด

เสาวรสเปนสวนประกอบในระหวางเก็บรักษา 

จากผลการทดลองข้ันตนน้ำสลัดลดไขมันที่มีผงอัลเบโด

เสาวรสรอยละ 1.0 ของน้ำหนักน้ำสลัด จึงเปนสูตรที่นำมาศึกษา

ตอ เมื่อทำการเก็บรักษาน้ำสลัดสูตรปกติและน้ำสลัดลดไขมันที่

อุณหภูมิหอง นาน 4 สัปดาห พบวา ระยะเวลาในการเก็บรักษา

ไมมีผลตอคาความเปนกรด-ดาง (pH) ของน้ำสลัด โดยมีคา pH 

3.88-3.97 (ตารางที่ 4) และมีคาคุณภาพดานเช้ือจุลินทรียเปนไป

ตามที่กำหนดไวในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชุน มผช.672/2547 

โดยจำนวน จุลิ นทรีย ท้ั งหมด  สตาฟ โลค็ อกคัส  ออเรี ยส

(Staphylococcus aureus) ยีสตและรา นอยกวา 10 cfu/g  

เอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli) นอยกวา 3 MPN/g และ

ไม พบ เช้ื อซาล โม เนลลา (Salmonella spp.) ใน ตั วอย าง  

25 กรัม ทั้งนี้อาจเปนผลจากสภาวะที่เปนกรดจากน้ำสมสายชู

และการพาสเจอไรซ 

 

ตารางที่ 4 คาความเปนกรด-ดาง (pH) ของน้ำสลดัสตูรปกติและสูตรลดน้ำมันทีม่ีผงอัลเบโดเสาวรสสีมวงรอยละ 1.0 ของน้ำหนักน้ำ

สลัด 

น้ำสลัด ระยะเวลาเกบ็ (สัปดาห) คาความเปนกรด-ดางns 

Control 0 3.90±0.04 

 2 3.93±0.02 

 4 3.97±0.03 

PA1.0% 0 3.97±0.03 

 2 3.89±0.05 

 4 3.88±0.05 

RF = Reduced-fat salad dressing, PA = Passion fruit albedo 

ns หมายถึง คาเฉลี่ยไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≥0.05) 
 

ขณะที่ความหนืดของน้ำสลัดลดลงเมือ่เพ่ิมระยะเวลาใน

การเก็บรักษา (รูปที่ 4) อยางไรก็ตาม การลดลงของความหนืดมี

คานอยเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำสลัดสูตรปกติ โดยสัปดาหที่ 4 ของ

การเก็บรักษา ความหนืดของน้ำสลัดลดไขมันที่มีผงอัลเบโดลดลง

จากวันแรกรอยละ 21.15 ขณะท่ีสูตรปกติลดลงรอยละ 65.13 

แสดงใหเห็นวา ผงอัลเบโดเสาวรสชวยเพ่ิมความคงตัวของอิมัลชัน 

ซึ่งอาจเปนผลจากการลดการเคลื่อนที่ของหยดน้ำมันดวยการเพ่ิม

ความหนืดของวัฎภาคของเหลว ทำใหลดการแยกชั้นของหยด

น้ำมัน (creaming) ในระหวางเก็บรักษา (Dickinson, 2003) 
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รูปที่ 4 ความหนืดของน้ำสลัดสูตรปกติและสูตรลดน้ำมันที่มีผงอัลเบโดเสาวรสสีมวงรอยละ 1.0 ของน้ำหนักน้ำสลัด เก็บรักษาที่

อุณหภูมิหอง (30±2 องศาเซลเซียส) นาน 4 สัปดาห 
 

รูปที่ 5 น้ำสลัดลดไขมันที่มีผงอัลเบโดเสาวรสมีปริมาณ

สารประกอบฟนอลิกและความสามารถในการตานสารอนุมูล-

อิสระมากกวาสูตรปกติ ซึ่งเปนลักษณะเดียวกับการเติมเศษเหลือ

จากการแปรรูปผลไมชนิดอื่นลงในผลิตภัณฑอาหาร (Tseng and 

Zhao, 2013) เนื่องจากเศษเหลือจากผลไมเปนแหลงของสาร

ออกฤทธิ์ทางชีวภาพท่ีสำคัญ การที่น้ำสลัดลดไขมันมีผงอัลเบโด

เสาวรสสีมวงเปนสวนประกอบเพียงรอยละ 1 ของน้ำหนักน้ำสลัด 

สงผลใหน้ำสลัดที่ไดมีสารแอนโทไซยานินในปริมาณนอย (0.01 

mg/100g) สัปดาหที่  4 ของการเก็บรักษา พบวา น้ำสลัดมี

ความสามารถในการตานสารอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น (รูปที่ 5b) ซึ่ง

สอดคลองกับปริมาณสารประกอบฟนอลิกที่ตรวจวดัได (รูปที่ 5a) 

ปริมาณสารฟนอลิกที่เพ่ิมอาจเปนผลจากการถูกสกัดออกจาก

โครงสรางของผงอัลเบโดดวยกรดอะซิติกในระหวางเก็บรักษา 

โดย Hosseini et al. (2016) พบวา ตัวทำละลายที่มีกรดอะซิติก

เปนสวนประกอบสามารถสกัดสารฟนอลิกเพ่ิมขึ้นจากสภาวะที่ไม

มีกรดอะซิติกประมาณรอยละ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 5 ปริมาณสารประกอบฟนอลิก (a) และความสามารถในการตานสารอนุมูลอิสระ (b) ของน้ำสลัดลดไขมันที่มีผงอัลเบโดเสาวรส

รอยละ 1 ของน้ำหนักน้ำสลัด เก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง (30±2 องศาเซลเซียส) นาน 4 สัปดาห 
 

เมื่อพิจารณาถึงคา TBARs ซึ่งเปนคาท่ีบงบอกถึงการ

เกิดการปฏิกิริยาออกซิเดชันอันดับที่สองของกรดไขมัน น้ำสลัด

ลดไขมันที่มีผงอัลเบโดเสาวรสสีมวงมีคา TBARs นอยกวาสูตร

ปกติและมีคาคงที่ตลอดระยะเวลาของการเก็บรักษา (รูปที่ 6) 

ทั้งนี้อาจเปนผลจากการมีปริมาณกรดไขมันไมอิ่มตัวลดลง

เน่ืองจากการลดปริมาณน้ำมันและการเพ่ิมความหนืดของน้ำสลัด

จากการมีสารโพลีแซคคาไรดเปนสวนประกอบ เน่ืองจากสารโพลี

แซคคาไรดมีสวนชวยในการชะลอการเคลื่อนท่ีของออกซิเจน 

(Paraskevopoulou et al., 2007) 
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 d 
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รูปที่ 6 คา TBARs ของน้ำสลัดลดไขมันที่มีผงอัลเบโดเสาวรสสีมวงรอยละ 1 ของน้ำหนักน้ำสลัด เก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง  

(30±2 องศาเซลเซียส) เปนเวลา 4 สัปดาห 
 

สรุปผลการทดลอง 

 ผงอัลเบโดเสาวรสสีมวงสามารถนำมาใชเปนวัตถุเจือ

ปนอาหารเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของน้ำสลัดลดไขมัน โดยบทบาท

หนาที่สำคัญของผงอัลเบโดเสาวรสสีมวง คือ การเพ่ิมความหนืด

และเพิ่มความคงตัวของน้ำสลัดในระหวางเก็บรักษา เนื่องจาก

ผงอัลเบโดเสาวรสสีมวงมีทั้งใยอาหาร สารประกอบฟนอลิก และ

ความสามารถในการตานสารอนุมูลอิสระ โดยผงอัลเบโดเสาวรสสี

มวงรอยละ 1 ของน้ำหนักน้ำสลัดเปนปริมาณมากสุดท่ีสามารถ

นำไปประยุกตใชในน้ำสลัดลดไขมันรอยละ 30 จากสูตรปกต ิ
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