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Abstract: The research aims of this study are (i) extract and study to physicochemical properties of mucilage
powder form hairy basil seed; (ii) to study the physicochemical properties of salad dressing cream basic
formula and; (iii) to study the optimum of salad dressing cream basic formula with mucilage powder form hairy
basil seed and (iv) to study shelf life of final product. The isolation of the mucilage powder yielded 20.98% w/w
color values (L*, a* and b*) were 63.97, 3.33, and 13.66 respectively. The water holding capacity, viscosity and
water activity (aw) were 238.22 g/g dried mucilage powder, 0.48 and 288.46 cP. pH value was 7.52. The
optimum replacement of the mucilage powder was 0.5% to the weight of soy bean oil in salad dressing cream.
The ingredient of the formula consisted of egg, salt, sugar, vinegar, soy bean oil and mucilage powder were
16.91, 1.31, 21.31, 10.49, 49.74 and 0.24%, respectively. The chemical compositions including moisture,
protein, fat, ash, fiber, carbohydrate and calories were 19.17, 1.24, 21.51, 2.22, 7.69, 47.90% and 389.11 Kcal.
Total calories were reduced comparable to the control was 49.63%. The 9-point hedonic scale of the consumer
overall liking were moderately like (7.36 scores). The product can be stored at room temperature (28-33 °C) for
4 weeks.
Keywords: Mucilage of hairy basil seed, fat replacer, salad dressing
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บทคัดย่ อ: การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสกัดและศึกษาคุณภาพทางเคมี กายภาพ ของมิวซิเลจจากเมล็ดแมงลัก เพื่อ
ศึกษาคุณ ภาพทางเคมี กายภาพ ของน า้ สลัดครี มสูตรพื น้ ฐานและปริ มาณมิ วซิเลจจากเมล็ดแมงลักที่ เหมาะสมใน
ผลิตภัณฑ์น ้าสลัดครี มสูตรพื ้นฐาน และศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาพบว่า การสกัดมิวซิเลจจาก
เมล็ดแมงลักได้ ผลผลิต ร้ อยละ 20.98 ค่าสี L*, a*, b* เท่ากับ 63.97, 3.33 และ 13.66 ตามลาดับ ค่าปริ มาณนา้ อิสระ
เท่ากับ 0.48 ความสามารถในการอุ้มน ้าเท่ากับ 238.22 กรัมต่อผงเมือกแห้ ง 1 กรัม ความหนืดเท่ากับ 288.46 เซนติพอยด์
ค่าความเป็ นกรด-ด่างเท่ากับ 7.52 ผลการศึกษาปริ มาณมิวซิเลจจากเมล็ดแมงลักที่เหมาะสมในน ้าสลัดครี มเท่ากับ ร้ อยละ
0.5 ของนา้ มันถั่วเหลือง มีส่วนผสม ดังนี ้ ไข่ไก่ เกลือป่ น น ้าตาลทราย นา้ ส้ มสายชู น ้ามันถั่วเหลือง และมิวซิเลจเมล็ด
แมงลักเท่ากับ ร้ อยละ 16.91, 1.31, 21.31, 10.49, 49.74 และ 0.24 ตามล าดับ องค์ ประกอบทางเคมี ได้ แก่ ปริ มาณ
ความชืน้ โปรตีน ไขมัน เถ้ า กาก คาร์ โบไฮเดรต และพลังงานเท่ากับ ร้ อยละ 19.17, 1.24, 21.51, 2.22, 7.69, 47.90 และ
389.11 กิ โลแคลอรี ค่าพลังงานของผลิตภัณฑ์ นา้ สลัดครี มลดลง ร้ อยละ 49.36 เมื่ อเทียบกับสูตรควบคุม ผู้บริ โภคให้
คะแนนความชอบโดยรวมเท่ากับ 7.36 (ชอบปานกลาง) ผลิตภัณฑ์เก็บรักษาได้ 4 สัปดาห์ ที่อณ
ุ หภูมิห้อง (28-33 องศา
เซลเซียส)
คาสาคัญ: มิวซิเลจเมล็ดแมงลัก การทดแทนไขมัน น ้าสลัด

คานา
ปั จจุบันสลัดเป็ นเมนูที่ ได้ รับความนิยมในการ
บริ โภคทั ง้ วั ย รุ่ น วั ย ท างานและผู้ สู ง อายุ โดยเฉพาะ
ผู้บริ โภคที่รักสุขภาพ โดยประกอบด้ วยผักและผลไม้ ตาม
ฤดูกาลปลูกโดยธรรมชาติ กับวิธี อื่ นที่ ท าให้ ผักมี ความ
ปลอดภัย เก็บได้ นานและต้ องมีความสะอาด เช่น วิธีการ
ลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศเพื่อรักษา คุณภาพระหว่าง
การเก็ บรักษาของผัก (เพชรดา และคณะ, 2561) วิธีการ
อบรมการส่ งเสริ ม ให้ เกษตรกรใช้ สารเคมี ให้ ถู ก ต้ อง
เหมาะสม และมี ประสิทธิ ภาพกับมะเขือเทศ ที่ เป็ นผักที่
นิยมในกลุม่ เมนูสลัดผัก (ณัฏฐวุฑท์ และคณะ, 2560) หรื อ
มี การปลูกแบบไม่ใช้ ดิ น เช่ น ผักไฮโดรโปนิ กส์ โดยเมนู
สลัดจะมีน ้าสลัดชนิดข้ นและชนิดใสทานควบคู่เพื่อทาให้
รสชาติกลมกล่อม ซึ่งในน ้าสลัดชนิดข้ นมีสารอาหารที่ให้
พลังงานสูง มีส่วนประกอบของมายองเนส ไข่แดงของไข่
ไก่กับน ้ามันสลัดโดยใช้ น ้ามันพืช และปรุ งรสด้ วยน ้าตาล
ทราย น ้าส้ มสายชู เกลือ พริ กไทย มัสตาร์ ด โดยเฉพาะใน
น า้ มันพื ชจะให้ พลังงานค่อนข้ างสูง ท าให้ ร่ างกายเกิ ด
คอเลสเตอรอลมากขึ ้นและขับถ่ายออกน้ อย ส่งผลให้ เกิด
การสะสมคอเลสเตอรอลในเลือด อาจทาให้ เกิดเส้ นเลือด
ตี บ และอุ ด ตั น ได้ โดยส่ ว นใหญ่ น า้ สลั ด ที่ บ ริ โภคกั น
โดยทัว่ ไปมีปริริมมาณไขมั
าณไขมันนทัทังหมดอยู
้ งหมดอยู
้
ใ่ นช่
่ในช่วงร้วงร้อยละ
อยละ30-65
30-65
.

โดยน ้าหนัก (สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม,
2547) สาหรับเมล็ดแมงลักมีเส้ นใยอาหาร หรื อสารพอลิ
แซ็กคาไรด์ เรี ยกว่า กัม (gum) และ มิวซิเลจ (mucilage)
เป็ นโพลีแซคคาไรด์ ที่ จัดอยู่ในกลุ่มไฮโดรคอลลอยด์ มี
โครงสร้ างประกอบด้ วยโพลิเมอร์ ของน ้าตาลโมเลกุลเดี่ยว
ชนิ ด เดี ย วหรื อ หลายชนิ ด จั บ กั บ ส่ วนของกรดยู โรนิ ก
(uronic acid) สามารถพบได้ ทั่วไปในส่วนต่าง ๆ ของพื ช
ได้ แก่ เปลือกไม้ ใบ ราก และเมล็ด เป็ นต้ น สารเมือกที่อยู่
ในมิวซิเลจหรื อสารเมือกเป็ นสารกลุ่มใยอาหารที่สามารถ
ละลายน า้ ได้ (soluble dietary fiber) ซึ่ ง จั ด เป็ นสาร
ประเภทเดียวกับกัม โดยเฉพาะที่มาจากเมล็ด เช่น กัวร์ กมั
เป็ นต้ น (ศศิธร และปราณี, 2545) ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติทางการ
ประกอบอาหาร โดยมั ก ใช้ เป็ นสารให้ ความคงตั ว
(stabilizer) ซึ่งเป็ นส่วนประกอบของพืชที่ไม่ถกู ย่อยสลาย
ได้ ด้วยเอนไซม์ในระบบทางเดินอาหารของร่ างกายมนุษย์
และเป็ นแหล่ งของใยอาหารซึ่ งสามารถก่ อตัวเป็ นเจล
ป้องกันไม่ให้ สารแขวนลอยตกตะกอนและป้องกันไม่ให้
อนุภาคภายในจับตัวกันทาให้ อิมลั ชันเกิดเสถียรภาพ เมื่อ
รับประทานเข้ าไปจะทาให้ เพิ่มความหนืดของในทางเดิน
อาหาร ทาให้ อตั ราการย่อย การดูดซึมและการส่งผ่านใน
ทางเดินอาหารช้ าลง เพิ่มปริ มาณอุจจาระและเพิ่มอัตรา
การส่งผ่านในล าไส้ ใหญ่ การใช้ ประโยชน์ มิ วซิ เลจจาก
เมล็ ด แมงลัก ในอาหาร มี ห ลายผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยเมล็ ด
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แมงลักเป็ นสารให้ ความคงตัว ในไอศกรี มจากน้ อยหน่า
(ปิ ยนุสร์ และระวิวรรณ, 2553) การใช้ เป็ นสารให้ ความคง
ตัวในผลิตภัณฑ์ น ้าจิม้ ไก่ (ปิ ยนุสร์ และเนตรนภา, 2550)
หรื อนาไปใช้ ในผลิตภัณฑ์อาหารควบคุมน ้าหนักและเพื่อ
เป็ นทางเลือกใหม่ให้ แก่ผ้ บู ริ โภค โดยการผลิตเป็ นบิสกิ ต
ลดพลังงาน (จันทร์ ฉาย, 2550) เป็ นต้ น และมีการใช้ เป็ น
ยาระบายในแพทย์ แผนไทย (ลักขณา, 2545; ศศิธร และ
ปราณี, 2545; Leelahagul et al., 1992) ดังนันทางเลื
้
อกที่
จะสามารถลดพลังงานโดยการใช้ พืชสมุนไพรท้ องถิ่นที่มี
ปริ มาณใยอาหารและมีสารให้ ความคงตัวในผลิตภัณฑ์ได้
คือการศึกษาการใช้ มิวซิเลจจากเมล็ดแมงลักในปริ มาณที่
เหมาะสมในน า้ สลัดเพื่ อสุขภาพเป็ นทางเลือกที่ ดีให้ แก่
ผู้บริ โภค

ทดแทนมิ วซิเลจจากเมล็ดแมงลัก ในผลิตภัณ ฑ์ น า้ สลัด
ครี มในปริ มาณที่ตา่ งกัน
ทาการผลิตนา้ สลัดครี มสูตรพืน้ ฐาน (สุบรรณ,
2554) มี ส่ วนผสม ได้ แก่ ไข่ ไก่ ร้ อยละ 16.91 เกลื อป่ น
ร้ อยละ 1.31 น า้ ตาลทราย ร้ อยละ 21.31 น า้ ส้ ม สายชู
ร้ อยละ 10.49 และน า้ มั น ถั่ ว เหลื อ ง ร้ อยละ 49.98 เท
ส่วนผสมต่าง ๆ ลงในโถปั่ นยกเว้ นน ้ามัน จนส่วนผสมเข้ า
กันเทน า้ มันที่ละน้ อยลงโถในขณะที่ เครื่ องปั่ นท างานใน
ระดับความเร็ วต่า ปั่ นด้ วยเครื่ องปั่ นยี่ห้อ sharp รุ่ น EMIce power ประเทศไทย ที่ ความเร็ วเบอร์ 2 นาน 1 นาที
ปั่ นจนน า้ มันเป็ นเนื อ้ เดี ยวกับส่วนผสมทัง้ หมด เก็ บน า้
สลัดเพื่อวิเคราะห์ ทาการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ
ได้ แก่ ป ริ ม าณ น ้า อิ สระ (aw) วั ด ค่ าค วาม ค งตั ว
(consistency) ค่าการเกาะติด (cohesiveness) ดัดแปลง
ตามวิ ธี (Hill, 2006) คุ ณ ภาพทางเคมี ได้ แก่ ร้ อยละ
ปริ มาณความชื ้น โปรตีน ไขมัน เถ้ า กาก ตามวิธี (AOAC,
2000) คาร์ โบไฮเดรตและพลังงานโดยการคานวณ วัดค่า
ความเป็ นกรดด่าง ปริ มาณกรดทัง้ หมดเปรี ยบเทียบกับ
กรดซิ ต ริ ก ตามวิธี (AOAC, 2000) และท าการประเมิ น
ความชอบทางประสาทสัมผัสด้ วยวิ ธี 9-point hedonic
scale โดย 1 คือ ไม่ชอบมากที่สดุ และ 9 คือ ชอบมากที่สดุ
(ไพโรจน์ , 2539) ลักษณะทางประสาทสัมผัสที่ ทดสอบ
ได้ แก่ ในด้ านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ความหนืด
และการยอมรั บ โดยรวม ท าการทดสอบกั บ ผู้ บริ โภค
กลุม่ เป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 15-60 ปี จานวน 30 คน
ศึกษาการทดแทนมิ วซิเลจจากเมล็ดแมงลักที่
เหมาะสม 5 ระดั บ คื อ ร้ อยละ 0.5, 1.0, 1.5, และ 2.0
(ร้ อยละของน า้ มันถั่วเหลือง) วัดคุณ ภาพทางกายภาพ
ได้ แก่ ค่าสี (L*, a*, b*) วัดค่าความคงตัว ค่าการเกาะติด
ดัดแปลงตามวิธี (Hill, 2006) โดยวางแผนการทดลองแบบ
สุ่ ม สมบู รณ์ (completely randomized design: CRD)
วิเคราะห์ความแปรปรวนโดย (ANOVA) และเปรี ยบเทียบ
ค่ าเฉ ลี่ ย โด ย วิ ธี Duncan’s new multiple range test
(DMRT) และทาการประเมินความชอบทางประสาทสัมผัส
ด้ วยวิ ธี 9-point hedonic scale โดย 1 คื อ ไม่ ช อบมาก
ที่สดุ และ 9 คือ ชอบมากที่สดุ (ไพโรจน์ , 2539) ลักษณะ
ทางประสาทสัมผัสที่ ทดสอบ ได้ แก่ ลักษณะปรากฏ สี
กลิ่น รสชาติ ความหนืด และการยอมรับโดยรวม ทาการ

อุปกรณ์ และวิธีการ
งานวิจยั นี ้มีการดาเนินการ 3 ตอน ตามลาดับ ดังนี ้
ตอนที่ 1 การสกัดและศึกษาคุณภาพของมิวซิเลจจาก
เมล็ดแมงลัก
แช่ เมล็ ด แมงลัก ในน า้ สะอาดที่ อุ ณ หภู มิ 60
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1 ชั่วโมง กรองแยกนา้ ส่วนเกิ น
ออก นาไปปั่ นด้ วยเครื่ องปั่ นผสมที่ความเร็ วต่าสุดนาน 1
นาที โดยใช้ เครื่ อ งปั่ นยี่ ห้ อ sharp รุ่ น EM-Ice power
ประเทศไทย บีบแยกเมือกด้ วย ผ้ าขาวบางเทเมือกที่ได้ ใส่
ถาด นาไปอบในตู้อบลมร้ อนที่อณ
ุ หภูมิ 55 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 12 ชั่วโมง (ศศิธร และปราณี , 2545) จากนันท
้ า
การวิ เคราะห์ คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ านคุ ณ ภาพ
กายภาพ ได้ แก่ ปริ มาณน า้ อิ สระ (aw) ค่ าสี (L*, a*, b*)
ความสามารถในการอุ้ มน า้ ตามวิ ธี Leelahagul et al.
(1992) ความหนืด ตามวิธี Leelahagul et al. (1992) และ
คานวณร้ อยละผลผลิต (% yield) คุณภาพทางเคมี ได้ แก่
ร้ อยละปริ มาณความชืน้ โปรตีน ไขมัน เถ้ า กาก (AOAC,
2000) คาร์ โบไฮเดรตและพลังงานโดยการคานวณ และค่า
ความเป็ นกรดด่าง (AOAC, 2000)
ตอนที่ 2 คุ ณ ภาพของน ้า สลั ด ครี มสู ต รพื ้น ฐาน
การศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพและการยอมรับในการ
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ทดสอบกับผู้บริ โภคกลุม่ เป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 15-60
ปี จ านวน 30 คน วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อก
สมบู รณ์ (randomized complete block design: RCBD)
เพื่อคัดเลือกสูตรที่ได้ คา่ เฉลีย่ การยอมรับมากที่สดุ
ตอนที่ 3 การศึกษาอายุการเก็บน ้าสลัดครี มที่ปริ มาณ
มิวซิเลจจากเมล็ดแมงลักทดแทนไขมันที่เหมาะสม
น าน า้ สลัดครี มที่ มี ปริ มาณมิ วซิ เลจจากเมล็ ด
แมงลักทดแทนไขมันที่เหมาะสมมาบรรจุใส่ขวดแก้ วใสที่
ผ่านการฆ่าเชื อ้ และเก็ บที่อุณหภูมิ ห้อง การทดสอบโดย
เก็ บ ตัว อย่ าง มาตรวจสอบทุ ก ๆ สัป ดาห์ เป็ นเวลา 4
สัป ดาห์ วัด คุ ณ ภาพทางกายภาพ เคมี และ ประสาท
สัมผัส คุณภาพทางกายภาพ ได้ แก่ ค่าสี (L*, a*, b*) วัด
ค่ าความคงตัว ค่ าการเกาะติ ด ดัด แปลงตามวิ ธี (Hill,
2006) คุณภาพทางเคมี ได้ แก่ ค่าความเป็ นกรดด่าง ค่า
เพอร์ อ อกไซด์ (PV) (mEq/kg) ตามวิ ธี (AOAC, 2000)
คุณ ภาพทางจุลินทรี ย์ ได้ แก่ จุลินทรี ย์ทัง้ หมด (โคโลนี /
กรั ม) ยี สต์ และรา (โคโลนี /กรั ม) ตามวิ ธี (AOAC, 2000)
การประเมินความชอบทางประสาทสัมผัสด้ วยวิธี 9-point
hedonic scale ลัก ษณะทางประสาทสัม ผั สที่ ท ดสอบ
ได้ แก่ ลักษณะปรากฏ สี กลิน่ รสชาติ ความหนืด และการ
ยอมรับโดยรวม ทาการทดสอบกับผู้บริ โภคกลุม่ เป้าหมาย
ที่มีอายุระหว่าง 15-60 ปี จานวน 30 คน

ผลการศึกษาและวิจารณ์
ตอนที่ 1 ผลการสกัดและศึกษาคุณภาพของมิ วซิเลจ
จากเมล็ดแมงลัก
ในการผลิตมิวซิเลจจากเมล็ดแมงลัก เมื่อแห้ งจะ
มีลกั ษณะเป็ นแผ่นบาง ๆ สีขาวนวล อยู่ในรู ปผงจะมีการ
ฟุ้งกระจายได้ ง่ายมีบางส่วนที่มีสีดาหรื อนา้ ตาลคล ้าปน
มาด้ วย เนื่องจากส่วนสีดาของเมล็ดแมงลักถูกย่อยขนาด
เป็ นชิ น้ เล็ ก ๆ เมื่ อท าการกรองจึ งปะปนออกมากับสาร
เมื อกได้ (สุธิ นี และคณะ, 2555) ดังนัน้ สารเมื อกที่ ได้ มี
สีคล ้ามากขึ ้น จากการสกัดและศึกษาคุณภาพ (ตารางที่
1) ได้ ผลผลิตเท่ากับร้ อยละ 20.98 ต่อนา้ หนักของเมล็ด
แห้ ง ปริ มาณนา้ อิสระ (aw) มีค่าเท่ากับ 0.48 เป็ นไปตาม
คุณลักษณะตามมาตรฐานของอาหารแห้ งน้ อยกว่า 0.6
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(ส านั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม, 2546)
ความหนืด เท่ากับ 288.46 เซนติพอยด์ โดยค่าความหนืด
เป็ นผลมาจากความสามารถในการอุ้มน ้า เส้ นใยอาหารที่
ละลายในนา้ และไม่ละลายในนา้ เนื่องจากมิวซิ เลจจาก
เมล็ดแมงลักมี การพองตัวที่ ดี อนุภาคของมิ วซิ เลจจาก
เมล็ดแมงลักขยายตัวใหญ่ ขึ ้น มีความสามารถในการอุ้ม
น ้ามาก จะส่งผลให้ มีความหนืดมากตามไปด้ วย และใน
มิ วซิ เลจจากเมล็ ดแมงลักมี สารเมื อกซึ่ งจัด เป็ น เส้ นใย
อาหารที่ละลายในน ้าได้ เมื่อละลายในน ้าแล้ วดูดซับน ้าไว้
กับตัวทาให้ มีความหนืดเพิ่มขึ ้น (วิมล, 2537) และเป็ นสาร
ที่สามารถพองตัวในน ้าได้ ดี เป็ นสารประกอบพวกพอลิยโู รไนด์
ประกอบด้ วยน ้าตาลและกรดยูโรนิค (ปลื ้มจิตต์ และคณะ,
2526) และบางส่วนของสารเมือกที่เป็ นเส้ นใยที่ย่อยไม่ได้
นัน้ ประเภทพอลิ แซ็ ค คาไรด์ ที่ ไม่ เป็ นโครงสร้ าง (Nonstructural polysaccharides) หรื อเส้ นใยที่ เป็ นพอลิแซ็ ค
คาไรด์ แต่ไม่ทาหน้ าที่เป็ นโครงสร้ างผนังเซลล์พืช ได้ แก่
กัมและมิ วซิ เลจ (นิ ธิ ยา, 2553) เมื่ อวิ เคราะห์ ค่ าความ
สว่ าง (L*) ของมิ ว ซิ เลจจากเมล็ ด แมงลัก มี ค่ าเท่ า กั บ
63.97 ค่าสีแดงหรื อสีเขียว (a*) โดยที่ (+a*) แสดงความ
เป็ นสีแดง (-a*) แสดงความเป็ นสีเขียว เท่ากับ 3.33 ค่าสี
เหลือง หรื อสีน ้าเงิน (b*) โดยค่าสี (+b*) แสดงความเป็ นสี
เหลือง ค่าสี (-b*) แสดงความเป็ นสีนา้ เงิน เท่ากับ 13.66
เนื่องจากการสกัดเมือกเมล็ดแมงลักจะเอาเมล็ดสีดาออก
และบางส่ ว นจะมี สี ค ล า้ ปนมาจากการเปลี่ ย นแปลง
โครงสร้ างของน ้าตาลในมิวซิเลจเมล็ดแมงลักที่ผ่านความ
ร้ อนจึงทาให้ มิวซิเลจเมล็ดแมงลักมีสีเข้ มขึ ้น (ศศิธร และ
ปราณี, 2545)
เมื่ อน ามิ วซิ เลจจากเมล็ดแมงลักมาวิเคราะห์
องค์ ป ระกอบทางเคมี (ตารางที่ 2) พบว่ า มี ปริ ม าณ
ความชื น้ โปรตี น ไขมั น เถ้ า กาก คาร์ โบไฮเดรต และ
พลังงาน เท่ากับร้ อยละ 12.83, 1.87, 0.66, 4.86, 34.00,
46.68 และ 200.16 กิ โลแคลอรี่ ตามล าดั บ จากการ
วิเคราะห์ จะเห็นว่าองค์ ประกอบที่เป็ นโปรตีนและไขมัน
ปริ มาณที่ต่าและมีปริ มาณกาก คาร์ โบไฮเดรตค่อนข้ างสูง
องค์ประกอบส่วนใหญ่ของเมล็ดแมงลักเป็ นคาร์ โบไฮเดรต
ที่ ร่างกายย่ อยไม่ ได้ แต่ แบคที เรี ยที่ อาศัยในสาไส้ ใหญ่
สามารถย่ อยได้ ประกอบด้ วยสายของเม็ ดแป้ งจ านวน
มากมายเรี ยยงตังตั
วกัวนกัแน่
น (สุนม(สุ
ิตรา,
ส่วนกากที
่
มากมายเรี
น แน่
มิ ต2554)
รา, 2554)
ส่ ว นกากที
่
.

การใช้ มิวซิเลจของเมล็ดแมงลักทดแทนไขมันในนา้ สลัดเพื่อสุขภาพ

Table 1. The yield and physical properties of mucilage powder from hairy basil seed
Properties

Yield (%)
water activity (aw)
water holding capacity (WHC) (g /g dried mucilage powder)
Viscosity (cP)
Colors
L*
a*
b*

Analysis of mucilage powder
20.98 ± 0.88
0.48 ± 0.02
238.22 ± 0.70
288.46 ± 1.15
63.97 ± 0.56
3.33 ± 0.05
13.66 ± 0.28

Mean ± standard deviation (SD)

Table 2. The pH and chemical properties and chemical composition of mucilage powder from hairy basil seed
Properties

Analysis of hairy basil mucilage powder
7.52 ± 0.21
12.83 ± 0.17
1.87 ± 0.06
0.66 ± 0.29
4.86 ± 0.03
34.00 ± 0.29
46.68 ± 1.40
200.16 ± 1.10

pH
Moisture (%)
Protein (%)
Fat (%)
Ash (%)
Crude fiber (%)
Carbohydrate (%)
Energy (kg calorie /100 g)
Mean ± standard deviation (SD)

เหลืออยูจ่ ะประกอบด้ วยสารที่ไม่ละลายน ้า ความเป็ นกาก
อาหารที่สงู ได้ แก่ เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส ลิกนิน เมื่อส่วน
ที่ละลายน ้าได้ เช่น เพกติน กัม สารเมือก สามารถดูดซับ
นา้ ไว้ นอกจากนี ค้ ่าความเป็ นกรดด่างของมิวซิ เลจจาก
เมล็ดแมงลักเท่ากับ 7.52 มี ค่าเป็ นกลาง มิ วซิ เลจเมล็ด
แมงลักสามารถพองตัวได้ ดีเมื่ อความเป็ นกรด-ด่างเป็ น
กลาง (ลักขณา, 2545) (ปริ มาณความชื น้ ร้ อยละ 12.83
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กาหนดความชืน้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารแห้ งไม่ เกิ น ร้ อยละ 18 (ส านั ก งาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม, 2546)

จากการวิ เคราะห์ คุ ณ ภาพน า้ สลัด ครี ม สู ต ร
พื ้นฐานมีสว่ นประกอบ ได้ แก่ ไข่ไก่ เกลือป่ น น ้าตาลทราย
น ้าส้ มสายชู และ น ้ามันถั่วเหลือง เท่ากับ ร้ อยละ 16.91,
1.31, 21.31, 10.49 และ 49.98 ตามล าดั บ พบว่ า ค่ า
ความสว่ าง (L*) น า้ สลัด ครี ม สูต รพื น้ ฐานมี ค่ าเท่ ากั บ
82.68 ซึ่งมีคา่ ไปในทิศทางสว่าง เนื่องจากวัตถุดิบของน ้า
สลัดครี มสูตรพื ้นฐานส่วนใหญ่มีเพียงสีเหลืองใส ค่าสีแดง
(a*) เท่ากับ 4.11 ในส่วนผสมน า้ สลัดครี มมี ความเข้ มสี
ของไข่แดงที่ ใส่ในน า้ สลัดครี ม ค่าสีเหลือง หรื อสีนา้ เงิ น
(b*) เท่ ากั บ 22.25 ค่ าความคงตัว มี ค่ าเท่ ากับ 887.09
กรัมต่อวินาที ผลิตภัณฑ์มีลกั ษณะเป็ นเนื ้อเดียวกัน จาก
ส่วนผสมวัตถุดิบส่วนใหญ่เป็ นของเหลวทาให้ น ้าสลัดครี ม
มี ลักษณะข้ น เหลว ส่งผลให้ ผลิ ตภัณ ฑ์ มี ลักษณะเนื อ้
สัมผัสคงตัว (จิรารัตน์, 2554) สาหรับค่าการเกาะติด มีค่า
เท่ า กั บ -18.58 กรั ม ในส่ ว นผสมน า้ สลั ด ครี ม มี ส่ ว น

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาคุณภาพน ้าสลัดครี มสูตรพื ้นฐาน
คุณลักษณะทางกายภาพและการยอมรับในการทดแทน
มิ วซิ เลจจากเมล็ ดแมงลักในผลิตภัณ ฑ์ น า้ สลัดครี มใน
ปริ มาณที่ตา่ งกัน
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ประกอบที่เรี ยกว่าเลซิติน ซึ่งมีในไข่แดง ช่วยทาหน้ าที่เป็ น
ทดลองพบว่า เมื่อเติมมิวซิเลจจากเมล็ดแมงลักมากขึ ้นใน
อิมลั ซิไฟเออร์ ทาหน้ าที่ เป็ นอิมลั ซิไฟอิงเอเจนต์ได้ อย่างดี
ผลิ ตภัณ ฑ์ น า้ สลัดครี มท าให้ ค่ าความสว่างมี ค่ าลดลง
และโครงสร้ างโมเลกุลของเลซิทินมีทงประจุ
ั้
บวกและประจุ
สอดคล้ องกับ ค่ าสี แดง (a*) มี ค่ า 4.11 ลดลงเป็ น 3.45
ลบจะ ช่วยให้ นา้ เข้ ากับน า้ มัน และยังช่วยไม่ให้ แยกตัว
และค่าสีเหลือง (b*) พบว่ามีค่า 24.19 ส่งผลให้ ค่าความ
ออกจากกัน (เกษมศรี , 2540) ซึ่งค่าการเกาะตัวที่ติดลบ
ปริ มาณมิวซิเลจจากเมล็ดแมงลักที่มากขึ ้น ทังเนื
้ ่องจากสี
มากจะแสดงถึ ง ลั ก ษณ ะของเนื อ้ สั ม ผั ส เหนี ย วขึ น้
เป็ นสีเหลืองลดลง เท่ากับ 19.99 จากผลการทดลอง จะ
(จิรารัตน์, 2554)
เห็นว่าค่าสีแดงและค่าสีเหลืองลดลง เมื่อเพิ่มปริ มาณของ
ผลของการศึกษาคุณภาพทางเคมีของน ้าสลัด
มิวซิเลจได้ ผา่ นการให้ ความร้ อนทาให้ มีสคี ล ้าออกน ้าตาล
ครี มสูตรพื ้นฐาน พบว่ามี ปริ มาณความชื ้น โปรตีน ไขมัน
เข้ ม เมื่ อเพิ่ มปริ มาณมี ผลท าให้ มี ค่าสีแดงและสีเหลือง
เถ้ า กาก คาร์ โบไฮเดรต และพลังงาน เท่ากับ 13.12, 0.79,
ลดลงด้ วย
43.42, 1.26, 1.94, 39.45, 552.18 กิโลแคลอรี่ ตามลาดับ
ค่าความคงตัว มีค่าอยู่ในช่วง 887.09-5014.29
และมีค่าปริ มาณกรดทังหมดเท่
้
ากับร้ อยละ 0.15 สาหรับ
กรัมต่อวินาที เนื่องจากโครงสร้ างของสารเมือกเป็ นเฮเทอ
คุณภาพทางประสาทสัมผัสของน ้าสลัดครี มสูตรพืน้ ฐาน
โรโพลีแซ็กคาไรด์ที่มีโครงสร้ างซับซ้ อน ทาให้ โครงสร้ างนัน้
(9-point hedonic scale) คะแนนอยู่ในระดับความชอบ
มีความคงตัว (ปิ ยนุสร์ , 2550) และนอกจากนี ้ยังมีเลซิทิน
ปานกลาง โดยลัก ษณะของน า้ สลัด ครี ม สูต รพื น้ ฐาน
ในไข่แดงที่ทาหน้ าที่เป็ นตัวทาละลายไขมันให้ แตกตัวเป็ น
ส่วนผสมเข้ ากันเนียนเป็ นเนื ้อเดียวกันไม่เป็ นน ้าเหลวและ
อนุภาคเล็ก ๆ ทังสารเมื
้
อกในผงเมือกเมล็ดแมงลักและเลซิทิน
ยังคงตัวเป็ นเนื ้อครี ม
ในไข่แดง สามารถใช้ เป็ นอิ มัลซิ ไฟเออร์ ได้ (วิภาวรรณ,
ผลของการวิ เคราะห์ คุ ณ ค่ า ทางกายภาพใน
2549) ในการเติ มปริ มาณมิ วซิ เลจจากเมล็ ดแมงลักจะ
ศึกษาการทดแทนมิวซิเลจจากเมล็ดแมงลักที่เหมาะสมใน
ส่งผลต่อความคงตัวของน า้ สลัด ดังนัน้ เมื่ อน ามาใส่ใน
ผลิตภัณฑ์ น ้าสลัดครี ม (ตารางที่ 3) พบว่าค่าความสว่าง
ผลิตภัณฑ์น ้าสลัดครี มทาให้ มีเนื ้อสัมผัสคงตัวเพิ่มมากขึ ้น
(L*) ของน า้ สลัดครี มที่ มี มิ วซิเลจจากเมล็ดแมงลักทัง้ 5
จากสู ต รควบคุ ม ส าหรั บ ค่ าการเกาะตัว มี ค่ า เท่ ากั บ
สูตร จะมี ค่ าอยู่ในช่ วง 75.60-82.62 ซึ่ งทุกสิ่ งทดลองมี
(-18.58) - (-217.10) กรัม จากการทดลองพบว่า ปริ มาณ
ความแตกต่ างอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับความ
มิวซิเลจที่มากขึ ้นจากส่งผลให้ ความแข็งแรงในการเกาะตัว
เชื่ อมั่นร้ อยละ 95 เนื่ องจากโครงสร้ างของมิ วซิ เลจจาก
กันภายในโครงสร้ างของเนือ้ อาหารนัน้ มีค่าเพิ่มมากขึน้
เมล็ดแมงลักเป็ นใยอาหารที่ละลายน ้าได้ และส่วนประกอบ
ด้ วย เพราะในโครงสร้ างของมิวซิเลจ มีองค์ประกอบเฮเทอ
ของอาหารที่มีสายโมเลกุลของน ้าตาลจานวนมากเมื่อผ่าน
โรโพลี แซ็ กคาไรด์ ที่ มี โครงสร้ างซับซ้ อนและคล้ ายคลึง
การให้ ความร้ อนส่งผลให้ โมเลกุลของน ้าตาลเปลี่ยนเป็ น
กับกัมซึ่งเป็ นโพลิเมอร์ ของนา้ ตาลในกลุ่มกาแลคทูโรนิก
สารประกอบเชิ งซ้ อนมีสีคล ้าขึน้ หรื อปฏิกิริยาการเกิ ดสี
และกลูคโู รนิกมีกิ่งแขนงเป็ นน ้าตาลโมโนแซ็กคาไรด์หลาย
น า้ ตาล (browning reaction) (นิ ธิ ย า, 2553) จากการ
.Table 3. Physical properties of salad cream with different levels of mucilage powder of hairy basil seed
Colors
Consistency
Cohesiveness
Formula
*
*
*
g/sec
(g)
L
a
b
a
c
c
e
e
1 (control) 82.62 ± 0.13 4.11 ± 0.04 22.25 ± 0.16
887.09 ± 9.96
18.58 ± 0.85
b
b
a
d
2
80.87 ± 0.11 4.33 ± 0.04 24.19 ± 0.04
2063.30 ± 8.54
94.80d ± 0.42
3
78.71c ± 0.12 4.44a ± 0.02 23.62b ± 0.03
4217.10c ± 10.53
178.90c ± 1.93
4
77.48d ± 0.04 3.45e ± 0.02
21.70d ± 0.06
4527.57b ± 15.61
193.52b ± 0.33
5
75.60e ± 0.02 3.86d ± 0.03
19.99e ± 0.05
5014.29a ± 16.79
217.10a ± 3.94
Values with different letters in superscript in columns are significantly different (P≤0.05); Mean ± standard deviation (SD)
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การใช้ มิวซิเลจของเมล็ดแมงลักทดแทนไขมันในนา้ สลัดเพื่อสุขภาพ

ชนิดให้ ความข้ นหนืดช่วยในการยึดเกาะ ทาให้ โครงสร้ างมี
ความคงตัว (ปิ ยนุสร์ , 2550)
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยใช้
วิธีทดสอบแบบ 9-point hedonic scale (ตารางที่ 4) พบว่า
ผู้ทดสอบให้ คะแนนความชอบในลักษณะปรากฏ ด้ านสี
รสชาติ ความหนืด และการยอมรับโดยรวมพบว่าสูตรที่ 2
มีคะแนนความชอบไม่แตกต่างกับสูตรที่ 1 (control) แต่มี
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P≤0.05) กับสูตร
ที่ 3 สูตรที่ 4 และสูตรที่ 5 สาหรับด้ านกลิ่น พบว่าทุกสูตร
ไม่มี ความแตกต่างอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ (P>0.05)
ดังนันจากการศึ
้
กษาคุณภาพทางกายภาพ และคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัส การทดแทนมิวซิเลจจากเมล็ดแมงลัก
ในผลิตภัณ ฑ์ น า้ สลัดครี มในปริ มาณที่ ต่างกัน สามารถ
คัดเลือกสูตรที่เหมาะสมได้ โดยเลือกน ้าสลัด สูตรที่ 2 คือ
นา้ สลัดทดแทนมิ วซิ เลจจากเมล็ดแมงลัก ร้ อยละ 0.5 มี
ส่วนผสมดังนี ้ ไข่ไก่ เกลือป่ น น า้ ตาลทราย นา้ ส้ มสายชู
น า้ มันถั่วเหลือง และมิ วซิ เลจ จากเมล็ดแมงลักเท่ ากับ
ร้ อยละ 16.91, 1.31, 21.31, 10.49, 49.74 และ 0.24
ตามลาดับ มี องค์ ประกอบทางเคมี มี ปริ มาณความชื น้
โปรตีน ไขมัน เถ้ า กาก คาร์ โบไฮเดรต และพลังงานเท่ากับ
ร้ อยละ 19.17, 1.24, 21.51, 2.22, 7.69, 47.90 และ 389.11
กิโลแคลอรี่ ตามลาดับ และพบว่ามีปริ มาณพลังงานลดลง
จากสูตรพื ้นฐานถึงร้ อยละ 49.36

ตอนที่ 3 ผลการศึ ก ษาอายุ ก ารเก็ บ น า้ สลั ด ครี ม ที่
ปริ มาณมิวซิเลจจากเมล็ดแมงลักทดแทนไขมันที่เหมาะสม
น ้าสลัดครี มที่มีการใช้ มิวซิเลจจากเมล็ดแมงลักที่
เหมาะสมที่ได้ จากตอนที่ 2 แล้ วน ามาบรรจุในขวดแก้ วที่
ผ่ า นการฆ่ าเชื อ้ บรรจุ น า้ สลั ด ชนิ ด ข้ นเก็ บรั ก ษาที่
อุณหภูมิห้อง (28-33 องศาเซลเซียส) เป็ นเวลา 4 สัปดาห์
และท าการสุ่ ม ตั ว อย่ างมาวิ เคราะห์ คุ ณ ภาพทุ ก ๆ 1
สั ป ดาห์ โดยเก็ บ ตั ว อย่ างมาตรวจสอบคุ ณ ภาพทาง
กายภาพ (ตารางที่ 5) ซึ่ ง ผลการทดลองพบว่ า เมื่ อ
ระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มมากขึ ้น ส่งผลให้ ค่าความสว่าง
(L*) ลดลง เนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ ดระหว่างการ
เก็ บ รั กษา ท าให้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี สี น า้ ตาล (นิ ธิ ย า, 2553)
ในขณะระยะเวลาในการเก็ บรั กษาไม่ส่งผลให้ ค่าความ
เป็ นสีแดงเปลี่ยนแปลง และสีเหลือง (b*) กลับมีค่าลดลง
ตามระยะเวลาในการเก็บรักษา
ค่ า ความคงตั ว จะมี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว ง 2105.322175.36 กรัมต่อวินาที เมื่อระยะเวลาการเก็ บรักษานาน
ขึ น้ ส่ ง ผลให้ ค่ า ความคงตั ว ลดลงเพี ย งเล็ ก น้ อย ใน
ส่วนผสมของนา้ สลัดมีปริ มาณนา้ มันซึ่งกระจายตัวเป็ น
อนุภาคขนาดเล็กในอิมัลชันเกิ ดการรวมตัวและมี ขนาด
ใหญ่ ขึ น้ ท าให้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ลักษณะเหลว (บู ชิ ต า และ
สมพิศ, 2542) ร่วมกับในผลิตภัณฑ์มีไข่แดง ช่วยทาหน้ าที่
เป็ นอิ มั ลซิ ไฟเออร์ ด้ วยคุ ณ สมบั ติ ของอิ มั ลซฺ ไฟเออร์
นอกจากจะทาหน้ าที่ในการเป็ นตัวประสานส่วนที่เป็ นน ้า
และน ้ามันให้ สามารถกระจายตัวอยู่ด้วยกันแล้ ว ยังช่วย
เพิ่มความหนืด และทาให้ เกิดความคงตัวของผลิตภัณฑ์
ได้ อีกด้ วย (McClements, 2005) สาหรับค่าการเกาะตัว
.
Table 4. Means hedonic scale of sensory evaluation of salad
cream with different levels of mucilage powder
from hairy basil seed
Formula

Appearance

Means hedonic scale of sensory evaluation (scores)
Color
Odorns
Taste
Viscosity

1 (control)
7.20a ± 0.72
7.15ab ± 0.60
6.28 ± 1.34
7.66a ± 0.76
7.36a ± 0.74
2
7.45a ± 0.98
7.61a ± 0.58
6.51 ± 1.33
7.20a ± 1.24
6.86a ± 1.18
3
6.58b ± 0.99
6.71bc ± 0.97
6.15 ± 1.20
6.60b ± 1.29
6.20b ± 1.12
4
6.33bc ± 0.86
6.68bc ± 1.04
6.15 ± 0.94
6.13b ± 1.05
5.75bc ± 0.91
5
6.00c ± 1.06
6.46c ± 1.04
6.03 ± 0.88
6.10b ± 1.06
5.31c ± 1.26
Values with different letters in superscript in columns are significantly different (P≤0.05); Mean ± standard deviation (SD)
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Overall
acceptability
7.63a ± 0.85
7.53a ± 0.99
6.80b ± 0.97
6.41bc ± 0.90
6.01c ± 1.01
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มีค่าอยู่ในช่วง (-93.18) - (-108.12) กรั ม ระยะเวลาการ
เก็บรักษาที่นานขึ ้นไม่ส่งผลให้ ความแข็งแรงในการเกาะ
ตัวกันภายในโครงสร้ างของเนื ้ออาหารมีการเปลี่ยนแปลง
แสดงให้ เห็นว่ามิวซิเลจจากเมล็ดแมงลักสามารถใช้ เป็ น
สารให้ ความข้ น หนื ด และเป็ นสารช่ วยในการยึ ดเกาะ
ส่งผลให้ โครงสร้ างผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ค วามคงตัว (ปิ ยนุ สร์ ,
2550)
การตรวจสอบคุณภาพทางเคมี (ตารางที่ 6) ของ
ผลิตภัณฑ์ นา้ สลัดครี ม โดยทาการวัดค่าความเป็ นกรดด่าง พบว่าผลิตภัณฑ์น ้าสลัดครี มที่บรรจุขวดแก้ วใส มีค่า
ความเป็ นกรด-ด่าง ระหว่าง 3.75-3.98 มีความแตกต่าง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น ในน ้าสลัดชนิดมีสว่ นผสมของน ้ามันพืช
โดยจากการศึกษาของนิธิยา (2548) ค่าความเป็ นกรด-ด่าง
จะบ่งชี ก้ ารสลายตัวและการหื นของน า้ มันพืช โดยถ้ าค่า
ความเป็ นกรด-ด่างสูง แสดงว่าโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์
ของนา้ มันพื ชสลายตัวได้ เป็ นกรดไขมันอิ สระ อย่างไรก็
ตามการวิ เคราะห์ ปริ มาณออกซิเดชันของไขมันโดยค่ า
เพอร์ ออกไซด์ (peroxide value, PV) ค่าเพอร์ ออกไซด์นนั ้
เป็ นสารที่ไม่เสถี ยรมีการเปลี่ยนแปลงโดยอนุมูลอิสระที่
เกิ ด ขึ น้ มารวมตั วกั น เองเกิ ด เป็ นสารใหม่ (secondary
product) ซึ่งทาให้ เกิดสี กลิ่น และรส ที่ผิดปกติของน ้ามัน
และไขมัน (Gordon, 2001) ค่าที่บง่ ชี ้ถึงค่าการหืนจะเริ่ มที่
20-40 mEq/kg (กมลวรรณ, 2550) จากการวิ เคราะห์
พบว่า ค่ าเพอร์ ออกไซด์ (PV) มี ค่า 3.05-16.33 mEq/kg
แสดงให้ เห็นว่าระยะเวลาการเก็บรักษา 4 สัปดาห์ ยังอยู่
ระดับที่ไม่สามารถบอกถึงความหืนในผลิตภัณฑ์ได้

ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณภาพด้ าน
จุลินทรี ย์ ของน า้ สลัดทดแทนมิ วซิ เลจจากเมล็ดแมงลัก
ร้ อยละ 0.5 (ตารางที่ 6) พบว่า ตลอดระยะเวลาการเก็ บ
รั ก ษานาน 4 สัป ดาห์ จุ ลิ น ทรี ย์ ทัง้ หมดไม่ เกิ น 1 × 104
โคโลนี ต่ อตัวอย่ าง 1 กรั ม ยี สต์ และรา น้ อยกว่า 10 ต่ อ
ตัวอย่ าง 1 กรั ม อยู่ ในเกณฑ์ ม าตรฐาน สอดคล้ องกั บ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนน ้าสลัด (สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม, 2547) มีค่าความเป็ นกรด-ด่าง
3.75 ซึ่ งถื อว่ ามี ความเป็ นกรด-ด่ าง ต่ าท าให้ จุ ลิ น ทรี ย์
ทัว่ ไปไม่สามารถเจริ ญได้ และการถนอมอาหารโดยการให้
ความร้ อนสาหรับผลิตภัณฑ์ก่อนบรรจุขวดแก้ วทาให้ การ
ปนเปื อ้ นระหว่างการเก็บรักษามีโอกาสน้ อยที่จะทาให้ เกิด
จุลนิ ทรี ย์
ผลของการศึกษาคุณ ภาพทางประสาทสัมผัส
ของน า้ สลัด ครี ม มิ วซิ เลจจากเมล็ ด แมงลัก 4 สัป ดาห์
(ตารางที่ 7) พบว่ า ผู้ บริ โภคให้ คะแนนด้ านลั ก ษณะ
ปรากฏ กลิ่น สี รสชาติ ทัง้ 4 สัปดาห์ ไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05) สาหรับความหนืด
การยอมรั บ โดยรวม ผู้ บริ โภคให้ คะแนนความชอบใน
สัป ดาห์ ที่ 0, 1 และ 2 ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่คะแนนความชอบลดลง
ในระดับคะแนนในสัปดาห์ที่ 3 และ 4 แสดงว่าระยะเวลา
ในการเก็ บรั กษาส่งผลต่อคะแนนความชอบด้ านความ
หนื ด การยอมรั บ โดยรวมเพี ยงเล็ กน้ อย เมื่ อพิ จารณา
คะแนนโดยภาพรวมของน า้ สลั ด ครี ม ซึ่ งอยู่ ในระดั บ
ความชอบเล็กน้ อยถึงปานกลาง มีคา่ 6.90-7.36 คะแนน

Table 5. Physical properties of salad cream with mucilage powder of hairy basil seed
Week
0
1
2
3
4

L*
81.88a ± 0.32
80.17a ± 0.21
80.71b ± 0.22
78.56c ± 0.06
75.30c ± 0.24

Color
a*ns
3.51 ± 0.04
3.33 ± 0.04
3.83 ± 0.02
3.45 ± 0.02
3.86 ± 0.03

b*
32.15c ± 0.12
34.29a ± 0.11
33.42b ± 0.22
21.50d ± 0.06
20.43e ± 0.05

Consistencyns
g/sec
2165.32 ± 6.32
2125.02 ± 5.51
2105.32 ± 9.21
2175.36 ± 7.11
2111.31 ± 4.13

Cohesivenessns
g
-108.12 ± 3.15
-99.90 ± 3.52
-98.40 ± 2.53
-93.18 ± 0.33
-97.10 ± 0.94

Values with different letters in superscript in columns are significantly different (P≤0.05); ns = not significantly different (P>0.05)
Mean ± standard deviation (SD)

326

การใช้ มิวซิเลจของเมล็ดแมงลักทดแทนไขมันในนา้ สลัดเพื่อสุขภาพ

Table 6. Chemical and microbial properties of salad cream with mucilage powder of hairy basil seed during
storage
Week
0
1
2
3
4

Chemical properties
pH
Peroxide value (PV)
(mEq/kg)
c
3.75 ± 0.37
3.05 ± 0.11e
3.76 ± 0.47c
6.97 ± 0.23d
3.85 ± 0.36b
9.42 ± 0.22c
3.88 ± 0.75b
13.54 ± 0.32b
3.98 ± 0.12a
16.33 ± 0.52a

Microbial properties
Total plate count
Yeast and mold
(cfu/g)
(cfu/g)
4
<1× 10
< 10
4
< 1× 10
< 10
4
<1× 10
< 10
4
< 1× 10
< 10
4
< 1× 10
< 10

Values with different letters in superscript in columns are significantly different (P≤0.05); Mean ± standard deviation (SD)

Table 7. Means hedonic scale of sensory evaluation of salad cream with mucilage powder of hairy basil seed
during storage
Week

Appearance

0
1
2
3
4

6.98 ± 0.33
7.10 ± 0.11
7.15 ± 0.22
7.08 ± 0.31
7.03 ± 0.32

ns

Means hedonic scale of sensory evaluation (scores)
Colorns
Odorns
Tastens
Viscosity
7.17 ± 0.42
7.05 ± 0.65
7.31 ± 0.58
7.11 ± 0.97
7.15 ± 0.65

7.08 ± 0.37
7.28 ± 0.21
7.21 ± 0.33
7.17 ± 0.20
7.20 ± 0.31

7.36 ± 0.16
7.31 ± 0.46
7.20 ± 0.24
7.30 ± 0.29
7.31 ± 0.66

7.21a ± 0.45
7.19a ± 0.10
7.16a ± 0.18
7.10b ± 0.12
7.09b ± 0.72

Overall
acceptability
7.19a ± 0.21
7.13a ± 0.11
7.13a ± 0.79
6.90b ± 0.47
6.91b ± 0.16

Values with different letters in superscript in columns are significantly different (P≤0.05); ns = not significantly different (P>0.05)
Mean ± standard deviation (SD)

สรุป
การสกัดและศึกษาคุณ ภาพของมิ วซิ เลจจาก
เมล็ดแมงลัก พบว่าสามารถสกัดได้ ผลผลิตร้ อยละ 20.98
น ้าสลัดครี มสูตรพื ้นฐาน มีองค์ประกอบทางเคมี ปริ มาณ
ความชื น้ โปรตี น ไขมั น เถ้ า กาก คาร์ โบไฮเดรต และ
พลังงานเท่ากับร้ อยละ 13.12, 0.79, 43.42, 1.26, 1.94,
39.45 และ 552.18 กิ โลแคลอรี่ ตามล าดับ เมื่ อท าการ
ศึ ก ษาการใช้ มิ วซิ เลจจากเมล็ ด แมงลักที่ เหมาะสมใน
ผลิ ต ภัณ ฑ์ น า้ สลัด ครี ม คื อ ร้ อยละ 0.5 ของน า้ มั น ถั่ ว
เหลือง ส่งผลให้ ค่าพลังงานของผลิตภัณ ฑ์ น า้ สลัดครี ม
ลดลง ร้ อยละ 49.36 ผลิตภัณ ฑ์ น า้ สลัดครี มมี ส่วนผสม
น ้ามันนา้ มัถัว่น ได้ แก่ ไข่
ไข่ไไก่ก่เกลื
เกลืออป่ป่นนนน้าตาลทราย
า้ ตาลทรายน ้าส้
นา้ มส้สายชู
มสายชู
.

ถัว่ เหลือง และมิวซิเลจเมล็ดแมงลักเท่ากับ ร้ อยละ 16.91,
1.31, 21.31, 10.49, 49.74 แ ล ะ 0.24 ต า ม ล า ดั บ
องค์ ป ระกอบทางเคมี ได้ แก่ ปริ มาณความชื น้ โปรตี น
ไขมัน เถ้ า กาก คาร์ โบไฮเดรต และพลังงานเท่ากับ ร้ อยละ
19.17, 1.24, 21.51, 2.22, 7.69, 47.90 และ 389.11 กิ โลแคลอรี น ามาบรรจุ ในขวดแก้ ว ที่ ผ่ านการฆ่ าเชื อ้ เก็ บ
รักษาที่อุณหภูมิห้อง (28-33 องศาเซลเซียส) เป็ นเวลา 4
สัปดาห์ ผลการเก็ บรักษาแสดงให้ เห็นว่าเมื่ อระยะเวลา
การเก็บรักษานานขึ ้น ส่งผลให้ ค่าความสว่าง (L*) และสี
เหลือง (b*) มีค่าลดลงตามระยะเวลาในการเก็บรักษา แต่
ไม่ส่งผลให้ ค่าความเป็ นสีแดง (a*) ระยะเวลาในการเก็ บ
ตลอด 4 สัปดาห์ ไม่สง่ ผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อค่าความ
คงตัว และค่าการเกาะติด และไม่เกิดกลิน่ หืนในผลิตภัณฑ์
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เนื่ อ งจากระดั บ ค่ า เพอร์ ออกไซด์ (PV) เกิ ด ขึ น้ เพี ย ง
เล็กน้ อย ผู้บริ โภคให้ ระดับคะแนนความชอบเล็กน้ อยถึง
ปานกลาง มี ค่ า 6.90-7.36 คะแนน ปริ ม าณจุ ลิ น ทรี ย์
ทัง้ หมด <1× 104 cfu/g ยี สต์ และรา <10 cfu/g ไม่ เกิ นที่
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชนน ้าสลัด (มผช. 672/2547)
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