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ผกัสลดัเป็นผกัทีนิยมรับประทานสด และยงัไม่ค่อยพบการนาํไปใชป้ระโยชนโ์ดยการแปรรูป 
ในขณะทีปัจจุบนัมีเศษผกัสลดัทีคดัทิงจากการตดัแต่งเพือการจาํหน่าย ดงันนัการนาํผกัสลดัมาแปรรูปเป็น
ผลิตภณัฑจึ์งเป็นแนวทางหนึงทีช่วยเพิมมลูค่าใหแ้ก่เศษผกัทีเหลือทิงนี  โดยการศึกษาครังนีไดเ้ลือกพฒันา
ผลิตภณัฑผ์งโรยขา้วจากผกัสลดั ซึงจากการสาํรวจผู ้บริโภคเพือหาเคา้โครงผลิตภณัฑด์งักล่าว พบวา่ปัจจยั
ทีมีผลต่อการยอมรับของผูบ้ริโภคมากทีสุดคือรสชาติของผลิตภณัฑ ์ จึงไดท้าํการพฒันาสูตรโดยเริมจาก
การเตรียมผกัอบแหง้ดว้ยการนาํผกัสลดัไปลวกในนาํทีอุณหภูมิ 95±3 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที ก่อน
นาํไปอบทีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชวัโมง และพฒันาสูตรโดยใชแ้ผนการทดลองแบบ 
Mixture Design ในการหาปริมาณนาํตาล และเกลือทีเหมาะสม พบวา่ปริมาณนาํตาลและเกลือทีเหมาะสม
คือ ร้อยละ 6 และร้อยละ 2 ตามลาํดบั จากนนัศึกษาปริมาณผงปรุงรส (รสกุง้) ทีเหมาะสม พบวา่การเติมผง
ปรุงรสไม่มีผลต่อความชอบโดยรวมของผลิตภณัฑ ์ (p>0.05) ดงันนัสูตรทีประกอบดว้ยผกัอบแหง้        
ร้อยละ 17 งาขาวร้อยละ 20 งาดาํร้อยละ 20 ซีอิวขาวร้อยละ 16 นาํดืมร้อยละ 16 นาํตาลทรายร้อยละ 6 

เกลือร้อยละ 2 และสาหร่ายทะเลร้อยละ 3 จึงเป็นสูตรทีเหมาะสมทีสุด โดยไดรั้บคะแนนความชอบ
โดยรวมในระดบัชอบเลก็นอ้ย (6.40±1.48) เมือเกบ็รักษาผลิตภณัฑใ์นกระปุกพลาสติกทีอุณหภูมิ 4 (ชุด
ควบคุม) 35, 45 และ 55 องศาเซลเซียส เพือศึกษาการเปลียนแปลงคุณภาพระหวา่งการเกบ็รักษา พบวา่
ผลิตภณัฑส์ามารถเกบ็รักษาไดน้าน 60, 21 และ 7 วนั ทีอุณหภูมิ 35, 45 และ 55 องศาเซลเซียส ตามลาํดบั 
ในขณะทีผลิตภณัฑที์เกบ็รักษาทีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ยงัไม่มีการเสือมเสียตลอดระยะเวลาการเกบ็
รักษานาน 60 วนั โดยเมือระยะเวลาในการเกบ็รักษานานขึน พบวา่ผลิตภณัฑมี์ปริมาณความชืน และค่า aw 

เพิมขึนจนถึงระยะเวลาหนึงจึงเริมมีค่าคงที ค่าสี L* และ b* มีแนวโนม้ลดลง ในขณะทีค่าสี a* มีแนวโนม้
เพิมขึน เนืองจากผลิตภณัฑมี์สีคลาํขึนในระหวา่งการเกบ็รักษา โดยการเกบ็รักษาทีอุณหภูมิสูงส่งผลให้
เกิดการเปลียนแปลงคุณภาพของผลิตภณัฑด์งักล่าวเร็วและชดัเจนขึน โดยตลอดระยะเวลาการเกบ็รักษา 
พบปริมาณจุลินทรียแ์ละยีสตร์าในผลิตภณัฑต์าํกวา่ค่ามาตรฐานกาํหนดในทุกสภาวะการเกบ็รักษา 
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Lettuce (Lactuca sativa L.) is normally consumed fresh and rarely found in processed form. 

Currently, there are undesirable pieces of lettuce after grading and trimming which needs further 

processing to produce value-added product. According to this study, rice seasoning (Furikake) was 

selected for product development.  According to consumer survey to determine the product profile, it 

was found that the major factor influencing consumer acceptance was the product taste. Product 

formulation was then carried out. Lettuce leaves were blanched at 95±3 °C for 1 min before being dried 

at 70°C for 6 hrs. Mixture design was employed for optimizing sugar and salt in the recipe. It was found 

that the optimum amount of sugar and salt was 6% and 2%, respectively. The subsequent experiment 

was addition of shrimp flavored seasoning. It was found that adding such flavor did not improve the 

product acceptability (p>0.05). Therefore, the optimum product recipe comprised dried lettuce (17%), 

white sesame (20%), black sesame (20%), soy sauce (16%), water (16%), sugar (6%), salt (2%) and 

seaweed (3%). The optimized product received slightly liking score (6.40±1.48). The product was 

packed in plastic bottle and kept at 4 (control), 35, 45 and 55 °C to investigate the quality changes 

during storage. It was found that the product could be stored for 60, 21 and 7 days at storage 

temperature of 35, 45 and 55 °C, respectively, whilst the product kept at 4 °C remained undeteriorated. 

Moisture content and water activity of products during storage increased and gradually stable. L* and b* 

value decreased while a* value increased with increasing storage time due to browning reaction. 

Changes in product quality were more quickly and noticeably at high storage temperature. The total 

plate counts and yeast-molds in product were below the maximum standard limit in all storage 

conditions. 
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 วทิยานิพนธ์ฉบบันีจดัทาํขึน ณ ภาควชิาเทคโนโลยอีาหาร คณะวศิวกรรมศาสตร์           
และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร ซึงความสาํเร็จในครังนีตอ้ง ขอขอบพระคุณ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ประสงค ์ ศิริวงศว์ไิลชาติ เป็นอยา่งยงิทีกรุณาใหค้าํแนะนาํ และเป็นที
ปรึกษาทงัแนวทางการวจิยั และดูแลการวจิยัจนกระทงังานวจิยัในครังนีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

ขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย  ์ ดร.ดวงใจ  ถิรธรรมถาวร และรองศาสตราจารย ์    
ดร.วไิล  รังสาดทอง ทีใหค้าํแนะนาํในการทาํวทิยานิพนธ์ รวมถึงกรุณาตรวจสอบและแกไ้ข
วทิยานิพนธ์ฉบบันีใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ยงิขึน  
 ขอขอบคุณคณาจารยภ์าควชิาเทคโนโลยอีาหารทุกท่านทีกรุณาใหค้วามรู้ คาํปรึกษา  และ
คาํแนะนาํทีดีเสมอมา ตลอดจนพีเจา้หนา้ทีสาํนกังาน และเจา้หนา้ทีวทิยาศาสตร์ทุกคนทีช่วยอาํนวย
ความสะดวก ทาํใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งราบรืน และประสบความสาํเร็จไดใ้นวนันี 

ขอขอบคุณสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติทีใหก้ารสนบัสนุนทุนวิจยั และ
มูลนิธิพระดาบส ตาํบลบางปลา อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ทีใหก้ารสนบัสนุนและ
ความร่วมมือในการดาํเนินการวจิยั 

สุดทา้ย ขอขอบพระคุณพอ่ แม่ และครอบครัวที ช่วยส่งเสริม สนบัสนุนการศึกษา มาโดย
ตลอด รวมถึงเพือนๆ พีๆ ทีคอยใหก้าํลงัใจ คาํแนะนาํ และใหค้วามช่วยเหลือแก่ขา้พเจา้เป็นอยา่งดี
เสมอมา 
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