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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการให้ความร้อนที่มีผลต่อคุณภาพของน้ ากระเจี๊ยบผสมพุทราจีน
พร้อมดื่ม โดยศึกษาวิธีการให้ความร้อน 4 วิธี คือวิธีที่ 1 การให้ความร้อนโดยตรงที่อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส นาน 
15 วินาที วิธีที่ 2 การให้ความร้อนโดยการตุ๋นที่อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส นาน 15 วินาที  วิธีที่ 3 การให้ความร้อน
โดยการใช้ไมโครเวฟที่ระดับพลังงาน 800 วัตต์ นาน 1 นาที และวิธีที่ 4 การให้ความร้อนโดยการใช้ไมโครเวฟที่ระดับ
พลังงาน 800 วัตต์ นาน 2 นาที จากการศึกษาพบว่า การให้ความร้อนทั้ง 4 วิธี มีผลท าให้น้ ากระเจี๊ยบผสมพุทราจีน
พร้อมดื่มมีค่าสี L* a* และ b* แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ค่าความกรดด่าง (pH) ไม่แตกต่างกัน ซึ่งมีค่าอยู่
ระหว่าง 2.82 ถึง 3.03 ส่วนปริมาณสารประกอบฟีนอลิก กิจกรรมการเป็นสารต้านออกซิเดชัน และแอนโทไซยานิน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยวิธีที่ 3 การให้ความร้อนด้วยการใช้ไมโครเวฟ 800 วัตต์ นาน 1 นาที มีผลท า
ให้น้ ากระเจี๊ยบผสมพุทราจีนพร้อมดื่ม มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิก (0.43 mg of gallic acid/100 g) กิจกรรมการ
เป็นสารต้านออกซิ เดชัน (85.53 µM T.E/100 g)  และปริมาณแอนโทไซยานินมากที่ สุด  (177.50 mg/L of 
Delphinidin-3-glucoside) และวิธีนี้ให้ผลทดสอบทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะปรากฏ สี รสชาติ ความชอบ
โดยรวม มีคะแนนความชอบสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการให้ความร้อนด้วยวิธีการอ่ืนๆ และน้ ากระเจี๊ยบผสมพุทรา
จีนพร้อมดื่มที่ผ่านวิธีการให้ความร้อนทั้ง 4 วิธี ตรวจไม่พบปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ปริมาณยีสต์และรา  
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Abstract 

This research aims to study the result of heating’s effects on ready-to-drink roselle juice mixed 
with Chinese jujubes qualities by studying 4 heating methods: Method 1, direct heating at 72 degrees 
Celsius for 15 seconds; Method 2, heating by steaming at 72 degrees Celsius for 15 seconds; Method 
3, heating by using an 800 watts microwave for 1 minute; and Method 4, heating by using an 800 
watts microwave for 2 minutes. The research found the 4 heating methods caused ready-to-drink to 
have color values of L*, a*, and b* differed in a statistically significant way. The pH values were 
between 2.82 to 3.03 which were not different. Conversely, phenolic compounds, antioxidant 
activities, and anthocyanins differed in a statistically significant way. Method 3 heating by using 800 
watts for 1 minute caused ready-to-drink roselle juice mixed with Chinese jujubes to have the most 
quantities of phenolic compounds (0.43 mg of gallic acid/100 g), antioxidant activities (85.53 µM 
T.E/100 g), and anthocyanins (177.50 mg/L of Delphinidin-3-glucoside). In addition, this method had 
the highest satisfaction scores in the sensory test which consisted of appearance; color; taste; and 
overall satisfaction when compared to other heating methods. The total viable count, total yeasts 
and molds count were undetectable in ready-to-drink roselle juice mixed with Chinese jujubes that 
went through the 4 heating methods. 
 

Keywords : ready-to-drink roselle juice mixed with chinese jujubes, microwaves, antioxidant  
activities, anthocyanins  

 

ที่มาและความส้าคัญ 

 จากกระแสความตระหนักถึงการมีสุขภาพดี ท าให้ผู้บริโภคจ านวนมากเริ่มมองหาผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีต่อ
สุขภาพ ซึ่งรวมถึงเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพเช่นกัน ประกอบกับมาตรการทางอ้อมของภาครัฐในการส่งเสริมการมีสุขภาพดี 
เช่น มาตรการจัดเก็บภาษีความหวานท าให้ผู้บริโภคได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่ม หันมาเลือกเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ
มากขึ้น[1] น้ าสมุนไพรพร้อมดื่มเป็นเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพที่ผู้บริโภคสนใจ ทั้ งนี้น้ าสมุนไพรมีคุณสมบัติ ในการช่วย
ป้องกันโรคภัยต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น น้ ากระเจี๊ยบ  มีสรรพคุณในการช่วยลดไขมันในเส้นเลือด ลดความดันโลหิต ช่วย
ย่อยอาหาร เป็นยาระบาย ละลายเสมหะ และแก้กระหายน้ า ส่วนพุทราจีนจะช่วยบ ารุงเลือด ช่วยบ ารุงสายตา และ
บ ารุงผิวให้สุขภาพดีไม่เป็นโรคเก่ียวกับผิวพรรณและสายตา ตาไม่ฟาง ไม่บอดกลางคืน ช่วยบ ารุงเลือด กระเพาะอาหาร
และม้าม ซึ่งตามสูตรคนจีนการท าน้ ากระเจี๊ยบต้องใส่พุทราจีนแห้งลงไปต้มด้วย เพ่ือป้องกันฤทธิ์ของกระเจี๊ยบไป
ท าลายไตและปอด [2]  ดังนั้นน้ ากระเจี๊ยบผสมพุทราจีนจึงมีคุณสมบัติ ในการ ช่วยขับปัสสาวะ ลดความดัน
โลหิต เป็นยาระบายอ่อนๆ ช่วยอาการกระหายน้ า และที่ส าคัญช่วยล้างไขมันในเลือดที่มีมากเกินไป เมื่อไขมันถูกล้าง



  
  
 
 

 

ออกมาเรื่อยๆ โดยการดื่มน้ ากระเจี๊ยบผสมพุทราจีน ผนังหลอดเลือดก็จะยืดหยุ่นบีบตัวและขยายตัว เพ่ือให้การ
ไหลเวียนของเลือดสะดวกขึ้น บีบตัวและขยายตัวตามจังหวะการเต้นของหัวใจให้สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย โดยไม่มีไขมันมาขัดขวางพวกเส้นเลือดขอดก็บรรเทา แล้วยังช่วยให้เส้นเลือดแข็งแรง ไม่เปราะ แต่ในการผลิต
น้ ากระเจี๊ยบผสมพุทราจีนนั้นได้มีการใช้ความร้อนในการผลิตส่วนใหญ่จะความร้อนระดับพาสเจอไรส์โดยการต้มกับไฟ
โดยตรง จึงท าให้คุณค่าทางโภชนาการ สารอาหารต่างๆ สารต้านอนุมูลอิสระถูกท าลายด้วยความร้อนและมีผลต่อ
คุณภาพของน้ ากระเจี๊ยบผสมพุทราจีนในด้านต่างๆ เช่น สี กลิ่นรส และเนื้อสัมผัส เป็นต้น  และการพาสเจอร์ไรส์โดย
การต้มมีความยุ่งยากในการผลิต[3]  การใช้ไมโครเวฟในการให้ความร้อนกับอาหารเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ท าให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว  เป็นเครื่องมือที่หาได้ง่ายที่มีใช้กันในครัวเรือน โดยไมโครเวฟมีหลักการท างาน คือการสั่นสะเทือนของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าท าให้โมเลกุลของน้ าในเซลล์สั่นสะเทือนและเกิดความร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นผลให้เกิดการสูญเสีย
คุณภาพด้านต่างๆ เช่น กลิ่นรส สี และเนื้อสัมผัส และคุณค่าทางโภชนาการน้อยกว่าการให้ความร้อนแบบดั้งเดิม[4]  
แต่การใช้ไมโครเวฟต้องค านึงถึงระดับพลังงาน(ก าลังไฟ) และระยะเวลาในการให้ความร้อนด้วย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึง
ท าการศึกษาผลของวิธีการให้ความร้อนด้วยวิธีการต่างๆ ที่มีต่อคุณภาพของน้ ากระเจี๊ยบผสมพุทราจีนพร้อมดื่ม เพ่ือให้
ได้วิธีการให้ความร้อนที่ท าให้กระเจี๊ยบผสมพุทราจีนพร้อมดื่มมีคุณภาพดีและปลอดภัยกับผู้บริโภค 
 
วิธีการด้าเนินการวิจัย 

 เตรียมกระเจี๊ยบแห้ง 5 กรัม และพุทราจีน 5 กรัม ล้างน้ าให้สะอาด บีบพุทราจีนให้แตก ใส่รวมกันลงภาชนะ 
เติมน้ าเปล่า 1,000 กรัม ต้มน้ าให้เดือด นาน 15 นาที จากนั้นกรองเอากากออกให้เหลือแต่น้ า น าน้ ากระเจี๊ยบผสม
พุทราจีนที่เตรียมได้ มาศึกษาผลของวิธีการให้ความร้อนที่มีต่อคุณภาพน้ ากระเจี๊ยบผสมพุทราจีนพร้อมดื่ม โดยศึกษา
วิธีการให้ความร้อนแก่น้ ากระเจี๊ยบผสมพุทราจีนพร้อมดื่ม 4 วิธี ได้แก่ วิธีที่ 1 ให้ความร้อนโดยตรง 72  องศาเซลเซียส 
นาน 15 วินาที วิธีที่ 2 ให้ความร้อนโดยการตุ๋น 72 องศาเซลเซียส นาน 15 วินาที วิธีที่ 3 ให้ความร้อนโดยใช้ไมโครเวฟ
ที่ระดับพลังงาน 800 วัตต์ นาน 1 นาที และวิธีที่ 4 ให้ความร้อนโดยใช้ไมโครเวฟที่ระดับพลังงาน 800 วัตต์ นาน 2 
นาท ีแล้วท าให้เย็นโดยทันที จากนั้นน าน้ ากระเจี๊ยบผสมพุทราจีนพร้อมดื่มที่ได้มาตรวจสอบคุณภาพดังนี้ 
  1. ค่าสี L* a* และ b*  

2. ค่า pH 
3. ปริมาณแอนโทไซยานิน [5]    
4. ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก [6]    
5. กิจกรรมการเป็นสารต้านออกซิเดชัน [7]    
6. ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด [8]    
7. ปริมาณยีสต์และรา [8]   

 8. ทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยใช้ผู้ทดสอบ 20 คน ให้คะแนนความชอบในด้านลักษณะปรากฏ  สี 
กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม ด้วยวิธี 9-point hedonic scale 

 



  
  
 
 

 

ท าการทดลอง 3 ซ้ า น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 
(Completely Random Design ; CRD) ส่วนทางประสาทสัมผัสใช้แผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ในบล็อก 
(Randomize Completely Block Design ; RCBD) จากนั้นเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan new multiple 
range test ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ เพ่ือให้ได้วิธีการให้ความร้อนที่ท าให้  
น้ ากระเจี๊ยบผสมพุทราจีนพร้อมดื่มมีคุณภาพดีที่สุด 
  
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาผลของวิธีการให้ความร้อนน้ ากระเจี๊ยบผสมพุทราจีนพร้อมดื่มทั้ง 4 วิธี ได้ผลการทดลองดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 ค่าสี และ pH ของน้ ากระเจี๊ยบผสมพุทราจีนพร้อมดื่มที่ใช้วิธีการให้ความร้อนแตกต่างกัน 

วิธีการให้ความร้อน ค่าสี pH 
 L*  

 
a* b*  

 
(ns) 

โดยตรง 72 oC นาน 15 วินาที 47.94+6.13b 28.26+2.04c 18.18+4.00c 2.82+0.34 
โดยการตุ๋น 72 oC นาน 15 วนิาที 53.59+2.12a 27.81+4.75c 21.26+2.96bc 3.03+0.19 
ไมโครเวฟ 800 วัตต์ นาน 1 นาท ี 38.46+2.72d 46.43+1.70a 29.81+3.83a 2.99+0.08 
ไมโครเวฟ 800 วัตต์ นาน 2 นาท ี 42.74+1.65c 42.13+0.43b 22.45+1.49b 3.03+0.08 

หมายเหตุ: a, b, และ c เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
   ns คือ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
   L* เป็นค่าความสว่างของสีซึ่งมีค่าจาก 0 คือสีด า ถึง 100 คือสีขาว 
   a* เป็นค่าที่บ่งบอกความเป็นสีเขียวและสีแดง ค่าเป็นบวกแสดงความเป็นสีแดง ค่าเป็นลบแสดงความเป็นสี

เขียว 
   b* เป็นค่าบ่งบอกความเป็นสีเหลืองและสีน้ าเงิน ค่าเป็นบวกแสดงความเป็นสีเหลือง ค่าเป็นลบแสดงความ

เป็นสีน้ าเงิน 
 
จากตารางที่ 1 พบว่าน้ ากระเจี๊ยบผสมพุทราจีนพร้อมดื่มที่ใช้วิธีการให้ความร้อน 4 วิธี มีค่า L* a* และ b* 

แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดย L* เป็นค่าความสว่าง มีค่าอยู่ในช่วง 38.46 ถึง 53.59 ค่า a* เป็นค่าที่
บ่งบอกความเป็นสีเขียวและสีแดง มีค่าอยู่ในช่วง 27.81 ถึง 46.43 และค่า b* เป็นค่าที่บ่งบอกความเป็นสีเหลืองและ 
สีน้ าเงิน มีค่าอยู่ในช่วง 21.26 ถึง 29.81 ทั้งนี้เพราะในแต่ละวิธีการให้ความร้อนมีระดับของความร้อนและระยะเวลาที่
แตกต่างกันท าให้มีผลต่อค่าสีของผลิตภัณฑ์ และพบว่าวิธีการให้ความร้อนวิธีที่ 3 การให้ความร้อนโดยไมโครเวฟระดับ
พลังงาน 800 วัตต์ นาน 1 นาที ได้ผลิตภัณฑ์สีแดงเข้มที่สุด เนื่องจากไมโครเวฟท าให้เกิดความร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว 
และใช้เวลาสั้น เป็นผลท าให้เกิดการสูญเสียปริมาณแอนโทไซยานินน้อยกว่าวิธีการอื่น ค่า a* และ b* จึงมีค่ามากท่ีสุด 
เมื่อพิจารณาถึง pH ของน้ ากระเจี๊ยบผสมพุทราจีนพร้อมดื่ม พบว่า pH ไม่แตกต่างกัน มีค่าอยู่ในช่วง 2.82 ถึง 3.03 



  
  
 
 

 

ตารางที่ 2 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก กิจกรรมการเป็นสารต้านออกซิเดชัน และปริมาณแอนโทไซยานินของน้ า
กระเจี๊ยบผสมพุทราจีนพร้อมดื่มที่ใช้วิธีการให้ความร้อนแตกต่างกัน 

วิธีการให้ความร้อน ปริมาณสารประกอบ 
ฟีนอลิก 

(mg ของ gallic acid 
/ ตัวอย่าง 100 g) 

กิจกรรมการเป็นสารต้าน
ออกซิเดชัน 

(µM T.E/ตัวอย่าง 100 g) 

 แอนโทไซยานิน
(mg/L of 

Delphinidin-
3-glucoside) 

โดยตรง 72 oC นาน 15 วินาที 0.26±0.00c 54.82±0.86c 36.73±0.96d 
โดยการตุ๋น 72 oC นาน 15 วนิาที 0.28±0.05c 56.91±1.04c 43.45±2.19c 
ไมโครเวฟ 800 วัตต์ นาน 1 นาท ี 0.43±0.21a 85.53±2.85a 177.50±2.01a 
ไมโครเวฟ 800 วัตต์ นาน 2 นาท ี 0.35±0.12b 67.98±0.66b 134.65±4.09b 

หมายเหตุ: a, b, c และ d เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
               µM T.E= micro mol per liter of Trolox equivalents 
  

 จากตารางที่ 2 พบว่าการพาสเจอร์ไรส์น้ ากระเจี๊ยบผสมพุทราจีนพร้อมดื่มโดยวิธีการให้ความร้อนทั้ง 4 วิธี มี
ผลท าให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก กิจกรรมการเป็นสารต้านออกซิเดชัน และปริมาณแอนโทไซยานิน แตกต่างกันที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยมีปริมาณสารฟีนอลิกเท่ากับ 0.26±0.00 0.28±0.05 0.43±0.21 และ 
0.35±0.12 mg ของ gallic acid / ตัวอย่าง 100 g ตามล าดับ กิจกรรมการเป็นสารต้านออกซิเดชันมีค่า 54.82±0.86 
56.91±1.04 85.53±2.85 และ 67.98±0.66 µM T.E/ตัวอย่าง 100 g ตามล าดับ และปริมาณแอนโทไซยานิน มีค่า 
36.73±0.96 43.45±2.19 177.50±2.01 และ 134.65±4.09 mg/L of Delphinidin-3-glucoside ตามล าดับ  ซึ่ ง
วิธีการที่ 3 คือการให้ความร้อนโดยไมโครเวฟที่ระดับพลังงาน 800 วัตต์ นาน 1 นาที มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิก 
กิจกรรมการเป็นสารต้านออกซิเดชัน และปริมาณแอนโทไซยานินมากที่สุด ซึ่งคล้ายกับการทดลองของ รุ่งทิวา       
วงค์ไพศาลฤทธิ์ และคณะ [9] ที่ได้ศึกษาความคงตัวของสารแอนโทไซยานินในการผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบางชนิด พบว่า
การให้ความร้อนแก่น้ าลูกหนามแดงที่อุณหภูมิสูง และใช้เวลาน้อย จะท าให้ปริมาณแอนโทไซยานินหลงเหลืออยู่มากกว่าน้ า
ลูกหนามแดงที่ให้ความร้อนที่อุณหภูมิต่ า เวลานาน เช่นเดียวกับการทดลองที่ใช้ไมโครเวฟเมื่อระยะเวลานานขึ้น
ปริมาณแอนโทไซยานินลดลง รวมไปถึงวิธีการให้ความร้อนวิธีที่ 1 ให้ความร้อนโดยตรง 72 องศาเซลเซียส นาน 15 
วินาที และวิธีที่ 2 ให้ความร้อนโดยการตุ๋น 72 องศาเซลเซียส นาน 15 วินาที ที่ท าให้ปริมาณแอนโทไซยานินลดลง
เช่นเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากไมโครเวฟเป็นสาเหตุให้เกิดการเร่งการเคลื่อนที่ของอิออน ท าให้เกิดการชนกับโมเลกุลอ่ืนๆ 
หรือเกิดจากสารประกอบที่มีขั้ว เกิดการหมุนตัวอย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าสลับเปลี่ยนแปลง
ของโครงสร้างระดับทุติยภูมิและตติยภูมิของโปรตีนที่อยู่ภายในน้ ากระเจี๊ยบผสมพุทราจีน จึงท าให้ไมโครเวฟเกิดความ
ร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นผลท าให้เกิดการสูญเสียคุณภาพด้านต่างๆ และคุณค่าทางโภชนาการน้อยกว่าการให้ความ
ร้อนด้วยการต้มโดยตรงและการตุ๋น [4] 
 
 



  
  
 
 

 

ตารางที่ 3 ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดปริมาณยีสต์และราในน้ ากระเจี๊ยบผสมพุทราจีนพร้อมดื่มที่ใช้วิธีการให้ความร้อน
แตกต่างกัน 

วิธีการให้ความร้อน ปริมาณจุลินทรีย์ทั งหมด 
(cfu/ml) 

ปริมาณยีสต์และรา 
(cfu/ml) 

โดยตรง 72 oC นาน 15 วินาที ไม่พบ ไม่พบ 
โดยการตุ๋น 72 oC นาน 15 วนิาที ไม่พบ ไม่พบ 
ไมโครเวฟ 800 วัตต์ นาน 1 นาท ี ไม่พบ ไม่พบ 
ไมโครเวฟ 800 วัตต์ นาน 2 นาท ี ไม่พบ ไม่พบ 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่าน้ ากระเจี๊ยบผสมพุทราจีนพร้อมดื่มที่ผ่านวิธีการให้ความร้อนทั้ง 4 วิธี ไม่พบปริมาณ
จุลินทรีย์ทั้งหมด และปริมาณยีสต์และรา เนื่องจากความร้อนในการพาสเจอร์ไรส์น้ ากระเจี๊ยบผสมพุทราจีนพร้อมดื่ม
ทั้ง 4 วิธี มีความร้อนเพียงพอที่สามารถท าลายเชื้อจุลินทรีย์ได้ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานชุมชน เรื่อง น้ า กระเจี๊ยบ ซึ่ง
ก าหนดไว้ว่า จุลินทรีย์ทั้งหมดต้องไม่เกิน 1×104  โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 มิลลิลิตร และปริมาณยีสต์และราต้องน้อยกว่า
100 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 มิลลิลิตร [10] ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ Juan et al. [11] ที่ศึกษาการพาสเจอร์ไรส์
น้ าแอปเปิ้ลด้วยไมโครเวฟ พบว่า ระดับพลังงานที่มีผลในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ คือ ระดับพลังงานที่ 720 วัตต์ 
เวลานาน 60 วินาที จะให้ผลดีที่สุด คือ ไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด แตถ่้าใช้ระดับพลังงานและระยะเวลามากที่มากกว่า
นี้จะให้ผลต่อการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์เช่นเดียวกัน หรือถ้าใช้ระดับพลังงานต่ ากว่านี้จะไม่สามารถท าลายเชื้อจุลินทรีย์ได้ 
เนื่องจากความร้อนจากไมโครเวฟไม่เพียงพอที่จะท าลายเชื้อจุลินทรีย์ได้ 

 
ตารางท่ี 4 คะแนนทางประสาทสัมผัสของน้ ากระเจี๊ยบผสมพุทราจีนพร้อมดื่มที่ใช้วิธีการให้ความร้อนแตกต่าง 
 

วิธีการให้ความร้อน 
คุณลักษณะทดสอบทางประสาทสัมผัส 

ลักษณะ
ปรากฏ 

สี กล่ิน 
(ns) 

รสชาติ 
 

ความชอบ
โดยรวม 

โดยตรง 72 oC นาน 15 วินาที 6.10+0.33b 5.95+1.19d 6.10+ 1.21 5.30+1.75c 5.65+ 1.42b 
โดยการตุ๋น 72 oC นาน 15 วนิาที 5.85+0.96b 5.25+1.25c 5.85+ 1.39 5.45+ 1.47b 5.65+ 1.04b 
ไมโครเวฟ 800 วัตต์ นาน 1 นาท ี 6.75+1.30a 7.65+0.88a 5.75+ 1.62 6.40+1.54a 6.80+1.15a 
ไมโครเวฟ 800 วัตต์ นาน 2 นาท ี 6.75+0.11a 7.10+0.91b 6.15+ 1.04 6.00+ 1.17ab 6.55+ 1.15a 

หมายเหตุ: a, b, c, และ d เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
                ns คือ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
 
 



  
  
 
 

 

           จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ทดสอบทางประสาทสัมผัสให้คะแนนความชอบน้ ากระเจี๊ยบผสมพุทราจีนพร้อมดื่มที่
ผ่านวิธีการให้ความร้อนทั้ง 4 วิธี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ในด้านลักษณะปรากฏ  สี รสชาติ 
และความชอบโดยรวม โดยคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏมีค่า 6.10+0.33 5.85+0.96 6.75+1.30 และ 
6.75+0.11 ตามล าดับ ด้านสีมีคะแนนคือ 5.59+1.19 5.25+1.47 7.65+0.88 และ 7.10+0.91 ตามล าดับ ด้านรสชาติ
มีคะแนน คือ 5.30+1.75 5.45+1.47 6.40+1.54 และ 6.00+1.17 ตามล าดับ และด้านความชอบโดยรวมมีคะแนนคือ 
5.65+1.42 5.65+1.04 6.80+1.15 และ 6.55+1.15 ตามล าดับ ส่วนด้านกลิ่นมีคะแนนที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05) และเม่ือพิจารณาคะแนนทางประสาทสัมผัสจากผู้ทดสอบชิมทั้งหมด 20 คน พบว่าน้ ากระเจี๊ยบผสมพุทราจีน
พร้อมดื่มที่ใช้วิธีการให้ความร้อน โดยการใช้ไมโครเวฟ ระดับพลังงาน 800 วัตต์ นาน 1 นาที ผู้ทดสอบให้คะแนน
ความชอบในด้านลักษณะปรากฏ สี รสชาติ และความชอบโดยรวมมีค่ามากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากไมโครเวฟท าให้เกิด
ความร้อนข้ึนอย่างรวดเร็วและเป็นผลให้เกิดการสูญเสียคุณภาพด้านต่างๆ น้อยกว่าการให้ความโดยวิธีการอ่ืนๆ 
 
สรุปผลการวิจัย 

 1. วิธีการให้ความร้อนและระยะเวลามีผลต่อคุณภาพในน้ ากระเจี๊ยบผสมพุทราจีนพร้อมดื่มท าให้ค่าสี ปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิก กิจกรรมการเป็นสารต้านออกซิเดชัน ปริมาณแอนโทไซยานิน และคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส 
แตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนค่า pH ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
 2. น้ ากระเจี๊ยบผสมพุทราจีนพร้อมดื่มที่ผ่านวิธีการให้ความร้อนทั้ง 4 วิธี ไม่พบปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด และ
ปริมาณยีสต์และรา 
 3. วิธีการให้ความร้อนน้ ากระเจี๊ยบผสมพุทราจีนพร้อมดื่มโดยใช้ไมโครเวฟระดับพลังงาน 800 วัตต์ นาน 1 
นาที เหมาะสมที่สุด โดยมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกเท่ากับ 0.43 mg of gallic acid/100 g กิจกรรมการเป็นสาร
ต้านออกซิ เดชัน เท่ ากับ  85.53 µM T.E/100 g และปริมาณแอนโทไซยานินมากที่ สุ ดคือ  177.50 mg/L of 
Delphinidin-3-glucoside และผู้ทดสอบทางประสาทสัมผัสให้คะแนนความชอบในด้านลักษณะปรากฏ สี รสชาติ 
ความชอบโดยรวมสูงที่สุด 
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