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บทคัดย่ อ
งานวิ จัยนี1 มีวตั ถุ ประสงค์เพื อพัฒนาผลิ ต ภัณฑ์ไส้อ ัวลดไขมันและยืดอายุการเก็บ รั กษาโดย
ไม่ใช้วตั ถุกนั เสี ย โดยใช้สเกลความพอดีเป็ นเครื องมือในการพัฒนาสู ตรต้นแบบ เปรี ยบเที ยบคุณภาพ
ไส้อวที
ั นํามาคัดเลือก 3 สูตร ผลการทดสอบคุณภาพ พบว่า สู ตรต้นแบบทีได้รับคะแนนการยอมรับจาก
ผูบ้ ริ โภคสู งที สุ ดมีมนั หมูแข็ง คิดเป็ นร้ อยละ 50 ของหมูเนื1 อแดงทีใช้ เมือทําการทดแทนไขมันร้อยละ
60 ของมันหมูแข็ง โดยใช้เจลบุก และเจลบุ กผสมแคปปาคาราจี แนน อัตราส่ วนที 70:30 และ 50:50
เป็ นสารทดแทนไขมัน พบว่า สู ตรทีทดแทนไขมัน ด้ว ยเจลบุ กผสมแคปปาคาราจี แนนในอัตราส่ วน
50:50 มีสมบัติทางเคมีกายภาพไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (p>0.05) จากสู ตรต้นแบบ โดยมีคะแนน
การยอมรับของผูบ้ ริ โภค (n=200) ด้านรสชาติโดยรวมและรสเค็มสู งกว่าสู ตรต้นแบบอย่างมีนัยสําคัญ
(p<0.05) ส่ วนในคุณลักษณะทางด้านความชอบโดยรวม ลักษณะปรากฏ สี ความเผ็ดและลักษณะ
เนื1 อสั มผัส ไม่ แตกต่ างจากสู ตรต้นแบบอย่า งมีนัยสํา คัญ (p>0.05) โดยสามารถลดปริ มาณไขมัน ได้
มากกว่า ร้ อยละ 30 จากสู ต รต้นแบบ และเป็ นไปตามข้อ กํา หนดขององค์การอาหารและยาของ
สหรัฐอเมริ กาทีได้กาํ หนดไว้ในผลิตภัณฑ์ลดไขมัน และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ทีสามารถ
ลดไขมันได้อ ย่า งน้อ ยร้ อ ยละ 25 นอกจากนี1 ไส้ อ วลดไขมั
ั
น ที พัฒ นาได้มีป ริ มาณสารพอลิ ไ ซคลิ ก

จ
อะโรเมติกไฮโดรคาร์ บอน (polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs) น้อยกว่าไส้อวตามท้
ั
องตลาด
และมีปริ มาณสารเบนโซไพรี นซึ งใช้เป็ นตัวบ่งชี1ส าร PAHs ในระดับตํากว่า 5.0 ไมโครกรัม/กิโลกรัม
จากนั1นทํา การศึ กษาผลของการลดค่าวอเตอร์ แอกทิ วิตีของไส้อวลดไขมั
ั
น ผันแปรความเข้มข้นของ
กลีเซอรอลทีใช้หมักเนื1อหมู 3 ระดับ (ร้อยละ 0, 25 และ 50) และระยะเวลาทีใช้ในการแช่ 3 ระดับ
(16, 20 และ 24 ชัวโมง) พบว่า เมือเพิมความเข้มข้นและระยะเวลาในการแช่ กลีเซอรอลส่ งผลให้
ค่าวอเตอร์ แอกทิวิตีลดลงอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) ปริ มาณความเข้มข้นของกลีเซอรอลและระยะเวลา
แช่ทีเหมาะสมอยูใ่ นช่ วงร้ อยละ 16 - 25 และเป็ นระยะเวลา 16 - 23 ชัวโมง ตามลําดับ และด้วยเหตุผล
ทีต้องการยืดอายุการเก็บรักษาจึงทดลองใช้กลีเซอรอลร่ วมกับการปรับสภาวะต่างๆ คือ ปรับปริ มาณเกลือจาก
ร้อยละ 1.5 เป็ นร้อยละ 1.7 ไม่ใช้น1 าํ ตาลในสู ตร แช่หมูดว้ ยกลีเซอรอลความเข้มข้นร้อยละ 16 เป็ นระยะเวลา
17 ชัวโมง และเติมกรดมาลิกร้อยละ 0.15 ของส่ วนผสมทั1งหมด และปรับเพิมอุณหภูมิและเวลาในการอบ
เป็ น 160 องศาเซลเซี ยส นาน 2 ชัวโมง 30 นาที พบว่า ไส้อวสู
ั ตรลดไขมันและไส้อวสู
ั ตรลดไขมันทีมี
การปรับสภาวะ มีค่าทางเคมีกายภาพและการยอมรับของผูบ้ ริ โภคไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p>0.05)
จึงเลือกใช้ไส้อวสู
ั ตรลดไขมันทีมีการปรับสภาวะมาใช้ในการทดลองการประเมินอายุการเก็บรักษาของไส้อวั
ลดไขมัน โดยนํามาเก็บรั กษาที 25 องศาเซลเซี ยส บรรจุ แตกต่างกัน 4 สภาวะในบรรจุ ภณ
ั ฑ์ชนิ ด
Nylon/LLDPE จากผลการทดสอบทางจุ ลิ นทรี ย์ พบว่ า ไส้ อัวที เก็ บภายใต้บ รรยากาศปกติ มี อ ายุ
การเก็ บ รั กษา 2 วัน ไส้ อัวในบรรจุ ภ ัณ ฑ์ แ บบสุ ญ ญากาศมี อ ายุ การเก็ บ รั กษา 3 วัน ส่ ว นไส้ อัวใน
บรรจุภณั ฑ์แบบสุ ญญากาศร่ วมกับการพาสเจอร์ ไรส์และในบรรจุภณั ฑ์ปรับบรรยากาศ (CO2:N2 เท่ากับ
70:30) มีอายุการเก็บรักษา เป็ นเวลา 4 วันหรื อเป็ น 2 เท่าของการเก็บรักษาภายใต้บรรยากาศปกติ
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Abstract
The objectives of this study were to develop reduced fat Thai Northern style sausage and
extend shelf life without using preservative. Just about right scale (JAR) was used as a diagnostic
tool to develop formula of prototype product. Physicochemical properties and consumer acceptance
of three sausage formulae were compared. Results showed that the formulation of prototype product
which had the highest consumer acceptance score contained back fat 50% of pork red meat. Fat
replacement using fat replacer 60% of back fat was performed. The konjac jel, konjac jel with kappa
carrageenan ratio of 70:30 and konjac jel with kappa carrageenan ratio of 50:50 were used as fat
replacers. Results exhibited that there were no significant differences (p>0.05) in physicochemical
properties between sausage substituted with konjac jel and kappa carrageenan ratio of 50:50 and
prototype sausage. The consumer acceptance scores (n=200) revealed that the implementation of
konjac jel with kappa carrageenan had significantly (p<0.05) higher liking scores on overall taste and
salty than those of prototype formula and no significant difference (p>0.05) on overall liking,

ช
appearance, color, spicy and texture. The reduced fat product contained 30% less fat than prototype
sausage which met the US FDA definition and also the Ministry of Health definition of reduced fat.
In addition, the reduced fat sausage had polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) contents less than
other sausage products from the market. The contents of benzo (a) pyrene, which is an indicator of
PAHs, found in the treatment samples were less than 5.0 µg/kg. The effect of reducing water activity
in reduced fat sausage was studied. Three concentrations of glycerol (0, 25 and 50%) and three
soaking times (16, 20 and 24 h) were varied. Results demonstrated that the water activity decreased
as the concentration and soaking time of glycerol increased (p<0.05). The optimum range consisted
of concentration of 16-25% glycerol and 16-23 h soaking time. As the reason for extending the shelf
life, use of glycerol with adjusted conditions, which were increasing salt from 1.5% to 1.7%, no
sugar, soaking pork meat with 16% glycerol 17 h. adding 0.15% malic acid and increasing grilled
temperature and time to 160ºC for 2.30 h, was applied. Physicochemical properties and consumer
acceptance between reduced fat sausage and adjusted reduced fat sausage were no significant
differences (p>0.05). Therefore, reduced fat product with adjusted conditions was used in the shelf
life evaluation. The adjusted reduced fat sausage were packed in four different conditions in
Nylon/LLDPE packaging and kept at 25 ºC. Microbial analysis showed that the shelf life of the
product in normal atmosphere packaging and in vacuum packaging were 2 and 3 days, respectively.
The shelf life of the products in vacuum packaging with pasteurized and in modified atmosphere
packaging (CO2:N2= 70:30) were 4 days or 2 times of storage at normal condition.

