บทที 1
บทนํา
1.1 ทีมาและความสําคัญของปัญหา
ไส้ อั วเป็ นอาหารพื นบ้ า นภาคเหนื อ ที รู ้ จั ก กั น ดี นิ ย มรั บ ประทานกั บ ข้า วเหนี ย ว หรื อ
รับประทานคู่กบั นําพริ ก โดยจัดเป็ นไส้กรอกชนิ ดบดหยาบ ปั จจุ บนั เป็ นอาหารหลักของงานขันโตก
แบบพื นเมืองล้านนาที ใช้ตอ้ นรั บแขกเมือง ทํามาจากเนื อหมูบด ผสมพริ กแห้ง กระเที ยม ขมิน ข่ า
ใบมะกรู ด หอมแดง และเครื องปรุ งรส แล้วกรอกลงไปในไส้หมูทีเกลาจนบางแล้ว บิดให้เป็ นท่อน
พอประมาณ จากนันนํา ไปย่า งให้ เ กรี ยม จะทํา ให้มีกลิ นหอมชวนรั บประทาน (รั ต นา, 2542)
อุตสาหกรรมการท่ องเที ยวในจังหวัดเชี ยงใหม่ได้ขยายตัวอย่างมาก ส่ งผลให้ธุรกิจทีเกียวเนื องกับการ
ท่องเที ยวมี การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื อง เช่ น ธุ รกิ จร้ านอาหาร ธุ รกิ จของฝากของที ระลึก
ธุ รกิจโรงแรม ฯลฯ พบว่าค่าใช้จ่ายของนักท่ องเทียวส่ วนใหญ่จะใช้จ่ายในหมวดสิ นค้าและของทีระลึก
ถึงกว่าหนึ งหมืนล้านบาทต่อปี โดยสิ นค้าทีสร้ างรายได้อนั ดับหนึ งคือ สิ นค้าประเภทอาหารของฝาก
มีมูลค่ารายได้นับพันล้านบาทต่อปี (วีรศักดิ<, 2552) ซึ งไส้อวนั
ั บว่าเป็ นหนึ งในบรรดาของฝากที ขึนชือ
ของทางภาคเหนื อและได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลายจากนักท่องเทียว อย่างไรก็ตามไส้อวมี
ั อายุการ
เก็บรักษาสัน ประมาณ 1-2 วันทีอุณหภูมิห้อง (รัตนา, 2542) จึงอาจทําให้มีผปู ้ ระกอบการบางรายเติม
วัตถุกนั เสี ย เช่น กรดซอร์ บิก และกรดเบนโซอิกเพือยืดอายุการเก็บรักษาให้นานขึน ซึ งวัตถุกนั เสี ยเมือ
ใช้ในปริ มาณมาก อาจทําให้เกิดการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารและระบบทางเดินอาหารได้ (สุ นทรี ,
2541) จากการสุ่ ม ตัว อย่า งไส้ อ ัวจากตลาดสดในและนอกเขตเทศบาลนครเชี ยงใหม่ ระหว่ า งวัน ที
12 – 16 ตุลาคม 2554 ตรวจพบวัตถุเจือปนในผลิตภัณฑ์คือ กรดเบนโซอิก ทําให้มีไส้อวที
ั ผ่านเกณฑ์
เพียง 3 ร้าน จาก 12 ร้านทีสุ่ มตรวจ (ศักดา และคณะ, 2555)
ปั จจุ บนั การดู แลใส่ ใจในสุ ขภาพ ยังคงเป็ นกระแสที ทุ กคนให้ความสนใจกันมากขึนเรื อย
ผูบ้ ริ โภคหันมาให้ความสนใจในการเลือกรับประทานอาหารที มีประโยชน์ (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง, 2555) มีไขมันน้อย ถึงแม้ว่าส่ วนประกอบหลักของไส้อวั คือเนื อหมูทีสับละเอียดและ
เครื องเทศซึ งเป็ นสมุนไพรพืนบ้านของไทยทีมีคุณค่าทางโภชนาการ แต่ไส้อวก็
ั นับว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ทีมี
ปริ มาณไขมัน ในส่ ว นผสมอยู่ม าก โดยจะใช้มัน แข็ง ประมาณร้ อ ยละ 50 ของปริ ม าณหมู เ นื อแดง
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(สุ กญั ญา, 2544) ซึ งปริ มาณไขมันทีมีมากในผลิตภัณฑ์เป็ นสาเหตุทีทําให้เกิดภาวะเสี ยงต่อการเป็ นโรค
ต่ างๆ เช่ น โรคอ้วน โรคไขมัน อุ ด ตันในเส้ นเลื อ ด ฯลฯ ปั จ จุ บันมี ผูใ้ หญ่ มีภาวะนําหนักตัว เกิน 1.6
พัน ล้า นคน และเป็ นโรคอ้ว น 400 ล้านคน โดยพบโรคอ้วนในเด็กเพิมขึนอย่า งน่ า กลัว และไม่ มี
แนวโน้มลดลงเลย (นิตยา และธิ ดารัตน์, 2553) จากการสํารวจของกรมควบคุมโรคในปี 2548 และ ปี
2550 (สํานักงานโรคไม่ติดต่อ, 2549; สํานักงานโรคไม่ติดต่อ, 2551) พบว่า คนไทยมีภาวะนําหนักตัว
เกิน มีดชั นี มวลกายมากกว่า (25 กิโลกรัม/ตารางเมตร) ความชุ กเพิมขึนจากร้อยละ 16.10 เป็ น 19.10
และมีภาวะโรคอ้วน (ดัชนี มวลกายมากกว่า 30 กิโลกรัม/ตารางเมตร) ความชุกเพิมขึนจากร้อยละ 3.03
เป็ น 3.70
จากกระแสเรื องสุ ขภาพดัง กล่ า ว จึ ง ได้มีหลายงานวิจัยที ศึ กษาการใช้ส ารทดแทนไขมันใน
ผลิตภัณฑ์อาหารมากมาย อาทิเช่น การใช้สารไฮโดรคอลลอยด์ทีมีคุณสมบัติทาํ ให้เกิดเจล ซึ งเพิมความ
ข้น หนื ด และเพิ มความคงตัว เช่ น การใช้บุ ก เนื องจากในบุ กมี ส ารกลู โคแมนแนนที ช่ ว ยลดระดับ
คอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์และช่วยลดความดันโลหิ ตสู งได้ และบุกผสมสารไฮโดรคอลลอยด์อืนๆ
(แคปปาคาราจี แนนหรื อแซนแทนกัม) ซึ งจะทําให้ได้เจลทียืดหยุ่นและแข็งแรงสู งขึน (อดิศกั ดิ< , 2538)
การใช้สารดังกล่าวทดแทนหรื อลดการใช้ไขมันจริ ง จึงทําให้ลดปริ มาณไขมันในอาหารได้ (ฉวีวรรณ
และคณะ, 2547) และช่ วยลดปริ มาณไขมันทีบริ โภค จึ งสามารถแก้ไขปั ญหาการบริ โภคไขมันที เกิ น
ความต้องการของร่ างกาย (เดลินิวส์, 2555)
ผลิตภัณฑ์เนือสัตว์เป็ นผลิตภัณฑ์ทีเน่ าเสี ยได้ง่าย ซึ งในการยืดอายุการเก็บรักษาสามารถทําได้
หลายวิธี เช่น การใช้สารเคมี การฆ่าเชื อด้วยความร้อน การแช่เย็นหรื อแช่เยือกแข็ง หรื อการใช้ระบบ
บรรจุ ภณั ฑ์ โดยระบบบรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นวิธีการหนึ งทีนํามาใช้เพือป้ องกันการเสื อมเสี ยของผลิตภัณฑ์ได้
โดยเฉพาะการใช้บรรจุภณั ฑ์ชนิ ดปรับบรรยากาศ (modified atmosphere packaging, MAP) หรื ออาจใช้
หลายเทคนิ ควิธีร่วมกัน เรี ยกว่า Hurdle Technology นอกจากนี ในการยืดอายุการเก็บรักษายังมีการใช้
สารกลุ่มทียับยังการเจริ ญของจุลินทรี ย์ โดยเฉพาะกลุ่มทีเป็ นสารทีได้จากธรรมชาติ เช่น ไลโซไซม์ และ
ไนซิ น (Gill and Holley, 2000) การควบคุมค่าวอเตอร์ แอกทิวิตี เป็ นเทคนิ คหนึ งทีใช้ร่วมกับเทคนิคอืน
ในการยืดอายุการเก็บรักษา เช่น การควบคุมความเป็ นกรด-ด่าง การปรับค่ารี ดอกซ์โพเทนเชียล (redox
potential, Eh) สารกันเสี ย และอุ ณหภูมิ ซึ งอาหารที มี ความชื นสู ง (high moisture food) มี ค่า
วอเตอร์ แ อกทิ วิ ตีมากกว่ า 0.90 มักจะมี เ นื อสั มผัส ที ดี กว่ า เมื อเปรี ยบเที ยบกับ อาหารที มี ความชื น
ปานกลาง (intermediate moisture food) ทีมีค่าวอเตอร์ แอกทิวติ ีเท่ากับ 0.60-0.90 (Altieri et al., 2005)
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จากปั ญหาดังกล่าว งานวิจยั นี จึงมีเป้ าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้อวลดไขมั
ั
นและยืดอายุ
การเก็บรั กษาโดยไม่ใช้วตั ถุกนั เสี ยโดยอาศัย Hurdle Technology เพือให้ได้ผลิตภัณฑ์ทีเป็ นทียอมรั บ
ของผูบ้ ริ โภค มี ประโยชน์ต่อสุ ขภาพ อี กทังยังช่ วยเพิมศักยภาพในการแข่งขันทางตลาด และลดภาระ
ของรัฐบาลในการดูแลทางอ้อม
1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.2.1 ศึกษาสู ตรต้นแบบของไส้อวเพื
ั อใช้ในการพัฒนาไส้อวลดไขมั
ั
น
1.2.2 ศึ กษาผลของเจลบุ ก และเจลบุ กผสมกับ แคปปาคาราจี แ นน ต่อ คุณภาพของไส้ อ ัว
ลดไขมัน
1.2.3 ศึ กษาการยอมรั บของผูบ้ ริ โภคต่ อไส้ อวลดไขมั
ั
น ที ทําการพัฒนาได้เปรี ยบเที ยบกับ
สูตรปกติ
1.2.4 ศึกษาผลของกลีเซอรอลในการลดค่าวอเตอร์ แอกทิวิตีของไส้อวั
1.2.5 ประเมินอายุการเก็บรักษาไส้อวลดไขมั
ั
นทีเก็บในสภาวะต่างๆ
1.3 ประโยชน์ ทีคาดว่ าจะได้ รับจากการศึกษา
1.3.1 ได้ผลิตภัณฑ์ไส้อวลดไขมั
ั
นทีได้รับการยอมรับจากผูบ้ ริ โภคและมีอายุการเก็บรักษาที
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ยส นานขึน
1.3.2 เพิมทางเลือกให้กบั กลุ่มผูบ้ ริ โภคทีใส่ ใจในสุ ขภาพมากขึน
1.3.3 สามารถนําไปผลิตในเชิงพาณิ ชย์ได้
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
การพัฒนาสู ตรไส้อวเพื
ั อนํามาใช้เป็ นสู ตรเริ มต้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ไส้อวที
ั ใช้สารทดแทน
ไขมันแทนมันหมูในไส้อวั โดยใช้เจลบุกและบุกผสมแคปปาคาราจีแนนเป็ นสารทดแทนไขมัน จากนัน
ศึกษาการยอมรั บของผูบ้ ริ โภคที มีต่อผลิ ตภัณฑ์ไส้อวลดไขมั
ั
นเที ยบกับไส้อวสู
ั ตรปกติ โดยทําการ
ทดสอบการยอมรั บของผู ้ บ ริ โภค และทํ า การศึ ก ษาผลของการใช้ ก ลี เ ซอรอลในการลด
ค่าวอเตอร์ แอกทิ วิตีของไส้อ ัว สุ ดท้า ยจึ ง ศึ กษาอายุการเก็บของไส้ อ ัวที เก็บในสภาวะต่ า งๆ โดยใช้
บรรจุภณั ฑ์พลาสติกชนิด Nylon/LLDPE

