บทที 2
เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
2.1 ไส้ อวั
ไส้อวเป็
ั นผลิตภัณฑ์อาหารประเภทไส้กรอกบดหยาบ (coarse ground sausage) ชนิ ดหนึ ง และ
เป็ นผลิตภัณฑ์อาหารพื0นเมืองชนิ ดหนึ งทางภาคเหนื อ (ภาพ 2.1) ไส้ อวตามความหมายของมาตรฐาน
ั
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 294/2547 (ภาคผนวก ค) หมายถึ ง ผลิ ตภัณฑ์ทีทําจากเนื0 อหมู มันหมู ปรุ งรสด้วย
เครื องปรุ งรสและเครื องเทศหรื อสมุนไพร เช่น เกลือ นํ0าตาล ซี อFิวขาว พริ กแห้ง ตะไคร้ กระเทียม หอม
ใบมะกรู ด ขมิน0 บดหรื อโขลก อาจเติมกระดูกหมูอ่อนด้วย ผสมให้เข้ากัน บรรจุในไส้หมูทีสะอาดแล้ว
หรื อไส้ชนิ ดอืนทีบริ โภคได้ แล้วอาจนําไปทําให้สุ ก ไส้อวควรมี
ั
ลกั ษณะดังนี0 คือ มีรูปทรงเดี ยวกัน
ขนาดใกล้เคียงกัน มีการกระจายตัวของส่ วนประกอบทีใช้อย่างสมําเสมอ มีสีและกลินรสตามธรรมชาติ
ของส่ ว นประกอบที ใช้ ไส้ อ ัวที ดี ต้อ งไม่ ไหม้เ กรี ยม มี กลิ นหอมของเครื องเทศ ไม่ มี กลิ นรสไม่ พึ ง
ประสงค์ เช่น กลินหื น กลินอับ กลินเหม็น รสเปรี0 ยว เนื0อสัมผัสต้องไม่ร่วนแข็งและกระด้าง

ภาพ 2.1 ผลิตภัณฑ์ไส้อวั
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ไส้ อ ัวถื อเป็ นผลิ ต ภัณฑ์ เ นื0 อ มี เ นื0 อ หมูและมันหมู เ ป็ นส่ ว นประกอบหลัก เป็ นผลิ ต ภัณฑ์ที มี
ปริ มาณไขมันในส่ วนผสมอยูม่ าก โดยจะใช้มนั แข็งประมาณร้อยละ 50 ของหมูเนื0 อแดงทีใช้ (สุ กญั ญา,
2544) ซึ งปริ มาณไขมันทีมีมากในผลิตภัณฑ์เป็ นสาเหตุทีทําให้เกิดภาวะเสี ยงต่อการเป็ นโรคต่างๆ ได้
และถึงแม้ว่าไส้อวจะผ่
ั านกระบวนการแปรรู ปโดยการให้ความร้อนแล้ว แต่ก็ยงั ถือว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ทีมี
ค่าวอเตอร์ แอกทิวิตีทีค่อนข้างสู ง จึงมีโอกาสเสื อมเสี ยได้ง่ายทั0งการเสื อมเสี ยทางกายภาพ ทางเคมี และ
ทางจุลินทรี ย ์ ไส้อวมี
ั อายุการเก็บรักษาสั0น ประมาณ 1-2 วันทีอุณหภูมิห้อง (รัตนา, 2542) จึงทําให้มี
ผูป้ ระกอบการบางรายเติมวัตถุกนั เสี ย เช่น กรดซอร์ บิก และกรดเบนโซอิก เพือยืดอายุการเก็บรักษาให้
นานขึ0นดังกล่าวข้างต้น ซึ งวัตถุกนั เสี ยเมือได้รับ จะทําให้สะสมในร่ างกาย ทําให้เกิดอันตรายต่อตับ
และเสี ยงต่อการเกิดมะเร็ งกระเพาะอาหารได้อีกด้วย

2.2 ผลิตภัณฑ์ ลดไขมัน (Reduced fat product)
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขฉบับที 182 พ.ศ.2541 เรื องฉลากโภชนาการ ระบุ ว่า
ผลิตภัณฑ์ทีจะกล่ าวอ้างว่าลดปริ มาณไขมัน ต้องลดไขมันทั0งหมดลงเมือเที ยบกับผลิตภัณฑ์อืนที เป็ น
อาหารชนิ ดเดียวกันหรื อคล้ายคลึงกัน โดยลดลงตั0งแต่ร้อยละ 25 ขึ0นไป และปริ มาณไขมันทั0งหมดที
ลดลงจะต้องไม่นอ้ ยกว่า 3 กรัมด้วย (กระทรวงสาธารณสุ ข, 2541)
2.2.1 สารทดแทนไขมัน
ปั จจุ บนั ได้มีการผลิตสารทดแทนไขมัน (fat replacer) เพือใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารอย่าง
แพร่ หลาย การลดปริ มาณของไขมันในผลิตภัณฑ์ลงทําให้ปริ มาณนํ0าในผลิตภัณฑ์ เพิมขึ0นจึงต้องมีการ
ใช้ส่วนผสมอาหารทีให้คุณสมบัติทางหน้าทีคล้ายไขมัน (functional ingredients) เช่น โปรตีน แป้ ง และ
สารให้ความคงตัว (thickener) ชนิดต่างๆ ได้แก่ กัม คาราจีแนน เพกทิน และเจลาติน (ศิวาพร, 2546)
โดยการเลื อกชนิ ดของส่ วนผสมเพือใช้ในการแทนที ไขมันจะขึ0นอยู่กบั ชนิ ดของผลิตภัณฑ์
และระดับของปริ มาณไขมันทีต้องการให้ลดลงซึ งจะต้องทําให้เกิดสมดุลซึ ง สารทดแทนไขมันทีใช้ใน
ผลิตภัณฑ์อาหารสามารถแบ่งตามแหล่งทีมาออกได้เป็ น 3 ประเภท (Akon, 1998) ได้แก่
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(1) Carbohydrate based fat replacer
สารทดแทนไขมันทีจัดอยูใ่ นกลุ่ม carbohydrate – based fat replacer ได้แก่ เซลลูโลส
(cellulose), มอลโตเดกซ์ทริ น (maltodextrin), กัม (gum), สตาร์ ช (starch) ใยอาหาร (fiber) และ
polydextrose คาร์ โบไฮเดรตทีใช้ในทดแทนไขมันส่ วนใหญ่จะทําหน้าทีเป็ นสารให้ความข้นหนื ดและ
สารให้ความคงตัว และ สามารถใช้ทดแทนไขมันได้ใน formulated food หลายชนิ ด รวมถึง ผลิตภัณฑ์ที
ต้องผ่านการให้ความร้อนแต่ไม่เหมาะสําหรั บผลิตภัณฑ์อาหารทีต้องผ่าน การทอด (frying foods)
ตัวอย่างสารทดแทนไขมันประเภทนี0 ได้แก่
(1.1) เซลลูโลส ( Avicel, cellulose gel, Methocel, Solka – Floc )
เซลลูโลสทีใช้เป็ นสารทดแทนไขมันจะถูกลดขนาดให้อยูใ่ นรู ป microparticulate
cellulose ซึ งเมือละลายนํ0าจะกระจายตัวทําให้เกิดโครงข่ายของอนุ ภาคซึ งให้ความรู ้ สึกเมืออยูใ่ นปาก
เซลลูโลสเป็ นสารทดแทนไขมันทีไม่ให้พลังงานกับร่ างกายสามารถใช้ทดแทนไขมัน ได้บางส่ วนหรื อ
ทั0งหมดในผลิตภัณฑ์นม ซอส ผลิตภัณฑ์ขนมหวานแช่เยือกแข็ง และ นํ0าสลัด
(1.2) ใยอาหาร (Opta, Oat fiber, Snowite, Ultracel, Z – Trim)
ใยอาหาร สามารถใช้ในรู ปของสารทดแทนไขมันได้โดยให้ structural integrity
ปริ มาตร และความสามารถในการอุม้ นํ0า (moisture holding capacity) ในผลิตภัณฑ์อาหารไขมันตํา
สามารถประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมอบ meat spreads และ extruded products
(1.3) กัม (KELCOGEL, KELTROL, Splendid TM)
กัมเป็ นพอลิ แซ็ กคาไรด์ทีได้จากพืชหรื อสัตว์หรื อได้จากการสังเคราะห์ กัมที
สามารถใช้ทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์อาหารได้แก่ กัวร์ กมั (guar gum) กัมอาระบิก (gum Arabic)
โลคัสบีนกัม (locust bean gum) แซนแทนกัม (xanthan gum) คาราจีแนน (carageenan) และ เพกทิน
(pectin) ส่ วนใหญ่จะเป็ นสารทีไม่ให้พลังงาน ทําหน้าทีเป็ นสารให้ความคงตัว และบางครั0งอาจทําให้
เกิดผลต่อการเกิดเจล ซึ งเป็ นผลทําให้ เกิดลักษณะเนื0 อสัมผัสคล้ายครี ม (creamy texture) สารประเภทนี0
สามารถใช้ทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์อาหารได้แก่ นํ0าสลัดไขมันตําหรื อ นํ0าสลัดปราศจากไขมันและ
ใช้ใน การลดปริ มาณไขมันในสู ตรอาหารรวมถึงผลิตภัณฑ์ขนมหวาน และผลิตภัณฑ์เนื0อ
(1.4) Inulin (Raftiline, Fruitafit, Fibruline)
สารประเภทนี0 สามารถใช้ทดแทนไขมันและสารให้ความหวานซึ งจะให้พลังงาน
1-1.2 แคลอรี /กรัมจัดอยูใ่ นกลุ่มของไฟเบอร์ และสารเพิมปริ มาณสกัดจาก chicory root สารชนิ ดนี0
สามารถนําไปใช้ในการทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์ชนิ ดต่างๆ เช่น โยเกิร์ต ชีส ผลิตภัณฑ์ขนมหวาน
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แช่เยือกแข็ง ผลิตภัณฑ์ขนมอบ วิปครี ม (whipped cream) ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์เสริ มใยอาหารและ
เนื0 อสัตว์แปรรู ป
(1.5) สตาร์ ชและสตาร์ ชดัดแปร
สตาร์ ช และ สตาร์ ชดัดแปรใช้เป็ นสารทดแทนไขมันโดยใช้ในรู ป bodying agent
และ texture modifier ให้พลังงาน 1-4 แคลอรี /กรัม ผลิตได้จากมันฝรัง ข้าวโพด ข้าวโอ๊ต ข้าว ข้าวสาลี
หรื อ มันสําปะหลัง สามารถใช้ร่วมกับอิมลั ซิ ไฟเออร์ โปรตีน และกัม สามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
เนื0 อสัตว์แปรรู ป นํ0าสลัด ผลิตภัณฑ์ขนมอบ ซอส ผลิตภัณฑ์ขนม หวานแช่เยือกแข็ง และ ผลิตภัณฑ์นม
(2) Protein – based fat replacer
สารทดแทนไขมันประเภทนี0สามารถใช้ทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์อาหารหลากหลาย
ชนิ ดโดยเฉพาะผลิ ตภัณฑ์อ าหารแช่ เ ยือ กแข็ง (frozen product) และผลิ ตภัณฑ์อ าหารแช่ เ ย็น
(refrigerated products) ถึงแม้ว่าสารทดแทนไขมันที ได้จากโปรตีนจะไม่เหมาะกับการใช้กบั อาหาร
ประเภททอดแต่ก็สามารถใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารทีต้องผ่านกระบวนการให้ความร้อน ได้แก่ ซุ ป ครี ม
ผลิตภัณฑ์ทีผ่านการพาสเจอไรซ์ และผลิตภัณฑ์ขนมอบ ตัวอย่างสารทดแทนไขมันประเภทนี0 ได้แก่
(2.1) Microparticulated protein (Simplesse)
Microparticulated protein เป็ นสารทีได้จากเวย์โปรตีน (whey protein) โปรตีน
นม (milk protein) และโปรตีนไข่ (egg protein) ซึ งให้พลังงาน 1-2 แคลอรี /กรัม การย่อยสลายสารชนิ ด
นี0 ในร่ างกายจะเป็ นการย่อยในรู ปของโปรตีน สารทดแทนไขมันชนิ ดนี0สามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั
ผลิตภัณฑ์นม เช่น ไอศกรี ม เนย ครี มเปรี0 ยว ชีส โยเกิร์ต นํ0าสลัด มาการี น และ มายองเนส ผลิตภัณฑ์
ขนมอบ ซุป และซอส
(2.2) Modified whey protein concentrate
สารทดแทนไขมันชนิ ด นี0 ได้จ ากการนํา เวย์โปรตี นเข้มข้น (whey protein
concentrate) มาผ่านกระบวนการให้ความร้อนทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ทีมีคุณสมบัติคล้ายไขมัน (fat – like
properties) การประยุกต์ใช้สามารถใช้กบั ผลิตภัณฑ์นมได้แก่ ชี ส โยเกิร์ต ครี มเปรี0 ยว ไอศกรี ม
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ นํ0าสลัด และมายองเนส
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(3) Fat – based fat replacer
นัก วิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ทดลองเปลี ยนโครงสร้ า งทางเคมี ของกรดไขมัน เพื อผลิ ต สาร
ทดแทนไขมันซึ งไม่ให้พลังงานกับร่ างกาย สารทดแทนไขมันประเภทนี0 เมื อผ่านเข้าสู่ ร่างกายจะไม่
สามารถย่อยสลายโดยเอนไซม์ยอ่ ยอาหาร ตัวอย่างของสารทดแทนไขมันประเภทนี0ได้แก่ Olestra ซึ ง
สารชนิ ดนี0 มีความเสถียรต่อความร้ อนสามารถใช้กบั ผลิ ตภัณฑ์อาหารประเภททอด และสามารถใช้
ทดแทนเนยโกโก้ (cocoa butter substitute) ได้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ทาํ ให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ทีมี
ไขมันตําได้หลายชนิ ด เช่น นํ0าสลัด นํ0ามันทีใช้ทอด (cooking oil) ชีส ไอศกรี ม ผลิตภัณฑ์ขนมอบ และ
ผลิตภัณฑ์ อาหารว่าง (salty snacks) และ แครกเกอร์ (crackers) เป็ นต้น
(3.1) อิมลั ซิ ไฟเออร์
ตัวอย่า งของสารประเภทนี0 ได้แก่ นํ0ามันพื ช (vegetable oil), โมโนและ
ไดกลีเซอ ไรด์อิมลั ซิ ไฟเออร์ (mono – and di - glyceride emulsifiers) ซึ งสามารถใช้แทนทีเนยขาว
บางส่ วนหรื อทั0งหมดในผลิตภัณฑ์ cake mixes, คุกกี0 (cookies) สารประเภทนี0จะให้ พลังงาน 9 แคลอรี /
กรัมเช่นเดียวกับไขมัน emulsion system ทีใช้น0 าํ มันถัวเหลืองหรื อไขมันนมสามารถลดปริ มาณไขมัน
และแคลอรี โดยใช้แทนทีไขมัน one – to one basis
(3.2) Olestra
Olestra เป็ นสารทดแทนไขมันซึ งผลิตโดยบริ ษทั Procter & Gamber ภายใต้
เครื องหมายการค้า “ Olean” FDA ได้อนุ ญาตให้มีการใช้สารชนิ ดนี0ในปี ค. ศ. 1996 เพือทดแทนไขมัน
ในผลิตภัณฑ์อาหารทีต้องผ่านการทอด ซึ ง Olestra สามารถทนอุณหภูมิสูงระหว่างขั0นตอนการทอดได้
และให้ผลิตภัณฑ์ซึงมีลกั ษณะ rich taste และ เนื0 อสัมผัสคล้ายครี ม (creamy texture) เนื องจาก Olestra
ไม่ถูกย่อยสลายโดยเอนไซม์ในร่ างกาย ดังนั0น Olestra จึงไม่ให้พลังงานและไขมันกับร่ างกาย
การใช้ ป ระโยชน์ ข องสารทดแทนไขมัน ที ใช้ ใ นผลิ ต ภัณ ฑ์ เ นื0 อสั ต ว์แ ละ
จุดประสงค์ของการใช้งาน ดังแสดงในตาราง 2.1 นอกจากนี0ได้มีหลายงานวิจยั เกียวกับผลิตภัณฑ์เนื0อ
ซึ งใช้บุ ก เป็ นสารทดแทนไขมัน เช่ น ไส้ กรอกหมู (อดิ ศักดิ{ , 2540) ไส้ อวมั
ั งสวิ รัติ (นัชนา, 2551)
กุนเชียง (Lin and Huang, 2008; ฉวีวรรณ และคณะ, 2547) และแหนม (ชมพูนุท, 2542)
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ตาราง 2.1 ประเภทของสารทดแทนไขมันทีใช้ ในการผลิตผลิตภัณฑ์เนื0อ
การใช้ประโยชน์
ชนิดสารทดแทนไขมัน

จุดประสงค์การใช้งาน

Fat Replacers
Protein-based
-

Carbohydrate-based
Gums, inulin,
maltodextrins, oatrim,
starches
เพิมความสามารถใน ปรั บปรุ ง เนื0 อสั ม ผั ส
การอุม้ นํ0า
ความรู ้สึกในปาก
ปรับปรุ งเนื0อสัมผัส
การอุม้ นํ0า
ความรู ้สึกในปาก

Fat-based
Olestra, other
lipid(fat/oil) analogs
(fried foods)
ใช้เป็ นอิมลั ซิ ไฟเออร์
ปรับปรุ งเนื0อสัมผัส
ความรู ้สึกในปาก

2.2.2 บุก
บุก (konjac) เป็ นพืชหัวชนิดหนึงอยูใ่ นวงศ์ Araceae ชือทางวิทยาศาสตร์ คือ Amorphophallus
campanulatus Blume เป็ นพืชทีมีลกั ษณะคล้ายหัวมันแกว เป็ นเส้นใยอาหารขนาดยาว และมักนํามา
ผลิตเป็ นแป้ งบุก ซึ งแป้ งบุกมีลกั ษณะค่อนข้างกลมมีขนาด 100-500 ไมครอน และมีสีแตกต่างไปขึ0นกับ
พันธุ์และวิธีการผลิต เช่น สี ค่อนข้างขาว สี ออกเหลือง และสี ออกนํ0าตาล เป็ นต้น องค์ประกอบส่ วน
ใหญ่ ทีพบในแป้ งบุกคือ กลูโคแมนแนน (glucomannan) ซึ งเป็ นสารประเภทคาร์ โบไฮเดรต ที
ประกอบด้วย แมนโนสและกลูโคสในอัตราส่ วน 3:2 เชือมต่อกันด้วยพันธะเบต้า 1, 4 ไกลโคซิ ดิก (ß-1,
4 glycosidic bond) มีน0 าํ หนักโมเลกุลมากกว่า 300000 และมีหมู่อะซิ ติล (acetyl group) กระจายอยู่
ทัวไปบนสายโมเลกุลของกลูโคแมนแนน โดยปกติสารกลูโคแมนแนนสามารถละลายในนํ0าได้ แต่ถา้
อยูใ่ นสภาพด่างจะตกตะกอน สารกลูโคแมนแนนเป็ นสารทีมีประโยชน์ต่อสุ ขภาพในรู ปของใยอาหาร
(dietary fiber) เมือนําสารกลูโคแมนแนนบริ สุทธิ{มาผสมกับนํ0าในเวลา 5-6 ชัวโมง จะสามารถพองตัว
ได้ถึง 150-200 เท่าของปริ มาณเดิม การสกัดกลูโคแมนแนนสามารถสกัดออกมาได้โดยวิธีการทางเคมี
(alcohol refining method) ซึ งสารกลูโคแมนแนนทีสกัดโดยวิธีน0 ี จะมีความบริ สุทธิ{ สู งหรื ออาจสกัดโดย
วิธีกล โดยนําเอาแผ่นบุกแป้ งไปบดหรื อป่ นให้ละเอียดแล้วแยกเอาสารอืนๆ ทีไม่ตอ้ งการออกไป ซึ ง
การสกัดสารกลูโคแมนแนน โดยวิธีกล ต้นทุนจะตําหรื อถ้ามีการออกแบบเครื องบดทีสามารถแยกเอา
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สารประกอบอืนๆ ที ไม่ ตอ้ งการออกไป เช่ น การให้ เ ครื องเหวียง เป่ าลมออกก็จ ะสกัดสาร
กลูโคแมนแนนทีมีความบริ สุทธิ{ได้สูงได้เช่นเดียวกัน (อดิศกั ด์, 2538)
กลูโคแมนแนน เมื อบริ โภคเข้าไปแล้ว จะไปพองตัวในกระเพาะอาหารทําให้รับประทาน
อาหารได้นอ้ ยลงและอิมเร็ วขึ0น นอกจากนี0ยงั มีผลในการดูดจับไขมันและนํ0าตาลทีย่อยแล้วในกระเพาะ
อาหารและลําไส้ จึงทําให้นาํ มาใช้ประโยชน์ได้ท0 งั ในวงการแพทย์และวงการอุตสาหกรรมอาหาร เช่น
นํามาผลิตเป็ นอาหารเพือสุ ขภาพ (healthy food) สําหรับผูท้ ีต้องการควบคุมนํ0าหนักและลดความอ้วน
หรื อผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน และยังช่วยป้ องกันท้องผูกทําให้ลดโอกาสในการเกิดโรคริ ดสี ดวงทวารและ
มะเร็ งลําไส้ได้อีกด้วย ใช้เป็ นสารให้ความข้นในการผลิตอาหารบางชนิ ด ได้แก่ ครี ม หรื อไอศกรี ม อีก
ทั0ง สามารถนํา ไปเป็ นส่ ว นประกอบในอาหารประเภทไขมัน ตําอี ก ด้ว ย แต่ ขอ้ เสี ยของแป้ งบุ กก็
เช่ นเดียวกันกับอาหารแคลอรี ตาอื
ํ นๆ คือ เนื องจากระดับนํ0าตาลในเลือดตําจะทําให้รู้สึกหิ วบ่อยและ
หงุดหงิดได้ง่าย (Osburn and Keeton, 1994)
คุณสมบัติของแป้งบุก
(1) การดูดซับนํ0า
เมือนําแป้ งบุกมาละลายนํ0า อนุ ภาคของแป้ งจะดูดซับนํ0าเข้าไว้แล้วเกิดการพองตัวให้
ได้ส ารละลายที มีความข้นหนื ดเพิมขึ0น เกิดเป็ นโซล (sol) ขึ0น ลักษณะของแป้ งบุ กจะเป็ นแบบ
ซูโดพลาสติก (pseudoplastic) การดูดซับนํ0า (hydration) จะขึ0นอยูก่ บั อุณหภูมิและเวลา โดยเมือเพิม
อุณหภูมิจะมีผลทําให้อตั ราการดูดซับนํ0าเกิดขึ0นอย่างรวดเร็ ว นอกจากนี0การเพิมอัตราการแรงเฉื อนย่อม
มีผลทําให้อตั ราการดูดซับนํ0าทีเพิมขึ0นด้วย (อดิศกั ดิ{, 2538)
(2) การเกิดเจล
(2.1) การใช้ด่างในการเกิดเจล สารละลายด่างทีนิ ยมใช้ คือ แคลเซี ยมไฮดรอกไซด์
(calcium hydroxide) และโพแทสเซี ยมคาร์ บอเนต (potassium carbonate) เจลทีได้เป็ นชนิ ดไม่ผนั กลับ
โดยความร้อน (thermal irreversible gel) แต่การใช้สารละลายด่างในการเกิดเจลนั0นทําให้เกิดปั ญหาบาง
ประการ เช่น เจลทีได้มีค่าความเป็ นกรดด่างสู ง มีกลินด่าง เกิดการสู ญเสี ยนํ0าได้ง่าย (อดิศกั ดิ{, 2538)
(2.2) การใช้ไฮโดรคอลลอยด์เ พื อช่ ว ยในการเกิ ด เจล เมื อใช้ร่ว มกับแคปปา
คาราจีแนน (kappa carragenan) ได้เจลทีมีความยืดหยุน่ และผันกลับได้ดว้ ยความร้อน อัตราส่ วนของ
ปริ มาณการใช้แป้ งบุ กร่ วมกับแคปปาคาราจี แนน คือ ช่ วง 70:30 ถึ ง 50:50 และเมื อใช้ร่วมกับ
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แซนแทนกัมจะทําให้ได้เจลทีไม่ผนั กลับได้ดว้ ยความร้อน มีความยืดหยุ่นและความแข็งแรงแตกต่างกัน
ไปขึ0นกับอัตราส่ วนระหว่างแป้ งบุ กและแซนแทนกัม โดยอัตราส่ วนทีเหมาะสมเป็ น 60:40 ถึง 50:50
(Tye, 1991)
(3) การเกิดฟิ ล์ม (film formation)
เมื อสารละลายแป้ งบุ กเกิดการสู ญเสี ยนํ0า หรื อนําไปทําแห้งจะได้ฟิล์มที มีลกั ษณะ
เหนี ยว (tough film) ซึ งฟิ ล์มทีเกิดขึ0นนี0 มีเสถียรภาพทั0งในนํ0าร้อน นํ0าเย็น หรื อในระบบทีเป็ นกรดและ
ด่างได้ดี ฟิ ล์มจะมีความคงตัวสู ง แม้จะนําไปต้มในนํ0าเดือดเป็ นเวลาหลายชัวโมงก็ตาม ฟิ ล์มจากแป้ ง
บุกจะมีลกั ษณะอ่อน (suppleness) และสามารถทําได้ท0 งั ฟิ ล์มในลักษณะโปร่ งใส โปร่ งแสง และทึบแสง
การเพิมปริ มาณของสารทีมีความสามารถในการดูดความชื0น (humectants) เช่น กลีเซอรี น มีผลทําให้ค่า
film strength ลดลงแต่กบั มีผลให้ค่าลักษณะของฟิ ล์มเพิมขึ0น การแพร่ ผ่านของนํ0า (water permeability)
ในฟิ ล์มชนิ ดนี0 ข0 ึนกับสารทีเติมลงไปว่าจะเป็ นแบบ hydrophilic หรื อ hydrophobic material โดยอัตรา
การแพร่ ผา่ นของนํ0าในฟิ ล์มจะเพิมขึ0นเมือใช้ hydrophobicsubstance เช่น กลีเซอรี น และจะมีค่าการแพร่
ผ่านของนํ0าลดลงเมือใช้ hydrophobic substance เช่น นํ0ามันข้าวโพด (อดิศกั ดิ{, 2538)
(4) ความข้นหนื ด (Viscosity)
แป้ งบุกได้ถูกนํามาใช้ร่วมกับแป้ งหรื อใช้ร่วมกับกัม (gum) อืนๆ และสารให้ความคง
ตัว (stabilizer) เพือเพิมความหนื ดของผลิตภัณฑ์โดยไม่ทาํ ให้เกิดการเปลียนแปลงทางด้านกลินและรส
(organoleptic) แป้ งบุกยังส่ งผลให้ความหนื ดของระบบให้คงทีทั0งในกระบวนการให้ความร้อนและการ
ทําให้เย็น เช่น การใช้แป้ งบุกร่ วมกับ modify waxy maize starch หรื อใช้แป้ งบุกร่ วมกับแป้ งข้าวโพด
(corn starch) เป็ นต้น
การใช้ บุกในผลิตภัณฑ์ อาหาร
งานวิจยั จํานวนมากมีการนําเจลแป้ งบุกมาใช้เพือลดปริ มาณไขมัน ให้พลังงานตํา และเป็ นตัว
ช่วยเพิมเส้นใยในผลิตภัณฑ์มากขึ0น ซึ งให้ผลทีดีในด้านคุณลักษณะการยอมรับทางประสาทสัมผัส ทั0ง
ในด้านเนื0อสัมผัส ลักษณะปรากฏ เช่น ความเหนี ยว ความยืดหยุน่ รวมทั0งกลินและรสชาติ มีการศึกษา
การทําและเสริ มแป้ งบุกในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ หลายชนิ ด เช่น ในผลิตภัณฑ์เนื0 อสัตว์ ผลิตภัณฑ์
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เบเกอรี (bakery product) ผลิตภัณฑ์นม และเครื องดืมผลไม้ ดังงานวิจยั ของอดิศกั ดิ{ (2540) ซึ งศึกษา
การใช้แป้ งบุ กผสม (แป้ งบุ กต่ อแซนแทนกัมเป็ น 75:25) ทดแทนปริ มาณไขมันในไส้กรอกหมูโดย
แปรผันปริ มาณการใช้เจลแป้ งบุกผสมเข้มข้น ร้อยละ 1.5 ทดแทนไขมันในไส้กรอกหมู เป็ นร้อยละ 62,
64, 66 และ 68 โดยนํ0าหนักไขมัน และเพิมเวลาการสับนวดปกติ พบว่าการเพิมเวลาสับนวดมีผลทําให้
ไส้กรอกหมูมีคุณภาพดีข0 ึน โดยสามารถ ใช้เจลจากแป้ งบุ กเข้มข้นร้ อยละ 1.5 ทดแทนไขมันได้ไม่เกิน
ร้อยละ 64 โดยนํ0าหนักไขมัน ผลิตภัณฑ์ทีได้มีค่าความแน่ นเนื0 อและความยึดเกาะตัวน้อยกว่าไส้กรอก
หมู สู ต รควบคุ ม แต่ ความชุ่ มฉําสู ง กว่า มี ป ริ มาณโปรตี นร้ อยละ 34.79 ไขมันร้ อยละ 9.83 ความชื0 น
ร้อยละ 58.25 ค่าแรงตัดขาด 7.36 นิ วตัน
ในการศึ กษาวัต ถุ ดิ บ ทดแทนไขมันในการผลิ ตผลิ ต ภัณ ฑ์ไส้ อ ัวมัง สวิรัติ พบว่ า การใช้เ จล
แป้ งบุก ผงบุก เนยขาว และนํ0ามันพืช ในอัตราส่ วนร้อยละ 37.30, 28.72, 19.78 และ 14.20 ของปริ มาณ
ไขมันที ใช้ในสู ตรการผลิต ทํา ให้ ได้ผลิตภัณฑ์ไ ส้อวมั
ั งสวิ รัติทีมีคุณภาพทางประสาทสั มผัสดี ทีสุ ด
(นัชนา, 2551)
Lin and Huang (2008) ได้ทาํ การทดแทนไขมันหมูดว้ ยเจลบุกในผลิตภัณฑ์กุนเชียง พบว่า การ
ใช้เ จลบุ กสามารถทดแทนไขมัน หมู ไ ด้ และยัง ทํา ให้ลักษณะเนื0 อ สั มผัส และคุ ณ ภาพทางลักษณะ
ประสาทสัมผัสในกุนเชียงมีลกั ษณะเหมือนกับกุนเชียงทีมีไขมันสู ง
นอกจากนี0ในการผลิตกุนเชียงโดยใช้เจลบุกทดแทนไขมันในอัตราส่ วนร้อยละ 0, 25 และ 50
พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้คะแนนการยอมรั บด้า นสี กลิ น รสชาติ เนื0 อสั มผัส ความชุ่ มนํ0า และการยอมรั บ
โดยรวมให้ผลไม่แตกต่างกัน แต่เมือนําไปคํานวณพลังงานของผลิตภัณฑ์กุนเชียง พบว่า สู ตรทีทดแทน
ไขมันด้วยเจลบุ กร้อยละ 25 และร้ อยละ 50 สามารถลดพลังงานได้ร้อยละ 13.05 และร้ อยละ 24.57
ตามลําดับ อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์กุนเชียงทีทําการทดแทนไขมันด้วยเจลบุกยังไม่สามารถกล่าวอ้างว่า
เป็ นกุนเชียงไขมันตํา หรื อกุนเชี ยงลดพลังงานได้ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการอาหารและยาของไทย
(ฉวีวรรณ และคณะ, 2547)
ในผลิตภัณฑ์แหนม เจลบุกถูกนํามาใช้ทดแทนหนังหมู ในปริ มาณร้อยละ 30 จะให้เนื0 อสัมผัสที
ดีในผลิตภัณฑ์ (ชมพูนุท, 2542) ในการพัฒนาส่ วนผสมในกระบวนการผลิตแหนมมังสวิรัติ พบว่า สู ตร
ทีเหมาะสมคือ การใช้กลูเตนร้อยละ 65 ร่ วมกับโปรตีนสกัดจากถัวเหลือง (isolate soy protein) ร้อยละ 5
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และเจลแป้ งบุกร้อยละ 30 ทําให้ได้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็ นทียอมรั บของผูบ้ ริ โภค (สุ ทศั น์ และคณะ,
2541)
การเสริ มความแข็ง แรงของเจลและเพิ มความคงตัว ของเจลแป้ งบุ ก อาจทํา ได้โดยการเติ ม
ส่ วนผสมอืนๆ เช่น แคปปาคาราจีแนนในอัตราส่ วน 70:30 หรื อ 50:50 จะทําให้เจลมีความแข็งแรงสู ง
เนื องจากแคปปาคาราจี แนนให้เจลที มีลกั ษณะแข็งตัว ส่ วนการใช้เจลบุ กร่ วมกับแซนแทนกัมจะทําให้
เจลทีได้มีความยืดหยุน่ มีความแข็งแรง และเป็ นเจลทีไม่ผนั กลับโดยความร้อน (thermal irreversible
gel) โดยอัตราส่ วนทีเหมาะสมอยูร่ ะหว่าง 60:40 ถึง 50:50 (อดิศกั ดิ{, 2538) จากงานวิจยั ของพนอจิต
(2543) ได้ศึกษาชนิ ดและปริ มาณของแคปปาคาราจีแนน โซเดียมอัลจิเนต และแซนแทนกัมในกุนเชียง
ไขมันตํา พบว่าการใช้แคปปาคาราจี แนนและโซเดี ยมอัลจิ เ นต ให้ลกั ษณะเนื0 อสัมผัสที แข็ง สู ตรทีใช้
แซนแทนกัม แคปปาคาราจี แนนร่ วมกับแซนแทนกัม และโซเดี ยมอัลจิ เ นตร่ ว มกับแซนแทนกัม มี
ค่าแรงยึดเกาะและค่าแรงทีใช้ในการเคี0ยวทีลดลง กุนเชียงทุกสู ตรทดลองมีค่าวอเตอร์ แอกทิวิตี ปริ มาณ
ความชื0น และปริ มาณโปรตีนไม่แตกต่างมากเมือเทียบกับสู ตรมาตรฐาน (ไขมันร้อยละ 16) การประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัส พบว่าชนิ ดและปริ มาณทีเหมาะสมในการผลิตกุนเชียงไขมันตํา คือ แคปปา
คาราจีแนนร่ วมกับแซนแทนกัม (ซึ งใช้แคปปาคาราจี แนนร่ วมกับแซนแทนกัมทีร้ อยละ 0.5 ทดแทน
ไขมันบางส่ วน) ทั0งในลักษณะทางประสาทสัมผัสทางด้านเนื0 อสัมผัส สี กลินรส ไม่ แตกต่างจากสู ตร
มาตรฐาน
2.2.3 คาราจีแนน (Carageenan)
คาราจีแนนเป็ นกัมทีสกัดได้จากพวก irish moss ซึ งมีชือทางวิทยาศาสตร์ ว่า Chodrus crispus
และ Gigartina stellata และพวกสาหร่ ายสี แดง (Red algae) บาง Species คาราจีแนน เป็ นเกลือผสมของ
พอลิแซ็ กคาไรด์ซึงประกอบด้วย D- และ L-galactose 3,6-anhydro D- galactose และหมู่ sulfate ester
โดยทัวไปจะแบ่งส่ วนประกอบของคาราจีแนน ออกเป็ น 2 ส่ วน คือ branched gelling component ซึ ง
เรี ยกว่า kappa-carageenan และ straight chain non-gelling fraction ซึ งเรี ยกว่า lambda-carageenan โดย
potassium ions (Laaman, 2011)
kappa-carageenan สามารถทําให้เกิดเจลผันกลับโดยความร้อน (thermo revisible- aqueous
gel) โดยมีกลไกการเกิดเป็ น doublehelix carageenan polymers ซึ งไม่ละลายในนํ0าเย็น ยกเว้นทีเป็ น
sodium form จะละลายได้อย่างสมบูรณ์ทีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซี ยส คาราจีแนน ทีอยูใ่ นรู ปสารละลาย
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ในนํ0า จะมีโครงสร้างเป็ น random coil เมือทําให้เย็นลงจะเกิด polymer network เป็ นโครงร่ างสามมิติ
แต่ละสายของพอลิเมอร์ จะรวมตัวเข้าเกิด junction point เมือปล่อยให้เย็นลงจะมีการต่อกันของ junction
point มากขึ0นทําให้เกิดการแข็งตัวของเจล kappa-carageenan จะเกิดเจลทีเปราะแตกง่ายและมีของเหลว
แยกตัวออกมาซึ งจะขึ0นกับความเข้มข้นของคาราจีแนนทีใช้ อุณหภูมิ ชนิ ดของพืชทีนํามาสกัด นํ0าหนัก
โมเลกุล และอนุมูลโลหะทีมีอยู่ สําหรับสารละลายของคาราจีแนนเข้มข้นร้อยละ 2 จะมีความข้นหนื ด
แตกต่างกันตั0งแต่ 50-3,000 เซนติพอยส์ ที 40 องศาเซลเซี ยส แต่ถา้ ทีอนุ มูลโลหะ เช่น โพแทสเซี ยม
แคลเซี ยม แอมโมเนี ยมอยู่ในสารละลาย คาราจีแนนจะทําให้ได้เจลทีมีความยืดหยุ่นไม่ดีและเมือให้
ความร้ อนก็จะเกิ ดการละลาย แต่จะเกิดเจลใหม่ เมื อทําให้เย็นลง การละลายเจลจะเกิดได้ทีสู งกว่า
อุณหภูมิของการเกิดเจลประมาณ 10 องศาเซลเซี ยส ลักษณะของเจลทีมีการยืดหยุน่ ไม่ดีของคาราจีแนน
นั0นแก้ไขได้โดยใช้ไฮโดรคอลลอยด์ชนิ ดอืนๆ ร่ วม เช่ น การเพิมความคงตัวในเยลลีในผลิตภัณฑ์
เนื0 อสัตว์ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี ผลิตภัณฑ์นม และ เครื องดืมผลไม้ (ศิวาพร, 2546)

2.3 การยืดอายุการเก็บรักษา (Shelf life extension) อาหารด้วยสารฮิวเมกเตนท์
อายุการเก็บรักษา (shelf life) หมายถึง ช่วงระยะเวลาทีอาหารอยูใ่ นบรรจุภณ
ั ฑ์และสภาวะการ
เก็บรักษาทีกําหนดสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยให้อยูใ่ นระดับทีกําหนดได้ (Singh, 1994)
ผลิตภัณฑ์เ นื0 อสัตว์ถือว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ทีเน่ าเสี ยได้ง่าย ซึ งในการยืดอายุการเก็บรั กษาสามารถทําได้
หลายวิธี เช่น การใช้สารเคมี การฆ่าเชื0อด้วยความร้อน การแช่เย็นหรื อแช่เยือกแข็ง และการใช้ระบบ
บรรจุภณั ฑ์ Altieri et al. (2005) พบว่า การควบคุมค่าวอเตอร์ แอกทิวิตีเป็ นหนึ งเทคนิ คทีใช้ร่วมกับ
เทคนิ คอืนในการยืดอายุการเก็บรักษา เช่น การควบคุมความเป็ นกรด-ด่าง (pH) การปรับค่ารี ดอกซ์โพ
เทนเชียล (Eh) สารกันเสี ย และอุณหภูมิ ซึ งการใช้เทคนิ คหลายวิธีร่วมกันในการยืดอายุการเก็บรั กษา
อาจเรี ยกว่า hurdle technology อาหารที มีความชื0 นสู ง (high moisture food) มีค่าวอเตอร์ แอกทิวิตี
มากกว่า 0.90 มักจะมีเนื0 อสัมผัสทีดีกว่า เมือเปรี ยบเทียบกับอาหารทีมีความชื0นปานกลาง (intermediate
moisture food) ซึงมีคา่ วอเตอร์ แอกทิวิตีประมาณ 0.60-0.90 การลดค่าวอเตอร์ แอกทิวิตีในผลิตภัณฑ์
สามารถทํา ได้โดยเติ มสารฮิ วเมกเตนท์ทีสามารถลดค่าวอเตอร์ แอกทิ วิตี ลงในส่ วนประกอบ เช่ น
กลีเซอรอล เกลือ นํ0าตาล ซึ งมีผลทําให้อตั ราการเจริ ญของจุลินทรี ย ์ ปฏิกิริยาการทํางานของเอนไซม์
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และปฏิกิริยาอืนๆ ลดลง การเลือกใช้สารฮิวเมกเตนท์ตอ้ งคํานึ งถึงข้อจํากัดต่างๆ เช่น กลิน รส ความ
เป็ นพิษ คุณภาพด้านต่างๆ และการยอมรับของผูบ้ ริ โภค (Labuza and Hyman, 1998)
กลี เ ซอรอล เป็ นสารที นิ ย มนํา มาใช้ทาํ หน้า ที เป็ นสารดู ด ความชื0 น จัด เป็ นพอลิ ไฮดริ ก ซ์
แอลกอฮอล์ (polyhydric alcohol) เป็ นของเหลวหวานแบบขม (bitter sweet) มีความหวาน 0.6-0.7 เท่า
ของนํ0าตาล มีความสามารถละลายสู งถึง 71 กรัมต่อนํ0า 100 กรัม ที 25 องศาเซลเซี ยส สมบัติทีสําคัญของ
กลีเซอรอล คือ ความสามารถในการดูดความชื0น ความสามารถในการป้ องกันการเจริ ญของจุ ลินทรี ย ์
โดยการลดค่าวอเตอร์ แอกทิวิตีของผลิตภัณฑ์อาหาร การให้ความหนื ด การให้ลกั ษณะเนื0อนุ่ ม ช่วยใน
การคืนตัวของผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการเป็ นตัวทําละลายทีดี เช่ น การใช้กลีเซอรอลเป็ นตัวทํา
ละลายของสารให้กลินรสและสี ช่วยให้ผลิตภัณฑ์อาหารมีลกั ษณะอ่อนนุ่ ม (plasticizers หรื อ softening
agents) นอกจากนี0 กลีเซอรอลจัดเป็ นสารที ไม่เ ป็ นอันตรายต่ อมนุ ษย์ ดังนั0นจึ งมีการนํามาใช้ใน
อุ ตสาหกรรมอาหารและยาอย่างแพร่ หลาย ได้แก่ การใช้กลีเซอรอลในเครื องดื มที มีแอลกอฮอล์
ผลิตภัณฑ์เนื0 อสัตว์ เช่ น แฮม เบคอน ไส้กรอก รวมถึงผลิตภัณฑ์จากไข่ (egg products) การใช้
กลีเซอรอลในผลิตภัณฑ์ขนมอบ (baked goods) เพือช่วยในการเก็บรักษาปริ มาณความชื0นได้ระดับหนึ ง
มีผลให้ผลิตภัณฑ์มีเนื0 อสัมผัสนุ่ มและชุ่มชื0นตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา ผลิตภัณฑ์ไอศกรี มนั0นจะใช้
กลี เ ซอรอลเพื อช่ ว ยปรั บ ปรุ งลัก ษณะเนื0 อ สั ม ผัส ของผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละลดจุ ด เยือ กแข็ ง ในไอศกรี ม
การใช้กลีเซอรอลในการผลิ ต shortenings เพือใช้ในอุ ตสาหกรรมขนมอบ การใช้กลีเซอรอลใน
ผลิ ต ภัณ ฑ์ น มเพื อป้ องกัน การเจริ ญ ของจุ ลิ น ทรี ย ์ การใช้ก ลี เ ซอรอลในผลิ ต ภัณ ฑ์ ลูก กวาดและ
มาร์ ชเมลโล (marshmallows) เพื อช่ ว ยในการเก็บความชื0 นและป้ องกันการเกิ ด ผลึ กของนํ0า ตาล
(crystallization modifier) เป็ นต้น (Lawrie, 1928)
การใช้กลีเซอรอลเพือลดค่าวอเตอร์ แอกทิ วิตี พบในผลิตภัณฑ์อาหารหลายๆ ประเภท ดังใน
งานวิจัยของ Campos et al. (1995) พบว่า การใช้กลีเซอรอลร่ วมกันกรดซอร์ บิกในเนื0 อวัว โดยลด
ค่าวอเตอร์แอกทิวติ ีในเนื0อจาก 0.94 ลดลงเหลือ 0.91 และ pH จาก 6.5 ลดลงเหลือ 5.0 โดยการปรับ pH
ได้ใช้กรดฟอสฟอริ กและกรดซิ ตริ ก Tapia et al. (2007) ได้สรุ ปถึงค่าวอเตอร์ แอกทิวิตีทีสามารถยับยั0ง
การเจริ ญของ Clostridium botulinum กลุ่มต่างๆ พบว่า C. botulinum type E และ G จะไม่เจริ ญที
ค่าวอเตอร์ แอกทิ วิตีตากว่
ํ า 0.95 ส่ วน C. botulinum type A และ B นั0น พบว่า จะไม่เ จริ ญทีค่า
วอเตอร์ แอกทิวิตีตากว่
ํ า 0.91
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จากการศึกษาการลดค่าวอเตอร์ แอกทิวิตีในผลิตภัณฑ์ปลาข้างเหลืองกึงแห้ง โดยศึกษาเวลาที
เหมาะสม (8, 12, 16 และ 20 ชัวโมง) สําหรับการหมักเครื องปรุ งรสของปลาข้างเหลืองกึงแห้งและ
ศึกษาชนิ ดของสารฮิวเมกแตนท์ชนิ ดต่างๆ ได้แก่ กลีเซอรอล ซอร์บิทอล แลคทิทอล และกลูโคสไซรัป
ที ความเข้มข้นร้ อยละ 50 ของเครื องปรุ งรส พบว่า เมื อเพิมระยะเวลาในการหมักส่ งผลให้ปริ มาณ
ความชื0นและค่าวอเตอร์ แอกทิวติ ีของปลาข้างเหลืองหลังการหมักมีค่าลดลง (p<0.05) ขณะทีเวลาในการ
หมักไม่มีผลต่อค่าแรงเฉื อน และคะแนนการยอมรับซึ งวัดโดยวิธี Hedonic scale (9 คะแนน) (p>0.05)
โดยผลิตภัณฑ์ทีเติมกลีเซอรอลมีคะแนนความชอบรวมสู งทีสุ ด ขณะทีตัวอย่างทีเติมกลูโคสไซรัปได้รับ
คะแนนน้อยที สุ ด ตัวอย่างทีเติมฮิ วเมกเตนท์ชนิ ดต่ างๆ มีปริ มาณความชื0นสู งกว่าชุ ดควบคุ ม (ร้ อยละ
18.28) และตัวอย่างทีเติมกลีเซอรอลมีปริ มาณความชื0นสู งทีสุ ด (ร้อยละ 24.97) (ปั ทมกร, 2546)
การใช้กลีเซอรอลในผลิตภัณฑ์ขนมในงานวิจยั ของจิรวัฒน์ และคณะ (2551) ได้ทาํ การศึกษา
การลดค่าวอเตอร์ แอกทิวิตีขนมโมจิโดยแทนทีนํ0าตาลซูโครสในไส้เผือกกวน ด้วยสารฮิ วเมกเตนท์ 3
ชนิ ด ได้แก่ กลีเซอรอล ซอร์ บิทอล และกลูโคส โดยใช้ร้อยละ 20 30 50 70 และ 80 ของปริ มาณนํ0าตาล
ทีใช้ พบว่ากลีเซอรอลลดระดับค่าวอเตอร์ แอกทิวิตีได้สูงสุ ด รองลงมาคือ ซอร์ บิทอลและกลูโคส และ
ยังพบว่ากลีเซอรอลช่วยให้เนื0อสัมผัสขนมนุ่ มกว่าสู ตรปกติ โดยไม่มีผลต่อกลิน สี และรสชาติ และใน
การศึ กษาการยืดอายุการเก็บ ของทุ เ รี ยนกวนโดยการแทนที นํ0า ตาลซู โ ครสในทุ เ รี ยนกวนด้วยสาร
ฮิวเมกแตนท์ 3 ชนิ ด ได้แก่ กลีเซอรอล ซอร์ บิทอล และกลูโคส ร้อยละ 10, 20, 30, 40 และ 50 คิดเป็ น
ร้อยละโดยนํ0าหนักของนํ0าตาลทราย เพือลดค่าวอเตอร์ แอกทิวิตีและป้ องกันการเจริ ญของเชื0อรา พบว่า
กลีเซอรอลมีประสิ ทธิ ภาพในการลดค่าวอเตอร์ แอกทิวิตีได้ดีทีสุ ด รองลงมาคือ ซอร์ บิทอลและกลูโคส
เมือแทนทีนํ0าตาลซูโครสด้วยกลีเซอรอลร้อยละ 50 จะส่ งผลให้ค่าวอเตอร์ แอกทิวิตีของทุเรี ยนกวนสู ตร
ควบคุมลดลงจากเดิม 0.86 เป็ น 0.66 ในขณะทีซอร์ บิทอลและกลูโคสทีระดับการแทนทีนํ0าตาลซูโครส
ร้อยละ 50 จะสามารถลดค่าวอเตอร์ แอกทิวิตีจากเดิม 0.86 เป็ น 0.77 และ 0.78 ตามลําดับ โดยทีปริ มาณ
ความชื0นของทุเรี ยนกวนไม่มีการเปลียนแปลง และในขั0นตอนการศึกษาอายุการเก็บรักษาทุเรี ยนกวน
สู ตรปกติและทุเรี ยนกวนสู ตรลดค่าค่าวอเตอร์ แอกทิวิตีในบรรจุภณั ฑ์พลาสติกแตกต่างกัน 3 ชนิ ด ด้วย
การบรรจุแบบสุ ญญากาศ โดยวิธีเร่ ง (accelerated shelf life testing; ASLT) และทํานายอายุการเก็บ
รักษาทีอุณหภูมิห้อง (ประมาณ 30 องศาเซลเซี ยส) โดยใช้เทคนิ ค Q10 พบว่า ทุเรี ยนกวนสู ตรปกติและ
ทุเรี ยนกวนสู ตรลดค่าวอเตอร์ แอกทิวิตีจะสามารถยืดอายุเก็บรักษาโดยไม่ใช้สารป้ องกันเชื0อรา ในบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกชนิด K-Nylon/LLDPE ได้เป็ นเวลานาน 74 วัน (2.5 เดือน) (สุ ธาทิพย์, 2548)
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กรดมาลิก เป็ นกรดที พบตามธรรมชาติในผักผลไม้หลายชนิ ด เช่น แอปเปิ ล กล้วย เชอรี องุ่น
แพร์ แครอท เป็ นต้น และพบมากในพื ชหลายชนิ ด เนื องจากกรดมาลิ กมี ส่วนสําคัญในซิ ตริ กแอซิ ด
ไซเคิล (citric acid cycle) ของพืชและสัตว์ กรดมาลิกมีลกั ษณะเป็ นผงสี ขาว กรดมาลิกทีสังเคราะห์ข0 ึน
และจําหน่ ายในทางการค้าจะอยูใ่ นรู ปดี-แอลไอโซเมอร์ (D - and L – isomer) ในขณะทีกรดมาลิกทีพบ
ตามธรรมชาติจะอยูใ่ นรู ปลีโวโรเทรี แอล-มาลิกแอซิ ด (levorotatory L – malic acid) กรดมาลิกจะมีรส
เปรี0 ยวกลมกล่อมกว่ากรดชนิ ดอืน มีความเปรี0 ยวมากกว่าซิ ตริ กแต่นอ้ ยกว่าฟิ วมาริ ก (ศิวาพร, 2546)
กรดมาลิกเป็ นกรดอีกชนิ ดหนึ งที นิ ยมใช้ในอาหารกันมาก วัตถุประสงค์เพือเพิมความเป็ นกรด
ให้กบั ผลิตภัณฑ์ เพิมกลินรส ช่วยเน้นกลินรส และเป็ นสารเสริ มฤทธิ{ วัตถุกนั หื นในผลิตภัณฑ์ทีมีน0 าํ มัน
เป็ นส่ ว นประกอบ ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารที มี ก ารใช้กรดมาลิ กเพื อช่ ว ยในการปรั บ ปรุ งกลิ นรสได้แ ก่
เครื องดื ม แยม เยลลี โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทีมี กลิ นรสผลไม้ เพราะจะช่ ว ยเน้นกลิ นรสของผลไม้ใน
ผลิตภัณฑ์ให้เด่นชัดขึ0น และเนื องจากกรดมาลิกมีจุดหลอมเหลวตํา และสามารถละลายนํ0าได้ดีมาก จึงมี
การนิ ยมใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมหวานประเภทลูกกวาดชนิ ดต่างๆ นอกจากนี0 ยงั มีการใช้กรดชนิ ดนี0ในการ
เพิ มความเป็ นกรดในผลิ ตภัณฑ์สับปะรดและมะเขื อเทศกระป๋ อง ช่ วยในการสกัดเพกทิ น ใช้ในการ
สังเคราะห์อิมลั ซิ ฟายเออร์ เอทิลและไอโซโพรพิลเอสเทอร์ ของกรดมาลิก (ethyl and isopropyl ester of
malic acid) และพบว่ากรดมาลิกไม่มีผลต่อสี ผสมอาหารธรรมชาติ หรื อสี ผสมอาหารสังเคราะห์ทีใช้ใน
อาหาร เป็ นกรดทีได้รับการแนะนําให้ใช้เพือช่วยให้สีของนํ0าแอปเปิ ล นํ0าองุ่น และนํ0าผลไม้อืนๆ คงตัว
(ศิวาพร, 2546)

2.4 บรรจุภัณฑ์
บรรจุภณั ฑ์ หมายถึง ศาสตร์ และศิลป์ ทีใช้ในการบรรจุสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีที
ทันสมัยและเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม เพือปกป้ องสิ นค้าจากผูผ้ ลิตจนถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยด้วย
ต้นทุนการผลิตทีเหมาะสม (สถาบัน กศน.ภาคกลาง, 2555) ซึ งบรรจุภณั ฑ์มีความสําคัญ คือ
(1) รักษาคุณภาพและปกป้ องสิ นค้า เริ มตั0งแต่การขนส่ ง การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไม่ให้
เสี ยหายจากการปนเปื0 อนจากฝุ่นละออง แมลง คน ความชื0น ความร้ อ น แสงแดดและการปลอมปน
เป็ นต้น
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(2) ให้ความสะดวกในเรื องการขนส่ ง การจัดเก็บมีความรวดเร็ วในการขนส่ ง เพราะ
สามารถรวมหน่วยของผลิตภัณฑ์เหล่านั0นเป็ นหน่วยเดียวได้
(3) ส่ ง เสริ มทางด้า นการตลาด บรรจุ ภ ัณ ฑ์ เ ป็ นสิ งแรกที ผูบ้ ริ โ ภคมองเห็ น ดัง นั0น
บรรจุ ภณ
ั ฑ์ทีมีรูปลักษณ์ทีสวยงาม สะดุดตา ชวนให้เกิดการตัดสิ นใจซื0 อมากขึ0น และทําหน้าทีบอก
กล่าวสิ งต่ างๆของตัวผลิต ภัณฑ์ โดยการบอกข้อมูลที จําเป็ นเกี ยวกับตัวสิ นค้าและเป็ นประโยชน์ ต่อ
ผูบ้ ริ โภค
โดยบรรจุ ภัณ ฑ์ ที มักนิ ย มนํา มาใช้ใ นผลิ ต ภัณ ฑ์ เ นื0 อ สั ต ว์ ได้แ ก่ พลาสติ ก ชนิ ด ต่ า งๆ เช่ น
พอลิโพรพิลีน พอลิเอทธิลีน และไนลอนหรื อพอลิเอไมด์ เป็ นต้น
ฟิ ล์ มประกบระหว่ างไนลอน (Nylon) กับพอลิเอทธิ ลีนความหนาแน่ นตําแบบเส้ นตรง (Linear Low
Density Polyethylene, LLDPE)
ฟิ ล์มประกบระหว่างไนลอน (nylon) กับพอลิเอทธิ ลีนความหนาแน่ นตําแบบเส้นตรง หรื ออาจ
เรี ยกว่า พลาสติกลามิเนต Nylon/LLDPE เป็ นพลาสติกทีมีความยืดหยุน่ สู ง ทนเคมีกรดด่างได้ดี ผนึ ก
ติดได้ง่าย ป้ องกันความชื0นได้ดี จึงเหมาะสําหรับทําซองบรรจุอาหารทีต้องการการซึ มผ่านของอากาศ
เช่น ซองบรรจุไส้กรอก บรรจุขา้ วแบบสุ ญญากาศ เป็ นต้น
ในกระบวนการศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์น0 นั มักจะมีการศึกษาผลิตภัณฑ์ในบรรจุ
ภัณฑ์หลายๆ ชนิด เนืองจากบรรจุภณั ฑ์แต่ละชนิดมีคุณสมบัติและความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แตกต่าง
กัน จึ งทําให้อายุการเก็บ รั กษาของผลิ ตภัณฑ์ในบรรจุ ภณ
ั ฑ์แต่ละชนิ ดต่ างกัน บรรจุ ภณ
ั ฑ์พลาสติ กที
นิ ยมนํามาบรรจุ ผลิต ภัณฑ์ต่ างๆ เช่ น polyethylene (PE) มี คุณสมบัติ ยืดหยุ่นได้ดี ทนความร้ อ น
สามารถใช้กบั กระบวนการปิ ดผนึ กด้วยความร้อนได้ ตัวอย่าง เช่น ถุงซิ ป ถุงเย็น ฟิ ล์มยืด ฟิ ล์มหด เป็ น
ต้น low density polyethylene (LDPE) มีความเหนี ยวและความยืดหยุน่ สู ง สามารถป้ องกันการซึ มผ่าน
ของอากาศและความชื0นได้ดี ทนทานต่อสารเคมี กรดและด่าง สามารถขึ0นรู ปทรงได้ง่าย เป็ นฉนวนทีดี
และไม่มีสารพิษทีเป็ นอันตรายต่อร่ างกายมนุ ษย์ เช่น ถุงบรรจุ อาหารแช่ เย็น ซองอาหารแห้งประเภท
บะหมีกึงสําเร็ จรู ป เป็ นต้น LLDPE มีความยืดหยุน่ สู ง ทนเคมีกรดด่างได้ดี ผนึ กติดได้ง่าย ป้ องกัน
ความชื0นได้ดี จึงเหมาะสําหรับทําซองบรรจุอาหารทีต้องการกันการซึ มผ่านของอากาศ เช่น ซองบรรจุ
ไส้กรอก บรรจุขา้ วแบบสุ ญญากาศ เป็ นต้น high density polyethylene (HDPE) คุณสมบัติ คือ มีสีข่นุ มี
ความแข็งแรงคงทน เหนียวไม่แตกง่ าย สามารถป้ องการการซึ มผ่านของนํ0าและความชื0 นได้ดี สามารถ
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ต้านทานต่อการกัดกร่ อนของสารเคมีได้ และทนต่ออุณหภูมิได้ถึง 105 องศาเซลเซี ยส เช่น ขวดบรรจุ
นม นํ0าดื ม เป็ นต้น polyester (PET) มีความเงางามเรี ยบ ใส ทนต่อการฉี กขาด กด กระแทก รักษา
รู ปทรงได้ดีในอุณหภูมิระดับต่างๆ ทนความร้อนสูง ใช้กบั ไมโครเวฟได้ เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์ชนิ ดอ่อน ขวด
นํ0าดืม เป็ นต้น polypropylene (PP) มีความใส ผิวมันวาว เหนี ยว ทนต่อแรงดึง กันนํ0าได้ดี เช่น ฟิ ล์มหุ ้ม
ซองบุหรี เป็ นต้น nylon หรื อ polyamide (PA) มีคุณสมบัติทีดีในการต้านการรัวซึ ม ทานต่ออุณหภูมิ
ร้ อน-เย็น มี ความเหนี ยวเป็ นพิ เศษ สามารถนํามาผลิ ตเป็ นบรรจุ ภณ
ั ฑ์สุญญากาศได้ เช่ น บรรจุภณ
ั ฑ์
สุ ญญากาศสําหรับอาหารแช่แข็ง ถุงข้าวสาร เป็ นต้น polyvinyl chloride (PVC) มีความแข็งแรง เหนี ยว
ทนต่อสารเคมี ป้ องกันการซึ มผ่านของก๊าซและนํ0าได้ดี มีน0 าํ หนักเบา มีความโปร่ งใสมาก สามารถทน
ต่ออุณหภูมิร้อนเย็นได้ไม่เกิน -20 ถึง 80 องศาเซลเซี ยส เช่น ถาดบรรจุ อาหารหรื อกล่องบรรจุอาหาร
ขวดบรรจุน0 าํ เป็ นต้น
การศึกษาผลของบรรจุ ภณ
ั ฑ์ชนิ ดถุงพลาสติกลามิเนต Nylon/LLDPE และกระปุ กพลาสติก
ชนิ ด PP ต่อคุณภาพทางกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา และคุณภาพทางประสาทสัมผัสของนํ0าพริ กนํ0าเงี0 ยว
(ศรายุทธ และคณะ, 2551) บรรจุ น0 าํ พริ กในภาชนะปิ ดสนิ ท ชนิ ดละ 40 ตัวอย่าง เก็บรั กษาทีอุณหภูมิ
4-55 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 6-12 สัปดาห์ พบว่านํ0าพริ กนํ0าเงี0ยวเริ มต้นมีค่าความเป็ นกรด-ด่างเท่ากับ
5.03 และค่าวอเตอร์แอกทิวติ ีเท่ากับ 0.70 คุณภาพด้านจุลชีววิทยาเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน(มผช.) ค่าการซึ มผ่าน Nylon/LLDPE ของก๊าซออกซิ เจนเท่ากับร้อยละ 0.022 ของออกซิ เจนต่อ
ชัวโมง แต่พลาสติกชนิ ด PP มีการซึ มผ่านของออกซิ เจนสู งกว่า จึงทําให้สีของนํ0าพริ กเปลียนแปลงคลํ0า
ลงมากกว่า (p<0.05) ค่าวอเตอร์แอกทิวติ ีของนํ0าพริ กนํ0าเงี0ยวมีค่าตําแต่มีแนวโน้มลดลงเมือบ่มทีอุณหภูมิ
สู ง และระยะเวลาการเก็ บ นานขึ0 น การลดลงของค่ า วอเตอร์ แ อกทิ วิ ตี ของนํ0าพริ กที บรรจุ ในถุ ง
Nylon/LLDPE เกิดช้ากว่า ในกระปุ กพลาสติ ก PP จํานวนแบคที เ รี ยทั0งหมดเพิ มขึ0นเล็กน้อยแล้ว
ลดจํานวนลงเมือระยะเวลาการเก็บนานขึ0น จํานวนยีสต์และเชื0อราลดลงตลอดการเก็บรักษา Bacillus
cereus มีการเจริ ญน้อยมาก ดังนั0นเพือให้เก็บนํ0าพริ กได้นาน ควรบรรจุน0 าํ พริ กในถุง Nylon/LLDPE ใส่
ในซองทึบแสง เก็บรักษาทีอุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซี ยส
ระบบบรรจุภณ
ั ฑ์ถือว่ามีความสําคัญต่ออายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ โดยระบบบรรจุภณ
ั ฑ์
เป็ นวิธีการหนึ งทีนํามาใช้เพือป้ องกันการเสื อมเสี ยของผลิตภัณฑ์ได้ โดยเฉพาะการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ชนิ ด
ปรับบรรยากาศ (modified atmosphere packaging, MAP) ซึ งเป็ นการปรับบรรยากาศในบรรจุภณ
ั ฑ์ให้
มีความเหมาะสม ซึ งมี ปัจจัยที สําคัญคือ องค์ประกอบของแก๊ส ในบรรจุ ภณ
ั ฑ์ ดังตัวอย่างงานวิจยั ของ
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Gokoglu et al. (2010) ศึกษาสภาวะบรรยากาศทีใช้ในการเก็บรักษาไส้กรอก ได้แก่ (1) 30% CO2/70%
N2 (2) 70% CO2/30% N2 (3) 100% CO2 (4) 80% CO2/20% O2 และ (5) สุ ญญากาศ โดยเก็บทีอุณหภูมิ 4
องศาเซลเซี ยส เป็ นระยะเวลา 28 วัน พบว่า การใช้บรรจุภณ
ั ฑ์แบบปรับบรรยากาศมีผลทําให้ไส้กรอกมี
ค่ า pH ตํากว่า การบรรจุ แ บบสุ ญญากาศ และการใช้แก๊ ส คาร์ บ อนไดออกไซด์ช่ว ยยับ ยั0ง การเกิ ด
ออกซิ เดชันและการเจริ ญเติบโตของเชื0อจุลินทรี ย ์ โดยสภาวะทีเหมาะสมคือการใช้การปรับบรรยากาศ
โดยมีองค์ประกอบของแก๊สคือ 70% CO2/30% N2 ซึ งทําให้ไส้กรอกมีอายุการเก็บรักษานาน 28 วัน
ออกซิ เจนเป็ นสาเหตุหลักในการส่ งเสริ มการเกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชันของไขมันและรงควัตถุ
ของผลิตภัณฑ์จากเนื0 อสัตว์ การบรรจุแบบสุ ญญากาศหรื อการบรรจุโดยการใช้ก๊าซจึงเป็ นทีนิ ยมในการ
ยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์เนื0 อสัตว์
Martinez et al. (2006) พบว่าการบรรจุ ไส้ กรอกหมูสดใน
บรรจุ ภณ
ั ฑ์ทีปราศจากออกซิ เจน ได้แก่ การบรรจุแบบสุ ญญากาศและการบรรจุ ในสภาพอากาศปกติ
ร่ วมกับการใช้สารดูดออกซิ เจน สามารถยืดอายุการเก็บไส้กรอกหมูสดได้ การเพิมปริ มาณออกซิ เจนใน
การบรรจุแบบดัดแปรสภาพบรรยากาศ ทําให้เกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชันของไส้กรอกหมูสด และส่ งผลให้
อายุการเก็บรักษาสั0นลงเนืองจากเกิดการเปลียนสี และการเกิดกลินทีผิดปกติ นอกจากนี0 Martinez et al.
(2005) ยังพบว่าการใช้ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ในระดับทีสู งเกินไป (ร้ อยละ60) ส่ งผลต่อการเกิด
ออกซิ เดชันของไมโอโกลบินและไขมัน ดังนั0นการใช้คาร์ บอนไดออกไซด์ในปริ มาณตํา (ร้อยละ 20)
ให้ผลดี กว่า ส่ วน Claudia และ Francisco (2010) พบว่าการใช้อาร์ กอนและคาร์ บอนไดออกไซด์
(ร้อยละ 70:30) ในการบรรจุ ส่ งผลให้ไส้กรอกหมูสดมีลกั ษณะทางประสาทสัมผัสทีดีตลอดระยะเวลา
การเก็บรั กษา 28 วัน เมือเปรี ยบเที ยบกับชุดควบคุมซึ งบรรจุ ภายใต้บรรยากาศปกติ ซึ งมีอายุการเก็บ
รักษาเพียง 11 วันเท่านั0น Garcia-Esteban et al. (2004) พบว่าการบรรจุแฮมแผ่น (slices of dry-cured
hams) ในระบบสุ ญญากาศ การดัดแปรบรรยากาศโดยการใช้ก๊าซไนโตรเจนร้อยละ 100 และการดัด
แปรบรรยากาศโดยการใช้ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์และ ไนโตรเจน (20%:80%) ในระหว่างการเก็บ
8 สัปดาห์ ส่ งผลต่อสี ลักษณะเนื0 อสัมผัสและจํานวนจุ ลินทรี ยไ์ ม่แตกต่างกัน Rubio et al. (2008)
พ บ ว่ า ก า รบ ร ร จุ ไ ส้ กร อ ก แ บ บ สุ ญ ญ า ก า ศ ห รื อ ก า รดั ด แ ป ร ส ภา พ บ รร ย า ก า ศ โด ย ใ ช้
ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์และไนโตรเจน (ร้อยละ 20:80) ส่ งผลต่อสี และการเกิดออกซิ เดชันของไขมัน
เพียงเล็กน้อยเท่ านั0นในระหว่างการเก็บรั กษา 210 วัน อย่างไรก็ตาม Summo et al. (2006) พบว่า
ไส้กรอกทีผ่านการบ่มทีไม่ได้บรรจุมีสีและกลินรสทีดีกว่าไส้กรอกทีบรรจุแบบสุ ญญากาศ
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2.5 การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค (Consumer acceptance testing)
การประเมินทางประสาทสัมผัส (sensory evaluation) คือ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ทีใช้เพือวัด
วิเคราะห์ และแปลความขณะรั บความรู ้ สึกโดยการเห็ น การได้ยิน การได้กลิน การชิมรส และการสัมผัส
คําจํากัดความนี0 ได้เป็ นทียอมรับ และรับรองโดยคณะกรรมการประเมินทางประสาทสัมผัสในองค์กรวิชาชีพ
ต่างๆ เช่น The Institute of Food Technologists (IFT) และ The American Society for Testing and
Materials (ASTM) (สุ จินดา, 2547)
การประเมินทางประสาทสัมผัสมีบทบาทสําคัญในงานทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ทางอุ ต สาหกรรมเกษตรโดยเฉพาะในด้า นอาหาร และทางด้า นเทคโนโลยีก ารพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์
ตลอดจนการควบคุมคุณภาพผลิ ตภัณฑ์ เพราะเป็ นเครื องมื อที แสดงออกโดยทางอ้อมได้ชดั เจน เช่ น
รสชาติ กลิ น สี และลักษณะเนื0 อสั มผัส เมื อมี การบริ โภคอาหาร ความรู้ สึ กทีซับซ้อ นที เกิ ด จากการ
ทดสอบทางประสาทสั มผัสนี0 อาจทําการประเมินโดยใช้ผูท้ ดสอบชิ มจํานวนมากหรื อน้อยขึ0นอยู่กบั
วัตถุประสงค์ของการประเมินนั0นๆ โดยจะใช้ทดสอบการประเมินทางประสาทสัมผัสแบบง่ ายๆ ทีไม่
ซับซ้อน เพือนําข้อมูลทีได้จากการประเมินทางประสาทสัมผัสมาใช้เพือปรับปรุ งและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่
การทดสอบทางประสาทสั มผัสของผูบ้ ริ โภค แบ่งได้ 2 วิ ธี คือ วิธีการเชิ ง คุณภาพ เช่ น การ
สัมภาษณ์แบบกลุ่ม และวิธีการเชิ ง ปริ มาณ (สุ จินดา, 2547) ในงานวิจยั นี0 ได้ใช้วิธีการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสเชิ งปริ มาณในการทดสอบการยอมรั บของผูบ้ ริ โภคที มี ต่อผลิตภัณฑ์ โดยวิธี hedonic
scale นี0 เป็ นวิธีทีนิ ยมใช้มากที สุ ดในการทดสอบการยอมรั บผลิตภัณฑ์ เริ มคิดค้นในช่ วงปี ค.ศ.1940
โดย Peryam และ Pilgrim โดยระดับคะแนนทีใช้วดั จะเป็ น 5, 7 และ 9 คะแนน (Peryam and Pilgrim,
1957) ซึงในงานวิจยั นี0ใช้ระดับคะแนนที 9 คะแนน (9-point hedonic scale)
สเกลวัดความพอดี (just about right scale, JAR) เป็ นสเกลทีใช้วดั ความต้องการของผูบ้ ริ โภคที
มีต่อความเข้มของคุ ณลักษณะทางประสาทสัมผัสที สนใจของผลิ ตภัณฑ์ ทําให้ทราบทิ ศทางในการ
ปรับปรุ งหรื อพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Lawless and Heymann, 2010; Rothman, 2007) ในการทํา JAR จะให้
ผูท้ ดสอบชิมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ แล้วถามระดับความพอดีของผลิตภัณฑ์ เช่น อ่อนไป พอดี เข้มไป หรื อ
แนวโน้มทีต้องการให้ปรับปรุ งหรื อพัฒนาในคุณลักษณะด้านต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ เช่น ปรับให้เพิมขึ0น
มาก ปรับให้เพิมขึ0นเล็กน้อย พอดี ปรั บให้ลดลงเล็กน้อย หรื อปรั บให้ลดลงมาก ซึ งแบบทดสอบที มี
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คําถามในลักษณะนี0 เรี ยกว่า degree of change scale (DCS) โดย Pokorny and Davidek (1986) ได้ให้
ตัวอย่างการใช้สเกลความพอดี ในลักษณะนี0 ในการแปลผลจาก JAR นั0น อาจพิ จารณาอย่างง่ายจาก
ระดับความพอดีทีตั0งเกณฑ์ไว้ (Rothman, 2007) เช่ น ถ้ามีความถีร้อยละ 70 (cut-off point) ไม่ตอ้ ง
ปรับปรุ งคุณลักษณะดังกล่าว แต่หากมีค่าไม่ถึงให้พิจารณาค่า net effect ประกอบ ซึ งค่า net effect หรื อ
ค่า net scores แสดงถึงขนาดและทิศทางของความแตกต่างระหว่างตัวอย่าง ซึ งหาได้จากร้ อยละของ
คําตอบที บอกว่า “เข้มไป” ลบด้วยร้ อยละของคําตอบทีบอกว่า “อ่อนไป” หากค่า net effect มีความ
แตกต่างกันน้อยกว่าร้ อยละ 20 อาจยังไม่ตอ้ งทําการปรั บปรุ งในคุณลักษณะนั0นๆ แต่หากมีค่าความ
แตกต่างมากกว่าร้อยละ 20 ให้พิจารณาปรับตามทิศทางทีมีค่ามากกว่า (Rothman and Parker, 2009)

2.6 วิธีการพืนX ผิวตอบสนอง (Response surface methodology, RSM)
วิธีการพื0นผิวตอบสนองเป็ นเทคนิ คหนึ งทีนับว่ามีประโยชน์อย่างมากต่อการออกแบบในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็ นวิธีการที สามารถประยุกต์ได้กบั การพัฒนาสู ตรการผลิ ต และกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ทีต้องการพัฒนา โดยสามารถหาจุดทีเหมาะสมจากข้อมูลทีได้จากการทดลองในรู ปแบบการ
วางแผนการทดลองต่างๆ ทําให้สามารถเลือกจุดทีเหมาะสมเพือใช้เป็ นแนวทางในการผลิตต่อไป ผลที
ได้คือ สามารถที จะหาสู ตร หรื อสภาวะทีเหมาะสม (optimization) จากความสัมพันธ์เหล่านั0นได้เมือ
พิจารณาปั จจัยทีสนใจเหล่านั0นพร้อมๆ กัน (Gacula and Singh, 1984) แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ของ
วิธีการ RSM สามารถแสดงได้ดงั สมการ 2.1
Y

=

(X1 +X2 +…+Xk) + ℰ

(สมการ 2.1)

โดยที Y คือ ค่าตอบสนองซึ งเป็ นตัวแปรตาม และ X1, X2,…, Xk คือ ตัวแปรทีสนใจ ซึ งเป็ นตัว
แปรต้น ℰ คือ เทอมของความคลาดเคลื อนสุ่ มของความสั มพันธ์ ฟั ง ก์ชันของตัว แปรเหล่ านี0 มักใช้
สมการลําดับที 1 (first-order model or equation) หรื อ สมการลําดับที 2 (second-order model) หรื อ
สมการพอลิโนเมียล (polynomial model) เป็ นตัวอธิบาย
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ขั0นตอนการทําพื0นผิวตอบสนอง (response surface methodology; RSM) (อนุวตั ร, 2550)
1) เลือกแผนการทดลองทีเหมาะสม เช่น factorial design, CCD, mixture design
และมีจาํ นวนสิ งทดลองมากพอทีจะสร้างแผนภาพคอนทัวร์ ได้
2) สร้างสมการตัวแบบ หรื อ model จากวิธีวิเคราะห์ความถดถอย
3) สร้างแผนภาพ RSM plot และ contour plot จากสมการตัวแบบทีได้
4) ตรวจสอบจุดหรื อช่วงทีเหมาะสม (optimization)
5) พิสูจน์สมการตัวแบบทีสร้างได้โดยการใช้จุดที อยู่ในบริ เวณช่ วงทีเหมาะสมของ
ตัวแปรอิส ระเพื อนําไปทําการทดลองอีกครั0 ง แล้ววัดค่าตัวแปรตาม เพือตรวจสอบกับตัว
แปรตามทีหาได้จากสมการ ว่ามีความใกล้เคียงกันหรื อไม่อย่างไร (เปรี ยบเที ยบค่าสังเกตที
ได้จากการทําการทดลองและค่าทีได้จากการทํานายจากสมการตัวแบบเพือตรวจสอบความ
ถูกต้องของแบบจําลองถ้าแบบจําลองไม่เหมาะสมให้เริ มต้นทดลองเพือได้ขอ้ มูลมาสร้ าง
สมการตัวแบบใหม่)
วิธีการ RSM ได้ถูกนํามาประยุกต์ในงานด้านอุตสาหกรรมเกษตรมากมาย ตัวอย่างเช่น ใช้ใน
การพัฒนากระบวนการผลิต หรื อพัฒนาสู ตรผลิตภัณฑ์ นอกจากนี0 ยงั มีการใช้วิธี RSM ในการพัฒนา
สู ตรอาหาร และกระบวนการผลิตขนมขบเคี0ยวหลายประเภท เช่น นักเกตไก่ (Prinyawiwatkul et al.,
1997) ซี เรี ยล (Dutcosky et al., 2006) และขนมขบเคี0ยวจากข้าว (Charunuch et al., 2008, Sriwattana et
al., 2008)

