บทที 3
อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง
3.1 วัตถุดบิ อุปกรณ์ และสารเคมี
3.1.1 วัตถุดบิ
1) หมูเนื อแดงสดส่ วนสะโพก บดผ่านตะแกรงขนาด 4 มิลลิเมตร
2) มันหมูแข็งส่ วนหลัง บดผ่านตะแกรงขนาด 4 มิลลิเมตร
3) ไส้หมูแห้ง (ร้านปิ' นทิพย์, จังหวัดเชียงใหม่)
4) ข่า ขมิน (Ti Taree, ประเทศไทย)
5) ตะไคร้ (บริ ษทั เอสแอนด์บี ฟู้ ดส์ ซัพพลาย จํากัด, ประเทศไทย)
6) หอมแดงและกระเทียม (บริ ษทั ตะวันพืชผล จํากัด, ประเทศไทย)
7) รากผักชี ใบมะกรู ด พริ กแห้ง (หจก. ศิริเรื องอําไพ, ประเทศไทย)
8) กะปิ (บริ ษทั ริ มทะเล-กรุ งเทพ จํากัด, ประเทศไทย)
9) เกลือ (บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จํากัด, ประเทศไทย)
10) นําปลา (บริ ษทั ไพโรจน์ (ทัง' ซังฮะ) จํากัด, ประเทศไทย)
11) นําตาล (บริ ษทั ครี เดนซ์ จํากัด, ประเทศไทย)
12) ผงชูรส (บริ ษทั อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) จํากัด)
13) ซี อิFวขาว (บริ ษทั หยัน' หว่อหยุน่ จํากัด, ประเทศไทย)
14) บุกเส้นสําเร็ จรู ป (บริ ษทั มังคิ คิง ฟูด จํากัด, ประเทศไทย)
15) ผงบุก (บริ ษทั สหชลผลพืช จํากัด, ประเทศไทย)
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16) แคปปาคาราจีแนน (บริ ษทั บรอนสัน แอนด์ จาคอบส์ อินเตอร์ เนชัน' แนล จํากัด,
ประเทศไทย)
3.1.2 อุปกรณ์
1) เครื' องบดพริ กแกง (Model RON-FP135, Ronic, France)
2) เตาอบ (Link Rich, บริ ษทั กล้วยนําไท จํากัด, ประเทศไทย)
3) ชุดเครื' องครัวและเครื' องครัวสเตนเลส
3) เครื' องวัดค่าวอเตอร์ แอกทิวิตี (aw) (Novasina, Switzerland)
4) เครื' องวัดเนื อสัมผัส (TA-XT Plus, UK)
5) เครื' องวิเคราะห์ปริ มาณไขมัน (2050 SOXTEC Auto Extraction Unit, Avani, USA)
6) ตูค้ วบคุมอุณหภูมิ (Model 100-800, Memmert, Germany)
7) เครื' องวัดค่าความเป็ นกรด-ด่าง (F-22, HORIBA, Japan)
8) เครื' องวัดค่าการดูดกลืนแสง (Model 10 UV Scaning, Genesvs, USA)
9) ตูอ้ บลมร้อน (Model 400, Memmert, Germany)
10) ชุดอุปกรณ์เครื' องแก้วและเครื' องมือวิทยาศาสตร์
11) ถ้วยพลาสติกพร้อมฝา ขนาด 3 ออนซ์ ซึ' งสามารถทนอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซี ยส
(บริ ษทั อีสเทิร์นโพลีแพค จํากัด, ประเทศไทย)
3.1.3 สารเคมี
1) ปิ โตเลียมอีเทอร์ (RCI LABSCAN LIMITED, Thailand)
2) Thiobarbituric acid (TBA) (MERCK, Germany)
3) Thichloroacetic acid (TCA) (MERCK, Germany)
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4) 1,1,3,3 - Tetraethoxypropane (TEP) (ALDRICH, Germany)
5) 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) (Fluka, Switzerland)
6) เปปโตน (peptone) (Difco Laboratories, USA)
7) อาหารแข็งเพลตเคานต์ (plate count agar, PCA) (Merck, Germany)
8) อาหารแข็งโพเตโต เดกซโตรส (potato dextrose agar, PDA) (Merck, Germany)
9) กรดมาลิก (malic acid) (SIGMA-ALDRICH, Singapore)

3.2 วิธีการทดลอง
วิธีการทดลองแบ่งการศึกษาออกเป็ น 5 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที' 1 การพัฒนาสู ตรต้นแบบของไส้อวั'
1.1

การคัดเลือกสู ตรต้นแบบ

1.2

การปรับปรุ งสู ตรของไส้อวั'

ตอนที' 2 การพัฒนาสู ตรไส้อวั' ลดไขมัน
ตอนที' 3 การศึกษาการยอมรับของผูบ้ ริ โภคต่อไส้อวั' ลดไขมันที'พฒั นาได้เปรี ยบเทียบ
กับไส้อวั' สู ตรต้นแบบ
ตอนที' 4 การใช้กลีเซอรอลและการปรับค่าความเป็ นกรด-ด่าง เพื'อการยืดอายุ
การเก็บรักษาของไส้อวั' ลดไขมัน
4.1 การศึกษาผลของการใช้กลีเซอรอลในการลดค่าวอเตอร์ แอกทิวติ ี
ของไส้อวั' ลดไขมัน
4.2 การใช้กลีเซอรอลร่ วมกับการปรับค่าความเป็ นกรด-ด่าง
ตอนที' 5 การประเมินอายุการเก็บของไส้อวั' ลดไขมันที'พฒั นาได้
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ตอนที 1 การพัฒนาสู ตรต้ นแบบของไส้ อวั
1.1 การคัดเลือกสู ตรต้ นแบบ
ทดลองผลิตไส้อวั' เพื'อใช้ในการคัดเลือกเป็ นสู ตรต้นแบบ โดยเตรี ยมเครื' องแกง
เนื อหมู มันหมู และไส้หมู ผลิตไส้อวั' ตามกรรมวิธีการผลิตดังภาพ 3.1 โดยใช้สูตร 3 สู ตรดังนี คือ สู ตรที'
1 ดัดแปลงจากสู ตรของศรี สมร (2535) สู ตรที' 2 ดัดแปลงจากสู ตรของวิจิตรา (2551) และสู ตรที' 3
ดัดแปลงจากสู ตรของปริ ญญา และคณะ (2544) ดังตาราง 3.1 โดยแต่ละสู ตรใช้ปริ มาณไขมันเท่ากัน
และมีปริ มาณของส่ วนผสมเครื' องแกงใกล้เคียงกัน ยกเว้นสู ตรที' 1 มีผวิ มะกรู ด ซึ' งสู ตรที' 2 และ 3 ไม่มี
ส่ วนสู ตรที' 3 มีพริ กไทยและเม็ดผักชี ซึ' งสู ตรที' 1 และ 2 ไม่มีในส่ วนผสมเครื' องแกง

เตรี ยมส่ วนประกอบ เช่น พริ กแห้งเม็ดใหญ่สีแดงสมํ'าเสมอ
กระเทียม หอมแดง ตะไคร้ ข่า ขมิน และกะปิ
เลือกส่ วนที'มีตาํ หนิและส่ วนที'เน่ าเสี ยออก ปอกเปลือก หั'นหรื อซอย
โขลก/ปั' นส่ วนผสมให้เข้ากัน นํามาผสมกับใบมะกรู ดหั'นฝอย
นํามาผสมกับหมูเนือแดงบดและมันหมูบด
กรอกลงไส้หมู มัดปลาย
อบที'อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซี ยส นาน 1 ชัว' โมง
รอให้ผลิตภัณฑ์เย็นลง เก็บในตูเ้ ย็นอุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส
ภาพ 3.1 กรรมวิธีการผลิตไส้อวั'

28
ตาราง 3.1 สูตรที'ใช้ในการคัดเลือกสู ตรต้นแบบของไส้อวั'
ส่ วนประกอบ
ส่ วนประกอบหลัก
หมูเนื อแดง
มันหมูแข็ง (ร้อยละของหมูเนือแดง)
ส่ วนผสมพริ กแกง (ร้อยละของหมูเนือแดง)
ซี อิFวดํา
นําปลา
ใบมะกรู ดหัน' ฝอย
ซี อิFวขาว
นํา
เกลือป่ น
นําตาลทราย
ผงชูรส
พริ กแห้ง
ตะไคร้หนั' ฝอย
กระเทียม
หอมแดงหัน' หยาบ
ผิวมะกรู ดหัน' ฝอย
รากผักชี
เม็ดผักชี
พริ กไทยป่ น
ขมิน
ข่า
กะปิ

สู ตรที 1
(ร้ อยละ)

100
50
1.0
4.0
1.7
3.0
20.0
0.5
3.0
16.0
7.0
3.0
1.5
1.0

สู ตรที 2
(ร้ อยละ)

สู ตรที 3
(ร้ อยละ)

100
50

100
50

2.0
1.7
1.3
1.7
1.3
1.3
1.7
2.7
2.7
3.0
0.3
0.8
1.0
1.7

หมายเหตุ สู ตรที' 1 ดัดแปลงจากศรี สมร (2535), สูตรที' 2 ดัดแปลงจากวิจิตรา (2551) และ
สู ตรที' 3 ดัดแปลงจากปริ ญญา และคณะ (2544)

0.1
1.5
0.3
1.5
3.2
3.0
8.0
1.6
0.6
0.5
1.6
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วางแผนการทดลองแบบสุ่ มตลอด (Completely Randomized Design: CRD) ทดลองทําสู ตรละ
2 ซํา จากนันนําผลิตภัณฑ์ไส้อว'ั ที'ได้ไปทดสอบคุณภาพทางเคมีกายภาพและทดสอบการยอมรับของ
ผูบ้ ริ โภคดังนี
-

ค่าวอเตอร์แอกทิวติ ี aw (Novasina, Switzerland)
ความชืน ตามวิธีการของ AOAC (2000)
ปริ มาณไขมัน ตามวิธีการของ AOAC (2000)
การทดสอบคุณภาพทางด้านเนือสัมผัส 2 แบบ ได้แก่
1) การวัดเนือสัมผัสแบบ Texture Profile Analysis (TPA) ตามวิธีการที'
ดัดแปลงจาก Lin and Huang (2008)

การประเมิ น คุ ณ ภาพด้า นเนื อสั มผัส ของไส้ อั'ว แบบ Texture Profile
Analysis (TPA) ด้วยเครื' อง Texture analyser (TA-XT Plus, UK) ในแต่ละสิ' งทดลอง โดยเตรี ยมไส้อว'ั
ตัดตามหน้าตัดของไส้อว'ั ให้มีความหนา 1 เซนติเมตร เก็บไว้ในภาชนะที'ปิดสนิ ทตังทิงไว้ที'อุณหภูมิ
25 องศาเซลเซียส ทําการวัดค่าตัวอย่างด้วยหัวอะลูมิเนี ยม ทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร
(∅ 50 mm aluminum cylinder probe) โหลดเซลล์ที'ใช้ในการวัดค่า 50 กิโลกรัม โดยกําหนดการวัดค่า
ของเครื' อ งมื อ ใช้ความเร็ ว ก่ อนการวัด ค่า ตัว อย่า ง 1 มิ ลลิ เ มตรต่ อ วิน าที ความเร็ ว ขณะทํา การวัด ค่ า
ตัวอย่าง 2 มิลลิเมตรต่อวินาที ความเร็ วหลังการวัดค่าตัวอย่าง 5 มิลลิเมตรต่อวินาที ระยะเวลาระหว่าง
การกดครังที'สอง 5 วินาที ตัวอย่างจะถูกกดลงไปเป็ นระยะทางร้อยละ 60 ของความสู งตัวอย่าง แต่ละสิ' ง
ทดลองจะทําการวัดค่า 20 ตัวอย่าง
2) การวัดค่าแรงเฉื อน ตามวิธีการที'ดดั แปลงจากนัชนา (2551)
ประเมินคุณลักษณะทางด้านความแน่ นเนื อ (firmness) ของไส้อว'ั ในแต่ละ
สิ' งทดลอง ด้วยเครื' อง Texture analyser (TA-XT Plus, UK) โดยเตรี ยมไส้อว'ั ตัดตามหน้าตัดของไส้อว'ั
ให้มีความหนา 3 เซนติ เมตร เก็บไว้ในภาชนะที' ปิดสนิ ทตังทิ งไว้ที'อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ยส
ทําการวัดค่าตัวอย่างด้วยหัววัดทดสอบแรงเฉื อน (blade set with Warner Bratzler) โหลดเซลล์ที'ใช้ใน
การวัดค่า 50 กิโลกรัม โดยกําหนดการวัดค่าของเครื' องมือ ใช้ความเร็ วก่อนการวัดค่าตัวอย่าง
1
มิลลิเมตรต่อวินาที ความเร็ วขณะทําการวัดค่าตัวอย่าง 2 มิลลิเมตรต่อวินาที ความเร็ วหลังการวัดค่า
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ตัวอย่าง 5 มิลลิเมตรต่อวินาที ระยะทางที'ใช้ในการวัดค่าตัวอย่าง 40 มิลลิเมตร แต่ละสิ' งทดลองจะทํา
การวัดค่า 20 ตัวอย่าง
- การทดสอบการยอมรั บ ของผูบ้ ริ โ ภค ทํา การทดสอบในห้ อ งประเมิ นทาง
ประสาทสั ม ผัส ที' มี ก ารควบคุ ม สภาวะแวดล้อ ม สาขาวิ ช าเทคโนโลยีก ารพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้วิธีการให้คะแนนความชอบ 1 ถึง 9 (9-point hedonic
scale)(Peryam and Pilgrim, 1957) ด้วยแบบทดสอบโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ สําเร็ จรู ป (Susense,
Thailand) ทําการทดสอบกับผูท้ ดสอบที'ไม่ผ่านการฝึ กฝนจํานวน 100 คน ผูท้ ดสอบกลุ่มเป้ าหมายคือ
ผูท้ ี' เคยรั บประทานไส้อวั' สุ่ มผูท้ ดสอบโดยไม่ใช้ทฤษฎี ความน่ าจะเป็ นแบบสุ่ มตัวอย่างโดยใช้ความ
สะดวก (convenience sampling) โดย เสิ ร์ฟตัวอย่างไส้อว'ั ตัวอย่างละ 2 ชิ น นําหนักรวมประมาณ
15 กรัม บรรจุในถ้วยชิมที'มีฝาปิ ด เก็บไว้ในตูค้ วบคุมอุณหภูมิ (Model 100-800, Memmert, Germany)
เพื'อรอการทดสอบ ขณะเสิ ร์ฟให้มีอุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซี ยส ตัวอย่างจะถูกนําเสนอต่อผู ้
ทดสอบทีละตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง ด้วยรหัส เลขสุ่ ม 3 ตัว โดยมีการสุ่ มลําดับการนําเสนอ ในการลด
ผลกระทบที'เกิดจากการชิมตัวอย่างก่อนหน้าและส่ งผลถึงตัวอย่างถัดไป (Lawless and Heymann, 2010)
ให้ผทู ้ ดสอบเคียวข้าวสวย 1 ช้อน ก่ อนทดสอบตัวอย่างถัดไป หลังจากการทดสอบการยอมรั บของ
ผูบ้ ริ โภคโดยให้คะแนนความชอบแล้วจะให้ทาํ การทดสอบความพอดี just about right scale (JAR)
แบบ 5 สเกล ควบคู่ไปด้วยในทุกตัวอย่าง โดยให้ผทู ้ ดสอบชิมตัวอย่างไส้อว'ั แล้วระบุแนวโน้มที'ตอ้ งการ
ให้ปรับปรุ งหรื อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังนี 5 = ปรับให้เพิ'มขึนมาก, 4 = ปรับให้เพิ'มขึนเล็กน้อย, 3 =
พอดี, 2 = ปรับให้ลดลงเล็กน้อย และ 1 = ปรับให้ลดลงมาก ในด้านความละเอียดของเนื อไส้อว'ั รส
เค็ม และความเผ็ด
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
นําข้อมูลที'ได้จากการทดลองไปวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรี ยบเทียบค่าเฉลี'ย
ด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD) ที'ระดับความเชื'อมัน' ร้อยละ 95 โดยใช้โปรแกรม Statistix
8.1 (Statistix, USA)
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1.2 การปรับปรุ งสู ตรของไส้ อวั
จากผลการคัดเลือกสู ตรต้นแบบ ได้สูตรที' 2 (วิจิตรา, 2551) ซึ' งมีส่วนผสมดังตาราง
3.1 และเมื'อพิจารณาผลจากสเกลความพอดี พบว่า ควรปรับปรุ งสู ตร โดยควรปรับปรุ งในด้านความเผ็ด
และรสเค็ม ดังนันจึงทําการผันแปรปริ มาณพริ กแห้งจากเดิ มร้อยละ 1.66 เป็ นช่วงระหว่างร้อยละ 1.66
และร้ อยละ 3.0 ของปริ มาณเนื อหมู และปริ มาณเกลือจากเดิมร้อยละ 1.7 เป็ นช่วงระหว่างร้อยละ 1.5
และร้อยละ 1.7 ของปริ มาณเนื อหมู จัดการทดลองแบบแฟคทอเรี ยล 2 × 2 ได้ทงหมด
ั
4 สิ' งทดลอง
(ตาราง 3.2) ทําการทดลอง 2 ซํา จากนันนําผลิตภัณฑ์ที'ได้ไปทดสอบคุณภาพเช่นเดียวกับการทดลอง
ตอนที' 1.1 ยกเว้นไม่ทาํ การทดสอบความพอดี
ตาราง 3.2 สิ' งทดลองที'ได้จากการผันแปรปริ มาณเกลือและพริ ก
สิ งทดลอง
1
2
3
4

ปริมาณเกลือ (ร้ อยละ)
1.5
1.7
1.5
1.7

ปริมาณพริก (ร้ อยละ)
1.66
1.66
3.00
3.00

ตอนที 2 การพัฒนาสู ตรไส้ อัวลดไขมัน
ทําการทดแทนไขมันโดยใช้มนั หมูร้อยละ 40 และสารทดแทนไขมันร้ อยละ 60 ซึ' ง
รวมกันแล้วคิดเป็ นร้อยละ 50 ของเนื อหมูในสู ตร สารทดแทนไขมันที'ใช้ 2 ชนิ ด คือ เจลบุ ก และบุก
ผสมแคปปาคาราจีแนน ซึ' งใช้อตั ราส่ วนของบุกและแคปปาคาราจีแนนที' 70:30 และ 50:50 โดยเตรี ยม
เจลบุกผสมแคปปาคาราจีแนน ได้จากการนําบุกผงมาผสมแคปปาคาราจีแนนในอัตราส่ วน 70:30 และ
50:50 โดยเตรี ยมให้มีความเข้มข้นร้อยละ 4 (ปริ ญญา และคณะ, 2544) ละลายในนําจนเข้ากันดี แล้วจึง
นําไปตังบนเตาไฟเพื'อให้ความร้อนนาน 10-15 นาที จนเจลมีลกั ษณะใส เทใส่ ถาดทิงไว้ให้เย็น แล้วเก็บ
ที'อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซี ยส นาน 1 คืน นําออกมาหั'นให้มีขนาด 0.5×0.5×0.5 เซนติเมตร หรื อบดหยาบ
ให้มีขนาดใกล้เ คี ย งกับมันแข็ง บดหยาบ แล้วจึ ง นํา ไปผสมในไส้ อ ั'วโดยใช้เ ป็ นสารทดแทนไขมัน
วางแผนการทดลองแบบสุ่ มตลอด (Completely Randomized Design: CRD) ทดลองทําสู ตรละ 2 ซํา
โดยมีเ ป้ าหมายให้ส ามารถลดปริ มาณไขมันในสู ตรได้อย่างน้อยร้ อยละ 25 ตามประกาศกระทรวง
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สาธารณสุ ข ฉบับที' พ.ศ. 2541 เรื' องฉลากโภชนาการ โดยใช้สูตรไส้อวั' ต้นแบบที'ได้จากการทดลองตอน
ที' 1 ดังตาราง 4.8 อบไส้อวั' ในเตาอบที'อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 1 ชัว' โมง จากนันนํา
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที' ไ ด้ไ ปทดสอบคุ ณ ภาพทางเคมี ก ายภาพและการทดสอบการยอมรั บ ของผู ้บ ริ โภค
เช่ น เดี ยวกับ การทดลองตอนที' 1.2 นอกจากนี ทํา การทดสอบสารพอลิ ไซคลิ ก อะโรเมติ ก
ไฮโดรคาร์ บอน (polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs)

ตอนที 3 การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่ อไส้ อวลดไขมั
ั
นเปรียบเทียบกับไส้ อวสู
ั ตร
ต้ นแบบ
ทําการผลิ ตไส้อวั' ลดไขมันสู ตรที' เหมาะสมที' ได้จากการทดลองที' 2 และไส้อวั' สู ตร
ต้นแบบ (ตาราง 4.8) จากนันนําผลิ ตภัณฑ์ไส้ อวั' ที' ได้มาทําการทดสอบการยอมรั บของผูบ้ ริ โภคที'
รับประทานไส้อวั' 200 คน ด้วยวิธีให้คะแนนความชอบ 1 ถึง 9 (9-point hedonic scale)

ตอนที 4 การใช้ กลีเซอรอลและการปรับค่ าความเป็ นกรด-ด่ าง เพือการยืดอายุการเก็บรั กษาของ
ไส้ อัวลดไขมัน
4.1 การศึกษาผลของการใช้ กลีเซอรอลในการลดค่าวอเตอร์ แอกทิวิตีของไส้ อัวลดไขมัน
ทดลองโดยทําการหมักเนื อหมูดว้ ยกลีเซอรอล โดยศึ กษาปริ มาณกลีเ ซอรอล 3
ระดับ (เข้มข้นร้อยละ 0, 25 และ 50) และระยะเวลาที'ใช้ในการแช่ 3 ระดับ (16, 20 และ 24 ชัว' โมง)
อัตราส่ ว นของเนื อหมู ก ับสารละลายกลี เ ซอรอลเท่ า กับ 2:1 วางแผนการทดลองแบบแฟคทอเรี ยล
32 +2 จุดกึ'งกลาง (Factorial 32 + 2 center points) ได้ส'ิ งทดลองจํานวน 11 สิ' งทดลอง ดังตารางที' 3.3
จากนันนําเนือหมูที'ได้มาสะเด็ดสารละลายกลีเซอรอลออก ตังทิงไว้ที'อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ยส เป็ น
เวลา 15 นาที แล้วนํามาผลิตไส้อว'ั ตามสู ตรลดไขมันที'ได้จากการทดลองที' 2 (ตาราง 4.12) อบไส้อว'ั ใน
เตาอบที'อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 1 ชัว' โมง แล้วนําไส้อว'ั ที'ได้ทงหมดไปทํ
ั
าการตรวจสอบ
คุณภาพทางเคมีกายภาพและการทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริ โภค เช่นเดียวกับการทดลองตอนที' 1.2
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
นําข้อมูลที'ได้จากการทดลองไปวิเคราะห์สมการถดถอย (regression analysis) และ
หาจุดที'เหมาะสม (optimization) ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป Design-Expert Version 6.0.2 (Minneapolis,
Minnesota)
ตาราง 3.3 สิ' งทดลองในการลดค่าวอเตอร์แอกทิวิตีดว้ ยสารละลายกลีเซอรอล จํานวน 11 สิ' งทดลอง
สิ งทดลอง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ความเข้ มข้ นของกลีเซอรอล
(ร้ อยละ)
0
25
50
0
25
50
0
25
50
25
25

เวลาในการแช่
(ชัวโมง)
16
16
16
20
20
20
24
24
24
20
20

4.2 การใช้ กลีเซอรอลร่ วมกับการปรับค่ าความเป็ นกรด-ด่ าง
เนื' องจากในการลดค่าวอเตอร์แอกทิวิตี มีวตั ถุประสงค์เพื'อยืดอายุการเก็บรักษาของ
ไส้อว'ั แต่จากการทดลองที' 4.1 พบว่าผลิตภัณฑ์ไส้อวั' ที'ได้ยงั มีค่าวอเตอร์ แอกทิวิตีลดลงเพียงเล็กน้อย
เนื' องจากหากลดค่า วอเตอร์ แ อกทิ วิตีลงมากโดยการใช้กลี เ ซอรอลที' ความเข้มข้นสู ง จะส่ ง ผลทํา ให้
ผลิตภัณฑ์ที'ได้มีรสหวานและมีลกั ษณะปรากฏที'ฉ' าํ ผิดปกติ ดังนันจึงนํา hurdle technology เข้ามาช่วย
โดย hurdle technology เป็ นการเลือกใช้ปัจจัยหรื อวิธีการต่างๆ มาใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสมในอาหาร
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แต่ละชนิ ด เพื'อเพิ'มความคงตัว (stability) ความปลอดภัยและคุณภาพของอาหารและเพื'อการควบคุมทัง
จุ ลินทรี ยท์ ี' ทาํ ให้เกิ ดโรคและจุ ลินทรี ยท์ ี' ทาํ ให้เกิดการเสื' อมเสี ย เนื' องจากในการศึกษาการยืดอายุการ
เก็ บ รั กษาไส้ อ ั'ว โดยไม่ ใ ช้ว ัต ถุ กัน เสี ย มี แ ผนที' จ ะทําการทดลองบรรจุ ไ ส้ อ ั'ว ในบรรจุ ภัณ ฑ์ แ บบ
สุ ญญากาศและสุ ญญากาศร่ วมกับการพาสเจอร์ ไรส์ ซึ' งสภาวะดังกล่าวประกอบกับคุณภาพทางเคมี
ของไส้อว'ั มีความเสี' ยงต่อการเจริ ญของเชือ Clostridium perfringens ดังนันจึงทําการปรับความเป็ น
กรด-ด่ าง เพื'อปรับสภาวะไม่ให้เหมาะสมต่อการเจริ ญของเชือชนิ ดนี ซึ' งค่าความเป็ นกรด-ด่ างตํ'าสุ ดที'
สามารถเจริ ญได้เท่ากับ 5.0 (Leistner and Gould, 2002) การปรับค่าความเป็ นกรด-ด่างของไส้อว'ั ให้ต'าํ
กว่า 5.0 นัน อาจทําให้ไส้อวั' มีรสเปรี ยว ดังนัน ในการศึกษาครังนี จึงต้องการลดค่าความเป็ นกรด-ด่างลง
ให้ได้มากที' สุ ด โดยไม่กระทบต่ อ คุ ณภาพทางประสาทสั ม ผัส เนื' อ งจากผลิ ต ภัณฑ์ ที'มีค่า ความเป็ น
กรด-ด่างลดลง จะส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการฆ่ าเชือเพิ'มขึน ดังจะเห็ นได้จากตาราง 3.4 ซึ' งเมื'อค่า
ความเป็ นกรด-ด่างลดลง เวลาในการฆ่าเชือที'อุณหภูมิเดียวกันจะลดลง
ตาราง 3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ นกรด-ด่างและค่า F-values
pH
Fmin

7.0
3.0

6.0
3.0

5.7
2.6

5.5
2.3

5.2
1.9

5.0
1.6

4.6
1.2

ที'มา : Holdsworth (1997)

ดังที'กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า การปรั บค่าความเป็ นกรด-ด่ างของผลิตภัณฑ์ตอ้ งอยูใ่ น
ระดับที'ผบู ้ ริ โภคยอมรับได้ จากสู ตรที'แช่เนื อหมูดว้ ยกลีเซอรอล ในการทดลอง 4.1 ไส้อว'ั จะมีรสออก
หวานเล็กน้อย ดังนันในสู ตรใหม่จึงมี การเพิ'มปริ มาณเกลื อจากเดิ มร้ อยละ 1.5 เป็ นร้ อยละ 1.7 ของ
ปริ มาณเนื อหมู เพื'อเป็ นการปรั บรสชาติและช่วยลดค่าวอเตอร์ แอกทิ วิตีลง พร้อมทังเพิ'มอุณหภูมิและ
ระยะเวลาในการอบให้มากขึน
จากการศึ กษาทดลองปรั บปริ มาณกรดที' เ ติ มเบื องต้น (ไม่ ได้แ สดงข้อ มูล) และ
เหตุ ผลเกี' ยวกับ ประสิ ทธิ ภ าพการฆ่ า เชื อดังกล่ า วข้า งต้น จึ ง ทํา การทดลองเปรี ย บเที ยบไส้ อ 'วั สู ต ร
ลดไขมันที' ได้จ ากการทดลองที' 2 กับ ไส้ อวั' ที' มีการปรั บสภาวะต่ า งๆในการทดลองนี วางแผนการ
ทดลองแบบสุ่ มตลอด ได้ 2 สิ' งทดลอง ทําการทดลอง 3 ซํา สิ' งทดลองที' 1 คือ ไส้อวั' สู ตรลดไขมันที'ได้
จากการทดลองที' 2 และสิ' งทดลองที' 2 คือ ไส้อว'ั ที'มีการปรับสภาวะต่างๆ ดังตารางที' 3.5 จากนันนําทัง
2 สิ' งทดลองไปอบที'อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซี ยส นาน 2 ชัว' โมง 30 นาที แล้วนําผลิตภัณฑ์ที'ได้ไปทํา
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การตรวจสอบคุ ณ ภาพดั ง การทดลองข้า งต้น แต่ สํ า หรั บ การทดสอบการยอมรั บ ผู้บ ริ โภคนั น
ใช้กลุ่มเป้ าหมายที'รับประทานไส้อว'ั จํานวน 100 คน จากนันทําการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและ
คุ ณภาพเชื อจุ ลินทรี ยข์ องผลิตภัณฑ์ไส้ อวั' ที' จะนําไปทดลองในการประเมินอายุการเก็บรั กษาในการ
ทดลองต่อไป

ตาราง 3.5 สิ' งทดลองที'ใช้ในการเปรี ยบเทียบไส้อวั' ลดไขมันกับไส้อวั' สูตรลดไขมันที'มีการปรับสภาวะ
การปรับสภาวะ
ไส้ อัวสู ตรลดไขมัน
ใช้
การใช้นาตาล
ํ
ปริ มาณเกลือ
ร้อยละ 1.5 ของปริ มาณเนือหมู
การแช่กลีเซอรอล
ไม่แช่
การเติมกรดมาลิก
ไม่เติม
หมายเหตุ ไส้อวั' สู ตรลดไขมัน (ตาราง 4.14)

ไส้ อัวสู ตรลดไขมันทีมีการปรับสภาวะ
ไม่ใช้
ร้อยละ 1.7 ของปริ มาณเนื อหมู
แช่ (ร้อยละ 16 นาน 17 ชัว' โมง)
เติม (ร้อยละ 0.15ของส่ วนผสมทังหมด)

ั
นทีพัฒนาได้ โดยไม่ ใช้ วตั ถุกนั เสีย
ตอนที 5 การประเมินอายุการเก็บของไส้ อวลดไขมั
นํา ผลิ ตภัณ ฑ์ ไส้ อ'วั สู ต รลดไขมันที' ท าํ การปรั บ สภาวะจากการทดลองตอนที' 4.2
มาทําการเก็บรักษาโดยนํามาบรรจุในบรรจุภณั ฑ์ชนิด Nylon/LLDPE บรรจุภายใต้สภาวะ 4 สภาวะ คือ
1) ภายใต้บรรยากาศปกติ
2) แบบสุ ญญากาศ
3) แบบสุ ญญากาศร่ วมกับการพาสเจอร์ ไรส์ (นําไส้อวั' ในบรรจุภณ
ั ฑ์แบบสุ ญญากาศ
ไปพาสเจอร์ ไรส์ ในนําเดือดให้มีอุณหภูมิจุดกึ'งกลาง 75 องศาเซลเซี ยส นาน 30 วินาที ) เนื' องจากใน
ผลิตภัณฑ์เ นื อ สํานักงานคณะกรรมอาหารและยา ได้ระบุ ถึงการควบคุมกระบวนการผลิตว่า การให้
ความร้อนแก่ผลิตภัณฑ์เนื อ เช่ น ลูกชิ น หรื อหมูยอ ควรให้อุณหภูมิใจกลางผลิตภัณฑ์มีอุณหภูมิไม่ต'าํ
กว่า 72 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลาอย่างน้อย 15 นาที (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2545)
4) บรรจุภณั ฑ์ปรับบรรยากาศ (CO2: N2 เท่ากับ 70: 30)
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จากนันนําตัวอย่างไส้อวั' ไปเก็บรักษาที'อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ยส ทําการทดลอง 3 ซํา
โดยนําตัวอย่างไส้อวั' ที'เก็บรักษามาตรวจคุณภาพทุกวัน ในคุณภาพด้านต่างๆ ดังนี
• จํานวนเชือจุลินทรี ยท์ งหมด
ั
(AOAC, 2000)
• จํานวนยีสต์และรา (AOAC, 2000)
• ค่าความเป็ นกรด-ด่าง ด้วยเครื' อง pH meter
• ค่า Thiobabituric Acid Reactive Substances, TBARs (AOAC, 2003)
• ทดสอบการยอมรั บ ของผู ้บ ริ โภคกลุ่ มเป้ าหมายที' รั บ ประทานไส้ อ ั'ว ทางด้า น
ประสาทสัมผัส โดยสุ่ มตัวอย่างที'เก็บรักษาที'บรรจุในสภาวะที'แตกต่างกัน ตัวอย่างละ
3 ซํา โดยเสิ ร์ฟ ตัวอย่างละ 2 ชิน ในถ้วยพลาสติกที'มีฝาปิ ด ให้ผทู ้ ดสอบพิจารณาใน
ด้านลักษณะปรากฏและการดมกลิ'นและให้บอกว่ายอมรับหรื อไม่ยอมรับ ใช้ผทู ้ ดสอบ
จํานวน 50 คน

