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บทคัดย่อ 
 

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์คือหาชนิดและปริมาณของส่วนผสมที่เหมาะสมเพื่อทดแทนมันหมู
แข็งในไส้กรอกเปร้ียว   โดยท าการผลิตไส้กรอกเปร้ียว  5 สิ่งทดลอง คือ ไส้กรอกเปร้ียวท่ีใช้มันหมูแข็ง
ทั้งหมด (สูตรควบคุม) ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยเวย์หวาน 
60 และ 100 % ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยโปรตีนเกษตร 
60 และ 100 %  จากนั้นประเมินสมบัติทางเคมีและสมบัติทางกายภาพทั้งในระหว่างการหมักและหลัง
การหมัก   ศึกษาความชอบทางประสาทสัมผัสของผู้ทดสอบชิม  และศึกษาอายุการเก็บรักษาไส้กรอก
เปรี้ยวสูตรที่ได้รับความชอบจากผู้ทดสอบชิมมากที่สุดและมีปริมาณไขมันต่ าที่สุด 

ไส้กรอกเปร้ียวในระหว่างการหมัก  พบว่า การใช้น้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับในโปรตีนเกษตร

และเวย์หวานมีผลท าให้ค่าความเป็นกรด -ด่าง ในช่วงท้ายของการหมักลดลงเล็กน้อย (p ≤ 0.05) แต่

ไม่มีผลเมื่อสิ้นสุดการหมัก (p > 0.05) ไม่มีผลต่อปริมาณกรดทั้งหมด (p > 0.05) ค่าสีพบว่าเมื่อเวลา

ในการหมักนานขึ้นค่าความสว่างจะลดลง  สีแดงและสีเหลืองจะเพิ่มขึ้น ( p ≤ 0.05) การสูญเสีย

น้ าหนักจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเมื่อเวลาในการหมักเพิ่มขึ้น (p ≤ 0.05)  
ไส้กรอกเปร้ียว เมื่อสิ้นสุดการหมัก   พบว่า ค่าความเป็นกรด -ด่างของไส้กรอกเปร้ียวท้ัง 5 สิ่ง

ทดลองไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p > 0.05)  ปริมาณกรดทั้งหมดไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ( p > 
0.05) ค่าสี  พบว่าการใช้น้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับในโปรตีนเกษตรและเวย์หวานท าให้ค่าความสว่างและ

สีเหลืองจะลดลง  ส่วนสีแดงจะเพิ่มขึ้น ( p ≤ 0.05)  ค่าการสูญเสียน้ าหนักจะสูงเมื่อใช้โปรตีนเกษตร

มากขึ้น (p ≤ 0.05)  โปรตีนมีแนวโน้มสูงขึ้นชัดเจนเมื่อใช้เวย์หวานและโปรตีนเกษตรเพิ่มมากขึ้น  (p ≤ 

0.05) แต่ปริมาณไขมันมีแนวโน้มลดลง  (p ≤ 0.05) ส่วนปริมาณเถ้าและปริมาณ ความชื้นพบว่า มี

ความแตกต่างกันทางสถิติเล็กน้อย ( p ≤ 0.05)  คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัส พบว่าการใช้
น้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับในโปรตีนเกษตรและเวย์หวานไม่มีผลต่อคะแนนความชอบในด้านสี  กลิ่น  

ความแน่นเนื้อ  รสชาติและความชอบโดยรวม ( p > 0.05)   แต่มีผลต่อความชอบด้านความชุ่มฉ่ า ( p 

≤ 0.05) โดย ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยเวย์หวาน จะมี

คะแนนความชอบสูงไม่แตกต่างจากไส้กรอกเปร้ียวสูตรควบคุม (p > 0.05)  การสูญเสียน้ าหนักในการ
ท าให้สุกและผลผลิตที่ได้  พบว่า ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับ

ด้วยโปรตีนเกษตร  60% จะมีการสูญเสียน้ าหนักในการท าให้สุกน้อยและมีผลผลิตที่ได้มากที่สุด  (p ≤ 
0.05) 

ผลการศึกษาการเก็บรักษาไส้กรอกเปร้ียวสูตรที่ได้รับความชอบทางประสาทสัมผัสสูงที่สุด
และมีปริมาณไขมันต่ าที่สุดคือไส้กรอกเปร้ียวสูตร ทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วย
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เวย์หวาน 100% พบว่าเมื่อเก็บรักษานานขึ้นจะท าให้ค่าความเป็นกรด-ด่างมีแนวโน้มลดลง เล็กน้อย (p 

≤ 0.05) การสูญเสียน้ าหนักมากขึ้นเล็กน้อย (p ≤ 0.05)  ค่าความสว่างมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ( p ≤ 

0.05)   ค่าสีแดงและสีเหลืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ( p ≤ 0.05)  ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดมี

แนวโน้มเพิ่มขึ้น (p ≤ 0.05)  และสามารถท าการเก็บรักษาไส้กรอกเปร้ียวได้นาน 12 วัน 
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แนวทางใหม่ในการลดปริมาณมันหมูแข็งในไส้กรอกเปร้ียว 
New strategies for reducing the pork back-fat content  

in fermented pork sausage 
 

บทน า 
 

ไส้กรอกเปร้ียว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ท าจากเนื้อหมู มันหมู ข้าวสุก เครื่องปรุงแต่งกลิ่นและรส บรรจุ
ในไส้หมูหรือไส้ชนิดอ่ืนที่บริโภคได้และต้องท าให้สุกก่อนรับประทาน  ไส้กรอกเปรี้ยวสดต้องมีไขมันไม่
เกิน 30 % (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม , 2538) ไส้กรอกเปร้ียว
สดในท้องตลาดโดยทั่วไปมีปริมาณไขมันระหว่าง 19-43 % ซึ่งถือว่ามีปริมาณสูงมาก  ท าให้ผู้บริโภคที่
ห่วงใยในสุขภาพหรือต้องการควบคุมปริมาณไขมันในอาหารไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์ (ประดิษฐ์ , 2544) 
เนื่องจากไขมันจากเนื้อสัตว์จะมีกรดไขมันอิ่มตัวและคลอเรสเตอรอลในปริมาณสูง (Enser et. al., 
1996; Ozvural and Vural, 2008.; Pappa et. al., 2000) การได้รับไขมันจากสัตว์ในปริมาณมากมี
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน  โรคหัวใจและโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด  (Ozvural and Vural, 2008; 
Moon et. al.,  2008; Luruena-Martinez, et. al.,  2004) แต่อย่างไรก็ตามไขมันก็มีบทบาทส าคัญต่อ
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เช่น ลดการสูญเสียน้ าหนักระหว่างการท าให้สุก      ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
อุ้มน้ า การคงรักษากลิ่นรส ความชุ่มฉ่ าและความรู้สึกในปาก (Carballo et. al., 1995; Muguerza, 
et.al., 2002) 

มีหลายเทคนิควิธีการที่จะลดปริมาณคลอเลสเตอรอลในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์   มีความเป็นไปได้
ในการแทนที่ไขมันสัตว์ด้วยส่วนผสมที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์  เช่น โปรตีนจากถ่ัวเหลือง (Sofos and Allen, 
1977) เวย์โปรตีน (whey protein-based crumb) ที่มีการดูดซับน้ ามันมะกอกทดแทนมันหมูแข็งในไส้
กรอกซาลามีของอิตาลี   (Nobile et al., 2009) น้ ามันพืช (Paneras and Bloukas, 1994) น้ าและ
น้ ามันมะกอก (Bloukas et. al., 1997; Muguerza et. al., 2002; Severini et. al.,2003) 
คาร์โบไฮเดรต (Nowak et. al., 2007)  และการใช้วิธีการจัดการก่อนการทอดและระหว่างการทอดไส้
กรอกเปร้ียว (ประดิษฐ์, 2544) โดยไม่มีผลกระทบหรือมีน้อยท่ีสุดต่อปริมาณผลผลิตหรือคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ     

ข้อดีของน้ ามันร าข้าวคือมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวต าแหน่งเดียวจะช่วยลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีได้ 
นอกจากน้ียังมีวิตามินอีและสารโอรีซานอล ซึ่งสามารถต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามินอีถึง 6 เท่า  
(ประวิทย์,   2550)   
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ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาไส้กรอกเปร้ียวท่ีทดแทนการใช้มันหมูแข็งบางส่วนและทั้งหมด
ด้วยโปรตีนเกษตรและเวย์โปรตีนที่มีการดูดซับน้ ามันร าข้าวไว้   ซึ่งวิธีการดังกล่าวยังไม่มีผู้ทดลองมา
ก่อนในไส้กรอกเปร้ียว   ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีกรดไขมันอิ่มตัวลดลงแต่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงขึ้น   
เพื่อเป็นทางเลือกส าหรับผู้บริโภคที่ห่วงใยในสุขภาพ     และเป็นแนวทางในการผลิตไส้กรอกเปรี้ยว
ส าหรับผู้ประกอบการต่อไป 
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วัตถุประสงค ์
 

1. เพื่อศึกษาหาชนิดและปริมาณของส่วนผสมที่เหมาะสมที่ใช้ทดแทนมันหมูแข็งในสูตรการ
ผลิตไส้กรอกเปรี้ยว 

2. เพื่อศึกษาสมบัติทางเคมีและสมบัติทางกายภาพของไส้กรอกเปร้ียวท่ีมีการทดแทนมันหมู
แข็งด้วยโปรตีนเกษตรและเวย์โปรตีนที่มีการดูดซับน้ ามันร าข้าว  ทั้งในระหว่างการหมักและหลังการ
หมัก 

3. เพื่อศึกษาความชอบทางประสาทสัมผัสของผู้ทดสอบชิมต่อไส้กรอกเปร้ียวท่ีมีการทดแทน
มันหมูแข็งด้วยโปรตีนเกษตรและเวย์โปรตีนที่มีการดูดซับน้ ามันร าข้าว  

4. เพื่อศึกษาอายุการเก็บรักษาไส้กรอกเปร้ียวสูตรที่มีการทดแทนมันหมูแข็งด้วยโปรตีนเกษตร
และเวย์โปรตีนที่มีการดูดซับน้ ามันร าข้าวในระดับที่เหมาะสม 
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การตรวจเอกสาร 
 

1. ไส้กรอกเปรี้ยว 
ไส้กรอกเปร้ียวหรือไส้กรอกอีสาน (Fermented pork sausage) หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ท าจาก

เนื้อหมู มันหมู ข้าวสุก เครื่องปรุงแต่งกลิ่นและรส บรรจุในไส้หมูหรือไส้ชนิดอ่ืนที่บริโภคได้และต้องท า
ให้สุกก่อนรับประทาน (มอก.1266-2537) ในระยะแรกของการหมักพบเชื้อ Pediococcus cerevisiae 
ที่เจริญได้ดีที่อุณหภูมิ 37-45 องศาเซลเซียส  pH อยู่ในช่วง 4.5-5.6 การหมักระยะต่อมาเนื่องจากอยู่
ในสภาพปราศจากอากาศ ท าให้จุลินทรีย์สร้างกรดเพิ่มขึ้น  จนเหลือจุลินทรีย์ที่ทนกรดได้ไม่กี่ชนิด  เมื่อ
น าตัวอย่างมาตรวจสอบพบเชื้อ Lactobacillus sp. มากในช่วงที่มี pH ประมาณ 5 หรือต่ ากว่านี้ 
ความชื้นเฉลี่ย 51-74 % ไส้กรอกอีสานที่จ าหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปนั้นผู้ผลิตหมักและผึ่งแดดทิ้งไว้
เพียง 1-2 วันเท่านั้น จึงมีรสเปรี้ยวน้อยกว่าแหนม แต่ก็ปลอดภัยจากจุลินทรีย์ท่ีอาจสร้างสารพิษได้ 
เนื่องจากไส้กรอกอีสานต้องน ามาท าให้สุก โดยการป้ิง ย่างหรืออบก่อนรับประทาน  

ส่วนประกอบของไส้กรอกอีสานคล้ายคลึงกับแหนม แต่มีข้อแตกต่างเล็กน้อยดังนี้คือ  เนื้อที่ใช้
ไม่จ าเป็นต้องเอาไขมันออก การผสมเนื้อแดงและไขมันขึ้นอยู่กับราคา  ถ้าใช้ไขมันต่ าราคาจะสูงขึ้น   
อัตราส่วนของเนื้อแดง:ไขมัน ต้ังแต่ 80:20 จนถึง 50:50 อาจใช้หมูสามชั้นผสมหนังหมูต้มบดหยาบ   
ช่วยให้เกาะตัวและลดต้นทุน หรือหมูสามชั้นผสมเนื้อแดงก็ได้  
 

1.1 ส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตไส้กรอกเปรี้ยว 
1.1.1 เกลือ (Salt) 
สัญชัย (2543) กล่าวว่า เกลือที่ใช้ในการแปรรูปเนื้อสัตว์อยู่ในรู ปโซเดียมคลอไรด์ 

(NaCl) หรือเกลือแกง เดิมมนุษย์ใช้เกลือเป็นตัวป้องกันการเน่าเสียเนื่องจากจุลินทรีย์ของเนื้อสัตว์ใน
สภาพห้องธรรมดา ปริมาณการใช้เกลือในการหมักเนื้อจะใช้ที่ความเข้มข้นสูง ประมาณ 6 % ท าให้เนื้อ
มีรสเค็มจัดและลักษณะของผลิตภัณฑ์แห้ง มีผิวหน้าเหี่ยวย่น ไม่น่ารับประทาน แต่ในปัจจุบัน
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทต่อการถนอมรักษาเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์ท าให้
เก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิต่ า ดังนั้นปริมาณการใช้เกลือจึงลดลง เพื่อให้รสชาติดีขึ้น 

เกลือที่เหมาะในการหมักเนื้อ ควรเป็นเกล็ดท่ีสะอาดและผ่านการฆ่าเชื้อแล้วนิยมใช้
เกลือสินเธาว์ปราศจากโลหะหนัก    ส่วน เกลือสมุทรอาจมีแบคทีเรียที่ทนความเค็มสูง (Halophilic 
Bacteria) และมีอนุมูลของสารพวกแคลเซียม แมกนีเซียม ซึ่งมีผลต่อการดูดซึมของน้ าเกลือ ท าให้
ความสามารถของการละลายของโปรตีนลดลง โลหะหนัก เช่น เหล็ก ทองแดง ถ้ามีอยู่ในเกลือที่ใช้หมัก
เนื้อมีผลเร่งปฏิกิริยาการเหม็นหืนของไขมัน และถ้าเกลือสมุทรได้ผ่านการก าจัดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์
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ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ก็สามารถน ามาใช้ในการหมักเนื้อซึ่งใช้ร่วมกับไนเตรต เนื่องจากไอโอดีนจะเป็นตัว
ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ท่ีช่วยเร่งการเปลี่ยนสารไนเตรตให้เป็นไนไตรท์ได้เป็นผลให้มีสารตกค้าง
อยู่ในผลิตภัณฑ์มาก 

เกลือที่มีผลต่อการลดน้ าในผลิตภัณฑ์และท าให้แรงดันออสโมติค (Osmotic 
pressure) ของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไป ค่า Water Activity ลดลงจึงมีผลต่อการยับย้ังการเจริญของ
จุลินทรีย์และป้องกันการเน่าเสียได้ เกลือท าให้ผลิตภัณฑ์มีรสเค็มจัด รสไม่นุ่มนวล และสีของเนื้อแดงมี
สีด า ผิวหน้าของผลิตภัณฑ์เหี่ยวย่น ไม่เป็นท่ีพึงปรารถนาของผู้บริโภค 
 

1.1.2 น้ าตาล (Suger) 
สัญชัย (2543) กล่าวว่าน้ าตาลหรือสารที่ให้ความหวานที่เติมลงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

เกิดรสชาติในการถนอมรักษาผลิตภัณฑ์บางชนิด เช่น ผลไม้แช่อ่ิม น้ าตาลมีบทบาทต่อการยับย้ังการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย์ แต่ปริมาณน้ าตาลที่ใช้ในการหมักเนื้อต่ าจนบางครั้งอาจเป็นส่วนช่วยท าให้
จุลินทรีย์เจริญได้ดี และสามารถสร้างสรรค์ให้กลิ่นรสแก่ผลิตภัณฑ์   อัตราส่วนของน้ าตาลที่ใช้ในการ
หมักแตกต่างกันมาก ในระหว่างผู้ผลิตแต่ละโรงงานส่วนใหญ่ใช้น้ าตาลเพียง 20-30 ปอนด์ต่อน้ าเกลือ 
100 แกลลอนซึ่งที่ระดับนี้น้ าตาลจะท าหน้าที่เป็นเพียงบทบาทรองในการท าให้เกิดรสชาติในผลิตภัณฑ์ 
น้ าตาลมีบทบาทหรือผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ดังนี้ 

- น้ าตาลท าให้ผลิตภัณฑ์มีรสอ่อนนุ่มขึ้น โดยที่น้ าตาลจะไปลดรสเค็มที่มีผลจากเกลือ
และป้องกันน้ าบางส่วนจากเนื้อที่จะถูกดึงออกมาท าให้ความชื้นบางส่วนไม่สูญเสียไป เนื้อมีรสชาติดี
ขึ้นและไม่แห้ง แข็งกระด้าง 

- น้ าตาลจะท าปฏิกิริยากับกรดอะมิโนของโปรตีน เมื่อผ่านการให้ความร้อนท าให้
ผลิตภัณฑ์มีสีน้ าตาลที่บริเวณหน้าของชิ้นเนื้อมองดูน่ารับประทานมากขึ้น 

- การใช้สารให้ความหวานแทนน้ าตาลในการหมัก มีการสังเคราะห์ให้ความหวานเพื่อ
ใช้แทนน้ าตาล เช่น สารเวจามิน   ถ้าใช้ปริมาณมากไปจะท าให้ผลิตภัณฑ์มีรสจัดผิดธรรมชาติได้ 

 
  1.1.3 ข้าวเหนียว  

ข้าวเหนียว ( Glutinous rice) มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Oryza sativa var. glutinosa) 
เป็นข้าวที่มีลักษณะเด่น คือการติดกันเหมือนกาวของเมล็ดข้าวที่สุกแล้ว ปลูกมากทางภาคอีสานของ
ประเทศไทยและประเทศลาว 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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1.1.4 พริกไทย   
วราภรณ์ (2548) กล่าวว่า พริกไทยใช้เป็นเครื่องเทศ และยังใช้แต่งกลิ่นอาหารมานาน 

ท าให้อาหารมีรสชวนกินแล้วพริกไทยยังมีส่วนช่วยถนอมอาหาร    ท าให้อาหารท่ีใช้พริกไทยปรุงนั้นเก็บ
ไว้ได้นานกว่าปกติ   กลิ่นหอมของพริกไทยเนื่องจากมีน้ ามันหอมระเหย ( Volatile Oil) อยู่  นอกจากน้ี
แล้วในพริกไทยยังมีอัลกาลอยด์ Piperine มีฤทธิ์เป็นยาฆ่าแมลง   กล่าวกันว่า Peperine จะมีฤทธิ์ใน
การฆ่าแมลงวันดีกว่า Pyrethrin แต่ไม่เป็นพิษต่อคน 

 
1.1.5 กระเทียม 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2554) ได้กล่าวถึงคุณสมบัติ และ

สรรพคุณของกระเทียมไว้ดังต่อไปนี้  
กระเทียม (Garlic) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Allium sativumLinn. ใช้ดับกลิ่นคาวของ

เนื้อสัตว์และเพิ่มรสชาติให้กับอาหารได้ เป็นตัวช่วยแต่งกลิ่นและรส  กระเทียมเป็นสมุนไพรที่มี
สรรพคุณเด่น 2 ประการ คือ ใช้ทารักษาโรคผิวหนัง และรับประทานแก้โรคความดันโลหิตสูง โดย
สรรพคุณต่าง ๆ ของกระเทียม มีดังนี้  

1) ฆ่าเชื้อรา คือ กลาก เกลื้อน และเชื้อราท่ีเกิดตามเล็บ หนังศีรษะและผม  
2) ฆ่าเชื้อยีสต์ชนิดที่ท าให้เกิดลิ้นขาวเป็นฝ้าในเด็กทารก และท าให้เกิดโรคมุตกิด

ระดูขาวที่มักจะเกิดในหญิงที่ต้ังครรภ์ หรือกินยาคุมก าเนิด ยาปฏิชีวนะหรือยา  
สเตียรอยด์เป็นเวลานาน ๆ  

3) ลดความดันโลหิตสูง  
4) ลดไขมันและคอเลสเตอรอล 
5) ป้องกันผนังหลอดเลือดหนาและแข็งตัว  
6) ลดน้ าตาลในเลือด   
7) ฆ่าหรือยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแทบทุกชนิด กล่าวคือ มีสารอัลลิซิน ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ

แบคทีเรียที่มักท าให้เกิดโรคได้ถึง 15 ชนิด โดยเฉพาะยับยั้งเชื้อพวกท่ีด้ือยาเพนนิ
ซิลินได้ดีกว่าเชื้อพวกที่ไม่ด้ือยา อีกด้วย  นอกจากน้ียังฆ่าเชื้อบิดมีตัวที่มีพิษต่อ
ล าไส้ได้ดีโดยมีสารที่ส าคัญคือกาลิซิน รวมทั้งสามารถยับยั้งเชื้อบิดเทียม ซึ่งไม่
รบกวนแบคทีเรียตัวอ่ืนที่มีประโยชน์ต่อล าไส้ 

8) ยับยั้งเชื้อต่าง ๆ เช่น เชื้อที่ท าให้เกิดฝีหนอง และใช้รักษาแผลสด แผลที่เป็นหนอง  
คออักเสบ ทอนซิลอักเสบ ทางเดินปัสสาวะอักเสบ เชื้อวัณโรค และเชื้อปอดบวม  

9) รักษาไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่  
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10) เป็นยาขับเสมหะและมีฤทธิ์ขับเหงื่อและขับปัสสาวะ  
11) รักษาโรคไอกรน  
12) แก้หืดและโรคหลอดลม  
13) แก้ธาตุพิการอาหารไม่ย่อย  
14) ควบคุมโรคกระเพาะ คือมีสารเอเอส 1 ช่วยยับยั้งไม่ให้น้ าย่อยอาหารมาย่อยแผล

ในกระเพาะ และยังช่วยรักษาโรคตับอ่อนอักเสบชนิดรุนแรงได้ด้วย 
15) ขับพยาธิต่าง ๆ ได้หลายชนิด ได้แก่ พยาธิเข็มหมุด พยาธิแส้ม้า พยาธิเส้นด้าย 

และมีรายงานทดสอบจากอินเดียว่า กระเทียมมีสารไดอัลลิลไดซัลไฟด์ มีฤทธิ์ใช้
ฆ่าพยาธิไส้เดือนได้ดี 

16) แก้เคล็ดขัดยอกและเท้าแพลง เพราะมีสารอัลลิซินเป็นตัวช่วยท าให้เลือด
ไหลเวียนมายังบริเวณที่ทาถูนวดยาได้ดีมากขึ้น  

17) แก้ปวดข้อและปวดเมื่อย  
18) ต่อต้านเนื้องอก  
19) ก าจัดพิษตะกั่ว  
20) บ ารุงร่างกาย ประเทศญี่ปุ่นได้ค้นพบสารในกระเทียมชื่อสคอร์ดินิน ไม่มีกลิ่น แต่

มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่าง รวมทั้งช่วยให้เนื้อเยื่อเจริญเติบโตและช่วยลด
ไขมันในร่างกาย  

21) กระเทียมมีธาตุเจอร์เมเนียมค่อนข้างสูง ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันการเกิดมะเร็ง โรค
หืด โรคไต โรคตับอ่อนและอาการท้องผูก รวมถึงมีสารชักน าวิตามินบี 1 เข้าสู่
ร่างกายได้ดีขึ้นเท่าตัว โดยรวมเป็นสารอัลลิลไทอะมิน ท าให้วิตามินบี 1 ออกฤทธิ์
ได้ดีขึ้นถึง 20 เท่า  

 
1.1.6 เกลือไนไตรท์ 

  นิรนาม (2555) กล่าวถึงการใช้ไนไตรท์ในอาหาร ปริมาณการใช้ และพิษจากไนไตรท์
และไนเตรตไว้ดังนี้ 

- ไนไตรท์ ( NO2) เป็นวัตถุเจือปนอาหาร ( Food additive) นิยมใช้ในรูปของ 
เกลือโซเดียมไนไตรต์ (sodium nitrite) และโปแตสเซียมไนไตรท์ 

-  ไนไตรท์ จะถูกรีดิวส์มาจากเกลือไนเตรต (Nitrate, NO3) เช่น เกลือโซเดียมไนเตรต และ
โปแตสเซียมไนเตรต (ดินประสิว) 
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ประโยชน์ของการใช้ไนไตรท์ในอาหาร  ได้แก่ 
  1) ท าให้เกิดสีของเนื้อสัตว์ ( Meat color) โดยท าให้เกิดสีแดงอมชมพูในผลิตภัณฑ์

เนื้อสัตว ์เช่น ไส้กรอก แฮม เบคอน แหนม กุนเชียง  เนื้อเค็ม  สีเกิดจากการรวมตัวของไนไตรท์กับเม็ดสี
ในเลือดคือ ไมโอโกลบิน  (Myoglobin) เป็นไนโตรโซฮีโมโครม ( Nitrosohemochrome) ซึ่งเมื่อถูกความ
ร้อนจะเปลี่ยนเป็น Globin introsohemochrome ซึ่งเป็นสีชมพูที่คงตัว 

2) ใช้เป็นสารกันเสีย ( Preservative) โดยช่วยยับย้ังการเจริญเติบโตและการสร้าง
สารพิษของ  Clostridium botulinum เนื่องจากส่วนของไนไตรท์ที่ไม่แตกตัว จะรวมกับหมู่ซัลฟไฮดริล 
(sulfhydryl group,-SH) ของกรดอะมิโน  เช่น Cysteine เกิดเป็น Sulfhydryl complex ซึ่งท าให้
แบคทีเรียน ากรดอะมิโนใช้ประโยชน์ไม่ได้ 

ปริมาณสูงสุดที่ยอมให้มี การใช้ในอาหาร คือ  ไนเตรต และเกลือไนเตรตใช้ ได้ไม่เกิน 500 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของอาหาร   ส่วนไนไตรท์ และเกลือไนไตรท์ใช้ได้ไม่เกิน 125 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ของอาหาร 

พิษจากไนไตรท์และไนเตรต  คือท าให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้ที่มีปฏิกิริยา
ตอบสนองไวต่อสารนี้เป็นพิเศษ จะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องท้องร่วง อุจจาระเป็นเลือด และ
ปวดศีรษะ ไนไตรท์สามารถท าปฏิกิริยากับเอมีน ( Amine) ในอาหารกลายเป็นสารก่อมะเร็งที่ร้ายแรง 
คือไนโตรซามีน (Nitrosamine) ซึ่งท าให้เกิดมะเร็งตับ กระเพาะอาหาร และหลอดอาหาร  เด็กทารกที่มี
เม็ทฮีโมโกลบินมากจะขาดออกซิเจนเพราะขนส่งออกซิเจนไม่ได้ และถ้ามีมากกว่า 60 % ของปริมาณ
ฮีโมโกลบินทั้งหมดในเลือดจะเสียชีวิตนอกจากน้ีไนไตรท์ยังก่อให้เกิดปัญหาต่อการท างานของต่อม
ไทรอยด์อีกด้วย 

ไนเตรตสามารถเปลี่ยนเป็นไนไตรท์ในอาหารและในร่างกายมนุษย์ได้ โดยปฏิกิริยา
ของแบคทีเรีย และแหล่งส าคัญของไนเตรตในอาหารของมนุษย์ คือ น้ าและผัก ทั้งนี้เพราะไนเตรตเป็น
รูปของธาตุไนโตรเจนที่พืชต้องการส าหรับการเติบโต หากพืชได้รับมากเกินไปก็จะสะสมไว้โดยเฉพาะ
ในผักกินใบและผักกินราก   หลายประเทศจึงมีการก าหนดปริมาณสูงสุดของ ไนเตรตในผักสดและ
ผลไม้ที่จะน ามาบริโภคต้องไม่เกิน 4000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของน้ าหนักสด ปริมาณการสะสมของไน
เตรตขึ้นกับชนิดของพืช อายุพืช ฤดูกาลปลูกและชนิดของปุ๋ยไนโตรเจนที่ใช้  
 
2. น้ ามันร าข้าว (Rice bran) 

ประวิทย์ (2550) กล่าวว่า ร าข้าวได้จากกระบวนการขัดขาวเปลี่ยนข้าวกล้องให้กลายเป็น
ข้าวสาร  ซึ่งในร าข้าวจะมีส่วนของจมูกข้าวปนมาประมาณ 15-20 % ถือว่าเป็นส่วนที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการสูงสุดในเมล็ดข้าวกล้อง  ดังนั้นการน ามาแปรรูปเป็นน้ ามันร าข้าว จึงยังคงคุณค่าทาง
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โภชนาการที่ส าคัญและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ข้าวให้มากย่ิงขึ้น   โดยกระบวนการผลิตน้ ามันร า
ข้าวที่ส าคัญมี 2 ส่วนคือ การสกัดน้ ามันและการกลั่นน้ ามันร าข้าวให้บริสุทธิ์   จุดเด่นของน้ ามันร าข้าว
คือมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากน้ ามันชนิดอ่ืนๆ ได้แก่  

1) มีสารต้านอนุมูลอิสระ ( Natural antioxidation) หลายชนิดในปริมาณมาก  ซึ่งช่วยเสริม
ฤทธิ์กันในการต้านอนุมูลอิสระ  และป้องกันการเกิดออกซิเดชันของน้ ามันได้เป็นอย่างดี   ได้แก่สารโอรี
ซานอล ( Oryzanol) ไฟโตสเตอรอล ( Phytosterol) วิตามินอี  ทั้งกลุ่มโทโคฟีรอล ( Tocopherol) และ
กลุ่มโทโคไตรอีนอล (Tocotrienol) 

2) น้ ามันร าข้าวมีจุดเกิดควันสูง ( High smoke point) ถึง 250 องศาเซลเซียส  เหมาะในการ
น าไปประกอบอาหารโดยวิธีการทอดแบบน้ ามันท่วม ( Deep fried) ได้เป็นอย่างดีเพราะช่วยลดความ
เสี่ยงต่อการได้รับสารก่อมะเร็งในควันน้ ามันจากการทอดได้  

3) น้ ามันร าข้าวจัดอยู่ในกลุ่มน้ ามันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวต าแหน่งเดียวสูง  ที่ส าคัญน้ ามันร า
ข้าวยังมีสัดส่วนของกรดไขมันที่เหมาะสมและใกล้เคียงกับค าแนะน าขององค์กรอนามัยโลก  คือ 
SFA:MUFA:PUFA = <10 : 10-15 : 10   คิดจากเปอร์เซ็นต์พลังงานที่ควรได้รับต่อวัน 

4) น้ ามันร าข้าวมีไฟโตสเตอรอลสูง ( High phytosterol) ในน้ ามันร าข้าวดิบจะมีมากถึง 
26,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  ซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่มีเฉพาะในพืช  มีลักษณะโครงสร้างใกล้เคียงมาก
กับคลอเลสเตอรอล (Cholesterol) ซึ่งพบในมนุษย์และสัตว์  ซึ่งสารไฟโตสเตอรอลสามารถช่วยลดการ
ดูดซึมคอเลสเตอรอลได้ 

 
3. โปรตีนเกษตร 

โปรตีนเกษตรหรือเนื้อเทียม ( Textured Vegetable Protein : TVP) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         ผลิตจากแป้งถั่วเหลือง
พร่องไขมัน 100%  จึงมีคุณค่าทางโภชนาการซึ่งเป็นโปรตีนจากพืชถึง 50% โดยโปรตีนจากถ่ัวเหลือง
ดังกล่าวถือว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูง เนื่องจากมีกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นต่อร่างกายครบทุกตัว 
โดยเฉพาะมีไลซีน (Lysine) สูง นอกจากน้ี โปรตีนเกษตรยังมีราคาถูกเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์ คุณค่าทาง
อาหารของโปรตีนเกษตรแสดงดังตารางที่ 1 และ 2 

เครื่องจักรที่ส าคัญในการผลิตโปรตีนเกษตร คือเครื่องเอ็กซ์ทรูดเดอร์ ( Extruder) โดยการใส่
แป้งถั่วเหลืองพร่องไขมันเข้าเครื่องเอ็กซ์ทรูดเดอร์ ซึ่งมีความดันและอุณหภูมิสูง ในระยะเวลาสั้นๆ 
เรียกว่า กระบวนการอัดพอง หรือ extrusion process แป้งถั่วเหลืองพร่องไขมันได้รับความร้อนขณะ
เคลื่อนตัวไปตามร่องสกรูของเครื่องเอ็กซ์ทรูดเดอร์ จนสภาพธรรมชาติเปลี่ยนไป ( protein denatured) 
เป็นของเหลวข้น และถูกอัดผ่านรูเล็กๆ ที่มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมออกมา พร้อมกับถูกใบมีดที่ติดต้ังอยู่ที่
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ปลายเครื่อง ตัดออกเป็นชิ้นๆ หล่นลงสู่สายพาน น าเข้าอบเพื่อไล่ความชื้นให้เหลือต่ ากว่า 5% ก็จะได้
ผลิตภัณฑ์โปรตีนที่มีลักษณะคล้ายเนื้อสัตว์ที่เรียกว่า “โปรตีนเกษตร” (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2552) 

ตารางท่ี 1 ปริมาณสารอาหารในโปรตีนเกษตร 100 กรัม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2554) 

 

 

 

 

สารอาหาร ปริมาณ 

โปรตีน 49.76 กรัม 

คาร์โบไฮเดรต (รวม crude fiber) 40.89 กรัม 

ใยอาหาร 13.60 กรัม 

เถ้า 6.78 กรัม 

ความชื้น 2.15 กรัม 

ไขมัน 0.42 กรัม 

พลังงาน 366.38 กิโลแคลอรี่ 

โพแทสเซียม 6.71 กรัม 

ฟอสฟอรัส 773.70 มก. 

แคลเซียม 138.90 มก. 

เหล็ก 6.80 มก. 

โซเดียม 0.95 มก. 

ไนอะซีน 2.35 มก. 

วิตามินบี 1 0.26 มก. 

วิตามีนบี 2 0.26 มก. 
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ตารางท่ี 2 ปริมาณกรดอะมิโนในโปรตีนเกษตร 100 กรัม  

กรดอะมิโน ปริมาณ(กรัม) 

ลูซีน 3.98 

ไลซีน 3.11 

ฟีนิลอะลานีน 2.85 

วาลีน 2.25 

ทรีโอนีน 2.18 

ไอโซ-ลูซีน 2.13 

ไทโรซีน 1.88 

ทริปโตเฟน 0.91 

ซิสตีน 0.80 

เมทไทโอนีน 0.73 

ที่มา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2554) 

 

4. เวย์โปรตีน 
 

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ( 2554) กล่าวถึงเวย์โปรตีน ประเภทของ 
เวย์โปรตีนและเวย์โปรตีนผงชนิดหวาน 100 % ว่า มีต้นก าเนิดมาจากในอดีตเมื่อมีการน านมมาท าเป็น
เนยแข็ง ( cheese) โดยกรรมวิธีที่ท าให้นมวัวตกตะกอนได้เป็นก้อนเหนียว ๆ ที่เรียกว่า  
เคิร์ด (curd) น าไปท าเนยแข็ง จะมีส่วนของเหลวที่เป็นกากเหลือเอาไว้  ซึ่งมีโปรตีนที่มีคุณภาพสูงมาก
ซึ่งมากกว่าบรรดาอาหารธรรมชาติท่ัว ๆ ไปและโปรตีนที่ได้จากกากนมนั้นร่างกายสามารถน าโปรตีน
ไปใช้ได้อย่างรวดเร็วสามารถน าเอาโปรตีนที่ได้ไปใช้ซ่อมแซมและเสริมสร้างเนื้อเยื่อในร่างกายได้ดีและ
โปรตีนชนิดย่อย ๆ หลายชนิดในของเหลวนี้มีคุณสมบัติพิเศษต่างหากด้วย เช่น ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันแก่
ร่างกาย ช่วยต่อต้านการติดเชื้อ ช่วยต่อต้านมะเร็ง ฯลฯ  และในปัจจุบันได้พัฒนาไปถึงขั้นมีการผลิต
แยกโปรตีนชนิดย่อย ๆ ที่มีคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วออกมาเป็นตัว ๆ  ของเหลวที่แต่แรกเป็น
ของเหลือใช้จากการผลิตเนยแข็งแล้วต่อมาพบว่าเป็นของที่มีคุณค่ายิ่งคือเวย์ ( Whey) และโปรตีนท่ีมี
คุณค่าสูงที่มีอยู่ในเวย์นี้ก็คือเวย์โปรตีน  
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ประเภทของเวย์โปรตีน 
4.1 Whey protein concentrate (WPC) ในกระบวนการท า WPC เวย์ที่ได้ในขบวนการผลิต

ขั้นต้นจะผ่านกระบวนการกรอง Ultrafiltration หรือกระบวนการอ่ืน ๆ เพื่อแยกแลกโตสและไขมันที่มี
ผสมอยู่มากออกไป แล้วท าให้แห้ง ผงเวย์โปรตีนที่ได้จะมีความเข้มข้นของเวย์โปรตีนมากกว่า 30–89 % 
โดยน้ าหนัก มีลักษณะเป็นผงสีครีมอ่อนและมีกลิ่นรสตามธรรมชาติแบบนม ข้อดีของ  WPC คือ ราคา
ถูกกว่าเวย์โปรตีนอีก 2 ชนิดคือ WPI และ HWP รวมทั้งถูกกว่า  casein และโปรตีนไข่ผง และมีรสชาติ
ดีในตัวเอง 

เวย์โปรตีนผง (Whey powder) มีอยู่ 2 ประเภทด้วยกัน คือ 
1) เวย์โปรตีนผงชนิดหวาน (Sweet whey powder) ซึ่งได้มาจากกระบวนการ

ตกตะกอนโปรตีนเคซีนด้วยจุลินทรีย์หรือกรดที่มีความเปรี้ยวต่ าโดยได้มาจากการผลิตเนยแข็งประเภท
เช้ดด้าชีส (Cheddar cheese) หรือสวีสซีส (Swiss cheese)  

เวย์โปรตีนผงชนิดหวาน เป็นวัตถุดิบที่น าเข้าจากต่างประเทศ มีเอกสารผลการ
วิเคราะห์ ( Certificate of Analysis) รับรองคุณภาพของสินค้า เวย์โปรตีน  ได้จากนมวัวสดจาก
ธรรมชาติซึ่งน ามาผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพแล้ว น ามาเติมกรดหรือเอนไซม์ลงไป เกิด
กระบวนการย่อย ได้ส่วนที่เป็น Curd ที่จะน าไปผลิตเป็นเนยแข็ง และส่วนที่เป็นของเหลว นั่นก็คือ เวย์
โปรตีน ส่วนนี้จะประกอบไปด้วย น้ าเวย์โปรตีน และน้ าตาลแลคโตส  เราน าส่วนของเหลวนี้มาผ่าน
กระบวนการสเปรย์ดราย       ( Spray Dry) ท าให้ได้เวย์โปรตีนผง ออกมาเวย์โปรตีนผงชนิดหวานนี้จะ
ได้มาจาก การเติมกรดที่มีความเปรี้ยวต่ า ซึ่งส่วนมากได้มาจากการผลิตเนยแข็งประเภท เชดด้าชีส  
เหมาะส าหรับใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆ โดยสามารถใช้แทนหัวนมผง  และหางนมผงได้
บางส่วนในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ไอศกรีม และเครื่องดื่ม เป็นต้น  เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต 

 

ตารางท่ี 3 แสดงองค์ประกอบทางเคมีของเวย์หวาน 
                สารอาหาร                         ปริมาณ  (เปอร์เซ็นต์) 

                   ความชื้น                                                  2.29  
                   โปรตีน                                                    11.86  
                   เถ้า                                                           7.75  
                   ไขมัน                                                   < 1.00  
                   คาร์โบไฮเดรต                                         78.00  
ที่มา : บริษัท Lactalis ingredients (2554) 
 

http://www.���й�����.com/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD/
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ภาพท่ี 1 แสดงลักษณะเวย์โปรตีนผงชนิดหวาน  
ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา (2554) 
 

2) เวย์โปรตีนผงชนิดเปรี้ยว (Acid whey powder) ซึ่งได้มาจากกระบวนการตกตะกอน
โปรตีนเคซีนด้วยกรดที่มีความเปรี้ยวสูง เช่น  ได้มาจากกระบวนการผลิตคอทเทจซีส (Cottage 
cheese) เป็นต้น 

4.2 Whey protein isolate (WPI) ท ามาจาก WPC โดยน า WPC มาผ่านกระบวนการผลิต
เพิ่มเติมคือ Ion-exchange (IE) หรือ Cross-flow microfiltration (CFM) เพื่อแยกเอาแลกโตสและ
ไขมันที่ยังคงมีผสมอยู่บ้างออกไปอีก ท าให้ความเข้มข้นของเวย์โปรตีนสูงขึ้นมากคือ มากกว่า 90 % 
กระบวนการ IE ใช้วิธีแยกโมเลกุลของสารต่าง ๆ ออกจากกันโดยอาศัยประจุไฟฟ้าบนโมเลกุลที่ต่างกัน 
สามารถท าให้เวย์โปรตีนบริสุทธิ์ได้มากที่สุดโดยอาจท าให้มีความเข้มข้นของเวย์โปรตีนได้ถึง 97–98 % 
โดยน้ าหนักแห้ง แต่กระบวนการ CFM ซึ่งใช้ตัวกรองที่ท าจากเซรามิกสามารถรักษาโปรตีนชนิดย่อย ๆ 
ที่มีคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ ไว้ได้ดีกว่าและมีปริมาณเกลือโซเดียมน้อยกว่าเวย์โปรตีนที่ผ่านกระบวนการ 
IE   WPI มีลักษณะเป็นผงสีครีมอ่อนและมีกลิ่นรสธรรมชาติแบบนมเช่นกัน ราคาแพงกว่า WPC แต่ถูก
กว่า HWP 

4.3 HWP (Hydrolyzed whey protein) คือ WPC หรือ WPI ที่ถูกผ่านกระบวนการ Hydrolyze  
ท าให้โมเลกุลของเวย์โปรตีนที่มีขนาดใหญ่มากถูกย่อยจนอยู่ในรูปของโมเลกุลเล็ก ๆ (Peptides) และ
บางส่วนถูกย่อยลงไปจนถึงขั้นกรดอมิโน โปรตีนที่อยู่ในรูปของ Peptides สั้น ๆ ถูกร่างกายดูดซึมไป
ใช้ได้ดีกว่าในรูปโมเลกุลใหญ่ ๆ และดีกว่ากรดอมิโนอิสระ จึงเชื่อกันว่า HWP เป็นเวย์โปรตีนที่ถูกย่อย
และดูดซึมได้เร็วที่สุด นอกจากน้ี HWP ยังมีโอกาสท าให้เกิดการแพ้โปรตีนน้อยลงกว่าเวย์โปรตีน 
ชนิดอ่ืน ๆ ด้วย จึงมักใช้ในสูตรนมส าหรับทารกหรือในทางการแพทย์เพื่อจุดประสงค์พิเศษต่าง ๆ  
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ข้อเสียของ HWP คือมีรสชาติที่ขมมาก กระบวนการ Hydrolyze ได้ท าลายโปรตีนชนิดย่อย ๆ ที่มี
คุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ บางตัวไป และมีราคาแพง ดังนั้นเวย์โปรตีนชนิดท่ีเป็น HWP 100% จึงไม่มี
วางขายตามท้องตลาด แต่เวย์บางยี่ห้อน า HWP มาผสมกับเวย์ชนิดอ่ืน ๆ มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่
สูตรของผู้ผลิตเพื่อเพิ่มข้อดีบางประการดังกล่าว แต่ราคาก็จะเพิ่มขึ้นด้วย โดยปกติเวย์ที่วางขายมักมี 
HWP ผสมอยู่ไม่เกิน 20 % เพราะรสชาติที่ขม 

 
 

5. จุลชีววิทยาของเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อ 
เนื้อสัตว์ที่มนุษย์ใช้เป็นอาหารมีหลายชนิด ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 พวกใหญ่ ๆ ด้วยกัน 

คือ พวกเลี้ยงลูกด้วนน้ านม ได้แก่ วัว ควาย แพะ แกะ และหมู พวกสัตว์ปีก พวกสัตว์เลื้อยคลาน และ
พวกสัตว์น้ า เป็นต้น   โดยสุมณฑา (2545) ได้กล่าวถึงแหล่งจุลินทรีย์  จุลชีววิทยาของเนื้อสัตว์ ไว้ดังนี้ 
 

5.1 แหล่งจุลินทรีย์ 
ปกติเนื้อที่อยู่ในร่างกายของสัตว์ที่มีสุขภาพดีจะปราศจากจุลินทรีย์ แต่ภายหลังการฆ่าเนื้อสัตว์

จะมีจ านวนจุลินทรีย์แตกต่างกัน ทั้งนี้แล้วแต่จ านวนจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนลงไปในระยะต่าง ๆ จุลินทรีย์ที่
มีอยู่ตรงส่วนบริเวณเนื้อสัตว์ที่น าออกขายมักมีจ านวนจุลินทรีย์ประมาณ 102 - 106 เซลล์ต่อกรัม 
เนื้อสัตว์ที่บดแล้วมักมีจ านวนจุลินทรีย์ประมาณ 106-107 เซลล์ต่อกรัม  ส่วนเนื้อสัตว์ที่ผ่านกรรมวิธีจะ
มีจ านวนจุลินทรีย์น้อยหรือปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ กรรมวิธีในการถนอมอาหารที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป 
ได้แก่ การแช่เย็น การแช่แข็ง การใช้สาร กันเสีย การท าอาหารกระป๋อง การตากแห้ง การรมควัน และ
การใช้รังสี 

จุลินทรีย์ที่มักพบปนเปื้อนอยู่บนเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ที่น าออกขายตาท้องตลาด 
ได้แก่ Aspergillus sp., Rhizopus sp., Cladosporium sp., Sporotrichum sp.,  
Geotrichum sp., Thamnidium sp., Mucor sp., Penicillium sp., Alternaria sp., Monilia sp., 
Pseudomonas sp., Achromobacter sp., Micrococcus sp., Streptococcus sp., Sarcina sp., 
Leuconostoc sp., Lactobacillus sp., Proteus sp., Flavobacterium sp., Bacillus sp., 
Clostridium sp., Escherichia sp., Salmonella sp., Streptomyces sp., และยีสต์บางชนิด 
จุลินทรีย์เหล่านี้มีแหล่งที่มาดังต่อไปนี้ คือ 

1) ระหว่างท าการฆ่าและช าแหละ  
ถ้าบริเวณหนังภายนอกและมีดที่ใช้ไม่สะอาด เลือดสัตว์ซึ่งยังมีการไหลเวียนอยู่จะน า

เชื้อจุลินทรีย์จากแหล่งเหล่านี้ไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย นอกจากน้ี จุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนลงไปใน
เนื้อสัตว์ระยะนี้ยังอาจมาจากมือคนช าแหละ อากาศ น้ าที่ใช้ล้างซากสัตว์ ฝุ่นละออง ล าไส้ เสื้อผ้าผู้
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ช าแหละ พื้นห้องที่ซากสัตว์วางอยู่ และโต๊ะที่ท าการช าแหละ ได้มีรายงานว่าจ านวนจุลินทรีย์จากแหล่ง
ต่าง ๆ ดังกล่าวจะแตกต่างกัน ดังตารางที่ 5 สามารถลดจ านวนจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในระยะนี้ลงได้โดย
ล้างผิวหนังภายนอกของสัตว์และพื้นห้องฆ่าสัตว์ก่อนจะท าการฆ่า ด้วยน้ าที่สะอาดเพื่อลดปริมาณฝุ่น
ละออง ใช้มีดที่สะอาดท าการฆ่าและช าแหละ ให้สัตว์อดอาหารก่อนจะท าการฆ่าประมาณ 24 ชั่วโมง 
หรือผสมสารปฏิชีวนะลงไปในอาหารให้สัตว์กินระยะเวลาหนึ่งก่อนจะท าการฆ่าเพื่อเป็นการลดจ านวน
จุลินทรีย์ในล าไส้ ลดจ านวนจุลินทรีย์ที่มีในอากาศลงโดยใช้รังสี  ใช้น้ าสะอาดล้างซากสัตว์และ
เนื้อสัตว์ที่ช าแหละแล้ว เป็นต้น 

 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนจุลินทรีย์จากแหล่งต่าง ๆ ในห้องฆ่าสัตว์ 
แหล่งจุลินทรีย์ แบคทีเรีย ยีสต์ รา 
เนื้อวัวที่หั่นบนพื้นห้องฆ่าสัตว์ 
ดินที่ติดบนผิวหนังสัตว ์
อุจจาระ 
อากาศในห้องฆ่าสัตว ์
น้ าที่ใช้ล้างเนื้อสัตว์ 
น้ าที่ใช้ล้างพื้นห้องฆ่าสัตว์ 

6,400 - 830,000/ซม.2 

110,000/กรัม 
90,000,000/กรัม 
140/ซม.2 

20 - 10,000/มล. 
1,000 – 16,000/มล. 

 
50,000/กรัม 
200,000/กรัม 

 
120,000/กรัม 
60,000/กรัม 
2/ซม.2 

ที่มา : สุมณฑา (2545) 
 

2) ในการขนส่ง  
จุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนลงบนเนื้อสัตว์ในระยะนี้จะมาจากรถ ภาชนะบรรจุ อากาศ ฝุ่นละออง

และมนุษย์ ซึ่งสามารถป้องกันการปนเปื้อนและการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้โดยใช้ภาชนะบรรจุ
สะอาด ระมัดระวังด้านสาธารณสุข และเก็บเนื้อสัตว์ที่อุณหภูมิต่ า อุณหภูมิต่ าที่นิยมใช้โดยทั่วไป 
ได้แก่ การเก็บแบบแช่เย็นและการเก็บแบบแช่เยือกแข็ง  

การเก็บแบบแช่เย็น ห้องเย็นที่ใช้มีอุณหภูมิประมาณ  1.4 – 2.2 องศาเซลเซียส เนื้อสัตว์
ซึ่งเก็บโดยวิธีนี้จะเก็บไว้ได้นานประมาณ 30 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจ านวนจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในเนื้อสัตว์ 
อุณหภูมิและความชื้นของห้องเย็น แบคทีเรียซึ่งมักเป็นปัญหาที่อุณหภูมินี้เป็นพวกไซโครไฟล์ เช่น 
Pseudomonas sp., Achromobacter sp., Micrococcus sp., Lactobacillus sp., Flavobacterium 
sp., Pediococcus sp., Leuconostoc sp., Proteus sp. ยีสต์และราบางชนิด สามารถเก็บเนื้อสัตว์ที่
อุณหภูมินี้ในระยะเวลานานขึ้นโดยใช้แสงอัลตราไวโอเลตในห้องเย็นหรือเก็บในห้องเย็นที่มีก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์หรือโอโซน 
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การเก็บแบบแช่เยือกแข็ง เก็บที่อุณหภูมิประมาณ 10 - (-20) องศาฟาเรนไฮด์ เนื้อสัตว์ซึ่ง
เก็บโดยวิธีนี้จะเก็บได้เป็นเวลานาน ดังนั้นในการขนส่งเนื้อไปขายในระยะทางไกล ๆ จึงนิยมเก็บ
เนื้อสัตว์โดยวิธีนี้ 

3) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  
เมื่อน าเนื้อสัตว์มาท าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ไส้กรอก แฮม เบคอน เนื้อผัดพริก และแกง

พะแนงเนื้อ เป็นต้น จุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนลงไปในผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ มาจากส่วนผสม อากาศ ฝุ่น
ละออง ภาชนะบรรจุ และผู้ท าการผลิต ส่วนผสมบางชนิด เช่น เกลือ น้ าตาล ถ้าใช้ในปริมาณที่สูง
พอควรจะสามารถป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์บางชนิดได้  
        4) ระหว่างการขาย 

ในระยะนี้จุลินทรีย์ท่ีปนเป้ือนลงไปในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์จะมาจากผู้ขาย 
ผู้ซื้อ โต๊ะที่ท าการช าแหละเนื้อสัตว์ ตาชั่ง เครื่องบด เครื่องหั่น มีด และภาชนะบรรจุ ป้องกันการ
ปนเป้ือนได้โดยการใช้อุปกรณ์ที่สะอาดและระมัดระวังด้านสาธารณสุข  

การบ่มเนื้อสัตว์ ( curing) ในการท าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น แฮม เบคอน ไส้กรอก แหนม 
สารที่นิยมใส่ลงไปในการหมักเนื้อ ได้แก่  โซเดียมคลอไรด์ น้ าตาลโซเดียม ไนเตรต หรือโซเดียมไนไตรต์ 
การใส่สารเหล่านี้อาจจ าเนื้อสัตว์มาแช่ในสารละลาย น าสารผสมที่เป็นของแห้งมาทาไว้บนผิวของเนื้อ 
หรือฉีดสารละลลายเข้าไปในเนื้อโดยตรง โซเดียมไนเตรตและโซเดียมไนไตรต์มีบทบาทในการรักษาสี
เนื้อสัตว์และชะงักการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์บางชนิด  
 

5.2 จุลชีววิทยาของเนื้อสัตว์ 
เนื้อสัตว์ ภายหลังการฆ่าและช าแหละเป็นอาหารท่ีดีส าหรับจุลินทรีย์หลายชนิดเพราะมีความ

เป็นกรด - ด่าง  ค่อนข้างเป็นกลาง มีความชื้นและคุณค่าทางอาหารสูง กล่าวคือ มีโปรตีน 14 – 26 % 
ส่วนที่เหลือเป็นไขมัน โปรตีน และเกลือแร่ ส่วนคาร์โบไฮเดรตมักจะพบเป็นส่วนประกอบ นอกจากน้ี
เนื้อสัตว์ยังมีเอนไซม์ท าให้เกิดการออโทไลซิส  ซึ่งเป็นการสลายตัวของเซลล์เนื่องจากเอนไซม์ของเซลล์
เอง ท าให้เนื้อนุ่มขึ้นและท าให้โปรตีนในเนื้อมีขนาดโมเลกุลเล็กลง จึงเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ
จุลินทรีย์ต่าง ๆ มากย่ิงขึ้น เนื้อสัตว์ที่เกิดการออโทไลซิสมากเกินไปจะมีกลิ่นและรสเปรี้ยว ซึ่งกลิ่นและ
รสเปรี้ยวที่เกิดจากการออโทไลซิสหรือจากจุลินทรีย์จะมีลักษณะเหมือนกัน  

การเสียของเนื้อสัตว์เกิดขึ้นโดยจุลินทรีย์มักจะเกิดขึ้นเนื่องจากจุลินทรีย์ที่ย่อยโปรตีนได้และ
หลังจากจุลินทรีย์ที่ย่อยโปรตีนเจริญเติบโตบนเนื้อสัตว์หริอหลังจากเกิดการออโทไลซิสแล้ว จุลินทรีย์ที่
ไม่สามารถย่อยโปรตีนได้ จะมาเจริญเติบโตบนเนื้อสัตว์แล้วท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการเสีย
ต่อไป การเปลี่ยนแปลงหรือการเสียของเนื้อสัตว์จะเกิดได้ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้  
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1) ชนิดและจ านวนจุลินทรีย์ท่ีปนเปื้อน 
เนื้อสัตว์ที่มีจุลินทรีย์ปนเปื้อนจ านวนสูง หรือมีจุลินทรีย์ที่ย่อยโปรตีนได้มาก ก็จะเกิดการ

เสียเร็ว การลดจ านวนจุลินทรีย์บนเนื้อสัตว์ ท าได้โดยใช้วิธีการฆ่าสัตว์ที่ถูกต้อง  ใช้เครื่องมือที่สะอาด
และลดจ านวนจุลินทรีย์ในล าไส้ วิธีการลดจ านวนจุลินทรีย์ในล าไส้ที่นิยมใช้กันมากได้แก่ การให้สัตว์
อดอาหารก่อนท าการฆ่าประมาณ 24 ชั่วโมง ต่อมาน าเนื้อสัตว์ที่ช าแหละแล้วมาเก็บที่อุณหภูมิต่ า
อย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันการเจริญเติมโตของจุลินทรีย์ 

2) ลักษณะของเนื้อ  
เนื้อที่มีลักษณะเป็นก้อนจะเกิดการเสียช้ากว่าเนื้อบดและเนื้อเป็นแผ่น ท้ังนี้เพราะว่าเนื้อ

บดและเนื้อเป็นแผ่นจุลินทรีย์ที่ผิวจะแพร่กระจายไปทั่วก้อนอาหาร จ านวนจุลินทรีย์จะเพิ่มขึ้นถึง 108 
เซลล์ต่อกรัม ภายใน 2-3 วัน แม้ว่าจะอยู่ในตู้เย็นและจะเกิดการเสียได้รวดเร็ว   ส่วนเนื้อเป็นก้อน 
จุลินทรีย์มักจะติดอยู่เฉพาะภายนอกก้อนเนื้อ เนื้อเยื่อภายในปกติจะไม่มีจุลินทรีย์อยู่  ยกเว้นจุลินทรีย์
บางชนิดสามารถเจริญเข้าไปอย่างช้า ๆ ทางรอยตัดแล้วท าให้เกิดการเสียภายในก้อนเนื้อได้ในสภาพ
ซึ่งไม่มีอากาศ (anaerobic putrefaction) 

ไขมันที่หุ้มก้อนเนื้อจะช่วยป้องกันมิให้เนื้อข้างในถูกท าลายโดยจุลินทรีย์ แต่ไขมันจะถูก
ท าลายโดยเอนไซม์หรือปฏิกิริยาเคมี ท าให้เนื้อสัตว์มีกลิ่นหืน มีจุลินทรีย์น้อยชนิดที่สามารถย่อยไขมัน
ได้ เช่น รา แบคทีเรียที่มีรูปร่างทรงกลม และแบคทีเรียที่มีรูปร่างเป็นท่อนแกรมลบบางชนิด  

3) ความชื้น  
ความชื้นที่มีอยู่บนเนื้อสัตว์มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ เนื้อสัตว์ที่มีผิวภายนอก

แห้งอยู่เสมอจะเสียช้า เพราะจุลินทรีย์อาจเจริญเติบโตไม่ได้ แต่ถ้ามีความชื้นเล็กน้อย   ราจะ
เจริญเติบโตได้ และเมื่อความชื้นเพิ่มมากขึ้น ยีสต์และแบคทีเรียก็จะเจริญเติบโต  

4) ค่าความเป็นกรด - ด่าง 
ลักษณะทางสรีรวิทยาของสัตว์ก่อนถูกฆ่ามีผลต่อค่าความเป็นกรด -ด่าง ของเนื้อสัตว์ 

ปกติเนื้อสัตว์มีชีวิตมีค่าความเป็นกรด – ด่าง ประมาณ 7.4 เมื่อสัตว์ตายแล้วเซลล์ของเนื้อสัตว์ยังคงท า
หน้าที่ต่อไปอีก ท าให้ไกลโคเจนในเซลล์ถูกเปลี่ยนไปเป็นกรดแลคติคและคาร์บอนไดออกไซด์เรื่อย ๆ 
กรดและแก๊สที่เกิดขึ้นจะไม่ถูกจ ากัดออกไปจากซากสัตว์ ดังนั้นจึงคั่งอยู่ในเนื้อสัตว์ กรดที่ค่ังนี้อาจท า
ให้เนื้อสัตว์มีค่าความเป็นกรด–ด่าง ลดลงเหลือประมาณ 5.5 – 5.7 แต่ถ้าก่อนท าการฆ่า  สัตว์ต่ืนเต้น 
เมื่อยล้า เป็นไข้หรือตกใจ ไกลโคเจนเนื้อจะถูกใช้ไป ท าให้ปริมาณไกลโคเจนในเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วน้อย
กว่าปกติ กรดแลคติคก็จะเกิดขึ้นน้อย ท าให้ค่าความเป็นกรด -ด่างของเนื้อไม่ลดเท่าที่ควร อาจมีค่า
ความเป็นกรด-ด่างประมาณ 6.6–7.4 การท่ีเนื้อสัตว์มีค่าความเป็นกรด-ด่างสูง จุลินทรีย์ต่าง ๆ 
โดยเฉพาะแบคทีเรียจะเจริญเติบโตได้ดี 
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5) อุณหภูมิ  
อุณหภูมิที่ใช้ในการเก็บเนื้อสัตว์มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ เนื้อสัตว์ซึ่งเก็บท่ี

อุณหภูมิต่ าประมาณ 0 องศาเซลเซียส มีเฉพาะแต่ไซโครไฟล์เท่านั้นที่สามารถเจริญเติบโตได้ จุลินทรีย์
เหล่านี้ท าให้เนื้อสัตว์เกิดการเสียช้า เนื่องจากเอนไซม์ย่อยโปรตีนได้อย่างช้า ๆ และหลังจากโปรตีนถูก
ย่อยแล้วจุลินทรีย์ชนิดอ่ืนจะมาเจริญเติบโตต่อไป เนื้อสัตว์ที่เก็บที่อุณหภูมิสูงกว่า 20 องศาเซลเซียส 
เช่น ที่อุณหภูมิห้อง พวกมีโซไฟล์จะเจริญเติบโตแล้วท าให้เกิดการเสียเร็วและมีกลิ่นเหม็น ทั้งนี้
เนื่องจากเอนไซม์ย่อยโปรตีนได้ดีแล้วท าให้เกิดไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)แอมโมเนียและอินโดล (indole) 

จากการที่มีจุลินทรีย์หลายชนิดสามารถเป็นตัวการท าให้เนื้อสัตว์เกิดการเสียและลักษณะ
การเสียที่เกิดขึ้นจากจุลินทรีย์ต่างชนิดจะแตกต่างกัน จึงแบ่งลักษณะการเสียของเนื้อสัตว์ออกเป็น 2 
แบบ คือ การเสียในสภาพที่มีอากาศ (spoilage under aerobic condition) และการเสียในสภาพที่ไม่
มีอากาศ (spoilage under anaerobic condition) 

 
การเสียของเนื้อสัตว์ในสภาพท่ีมีอากาศ 
การเสียในสภาพที่มีอากาศเป็นการเสียบริเวณผิวนอกของเนื้อสัตว์ ซึ่งจะมี ลักษณะการ

เสียดังต่อไปนี้ 
1) มีลักษณะเป็นเมือก  
แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุ ได้แก่ Pseudomonas sp., Achromobacter sp., Micrococcus 

sp., Streptococcus sp., Leuconostoc sp., Bacillus sp., หรือ Lactobacillus sp. ซึ่งอุณหภูมิที่ใช้
เก็บเนื้อสัตว์และความชื้นของเนื้อสัตว์จะมีบทบาทต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์เหล่านี้ เนื้อสัตว์ซึ่ง
เก็บท่ีอุณหภูมิต่ าและมีความชื้นสูงมักจะเกิดการเสียเนื่องจาก Pseudomonas sp. หรือ
Achromobacter sp. ส่วนเนื้อสัตว์ซึ่งเก็บท่ีอุณหภูมิห้องพวกมีโซไฟล์ เช่น Micrococcus sp. จะเป็น
ตัวการท าให้เกิดการเสีย จ านวนจุลินทรีย์ที่เป็นตัวการท าให้เกิดการเสียจะต้องเพิ่มขึ้นสูงพอควร 
เนื้อสัตว์จึงมีลักษณะผิดปกติ โดยเริ่มมีกลิ่นรสผิดปกติก่อน แล้วมีลักษณะเป็นเมือกในระยะเวลาต่อมา 
เนื้อจะมีกลิ่นรสผิดปกติเมื่อจ านวนจุลินทรีย์จ านวนประมาณ 1.2–100 × 106 เซลล์ต่อเซนติเมตร2 และ
เมื่อจ านวนจุลินทรีย์เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 3 – 300 × 106 เซลล์ต่อเซนติเมตร2  ผิวภายนอกก้อนเนื้อสัตว์
จะมีลักษณะเป็นเมือก 

2) มีสีผิดปกติ  
การท่ีผิวก้อนเนื้อสัตว์มีสีผิดปกติอาจเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ คือ  

- แบคทีเรียบางชนิดเมื่อเจริญเติบโตจะสร้างสารพวกเปอร์ออกไซด์ (peroxide) ซึ่ง
เป็นสารที่สามารถออกซิไดส์ได้ (oxidizing compound) หรือไฮโดรเจนซัลไฟด์แล้วท าให้ผิวก้อน
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เนื้อสัตว์มีสีเขียว น้ าตาลหรือซีด ๆ แบคทีเรียที่พบว่าเป็นตัวการท าให้ไส้กรอกมีสีเขียว ได้แก่ 
Lactobacillus sp. และ Leuconostoc sp. 

- แบคทีเรียบางชนิดเมื่อเจริญเติบโตแล้วสร้างเม็ดสี (pigment) ท าให้ผิวก้อน
เนื้อสัตว์มีสีผิดปกติ Serratia marcescens. ท าให้มีจุดสีแดง Pseudomonas syncyanea. ท าให้มีจุด
สีน้ าเงิน Micrococcus sp. หรือ Flavobacterium sp. ท าให้มีจุดสีเหลือง Chromobacterium 
lividum. ท าให้มีจุดสีเขียวแกมน้ าเงินหรือน้ าตาลด า 

 - เนื้อสัตว์ที่มีความชื้นลดลงยีสต์จะมาเจริญเติบโตแล้วท าให้ผิวก้อนเนื้อสัตว์มีจุด
สีขาว น้ าตาลหรือครีม ยีสต์ที่มักพบเจริญเติบโตบนเนื้อสัตว์ ได้แก่ Candida sp., Torulopsis sp., 
และ Rhodotorula sp. 

- เมื่อเนื้อสัตว์มีความชื้นน้อย เช่น ผิวภายนอกแห้ง หรือมีการใช้สารปฏิชีวนะบาง
ชนิด ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ เตตราไซคลีน (tetracycline) ป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้เร็วกว่า
รามาก ราที่เจริญเติบโตท าให้ผิวก้อนเนื้อสัตว์มีสีแตกต่างกันไป ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับชนิดของรานั้น ๆ 
เมื่อน าเนื้อมาเก็บที่อุณหภูมิใกล้ 0 องศาเซลเซียส ทั้งนี้เนื่องจากอุณหภูมิต่ า   ท าให้ไมซีเลียม
เจริญเติบโตได้ไม่ดีเท่าที่ควรและไม่สร้างสปอร์ 

3) ไขมันในเนื้อสัตว์เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีแล้วเหม็นหืน  
แบ่งสาเหตุของการเหม็นหืนออกได้เป็น 2 แบบ ดังนี้ 

- ไขมันในเนื้อสัตว์ท าปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ ได้สารประเภทเพอร์ออกไซด์ 
(perroxide) ซึ่งมีกลิ่นเหม็นหืน 

- แบคทีเรีย ยีตส์หรือราบางชนิดสร้างเอนไซม์ไลเปส (lipase) ย่อยโมเลกุลของ
ไขมันไตรกลีเซอไรด์เมื่อมีน้ าอยู่ด้วย แล้วให้กรดบิวไทริค (butyric) ซึ่งเป็นกรดไขมันที่มีโมเลกุลสั้น ๆ 
และมีกลิ่นเหม็นหืน เรียกการเหม็นหืนแบบนี้ว่า hydrolytic rancidity แบคทีเรียที่ท าให้เกิดการเหม็น
หืน ได้แก่  Pseudomonas sp. และ Achromobacter sp. 

4) เกิดการเรืองแสง  
การเสียของเนื้อสัตว์แบบนี้จะพบน้อยมากและแบคทีเรียที่เจริญแล้วท าให้ผิวก้อนเนื้อสัตว์

มีลักษณะเรืองแสง ได้แก่ Photobacterium sp. 
5. มีกลิ่นรสผิดปกติ  
อาจเกิดจากแบคทีเรีย ยีสต์หรือราบางชนิด ปกติแบคทีเรียมักจะเป็นตัวการท าให้เนื้อสัตว์

มีกลิ่นรสเปรี้ยวเนื่องจากเกิดกรดที่ระเหยได้ (volatile acid) เช่น กรดฟอร์มิค กรดอะซิติค กรดบิวไทริค 
และกรดโปรปิโอนิค กลิ่นรสดังกล่าวมักจะเกิดขึ้นก่อนเนื้อเสีย ส่วน Actinomyces sp. ท าให้ก้อน
เนื้อสัตว์ที่มันเจริญเติบโตมีกลิ่นราหรือกลิ่นดิน ราท าให้ก้อนเนื้อสัตว์มีกลิ่นรา  
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การเสียของเนื้อสัตว์ในสภาพท่ีไม่มีอากาศ 
การเสียในสภาพที่ไม่มีอากาศ เกิดจากแบคทีเรียพวกแฟ็คคัลเตตีฟแอนโรบิคหรือแอนแอ

โรบิค (facultative anaerobic bacteria หรือ anaerobic bacteria) เจริญเติบโตภายในก้อนเนื้อสัตว์
หรือเจริญเติบโตบนเนื้อสัตว์ซึ่งเก็บในสภาวะที่ไม่มีอากาศแล้ว ท าให้มีกลิ่นรสเปรี้ยว (souring) หรือมี
กลิ่นเหม็นเน่าของโปรตีน (putrefaction) 

 1) กลิ่นรสเปรี้ยว (souring)  
ปกติการเสียแบบนี้มักจะมีกลิ่นเปรี้ยวแต่ในบางครั้งมีรสเปรี้ยวเกิดขึ้นด้วยสาเหตุที่เกิดการ

เสียเนื่องจากเนื้อสัตว์เกิดการออโทไลซิส แบคทีเรียบางชนิดเจริญเติบโตแล้วให้กรดแลคติค   ซัคซินิค 
อะซิติค หรือโปรปิโอนิค หรือแบคทีเรียบางชนิดเจริญเติบโตและย่อยโปรตีนก่อน ต่อมามีแบคทีเรียชนิด
อ่ืน เช่น Clostridium butyricum และแบคทีเรียพวกโคลิฟอร์มมาเจริญเติบโตแล้วย่อยคาร์โบไฮเดรต
ให้กรดและแก๊ส 

 2) กลิ่นเหม็นเน่าของโปรตีน (putrefaction) 
เกิดจากแบคทีเรียพวกแอนแอโรบิค หรือแฟคคัลเตตีฟแอนแอโรบิค เช่น Clostridium sp., 

Pseudomonas sp., Achromobacter sp. หรือ Proteus sp. แต่ปกติส่วนใหญ่มักเกิดจาก 
Clostridium sp. แบคทีเรียเหล่านี้ย่อยสลายโปรตีนแล้วท าให้เกิดสารต่าง ๆ เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์ 
เมอร์แค็ฟแตน อินโดล สเคโทล แอมโมเนีย และเอมีน ฯลฯ ซึ่งท าให้เกิดกลิ่นเหม็น  

 
5.3 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 
พวงพร (2549) กล่าวถึงการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์เนื้อกลุ่มหมักเปรี้ยวว่า ในการท าผลิตภัณฑ์

จากเนื้อสัตว์ต่าง ๆ เช่น แหนม เบคอน แฮม หรือไส้กรอก มักมีการบ่มเนื้อ โดยน าเนื้อสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นเนื้อวัวหรือเนื้อหมูมาหมักกับเกลือและน้ าตาล ชนิดของจุลินทรีย์ที่ตรวจพบในผลิตภัณฑ์จาก
เนื้อสัตว์ต่าง ๆ จะแตกต่างกัน นอกจากจะขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์แล้ว ยังขึ้นอยู่กับลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์และการเก็บ จุลินทรีย์ที่มักเป็นตัวการท าให้ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เสียส่วนใหญ่เป็นยีสต์ รา 
และแบคทีเรียแกรมบวก ส่วนเนื้อสัตว์ดิบมักจะเสียเนื่องจากแบคทีเรียแกรมลบ  

ไส้กรอกปกติมักเสียตรงบริเวณเปลือกหุ้มด้านนอก ในบางครั้งอาจเสียตรงส่วนระหว่างเปลือก

หุ้มและเนื้อไส้กรอกได้  ในกรณีที่ไส้กรอกมีความชื้นสูงก่อนน ามาห่อ หรือมีน้ าผ่านเปลือกหุ้มเนื้อไส้

กรอกเข้าไปในขณะท าให้สุก จุลินทรีย์ที่เป็นตัวการท าให้ส่วนเสียส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรีย และยีสต์

มากกว่ารา 
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การเสื่อมเสียของไส้กรอก 

การเสียของไส้กรอกแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ (พวงพร, 2549)   ดังนี้ 

1) มีกลิ่นรสเปรี้ยว  

มักเกิดตรงส่วนเนื้อไส้กรอกที่อยู่ใต้เปลือกหุ้มเนื่องจากจุลินทรีย์บางชนิด Microbacterium 

thermosphctum, Micrococcus candidus, Bacillus sp., Leuconostoc sp., Lactobacillus 

salimandus และ Streptocococcus sp.เจริญเติบโตแล้วเปลี่ยนน้ าตาลต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้เป็นกรดท าให้

มีรสเปรี้ยว ชนิดและจ านวนจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในไส้กรอกแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดและ

จ านวนจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมากับเนื้อสัตว์ เครื่องเทศและเครื่องปรุงรสที่ใช้ในการหมัก  

2) มีลักษณะเป็นเมือก  

เมื่อเปลือกหุ้มไส้กรอกด้านนอกมีความชื้นสูง จุลินทรีย์ท่ีเป็นสาเหตุจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 

ท าให้มีลักษณะเป็นเมือก ซึ่งจากการตรวจสอบไส้กรอกตรงบริเวณที่มีลักษณะดังกล่าว พบยีสต์และ

แบคทีเรียที่ให้กรดแลคติคบางชนิด เช่น Microbacterium thermosphctum, Lactobacillus 

viridescens และ Streptocococcus sp. ไส้กรอกที่เสียแบบนี้มักจะเสียเฉพาะด้านนอกของเปลือกหุ้ม  

3) ลักษณะบวม  

เกิดจากแบคทีเรียที่ให้กรดแบบเฮทเทอร์โรเฟอร์เมนเททีฟซึ่งเจริญเติบโตแล้วให้ก๊าซคาร์บอนได  

ออกไซด์ในปริมาณสูงพอควร ท าให้ไส้กรอกที่มีเปลือกหุ้มสนิทบวม  

4) มีสีผิดปกติ  

เมื่อไส้กรอกมีความชื้นน้อย ราบางชนิดจะเจริญเติบโตแล้วสร้างเส้นใยฟูเป็นปุย ท าให้มีลักษณะ

เป็นจุดขาว แบคทีเรียบางชนิด เช่น Lactobacillus viridescens., Leuconostoc sp. หรือพวก 

catalase negative bacteria เจริญเติบโตแล้วสร้างสารพวกเปอร์ออกไซด์ เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 

มาท าปฏิกิริยากับเม็ดสีของเนื้อสัตว์ในระหว่างการบ่ม แล้วให้ออกซิไดซ์พอร์ไพรินที่มีสีเขียว ท าให้

เนื้อสัตว์มีสีเขียว สีเขียวที่เกิดขึ้นอาจเป็นวงในเนื้อไส้กรอกหรือเกิดตรงบริเวณผิวบน การเกิดสีแบบนี้

มักเกิดพร้อมกับการที่ผิวไส้กรอกมีลักษณะเป็นเมือก และจะเกิดได้ดีเมื่อไส้กรอกมีค่าความเป็นกรด -

ด่าง เป็นกรดเล็กน้อยและมีปริมาณออกซิเจนน้อย เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมและมีแบคทีเรียที่เป็น

สาเหตุอยู่   เนื้อตรงส่วนกลางของไส้กรอกจะมีวงกลมสีเขียวในเวลาประมาณ 12-36 ชั่วโมง สาร

ประเภทเพอร์ออกไซด์ที่เกิดขึ้นทนต่อความร้อนได้ดี ด้วยเหตุนี้ในขณะที่น าไส้กรอกไปท าให้สุกมันยังคง

ท างานได้ 
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6. ไส้ส าหรับบรรจุไส้กรอก 
ชัยณรงค์ ( 2529) ได้กล่าวว่า ไส้ที่บรรจุไส้กรอกจะมีลักษณะเป็นท่อที่มีความยืดหยุ่นและ

แข็งแรงพอที่จะบรรจุเนื้อได้เนื่องจากช่วงท าให้สุกไส้กรอกอาจมีการขยายตัวหรือหดตัว นอกจากน้ีไส้
บรรจุจะต้องมีความทนทานต่อแรงการบรรจุ การมัดหรือบิดเมื่อมีการบรรจุเต็มแล้ว ไส้บรรจุไส้กรอก
แบ่งออกเป็น 2 ชนิดดังนี้  

 
6.1 ไส้เทียม (Artificial casing)  
นิยมใช้ในโรงงานผลิตไส้กรอกเนื่องจากจะต้องใช้ไส้ในปริมาณมาก ไส้เทียมจะใช้ง่าย ราคาถูก 

มีความสะดวกในการน ามาใช้ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางให้ลอกได้ตามต้องการ ขนาดสม่ าเสมอและ
เก็บรักษาได้ง่าย ไส้เทียมมี 3 แบบคือ 

6.1.1 ไส้บรรจุที่เป็นคอลลาเจนคืนรูป (Reconstituted collagen casing)  
ได้จากการน าหนังสัตว์มาต้มแล้วแยกส่วนที่ไม่ใช่คอลลาเจนออก แล้วน าไปเข้า 

เครื่องบด เมื่อได้ลักษณะข้นหนืดจึงน าไปท าปฏิกิริยากับกรดแลคติกเจือจาง เพื่อให้ได้คอลลาเจนที่
พองตัวออก ท าให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วกรอง แล้วผ่านเข้าเครื่องพ่นออกมาเป็นหลอด น าหลอดที่ได้ไป
ล้าง ท าให้แข็งตัวแล้วอบให้แห้ง ไส้คอลลาเจนจะผลิตในความยาว 10 เมตร และมีการผลิตหลาย
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไส้ชนิดนี้เหมาะในการใช้บรรจุไส้กรอกรมควัน และสามารถต้มได้เนื่องจาก
สามารถหดตัวได้แม้จะใช้อุณหภูมิในการต้มสูงก็ตาม 

6.1.2 ไส้บรรจุเซลลูโลส (cellulose casing) 
เป็นไส้ที่คล้ายกับไส้คอลลาเจนคืนรูป แต่ว่าวัตถุดิบจะเป็นฝ้ายแทนหนังสัตว์  ไส้ชนิดนี้มี

หลายขนาดหลายรูปแบบ เช่น อาจเป็นไส้มีสีหรือภาพพิมพ์ ควันและน้ าผ่านเข้าออกได้ ยกเว้นพวกที่
น าไปฉาบด้วยพลาสติก เมื่อน าไปบรรจุไส้กรอกแล้ว ก่อนจะรับประทานต้องดึงไส้ชนิดนี้ออกก่อน 

6.1.3 ไส้พลาสติก (Plastic casing) 
เป็นไส้ที่ท าจากวัสดุพวก Polyvinylidene Chloride (P.V.D.C) หรือ Cryovac ซึ่งมี

คุณสมบัติในการป้องกันก๊าซและน้ าผ่านเข้าออก นิยมใช้บรรจุไส้กรอกสุก ไส้ประเภทนี้รับประทาน
ไม่ได้ เวลารับประทานไส้กรอก ต้องลอกไส้ออกก่อน 

 
6.2 ไส้ธรรมชาติ (Natural casing) 
ไส้ธรรมชาติหรือเรียกว่าไส้แท้ ได้จากไส้หมู ไส้แกะ ไส้วัว เป็นไส้ที่สามารถรับประทานได้ มี ข้อดี

และข้อเสียดังนี้ 
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ข้อดีของไส้ธรรมชาติ 
- สามารถยืดหดได้ โดยเมื่อบรรจุเนื้อเข้าไปจะขยายออก และหดตัวได้เมื่อไส้กรอกแห้งลงหรือ

สุกแล้ว 
 - มีลักษณะลื่นตัว ขณะเปียกจะมีลักษณะลื่นไหลไปมา เพื่อที่เนื้อจะได้เลื่อนตัวเข้าไปได้สะดวก  
 - รับประทานได้ เมื่อน ามาบรรจุไส้กรอกสามารถน ามารับประทาน โดยไม่ต้องลอกไส้ออกก่อน  
 - สามารถให้ควันผ่านเข้าได้ ท าให้ไส้กรอกมีกลิ่นหอมของควันติดอยู่ในเนื้อด้านใน ซึ่งท าให้มี

กลิ่นรสที่น่ารับประทาน 
ข้อเสียของไส้ธรรมชาติ 
- มีขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางไม่แน่นอน ถ้าได้จากสัตว์ที่มีอายุมากจะมีขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางขนาดใหญ่กว่าสัตว์ที่มีอายุน้อยกว่า โดยไส้หมูจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง  
28 - 42 มิลลิเมตร ไส้แกะจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 15 - 26 มิลลิเมตร 

 - ไม่แข็งแรง ไส้จากสัตว์แต่ละชนิดจะต่างกัน หรือแม้แต่ในชนิดเดียวกันแต่ละต าแหน่งของไส้ก็
จะมีความแข็งแรงต่างกัน โดยไส้ที่อยู่ใกล้ไส้ติ่งจะมีความแข็งแรงมากท่ีสุด 

 - ความยาวไม่สม่ าเสมอ     เนื่องจากไส้แต่ละช่วงมีความหนาบางของผนังล าไส้ไม่เท่ากันท าให้
ไส้ขาดได้ง่ายจึงท าให้ไส้มีลักษณะที่สั้นบ้างยาวบ้าง 

 - ที่ผนังล าไส้มีรูเล็ก ๆ กระจัดกระจาย ซึ่งเป็นลักษณะของผนังล าไส้บางบางช่วงมีจุดขนาด
ใหญ่   ซึ่งท าให้ไม่น่ารับประทาน 
 
7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและคล้ายคลึงกับงานวิจัยท่ีท า 
 อรวัลภ์ (2540) ได้ทดลองปรับปรุงสูตรและกรรมวิธีที่เหมาะสมในการผลิตไส้กรอกเปรี้ยวโดย
การเสริมการแปลงเนื้อสัมผัส และแป้งถั่วลิสงหมักแปลงเนื้อสัมผัส ตลอดจนการยืดอายุการเก็บโดย
การฉายรังสีแกมมา และการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อไส้กรอกเปร้ียว  จากการส ารวจ
ผู้บริโภคเป้าหมาย พบว่าผู้บริโภคต้องการไส้กรอกเปร้ียวเป็นรูปวงกลม  มีอายุการเก็บที่นานขึ้นกว่าเดิม 
จากการศึกษาข้อมูลทางการตลาด พบว่าไส้กรอกเปร้ียวตรา ส.ขอนแก่น มีผู้บริโภคชอบมากที่สุด  สูตร
ที่เหมาะสมประกอบด้วย เนื้อหมูบด เปอร์เซ็นต์ 37.50 แป้งถั่วลิสงหมักแปลงเนื้อสัมผัส เปอร์เซ็นต์ 
12.50 ข้าวสุก เปอร์เซ็นต์ 12.50 การแปลงเนื้อสัมผัส เปอร์เซ็นต์ 12.50 มันหมูแข็ง เปอร์เซ็นต์ 15.00 
หนังหมู เปอร์เซ็นต์ 5.00 กระเทียมบด เปอร์เซ็นต์ 2.00 พริกไทย เปอร์เซ็นต์ 0.25 ลูกผักชี เปอร์เซ็นต์ 
0.10 เกลือ เปอร์เซ็นต์ 2.15 และน้ าตาล เปอร์เซ็นต์ 0.80 และกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมได้แก่ เวลา
ในการหมัก 30 ชั่วโมง จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทางกายภาพ ดังนี้ มีสีน้ าตาลอ่อน มีรูปร่างกลม  
น้ าหนักต่อลูก 20 ก. ค่า aw 0.90 คุณภาพทางเคมี ประกอบด้วย ความชื้น เปอร์เซ็นต์ 43.33 โปรตีน 
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เปอร์เซ็นต์ 25.72 ไขมัน เปอร์เซ็นต์ 10.77 เถ้า เปอร์เซ็นต์ 2.83 เยื่อใย เปอร์เซ็นต์ 0.94 คาร์โบไฮเดรท 
เปอร์เซ็นต์ 16.41 และกรดแลคติก เปอร์เซ็นต์ 1.06 pH 4.24 ค่า TBA 7.94 มล.มัลโลนัลดีไฮด์ต่อกก. 
ไม่พบจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค มีคุณภาพทางประสาทสัมผัสใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ไส้กรอก
เปรี้ยว ตรา ส.ขอนแก่น การศึกษาอายุการเก็บ พบว่า ไส้กรอกเปรี้ยวที่ฉายรังสี 2 KGy บรรจุใน
ถุงพลาสติก 2 ชั้น เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส สามารถเก็บได้นาน 18 วัน ผลการทดสอบผู้บริโภค 
พบว่า ส่วนใหญ่มีความชอบรวมอยู่ในระดับชอบปานกลาง  

 ประดิษฐ์ ( 2544) ได้ท าการศึกษาวิธีการจัดการกับไส้กรอกเปรี้ยวทั้งก่อนการทอดและ
ระหว่างการทอดเพื่อลดปริมาณไขมันในผลิตภัณฑ์โดยการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์  จาก
การทดลองพบว่าค่าการกักเก็บไขมันจะต่ าท่ีสุดเมื่อมีการเจาะรูไส้กรอกเปร้ียว 3 รูต่อพื้นที่ผิว 1 
ตารางนิ้ว  และใช้เวลาในการทอดนาน 5 นาที 10 วินาที  ส่วนค่าคะแนนความชอบโดยรวมจะมี
ค่าสูงสุดเมื่อมีการเจาะรูไส้กรอกเปร้ียว 2 รูต่อพื้นที่ผิว 1 ตารางนิ้ว  และใช้เวลาในการทอดนาน 9 
นาที   เมื่อน าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ดังกล่าวไปใช้ในการทอดผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเปร้ียวท่ีมีวาง
จ าหน่ายในท้องตลาด  พบว่ามีความเหมาะสมกับไส้กรอกเปร้ียวท่ีมีปริมาณไขมันเริ่มต้นสูงกว่า 
23.86 %  ดังนั้นค าแนะน าในการจัดการกับไส้กรอกเปรี้ยวเพื่อให้ไขมันเหลือน้อยที่สุดแต่ผู้บริโภค
ยังชอบและยอมรับได้ดีคือ มีการเจาะรูไส้กรอกเปร้ียว 2 รูต่อพื้นที่ผิว 1 ตารางนิ้ว จากนั้นน าไปลวก
ในน้ าร้อนอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียสนาน 7 นาที แล้วทอดด้วยน้ ามันพืชที่มีอุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียส นาน 9 นาที 

ไพโรจน์และคณะ (2545) ได้พัฒนาไส้กรอกเปร้ียวโดยใช้เทคโนโลยีเชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้น  
ประกอบด้วยเชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้น 3 ชนิด คือ Lactobacillus plantarum, Pediococcus cerevisiae 
และ Micrococcus varians พบว่า การใช้เทคโนโลยีเชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้นท าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ
ดีกว่าการผลิตแบบพื้นบ้านด้ังเดิมหลายด้าน ได้แก่ ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ปริมาณกรดทั้งหมดคิด
เทียบกรดแลคติค ค่าสี a สีของผลิตภัณฑ์เมื่อดิบและสุก รสเปรี้ยว และกลิ่นเปรี้ยว การศึกษา
ส่วนประกอบที่เหมาะสมในสูตรผลิตภัณฑ์ พบว่า น้ าตาล เกลือ  และเชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้น เป็นปัจจัยหลัก
ที่มีความส าคัญต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ ส่วนกระเทียม พริกไทย เม็ดผักชี โซเดียมไนเตรท และโซเดียม
ไนไตรท ์เป็นปัจจัยรองที่มีความส าคัญน้อย ซึ่งระดับที่เหมาะสมของส่วนประกอบดังกล่าว คือ  น้ าตาล
เปอร์เซ็นต์ 1.6 โซเดียมไนเตรทเปอร์เซ็นต์ 0.05 และโซเดียมไนไตรท์ เปอร์เซ็นต์ 0.0125 การศึกษา
ปริมาณเชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้นและอัตราส่วนของระบบเนื้อที่เหมาะสม พบว่า  ปริมาณเชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้นที่
เหมาะสม คือ Lactobacillu plantarum 6 Log cfu/g, Pediococcus cerevisiae 6 Log cfu/g และ 
Micrococcus varians 6 Log cfu/g และมีอัตราส่วนของระบบเนื้อที่เหมาะสม ได้แก่ เนื้อหมู
เปอร์เซ็นต์ 47 มันแข็งเปอร์เซ็นต์ 23 และข้าวเหนียวเปอร์เซ็นต์ 23 นอกจากน้ีการศึกษาระยะเวลาการ
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หมักผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเปร้ียวท่ีต่างกัน 3 ระดับ ได้แก่ 24, 36 และ 48 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส พบว่า เวลาการหมักที่เหมาะสมที่สุดคือ 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส การศึกษา
อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเปร้ียวท่ีผลิตโดยใช้เทคโนโลยีเชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้น  พบว่า การ
บรรจุแบบปิดผนึกสุญญากาศจะท าให้สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้ไม่เกิน 8 วัน ในขณะที่การจุ่ม
ผลิตภัณฑ์ในสารละลายโปแตสเซียมซอร์เบทความเข้มข้นเปอร์เซ็นต์ 3.5 นาน 1 นาที จะท าให้
ผลิตภัณฑ์เก็บรักษาได้ไม่เกิน 12 วัน และพบว่า การใช้ร่วมกันระหว่างการจุ่มผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเปร้ียว
ลงในสารละลายโปแตสเซียมซอร์เบทและบรรจุแบบปิดผนึกสุญญากาศจะท าให้สามารถเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ได้โดยปราศจากเชื้อราเป็นเวลานานกว่า 16 วัน หากแต่ผลิตภัณฑ์จะมีการยอมรับทาง
ประสาทสัมผัสเมื่อเก็บไว้ไม่เกิน 12 วันเท่านั้น 

Nobile et al. (2009) ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการทดแทนมันหมูแข็งในไส้กรอกซาลามิของ
อิตาลีด้วยเวย์โปรตีน (whey protein-based crumb) และเนื้อขนมปังขาว (white pan bread) ที่มีการ
ดูดซับน้ ามันมะกอกไว้   โดยทดแทน 2 ระดับคือเปอร์เซ็นต์ 60 และ 100   จากผลการทดลองพบว่า 
สูตรท่ีใช้เวย์โปรตีนที่ดูดซับด้วยน้ ามันมะกอกที่เปอร์เซ็นต์ 60 ได้รับผลการประเมินทางประสาทสัมผัส
ไม่แตกต่างกับสูตรที่มีการใช้มันหมูแข็งทั้งหมด  แต่ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของกรดไขมันที่ดีกว่า
เนื่องจากมีกรดไขมันอิ่มตัวน้อยแต่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวที่สูงกว่า  

 จันทร์สุดา ( 2523) ได้ศึกษาผลของการใช้ปริมาณข้าวเจ้า 12.00 17.00 21.00 25.00 %  
เกลือ 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.50 % และน้ าตาล 0.00 0.50 1.00 1.50 % เมื่อเติมลงในส่วนผสม
มาตรฐานของไส้กรอกเปร้ียวท่ีหมักโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ตามธรรมชาติ ปรากฏว่าข้าวเจ้าหุงสุก 25.00 % 
เกลือ 2.00 % และน้ าตาล 0.50 % ให้ผลดีที่สุดเมื่อทดสอบด้วยวิธีประสาทสัมผัส นอกจากนี้เมื่อ
ปริมาณเกลือเพิ่มขึ้นถึง 2.50 % พบว่าอัตราการหมักต่ าลง โดยปริมาณกรดแลคติกจะลดลงอย่างเห็น
ได้ชัด 

 ในการทดลองครั้งนี้  ยังได้ศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการหมักไส้กรอกเปร้ียวท่ีอุณหภูมิ  40, 
86.0-89.6 (อุณหภูมิห้อง), 98.6 และ 113 องศาฟาเรนไฮด์ ที่จะมีผลต่อ pH ปริมาณกรด ปริมาณ
จุลินทรีย์ทั้งหมด และปริมาณจุลินทรีย์ท่ีผลิตกรดแลคติกของไส้กรอกเปร้ียวท่ีแต่ละระดับอุณหภูมิ ผล
ปรากฏว่า การหมักไส้กรอกที่อุณหภูมิห้องนาน 24 ชั่วโมง ให้ผลดีที่สุด คือ ให้ pH ในช่วง 4.3 - 4.5 
และปริมาณกรดแลคติก 0.9 - 1.3 % ส าหรับอายุการเก็บรักษาของไส้กรอกเปร้ียว พบว่าที่อุณหภูมิ 40 
องศาฟาเรนไฮด์จะเก็บได้นาน 2 สัปดาห์ และที่อุณหภูมิห้อง (ประมาณ 85-89.6 องศาฟาเรนไฮด์) จะ
เก็บได้นานเพียง 3 วัน ส่วนต้นทุนในการผลิตไส้กรอกเปร้ียว คือ กิโลกรัมละ 27 บาท  

 คณิตและลักขณา ( 2551) ศึกษาถึงการบรรจุและวิธีการเก็บรักษาไส้กรอกอีสานที่ถูกวิธี 
ตลอดจนการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทางเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยา ท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการเก็บ
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รักษาผลิตภัณฑ์ การศึกษาผลของอุณหภูมิห้องต่อการเก็บรักษาไส้กรอกอีสานพบว่า ทั้ง 
ไส้กรอกอีสานและไส้กรอกอีสานทอดเก็บได้ไม่เกิน 1 วันเนื่องจากลักษณะทางกายภาพเปลี่ยนแปลง
ไปมาก โดยไส้กรอกอีสานที่ไม่ได้แปรรูปมีปริมาณกรดเพิ่มขึ้นจาก  0.36 % (โดยน้ าหนัก) เป็น 0.62 % 
หลังจากการหมักได้ 8 วัน และพบจุลินทรีย์ก่อโรคในทางเดินอาหารทุกชนิดโดยเฉพาะ C. perfringens  
ที่ผลิตสารพิษตกค้างในผลิตภัณฑ์ ยกเว้น  S. aureus ไม่พบจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในไส้กรอกอีสาน เมื่อ
บรรจุไส้กรอกอีสานใส่ถุงแล้วควรทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 12-24 ชั่วโมง เพื่อให้ไส้กรอกอีสาน
ผลิตกรดให้มีความเปรี้ยวในระดับหน่ึงเนื่องจากความเปรี้ยวที่เกิดขึ้นจะท าให้จุลินทรีย์ท่ีโรคบางชนิดมี
จ านวนลดลง และจากการศึกษาผลของอุณหภูมิ  4 องศาเซลเซียสต่อการเก็บรักษาไส้กรอกอีสาน
พบว่า สามารถเก็บรักษาไส้กรอกอีสานและไส้กรอกอีสานทอดได้ไม่เกิน 14 และ 28 วัน โดยมีปริมาณ
กรด 0.39 % และ 14 %  ตามล าดับ ส่วนปริมาณจุลินทรีย์ในไส้กรอกอีสานไม่ผ่านการแปรรูป พบ
จุลินทรีย์ก่อโรคทุกชนิดยกเว้น S. aureus  ส่วน C. perfringens  ยังตรวจพบ   แต่เมื่อค่าความเป็น
กรด-ด่างลดลง ปริมาณจะลดลงจนตรวจไม่พบในวันที่ 21 ของการเก็บรักษาไม่พบจุลินทรีย์ในไส้กรอก
อีสานทอด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   27 

วิธีการวิจัย 
 

1. เครื่องมือและอุปกรณ์ 
1.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับการเตรียมตัวอย่างไส้กรอกเปรี้ยว 

1) เครื่องบดเนื้อ (Meat Grinder) 
2) เครื่องสับผสม (Silent Cutter) 
3) เครื่องบรรจุ (Hydraulic Press Machine) 
4) เครื่องผนึกถุงสุญญากาศ (BELTER-19-2W) 
5) ตู้เย็น  
6) เครื่องชั่ง (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) ยี่ห้อ Sartorius (Model TE313S) 
7) อุปกรณ์เครื่องครัว  เช่น  มีด  เขียง  กะละมัง  ถาด  เป็นต้น 

 
1.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี 

1) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH Meter)  
2) ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) 
3) ชุดวิเคราะห์ปริมาณไขมัน 
4) ชุดวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน  
5) เตาเผาเถ้า (Muffle Furnace) 
6) โถดูดความชื้น (Desiccator) 
7) เครื่องชั่งทศนิยม 4 ต าแหน่ง 
8) ถ้วยกระเบื้องเคลือบ (Crucible) 
9) กระป๋องหาความชื้น (Moisture can) 

 
1.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ 

1) เครื่องวัดสี รุ่น DR-110 
 

1.4 เครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับวิเคราะห์ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ 
1) หลอดทดลอง (tubes) 
2) จานเพาะเชื้อ (Petri dish) 
3) บีกเกอร์  (Beaker) 
4) ปิเปต (Pipet) 
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5) เครื่องปั่นเหวี่ยง (Vortex) 
6) เครื่องตีป่ันอาหาร  (Stomacher) 
7) ตะเกียงแอลกอฮอล์ 
8) ตู้บ่มเพาะเชื้อ   (Incubator)  ยี่ห้อ Contherm (รุ่น DIGITAL SERIES) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
9) ตู้แช่เย็น    
10)  เครื่องชั่ง (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) ยี่ห้อ Sartorius (Model TE313S) 
11)  หม้อนึ่งไอน้ า ยี่ห้อ Autoclave Sturdy (Model SA-300 VF) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
12)  เครื่องนับจ านวนโคโลนี 

 
1.5  สารเคมีส าหรับการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี 

1) กรดซัลฟูริกเข้มข้นเปอร์เซ็นต์ 98 (Sulfuric ; H2SO4) 
2) โซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้นเปอร์เซ็นต์ 40 (Sodium Hydroxide ; NaOH) 
3) กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 0.1 M. (Hydrochloric acid ; HCl) 
4) เอทานอล (Ethanol) 
5) ปิโตรเลียมอีเทอร์ (Petroleum ether) จุดเดือด 30-60 องศาเซลเซียส  
6) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 0.1 N.  
7) สารละลายฟีนอล์ฟทาลีน (Phenolphthalein) เข้มข้นเปอร์เซ็นต์ 0.1  

 
1.6 สารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อส าหรับวิเคราะห์ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ 

1) อาหารเลี้ยงเชื้อ Plate Count Agar (PCA) 
2) แอลกอฮอล์ความเข้มข้น  90 % 
3) น้ ากลั่น 
4) น้ ากรอง 

2. วัตถุดิบ 

1) เนื้อหมู   (ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดปทุมธานี) 
2) มันหมูแข็ง   (ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดปทุมธานี) 
3) เวย์หวาน   (บริษัท Lactalis ingredients) 
4) น้ ามันร าข้าว   (ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดปทุมธานี) 
5) โปรตีนเกษตร   (สถาบันวิจัยและค้นคว้าผลิตภัณฑ์อาหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
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6) ข้าวเหนียวนึ่งสุก (ตลาดในจังหวัดปทุมธานี) 
7) พริกไทยป่น   (ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดปทุมธานี) 
8) กระเทียม   (ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดปทุมธานี) 
9) น้ าตาลทราย   (ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดปทุมธานี) 
10) เกลือไนไตรท์   (บริษัท ฟู้ด อีคิว จ ากัด) 
11) ไส้หมูขูดหมักเกลือ   (ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดปทุมธานี) 
12) ด้ายมัดไส้กรอก   (ตลาดในจังหวัดปทุมธานี) 

 
3. การเตรียมวัตถุดิบ 

- การเตรียมเวย์หวานที่ดูดซับน้ ามันร าข้าว ดัดแปลงวิธีของ Nobile, el. al. (2009) ด้วยการ
ผสมเวย์หวานกับน้ ามันร าข้าวในอัตราส่วน 300 : 200 กรัม ผสมให้เข้ากัน 

- การเตรียมโปรตีนเกษตรที่ดูดซับน้ ามันร าข้าว   โดยดัดแปลงวิธีของ  Nobile et. al. (2009) 
ด้วยการน าโปรตีนเกษตรมาบดแบบหยาบ  จากน้ันน าไปแช่ในน้ ามันร าข้าวในสัดส่วน 1:4  นาน 30 
นาที 

 
4. การเตรียมตัวอย่างไส้กรอกเปรี้ยว 

เตรียมตัวอย่างไส้กรอกเปร้ียว  5 สิ่งทดลอง (Treatment) ที่มีปริมาณของน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูด
ซับด้วยเวย์หวานและปริมาณของร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยโปรตีนเกษตร ที่แตกต่างกัน   ดัดแปลงจาก
งานวิจัยของ Nobile et. al. (2009) ดังนี้  
 สิ่งทดลองที่  1 ไส้กรอกเปร้ียวท่ีใช้มันหมูแข็งทั้งหมด (สูตรควบคุม) 

สิ่งทดลองที่ 2 ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับ 
                                  ด้วยเวย์หวาน 60 % 
 สิ่งทดลองที่  3 ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับ 
                                  ด้วยเวย์หวาน 100 % 
 สิ่งทดลองที่  4 ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับ 
                                  ด้วยโปรตีนเกษตร 60 % 
 สิ่งทดลองที่  5 ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับ 
                                  ด้วยโปรตีนเกษตร 100 % 
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โดยจะท าการผลิตไส้กรอกเปร้ียวท้ัง  5 สิ่งทดลอง จ านวน  4 ซ้ า มีการวางแผนการทดลองแบบ
สุ่มสมบูรณ์ (Completely randomized design ; CRD) ส่วนปริมาณส่วนผสมในสูตรการผลิตแสดงดัง
ตารางที ่5 ส่วนขั้นตอนการผลิต แสดงดังภาพที่ 2  

ตารางท่ี 5 ส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตไส้กรอกเปร้ียวทั้ง 5 สิ่งทดลอง  

 
ส่วนผสม 

สิ่งทดลองท่ี  

1 2 3 4 5 

เนื้อหมู (กรัม) 
มันหมูแข็ง (กรัม) 
เวย์หวานที่ดูดซับน้ ามันร าข้าว (กรัม) 
โปรตีนเกษตรที่ดูดซับน้ ามันร าข้าว (กรัม) 
ข้าวเหนียวนึ่งสุก (กรัม) 
พริกไทย (กรัม) 
กระเทียมบด (กรัม) 
น้ าตาลทราย (กรัม) 
เกลือไนไตรท์ (กรัม) 

700 
300 

0 
0 

400 
1 
75 
1.5 
20 

700 
120 
180 

0 
400 

1 
75 
1.5 
20 

700 
0 

300 
0 

400 
1 
75 
1.5 
20 

700 
120 

0 
180 
400 

1 
75 
1.5 
20 

700 
0 
0 

300 
400 

1 
75 
1.5 
20 

ที่มา : ดัดแปลงมาจาก ประดิษฐ์ (2544) 
หมายเหตุ    สิ่งทดลองที่ 1  2  3  4 และ 5 คือไส้กรอกเปร้ียวท่ีใช้มันหมูแข็งทั้งหมด (สูตรควบคุม)   
                         ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยเวย์หวาน  
                         60 %  100 %  ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับ 
                         ด้วยโปรตีนเกษตร 60 %  และ 100 %  ตามล าดับ 

 
ขั้นตอนการผลิตไส้กรอกเปรี้ยว 
1. น าเนื้อหมูและมันหมูแข็งที่เตรียมไว้มาหั่นเป็นชิ้นๆ   
2. บดเนื้อหมูและมันหมูแข็งด้วยตะแกรงบดหยาบ แยกกันไว้   
3. น าหมูบดมานวดผสมกับเกลือไนไตรท์  จนส่วนผสมเหนียว   แล้วจึงทยอยใส่ส่วนผสม

อ่ืนๆที่เหลือ  
4.  นวดและผสมส่วนผสมให้เข้ากันดี 
5. บรรจุใส่ไส้หมูที่ท าสะอาดแล้ว   ใช้เชือกผูกเป็นท่อนยาวประมาณ 2 น้ิว  
6. น าไปหมักโดยการผึ่งลม จนได้ระดับความเป็นกรดด่างตามที่ต้องการ 
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ภาพท่ี  2 แสดงขั้นตอนการผลิตไส้กรอกเปรี้ยว   
ที่มา : ดัดแปลงมาจากประดิษฐ์ (2544) 
 
5. การประเมินคุณภาพไส้กรอกเปรี้ยวระหว่างการหมัก   

ท าการตรวจสอบคุณภาพทุก ๆ 6 ชั่วโมงในระหว่างการหมักไส้กรอกเปรี้ยว ค่าที่ประเมิน ได้แก่ 
 - การวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  (อัญชลินทร์, 2549)     
 - การวิเคราะห์ปริมาณกรดทั้งหมด (Total acid) (อัญชลินทร์, 2549)     

- การสูญเสียน้ าหนัก (Weight losses)  ดัดแปลงจากวิธีการของ Osman (2008) 

หั่นเนื้อหมูเป็นชิ้น 

บดเนื้อหมูด้วยตะแกรงบดหยาบ 

น าหมูบดมานวดผสมกับเกลือไนไตรท์                          
จนส่วนผสมเหนียว 

นวดและผสมส่วนผสมให้เข้ากัน 

บรรจุใส่ไส้หมูที่ท าความสะอาดแล้ว  ใช้
เชือกผูกเป็นท่อนยาวประมาณ  2 นิ้ว 

น าไปหมักในตู้แขวนไว้  โดยเก็บที่อุณหภูมิ  30 - 32  องศาเซลเซียส   
จนได้ระดับความเป็นกรด-ด่างที่  4.3 - 4.5   

ส่วนผสมอ่ืน ๆ 

บรรจุไส้กรอกเปรี้ยวที่หมักไว้แล้วใส่ถุง Polyvinyl chloride 
บรรจุแบบสุญญากาศโดยใช้เครื่องผนึกถุงสุญญากาศ  

เก็บท่ีอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส 
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- ค่าสี ได้แก่ ค่าความสว่าง (L*) ค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*) (Pomeranz and Meloan, 
1994)  

 
6. การประเมินคุณภาพไส้กรอกเปรี้ยวหลังการหมัก  

- สารอาหาร ได้แก่ โปรตีน ไขมัน  เถ้า  และความชื้น  ตามวิธีการของ AOAC (AOAC, 1990) 
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  (อัญชลินทร์, 2549) 
- ปริมาณกรดทั้งหมด (Total acid) (อัญชลินทร์, 2549) 
- การสูญเสียน้ าหนัก (Weight losses)  ดัดแปลงจากวิธีการของ Osman (2008) 
- ค่าสี ได้แก่ ค่าความสว่าง (L*) ค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*) (Pomeranz and Meloan, 
1994)  
- ค่าการสูญเสียน้ าหนักในการท าให้สุก ( Cooking loss) ดัดแปลงจากวิธีของ Hughes et al. 

(1997) 
- ผลผลิตที่ได้ (Cooking Yield) ดัดแปลงจากวิธีการของ Dzudie et al, (2001)  
- ประเมินความชอบทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเปร้ียวสุก  ได้แก่ 

ความชอบด้านสี   กลิ่น  ความแน่นเนื้อ  ความชุ่มฉ่ า  รสชาติและความชอบโดยรวม  โดยวางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized complete block design ; RCBD) แบบประเมินทาง
ประสาทสัมผัสจะใช้แบบ Hedonic scale 9 ระดับและใช้ผู้ทดสอบชิมอย่างน้อย 60 คน  (Stone and 
Sidel, 2004)    โดยไส้กรอกเปรี้ยวที่น ามาประเมินได้จากการน าไส้กรอกเปร้ียวท้ัง 4 ซ้ าในแต่ละสิ่ง
ทดลองมารวมกัน   ดังนั้นจึงมีตัวอย่างไส้กรอกเปร้ียวท่ีผู้ทดสอบชิมจะได้รับเท่ากับคนละ 5 ตัวอย่าง 
(สิ่งทดลอง) 

การเตรียมไส้กรอกเปร้ียวส าหรับทดสอบชิมท าได้โดยการอบ  มีวิธีการคือใช้ไม้จิ้มฟันเจาะไส้
กรอกเปร้ียว  แล้วอบในหม้ออบไฟฟ้า  โดยอบที่ 220 องศาเซลเซียสนาน 10 นาที (มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนไส้กรอกอีสาน 144/2546) โดยกลับไส้กรอกเปรี้ยวทุก 5 นาที  หั่นเป็นชิ้น  เตรียมไว้ใน
ถ้วยพลาสติกสีขาวที่มีขนาดเท่ากัน  แต่ละถ้วยมีรหัสเป็นเลขสุ่ม 3 หลักเรียบร้อยแล้ว  และเสิร์ฟให้ผู้
ทดสอบชิมจ านวน 60 คน  ที่อุณหภูมิประมาณ 40-45 องศาเซลเซียส  พร้อมกับน้ าอุ่น (อุณหภูมิ
ประมาณ 40 องศาเซลเซียส) และขนมปังจืด   

 
7. ศึกษาอายุการเก็บรักษาของไส้กรอกเปรี้ยวสด  

โดยท าการผลิตไส้กรอกเปร้ียวสูตรที่ได้รับการยอมรับทางประสาทสัมผัสจากผู้บริโภคมากที่สุด  
ท าการเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 4  องศาเซลเซียส   ท าการตรวจสอบทุกๆ 2 วัน   ค่าที่ประเมินได้แก่   
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- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- การสูญเสียน้ าหนัก (Weight losses) 
- จ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด (Total plate count) 
- ค่าสี  ได้แก่ ค่าความสว่าง (L*) ค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*)  

 
8. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  

ใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยโดยวิธี  Duncan’s New Multiple Rang Test  (DMRT)  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
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ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย 
 

1. ลักษณะที่สังเกตได้ของไส้กรอกเปรี้ยว 
 จากการผลิตไส้กรอกเปร้ียวท่ีใช้น้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับในโปรตีนเกษตรและเวย์หวานแทนมัน
หมูแข็ง แสดงลักษณะภายนอกและภายในของไส้กรอกเปร้ียวดิบและสุก ดังภาพที่  3 และ 4 เมื่อสังเกต
คุณภาพลักษณะที่ปรากฏ (Eye appearance) ของไส้กรอกเปร้ียวดิบและสุก แสดงดังตารางที่ 6  และ 
7  ตามล าดับ 

 

 
          T1             T2                       T3                  T4                     T5 
ภาพท่ี 3 แสดงลักษณะภายนอกและภายในของไส้กรอกเปร้ียวดิบ 

หมายเหตุ    T1  T2   T3   T4  และ T5  คือไส้กรอกเปร้ียวท่ีใช้มันหมูแข็งทั้งหมด (สูตรควบคุม)   
                           ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยเวย์หวาน  
                           60 %  100 %  ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับ 
                           ด้วยโปรตีนเกษตร 60 %  และ 100 %  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 6 ลักษณะที่สังเกตได้ของ ไส้กรอกเปร้ียวดิบ ที่ใช้น้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับในโปรตีนเกษตร
และเวย์หวานแทนมันหมูแข็ง ในปริมาณที่แตกต่างกัน 

 
 

สิ่งทดลองที ่
ลักษณะที่ได้จากการสังเกต 

สี  
กลิ่น 

 
เนื้อสัมผัส ด้านนอก ด้านใน 

1 ผิวเป็นมัน  สีเหลือ
งอมชมพู มีเม็ดข้าว
สีขาว มีจุดสีด า
กระจายทั่ว 

สีชมพูอ่อนปนสีขาว  มี
จุดสีด ากระจายทั่วทั้ง
ชิ้น 

มีกล่ินเปรี้ยวจากการ
หมัก  กลิ่นกระเทียม 

เนื้อนุ่ม  มีความฉ่ าน้ า
มาก 

2 ผิวเป็นมัน  สีชมพู 
มีเม็ดข้าวสีขาว มี
จุดสีด ากระจายทั่ว 

สีชมพูอ่อนปนสีขาว  มี
จุดสีด ากระจายทั่วทั้ง
ชิ้น 

มีกล่ินเปรี้ยวจากการ
หมัก  กลิ่นกระเทียม 
มีกล่ินเวย์หวาน
เล็กน้อย 

เนื้อนุ่ม  มีความฉ่ าน้ า
แต่น้อยกว่าสูตรควบคุม 

3 ผิวเป็นมัน  สีชมพู
เข้มกว่าสูตรควบคุม
และสูตรที่ 2  มีเม็ด
ข้าวสีขาว มีจุดสีด า
กระจายทั่ว 

สีชมพูเข้มกว่าสูตร
ควบคุมและสูตรที่ 2  มี
เม็ดข้าวสีขาว มีจุดสีด า
กระจายทั่ว 

มีกล่ินเปรี้ยวจากการ
หมัก  กลิ่นกระเทียม 
มีกล่ินเวย์หวาน
มากกว่าสูตรที่ 2 

เนื้อนุ่ม  มีความฉ่ าน้ า
แต่น้อยกว่าสูตรควบคุม
และสูตรที่ 2 

4 ผิวเป็นมัน  สีแดง  
มีก้อนสีน้ าตาลอ่อน  
มีเม็ดข้าวสีขาว มี
จุดสีด ากระจายทั่ว 

สีแดง  มีก้อนสีน้ าตาล
อ่อน  มีเม็ดข้าวสีขาว มี
จุดสีด ากระจายทั่ว 

มีกล่ินเปรี้ยวเล็กน้อย
จากการหมัก  กลิ่น
กระเทียม 

เนื้อสัมผัสค่อนข้างแข็ง  
แห้ง 

5 ผิวเป็นมัน  สีแดง  
มีก้อนสีน้ าตาลอ่อน  
มีเม็ดข้าวสีขาว มี
จุดสีด ากระจายทั่ว 

สีแดง  มีก้อนสีน้ าตาล
อ่อน  มีเม็ดข้าวสีขาว มี
จุดสีด ากระจายทั่ว 

มีกล่ินเปรี้ยวจากการ
หมักน้อยมากกว่าทุก
สูตร  มีกล่ินกระเทียม 

เนื้อสัมผัสแห้งกว่าทุก
สูตร 

 
หมายเหตุ    T1  T2   T3   T4  และ T5  คือไส้กรอกเปร้ียวท่ีใช้มันหมูแข็งทั้งหมด (สูตรควบคุม)   
                           ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยเวย์หวาน  
                           60 %  100 %  ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับ 
                           ด้วยโปรตีนเกษตร 60 %  และ 100 %  ตามล าดับ 
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จากการสังเกตสีของไส้กรอกเปร้ียวก่อนสุก  พบว่า สีผิวด้านนอกในแต่ละสูตรมีความใกล้เคียง
กัน  โดยสีนั้นจะมีจุดสีด ากระจายอยู่ทั่วไป  มองเห็นเป็นมัน  เห็นสีขาวของเม็ดข้าวกระจายอยู่ทั่ว  จะ
แตกต่างกันในสูตรไส้กรอกเปร้ียวท่ีใช้น้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยโปรตีนเกษตร 60 % และ 100 % จะ
เห็นก้อนโปรตีนเกษตรเป็นสีน้ าตาลอ่อนอยู่ทั่ว  และมีสีเนื้อหมูในสูตรควบคุมอ่อนสุดจนเข้มที่สุดในไส้
กรอกเปร้ียวท่ีใช้น้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยโปรตีนเกษตร 100 % และในส่วนของสีเนื้อในจะมี
ลักษณะเช่นเดียวกับสีผิวภายนอกแต่จะไม่เป็นมันวาว 

ด้านกลิ่น ไส้กรอกเปร้ียว แต่ละสูตรจะมีกลิ่นเปรี้ยวจากการหมัก  และกลิ่นของกระเทียม  แต่
ในไส้กรอกเปร้ียวท่ีใช้น้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยเวย์หวาน 60 %  และ 100 % จะมีกลิ่นของเวย์หวาน
มากยิ่งขึ้น   

ด้านเนื้อสัมผัส พบว่า ในสูตรท่ีใช้โปรตีนเกษตรในการทดแทนมันหมูแข็งจะมีเนื้อสัมผัสที่
ค่อนข้างแข็ง  ยิ่งมีปริมาณโปรตีนเกษตรมากจะยิ่งแห้งมาก  ส่วนไส้กรอกเปรี้ยวสูตรควบคุม  ไส้กรอก
เปรี้ยวที่ใส่เวย์หวาน 60 %  100 % มีลักษณะเนื้อสัมผัสค่อนข้างนิ่ม  ฉ่ าน้ ามากกว่า  

 

 

 
                T1               T2                  T3                    T4                  T5 
ภาพท่ี 4 แสดงลักษณะภายนอกและภายในของไส้กรอกเปร้ียวสุก 

หมายเหตุ    T1  T2   T3   T4  และ T5  คือไส้กรอกเปร้ียวท่ีใช้มันหมูแข็งทั้งหมด (สูตรควบคุม)   
                          ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยเวย์หวาน  
                          60 %  100 %  ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับ 
                          ด้วยโปรตีนเกษตร 60 %  และ 100 %  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 7 ลักษณะที่สังเกตได้ของ ไส้กรอกเปร้ียวสุกที่ใช้น้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับในโปรตีนเกษตร   
และเวย์หวานแทนมันหมูแข็ง ในปริมาณที่แตกต่างกัน 

สิ่ง
ทดลองที ่

ลักษณะที่ได้จากการสังเกต 
สี กลิ่น เนื้อสัมผัส รสชาต ิ

ผิวด้านนอก ผิวเนื้อใน 
T1 ผิวเป็นมัน สีเหลืองอม

ชมพูเข้มกว่าก่อนอบ  
มีเม็ดข้าวสีขาว  จุดสี
ด ากระจายทั่ว 

สีชมพูอ่อนปนสี
ขาว  มีจุดสีด า
กระจายทั่ว 

มีกล่ินเปรี้ยว
จากการหมัก
น้อยกว่าก่อน
อบ  มีกลิ่น
กระเทียม 

เนื้อนุ่ม  มีความ
ฉ่ าน้ ามาก 

มีรสเปร้ียว  
รสชาติกลม
กล่อม   

T2 ผิวเป็นมัน สีชมพูเข้ม
กว่าก่อนอบ  มีเม็ดข้าว
สีขาว  จุดสีด ากระจาย
ทั่ว 

สีชมพูอ่อนปนสี
ขาว  มีจุดสีด า
กระจายทั่ว 

มีกล่ินเปรี้ยว
จากการหมัก
มากขึ้น  มีกล่ิน
เวย์หวาน
เล็กน้อย 

เนื้อนุ่ม  มีความ
ฉ่ าน้ าแต่น้อย
กว่าสูตรควบคุม 

มีรสหวาน
เล็กน้อย  รส
เปร้ียวน้อยกว่า
สูตรควบคุม 

T3 ผิวเป็นมัน สีชมพูเข้ม
กว่าก่อนอบ  มีเม็ดข้าว
สีขาว  จุดสีด ากระจาย
ทั่ว 

สีชมพูเข้มกว่า
สูตรควบคุมและ
สูตรที่  2 มีเม็ด
ข้าวสีขาว  มีจุดสี
ด ากระจายทั่ว 

มีกล่ินเปรี้ยว
จากการหมัก
มากขึ้น  มีกล่ิน
เวย์หวาน
มากกว่าสูตร 2 

เนื้อนุ่ม  มีความ
ฉ่ าน้ าแต่น้อย
กว่าสูตรควบคุม
และสูตรที่ 2 

มีรสหวาน
มากกว่าสูตรที่ 
2 

T4 ผิวเป็นมัน สีแดงเข้ม
กว่าก่อนอบ  มีก้อนสี
น้ าตาลอ่อน  เม็ดข้าวสี
ขาว  จุดสีด ากระจาย
ทั่ว 

สีแดง  มีก้อนสี
น้ าตาลอ่อน  เม็ด
ข้าวสีขาว  มีจุดสี
ด ากระจายทั่ว 

มีกล่ินเปรี้ยว
จากการหมัก
น้อยมาก  มี
กลิ่นถั่วเล็กน้อย 

เนื้อสัมผัส
ค่อนข้างแข็ง
และแห้ง 

รสชาติค่อนข้าง
เปร้ียว 

T5 ผิวเป็นมัน สีแดงเข้ม
กว่าก่อนอบ  มีก้อนสี
น้ าตาลอ่อน  เม็ดข้าวสี
ขาว  จุดสีด ากระจาย
ทั่ว 

สีแดง  มีก้อนสี
น้ าตาลอ่อน  เม็ด
ข้าวสีขาว  มีจุดสี
ด ากระจายทั่ว 

มีกล่ินเปรี้ยว
จากการหมัก
น้อยมากกว่าทุก
สูตร  มีกล่ินถั่ว
ชัดเจน 

เนื้อสัมผัส
ค่อนข้างแข็ง
และแห้งกว่าทุก
สูตร 

รสชาติเปร้ียว 

หมายเหตุ    T1  T2   T3   T4  และ T5  คือไส้กรอกเปร้ียวท่ีใช้มันหมูแข็งทั้งหมด (สูตรควบคุม)   
                        ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยเวย์หวาน  
                        60 %  100 %  ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับ 
                        ด้วยโปรตีนเกษตร 60 %  และ 100 %  ตามล าดับ 
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จากการสังเกตสี พบว่าสีผิวด้านนอกในแต่ละสูตรมีความใกล้เคียงกันแต่จะมีสีเข้มกว่าก่อนอบ
เล็กน้อย  โดยสีนั้นจะมีจุดสีด ากระจายอยู่ทั่วไป  มองเห็นเป็นมัน  เห็นสีขาวของเม็ดข้าวกระจายอยู่ทั่ว  
จะแตกต่างกันในไส้กรอกเปร้ียวท่ีใช้น้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยโปรตีนเกษตร 60 % และ 100 %  จะ
เห็นก้อนโปรตีนเกษตรเป็นสีน้ าตาลอ่อนอยู่ทั่ว  และมีสีเนื้อหมูในสูตรควบคุมอ่อนสุดจนเข้มสุดในไส้
กรอกเปร้ียวท่ีใช้น้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยโปรตีนเกษตร 100 % และในส่วนของสีเนื้อด้านในจะมี
ลักษณะเช่นเดียวกันกับภายนอกแต่จะไม่เป็นมัน 

ด้านกลิ่น พบว่าไส้กรอกเปร้ียวสูตรควบคุมจะมีกลิ่นเปรี้ยวจากการหมักแต่น้อยลงกว่าก่อนอบ  
และมีกลิ่นของกระเทียม  แต่ในไส้กรอกเปร้ียวท่ีใส่เวย์หวาน 60 % และ 100 % จะมีกลิ่นของเวย์หวาน
ด้วยเมื่อใช้มากขึ้น  และมีกลิ่นหมักที่รุนแรงขึ้นกว่าก่อนการอบ  ในไส้กรอกเปรี้ยวที่ ใส่โปรตีนเกษตร    
60 % มีกลิ่นเปรี้ยวจากการหมักน้อยมาก  มีกลิ่นถั่วเล็กน้อย และไส้กรอกเปร้ียวท่ีใส่โปรตีนเกษตร 100 
% มีกลิ่นเปรี้ยวจากการหมักน้อยมากกว่าทุกสูตร  มีกลิ่นถั่วชัดเจน 

ด้านเนื้อสัมผัส พบว่าไส้กรอกเปร้ียวสูตรควบคุม จะมีเนื้อสัมผัสนุ่ม  และมีความฉ่ าน้ ามาก  
ส่วนไส้กรอกเปร้ียวท่ีใส่เวย์หวาน 60 % และ 100 % มีลักษณะเนื้อสัมผัสนุ่ม  มีความฉ่ าน้ าน้อยกว่า
สูตรควบคุมเมื่อใช้เวย์หวานมากยิ่งขึ้น  ส่วน ไส้กรอกเปร้ียวท่ีใส่โปรตีนเกษตร  60 % และ 100 % มี
ลักษณะเนื้อสัมผัสที่ค่อนข้างแข็งและแห้งยิ่งขึ้นเมื่อใช้โปรตีนเกษตรมากขึ้น 

ด้านรสชาติ พบว่าไส้กรอกเปร้ียวสูตรควบคุม มีรสเปรี้ยว   กลมกล่อม ส่วน ไส้กรอกเปร้ียวท่ีใส่
เวย์หวาน 60 % และ 100 % จะมีรสชาติหวานขึ้นเล็กน้อยเมื่อใช้เวย์หวานมากขึ้น  ส่วน ไส้กรอกเปร้ียว
ที่ใส่โปรตีนเกษตร 60 % และ 100 % มีรสชาติเปรี้ยวมากขึ้นเมื่อใช้โปรตีนเกษตรมากขึ้น 
 
2. ผลการประเมินคุณภาพไส้กรอกเปรี้ยวระหว่างการหมัก   

ในระหว่างการหมักไส้กรอกเปรี้ยว  ได้ ท าการตรวจสอบคุณภาพ ด้านต่างๆในทุก ๆ 6 ชั่วโมง    
ได้ผลการประเมินดังนี้ 

 
2.1 การเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด-ด่างของไส้กรอกเปรี้ยวระหว่างการหมัก 
ระหว่างการหมักมีการเปลี่ยนแปลงของค่า ความเป็นกรด -ด่างของไส้กรอกเปร้ียวดังตารางที่  8 

และภาพที่ 5 ผลการศึกษาความเป็นกรด-ด่าง    ของไส้กรอกเปร้ียวท้ัง 5 ชนิด    ในระหว่างการหมักไส้
กรอกเปร้ียวต้ังแต่ช่วงเริ่มการหมัก ณ ชั่วโมงที่ 0-54 พบว่าค่าความเป็นกรด -ด่างของการหมักช่วง 0, 
6, 12, 18, 24, 42 และ 54 ชั่วโมง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ( p>0.05) ในแต่ละช่วงของการหมัก

ชั่วโมงที่ 30, 36, และชั่วโมงที่ 48 ค่าความเป็นกรด -ด่างมีความแตกต่างกันทางสถิติ ( p≤0.05) โดยมี

แนวโน้ม คือ การใช้โปรตีนเกษตรมากยิ่งขึ้นท าให้ค่าความเป็นกรด -ด่างลดลงมากกว่า ( p≤0.05) เมื่อ
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เปรียบเทียบค่าความเป็นกรด -ด่างของไส้กรอกแต่ละชนิด ส่วนการใช้เวย์หวานมากยิ่งขึ้นท าให้ค่า

ความเป็นกรด-ด่างลดลงน้อยกว่า ( p≤0.05) เมื่อเปรียบเทียบค่าความเป็นกรด -ด่างของไส้กรอกแต่ละ
ชนิด ทั้งนี้จึงต้องท าการหมักต่อไปจนกว่าค่าความเป็นกรด -ด่างอยู่ในช่วง 4.3-4.5 ซึ่งไส้กรอกเปร้ียวท่ี
ใส่เวย์หวาน 60 % หยุดการหมักชั่วโมงที่ 60 มีค่าความเป็น  กรด -ด่างอยู่ท่ี 4.48 (ไม่ได้แสดงข้อมูล) 
ส่วนไส้กรอกเปร้ียวท่ีใส่เวย์หวาน 100 % หยุดการหมักชั่วโมงที่ 66 มีค่าความเป็นกรด -ด่างอยู่ท่ี 4.49 
(ไม่ได้แสดงข้อมูล) เมื่อมีการหมักเพิ่มเวลาขึ้นเรื่อย ๆ พบว่าแนวโน้มของไส้กรอกเปร้ียวท้ัง 5 ชนิด มีค่า

ความเป็นกรด-ด่างลดลงเรื่อย ๆ ตามระยะเวลาการหมักที่เพิ่มขึ้น (p≤0.05) 
 

ตารางท่ี 8 แสดงการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด-ด่างของไส้กรอกเปร้ียวในแต่ละช่วงเวลาของการ  
              หมักไส้กรอกเปร้ียวแต่ละสิ่งทดลอง 

ชั่วโมงท่ี 
สิ่งทดลอง 

       T1                   T2                   T3                     T4               T5 

          0                      5.85a,A                 5.78a,A                  5.80 a,A                                  5.86a,A            5.83a,A 
          6                      5.71ab,A                5.72ab,A                5.73ab,A                   5.73ab,A           5.76a,A 

        12                     5.60abc,A               5.66ab,A                 5.64bc,A                   5.66b,A            5.59b,A 

        18                     5.53bcd,A               5.58bc,A                 5.67cd,A                   5.50c,A            5.37c,A 
        24                     5.41cd,A                5.48cd,A                  5.48de,A                   5.35d,A            5.22d,A 
        30*                    5.29d,AB                5.37 d,AB                           5.39e,A                    5.14e,BC          4.98e,C 
        36*                    5.01e,AB                           5.09e,A                  5.17f,A                                 4.87f,B             4.87ef,B 
        42                     4.88ef,A                 4.85f,A                   4.95g,A                     4.79fg,A                   4.80fg,A 

        48*                    4.71fg,AB                4.73fg,AB                4.80h,A                    4.69g,B             4.68gh,B 
        54                     4.58g,A                 4.61g,A                               4.70i,A                     4.55h,A                    4.56h,A 
   C.V. (%)             3.60                2.07                 1.45                    1.91            1.73 

หมายเหตุ   อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กที่ต่างกันในแนวต้ัง แตกต่างกันในทางสถิติ (P≤0.05) 

 อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ที่ต่างกันในแนวนอน แตกต่างกันในทางสถิติ   (P≤0.05) 
 T1  T2   T3   T4  และ T5  คือไส้กรอกเปร้ียวท่ีใช้มันหมูแข็งทั้งหมด (สูตรควบคุม)   

                    ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยเวย์หวาน 60 %    
                   100 %  ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยโปรตีน  
                    เกษตร 60 % และ 100 % ตามล าดับ 
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ภาพท่ี 5   แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นกรด-ด่างกับเวลาในระหว่างการหมักไส้กรอกเปร้ียว 
หมายเหตุ    สิ่งทดลองที่ 1 2  3  4 และ 5 คือไส้กรอกเปร้ียวท่ีใช้มันหมูแข็งทั้งหมด (สูตรควบคุม)   
                    ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยเวย์หวาน 60 %    
                   100 %  ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยโปรตีน  
                    เกษตร 60 % และ 100 % ตามล าดับ 
 

2.2 การเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดทั้งหมดของไส้กรอกเปรี้ยวระหว่างการหมัก 
ระหว่างการหมักมีการเปลี่ยนแปลงของค่าปริมาณกรดทั้งหมดของไส้กรอกเปร้ียวดังตารางที่ 9  

และภาพที่ 6 
ผลการศึกษาปริมาณกรดทั้งหมดในระหว่างการหมักไส้กรอกเปรี้ยวทั้ง 5 ชนิด ต้ังแต่ช่วงเริ่ม

การหมัก ณ ชั่วโมงที่ 0-54 พบว่าปริมาณกรดทั้งหมดในช่วงเวลา  0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 48 และ 
54 ชั่วโมง ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) แต่ในระหว่างการหมัก ณ ชั่วโมงที่ 42 ปริมาณกรดทั้งหมดมีความ

แตกต่างกันทางสถิติ ( p≤0.05) โดยมีแนวโน้ม คือ การใช้โปรตีนเกษตรมากยิ่งขึ้นท าให้ปริมาณกรด

เพิ่มขึ้นมากกว่า ( p≤0.05) เมื่อเปรียบเทียบค่าปริมาณกรดของไส้กรอกแต่ละชนิด      ส่วนการใช้เวย์

หวานมากยิ่งขึ้นท าให้ค่าปริมาณกรดเพิ่มขึ้นน้อยกว่า ( p≤0.05)  เมื่อเปรียบเทียบค่าปริมาณกรดของ
ไส้กรอกแต่ละชนิด ทั้งนี้จึงต้องท าการหมักต่อไปจนกว่าค่าปริมาณกรดอยู่ในช่วง 0.90-1.30 % ซึ่งไส้
กรอกเปร้ียวท่ีใส่เวย์หวาน 60 % หยุดการหมักชั่วโมงที่ 60 มีปริมาณกรด 0.90 (ไม่ได้แสดงข้อมูลใน
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ตาราง) ส่วนไส้กรอกเปร้ียวท่ีใส่เวย์หวาน 100 % หยุดการหมักชั่วโมงที่ 66 มีปริมาณกรด 0.92 % 
(ไม่ได้แสดงข้อมูลในตาราง) เมื่อมีการหมักเพิ่มเวลาขึ้นเรื่อย ๆ พบว่าแนวโน้มของไส้กรอกเปร้ียวท้ัง 5 

ชนิด มีปริมาณกรดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามระยะเวลาการหมักที่เพิ่มขึ้น (p≤0.05) 
 
ตารางท่ี  9 แสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดทั้งหมดของไส้กรอกเปร้ียวในแต่ละช่วงเวลาของการ

หมักไส้กรอกเปร้ียวแต่ละสิ่งทดลอง 
 

ชั่วโมงท่ี 
สิ่งทดลอง 

   T1                T2                T3                   T4                T5 

         0                  0.54g,A             0.56f,A              0.57e,A                             0.57g,A              0.56g,A 
         6                  0.61f,A              0.62e,A                      0.61e,A                  0.63f,A              0.62fg,A 
       12                  0.63ef,A             0.64e,A             0.63de,A                0.65ef,A             0.64ef,A 

       18                  0.68de,A            0.67de,A            0.69cd,A                0.69de,A                     0.70de,A 

       24                  0.70cd,A            0.70cd,A            0.70c,A                 0.73cd,A             0.73d,A 

       30                  0.72cd,A            0.72cd,A            0.73bc,A                           0.71d,A              0.72d,A 
       36                  0.74cd,A                    0.74c,A             0.73bc,A                            0.75cd,A             0.75cd,A 

       42*                0.76c,AB            0.72cd,B            0.73c,B                  0.77bc,AB                    0.81bc,A 
       48                  0.82b,A             0.82b,A             0.79ab,A                0.82b,A               0.85b,A 

       54                  0.91a,A             0.89a,A                       0.85a,A                 0.90a,A                         0.92a,A 
C.V. (%)            4.45            4.45               6.39                4.39               6.13 

หมายเหตุ   อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กที่ต่างกันในแนวต้ัง แตกต่างกันในทางสถิติ (P≤0.05) 

 อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ที่ต่างกันในแนวนอน แตกต่างกันในทางสถิติ   (P≤0.05) 
 T1  T2   T3   T4  และ T5  คือไส้กรอกเปร้ียวท่ีใช้มันหมูแข็งทั้งหมด (สูตรควบคุม)   

                    ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยเวย์หวาน 60 %    
                   100 %  ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยโปรตีน  
                    เกษตร 60 % และ 100 % ตามล าดับ 
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ภาพท่ี 6  ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณกรดทั้งหมด (%) กับเวลาในระหว่างการหมักไส้กรอกเปรี้ยว 
หมายเหตุ   สิ่งทดลองที่ 1 2  3  4 และ 5 คือไส้กรอกเปร้ียวท่ีใช้มันหมูแข็งทั้งหมด (สูตรควบคุม)   
                    ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยเวย์หวาน 60 %    
                   100 %  ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยโปรตีน  
                    เกษตร 60 % และ 100 % ตามล าดับ 
 

การใช้น้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับในโปรตีนเกษตรและเวย์หวานแทนการใช้มันหมูแข็งในการผลิต
ไส้กรอกเปร้ียว พบว่าไม่มีผลต่อค่าความเป็นกรด -ด่างในการหมักช่วง 0-24 ชั่วโมงแรก แต่หลังจากนั้น
ค่าความเป็นกรด-ด่างจะลดลงมากขึ้น เมื่อใช้โปรตีนเกษตรและเวย์หวานมากขึ้น ณ ชั่วโมงที่ 30, 36 
และ 48 ส่วนปริมาณกรดทั้งหมดในการหมักช่วง 0-36 ชั่วโมงแรกพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน แต่
หลังจากนั้นปริมาณกรดทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น เมื่อใช้โปรตีนเกษตรและเวย์หวานมากขึ้น ณ ชั่วโมงที่ 42 ไส้
กรอกเปร้ียวท่ีใส่โปรตีนเกษตรและเวย์หวานมีผลทางสถิติ  เนื่องจากในโปรตีนเกษตรและเวย์หวานมี
สารอาหารจ าพวกวิตามิน และแร่ธาตุต่าง ๆ ที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ โดยจุลินทรีย์จะ
ท าหน้าที่ในการย่อยสลายสารอาหารอย่างรวดเร็วขององค์ประกอบที่เป็นคาร์โบไฮเดรตในเนื้อ สัตว์หรือ
ผลิตภัณฑ์ แต่เมื่อหมักครบ 54 ชั่วโมงพบว่า ค่าความเป็นกรด -ด่างไม่แตกต่างกัน โดยอยู่ในช่วง 4.55-
4.70 และปริมาณกรดทั้งหมดไม่แตกต่างกันโดยอยู่ในช่วง  0.85-0.92 ทั้งนี้เพราะแบคทีเรียเริ่มหยุด
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การย่อยสลายหรือเกิดการย่อยสลายได้ช้าลง และเมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของความเป็นกรด -
ด่าง และปริมาณกรดท้ังหมดระหว่างการหมักไส้กรอกเปร้ียวในแต่ละชนิดพบว่า ค่าความเป็นกรด -ด่าง
จะลดลงเรื่อย ๆ และปริมาณกรดทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ ชนิดไส้กรอกเมื่อเวลาในการหมัก
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะเอนไซม์ของเนื้อเองในขณะการบ่มหรือเกิดจากแบคทีเรียที่ไม่ต้องการอากาศ เช่น  
แบคทีเรียที่สามารถผลิตกรดแลกติก ( Lactic acid bacteria) เชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกพวก 
Homofermentative และพวก Heterofermentative จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีในไส้
กรอกหมัก ซึ่งมีผลให้เกิดรสเปร้ียวอันเนื่องมาจากกรดแลคติก และท าให้ ค่าความเป็นกรด-ด่างของ
ผลิตภัณฑ์ลดลง (ชวลิต, 2531) 
 

2.3 การสูญเสียน้ าหนัก  
ระหว่างการหมักมีการเปลี่ยนแปลงการสูญเสียน้ าหนักของไส้กรอกเปร้ียวดังตารางที่  10  โดย

การสูญเสียน้ าหนักระหว่างการหมักในแต่ละช่วงเวลาของการหมักเมื่อเปรียบเทียบไส้กรอกทั้ง 5 ชนิด 

พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (P≤0.05) โดยแนวโน้มคือไส้กรอกเปร้ียวสูตรควบคุมจะมีการ
สูญเสียน้ าหนักน้อยที่สุดในทุกๆช่วงของการหมัก  ตามด้วยไส้กรอกเปรี้ยวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วย
น้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับโดยเวย์หวาน 60 และ 100%  ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามัน
ร าข้าวที่ถูกดูดซับโดยโปรตีนเกษตร 60 และ 100%  ตามล าดับ 

เมื่อเปรียบเทียบไส้กรอกแต่ละชนิดต่อระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นในการหมัก  พบว่าเมื่อเวลาเพิ่มมาก

ขึ้นจะเกิดการสูญเสียน้ าหนักที่มากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งสิ้นสุดการหมักชั่วโมงที่ 60 (P≤0.05)  เนื่องจาก
ในระหว่างการหมักจะมีน้ าและน้ ามันจากไส้กรอกเปร้ียวไหลออกมาตลอดเวลาท าให้สูญเสียน้ าหนัก
ออกไปบ้างบางส่วน   ในไส้กรอกเปร้ียวแต่ละชนิดก็จะมีการสูญเสียน้ าหนักที่ไม่เท่ากัน  โดยจะเห็นได้
ว่าไส้กรอกเปรี้ยวที่ทดแทนมันหมูแข็งด้วยโปรตีนเกษตร 100% จะมีการสูญเสียน้ าหนักมากท่ีสุด  
เนื่องจากในโปรตีนเกษตรมีคาร์โบไฮเดรต 40.89% (มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ , 2552) จึงไม่สามารถ
อุ้มน้ าและน้ ามันในไส้กรอกเปร้ียวไว้ได้มากนั้นอาจเพราะว่าโปรตีนเกษตรไม่สามารถอุ้มน้ ามันร าข้าว
ไว้ได้ดีเท่าเวย์หวาน  เพราะเวย์หวานมีคาร์โบไฮเดรต 75% (บริษัท Lactalis ingredients, 2554)  จาก
ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการสูญเสียน้ าหนักของไส้กรอกเปร้ียวสูตรควบคุมมีการสูญเสียน้ าหนัก
น้อยที่สุด 
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ตารางท่ี 10 ค่าการเปลี่ยนแปลงการสูญเสียน้ าหนักของไส้กรอกเปร้ียวในระหว่างกระบวนการหมัก  
 

 
สิ่ง 

ทดลอง 

การสูญเสียน้ าหนักระหว่างการหมัก (%)  
CV. 
(%) 

ชั่วโมงที ่
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

T1 0.7dJ 1.1cI 1.6eH 2eG 2.4eF 2.8dE 3eD 3.4dC 3.6cB 3.7eA 1.31 
T2 0.7dH 1.4cG 1.9dF 2.2dE 2.6dD 2.8dC 3.2dB 3.3dB 4.2bcA 3.8dA 4.62 
T3 1.2cH 2.2bG 2.7cF 3cE 3.5cD 3.8cC 4.1cB 4.3cB 4.7bA 4.9cA 5.1 
T4 1.4bJ 2.5bI 3.5bH 4.4bG 4.9bF 5.3bE 5.7bD 6.5bC 7.1bB 7.4bA 2.52 
T5 2aI 3.8aH 4.5aG 5.2aF 6.1aE 6.6aD 6.8aD 7.8aC 8.4aB 9aA 3.02 

CV.(%) 2.61 10.42 1.11 3.63 3.16 2.78 2.19 5.17 9.68 0.95  

หมายเหตุ   อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กที่ต่างกันในแนวต้ัง แตกต่างกันในทางสถิติ (P≤0.05) 

 อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ที่ต่างกันในแนวนอน แตกต่างกันในทางสถิติ (P≤0.05) 
 T1  T2   T3   T4  และ T5  คือไส้กรอกเปร้ียวท่ีใช้มันหมูแข็งทั้งหมด (สูตรควบคุม)   

                    ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยเวย์หวาน 60 %    
                   100 %  ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยโปรตีน  
                    เกษตร 60 % และ 100 % ตามล าดับ 
 

2.4 ค่าสี 
ระหว่างการหมักมีการเปลี่ยนแปลง ค่าความสว่าง    ค่าสีแดง    และค่าสีเหลืองของเนื้อในของ

ไส้กรอกเปร้ียวดังตารางที่ 11-13 ตามล าดับ   
 จากตารางที่ 11  ค่าความสว่างของเนื้อในไส้กรอกระหว่างการหมัก   เมื่อเปรียบเทียบไส้กรอก
แต่ละชนิดต่อระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นในการหมัก  มีแนวโน้มคือเมื่อเวลาเพิ่มมากขึ้นจะมีความสว่างลดลง

เรื่อยๆจากเริ่มต้น (P≤0.05)  เนื่องจากระหว่างการหมักจะมีการสูญเสียน้ าและไขมัน  ท าให้เนื้อสัมผัส
ของไส้กรอกเปร้ียวแห้งขึ้น  จึงท าให้มีความเข้มข้นมากขึ้น  ส่วนในไส้กรอกเปร้ียวสูตรควบคุมจะมี
ความสว่างมากท่ีสุดเนื่องจากในมันหมูแข็งมีปริมาณไขมันถึง 80%  ซึ่งต่างจากเวย์หวานและโปรตีน
เกษตรที่มีไขมัน 11.86 % (บริษัท Lactalis ingredients, 2554) และ 0.42 % (มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, 2552) ตามล าดับ  ซึ่งจากการทดลองจะเห็นว่าเมื่อเวย์หวานและโปรตีนเกษตรมากจะ
ท าให้ค่าความสว่างลดลงด้วย 
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ตารางท่ี 11 การเปลี่ยนแปลงของค่าความสว่างของเนื้อในไส้กรอกเปรี้ยวในระหว่างกระบวนการหมัก  
 

สิ่ง
ทด 
ลอง 

ชั่วโมงท่ี  
CV. 
(%) 

 
0 

 
6 

 
12 

 
18 

 
24 

 
30 

 
36 

 
42 

 
48 

 
54 

 
60 

T1 62.7 a A 61.7 aB 61.5a B 61.3aBC 60.7aCD 60.5aCDE 60.4aDE 60.2aDEF 59.8aEFG 59.6aFG 59.1aG 0.85 
T2 61.5ab A 60.5b A 59.9bBC 59.4b CD 58.6bDE 58.4bE 58.1bEF 57.3bFG 56.8bG 56.5bGH 55.9bH 0.94 
T3 60.2b A 59.9cAB 59.6c B 57.7cC 57.1cD 56.8cDE 56.5cEF 55.9cFG 55.8cG 55.6cG 54.8bH 0.72 
T4 56.9c A 56.6dAB 56.4d B 55.7dC 55.3dC 54.9dD 54.4dE 53.8dF 53.5dFG 53.3dG 52.4cH 0.54 
T5 56.8c A 56.5d A 55.8e B 55.4dC 54.6eD 54.2eE 53.8eF 52.6eG 51.8eH 50.9eI 55.1dJ 0.43 
CV. 
(%) 

1.70 1.41 0.61 0.55 0.34 1.35 0.56 0.59 1.51 0.41 1.58  

หมายเหตุ   อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กที่ต่างกันในแนวต้ัง แตกต่างกันในทางสถิติ (P≤0.05) 

 อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ที่ต่างกันในแนวนอน แตกต่างกันในทางสถิติ   (P≤0.05) 
 T1  T2   T3   T4  และ T5  คือไส้กรอกเปร้ียวท่ีใช้มันหมูแข็งทั้งหมด (สูตรควบคุม)   

                    ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยเวย์หวาน 60 %    
                   100 %  ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยโปรตีน  
                    เกษตร 60 % และ 100 % ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 12 ค่าการเปลี่ยนแปลงของค่าสีแดงของเนื้อในไส้กรอกเปร้ียว  ในระหว่างกระบวนการหมัก  
 

สิ่ง 
ทด 
ลอง 

ชั่วโมงท่ี CV. 
(%) 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

T1 2.6dH 2.7cH 2.9cG 3.2dF 3.4dE 3.5dD 3.7dD 3.9dC 4dB 4.1eB 4.5cA 3.24 
T2 2.8cH 2.9dGH 3.1dG 3.3dF 3.4dEF 3.6dDE 3.6dD 3.9dC 4dC 4.3dB 4.6cA 3.19 
T3 3.6bG 3.5cG 3.7cFG 3.8cEFG 3.9cDEF 4.1cCDE 4.2cBCD 4.3cBC 4.4cB 4.5cB 5bcA 5.08 
T4 3.5bH 3.8bG 3.9bFG 4.1bEF 4.2bE 4.4bD 4.6bCD 4.7bC 5bB 5.1bB 5.5abA 2.85 
T5 3.8aJ 4aH 4.3aG 4.6aF 4.8aE 5.1aD 5.2aC 5.2acD 5.3aBC 5.5aB 5.7aA 1.95 

CV.(%) 3.23 0.94 1.77 2.05 2.12 1.72 1.66 1.02 1.39 2.13 7.87  

หมายเหตุ   อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กที่ต่างกันในแนวต้ัง แตกต่างกันในทางสถิติ (P≤0.05) 

 อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ที่ต่างกันในแนวนอน แตกต่างกันในทางสถิติ   (P≤0.05) 
 T1  T2   T3   T4  และ T5  คือไส้กรอกเปร้ียวท่ีใช้มันหมูแข็งทั้งหมด (สูตรควบคุม)   

                    ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยเวย์หวาน 60 %    
                   100 %  ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยโปรตีน  
                    เกษตร 60 % และ 100 % ตามล าดับ 
 

จากตารางที่ 12   ค่าสีแดงของเนื้อในไส้กรอกระหว่างการหมัก       เมื่อเปรียบเทียบไส้กรอก
แต่ละชนิดต่อระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นในการหมัก  มีแนวโน้มคือเมื่อเวลาเพิ่มมากขึ้นจะมีค่าสีแดงเพิ่มขึ้น



   46 

กว่าเริ่มต้น (P≤0.05)  แต่ถ้าเปรียบเทียบไส้กรอกเปร้ียวท้ัง 5 ชนิดที่ช่วงเวลาหนึ่งๆ  พบว่าไส้กรอก
เปรี้ยวสูตรควบคุมจะมีค่าสีแดงน้อยที่สุด  และเมื่อมีเวย์หวานและโปรตีนเกษตรเพิ่มเข้ามามากขึ้นจะ

ท าให้สีแดงของไส้กรอกเปร้ียวมีมากขึ้นจากสูตรควบคุม (P≤0.05)  )  เนื่องจากระหว่างการหมักจะมี
การสูญเสียน้ าและไขมัน  ท าให้เนื้อสัมผัสของไส้กรอกเปร้ียวแห้งขึ้น  จึงท าให้มีความเข้มข้นมากขึ้น  
ในส่วนสูตรควบคุมจะมีค่าสีแดงน้อยที่สุด  นอกจากน้ีเวย์หวานและโปรตีนเกษตรมีสีค่อนข้างเข้มกว่าสี
ของมันหมูแข็ง  จึงมีผลต่อค่าสีแดงของไส้กรอกเปร้ียว 
 
ตารางท่ี 13 การเปลี่ยนแปลงของค่าสีเหลืองของเนื้อในไส้กรอกเปร้ียว  ในระหว่างกระบวนการหมัก  
 

สิ่ง 
ทด 
ลอง 

ชั่วโมงท่ี  
CV. 
(%) 

 
0 

 
6 

 
12 

 
18 

 
24 

 
30 

 
36 

 
42 

 
48 

 
54 

 
60 

1 11.9aI 12.2aH 12.4aGH 12.6aFG 12.8aEF 12.9aDE 13.1aD 13.4aC 13.6aB 13.8aB 14.3aA 1.29 
2 11.3bH 11.5bGH 11.6bFGH 11.9bEFG 12bEF 12.1bDE 12.3bCDE 12.5bBCD 12.7bBC 12.9bB 13.5abA 2.47 
3 10.9cI 11.1cH 11.3eGH 11.4cGH 11.5cFG 11.7cEF 11.9cDE 12.1cCD 12.3cBC 12.5cB 13.2abcA 1.52 
4 10.4dG 10.6dFG 10.8dF 11.2dE 11.4dDE 11.5dCDE 11.7dCD 11.7dCD 11.9dBC 12.2dB 12.8bcA 2.13 
5 9.7eG 9.9eFG 10.1eEF 10.3eDE 10.5eCD 10.5eCD 10.6eC 10.7eC 11.2eB 11.3eB 12.1cA 1.83 

CV. 
(%) 

1.84 4.04 1.54 1.74 1.49 1.47 2.22 1.65 1.4 2.11 5.39  

หมายเหตุ   อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กที่ต่างกันในแนวต้ัง แตกต่างกันในทางสถิติ (P≤0.05) 

 อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ที่ต่างกันในแนวนอน แตกต่างกันในทางสถิติ   (P≤0.05) 
 T1  T2   T3   T4  และ T5  คือไส้กรอกเปร้ียวท่ีใช้มันหมูแข็งทั้งหมด (สูตรควบคุม)   

                    ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยเวย์หวาน 60 %    
                   100 %  ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยโปรตีน  
                    เกษตร 60 % และ 100 % ตามล าดับ 
 

จากตารางที่ 13   ค่าสีเหลืองของเนื้อในไส้กรอกระหว่างการหมัก       เมื่อเปรียบเทียบไส้กรอก
แต่ละชนิดต่อระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นในการหมัก  มีแนวโน้มคือเมื่อเวลาเพิ่มมากขึ้นจะมีค่าสีเหลืองเพิ่มขึ้น

กว่าเริ่มต้น (P≤0.05)  แต่ถ้าเปรียบเทียบไส้กรอกเปร้ียวท้ัง 5 ชนิดที่ช่วงเวลาหนึ่งๆ  พบว่าไส้กรอก
เปรี้ยวสูตรควบคุมจะมีค่าสีเหลืองน้อยที่สุด  และเมื่อมีเวย์หวานและโปรตีนเกษตรเพิ่มเข้ามามากขึ้น

จะท าให้สีเหลืองของไส้กรอกเปร้ียวมีมากขึ้นจากสูตรควบคุม (P≤0.05) อาจเนื่องมาจากสูตรควบคุม
ไม่มีการใช้เวย์หวานและโปรตีนเกษตรซึ่งจะท าให้ค่าสีเหลืองลดลง 
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3. ผลการประเมินคุณภาพไส้กรอกเปรี้ยวหลังการหมัก  
3.1 สารอาหารของไส้กรอกเปรี้ยวหลังการหมัก 
เมื่อน าไส้กรอกเปรี้ยวหลังการหมักตรวจประเมินปริมาณสารอาหาร ได้แก่ โปรตีน ไขมัน  เถ้า  

และความชื้น  ได้ผลดังตารางที่ 14 
 

ตารางท่ี 14 ผลการศึกษาสารอาหารของ ไส้กรอกเปร้ียวท่ีใช้น้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับในโปรตีนเกษตร
และเวย์หวานแทนมันหมูแข็ง 

 
สิ่งทดลอง 

องค์ประกอบทางเคมี (%) 
       โปรตีน*               ไขมัน*               เถ้า*               ความชื้น* 

T1 
T2 
T3 
T4 
T5 

          12.97d                    17.31a                              2.03d                   51.95c 
          14.75c                                  10.99b                 2.65b                    53.18b 
          15.10b                                  6.31e 
          14.97bc                  10.37c 
          15.98a                                    7.85d 

          2.93a                    51.87c 
          2.34c                    54.58a 
          2.53bc                   52.94b 

C.V. (%)                           1.25                    1.23         6.22                  0.64 

หมายเหตุ    * อักษรที่แตกต่างกันในแนวต้ัง แสดงว่ามีความแตกต่างกันในทางสถิติ (P≤0.05)  
                    - T1  T2   T3   T4  และ T5  คือไส้กรอกเปร้ียวท่ีใช้มันหมูแข็งทั้งหมด (สูตรควบคุม)   
                      ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยเวย์หวาน 60 %    
                      100 %  ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยโปรตีน  
                      เกษตร 60 % และ 100 % ตามล าดับ 

 
ปริมาณโปรตีนของไส้กรอกเปร้ียวท้ัง 5 สิ่งทดลอง พบว่าไส้กรอกเปรี้ยวที่ใส่โปรตีนเกษตร 100 

% จะมีปริมาณโปรตีนสูงที่สุด คือ 15.98 % (P≤0.05) รองลงมาได้แก่ ไส้กรอกเปรี้ยวที่ใส่เวย์หวาน 
100 % และไส้กรอกเปร้ียวท่ีใส่โปรตีนเกษตร 60 % โดยมีปริมาณโปรตีน 15.10 และ 14.97 % 
ตามล าดับ ค่าปริมาณโปรตีนที่ต่ าลงมาอีก คือ ไส้กรอกเปรี้ยวที่ใส่เวย์หวาน 60 % คือ มีปริมาณ
โปรตีน 14.75 % ส่วนไส้กรอกเปร้ียวสูตรควบคุมมีปริมาณโปรตีนต่ าที่สุด คือ 12.97 %  ค่าปริมาณ
โปรตีนของไส้กรอกเปร้ียวมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน เมื่อลดมันหมูแข็งและเพิ่มปริมาณการใช้
โปรตีนเกษตรและเวย์หวานมากขึ้น เนื่องจาก ในโปรตีนเกษตรมีโปรตีนถึง 49.76 % 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2552) ดังนั้นการน าไปใช้แทนที่มันหมูแข็งจึงท าให้ปริมาณโปรตีนเพิ่ม
มากขึ้น  และเวย์หวานมีโปรตีนถึง 11.86 % (บริษัท Lactalis ingredients, 2554) ในตัวโปรตีนเกษตร
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ซึ่งมีปริมาณโปรตีนที่สูงกว่าในเวย์หวาน เมื่อน าไปผลิตไส้กรอกเปรี้ยวพบว่า ปริมาณโปรตีนไส้กรอก
เปรี้ยวที่ใส่โปรตีนเกษตรและเวย์หวานพบว่ามีความแตกต่างกันไม่มาก ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะสัดส่วน
ในการเตรียมโปรตีนเกษตรและเวย์หวานท่ีดูดซับในน้ ามันร าข้าว โดยการเตรียมโปรตีนเกษตรที่ดูดซับ
ในน้ ามันร าข้าว (สัดส่วน 1:4) ส่วนการเตรียมเวย์หวานท่ีดูดซับในน้ ามันร าข้าว (สัดส่วน 3:2) 

ปริมาณไขมันของไส้กรอกเปร้ียวท้ัง 5 สิ่งทดลอง พบว่าไส้กรอกเปรี้ยวสูตรควบคุมมีปริมาณ
ไขมันสูงที่สุด คือ 17.31 % (P≤0.05) รองลงมาตามล าดับ ได้แก่  ไส้กรอกเปร้ียวท่ีใส่เวย์หวาน 60 % มี
ไขมัน 10.99 % ไส้กรอกเปร้ียวท่ีใส่โปรตีนเกษตร 60 % โดยมีไขมัน 10.37 % ไส้กรอกเปร้ียวท่ีใส่
โปรตีนเกษตร 100 % มีไขมัน 7.85 % ส่วนไส้กรอกเปร้ียวท่ีใส่เวย์หวาน 100 % มีไขมันต่ าท่ีสุด คือ 
6.31 %  ค่าปริมาณไขมันของไส้กรอกเปร้ียวเมื่อลดปริมาณมันหมูแข็งลงแล้วใช้น้ ามันร าข้าวที่ถูกดูด
ซับในโปรตีนเกษตรและเวย์หวานในอัตราส่วนที่เพิ่มมากขึ้นในการผลิตไส้กรอกเปรี้ยว พบว่าจะท าให้
ปริมาณของไขมันมีแนวโน้มลดน้อยลง เนื่องจากในมันหมูแข็งมีปริมาณไขมันถึง 80 % ซึ่งต่างจาก
โปรตีนเกษตรและเวย์หวานท่ีมีปริมาณไขมัน 0.42 % (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2552) และ 11.86 
% (บริษัท Lactalis ingredients, 2554) ตามล าดับ และเมื่อน าไปดูดซับในน้ ามันร าข้าวแล้วก็ไม่ได้ท า
ให้มีปริมาณไขมันเท่ากับไขมันในมันหมูแข็ง  ซึ่งในระหว่างการหมักนั้นพบว่ามีน้ ามันที่ไหลออกมามาก
ที่สุดในไส้กรอกเปร้ียวท่ีใส่โปรตีนเกษตร 100 % จึงท าให้ไส้กรอกเปรี้ยวที่ใส่โปรตีนเกษตรในปริมาณ
มากขึ้นจึงมีปริมาณไขมันที่น้อยกว่า 

ปริมาณเถ้าของไส้กรอกเปร้ียวท้ัง 5 สิ่งทดลอง พบว่าไส้กรอกเปรี้ยวที่ใส่เวย์หวาน 100 % มี
ปริมาณเถ้าที่สูงที่สุด คือ 2.93 % (P≤0.05) รองลงมาตามล าดับ ได้แก่ ไส้กรอกเปรี้ยวที่ใส่เวย์หวาน 
60 % ไส้กรอกเปรี้ยวที่ใส่โปรตีนเกษตร 100 %ไส้กรอกเปร้ียวท่ีใส่โปรตีนเกษตร 60 % และไส้กรอก
เปรี้ยวสูตรควบคุมมีเถ้า คือ 2.65, 2.53, 2.34 และ 2.03 % ตามล าดับ  เมื่อลดปริมาณมันหมูแข็งลง
และใช้ในมันร าข้าวที่ถูกดูดซับในโปรตีนเกษตรและเวย์หวาน จะพบว่าปริมาณเถ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากในโปรตีนเกษตรและเวย์หวานมีปริมาณถ้าอยู่ 6.78 % (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2552) 
และ 7.75 % (บริษัท Lactalis ingredients, 2554) ตามล าดับ เมื่อเพิ่มปริมาณการใส่โปรตีนเกษตร
และเวย์หวานก็จะท าให้ปริมาณเถ้าในไส้กรอกเปร้ียวมีปริมาณมากกว่าไส้กรอกเปรี้ยวสูตรควบคุม 

ปริมาณความชื้นของไส้กรอกเปร้ียวท้ัง 5 สิ่งทดลอง พบว่าไส้กรอกเปรี้ยวที่ใส่โปรตีนเกษตร 
60 % มีปริมาณความชื้นที่สูงที่สุด คือ 54.58 %  ( P≤0.05) รองลงมาได้แก่ ไส้กรอกเปรี้ยวที่ใส่เวย์
หวาน 60 % และไส้กรอกเปร้ียวท่ีใส่โปรตีนเกษตร 100 % โดยมีปริมาณความชื้น 53.18 และ 52.94 
% ตามล าดับ ส่วนไส้กรอกเปรี้ยวสูตรควบคุมและไส้กรอกเปร้ียวท่ีใส่เวย์หวาน 100 % มีปริมาณ
ความชื้นต่ าที่สุด คือ 51.95 % และ   51.87 % ตามล าดับ    เมื่อใช้น้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับโปรตีน
เกษตรในปริมาณที่มากขึ้น ก็จะท าให้ปริมาณความชื้นในไส้กรอกเปร้ียวมีมากขึ้น เพราะว่าในโปตีน
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เกษตรมีความชื้นอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์อยู่น้อย คือ 2.15 % (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552) จึงมี
ความสามารถในการดูดซับความชื้นหรือน้ าในองค์ประกอบของไส้กรอกเปร้ียวไว้ได้อีก   ท าให้ระหว่าง
การหมักของไส้กรอกเปร้ียวน้ันความชื้นจึงยังคงอยู่มากกว่าสูตรควบคุมและสูตรที่ใช้เวย์หวาน   ส่วน
การใช้เวย์หวานทดแทนมันหมูแข็ง 100 % ได้ไส้กรอกเปร้ียวท่ีมีความชื้นใกล้เคียงกับสูตรควบคุม   
อาจเป็นเพราะเวย์หวานได้ซับไขมันไว้แล้วจึงไม่สามารถดูดซับน้ าไว้ได้อีก  จึงท าให้ระหว่างการหมัก
สูญเสียความชื้นไปเทียบเท่าสูตรควบคุม  ส่วนการใช้เวย์หวาน 60 % พบว่าไส้กรอกเปร้ียวมีปริมาณ
ความชื้นสูงกว่าสูตรควบคุม อาจเป็นเพราะเวย์หวานยังสามารถดูดซับความชื้นในสูตรเอาไว้ได้ใน
ระหว่างการหมัก   ส่วนความชื้นในสูตรควบคุมมีปริมาณต่ าที่สุด อาจเป็นผลมาจากในระหว่างการ
หมักเกิดการสูญเสียความชื้นได้มากกว่า เพราะไม่มีองค์ประกอบใดดูดซับน้ าเอาไว้ได้ 

 
3.2 สมบัติทางเคมีและกายภาพของไส้กรอกเปรี้ยวหลังการหมัก 
เมื่อน าไส้กรอกเปรี้ยวหลังการหมักตรวจประเมินสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ ได้ผลดัง

ตารางที่ 15 
 
ตารางท่ี 15 ผลการศึกษาสมบัติทางเคมีและกายภาพ ของไส้กรอกเปร้ียวท่ีใช้น้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับ

ในโปรตีนเกษตรและเวย์หวานแทนมันหมูแข็ง 
 
สิ่ง

ทดลอง 

ความ
เป็น

กรด-ด่าง 

ปริมาณ
กรด 

ทั้งหมด
(%) 

การ
สูญเสีย
น้ าหนัก* 

(%) 

ค่าสี ผลผลิต 
ที่ได้ *
(%) 

การสูญเสีย 
น้ าหนักใน 

การท าให้สุก* 
(%) 

ความ
สว่าง* 

สีแดง* สี
เหลือง* 

T1 4.58 0.91 3.7e 59.1a 4.5c 14.3a 76.63d 23.37a 

T2 4.61 0.89 3.8d 55.9b 4.6c 13.5ab 79.50c 20.50b 

T3 4.70 0.85 4.9c 54.8b 5bc 13.2abc 79.83c 20.17b 

T4 4.55 0.90 7.4b 52.4c 5.5ab 12.8bc 86.55a 13.44c 

T5 4.56 0.92 9a 55.1d 5.7a 12.1c 81.63b 19.69b 

CV.(%) 1.94 6.08 0.95 1.58 7.87 5.39 0.85 5.77 

หมายเหตุ    * อักษรที่แตกต่างกันในแนวต้ัง แสดงว่ามีความแตกต่างกันในทางสถิติ (P≤0.05)  
                     T1  T2   T3   T4  และ T5  คือไส้กรอกเปร้ียวท่ีใช้มันหมูแข็งทั้งหมด (สูตรควบคุม)   
                      ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยเวย์หวาน 60 %    
                      100 %  ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยโปรตีน  

          เกษตร 60 % และ 100 % ตามล าดับ 
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ค่าความเป็นกรด-ด่าง ของไส้กรอกเปร้ียวท้ัง 5 ชนิดไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) 
โดยพบว่าไส้กรอกเปร้ียวท่ีใช้มันหมูแข็งทั้งหมด (สูตรควบคุม)  ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็ง
ด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยเวย์หวาน 60 % 100 %  ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วย
น้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยโปรตีนเกษตร 60 % และ 100 % มีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 4.58  
4.61  4.70  4.55 และ 4.56 ตามล าดับ 

ปริมาณกรดทั้งหมดของไส้กรอกเปร้ียวท้ัง 5 ชนิดไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) 
โดยพบว่าไส้กรอกเปร้ียวท่ีใช้มันหมูแข็งทั้งหมด (สูตรควบคุม)  ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็ง
ด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยเวย์หวาน 60 % 100 %  ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วย
น้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยโปรตีนเกษตร 60 % และ 100 % มีค่าปริมาณกรดทั้งหมดเท่ากับ 0.91  
0.89  0.85  0.90 และ 0.92 % ตามล าดับ 

ค่าการสูญเสียน้ าหนักของไส้กรอกเปร้ียวท้ัง 5 ชนิด  พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(P≤0.05) โดยไส้กรอกเปร้ียวท่ีใช้มันหมูแข็งทั้งหมด (สูตรควบคุม)  ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมู
แข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยเวย์หวาน 60 % 100 %  ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็ง
ด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยโปรตีนเกษตร 60 % และ 100 % มีค่าการสูญเสียน้ าหนักเท่ากับ 3.7  
3.8  4.9  7.4 และ 9 % ตามล าดับ 

ค่าสีของไส้กรอกเปร้ียวท้ัง 5 ชนิดมีความแตกต่างกันทางสถิติ (P ≤ 0.05) โดยพบว่าไส้กรอก
เปรี้ยวที่ใช้มันหมูแข็งทั้งหมด (สูตรควบคุม)  ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่
ถูกดูดซับด้วยเวย์หวาน 60 % 100 %  ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูด
ซับด้วยโปรตีนเกษตร 60 % และ 100 % มีค่าความสว่างเท่ากับ 59.1  55.9  54.8  52.4 และ 55.1 
ตามล าดับ  มีค่าสีแดงเท่ากับ 4.5  4.6  5  5.5 และ 5.7 ตามล าดับ   มีค่าสีเหลืองเท่ากับ 14.3  13.5  
13.2  12.8 และ12.1 ตามล าดับ  

ผลผลิตที่ได้ของไส้กรอกเปร้ียวท้ัง 5 ชนิดมีความแตกต่างกันทางสถิติ (P ≤ 0.05) โดยพบว่า
ไส้กรอกเปร้ียวท่ีใช้มันหมูแข็งทั้งหมด (สูตรควบคุม)  ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามัน
ร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยเวย์หวาน 60 % 100 %  ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าว
ที่ถูกดูดซับด้วยโปรตีนเกษตร 60 % และ 100 % มีค่าผลผลิตที่ได้เท่ากับ 76.63  79.5  79.83  86.55 
และ 81.63 % ตามล าดับ 

การสูญเสียน้ าหนักในการท าให้สุกของไส้กรอกเปร้ียวท้ัง 5 ชนิดมีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(P ≤ 0.05) โดยพบว่าไส้กรอกเปร้ียวท่ีใช้มันหมูแข็งทั้งหมด (สูตรควบคุม)  ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทน
มันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยเวย์หวาน 60 % 100 %  ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมู



   51 

แข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยโปรตีนเกษตร 60 % และ 100 % มีค่าการสูญเสียน้ าหนักในการ
ท าให้สุกเท่ากับ 23.37  20.5  20.17  13.44  และ 19.69 % ตามล าดับ 

 
3.3 ผลการประเมินความชอบทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภค  

 จากการประเมินความชอบทางประสาทสัมผัสด้านสี  กลิ่น  ความแน่นเนื้อ  ความชุ่มฉ่ า  
รสชาติและความชอบโดยรวม  ได้ผลการทดลองดังตารางที่ 16 
 
ตารางท่ี 16   แสดงค่าเฉลี่ยความชอบทางประสาทสัมผัสของผู้ทดสอบชิมจ านวน 60 คน  ที่มีต่อ 
                 ไส้กรอกเปร้ียวท้ัง 5 สิ่งทดลอง 

 
ส่ิง 

ทดลอง 

คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัส 
 
สี 

 
กลิ่น 

ความ 
แน่นเนื้อ 

ความ 
ชุ่มฉ่ า* 

 
รสชาติ 

ความชอบ
โดยรวม 

T1 6.4 5.93 6.32 6.28ab 6.2 6.83 
T2 6.65 5.6 6.33 6.42ab 6.02 6.42 
T3 6.38 5.95 6.35 6.58a 6.18 6.52 
T4 6.42 5.83 6.4 6.07bc 6.37 6.53 
T5 6.53 5.82 6.48 5.68c 5.8 6.23 

CV.(%) 16.8 21.02 20.68 19.73 25.31 18.66 
หมายเหตุ    * อักษรที่แตกต่างกันในแนวต้ัง แสดงว่ามีความแตกต่างกันในทางสถิติ (P≤0.05)  
                     T1  T2   T3   T4  และ T5  คือไส้กรอกเปร้ียวท่ีใช้มันหมูแข็งทั้งหมด (สูตรควบคุม)   
                      ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยเวย์หวาน 60 %    
                      100 %  ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยโปรตีน  

          เกษตร 60 % และ 100 % ตามล าดับ 
 
 ความชอบด้านสี  กลิ่น  ความแน่นเนื้อ  รสชาติและความชอบโดยรวมของไส้กรอกเปร้ียวท้ัง 5 
ชนิด ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05)  โดยความชอบด้านสีอยู่ในช่วง 6.38 - 6.65 คะแนน  
ความชอบด้านกลิ่นอยู่ในช่วง 5.6 - 5.95 คะแนน   ความชอบด้านความแน่นเนื้ออยู่ในช่วง  6.32 - 6.48 
คะแนน  ความชอบด้านรสชาติอยู่ในช่วง  5.8 – 6.37 คะแนน   และความชอบด้านความชอบโดยรวม
อยู่ในช่วง 6.23 – 6.83 คะแนน   เหตุท่ีผู้ทดสอบชิมไม่สามารถแยกแยะได้ว่าแต่ละสิ่งทดลองมีความ
แตกต่างกันหรืออาจเป็นเพราะทราบความแตกต่างแต่ผู้ทดสอบชิมก็ยังให้การยอมรับในผลิตภัณฑ์  
เช่น ในสูตรที่มีการใช้เวย์หวานจะมีกลิ่นของเวย์หวานด้วยแต่ผู้ทดสอบชิมก็ยังให้การยอมรับได้ 
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  ส่วนคะแนนความชอบด้านความชุ่มฉ่ าของไส้กรอกเปร้ียวท้ัง 5 ชนิด พบว่ามีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ (P≤0.05)   โดยไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยเวย์
หวาน 100%  60% และไส้กรอกเปร้ียวท่ีใช้มันหมูแข็งทั้งหมด (สูตรควบคุม)  มีคะแนนความชอบมาก
ที่สุดคือ  6.58   6.42  และ 6.28 คะแนน ตามล าดับ  ส่วนไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วย
น้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยโปรตีนเกษตร 60 % และ 100 % มีคะแนนความชอบต่ าที่สุดคือ 6.07 และ 
5.68 คะแนน ตามล าดับ  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในโปรตีนเกษตรมีความชื้นอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์น้อยคือ 
2.15% (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552) และได้มีการสูญเสียน้ าหนักไปมากในระหว่างการหมัก  
จึงท าให้มีน้ าและไขมันเหลืออยู่น้อยกว่าสูตรอ่ืนๆ 
 
4. ศึกษาอายุการเก็บรักษาของไส้กรอกเปรี้ยวสด  

เมื่อน าไส้กรอกเปร้ียวสูตรที่ได้รับการยอมรับทางประสาทสัมผัสจากผู้บริโภคมากที่สุด   คือไส้
กรอกเปร้ียวสูตรที่ใช้เวย์หวานดูดซับน้ ามันร าข้าว 100 %  มาศึกษาอายุการเก็บรักษา ที่อุณหภูมิ 4  
องศาเซลเซียส  ท าการตรวจสอบทุกๆ 2 วัน  สังเกตลักษณะของไส้กรอกเปร้ียวได้ผลดังตารางที่ 17 
ส่วนค่าความเป็นกรด-ด่าง  ค่าสี  การสูญเสียน้ าหนักและปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด  ดังตารางที่ 18 

 จากลักษณะที่สังเกตได้ของไส้กรอกเปร้ียวสูตรท่ีใช้เวย์หวานดูดซับน้ ามันร าข้าว 100 % ใน
ระหว่างการเก็บรักษาเป็นเวลา 12 วัน ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ท าการตรวจสอบทุก ๆ 2 วัน พบว่า 
ในวันที่ 0 2 4 6 8 10 และ 12 จะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของไส้กรอกเปร้ียวไปในทางที่เกิดลักษณะ
ของการเสื่อมเสียขึ้น ได้แก่ สีของเนื้อหมูจากสีชมพูอ่อนมีแนวโน้มอ่อนลงเรื่อย ๆ   สีของเม็ดข้าวจากสี
ขาวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นสีเหลือง มีกลิ่นเปรี้ยวของการหมักที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น มีกลิ่นฉุ น
ของกระเทียม กลิ่นเวย์หวานมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ ความฉ่ าน้ ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมีผลให้เนื้อสัมผัสนิ่ม
ขึ้นจนเริ่มเละ และเกาะตัวเป็นก้อน 

ในช่วง 10 วันแรกของการเก็บรักษาไส้กรอกเปร้ียวพบว่ายังมีลักษณะที่เป็นที่ยอมรับได้   แต่เมื่อ  
ถึงวันที่ 12 พบว่าลักษณะปรากฏของไส้กรอกเปร้ียวเริ่มแสดงลักษณะปรากฏให้เห็นการเสื่อมเสียโดย
มีผิวเป็นมันเริ่มมีน้ าเยิ้มออกมา สีชมพูเริ่มกลายเป็นสีเหลือง มีเม็ดข้าวสีขาวเหลือง จุดด ากระจายทั่ว 
มีกลิ่นเปรี้ยวจากการหมักที่รุนแรงมากขึ้น เนื้อสัมผัสเริ่มเละ มีความฉ่ าน้ ามากพอสมควร ซึ่งโดยปกติ
แล้วไส้กรอกเปร้ียวจะท าการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง ซึ่งไส้กรอกเปร้ียวท่ีผลิตตามท้องตลาดผู้ผลิต
หมักและผึ่งแดดทิ้งไว้เพียง 1–2 วันเท่านั้น ไส้กรอกก็จะมีรสเปรี้ยว แต่ไส้กรอกเปร้ียวท่ีทดแทนมันหมู
แข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับในเวย์หวานท าการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จึงสามารถ
ยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น แต่จะเกิดการเสื่อมเสียจากจุลินทรีย์ที่ทนต่ออุณหภูมิต่ า และไม่ใช้
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อากาศในการเจริญเติบโต เป็นแบคทีเรียที่สร้างกรดแลคติก ซึ่งจะค่อย ๆ เจริญและสร้างกรด จึงท าให้
เกิดการเสื่อมเสียดังกล่าว (ไพโรจน์และคณะ, 2545) 
 
ตารางท่ี 17 ลักษณะของไส้กรอกเปร้ียวสูตรท่ีใช้เวย์หวานดูดซับน้ ามันร าข้าว 100 %  ในระยะการเก็บ

รักษา 12 วัน ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
 

ระยะ 
การเก็บรักษา(วัน) 

 
ลักษณะที่สังเกตได้ของไส้กรอกเปรี้ยว 

0 ผิวเป็นมัน สีชมพูอ่อนของเนื้อหมู สีขาวของเม็ดข้าว จุดสีด าของพริกไทยกระจายทั่วทั้ง
ชิ้น มีกลิ่นเปร้ียวจากการหมัก กล่ินกระเทียม กล่ินเวย์หวานเล็กน้อย เนื้อสัมผัสนุ่ม มี
ความฉ่ าน้ าเล็กน้อย 

2 ผิวเป็นมัน สีชมพูอ่อนของเนื้อหมู มีสีขาวของเม็ดข้าว จุดสีด าของพริกไทยกระจายทั่วทั้ง
ชิ้น มีกลิ่นเปร้ียวจากการหมัก กล่ินกระเทียม กล่ินเวย์หวานเล็กน้อย เนื้อสัมผัสนุ่ม ฉ่ าน้ า
เพิ่มขึ้นจากวันแรกเล็กน้อย 

4 ผิวเป็นมันมากกว่าวันแรกและวันท่ี 2 สีชมพูของเนื้อหมูอ่อนกว่าวันแรกและวันท่ี 2 มีสี
ขาวของเม็ดข้าว จุดสีด าของพริกไทยกระจายทั่วทั้งชิ้น  มีกล่ินเปรี้ยวจากการหมักมากขึ้น 
กลิ่นกระเทียม กลิ่นเวย์หวานเริ่มลดลง เนื้อสัมผัสนุ่ม ฉ่ าน้ าเพิ่มขึ้นจากวันท่ี 2 เล็กน้อย 

6 ผิวเป็นมันมากกว่าวันท่ี 4 สีชมพูของเนื้อหมูอ่อนกว่าวันท่ี 4 มีสีขาวของเม็ดข้าว จุดด า
ของพริกไทยกระจายทั่วทั้งชิ้น มีกล่ินเปรี้ยวจากการหมักมากกว่าวันท่ี 4 กลิ่นกระเทียม 
กลิ่นเวย์หวานลดลงจากวันท่ี 4 เนื้อสัมผัสนุ่มมากขึ้น ฉ่ าน้ าเพิ่มขึ้นจากวันท่ี 4  

8 ผิวเป็นมันมากกว่าวันท่ี 6 สีชมพูของเนื้อหมูอ่อนกว่าวันท่ี 6 มีสีของเม็ดข้าวออกเหลือง
อ่อน ๆ จุดด าของพริกไทยกระจายทั่วทั้งชิ้น มีกลิ่นเปร้ียวจากการหมักที่รุนแรงมากขึ้น
จากวันท่ี 6 กลิ่นกระเทียม กลิ่นเวย์หวานเริ่มลดน้อยลงจากวันท่ี 6 เนื้อสัมผัสนุ่มมากกว่า
วันท่ี 6 มีความฉ่ าน้ ามากกว่าวันท่ี 6 

10 ผิวเป็นมันมากกว่าวันท่ี 8 สีชมพูของเนื้อหมูอ่อนกว่าวันท่ี 8 มีสีของเม็ดข้าวออกเหลือง
อ่อน ๆ จุดด าของพริกไทยกระจายทั่ว มีกลิ่นเปร้ียวจากการหมักที่รุนแรงมากขึ้นจากวันท่ี 
8 กลิ่นกระเทียม กลิ่นเวย์หวานเริ่มลดน้อยลงจากวันท่ี 8 เนื้อสัมผัสนุ่มมากกว่าวันท่ี 8 มี
ความฉ่ าน้ ามากกว่าวันท่ี 8 

12 ผิวเป็นมันเริ่มมีน้ าเยิ้มออกมา สีของเนื้อหมูเริ่มกลายเป็นสีเหลือง มีสีขาวเหลืองของเม็ด
ข้าว จุดด าของพริกไทยกระจายทั่ว มีกลิ่นเปร้ียวจากการหมักที่รุนแรงมากขึ้นกว่าวันท่ี 10 
เนื้อสัมผัสเริ่มเละ มีความฉ่ าน้ ามากขึ้น 
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ตารางท่ี 18 ค่าความเป็นกรด –ด่าง  ค่าสี  การสูญเสียน้ าหนักและปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดของ ไส้
กรอกเปร้ียวสูตรท่ีใช้เวย์หวานดูดซับน้ ามันร าข้าว 100 % ในระยะการเก็บรักษา 12 วัน ที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

 
ระยะการ 
เก็บรักษา

(วัน) 

ความเป็น
กรด–ด่าง* 

ค่าสี  
การสูญเสีย
น้ าหนัก*(%) 

ปริมาณจุลินทรีย์
ทั้งหมด* 

(logCFU/g) 
 

ความสว่าง* 
 

สีแดง* 
 

สีเหลือง* 
0 4.59a  52.95a 5.39b 15.25f 0.26g 5.49g 
2 4.53b  52.54b 5.56b 15.65e 0.49f 5.78f 
4 4.47c  52.1c 5.59b 15.96d 0.76e 5.89e 
6 4.40d  51.89d 5.74ab 16.27c 1.58d 6.09d 
8 4.29e  51.59c 6.56a 16.46c 1.83c 6.37c 
10 4.24f  51.37f 5.85ab 16.75b 2.15b 6.41b 
12 4.11g  50.40g 6.06ab 17.46a 2.46a 6.53a 

C.V. (%) 0.38 0.28 9.36 0.91 7.94 0.31 

หมายเหตุ * อักษรก ากับเหนือตัวเลขที่ต่างกันในแนวต้ังแสดงว่ามีความแตกต่างกัน (P ≤ 0.05) 
 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง ของไส้กรอกเปร้ียวสูตรท่ีใช้เวย์หวานดูดซับน้ ามันร าข้าว 100 % ใน
ระหว่างการเก็บรักษา พบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P ≤ 0.05) โดยค่าความเป็นกรด–ด่างมี
แนวโน้มลดลงเมื่อเก็บรักษานานขึ้น เนื่องจาก การหมักไส้กรอกเปร้ียวเป็นกระบวนการที่ท าให้เกิดกรด
แลกติค โดยจะเปลี่ยนน้ าตาลให้เป็นกรดแลคติกในสภาพที่ไม่มีอากาศด้วยแบคทีเรียกรดแลค ติก (ชมภู่
, 2550)  ซึ่งท าให้ค่าความเป็นกรด –ด่างของไส้กรอกเปร้ียวท่ีทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูก
ดูดซับด้วยเวย์หวานลดลงอย่างต่อเนื่อง    แสดงว่าจุลินทรีย์สามารถเจริญได้ดีในเวย์หวาน เพราะ
ในเวย์หวานประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต (น้ าตาลแลคโตส) สารประกอบไนโตรเจน วิตามิน และเกลือแร่ 
(วราวุฒิและคณะ, 2532) จุลินทรีย์ดังกล่าวสามารถเจริญได้ดีที่อุณหภูมิต่ า จัดเป็นแบคทีเรียกลุ่ม 
Psychophiles (จารุวรรณ, 2551) และเป็นแบคทีเรียที่สร้างกรดแลคติกได้ในสภาวะที่ไม่ต้องการ
อากาศและอุณหภูมิต่ า และเจริญได้ดีในช่วงความเป็นกรด –ด่างเท่ากับ 4.0-4.5 ซึ่งจุลินทรีย์ชนิดที่ก่อ
โรคไม่สามารถเจริญได้ในช่วงความเป็นกรด–ด่างที่ต่ ากว่า 4.5 ท าให้แบคทีเรียชนิดที่ต้องการอากาศใน
การเจริญเติบโตไม่สามารถเจริญเติบโตได้ (ศุภชัย, 2549) 
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ค่าสขีองไส้กรอกเปร้ียวสูตรท่ีใช้เวย์หวานดูดซับน้ ามันร าข้าว 100 % ในระหว่างการเก็บรักษา
พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (P ≤ 0.05) โดยค่าความสว่างจะมีแนวโน้มลดลงจากเดิมเล็กน้อย  
ส่วนสีแดงและสีเหลืองจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อมีการเก็บรักษานานขึ้น 

การสูญเสียน้ าหนักของไส้กรอกเปร้ียวสูตรท่ีใช้เวย์หวานดูดซับน้ ามันร าข้าว 100 % ในระหว่าง
การเก็บรักษา พบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P ≤ 0.05) โดยค่าการสูญเสียน้ าหนักมีแนวโน้มเพิ่ม
มากขึ้นเมื่อเก็บรักษานานขึ้น   ซึ่งในวันที่ 0 2 4 6 8 10 และ 12 มีค่าการสูญเสียน้ าหนักเท่ากับ 0.26  
0.49  0.76  1.58  1.83  2.15 และ 2.46 % ตามล าดับ 

จ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดของไส้กรอกเปร้ียวสูตรท่ีใช้เวย์หวานดูดซับน้ ามันร าข้าว 100 % ใน
ระหว่างการเก็บรักษา พบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P ≤ 0.05) โดยจ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากในไส้กรอกเปร้ียวสดมีจุลินทรีย์ในกลุ่มสร้างกรดแลคติก (Lactic acid 
bacteria) อยู่แล้ว และการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นการเก็บรักษาอาหารเพื่อไม่ให้
อาหารเสื่อมเสียจากจุลินทรีย์ แต่ไม่ได้เป็นการท าลายเชื้อจุลินทรีย์ แม้ว่าจะเป็นการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย์ก็ตาม แต่จุลินทรีย์ก็สามารถเจริญเติบโตได้ เพราะมีปริมาณสารอาหารที่
เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ (ศุภชัย, 2549) โดยการเสื่อมเสียของไส้กรอกเปร้ียวจาก
จุลินทรีย์แบ่งได้ 2 ประเภท เป็นการเสื่อมเสียเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของกลิ่นรส และการ
เปลี่ยนแปลงของลักษณะปรากฏ การเปลี่ยนแปลงของกลิ่นรส คือ เกิดกลิ่นเหม็นหืน เหม็นเน่า เกิด
ก๊าซ และรสเปรี้ยว โดยเป็นผลมาจากแบคทีเรียที่สร้างกรดแลคติก ซึ่งเจริญที่อุณหภูมิต่ า ไม่ใช้
ออกซิเจนในการเจริญเติบโต จึงสามารถเจริญได้ในสภาวะที่ไม่มีอากาศ ในช่วงแรกจะสร้างกรดใน
ปริมาณที่สามารถบริโภคได้ แต่หลังจากการเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 12 วัน จะสร้างกรดเกินปริมาณที่
ยอมรับได้ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกลิ่นรส ส่วนการเสื่อมเสียเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
ลักษณะปรากฏ เกิดเมือกที่บริเวณผิวหน้า  เป็นผลมาจากจ านวนจุลินทีย์ที่เพิ่มขึ้นจนสามารถมองเห็น
โคโลนีของจุลินทรีย์ได้ด้วยตาเปล่าก็จะเห็นเป็นเมือกเกิดขึ้น  มีสีขาวหรือสีเหลืองเกิดขึ้นบนผิวหน้าของ
ไส้กรอกเปร้ียวและจะมีกลิ่นเหม็น มักเกิดโดยแบคทีเรียพวก Pseudomonas alcaligenes, 
Leuconostoc (สุมณฑา, 2545) 

 จุลินทรีย์ที่เกิดในไส้กรอกเปร้ียวท่ีทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับในเวย์หวาน 
ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นจุลินทรีย์ชนิดใด เนื่องจากในกระบวนการหมักไม่ได้ใช้เชื้อจุลินทรีย์ในรูปของ
หัวเชื้อหรือกล้าเชื้อเริ่มต้น แต่เป็นจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในวัตถุดิบซึ่งอาจเกิดการปนเปื้อนมาจากแหล่ง
วัตถุดิบและสภาพแวดล้อม ท าให้เชื้อจุลินทรีย์ที่เจริญไม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างคงที่ (จารุวรรณ , 
2551) ในการเก็บรักษาโดยการบรรจุแบบสุญญากาศ การเสื่อมเสียของไส้กรอกเปร้ียวท่ีทดแทนมันหมู
แข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับในเวย์หวานท่ีเกิดขึ้นมีลักษณะเป็นเมือก มีรสเปรี้ยว และเกิดกลิ่นรสที่
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แปลกออกไป ไส้กรอกเปรี้ยวที่ทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับในเวย์หวาน ที่ท าการเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส สามารถเก็บได้นาน 12 วัน เนื่องจากท่ีอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส 
สามารถชะลอกิจกรรมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้ ซึ่ง โดยปกติแล้ว ไส้กรอกเปรี้ยวที่ทดแทนมัน
หมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับในเวย์หวานเป็นอาหารท่ีเกิดการเสื่อมเสียได้ง่าย  เนื่องจากมี
ปริมาณความชื้นในอาหารสูงและการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องจะท าให้การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
เจริญได้อย่างรวดเร็ว แต่การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นั้นจะช่วยชะลอการเจริญเติบโต
ของจุลินทรีย์ ท าให้กิจกรรมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ด าเนินไปอย่างช้า ๆ (สุมาลี , 2539) ท าให้
สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้นานถึง 12 วัน  
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สรุปผลการวิจัย 
 

ไส้กรอกเปรี้ยวในระหว่างการหมัก 
จากการทดลองพบว่า การใช้น้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับในโปรตีนเกษตรและเวย์หวานมีผล ท าให้

ค่าความเป็นกรด-ด่าง ในช่วงท้ายของการหมักลดลงเล็กน้อย แต่ไม่มีผลเมื่อสิ้นสุดการหมัก ไม่มีผลต่อ
ปริมาณกรดทั้งหมด  ค่าสีพบว่าเมื่อเวลาในการหมักนานขึ้นค่าความสว่างจะลดลง  สีแดงและสีเหลือง
จะเพิ่มขึ้น การสูญเสียน้ าหนักจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเมื่อเวลาในการหมักเพิ่มขึ้น  

ไส้กรอกเปรี้ยวเมื่อสิ้นสุดการหมัก 
จากการทดลองพบว่า ค่าความเป็นกรด -ด่างของไส้กรอกเปร้ียวท้ัง 5 สิ่งทดลองไม่มีความ

แตกต่างทางสถิติ   มีค่าอยู่ในช่วง 4.55-4.70  ปริมาณกรดทั้งหมดไม่มีความแตกต่างทางสถิติ มีค่า อยู่
ในช่วง 0.85-0.92 %  ค่าสี  พบว่าการใช้น้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับในโปรตีนเกษตรและเวย์หวาน ท าให้
ค่าความสว่างและสีเหลืองจะลดลง  ส่วนสีแดงจะเพิ่มขึ้น ค่าการสูญเสียน้ าหนักจะสูงเมื่อใช้โปรตีน
เกษตรมากขึ้น โปรตีนมีแนวโน้มสูงขึ้นชัดเจนเมื่อใช้เวย์หวานและโปรตีนเกษตรเพิ่มมากขึ้น   แต่
ปริมาณไขมันมีแนวโน้มลดลง ส่วนปริมาณเถ้าและปริมาณความชื้นพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ
เล็กน้อย  คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัส พบว่าการใช้น้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับในโปรตีนเกษตร
และเวย์หวานไม่มีผลต่อคะแนนความชอบในด้านสี  กลิ่น  ความแน่นเนื้อ  รสชาติและความชอบ
โดยรวม  แต่มีผลต่อความชอบด้านความชุ่มฉ่ า  โดย ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามัน
ร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยเวย์หวาน จะมีคะแนนความชอบสูงไม่แตกต่างจากไส้กรอกเปร้ียวสูตรควบคุม   
การสูญเสียน้ าหนักในการท าให้สุกและผลผลิตที่ได้  พบว่า ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วย
น้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยโปรตีนเกษตร 60% จะมีการสูญเสียน้ าหนักในการท าให้สุกน้อยและมี
ผลผลิตที่ได้มากที่สุด  

ผลการศึกษาการเก็บรักษา 
การเก็บรักษาไส้กรอกเปร้ียวสูตรที่ได้รับความชอบทางประสาทสัมผัสสูงที่สุดและมีปริมาณ

ไขมันต่ าท่ีสุดคือไส้กรอกเปร้ียวสูตร ทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยเวย์หวาน  
100% พบว่าเมื่อเก็บรักษานานขึ้นจะท าให้ค่าความเป็นกรด-ด่างมีแนวโน้มลดลง เล็กน้อย  การสูญเสีย
น้ าหนักมากขึ้นเล็กน้อย  ค่าความสว่างมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย   ค่าสีแดงและสีเหลืองมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย   ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  และสามารถท าการเก็บรักษา ไส้กรอก
เปรี้ยวได้นาน 12 วัน 
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ภาคผนวก ก  
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ไส้กรอกอีสาน 

 
มอก.1266-2537 

 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ไส้กรอกอีสาน 
 

1.ขอบข่าย 
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ก าหนด ส่วนประกอบ คุณลักษณะที่ต้องการ วัตถุเจือปน

อาหาร สุขลักษณะ การบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสิน และ

การทดสอบไส้กรอกอีสาน 

 
2. นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีดังต่อไปนี้ 
2.1  ไส้กรอกอีสาน หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากเนื้อหมู มันหมู ข้าวสุก เครื่องปรุงแต่งกลิ่นและรส 

บรรจุในไส้หมูหรือไส้ชนิดอ่ืนที่บริโภคได้ แล้วผ่านกระบวนการหมักจนเปรี้ยว และต้องท าให้สุก
ก่อนรับประทาน 

 
3. ส่วนประกอบ 

3.1   ส่วนประกอบมีดังนี้ 
 3.1.1 เนื้อหม ู
 3.1.2 มันหมู 
 3.1.3 ไส้หมูหรือไส้ที่บริโภคได้ 
 3.1.4 ข้าวสุก 
 3.1.5 เครื่องปรุงแต่งกลิ่นและรส เช่น เกลือ น้ าตาล พริกไทย กระเทียม ลูกผักชี 
 

4. คุณลักษณะท่ีต้องการ 
4.1   สี กลิ่นรสและลักษณะเนื้อ 
 4.1.1 สี 

  ต้องมีสีตามธรรมชาติของส่วนประกอบและกรรมวิธีการผลิต 
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4.1.2 กลิ่นรส 
     ต้องมีกลิ่นรสตามธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการหมัก รสเปรี้ยวพอดี ปราศจากกลิ่น     

บูด เน่า หรือกลิ่นแปลกปลอมอื่น ๆ 
4.1.3 ลักษณะเนื้อ 
     ส่วนประกอบต้องผสมกันอยู่อย่างทั่วถึงไม่จับกันเป็นกลุ่มก้อน และนุ่มดี  
     เมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนตามข้อ 10.1 แล้ว ต้องให้คะแนนจากผู้ตรวจสอบแต่ละคน

ในแต่ละลักษณะ ไม่น้อยกว่า 3 คะแนน และต้องได้คะแนนรวมทุกลักษณะจากผู้ตรวจสอบทั้งหมด
เฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่า 12 คะแนน 
4.2   สิ่งแปลกปลอม 
        ต้องปราศจากสิ่งแปลกปลอม เชน่ เส้นผม ขน เศษกระดูก แมลงและชิ้นสว่นของแมลง  

   การทดสอบให้ท าโดยการตรวจพินิจ 
4.3   โปรตีน 
    ต้องไม่น้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ 12  
    การทดสอบให้ปฏิบัติตาม AOAC (1990) ข้อ 928.08 
4.4   ไขมัน  
    ต้องไม่เกินเปอร์เซ็นต์ 30 
    การทดสอบให้ปฏิบัติตาม AOAC (1990) ข้อ 928.15 
 

5. วัตถุเจือปนอาหาร 
    ห้ามใช้วัตถุเจือปนอาหารอ่ืนใด นอกจากชนิดและปริมาณที่ก าหนดต่อไปนี้  
5.1   ฟอสเฟตในรูปของโมโน-, ได- และโพลิของเกลือโซเดียมหรือโพแทสเซียมอย่างใดอย่างหนึ่ง                

   หรือรวมกันในผลิตภัณฑ์ส าเร็จ (ค านวณจากฟอสฟอรัสทั้งหมดในรูป P2O5) ไม่เกิน 3,000  
   มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

        การทดสอบให้ปฏบัิติตาม มอก.914 
5.2   โซเดียมหรือโพแทสเซียมไนไทรต์ (ค านวณเป็นโซเดียมไนไทรต์) ไม่เกิน 125 มิลลิกรัมต่อ  

    กิโลกรัม 
     การทดสอบให้ปฏิบัติตาม AOAC (1990) ข้อ 976.14 
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6. สุขลักษณะ 
6.1   สุขลักษณะ ให้เป็นไปตาม มอก.34 
6.2   จุลินทรีย์ที่อาจมีในไส้กรอกอีสาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดดังนี้ 
   6.2.1   ซาลโมเนลลา (Salmonella) ต้องไม่พบในตัวอย่าง 25 กรัม 
   การทดสอบให้ปฏิบัติตาม AOAC (1990) ข้อ 967.25 ถึงข้อ 967.28 
   6.2.2 สตาฟิโรค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) ต้องไม่พบในตัวอย่าง 0.1 กรัม 
   การทดสอบให้ปฏิบัติตาม AOAC (1990) ข้อ 975.55 
   6.2.3 ครอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์  (Clostridium perfringens) ต้องไม่พบในตัวอย่าง 0.1 กรัม   

  การทดสอบให้ปฏิบัติตาม AOAC (1990) ข้อ 976.30 
   6.2.4 อี.โคไล (E.coli) โดยวิธีเอ็มพีเอ็น (MPN) ต้องน้อยกว่า 3 ต่อตัวอย่าง 1 กรัม 
   การทดสอบให้ปฏิบัติตาม AOAC (1990) ข้อ 966.24 
   6.2.5 รา ต้องไม่เกิน 100 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม 
   การทดสอบให้ปฏิบัติตาม AOAC (1990) ข้อ 940.37E 
 

7.การบรรจุ 
7.1   ให้บรรจุไส้กรอกอีสานในภาชนะบรรจุที่สะอาด ปลอดภัย ปิดได้สนิท และกันการปนเปื้อนได้   

  โดยส่วนที่สัมผัสกับไส้กรอกอีสานต้องไม่มีสี หรือสิ่งปนเป้ือนอ่ืน ๆ 
7.2   น้ าหนักสุทธิของไส้กรอกอีสานในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในฉลาก 
 

8. เครื่องหมายและฉลาก 
8.1   ที่ภาชนะบรรจุไส้กรอกอีสานทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้ง 
        รายละเอียดต่อไปน้ีให้เหน็ได้งา่ย ชดัเจน 

          ( 1) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์  
          ( 2) วัตถุเจือปนอาหารท่ีใช้ (ถ้าใช)้ 
                (3) น้ าหนักสุทธิ เป็นกรัม 

         (4) วัน เดือน ปี ที่ควรบริโภคก่อน             
          (5) ข้อแนะน าเกี่ยวกับการเก็บรักษาและการบริโภค  

         (6) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือชื่อผู้จัดจ าหน่าย พร้อมสถานที่ต้ัง หรือเครื่องหมายการค้า   
              ท่ีจดทะเบียน 
         (7) ประเทศที่ท า 
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  ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น 
8.2   ผู้ท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานนี้ จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับ    

   ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นได้ ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการมาตรฐาน 
   ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว 

 
9. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน 

9.1   รุ่น ในที่น้ี หมายถึง ไส้กรอกอีสานที่มีส่วนประกอบเดียวกัน ท าโดยกรรมวิธีเดียวกัน บรรจุใน   
   ภาชนะบรรจุชนิดและขนาดเดียวกัน ที่ท าในระยะเวลาเดียวกัน 

9.2   การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่ก าหนดต่อไปนี้  หรืออาจ 
   ใช้แผนการชักตัวอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่ก าหนดไว้ 

    หลังจากชักตัวอย่างแล้ว ให้เก็บตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิ 2 ถึง 4 องศาเซลเซียส และให้น าส่ง   
   ห้องปฏิบัติการโดยเร็วภายในเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง กรณีที่ไม่สามารถน าไปวิเคราะห์ตาม 
   ก าหนดวันที่ควรบริโภคได้ ให้เก็บตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิ 2 ถึง 4 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 
   ไม่เกิน 3 วัน 

    9.2.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับส าหรับการทดสอบการบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก 
   9.2.1.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันตามจ านวนที่ก าหนดในตาราง    น าไป  

   ทดสอบเครื่องหมายและฉลากก่อน แล้วจึงทดสอบการบรรจุ 
    9.2.1.2 จ านวนตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามข้อ 7 ต้องไม่เกินเลขจ านวนที่ยอมรับที่ก าหนดใน 

   ตารางที่ 1 และตัวอย่างทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 8 จึงจะถือว่าไส้กรอก 
   อีสานรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
ตารางทีแ่สดงแผนการชักตัวอย่างส าหรับการทดสอบการบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก  

(ข้อ 9.2.1) 
ขนาดรุ่น ขนาดตัวอย่าง เลขจ านวนที่ยอมรับ 

หน่วยภาชนะบรรจุ หน่วยภาชนะบรรจุ  
ไม่เกิน        150 
151     ถึง    500 
501     ถึง    1200 
1201   ถึง    10000 

8 
2 
13 
20 

0 
1 
2 
3 
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9.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับส าหรับการทดสอบสี กลิ่นรส และลักษณะเนื้อสัมผัส และ   
  สิ่งแปลกปลอม  
    9.2.2.1 ให้ใช้ตัวอย่างที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในเรื่องการบรรจุ และเครื่องหมายและ  
                 ฉลากแลว้ทกุภาชนะบรรจ ุโดยแบ่งตัวอย่างมาจากแต่ละภาชนะบรรจใุนปริมาณ  
                 เทา่ ๆ กัน ให้ได้ตัวอย่างรวมประมาณ 500 กรัม ในกรณีที่ตัวอย่างไม่เพียงพอให้   

               ชกัตัวอย่างเพิ่ม โดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจนได้ตัวอย่างรวมตามต้องการ 
   9.2.2.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 4.1 และข้อ 4.2 จึงจะถือว่าไส้กรอกอีสานรุ่นนั้น  

              เป็นไป ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
9.2.3 การชักตัวอย่างและการยอมรับส าหรับการทดสอบโปรตีน ไขมัน และวัตถุเจือปนอาหาร 
   9.2.3.1 ให้ใช้ตัวอย่างที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในเรื่องการบรรจุ และเครื่องหมายและ 
               ฉลากแลว้ทกุภาชนะบรรจ ุโดยแบ่งตัวอย่างมาจากแต่ละภาชนะบรรจใุนปริมาณ  
               เทา่ ๆ กัน ให้ได้ตัวอย่างรวมประมาณ 1000 กรัม ในกรณีที่ตัวอย่างไม่เพียงพอให้ 
               ชกัตัวอย่างเพิ่มโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจนได้ตัวอย่างตามต้องการ  
   9.2.3.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 4.3 ข้อ 4.4 และข้อ 5 จึงจะถือว่าไส้กรอกอีสานรุ่นนั้น 
                เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด  
9.2.4 การชักตัวอย่างและการยอมรับการทดสอบทางจุลินทรีย์ 
   9.2.4.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจ านวน 5 หน่วยภาชนะบรรจุ แล้วท าเป็น  
              ตัวอย่างรวม  
   9.2.4.2  ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 6.2 จึงจะถือว่าไส้กรอกอีสานรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์  

               ท่ีก าหนด 
9.3   เกณฑ์ตัดสิน 
        ตัวอย่างไส้กรอกอีสานต้องเป็นไปตามข้อ 9.2.1.2 ข้อ 9.2.2.2 ข้อ 9.2.3.2.และข้อ 9.2.4.2 ทุกข้อ    
        จงึจะถือว่าไส้กรอกอีสานรุ่นน้ันเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชมุชนน้ี 

 
10. การทดสอบ 

10.1   สี กลิ่นรสและลักษณะเนื้อ 
          10.1.1 การเตรียมตัวอย่าง 
         ให้น าไส้กรอกอีสานตัวอย่างตามเกณฑท่ี์ควรบริโภคซ่ึงระบุไว้ที่ฉลาก มาอบให้สกุท่ี  
        อุณหภมู ิ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที แล้วตรวจสอบสี กลิ่นรส และลักษณะ  
        เนื้อ  
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          10.1.2 วิธีตรวจสอบ 
         10.1.2.1 คณะผู้ตรวจสอบประกอบด้วยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบสี  
                       กล่ินรส และลักษณะเนื้อของไส้กรอกอีสานอย่างน้อย 5 คน ทุกคนจะ  
                       แยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ 
         10.1.2.2 หลักเกณฑ์การให้คะแนน เป็นไปตามตาราง 

 
ตารางแสดงหลักเกณฑ์การให้คะแนน 

(ข้อ 10.1.2.2) 
สมบัติที่ตรวจสอบ ระดับการตัดสิน คะแนนที่ได้ 

สี สีตามธรรมชาติของไส้กรอกอีสาน ดูสดใหม่ สีสม่ าเสมอ  
     กันตลอดตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ 

 
5 

 สีจางหรือเข้มกว่าธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ แต่ค่อนข้างง 
     สม่ าเสมอกันตลอด 

 
4 

 สีจางหรือเข้มกว่าธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ ไม่สม่ าเสมอ 3 
 สีผิดปกติหรือผิดจากธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ 2 
 สีน่ารังเกียจ ไม่สม่ าเสมอกัน หรือมีสีที่เกิดจากจุลินทรีย์  

     หรือสีอื่นที่ไม่พึงประสงค์ 
 
1 

กลิ่นรส กลิ่นรสตามธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ กลิ่นหอมชวน 
     รับประทาน รสชาติดี 

 
5 

 กลิ่นรสตามธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ แต่อาจมีกลิ่นอ่อน 
     จางหรือกลิ่นแรงไปเล็กน้อย รสชาติค่อนข้างดี 

 
4 

 กลิ่นผิดปกติจากธรรมชาติของผลิตภัณฑ์  รสชาติจัดไป 
     หรืออ่อนไปเล็กน้อย 

 
3 

 กลิ่นผิดปกติมากจนไม่ชวนรับประทาน เช่น กลิ่นอับ เก่า
เก็บค้างนานไป รสชาติผิดปกติจนรู้สึกได้ เช่น จัดไป  
     อ่อนไป มันเกินไป 

 
 
2 

 กลิ่นผิดปกติมากจนน่ารังเกียจ เช่น หืน เหม็นบูด เน่า 
หรือกลิ่นอ่ืนๆ ที่เกิดจากจุลินทรีย์ รสชาติไม่ดี เช่น ขื่น ขม 

 
1 

ลักษณะเนื้อ มีส่วนประกอบผสมกันอยู่อย่างทั่วถึงไม่จับกันเป็น 
     กลุ่มก้อน นุ่มดี 

 
5 
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ตารางแสดงหลักเกณฑ์การให้คะแนน 
 (ข้อ 10.1.2.2) (ต่อ) 

ลักษณะเนื้อ มีส่วนประกอบผสมกันอยู่ค่อนข้างทั่วถึง นุ่มหรือกระด้าง 
     เล็กน้อย 
ส่วนประกอบผสมกันไม่ทั่วถึง นุ่มหรือกระด้างเกินไป 
ส่วนประกอบผสมกันไม่ทั่วถึง ร่วนหรือแฉะเล็กน้อย 
ส่วนประกอบผสมกันไม่ทั่วถึง ร่วนหรือแฉะมาก 

 
4 
3 
2 
1 
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ภาคผนวก ข. 
วิธีการประเมินสมบัติทางเคมี  กายภาพ  จุลินทรีย์ 

และทางประสาทสัมผัสของไส้กรอกเปรี้ยว 
 
1. การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี 

1.1 การวิเคราะห์ความชื้นในอาหาร (Moisture Content) (AOAC, 1990) 
 อุปกรณ์  
  1. กระป๋องหาความชื้น (Moisture can) 
  2. โถดูดความชื้น (Desiccator) 
  3. ตู้อบลมร้อน (Hot Air Oven) 
  4. เครื่องชั่งทศนิยม 4 ต าแหน่ง 
 วิธีการ 

การวิเคราะห์ปริมาณความชื้นโดยใช้ตู้อบลมร้อน (Hot Air Oven ) 
 1. น ากระป๋องหาความชื้น ( Moisture can) พร้อมฝาปิดล้างให้สะอาด น าไปอบใน

ตู้อบลมร้อน (Hot Air Oven) ที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง 
     2. น ากระป๋องหาความชื้นพร้อมฝาปิดออกจากตู้อบลมร้อนท้ิงไว้ในโถดูดความชื้น 1 

ชั่วโมง ชั่งน้ าหนักกระป๋องที่หาความชื้นที่แน่นอน 
 3. ชั่งตัวอย่างอาหารที่ได้น้ าหนักที่แน่นอน 2 -3 กรัม ปิดฝา เขย่าในแนวนอนบันทึก

น้ าหนักพร้อมฝา 
  4. น าไปอบในตู้อบลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 1 00-105 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 3 ชั่วโมง                
โดยเปิดฝาขณะอบ 
  5. เมื่อครบเวลา 3 ชั่วโมง น ากระป๋องหาความชื้นออกจากตู้อบเปิดฝา ทิ้งให้เย็นใน  
โถดูดความชื้นให้เท่ากับอุณหภูมิห้อง แล้วน าไปชั่งน้ าหนักที่แน่นอน  
  6. น ากระป๋องหาความชื้นตัวอย่างกลับเข้าต่อในตู้อบลมร้อนซ้ าหลายๆ ครั้ง จนได้
น้ าหนักที่ไม่เปลี่ยนแปลง ค านวณหาเปอร์เซ็นต์ของความชื้นที่มีในตัวอย่างอาหารโดยใช้สูตรดังนี้ 

 
ปริมาณความชื้นเปอร์เซ็นต์  =   น้ าหนักความชื้น  × 100 

                น้ าหนักตัวอย่างอาหาร 
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1.2  การวิเคราะห์โปรตีน (Crude Protein ) ในอาหาร  (AOAC, 1990) 
 อุปกรณ ์
  1. ชุดย่อยโปรตีน (Digestion unit) 
  2. ชุดกลั่นโปรตีน (Digestion Apparatus) 
  3. หลอดย่อยโปรตีน (Kjeldahi) 
  4. ขวดรูปชมพู (Erlenmayer flask) ขนาด 250 มิลลิลิตร 
  5. บิวเรต (Buret) ขนาด 50 มิลลิลิตร 
  6. ตู้ดูดควัน (Hood) 
 สารเคมี 
  1. ตัวเร่งปฏิกิริยาผสม (Catalyst) 
  2. กรดซัลฟูริกเข้มข้นเปอร์เซ็นต์ 98 (Sulfuric; H2SO4CONC) 
  3. โซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้นเปอร์เซ็นต์ 40 (Sodium Hydroxide ; NaOH) 
  4. กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 0.1 M. (Hydrochloric acid ; HCl) 
  5. เมทิลเรดอินดิเคเตอร์ เข้มข้นเปอร์เซ็นต์ 1 
  6. กรดบอริกเข้มข้นเปอร์เซ็นต์ 4 (w/v) ผสมอินดิเคเตอร์  

วิธีการ 
 1. ชั่งตัวอย่างอาหารให้ได้น้ าหนักที่แน่นอนประมาณ 0.5-1 กรัม ถ้าเป็นตัวอย่างเหลว

ให้ใช้ประมาณ 10-15มิลลิลิตร ลงในหลอดย่อยโปรตีนท า Blank ควบคุมไปด้วยโดยไม่ต้องใช้ตัวอย่าง
อาหาร 

 2. เติมตัวเร่งปฏิกิริยาผสม (Catalyst) ลงไปประมาณ 8 กรัม  
 3. เติมกรดซัลฟิวริกเข้มข้นประมาณ 25 มิลลิลิตร โดยเอียงขวดแล้วค่อยๆ รินกรดลง

ข้างๆ หลอด เพื่อล้างตัวอย่างที่ติดอยู่ข้างหลอดให้หมด แล้วค่อยๆ เขย่าขวดเบาๆ  
 4. น า Stand ที่บรรจุหลอดย่อยโปรตีนจากข้อ 3 ใส่ลงไปในหลอดย่อยโปรตีน สวม 

Suction cup ลงบนส่วนบนของหลอดย่อยโปรตีน ต้ังอุณหภูมิและเวลาของการย่อยไว้ที่                
240 องศาเซลเซียส  นาน  30 นาที หรือขึ้นอยู่กับชนิดของอาหาร ถ้าอาหารมีปริมาณโปรตีนสูงให้ใช้
อุณหภูมิสูงมากขึ้น ระหว่างการย่อยไอกรดที่ระเหยออกมาจะผ่านเครื่องควบแน่นและถูกปรับให้               
มี pH เป็นกลางโดยใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้นเปอร์เซ็นต์ 20  

 5. เมื่อครบเวลาย่อยจะได้สารละลายท่ีมีลักษณะใส ย้าย Stand ที่บรรจุหลอดย่อย
โปรตีนและ Suction cup มาตั้งไว้ข้างๆเครื่องย่อยโปรตีน ทิ้งไว้ให้เย็น 

 6. เตรียมอุปกรณ์ในการกลั่นโปรตีน 
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  6.1 ถังบรรจุสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้นเปอร์เซ็นต์ 40 ถังบรรจุ
สารละลายกรดบอริกเข้มข้นเปอร์เซ็นต์ 4 + อินดิเคเตอร์ผสม ถังบรรจุน้ ากลั่น ถังบรรจุของเหลือ
หลังจากการกลั่น เปิดเครื่องและท าการต้ังโปรแกรมการเลือกใช้ปริมาณสารเคมีดังนี้  

   - ปริมาณน้ ากลั่น (Distilled water)   50 มิลลิลิตร 
- สารละลายกรดบอริกเข้มข้นเปอร์เซ็นต์ 4        25 มิลลิลิตร 
- สารละลายโซเดียมเข้มข้นเปอร์เซ็นต์ 40         40 มิลลิลิตร 
- เวลาในการกลั่น 3 นาที 

6.3 อุ่นเคร่ืองโดยใช้หลอดย่อยโปรตีนที่มีน้ ากลั่นประมาณ 25 มิลลิลิตร 
และใช้ขวดรูปชมพู่เปล่ารองรับ สารละลายกรดบอริกออกจากเครื่องกลั่น  

6.4 เริ่มท าการกลั่นตัวอย่าง โดยน าหลอดตัวอย่างที่ผ่านการย่อยใส่ใน  
ตัวเครื่องและน าขวดรูปชมพู่เปล่าขนาด 250 มิลลิลิตร วางบนที่รองรับของของเหลวที่กลั่นโดยส่วน
ปลายของเครื่องควบแน่นต้องจุ่มในสารละลายตลอดเวลา  

6.5 กดปุ่ม เพื่อเริ่มการท างานเครื่องกลั่น เครื่องกลั่นจะท างานตามโปรแกรม
ที่ได้ต้ังไว้ในข้อที่ 6.2 

6.6 น าขวดรูปชมพู่ออกจากท่ีรองรับและล้างปลายสายยางที่จุ่มอยู่ใน
สารละลายด้วยน้ ากลั่นน าหลอดย่อยที่ผ่านการกลั่นออกและน าหลอดใหม่ใส่เข้าไปแทนที่เริ่มต้นการ
กลั่นอีกครั้งตามโปรแกรมที่ต้ังไว้เดิม  

7. น าสารละลายที่ได้จากการกลั่นได้ไตเตรทกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 
0.1 N. โดยใช้สารละลายเมทิลเรดเป็นอินดิเคเตอร์ จนได้สารละลายที่มีสีเทาด า (ถึงจุดยุติ)  

8. ค านวณหาเปอร์เซ็นต์ของปริมาณโปรตีน (% Protein) 
 
ปริมาณโปรตีน (%)        =       (V1-V2)×14.0067×N×100×F    
                                                1000×W 

ก าหนดให้ 
V1  =   ปริมาณของสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ใช้ในการไตเตรทกับตัวอย่าง (มิลลิลิตร) 
V2  =   ปริมาณของสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ใช้ในการไตเตรทกับ Blank (มิลลิลิตร) 
N   =   ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานของกรดไฮโดรคลอริก (นอร์มอล)  
F   =   แฟกเตอร์ของตัวอย่าง 
W  =   น้ าหนักของตัวอย่างเริ่มต้น (กรัม) 
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1.3 การวิเคราะห์ปริมาณไขมัน ( Crude fat) ในอาหาร โดยใช้เครื่องสกัด ( Soxhlet 
apparatus) (AOAC, 1990)  
 อุปกรณ์  
  1.เครื่องสกัดไขมัน 
  2.กระดาษกรองเบอร์ 42 
  3.ทิมเบอร์กระดาษ (Celluloes thimble) 
  4.ตู้อบลมร้อน (Hot Air Over) 
 สารเคมี 

1.ปิโตเลียมอีเทอร์ (Petroleum ether) จุดเดือด 30-60 องศาเซลเซียส 
วิธีการ 
 1. การเตรียมตัวอย่างอาหารที่ต้องการวิเคราะห์  
  ก. ตัวอย่างอาหารที่เป็นของแข็ง ต้องผ่านการอบเพื่อไล่ความชื้นออกและบด

ให้ละเอียด 
   ข. ตัวอย่างอาหารที่เป็นของเหลว ต้องท าให้อยู่ในสภาวะของแข็ง อาจจะใช้
วิธีการบดก่อนแล้วน าไปอบแห้ง 
  2. อบกระบอกวิเคราะห์ไขมัน ( Extraction cap) ที่อุณหภูมิ 103องศาเซลเซียส นาน
ประมาณ 3 ชั่วโมง เพื่อหาน้ าหนักของกระบอกหาไขมัน ก่อนน ามาใช้ทุกครั้ง  
  3.ชั่งตัวอย่างน้ าหนัก 2-3กรัม บนกระดาษกรองและห่อให้มิดชิด แล้วใส่ลงไปใน
หลอดใส่ตัวอย่างอาหาร ( Thimble) น า Oring มาครอบปิดบน Thimble และน า Thimble เข้าใส่ใน 
Thimble adapter ควรใส่ถุงมือเพื่อป้องกันการปนเปื้อน (ไขมัน) จากมือ 
  4.เติมตัวท าละลายปิโตรเลียมอีเทอร์ ประมาณ 50-70มิลลิลิตร ลงในกระบอก
วิเคราะห์ไขมัน (Extraction cap) ที่ผ่านการอบและทราบน้ าหนักที่แน่นอน น ามาวางที่ Heating plate 
ติดแน่นกับ Extraction cap ปิดที่ยกแก้วท่ีอยู่กับส่วนกลั่นให้อยู่ในต าแหน่งตั้งตรง  
  5. เปิดเครื่องพร้อมตั้งโปรแกรมการท างาน โดยต้ังอุณหภูมิของ Heating plate ท่ี
อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส Immersion 30นาที Washing 30 นาที และ Recover 50 นาที (ขึ้นอยู่
กับชนิดของตัวอย่างอาหาร) หรือ Boiling 
  6. เมื่อครบเวลาการสกัดไขมันทุกขั้นตอน น าปริมาณไขมันที่สกัดได้ใน Extraction 
cap ไประเหยให้แห้งบน Water bath และน าไปอบต่อในตู้อบลมร้อน ( Hot Air Oven)    ที่อุณหภูมิ 
105 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที ทิ้งให้เย็นในโถดูดความชื้นแล้วชั่งน้ าหนักหาปริมาณไขมันที่เหลืออยู่ 
ค านวณหาปริมาณไขมันทั้งหมดในตัวอย่างอาหารจากสูตร 
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 ปริมาณไขมันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ปริมาณทั้งหมด  =      น้ าหนักไขมันหลังอบ   × 100 
                น้ าหนักตัวอย่างเริ่มต้น 
 

2.4 การวิเคราะห์หาปริมาณเถ้า (Ash content)(AOAC, 1990) 
อุปกรณ ์

  1. ถ้วยกระเบื้องเคลือบ (Crucible) 
  2. เตาเผาเถ้า (Muffle furnace) 
  3.โถดูดความชื้น (Descicator) 
  4. เครื่องชั่ง (Analytgical balance) 
  5. ตู้ดูดควัน (Hood) 
  6. เตาให้ความร้อนแบบแผ่น (Hot plate) 
 วิธีการ 
  1. น าถ้วยกระเบื้องเคลือบเข้าเผาในเตาเผาที่อุณหภูมิ 525-550 องศาเซลเซียส นาน 
30 นาที ทิ้งไว้ให้เย็นในโถดูดความชื้น จนอุณหภูมิห้อง ชั่งน้ าหนักถ้วยกระเบื้องเคลือบ (W1) 
  2. น าตัวอย่างอาหารทราบน้ าหนักที่แน่นอน 2-5 กรัม ใส่ลงในถ้วยกระเบื้องเคลือบที่
ผ่านการเผาและทราบน้ าหนักแล้วจากข้อ 1 (W2) แล้วน าไปเผาบนเตาให้ความร้อนแบบแผ่นโดยเผาใน
ตู้ดูดควัน จนไม่มีควันด า  
  ถ้าตัวอย่างเป็นของเหลวหรือกึ่งของเหลว ให้น าตัวอย่างไประเหยให้แห้งก่อนบนอ่าง
ควบคุมอุณหภูมิ ก่อนที่จะน าเข้าเผาในเตาเผา และถ้าตัวอย่างพวกธัญพืช เช่น ข้าวสาลี ข้าวโอ๊ด ข้าว
บาร์เลย์ ต้องท าการบดให้ละเอียดและเพิ่มอุณหภูมิการเผาให้สูงขึ้นอีกเล็กน้อย หยดน้ าลงไปในเถ้าสี
ด าให้ได้ชุ่ม (ระวังอย่าให้เถ้าฟุ้งหรือกระเด็น) น าไประเหยให้แห้งบนอ่างควบคุมอุณหภูมิแล้วน าไปเผา
ต่อในเตาเผา 
  ก่อนน าเข้าเตาเผาเพื่อหลีกเลี่ยงการหลอมละลายของเถ้าท่ีเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการ 
เผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ สารอินทรีย์ในอาหารจะถูกเผาไหม้ในสภาพมีออกวิเจนกลายเป็นก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และไนโตรเจน เช่น ธาตุหรือสารอินทรีย์ในอาหารจะถูกเปลี่ยนเป็นออกไซด์แร่ธาตุ
ที่พบในปริมาณน้อย (Trace minerals) ได้แก่ ทองแดง สังกะสี ซิลิเนียม ไอโอดีน จะระเหยได้ง่ายจึงไม่
เหมาะสมที่จะเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ Dry ashing 
  3. น าไปเผาต่อในเตาเผาที่อุณหภูมิ 525-550 องศาเซลเซียส จนกระทั้งได้เถ้าสีขาว 
(ใช้เวลาประมาณ 3-6 ชั่วโมง) ทิ้งไว้ให้เย็นในโถดูดความชื้น ชั่งน้ าหนักเถ้าที่ได้ (W3) 

4. ค านวณหาเปอร์เซ็นต์ของปริมาณเถ้าท่ีได้จากสูตร  
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                     ปริมาณเถ้าทั้งหมด (เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนัก)  =        W3-W1 × 100 

            W2 

 

  ก าหนดให้  
W1     =    น้ าหนักของถ้วยกระเบื้องเคลือบ (กรัม)  
W2     =   น้ าหนักตัวอย่างอาหาร (กรัม)   

    W3      =    น้ าหนักของถ้วยกระเบื้องเคลือบและเถ้า (กรัม) 
 

1.5  การวิเคราะห์หาปริมาณกรดท้ังหมด (Total acidity) (อัญชลินทร์, 2549) 
 อุปกรณ ์
  1. โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide ; NaOH) ความเข้มข้น 0.1 นอร์มัล และ
ผ่านการหาความเข้มข้นที่แน่นอน 
  2.  ฟีนอฟทาลีน อินดิเคเตอร์ (Phenolpthalein indicator) 
 วิธีการ 

 1. น าน้ าหนักตัวอย่างอาหารที่ทราบน้ าหนักที่แน่นอนประมาณ 10 กรัม หรือ 10
มิลลิลิตร ถ้าตัวอย่างอาหารมีสีเข้มมากให้เจือจางด้วยน้ ากลั่นประมาณ 30 มิลลิลิตร  

 2. หยดฟีนอฟทาลีน อินดิเคเตอร์ 2-3หยด ไตเตรทกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์  
ความเข้มข้น 0.1 นอร์มัล จนได้จุดยุติเป็นสีชมพูอ่อน 

 3.ค านวณหาปริมาณกรดที่มีอยู่ในอาหารโดยรายงานในรูปของกรดที่มีมากใน
ตัวอย่างอาหารนั้น จากสูตร 

      เปอร์เซ็นต์ของปริมาณกรด ( Total acidity)  =  V × M × MW × 100 
                          W  × 1000 
 
 ก าหนดให้   

V     =   ปริมาตร (มิลลิลิตร) ของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ไตเตรทกับ
ตัวอย่าง 

M    =   ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (นอร์มัล)  
W    =   ตัวอย่างน้ าหนัก (กรัม, มิลลิลิตร)  
MW =  น้ าหนักโมเลกุลของกรดในตัวอย่างอาหาร 

 หมายเหตุ     น้ าหนักโมเลกุลของกรดแลคติก 90 กรัม 
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1.6 การตรวจสอบค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) (อัญชลินทร์, 2549) 
 อุปกรณ ์

 1.  เครื่อง pH meter 
 2.  บีกเกอร์ 
 3.  น้ ากลั่น 
วิธีการ  
 1.  ท าการ calibrate เครื่องวัด pH โดยใช้สารละลาย buffer ที่มีค่า pH 7.00 และ 

4.00 จนกระทั่งเครื่องพร้อมที่จะท างาน 
 2.  ชั่งตัวอย่างไส้กรอกเปร้ียวต่อน้ ากลั่นในอัตราส่วน 1:1 โดยจะใช้ตัวอย่าง                    

30 กรัม ใส่ในบีกเกอร์ เติมน้ ากลั่น 30 มิลลิลิตร ท าการบดให้ละเอียดให้เข้ากัน 
 3.  ท าการวัดค่า pH แล้วอ่านค่าที่ได้ 
 

2. การประเมินสมบัติทางกายภาพ 
2.1 การสูญเสียน้ าหนัก (Weight losses)  ดัดแปลงจากวิธีการของ Osman (2008) 

 วิธีการ 
 ท าการชั่งน้ าหนักของไส้กรอกเปร้ียวเริ่มต้นก่อนการหมัก  และชั่งน้ าหนักสุดท้ายของไส้กรอก
เปรี้ยวที่เหลืออยู่ในละช่วงของการหมัก  จากนั้นมาค านวณหาค่าน้ าหนักที่สูญเสียไป  ตามสูตร 
 
 การสูญเสียน้ าหนัก ( %) = น้ าหนักไส้กรอกเปร้ียวเริ่มต้น-น้ าหนักไส้กรอกเปร้ียวสุดท้าย x 100 
      น้ าหนักไส้กรอกเปร้ียวเริ่มต้น 

 
2.2 การวัดค่าสี  
วิธีการ 

 การหาค่าสีประเมินตามระบบของ CIE Value (Pomeranz and Meloan , 1994)   ได้แก่ การ
หาค่าความสว่าง ค่าสีแดงและค่าสีเหลืองของสีผิวและสีเนื้อไส้กรอก เปรี้ยวด้วยเครื่องวัดค่าสี(Color 
Reader CR-10) วิธีการมีดังนี้ 

1) สุ่มตัวอย่างสิ่งการทดลองละ 3 ชิ้น  ตัดหั่นไส้กรอกเปร้ียวเพื่อสามารถวัดสีเ นื้อในไส้กรอก
เปรี้ยว 

2) เปิดเครื่อง  กดปุ่ม Lab  
3) วางหัววัดลงบนชิ้นไส้กรอกเปรี้ยว  จากนั้นให้กดปุ่มวัดค่า   
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2.3 การสูญเสียน้ าหนักในการท าให้สุก ( Hughes และคณะ ,1997) 
วิธีการ 
1) โดยท าการชั่งน้ าหนักไส้กรอกก่อนการท าให้สุก  
2) หลังจากน้ันชั่งน้ าหนักไส้กรอกหลังการท าให้สุก  
3) ค านวณปริมาณการสูญเสียน้ าหนักระหว่างการท าสุกเป็นเปอร์เซ็นต์ ดังนี้  

 
การสูญเสียระหว่างการท าให้สุก(%) =  (น้ าหนักไส้กรอกก่อนสุก–น้ าหนักไส้กรอกหลังสุก) × 100 
                          น้ าหนักไส้กรอกก่อนสกุ  

 
2.4 ผลผลิตที่ได้ (Cooking Yield) ดัดแปลงจากวิธีการของ Dzudie et al, (2001)  
วิธีการ 
1) ชั่งน้ าหนักของไส้กรอกเปร้ียวแต่ละสิ่งการทดลองก่อนเริ่มต้นการหมัก 
2) ชั่งน้ าหนักไส้กรอกหลังการหมัก เพื่อให้ได้น้ าหนักสุดท้ายของแต่ละช่วงการหมัก  
3) ค านวณผลผลิตที่ได้  ตามสูตร 

 
ผลผลิตที่ได้ (%) = 100- (% การสูญเสียน้ าหนัก)  

 
3. การหาปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดโดยวิธี Total Plate Count (สุมณฑา, 2549) 

อุปกรณ์และสารเคมี 
 1. อาหารเลี้ยงเชื้อ plate count agar (PCA) ที่เตรียมและผ่านการฆ่าเชื้อ 
 2. น้ ากลั่นที่ผ่านการฆ่าเชื้อ 
 3. จานเพาะเชื้อที่ผ่านการฆ่าเชื้อ 
 4. ปิเปตขนาด 0.1, 1, 10 ml ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว 
 5. ตะเกียงแอลกอฮอล์ 
 6. ฟรอยด์ 
 7. ที่วางหลอดทดลอง (rack) 
 8. กระบอกฉีดแอลกอฮอล์ 
 9. บีกเกอร์ 
 10. แท่งแก้วเกลี่ยเชื้อ 
 11. Stomacher Bag 
 12. เครื่องตีบดตัวอย่าง (Stomacher) 
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วิธีการ 
 1.เตรียมตัวอย่างอาหาร โดยชั่งตัวอย่างอาหาร 10 กรัม และน้ ากลั่นที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว  
90 มิลลิลิตร บรรจุลงใน Stomacher Bag ปิดปากถุงและฆ่าเชื้อด้วย alcohol 70% น าไปตีบดด้วย
เครื่อง Stomacher เป็นเวลา 2 นาท ี
 2.เจือจางตัวอย่าง โดยใช้ปิเปตดูดตัวอย่างอาหารที่เตรียมไว้ 1 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลองที่
บรรจุน้ ากลั่นที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว 9 มิลลิลิตร จะได้ตัวอย่างอาหารที่มีความเจือจาง 10-1 
 3.เขย่าให้เป็นเนื้อเดียวกันใช้ปิเปตดูดตัวอย่างที่เจือจาง 10-1 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ใส่ในหลอด
ทดลองที่บรรจุน้ ากลั่นที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว 9 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน จะได้ตัวอย่างอาหารที่มีความ
เจือจาง 10-2 แล้วท าการเจือจางตัวอย่างต่อไปตามวิธีการข้างต้น จนได้ความเจือจางถึง 10-6 
 4.ใช้ปิเปตดูดตัวอย่างอาหารที่ผ่านการเจือจางแล้ว ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ลงในจานเพาะเชื้อ
เทอาหารเลี้ยงเชื้อ plate count agar (PCA) ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วมีอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส  ลงใน
จานเพาะเชื้อประมาณ 15 มิลลิลิตร รอจนอาหารแข็ง 

5.น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 35 ± 2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 – 48 ชั่วโมง 
 6.นับจ านวนโคโลนี ค านวณและรายงานผล  จากสูตร 
 

จ านวนจุลินทรีย์ (CFU/g) = จ านวนโคโลนีที่นับได้ × ส่วนกลับของระดับความเจือจางที่ใช้ 
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แบบทดสอบทางประสาทสัมผัสไส้กรอกเปรี้ยว 

 
ชื่อ...............................................................วันที.่........................................ชุดที.่..............  
ค าแนะน า : กรุณาทดสอบชิมตัวอย่างตามล าดับที่น าเสนอจากซ้ายไปขวา  แล้วให้คะแนนความชอบ
ใน 
แต่ละคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์  โดยก าหนดให้  
 1 = ไม่ชอบมากท่ีสุด  2 = ไม่ชอบมาก  3 = ไม่ชอบปานกลาง 
 4 = ไม่ชอบเล็กน้อย  5 = เฉยๆ  6 = ชอบเล็กน้อย 
 7 = ชอบปานกลาง  8 = ชอบมาก  9 = ชอบมากที่สุด 
และกรุณาบ้วนปากและเคี้ยวขนมปังจืดระหว่างตัวอย่างทุกครั้ง  
 

คุณลักษณะ 
รหัสตัวอย่าง 

      
สี       
กลิ่น       
รสชาติ       
ความชุ่มฉ่ า       
ความแน่นเนื้อ       
ความชอบโดยรวม       

 
 

 
 

ภาพผนวกที่ 1  แบบทดสอบทางประสาทสัมผัสไส้กรอกเปรี้ยว   
 

 
 
 
 
 

- -ขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือ - - 
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ภาคผนวก ค 
ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของสมบัติด้านต่างๆ ของไส้กรอกเปรี้ยว 

 

ตารางผนวกที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ ค่าความเป็นกรด -ด่าง ของเนื้อในไส้กรอกทั้ง 5 
ชนิด ณ เวลาต่างๆในแต่ละช่วงของการหมัก 

 
ชั่วโมงท่ี 

 
df 

Treatment  
F 

 
C.V.(%) SS MS 

0 4 0.020 0.005 1.00ns 1.21 
6 4 0.006 0.002 0.22ns 1.65 
12 4 0.013 0.003 0.27ns 1.86 
18 4 0.115 0.029 1.45ns 2.56 
24 4 0.174 0.043 1.34ns 3.32 
30 4 0.477 0.119 5.40* 2.83 
36 4 0.285 0.071 3.73* 2.75 
42 4 0.064 0.016 1.45 ns 2.16 
48 4 0.038 0.009 1.80* 1.50 
54 4 0.056 0.014 1.75ns 1.94 

ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) 

* หมายถึง มีความแตกต่างทางสถิติ (P ≤ 0.05) 
 
ตารางผนวกที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าความเป็นกรด-ด่าง ของเนื้อในไส้กรอกเปร้ียว

ทั้ง 5 ชนิด  แต่ละชนิดของสิ่งทดลองเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น 
 

Treatments 
 

df 
Treatment  

F 
 

C.V.(%) SS MS 
1 9 6.898 0.766 21.27* 3.60 
2 9 6.786 0.754 62.83* 2.07 
3 9 5.589 0.621 103.50* 1.45 
4 9 7.987 0.887 88.70* 1.91 
5 9 7.537 0.837 104.62* 1.73 

* หมายถึง มีความแตกต่างทางสถิติ (P ≤ 0.05) 
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ตารางผนวกที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ ปริมาณกรดของเนื้อในไส้กรอกทั้ง 5 ชนิด ณ 
เวลาต่างๆในแต่ละช่วงของการหมัก 

 
ชั่วโมงท่ี 

 
df 

Treatment  
F 

 
C.V.(%) SS MS 

0 4 0.002 0.0005 0.25ns 7.98 
6 4 0.001 0.0002 0.10ns 7.21 
12 4 0.001 0.0002 0.10ns 6.99 
18 4 0.002 0.0005 0.50ns 4.72 
24 4 0.003 0.0007 1.17 ns 3.45 
30 4 0.001 0.0002 0.50ns 2.78 
36 4 0.001 0.0002 0.50ns 2.70 
42 4 0.019 0.005 2.50* 5.88 
48 4 0.006 0.002 1.00ns 5.45 
54 4 0.011 0.003 1.00ns 6.08 

ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) 

* หมายถึง มีความแตกต่างทางสถิติ (P ≤ 0.05) 
 
 
ตารางผนวกที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่า ปริมาณกรดของเนื้อในไส้กรอกเปร้ียวท้ัง 5 

ชนิด  แต่ละชนิดของสิ่งทดลองเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น 
 

Treatments 
 

df 
Treatment  

F 
 

C.V.(%) SS MS 
1 9 0.334 0.037 37.00* 4.45 
2 9 0.400 0.044 44.00* 4.45 
3 9 0.261 0.029 14.50* 6.39 
4 9 0.328 0.036 36.00* 4.39 
5 9 0.421 0.047 23.50* 6.13 

* หมายถึง มีความแตกต่างทางสถิติ (P ≤ 0.05) 
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ตารางผนวกที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ ค่าความสว่างของเนื้อในไส้กรอกทั้ง 5 ชนิด ณ 
เวลาต่างๆในแต่ละช่วงของการหมัก 

 
ชั่วโมงท่ี 

 
df 

Treatment  
F 

 
C.V.(%) SS MS 

0 4 115 28.8 28 * 1.7 
6 4 89 22.25 3410 * 1.41 
12 4 94 23.5 2647 * 0.61 
18 4 98.6 24.66 239.8 * 0.55 
24 4 97.4 24.36 5500 * 0.34 
30 4 105.7 26.4 4310 * 1.35 
36 4 117.6 29.4 3068 * 0.56 
42 4 141.9 35.5 3157 *  0.59 
48 4 151.9 38 5242*  1.51 
54 4 173.1 43.3 9427 * 0.41 
60 4 188.6 47.2 63.51 * 1.58 

* หมายถึง มีความแตกต่างทางสถิติ (P ≤ 0.05) 
 
ตารางผนวกที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าความสว่างของเนื้อในไส้กรอกเปรี้ยวทั้ง 5 

ชนิด  แต่ละชนิดของสิ่งทดลองเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น 
 

Treatments 
 

df 
Treatment  

F 
 

C.V.(%) SS MS 
1 10 43.97 4.4 16.61* 0.85 
2 10 122.65 12.27 41.00* 0.94 
3 10 140.07 14.01 81.99* 0.72 
4 10 89.28 8.93 100.76* 0.54 
5 10 205.98 20.6 375.29* 0.43 

* หมายถึง มีความแตกต่างทางสถิติ (P ≤ 0.05) 
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ตารางผนวกที่  7 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ ค่าสีแดงของเนื้อในไส้กรอกทั้ง 5 ชนิด ณ เวลา
ต่างๆในแต่ละช่วงของการหมัก 

 
ชั่วโมงท่ี 

 
df 

Treatment  
F 

 
C.V.(%) SS MS 

0 4 4.283 1.07 96.13* 3.23 
6 4 4.785 1.2 872.2* 0.94 
12 4 5.505 1.38 358.7* 1.77 
18 4 5.687 1.42 235.45* 2.05 
24 4 5.606 1.4 187.29* 2.12 
30 4 7.149 1.79 394.68* 1.72 
36 4 7.16 1.79 375.93* 1.66 
42 4 5.329 1.33 571.75 1.02 
48 4 5.396 1.35 306.58* 1.39 
54 4 5.309 1.33 1100* 2.13 
60 4 4.504 1.13 7.07* 7.87 

* หมายถึง มีความแตกต่างทางสถิติ (P ≤ 0.05) 
 
ตารางผนวกที่ 8 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าสีแดงของเนื้อในไส้กรอกเปร้ียวท้ัง 5 ชนิด    

แต่ละชนิดของสิ่งทดลองเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น 
 

Treatments 
 

df 
Treatment  

F 
 

C.V.(%) SS MS 
1 10 15.33 1.53 117.92* 3.24 
2 10 12.83 1.28 98.04* 3.19 
3 10 8.54 0.85 19.91* 5.08 
4 10 15.35 1.54 94.73* 2.85 
5 10 15.61 1.56 181.19* 1.95 

* หมายถึง มีความแตกต่างทางสถิติ (P ≤ 0.05) 
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ตารางผนวกที่ 9 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ ค่าสีเหลืองของเนื้อในไส้กรอกทั้ง 5 ชนิด ณ 
เวลาต่างๆในแต่ละช่วงของการหมัก 

 
ชั่วโมงท่ี 

 
df 

Treatment  
F 

 
C.V.(%) SS MS 

0 4 11.07 2.77 761.55* 1.84 
6 4 12.42 3.11 1297* 4.04 
12 4 11.88 2.97 932.92* 1.54 
18 4 11.43 2.86 763.72* 1.74 
24 4 11.38 2.85 1010* 14.9 
30 4 12.27 3.07 1211* 1.47 
36 4 12.83 3.21 453.38* 2.22 
42 4 15.19 3.8 906.75* 1.65 
48 4 13.64 3.41 1164* 1.4 
54 4 12.87 3.22 493.53* 2.11 
60 4 10.76 2.69 5.313* 5.39 

* หมายถึง มีความแตกต่างทางสถิติ (P ≤ 0.05) 
 
ตารางผนวกที่ 10 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าสีเหลืองของเนื้อในไส้กรอกเปร้ียวท้ัง 5 ชนิด    

แต่ละชนิดของสิ่งทดลองเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น 
 

Treatments 
 

df 
Treatment  

F 
 

C.V.(%) SS MS 
1 10 20.83 2.08 73.55* 1.29 
2 10 18.19 1.82 20.08* 2.47 
3 10 18.61 1.86 58.62* 1.52 
4 10 20.39 2.04 34.23* 2.13 
5 10 18.66 1.87 49.5* 1.83 

* หมายถึง มีความแตกต่างทางสถิติ (P ≤ 0.05) 
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ตารางผนวกที่ 11 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการสูญเสียน้ าหนักระหว่างการหมักไส้กรอก
เปรี้ยวทั้ง 5 ชนิด  ณ เวลาต่างๆในแต่ละช่วงของการหมัก 

 
ชั่วโมงท่ี 

 
df 

Treatment  
F 

 
C.V.(%) SS MS 

6 4 4.38 1.09 955.18* 2.61 
12 4 17.17 4.29 82.88* 10.42 
18 4 22.23 5.56 4.17* 1.11 
24 4 31.4 7.85 517.2*6 3.63 
30 4 38.3 9.57 620.1*5 3.16 
36 4 45.14 11.28 827.6* 2.78 
42 4 44.97 11.24 1.5* 2.19 
48 4 64.57 16.14 239.14* 5.17 
54 4 68.59 17.15 58.44* 9.68 
60 4 86.9 21.73 7.01* 0.95 

* หมายถึง มีความแตกต่างทางสถิติ (P ≤ 0.05) 
 
ตารางผนวกที่ 12 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการสูญเสียน้ าหนักระหว่างการหมักไส้กรอก

เปรี้ยวทั้ง 5 ชนิด    แต่ละชนิดของสิ่งทดลองเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น 
 

Treatments 
 

df 
Treatment  

F 
 

C.V.(%) SS MS 
1 9 38.78 4.31 5254* 1.31 
2 9 37..02 4.11 290.41* 4.62 
3 9 48.78 5.42 174.07* 5.1 
4 9 136.62 15.18 999.6* 2.52 
5 9 174.64 19.4 590.69* 3.02 

* หมายถึง มีความแตกต่างทางสถิติ (P ≤ 0.05) 
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ตารางผนวกที่ 13 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของสารอาหารในไส้กรอกเปร้ียวหลังการหมักทั้ง 5 
ชนิด 

 
สารอาหาร 

 
df 

Treatment  
F 

 
C.V.(%) SS MS 

โปรตีน 4 19.380 4.845 142.50* 1.25 
ไขมัน 4 284.752 71.188 187.53* 1.23 
เถ้า 4 1.838 0.459 19.13* 6.22 

ความชื้น 4 19.5 4.875 42.39* 0.64 

* หมายถึง มีความแตกต่างทางสถิติ (P ≤ 0.05) 
 
ตารางผนวกที่ 14 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความชอบทางประสาทสัมผัสด้านต่างๆของ 

ไส้กรอกเปร้ียวท้ัง 5 ชนิด 
ความชอบทางประสาท

สัมผัส 

 
df 

Treatment  
F 

 
C.V.(%) SS MS 

สี 4 3.087 0.772 0.652 ns 16.8 
กลิ่น 4 3.087 0.772 0.652 ns 16.8 
รสชาติ 4 11.047 2.762 1.154 ns 25.31 

ความแน่นเนื้อ 4 1.087 0.272 0.156 ns 20.68 
ความชุ่มฉ่ า 4 29.12 7.28 4.858* 19.73 

ความชอบโดยรวม  4.32 1.155 0.784 ns 18.66 
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) 

* หมายถึง มีความแตกต่างทางสถิติ (P ≤ 0.05) 
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ตารางผนวกที่ 15 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมบัติด้านต่างๆของไส้กรอกเปร้ียวสูตรที่ใช้
น้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยเวย์หวาน 100 %.ระหว่างการเก็บรักษานาน 12 วัน 

 
สมบัติด้านต่างๆ 

 
df 

Treatment  
F 

 
C.V.(%) SS MS 

ความเป็นกรด-ด่าง 6 0.524 0.087 352.82* 0.38 
ความสว่าง 6 16.65 2.78 130.22* 0.28 
สีแดง 6 3.66 0.61 1.86* 9.36 
สีเหลือง 6 12.82 2.14 96.27* 0.91 

การสูญเสียน้ าหนัก 6 17.78 2.96 513.84* 1.65 
ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด 6 2.605 0.434 1381* 0.31 

* หมายถึง มีความแตกต่างทางสถิติ (P ≤ 0.05) 
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ภาคผนวก ง 
 

 

  
ไส้กรอกเปร้ียววันที่ 0 ไส้กรอกเปร้ียววันที่ 2 

  
ไส้กรอกเปร้ียววันที่ 4 ไส้กรอกเปร้ียววันที่ 6 

  
ไส้กรอกเปร้ียววันที่ 8 ไส้กรอกเปร้ียววันที่ 10 

 
ไส้กรอกเปร้ียววันที่ 12 

 
ภาพผนวกที่ 2 แสดงลักษณะไส้กรอกเปร้ียวท่ีทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับในเวย์

หวาน 100 % ในแต่ช่วงที่ท าการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
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ส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตไส้กรอกเปร้ียว แสดงเวย์หวานที่ดูดซับน้ ามันร าข้าว 
  

1) บดเนื้อหมูส่วนสะโพก 
 

2) คลุกข้าวเหนียวกับกระเทียมก่อนการคลุกเนื้อ
หมูและส่วนผสมอ่ืน ๆ เข้าด้วยกัน 

 
 
 
 
 

 

3) ขั้นตอนการใส่เวย์หวานที่ถูกดูดซับด้วย
น้ ามันร าข้าวแล้ว ในไส้กรอกเปรี้ยว 

4) การผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน 
 

  

5) ขั้นตอนการอัดใส่ไส้หมู 6) การมัดไส้กรอกเปร้ียวเป็นท่อน 
 
ภาพผนวกที่ 3 แสดงส่วนผสมและขั้นตอนการผลิตไส้กรอกเปร้ียวท่ีทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร า

ข้าวที่ถูกดูดซับในเวย์หวาน 
 
 
 



แนวทางใหม่ในการลดปริมาณมันหมูแข็งในไส้กรอกเปร้ียว 
New strategies for reducing the pork back-fat content in fermented pork sausage 

 
บทคัดย่อ 

 
การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์คือหาชนิดและปริมาณของส่วนผสมที่เหมาะสมเพื่อทดแทนมันหมู

แข็งในไส้กรอกเปร้ียว   โดยท าการผลิตไส้กรอกเปร้ียว  5 สิ่งทดลอง คือ ไส้กรอกเปรี้ยวที่ใช้มันหมูแข็ง
ทั้งหมด (สูตรควบคุม) ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยเวย์หวาน 60 
และ 100 % ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยโปรตีนเกษตร 60 และ 
100 %  จากนั้นประเมินสมบัติทางเคมีและสมบัติทางกายภาพ  และความชอบทางประสาทสัมผัสของผู้
ทดสอบชิม  

จากการทดลอง  พบว่า ค่าความเป็นกรด -ด่างของไส้กรอกเปร้ียวท้ัง 5 สิ่งทดลองไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ ( p > 0.05)  ปริมาณกรดทั้งหมดไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ( p > 0.05) ค่าสี  พบว่า
การใช้น้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับในโปรตีนเกษตรและเวย์หวานท าให้ค่าความสว่างและสีเหลืองจะลดลง  

ส่วนสีแดงจะเพิ่มขึ้น ( p ≤ 0.05)  ค่าการสูญเสียน้ าหนักจะสูงเมื่อใช้โปรตีนเกษตรมากขึ้น ( p ≤ 0.05)  

โปรตีนมีแนวโน้มสูงขึ้นชัดเจนเมื่อใช้เวย์หวานและโปรตีนเกษตรเพิ่มมากขึ้น ( p ≤ 0.05) แต่ปริมาณไขมัน

มีแนวโน้มลดลง ( p ≤ 0.05) ส่วนปริมาณเถ้าและปริมาณความชื้นพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ

เล็กน้อย (p ≤ 0.05)  คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัส พบว่าการใช้น้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับในโปรตีน
เกษตรและเวย์หวานไม่มีผลต่อคะแนนความชอบในด้านสี  กลิ่น  ความแน่นเนื้อ  รสชาติและความชอบ

โดยรวม (p > 0.05)   แต่มีผลต่อความชอบด้านความชุ่มฉ่ า ( p ≤ 0.05) โดยไส้กรอกเปรี้ยวสูตรทดแทน
มันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยเวย์หวานจะมีคะแนนความชอบสูงไม่แตกต่างจากไส้กรอก
เปรี้ยวสูตรควบคุม (p > 0.05)  การสูญเสียน้ าหนักในการท าให้สุกและผลผลิตที่ได้  พบว่า ไส้กรอกเปร้ียว
สูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยโปรตีนเกษตร  60% จะมีการสูญเสียน้ าหนักใน

การท าให้สุกน้อยและมีผลผลิตที่ได้มากที่สุด (p ≤ 0.05) 
ไส้กรอกเปร้ียวสูตรที่ได้รับความชอบทางประสาทสัมผัสสูงที่สุดและมีปริมาณไขมันต่ าที่สุดคือไส้

กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยเวย์หวาน 100%  
 

ค าส าคัญ:  ไส้กรอกเปร้ียว  เวย์หวาน  โปรตีนเกษตร  มันหมูแข็ง  น้ ามันร าข้าว   การลดปริมาณไขมัน 
 

 
 
 
 



ค าน า 
 
ไส้กรอกเปร้ียว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ท าจากเนื้อหมู มันหมู ข้าวสุก เครื่องปรุงแต่งกลิ่นและรส บรรจุใน

ไส้หมูหรือไส้ชนิดอ่ืนที่บริโภคได้และต้องท าให้สุกก่อนรับประทาน  ไส้กรอกเปรี้ยวสดต้องมีไขมันไม่เกิน 30 
% (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม , 2538) ไส้กรอกเปร้ียวสดใน
ท้องตลาดโดยทั่วไปมีปริมาณไขมันระหว่าง 19-43 % ซึ่งถือว่ามีปริมาณสูงมาก  ท าให้ผู้บริโภคที่ห่วงใยใน
สุขภาพหรือต้องการควบคุมปริมาณไขมันในอาหารไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์ (ประดิษฐ์ , 2544) เนื่องจากไขมัน
จากเนื้อสัตว์จะมีกรดไขมันอิ่มตัวและคลอเรสเตอรอลในปริมาณสูง (Enser et. al., 1996; Ozvural and 
Vural, 2008.; Pappa et. al., 2000) การได้รับไขมันจากสัตว์ในปริมาณมากมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
อ้วน  โรคหัวใจและโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด  (Ozvural and Vural, 2008; Moon et. al.,  2008; Luruena-
Martinez, et. al.,  2004) แต่อย่างไรก็ตามไขมันก็มีบทบาทส าคัญต่อผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เช่น ลดการ
สูญเสียน้ าหนักระหว่างการท าให้สุก      ปรับปรุงประสิทธิภาพในการอุ้มน้ า การคงรักษากลิ่นรส ความชุ่ม
ฉ่ าและความรู้สึกในปาก (Carballo et. al., 1995; Muguerza, et.al., 2002) 

มีหลายเทคนิควิธีการที่จะลดปริมาณคลอเลสเตอรอลในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์   มีความเป็นไปได้ใน
การแทนที่ไขมันสัตว์ด้วยส่วนผสมที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์  เช่น โปรตีนจากถ่ัวเหลือง (Sofos and Allen, 1977) 
เวย์โปรตีน (whey protein-based crumb) ที่มีการดูดซับน้ ามันมะกอกทดแทนมันหมูแข็งในไส้กรอกซาลา
มีของอิตาลี   (Nobile et al., 2009) น้ ามันพืช (Paneras and Bloukas, 1994) น้ าและน้ ามันมะกอก 
(Bloukas et. al., 1997; Muguerza et. al., 2002; Severini et. al.,2003) คาร์โบไฮเดรต (Nowak et. al., 
2007)  และการใช้วิธีการจัดการก่อนการทอดและระหว่างการทอดไส้กรอกเปร้ียว (ประดิษฐ์ , 2544) โดย
ไม่มีผลกระทบหรือมีน้อยท่ีสุดต่อปริมาณผลผลิตหรือคุณภาพผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ     

ข้อดีของน้ ามันร าข้าวคือมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวต าแหน่งเดียวจะช่วยลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีได้ 
นอกจากน้ียังมีวิตามินอีและสารโอรีซานอล ท่ีสามารถต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามินอี 6 เท่า  (ประวิทย์
,   2550)   

ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาไส้กรอกเปร้ียวท่ีทดแทนการใช้มันหมูแข็งบางส่วนและทั้งหมดด้วย
โปรตีนเกษตรและเวย์โปรตีนที่มีการดูดซับน้ ามันร าข้าวไว้   ซึ่งวิธีการดังกล่าวยังไม่มีผู้ทดลองมาก่อนในไส้
กรอกเปร้ียว   ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีกรดไขมันอิ่มตัวลดลงแต่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงขึ้น   เพื่อเป็น
ทางเลือกส าหรับผู้บริโภคที่ห่วงใยในสุขภาพ     และเป็นแนวทางในการผลิตไส้กรอกเปรี้ยวส าหรับ
ผู้ประกอบการต่อไป 
 

 
 
 
 



อุปกรณ์และวิธีการ 
 
1. การเตรียมวัตถุดิบ 

- การเตรียมเวย์หวานที่ดูดซับน้ ามันร าข้าว ดัดแปลงวิธีของ Nobile, el. al. (2009) ด้วยการผสม
เวย์หวานกับน้ ามันร าข้าวในอัตราส่วน 300 : 200 กรัม ผสมให้เข้ากัน 

- การเตรียมโปรตีนเกษตรที่ดูดซับน้ ามันร าข้าว   โดยดัดแปลงวิธีของ  Nobile et. al. (2009) ด้วย
การน าโปรตีนเกษตรมาบดแบบหยาบ  จากน้ันน าไปแช่ในน้ ามันร าข้าวในสัดส่วน 1:4  นาน 30 นาที 

 
2. การเตรียมตัวอย่างไส้กรอกเปรี้ยว 

เตรียมตัวอย่างไส้กรอกเปร้ียว  5 สิ่งทดลอง (Treatment) ที่มีปริมาณของน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับ
ด้วยเวย์หวานและปริมาณของร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยโปรตีนเกษตร ที่แตกต่างกัน   ดัดแปลงจากงานวิจัย
ของ Nobile et. al. (2009) ดังนี้  
 สิ่งทดลองที่  1 ไส้กรอกเปร้ียวท่ีใช้มันหมูแข็งทั้งหมด (สูตรควบคุม) 

สิ่งทดลองที่ 2 ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับ 
                                  ด้วยเวย์หวาน 60 % 
 สิ่งทดลองที่  3 ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับ 
                                  ด้วยเวย์หวาน 100 % 
 สิ่งทดลองที่  4 ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับ 
                                  ด้วยโปรตีนเกษตร 60 % 
 สิ่งทดลองที่  5 ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับ 
                                  ด้วยโปรตีนเกษตร 100 % 

 
โดยจะท าการผลิตไส้กรอกเปร้ียวท้ัง  5 สิ่งทดลอง จ านวน  4 ซ้ า มีการวางแผนการทดลองแบบสุ่ม

สมบูรณ์ (Completely randomized design ; CRD) ปริมาณส่วนผสมในสูตรการผลิตแสดงดังตารางที่ 1  

ขั้นตอนการผลิตไส้กรอกเปรี้ยว 
1. น าเนื้อหมูและมันหมูแข็งที่เตรียมไว้มาหั่นเป็นชิ้นๆ   
2. บดเนื้อหมูและมันหมูแข็งด้วยตะแกรงบดหยาบ แยกกันไว้   
3. น าหมูบดมานวดผสมกับเกลือไนไตรท์  จนส่วนผสมเหนียว   แล้วจึงทยอยใส่ส่วนผสมอ่ืนๆ  
4.  นวดและผสมส่วนผสมให้เข้ากันดี 
5. บรรจุใส่ไส้หมูที่ท าสะอาดแล้ว   ใช้เชือกผูกเป็นท่อนยาวประมาณ 2 น้ิว  
6. น าไปหมักโดยการผึ่งลม จนได้ระดับความเป็นกรดด่างตามที่ต้องการ  

 



ตารางท่ี 1 ส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตไส้กรอกเปร้ียวทั้ง 5 สิ่งทดลอง  

 
ส่วนผสม 

สิ่งทดลองท่ี  

1 2 3 4 5 

เนื้อหมู (กรัม) 
มันหมูแข็ง (กรัม) 
เวย์หวานที่ดูดซับน้ ามันร าข้าว (กรัม) 
โปรตีนเกษตรที่ดูดซับน้ ามันร าข้าว (กรัม) 
ข้าวเหนียวนึ่งสุก (กรัม) 
พริกไทย (กรัม) 
กระเทียมบด (กรัม) 
น้ าตาลทราย (กรัม) 
เกลือไนไตรท์ (กรัม) 

700 
300 

0 
0 

400 
1 
75 
1.5 
20 

700 
120 
180 

0 
400 

1 
75 
1.5 
20 

700 
0 

300 
0 

400 
1 
75 
1.5 
20 

700 
120 

0 
180 
400 

1 
75 
1.5 
20 

700 
0 
0 

300 
400 

1 
75 
1.5 
20 

ที่มา : ดัดแปลงมาจาก ประดิษฐ์ (2544) 
หมายเหตุ    สิ่งทดลองที่ 1  2  3  4 และ 5 คือไส้กรอกเปร้ียวท่ีใช้มันหมูแข็งทั้งหมด (สูตรควบคุม)   
                         ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยเวย์หวาน  
                         60 %  100 %  ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับ 
                         ด้วยโปรตีนเกษตร 60 %  และ 100 %  ตามล าดับ 
 
3. การประเมินคุณภาพไส้กรอกเปรี้ยวหลังการหมัก  

- สารอาหาร ได้แก่ โปรตีน ไขมัน  เถ้า  และความชื้น  ตามวิธีการของ AOAC (AOAC, 1990) 
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  (อัญชลินทร์, 2549) 
- ปริมาณกรดทั้งหมด (Total acid) (อัญชลินทร์, 2549) 
- การสูญเสียน้ าหนัก (Weight losses)  ดัดแปลงจากวิธีการของ Osman (2008) 
- ค่าสี ได้แก่ ค่าความสว่าง (L*) สีแดง (a*) และสีเหลือง (b*) (Pomeranz and Meloan, 1994)  
- ค่าการสูญเสียน้ าหนักในการท าให้สุก ( Cooking loss) ดัดแปลงจากวิธีของ Hughes et al. 

(1997) 
- ผลผลิตที่ได้ (Cooking Yield) ดัดแปลงจากวิธีการของ Dzudie et al, (2001)  
- ประเมินความชอบทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเปร้ียวสุก  ได้แก่ 

ความชอบด้านสี   กลิ่น  ความแน่นเนื้อ  ความชุ่มฉ่ า  รสชาติและความชอบโดยรวม  โดยวางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized complete block design ; RCBD) แบบประเมินทาง
ประสาทสัมผัสจะใช้แบบ Hedonic scale 9 ระดับและใช้ผู้ทดสอบชิมอย่างน้อย 60 คน  (Stone and 
Sidel, 2004)     



ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย 
 

1. ลักษณะที่สังเกตได้ของไส้กรอกเปรี้ยว 
 จากการผลิตไส้กรอกเปร้ียวท่ีใช้น้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับในโปรตีนเกษตรและเวย์หวานแทนมันหมู
แข็ง แสดงลักษณะภายนอกและภายในของไส้กรอกเปร้ียวดิบและสุก ดังภาพที่  1 

 

 

 

 
                  T1   T2             T3             T4             T5 
ภาพท่ี 2 ลักษณะภายนอกและภายในไส้กรอกเปร้ียวดิบ (2 แถวบน) และไส้กรอกเปร้ียวสุก (2 แถวบน) 
หมายเหตุ    T1  T2   T3   T4  และ T5  คือไส้กรอกเปร้ียวท่ีใช้มันหมูแข็งทั้งหมด (สูตรควบคุม)   
                        ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยเวย์หวาน  
                        60 %  100 %  ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับ 
                        ด้วยโปรตีนเกษตร 60 %  และ 100 %  ตามล าดับ 
 
 
2. ผลการประเมินคุณภาพไส้กรอกเปรี้ยวหลังการหมัก  

2.1 สารอาหารของไส้กรอกเปรี้ยวหลังการหมัก 
เมื่อน าไส้กรอกเปรี้ยวหลังการหมักตรวจประเมินปริมาณสารอาหาร ได้แก่ โปรตีน ไขมัน  เถ้า  

และความชื้น  ได้ผลดังตารางที่ 2 
 



ตารางท่ี 2 ผลการศึกษา สารอาหารของ ไส้กรอกเปร้ียวท่ีใช้น้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับในโปรตีนเกษตร
และเวย์หวานแทนมันหมูแข็ง 

 
สิ่งทดลอง 

องค์ประกอบทางเคมี (%) 
       โปรตีน*               ไขมัน*               เถ้า*               ความชื้น* 

T1 
T2 
T3 
T4 
T5 

          12.97d                    17.31a                              2.03d                   51.95c 
          14.75c                                  10.99b                 2.65b                    53.18b 
          15.10b                                  6.31e 
          14.97bc                  10.37c 
          15.98a                                    7.85d 

          2.93a                    51.87c 
          2.34c                    54.58a 
          2.53bc                   52.94b 

C.V. (%)                           1.25                    1.23         6.22                  0.64 

หมายเหตุ    * อักษรที่แตกต่างกันในแนวต้ัง แสดงว่ามีความแตกต่างกันในทางสถิติ (P≤0.05)  
                      T1  T2   T3   T4  และ T5  คือไส้กรอกเปร้ียวท่ีใช้มันหมูแข็งทั้งหมด (สูตรควบคุม)   
                      ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยเวย์หวาน 60 %    
                      100 %  ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยโปรตีน  
                      เกษตร 60 % และ 100 % ตามล าดับ 

 
ปริมาณโปรตีนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน ( P≤0.05) เมื่อลดมันหมูแข็งและเพิ่มปริมาณ

การใช้โปรตีนเกษตรและเวย์หวานมากขึ้น        เนื่องจาก ในโปรตีนเกษตรมีโปรตีนถึง 49.76 % 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2552) ดังนั้นการน าไปใช้แทนที่มันหมูแข็งจึงท าให้ปริมาณโปรตีนเพิ่มมาก
ข้ึน  และเวย์หวานมีโปรตีนถึง 11.86 % (บริษัท Lactalis ingredients, 2554) ในตัวโปรตีนเกษตรซึ่งมี
ปริมาณโปรตีนที่สูงกว่าในเวย์หวาน เมื่อน าไปผลิตไส้กรอกเปรี้ยวพบว่า ปริมาณโปรตีนไส้กรอกเปร้ียวท่ีใส่
โปรตีนเกษตรและเวย์หวานพบว่ามีความแตกต่างกันไม่มาก ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะสัดส่วนในการเตรียม
โปรตีนเกษตรและเวย์หวานท่ีดูดซับในน้ ามันร าข้าว โดยการเตรียมโปรตีนเกษตรที่ดูดซับในน้ ามันร าข้าว 
(สัดส่วน 1:4) ส่วนการเตรียมเวย์หวานท่ีดูดซับในน้ ามันร าข้าว (สัดส่วน 3:2) 

ปริมาณไขมันมีแนวโน้มลดน้อยลง (P≤0.05)   เมื่อลดปริมาณมันหมูแข็งลงแล้วใช้น้ ามันร าข้าวที่
ถูกดูดซับในโปรตีนเกษตรและเวย์หวานในอัตราส่วนที่เพิ่มมากขึ้น   เพราะ ในมันหมูแข็งมีไขมันถึง 80 % 
ซึ่งต่างจากโปรตีนเกษตรและเวย์หวานท่ีมีปริมาณไขมัน 0.42 % (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2552) และ 
11.86 % (บริษัท Lactalis ingredients, 2554) ตามล าดับ และเมื่อน าไปดูดซับในน้ ามันร าข้าวแล้วก็ไม่ได้
ท าให้มีปริมาณไขมันเท่ากับไขมันในมันหมูแข็ง ซึ่งในระหว่างการหมักนั้นพบว่ามีน้ ามันที่ไหลออกมามาก
ที่สุดในไส้กรอกเปร้ียวท่ีใส่โปรตีนเกษตร 100 % จึงท าให้ไส้กรอกเปรี้ยวที่ใส่โปรตีนเกษตรในปริมาณมาก
ขึ้นจึงมีปริมาณไขมันที่น้อยกว่า 



ปริมาณเถ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  (P≤0.05) เมื่อลดปริมาณมันหมูแข็งลงและใช้ในมันร าข้าวที่ถูกดูด
ซับในโปรตีนเกษตรและเวย์หวาน    เนื่องจากในโปรตีนเกษตรและเวย์หวานมีปริมาณถ้าอยู่ 6.78 % 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2552) และ 7.75 % (บริษัท Lactalis ingredients, 2554) ตามล าดับ เมื่อ
เพิ่มปริมาณการใส่โปรตีนเกษตรและเวย์หวานก็จะท าให้ปริมาณเถ้าในไส้กรอกเปร้ียวมีปริมาณมากกว่า
ไส้กรอกเปร้ียวสูตรควบคุม 

ความชื้น  พบว่าเมื่อใช้น้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับโปรตีนเกษตรในปริมาณมากขึ้น ก็จะท าให้ปริมาณ
ความชื้นในไส้กรอกเปร้ียวมีมากขึ้น (P≤0.05)   เพราะว่าในโปตีนเกษตรมีความชื้นอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์อยู่
น้อย คือ 2.15 % (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552) จึงมีความสามารถในการดูดซับความชื้นหรือน้ าใน
องค์ประกอบของไส้กรอกเปร้ียวไว้ได้อีก ท าให้ระหว่างการหมักของไส้กรอกเปร้ียวน้ันความชื้นจึงยังคงอยู่
มากกว่าสูตรควบคุมและสูตรที่ใช้เวย์หวาน  ส่วนการใช้เวย์หวานทดแทนมันหมูแข็ง 100 % ได้ไส้กรอก
เปรี้ยวที่มีความชื้นใกล้เคียงกับสูตรควบคุม   เป็นเพราะเวย์หวานได้ซับไขมันไว้แล้วจึงไม่สามารถดูดซับน้ า
ไว้ได้อีก จึงท าให้ระหว่างการหมักสูญเสียความชื้นไปเทียบเท่าสูตรควบคุม  ส่วนการใช้เวย์หวาน 60 % 
พบว่าไส้กรอกเปร้ียวมีปริมาณความชื้นสูงกว่าสูตรควบคุม เป็นเพราะเวย์หวานยังสามารถดูดซับความชื้น
ในสูตรเอาไว้ได้ในระหว่างการหมัก   ส่วนความชื้นในสูตรควบคุมมีปริมาณต่ าที่สุด อาจเป็นผลมาจากใน
ระหว่างการหมักเกิดการสูญเสียความชื้นได้มากกว่า เพราะไม่มีองค์ประกอบใดดูดซับน้ าเอาไว้ได้ 

 
2.2 สมบัติทางเคมีและกายภาพของไส้กรอกเปรี้ยวหลังการหมัก 
สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของไส้กรอกเปร้ียวหลังการหมัก แสดงดังตารางที่ 3 
ไส้กรอกเปร้ียวท้ัง 5 ชนิด คือไส้กรอกเปร้ียวท่ีใช้มันหมูแข็งทั้งหมด (สูตรควบคุม)  ไส้กรอกเปร้ียว

สูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยเวย์หวาน 60 % 100 %  ไส้กรอกเปร้ียวสูตร
ทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยโปรตีนเกษตร 60 % และ 100 % พบว่าค่าความเป็น
กรด-ด่าง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ( P>0.05) โดยมีค่าความเป็นกรด -ด่างอยู่ในช่วง 4.55-4.70   
ปริมาณกรดทั้งหมดไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ( P>0.05) โดยมีค่าปริมาณกรดทั้งหมดอยู่ในช่วง  
0.85-0.92 %  ค่าการสูญเสียน้ าหนักมีความแตกต่างกันทางสถิติ (P≤0.05) โดยมีค่าการสูญเสียน้ าหนัก
เท่ากับ 3.7  3.8  4.9  7.4 และ 9 % ตามล าดับ  ค่าสีมี ความแตกต่างกันทางสถิติ (P≤0.05) โดยมีค่า
ความสว่างเท่ากับ 59.1  55.9  54.8  52.4 และ 55.1 ตามล าดับ  มีค่าสีแดงเท่ากับ 4.5  4.6  5  5.5 และ 
5.7 ตามล าดับ   มีค่าสีเหลืองเท่ากับ 14.3  13.5  13.2  12.8 และ 12.1 ตามล าดับ ผลผลิตที่ได้ มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (P≤0.05) โดยมีค่าเท่ากับ 76.63  79.5  79.83  86.55 และ  81.63 % ตามล าดับ 
การสูญเสียน้ าหนักในการท าให้สุกมีความแตกต่างกันทางสถิติ (P ≤ 0.05) โดยมีค่าเท่ากับ 23.37  20.5  
20.17  13.44  และ 19.69 % ตามล าดับ 
 



ตารางท่ี 3 ผลการศึกษา สมบัติทางเคมีและกายภาพ ของไส้กรอกเปร้ียวท่ีใช้น้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับใน
โปรตีนเกษตรและเวย์หวานแทนมันหมูแข็ง 

 
สิ่ง

ทดลอง 

ความ
เป็น

กรด-ด่าง 

ปริมาณ
กรด 

ทั้งหมด
(%) 

การ
สูญเสีย
น้ าหนัก* 

(%) 

ค่าสี ผลผลิต 
ที่ได้ *
(%) 

การสูญเสีย 
น้ าหนักใน 

การท าให้สุก* 
(%) 

ความ
สว่าง* 

สีแดง* สี
เหลือง* 

T1 4.58 0.91 3.7e 59.1a 4.5c 14.3a 76.63d 23.37a 

T2 4.61 0.89 3.8d 55.9b 4.6c 13.5ab 79.50c 20.50b 

T3 4.70 0.85 4.9c 54.8b 5bc 13.2abc 79.83c 20.17b 

T4 4.55 0.90 7.4b 52.4c 5.5ab 12.8bc 86.55a 13.44c 

T5 4.56 0.92 9a 55.1d 5.7a 12.1c 81.63b 19.69b 

CV.(%) 1.94 6.08 0.95 1.58 7.87 5.39 0.85 5.77 

หมายเหตุ    * อักษรที่แตกต่างกันในแนวต้ัง แสดงว่ามีความแตกต่างกันในทางสถิติ (P≤0.05)  
                     T1  T2   T3   T4  และ T5  คือไส้กรอกเปร้ียวท่ีใช้มันหมูแข็งทั้งหมด (สูตรควบคุม)   
                      ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยเวย์หวาน 60 %    
                      100 %  ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยโปรตีน  

          เกษตร 60 % และ 100 % ตามล าดับ 
 
2.3 ผลการประเมินความชอบทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภค  

 จากการประเมินความชอบทางประสาทสัมผัสด้านสี  กลิ่น  ความแน่นเนื้อ  ความชุ่มฉ่ า  รสชาติ
และความชอบโดยรวม  ได้ผลการทดลองดังตารางที่ 4 

ความชอบด้านสี  กลิ่น  ความแน่นเนื้อ  รสชาติและความชอบโดยรวมของไส้กรอกเปร้ียวท้ัง 5 
ชนิด ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05)  โดยความชอบด้านสีอยู่ในช่วง 6.38 - 6.65 คะแนน  
ความชอบด้านกลิ่นอยู่ในช่วง 5.6 - 5.95 คะแนน   ความชอบด้านความแน่นเนื้ออยู่ในช่วง  6.32 - 6.48 
คะแนน  ความชอบด้านรสชาติอยู่ในช่วง  5.8 – 6.37 คะแนน   และความชอบด้านความชอบโดยรวมอยู่
ในช่วง 6.23 – 6.83 คะแนน   เหตุท่ีผู้ทดสอบชิมไม่สามารถแยกแยะได้ว่าแต่ละสิ่งทดลองมีความแตกต่าง
กันหรืออาจเป็นเพราะทราบความแตกต่างแต่ผู้ทดสอบชิมก็ยังให้การยอมรับในผลิตภัณฑ์  เช่น ในสูตรที่มี
การใช้เวย์หวานจะมีกลิ่นของเวย์หวานด้วยแต่ผู้ทดสอบชิมก็ยังให้การยอมรับได้ 
  ส่วนคะแนนความชอบด้านความชุ่มฉ่ าของไส้กรอกเปร้ียวท้ัง 5 ชนิด พบว่ามีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ (P≤0.05)   โดยไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยเวย์หวาน 
100%  60% และไส้กรอกเปร้ียวท่ีใช้มันหมูแข็งทั้งหมด (สูตรควบคุม)  มีคะแนนความชอบมากที่สุดคือ  
6.58   6.42  และ 6.28 คะแนน ตามล าดับ  ส่วนไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่
ถูกดูดซับด้วยโปรตีนเกษตร 60 % และ 100 % มีคะแนนความชอบต่ าที่สุดคือ 6.07 และ 5.68 คะแนน 



ตามล าดับ  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในโปรตีนเกษตรมีความชื้นอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์น้อยคือ 2.15% 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552) และได้มีการสูญเสียน้ าหนักไปมากในระหว่างการหมัก  จึงท าให้มีน้ า
และไขมันเหลืออยู่น้อยกว่าสูตรอ่ืนๆ 
 
ตารางท่ี 4    แสดงค่าเฉลี่ยความชอบทางประสาทสัมผัสของผู้ทดสอบชิมจ านวน 60 คน  ที่มีต่อ 
                 ไส้กรอกเปร้ียวท้ัง 5 สิ่งทดลอง 

 
ส่ิง 

ทดลอง 

คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัส 
 
สี 

 
กลิ่น 

ความ 
แน่นเนื้อ 

ความ 
ชุ่มฉ่ า* 

 
รสชาติ 

ความชอบ
โดยรวม 

T1 6.4 5.93 6.32 6.28ab 6.2 6.83 
T2 6.65 5.6 6.33 6.42ab 6.02 6.42 
T3 6.38 5.95 6.35 6.58a 6.18 6.52 
T4 6.42 5.83 6.4 6.07bc 6.37 6.53 
T5 6.53 5.82 6.48 5.68c 5.8 6.23 

CV.(%) 16.8 21.02 20.68 19.73 25.31 18.66 
หมายเหตุ    * อักษรที่แตกต่างกันในแนวต้ัง แสดงว่ามีความแตกต่างกันในทางสถิติ (P≤0.05)  
                     T1  T2   T3   T4  และ T5  คือไส้กรอกเปร้ียวท่ีใช้มันหมูแข็งทั้งหมด (สูตรควบคุม)   
                      ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยเวย์หวาน 60 %    
                      100 %  ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยโปรตีน  

          เกษตร 60 % และ 100 % ตามล าดับ 
 
  

สรุป 

 
จากการทดลองพบว่า ค่าความเป็นกรด -ด่างของไส้กรอกเปร้ียวหลังการหมักทั้ง 5 สิ่งทดลองไม่มี

ความแตกต่างทางสถิติ   มีค่าอ ยู่ในช่วง 4.55-4.70  ปริมาณกรดทั้งหมดไม่มีความแตกต่างทางสถิติ มีค่า
อยู่ในช่วง 0.85-0.92 %  ค่าสี  พบว่าการใช้น้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับในโปรตีนเกษตรและเวย์หวาน ท าให้ค่า
ความสว่างและสีเหลืองจะลดลง  ส่วนสีแดงจะเพิ่มขึ้น ค่าการสูญเสียน้ าหนักจะสูงเมื่อใช้โปรตีนเกษตร
มากขึ้น โปรตีนมีแนวโน้มสูงขึ้นชัดเจนเมื่อใช้เวย์หวานและโปรตีนเกษตรเพิ่มมากขึ้น   แต่ปริมาณไขมันมี
แนวโน้มลดลง  ส่วนปริมาณเถ้าและปริมาณ ความชื้นพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติเล็กน้อย  คะแนน
ความชอบทางประสาทสัมผัส พบว่าการใช้น้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับในโปรตีนเกษตรและเวย์หวานไม่มีผล
ต่อคะแนนความชอบในด้านสี  กลิ่น  ความแน่นเนื้อ  รสชาติและความชอบโดยรวม  แต่มีผลต่อความชอบ
ด้านความชุ่มฉ่ า  โดยไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยเวย์หวาน จะมี



คะแนนความชอบสูงไม่แตกต่างจากไส้กรอกเปร้ียวสูตรควบคุม   การสูญเสียน้ าหนักในการท าให้สุกและ
ผลผลิตที่ได้  พบว่า ไส้กรอกเปร้ียวสูตรทดแทนมันหมูแข็งด้วยน้ ามันร าข้าวที่ถูกดูดซับด้วยโปรตีนเกษตร 
60% จะมีการสูญเสียน้ าหนักในการท าให้สุกน้อยและมีผลผลิตที่ได้มากที่สุด  
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