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บทคัดย่อ 
 

    งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการอบแห้งของผลิตภณัฑ์เนือ้แพะแผ่นปรุง

รส โดยวางแผนการทดลอง แบบ Factorial 3x3 in CRD แปรผนัอณุหภูมิและเวลาท่ีใช้ในการอบแห้ง ท่ี 100, 

110, 120 องศาเซลเซียส  และ 10, 15, 20 นาที จากนัน้ น าผลิตภัณฑ์ ท่ีได้จากการทดลอง มาวิเคราะห์

คณุภาพทางด้านกายภาพและทางประสาทสมัผสั พบว่า เม่ือเพิ่มอุณหภูมิและเวลาในการอบแห้งมากขึน้ 

การเปล่ียนแปลงทางกายภาพท่ีพบคือ ท าให้สีของผลิตภัณฑ์มีลกัษณะ สีน า้ตาลแดงคล า้ขึน้     เนือ้สมัผสั

ของผลิตภณัฑ์มีความเหนียวมากขึน้  ทางด้านประสาทสมัผสั พบวา่ ผลิตภณัฑ์แพะแผน่ปรุงรส ท่ีใช้อณุหภูมิ 

120 องศาเซลเซียส และใช้เวลา 15 นาที ในการอบแห้ง ผู้ทดสอบชิมให้คะแนนความชอบด้านรสชาติ ระดบั

มากท่ีสุด ส่วนความชอบทางด้านสี กลิ่นรส และเนือ้สมัผสัของผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดบัชอบเล็กน้อยถึงชอบ

ปานกลาง ดงันัน้ สภาวะท่ีเหมาะสมในการอบแห้งของผลิตภัณฑ์เนือ้แพะแผ่นปรุงรส คือ อุณหภูมิ 120 

องศาเซลเซียส และเวลา 15 นาที เม่ือได้สูตรผลิตภัณฑ์แพะแผ่นปรุงรสท่ีเหมาะสมแล้ว จึงน าผลิตภัณฑ์

สดุท้ายมาทดสอบอายกุารเก็บรักษา พบว่า ท่ีอณุหภูมิ 35 องศาเซลเซียส อายุการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์แพะ

แผน่ปรุงรส คือ 45 วนั  

ส าหรับการคิดต้นทุน ผลิตภัณฑ์แพะแผ่นปรุงรส มีวิธีค านวณต้นทุนการผลิตโดยค านวณจากต้นทุน

ของวตัถดุิบหลกั ส่วนผสมอ่ืน และค่าไฟฟ้า แล้วบวกเพิ่มอีกร้อยละ 30 เพ่ือเป็นค่าแรงงาน ค่าเส่ือมราคา 

และค่าการจดัการ พบว่า ราคาจ าหน่ายของผลิตภัณฑ์แพะแผ่นปรุงรส ขนาด 10 กรัม เท่ากบั 14.03 บาท 

หรือ เทา่กบั 1,403 บาทตอ่ผลิตภณัฑ์แพะแผน่ปรุงรส 1 กิโลกรัม คิดเป็น ร้อยละ 400 ของต้นทนุเนือ้แพะ ท า

ให้สามารถเพิ่มมลูคา่เนือ้แพะปลดระวางได้อยา่งดี และยงัสามารถวางจ าหน่ายเป็นระยะเวลา 45 วนั โดยไม่

ต้องเก็บในตู้เย็น  
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หน้าท่ีเป็นผู้ช่วยนกัวิจยัในการท าวิจยัครัง้นี ้จนส าเร็จลลุว่งอยา่งดี 

 ขอขอบคณุ นายอวยชยั ชยัยทุโธ  ผู้อ านวยการกองแผนงานและอดีตผู้อ านวยการกองสง่เสริมและ
พฒันาการปศสุตัว์ และคณุวิภาวรรณ  ปานะพล เศรษฐกรช านาญการพิเศษ กองสง่เสริมและพฒันาการปศุ
สตัว์ ส าหรับการให้ค าปรึกษาเพ่ือให้การวิจยัครัง้นีมี้ความสมบรูณ์สามารถน าไปถ่ายทอดและสง่เสริมแก่
ผู้ประกอบการตอ่ไป 

สดุท้ายนี ้ ขอขอบคณุการสนบัสนนุข้อมลูแพะปลดระวาง จากศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮอ่งไคร้อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ  

 
 
                     คณะผู้วิจยั 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
 เนือ้แพะเป็นแหลง่โปรตีนท่ีส าคญัของประชากรในประเทศท่ีก าลงัพฒันาและมีสภาพภูมิอากาศแห้ง
แล้งเน่ืองจากแพะเป็นสัตว์ท่ีสามารถทนสภาพภูมิอากาศท่ีแห้งแล้งและขาดแคลนพืชพันธุ์ธัญญาหาร
มากกว่าสตัว์ท่ีเลีย้งไว้เพ่ือบริโภคเนือ้ประเภทอ่ืนเช่นโคกระบือหรือแกะนอกจากนัน้แพะยงั เป็นสตัว์ท่ีให้ผล
ผลิตเร็วเพราะให้ก าเนิดลกูได้ถึงปีละ 3-4 ตวั (สมเกียรติ, 2528) การเลีย้งแพะเพ่ือการบริโภคเนือ้ส่วนมาก
พบในพืน้ท่ีภาคใต้ของประเทศไทยถึงร้อยละ 80 (นิรนาม, 2550) แตก่ารบริโภคเนือ้แพะในประเทศไทยยงัไม่
เป็นท่ีนิยมเพราะไม่คุ้นเคยกับกลิ่นสาปของเนือ้แพะผู้บริโภคส่วนใหญ่จึงอยู่ในหมู่ชาวมุสลิมเน่ืองจากเป็น
เนือ้สตัว์ท่ีไม่ขดักบัหลกัศาสนาโดยน าเนือ้แพะมาประกอบอาหารโดยใช้ความร้อนเช่น การย่างการทอดการ
ตุน๋และน ามาปรุงเป็นแกงโดยใส่เคร่ืองเทศลงไปเพ่ือกลบกลิ่นสาป (บญุเสริมชีวะอิสระกลุ,2546)  โดยทัว่ไป
แพะท่ีน าไปบริโภคนัน้ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 1-2 ปีเน่ืองจากมีอายแุละน า้หนกัอยู่ในระยะท่ีเหมาะสม
ส าหรับการฆ่าแตแ่พะโตเต็มวยัแล้วอายุ 2-6 ปีซึ่งปลดจากการเป็นพ่อ-แม่พนัธุ์แล้ว จะมีเนือ้ท่ีมีลกัษณะเนือ้
สมัผสัคอ่นข้างเหนียวไมส่ะดวกจะน าไปบริโภค  การแปรรูปเนือ้แพะปลดระวางจึงนิยมน าไปประกอบอาหาร
ประเภทบดและสบั เพ่ือให้ง่ายตอ่การรับประทาน 

ผลิตภัณฑ์เนือ้แผ่นปรุงรส หรือ Jerky นัน้จัดเป็นอาหารขบเคีย้วท่ีได้รับความนิยมจากผู้ บริโภค 
เน่ืองจากเนือ้สตัว์ท่ีน ามาใช้จะมีการแล่เอาไขมันออก แล้วน าไปอบในท่ีความร้อนต ่าท าให้ เป็นอาหารท่ีมี
สดัสว่นไขมนัและคาร์โบไฮเดรตท่ีน้อยกว่าขนมในท้องตลาดทัว่ไป จึงเป็นผลิตภณัฑ์ ดีตอ่สขุภาพ สอดคล้อง
กบัทศันคติของผู้บริโภคในปัจจบุนัท่ีต้องการอาหารท่ีดีตอ่สขุภาพ อีกทัง้ยงัสามารถเก็บไว้ได้นานเน่ืองจากมี
ความชืน้ต ่า สามารถพกพาได้สะดวก ง่ายตอ่การบริโภค    เป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค และช่วยเพิ่ม
รายได้ให้กบัเกษตรกร 

 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
1. เพ่ือศกึษาสตูรและวิธีการผลิตผลิตภณัฑ์แพะแผน่ปรุงรสท่ีเหมาะสม 
2. เพ่ือศกึษาอายกุารเก็บรักษาผลิตภณัฑ์แพะแผน่ปรุงรส 
3. เพ่ือศกึษาต้นทนุการผลิตผลิตภณัฑ์แพะแผน่ปรุงรส 
4. เพ่ือเป็นแนวทางในการเพิ่มมลูคา่แพะปลดระวาง และเป็นการเพิ่มทางเลือกของผู้บริโภคเนือ้แพะ 
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ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 การวิจัยนีเ้ป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์แพะแผ่นปรุงรส จากเนือ้แพะปลดระวางโดยการเปรียบเทียบ
อณุหภมูิและระยะเวลาในการอบแห้งท่ีเหมาะสมซึง่ศกึษาจากอณุหภมูิในการอบแห้ง 3 ระดบั และ ระยะเวลา
ในการอบแห้ง 3 ระดับ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลในด้าน กายภาพ เคมี และการยอมรับทางประสาทสัมผัส 
จากนัน้ศกึษาระยะเวลาการเก็บรักษา และต้นทนุในการผลิต 
 
ค าส าคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย 

แพะแผน่ปรุงรส  (Goat meat jerky)    เนือ้แพะปลดระวาง  (Culled goat meat)   
การท าแห้ง (Drying)                      การแปรรูปอาหาร (Food  processing) 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. ได้สตูรและวิธีการผลิตผลิตภณัฑ์แพะแผน่ปรุงรสท่ีเหมาะสม 
2. ได้ข้อมลูอายกุารเก็บรักษาผลิตภณัฑ์แพะแผน่ 
3. ได้ข้อมลูต้นทนุการผลิตผลิตภณัฑ์แพะแผน่ 
4. ได้แนวทางในการเพิ่มมลูคา่แพะปลดระวาง และการเพิ่มทางเลือกของผู้บริโภคเนือ้แพะ 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในปัจจุบนั การบริโภคผลิตภัณฑ์จากเนือ้แพะปลดระวางยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลาย เน่ืองจากเนือ้ของ

แพะท่ีปลดระวางนัน้มีลกัษณะเหนียวกวา่เนือ้แพะรุ่น การน าเนือ้แพะปลดไปประกอบอาหารต้องอาศยัความ
ร้อนสงู และระยะเวลานาน   ในการท าให้เนือ้นุม่ จงึยากตอ่การบริโภค และท าให้เนือ้แพะปลดระวางมีราคาต ่า 

เนือ้แพะแผน่ปรุงรสคือผลิตภณัฑ์เนือ้ท่ีผา่นการบดสบั ปรุงรส และผ่านการอบแห้ง เป็นอาหารพร้อม
รับประทานประเภทหนึง่ซึง่ได้รับความนิยมบริโภคอยา่งแพร่หลายเน่ืองจากมีรสชาติท่ีดี สามารถเก็บรักษาได้
นานโดยไมต้่องแชเ่ย็นพกพาสะดวกสามารถน าไปรับประทานได้ทกุท่ีนอกจากนีย้ัง้เป็นอาหารว่างท่ีให้โปรตีน
สงูและมีไขมนัต ่า ซึ่งตรงกับความนิยมของผู้บริโภคท่ีรักสุขภาพในปัจจุบนั และเป็นการแก้ปัญหาราคาเนือ้
แพะปลดระวางตกต ่า 

 
เนือ้แผ่นปรุงรส 

เนือ้แผ่นปรุงรส  (Jerky) หมายถึง ผลิตภัณฑ์เนือ้ชนิดหนึ่งท่ีพฒันาขึน้ครัง้แรกจากเนือ้ววั จึงมีช่ือ
เรียกว่า "Beef jerky" แต่ต่อมามีการใช้เนือ้สัตว์ชนิดอ่ืนด้วย และเรียกช่ือตามชนิดของเนือ้สัตว์นัน้ เช่น 
"Salmon jerky" ส าหรับผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เนือ้ปลาแซลมอนเป็นต้น กล่าวกันว่าผลิตภณัฑ์เจอร์กีท้ าขึน้เป็นครัง้
แรกโดยชาวอเมริกนัอินเดียน เพ่ือใช้ในการเก็บถนอมรักษาอาหารเนือ้สตัว์ของกวาง กระบือ และสตัว์ชนิด
อ่ืนๆ ท่ีลา่ได้  

วิธีการผลิตเนือ้เจอร์กี ้มีขัน้ตอนดงันี ้
1. ท าความสะอาดเนือ้สตัว์  แยกสว่นท่ีไมต้่องการออก เชน่ กระดกู เอ็น พงัผืดและไขมนั

โดยมากนิยมใช้เนือ้สตัว์ท่ีเป็นชิน้ แตไ่ด้มีการพฒันาวิธีผลิตจากเนือ้สตัว์บดด้วย 
2. หมกัเกลือหรืออาจจะน าไปตากแห้ง 
3. หมกัสว่นผสมลงไปในเนือ้ 
4. ท าให้แห้ง โดยใช้ความร้อนท่ีต้องเพียงพอท่ีจะท าให้โปรตีนท่ีอยู่บริเวณผิวหน้าเกิดการ

แข็งตวั ท าให้เกิดสีแดงและท าให้ชิน้เนือ้แห้ง 
5. การเก็บรักษา ควรเก็บในภาชนะปิดสนิท ในทางการค้านิยมบรรจใุนถงุพลาสตกิท่ีสภาวะ

สญุญากาศเพ่ือชว่ยให้เก็บรักษาได้นานขึน้ 
โดยผลิตภัณฑ์เนือ้เจอร์กี(้jerky)นี ้มีความคล้ายกับผลิตภัณฑ์เนือ้แดดเดียวซึ่งเป็นสินค้าท่ีนิยม

บริโภคจ าหน่ายมากในหลายจงัหวดัของประเทศไทย โดยกระบวนการผลิตเนือ้แดดเดียวของแตล่ะชุมชนมี
ขัน้ตอนการผลิตท่ีแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัวตัถดุบิท่ีมาจากกล้ามเนือ้สว่นตา่งๆของเนือ้สตัว์ท่ีแตกตา่งกนั รวมถึง
สตูรน า้หมกัหรือเคร่ืองปรุงรสและสภาวะการตากแห้งท่ีแตกตา่งกนัท าให้สินค้าท่ีผลิตออกมาจ าหน่ายยงัไม่มี
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มาตรฐานการผลิตเพียงพอ กล่าวคือมีผลิตภัณฑ์ท่ีได้มีลักษณะเนือ้สัมผัสท่ีมีความเหนียวและรสชาติท่ี
แตกตา่งกนันอกจากนีผ้ลิตภณัฑ์เนือ้แดดเดียวท่ีผลิตจ าหน่ายโดยส่วนใหญ่จะมีรสชาติเค็มหรือหวานจดัมาก
ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ ซือ้น าไปทอดบริโภคเป็นกับข้าวจึงท าให้ปริมาณการซือ้บริโภคค่อนข้างน้อยและจ ากัดเพียง
ภายในประเทศเทา่นัน้ 

ในขณะท่ีเนือ้เจอร์กี(้jerky) เป็นผลิตภณัฑ์เนือ้สตัว์แห้งปรุงสกุท่ีมีลกัษณะคล้ายเนือ้แดดเดียวท่ีปรุง
สุกนิยมบริโภคเป็นอาหารว่าง (snack) ซึ่งก าลังเป็นนิยมอย่างมากในหมู่ผู้บริโภคทางยุโรป และอเมริกา
เน่ืองจากผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บท่ียาวนานและมีคณุค่าทางอาหารสูงกล่าวคือมีปริมาณโปรตีนและธาตุ
เหล็กสงูในขณะท่ีมีปริมาณไขมนัต ่า 

การพฒันาสูตรกระบวนผลิตการบรรจุและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ประเภทเนือ้แดดเดียวหรือเนือ้
ทอดแดดเดียวของไทยในรูปแบเดียวกับเนือ้เจอร์กี ้โดยให้สามารถรับประทานเป็นอาหารว่างได้สะดวกต่อ
การรับประทานและมีความปลอดภัยส าหรับการบริโภคจึงน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยเพิ่มมูลค่าและ
เพิ่มช่องทางการแปรรูปเนือ้โคของประเทศ อีกทัง้จะสามารถยกระดบัคณุภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภท
อาหารส าเร็จรูปของไทยให้สามารถผลิตเพ่ือสง่ออกไปในตา่งประเทศได้มากย่ิงขึน้(ประภาศรี, 2554) 
 
เนือ้แพะ 

เนือ้แพะท่ีใชใ่นการบริโภคทัว่ไป สามารถแบง่ออกเป็น 3 ประเภทดงันี ้คือ 

1. เนือ้จากลกูแพะ เป็นเนือ้ท่ีได้จากลกูแพะก่อนหยา่นมท่ีมีอาย ุ 2-3 เดือน น า้หนกั 6-8 
กิโลกรัม เนือ้ประเภทนีมี้รสชาตดีิ นิยมบริโภคทัว่ไปในแถบอเมริกาใต้และหมูเ่กาะอินเดีย
ตะวนัตก 

2. เนือ้จากแพะหนุม่สาว เป็นเนือ้ท่ีได้จากแพะท่ีมีอาย ุ1-2 ปี ซึง่จะมีน า้หนกัแตกตา่งกนัตัง้แต ่
11-28 กิโลกรัม ขึน้อยูก่บัพนัธุ์ เพศ และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ แม้จะมีรสชาตแิละความชุม่ฉ ่า
ของเนือ้สู้ประเภทแรกไมไ่ด้ แตพ่บวา่เนือ้ท่ีใช้บริโภคทัว่ไปจดัอยูใ่นประเภทนี ้ทัง้นีเ้พราะเป็น
เนือ้แพะท่ีได้จากแพะท่ีก าลงัมีอายแุละน า้หนกัอยูใ่นระยะท่ีเหมาะสมส าหรับการฆา่
ช าแหละเพื่อการบริโภค ซึง่จะได้เนือ้ส าหรับบริโภคมากว่าประเภทอ่ืน 

3. เนือ้จากแพะท่ีโตเตม็วยัแล้ว  เป็นเนือ้ท่ีได้จากแพะท่ีมีอาย ุ 2-6 ปี ซึง่ถกูฆา่และช าแหละ
หลงัจากการปลดระวางจากการเป็นพ่อพนัธุ์และแมพ่นัธุ์แล้ว ซึง่เนือ้คอ่นข้างเหนียว  

อย่างไรก็ตามเน่ืองจากปัจจุบันยังไม่มีการแบ่งเกรดเนือ้แพะออกปัน้ดีหรือเลวตามคุณภาพ
เช่นเดียวกับเนือ้สตัว์อ่ืน ประกอบกบัแพะมีไม่เพียงพอต่อผู้ บริโภค ดงันัน้จึงพบว่าประเทศท่ีก าลงัพฒันาใน
เขตร้อนสว่นใหญ่บริโภคเนือ้ประเภทนี ้
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การเปรียบเทียบคุณภาพของเนือ้แพะกับสัตว์ชนิดอ่ืน 

แพะเป็นสตัว์ท่ีให้เนือ้แดงท่ีมีปริมาณสารอาหารตา่งๆอยู่มากมาย ซึง่มีสดัส่วนของไขมนัต ่าเม่ือเทียบ 
กบัในเนือ้สตัว์ประเภทอ่ืน จึงเป็นทางเลือกท่ีดีส าหรับผู้บริโภคท่ีรักสขุภาพ ในตารางท่ี 2.1 แสดงให้เห็นถึง
คณุคา่สารอาหารจากเนือ้สตัว์ ได้แก่ เนือ้แพะ เนือ้ไก่ เนือ้ววั เนือ้หม ูและเนือ้แกะ 
 
ตารางท่ี 2.1 ปริมาณสารอาหารในเนือ้แพะ และเนือ้สตัว์อ่ืนๆ 

สารอาหาร เนือ้แพะ เนือ้ไก่ เนือ้ววั เนือ้หม ู เนือ้แกะ 
แคลอร่ี 
ไขมนั (กรัม) 
ไขมนัอ่ิมตวั(กรัม) 
โปรตีน(กรัม) 
คลอเรสเตอรอล(มิลลิกรัม) 

122 
2.6 
0.79 
23 

63.8 

162 
6.3 
1.7 
25 

76.0 

179 
7.9 
3.0 
25 

73.1 

180 
8.2 
2.9 
25 

73.1 

175 
8.1 
2.9 
24 

78.2 
1 ส าหรับเนือ้ปรุงสกุ 3 ออนซ์  
2USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 14 (2001) 
 
การแปรรูปอาหาร(Food Processing) 

การแปรรูปอาหารมีหลายวิธี บางวิธีท าได้ง่ายโดยสามารถท าได้ในระดบัครัวเรือน แตบ่างวิธีต้องท า
ในระดบัอุตสาหกรรม ซึ่งอาหารท่ีผ่านการแปรรูปแล้วบางอย่างเก็บได้หลายวนั บางอย่างเก็บได้เป็นเดือน 
และบางอยา่งเก็บได้เป็นระเวลานาน โดยยงัเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค ซึ่งสาเหตขุองการเส่ือมเสียของอาหาร 
สว่นใหญ่เกิดจากปัจจยัตอ่ไปนี ้

1. เอนไซม์ (enzyme)ซึง่มีอยูใ่นวตัถดุบิทัว่ไปทัง้อาหารจ าพวกเนือ้สตัว์ ผกั และผลไม้ เอนไซม์เป็น 
สารอินทรีย์ท าหน้าท่ี เป็นตวัเร่งปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต เชน่ เอนไซม์ในผลไม้ ท าเกิดการเปล่ียนเป็นสีน า้ตาล 
เกิดการเปล่ียนแปลงของกลิ่นรส ท าให้เกิดการสกุงอม เอนไซม์ถกูท าลายได้โดยความร้อน เช่น การลวก การ
ต้ม สว่นการเก็บในท่ีเย็น เอนไซม์จะหยดุท างานชัว่คราว หรือท างานช้าลง 

2. จลุินทรีย์(microorganism)ได้แก่ เชือ้รา แบคทีเรีย ยีสต์ พบทัว่ไปในน า้อากาศ และดนิ โดย 
ปนเปือ้นเข้ามาตัง้แตก่ระบวนการหลงัการเก็บเก่ียว หรือการขนย้ายท่ีไม่ถกูวิธี ท าให้ผกัหรือผลไม้ช า้มีต าหนิ 
จลุินทรีย์จะปนเปือ้นเข้าไปตามรอยช า้ ท าให้เกิดการเนา่เสีย 
 นอกจากนีก้ารเส่ือมเสียของอาหารอาจเกิดเน่ืองจากปฏิกิริยาเคมี เช่น การเกิดปฏิกิริยาการเติม
ออกซิเจน ท าให้อาหารเหม็นหืน ปฏิกิริยาการเกิดสีน า้ตาลท่ีไม่เก่ียวข้องกับเอนไซม์ ส่วนสาเหตอ่ืุนๆได้แก่ 
เกิดจากการใช้ภาชนะบรรจุท่ีไม่เหมาะสม ท าให้อาหารท่ีควรจะกรอบกลายเป็นนิ่ม ส่วนการใช้วิธีการเก็บ
เก่ียวไมเ่หมาะสม ตลอดจนการขนสง่และการเก็บรักษาท่ีไมเ่หมาะสม จะชว่ยเร่งการเส่ือมเสียให้เกิดเร็วขึน้ 
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การแปรรูปอาหารมีหลายวิธีโดยมีหลักการใหญ่ๆ ดังนี ้

1. การใช้ความร้อนท าลายจลุินทรีย์ และเอนไซม์  

การใช้ความร้อนเพ่ือท าลายเอนไซม์และจลุินทรีย์ในอาหาร สามารถแบง่ตามระดบัความร้อนท่ีใช้ใน
กระบวนการแปรรูปได้ 2 วิธี คือ การใช้ความร้อนสงูเรียกว่า การสตอริไลส์(sterilization)ความร้อนท่ีใช้สงูถึง 
121 องศาเซลเซียส และมีระยะเวลานานพอท่ีจะท าลายจุลินทรีย์ในอาหารได้หมด ตวัอย่างเช่น อาหาร
ประเภทเนือ้สตัว์บรรจุดกระป๋อง ผกัในน า้เกลือบรรจุกระป๋อง เป็นต้น ส่วนการใช้ความร้อนต ่ากว่าจุดเดือด
ของน า้เรียกว่า การพาสเจอไรส์(pasteurization)ซึ่งท าลายจุลินทรีย์ได้เพียงบางส่วน จึงต้องมีการใช้วิธีการ
อ่ืนๆ ร่วมด้วยเพ่ือควบคมุปริมาณจลุินทรีย์ ท่ีเหลือรอดไม่ให้เพิ่มจ านวนขึน้ ได้แก่ การปรับให้อาหารมีพีเอช
(pH) ต ่ากวา่ 4.5 (เชน่ การท าน า้ผลไม้บรรจขุวด การท าผลไม้กระป๋อง) หรือการเก็บรักษาท่ีอณุหภูมิต ่า (เช่น 
นมพาสเจอไรส์ ท่ีต้องแชเ่ย็นตลอดเวลา) 

2. การใช้ความเย็นเพ่ือลดอณุหภมูิของอาหาร  
การลดอุณหภูมิของอาหาร มีจุดประสงค์เพ่ือลดอัตราการเปล่ียนแปลง ท่ีเกิดขึน้จากปฏิกิริยาทาง

ชีวเคมีและจุลินทรีย์ ท าให้ยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารสด และอาหารแปรรูปให้นานขึน้ การเช่เย็นเป็น
การลดอณุหภูมิของอาหารให้ต ่าลงอยู่ระหว่าง -1 ถึง 8 องศาเซลเซียส หรือสงูกว่าอณุหภูมิจดุเยือกแข็งของ
อาหารนัน้ ส่วนการแช่แข็งเป็นการลดอุณหภูมิ ของอาหารให้ต ่ากว่าจุดเยือกแข็งของอาหารนัน้ นิยมใช้ท่ี
อณุหภมูิ -18 องศาเซลเซียส หรือต ่ากวา่ 

3. การลดปริมาณน า้ในอาหารหรือการอบแห้ง  
การอบแห้งเป็นวิธีการเก็บรักษาผกัผลไม้ท่ีนิยมใช้กนัมานานแล้ว โดยเฉพาะประเทศท่ีก าลงัพฒันา 

การอบแห้งเป็นการให้ความร้อนแก่อาหารระดบัหนึ่ง เพ่ือไล่เอาน า้ออกจากอาหารให้เหลืออยู่ปริมาณน้อย
ท่ีสดุ การอบแห้งท าได้หลายวิธี เช่น การตากแดด(sun drying), การใช้ตู้อบแห้งแบบลมร้อน(hot air drier) 
การท าแห้งโดยใช้พลงังานแสงอาทิตย์(solar drying) ตู้อบแห้งแบบสญุญากาศ(vacuum shelf drier) การ
ท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง(freeze dry) การท าแห้งแบบพ่นฝอย(spray drying) การท าแห้งแบบลกูกลิง้(drum 
drying) เป็นต้น อย่างไรก็ตามการเส่ือมของอาหารแห้งอาจเกิดขึน้ได้ จากจลุินทรีย์ท่ีทนต่อความแห้งได้ ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นยีสต์และรา ปริมาณจุลินทรีย์ในอาหารอบแห้ง ขึน้กับจ านวนจุลินทรีย์เร่ิมต้นในวตัถุดิบก่อน
อบแห้ง การเตรียมวตัถุดิบก่อนอบแห้ง(เช่น การปอกเปลือก การลวก) อุณหภูมิและเวลาท่ีใช้ในการอบแห้ง 
ปริมาณความชืน้สดุท้าย รวมทัง้ความสะอาดและสขุอนามยัระหวา่งและภายหลงัการอบแห้ง 

4. การใช้น า้ตาล  
การใช้น า้ตาลในการแปรรูปผกัผลไม้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือปรุงแตง่ให้อาหารมีรสหวานเป็นหลกั และถ้า

ใช้น า้ตาลในปริมาณสงู (ความเข้มข้นของของแข็งท่ีละลายน า้ได้สงูกว่า 70%) จะท าให้เก็บได้นาน เน่ืองจาก
ท าให้สภาพของอาหาร ไม่เหมาะสมต่อการเจริญของจุลินทรีย์ทั่วไปได้ ยกเว้นยีสต์บางชนิด ในบางกรณีท่ี
อาหารมีความเข้มข้นของของแข็งท่ีละลายน า้ได้ต ่ากวา่ 70% จงึจ าเป็นต้องใช้วิธีการอ่ืนควบคูด้่วย เช่น มีการ
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เตมิกรดลงไปในอาหาร การบรรจขุณะร้อน การฆา่เชือ้บริเวณผิวหน้าของผลิตภณัฑ์ รวมทัง้การใช้สารกนัเสีย 
ผกัผลไม้ท่ีใช้น า้ตาลในการแปรรูปได้แก่ น า้ผลไม้เข้มข้น แยม เยลล่ี ผลไม้แชอ่ิ่ม ผลไม้เช่ือม และผลไม้กวน 

5. การหมกัดอง  
การหมกัดองเป็นกระบวนการแปรรูปอาหารท่ีอาศยั การท างานของจลุินทรีย์ ซึ่งสร้างเอนไซม์ออกมา

เปล่ียนสารอาหาร ท่ีเป็นองค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบเร่ิมต้นให้เป็นแอลกอฮอล์ กรดอินทรีย์ และก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซม์ ท าให้ผลิตภณัฑ์อาหารมีลกัษณะเนือ้สมัผสั ส่วนประกอบทางเคมีและรสชาติเปล่ียนไป
จากวตัถุดิบเร่ิมต้น อาหารหมกัจะมีอายุการเก็บรักษานานขึน้ เน่ืองจากปริมาณกรดท่ีเพิ่มขึน้ เช่น ผกัดอง
เปรีย้ว ผลไม้ดอง น า้ส้มสายชูหมัก หรือมีแอลกอฮอล์ เพิ่มขึน้ เช่น เบียร์ ข้าวหมาก ไวน์ รวมทัง้ใน
กระบวนการหมัก อาจมีการใช้เกลือในปริมาณสูง ท าให้ยับยัง้จุลินทรีย์ท่ีท าให้เกิดการเน่าเสียได้ เช่น 
เต้าเจีย้ว น า้ปลา แตงกวาดองเคม็ จลุินทรีย์ในกระบวนการหมกัอาจเป็นจลุินทรีย์ในธรรมชาติ เช่น การท าผกั
ดองเปรีย้ว แหนม ปลาส้ม ซึ่งในกระบวนการหมกัแบบนีต้้องควบคมุภาวะต่างๆ เพ่ือยบัยัง้จลุินทรีย์ท่ีท าให้
เกิดการเน่าเสีย แต่ส่งเสริมให้จุลินทรีย์ท่ีท าให้เกิดการหมักเจริญเติบโตได้ ได้แก่ ปริมาณเกลือท่ีใช้ 
สารอาหารคาร์โบไฮเดรตท่ีต้องเตมิลงไป รวมทัง้ความสะอาดในการผลิต การดองวตัถดุิบแตล่ะชนิด ต้องการ
ความเข้มข้นของเกลือแตกตา่งกนัไป การดองวตัถดุิบแตล่ะชนิด ต้องการความเข้มข้นของเกลือแตกต่างกัน
ไป การดองผกัดองเปรีย้ว เช่น ผกักาดดองเปรีย้ว ใช้เกลือ 2.0-2.5% แตงกวาดองเค็ม(salt stock) ต้องการ
เกลือ 15-20% ในขณะท่ีการหมักปลาส้มจะใช้เกลือ 7% เม่ือเทียบกับน า้หนักปลา ถ้าปริมาณเกลือไม่
เหมาะสมจะท าให้เกิดความเสียหายได้ เช่น ถ้าเกลือน้อยไปจุลินทรีย์ท่ีท าให้เน่าเสียจะเจริญได้ แต่ถ้า
ปริมาณเกลือมากไปก็จะท าให้จลุินทรีย์ ท่ีท าให้เกิดการหมกัเจริญไม่ได้ อาหารท่ีต้องการดองให้เกิดรสเปรีย้ว 
ต้องมีการเติมสารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตลงไปด้วย เช่น การท าผกักาดดองเปรีย้วจะเติมน า้ซาวข้าว การ
ท าปลาส้ม แหนม จะเตมิข้าวเจ้า หรือข้าวเหนียว การท ากิมจิจะเตมิน า้ตาลทราย เป็นต้น 

6. การถนอมอาหารโดยใช้สารเคมี  
สารเคมีท่ีใช้เพ่ือการถนอมอาหาร ได้แก่ สารท่ียบัยัง้การเจริญเติบโตของจลุินทรีย์ท่ีท าให้อาหารเน่า

เสีย สารป้องกันการเปล่ียนแปลงทางเคมีของอาหาร โดยชนิดและปริมาณท่ีใช้ ต้องเป็นไปตาม
พระราชบญัญตัอิาหารกระทรวงสาธารสขุ 

7. การท าแห้ง(Drying) 
การท าแห้ง (drying) เป็นการท าให้ปริมาณน า้ในเนือ้ถูกก าจดัออกไป น า้ส่วนท่ีถูกก าจดัออกไปคือ

น า้อิสระซึง่อยู ่ไกลจากประจไุฟฟ้าของโมเลกลุโปรตีนท่ีสดุ ส่วนน า้ท่ีเหลืออยู่ภายหลงัจากการท าแห้งจะเป็น
น า้ท่ีถกูตรึงซึง่เป็นน า้สว่น ท่ีอยูใ่นโครงสร้างหรือองค์ประกอบของสารอาหารในเนือ้สตัว์ จลุินทรีย์ไม่สามารถ
น าน า้ส่วนนีม้าใช้ประโยชน์ได้จึงเป็น การช่วย ให้เกิดการเส่ือมเสียช้าลง ผลิตภณัฑ์ท่ีนิยมถนอมโดยการท า
แห้ง ได้แก่ เนือ้ตากแห้ง หมแูผน่ ไส้กรอก กนุเชียง เป็นต้น การท าแห้งสามารถแบง่ตามหลกัการให้ความร้อน
ได้ 3 วิธี ได้แก่ การท าแห้ง ด้วยแสงอาทิตย์ การใช้ลมร้อน และการท าให้แห้งโดยการใช้ความเย็น ดงันี ้
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   7.1 การท าแห้งด้วยแสงอาทิตย์  

                วิธีการท าแห้งด้วยแสงอาทิตย์(sun drying) เป็นการใช้พลงังานความร้อนจากแสงอาทิตย์ ซึง่เป็น
วิธีท่ีเก่าแก่ ท่ีสดุและใช้กนัมาเป็นเวลานาน โดยการน าเนือ้สตัว์ไปตากให้แห้งด้วยแสงอาทิตย์ แตเ่นือ้ตาก
แห้งท่ีได้มกัมีการปนเปือ้น ของจลุินทรีย์สงู และอาจมีความชืน้เหลืออยูส่งูมากซึง่ถ้าเก็บไว้นานอาจจะเสียได้
ง่าย การท าแห้งด้วยวิธีนีต้้องควบคมุ ปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่การท าแห้งเป็นอย่างดี เชน่ ขนาดชิน้เนือ้ เวลาใน
การท าแห้ง อณุหภมูิของสิ่งแวดล้อมและฤดกูาล เป็นต้น ปัจจบุนัได้พฒันามาเป็นการท าแห้งโดยใช้พลงังาน
แสงอาทิตย์ ซึง่จะชว่ยให้ได้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพมากขึน้ อยา่งไรก็ตามวิธีนีย้งัคงมีต้นทนุสงูกวา่วิธีเก่า 

  7.2 การท าแห้งด้วยลมร้อน 

               วิธีการท าแห้งด้วยลมร้อน (hot air-drying) เป็นวิธีท่ีถกูปรับปรุงขึน้เพ่ือให้มีประสิทธิภาพดีกว่าการ
ใช้แสงอาทิตย์ โดยการใช้อปุกรณ์ชว่ยท าให้ผลิตภณัฑ์แห้งตามต้องการและมีความชืน้สม ่าเสมอ ผลิตภณัฑ์ท่ี
ตาก แห้งโดยวิธีนีจ้ะมีความ สะอาดและลดการปนเปือ้นของจลุินทรีย์ได้ดีกวา่การท าแห้งด้วยแสงอาทิตย์
แบบเก่า การท าแห้งด้วย ลมร้อนท่ีนิยมใช้กบั เนือ้สตัว์ คือ การใช้ตู้อบลมร้อน (hot air oven) และตู้อบแบบ
อโุมงค์ (carbinet dryer) โดยการตากผลิตภณัฑ์ในตู้ขนาด ใหญ่ซึง่มีลมร้อนเป่าผา่น จงึสามารถระเหยน า้
ออกไปกบัลมร้อนและปลอ่ยออกทางชอ่งระบายลมภายในตู้อบโดยใช้ อณุหภมูิในการอบประมาณ 50-70 
องศาเซลเซียส 

   7.3 การท าแห้งด้วยความเย็น  

               การท าแห้งด้วยการใช้ความเย็น (freeze drying) เป็นการท าแห้งท่ี ใช้หลกัการระเหิดของน า้โดย
การแชแ่ข็งเนือ้ ก่อน จากนัน้ท าให้แห้งเพ่ือดงึน า้ออกจากชิน้เนือ้ในสภาพท่ีเป็นสญุญากาศ ผลิตภณัฑ์ท่ีได้จะ
มีราคาแพง ซึง่ มกันิยมใช้วิธี กบัเนือ้สตัว์ท่ีเตมิในอาหารประเภทซุปในขัน้ตอนการท าแห้งวิธีนีจ้ะต้องลด
อณุหภมูิของชิน้เนือ้ลงจนถึงจดุเยือกแข็งอยา่ง รวดเร็ว จนน า้ในเนือ้กลายเป็นน า้แข็ง เม่ือสมัผสัความร้อนท่ี
เพิ่มขึน้ภายใต้การควบคมุความดนัสญุญากาศท่ีเหมาะสม จะท าให้น า้แข็งเกิดการระเหิดกลายเป็นไอน า้ไป
ได้โดยไมต้่องเปล่ียนสถานะเป็นของเหลวก่อน โดยควบคมุสภาพสญุญากาศ ให้มีความ ดนับรรยากาศท่ี 
1.0-1.5 มิลลิเมตรปรอท อณุหภมูิ 43 องศาเซลเซียส จะท าให้น า้แข็งระเหิดกลายเป็น ไอได้ดีท่ีสดุผลิตภณัฑ์ 
ท่ีได้จะมีความชืน้ต ่ากวา่ 2.0 มีลกัษณะเป็นรูพรุน โปร่ง คงรูปร่างเดมิได้ดีและสามารถดดูน า้กลบั คืนสูส่ภาพ
เดมิได้ง่าย 

 
เคร่ืองท าแห้งท่ีใช้ในอุตสาหกรรมที่สามารถน ามาท าแห้งเนือ้สัตว์ 

1. เคร่ืองอบแห้งธรรมดาทัว่ไป (Carbinet drier) 
เป็นห้องหรือตู้อบภายในมีถาดหรือชัน้ใส่อาหารอาจมีหลายชัน้มีพัดลมเป่าอากาศร้อนลงไปบน

อาหาร เป็นเคร่ืองท่ีมีราคาถกู มีทัง้ขนาดเล็กและใหญ่แล้วแตค่วามจท่ีุต้องการ 
2. เคร่ืองอบแห้งแบบอโุมงค์(Tunnel drier)  
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ประกอบด้วยถ า้ยาวประมาณ 35 - 50 ฟตุ สงู 5 ฟตุ กว้าง 3 ฟตุ ภายในมีล้อเล่ือนหรือสายพาน
ส าหรับใสถ่าดบรรจอุาหาร ขณะท่ีอาหารเล่ือนไปก็จะมีลมร้อนเป่าไปบนอาหาร 

3. เคร่ืองอบแห้งสองชัน้แบบเตาเผา (Kiln drier)  
เป็นเคร่ืองอบสองชัน้ ชัน้บนมีตะแกรงใสอ่าหาร ชัน้ลา่งมีลมร้อนเป่าขึน้ไป อาหารถกูท าให้

เคล่ือนไหวตลอดเวลา วิธีนีม้กัใช้กบัอาหารท่ีมีขนาดคอ่นข้างใหญ่จงึต้องใช้เวลานาน 
4. เคร่ืองอบแห้งสญุญากาศ (Vacuum shelf drier)  

คล้ายกบัเคร่ืองอบแห้งแบบธรรมดาทัว่ไป แตช่ิน้โลหะท่ีวางอาหารเป็นตวัน าความร้อนและเคร่ืองปิด
สนิท อากาศถกูดดูออกไปจนภายในเคร่ืองกลายเป็นสญุญากาศ เคร่ืองนีมี้ราคาแพงมาก ใช้หลกัการลดจดุ
ระเหยของน า้ให้ต ่าลง เพื่อช่วยรักษาคณุคา่ทางอาหาร และสารระเหยบางชนิดในอาหารให้คงไว้ 

5. เคร่ืองอบแห้งด้วยความเย็น (Freeze drier)  
เป็นเคร่ืองท าให้อาหารเย็นจนแข็งก่อน แล้วท าให้น า้แข็งระเหิดหรือกลายเป็นไอ โดยไมไ่ด้ผา่นการ

กลายสภาพเป็นน า้ก่อน โดยการลดความดนัและใช้ความร้อนเข้าชว่ยเล็กน้อย อาหารท่ีผา่นการท าให้แห้งวิธี
นีจ้ะคงลกัษณะโครงสร้างและคณุภาพได้เหมือนเดมิท่ีสดุ ขนาด อาหารอาจจะเทา่เดมิแตจ่ะเบาและกลวง 
อาหารท่ีใช้วิธีท าแห้งแบบนีจ้ะมีราคาสงู 

 
ผลของการท าแห้งต่ออาหาร 

1. จลุินทรีย์  
การท าแห้งยบัยัง้การเจริญเติบโตของจลุินทรีย์บางชนิดได้ เนือ้สตัว์ท่ีอบแห้งแล้วมีความชืน้ประมาณ

ไมเ่กินร้อยละ 10 ในขณะท่ีราเจริญเติบโตได้ในอาหารท่ีมีน า้ร้อยละ 12 แบคทีเรียและยีสต์ปกตต้ิองการ
ความชืน้กวา่ร้อยละ 30 อยา่งไรก็ตาม ราบางชนิดอาจเจริญได้ในอาหารท่ีมีความชืน้ต ่าถึงร้อยละ 2 และ
แบคทีเรียท่ีท าให้เกิดโรคทางเดนิอาหารและท าให้เกิดอาหารเป็นพิษบางชนิดก็สามารถเจริญได้ในอาหารแห้ง 

2. เอ็นไซม์  
การท าแห้งท าให้ปฏิกิริยาของเอ็นไซม์ลดลง ปฏิกิริยาของเอ็นไซม์ท่ีลดลงจะเป็นสดัสว่นโดยตรงกบั

ปริมาณน า้ท่ีลดลง และเม่ือความชืน้ลดเหลือน้อยกวา่ร้อยละ 1 ปฏิกิริยาของเอ็นไซม์ แทบจะไมมี่เลยความ
ร้อนเปียกจะท าลายเอ็นไซม์อยา่งรวดเร็ว เชน่ การใช้น า้เดือดเอ็นไซม์จะถกูท าลายภายใน 1 นาที แตถ้่าใช้
ความร้อนในการอบแห้งอาหาร แม้จะใช้อณุหภมูิสงูถึง 400oF ก็มีผลตอ่เอ็นไซม์น้อยมาก ดงันัน้ ก่อนท่ีจะท า
ให้อาหารแห้งควรท าลายเอ็นไซม์เสียก่อน 

 
การเก็บอาหารแห้ง 

อาหารแห้งจะเก็บได้นานถ้าเก็บไว้ในภาชนะมิดชิดแตไ่มอ่บัชืน้ ก่อนเก็บก็ต้องแนใ่จวา่อาหารแห้ง
แล้ว และต้องคอยหมัน่ด ูทัง้ต้องหมัน่เอาตากแดดเสมอเพ่ือมิให้เกิดราขึน้ได้ การเก็บไว้ในท่ีเย็นจะชว่ยยืด
อายกุารเก็บให้ยาวนานขึน้ 
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ในอตุสาหกรรมการบรรจหีุบหอ่อาหารแห้งเป็นเร่ืองส าคญัมาก ภาชนะบรรจท่ีุอากาศและน า้เข้า
ไมไ่ด้ จะชว่ยรักษาคณุภาพของอาหาร อาหารท่ีบรรจถุงุพลาสตกิก็เก็บไว้ได้ชั่วคราวเท่านัน้ เพราะแมลงอาจ
กดัเจาะถงุเข้าไปกินอาหารได้ ถ้าเป็นถงุพลาสตกิซึง่โปร่งแสง จะท าให้อาหารเส่ือมคณุภาพได้อีกด้วย 

 
ค่า Water Activity (aw) 

คา่ aw  เป็นดชันีบง่ชีค้วามสามารถในการเจริญของจลุินทรีย์ หากอาหารมีคา่ aw ต ่ากว่า 0.60  ท าให้
เก็บอาหารไว้ได้นาน (วิไล, 2546) ตารางท่ี 2 แสดงความสามารถในการเจริญของจุลินทรีย์และการ
เกิดปฏิกิริยาทางเคมีในอาหารท่ีระดบั aw ตา่งๆ และตารางท่ี 3 แสดงคา่  Water Activity น้อยท่ีสดุท่ีจลุินทรีย์
ชนิดส าคญัๆ จะเจริญเตบิโตได้ 

 
ตารางท่ี  2.2  การเจริญของจลุินทรีย์ในอาหารท่ีคา่ awตา่งๆ 

aw ปรากฏการณ์ 
0.95 
0.90 

 
0.85 
0.80 

 
0.75 
0.70 
0.65 
0.60 

 
0.55 
0.40 
0.25 

ยบัยัง้การเจริญของ Pseudomonas, Bacillus, Clostridium perfringensและยีสต์บาง
ชนิด 
ขีดจ ากดัต ่าสดุส าหรับการเจริญของแบคทีเรียทัว่ไป เชน่ Salmonella, Lactobacillus, 
Vibrio paraheamolyticus, Clostridium botulinumรวมทัง้ยีสต์และราบางชนิด 
ยีสต์สว่นใหญ่ถกูยบัยัง้การเจริญเตบิโต 
ขีดจ ากดัต ่าสดุส าหรับกิจกรรมของเอนไซม์สว่นใหญ่และการเจริญของเชือ้ราสว่นใหญ่ 
Staphylococcus aureusถกูยบัยัง้การเจริญเตบิโต 
ขีดจ ากดัต ่าสดุส าหรับแบคทีเรียท่ีทนความเข้มข้นของเกลือสงู (halophilic bacteria) 
ขีดจ ากดัต ่าสดุส าหรับเชือ้ราท่ีทนสภาพแห้งแล้งได้ดี (xerophilic molds) 
อตัราเร็วสงูสดุในการเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ด 
ขีดจ ากดัต ่าสดุส าหรับการเจริญของยีสต์ท่ีทนความเข้มข้นของน า้ตาลสงู (osmophilic 
yeasts)และเชือ้ราท่ีทนสภาพแห้งแล้งได้ดี (xerophilic molds) 
เกิดความผิดปกตกิบักรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (ขีดจ ากดัต ่าสดุส าหรับสิ่งมีชีวิต) 
อตัราเร็วต ่าสดุในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนั 
ความต้านทานสงูสดุของสปอร์แบคทีเรีย 

      ท่ีมา: วิไล (2546) 
 
 
 
 



18 
 

ตารางท่ี 2.3 คา่ aw น้อยท่ีสดุท่ีจลุินทรีย์ชนิดส าคญั ๆ จะเจริญเตบิโตได้ 
ชนิดของจลุินทรีย์ Water Activity น้อยท่ีสดุท่ีจลุินทรีย์สามารถเจริญได้ 

Normal Bacteria 
Normal Yeasts 
Normal Molds 
Xerophilic Molds 
Osmophilic Yeasts 

0.91 
0.88 
0.80 
0.65 
0.60 

ท่ีมา: เข็มทอง (2538)  
 
 ท่ีระดบั awต ่าเชือ้จลุินทรีย์ไม่สามารถเจริญได้โดยอาหารส่วนมากมีคา่ awในช่วง 0.6-0.7 (Stencl, 
2004) กิจกรรมของจลุินทรีย์สว่นใหญ่จะถกูยบัยัง้ท่ี awต ่ากว่า 0.6 เชือ้ราส่วนใหญ่ถกูยบัยัง้การเจริญท่ี awต ่า
กว่า 0.7 ส่วนยีสต์และแบคทีเรียส่วนใหญ่ถกูยบัยัง้การเจริญท่ี awต ่ากว่า 0.8 และ 0.9 ตามล าดบัในขณะท่ี
อาหารสดเช่นผกัผลไม้เนือ้สตัว์รวมทัง้สตัว์ปีกและปลามีค่า aw อยู่ระหว่างประมาณ 0.97- 1.00 (Fellows, 
2000) คา่ awเป็นปัจจยัหลกัในการปอ้งกนัหรือจ ากดัการเจริญของจลุินทรีย์และในหลายๆกรณีพบว่าคา่ aw

คือตัวแปรเร่ิมต้นท่ีมีผลต่อความคงตัวของอาหารเป็นเกณฑ์ส าหรับวัดการตอบสนองของจุลินทรีย์และ
วิเคราะห์ประเภทของจุลินทรีย์ท่ีพบในอาหารนอกจากนีปั้จจัยอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ใน
ผลิตภณัฑ์อาหารได้แก่อณุหภมูิ pH ออกซิเจนสารอาหาร เป็นต้น 

การลดคา่ awเพ่ือไม่ให้จลุินทรีย์สามารถน าน า้ไปใช้ในการเจริญมีหลายวิธีเช่นการท าแห้งการระเหย
การอบแห้งแบบ แช่เยือกแข็งการท าให้น า้ในอาหารตกผลึกกลายเป็นน า้แข็งหรือการตรึงน า้ในอาหาร  (วิไล, 
2546) 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 
1. วัตถุดบิและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 

วัตถุดบิ 

 1. เนือ้แพะปลดระวาง   6. เม็ดผกัชีคัว่ป่น  

 2. น า้ตาลทราย   7. ย่ีหราคัว่ป่น 

 3. น า้ปลา   8. เม็ดผกัชีทบุ 

 4. ซีอิว้ขาว   9. น า้ผึง้ 

 5. ซีอิว้ด า 

 อุปกรณ์ 

 1. เคร่ืองบดเนือ้ (HOBART, รุ่น 4146)    11. ถงุมือพลาสตกิ 

 2. เคร่ืองชัง่ดจิิตอลทศนิยม 2 ต าแหนง่    12. มีด 

 3. เคร่ืองอบแบบลมร้อน (แบบหม้อ)    13. พลาสตกิส าหรับคลมุ 

 4. เคร่ืองวดัสี      14. ผ้าขาวบาง 

 5. เคร่ืองวิเคราะห์เนือ้สมัผสั (Texture analyzer)   15. ท่ีคีบอาหาร 

 6. เคร่ืองวดัอณุหภมูิ (เทอร์โมมิเตอร์)    16. กระดาษเอนกประสงค์ 

 7. กรรไกร      17. ถ้วย 

 8. ไม้นวดแปง้      18. แปรงส าหรับทาน า้ผึง้ 

 9. กระดาษไข 

 10. ถงุร้อน 

 

2. วิธีการทดลอง 
 2.1 ศึกษาวิธีการอบแห้งผลิตภัณฑ์แพะแผ่นปรุงรสที่เหมาะสม 

 การวิจยันีเ้ป็นการทดลองเพ่ือหาระยะเวลาและอณุหภูมิท่ีเหมาะสมในการผลิตแพะแผ่นปรุงรสโดย

ใช้เนือ้แพะส่วนท่ีเป็นเนือ้แดง ทัง้ตวั บด ปรุงรส และอบแห้ง โดยอณุหภูมิในการอบแห้งมี 3 ระดบั คือ 100 

110 และ 120 องศาเซลเซียส และใช้เวลาในการอบ 3 ระดบั 10 15 และ 20 นาที ท าการทดลอง 3 ซ า้ วาง

แผนการทดลองเป็น Factorial 3x3 in CRD โดยอตัราสว่นของเคร่ืองปรุงดดัแปลงมาจากสตูรท่ีเผยแพร่ของ
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ส านกังานปศสุตัว์จงัหวดัปัตตานี ซึ่งเป็นสตูรท่ีใช้สาธิตในงานวนัแพะแห่งชาติปี 2558 มีส่วนผสมแสดงดงั

ต า ร า ง ท่ี  3 . 1  แ ล ะ วิ ธี ก า ร ผ ลิ ต แ พ ะ แ ผ่ น ป รุ ง ร ส  ดั ง ภ า พ ท่ี  3. 1 

ตารางท่ี 3.1 อตัราสว่นของเคร่ืองปรุงดดัแปลงมาจากสตูรท่ีเผยแพร่ของส านกังานปศสุตัว์จงัหวดัปัตตานี 

 
 

วิธีผลิตแพะแผ่นปรุงรส 

บดเนือ้แพะ  

 

.ผสมเคร่ืองปรุงทัง้หมดใสใ่นเนือ้แพะบด นวดจนเหนียว 

 

ตกัเนือ้วางปิดทบัด้วยถงุพลาสตกิ รีดให้เป็นแผน่ หนา 3 มม.. 

 

น าแพะแผน่ไปอบแห้งด้วยเคร่ืองอบลมร้อนแบบให้ความร้อนโดยไฟฟ้าในอณุหภมูิ 
และเวลาท่ีก าหนดกลบัด้านทาน า้ผึง้ 

 

ตดัเป็นชิน้พอดีค าบรรจใุส่ถงุสญุญากาศ 

ภาพท่ี 3.1 แสดงวิธีผลิตแพะแผน่ปรุงรส 
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2.1.1 ทดสอบทางประสาทสัมผัส(sensory evaluation) 
           น าผลิตภัณฑ์แพะแผ่นปรุงรสมาทดสอบทางประสาทสมัผสัทางด้านความชอบสี กลิ่น รสชาติ เนือ้

สมัผสั และความชอบโดยรวมตอ่ผลิตภณัฑ์แพะแผ่นทัง้ 9 สตูร โดยใช้วิธี 9-Points Hedonic Scale (1= ไม่

ชอบมากท่ีสุด และ 9= ชอบมากท่ีสุด) โดยใช้ผู้ทดสอบจ านวน 50 คน จากนัน้น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ 

โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิ จากนัน้เลือกอณุหภูมิและเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสดุในการผลิตแพะแผ่นเพ่ือ

ใช้ในการศกึษาตอ่ไป 

          2.1.2 วัดค่าสีของผลิตภัณฑ์แพะแผ่นปรุงรส 

น าผลิตภณัฑ์แพะแผ่นปรุงรสไปวดัคา่สีทัง้ 9 สตูร ใช้ระบบ CIE L a และ b โดยท่ี L* (Lightness) 

a* (Redness) และ b* (Yellowness) ด้วยเคร่ือง Conica Minolta 

2.1.3 วัดค่าแรงตัดผ่านเนือ้ (Shear Force) 

   น าผลิตภณัฑ์แพะแผ่นปรุงรสไปวดัคา่แรงตดัผ่าน (Warner- Bratzler Shear Force) โดยใช้เคร่ือง

วิเคราะห์เนือ้สมัผัส Texture analyzer ทัง้ 9 สูตร ตดัขนาดชิน้เนือ้ของแต่ละสูตรให้มีความกว้าง 1.5 

เซนตเิมตร วดัคา่แรงตดัผา่นเนือ้สตูรละ 3 ซ า้  

 น าข้อมูลท่ีได้จากการวดัค่าสี การวดัแรงตดัผ่าน และทางประสาทสมัผสั มาวิเคราะห์ทางสถิติ วิเคราะห์

ความแปรปรวนโดยวิธี Analysis of variance (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตา่ง ของคา่เฉล่ียโดยวิธี 

Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 (P<0.05) 

 

2.2 ศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์แพะแผ่นปรุงรส 

เมื่อได้ผลิตแพะแผ่น ที่ผ่านการอบแห้งด้วยอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้ว น าไปศึกษาอายุการเก็บ
รักษา โดยบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์สุญญากาศเก็บที่อุณหภูมิห้อง เป็นระเวลา 0, 1, 2, 4, 8 และ 12  สัปดาห์ โดยศึกษา
ข้อมูลทางกายภาพ เคมี และ จุลินทรีย์ตัวอย่างละ 3 ซ้ า ดังนี้ 

 ค่า Water activity  (aw)(AOAC, 2000) 
 วิเคราะห์ค่า ไขมัน เถ้า โปรตีน ไขมัน ไฟเบอร์ คาร์โบไฮเดรต 
 การออกซิเดชั่นของไขมัน (TBARS; 2-thiobarbituric acid reactive substances) 
 ตรวจหาปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด (AOAC, 2000) 
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2.3 ศึกษาต้นทุนการผลิต ผลิตภัณฑ์แพะแผ่นปรุงรส 

ศึกษาปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิต และค านวณต้นทุนการผลิตโดยค านวณจากต้นทุนของวัตถุดิบหลัก 
ส่วนผสมอ่ืน และค่าไฟฟ้า แล้วบวกเพ่ิมอีกร้อยละ 30 เพ่ือเป็นค่าแรงงาน ค่าเสื่อมราคา และค่าการจัดการ (จิรพรรณ 
และคณะ, 2525)  
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
1. การศึกษาวิธีการอบแห้งผลิตภัณฑ์แพะแผ่นปรุงรสที่เหมาะสม 

จากการศกึษาระยะเวลาและอณุหภมูิท่ีเหมาะสมในการผลิตแพะแผน่ปรุงรส โดยใช้เนือ้แพะบด ปรุงรส และ
อบแห้ง โดยอณุหภมูิท่ีใช้ในการอบแห้งมี 3 ระดบั คือ 100, 110 และ 120 องศาเซลเซียส และใช้เวลาในการอบ 3 
ระดบั คือ 10, 15 และ 20 นาที ได้ผลดงันี ้
 

1.1 การทดสอบทางประสาทสัมผัส (sensory evaluation) 
 จากการทดสอบความชอบโดยวิธี 9-Points Hedonic Scale (1= ไม่ชอบมากท่ีสดุ และ 9= ชอบมากท่ีสดุ) 
โดยใช้ผู้ทดสอบจ านวน 50 คน ทดสอบคณุลกัษณะด้านต่างๆ ได้แก่ รูปลักษณ์ สี กลิ่น เนือ้สมัผัส รสชาติ และ
ความชอบรวม ผลการทดสอบแสดงในตารางท่ี 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงคา่คะแนนเฉล่ียคณุลกัษณะทางด้านประสาทสมัผสั 

 

จากข้อมูลทางสถิติพบว่าคะแนนคณุลกัษณะด้านรูปลกัษณ์  สี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวมในแต่

ละสูตร มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) โดยมีคะแนนอยู่ในช่วง 6.34 - 6.94, 6.06 - 6.96,      

5.96 - 6.50, 6.28 - 6.82, 6.36 - 6.92 ตามล าดบั ซึ่งหมายถึง ชอบเล็กน้อย โดยคะแนนความชอบมีแนวโน้มสงูขึน้

ในสตูรท่ีใช้อณุหภมูิสงูในการอบแห้ง ซึ่งเกิดจากการใช้ความร้อนสงูจะช่วยท าให้กลิ่นเคร่ืองเทศในส่วนผสมมีความ

ชัดเจนขึน้ จึงสามารถกลบกลิ่นเฉพาะตัวของเนือ้แพะได้ ส่วนด้านเนือ้สัมผัสมีคะแนนแตกต่างกันอย่างไม่มี

นยัส าคญัทางสถิต ิ(p≤0.05)  โดยมีคะแนนอยูใ่นชว่ง 6.18 - 6.58 ซึง่หมายถึง ชอบเล็กน้อยเชน่กนั 
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1.2 การวัดค่าสีของผลิตภัณฑ์แพะแผ่นปรุงรส 

จากการวดัคา่สี L* a* b* ของผลิตภณัฑ์แพะแผน่ปรุงรส ด้วยเคร่ืองวดัคา่สี ทัง้ 9 สตูร ผลแสดงดงัตารางท่ี 4.2 

ตารางที่ 4.2  แสดงคา่สี L* a* b* ของผลิตภณัฑ์แพะแผน่ปรุงรส ด้วยเคร่ืองวดัคา่สี ทัง้ 9 สตูร 

 

จากการศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาท่ีใช้ในการอบท่ีมีผลต่อค่าสีของเนือ้แพะแผ่นปรุงรส พบว่า  เนือ้

แพะแผน่ปรุงรสมีการผนัแปรตามอณุหภมูิและเวลาท่ีใช้ในการอบมีผลท าให้คา่สี L* ลดลงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิ

(p≤0.05) โดยเนือ้แพะแผ่นปรุงรสท่ีอบแห้ง  ในการใช้อณุหภูมิท่ี 100 เป็นเวลา 10 และ 15 นาที องศาเซลเซียส  มี

ค่า L* สูงท่ีสุด แตกต่างกันอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) คือ (31.13 และ 30.98 ตามล าดบั) เม่ือน าไป

เทียบกบัตวัอย่างท่ีใช้อณุหภูมิสูงขึน้ ทราบว่า คา่ L* ลดลง ส่วนเนือ้แพะแผ่นปรุงรส ท่ีมีค่า L* ต ่าท่ีสดุคือ เนือ้แพะ

แผน่ปรุงรสในการอบท่ีอณุหภมูิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 และ 20 นาที แตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทาง

สถิต ิ(p≤0.05) คือ (25.32 และ 25.19 ตามล าดบั) เน่ืองจากเนือ้แพะแผ่นปรุงรสมีสีด าหรือคล า้เนือ้เพิ่มขึน้ ดงันัน้ใน

การใช้อณุหภมูิและเวลาท่ีเพิ่มขึน้มีผลตอ่คา่สี L* ลดลง 

 ส่วนค่าสี a* พบว่า เนือ้แพะแผ่นปรุงรสในการอบท่ีใช้อุณหภูมิและเวลาเพิ่มขึน้ มีผลท าให้ค่า a* มีความ

แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  (p≤0.05)  โดยการใช้อณุหภูมิและเวลาท่ี 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 

นาที มีคา่ a* สงูสุดและแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญั คือ (4.70) ส่วนคา่ a* ต ่าท่ีสดุคือ การใช้อุณหภูมิและเวลาท่ี 

110 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที คือ (2.55) เม่ือเทียบกบัตวัอย่างอ่ืนท่ีมีคา่ความเป็นสีแดง    ใกล้เคียงกนั ซึ่ง

อาจเป็นผลมาจากการเสียสภาพของไมโอโกลบินซึ่งเป็นรงควตัถใุนเนือ้สตัว์ โดย เม่ือเนือ้สตัว์ได้รับความร้อนจะท า
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ให้ไมโอโกลบนิเสียสภาพ เปล่ียนเป็นเมทไมโอโกลบนิซึง่มีสีน า้ตาล หรือการเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดสีน า้ตาลโดยไม่

มีเอนไซม์ 

 คา่ b* พบวา่ การอบท่ีใช้อณุหภมูิและเวลาเพิ่มขึน้ มีผลท าให้คา่ b* มีความแตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัส าคญั

ทางสถิติ (p≤0.05) โดยการอบท่ีอุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที มีค่า b* สูงสุดและแตกต่างกัน

อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) คือ (4.51) เม่ือเทียบกับการใช้อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 

และ 20 นาที มีคา่ b* คือ (4.00 และ 4.37ตามล าดบั) ดงันัน้การใช้อณุหภูมิและเวลาท่ีเพิ่มขึน้ส่งผลน้อยตอ่ คา่ b* 

ของผลิตภณัฑ์เนือ้แพะแผน่ปรุงรส 

1.3  ค่าแรงตัดผ่านเนือ้ (Shear force)  
จากการวดัคา่แรงตดัผ่านของแพะแผ่นปรุงรส ด้วยเคร่ืองวดั คา่แรงตดัผ่านเนือ้ (Texture analyzer) ทัง้ 9 

สตูร ผลแสดงดงัตารางท่ี 4.3 
 

ตารางท่ี 4.3 แสดงวดัคา่แรงตดัผา่นของแพะแผน่ปรุงรส ด้วยเคร่ืองวดั คา่แรงตดัผา่นเนือ้ ทัง้ 9 สตูร 

 

ผลการวิเคราะห์ค่าแรงตดัผ่านของตวัอย่างผลิตภณัฑ์เนือ้แพะแผ่นอบแห้งในสภาวะต่างกนั โดยใช้เคร่ืองวดั

ลกัษณะเนือ้สมัผสั (Texture analyzer) พบว่า อณุหภูมิและเวลาท่ีใช้ในการอบแห้งแตกตา่งกนั มีผลตอ่คา่แรงตดั

ผ่าน เม่ือพิจารณาพบว่าค่าแรงตดัผ่านท่ีวดัได้จากผลิตภณัฑ์แพะแผ่นปรุงรสอบแห้งทัง้ 9 สตูร มีคา่แตกตา่งกัน

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) ซึ่งเม่ือเพิ่มระดบัอณุหภูมิและระยะเวลาในการอบมากขึน้ ส่งผลให้คา่แรงตดั

ผ่านเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) เน่ืองจากความร้อนจะท าให้โปรตีนกล้ามเนือ้ (myofibrillar 

proteins) และเนือ้เย่ือเก่ียวพัน (connective tissue) เกิดการเสียสภาพ ส่งผลให้องค์ประกอบภายในเส้นใย
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โปรตีนมีความแข็งเพิ่มขึน้ และเนือ้เย่ือเก่ียวพนัเกิดการหดตวั ท าให้เนือ้มีความเหนียวและแข็งมากขึน้ สอดคล้อง

กบั สญัชยั (2543) รายงานว่า ความร้อนท าให้เส้นใยโปรตีนเสียสภาพ (denature) และขดตวักัน เกิดโครงสร้าง

ของเส้นใยโปรตีนท่ีแน่นขึน้ เม่ือให้ความร้อนสงูขึน้และนานขึน้ ความนุ่มก็จะยิ่งลดลง และการใช้อณุหภูมิท่ีสงูจะ

ท าให้น า้บริเวณผิวระเหยอย่างวดเร็วน า้ภายในเคล่ือนท่ีออกมาท่ีผิวไม่ทัน หรือมีสารละลายของน า้ตาล หรือ

โปรตีนเคล่ือนมาแข็งท่ีผิว ท าให้เนือ้ผิวแข็งกวา่จงึท าให้ต้องใช้คา่แรงตดัผ่านสงูกว่า ดงันัน้การอบแห้งท่ี 120 องศา

เซลเซียส เวลา 20 นาที จึงมีความเหนียวและแข็งมากท่ีสุดแตมี่ความนุ่มน้อย เน่ืองจากใช้อุณหภูมิและเวลาใน

การอบมากท่ีสดุ 

 

2. ศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์แพะแผ่นปรุงรส 

เม่ือได้ผลิตแพะแผน่ ท่ีผา่นการอบแห้งด้วยอณุหภูมิและเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสดุแล้ว น าไปศกึษาอายกุารเก็บ

รักษา โดยบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์สุญญากาศเก็บท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นระเวลา 0, 1, 2, 4, 8 และ 12  สัปดาห์ โดย

ศกึษาข้อมลูทางกายภาพ เคมี และ จลุินทรีย์ ตวัอยา่งละ 3 ซ า้ ดงันี ้

ตารางท่ี 4.4 แสดงผลการทดสอบ ยีสต์และรา ในชว่งการเก็บรักษา โดยวิธี In house method on AOAC (2000) 

ที่ ช่ือตัวอย่าง ผลการทดสอบ หน่วย 

1 แพะแผน่ปรุงรส Day 7 Temp 25 ๐C 4.5 x 10 CFU/g 
2 แพะแผน่ปรุงรส Day 14 Temp 25 ๐C < 10 CFU/g 
3 แพะแผน่ปรุงรส Day 14 Temp 35 ๐C 2.5 x 104 CFU/g 
4 แพะแผน่ปรุงรส Day 14 Temp 45 ๐C < 10 CFU/g 
5 แพะแผน่ปรุงรส Day 21 Temp 25 ๐C 1.0 x 10 CFU/g 
6 แพะแผน่ปรุงรส Day 28 Temp 25 ๐C < 10 CFU/g 
7 แพะแผน่ปรุงรส Day 28 Temp 35 ๐C < 10 CFU/g 
8 แพะแผน่ปรุงรส Day 28 Temp 45 ๐C < 10 CFU/g 
9 แพะแผน่ปรุงรส Day 35 Temp 25 ๐C < 10 CFU/g 
10 แพะแผน่ปรุงรส Day 35 Temp 35 ๐C < 10 CFU/g 
11 แพะแผน่ปรุงรส Day 35 Temp 45 ๐C < 10 CFU/g 
12 แพะแผน่ปรุงรส Day 42 Temp 25 ๐C < 10 CFU/g 
13 แพะแผน่ปรุงรส Day 55 Temp 25 ๐C < 10 CFU/g 
14 แพะแผน่ปรุงรส Day 55 Temp 35 ๐C < 10 CFU/g 
15 แพะแผน่ปรุงรส Day 55 Temp 45 ๐C < 10 CFU/g 
16 แพะแผน่ปรุงรส Day 57 Temp 25 ๐C < 10 CFU/g 
17 แพะแผน่ปรุงรส Day 57 Temp 25 ๐C < 10 CFU/g 
18 แพะแผน่ปรุงรส Day 57 Temp 25 ๐C < 10 CFU/g 
19 แพะแผน่ปรุงรส Day 57 Temp 25 ๐C < 10 CFU/g 
20 แพะแผน่ปรุงรส Day 57 Temp 25 ๐C 1.1 x 105 CFU/g 
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21 แพะแผน่ปรุงรส Day 57 Temp 25 ๐C 1.0 x 10 CFU/g 
ตารางท่ี 4.5 แสดงผลการทดสอบอายกุารเก็บรักษาผลิตภณัฑ์แพะแผน่ปรุงรส  

รายการทดสอบ ผลการ
ทดสอบ 

หน่วย LOD วิธีทดสอบอ้างอิง 

ค านวณอายกุารเก็บรักษาด้วย Q10 Technique 
 

   Calculation by  
Q10 Technique 

(1) 25๐C 55 Days -  
(2) 35๐C 45 Days -  
(3) 45๐C 32 Days -  

Criteria : Yeast and Molds 
           : Sensory Test 

    

 
ผลการทดสอบอายกุารเก็บรักษา ผลิตภณัฑ์แพะแผน่ปรุงรสในบรรจภุณัฑ์ปิดสนิท จ านวน 50 ถงุ ปริมาตรถงุ

ละ 10 กรัม โดยเก็บตวัอยา่ง ไว้ท่ี 3 สภาวะ คือ 25๐C, 35๐C, 45๐C ดงัตารางท่ี 4.4 และ ตารางท่ี 4.5 โดยพิจารณา

การเจริญของเชือ้ ยีสต์/รา และการประเมินคณุภาพทางประสาทสมัผสั พบวา่ ท่ีอณุหภมูิ 25๐C ผลิตภณัฑ์แพะแผน่

ปรุงรสในบรรจภุณัฑ์ปิดสนิท สามารถเก็บได้ 55 วนั ท่ีอณุหภมูิ 35๐C ผลิตภณัฑ์แพะแผน่ปรุงรสในบรรจภุณัฑ์ปิด

สนิท สามารถเก็บได้ 45 วนั ท่ีอณุหภมูิ 35๐C ผลิตภณัฑ์แพะแผน่ปรุงรสในบรรจภุณัฑ์ปิดสนิท สามารถเก็บได้ 45 

วนั 
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3. ศึกษาต้นทุนการผลิต ผลิตภัณฑ์แพะแผ่นปรุงรส 

ศึกษาปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิต และค านวณต้นทุนการผลิตโดยค านวณจากต้นทุนของวัตถุดิบหลัก 
ส่วนผสมอ่ืน และค่าไฟฟ้า แล้วบวกเพ่ิมอีกร้อยละ 30 เพ่ือเป็นค่าแรงงาน ค่าเสื่อมราคา และค่าการจัดการ (จิรพรรณ 
และคณะ, 2525)  

ตารางท่ี 4.6 แสดงต้นทนุวตัถดุบิหลกั บรรจภุณัฑ์และฉลากผลิตภณัฑ์ 

ล าดับ   วัตถุดบิ   จ านวน   ราคาต่อหน่วย (บาท)   จ านวนเงนิ (บาท)  
      1   เนือ้แพะปลดระวาง         7.00   กก.                   350.00            2,450.00  
      2   น า้ตาลทราย         1.00   กก.                     25.00                25.00  
      3   น า้ปลา         0.50   กก.                     43.00                21.50  
      4   ซีอิว้ขาว         0.20   กก.                     50.00                10.00  
      5   ซีอิว้ด า         0.20   กก.                     50.00                10.00  
      6   เม็ดผกัชีคัว่ป่น         0.20   กก.                   220.00                44.00  
      7   ย่ีหร่าคัว่ป่น         0.20   กก.                   500.00              100.00  
      8   เม็ดผกัชีทบุ         0.20   กก.                   220.00                44.00  
      9   น า้ผึง้         0.50   กก.                   270.00              135.00  
     10   ถงุบรรจ ุ     450.00   ถงุ                     2.50            1,125.00  
     11  ฉลาก      450.00   แผน่                     1.00              450.00  

 รวมวัตถุดบิ         4.50   กก.   คิดเป็นเงนิ           4,414.50  
 ต้นทุนต่อ         1.00   กก.   คิดเป็นเงนิ              981.00  
 ต้นทุนต่อ        10.00   ก   คิดเป็นเงนิ                 9.81  

 
 

ตารางท่ี 4.7 แสดงต้นทนุการผลิตรวมของผลิตภณัฑ์แพะแผน่ปรุงรส ขนาดบรรจ ุ10 กรัม 

ล าดับ รายการ เป็นเงนิ(บาท) 

1 ต้นทนุวตัถดุบิหลกั (1) 9.81 

2 คา่สาธารณูปโภค 10% ของ (1) = (2) 0.98 

3 (1) + (2) = (3) 10.79 

4 คา่แรงงาน คา่เส่ือมราคา คา่การจดัการ 30% ของ(3)=(4) 3.24 
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5 ราคาจ าหน่าย (3) + (4) 14.03 
 
จากตารางท่ี 4.6 แสดงต้นทนุวตัถดุบิหลกั บรรจภุณัฑ์และฉลากผลิตภณัฑ์ พบว่า การผลิตแพะแผ่นปรุงรส

ขนาดบรรจุ 10 กรัม มีต้นทุนวตัถุดิบหลกั บรรจภุัณฑ์และฉลากผลิตภัณฑ์ เท่ากับ 9.81 บาท และในตารางท่ี 4.7 

แสดงต้นทุนการผลิตรวมของผลิตภณัฑ์แพะแผ่นปรุงรส ขนาดบรรจ ุ10 กรัม โดยเพิ่มคา่สาธารณูปโภค ร้อยละ 10 

ของต้นทนุวตัถดุบิหลกั จากนัน้เพิ่มอีก ร้อยละ 30 ของวตัถดุบิหลกัและคา่สาธารณูปโภคซึ่งเป็นคา่แรงงาน คา่เส่ือม

ราคา และค่าการจัดการ พบว่า ราคาจ าหน่ายของผลิตภัณฑ์แพะแผ่นปรุงรส ขนาด 10 กรัม เท่ากับ 14.03 บาท 

หรือ เทา่กบั 1,403 บาท ตอ่ผลิตภณัฑ์แพะแผน่ปรุงรส 1 กิโลกรัม 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากข้อมูลการวิเคราะห์ตวัอย่างแพะแผ่นปรุงรส ซึ่งแปรผนั อณุหภูมิ 3 ระดบั  คือ  100, 110 และ 120 องศา

เซลเซียส และระยะเวลาในการอบ 3 ระดบั คือ 10, 15 และ 20 นาที รวมทัง้สิน้ 9  สูตร จากนัน้น าไปวิเคราะห์

คณุภาพ ในด้านการทดสอบทางประสาทสมัผสั คา่สี และการวดัแรงตดัผ่าน พบว่า เม่ือเพิ่มอณุหภูมิและระยะเวลา

ในการอบ ท าให้ผู้ทดสอบชิมให้คะแนนในด้าน รูปลกัษณ์  สี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม เพิ่มมากขึน้ แม้ว่า

จากการทดสอบทางกายภาพในด้านการวดัคา่สี ท่ีพบว่าแพะแผ่นจะมีสีคล า้ขึน้เม่ือเพิ่มอณุหภูมิและระยะเวลาใน

การอบ  และการวดัแรงตดัผา่นท่ีพบวา่แพะแผน่จะเหนียวขึน้เม่ือเพิ่มอณุหภมูิและระยะเวลาในการอบก็ตาม  

 ซึ่งจากคะแนนการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส ตัวอย่างแพะแผ่นท่ี อบท่ีอุณหภูมิ 120 องศา

เซลเซียสทัง้ 3 เวลา มีคะแนนสงูท่ีสดุ โดยอยู่ในช่วงชอบเล็กน้อย ซึ่งตวัอย่างทัง้สามมีคะแนนแตกตา่งกนัอย่างไม่มี

นยัส าคญัทางสถิต ิ(p≤0.05) ผู้วิจยัจึงเลือกสภาวะการอบท่ี 120 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 10 นาทีเป็นสภาวะการ

อบท่ีเหมาะสมท่ีสุดเน่ืองจากได้คะแนนสูงท่ีสุด และใช้ระยะเวลาในการอบสัน้ท่ีสุด ซึ่งหมายถึงใช้ระยะเวลาและ

ต้นทนุต ่ากวา่สตูรอ่ืนๆ  

เม่ือได้สตูร ผลิตภัณฑ์แพะแผ่นปรุงรสท่ีเหมาะสมแล้ว จึงน าผลิตภัณฑ์สุดท้ายมาทดสอบอายุการเก็บรักษา 

พบว่า ผลิตภัณฑ์แพะแผ่นปรุงรสสามารถเก็บท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ได้ 55 วนั  เก็บท่ีอุณหภูมิ 35 องศา

เซลเซียส ได้ 45 วนั  และเก็บท่ีอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส ได้ 32 วนั ส าหรับในประเทศไทยนัน้ อุณหภูมิห้องมี

คา่เฉล่ีย 35 องศาเซลเซียส จงึต้องระบอุายกุารเก็บรักษาผลิตภณัฑ์แพะแผน่ปรุงรส ท่ี 45 วนั ท่ีอณุหภมูิห้อง  

ส าหรับการคิดต้นทนุ ผลิตภณัฑ์แพะแผ่นปรุงรส มีวิธีค านวณต้นทุนการผลิตโดยค านวณจากต้นทุนของวัตถุดิบ

หลัก ส่วนผสมอื่น และค่าไฟฟ้า แล้วบวกเพ่ิมอีกร้อยละ 30 เพ่ือเป็นค่าแรงงาน ค่าเสื่อมราคา และค่าการจัดการ พบว่า 
ราคาจ าหน่ายของผลิตภัณฑ์แพะแผ่นปรุงรส ขนาด 10 กรัม เท่ากับ 14.03 บาท หรือ เท่ากับ 1,403 บาท ต่อ

ผลิตภณัฑ์แพะแผน่ปรุงรส 1 กิโลกรัม คดิเป็น ร้อยละ 400 ของต้นทนุเนือ้แพะ ท าให้สามารถเพิ่มมลูคา่เนือ้แพะปลด

ระวางได้อย่างดี และยงัสามารถวางจ าหน่ายเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยไม่ต้องเก็บในตู้ เย็น ท าให้เพิ่มโอกาสการ

จ าหนา่ยแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ ตอ่ไป 
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อภปิรายผล 

การศกึษาสภาวะการอบแห้งท่ีเหมาะสมในการผลิตแพะแผน่ปรุงรส อภิปรายผล ดงันี ้
1. เพ่ือศกึษาสตูรและวิธีการผลิตผลิตภณัฑ์แพะแผน่ปรุงรสท่ีเหมาะสม  

จากการศกึษาดงักล่าวท าให้ทราบลกัษณะของการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของเนือ้แพะปลดระวาง 
เน่ืองจากการอบท่ีอณุหภมูิสงู สีท่ีเข้มขึน้ เป็นผลมาจากเม็ดสีของเนือ้สตัว์และอายขุองสตัว์ กลา่วคือ สตัว์ท่ีมีอายุ
มาก เนือ้จะมีสีเข้มและเนือ้เหนียว การแปรรูปท่ีเหมาะสมจงึเป็นการลดขนาดด้วยการบด หรือสบัให้ละเอียดก่อนท่ี
จะขึน้รูปให้ ดงัเชน่ ผลิตภณัฑ์แพะแผน่ปรุงรส 

2. เพ่ือศกึษาอายกุารเก็บรักษาผลิตภณัฑ์แพะแผน่ปรุงรส 
ผลิตภณัฑ์แพะแผน่ปรุงรส เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความชืน้ต ่า ท าให้สามารถเก็บไว้ท่ีอณุหภมูิห้องได้นาน 3 

เดือน โดยไมเ่นา่เสีย เหมาะส าหรับผู้ประกอบการท่ีเร่ิมท าธุรกิจ เพราะไมจ่ าเป็นต้องลงทนุเคร่ืองจกัรมลูคา่สงู เป็น
การเพิ่มโอกาสในการจ าหน่ายให้มากขึน้ 

3. เพ่ือศกึษาต้นทนุการผลิตผลิตภณัฑ์แพะแผ่นปรุงรส 
จากการศกึษา พบวา่ ผลิตภณัฑ์แพะแผน่ปรุงรส มีน า้หนกัลดลงมาก และเนือ้เร่ิมต้นจากแพะก็มีมลูคา่
สงู แตเ่ม่ือผา่นกระบวนการแปรรูปและบรรจตุามขนาด 10 กรัม พบวา่ ราคาจ าหน่ายตอ่แพค คือ 
14.03 บาท ซึง่ไมแ่พงจนเกินไป ผู้บริโภคสามารถตดัสินใจซือ้ได้ง่าย แตเ่ม่ือพิจารณาท่ีการเพิ่มมลูคา่ 
กลบัพบว่า สามารถเพิ่มมลูเนือ้แพะได้ถึง 400% 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. การน าเทคโนโลยีการแปรรูปเนือ้แพะปลดระวางไปใช้ควรค านงึถึงราคาของต้นทนุวตัถดุบิเนือ้แพะ ซึง่เป็น

วตัถดุบิหลกั หากได้เนือ้แพะราคาถกูหรือเศษเนือ้ท่ีไมมี่ราคา จะท าให้ผู้ผลิตมีสดัสว่นของก าไรท่ีสงูขึน้ 

2. การศกึษา วิจยั ท่ีควรศกึษาตอ่ไปคือ อาย ุและ พนัธุ์สตัว์ปลดระวาง ท่ีจะน ามาแปรรูปผลิตภณัฑ์แพะแผน่

ปรุงรส ซึง่อาจให้ผลท่ีแตกตา่งในด้าน คณุสมบตัทิางกายภาพและการยอมรับของผู้บริโภค 
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