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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใชกลาเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกสายพันธุ Lactobacillus plantarum TISTR
543 และ Pediococcus acidilactici TISTR 051 ตอคุณภาพทางกายภาพ เคมี จุลชีววิทยาและประสาทสัมผัสของแหนมซี่โครงหมู
ออน โดยวางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ การทดลองแบงเปน 3 สูตร ไดแก สูตรควบคุมหรือสูตรที่ไมใชกลาเชื้อ สูตรที่ใชกลาเชื้อ
Lactobacillus plantarum TISTR 543 และสูตรที่ใชกลาเชื้อ Pediococcus acidilactici TISTR 051 ทําการหมักที่อุณหภูมิ 30
องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง ผลการทดลองพบวา การใชกลาเชื้อมีผลตอคาสี L* ความเปนกรด-ดาง ปริมาณกรดทั้งหมด และ
ปริมาณแบคที เรียกรดแลคติก โดยแหนมซี่โ ครงหมูออนที่ใชกล าเชื้อ ทั้ง 2 สูตรมีคาสี L* ปริ ม าณกรดทั้ งหมดสูงกว าสูตรควบคุ ม
(P≤0.05) แตมี ความเป น กรด-ด า งต่ํา กวา สูต รควบคุม (P≤0.05) ในระหวางการหมัก แหนมซี่โครงหมู อ อ นที่ใ ชก ล า เชื้ อมีป ริม าณ
แบคทีเรียกรดแลคติกสูตรกวาในสูตรควบคุม เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการหมัก แหนมซี่โครงหมูออนที่หมักดวยกลาเชื้อ Lactobacillus
plantarum TISTR 543 มีความเปนกรด-ดางต่ําสุดเปนผลใหมีปริมาณกรดทั้งหมดสูงสุด (P≤0.05) ผลการประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัส แหนมซี่โครงหมูออนที่ใชกลาเชื้อ Lactobacillus plantarum TISTR 543 มีคะแนนความชอบเฉลี่ยดานสี รสเปรี้ยว
และความชอบรวมสูง สุ ด (P≤0.05) ผลการวิเ คราะห คุณภาพผลิต ภัณ ฑแ หนมซี่โ ครงหมู ออ นที่ห มั กด วยกลา เชื้ อ Lactobacillus
plantarum TISTR 543 ผลิตภัณฑมีคาสี L* a* b* 54.802.87 2.141.13 และ 9.191.92 ตามลําดับ มีความเปนกรด-ดาง
4.420.01 ปริมาณกรดทั้งหมด รอยละ 0.9100.021 ในรูปกรดแลคติก ผลการวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ
แหนมซี่โครงหมูออนที่ทําใหสุกดวยการอบตรวจไมพบ Salmonella spp. (ในตัวอยาง 25 g) Clostridium perfringens (ในตัวอยาง
0.1 g) และ Staphylococcus aureus (ในตัวอยาง 1 g) สวนผลิตภัณฑมีปริมาณ Escherichia coli นอยกวา 3 MPN/g ยีสตและรา
นอยกวา 10 CFU/g
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ABSTRACT
This research aimed to investigate the effect of Lactobacillus plantarum TISTR 543 and Pediococcus
acidilactici TISTR 051 as starter cultures on physical, chemical, microbiological and sensory qualities of soft pork
ribs Nham. The experiment was performed using Completely Randomized Design (CRD). Two treatments included
formula of Lactobacillus plantarum TISTR 543 and that of Pediococcus acidilactici TISTR 051, and a control
without starter. Each treatment was incubated at 30C for 48 hours. The results showed that usage of starter
cultures affected L* value, pH, total acidity and number of lactic acid bacteria (LAB). Soft pork ribs Nham
inoculated with starter cultures had higher L* value and total acidity (P≤0.05), but lower pH than control formula
(P≤0.05). During fermentation, Nham inoculated with starter cultures had higher LAB. At the end of fermentation
period, Nham inoculated with Lactobacillus plantarum TISTR 543 had the lowest pH, but the highest total acidity
(P≤0.05). Sensory evaluation showed that soft pork ribs Nham inoculated with Lactobacillus plantarum TISTR 543
had the highest mean score in color, sour and overall liking (P≤0.05). Therefore, soft pork ribs Nham inoculated
with Lactobacillus plantarum TISTR 543 was analyzed. The color of product in term of L* a* b* were 54.802.87,
2.141.13 and 9.191.92, respectively. The pH was 4.420.01 and total acidity was 0.9100.021 (as lactic acid).
Microbiological analysis of baked soft pork ribs Nham was indicated that Salmonella spp. (in 25g), Clostridium
perfringens (in 0.1g) and Staphylococcus aureus (in 0.1g) were not detected. Escherichia coli and yeast and mold
count were <3 MPN/g and <10 CFU/g, respectively.
คําสําคัญ: กลาเชื้อ แบคทีเรียกรดแลคติก แหนมซี่โครงหมูออน
Keywords: Starter culture, Lactic acid bacteria, Soft pork ribs Nham
บทนํา
แหนมเปนผลิตภัณฑเนื้อหมักพื้นบานของประเทศไทย
ที่มีไขมันต่ํา นิยมบริโภคในภาคเหนือ การทําแหนมจัดเปนการ
ถนอมอาหารโดยอาศั ย กระบวนการหมัก ของแบคที เ รี ย กรด
แลคติก (Lactic acid bacteria) ทําใหผลิตภัณฑมีรสเปรี้ยวจาก
กรดแลคติกและมีกลิ่นรสเฉพาะตัว การเรียกชื่อแหนมมักเรียก
ตามชื่อของวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิต เชน แหนมไก แหนมขอ
ไก แหนมเห็ด แหนมปลาหรื อสมฟก เป นต น (ป นมณี, 2554)
แหนมซี่โครงหมูเปนผลิตภัณฑที่ทําจากกระดูกซี่โครงหมูที่มีเนื้อ
ติดอยูและขาวสุก ปรุงรสดวยเครื่องปรุงรสและเครื่องเทศหรือ
สมุนไพร เชน เกลือ กระเทียม เมล็ดผักชี พริกไทย ผสมใหเขากัน
บรรจุลงในภาชนะบรรจุ แลวมัดใหแนน หมักจนมีรสเปรี้ยว
(สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 2547a)
ซี่โครงหมู หมายถึง กระดูกซี่โครงติดกับกระดูกสันหลัง
ชวงอกที่ติดกันอยูเปนแผง โดยใชมีดสับแบงแตละซี่โครงออกเปน
ชิ้นเล็กๆ ขนาดยาวประมาณ 3 นิ้ว แบงเปนสองชนิดคือ ซี่โครง

ธรรมดาที่ไดจากแผงขางลําตัว และซี่โครงออนเปนแผงที่สั้นกวา
ตัดไดจากสวนที่อยูใกลกับกระดูกสัน หลัง จะมี เนื้อและกระดูก
ที่ออ นมากกวาซี่โครงธรรมดา (สมชาย, 2549 และ ซีเ อชฟู ด,
2556) การใชซี่โครงหมูออนเปนวัตถุดิบในการทําแหนมเพราะมี
เนื้อมากกวาซี่โครงธรรมดาและกระดูกไมมีรูพรุน ทําใหเมื่อนํามา
หมักแลวจะไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีและมีลักษณะปรากฏที่ดี
การหมักผลิตภัณฑเนื้อหมักทําได 2 สภาวะ คือ การ
หมักตามธรรมชาติและการหมักดวยกลาเชื้อ โดยการหมักตาม
ธรรมชาติจะอาศัยแบคทีเรียที่พบตามธรรมชาติ ซึ่งอาจปนเปอน
มากับวัตถุดิบ สวนผสมหรือปนเปอนมากับเครื่องมือที่ใชในการ
ผลิ ต แต ก ารหมั ก ด ว ยกล า เชื้ อ จะมี ก ารเติ ม กล า เชื้ อ บริ สุ ท ธิ์
ข อ ง แ บ ค ที เ รี ย ก ร ด แ ล ค ติ ก ล ง ไ ป เ ช น Lactobacillus
plantarum, Pediococcus cerevisiae, P. acidilactici และ
P. pentosaceus (Adams, 2008; Jay, 2000; ปนมณี, 2547)
ทําใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณ ภาพทั้งดา นสี กลิ่น และรสชาติที่ดี มี
ความปลอดภัยตอการบริโภคและเก็บไวไดนานขึ้น (จารุวรรณ,
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2551; อุมาพร, 2555; ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แหงชาติ, มปป.) การลดลงของความเปนกรด-ดางมีผลตอรสชาติ
ของแหนมและช ว ยยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของจุ ลิ น ทรี ย ที่ ป นเป อ น
รวมถึงจุลินทรียที่กอโรค ผลการยับยั้งเชื้อจุลินทรียยังเกิดจากการ
ที่เชื้อผลิตสารยับยั้ง เชน สารในกลุมแบคเทอริโอซิน ในการหมัก
ยังพบแบคทีเรียกรดแลคติกชนิดอื่นที่มีความสามารถในการผลิต
ไฮโดรเจนเปอรออกไซด ซึ่งทําใหแหนมมีสีซีดและมีกลิ่นเนาจาก
การออกซิไดสไฮโดรเจนเปอรออกไซด จากการแยกจุลินทรียที่มี
ในผลิตภัณฑแหนมที่หมักแลว ในชวง 16 ชั่วโมงแรกของการหมัก
พบว า เป น แบคที เ รี ย ชนิ ด อื่ น ที่ ไ ม ใ ช แ บคที เ รี ย กรดแลคติ ก
ประมาณ 106 CFU/g และยีสตประมาณ 103 CFU/g ในระหวาง
การหมักในชั่วโมงที่ 36 จะมี Lactobacilli เพิ่มขึ้นมากกวารอย
ละ 50 มีผลใหความเปนกรด-ดางลดลงอยางรวดเร็วจนถึง 4.6 ใน
ชั่วโมงที่ 48 โดยในตางประเทศมีการใช Lactobacillus sp.
และ Pediococcus sp. เปนกลาเชื้อทางการคาในผลิตภัณฑเนื้อ
หมัก นอกจากนี้ยังมีการใชกลาเชื้อ Micrococcus sp. ซึ่งเปน
แบคทีเรียที่รีดิวซไนเตรทเปนไนไตรท สงผลใหสีของผลิตภัณฑมี
ความคงทนยิ่งขึ้น Zhang et. al. (2010) รายงานวาแบคทีเรีย
สายพันธุกรดแลคติกที่ใชในอุตสาหกรรม ไดแก แบคทีเรียกลุม
homofermentative, Lactobacilli, Pediococci, Grampositive catalase-positive cocci และ coagulase-negative
staphylococci ซึ่งเปนแบคที เรีย ที่ผลิตกรดไดอยา งรวดเร็ว
ทําใหผลิตภัณฑมีคุณภาพและมีความปลอดภัย ปรมาภรณ และ
คณะ (2554) ศึกษาผลของการใชกลา เชื้อในการหมักแหนม
เนื้อโค พบวาการใชกลาเชื้อ Lactobacillus lactis subsp.
lactis P2 ทําใหแหนมเนื้อโคมีความเปนกรด-ดางลดลงมากที่สุด
เมื่อหมักที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสเปนเวลา 3 วัน สอดคลอง
กับปนมณี (2547) ที่พบวาอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการหมักแหนม
ดวยกลาเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติก คือ 30 องศาเซลเซียส ดังนั้น
งานวิ จั ย นี้ จึ ง มี วัต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาผลของการใช ก ล า เชื้ อ
แบคทีเรียกรดแลคติกตอคุณภาพทางกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา
และประสาทสั มผัส ของแหนมซี่ โ ครงหมู อ อน รวมถึ งตรวจ
วิเคราะหคุณภาพของผลิตภัณฑแหนมซี่โครงหมูออน
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วัตถุดบิ สารเคมี และเชื้อจุลินทรีย
ซี่โครงหมูออนขนาด 1x1 นิ้ว (บริษัท วี แอนด พี เฟร็ช
ฟูดส จํากัด, เชียงใหม ) ข าวเหนี ยวนึ่ง (ตลาดสด, เชียงใหม)
กระเที ย ม (ตลาดสด, เชี ย งใหม ) ผงเพรก (ร า นป น ทิ พ ย ,
เชียงใหม) ถุงพลาสติกชนิด Polypropylene และยางรัดของ
(บริษัท หยกอินเตอรเ ทรด (เชี ยงใหม ) จํ ากั ด , เชีย งใหม) เชื้ อ
Lactobacillus plantarum TISTR 543 และ Pediococcus
acidilactici TISTR 051 จากสถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย
การเตรียมวัตถุดิบและกลาเชื้อ
ซี่โครงหมูออน ตัดแตงซี่โครงหมูออนใหมีขนาด 1x1
นิ้ว ลางดวยน้ําสะอาด 1 ครั้ง จึงลางดวยน้ําคลอรีนความเขมขน
10 ppm อีก 1 ครั้ง เพื่อลดปริมาณเชื้อจุลินทรียเริ่มตน พักให
สะเด็ ด น้ํ า จึ ง ทํ า การซั บ น้ํ า ด ว ยผ า ขาวบางและผ า ขนหนู ที่
ปราศจากเชื้อ
กระเทียม นํา กระเทียมมาแกะเปลือก ตัดแตงส วนที่
เปนเชื้อราออก ลางดวยน้ําคลอรีน 10 ppm พักใหสะเด็ดน้ํา
แล ว บดให ล ะเอี ย ดด ว ยเครื่ อ งป น (National MX-795N,
Malaysia) ที่ ผ า นการล า งทํ า ความสะอาดด ว ยน้ํ า คลอรี น 10
ppm
กล า เชื้ อ แบคที เ รี ย กรดแลคติ ก เตรี ย มกล า เชื้ อ
แบคทีเรีย Lactobacillus plantarum TISTR 543 และ
Pediococcus acidilactici TISTR 051 จากเชื้อแชแข็ง โดย
เพาะเชื้อในอาหาร MRS (de Man-Rogosa-Sharpe) broth
และ streak บน MRS agar บมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นจึงเตรียมกลาเชื้อโดยเพาะเชื้อใน
อาหารเหลว MRS broth บมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 48 ชั่วโมง นํามาแยกตะกอนของเชื้ อดวยเครื่ องเหวี่ยง
ควบคุมอุณหภูมิ (Kubota 6900, Japan) ความเร็วรอบ 8,000
rpm ทีอ่ ุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 นาที ลางตะกอน
เซลล ด ว ยน้ํ า กลั่ น ปราศจากเชื้ อ 2 ครั้ ง จะได ก ล า เชื้ อ สด
(ดัดแปลงจากปนมณี, 2547)
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ตอนที่ 1 การศึกษาผลของการใชกลาเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติก
ตอคุณภาพทางกายภาพ เคมี จุลชีววิทยาและประสาทสัมผัส
ของแหนมซี่โครงหมูออน
ทําการศึกษากลาเชื้อในการหมักแหนมซี่โครงหมูออน
โดยวางแผนการทดลองแบบสุ ม สมบู ร ณ
(Completely
Randomized Design) การทดลองมี 3 สูตร คือ สูตรที่ใชกลา
เชื้อ Lactobacillus plantarum TISTR 543 สูตรที่ใชกลาเชื้อ
Pediococcus acidilactici TISTR 051 และสูตรควบคุมหรือไม
ใชกลาเชื้อ สูตรแหนมซี่โครงหมูออนทั้ง 3 สูตร แสดงดังตารางที่
1 กระบวนการผลิตแหนมซี่โครงหมูออนทําโดยนําขาวเหนียวนึ่ง
และกระเทียมบดมาคลุกเคลาใหเขากัน ใสซี่โครงหมูออน คลุกให
เขากับสวนผสม เติมผงเพรกและเกลื อ นวดสวนผสมใหเขากัน
บรรจุใสถุงพลาสติกชนิด Polypropylene ถุงละประมาณ 300
กรัม มัดดวยยางรัดของให แนน แลวนําไปหมักที่อุณหภูมิ 30
องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง สุมตัวอยางผลิตภัณฑแหนม
ซี่โครงหมูออนทั้ง 3 สูตร ที่เวลาการหมัก 0, 24 และ 48 ชั่วโมง
ตารางที่ 1

Research

เพื่อวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ ไดแก คาสี L* (คาความสวาง)
a* (คาสีแดง-เขียว) b* (คาสีเหลือง-น้ําเงิน) (Minolta CR-10,
Japan) คุณภาพทางเคมี ไดแก ความเปนกรด-ดาง (pH meter,
Schott Model CG-840, Germany) และปริมาณกรดทั้งหมด
(AOAC, 2000) และคุณ ภาพทางจุลชีววิทยา ไดแก ปริมาณ
แบคทีเรียกรดแลคติก (AOAC, 2006) นําผลิตภัณฑแหนมซี่โครง
หมูออนที่อายุการหมัก 48 ชั่วโมงไปอบด วยหมอฝาอบลมร อน
(Otto CO-708, Thailand) อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 20 นาที เพื่ อ ทดสอบคุ ณ ภาพทางประสาทสั ม ผั ส ด ว ย
วิธีการทดสอบความชอบ 9 ระดับ (9-point hedonic scale)
กับผูทดสอบชิม 50 คน โดยทดสอบคุณลักษณะดานสีผลิตภัณฑ
กลิ่นรสแหนม รสเปรี้ยว รสเค็ม และความชอบรวม วิเคราะหผล
การทดลองดวยการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of
Variance) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยวิธี Least Significant
Difference (LSD) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดวยโปรแกรมสถิติ
สําเร็จรูป เพื่อหาชนิดของกลาเชื้อที่เหมาะสมในการผลิตแหนม
ซี่โครงหมูออน

สูตรแหนมซี่โครงหมูออนที่ผันแปรชนิดกลาเชื้อ L. plantarum TISTR 543 และ P. acidilactici TISTR 051
สวนผสม

สูตรที่ 1
ซี่โครงหมูออน
1,000
ขาวเหนียว
100
กระเทียม
100
เกลือ
15
ผงเพรก
0.5
L. plantarum TISTR 543
0.15*
P. acidilactici TISTR 051
*
หมายเหตุ: น้ําหนักเซลลกลาเชื้อเปนน้ําหนักเซลลเปยก

ตอนที่ 2 การยืนยันสูตรและกระบวนการผลิตแหนมซี่โครงหมู
ออน
ผลิตแหนมซี่โครงหมูออนโดยใชกลาเชื้อที่เหมาะสมดวย
กระบวนการผลิตเชนเดียวกับตอนที่ผานมา นําผลิตภัณฑไปอบให
สุ ก แล ว ทดสอบคุ ณ ภาพทางประสาทสั ม ผั ส ด ว ย 9-point
hedonic scale รวมกับวิธีการทดสอบความพอดี 5 ระดับ (5point just about right) กับผูทดสอบชิมจํานวน 50 คน
คุ ณลักษณะที่ ทําการทดสอบไดแก สีผลิตภัณ ฑ กลิ่น รสแหนม
รสเปรี้ยว รสเค็ม และความชอบรวม นําผลการประเมินมาหา

ปริมาณ (กรัม)
สูตรที่ 2
1,000
100
100
15
0.5
0.15*

สูตรที่ 3 (Control)
1,000
100
100
20
0.5
-

คะแนนความชอบเฉลี่ย รอยละความพอดี และคา net effect
กําหนดเกณฑความพอดีที่รอยละ 70 แสดงวาไมตองปรับปรุง
คุณลักษณะดังกลาว แตหากความพอดีมีคาไมถึงเกณฑที่กําหนด
จึงพิจารณาคา net effect ประกอบ กลาวคือหากระดับความ
ตองการในการปรับปรุงอยูในระดับ “ไมตองปรับปรุง” มากกวา
หรือเทากับรอยละ 70 แสดงวาไมตองทําการปรับปรุง หาก net
effect มากกวารอยละ 20 ใหปรับความเขมของคุณลักษณะทาง
ประสาทสัมผัสนั้นเพิ่มขึ้น แตถา net effect นอยกวา -20 ให
ปรั บ ความเข ม ของคุ ณ ลั ก ษณะทางประสาทสั ม ผั ส นั้ น ลดลง
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(ดั ด แปลงจากเพ็ ญ ขวั ญ , 2556) หากผลิ ต ภั ณ ฑ มี ค ะแนน
ความชอบเฉลี่ ย ในทุ ก คุ ณ ลั ก ษณะมากกว า 7.00 แสดงว า ผู
ทดสอบชิมใหการยอมรับผลิตภัณฑ จึงทําการวิเคราะหคุณภาพ
ของผลิตภัณฑสุดทาย
ตอนที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑแหนมซี่โครงหมู
ออน
วิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑแหนมซี่โครงหมูออนที่ผลิต
จากกลาเชื้อที่เหมาะสมที่อายุการหมัก 48 ชั่วโมง ดังนี้
3.1 คุณภาพทางกายภาพ ไดแก คาสี L* a* b*
(Minolta CR-10, Japan)
3.2 คุณภาพทางเคมี ไดแก ความเปนกรด-ดาง (pH
meter, Schott Model CG-840, Germany) ปริมาณกรด
ทั้ง หมด (AOAC, 2000) และปริมาณไนไตรท (In-house
method based on AOAC (2012) 973.31)
3.3 คุณภาพทางจุลชีววิทยา ไดแก Escherichia coli
(FDA BAM online, 2002) Salmonella spp. (ISO6579,
2002) Clostridium perfringens (FDA BAM online, 2001)
ตารางที่ 2
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Staphylococcus aureus (FDA BAM online, 2001) ยีสต
และรา (FDA BAM online, 2001)
3.4 คุณคาทางโภชนาการ ไดแก องคประกอบทางเคมี
ของผลิตภัณฑ (AOAC, 2000) และพลังงาน (Compendium of
Method for Food analysis, 2003)

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลของการใชกล าเชื้ อแบคทีเ รีย กรดแลคติกต อ
คุณภาพทางกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา และประสาทสัมผัสของ
แหนมซี่โครงหมูออน
ผลการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุล
ชีววิทยาของแหนมซี่โครงหมูออนที่หมักโดยใชกลาเชื้อ 2 ชนิด
คือ Lactobacillus plantarum TISTR 543 และ Pediococcus acidilactici TISTR 051 และที่ไมใชกลาเชื้อหรือสูตร
ควบคุมที่อายุการหมัก 0, 24 และ 48 ชั่วโมง แสดงดังตารางที่ 2,
3 และ 4 ตามลําดับ

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพของแหนมซี่โครงหมูออนทีผ่ ันแปรชนิดกลาเชื้อ

0

L. plantarum TISTR 543
P. acidilactici TISTR 051
Control

L*
53.323.57
51.721.07
51.352.45

คาสี
a*
1.021.53
1.131.16
3.322.14

b*
6.981.04b
8.580.92a
8.281.70a

24

L. plantarum TISTR 543
P. acidilactici TISTR 051
Control

58.132.20a
56.783.28a
51.622.44b

-0.621.18b
0.920.95a
0.050.58ab

9.002.15
8.932.30
7.152.71

อายุการหมัก (ชั่วโมง)

เชื้อ

60.452.59a
-0.221.68
10.503.52
a
48
58.931.31
1.751.74
10.000.71
b
52.851.64
0.430.98
8.230.35
หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตางกันในคอลัมนเดียวกัน (ที่ระยะเวลาในการหมักเทากัน) แสดงวาคาเฉลี่ยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P≤0.05)
L. plantarum TISTR 543
P. acidilactici TISTR 051
Control

จากตารางที่ 2 พบวาที่อายุการหมัก 0 ชั่วโมง แหนม
ซี่โครงหมูออนทั้ง 3 สูตรมีคาสี L* (คาความสวาง) และคาสี a*
(สีแดง-เขียว) ไมแตกตางกัน (P>0.05) แตคาสี b* (สีเหลือง-น้ํา
เงิน) มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) โดย
แหนมซี่โครงหมูออนสูตรควบคุมที่ไมเ ติมกลา เชื้อและสูตรที่ใช
กลาเชื้อ Pediococcus acidilactici TISTR 051 มีคาสี b* สูง

กวาสูตรที่ใชกลาเชื้อ Lactobacillus plantarum TISTR 543
(P≤0.05) ทั้งนี้อาจเกิดจากสีของซี่โครงหมูออนเริ่มตนที่แตกตาง
กันในแตละสูตร เมื่อหมั กได 24 ชั่วโมง พบวา แหนมซี่โครงหมู
ออนทั้ง 3 สูตรมีคาสี L* และ a* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P≤0.05) โดยสูตรที่ใชกลาเชื้อทั้ง 2 สูตรมีคาสี L* สูง
กว า สู ต รควบคุ ม สํ า หรั บ ค า สี a* พบว า สู ต รที่ ใ ช ก ล า เชื้ อ
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Pediococcus acidilactici TISTR 051 มีคาสี a* สูงสุด
รองลงมาคือสูตรควบคุมและสูตรที่ใช กลา เชื้อ Lactobacillus
plantarum TISTR 543 ตามลําดับ ที่อายุการหมัก 48 ชั่วโมง
พบวาแหนมซี่โครงหมูออนทั้ง 3 สูตรมีคาสี L* แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) โดยแหนมซี่โครงที่หมูออนที่ใชกลา
เชื้อบริสุทธิ์ทั้ง 2 เชื้อจะมีคาสี L* สูงกวาสูตรควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) สวนคาสี a* และ b* ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 3

Research

ในทั้ง 3 สูตร เปรียบเทียบกับแหนมเนื้อโคที่หมักดวยกลาเชื้อทาง
การคา (Pacovis RCl-47) พบวามีคาสี L* และคาสี b* มากกวา
กลุมที่หมักดวยกลาเชื้อ L. lactis subsp. lactis P 2 และ Sb 2
และกลุมควบคุมที่ไมเติมกลาเชื้อ (ปรมาภรณ และคณะ, 2554)
ในขณะที่งานวิจัยของอรุณ และ สุวภา (2557) พบวาคาสี L* a*
b* ของสมเทาวัวที่ใชกลาเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกไมแตกตาง
จากสมเทาวัวที่ไมใชกลาเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติก

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมีของแหนมซี่โครงหมูออนทีผ่ ันแปรชนิดกลาเชื้อ

อายุการหมัก (ชั่วโมง)

เชื้อ

ความเปนกรด-ดาง

0

L. plantarum TISTR 543
P. acidilactici TISTR 051
Control

24

L. plantarum TISTR 543
P. acidilactici TISTR 051
Control

6.040.01c
6.130.01b
6.210.02a
4.980.01c
5.280.01b
5.860.01a

ปริมาณกรดทัง้ หมด
(รอยละของกรดแลคติก)
0.4630.000
0.4340.008
0.4210.028
0.7070.019a
0.5060.000b
0.4260.021c

4.570.01c
0.8570.021a
48
4.780.00b
0.7840.010b
5.430.00a
0.5880.018c
หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตางกันในคอลัมนเดียวกัน (ที่อายุการหมักเทากัน) แสดงวาคาเฉลี่ยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P≤0.05)
L. plantarum TISTR 543
P. acidilactici TISTR 051
Control

การเปลี่ยนแปลงความเปนกรด-ดางและปริมาณกรด
ทั้งหมด (ตารางที่ 3) พบวา ที่อายุการหมัก 0, 24 และ 48 ชั่วโมง
แหนมซี่โครงหมูออนทั้ง 3 สูตรมีความเปนกรด-ดางแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ (P≤0.05) โดยสูตรที่ใชกลาเชื้อ Lactobacillus
plantarum TISTR 543 ให ค า ความเป นกรด-ด า งต่ํ า ที่ สุ ด
รองลงมาคือสูตรที่ใชกลาเชื้อ Pediococcus acidilactici TISTR
051 และสูตรควบคุมซึ่งไมเติมกลาเชื้อ ตามลําดับ ซี่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของปรมาภรณ และคณะ (2554) ที่พบวาแหนมเนื้อ
โคที่หมักดวยกลาเชื้อทางการคา (Pacovis RCI - 47) และกลา
เชื้อ L. lactis subsp. lactis P 2 และ Sb 2 มีความเปนกรดดางต่ํากวาสูตรควบคุมที่ไมไดเติมกลาเชื้อ เชนเดียวกับงานวิจัย
ของปนมณี (2547) ที่พบวาแหนมหมูที่หมักดวยกลาเชื้อมีความ
เปนกรด-ดางต่ํากวาสูตรควบคุม และสอดคลองกับงานวิจัยของ
อรุณและสุวภา (2557) ที่พบวาสมเทาวัวที่ใชกลาเชื้อมีความเปน
กรด-ดางต่ํากวาที่ไมไดใชกลาเชื้อ จากผลการทดลองพบวากลา
เชื้อ Lactobacillus plantarum TISTR 543 มีความสามารถใน

การหมักแหนมซี่โครงหมูออนเร็วที่สดุ กลาวคือทีอ่ ายุการหมัก 48
ชั่วโมง แหนมซี่โครงหมูออนที่หมักดวยกลาเชื้อ Lactobacillus
plantarum TISTR 543 เกิดการหมักไดที่แลว มีความเปนกรดดางเทากับ 4.57 ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
1219/2547 เรื่อง แหนม ที่กําหนดวาแหนมตองมีความเปนกรดดางไมเกิน 4.6 ในวันที่บริโภค สวนแหนมซี่โครงหมูออนที่ใชกลา
เชื้อ Pediococcus acidilactici TISTR 051 และสูตรควบคุมยัง
มีความเปนกรด-ดางสูงกวา 4.6
สํา หรับปริม าณกรดทั้ งหมด พบวา ที่ อายุ ก ารหมัก 0
ชั่วโมง แหนมซี่โครงหมูออนทั้ง 3 สูตรมีปริมาณกรดทั้งหมดไม
แตกตางกัน (P>0.05) แตที่อายุการหมักที่ 24 และ 48 ชั่วโมง
แหนมซี่โครงหมูออนที่ใชกลาเชื้อ Lactobacillus plantarum
TISTR 543 มีปริมาณกรดทั้งหมดสูงสุด รองลงมาคือสูตรที่ใชกลา
เชื้อ Pediococcus acidilactici TISTR 051 และสูตรควบคุมซึ่ง
ไมเติมกลาเชื้อตามลําดับ (P≤0.05) ซึ่งสอดคลองกับความเปน
กรด-ดางของผลิตภัณฑดังที่กลาวมา ผลการทดลองสอดคลองกับ

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 46 เลมที่ 3

งานวิจัยของปรมาภรณ และคณะ (2554) ที่พบวาการหมักแหนม
เนื้อโคดวยกลาเชื้อทางการคา (Pacovis RCI - 47) และกลาเชื้อ
L. lactis subsp. lactis P 2 และ Sb 2 มีปริมาณกรดทั้งหมดสูง
กวา แต มีค วามเปน กรด-ดา งต่ํา กวา แหนมที่ไ ม ไ ด เ ติ ม กล า เชื้ อ
ตารางที่ 4
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(P≤0.05) และงานวิจัยของปนมณี (2547) ที่พบวาแหนมที่หมัก
ดวยกลาเชื้อมีปริมาณกรดทั้งหมดสูงกวาแหนมในกลุมควบคุม
โดยกลาเชื้อ Lactobaillus johnsonii จะผลิตกรดแลคติกได
สูงสุดที่อุณหภูมิการหมัก 30 องศาเซลเซียส เวลา 48 ชั่วโมง

การเปลีย่ นแปลงปริมาณแบคทีเรียกรดแลคติกของผลิตภัณฑแหนมซี่โครงหมูออนทีผ่ ันแปรชนิดกลาเชื้อ

อายุการหมัก (ชั่วโมง)
0

24

48

เชื้อ
L. plantarum TISTR 543
P. acidilactici TISTR 051
Control
L. plantarum TISTR 543
P. acidilactici TISTR 051
Control
L. plantarum TISTR 543
P. acidilactici TISTR 051
Control

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณแบคทีเรียกรดแลคติกใน
ระหวางการหมักที่อายุการหมัก 0, 24 และ 48 ชั่วโมง (ตารางที่
4) พบวาปริม าณแบคทีเรียกรดแลคติกจะเพิ่มขึ้นเมื่ออายุการ
ห มั ก เ พิ่ ม ขึ้ น โ ด ย แ ห น ม ซี่ โ ค ร ง ห มู อ อ น ที่ ใ ช ก ล า เ ชื้ อ
Lactobacillus plantarum TISTR 543 มีปริมาณแบคทีเรีย
กรดแลคติกเริ่มตน 6.35x106 CFU/g และเพิ่มเปน 1.33x109
CFU/g ที่อายุการหมัก 48 ชั่วโมง สวนแหนมซี่โครงหมูออนที่ใช
กลาเชื้อ Pediococcus acidilactici TISTR 051 มีปริมาณ
แบคทีเรียกรดแลคติกเพิ่มจาก 3.10x106 CFU/g ที่อายุการหมัก
0 ชั่วโมง เปน 1.39x109 CFU/g เมื่ออายุการหมัก 48 ชั่วโมง
และแหนมซี่โ ครงหมูออนสู ตรควบคุม มีปริ มาณแบคทีเรีย กรด
แลคติกเริ่มตนนอยกวาสูตรอื่น คือมีป ริมาณ 1.0 x105 CFU/g
และเพิ่มเปน 6.55x108 CFU/g เมื่ออายุการหมัก 48 ชั่วโมง เห็น
ไดวา การใช กล าเชื้อทําใหปริมาณแบคทีเรียกรดแลคติกเริ่มตน
และในระหว า งการหมั ก สู ง กว า สู ต รควบคุ ม ทั้ ง นี้ ป ริ ม าณ
แบคทีเรียกรดแลคติกจะมีความสัมพันธกับการลดลงของความ
เป น กรด-ด า งและการเพิ่ ม ขึ้ น ของปริ ม าณกรดทั้ ง หมด เมื่ อ
เปรียบเทียบปริมาณแบคทีเรียกรดแลคติกในแหนมซี่โครงหมูและ
แหนมป ก กลางไกที่ ใ ช กล า เชื้ อ Lactobacillus johnsonii
KUNNE15-1 พบวาจํานวนแบคทีเรียกรดแลคติกเริ่มตนในแหนม

ปริมาณแบคทีเรียกรดแลคติก (CFU/g)
6.35x106
3.10x106
<1.00x105
9.05x108
2.12x109
5.65x107
1.33x109
1.39x109
6.55x108

ซี่โครงหมูและในแหนมปกกลางไกมีปริมาณ 4.00x104 CFU/g
และ 3.26x106 CFU/g ตามลําดับ และที่อายุการหมัก 48 ชั่วโมง
แหนมซี่โครงหมูและแหนมปกกลางไกมีปริมาณแบคทีเรียกรดแล
คติก 2.51x1010 CFU/g และ 3.99x1010 CFU/g ตามลําดับ (ปน
มณี, 2554) ซี่งมีปริมาณสูงกวาในงานวิจัยนี้
ผลการทดสอบคุ ณ ภาพทางประสาทสั ม ผั ส ของ
ผลิตภัณฑแหนมซี่โครงหมูออนอบทั้ง 3 สูตร ดวยวิธี 9-point
hedonic scale (ตารางที่ 5) พบวาชนิดของกลาเชื้อมีผลตอ
คะแนนความชอบดานสีของผลิตภัณฑ รสเปรี้ยว และความชอบ
รวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) โดยแหนมซี่โครงหมูออน
สูตรที่ใชกลาเชื้อ Lactobacillus plantarum TISTR 543 มี
คะแนนความชอบเฉลี่ยในด านสีข องผลิตภัณฑ รสเปรี้ยว และ
ความชอบรวมสูงกวาสูตรอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05)
ในดานรสเปรี้ยว ผูทดสอบใหคะแนนความชอบสูตรที่ใชกลาเชื้อ
Lactobacillus plantarum TISTR 543 สูงสุดเนื่องจาก
ผลิตภัณฑมีรสเปรี้ยวมากกวาสูตรอื่น ซึ่งสอดคลองกับความเปน
กรด-ด า งและปริ ม าณกรดทั้ ง หมดของผลิ ต ภั ณ ฑ ดั ง ปรากฏ
ในตารางที่ 3 จากผลการทดลองสรุปไดวากล าเชื้อที่ เหมาะสม
ในการผลิตแหนมซี่โ ครงหมูอ อนคือกลาเชื้อ Lactobacillus
plantarum TISTR 543
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ผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของแหนมซี่โครงหมูออนทีผ่ ันแปรชนิดกลาเชื้อ (n=50)

คะแนนความชอบเฉลีย่  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
L. plantarum TISTR 543
P. acidilactici TISTR 051
Control
a
b
สีของผลิตภัณฑ
7.770.92
7.231.15
7.231.20b
กลิ่นรสแหนม
7.031.72
6.871.38
6.811.94
a
b
รสเปรี้ยว
7.521.06
6.871.28
6.711.22b
รสเค็ม
6.741.39
6.161.77
6.261.53
a
b
ความชอบรวม
7.481.26
6.771.36
6.901.27ab
หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตางกันในแถวเดียวกัน แสดงวาคาเฉลี่ยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05)
คุณลักษณะที่ทดสอบ

ตอนที่ 2 ผลการยืนยันสูตรและกระบวนการผลิตแหนมซี่โครง
หมูออน
ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเพื่อยืนยัน
สู ต รและกระบวนการผลิ ตแหนมซี่โ ครงหมู อ อ นที่ ใ ช กล า เชื้ อ
Lactobacillus plantarum TISTR 543 (ตารางที่ 6) พบวา
คะแนนความชอบเฉลี่ยของทุกคุณลักษณะของผลิตภัณฑแหนม
ซี่โครงหมูออนอยูในชวงชอบปานกลางถึงชอบมาก สําหรับผลการ
ทดสอบความพอดีเ มื่อ ตั้งเกณฑความพอดีที่รอยละ 70 พบวา
คุณลักษณะดานสีของผลิตภัณฑและกลิ่นรสแหนมมีความพอดี
คือมีคารอยละ 73.47 และ 75.51 ตามลําดับ จึงไมตองปรับปรุง
คุณลักษณะดังกลาว สวนคุณลักษณะดานรสเปรี้ยวและรสเค็มมี
ความพอดีต่ํากวารอยละ 70 แตเมื่อพิจารณา net effect แลว
พบว า มี ค า ไม ต่ํ า กว า ร อ ยละ 20 จึ ง ไม พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง
คุ ณ ลั ก ษณะทั้ ง สอง ทั้ ง นี้ ค ะแนนความชอบเฉลี่ ย ของทุ ก
คุณลักษณะมีคามากกวา 7.00 จึงถือวาผูทดสอบใหการยอมรับ
ผลิตภัณฑแหนมซี่โครงหมูออน
ตอนที่ 3 ผลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑแหนมซี่โครงหมู
ออน
ตารางที่ 7 พบวา ผลิตภัณฑแหนมซี่โครงหมูออนมีคาสี
L* คาสี a* และคาสี b* เทากับ 54.802.87 2.141.13 และ
9.191.92 ตามลํ า ดั บ โดยมี สี ที่ ป รากฏคื อ สี แ ดงซี ด มี ค วาม
เป น กรด-ด า ง 4.420.01
มี ป ริ ม าณกรดทั้ ง หมดร อ ยละ
0.9100.021 ในรูปกรดแลคติก ซึ่งมีความเปนกรด-ดางเปนไป
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เรื่อง แหนม และตรวจไม

พบไนไตรทในผลิตภัณฑ โดยพบวาผลิตภัณฑมีความเปนกรด-ดาง
ใกลเ คียงกับแหนมซี่โ ครงหมู เสริม ตะไครแ ละแหนมปกกลางไก
เสริมตะไครที่มีความเปนกรด-ดาง 4.50 อยางไรก็ตามแหนม
ซี่โครงหมูออนมีปริมาณกรดทั้ งหมดสู งกวาแหนมซี่โ ครงหมูและ
แหนมป กกลางไก เสริม ตะไครซึ่งมี ปริ มาณกรดทั้ งหมด รอยละ
0.722 ในรูปกรดแลคติก (ป นมณี, 2554) ผลการวิเคราะห
คุณภาพทางจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑแหนมซี่โครงหมูออนที่ทําให
สุกโดยการอบ (ตารางที่ 8) พบวาผลิตภัณฑมีปริมาณ Escherichia coli นอยกวา 3 MPN/g ตรวจไมพบ Salmonella spp.
ในตัวอยาง 25 g ไมพบ Clostridium perfringens ในตัวอยาง
0.1 g ไมพบ Staphylococcus aureus ในตัวอยาง 1 g และ
ผลิตภัณ ฑมีปริ มาณยีส ตและรา นอ ยกวา 10 CFU/g เนื่ องจาก
ผลิตภัณฑผานการทําใหสุกดวยการอบ
ผลการวิเ คราะห อ งค ป ระกอบทางเคมี ข องผลิตภั ณ ฑ
แหนมซี่โครงหมูออนดิบ (ตารางที่ 9) ผลิตภัณฑมีความชื้นรอยละ
60.84 โปรตีนรอยละ 14.09 ไขมันรอยละ 13.69 คารโบไฮเดรต
รอยละ 9.54 และเถารอยละ 1.84 ผลิตภัณฑใหพลังงาน 217.73
kcal/100g ซึ่งมีคาต่ํากวาแหนมซี่โครงหมูเสริมตะไครในงานวิจัย
ของป นมณี (2554) ที่ให พ ลั ง งาน 230 kcal/100g ส วนผลการ
วิเคราะหองคประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑแหนมซี่โครงหมูออน
อบ พบวาเมื่อผานการอบใหสุกผลิตภัณฑมีปริมาณความชื้นลดลง
เหลือรอยละ 33.17 สงผลใหองคประกอบอื่นมีปริมาณสูงขึ้นเมื่อ
เทียบกับแหนมซี่โครงหมูออนดิบ ผลิตภัณฑแหนมซี่โครงหมูออน
อบใหพลังงาน 352.44 kcal/100g

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 46 เลมที่ 3
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ผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑแหนมซี่โครงหมูออนที่หมักโดย L. plantarum TISTR 543
เปนกลาเชื้อ (n=50)

คุณลักษณะ

คะแนนความชอบ
เฉลี่ย

สีของผลิตภัณฑ
กลิ่นรสแหนม
รสเปรี้ยว
รสเค็ม
ความชอบรวม

ลดลงมาก

ความพอดี (รอยละของจํานวนผูทดสอบ)
ลดลงเล็กนอย
ไมตอง
เพิ่มขึ้น
ปรับปรุง
เล็กนอย
6.12
73.47
20.41
18.37
75.51
4.08
22.45
65.31
10.2
28.57
55.10
16.33
-

0.00
7.650.90
2.04
7.121.35
0.00
7.291.43
0.00
7.211.13
7.741.03
หมายเหตุ : คะแนนความชอบเฉลี่ยแสดงในรูปคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตารางที่ 7

0.00
0.00
2.04
0.00
-

14.29
-16.33
-10.21
-12.24
-

ผลการวิเคราะห
54.802.87, 2.141.13, 9.191.92
4.420.01
0.9100.021
Not detected

L* a* b*
ความเปนกรด-ดาง
ปริมาณกรดทั้งหมด (รอยละของกรดแลคติก)
ปริมาณไนไตรท (ppm)

คุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑแหนมซี่โครงหมูออนอบที่หมักดวยกลาเชื้อ L. plantarum TISTR 543

เชื้อที่วิเคราะห
Escherichia coli (MPN/g)
Salmonella spp. (in 25 g)
Clostridium perfringens (in 0.1 g)
Staphylococcus aureus (in 1 g)
Yeast and Mold (CFU/g)

ตารางที่ 9

Net effect

คุณภาพทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑแหนมซี่โครงหมูออนที่หมักดวยกลาเชื้อ L. plantarum TISTR 543
คาที่วิเคราะห

ตารางที่ 8

เพิ่มขึ้นมาก

ปริมาณ
<3
Not detected
Not detected
Not detected
<10

องคประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑแหนมซี่โครงหมูออนดิบและซี่โครงหมูออนอบที่หมักดวยกลาเชื้อ L. plantarum
TISTR 543

คาที่วิเคราะห
ความชื้น (g/100g)
โปรตีน (g/100g)
ไขมัน (g/100g)
คารโบไฮเดรต (g/100g)
เถา (g/100g)
พลังงาน (kcal/100g)

ปริมาณ
แหนมซี่โครงหมูออนดิบ
60.84
14.09
13.69
9.54
1.84
217.73

แหนมซี่โครงหมูออ นอบ
33.17
31.83
19.56
12.27
3.17
352.44

plantarum TISTR 543 และ Pediococcus acidilactici
การศึกษาการใชกลาเชื้อในการผลิตแหนมซี่โครงหมูออน TISTR 051 เปรียบเทียบกับการหมักโดยธรรมชาติ พบวาการใช
ดวยกลาเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติก 2 ชนิด ไดแก Lactobacillus กลาเชื้อมีผลตอคุณภาพทั้งดานกายภาพ เคมี ปริมาณแบคทีเรี ย
กรดแลคติ ก และคุ ณ ภาพทางประสาทสั ม ผั ส โดยกล า เชื้ อ ที่

สรุปผลการวิจัย
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เรื่ อ ง แหนม. กรุ ง เทพฯ: สํ า นั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ
เหมาะสมในการหมั ก แหนมซี่ โ ครงหมู อ อ น คื อ กล า เชื้ อ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. 1-8.
Lactobacillus plantarum TISTR 543 เนื่องจากเปนกลาเชื้อที่
เกิดการหมักไดเร็ว ซึ่งเปนผลดีในกระบวนการแปรรูปและชวยลด อรุณ วงศจิรัฐิติ และ สุวภา ยศตะโคตร. (2557). การพัฒนากระบวนการ
ผลิตสมเทาวัวปลอดภัย. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การเสื่อมเสียจากจุลินทรียชนิดอื่น ผลิตภัณฑแหนมซี่โครงหมูออน
6(11): 39-49.
ที่หมักจากกลาเชื้อดังกลาวไดรับการยอมรับจากผูทดสอบชิมและ อุมาพร ศิริพินทุ. (2555). เอกสารประกอบบทเรียน ทอ. 470 เทคโนโลยี
ปลอดภัยตอการบริโภค โดยมีคุณภาพทางจุลชีววิทยาเปนไปตาม
ผลิ ต ภั ณ ฑ เ นื้ อ . แหล ง ข อ มู ล : http://coursewares.
mju.ac.th:81/e-learning46/ft470/cp/cp_008.html. คน
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