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การใชอังคักเพ่ือการเกิดสีในไสกรอกปลาอิมัลชัน 

The Utilization of Ang-Kak for Color in the Emulsion Fish Sausage 
จุฑามาศ ถิระสาโรช1  และ  เฉลิมพล ถนอมวงค1* 

 

บทคัดยอ 

การใชอังคักรอยละ 0.3 0.6 0.9 และ 1.2 ของนํ้าหนักเน้ือปลา เพื่อการเกิดสีในไสกรอกปลาอิมัลชัน 

เปรียบเทียบกับสูตรควบคุม ที่ใชไนไตรทรอยละ 0.3 พบวาปริมาณอังคักเพิ่มขึ้นสงผลใหไสกรอกมีคาความสวาง 

(L*) ลดลง คาสีแดง (a*) เพิ่มขึ้น โดยอังคักรอยละ 1.2 ใหคาสีแดง (a*) สูงที่สุด (p<0.05) และที่ระดับอังคักรอยละ 

0.3 และ 0.6ไสกรอกมีลักษณะความแนนเน้ือแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับสูตรควบคุม 

ปริมาณอังคักไมมีผลตอปริมาณความช้ืน โปรตีนและไขมัน แตที่ระดับรอยละ 1.2 สงผลใหปริมาณเยื่อใย คาความ

เปนกรด–ดาง และการยอมรับจากผูทดสอบชิมในทุกดานสูงที่สุด (p<0.05) จากการศึกษาอายุการเก็บรักษาในถุง

โพลีโพรไพลินหนา 25–30 ไมครอน ท่ีอุณหภูมิ 4 +1 oCเปนเวลา 12 วัน พบวาสูตรควบคุม และสูตรที่ใชอังคัก

รอยละ 1.2 มีแนวโนมของการเปล่ียนแปลงคาสี ความแนนเน้ือ ปริมาณความช้ืน และคาความเปนกรด–ดางที่

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p>0.05) โดยพบวาไสกรอกที่ใชอังคักรอยละ 1.2 ที่การเก็บรักษา 9 วัน มี

จํานวนเช้ือจุลินทรียอยูในเกณฑมาตรฐาน 
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ABSTRACT 

Ang-Kak was used to improve color of emulsion fish sausage at 0.3, 0.6, 0.9 and 1.2 

percent of fish weight. When compared with control containing 0.3 percent nitrite, it was found 

that the increasing amount of Ang-Kak resulted in with decreased LUX value (L*) and increased 

red value (a*). The addition of 1.2 percent Ang-Kak yielded the highest red value (a*) (p<0.05). 

On the other hand, the addition of 0.3 and 0.6 percent Ang-Kak yielded non-significant 

difference in firmness (p>0.05) when compared with the control sausage. The use of Ang-Kak 

showed no effect on moisture content, protein, and fat. However, the fish sausage with 1.2 

percent Ang-Kak had the highest fiber content, pH, and overall acceptability, with significant 

moisture, and pH. The 1.2 percent Ang-Kak fish sausage contained standard level of microbials 

after 9 days of storage. difference (p<0.05) when compared to the control. After 12 days storage 

in polypropylene at 4+1 oC, control and 1.2 percent Ang-Kak added products tended to change 

in color, texture, 
 

คําสําคัญ: ไสกรอกปลา  อังคัก  อิมัลชัน 

Keywords: Fish sausage, Ang-Kak, Emulsion 

 

บทนํา 

ไสกรอกอิมัลชันเปนผลิตภัณฑที่ มี ผู นิยม

บริ โภค กันมาก เพร าะ มีร สชาติ ดี  มีคุณ ค าทา ง

โภชนาการ ผลิตจากเน้ือหมู เน้ือไก หรือเน้ือวัว ซ่ึงมี

ราคาคอนขางแพง (สัญชัย, 2543) อยางไรก็ตามมี

ผูบริโภคบางกลุมที่ไมนิยมบริโภคเน้ือเหลาน้ี จึงไดนํา

เน้ือปลาดุกมาทดแทนเน้ือดังกลาว เน่ืองจากมีรสชาติดี 

มีกรดอะมิโนไลซีนและทรีโอนีนสูง ซ่ึงมีผลตอการ

เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ใน เ ด็ ก  ไ ข มัน ใ น เ น้ื อ ปลาจ ะ เป น

สวนประกอบของเซลลตาง ๆ โดยเฉพาะสมอง ปองกัน

การแข็งตัวของไขมันในเสนเลือด วิตามินและแรธาตุจะ

ชวยควบคุมการทํางานของรางกายใหทําหนาท่ีได

ตามปกติ (ปราณี, 2539) 

ขาวแดงหรืออังคัก (Ang-Kak) ไดจากการ

หมักแหงขาวดวยเช้ือรา Monascus spp. ซ่ึงสรางเสน

ใยปกคลุมเมล็ดขาว และสรางสารสีข้ึน อังคักใชเปนสี

ผสมอาหารแทนสีสังเคราะห เน่ืองจากมีราคาถูกและไม

พบสารกอมะเร็ ง  จึงมีความปลอดภัย สูง และยัง

กอใหเกิดกล่ินเฉพาะในอาหารหมักดอง ซ่ึงใชกันอยาง

แพรหลายในแถบเอเชีย (Wang, 2000) ในไสกรอก

อิมัลชันใช ไนไตรท  เพื่อทําใหเ กิดสีแดงและยับยั้ ง

เช้ือจุลินทรีย แตปริมาณสารไนไตรทที่ตกคางจะเปน

สารตั้งตนในการเกิดสารไนโตรซามีน ซ่ึงเปนสารกอ

มะเร็งที่เปนอันตรายตอผูบริโภค (ทศพร, 2544) ดังน้ัน

การใชสารสีจากอังคักในผลิตภัณฑไสกรอกอิมัลชันเพื่อ

ทดแทนไนไตรท จะชวยใหเปนแนวทางในการใชสารสี

จากเช้ือรากลุมโมแนสคัสไดกวางขวางมากยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงค 

1. ศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของอังคักเพื่อ

การเกิดสีในไสกรอกปลาอิมัลชัน 
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2. เพื่อศึกษาคุณภาพของไสกรอกปลา

อิมัลชันระหวางการเก็บรักษา 

 

อุปกรณและวิธีการ 

วัตถุดิบปลาดุกอุยเทศ ซ้ือจากตลาดสด

เทศบาล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และขาวแดง 

(Ang-Kak) ซ้ือจากรานขายยาแผนโบราณ อําเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก 

1. ศึกษาปริมาณการใชอังคักในไสกรอกปลาอิมัลชัน 

นําปลาดุกอุยเทศมาตัดหัว ควักไสออก แล

เปน 2 ช้ิน ลางใหสะอาด จากน้ันบดเ น้ือปลาให

ละเอียด ลางเน้ือปลาบดดวยนํ้าเย็น 10oC บีบนํ้าออก

โดยใชผาขาวบาง ลางเน้ือปลาดวยนํ้าเย็นที่เติมโซเดียม

คลอไรดรอยละ0.3 อัตราสวนนํ้าลางตอเน้ือปลาเทากับ 

3:1 บีบนํ้าออก จากน้ันเติมเกลือ สับผสมเน้ือปลาให

เหนียวประมาณ 3-5 นาทีแช เย็นที่  4 oC 1 คืน 

(สุทธวัฒน, 2549) บดละเอียดอังคักดวยเครื่องบด

อาหารแหง รอนผานตะแกรง ขนาด 80 เมช เก็บใน

ถุงพลาสติกปดผนึกสุญญากาศ เก็บที่อุณหภูมิหอง 

ผลิตไสกรอกปลาอิมัลชันสูตรควบคุมโดยใช

สวนผสมดังน้ี เ น้ือปลาบด 5,000 กรัม นํ้าแข็งบด 

1,000 กรัม แปงมัน 250 กรัม นํ้ามันพืช125กรัม 

กระเทียมบด 125 กรัม เกลือ 100 กรัม นํ้าตาลทราย 

35 กรัม ฟอสเฟต 25กรัม พริกไทย 25 กรัม ผงเพรก 

15 กรัม ลูกผักชี 12 กรัม และดอกจันทน 8 กรัม  

(ทศพร,2544) และใชอังคักทดแทนไนไตรท 4 ระดับ 

คือรอยละ 0.3 0.6 0.9 และ 1.2 ของนํ้าหนักเน้ือปลา 

ทําการทดลอง 3 ซํ้า ตรวจคุณภาพทางกายภาพโดย

การวัดคาสี (Hunter Lab color Flex s/nวัดคาสีใน

ระบบ CIE) และลักษณะเน้ือสัมผัส (texture analyzer 

รุน  TA.XT.plusจากประ เทศ อังกฤษ )  ตรวจสอบ

องคประกอบทางเคมี (AOAC 2000) ดานโปรตีน เยื่อ

ใย ไขมัน คาความเปนกรด-ดาง (pH meter) และ

ปริมาณความช้ืน (AOAC 2000) (วางแผนการทดลอง

แบบ complete randomized design: CRD) 

ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยใชผูทดสอบชิม

ที่ไมผ านการฝกฝนจํานวน 30 คนโดยใหคะแนน

ความชอบแบบ 9 Point Hedonic Rating Scale 

(วิเคราะหขอมูลแบบ randomized complete block 

design: RCBD) 

2. ศึกษาคุณภาพของไสกรอกปลาอิมัลชันระหวาง

การเก็บรักษา 

นําไสกรอกปลาอิมัลชันที่ผานการคัดเลือก

จากตอนที่  1 บรรจุถุงพลาสติกโพลีโพรไพลิน หนา

ประมาณ 25–30 ไมครอน ปดผนึกแบบสุญญากาศ 

เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4+1 oC เปนเวลา 12 วัน ติดตาม

ผลการเปล่ียนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑทุก ๆ 3 วัน 

ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพโดยการวัดคาสี และ

ลักษณะเน้ือสัมผัส คุณภาพทางเคมีโดยการวิเคราะห

ปริมาณความช้ืน วัดคาความเปนกรด–ดาง (pH) และ

คุณภาพทางดานจุลินทรีย (AOAC, 2000) โดยตรวจ

เช้ือจุลินทรียทั้งหมด เช้ือยีสตและรา และเช้ือ E. coli 

3. การหาความแตกตางทางสถิติของคาเฉล่ีย 

นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหความแตกตางทาง

สถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (statistical 

package for the social science) โดยเปรียบเทียบ

คาเฉล่ียดวยวิธีการ DMRT (Duncan’s multiple 

range test) 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 

1. ผลการศึกษาปริมาณของอังคักเพ่ือการเกิดสีใน 

ไสกรอกปลาอิมัลชัน 

จากการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ 

พบวาเม่ือเพิ่มปริมาณอังคักมากขึ้นคาความสวาง (L*) 

และคาสีเหลือง (b*) ลดลงอยางตอเน่ือง แตคาสีแดง 

(a*) จะเพิ่มขึ้น โดยอังคักรอยละ 1.2 ใหคา a* สูงที่สุด
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ในระดับที่ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p<0.05) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของทศพร (2544) 

ที่พบวาการใชสารสีโมแนสคัส ในไสกรอกรมควันสงผล

ใหผลิตภัณฑมี สีแดงคลํ้าและคาความสวางลดลง

เน่ืองจากอังคักจัดเปนสารเจือปนอาหารท่ีกอใหเกิดสี 

นิยมใสในอาหารหมักเชน เตาหูยี้ปลาแปงแดง กุนเชียง 

และไสกรอกโดยเม่ือเติมอังคักลงไปจะทําใหสีเขมขึ้น 

สงผลใหคาความสวางของผลิตภัณฑลดลง (สุภาวดี, 

2545) และพบวาคาความแนนเน้ือลดลงอยางตอเน่ือง 

ในระดับที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p>0.05) กับสูตรควบคุม เน่ืองจากปริมาณอังคักที่

เพิ่มขึ้นสงผลใหการเกิดอิมัลชันในไสกรอกปลาลดต่ําลง 

จึงทําใหลักษณะความแนนเน้ือของผลิตภัณฑลดลง ดัง

แสดงในตารางที่ 1 

ปริมาณอังคักที่ เพิ่มขึ้นไมมีผลตอปริมาณ

ความช้ืน โปรตีน และไขมัน แตอังคักรอยละ 1.2 สงผล

ใหปริมาณเยื่อใย คาความเปนกรด–ดาง และการ

ยอมรับทางประสาทสัมผัสจากผูทดสอบชิมในทุกดาน

สูงที่สุด ในระดับที่มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (p<0.05) เม่ือเทียบกับสูตรควบคุมทั้งน้ีเน่ืองจาก

อังคักเปนผลิตภัณฑที่ไดจากการหมักแหงเมล็ดธัญพืช

ดวยเช้ือราสายพันธุ monascud spp. มีปริมาณแร

ธาตุพวกแคลเซ่ียม ฟอสฟอรัส และวิตามินบีอยูสูง และ

ยังชวยลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดได นอกจากน้ี

ยัง เปนแหลงของสารใหกล่ินและสีตามธรรมชาติ  

(สุภาวด,ี 2545) ดังแสดงในตารางที่ 2 และ 3 ดังน้ันจึง

ไดทําการคัดเลือกอังคักรอยละ 1.2 ไปทําการศึกษา

อายุการเก็บรักษาตอไป 
 

ตารางท่ี 1 คุณภาพทางกายภาพของไสกรอกปลาอิมัลชันที่เติมอังคักในปริมาณตาง ๆ 

ปริมาณอังคกั (รอยละ) 
สี 

ความแนนเนื้อ (N/mm) 
L* a* b* 

0 64.22±0.04a 2.62±0.02e 28.59±0.13a 19.82±2.39ab 

0.3 61.49 ±0.04b 4.98±0.03d 25.22±0.09b 20.92±1.63a 

0.6 60.36±0.11c 7.88±0.02c 25.04±0.05 c 19.63±1.27ab 

0.9 56.70±0.08d 9.68±0.06b 24.17±0.04d 17.88±0.54b 

1.2 54.74±0.10e 10.04±0.05 a 21.85±0.04e 17.09±0.51b 

หมายเหตุ: ตัวอักษร a-e ท่ีแตกตางกันในแนวต้ังหมายถึงคาเฉลี่ยของขอมูลมคีวามแตกตางกัน (p<0.05) 
 

ตารางท่ี 2 คุณภาพทางเคมีและคาความเปนกรด-ดางของไสกรอกปลาอิมัลชันที่เติมอังคักในปริมาณตาง ๆ 

ปริมาณอังคกั (รอยละ) 
องคประกอบทางเคมี (รอยละ) 

pH 
ความชื้น โปรตนี ไขมัน เยื่อใย 

0 74.03±0.48ns 13.42±0.49ns 0.46 ±0.06 ns 0.44±0.04 d 7.29±0.01 b 

0.3 74.32±0.16ns 13.82±0.09ns 0.47±0.09ns 0.58±0.06c 7.33±0.05b 

0.6 73.97±0.42ns 13.71±0.09ns 0.42±0.09ns 0.67±0.01ab 7.28±0.03b 

0.9 74.72±0.89ns 13.38±0.43ns 0.45±0.13ns 0.67±0.01ab 7.31±0.02b 

1.2 74.46±0.22ns 13.26±0.21ns 0.44±0.12ns 0.73±0.03 a 7.37±0.04a 

หมายเหตุ: ตัวอักษร a-d ท่ีแตกตางกัน หมายถึง คาเฉลี่ยของขอมูลในแนวต้ังมีความแตกตางกัน (p<0.05), ns หมายถึง คาเฉลี่ยของขอมูลในแนวต้ังไมมี

ความแตกตางกัน (p>0.05) 
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ตารางท่ี 3 คาคะแนนความชอบของไสกรอกปลาอิมัลชันที่เติมอังคักในปริมาณตาง ๆ 

ปริมาณอังคกั (รอยละ) สี กลิ่น รสชาต ิ ความเลีย่น ความชอบรวม 

0 5.67±0.12c 5.23±0.15c 5.67±0.12b 6.30±0.62c 5.60±0.30c 

0.3 6.93±0.06b 6.27±0.29 b 6.20±0.36b 6.60±0.78bc 6.87±0.15b 

0.6 6.97±0.21b 6.37±0.23b 6.30±0.56b 6.80±0.10abc 6.87±0.15b 

0.9 7.10±0.17ab 7.07±0.12a 7.13±0.25a 7.07±0.15ab 6.93±0.23b 

1.2 7.60±0.10a 7.13±0.21a 7.30±0.20a 7.23±0.06a 7.97±0.42a 

หมายเหตุ: ตัวอักษร a-c ท่ีแตกตางกัน หมายถึง คาเฉลี่ยของขอมลูในแนวต้ังมีความแตกตางกัน (p<0.05) 
 

2. ผลการศึกษาคุณภาพของไสกรอกปลาอิมัลชัน

ระหวางการเก็บรักษา 

เม่ือระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มข้ึนพบวาคา 

a* ของสูตรควบคุมมีแนวโนมลดลงในระดับท่ีมีความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้ ง น้ี

เน่ืองจากสารไนโตรฮีโมโครมเกิดการสลายตัวจึงทําใหสี

ของไสกรอกซีดลง (สุภาวด,ี 2545) แตในผลิตภัณฑที่ใช

อังคักแนวโนมของคา a* ไมมีการเปล่ียนแปลงซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ทศพร (2544) ที่ศึกษาการ

ใชขาวแดงเพื่อปรับปรุงสีในไสกรอกอิมัลชัน โดยพบวา

เม่ืออายุการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นไมมีการเปล่ียนแปลงของ

คาสีเกิดขึ้นดานลักษณะความแนนเน้ือมีแนวโนมลดลง

เล็กนอยในระดับท่ีแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (p>0.05) ดังแสดงในตารางที่ 4 

ในสวนของคา pH ทั้งสูตรควบคุมและสูตรที่

ใชอังคัก มีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง โดยพบวาที่ 12 

วันคา pH ลดลงในระดับที่มีความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ซ่ึงเปนไปในแนวทาง

เดียวกันกับที่จํานวนเช้ือจุลินทรียเพิ่มจํานวนมากข้ึน

เม่ือระยะเวลาในการเก็บรักษานานขึ้น จึงสงผลใหเกิด

การ สร า ง กร ด เพิ่ ม ขึ้ น ค า  pHจึ ง ลดล งส ง ผล ใ ห

ความสามารถในการจับนํ้าของโปรตีนในผลิตภัณฑ

ลดลง (สัญชัย, 2543) เปนผลใหความช้ืนเพิ่มขึ้นดัง

แสดงใน ตารางที่ 5 ซ่ึงคุณภาพของไสกรอกไดกําหนด

วาเช้ือจุลินทรียทั้งหมดตองไมเกิน 1×106 โคโลนีตอ

ตัวอยาง 1 กรัม เ ช้ือยีสตและรา ตองไมเกิน 100 

โคโลนี ตอตัวอยาง 1 กรัม และเช้ือ E.coli ตองนอย

กวา 3ตอตัวอยาง 1 กรัม (มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน, 

2547) จากตารางที่ 6 จึงพบวาไสกรอกปลาที่ไดมีอายุ

การเก็บรักษา 9 วัน เน่ืองจากจํานวนเช้ือจุลินทรียอยู

ในมาตรฐานที่กําหนด 

 

ตารางท่ี 4 การเปล่ียนแปลงคุณภาพทางกายภาพของไสกรอกปลาอิมัลชันที่เติมอังคักในระหวางการเก็บรักษา 
ระยะ 

เวลา 

(วัน) 

สี 
ความแนนเน้ือ (N/mm) 

L* a* b* 

ไมเติมอังคัก อังคัก1.2% ไมเติมอังคัก อังคัก1.2% ไมเติมอังคัก อังคัก1.2% ไมเติมอังคัก อังคัก1.2% 

0 65.48+2.47
ns 

53.98±0.61
ns
 1.74+0.38

a
 13.03±0.69

ns 
23.13+1.50

a
 18.74±1.25

a
 17.0+2.14

ns
 15.54±0.90

ns
 

3 64.14+2.58
ns
 53.00±0.96

ns
 1.73+0.51

a
 13.23±0.52

ns 
23.13+1.50

a
 18.76±1.19

a
 14,81+0.82

ns
 16.61±3.16

ns
 

6 63.12+0.58
ns
 48.09±1.35

ns
 1.15+0.15

ab
 13.40±0.71

ns 
20.97+0.67

b
 17.27±0.85

ab
 13.59+3.54

ns
 14.28±1.44

ns
 

9 64.58+3.27
ns
 52.32±1.28

ns
 0.99+0.27

b
 13.37±0.88

ns 
20.77+0.02

b
 17.18±0.73

ab
 16.09+1.60

ns
 14.58±0.51

ns
 

12 65.28+0.01
ns
 52.23+0.01

ns
 1.26+0.02

ab
 13.83+0.02

ns 
22.13+0.05

ab
 16.77+0.05

b
 14.23+1.05

ns
 14.25±1.04

ns
 

หมายเหตุ: ตัวอักษร a-d ท่ีแตกตางกัน หมายถึง คาเฉลี่ยของขอมูลในแนวต้ังมีความแตกตางกัน (p<0.05) ns หมายถึง คาเฉลี่ยของขอมูลในแนวต้ังไมมีความ

แตกตางกัน (p>0.05) 
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ตารางท่ี 5 การเปล่ียนแปลงคาความเปนกรด-ดาง (pH) และปริมาณความช้ืนของไสกรอกปลาอิมัลชันที่ไมเติม 

อังคักและเติมอังคักรอยละ 1.2 ในระหวางการเก็บรักษา 

ระยะเวลา 

(วัน) 

pH ความชื้น(รอยละ) 

ไมเติมอังคกั อังคกั1.2% ไมเติมอังคกั อังคกั1.2% 

0 7.55+0.02a 7.54+0.01a 74.75+0.33c 74.46+0.33b 

3 7.54+0.02a 7.57+0.02a 75.21+0.49c 74.86+0.42b 

6 7.53+0.02a 7.53+0.02a 75.57+0.12b 76.69+0.24a 

9 7.52+0.01 a 7.54+0.01a 75.63+0.18b 76.34+0.03a 

12 7.42 +0.02b 7.45+0.05b 76.36+0.32a 75.91+0.76a 

หมายเหตุ: ตัวอักษร a-c ท่ีแตกตางกัน หมายถึง คาเฉลี่ยของขอมูลในแนวต้ังมคีวามแตกตางกัน (p<0.05) 
 

ตารางท่ี 6 การเปล่ียนแปลงคุณภาพทางจุลินทรียของไสกรอกปลาอิมัลชันที่เติมอังคักรอยละ 1.2 ในระหวางการ

เก็บรักษา 

ระยะเวลา (วัน) เชื้อจุลินทรียทั้งหมด (CFU/g) ยีสตและรา (CFU/g) E. coli (MPN/g) 

0 1.0×101 <10 <3 

3 3.7×102 <10 <3 

6 5.0×104 5.0×101 <3 

9 5.3×105 1.0×102 <3 

12 TNTC 2.0×102 7 

หมายเหตุ: TNTC หมายถึง มากจนไมสามารถนับได 
 

สรุป 

ปริมาณอังคักที่เหมาะสมในการทดแทนไน

ไตรทในผลิตภัณฑไสกรอกปลาอิมัลชัน คือรอยละ 1.2 

ของนํ้าหนักเน้ือปลาโดยสงผลใหผลิตภัณฑมีคาสีแดง

เพิ่มขึ้น ในระดับที่มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ(p<0.05) คาความแนนเน้ือลดต่ําลง และไมมีผล

ตอปริมาณความช้ืน โปรตีน และไขมัน แตปริมาณเยื่อ

ใยสูงขึ้น ผูทดสอบชิมใหการยอมรับดานประสาทสัมผัส

สูงกวาสูตรควบคุมในระดับที่มีความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิต(ิp<0.05) และมีอายุการเก็บได 9 วัน 

โดยพบวาที่อายุการเก็บ 12 วัน ปริมาณเช้ือจุลินทรีย

ทั้งหมด ยีสตและรา และเช้ือ E.coli เกินกวามาตรฐาน

ที่กําหนด (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม. 

2547) และพบวาทั้งสูตรควบคุมและสูตรท่ีใชอังคักรอย

ละ 1.2 มีแนวโนมของการเปล่ียนแปลงคาสี และความ

แนนเน้ือใกลเคียงกันโดยมีการเปล่ียนแปลงเล็กนอยใน

ระดับที่ แตกต าง กันอย าง ไม มี นัย สํ าคัญทางสถิติ 

(p>0.05) คา pH ลดลง และปริมาณความช้ืนเพิ่มขึ้น

อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p<0.05) 
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