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บทคัดยอ 

เทคนิค Sous vide (SV) เปนการบรรจุผลิตภัณฑแบบสุญญากาศแลวนํามาพาสเจอไรส งานวิจัยนี้

เปรียบเทียบการใชเทคนิค SV รวมกับสารโซเดียมไนไตรท 4 ชุดการทดลอง คือ T1) ชุดการทดลองควบคุม T2) ไม

ใชเทคนิค SV แตเติมสารโซเดียมไนไตรท ความเขมขนรอยละ 0.02 T3) ใชเทคนิค SV 70°C นาน 2 นาที และเติม

สารโซเดียมไนไตรท และ T4) ใชเทคนิค SV 80°C นาน 2 นาที และเติมสารโซเดียมไนไตรท เพื่อศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงจุลินทรีย พีเอช คาแรงเฉือน ปริมาณมาโลนอัลดีไฮด ลักษณะโครงสรางระดับจุลภาคของเสนใย

กลามเนื้อ และคุณภาพทางประสาทสัมผัสระหวางการเก็บผลิตภัณฑไกกอและนาน 60 วัน ที่อุณหภูมิ 4°C ผล

การศึกษาพบวาผลิตภัณฑที่ไมไดใชเทคนิค SV (T1 และ T2) พบเชื้อราในชวงทายของการเก็บและเกิดออกซิเดชัน

สูงกวาผลิตภัณฑทีใ่ช SV (T3 และ T4) และผลิตภัณฑใน T4 มีคะแนนการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสใน

คุณลักษณะตางๆ สูงกวาชุดการทดลองอ่ืน จึงสรุปไดวาผลิตภัณฑไกกอและที่ใชเทคนิค Sous vide อุณหภูมิ 80°C 

นาน 2 นาที และเติมสารโซเดียมไนไตรทความเขมขนรอยละ 0.02 มีอายุการเก็บมากกวา 60 วัน ที่อุณหภูมิ 4°C 

มีคุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนไกปรุงรสพรอมบริโภค (มผช.755/2548) เหมาะสมในการนําไป

ประยุกตใชเชิงพาณิชย 
 

ABSTRACT 

Sous vide (SV) is a technique that food is sealed in a vacuum condition and then 

pasteurized. This research compared SV technique and addition of sodium nitrite 4 treatments 

as follow: T1) Control, T2) non SV/0.02 % of NaNO2, T3) SV 70°C for 2 min/NaNO2 and T4) SV 

70°C for 2 min/NaNO2 on changes of microorganisms, pH, shearforce value, microstructure of 
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meat fiber and sensory qualities during 60 days of storaging at 4°C. The experiments found that 

golek chicken product without SV (T1 and T2) detected yeast and mold by the end of storaging 

and had higher oxidation than the SV treatments (T3 and T4). In addition, the product in T4 had 

higher sensory liking scoring than others. Therefore, it can be concluded that using of Sous vide 

at 80°C for 2 min with 0.02% of NaNO2 lead the product had longer shelf life than 60 days at 

4°C. The product had qualities under the regulation of Thai community product standard of 

seasoned chicken (TCPS 755/2548) and proper to apply in commercial. 
 

คําสําคัญ: ไกกอและ  เทคนิค Sous vide  สารประกอบไนไตรท  การยืดอายุการเก็บ 

Keywords: Golek chicken, Sous vide technique, Nitrite compound, Shelf life extension 
 

บทนํา 

ไกกอและเปนอาหารพื้นเมืองที่ไดรับความ

นิยมในการบริโภคในพ้ืนที่ภาคใตตอนลางของประเทศ

ไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย คําวา 

“กอและ” เรียกตามภาษามลายูทองถ่ินแปลวาการกลิ้ง 

ตรงกับคําวา “golek” ในภาษามลายู เมื่อใชกับอาหาร

จึงหมายถึงการทําอาหารใหสุก โดยการยางบนไฟแลว

ราดนํ้าแกงพรอมกับพลิกชิ้นไกกลับไปกลับมาระหวาง

การยาง วัตถุดิบที่ใชในการผลิตไกกอและประกอบดวย

เนื้อไก กะทิ เครื่องแกง และเครื่องปรุงรสตางๆ 

ผลิตภัณฑมีอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศา

เซลเซียส ประมาณ 3-7 วันแตกตางกันไปข้ึนอยูกับ

ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการผลิต เชน คุณภาพวัตถุดิบ

เริ่มตน สุขลักษณะของผูผลิต สถานที่ผลิต และสภาวะ

แวดลอมในการเก็บรักษา การประยุกตใชเทคนิค Sous 

vide ซึ่งเปนการใชความรอนระดับการพาสเจอรไรส

รวมกับการบรรจุภายใตสภาวะสุญญากาศ (Singh, 

2016) สามารถยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑเนื้อ (Diaz et 

al., 2008) เชนเดียวกับการใชสารหมักเน้ือ (Murphy 

and Marks, 2000) ท่ีสามารถชะลอการเจริญของ

จุลินทรีย และชะลอการเกิดออกซิเดชัน (Berardo et 

al., 2016) ทําใหผลิตภัณฑมีอายุการเก็บนานข้ึน 

สามารถนํามาประยุกตใชกับผลิตภัณฑไกกอและเพ่ือ

ผลักดันใหผลิตภัณฑไกกอและเปนสินคาที่สามารถหา

ซื้อไดงาย สะดวกในการบริโภค มีอายุการเก็บนานโดย

ยังคงคุณภาพในดานสี กลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัส 

ใกลเคียงกับไกกอและที่ผลิตและจําหนายแบบวิธดีั้งเดิม 

งานวิจัยนี้จึงศึกษาผลของการใชเทคนิค Sous vide 

ภายใตอุณหภูมิตางๆรวมกับสารประกอบไนไตรทตอ

ความปลอดภัยดานจุลินทรีย การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ

ดานเคมีกายภาพ และคุณภาพดานประสาทสัมผัสของ

ไกกอและระหวางการเก็บรักษาเปนเวลา 60 วัน 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ศึกษาผลของเทคนิค Sous vide (SV) 

รวมกับการเติมสารประกอบโซเดียมไนไตรท (NaNO2) 

โดยการบรรจุไกกอและน้ําหนัก 100-110 กรัม ปดผนึก

ซองแบบสุญญากาศ ใชอุณหภูมิในการพาสเจอไรส 2 

ระดับ โดยวัดอุณหภูมิจากจุดกึ่งกลางของชิ้นเนื้อ คือ 

70 และ 80°C นาน 2 นาที วางแผนการทดลองแบบ 

Completely Randomized Design (CRD) ทําการ

ทดลอง 3 ซ้ํา เปรียบเทียบ 4 ชุดการทดลอง ดังนี ้

1. nonSV/nonNaNO2 (Control) 
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2. nonSV/NaNO2 เติมสารประกอบโซเดียม

ไนไตรทในการหมักไกและในเครื่องแกงความเขมขน

รอยละ 0.02 แตไมใชเทคนิค Sous vide 

3. SV70/NaNO2 เติมสารประกอบโซเดียม 

ไนไตรทในการหมักไกและในเครื่องแกงความเขมขน

รอยละ 0.02 และใชเทคนิค Sous vide ที่อุณหภูมิ 

70°C 

4. SV80/NaNO2 เติมสารประกอบโซเดียม 

ไนไตรทในการหมักไกและในเครื่องแกงความเขมขน

รอยละ 0.02 และใชเทคนิค Sous vide ที่อุณหภูมิ 

80°C 

1. วิธีการผลิตไกกอและ 

การเตรียมเนื้อไก: หมักเน้ืออกไกดวยสาร

หมักเนื้อซึ่งประกอบดวยโซเดียมคลอไรดรอยละ 5 

รวมกับโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตรอยละ 1 และกรด 

ซิตริกรอยละ 0.02 (Komoltri and Pakdeecha-

nuan, 2012) นาน 2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 4 °C ทั้ง 4 ชุด

การทดลอง สวนชุดการทดลองท่ีมีการเติมไนไตรทจะ

เติมในความเขมขนรอยละ 0.02 จากนั้นนึ่งเนื้อไกดวย

ไอน้ํา จนมีอุณหภูมิที่จุดกึ่งกลางช้ินเนื้อ 70°C วัด

อุณหภูมดิวยเทอรโมคอปเปล 

การเตรียมเครื่องแกงกอและ: ปนสวนผสม 

ประกอบดวย หอมแดง พริกช้ีฟาแหง และกระเทียม 

กับน้ําสะอาดใหละเอียด จากนั้นผัดเครื่องแกงกับหัว

กะทิ ปรุงรสดวยน้ําตาลปป น้ํามะขามเปยก เกลือปน 

น้ําปลา และเครื่องเทศ คนใหเขากัน รอจนกระทั่ง

สวนผสมเดือด เมื่ออุณหภูมิเย็นลง ชุดการทดลองที่มี

การเติมไนไตรทจะเติมในความเขมขนรอยละ 0.02 

การผลิตไกกอและ: นําเนื้อไกที่เตรียมไว 

คลุกหรือราดดวยเครื่องแกงกอและในอัตราสวนเนื้อไก:

เครื่องแกงกอและ ประมาณ 2:1 จากนั้นนําไปอบท่ี

อุณหภูมิ 175°C นาน 40 นาที โดยจะมีการทา

เครื่องแกงเพิ่ม 3 ครั้ง เมื่อใชเวลาการอบครบ 10, 20 

และ 30 นาที จากนั้นบรรจุไกกอและในถุงพลาสติกทน

รอนโปรงแสงชนิดไนลอนความหนา 15 µ/โพลีเอทธิลีน

ชนิดความหนาแนนต่ําความหนา 65 µ ขนาดถุง 

150x180 มิลลิเมตร 

การใชเทคนิค Sous vide: ไกกอและชุดการ

ทดลอง SV70/NaNO2 และ SV80/NaNO2 จะผาน

กรรมวิธีการใหความรอนดวยอางควบคุมอุณหภูมิ 

(Water bath) โดยใชเทอรโมคอปเปลเสียบเขาท่ีจุด

ก่ึงกลางของช้ินเนื้อ ใช Silicone supporter ปองกัน

การรั่ว ปดผนึกดวยระบบสุญญากาศ ตอสายเขาเครื่อง

บันทึกอุณหภูมิ (Data logger) โดยวัดอุณหภูมิจากจุด

ก่ึงกลางของช้ินเนื้อ 2 ระดับ คือ 70°C นาน 2 นาที 

และ 80°C นาน 2 นาที เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4°C เปน

ระยะเวลา 60 วัน 

2. การวิเคราะหคุณภาพของผลิตภัณฑไกกอและ 

2.1 วิเคราะหปริมาณจุลินทรีย ทุกๆ 10 วัน

ดังนี ้

2.1.1 จํานวนจุลินทรียท้ังหมด (Total plate 

count) (Maturin and Peeler, 1998) 

2.1.2 ยีสตและรา (Tournas et al., 1998) 

2.1.3 Escherichia coli โดยวิธี MPN (Feng 

et al., 1998) 

2.1.4 Staphylococcus aureus (Bennett 

and Lancette, 1998) 

2.1.5 Bacillus cereus (Tallent et al., 

1998) 

2.1.6 Salmonella spp. (Andrews and 

Hammack, 1998) 

2.1.7 แบคทีเรียแลคติก (Lactic acid 

bacteria) ตามมาตรฐาน มอก. 2239-2548 (สมอ., 

2548) 
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2.2 วิเคราะหสมบัติทางเคมีและกายภาพ ใน

รายการท่ี 2.2.1-2.2.4 ทุกๆ 10 วัน ดังนี ้

2.2.1 คาพีเอช ดวยเครื่อง pH meter 

(Model SevenEasy, Mettler Toledo, ประเทศ

สวิสเซอรแลนด) 

2.2.2 คาแรงเฉือน จาก Warner-Bratzler 

ดวยเครื่อง Texture analyzer (Model TA-XT plus, 

ประเทศสหรัฐอเมริกา) (Komoltri and Pakdee-

chanuan, 2012) โดยใชช้ินเนื้อไกขนาด 1x2x0.5 

เซนติเมตร คา Cross-head speed 2 มิลลิเมตร/

วินาที แตละตัวอยางวิเคราะหจํานวน 6 ซ้ํา 

2.2.3 คาสี L*, a* และ b* ดวยเครื่อง 

Hunterlab (Model Mini Scan EZ 45/0 L, ประเทศ

สหรัฐอเมริกา) แตละตัวอยางวิเคราะหจํานวน 6 ซ้ํา 

2.2.4 ปริมาณมาโลนอัลดีไฮด (Malon-

aldehyde) ดวยเทคนิค TBARs (AOCS, 1999) เพ่ือ

ประเมินการเกิดออกซิเดชัน 

2.2.5 ลักษณะโครงสรางระดับจุลภาคของ

เสนใยกลามเน้ือในวันท่ีผลิต ดวยกลองจุลทรรศน

อิเลคตรอนแบบสองกราด (SEM: Scanning Electron 

Microscopy) (Model Quanta 400, FEI, ประเทศ

สาธารณรัฐเชค) (Palka and Duan, 1999)  

2.3 วิเคราะหคุณภาพทางประสาทสัมผัส

ศึกษาความชอบของผูบริโภคตอผลิตภัณฑไกกอและ

พรอมบริโภค โดยใชผูประเมินจํานวน 50 คน ประเมิน

คุณภาพทางประสาทสัมผัสดานลักษณะปรากฏ  

เนื้อสัมผัส กลิ่นรส รสชาติ และการยอมรับโดยรวม 

ด วยวิ ธี ก า ร ใ ห คะแนนความชอบแบบ 7-point 

hedonic scale วางแผนการทดลองแบบ Rando-

mized Complete Block Design (RCBD) 

 

 

การวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ

วิเคราะหคาความแปรปรวน (Analysis of 

variance) และวิเคราะหความแตกตางระหวางชุดการ

ทดลองโดยใช Duncan’s New Multiple Range 

Test (DMRT) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 
 

ผลการวิจัยและวิจารณผลการวิจัย 

1. ผลของการใชเทคนิค Sous vide ภายใตอุณหภูมิ

ตางๆ รวมกับสารประกอบไนไตรทตอความปลอดภัย

ดานจุลินทรีย 

 ไกกอและทั้ ง 4 ชุดการทดลองถูกนํามา

วิเคราะหปริมาณจุลินทรียเปนเวลา 60 วัน ตลอด

ระยะเวลาในการเก็บรักษาพบปริมาณจุลินทรียท้ังหมด

ต่ํากวา log 1 cfu/g ทุกชุดการทดลอง และไมพบ

จุลินทรียกอโรคชนิด Escherichia coli, Staphylo-

coccus aureus, Bacillus cereus, Salmonella 

spp. และแบคทีเรียแลคติก ผลิตภัณฑมีคุณภาพอยูใน

เกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนไกปรุงรสพรอมบริโภค 

(มผช.755/2548) ซึ่งในเกณฑมาตรฐานระบุวา จํานวน

จุลินทรียท้ังหมดในผลิตภัณฑตองไมเกิน 1x104 โคโลนี

ตอตัวอยาง 1 กรัม ตองไมพบ Salmonella spp. ใน

ตัวอยาง 25 กรัม ปริมาณ Staphylococcus aureus 

ตองนอยกวา 10 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัมและ 

Escherichia coli โดยวิธี MPN ตองนอยกวา 3 ตอ

ตัวอยาง 1 กรัม 

ความแตกตางของจุลินทรียท่ีพบระหวางชุด

การทดลองคือจุลินทรียชนิดยีสตและราในตัวอยางชุด

ควบคุมที่ไมได SV และไมเติมสารประกอบไนไตรท

(nonSV/nonNaNO2) เริ่มพบเชื้อยีสตและราในวันที่ 

40 ของการเก็บรักษา (รูปที่ 1) และในตัวอยางชุดการ

ทดลอง nonSV/NaNO2 พบเชื้อยีสตและราในวันที่ 50 

ของการเก็บรักษา แตชุดการทดลองที่ SV อุณหภูมิ 



918 KKU Science Journal Volume 45 Number 4 Research 

 

70°C และ 80°C ไมพบเชื้อยีสตและราในผลิตภัณฑ ตลอดระยะเวลาการเก็บนาน 60 วัน 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 ปริมาณยีสตและราในผลิตภัณฑไกกอและระหวางการเก็บท่ีอุณหภูมิ 4oC นาน 60 วันของไกกอและ 

nonSV/nonNaNO2 ( ), nonSV/NaNO2 ( ), SV70/NaNO2 ( ) และ SV80/NaNO2  

( ) 
 

การพบปริมาณจุลินทรียท้ังหมดในระดับที่ต่ํา

มาก โดยเฉพาะในชวง 40 วันแรก ทําใหผลิตภัณฑไก

กอและไมแสดงลักษณะการเนาเสีย แมจะเปนชุดการ

ทดลองควบคุม (NonSV/NonNaNO2) เปนผลจากการ

ควบคุมความสะอาดของวัตถุดิบ ผลจากสารตาน

จุลินทรียในเครื่องเทศ การอบไกในกระบวนการผลิตท่ี

ใชอุณหภูมิสูงเปนเวลานาน การควบคุมความสะอาด

ระหวางการบรรจุ และการควบคุมอุณหภูมิใหคงที่ที่ 

4°C ระหวางการเก็บรักษา แตกตางจากไกกอและท่ี

จําหนายท่ัวไป ซึ่งเก็บไดเพียง 3-7 วันในตูเย็น ในการ

ทดลองผลิตภัณฑท่ี SV จะมีปริมาณจุลินทรียต่ํากวา

ผลิตภัณฑที่ไมได SV สอดคลองกับการศึกษาของ Díaz 

et al. (2008) ที่ทดลอง SV เนื้อสันในและเก็บเปนเวลา 

10 สัปดาห ที่อุณหภูมิ 2°C พบปริมาณจุลินทรียใน

ปริมาณที่ต่ํากวา 1 cfu/g และพบยีสตและรา 1.9 log 

cfu/g ในสัปดาหที่ 10 และชุดการทดลองที่เติม

สารประกอบไนไตรทจะชะลอการเจริญของจุลินทรียได

ดีกวาชุดควบคุม  

 

 

2. ผลของการใชเทคนิค Sous vide ภายใตอุณหภูมิ

ตางๆ รวมกับสารประกอบไนไตรทตอคุณภาพดาน

เคมีกายภาพ 

ผลการวิเคราะหคาพีเอช สอดคลองกับผล

การวิเคราะหปริมาณจุลินทรยี (รูปที่ 2A) คือ คาพีเอชมี

การเปลี่ยนแปลงนอยมากตลอดระยะเวลาการเก็บ

รักษา สวนการเปลี่ยนแปลงของคาแรงเฉือน พบวา

คาแรงเฉือนมีคาเพิ่มขึ้นเมื่ออายุการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น 

อาจเนื่องมาจากการสูญเสียน้ําในระหวางการเก็บรักษา 

(รูปที่ 2B) และชุดการทดลองในกลุมที่ไมได SV จะมี

คาแรงเฉือนสูงกวา (เน้ือแข็งกวา) ชุดการทดลองที่ทํา 

SV เนื่องจากในชุดการทดลอง SV จะมีการบรรจุใน

สภาวะสุญญากาศเกิดแรงบีบอัดระหวางถุงกับเน้ือไก 

แรงบีบอัดท่ีเกิดข้ึนอาจสงผลใหเครื่องแกงไกกอและ

สามารถแทรกผานเขาไปในโครงสรางของเนื้อไดมากขึ้น 

มีผลทําใหเนื้อมีความนุม จึงใชแรงในการตัดผานชิ้นเนื้อ

นอยกวา ซึ่งลักษณะที่เน้ือไกถูกบีบอัดนี้สามารถสังเกตุ

ไดจากภาพตัดขวางเสน ใยกล าม เ น้ือจากกลอง

จุลทรรศนอิเลคตรอนแบบสองกราด (SEM) ที่แสดงวา

ไกกอและที่มีการใชเทคนิค SV ท้ัง 2 อุณหภูมิ เสนใย

กลามเนื้อจะมีลักษณะคอนขางเปนวงรีจากการบีบอัด 

ชองวางระหวางเสนใยกลามเนื้อมีขนาดเล็กกวา เสนใย
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กลามเน้ือเรียงตัวกันแนน และมีชองวางระหวางเสนใย

กลามเนื้อนอยกวาชุดการทดลองท่ีไมไดใชเทคนิค SV 

(รูปที่ 3) 

การวิเคราะหคาสี แบบ CIE ของไกกอและ 

ซึ่งจําแนกคาสีเปนคาความสวาง (L*) คาความเปน 

สีแดง (a*) และคาความเปนสีเหลือง (b*) พบวา เมื่อ

ระยะเวลาการเก็บรักษาเพ่ิมขึ้น คา L*, a* และ b* มี

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของคาสีดังกลาว ลดลง

เล็กนอยทุกชุดการทดลอง แตไมแตกตางกันทางสถิติ 

(p>0.05) 

การวิ เ ค ราะหปริ ม าณมาโ ลน อัลดี ไ ฮด 

(Malonaldehyde) ซึ่งเปนสารประกอบจากปฏิกิริยา

ออกซิเดชันของไขมัน พบวา เมื่อระยะเวลาการเก็บ

รักษาเพ่ิมขึ้น ปริมาณมาโลนอัลดีไฮดของเนื้อไกกอและ

รวมท้ังเครื่องแกงกอและในทุกชุดการทดลองมีแนวโนม

เพิ่มข้ึน (p>0.05) (รูปที่ 4) ไกกอและชุดการทดลอง

ควบคุม (nonSV/nonNaNO2) ท้ังในสวนของเนื้อไก

และเครื่องแกง จะมีปริมาณมาโลนอัลดีไฮดสูงที่สุด 

(2.89-3.54 และ 2.20-2.99 มก.มาโลนอัลดีไฮด/1 กก.

ตัวอยาง ตามลําดับ) และปริมาณมาโลนอัลดีไฮดของ 

ไกกอและจากชุดการทดลอง SV70/NaNO2 และ

SV80/NaNO2 มีปริมาณต่ํากวาไกกอและในชุดการ

ทดลอง nonSV/NaNO2 (p<0.05) โดยการใชความ

รอน SV ที่ 70°C และ 80°C พบปริมาณมาโลนอัล- 

ดีไฮดในเนื้อไกและเครื่องแกงใกลเคียงกัน 

ขอมูลจากผลการวิจัยแสดงวาการเติม

สารประกอบไนไตรทมีผลชะลอการเกิดออกซิเดชันใน

ผลิตภัณฑไกกอและ เชนเดียวกับผลิตภัณฑเนื้อชนิดอ่ืน 

(Riazi et al., 2016) สวนผลของระดับอุณหภูมิในการ

ทํา SV ตอการเกิดออกซิเดชัน มีการรายงานของ Singh 

et al. (2016) ที่ศึกษาผลของการ SV ที่อุณหภูมิสูงกวา

งานวิจัยน้ี ไดรายงานวาพบปริมาณมาโลนอัลดีไฮดของ

ผลิตภัณฑที่ SV อุณหภูมิ 90°C มากกวาการ SV ที่

อุณหภูมิ 70°C ในการทดลองนี้ยังพบวา เนื้อไกมี

ปริม าณมาโลนอัลดี ไฮดสู งกวา เครื่ องแกง อาจ

เนื่องมาจากสวนผสมในเครื่องแกงมีสารประกอบหลาย

ชนิดที่มีคุณสมบัติเปนสารตานการเกิดออกซิเดชันได

โดยธรรมชาติ เชน กระเทียมมีสารอัลลิซิน (Allicin) 

ไดอัลลิลซัลไฟด (Diallyl sulphide) อัลลิลซัลไฟด 

(Allyl sulphide) และ โพรพิลซัลไฟด (Propyl 

sulphide) (Marchese et al., 2016; Pakawatchai 

et al., 2009) พริกช้ีฟาแดง มีแคปไซซินอยด 

(Capsaicinoids) (Gayathri et al., 2016) หัว

ห อ ม แ ด ง  มี ส า ร ป ร ะ ก อ บ ฟ น อ ลิ ค  ( Phenolic 

compounds) และไดอัลลิลไดซัลไฟด (Diallyl disul-

fide) (Leelarungrayub et al., 2006) สงผลให

ปริมาณมาโลนอัลดีไฮดในเครื่องแกงนอยกวาในเนื้อไก 

การพบวาปริมาณมาโลนอัลดีไฮดของไกกอและจากชุด

การทดลอง SV70/NaNO2 และ SV80/NaNO2 ทั้งใน

เนื้อไกและเครื่องแกง มีปริมาณต่ํากวาเมื่อเปรียบเทียบ

กับไกกอและชุดการทดลอง nonSV/NaNO2 อาจ

เกิดขึ้นจากเทคนิค Sous vide ซึ่งมีการบรรจุในสภาวะ

สุญญากาศ ทําใหสามารถลดปริมาณออกซิเจนใน

ภาชนะบรรจุ เปนผลใหชวยลดการเกิดออกซิเดชันของ

ไขมันได 

 

 

 

 

 



920 KKU Science Journal Volume 45 Number 4 Research 

 
(A)      (B) 

 

 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2 การเปลีย่นแปลงของคาพีเอช (A) และคาแรงเฉือน (B) ของเนื้อไกกอและที่เก็บอุณหภูมิ 4°C นาน 60 

วันของไกกอและ nonSV/nonNaNO2 ( ), nonSV/NaNO2 ( ), SV70/NaNO2 ( ) และ 

SV80/NaNO2 ( ) 
 

 
nonSV/nonNaNO2   nonSV/NaNO2 

 
      SV70/NaNO2               SV80/NaNO2 

รูปท่ี 3 ลักษณะโครงสรางทางจุลภาคท่ีกําลังขยาย 500 เทา ของเน้ือไกกอและในวันที่ผลิต 

nonSV/nonNaNO2: ไกกอและที่ไมเติมโซเดียมไนไตรทและไมใชเทคนิค Sous vide 

nonSV/NaNO2: ไกกอและที่เติมโซเดียมไนไตรทและไมใชเทคนิค Sous vide  

SV70/NaNO2: ไกกอและที่เติมโซเดียมไนไตรทและใชเทคนิค Sous vide 70°C 

SV80/NaNO2: ไกกอและที่เติมโซเดียมไนไตรทและใชเทคนิค Sous vide 80°C 
 

การเกิดออกซิเดชันของผลิตภัณฑไกกอและ

วิเคราะหจากปริมาณมาโลนอัลดีไฮดที่พบ สามารถสรุป

ไดดังนี้ 1) ไกกอและชุดการทดลองควบคุมมีการเกิด

ออกซิเดชันสูงที่สุด 2) การเติมไนไตรทมีผลชะลอการ
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เกิดออกซิเดชัน โดยพบปริมาณมาโลนอัลดีไฮดใน

ตัวอยางต่ํากวาชุดควบคุม 3) การใชเทคนิค SV รวมกับ

การเติมไนไตรทมีผลในการชะลอการเกิดออกซิเดชันได

ดีกวาการไมใชเทคนิค SV แตเติมไนไตรท และ 4) การ

ใชเทคนิค SV ที่อุณหภูมิ 70°C และ 80°C พบปริมาณ

มาโลนอัลดีไฮดในเนื้อไกไมแตกตางกัน (p>0.05) ใน

การเก็บรักษาวันท่ี 50-60 

3. ผลของการใชเทคนิค Sous vide ภายใตอุณหภูมิ

ตางๆ รวมกับสารประกอบไนไตรทตอคุณภาพดาน

ประสาทสัมผัส 

ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

พบวา คะแนนความชอบเฉลี่ยดานลักษณะปรากฏ เนื้อ

สัมผัส รสชาติ และความชอบโดยรวมของไกกอและท้ัง 

4 ชุดการทดลอง ลดลงตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 

(ตารางท่ี 1) แตเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของการเก็บรักษา

ในวันที่ 60 พบวาผูประเมินยังคงใหคะแนนความชอบ

โดยรวมกับชุดการทดลอง SV80/NaNO2 ในระดับชอบ

เล็กนอยถึงปานกลาง (5.87+0.97) การเปรียบเทียบ

ความแตกตางของชุดการทดลองที่ SV กับไมได SV 

พบวา การ SV จะมีแรงบีบอัดจากการบรรจุดวยสภาวะ

สุญญากาศ ชวยทําใหเครื่องแกงสามารถแทรกซึมเขาสู

ชิ้นเนื้อและเกาะตัวอยูบนช้ินเนื้อไกไดดีกวา เนื้อไกมี

ความนุมมากกวา จึงมีลักษณะปรากฏและเนื้อสัมผัสที่ผู

ประเมินชอบมากกวา นอกจากนี้เทคนิค SV ยังชะลอ

การเกิดกลิ่นรสท่ีผิดปกติของผลิตภัณฑทําใหมีคะแนน

ความชอบดานกลิ่นรสที่ดีกวา จึงมีคะแนนความชอบ

โดยรวมสูงกวาชุดการทดลองที่ไมได SV สวนการ

เปรียบเทียบกลุมชุดการทดลองที่ไมได SV รวมกับการ

เติมและไมเติมสารประกอบโซเดียมไนไตรท พบวา  

ไนไตรทสามารถตานการเจริญของจุลินทรียและชะลอ

การเกิดออกซิเดชัน ดังนั้น ผลิตภัณฑที่เติมไนไตรทจึงมี

กลิ่นรสที่ดีกวา อยางไรก็ตามกลุมชุดการทดลองท่ีไมได 

SV จะพบเช้ือราในชวงทายของการเก็บรักษา จึงไม

สามารถจะนํามาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

เทคนิค SV หรือ Sous vide จึงเหมาะสมท่ีจะนํามาใช

เพื่อยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑน้ี 

(A)      (B) 

 

 

 

  

 
 

รูปท่ี 4 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณมาโลนอัลดีไฮดของเนื้อไกกอและ (A) และเครื่องแกง (B) ท่ีเก็บรักษาที่

อุณหภูมิ 4°C เปนเวลา 60 วัน ในชุดการทดลอง nonSV/nonNaNO2 ( ), nonSV/NaNO2  

( ), SV70/NaNO2 ( ) และ SV80/NaNO2 ( ) 
 

สรุปผลการวิจัย 

เทคนิค Sous vide และสารโซเดียมไนไตรท

สามารถลดจํ านวนจุลินทรีย และชะลอการเกิ ด

ออกซิเดชันในผลิตภัณฑไกกอและ การใชเทคนิค Sous 

vide ที่อุณหภูมิ 80ºC รวมกับการเติมโซเดียมไนไตรท

ที่ความเขมขนรอยละ 0.02 ในผลิตภัณฑไกกอและ 

ไมพบการเจริญของแบคทีเรียกอโรค ยีสตและรา และ

แบคทีเรียแลคติกหลังจากเก็บผลิตภัณฑเปนเวลานาน 

60 วัน ที่ อุณหภูมิ  4°C ผลิตภัณฑมีคุณภาพทาง
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จุลินทรียอยู ในเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนไก 

ปรุงรสพรอมบริโภค (มผช.755/2548) (สมอ., 2548) 

ผลิตภัณฑเกิดออกซิเดชันต่ํา และมีผลคะแนนการ

ยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงกวาชุดการทดลองอ่ืนทุกๆ

ดาน จึงเปนแนวทางหน่ึงที่จะสามารถนําวิธีการผลิต

ดังกลาวไปพัฒนา และประยุกตใชในการผลิตและ

จําหนายไกกอและพรอมบริโภคเชิงพาณิชย 

 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคณุภาพทางประสาทสัมผสัดวยวธิ ี7-point hedonic scale ของไกกอและ ภายใต

การเก็บรักษาที่อุณหภมูิ 4°C เปนเวลานาน 60 วัน 

Attribute Treatment 
Liking scores 

Day 1 Day 10 Day 20 Day 30 Day 40 Day 50 Day 60 

Appearance 

nonSV/nonNaNO2 

nonSV/NaNO2 

SV70/NaNO2 

SV80/NaNO2 

4.97+0.93
aw

 

4.97+0.96
aw

 

5.40+1.04
aw

 

5.40+0.97
abw

 

5.33+0.76
aw

 

5.37+0.96
aw

 

5.37+0.85
aw 

5.50+0.86
abw

 

5.30+0.92
aw

 

5.40+1.00
aw

 

5.23+1.07
aw

 

5.27+0.83
bw

 

5.27+0.83
ax

 

5.33+0.80
ax

 

5.67+0.76
aw

 

5.83+0.79
aw

 

5.17+0.87
aw

 

5.27+1.01
aw

 

5.50+0.90
aw

 

5.57+0.86
abw

 

- 

5.13+0.68
ax

 

5.47+0.86
awx

 

5.70+0.95
abw

 

- 

- 

5.40+1.00
aw

 

5.53+0.78
abw

 

Texture 

nonSV/nonNaNO2 

nonSV/NaNO2 

SV70/NaNO2 

SV80/NaNO2 

4.83+1.07
aw

 

4.83+0.91
aw

 

5.27+0.98
aw

 

5.33+1.06
aw

 

5.23+0.97
awx

 

5.07+0.87
ax

 

5.63+1.10
aw

 

5.47+1.07
awx

 

5.20+0.76
aw

 

5.20+1.03
aw

 

5.30+1.09
aw

 

5.57+1.07
aw

 

4.93+0.94
ax

 

4.80+0.85
ax

 

5.63+1.03
aw

 

5.67+0.84
aw

 

4.80+0.81
aw

 

4.90+0.96
aw

 

5.30+0.79
aw

 

5.23+1.04
aw

 

- 

5.00+0.74
ax

 

5.43+1.10
awx

 

5.47+0.97
aw

 

- 

- 

5.17+1.05
aw

 

5.20+1.00
aw

 

Flavour 

nonSV/nonNaNO2 

nonSV/NaNO2 

SV70/NaNO2 

SV80/NaNO2 

4.60+1.07
bx

 

4.47+0.97
bx

 

5.20+0.92
abw

 

5.27+1.01
bw

 

5.23+0.90
aw

 

5.23+0.94
aw

 

5.47+0.97
abw

 

5.37+1.00
abw

 

5.27+0.94
aw

 

5.17+1.05
aw

 

5.13+0.97
bw

 

5.37+0.89
abw

 

5.20+0.87
ax

 

5.30+0.92
awx

 

5.67+0.99
aw

 

5.70+0.84
abw

 

4.80+0.96
abx

 

4.83+0.99
abx

 

5.53+0.68
abw

 

5.60+0.67
abw

 

- 

4.97+0.81
ax

 

5.53+0.82
abw

 

5.80+0.76
aw

 

- 

- 

5.33+1.06
abw

 

5.70+0.99
abw

 

Overall 

acceptance 

nonSV/nonNaNO2 

nonSV/NaNO2 

SV70/NaNO2 

SV80/NaNO2 

4.90+1.09
bx

 

4.83+1.05
ax

 

5.30+0.84
bwx

 

5.53+0.78
bw

 

5.47+0.82
awx

 

5.23+1.04
ax

 

5.73+0.78
abw

 

5.50+1.01
bwx

 

5.47+0.57
aw

 

5.33+1.03
aw

 

5.50+0.86
abw

 

5.50+0.97
bw

 

5.07+1.01
abx

 

5.23+0.82
ax

 

5.83+0.91
aw

 

6.03+0.72
aw

 

4.87+1.01
bx

 

5.03+0.89
ax

 

5.83+0.83
aw

 

5.73+0.64
abw

 

- 

4.93+0.83
ax

 

5.63+0.81
abw

 

5.77+0.82
abw

 

- 

- 

5.57+0.77
abw

 

5.87+0.97
abw

 

nonSV/nonNaNO2: ไกกอและที่ไมเติมโซเดียมไนไตรทและไมใชเทคนิค Sous vide nonSV/NaNO2: ไกกอและทีเ่ติมโซเดียมไนไตรทและไมใชเทคนิค Sous vide  

SV70/NaNO2: ไกกอและทีเ่ติมโซเดียมไนไตรทและใชเทคนิค Sous vide 70°C SV80/NaNO2: ไกกอและทีเ่ติมโซเดียมไนไตรทและใชเทคนิค Sous vide 80°C 
a-d

 คาเฉลี่ยในแนวนอนท่ีมีตัวอักษรตางกนั มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (p≤0.05) 
w-x

 คาเฉลี่ยในแนวต้ังท่ีมีตัวอักษรตางกันในแตละคณุลักษณะ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (p≤0.05) 

- : ไมไดทําการประเมิน (พบการเจริญของเชื้อรา) 
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