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บทคัดยอ 

แคบหมูเปนอาหารท่ีนิยมรับประทานในประเทศไทย ผลิตโดยนําเอาหนังหมูมาทอดใหกรอบพองและปรุงรส ซึ่งอาหารทอดมี

นํ้ามันทอดซํ้าปะปน เปนสาเหตุใหเกิดโรคตาง ๆ เชน โรคหัวใจ โรคความดันสูง โรคหลอดเลือดอักเสบ เปนตน งานวิจัยนี้เปนการ

พัฒนาผลิตภัณฑแคบหมปูรุงรสปราศจากนํ้ามันโดยใชตูอบลมรอนท่ีแปรผันอุณหภูมิ 6 ระดับ เริ่มจากอุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส ถึง 

210 องศาเซลเซียส วิเคราะหลักษณะเน้ือสัมผัสในดานความแข็ง ความเปราะ ความกรอบ และประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดย

วิธี 9-Point hedonic scale ใชผูประเมิน 60 คน พบวาที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที ลักษณะเนื้อสัมผัสพอง 

กรอบ มีคะแนนความชอบโดยรวมสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของแคบหมูอบและแคบหมูทอดปรุงรสทั้ง 4 

สูตร พบวา แคบหมูอบและแคบหมูทอดปรุงรสสูตรที่ 4 มีคะแนนความชอบดานกลิ่นรส รสชาติและความชอบโดยรวมสูงที่สุด และมี

คะแนนความชอบดานลักษณะปรากฏ สี และความกรอบไมแตกตางกับสูตรอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) สําหรับการพัฒนา

ผลิตภัณฑแคบหมูทอดและแคบหมูอบปรุงรส พบวา ในการเปรียบเทียบคุณคาทางโภชนาการ ยังพบวาแคบหมูอบมีปริมาณโปรตีนสูง

กวาแคบหมูทอดรอยละ 23.21 รวมถึงมีปริมาณไขมันนอยกวาแคบหมูทอดรอยละ 31.44 สงผลใหคาพลังงานทั้งหมด และพลังงานจาก

ไขมันของแคบหมูอบมีคานอยกวาแคบหมูทอดรอยละ 7.73 และ 31.44 ตามลําดับ เก็บรักษาผลิตภัณฑแคบหมูอบและแคบหมูทอด

ปรุงรสในถุงอลูมิเนียมฟอยลเปนเวลา 12 สัปดาหที่อุณหภูมิหองและทดสอบทางประสาทสัมผัส ยังไดรับการยอมรับจากผูประเมินทาง

ประสาทสัมผัสท้ัง 8 คน ผลิตภัณฑแคบหมูอบจึงเปนผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพสามารถทดแทนผลิตภัณฑแคบหมูทอดได 
 

ABSTRACT 

 Pork rind is a popular dish eaten in Thailand which is produced by frying pork skin to make it crispy and 

then seasoning. Fried food contains reused oil causing diseases such as heart disease, high blood pressure, vascular 

disease, etc. This research is to develop oil-free flavored pork rind product using a hot air oven with 6 temperature 

variations starting from 160 °C to 210 °C. Roasted pork rind was analyzed for the texture characteristics in terms of 

hardness, brittleness, crispness and sensory quality evaluation by the 9-Point hedonic scale which 60 assessors 

were used.  It was found that at 200 °C for 15 minutes, the texture was blistered and crispy and the pork rind had 

the highest overall preference score. When comparing the sensory characteristics of roasted pork rind and seasoned 
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fried pork rind for all 4 recipes. It was found that roasted pork rinds and seasoned fried pork rind in formula no. 4 

had a taste preference score, the overall taste and preference score were highest. The preference scores on 

appearance, color and crispness were not significantly different from other formulations (p>0.05). For the product 

development of fried pork rind and seasoned roasted pork rind, it was found that in comparing the nutritional value 

roasted pork rind had higher protein content than fried pork rind by 23.21% and had less fat content than fried 

pork rind by 31.44%.  Resulting in the total energy and the fat energy of roasted pork rind was less than that of 

fried pork rind by 7.73% and 31.44%, respectively. The roasted pork rind and fried pork rind product were stored 

in aluminum foil bags for 12 weeks at room temperature and undergo sensory testing. It was also accepted by eight 

sensory assessors. Roasted pork rind is a healthy product that can be substituted for fried pork rind product. 
 

คําสําคัญ: แคบหมู  สุขภาพ  กระบวนการยาง  คุณภาพ 

Keywords: Pork rind, Healthy, Roasting, Quality 
 

บทนํา 

 แคบหมู เปนอาหารที่นิยมรับประทานอยางกวางขวาง

โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสาน ซึ่งเปนการนําหนังหมูมาผาน

กรรมวิธีทอดใหไดลักษณะกรอบพอง นิยมบริโภคเปนอาหาร

โดยตรงและรับประทานเปนอาหารประเภทเครื ่องเคียง เชน 

นํ้าพริก กวยเตี๋ยว สมตํา เปนตน อยางไรก็ตามการผลิตแคบหมูมี

กรรมวิธีผลิตที่ยุงยาก ผูผลิตมักพบปญหาหนังหมูติดกันเปนกอน

ขณะทอดเนื่องจากในหนังหมูมีความชื้นสูง การทําใหคอลลาเจน

เปลี่ยนไปเปนเจลลาติน ตองใชการทอดอุณหภูมิสูงและเวลานาน

เพ่ือไลความชื้นในหนังหมูออกใหหมด ขางในหนังหมูจึงจะสุกและ

กรอบได ซึ่งกระบวนการทอดที่ใชอุณหภูมิสูงและเวลานานเปน

ปจจัยที่เรงใหนํ้ามันที่ใชทอดเสื่อมคุณภาพเร็ว เกิดกรดไขมัน

อิสระ มีความหนืดเพิ่มขึ้น นํ้ามันมีสีและกลิ่นเปลี่ยนไป ทําให

ผูประกอบการตองเปลี่ยนนํ้ามันบอย ๆ สิ้นเปลือง และหากมีการ

นํานํ้ามันกลับมาทอดซํ้าหลายครั้ง จะเปนสาเหตุใหนํ้ามันทอดซํ้า

เกิดสารไฮโดรคารบอน สลายตัวไดเปนสารอะครีลีน (Acrelein) 

เปนตัวการใหเกิดสารอนุมูลอิสระในแคบหมู เปนสารตั้งตนของ

โรคมะเร็ง นอกจากนี้การทอดในนํ้ามันอุณหภูมิสูงทําใหเกิดกลุม

ควันบริเวณเหนือผิวนํ ้ามันซึ ่งเปนอันตรายตอสุขภาพผู ผลิต 

ผลิตภัณฑแคบหมูที่ผานการทอดมีกลิ่นหืนไดงาย ไมสามารถเก็บ

ไวไดนาน เนื่องจากนํ้ามันทําปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับอากาศ อีก

ทั้งมีปริมาณไขมันสูงและแคลอรสีงู ไมเหมาะสําหรับกลุมผูบรโิภค

ที่รักสุขภาพ (ธเนศ, 2530) นอกจากนี้มีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ

แคบหมูโดยเปรียบเทียบวิธีการทอดและวิธีการใชไมโครเวฟ และ

ศึกษาการตมในนํ ้าเกลือที ่แปรผันความเขมขนและการลด

ความชื้นโดยการอบที่ 75 องศาเซลเซียส ที ่เวลาตาง ๆ พบวา

แคบหมูจากการทอดมีความแข็ง ลักษณะเนื ้อสัมผัสไดรับการ

ยอมรับมากกวาแคบหมูจากการใชไมโครเวฟ สีแคบหมูจาก

ไมโครเวฟมีความสวางกวาแตความเขมสนีอยกวาแคบหมูจากการ

ทอด แสดงใหเห็นวากระบวนการตมหนังหมูซึ ่งทําใหเปลี ่ยน

โครงสรางเปนเจลาตินและความชื้นมีสวนสําคัญตอลักษณะเนื้อ

ส ัมผัสของแคบหมู (Truong et al., 2014) มีการวิจ ัยพัฒนา

แคบหมูใหเปนผลิตภัณฑที่ดีตอสุขภาพโดยการเติมผงสมุนไพร

ขมิ้นชันที่มีสารตานอะนุมูลอิสระ รักษาแผลในกระเพาะอาหาร 

โดยผูบริโภคยอมรับผลิตภัณฑแคบหมูที่เติมผงขมิ้นชัน 5% (บัว 

และคณะ, 2560) 

งานวิจัยนี้เปนการพัฒนากรรมวิธีการผลิตแคบหมูโดย

ใชกรรมวิธีอบดวยลมรอน (Hot air drying) แทนการใชนํ ้ามัน

ทอด ทําใหแคบหมูมีความปลอดภัยตอผู บริโภคมากขึ ้น ลด

ปริมาณไขมันและลดการหืน สะดวกตอการบริโภค สามารถเก็บ

รักษาไดเปนระยะเวลานาน 

ในการพัฒนากระบวนการผลิตแคบหมูเพื ่อพัฒนา

คุณภาพนั้น ควรตองมีการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส

ดวยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อใหไดขอมูลเชิงลกึของผูบริโภคที่มีตอ

ผลิตภัณฑแคบหมูปรุงรสอบกรอบซึ่งจัดเปนเปนผลิตภัณฑใหมที่

ย ังไม ม ีจ ําหน ายในทองตลาดเพ ื ่อด ึงข อม ูลจากผ ู บร ิโภค

กลุมเปาหมาย โดยวิเคราะหผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส

และสังเคราะหกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑใหตอบโจทย

ผูบริโภค 
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การเพิ่มมูลคาโดยการพัฒนาสินคาปศุสัตวเปนการเพิ่ม

ผลิตภัณฑอาหารท่ีดีตอสุขภาพ โดยใชองคความรูดานการแปรรูป

อาหาร การประยุกตใชการทดสอบทางประสาทสัมผัสเพื่อใหได

ผลิตภัณฑอาหารที่ตรงตามความตองการของผูบริโภค สามารถ

นําไปผลิตในเชิงพาณิชย ซึ่งผลจากการวิจัยทําใหไดผลิตภัณฑ

ต นแบบสามารถขยายการพ ัฒนาถ  ายทอดเทคโนโลย ีสู

ผูประกอบการอาหารซึ่งมีจํานวนมากทั่วประเทศตอไป 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. วัตถุดบิ 

1.1 หนังหม ู

1.2 ผงปรุงรส ไดแก พริกปาปริกาปน ลูกผักชีปน 

หอมหัวใหญปน  

1.3 เกลือ 

2. เคร่ืองมือและอุปกรณ 

2.1 ตูอบลมรอน, Wenticell รุน 222  

2.2 เครื ่องชั ่งไฟฟา 2 ตําแหนง ยี ่หอ Sartorius รุน 

quintix3102-1S  

2.3 เครื่องวัดความเคม็, Salinity Pen รุน AZ8371 

2.4 เครื่องซีลสุญญากาศ, Kubo รุน PFE-K3668-242 

2.5 เครื่องวิเคราะหปริมาณนํ้าอิสระในอาหาร ยี่หอ 

Novasina รุน Axair AG Pfaffikon 

2.6 เครื่องวิเคราะหเนื้อสัมผัสในอาหาร ยี่หอ Stable 

Micro System รุน TA-XT Plus  

2.7 เครื่องวิเคราะหสีในอาหาร ยี่หอ HunterLab รุน 

Miniscan EZ 

2.8 เครื่องวิเคราะหปริมาณความชื ้นในอาหาร ยี ่หอ 

Mettler Toledo รุน LP16 

2.9 เครื่อง Taste sensing system ยี่หอ Insent รุน 

TZ5000 

2.10 เครื่องคอมพิวเตอรที่สามารถเขาถึงโปรแกรมการ

ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส SUSENS 

 

3. การผลิตผลิตภัณฑแคบหมูเบื้องตน 

3.1 สูตรเบื้องตนผลิตภัณฑแคบหมู สวนประกอบ 

ตาง ๆ เชน หนังหมู เกลือ เปนตน นํามาผสมคลุกเคลาใหเขากนัมี

กรรมว ิธ ีการผลิตผลิตภัณฑแคบหมูแสดงในรูปที ่  1 จะได

ผลิตภัณฑแคบหมูทอดและแคบหมอูบปรุงรส 

3.2 การพัฒนาผลิตภัณฑแคบหมูทอด นําหนังหมู 

500 กรัม มาลางใหสะอาด หั ่นเปนชิ ้นเล็กขนาด 2 × 3 × 1 

เซนติเมตร (กวาง × ยาว × หนา) อบไลความชื้นดวยตูอบลมรอน 

ยี่หอ Wenticell รุน 222 ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 

6 ชั ่วโมง นํามาทอดในนํ ้ามันมะพราวใหหนังหมูพองกรอบที่

อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส นาน 2 นาที วิเคราะหคุณภาพทาง

กายภาพ ไดแก ลักษณะเนื้อสัมผัส สี คาปริมาณนํ้าอิสระ จํานวน 

3 ซํ ้า และทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสดวยวิธี 9-Point 

hedonic scale ดวยผูทดสอบชิม 60 คน แลวใหคะแนน 1 - 9 

คะแนน 9 = มีความชอบมากที่สุด คะแนน 1 = ไมมีความชอบ

มากที่สุด ในดานสี กลิ่น ลักษณะเนื้อสัมผัส รสชาติโดยรวม และ

ความชอบโดยรวม  

3.3 การพัฒนาผลิตภัณฑแคบหมูอบ นําหนังหมู 500 

กรัม มาลางใหสะอาด หั่นเปนชิ้นขนาด 2 × 3 × 1 เซนติเมตร 

(กวาง × ยาว × หนา) อบไลความชื ้นที ่อุณหภูมิ 60 องศา-

เซลเซียส เปนเวลา 6 ชั่วโมง นํามาผานกระบวนการอบแทนการ

ทอดดวยนํ ้ามัน โดยใชตูอบลมรอนแปรผันอุณหภูมิในการอบ  

6 คา เริ่มจากที ่ 160  170  180  190  200 และ 210 องศา-

เซลเซียส ใชระยะเวลาในการอบ 15 นาที ออกแบบการทดลอง

แบบ  Completely Randomized Design (CRD) ว ิ เ ค ร าะห

คุณภาพทางกายภาพ ไดแก ลักษณะเนื้อสัมผัส สี คา aw จํานวน 

3 ซํ ้า และทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสดวยวิธี 9-Point 

hedonic scale ดวยผูทดสอบชิม 60 คน แลวใหคะแนน 1 - 9 

คะแนน 9 = มีความชอบมากที่สุด คะแนน 1= ไมมีความชอบ

มากที่สุด ในดานสี กลิ่น ลักษณะเนื้อสัมผัส รสชาติโดยรวม และ

ความชอบโดยรวมวิเคราะหผลการทดลองดวย ANOVA และหา

ความแตกตางโดยวิธี Duncan’s multiple range โดยโปรแกรม 

SPSS 
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รูปที ่1 กรรมวิธีการผลิตผลิตภณัฑแคบหมูปรุงรส 
 

3.4 การพัฒนาผลิตภัณฑแคบหมูอบและแคบหมูทอด

ปรุงรส แปรผันสวนประกอบเครื่องปรุงรสตาง ๆ ไดแก นํ้าตาล 

ลูกผักชี หอมแดง พริก เกลือ เปนตน จํานวน 4 สูตร ดังตารางที่ 

1 ผสมใหเขากันแลวนํามาคลุกเคลากับแคบหมูทอดจากขอ 3.2 

และแคบหมูอบจากขอ 3.3 ทดสอบความชอบและการยอมรับ

ผลิตภัณฑโดยวิธี 9-Point hedonic scale โดยผูทดสอบชิม 100 

คน แลวใหคะแนน 1 - 9 คะแนน 9 = มีความชอบมากที ่สุด 

คะแนน 1 = ไมมีความชอบมากที่สุด ในดานลักษณะปรากฏ สี  

กลิ ่นรส ความกรอบ รสชาติโดยรวม และความชอบโดยรวม 

วิเคราะหผลการทดลองดวย ANOVA และหาความแตกตางโดย

วิธี Duncan’s multiple range โดยโปรแกรม SPSS 

3.5 การศ ึกษาคุณคาทางโภชนาการผล ิตภ ัณฑ

แคบหมูอบและแคบหมูทอดปรุงรส การวิเคราะหปริมาณของ

สารประกอบหลักในผลิตภณัฑแคบหมูอบและแคบหมูทอดปรงุรส 

(ขอ 3.4) วิเคราะหคุณคาทางโภชนาการ ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบับที ่ 355) พ.ศ. 2556 เรื ่อง อาหารในภาชนะ

บรรจุที่ปดสนิท โดยรายการทดสอบ ไดแก ความชื ้น โปรตีน 

ไขมัน คารโบไฮเดรต พลังงานทั ้งหมด พลังงานจากไขมัน เถา 

จํานวน 3 ซํ ้า วิธีการประยุกตจากวิธีทดสอบ AOAC (2016) 

906.03  920.151  922.06  931.04  985.35  989.05  985.29  

900.02  991.20  994.10 แ ล ะ  996.06 แ ล ะ  Methods of 

Analysis for Nutrition Labeling, Darryl M. Sullivan and 

Donald E. Carpenter  AOAC M. Sullivan and Donald E. 

Carpenter  AOAC International, 1993, p.8 and p.106 

3.6 ศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑแคบหมูปรุงรส 

นําผลิตภัณฑแคบหมูอบและแคบหมูทอดปรุงรส (ขอ 3.4) 

ปริมาณ 100 กรัม บรรจุถุงอลูมิเนียมฟอยลขนาด 13 × 23 × 7 

เซนติเมตร ปดสนิทเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิหอง 27 + 2 องศา-

เซลเซียส เปนเวลา 12 สัปดาห นํามาทดสอบคุณภาพทาง

ประสาทสัมผัสทุก 1 สัปดาหโดยผูทดสอบชิมที่ผ านการฝกฝน

จํานวน 8 คน ในดานการเปลี่ยนแปลงของสี ความกรอบ ความ

เค็ม รสชาติแปลกปลอม แลวคํานวณผลการทดสอบทางสถติโิดย

การวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of variance; ANOVA) 

 

ทอดใหพองกรอบ อบใหพองกรอบ 

ปรุงรส 

บรรจุในถุงฟอยล 

แคบหมูทอด แคบหมูอบ 

หนังหมู 500 กรมัหมู 

ลางใหสะอาด

ห่ันเปนชิ้นขนาด 2 × 3 × 1 เซนติเมตร  

(กวาง × ยาว × หนา) 

อบไลความชื้นที ่60 องศาเซลเซียส  

เปนเวลา 6 ชั่วโมง 
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4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล (ไพโรจน, 2545; ไพโรจน, 

2555) 

4.1 สถิติพ้ืนฐาน ไดแก รอยละ (percentage) คาเฉลี่ย 

(mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

4.2 การว ิ เคราะห ความแปรปรวน (Analysis of 

variance; ANOVA) 

4.3 การวิ เคราะหข อม ูลเพื ่อหาความชอบโดยวิธี  

9-Point hedonic scale และว ิ เคราะห ความแตกต างของ

ผล ิตภ ัณฑ โดยการใช ว ิ ธ ี  Duncan’s Multiple Range Test 

(DMRT) 

 

ตารางที่ 1 สวนผสมเครื่องปรุงรส 

สวนประกอบ สูตรที่ 1 (กรัม) สูตรที่ 2 (กรัม) สูตรที่ 3 (กรัม) สูตรที่ 4 (กรัม) 

นํ้าตาล 3 6 3 6 

เกลือ 2 2 6 6 

หอมแดงปน 6 6 6 6 

ลูกผักชีปน 2 2 2 2 

พริกปน 6 6 6 6 

แคบหมู 100 100 100 100 
 

ผลการวิจัยและวิจารณผลการวิจัย 

1. ผลการพัฒนาผลิตภัณฑแคบหมูทอด 

ได ผล ิตภัณฑแคบหมูทอดที ่ม ีล ักษณะพองกรอบ  

มีคุณภาพดานสี ปริมาณนํ้าอิสระ เนื้อสัมผัส และการยอมรับจาก

ผูทดสอบชิมจํานวน 60 คน โดยมีคะแนนความชอบโดยรวมเฉลี่ย

เทากับ 6.8 ดังแสดงในตารางท่ี 2 ซึ่งแคบหมูทอดมีสีเหลืองปน

นํ้าตาล สีสมํ่าเสมอใกลเคียงกับผลการทดลองของธเนศ (2530) 

ที่แคบหมูทอดมีสีเหลืองออน สีเหลืองปนนํ้าตาล สีเหลืองเขม 

ไดรับการยอมรับจากผูบริโภคไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (p>0.05) 
 

ตารางที่ 2 ลักษณะคุณภาพสี คาปริมาณนํ้าอิสระ (aw) ผลิตภัณฑแคบหมูทอด 

คาความสวาง 

(L*) 

คาสีเขียว-สีแดง 

(-a* ถึง +a*) 

คาสีนํ้าเงิน- 

สีเหลือง 

(-b* ถึง +b*) 

คาปริมาณนํ้า

อิสระ 

(aw) 

ความแขง็(แรง

สูงสุดระหวาง

กดตัวอยาง) (g) 

ความเปราะ 

(ระยะทางที่

ตัวอยางเริม่

แตก) (mm) 

ความกรอบ 

(จํานวนพีค

ทั้งหมด) 

ความชอบ

โดยรวม 

31.74±1.85 -0.12±0.04 7.73±0.62 0.34±0.00 57.47±0.89 5.90±0.12 28±1.41 6.8±1.1 
 

2. ผลการพัฒนาผลิตภัณฑแคบหมูอบ 

นําหนังหมูมาผานกรรมวิธีการผลิตตามขอ 3.3 ไดหนัง

หมูที่มีความชื้นท่ีเหมาะสม นํามาอบใหพองกรอบโดยปรับเปลี่ยน

อุณหภูมิในการอบ พบวาที ่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เปน

เวลา 15 นาที ใหความพองกรอบ สี ลักษณะปรากฏดีที่สุด ซึ่งมี

ความแข็ง (4,858 g) ดังแสดงในตาราง 3 – 4 ผลการทดลอง

ใกลเคียงกับการศึกษาของ Truong et al., 2014 ท่ีมีการทดลอง

ผลิตแคบหมูอบดวยไมโครเวฟมีคาความแข็ง 5,000.69 g แตนอย

กวาแคบหมูอบดวยไมโครเวฟของ Truong (69.64) แคบหมูอบที่

ไดจากการทดลองมีคาความสวาง (35.45) นอยกวาแคบหมูอบ

ดวยไมโครเวฟของ Truong (69.64) 

3. ผลการพัฒนาผลิตภัณฑแคบหมูปรุงรสและคุณภาพทาง

ประสาทสัมผัส 

จากการทดสอบความชอบและการยอมรับผูบริโภคที่มี

ตอผลิตภัณฑแคบหมูอบและแคบหมูทอดปรงุรส จํานวน 100 คน 

พบวา แคบหมูทอดปรุงรสสูตรที่ 4 มีคะแนนความชอบดานกลิ่น

รส รสชาติ และความชอบโดยรวมสูงสุดและมีคะแนนความชอบ

ดานล ักษณะปรากฏสี และความกรอบไม แตกต างอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ความเช่ือมั่นรอยละ 95 (p>0.05) กับสูตรอื่น 

ๆ เชนเดียวกับแคบหมูอบปรุงรสสูตรที่ 4 (ตารางที่ 5 – 6) เมื่อ

พิจารณาคุณภาพดานประสาทสัมผัสของแคบหมูทอดสูตรที่ 4 

และแคบหมูอบสูตรที่ 4 ดังแสดงในตารางที่ 7 และรูปที่ 2 – 3 
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พบวา แคบหมูอบและ แคบหมูทอดมีคะแนนความชอบในทุก

ดานไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ความเชื่อมั่นรอยละ 

95 

4. ผลการศึกษาคุณคาทางโภชนาการผลิตภัณฑแคบหมูอบ

และแคบหมูทอดปรุงรส 

จากผลการวิเคราะหดังแสดงในตารางที่ 8 ผลิตภัณฑ

แคบหมูอบมีปริมาณโปรตีนสูงกวาผลิตภัณฑแคบหมูทอด สวน

รายการทดสอบอื่น ๆ ผลิตภัณฑแคบหมูทอดมีปริมาณสูงกวา

ผลิตภัณฑแคบหมูอบ ไดแก ความชื ้น ไขมัน คารโบไฮเดรต 

พลังงานทั ้งหมด พลังงานจากไขมัน เถา โดยมีไขมันสูงกวา

ผลิตภัณฑแคบหมูอบถึงรอยละ 31.44 

จากงานวิจัยของธันยบูรณ และคณะ (2559) พบวา 

ผลิตภัณฑแคบหมูทอดจากทองตลาดมีปริมาณไขมันรอยละ 

32.48 ซึ่งมากกวาผลิตภัณฑแคบหมูทอดของงานวิจัยนี้ถึงรอยละ 

6.18 ในขณะที่ผลิตภัณฑแคบหมูไมโครเวฟของศนันธร (2562) มี

ปริมาณไขมันเทากับรอยละ 6 ซึ่งนอยกวาผลิตภัณฑแคบหมูทอด

และผลิตภัณฑแคบหมูอบ 

 

ตารางที่ 3 อุณหภูมิในการผลิตและลักษณะคณุภาพสี คาปริมาณนํ้าอสิระ (aw) ผลิตภณัฑแคบหมูอบ 

อุณหภูมิ (C) คาความสวาง (L*) 
คาสีเขียว-สีแดง 

(-a* ถึง +a*) 

คาสีนํ้าเงิน-สีเหลือง 

(-b* ถึง +b*) 
คา aw 

160 37.90±0.45a -0.33±0.03b 7.75±0.38b 0.36±0.01a 

170 37.35±0.44ab -0.31±0.01b 7.81±0.40b 0.35±0.01ab 

180 36.91±0.64ab -0.31±0.02b 8.48±0.22ab 0.34±0.00b 

190 36.27±0.57bc -0.29±0.05b 8.95±0.23a 0.34±0.01b 

200 35.45±0.39c -0.22±0.02a 9.39±0.64a 0.32±0.00c 

210 35.20±0.67c -0.20±0.01a 9.45±0.47a 0.32±0.00c 

หมายเหต ุa-c หมายถึง คาเฉลี่ยของขอมูลที่อยูในคอลัมปเดียวกันที่มีอักษรตางกันแสดงความแตกตางกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (p≤0.05) 
 

ตารางที่ 4 อุณหภูมิในการผลิต ลักษณะเนื้อสมัผัส (Texture) และความชอบโดยรวมผลิตภัณฑแคบหมูอบ 

อุณหภูม ิ

(C) 

ความแขง็ 

(แรงสูงสุดระหวางกดตัวอยาง) (g) 

ความเปราะ 

(ระยะทางทีต่วัอยางเริ่มแตก) (mm) 

ความกรอบ 

(จํานวนพีคทั้งหมด) 
ความชอบโดยรวม 

160 3,362.36±61.10e 3.71±0.10a 23.0±1.41c 5.9±1.6c 

170 3,458.41±55.51e 3.89±0.17a 23.0±4.24c 6.2±1.5bc 

180 4,125.62±81.74d 4.96±0.46b 26.0±2.83bc 6.2±1.5bc 

190 4,436.29±94.58c 5.57±0.23a 30.0±2.83ab 6.6±1.1abc 

200 4,858.00±85.22b 5.85±0.15a 34.5±2.12a 7.0±0.9a 

210 5,325.00±84.81a 5.66±0.11a 32.5±0.71ab 6.7±1.2ab 

หมายเหต ุa-c หมายถึง คาเฉลี่ยของขอมูลที่อยูในคอลัมปเดียวกันที่มีอักษรตางกันแสดงความแตกตางกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (p≤0.05) 
 

ตารางที่ 5 ความชอบผลิตภัณฑแคบหมูทอดเมื่อปรุงรส 4 สูตร 

สูตร 
คะแนนความชอบเฉลีย่ 

ลักษณะปรากฏns สีns กลิ่นรส ความกรอบns รสชาต ิ ความชอบโดยรวม 

1 6.4±1.3 6.1±1.1 5.9±1.0b 5.8±0.8 5.7±0.9c 5.9±1.0b 

2 6.2±1.3 6.2±1.3 6.0±1.0ab 5.8±1.0 6.0±0.9bc 6.0±1.0b 

3 6.4±1.2 6.4±1.4 6.1±0.9ab 6.1±1.0 6.4±1.4ab 6.2±1.2ab 

4 6.5±1.3 6.5±1.3 6.6±1.4a 6.3±1.0 6.7±1.4a 6.7±1.4a 

หมายเหต ุns หมายถึง คาเฉลี่ยของขอมลูที่อยูในคอลัมปเดียวกันไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (p>0.05)  

             a-c หมายถึง คาเฉลี่ยของขอมูลที่อยูในคอลัมปเดียวกันที่มีอักษรตางกันแสดงความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (p≤0.05) 
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ตารางที่ 6 ความชอบผลิตภัณฑแคบหมูอบเมื่อปรุงรส 4 สูตร 

สูตร 
คะแนนความชอบเฉลีย่ 

ลักษณะปรากฏns สีns กลิ่นรส ความกรอบns รสชาต ิ ความชอบโดยรวม 

1 6.3±1.1 6.2±1.3 5.9±1.1b 5.8±1.0 5.9±1.4b 5.7±1.1b 

2 6.2±1.1 6.2±1.2 6.1±0.9b 6.0±1.1 6.1±1.3ab 6.1±1.0ab 

3 6.1±1.0 6.3±1.1 6.1±0.9b 5.9±1.0 6.0±1.3b 6.2±0.9ab 

4 6.3±1.2 6.5±1.3 6.7±1.4a 6.1±1.1 6.6±0.7a 6.5±1.4a 

หมายเหต ุns หมายถึง คาเฉลี่ยของขอมลูที่อยูในคอลัมปเดียวกันไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (p>0.05) 

             a-b หมายถึง คาเฉลี่ยของขอมูลที่อยูในคอลัมปเดียวกันที่มีอักษรตางกันแสดงความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ ความเชื่อมั่นรอยละ 95 (p≤0.05) 
 

ตารางที่ 7 เปรียบเทยีบคะแนนความชอบผลติภัณฑแคบหมูอบและแคบหมูทอดปรุงรสสูตร 4 

สูตร 
คะแนนความชอบเฉลีย่ 

ลักษณะปรากฏns สีns กลิ่นรสns ความกรอบns รสชาติโดยรวมns ความชอบโดยรวมns 

แคบหมูอบ 6.3±1.2 6.5±1.3 6.7±1.4 6.1±1.1 6.6±0.7 6.5±1.4 

แคบหมูทอด 6.5±1.3 6.5±1.3 6.6±1.4 6.3±1.0 6.7±1.4 6.7±1.4 

หมายเหต ุns หมายถึง คาเฉลี่ยของขอมลูที่อยูในคอลัมปเดียวกันไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (p>0.05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ผลิตภณัฑแคบหมูทอดปรุงรส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 ผลิตภณัฑแคบหมอูบปรุงรส 
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ตารางที่ 8 คุณคาทางโภชนาการผลิตภัณฑแคบหมูอบและแคบหมูทอด 

รายการทดสอบ แคบหมูอบ แคบหมูทอด หนวย 
เปรียบเทียบแคบหมูอบและ 

แคบหมูทอด (คิดเปนรอยละ) 

ความชื้น 3.69 3.85 g/100g (4.15%) อบ < ทอด 

โปรตีน (%Nx6.25) 69.16 56.13 g/100g อบ > ทอด (23.21%) 

ไขมัน 18.03 26.30 g/100g (31.44%) อบ < ทอด 

คารโบไฮเดรต 6.20 10.34 g/100g (40.03%) อบ < ทอด 

พลังงานทั้งหมด 463.71 502.58 Kcal/100g (7.73%) อบ < ทอด 

พลังงานจากไขมัน 162.27 236.70 Kcal/100g (31.44%) อบ < ทอด 

เถา 2.92 3.38 g/100g (13.60%) อบ < ทอด 

หมายเหต ุคาเฉลี่ยจากการทดลองจํานวน 3 ซํ้า 
 

5. ศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑแคบหมูอบและแคบหมู

ทอดปรุงรส 

จากผลการเก็บรักษาผลิตภัณฑแคบหมูอบและแคบหมู

ทอดปรุงรสในถุงอลูมิเนียมฟลอยเปนเวลา 12 สัปดาห และ

ทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยผูทดสอบชิมจํานวน 8 คน พบวา 

ผลิตภัณฑแคบหมูทอดปรุงรสมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะดาน

สี กลิ่นแปลกปลอม รสเค็มและรสชาติแปลกปลอม มีแนวโนม

ลดลงและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ความเช่ือมั่นรอยละ 

95 (p<0.05) เมื่อเก็บรักษานานข้ึนเชนเดียวกับผลิตภัณฑแคบหมู

อบปรุงรสโดยผลิตภัณฑแคบหมูอบปรุงรสมีคาใกลเคียงกับคาใน

อ ุดมคติ  (Ideal product = 1.00) มากกวาแสดงให  เห ็นวา 

ผลิตภัณฑแคบหมูอบปรุงรสมีการเปลี่ยนแปลงนอยกวาแคบหมู

ทอดปรุงรสในระหวางการเก็บรักษา 

 

ตารางที่ 9 คุณภาพทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑแคบหมูทอดปรุงรสระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง 

เวลา (สัปดาห) การเปลีย่นแปลงส ี กลิ่นแปลกปลอม รสเคม็ รสชาติแปลกปลอม 

0 0.98+0.01a 0.98+0.01a 0.98+0.01a 0.97+0.01a 

1 0.97+0.01a 0.96+0.02ab 0.97+0.03ab 0.97+0.01a 

2 0.96+0.01a 0.95+0.02b 0.97+0.01ab 0.96+0.02ab 

3 0.96+0.02a 0.94+0.02b 0.96+0.01ab 0.96+0.02ab 

4 0.94+0.03b 0.94+0.02b 0.95+0.02abc 0.95+0.01abc 

5 0.92+0.03b 0.91+0.02c 0.95+0.02bc 0.94+0.02bcd 

6 0.88+0.01c 0.85+0.01d 0.92+0.02cd 0.93+0.02cd 

7 0.86+0.03d 0.84+0.01de 0.92+0.03de 0.91+0.03de 

8 0.85+0.02d 0.83+0.02de 0.90+0.01def 0.89+0.02ef 

9 0.83+0.01e 0.82+0.01e 0.89+0.03ef 0.88+0.03f 

10 0.80+0.01f 0.82+0.03e 0.87+0.05fg 0.86+0.03fg 

11 0.78+0.01f 0.78+0.04f 0.85+0.05gh 0.84+0.06gh 

12 0.76+0.01g 0.75+0.03g 0.83+0.02h 0.82+0.02h 

หมายเหต ุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ปรากฏในแถวเดยีวกันนั้น ถาเปนอกัษรที่แตกตางกันแสดงวามีความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น

รอยละ 95 (p<0.05) 

คาเฉลี่ยจากการทดสอบ 2 ครั้ง แตละครั้งใชผูทดสอบชิม 8 คน   คา 1.00 เปนคาเทากับ Ideal product 
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ตารางที่ 10 คุณภาพทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑแคบหมูอบปรุงรสระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง 

เวลา (สัปดาห) การเปลีย่นแปลงส ี กลิ่นแปลกปลอม รสเคม็ รสชาติแปลกปลอม 

0 0.99+0.01a 0.99+0.01a 0.98+0.01a 0.99+0.01a 

1 0.98+0.01ab 0.97+0.02ab 0.98+0.01a 0.98+0.01ab 

2 0.98+0.02ab 0.95+0.01bc 0.98+0.02a 0.98+0.02ab 

3 0.97+0.02ab 0.95+0.01bc 0.96+0.02ab 0.97+0.01bc 

4 0.96+0.04abc 0.95+0.01bc 0.96+0.03abc 0.96+0.02bcd 

5 0.96+0.05bc 0.96+0.02b 0.96+0.03abc 0.96+0.02bcd 

6 0.94+0.01c 0.93+0.02c 0.95+0.05abcd 0.96+0.02cd 

7 0.92+0.04d 0.90+0.03d 0.95+0.05abc 0.95+0.02bcd 

8 0.90+0.03d 0.89+0.03de 0.95+0.06abc 0.94+0.02de 

9 0.89+0.03de 0.87+0.01f 0.94+0.01bcde 0.93+0.01ef 

10 0.88+0.03de 0.87+0.03ef 0.92+0.02cde 0.92+0.02fg 

11 0.86+0.03e 0.85+0.02g 0.92+0.05de 0.92+0.01fg 

12 0.86+0.03e 0.84+0.03g 0.91+0.05e 0.91+0.02g 

หมายเหต ุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ปรากฏในแถวเดยีวกันนั้น ถาเปนอกัษรที่แตกตางกันแสดงวามีความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น

รอยละ 95 (p<0.05) 

คาเฉลี่ยจากการทดสอบ 2 ครั้ง แตละครั้งใชผูทดสอบชิม 8 คน    คา 1.00 เปนคาเทากับ Ideal product 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลิตภัณฑแคบหมูอบเปนผลิตภัณฑแปรรูปเนื้อสัตวท่ี

ไมผานกระบวนการทอด มีลักษณะเนื้อสัมผัสพองกรอบเมื่อ

ทดสอบทางประสาทสัมผัส พบวา ผลิตภัณฑแคบหมูอบและ

แคบหมูทอดปรุงรสไดรับการยอมรับจากผูบริโภค 100 คน ไม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ความเชื่อมั่นรอยละ 95 

และผล ิตภ ัณฑ แคบหม ูทอดม ีปร ิมาณความช ื ้ น ไขมัน 

คารโบไฮเดรต พลังงานทั้งหมด พลังงานจากไขมัน เถา สูงกวา

ผลิตภัณฑแคบหมูอบโดยมีปริมาณไขมันสูงกวาถึงรอยละ 31.44 

ในขณะที่ผลิตภัณฑแคบหมูอบมีปริมาณโปรตีนสูงกวาผลิตภัณฑ

แคบหมูทอด ดังนั้น แคบหมูอบจึงเหมาะสมที่จะเปนผลิตภัณฑ

อาหารเพ่ือสุขภาพ 
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