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บทคัดยอ
สารละลายโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตเปนวัตถุเจือปนอาหารที่มีผลชวยใหผลิตภัณฑเนื้อ
มีคุณภาพดีขึ้น ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 84 (2527) เรื่องวัตถุเจือปนอาหาร
กําหนดปริมาณการใชสารละลายโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตสูงสุดในเนื้อสัตวแชแข็งไมเกิน 5,000
mg/Kgการใชสารละลายโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตชวยในการปรับปรุงคุณภาพดานสีและกลิ่นผิด
ปกติของเนื้อแชแข็งไดโดยนํ าชิ้นเนื้อสุกรที่ผานการตัดแตงซากใหไดนํ้ าหนักประมาณ50-70
กรัม และแชในสารละลายโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตทีร่ ะดับความเขมขนรอยละ 2.5 และ 5.0
เปนเวลา 15 และ 30 นาที บรรจุลงในถุงพลาสติกชนิดไนลอน/โพลีเอทธีลีนผนึกดวยระบบ
สุญญากาศ กอนผานกระบวนการแชเยือกแข็งและเก็บไวทอ่ี ณ
ุ หภูมิ –18 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 60 วันและ 90 วัน สามารถปรับปรุงคา pH ของเนื้อใหมคี า สูงขึน้ ทําใหมแี นวโนมการ
สูญเสียนํ้าหนักหลังผานการทําใหสุกนอย และแนวโนมของดัชนีการเกิดกลิน่ หืนเพิม่ ขึน้ ไมมาก
รวมทั้งสามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงสีของเนื้อสุกรแชแข็งได สําหรับเนือ้ สุกรทีผ่ า นการแชใน
สารละลายโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตที่ระดับความเขมขนรอยละ 5.0 เปนเวลา 30 นาทีมปี ริมาณ
ฟอสเฟตตกคางสูงสุดคือ 2,941 mg/Kg ซึ่งอยูในระดับที่ยอมรับได

คําสําคัญ : โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต เนื้อแชแข็ง

บทนํา
ในสถานการณปจ จุบนั
วิถีชีวิตความเปนอยูของประชากรมักคํานึงถึงคุณภาพชีวิตใน
ทุกๆดาน โดยเฉพาะในเรือ่ งอาหารประเภทเนือ้ สัตวเปนสิง่ ทีผ่ บู ริโภคพิจารณาถึงคุณภาพเปน
พิเศษ คุณภาพที่ผูบริโภคสวนใหญตองการ ไดแก คุณภาพดานสี ความนุม กลิ่น การกระจาย
ของไขมันในเนื้อและคุณภาพดานสุขอนามัย การเปลีย่ นแปลงจากกลามเนือ้ ไปเปนเนือ้ เพือ่ การ
บริโภคของมนุษยที่เปนปรากฎการณทางธรรมชาติ ไดแก ปฏิกริ ยิ าทางชีวเคมีและสภาวะทาง
สรีระวิทยาเขามาเกี่ยวของดวย การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ มีดงั นี้ ความเปนกรด-ดาง(pH)ของ
กลามเนื้อ
การแข็งและเกร็งตัวของกลามเนื้อและการยอยสลายตัวเองของกลามเนื้อ(เยาว
ลักษณ,2536) จากกระบวนการการเปลีย่ นแปลงขางตนนี้ มีผลตอการเสี่ยมคุณภาพและคุณคา
ทางอาหารของเนื้อ จึงมีความจําเปนอยางยิง่ ทีต่ อ งมีกระบวนการทีจ่ ะชวยชะลอการเสีย่ มคุณ
ภาพของเนื้อ อาทิเชน การเก็บไวที่อุณหภูมิตํ่า/การแชเยือกแข็งเนื้อสัตว เปนการยับยัง้ การ
เจริญเติบโตของจุลินทรียและชะลอการเกิดปฏิกริ ยิ าทางเคมีของเอนไซมตา งๆได(สุวรรณ,2538)
การบรรจุแบบสุญญากาศ(Vacuum-packing ) Pearson และ Dutson(1994)รายงานวา ในการ
คาการบรรจุแบบสุญญากาศและการควบคุมอุณหภูมิ จะชวยทําใหสีของเนื้อสดมีความคงตัวใน
ระหวางการจัดจําหนาย และการใชสารเคมีเติมลงในผลิตภัณฑ มีจดุ ประสงคเพือ่ การถนอม
อาหารและคุณลักษณะตางๆของผลิตภัณฑ ในการศึกษาของ Voteและคณะ(1984) พบวาสาร
โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตชวยรักษาคุณภาพของเนื้อไดโดยเฉพาะดานความชุมนํ้าและความนุม
ของเนื้อ
การตรวจเอกสาร
คุณสมบัติของเนือ้ สัตวทเ่ี ปนผลทําใหเนือ้ มีคณ
ุ ภาพ
1.! สี (Color)
เนื้อสัตวตา งชนิดกันก็จะมีสแี ตกตางกันไป รวมไปถึงเนื้อสัตวจากสัตวชนิดเดียวกันที่มี
อายุตางกันก็จะมีสีแตกตางกันดวยเหมือนกัน
ซึง่ มีผลมาจากปริมาณรงควัตถุไมโอโกลบิน
(Myoglobin pigments)ซึ่งเปนรงควัตถุในกลามเนื้อพบไดในปริมาณรอยละ 80-90 ของรงควัตถุ
ทั้งหมด โมเลกุลของไมโอโกลบินประกอบดวยอณูของธาตุเหล็ก ซึ่งถูกหอหุมดวย Porphyrin
ring ของโปรตีน การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของอณูธาตุเหล็กโดยการสูญเสียหรือรับอิเล็กตรอน
และการรวมตัวเขากับสารเคมีอื่น ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสีเนื้อ ดังนี้
ในสภาวะ Oxidized ธาตุเหล็กอยูในสภาวะเฟอริคอิออน (Fe3+) จะไมสามารถทํา
ปฏิกิริยารวมกับสารใดๆไดอีกตอไป ยกเวนพวก NO และ H2S เปนตน เนือ้ จะมีสนี ้ําตาลของ
Metmyoglobin (กรณีน้ีเกิดไดหากนําเนื้อที่ตัดไปวางในที่อับอากาศ แตถาปลอยใหสัมผัสกับ
อากาศก็จะสามารถเปลีย่ นเปนสีแดงได)และในสภาวะ Reduced ธาตุเหล็กอยูในสถานะเฟอ
รัสอิออน (Fe2+)จะสามารถรวมตัวกับโมเลกุลของนํา(กรณี
้
ภายในเนือ้ ทีย่ งั ไมตดั )หรือรวมตัวกับ

ออกซิเจน(กรณีเนื้อที่ตัดที่ผิวสัมผัสกับอากาศ)หรือรวมกับสารประกอบอืน่ ๆ เชน NO และ H2S
เปนตน จะมีสีแดงสดของ Oxymyoglobin (ชัยณรงค,2529)
การเปลีย่ นสี(Discoloration) ของเนื้อสัตวจากสีธรรมชาติทไ่ี มเกีย่ วของกับปฏิกริ ยิ าเคมี
ของรงควัตถุ แตเนือ่ งจากลักษณะโครงสรางของกลามเนือ้ และความเปนกรด-ดาง(pH)ซึ่งจะพบ
ในเนื้อพวก เนือ้ Pale Soft Exudative (PSE) โดยเนือ้ PSE เกิดจาก pH ของกลามเนื้อลดตํ่า
ลงอยางรวดเร็วในขณะทีอ่ ณ
ุ หภูมขิ องซากยังคงสูงอยู ทําใหโปรตีนเกิดการแปรสภาพจากธรรม
ชาติไปและเหนี่ยวนําใหเกิดการ Oxidation ของ Fe2+ ใน Heme ของ Myoglobin ใหกลายเปน
Fe3+ เปนผลทําใหไมสามารถทําปฏิกริ ยิ ากับสารประกอบใดได ทําใหเนือ้ มีสนี ้ําตาลและเสนใย
โปรตีนไมสามารถจับกับนําได
้
นํ้าจึงไหลออกมาโดยนํ้าเปนตัวพาเอา Myoglobin ออกมานอก
เซลล สีของเนือ้ จึงซีดจางคอนขางถาวรและเนือ้ Dark Firm Dry (DFD) เกิดจากเนื้อสัตวที่มี pH
คอนขางสูงที่ใหความสามารถในการจับนําของโปรตี
้
นสูง ดังนัน้ นํ้าในเนื้อสวนใหญจะถูกจับไว
ภายในกลามเนื้อ เหล็กในฮีมยังคงอยูใ นสภาวะทีเ่ ปน Fe2+ จึงทําใหเนื้อมีสีแดงคลํ้าคอนขาง
ถาวร( ชัยณรงค,2529 และ เยาวลักษณ,2536 )
2.! ความสามารถของการอุม นํ้า(Water holding capacity)
สภาพความเปนกรด-ดาง เปนปจจัยทีส่ ําคัญตอความสามารถการอุม นํ้าของเนือ้ เนื้อใน
สภาพปกติจะมี pH ประมาณ 6.8 – 7.0 พบวาโมเลกุลของโปรตีนในเนือ้ จะมีประจุ(ขั่วบวกหรือ
ขั่วลบ)สูง เนือ่ งจากมีกลุม ของ Carboxyl Amino Carbonyl Hydroxyl Sulhydryl และ
Imidazole
อยูภายในโดยสารเหลานีจ้ ะจับนําที
้ ่มีอยูในเซลลของเนื้อไวไดดวยแรงดึงดูด
ไฮโดรเจน (Hydrogen bond)ทําใหเนื้อมีความสามารถในการอุม นํ้าสูงและไมซมึ ออกมาจากเนือ้
เมื่อเซลลถูกตัด หัน่ หรือบด และการเกิดที่หดเกร็งตัวของกลามเนื้อในเนื้อที่มีคุณภาพปกติ
(Normal meat)ทําใหการสูญเสียความสามารถในการอุมนํ้าของเนือ้ ประมาณสองในสามของการ
สูญเสียความสามารถในการอุม นําทั
้ ง้ หมด สวนที่เหลือเปนผลจาก pH ของเนื้อลงตํ่าลง ความ
สามารถในการอุมนํ้าของเนือ้ มีคา ไมเทากัน ในระหวางมัดกลามเนื้อแตกตางกันหรือในสัตวตาง
ชนิดกัน(เยาวลักษณ,2536)
3.! ความแนน(Firmness)
ปจจัยที่มีผลตอความหนาแนนของเนื้อไดแก สภาวะการหดตัวของกลามเนือ้ ( Rigor
mortis ) ไขมันแทรก( Marbling fat ) เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ขนาดของมัดกลามเนือ้ และความ
สามารถในการอุม นํ้าของเนื้อ(เยาวลักษณ,2536)
4.! การกระจายตัวของไขมันในเนือ้
เยาวลักษณ(2536)กลาววา ไขมันทีก่ ระจายอยูใ นเนือ้ เกิดจากการสะสมไขมันทีแ่ ทรกอยู
ในเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชั้นใน(Perimysium)ที่หอหุม ระหวางมัดกลามเนือ้ แตละมัด สัตวที่ออกแรง
นอย ไดรับอาหารดีจะทําใหมปี ริมาณไขมันกระจายเพิม่ มากในเนือ้ ปริมาณไขมันทีก่ ระจาย
แทรกในเนื้อมีรสชาด กลิ่นดี เมือ่ นําไปทําใหสกุ

5.! ความชุมนํ้า(Juiciness)
เนื้อสัตวที่มีอายุมากมีไขมันแทรกสูงจะมีผลทําใหความชุม นํ้าของเนือ้ เพิม่ ขึน้ และเนือ้
สัตวอายุนอยจะมีความชุมนํ้าสูงกวาเนือ้ สัตวทม่ี อี ายุมาก โดยความชุม นํ้าจะเปนความรูส กึ ที่
ประสาทสัมผัสภายในปากไดรับจากการที่ของเหลวถูกบีบและกดดันออกมาจากเนื้อบดอยูใน
ปาก สวนของเหลวที่ออกมาเปนซีรัม(Serum)และไขมันจะไปทําใหเกิดการเรงเราใหน้ําลายไหล
(Salivation) (เยาวลักษณ,2536)
6.! กลิ่น(Odours)และรสชาด(Taste)
กลิ่นเปนปจจัยที่สาคั
ํ ญของรสชาด เนื้อสัตวสดๆมีกลิ่นบางเบามากและรสชาดจะออกไป
ทางเค็มๆเกิดขึ้นจากนําและส
้
วนของเลือดที่มีอยูในเนื้อ รสชาดของเนื้อสัตวแตละชนิดหรือใน
สัตวชนิดเดียวกัน สวนของกลามเนือ้ ตางจุดกันจะมีความแตกตางกัน สารเคมีทเ่ี ปนองค
ประกอบพืน้ ฐานของรสชาด คือ กรดอะมิโนอิสระ(Free amino acids)และนํ้าตาลรีดิวสชิ่ง
(Reducing suger)สารที่ละลายหรือคงอยูรวมกับไขมันในเนื้อสัตว ซึ่งสารพวกนี้เมื่อถูกความ
รอนในขณะที่กําลังทําใหสกุ จะมีผลทําใหสารเคมีระเหยออกมาได(Volatile substance)สงกลิ่น
กระจายออกมาแตกตางกัน เนื้อสัตวที่มีคุณภาพดีตองไมมีกลิ่นผิดปกติในเนื้อ ไดแก กลิ่นของ
เพศ กลิน่ อาหาร กลิ่นอาซีโตน (Acetone flavour)ที่เกิดจากปฏิกริยาการทําลายของไขมันสะสม
ในรางกายที่มากเกินไปและกลิ่นที่เนื้อดูดมาจากสภาวะแวดลอมภายนอก(เยาวลักษณ,2536)
การเนาเสียของเนื้อสัตว
ชัยณรงค(2539)กลาววา การเนาเสียของเนือ้ มีสาเหตุมาจากสารยอยของเนือ้ เยือ่ กลาม
เนื้อหรือจากปฏิกริ ยิ าสารยอยของจุลนิ ทรียท ป่ี นเปอ นมากับเนือ้ สัตวและการเกิด Oxidation ของ
ไขมันก็เปนสาเหตุไดเชนกัน สําหรับการเปลีย่ นแปลงทางเคมี เนื้อสัตวจะเกิดการยอยสลาย
(Degradation) ของโปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต และอื่นๆ โดยสารยอยภายในเนือ้ สัตวเอง แต
ในเวลาตอมาเมื่อจํานวนจุลนิ ทรียเ พิม่ ขึน้ จึงทําใหมกี จิ กรรมและการสรางสารยอยออกมา สาร
ย อ ยจากจุ ลิ นทรี ย  จ ะย อ ยสลายโมเลกุ ล นาดใหญ แ ละมี โ ครงสร า งที่ ยุ ง ยากของเนื้ อ สั ต ว เ ป น
โมเลกุลยอยๆและมีโครงสราแบบงายๆธรรมดา จนกลายเปนแหลงโภชนะของจุลนิ ทรีย ทําให
จุลินทรียเจริญเติบโตและเพิม่ จํานวนมากขึน้
และถาหากสภาวะแวดลอมมีออกซิเจนพอเพียง
แลว ผลผลิตสุดทายของจุลนิ ทรียท ไ่ี ดจะเปนพวกเปปไตดและกรดอะมิโน แตถาหากสภาวะแวด
ลอมไมมีอออกซิเจนแลวโปรตีนจะถูกยอยสลายไปเปนสารประกอบจําพวกกํามะถันหลากชนิด
ซึ่งสารประกอบเหลานี้ทําใหมกี ลิน่ เหม็นรุนแรงของเนือ้ เนาเสีย สารยอยจากจุลินทรียจ ําพวก
ไลเปส(Lipases)ซึ่งสามารถยอยสลายพวกไขมัน และ Phospholilids ไปเปน Glycerol และ
Fatty acids หรือในอีกกรณีหนึ่ง Phospholilids ก็จะได Nitrogenous bases และฟอสฟอรัส
การยอยดังกลาวเรียกวา Lypolysis ถาเกิดขึน้ มากๆจะทําใหเกิด Oxidation ของไขมันดังนัน้ จึง
ทําใหเหม็นหืน ในเนือ้ สัตวจะมีคารโบไฮเดรตเพียง 1 เปอรเซ็นตหรือตํ่ากวานี้ เนือ่ งจาก
คารโบไฮเดรตเปนแหลงอาหารและพลังงานของจุลินทรียมากกวาอยางอื่น ดังนัน้ คารโบไฮเดรต

ในเนื้อก็จะถูกใชใหหมดไปอยางรวดเร็วและผลิตผลสุดทายที่ติดตามมาก็จะเปนพวกแอลกอฮอล
และกรดอินทรียต างๆ
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนือ่ งจากจุลนิ ทรียแ บงออกเปน 2 อยางดวยกันคือ การ
เนาเสียแบบใชอากาศ(Aerobic Spoilage) และ การเนาเสียแบบไมใชอากาศ(Anaerobic
spoilage) ซึ่งการเนาเสียแบบใชอากาศโดยแบคทีเรียหรือยีสต มักจะมีนาเมื
้ํ อกลื่น มีกลิน่ ทีเ่ นา
เหม็น สีเปลี่ยนไป และมีการเปลีย่ นแปลงของไขมัน การเหม็นหืนแบบ Autoxidation จนทําใหมี
กลิ่นและรสชาดที่ไมพึงประสงค สวนมากจะมี Lypolytic แบคทีเรียและยีสตเปนตัวเรงปฏิกริ ยิ า
อยูเสมอ การเนาเสียโดยราจะทําใหผวิ หนาของเนือ้ เหนียว การเก็บซากสัตวไวนานๆจะทําใหรา
เกิดขึ้นอยูเสมอ ทําใหที่ผิวของเนื้ออาจมีสีตางๆเชนสีดรีม สีดาํ หรือสีเขียว เปนตน การเกิดมีรา
มากๆจะเปนปจจัยทีช่ ว ยเรงใหเกิดการเหม็นหืนแบบ Autoxidation ไดเร็วขึ้นดวย การเนาเสีย
แบบใชอากาศ จะตองมีออกซิเจนเสมอ ดังนั้นจึงเกิดขึ้นอยูที่บริเวณผิวนอกของกอนเนื้อเทานั้น
สวนการเนาเสียแบบไมใชออกซิเจนจะเกิดขึ้นบริเวณภายในของกอนเนื้อหรือภายในผลิตภัณฑ
เนื้อที่ออกซิเจนเขาไปไมได การเนาเสียแบบนีเ้ กิดจากเเบคทีเรียชนิด Facultative และ
Anaerobic โดยสวนมากจะเกิดกลิ่นเหม็นเปรี้ยวและกลิ่นพุงแรง ซึง่ มีสาเหตุมาจากการสะสมกัน
ของกรดอินทรีย ที่ไดมาจากการสารยอยของแบคทีเรียไปยอยสลายสารประกอบทีม่ โี ครงสราง
ของโมเลกุลที่ซับซอน นอกจากนัน้ การเกิด Proteolysis โดยไมมีการเนาเสีย ก็อาจทําใหเกิด
ความเปรี้ยวไดดวยเชนกัน(ชัยณรงค,2539)
การถนอมอาหารโดยการแชเยือกแข็ง
การแชเยือกแข็งเปนวิธีที่ดีและสามารถปฏิบัติไดดวยวิธีหนึ่ง เพือ่ ใชถนอมอาหาระยะ
ยาว เมื่อปฏิบัติอยางถูกตองวิธีนี้จะสามารถรักษากลิ่น สี และคุณคาทางอาหารอยางมีประสิทธิ
ภาพ แตจะสามารถรักษาเนือ้ สัมผัสไวไดปานกลางเทานัน้ แมวา การแชเยือกแข็งจะเปนวิธที ด่ี ี
เมื่อเปรียบเทียบกับวิธกี ารถนอมอาหารอืน่ ๆก็ตามแตกย็ งั พบวายังมีผลทําลายผลิตภัณฑทน่ี ํา
ไปแชเยือกแข็งดวย ความรุนแรงของการทําลายนัน้ ขึน้ กับลักษณะของกระบวนการแชเยือกแข็ง
และลักษณะของผลิตภัณฑ(นพวรรณและนฤดี,2538)
ธนกร(2537)กลาววา การแชเยือกแข็งเปนกระบวนการ การถายเทความรอนกับนํ้ายา
เครื่องเย็น ซึง่ ไหลเวียนอยูภ ายในของทอความเย็น กระบวนการการแชเยือกแข็งแบงออกได 3
ขั้นตอน คือ
1.! ขั้นตอนการลดอุณหภูมิของผลิตภัณฑ โดยนับจากอุณหภูมเิ ริม่ ตนจนถึงอุณหภูมิ
เยือกแข็ง ซึ่งผลิตภัณฑแตละชนิดจะมีอุณหภูมิเยือกแข็งแตกตางกัน
2.! ขั้นตอนการตกผลึกเปนนํ้าแข็ง นับจากอุณหภูมขิ องผลิตภัณฑลดลงจนถึงจุดเยือก
แข็ง นํ้าในผลิตภัณฑจะกลายเปนนํ้าแข็ง การแชเยือกแข็งเพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีจะ
ตองใชเวลาสั้น
3.! ขั้นตอนการลดลงของอุณหภูมิของผลิตภัณฑจนถึง –18 องศาเซลเซียสหรือตํ่ากวา

ไพบูลย(2532)ไดแบงกรรมวิธีการแชเยือกแข็งออกไดดังนี้
1.! วิธีการแชเยือกแข็งดวยอากาศ (Air Freezing) การแชเยือกแข็งดวยอากาศแบง
ออกเปน 2 ชนิด คือ
1.1 Still air freezing เปนการแชเยือกแข็งดวยอากาศหรือลมเย็นมีการหมุน
เวียนอยางชาๆหรือไมมีการหมุนเวียนของลมเย็นเลย มีอัตราเร็วในการแชเยือกแข็งตํ่ามาก
1.2 Air blast freezing เปนวิธีแชเยือกแข็งที่อาศัยอากาศหรือลมเปาเปนตัว
กลาง เคลื่อนที่ดวยความเร็วสูงพัดผานหมุนเวียนอยูเหนือผลิตภัณฑ ลมเย็นจะระบายความรอน
ออกจากชิ้นผลิตภัณฑ ทําใหผลิตภัณฑมีอุณหภูมิลดลง อุปกรณที่เรียกวา Air blast freezer มี
ลักษณะเปนหองแชเยือกแข็ง ลมเย็นมีอุณหภูมิ –18 องศาเซลเซียส ถึง –34 องศาเซลเซียส
หรือตํ่ากวา ความเร็วของลมจะอยูท ช่ี ว ง 100 – 3500 ฟุตตอนาที โดยใชตัวทําความเย็น เปน
พวกแอมโมเนียหรือ R-2 (Dichlorodifluoromethane) ซึ่งไหลภายในทอและจะสัมผัสกับลมเย็น
ที่ใชเปนตัวกลางในการถายเทความรอน
2.! วิธีการแชเยือกแข็งแบบเพลท(Plate Freezing)
เปนวิธีการแชเยือกแข็งโดยระบบผลิตภัณฑจะถูกสัมผัสทั้ง 2 ดาน โดยแผนโลหะให
ความเย็น ซึ่งมีน้ํายาเครื่องเย็นไหลผานภายใน วิธนี ก้ี ารถายเทความรอนเปนไปไดดมี าก ทําให
การแชเยือกแข็งเปนไปอยางรวดเร็ว ใชเวลาสั้น ขอจํากัดของการเลือกใชวิธีนี้คือ ผลิตภัณฑจะ
ตองมีขนาดและรูปรางสมํ่าเสมอ ระยะเวลาทีใ่ ชในการแชแข็งจะขึน้ อยูก บั ขนาดของผลิตภัณฑ
ถาหนามากก็ใชเวลามากขึ้น ความหนาสูงสุดทีน่ ยิ มใชคอื 50 มิลลิเมตร การแชเยือกแข็งโดยวิธี
นี้นิยมทําเปนตูมากกวาจะทําเปนหองเย็นขนาดใหญ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการแชเยือกแข็ง
เปนครั้งคราวไป โดยใชเวลาในแตละครั้งไมเกิน 4 ชัว่ โมง
3.! วิธีการแชเยือกแข็งโดยการจุมในของเหลว(Immersion Freezing)
เปนวิธีการทําใหอาหารเย็นจนแข็งโดยการจุม หรือฉีดอาหาร(มีภาชนะบรรจุหอ หุม หรือ
ไมก็ได)ลงไปใน Liquid coolant เชน ไนโตรเจนเหลว ไนตรัสออกไซดเหลว อากาศเหลว และ
นํ้าเกลือ เปนตน วิธนี จ้ี ะทําใหการสงผานความรอนเกิดไดเร็ว
4.! วิธีการแชเยือกแข็งแบบไครโอเจนิก(Cryogenic Freezing)
เปนวิธกี ารทีเ่ ร็วมาก สารลดอุณหภูมิ (Coolant)ที่ใชคอื ไนโตรเจนเหลว ฟรีออนเหลว
หรือนํ้าแข็งแหง สัมผัสกับอาหารทีต่ อ งการแชแข็ง เวลาทีใ่ ชในการทําใหอาหารเย็นจนแข็งนีใ้ ช
เวลาสั้นมาก โดยวัดเปนวินาที วิธนี ม้ี ปี ระโยชนกบั อาหารทีม่ ขี นาดเล็ก วิธีนี้ตองใชอาหารดวย
ความระมัดระวัง มิฉะนัน้ จะเกิด Thermal shock ได เนือ่ งจากความแตกตางกันอยางมาก
ระหวางอุณหภูมิของอาหารและ Coolant

สารโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต( Sodium tripolyphosphate )
สารโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตจัดเปนสารประกอบฟอสเฟตชนิดหนึ่ง ศิวาพร(2535)
กลาววา
สารประกอบฟอสเฟตซึง่ เปนวัตถุเจือปนอาหารชนิดหนึง่ ทีน่ ยิ มใชในอุตสาหกรรม
อาหารมากเนื่องจากสารประกอบฟอสเฟตมีคุณสมบัติที่ชวยปรับปรุงใหผลิตภัณฑมีคุณภาพดี
ขึ้นและไดมาตฐาน การเติมสารประกอบฟอสเฟตลงในเนือ้ จะชวยปรับปรุงคุณลักษณะตางๆ
ของเนื้อและผลิตภัณฑเนื้อใหดีไดดังนี้
1.! ชวยใหสีของเนื้อคงตัว
2.! ชวยใหเนื้อจับตัวไดดีขึ้น
3.! ชวยใหเนื้อนุม
4.! ชวยเพิ่มความสามารถอุม นํ้าของเนือ้
5.! ชวยปรับปรุง กลิ่น รสของเนื้อและผลิตภัณฑใหดีขึ้น
6.! ชวยปองกันการเกิดกลิน่ ไมดี
7.! ชวยปองกันการเนาเสียของผลิตภัณฑทอ่ี าจเกิดขึน้ เนือ่ งจากจุลนิ ทรีย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 84(2527)กลาวถึง คุณสมบัตขิ องสารโซเดียมไตร
โพลีฟอสเฟต มีสูตรทางเคมี คือ Na5P3O10 มีน้ําหนักโมเลกุล 767.86 คุณลักษณะเปนผง
หรือเม็ดหยาบสีขาว สามารถดูดความชืน้ ไดเล็กนอย และสามารถละลายนํ้าไดดี สารนีม้ ี 2 ชนิด
คือ ชนิดอันไฮดรัส (Unhydrate) และชนิดไฮดรัส(Hydrate)
ผลของสารโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตตอคุณภาพของเนื้อแชแข็ง
เฐษฎาวุฒิ(2536)ไดทําการทดลองโดยนําเนื้อสุกร(เนื้อสันใน)แชในสารละลาย STPP ที่
ระดับความเขมขนรอยละ 2.5 และ 5.0 เปนเวลา 15 และ 30 นาที บรรจุในถุงโพลีเอทธีลีนทํา
การผนึกสุญญากาศดวยเครื่อง แลวผานการแชเยือกแข็งโดยใชลมเย็น ( Air blast freezing )ที่
อุณหภูมิ –25 องศาเซลเซียส เก็บทีอ่ ณ
ุ หภูมิ –18 องศาเซลเซียส เปนเวลา 60 วัน พบวาเนือ้
สุกรแชเยือกแข็งทีผ่ า นการแชในสารละลายรอยละ 5.0 STPP นาน 30 นาทีมกี ารเปลีย่ นแปลง
Thiobarbituric acid number ( TBA number ) การสูญเสียนํ้าหนักหลังการทําใหสกุ ( Cooking
loss)และคา pH นอยที่สุด เมือ่ เปรียบเทียบกับเนือ้ สุกรทีไ่ มผา นการแชในสารละลาย STPP ใน
ดานการยอมรับของผูทดสอบพบวา ผูช มิ ใหการยอมรับตัวอยางเนือ้ สุกรแชเยือกแข็งทีผ่ า นการ
แชในสารละลายรอยละ 5.0 STPP นาน 30 นาที โดยเฉพาะดานกลิน่ สี รสชาด เนื้อสัมผัสและ
ความชอบโดยรวมมากกวาตัวอยางอื่น
ฑิติกานและหทัยกาญจน(2537)ไดทําการทดลองนําเนื้อสุกร( Ham )แชในสารละลาย
STPP ที่ระดับความเขมขนรอยละ 2.5 และ 5.0 แชเนื้อสุกรเปนเวลา 15 และ 30 นาที บรรจุใน
ถุงโพลีเอทธีลีนโดยเครื่องผนึกสุญญากาศ นําไปแชเยือกแข็งทีอ่ ณ
ุ หภูมิ –25 องศาเซลเซียส
เก็บทีอ่ ณ
ุ หภูมิ –18 องศาเซลเซียส เปนเวลา 60 วัน
จึงทําการวิเคราะหคณ
ุ ภาพทางเคมี
กายภาพ และการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส พบวา เนือ้ สุกรแชเยือกแข็งทีผ่ า นการ

แชในสารละลาย STPP รอยละ 5 เปนเวลา 15 และ 30 นาที มีคณ
ุ ภาพดีทส่ี ดุ และมีการเปลีย่ น
แปลงคุณภาพนอย ซึง่ ระยะเวลาทีใ่ ชในการแชใหผลทีไ่ มมคี วามแตกตางกัน ดังนั้นจึงควรเลือก
ใชสารละลาย STPP ความเขมขนรอย 5.0 แชเนื้อสุกรเปนเวลา 15 นาทีกอ นทําการแชเยือก
แข็ง
ในการศึกษาผลของสารโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตที่มีตอคุณภาพของเนื้อสุกรสวนขา
หนาแชเยือกแข็ง ซึง่ ในการทดลองไดใชสารละลาย STPP ที่ระดับความเขมขนรอยละ 2.5
และ 5.0 โดยนําเนือ้ ทีผ่ า นการตัดแตงเรียบรอยแลวแชลงในสารละลาย STPP เปนเวลา 15
และ 30 นาทีนําไปบรรจุดว ยระบบสุญญากาศ แลวแชเยือกแข็งที่อุณหภูมิ –30 องศาเซลเซียส
จากนั้นทําการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ –18 องศาเซลเซียส เปนเวลา 90 วันในระหวางการเก็บ
รักษาทําการประเมินคุณภาพทางดานเคมี กายภาพ จํานวนจุลินทรีย และทางประสาทสัมผัส
พบวา เมื่อทําการเก็บรักษาผลิตภัณฑเนือ้ สุกรแชเยือกแข็งนาน 90 วัน ผลิตภัณฑมคี ณ
ุ ภาพ
ดานตางๆดอยตามระยะเวลาการเก็บรักษา แตพบวาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสวนใหญของ
ผลิตภัณฑทผ่ี า นการแชสารละลาย STPP มีแนวโนมเปลีย่ นแปลงนอยกวาชุดการทดลองทีไ่ ม
ผานการแชสารละลาย STPP และผลิตภัณฑทแ่ี ชในสารละลาย STPP ความเขมขนรอยละ 5
เปนเวลา 30 นาที มีคาเปอรเซ็นต Cooking loss ปริมาณเปอรเซ็นต Metmyoglobin และ
จํานวนจุลินทรียทั้งหมดตํ่า สวนคะแนนความชอบทางดานเนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวมสูง
กวาชุดทดลองอื่นๆอยางมีนัยสําคัญทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ รอยละ 95 แตอยางไรก็ตาม ในการใช
สารละลาย STPPในระดับนี้ ยังมีสารฟอสเฟต ( P2O5 )ตกคางในปริมาณรอยละ 0.2941
( นพวรรณและนฤดี,2538)
อารยาและสิงหนาท(2542)ไดทําการวิจัยการปรับปรุงคุณภาพดานสีและการยับยั้งการ
เกิ ด กลิ่ น ผิ ด ปกติ ข องเนื้ อ สุ ก รส ว นสะโพกแช แ ข็ ง โดยการใช แ ช ส ารละลายโซเดี ยมไตรโพลี
ฟอสเฟตเขมขนรอยละ 2.5 และ 5.0 ซึง่ นําเนือ้ สุกรแชลงในสารละลายนาน 15 และ 30 นาที
กอนการแชเยือกแข็งและทําการประเมินคุณภาพในดานคาความเปนกรด-ดาง TBA number
คาเปอรเซ็นต Cooking loss ปริมาณฟอสเฟตและคุณภาพดานสี เพื่อเปรียบเทียบกับเนื้อสุกร
ที่ไมผา นการแชสารละลาย STPP ผลการวิจยั พบวา
1.! คาความเปนกรด-ดาง การใชสารละลาย STPP ชวยเพิ่มคา pH ในเนื้อสุกรซึ่งแตก
ตางจากเนื้อสุกรที่ไมผานการแชสารละลาย STPP อยางมีนยั สําคัญ( P < 0.05 )ซึ่งแสดงความ
สัมพันธระหวางคา pH กับระยะเวลาในการเก็บรักษาในสภาวะแชแข็งของเนื้อสุกร(ภาพที่ 1)
2.! คาไทโอบารบทิ วิ ริคนัมเบอร (TBA number) เปนคาดัชนีบอกถึงการเกิดกลิน่ หืน
ของเนื้อสุกรแชแข็ง เนือ้ สุกรแชแข็งทีไ่ มผา นการแชในสารละลาย STPP มีแนวโนมของคา
TBA number เพิ่มขึ้นมากวา เนือ้ สุกรแชแข็งทีผ่ า นการแชในสารละลาย STPP(P < 0.05 )เนื่อง
จากสารประกอบฟอสเฟตสามารถเกิดเปนสารประกอบเชิงชอนกับอนุมูลโลหะในเนื้อ ทําใหชว ย
ชะลอปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของไขมัน และสารประกอบฟอสเฟตยังทําใหคา pH ของเนื้อเพิ่มสูง
ขึ้นทําใหเสนใยกลามเนื้อพองตัวและจับตัวกันแนน ทําใหปอ งกันการแพรผา นของออกซิเจน แต

อยางไรก็ตามเนือ้ สุกรทีผ่ า นการแชสารละลาย STPP เปนเวลา 5 นาน 15 และ 30 นาที มีการ
เปลี่ยนแปลงคา TBA number ไมแตกตางกัน (P > 0.05) (ภาพที่ 2)
3. คาเปอรเซ็นต Cooking loss เนื้อสุกรแชแข็งทีผ่ า นการแชสารละลาย STPP มีการ
เปลี่ยนแปลงนอยกวาเนื้อสุกรที่ไมแชในสารละลาย STPP กอนการแชแข็ง อยางมีนยั สําคัญ
(P < 0.05)เนื้อสุกรทีผ่ า นการแชในสารละลาย STPP เขมขนสูงหรือระยะเวลาการแชนาน จะมี
คาเปอรเซ็นต Cooking loss ตํ่าลง อยางไรก็ตาม เนือ้ สุกรทีผ่ า นการแชในสารละลาย STPP
เขมขนรอยละ 5 เปนเวลา 15 และ 30 นาที มีคาเปอรเซ็นต Cooking loss ไมแตกตางกัน
( P >0.05 )
4. ปริมาณฟอสเฟต (% P2O5) เนื้อสุกรโดยทั่วไปมีธาตุฟอสฟอรัสเปนองคประกอบเปน
องคประกอบ ซึง่ มีปริมาณฟอสเฟตประมาณ 2,000 mg/Kg (จุฑารัตน, 2538) ในการทดลองเนือ้
สุกรผานการแชในสารละลาย STPP มีปริมาณฟอสเฟตตกคางแตกตางจากเนื้อสุกรที่ไมผาน
การการแชในสารละลาย STPP อยางมีนยั สําคัญ(P < 0.05) และเนื้อสุกรทีผ่ า นการแชในสาร
ละลาย STPP เขมขนรอยละ 5 เปนเวลา 15 และ 30 นาที มีปริมาณฟอสเฟตตกคางไมแตก
ตางกันคือ รอยละ 0.261 – 0.263 (2,610 –2,630 mg/Kg)ที่ระยะเวลาเก็บรักษานาน 60 วันซึง่
อยูในระดับที่ยอมรับคือไมเกินขอกําหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 84 (2527)
เรื่องวัตถุเจือปนอาหาร โดยกําหนดปริมาณการใชสงู สุดของสารละลาย STPP ในเนื้อสัตวแช
แข็งไมเกิน 5,000 mg/Kg
5. คุณภาพดานสี การใชสารชะลอการเปลีย่ นแปลงจาก Oxymyoglobin ไปเปน
Metmyoglobin โดยเนือ้ สุกรทีแ่ ชในสารละลาย STPP มีแนวโนมของคาการเปลีย่ นแปลงสีของ
เนือ้ ( Hunter a value )สูงกวาเนือ้ สุกรทีไ่ มผา นการแชสารละลาย STPP ตลอดระยะเวลาการ
เก็บรักษา(P < 0.05)จึงทําใหการเปลีย่ นแปลงสีของเนือ้ สุกรทีผ่ า นการแชสารละลาย STPP จาก
สีแดงไปเปนสีแดงปนนํ้าตาลมีนอ ยกวาเนือ้ สุกรทีไ่ มผา นการแชสารละลาย STPP เนื้อสุกรที่
ผานการแชในสารละลายระดับความเขมขนรอยละ 2.5 และ 5.0 และระยะเวลาในการแชนาน 15
และ 30 นาที มีคาสีไมแตกตางกันทางสถิติ(P > 0.05) (ภาพที่ 3)

วิจารณ
การนําสารละลาย STPP มาใชในการปรับปรุงคุณภาพตางของเนื้อแชแข็งซึ่งสามารถ
ปรับปรุงคุณภาพในดานตางๆไดดกี วาการแชแข็งแบบทีไ่ มผา นการแชสารละลาย STPP การ
ใชสารละลาย STPP ชวยชะลอการเปลี่ยนแปลงจาก Oxymyoglobin ไปเปน Metmyoglobin
เนื้อสุกรทีแ่ ชสารละลาย STPP มีแนวโนมของคา Hunter a value สูงกวา เนือ้ สุกรทีไ่ มผา นการ
แชสารละลาย STPP ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากวาสาร STPP เปนสาร
ประกอบจําพวกฟอสเฟต จึงมีคณ
ุ สมบัตเิ พิม่ ความเปนกรด-ดางของเนื้อสุกรแชแข็งทําใหในเนือ้
มี pH สูง โดยหางจาก Isoelectric range ที่อยูในชวง 5.2 – 5.3 ทําใหเสนใยกลามเนื้อพองตัว
ขึ้นและจับกันแนน
สามารถปองกันการแพรของออกซิเจนจึงสามารถชะลอการเกิดปฏิกริ ยิ า
ออกซิเดชั่น จาก Oxymyoglobin ไปเปน Metmyoglobin ดังนั้นจึงทําใหการเปลี่ยนแปลงสีของ
เนื้อที่ผา นการแชสารละลาย STPP จากสีแดงไปเปนสีแดงปนนํ้าตาลมีนอ ยกวาเนือ้ สุกรทไม
ผานการแชสารละลาย STPP แตในการใชสาร STPP ควรคํานึงถึงปริมาณการใชทม่ี ผี ลตกคาง
ที่เปนอัตรายตอผูบ ริโภคดวยโดยปริมาณสูงสุดของสาร STPP ในเนื้อสัตวแชแข็งมีไมเกิน 5000
mg/Kg ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 84 (2527)เรื่องวัตถุเจือปนอาหาร
สรุป
เนื้อสุกรที่ผานการแชสารละลายโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
นอยกวาเนื้อแชแข็งที่ไมผานการแชในสารละลายโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต โดยเฉพาะในดาน
คุณภาพสีของเนื้อแชแข็งการใชสารละลาย
STPP
จะชวยชะลอการเปลีย่ นแปลงจาก
Oxymyoglobin ไปเปน Metmyoglobin และคุณภาพดานกลิน่ การใชสารละลาย STPP ก็ยงั
สามารถชวยชะลอการเกิดปฏิกิริยา ออกซิเดชั่นของไขมัน อันเปนสาเหตุใหเกิดกลิ่นหืนได เนื่อง
จากสารประกอบฟอสเฟตสามารถเกิดเปนสารประกอบเชิงซอนกับอนุมูลโลหะในเนื้อได
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ภาพที่ 1 คาความเปนกรด-ดางของเนือ้ สุกร ทีเ่ ก็บรักษาในสภาวะแชแข็งที่
อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส เปนเวลา 60 วัน

ทีม่ า : ฑิตกิ าน และ หทัยกาญจน (2537)
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ภาพที่ 2 TBA Number ของเนื้อสุกรแชแข็ง ทีเ่ ก็บรักษาในสภาวะแชแข็งที่
อุณหภูมิ –18 ๐ซ. เปนเวลา 60 วัน
ทีม่ า : ฑิติกานและหทัยกาญจน(2537)
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ภาพที่ 3 คาสี (Hunter a value) ของเนื้อสุกรแชแข็ง ทีเ่ ก็บรักษาในสภาวะแชแข็งที่
อุณหภูมิ -18 ๐ซ. เปนเวลา 90 วัน
ทีม่ า : นพวรรณและนฤดี(2538)

