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บทคัดย่อ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์หมูผสมผักพืน้ บ้านมีวตั ถุประสงค์เพือ่ หาชนิด รูปแบบและปริมาณของผักพืน้ บ้าน
ที่เหมาะสมโดยใช้ใบบัวบก ใบชะพลู ใบขี้เหล็ก ใบยอ ใบสะระแหน่ ใบต�ำลึงและผักโขม พบว่าการใช้ใบต�ำลึงผู้ทดสอบ
เลือกเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือผักโขม เมื่อน�ำมาคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสม พบว่าแบบลวกผ่านความร้อนผู้บริโภค
ให้การยอมรับสูงกว่ารูปแบบสด การศึกษาปริมาณใบต�ำลึงและผักโขมลวกที่ใช้ผสม คือ ร้อยละ 0, 3, 5, 7 และ 9 (w/w)
พบว่าปริมาณการเติมร้อยละ 7 ได้รับการยอมรับจากผู้ทดสอบสูงที่สุดทั้ง 2 ชนิด (P<0.05) โดยใบต�ำลึง มีค่าแรงตัด
เท่ากับ 1.24 นิวตัน ค่าสี L* a* b* เท่ากับ 30.87, -1.42 และ 7.13 ตามล�ำดับ ส่วนผักโขมมีค่าแรงตัดเท่ากับ 1.32
นิวตัน ค่าสี L* a* b* เท่ากับ 35.69, -0.79 และ 7.59 ตามล�ำดับ ส่วนองค์ประกอบทางเคมี พบว่าเบอร์เกอร์หมูผสม
ใบต�ำลึง มีปริมาณความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า กากใยและคาร์โบไฮเดรต มีค่าร้อยละ 63.58, 17.18, 16.55, 1.66, 0.32
และ 0.71 ตามล�ำดับ ส่วนเบอร์เกอร์หมูผสมใบผักโขม มีค่าร้อยละ 58.73, 18.60, 20.07, 1.65, 0.49 และ 0.46
ตามล�ำดับ คุณภาพระหว่างการเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 5°C เป็นเวลา 1 เดือน พบว่า เบอร์เกอร์ทงั้ 2 ชนิด มีจำ� นวนจุลนิ ทรีย์
3
ต�่ำกว่า 2.01 x 10 โคโลนีต่อกรัม และค่า TBA มีค่าสูงสุดในสัปดาห์ที่ 3 โดยเบอร์เกอร์หมูผสมใบต�ำลึงและผักโขมมีค่า
1.12 และ 1.75 mgMDA/kg ตามล�ำดับ
ค�ำส�ำคัญ : เบอร์เกอร์หมู ผักพื้นบ้าน อายุการเก็บ

Abstract

The aim of this study was to investigate the suitable ingredients such as gotu kola, wildbetal
leafbush, cassia, Indian mulberry, kitchen mint, ivy gourd and spinach to add in the pork burger. The
cooking methods and combination ratio of vegetables added into the pork burger products were also
examined. The ivy gourd and spinach were highly selected by the panelists. Blanched vegetables
received higher hedonic scores than fresh vegetables. The addition of ivy gourd and spinach at 0, 3,
5, 7 and 9% (w/w) were examined with 7% of both vegetables received the highest preference scores
(P<0.05). Shear force of burger with ivy gourd was 1.24 N, and L* a* b* color values were 30.87, -1.42
and 7.13, respectively. While the shear force of burger with spinach was 1.32 N, and L* a* b* color
values were 35.69, -0.79 and 7.59, respectively. Pork burger with ivy ground containted 63.58%
moisture, 17.18% protein, 16.55% fat, 1.66% ash, 0.32% fiber and 0.71% carbohydrate, whereas the
pork burker with spinach contained 58.73% moisture, 18.60% protein, 20.07% fat, 1.65% ash, 0.49 fiber
and 0.46% carbohydrate. Determination of shelf life stored in 5°C for 1 month, it was found that both
burger products had microorganisms less than 2.01 x 103 cfu/g. The products that expose highest TBA
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values at the third week for the burgers with ivy gourd and the burgers with spinach were 1.12 and
1.75 mgMDA/kg, respectively.
Keywords : pork burger, traditional vegetables, shelf life

1. บทน�ำ

เบอร์เกอร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการบริโภคทั่วไปในยุโรป อเมริการวมถึงประเทศไทย มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์
ไขมันและเครื่องปรุงรสต่างๆ เป็นอาหารที่รับประทานได้ง่าย จัดอยู่ในอาหารประเภทจานด่วน จากวิถีการด�ำเนินชิวิตที่
เร่งรีบในปัจจุบนั ผูบ้ ริโภคทัง้ วัยเรียนและวัยท�ำงานต้องการความสะดวกและรวดเร็วในการบริโภคอาหาร ดังนัน้ เบอร์เกอร์
จึงเป็นอาหารที่นิยมในการบริโภคและมีวางจ�ำหน่ายอยู่ทั่วไปในประเทศ (Atthakrisna, 2005) การผลิตเบอร์เกอร์ของ
บริษัทต่างๆ มีการใช้วัตถุดิบทั้งเนื้อวัว หมู ไก่ ปลา กุ้ง รวมถึงมีการน�ำเนื้อสัตว์ที่แปลก เช่น เป็ด อูฐ และนกกระจอกเทศ
มาใช้เป็นวัตถุดิบ (พิชญณา, 2550; เผด็จ, 2547) จากส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จะพบว่า มีเนื้อสัตว์และไขมันเป็น
องค์ประกอบหลักมีส่วนที่เป็นพืชน้อย โดยรับประทานร่วมกับขนมปัง ให้พลังงานสูง จึงถูกจัดอยู่ในกลุ่มอาหารขยะ
(ชลาลัย, 2546) ดังนั้นการเพิ่มคุณค่าในการบริโภคของเบอร์เกอร์โดยการเติมส่วนผสมต่างๆ เช่น การเติมเปลือกถั่ว
ผิวมะเขือเทศหรือจมูกข้าวสาลีลงไปพบว่า ช่วยท�ำให้ปริมาณใยอาหารเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 7.8 (Mikhail et al. 2014)
จากงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของเบอร์เกอร์ โดยการน�ำผักพื้นบ้านมาผสมเนื่องจากมีเส้นใยสูง
มีวิตามิน เกลือแร่หลายชนิด เป็นยาช่วยป้องกันและรักษาโรค (แสงโสม, 2548) เช่น ต�ำลึงมีสรรพคุณลดไข้ รักษา
โรคเบาหวาน ช่วยรักษาระดับน�้ำตาลในเลือด ช่วยสมานแผล (Ajay, 2009; Gunjan et al, 2010) ผักโขม ช่วยลด
ความร้อน ถอนพิษไข้ แก้ร้อนใน แก้เสมหะ ขับปัสสาวะ (ประไพศรี, 2541) ใบชะพูลมีน�้ำมันหอมระเหยที่มีกลิ่นเผ็ดฉุน
มีแคลเซียมและสารเบต้า-แคโรทีน มีรสเผ็ดร้อน ช่วยเจริญอาหาร ขับเสมหะ (มาโนช, 2538) ผักพื้นบ้านที่ชาวบ้าน
น�ำมาบริโภค มักขึน้ ในแหล่งธรรมชาติหรือน�ำมาปลูกไว้รมิ บ้าน ซึง่ ถือว่าเป็นวัตถุดบิ ทีม่ รี าคาถูก งานวิจยั นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาชนิด รูปแบบและปริมาณที่เหมาะสมของผักพื้นบ้านต่างๆ ที่มีขึ้นอยู่ทั่วไปในภาคตะวันออก เช่น ผักโขม บัวบก
ชะพูล ใบยอ ขี้เหล็ก สาระแหน่ ต�ำลึง ผสมลงใน ผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์หมู เพื่อเป็นการน�ำผักพื้นบ้านมาใช้ประโยชน์ใน
รูปแบบใหม่ ศึกษาปริมาณและชนิดทีผ่ บู้ ริโภคยอมรับได้ โดยผลิตภัณฑ์สดุ ท้ายทีไ่ ด้นำ� มาศึกษาคุณภาพทางเคมี กายภาพ
และการยอมรับทางประสาทสัมผัส ศึกษาอายุการเก็บโดยดูจำ� นวนจุลนิ ทรียแ์ ละค่า TBA ทีเ่ พิม่ ขึน้ (Stauffer, 1996) เพือ่
พัฒนาให้เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยม สามารถจ�ำหน่ายได้ในท้องตลาดต่อไป

2. วิธีการทดลอง

วัตถุดิบ เนื้อหมูส่วนสะโพก ผักพื้นบ้านที่น�ำมาศึกษาได้แก่ใบบัวบก ใบชะพลู ใบขี้เหล็ก ใบยอ ใบสะระแหน่
ใบต�ำลึง ใบผักโขม ส่วนผสมเบอร์เกอร์ประกอบด้วย เนื้อหมูบดร้อยละ 72 หอมหัวใหญ่สับร้อยละ 14.5 กระเทียมสับ
ร้อยละ 2 น�้ำมันถั่วเหลืองร้อยละ 4 ซอสหอยนางรมร้อยละ 4.2 ซอสปรุงรสร้อยละ 1.5 พริกไทยขาวป่นร้อยละ 1
แป้งมันส�ำปะหลังร้อยละ 0.5 เกลือบริสุทธิ์ร้อยละ 0.3
วิธีท�ำ ล้างท�ำความสะอาดเนื้อหมู เลาะไขมัน หั่นเป็นชิ้นขนาด 5x5 เซนติเมตร คลุกเคล้ากับเกลือ เก็บในที่
อุณหภูมิ 5°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นบดในเครื่องบดขนาดรูตะแกรง 6 มิลลิเมตร เก็บที่อุณหภูมิ 1°C เป็นเวลา
30 นาที เติมเครื่องปรุงทั้งหมด นวดผสม 15 นาที เก็บที่อุณหภูมิ 1°C เป็นเวลา 30 นาที กดในพิมพ์เบอร์เกอร์ชิ้นละ
80 กรัม เก็บที่อุณหภูมิ 1°C เป็นเวลา 15 นาที แล้วน�ำอบที่อุณหภูมิ 185°C เป็นเวลา 15 นาที พักให้เย็น เก็บใส่ภาชนะ
ปิดสนิท
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2.1 ศึกษาชนิดผักพื้นบ้านที่เหมาะสมเพื่อผสมลงในเบอร์เกอร์หมู

ศึกษาชนิดผักพื้นบ้านแต่ละชนิดทั้ง 7 ชนิดโดยน�ำมาบดแล้วเติมลงในส่วนผสมโดยทดแทนเนื้อหมูร้อยละ 5
คัดเลือกผักพื้นบ้านที่เหมาะสมโดยวิธีเรียงล�ำดับ (Ranking Test) โดยชอบมากให้อันดับ 1 ชอบน้อยที่สุดเป็นอันดับ 7
ใช้ผู้ทดสอบทั่วไป 50 คน

2.2 ศึกษารูปแบบการใช้ผักพื้นบ้านที่เหมาะสม

คัดเลือกรูปแบบการใช้ผักพื้นบ้านที่เหมาะสม โดยวิธีเรียงล�ำดับ ใช้ผู้ทดสอบทั่วไป 50 คนโดยชอบมากให้
อันดับ 1 รองมาเป็นอันดับ 2 ท�ำการศึกษา 2 รูปแบบ คือ
2.2.1 ผักพื้นบ้านรูปแบบสด เข้าเครื่องปั่นเป็นเวลา 30 วินาที
2.2.2 ผักพื้นบ้านที่ผ่านการลวกให้สุก ที่อุณหภูมิ 100°C เป็นเวลา 2 นาที แช่น�้ำเย็นแล้วสะเด็ดน�้ำเป็นเวลา
5 นาที

2.3 ศึกษาปริมาณผักพื้นบ้านที่เหมาะสมในการผลิตเบอร์เกอร์หมู

ใช้รูปแบบที่ได้รับการคัดเลือกผสมลงในเบอร์เกอร์ทดแทนเนื้อ ร้อยละ 0, 3, 5, 7 และ 9 ตามล�ำดับ
2.3.1 การวิเคราะห์ทางกายภาพ
		
2.3.1.1 ค่าแรงตัดโดยเครื่อง Texture Analyzer ; TA.XT. Plus ท�ำการทดสอบตัวอย่างละ 3 ซ�้ำ
		
2.3.1.2 ค่าสีด้วยเครื่อง Spectrophotometer (Konica Minolta ; CM – 3500d) ระบบ CIE
2.3.2 การทดสอบทางประสาทสัมผัสทดสอบการยอมรับคุณภาพด้านสี กลิน่ รสชาติ เนือ้ สัมผัสและความชอบ
รวม ใช้ผู้ทดสอบที่ผ่านการฝึกฝนจ�ำนวน 25 คน โดยใช้แบบทดสอบ 9- point Hedonic score ระดับคะแนน 1-9
โดย 1 เท่ากับ ไม่ชอบมากที่สุด และ 9 ชอบมากที่สุด หาค่าเฉลี่ยที่ผู้บริโภคให้การยอมรับมากที่สุด

2.4 ศึกษาคุณภาพของเบอร์เกอร์หมูผสมผักพื้นบ้านที่ผ่านการคัดเลือกจากข้อ 3

2.4.1 ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีได้แก่ความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า กากใยและคาร์โบไฮเดรต ตามวิธี
A.O.A.C. (2000)
2.4.2 ศึกษาอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5°C ทุกสัปดาห์เป็นเวลา 4 สัปดาห์ วิเคราะห์
		
2.4.2.1 จ�ำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด (Total plate count) (ภาควิชาจุลชีววิทยา, 2554)
		
2.4.2.2 ปริมาณ TBA (Thiobarbituric acid) (Jo and Ahn, 1998)

2.5 การวิเคราะห์ผลทางสถิติ

การวิเคราะห์ทางกายภาพใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) การทดสอบทางประสาทสัมผัสใช้แผน
การทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของสิ่งทดลองโดยวิธี Duncan’s
new multiple rang test (DMRT) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป SPSS v.14
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3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล

3.1 ผลการคัดเลือกชนิดผักพื้นบ้านที่เหมาะสม จากการน�ำผักพื้นบ้านทั้ง 7 ชนิด มาเป็นส่วนผสมในเบอร์เกอร์

หมู พบว่าเบอร์เกอร์ผสมใบต�ำลึงผู้ทดสอบเลือกเป็นอันดับ 1 มากที่สุดรองลงมาคือใบผักโขม (ตารางที่ 1) เมื่อวิเคราะห์
ทางสถิติแล้วพบว่า 2 ชนิดนี้ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05) จึงน�ำทั้ง 2 ชนิดไปท�ำการศึกษาในขั้นตอนต่อไป

ตารางที่ 1 ผลการเรียงล�ำดับความชอบผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์หมูผสมผักพื้นบ้าน 7 ชนิด
ชนิดผักพื้นบ้าน
ใบต�ำลึง
ใบชะพลู
ใบยอ
ใบผักโขม
ใบสะระแหน่
ใบขี้เหล็ก
ใบบัวบก
C.V.(%)
หมายเหตุ

a b c….

ค่าเฉลี่ย
2.00a±1.27
4.80c±2.21
4.37c±1.08
2.90a±0.17
4.25c±1.12
6.62d±2.15
3.12b±0.08
13.19

ตัวอักษรที่ต่างกันแสดงค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P < 0.05)

3.2 ผลการใช้รูปแบบผักพื้นบ้านที่เหมาะสม โดยศึกษา 2 รูปแบบ คือใช้ผักสดและผ่านการลวกให้สุก เมื่อมา

ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยวิธีเรียงล�ำดับความชอบ (Ranking Test) พบว่าใบต�ำลึงและใบผักโขมลวก ได้รับ
ุด (ตารางที
2) เนืก่อโขมเมื
งจากใบต�
ลึงและผักโขมเมือ่อนจะทํ
ผ่านการลวกความร้
อนจะท�
ำลายเอนไซม์
เปอร์การเกิด
ที่สุดความชอบมากที
(ตารางที่ 2) เนื่่อสงจากใบตํ
าลึ่ งและผั
่อผาำนการลวกความร
าลายเอนไซมเปอร
ออกซิ
เดสที่เปนสาเหตุ
ออกซิเดสที่เป็นสาเหตุการเกิดกลิ่นเหม็นเขียวและการเกิดสีน�้ำตาลในผักสดได้ (Mayer and Harel, 1991) นอกจากนี้
กลิ่นเหม็นเขียวและการเกิดสีน้ําตาลในผักสดได (Mayer and Harel, 1991) นอกจากนี้ตําลึงเมื่อผานการลวกปริมาณคลอโรฟลล
ต�ำลึงเมื่อผ่านการลวกปริมาณคลอโรฟิลล์สามารถเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 5 ได้ (พริมา และคณะ, 2557) สีของเบอร์เกอร์จาก
สามารถเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 5 ได (พริมา และคณะ, 2557) สีของเบอรเกอรจากผักลวกจึงมีสีและกลิ่นที่ดีกวาผักสด (ภาพที่1)
ผักลวกจึงมีสีและกลิ่นที่ดีกว่าผักสด (ภาพที่1)

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยการเรียงลําดับความชอบผลิตภัณฑเบอรเกอรหมูผสมผักรูปแบบสดและแบบลวก
ตารางที่ ชนิ
2 ดค่ผัากเฉลี
ภัณาลึฑ์ง เบอร์เกอร์หมูผสมผักรูปแบบสดและแบบลวก
พื้นบา่ยนการเรียงล�ำดับความชอบผลิตใบตํ
ใบผักโขม
ใบต�3.00
ำลึง b±0.24
ใบผักโขม 3.00 b±0.12
ผักชนิ
สดดผักพื้นบ้าน
3.00b2.10
±0.24a±0.18
3.00b±0.12 1.70 a±0.08
ผักลวก ผักสด
a
a
±0.08
หมายเหตุ a b ….. ตัวอักษรทีผัก่ตลวก
างกันในแนวตั้งแสดงคาเฉลี2.10
่ยมีค±0.18
วามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ1.70
ทางสถิ
ติ (P < 0.05)
หมายเหตุ

a b …..

ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวตั้งแสดงค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P < 0.05)

แบบสด

ใบต�ำลึง
ใบตําลึง

แบบลวก

แบบสด

ใบผักโขม
ใบผักโขม

แบบลวก

ภาพที่ 1 ผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์หมูผสมใบต�ำลึงและผักโขมรูปแบบสดและผ่านการลวก
ภาพที่ 1 ผลิตภัณฑเบอรเกอรหมูผสมใบตํ34าลึงและผักโขมรูปแบบสดและผานการลวก
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3.3 ผลของปริมาณใบต�ำลึงและผักโขมที่เหมาะสมในการผลิตเบอร์เกอร์หมู ใช้ใบต�ำลึงและผักโขมลวก
ผสมลงในเบอร์เกอร์ร้อยละ 0, 3, 5, 7 และ 9 ตามล�ำดับได้ผลการทดสอบดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการวัดค่าแรงตัดและค่าสีของเบอร์เกอร์หมู
ปริมาณ
ค่าแรงตัด (นิวตัน) ns
		
ค่าสี
(ร้อยละ)
ใบต�ำลึง
ใบผักโขม		
ใบต�ำลึง			
ns
				
L*
a*
b* ns
L*
a
0
1.12±0.16
1.18±0.21 30.10±0.08 -0.05 ±0.08 9.34±0.08 30.71±0.08
3
1.28±0.09
1.22±0.07 30.42±0.24 -0.06a±0.14 8.53±0.24 38.08±0.12
5
0.95±0.12
1.20±0.15 34.80±0.24 -1.39b±0.16 7.58±0.16 34.53±0.30
7
1.24±0.21
1.32±0.10 30.87±0.16 -1.42c±0.13 7.13±0.19 35.69±0.42
9
1.58±0.21
1.21±0.08 32.33±0.09 -1.74d±0.16 6.58±0.08 34.59±1.02
C.V.(%)
25.25
19.07
29.05
29.94
21.27
15.99
หมายเหตุ

a b c….
ns

ใบผักโขม ns
a*
-0.03±0.08
-1.08±0.16
-0.11±0.21
-0.79±0.12
-1.26±0.51
25.54

b*
9.72±0.08
8.34±1.16
7.38±0.17
7.59±0.29
7.63±0.16
14.39

ตัวอักษรในแนวตั้งที่ต่างกันแสดงว่าค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P < 0.05)
ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05)

การวิเคราะห์ทางกายภาพ ผลการวัดค่าแรงตัดเบอร์เกอร์ใบต�ำลึงพบว่า ค่าเฉลีย่ ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ
(P > 0.05) อยู่ในช่วง 0.95 – 1.58 นิวตัน ค่าสี L* และ b* ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วนค่าสี a* ค่าเฉลี่ย
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P < 0.05) โดยค่าเป็นลบแสดงความเป็นสีเขียวซึ่งเกิดจากปริมาณคลอโร
ฟิวจากใบพืช ค่าสี a* ของร้อยละ 0 และร้อยละ 3 มีค่าน้อยกว่าตัวอย่างอื่นเนื่องจากปริมาณใบต�ำลึงที่ใช้น้อยจึงกลบเม็ด
สีในเนื้อ (myoglobin)ซึ่งเป็นสีแดงได้น้อยแต่เมื่อเพิ่มใบต�ำลึงมากขึ้นค่าที่วัดได้จะมีค่าสูงขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P
< 0.05) ส่วนการวิเคราะห์ทางกายภาพของเบอร์เกอร์ผักโขมพบว่าทั้งค่าแรงตัดและค่าสีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
(P > 0.05)
การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส การทดสอบทางประสาทสัมผัสเบอร์เกอร์ใบต�ำลึงพบว่า ค่าเฉลี่ย
ของคะแนนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P < 0.05) (ตารางที่ 4) ด้านลักษณะปรากฏร้อยละ 7 มีคะแนน
การยอมรับสูงสุด คือ 7.60 คะแนน ทั้งนี้เป็นเพราะมีการกระจายตัวอย่างของใบต�ำลึงในระดับที่พอเหมาะ (ภาพที่ 2)
และสอดคล้องกับค่าสีพบว่าร้อยละ 7 ได้รบั การยอมรับสูงสุด โดยผลเป็นไปในท�ำนองเดียวกันกับลักษณะปรากฏเนือ่ งจาก
ปริมาณของใบต�ำลึงในระดับนี้ท�ำให้ เบอร์เกอร์มีสีเขียวพอเหมาะ ด้านกลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสและการยอมรับรวมผล
เป็นไปในท�ำนองเดียวกัน ด้านเนือ้ สัมผัสการใช้ใบต�ำลึงร้อยละ 7 เนื้อสัมผัสของเบอร์เกอร์จะเหนียวไม่แน่นหรือร่วน ด้าน
การยอมรับรวมมีคะแนน 7.20 คะแนนอยู่ในระดับชอบมาก

35

7 ไดรับการยอมรับสูงสุด โดยผลเปนไปในทํานองเดียวกันกับลักษณะปรากฏเนื่องจากปริมาณของใบตําลึงในระดับนี้ทําให เบอร
เกอรมีสีเขียวพอเหมาะ ดานกลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสและการยอมรับรวมผลเปนไปในทํานองเดียวกัน ดานเนื้อสัมผัสการใชใบตําลึง
รอยละ
7 เนืจัย้อสัปีมทผัี่ 9สของเบอร
เกอรจะเหนี
วไมแน2559
นหรือรวน ดานการยอมรับรวมมีคะแนน 7.20 คะแนนอยู
ในระดับชอบมาก
วารสารวิ
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม
- ธันยวาคม
http://ird.rmutto.ac.th

ตารางที
่ 4 ่ คะแนนค
าเฉลีาเฉลี
่ยดา่ยนประสาทสั
มผัสมในเบอร
เกอรเกอร์
หมูใหบตํ
ลึงำลึง
ตารางที
4 คะแนนค่
ด้านประสาทสั
ผัสในเบอร์
มูใาบต�

ลักษณะทางด
านประสาทสั
มผัส
				 ลักษณะทางด้
านประสาทสั
มผัส		
รร้ออยละ
ลักษณะปรากฏ
ยละ
ลักษณะปรากฏ
สี สี
กลิ่น กลิ่น
รสชาติ รสชาติ เนื้อสัมผัเนื
ส ้อสัมผัสการยอมรัการยอมรั
บรวม บรวม
bc
bc
b
b
b
33
±1.56 6.406.40
6.56 ±3.08 6.24b±2.18
6.24 ±2.18 6.60b±1.29
6.60 ±1.29 6.56b±1.18
6.56b±1.18
bc
bc
6.326.32
±1.56
±1.08±1.08 6.56b±3.08
c
c
c
c
55
±2.08 6.086.08
6.40b±2.16 5.72c±1.16
5.72c±1.16 6.24b±1.16
6.24b±1.16 6.04c±1.17
6.04c±1.17
5.925.92
±2.08
±1.08±1.08 6.40b±2.16
a
a a±0.08
a
77
7.36a±0.90 7.40a±1.28
7.40a±1.28 7.32a±2.28
7.32a±2.28 7.20a±2.20
7.20a±2.20
7.607.60
±0.08
7.487.48
±0.08±0.08 7.36a±0.90
b
b b
b
99
±2.18 6.526.52
±2.08 6.68b±2.05
6.68b±2.05 6.48b±0.95
6.48b±0.95 6.52b±1.15
6.52b±1.156.32bc±1.39
6.32bc±1.39
6.366.36
±2.18
±2.08
C.V.(%)
11.34
10.9310.93
10.1910.19
12.22 12.22
14.54 14.54
12.37 12.37
C.V.(%)
11.34

a b c….
หมายเหตุ
งกันนในแนวตั
แสดงว้งาแสดงว่
คาเฉลีาค่่ยามีเฉลี
ความแตกต
างกัานงกัอย
างมีางมีนนัยัยสํส�าำคัคัญทางสถิ
(P<0.05)
หมายเหตุ a b c….ตัวตัอัวอักกษรที
ษรที่ต่า งกั
่ยมีความแตกต่
นอย่
ทางสถิตติ ิ (P<0.05)

รอยละ0

รอยละ3

รอยละ5

รอยละ7

รอยละ9

ภาพที
่ 2 ่ 2เบอร์
ภาพที
เบอรเกอร์
เกอรหมูหใมูบต�
ใบตํำลึางลึในปริ
งในปริมาณต่
มาณตางๆ
างๆ
การทดสอบประสาทสัมมผัผัสสเบอร
เบอร์เกอร
เกอร์ใใบผั
บผักกโขมพบว
โขมพบว่าาคค่าาเฉลี
เฉลี่ย่ยของคะแนนมี
ของคะแนนมีคความแตกต
วามแตกต่าางกั
งกันนอย
อย่าางมี
งมีนนัยัยสํส�าำคัคัญญทางสถิติ
การทดสอบประสาทสั
(P < 0.05)
่ 5) ด้านลักอษณะปรากฏร้
อยละงสุ7ดมีเทคาะแนนสู
งสุดคะแนน
เท่ากับ โดยผู
8.08ทคะแนน
้ทดสอบ วของ
(p <ทางสถิ
0.05)ติ (ตารางที
่ 5) ด(ตารางที
านลักษณะปรากฏร
ยละ 7 มีคะแนนสู
กับ 8.08
ดสอบเห็โดยผู
นการกระจายตั
เห็นการกระจายตัวของผักโขมอย่างสม�่ำเสมอ และมีปริมาณที่พอเหมาะเป็นที่ยอมรับของผู้ทดสอบส่วนมาก (ภาพที่ 3)
ผักโขมอยางสม่ําเสมอ และมีปริมาณที่พอเหมาะเปนที่ยอมรับของผูทดสอบสวนมาก (ภาพที่ 3) ดานสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส
ด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสพบว่าร้อยละ 7 ได้รับการยอมรับสูงสุดทุกด้านโดยมีคะแนนเท่ากับ 7.92, 8.36, 8.28 และ
พบวารอยละ 7 ไดรับการยอมรับสูงสุดทุกดานโดยมีคะแนนเทากับ 7.92, 8.36, 8.28 และ 8.48 คะแนนตามลําดับ ดานการยอมรับ
8.48 คะแนนตามล�ำดับ ด้านการยอมรับรวมเบอร์เกอร์ใบผักโขมร้อยละ 7 ได้รับการยอมรับสูงสุด ซึ่งเป็นผลมาจาก
รวมเบอร
กอรใบผั
กโขมร
อยละ 7 ไดสีรับกลิการยอมรั
งสุด ซึ้อ่งสัเปมผันสผลมาจากคุ
ณลักการยอมรั
ษณะดาบนลั
กลิ่น รสชาติ
คุณลักเษณะด้
านลั
กษณะปรากฏ
่น รสชาติบแสูละเนื
ผู้ทดสอบให้
สูงกมีษณะปรากฏ
คะแนน 8.60สีคะแนนอยู
่ใน และเนื้อ
สัมผัระดั
ส ผูบทชอบมาก
ดสอบใหการยอมรับสูงมีคะแนน 8.60 คะแนนอยูในระดับชอบมาก

ตารางที่ 5 คะแนนคาเฉลี่ยดานประสาทสัมผัสในเบอรเกอรหมูใบผักโขม
ตารางที่ 5 คะแนนค่าเฉลี่ยด้านประสาทสัมผัสในเบอร์
เกอร์านประสาทสั
หมูใบผักมโขม
ลักษณะทางด
ผัส
				
รอยละ
ลักษณะปรากฏ
สีลักษณะทางด้านประสาทสั
กลิ่น มผัส		 รสชาติ
เนื้อสัมผัส
การยอมรับรวม
d
d
d
c
c
ร้อ3ยละ
ลักษณะปรากฏ
สี ±1.45
กลิ6.36
่น ±2.18 รสชาติ6.36 ±1.05 เนื้อสัม6.48
ผัส ±1.56การยอมรับ6.36
รวมb±1.09
6.16 ±1.15
6.28
c
d c
d
6.166.88
±1.15
±1.45
53
±1.28 6.286.92
±1.18 6.36d±2.18
7.24c±1.27 6.36c±1.05
6.76b±1.09 6.48c±1.56
6.76c±2.08 6.36b±1.09
6.88c±1.18
a
c a
c
6.888.08
±1.28
±1.18
75
±1.06 6.927.92
±1.36 7.24c±1.27
8.36a±2.01 6.76b±1.09
8.28a±1.25 6.76c±2.08
8.48a±1.45 6.88c±1.18
8.60a±1.28
a b
a
a
a
a
a
b
8.087.40
±1.06
±1.36
97
±1.25 7.927.28
±1.45 8.36 ±2.01
7.28b±1.54 8.28 ±1.25
7.12b±2.62 8.48 ±1.45
7.20b±1.14 8.60 ±1.28
7.20b±2.08
b
b
b
b
b
b
9
7.40 ±1.25
7.28 ±1.45
7.28 ±1.54
C.V.(%)
8.80
8.59
9.98 7.12 ±2.629.92 7.20 ±1.1410.09 7.20 ±2.088.48
C.V.(%)a b c….
8.80
8.59
9.98
9.92
10.09
8.48

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ตัวอักษรที่ตางกันในแนวตั้งแสดงวาคาเฉลี่ยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)

a b c….

ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวตั้งแสดงว่าค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P<0.05)

รอยละ0

รอยละ3

รอยละ5

รอยละ7

ภาพที่ 3 เบอร์เกอร์หมูใบผักโขมในปริมาณต่างๆ
ภาพที่ 3 เบอรเกอรหมูใบผักโขมในปริมาณตางๆ
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3.4 ศึกษาคุณภาพเบอร์เกอร์หมูที่ผ่านการคัดเลือก

การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี พบว่าเบอร์เกอร์ใบต�ำลึงมีปริมาณความชื้นสูงกว่าเบอร์เกอร์ผักโขมทั้งนี้
เนือ่ งจากใบต�ำลึงมีความบางกว่าใบผักโขมเมือ่ ผ่านการลวกรวมกันจะมีการดูดซับน�ำ้ ได้มาก ส่วนปริมาณไขมันเบอร์เกอร์
ผักโขมมีค่าสูงกว่าเบอร์เกอร์ใบต�ำลึงทั้งนี้เนื่องจากเบอร์เกอร์ผักโขมมีความชื้นน้อยกว่ารวมถึงปริมาณไขมันในใบผักโขม
มีสูงกว่าคือร้อยละ 5.4 (สุชน และบุญล้อม, 2549) ขณะที่ใบต�ำลึงมีร้อยละ 0.4 (สุธาทิพ, 2549) ส่วนองค์ประกอบอื่นๆ
มีค่าใกล้เคียงกัน (ตารางที่ 6)

ตารางที่ 6 คุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์หมูใบต�ำลึงและผักโขม
องค์ประกอบทางเคมี
		
ความชื้น		
โปรตีน		
ไขมัน		
เถ้า		
กากใย		
คาร์โบไฮเดรต		

ปริมาณ (ร้อยละ) โดยนน.แห้ง
ใบต�ำลึง
ใบผักโขม
63.58
58.73
17.18
18.60
16.55
20.07
1.66
1.65
0.32
0.49
0.71
0.46

3.5 ศึกษาอายุการเก็บรักษา ท�ำการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิ 5°C เป็นเวลา 1 เดือน ผลการทดสอบแสดง
ในตารางที่ 7

ตารางที่ 7 จ�ำนวนจุลินทรีย์และ TBA ของเบอร์เกอร์หมูระหว่างการเก็บรักษา
สัปดาห์
		
0
1
2
3
4

จ�ำนวนจุลินทรีย์ (cfu/g)
ใบต�ำลึง
ใบผักโขม
2
2.20 x 10
2.05 x 102
2.39 x 102
2.13 x 102
3.57 x 102
2.97 x 102
1.05 x 103
1.25 x 103
2.01 x 103
1.93 x 103

ปริมาณ TBA (mgMDA/kg)
ใบต�ำลึง
ใบผักโขม
0.30
0.16
0.44
0.37
0.60
1.03
1.12
1.75
0.99
0.94

จ�ำนวนจุลนิ ทรียท์ งั้ หมด ผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ใบต�ำลึงและผักโขมร้อยละ 7 วิเคราะห์หาจ�ำนวนจุลนิ ทรียท์ งั้ หมด
พบว่าจ�ำนวนจุลินทรีย์เพิ่มขึ้นไม่เกิน 2.01 x 103 cfu/g ซึ่งน้อยกว่าประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในอาหารปรุงสุก
พร้อมบริโภคที่ก�ำหนดให้มีได้ไม่เกิน 1x 106 cfu/g (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2558) ทั้งนี้เป็นเพราะผลิตภัณฑ์
เบอร์เกอร์ถูกเก็บในสภาวะที่มีอุณหภูมิต�่ำจึงช่วยยับยั้งการเจริญทางจุลินทรีย์ได้ (สัญชัย, 2551)
ปริมาณ TBA พบว่าตลอดระยะเวลาการเก็บปริมาณออกซิเดชั่น ในผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์หมูมีค่าเพิ่มขึ้น
ในปริมาณเล็กน้อยโดย ในช่วงสัปดาห์ที่ 3 มีค่าสูงสุดคือ เบอร์เกอร์ใบต�ำลึงมีค่า TBA 1.12 mgMDA/kg และผักโขมมีค่า
1.75 mgMDA/kg เมื่อเปรียบเทียบการศึกษาของ ธัญญารัตน์ และภาวิณี (2557) พบว่าค่า TBA ของแพตตี้ไก่เก็บรักษา
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ที่ 5°C เป็นเวลา 13 วัน สูตรควบคุมมีค่า 16.90 mgMDA/kg และสูตรผสมใบอ่อมแซบร้อยละ 0.1 มีค่า 2.46 mgMDA/
kg ซึ่งมีค่าสูงกว่า ค่า TBA ของเบอร์เกอร์มีการเปลี่ยนแปลงน้อยเป็นเพราะสภาวะการเก็บที่อุณหภูมิต�่ำท�ำให้ปฏิกิริยา
ออกซิเดชั่นเกิดได้ช้า (Hamilton, 1994) รวมทั้งเครื่องเทศที่เป็นส่วนผสมในเบอร์เกอร์ เช่น พริกไทย กระเทียม และ
ผักพื้นบ้านมีส่วนช่วยยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาได้ (Velioglu, 1998) อย่างไรก็ตามเมื่อระยะเวลาเก็บรักษานานขึ้นค่าที่ได้
จะลดลงเนื่องจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นถึงขั้นสุดท้าย สารประกอบต่างๆ ที่เกิดขึ้นมีความเสถียร การท�ำปฏิกิริยา
จะน้อยลง อัตราการเกิดสารมาโลนัลดีไฮด์จึงน้อยลง (วาณี, 2554) จึงท�ำให้ปริมาณ TBA ในผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์หมู
สัปดาห์สุดท้ายมีค่าลดลง

4. สรุปผล

ผักพื้นบ้านที่ได้รับการยอมรับจากการเรียงล�ำดับความชอบคือใบต�ำลึงและผักโขม โดยการลวกผ่านความร้อน
ได้รับการยอมรับมากกว่าการใช้รูปแบบสด การศึกษาคุณภาพทางกายภาพด้านแรงตัด ค่าสี และการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัส พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P<0.05) ซึ่งร้อยละที่ผู้บริโภคให้การยอมรับใน
ผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์หมูผสมผักพื้นบ้านทั้งสองชนิดคือร้อยละ 7 องค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ใบต�ำลึงมี
ปริมาณความชื้น โปรตีนไขมัน เถ้า กากใยและปริมาณคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 63.58, 17.18, 16.55, 1.66, 0.32 และ
0.71 ตามล�ำดับ ส่วนเบอร์เกอร์ใบผักโขมมีปริมาณความชื้น โปรตีนไขมัน เถ้า กากใยและปริมาณคาร์โบไฮเดรตร้อยละ
58.73 18.60 20.07 1.65 0.49 และปริมาณ 0.46 การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 °C เป็นเวลา 1 เดือน พบว่า เบอร์เกอร์
ทั้ง 2 ชนิด มีจ�ำนวนจุลินทรีย์ต�่ำกว่า 2.01 x 103 cfu/g และค่า TBA มีค่าสูงสุดในสัปดาห์ที่ 3 โดยเบอร์เกอร์ใบต�ำลึง
และผักโขมมีค่า TBA เท่ากับ 1.12 และ 1.75 mgMDA/kg
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