THE ADDITION OF BLACK PEPPER IN BEEF CHINESE SAUSAGE PRODUCTS FOR
VALUE ADDED
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บทคัดย่อ
งานวิจ ัย ครั้งนี้ม ีว ัต ถุป ระสงค์เพื่อ ศึก ษาผลิต ภัณ ฑ์ก ุน เชีย งจากเนื้อ โคที่ม ีก ารเสริม เครื่อ งเทศ โดย
ทำการศึก ษากุน เชีย งเนื้อ โค2 สูต รได้แ ก่ สูตรปกติ และ สูตรพริกไทยดำ ผลการศึกษาด้านคุณ ภาพทาง
กายภาพของผลิตภัณฑ์กุนเชียง ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณนื้าอิสระ การสูญเสียนื้าระหว่างการปรุงสุก
แรงตัดผ่านเนื้อ สี และลักษณะเนื้อสัมผัส พบว่าผลิตภัณฑ์กุนเชียงเนื้อโคสูตรปกติมีค่าความเป็นกรด-ด่างตํ่า
กว่าสูตรพริกไทยดำ มีค่าเท่ากับ 6.10 ± 0.00 และ 6.18 ± 0.04 ตามลำดับ (p<0.05) ลำหรับค่าปริมาณนื้า
อิสระ การสูญเสียนื้าระหว่างการปรุงสุก ค่าแรงตัดผ่านเนื้อ และค่าสีของผลิตภัณฑ์กุนเชียงเนื้อโคสูตรปกติและ
สูตรพริกไทยดำไม1มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) และการศึกษาลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณ ฑ์
กุนเชียง พบว่าผลิตภัณฑ์กุนเชียงเนื้อโคสูตรปกติมีค่าความแข็ง ความแตกตัวออกจนพร้อมที่จะกลืน และความ
ยากต่อการเคี้ยวผลิตภัณฑ์สูงกว่าผลิตภัณฑ์กุนเชียงเนื้อโคสูตรพริกไทยดำ มีค่าเท่ากับ 57830 ± 2341 และ
47690 ± 3849 (§), 37330 ± 1522 และ 31750 ± 4530, 11560 ± 8904 และ 8584 ± 2047 (§)
ตามลำดับ (p<0.01) แต่มีค่าความเหนียว ความยืดหยุ่น ความทนทานต่อแรงกด และความหดตัวได้ของ
ผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างจากสูตรพริกไทยดำ (p>0.05)
คำสำคัญ: กุนเชียง เนื้อโค พริกไทยดำ การเพิ่มมูลค่า
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ABSTRACT

The objective of this research was to study Chinese sausage made from beef with
spice supplementation. Chinese sausage made from beef divide into 2 formulas, normal and
black pepper formula. The results of the physical quality such as pH, water activity, cooking
loss, shear force, color and texture profiles found that the normal formula had the lower pH
value than the black pepper form ula which was 6.10 ± 0.00 and 6.18 ± 0.04, respectively
(p<0.01). Water activity, cooking loss and color values of normal and black pepper formula
were not significant (p>0.05). The results of the texture profiles showed that the normal
form ula had hardness, gumminess and chewiness value were higher than black pepper
formula, which were 57830 ± 2341 and 47690 ± 3849 g, 37330 ± 1522 and 31750 ± 4530,
11560 ± 8904 and 8584 ± 2047 g, respectively (p<0.01). However, there had no significant
differences in toughness, springiness, cohesiveness and resilience value yellowness as
compared to black pepper formula (p>0.05).
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บทนำ
กุนเชียงเป็นผลิตภัณฑ์ไส้กรอกกึ่งแห้งชนิดหนึ่งที่ได้จากการแปรรูปเนื้อสัตว์ ด้วยวิธีการลดขนาดแบบ
บดหยาบ โดยการบดเนื้อ ด้ว ยเครือ งบดเนื้อ ธรรมดาเพื่อ ทำให้โครงสร้า งของเนื้อ ลดลง แต่ยังไม1มีก าร
เปลี่ยนแปลงในระดับเส้นใยกล้ามเนื้อ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์กุนเชียงมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่หยาบกว่าไส้กรอกซึ่ง
เป็นผลิตภัณฑ์ลดขนาดแบบบดละเอียดหรืออิมัลขัน (เยาวลักษณ์ สุรพันธพิศิษฐ์, 2536) ในประเทศไทยการ
บริโภคผลิต ภัณ ฑ์ก ุน เชีย งได้รับ ความนิย มอย่างกว้างขวาง เนื่อ งจากเป็น ผลิต ภัณ ฑ์แ ปรรูป จากเนื้อ สัต ว์ท ี่
สามารถบริโภคได้ทุกเพศทุกวัย มีรสชาติดี มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และมีอายุการเก็บรักษานาน (ชิดชนก
ศุฃศรืไพศาล และ ประภาศรี เทพรักษา, 2562: 252-263) นอกจากนื้ยังได้รับความนิยมมากเนื่องจากเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อได้ง่าย และสะดวกต่อการบริโภคซึ่งตอบสนองต่อภาวะสังคมไทยในปจจุบันที่มีความเร่งรีบ
แต่ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์กุนเชียงที่จำหน่ายในท้องตลาดเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเนื้อหมู เนื้อไก่ และเนื้อปลา
(คิริลดา ศรีกอก, 2561: 459-470) สำหรับผลิตภัณฑ์กุนเชียงจากเนื้อโคอาจยังได้รับความนิยมไม่กว้างขวางนัก
เนื่องจากกการบริโภคเนื้อโคยังมีฃ้อจำกัด เนื้อโคมีกลิ่นคาวเฉพาะตัว ชิ้นส่วนหลักมีราคาที่ค่อนข้างสูง รวมทั้ง
ค่านิยมทางความเชื่อ ซึ่งการนำเนื้อโคมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาจมีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นการใช้
เนื้อที่มีมูลค่าตํ่า หรือเนื้อจากชิ้นส่วนที่มีความสำคัญรองลงมามาเพิ่มมูลค่าให้สูงชิ้น (Value added) โดยนำ
เนื้อจากชิ้นส่วนที่เหนียวหรือเศษเนื้อที่ได้จากการตัดแต่งมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อลด
ขนาดแบบบดหยาบ ซึ่งคือผลิตภัณฑ์กุนเชียงรวมกับการเสริมสมุนไพรและเครื่องเทศชนิดต่างๆ เพื่อเป็นการ
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