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การใชน้ําสับปะรดปรับปรุงคุณภาพหมูสวรรคที่แปรรูปจากแมสุกรคัดทิ้ง 
Using of Pineapple Liquid to Improve Quality of Sweet Pork from Culling Sow 
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บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาการใชน้ําสับปะรดปรับปรุงคุณภาพหมูสวรรคที่แปรรูปจากเนื้อแมสุกรคัดทิ้ง โดย

ใชเนื้อสันนอกและเนื้อสะโพกทําการหมักดวยน้ําสับปะรดในปริมาตรที่แตกตางกัน 4 ระดับ คือ 0, 5, 7.5 และ 10 
มิลลิลิตร กอนนําไปทอด แลวทําการศึกษาลักษณะทางกายภาพของหมูสวรรค ศึกษาปริมาณเชื้อจุลินทรียภายหลัง
บรรจุผลิตภัณฑ 30 วัน และทําการศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภค  การศึกษาปริมาณเชื้อจุลินทรียในผลิตภัณฑ
ทุกกลุมพบวา ปริมาณจุลินทรียทั้งหมด ยีสตและรา Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Clostridium 
perfringens, Salmonella อยูในเกณฑมาตรฐาน มผช.296/2547 การศึกษาลักษณะทางกายภาพพบวา คาวอเตอร
แอคติวิตี้ (aw) ของทุกกลุมการทดลอง อยูในระหวาง 0.64-0.77 ไมเกินกวาระดับ 0.85 ซึ่งจะทําใหแบคทีเรีย
เจริญเติบโตได คาแรงตัดผานเนื้อของหมูสวรรคที่ทําจากสวนสันนอกและเนื้อสะโพกหมักดวยน้ําสับปะรดที่ระดับ 
10 มิลลิลิตร ต่ํากวากลุมที่หมักดวยน้ําสับปะรดระดับ 5 และ 7.5 มิลลิลิตร (P>0.05) แตไมแตกตางจากกลุมที่ไมได
หมักดวยน้ําสับปะรด  การประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคในภาพรวม พบวา เนื้อสันนอกและเนื้อสะโพก มีความ
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.01) ผูบริโภคมีความพึงพอใจหมูสวรรคที่แปรรูปจากเนื้อสันนอกที่
เสริมน้ําสับปะรดที่ระดับ 5 และ 7.5 มิลลิลิตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิต ิ(P<0.01) เมื่อเทียบกับกลุม
ที่เสริมน้ําสับปะรดระดับ 10 มิลลิลิตร และสูตรควบคุม  

 
คําสําคัญ : น้ําสับปะรด หมูสวรรค แมสุกรคัดทิ้ง 

 

Abstract 
Pineapple liquid was used to improve the quality of sweet pork product which produced from 

culling sow meat. Two parts of pork, loin and ham, were marinated with 4 levels of pineapple liquid (0, 5, 
7.5 and 10 ml) to make Sweet Pork product. The study of microbes in Sweet-Pork product after 30 day 
of shelf live showed that Total plate count, Yeast and Mold, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 
Clostridium perfringens and Salmonella are under the range of Thai Industrial Standard Institute (TISI). 
The water activity of Sweet Pork product from every treatment is in the range between 0.64 and 0.77 
which is not over 0.85 where the bacteria can grow rapidly. The shear value of 10 ml group is lower than 
5 and 7.5 group (P<0.05) both loin and ham but it is not differ from control group. The sensory 
evaluation showed that the overall satisfaction is not different among group. However the panelists 
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prefer Sweet Pork product made from loin marinate with 5 and 7.5 ml of pineapple liquid compare to 
control and 10 ml group (P<0.01). 

 
Keywords : Pineapple Liquid, Sweet Pork, Culling Sow 
E-mail : swkwrs@ku.ac.th 

 
คํานํา 

 การผลิตสุกรของประเทศไทยป พ.ศ. 2550 สามารถผลิตสุกรไดจํานวน 22.273 ลานตัว (ศิริพร, 2551) 
ดังนั้น แมพันธุสุกรที่เกษตรกรใชในการผลิตลูกสุกรจึงมีจํานวนมาก ซึ่งแมพันธุสุกรแตละตัวใหลูกสุกรไดประมาณ 6 
ครอก (สมโภชน, 2550) เมื่อสิ้นสุดการผลิตลูกสุกรแลวตองคัดแมพันธุสุกรเหลานั้นออกจากฝูง เพื่อแปรรูปเปน
ผลิตภัณฑชนิดตางๆ เชน กุนเชียง หมูหยอง หมูสวรรค เปนตน ผลิตภัณฑที่แปรรูปจากเนื้อแมพันธุสุกรคัดทิ้งเหลานี ้
มีเนื้อสัมผัสเสนใยที่หยาบกวาและเหนียวกวาสุกรที่มีอายุนอย กลาวคือ อายุสัตวเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอความนุม
ของเนื้อสัตว และมัดกลามเนื้อสันหลังมีความออนนุมมากกวาบริเวณขาหลังของสัตว (Hiner and Hankin, 1950; 
วรรณวิบูลย, 2530) ดังนั้นจึงตองปรับปรุงคุณภาพเนื้อสุกรที่มีอายุมากที่นํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑใหมีความนุม 
นารับประทาน โดยใชสารจากธรรมชาติ เชน การใชน้ําสับปะรดปรับคุณภาพเนื้อสัตวใหมีความนุม  อยางไรก็ตาม
ผลิตภัณฑหมูสวรรคที่ปรับปรุงคุณภาพควรมีคุณสมบัติเดียวกันกับหมูแดดเดียวตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
(มผช.296/2547) เพราะเปนผลิตภัณฑกึ่งแหง ที่มีกระบวนการผลิตใกลเคียงกัน ทั้งนี้เพื่อใหมีอาหารปลอดภัย 
(Food Safety) ในการบริโภค สําหรับวัตถุประสงคของการวิจัย คือเพื่อศึกษาการใชน้ําสับปะรดปรับปรุงคุณภาพหมู
สวรรคที่แปรรูปจากแมสุกรคัดทิ้ง โดยทําการศึกษาปริมาณเชื้อจุลินทรียในผลิตภัณฑ และลักษณะทางกายภาพ
รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจของผูบรโิภคดวยการประเมินทางประสาทสัมผัส 

 
อุปกรณและวิธีการ 

 
การเตรียมเนื้อสุกร 
 ใชกลามเนื้อสวนเนื้อสันนอกและเนื้อสะโพก จากสุกรเพศเมียพันธุลารจไวทที่ปลดระวางจากแมพันธุ อายุ 3 
ป 6 เดือน น้ําหนัก 205 กิโลกรัม นําเนื้อสุกรมาหั่นดวยเครื่องสไลดเนื้อ 4 มิลลิเมตร จากนั้นตัดแตงแตละชิ้นใหมี
ขนาดและน้ําหนัก 25 กรัม/แผน ทั้งเนื้อสันนอกและเนื้อสะโพก  
 
การเตรียมน้ําสับปะรด 
 ใชสับปะรดผลสุก พันธุภูเก็ต ที่มีน้ําหนักทั้งเปลือก 1.55 กิโลกรัม ปอกเปลือกคงเหลือ 740 กรัม นําเอาแกน
และเยื่อใยออก คัน้เอาเฉพาะสวนที่เปนน้ําหรือของเหลวเทานั้น วัดปริมาณได 245 มิลลิลิตรตอลูก คาความเปนกรด-
ดางน้ําหมักสับปะรด คือ 3.69   
 
สูตรหมูสวรรค 

ใชเนื้อแดงสวนสันนอกและสะโพก 1,000 กรัม น้ําตาลทราย 160 กรัม ซีอิ้วขาว 70 กรัม งาขาว 10 กรัม 
ลูกผักช ี6 กรัม และเกลือปน 5 กรัม (วิรัตนและคณะ, 2550) 
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วิธีการแปรรูปหมูสวรรค 
นําเนื้อสันนอกและเนื้อสะโพก ที่ไดหั่นเปนแผน หมักกับเครื่องปรุงตามสูตรนาน 12 ชั่วโมง  นําไปอบใน

ตูอบลมรอน (Tray Dryers) ที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง นําไปทอดในน้ํามันปาลม 200 องศา
เซลเซียส นาน 2.5 นาท ีจากนั้นเก็บในบรรจภุัณฑ 
 

สูตรทดลอง 
สูตรที ่1 เนื้อสันนอก ไมหมักน้ําสับปะรด  
สูตรที ่2 เนื้อสะโพก ไมหมักน้ําสับปะรด  
สูตรที ่3 เนื้อสันนอกหมักน้ําสับปะรด 5.0 มิลลิลิตร  
สูตรที ่4 เนื้อสะโพกหมักน้ําสับปะรด 5.0 มิลลิลิตร  
สูตรที ่5 เนื้อสันนอกหมักน้ําสับปะรด 7.5 มิลลิลิตร  
สูตรที ่6 เนื้อสะโพกหมักน้ําสับปะรด 7.5 มิลลิลิตร  
สูตรที ่7 เนื้อสันนอกหมักน้ําสับปะรด 10 มิลลิลิตร  
สูตรที ่8 เนื้อสะโพกหมักน้ําสับปะรด 10 มิลลิลิตร 

 

การเก็บตัวอยางวิจัย 
เก็บตัวอยาง ไวในถุงพลาสติกชนิดที่ปองกันอากาศซึมผาน ขนาด 6X9 นิ้ว ตัวอยางละ 200 กรัม ใสสารดูด

ซับออกซิเจน (oxygen absorber) ชนิดทําปฏิกิริยาดวยตนเอง (self reacting) RP 50 ใส 1 ชิ้น/ตัวอยางสามารถดูด
ซับออกซิเจนในบรรจุภัณฑได 250 เซ็นติลิตร (cc.)/ถุง เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย 
 

การวิเคราะหและเก็บขอมูล 
1. วิเคราะหเชื้อจุลินทรีย ไดแก Total Plate Count, cfu/g และ Yeast and Mold, cfu/g, Escherichia 

coli, MPN/g  Staphylococcus aureus/0.1 g  และClostridium perfringens  /0.1 g. โดยวิธีทดสอบ USFDA 
/CFSAN/BAM และวิเคราะหเชื้อจุลินทรีย Salmonella sp. โดยวิธีทดสอบ ISO-6579,2002 

2. การวิเคราะหทางดานกายภาพ ดังนี้ วัดคาวอเตอรแอคติวิตี้ aw (water activity) โดยวิธี TMC-66 In 
house method based on AOAC (2005) 978.18 และวิเคราะหคาแรงตัดผานเนื้อ (Shear force) ดวยเครื่อง 
Warner–Bratzler Shear 

3. ความพึงพอใจของผูบริโภค ใชผูตรวจชิมจํานวน 41 คน มีอายุระหวาง 19-53 ป ที่ไมผานการฝกอบรม 
(untrained panelist) ประเมินลักษณะตางๆ ดังนี้ ลักษณะปรากฏบนพื้นผิว (Appearance) สี (Color) ลักษณะเนื้อ
สัมผัส (Texture) กลิ่น รส (Body & Flavor) ความชุมฉ่ําน้ํา (Juice) และความชอบโดยรวม (Overall) แบงออกเปน 
5 ระดับ ดังนี ้1 = ไมชอบ 2 = คอนขางไมชอบ 3 = เฉยๆ 4 = คอนขางชอบ 5 = ชอบ   
 

การวิเคราะหสถิต ิ
 การทดลองครั้งนี้เปนการทดลองแบบ สุมสมบูรณ ในการศึกษาลักษณะทางกายภาพของหมูสวรรค และทํา
การวิเคราะห เปรียบเทียบปจจัยสวนของเนื้อ (สันนอกและสะโพก) และปจจัยระดับน้ําสับปะรด (0, 5, 7.5 และ 10 
มิลลิลิตร) ในการทดลองแบบแฟคตอเรียล (2×4) ในการทดลองแบบสุมสมบูรณ ในการศึกษาความพึงพอใจของ
ผูบริโภค  
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 ทําการวิเคราะหความแตกตางคาเฉลี่ยดวย Analysis of Variance และวิเคราะหความแตกตางคาเฉลี่ย
ระหวางกลุมดวย Duncan’s Multiple Range Test   

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

 
1. ผลการศึกษาปริมาณเชื้อจุลินทรีย  
 พบวาปริมาณเชื้อจุลินทรียทั้งหมด (Total plate count) เชื้อยีสตและเชื้อรา (Yeast and Mold) เชื้อ 
Escherichia coli เชื้อสตาฟโลค็อกคัส ออเรียส (S. aureus) เชื้อคลอสตริเดียม เปอรฟริงเจนส (C. perfringens) 
เชื้อซัลโมเนลลา (Salmonella) ตั้งแตวันที่ 1 จนถึงวันที่ 30 ภายหลังการบรรจุ พบวาหมูสวรรคที่แปรรูปจากแมสุกร
คัดทิ้งทุกสูตรทดลอง มีคาจุลินทรียอยูในเกณฑมาตรฐานหมูแดดเดียว มผช. 296/2547 ไดแก ปริมาณเชื้อจุลินทรีย
ทั้งหมดไมเกิน 1×106 cfu/g ยีสตและราไมเกิน 100 cfu/g ไมพบเชื้อสตาฟโลค็อกคัส ออเรียส (S. aureus) ใน
ตัวอยาง 0.01 กรัม และไมพบเชื้อคลอสตริเดียม เปอรฟริงเจนส (C. perfringens) และเชื้อซัลโมเนลลา 
(Salmonella) ในตัวอยาง 0.1-25 กรัม  (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 2547) 
 
2. คาวอเตอรแอคติวิตี้ (aw) 

จากการวัดคา aw พบวา อยูระหวาง 0.64 - 0.77 ซึ่งอุไรวรรณ (2534) (อางถึง Pawsey and Davies, 
1976) ไดกลาววา การเตรียมอาหารกึ่งแหงที่มีคา aw ไมเกิน 0.85 มีความปลอดภัยจากแบคทีเรียที่เปนสาเหตุของ
อาหารเปนพิษ โดยเฉพาะเชื้อสตาฟโลค็อกคัส ออเรียส (S. aureus)  
 
3. คาแรงตัดผานเนื้อเสริมน้ําหมักสับปะรด 

จาก Table 1 การเสริมน้ําหมักสับปะรดที่ระดับความเขมขนที ่5 มิลลิลิตร ใหคาแรงตัดผานเนื้อ (shear 
force) สูงที่สุด ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แตอยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับชุด
ควบคุมแลวทั้งเนื้อสันนอกและเนื้อสะโพกที่หมักดวยน้ําสับปะรดมีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) ในน้ํา
สับปะรดจะมีโบรมีเลน (bromelain) ซึ่งจะไปทําลายคอลลาเจน ทําใหเนื้อสัตวที่มีอายุมากนุมขึน้ได (Caygill, 1979) 
 
Table 1   Shear force value of Sweet-pork product produced from culling sow. 

Pineapple liquid (ml) Parts of pork 
0 5 7.5 10 

loin 19.17AB 20.6A 19.43A 14.9B 
ham 19.97AB 21.1A 22.93A 13.83B 

A, B อักษรที่ตางกันแสดงในแถวเดียวกันมคีวามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิต ิ(p< 0.05) 
 
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภค 

จากตารางที่ 2 ผลจากการประเมินทางประสาทสัมผัสหมูสวรรคที่แปรรูปจากเนื้อสันนอกและเนื้อสะโพก
หมักน้ําสับปะรดในระดับตางๆ พบวา  
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ลักษณะที่ปรากฏ (Appearance & Color) หมูสวรรคที่หมักน้ําสับปะรดที่ระดับ 7.5 มิลลิลิตร ลักษณะคาสี
น้ําตาลเขมสูงที่สุด เมื่อเทียบกับระดับที่ 5, 10 มิลลิลิตร และสูตรควบคุม ตามลําดับ ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) และเนื้อสันนอกจะมีคาของลักษณะที่ปรากฏและสี มีคาสูงกวาเนื้อสะโพก 
(p<0.01) 

เนื้อสัมผัส (Body &Texture) ของทั้งเนื้อสันนอกและเนื้อสะโพกที่มีการเสริมน้ําหมักสับปะรดที่ระดับตางๆ 
มีคาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(P>0.05) 

กลิ่นและรสชาต ิ(Flavor) ของเนื้อสันนอกที่ไดรับการเสริมน้ําหมักสับปะรดที่ระดับ 5, 7.5 และ 10 มิลลิลิตร 
มีรสชาติและกลิ่นที่ดีกวาสูตรควบคุม สวนเนื้อสะโพกที่ไดรับการเสริมน้ําหมักสับปะรดที่ระดับ 7.5 และ 10 มิลลิลิตร 
จะมีกลิ่นและรสชาติที่ดีกวา หรือมีคะแนนสูงกวาที่ระดับ 5 มิลลิลิตร และสูตรควบคุม ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิต ิ(P<0.01) แตกลิ่นและรสชาติของเนื้อสันนอกและเนื้อสะโพก แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิต ิ 

ความชุมฉ่ําน้ํา (Juiciness) ของทั้งเนื้อสันนอกและเนื้อสะโพกที่ไดรับการเสริมน้ําหมักสับปะรดที่ระดับ 7.5 
มิลลิลิตร มีคาสูงที่สุด เมื่อเทียบกับ ที่ระดับอื่นๆ ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิต ิ(P<0.01)  

เมื่อมองโดยภาพรวม(Overall)   เนื้อสันนอกและเนื้อสะโพก มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ แตเมื่อเสริมดวยน้ําหมักสับปะรดที่ระดับตางๆ พบวา เนื้อสันนอก ที่เสริมที่ระดับ 5 และ 7.5 มิลลิลิตร มีคาสูง
ที่สุด เมื่อเทียบกับ ที่ระดับ 10 และสูตรควบคุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิต ิ(P<0.01) 
 
Table 2   Sensory evaluation scale of Sweet-pork product produced from culling sow. 

  Sensory evaluation scale1 
Pineapple liquid (ml) 

Sensory characteristics Parts of pork 
0 5 7.5 10 

loin** 2.67C 2.61BC 3.39A 3.2B color 
ham 1.9C 1.95C 2.29B 2.51A 
loin 2.5 2 2.73 2.51 texture ham 2.71 2.76 2.27 2.73 
loin 1.83B 2.68A 2.78A 2.27A favor 
ham 2.34B 2.32B 2.56A 2.56A 
loin** 2.33C 2.83B 3.34A 2.76B juiciness 
ham 2.44B 2.34C 2.71A 2.61B 
loin 2.33B 6.68A 2.85A 2.29C overall 

 ham 2.24B 2.07C 2.56A 2.49A 
A, B, C different letters in the same row represented statistical difference at p< 0.01 
** asterisk mark in the same column represented statistical difference at p< 0.01 
1sensory evaluation scale ; 1=strongly dislike, 2=dislike, 3=fair, 4=like and 5=the most favorite  
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สรุปผลและขอเสนอแนะ 
การศึกษาวิจัยนี้กอใหเกิดฐานขอมูลดานการนําไปใชประโยชน และลักษณะทางประสาทซึ่งผลการวิจัยการ

ใชน้ําสับปะรด เพื่อปรับปรุงคุณภาพหมูสวรรคที่แปรรูปจากแมสุกรคัดทิ้ง สรุปได ดังนี ้
1. ปริมาณเชื้อจุลินทรียภายหลังการเก็บบรรจ ุตั้งแตวันที่ 1 จนถึงวันที่ 30 ของการเก็บรักษา พบวา อยูใน

เกณฑมาตรฐาน มผช. 296/2547 ของกระทรวงอุตสาหกรรม  
2. ทางดานกายภาพ พบวา หมูสวรรคที่ทําจากเนื้อสะโพกและเนื้อสันนอก มีคาวอเตอรแอคติวิตี้ (aw) อยู

ระหวาง 0.64 - 0.77 เปนระดับที่มีความปลอดภัยจากแบคทีเรียที่เปนสาเหตุของอาหารเปนพิษ 
3. คาแรงตัดผานเนื้อในเนื้อสันนอกและเนื้อสะโพกที่มีการเสริมดวยน้ําหมักสับปะรด เปรียบเทียบกับตัว

ควบคุม พบวา 
3.1  มีคาไมแตกตางกันระหวางการเสริมดวยน้ําหมักสับปะรดเมื่อเปรียบเทียบกับตัวควบคุม  
3.2  การทดสอบในเนื้อสันนอกและเนื้อสะโพก พบวา แตกตางกันโดยเนื้อสะโพกจะมีคาที่สูงกวา 
3.3  เมื่อทดสอบเฉพาะการเสริมน้ําหมักสับปะรด พบวา มีคาไมแตกตางกัน แตเมื่อทดสอบในเนื้อสัน

นอกและเนื้อสะโพก มีคาแตกตางกัน โดยในเนื้อสะโพกมีคาสูงกวา 
3.4  ทดสอบการเสริมน้ําหมักสับปะรดที่ระดับตางๆ ในเนื้อสันนอกและเนื้อสะโพก พบวาการหมักดวย

น้ําสับปะรด 5 มิลลิลิตร มีคาสูงที่สุดทั้งในเนื้อสันนอกและเนื้อสะโพก เมื่อเทียบกับที่ระดับ 10 กรัม มีคาต่ําที่สุด 
4. การศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภค พบวา หมูสวรรคที่หมักดวยน้ําสับปะรด โดยภาพรวม (Overall) 

เนื้อสันนอกและเนื้อสะโพก มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อหมักหมูสวรรคดวยน้ําหมัก
สับปะรดที่ระดับตางๆ พบวาในเนื้อสันนอก ที่เสริมที่ระดับ 5 และ7.5 ซีซ.ี มีคาสูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับที่ระดับ 10 
และชุดควบคุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิต ิ

 
ขอเสนอแนะ 

การเลือกใชชิ้นเนื้อสุกรและน้ําหมักเพื่อแปรรูปหมูสวรรคใหนิ่ม นารับประทาน เมื่อทดสอบดวยคาแรงตัด
ผานเนื้อ พบวา ในเนื้อสันนอกและเนื้อสะโพกที่มีการเสริมดวย น้ําหมักสับปะรด เปรียบเทียบกับตัวควบคุม พบวา 
หมูสวรรคที่ผลิตจากเนื้อสันนอกจะมีความนิ่มกวาเนื้อสะโพก เนื้อสันนอกจึงเปนตําแหนงเนื้อที่นํามาแปรรูปหมู
สวรรค 
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