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กระบวนการผลิตแคบหมูที่มีผลต่อการตกมาตรฐานเรือ่ ง
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษากระบวนการผลิตแคบหมูมมี นั และไร้มนั และความสัมพันธ์ของกระบวนการดังกล่าวกับ ผล
การตรวจสอบปริมาณสารโพลาร์ในน้ ามันทอดซ้าทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิต วิ ธีการวิ จยั : ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการทีเ่ ลือก
แบบเจาะจงจากสถานประกอบการ จานวน 4 แห่งของจังหวัดแพร่ในประเด็นกระบวนการผลิตแคบหมูมมี นั และไร้มนั ผูว้ จิ ยั ยัง
ได้สงั เกตวิธกี ารผลิตแต่ละขัน้ ตอน วัดปริมาณสารโพลาร์ในน้ ามันที่ใช้ตงั ้ แต่เริม่ ต้นจนถึงรอบการเปลี่ยนน้ ามันใหม่ของแต่ละ
ขัน้ ตอน ผลการวิ จยั : กระบวนการผลิตแคบหมูมมี นั และไร้มนั มี 3 ขัน้ ตอน คือ การรวน การอุ่น และการทอด จากการทดสอบ
ปริมาณสารโพลาร์ พบว่า น้ามันทอดซ้าในการผลิตแคบหมูชนิดมีมนั ผ่านมาตรฐานทัง้ 9 ตัวอย่างทีท่ ดสอบ ส่วนน้ ามันทอดซ้าใน
การผลิตแคบหมูชนิดไร้มนั ผ่านมาตรฐาน 37 ตัวอย่างจาก 50 ตัวอย่างที่ทดสอบ การตกมาตรฐานพบในขัน้ ตอน การรวน 5
ตัวอย่างจาก 13 ตัวอย่างทีท่ ดสอบ พบในขัน้ ตอนการอุ่น 7 ตัวอย่างจาก 23 ตัวอย่างทีท่ ดสอบ และพบในขัน้ ตอนการทอด 1
ตัวอย่างจาก 23 ตัวอย่างทีท่ ดสอบ ห้าปจั จัยจาก 12 ปจั จัยทีศ่ กึ ษามีความสัมพันธ์กบั ปริมาณสารโพลาร์ในน้ ามันทีเ่ กินมาตรฐาน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ ปริมาณของน้ ามันทีใ่ ช้มาก อุณหภูมทิ ใ่ี ช้ต่ากว่า 150 องศาเซลเซียส เวลาทีใ่ ช้นาน ปริมาณ
วัตถุดบิ ที่ใช้มาก และชนิดของกระทะที่ใช้เป็ นสเตนเลส สรุป : การศึกษาพบสารโพลาร์เกินมาตรฐานในขัน้ ตอนรวนมากที่สุด
ดังนัน้ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มสี ารโพลาร์เกินมาตรฐาน ผู้ประกอบการควรใส่ใจการผลิตในขัน้ ตอนการรวน โดยควบคุมปริมาณ
น้ามัน อุณหภูมขิ องน้ามัน ปริมาณหมู เวลาทีใ่ ห้ความร้อน และชนิดของกระทะทีใ่ ช้ให้มคี วามเหมาะสม
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บทนา
ในแต่ละปี ค นไทยบริโภคน้ ามันพืชกว่า 800,000
ตัน (1) ปริมาณการบริโภคทีส่ งู ส่วนหนึ่งเกิดจากความนิยม
รับ ประทานอาหารประเภททอด เช่ น แคบหมู ไก่ ท อด
ลูกชิ้นทอด ปาท่องโก๋ กล้วยทอด ฯลฯ ในการทอดอาหาร
นัน้ นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เกิดขึ้นกับ
น้ามันแล้ว ยังมีการเปลีย่ นแปลงทางเคมีเกิดขึน้ ด้วย ปจั จัย
ที่ ม ี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางกายภาพและเคมี

ประกอบด้วย ชนิดของน้ ามัน ประเภทอาหาร ภาชนะทอด
อาหาร ระดับความร้อน และระยะเวลาทอดอาหาร สารพิษ
เกิดขึน้ ในน้ ามันทอดซ้าที่เสื่อมสภาพ คือ สารโพลาร์ ทีท่ า
ให้เ กิด โรคความดัน โลหิต สูง และสารโพลี ไ ซคลิก อะโร
มาติ ก ไฮโดรคาร์ บ อน (Polycyclic
Aromatic
Hydrocarbons; PAHs) ซึง่ เป็ นสารก่อให้เกิดโรคมะเร็ง (2)
ปริม าณสารโพลาร์ท่ีเ กิด ขึ้น ในน้ า มัน ขณะทอดอาหารมี
ความสัมพันธ์กบั การเกิดสาร PAHs ด้วย เมื่อสารโพลาร์
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เพิม่ สูงขึ้นก็จะเริม่ พบสาร PAHs ปริมาณสูงด้วย เมื่อ
ทดสอบความเป็ นพิษต่อเซล พบว่าน้ ามันเสื่อมสภาพที่ม ี
ค่าสารโพลาร์สงู และพบสาร PAHs มีผลทาให้อตั ราการ
รอดชีวติ ของเซลลดลงและมีผลต่อความผิดปกติของเซล
อย่างมีนยั สาคัญ (3)
ดังนัน้ อาหารที่ทอดจากน้ ามันทอดซ้าเสื่อมสภาพ
เป็ นความเสี่ยงที่จะทาให้เกิดโรคร้ายสูงขึ้น (3) แผนงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
และภาคีเครือข่ายได้ผลักดันเรื่องนี้ให้เข้าสูส่ มัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครัง้ ที่ 4 พ.ศ. 2554 จนในทีส่ ดุ คณะรัฐมนตรีมมี ติ
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ให้เห็นชอบมติท่ี 1 เรื่อง
ความปลอดภัย ด้า นอาหาร : การจัด การน้ า มัน ทอดซ้ า
เสื่อมสภาพ ตามมติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในการ
ประชุ ม ครัง้ ที่ 2/2554 เมื่อ วัน ที่ 15 มีน าคม 2555 (4)
กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับ ที่ 347) พ.ศ. 2555 เรื่อ ง วิธีก ารผลิต อาหารที่ใ ช้
น้ ามันทอดซ้า ซึ่งกาหนดให้อาหารที่ต้องใช้น้ ามันทอดซ้า
ต้องใช้น้ ามันที่มสี ารโพลาร์ไม่เกินร้อยละ 25 ของน้ าหนัก
(5) จากการเก็บตัวอย่างน้ามันทอดอาหาร 5,995 ตัวอย่าง
จากสถานที่จาหน่ ายอาหารทัวประเทศและกรุ
่
งเทพฯ ของ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในปี 2555 พบว่า
น้ามันทอดอาหารร้อยละ 9.91 มีสารโพลาร์เกินมาตรฐานที่
กาหนด (ตกมาตรฐาน) ตัวอย่างที่ตกมาตรฐานส่วนใหญ่
เก็บจากตลาดสดและตลาดนัด และเป็ นน้ ามันที่ทอดไก่ป็
อป แคบหมู ขนมฝกั บัว มันฝรัง่ ไส้กรอก ลูกชิ้น และไก่
ทอด (1)
จังหวัดแพร่เป็ นจังหวัดทีป่ ระชาชนมีวฒ
ั นธรรมการ
บริโภคอาหารพืน้ เมืองทีน่ ิยมทานแคบหมูในชีวติ ประจาวัน
และแคบหมูยงั มีจาหน่ายทัวไปในตลาด
่
กระบวนการผลิต
แคบหมูมกี ารใช้น้ ามันทอดเป็ นเวลานานและหลายครัง้ จึง
มีโอกาสเสีย่ งต่อการพบสารโพลาร์ในน้ ามันทีใ่ ช้ในการผลิต
ได้ การด าเนิ น การเพื่อ ให้ผู้บ ริโ ภคความปลอดภัย จาก
น้ ามันทอดซ้าทีด่ ที ส่ี ุด คือ ผูป้ ระกอบการต้องเปลีย่ นน้ ามัน
ทอดอาหารก่อนเสื่อมสภาพ และการจัดการกับน้ ามันทอด
เสื่อมสภาพแล้วอย่างเหมาะสมมิให้กลับสู่วงจรอาหารอีก
(6) ผู้วิจยั ทางานในกลุ่มงานคุ้ม ครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุ ข ส านั ก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด แพร่ ซึ่ ง มี
บทบาทควบคุมให้มกี ารดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี
และประกาศกระทรวงสาธารณสุข จึงดาเนินการวิจยั ครัง้ นี้
183

เพื่อศึกษากระบวนการผลิตแคบหมูทม่ี ผี ลต่อการมีปริมาณ
สารโพลาร์ทเ่ี กินมาตรฐานในน้ามันทอดซ้าทีอ่ ยูใ่ นการผลิต

วิ ธีการวิ จยั
ตัวอย่าง
การสารวจสถานทีผ่ ลิตแคบหมูในจังหวัดแพร่โดย
สานัก งานสาธารณสุข จัง หวัด แพร่ พ บว่า มีส ถานที่ผ ลิต
ทั ้ง หมด 67 แห่ ง ผู้ วิ จ ั ย คั ด เลื อ ก สถานที่ ผ ลิ ต แบบ
เฉพาะเจาะจง
โดยเป็ นสถานที่ผลิตแคบหมูท่ีได้รบั
ใบอนุ ญาตผลิตอาหารจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
แพร่ จานวน 2 แห่ง และสถานที่ซ่ึงไม่ได้รบั ใบอนุ ญาตฯ
จานวน 2 แห่ง สถานทีท่ ค่ี ดั เลือกจะต้องมีการผลิตแคบหมู
อย่ า งต่ อ เนื่ องและผลิ ต ในปริ ม าณมากต่ อ ครั ง้ และ
ผูป้ ระกอบการยินดีให้ความร่วมมือ
การเก็บข้อมูล
การวิ จ ัย ครัง้ นี้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล จากการสัม ภาษณ์
ผูป้ ระกอบการเกี่ยวกับกระบวนการผลิตแคบหมูชนิดมีมนั
และชนิดไร้มนั หลังจากนัน้ นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์
มาสรุ ป เป็ น ขัน้ ตอนกระบวนการผลิต ฯ ของแต่ ล ะแห่ ง
ต่อมา ผู้วจิ ยั ประสานงานเพื่อเข้าไปสังเกตวิธกี ารผลิตใน
แต่ละขัน้ ตอน โดยใช้กล้องถ่ายรูปเก็บบันทึกภาพขัน้ ตอน
ต่าง ๆ พร้อมทัง้ สอบถามผูป้ ระกอบการเพื่อความกระจ่าง
ในวิธกี ารผลิต
นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ยังได้เก็บตัวอย่างน้ ามันที่ใช้อยู่
ในกระบวนการผลิตทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่เริ่มต้นการใช้น้ ามัน
ใหม่จนถึงการเปลี่ยนน้ ามันใหม่ ผู้วจิ ยั เก็บตัวอย่างน้ ามัน
150 มิลลิลติ รลงในขวดแก้วสีชาในขณะที่น้ ามันเย็นแล้ว
เนื่องจากหากเก็บขณะร้อนขวดแก้วจะแตกได้ ผู้วจิ ยั เก็บ
ตัวอย่างบริเวณตรงกลางของกระทะหลังจากการใช้ในแต่
ละรอบ ผูว้ จิ ยั ยังได้ระบุรหัสประจาตัวอย่างในแต่ละขวดซึ่ง
ผูว้ เิ คราะห์ปริมาณสารโพลาร์ไม่สามารถทราบจากรหัสว่า
ตัวอย่างมาจากการผลิตในขัน้ ตอนใด ทัง้ นี้เพื่อลดความ
ลาเอียงของผูต้ รวจวิเคราะห์ การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ
สารโพลาร์ทาโดยหน่ วยตรวจสอบอาหารเคลื่อนที่จงั หวัด
พิษณุ โลก โดยใช้เครื่อง Testo 270 (รูปที่ 1) ทีม่ กี ารสอบ
เทียบกับมาตรฐานก่อนนามาใช้ ค่าทีอ่ ่านได้จะเป็ นตัวเลข
ร้อยละของปริมาณสารโพลาร์ หากค่าทีว่ ดั ได้มคี ่าเกินกว่า
ร้อยละ 25 ถือว่าไม่ผา่ นเกณฑ์

Thai Journal of Pharmacy Practice
Vol. 8 No 1 Jan-Jun 2016

รูปที่ 1. การทดสอบด้วยเครือ่ ง Testo 270
ในการเก็บตัวอย่างน้ ามันแต่ละครัง้ ผูว้ จิ ยั บันทึก
ข้ อ มู ล กระบวนการผลิ ต ฯ และคุ ณ ลัก ษณะต่ า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้องรวม 12 ตัวแปรที่คาดว่าจะมีผลต่อปริมาณสาร
โพลาร์ ใ นน้ า มัน ทอดซ้ า ที่ เ ก็ บ ตั ว แปรทั ง้ 12 ได้ แ ก่
ประเภทของแคบหมูท่ีผ ลิต (มีม นั หรือ ไร้ม นั ) ชนิ ด ของ
น้ ามันทีใ่ ช้ (น้ ามันพืชหรือน้ ามันหมู) การเติมน้ ามันเพิม่ ใน
ระหว่ า งผลิต (ไม่ เ ติม หรือ เติม ) ปริม าณของน้ า มัน ที่ใ ช้
อุ ณ หภู ม ิท่ีใ ช้ (ต่ า กว่า หรือ สูง กว่า 150 องศาเซลเซีย ส)
ครัง้ ทีข่ องการใช้น้ ามัน ซ้า (ครัง้ ที่ 1-8) การผสมสารปรุงรส
ในการผลิต ครัง้ นั น้ (ไม่ ป รุ ง มีส่ ว นผสม 1 ชนิ ด และมี
ส่วนผสมมากกว่า 1 ชนิด) ชนิดของวัตถุดบิ ที่ใช้ (ทาเอง
หรือซือ้ แบบสาเร็จรูป) เวลาทีใ่ ช้ (นาที) ปริมาณวัตถุดบิ ที่
ใช้ (กิโลกรัม) การปิ ดเชื้อเพลิงทันทีหลังเสร็จ (ไม่ปิดหรือ
ปิ ด ) และชนิ ด ของกระทะที่ ใ ช้ (แบบใบบัว หรือ แบบ
สเตนเลส) ปจั จัยดังกล่าวได้จากการทบทวนข้อแนะนาใน
การใช้น้ามันทอดอาหาร (7)
การศึก ษาตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบบัน ทึก
ข้อมูลกระบวนการผลิตฯ โดยผูท้ รงคุณวุฒ ิ 3 ท่าน โดย
หนึ่ งท่านมีป ระสบการณ์ ในการทางานคุ้ม ครองผู้บริโภค
ด้านอาหารมากกว่า 10
ปี หนึ่งท่านทางานด้านการ
สาธารณสุขมากกว่า 10 ปี และอีกหนึ่งท่านเป็ นนักวิจยั

ด้านระบาดวิทยา ระยะเวลาในการศึกษา คือ เดือนตุลาคม
2558 ถึงเดือนมกราคม 2559
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลจากการสังเกตและสัมภาษณ์มาจัด
กลุ่ม เรียบเรียง และสรุปในเชิงพรรณา การวิเคราะห์ผล
การตรวจปริมาณสารโพลาร์ ใช้สถิติเชิงพรรณนา การหา
ความสัมพันธ์ป จั จัย 12 ตัวที่กล่า วมาข้า งต้นกับปริมาณ
สารโพลาร์ในน้ ามันทอดซ้าทีเ่ ก็บ ใช้การทดสอบไคสแคว์
สาหรับข้อมูลกลุ่ม หากความถีท่ ค่ี าดหวังน้อยกว่า 5 จะใช้
Fisher’s Exact test สาหรับตัวแปรต่อเนื่องใช้ MannWhitney’s U test การวิจยั กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 ขนาดตัวอย่างทีน่ ้อยทาให้การวิจยั ไม่อาจวิเคราะห์
ข้อมูลแยกระหว่างการผลิตแคบหมูมมี นั และแคบหมูไร้มนั
หรือไม่อาจแยกระหว่างสถานประกอบการที่ได้รบั หรือไม่
ได้รบั อนุญาต ดังนัน้ การวิเคราะห์ผลจึงทาในภาพรวม

ผลการวิ จยั และการอภิ ปรายผล
กระบวนการผลิ ตแคบหมูมีมนั
การศึกษาพบว่า แคบหมูมมี นั มีกระบวนการ
ผลิต 3 ขัน้ ตอน คือ การรวน การอุ่น และการทอด (รูปที่
2-4) การรวนเป็ นขัน้ ตอนทาให้หนังหมูแห้งในกระทะ เพื่อ
เตรียมหนังหมูสาหรับขัน้ ตอนการอุ่นและการทอด ผู้ผลิต
เรียกหนังหมูท่ไี ด้จากขัน้ ตอนนี้ว่า หนังแห้งหรือหนังรวน
ขัน้ ตอนนี้ใช้วตั ถุดบิ เริม่ ต้น คือ หนังหมูสามชัน้ มีชนั ้ ไขมัน
โดยไม่มกี ารใส่น้ ามัน เพื่อรวนหนังหมูสามชัน้ แต่หากใช้
วัตถุ ดิบเป็ น หนังหมูสาเร็จรูปส่วนข้างลาตัว ที่ม ีชนั ้ ไขมัน
ซึง่ ต้องใส่น้ ามันเพื่อรวนหนังหมูสาเร็จรูป ผูผ้ ลิตต้องคลุก
หนังหมูกบั เครือ่ งปรุงก่อนนามารวน
การใช้ชนิดของกระทะ ขนิดของน้ ามัน (น้ ามันหมู
หรือน้ามันพืช) และเครือ่ งปรุงขึน้ กับแต่ละสถานทีผ่ ลิต

รูปที่ 2. การรวนเพือ่ ผลิตแคบหมูมมี นั รูปที่ 3. การอุ่นเพือ่ ผลิตแคบหมูมมี นั

รูปที่ 4. การทอดเพือ่ ผลิตแคบหมูมมี นั
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สาหรับปริมาณวัตถุดบิ ทีใ่ ช้และจานวนน้ามันทีใ่ ช้จะขึน้ กับ
ขนาดของกระทะที่ใช้ ในขัน้ ตอนนี้ ผู้ผลิต ใช้อุณหภูมไิ ฟ
ปานกลางไม่เกิน 150 องศาเซลเซียส เป็ นเวลาประมาณ
60–70 นาทีในการรวนแต่ละครัง้ กรณีท่มี กี ารใช้น้ ามัน
ผูผ้ ลิตใช้น้ามันซ้าในขัน้ ตอนนี้ 4-8 รอบ
ขัน้ ตอนการอุ่นเป็ นการนาหนังแห้งไปอุ่น โดยใส่
น้ า มัน หมู ห รื อ น้ า มัน พื ช พร้ อ มกับ หนั ง แห้ ง ในกระทะ
ปริม าณหนังแห้ง และจานวนน้ ามันที่ใช้ข้นึ กับขนาดของ
กระทะ ในขัน้ ตอนนี้ ใช้อุณหภูม ิไฟปานกลางไม่เกิน 150
องศาเซลเซียสเช่นกัน เมื่ออุ่นได้ท่จี ะตักหนังแห้งไปทอด
ในขัน้ ต่อไป
ขัน้ ตอนการทอดอาจใช้น้ ามันหมูหรือน้ ามันพืช
ขึ้น กับ แต่ ล ะสถานที่ผ ลิต ขัน้ ตอนนี้ ใ ช้ไ ฟแรงเกิน 150
องศาเซลเซียส เวลาทีใ่ ช้ในการอุ่น หรือทอดขึน้ กับปริมาณ
ของหนัง แห้ง เวลาที่ใ ช้ใ นสถานที่ผ ลิต แต่ ล ะแห่ ง คือ
ประมาณ 50 – 60 นาที ผูผ้ ลิตนาน้ ามันไปใช้ในการอุ่น
หรือทอดซ้า 3–4 รอบ
กระบวนการผลิ ตแคบหมูมีมนั
แคบหมูไร้มนั มีกระบวนการผลิต 3 ขัน้ ตอน
เหมือนกับแคบหมูมมี นั (รูปที่ 5-7) แต่มคี วามแตกต่างกัน
คือ วัตถุดบิ ที่ใช้คอื หนังหมูสาเร็จรูปส่วนหลัง ที่มกี ารตาก
แห้งก่อนที่นามารวน ผูผ้ ลิตใส่เครื่องปรุงในน้ ามันที่ใช้ใน
การรวนด้วย ขัน้ ตอนการรวน การอุ่น และการทอดสาหรับ
แคบหมูไร้มนั จะใช้เวลามากกว่าแคบหมูมมี นั โดยใช้เวลา
ประมาณ 60 – 90 นาทีในแต่ละขัน้ ตอน การผลิตแคบหมู
ไร้มนั มีการนาน้ ามันไปใช้ซ้าในการรวน การอุ่น การทอด
4 - 8 รอบ ซึง่ มากกว่าจานวนรอบของน้ ามันในการผลิต
แคบหมูมมี นั
ขัน้ ตอนการผลิต ที่พ บในการศึก ษามีข ัน้ ตอน

รูปที่ 5. การรวนเพือ่ ผลิตแคบหมูไร้มนั
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เพิม่ ขึน้ สองขัน้ ตอนจากวิธกี ารทาแคบหมูท่เี ผยแพร่ทวไป
ั่
เช่น ในชุดวิชาการศึกษาอาชีพ “การทาแคบหมู” (8) ทีเ่ ป็ น
ขัน้ ตอนการทาในครัวเรือน นัน่ คือ สถานที่ผลิตมีขนั ้ ตอน
การรวนเพื่อทาให้หนังหมูแห้ง และมีขนั ้ ตอนการอุ่นหนัง
หมูแห้งให้พร้อมสาหรับทอด เนื่องจากการผลิตเพื่อการค้า
เป็ น การท าในปริม าณที่ม ากกว่ า สองขัน้ ตอนนี้ ท าให้
สามารถทอดหนังหมูได้พอง สวย น่ ารับประทาน และช่วย
ให้ใช้เวลาในขัน้ ตอนการทอดไม่นานเกินไป อย่างไรก็ตาม
การเพิม่ ขัน้ ตอนการรวนและการอุ่น ทาให้น้ ามันสัมผัสกับ
หนังหมูนานมากขึน้ จึงมีโอกาสเกิดสารโพลาร์ในน้ ามันที่
ใช้ในกระบวนการผลิตมากกว่าวิธกี ารทาในครัวเรือน
ผลการตรวจสอบปริ มาณสารโพลาร์ในน้ามัน
จากการตรวจปริมาณสารโพลาร์ในขัน้ ตอนการ
รวน การอุ่น และการทอดโดยใช้เครื่อง Testo 270 พบ
ตัวอย่างน้ ามัน จากการทอดซ้ า ที่ม ีป ริม าณสารโพลาร์ไ ม่
ผ่านเกณฑ์ 13 ตัวอย่าง จาก 59 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ
22.0 เมื่อแยกตามขัน้ ตอนพบว่า ในขัน้ ตอนการรวนพบ
ตัวอย่างทีไ่ ม่ผ่านเกณฑ์มากทีส่ ดุ ร้อยละ 38.5 (5 ตัวอย่าง
จาก 13 ตัวอย่าง) รองลงมาคือ ขัน้ ตอนการอุ่น ร้อยละ
30.4 (7 ตัวอย่างจาก 23 ตัวอย่าง) และขัน้ ตอนการทอด
ร้อยละ 4.3 (1 ตัวอย่างจาก 23 ตัวอย่าง) ตามลาดับ แต่ละ
ขัน้ ตอนมีน้ ามันทอดซ้าไม่ผ่านเกณฑ์แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p=0.022)
จากการทดสอบพบ 5
ป จั จัย ที่เ กี่ย วกับ
กระบวนการผลิต (จาก 12
ป จั จัย ที่ศึก ษา) ที่ม ี
ความสัม พันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกบั การตรวจพบ
ปริมาณสารโพลาร์ไม่ผ่านเกณฑ์ คือ ปริมาณของน้ ามันที่
ใช้ทอดมาก อุณหภูมทิ ่ใี ช้ต่ ากว่า 150 องศาเซลเซียส
เวลาทีใ่ ช้ทอดนาน ปริมาณวัตถุดบิ ทีใ่ ช้มาก

รูปที่ 6. การอุ่นเพือ่ ผลิตแคบหมูไร้มนั

รูปที่ 7. การทอดเพือ่ ผลิตแคบหมูไร้มนั
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และชนิดของกระทะที่เป็ นสเตนเลส ดังแสดงในตารางที่ 1
ผลการวิจ ัย ในเรื่อ งเวลาที่ใ ช้ ท อดมีค วามสอดคล้อ งกับ
การศึกษาในอดีต (9-10) ทีพ่ บว่า คุณภาพของน้ ามันลดลง
เมื่อใช้เวลาทอดทีน่ านขึน้ น้ ามันถัวเหลื
่ องและน้ ามันปาล์ม
ทีถ่ ูกทอดนาน 13 และ 15 ชัวโมงตามล
่
าดับที่อุณหภูม ิ
165-180 องศาเซลเซียส จะตรวจพบสารโพลาร์รอ้ ยละ
39.66+1.05 และ 29.53+2.23 ตามลาดับ (10) อุณหภูม ิ
เป็ นปจั จัยสาคัญทีต่ อ้ งควบคุมในการทอด คือ อุณหภูมทิ ใ่ี ช้

ต้องเหมาะสมกับชนิดของอาหาร การใช้อุณหภูมสิ ูงมีผล
ต่อการเสื่อมเสียของน้ ามัน ถ้าใช้อุณหภูมติ ่าเกินไป จะเกิด
การดูดซับของน้ ามันในอาหารมาก เพราะต้องใช้เวลาทอด
นานทาให้มกี ารสัมผัสของอาหารกับน้ ามันมาก ซึง่ มีผลต่อ
การเสือ่ มคุณภาพของน้ ามันมากขึน้ เช่นกัน (10) ดังนัน้ จึง
พบในการศึกษานี้วา่ การใช้ความร้อนทีต่ ่ากว่า 150 องศา
เซลเซียสมีความสัมพันธ์กบั การตกมาตรฐานสารโพลาร์ใน
น้ามันทีใ่ ช้ นอกจากนี้ ปริมาณวัตถุดบิ ทีใ่ ช้มากยังอาจทา

ตารางที่ 1. ปจั จัยทีส่ มั พันธ์กบั การตกเกณฑ์ในเรือ่ งปริมาณสารโพลาร์ของน้ามันทอดซ้า (n = 59)
ปจั จัย
ผ่าน1
ไม่ผา่ น1
จานวน (ร้อยละ)
จานวน (ร้อยละ)
1. เวลาทีใ่ ช้ (นาที)
65.7 ± 2.1
82.3 ± 3.7
(ค่าเฉลีย่ ± sd)
2. ปริมาณของน้ามันทีใ่ ช้ (ลิตร)
32.4 ± 2.6
53.1 ± 5.7
(ค่าเฉลีย่ ± sd)
3. ปริมาณวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ (กิโลกรัม)
13.7 ± 0.9
21.5 ± 2.2
(ค่าเฉลีย่ ± sd)
4. ชนิดของกระทะทีใ่ ช้
ใบบัว
32 (91.4)
3 (8.6)
สเตนเลส
14 (58.3)
10 (41.7)
5. อุณหภูมทิ ใ่ี ช้
ต่ากว่า 150 องศาเซลเซียส
24 (66.7)
12 (33.3)
มากกว่าหรือเท่ากับ 150 องศาเซลเซียส
22 (95.7)
1 (4.3)
6. การปิดเชือ้ เพลิงทันทีหลังเสร็จ
ไม่ปิด
20 (66.7)
10 (33.3)
ปิด
26 (89.7)
3 (10.3)
7. ครัง้ ทีข่ องการใช้น้ามัน
ครัง้ ที่ 1
10 (100.0)
0
ครัง้ ที่ 2
9 (90.0)
1 (10.0)
ครัง้ ที่ 3
7 (70.0)
3 (30.0)
ครัง้ ที่ 4
8 (80.0)
2 (20.0)
ครัง้ ที่ 5
8 (80.0)
2 (20.0)
ครัง้ ที่ 6
1 (33.3)
2 (66.7)
ครัง้ ที่ 7
1 (33.3)
2 (66.7)
ครัง้ ที่ 8
2 (66.7)
1 (33.3)
8. การเติมน้ามันเพิม่
ไม่เติม
9 (100.0)
0
เติม
37 (74.0)
13 (26.0)

P2
≤0.001
≤0.001
≤0.001
0.004

0.010

0.057

0.084

0.185
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ตารางที่ 1. ปจั จัยทีส่ มั พันธ์กบั การตกเกณฑ์ในเรือ่ งปริมาณสารโพลาร์ของน้ามันทอดซ้า (n = 59) (ต่อ)
ปจั จัย
ผ่าน1
ไม่ผา่ น1
P2
จานวน (ร้อยละ)
จานวน (ร้อยละ)
9. ประเภทของแคบหมูทผ่ี ลิต
0.185
มีมนั
9 (100.0)
0
ไร้มนั
37 (74.0)
13 (26.0)
10. ชนิดของน้ามัน
0.757
น้ามันพืช
21 (80.8)
5 (19.2)
น้ามันหมู
25 (75.8)
8 (24.2)
11. การผสมสารปรุงรส
0.311
ไม่ปรุง
3 (100.0)
0
ส่วนผสม 1 ชนิด
6 (100.0)
0
ส่วนผสมมากกว่า 1 ชนิด
37 (74.0)
13 (26.0)
12. ชนิดของวัตถุดบิ ทีใ่ ช้
0.716
ทาเอง
37 (78.7)
10 (21.3)
ซือ้ สาเร็จ
9 (75.0)
3 (25.0)
1: ผ่านหมายถึงการมีสารโพลาร์ในน้ามันทอดซ้าไม่เกินร้อยละ 25 ทีก่ าหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข
2: การทดสอบไคสแคว์สาหรับข้อมูลกลุ่ม หากความถีท่ ค่ี าดหวังน้อยกว่า 5 ใช้ Fisher’s Exact test สาหรับตัวแปรต่อเนื่องใช้
Mann-Whitney’s U test
ให้ต้องใช้เวลาทอดที่นานขึ้นด้วยและปริม าณน้ ามันที่ใช้
มากขึน้ การศึกษานี้จงึ พบว่า ปริมาณวัตถุดบิ ที่ทอดในแต่
ละครัง้ และปริม าณน้ า มัน ที่ใช้ม ีค วามสัม พัน ธ์ก ับ การตก
มาตรฐานของน้ามันในเรือ่ งสารโพลาร์
การศึ ก ษานี้ พ บว่ า การใช้ ก ระทะสเตนเลสมี
ความสัมพันธ์กบั การพบปริมาณสารโพลาร์เกินมาตรฐาน
ในน้ามันทอดซ้า สเตนเลสทุกชนิดมีคุณสมบัตกิ ารนาความ
ร้อนต่ากว่าเหล็กกล้าคาร์บอนมาก (11) จึงต้องใช้เวลานาน
กว่าทีจ่ ะทาให้น้ ามันร้อน จึงทาให้น้ ามันในขัน้ ตอนของการ
รวนและการอุ่นสัมผัสกับหนังหมูนาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
ข้ อ แนะน าในอดี ต ที่ ใ ห้ ห ลี ก เลี่ ย งการใช้ ก ระทะเหล็ ก
ทองแดง หรือทองเหลือ งในการทอดอาหาร เพราะธาตุ
โลหะจะไปเร่งการเสือ่ มสภาพของน้ ามัน (7) การวิจยั นี้พบ
ป จั จัย สองประการที่เ กื อ บมีนั ย ส าคัญ คือ การไม่ ปิ ด
เชื้อเพลิงทันทีหลังเสร็จ (P=0.057) และจานวนครัง้ ของ
การใช้น้ ามันทีม่ ากขึน้ (P=0.084) ผลทีไ่ ม่มนี ัยสาคัญอาจ
สืบเนื่องมาจากข้อจากัดของการวิจยั นี้ คือ ขนาดตัวอย่างที่
น้อยทาให้การทดสอบมีอานาจในการทดสอบน้อย อีกทัง้
ยัง ท าให้ ไ ม่ อ าจใช้ ส ถิ ติ ช นิ ด หลายตั ว แปร เช่ น การ
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ถดถอยโลจิสติกส์เพื่อหาว่า ปจั จัยใดมีความสัมพันธ์มาก
ที่ สุ ด กับ การตกมาตรฐานเรื่ อ งสารโพลาร์ ซึ่ ง จะเป็ น
ประโยชน์ ม ากต่ อ การวิจ ัย ในครัง้ ต่ อ ไปว่ า ต้อ งควบคุ ม
ปจั จัยดังกล่าวในเงื่อนไขใด ขนาดตัวอย่างที่น้อยยังทาให้
ไม่อ าจขยายผลการศึก ษาไปยัง สถานที่ผ ลิต อื่น ๆ ทัง้ นี้
เนื่ องจากขัน้ ตอน ส่วนผสม และกระบวนการผลิตอาจมี
ความแตกต่างจากตัวอย่างในการวิจยั
การศึกษาในอนาคตควรค้นหาว่า ต้องทาอย่างไร
เพื่อควบคุมปจั จัยทัง้ ห้าที่พบว่ามีความสัมพันธ์กบั การตก
มาตรฐานของสารโพลาร์ ด งั เช่นการวิจยั ในอดีต ที่พ บว่า
การทอดไก่ควรใช้อุณหภูม ิ 180 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
15 นาที โดยควบคุมอัตราส่วนน้ ามันต่อไก่ท่ี 10 ต่อ 2 และ
ระยะเวลาทีส่ ามารถใช้น้ ามันได้ คือ 9 ชัวโมงส
่
าหรับการ
ทอดต่อเนื่องครัง้ เดียว เพราะจะพบสารโพลาร์ประมาณ
ร้อยละ 20 ส่วนการทอดปาท๋องโก๋ควรใช้อุณหภูม ิ 170
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 5 นาที โดยควบคุมอัตราส่วน
น้ ามันต่อแป้งโดที่ 16 ต่อ 1.5 และระยะเวลาทีส่ ามารถใช้
น้ ามันได้ คือ 10 ชัวโมงส
่
าหรับการทอดต่อเนื่องครัง้ เดียว
(9) การวิจยั ในอนาคตควรศึกษาถึงผลของการเติมน้ ามัน
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ใหม่เพิม่ เข้าไปผสมกับน้ ามัน เดิมในระหว่างกระบวนการ
ผลิ ต ว่ า ควรท าอย่ า งไร นอกจากนี้ การศึ ก ษาควร
ประเมิน ผลให้ม ากกว่า ประเด็น สารโพลาร์ นั น่ คือ ควร
ครอบคลุ ม สิ่ง ที่บ่ ง ชี้คุ ณ ภาพของน้ า มัน เช่น ความหนื ด
และกลิน่ ของน้ามัน ตลอดจนสารอันตรายตัวอื่น ๆ
สิ่ ง ที่ ท าได้ ใ นป จั จุ บ ั น เพื่ อ เป็ นการคุ้ ม ครอง
ผู้บริโภค คือ การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ชุด
ทดสอบเบื้อ งต้ น ส าหรับ สารโพลาร์ใ นน้ า มัน เพื่อ น าไป
พัฒนากระบวนการผลิตด้วยตัวเองต่อไป

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การศึ ก ษาพบว่ า น้ ามัน ทอดซ้ า ในการผลิ ต
แคบหมูในขัน้ ตอนการรวนหนังหมูม ีปริมาณสารโพลาร์ใน
น้ ามันไม่ผ่านเกณฑ์ถงึ ร้อยละ 38.5 ซึ่งมากกว่าขัน้ ตอน
การอุ่น (ไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ 30.4) และขัน้ ตอนการ
ทอด (ไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ 4.3) ตามลาดับ เจ้าหน้าที่
จากภาครัฐควรประสานงานกับผูป้ ระกอบการเพื่อนาปจั จัย
ที่ม ีค วามสัม พันธ์ก ับ การเกิด สารโพลาร์ในน้ ามันไม่ผ่า น
เกณฑ์ คือ ปริมาณของน้ามันทีใ่ ช้มาก อุณหภูมทิ ใ่ี ช้ต่ากว่า
150 องศาเซลเซียส เวลาที่ใช้นาน ปริมาณวัตถุดบิ ที่ใช้
มาก และชนิ ด ของกระทะที่ใ ช้ เ ป็ น สเตนเลส ไปพัฒ นา
ขัน้ ตอนการรวน การอุ่น และการทอด เพื่อหลีกเลีย่ งไม่ให้
มีสารโพลาร์ตกมาตรฐาน นอกจากนี้ควรมีการวิจยั หา
ความชุกของปริมาณสารโพลาร์ในน้ามันทอดซ้าของกระทะ
สุดท้า ยในการรวน อุ่น ทอด เพื่อประเมินผลการพัฒ นา
และควรส่งเสริม ให้ผู้ป ระกอบการสามารถใช้ชุ ดทดสอบ
เบื้อ งต้น สาหรับ หาสารโพลาร์ในน้ ามัน เพื่อ นาไปพัฒ นา
กระบวนการผลิตด้วยตัวเองต่อไป
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Production Processes of Pork Rinds Affecting Failure of Repeatedly Cooked Oil to
Meet the Standard on Total Polar Compounds: case study of Phrae Province
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Abstract
Objectives: To study production processes of pork rinds with and without fat under the rinds and the
association between the processes and the failure to meet the standard on total polar compounds in repeatedly
cooked oil used in the process. Methods: The researcher interviewed four entrepreneurs, purposively selected
from 4 manufacturing sites in Phrae, on production processes of pork rinds. The researcher also observed each
production process and measured total polar compounds in frying oil along the product process from the beginning
to the point when repeatedly heated oil was replaced with the new one. Results: Production processes of pork
rinds with and without fat under the rinds consisted of three steps including drying, warming and frying. The
measurement of total polar compounds found that all 9 samples of repeatedly heated oil in the production of pork
rinds with fat under the rinds met the standard. Thirty seven from the total of 50 samples of repeatedly heated oil in
the production of pork rinds without fat under the rinds complied to the standard. The failure to meet the standard
was found in 5 of 13 oil samples in the drying process, 7 of 23 oil samples in the warming process, and 1 of 23 oil
samples in the frying process. Five factors among twelve studied factors were significantly related to the failure to
comply the standard on total polar compounds. These factors were large amount of oil, temperature less than 150
degree Celsius, long heating time, larger amount of foods and the use of stainless steel pan. Conclusion: Total
polar compound exceeding the level specified in the standard was more prevalent in the drying process than in the
others The manufacturers should pay attention to this production process and employed an appropriate amount of
oil, oil temperature, frying time, and pork, and used appropriate pans in the process.
Keywords: pork rinds, total polar compounds, consumer protection, food safety
189

