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ABSTRACT  

 The research was to develop the formulation of a Fried-Chicken Buffalo-Wing sauce with enhanced 
product qualities and shelf- life extension using the hydrocolloids.  Three types of hydrocolloids were 
employed at three levels including guar gum (0.25%, 0.50% and 0.75%), xanthan gum (0.30%, 0.40% and 
0.50%) and gum arabic (0.10%, 0.30%, 0.50%), respectively. The result showed that adding 0.30%-0.50% of 
Xanthan gum increase the sauce adhesion on the fried chicken surface which made it easier to adhere on 
the surface and resulted in higher amount of sauce retaining.  The formulation with xanthan gum of 0.50% 
received the highest consumer acceptance score in hedonic sensory test thus this formulation was chosen 
for further study. The fried-chicken Buffalo Wings sauce sample using xanthan gum at 0.5% were kept at 2 
various storage temperatures for accelerated shelf-life testing. Samples were kept at room temperature (30 
ºC) and at the accelerated of 40 ºC for 12 weeks, and were evaluated for qualities, periodically. During the 
accelerating storage, samples kept at 40 ºC had significantly lower viscosity than ones kept at room 
temperature.  Also, samples kept at 40 ºC showed growth of total bacterial, yeast and mold, but not 
Escherichia coli and Coliform when they were kept for 10  weeks.   No significant difference was found in 
moisture content, water activity, pH and total soluble solid ( oBrix)  among samples during storage.  In 
summary, xanthan gum improves product qualities and increases the shelf- life of a Fried- Chicken Buffalo 
Wing sauce when storage at room temperature (30 ºC) for at least 18 weeks without using preservative.  
 
Keywords: Fried Chicken Sauce, Buffalo Wing sauce, hydrocolloid, xanthan gum, shelf-life extension  

 
บทคัดย่อ  

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และยืดอายุการเก็บรักษาซอสคลุกไก่ทอดเมนูไก่ทอด
แบบบัฟฟาโล่วิงส์ โดยพัฒนาจากสูตรพื้นฐานซอสคลุกไก่ทอด แปรผันการใช้ไฮโดรคอลลอยด์ 3 ชนิด ๆ ละ 3 ระดับ ได้แก่ 
กัวร์กัม (0.25%, 0.50% และ 0.75%) แซนแทนกัม (0.30%, 0.40% และ 0.50%) และกัมอาระบิก (0.10%, 0.30% และ 
0.50%) พบว่า การใช้แซนแทนกัมช่วยเพิ่มความสามารถในการเกาะติดของซอสบนช้ินไก่ทอดได้มากขึ้น โดยซอสที่ใช้แซน
แทนกัม 0.5% ได้รับคะแนนความชอบที่มากท่ีสุดจากนั้น น าสูตรที่ได้มาศึกษาอายุการเก็บรักษาและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ระหว่างการเก็บรักษาโดยใช้สภาวะการเก็บรักษาแบบเร่งที่อุณหภูมิ 2 ระดับ ได้แก่ อุณหภูมิห้อง (30 องศาเซลเซียส) และ
สภาวะเร่งที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า ความเข้มข้นและความหนืดของซอสคลุกไก่ทอด
แบบบัฟฟาโล่วิงส์ที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส มีความหนืดลดลงมากกว่าตัวอย่างท่ีเก็บรักษาไว้ท่ีอุณหภูมิ 30 
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องศาเซลเซียส และผลการทดลองทางจุลชีววิทยาพบว่า ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ยีสต์และรา มี
ปริมาณเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ 10 แต่ไม่พบ Escherichia coli และ Coliform ในตัวอย่าง ส าหรับค่าปริมาณความช้ืน ปริมาณ
น้ าอิสระ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ าได้ (oBrix) ของตัวอย่างซอสคลุกไก่ทอด
แบบบัฟฟาโล่วิงส์ นั้นไม่พบการเปลี่ยนแปลงระหว่างการเก็บรักษาอย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้น แซนแทนกัมช่วยพัฒนาคุณภาพ
และยืดอายุการเก็บรักษาซอสคลุกไก่ทอดเมนูบัฟฟาโล่วิงสท์ี่อุณหภมูิ 30 องศาเซลเซียสไดอ้ย่างน้อย 18 สัปดาห์ โดยไม่ใช้วัตถุ
กันเสีย  
 
ค าส าคัญ: ซอสไก่ทอด, ซอสบัฟฟาโล่วิงส์, ไฮโดรคอลลอยด์, แซนแทนกัม, ยืดอายุการเก็บรักษา  
 

บทน า  
 ไก่ทอดแบบบัฟฟาโลวิงส์ (Buffalo wings) เป็นปีกไก่ทอดที่ไม่ชุบแป้งแล้วคลุกกับน้ าซอสที่มีรสชาติเปรี้ยวจาก
น้ าส้มสายชู เผ็ดจากพริกกาแยน และมีกลิ่นหอมจากเนย เป็นหนึ่งในอาหารอเมริกันที่มีช่ือเสียงไปทั่วโลก มีแหล่งก าเนิดมา
จากเมืองบัฟฟาโล รัฐนิวยอร์ก (Upton, 2013) ส าหรับในประเทศไทยเมนูไก่ทอดแบบบัฟฟาโลวิงส์เป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อม
รับประทาน ที่ก าลังเป็นที่นิยมและรู้จักแพร่หลายมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตามการเก็บรักษาหลังการเปิดใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อยืด
อายุการเก็บรักษายังมีข้อจ ากัด นอกจากน้ียังพบอีกว่าเมื่อน าซอสที่ผ่านการเก็บรักษาด้วยวิธีการแช่เยือกแข็ง เมื่อน ามาละลาย
แล้วอุ่น ซอสมีลักษณะความข้นหนืดลดลง ค่อนข้างใสและเหลว 
 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้และศึกษาอายุการเก็บรักษา
ของซอสคลุกไก่ทอดส าหรับเมนูไก่ทอดแบบบัฟฟาโล่ วิงส์ โดยการประเมินอายุการเก็บรักษาด้วยวิธีเร่ง (Accelerated Shelf-
life testing) เพื่อศึกษาปฏิกิริยาการเสื่อมเสียคุณภาพของผลิตภณัฑ์อาหารที่เก็บไว้ในอุณหภูมหินึ่งกับผลิตภัณฑ์เดียวกันท่ีเกบ็
ไว้ในอีกอุณหภูมิหนึ่งที่แตกต่างกัน 10 องศาเซลเซียส โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพของผลิตภัณฑ์ซอสในระหว่าง
การเก็บรักษาศึกษาและสภาวะการเก็บรักษาท่ีเหมาะสมส าหรับการจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ 
 

อุปกรณ์และวิธีการ  
การเตรียมตัวอย่างซอสไก่ทอดแบบบัฟฟาโล่ วิงส์ 
 สูตรซอสไก่ทอดแบบบัฟฟาโล่ วิงส์ ประกอบด้วย มะเขือเทศลูกใหญ่ พริกแดงเม็ดใหญ่ พริกช้ีฟ้าแดง กระเทียม
ปลอกเปลือก รากผักชี น้ าตาลทราย เกลือป่น น้ าส้มสายชูหมัก น้ าสะอาด 
 วิธีการเตรียมเริ่มจากมะเขือเทศล้างน้ าสะอาด น าไปต้มในน้ าเดือดทั้งผลเป็นเวลา 8 นาที ครบเวลาแกะเฉพาะเนื้อ 
ปั่นด้วยโถปั่นละเอียด เคียวไฟปานกลาง 30 นาที จะได้เนื้อมะเขือเทศบด จากนั้นท าการเตรียมพริกช้ีฟ้า พริกแดงเม็ด ใหญ่ 
และกระเทียมล้างน้ าสะอาด ห่อผ้าขาวบาง น าไปนึ่งเป็นเวลา 15 นาที  ครบเวลาท าการปั่นด้วยโถปั่นให้ละเอียดปานกลาง 
น าไปเคี่ยวไฟปานกลางและน าเนื้อมะเขือเทศบดที่เตรียมไว้มาผสม เติมน้ าตาล เกลือ และน้ า เคี่ยวต่ออีกประมาณ 1 ช่ัวโมง 
เติมน้ าส้มสายชู เคี่ยวต่อจนซอสเป็นเนื้อครีม จะได้ซอสไก่ทอดแบบบัฟฟาโล่ วิงส์ 
การพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ซอสคลกุไก่ทอด  
 พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ซอสไก่โดยปรับจากสูตรพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ซอสไก่เดิม วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด 
(CRD) คัดเลือกชนิดของไฮโดรคอลลอยด์ประเภทสารที่ท าให้เกิดความข้นหนืด และช่วยในการเกาะติดไก่ทอดในขั้นตอนการ
คลุกไก่ทอด ไฮโดรคอลลอยด์ที่คัดเลือกมาใช้ในการท าการทดลองครั้งนี้ มี 3 ชนิด ได้แก่ แซนแทนกัม (XN) 3 ระดับ ได้แก่ 
0.3%, 0.4% และ 0.5% กัวร์ กัม (GG) เติม 3 ระดับ ได้แก่ 0.25%, 0.50% และ 0.75% และ กัมอาระบิก (AG) 3 ระดับ 
ได้แก่ 0.1, 0.3% และ 0.5% ท าการแปรผันไฮโดรคอลลอยด์ดังกล่าวชนิดละ 3 ระดับ ปริมาณการแปรผัน จากนั้นน ามา
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วิเคราะห์คุณภาพทางเคมี กายภาพของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ค่าปริมาณน้ าอิสระ ปริมาณความช้ืน ค่าสี ค่าวามเป็นกรด-ด่าง ความ
หวาน (ºBrix) ร้อยละการเกาะติดชิ้นไก่ทอด การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส (ข้อมูลมิได้แสดงมา ณ ที่น้ี)  
การศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ซอสคลกุไก่ทอด  
 ทดลองเก็บรักษาตัวอย่างทดลองซอสไก่ที่คัดเลือกได้จากการวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยเก็บรักษาเป็น
ระยะเวลา 3 เดือนที่อุณหภูมิห้อง 30 องศาเซลเซียส และเก็บรักษาที่สภาวะเร่งที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ทดสอบการ
เปลี่ยนแปลงระหว่างการเก็บรักษาท าการสุ่มตัวอย่างในสัปดาห์ที่ 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 และ 12 สัปดาห์ วิเคราะห์คุณภาพ
ทางเคมี กายภาพ ได้แก่ ค่าสี ความข้นหนืด ปริมาณความช้ืน ปริมาณน้ าอิสระ ความคงตัวของผลิตภัณฑ์ ท าการทดลอง
ทั้งหมด 3 ซ้ า การทดสอบทางประสาทสัมผัสจะใช้การทดสอบแบบ Different from control test และการทดสอบคุณภาพ
ทางจุลชีววิทยา 
การคาดคะเนอายุการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิต่าง ๆ ด้วยวิธีเร่ง (Labuza, 1982) 

Q10 = Rate at temperature (T+10ºC)/ Rate at temperature (T ºC) 
การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี และกายภาพ  

ทดสอบคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ ได้แก่ ค่าสี ระบบ CIE ค่า L*, a*, b*, Chroma และ Hue angle ด้วยเครื่องวัด
สี Color Reader รุ่น CR-10 (Konica Minolta Sensing Inc., Osaka, Japan) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ด้วยเครื่องวัดความ
เป็นกรด-ด่าง OHAUS, รุ่น Starter 3100 ปริมาณน้ าอิสระ (aw) ด้วยเครื่อง Novasina Aw-center 200, Switzerland 
ปริมาณกรดทั้งหมด (total acidity) ด้วยวิธีการไตเตรท (titration) (AOAC, 2005) ความข้นหนืด ด้วยเครื่อง Bostwick 
Consistometer ปริมาณความช้ืน ด้วยเครื่องวัดความชื้น OHAUS รุ่น MB27 โดยท าการวัดทั้งหมด 3 ซ้ า  
ร้อยละการเกาะติด (coating pickup) 

น าซอสคลุกกับปีกไก่ทอด ค านวณค่าตามสูตร (Salvador et al., 2005) 
ร้อยละการเกาะติด = (น ้าหนักช้ินอาหารหลังการคลุก- น ้าหนักช้ินอาหารก่อนการคลุก/น า้หนักช้ินอาหารหลังการคลุก) x 100  
การวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยา 
 น าตัวอย่างวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยาตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่องซอสพริก (มผช.289/2561) 
โดยท าการวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ปริมาณยีสต์และราทั้งหมด Coliforms และ Escherichia coli (cfu/g) ตรวจ
ตามวิธีมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
การวิเคราะหค์ุณภาพทางประสาทสัมผัส 
 การวิเคราะห์คณุภาพทางประสาทสัมผสัในการวิจัยนี้แบ่งเป็น 2 ข้ันตอน 
 1.  ขั้นตอนการพัฒนาสูตรให้ได้สูตรที่ผู้บริโภคให้การยอมรับมากท่ีสุด เพื่อน ามาท าการวิจัยในข้ันตอนการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ต่อไป โดยน าตัวอย่างซอสคุลกกับปีกไก่ทอด น าตัวอย่างเสิร์ฟให้กับผู้ทดสอบชิม โดยประเมินความชอบเบื้องต้น
จ านวนอย่างน้อย 30 คน ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อคสมบูรณ์ (RCBD) ให้คะแนน
ตามความชอบ 9–Point Hedonic Scale   (1 = ไม่ชอบมากที่สุด, 9 = ชอบมากที่สุด) ทั้งหมดอย่างน้อย 6 คุณลักษณะ ได้แก่ 
ลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรส รสชาติ ความหนืด และความชอบโดยรวม 
 2. ขั้นตอนการเก็บรักษาผลติภณัฑ์ โดยการทดสอบแบบ Different from control test เปรียบเทียบกับตัวอย่าง
เดียวกันในวันเริม่ต้นเก็บรักษา (วันท่ี 0) น าตัวอย่างซอสคุลกกับปีกไก่ทอด และตัวอย่างเสริ์ฟให้กับผูท้ดสอบชิมที่ผ่านการ
ฝึกฝนจ านวน 5–7 คน  
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติโดยการทดสอบความแปรปรวนด้วยวิธี ANOVA และวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับนัยส าคญั 0.05  
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ผลการทดลองและวิจารณ์  
การศึกษาพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ซอสคลุกไก่ทอดส าหรับเมนูไก่ทอดแบบบัฟฟาโล่ วิงส์ 
 จากการศึกษาพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ซอสคลุกไก่ทอดส าหรับเมนูไก่ทอดแบบบัฟฟาโล่ วิงส์ โดยแปรผันปริมาณไฮโดร
คอลลอยด์ทั้ง 3 ชนิดในปริมาณแตกต่างกัน กัวร์ กัม เติม 3 ระดับ ได้แก่ 0.25%, 0.50% และ 0.75% แซนแทน กัม 3 ระดับ 
ได้แก่ 0.3%, 0.4% และ 0.5% ส่วนกัมอาระบิก 3 ระดับ ได้แก่ 0.1, 0.3% และ 0.5% พบว่าการเติมไฮโดรคอลลอยด์ที่ชนิด
และปริมาณต่างกันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพต่างๆ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณการเติมไฮโดรคอลลอยด์ทั้ง
สามชนิดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการเติมไฮโดรคอลลอยด์ปรมิาณมากข้ึนส่งผลให้ซอสมีปริมาณความช้ืน ปริมาณน้ าอิสระ และร้อยละการ
เกาะติดช้ินไก่ทอดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยไฮโดรคอลลอยด์ช่วยในการเพิ่มความข้นหนืด และการเกาะติดช้ินไก่
ทอดได้ดี (Saha and Bhattacharya, 2010) และพบว่าการเติมแซนแทนกัม 0.3%– 0.5% มีผลท าให้ซอสเกาะติดช้ินไก่ทอด
มากที่สุดเมื่อเทียบกับไฮโดรคลอลอยด์ชนิดอื่น ในขณะที่ค่าความเป็นกรด-ด่างไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 (Table 1)  
 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี Hedonic Scale 1–9 (ข้อมูลมิได้แสดงมา ณ ที่นี้) ความสามารถในการ
เกาะติดชิ้นไก่ทอด สูตรทดลองที่เติม 0.5% แซนแทนกัมได้รับคะแนนความชอบจากผู้ทดสอบมากที่สุดในกลุ่มตัวอย่างทดลอง
สูตรอื่นๆ ผู้วิจัยจึงคัดเลือกสูตรทดลองนี้เพื่อท าการทดลองในขั้นตอนการเก็บรักษาต่อไป 
การศึกษาอายุการเก็บรักษาของซอสคลุกไก่ทอดส าหรับเมนูไก่ทอดแบบบัฟฟาโล่ วิงส์ 
 จากการเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าปริมาณความช้ืน ปริมาณน้ าอิสระ ค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) 
และปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ าได้ (oBrix) ของตัวอย่างซอสไก่ทอดแบบบัฟฟาโล่ วิงส์ ไม่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างการเก็บรักษา ทั้งในตัวอย่างซอสที่เก็บรักษา 2 ระดับอุณหภูมิคือ 30 องศาเซลเซียส และ 40 องศาเซลเซียส และจาก
การวิเคราะห์ปริมาณจุลทรีย์ทั้งหมด (cfu/g) ยีสต์และราทั้งหมด (cfu/g)  E. coli (cfu/g) และ Coliforms (cfu/g) ผลการ
ทดลองพบว่าในสัปดาห์ที่ 8 ของการเก็บรักษาทั้ง 2 อุณหภูมิพบปริมาณจุลทรีย์ทั้งหมด ยีสต์และราปริมาณเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกินท่ี
มาตรฐานก าหนด 100 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม (Thai Community Product Standard, 2018) และไม่พบ E. coli และ 
Coliforms แต่ในสัปดาห์ที่ 10 ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ที่เป็นอุณหภูมิในสภาวะเร่ง มีปริมาณยีสต์และราเพิ่มขึ้น และ
เกินท่ีมาตรฐานก าหนด แต่ไม่พบ E. coli และ Coliforms 
 ผลการทดลองความเข้มข้นและหนืดของซอสและร้อยละการเกาะติดไก่พบว่าเมื่อเก็บรักษาเพิ่มขึ้นความหนืดของ
ซอสและร้อยละการเกาะตดิชิ้นไก่มแีนวโน้มลดลงจากวันที่ 0 ของการเก็บรักษาท้ังในตัวอย่างซอสที่เก็บรักษา 2 ระดับอุณหภมูิ
คือ 30 องศาเซลเซียส และ 40 องศาเซลเซียส (ข้อมูลมิได้แสดงมา ณ ท่ีนี้) เห็นได้ชัดเจนจากค่าความเข้มข้นและความหนืด
ของซอสไก่ทอดแบบบัฟฟาโล่วิงส์ที่เก็บรักษาไว้ท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสมีความหนืดลดลงมากกว่าตัวอย่างท่ีเก็บรักษาไวท้ี่
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิการเก็บรักษาอาจมีผลต่อความคงตัวของระบบอิมัลชันของแซนแทนกัมในตัวอย่างซอส 
ในขณะที่ร้อยละการเกาะติดไก่ของตัวอย่างที่การเก็บรักษาทั้งในตัวอย่างซอสที่เก็บรักษา 2 ระดับอุณหภูมิ มีแนวโน้มลดลง
จากวันที่ 0 เท่านั้น หลังจากสัปดาห์ที่ 1–12 มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย   
 ผลิตภัณฑ์ซอสไก่ทอดแบบบัฟฟาโล่ วิงส์ สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิเร่ง (40 องศาเซลเซียส) ได้เป็นระยะเวลา 9 
สัปดาห์ ดังนั้นจากการคาดคะเนอายุการเก็บรักษาโดยวิธีเร่ง พบว่าสามารถเก็บรักษาซอสไก่ทอดแบบบัฟฟาโล่ วิงส์ที่อุณหภูมิ 
30 องศาเซลเซียสได้เป็นเวลาอย่างน้อย 18 สัปดาห์ เนื่องจากค่าทางเคมีและกายภาพ ตลอดจนจุลชีววิทยายังอยู่ในเกณฑ์ที่
มาตรฐานก าหนด (Thai Community Product Standard, 2018) 
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สรุป 
 การเติมไฮโดรคอลลอยด์ทั้งสามชนิดส่งผลให้ซอสมีปริมาณความชื้น ปริมาณน้ าอิสระ และร้อยละการเกาะติดชิ้นไก่
ทอดเพิ่มขึ้น การใช้ไฮโดรคอลลอยด์ช่วยเพิ่มความสามารถในการเกาะติดของซอสบนช้ินไก่ทอดได้มากขึ้น โดยซอสที่ใช้แซน
แทนกัม 0.5% ได้รับคะแนนความชอบที่มากท่ีสุด ในการศึกษาอายุการเก็บรักษาความเข้มข้นและความหนืดของซอสคลุกไก่
ทอดแบบบัฟฟาโล่วิงส์ที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส มีความหนืดลดลงมากกว่าตัวอย่างท่ีเก็บรักษาไว้ท่ีอุณหภูมิ 30 
องศาเซลเซียส และผลการทดลองทางจุลชีววิทยาพบว่า ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ยีสต์และรา มี
ปริมาณเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ 10 แต่ไม่พบ Escherichia coli และ Coliform ในตัวอย่าง ส าหรับค่าปริมาณความช้ืน ปริมาณ
น้ าอิสระ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ าได้ (oBrix) ของตัวอย่างซอสคลุกไก่ทอด
แบบบัฟฟาโล่วิงส์ นั้นไม่พบการเปลี่ยนแปลงระหว่างการเก็บรักษาอย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้น แซนแทนกัมช่วยพัฒนาคุณภาพ
และยืดอายุการเก็บรักษาซอสคลุกไก่ทอดเมนูไก่ทอดแบบบัฟฟาโล่วิงส์ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสได้อย่างน้อย 18 สัปดาห์ 
โดยไม่ใช้วัตถุกันเสีย  
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Table 1 Physical and chemical properties of Buffalo wings sauce. 
Sample เPhysico-chemical properties มี-กายภาพ 

Moisture 
content (%) 

Water 
activity (aw) 

 pH ºBrix %Coating 
Pick up 

 %Total 
Acetic acid 

Control 67.03±1.03a 0.57±0.00c 3.49±0.01c 47.55±0.22b 43.58±1.07d 1.37±0.002f 

GG 0.25 51.94±2.12e 0.59±0.01b 3.52±0.01b 44.53±0.06c 46.25±0.89c 1.87±0.001a 

GG 0.50 61.50±1.54b 0.60±0.00a 3.54±0.01b 38.83±0.39e 48.19±1.05c 1.65±0.003e 

GG 0.75 64.72±1.13b 0.60±0.00a 3.50±0.05b 35.73±0.06f 54.65±0.87a 1.75±0.003c 

XN 0.30 53.52±0.71d 0.56±0.00d 3.44±0.02d 48.53±0.06a 50.83±0.71b 1.87±0.002a 

XN 0.40 53.38±1.59d 0.56±0.00d 3.52±0.01ab 48.00±0.01b 52.50±1.41ab 1.86±0.002a 

XN 0.50 63.04±4.29a 0.57±0.00c 3.49±0.02c 43.23±0.57d 53.75±0.35a 1.82±0.001b 

AG 0.10 58.29±1.11c 0.55±0.01d 3.68±0.00a 51.53±0.12a 39.16±0.46e 1.73±0.001c 

AG 0.30 58.43±1.86c 0.54±0.01e 3.67±0.00a 49.90±0.17a 40.83±0.55e 1.79±0.002b 

AG 0.50 59.29±1.03c 0.56±0.01d 3.63±0.00a 43.50±0.44d 44.17±0.32d 1.70±0.002d 
 
Table 2 Microbial qualities of Buffalo wings sauce during storage. 

 

Storage 
 (Week) 

TPC 
(cfu/g) 

Yeast and Mold 
(cfu/g) 

Escherichia coli 
(cfu/g) 

coliforms  
(cfu/g) 

30 40 30 40 30 40 30 40 
Day 0 < 1×104 < 1×104 < 10 < 1×104 < 3 < 3 < 3 < 3 

1 < 1×104 < 1×104 < 10 < 1×104 < 3 < 3 < 3 < 3 
2 < 1×104 < 1×104 < 10 < 1×104 < 3 < 3 < 3 < 3 
3 < 1×104 < 1×104 < 10 < 1×104 < 3 < 3 < 3 < 3 
4 < 1×104 < 1×104 < 10 < 1×104 < 3 < 3 < 3 < 3 
6 < 1×104 < 1×104 < 10 < 1×104 < 3 < 3 < 3 < 3 
8 2.10×102 2.20×102 < 10 < 1×104 < 3 < 3 < 3 < 3 
10 3.00x102 1x103 < 100 3.60x104 < 3 < 3 < 3 < 3 
12 4.20×102 1.80x104 < 100 < 1×104 < 3 < 3 < 3 < 3 


