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รายงานวิจยั เรื่ องการใช้ปลามูลค่าต่าในผลิตภัณฑ์แจงลอนและคุณภาพในการเก็บรักษา ฉบับนี้
ได้รับการสนับสนุนทุนในการวิจยั จากงบประมาณประจาปี 2559 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการดาเนินการวิจยั ได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์และเครื่ องมือต่างๆ จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และยังได้รับความช่วยเหลือในการทาการทดลองจากเจ้าหน้าที่
ประจาห้องปฏิบตั ิการเคมี ร่ วมทั้งห้องปฏิบตั ิการแปรรู ปอาหาร จากการช่วยเหลือในหลายส่ วนทา
ให้การวิจยั ครั้งนี้สาเร็ จลงด้วยดี ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณหน่วยงานและบุคคลที่ได้กล่าวมาข้างต้น
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การใช้ปลา 4 ชนิดเป็ นวัตถุดิบในการผลิตแจงลอนโดยใช้ปลาอินทรี (วัตถุดิบควบคุม) ปลา
ข้างเหลื อง ปลาทรายแดง ปลาโอดา ทดสอบทางกายภาพพบว่า ค่าแรงตัดแจงลอนปลาโอดาและ
ปลาอินทรี มีค่าสู งกว่าปลาข้างเหลืองและปลาทรายแดง (p<0.05) ค่า L* แจงลอนปลาอินทรี มีค่าสู ง
กว่าปลาโอดา (p<0.05) แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิ ติกบั แจงลอนปลาข้างเหลื องและปลาทรายแดง
(p>0.05) ค่า a* แจงลอนปลาทรายแดงมีค่าสู งสุ ดแต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกบั ปลาอินทรี และปลา
ข้างเหลือง(p>0.05) ส่ วนค่า b* ทุกตัวอย่างไม่แตกต่างกันทางสถิ ติ แจงลอนปลาอินทรี มีคะแนน
การทดสอบทางประสาทสัม ผัส ทุ ก ด้านสู งสุ ดโดยไม่ แตกต่ างกัน ทางสถิ ติก ับ แจงลอนปลาข้าง
เหลื องและปลาทรายแดง ในด้านสี รสชาติ เนื้ อสั ม ผัส และความชอบรวม แจงลอนปลาโอดามี
คะแนนทางประสาทสัมผัสทุกด้านต่าสุ ดยกเว้นด้านกลิ่นที่แจงลอนปลาทรายแดงมีคะแนนต่าสุ ด
แจงลอนปลาข้างเหลืองนามาเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 และ 35 องศาเซลเซี ยส พบว่าค่าแรงตัด
ที่ 35 องศาเซลเซี ย สมี ค่ า ต่ า กว่า ที่ 5 องศาเซลเซี ย ส ค่ า TBA ทั้ง 2 อุ ณ หภู มิ มี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น ตาม
ระยะเวลาเก็บ ค่า aw มี การเปลี่ ยนแปลงน้อย ปริ มาณจุลินทรี ยท์ ้ งั หมดพบว่าที่ 35 องศาเซลเซี ยส
จุลินทรี ยเ์ พิ่มจานวนจนไม่สามารถนับได้ในวันที่ 3 ของการเก็บรักษาและที่ 5 องศาเซลเซี ยส พบว่า
ในวันที่ 7 มีจานวนจุลินทรี ย ์ 2.97×106 CFU/g
องค์ ป ระกอบทางเคมี ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค วามชื้ น โปรตี น ไขมั น เถ้ า กากใย และ
คาร์ โบไฮเดรต เท่ า กับ ร้ อ ยละ 57.47 12.20 15.42 2.83 5.63 และ 6.45 ตามล าดับ เมื่ อ น าไป
ทดสอบกับผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปพบว่าให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ร้อยละ92

Abstract
Four 4 kinds of fish were used to produce Jang Lorn including Spotted mackerel, (control
ingredient), Yellow-stripe trevally, Threadfin bream and Longtail tuna. Physical testing found that
shear force of Longtail tuna and Spotted mackerel Jang Lorn were higher than Yellow-stripe
trevally and Threadfin bream Jang Lorn (p≤0.05). The L* value of Spotted mackerel was higher
than Longtail tuna Jang Lorn (p≤0.05) but it was not significantly different from Yellow-stripe
trevally and Threadfin bream Jang Lorn (p>0.05). The a* value of Threadfin bream Jang Lorn
was highest but there was no significant difference from Spotted mackerel and Yellow-stripe Jang
Lorn (p>0.05). The b* value of every samples were not different (p>0.05). Spotted mackerel
Jang Lorn had the highest score in all characteristics of sensory evaluation but it was not
significantly different from Yellow-stripe trevally and Threadfin bream Jang Lorn in color, taste,
texture and overall acceptability. Longtail tuna Jang Lorn had the lowest score in all
characteristics except odor test while Threadfin bream Jang Lorn had the lowest score.
Yellow-stripe trevally Jang Lorn was stored at 5°C and 35°C. The result found that at
35°C shear force was lower than keeping at 5°C. TBA values of both samples were increased by
storage time. aw was slightly changed. Microbiological test showed that microorganism was
uncountable when stored at 35°C for 3 days while it had a colony count of 2.97x106 CFU/g when
stored at 5°C for 7 days. Jang Lorn contained 57.47% moisture, 12.20% protein, 15.42% fat,
2.83% ash, 5.63% fiber and 6.45% carbohydrate. The consumer acceptance of Yellow-stripe
trevally Jang Lorn was 92%.
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