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บทที่ 1
บทนำ
แจงลอนจัดเป็ นอาหารพื้นบ้านของภาคตะวันออกมีการบริ โภคกันมากโดยเฉพาะจังหวัดที่
มี พ้ื น ที่ ติ ด กั บ ทะเล ชื่ อ เรี ย กแจงลอนมาจากลั ก ษณะการปั้ นเป็ นลอนๆ พจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายไว้ว่า เป็ นปลาหรื อเนื้ อ โขลกปั้ นเป็ นก้อน เสี ยบไม้
ปิ้ งไฟ วัตถุดิบหลักของแจงลอนเป็ นเนื้ อปลาโดยในการผลิตเป็ นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนา
ปลาและพื ชผัก สมุ นไพรพื้ นบ้านมาประกอบเป็ นอาหารรวมกัน ถื อว่าเป็ นอาหารพื้ นบ้านที่ ค วร
อนุ รักษ์ไว้ให้เป็ นที่รู้จกั และส่ งเสริ มให้บริ โภคกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งควรพัฒนาคุณภาพให้ได้
มาตรฐาน จนสามารถผลิตจาหน่ายได้ในระดับอุตสาหกรรม การทาแจงลอนมักใช้เนื้ อปลาอินทรี ที่
เป็ นวัตถุ ดิบหลักเนื่ องจากมี รสชาติ และเนื้ อสัมผัสที่ ดีแต่มีราคาสู ง จึ งมี แนวความคิ ดหาเนื้ อปลา
ชนิ ดอื่นมาทดแทน โดยคาดหวังว่าจะได้ผลิตภัณฑ์แจงลอนมีคุณภาพใกล้เคียงหรื อมีคุณภาพดีกว่า
วัตถุดิบเดิม ปลาที่นามาศึกษาเป็ นปลาที่มีมูลค่าต่าจะทาให้ลดต้นทุนการผลิ ตช่วยเพิ่มมูลค่าของ
ปลาเหล่ านี้ และหวังให้เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ มีการบริ โภคอย่างกว้างขวางจึ งมี การศึ กษาอายุการเก็ บ
รักษา
ควำมสำคัญและทีม่ ำของปัญหำทีท่ ำกำรวิจัย
แจงลอนเป็ นอาหารพื้นบ้านของจังหวัดชลบุ รี และมี การบริ โภคทัว่ ไปในภาคตะวันออก
วัตถุดิบหลักมักใช้เนื้ อปลาอินทรี มาผสมกับพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรอื่นๆในท้องถิ่น เนื่องจาก
เป็ นปลามีความเหนี ยวและรสชาติดี อย่างไรก็ตามปลาชนิ ดนี้ จดั ว่ามีราคาสู งโดยราคาที่จาหน่าย ณ
สะพานปลามี ราคาถึ งกิ โลกรัมละ190บาท(www.fishmarket.co.th )จึงมี แนวคิ ดในการนาเนื้ อปลา
ทะเลชนิดอื่นที่มีมากในภาคตะวันออกและราคาต่ามาใช้เป็ นวัตถุดิบในการทาผลิตภัณฑ์แจงลอน

2

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาเนื้ อปลามูลค่าต่าชนิดต่างๆที่เหมาะสมในการทาผลิตภัณฑ์แจงลอน
2. เพื่อศึกษาคุณภาพทางกายภาพ เคมีและประสาทสัมผัสของแจงลอนจากปลา
3. ศึกษาการยอมรับของผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปเพื่อทราบแนวโน้มการผลิตเป็ นการค้า
4. เพื่อศึกษาอายุการเก็บแจงลอนที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิ 5oC
ขอบเขตของโครงกำรวิจัย
นาเนื้ อจากปลาที่จบั ได้ในจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงโดยใช้ชนิ ดปลาที่มีปริ มาณมาก
และราคาถูกได้แก่ปลาข้างเหลือง ปลาโอดา ปลาทรายแดง มาทาผลิตภัณฑ์แจงลอน เปรี ยบเทียบกับ
แจงลอนที่ทาจากเนื้ อปลาอินทรี ทดสอบทางกายภาพ ดูเนื้ อสัมผัสความเหนี ยวของแจงลอน โดย
วัดค่ าแรงกด (นิ วตัน ) และค่ าสี (L* a* b* ) ทดสอบทางประสาทสั ม ผัส เพื่ อคัดเลื อกตัวอย่างที่
เหมาะสมโดยใช้แบบทดสอบอัตราความชอบ( 9-point Hedonic Scaling) ระดับคะแนน 1 - 9 โดย 1
เท่ากับ ไม่ชอบมากที่สุด และ 9 ชอบมากที่สุด ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของแจงลอนที่ผา่ นการ
คัด เลื อ กเพื่ อ ทราบคุ ณ ค่ า ทางอาหาร ท าการเก็ บ รั ก ษาที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ งและอุ ณ หภู มิ 5 oC ดู ก าร
เปลี่ยนแปลงทางเคมี กายภาพและจุลินทรี ย ์ เพื่อกาหนดอายุการเก็บรักษาและช่วงเวลาที่พอเหมาะ
ในการวางจ าหน่ า ย สุ ด ท้า ยศึ ก ษาการยอมรั บ ของผู บ้ ริ โ ภคทั่ว ไป(consumer test)เพื่ อ ทราบ
แนวโน้มการผลิตเป็ นการค้า
ระยะเวลำทำกำรวิจัย
ตุลาคม 2558 – สิ งหาคม 2559
ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1. นาผลการวิจยั ที่ได้มาประกอบการสอนแก่นกั ศึกษาและต่อยอดการวิจยั ครั้งต่อไป
2. มีการเผยแพร่ ในวารสารงานวิจยั ของสถาบันอุดมศึกษาหรื อหน่วยงานเอกชนและรัฐบาล
3. สามารถนาความรู ้ไปถ่ายทอดแก่ประชาชน เพี่อใช้ในการประกอบเป็ นอาชีพหลักหรื อ
อาชีพเสริ ม ก่อให้เกิดรายได้
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
ปลำ
ปลาเป็ นสัตว์น้ าที่มีความสาคัญในอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศไทยมี
การนาปลาเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมสัตว์น้ าประเภทต่างๆจานวนมาก โดยส่ วนที่บริ โภคสดมีเพียง
ร้อยละ 14 จากที่จบั ได้ (www.fisheries.go.th) เนื้อปลาประกอบด้วยโปรตีน ไขมัน และแร่ ธาตุต่างๆ
ที่ ร่ า งกายต้อ งการ ทั้ง นี้ ปริ ม าณปลาทะเลที่ จ ับ ขึ้ น มาใช้ ป ระโยชน์ เป็ นอาหารและใช้ ใ นการ
อุตสาหกรรมต่างๆ มักใช้ปลาที่มีคุณภาพดี มีขนาดพอเหมาะ รสชาติอร่ อยหากจับได้ปลาที่ไม่เป็ นที่
นิ ยมจะจาหน่ ายได้ในราคาต่ าหรื ออาจนาไป ใช้ในการเลี้ ยงไก่ เป็ ด และสุ กร โดยปลาที่ นามาใช้
ประโยชน์ในลักษณะนี้จะเรี ยกว่า ปลาเป็ ด
ปลาส่ วนใหญ่มีความสาคัญทางด้านการค้าและอุตสาหกรรม สามารถแบ่งออกเป็ น ปลา
กระดูกอ่อนและปลากระดู กแข็งทางด้านอนุ กรมวิธานปลาก็ถูกจาแนกย่อยออกไปอีกเป็ นวงศ์ เป็ น
อันดับ เป็ นสกุล และชนิด ตามรู ปร่ างและลักษณะชีววิทยา (ประเสริ ฐ, 2527)
ปลำทีน่ ำมำใช้ ในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ แจงลอน
ปลำอินทรี เป็ นปลาทะเลถื อได้ว่าเป็ นปลาเศรษฐกิ จที่ได้รับความนิ ยมในการบริ โภค ซึ่ ง
ปลาอินทรี ที่พบในประเทศไทยจะมีอยู่ 2 ชนิด คือ ปลาอินทรี จุดและปลาอินทรี บ้ งั เป็ นปลาที่อาศัย
อยู่รวมกันเป็ นฝูง (http://www.biogang.net/animal_view.php?uid=23562&id=130272) ชนิ ดปลา
อินทรี ที่นามาศึกษาคือ ปลาอินทรี บ้ งั
ปลำอิ น ทรี บ้ั ง หรื ออาจเรี ยกว่ า ปลาเบกา (Spanish mackerel) เป็ นปลาทะเล มี ชื่ อ
วิท ยาศาสตร์ ว่า Scomberomorus commerson ลักษณะลาตัวค่ อนข้างยาว แบนด้านข้าง ปากกว้าง
ครี บหลังสองอัน ครี บท้องขนาดเล็กครี บหลังเว้าลึ ก บริ เวณลาตัวด้านหลังมีสีน้ าเงินเทา ด้านข้างสี
เงินแวว ส่ วนบนมีแถบสี เทาดา พาดขวางลาตัวจานวนมาก (ภาพที่ 1) นิเวศวิทยา อาศัยในทะเล ชอบ
อยู่เป็ นฝูงขนาดเล็ก บริ เวณชายฝั่ งทะเล และบริ เวณจุดที่มีการเปลี่ ยนแปลงความลึ กอย่างรวดเร็ ว
เช่น เหวใต้น้ า ที่ระดับความลึก 10-70 เมตร เป็ นปลาที่หากินกลางน้ า อาหารได้แก่ ลูกปลาขนาดเล็ก
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เช่น ปลากะตัก กุง้ หมึก การแพร่ กระจาย บริ เวณชายฝั่งทะเลและทะเลเปิ ดทัว่ ไป (ศักดิ์อนัน, 2550)
ปลาอินทรี เป็ นปลาที่มีคุณค่าทางอาหารสู งดังแสดงในตารางที่ 1

ภำพที่ 1 ปลาอินทรี บ้ งั
ตำรำงที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของปลาอินทรี บ้ งั
องค์ ประกอบ
ความชื้น
โปรตีน
ไขมัน
คาร์โบไฮเดรต
เถ้า
พลังงาน(แคลอรี /100)

ร้ อยละ
72.7-76.0
20.6-22.6
1.2-5.3
1.4-1.6
107-136

ทีม่ ำ : อานวย (2524)
ปลำข้ ำ งเหลื อ ง หรื อ ปลาสี กุ น ข้า งเหลื อ ง ชื่ อ อัง กฤษ Yellow-stripe scad Yellow-stripe
trevally Thin scaled trevally ชื่ อวิทยาศาสตร์ Selaroides leptolepis ปลาทะเลชนิ ดหนึ่ งอยู่ในวงศ์
ปลาหางแข็งจัดเป็ นเพียงชนิ ดเดียวเท่านั้นที่อยูใ่ นสกุลSelaroides (https://th.wikipedia.org/wiki/ปลา
ข้างเหลือง) ลักษณะทัว่ ไป ลาตัวป้ อม แบนด้านข้างขอบของส่ วนหัวโค้งนูนเล็กน้อย มีแถบสี เหลือง
ทองทอดตามแนวยาวของล าตัวจากขอบตาจนถึ งคอดหางและมี แต้มสี ด าบนกระดู ก ปิ ดเหงื อ ก
(ภาพที่ 2) อาศัยในน้ ากร่ อย และน้ าทะเล บริ เวณชายฝั่งทะเลที่เป็ นไหล่ทวีปอยูร่ วมกันเป็ นฝูงขนาด
ใหญ่เหนื อบริ เวณพื้นท้องน้ าที่เป็ นโคลนที่ระดับความลึ กน้อยกว่า 50 เมตร บางช่ วงเวลาจะพบใน
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ปากแม่น้ า มีการอพยพไปมาระหว่างแหล่งน้ ากร่ อยและน้ าทะเลตามช่ วงชี วิตอาหารได้แก่สัตว์ไม่มี
กระดู กสันหลังขนาดเล็กและปลาขนาดเล็กการแพร่ กระจาย ชายฝั่ งทะเล และทะเลสาบตอนล่ าง
รวมถึงปากทะเลสาบ (ศักดิ์อนัน, 2550) มีคุณค่าทางโภชนาการดังแสดงในตารางที่ 2

ภำพที่ 2 ปลาข้างเหลือง
ตำรำงที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีของปลาข้างเหลือง
องค์ ประกอบ
ความชื้น
โปรตีน
ไขมัน
คาร์โบไฮเดรต
เถ้า
เกลือ

ร้ อยละ
77.5
15.05
4.29
1.79
1.39
0.08

ทีม่ ำ : ประเสริ ฐ (2527)
ปลำทรำยแดง ปลาทรายแดง (Ornate threadfin bream) หรื อาจเรี ยกว่า ปลาทรายแดงโม่ง
มี ชื่อวิท ยาศาสตร์ ว่า Nemipterus hexodon ลัก ษณะทั่วไป เป็ นปลาทะเลมี รูป ร่ างเรี ยวยาว ล าตัว
ท่อนโตทู่ ท่อนหางยาว จะงอยปากค่อนข้างสั้น ปากกว้างและเฉี ยงขึ้นเล็กน้อย มีฟันแหลมคม ส่ วน
ที่ครี บแข็งและครี บอ่อนมีความสู งสม่ าเสมอกัน ปลายครี บแหลมยืดออกเป็ นเส้นเดี่ ยวเช่ นเดียวกับ
ปลายครี บก้น ครี บท้องอยู่ใกล้กบั ครี บหู ที่มีปลายแหลมเหมือนกัน หรื อหางแยกแฉกเว้า พื้นลาตัว
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สี ขาว หลังสี ชมพูปนม่วง มีแถบสี เหลืองที่ครี บหลัง 2 แถบ ลาตัว 6-7 แถบ และครี บก้น 1 แถบ แฉก
บนครี บหางมีแถบสี เหลืองหนึ่ งแถบ มีจุดสี ส้มอยูเ่ หนื อช่องเหงือกข้างละจุด (ภาพที่ 3) ถิ่นอาศัย อยู่
รวมกันเป็ นฝูง หากินบริ เวณพื้นท้องทะเลที่เป็ นโคลนหรื อโคลนปนทราย พบทัว่ ไปบริ เวณอ่าวไทย
และทะเลอันดามัน กินสัตว์ที่มีขนาดเล็กกว่าเป็ นอาหาร ซึ่ งอาศัยอยูบ่ ริ เวณหน้าดิน ขนาด ความยาว
ประมาณ 20-30 เซนติเมตร (สมโภชน์, 2545) ปลาทรายแดงยังมีคุณค่าทางอาหารดังแสดงในตารางที่ 3

ภำพที่ 3 ปลาทรายแดง
ตำรำงที่ 3 องค์ประกอบทางเคมีของปลาทรายแดง
องค์ ประกอบ
ความชื้น
โปรตีน
ไขมัน
คาร์โบไฮเดรต
เถ้า
พลังงาน(แคลอรี /100)

ร้ อยละ
72.7-76.0
20.6-22.6
1.2-5.3
1.4-1.6
107-136

ทีม่ ำ : อานวย (2524)
ปลำโอดำ หรื ออาจเรี ยกว่าปลาโอหม้อ เป็ นปลาทะเลมีชื่อวิทยาศาสตร์ วา่ Thunnus tonggol
ลักษณะทัว่ ไปเป็ นปลาผิวน้ าที่ชอบอยูร่ วมกันเป็ นฝูงเช่นเดียวกับปลาโอทัว่ ๆไป ลาตัวค่อนข้างกลม
และยาวเพรี ยวแบบรู ปกระสวย ครี บหลังที่แยกออกจากกันเป็ นสองอันและอยูห่ ่ างกันเพียงเล็กน้อย
เท่าขนาดความยาวตา ครี บหู ยาวมาก ครี บท้องตั้งอยูใ่ นแนวเดียวกับครี บหู ครี บก้นอยูเ่ ยื้องครี บหลัง
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อันที่สองเล็กน้อย ครี บหางใหญ่เว้าลึกเป็ นรู ปวงเดือน มีเกล็ดเล็กละเอียดอยูบ่ ริ เวณแนวท้อง มีจุดสี
ขาวเรี ยงเป็ นแถวไปตามความยาวของส่ วนท้อง ครี บ ฝอยของครี บ หลังและครี บ ก้นมี สี เทาแกม
เหลื อง (ภาพที่ 4) ถิ่ นอาศัยจะแพร่ กระจายอยู่ท วั่ ไปทั้งอ่าวไทยตั้งแต่จงั หวัดชลบุ รี สั ตหี บ ลงไป
จนถึงสงขลาและปั ตตานี และทะเลอันดามัน กินปลาผิวน้ า กุง้ และหมึกเป็ นอาหาร ปลาโอมีขนาด
เล็ก ความยาวประมาณ 40-70 เซนติเมตร (สมโภชน์, 2545)

ภำพที่ 4 ปลาโอดา
คุณค่ ำทำงโภชนำกำรของปลำ
ปลาเป็ นแหล่งอาหารที่ดีมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนพบว่าเป็ นแหล่งของโปรตีนที่ มี
ปริ มาณสู งรวมถึงไขมันที่มีคุณภาพเหมาะแก่การบริ โภค
คุณค่าทางด้านโปรตีน ให้สารโปรตีนที่มีคุณภาพดี กองโภชนาการ กรมอนามัย ได้ทาการ
วิเคราะห์ ห าปริ ม าณและคุ ณ ภาพ ของโปรตี น และไขมัน ในปลาชนิ ด ต่ า งๆ พบว่า ปลาทู เมื่ อ
เปรี ยบเที ย บ กับ ปลาอื่ น ๆ มี ก รดอะมิ โนที่ จาเป็ นต่ อร่ างกายเที ยบเท่ ากับ เนื้ อสั ตว์ช นิ ดอื่ น ๆเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกันปลาทูจะมีสูงกว่าแทบทั้งสิ้ น และพบว่าในปลา 20 ชนิ ด ที่คนทัว่ ไปนิ ยมบริ โภค มี
ปริ มาณโปรตีนอยูร่ ะหว่างร้อยละ 14.4-23.0 โปรตีนในเนื้ อปลาจะเป็ นโปรตีน ที่ยอ่ ยง่าย เนื้ อปลา
โดยลักษณะตามธรรมชาติมีเนื้ อเยือ่ เกี่ยวพันน้อยกว่าเนื้ อสัตว์ชนิ ดอื่น กล้ามเนื้ อเกี่ยวพันในเนื้ อปลา
ที่มีนอ้ ยจึงทาให้เนื้อนุ่ม ไม่เหนียวและหดตัวมากเหมือนเนื้อสัตว์อื่นๆ
คุณค่าทางด้านไขมัน คุณค่าทางด้านไขมัน เนื้ อปลาประกอบด้วย ไขมันที่จาเป็ นต่อร่ างกาย
โดยเฉพาะกรดไลโนเลอิ ค ที่ ท าหน้าที่ ควบคุ มระดับของโคเลสเตอรอล และไตรกลี เซอไรด์ ใน
กระแสเลื อด และการช่ วยเร่ งการเผาผลาญโคเลสเตอรอลทาให้ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดลดลง
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จึ งมี ส่ วนลดอัตราการตายของโรคหัวใจและหลอดเลื อดด้วย ไขมันปลาประกอบด้วย กรดอีโค
ซาเปนทีโนอิก หรื อ อี พี เอ (eicosapentaenoic acid, EPA) และกรดโดโคซาเฮกซิ -โนอิกหรื อ ดี เอช
เอ (docosahexaenoic acid, DHA) ซึ่ งเป็ นไขมัน ไม่ อิ่ ม ตัว เชิ ง ซ้ อ น เป็ นส่ วนประกอบของเซลล์
สมอง เมื่อร่ างกายได้รับกรดไขมันทั้งสองตัวนี้ จะช่วยลดการจับตัวของเกล็ดเลือดที่ก่อให้เกิ ดภาวะ
หลอดเลื อดแข็งตัว ลดการอักเสบ และสร้ างสารที่มีส่วนช่ วยให้หลอดเลื อดขยายตัวและมีความ
ยืดหยุ่นมากขึ้ น ร่ วมกันกับ การลดระดับของไขมันประเภทไตรกลี เซอไรด์ที่ เป็ นตัวเร่ งให้เกิ ด
ภาวะเลือดจับตัวกันเป็ นลิ่มและอุดตันหลอดเลือด
ปลาทะเลที่ เป็ นแหล่ ง ของสารอาหารและกรดไขมัน ที่ ดี ได้แ ก่ ปลาทู ปลาแซลมอน
ปลาโอ ปลาเทราต์ ปลาอิ น ทรี ปลาทู น่ า ปลาฮาลิ บ ั ท ปลากะพง ปลาดุ ก ทะเล ปลาคอด
สมาคมโรคหัวใจแห่ งประเทศสหรัฐอเมริ กา (AHA) แนะนาให้รับประทานปลาและอาหารทะเล
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ และควรใช้วธิ ี ประกอบอาหารด้วยวิธีการย่าง อบ หรื อต้มเน้นการเลือก
ประเภทของปลาให้มีความหลากหลายและมาจากแหล่งต่างๆ (http://www.manager.co.th)
คุณค่าทางด้านวิตามินและแร่ ธาตุ ในเนื้ อปลาประกอบด้วยวิตามินและแร่ ธาตุจานวนมาก
ในส่ วนของวิตามิน ประกอบด้วยวิตามินบี 1 บี2 และไนอะซิ น ที่มีความจาเป็ น ต่อการใช้ประโยชน์
ของคาร์ โบไฮเดรต ไขมันและโปรตีน ทาให้ร่างกายมีประสิ ทธิ ภาพ ในการทางานและดาเนิ นชีวิต
นอกจากนี้ยงั มีวติ ามินเอและวิตามินดี
คุณค่าทางด้านแร่ ธาตุ ปลาประกอบด้วยธาตุแคลเซี ยม และฟอสฟอรัสในสัดส่ วนที่ พอดี
ต่อการสร้างกระดูกและฟั น มีธาตุเหล็กช่วยในการสร้างเม็ดโลหิ ต ป้ องกันโรคโลหิ ตจาง ส่ วนปลา
ทะเลมี ธ าตุ ไ อโอดี น ซึ่ งช่ วย ป้ อ งกัน โรคคอพอก (http://www.yourhealthyguide.com/article/anfish-worth.html)
ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับคุณภำพของปลำ
ปลาเป็ นสัตว์ที่มีคุณค่าทางอาหารสู งและย่อยง่ายเนื่ องจากเส้นใยโปรตีนมีขนาดสั้นจึงเน่ า
เสี ยเร็ วกว่าสั ตว์อื่น คุ ณภาพของปลาจะขึ้ นอยู่กบั ปั จจัยต่างๆคื อ เช่ น การจัดการหลังการจับปลา
คุณภาพของปลาที่จบั ได้ข้ ึนอยูก่ บั ความระมัดระวังและรวดเร็ วในการจับปลาขึ้นมาบนเรื อ หากต้อง
เก็บไว้บนเรื อนานกว่า 2-3 ชัว่ โมง ควรแช่น้ าแข็งไว้โดยเฉพาะในทะเลของไทย ซึ่ งมีอุณหภูมิและ
ความชื้นสู ง วิธีที่ดีที่สุดสาหรับระวังรักษาปลาคือ
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1. นาปลาขึ้นจากน้ าให้เร็ วที่สุดเมื่อจับปลาได้
2. ล้างเครื่ องมือจับปลาให้สะอาด ไม่ให้เกิดการหมักหมมจากสิ่ งสกปรก
3. คัดชนิดและขนาดตามความต้องการ
4. หากเป็ นปลาที่มีขนาดใหญ่ควรตัดเหงือกและเครื่ องในออกแล้วล้างด้วยน้ าเย็นที่สะอาด
5. เก็บปลาในน้ าแข็งให้มีอุณหภูมิไม่สูงกว่า 32 องศาเซลเซียส
6. อย่าใส่ ปลาทับถมกันมากเกินไป (ประเสริ ฐ, 2527)
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อควำมเหนียวของเนื้อปลำ
ความเหนี ยวของเนื้ อปลามี ผลมาจาก ปริ มาณและคุ ณภาพของไมโอซิ น ปั จจัยที่ มี ผลต่ อ
ความเหนี ยวจะเกี่ ยวข้องชนิ ดและความสดของปลา อัตราส่ วนผสมของเกลื อและสารอื่นๆรวมถึง
อุณหภูมิและความร้อนในกระบวนการผลิตด้วย
1. ชนิ ดของปลา ปลาแต่ละชนิ ดมีปริ มาณไมโอซิ นในกล้ามเนื้ อไม่เท่ากัน ปลาที่มีปริ มาณ
ไมโอซิ นสู ง จะมีความเหนี ยวดีกว่าปลาที่มีไมโอซิ นต่า และปลาที่มีไขมันสู งจะมีความเหนี ยวน้อย
กว่า เนื่ องจากไขมันจะแทรกตามโมเลกุลของโปรตีน อย่างไรก็ตามไขมันไม่ใช่ปัจจัยที่สาคัญที่สุด
ที่เกี่ยวข้องกับความเหนียว (วรรณวิบูลย์, 2529)
2. ความสดของปลา เมื่อความสดลดลงความเหนี ยวของปลาก็จะลดลง ซึ่ งอาจเป็ นเพราะ
โปรตีนในปลาเปลี่ยนสภาพไป ทาให้การละลายของโปรตีนลดลง การจับตัวกันของเนื้ อปลาย่อม
ลดลงไป
3. ค่าความเป็ นกรดด่ าง (pH) ของเนื้ อปลา ความเหนี ยวของเนื้ อปลาพบว่ามี ค่าสู งสุ ดเมื่ อ
เนื้ อปลามี pH ระหว่าง 6.5-7.0 เพราะไมโอซิ นละลายได้ดีที่สุดที่ pH ช่วงนี้ ถ้า pH สู งมากเกินไป
โปรตีนจะละลายในน้ าเกลือได้นอ้ ยลง และถ้าเป็ นกรดที่ใกล้กบั จุดไอโซอิเลคตริ คของโปรตีนจะทา
ให้โปรตีนขยายตัว และดูดซึ มน้ าได้นอ้ ยที่สุด
4. ปริ มาณของเกลื อ เกลื อร้ อยละ 3 ของน้ าหนักเนื้ อปลาพบว่าให้ความเหนี ยวที่ ดีเพราะ
เกลือร้อยละ 3 ในปลาที่มีความชื้ นร้อยละ 80 เป็ นความเข้มข้นที่เหมาะสมในการสกัดไมโอซิ น ทา
ให้ได้รสชาติเค็มที่เหมาะสม
5. ปริ มาณของสารเจือปนที่เติมลงไปในเนื้ อปลา ผลิ ตภัณฑ์หลายชนิ ดมีการเติมแป้ งเพื่อ
เพิ่มความเหนี ยว ชนิ ดของแป้ งที่นิยมใช้คือ แป้ งมันฝรั่ง แป้ งสาลี แป้ งข้าวโพด ปริ มาณที่เติมตั้งแต่
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ร้อยละ 3-15 การเติมแป้ งจะทาให้เนื้ อสัมผัสแข็งต้องเติมน้ าลงไป ปริ มาณน้ าขึ้นอยูก่ บั ความชื้ นใน
เนื้อปลา และแป้ งที่ใช้จะต้องกระจายตัวให้สม่าเสมอและจับน้ าได้มากเกิดเจลที่ไม่คืนตัว นอก จาก
นี้อาจมีการเติมไข่ขาวเพื่อทาให้เนื้อปลารวมตัวและทาให้ pHของส่ วนผสมสู งขึ้น เนื้อปลาไม่หดตัว
และการกระจายตัวของโปนตีนเพิ่มขึ้น
6. ระยะเวลาในการนวดเนื้ อปลา การนวดเนื้ อปลาเมื่อผสมกับเกลือแล้วจะเป็ นการสกัดไม
โอซิ นทาให้เรี ยงตัวเป็ นรู ปตาข่าย ระยะเวลาในการนวดนานพอ จึงจะทาให้เกิดความเหนียว การลด
อุณหภูมิระหว่างการบดนวดเนื้ อปลาเป็ นสิ่ งสาคัญ ในระหว่างการนวดต้องควบคุ มอุณหภูมิไม่ให้
เกิน 13 องศาเซลเซี ยส
7. การให้ความร้อน การให้ความร้อนสู งในระยะเวลาสั้นดี กว่าการให้ความร้ อนต่ าระยะ
เวลานาน เพราะพบว่าความเหนียวน้อยลงที่อุณหภูมิ 60-65 องศาเซลเซียส
8. ฤดู ก ารจับ ปลา ปลาในระยะหลัง วางไข่ มี ค วามชื้ น สู งและมี ค วามเหนี ย วลดลง
โดยทัว่ ไปปลาที่อยูใ่ นระยะการเจริ ญเติบโตมีความเหมาะสมที่สุด (จิราวรรณและคณะ, 2523)
กลไกลกำรเกิดเจล
คุณสมบัติที่สาคัญของผลิตภัณฑ์ที่ใช้เนื้ อปลาบดเป็ นวัตถุดิบคือความแข็งแรงของเจล (gelstrength) และความยืดหยุ่น (elasticity) การเกิ ดเจลของเนื้ อปลาเป็ นการเปลี่ ยนแปลงของโปรตี น
เมื่อได้รับความร้อน ขณะนวดผสมเนื้อปลาและเกลือ
เนื้ อปลาที่สับผสมกับส่ วนต่างๆแล้วจะมีการเปลี่ ยนแปลงทางกายภาพคือเกิ ดลักษณะเนื้ อ
สัมผัสด้านความเหนี ยวตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป อุณหภู มิที่เกี่ ยวข้องกับความเหนี ยวแบ่งได้เป็ น 3
ช่วง คือ
1. ซู วาริ (suwari) หรื อช่วงของการเซตตัวของเจลที่เกิดที่อุณหภูมิต่ากว่า 50 องศาเซลเซี ยส
แอกโตไมโอซิ นในเนื้ อปลาจับตัวกับน้ าและเกิ ดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของโปรตีนเกิ ด
โครงร่ างตาข่ายอย่างหลวมๆ มี การกักน้ าอยู่ภายในร่ างแห ทาให้เกิ ดโครงร่ างใหม่ของแอกโตไม
โอซิ นเป็ นผลให้เนื้ อปลาบดมีลกั ษณะแข็งตัวขึ้นตามระดับอุณหภูมิ เนื้ อปลาที่เปลี่ยนเป็ นเจลซู วาริ
แล้วจะขึ้นรู ปได้ยาก การขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์จึงควรทาทันทีหลังการสับผสม หรื อเก็บเนื้ อปลาซึ่ งผสม
เกลือแล้วที่อุณหภูมิต่าเพื่อป้ องกันการเกิดเจลซู วาริ
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2. โมโดริ (modori) หรื อช่ วงของการแตกตัว (disintegration) โมโดริ เป็ นการสร้ างเจลที่
60-70 องศาเซลเซี ยส การแตกตัวเกิดจากแอกโตไมโอซิ นถู กทาลายจากเอนไซม์อลั คาไลโปรติเอส
(alkalineprotease) ซึ่ งมีกิจกรรมสู งสุ ดที่ 60-70 องศาเซลเซียส ที่pH 7.5-8.0 ทาให้ความแข็งแรงของ
เจลมีค่าต่ าที่สุด การให้ความร้ อนระดับนี้ จะทาให้เกิ ดการแตกสลายของเจลซู วาริ บางส่ วน จึงควร
หลีกเลี่ยงอุณหภูมิช่วงนี้โดยการเพิ่มอุณหภูมิให้สูงกว่า 70 องศาเซลเซี ยส อย่างรวดเร็ ว
3. แอชชิ (ashi) หรื อช่วงของการตรึ งความยืดหยุน่ (elasticity fixation) เป็ นการสร้างเจลที่
อุ ณหภู มิสู งกว่า 75 องศาเซลเซี ยส การให้ความร้ อนแก่ เนื้ อปลาบดผสมที่ อุณ หภู มิ น้ ี อาจเรี ยกว่า
เจลคามาโบโกะ ความร้ อนระดับนี้ จะทาให้โครงสร้ างโมเลกุลแอคโตไมโอซิ นและโปรตี นชนิ ด
อื่นๆ แข็งตัว พันธะที่เกิดในช่วงนี้ จะเป็ นพันธะไฮโดรโฟบิคและพันธะไดซัลไฟด์เป็ นส่ วนใหญ่ ทา
ให้โครงสร้างตาข่ายมีความคงตัวมากขึ้น เจลมีลกั ษณะทึบและเสถียรมากขึ้น ความเหนี ยวของเจล
หลังช่วงนี้จะไม่เปลี่ยนแปลง (มยุรี, 2558)
กำรเน่ ำเสี ยของปลำและผลิตภัณฑ์ สัตว์นำ้
การเน่ าเสี ยของผลิ ตภัณฑ์สัตว์น้ า ส่ วนใหญ่แล้วจะมีกลิ่ นเหม็น ซึ่ งเกิ ดจาการกระทาของ
แบคทีเรี ยเป็ นส่ วนใหญ่ แบคทีเรี ยเหล่านี้ อาศัยอยูต่ ามตัวปลา เมือกปลาและอวัยวะภายในของปลา
กลิ่ นที่ เกิ ดจากการสลายของโปรตี นเมื่ อปลาตายมักเกิ ดจากเอมีน ซึ่ งระเหยได้หรื อแอมโมเนี ยใน
พวกปลากระดูกแข็ง
ถ้าจาแนกแบคทีเรี ยที่ทาให้อาหารเสี ยออกตามชนิ ดของสารเคมีที่สร้ างขึ้นจะแบ่งออกได้
เป็ นพวกๆ ดังนี้
1. พวกที่สร้างอีสตามีน แบคทีเรี ยพวกนี้พบครั้งแรกในปลาที่เน่าเสี ยที่อุณหภูมิ 20
องศาเซลเซี ยส มีชื่อว่า Achromobacter hirtamineum
2. พวกที่สร้างแอมโมเนีย แบคทีเรี ยชนิดนี้มีอยู่ 2 พวก พวกหนึ่งใช้เฉพาะยูเรี ยเป็ นอาหาร
อย่างเดียว ได้แก่ Achromobacter thalassiun Pseudomonas geniculate และ Flavobacteeium guncatum
3. พวกที่สร้างไทรเมทีลามีน (Trimethlamine) สารไทรเมทีลามีน หรื อ เรี ยกย่อว่า TMA
เป็ นสารที่ พ บเสมอเมื่ อ ปลาเกิ ด การเน่ า เสี ย แบคที เรี ย ที่ ส ร้ า งส่ ว นมากจัด จ าแนกไว้ใ นพวก
เอ็นเทโรแบคเทอริ เอซี (Enterobacleriaceae) ได้มีผคู ้ ิดใช้สารนี้เป็ นเครื่ องวัดการเน่าเสี ยของปลาโดย
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ไทรเมทีลามีน (TMAO) ถูกรี ดิวซ์ (reduce) เป็ นไทรเมทีลามีน (TMA) TMAO พบในปลาทะเลทุก
ชนิด ในปลาน้ าจืดมีนอ้ ยมากหรื อไม่มีเลย
4. พวกที่สร้างไนเตรต (Nitrate) จากไฮดรอกซิลลามีน แบคทีเรี ยพวกนี้พบโดยบังเอิญ
คือโดยปกติเขาใช้ไฮดรอกซิ ลลามีนสาหรับฆ่าแบคทีเรี ย
5. พวกที่สร้างกลิ่นต่างๆ (ประเสริ ฐ, 2527)
แจงลอน
แจงลอน หรื อ จอนลอน เป็ นชื่ อเรี ยกของผลิตภัณฑ์จากเนื้ อปลาบดที่นามาผ่านการปั้ นเป็ น
ลอนๆจึงมีชื่อเรี ยกว่า แจงลอน เป็ นอาหารที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านและชาวประมง ที่รู้จกั นาเนื้ อ
ปลามาผสมกับพืชสมุ นไพรในท้องถิ่ นปรุ งให้มีรสชาติ ดี ส่ วนประกอบเครื่ องปรุ งคล้ายห่ อหมก
นามาขึ้นรู ปเป็ นก้อนกลมเสี ยบไม้ยา่ งไฟ (ภาพที่ 5) โดยส่ วนใหญ่จะทาจากเนื้ อปลาทะเลซึ่ งหาได้
ง่ายในพื้นที่แถบภาคตะวันออกซึ่ งมีพ้ืนที่ติดทะเลและประชาชนประกอบอาชีพเป็ นชาวประมง จึง
ถื อเป็ นอาหารพื้นบ้านและมีการบริ โภคทัว่ ไปในภาคตะวันออก ซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่มีปลาทะเลชุ กชุ ม
อาหารจากเนื้ อปลาจึ งถื อเป็ นอาหารหลัก ของคนแถบนี้ เช่ น นาปลาไปท าห่ อหมก ทอดมันและ
ดัดแปลงมาทาแจงลอน ซึ่ งมี ลกั ษณะวิธีการทาที่ ง่ายกว่า และรับประทานที่ สะดวกกว่า มี การใช้
น้ ามัน น้อ ย (https://www.gotoknow.org/posts/505176) การท าแจงลอนจึ งเป็ นที่ นิ ย มทัว่ ไป และ
ด้วยที่มีคนนิ ยมจานวนมาก ทาให้แจงลอนมีส่วนผสมและวิธีการทาที่หลากหลายมากขึ้น ขึ้นอยูก่ บั
ท้องถิ่นและความคิดสร้างสรรค์ วัตถุดิบหลักใช้ปลาอินทรี ซ่ ึ งมีกล้ามเนื้ อที่แข็งแรงเมื่อนวดแล้ว
จะมีความเหนี ยวมากกว่าปลาชนิ ดอื่น

แจงลอนจัดเป็ นอาหารกึ่งแห้งผ่านความร้อนโดยการย่าง

ผลิตภัณฑ์มีสีน้ าตาลจากปฏิกิริยาเมลลาร์ ด (http://thaicuisinearoi.blogspot.com)

ภำพที่ 5 ผลิตภัณฑ์แจงลอน
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เทคนิคการทาผลิตภัณฑ์ที่ใช้เนื้ อปลาเป็ นวัตถุดิบให้มีความเหนียวต้องใช้ปลาที่มีความสดดี
โดยปลาเนื้ อสี ขาวจะเหนี ยวกว่าปลาเนื้ อสี แดง จะมีการล้างเลื อด และไขมันออกเพราะทั้งสองสิ่ ง
เป็ นตัวทาให้ความเหนี ยวลดลง การล้างเนื้ อปลาจะช่ วยลดเอนไซม์ที่ ทาให้เนื้ อสัม ผัสของปลามี
คุ ณ ภาพลดลงได้ (Suzuki, 1981) การนวดปลาควรนวดที่ มี อุ ณ หภู มิ ต่ า อาจใช้น้ าแข็ ง ช่ วยใช้
ระยะเวลาในการนวดที่ เหมาะสม ขึ้ นอยู่กบั ปริ มาณและชนิ ดของปลา ตัวอย่างอาหารชนิ ดที่ ตอ้ ง
อาศัยความเหนียวของเนื้อปลาบด ได้แก่ ลูกชิ้นทอดมัน บะหมี่ ไส้กรอก ปลายอ เป็ นต้น
(http://www.fisheries.go.th/if-suratthani)
ส่ วนผสมทีใ่ ช้ ในกำรผลิตแจงลอน
เกลือ
เกลื อเป็ นสารกันบู ดที่ นิยมใช้มาก เป็ นสารให้กลิ่ นรสและสามารถช่ วยในการเก็บ รักษา
อาหารชนิ ดต่างๆได้ การใช้เกลืออาจจะใช้ความเข้มข้นต่า ประมาณร้อยละ 2-4 ร่ วมกับอุณหภูมิต่ า
หรื อใช้ร่วมกับกรด เพื่อยับยั้งการเจริ ญของจุลินทรี ยท์ ี่ทาให้อาหารเน่าเสี ย การถนอมอาหารจาพวก
โปรตีนเช่น เนื้อสัตว์ ปลาและจาพวกผักดองต่างๆจะใช้เกลือในกระบวนการหมัก (curing) เกลือจะ
ไปทาให้เกิดการดึงน้ าออก ทาให้ความดันออสโมติกเปลี่ยน ซึ่ งสามารถยับยั้งการเจริ ญของจุลินทรี ย ์
และจากัดจานวนแบคทีเรี ยที่ทาให้อาหารเน่าเสี ยด้วย
นำ้ ตำลทรำย
น้ าตาลหรื อสารให้ความหวานที่เติมลงในผลิตภัณฑ์ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อให้เกิดรสชาติและ
ช่ วยในการถนอมรักษา ผลิ ตภัณฑ์อาหารบางชนิ ด เช่ น ในผลิ ตภัณฑ์สัตว์น้ า น้ าตาลมีบทบาทต่อ
การป้ องกันและยับยั้งการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ย ์ น้ าตาลที่มีคุณภาพเหมาะกับการทาผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์ คือ น้ าตาลทาให้ผลิตภัณฑ์มีรสอ่อนนุ่ม โดยที่น้ าตาลจะไปลดรสเค็มที่มีผลมาจากเกลือทา
ให้อาหารมี รสชาติ ดีข้ ึ น น้ าตาลที่ ใช้กนั มากได้แก่ น้ าตาลซู โครส ฟอกสี และไม่ ฟ อกสี มี ก ารใช้
น้ าตาลในรู ปของกลูโคสและฟรุ คโตสบ้างเหมือนกัน (เยาวลักษณ์, 2536)
ใบมะกรู ด
ใบมะกรู ดเป็ นพืชที่ใช้ส่วนใบ มีกลิ่นหอม รสขมเล็กน้อย ใช้มากในอาหารไทยแบบดั้งเดิม
ใบมะกรู ดใช้ใส่ ในต้มยาทุกชนิด ต้มโคล้ง แกง ผัดพริ กขิง ยาส้มโอ ปลาแนม หมี่กรอบ ผัดเผ็ดปลา
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ดุก แจ่วบอง ต้มหน่ อไม้ย่านาง และผัดสมุนไพรทั้งหลาย นอกจากนี้ ใบมะกรู ดยังช่ วยดับกลิ่ นคาว
ของเนื้ อปลา ท าให้อ าหารมี ก ลิ่ น หอมชวนรั บ ประทานยิ่งขึ้ น ใบมะกรู ด มี แคลเซี ยม วิตามิ น เอ
และเบต้าแคโรทีน ช่วยป้ องกันและรักษาโรคมะเร็ ง ส่ วนในผิวมะกรู ดมีฟอสฟอรัส แคลเซี ยม เหล็ก
และวิตามินสู ง ในใบมะกรู ด 100 กรัม ให้พลังงาน 171 กิ โลแคลอรี ประกอบด้วย โปรตีน 6.8 กรัม
ไขมัน 3.1 กรัม คาร์ โบไฮเดรต 29.0 กรัม แคลเซี ยม 1,672 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 20 มิลลิกรัม เหล็ก
3.8 มิลลิกรัม ไทอะมิน 0.20 มิลลิกรัม ไนอะซิ น 1.0 มิลลิกรัม ไรโบฟลาวิน 0.35 มิลลิกรัม น้ า 57.1
กรัม วิตามินเอ รวม 303 ไมโครกรัม วิตามินซี 20 มิลลิกรัม (นิดา, 2548)
โหระพำ
โหระพา มี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ Ocimum basilicum Linn. ถิ่ น ก าเนิ ด อยู่ ใ นทวี ป เอเชี ย และ
แอฟริ กา เป็ นพืชตระกูล Basil เช่ นเดี ยวกับกระเพราและแมงลัก โหระพาเป็ นพืชล้มลุ กพุ่มเตี้ย ลา
ต้นเป็ นเหลี่ยม กิ่ งและก้านอ่อนสี ม่วงแดง ใบสี เขียวรู ปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบหยัก
เป็ นฟั นเลื่ อยแบบห่ างๆ ดอกสี ขาวหรื อชมพูอ่อนออกเป็ นช่ อทรงฉัตร ปลู กกันอย่างแพร่ หลายใน
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ เช่น ไทย มาเลเซี ย และอินโดนีเซี ย
ใบโหระพาสดมีน้ ามันหอมระเหย เมื่อนาไปประกอบอาหาร ทาให้มีรสชาติและกลิ่นหอม
น่ารับประทาน นิ ยมนามาใส่ ในแกงเผ็ด แกงเขียวหวาน เป็ นผักที่รับประทานสดกับอาหารประเภท
ลาบ น้ าตก ก้อย พล่า แจ่วฮ้อน เปาะเปี๊ ยะทอด เป็ นต้น สารอาหารในใบโหรพาที่โดดเด่น คือเบต้า
แคโรทีน แคลเซี ยม ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินซี และแคลเซี ยม
น้ ามันหอมระเหยของใบโหรพา มีคุณสมบัติ ช่วยแก้อาการจุกเสี ยด ท้องอืด แน่นท้อง และช่ วยให้
เจริ ญอาหารได้ดี (นิดาและคณะ, 2546)
กะทิ
กะทิเป็ นผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ไม่มีเส้นใยที่ได้จากผลมะพร้าว ด้วยการสกัดหรื อการบีบอัด
จากเนื้ อมะพร้ าว กะทิ มีลกั ษณะทัว่ ไปมีสีขาวขุ่น คล้ายน้ านม ซึ่ งมี กลิ่ นเฉพาะของกะทิ โดยกะทิ
เป็ นสารละลายที่ อยู่ในรู ปอิมลั ชันที่ ยึดเกาะระหว่างโปรตีน น้ ามัน และน้ า ซึ่ งหยดน้ ามันที่ อยู่ใน
กะทิ จ ะถู ก ล้ อ มรอบด้ ว ยเมมเบรนของสารต่ า งๆ ได้ แ ก่ โกลบู ลิ น (globulins) และอัล บู มิ น
(albumins) รวมถึ งสารประกอบฟอสโฟไลปิ ด (Phospholipid) ได้แก่ เลซิ ทิ น (lecithin) เซฟาลิ น
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(cephalin) ซึ่ งสารเหล่านี้ มีหน้าที่ที่สาคัญสาหรับเป็ นอิมลั ซิ ไฟเออร์ ทาให้น้ าในกะทิคงตัว ไม่มีการ
แยกชั้น ของน้ ามัน โปรตี น และน้ า องค์ป ระกอบของน้ ากะทิ เป็ นอาหารที่ ให้ จาพวกไขมัน ให้
พลังงานสู ง มี ค่าpH ต่า คุณค่าทางโภชนาการของมะพร้าวขูด (100 กรัม) พลังงาน 326 กิโลแคลอ
รี่ โปรตีน 3.5 กรัม ไขมัน 28.7 กรัม คาร์ โบไฮเดรต 13.3 กรัม เส้นใย 6.4 กรัม ฟอสฟอรัส 78
มิลลิกรัม เหล็ก 1.9 มิลลิกรัม ไทอามีน 0.02 มิลลิ กรัม (http://puechkaset.com /กะทิ) ปั จจุบนั มี
การผลิตกะทิสาเร็ จรู ปบรรจุกล่อง UHT เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
พริกแกง
พริ กแกง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากเครื่ องเทศและสมุนไพรต่างๆ เช่น พริ กสด พริ กแห้ง
หัวหอม กระเทียม ข่า ตะไคร้ ผิวมะกรู ด บดผสมให้เข้ากัน อาจมีส่วนประกอบอื่น เช่น กะปิ น้ าตาล
น้ าปลา เกลือ แล้วอาจผสมกับกะทิหรื อน้ ามันบริ โภคตามส่ วนประกอบของน้ าพริ กแกงแต่ละชนิ ด
และอาจนาไปให้ความร้อนหรื อไม่ก็นาไปประกอบอาหารได้ทนั ที พริ กแกงอาจจาแนกได้เป็ นพริ ก
แกงส้ม พริ กแกงเผ็ด และพริ กแกงเขียวหวาน (http://foodnetworksolution.com/wiki/word/357/น้ าพริ กแกง Curry-paste.)
วิธีกำรผลิตแจงลอน
เริ่ มจากการนวดเนื้ อปลาให้เหนี ยว จากนั้นก็นามะพร้ าวขูดคั้นเอาแต่หัวกะทิ ค้ นั ครั้งเดี ยว
กากที่ เหลื อทิ้ งหัวกะทิ ที่ ค้ นั ใส่ เกลื อ1ส่ วน4ช้อนละลายให้เข้ากัน เกลื อเป็ นส่ วนช่ วยให้เนื้ อปลา
เหนี ยว จากนั้นเติ มพริ กแกงใส่ ลงไปในปลาที่ นวด ตักหัวกะทิ ใส่ ลงไป นวดเนื้ อปลากับพริ กแกง
และหัวกะทิ เรื่ อยๆให้เข้ากัน เติ มหัวกะทิ ที ล ะน้อยๆ นวดไปเรื่ อยๆพอเริ่ มรู ้ สึ ก เหนี่ ยวติ ดมื อ ใส่
มะพร้ าวขูด คลุ กเคล้านวดรวมกันจนเหนี ยวหนึ บ หั่นใบมะกรู ดซอยละเอี ยดโรยใส่ ลงไปนวด
จนกว่าจะเหนี ยวและส่ วนผสมทุกอย่างเป็ นเนื้ อเดียวกัน นาแจงลอนย่างโดยนาเนื้ อปลาที่นวดแล้ว
มาปั้ นเป็ นก้อนติดกับไม้ไผ่เป็ นรู ปกลมวางบนเตาย่างพลิกไปพลิกมาจนสุ ก (http://thaicuisinearoi.blogspot.com) ลัก ษณะคล้ายผลิ ตภัณ ฑ์ ชิ กู ว่า(chikuwa) ซึ่ ง เป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ ค ามาโบโกะแบบย่าง
(broiled kamaboko) แต่แจงลอนมี เครื่ องเทศและรสชาติ จดั กว่า (สุ ทธวัฒน์, 2549) แจงลอนจัดว่า
เป็ นอาหารกึ่ งแห้งผ่านความร้ อนโดยการย่างผลิ ตภัณฑ์มีสีน้ าตาลจากปฏิ กิริยาเมลลาด (Maillard
reaction) โดยจะเกิ ดขึ้ นง่ายเมื่ อกล้ามเนื้ อสั ตว์น้ ามี ค่า aw อยู่ในช่ วง0.65-0.70ภายใต้อุณหภู มิสูงที่
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80-130 องศาเซลเซี ยส ในการเก็บรักษาไขมันในวัตถุดิบเช่นเนื้ อปลา มะพร้าว จะเป็ นสาเหตุให้เกิด
การหืนได้ (Loannis, 2014)
เกรี ยงไกร วงศ์คีนี (2551) ได้ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอดมันแช่เยือกแข็งจากปลาน้ าจืด
พบว่าสู ตรที่ใช้ปลาดุกและไม่ใส่ ถวั่ ฝักยาวได้รับการยอมรับสู งสุ ด การใส่ แป้ งสามารถช่วยปรับปรุ ง
คุ ณ ภาพและเมื่ อ เก็ บ ที่ อุ ณ หภู มิ แ ช่ เยื อ กแข็ ง ค่ า TBA (Thiobarbituric Acid) มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น
สุ ชาดา และคณะ (2554) ศึกษาชนิ ดของเนื้ อปลาที่ใช้ในการทาไส้กรอกห่ อหมกพบว่าการใช้ปลา
ยีส่ กเป็ นวัตถุดิบสามารถเก็บรักษาโดยการแช่แข็งได้เป็ นเวลา 4 สัปดาห์
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บทที่ 3
เนื้อหำกำรวิจัย
อุปกรณ์
วัตถุดิบ
1. เนื้อปลา (ปลาอินทรี ปลาข้างเหลือง ปลาทรายแดง ปลาโอดา)
2. กะทิ ยีห่ อ้ อร่ อยดี
3. เครื่ องแกงเผ็ด ยีห่ อ้ น้ าใจ
4. เกลือ ยีห่ อ้ ปรุ งทิพย์
5. น้ าตาล ยีห่ อ้ มิตรผล
6. ใบโหระพา
7. ใบมะกรู ด
เครื่ องมือและอุปกรณ์
1. อุปกรณ์เครื่ องครัว เช่น กะละมัง มีด เขียง เป็ นต้น
2. เครื่ องบดเนื้อ (Manca รุ่ น PM-82)
3. ตูเ้ ย็น (Sharp รุ่ น Delluxe series)
4. เครื่ องชัง่ ไฟฟ้า ละเอียด 4 ตาแหน่ง (SP 224S Sartorius)
5. ตูอ้ บลมร้อน (Menmert)
6. เครื่ องวัดสี Spectrophotometer (Konica minolta รุ่ น CM-3600d)
7. เครื่ อง Hounsfield’s Universal Testing Machine (TA.XT.Plustexture Analyser)
8. เครื่ องวิเคราะห์โปรตีน (Gerhardt รุ่ น VAP30)
9. อุปกรณ์เครื่ องแก้วที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเคมี
10. เครื่ องวิเคราะห์ไขมัน (Gerhardt รุ่ น SE416)
11. ตูอ้ บไฟฟ้า (carbolate)
12. โถดูดความชื้ น
13. ถ้วยกระเบื้องเคลือบ (crucible)
14. ทรายบริ สุทธิ์ (pure sand)

18

15. เครื่ องอังไอน้ า (water bath)
16. ตูด้ ูดควัน (Laboratory Chemical Fume Hood)
17. ชุดกลัน่ (distillation flask,condenser'receiver)
18. ลูกแก้ว (glass beads)
19. เครื่ องสเปกโตรไฟโตมิเตอร์ (spectrophotometer) (UV-1800)
20. เครื่ องวัดค่าวอเตอร์ แอกติวิตี (water activity meter) (Aw cebte)
21. เครื่ องคอมพิวเตอร์
22. โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS v. 14
23. ห้องปฏิบตั ิการทดสอบทางประสาทสัมผัส อุปกรณ์ทดสอบแบบสอบถาม
สารเคมี
1. ปิ โตรเลียมอีเทอร์ที่มีจุดเดือด 40-60 องศาเซลเซียส
2. สารละลายบอริ คร้อยละ 4
3. กรดซัลฟูริคความเข้มข้น 0.128 โมลาร์
4. โปแตสไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.223 โมลาร์
5. ไดเอทิลอีเทอร์
6. อะซิโตน
7. 4 N HCl
8. สารกันการเกิดฟอง (anti-foaming)
9. Thiobarbituric acid reagent (TBA reagent) เต รี ยม โด ยล ะ ล าย Thiobarbituric acid
0.2883 กรัม ใน 100 มิลลิลิตร ของ 90% glacial acetic acid
วิธีกำรทดลอง
1. ศึกษาชนิดของเนื้อปลาที่ใช้เป็ นวัตถุดิบในการทาแจงลอนโดยแบ่งเป็ น 4 การทดลองคือ
การทดลองที่ 1 ใช้เนื้อปลาอินทรี
การทดลองที่ 2 ใช้เนื้อปลาข้างเหลือง
การทดลองที่ 3 ใช้เนื้อปลาทรายแดง
การทดลองที่ 4 ใช้เนื้อปลาโอดา
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ส่ วนผสม

เนื้อปลา

1

กิโลกรัม

กะทิ

100

กรัม

เครื่ องแกงเผ็ด 100

กรัม

เกลือ

30

กรัม

ใบมะกรู ด

10

กรัม

ใบโหระพา

10

กรัม

วิธีการทา ดัดแปลงจาก (http://www.bloggang.com)
1. ล้างทาความสะอาดปลา แล่ เนื้ อ ขูดเนื้ อออกจากหนัง ล้างเนื้ อปลาในน้ าเย็นเพื่อนา เลื อด
และไขมันออก บีบน้ าออกจากเนื้อปลา
2. เนื้อปลาใส่ เครื่ องนวดเติมเกลือนวดผสมให้เข้ากันเป็ นเวลาประมาณ 5 นาที
3. ใส่ เครื่ องแกงเผ็ดลงคลุกนวดให้เข้ากัน
4. ส่ วนผสมที่ได้ป้ ั นเป็ นลูกติดกับไม้ไผ่ น้ าหนักประมาณ 15 กรัม
5. ไปอบที่อุณหภูมิ 335 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 15 นาทีจนสุ ก พักจนผลิตภัณฑ์มีอุณหภูมิ
เท่ากับอุณหภูมิหอ้ ง
6. บรรจุในถุง Polyethylene เพื่อนาวิเคราะห์คุณภาพต่อไป
1.1 การวิเคราะห์ทางกายภาพ
1.1.1 การวัดค่าแรงตัด (shearing test) โดยเครื่ อง Hounsfield’s Universal Testing Machine
(TAXT. Plus. Analyzer) เพื่อศึกษาเนื้อสัมผัสด้านความเหนียวของแจงลอน อาศัยหลักการวัดค่าแรง
ตัดที่ กระทาต่อผลิ ตภัณฑ์ด้วยระยะทางคงที่ สภาวะที่ ใช้ประกอบด้วยหัวตัดสี่ เหลี่ ยมแบน โหลด
เซลล์ (Load Cell) รับน้ าหนักได้ 100 นิ วตัน ทดสอบการทดลองละ 3 ซ้ า ใช้แผนการทดลองแบบ
Completely Randomized Design (CRD) ทาการวิเคราะห์ผลทางสถิติ และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของ
สิ่ งทดลองโดยวิธี Duncan’s Multiple Rang Test (DMRT)
1.1.2 การวัดค่าสี ดว้ ยเครื่ อง Konica Minolta Spectrophotometer รุ่ น CM-3600 d ด้วยระบบ
CIE รายงานเป็ นค่า L* a* b* โดย L* หมายถึ ง ค่าความสว่าง (0=black, 100=white) a* หมายถึ ง
ค่าสี แดง/ค่าสี เขียว (+a=red, -a=green) และ b* หมายถึง ค่าสี เหลือง/ค่าสี น้ าเงิน (+b=yellow,
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-b=blue) (http://www.pballtechno.com) ทดสอบการทดลอง 3 ซ้ า ใช้แ ผนการทดลองแบบสุ่ ม
ตลอด Completely Randomized Design (CRD) และเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ของสิ่ ง ทดลองโดยวิ ธี
Duncan’s Multiple Rang Test (DMRT)
1.2 การทดสอบทางประสาทสัมผัส
การทดสอบคุ ณสมบัติทางประสาทสัมผัส โดยใช้ผูท้ ดสอบชิ มในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร จานวน 36 คน เพื่อศึกษาการยอมรับคุณภาพด้านสี (color) กลิ่น (flavor)
รสชาติ (taste) เนื้ อสัมผัส (texture) และความชอบรวม (overall acceptability) หาค่าเฉลี่ยที่ผบู ้ ริ โภค
ให้การยอมรับสู งสุ ด โดยใช้แบบทดสอบอัตราความชอบ (9-point Hedonic Scaling) ระดับคะแนน
1-9 โดย 1 เท่ ากับ ไม่ ช อบมากที่ สุ ด และ 9 ชอบมากที่ สุ ด ใช้แผนการทดลองแบบสุ่ ม ในบล็ อก
สมบูรณ์ Randomized Completely Block Design (RCBD) และเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยของสิ่ งทดลอง
โดยวิธี Duncan’s Multiple Rang Test (DMRT)
1.3 ศึกษาองค์ประกอบทางเคมี ของแจงลอนที่ ผ่านการคัดเลื อกจากข้อ 1.2 ตามวิธีA.O.A.C. 2000
เพือ่ หาคุณค่าทางอาหาร
1.3.1 วิเคราะห์หาความชื้นโดยวิธีการอบด้วยตูอ้ บไฟฟ้า
1.3.2 วิเคราะห์ไขมันโดยใช้เครื่ องซอกห์เลต
1.3.3 วิเคราะห์ปริ มาณโปรตีนด้วยเครื่ องย่อย
1.3.4 วิเคราะห์ใยอาหารด้วยเครื่ องย่อยเส้นใยอัตโนมัติ
1.3.5 วิเคราะห์ปริ มาณเถ้า โดยวิธีการเผาในเตาเผาไฟฟ้า
1.3.6 วิเคราะห์หาปริ มาณคาร์โบไฮเดรต โดยการคานวณ
2. ศึกษาอายุการเก็บรักษาเป็ นเวลา 2 สัปดาห์ โดยนาแจงลอนที่ ผ่านการคัดเลื อกจากข้อ 1 มาเก็บ
รักษา 2 สภาวะ เก็บที่ อุณหภู มิห้อง (35 องศาเซลเซี ยส) และอุณหภูมิ ต่ า (5 องศาเซลเซี ยส) ดูการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพดังนี้
2.1 การเปลี่ยนแปลงเนื้อสัมผัส โดยเครื่ อง Hounsfield’s Universal Testing Machine
2.2 การเปลี่ยนแปลงไขมันโดยหาค่าไทโอบาบิทูริก (Thiobarbituric acid: TBARS)
2.3 ปริ มาณน้ าอิสระ (Water Activity: aw) โดยใช้เครื่ องวัดปริ มาณน้ าอิสระ (aw)
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2.4 ปริ มาณจุลินทรี ยท์ ้ งั หมด (Total pate count) โดยการเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ
3. ศึกษาการยอมรับของผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป (consume test)
ศึกษาการยอมรับของผูบ้ ริ โภคโดยนาแจงลอนที่ ผ่านการคัดเลื อกจากวิธีการทดลองข้อ 1
มาทดสอบการยอมรับ ของผูบ้ ริ โภคจานวน 100 คน ในที่ ส าธารณะ โดยวิธี วดั อัตราความชอบ
( 9-point Hedonic Scaling) ร่ วมกับแบบสอบถาม จากนั้นนาผลที่ได้มารายงานถึงระดับการยอมรับ
ดูแนวโน้มในการผลิตเพื่อการจาหน่าย
สถำนทีแ่ ละระยะเวลำทำกำรทดลอง
สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีก ารอาหาร คณะวิท ยาศาสตร์ แ ละ เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี
ระยะเวลำทำกำรทดลอง
เริ่ มตั้งแต่เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2558 ถึง เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
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บทที่ 4
ผลกำรวิจัยและข้ อวิจำรณ์
1. ศึกษำชนิดของเนื้อปลำทีใ่ ช้ เป็ นวัตถุดิบในกำรทำผลิตภัณฑ์ แจงลอน
1.1 ผลการวิเคราะห์ทางกายภาพ
จากการศึกษาชนิดของเนื้ อปลาที่ใช้เป็ นวัตถุดิบในการทาผลิตภัณฑ์แจงลอนโดยใช้เนื้ อ
ปลาอินทรี ปลาข้างเหลือง ปลาทรายแดง และปลาโอดา ทาการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ ได้ผล
ดังแสดงในตารางที่ 4
ตำรำงที่ 4 ค่าแรงตัดและค่าสี ของผลิตภัณฑ์แจงลอนจากเนื้อปลา 4 ชนิ ด
แจงลอน
ปลาอินทรี
ปลาข้างเหลือง
ปลาทรายแดง
ปลาโอดา
ค่า C.V. (%)
หมำยเหตุ
ns

ค่าแรงตัด*
(นิวตัน)
3.20a
2.58bc
2.18c
4.00a
12.48

L**
49.43a
48.72ab
47.75ab
47.27b
3.21

ค่าสี
a**
11.41a
10.66 ab
11.73a
9.85b
7.77

b*ns
23.76
26.47
26.35
23.85
10.27

หมายถึง ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)

* ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้งแสดงว่าค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ(p<0.05)
ค่าแรงตัด พบว่า แจงลอนจากเนื้ อปลาโอดามี ค่าเฉลี่ ยของแรงตัดสู งสุ ด คื อ 4.00 นิ วตัน
รองลงมาคื อแจงลอนปลาอิ น ทรี มี ค่ าเฉลี่ ย 3.20 นิ วตัน โดยค่ าแรงตัดของทั้ง 2 ตัวอย่างมี ค วาม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ (P<0.05) กับแจงลอนปลาข้างเหลืองและปลาทรายแดง ทั้งนี้
เนื้ อจากปลาโอดาและปลาอิ นทรี เป็ นปลาที่มีขนาดใหญ่ จึงมี เส้นใยกล้ามเนื้ อที่ ใหญ่และมี เส้ นใย
ไมโอซิ นที่แข็งแรงกว่าปลาข้างเหลืองและปลาทรายแดง เนื้ อแจงลอนจึงมีความเหนี ยวสู งทาให้มี
การต้านแรงตัดได้มาก
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ค่า L* พบว่าค่าที่วดั ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ (P<0.05)โดยแจงลอน
จากปลาอินทรี มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกันทางสถิติกบั ปลาข้างเหลืองและปลาทรายแดง
พบว่าค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่าง เมื่อพิจารณาแจงลอนจากเนื้ อปลาโอดาพบว่ามีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด ทั้งนี้
เพราะปลาโอดามีสีของเนื้อตามธรรมชาติที่คล้ า ค่า L* จึงมีค่าต่า อย่างไรก็ตามเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
แจงลอนจากเนื้ อปลาข้างเหลืองและปลาทรายแดงพบว่าค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ จากผลการ
ทดลองจะเห็นว่าค่าความสว่างของเนื้อแจงลอนทั้ง 4 ชนิ ด มีความแตกต่างกันเล็กน้อย ทั้งที่เนื้อปลา
เริ่ มต้นมีสีต่างกัน (ภาพภาคผนวกที่ 1) ทั้งนี้ เป็ นเพราะแจงลอนมีส่วนผสมของกะทิ พริ กแกงเผ็ด
รวมถึ งพื ช สมุ นไพรต่ างๆและมี ก ารใช้ในปริ ม าณเท่ ากันทุ ก สู ตรท าให้เกิ ดการกลบสี ธ รรมชาติ
บางส่ วนของเนื้อปลา (ภาพภาคผนวกที่ 2 และ 3)
ค่า a* พบว่าจากการทดสอบทุ กตัวอย่างมี ค่าบวก แสดงความเป็ นสี แดงเมื่อเปรี ยบเทียบ
ค่าเฉลี่ยพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยแจงลอนจากปลาทรายแดง
จะมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด เมื่อนามาเปรี ยบเทียบกับแจงลอนปลาอินทรี และปลาข้างเหลืองพบว่า ค่าเฉลี่ยไม่
มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ส่ วนแจงลอนปลาโอดามีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดแต่ไม่แตกต่างกันทาง
สถิติกบั แจงลอนปลาข้างเหลือง
ค่า b* พบว่าแจงลอนจากเนื้ อปลาทุกชนิ ดค่าเฉลี่ ยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)
โดยสี ของเนื้ อแจงลอนมีค่าเป็ นบวกคื อเป็ นสี เหลื อง ทั้งนี้ เนื่ องจากส่ วนผสมที่ใช้มีปริ มาณเท่ากัน
ค่าที่ได้จึงไม่แตกต่างกัน (ภาพภาคผนวกที่ 2)
1.2 ผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส
การทดสอบคุ ณ ภาพทางประสาทสั ม ผัส โดยวิธี 9 - Points Hedonic Scaling ได้ผ ลการ
ทดลองดังแสดงในตารางที่ 5
สี พบว่าคะแนนเฉลี่ ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ (P<0.05)โดยแจงลอน
ปลาอินทรี มีคะแนนสู งสุ ดเท่ากับ 7.53 คะแนน ส่ วนแจงลอนจากปลาโอดามีคะแนนต่ าสุ ดเท่ากับ
6.53 คะแนน เมื่ อเปรี ยบเที ยบแจงลอนปลาอิ นทรี กบั แจงลอนปลาข้างเหลื องและปลาทรายแดง
พบว่าค่ าเฉลี่ ยไม่ แตกต่างกัน ทางสถิ ติ (P>0.05) ทั้งนี้ เพราะสี ของแจงลอนทั้ง 3 ตัวอย่างมี สี เนื้ อ
ภายในออกสี เหลื อง ขณะที่ แจงลอนจากปลาโอด าสี จะมี ค วามขุ่ น มัวกว่า (ภาพภาคผนวกที่ 3)
ผูท้ ดสอบจึงให้คะแนนความชอบน้อยกว่าตัวอย่างอื่น
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ตำรำงที่ 5 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์แจงลอนจากเนื้อปลา 4 ชนิด
สี *

กลิน่ *

รสชำติns

เนื้อสั มผัส*

ควำมชอบรวม*

ปลาอินทรี

7.53a

7.33a

7.47

7.31a

7.41a

ปลาข้างเหลือง

7.11 a

7.00ab

7.06

7.19a

7.33a

ปลาทรายแดง

7.11 a

6.44c

7.06

7.19a

7.33a

ปลาโอดา

6.53 b

6.75bc

7.03

6.75b

6.61b

C.V.(%)

9.79

11.47

11.06

11.07

9.75

แจงลอน

หมำยเหตุ
ns

หมายถึง ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)

* ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้งแสดงว่าค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ(p<0.05)
กลิ่ น พบว่ า คะแนนเฉลี่ ย มี ค วามแตกต่ า งกัน อย่า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ (P<0.05)โดย
แจงลอนปลาอินทรี มีคะแนนสู งสุ ดเท่ากับ 7.33 คะแนน เมื่อเปรี ยบเทียบกับแจงลอนปลาข้างเหลือง
พบว่าทั้ง 2 ตัวอย่างมีคะแนนการยอมรับด้านกลิ่นไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)ในส่ วนแจงลอน
ปลาทรายแดงพบว่ามี คะแนนต่ าสุ ดเท่ ากับ 6.44 คะแนน เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ แจงลอนปลาโอดา
พบว่าคะแนนไม่แตกต่างกันทางสถิ ติ (P>0.05) ทั้งนี้ เพราะเนื้ อปลาทรายแดงและปลาโอดามีกลิ่ น
คาวแรงกว่าเนื้อปลาอินทรี จึงทาให้ผทู ้ ดสอบให้คะแนนความชอบน้อยกว่าตัวอย่างอื่น
รสชาติ พบว่า คะแนนเฉลี่ ย ของแจงลอนทุ ก ตัวอย่า งไม่ แตกต่ างกัน ทางสถิ ติ (P>0.05)
เนื่ องจากทุกสู ตรใช้ส่วนผสมที่เท่ากัน รสชาติจึงใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตามเมื่อเปรี ยบเทียบคะแนน
เฉลี่ยพบว่าแจงลอนจากปลาอินทรี มีคะแนนเฉลี่ยด้านรสชาติสูงที่สุด
เนื้ อสัมผัส พบว่าคะแนนเฉลี่ ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ (P<0.05)โดย
แจงลอนปลาอินทรี มีคะแนนสู งสุ ดคือ 7.31 คะแนน รองลงมาคือปลาข้างเหลืองและปลาทรายแดงมี
คะแนน 7.19 คะแนน แจงลอนจากปลาทั้ง 3 ชนิ ดนี้ เมื่ อเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยทางสถิ ติพ บว่าไม่ มี
ความแตกต่างกัน ส่ วนแจงลอนปลาโอดามีคะแนนต่ าสุ ดคือ 6.75 คะแนน ลักษณะเนื้ อสัมผัสของ

25

แจงลอนปลาโอดาในขณะใช้ฟันกัดเคี้ยวจะมีเนื้อที่แน่นกระด้างกว่าแจงลอนอีก 3 ชนิ ด โดยผลการ
ทดสอบเป็ นไปในทางเดียวกันกับค่าแรงตัดที่พบว่าค่าแรงตัดแจงลอนปลาโอดามีค่าสู งที่สุด
ความชอบรวม พบว่าคะแนนเฉลี่ ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ (P<0.05)
โดยแจงลอนปลาอินทรี มีคะแนนสู งสุ ดคือ 7.41 คะแนน รองลงมาคือปลาข้างเหลืองและปลาทราย
แดงมีคะแนน 7.33 คะแนน แจงลอนจากปลาทั้ง 3 ชนิ ดนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยทางสถิติพบว่าไม่
มี ค วามแตกต่ า งกัน ส่ วนแจงลอนจากปลาโอด ามี ค ะแนนต่ าสุ ด คื อ 6.61 คะแนน ผลคะแนน
ความชอบรวมเป็ นการพิจารณาองค์ประกอบทางประสาทสัมผัสทุกด้านรวมกันของผูท้ ดสอบ จาก
คะแนนในแต่ละด้านผูท้ ดสอบให้การยอมรับแจงลอนปลาอินทรี สูงที่สุด ส่ งผลให้ความชอบรวมได้
คะแนนสู งกว่าตัวอย่างอื่น ส่ วนแจงลอนปลาโอดามีคะแนนในทุกด้านต่าผลคะแนนความชอบรวม
จึงมีค่าต่า
จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยทางสถิติผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์แจงลอน
จากเนื้อปลา 4 ชนิ ด พบว่าแจงลอนปลาอินทรี และปลาข้างเหลืองมีคะแนนไม่แตกต่างกันในทุกด้าน
แจงลอนปลาทรายแดงมีคะแนนด้านกลิ่นต่ าสุ ด แจงลอนปลาโอดามีคะแนนสี รสชาติ เนื้ อสัมผัส
และความชอบรวมต่าสุ ด ดังนั้นแจงลอนปลาข้างเหลืองจึงมีคุณสมบัติเหมาะสมในการทาแจงลอน
ได้เทียบเท่ากับปลาอินทรี ที่มีราคาสู ง จึงเลือกแจงลอนปลาข้างเหลืองเพื่อใช้ศึกษาคุณภาพต่อไป
1.3 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์แจงลอน
นาผลิตภัณฑ์แจงลอนที่ใช้เนื้ อปลาข้างเหลือง เป็ นวัตถุดิบนามาวิเคราะห์องค์ประกอบทาง
เคมีเพื่อหาคุณค่าทางอาหาร ได้ผลแสดงดังตารางที่ 6
ตำรำงที่ 6 องค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์แจงลอนปลาข้างเหลือง
องค์ ประกอบทำงเคมี

ร้ อยละ

ความชื้น

57.47

โปรตีน

12.20

ไขมัน

15.42

เถ้า

2.83

กากใย

5.63

คาร์โบไฮเดรต

6.45
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จากการศึ ก ษาองค์ป ระกอบทางเคมี ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ แ จงลอนที่ ผ่า นการคัด เลื อ ก พบว่า
ผลิ ตภัณฑ์แจงลอนมี ความชื้ นร้ อยละ 57.47 โปรตีนร้ อยละ 12.20 ไขมันร้อยละ15.42 เถ้าร้อยละ
2.83 กากใยร้อยละ 5.63 และคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 6.45
2. กำรศึกษำอำยุกำรเก็บแจงลอนปลำข้ ำงเหลือง
นาผลิตภัณฑ์แจงลอนปลาข้างเหลืองมาทาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง (35 องศาเซลเซี ยส)
และ อุณหภูมิต่า (5 องศาเซลเซี ยส) บรรจุถุง Polyethylene : PE ปิ ดผลึกในบรรยากาศปกติ ศึก ษา
ค่าแรงตัด การเปลี่ ย นแปลงไขมัน(TBA-value) ค่ า Water activity และจานวนจุ ลิ นทรี ยท์ ้ งั หมด
ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 7 และ 8
ตำรำงที่ 7 ค่าแรงตัด ค่าTBA และ Water activity ของผลิตภัณฑ์แจงลอนระหว่างการเก็บรักษา
ค่ ำแรงตัด (นิวตัน)
ระยะเวลำ (วัน) 5°C 35°C t-test
0
2.93 2.93
1
2.96 1.22
*
2
2.98 0.28
*
3
3.05 0.27
*
4
3.14 0.21
*
5
3.67 6
4.08 7
5.39 หมำยเหตุ

ค่ ำ TBA (Mg MDA/Kg)
5°C 35°C t-test
0.44 0.44
1.11 0.59
*
1.73 1.33
*
1.61
1.4
ns
1.79 1.49
ns
2.66
2.73
2.75
-

ค่ ำ water activity
5°C 35°C t-test
0.982 0.982 0.985 0.988 ns
0.984 0.988 ns
0.979 0.98 ns
0.978 0.978 ns
0.99
0.985
0.994
-

ns

หมายถึงค่าเฉลี่ยในแนวนอนแต่ละคุณภาพไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)

*

หมายถึงค่าเฉลี่ยในแนวนอนแต่ละคุณภาพมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)
ค่าแรงตัด พบว่า ตลอดระยะเวลาการเก็บแจงลอนที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซี ยสมีค่าสู งขึ้น

ส่ วนที่ อุณหภู มิ 35 องศาเซลเซี ยส มีค่าลดลง เมื่อเปรี ยบเที ยบสภาวะการเก็บทั้ง 2 อุ ณหภูมิพบว่า
ค่าที่ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) ตลอดระยะเวลาการเก็บ โดยการเก็บที่
อุ ณ หภู มิ สู ง ค่ า แรงกดจะลดลงอย่างรวดเร็ ว ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากที่ อุ ณ หภู มิ สู ง การเปลี่ ย นแปลงทาง
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กายภาพ เคมีและจุลินทรี ย ์ จะเกิดขึ้นได้เร็ วกว่าที่อุณหภูมิต่า จุลินทรี ยจ์ ะเจริ ญเติบโตได้ดีรวมถึงเร่ ง
การท างานของเอ็นไซม์ที่ ย่อยโปรตี น โครงสร้ างกล้ามเนื้ อของแจงลอนจึ งถู ก ท าลาย ค่าแรงตัด
แจงลอนที่เก็บอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซี ยสจึงมีค่าต่า
ค่า TBA พบว่าในระหว่างการเก็บ 2 สภาวะ จะมีค่าเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาการเก็บ โดยที่
อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซี ยส ค่า TBA จะเพิ่มสู งกว่าที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซี ยส ใน 2 วันแรกของการ
เก็ บ แต่ ห ลัง จากวัน ที่ 3 ค่ า TBA ทั้ง 2 อุ ณ หภู มิ มี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น ไม่ แ ตกต่ า งกัน ทางสถิ ติ (P>0.05)
ค่า TBA เป็ นค่าแสดงการเปลี่ ยนแปลงของไขมันโดยมัก เป็ นกรดไขมัน ไม่ อิ่ม ตัวในอาหารจาก
ปฏิ กิริยาออกซิ เดชัน (AllenและHamilton. 1994) จะพบว่าค่า TBA ของแจงลอนตลอดระยะเวลา
การเก็บเพิ่มไม่สูงมากนัก แม้มีกะทิเป็ นส่ วนผสม ทั้งนี้ เพราะกรรมวิธีการผลิตแจงลอนให้ความร้อน
โดยการอบไม่ใช่ การทอดในน้ ามันทาให้ผลิ ตภัณฑ์มีปริ มาณไขมันไม่สูงนักรวมถึ งเครื่ องเทศใน
ส่ วนผสมบางตัวมี ฤทธิ์ ต้านการเสื่ อมเสี ยของไขมันได้ ค่า TBA วันสุ ดท้ายของการเก็บที่อุณหภูมิ
5 องศาเซลเซี ยสมี ค่า 2.75 มิ ลลิ กรัมของมาโลนาดี ไฮด์ต่อกิ โลกรัม ตัวอย่างถื อว่าไขมันเสื่ อมเสี ย
เล็กน้อย Tanikawa (1985) กล่ าวว่า การเสื่ อมคุ ณภาพของไขมันในอาหาร เมื่อ TBA มี ค่า 0.1-0.3
มิ ล ลิ ก รั ม มาโลนัล ดี ไ ฮด์ ต่ อ กิ โ ลกรั ม พบว่า ไขมัน เสื่ อ มเสี ย เล็ ก น้ อ ย แต่ ถ้า ค่ า TBA มากกว่า 3
มิ ลลิ กรัมมาโลนัลดี ไฮด์ต่อกิ โลกรัม ทาให้ผูบ้ ริ โภคสามารถรั บรู ้ กลิ่ นแปลกปลอมทางประสาท
สัม ผัส ต่ออาหารได้ และถ้าค่า TBA มากกว่า 7 มิ ล ลิ กรั ม มาโลนัลดี ไฮด์ต่อกิ โลกรั ม ไขมันเสื่ อม
คุณภาพมากขึ้นมีกลิ่นรุ นแรง
ค่ า Water activity (aw) พบว่าตลอดระยะเวลาการเก็ บ ค่ า aw มี ก ารเปลี่ ย นแปลงน้อ ยเมื่ อ
เปรี ยบเที ยบสภาวะการเก็ บทั้ง 2 อุ ณหภู มิ พบว่าไม่มี ความแตกต่ างกันทางสถิ ติ (P>0.05) ตลอด
ระยะเวลาการเก็บ ทั้งนี้ เพราะแจงลอนถู กเก็บรั กษาในภาชนะปิ ดสนิ ท และเป็ นการเก็บรั กษาใน
ช่วงเวลาสั้นจึงไม่มีผลทาให้ค่า aw ของผลิตภัณฑ์เกิดการเปลี่ยนแปลง
ปริ มาณจุลินทรี ยพ์ บว่า เพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาการเก็บ (ตารางที่8) แจงลอนที่เก็บรักษาใน
อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซี ยส จะมีปริ มาณเพิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็ วจนถึงวันที่ 3 ไม่สามารถตรวจนับได้
ส่ วนการเก็บที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซี ยส จุลินทรี ยเ์ พิ่มขึ้นในปริ มาณที่ตรวจนับได้โดยวันที่ 7 มี
จานวนจุลินทรี ย ์ 2.97×106 CFU/g และมีปริ มาณต่ากว่าที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซี ยส ทั้งนี้เนื่ องจาก
ที่อุณหภูมิต่าจุลินทรี ยส์ ่ วนใหญ่จะเจริ ญเติบโตได้ชา้ กว่าที่อุณหภูมิสูง
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ผลิตภัณฑ์แจงลอนเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมประกอบด้วยเครื่ องเทศและสมุนไพรหลาย
ชนิดที่มีฤทธิ์ ยบั ยั้งจุลินทรี ยไ์ ด้ เช่น โหระพา มีฤทธิ์ ยบั ยั้งการเจริ ญของแบคทีเรี ยในอาหารพวก
Staphylococus aureus ได้ (สุ ภาพรและคณะ, 2550) นอกจากนี้แจงลอนมีความชื้นเริ่ มต้นไม่สูงมาก
(ร้อยละ57.47) การเก็บรักษาในอุณหภูมิต่าจะช่วยชะลอการเจริ ญของจุลินทรี ยไ์ ด้ เมื่อเปรี ยบเทียบ
จานวนจุลินทรี ยท์ ี่ตรวจพบกับจานวนจุลินทรี ยท์ ี่กาหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของห่อหมก
ปลาซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมคล้ายกันมีการกาหนดค่ามาตรฐานไว้ไม่เกิน 1×106 CFU/g จาก
การศึกษาครั้งนี้พบว่าแจงลอนที่เก็บในอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซี ยสในวันที่ 6 มีจานวน 2.98×105
CFU/g ซึ่ งไม่เกินค่าที่กาหนด
ตำรำงที่ 8 ปริ มาณจุลินทรี ยท์ ้ งั หมดของผลิตภัณฑ์แจงลอนระหว่างการเก็บรักษา
ระยะเวลำกำรเก็บรักษำ (วัน)

สภำวะกำรเก็บ
อุณหภูมิ 5°C

อุณหภูมิ35°C

0

-

-

1

-

1.30×103

2

0.56×103

2.36×103

3

1.87×103

SPR

4

2.44×103

SPR

5

2.80×104

SPR

6

2.98×105

SPR

7

2.97×106

SPR

29

3. ศึกษำกำรยอมรับของผู้บริ โภคทัว่ ไป
การทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริ โภค ที่มีต่อผลิตภัณฑ์แจงลอนจากเนื้ อปลาข้างเหลือง โดย
ใช้แบบสอบถามกับผูบ้ ริ โภคจานวน 100 คน เพื่อสารวจพฤติกรรม ทัศนคติ และความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์แจงลอนทัว่ ไปและแจงลอนจากปลาข้างเหลือง ได้ผลดังแสดงใน
ตารางที่ 9
ตำรำงที่ 9 ผลการศึกษาการยอมรับของผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปต่อผลิตภัณฑ์แจงลอน
ข้ อมูล

ร้ อยละ

ส่ วนที่ 1: ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
1. เพศ
หญิง

60

ชาย

40

ต่ากว่า 15 ปี

0

15-20 ปี

15

21-25 ปี

63

26-30 ปี

2

มากกว่า 30 ปี ขึ้นไป

20

2.อายุ

3.การศึกษา
ประถมศึกษา

15

มัธยมศึกษา

7

ปริ ญญาตรี

77

สู งกว่าปริ ญญาตรี

1
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ตำรำงที่ 9 ผลการศึกษาการยอมรับของผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปต่อผลิตภัณฑ์แจงลอน (ต่อ)
ข้ อมูล

ร้ อยละ

4.อาชีพ
นักเรี ยน / นักศึกษา

77

พนักงาน / เจ้าหน้าที่

5

รับจ้าง

11

ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ

0

ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว

4

อื่น ๆ

3

5.รายได้
ต่ากว่า 5,000 บาท

42

5,000 - 10,000 บาท

45

10,000 -15,000 บาท

11

มากกว่า 15,000 บาท

2

ส่ วนที่ 2 : ข้อมูลพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคต่อการบริ โภคผลิตภัณฑ์แจงลอน
6.การบริ โภคแจงลอน
เคย

95

ไม่เคย

5

7.ความถี่ในการบริ โภค
น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน

54

1-2 ครั้ง/เดือน

30

3-4 ครั้ง/เดือน

15

มากกว่า 4 ครั้ง/เดือน

5
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ตำรำงที่ 9 ผลการศึกษาการยอมรับของผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปต่อผลิตภัณฑ์แจงลอน (ต่อ)
ข้ อมูล
8.ความชอบรับประทาน
ชอบ
ไม่ชอบ
9.เหตุผลที่ชอบรับประทาน
รสชาติ
สะดวก
หาซื้ อง่าย
มีคุณค่าทางโภชนาการ
เป็ นอาหารทานเล่น
อื่นๆ
10.เหตุผลที่ไม่ชอบรับประทาน
รสชาติไม่ดี
ลักษณะไม่น่ารับประทาน
หาซื้ อยาก
มีคุณค่าทางอาหารน้อย
ไม่มีความแปลกใหม่
อื่นๆ
ส่ วนที่ 3 : ข้อมูลผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แจงลอนปลาข้างเหลือง(คะแนน)
สี
กลิ่น
รสชาติ
เนื้อสัมผัส
ความชอบรวม

ร้ อยละ

95
5
71.57
28.42
32.63
11.57
50.52
5.26
40
0
20
0
20
40
7.39
7.34
7.66
7.38
7.68
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ตำรำงที่ 9 ผลการศึกษาการยอมรับของผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปต่อผลิตภัณฑ์แจงลอน (ต่อ)
ข้ อมูล
ส่ วนที่ 4 : ข้อมูลการยอมรับต่อผลิตภัณฑ์แจงลอนเนื้ อปลาข้างเหลือง
11.การยอมรับผลิตภัณฑ์
ยอมรับ
ไม่ยอมรับ
12.ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ไม่พอใจ
13.การซื้ อผลิตภัณฑ์แจงลอน
ซื้ อ
ไม่ซ้ื อ
14.เหตุผลในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์แจงลอน
รสชาติ
มีความแปลกใหม่
มีคุณค่าทางโภชนาการ
ราคา
อื่นๆ
15.เหตุผลในการไม่เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์แจงลอน
รสชาติไม่อร่ อย
ไม่สนใจในผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ไม่น่ารับประทาน
ราคาสู ง
อื่นๆ

ร้ อยละ

92
8
14
33
3
0
94
6
71.26
31.91
36.17
20.21
3.19
33.33
16.66
0
0
66.66
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ตำรำงที่ 9 ผลการศึกษาการยอมรับของผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปต่อผลิตภัณฑ์แจงลอน (ต่อ)
ข้ อมูล
16.ราคาต่อผลิตภัณฑ์แจงลอน
10 บาท
15 บาท
20 บาท
25 บาท

ร้ อยละ
40
45
15
0

จากตารางที่ 9 ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ งอายุอยู่ในช่ วง 21-25 ปี ระดับการศึ กษา
ปริ ญญาตรี เป็ นนักเรี ยน นักศึกษา มีรายได้อยูใ่ นช่วง 5,000 -10,000 บาท พฤติกรรมการบริ โภคเคย
รับประทานแจงลอนร้อยละ 95 บริ โภคน้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน และชอบรับประทานแจงลอนร้อยละ
95 เนื่องจากรสชาติอร่ อย
ส่ วนข้อมู ลที่ มีต่อแจงลอนจากเนื้ อปลาข้างเหลื องพบว่าให้ค ะแนนความชอบอยู่ในช่ วง
ปานกลางถึงชอบมาก (7.34 - 7.68 คะแนน) ยอมรับผลิ ตภัณฑ์แจงลอนปลาข้างเหลื องร้อยละ 92
โดยมีความพึงพอใจมากร้อยละ 64 และจะซื้ อผลิตภัณฑ์หากมีการจาหน่ายโดยให้เหตุผลการซื้ อใน
เรื่ องรสชาติและราคาที่ตอ้ งการให้จาหน่ายคือ 15 บาท ต่อการจาหน่าย 3 ลูกต่อไม้ (ลูกละ15กรัม)
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บทที่ 5
สรุปผลกำรวิจัย
การพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ แ จงลอนโดยใช้ เนื้ อ ปลา 4 ชนิ ด คื อ ปลาอิ น ทรี ปลาข้า งเหลื อ ง
ปลาทรายแดง และปลาโอดา ทาการศึกษาคุณภาพทางกายภาพพบว่าค่าเฉลี่ ยแรงตัด ค่า L* และค่า
a* มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิ ติ (p<0.05) โดยแจงลอนปลาโอดาและปลาอินทรี มี
ค่าแรงตัดสู งสุ ดคือ 4.00 และ3.20 นิวตัน ค่า L* แจงลอนปลาอินทรี มีค่าสู งสุ ด รองลงมาคือปลาข้าง
เหลืองและปลาทรายแดง ส่ วนค่า a*มีค่าเป็ นบวกโดยแจงลอนปลาทรายแดงมีค่าสู งสุ ด รองลงมาคือ
ปลาอินทรี และปลาข้างเหลือง ค่า b* ค่าที่ได้เป็ นบวกส่ วนค่าเฉลี่ยของทุกตัวอย่างไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติ (p>0.05)
การทดสอบทางประสาทสัมผัสพบว่าคุ ณภาพด้านสี กลิ่ น เนื้ อสัมผัส เละความชอบรวม
คะแนนเฉลี่ ย มี ค วามแตกต่ างกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ (p<0.05) โดยแจงลอนปลาอิ น ทรี มี
คะแนนด้านสี เนื้ อสัมผัส และความชอบรวมสู งสุ ดคือ 7.53 7.31 และ7.41 คะแนนตามลาดับ เมื่ อ
เปรี ยบเที ยบคะแนนเฉลี่ ยกับแจงลอนปลาข้างเหลื อง และปลาทรายแดงพบว่าไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ (p>0.05) ด้านกลิ่นแจงลอนปลาอินทรี มีคะแนนสู งสุ ดคือ 7.33 คะแนน แต่คะแนนไม่แตกต่าง
กันทางสถิ ติกบั แจงลอนปลาข้างเหลื อง ด้านรสชาติ ทุกตัวอย่างมี คะแนนไม่แตกต่างกันทางสถิ ติ
(p>0.05) แจงลอนปลาโอดามีคะแนนด้านสี รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบรวมต่าสุ ด แจงลอน
ปลาทรายแดงมีคะแนนด้านกลิ่นต่าสุ ด เมื่อพิจารณาจากคะแนนทุกด้านแจงลอนปลาข้างเหลื องจึง
เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่าแจงลอนปลาอินทรี
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี แจงลอนปลาข้างเหลื องพบว่ามีความชื้น โปรตีน ไขมัน
เถ้า กากใย และคาร์โบไฮเดรตร้อยละ57.47 12.20 15.42 2.83 5.63 และ 6.45 ตามลาดับ
การศึ ก ษาอายุก ารเก็ บ แจงลอนปลาข้างเหลื องที่ อุณ หภู มิ 5 องศาเซลเซี ย สและ35องศา
เซลเซี ยส เป็ นเวลา 7 วัน พบว่าค่าแรงตัดที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซี ยส แจงลอนมีค่าสู งกว่าที่ 35 องศา
เซลเซี ยส ส่ วนค่ า TBA มี ค่ าเพิ่ ม ขึ้ น ตลอดระยะเวลาการเก็ บ ซึ่ งใน 2 วัน แรกการเก็ บ ที่ อุ ณ หภู มิ
5 องศาเซลเซี ยสจะมีค่าสู งกว่าที่ 35 องศาเซลเซี ยส จากนั้นค่า TBA เพิ่มขึ้นทั้ง 2 อุณหภูมิไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ค่า aw พบว่าตลอดระยะเวลาการเก็บมีการเปลี่ยนแปลงน้อยโดยที่ท้ งั
2 อุณหภูมิค่า aw ไม่มีความแตกต่างกัน (p>0.05)
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การตรวจสอบปริ ม าณจุ ลิ น ทรี ย ์ท้ ัง หมดในระหว่ า งการเก็ บ พบว่ า มี จ านวนเพิ่ ม ขึ้ น
ตลอดเวลาโดยการเก็บที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซี ยสปริ มาณจุลินทรี ยม์ ีจานวนเพิ่มขึ้นรวดเร็ วส่ วนที่
อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซี ยส จานวนจุลินทรี ยม์ ีค่าไม่เกินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(ห่อหมกปลา) โดย
ในวันที่ 6 ของการเก็บมีจานวน 2.98×105 CUF/g
การศึกษาการยอมรับของผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้คะแนนความชอบแจงลอนปลา
ข้างเหลืองอยูใ่ นช่วงชอบปานกลางถึงชอบมากและให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ร้อยละ 92

36

บรรณำนุกรม
เกรี ยงไกร วงศ์คีนี. 2551. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ทอดมันแช่ เยือกแข็งจำกปลำน้ำจื ด.วิทยานิ พนธ์.
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร. มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.
จิราวรรณ แย้มประยูร พรรณทิพย์ สุ วรรณสาครกุล และ ปรทิพย์ เกียติรกังวาฬไกล. 2523. ศึกษำ
เทคนิ คกำรผลิต ลูก ชิ้ น. ในรายงานวิชาการและการทดลองประจาปี 2523. กองพัฒ นา
อุตสาหกรรมสัตว์น้ า กรมประมง, กรุ งเทพฯ.
นิดา หงษ์ววิ ฒั น์ และ สุ ภาพรรณ เยีย่ มชัยภูมิ. 2546. ผักและสุ ขภำพ. แสงแดด. กรุ งเทพฯ.
นิดา หงษ์ววิ ฒั น์. 2548. ผัก 333 ชนิดคุณค่ ำอำหำรและกำรกิน. แสงแดด. กรุ งเทพฯ.
ประเสริ ฐ สายสิ ทธิ์ . 2527. กรรมวิธีอุตสำหกรรมประมง. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์
อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , กรุ งเทพฯ.
มยุรี จัยวัฒน์. 2558. วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ ประมง. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,
กรุ งเทพฯ.
เยาวลัก ษณ์ สุ รพัน ธ์ พิ ศิ ษ ฐ์ . 2536. เทคโนโลยี เนื้ อ สั ต ว์ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ . สหมิ ต รออฟเซต.
กรุ งเทพฯ.
วรรณวิบูรณ์ กาญจนกญชร. 2529. เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ ประมง. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,
กรุ งเทพฯ.
ศักดิ์อนัน ปลาทอง พงศ์ธีระ บัวเพ็ชร และวิลาลัลย์ ชัยธรรม . 2550. คู่มือภำพจำแนกชนิดพืชและ
สั ตว์ทสี่ ำคัญในทะเลสำบสงขลำและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง. แอปเปิ้ ลอาร์ ต, กรุ งเทพฯ.
สมโภชน์ วัคคะทวีวฒั น์. 2545. ภำพปลำและสั ตว์นำ้ ของไทย. องค์การค้าของคุรุสภา, กรุ งเทพฯ.
สุ ชาดา งามประภาวัฒน์ จิรวัฒน์ เหรี ยญอารี ย ์ รัตนาภรณ์ มโนกิจ และ ชมุค พรรณดวงเนตร. 2554.
รำยงำนวิ จั ย เรื่ อ งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไส้ กรอกห่ อหมก. คณะเทคโนโลยี ค หกรรมศาสตร์ .
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรางมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี.
สุ ทธวัฒน์ เบญจกุล. 2549. ซู ริมิ:วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีเนื้อปลำบด. โอ.เอส.พริ้ นติ้ง เฮ้าส์ ,
กรุ งเทพฯ.

37

สุ ภาพร พงษ์มณี และกัญณาญาภัคร สนามพล. 2550. กำรสกัด สำรจำกพื ชสมุ นไพรเพื่ อ ยับยั้ง
แบคทีเรียก่อโรคในอำหำร. ว.วิทยาศาสตร์เกษตร. 38(6) : 54.47.
อ านวย โชติ ญ าณวงษ์. 2524. กำรวิเครำะห์ ผ ลิต ภั ณ ฑ์ ป ระมง. ภาควิช าประมง คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , กรุ งเทพฯ.
Allen J. C. and Hamilton R. J. (1994) : "Rancidity in Foods" 3nded. Blackie Academic and
professional Chapman & Hall, London.
AOAC. 2000. Official methods of analysis (17th ed.). Gaithersburg, MD:Association of Official
Analytical Chemists. Connell , J.J. 1975. Fishing New Books. Farham Surrey.
Loannis S.B. 2014. Seafood Processing. John Wiley & Sons,Ltd, UK.
Suzuki, T. 1981. Fish and Krill Protein : Processing Technology. Applied Science Publishers
Ltd. London.
Tanikawa, E. 1985. Marine Products in Japan. 2 nd. Kaseisha-Kasukaku Co., Tokyo.
ข้ อดีและข้ อควรรู้ ของกำรกินปลำทะเล. ฉัตรภา หัตถโกศล. เข้าถึงได้จาก. http://www.manager.co.th/Family/ ViewNews.aspx?NewsID=9560000026073. เข้าถึงเมื่อวันที่ 19 สิ งหาคม 2558
คุณค่ ำอำหำรจำกปลำ. เข้าถึงได้จาก. http://www.yourhealthyguide.com/article/an-fishworth.html.
เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2558
ปลำข้ ำงเหลื อ ง. เข้าถึ งได้จาก. https://th.wikipedia.org/wiki/ปลาข้างเหลื อง. เข้าถึ งเมื่ อวัน ที่ 20
สิ งหาคม 2558
พริกแกง. พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์และนิธิยา รัตนาปนนท์. เข้าถึงได้จาก. http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/357/น้ าพริ กแกง-curry-paste. เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2558
กำรทำแจงลอน. เข้าถึงได้จาก. http://www.bloggang.com . เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม 2558
กำรนวดเนื้ อ ปลำ. เข้า ถึ ง ได้ จ าก. http://www.fisheries.go.th/if-suratthani. เข้า ถึ ง เมื่ อ วัน ที่ 23
สิ งหาคม 2558
กำรวั ด ค่ ำ สี ด้ ว ยระบบ CIE. เข้า ถึ ง ได้ จ าก. http://www.pballtechno.com. เข้า ถึ ง เมื่ อ วัน ที่ 23
สิ งหาคม 2558

38

แจงลอน. เข้าถึงได้จาก. https://www.gotoknow.org/posts/505176. เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม
2558
แจงลอน. เข้าถึงได้จาก. http://thaicuisinearoi.blogspot.com. เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559
กำรใช้ ประโยชน์ จำกสั ตว์ น้ำเค็ม. เข้าถึงได้จาก. www.fisheries.go.th. เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 เมษายน
2559
กะทิ. เข้าถึงจาก. http://puechkaset.com /กะทิ. เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559
ปลำอินทรี. เข้าถึงจาก. http://www.biogang.net/animal_view.php?uid=23562&id=130272. เข้าถึง
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559

39

ภำคผนวก
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ภำคผนวก ก
แบบทดสอบทำงประสำทสั มผัสและสอบถำม
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แบบประเมินกำรทดสอบกำรยอมรับ (9-point Hedonic scaling test)
ชื่อผูท้ ดสอบ ................................................................
ตัวอย่าง

วันที่ ................................................

: แจงลอน

คำแนะนำ : กรุ ณาทดสอบตัวอย่างจากซ้ายไปขวา แล้วให้คะแนนความชอบ(1-9) กรุ ณาบ้วนปาก
ระหว่างตัวอย่าง
คะแนนควำมชอบ
1=ไม่ชอบมากที่สุด

2=ไม่ชอบมาก

3=ไม่ชอบปานกลาง

4=ไม่ชอบเล็กน้อย

5=บอกไม่ได้วา่ ชอบหรื อไม่ชอบ 6=ชอบเล็กน้อย

7=ชอบปานกลาง

8=ชอบมาก

9=ชอบมากที่สุด
รหัสตัวอย่ำง

คุณลักษณะ
สี
กลิ่น
รสชาติ
เนื้อสัมผัส
ความชอบรวม

ข้อเสนอแนะ : ..................................................................................................................................
-ขอบคุณที่ให้ความร่ วมมือ-
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แบบสอบถำมกำรยอมรับของผู้บริโภค
เรี ยน
ผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง
แบบสอบถามชุ ดนี้ เป็ นการส ารวจพฤติ ก รรม ทัศ นคติ และความต้อ งการของ
ผูบ้ ริ โภคต่อผลิตภัณฑ์แจงลอนที่ผา่ นการทดสอบหาชนิดของเนื้ อปลาที่เหมาะสมในการผลิต จึงขอ
ความร่ วมมื อจากท่ าน กรุ ณาตอบแบบสอบถามให้สมบู รณ์ ข้อมู ลที่ ได้จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง
สาหรับงานวิจยั ในครั้งนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง : กรุ ณำใส่ เครื่ องหมำย  ในวงเล็บ ( ) ที่ท่ำนตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน
ส่ วนที่ 1 : ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
1. เพศ
( ) หญิง
( ) ชาย
2. อายุ
( ) ต่ากว่า 15 ปี
( ) 15 – 20 ปี
( ) 21 – 25 ปี
( ) 26 – 30 ปี
( ) มากกว่า 30 ปี
3. การศึกษา
( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษา
( ) ปริ ญญาตรี
( ) สู งกว่าปริ ญญาตรี
4. อาชีพ
( ) นักเรี ยน/ นักศึกษา
( ) พนักงาน / เจ้าหน้าที่
( ) รับจ้าง
( ) ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว
( ) ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ ( ) อื่นๆ (โปรด ระบุ).............................
5. รายได้ต่อเดือน
( ) ต่ากว่า 5,000 บาท
( ) 5,000 - 10,000 บาท
( ) 10,000 - 15,000 บาท
( ) มากกว่า 15,000 บาท
ส่ วนที่ 2 : ข้ อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมของผู้บริโภคพฤติกรรมกำรบริ โภคผลิตภัณฑ์ แจงลอน
6. ท่านเคยรับประทานผลิตภัณฑ์แจงลอนหรื อไม่
( ) เคย
( ) ไม่เคย (ข้ามไปตอบส่ วนที่ 3)
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7. ความถี่โดยเฉลี่ยที่ท่านรับประทานผลิตภัณฑ์แจงลอน
( ) น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน
( ) 1-2 ครั้ง/เดือน
( ) 3-4 ครั้ง/เดือน
( ) มากกว่า 4 ครั้ง/เดือน
8. หากท่านเคยรับประทานผลิตภัณฑ์แจงลอนท่านชอบหรื อไม่
( ) ชอบ เพราะ..............................(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) รสชาติอร่ อย
( ) สะดวก
( ) หาซื้ อง่าย
( ) มีคุณค่าทางโภชนาการ
( ) เป็ นอาหารทานเล่น
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ).............................
( ) ไม่ชอบ เพราะ..........................(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) รสชาติไม่ดี
( ) ลักษณะไม่น่ารับประทาน
( ) หาซื้ อยาก
( ) มีคุณค่าทางอาหารน้อย
( ) ไม่มีความแปลกใหม่
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ).............................
ส่ วนที่ 3 : ข้ อมูลเกีย่ วกับทัศนคติและกำรยอมรับของผู้บริโภคทีม่ ีต่อผลิตภัณฑ์ แจงลอนปลำข้ ำง
เหลือง กรุ ณำทดสอบผลิตภัณฑ์ แจงลอนทีจ่ ัดให้ โดยให้ คะแนนควำมชอบ 1 - 9 ตำมควำมรู้ สึกที่
ท่ำนมีต่อผลิตภัณฑ์
1 = ไม่ชอบมากที่สุด 4 = ไม่ชอบเล็กน้อย 7 = ชอบปานกลาง
2 = ไม่ชอบมาก
5 = เฉยๆ
8 = ชอบมาก
3 = ไม่ชอบปานกลาง 6 = ชอบเล็กน้อย
9 = ชอบมากที่สุด
คุณลักษณะ
อัตรำควำมชอบ
สี
.………………...
กลิ่น
.………………...
รสชาติ
.………………...
เนื้อสัมผัส
.………………...
ความชอบโดยรวม
.………………...
9. ท่านยอมรับผลิตภัณฑ์แจงลอนปลาข้างเหลืองหรื อไม่
( ) ยอมรับ
( ) ไม่ยอมรับ
10. ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลิตภัณฑ์แจงลอนปลาข้างเหลือง
( ) พอใจมาก
( ) พอใจปานกลาง
( ) พอใจน้อย
( ) ไม่พอใจ
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11. เหตุผลของท่านในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์แจงลอนปลาข้างเหลือง
( ) ซื้ อ เพราะ..............................(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) รสชาติ
( ) มีความแปลกใหม่
( ) มีคุณค่าทางโภชนาการ
( ) ราคา
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ).............................
( ) ไม่ซ้ื อ เพราะ...........................(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) รสชาติไม่อร่ อย
( ) ไม่สนใจในผลิตภัณฑ์
( ) ผลิตภัณฑ์ไม่น่ารับประทาน
( ) ราคาสู ง
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ).............................
12. หากผลิ ตภัณ ฑ์แจงลอนปลาข้างเหลื อง มี ก ารผลิ ตจาหน่ าย 3 ลู ก /ไม้ (ลู ก ละ15 กรัม )
ท่านคิดว่าควรมีราคาเท่าไหร่
( ) 10 บาท
( ) 15 บาท
( ) 20 บาท
( ) 25 บาท
ข้ อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ภำคผนวก ข
รู ปภำพ

46

T1

T2

T3

T4

ภำพภำคผนวกที่ 1 เนื้ อปลาชนิดต่างๆที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์แจงลอน
T1
T2
T3
T4

คือ
คือ
คือ
คือ

เนื้ อปลาอินทรี
เนื้ อปลาข้างเหลือง
เนื้ อปลาทรายแดง
เนื้ อปลาโอดา
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T1

T2

T3

T4

ภำพภำคผนวกที่ 2 แจงลอนจากเนื้อปลาชนิ ดต่างๆก่อนอบ
T1 คือ ปลาอินทรี T2 คือ ปลาข้างเหลือง T3 คือ ปลาทรายแดง T4 คือ ปลาโอดา

T1

T2

T3

T4

ภำพภำคผนวกที่ 3 ผลิตภัณฑ์แจงลอนจากเนื้อปลาหลังอบ
T1 คือ ปลาอินทรี T2 คือ ปลาข้างเหลือง T3 คือ ปลาทรายแดง T4 คือ ปลาโอดา

