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บทคดัยอ่ 

 
 การทดลองน้ีมีวตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาผลของอุณหภูมกิลางตวัปลาทูน่า 
skipjack (Katsuwonus pelamis) หลงัการละลายตอ่ปรมิาณฮีสตามีนและ
คุณภาพทางจุลินทรีย์ของปลาทูน่าที่ผลิตเป็นปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง โดยใช้
ปลาทูน่าแช่แข็ง ขนาด 5 กิโลกรมั น ามาทดลองละลายจนใจกลางตวัปลาวดั
อุณหภูมิได ้0, 5, 10 และ 15◦C น าปลาทีล่ะลายจนถงึอุณหภูมติา่งๆ อุณหภูมิ
ละ 10 ตวั มาตรวจวเิคราะห์ปรมิาณฮีสตามีน ปรมิาณจุลนิทรีย์ท ัง้หมด (Total 
valiable count: TVC) และปริมาณแบคที เรียกลุ่ม Enterobacteriacea 
พบว่าปลาทูน่าแช่แข็งมีปริมาณฮีสตามีนเริ่มต้น 2.80+0.85 ppm ปริมาณ 
TVC 3.81+0.32 log cfu/g และปริมาณ Enterobacteriacea 2.00 log 
cfu/g เมื่อปลาละลาย ปลาที่มีอุณหภูมิใจกลางตวั 0, 5, 10 และ 15◦C มี
ปริมาณฮีสตามีน 4.96+1.73, 2.95+0.49, 6.18+1.64 และ 2.57+0.35 
ppm ตามล าดบั ปริมาณ TVC 5.82+0.32, 4.64+0.37, 4.87+0.39 และ 
4.76+0.26 log cfu/g ต าม ล าด ับ  แ ละป ริม าณ  Enterobacteriacea 
3.01+ 1.10, 3.03+ 0.55, 3.40+ 0.55 แ ล ะ  3.77+ 0.29 log cfu/g 
ตามล าดบั ปลาทีผ่า่นการละลายท ัง้สีอุ่ณหภูมเิมือ่น ามาผา่นกระบวนการท าปลา
ทูน่าบรรจุกระป๋อง ปริมาณฮีสตามีนของเน้ือปลาน้อยกว่า 10 ppm ปริมาณ 
TVC และปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม Enterobacteriacea เพิ่มขึ้นในข ัน้ตอน
การละลายปลา แล้วลดลงเมื่อผ่านข ัน้ตอนการน่ึง และไม่พบเมือ่ผา่นข ัน้ตอน
การฆ่าเช้ือ  อย่างไรก็ตาม  ค่าสหส ัมพ ัน ธ์  (correlation) ของปริมาณ 
Enterobacteriacae ก ับปริมาณฮีสตามีนที่เกิดขึ้นในเน้ือปลาทูน่ามีค่า
คอ่นขา้งต ่า (r2 = 0.0319)  
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Abstract 

 
   The objective of this research was to study the effect of 
core temperature of frozen skipjack tuna (Katsuwonus pelamis) 
after thawing on microorganisms and histamine content in 
frozen tuna which used for canning.  The five kilograms net 
weight of frozen fish was thawed until fish core temperature 
were 0, 5, 10 and 15◦C.  Each thawing temperature used ten 

fish.  Histamine content, total viable count ( TVC)  and 
Enterobacteriaceae were analyzed. The results showed that the 
initial histamine content, TVC and Enterobacteriacea of frozen 
fish were 2.80+ 0.85 ppm, 3.81+ 0.32 log cfu/g and 2 .0 0  log 
cfu/g, respectively. After thawing at core temperature of 0, 5, 10 

and 15◦ C, the histamine content of fish were 4. 96+ 1. 73, 

2.95+ 0.49, 6.18+ 1.64 and 2.57+ 0.35 ppm, respectively; The 
TVC of fish were 5. 82+ 0. 32, 4. 64+ 0. 37, 4. 87+ 0. 39 and 
4.76+0.26 log cfu/g, respectively; the Enterobacteriacea of fish 
were 3.01+1.10, 3.03+0.55, 3.40+0.55 and 3.77+0.29 log cfu/g, 
respectively.  For the canned tuna which produced from the 
above thawed fish had histamine content less than 10 ppm. The 
TVC and Enterobacteriacea of fish were increased during the 
step of fish thawing, decreased in the step of precooking and 
not found in the step of sterilization. However, the correlation of 
Enterobacteriaceae and histamine content of tuna meat was 
quite low (r2 = 0.0319).  
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