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ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร 

 
บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาวิธีการลดปริมาณจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตปลาข้างเหลืองแห้ง 
โดยส ารวจวิธีการผลิตปลาข้างเหลืองแห้งของโรงงาน 4 แห่ง สุ่มตัวอย่างปลาข้างเหลืองในระหว่างขั้นตอน  
การผลิตมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพ และปรับปรุงวิธีการผลิตเพ่ือลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ พบว่า วิธีการ
ผลิตปลาข้างเหลืองแห้งมี 2 แบบ ซึ่งมีขั้นตอนการผลิตคล้ายกัน ต่างกันเพียงแบบที่ 1 จะน าปลาตากแดด
หลังจากการแช่น้ าปรุงรส ส่วนแบบที่ 2 จะน าปลาแช่น้ าปรุงรสนาน 1 คืน ที่อุณหภูมิ 4 °C แล้วจึงตากแดด 
โดยการผลิตทั้ง 2 แบบ ใช้เวลาการผลิต 3 วันเท่ากัน ผลิตภัณฑ์ปลาข้างเหลืองแห้งที่ได้ยังมีปริมาณจุลินทรีย์
ทั้งหมด รวมทั้งปริมาณยีสต์และรา สูงกว่าเกณฑ์ก าหนดของกรมประมง ที่ก าหนดให้ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด
ไม่ เกิน  50,000 cfu/g และปริมาณยีสต์และราไม่ เกิน 200 cfu/g ผลจากการปรับกระบวนการผลิต           
โดยลดระยะเวลาให้เหลือเพียง 2 วัน สามารถลดค่าปริมาณน้ าอิสระของปลาข้างเหลืองแห้งได้เป็น 0.61 
ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดลดลงผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมประมง แต่ปริมาณยีสต์และรา ยังสูงเกินเกณฑ์
มาตรฐาน ส าหรับผลการแปรปริมาณซอร์บิทอลที่ใส่ในน้ าปรุงรสปลาข้างเหลืองเป็น 0, 2.5, 3.0, 5.0 และ 7.0 % 
และเพ่ิมระยะเวลาตากแดดเป็น 9 ชั่วโมง พบว่า สามารถลดค่าปริมาณน้ าอิสระของปลาข้างเหลืองแห้ง       
ทั้ง 5 สูตร ลงเหลือ 0.68, 0.62, 0.60, 0.52 และ 0.51 ตามล าดับ และปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน คือ ต่ ากว่า 50,000 cfu/g แต่ปริมาณยีสต์และรา ยังสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน 200 cfu/g  
 
ค าส าคัญ: ปลาข้างเหลืองแห้ง, ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด, ปริมาณยีสต์และรา, ปริมาณน้ าอิสระ, ซอร์บิทอล 
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Reduction of Microbial Content in Dried Yellowstripe Trevally  
(Selaroides leptolepis) Production 
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Abstract 
 This research aimed to reduce the microbial content in dried yellowstripe 
trevally production. The production methods of dried yellow stripe trevally from four 
factories were investigated. Fish were sampled during the processing for microbial analysis. 
The production steps were also improved to reduce microbial contamination. It was found 
that there were two types of dried yellowstripe trevally fish production which quite similarly 
to each other. The different step of these 2 types of production was drying fish after 
seasoning for type 1 while that of type 2 was seasoning fish overnight before drying for type 2. 
The production time of both types was three days. The dried yellowstripe trevally from 2 
types of production contained the amount of total viable count and yeast & mold higher 
than the Department of Fisheries standard which were not more than 50,000 cfu/g and not 
exceeding 200 cfu/g, respectively. The result of the reducing processing time to two days 
showed the decreasing of water activity of dried yellowstripe trevally to 0.61 and the 
decreasing amount of total viable count to meet the standard of the Department of 
Fisheries. However, the amount of yeast and mold was still higher than the standard. For the 
effect of sorbitol content added in the seasoning by 0, 2.5, 3.0, 5.0 and 7.0 % incorporated 
with increasing the sun drying time to nine hours, it was found that water activity of dried 
yellowstripe trevally for all samples decreased to 0.68, 0.62, 0.60, 0.52 and 0.51, respectively. 
The amount of total viable count were met the standard, which were less than 50,000 cfu/g 
but the amount of yeast and mold still exceed the standard of 200 cfu/g. 
 
Key words: Dried yellow stripe trevally, Total Viable Count, Yeast and Mold, Water activity, 

sorbitol 
_________________ 
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ค าน า 
 
 อาหารทะเลแห้ง จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยปีละหลายล้านบาท ข้อมูลจาก
กรมศุลกากร สรุปว่า สินค้าประมงของไทยในกลุ่มปลาแห้ง ในปี พ.ศ. 2559, 2560 และ 2561 มี ปริมาณ
ส่งออก 56,552.43 43,700.23 และ 33,080.05 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3,656.79 3,043.33 และ 2,524.76 ล้านบาท 
ตามล าดับ (กลุ่มวิเคราะห์การสินค้าประมงระหว่างประเทศ, 2562) 
 เดิมกระบวนการผลิตอาหารทะเลแห้งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน ท าให้ไม่มีการ
ควบคุมคุณภาพความปลอดภัยอาหาร บัญญัติ และคณะ (2551) ได้สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารทะเลแห้งดิบและ
อาหารทะเลแห้งพร้อมบริโภคที่จ าหน่ายในจังหวัดชลบุรีและระยอง จ านวน 1,026 ตัวอย่าง พบว่า อาหาร
ทะเลแห้งดิบและอาหารทะเลแห้งพร้อมบริโภคมีปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด (Total Viable Plate Count: TVC) 
และปริมาณยีสต์และรา เกินเกณฑ์ก าหนดตามมาตรฐานของกรมประมง (ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ไม่เกิน 
50,000 cfu/g และปริมาณยีสต์และรา ไม่เกิน 200 cfu/g) จ านวน 236 ตัวอย่าง (ร้อยละ 38.18) และ 277 
ตัวอย่าง (ร้อยละ 55.63) ตามล าดับ โดยร้อยละ 37 ของตัวอย่าง ที่มีการปนเปื้อนเชื้อยีสต์และรา พบว่า 
สามารถสร้างสารอะฟลาทอกซินได ้ 
 ปัจจุบันมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาทะเลแห้งเพ่ือจ าหน่ายไปยังต่างประเทศ ได้แก่ ปลาไล้กอ 
ปลาน้ าดอกไม้ ปลาข้างเหลือง ปลากระตัก ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา สหพันธรัฐรัสเซีย สหภาพยุโรป จีน 
แคนาดา ญี่ปุ่นและออสเตรเลีย โดยประเทศผู้น าเข้าส่วนใหญ่มีมาตรการควบคุมคุณภาพสินค้าที่น าเข้าให้
เป็นไปตามมาตรฐานและกฎระเบียบของประเทศผู้น าเข้า รวมทั้งเพ่ิมความเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพ
ของสินค้าก่อนน าเข้า ซึ่งหากสินค้าที่น าเข้าไม่ผ่านมาตรฐาน จะปฏิเสธการน าเข้าและแจ้งปัญหาให้กับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบของประเทศต้นทางทราบ ส าหรับปัญหาของผลิตภัณฑ์ปลาทะเลแห้งที่กรมประมงได้รับ
การแจ้งจากประเทศผู้น าเข้า โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ปลาข้างเหลืองแห้งที่ส่งออกประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย จาก
การสุ่มตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาข้างเหลืองแห้งก่อนการน าเข้า คือ ปัญหาปริมาณจุลินทรีย์เกินมาตรฐาน 
ได้แก่ ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดและปริมาณยีสต์และรา ซึ่งสาเหตุที่ประเทศรัสเซียให้ความเข้มงวดกับผลิตภัณฑ์นี้ 
เนื่องจากผู้บริโภคในประเทศนิยมบริโภคพร้อมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่ผ่านขั้นตอนการให้ความร้อน
เพ่ิมเติม กนกพรรณ (2549) พบว่า ปี พ.ศ. 2548 ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าพ้ืนเมืองส่งออกที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก าหนด   
ตามมาตรฐานของกรมประมง มีการปนเปื้อน Total Viable Plate Count (TVC) ยีสต์และรา และเชื้อ 
Salmonella spp. คิดเป็นร้อยละ 0.14, 1.32 และ 0.27 ตามล าดับ  
 ปัจจุบันผู้ผลิตอาหารทะเลของไทยได้น าวิธีการควบคุมการผลิตพ้ืนฐาน หรือสุขลักษณะที่ดีในการ
ผลิต (Good Manufacturing Practices: GMP) และระบบมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยทางอาหาร 
หรือ Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) มาใช้ในกระบวนการผลิต เพ่ือสร้างความมั่นใจ
ให้กับลูกค้าว่ามีการปฏิบัติตามระบบสากลที่ยอมรับว่าสามารถป้องกันอันตรายทางจุลินทรีย์ เคมี และกายภาพ
ที่ เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค อรวรรณ (2551) พบว่า การปรับปรุง
กระบวนการผลิตของโรงงานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าพ้ืนเมืองส าหรับการส่งออก จ านวน 16 แห่ง ในจังหวัด
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สมุทรสาครและนครปฐม ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2550 โดยใช้หลักการ GMP ส่งผลให้คุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ลดลงจากร้อยละ 17.5 เป็นร้อยละ 13.6 อย่างไรก็ตาม กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
อาหารทะเลแห้งในประเทศไทย ยังคงใช้การท าให้แห้งด้วยการตากแดด ซึ่งไม่สามารถควบคุมการปนเปื้อน
จลุินทรีย์จากสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ฝุ่นละออง และแมลงต่าง ๆ โดยเฉพาะแมลงวันได ้ 
 งานวิจัยนี้จึงต้องการหาข้อมูลปริมาณจุลินทรีย์ ในระหว่างกระบวนการผลิตปลาข้างเหลืองแห้ง 
และหาแนวทางในการลดปริมาณจุลินทรีย์ เพ่ือช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค  

 
วัตถุประสงค์ 

 
 เพ่ือหาแนวทางลดปริมาณจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาข้างเหลืองแห้งพร้อม
บริโภค 

 
วิธีด าเนินการ 

 
1. วัตถุดิบ  

 ปลาข้างเหลือง (Selaroides leptolepis) ขนาดความยาวตัวปลา 9-12 เซนติเมตร 
 

2. วัสดุอุปกรณ์ 

 2.1 กล่องโฟม 
 2.2 ถุงปลอดเชื้อ และถุงพลาสติก 
 2.3 เครื่องปิดผนึกถุง ยี่ห้อ Glory pack  
 2.4 โรงอบปลา ออกแบบโดยกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
 2.5 เครื่องชั่ง ยี่ห้อ Sartorius รุ่น BP3100S และรุ่น CP3202S 
 2.6 เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ ได้แก่ เครื่องวัดค่าปริมาณน้ าอิสระ ยี่ห้อ Novasina   
รุ่น Lab Master-aw และโถปั่น ยี่ห้อ โมลิเน็กซ์  
 2.7 เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์ ได้แก่ ตู้เพาะเชื้อ (Incubator) ยี่ห้อ Binder รุ่น KB 
400 และ Daiham Labtech รุ่น LMI2004R เครื่องตีปั่น (Stomacher) ยี่ห้อ Seward medical รุ่น BA 
7021 และรุ่น 400 circulator 
 2.8 ก้านส าลีฆ่าเชื้อส าหรับท า Swab test 
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3. สารเคมี 

 3.1 เกลือ ส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (Food grade) 
 3.2 น  าตาลซอร์บิทอล ส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (Food grade) 

 
4. อาหารเลี้ยงเชื้อ 

 4.1 Plate Count Agar ยี่ห้อ Oxoid ส าหรับวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด 
 4.2 3M Petrifilm ส าหรับวิเคราะห์ปริมาณยีสต์และรา  

 
5. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 5.1 ส ารวจขั้นตอนการผลิตปลาข้างเหลืองแห้งจ าหน่ายต่างประเทศของโรงงานในพ้ืนที่
รับผิดชอบของศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร  จ านวน 4 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัด
สมุทรสาครและสมุทรสงคราม  
 5.2 สุ่มตัวอย่างปลาข้างเหลืองในแต่ละขั้นตอนการผลิต ได้แก่ ขั้นตอนการรับวัตถุดิบ การแปรรูป 
การปรุงรส การตาก การอบ และการคัดสิ่งปลอมปน เพ่ือตรวจวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด และปริมาณ
ยีสต์และรา  
 5.3 ตรวจความสะอาดพ้ืนผิวอุปกรณ์ส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตปลาข้างเหลืองแห้งและ        
มือพนักงานในแต่ละขั้นตอนการผลิตปลาข้างเหลืองแห้ง โดยวิธี Swab test เพ่ือตรวจวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์
ทั้งหมดและปริมาณยีสต์และรา  
 5.4 ทดลองหาแนวทางลดปริมาณจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลาข้างเหลืองแห้ง 2 วิธี โดย 
   5.4.1 ปรับวิธีการผลิต เลือกกระบวนการผลิตปลาข้างเหลืองแห้งมาทดลองปรับกระบวนการ
ผลิตพร้อมสุ่มตัวอย่างเพ่ือตรวจวิเคราะห์คุณภาพ 
   5.4.2 แปรความเข้มข้นของซอร์บิทอลที่ใช้ในการปรุงรสปลาข้างเหลืองที่ความเข้มข้นร้อยละ 
2.5, 3.0, 5.0 และ 7.0 พร้อมสุ่มตัวอย่างเพ่ือตรวจวิเคราะห์คุณภาพ 
 5.5 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างปลาข้างเหลืองแห้ง ได้แก่  
            5.5.1 ตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพ โดยตรวจปริมาณน้ าอิสระ (Water activity: aw) ด้วย
เครื่องวัดปริมาณน้ าอิสระ  
       5.5.2 ตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา ได้แก่ ตรวจปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด (Total Viable 
Plate Count: TVC) ตามวิธีวิเคราะห์ Chapter 3 Aerobic Plate Count อ้างอิง Bacteriological Analytical 
Manual (BAM, 2001) และปริมาณยีสต์และรา ตามวิธี Association of Official Analytical Chemists (AOAC, 
2016) 
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 5.6 การตรวจ Swab test น าก้านส าลีฆ่าเชื้อ Swab บนพื นผิวอุปกรณ์และม ือพนักงาน บนพื้นที่ 
25 ตารางเซนติเมตร ใส่ใน Butterfield’s phosphate-buffered dilution water จ านวน 10 มิลลิลิตร     
ซึ่งมีความเข้มข้นที่  10-1 และท าการเจือจางที่  10-2 10-3 10-4 10-5 โดยการปิ เปตตัวอย่าง 1 มิลลิลิตร               
ใส่ใน Butterfield’s phosphate-buffered dilution water 10 มิลลิลิตร ตามล าดับ 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
 

1. การส ารวจโรงงานผลิตปลาข้างเหลืองแห้ง 
 1.1 กระบวนการผลิตปลาข้างเหลืองแห้ง 
 ส ารวจโรงงานผลิตปลาข้างเหลืองแห้ง ที่ผ่านการรับรองของกรมประมงจ านวน 4 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่
ในจังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 3 แห่ง และจังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 1 แห่ง โดยสุขลักษณะโรงงานตาม 
การจัดระดับโรงงานของกรมประมง (ตามแสดงในภาคผนวก ก) พบว่า สุขลักษณะโรงงานอยู่ในระดับ 1 
จ านวน 1 แห่ง อยู่ในระดับ 2 จ านวน 2 แห่ง และอยู่ในระดับ 3 จ านวน 1 แห่ง มีกระบวนการผลิต 2 แบบ 
โดยโรงงานที่มีกระบวนการผลิตแบบที่ 1 มีจ านวน 3 แห่ง และแบบที่ 2 จ านวน 1 แห่ง ซึ่งกระบวนการผลิต
ปลาข้างเหลืองแห้งแบบที่ 1 เริ่มจากน าวัตถุดิบปลาข้างเหลืองที่ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพแล้ว      
ล้างด้วยน้ าสะอาด จากนั้นพนักงานท าการตัดหัวปลาและแล่ให้เป็นรูปผีเสื้อ ล้างด้วยน้ าสะอาด และบรรจุถุง ๆ 
ละ 20 กิโลกรัม จัดเก็บในถังน้ าแข็งควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 5 °C ในวันที่ 2 น าปลาข้างเหลืองที่เตรียมไว้ปรุงรส
ด้วยเกลือ 2.0 % และซอร์บิทอล 2-4 % สัดส่วนเนื้อปลาต่อสารปรุงรส 1 : 1.4 หมักไว้เป็นเวลา 3-4 ชั่วโมง    
แล้วน ามาเรียงบนแผงตากปลา น าออกตากแดดในลานตาก เป็นเวลา 6 ชั่วโมง จึงน าปลาที่ตากแดดแล้วเข้าโรงอบ 
อบปลาต่อที่อุณหภูมิ 40-45 °C เป็นเวลา 3-4 ชั่วโมง ขึ้นกับปริมาณน้ าอิสระในปลาข้างเหลือง ที่ก าหนดไว้ไม่
สูงกว่า 0.85 ซึ่งหลังจากอบปลาแล้วจะเก็บปลาไว้ในโรงอบอีก 1 คืน วันรุ่งขึ้นจึงน าปลาออกจากแผงตากเพ่ือ
คัดสิ่งปลอมปน โดยพนักงานแล้วบรรจุถุงๆ ละ 20 กิโลกรัม บรรจุกล่องและจัดเก็บในห้องเย็น ควบคุมอุณหภูมิไม่
สูงกว่า -18 °C ส าหรับกระบวนการผลิตปลาข้างเหลืองแห้งแบบที่ 2 มีขั้นตอนการผลิตเหมือนกัน แตกต่างกัน
เพียงหลังจากขั้นตอนการปรุงรสจะเก็บปลาในห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 4 °C นาน 1 คืน แล้วจึงน ามา
เรียงลงแผงตาก รายละเอียด ดังภาพที่ 1 
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กระบวนการผลิตของโรงงานแบบท่ี 1 กระบวนการผลิตของโรงงานแบบท่ี 2 
วันที่ 1 รับวัตถุดิบปลาข้างเหลืองทั้งตัว วันที่ 1 รับวัตถุดิบปลาข้างเหลืองทั้งตัว 

    
 ล้าง  ล้าง 
    
 แล่แปรรูป  แล่แปรรูป 
    
 ล้าง  ล้าง 
    
 ดองน้ าแข็ง 1 คืน อุณหภูมิไม่เกิน 5 °C  ปรุงรสด้วยเกลือและซอร์บิทอล 
    

วันที่ 2 
 

ปรุงรสด้วยเกลือและซอร์บิทอล 
แล้วหมักไว้เป็นเวลา 3-4 ชั่วโมง 

 เก็บห้องเย็น 1 คืน อุณหภูมิห้องเย็น 4 °C 

    
 ตากแดด เป็นเวลา 6 ชั่วโมง วันที่ 2 ตากแดด เป็นเวลา 6 ชั่วโมง 
    
 อบในโรงอบปลา อุณหภูมิประมาณ  

40-45 °C เป็นเวลา 3 – 4 ชั่วโมง 
 อบในโรงอบปลา อุณหภูมิประมาณ  

40-45 °C เป็นเวลา 3 – 4 ชั่วโมง 
    

วันที่ 3 คัดสิ่งปลอมปนโดยพนักงาน วันที่ 3 คัดสิ่งปลอมปนโดยพนักงาน 
    
 บรรจุถุง/กล่องเก็บที่ห้องเย็น 

อุณหภูมิ -18 °C 
 บรรจุถุง/กล่องเก็บที่ห้องเย็น 

อุณหภูมิ -18 °C 
 

ภาพที่ 1 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาข้างเหลืองแห้งของโรงงาน 
 
 จากการส ารวจขั้นตอนการผลิตของโรงงานผลิตปลาข้างเหลืองแห้ง พบว่า ขั้นตอนการผลิตทั้ง 2 แบบ 
ค่อนข้างใกล้เคียงกัน แตกต่างกัน คือ โรงงานแบบที่ 1 จะปรุงรสปลาแล้วหมักไว้ประมาณ 3-4 ชั่วโมง ก่อน
น าไปตากแดด ส่วนโรงงานแบบที่ 2 จะปรุงรสแล้วเก็บในห้องเย็น 1 คืน ก่อนน าไปตากแดดในวันรุ่งขึ้น  
  
 1.2. การตรวจวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดและปริมาณยีสต์และรา  
 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด และปริมาณยีสต์และราในปลาข้างเหลืองแต่ละ
ขั้นตอนการผลิต จากโรงงานที่มีกระบวนการผลิตทั้ง 2 แบบ โดยแบบที่ 1 เลือกท าเพียง 1 แห่ง ได้ผลดังตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1 ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ปริมาณยีสต์และราในปลาข้างเหลืองแต่ละขั้นตอนการผลิต  
ขั้นตอนการผลิต แบบที่ 1 แบบที่ 2 

TVC  
(cfu/g) 

ยีสต์และรา 
(cfu/g) 

TVC 
(cfu/g) 

ยีสต์และรา 
(cfu/g) 

1.วัตถุดิบปลาข้างเหลือง 1.1x103 NA 8.4x104 NA 
2. ปลาแล่ 3.4x103-6.4x103 NA 2.4x104-5.2x105 NA 
3. ปลาปรุงรส 1.7x104 NA 4.6x105 NA 
4. ระหว่างตากแดด     
     - ชั่วโมงท่ี 1  4.8x105 1.2x104 1.2x105 40 
     - ชั่วโมงท่ี 2  5.5x105 5.2x103 1.4x105 50 
     - ชั่วโมงท่ี 3  8.7x104 1.3x104 1.7x105 50 
     - ชั่วโมงท่ี 4  5.8x104 1.2x104  1.2x105 70 
     - ชั่วโมงท่ี 5  6.6x104 1.0x104 1.6x105 110 
     - ชั่วโมงท่ี 6 1.9x105 1.4x104 1.2x105 50 
5. ปลาแห้งระหว่างการอบ 1.5x105 2.8x104 3.3x103 80 
6. ปลาแห้งหลังการอบ 1.3x105 7.6x102 3.2x105 920 
7. ปลาหลังคัดสิง่ปลอมปน 1.3x105 5.8x103 7.7x105 100 

NA = Not analyzed 
 ผลตรวจวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดและปริมาณยีสต์และรา พบว่า โรงงานที่มีขั้นตอนการ
ผลิตแบบที่ 1 มีปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดในปลาข้างเหลืองที่เป็นวัตถุดิบ 1.1x103 cfu/g หลังการปรุงรส        
มีปริมาณ 1.7x104 cfu/g ระหว่างตากแดดมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้น เกิน 1.5x105 cfu/g และหลังขั้นตอน            
การคัดสิ่งปลอมปน พบปริมาณมากกว่า 1.0x105 cfu/g ปริมาณยีสต์และรา ในขั้นตอนการตากแดด อบ หลัง
การอบและหลังคัดสิ่งปลอมปน พบ 5.2x103-1.4x104, 2.8x104, 7.6x102 และ 5.8x103 cfu/g ตามล าดับ 
โรงงานแบบที่ 2 ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดในขั้นตอนการแปรรูป ปรุงรสตากแดด มีปริมาณใกล้เคียงกับโรงงาน
แบบที่ 1 แต่ในขั้นตอนระหว่างการอบ หลังการอบ และหลังคัดสิ่งปลอมปน พบว่า มีปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด
น้อยกว่า คือ 3.3x103, 3.2x105 และ 7.7x105 cfu/g ตามล าดับ ส าหรับปริมาณยีสต์และรา พบน้อยกว่าในทุก
ขั้นตอน จะเห็นได้ว่า โรงงานที่มีการผลิตทั้ง 2 แบบ มีปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดเพ่ิมขึ้นหลังกระบวนการอบ  
โดยพบมากกว่า 1.0x105 cfu/g ซึ่งสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ไม่เกิน 5.0x104 cfu/g รวมทั้ง ปริมาณ
ยีสต์และราในผลิตภัณฑ์ปลาข้างเหลืองแห้งพร้อมบริโภคของโรงงานผลิตแบบที่ 1 และ 2 พบ 5.8x103 และ 
1.0x102 cfu/g ตามล าดับ ซึ่งมาตรฐานก าหนดให้ไม่เกิน 200 cfu/g (ตามแสดงในภาคผนวก ข) ปริมาณ
จุลินทรีย์ทั้งหมด และปริมาณยีสต์และราที่ไม่ลดลง อาจเป็นเพราะเกิดการปนเปื้อนในระหว่างขั้นตอนการผลิต 
Aliya et al. (2018) ได้ส ารวจและตรวจวิเคราะห์คุณภาพปลาแห้งของประเทศโอมาน พบว่า ปลาแอนโชวีแห้ง 
(Dried anchovy) ปลาซาร์ดีนแห้ง (Dried sardine) และปลาแคทฟิชแห้ง (Dried catfish) มีปริมาณจุลินทรีย์
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ทั้งหมด 8.55x104, 377 และ 196 cfu/g และปริมาณยีสต์และรา 30, 1.2x104 และ 11 cfu/g ตามล าดับ    
เนื่องจากว่ากระบวนการผลิตขาดการควบคุมคุณภาพ ขาดวิธีการปฏิบัติที่ถูกสุขลักษณะ และผู้ผลิตขาดความรู้
ความเข้าใจในการผลิต เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
 
 1.3 การตรวจพื้นผิวอุปกรณ์ท่ีใช้ในกระบวนการผลิตและมือพนักงาน 
 โรงงานผลิตปลาข้างเหลืองแห้งทั้ง 2 แบบการผลิต ก าหนดมาตรการควบคุมสุขลักษณะใน
ระหว่างกระบวนการผลิต โดยก าหนดความถี่ในการล้างมือหรืออุปกรณ์ทุก 1-2 ชั่วโมง จากการตรวจสอบความ
สะอาดของพ้ืนผิวอุปกรณ์ส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตปลาข้างเหลืองแห้ง และมือพนักงานในแต่ละขั้นตอน
การผลิตปลาข้างเหลืองแห้ง โดยตรวจวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดและปริมาณยีสต์และรา ด้วยวิธี Swab test 
ระหว่างกระบวนการผลิตปลาข้างเหลืองแห้งของโรงงานทั้ง 2 แบบ ได้ผลดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ปริมาณยีสต์และราของพื นผิวอุปกรณ์และมือพนักงานระหว่างการผลิต 

ขั้นตอนการผลิต โรงงานแบบที่ 1 โรงงานแบบที่ 2 
TVC 

(cfu/25 cm2) 
ยีสต์และรา 

(cfu/25cm2)  
 TVC 

(cfu/25cm2) 
ยีสต์และรา 

(cfu/25cm2) 
แล่ปลา  -   
- มือพนักงานแล่ปลาก่อนล้าง 2.5x103 NA 1.5x103 NA 
- มือพนักงานแล่ปลาหลังล้าง 4.9x103 NA 2.1x103 NA 
- เขียงแล่ปลาก่อนล้าง 2.0x104 NA 2.5x103 NA 
ตากแดด     
- แผงตากปลาขณะตาก 2.5x104 6.5x103 1.2x104 3.0x102 
- แผงตากปลาหลังตาก 4.8x105 1.1x103 4.4x104 6.0x102 
คัดและบรรจุ     
-โต๊ะคัดสิ่งปลอมปน 2.4x104 8.0x102 2.9x105 1.2x103 
-มือพนักงานขณะคัดสิ่ง
ปลอมปน 

2.3x105 5.5x102 7.0x102 1.0x102 

NA = Not analyzed 
 โรงงานแบบที่ 1 พบปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดที่มือพนักงานแล่ปลาก่อนและหลังล้างมือ เขียง
ส าหรับแล่ปลาก่อนล้าง แผงตากปลาขณะตาก-หลังตาก โต๊ะคัดสิ่ งปลอมปน และมือพนักงานขณะ            
คัดสิ่งปลอมปน ดังนี้  2.5x103, 4.9x103, 2.0x104, 2.5x104-4.8x105, 2.4x104 และ 2.3x105 cfu/25 cm2 
ตามล าดับ ปริมาณยีสต์และราที่แผงตากปลาขณะตาก-หลังตาก โต๊ะคัดสิ่งปลอมปน และมือพนักงาน       
ขณะคัดสิ่งปลอมปน ดังนี้ 1.1x103-6.5x103, 8.0x102 และ 5.5x102 cfu/25 cm2 ตามล าดับ ส าหรับโรงงาน   
แบบที่ 2 พบปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดที่มือพนักงานแล่ปลาก่อนและหลังล้างมือ เขียงส าหรับแล่ปลาก่อนล้าง 



10 

แผงตากปลาขณะตาก-หลังตาก โต๊ะคัดสิ่งปลอมปน และมือพนักงานขณะคัดสิ่งปลอมปน ดังนี้ 1.5x103, 
2.1x103, 2.5x103, 1.2x104-4.4x104, 2.9x105 และ 7.0x102 cfu/25 cm2 ตามล าดับ ปริมาณยีสต์และรา   
ทีแ่ผงตากปลาขณะตาก-หลังตาก โต๊ะคัดสิ่งปลอมปน และมือพนักงานขณะคัดสิ่งปลอมปน 3.0x102-6.0x102, 
1.2x103 และ 1.0x102 cfu/25 cm2 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่า ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ปริมาณยีสต์และรา    
ที่พ้ืนผิวอ ุปกรณ์สูงกว่าที่มือพนักงานที่ปฏิบัติงาน และมือพนักงานหลังล้างท าความสะอาดมีปริมาณจุลินทรีย์
ทั้งหมดสูงกว่ามือพนักงานก่อนล้างท าความสะอาด ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดการปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์
ปลาข้างเหลืองแห้ง ทั้งนี้ แผนงานควบคุมสุขลักษณะของโรงงานที่ก าหนดความถี่ รวมทั้ง วิธีการล้างมือและ
ล้างอุปกรณข์องโรงงานทุก 1-2 ชั่วโมง อาจไม่เหมาะสมในการลดปริมาณจุลินทรีย์ 
 
2. การปรับกระบวนการผลิตปลาข้างเหลืองแห้ง 
 2.1 การปรับวิธีการผลิต 
 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ปริมาณยีสต์และราในข้อ 1.2 ของโรงงานผลิต  
ทั้ง 2 แบบ พบว่า ผลิตภัณฑ์ปลาข้างเหลืองแห้งมีปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดสูงเกินเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมีปริมาณ
เพ่ิมขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการตาก อบแห้ง คัดสิ่งปลอมปน ทั้งนี้ กระบวนการผลิตปลาข้างเหลืองแห้ง 1 รุ่น จะใช้
เวลาประมาณ 3 วัน โดยในวันแรกเป็นการเตรียมวัตถุดิบ วันที่ 2 เป็นขั้นตอนการตากปลาและอบปลา และ
วันที่ 3 จึงจะน ามาออกจากห้องอบเพ่ือคัดสิ่ งปลอมปน บรรจุถุงและกล่อง และจัดเก็บในห้องเย็นควบคุม
อุณหภูมิที่ -18 °C เพ่ือรอการจ าหน่าย ดังนั้น กระบวนการผลิต อาจเป็นสาเหตุที่ท าให้ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด
เพ่ิมขึ้น จึงเลือกโรงงานผลิตแบบที่ 2 เนื่องจากมีการผลิตอย่างสม่ าเสมอในขณะท าการทดลองนี้  มาทดลอง
ปรับวิธีการผลิต ดังภาพที่ 2 โดยหลังการอบ จะให้พนักงานคัดสิ่งปลอมปนและบรรจุ เพ่ือจ าหน่ายภายในวัน
เดียวกัน ซึ่งจะลดระยะเวลาการผลิตได้ 1 วัน  
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กระบวนการผลิตปลาข้างเหลืองแห้งเดิม กระบวนการผลิตปลาข้างเหลืองแห้งหลังการปรับ 
วันที่ 1 รับวัตถุดิบปลาข้างเหลืองทั้งตัว วันที่ 1 รับวัตถุดิบปลาข้างเหลืองทั้งตัว 

    
 ล้าง  ล้าง 
    
 แล่แปรรูป  แล่แปรรูป 
    
 ล้าง  ล้าง 
    
 ปรุงรสด้วยเกลือและซอร์บิทอล  ปรุงรสด้วยเกลือและซอร์บิทอล 
    
 เก็บห้องเย็น 1 คืน อุณหภูมิห้องเย็น 4 °C  เก็บห้องเย็น 1 คืน อุณหภูมิห้องเย็น 4 °C 
    

วันที่ 2 ตากแดด เป็นเวลา 6 ชั่วโมง วันที่ 2 ตากแดด เป็นเวลา 6 ชั่วโมง 
    
 อบในห้องอบ อุณหภูมิประมาณ  

40-45 °C เป็นเวลา 3 – 4 ชั่วโมง 
 อบในห้องอบ อุณหภูมิประมาณ  

40-45 °C เป็นเวลา 3 – 4 ชั่วโมง 
    

วันที่ 3 คัดสิ่งปลอมปนโดยพนักงาน  คัดสิ่งปลอมปนโดยพนักงาน 
    
 บรรจุถุง/กล่องเก็บที่ห้องเย็น 

อุณหภูมิ -18 °C 
 บรรจุถุง/กล่องเก็บที่ห้องเย็น 

อุณหภูมิ -18 °C 
 

ภาพที่ 2 การปรับกระบวนการผลิตปลาข้างเหลืองแห้ง 
 
 ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ปริมาณยีสต์และรา และค่าปริมาณน้ าอิสระของปลาข้างเหลืองแต่ละ
ขั้นตอนการผลิต หลังการปรับกระบวนการผลิตปลาข้างเหลืองแห้งแล้ว ได้ผลดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ปริมาณยีสต์และรา และค่าปริมาณน้ าอิสระของปลาข้างเหลืองในแต่ละ  
ขั้นตอนการผลิต หลังการปรับกระบวนการผลิต 

ขั้นตอนการผลิต TVC (cfu/g) ยีสต์และรา (cfu/g) ค่า aw 
1. วัตถุดิบปลาข้างเหลือง 7.5x104 NA NA 
2. ปลาแล่ 2.4x104 NA NA 
3. ปลาปรุงรส 6.0x104 20 NA 
4. ระหว่างตากแดด    
    - ชั่วโมงท่ี 1  9.0x104 < 10 0.98 
    - ชั่วโมงท่ี 2  5.2x105 420 0.98 
    - ชั่วโมงท่ี 3  5.1x105 200 0.97 
    - ชั่วโมงท่ี 4  6.2x105 140 0.97 
    - ชั่วโมงท่ี 5  1.9x105 80 0.97 
    - ชั่วโมงท่ี 6 1.3x105 240 0.94 
5. ปลาหลังการอบ 4.3x104 310 0.62 
6. ปลาหลังคัดสิ่งปลอมปน 4.7x104 220 0.61 

NA = Not analyzed 
 

 หลังจากทดลองปรับกระบวนการผลิตปลาข้างเหลืองแห้ง โดยควบคุมกระบวนการผลิตในขั้นตอนการ
ตาก การอบและบรรจุให้แล้วเสร็จใน 1 วัน พบว่า ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดในปลาข้างเหลืองแต่ละขั นตอน ได้แก่ 
ขั้นตอนแล่ ปรุงรส ตากแดดชั่วโมงท่ี 1-6 อบ และคัดสิ่งปลอมปน เป็นดังนี้ 2.4x104, 6.0x104, 1.5x104-1.3x105, 
4.3x104 และ 4.7x104 cfu/g ปริมาณยีสต์และราในขั นตอนปรุงรส ตากแดด อบ และหลังคัดสิ่งปลอมปน เป็นดังนี้ 
20, <10-420, 310 และ 220 cfu/g ตามล าดับ จะเห็นได้ว่า เมื่อมีการปรับลดระยะเวลาการผลิต สามารถ          
ลดปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดลงได้ แต่ยังสูงเกินมาตรฐานที่กรมประมงก าหนด และไม่สามารถลดปริมาณยีสต์และรา 
ให้ได้ตามมาตรฐานของกรมประมง ส าหรับค่าปริมาณน้ าอิสระหลังการอบและหลังคัดสิ่งปลอมปนรอการบรรจุ มีค่า
ลดลงเหลือ 0.62 และ 0.61 ตามล าดับ ซึ่งค่าปริมาณน้ าอิสระระดับนี  มีผลในการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ 
โดย Fellows (1992) สรุปว่า ปริมาณน้ าอิสระ มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ คือ ค่าปริมาณน้ าอิสระน้อย
กว่า 0.7 สามารถยับยั งการเจริญเติบโตของรา ค่าปริมาณน้ าอิสระน้อยกว่า 0.8 สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ
ยีสต์ และค่าปริมาณน้ าอิสระน้อยกว่า 0.9 สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 
 

 2.2 แปรปริมาณซอร์บิทอลที่ใช้ในการปรุงรส 
 แปรปริมาณซอร์บิทอลในน้ าปรุงรสปลาข้างเหลือง ก่อนน ามาตากแดด เป็น 0, 2.5, 3.0, 5.0 
และ 7.0 % และใช้กระบวนการผลิตที่ได้ปรับแล้วเช่นเดียวกับภาพที่ 2 แต่เพ่ิมระยะเวลาตากแดดนาน
ขึ้นเป็น 9 ชั่วโมง ได้ผลดังตารางที่ 4
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ตารางท่ี 4 ค่าปริมาณน้ าอิสระ ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด และปริมาณยีสต์และราในผลิตภัณฑ์ปลาข้างเหลืองแห้ง ที่แปรปริมาณความเข้มข้นของซอร์บิทอลในน้ าปรุงรส 
ขั้นตอนการผลิต สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 สูตรที่ 4 สตูรที่ 5 

 aw  TVC 
(cfu/g) 

ยีสต ์
และรา
(cfu/g) 

 aw TVC 
(cfu/g) 

ยีสต ์
และรา 
(cfu/g) 

aw TVC 
(cfu/g) 

ยีสต ์
และรา
(cfu/g) 

aw TVC 
(cfu/g) 

ยีสต ์
และรา
(cfu/g) 

aw TVC 
(cfu/g) 

ยีสต ์
และรา
(cfu/g) 

ปลาข้างเหลืองปรุงรส NA 2.5x105 NA NA 6.0x104 NA NA 2.0x104 NA NA 2.0x104 NA NA 4.0x104 NA 
ตากแดด                
ช่ัวโมงท่ี 1 0.97 3.0x104 30 0.98 9.0x104 <10 0.98 4.5x105 100 0.97 9.0x104 20 0.98 9.0x104 200 
ช่ัวโมงท่ี 2 0.98 5.3x105 70 0.98 5.2x105 420 0.98 7.4x105 80 0.97 4.3x105 70 0.98 1.7x105 110 
ช่ัวโมงท่ี 3 0.98 6.1x105 230 0.97 5.1x105 200 0.97 6.7x105 50 0.97 9.1x105 60 0.97 2.5x105 90 
ช่ัวโมงท่ี 4 0.97 9.2x105 20 0.97 6.2x105 140 0.97 1.2x106 80 0.97 4.5x105 40 0.97 3.4x105 60 
ช่ัวโมงท่ี 5 0.97 1.2x107 340 0.97 1.9x105 80 0.97 1.2x105 60 0.97 2.0x106 50 0.96 8.9x105 20 
ช่ัวโมงท่ี 6 0.96 1.8x105 110 0.94 1.3x105 240 0.94 7.3x104 60 0.94 4.8x104 510 0.93 3.8x104 140 
ช่ัวโมงท่ี 7 0.94 1.4x105 30 0.93 5.8x104 20 0.90 3.1x104 10 0.89 4.2x104 40 0.87 3.5x104 20 
ช่ัวโมงท่ี 8 0.91 5.3x104 210 0.88 6.3x104 20 0.87 7.1x104 50 0.85 1.6x104 20 0.84 1.0x103 10 
ช่ัวโมงท่ี 9 0.88 4.8x104 120 0.81 1.5x104 140 0.85 3.1x104 240 0.82 3.5x104 150 0.79 4.0x103 190 
อบ 0.76 1.7x105 400 0.75 4.3x104 310 0.75 4.3x104 220 0.62 1.0x104 70 0.57 1.8x104 220 
บรรจุถุง 0.68 3.1x104 480 0.62 4.7x104 220 0.60 4.0x104 280 0.52 1.0x104 250 0.51 8.0x104 360 
                

สูตรที่ 1 : 0 % ซอร์บิทอล สูตรที่ 4 : 5.0 % ซอร์บิทอล 
สูตรที่ 2 : 2.5 % ซอร์บิทอล สูตรที่ 5 : 7.0 % ซอร์บิทอล 
สูตรที่ 3 : 3.0 % ซอร์บิทอล NA : Not analyzed  
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 ตารางที่ 4 พบว่า การใช้ซอร์บิทอลในปริมาณสูงขึ้นสามารถลดปริมาณน้ าอิสระได้มากขึ้น โดย 
ค่าปริมาณน้ าอิสระของผลิตภัณฑ์ปลาข้างเหลืองแห้งจะเริ่มลดลงหลังจากการตากแดดนานมากกว่า 6 ชั่วโมง 
โดยสูตรที่ 1 ค่าปริมาณน้ าอิสระในขั นตอนการตาก อบและบรรจุเป็น 0.88-0.98, 0.76 และ 0.68 สูตรที่ 2      
ค่าปริมาณน้ าอิสระเป็น 0.81-0.98, 0.75 และ 0.62 สูตรที่ 3 ค่าปริมาณน้ าอิสระเป็น 0.85-0.98, 0.75 และ 
0.60 สูตรที่ 4 ค่าปริมาณน้ าอิสระเป็น 0.82-0.97, 0.62 และ 0.52 และสูตรที่ 5 ค่าปริมาณน้ าอิสระเป็น 
0.79-0.98, 0.57 และ 0.51 ตามล าดับ  
 ส าหรับปริมาณจุลินทรีย์ทั้ งหมด ในขั้นตอนการผลิตปลาข้างเหลืองแห้ง ก็มีปริมาณลดลง
เช่นเดียวกัน โดยสูตรที่ 1 ในขั้นตอนการตาก อบและบรรจุเป็น 3.0x104-1.2x107, 1.7x105 และ 3.1x104 cfu/g 
สูตรที่ 2, 3, 4 และ 5 เป็น 1.5x104-6.2x105, 4.3x104 และ 4.7x104 cfu/g, 3.1x104-1.2x106, 4.3x104 และ 
4.0x104 cfu/g, 1.6x104-2.0x106, 1.0x104 และ 1.0x104 cfu/g และ 4.0x103-3.4x105, 1.8x104 และ 
8.0x104 cfu/g ตามล าดับ แต่พบว่า ปริมาณยีสต์และรา มีปริมาณสูงทุกสูตรและทุกขั้นตอนการผลิต ดังนี้  
สูตรที่  1 ขั้นตอนการตาก อบและบรรจุเป็น 20-340, 400 และ 480 cfu/g สูตรที่ 2, 3, 4 และ 5 เป็น         
< 10-420, 310 และ 220 cfu/g, 10-240, 220 และ 280 cfu/g, 20-510, 70 และ 250 cfu/g, 10-200, 
220 และ 360 cfu/g ตามล าดับ 
 จากผลการทดลอง พบว่า เมื่อปริมาณซอร์บิทอลเพ่ิมขึ้น ท าให้ค่าปริมาณน้ าอิสระและปริมาณ
จุลินทรีย์ทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ลดลง โดยระยะเวลาการตากแดดปลาข้างเหลืองก็ต้องเพ่ิมมากข้ึนเป็น 9 ชั่วโมง 
เพราะหากตากแดดเพียง 6 ชั่วโมง ค่าปริมาณน้ าอิสระและปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดมีค่าสูง อย่างไรก็ตาม 
ปริมาณยีสต์และรา มีปริมาณสูงกว่า 200 cfu/g ตลอดกระบวนการผลิต ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ     
กรมประมง ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะสุขลักษณะการผลิตของโรงงาน จากผลการตรวจในข้อ 1.3 ข้างต้น ดังนั้น    
จึงควรกวดขันและเข้มงวดการปฏิบัติงานของพนักงานในระหว่างการผลิต  เช่นเดียวกับงานทดลองของ          
สุแพรวพันธ์ (2554) ที่น าระบบ HACCP มาประยุกต์ใช้ในการผลิตปลาอบแห้งพร้อมบริโภค ณ กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรทุ่งรวงทอง ต าบลท่าข้าม อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยก าหนดจุดวิกฤตในขั้นตอนการอบปลาแห้งที่
อุณหภูมิ 150 °C เป็นเวลา 30 นาที ท าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพด้านกายภาพ เคมีและจุลินทรีย์ดีขึ้น ค่าความชื้น
และปริมาณน้ าอิสระลดลง ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดและปริมาณยีสต์และรา มีค่าลดลง และอายุการเก็บรักษา
นานขึ้น 
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สรุปผลการทดลอง 
 

 กระบวนการผลิตปลาข้างเหลืองแห้งของโรงงานที่ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปจ าหน่ายต่ างประเทศ
จ านวน 4 แห่ง มีขั้นตอนการผลิต 2 แบบ โดยโรงงานแบบที่ 1 จะน าปลาตากแดดหลังจากการแช่น้ าปรุงรส 
ส่วนโรงงานแบบที่ 2 จะน าปลาแช่น้ าปรุงรส 1 คืน และจัดเก็บในห้องเย็นอุณหภูมิ 4 °C แล้วจึงน าไปตากแดด 
ซึ่งกระบวนการผลิตของโรงงานทั้ง 2 แบบ ได้ผลิตภัณฑ์ปลาข้างเหลืองแห้งที่มีปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด และ
ปริมาณยีสต์และราสูงกว่าเกณฑ์ก าหนดของกรมประมง คือ ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ไม่เกิน 50,000 cfu/g 
และปริมาณยีสต์และรา ไม่เกิน 200 cfu/g 
 การปรับกระบวนการผลิตโดยลดระยะเวลาการผลิตให้เหลือเพียง 2 วันจากเดิม 3 วัน ท าให้     
ค่าปริมาณน้ าอิสระและปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ลดลงผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมประมง แต่ปริ มาณยีสต์
และรา ยังสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน ปลาข้างเหลืองแห้งที่ผลิตได้มีปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด 4.7x104 cfu/g 
ปริมาณยีสต์และรา 220 cfu/g และมีค่าปริมาณน้ าอิสะ 0.61 
 การแปรปริมาณซอร์บิทอลที่ใส่ในน้ าปรุงรสเป็น 0, 2.5, 3.0, 5.0 และ 7.0 % และเพ่ิมระยะเวลา
ตากแดดเป็น 9 ชั่วโมง พบว่า ปลาข้างเหลืองแห้งทั้ง 5 สูตรน้ าปรุงรส มีค่าปริมาณน้ าอิสระลดลงเหลือ 0.68, 
0.62, 0.60, 0.52 และ 0.51 ตามล าดับ และปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดลดลง โดยมีค่าเป็น 3.1x104, 4.7x104, 
4.0x104, 1.0x104 และ 8.0x104 cfu/g ตามล าดับ แต่ปริมาณยีสต์และรา สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน 200 cfu/g 
ทุกตัวอย่าง 
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ค าขอบคุณ 
               
 การจัดท ารายงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณนางสาวอรวรรณ  คงพันธุ์ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้าน
ผลิตภัณฑ์ประมง ดร.พรรณทิพย์  สุวรรณสาครกุล อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า  
นางสาววราทิพย์  สมบุญญฤทธิ์ อดีตผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ า  คณะกรรมการ
วิชาการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ที่ให้ค าปรึกษาแนะน าในการเขียนงานวิจัย และเจ้าหน้าที่       
ฝ่ายวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาและเคมี ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร ที่ช่วย
ปฏิบัติงานจนส าเร็จด้วยดี 
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ภาคผนวก ก 
 

การจัดระดับสุขลักษณะโรงงานของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
 

ระดับโรงงาน จ านวนข้อบกพร่องที่ตรวจพบ 
C Se M N 

ระดับ 1 0 0 ≤ 5 ≤ 6 
ระดับ 2 0 1 ≤ 6 ≤ 7 
ระดับ 3 0 ≤ 2 ≤ 8 ≤ 7 
ระดับ 4 0 ≤ 2 ≤ 10 NA 
ไม่ผ่าน >0 >2 >10 NA 

 
ค านิยามข้อบกพร่อง 

 
Critical (C) หมายถึง การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของกรมประมงและมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์นั้น        

ไมป่ลอดภัยต่อการบริโภคหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
Serious (Se) หมายถึง การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของกรมประมงและมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์นั้น       

ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภคและข้อบกพร่องดังกล่าวไม่จัดอยู่ในระดับ Critical 
Major (M) หมายถึง การปฏิบัติที่ ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของกรมประมงและมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์นั้น       

อาจไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค และข้อบกพร่องดังกล่าวไม่จัดอยู่ในระดับ Critical และ Serious  
Minor (N) หมายถึง การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของกรมประมง แต่ไม่มีผลท าให้ผลิตภัณฑ์นั้น       

ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค และข้อบกพร่องดังกล่าวไม่จัดอยู่ในระดับ Critical, Serious, หรือ Major 
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ภาคผนวก ข 
 

มาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าพื้นเมืองทางจุลชีววิทยา 
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มาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าพื้นเมืองทางจุลชีววิทยา (ต่อ) 
 

 
 
 

 
 
 


