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ทดลองหมักปลาร้าจากปลาเป็ ดทั้งหมด 5 สู ตร ใช้วิธีการหมักแบบดั้งเดิม 3 สูตร คือ สูตรที่ 1
หมักปลากับเกลือ (3:1 โดยนํ้าหนัก) เป็ นเวลา 1 คืน แล้วนํามาคลุกกับรํา (1 ส่ วน) สูตรที่ 2 ใช้ปลา:เกลือ:รํา
ในอัตราส่ วน 3:1:1 โดยนํ้าหนัก สู ตรที่ 3 ใช้ปลา:เกลือ:รํา:ข้าวฟ่ าง ในอัตราส่ วน 9:3:2:1 โดยนํ้าหนัก สําหรับ
อีก 2 สูตรเป็ นการหมักแบบหมักหัวเชื้อก่อน โดยสูตรที่ 4 ใช้ปลา:เกลือ:รําหมัก ในอัตราส่ วน 3:1:1 โดย
นํ้าหนัก และสูตรที่ 5 ใช้ปลา:เกลือ:รําหมัก:ข้าวฟ่ างหมัก ในอัตราส่ วน 9:3:2:1 โดยนํ้าหนัก ใช้ระยะเวลาใน
การหมัก 10 เดือน ทําการสุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ทางด้านเคมีและจุลินทรี ยท์ ุกเดือน และทดสอบคุณลักษณะ
ด้านประสาทสัมผัสเมื่อสิ้ นสุ ดระยะเวลาการหมัก ซึ่งผลการวิเคราะห์เป็ นดังนี้ ค่า pH เฉลี่ยของปลาร้าแต่ละ
สูตรเป็ นดังนี้ 5.87, 5.79, 5.75, 5.08 และ 5.05 ตามลําดับ ปริ มาณแบคทีเรี ยแลคติคเฉลี่ยที่พบในระหว่างการ
หมักของปลาร้าแต่ละสู ตรเป็ นดังนี้ 1.1x106, 2.9x106, 2.0x106, 5.4x106 และ 1.6x107 CFU/g ตามลําดับ ผล
การทดสอบด้านประสาทสัมผัสของปลาร้าทั้ง 5 สู ตรพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญในคุณลักษณะ
ด้าน ลักษณะปรากฏ รสชาติ เนื้อสัมผัส และการยอมรับรวม แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
(P>0.05) ในคุณลักษณะด้านกลิ่น โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (P<0.01) ในคุณลักษณะด้าน
ลักษณะปรากฏ รสชาติ และเนื้อสัมผัส ซึ่งพบว่าปลาร้าสู ตรที่ 4 ได้คะแนนด้านลักษณะปรากฏและเนื้อ
สัมผัสมากที่สุด ปลาร้าสูตรที่ 5 ได้คะแนนด้านรสชาติและการยอมรับรวมมากที่สุด การใช้
เทคโนโลยีชีวภาพโดยหมักหัวเชื้อรําข้าวและข้าวฟ่ างในปลาร้าสูตรที่ 4 และ 5 จะทําให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็ นที่
ยอมรับดีกว่าวิธีการหมักแบบดั้งเดิม (สู ตร 1, 2 และ 3) ผลการจําแนกชนิดของแบคทีเรี ยที่แยกได้จากปลาร้า
ปลาเป็ ดโดยวิธี Photobiotin labeling DNA-DNA hybridization และ Ribotyping of 16S rRNA
gene พบว่าทั้ง 2 วิธีให้ผลตรงกันคือ Tetragenococcus halophilus
คําสํ าคัญ : ปลาร้า การหมัก ปลาเป็ ด แบคทีเรี ยแลคติค
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Pla-ra was made from trash-fish with 5 formulae. The first three formulae (F1, F2
and F3) were done as traditional method having formula as follows: F1 one night salted fish
(3:1) and rice bran (1) by weight, F2 fish : salt : rice bran (3:1:1) by weight and F3 fish : salt :
rice bran : sorghum (9:3:2:1) by weight. The last two formula 4 and 5 (F4 and F5), were
prepared using fermented rice bran and fermented sorghum, having formula as follows: F4
fish : salt : fermented rice bran (3:1:1) by weight and F5 fish : salt : fermented rice bran :
fermented sorghum (9:3:2:1) by weight. All of them were fermented for 10 months. The
samples were randomly taken each month for chemical and microbiological analyses until 10
months. Sensory evaluation was tested when the fermentation was finished. The results are as
follows: the average pH of each formula (F1-F5) were 5.87, 5.79, 5.75, 5.08 and 5.05,
respectively. The average number of lactic acid bacteria during fermentation were 1.1x106,
2.9x106, 2.0x106, 5.4x106 and 1.6x107 CFU/g, respectively. The results of sensory evaluation
were found significantly different in appearance, taste, texture and over all acceptance but it
was not found significantly different (P>0.05) in odor. It was found significantly different
(P<0.01) in appearance, taste and texture. F4 had the highest score in appearance and texture.
F5 had the highest score in taste and over all acceptance. The application of biotechnology,
using fermented rice bran and fermented sorghum (F4 and F5), made the acceptance of
product better than traditional method (F1, F2 and F3). The identification of isolated strains
using Photobiotin labeling DNA-DNA hybridization and Ribotyping of 16S rRNA gene
method showed the same results of Tetragenococcus halophilus.
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เนื่องจากการทําประมงโดยใช้อวนลาก จะมีปลาที่ไม่ใช่ปลากลุ่มเป้ าหมายติดมา ซึ่งเราเรี ยก
ปลากลุ่มนี้วา่ ปลาเป็ ด ประกอบไปด้วยปลาหลายชนิด เช่น ปลาหลังเขียว ปลาตาหวาน ปลาทูแขก ปลาข้าง
เหลือง ปลาแป้ น ปลาทรายแดง ที่ไม่ได้ขนาดหรื อมีขนาดเล็กเกินไป ซึ่งในปี 2538 สามารถจับได้ประมาณ
9.1 แสนตัน คิดเป็ นร้อยละ 38.14 ของปริ มาณปลาที่จบั ได้ท้ งั หมด (กองเศรษฐกิจการประมง, 2541) ปลาเป็ ด
ส่ วนใหญ่จะถูกนํามาทําเป็ นอาหารสัตว์ ซึ่งได้ราคาที่ต่าํ ถ้าเราสามารถนําปลาเป็ ดเหล่านี้มาแปรรู ปเป็ น
อาหารที่คนสามารถบริ โภคได้ จะเป็ นการเพิ่มมูลค่าของปลาเป็ ดและยังเป็ นการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ าํ อย่าง
คุม้ ค่าอีกด้วย ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะนําปลาเป็ ดมาแปรรู ปเป็ นอาหารหมักดองพื้นบ้าน เช่น ปลาร้าหรื อ
นํ้าปลา ซึ่งเป็ นอาหารที่คนไทยทัว่ ประเทศนิยมรับประทานและยังสามารถนําไปจําหน่าย เพื่อเป็ นการเพิ่ม
รายได้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง
ปลาร้าคือผลิตภัณฑ์ปลาหมักพื้นบ้านซึ่งเป็ นที่รู้จกั กันมาช้านาน โดยนิยมบริ โภคกันทางภาค
อีสานและภาคกลางตอนบน มีวิธีการทําที่ไม่ยงุ่ ยากโดยเริ่ มจากนําปลามาขอดเกล็ด ตัดหัว ควักไส้ แล้วล้าง
นํ้า จากนั้นผสมกับเกลือในอัตราส่ วน ปลา 3 ส่ วน ต่อเกลือ 1 ส่ วน ทิ้งไว้ 1 คืน แล้วนํามาคลุกกับข้าวคัว่ หรื อ
รํา จากนั้นอัดใส่ ไหให้แน่น แล้วใช้ไม้ไผ่สานปิ ดปากไห หมักทิ้งไว้ประมาณ 8 เดือน (แพรวพรรณ, 2522)
การทําปลาร้าในระดับชาวบ้านแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ ปลาร้าข้าวคัว่ กับ ปลาร้ารํา โดยปลาร้าข้าวคัว่
เป็ นปลาหมักเกลือที่ใส่ ขา้ วคัว่ เมื่อหมักได้ที่แล้ว เนื้อปลาจะนิ่ม มีสีเหลืองเข้ม และมีกลิ่นเฉพาะตัว ส่ วนปลา
ร้ารํา เป็ นปลาหมักเกลือที่ใส่ รํา เมื่อหมักได้ที่แล้ว ปลาจะมีเนื้อนิ่มแต่ยงั คงรู ปตัวปลา ลักษณะค่อนข้างแห้ง
และมีกลิ่นแรงเฉพาะตัว ปลาร้าส่ วนใหญ่มกั จะทํามาจากปลานํ้าจืด ซึ่งใช้ได้ท้ งั ปลาขนาดเล็กและปลาขนาด
ใหญ่ ปลาขนาดเล็กเช่น ปลากระดี่ ปลาซิว ปลาสร้อย ปลาขนาดใหญ่เช่น ปลาช่อน ปลาชะโด ปลาดุก แต่
ปลากระดี่เป็ นปลาที่นิยมนํามาทําเป็ นปลาร้ามากที่สุด เพราะจะทําให้ได้ปลาร้าที่มีคุณภาพดี (พูลทรัพย์และ
คณะ, 2542) ส่ วนปลาทะเลที่นาํ มาทําปลาร้า เช่น ปลากุเราและปลาทรายแดง (อุดม และอารี ย,์ 2515) และเคย
มีการศึกษาการหมักปลาร้าจากปลาทะเลโดยทําจาก ปลาทู ปลาจวด ปลาซาร์ดีน ปลาหลังเขียว ปลาปากคม
และปลากะตัก (ผ่องเพ็ญ และคณะ, 2528)
แบคทีเรี ยแลคติคเป็ นจุลินทรี ยส์ ่ วนใหญ่ที่พบได้ในอาหารหมักทัว่ ไป
เช่น
นมเปรี้ ยว
กะหลํ่าปลีดอง แตงกวาดอง เนยแข็ง เป็ นต้น เชื่อกันว่าแบคทีเรี ยกลุ่มนี้เป็ นตัวการสําคัญที่ทาํ ให้เกิด
กระบวนการหมักในอาหาร เนื่องจากสามารถเปลี่ยนนํ้าตาลให้เป็ นกรดอินทรี ยแ์ ละสารอื่นๆได้ ซึ่งมีผล
โดยตรงกับ กลิ่น รสชาติและเนื้อสัมผัสของอาหาร (Gonzalez et al.,1994) นอกจากนี้แบคทีเรี ยแลคติค
หลายชนิดยังมีส่วนสําคัญในการยับยั้งจุลินทรี ยท์ ี่ทาํ ให้อาหารเน่าเสี ย และจุลินทรี ยท์ ี่ทาํ ให้เกิดโรคอีกด้วย
(Lewus et al., 1991) อาหารหมักพื้นบ้านของไทยส่ วนใหญ่ยงั คงเป็ นการหมักแบบธรรมชาติ และผลิตใน
ระดับครัวเรื อนซึ่งไม่ค่อยคํานึงถึงเรื่ องคุณภาพมากนัก ทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพไม่สมํ่าเสมอและเสี่ ยง
ต่อการปนเปื้ อนกับเชื้อโรคอีกด้วย สําหรับผลิตภัณฑ์ปลาหมักของไทยมีหลายชนิด ได้แก่ ปลาร้า นํ้าปลา ไต
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ปลา บูดู ปลาจ่อม กุง้ จ่อม หอยดอง ทั้งนี้ได้มีการตรวจพบแบคทีเรี ยแลคติคในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เช่น
Tetragenococcus halophilus, Enterococcus faecalis, Enterococcus hirae. (Tanasupawat et al.,
1998) ดังนั้นหากมีการศึกษาและสามารถนําแบคทีเรี ยเหล่านี้ มาใช้เป็ นหัวเชื้อ จะทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี

คุณภาพสมํ่าเสมอและยังปลอดจากจุลินทรี ยท์ ี่ทาํ ให้เกิดโรคอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบวิธีการหมักปลาร้าแบบดั้งเดิมกับวิธีหมักปลาร้าแบบหมักหัวเชื้อก่อน
2. เพื่อศึกษาชนิดของแบคทีเรี ยแลคติคที่มีบทบาทในการหมักปลาร้า
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วัตถุดิบทีใ่ ช้ ในการหมักปลาร้ า
- ปลาเป็ ดสด ซื้อจากสะพานปลาจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบไปด้วยปลาหลายชนิด เช่น ปลา
แป้ น ปลาทรายแดง ปลาหางแข็ง ปลาปากคม วิธีการเตรี ยมปลาทําโดยขอดเกล็ด ตัดหัว ควักไส้ ล้างนํ้า แล้ว
ทิ้งให้สะเด็ดนํ้า
- เกลือสมุทรชนิดเกล็ด
- รําข้าวเจ้าดิบ
- ข้าวฟ่ างบดละเอียด
วิธีดําเนินการ

1.วิธีการหมักปลาร้ า (มี 5 สู ตร)
ในการทดลองนี้ใช้วิธีการหมักปลาร้า 2 วิธี คือ แบบดั้งเดิมและแบบหมักหัวเชื้อก่อน ซึ่งมี
วิธีการดังต่อไปนี้
หมักแบบดั้งเดิม
สู ตรที่ 1 ใช้ปลา:เกลือ:รําข้าว ในอัตราส่ วน 3:1:1 โดยนํ้าหนัก โดยหมักปลาเป็ ด 5 กก. กับเกลือ
1.67 กก. ก่อน 1 คืน จึงคลุกกับรํา 1.67 กก. จากนั้นใส่ ไหหมักไว้
สู ตรที่ 2 ใช้ปลา:เกลือ:รําข้าว ในอัตราส่ วน 3:1:1 โดยนํ้าหนัก โดยผสมปลาเป็ ด 5 กก. กับเกลือ
1.67 กก. และรําข้าว 1.67 กก. คลุกให้เข้ากัน จากนั้นใส่ ไหหมักไว้
สูตรที่ 3 ใช้ปลา:เกลือ:รําข้าว:ข้าวฟ่ าง ในอัตราส่ วน 9:3:2:1 โดยนํ้าหนัก โดยผสมปลาเป็ ด 5 กก.
เกลือ 1.67 กก. รําข้าว 1.11 กก. และข้าวฟ่ าง 0.55 กก. คลุกให้เข้ากัน จากนั้นใส่ ไหหมักไว้
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หมักแบบหมักหัวเชื้อก่ อน
สู ตรที่ 4 ใช้ปลา:เกลือ:รําข้าว ในอัตราส่วน 3:1:1 โดยนํ้าหนัก ทําโดยหมักรําข้าว 1.67 กก. ใน
นํ้า 1.67 ลิตรก่อน 1 วัน จากนั้นนําไปผสมกับปลาเป็ ด 5 กก. และเกลือ 1.67 กก. คลุกให้เข้ากัน ใส่ ไหหมัก
ไว้
สู ตรที่ 5 ใช้ปลา:เกลือ:รําข้าว:ข้าวฟ่ าง ในอัตราส่ วน 9:3:2:1 โดยนํ้าหนัก ทําโดยหมักรําข้าว
1.11 กก. และข้าวฟ่ าง 0.55 กก. ในนํ้าก่อน 1 วัน จึงนําไปผสมกับปลาเป็ ด 5 กก. และเกลือ 1.67 กก. คลุกให้
เข้ากัน จากนั้นใส่ ไหหมักไว้

(AOAC, 1995)
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2. การวิเคราะห์ คุณภาพปลาร้ า
ทําการสุ่ มตัวอย่างปลาร้ามาตรวจวิเคราะห์ปริ มาณจุลินทรี ยท์ ้ งั หมด ปริ มาณแบคทีเรี ยแลคติค
และวัดค่าความเป็ นกรดเป็ นด่าง ทุกเดือนเป็ นระยะเวลา 10 เดือน ดังวิธีต่อไปนี้
2.1 การหาปริ มาณแบคทีเรี ยแลคติคใช้วิธี pour plate ด้วยอาหารวุน้ MRS (Difco) จากนั้น
บ่มที่ 30°C เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง (Ostergaard et al., 1998)
2.2 การหาปริ มาณจุลินทรี ยท์ ้ งั หมด (Total Viable Count) ใช้วิธี pour plate ด้วยอาหารวุน้
PCA (Difco) จากนั้นบ่มที่ 30°C เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง (Ostergaard et al., 1998)
2.3 การวัดค่าความเป็ นกรดเป็ นด่าง (pH) โดยใช้เครื่ องวัด pH meter JANWAY รุ่ น 3310
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2.4 การประเมินคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส (sensory evaluation) นําปลาร้าที่หมักจน
ครบระยะเวลา 10 เดือน มาทําให้สุกโดยเข้าเตาอบไมโครเวฟประมาณ 3 นาที จากนั้นทดสอบชิมโดยใช้ผู ้
ทดสอบ 10 คนให้คะแนนแบบ 9-point Hedonic Scale ในคุณลักษณะด้าน ลักษณะปรากฏ กลิ่น รสชาติ
เนื้อสัมผัส และการยอมรับรวม เกณฑ์การยอมรับคือคุณลักษณะแต่ละด้านต้องได้คะแนนไม่นอ้ ยกว่า 6 โดย
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design ทั้งนี้วิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้วิธี
ANOVA และ DMRT (Duncan’s New Multiple – range Test) (ไพโรจน์, 2536)
3. การจําแนกชนิดของแบคทีเรียจากปลาร้ า
ทําการแยกแบคทีเรี ยแลคติคจากปลาร้าโดยวิธี pour plate ด้วยอาหารวุน้ MRS ที่ผสมเกลือ
10 เปอร์เซ็นต์ บ่มที่ 30°C นาน 3-7 วัน เมื่อโคโลนีเจริ ญนํามาเขี่ยลงบนอาหารวุน้ MRS ที่ผสมเกลือ 10
เปอร์เซ็นต์ บ่มที่ 30°C นาน 3 วัน เพื่อให้ได้โคโลนีเดี่ยว เมื่อโคโลนีเจริ ญนํามาเขี่ยลงบนอาหารวุน้ MRS
slant ที่ผสมเกลือ 10 เปอร์ เซ็นต์ บ่มที่ 30°C นาน 3 วัน จากนั้นเก็บเชื้อไว้ที่อุณหภูมิ 4°C เพื่อรอการจําแนก
ชนิดต่อไป
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3.1 การทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของแบคทีเรี ยทําโดยการย้อมแกรม ทดสอบเอนไซม์แคต
ตาเลส การหมักนํ้าตาลกลูโคส การเจริ ญที่อุณหภูมิ 10°C และ 45°C การเจริ ญที่ pH 4.5 และ 9.6 การเจริ ญที่
เกลือเข้มข้น 18 เปอร์เซ็นต์ (Salminen and Wright, 1993)
3.2 การจําแนกชนิดของแบคทีเรี ยโดยใช้วิธี Photobiotin labeling DNA-DNA
hybridization ทําโดยสกัด DNA จากเซลล์แบคทีเรี ย จากนั้นตรึ ง DNA สายเดี่ยวในหลุม microplate แล้ว
ทําการ hybridization กับ probe DNA ที่ติดฉลากด้วย photobiotin ทิ้งไว้เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิ
40°C จากนั้นเติม streptavidin-horseradish peroxidase กับ tetramethylbenzidine แล้วนําไปวัดการ
เกิดปฏิกิริยาด้วยเครื่ อง microplate reader ที่ความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร (Tanasupawat et al.,1992)
3.3 การจําแนกชนิดของแบคทีเรี ยโดยใช้วิธี Ribotyping of 16S rRNA gene ทําโดยสกัด
DNA จากเซลล์แบคทีเรี ย จากนั้นเพิ่มปริ มาณชิ้นส่ วน DNA ที่ตอ้ งการ (16S rRNA) โดยใช้เทคนิ ค PCR
(Polymerase Chain Reaction) แล้วทําการตัด PCR product ที่เกิดขึ้นด้วย restriction enzyme โดยใช้
เอนไซม์ 2 ตัวคือ Alu I และ Mbo I จากนั้นนํามาตรวจสอบรู ปแบบของการตัดโดยวิธี gel electrophoresis
เปรี ยบเทียบกับรู ปแบบการตัดของ type strain 2 ตัวคือ Tetragenococcus halophilus (ATCC 33315)
และ Tetragenococcus muriaticus (JCM 10006) (Jonganurakkun, 1999)
ผลการศึกษาและวิจารณ์ ผล
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1. ปริมาณจุลนิ ทรีย์ในระหว่ างการหมักปลาร้ า
ตรวจวิเคราะห์ปริ มาณจุลินทรี ยท์ ้ งั หมด (TVC) และปริ มาณแบคทีเรี ยแลคติค (LAB) ใน
ระหว่างการหมักปลาร้าทั้ง 5 สูตร แสดงดังรู ปที่ 1 และ 2 พบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงของปริ มาณจุลินทรี ย ์
ตลอดช่วงระยะเวลาการหมัก เมื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณแบคทีเรี ยแลคติคในระหว่างการหมักปลาร้า (รู ปที่ 1)
พบว่าปริ มาณแบคทีเรี ยแลคติคในปลาร้าสูตรที่ 4 และ 5 ซึ่งใช้วิธีการหมักแบบหมักหัวเชื้อก่อน มีปริ มาณ
แบคทีเรี ยแลคติคสูงกว่าปลาร้าสูตรที่ 1, 2 และ 3 ซึ่งเป็ นการหมักแบบดั้งเดิม ซึ่งจะส่ งผลดีต่อกระบวนการ
หมักเพราะว่าแบคทีเรี ยแลคติคเป็ นแบคทีเรี ยที่มีบทบาทสําคัญในกระบวนการหมัก เนื่องจากแบคทีเรี ยกลุ่ม
นี้สามารถเปลี่ยนนํ้าตาลให้เป็ นกรดอินทรี ยแ์ ละสารอื่นๆซึ่งส่ งผลโดยตรงกับกลิ่น รสชาติและเนื้อสัมผัสของ
อาหารหมัก (Gonzalez et al., 1994) ทั้งนี้กรดอินทรี ย ์ เช่น กรดแลคติคที่แบคทีเรี ยแลคติคสร้างขึ้น
สามารถยับยั้งการเจริ ญของจุลินทรี ยท์ ี่ทาํ ให้เกิดการเน่าเสี ยของอาหารและจุลินทรี ยท์ ี่ก่อให้เกิดโรค (Farias
et al., 1994) โดยปริ มาณแบคทีเรี ยแลคติคเฉลี่ยที่พบในระหว่างการหมักของปลาร้าแต่ละสู ตรเป็ นดังนี้
1.1x106, 2.9x106, 2.0x106, 5.4x106 และ 1.6x107 ตามลําดับ
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รูปที่ 1 ปริ มาณแบคทีเรี ยแลคติค (LAB) ในระหว่างการหมักปลาร้าทั้ง 5 สูตร

หมายเหตุ F1 = ปลาร้าสู ตรที่ 1, F2 = ปลาร้าสูตรที่ 2, F3 = ปลาร้าสู ตรที่ 3, F4 = ปลาร้าสูตรที่ 4
F5 = ปลาร้าสู ตรที่ 5
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รู ปที่ 2 ปริ มาณจุลินทรี ยท์ ้ งั หมด (TVC) ในระหว่างการหมักปลาร้าทั้ง 5 สูตร
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2. ค่ า pH ในระหว่ างการหมักปลาร้ า
การเปลี่ยนแปลงของ pH ในระหว่างการหมักปลาร้าแสดงดังรู ปที่ 3 พบว่าช่วงเดือนแรก pH
ในปลาร้าทุกสูตรจะลดลง เดือนต่อมาปลาร้าสูตรที่ 1 จะมีค่า pH เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วจนถึงเดือนที่ 3 ในขณะ
ที่ปลาร้าสูตรที่ 2 และ 3 ค่า pH จะค่อยๆเพิ่มขึ้นหลังจากเดือนที่ 2 ส่ วนปลาร้าสูตรที่ 4 และ 5 ค่า pH
ค่อนข้างจะคงที่ในช่วง 3 เดือนแรก หลังจากนั้น pH จะค่อยๆ เพิม่ ขึ้นทีละน้อยจนกระทัง่ สิ้ นสุ ดการหมัก
โดยค่า pH สุ ดท้ายของปลาร้าแต่ละสู ตรเป็ นดังนี้ 6.84, 7.03, 7.13, 5.96 และ 5.99 ตามลําดับ จากผล
การศึกษาของพูลทรัพย์และคณะ (2543) พบว่าปลาร้าส่ วนใหญ่จะมีค่า pH อยูใ่ นช่วงระหว่าง 5-6 ซึ่งจากการ
ทดลองนี้พบว่า ปลาร้าสู ตรที่ 4 และ 5 มีค่า pH เป็ นไปตามผลการศึกษาของพูลทรัพย์และคณะ (2543) เมื่อ
เปรี ยบเทียบค่า pH ของปลาร้าแต่ละสู ตร พบว่าปลาร้าสู ตรที่ 4 และ 5 ซึ่งเป็ นการหมักแบบหมักหัวเชื้อก่อน
สามารถรักษาระดับ pH ไว้ได้ต่าํ กว่าปลาร้า 3 สูตรแรก ซึ่งเป็ นการหมักแบบดั้งเดิม และค่อนข้างจะคงที่กว่า
ปลาร้าสู ตรดั้งเดิม ซึ่งค่า pH ที่ต่าํ จะมีผลในการยับยั้งจุลินทรี ยท์ ี่ทาํ ให้อาหารเน่าเสี ยและแบคทีเรี ยที่
ก่อให้เกิดโรคอีกด้วย (Lewus et al.,1991)
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รู ปที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของ pH ในระหว่างการหมักปลาร้าทั้ง 5 สูตร
3. การทดสอบด้ านประสาทสั มผัส
ผลทดสอบด้านประสาทสัมผัส (ตารางที่ 1) แสดงให้เห็นว่าผูท้ ดสอบชิมให้การยอมรับด้าน
ลักษณะปรากฏ รสชาติ เนื้อสัมผัส และการยอมรับรวมของปลาร้าสู ตรที่ 4 และ 5 มากกว่าปลาร้าสู ตรที่ 1
และ 2 ซึ่งเป็ นผลมาจากการหมักหัวเชื้อก่อน (รําหมักและข้าวฟ่ างหมัก) จึงทําให้เกิดแบคทีเรี ยแลคติคขึ้น
อย่างรวดเร็ วและสร้างกรดอินทรี ยแ์ ละสารอื่นๆที่ส่งผลดีต่อกลิ่น รสชาติและเนื้อสัมผัสของปลาร้า ซึ่งมีผล
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ทําให้ปลาร้าสูตรที่ 4 และ 5 ได้รับคะแนนผ่านเกณฑ์ (คะแนนไม่ต่าํ กว่า 6) ในคุณลักษณะทุกด้าน ตรงกัน
ข้ามกับปลาร้าสู ตรที่ 1 และ 2 ที่มีบางคุณลักษณะได้คะแนนตํ่ากว่าเกณฑ์ คือปลาร้าสู ตรที่ 1 ได้คะแนน
ทางด้านเนื้อสัมผัสตํ่ากว่าเกณฑ์ และปลาร้าสู ตรที่ 2 ได้คะแนนทางด้านรสชาติและการยอมรับรวมตํ่ากว่า
เกณฑ์ ดังนั้นจึงอาจสรุ ปได้วา่ ปลาเป็ ดสามารถใช้เป็ นวัตถุดิบในการหมักปลาร้าได้ และการหมักหัวเชื้อก่อน
เป็ นวิธีทางชีวภาพที่จะช่วยให้ปลาร้ามีคุณภาพที่ดีกว่าการหมักแบบดั้งเดิม ทั้งนี้คุณลักษณะที่ดีของปลาร้า
ควรเป็ นดังนี้ ด้านลักษณะปรากฏควรมีผวิ หนังคงรู ป ไม่ฉีกขาด เนื้อปลาและนํ้าเข้ากันพอดีไม่แห้งหรื อเละ
จนเกินไป ด้านกลิ่นควรมีกลิ่นหอมของนํ้าปลาและข้าวคัว่ ด้านรสชาติควรมีรสเค็มแต่มีความหวานของเนื้อ
ปลา ด้านเนื้อสัมผัสเนื้อปลาควรจะนุ่มอยูใ่ นตัวปลา (พูลทรัพย์และคณะ, 2543)

สู ตรที่ 1
6.00  1.20 c
6.33  1.43
6.33  2.53 a
5.33  0.98 c
6.00  1.70 ab

สู ตรที่ 2
6.00  0.00 c
6.33  1.43
3.00  1.04 b
7.00  1.04 b
5.67  1.43 b

สูตรที่ 4
8.67  0.49 a
6.00  2.08
6.33  1.43 a
8.00  1.04 a
6.67  0.98 ab
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คุณลักษณะ
ลักษณะปรากฏ **
กลิ่น ns
รสชาติ **
เนื้อสัมผัส **
การยอมรับรวม *
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบด้านประสาทสัมผัสของปลาร้าทั้ง 5 สูตร
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หมายเหตุ ปลาร้าสู ตรที่ 3 ไม่ได้นาํ มาทดสอบชิม เนื่องจากมีราขึ้น
อักษรที่เหมือนกันตามแนวนอนแสดงถึงความไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
อักษรที่แตกต่างกันตามแนวนอนแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
** = มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (P<0.01)
* = มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (P<0.05)
ns = ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (P>0.05)

สูตรที่ 5
7.50  1.16 b
7.00  2.25
7.00  1.04 a
7.50  0.98 ab
7.17  1.26 a
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4. การจําแนกชนิดแบคทีเรียทีแ่ ยกได้ จากปลาร้ าปลาเป็ ด
แยกแบคทีเรี ยแลคติคจากปลาร้าปลาเป็ ดทั้ง 5 สู ตรได้ 33 ไอโซเลต นํามาทดสอบคุณสมบัติ
เบื้องต้นพบว่าให้ผลเหมือนกันดังนี้ ย้อมติดสี แกรมบวก เซลล์มีรูปร่ างกลมและเรี ยงตัวเป็ น 4 เซลล์ (Tetrad
formation) ไม่สร้ างเอนไซม์แคตตาเลส สร้ างกรดจากนํ้าตาลกลูโคสแต่ไม่สร้ างก๊าซ สามารถเจริ ญได้ที่
อุณหภูมิ 10°C แต่ไม่เจริ ญที่ 45°C เจริ ญได้ที่ pH 9.6 แต่ไม่เจริ ญที่ pH 4.5 และสามารถเจริ ญได้ในอาหารที่มี
เกลือเข้มข้น 18 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งคุณสมบัติเบื้องต้นดังกล่าวตรงกับแบคทีเรี ยสกุล Tetragenococcus sp.
(Salminen and Wright, 1993) จึงได้เลือกตัวแทนจํานวน 3 ไอโซเลต มาทําการจําแนกชนิ ดโดยใช้ DNA
เป็ นเกณฑ์เพื่อเป็ นการยืนยันโดยทํา 2 วิธีคือ Photobiotin labeling DNA-DNA hybridization และ
Ribotyping of 16S rRNA gene ซึ่ งทั้ง 2 วิธี ให้ผลการทดลองไปในทิศทางเดียวกัน คือแบคทีเรี ยที่แยกได้
จากปลาร้าปลาเป็ ดคือ Tetragenococcus halophilus ซึ่งเป็ นแบคทีเรี ยชนิ ดเดียวกับแบคทีเรี ยที่พบมากใน
อาหารหมักที่มีเกลือสู ง เช่น นํ้าปลา หรื อปลาร้า เป็ นต้น (Jonganurakkun,1999) และ (Tanasupawat et
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ปลาเป็ ดเป็ นสัตว์น้ าํ ที่ยงั ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่แต่สามารถนํามาแปรรู ปเป็ นปลาร้าได้
เมื่อศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างวิธีการหมักปลาร้าแบบดั้งเดิม (สู ตรที่ 1, 2 และ 3) กับการหมักแบบหมักหัว
เชื้ อก่ อน (สู ตรที่ 4 และ 5) พบว่าการหมักปลาร้าแบบหมักหัวเชื้ อก่ อนจะทําให้ได้ปลาร้ าที่เป็ นที่ยอมรั บ
มากกว่าการหมักปลาร้าแบบดั้งเดิ ม เพราะทําให้เกิดปริ มาณแบคทีเรี ยแลคติคซึ่ งเป็ นแบคทีเรี ยที่มีบทบาท
สําคัญต่อกระบวนการหมักในปริ มาณที่สูง ซึ่งจะส่ งผลต่อคุณภาพด้านลักษณะปรากฏ รสชาติและเนื้ อสัมผัส
จึงทําให้ได้รับการยอมรับดีกว่าวิธีการหมักแบบดั้งเดิม เมื่อทําการจําแนกชนิดของแบคทีเรี ยที่พบในระหว่าง
การหมักปลาร้าทั้ง 2 วิธีพบว่าเป็ น Tetragenococcus halophilus ซึ่งเป็ นแบคทีเรี ยที่พบมากในอาหารหมัก
ที่มีเกลือสูง
คําขอบคุณ
คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุ ณ รศ.ดร.สมบูรณ์ ธนาศุ ภวัฒน์ ภาควิชาจุ ลชี ววิทยา คณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.รุ จ วัลยะเสวี ศูนย์พนั ธุ วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่ งชาติ ที่ให้
ความอนุเคราะห์ทางด้านอุปกรณ์และสถานที่ในการทําการวิจยั เกี่ยวกับเรื่ องการจําแนกชนิดแบคทีเรี ยโดยใช้
DNA เป็ นเกณฑ์
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