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บทคัดยอ 

 
การพัฒนาการเก็บรักษาหอยแครงมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บรักษาคุณภาพหอยแครงหลังการ

จับและยืดอายุการเก็บ โดยบรรจุหอยแครงในกระสอบพลาสติกจํานวน 5 กิโลกรัม/ถุง แลวเก็บรักษาไวใน   
1. อุณหภูมิหองซ่ึงใชเปนชุดควบคุม (อุณหภูมิเฉล่ีย 282 ºC) 2.ในหีบฉนวนท่ีใสน้ําแข็งโดยวางกระสอบ
หอยแครงบนตะกราเพื่อไมใหสัมผัสกับน้ําแข็งโดยตรง (อุณหภูมิเฉล่ีย 122 ºC) 3.ในตูควบคุมอุณหภูมิท่ี
51 ºC 4.ในตูควบคุมอุณหภูมิท่ี101 ºC และ 5.ในตูควบคุมสภาพแวดลอมท่ีอุณหภูมิ 151 ºC และความช้ืน
สัมพัทธ 9014 %  สุมตัวอยางหอยแครงมาตรวจวิเคราะหคุณภาพทางประสาทสัมผัส ไดแก ลักษณะปรากฏ 
ปริมาณดินโคลน กล่ิน เนื้อสัมผัส รสชาติ และการยอมรับรวมโดยผูทดสอบท่ีผานการฝกฝนจํานวน 10 คน 
ใหคะแนนแบบ Line-scale 1-10 คะแนน (ต่ํากวา 5 คะแนนคือไมยอมรับ) คุณภาพทางเคมี ไดแก ปริมาณดาง
ระเหยท้ังหมด ปริมาณเค และความเปนกรด-ดาง (TVB-N, K-value, pH) และทางจุลชีววิทยา ไดแก ปริมาณ
จุลินทรียท่ีมีชีวิตท้ังหมด แบคทีเรียในกลุม Enterobacteriaceae และ Vibrio sp. (TVC, Enterobacteriaceae, 
Vibrio sp.) พบวา การเก็บหอยแครงแบบท่ี 4 เก็บไดนาน 8 วัน โดยผูทดสอบใหคะแนนการยอมรับทุก
ลักษณะสูงท่ีสุด ปริมาณดางระเหยท้ังหมด (TVB-N) และ% K-value มีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนตลอดเวลาการเก็บ
รักษาท้ัง 5 แบบ โดยการเก็บแบบท่ี 2 3 และ 4 มีคา TVB-N อยูในเกณฑท่ีกําหนด คือตํ่ากวา 30 มิลลิกรัม/
100 กรัม ตลอดการเก็บ 10 วัน  pH มีคาอยูในชวง 6.38-6.66 ของทุกแบบการทดลองตลอดอายุการเก็บรักษา 
มีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) สวนปริมาณจุลินทรียท่ีมีชีวิตท้ังหมด (TVC) และ
แบคทีเรียในกลุม Enterobacteriaceae มีปริมาณเพิ่มข้ึนตลอดเวลาการเก็บท้ัง 5 แบบเชนเดียวกัน จาก 105 

cfu/g เปน 108 cfu/g และ 103 cfu/g เปน 106 cfu/g ตามลําดับ โดยในแบบที่ 3 TVC อยูในเกณฑท่ีกําหนดคือ 
5.0 x 106 cfu/g ตลอดการเก็บ 10 วัน  

 
 
 
คําสําคัญ: หอยแครง คุณภาพ วิธีการเก็บรักษา  
-------------------------- 
*ผูรับผิดชอบ: เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร: ๐-๒๙๔๐-๖๑๓๐-๔๕ ตอ ๔๒๑๗  
E-mail: ratchadai@yahoo.com 

กอ
งพ
ัฒน

าอ
ุตส
าห
กร
รม
สัต
ว์น้้
า



 2 

Handling of Cockles (Anadara granosa) 
 

Ratchada  Iddhibongsa* Niracha  Wongchinda  Supaporn Sirimanuyutt   
Walai  Kleechaya  Somyos  Rachniyom  

Fishery Technological Development Division, Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand 
 

Abstract 
 

This study aims to develop handling method after harvesting to extend shelf-life of cockles 
(Anadara granosa). Samples packed into polyvinyl bag for 5 kilograms each were stored in 5 conditions as 
followings (1) at ambient temperature at 282 ºC (as a control), (2) in an insulated box by placing the 
cockle bags in a basket over ice at 122ºC, (3) in microprocessor control incubator at 51ºC, (4) in 
microprocessor control incubator at 101ºC and (5) in Growth Chamber at 151ºC and RH 9014 %. 
Sensory (appearance, amount of mud, odor, texture, flavor and overall acceptance), chemical (Total 
Volatile Basic-Nitrogen (TVB-N), K-value and pH), and microbiological (Total Viable Count (TVC), 
Enterobacteriaceae and Vibrio sp.) analyses were conducted on the samples of all conditions during 
storage. Sensory evaluation was tested by 10 trained panels and used Line-scale (1-10). The results showed 
that the sample stored in microprocessor control incubator at 101ºC provides the longest shelf-life for 8 
days as well as the highest score of overall sensory evaluation. TVB-N and % K-value increased during 
storage of all conditions. However, after 10 days, TVB-N values of treatment 2, 3, and 4 were below 30 
mg/100g. Also, there were no significant differences of pH value among treatments which were 6.38 - 6.66 
(p>0.05). Moreover, TVC and Enterobacteriaceae increased from 105 cfu/g and 103 cfu/g to 108 cfu/g and 
106 cfu/g, respectively, during storage of all conditions. Nevertheless, only the 3rd treatment provided the 
TVC value lower than 5.0 x 106 cfu/g (standard limits) after 10 days of storage.  
 
 
 
 

Key words: Cockles, Quality, Handling 
-------------------------- 
*Corresponding author: Kaset-klang Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0 2940 6130-45 ext. 4217  
E-mail: ratchadai@yahoo.com 
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คํานํา 

หอยแครงเปนสินคาสัตวน้ําท่ีมีคุณคาทางเศรษฐกิจของประเทศชนิดหนึ่ง นิยมบริโภคกันอยาง
แพรหลาย สามารถประกอบอาหารไดหลายประเภท มีรสชาติดีและมีคุณคาทางอาหารสูง ในปจจุบันมีการ
เพาะเล้ียงมากข้ึนโดยแหลงท่ีมีการเล้ียงหอยแครงกันมากไดแก จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
สมุทรปราการ เพชรบุรี สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สตูล และปตตานี  

จากคูมือของ APEC Fisheries working Group (1999) เร่ืองการดูแลและขนสงหอยมีชีวิตควร
เก็บในท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 2-4 ºC และมีความช้ืนตลอดเวลา อาจบรรจุในกลองหรือถุงโดยมีถุงน้ําแข็งหรือ gel 
packs วางรอบๆ ถุงท่ีบรรจุหอย อาจใชสาหรายทะเลหรือผาคลุมเพ่ือคงรักษาความชื้นไว จิราพรและสุเมธ 
(2533) ไดศึกษาการเก็บรักษาและการขนสงหอยแมลงภูมีชีวิต โดยเปรียบเทียบการใหความเย็นหอยท่ีเก็บ
รักษาในภาชนะเปดกับเก็บรักษาในกลองโฟม (ภาชนะปด) พบวาการเก็บหอยในกลองโฟม จะสามารถเก็บ
รักษาหอยใหมีชีวิตไดนานถึง 4 วัน โดยมีอัตราการรอด 75 % ท่ีอุณหภูมิประมาณ 11 ºC และปริมาณนํ้าแข็ง
ท่ีใชเพื่อใหไดอุณหภูมิดังกลาว จะแปรผันกับอุณหภูมิของส่ิงแวดลอม สวนการเก็บรักษาหอยในภาชนะเปด 
เพื่อใหไดอุณหภูมิท่ีเหมาะสม และมีอัตราการรอดในวันท่ี 3 เพียง 44 %  

เนื่องจากหอยแครงเปนสินคาเนาเสียงาย เพราะมีชีวิตอยูประมาณ 2-3 วัน และสวนใหญนิยม
บริโภคสด หากการลําเลียงหอยแครงไปสงในระยะไกลๆ ในลักษณะหอยสด โดยบรรจุในกระสอบพลาสติก 
มีการพรมน้ําใหความช้ืนบางเล็กนอย แตไมมีการใหความเย็น จึงเปนอุปสรรคในการกระจายหอยสดท่ีมี
คุณภาพดี จากแหลงเล้ียงไปสูผูบริโภคทําใหสินคาไมสดเนื่องจากไมมีการดูแลรักษา ความนิยมบริโภคจึง
ลดลง ทําใหตลาดบริโภคคอนขางแคบ และจํากัดอยูในเฉพาะตัวเมืองท่ีมีการคมนาคมสะดวกเทานั้น (ชวน
พิศ, 2537) จึงจําเปนตองศึกษาคุณภาพเพื่อหาวิธีการเก็บรักษาและการขนสงหอยแครงหลังการจับท่ี
เหมาะสม จึงเปนหนทางหนึ่งเพื่อยืดระยะเวลาใหนานข้ึนกอนถึงมือผูบริโภคเพื่อสรางความเชื่อมั่นอยาง
จริงจังและตอเน่ือง 

วัตถุประสงค 
1. ศึกษาหาวิธีการเก็บรักษาหอยแครงท่ีเหมาะสมเพ่ือชวยยดือายุการเก็บ 
2. ศึกษาความสัมพันธคุณภาพทางเคมี จุลชีววิทยา และประสาทสัมผัสของหอยแครงในระหวางการ

เก็บรักษาดวยวิธีการตางๆ 
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วิธีดําเนินการ 

วัสดุ อุปกรณ 

1. หอยแครง ขนาด 50-70 ตัว/กก. จากแหลงเล้ียงในจังหวัดสมุทรปราการ  
2. กระสอบพลาสติกบรรจุหอยขนาด 5 กก. (30 x 44 ซม.) 
3. ตูควบคุมอุณหภูมิ (Microprocessor Control Incubator) ยี่หอ Accuplus รุน i250 สามารถควบคุม

อุณหภูมิไดตั้งแต     0 ºC  40 ºC 
4. ตู Growth Chamber รุน TG-520 HD  
5. Data logger พรอม software ยี่หอ Tiny view plus รุน TV – 1500 (Gemini Data Loggers) สามารถ

บันทึกอุณหภูมิไดตั้งแต –30 ºC  +50 ºC และความชื้น 0  100 % RH 
6. pH meter ยี่หอ Radiometer รุน PHM 210 
7. หีบฉนวนพลาสติกบรรจุหอยขนาด 200 ลิตร ใชเก็บรักษาหอยดวยไอน้ําแข็ง  

วิธีทําการทดลอง 

1. ตรวจวิเคราะหคุณภาพของหอยแครงท่ีนํามาทดลองเก็บรักษา 

โดยการสุมตัวอยางหอยแครงท่ีนํามาทดลองเก็บรักษาวิเคราะหองคประกอบทางเคมีและคุณคา
ทางอาหาร เช้ือจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรค และสารปนเปอนเชน โลหะหนัก เปนตน  

2. ทดลองเก็บรักษาหอยแครง โดยนําหอยแครงมาแบงบรรจุใสกระสอบพลาสติก กระสอบละ 5 
กิโลกรัม แลวนําไปเก็บรักษาดวยวิธีตางๆ 5 แบบ ดังแสดงในรูปท่ี 1 

2.1 เก็บไวท่ีอุณหภูมิหอง โดยนํากระสอบบรรจุหอยมาวางไวท่ีอุณหภูมิหอง และใชน้ําจากแหลง
เล้ียงพรมเพื่อใหความชื้น สุมเก็บตัวอยางทุกวันจนกวาผูทดสอบไมยอมรับหรือหอยเนาเสีย เพื่อวิเคราะห
คุณภาพทางเคมี ประสาทสัมผัส และทางจุลชีววิทยา (แบบท่ี 1) 

2.2 เก็บรักษาในหีบฉนวนพลาสติกท่ีมีน้ําแข็งโดยวางกระสอบบรรจุหอยบนตะกราท่ีวางบน
น้ําแข็งเพื่อไมใหหอยสัมผัสกับน้ําแข็งโดยตรง (แบบท่ี 2) 

2.3 เก็บรักษาในตูควบคุมอุณหภูมิ 51 ºC (แบบท่ี 3) 
2.4 เก็บรักษาในตูควบคุมอุณหภูมิ 101 ºC (แบบท่ี 4) 
2.5 เก็บรักษาในตูควบคุมสภาพแวดลอม (Growth chamber) อุณหภูมิ 15 ºC และความช้ืนสัมพัทธ 

90 % (แบบท่ี 5) 

การเก็บตัวอยางหอยแครงแบบที่ 2.2-2.5 สุมตัวอยางท่ี 0, 2, 4, 6, 8, 9 และ 10 วัน เพื่อวิเคราะห
คุณภาพทางเคมี ประสาทสัมผัส และจุลชีววิทยา จนกวาหอยจะเนาเสียเชนเดียวกัน 
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 5 

 
แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 แบบท่ี 4 แบบท่ี 5 

     

รูปท่ี 1 วิธีการเก็บรักษาหอยแครงแตละแบบการทดลอง 

3. การตรวจคุณภาพของหอยแครง 

3.1 การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผสั  

สุมตัวอยางหอยแครง 1 กิโลกรัม ใชผูทดสอบท่ีผานการฝกฝนจํานวน 10 คน ตรวจสอบดาน
ลักษณะปรากฏ และดมกล่ิน หลังจากนั้นนําหอยมาลางใหสะอาด ลวกในน้ําเดือด 30 วินาที ใหผูทดสอบ
ตรวจสอบดาน กล่ิน เนื้อสัมผัส รสชาติ และการยอมรับรวม แลวใหคะแนนทุกลักษณะแบบ Line scale มี
ชวงคะแนน 1-10 คะแนน โดย 10 คะแนน คือคุณภาพดีท่ีสุด และ 1 คะแนน คือคุณภาพแยท่ีสุด ต่ํากวา 5 
คะแนน คือ ไมยอมรับ  

3.2 การวิเคราะหคุณภาพทางเคมี 

สุมตัวอยางหอยแครง 1 กิโลกรัม นํามาลางทําความสะอาด แกะเอาแตเนื้อหอยแลวปนละเอียด
ใหเปนเนื้อเดียวกัน นําไปวิเคราะหคุณภาพ ดังตอไปนี้ 

- ปริมาณความช้ืน (Moisture, %) โดยวิธี AOAC Official Methods: 2000 
- ปริมาณดางระเหยท้ังหมด (Total Volatile Basic Nitrogen, TVB-N, mg/100g sample) (Yamagata 

and Low, 1992) 
- ปริมาณเค (K- value, %) โดยวิธี MFRD (Ng, 1992) 
- ปริมาณโลหะหนักไดแก แคดเมียม เหล็ก สังกะสี ทองแดง และตะกั่วโดย Furnace Atomic 

Absorption และปรอท ดวย Mercury Analyser โดยวิธี Microwave digestion (AOAC Official Methods: 
2000) 

- ความเปนกรดดาง (pH) วัดโดยใชเคร่ือง pH meter (Radiometer, model PHM 210) 
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 6 

3.3 การวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยา  

สุมตัวอยางหอยแครง 1 กิโลกรัม นํามาลางทําความสะอาด แกะเอาแตเนื้อหอยโดยวิธี Aseptic 
technique แลว นําไปวิเคราะหคุณภาพ ดังตอไปนี้ 

- ปริมาณจุลินทรียท้ังหมด (Total Viable count, TVC) CFU/กรัม: โดยวิธี pour plate โดยทําการ
ตรวจวิเคราะห Mesophilic aerobes บมเช้ือท่ี 35-37 ºC 48 ช่ัวโมง (Maturin and Peeler, 2001) 

- ปริมาณ Coliforms และ E.coli:  โดยวิธี MPN/กรัม (Hitchins et al., 2001) 
- เช้ือซาลโมเนลลา ในตัวอยาง 25 กรัม (Andrews et al., 2001)  
- เช้ือ Vibrio cholerae ในตัวอยาง 25 กรัม (Elliot et al., 2001) 
- เช้ือ Vibrio parahaemolyticus โดยวิธี MPN/กรัม (Elliot et al., 2001) 
- ปริมาณ Enterobacteriaceae CFU/กรัม โดยวิธี pour plate (ISO 5552, 1997E) 

4. การวิเคราะหขอมูล 

นําผลการทดลองมาวิเคราะหความแปรปรวนและทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียดวย Duncan’s 
new multiple range test (DMRT) และวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรดวย Pearson correlation 
coefficient โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  
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ผลการทดลองและวิจารณผล 

1. คุณภาพของหอยแครง 

 หอยแครงที่นํามาทดลองเปนหอยขนาด 50-70 ตัว/กิโลกรัม มีปริมาณเนื้อหอย 28 % และ
สวนเปลือกหอย 72 % ผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีและคุณคาทางอาหารของเน้ือหอยแครงพบวา มี
ปริมาณโปรตีน 10.09 % ไขมัน 0.30 % เถา 2.44 % ความช้ืน 84.66 % เกลือ 1.63 % มีปริมาณแคลเซียม 
ฟอสฟอรัส เหล็ก สังกะสี และทองแดง เปน 1448.06 มิลลิกรัม/100 กรัม 144.86 มิลลิกรัม/100 กรัม 52.75 
mg/kg 13.44 mg/kg และ 1.01 mg/kg ตามลําดับ ปริมาณโลหะหนักท่ีตรวจพบมากท่ีสุดคือ แคดเมียม มี
ปริมาณ 0.496 mg/kg สวนปรอท และตะกั่วมีคา < 0.01 และ <0.001 mg/kg ตามลําดับ ซ่ึงยังอยูในเกณฑ
มาตรฐาน มกอช (มกอช. 9007, 2548) เร่ืองขอกําหนดดานความปลอดภัยสินคาเกษตรและอาหาร ท่ีกําหนด
ปริมาณแคดเมียมสูงสุด 0.5 mg/kg และสอดคลองกับการทดลองของอภิรดี (2544) ท่ีไดทําการศึกษาปริมาณ
โลหะหนักในหอยแครงบริเวณปากแมน้ําบางปะกง และพบปริมาณ 0.427 mg/kg การตรวจพบปริมาณโลหะ
หนักแสดงใหเห็นถึงการปนเปอนของแหลงน้ําท่ีหอยอาศัยอยู และธรรมชาติของหอยแครงจะไมคอย
เคล่ือนท่ี และกินอาหารโดยนํ้าท่ีผานเหงือก (filter feeder) ทําใหมีการสะสมของมลพิษคือโลหะหนักในน้ํา
หรือดินบริเวณท่ีหอยอาศัยอยูตลอดเวลา  

ผลการวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยา พบวา มีปริมาณจุลินทรียท่ีมีชีวิตท้ังหมด 1.7x105 cfu/g 
Enterobacteriaceae 3.8x 103  Coliform 19.21 MPN/g  E. coli 3.50 MPN/g  Vibrio parahaemolyticus 12.39 
MPN/g  พบ Salmonella แตไมพบ Vibrio chorelae  

2. การทดลองเก็บรักษาหอยแครงตามแบบวิธีการเก็บท่ีแตกตางกัน 

คุณภาพทางประสาทสัมผัส: หอยแครงท่ีเก็บรักษาแบบที่ 1 พบวาเก็บไดนานเพียง 3 วัน เทานั้น 
ซ่ึงผูทดสอบยังใหคะแนนยอมรับในทุกลักษณะ เห็นไดชัดสําหรับลักษณะปรากฏท้ังสุกและดิบ ดังแสดงใน
รูปท่ี 2 ในวันท่ี 4 ของการเก็บรักษา ผูทดสอบไมยอมรับ เนื่องจากหอยมีกล่ินเนาเสีย (รูปท่ี 2 และ 4) 

สําหรับหอยแครงท่ีเก็บรักษาแบบท่ี 2-5 คะแนนการยอมรับของผูทดสอบในทุกดานลดลงตาม
ระยะเวลาท่ีเก็บนานข้ึน โดยผูทดสอบยังใหคะแนนการยอมรับดานลักษณะปรากฏ และเนื้อสัมผัส เม่ือเก็บ
รักษานาน 8 วัน สําหรับแบบท่ี 2-4 สวนแบบที่ 5 เก็บไดนาน 6 วัน ดานกล่ิน การเก็บแบบท่ี 2 และ 4 เก็บได
นาน 8 วัน แบบท่ี 3 เก็บไดนาน 6 วัน และแบบที่ 5 เก็บไดเพียง 4 วัน สําหรับดานรสชาติและการยอมรับรวม
การเก็บแบบท่ี 2 และ 4 เก็บไดนาน 8 วัน แบบท่ี 3 และ 5 เก็บไดนาน 6 วัน (รูปท่ี 3 และ 5) 

คุณภาพทางเคมีและกายภาพ: จากการตรวจวิเคราะหคุณภาพของหอยแครง โดยการตรวจ
วิเคราะหปริมาณความช้ืน, ปริมาณดางระเหยท้ังหมด (TVB-N), % K Value และ pH พบวา 
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ปริมาณความช้ืน มีปริมาณความช้ืนเฉล่ีย 84.07  1.13 % โดยท้ัง 5 แบบการเก็บรักษามีความ
แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ดังแสดงในตารางท่ี 3 (รูปท่ี 6) 

ปริมาณดางระเหยท้ังหมด (TVB-N) มีปริมาณเพิ่มข้ึนตลอดเวลาในการเก็บดังแสดงในตารางท่ี 
3 และ 4 จะเห็นไดวาการเก็บหอยแครงโดยวางท้ิงไวท่ีอุณหภูมิหองมีคุณภาพเส่ือมลงอยางเห็นไดชัด พบวามี
อายุการเก็บ 2 วัน และในวันท่ี 3 ถือวาคุณภาพไมสด ตามเกณฑท่ีกําหนดคุณภาพทางเคมีของสัตวน้ํา 
กําหนดใหมีคา TVB ตองไมเกิน 30 mg/100g (มอก. 115, 2529) สําหรับวิธีการเก็บรักษาแบบที่ 2-5 ปริมาณ 
TVB-N เปล่ียนแปลงไปเล็กนอยโดยมีแนวโนมเพิ่มปริมาณจากการเก็บรักษาตลอดระยะเวลาในการเก็บ และ
คาอยูในเกณฑท่ีกําหนดตามคุณภาพทางเคมีของสัตวน้ํา ยกเวนในแบบท่ี 5 คาเกินมาตรฐานเม่ืออายุการเก็บ 
9 วัน แสดงถึงการเส่ือมคุณภาพอยางเห็นไดชัด (รูปท่ี 7) 

% K-Value ท่ีตรวจพบในหอยแครงมีแนวโนมเพิ่มปริมาณจากการเก็บรักษาดังแสดงในตาราง
ท่ี 4 ซ่ึงการใชคา % K- value ในการตรวจสอบดานความสดของสัตวน้ําแตละชนิดนั้น จะมีปญหาเนื่องจาก
การเปล่ียนแปลงองคประกอบของสัตวน้ํา (นิรชาและคณะ, 2550) 

สําหรับ pH พบวา ท้ัง 5 แบบการทดลองมีคาเฉล่ียอยูในชวง 6.38 – 6.66 ดังแสดงในตารางท่ี 5 
ซ่ึงมีสภาพเปนกรดออนเกือบเปนกลาง มีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) สอดคลองกับ 
Liew et al, 1998 ท่ีไดทําการศึกษา pH ของหอยแครงและคาอยูในชวง 6.54 – 7.29  

คุณภาพทางจุลชีววิทยา: จากการตรวจวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยาของหอยแครง พบวา 
คุณภาพของหอยแครงทางจุลชีววิทยา ท้ังปริมาณจุลินทรียท่ีมีชีวิตท้ังหมด (TVC) และแบคทีเรียในกลุม 
Enterobacteriaceae เพิ่มข้ึนตามระยะเวลาในการเก็บ 

ปริมาณจุลินทรียท่ีมีชีวิตท้ังหมด (TVC) ดังแสดงในตารางท่ี 6 และ 7 จะเห็นไดวาการเก็บ
หอยแครงโดยวางทิ้งไวท่ีอุณหภูมิหองมีคุณภาพเส่ือมลงจากการเพิ่มปริมาณจุลินทรียท่ีมีชีวิตท้ังหมด พบวา
อายุการเก็บ 3 วันยังถือวาคุณภาพอยูในเกณฑท่ีกําหนดตามมาตรฐานของมกอช. (มกอช. 9007, 2548) ท่ี
กําหนดปริมาณเช้ือจุลินทรียท่ีมีชีวิตท้ังหมดมีปริมาณไมเกิน 5.0 x 106 CFU/กรัม สําหรับแตละวิธีการเก็บ
รักษา พบวา แบบท่ี 2 มีอายุการเก็บ 6 วัน แบบท่ี 3 มีอายุการเก็บ 10 วัน แบบท่ี 4 และ แบบท่ี 5 มีอายุการเก็บ 
2 วัน ตามเกณฑท่ีกําหนด จากผลการวิเคราะหเห็นไดชัดวา แบบท่ี 3 มีปริมาณจุลินทรียท่ีมีชีวิตท้ังหมดตํ่า
มากเนื่องจากผลของอุณหภูมิในการเก็บรักษา (รูปท่ี 10) 

ปริมาณแบคทีเรียในกลุม Enterobacteriaceae จากผลการวิเคราะหแสดงในตารางท่ี 8 เห็นไดชัด
วา แบบท่ี 3 มีปริมาณปริมาณแบคทีเรียกลุม Enterobacteriaceae ต่ํามากเชนเดียวกับปริมาณ TVC (รูปท่ี 11) 

ปริมาณเช้ือ Coliforms และ E. coli ในหอยแครง ท่ีเปนตัวบงช้ีถึงสุขลักษณะโดยท่ัวไป พบวามี
ปริมาณการเพ่ิมข้ึนของเช้ือ Coliforms และมีปริมาณ E. coli MPN/g ไมเกิน 500 ตลอดอายุการเก็บซ่ึงจะเห็น
ไดวาการเก็บรักษาหอยแครงในแตละวิธี มีคุณภาพเส่ือมลงจากปริมาณการเพ่ิมข้ึนของปริมาณเช้ือ Coliforms 
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และ E. coli จากผลการวิเคราะหเห็นไดชัดวา แบบท่ี 4 มีปริมาณเช้ือ Coliforms และ E. coli สูงมากเนื่องจาก
ผลของอุณหภูมิในการเก็บรักษา (รูปท่ี 9)  

ปริมาณ V. parahaemolyticus พบวามีแนวโนมเพิ่มปริมาณจากการเก็บรักษา สอดคลองกับ 
Kolwin and Roberts (1982) ท่ีไดทําการศึกษา Vibrio spp. ในหอยแครงระหวางการเก็บรักษา 

3. การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพทางเคมี จุลชีววิทยา และประสาทสัมผัสของหอยแครง 

ความสัมพันธ (Correlation) ระหวางคุณภาพหอยแครงจากวิธีการเก็บรักษาท้ัง 5 แบบ ดังแสดง
ในตารางท่ี 9 พบวา ปริมาณดางระเหยท้ังหมด (TVB-N) สัมพันธกับปริมาณจุลินทรียท่ีมีชีวิตท้ังหมด (TVC), 
ปริมาณแบคทีเรียในกลุม Enterobacteriaceae และคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัส โดย TVB-N, TVC 
และ Enterobacteriaceae มีปริมาณเพิ่มข้ึน แตในทางตรงกันขามคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสลดลง 
(-0.813) และในขณะเดียวกันปริมาณจุลินทรียท่ีมีชีวิตท้ังหมด (TVC) สัมพันธกับปริมาณแบคทีเรียในกลุม 
Enterobacteriaceae โดยท้ังปริมาณ TVC และ Enterobacteriaceae เพิ่มข้ึนไปในทิศทางเดียวกัน (0.948) 
ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา  
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0 วัน = 9.34 คะแนน 

 

 
 

1 วัน = 9.18 คะแนน 2 วัน = 8.86 คะแนน 
 

 
 

3 วัน = 7.23 คะแนน 4 วัน = 2.10 คะแนน 

รูปท่ี 2 คุณภาพทางประสาทสัมผัสดานลักษณะปรากฏที่อุณหภูมิหอง 
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แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 แบบท่ี 4 แบบท่ี 5 

 
4 วัน = 7.08 คะแนน 6.70 คะแนน 6.95 คะแนน 7.35 คะแนน 

  
6 วัน = 6.96 คะแนน 6.70 คะแนน 7.70 คะแนน 5.93 คะแนน 

 
8 วัน = 5.69 คะแนน 5.16 คะแนน 5.90 คะแนน 3.60 คะแนน 

   

10 วัน = 4.83 คะแนน 4.95 คะแนน 4.10 คะแนน 1.77 คะแนน 

รูปท่ี 3 คุณภาพทางประสาทสัมผัสดานลักษณะปรากฏแตละวิธีเก็บรักษา 
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คุณภาพทางประสาทสัมผัสในหอยแครงท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหอง
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การเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางการยอมรับรวม
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รูปท่ี 4 คุณภาพทางประสาทสัมผัสท่ีอุณหภูมิหอง       รูปท่ี 5 คุณภาพทางประสาทสัมผัสแตละวิธีเก็บรักษา 

การเปล่ียนแปลงคุณภาพทางเคมีในหอยแครงท่ีเก็บรกัษาท่ีอุณหภูมิหอง
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รูปท่ี 6 คุณภาพทางเคมีท่ีอุณหภูมิหอง   รูปท่ี 7 ปริมาณ TVB-N แตละวิธีเก็บรักษา 
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การเปล่ียนแปลงคณุภาพทางจุลินทรยีในหอยแครงทีเ่กบ็รกัษาทีอุ่ณหภูมิหอง
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การเปลี่ยนแปลงปริมาณเช้ือ Coliform ในหอยแครงแตละวิธีการเก็บรักษา
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รูปท่ี 8 คุณภาพทางจุลชีววิทยาท่ีอุณหภูมิหอง             รูปท่ี 9 ปริมาณเชื้อ Coliforms แตละวิธีเก็บรักษา 

การเปล่ียนแปลงคณุภาพทางจุลินทรียในหอยแครงแตละวธีิเก็บรักษา
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การเปล่ียนแปลงปริมาณ Enterobacteriaceae ในหอยแครง

แตละวธีิการเก็บรักษา
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รูปท่ี 10 ปริมาณ TVC แตละวิธีเก็บรักษา             รูปท่ี 11 ปริมาณ Enterobacteriaceae แตละวิธีเก็บรักษา 
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สรุปผลการทดลอง 

จากผลการวิเคราะหคุณภาพหอยแครงแตละวิธีการเก็บรักษา โดยผูทดสอบใหคะแนน
ยอมรับทางประสาทสัมผัส แบบท่ีเก็บรักษาในตูควบคุมอุณหภูมิ 10 ºC (แบบท่ี 4) และแบบท่ีเก็บรักษาใน
หีบฉนวนพลาสติกท่ีมีน้ําแข็งโดยไมใหสัมผัสกับน้ําแข็งโดยตรง (แบบที่ 2) ยอมรับไดไมเกิน 8 วัน สวน
แบบท่ีเก็บรักษาในตูควบคุมอุณหภูมิ 5 ºC (แบบท่ี 3) เก็บรักษาในตูควบคุมสภาพแวดลอมท่ีอุณหภูมิ 15 ºC 
(แบบท่ี 5) และแบบที่เก็บไวท่ีอุณหภูมิหอง (แบบท่ี 1) ยอมรับไดไมเกิน 6 6 และ 3 วัน ตามลําดับ สําหรับคา
ทางเคมี ท้ังปริมาณดางระเหยท้ังหมด (TVB-N), % K-value เพิ่มข้ึนตลอดระยะเวลาในการเก็บ โดย
หอยแครงท่ีเก็บไวท่ีอุณหภูมิหอง (แบบท่ี 1) เพิ่มข้ึนเล็กนอยในระยะแรก และเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วหลังจาก 1 
วัน โดยการเก็บแบบท่ี 2 3 และ 4 มีคา TVB-N อยูในเกณฑท่ีกําหนด คือต่ํากวา 30 mg/100g ขณะท่ีแบบท่ี 5 
และ 1 มีคาสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด เม่ือเก็บนาน 8 และ 2 วัน สวนปริมาณจุลินทรียท่ีมีชีวิตท้ังหมด (TVC) 
และแบคทีเรียในกลุม Enterobacteriaceae มีปริมาณเพ่ิมข้ึนตลอดเวลาการเก็บทุกแบบการทดลอง จาก 105  
เปน 107- 108 cfu/g และ 103  เปน 106 6  cfu/g ตามลําดับ โดยในแบบที่ 3 อยูในเกณฑท่ีกําหนดคือ 5.0 x 10
cfu/g ตลอดการเก็บ 10 วัน แบบท่ี 2 4 5 และ 1 มีคาสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด เม่ือเก็บนาน 8 4 4 และ 4 วัน 
ตามลําดับ ตรวจไมพบ Vibrio cholerae แตตรวจพบเช้ือ Salmonella  
  จากผลการทดลองคร้ังนี้ พบวาดัชนีช้ีวัดคุณภาพท่ีมีความสัมพันธกับคะแนนทดสอบการ
ยอมรับทางประสาทสัมผัสของหอยแครงคือ ปริมาณดางระเหยทั้งหมด (TVB-N) ปริมาณจุลินทรียท่ีมีชีวิต
ท้ังหมด (TVC) และปริมาณแบคทีเรียในกลุม Enterobacteriaceae  
  ดังนั้นอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธมีผลตอคุณภาพของหอยแครง การควบคุมอุณหภูมิ
และความชื้นสัมพัทธใหเหมาะสมเปนส่ิงสําคัญ เนื่องจากหอยแครงยังมีชีวิตขณะเก็บรักษาและคอยๆ ตายลง
จากการเก็บรักษา ทําใหคุณภาพเส่ือมลง จากผลการทดลองพบวาวิธีการเก็บรักษาท่ีเหมาะสมคือ แบบท่ีเก็บ
รักษาในหีบฉนวนพลาสติกท่ีมีน้ําแข็งโดยไมใหสัมผัสกับน้ําแข็งโดยตรง (แบบท่ี 2) และแบบท่ีเก็บรักษาใน
ตูควบคุมอุณหภูมิ 10 ºC (แบบท่ี 4) นั่นคือ อุณหภูมิอยูในชวง 10-12 ºC และความช้ืนสัมพัทธอยูในชวง 70-
83 % จะชวยชะลอการเส่ือมคุณภาพหรือเกิดการเส่ือมคุณภาพนอยท่ีสุด เพราะฉะนั้นหากมีการควบคุม
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธใหเหมาะสม จะชวยยืดอายุจากการเก็บรักษาและการขนสงได และคุณภาพอยู
ในระดับท่ีปลอดภัยตอผูบริโภค 
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ภาคผนวก ก. 
แบบฟอรมสําหรับการใหคะแนนการประเมินคุณภาพหอยแครงทางประสาทสัมผัส 

แบบฟอรมการทดสอบทางประสาทสัมผสัหอยแครง 
 
รหัสตัวอยาง…………………………..   ชื่อผูทดสอบ……………………….. 
วันท่ี……………………………… 
คําแนะนํา : กรุณาประเมินคุณภาพของหอยแครง โดยการใหคะแนนในเสนของลักษณะตางๆ ตามคําอธิบาย
คุณลักษณะแนบทาย ซ่ึงแตละเสนมีความยาวเทากับ 10 เซนติเมตร (10 คะแนน) 

 
1. ลักษณะปรากฏของเนื้อหอย 
 

ผาน        ไมผาน 
2. ปริมาณดินโคลนทราย 
 

ผาน        ไมผาน 

3. กล่ิน  
 

ผาน        ไมผาน  
4. รสชาติ 
 

ผาน           ไมผาน 
5. เนื้อสัมผัส (ความแนนเนื้อ) 
 

ผาน           ไมผาน 
6. การยอมรับโดยรวม 
 

ผาน           ไมผาน 
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ภาคผนวก ข. 
คําอธิบายคุณลักษณะหอยแครงสําหรับการใหคะแนนการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

 

คะแนน คุณลักษณะ 
9-10 7-8 5-6 3-4 1-2 

ลักษณะปรากฏ
ของเนื้อหอย 

สีสดเปน
ประกาย 

สีสดและ
ประกายลดลง

เล็กนอย 

สีเร่ิมซีดแตยังมี
ประกาย 

สีซีดมีประกาย
เล็กนอย 

สีซีดไรประกาย 

ปริมาณดนิ ไมมี – ไมพบ
เห็นดนิโคลน

และส่ิง
แปลกปลอมใด 

ๆ 

มีนอยมาก – พบ
นอยมาก แทบ

ไมมีเลย 

มีนอย – พบนอย
กวาปกติท่ีพบ 
เวลารับประทาน 

มี – มีตามปกติท่ี
พบ เวลา

รับประทาน 
โคลนทราย 

มีมาก – มี
มากกวาปกติท่ี

พบ เวลา
รับประทาน 

กล่ิน มีกล่ินคาวของ
หอยแครงสด สูง 

มีกล่ินคาวของ
หอยแครงสด 

นอยลง 

มีกล่ินคาวของ
หอยแครงไม

คอยสด เล็กนอย 

มีกล่ินคาวของ
หอยแครงไม
คอยสด ชัดเจน 

 
มีกล่ินคาวของ
หอยแครงไมสด
รุนแรงและหรือ

มีกล่ิน 
รสชาต ิ มีรสหวานของ

เนื้อหอย สูง 
มีรสหวานของ
เนื้อหอย นอยลง 

มีรสหวานของ
เนื้อหอย 
เล็กนอย 

รสจืดกรอย ๆ 
(ไมหวานไม
เค็ม) มีรสขม
เล็กนอย หรือ
คลายกะหลํ่าปลี

ตม 

 
มีรสจืดสนิท ไม
มีรสชาติของ
หอยแครง
หลงเหลืออยู 

ความแนนเนื้อ เนื้อแนนกรอบ 
มีความนุมนวล 

เนื้อแนนกรอบ 
มีความนุมนวล 
ลดลงเล็กนอย 

ความแนนเนื้อ
ลดลง เนื้อ

กระดางมากข้ึน 
เร่ิมไมกรอบ 

เนื้อนิ่ม เวลากดั
เค้ียวเนื้อจะเหลว

งาย 
 

เนื้อนิ่มมาก เวลา
กัดเค้ียวเนื้อเละ

ทันที 

การยอมรับ 
โดยรวม 

 

ดีมาก ดี พอใช ไมคอยด ี ไมยอมรับ 
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ภาคผนวก ค. 
ตารางท่ี 1 คุณภาพทางประสาทสัมผัสในหอยแครงโดยวางท้ิงไวท่ีอุณหภูมิหอง (แบบท่ี 1) 

คะแนนทางประสาทสัมผัส ระยะเวลา 
ลักษณะปรากฏ ปริมาณดินโคลน กล่ิน เน้ือสัมผัส รสชาติ ยอมรับรวม (วัน) 

0  9.34 + 0.62a 9.00 + 0.60a 9.11 + 0.81a 9.36 + 0.51a 9.30 + 0.75a 9.36 + 0.61a 
1 9.18 + 0.18a 9.35 + 0.33a 9.18 + 0.31a 9.14 + 0.34ab 9.24 + 0.25a 9.14 + 0.30ab 
2 8.86 + 0.45ab 8.94 + 0.58a 8.81 + 0.54a 8.88 + 0.63bc 8.86 + 0.64b 8.69 + 0.68b 
3 7.23 + 0.77b 8.55 + 1.25b 6.30 + 0.75b 7.58 + 1.37c 7.58 + 1.19c 7.08 + 1.04c 
4 2.10 + 1.53c 7.08 + 2.56c 0.20 + 0.14c 0.00 + 0.00d 0.00 + 0.00d 0.10 + 0.14d 

abc คาเฉล่ียในคอลัมมเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกําลังเหมือนกันแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

ตารางท่ี 2 คุณภาพทางประสาทสัมผัสในหอยแครงตามวิธีการเก็บรักษา 
ลักษณะปรากฏ   ปริมาณดินโคลน   ระยะเวลา 

แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 แบบท่ี 4 แบบท่ี 5 แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 แบบท่ี 4 แบบท่ี 5 (วัน) 
0 9.34+0.62ax 9.34+0.62ax 9.34+0.09ax 9.34+0.62ax 9.00+0.60ax 9.00+0.60ax 9.00+0.46ax 9.00+0.60ax 

2 8.31+0.56ay 7.91+0.75az 8.37+1.09ay 8.78+0.58ax 8.69+0.68ay 9.08+0.51ax 9.25+0.29ax 9.13+0.54ax 

4 7.08+1.57ay 6.70+1.50abz 6.95+1.35ay 7.35+1.44ax 8.80+0.70ax 9.08+0.85ax 8.88+0.75ax 7.03+1.12ay 

6 6.96+ 0.95abx 6.70+1.26by 7.70+0.50abw 5.93+1.45abz 8.36+0.88ay 8.48+0.96ay 8.87+0.32ax 8.18+1.12az 

8 5.69+1.73bx 5.16+ 1.67cy 5.90+1.22bx 3.60+2.04bz 7.24+2.52by 7.13+2.77by 9.12+0.56bx 6.90+2.95by 

9 4.83+ 0.96cx 4.89+0.93cx 4.54+1.87cx 1.51+1.65cy 7.47+1.62cy 7.54+1.59cy 8.42+1.53cx 6.23+3.46cy 

10 5.08+1.54cx 4.95+1.41cx 4.10+2.04cx 1.77+2.11cy 6.97+1.85cy 6.32+2.84cy 8.98+0.26cx 6.05+3.30cy 

กล่ิน   เน้ือสัมผัส   ระยะเวลา 
แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 แบบท่ี 4 แบบท่ี 5 แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 แบบท่ี 4 แบบท่ี 5  (วัน) 

0 9.11+0.81ax 9.11+0.81ax 9.11+0.97ax 9.11+0.81ax 9.36+0.51ax 9.36+0.51ax 9.36+0.34ax 9.36+0.51ax 

2 8.68+0.65ax 8.21+0.87az 8.40+1.34ay 8.64+0.81ax 8.55+0.40ay 8.18+0.36abz 8.78+0.61ax 8.46+0.44az 

4 7.85+1.39ay 8.13+1.43ax 7.37+1.04az 7.83+1.18ay 7.95+1.27abx 7.90+1.41bcx 7.18+0.91aby 7.23+0.99aby 

6 6.53+0.79ay 6.88+1.27by 7.60+1.31ax 4.24+1.51az 7.08+0.89bcx 7.09+1.09cx 6.70+0.95bcy 7.14+0.80bcx 

8 5.46+1.16bx 4.83+1.25cy 5.60+1.21bx 1.07+1.34bz 5.87+0.64cx 5.24+0.97dy 6.10+1.10cx 0.27+0.72cz 

9 4.59+1.69cx 4.89+1.59cx 3.60+2.51cy 0.17+0.37cz 4.64+2.15dx 4.30+1.50dx 4.08+1.31dx 0.00+0.00dy 

10 4.98+1.29cx 4.18+2.21cx 2.08+1.46cy 0.97+2.13cz 4.48+2.06dx 4.55+1.71dx 2.18+1.16dy 0.92+2.25dy 

รสชาติ   การยอมรับรวม   ระยะเวลา 
แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 แบบท่ี 4 แบบท่ี 5 แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 แบบท่ี 4 แบบท่ี 5  (วัน) 

0 9.30+0.75ax 9.30+0.51ax 9.30+0.90ax 9.30+0.75ax 9.36+0.61ax 9.36+0.61ax 9.36+0.61ax 9.36+0.61ax 

2 8.74+0.45ax 8.26+0.49aby 8.88+0.86ax 8.58+0.46ay 8.58+0.51ax 8.09+0.57abz 8.82+0.48ax 8.48+0.52ay 

4 7.88+1.38ax 7.95+1.39bcx 6.82+1.17ay 7.40+1.28ay 7.85+1.29abx 7.88+1.42bx 6.95+1.15aby 7.00+1.06aby 

6 6.66+0.98bx 7.16+1.33cx 6.65+1.48bx 6.26+1.50by 6.61+1.12by 6.90+1.15cx 6.47+0.59by 5.84+1.11bz 

8 5.97+0.93cy 4.86+1.28dy 6.26+0.80cx 0.31+0.83cz 5.31+0.72cy 4.49+1.05dy 5.84+0.79cx 0.57+0.87cz 

9 4.84+2.17dx 4.79+1.23dx 4.14+1.89dy 0.00+0.00dz 4.26+1.70cx 4.19+1.22dx 3.74+1.87dx 0.16+0.28dy 

10 4.98+1.70dx 4.67+1.83dx 2.63+2.65dy 0.92+2.25dz 4.43+2.09dx 4.55+1.84dx 2.15+1.82dy 1.02+2.44dz 
abc คาเฉล่ียในคอลัมมเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกําลังเหมือนกันแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
wxyz คาเฉล่ียในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกําลังเหมือนกันแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 3 คุณภาพทางเคมีในหอยแครงโดยวางท้ิงไวท่ีอุณหภูมิหอง (แบบท่ี 1) 

คาทางเคมี ระยะเวลา 
(วัน) Moisture (%) TVB-N (mg/100g) K- value (%) pH 

0  84.78   0.16 a 8.30  0.15 a 43.14  1.06 a 6.61  0.11 a 
1 85.87  0.66 a 8.95  1.08 a 66.28  1.27 b 6.66  0.24 a 
2 83.57  0.59 a 18.76  0.12 b 69.18  0.57 c 6.38  0.46 a 
3 83.04  0.25 a 35.01  0.11 c 72.82  1.00 d 6.53  0.12 a 
4 84.26  0.08 a 107.81  0.53 d 77.91  0.49 e 6.47  0.10 a 
5 82.92  0.36 a 215.8  3.21e 79.55  0.35 f 6.41  0.00 a 

abc คาเฉล่ียในคอลัมมเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกําลังเหมือนกันแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

ตารางท่ี 4 ปริมาณ TVB-N และ K- value ในหอยแครงตามวิธีการเก็บรักษา 

                       TVB-N (mg/100g)                                         K-value (%)               ระยะเวลา 
(วัน) แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 แบบท่ี 4 แบบท่ี 5 แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 แบบท่ี 4 แบบท่ี 5 

0 8.30  0.15ax 8.30  0.15ax 8.30  0.15ax 8.30  0.15ax 43.14  1.06 ax 43.14  1.06 ax 43.14  1.06 ax 43.14  1.06ax 

2 11.11  0.34ax 10.82  0.08ax 11.39  0.83ax 12.28  0.35by 68.25  2.50bx 74.43  1.71 cz 69.78  0.86by 67.38  1.27bx 

4 11.81  1.43by 10.88  0.00ax 11.84  0.98by 13.88  1.28cz 67.04  3.33bx 72.86  2.95by 70.94  0.63cy 76.43  3.41dz 

6 16.30  1.23cy 11.45  0.32ax 16.47  0.12cy 17.40  0.12dz 71.66  2.16cx 72.16  1.58 bx 71.93  0.61cx 72.08  1.63cx 

8 19.25  0.98dy 9.95  0.26aw 15.53  0.37cx 29.28  2.46ez 73.67  0.71dy 75.03  1.32dz 71.50  0.71cx 69.77  1.83 bx 

9 22.35  1.61ey 11.51  0.08ax 22.86  0.28dy 36.96  0.56fz 77.63 1.43eyz 78.65  0.44ez 73.19  1.58dx 76.12  0.94dy 

10 27.38  0.39fy 12.47  0.83bx 25.79  0.01ey 55.69  1.01gz 77.08  1.86ey 75.28  1.25dx 76.94  0.82ey 78.40  1.24ez 

abc คาเฉล่ียในคอลัมมเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกําลังเหมือนกันแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
wxyz คาเฉล่ียในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกําลังเหมือนกันแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

ตารางท่ี 5 pH ในหอยแครงตามวิธีการเก็บรักษา 

วิธีการเก็บรักษา ระยะเวลา 
(วัน) แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 แบบท่ี 4 แบบท่ี 5 

0 6.61  0.11 ax 6.61  0.01 ax 6.61  0.01 ax 6.61  0.01 ax 
2 6.56  0.18 ax 6.59  0.00 ax 6.53  0.13 ax 6.58  0.15 ax 
4 6.48  0.11 ax 6.61  0.00 ax 6.47  0.04 ax 6.49  0.11 ax 
6 6.45  0.12 ax 6.58  0.00 ax 6.46  0.13 ax 6.46  0.05 ax 
8 6.43  0.19 ax 6.62  0.00 ax 6.48  0.11 ax 6.42  0.08 ax 
9 6.44  0.16 ax 6.56  0.00 ax 6.49  0.00 ax 6.40  0.16 ax 
10 6.53  0.13 ax 6.60  0.00 ax 6.47  0.00 ax 6.43  0.06 ax 

ab คาเฉล่ียในคอลัมมเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกําลังเหมือนกันแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
xy คาเฉล่ียในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกําลังเหมือนกันแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
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259ตารางท่ี 6 การเปล่ียนแปลงคุณภาพทางจุลชีววิทยาในหอยแครงโดยวางท้ิงไวท่ีอุณหภูมิหอง (n=5) 

TVC (CFU/g) Enterobacteriaceae (CFU/g) MPN Coliform/g MPN E. coli/g ระยะเวลา 
(วัน) Ave  SD Ave  SD Ave  SD Ave  SD 

0  1.7x105 7.8x104 3.8x103 2.3x103 19.21  17.0 3.50  0.71 
1 8.5x105 5.5x105 6.6x103 1.8x103 49.00  230.9 4.00  217.1 
2 1.9x106 6.8x105 3.6x104 1.4x104 64.11  92.8 14.80  5.50 
3 2.9x106 2.4x106 2.0x106 2.3x106 82.00  6.31 192.7  168.14 
4 6.7x107 4.4x107 4.1x106 3.9x106 216.78  451.15 222.60  499.7 
5 7.7x107 4.0x107 7.7x106 5.0x106 295.80  26.08 382.29  0.00 

ตารางท่ี 7 ปริมาณจุลินทรียมีชีวิตท้ังหมด (TVC, CFU/g) ในหอยแครงตามวิธีการเก็บรักษา (n=5) 

แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 แบบท่ี 4 แบบท่ี 5 ระยะเวลา 
(วัน) Ave  SD Ave  SD Ave  SD Ave  SD 

0 1.7x105   7.8x104 1.7x105   7.8x104 1.7x105   7.8x104 1.7x105   7.8x104 
2 7.6x105   5.4x105 8.1x104   4.9x104 1.5x106   6.6x105 1.2x106   1.0x106 
4 8.3x105   4.9x105 6.7x105   1.7x105 9.6x106   6.3x106 7.7x106   3.8x106 
6 4.7x106   4.2x106 6.6x104   9.1x103 5.4x107   2.1x107 8.3x107   9.2x107 
8 7.5x106   6.9x106 7.8x104   6.4x104 3.6x108   1.4x108 1.1x108   1.1x108 
9 1.6x107   2.1x107 5.6x106   4.4x106 2.8x108   1.4x108 2.5x108   2.0x108 

10 4.9x107   5.0x107 3.3x106   1.8x106 2.0x108   0.00 1.4x108   5.5x107 

 ตารางท่ี 8 ปริมาณของแบคทีเรียในกลุม Enterobacteriaceae (CFU/g) ในหอยแครงแตละวิธี (n=5) 

แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 แบบท่ี 4 แบบท่ี 5 ระยะเวลา 
(วัน) Ave  SD Ave  SD Ave  SD Ave  SD 

0 3.8x103   2.3x103 3.8x103   2.3x103 3.8x103   2.3x103 3.8x103   2.3x103 
2 4.9x104   5.7x104 3.2x103   1.8x103 1.9x105   2.0x105 4.8x104   4.6x104 
4 5.8x104   6.1x104 2.7x103   8.9x102 6.1x105   7.1x105 6.6x105   6.4x105 
6 1.3x105   2.0x105 1.8x104   6.5x103 8.1x106   2.1x106 9.2x106   1.1x107 
8 1.7x106   2.6x106 6.4x104   6.5x104 1.5x107   5.3x106 8.3x106   5.8x106 
9 6.6x106   7.9x106 8.1x104   7.6x104 3.2x107   2.7x107 1.9x107   2.0x107 

10 239x107   3.0x107 3.5x105   3.1x105 1.7x107   6.7 x106 1.0x107   7.7x106 
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ตารางท่ี 9 ความสัมพันธระหวางตัวชี้วัดคุณภาพหอยแครงในแตละวิธีการเก็บรักษา 

ตัวชี้วัดคุณภาพ Moisture TVB-N K-value pH Sensory TVC Enterobacteriaceae 

     Moisture 1.00       
     TVB-N -0.478 1.00      
     K-value -0.172 0.473 1.00     
     pH 0.410 -0.678* -0.570* 1.00    
     Sensory 0.264 -0.813* -0.621* 0.645* 1.00   
     TVC -0.086 0.700* 0.589* -0.781* -0.722* 1.00  
Enterobacteriaceae -0.071 0.701* 0.661* -0.786* -0.783* 0.948* 1.00 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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