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แมงกะพรุนสดสายพันธุหนัง (Rhopilema hispidum) และ สายพันธุล อดชอง (Lobonema smithi)
สามารถนํามารับประทานไดเมือ่ ผานกรรมวิธกี ารดองเค็ม ซึ่งในปจจุบันวิธกี ารดองเค็มมีความแตกตางกันทั้งใน
เรื่องขัน้ ตอนและสารเคมีที่ใชขึ้นกับประสบการณ และความชํานาญของผูประกอบการ ซึ่งมีผลโดยตรงตอ
คุณภาพของผลิตภัณฑแมงกะพรุนดองเค็ม
งานวิจยั นี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาเปรียบเทียบขั้นตอนผลิต
แมงกะพรุนเค็มสายพันธุหนังดวยวิธีการของกรมประมง (2511) และวิธกี ารของผูประกอบการรายหนึ่งเปน
กรณีศกึ ษา ผลการศึกษาพบวา วิธีการของกรมประมง มีการใชเฉพาะเกลือและสารสม และใชเวลาในการดอง
เค็มประมาณ 7 วัน ในขณะที่วธิ ีการของผูประกอบการจะใชเกลือ สารสมและโซดา และใชเวลาดองเค็มสั้นกวา
คือ 4 วัน ผลิตภัณฑหลังจากการดองเค็มดวยวิธีการ ผูประกอบการจะมีลกั ษณะปรากฏที่ดกี วาและมีคา เปอรเซ็นต
ผลผลิตทีส่ ูงกวา แมงกะพรุนสวนรมที่ผา นการดองเค็มจากทั้งสองวิธีจะมีลกั ษณะเปนแผนคอนขางกลม เนื้อ
เหนียว ชิ้นบาง และไมพบปญหาการเสือ่ มเสียอันเนื่องมาจากเชื้อจุลนิ ทรีย
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Sand jellyfish (Rhopilema hispidum) and white jellyfish (Lobonema smithi) are edible after brining
with salt. However there are many different methods of salting in terms of processing steps and chemicals
depending on processors’ experiences and skills, resulting in different quality of salted jellyfish. Comparison
of processing steps between method of Department of Fisheries (1968) and method of a processor was studied.
The results showed that method of Department of Fisheries (1968) required only salt and alum and processing
time was about 7 days whereas method of the processor needed not only salt and alum, but also soda (Sodium
bicarbonate) and processing time was 3 days shorter. Moreover, the salted jellyfish produced by method of the
processor provided better appearance and higher percentage of productivity. The umbrella parts obtained from
both methods were thin sticky round-shape, and there was no microbial deterioration during processing.

Key words: jellyfish, processing in commercial
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แมงกะพรุนเปนแพลงตอนสัตวขนาดใหญที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจ โดยสามารถนํามารับ
ประทานเปนอาหารไดเมือ่ แปรรูปเปนแมงกะพรุนดองเค็ม ซึ่งเปนที่ตอ งการของตลาดสูงมาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งตลาดตางประเทศ เชน ญี่ปุน ไตหวัน และ เกาหลีใต จากรายงานปริมาณนําเขาประเทศญี่ปุนตั้งแตป
1988-1999 พบวามีปริมาณ 5,400-10,000 ตันตอป ปริมาณเฉลี่ยปละ 2,945 ตัน คิดเปนมูลคาประมาณ 25.5
พันลานเหรียญสหรัฐ โดยประเทศผูส งออกสูงสุด 5 อันดับแรกไดแก ประเทศไทย จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย
และพมา (Omori and Nakano, 2001) สําหรับประเทศไทยนั้น นอกจากจะมีการสงออกผลิตภัณฑ
แมงกะพรุนดองเค็มไปญี่ปุนแลว จากการสอบถามผูสงออกรายหนึ่งพบวา ผลิตภัณฑแมงกะพรุนดองเค็มมี
การสงออกไปยังเกาหลีใตเปนจํานวนมากดวยเชนกันโดยผานทางพอคาคนกลางในเขตอําเภอมหาชัย
จังหวัดสมุทรสาคร และ อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
มีรายงานวาแมงกะพรุนทีส่ ามารถนํามาบริโภคเปนอาหารไดมีจาํ นวนถึง 17 สายพันธุ ไดแก
Aurelia aurita, Catostylus mosaicus, Cephea cephea , Crambione mastigophora, Crambionella orsisi,
Dactylometra pacifica, Lobonema smithii, Lobonemoides gracilis, Mastigias sp., Rhizostoma pulmo,
Rhopilema nomadica, Rhopilema asamushi, Rhopilema esculentum, Rhopilema hispidum, Rhopilema
verrilli,, Stomolophus meleagris และ Neopoilema nomurai (สมบัต,ิ 2530, วิเชียร, 2547, Suelo, 1986,
Kingsford et al., 2000, Omori and Nakano, 2001, Muhammed and Sultana, 2007) Kingsford et al. (2000)
รายงานวาปริมาณการจับแมงกะพรุนสดทัว่ โลกมีจาํ นวนมากถึง 500,000 ตันตอป โดยปริมาณทีจ่ ับไดนี้
สวนมากแลวจะอยูใ น order Rhizostomeae ในประเทศไทยมีรายงานวาแมงกะพรุนที่บริโภคไดมอี ยูดว ยกัน
3 สายพันธุ คือ Rhopilema hispidum, Lobonema smithii, และ Mastigias sp. (สมบัต,ิ 2530, วิเชียร, 2547
และ Omori and Nakano, 2001) ซึ่งมีชอื่ เรียกวา แมงกะพรุนหนังแมงกะพรุนลอดชอง และแมงกะพรุนหอม
ตามลําดับ (สมบัต,ิ 2530) โดยทีส่ องชนิดแรก Omori and Nakano (2001) เรียกวา sand type และ river type
ตามลําดับ แตจากการสํารวจและสัมภาษณผูประกอบการและชาวประมงพบวาแมงกะพรุนทีน่ ิยมนํามาแปร
รูปเพื่อสงออกและจําหนายในประเทศนัน้ จะเปนแมงกะพรุนหนังและแมงกะพรุนลอดชองเทานัน้
ผลิตภัณฑแมงกะพรุนทีส่ งออกนั้นจะอยูในรูปแมงกะพรุนดองเค็มในลักษณะกึ่งแหง
(semi-dried product) ซึ่งการแปรรูปในลักษณะการดองเค็มนี้กรมประมงไดมกี ารแนะนํากระบวนการผลิตไว
ในปพ.ศ. 2511 อางโดย สมบัติ (2526) แตปจจุบนั พบวากระบวนการผลิตนั้นมีความแตกตางไปจากเดิม ตาม
ทองถิน่ ที่ผลิตและขึ้นกับประสบการณความชํานาญของผูป ระกอบการ (สิทธิพนั ธ, 2537, วิเชียร, 2547 และ
การสัมภาษณ) นอกจากนี้กรรมวิธีการดองเค็มในประเทศไทยก็ยังแตกตางกับตางประเทศดวย (Subasinghe,
1992, Heish และคณะ, 1996a, และ Hsieh และคณะ, 2001b)
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ดังนั้นการศึกษาวิธกี ารผลิตแมงกะพรุนดองเค็มอยางละเอียดจะสามารถใหความรู ความเขาใจ
พื้นฐาน รวมทั้งพัฒนาใหการผลิตแมงกะพรุนดองเค็มเชิงพาณิชยใหมคี ุณภาพทีด่ ีขนึ้ เพื่อประโยชนโดยตรง
แกผูประกอบการ ชาวประมงและผูบริโภค
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สัต
ว

์น้า

1. เพื่อศึกษาขัน้ ตอนในการดองเค็มแมงกะพรุนในปจจุบันในจังหวัดสมุทรสงคราม
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบขัน้ ตอนการดองเค็มตามคําแนะนําของกรมประมงปพ.ศ. 2511 กับการ
ผลิตในปจจุบัน
3. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเคมี กายภาพ และชีวภาพในวัตถุดิบและผลิตภัณฑแมงกะพรุน
เค็ม
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อุปกรณและวิธีการทดลอง
2.1 การเตรียมวัตถุดบิ
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แมงกะพรุนสดสายพันธุหนังซือ้ จากผูประกอบการ (บ. 22 ฟารม) อ. เมือง จ. สมุทรสงคราม
จํานวนประมาณ 500 กิโลกรัม นํามาทําการตัดแยกสวนรม (umbrella) และสวนหนวด (tentacles) จากนั้นนํา
ตัวอยางที่แยกกันทั้ง 2 สวนมาทําการดองเค็มเปรียบเทียบกัน

กอ

2.2 การเปรียบเทียบขัน้ ตอนวิธกี ารดองเค็มแมงกะพรุน
วิธกี ารทีใ่ ชในการศึกษาเปรียบเทียบคือกรรมวิธขี องกรมประมง (2511) อางโดยสมบัติ (2526)
และ วิธีของผูประกอบการ โดยวิธขี องกรมประมง เริ่มจากนําแมงกะพรุนสดสวนรม และสวนหนวดไปแช
ในน้าํ เย็นเปนเวลา 8-10 ชั่วโมง แลวจึงสะเด็ดน้าํ นําไปคลุกกับเกลือผสมสูตรที่ 1 (สวนผสม: เกลือ 1.8 ลิตร
ตอสารสม 75 กรัม) โดยใชเกลือผสมปริมาณรอยละ 30 ของน้ําหนักแมงกะพรุน หลังจากนั้นนําไปดองในถัง
พลาสติก เปนเวลา 2-3 วัน สะเด็ดน้าํ อีกครั้ง แลวนําแมงกะพรุนไปคลุกกับเกลือผสมสูตรที่ 2 (สวนผสม:
เกลือ 1.3 ลิตรตอสารสม 60 กรัม) โดยใชเกลือผสมปริมาณรอยละ 20 ของน้าํ หนักแมงกะพรุน แลวจึงดอง
ในถังพลาสติกตออีก 2-3 วัน หลังจากนัน้ ผึ่งใหแหง จะไดแมงกะพรุนเค็มแหง ทําการทดลอง 3 ซ้าํ
สําหรับวิธีการของผูประกอบการ แมงกะพรุนหนังสวนรมและสวนหนวดจะถูกหมักดวยเกลือ
ปริมาณรอยละ 3 โดยน้าํ หนัก ทิ้งไว 1 คืน สะเด็ดน้าํ แลวนําแมงกะพรุนมาดองดวยเกลือ สารสม และโซดา
ปริมาณรอยละ 9, 1.2 และ 0.12 ของน้าํ หนักแมงกะพรุนสด ตามลําดับโดยดอง ทิ้งไว 1 คืน สะเด็ดน้าํ
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หลังจากนั้นนําสวนรมไปดองดวยเกลือเขมขนรอยละ 6 สารสมรอยละ 0.2 และสวนหนวดดองดวย เกลือ
รอยละ 1.3 สารสมรอยละ 0.2 ทิ้งไว 1 คืน นําออกใสตะกราเพือ่ สะเด็ดน้าํ ทําใหเนือ้ แมงกะพรุนยุบตัวลง แลว
ดองสวนรมตอดวยเกลืออีกรอยละ 5 สวนหนวดดวยเกลือรอยละ 1 และสารสมรอยละ 0.06 จากนั้นวาง
ซอนทับกันเปนชั้นๆ ในทีส่ ุดจะไดแมงกะพรุนดองเค็มแหงตามทีต่ องการ ทําการทดลอง 3 ซ้าํ
2.3 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาของแมงกะพรุนเหลังการดองเค็ม
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นําตัวอยางแมงกะพรุนสายพันธุหนังทั้งชนิดสดและที่ผา นการดองเค็มในแตละขั้นตอนของทัง้
2 วิธี คือวิธกี รมประมง (2511) อางโดยสมบัติ (2526) และวิธีผูประกอบการมาทําการตรวจวัดการ
เปลี่ยนแปลงขนาดและน้าํ หนัก โดยการวัดขนาดสวนรมดวยตลับเมตรและชั่งน้าํ หนักสวนรมและหนวดใน
แตละขัน้ ตอน วัดการเปลี่ยนแปลงสีดวยระบบ CIE ดวยเครือ่ ง Hunter Lab Color Quest จะได
คาพารามิเตอร L* เปนคาความสวาง มีคา 0 (สีดาํ ) -100 (สีขาว) คา a* มีคา เปนบวก ( สีแดง) หรือ เปนลบ
(สีเขียว) และคา b* มีคา เปนบวก (สีเหลือง) หรือ เปนลบ (สีนา้ํ เงิน) สําหรับลักษณะเนือ้ สัมผัส ตรวจ
วิเคราะหดว ยเครือ่ ง Texture Analyzer (TA-XT2i) โดยใช มีดหัวตัด (blade set with knife) กําหนดวัดแรงที่
ใชในการตัด (force) ตั้งคา pre-test speed, test speed และ post test speed เทากับ 2, 2, และ 2 มิลลิเมตรตอ
วินาที มีระยะหาง 25 มิลลิเมตร ทําการทดลอง 3 ซ้ําๆ ละ 3 ครั้ง
การวิเคราะหทางเคมี นําแมงกะพรุนหนังสดและแมงกะพรุนที่ผานการดองเค็มแลว มาทําการ
ตรวจวิเคราะหปริมาณเกลือ (วิธี volhard ) โปรตีน (AOAC, 1995) ไขมัน (AOAC, 1995) เถา (AOAC,
1995) และความชื้น (AOAC, 1995) ทําการทดลอง 3 ซ้าํ ๆ ละ 3 ครั้ง
การวิเคราะหทางดานจุลนิ ทรีย นําแมงกะพรุนสดและแมงกะพรุนที่ผา นการดองเค็มแลว มา
วิเคราะหหาจํานวนจุลนิ ทรียทั้งหมด ยีสตและรา coliform E.coli. Salmonella sp. และ Vibrio
parahaemolyticus ตามวิธกี ารของ Bacteriological Analytical Manual (USFDA, 2006) ทําการทดลอง 2 ซ้ําๆ
ละ 2 ครั้ง
2.4 การวิเคราะหผลทางสถิติ
การวิเคราะหขอ มูลที่ไดโดยวิธีทางสถิติทรี่ ะดับความเชือ่ มัน่ 0.05 ทําการวิเคราะหความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยดวยวิธีดันแคน (Duncan’s New Multiple Range Test: DMRT) ประมวลผลโดยใชโปรแกรม
SPSS Version 11.5

6

ผลการทดลองและวิจารณผล
3.1 ผลการเปรียบเทียบขัน้ ตอนการดองเค็มแมงกะพรุน
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ผลการเปรียบเทียบขั้นตอนการแปรรูปแมงกะพรุนดวยวิธกี ารดองเค็มตามวิธีการของกรม
ประมง (2511) อางโดยสมบัติ (2526) และวิธีการของผูประกอบการซึ่งเปนผูประกอบการรายหนึ่งในจังหวัด
สมุทรสงคราม พบวากรรมวิธีและสารเคมีทใี่ ชในแตละขัน้ ตอนการดองเค็มแตกตางกันดังแสดงในตารางที่
1 หลังจากตัดแยกสวนรมและสวนหนวดแลว แมงกะพรุนจะถูกนํามาแชในน้าํ เย็นเพือ่ ลางเมือกออก (ขั้นที่
2 ของกรมประมง (2511) แตวิธกี ารของผูประกอบการนั้นหลังจากการตัดสวนหนวดแลวจะใชมดี ขูดทํา
ความสะอาดเอาสิ่งสกปรกและเมือกออก หลังจากนัน้ ทั้งสองวิธจี ะใชสารเคมี คือ เกลือและสารสมในการ
ดองเค็ม โดยหนาที่ของเกลือจะชวยในการรักษาสภาพไมใหเกิดการเนาเสีย ทําใหเกิดการเคลือ่ นทีข่ องน้าํ
ออกจากเซลลดว ยวิธีการออสโมซีส สําหรับสารสมมีผลในการลดคา pH ทําหนาที่เปนสารยับยั้งการเจริญ
ของเชือ้ (disinfectant) ทําใหโปรตีนเสียสภาพแมงกะพรุนจึงมีลกั ษณะเนือ้ แข็งและแนนขึ้น (Huang, 1988)
ผลจากเกลือและสารสมทําใหนา้ํ ในตัวแมงกะพรุนลดนอยลง และ เกิดสภาวะที่ไมเหมาะสมสําหรับการ
เจริญของเชื้อจุลนิ ทรีย สําหรับความแตกตางของกรรมวิธกี ารดองเค็มทัง้ 2 วิธีคอื ในขัน้ ที่ 3 ของ
ผูป ระกอบการ ซึ่งมีการใชสารโซดาหรือโซเดียมไบคารบอเนต โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อทําใหไดแมงกะพรุน
เค็มแหงที่มสี ีขาว ไมเหลือง โดยที่โซดาก็มีผลชวยขับน้าํ ออกจากเซลล และชวยเพิ่มความกรุบกรอบของเนื้อ
สัมผัสมากขึน้ (Heish et al., 2001b) จากการใชสารเคมีในการดองเค็ม Heish et al .(1996a) วิเคราะหปริมาณ
ธาตุทั้งสิ้น 22 ชนิดในแมงกะพรุนสดและแมงกะพรุนเค็มทั้งสวนรมและสวนหนวดโดยใชเกลือและสารสม
เปนหลักในการดองเค็มนั้นตรวจพบธาตุทั้งสิ้น 13 ชนิดคือ Al, Ba, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K, Na, Si, Ti, V และ
Zn โดยธาตุ Cr และ Ti เปนธาตุที่พบเพิ่มเติมจากแมงกะพรุนสด และปริมาณธาตุ Al พบวาเพิ่มสูงขึ้นมากใน
แมงกะพรุนที่ผา นการลางเกลือออกแลว สําหรับในประเทศไทยยังไมมีการรายงานการตรวจวิเคราะหธาตุ
ตางๆในแมงกะพรุนทั้งชนิดสดและหลังจากดองเค็มแลว นอกจากนี้ระยะเวลาในการดองเค็มแมงกะพรุนทั้ง
2 วิธีกแ็ ตกตางกัน โดยวิธกี ารของกรมประมง (2511) อางโดยสมบัติ (2526) จะใชระยะเวลาในการดองเค็ม
ประมาณ 7 วัน ซึ่งนานกวาวิธขี องผูประกอบการทีใ่ ชระยะเวลาประมาณ 4 วัน ระยะเวลาในการดองเค็มยังมี
ความแตกตางกันอาจใชเวลานานตั้งแต 20-40 วัน (Huang, 1988 ; Subasinghe, 1992)
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ตารางที่ 1 ปริมาณสารทีใ่ ชในการดองแมงกะพรุน (แมงกะพรุนสด 500 กก.)
วิธกี าร

ขั้นที่ 1

แมงกะพรุนสด
แยกสวนรมและ
สวนหนวด
ผูประกอบการ แมงกะพรุนสด
แยกสวนรมและ
สวนหนวด

ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 4

ขั้นที่ 5

นํา
แมงกะพรุน
แชน้ําเย็น
หมัดดวยเกลือ
15 กก.
เปนเวลา 1 คืน

ใชเกลือผสมสูตร 1
30% ของน้ําหนัก
แมงกะพรุนสด
หมักดวยเกลือ 45
กก.
สารสม 6 กก.
โซดา 600 ก.
เปนเวลา 1 คืน

ใชเกลือผสมสูตร 2
20% ของน้ําหนัก
แมงกะพรุนสด
สวนรมหมักดวย
เกลือ 30 กก.
สารสม 1 กก.
สวนหนวดหมัก
ดวยเกลือ 6.5 กก.
สารสม 1 กก.
เปนเวลา 1 คืน

โรยเกลือบางๆให
ทั่วแมงกะพรุนทีละ
ชั้น
สวนรมหมักดวย
เกลือ 25 กก.
สวนหนวดหมัก
ดวยเกลือ 5 กก.
สารสม 300 ก.

3.2.1 ผลทางกายภาพ

อุต
สาห
กร
รม

3.2 ผลการเปลีย่ นแปลงของแมงกะพรุนเค็ม

สัต
ว

์น้า

กรมประมง

ขั้นที่ 2

กอ

งพ
ัฒ

นา

แมงกะพรุนสดสายพันธุหนังที่นํามาใชในการทดลองมีขนาดใกลเคียงกันโดยเมื่อคํานวณจาก
น้ําหนักตัวเปน 100 % พบวาแมงกะพรุนสดดองดวยกรรมวิธีกรมประมง (2511) อางโดยสมบัติ (2526) และ
วิธีของผูประกอบการ มีสัดสวนของรม 68% และ 64% และสัดสวนของสวนหนวด 32 % และ 36%
ตามลําดับ (ตารางที่ 2) แมงกะพรุนสดเมื่อทํา การดองเค็มดวยวิธีของกรมประมง (2511) และวิธีการของ
ผูประกอบการ มีน้ําหนักตัวลดลงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) ในทุกขั้นตอน (ตารางที่ 2)
โดยพบวา วิธีการของกรมประมง (2511) น้ําหนักสวนรมของแมงกะพรุนมีการลดลงเปนรอยละ 75, 38, 22
และ 18 ตามลําดับ สวนหนวดของแมงกะพรุนมีน้ําหนักลดลงเปนรอยละ 63, 34, 24 และ 17 ตามลําดับ
สําหรับวิธีการของผูประกอบการนั้น สวนรมของแมงกะพรุนมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักลดลงเปน
รอยละ 77, 47, 34 และ 23 ตามลําดับและสวนหนวดเปลี่ยนแปลงเปนรอยละ 51, 33, 27 และ 19 ตามลํา ดับ
(ภาพที่1) ผลการศึกษาพบวาอัตราการลดลงของน้ําหนักของแมงกะพรุนเค็มดองทั้งสวนรมและสวนหนวด
ดวยกรรมวิธี ผูประกอบการนั้นจะมีอัตราการลดลงที่ต่ํากวาวิธีของกรมประมง (2511) อางโดยสมบัติ (2526)
ผลการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงขนาดวัดจากเสนผาศูนยกลางทําการตรวจสอบเฉพาะสวนรม
เพียงอยางเดียวพบวาแมงกะพรุนที่ผา นการดองเค็มมีการหดตัวของเนือ้ เยือ่ ทําใหขนาดลดลง (ตารางที่ 3)
โดยวิธีการของกรมประมง (2511) อางโดยสมบัติ (2526) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงเปนรอยละ 92, 85,
83 และ 75 ตามลําดับ สําหรับวิธีของผูประกอบการแมงกะพรุนจะมีขนาดลดลงเปนรอยละ 97, 92, 86 และ
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์น้า

79 ตามลําดับ ดังจะเห็นไดวา ลักษณะปรากฏของแมงกะพรุนสดสวนรมและสวนหนวดที่มขี นาดใหญ
ลักษณะใสเหมือนวุนนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนโครงสรางมีการหดตัวของเนื้อเยือ่ ทําใหนา้ํ หนัก
และขนาดของแมงกะพรุนลดลงอยางชัดเจน อันเปนผลของสารเคมีทั้งเกลือ สารสมและโซดา (เฉพาะวิธี
ของผูประกอบการ) การแพรของเกลือเขาไปภายในเนือ้ แมงกะพรุน ทําใหปริมาณเกลือ ภายในเนื้อ
แมงกะพรุนมีมาก โปรตีนในสภาวะที่มคี วามเขมขนของเกลือสูงจึงเสียสภาพ สงผลใหความสามารถของ
โปรตีนในการยึดจับน้าํ ภายในเซลลลดลง เกิดการเคลื่อนที่ของน้าํ ออกจากเซลลตลอดเวลาเมือ่ ตั้งทิ้งไวหรือ
เมื่อมีนา้ํ หนักกดทับจากการซอนทับของแมงกะพรุน แตโปรตีนโครงสรางของแมงกะพรุนไมเสียสภาพ
ทั้งหมดจึงทําใหแมงกะพรุนเค็มสามารถคืนรูปไดบางสวนเมื่อแชนา้ํ ไว
ดังนั้นเมือ่ ผานการดองเค็มแลว
ลักษณะของแมงกะพรุนเค็มสวนรมจะมีลกั ษณะแผนบาง กลม มีการหดตัวของรูปรางบาง (ภาพที่ 1) มีความ
เหนียว โดยกรรมวิธกี ารผลิตทั้งสองวิธใี หผลไมแตกตางกันมาก

สัต
ว

ตารางที่ 2 น้ําหนักของแมงกะพรุนที่เปลี่ยนแปลงในแตละขั้นตอนการดองเค็มของสองวิธี

รม

อุต
สาห
กร
รม

ขั้นตอนที่

น้ําหนัก (กิโลกรัม)
วิธขี องกรมประมง
วิธขี องผูประกอบการ
รม

หนวด

0.67d ± 0.16
(100%)
0.42c ± 0.08
(63%)
0.23b ± 0.04
(34%)
0.16ab ± 0.03
(24%)
0.12a ± 0.03
(17%)

1.37d ± 0.33*
(100%)
1.05c ± 0.21
(77%)
0.65b ± 0.17
(47%)
0.46ab ± 0.07
(34%)
0.32a ± 0.02
(23%)

0.78c ± 0.19
(100%)
0.40b ± 0.11
(51%)
0.26a ± 0.09
(33%)
0.21a ± 0.06
(27%)
0.15a ± 0.04
(19%)

กอ

งพ
ัฒ

นา

1
1.44d ± 0.13
(แมงกะพรุนสด) (100 %)
1.08c ± 0.17
2
(75%)
0.55b ± 0.09
3
(38%)
0.31a ± 0.02
4
(22%)
0.26a ± 0.05
5
(18%)

หนวด

หมายเหตุ: รายงานผลคาเฉลีย่ ±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการตรวจสอบแมงกะพรุนครั้งละ 10 ตัว
: ตัวเลขในวงเล็บเปน% น้ําหนักทีล่ ดลงคํานวณจากน้าํ หนักสดเริ่มตนในขั้นที่ 1
: คาเฉลี่ยที่มตี ัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กเหมือนกันในแนวตั้ง หมายถึงไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05)
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ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงขนาดเสนผาศูนยกลางแมงกะพรุนสวนรมของทั้งสองวิธี
ขนาดเสนผาศูนยกลาง (นิ้ว)
วิธขี องกรมประมง
วิธขี องผูประกอบการ

3
4

15.81d ± 0.98
(100%)

14.83c ± 1.06
(92%)
13.74bc ± 1.04
(85%)
13.32b ± 1.05
(83%)
12.05a ± 0.85
(75%)

15.35cd ± 0.93
(97%)
14.56bc ± 0.99
(92%)
13.53ab ± 0.84
(86%)
12.56a ± 0.78
(79%)

อุต
สาห
กร
รม

5

16.08d ± 0.87
(100%)

์น้า

1
(แมงกะพรุนสด)
2

สัต
ว

ขั้นตอนที่

กอ

งพ
ัฒ

นา

หมายเหตุ : คาเฉลี่ยที่มตี ัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กเหมือนกันในแนวตั้ง หมายถึง
ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05)
: คาตัวเลขในวงเล็บเปน%การลดลงของขนาดคํานวณจากเสนผาศูนยกลาง
เริ่มตน
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ภาพที่1 ลักษณะแมงกะพรุนสวนตัวที่เปลี่ยนแปลงในแตละขั้นตอนการดองเค็มของสองวิธี
วิธี
ขั้นที่ 1

วิธขี องกรมประมง (2511)

วิธขี องผูประกอบการ

(แมงกะพรุนสด)

อุต
สาห
กร
รม

สัต
ว

์น้า

ขั้นที่ 2

งพ
ัฒ

นา

ขั้นที่ 3

กอ

ขั้นที่ 4

ขั้นที่ 5
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3.2.2 ผลทางเคมี

อุต
สาห
กร
รม

สัต
ว

์น้า

ผลการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในแมงกะพรุนทีผ่ านการดองเค็มพบวา ปริมาณเกลือ
ในแมงกะพรุนมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นในแตละขั้นตอนอยางมีนัยสําคัญ (P ≤ 0.05) (ตารางที่ 4) ปริมาณเกลือใน
แมงกะพรุนที่ผา นกรรมวิธีการดองเค็มของทั้งสองวิธีนี้มีความแตกตางกันบางเล็กนอยเมื่อสิ้นสุดการดองเค็ม
โดยแมงกะพรุนที่ดองดวยวิธี ผูประกอบการจะมีปริมาณเกลือนอยกวาแมงกะพรุนที่ดองดวยวิธกี รมประมง
(2511) อางโดย สมบัติ (2526) (ตารางที่ 4) แตอยางไรก็ตามปริมาณเกลือในแมงกะพรุนเค็มก็มีคา ใกลเคียง
กับแมงกะพรุนเค็มที่รายงานโดย Huang (1988) และ Subasinghe (1992) คือปริมาณเกลืออยูใ นชวง 16-25%
หากเก็บรักษาแผนแมงกะพรุนเค็มนีโ้ ดยแชอยูในน้าํ เกลือเขมขนจะสามารถเก็บรักษาแมงกะพรุนเค็มไดนาน
เนื้อเยือ่ ไมเปอยยุย หรือแหงแข็ง แตทวาการเก็บรักษาโดยการใสเกลือมากเกินไปทําใหเกลือดูดซับน้าํ ไปหมด
แผนแมงกะพรุนจะมีลักษณะแหง มีผลทําใหโปรตีนเสียสภาพมากและเมื่อแชนา้ํ จะเกิดการคืนรูปขึ้นเพียง
บางสวนซึ่งจะขึ้นอยูก ับปริมาณการเสียสภาพของโปรตีนที่เกิดขึน้ สําหรับการเก็บรักษาแมงกะพรุนดองเค็ม
นั้นควรจะตองคํานึงถึงอุณหภูมใิ นการเก็บรักษา โดยแมงกะพรุนดองเค็มจะมีอายุการเก็บรักษานาน 1 ปเมื่อ
เก็บที่อณ
ุ หภูมิหอง หรือ สามารถเก็บไดนานถึง 2 ป เมื่อเก็บไวในอุณหภูมแิ ชเย็น (Heish และ คณะ, 2001b)
ตารางที่ 4 ปริมาณเกลือ (%) ในแตละขั้นตอนการดองแมงกะพรุนเค็มทั้งสองวิธี
วิธกี รมประมง
วิธี ผูประกอบการ
ขั้นตอนที่
รม
หนวด
รม
หนวด
1 (แมงกะพรุนสด)
15.10Ba ± 0.41 13.38Aa ± 0.73 15.12Ba ± 0.71 13.22Aa ± 0.35
2
18.07Cb ± 0.12 15.83ABb ± 0.39 16.00Ba ± 0.46 15.27Ab ± 0.34
3
19.29Bc ± 0.68 18.59Bc ± 0.46 17.42Ab ± 0.64 18.34ABc ± 0.41
4
21.13Bd ± 0.47 21.01Bd ± 0.66 20.94Bc ± 0.28 19.83Ad ± 0.35
5 (แมงกะพรุนเค็ม)
26.34Ce ± 0.47 27.89De ± 0.27 23.33Bd ± 0.47 21.95Ae ± 0.82
หมายเหตุ : คาเฉลี่ยที่มตี ัวอักษรตัวพิมพเล็กเหมือนกันในแนวตั้ง หมายถึง ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05)
: คาเฉลี่ยที่มตี ัวอักษรตัวพิมพใหญเหมือนกันในแนวนอน หมายถึง ไมมคี วามแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05)

กอ

งพ
ัฒ

นา

วิธกี ารดองเค็ม

ผลการศึกษาปริมาณความชื้นในแมงกะพรุนพบวา การดองเค็มดวยเกลือ สารสมและโซดา
(เฉพาะวิธีของผูประกอบการ) ทําใหความชื้นในแมงกะพรุนสดลดลงเรื่อยๆและลดลงเกือบรอยละ 40ใน
ผลิตภัณฑสุดทาย (ตารางที่ 5) โดยที่ผลิตภัณฑแมงกะพรุนเค็มที่ผานการดองเค็มทั้งสองวิธีนี้มีปริมาณ
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ความชื้นแตกตางกันเพียงเล็กนอย โดยวิธีของกรมประมง (2511) ผลิตภัณฑแมงกะพรุนเค็มสุดทายจะมี
ปริมาณความชื้นนอยกวาผลิตภัณฑแมงกะพรุนเค็มดองดวยวิธี ผูประกอบการ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากใน
ขั้นตอนการดองเค็มของวิธีกรมประมง (2511) จะมีการนําแมงกะพรุนเค็มที่อยูในระหวางการผลิตไปตาก
ทํา ให ค วามชื้น ระเหยไปซึ่ง ขั้น ตอนนี้ ไ มพบในวิธี ข องผู ประกอบการ แต จ ะใชก ารใสเ กลือ สลับกั บ
แมงกะพรุนเปนชั้นๆ แมงกะพรุนเค็มจึงมีความชื้นมากกวา และลักษณะเนื้อแมงกะพรุนไมแหงจนเกินไป
เมือ่ พิจารณาในสวนรมและสวนหนวดของการดองทั้ง 2 วิธีพบวาปริมาณความชื้นมีคาไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ (p > 0.05) (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 ปริมาณความชื้น (%) ในการดองแมงกะพรุนเค็มของทั้งสองวิธี

กอ

งพ
ัฒ

นา

อุต
สาห
กร
รม

สัต
ว

์น้า

วิธี กรมประมง
วิธี ผูประกอบการ
วิธกี ารดองเค็ม
ขั้นตอนการดองเค็ม
รม
หนวด
รม
หนวด
ขั้นที่ 1 (แมงกะพรุนสด)
97.52Be ± 0.04 96.22Ad ± 0.49 97.29Bd ± 0.78** 96.77ABc ± 0.22
ขั้นที่ 2
88.48Ad ± 0.44 87.71Ac ± 0.90 93.07Bc ± 0.22 93.73Bc ± 0.05
ขั้นที่ 3
69.12Ac ± 2.08 66.33Ab ± 5.02 78.43Bb ± 1.14 78.01Bb ± 3.46
ขั้นที่ 4ns***
62.17b ± 0.88* 68.02b ± 7.08 63.1a ± 1.57*
62.99a ± 3.67
ขั้นที่ 5 (แมงกะพรุนเค็มแหง)ns 54.87a ± 1.95 57.67a ± 4.66
59.4a ± 4.34
60.29a ± 2.49
หมายเหตุ : คาเฉลี่ยที่มตี ัวอักษรตัวพิมพเล็กเหมือนกันในแนวตั้ง หมายถึง ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05)
: คาเฉลี่ยที่มตี ัวอักษรตัวพิมพใหญเหมือนกันในแนวนอน หมายถึง ไมมคี วามแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05)
: ns หมายถึง ไมมคี วามแตกตางกันของคาเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05)
ผลการวิเคราะหคุณภาพทางดานเคมี ไดแก ปริมาณโปรตีน ปริมาณไขมัน ปริมาณเถา และ
ปริมาณความชื้น โดยเปรียบเทียบระหวางแมงกะพรุนสด(หลังอบแหง) กับแมงกะพรุนเค็มแหงที่ผา น
กรรมวิธขี อง ผูประกอบการ สําหรับแมงกะพรุนสดจะนําไปทําการอบแหงเพือ่ กําจัดน้าํ ภายในเนือ้
แมงกะพรุนสดกอนจึงนํามาตรวจสอบทางเคมี
ปริมาณโปรตีนในสวนรมและหนวดแมงกะพรุนสด(ที่อบแหง)มีคา รอยละ 4.30 ± 0.84 และ
5.43 ± 0.48 ตามลําดับ ในขณะที่แมงกะพรุนเค็มแหงมีปริมาณโปรตีนรอยละ 5.47 ± 0.63 และ 6.37 ± 0.75
(ตารางที่ 15) ซึ่งไมแตกตางจากรายงานของ Heish et al. (2001b) โดยพบวา Ready-to-use (RTU) Malaysian
umbrella, RTU cannonball umbrella, RTU cannonball leg มีปริมาณโปรตีนรอยละ 4.13, 4.69 และ 5.60
ตามลําดับ สําหรับปริมาณไขมัน พบวาสวนรมและหนวดแมงกะพรุนสด (ที่อบแหง)มีปริมาณรอยละ 0.20
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อุต
สาห
กร
รม

สัต
ว

์น้า

± 0.03 และ 0.18 ± 0.04 ตามลําดับ และแมงกะพรุนเค็มแหงสวนรมและหนวดมีปริมาณไขมันรอยละ 0.22 ±
0.03 และ 0.20 ± 0.02 ตามลําดับ(ตารางที่ 6) โดย Heish et al. (2001b) พบวา RTU Malaysian umbrella,
RTU cannonball umbrella, RTU cannonball leg มีปริมาณไขมัน นอยกวา รอยละ 0.01 ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
พันธุที่แตกตางกัน แตอยางไรก็ตามจัดไดวาแมงกะพรุนเหมาะสําหรับนํามารับประทานเปนอาหารเนือ่ งจาก
มีปริมาณโปรตีนสูงและไขมันต่ํา
ปริมาณเถาของแมงกะพรุนสดสวนรมและสวนหนวด (หลังอบแหง)มีคา รอยละ 1.99 ± 0.12
และ 1.47 ± 0.09 ตามลํา ดับ สวนรมแมงกะพรุนเค็มมีปริมาณเถา รอยละ 16.32 ± 0.39 และสวนหนวด
แมงกะพรุนเค็มมีปริมาณเถารอยละ 13.12 ± 0.12 (ตารางที่ 6) พบวาแมงกะพรุนเค็มจะมีปริมาณเถาสูงกวา
แมงกะพรุนสด เนื่องจากสารเคมีที่เปนสารประกอบอนินทรีย เชน เกลือ สารสม โซดา ที่อยูภายในเซลล
หลังจากการดองเค็ม
สว นรม ของแมงกะพรุน สดมีปริมาณความชื้น รอ ยละ 96.81 ± 0.02 และสว นหนวดของ
แมงกะพรุนสดมีรอยละ 96.43 ± 1.92 ในขณะที่ในสวนรมของแมงกะพรุนเค็มแหงมีปริมาณความชื้นรอยละ
68.23 ± 1.42 สวนหนวดมีรอยละ 68.05 ± 1.19 (ตารางที่ 6) เชนเดียวกับงานวิจัยของวิเชียร (2547) ที่พบวา
ในแมงกะพรุนสดมีปริมาณความชื้นอยูรอยละ 95-98และในแมงกะพรุนเค็มหลังดองแลวมีปริมาณความชื้น
เหลือรอยละ 68 ซึ่งการสูญเสียน้ําขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ อาทิเชน ธรรมชาติของแมงกะพรุน ขนาด รูปราง
และอุณหภูมิ เปนตน

นา

ตารางที่ 6 ผลวิเคราะหทางเคมีของแมงกะพรุนสดและแมงกะพรุนหลังดองเค็มแลวดวยวิธีผปู ระกอบการ

กอ

งพ
ัฒ

ตัวอยาง
แมงกะพรุนสด (แหง)
แมงกะพรุนหลังดองเค็มแลว
คาทางเคมี(%)
ตัว
หนวด
ตัว
หนวด
โปรตีน (dwb)
4.30A ± 0.84
5.43AB ± 0.48 5.47AB ± 0.63
6.37B ± 0.75
ไขมัน(dwb)ns**
0.20 ± 0.03
0.18 ± 0.04
0.22 ± 0.03
0.20 ± 0.02
เถา (dwb)
1.99B ± 0.12
1.47A ± 0.09
16.32D ± 0.39
13.12C ± 0.12
ความชื้น
96.81B ± 0.02 96.43B ± 1.92 68.23A ± 1.42
68.05A ± 1.19
หมายเหตุ : คาเฉลี่ยที่มตี ัวอักษรตัวพิมพใหญที่ตา งกันในแนวนอน หมายถึง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P < 0.05)
: ns** หมายถึง ไมมคี วามแตกตางกันของคาเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05)
: dwb (dry weight basis) หมายถึงคิดคํานวณจากน้ําหนักแหง
ลักษณะเนื้อสัมผัสของแมงกะพรุนสดและแมงกะพรุนเค็มแหงทั้งสวนรมและสวนหนวดมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนภายหลังการดองเค็มโดยการวัดคาแรงตัดพบวาแรงที่ใช มีคาแตกตางกันอยางมี
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นัยสําคัญ (P ≤ 0.05) (ตารางที่ 7) ทั้งนี้เนื่องจากในแมงกะพรุนสดมีปริมาณน้ําที่มากกวา 95% (ตารางที่ 5)
ลักษณะเนื้อของแมงกะพรุนสดคลายกับเยลลี่ หรือวุน คือมีลักษณะที่ หนา นิ่ม ลื่น เมื่อใชแรงจับเพียง
เล็กนอยก็จะแตกงาย แตลักษณะเนื้อของแมงกะพรุนเค็มจะมีการสูญเสียน้ําจากการดองเค็ม ทําใหปริมาณ
น้ําภายในเซลลมีนอยลง ลักษณะเนื้อแมงกะพรุนเค็มที่ผานการดองเค็มแลวจึงมีความเหนียวมากขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบการดองเค็มของทั้ง 2 วิธีพบวาในสวนรมของแมงกะพรุนเค็มคาแรงตัดที่ใชไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญ (p>0.05) แตสวนหนวดมีคาแรงตัดที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ(P ≤ 0.05) การดองดวยวิธีกรม
ประมง (2511) อางโดยสมบัติ (2526) จะใหลักษณะแมงกะพรุน เค็ม ที่เหนียวกวาการดองดว ยวิธี ของ
ผูประกอบการ แตแมงกะพรุนเค็มที่ดองลักษณะนี้จะไมสามารถเก็บไดนานและมีลักษณะแหง เปราะและ
แผนแตกงาย สําหรับสวนหนวดนั้นเมื่อผานการดองเค็มจะมีการหดตัวของโปรตีนเชนกัน เนื่องจากความ
หนาของเนื้อเยื่อที่หนวดแตกตางกันประกอบกับลักษณะโครงสรางเนื้อเยือ่ ทีแ่ ตกตางกันจึงทําใหแมงกะพรุน
เค็มสวนหนวดนี้มีรูปรางไมแนนอน ในทางการตลาดคุณภาพของแมงกะพรุนเค็มสวนหนวดมิไดมีผลตอ
ราคาของผลิตภัณฑมากนักเมื่อเทียบกับราคาแมงกะพรุนเค็มสวนรม

วิธี
ขั้นตอนที่

อุต
สาห
กร
รม

ตารางที่ 7 ลักษณะเนื้อสัมผัส (กรัม) ที่เปลี่ยนแปลงในแตละขั้นตอนการดองแมงกะพุรนเค็มแหง
วิธขี องกรมประมง
รม
หนวด
3074.20a ± 930.67

2920.34a ± 520.78

2881.98a ± 614.47*

3436.07a ± 637.67

2ns

5875.00a ± 2717.17

5034.02ab ± 1218.94**

3064.19a ± 834.17

4051.71a ± 1436.84

3ns

15345.96b ± 249.69

9719.87bc ± 5117.33

18944.93b ± 6782.89

10574.41b ± 5185.38

4ns

15944.18b ± 444.78

12422.62c ± 3263.54

15855.23b ± 6806.57

15300.48bc ± 1439.11

5ns

14426.32b ± 2328.23

11002.56bc ± 2445.90

12679.40b ± 2253.37

16142.47c ± 2329.17

กอ

งพ
ัฒ

นา

1ns**

วิธขี องผูประกอบการ
รม
หนวด

หมายเหตุ : คาเฉลี่ยที่มตี ัวอักษรตัวพิมพเล็กเหมือนกันในแนวตั้ง หมายถึง ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05)
: ns** หมายถึง ไมมคี วามแตกตางกันของคาเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05)
เมื่อทําการดองเค็มแมงกะพรุนพบวาสีของแมงกะพรุนมีการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนทั้งจาก
การตรวจสอบดวยประสาทสัมผัสและการตรวจสอบดวยเครื่องวัดสี (Hunter Lab) พบวาคา L*จะเปนตัว
บงชี้การเปลี่ยนแปลงของสีไดดีกวาคา a* และ b* ผลการตรวจวัดพบวาแมงกะพรุนเค็มที่ผานการดองในแต
ละขั้นตอนจะมีคาความสวาง (L*) เพิ่มขึ้น (ตารางที่ 8) เนื่องจากในแตละขั้นตอนการดองเค็มแมงกะพรุนจะ
มีการสูญเสียน้ํา โปรตีนของแมงกะพรุนหดยึดติดกัน ทําใหเห็นลักษณะใสโปรงแสงมากขึ้น ซึ่งตางจาก
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แมงกะพรุนสดที่มีน้ําจํานวนมากอยูภายใน ทําใหเกิดสีขุน คาความสวาง (L*) จึงมีนอย เมื่อเปรียบเทียบสี
ในคาความสวางของแมงกะพรุนสดสวนรมและสวนหนวดในแมงกะพรุนที่ดองทั้งสองวิธพี บวาไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญ (P > 0.05) แตคาความสวางของแมงกะพรุนเค็มทั้งสองสวนที่ผานการดองเค็มมีความ
แตกตางอยา งมีนัยสําคัญ (P ≤ 0.05) ทั้งนี้อ าจเนื่อ งจากลักษณะทางโครงสรา งที่แตกตา งกัน สําหรับ
แมงกะพรุนสดนั้นจะมีลักษณะใส สีน้ําตาลออนๆนั้นเมื่อทําการตรวจวัดพบวาคา a* และ b* ในแมงกะพรุน
สดสวนรมและสวนหนวดใหผลเปนบวกเหมือนกันหมด (ขอมูลไมไดแสดง) เมื่อผานการดองเค็มเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่โครงสรางของโปรตีน และยังทําใหเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลของโปรตีนในเนื้อแมงกะพรุน และ
ความชื้น ลดลง ทําใหมีสีเขมขึ้น คา a* และ b* จะมีคาเปนลบ(ขอมูลไมไดแสดง) โดยคุณภาพสีของ
แมงกะพรุน นั้น ขึ้น กับความชื้น ดว ยเมื่อ ความชื้น ในแมงกะพรุน ลดนอ ยลงกวา รอ ยละ 20 จะทํา ใหได
แมงกะพรุนเค็มแหงที่มีสีน้ําตาลเขมซึ่งไมนารับประทาน (สมบัติ, 2526)

สัต
ว

ตารางที่ 8 คา L* ของแมงกะพรุนเค็มแหงที่เปลี่ยนแปลงในแตละขั้นตอนการดองเค็มของทั้งสองวิธี
ผูประกอบการ
กรมประมง
ขั้นตอนที่
รม
หนวด
รม
หนวด
1 (แมงกะพรุนสด)ns***
5.25 a ± 2.19*
3.10a ± 1.09
5.03a ± 3.20
2.98a ± 0.94
2
16.74Ab ± 0.73** 20.10Bb ± 2.73 18.10Bb ± 1.11 20.86Cb ± 9.03
3
41.56Ab ± 2.83 47.32Bb ± 2.96 35.40Bb ± 5.25 43.72Bc ± 0.73
4
40.62Ac ± 3.44 47.86Bc ± 1.22 42.28BCb ± 2.29 45.87Cc ± 1.66
5 (แมงกะพรุนเค็มแหง)
46.77Bc ± 6.82 50.82Bc ± 1.87 53.20Ac ± 4.50 51.83Bc ± 2.38
หมายเหตุ : คาเฉลี่ยที่มตี ัวอักษรตัวพิมพเล็กเหมือนกันในแนวตั้ง หมายถึง ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05)
: ** คาเฉลี่ยที่มตี ัวอักษรตัวพิมพใหญเหมือนกันในแนวนอน หมายถึง ไมมคี วามแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05)
: ns*** หมายถึง ไมมคี วามแตกตางกันของคาเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05)
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วิธี

3.2.3 ผลทางจุลินทรีย
ผลการวิเคราะหปริมาณจุลิน ทรียทั้งหมด (Total plate count: TPC) ยีสตและรา Coliform,
E.coli, Salmonella sp., Vibrio parahaemolyticus ในแมงกะพรุนสดและแมงกะพรุนเค็มแหงที่ผานการดอง
เค็มทั้ง 2 วิธีพบวาแมงกะพรุนสดมีปริมาณเชื้อจุลินทรียทั้งหมดมากกวาแมงกะพรุนเค็มแหงโดยเฉพาะใน
สวนที่เปนหนวด (ตารางที่ 9) ทั้งนี้เนื่องจากการปนเปอนจากเศษอาหารของเสียที่อยูในระบบทางเดินอาหาร
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ของแมงกะพรุน หลังจากการตัดแยกสวนรมและสวนหนวด นอกจากนี้ยังตรวจพบวา วัต ถุดิบสดมีเชื้อ
Coliform คอนขางสูง และเชื้อเหลานี้มีปริมาณลดลงรวมทั้ง Vibrio parahaemolyticus ที่พบในวัตถุดิบสวน
รมและหนวด แตหลังจากการดองเค็มขั้นที่ 3 เปนตนไปไมปรากฏเชื้อ Vibrio parahaemolyticus (ขอมูล
ไมไดแสดง) ทั้งนี้เนื่องจากการใชสารสม เกลือและโซดา ปริมาณความเค็มสูง ความชื้นต่ํา มีผลทําใหการ
เจริญของเชื้อจุลินทรียเติบโตไดยาก และสารสมก็มีคุณสมบัติในการฆาเชื้อดวย (Heish et al., 2001b) ดังนั้น
ผลิตภัณฑแมงกะพรุนเค็มจึงสามารถเก็บไดนานโดยปราศจากปญหาการเนาเสียจากเชื้อจุลินทรีย
ตารางที่ 9 การเปลี่ยนแปลงเชื้อจุลินทรียในแมงกะพรุนหลังผานการดองเค็ม

39,000

TPC
(CFU/g)
39,000

Coliform
(MPN/g)
43

300,000

43

300,000

43

3,300

<3

16,000

3.6

1,400

<3

18,000

3.6

<300

<3

<300

<3

<300

<3

<300

<3

นา

อุต
สาห
กร
รม

ขั้นที่ 1 (แมงกะพรุนสด)ns*** สวนรม
ขั้นที่ 1 (แมงกะพรุนสด)ns*** สวนหนวด
ขั้นที่ 2 แมงกะพรุนเค็ม สวนรม
ขั้นที่ 2 แมงกะพรุนเค็ม สวนหนวด
ขั้นที่ 3-5 แมงกะพรุนเค็ม สวนรม
ขั้นที่ 3-5 แมงกะพรุนเค็ม สวนรม

Coliform
(MPN/g)
43

์น้า

TPC (CFU/g)

ขั้นตอน

วิธขี องผูประกอบการ

สัต
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วิธกี รมประมง

วิธี

งพ
ัฒ

3.3 ศึกษาเปอรเซ็นตผลผลิตแมงกะพรุนจากการดองเค็ม

กอ

จากการศึกษาปริมาณแมงกะพรุน ที่ไดจ ากการดองเค็มเฉพาะสว นรมดังตารางที่ 5 พบวา
แมงกะพรุนที่ผานการดองเค็มแลวมีการสูญเสียปริมาณน้ําภายในมาก โดยแมงกะพรุนที่ดองเค็มดวยวิธีของ
ผูประกอบการรอยละ 26.7 ±4.2 % สวนแมงกะพรุนที่ดองเค็มดวยวิธีของกรมประมง (2511) อางโดยสมบัติ
(2526) จะไดผลผลิตเพียงรอยละ 9.1 ±1.0 ซึ่งเมื่อเทียบกับวิธีของผูประกอบการแลวจะไดผลผลิตที่นอยกวา
มาก เนื่องจากวาในขั้นสุดทายของการดองเค็มวิธีกรมประมงจะนําแมงกะพรุนไปผึ่งใหแหงบนแครไมไผ
โดยจะผึ่งเปนบริเวณกวางทําใหแมงกะพรุนมีเนื้อที่ในการสัมผัสอากาศโดยตรง จึงทําใหมรี ะเหยของน้าํ ออก
จากเซลลเกิดการสูญเสียความชื้นมาก ทําใหไดเปอรเซ็นตผลผลิตนอย แตวิธี ผูประกอบการในการดองขั้น
สุดทายจะนําแมงกะพรุนมาวางสลับกับเกลือเปนชั้นๆ ไมไดนํามาผึ่งแดด จึงเปนผลใหมีการสูญเสียความชืน้
นอยกวา นอกจากนี้ยังไดศึกษาเพิ่มเติมถึงระยะเวลาที่ตั้งทิ้งไวกอนที่จะนําแมงกะพรุนมาทําการแปรรูป ผล
การศึกษาพบวาระยะเวลาในการตั้งแมงกะพรุนทิ้งไวเปนเวลานาน 1- 5 ชั่วโมงมีผลทําใหปริมาณการสูญเสีย
น้ํา เพิ่มขึ้น จากรอ ยละ 4 เปน รอ ยละ 30.6, 48, 54 และ65.2 ตามลํา ดับ (เริ่มตน จากแมงกะพรุน สด 50
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กิโลกรัม) ทั้งนี้หลังจากการจับแลวแมงกะพรุนจะตายทันที สงผลใหเอนไซมในกลุมโปรตีเอสสามารถทํา
หนาที่ยอยสลายโปรตีนได ประกอบกับความไมสะอาดเกิดการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียจึงสงผลทําใหเนือ้
แมงกะพรุนเกิดการสลายเปนน้ําทําใหน้ําหนักตอตัวลดลง ดังนั้นแมงกะพรุนภายหลังจากจับแลวจึงควรรีบ
นํามาทําการแปรรูปจะทําใหไมเกิดการสูญเสียน้ําหนักไป
สรุปผลการทดลอง

กอ

งพ
ัฒ

นา

อุต
สาห
กร
รม

สัต
ว

์น้า

กระบวนการในการดองเค็มแมงกะพรุนนัน้ มีการเปลี่ยนแปลงไปมากจากคําแนะนําของกรม
ประมง (2511) อางโดยสมบัติ (2526) โดยในการศึกษานี้เลือกกรณีศึกษาจากผูประกอบการ ซึ่งเปน
ผูประกอบการหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามที่ไดประกอบธุรกิจแปรรูปแมงกะพรุนเค็มมานานกวา 20 ป
ทั้งนี้สูตรสารเคมีที่ใชในการแปรรูปนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนบางโดยอาศัยประสบการณ
ความชํานาญของ
พนักงานในโรงงานผลิต นอกจากนี้สตู รที่ใชยังมีความเฉพาะในแตละพืน้ ที่ที่ดาํ เนินการและผูประกอบการ
รวมทั้งยังเปนความลับทางการคาอีกดวยการพัฒนาใหมกี ารใชเครือ่ งมือสําหรับการชั่งตวงวัดอยางถูกตองจะ
เปนแนวทางในการพัฒนกระบวนการผลิตตอไปในอนาคตและลดการใชสารเคมีที่ใชมากเกินจําเปนได
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