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บทคัดยอ 

 
แมงกะพรุนสดสายพันธุหนัง (Rhopilema hispidum) และ สายพันธุลอดชอง (Lobonema smithi) 

สามารถนาํมารับประทานไดเม่ือผานกรรมวิธกีารดองเค็ม ซึ่งในปจจุบันวิธกีารดองเค็มมีความแตกตางกนัท้ังใน
เรื่องขัน้ตอนและสารเคมีท่ีใชขึ้นกับประสบการณ และความชํานาญของผูประกอบการ ซึ่งมีผลโดยตรงตอ
คุณภาพของผลิตภัณฑแมงกะพรุนดองเค็ม งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาเปรียบเทียบขั้นตอนผลิต
แมงกะพรุนเค็มสายพนัธุหนังดวยวิธีการของกรมประมง (2511) และวิธกีารของผูประกอบการรายหนึ่งเปน
กรณีศกึษา ผลการศึกษาพบวา วิธีการของกรมประมง มกีารใชเฉพาะเกลอืและสารสม และใชเวลาในการดอง
เค็มประมาณ 7 วัน ในขณะที่วิธีการของผูประกอบการจะใชเกลือ สารสมและโซดา และใชเวลาดองเค็มสั้นกวา
คือ 4 วัน ผลิตภัณฑหลังจากการดองเค็มดวยวิธีการ ผูประกอบการจะมีลกัษณะปรากฏท่ีดีกวาและมีคาเปอรเซน็ต
ผลผลิตท่ีสูงกวา แมงกะพรุนสวนรมท่ีผานการดองเค็มจากทั้งสองวิธีจะมีลกัษณะเปนแผนคอนขางกลม เนื้อ
เหนียว ช้ินบาง และไมพบปญหาการเสือ่มเสยีอนัเนื่องมาจากเช้ือจุลนิทรีย  

 
 
 
 
 
 
คําสําคัญ : แมงกะพรุน, กระบวนการผลิตเชิงพาณิชย 
*ผูรับผิดชอบ: เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ โทร: ๐-๒๙๔๐-๖๑๓๐-๔๕ ตอ ๔๓๑๕  
            Email: fluke_w2001@yahoo.com, pisitw@fisheries.go.th 

กอ
งพ
ัฒน

าอ
ุตส
าห
กร
รม
สัต
ว์น้้
า



 2

Study of Salted Jellyfish Production in Commercial 
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Abstract 

 
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 
*Corresponding author: Kaset-klang Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2940-6130-45 ext. 4315  
              Email:fluke_w2001@yahoo.com, pisitw@fisheries.go.th
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บทนํา 
 

 แมงกะพรุนเปนแพลงตอนสัตวขนาดใหญท่ีมีมูลคาทางเศรษฐกจิ โดยสามารถนาํมารับ 
ประทานเปนอาหารไดเม่ือแปรรูปเปนแมงกะพรุนดองเค็ม ซึ่งเปนท่ีตองการของตลาดสูงมาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งตลาดตางประเทศ เชน ญี่ปุน ไตหวัน และ เกาหลใีต จากรายงานปริมาณนาํเขาประเทศญี่ปุนตั้งแตป
1988-1999 พบวามีปริมาณ 5,400-10,000 ตันตอป ปริมาณเฉลี่ยปละ 2,945 ตัน คิดเปนมูลคาประมาณ 25.5 
พันลานเหรียญสหรฐั โดยประเทศผูสงออกสูงสุด 5 อันดบัแรกไดแก ประเทศไทย จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
และพมา (Omori and Nakano, 2001) สาํหรับประเทศไทยนั้น นอกจากจะมีการสงออกผลิตภณัฑ
แมงกะพรุนดองเค็มไปญี่ปุนแลว จากการสอบถามผูสงออกรายหนึ่งพบวา ผลติภณัฑแมงกะพรุนดองเค็มมี
การสงออกไปยังเกาหลีใตเปนจาํนวนมากดวยเชนกนัโดยผานทางพอคาคนกลางในเขตอาํเภอมหาชัย 
จังหวัดสมุทรสาคร และ อาํเภอเมือง จังหวัดระนอง  

มีรายงานวาแมงกะพรุนท่ีสามารถนาํมาบริโภคเปนอาหารไดมีจาํนวนถึง 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) 
รายงานวาปริมาณการจับแมงกะพรุนสดท่ัวโลกมีจาํนวนมากถึง 500,000 ตันตอป โดยปริมาณท่ีจับไดนี้
สวนมากแลวจะอยูใน order Rhizostomeae ในประเทศไทยมีรายงานวาแมงกะพรนุท่ีบริโภคไดมีอยูดวยกัน 
3 สายพันธุ คอื  Rhopilema  hispidum, Lobonema  smithii, และ Mastigias sp. (สมบัต,ิ 2530, วิเชียร, 2547 
และ Omori and Nakano, 2001) ซึ่งมีช่ือเรียกวา แมงกะพรุนหนังแมงกะพรุนลอดชอง และแมงกะพรุนหอม 
ตามลาํดับ (สมบัต,ิ 2530) โดยท่ีสองชนิดแรก Omori and Nakano (2001) เรียกวา sand type และ river type 
ตามลาํดับ  แตจากการสาํรวจและสัมภาษณผูประกอบการและชาวประมงพบวาแมงกะพรุนท่ีนิยมนาํมาแปร
รูปเพ่ือสงออกและจาํหนายในประเทศนัน้จะเปนแมงกะพรุนหนังและแมงกะพรนุลอดชองเทานัน้  

ผลิตภณัฑแมงกะพรุนท่ีสงออกนั้นจะอยูในรูปแมงกะพรุนดองเค็มในลกัษณะกึ่งแหง     
(semi-dried product) ซึ่งการแปรรูปในลักษณะการดองเคม็นี้กรมประมงไดมีการแนะนาํกระบวนการผลิตไว
ในปพ.ศ. 2511 อางโดย สมบัต ิ(2526) แตปจจุบันพบวากระบวนการผลิตนั้นมีความแตกตางไปจากเดิม ตาม
ทองถิน่ท่ีผลติและขึ้นกับประสบการณความชํานาญของผูประกอบการ (สิทธิพันธ, 2537, วิเชียร, 2547 และ
การสัมภาษณ) นอกจากนี้กรรมวธิีการดองเค็มในประเทศไทยก็ยังแตกตางกับตางประเทศดวย (Subasinghe, 
1992, Heish และคณะ, 1996a, และ Hsieh และคณะ, 2001b)  
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ดังนั้นการศึกษาวธิกีารผลิตแมงกะพรุนดองเค็มอยางละเอียดจะสามารถใหความรู ความเขาใจ
พ้ืนฐาน รวมท้ังพัฒนาใหการผลิตแมงกะพรุนดองเค็มเชิงพาณิชยใหมีคุณภาพท่ีดีขึน้เพ่ือประโยชนโดยตรง
แกผูประกอบการ ชาวประมงและผูบริโภค 

 
วัตถุประสงค 

 
1. เพ่ือศึกษาขัน้ตอนในการดองเค็มแมงกะพรุนในปจจุบันในจังหวัดสมุทรสงคราม 
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบขัน้ตอนการดองเค็มตามคาํแนะนาํของกรมประมงปพ.ศ. 2511 กับการ       
    ผลิตในปจจุบัน  
3. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเคมี กายภาพ และชีวภาพในวตัถดุิบและผลิตภัณฑแมงกะพรุน 
    เค็ม 

 
อุปกรณและวิธีการทดลอง 

 
2.1 การเตรียมวัตถดุบิ 
 

แมงกะพรุนสดสายพันธุหนังซือ้จากผูประกอบการ (บ. 22 ฟารม) อ. เมือง จ. สมุทรสงคราม
จํานวนประมาณ 500 กิโลกรัม นาํมาทําการตัดแยกสวนรม (umbrella) และสวนหนวด (tentacles) จากนั้นนาํ
ตัวอยางท่ีแยกกันท้ัง 2 สวนมาทําการดองเค็มเปรียบเทียบกนั 
 
2.2  การเปรียบเทียบขัน้ตอนวิธกีารดองเค็มแมงกะพรุน 
  

วิธกีารท่ีใชในการศึกษาเปรียบเทียบคอืกรรมวธิขีองกรมประมง (2511) อางโดยสมบัติ (2526) 
และ วธิีของผูประกอบการ โดยวิธขีองกรมประมง เริ่มจากนาํแมงกะพรนุสดสวนรม และสวนหนวดไปแช
ในน้าํเยน็เปนเวลา 8-10  ช่ัวโมง แลวจึงสะเด็ดน้าํ นาํไปคลกุกับเกลอืผสมสตูรท่ี 1 (สวนผสม: เกลอื 1.8 ลติร
ตอสารสม 75 กรัม) โดยใชเกลือผสมปริมาณรอยละ 30 ของน้ําหนักแมงกะพรุน หลังจากนั้นนาํไปดองในถัง
พลาสติก เปนเวลา 2-3 วัน สะเด็ดน้าํอกีครั้ง  แลวนาํแมงกะพรุนไปคลุกกับเกลอืผสมสูตรท่ี 2 (สวนผสม: 
เกลอื 1.3 ลิตรตอสารสม 60  กรัม) โดยใชเกลอืผสมปริมาณรอยละ 20  ของน้าํหนักแมงกะพรนุ แลวจึงดอง
ในถังพลาสตกิตออีก 2-3  วัน หลังจากนัน้ผ่ึงใหแหง จะไดแมงกะพรนุเค็มแหง ทําการทดลอง 3 ซ้าํ 

สาํหรับวธิีการของผูประกอบการ แมงกะพรุนหนังสวนรมและสวนหนวดจะถกูหมักดวยเกลอื
ปริมาณรอยละ 3 โดยน้าํหนกั ท้ิงไว 1 คืน สะเด็ดน้าํ แลวนําแมงกะพรนุมาดองดวยเกลือ สารสม และโซดา 
ปริมาณรอยละ 9, 1.2 และ 0.12 ของน้าํหนักแมงกะพรนุสด ตามลาํดับโดยดอง ท้ิงไว 1 คืน สะเดด็น้าํ 
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หลังจากนั้นนาํสวนรมไปดองดวยเกลอืเขมขนรอยละ 6   สารสมรอยละ 0.2 และสวนหนวดดองดวย เกลือ
รอยละ 1.3 สารสมรอยละ 0.2 ท้ิงไว 1 คืน นําออกใสตะกราเพ่ือสะเด็ดน้าํทําใหเนือ้แมงกะพรุนยุบตวัลง แลว
ดองสวนรมตอดวยเกลืออกีรอยละ 5 สวนหนวดดวยเกลอืรอยละ 1 และสารสมรอยละ 0.06 จากนั้นวาง
ซอนทับกนัเปนช้ันๆ ในท่ีสุดจะไดแมงกะพรุนดองเค็มแหงตามท่ีตองการ ทําการทดลอง 3 ซ้าํ 

 
2.3 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เคมี และจลุชีววิทยาของแมงกะพรนุเหลังการดองเค็ม 
 

นําตัวอยางแมงกะพรุนสายพันธุหนังท้ังชนิดสดและท่ีผานการดองเค็มในแตละขั้นตอนของท้ัง 
2 วิธี คอืวธิกีรมประมง (2511) อางโดยสมบัติ (2526) และวธิีผูประกอบการมาทําการตรวจวัดการ
เปลี่ยนแปลงขนาดและน้าํหนกั โดยการวัดขนาดสวนรมดวยตลับเมตรและช่ังน้าํหนกัสวนรมและหนวดใน
แตละขัน้ตอน  วัดการเปลี่ยนแปลงสดีวยระบบ CIE ดวยเครือ่ง Hunter Lab Color Quest จะได
คาพารามิเตอร L* เปนคาความสวาง มีคา 0 (สีดาํ) -100 (สีขาว)  คา a* มีคา เปนบวก ( สแีดง) หรือ เปนลบ 
(สีเขียว)  และคา b* มีคา เปนบวก (สีเหลอืง) หรือ เปนลบ (สีน้าํเงิน) สาํหรับลักษณะเนือ้สัมผัส ตรวจ
วิเคราะหดวยเครือ่ง Texture Analyzer  (TA-XT2i) โดยใช มีดหัวตัด (blade set with knife) กาํหนดวัดแรงท่ี
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 นาํแมงกะพรนุหนังสดและแมงกะพรุนท่ีผานการดองเค็มแลว มาทําการ
ตรวจวิเคราะหปริมาณเกลอื (วิธ ี volhard )  โปรตีน (AOAC, 1995) ไขมัน (AOAC, 1995) เถา (AOAC, 
1995) และความช้ืน (AOAC, 1995)   ทําการทดลอง 3 ซ้าํๆ ละ 3 ครั้ง  

การวิเคราะหทางดานจุลนิทรีย  นาํแมงกะพรุนสดและแมงกะพรุนท่ีผานการดองเค็มแลว มา
วิเคราะหหาจาํนวนจุลนิทรียท้ังหมด ยสีตและรา  coliform  E.coli. Salmonella sp. และ Vibrio 
parahaemolyticus ตามวธิกีารของ Bacteriological Analytical Manual (USFDA, 2006) ทําการทดลอง 2 ซ้ําๆ
ละ 2 ครั้ง 
 
2.4   การวิเคราะหผลทางสถติ ิ

 
การวิเคราะหขอมูลท่ีไดโดยวธิีทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.05 ทําการวิเคราะหความแตกตาง

ของคาเฉลี่ยดวยวธิีดันแคน (Duncan’s New Multiple Range Test: DMRT) ประมวลผลโดยใชโปรแกรม 
SPSS Version 11.5 
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ผลการทดลองและวิจารณผล 
 

3.1 ผลการเปรียบเทียบขัน้ตอนการดองเค็มแมงกะพรนุ 
 

ผลการเปรยีบเทียบขั้นตอนการแปรรูปแมงกะพรุนดวยวธิกีารดองเค็มตามวธิีการของกรม
ประมง (2511) อางโดยสมบัต ิ(2526) และวธิีการของผูประกอบการซึ่งเปนผูประกอบการรายหนึ่งในจังหวัด
สมุทรสงคราม พบวากรรมวธิีและสารเคมีท่ีใชในแตละขัน้ตอนการดองเค็มแตกตางกันดังแสดงในตารางท่ี 
1  หลังจากตดัแยกสวนรมและสวนหนวดแลว แมงกะพรนุจะถกูนาํมาแชในน้าํเย็นเพ่ือลางเมือกออก (ขั้นท่ี 
2 ของกรมประมง (2511) แตวิธกีารของผูประกอบการนั้นหลังจากการตดัสวนหนวดแลวจะใชมีดขูดทํา
ความสะอาดเอาสิ่งสกปรกและเมือกออก หลังจากนัน้ท้ังสองวิธจีะใชสารเคมี คือ เกลือและสารสมในการ
ดองเค็ม โดยหนาท่ีของเกลอืจะชวยในการรักษาสภาพไมใหเกิดการเนาเสีย ทําใหเกดิการเคลือ่นท่ีของน้าํ
ออกจากเซลลดวยวธิีการออสโมซีส  สําหรับสารสมมีผลในการลดคา pH ทําหนาท่ีเปนสารยับยั้งการเจรญิ
ของเช้ือ (disinfectant) ทําใหโปรตนีเสียสภาพแมงกะพรนุจึงมีลกัษณะเนือ้แข็งและแนนขึ้น (Huang, 1988) 
ผลจากเกลือและสารสมทําใหน้าํในตัวแมงกะพรุนลดนอยลง และ เกิดสภาวะท่ีไมเหมาะสมสาํหรับการ
เจริญของเช้ือจุลนิทรีย  สาํหรับความแตกตางของกรรมวิธกีารดองเค็มท้ัง 2 วธิีคอืในขัน้ท่ี 3 ของ
ผูประกอบการ ซึ่งมีการใชสารโซดาหรอืโซเดียมไบคารบอเนต โดยมีวตัถุประสงคเพ่ือทําใหไดแมงกะพรนุ
เค็มแหงท่ีมีสีขาว  ไมเหลอืง โดยท่ีโซดาก็มีผลชวยขับน้าํออกจากเซลล และชวยเพ่ิมความกรุบกรอบของเนื้อ
สัมผัสมากขึน้ (Heish et al., 2001b) จากการใชสารเคมีในการดองเค็ม Heish et al .(1996a) วิเคราะหปริมาณ
ธาตุท้ังสิ้น 22 ชนิดในแมงกะพรนุสดและแมงกะพรนุเค็มท้ังสวนรมและสวนหนวดโดยใชเกลอืและสารสม
เปนหลักในการดองเค็มนั้นตรวจพบธาตุท้ังสิ้น 13 ชนิดคอื Al, Ba, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K, Na, Si, Ti, V และ 
Zn โดยธาต ุCr และ Ti เปนธาตุท่ีพบเพ่ิมเติมจากแมงกะพรุนสด และปริมาณธาต ุAl พบวาเพ่ิมสูงขึ้นมากใน
แมงกะพรุนท่ีผานการลางเกลอืออกแลว สาํหรับในประเทศไทยยังไมมีการรายงานการตรวจวิเคราะหธาตุ
ตางๆในแมงกะพรุนท้ังชนิดสดและหลังจากดองเค็มแลว นอกจากนี้ระยะเวลาในการดองเค็มแมงกะพรุนท้ัง 
2 วธิีกแ็ตกตางกัน โดยวิธกีารของกรมประมง (2511) อางโดยสมบัติ (2526) จะใชระยะเวลาในการดองเค็ม
ประมาณ 7 วัน ซึ่งนานกวาวิธขีองผูประกอบการท่ีใชระยะเวลาประมาณ 4 วัน ระยะเวลาในการดองเค็มยังมี
ความแตกตางกันอาจใชเวลานานตั้งแต 20-40 วัน (Huang, 1988 ;  Subasinghe, 1992)  
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ตารางที่ 1 ปริมาณสารท่ีใชในการดองแมงกะพรุน (แมงกะพรุนสด 500 กก.) 
 

วิธกีาร ขั้นท่ี 1 ขั้นท่ี 2 ขั้นท่ี 3 ขั้นท่ี 4 ขั้นท่ี 5 
กรมประมง แมงกะพรุนสด 

แยกสวนรมและ
สวนหนวด 

นํา
แมงกะพรุน
แชน้ําเย็น 

ใชเกลือผสมสูตร 1 
30% ของน้ําหนัก
แมงกะพรุนสด 

ใชเกลือผสมสูตร 2  
20% ของน้ําหนัก
แมงกะพรุนสด 

โรยเกลือบางๆให
ท่ัวแมงกะพรุนทีละ
ชั้น  

ผูประกอบการ แมงกะพรุนสด 
แยกสวนรมและ
สวนหนวด 

หมัดดวยเกลือ 
15 กก.  
เปนเวลา 1 คืน 

หมักดวยเกลือ 45 
กก. 
สารสม 6 กก. 
 โซดา 600 ก. 
เปนเวลา 1 คืน 

สวนรมหมักดวย 
เกลือ 30  กก. 
สารสม  1 กก. 
สวนหนวดหมัก
ดวยเกลือ 6.5 กก. 
สารสม 1 กก. 
เปนเวลา 1 คืน 

สวนรมหมักดวย 
เกลือ 25 กก. 
สวนหนวดหมัก
ดวยเกลือ 5 กก. 
สารสม 300 ก. 
 

 
3.2 ผลการเปลีย่นแปลงของแมงกะพรนุเค็ม 
 

3.2.1 ผลทางกายภาพ 
 

แมงกะพรุนสดสายพันธุหนังท่ีนํามาใชในการทดลองมีขนาดใกลเคียงกันโดยเม่ือคํานวณจาก
น้ําหนักตัวเปน 100 % พบวาแมงกะพรุนสดดองดวยกรรมวิธีกรมประมง (2511) อางโดยสมบัติ (2526) และ
วิธีของผูประกอบการ มีสัดสวนของรม 68% และ 64%  และสัดสวนของสวนหนวด 32 % และ 36% 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 2)  แมงกะพรุนสดเม่ือทําการดองเค็มดวยวิธีของกรมประมง (2511) และวิธีการของ
ผูประกอบการ มีน้ําหนักตัวลดลงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) ในทุกขั้นตอน (ตารางท่ี 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  ตามลําดับ 
(ภาพท่ี1) ผลการศึกษาพบวาอัตราการลดลงของน้ําหนักของแมงกะพรุนเค็มดองท้ังสวนรมและสวนหนวด
ดวยกรรมวิธี ผูประกอบการนั้นจะมีอัตราการลดลงท่ีต่ํากวาวิธีของกรมประมง (2511) อางโดยสมบัติ (2526)  

ผลการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงขนาดวัดจากเสนผาศูนยกลางทําการตรวจสอบเฉพาะสวนรม
เพียงอยางเดียวพบวาแมงกะพรุนท่ีผานการดองเค็มมีการหดตัวของเนือ้เยือ่ทําใหขนาดลดลง (ตารางท่ี 3) 
โดยวธิีการของกรมประมง (2511) อางโดยสมบัต ิ (2526) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงเปนรอยละ 92, 85, 
83 และ 75 ตามลาํดับ   สาํหรับวธิีของผูประกอบการแมงกะพรุนจะมีขนาดลดลงเปนรอยละ 97, 92, 86 และ 
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79 ตามลาํดับ  ดังจะเห็นไดวาลักษณะปรากฏของแมงกะพรุนสดสวนรมและสวนหนวดท่ีมีขนาดใหญ 
ลักษณะใสเหมือนวุนนั้นเกดิการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนโครงสรางมีการหดตัวของเนื้อเยือ่ ทําใหน้าํหนกั
และขนาดของแมงกะพรุนลดลงอยางชัดเจน อันเปนผลของสารเคมีท้ังเกลอื สารสมและโซดา (เฉพาะวธิี
ของผูประกอบการ) การแพรของเกลอืเขาไปภายในเนือ้แมงกะพรุน ทําใหปริมาณเกลอื ภายในเนื้อ
แมงกะพรุนมีมาก โปรตีนในสภาวะท่ีมีความเขมขนของเกลอืสูงจึงเสียสภาพ สงผลใหความสามารถของ
โปรตีนในการยึดจับน้าํภายในเซลลลดลง เกิดการเคลื่อนท่ีของน้าํออกจากเซลลตลอดเวลาเม่ือตั้งท้ิงไวหรือ
เม่ือมีน้าํหนกักดทับจากการซอนทับของแมงกะพรนุ แตโปรตีนโครงสรางของแมงกะพรุนไมเสียสภาพ
ท้ังหมดจึงทําใหแมงกะพรุนเค็มสามารถคืนรูปไดบางสวนเม่ือแชน้าํไว  ดังนั้นเม่ือผานการดองเคม็แลว
ลักษณะของแมงกะพรุนเค็มสวนรมจะมีลกัษณะแผนบาง กลม มีการหดตัวของรูปรางบาง (ภาพท่ี 1) มีความ
เหนียว โดยกรรมวิธกีารผลิตท้ังสองวธิใีหผลไมแตกตางกนัมาก  
         
 ตารางที่ 2 น้ําหนกัของแมงกะพรุนท่ีเปลี่ยนแปลงในแตละขั้นตอนการดองเค็มของสองวธิ ี
  

ขั้นตอนท่ี 

น้ําหนัก (กิโลกรัม) 
วิธขีองกรมประมง วิธขีองผูประกอบการ 

รม หนวด รม หนวด 

           1 
(แมงกะพรนุสด) 

1.44d ± 0.13 
(100 %) 

0.67d ± 0.16 
(100%) 

1.37d ± 0.33* 
(100%) 

0.78c ± 0.19 
(100%) 

 2 1.08c ± 0.17 
(75%) 

0.42c ± 0.08 
(63%) 

1.05c ± 0.21 
(77%) 

0.40b ± 0.11 
(51%) 

 3 
0.55b ± 0.09 

(38%) 
0.23b ± 0.04 

(34%) 
0.65b ± 0.17 

(47%) 
0.26a ± 0.09 

(33%) 

4 0.31a ± 0.02 
(22%) 

0.16ab ± 0.03 
(24%) 

0.46ab ± 0.07 
(34%) 

0.21a ± 0.06 
(27%) 

5 0.26a ± 0.05 
(18%) 

0.12a ± 0.03 
(17%) 

0.32a ± 0.02 
(23%) 

0.15a ± 0.04 
(19%) 

 
หมายเหต:ุ รายงานผลคาเฉลีย่±สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานจากการตรวจสอบแมงกะพรนุครั้งละ 10 ตัว 
   : ตัวเลขในวงเล็บเปน% น้ําหนกัท่ีลดลงคาํนวณจากน้าํหนักสดเริ่มตนในขั้นท่ี 1 

  : คาเฉลี่ยท่ีมีตัวอักษรภาษาอังกฤษตวัพิมพเลก็เหมือนกันในแนวตั้ง หมายถึงไมมีความ 
    แตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ (P > 0.05) 
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    ตารางที่ 3  การเปลี่ยนแปลงขนาดเสนผาศูนยกลางแมงกะพรุนสวนรมของท้ังสองวธิ ี
 

ขั้นตอนท่ี ขนาดเสนผาศูนยกลาง (นิ้ว) 
วิธขีองกรมประมง วิธขีองผูประกอบการ 

1 
(แมงกะพรนุสด) 

16.08d ± 0.87  
(100%) 

15.81d ± 0.98 
(100%) 

              2 14.83c ± 1.06 
(92%) 

15.35cd ± 0.93 
(97%) 

3 13.74bc ± 1.04 
(85%) 

14.56bc ± 0.99 
(92%) 

             4 13.32b ± 1.05 
(83%) 

13.53ab ± 0.84 
(86%) 

             5 12.05a ± 0.85 
(75%) 

12.56a ± 0.78 
(79%) 

                  
     หมายเหตุ : คาเฉลี่ยท่ีมีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเลก็เหมือนกันในแนวตั้ง หมายถึง   
                                    ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสาํคญัทางสถิติ (P > 0.05) 
           : คาตัวเลขในวงเล็บเปน%การลดลงของขนาดคาํนวณจากเสนผาศูนยกลาง 
                                    เริ่มตน  
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ภาพที่1  ลกัษณะแมงกะพรุนสวนตัวท่ีเปลี่ยนแปลงในแตละขั้นตอนการดองเค็มของสองวิธ ี
  

วิธ ี วิธขีองกรมประมง (2511) วิธขีองผูประกอบการ 
ขั้นท่ี 1  

 
(แมงกะพรนุสด) 

  
ขั้นท่ี 2 

  
ขั้นท่ี 3 

  
ขั้นท่ี 4 

  
ขั้นท่ี 5 
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3.2.2 ผลทางเคมี 
 

ผลการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในแมงกะพรุนท่ีผานการดองเค็มพบวา ปริมาณเกลือ
ในแมงกะพรุนมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้นในแตละขั้นตอนอยางมีนัยสาํคัญ (P ≤ 0.05)  (ตารางท่ี 4)  ปริมาณเกลือใน
แมงกะพรุนท่ีผานกรรมวธิีการดองเค็มของท้ังสองวธิีนี้มีความแตกตางกันบางเลก็นอยเม่ือสิ้นสุดการดองเคม็ 
โดยแมงกะพรุนท่ีดองดวยวธิี ผูประกอบการจะมีปริมาณเกลือนอยกวาแมงกะพรุนท่ีดองดวยวธิกีรมประมง 
(2511) อางโดย สมบัต ิ(2526) (ตารางท่ี 4) แตอยางไรก็ตามปริมาณเกลือในแมงกะพรนุเค็มก็มีคาใกลเคียง
กับแมงกะพรุนเค็มท่ีรายงานโดย Huang (1988) และ Subasinghe (1992) คือปริมาณเกลืออยูในชวง 16-25%  
หากเก็บรกัษาแผนแมงกะพรนุเค็มนีโ้ดยแชอยูในน้าํเกลอืเขมขนจะสามารถเก็บรกัษาแมงกะพรุนเค็มไดนาน 
เนื้อเยือ่ไมเปอยยุยหรือแหงแข็ง แตทวาการเก็บรกัษาโดยการใสเกลือมากเกนิไปทําใหเกลอืดดูซับน้าํไปหมด 
แผนแมงกะพรุนจะมีลักษณะแหง มีผลทําใหโปรตีนเสียสภาพมากและเม่ือแชน้าํจะเกดิการคืนรูปขึ้นเพียง
บางสวนซึ่งจะขึ้นอยูกับปริมาณการเสียสภาพของโปรตีนท่ีเกิดขึน้  สําหรับการเก็บรักษาแมงกะพรุนดองเค็ม
นั้นควรจะตองคาํนึงถึงอุณหภูมิในการเก็บรักษา โดยแมงกะพรุนดองเคม็จะมีอายกุารเก็บรกัษานาน 1 ปเม่ือ
เก็บท่ีอณุหภูมิหอง หรือ สามารถเก็บไดนานถึง 2 ป เม่ือเกบ็ไวในอณุหภูมิแชเย็น (Heish และ คณะ, 2001b) 

 
ตารางที่ 4   ปริมาณเกลือ (%) ในแตละขั้นตอนการดองแมงกะพรุนเค็มท้ังสองวิธ ี
                        
                          วิธกีารดองเค็ม 

 ขั้นตอนท่ี 
วิธกีรมประมง วิธี ผูประกอบการ 

รม หนวด รม หนวด 
  1 (แมงกะพรนุสด) 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 (แมงกะพรนุเค็ม) 26.34Ce ± 0.47 27.89De ± 0.27 23.33Bd ± 0.47 21.95Ae ± 0.82 
หมายเหตุ : คาเฉลี่ยท่ีมีตัวอักษรตวัพิมพเลก็เหมือนกนัในแนวตั้ง หมายถึง ไมมีความแตกตางกนั
 อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ (P > 0.05)  

   : คาเฉลี่ยท่ีมีตัวอักษรตวัพิมพใหญเหมือนกันในแนวนอน หมายถึง ไมมีความแตกตางกัน 
 อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ (P > 0.05) 

 
ผลการศึกษาปริมาณความช้ืนในแมงกะพรุนพบวาการดองเค็มดวยเกลือ สารสมและโซดา 

(เฉพาะวิธีของผูประกอบการ) ทําใหความช้ืนในแมงกะพรุนสดลดลงเรื่อยๆและลดลงเกือบรอยละ 40ใน
ผลิตภัณฑสุดทาย (ตารางท่ี 5)  โดยท่ีผลิตภัณฑแมงกะพรุนเค็มท่ีผานการดองเค็มท้ังสองวิธีนี้มีปริมาณ
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ความช้ืนแตกตางกันเพียงเล็กนอย โดยวิธีของกรมประมง (2511) ผลิตภัณฑแมงกะพรุนเค็มสุดทายจะมี
ปริมาณความช้ืนนอยกวาผลิตภัณฑแมงกะพรุนเค็มดองดวยวิธี ผูประกอบการ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากใน
ขั้นตอนการดองเค็มของวิธีกรมประมง (2511) จะมีการนําแมงกะพรุนเค็มท่ีอยูในระหวางการผลิตไปตาก  
ทําใหความช้ืนระเหยไปซึ่งขั้นตอนนี้ไมพบในวิธีของผูประกอบการ แตจะใชการใสเกลือสลับกับ
แมงกะพรุนเปนช้ันๆ แมงกะพรุนเค็มจึงมีความช้ืนมากกวา และลักษณะเนื้อแมงกะพรุนไมแหงจนเกินไป  
เม่ือพิจารณาในสวนรมและสวนหนวดของการดองท้ัง 2 วิธีพบวาปริมาณความช้ืนมีคาไมแตกตางกนัอยางมี
นัยสําคัญ (p > 0.05) (ตารางท่ี 5) 
    
 ตารางที่ 5 ปริมาณความช้ืน (%) ในการดองแมงกะพรนุเคม็ของท้ังสองวธิ ี
 
                         วิธกีารดองเค็ม 
ขั้นตอนการดองเค็ม 

 วิธี กรมประมง                    วิธี ผูประกอบการ 
รม หนวด          รม หนวด 

ขั้นท่ี 1 (แมงกะพรุนสด) 97.52Be ± 0.04 96.22Ad ± 0.49 97.29Bd ± 0.78** 96.77ABc ± 0.22 
ขั้นท่ี 2 88.48Ad ± 0.44 87.71Ac ± 0.90 93.07Bc ± 0.22 93.73Bc ± 0.05 
ขั้นท่ี 3 69.12Ac ± 2.08 66.33Ab ± 5.02 78.43Bb ± 1.14 78.01Bb ± 3.46 
ขั้นท่ี 4ns*** 62.17b ± 0.88* 68.02b ± 7.08 63.1a ± 1.57* 62.99a ± 3.67 
ขั้นท่ี 5 (แมงกะพรุนเค็มแหง)ns 54.87a ± 1.95 57.67a ± 4.66 59.4a ± 4.34 60.29a ± 2.49 
หมายเหตุ : คาเฉลี่ยท่ีมีตัวอักษรตวัพิมพเลก็เหมือนกนัในแนวตั้ง หมายถึง ไมมีความแตกตางกนั
 อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ (P > 0.05)  

   : คาเฉลี่ยท่ีมีตัวอักษรตวัพิมพใหญเหมือนกันในแนวนอน หมายถึง ไมมีความแตกตางกัน 
     อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ (P > 0.05) 
   : ns หมายถึง ไมมีความแตกตางกันของคาเฉลี่ยอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ (P > 0.05) 

 
ผลการวิเคราะหคุณภาพทางดานเคมี ไดแก ปริมาณโปรตีน  ปริมาณไขมัน  ปริมาณเถา  และ

ปริมาณความช้ืน โดยเปรียบเทียบระหวางแมงกะพรนุสด(หลังอบแหง) กับแมงกะพรุนเค็มแหงท่ีผาน
กรรมวธิขีอง ผูประกอบการ สาํหรับแมงกะพรนุสดจะนาํไปทําการอบแหงเพ่ือกาํจัดน้าํภายในเนือ้
แมงกะพรุนสดกอนจึงนาํมาตรวจสอบทางเคมี   

ปริมาณโปรตีนในสวนรมและหนวดแมงกะพรุนสด(ท่ีอบแหง)มีคารอยละ 4.30 ± 0.84 และ 
5.43 ± 0.48 ตามลําดับ ในขณะท่ีแมงกะพรุนเค็มแหงมีปริมาณโปรตีนรอยละ 5.47 ± 0.63 และ 6.37 ± 0.75 
(ตารางท่ี 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 (ท่ีอบแหง)มีปริมาณรอยละ 0.20 
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± 0.03 และ 0.18 ± 0.04 ตามลําดับ และแมงกะพรุนเค็มแหงสวนรมและหนวดมีปริมาณไขมันรอยละ 0.22 ± 
0.03 และ 0.20 ± 0.02 ตามลําดับ(ตารางท่ี 6) โดย Heish et al. (2001b) พบวา RTU Malaysian umbrella, 
RTU cannonball umbrella, RTU cannonball leg มีปริมาณไขมัน นอยกวารอยละ 0.01 ท้ังนี้อาจเนื่องจาก
พันธุท่ีแตกตางกัน แตอยางไรก็ตามจัดไดวาแมงกะพรุนเหมาะสําหรับนํามารับประทานเปนอาหารเนือ่งจาก
มีปริมาณโปรตีนสูงและไขมันต่ํา  

ปริมาณเถาของแมงกะพรุนสดสวนรมและสวนหนวด (หลังอบแหง)มีคารอยละ 1.99 ± 0.12 
และ 1.47 ± 0.09  ตามลําดับ สวนรมแมงกะพรุนเค็มมีปริมาณเถารอยละ 16.32 ± 0.39 และสวนหนวด
แมงกะพรุนเค็มมีปริมาณเถารอยละ 13.12 ± 0.12 (ตารางท่ี 6) พบวาแมงกะพรุนเค็มจะมีปริมาณเถาสูงกวา
แมงกะพรุนสด  เนื่องจากสารเคมีท่ีเปนสารประกอบอนินทรีย เชน เกลือ สารสม โซดา ท่ีอยูภายในเซลล
หลังจากการดองเค็ม   

สวนรมของแมงกะพรุนสดมีปริมาณความช้ืนรอยละ 96.81 ± 0.02 และสวนหนวดของ
แมงกะพรุนสดมีรอยละ 96.43 ± 1.92 ในขณะท่ีในสวนรมของแมงกะพรุนเค็มแหงมีปริมาณความช้ืนรอยละ 
68.23 ± 1.42 สวนหนวดมีรอยละ 68.05 ± 1.19 (ตารางท่ี 6) เชนเดียวกับงานวิจัยของวิเชียร (2547) ท่ีพบวา
ในแมงกะพรุนสดมีปริมาณความช้ืนอยูรอยละ 95-98และในแมงกะพรุนเค็มหลังดองแลวมีปริมาณความช้ืน
เหลือรอยละ 68   ซึ่งการสูญเสียน้ําขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ อาทิเชน ธรรมชาติของแมงกะพรุน ขนาด รูปราง 
และอุณหภูมิ  เปนตน   

 
ตารางที่ 6 ผลวิเคราะหทางเคมีของแมงกะพรุนสดและแมงกะพรุนหลังดองเค็มแลวดวยวิธีผูประกอบการ 
 
              ตัวอยาง 
คาทางเคมี(%) 

แมงกะพรุนสด (แหง) แมงกะพรุนหลังดองเค็มแลว 
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 
ความช้ืน 96.81B ± 0.02 96.43B ± 1.92 68.23A ± 1.42 68.05A ± 1.19 

      หมายเหตุ : คาเฉลี่ยท่ีมีตัวอักษรตวัพิมพใหญท่ีตางกันในแนวนอน หมายถึง มีความแตกตางอยางมีนัยสาํคัญ
ทางสถติิ (P < 0.05) 

                      : ns** หมายถึง ไมมีความแตกตางกันของคาเฉลี่ยอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ (P > 0.05) 
                : dwb (dry weight basis) หมายถึงคดิคาํนวณจากน้ําหนักแหง  
 

ลักษณะเนื้อสัมผัสของแมงกะพรุนสดและแมงกะพรุนเค็มแหงท้ังสวนรมและสวนหนวดมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนภายหลังการดองเค็มโดยการวัดคาแรงตัดพบวาแรงท่ีใชมีคาแตกตางกันอยางมี
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นัยสําคัญ (P ≤ 0.05) (ตารางท่ี 7) ท้ังนี้เนื่องจากในแมงกะพรุนสดมีปริมาณน้ําท่ีมากกวา 95% (ตารางท่ี 5)  
ลักษณะเนื้อของแมงกะพรุนสดคลายกับเยลลี่  หรือวุน  คือมีลักษณะท่ีหนา นิ่ม  ลื่น  เม่ือใชแรงจับเพียง
เล็กนอยก็จะแตกงาย  แตลักษณะเนื้อของแมงกะพรุนเค็มจะมีการสูญเสียน้ําจากการดองเค็ม  ทําใหปริมาณ
น้ําภายในเซลลมีนอยลง  ลักษณะเนื้อแมงกะพรุนเค็มท่ีผานการดองเค็มแลวจึงมีความเหนียวมากขึ้น เม่ือ
เปรียบเทียบการดองเค็มของท้ัง 2 วิธีพบวาในสวนรมของแมงกะพรุนเค็มคาแรงตัดท่ีใชไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญ (p>0.05) แตสวนหนวดมีคาแรงตัดท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ(P ≤ 0.05)  การดองดวยวิธีกรม
ประมง (2511) อางโดยสมบัติ (2526) จะใหลักษณะแมงกะพรุนเค็มท่ีเหนียวกวาการดองดวยวิธีของ 
ผูประกอบการ  แตแมงกะพรุนเค็มท่ีดองลักษณะนี้จะไมสามารถเก็บไดนานและมีลักษณะแหง  เปราะและ
แผนแตกงาย สําหรับสวนหนวดนั้นเม่ือผานการดองเค็มจะมีการหดตัวของโปรตีนเชนกัน เนื่องจากความ
หนาของเนื้อเยื่อท่ีหนวดแตกตางกันประกอบกับลักษณะโครงสรางเนื้อเยือ่ท่ีแตกตางกนัจงึทําใหแมงกะพรนุ
เค็มสวนหนวดนี้มีรูปรางไมแนนอน  ในทางการตลาดคุณภาพของแมงกะพรุนเค็มสวนหนวดมิไดมีผลตอ
ราคาของผลิตภัณฑมากนักเม่ือเทียบกับราคาแมงกะพรุนเค็มสวนรม   
 
ตารางที่ 7 ลักษณะเนื้อสัมผัส (กรัม) ท่ีเปลี่ยนแปลงในแตละขั้นตอนการดองแมงกะพุรนเค็มแหง 
 
              วิธ ี
ขั้นตอนท่ี 

                      วิธขีองกรมประมง วิธขีองผูประกอบการ  
รม หนวด รม หนวด 

1ns** 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  

หมายเหตุ : คาเฉลี่ยท่ีมีตัวอักษรตวัพิมพเลก็เหมือนกนัในแนวตั้ง หมายถึง ไมมีความแตกตางกนั 
                   อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ (P > 0.05) 
                 : ns** หมายถึง ไมมีความแตกตางกันของคาเฉลี่ยอยางมีนัยสาํคญัทางสถิติ (P > 0.05) 
 

เม่ือทําการดองเค็มแมงกะพรุนพบวาสีของแมงกะพรุนมีการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนท้ังจาก
การตรวจสอบดวยประสาทสัมผัสและการตรวจสอบดวยเครื่องวัดสี (Hunter Lab) พบวาคา L*จะเปนตัว
บงช้ีการเปลี่ยนแปลงของสีไดดีกวาคา a* และ b*  ผลการตรวจวัดพบวาแมงกะพรุนเค็มท่ีผานการดองในแต
ละขั้นตอนจะมีคาความสวาง (L*) เพ่ิมขึ้น (ตารางท่ี 8) เนื่องจากในแตละขั้นตอนการดองเค็มแมงกะพรุนจะ
มีการสูญเสียน้ํา  โปรตีนของแมงกะพรุนหดยึดติดกัน  ทําใหเห็นลักษณะใสโปรงแสงมากขึ้น  ซึ่งตางจาก
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แมงกะพรุนสดท่ีมีน้ําจํานวนมากอยูภายใน ทําใหเกิดสีขุน  คาความสวาง  (L*) จึงมีนอย  เม่ือเปรียบเทียบสี
ในคาความสวางของแมงกะพรุนสดสวนรมและสวนหนวดในแมงกะพรุนท่ีดองท้ังสองวิธพีบวาไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญ (P > 0.05)  แตคาความสวางของแมงกะพรุนเค็มท้ังสองสวนท่ีผานการดองเค็มมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญ (P ≤ 0.05) ท้ังนี้อาจเนื่องจากลักษณะทางโครงสรางท่ีแตกตางกัน  สําหรับ
แมงกะพรุนสดนั้นจะมีลักษณะใส สีน้ําตาลออนๆนั้นเม่ือทําการตรวจวัดพบวาคา a* และ b* ในแมงกะพรนุ
สดสวนรมและสวนหนวดใหผลเปนบวกเหมือนกันหมด  (ขอมูลไมไดแสดง)  เม่ือผานการดองเค็มเกิดการ
เปลี่ยนแปลงท่ีโครงสรางของโปรตีน และยังทําใหเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลของโปรตีนในเนื้อแมงกะพรุน และ
ความช้ืนลดลง ทําใหมีสีเขมขึ้น คา a* และ b* จะมีคาเปนลบ(ขอมูลไมไดแสดง)  โดยคุณภาพสีของ
แมงกะพรุนนั้นขึ้นกับความช้ืนดวยเม่ือความช้ืนในแมงกะพรุนลดนอยลงกวารอยละ 20 จะทําใหได
แมงกะพรุนเค็มแหงท่ีมีสีน้ําตาลเขมซึ่งไมนารับประทาน (สมบัติ, 2526)  
 
ตารางที่ 8 คา L* ของแมงกะพรนุเค็มแหงท่ีเปลี่ยนแปลงในแตละขั้นตอนการดองเค็มของท้ังสองวิธ ี
 
                                         วิธ ี
ขั้นตอนท่ี 

ผูประกอบการ กรมประมง 
รม หนวด รม หนวด 

1 (แมงกะพรนุสด)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 (แมงกะพรนุเค็มแหง) 46.77Bc ± 6.82 50.82Bc ± 1.87 53.20Ac ± 4.50 51.83Bc ± 2.38 
หมายเหตุ : คาเฉลี่ยท่ีมีตัวอักษรตวัพิมพเลก็เหมือนกนัในแนวตั้ง หมายถึง ไมมีความแตกตางกนั
 อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ (P > 0.05)  

   : ** คาเฉลี่ยท่ีมีตัวอักษรตวัพิมพใหญเหมือนกันในแนวนอน หมายถึง ไมมีความแตกตางกัน 
 อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ (P > 0.05) 
   : ns*** หมายถึง ไมมีความแตกตางกันของคาเฉลี่ยอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ (P > 0.05) 
 

3.2.3 ผลทางจลุินทรีย 
  

ผลการวิเคราะหปริมาณจุลินทรียท้ังหมด (Total plate count: TPC) ยีสตและรา Coliform,  
E.coli, Salmonella sp., Vibrio parahaemolyticus ในแมงกะพรุนสดและแมงกะพรุนเค็มแหงท่ีผานการดอง
เค็มท้ัง 2 วิธีพบวาแมงกะพรุนสดมีปริมาณเช้ือจุลินทรียท้ังหมดมากกวาแมงกะพรุนเค็มแหงโดยเฉพาะใน
สวนท่ีเปนหนวด (ตารางท่ี 9) ท้ังนี้เนื่องจากการปนเปอนจากเศษอาหารของเสียท่ีอยูในระบบทางเดินอาหาร
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ของแมงกะพรุนหลังจากการตัดแยกสวนรมและสวนหนวด นอกจากนี้ยังตรวจพบวาวัตถุดิบสดมีเช้ือ  
Coliform คอนขางสูง และเช้ือเหลานี้มีปริมาณลดลงรวมท้ัง Vibrio parahaemolyticus  ท่ีพบในวัตถุดิบสวน
รมและหนวด  แตหลังจากการดองเค็มขั้นท่ี 3 เปนตนไปไมปรากฏเช้ือ Vibrio parahaemolyticus (ขอมูล
ไมไดแสดง)  ท้ังนี้เนื่องจากการใชสารสม เกลือและโซดา ปริมาณความเค็มสูง ความช้ืนต่ํา มีผลทําใหการ
เจริญของเช้ือจุลินทรียเติบโตไดยาก และสารสมก็มีคุณสมบัติในการฆาเช้ือดวย (Heish et al., 2001b) ดังนั้น
ผลิตภัณฑแมงกะพรุนเค็มจึงสามารถเก็บไดนานโดยปราศจากปญหาการเนาเสียจากเช้ือจุลินทรีย  
 
ตารางที่ 9 การเปลี่ยนแปลงเช้ือจุลินทรียในแมงกะพรุนหลังผานการดองเค็ม 
 

                                         วิธ ี
ขั้นตอน 

วิธกีรมประมง       วิธขีองผูประกอบการ 
TPC (CFU/g) Coliform  

(MPN/g) 
TPC 
(CFU/g) 

Coliform  
(MPN/g) 

ขั้นท่ี 1 (แมงกะพรุนสด)ns***  สวนรม 39,000 43 39,000 43 

ขั้นท่ี 1 (แมงกะพรุนสด)ns*** สวนหนวด 300,000 43 300,000 43 

ขั้นท่ี 2 แมงกะพรุนเค็ม  สวนรม 3,300 <3 16,000 3.6 

ขั้นท่ี 2 แมงกะพรุนเค็ม  สวนหนวด 1,400 <3 18,000 3.6 

ขั้นท่ี 3-5 แมงกะพรุนเค็ม  สวนรม <300 <3 <300 <3 

ขั้นท่ี 3-5 แมงกะพรุนเค็ม  สวนรม <300 <3 <300 <3 

 
3.3 ศึกษาเปอรเซน็ตผลผลิตแมงกะพรนุจากการดองเค็ม 

 
จากการศึกษาปริมาณแมงกะพรุนท่ีไดจากการดองเค็มเฉพาะสวนรมดังตารางท่ี 5 พบวา

แมงกะพรุนท่ีผานการดองเค็มแลวมีการสูญเสียปริมาณน้ําภายในมาก โดยแมงกะพรุนท่ีดองเค็มดวยวิธีของ 
ผูประกอบการรอยละ 26.7 ±4.2 %  สวนแมงกะพรุนท่ีดองเค็มดวยวิธีของกรมประมง (2511) อางโดยสมบัติ 
(2526) จะไดผลผลิตเพียงรอยละ 9.1 ±1.0 ซึ่งเม่ือเทียบกับวิธีของผูประกอบการแลวจะไดผลผลิตท่ีนอยกวา
มาก  เนื่องจากวาในขั้นสุดทายของการดองเค็มวิธีกรมประมงจะนําแมงกะพรุนไปผ่ึงใหแหงบนแครไมไผ  
โดยจะผ่ึงเปนบริเวณกวางทําใหแมงกะพรุนมีเนื้อท่ีในการสัมผัสอากาศโดยตรง จึงทําใหมีระเหยของน้าํออก
จากเซลลเกิดการสูญเสียความช้ืนมาก ทําใหไดเปอรเซ็นตผลผลิตนอย  แตวิธี ผูประกอบการในการดองขั้น
สุดทายจะนําแมงกะพรุนมาวางสลับกับเกลือเปนช้ันๆ ไมไดนํามาผ่ึงแดด จึงเปนผลใหมีการสญูเสยีความช้ืน
นอยกวา นอกจากนี้ยังไดศึกษาเพ่ิมเติมถึงระยะเวลาท่ีตั้งท้ิงไวกอนท่ีจะนําแมงกะพรุนมาทําการแปรรูป ผล
การศึกษาพบวาระยะเวลาในการตั้งแมงกะพรุนท้ิงไวเปนเวลานาน 1- 5 ช่ัวโมงมีผลทําใหปริมาณการสญูเสยี
น้ําเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 4  เปนรอยละ 30.6, 48, 54 และ65.2 ตามลําดับ(เริ่มตนจากแมงกะพรุนสด 50 
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กิโลกรัม) ท้ังนี้หลังจากการจับแลวแมงกะพรุนจะตายทันที สงผลใหเอนไซมในกลุมโปรตีเอสสามารถทํา
หนาท่ียอยสลายโปรตีนได ประกอบกับความไมสะอาดเกิดการปนเปอนของเช้ือจุลินทรียจึงสงผลทําใหเนือ้
แมงกะพรุนเกิดการสลายเปนน้ําทําใหน้ําหนักตอตัวลดลง ดังนั้นแมงกะพรุนภายหลังจากจับแลวจึงควรรีบ
นํามาทําการแปรรูปจะทําใหไมเกิดการสูญเสียน้ําหนักไป 

 
สรุปผลการทดลอง 

  
กระบวนการในการดองเค็มแมงกะพรุนนัน้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากจากคาํแนะนาํของกรม

ประมง (2511) อางโดยสมบัต ิ (2526) โดยในการศึกษานี้เลอืกกรณีศึกษาจากผูประกอบการ ซึ่งเปน
ผูประกอบการหนึ่งในจังหวดัสมุทรสงครามท่ีไดประกอบธุรกจิแปรรูปแมงกะพรุนเค็มมานานกวา 20 ป
ท้ังนี้สูตรสารเคมีท่ีใชในการแปรรูปนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนบางโดยอาศัยประสบการณ ความชํานาญของ
พนักงานในโรงงานผลิต นอกจากนี้สตูรท่ีใชยังมีความเฉพาะในแตละพ้ืนท่ีท่ีดาํเนินการและผูประกอบการ 
รวมท้ังยังเปนความลับทางการคาอีกดวยการพัฒนาใหมีการใชเครือ่งมือสาํหรับการช่ังตวงวดัอยางถกูตองจะ
เปนแนวทางในการพัฒนกระบวนการผลติตอไปในอนาคตและลดการใชสารเคมีท่ีใชมากเกนิจาํเปนได 
เพ่ือใหผลิตภณัฑสุดทายยังคงเปนไปตามความตองการของลูกคา มีเปอรเซ็นตผลผลิตท่ีมากขึ้น และลด
ขั้นตอนและเวลาในกรรมวธิีการผลิตลง ผลิตภณัฑแมงกะพรุนท่ีผลิตจากผูประกอบการมีลกัษณะโดยรวม
ของลักษณะปรากฏ ทางเคมีและกายภาพ ท่ีดีกวาแมงกะพรุนท่ีผลิตโดยวิธกีารของกรมประมง (2511) อาง
โดย สมบัต ิ (2526) โดยสารเคมีท่ีมีการใชแตกตางกนัคอื โซดาหรอืโซเดียมไบคารบอเนต ซึ่งยังเปนขอ
ถกเถียงกนัในเรือ่งการใชและไมเปนท่ียอมรับในประเทศจนี (Heish et al., 2001) ดังนั้นจึงควรมีการศึกษา
เพ่ิมเติมถึงผลของโซดาท่ีมีตอแมงกะพรุนเค็มและตรวจวิเคราะหปริมาณอนนิทรียสารในแมงกะพรุนดวย   
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คําขอบคุณ 
 

ขอขอบคุณคุณศกุนตลา ภูพรววิัฒน เจาของบริษัท 22 ฟารมท่ีอนุญาตใหเขาทําการศึกษาวิจัย
ภายในโรงงาน และใหขอมูลความรูเกี่ยวกับแมงกะพรุน รวบท้ัง นางสาวลลิตา ชุณหเชิดชัย นางสาวศิตรา 
ธนเดชากุล และเจาหนาท่ีทุกทานท่ีชวยในการเก็บรวบรวมขอมูลและใหความรวมมือทําใหงานวิจัยนีส้าํเร็จ
ลุลวงไดดี           
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