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วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อเปรียบเทียบกระบวนการผลิตและคุณภาพปลาดุกแดดเดียวของ
กลุ่มเกษตรกร 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจังหวัดนครปฐมและกลุ่มจังหวัดปทุมธานี รวมทั้งหาอายุการเก็บรักษาปลาดุก
แดดเดียวโดยแปรกระบวนการผลิต วิธีการบรรจุ และอุณหภูมิที่เก็บรักษา พบว่ากระบวนการผลิตปลาดุกแดด
เดียวของทั้ง 2 กลุ่มมีความแตกต่างกันทั้งวิธีการเตรียมปลาและการตากแดด ผลการทดสอบทางด้านประสาท
สัมผัสด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น และเนื้อสัมผัส โดยให้ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบแบบ Hedonic scale
พบว่า ปลาดุกแดดเดียวจากจังหวัดปทุมธานีได้คะแนนสูงกว่าจังหวัดนครปฐมในทุกลักษณะของการทดสอบ
ผลวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยา ตรวจไม่พบเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคต่อผู้บริโภค ส่วนผลด้านเคมีพบว่าตัวอย่าง
ปลาดุกแดดเดียวจากกลุ่มนครปฐมและกลุ่มปทุมธานีมีปริมาณโปรตีน, ไขมัน, เกลือ, เถ้า, ความชื้น, pH และ
Aw ระหว่าง 20.11-20.92%, 11.78-12.58%, 2.29-2.32%, 3.05-3.17%, 62.50-72.63%, 6.4-6.7, 0.980.99 และ 17.74-23.82%, 10.43-11.88%, 1.75-2.57%, 3.19-6.11%, 63.40-75.08%, 6.2-6.5, 0.99
ตามลําดับ ส่วนการศึกษาอายุ การเก็บรักษาปลาดุกแดดเดี ยว ที่ได้จากกระบวนการผลิ ตตามวิธีของกลุ่ม
เกษตรกรของทั้ง 2 จังหวัด (N และ P) โดยทดลองเก็บรักษา 2 แบบ คือเก็บในน้ําแข็ง โดยบรรจุปลาที่ได้ใน
ถุงพลาสติกชนิดโพลีเอทธิลีนถุงละ 18 ตัว แล้วเก็บรักษาด้วยการแช่ในน้ําแข็ง อัตราส่วนปลาต่อน้ําแข็งเป็น
1:2 โดยน้ําหนัก (NI และ PI) เปรียบเทียบกับการเก็บรักษาในตู้เย็น 5-8 องศาเซลเซียส โดยวางชิ้นปลาบนถาด
พลาสติกแล้วบรรจุใส่ในถุงไนล่อน/โพลีเอทธิลีนถุงละ 2 ตัว (NR และ PR) ตัวอย่างอีกส่วนหนึ่งของกลุ่ม
ปทุมธานีเก็บรักษาโดยนําปลาที่ไม่ได้ตากแดด (F) มาบรรจุแล้วเก็บรักษาในน้ําแข็ง (PFI) และในตู้เย็น (PFR)
เช่นเดียวกัน ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของการทดลองทั้ง 6 แบบ ปรากฏว่าตัวอย่างที่ไม่ผ่านการทอด
NI, NR และ PFI เก็บได้นาน 4 สัปดาห์ PI และ PR เก็บได้ 5 สัปดาห์ PFR เก็บได้ 3 สัปดาห์แต่ถ้าทดสอบโดย
นําตัวอย่างมาทอดก่อน ผู้ทดสอบยังให้การยอมรับตัวอย่าง NI, NR, PFI และ PI ตลอดการเก็บ 6 สัปดาห์ ส่วน
PFR และ PR เก็บได้เพียง 5 สัปดาห์ เนื่องจากตัวอย่างขึ้นรา อย่างไรก็ตามการทดลองทั้ง 6 แบบตรวจไม่พบ
เชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคต่อผู้บริโภคในทุกตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ทางด้านเคมี พบว่า การทดลองทั้ง 6
แบบ มีค่าไทโอบาร์บิทูริคแอซิด (TBA) อยู่ในช่วง 0.29-1.75 มก.มัลโลนัลดีไฮด์/กก.ตัวอย่าง ค่าเปอร์ออกไซด์
(PV) อยู่ในช่วง 5.00-17.01 มิลลิอีควิวาเลนท์/กก. ค่าความเป็นกรด (AV) 1.48-6.79 มก./ก.ตัวอย่าง ตลอด
ระยะเวลาการเก็บรักษา 6 สัปดาห์ ส่วนปริมาณด่างระเหยได้ทั้งหมด (TVB) ของตัวอย่างทั้งหมด มีค่าอยู่
ระหว่าง 15.10-40.10 มก./100ก. โดยปริมาณ TVB ที่ผู้ทดสอบยังให้การยอมรับของตัวอย่าง NI, NR และ PFI
ในสัปดาห์ที่ 4 นั้นมีค่า 22.11, 22.53 และ 18.51 มก./100ก. ตามลําดับ สําหรับ PI และ PR ผู้ทดสอบให้การ
ยอมรับจนถึงสัปดาห์ที่ 5 ซึ่งมีค่า 19.41 และ 23.42 มก./100ก. ตามลําดับ ส่วน PFR ผู้ทดสอบให้การยอมรับ
จนถึงสัปดาห์ที่ 3 ซึ่งมีค่า 18.47 มก./100ก.
คําสําคัญ : ปลาดุกแดดเดียว กระบวนการผลิต คุณภาพ อายุการเก็บรักษาการบรรจุ
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Effect of Processing on Quality and Shelf-life of Semi-dried Catfish
(Clarias macrocephalus x C. gariepinus)
Watcharee Kongrat* and Orawan Kongpun
Fishery Technological Development Division
Abstract
The objectives of this research were to compare the processing and quality of semidried catfish from 2 farmer groups i.e. Nakorn-pathom and Pathum-thani groups and to find
out the shelf-life of those semi-dried catfish which varied in processing, packing methods and
storage temperatures. It was found that the processing of these 2 groups were different in
fish preparation and drying methods. Sensory evaluation using hedonic scale was conducted.
Semi-dried catfish of Pathum-thani group had higher score than those of Nakorn-pathom
group. However, pathogenic bacteria were not detected from the samples of both groups.
The chemical compositions of the samples from both groups namely: protein, fat, salt, ash,
moisture, pH and Aw were 20.11-20.92%, 11.78-12.58%, 2.29-2.32%, 3.05-3.17%, 62.5072.63%, 6.4-6.7 and 0.98-0.99; 17.74-23.82%, 10.43-11.88%, 1.75-2.57%, 3.19-6.11%, 63.4075.08%, 6.2-6.5 and 0.99, respectively. The study on shelf-life of semi-dried catfish was
carried out. The products of each group (N and P) were packed in 2 types. The first one, 18
fish were packed in a plastic polyethylene bag and kept in ice (NI and PI), the second one, 2
fish were put in a plastic tray then packed in a nylon/polyethylene bag and stored in a
refrigerator (5-8°C) (NR and PR). Samples of un-dried fish (F) from Pathum-thani group were
also used for shelf-life study. They were packed and stored as same as the above (PFI and
PFR). The NI, NR and PFI; PI and PR; and PFR could be kept for 4, 5 and 3 weeks, respectively.
However, the panelists still accepted NI, NR, PI and PFI after frying throughout 6 weeks of
storage but only 5 weeks for PR and PFR. Pathogenic bacteria were not detected in all
products. In addition, the chemical analysis of 6 experiments showed that thiobarbituric acid,
peroxide value and acid value were 0.29-1.75 mg Mal/kg sample, 5.00-17.01 mEq/kg and
1.48-6.79 mg/g during 6 weeks while the total volatile bases (TVB) were 15.10-40.10 mg/100g.
The acceptance level of TVB for NI, NR and PFI; PI and PR; and PFR after keeping for 4, 5 and
3 weeks were 22.11, 22.53 and 18.51 mg/100g; 19.41 and 23.42mg/100g and; 18.47mg/100g,
respectively.
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คํานํา
ปลาดุก เป็นปลาที่คนไทยรู้จักและนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย ปัจจุบันปลาดุกที่เพาะเลี้ยงเพื่อ
จําหน่าย คือ ปลาดุกอุยเทศหรือปลาดุกบิ๊กอุย (Hybrid Clarias Catfish) ซึ่งกรมประมงได้ปรับปรุงพันธุ์
ระหว่างปลาดุกรัสเซีย (Clarias gariepinus) และปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) แหล่งที่มีการ
เพาะเลี้ยงปลาดุกมาก ได้แก่ แถบภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลาดุกเป็นปลาที่มีไขมันค่อนข้างสูง
6-10% (อรพินท์ และประทักษ์, 2546; อรวรรณ และคณะ, 2549) ปลาดุกนับว่าเป็นปลาเศรษฐกิจที่ช่วยสร้าง
งานและรายได้ให้แก่คนไทย โดยมีฟาร์มเลี้ยงปลาทั่วประเทศ 70,043 แห่ง รวมเนื้อที่เลี้ยงประมาณ 80,120 ไร่
คิดเป็นมูลค่า 4,959,019 บาท (ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง, 2552) นอกจากนี้กรมประมงยังส่งเสริมให้มีการ
เลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก หรือบ่อซีเมนต์ ตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข โดยยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก
ทําให้ผลผลิตปลาดุกมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันนี้ปลาดุกอุยเทศไม่เพียงบริโภคภายในประเทศเท่านั้น ยังมี
การส่งออกไปจําหน่ายต่างประเทศด้วย โดยในปี 2554 มีปริมาณการส่งออกปลาดุก 5,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า
ประมาณ 605 ล้านบาท โดยส่งออกไปยังกลุ่มสหภาพยุโรป ศรีลังกา และกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกได้แก่ ปลาดุกสดแช่แข็ง ปลาดุกแบบแล่ ปลาดุกแห้ง และเนื้อปลาดุกบด ตามลําดับ
(กองประมงต่างประเทศ กรมประมง, 2554) ส่วนการใช้ประโยชน์ในประเทศนั้นพบว่า นิยมบริโภคสดถึงร้อย
ละ 82.14 นําไปทําเป็นปลาเค็ม/ตากแห้งเพียงร้อยละ 6.44 อย่างไรก็ตามปริมาณการเพาะเลี้ยงมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย และคนไทยนิยมบริโภค มีคุณค่าทางอาหารค่อนข้างสูง เป็นแหล่ง
โปรตีนที่สําคัญอีกแหล่งหนึ่ง และสามารถนําไปแปรรูปอาหารได้หลากหลาย (รวิวรรณ และคณะ, 2553) มี
งานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากปลาดุกบิ๊กอุยหลายเรื่อง เช่น การผลิตเปปโตนจากปลาดุกบิ๊กอุยและจาก
เศษเหลือจากการแปรรูปปลาดุกบิ๊กอุย (พิชญา, 2539) การผลิตและเก็บรักษาไส้กรอกปลาอิมัลชันจากปลาดุก
อุยเทศและซูริมิ (ศุภชัย, 2543) การผลิตเบอร์เกอร์จากเศษเนื้อกุ้งผสมเนื้อปลาดุกอุยเทศและการเก็บรักษา
(สุรปานี, 2545) การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการบรรจุผลิตภัณฑ์จากปลาดุก (วราทิพย์ และคณะ, 2549) การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อปลาบดจากปลาดุกอุยเทศ (อรวรรณ และคณะ, 2549)
อาหารจากปลาดุกที่คนไทยนิยมบริโภคส่วนใหญ่ทําจากปลาดุกสด เช่น ปลาดุกฟู ฉู่ฉี่ปลาดุก แกง
เผ็ดปลาดุก และปลาดุกย่าง เป็นต้น ส่วนที่นํามาแปรรูปจําหน่าย ได้แก่ ปลาดุกเส้น และปลาดุกแดดเดียว ซึ่ง
ผู้บริโภคต้องนําไปทอดก่อนรั บประทาน ปลาดุกจัดเป็นปลาที่นํามาแปรรูปเป็นปลาแดดเดียวจําหน่ ายใน
ปริมาณค่อนข้างมาก โดยทั่วไปปลาแดดเดียวจะทําจากปลาสดทั้งตัวตัดหัวเอาไส้พุงออก ล้างให้สะอาด ผ่าแบะ
แบบผีเสื้อโดยแล่เนื้อจากครีบหลังจนถึงหางแบะออกให้เนื้อส่วนท้องยังติดกันอยู่ นําไปแช่ในน้ําเกลือที่ความ
เข้มข้นประมาณ 10-15% เป็นเวลา 30 นาทีถึง 2 ชั่วโมง หรืออาจปรุงรสด้วยเครื่องปรุงรส เครื่องเทศและ
สมุนไพรต่าง ๆ เช่น น้ําตาล น้ําปลา น้ําผึ้ง เกลือ ซีอิ๊วขาว กระเทียม รากผักชี พริกไทย ผงพะโล้ เป็นต้น ก่อน
นําไปตากแดดประมาณครึ่งวัน ปลาที่ได้จะไม่แห้งมาก มีรสชาติไม่เค็มจัด นําไปทอดและรับประทานกับข้าว
สวยหรือข้าวเหนียวร้อน ๆ วิธีการผลิตและเก็บรักษาปลาดุกแดดเดียวแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น เช่น ใน
กลุ่มจังหวัดนครปฐม หลังจากแล่ปลาแล้วจะแช่ในน้ําเกลือ เมื่อนําขึ้นจากน้ําเกลือจะเก็บรักษาในน้ําแข็งเพื่อรอ
พ่อค้าคนกลางมารับซื้อ ซึ่งพ่อค้าคนกลาง จะนําปลาแช่เกลือที่ได้มาล้าง ก่อนตากปลาบนตะแกรงหรือกระด้งที่
สานด้วยไม้ไผ่ในพื้นที่เปิดโล่ง ไม่มีการป้องกันฝุ่นละออง และสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่จะมาปนเปื้อน ระยะเวลาใน
การตากไม่แน่นอนอาจจะผึ่งลมเพียงครึ่งชั่วโมงก่อนขาย ระยะเวลาของการเก็บรักษาในน้ําแข็งส่วนใหญ่ไม่เกิน
7 วัน ก็จะขายหมด ซึ่งลักษณะเป็นการตากไปขายไปทําให้ปลาแดดเดียวที่ได้มีความชื้นค่อนข้างสูง ส่วนในกลุ่ม
จังหวัดปทุมธานี มีวิธีการแปรรูปที่แตกต่างออกไปคือจะแปรรูปเป็นปลาดุกแดดเดียวก่อนแล้วจึงขาย หากขาย
ไม่หมดจะเก็บรักษาโดยการแช่เย็น วันรุ่งขึ้นจึงนําออกมาตากอีกครั้งเพื่อขายต่อ หากขายไม่หมดจะมัดเป็นถุง
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กลุ่มแปรรูปอาหารจากปลา เลขที่ 56 หมู่ 6 ต. บึงคําพร้อย อ.ลําลูกกา จ. ปทุมธานี และ กลุ่ม
แปรรูปปลาแดดเดียว เลขที่ 5 หมู่ 2 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม เป็นกลุ่มเกษตรกรที่แปรรูปปลาดุก
แดดเดียวเพื่อจําหน่าย ได้ร้องขอให้กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ําศึกษาวิธีการเก็บและอายุการเก็บรักษาปลา
ดุกแดดเดียวที่ใช้วิธีการแปรรูป 2 แบบดังที่กล่าวมาแล้ว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกําหนดปริมาณการผลิตปลา
ดุกแดดเดียวเพื่อจําหน่าย นอกจากนี้กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ําได้สุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปลาดุกแดดเดียว
ของกลุ่มเกษตรกรมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพในระหว่างปี พ.ศ. 2552-2553 พบเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อ
ผู้บริโภค ได้แก่ เชื้อซาลโมเนลล่า คณะผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าจําเป็นต้องศึกษาตั้งแต่การดูแลรักษาวัตถุดิบ
กระบวนการผลิต รวมทั้งการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และให้ความรู้ด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิต เพราะเกษตรกร
บางกลุ่มไม่ได้คํานึงถึงสุขลักษณะที่ดีในการผลิต ทําให้ไม่สามารถผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการผลิตและคุณภาพของปลาดุกแดดเดียวของกลุ่มเกษตรกร 2 กลุ่ม
2. เพื่อศึกษาอายุการเก็บรักษาปลาดุกแดดเดียว โดยแปรกระบวนการผลิต แปรวิธีการบรรจุโดยบรรจุ
แบบขนาดใหญ่ และแบบขายปลีก และแปรอุณหภูมิที่เก็บรักษา คือ แบบแช่น้ําแข็งและเก็บในตู้เย็น
วิธีดําเนินการ
1. วัตถุดิบ และวัสดุอุปกรณ์
1.1 ปลาดุกบิ๊กอุย ขนาด 5-6 ตัวต่อกิโลกรัม เลี้ยงในบ่อดิน จาก จ.นครปฐม และ จ.ปทุมธานี
1.2 เกลือ
1.3 น้ําแข็ง
1.4 เครื่องปิดผนึกสุญญากาศแบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ TURBO VAC รุ่น KVP-420T
1.5 ถังแช่น้ําแข็งแบบมีฉนวนกันความร้อน
1.6 ตู้แช่เย็นเก็บผลิตภัณฑ์ (5-8 องศาเซลเซียส)
1.7 ตู้อบลมร้อน (Hot air oven)
1.8 เครื่องมือวิ เคราะห์คุณ ภาพทางเคมี ได้แก่ เครื่องย่อยและกลั่นเพื่อหาปริมาณไนโตรเจน
(Tecator รุ่น 2002), เครื่องสกัดไขมัน (Tecator Soxtec System HT6), เครื่องวิเคราะห์
ไฟเบอร์ (เส้นใย) (Tecator Fibertec System M), เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH
meter) ยี่ห้อ ORION รุ่น 420A, ตู้อบ (Hot air oven, Memmert), เครื่องวัด Aw
(Thermoconstanter Novasina TH 500), เครื่องปั่นผสม (Homogenizer), เครื่อง GC-
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1.9 เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยา ได้แก่ ตู้เพาะเชื้อ (Incubator) เครื่องตีปั่น
ตัวอย่าง (Stomacher)
1.10 บรรจุ ภั ณ ฑ์ ไ ด้ แ ก่ ถุ ง พลาสติ ก โพลี เ อทิ ลี น (Polyethylene-PE) ขนาด 12x18 นิ้ ว และ
ถุ ง พลาสติ ก ไนล่อ น/โพลี เ อทธิ ลีน
ขนาด 8x12 นิ้ ว ถาดโพลี เ อทิ ลี น เทเรฟทาเลท
(Polyethylene Terephthalate-PET)
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน
2.1 เปรียบเทียบกระบวนการผลิตปลาดุกแดดเดียวของกลุ่มเกษตรกร 2 กลุ่มและเปรียบเทียบ
คุณภาพของปลาดุกแดดเดียวที่ทั้ง 2 กลุ่มผลิต
2.2 ทดลองแปรรูปปลาดุกแดดเดียวตามวิธีของกลุ่มจังหวัดนครปฐมและกลุ่มจังหวัดปทุมธานี
โดยตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ปลาดุกที่ใช้เป็นวัตถุดิบและปลาดุกแดดเดียวที่ได้
2.3 ทดลองหาอายุก ารเก็ บรั ก ษาปลาดุ กแดดเดี ยว โดยทํากระบวนการผลิตของทั้ ง 2 แห่ ง
เปรียบเทียบระยะเวลาในการการเก็บรักษาแบบแช่แข็ง และแช่เย็น โดยใช้บรรจุภัณฑ์ที่ต่างกัน เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลอ้างอิงให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการทราบระยะเวลาการเก็บผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้งในน้ําแข็ง และแช่เย็น
สามารถนําข้อมูลที่ได้ไปคํานวณจํานวนวัตถุดิบสําหรับแปรรูปในแต่ละครั้งได้อย่างถูกต้อง และสามารถนํา
ผลิตภัณฑ์ไปจําหน่ายนอกพื้นที่ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องปลาเสื่อมเสียระหว่างการขาย เนื่องจากการผลิตปลาดุก
แดดเดียวนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
2.3.1 ทดลองทําปลาดุกแดดเดียวโดยใช้วิธีของกลุ่มจังหวัดนครปฐม หลั งจากแช่ปลาใน
น้ําเกลือนาน 2 ชั่วโมง นําปลามาบรรจุ 2 แบบคือ บรรจุในถุงพลาสติกชนิดโพลีเอทธิลีน (Polyethylene-PE)
ขนาด 12 x 18 นิ้ว โดยใส่ปลา 18-24 ตัวต่อถุง เก็บรักษาในน้ําแข็ง (NI) และอีกวิธีหนึ่งคือวางปลาบนถาดโพลี
เอทิลีนเทเรฟทาเลท (Polyethylene Terephthalate-PET) ขนาด 6.5 x 9.5 นิ้ว ถาดละ 2 ตัว แล้วใส่ใน
ถุงพลาสติกไนล่อน/โพลีเอทธิลีน (Nylon/Polyethylene) ขนาด 8 x 12 นิ้ว เก็บรักษาในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 5-8
องศาเซลเซียส (NR) (ภาพที่ 1)
2.3.2 ทดลองทําปลาดุกแดดเดียวโดยใช้วิธีของกลุ่มจังหวัดปทุมธานี หลังจากแช่ปลาใน
น้ําเกลือ ครึ่งชั่วโมง แบ่งปลาเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก นําปลามาบรรจุในถุงพลาสติกถุงละ 18 ตัว เก็บรักษาใน
น้ําแข็ง (PFI) และบรรจุปลาในถุง ๆ ละ 2 ตัว เก็บรักษาในตู้เย็น (PFR) โดยไม่ต้องนําปลาไปตากแดดก่อน ปลา
ส่วนที่สอง นําไปตากแดด 1 วัน เป็นปลาแดดเดียวก่อนบรรจุปลาในถุงพลาสติกถุงละ 18 ตัว เก็บรักษาใน
น้ําแข็ง (PI) และบรรจุปลาในถุง ๆ ละ 2 ตัว เก็บรักษาในตู้เย็น (PR) โดยใช้บรรจุภัณฑ์และอุณหภูมิเก็บรักษา
เหมือนกับข้อ 2.3.1 (ภาพที่ 1)
ในการเก็บรักษาปลาในน้ําแข็ง ใช้อัตราส่วน ปลา:น้ําแข็ง เท่ากับ 1:2 โดยน้ําหนัก วางถุงบรรจุ
ปลาสลับกับน้ําแข็งเก็บในถังฉนวน โดย 1 ชั้น จะเก็บรักษาปลา 3 ถุง มีการเปลี่ยนน้ําแข็งวันเว้นวัน ส่วนการ
เก็บรักษาปลาในตู้เย็นอุณหภูมิ 5-8 องศาเซลเซียส จะวางถุงบรรจุปลาซ้อนกันในแนวตั้ง
สุ่มตัวอย่างปลาทุกการทดลองเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี จุลชีววิทยา และประสาท
สัมผัส ทุก 7 วัน โดยตัวอย่างปลาดุกที่ยังไม่ผ่านการตากแดด จะสุ่มตัวอย่างแล้วนําไปล้างน้ําให้สะอาดก่อน
นําไปตากแดด 1 วัน ได้ปลาดุกแดดเดียวก่อนการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ด้านการทดสอบด้านประสาทสัมผัส
นั้น ผู้ทดสอบจะให้คะแนนทั้งปลาดุกแดดเดียวแบบดิบ และแบบทอด
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3. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
ทางประสาทสัมผัส
ให้ผู้ทดสอบที่ผ่านการฝึกฝน และคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา จํานวน 8 คน ประเมินคุณภาพ
ด้านลักษณะปรากฎ สี กลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัสของปลาแดดเดียวทั้งชนิดดิบและทอด (ภาคผนวก 1 และ
2) โดยให้คะแนนแบบ Hedonic scale 1-9 คะแนน (9 คะแนน คือดีที่สุด 7 คะแนน คือ ดี และ < 3 คือ ไม่
ยอมรับ) ตามรายละเอียดแสดงในสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่องปลาแดดเดียว (2549)
ทางเคมี
ตรวจวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบทางด้ า นเคมี ได้ แ ก่ ปริ ม าณโปรตี น , ไขมั น , เถ้ า , เส้ น ใย และ
ความชื้น ตามวิธีของ AOAC (1995), Aw โดยใช้เครื่อง Thermoconstanter Novasina TH 500, ปริมาณ
เกลือตามวิธีของ FAO (1981), วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ด้วยเครื่อง pH meter ยี่ห้อ ORION รุ่น 420A,
ปริมาณกรดไขมันอิสระวิเคราะห์ด้วยเครื่อง GC-2010 (Shimadzu), ปริมาณกรดอะมิโนวิเคราะห์ด้วยเครื่อง
HPLC รุ่น LC-10ADvp
ในระหว่างการเก็บรักษา ตรวจวิเคราะห์ปริมาณความชื้น, ค่าความเป็นกรด-ด่าง, ค่ากรดไทโอ
บาร์บิทูริค (Thiobarbituric acid, TBA) ตามวิธีของ Tarladgis et al. (1960), ปริมาณด่างระเหยได้ทั้งหมด
(Total volatile bases, TVB) ตามวิธีของ MFRD (Siang and Kim, 1992), ค่าความเป็นกรด (Acid Value,
AV) ตามวิธีของ MFRD (Low, 1992) และค่าเปอร์ออกไซด์ (Peroxide Value, PV) ตามวิธีของ Lea (1931)
ทางจุลชีววิทยา
ตรวจวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด (Total plate count), Coliform, Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Salmonella spp., Vibrio cholerae และ Yeast and Mold ตามวิธีของ FDA
(1995)
4. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
วิเคราะห์ความแปรปรวน และเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูล (ANOVA
T-test) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป

และ Paired
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ปลาดุกมีชีวิต
แช่ในน้ําแข็งจนปลาสลบ

โรยเกลือบนตัวปลา วางทิ้งไว้จนปลาสลบ

ตัดหัวเอาไส้พุงออก
แล่ปลาผ่าแบะแบบผีเสื้อ

ตัดหัวเอาไส้พุงออก
ล้างปลาด้วยน้ําสารส้มจนหมดเมือก

แช่ในน้ําเกลือ นาน 2 ชม.
ปลา:น้ํา:เกลือ = 100:30:3.7 (โดยน้ําหนัก)

แล่ปลาผ่าแบะแบบผีเสื้อ

วางผึ่งให้สะเด็ดน้ํา
เก็บใส่ถุงพลาสติก
ถุงละ 18 ตัว

ล้างน้ํา 3 ครั้ง

บรรจุถุงละ 2 ตัว
แช่ตู้เย็น

แช่ปลาในน้ําเกลือ นาน ½ ชม.
ปลา:น้ํา:เกลือ = 100:50:4 (โดยน้ําหนัก)

แช่ในน้ําแข็ง
ล้างน้ําก่อน ตากแดด 1 วัน
NI

ล้างน้ําก่อน ตากแดด 1 วัน
NR

เก็บใส่ถุงพลาสติก

บรรจุถุงละ 2 ตัว

ถุงละ 18 ตัว
แช่ในน้ําแข็ง

แช่ตู้เย็น

ล้างน้ําก่อน ตากแดด 1 วัน
PFI

วางผึ่งให้สะเด็ดน้ํา

เก็บใส่ถุงพลาสติก
ถุงละ 18 ตัว
แช่ในน้ําแข็ง PI

ตากแดด 1 วัน

บรรจุถุงละ 2 ตัว
แช่ตู้เย็น PR

ล้างน้ําก่อน ตากแดด 1 วัน
PFR



บรรจุใส่ถุงแช่ในน้ําแข็ง

วางบนถาดแล้วใส่ถุงแช่เย็น

ภาพที่ 1 ทดลองแปรรูปปลาดุกแดดเดียวตามวิธีของกลุ่มจังหวัดนครปฐมและกลุ่มจังหวัดปทุมธานี
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ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
1. เปรียบเทียบกระบวนการผลิต และคุณภาพของปลาดุกแดดเดียวของกลุ่มเกษตรกร 2 กลุ่ม
กลุ่มเกษตรกร 2 กลุ่ม ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ กลุ่มแปรรูปปลาแดดเดียว จากจังหวัดนครปฐม
ในการทดลองครั้งนี้จะใช้คําว่า กลุ่มจังหวัดนครปฐม และกลุ่มแปรรูปอาหารจากปลา จากจังหวัดปทุมธานี ใน
การทดลองครั้งนี้จะใช้คําว่า กลุ่มจังหวัดปทุมธานี
1.1 กระบวนการผลิตปลาดุกแดดเดียวของกลุ่มเกษตรกร 2 กลุ่ม พบว่ามีความแตกต่างกัน
ดังต่อไปนี้
วิธีการแปรรูปของกลุ่มจังหวัดนครปฐม ใช้ปลาดุกมีชีวิตเป็นวัตถุดิบ ทําให้ปลาสลบโดยนํามาแช่
ในน้ําแข็งก้อนนานประมาณ 20 นาที นําปลาไปตัดหัว เอาไส้พุงออก แล่ปลาและผ่าแบะแบบผีเสื้อ แช่ปลาใน
น้ําเกลือ ใช้อัตราส่วน ปลา:น้ํา:เกลือป่น เท่ากับ 100:30:3.7 โดยน้ําหนัก นาน 2 ชม. ในกระบวนการผลิตไม่มี
การนําปลามาล้างน้ํา หลังการแช่ปลาในน้ําเกลือ นําปลามาเก็บรักษาทันทีด้วยการแช่ในน้ําแข็ง เพื่อรอการ
จําหน่ายต่อไป สุ่มตัวอย่างปลาหลังจากแช่น้ําเกลือ นํามาล้างน้ํา แล้วไปตากแดด 1 วัน ได้ปลาดุกแดดเดียว
(ภาพที่ 2, 4)
วิธีการแปรรูปของกลุ่มจังหวัดปทุมธานี ใช้ปลาดุกมีชีวิตเช่นเดียวกัน แต่ทําให้ปลาสลบโดยโรย
เกลือบนตัวปลาในเข่งใส่ปลา หลังจากโรยเกลือใช้เวลาประมาณ 20 นาที ปลาจะสลบ นําปลาไปตัดหัว เอาไส้
พุงออก ล้างด้วยน้ําสารส้มจนตัวปลาหายลื่น แล่ปลาและผ่าแบะแบบผีเสื้อ แล้วล้างด้วยน้ําจนหมดเลือด
(ประมาณ 3 ครั้ง) นําปลาไปแช่ในน้ําเกลือ ใช้อัตราส่วน ปลา:น้ํา:เกลือป่น เท่ากับ 100:50:4 โดยน้ําหนัก นาน
ครึ่งชั่วโมง จากนั้นนําไปตากแดด 1 วันโดยไม่ต้องล้างน้ําอีก ได้ปลาดุกแดดเดียว (ภาพที่ 3, 4)
1.2 คุณภาพปลาดุกแดดเดียวที่ผลิตโดยกลุ่มเกษตรกร 2 กลุ่ม
สุ่มตัวอย่างปลาดุกแดดเดียว ที่ผลิตโดยกลุ่มเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม ทดลองกลุ่มละ 2 ครั้ง นํามา
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ผลการตรวจมีดังนี้
ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส พบว่าในการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ครั้งแรกมาตรวจวิเคราะห์ผู้
ทดสอบให้คะแนนด้านลักษณะปรากฏ กลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัส ของตัวอย่างจากกลุ่มจังหวัดนครปฐมใน
ระดับดีที่สุดคือ 9 คะแนนในทุกลักษณะ ส่วนตัวอย่างจากกลุ่มจังหวัดปทุมธานีนั้นผู้ทดสอบให้คะแนนน้อยกว่า
คือ 8.60 8.60 8.30 และ 8.30 ตามลําดับ โดยผู้ทดสอบระบุว่าเนื้อปลาดุกแดดเดียวจากกลุ่มจังหวัดนครปฐมมี
รสชาติหวานของเนื้อปลา และมีลักษณะเนื้อที่แน่นกว่า อาจเนื่องจากขั้นตอนการทําของกลุ่มจังหวัดปทุมธานีมี
ขั้นตอนการล้างมากกว่า อย่างไรก็ตามพบว่า ปลาดุกแดดเดียวจากกลุ่มจังหวัดนครปฐม มีการใส่สีลงไปเพื่อเพิ่ม
สีสรรให้กับผลิตภัณฑ์ ทําให้ลักษณะเนื้อปลาของกลุ่มจังหวัดนครปฐมมีสีของเนื้อปลาเข้มกว่าเนื้อปลาจากกลุ่ม
จังหวัดปทุมธานี แต่การใส่สีลงไปเพื่อช่วยทําให้ผลิตภัณฑ์ดูน่ารับประทานเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (2525) ฉบับที่ 66 เรื่อง กําหนดสีผสมอาหารเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ และกําหนด
คุณภาพหรือมาตรฐาน การใช้ การผสม และฉลาก ได้กําหนดห้ามใส่สีผสมอาหารในเนื้อสัตว์ทุกชนิด ส่วนใน
การสุ่มตรวจครั้งที่ 2 นั้น ผู้ทดสอบให้คะแนนในทุกลักษณะทดสอบของปลาดุกแดดเดียวจากกลุ่มจังหวัด
นครปฐมน้อยกว่าตัวอย่างจากกลุ่มจังหวัดปทุมธานี (ตารางที่ 1) คะแนนที่ต่ํากว่าอาจเนื่องจากคุณภาพที่ไม่
สม่ําเสมอ เพราะในกระบวนการผลิต ไม่มีการ ชั่ง ตวง วัด ส่วนผสมที่แน่นอน แต่ใช้วิธีการกะประมาณ อีก
ทั้งตัวอย่างจากจังหวัดนครปฐมครั้งนี้ไม่ได้ใส่สี ทําให้เนื้อปลามีสีค่อนข้างดําคล้ํา
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แช่ในน้ําแข็งจนปลาสลบ



ตัดหัวเอาไส้พุงออก แล่ปลาผ่าแบะแบบผีเสื้อ

แช่ในน้ําเกลือ ปลา:น้ํา:เกลือ = 100:30:3.7 (โดยน้ําหนัก) นาน 2 ชม.



วางผึ่งให้สะเด็ดน้ํา
เก็บใส่ถุงพลาสติก แช่ในน้ําแข็งรอจําหน่าย
ล้างน้ําให้สะอาด
นําไปตากแดด 1 วัน ก่อนจําหน่าย


ลักษณะปลาดุกแดดเดียวจากจังหวัดนครปฐม

ภาพที่ 2 กระบวนการผลิตปลาดุกแดดเดียวของกลุ่มจังหวัดนครปฐม
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1. ปลาสด น็อคปลาด้วยเกลือ

2. ตัดหัว ควักไส้ ล้างด้วยน้ําสารส้มจนหมดเมือก

3. แล่ปลาแบบผีเสื้อ

4.ล้างด้วยน้ําจนหมดเลือด

5. แช่ในน้ําเกลือนาน ½ ชม.
อัตราส่วน ปลา:น้ํา:เกลือ
= 100:50:4 โดยน้ําหนัก

6. ลักษณะเนื้อปลาหลังแช่น้ําเกลือ

7. ตากปลาดุก โดยมีตาข่ายไนล่อนคลุม



8. ลักษณะปลาดุกแดดเดียวจากจังหวัดปทุมธานี

ภาพที่ 3 กระบวนการผลิตปลาดุกแดดเดียวของกลุ่มจังหวัดปทุมธานี
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กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงคําพร้อย จ.ปทุมธานี


กลุ่มแปรรูปปลาแดดเดียว จ.นครปฐม





ภาพที่ 4 ลักษณะการตากปลาดุกแดดเดียวของกลุ่มจังหวัดนครปฐมและกลุ่มจังหวัดปทุมธานี
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ตารางที่ 1 ผลคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสของปลาดุกแดดเดียวจากกลุ่มจังหวัด
ปทุมธานีและกลุ่มจังหวัดนครปฐม
ลักษณะทดสอบ
ลักษณะปรากฏ
กลิ่น
รสชาติ
เนื้อสัมผัส

การสุ่มตรวจครั้งที่ 1
ปทุมธานี นครปฐม
8.64+0.0.76
8.55+0.76
8.28+0.93
8.28+0.93

9.00+0.00
9.00+0.00
9.00+0.00
9.00+0.00

การสุ่มตรวจครั้งที่ 2
ปทุมธานี นครปฐม
8.64+0.63
8.37+0.85
8.64+0.76
8.46+0.87

7.60+0.65
7.30+0.95
6.80+0.79
7.20+0.00



ผลวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี จากการสุ่มตรวจปลาดุกแดดเดียวจากกลุ่มจังหวัดปทุมธานีทั้ง 2
ครั้งพบว่ามีค่าเฉลี่ยปริมาณโปรตีน, ไขมัน, เกลือ, เถ้า, ความชื้น, pH และ Aw ในครั้งที่ 1 และ 2 ดังนี้
23.82%, 10.43%, 2.57%, 3.19%, 63.40%, 6.5 และ 0.99 ตามลําดับ และ 17.74%, 11.88%, 1.75%,
6.11%, 75.08%, 6.2 และ 0.99 ตามลําดับ ส่วนปลาดุกแดดเดียวจากกลุ่มจังหวัดนครปฐมในการตรวจ
วิเคราะห์ทั้ง 2 ครั้ง มีปริมาณโปรตีน, ไขมัน, เกลือ, เถ้า, ความชื้น, pH และ Aw ดังนี้ 20.92%, 12.58%,
2.32%, 3.05%, 72.63%, 6.7 และ 0.99 ตามลําดับ และ 20.11%, 11.78%, 2.29%, 3.17%, 62.50%, 6.4
และ 0.98 ตามลําดับ(ตารางที่ 2) ซึ่งค่า Aw ของตัวอย่างจากทั้งสองแห่ง เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช. 298/2549) ปรากฏว่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด ซึ่ง Aw ต้องไม่เกิน 0.85
ตารางที่ 2 คุณภาพทางเคมีของปลาดุกแดดเดียว จากกลุ่มจังหวัดปทุมธานี และกลุ่มจังหวัดนครปฐม
คุณภาพทางเคมี
โปรตีน (%)
ไขมัน (%)
เกลือ (%)
เถ้า (%)
ความชื้น (%)
pH
Aw

การสุ่มตรวจครั้งที่ 1
ปทุมธานี
นครปฐม
23.82+0.03
10.43+0.10
2.57+0.10
3.19+0.09
63.40+0.36
6.5+0.01
0.99+0.01

20.92+0.04
12.58+0.11
2.32+0.05
3.05+0.04
72.63+0.45
6.7+0.01
0.99+0.01

การสุ่มตรวจครั้งที่ 2
ปทุมธานี
นครปฐม
17.74+0.11
11.88+0.08
1.75+0.06
6.11+0.38
75.08+0.29
6.2+0.00
0.99+0.02

20.11+0.03
11.78+0.09
2.29+0.12
3.17+0.12
62.50+0.36
6.4+0.01
0.98+0.10



ผลวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยา ตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (2553) เรื่องเกณฑ์
คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่ 2 ระบุว่าผลิตภัณฑ์ที่ยังบริโภคไม่ได้ ต้อง
ผ่ า นการทํ า สุ ก หรื อ การเตรี ย มด้ ว ยกรรมวิ ธี ใ ดๆ ก่ อ นบริ โ ภค ต้ อ งตรวจไม่ พ บเชื้ อ ซาลโมเนลล่ า ส่ ว นเชื้ อ
อี โคไล ต้องพบน้อยกว่า 3 เอ็มพีเอ็น/กรัม และจํานวนยีสต์และรา และเชื้อสตาฟฟิโลคอคคัส ออเรียส ต้องพบ
น้อยกว่า 100 เอ็มพีเอ็น/กรัม ซึ่งจากการสุ่มตรวจปลาดุกแดดเดียวจากทั้ง 2 กลุ่ม พบว่าตรวจไม่พบเชื้อ
ซาลโมเนลล่า ตรวจพบเชื้ออี โคไล ในทุกตัวอย่างจากทั้งสองแห่ง แต่พบไม่เกินเกณฑ์กําหนด ตรวจพบเชื้อ
สตาฟฟิโลคอคคัส ออเรียสจากกลุ่มจังหวัดปทุมธานีในการสุ่มตรวจครั้งที่ 1 สูงเกินเกณฑ์กําหนด และตรวจพบ
ยีสต์และราสูงเกินเกณฑ์กําหนดในทุกตัวอย่าง ตรวจพบปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด และโคลิฟอร์มค่อนข้างสูง
(ตารางที่ 3) อาจเนื่องจากน้ําที่ใช้ล้างปลาไม่สะอาด หรืออาจเกิดจากสุขลักษณะในการผลิตที่ไม่ดี เนื่องจาก
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ตารางที่ 3 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของปลาดุกแดดเดียวจากกลุ่มจังหวัดปทุมธานีและกลุ่มจังหวัด
นครปฐม
การสุ่มตรวจครั้งที่ 1
ปทุมธานี นครปฐม
จุลินทรีย์ทมี่ ีชีวิตทั้งหมด (TVC) 1.9 x 107 2.1 x 106
โคลิฟอร์ม
≥ 2,400
210
อี โคไล
15
21
ซาลโมเนลล่า
ND
ND
วิบริโอ โคเลล่า
ND
ND
สตาฟฟิโลคอคคัส ออเรียส
160
<3
2
ยีสต์ และรา
7.4 x 10 1.6 x 103
ชนิดของเชื้อจุลินทรีย์

การสุ่มตรวจครั้งที่ 2
ปทุมธานี นครปฐม
2.3 x 109 2.8 x 107
≥ 2,400 ≥ 2,400
11
43
ND
ND
ND
ND
<3
<3
4
2.1 x 10 6.8 x 103



ND หมายถึง ตรวจไม่พบ
2. ทดลองแปรรูปปลาดุกแดดเดียวตามวิธีของกลุ่มจังหวัดปทุมธานีและกลุ่มจังหวัดนครปฐม โดยตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพปลาดุกที่ใช้เป็นวัตถุดิบ และปลาดุกแดดเดียวที่ผลิตได้
2.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของปลาดุกที่ใช้เป็นวัตถุดิบของกลุ่มจังหวัดปทุมธานีและ
กลุ่มจังหวัดนครปฐม พบว่ามีค่าเฉลี่ยปริมาณโปรตีน, ไขมัน, เถ้า, ความชื้น, เกลือ และ pH ดังนี้ 17.08%,
12.65%, 1.19%, 73.58%, 0.29%, 7.0 และ 18.59%, 6.03%, 1.16%, 77.29%, 0.15%, และ 6.8
ตามลําดับ (ตารางที่ 4) จากการทดสอบทางสถิติพบว่า ค่าโปรตีน, ไขมัน, ความชื้น, เกลือ และ pH ของปลา
ดุกสดจากทั้งสองแห่งแตกต่างกัน (p<0.05) ซึ่งอาจเกิดจากอาหารที่ใช้เลี้ยงต่างกัน โดยปลาดุกจากกลุ่มจังหวัด
นครปฐมเลี้ยงด้วยเศษเหลือจากการทําปลา เช่น หัวปลาดุกบด และไส้ปลาดุก และอาหารเม็ด ส่วนกลุ่มจังหวัด
ปทุมธานีเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังพบกรดไขมันอิสระที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในเนื้อ
ปลาดุกจากทั้งสองแห่ง ได้แก่ กรดลิโนเลอิก 2,632.92 มก./100 ก.ตัวอย่าง และ 949.57 มก./100 ก.ตัวอย่าง
และกรดลิโนเลนิก 41.74 มก./100 ก. ตัวอย่าง และ 13.08 มก./100ก. ตัวอย่าง ตามลําดับ ซึ่งเป็นกรดไขมัน
ที่จําเป็น (Essential fatty acid ; EFA) ชนิดไม่อิ่มตัวที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ได้เอง ต้องได้รับจาก
อาหารเท่านั้น มีความสําคัญต่อสมอง ตา หัวใจ ช่วยในการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ และยังช่วยในการ
เจริญเติบโตและเสริมสร้างพัฒนาการ (Franzen-Castle, 2012) (ตารางที่ 5) นอกจากนี้ในเนื้อปลาดุกยังตรวจ
พบกรดอะมิโนหลายชนิด โดยเฉพาะไกลซีนซึ่งมีส่วนช่วยในการสร้างคอลลาเจน ซึ่งคอลลาเจนมีคุณสมบัติทํา
ให้เซลล์ต่าง ๆ คงรูปร่างได้ และเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในกระดูก กระดูกอ่อน ฟัน และทําให้ผิวหนังมีความ
แข็ ง แรงและมี ค วามยื ด หยุ่ น นอกจากนี้ ยั ง ทํ า ให้ ห ลอดเลื อ ดแข็ ง แรงและกระตุ้ น ให้ เ กิ ด การสร้ า งเนื้ อ เยื่ อ
(นันทพร, 2550; วิทวัส, 2555) ปลาดุกจากทั้งสองแหล่งมีปริมาณไกลซีน 134.31 และ 128.40 มก./100 ก.
ตัวอย่าง ตามลําดับ (ตารางที่ 6)
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ตารางที่ 4 องค์ประกอบทางเคมีของปลาดุกสดจากกลุ่มจังหวัดปทุมธานี และกลุ่มจังหวัด
นครปฐม
องค์ประกอบทางเคมี

a,b

ปลาดุกสด
ปทุมธานี

นครปฐม

โปรตีน (%)

a

17.08 + 0.10

18.59 + 0.14b

ไขมัน (%)

12.65 + 0.98 a

6.03 + 0.15 b

เถ้า (%)

1.19 + 0.03 a

1.16 + 0.00 a

ความชื้น (%)

73.58 + 0.11 a

77.29 + 0.07 b

เกลือ (%)
pH

0.29 + 0.00 a
7.0 + 0.02 a

0.15 + 0.00 a
6.8 + 0.01 b



ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรต่างกันในแถวเดียวกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05)
ตารางที่ 5 ปริมาณกรดไขมันในปลาดุกสดจากกลุ่มจังหวัดปทุมธานีและกลุ่มจังหวัด
นครปฐม
ชนิดของกรดไขมันอิสระ
(มก./100 ก.ตัวอย่าง)
C14:0 Myristic acid
C16:0 Palmitic acid
C16:1 Palmitoleic acid
C18:0 Stearic acid acid
C18:1n9c Oleic acid
C18:2n6c Linoleic acid
C20:0 Arachidic acid
C20:1 Eicosenoic acid
C18:3n3 Linolenic acid
C21:0 Heneicosanoic acid
C20:2 Eicosadienoic acid
C22:0 Behenic acid
C20:5n3 Eicosapentaenoic acid (EPA)
C22:6n3 Docosahexaenoic acid (DHA)

ปทุมธานี

นครปฐม

70.42
3,756.83
710.72
64.22
6,469.62
2,632.92
14.03
46.73
41.74
3.47
35.20
21.51
9.86
7.76

27.29
1,295.73
284.79
27.73
2,429.55
949.57
4.51
21.47
13.08
2.16
16.25
6.30
1.57
7.54
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ตารางที่ 6 ปริมาณกรดอะมิโนในปลาดุกสดจากกลุ่มจังหวัดปทุมธานีและ
กลุ่มจังหวัดนครปฐม
กรดอะมิโน (มก./100 ก.ตัวอย่าง)
Threonine*
Valine*
Methionine*
Isoleucine*
Leucine*
Phenylalanine*
Histidine*
Lysine*
Glycine
Glutamic acid
* กรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกาย

ปทุมธานี

นครปฐม

19.34
2.10
6.02
2.05
3.25
1.18
11.10
21.15
134.31
6.13

17.43
3.58
6.91
3.31
4.35
2.41
24.03
27.04
128.40
2.83

3. การทดลองเก็บรักษาปลาดุกแดดเดียว ผลิตตามกระบวนการผลิตของกลุ่มจังหวัดทั้ง 2 แห่ง เปรียบเทียบ
ระยะเวลาในการเก็บรักษาแบบในน้ําแข็ง และแช่เย็น โดยใช้บรรจุภัณฑ์ที่ต่างกัน
3.1 ผลทดสอบทางประสาทสัมผัส
3.1.1 ผลิตภัณฑ์ปลาดุกแดดเดียว ผลิตตามวิธีของกลุ่มจังหวัดนครปฐม
ปลาแดดเดียวดิบ (NI และ NR)
ตลอดระยะเวลา 6 สัปดาห์ของการเก็บรักษา ผู้ทดสอบให้คะแนนตัวอย่างเก็บรักษาในน้ําแข็ง
(NI) และเก็บรักษาในตู้เย็น (NR) ในแต่ละสัปดาห์ไม่แตกต่างกันในทุกลักษณะทดสอบ (p>0.05) (ภาพที่ 5
และตารางที่ 7) โดยให้คะแนน NR สูงกว่าในเกือบทุกลักษณะทดสอบในแต่ละสัปดาห์ อาจเนื่องจากลักษณะ
เนื้อปลาก่อนทําเป็นปลาแดดเดียวของ NI จะมีสีเข้มกว่า NR เมื่อนํามาทําเป็นปลาแดดเดียว สีของปลา NI จึง
เข้มกว่า NR เล็กน้อย ทําให้ดูไม่น่ารับประทาน ลักษณะเด่นของการเก็บรักษาแบบ NI และ NR นั้นคือ สีเนื้อ
ปลาที่ค่อนข้างเข้ม เนื่องจากหลังจากแล่ปลาเป็นแบบผีเสื้อแล้วแช่ในน้ําเกลือเลยโดยไม่ล้างน้ําก่อน จากนั้นเก็บ
รักษาทันทีในน้ําแข็งหรือแช่เย็น จะเห็นว่าการเก็บรักษาแบบ NI ซึ่งเป็นการเก็บรักษาโดยการแช่ในน้ําแข็งซึ่งมี
อุณหภูมิประมาณ 0 องศาเซลเซียส ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้ดีกว่าการเก็บรักษาแบบแช่เย็นที่อุณหภูมิ
ประมาณ 5-8 องศาเซลเซียส เนื่องจากจุลินทรีย์เจริญเติบโตได้ช้ากว่า แต่ลักษณะของเนื้อปลาเมื่อเก็บรักษา
แบบแช่เย็นจะมีรอยช้ํา และรอยเลือดเข้มน้อยกว่าการเก็บรักษาในน้ําแข็ง ซึ่งน่าจะมาจากปริมาณออกซิเจนที่
ปะปนอยู่ในเลือด นอกจากปริมาณออกซิเจนที่มีผลต่อสีของเลือดแล้ว การเกิดออกซิเดชั่นก็มีผลเช่นเดียวกัน
โดยปกติแล้วไมโอโกลบินในเนื้อเยื่อสัตว์จะทําหน้าที่ในการเก็บสะสมออกซิเจน เพื่อนํามาใช้ในปฏิกิริยาทาง
ชีว เคมี ข องกล้ า มเนื้ อ เมื่ อ ไมโอโกลบิ น ทํ า ปฏิกิ ริ ย ากั บ ออกซิ เ จนในอากาศจะเกิ ด เป็น ออกซี ไ มโอโกลบิ น
(oxymyoglobin) ทําให้เนื้อมีสีแดง เมื่อออกซีไมโอโกลบินเกิดปฏิกริยาออกซิเดชั่นต่อไปจะกลายเป็นเมทไมโอ
โกลบิน (metmyoglobin) ที่มีสีน้ําตาล ทําให้เนื้อมีสีไม่น่ารับประทาน หรืออาจกล่าวได้ว่าการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณเมทไมโอโกลบินสัมพันธ์กับการเกิดสีคล้ําของเนื้อปลา (ชัยวุฒิ และคณะ, 2550; Manat et. al., 2005;
Manat, 2008) การทดลองนี้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกันในการเก็บรักษา โดยการเก็บรักษาปลาแบบแช่เย็นที่
อุณหภูมิ 5-8 องศาเซลเซียส จะวางปลาลงบนถาดโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลท (Polyethylene Terephthalate-
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ในสัปดาห์แรกของการเก็บรักษา NI มีกลิ่นคาว และกลิ่นอับหืนคล้ายกลิ่นเขียงหั่นหมูและมีกลิ่น
แรงกว่า NR เริ่มพบกลุ่มยีสต์บนผิวของปลาที่เก็บรักษาแบบแช่เย็นได้บ้างเมื่อเก็บรักษาเพียง 2 สัปดาห์ แต่ไม่
พบกลุ่มยีสต์ในปลาแบบแช่ในน้ําแข็ง อย่างไรก็ตามเมื่อล้างน้ําแล้วนํามาทําเป็นปลาแดดเดียว สภาพของปลา
แดดเดียวของทั้งสองแบบไม่แตกต่างกันมากนัก สัปดาห์ที่ 3 ของการเก็บรักษาแบบ NI เมื่อเปิดถุงมาไม่ได้กลิ่น
คาว ไม่มีกลิ่นเน่า สีเนื้อปลาเป็นสีแดงคล้ํา เนื้อปลาเริ่มมีจุดเป็นสีแดงคล้ําและมีรอยช้ํา ก้างกลางของปลาบาง
ตัวมีสีแดงของเลือดไหลซึมออกมา ซึ่งน่าจะเกิดจากการล้างปลาไม่สะอาด และแล่ปลาติดก้างมากเกินไป ไม่พบ
ยีสต์หรือรา หลังจากล้างน้ําจนสะอาด นําไปทําเป็นปลาแดดเดียว ก่อนให้ผู้ทดสอบ ทดสอบทางประสาทสัมผัส
ปรากฏว่า ผู้ทดสอบบางรายเริ่มไม่ยอมรับในลักษณะปรากฏ เนื่องจากเนื้อปลาแดดเดียวมีสีเหลืองเข้มขึ้นมาก
โดยเฉพาะจุดที่มีเลือดของปลาไหลซึมออกมา ดูไม่น่ารับประทาน อย่างไรก็ตามผู้ทดสอบส่วนใหญ่ยังคงยอมรับ
โดยให้คะแนนลักษณะปรากฏ และกลิ่นในระดับพอใช้คือ 5.30+1.06 คะแนน และ 5.20+0.92 คะแนน
ตามลําดับ ส่วนลักษณะเนื้อสัมผัสนั้น ผู้ทดสอบให้คะแนนในระดับเกือบดี (6.10+0.88 คะแนน) ส่วนการเก็บ
รักษาแบบ NR นั้นพบว่ามีกลุ่มยีสต์ขึ้นบนผิวเนื้อปลาเพิ่มมากขึ้น เมื่อเปิดถุงออกมา ได้กลิ่นคล้ายไข่ต้มและ
กลิ่นคาวปลาสด ลักษณะเนื้อเละกว่า NI สีของเนื้อปลาเริ่มเห็นรอยช้ํา บางจุดเป็นสีแดงเข้ม บางจุดมีสีแดงซีด
บริเวณที่ล้างเลือดออกไม่หมดจะเห็นสีแดงเป็นจ้ําช้ํา ทําให้สีผิวของเนื้อปลาไม่สม่ําเสมอตลอดลําตัว หลังจาก
ล้างทําความสะอาดแล้วนําไปตากแดด ลักษณะของเนื้อปลายังคงดูน่ารับประทาน ถึงแม้ว่าสีของเนื้อปลาจะ
เข้มขึ้นโดยเฉพาะบริเวณที่มีเลือดไหลซึมออกจากก้างปลา อย่างไรก็ตามเมื่อนํามาทดสอบทางประสาทสัมผัส
พบว่าผู้ทดสอบให้คะแนนลักษณะปรากฏ และกลิ่นสูงกว่า NI คือ 5.60+0.70 คะแนน และ 5.60+0.84
คะแนน ตามลําดับ ส่วนคะแนนเนื้อสัมผัสนั้นผู้ทดสอบให้คะแนนเท่ากับ NI คือ 6.10+0.88 คะแนน สัปดาห์ที่
5 ของการเก็บรักษา ผู้ทดสอบไม่ยอมรับทั้ง 2 ตัวอย่าง สีของเนื้อปลาก่อนล้างตากของ NI เริ่มเป็นสีแดงเข้ม
มากขึ้น ไม่พบเลือดบริเวณก้างกลาง แต่พบรอยช้ําทั่วไปบนเนื้อปลา เนื้อปลาเละ กลิ่นคาวปลาค่อนข้างแรง มี
กลิ่นเหม็นตุและหืนเล็กน้อย หลังจากนําไปล้างและตากแดดแล้ว เนื้อปลายังมีสีดําคล้ําดูไม่น่ารับประทาน
บริเวณรอยช้ํามีสีเข้มมาก ผู้ทดสอบไม่ยอมรับ ให้คะแนนด้านลักษณะปรากฏ กลิ่น และรสชาติ น้อยกว่า 3.50
คะแนน ในขณะที่ NR สีของเนื้อปลาเริ่มซีดลง มีกลุ่มยีสต์เพิ่มมากขึ้น เริ่มมีกลิ่นเน่า เหม็นหืน ก้างกลางบางตัว
ยังคงมีเลือดติดอยู่ เนื้อปลาเละ มีสีแดงปนเหลือง เนื้อบางจุดมีสีแดงคล้ํา หลังจากนําไปล้างและตากแดดแล้ว
เนื้อปลามีสี แดงซี ด บางจุดมีสีค ล้ํา ดํา ผู้ทดสอบให้คะแนนในทุกลักษณะทดสอบน้ อยกว่า 3.30 คะแนน
เช่นเดียวกับ NI เมื่อนําคะแนนที่ได้ในแต่ละลักษณะ เปรียบเทียบหาความแตกต่างทางสถิติ ระหว่างการเก็บ
รักษาแบบ NI และ NR ในแต่ละสัปดาห์นั้น พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน (p>0.05) (ภาพที่ 7) (ภาคผนวกที่ 3)
ปลาแดดเดียวทอด (NI และ NR)
ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาทั้ง 6 สัปดาห์ ผู้ทดสอบให้คะแนนไปในแนวทางเดียวกันกับการ
ทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบดิบ คือ ในแต่ละสัปดาห์ ไม่พบความแตกต่างระหว่างการเก็บรักษาแบบ NI
และ NR (p>0.05)
สัปดาห์แรกของการเก็บรักษา
ผู้ทดสอบระบุว่าเนื้อปลาจากการทดลองทั้งสองแบบมีรสชาติ
ค่อนข้างเค็มแต่ยังได้รสหวานของเนื้อปลา มีกลิ่นโคลน เนื้อสัมผัสแน่น ผู้ทดสอบบางคนได้กลิ่นคาวเล็กน้อย สี
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3.1.2 ผลิตภัณฑ์ปลาดุกแดดเดียว ผลิตตามวิธีของกลุ่มจังหวัดปทุมธานี
ปลาแดดเดียวดิบ (PFI และ PFR)
ลักษณะของเนื้อปลาทั้ง PFI และ PFR ในสัปดาห์แรกของการเก็บรักษา เนื้อปลาก่อนทําเป็นปลา
แดดเดียวมีลักษณะเหลืองสวย ดูน่ารับประทาน และเมื่อนํามาทําเป็นปลาแดดเดียว สีของเนื้อปลาแดดเดียว
นั้นดูน่ารับประทานกว่าปลาแดดเดียวแบบ NI และ NR จึงได้คะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสสูงกว่า NI
และ NR ผู้ทดสอบให้คะแนนของลักษณะปรากฏ กลิ่น และเนื้อสัมผัส ของ PFI และ PFR เริ่มต้นของการเก็บ
รักษา 8.25+0.64, 8.11+0.49, 8.18+0.46 คะแนน และ 8.32+0.54, 8.07+0.62, 8.11+0.56 คะแนน
ตามลําดับ (ภาพที่ 5, 8 และตารางที่ 7) เมื่อการเก็บรักษานานขึ้น ผลการยอมรับด้านลักษณะปรากฏ กลิ่น
และเนื้อสัมผัสของ PFI และ PFR มีค่าลดลง โดยในสัปดาห์แรกของการเก็บรักษา ผู้ทดสอบให้คะแนนลักษณะ
ปรากฏของ PFR ต่ํากว่า PFI (p<0.05) เนื่องจากเริ่มเห็นกลุ่มยีสต์เป็นจุดเล็ก ๆ ในปลาบางถุง ส่วนกลิ่นและ
เนื้อสัมผัสนั้นไม่แตกต่างกัน สัปดาห์ที่ 2-4 ของการเก็บรักษาผู้ทดสอบให้คะแนนของตัวอย่างทั้ง 2 แบบในทุก
ลักษณะทดสอบแตกต่างกัน (p<0.05) เนื่องจากผู้ทดสอบได้กลิ่นเปรี้ยว และเหม็นตุจากการเก็บรักษาแบบ
PFR แรงกว่า PFI และเนื้อปลาเริ่มเละ ในสัปดาห์ที่ 3 ตัวอย่าง PFI จะได้กลิ่นคาวเล็กน้อย ไม่ได้กลิ่นเน่า บาง
ตัวบริเวณรอบก้างยังคงมีสีแดงของเลือด เนื้อปลามีสีเหลืองและเริ่มยุ่ย ไม่พบยีสต์หรือรา สีของเนื้อปลายังดูน่า
รับประทาน คือ มีสีเหลืองอ่อน เนื้อปลาไม่ช้ํา หลังจากทําเป็นปลาแดดเดียวแล้ว พบว่าเนื้อปลายังคงมีสีเหลือง
อ่อน แต่ยังคงพบจุดแดงของเลือดที่บริเวณรอบ ๆ ก้างปลา ผู้ทดสอบให้คะแนนของทุกลักษณะสูงกว่า 6.50
คะแนน ส่วน PFR นั้นเนื้อปลายังคงมีสีเหลือง พบยีสต์สีขาวจํานวนมากบนผิวเนื้อปลา มีจุดช้ําสีเขียวอ่อน และ
ยังคงพบบริเวณที่ล้างเลือดออกไม่หมดเช่นกัน หลังจากที่ล้างทําความสะอาดแล้วนําไปทําเป็นปลาแดดเดียว
ผลิตภัณฑ์ยังคงดูน่ารับประทาน แต่ยังคงพบรอยช้ํา และมีกลุ่มยีสต์สีขาวบริเวณท้องปลาบางตัว ผู้ทดสอบให้
คะแนนด้านลักษณะปรากฏ กลิ่น และเนื้อสัมผัสต่ํา คือ 4.20+1.32, 4.70+0.95 และ 5.30+0.34 คะแนน
ตามลําดับ สัปดาห์ที่ 5 ของการเก็บรักษา ผู้ทดสอบไม่ยอมรับในทุกลักษณะการทดสอบของตัวอย่างที่เก็บ
รักษาทั้งสองแบบ และในสัปดาห์ที่ 6 PFR ขึ้นรา จึงไม่ทดลองเก็บรักษาต่อ ส่วน PFI นั้น ถึงแม้จะไม่พบเชื้อรา
แต่เมื่อเปิดถุงออกจะได้กลิ่นคาว สาบ มีเมือกสีเหลืองขุ่น เนื้อเละมีสีเหลืองซีดจนเกือบขาว ไม่เห็นสีเลือดที่ก้าง
กลาง หลังจากล้างและตากแดด เนื้อปลามีสีเหลือง บริเวณจุดช้ําจะเป็นสีแดงคล้ําเล็กน้อย ไม่มีสีดําของเลือด
บริเวณก้าง ผู้ทดสอบไม่ยอมรับในทุกลักษณะการทดสอบ (น้อยกว่า 3 คะแนน) (ภาคผนวกที่ 5)
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ปลาแดดเดียวทอด (PFI และ PFR) (ภาพที่ 6, ตารางที่ 8)
สัปดาห์แรกของการเก็บรักษา ผู้ทดสอบส่วนใหญ่ให้คะแนนในระดับดีที่สุดในทุกลักษณะทดสอบ
ของการทดลองทั้งสองแบบ (9 คะแนน) (p>0.05) เนื่องจากเนื้อปลามีสีเหลืองสวย เนื้อแน่น และไม่ได้กลิ่น
โคลน สีของเนื้อปลาของการทดลองแบบ PFI มีสีเข้มกว่า PFR เล็กน้อย สัปดาห์ที่ 2-5 ผู้ทดสอบให้คะแนนใน
ทุกลักษณะทดสอบของ PFI แตกต่างจาก PFR (p<0.05) เนื่องจากผู้ทดสอบได้กลิ่นอับ เหม็นตุของการทดลอง
แบบ PFR แรงกว่าแบบ PFI โดยในสัปดาห์ที่ 3 ของการเก็บรักษา เริ่มเห็นกลุ่มยีสต์บนผิวเนื้อปลาก่อนทําเป็น
ปลาแดดเดียวของ PFR แต่ไม่พบใน PFI อย่างไรก็ตามผู้ทดสอบยังให้คะแนนอยู่ในระดับเกือบดีในทุกลักษณะ
ของการทดลองทั้ง 2 แบบ คือให้คะแนนลักษณะปรากฏ กลิ่น รสชาติ และลักษณะเนื้อสัมผัสของ PFI และ
PFR ดังนี้ 7.55+0.69, 7.45+0.69, 7.45+0.96, 7.55+0.69 คะแนน และ 6.85+0.67, 6.65+0.58,
6.55+0.60, 6.75+0.54 คะแนนตามลําดับ สัปดาห์ที่ 5 ผู้ทดสอบยังให้คะแนนสูงกว่า 6 คะแนนในทุกลักษณะ
ผู้ทดสอบไม่ได้กลิ่นตุจากการทดลองแบบ PFI แต่เริ่มได้กลิ่นตุ และอับ จากการทดลองแบบ PFR ในสัปดาห์ที่
6 PFR ขึ้นรา จึงหยุดการทดสอบด้านประสาทสัมผัส ส่วน PFI ผู้ทดสอบให้คะแนนลักษณะปรากฏ กลิ่น
รสชาติ และลั ก ษณะเนื้ อ สั ม ผั ส 6.20+0.63, 5.50+0.71, 5.40+0.97 และ 5.40+0.97 คะแนนตามลํ า ดั บ
(ภาคผนวกที่ 6)
ปลาแดดเดียวดิบ (PI และ PR)
สัปดาห์แรกของการเก็บรักษา ผู้ทดสอบให้คะแนนลักษณะปรากฏ กลิ่น และเนื้อสัมผัสของ PI
และ PR ในระดับดีมาก คือ 8.54+0.46, 8.32+0.46, 8.21+0.58 คะแนน และ 8.39+0.56, 8.14+0.66,
8.25+0.51 คะแนน ตามลําดับ ในสัปดาห์ที่ 2 ของการเก็บรักษาแบบ PR เริ่มเห็นกลุ่มยีสต์บนผิวเนื้อปลาได้
บ้างเพียงเล็กน้อยในบางถุง แต่ยังไม่ได้กลิ่นตุจากเนื้อปลา ทําให้ผู้ทดสอบให้คะแนนลักษณะปรากฏในสัปดาห์ที่
2 ของตัวอย่าง PI สูงกว่า PR (p<0.05) ในสัปดาห์ที่ 3-5 ของการเก็บรักษา การทดลองทั้งสองแบบพบสีเนื้อ
ปลาเริ่มซีดลงเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้น (ภาพที่ 5, 9 และตารางที่ 7) พบกลุ่มยีสต์บนผิวเนื้อปลาของ
การทดลองแบบ PR ชัดเจนมากขึ้น และเริ่มเห็นเป็นจํานวนมากในสัปดาห์ที่ 4 ส่วน PI เริ่มเห็นกลุ่มยีสต์บ้าง
เพียงเล็กน้อย ทําให้คะแนนลักษณะปรากฏของ PI สูงกว่า PR ในสัปดาห์ที่ 3-5 (p<0.05) ส่วนกลิ่น และเนื้อ
สัมผัสของตัวอย่างทั้งสองแบบไม่แตกต่างกันในแต่ละสัปดาห์ของการเก็บรักษา (p>0.05) โดยในสัปดาห์ที่ 5 ผู้
ทดสอบยังให้การยอมรับตัวอย่าง PI และ PR ในทุกลักษณะทดสอบในระดับคะแนนมากกว่า 5 ในสัปดาห์ที่ 6
ของการเก็บรักษา ตัวอย่างแบบ PR ขึ้นราจึงไม่เก็บรักษาต่อ ส่วนการทดลองแบบ PI พบว่าตัวอย่างมีกลิ่นตุ
เน่า เนื้อปลาเละ ผู้ทดสอบจึงไม่ยอมรับในกลิ่น และลักษณะเนื้อสัมผัสของตัวอย่าง (ภาคผนวกที่ 7)
ปลาแดดเดียวทอด (PI และ PR)
การทดสอบผลิตภัณฑ์ทั้งสองแบบ หลังจากทอดพบว่า ใน 5 สัปดาห์แรกของการเก็บรักษา ผู้
ทดสอบให้คะแนนทั้งสองแบบสูงกว่า 6 คะแนน ซึ่งคะแนนมีแนวโน้มลดลงเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้น
(ภาพที่ 8, ตารางที่ 8) ผู้ทดสอบให้คะแนนลักษณะปรากฏตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 6 สัปดาห์ ไม่แตกต่าง
กัน (p>0.05) แต่ให้คะแนนกลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัสแตกต่างกันในสัปดาห์ที่ 3-5 (p<0.05) ซึ่งสอดคล้องกับ
การทดลองแบบดิบ
สัปดาห์แรกของการเก็บรักษา ตัวอย่างมีสีเหลืองสวย เนื้อสัมผัสยุ่ยคล้ายเนื้อปลาสลิดหอม ผู้
ทดสอบให้คะแนนลักษณะปรากฏ กลิ่น รสชาติ และลักษณะเนื้อสัมผัสของ PI และ PR ในระดับดีมาก ดังนี้
8.46+0.63, 8.54+0.84, 8.54+0.57, 8.50+0.52 คะแนน และ 8.43+0.65, 8.50+0.85, 8.54+0.63,
8.43+0.65 คะแนนตามลําดับ สัปดาห์ที่ 3 ของการเก็บรักษา ผู้ทดสอบให้คะแนน PI สูงกว่าแบบ PR ในทุก
ลักษณะของการทดสอบ โดยเฉพาะกลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัส (p<0.05) เนื่องจากการเก็บรักษาแบบ PR เริ่ม
ได้กลิ่นอับ ตุ เนื้อเละกว่า PI ในสัปดาห์ที่ 5 ผู้ทดสอบให้คะแนนตัวอย่างแบบทอดของการทดลองทั้ง 2 แบบ
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สรุปอายุการเก็บรักษาของปลาดุกแดดเดียว ดังแสดงในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 สรุปอายุการเก็บรักษาปลาดุกแดดเดียวแบบดิบ และทอด ทีผ่ ู้ทดสอบยอมรับ ของกลุ่มจังหวัด
นครปฐม และกลุม่ จังหวัดปทุมธานี
ชนิดปลาดุก
แดดเดียว
แบบดิบ
แบบทอด

NI
4
6

NR
4
6

อายุการเก็บรักษา (สัปดาห์)
PFI
PFR
PI
5
5
4
6
5
6

PR
3
5

หมายเหตุ

NI หมายถึง ปลาดุกแล่แบบผีเสื้อแล้วแช่ในน้ําเกลือ เก็บรักษาแบบแช่ในน้ําแข็ง
NR หมายถึง ปลาดุกแล่แบบผีเสื้อแล้วแช่ในน้ําเกลือ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5-8°ซ
PFI หมายถึง ปลาดุกแล่แบบผีเสื้อ ล้างด้วยน้ําสารส้มก่อนแช่ในน้ําเกลือ เก็บรักษาแบบแช่ในน้ําแข็ง
PFR หมายถึง ปลาดุกแล่แบบผีเสื้อ ล้างด้วยน้ําสารส้มก่อนแช่ในน้ําเกลือ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5-8°ซ
PI หมายถึง ปลาดุกแล่แบบผีเสื้อ ล้างด้วยน้ําสารส้มก่อนแช่ในน้ําเกลือ ตากแดด 1 วัน เก็บรักษาแบบแช่ในน้ําแข็ง
PR หมายถึง ปลาดุกแล่แบบผีเสื้อ ล้างด้วยน้ําสารส้มก่อนแช่ในน้ําเกลือ ตากแดด 1 วัน เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5-8°ซ
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ภาพที่ 5 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ปลาดุกแดดเดียว (แบบดิบ)
NI หมายถึง ปลาดุกแล่แบบผีเสื้อแล้วแช่ในน้ําเกลือ เก็บรักษาแบบแช่ในน้ําแข็ง
NR หมายถึง ปลาดุกแล่แบบผีเสื้อแล้วแช่ในน้ําเกลือ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5-8°ซ
PFI หมายถึง ปลาดุกแล่แบบผีเสื้อ ล้างด้วยน้ําสารส้มก่อนแช่ในน้ําเกลือ เก็บรักษาแบบแช่ในน้ําแข็ง
PFR หมายถึง ปลาดุกแล่แบบผีเสื้อ ล้างด้วยน้ําสารส้มก่อนแช่ในน้ําเกลือ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5-8°ซ
PI หมายถึง ปลาดุกแล่แบบผีเสื้อ ล้างด้วยน้ําสารส้มก่อนแช่ในน้ําเกลือ ตากแดด 1 วัน เก็บรักษาแบบแช่ในน้ําแข็ง
PR หมายถึง ปลาดุกแล่แบบผีเสื้อ ล้างด้วยน้ําสารส้มก่อนแช่ในน้ําเกลือ ตากแดด 1 วัน เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5-8°ซ
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สัปดาห์ที่ 6 ราขึ้น








ภาพที่ 6 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ปลาดุกแดดเดียว (แบบทอด)
NI หมายถึง ปลาดุกแล่แบบผีเสื้อแล้วแช่ในน้ําเกลือ เก็บรักษาแบบแช่ในน้ําแข็ง
NR หมายถึง ปลาดุกแล่แบบผีเสื้อแล้วแช่ในน้ําเกลือ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5-8°ซ
PFI หมายถึง ปลาดุกแล่แบบผีเสื้อ ล้างด้วยน้ําสารส้มก่อนแช่ในน้ําเกลือ เก็บรักษาแบบแช่ในน้ําแข็ง
PFR หมายถึง ปลาดุกแล่แบบผีเสื้อ ล้างด้วยน้ําสารส้มก่อนแช่ในน้ําเกลือ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5-8°ซ
PI หมายถึง ปลาดุกแล่แบบผีเสื้อ ล้างด้วยน้ําสารส้มก่อนแช่ในน้ําเกลือ ตากแดด 1 วัน เก็บรักษาแบบแช่ในน้ําแข็ง
PR หมายถึง ปลาดุกแล่แบบผีเสื้อ ล้างด้วยน้ําสารส้มก่อนแช่ในน้ําเกลือ ตากแดด 1 วัน เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5-8°ซ
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ลักษณะเนื้อปลาแดดเดียวใน
สัปดาห์แรกของการเก็บรักษา

NI

NR

ลักษณะเนื้อปลา NR ก่อนตากแดด (A)
กลุ่มยีสต์บนเนื้อปลาที่เริ่มเห็นในบางแพ็ค (B)
ลักษณะเนื้อปลาแดดเดียว NR (C)


ลักษณะเนื้อปลา NI
ก่อนตากแดด


ลักษณะเนื้อปลาแดดเดียว NI

ลักษณะเนื้อปลา NR
ก่อนตากแดด

สัปดาห์ที่ 6 ของการ
เก็บรักษา


ลักษณะเนื้อปลาแดดเดียว NR

ภาพที่ 7 ลักษณะของปลาแดดเดียวที่ผลิตแบบกลุ่มจังหวัดนครปฐมระหว่างการเก็บรักษา (NI และ NR)
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ลักษณะเนื้อปลาแดดเดียวใน
สัปดาห์แรกของการเก็บรักษา






สัปดาห์ที่ 3 ของการ
เก็บรักษา

ลักษณะเนื้อปลา PFI ก่อนตากแดด (บน)
และลักษณะเนื้อปลาแดดเดียว (ล่าง)


ลักษณะเนื้อปลา PFR ก่อนตากแดด(A)
บางแพ็คพบกลุ่มยีสต์สีขาวจํานวนมาก(B)
ลักษณะเนื้อปลาแดดเดียว PFR(C)

ลักษณะเนื้อปลา PFI ก่อนตาก



สัปดาห์ที่ 6 ของการ
เก็บรักษา
ลักษณะเนื้อปลาแดดเดียว PFI

ลักษณะปลา PFR ที่ขึ้นราในสัปดาห์ที่ 6



ภาพที่ 8 ลักษณะของปลาแดดเดียวที่ผลิตแบบกลุ่มจังหวัดปทุมธานี (ไม่ตากแดด) ระหว่างการเก็บ
รักษา (PFI และ PFR)
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ลักษณะเนื้อปลาแดดเดียวใน
สัปดาห์แรกของการเก็บรักษา

PI

PR

ลักษณะเนื้อปลาแดดเดียว PI

สัปดาห์ที่ 4 ของการ
เก็บรักษา

ลักษณะเนื้อปลาแดดเดียว PR พบกลุ่มยีสต์ที่พบเป็นจํานวนมากในการ
เก็บรักษาแบบ PR



สัปดาห์ที่ 6 ของการ
เก็บรักษา
ภาพที่ 9 ลักษณะของปลาแดดเดียวที่ผลิตแบบกลุ่มจังหวัดปทุมธานีระหว่างการเก็บรักษา (PI และ PR)
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ตารางที่ 8 ผลคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัส ของผลิตภัณฑ์ปลาดุกแดดเดียว (ดิบ)
ระหว่างการเก็บรักษา
สัปดาห์
ที่
0
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
a,b

ลักษณะปรากฏ
NI
7.86+0.36a
7.05+0.69 a
6.22+0.44 a
5.30+1.06 a
5.63+0.92 a
3.20+0.42 a
3.40+0.84 a
PFI
8.25+0.64 a
7.95+0.37 a
8.56+0.39 a
6.70+1.57 a
6.80+0.63 a
3.00+0.93 a
3.30+1.06
PI
8.54+0.46 a
7.65+0.58 a
8.00+0.00 a
7.00+0.00 a
7.33+0.66 a
6.00+0.00 a
4.10+0.88

NR
7.93+0.27 a
7.00+0.47 a
6.72+0.51 a
5.60+0.70 a
5.61+0.93 a
3.30+0.48 a
3.50+0.97 a
PFR
8.32+0.54 a
7.20+0.89b
5.39+1.22 b
4.20+1.32b
3.30+0.67b
3.20+0.92b
ขึ้นรา

PR
8.39+0.56 a
6.85+0.94b
7.33+0.35b
7.60+0.52b
7.00+0.71b
5.27+0.82 b
ขึ้นรา

กลิ่น
NI
7.57+0.65 a
6.80+0.63 a
6.39+0.49 a
5.20+0.92 a
6.06+1.08 a
3.50+0.71 a
3.20+0.42 a
PFI
8.11+0.49 a
7.60+0.52 a
7.94+0.46 a
6.50+1.18 a
6.45+0.50 a
2.75+0.71 a
3.10+0.32
PI
8.32+0.46 a
7.60+0.70 a
7.56+0.53 a
7.15+0.34 a
6.94+0.63 a
5.20+0.63 a
3.50+0.71

NR
7.64+0.50 a
6.80+0.42 a
6.78+0.44 a
5.60+0.84 a
5.83+1.22 a
3.50+0.71 a
3.10+0.57 a
PFR
8.07+0.62 a
7.35+0.67 a
5.56+1.33b
4.70+0.95 b
2.90+0.32 b
2.80+0.63 b
ขึ้นรา

PR
8.14+0.66 a
7.20+0.67 a
7.18+0.55a
7.20+1.03 a
6.22+0.71 a
5.11+0.78 a
ขึ้นรา

ลักษณะเนื้อสัมผัส
NI
NR
a
7.93+0.27
8.00+0.00 a
7.15+0.67 a
6.95+0.69 a
6.50+0.50 a
6.56+0.53 a
6.10+0.88 a
6.10+0.88 a
a
5.88+1.22
6.06+1.01 a
3.40+0.52 a
3.40+0.52 a
3.40+0.84 a
3.40+0.70 a
PFI
PFR
a
8.18+0.46
8.11+0.56 a
7.55+0.76 a
7.45+0.60 a
a
7.94+0.39
5.83+1.46b
6.70+0.82 a
5.30+1.06 b
6.60+0.52 a
3.00+0.47 b
2.75+0.71 a
2.90+0.74 b
ขึ้นรา
3.20+0.42
PI
PR
a
8.21+0.58
8.25+0.51 a
7.55+0.60 a
7.25+0.72 a
7.50+0.35 a
7.67+0.50 a
7.10+0.32 a
7.55+0.50 a
7.06+0.53 a
6.72+0.57 a
5.10+0.57 a
5.22+0.44 a
ขึ้นรา
3.60+0.70

ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรต่างกันภายในแถวเดียวกันของลักษณะการทดสอบแบบเดียวกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
NI หมายถึง ปลาดุกแล่แบบผีเสื้อแล้วแช่ในน้ําเกลือ เก็บรักษาแบบแช่ในน้ําแข็ง
NR หมายถึง ปลาดุกแล่แบบผีเสื้อแล้วแช่ในน้ําเกลือ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5-8 °ซ
PFI หมายถึง ปลาดุกแล่แบบผีเสื้อ ล้างด้วยน้ําสารส้มก่อนแช่ในน้ําเกลือ เก็บรักษาแบบแช่ในน้ําแข็ง
PFR หมายถึง ปลาดุกแล่แบบผีเสื้อ ล้างด้วยน้ําสารส้มก่อนแช่ในน้ําเกลือ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5-8 °ซ
PI หมายถึง ปลาดุกแล่แบบผีเสื้อ ล้างด้วยน้ําสารส้มก่อนแช่ในน้ําเกลือ ตากแดด 1 วัน เก็บรักษาแบบแช่ในน้ําแข็ง
PR หมายถึง ปลาดุกแล่แบบผีเสื้อ ล้างด้วยน้ําสารส้มก่อนแช่ในน้ําเกลือ ตากแดด 1 วัน เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5-8 °ซ
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ตารางที่ 9 ผลคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัส ของผลิตภัณฑ์ปลาดุกแดดเดียว (ทอด)
ระหว่างการเก็บรักษา
ลักษณะปรากฏ
NI
NR
8.14+0.53 a 8.18+0.54 a
7.20+0.42 a 7.10+0.32 a
6.89+0.60 a 7.11+0.60 a
7.05+0.83 a 7.10+0.88 a
6.75+0.72 a 6.95+0.60 a
6.20+0.63 a 6.60+0.48 a
5.30+0.95 a 5.25+0.92 a
PFI
PFR
a
8.57+0.51 8.57+0.51 a
7.85+0.34 a 7.90+0.32 a
8.17+0.35 a 7.14+0.69b
7.55+0.69 a 6.85+0.67 b
7.00+0.62 a 6.60+0.57 b
7.00+0.47 a 6.60+0.52 b
6.20+0.63 ขึ้นรา
PI
PR
a
8.46+0.63 8.43+0.65 a
7.75+0.42 a 7.80+0.42 a
7.67+0.43 a 7.56+0.46 a
7.70+0.67 a 7.40+0.52 a
7.35+0.67 a 7.05+0.83 a
7.20+0.42 a 7.10+0.57 a
6.40+0.84 ขึ้นรา

สัปดาห์
ที่
0
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
a,b

กลิ่น
NI
7.71+0.61 a
7.35+0.47 a
6.06+0.88 a
7.00+0.62 a
6.70+0.67 a
5.85+0.82 a
5.40+0.84 a
PFI
8.32+0.72 a
7.55+0.69 a
8.00+0.50 a
7.45+0.69 a
6.70+0.82 a
6.35+1.00 a
5.50+0.71
PI
8.54+0.84 a
7.40+0.66 a
7.78+0.36 a
7.65+0.75 a
6.95+0.90 a
6.70+0.79 a
5.70+0.5*

NR
7.71+0.64 a
7.35+0.47 a
6.17+0.94 a
7.10+0.32 a
6.00+0.94 a
5.50+0.97 a
5.20+0.63 a
PFR
8.25+0.85 a
7.50+0.53 a
6.29+0.49 b
6.65+0.58 b
6.00+0.67 b
5.95+0.76 b
ขึ้นรา

PR
8.50+0.85 a
7.00+1.13 a
7.61+0.49 a
6.10+0.88 b
5.60+0.84 b
6.00+1.10 b
ขึ้นรา

รสชาติ
NI
7.39+0.92 a
7.10+0.77 a
6.39+0.70 a
6.80+0.67 a
6.40+0.57 a
5.55+0.76 a
4.90+0.57 a
PFI
8.50+0.52 a
7.65+0.58 a
8.06+0.63 a
7.45+0.96 a
6.75+0.54 a
6.50+1.43 a
5.40+0.97
PI
8.54+0.57 a
7.30+0.92 a
7.44+0.73 a
7.70+0.48 a
7.25+0.79 a
6.80+0.63 a
5.30+1.16

NR
7.46+0.75 a
7.00+0.97 a
6.50+0.71 a
6.70+0.79 a
6.15+1.06 a
5.20+0.79 a
5.00+0.82 a
PFR
8.50+0.52 a
7.45+0.69 a
6.36+0.85 b
6.55+0.60 b
6.20+0.82 b
5.95+0.90 b
ขึ้นรา

PR
8.54+0.63 a
7.55+0.50 a
7.61+0.49 a
6.00+0.94 b
6.15+0.82 b
5.70+0.88 b
ขึ้นรา

ลักษณะเนื้อสัมผัส
NI
NR
8.14+0.66 a 8.21+0.70 a
7.30+0.48 a 7.40+0.52 a
6.50+0.87 a 6.83+0.61 a
7.05+0.50 a 6.95+0.60 a
6.60+0.84 a 6.65+0.67 a
6.10+0.88 a 5.90+0.99 a
5.20+0.92 a 5.20+1.03 a
PFI
PFR
a
8.36+0.63 8.43+0.65 a
7.70+0.48 a 7.75+0.42 a
7.94+0.53 a 6.93+0.93 b
7.55+0.69 a 6.75+0.54 b
6.90+0.57 a 6.30+0.67 b
6.80+0.63 a 6.45+0.50 b
5.40+0.97 ขึ้นรา
PI
PR
a
8.50+0.52 8.43+0.65 a
7.55+0.50 a 7.60+0.52 a
7.50+0.50 a 7.56+0.46 a
8.00+0.00 a 6.60+0.70 b
7.05+0.69 a 6.35+0.58 b
6.70+0.48 a 6.00+0.48 b
5.50+1.18 ขึ้นรา

ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรต่างกันภายในแถวเดียวกันของลักษณะการทดสอบแบบเดียวกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
NI หมายถึง ปลาดุกแล่แบบผีเสื้อแล้วแช่ในน้ําเกลือ เก็บรักษาแบบแช่ในน้ําแข็ง
NR หมายถึง ปลาดุกแล่แบบผีเสื้อแล้วแช่ในน้ําเกลือ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5-8 °ซ
PFI หมายถึง ปลาดุกแล่แบบผีเสื้อ ล้างด้วยน้ําสารส้มก่อนแช่ในน้ําเกลือ เก็บรักษาแบบแช่ในน้ําแข็ง
PFR หมายถึง ปลาดุกแล่แบบผีเสื้อ ล้างด้วยน้ําสารส้มก่อนแช่ในน้ําเกลือ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5-8 °ซ
PI หมายถึง ปลาดุกแล่แบบผีเสื้อ ล้างด้วยน้ําสารส้มก่อนแช่ในน้ําเกลือ ตากแดด 1 วัน เก็บรักษาแบบแช่ในน้ําแข็ง
PR หมายถึง ปลาดุกแล่แบบผีเสื้อ ล้างด้วยน้ําสารส้มก่อนแช่ในน้ําเกลือ ตากแดด 1 วัน เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5-8 °ซ
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3.2 ผลการทดสอบทางเคมี
องค์ประกอบทางเคมีของการทดลองปลาดุกแดดเดียวทั้ง 6 แบบ ซึ่งเป็นการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพปลาแดดเดียวแบบดิบ มีปริมาณโปรตีน, ไขมัน, เถ้า, ความชื้น, pH, Aw, เกลือ และ เส้นใย อยู่ในช่วง
20.69-22.03%, 9.56-18.30%, 2.08-3.27%, 66.25-69.62%, 6.7-6.9, 0.97-0.99, 1.36-2.72% และ 0.741.19% ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 9
ตารางที่ 10 องค์ประกอบทางเคมีของปลาดุกแดดเดียวแบบดิบ
ตัวอย่าง
NI
NR
PFI
PFR
PI
PR

Protein
(%)
21.99+0.24
22.03+0.09
20.86+0.21
20.69+0.11
21.00+0.11
20.74+0.12

Fat (%)

Ash (%)

9.56+0.35
9.58+0.27
14.00+0.27
11.39+0.17
18.30+0.15
17.57+0.25

3.27+0.01
2.32+1.73
2.08+0.10
2.28+0.11
2.47+0.11
2.36+0.02

Moisture
(%)
68.92+0.14
67.86+0.04
69.62+0.01
66.60+0.11
66.25+0.10
67.31+0.06

pH

aw

Salt (%)

Fiber (%)

6.7+0.02
6.7+0.01
6.8+0.03
6.7+0.02
6.9+0.02
6.8+0.01

0.97+0.01
0.97+0.01
0.98+0.00
0.99+0.00
0.97+0.00
0.98+0.00

2.72+0.08
2.72+0.08
1.36+0.09
1.36+0.08
1.70+0.08
1.75+0.00

0.74+0.18
0.97+0.13
1.19+0.46
0.83+0.07
0.86+0.16
1.01+0.44

ในระหว่างการเก็บรักษา ได้ศึกษาคุณสมบัติทางเคมีที่เป็นค่าบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 4 ค่า ได้แก่
1. ค่า TBA เป็นค่าที่ได้จากการหาปริมาณกรดบาร์บิทูริค ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้การเสื่อมสภาพของไขมัน
2. ค่า AV หรือค่าความเป็นกรด (acid value) เป็นการหาค่าความเป็นกรดที่เกิดจากปฏิกิริยา
ไฮโดรไลซิส (hydrolysis) โดยมีน้ํา และ เอนไซม์ไลเปส (lypase) หรือไลพอกซิเดส (lipoxidase) ที่มีอยู่ใน
อาหารเป็นตัวเร่งปฏิกริยา ทําให้เกิดการสลายของโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) ได้เป็นกรดไขมันอิสระ
(free fatty acid) ซึ่งกรดไขมันอิสระที่ระเหยได้เช่น short chain fatty acid จะให้กลิ่นหืน (Food wiki,
2012a.)
3. ค่า PV หรือค่าเปอร์ออกไซด์ (Peroxide value) นั้นเป็นค่าที่ชี้บ่งการเกิดออกซิเดชันของ
ไขมัน เป็นค่าที่ใช้การวัดอัตราการเกิดปฏิกริยา lipid oxidation ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นหืน (rancidity)
เป็นค่าที่บอกการเสื่อมเสียของน้ํามันและไขมัน รวมทั้งอาหารที่มีไขมันสูง (Food wiki, 2012b.)
4. ค่า TVB ซึ่งเป็นปริมาณด่างระเหยได้ทั้งหมด (TVB) ที่เป็นตัวบ่งชี้การเสื่อมสภาพของโปรตีน
3.2.1 ค่า TBA (ภาพที่ 10, ตารางที่ 10)
ปลาดุกแดดเดียว ผลิตตามวิธีของกลุ่มจังหวัดนครปฐม
เริ่มต้นการเก็บรักษาค่า TBA ของ NI มีค่าเพียง 0.60 มก.มัลโลนัลดีไฮด์/กก.ตัวอย่าง ตลอด
ระยะเวลาการเก็บรักษา 6 สัปดาห์ ค่าดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มสูงขึ้นแล้วลดลง ซึ่งแปรผันอยู่ในช่วง
0.60-1.36 มก.มัลโลนัลดีไฮด์/กก.ตัวอย่าง ส่วน NR แปรผันอยู่ในช่วง 0.86-1.50 มก.มัลโลนัลดีไฮด์/กก.
ตัวอย่าง โดยพบว่าในสัปดาห์ที่ 0-2 ตัวอย่างทั้ง 2 แบบมีค่า TBA แตกต่างกัน (p<0.05) ส่วนในสัปดาห์ที่ 3
และ 4 ค่าที่ได้ไม่แตกต่างกัน (p>0.05)
ปลาดุกแดดเดียว ผลิตตามวิธีของกลุ่มจังหวัดปทุมธานี
ค่า TBA ของการทดลองแบบ PFI และ PFR มีค่าเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตลอดระยะเวลาการเก็บ
รักษาเช่นเดียวกับการทดลองแบบ NI และ NR ค่า TBA ของ PFI มีค่าเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง 0.41-1.17
มก.มัลโลนัลดีไฮด์/กก.ตัวอย่าง ส่วนการทดลองแบบ PFR มีค่าเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง 0.29-0.71 มก.มัลโลนัล
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ค่า TBA ที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาของการทดลองทั้ง 6 แบบนั้น
อาจเกิดจากสารมัลโลนัลดีไฮด์ ซึ่งเป็นสารองค์ประกอบเริ่มต้นของการเกิด oxidation ของไขมันไปจับกับสาร
ตัวอื่นเช่น ออกซิเจน, เปอร์ออกไซด์, คาร์โบไฮเดรต, สารประกอบคาร์บอนิล, โปรตีน, กรดนิวคลีอิก, กรด
อะมิโน หรือองค์ประกอบของอัลดีไฮด์ ทําให้เกิดปฏิกิริยา cross reaction ขึ้น ทําให้ค่าที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดระยะเวลาของการเก็บรักษา ในการทดลองทั้ง 6 แบบ (Aubourg, 1993; Vyncke, 1970)
3.2.2 ค่า AV (ภาพที่ 10, ตารางที่ 10)
ปลาดุกแดดเดียว ผลิตตามวิธีของกลุ่มจังหวัดนครปฐม
พบว่าเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้น ค่า AV ในการทดลองทั้งสองแบบก็มีปริมาณเพิ่มขึ้น
แปรผันตามระยะเวลาในการเก็บรักษา เริ่มต้นของการเก็บรักษาค่า AV ของ NI และ NR มีค่าใกล้เคียงกันคือ
1.48 มก/ก. ตัวอย่าง และ 1.51 มก/ก. ตัวอย่าง ตามลําดับ และในสัปดาห์ที่ 6 มีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 6.77 มก/ก.
ตัวอย่าง และ 6.79 มก/ก. ตัวอย่าง ตามลําดับ
ปลาดุกแดดเดียว ผลิตตามวิธีของกลุ่มจังหวัดปทุมธานี
พบว่าเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น ปริมาณ AV ของการทดลองแบบ PFI และ PFR ก็
เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ค่า AV เริ่มต้นเก็บรักษาของการทดลองทั้งสองแบบมีค่าเท่ากันคือ 1.10 มก./ก. ตัวอย่าง
ตลอดระยะเวลาของการเก็บรักษาแบบ PFI พบว่ามีปริมาณ AV อยู่ในช่วง 1.10-3.20 มก./ก. ตัวอย่าง ส่วน
การทดลองแบบ PFR มีปริมาณ AV อยู่ในช่วง 1.10-2.51 มก./ก. ตัวอย่าง ตามลําดับ จะเห็นว่าการทดลองทั้ง
สองแบบมีปริมาณ AV ไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 6 สัปดาห์ (p>0.05) ส่วนค่า AV
ของการทดลองแบบ PI และ PR มีปริมาณสูงขึ้นเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้นเช่นเดียวกับการทดลองทั้ง
4 แบบข้างต้น ค่าอยู่ในช่วง 1.06-3.35 มก./ก. ตัวอย่าง และ 1.14-2.18 มก./ก. ตัวอย่าง ตามลําดับ ถึงแม้ว่า
ปริมาณ AV เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกันในแต่ละสัปดาห์ของการทดสอบแบบ PI และ PR แต่เมื่อ
นําไปทดสอบทางสถิตินั้นพบว่า ในสัปดาห์ที่ 4 ของการทดสอบ ค่าที่ได้จากทั้งสองการทดลองกลับมีค่าแตกต่าง
กัน (p<0.05)
3.2.3 ค่า PV (ภาพที่ 10, ตารางที่ 10)
ปลาดุกแดดเดียว ผลิตตามวิธีของกลุ่มจังหวัดนครปฐม
ค่า PV ของการทดลองทั้งแบบ NI และ NR มีค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้น
ค่า PV ของการทดลองแบบ NI ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาอยู่ในช่วง 5.00-15.59 มิลลิอีควิวาเลนท์/กก.
ส่วนการทดลองแบบ NR มีค่าอยู่ในช่วง 5.00-16.28 มิลลิอีควิวาเลนท์/กก. โดยในสัปดาห์ที่ 5 ของการทดสอบ
ทางประสาทสัมผัส ผู้ทดสอบไม่ยอมรับปลาแดดเดียวดิบของทั้ง 2 แบบ นั้น พบ PV มีค่า 7.73 และ 7.29 มิลลิ
อีควิวาเลนท์/กก. ตามลําดับ
ปลาดุกแดดเดียว ผลิตตามวิธีของกลุ่มปทุมธานี
ค่า PV ของการทดลองทั้งแบบ PFI และ PFR มีค่าเพิ่มขึ้นไปในแนวทางเดียวกัน เมื่อระยะเวลา
การเก็บรักษานานขึ้น โดยมีค่าอยู่ในช่วง 5.00-9.12 มิลลิอีควิวาเลนท์/กก. และ 5.00-12.38 มิลลิอีควิวา
เลนท์/กก. ตามลําดับ และพบค่า PV ของการทดลองทั้งสองแบบเริ่มแตกต่างกัน ในสัปดาห์ที่ 4 คือ 8.43 และ
9.47 มิลลิอีควิวาเลนท์/กก. (p<0.05) ตามลําดับ ส่วนการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสนั้น ผู้ทดสอบเริ่มไม่
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3.2.4 ค่า TVB (ภาพที่ 10, ตารางที่ 10)
ปลาดุกแดดเดียว ผลิตตามวิธีของกลุ่มจังหวัดนครปฐม
เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้น ค่า TVB ก็มีปริมาณเพิ่มขึ้น ในการทดลองทั้ง 2 แบบ เริ่มต้น
การเก็บรักษา ค่า TVB ของ NI และ NR มีค่า 19.23 มก./100 ก.ตัวอย่าง และ 20.17 มก./100 ก.ตัวอย่าง ค่า
TVB เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 6 สัปดาห์ และในสัปดาห์ที่ 6 NI และ NR มีค่าสูงขึ้น
เป็น 29.91 มก./100 ก.ตัวอย่าง และ 40.10 มก./100 ก.ตัวอย่าง ค่า TVB ของการทดลองทั้ง 2 แบบ
แตกต่างกันในสัปดาห์ที่ 0, 2, 4 และ 6 (p<0.05)
ปลาดุกแดดเดียว ผลิตตามวิธีของกลุ่มจังหวัดปทุมธานี
การทดลองทั้งสองแบบมีค่า TVB เพิ่มขึ้นเมื่อเก็บรักษานานขึ้น โดยแบบ PFI มีค่า TVB อยู่ในช่วง
17.74-33.62 มก./100 ก.ตัวอย่าง ส่วน PFR มีค่า TVB อยู่ในช่วง 17.51-18.97 มก./100 ก.ตัวอย่าง
ตามลําดับ ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 6 สัปดาห์ พบว่า ค่า TVB การทดลองทั้งสองแบบไม่แตกต่างกัน
(p>0.05) ส่วนการทดลองแบบ PI และ PR ค่า TVB มีปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้น
เช่นเดียวกัน โดยมีค่า TVB เริ่มต้นของการเก็บรักษา เท่ากับ 15.10 มก./100 ก.ตัวอย่าง และ 16.56 มก./100
ก.ตัวอย่าง ตามลําดับ และค่อย ๆ เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณ TVB ของ PI เพิ่มสูงขึ้นเป็น 32.85
มก./100 ก.ตัวอย่างในสัปดาห์ที่ 6 ของการเก็บรักษา ส่วน PR เพิ่มเป็น 23.42 มก./100 ก.ตัวอย่างในสัปดาห์
ที่ 5 ของการเก็บรักษา ค่า TVB ของการทดลองทั้งสองแบบแตกต่างกัน (p<0.05) ในทุกสัปดาห์ของการ
ทดสอบ
ค่า TBA และค่า PV เป็นตัวบ่งชี้ถึงค่าความหืนที่เกิดจากการออกซิเดชั่นของไขมันในผลิตภัณฑ์
จากการศึกษาของ Nunes et al. (1992) และ Erkan and Özden (2008) ซึ่งศึกษาอายุการเก็บรักษาปลา
ซาร์ดีนแช่แข็ง ระบุว่าปริมาณ TBA ของปลาสดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในช่วง 3-5 มก.มัลโลนัลดีไฮด์/กก.ตัวอย่าง
และปริมาณของ TBA ที่ผู้ทดสอบยอมรับได้เมื่อเก็บรักษาในน้ําแข็งจะมีค่าอยู่ในช่วง 5-8 มก. มัลโลนัลดีไฮด์/
กก.ตัวอย่าง อย่างไรก็ตามจากการทดลองทั้ง 6 แบบ ค่า TBA ที่ได้มีค่าต่ํากว่า 3 มก.มัลโลนัลดีไฮด์/กก.
ตัวอย่างคืออยู่ในช่วง 0.29-1.75 มก.มัลโลนัลดีไฮด์/กก.ตัวอย่าง เท่านั้น ซึ่งผู้ทดสอบด้านประสาทสัมผัสเริ่มไม่
ยอมรับในกลิ่นของการทดลองแบบ NI, NR, PFI และ PFR ในสัปดาห์ที่ 5 ของการเก็บรักษา ซึ่งมีค่า TBA
1.00, 1.36, 0.55 และ 0.43 มก.มัลโลนัลดีไฮด์/กก.ตัวอย่าง ซึ่งถือว่าค่าที่ได้มีปริมาณ TBA น้อยมาก อีกทั้ง
ค่าที่ได้ในแต่ละสัปดาห์มีค่าขึ้นลง ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการทดลองครั้งนี้ จึงไม่สามารถใช้ปริมาณ
TBA เป็นตัวชี้วัดกลิ่นหืนในผลิตภัณฑ์ได้ ส่วนค่า PV ที่ต่ํากว่า 5 มิลลิอีควิวาเลนท์/กก. ถือว่าปลาค่อนข้างสด
(Kuley, 2012) จากการทดลองทั้ง 6 แบบมีค่า PV ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาอยู่ในช่วง 5.00-17.01 มิลลิ
อีควิวาเลนท์/กก. โดยพบว่าในสัปดาห์ที่ 5 ของการทดลองแบบ NI, NR, และ PFI มีค่ามากกว่า 7.00 มิลลิอีควิ
วาเลนท์/กก. ซึ่งสอดคล้องกับการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส ที่ผู้ทดสอบไม่ยอมรับในผลิตภัณฑ์ เนื่องจาก
ผู้ทดสอบได้กลิ่นตุ เหม็นเปรี้ยว และกลิ่นอับของเนื้อปลา ส่วนการทดลองแบบ PFR ผู้ทดสอบไม่ยอมรับใน
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ส่วนค่า TVB ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้การเสื่อมสภาพของโปรตีนนั้น จากการศึกษาของ Tokur et al.
(2004) ระบุไว้ว่าค่า TVB ของปลานิลสดที่ยอมรับได้ต้องไม่เกิน 19.5 มก./100ก. ส่วนการศึกษาของ Erkan
and Özden (2008) ระบุว่าค่า TVB ของปลาซาร์ดีนที่ยอมรับได้นั้นมีค่าไม่เกิน 22.03 มก./100ก. ซึ่งค่า TVB
ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 6 สัปดาห์ ของการทดลองทั้ง 6 แบบนั้นมีค่าอยู่ในช่วง 15.10-40.10 มก./100
ก. ซึ่งในสัปดาห์ที่ 5 ของการเก็บรักษา ผู้ทดสอบไม่ยอมรับ ลักษณะปรากฏ กลิ่น และเนื้อสัมผัส ของการ
ทดลองแบบ NI, NR และ PFI (ตารางที่ 7) ซึ่งมีค่า TVB ดังนี้ คือ 23.11, 23.58 และ 19.14 มก./100 ก.
ตามลําดับ สอดคล้องกับงานวิจัยที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ส่วนการทดลองแบบ PFR ผู้ทดสอบไม่ยอมรับในทุก
ลักษณะของการทดสอบในสัปดาห์ที่ 4 ของการเก็บรักษาซึ่งมีค่า TVB เพียง 18.39 มก./100 ก. เท่านั้น ส่วน
การทดลองแบบ PI นั้น ผู้ทดสอบเริ่มไม่ยอมรับลักษณะปรากฏ กลิ่น และเนื้อสัมผัสในสัปดาห์ที่ 6 ของการเก็บ
รักษา มีค่า TVB เท่ากับ 32.85 มก./100ก. ส่วนการทดลองแบบ PR ในสัปดาห์ที่ 5 มีค่า TVB 23.42 มก./
100 ก. ซึ่งผู้ทดสอบยังยอมรับในทุกลักษณะทดสอบ




ภาพที่ 10 ค่ากรดไทโอบาร์บิทูริค (TBA), ค่าความเป็นกรด (AV), ค่าเปอร์ออกไซด์ (PV) และ
ปริมาณด่างระเหยได้ทั้งหมด (TVB) ในปลาดุกแดดเดียว ระหว่างการเก็บรักษา
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ตารางที่ 11 ค่ากรดไทโอบาร์บิทูริค (TBA), ค่าความเป็นกรด (AV), ค่าเปอร์ออกไซด์ (PV) และปริมาณ
ด่างระเหยได้ทั้งหมด (TVB) ในปลาดุกแดดเดียวที่แปรวิธีการผลิต การบรรจุและอุณหภูมิ
การเก็บระหว่างการเก็บรักษา
TBA (mg mal/kg)
NI
NR

สัปดาห์
ที่
0
1
2
3
4
5
6

0.60+0.04
0.75+0.05
1.36+0.07
0.91+0.00
0.89+0.05
1.00+0.00*
1.29+0.00*

0
1
2
3
4
5
6

0.67+0.04
0.86+0.00*
1.17+0.04
0.41+0.01
0.50+0.00
0.55+0.11
0.54+0.05

a,b

b

NI

NR

PV (mEq/kg)
NI
NR

a

1.51+0.01a
1.81+0.04b
1.54+0.04b
1.93+0.07a
2.26+0.08b
3.30+0.04b
6.79+0.31a

0.71+0.12a
0.57+0.00**
0.48+0.04b
0.29+0.01a
0.50+0.07a
0.43+0.00a
ขึ้นรา

1.10+0.01 a
1.40+0.01 a
1.45+0.08 a
1.82+0.02 a
1.87+0.00 a
3.15+0.05 a
3.20+0.08

1.10+0.01 a
1.33+0.02 a
1.79+0.04 a
1.85+0.03 a
2.01+0.03 a
2.51+0.08 a
ขึ้นรา

PFI

PFR

5.00+0.00*
5.00+0.00*
5.00+0.00*
5.15+0.02 a
8.43+0.03 a
8.50+0.29 a
9.12+0.16

5.00+0.00*
5.00+0.00*
5.00+0.00*
7.48+0.59a
9.47+0.07b
12.38+0.10b
ขึ้นรา

PI

PR

PI

PR

PI

PR

1.17+0.04
0.86+0.00*
1.43+0.07*
0.93+0.02
1.36+0.00*
1.00+0.00
1.43+0.00

1.57+0.07
0.79+0.00*
1.43+0.07*
0.64+0.03b
1.21+0.00*
1.75+0.05b
ขึ้นรา

5.00+0.00*
5.00+0.00*
5.00+0.00*
10.25+0.29 a
8.67+0.22 a
17.01+0.56a
11.80+0.83

5.00+0.00*
5.00+0.00*
5.00+0.00*
10.20+0.64a
9.56+0.28a
13.38+0.11b
ขึ้นรา

PFI

0
1
2
3
4
5
6

AV (mg/g)

1.24+0.04
1.50+0.00b
1.24+0.04b
0.86+0.03a
1.07+0.00a
1.36+0.00*
0.86+0.00*

PFR

b

1.48+0.00
1.70+0.03 a
1.80+0.06 a
1.98+0.10 a
2.52+0.09 a
2.38+0.02 a
6.77+0.25 a

PFI

a

1.06+0.01
1.29+0.07 a
1.72+0.01 a
1.78+0.04*
2.71+0.07 a
3.07+0.15 a
3.35+0.06

PFR

a

1.14+0.01
1.83+0.01a
1.72+0.00a
1.82+0.04*
1.93+0.02b
2.18+0.01a
ขึ้นรา

5.00+0.00*
5.00+0.00*
5.00+0.00*
5.82+0.35 a
7.53+0.17 a
7.73+0.06 a
15.59+0.12 a

5.00+0.00*
5.00+0.00*
5.00+0.00*
5.22+0.01a
9.23+0.10a
7.29+0.15a
16.28+0.06b

TVB (mg/100g)
NI
NR

19.23+0.19 a
19.89+0.38 a
20.52+0.19 a
21.88+0.18 a
22.61+0.17 a
23.11+0.00 a
29.91+0.19 a

PFI

17.74+0.00 a
17.75+0.00 a
17.84+0.19 a
18.31+0.01 a
18.51+0.19 a
19.14+0.00 a
33.62+0.19

PI

a

15.10+0.19
16.19+0.18 a
16.40+0.19 a
17.86+0.20 a
18.83+0.19 a
19.41+0.19 a
32.85+0.23

20.17+0.19b
20.02+0.33a
21.04+0.02b
22.54+0.19a
23.53+0.04b
23.58+0.19a
40.10+0.17b

PFR

17.51+0.20 a
17.61+0.19 a
18.54+0.19 a
18.47+0.19 a
18.39+0.00 a
18.97+0.19 a
ขึ้นรา

PR

16.56+0.19b
20.43+0.19 b
20.69+0.19 b
22.18+0.19 b
22.97+0.19 b
23.42+0.19 b
ขึ้นรา

ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรต่างกันภายในแถวเดียวกันของลักษณะการทดสอบแบบเดียวกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
* หมายถึง ไม่สามารถนําข้อมูลมาแปรผลทางสถิติได้ เนื่องจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) มีค่าเท่ากับ 0
NI หมายถึง ปลาดุกแล่แบบผีเสื้อแล้วแช่ในน้ําเกลือ เก็บรักษาแบบแช่ในน้ําแข็ง
NR หมายถึง ปลาดุกแล่แบบผีเสื้อแล้วแช่ในน้ําเกลือ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5-8 °ซ
PFI หมายถึง ปลาดุกแล่แบบผีเสื้อ ล้างด้วยน้ําสารส้มก่อนแช่ในน้ําเกลือ เก็บรักษาแบบแช่ในน้ําแข็ง
PFR หมายถึง ปลาดุกแล่แบบผีเสื้อ ล้างด้วยน้ําสารส้มก่อนแช่ในน้ําเกลือ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5-8 °ซ
PI หมายถึง ปลาดุกแล่แบบผีเสื้อ ล้างด้วยน้ําสารส้มก่อนแช่ในน้ําเกลือ ตากแดด 1 วัน เก็บรักษาแบบแช่ในน้ําแข็ง
PR หมายถึง ปลาดุกแล่แบบผีเสื้อ ล้างด้วยน้ําสารส้มก่อนแช่ในน้ําเกลือ ตากแดด 1 วัน เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5-8 °ซ
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3.3 ผลการทดสอบทางจุลชีววิทยา
ไม่พบเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคในการทดลองทั้ง 6 แบบ มีปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด ยีสต์และรา แปร
ผันตามระยะเวลาในการเก็บรักษา ในทุกการทดลอง โดยเริ่มต้นการเก็บรักษาพบว่า การทดลองแบบ NI, NR,
PFI, PFR, PI และ PR มีปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด 7.2x106, 1.5x107, 7.7x105, 2.3x106, 8.6x104 และ
1.2x107 โคโลนีต่อกรัมตามลําดับ และในสัปดาห์ที่ 6 ของการเก็บรักษาการทดลองแบบ NI, NR, PFI และ PI
มีปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 1.6x106, 1.1x108, 4.6x107 และ 7.6x106 โคโลนีต่อกรัมตามลําดับ
ส่วนการทดลองแบบ PFR และ PR นั้นขึ้นรา จึงไม่ได้ทําการทดลองหาเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด ในสัปดาห์ดังกล่าว
ซึ่งปริมาณยีสต์และราของการทดลองทั้ง 6 แบบนั้น แปรผันตามระยะเวลาในการเก็บรักษาเช่นเดียวกับปริมาณ
เชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด โดยเริ่มต้นการเก็บรักษา การทดลองแบบ NI, NR, PFI, PFR, PI และ PR พบมีปริมาณ
ยีสต์และรา 1.9x103, 1.9x103, 3.6x102, 1.7x104, 3.0x101 และ 1.2x103 โคโลนีต่อกรัมตามลําดับ และใน
สัปดาห์ที่ 6 ของการเก็บรักษาการทดลองแบบ NI, NR, PFI และ PI มีปริมาณยีสต์และรา เพิ่มขึ้นเป็น
4.4x103, 2.0x103, 2.3x104 และ 2.1x105 โคโลนีต่อกรัมตามลําดับ (ภาพที่ 11, ตารางที่ 11) จะเห็นว่าเมื่อ
เวลาการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด และยีสต์และรา ก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นตามลําดับ ปริมาณ
เชื้อจุลินทรีย์ที่พบในตัวอย่างที่เก็บรักษาในน้ําแข็งจะพบน้อยกว่าเก็บรักษาในตู้เย็น เนื่องจากอุณหภูมิที่เก็บ
รักษาในน้ําแข็งจะอยู่ที่ประมาณ 0 องศาเซลเซียส ในขณะที่เก็บรักษาแบบแช่เย็นนั้นอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ
5-8 องศาเซลเซียส อีกทั้งการทดลองแบบ PI, PR, PFI และ PFR หลังจากขั้นตอนการตัดหัว ควักไส้จะล้างด้วย
น้ําสารส้มจนหมดเมือก ก่อนแล่เป็นแบบผีเสื้อ ซึ่งสภาพของเนื้อปลาจะเป็นกรดมากกว่าการทดลองแบบ NI
และ NR ทําให้เหมาะกับการเจริญของยีสต์และเชื้อรา ซึ่งสามารถเจริญได้ในพีเอชค่อนข้างกว้างคือประมาณ
1.5-8.5 (บุษกร, 2555)



ภาพที่ 11 ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด และยีสต์และราในปลาดุกแดดเดียว ระหว่างการเก็บรักษา
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ตารางที่ 12 ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด และยีสต์และราในปลาดุกแดดเดียวระหว่างการเก็บรักษา
เชื้อ

จุลินทรีย์
ทั้งหมด
(โคโลนี/กรัม)

ยี ส ต์ แ ล ะ ร า
(โคโลนี/กรัม)

สัปดาห์ที่
0
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6

NI
7.2x106
2.4x106
1.4x106
9.0x106
5.0x106
1.8x106
1.6x106
1.9x103
7.7x102
1.6x103
1.4x103
2.0x103
3.0x103
4.4x103

NR
1.5x107
1.6x107
3.8x107
2.2x108
1.5x108
2.3x108
1.1x108
1.9x103
9.9x102
2.2x103
3.3x103
1.4x103
9.3x102
2.0x103

ตัวอย่าง
PFI
PFR
5
7.7x10
2.3x106
1.5x106 5.3x106
5.5x106 6.7x107
4.9x107 9.8x107
2.0x107 5.3x107
1.5x107 5.0x107
4.6x107
2
3.6x10
1.7x104
4.4x102 1.8x104
2.7x102 2.8x104
9.3x103 2.9x104
1.2x104 2.9x104
1.5x104 3.5x104
2.3x104
-

PI
8.6x104
3.0x104
7.5x104
1.5x105
1.4x105
8.0x104
7.6x106
3.0x101
6.4x102
2.2x102
2.1x103
1.0x104
1.1x104
2.1x105

NI หมายถึง ปลาดุกแล่แบบผีเสื้อแล้วแช่ในน้ําเกลือ เก็บรักษาแบบแช่ในน้ําแข็ง
NR หมายถึง ปลาดุกแล่แบบผีเสื้อแล้วแช่ในน้ําเกลือ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5-8 °ซ
PFI หมายถึง ปลาดุกแล่แบบผีเสื้อ ล้างด้วยน้ําสารส้มก่อนแช่ในน้ําเกลือ เก็บรักษาแบบแช่ในน้ําแข็ง
PFR หมายถึง ปลาดุกแล่แบบผีเสื้อ ล้างด้วยน้ําสารส้มก่อนแช่ในน้ําเกลือ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5-8 °ซ
PI หมายถึง ปลาดุกแล่แบบผีเสื้อ ล้างด้วยน้ําสารส้มก่อนแช่ในน้ําเกลือ ตากแดด 1 วัน เก็บรักษาแบบแช่ในน้ําแข็ง
PR หมายถึง ปลาดุกแล่แบบผีเสื้อ ล้างด้วยน้ําสารส้มก่อนแช่ในน้ําเกลือ ตากแดด 1 วัน เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5-8 °ซ

PR
1.2x107
9.1x106
1.7x107
3.7x107
2.6x107
2.8x107
1.2x103
2.1x104
1.2x105
2.6x105
2.9x105
8.8x105
-
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สรุปผลการทดลอง
กระบวนการผลิตปลาดุกแดดเดียวของกลุ่มจังหวัดนครปฐมและกลุ่มจังหวัดปทุมธานีมีขั้นตอนที่
แตกต่างกัน คือ ขั้นตอนการเตรียมปลา กลุ่มจังหวัดนครปฐมจะนําปลาที่แล่แล้วแช่น้ําเกลือ ผึ่งให้สะเด็ดน้ําแล้ว
ใส่ถุงพลาสติกเก็บโดยแช่น้ําแข็งเพื่อรอจําหน่ายไม่มีการตากแดด ส่วนกลุ่มจังหวัดปทุมธานีนําปลาที่แล่แล้วมา
ล้างด้วยน้ําสารส้ม แช่น้ําเกลือแล้วล้างน้ําอีกครั้ง ตากแดด 1 วันแล้วใส่ถุงพลาสติกเก็บโดยแช่เย็นเพื่อรอ
จําหน่าย ผู้ทดสอบให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ปลาดุกแดดเดียวของทั้งสองกลุ่มในระดับดี โดยให้คะแนนการ
ทดสอบทางประสาทสัมผัส ของกลุ่มจังหวัดปทุมธานีสูงกว่าของกลุ่มจังหวัดนครปฐม
ปลาดุกแดดเดียวจากกลุ่มจังหวัดนครปฐมและกลุ่มจังหวัดปทุมธานี มีปริมาณโปรตีน, ไขมัน, เกลือ,
เถ้า, ความชื้น, pH และ Aw ระหว่าง 20.11-20.92%, 11.78-12.58%, 2.29-2.32%, 3.05-3.17%, 62.5072.63%, 6.4-6.7 0.98-0.99 และ 17.74-23.82%, 10.43-11.88%, 1.75-2.57%, 3.19-6.11%, 63.4075.08%, 6.2-6.5, 0.99 ตามลําดับ
อายุการเก็บรักษาปลาดุกแดดเดียว โดยแปรกระบวนการผลิตตามวิธีของกลุ่มเกษตรกรของทั้ง 2
จังหวัด (N และ P) ปลาที่บรรจุในถุงพลาสติกชนิดโพลีเอทธิลีนถุงละ 18 ตัว เก็บรักษาด้วยการแช่ในน้ําแข็ง (NI
และ PI) เปรียบเทียบกับการวางชิ้นปลาบนถาดพลาสติกแล้วบรรจุใส่ในถุงพลาสติกชนิดไนล่อน/โพลีเอทธิลีน
ถุงละ 2 ตัว เก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 5-8 องศาเซลเซียส (NR และ PR) และตัวอย่างอีกส่วนหนึ่งของกลุ่มจังหวัด
ปทุมธานีไม่นําปลาไปตากแดด (F) แต่ทดลองบรรจุและเก็บรักษาในน้ําแข็ง (PFI) และในตู้เย็น (PFR)
เช่นเดียวกัน ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของการทดลองทั้ง 6 แบบ พบว่าตัวอย่างปลาดุกแดดเดียวแบบ
ดิบ NI, NR และ PFI เก็บได้นาน 4 สัปดาห์ PI และ PR เก็บได้ 5 สัปดาห์ PFR เก็บได้ 3 สัปดาห์ แต่ถา้ ทดสอบ
โดยนําตัวอย่างมาทอดก่อน ผู้ทดสอบให้การยอมรับตัวอย่าง NI, NR, PFI และ PI ตลอดการเก็บ 6 สัปดาห์
ส่วน PFR และ PR เก็บได้เพียง 5 สัปดาห์ เนื่องจากตัวอย่างขึ้นรา อย่างไรก็ตาม การทดลองทั้ง 6 แบบตรวจ
ไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคต่อผู้บริโภค
ผลการวิเคราะห์ทางด้านเคมี พบว่าการทดลองทั้ง 6 แบบ มีค่าไทโอบาร์บิทูริคแอซิด (TBA), ค่าเปอร์
ออกไซด์ (PV) และค่าความเป็นกรด (AV) ระหว่าง 0.29-1.75 มก.มัลโลนัลดีไฮด์/กก. ตัวอย่าง 5.00-17.01
มิลลิอีควิวาเลนท์/กก. และ 1.48-6.79 มก./ก. ตัวอย่าง ตามลําดับ ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 6 สัปดาห์
ส่วนปริมาณด่างระเหยได้ทั้งหมด (TVB) ของตัวอย่างทั้งหมด มีค่า 15.10-40.10 มก./100ก. โดยปริมาณ TVB
ที่ผู้ทดสอบยังให้การยอมรับของตัวอย่าง NI, NR และ PFI ในสัปดาห์ที่ 4 นั้นมีค่า 22.11 22.53 และ 18.51
มก./100ก.ตามลําดับ PI และ PR ผู้ทดสอบให้การยอมรับจนถึงสัปดาห์ที่ 5 ซึ่งมีค่า 19.41 และ 23.42 มก./
100ก. ตามลําดับ ส่วน PFR ผู้ทดสอบให้การยอมรับจนถึงสัปดาห์ที่ 3 ซึง่ มีค่า 18.47 มก./100ก.
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา ที่มีส่วนช่วยให้งานวิจัยนี้เสร็จ
เรียบร้อยสมบูรณ์ และขอขอบคุณกลุ่มแปรรูปปลาแดดเดียว จากจังหวัดนครปฐม และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บึงคําพร้อย จากจังหวัดปทุมธานี ที่กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวิจัยในครั้งนี้
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ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1
แบบทดสอบทางประสาทสัมผัสปลาดุกแดดเดียวดิบ
ชื่อผู้ทดสอบ.............................................................
วันที่ทดสอบ.........................................................
โปรดให้คะแนนตามคุณภาพดังนี้
คุณภาพผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง

หมายเหตุ

ลักษณะปรากฏ
กลิ่น
เนื้อสัมผัส
ข้อเสนอแนะ

หลักเกณฑ์ในการให้คะแนนการทดสอบ

ลักษณะทีใ่ ช้ตรวจสอบ
เกณฑ์กําหนด
ระดับการตัดสินใจ
เนื้อปลาหรือผิวหนัง ต้องไม่แตกหรือฉีกขาด ระดับเกณฑ์การตัดสินใจ
ลักษณะปรากฏ
9 คะแนน หมายถึง ดีที่สุด
หากเป็นปลาชิ้นต้องยังคงเห็นเป็นชิ้นชัดเจน
สม่ําเสมอ
8 คะแนน หมายถึง ดีมาก
7 คะแนน หมายถึง ดี
ต้องมีกลิ่นที่ดีตามธรรมชาติของปลาแดดเดียว 6 คะแนน หมายถึง เกือบดี
กลิ่น
อาจมีกลิ่นของเครื่องปรุงที่ใช้ ปราศจากกลิ่น 5 คะแนน หมายถึง พอใช้
อื่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นคาว กลิ่นอับ 4 คะแนน หมายถึง ยังยอมรับได้
กลิ่นหืน กลิ่นเน่า กลิ่นเหม็นตุ กลิ่นเปรี้ยว
3 คะแนน หมายถึง ไม่ยอมรับ
2 คะแนน หมายถึง ไม่ยอมรับมาก
เนื้อนุ่มแน่น ไม่เละ ไม่ยุ่ย
เนื้อสัมผัส
1 คะแนน หมายถึง ไม่ยอมรับมากที่สุด
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ภาคผนวกที่ 2
แบบทดสอบทางประสาทสัมผัสปลาดุกแดดเดียวทอดสุก
ชื่อผู้ทดสอบ.............................................................
วันที่ทดสอบ.........................................................
โปรดให้คะแนนตามคุณภาพดังนี้
ตัวอย่าง

คุณภาพผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ

ลักษณะปรากฏ
กลิ่น
รสชาติ
เนื้อสัมผัส
ข้อเสนอแนะ

หลักเกณฑ์ในการให้คะแนนการทดสอบ
ลักษณะทีใ่ ช้ตรวจสอบ
เกณฑ์กําหนด
ระดับการตัดสินใจ
ชิ้นปลาต้องไม่แตกหรือฉีกขาด เมื่อทอดสุกมีสี ระดับเกณฑ์การตัดสินใจ
ลักษณะปรากฏ
สวยตามธรรมชาติ น่ารับประทาน
9 คะแนน หมายถึง ดีที่สุด
8 คะแนน หมายถึง ดีมาก
ต้องมีกลิ่นที่ดีตามธรรมชาติของปลาแดดเดียว 7 คะแนน หมายถึง ดี
กลิ่น
อาจมีกลิ่นของเครื่องปรุงที่ใช้ ปราศจากกลิ่น 6 คะแนน หมายถึง เกือบดี
อื่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นคาว กลิ่นอับ 5 คะแนน หมายถึง พอใช้
กลิ่นหืน กลิ่นเน่า กลิ่นเหม็นตุ กลิ่นเปรี้ยว
4 คะแนน หมายถึง ยังยอมรับได้
3 คะแนน หมายถึง ไม่ยอมรับ
มีรสชาติอร่อย กลมกล่อมไม่เค็มเกินไป
2 คะแนน หมายถึง ไม่ยอมรับมาก
รสชาติ
1 คะแนน หมายถึง ไม่ยอมรับมากที่สุด
เนื้อสัมผัส



ต้องแน่น นุ่ม ฟู ไม่แข็งกระด้าง
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ภาคผนวกที่ 3 สรุปผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของปลาดุกแดดเดียวแบบดิบ จากกลุ่มจังหวัดนครปฐม (NI และ NR)
ประเภทปลา
แดดเดียว

รหัส

NI

ดิบ

NR

0

1

เนื้อสัมผัส เนื้อปลาแน่น
ไม่เละ
สี เนื้อปลามีสีแดงคล้ํา
ออกเหลือง
กลิ่น มีกลิ่นเนื้อปลาสด
ไม่ได้กลิ่นโคลน หรือคาว

เนื้อสัมผัส เนื้อปลาแน่น
ไม่เละ
สี เนื้อปลามีสีเหลืองคล้ํา
ดูไม่น่ารับประทาน
กลิ่น มีกลิ่นเนื้อปลาสด
ไม่ได้กลิ่นโคลน หรือคาว

เนื้อสัมผัส เนื้อปลาแน่น
ไม่เละ
สี เนื้อปลามีสีแดงคล้ํา
ออกเหลือง
กลิ่น มีกลิ่นเนื้อปลาสด
ไม่ได้กลิ่นโคลน หรือคาว

หมายเหตุ * ผู้ทดสอบไม่ยอมรับ

2

เนื้อสัมผัส เนื้อปลาแน่น
ไม่เละ
สี เนื้อปลามีสีเหลือง
คล้ํา ดูไม่น่ารับประทาน
กลิ่น มีกลิ่นเนื้อปลาสด
ไม่ได้กลิ่นโคลน หรือ
คาว
เนื้อสัมผัส เนื้อปลาแน่น เนื้อสัมผัส เนื้อปลาแน่น
ไม่เละ
ไม่เละ
สี เนื้อปลามีสีเหลืองคล้ํา สี เนื้อปลามีสีเหลือง
ออกเขียวแต่คล้ําน้อย
คล้ํา เริ่มมีจุดดําจากรอย
กว่า NI
เลือด
กลิ่น มีกลิ่นเนื้อปลาสด กลิ่น มีกลิ่นเนื้อปลาสด
ไม่ได้กลิ่นโคลน หรือคาว ไม่ได้กลิ่นโคลน หรือ
คาว

สัปดาห์ที่
3

4

5

6

เนื้อสัมผัส เนื้อปลานิ่ม
สี เนื้อปลามีสีเหลือง
แดง มีรอยจ้ําช้ําสีแดง
คล้ํา สีคล้ํากว่า NR
กลิ่น ไม่มีกลิ่นตุ

เนื้อสัมผัส เนื้อปลานิ่ม
สี เนื้อปลามีสีเหลืองแดง
มีรอยจ้ําช้ําสีแดงคล้ํา
กว่า NR สีไม่สม่ําเสมอ
กลิ่น ไม่มีกลิ่นตุ

เนื้อสัมผัส เนื้อปลานิ่ม
สี เนื้อปลามีสีเหลืองแดง
มีรอยจ้ําช้ําสีแดงคล้ํา
กลิ่น มีกลิ่นตุ และหืน
เล็กน้อย

เนื้อสัมผัส เนื้อปลานิ่ม
สี เนื้อปลามีสีแดงคล้ํา
สีไม่สม่ําเสมอ
กลิ่น มีกลิ่นตุ และหืน
เล็กน้อย

เนื้อสัมผัส เนื้อปลานิ่ม
สี เนื้อปลามีสีเหลือง
แดง มีรอยจ้ําช้ําสีแดง
คล้ํา
สีเนื้อปลาไม่
สม่ําเสมอ
กลิ่น ไม่มีกลิ่นตุ

เนื้อสัมผัส เนื้อปลานิ่ม
สี เนื้อปลามีสีแดงคล้ํา
แต่สีจางกว่า NI สีไม่
สม่ําเสมอ เนื้อปลาบาง
ตัวเริ่มมีสีเขียว
กลิ่น ไม่มีกลิ่นตุ

เนื้อสัมผัส เนื้อปลานิ่ม
สี เนื้อปลามีสีแดงคล้ํา
แต่สีจางกว่า NI สีไม่
สม่ําเสมอ
กลิ่น มีกลิ่นตุ และหืน

เนื้อสัมผัส เนื้อปลานิ่ม
สี เนื้อปลามีสีแดงคล้ํา
สีไม่สม่ําเสมอ
กลิ่น มีกลิ่นตุ และหืน
เล็กน้อย
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ภาคผนวกที่ 4 สรุปผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของปลาดุกแดดเดียวแบบทอด จากกลุ่มจังหวัดนครปฐม (NI และ NR)
ประเภทปลา
แดดเดียว

รหัส

NI

ทอด

NR

สัปดาห์ที่
3

0

1

2

4

5

6

เนื้อสัมผัส เนื้อสัมผัสแน่น
สี เนื้อปลามีสีเหลืองเข้มออก
ดํา ดูไม่น่ารับประทาน
กลิ่น มีกลิ่นโคลน และคาว
เล็กน้อย
รสชาติ เค็มแต่มีรสหวาน
ของเนื้อปลา

เนื้อสัมผัส เนื้อปลาแฉะแต่ยัง
ไม่เละ
สี เนื้อปลามีสีเหลืองเข้มออก
ดํา ดูไม่น่ารับประทาน
กลิ่น ยังไม่ได้กลิ่นเน่า แต่ได้
กลิ่นโคลน
รสชาติ เค็มแต่มีรสหวานของ
เนื้อปลา

เนื้อสัมผัส เนื้อสัมผัสแน่น
สี
เนื้อปลามีสีเหลือง
ค่อนข้างเข้ม
กลิ่น มีกลิ่นโคลน ไม่ได้กลิ่น
ตุ หรือหืน
รสชาติ เค็มแต่มีรสหวาน
ของเนื้อปลา

เนื้อสัมผัส เนื้อสัมผัสแน่น
สี เนื้อปลามีสีเหลืองค่อนข้าง
เข้ม
กลิ่น มีกลิ่นโคลน ไม่ได้กลิ่นตุ
หรือหืน
รสชาติ เค็มแต่มีรสหวานของ
เนื้อปลา

เนื้อสัมผัส เนื้อสัมผัสแน่น
สี
เนื้อปลามีสีเหลือง
ค่อนข้างเข้ม
กลิ่น มีกลิ่นโคลน ไม่ได้กลิ่น
ตุ หรือหืน
รสชาติ เค็มแต่มีรสหวาน
ของเนื้อปลา

เนื้อสัมผัส เนื้อสัมผัสแน่น
สี
สีเนื้อปลาเหลืองเข้ม
ดูไม่น่ารับประทาน
กลิ่น มีกลิ่นโคลน และคาว
เล็กน้อย
รสชาติ เค็มแต่มีรสหวาน
ของเนื้อปลา

เนื้อสัมผัส เนื้อปลาแฉะแต่ยัง
ไม่เละ
สี สีเนื้อปลาเหลืองเข้มออก
ดํา ดูไม่น่ารับประทาน
กลิ่น ยังไม่ได้กลิ่นเน่า แต่ได้
กลิ่นโคลน
รสชาติ เค็มแต่มีรสหวานของ
เนื้อปลา

เนื้อสัมผัส เนื้อสัมผัสแน่น
สี สีเนื้อปลาเป็นสีเหลือง
ค่อนข้างเข้ม แต่สีจางกว่า
NI
กลิ่น มีกลิ่นโคลน ไม่ได้กลิ่น
ตุ หรือหืน
รสชาติ เค็มแต่มีรสหวาน
ของเนื้อปลา

เนื้อสัมผัส เนื้อสัมผัสแน่น
สี
สีเนื้อปลาเป็นสีเหลือง
ค่อนข้างเข้ม แต่สีจางกว่า NI
กลิ่น มีกลิ่นโคลน ไม่ได้กลิ่นตุ
หรือหืน
รสชาติ เค็มแต่มีรสหวานของ
เนื้อปลา

เนื้อสัมผัส เนื้อสัมผัสแน่น
สี สีเนื้อปลาเป็นสีเหลือง
ค่อนข้างเข้ม แต่สีจางกว่า
NI
กลิ่น มีกลิ่นโคลน เริ่มมีกลิ่น
ตุ
รสชาติ เค็มแต่มีรสหวาน
ของเนื้อปลา

เนื้อสัมผัส เนื้อสัมผัสแน่น
สี สีเนื้อปลาเข้มขึ้นจนเกือบ
ดํา จนผู้ทดสอบบางรายไม่
ยอมรับ
กลิ่น มีกลิ่นโคลน เริ่มมีกลิ่น
ตุ หรือหืนเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น
รสชาติ เค็มแต่มรี สหวาน
ของเนื้อปลา
เนื้อสัมผัส เนื้อสัมผัสแน่น
สี สีเนื้อปลาเป็นสีเหลือง
ค่อนข้างเข้ม แต่สีจางกว่า
NI
กลิ่น มีกลิ่นโคลน เริ่มมีกลิ่น
ตุ หรือหืนเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น
รสชาติ เค็มแต่มีรสหวาน
ของเนื้อปลา

เนื้อสัมผัส เนื้อสัมผัสแน่น
สี สีเนื้อปลาเข้มขึ้นจน
เกือบดํา จนผู้ทดสอบบาง
รายไม่ยอมรับ
กลิ่น มีกลิ่นโคลน เริ่มมี
กลิ่นตุ
หรือหืนเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น
รสชาติ เค็มแต่มีรสหวาน
ของเนื้อปลา
เนื้อสัมผัส เนื้อสัมผัสแน่น
สี สีเนื้อปลาเป็นสีเหลือง
ค่อนข้างเข้ม แต่สีจางกว่า
NI
กลิ่น มีกลิ่นโคลน เริ่มมี
กลิ่นตุ
หรือหืนเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น
รสชาติ เค็มแต่มีรสหวาน
ของเนื้อปลา
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ภาคผนวกที่ 5 สรุปผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของปลาดุกแดดเดียวแบบดิบ จากกลุ่มจังหวัดปทุมธานี (PFI และ PFR)
ประเภทปลา
แดดเดียว

ดิบ

รหัส
0

1

2

เนื้อสัมผัส เนื้อปลานิ่ม
ไม่เละ
สี สีเนื้อปลาเหลืองออก
ชมพูเล็กน้อย
กลิ่น มีกลิ่นเนื้อปลาสด
แต่ไม่ได้กลิ่นคาวปลา

เนื้อสัมผัส เนื้อปลานิ่ม
ไม่เละ
สี สีเหลืองสวย
กลิ่น มีกลิ่นเนื้อปลาสด
แต่ไม่ได้กลิ่นคาวปลา

เนื้อสัมผัส เนื้อปลานิ่ม ไม่
เละ
สี สีเนื้อปลาสีเหลืองสวย
สวยกว่า PFR
กลิ่น มีกลิ่นเนื้อปลาสด

สัปดาห์ที่
3

เนื้อสัมผัส เนื้อปลายุ่ย
สี เนื้อปลามีสีเหลือง
เขียว
สีเนื้อปลาไม่
สม่ําเสมอ
กลิ่น กลิ่นเหมือนไข่ต้ม

5

เนื้อสัมผัส เนื้อปลายุ่ย
เละ
สี เนื้อปลามีสีเหลือง
PFI
เขียว
สีเนื้อปลาไม่
สม่ําเสมอ
กลิ่น มีกลิ่นตุ และหืน
เล็กน้อย
เนื้อสัมผัส เนื้อปลานิ่ม เนื้อสัมผัส เนื้อปลานิ่ม พบกลุ่มยีสต์สีขาวบริเวณ พบกลุ่มยีสต์สีขาว
เนื้อสัมผัส เนื้อปลายุ่ย เนื้อสัมผัส เนื้อปลายุ่ย
ท้องปลา
บริเวณท้องปลาบางตัว เละ
เละ
ไม่เละ
ไม่เละ
เนื้อสัมผัส เนื้อปลานิ่ม
เนื้อสัมผัส เนื้อปลาเละ สี เนื้อปลามีสีเหลือง สี เนื้อปลามีสีเหลือง
สี สีเนื้อปลาเหลืองออก สี สีเหลืองสวย
กลิ่น มีกลิ่นเนื้อปลาสด สี สีเนื้อปลาเหลืองออก กว่า PFI
ชมพูเล็กน้อย
เขียวมากกว่า PFI สีเนื้อ เขียวมากกว่า PFI สีเนื้อ
PFR
เขียว
ปลาไม่สม่ําเสมอ
กลิ่น มีกลิ่นเนื้อปลาสด แต่ไม่ได้กลิ่นคาวปลา
สี สีเนื้อปลาเหลืองออก ปลาไม่สม่ําเสมอ
กลิ่น กลิ่นเหมือนไข่ต้ม กลิ่น มีกลิ่นตุ เหม็น
กลิ่น มีกลิ่นเนื้อปลาสด เขียว แต่สีซีดกว่า PFI
แต่ไม่ได้กลิ่นคาวปลา
เปรี้ยวและหืน
กลิ่น กลิ่นเหมือนไข่ต้ม

หมายเหตุ * ผู้ทดสอบไม่ยอมรับ

เนื้อสัมผัส เนื้อปลาเริ่ม
ยุ่ย
สี สีเนื้อปลายังคงเหลือง
สวยออกแดงเล็กน้อย
กลิ่น ไม่เหม็นคาว ไม่มี
กลิ่นตุ

4

6

เนื้อสัมผัส เนื้อปลายุ่ย
เละ
สี เนื้อปลามีสีเหลือง
แดงออกเขียว เป็นจ้ํา
ดูไม่น่ารับประทาน
กลิ่น มีกลิ่นตุ และหืน
เล็กน้อย
ไม่ทดสอบ ราขึ้น
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ภาคผนวกที่ 6 สรุปผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของปลาดุกแดดเดียวแบบทอด จากกลุ่มจังหวัดปทุมธานี (PFI และ PFR)
ประเภทปลา
แดดเดียว

รหัส
PFI

ทอด

0

1

2

เนื้อสัมผัส เนื้อนิ่ม ไม่เละ
สี สีเนื้อปลาเหลืองสวย ดูน่า
รับประทาน แต่มีสีเข้มกว่า
PFR
กลิ่น ไม่ได้กลิ่นโคลน รสชาติ
เค็มน้อยกว่า NI

เนื้อสัมผัส เนื้อนิ่ม ไม่เละ
สี สีเนื้อปลาเหลืองสวย ดูน่า
รับประทาน
กลิ่น ไม่ได้กลิ่นโคลน รสชาติ
รสชาติเนื้อปลาเค็มจืด

เนื้อสัมผัส เนื้อนิ่ม ไม่เละ
สี สีเนื้อปลาเหลืองสวย ดูน่า
รับประทาน
กลิ่น ยังไม่ได้กลิ่นเปรี้ยว
หรือหืน
รสชาติ รสชาติเนื้อปลาเค็ม
จืด

เนื้อสัมผัส เนื้อนิ่ม ไม่เละ
สี สีเนื้อปลาเหลืองสวย ดูน่า
รับประทาน
กลิ่น ไม่ได้กลิ่นโคลน รสชาติ
รสชาติเนื้อปลาเค็มจืด

เนื้อสัมผัส เนื้อนิ่ม ไม่เละ
สี สีเนื้อปลาเหลืองสวย ดูน่า
รับประทาน
กลิ่น เริ่มมีกลิ่นเปรี้ยว หืน
และตุ เล็กน้อย
รสชาติ รสชาติเนื้อปลาเค็ม
จืด

PFR เนื้อสัมผัส เนื้อนิ่ม ไม่เละ

สี สีเนื้อปลาเหลืองสวย ดูน่า
รับประทาน
กลิ่น ไม่ได้กลิ่นโคลน รสชาติ
เค็มน้อยกว่า NI

หมายเหตุ * ผู้ทดสอบไม่ยอมรับ

สัปดาห์ที่
3

4

5

เนื้อสัมผัส เนื้อนิ่ม ไม่เละ
สี สีเนื้อปลาเหลืองสวย ดูน่า
รับประทาน
กลิ่น ยังไม่ได้กลิ่นเปรี้ยว หรือ
หืน
รสชาติ รสชาติเนื้อปลาเค็มจืด

เนื้อสัมผัส เนื้อนิ่ม ไม่เละ
สี
สีเนื้อปลาเหลืองเข้ม
มากกว่า PFR
กลิ่น ยังไม่ได้กลิ่นเปรี้ยว ตุ
หรือหืน
รสชาติ รสชาติเนื้อปลาเค็ม
จืด

เนื้อสัมผัส เนื้อสัมผัสเละ
สี สีเนื้อปลาเหลือง เข้ม
ขึ้น
กลิ่น เริ่มมีกลิ่นเปรี้ยว
หรือหืนเล็กน้อย
รสชาติ รสชาติเนื้อปลา
เค็มจืด

เนื้อสัมผัส เนื้อสัมผัสยุ่ยเละ
สี สีเนื้อปลาเหลืองสวย ดูน่า
รับประทาน
กลิ่น เริ่มมีกลิ่นเปรี้ยว หืน
และตุ เล็กน้อย
รสชาติ รสชาติเนื้อปลาเค็มจืด

เนื้อสัมผัส เนื้อสัมผัสยุ่ยเละ
สี สีเนื้อปลาเหลืองเข้มขึ้น
กลิ่น เริ่มมีกลิ่นเปรี้ยว หืน
และตุ เล็กน้อย
รสชาติ รสชาติเนื้อปลาเค็ม
จืด

6

เนื้อสัมผัส เนื้อสัมผัส
เละ
สี สีเนื้อปลาเหลือง เข้ม
ขึ้น
กลิ่น เริม่ มีกลิ่นเปรี้ยว
หรือหืนเล็กน้อย
รสชาติ รสชาติเนือ้ ปลา
เค็มจืด
เนื้อสัมผัส เนื้อสัมผัสยุ่ย ไม่ทดสอบ ราขึ้น
เละ
สี สีเนื้อปลาค่อนข้างเข้ม
แต่สีจางกว่า PFI
กลิ่น มีกลิ่นเปรี้ยว หืน
และตุ เพิ่มขึ้น
รสชาติ รสชาติเนื้อปลา
เค็มจืด

*
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ภาคผนวกที่ 7 สรุปผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของปลาดุกแดดเดียวแบบดิบและทอด จากกลุม่ จังหวัดปทุมธานี (PI และ PR)
ประเภทปลา
แดดเดียว

รหัส

PI

0

1

2

ไม่พบยีสต์หรือรา
เนื้อสัมผัส นิ่ม ไม่เละ
สี สีเหลืองสวย
กลิ่น ไม่มีกลิ่นคาว มีกลิ่น
เนื้อปลาสด

ไม่พบยีสต์หรือรา
เนื้อสัมผัส นิ่ม ไม่เละ
สี สีเหลืองสวย
กลิ่น ไม่มีกลิ่นคาว มีกลิ่น
เนื้อปลาสด

ไม่พบยีสต์หรือรา
เนื้อสัมผัส นิ่ม ไม่เละ
สี สีเหลืองสวยแต่เข้มกว่า
PR
กลิ่น ไม่มีกลิ่นคาว หรือตุ

สัปดาห์ที่
3
ไม่พบยีสต์หรือรา
เนื้อสัมผัส นิ่ม ไม่เละ
สี สีเหลืองซีดออกเขียว
กลิ่น ไม่มีกลิ่นคาว หรือตุ

4

5

6

เริ่มพบยีสต์บ้างเล็กน้อย
เนื้อสัมผัส นิ่ม ไม่เละ
สี สีเหลืองออกเขียวเล็กน้อย
กลิ่น ได้กลิ่นเปรี้ยว ไม่มีกลิ่นตุ

พบยีสต์เพิ่มมากขึ้น แต่น้อยกว่า
PR
เนื้อสัมผัส เนื้อปลาเริ่มเละ
สี สีเหลือง มีจ้ําสีเขียว
กลิ่น มีกลิ่นตุ และหืนเล็กน้อย

มีเมือกสีขาวขุ่น
เนื้อสัมผัส เนื้อปลาเละ
สี สีเหลืองซีด มีจ้ําเขียว
กลิ่น ได้กลิ่นตุ เน่า

*

ดิบ

PR

ไม่พบยีสต์หรือรา
เนื้อสัมผัส นิ่ม ไม่เละ
สี สีเหลืองสวย
กลิ่น ไม่มีกลิ่นคาว มีกลิ่น
เนื้อปลาสด

ไม่พบยีสต์หรือรา
เนื้อสัมผัส นิ่ม ไม่เละ
สี สีเหลืองซีด
กลิ่น ไม่มีกลิ่นคาว มีกลิ่น
เนื้อปลาสด

เริ่มพบยีสต์เล็กน้อยในปลา
บางแพ็ค
เนื้อสัมผัส นิ่ม ไม่เละ
สี สีเหลืองสวย
กลิ่น ไม่มีกลิ่นคาว หรือตุ

เริ่มพบยีสต์ ได้เกือบทุกแพค
เนื้อสัมผัส นิ่ม ไม่เละ
สี สีเหลืองซีด
กลิ่น ได้กลิ่นเปรี้ยว ไม่มีกลิ่นตุ

พบยีสต์ ได้เกือบทุกแพค
เนื้อสัมผัส เนื้อปลาเริ่มเละ
สี สีเหลืองออกเขียวเล็กน้อย
กลิ่น ได้กลิ่นเปรี้ยว และตุ
เล็กน้อย

*

PI

เนื้อสัมผัส เนื้อสัมผัสยุ่ย
คล้ายเนื้อปลาสลิดหอม
สี สีเหลืองสวย ดูน่า
รับประทาน
กลิ่น ไม่มีกลิ่นโคลน
รสชาติ เค็มหวาน เค็ม
น้อยกว่า NI

เนื้อสัมผัส
เนื้อสัมผัสยุ่ย
คล้ายเนื้อปลาสลิดหอม
สี สีเหลืองสวย ดูน่า
รับประทาน
กลิ่น ไม่ได้กลิ่นโคลน รสชาติ
รสชาติเนื้อปลาเค็มจืด

เนื้อสัมผัส
เนื้อสัมผัสยุ่ย
คล้ายเนื้อปลาสลิดหอม
สี สีเหลืองสวย
กลิ่น ไม่มีกลิ่นหืน หรือ
เปรี้ยว
รสชาติ เค็มแต่มีรสหวาน
ของเนื้อปลา
ยังไม่มีรส
เปรี้ยว

เนื้อสัมผัส เนื้อสัมผัสยุ่ย
คล้ายเนื้อปลาสลิดหอม
สี สีเนื้อปลาเหลืองสวย ดู
น่ารับประทาน
กลิ่น ไม่มีกลิ่นโคลน
รสชาติ เค็มหวาน เค็ม
น้อยกว่า NI

เนื้อสัมผัส
เนื้อสัมผัสยุ่ย
คล้ายเนื้อปลาสลิดหอม
สี สีเนื้อปลาเหลืองสวย ดูน่า
รับประทาน
กลิ่น ไม่ได้กลิ่นโคลน รสชาติ
รสชาติเนื้อปลาเค็มจืด

เนื้อสัมผัส
เนื้อสัมผัสยุ่ย
คล้ายเนื้อปลาสลิดหอม
สี สีเหลืองสวย
กลิ่น มีกลิ่นตุ และหืน
เล็กน้อย
รสชาติ เค็มแต่มีรสหวาน
ของเนื้อปลา
ยังไม่มีรส
เปรี้ยว

ทอด

PR

หมายเหตุ * ผู้ทดสอบไม่ยอมรับ

เนื้อสัมผัส เนื้อสัมผัสยุ่ยคล้าย
เนื้อปลาสลิดหอม
สี สีเหลืองออกดําเป็นบางจุด
กลิ่น ไม่มีกลิ่นตุ หืน หรือ
เปรี้ยว
รสชาติ เค็มแต่มีรสหวานของ
เนื้อปลา ยังไม่มีรสเปรี้ยว

เนื้อสัมผัส เนื้อสัมผัสยุ่ยคล้าย
เนื้อปลาสลิดหอม
สี สีเหลืองออกดําเป็นบางจุด
กลิ่น ไม่มีกลิ่นตุ หืน หรือ
เปรี้ยว
รสชาติ เค็มแต่มีรสหวานของ
เนื้อปลา ยังไม่มีรสเปรี้ยว

พบยีสต์เพิ่มมากขึ้น
เนื้อสัมผัส เนื้อปลาเละ
สี สีเหลืองซีด มีจ้ําเขียว
กลิ่น มีกลิ่นตุ และหืน

*
ไม่ทดสอบ ราขึ้น

*

*
เนื้อสัมผัส เนื้อสัมผัสยุ่ยคล้ายเนื้อ
ปลาสลิดหอม
สี สีเหลืองออกดําเป็นบางจุด
กลิ่น ไม่มีกลิ่นตุ หืน หรือเปรี้ยว
รสชาติ เค็มแต่มีรสหวานของเนื้อ
ปลา เริ่มมีรสเปรี้ยว

เนื้อสัมผัส เนื้อสัมผัสยุ่ย
คล้ายเนื้อปลาสลิดหอม
สี สีเหลืองออกดําเป็น
บางจุด
กลิ่น มีกลิ่นตุ เปรี้ยว
และหืนเล็กน้อย
รสชาติ
เค็มแต่มีรส
หวานของเนื้อปลา เริ่ม
มีรสเปรี้ยว
เนื้อสัมผัส เนื้อสัมผัสยุ่ยคล้าย เนื้อสัมผัส เนื้อสัมผัสยุ่ยคล้าย เนื้อสัมผัส เนื้อสัมผัสยุ่ย เละกว่า ไม่ทดสอบ ราขึ้น
เนื้อปลาสลิดหอม
เนื้อปลาสลิดหอม
PI
*
สี สีเหลืองสวย
สี สีเหลืองออกดําเป็นบางจุด สี สีเหลืองออกดําเป็นบางจุด
กลิ่น เริ่มได้กลิ่นเปรี้ยว ตุ หืน กลิ่น ได้กลิ่นเปรี้ยว อับ และตุ กลิ่น ได้กลิ่นเปรี้ยว หืน และตุ
และอับของเนื้อปลา
ของเนื้อปลาเล็กน้อย
ของเนื้อปลาเล็กน้อย
รสชาติ เค็มแต่มีรสหวานของ รสชาติ เค็มแต่มีรสหวานของ รสชาติ เค็มแต่มีรสหวานของเนื้อ
เนื้อปลา ยังไม่มีรสเปรี้ยว
เนื้อปลา เริ่มมีรสเปรี้ยว
ปลา มีรสเปรี้ยว

